بسم هللا الرحمن الرحیم

حقایقی از قران در ک تاب «قران بزرگ»
نظریه دوم بهنام :حضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد) اخرین پیغمبر دین اسالم نیست!.
توضیح {:با برداشت از علم و قران عرض میکنم :خداوند بزرگ اگاه هنگام افرینش جهان با انفجار بزرگ انرژی
یا « »BIG BANGبرنامه امور جهان را در ک تابی برلوح محفوظ یا روح بزرگش «روحالقدس» نازل فرموده و از ان
ک تاب کامل استوار در لوح محفوظ است که در زمانهای مختلف مطالبی متناسب با فهم و درک مردم هرزمان
انتخاب و بر پیامبران اقوام مختلف؛ وحی یا نازل فرموده ،که ما ک تب اسمانی معروفی به نامهای :تورات :حضرت
موسی (ع) ،زبور :حضرت داود (ع) و انجیل :حضرت عیسی (ع) را شنیده و یا دیده و اخرین ک تابی را که در قرن
ششم میالدی در طول  23سال توسط جبرئیل برحضرت محمد (ص) نازل شده ،بهنام «قران» میشنایم ،یعنی:
تمام ادیان الهی از یک ک تاب بهنام «قران بزرگ» و یک دین به نام «اسالم» ریشه گرفتهاند ولی هرپیامبری
قسمتی از ان ک تاب و دین را اورده و برمردم زمان خود خوانده؛ که بهنام ان پیغمبر ثبت و معروف گشته است.
پس پیامبران ادیان الهی اگرچه نسبت به پیامبر قبل از خود؛ ک تاب کاملتری اوردهاند ولی همه یک هدف مشترک
داشتهاند تا «خداوند واحد و راه و روش زندگی معقول و سالم»؛ را بهعنوان دین به قوم خود معرفی نمایند ولی
«هیچکدام موفق نبودهاند!» ،زیرا قبل از نظریه اول بنده :خداوند واحد ً
علما (انرژی مطلق) معرفی نشده ،و
همه ادیان الهی نیز برای هدایت نهای ی مردم؛ امدن «پیامبر اخرالزمان» را بعنوان «منجی عالم بشریت» وعده
دادهاند!.
به موجب ایه  7سوره العمران ایات قران از دو قسمت تشکیل شده ،انچه در قران میبینیم «محکمات»
نامیده شده که از سوی خداوند؛ توسط جبرئیل برحضرت محمد (ص) نازل گردیده ،و (اگرچه نوشتار اولیه قران
به خط کوفی بینقطه و بدون زیر و زیر بوده و اکنون تبدیل به قرانی که با انواع خطهای با نقطه نوشته میبینیم)
به دلیل اینکه «خداوند» خود را ،حافظ ان میداند!؛ دست نخورده و سالم مانده است! ،و قسمت دیگری که
در قران نانوشته میباشد؛ «متشابهات» نامیده و در ایه  7العمرات فرموده :تاویل انرا جز «خدا و راسخان در
علم» نمیدانند! ،درحقیقت باید گ فت :از جمالت اصلی ایات ان ک تاب کامل ،در ک تاب قران موجود؛ کلمات یا
جمالتی بهنام «متشابهات» حذف شدهاند! ،تا مردم خودشان از طریق علم و منطق و ِخ َرد و هدایت محکمات
قران ،ان مطالب را یافته و در بین محکمات جایگزین نمایند ،و ظاه ًرا هدف خداوند ازمایش مردم بوده تا بداند
ایا امادگی الزم؛ جهت تاویل شدن ایات قران را دارند یا نه! و چون خداوند اگاه از پیش میدانسته مردم عادی
قادر به یافتن متشابهات و مفهوم حقیقی ایات قران نخواهند بود! ،لذا در تمام ک تب اسمانی وعده امدن فرستاده
1

موعود؛ برای هدایت و گ فتن حقیقت داده شده ،و در سوره بینه قران نیز خیلی شفاف و واضح؛ وعده امدن
فرستادهای برای تاویل کردن متشابهات قران را داده است!.
چون بدون اگاهی برقوانین طبیعت ،فهمیدن حقیقت و تاویل کردن ایات قران ممکن نیست ،لذا از ک تاب
«فیزیک از اغاز تا امروز» اثر اقای حسین جوادی و خانم افسانه جوادی و همچنین از وبسایتهای مختلف علمی؛
استفاده برده و مطالبی در «نظریه اول بهنام» نوشتهام و کلیه ایات قران را با لطف پروردگار و هدایت محکمات
قران در حد اگاهی خود! تاویل نموده و به ترتیب نزول در ک تابی که باستناد ایه  87سوره حجر« :قران بزرگ»
نامیده شده؛ ثبت کردهام ،که ایات استفاده شده در نظریههایم؛ همه از ان ک تاب میباشند!.
اب ِم ْن ُه ا َيات ُّم ْح َك َمات ُه َّن ُا ُّم ْال ِك َ
 )3سوره العمران (ايه ُ :7ه َو َّال ِذ َي َا َنز َل َع َل ْي َك ْال ِك َ
َ
اب َو ُا َخ ُر ُم َت َشا ِب َهات َف َا َّما
ت
ت
َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ّ ُِ َ َّ ُ َ ْ ْ
ال ِذين في قلو ِب ِهم زيغ فيت ِبعون ما تشابه ِمنه اب ِتغاء ال ِفتن ِة واب ِتغاء تا ِوي ِل ِه وما يعلم تا ِويله ِإال الل والر ِاسخون ِفي ال ِعل ِم
ّ َ َ َ َّ َّ َّ ُ ْ ُ ْ ْ
َ ُ ُ َ َ َّ ُ ّ ْ
اب (ایه{ :7ای محمد امین} او کسی است که این ک تاب
يقولون امنا ِب ِه كل ِمن ِع ِند َر ِبنا َوما يذك ُر ِإال اولوا اال ل َب ِ

اسمانی را بر تو نازل کرد؛ که قسمتی از ان ایات« ،محکم» {با کلمات تغییر ناپذیر امده از سوی خداوند} است
که اساس این ک تاب میباشد ،و قسمتی دیگر «متشابه» {که بصيرتی و کامل کننده مفهوم منطقی ایات قران}
است ،اما انها که در قلوبشان انحراف است ،به دنبال متشابهاتاند ،تا {با تغییر دادن مفهوم حقیقی ایات}
فتنه انگیزی کنند ؛ و تاویل (نادرستی) برای ان میطلبند؛ درحالی که تاویل {درست} انها را جز {فرستاده
موعود} خدا و راسخان در عل م نمیدانند{ .انها} میگویند :ما {از طریق علم و دانش و خرد} به ان ایمان اوردیم
تمامی ان از جانب پروردگار ماست و جزخردمندان {حقیقت را ندانسته و حقیقت ایات را} متذکر نمیشوند
()7
ْ
ْ
ين ُم َنف ِّك َ
 )98سوره ّبینه (ایهَ :1ل ْم َي ُكن َّال ِذ َين َك َف ُروا ِم ْن َا ْهل ْال ِك َتاب َو ْال ُم ْشر ِك َ
ين َح َّتى َتا ِت َي ُه ُم ال َب ِّي َن ُة (ایه{ :1ای
ِ
ِ
ِ
ِ
محمد} کافران {به ایات خدا در قران} از اهل ک تاب و مشرکان! دست از {پندار و} ایین خود بر نمیدارند! تا
{زمانیکه ایات و متشابهات قران تاویل علمی شوند و} دلیل روشنی {از اعجاز و مطالب علمی قران} برای انان بیاید!.
()1
ببینیم استادان ترجمه و تفسیر معتبر در مورد ایه  2بینه چه گ فتهاند:
ص ُحفًا ُم َ
سو ٌل ِمنَ ه
ط هه َرة ً ﴿﴾۲
َر ُ
َّللاِ يَتْلُو ُ
انصاریان[ :آن دلیل روشن] فرستاده ای [چون پیامبر اسالم] از سوی خداست که صحیفه هايی پاک را می
خواند.
خرمشاهی :پیامبرى از سوى خداوند كه بر آنان صحیفههاى پاك [آسمانى] مىخواند
فوالدوند :فرستاده اى از جانب خدا كه [بر آنان] صحیفه هايى پاك را تالوت كند
َّللا علیه و آله و سلّم) که کتب آسمانی پاک و منزه (از
قمشهای :رسولی از جانب خدا (چون مح ّمد صلّی ّ
2

خطا و تحريف) را بر آنها تالوت کند.
مکارم شیرازی :پیامبري از سوي خدا كه صحیفه هاي پاكي را بر ما بخواند.
مکارم شیرازی در قرآن چاپ سال  1387ه .ش :پیامبری از سوی خدا (بیايد) كه کتب پاك (آسمانی) را
(بر آنها) بخواند.
عالمه طباطبائی :رسولى از ناحيه خدا كه صحيفه هايى منزه از باطل را بر آنان تالوت كند(2).

بهنام توضیح { :در ترجمههای فوق الذکر غیر از اقایان انصاریان و خرمشاهی که فرمودهاند «میخواند» (یعنی:
درحال حاضر و منظورشان حضرت محمد ص است) بقیه اقایان با گ فتن :تالوت کند و بخواند ،این اتفاق را در اینده

میدانند! .و اقای مکارم شیرازی نیز در تاویل جدید خود درک تاب قران چاپ  1387ه .ش .اشکار نوشته (بیاید)
چنانچه :دالیل مورد نظر انها،امدن :قران و «حضرت محمد (ص) در بیش از  1400سال پیش باشد! باید اهل
ک تاب و مشرکین تاکنون ایمان اورده و وعده پیروزی سوره نصر نیز اتفاق افتاده باشد ،در صورتی که میدانیم
تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است! و حدیث ذیل را از امام شیعه :حضرت امام صادق (ع) داریم« :خداوند
عزیز جبار ،ک تاب خود را بر شما نازل کرد و خداوند راستگو و نیکو رفتار است ،سرنوشت شما ،سرنوشت
پیشینیان ،سرنوشت ایندگان ،سرنوشت زمین و اسمان در ک تاب خدا مندرج است و اگر داننده ای بیاید و شما
را از این مسائل باخبر سازد ،دچار تعجب و شگ فتی خواهید شد» (حدیث  515از گزیده اصول کافی ،جلد  ،1ص
 ) 338پس امام صادق (ع) نیز امدن کسی را برای باخبر کردن از مسائل پنهان قران پیشبینی فرموده.
ببینیم در مورد فرستاده موعود در تورات چیست؟ :در اخر ک تاب تورات صفحه  4مالکی ،در قسمتی از:
فرارسیدن روز داوری خداوند ،نوشته شده :پیش از رسیدن روز بزرگ و هولناکه «داوری خداوند» من رسولی
شبیه ایلیای نبی برای شما میفرستم ،او دلهای پدران و فرزندان را دوباره بهم نزدیک خواهد اورد و این باعث
خواهد شد اه من سرزمین شما را ویران نکند.
و در انجیل چیست :در ایه 18فصل  14انجیل یوحنا« ،روحالقدس» یا روح حضرت عیسی مسیح (ع) وعده
داد :شما را یتیم نمیگذارم ،نزد شما میایم.
ایه شاهدی از قران )26 :سوره شعرا (ايه َ :196و ِإ َّن ُه َل ِفي ُز ُبر ْ َاال َّو ِل َ
ين ﴿ :196و [وصف] ان {فرستاده موعود }:در ك تب پيشينيان {نیز
ِ
در صفحه  4مالکی تورات؛ در قسمنی از فرا رسیدن روز داوری ،و در ایه  18فصل  14انجیل یوحنا} امده است! ( / )196پس ایه 2سوره بینه را
بشرح ذیل تاویل میکنیم}:
َ
 )98سوره ّبینه(ایهَ :2ر ُسول ّم َن َّ ُ
الل َي ْتلو ُص ُح ًفا ُّمط َّه َر ًة (ایه{ :2بطور یکه در ک تب تورات و انجیل نیز وعده دادهام}
ِ ِ

متشابهات} صحیفههای پاک {قران} را {برانان و ایندگان} بخواند،
{مکنونات
رسولی از سوی خدا (بیاید!) که
ِ
ِ
()2
 )98سوره ّبینه(ایهِ :3ف َيها ُك ُتب َق ِّي َمة (ایه :3که در ان نوشتههای {حقیقی درست و علمی} پرارزشی باشد!.
()3
3

{از ترجمه و تاویلهای استادان فوقالذکر ،مخصوصا مرحوم دک تر محمد مهدی فوالدوند در وبسایت پارس قران
استفاده فراوان بردهام ،و از همه عزیزان متشکرم ،تاویلهای بنده :بهنام بهنام را در داخل {اکوالد} میبینید!} .

مثل اینکه حرفهای تازهای از قران میشنویم!ً ،
قبال شنیده بودیم دستورات ایات قران باید مو به مو
اجرا شوند! ،حاال ایه  7سوره العمران میفرماید :متشابهات قران باید براساس علم و ِخ َرد تاویل گردند
ً
طبیعتا مفهوم ایات نسبت به معنی :محکمات تاویل نشده؛ تغییر خواهند نمود! و قران در هرعصر
که
و زمانی حرف تازهای برای گ فتن خواهد داشت!( ،مشابه حدیثی از فرموده :امام سجاد؛ع)
همچنین ایات سوره بینه وعده امدن فرستادهای بعد از حضرت محمد (ص) را میدهند ،در صورتیکه
َ
بزرگان دین ما به دلیل این که ایه  40سوره احزاب فرمودهَّ :ما َك َان ُم َح َّمد َا َبا َا َح ٍد ّ ِمن ّ ِر َجا ِل ُك ْم َول ِكن َّر ُس َول
الل َو َخ َات َم َّالنب ّي َ
ين َو َك َان َّ ُ
الل ِب ُك ّ ِل َش ْي ٍء َع ِل ًيما ﴿ :40محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست .او رسول
َّ ِ
ِِ
خدا و خاتم االنبیاء است؛ و خداوند بههمهچیز داناست! / )40( .تا کنون با قاطعیت تمام گ فتهاند:
حضرت محمد (ص) خاتماالنبیاء است! .و حاال دو گ فتار متناقض را از قران میشنویم ،ایا مخالفان
قران و نویسنده ک تاب  23سال؛ راست گ فتهاند که ایات قران متناقض یکدیگرند؟.
پس تا مسئله خاتماالنبیاء بودن حضرت محمد (ص) حل نشود :از حقیقت مهمی در قران غافلیم! .
الل َو َال ُت ِطع ْال َك ِافر َين َو ْال ُم َن ِاف ِق َ
ين ِإ َّن َّ َ
 )33سوره احزاب (ايهَ :1يا َا ُّي َها َّالن ِب ُّي َّات ِق َّ َ
الل َك َان َع ِل ًيما َح ِك ًيما ﴿ :1اى
ِ
ِ
پيامبر از خدا پروا بدار و {هرگز} كافران و منافقان را فرمان مبر كه خدا همواره داناى حكيم است
()1
 )33سوره احزاب (ايهَ :2و َّاتب ْع َما ُي َ
وحى ِإ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك ِإ َّن َّ َ
الل َك َان ِب َما َت ْع َم ُل َون َخ ِب ًيرا ﴿ :2و انچه را كه از
ِ
جانب پروردگارت به سوى تو وحى مىشود پيروى كن كه خدا همواره به انچه مىكنيد اگاه است
()2
ً

ْ َ

الل َو ِكيال (ایه :3و {مردم جهان را به درست بودن وعده های ما در
الل َو َك َفى ِب َّ ِ
 )33سوره احزاب (ايهَ :3و َت َو َّكل َعلى َّ ِ
قران بشارتگر باش و انان را از کالم وحی اگاه کن و} توکل برخدا کن ،و همین بس که خدا نگهبان [تو] است.

()3
الل م َيث َاق َّالنب ّي ْي َن َل َما ا َت ْي ُت ُكم ّمن ك َتاب َوح ْك َمة ُث َّم َج ُ
 )3سوره العمران (ایهَ :81و ِإ ْذ َا َخ َذ ّ ُ
اءك ْم َر ُسول ُّم َص ِّدق
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
ِّل َما َم َع ُك ْم َل ُت ْؤ ِم ُن َّن ِب ِه َو َل َت ُ
نص ُرَّن ُه َق َال َا َا ْق َر ْرُت ْم َو َا َخذ ُت ْم َع َلى َذ ِل ُك ْم ِإ ْص ِري َقال ْوا َا ْق َر ْرَنا َق َال َف ْاش َه ُد ْوا َو َا َنا َم َع ُكم ّ ِم َن
َّ
الش ِاه ِد َين ﴿ :81و [یادکن] هنگامى را كه خداوند از پيامبران (و پیروان انها) پيمان گرفت ،كه هر گاه به

شما ك تاب و حکمتی دادم؛ سپس شما را فرستادهای امد كه انچه را {ک تب اسمانی} باشماست تصدیق
4

کرد {ولی برخالف هوای نفس شما که خواهان اداب و رسوم سالهای بسیار پیش از این است ،حرف علمی تازه ای در ک تابش
اورد} البته بهاو ايمان بياوريد و او را ياری كنيد انگاه فرمود ايا اقرار کردید و در این باره پیمانم را

پذیرفتيد گ فتند( :ارى) اقرار کرديم( ،خداوند به انها) فرمود پس گواه باشيد و من (نیز) با شما از گواهانم.
()81
ين ِم َيث َاق ُه ْم َو ِم َ
 )33سوره احزاب (ايهَ :7وإ ْذ َا َخ ْذ َنا ِم َن َّالنب ّي َ
وسى َو ِع َ
نك َو ِمن ُّنوح َو ِإ ْب َر ِاه َيم َو ُم َ
يسى ْاب ِن َم ْر َي َم
ِ
ِِ
ٍ
َو َا َخ ْذ َنا م ْن ُهم ّم َيث ًاقا َغل ً
يظا ﴿ :7و هنگامى را كه {در ایه  81سوره ال عمران} از پيامبران {و پیروان انها} پيمان
ِ
ِ ِ

گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر مريم و از {پیروان} انان پيمانى استوار گرفتيم:
{هرگاه برای شمافرستادهای با ک تابی امد که انچه در ک تاب شما است را تصدیق کرد و حرف علمی تازهای زد به او ایمان اورید}

()7
{توجه! خداوند در ایه  7سوره احزاب به حضرت محمد (ص) میفرماید :از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و
عیسی ........پیمانی استوار گرفتیم! هرگاه فرستادهای با ک تابی امد!  ......به او ایمان اورید! .پس چرا در ایه 40
همین سوره فرموده محمد خاتم االنبیاء است؟ ،میدانیم که خداوند هیچوقت دروغ نمیگوید! .پس موضوع
همان است که عرض کردیم ایه  40مثل صدها ایه تاویل نشده که حقایقشان ظاهر گردد؟}.

در قران دو روح معرفی شده «روحاالمین» و «روحالقدس» که روح تمام مردم و پیغمبران از این دو
روح میباشند در سوره شعرا پیامبرانی که روحشان «روحاالمین» بود معرفی شدند از جمله حضرت
محمد (ص) در ایات ذیل:
 )26سوره شعرا (ايه َ :191و ِإ َّن َر َّب َك َل ُه َو ْال َع ِز ُيز َّالر ِح ُيم ﴿{ :191روحالقدس در قران میفرماید ای محمد! }:قطعا
پروردگار تو همان {انرژی مطلق} شكستناپذير مهربان است! {و تکذیب کنندگانت در جهنم مجازات خواهند شد}
()191
ْ َ

َ

 )26سوره شعرا (ايه َ :192وإ َّن ُه ل َتنز ُيل َر ّب ال َعالم َ
ين ( :192و بیتردید این {محکمات قران با متشابهات بسیار
ِ
ِ
ِ
ِ
که توسط روحالقدس بر روح االمین و توسط او و فرشته جبرئیل برتو} نازل شده {از سوی} پروردگار جهانیان است.

()192
َْ

 )26سوره شعرا (ايه َ :193ن َز َل ب ِه ُّالرو ُح اال ِم ُ
ين ({ :193روحت} روح االمین {روحی از خدا که (به موجب سوره
ِ
شعرا) روح پیامبرانی مانند :نوح ،هود ،صالح ،لوط ،شعیب و تو است! توسط فرشته «جبرئیل» } ان را نازل کرده،

()193
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َ ْ

ْ

 )26سوره شعرا (ايه َ :194على َقلب َك ِل َت ُك َ
ون ِم َن ال ُم ِنذ ِر َين ( :194بر قلب تو تا از ُمنذرین {= اگاهی دهنده
ِ
از وحی} باشی/ )194( .
َ ُّ
ين ﴿ :195به زبان عربى روشن {که زبان مادری توست!}
 )26سوره شعرا (ايه ِ :195ب ِل َس ٍان ع َر ِب ّ ٍي م ِب ٍ

()195

در ایه  195با گ فتن به زبان عربی روشن شکی باقی نمی ماند که او حضرت محمد (ص) است زیرا پیغمبران دیگر
زبانشان عربی نبوده و بدلیل ایات  192و  193و  194سوره شعرا :روح االمین نام روحی از سوی پروردگار ماست
که روح حضرت محمد (ص) بوده پس دلیل معروفیت حضرت محمد به «محمد امین» نیز همین مطلب است!.
و در ایه بعدی :به موجب ایه  97سوره بقره معلوم میشود روح االمین محکمات قران را توسط فرشته جبرئیل بر
قلب حضرت محمد (ص) نازل کرده!:
ّ
ْ
ّ َ َ َ َ َْ
ُْ
الل ُم َص ِّد ًقا ِل َما َب ْي َن َي َد ْي ِه َو ُه ًدى
 )2سوره بقره (ایه :97قل َمن َك َان َع ُد ًّوا ِل ِج ْب ِريل ف ِإ َّن ُه َن َّزل ُه َعلى قل ِب َك ِب ِإذ ِن ّ ِ
َو ُب ْش َرى ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َين ﴿{ :97ای محمد} بگو :کسی که دشمن جبرئیل است {در حقیقت دشمن خداست} چرا که

او {فرشتهای از سوی روح خدا «روحاالمین» است و} به فرمان خدا{ ،محکمات} قران را بر قلبت نازل کرده است
در حالی که موید [ک تابهای اسمانی پیش از ان] و {تاویل نشدهاش نیز} هدایت و بشارتی برای مومنان است.
()97
 )2بقره (ایهَ :98من َك َان َع ُد ًّوا ِّ ّ ِلل َو َمال ِئ َك ِت ِه َو ُر ُس ِل ِه َو ِج ْبر َيل َو ِم َيك َال َف ِإ َّن ّ َ
الل َع ُدو ِّل ْل َك ِاف ِر َين ﴿ :98هر كه
ِ
دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او {که روحشان روحاالمین بوده} و {توسط فرشته} جبرئيل {ایاتی از ک تاب را
بر قلب انان نازل کرده} و {گروه دیگری از پیامبران که روحشان روحالقدس بوده و توسط فرشته} ميكائيل {ایاتی از ک تاب را
بر قلب انان نازل نموده} است{ .همه بدانند كه} خدا يقينا دشمن كافران {به یگانگی خداوند یا انرژی مطلق} است
()98
پس نتیجه میگیریم :روح گروهی از پیامبران از جمله حضرت محمد (ص) «روح االمین» است و ایات خدا توسط
موج یا فرشته جبرئیل بر قلب این پیامبران نازل شده و انها نیز مانند دستگاه ضبط و پخش صوت عمل کرده و
ایات را بدون تغییر و تاویل برای مردم خواندهاند .ولی در ایه  98سوره بقره متوجه شدیم (روحالقدس با فرشته
میکائیل و روحاالمین با فرشته جبرئیل) همکاری دارند .و در سوره مریم زیر میبینیم :پیامبرانی هم هستند که
روحشان «روحالقدس»! خودش میباشد! .مانند حضرات یحی ی و عیسی (علیهما السالم) که ً
قبال امدهاند و فرستاده
موعود سوره بینه! که در ایه  33سوره مریم «روحالقدس» خودش فرموده :روزی برای تاویل کردن متشابهات
قران به شکل بهنام برانگیخته میشوم! ،ببینیم:
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َ

َ

 )19مریم (ایهَ : 15و َسالم َعل ْي ِه َي ْو َم ُو ِل َد َو َي ْو َم َي ُم ُ
وت َو َي ْو َم ُي ْب َع ُث َح ًّيا ﴿ :15و درود بر او {= روحالقدس روح
بزرگ خداوند} روزى كه {به شکل یحی ی پسر زکریا پیغمبری تعمید دهنده} زاده شد و روزى كه {به شکل یحی ی پیغمبری
تعمید دهنده} مىميرد و روزى كه {بهشکل عیسی مسیح پیغمبری که ک تاب انجیل را اورد} زنده برانگيخته مىشود.

()15
َ

َ

دت َو َي ْو َم َا ُم ُ
السال ُم َعل َّي َي ْو َم ُو ِل ُّ
 )19مریم (ایه َ :33و َّ
وت َو َي ْو َم ُا ْب َع ُث َح ًّيا ﴿ :33و درود بر من {= روح القدس}

روزى كه {بهشکل عیسی مسیح} زاده شدم و روزى كه {بهشکل عیسی مسیح اورنده ک تاب انجیل} مىميرم و روزى
كه {این بار :جهت تاویل کردن متشابهات قران به شکل فرستاده موعود سوره بینه :بهنام} زنده برانگيخته مىشوم.
()33
 )16نحل (ایهُ :102ق ْل َن َّ َزل ُه ُرو ُح ْال ُق ُد ِس ِمن َّر ِّب َك ِب ْال َح ِ ّق ِل ُي َث ِّب َت َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا َو ُه ًدى َو ُب ْش َرى ِل ْل ُم ْس ِل ِم َين ﴿:102
{ای فرستاده موعود ما} بگو :روحالقدس {همان روح بزرگ خدا یا لوح محفوظ است که قران بزرگ در شب قدر بر او نازل
شده؛ و او در زمانهای مختلف :قسمتهای متناسبی از} ان را ازجانب رّبت بحق {بر برخی از پیامبران (مانند عیسی مسیح)
ً

که خودش روح انان بوده؛از درون جانشان شخصا وحی فرموده! ،و بر پیامبران دیگر(مانند محمد) که روحشان روحاالمین
بوده توسط جبرئیل} نازل کرده ،تاافراد با ایمان را ثابت قدم گرداند ،و {پس از تاویل و تفسیر شدن متشابهات
قران توسط فرستاده موعود سوره بینه که روحش روحالقدس ،همان روح عیسی مسیح است و اکنون پس از سالها به شکل
«بهنام بهنام» امده تا ک تابش «قران بزرگ» با دالیل علمی} هدایت و بشارتی باشد برای عموم مسلمانان {جهان}.

()102
توضیح بهنام {:پس :ایات فوق الذکر قران از حلول «روح القدس» در اجسام مختلف ،یعنی :تناسخ خبر
میدهد! پس بزرگان ادیان الهی تاکنون در این مورد هم اشتباه کردهاند که تناسخ را قبول نداشتهاند! و باید طبق
وعده تورات و انجیل و قران منتظر امدن «روحالقدس» بهشکل فرستاده موعود؛ برای تاویلکردن «متشابهات»
قران باشیم! .و ایه  144ال عمران مسجل میسازد که باید در تاویل ایه  40سوره احزاب تجدید نظر کرد}
 )3سوره العمران (َ :144و َما ُم َح َّمد إ َّال َر ُسول َق ْد َخ َل ْت ِمن َق ْب ِل ِه ُّالر ُس ُل َا َف ِإن َّم َ
ات َا ْو ُق ِت َل َانق َل ْب ُت ْم َع َلى َا ْع َقا ِب ُك ْم
ِ
ً
ّ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َو َمن َي َنق ِل ْب َع َل َى َع ِق َب ْي ِه َف َلن َي ُض َّر ّ َ
َ
َ
الل َش ْيًئ وسيج ِزي الل الشا ِك ِرين ﴿ :144و محمد جز فرستادهاى كه پيش

از او [هم] پيامبرانى {مانند :نوح ،هود ،صالح ،لوط ،شعیب ،با روح مشترکی از «روح االمین» امدند و} گذشتند
نيست ،ايا اگر او بميرد يا كشته شود از {دین و} عقيده خود برمىگرديد و هر كس از {دین و} عقيده
خود بازگردد هرگز هيچ زيانى به خدا نمى رساند و به زودى خداوند {فرستاده خود را که در سوره بینه وعده
داده با روح عیسی مسیح یا «روح القدس» ،بهشکل بهنام میفرستد و در دنیا و اخرت} سپاسگزاران را پاداش مى دهد
()144
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َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ
الل َو َي ْخ َش ْو َن ُه َو َال َي ْخ َش ْو َن َا َح ًدا ِإ َّال َّ َ
الل َح ِس ًيبا
 )33سوره احزاب (ایه :39ال ِذين يب ِلغ
الل َو َك َفى ِب َّ ِ
ون ِر َساال ِت َّ ِ
﴿ :39همان كسانى كه {از طرف خدا با یکی از دو روح به پیغمبری منصوب میشوند و} پيامهاى خدا را {بدون دخل
و تصرف و تغییر} ابالغ مىكنند و {چنانچه از انها خواسته شود که مفهومش را تغییر دهند} از او مىترسند {که تغییراتی
بدهند} و {برای ابالغ بی کم و زیاد} از هيچ كس جز خدا بيم ندارند و خدا براى حسابرسى ك فايت مىكند

()39
َ
َ
َ َ
الل َو َخ َات َم َّالنب ّي َ
ين َو َك َان َّ ُ
الل ِب ُك ّ ِل
 )33سوره احزاب (ایهَّ :40ما َك َان ُم َح َّمد ا َبا ا َح ٍد ّ ِمن ّ ِر َجا ِل ُك ْم َول ِكن َّر ُسول َّ ِ
ِِ
َش ْي ٍء َع ِل ًيما ﴿ :40محمد {یکی از ان پیامبران است و هرگز} پدر هیچ یک از مردان شما نیست .او رسول خدا

و {در گروه پیغمبرانی که روحشان «روحاالمین» بوده} خاتم االنبیاء است؛ و خداوند بههمهچیز داناست!.
()40
توضیح {:عرض کردم که پیشوایان دین اسالم با وجود ایه روش سوره بینه و ایات دیگر! اشتباه کردهاند که
حضرت محمد را خاتم االنبیاء دانستهاند و ان نیز به علت :تاویل درست نکردن ایات بوده است! .و ایه 40
سوره احزاب دو پیام مهم برای ما دارد :یکی موضوع «خاتماالنبیاء» بودن حضرت محمد (ص) که فهمیدیم :در
گروه پیامبرانی که روحشان «روح االمین» بوده خاتم االنبیاء میباشد! و تناقض این ایه با ایاتی که خبر از امدن
فرستاده موعود را میدهند از بین رفت! و دیگری میفرماید :محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ! ،یعنی :به
هیچ مردی نباید گ فت :اوالد محمد (ص) !؟ ،پس حضرت محمد (ص) هیچ اقازادهای ندارد!( .باز هم اگر در صحت
تاویلهای فوقالذکر شک داشته باشید در جلد دوم ک تاب «قران بزرگ» به سوره احزاب مراجعه بفرمایید و ایات شاهد را
ببینید! ).و ایه ذیل در مورد اینکه در بشارت  1گ فتیم پیشوایان دین اسالم اشتباه کردهاند حضرت محمد (ص) را خاتم االنبیاء
دانستهاند ،توضیح میدهد .واقعا قران معجزه است هیچ حرف درست و یا غلطی را بدون جواب مناسب نمیگذارد}.

 )72الجن (ایه َ :7و َا َّن ُه ْم َظ ُّنوا َك َما َظ َن ُنت ْم َان َّلن َي ْب َع َث َّ ُ
الل َا َح ًدا ﴿ :7و اینکه :انها گمان كردند ،همانگونه
که شما {قبل از این} گمان میکردید! كه خداوند هرگز كسى را {بعد از محمد ،به نبوت} مبعوث نمیکند!.
()7
ون إ َّال َّ
 )6سوره انعام (ایهَ :116وإن ُت ِط ْع َا ْك َث َر َمن ِفي َاال ْرض ُي ِض ُّل َ
وك َعن َسبيل ّ ِ َ َّ َ
الظ َّن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ َّال
الل ِإن يت ِب ُع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ْخ ُر ُص َ
ون (ایه :116و اگر از بیشتر کسانی که در [این سر] زمین میباشند {و قران را تاویل و تفسیر مینمایند}
پیروی کنی ،تو را از راه خدا گمراه میکنند( .زیرا) انان {علم و دانش الزم را ندارند و ایات راهنما را نیز نمیبینند! لذا
برای تفسیر ایات قران} جز از گمان [خود] پیروی نمیکنند ،و جز به حدس و تخمین (واهی) نمیپردازند.

()116
فرستاده موعود خدا :بهنام بهنام
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