بسم هللا الرحمن الرحیم

حقایقی از قران در ک تاب «قران بزرگ»
نظریه ّ
سوم بهنام :خداوند بزرگ در قران؛ دوباره امدن حضرت عیسی مسیح (علیهالسالم) ،را به شکل
فرستاده موعود کلیه ک تب اسمانی؛ جهت تاویل نمودن متشابهات قران تایید فرموده و وعده داده
است!.
اگر عربی نمیدانید! لطفا فقط قسمت فارسی ایات را بخوانید! ،تاویلهای بنده در داخل {اکوالد} نوشته شده :
 )19مریم (ایه َ :35ما َك َان َ ه َّلِل َان َي هت َخ َذ َمن َو َل ٍد ُس ْب َح َان ُه َإ َذا َق َضى َا ْمرا َف َإ هن َما َي ُق ُول َل ُه ُكن َف َي ُك ُون ﴿ :35خدا را

نسزد {کسی را} كه {خودش خلق کرده و از بندگان خودش میباشد ،او را به} فرزندى برگيرد {زیرا :انرژی} شناور
است او ،چون كارى را اراده كند همين قدر به ان مىگويد موجود شو پس بىدرنگ موجود مىشود
()35
 )4نساء (ایه َ :171يا َا ْه َل ْالك َت َ ُ ْ
َ ُ ْ َ
اّلِل َإ هال ْال َح َ هق َإ هن َما ْال َم َس ُ
يح َع َ
يسى ْاب ُن َم ْر َي َم
اب ال َت ْغلوا َفي َد َين ُك ْم َوال َت ُقولوا َعلى ه َ
َ ُ ُ ه َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َر ٌ ه ْ ُ َ ُ ْ ه َ ُر ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٌ َ ُ ْ َ ْ ه
ُ
ه
اّلِل إ َل ٌه َواحدٌ
ه
ُ
َ
ْ
رسول َ
اّلِل وك َلمته القاها َإلى مريم و وح َمنه فا َمنوا َب َ
اّلِل و س َل َه وال تقولوا ثالثة انتهوا خيرا لكم َإنما َ َ
ه
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ون ل ُه َول ٌد ل ُه َما َفي ه َ َ َ َ
ُس ْب َح َان ُه َان َيك َ
ْ
اّلِل َو َكيال ﴿ :171اى اهل ك تاب در دين
ض َوك فى َب ه َ
السماوات وما َفي االر َ

خود غلو مكنيد و در باره خدا جز [سخن] حق مگوييد مسيح عيسى بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه
ُ{کون = باش} اوست كه ان را به سوى مريم افکنده و {روح القدس ،روح عیسی مسیح} روحى از جانب اوست
پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد [خدا] سه گانه است{ .از گ فتن این سخن ک فر} باز ايستيد
كه براى شما بهتر است خدا فقط معبودى يگانه شناور است {و نمیتواند} كه براى او فرزندى باشد.
انچه در اسمانها و انچه در زمين است از ان اوست و {برای تدبیر و تقریر هرچیز} خداوند کافی است
()171
ون َع ْبدا هَ ه َّلِل َو َال ْال َمال َئ َك ُة ْال ُم َق هر ُب َ
يح َان َي ُك َ
 )4نسا (ایه  :172هلن َي ْس َت َنك َف ْال َم َس ُ
ون َو َمن َي ْس َت َنك ْف َع ْن َع َب َاد َت َه
َ
ْ
َو َي ْس َتك َب ْر َف َس َي ْح ُش ُر ُه ْم َإل َيه َج َميعا ﴿ :172مسيح از اينکه بنده خدا باشد؛ هرگز ابا نمیورزد و {روحش :روح

القدس از} فرشتگان مقرب {خدا نیز هرگز ابا ندارد و بقیه فرشتگان نیز ابا ندارند که بنده خدا باشند} و هرکس که از
بندگی او روی برتابد و تکبر کند ،بزودى {خداوند} همه انان را {در روز رستاخیز} بسوی خود گرد میاورد.
()172

1

ه َ ََْ ُ ُ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َ َ َْ ُ َ ََْ ُ ْ َ ه َ ه ْ ُ ْ ََ ْ ُ ُ َ ْ
ون ال َح هق َو ُه ْم
 )2بقره (ایه  :146ال َذين اتيناهم ال َك تاب يع َرفونه كما يع َرفون ابناءهم و َإن ف َريقا َمنهم ليك تم
َي ْع َل ُم َون ﴿ :146كسانى كه بهايشان ك تاب {اسمانی انجیل} دادهايم ،همان گونه كه پسران خود را

مىشناسند او را {مسیحی که پدر در وجودش ساکن بود یا خود روحالقدس} مىشناسند و مسلما گروهى ازايشان
حقيقت را نهفتهمىدارند {که میگویند :عیسی مسیح پسر خداست} و خودشان مىدانند {که دروغ میگویند}
()146
 )2بقره (ایه ْ :147ال َح ُّق َمن هر َهب َك َف َال َت ُك َون هن َم َن ْال ُم ْم َت َر َين ﴿{ :147روحالقدس بودن عیسی} حق {است و} از
جانب پروردگار توست پسمبادا {در روحالقدس بودن عیسی و روحالقدس بودن خودت} از ترديدكنندگان باشى
()147
ه ه َ َ ه ْ َُ ََ ََْ َ ه َ ُُْ ْ ْ َ َ ه َْ َ َ ُ ْ ْ
اءه ُم ال َعل ُم َب ْغيا
اّلِل َاإلسالم وما اختلف ال َذين اوتوا ال َك تاب َإال َمن بع َد ما ج
 )3العمران (ایهَ :19إن َالدين َعند َ
ْ
َب ْي َن ُه ْم َو َمن َي ْك ُف ْر با َيات ه َ
اب ﴿ :19در حقيقت دين نزد خدا همان اسالم است و
اّلِل ف َإ هن ه َ
َ َ َ
اّلِل َس َر ُيع ال َح َس َ
كسانى كه ك تاب [اسمانى] به انان داده شده با يكديگر به اختالف نپرداختند مگر پس از انكه علم {بر
حقایق قوانین طبیعت و مطابقتش با قوانین دین اسالم} براى انان [حاصل] امد ان هم به سابقه حسدى كه ميان
انان وجود داشت و هر كس به ايات خدا ك فر ورزد پس {بزودی بداند} كه خداوند سریعالحساب است.

()19

 )3العمران (ایهَ :20ف ْإن َحا ُّج َ
اب َو ُاال ه َم هي َ
وك َف ُق ْل َا ْس َل ْم ُت َو ْج َه َي َ ه َّلِل َو َمن هات َب َعن َو ُقل َهل هل َذ َين ُا ْو ُت ْوا ْال َك َت َ
ين
َ
َْ
َ
َا َا ْس َل ْم ُت ْم َف َإ ْن َا ْس َل ُم ْوا َف َق َد ْاه َت َد ْوا هو َإن َت َو هل ْو ْا َف َإ هن َما َع َل ْي َك ْال َب َال ُغ َو ه ُ
اّلِل َب َص ٌير َبال َع َب َاد ﴿{ :20ای فرستاده موعود سوره

بینه} پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو :من خود را تسليم خدا {یا انرژی مطلق} نمودهام و هر كه
مرا پيروى كرده [نيز خود را تسليم خدا نموده است] و به كسانى كه اهل ك تابند {= یهود و نصاری} و به عوامان
{که به علت نااگاهی مشرک شدهاند} بگو{ :حاال که خدا و اسالم راستین را شناختید} ايا اسالم اوردهايد؟ پس اگر
اسالم اوردند قطعا هدايت يافتهاند و اگر {از دعوت حق به دین اسالم خالص} روى برتافتند {نگران نباش و با
انها درگیر مشو زیرا} فقط رساندن پيام {خداوند بزرگ} برعهده توست و خداوند به {اعمال} بندگان بيناست
()20
ْ
ه ه َ َ ْ ُ ُو َ َ ه َ َ ْ ُ ُ َ ه ه َ َ ْ َ ه َ َ ْ ُ ُ َ ه
ون َال َذ َين َي ْا ُم ُرو َن َبال َق ْس َط
اّلِل ويقتلون الن َب َيين َبغي َر ح ٍق ويقتل
ات َ
 )3العمران (ایهَ :21إن ال َذين يك فر ن َباي َ
َ ه
اس َف َب َ هش ْر ُهم َب َع َذ ٍاب َا َل ٍيم ﴿ :21کسانیکه نسبت بهایات خدا ک فر میورزند ،و پیامبران را بهناحق
َمن الن َ

میکشند ،و مردمی را که امر بهعدالتمیکنند {ناحق} بهقتل میرسانند ،بهکیفری دردناک بشارت ده
()21
2

 )3العمران (ایهُ :22ا َول َئ َك هال َذ َين َح َب َط ْت َا ْع َم ُال ُه ْم َفي ُّالد ْن َيا َواال َخ َر َة َو َما َل ُهم هَمن هن َاص َر َين ﴿ :22انها کسانی
هستند که اعمال نیک انها {نیز بخاطر گناهانشان} در دنیا و اخرت تباه شده و {در هردو دنیا} یاوری ندارند.
()22
ه
 )3العمران (ایهَ :23ا َل ْم َت َر إ َلى هال َذ َين ُا ْو ُت ْوا َن َصيبا ه َم َن ْال َك َت ُ ْ ْ َ َ َ
اّلِل َل َي ْح ُك َم َب ْي َن ُه ْم ُث هم َي َت َولى
اب ه َ
اب يد َعون َإلى َك ت َ
َ
َ
َف َر ٌيق هَم ْن ُه ْم َو ُهم ُّم ْع َر ُض َون ﴿ :23ایا ندیدی کسانی را که بهرهای از ک تاب اسمانی{خود} داشتند ،و به

سوی {احکام ایات ک تاب قران بزرگ ،اخرین} ک تاب الهی دعوت شدند تا میان انها داوری کند! ،ولی
{متاسفانه} گروهی از انان {از این دعوت} روی گردان میشوند! در حالی که {عالمانه از قبول حق} ابا دارند!.
()23
ً
{لطفا به زمان افعال توجه فرمایید؛ مثل اینکه موضوع مربوط به امروز است!}
اص َط َفاك َو َط هه َرك َو ْ َ َ
اك َع َلى َن َساء ْال َع َالم َ
 )3سوره العمران (ايه َ :42و َإ ْذ َق َال َت ْال َم َال َئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم َإ هن ه َ
ين
اصطف َ
َ
اّلِل ْ َ
َ

﴿ :42و [ياد كن] هنگامى را كه فرشتگان گ فتند :اى مريم خداوند تو را {در حالی که بی شوهر و باکره هستی
برای مادر شدن و زائیدن پسری بهنام عیسی} برگزيده و پاك ساخته و تو را بر زنان جهان برترى داده است

()42

ْ

 )3سوره العمران (ایه َ :43يا َم ْر َي ُم اق ُن َتي َل َر هب َك َو ْاس ُج َدي َو ْار َك َعي َم َع هالر َاك َع َ
ين ﴿ :43اى مريم {بشکرانه این
َ
نعمت} فرمانبر پروردگار خود باش و {همواره به هنگام نماز او را} سجده كن و با ركوعكنندگان ركوع نما

()43

َ ْ
ْ ْ
َ َ ََ ُ َ َ
َ
ُ
نت ل َد ْي َه ْم َإذ ُيل ُقون َا ْق َال َم ُه ْم َا ُّي ُه ْم َي ْك ُف ُل
وح َيه َإليك وما ك
 )3سوره العمران (ايه  :44ذ َل َك َم ْن ا َنباء ال َغ ْي َب ن َ
َم ْر َي َم َو َما ُك َ
نت َل َد ْي َه ْم َإ ْذ َي ْخ َت َص ُم َون ﴿{ :44ای فرستاده موعود} اين ازاخبار غيبی است كهبهتو وحى مىكنيم

و تو در ان هنگام كه {علمای بنی اسرائیل} قلمهاى خود را [براى قرعهكشى به اب] مىافكندند تا كدام يك
ک فالت و سرپرستى مريم را عهده دار شود و به هنگامی که (علمای بنی اسرائیل ،برای کسب افتخار سرپرستی
او) با هم كشمكش داشتند حضور نداشتى {ولی ما انچه واقع شده و انچه بعدا واقع خواهد شد را به تو میگوییم}.
()44
 )3العمران (ايه َ :45إ ْذ َق َال َت ْال َمال َئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم َإ هن ه َ
اّلِل ُي َب َ هش ُر َك َب َك َل َم ٍة ه َم ْن ُه ْاس ُم ُه ْال َم َس ُ
يح َع َ
يسى ْاب ُن َم ْر َي َم َو َجيها
َفي ُّالد ْن َيا َواال َخ َرَة َو َم َن ْال ُم َق هر َب َين ﴿[ :45ياد كن] هنگامى [را] كه فرشتگان {مریم را} گ فتند :اى مريم خداوند

تو را بهكلمه {معروف} خویش {که میگوید :باش و میشود ،بهتولد پسری} كه نامش «مسيح عيسى بنمريم»

3

است مژده مىدهد در حالى كه [او] در دنيا و اخرت ابرومند و از مقربان {درگاه خداوند بزرگ} است
()45
اس َفي ْال َم ْه َد َو َك ْهال َو َم َن ه
 )3العمران (ايه َ :46و ُي َك َهل ُم هالن َ
الصا َل َح َين ﴿ :46و {در کودکی} با مردم در گهواره
و در حال ميانسالى {بهعنوان پیغمبر} سخن خواهد گ فت و {در زمین دارای معجزات و} از صالحان است.
()46
 )3سوره العمران (ايهَ :47ق َال ْت َر هب َا هنى َي ُك ُ
ون َلي َو َل ٌد َو َل ْم َي ْم َس ْس َني َب َش ٌر َق َال َك َذ َل َك ه ُ
اّلِل َي ْخ ُل ُق َما َي َش ُاء َإ َذا
َ
َق َضى َا ْمرا َف َإ هن َما َي ُق ُول َل ُه ُكن َف َي ُك ُون ﴿[ :47مريم] گ فت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود با انكه

بشرى به من دست نزده است {روحالقدس یا روح خدا} گ فت :چنين است [كار] پروردگار هر چه بخواهد
مىافريند چون به كارى فرمان دهد فقط به ان مىگويد باش پس مىباشد {فرزند تو نیز چنین خواهد شد}
()47
ه

ْ

ْ ْ

 )3العمران (ايه َ :48و ُي َع َل ُم ُه ال َك َت َ
اب َوال َحك َم َة َو هالت ْو َر َاة َو َاإل َنج َيل ﴿ :48و {روح فرزند تو را خداوند روحالقدس قرار
خواهد داد ،و عالوه بر داده های اولیه که کودکان دیگر دارند} به او ك تاب و حكمت و تورات و انجيل مىاموزد

()48

 )3العمران (ايه َ :49و َر ُسوال إ َلى َبني إ ْس َرائ َيل َا هني َق ْد ج ْئ ُت ُكم با َية همن هر هب ُك ْم َا هني َا ْخ ُل ُق َل ُكم هم َن ه
ين َك َه ْي َئ َة
َ
َ َ
ٍ َ
َ ُ َ ْ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ َ
الط ُ ُ َ
ه
واال ْب َر َص َو ُا َ ْحي ي ْال َم ْو ََتى بإ ْذن َه
ون َوماَ
اّلِل َو ُا َن هب ُئ ُكم ب َما َت ْاكل َ
الط ْير َف َا ُنف ُخ َف َيه ف َيك ُ
اّلِل َوا ْب َرئ اال ك َم َه
ون ط ْيرا َب َإذ َن ه َ
َ َ
َ
ََ َ
َ
َت هد َخ ُرو َن َفي ُب ُيو َت ُك ْم َإ هن َفي َذ َل َك ال َية هل ُك ْم َإن ُك ُنتم ُّم ْؤ َم َن َين ﴿ :49و [او را به عنوان] پيامبرى به سوى بنى

اسرائيل {مىفرستد تا به انان بگويد} در حقيقت من از جانب پروردگارتان برايتان معجزهاى اوردهام من
از گل براى شما [چيزى] به شكل پرنده مىسازم انگاه در ان {از روح خود} مىدمم پس به اذن خدا
پرندهاى مى شود {و پرواز میکند}  ،و به اذن خدا نابيناى مادرزاد {را بینا میسازم} و {کسی با مرض} پيسی را
بهبود مىبخشم ،و مردگان را زنده مىگردانم و شما را از انچه {در پنهان} مىخوريد و در خانه هايتان
{پنهانی} ذخيره مىكنيد خبر مىدهم ،مسلما در اين [معجزات] براى شما اگر مؤمن باشيد عبرت است
()49
َ ُ َ ه ه َ َ ْ َ َ َ ه َ ه ْ َر َ ُ ه َ ُ َ ْ َ ه
ض ال َذي ُح ه َر َم َع َل ْي ُك ْم َو َج ْئ ُت ُكم َبا َي ٍة ه َمن
 )3العمران (ايه  :50ومص َدقا َلما بين يدي َمن التو َاة و َال َحل لكم بع
هر َهب ُك ْم َف هات ُق ْوا ه َ
اّلِل َو َا َط ُيع َون ﴿ :50و [مىگويد امدهام تا] تورات را كه پيش از من [نازل شده] است تصديق

كننده باشم و تا پارهاى از انچه را كه برشما حرام گرديده براى شما حالل كنم و براى شما از جانب
پروردگارتان نشانهاى {که کالم خدا در ان نوشته شده} اوردهام پس از خدا پروا داريد و مرا اطاعت كنيد
()50
4

َ

اّلِل َر هبي َو َر ُّب ُك ْم َف ْاع ُب ُد ُوه َهذا ص َر ٌ
ه ه
اط ُّم ْس َت َق ٌيم ﴿ :51در حقيقت {در ک تاب انجیل
َ
 )3العمران (ايه َ :51إن َ َ
نوشته شده} خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستيد [كه ] راه راست اين است

()51

ََه َ َ ه َ ُْ ُ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ
اّلِل َق َال ْال َح َوار ُّي َ
ون َن ْح ُن َا َ
اّلِل ا َم هنا
 )3العمران ( :52فلما احس َعيسى َمنهم الك فر قال من ا
نص ُار ه َ
نص َاري َإلى ه َ
َ
اّلِل َو ْاش َه ْد ب َا هنا ُم ْس َل ُم َ
ون ﴿ :52هنگامی که عیسی از انان {= بنی اسرائیل زمان خود} احساس ک فر (و مخالفت)
َب ه َ
َ

کرد ،گ فت :کیست که یاور من {برای هدایت این کافران و کافران اینده} به سوی خدا گردد؟ .حواریون
گ فتند :ما یاوران {فرستادگان} خداییم ،به خدا ایمان اوردیم ،و تو (نیز) گواه باش که ما از مسلمانانیم.

()52

ْ

 )3العمران (ایهَ :53ر هب َنا ا َم هنا ب َما َا ْن َزل َت َو هات َب ْع َنا هالر ُس َول َف ْاك ُت ْب َنا َم َع ه
الش َاه َد َين ﴿{ :۵۳حواریون گ فتند}:
َ
پروردگارا! بهانچه {در ک تاب انجیل} نازل کردهای ایمان اوردیم و از فرستاده {تو عیسی مسیح} پیروی
نمودیم ،ما را در زمرۀ گواهان {بر امدن فرستاده موعود سوره بینه و ک تابش قران بزرگ و دینش اسالم خالص} قرارده.

()53

ْ

اّلِل َو ه ُ
 )3العمران (ایهَ :54و َم َك ُروا َو َم َك َر ه ُ
اّلِل َخ ْي ُر ال َم َاك َر َين ﴿ :54و {دشمنان عیسی برای کشتن او و از بین بردن
دینش} توطئه کردند ،و خداوند {برای حفظ دین اسالم ،روح عیسی،همان روحالقدس را باال برد و طبق قانون تناسخ
دوباره امدنش را به شکل بهنام بهنام همان فرستاده موعود} تدبیر نمود و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است.

()54

ه
ه
َ
 )3سوره العمران ( :55إ ْذ َق َال ه
يسى إ َهني ُم َت َو َهف َ
اّلِل َ
ُ
َ
يك َو َر َاف ُع َك َإل هي َو ُم َط َهه ُر َك َم َن ال َذ َين َك َف ُرو ْا َو َج َاع ُل ال َذي َن
ع
ا
ي
َ
َ
َ
ه َ ُ َ َ ْ َ ه َ َ َ ُ وْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ه َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ه
اتبعوك فوق ال َذين ك فر ا َإلى يو َم ال َقيام َة ثم َإلي مر َجعكم فاحكم بينكم َفيما كنتم َف َيه تخت َلفون ﴿( :55بهیاد

اورید) هنگامی را که خدا فرمود ای عیسی من {روح} تو را بر میگیرم و به سوی خود باال میبرم و تو را
از {گناه} کسانی که {با پسر خدا دانستن تو} کافر شدند ،پاک میسازم؛ و کسانی را که از {پیغمبر بودن} تو
پیروی کردند ،تا روز رستاخیز ،برتر از کسانی که {با پسر خدا دانستن تو} کافر شدند ،قرار میدهم؛ سپس
باز گشت {ارواح همه} شما به سوی من است و (انگاه) در میان شما در {مورد} انچه {بایکدیگر} اختالف
داشتید {براساس قانون طرد یا انحصار پاولی طبق مشخصاتی که در امواج انرژی روحتان ثبت خواهد شد} داوری میکنم
()55
 )3العمران (َ :56ف َا هما هال َذ َين َك َف ُروا َف ُا َع َهذ ُب ُه ْم َع َذابا َش َديدا َفي ُّالد ْن َيا َو ْاال َخ َر َة َو َما َل ُه ْم َم ْن َن َاص َر َين﴿ :56اما
کسانیکه {بعد از این} ک فر ورزیدند ،دردنیا و اخرت بهسختی عذابشانکنم و {در قیامت} یاورانی ندارند
()56
5

َ ه
اّلِل َال ُيح ُّب ه
ُ
الصال َح َ ه ُ
الظا َل َم َين ﴿ :57اما
 )3العمران (َ :57وا هما ال َذ َين ا َم ُنوا َو َع َملوا ه َ َ
ات ف ُي َو َف َيه ْم ا ُجو َر ُه ْم َو ه ُ َ
کسانی که ایمان اورده ،و {دارای نفس مطمئنه شده و} کارهای شایسته کردهاند{ ،بهخاطر ثبت شدن اعمالشان
در روحشان؛ خداوند در قیامت} مزدشان را بهتمامی بهانان میدهد؛ و خداوند ظالمان را دوست نمیدارد.
()57
ُ

َ

َ

ْ

ْ

ه

َ
الذ ْك َر ال َح َك َيم ﴿ :58اینهاست {قسمت پنهان ماجرای عیسی}
 )3العمران ( :58ذ َل َك ن ْتل ُوه َعل ْي َك َم َن اال َي َ
ات َو َ
که ما انرا از {ترکیب} ایات {محکم} و {تاویل متشابهات قران در ک تاب قران بزرگ} حکمت اموز برتو میخوانیم.

()58

َ

َ

ُ

َ َ َ

َ ُ

يسى ع َند ه َ َ َ َ َ َ
َ
اب َث هم قال ل ُه ُكن ف َيك ُ
ون(َ :59مثل (خلقت)
 )3العمران (َ :59إ هن َمثل َع َ َ
اّلِل ك َمث َل اد َم خلق ُه َمن ت َر ٍ

عیسی در نزد خدا ،همچون {خلق کردن} ادم است :که {مادر} او {مريم} را {از نسل انسان و ادم} از خاک
افرید .و سپس به او {= عیسی مسیح} فرمود :موجود باش و {در َر َحم مريم باکره ،عيسی مسیح} موجود شد.
()59
ْ

َ

ْ

 )3العمران ( :60ال َح ُّق َمن هر َهب َك َفال َت ُكن ه َمن ال ُم ْم َت َر َين ( :60اينها {که از طریق وحی به تو می گوییم و تو نیز در
ک تاب قران بزرگت ثبت میکنی} حقيقتی است از جانب پروردگار تو ،بنابراين از ترديد كنندگان مباش.

()60

اءنا َو َا ْب َن ُ
اءك ْم َو َن َس َ
اءك م َن ْالع ْلم َف ُق ْل َت َع َال ْو ْا َن ْد ُع َا ْب َن َ
َْ َ َ َ
َ ْ َ ه َ
اءنا
 )3العمران ( :61ف َمن حاجك َف َيه َمن بع َد ما ج ْ َ َ َ
ه
ُ
ْ َ
َ
َون َس ُ َ
اّلِل َع َلى ال َك َاذ َب َين ﴿ :61پس هر كه در اين {مورد} پس از
اءك ْم َوا ُنف َس َنا وا ُنف َس ُك ْم ث هم َن ْب َت َهل ف َن ْج َعل ل ْع َن َة ه َ
َ

دانشى كه تو را {از طریق کسب علم و دانش و وحی از سوی خداوند بزرگ؛ برای تاویل کردن متشابهات قران حاصل}

امده با تو محاجه كند بگو :بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديك و
شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم ،سپس مباهله كنيم و لعنتخدا را بر دروغگويان قرار دهيم
()61
اّلِل َو َإ هن ه َ
ص ْال َح ُّق َو َما َم ْن َإ َل ٍه َإ هال ه ُ
 )3العمران (َ :62إ هن َه َذا َل ُه َو ْال َق َص ُ
اّلِل َل ُه َو ْال َع َز ُيز ْال َح َك ُيم ﴿ :62ارى
داستان درست {و بی کم و زیاد متولد شدن عیسی مسیح از زنی باکره که نامش مریم بود} همين است و معبودى
جز خدا نيست و خداست كه {با خلق کردن عیسی از زنی باکره} در واقع همان شكستناپذير حكيم است.
()62
ْ
 )3سوره العمران (َ :63ف َإن َت َو هل ْو ْا َف َإ هن ه َ
اّلِل َع َل ٌيم َبال ُم ْف َس َد َين ﴿ :63پس اگر {از مباهله کردن و ایمان اوردن به
انچه در ک تاب قران بزرگ نوشتهای} رويگردان شدند ،همانا خداوند به {اسرار نهان در قلب} مفسدان داناست
()63
6

ُْ َ ََْ ْ َ
اب َت َع َال ْو ْا َإ َلى َك َل َم ٍة َس َواء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم َا هال َن ْع ُب َد َإ هال ه َ
اّلِل َو َال ُن ْش َر َك َب َه
 )3سوره العمران (ایه  :64قل يا اهل ال َك ت َ
َْ َ َ َه َ َْ َُ َْ ََْ ه ُ
اّلِل َفَإن َت َو هل ْو ْا َف ُق ُول ْوا ْاش َه ُد ْوا َب َا هنا ُم ْس َل ُم َون ﴿{ :64ای پیامبر} بگو «ای
ون ه َ
شيًئ وال يت َخذ بعضنا بعضا اربابا َمن د َ

اهل ک تاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم
و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه« ،به ربوبیت
نپذیرد ».هر گاه (از این دعوت) سر باز زنند ،بگویید« :گواه باشید که ما مسلمانیم» {و شما را نیز به دین

اسالم دعوت میکنیم! وقتی در روز قیامت عذاب جهنم بر شما رسد .بعدا نگویید که چرا قبال پیامبری این را به ما نگ فت!}.

()64

 )3سوره العمران (َ :65يا َا ْه َل ْالك َتاب ل َم ُ
ون في إ ْب َراه َيم َو َما ُا َنزلت هالتو َر ُ
ُّ
َ
َ
َ
اإلنج ُيل َإ هال َمن َب ْع َد َه َا َف َال
و
اة
ج
ا
ح
ت
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َت ْع َق ُل َون ﴿ :65اى اهل ك تاب چرا در باره {دین توحیدی} ابراهيم محاجه مىكنيد با انكه تورات و انجيل

بعد از او نازل شده است {و هردوی این ک تب که پس از او امده ،خدا را یگانه و واحد میدانند} ايا تعقل نمىكنيد
()65

 )3العمران (َ :66ه َاا ُنت ْم َه ُؤالء َح َاج ْج ُت ْم َف َيما َل ُكم ب َه َع ٌلم َف َل َم ُت َحا ُّج َ
ون َف َيما َل ْي َس َل ُكم َب َه َع ْل ٌم َو ه ُ
اّلِل َي ْع َل ُم َو َا ُنت ْم
َ
َال َت ْع َل ُم َون ﴿ :66هان شما [اهل ك تاب] همانان هستيد كه در باره انچه نسبت بهان {از ک تاب خود} دانشى

داشتيد محاجه كرديد ،پس چرا درمورد چيزى كه {در لوح محفوظ است و} بدان دانشى نداريد محاجه
مىكنيد با انكه خدا مىداند {« َإ هن ه َالد َين َعْن َد ه َاّلِل ْ َاإل ْ َسال ُم»  :دین حق نزد خدا فقط اسالم است} و شما نمىدانيد
()66
 )3سوره العمران (َ :67ما َك َان إ ْب َر َاه ُيم َي ُه َود ًّيا َو َال َن ْص َرا َن ًّيا َو َل َكن َك َان َح َنيفا ُّم ْس َلما َو َما َك َان َم َن ْال ُم ْشر َك َ
ين
َ
َ
﴿ :67ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى بلكه حق گراي ى فرمانبردار بود و از مشركان {نیز} نبود
()67
اّلِل َو َل ُّي ْال ُم ْؤ َم َن َ
 )3سوره العمران (َ :68إ هن َا ْو َلى هالناس َب َإ ْب َر َاه َيم َل هل َذ َين هات َب ُع ُوه َو َه َذا هالن َب ُّي َو هال َذ َين ا َم ُن ْوا َو ه ُ
ين
َ
﴿ :68درحقيقت نزديك ترين مردم بهابراهيم همان كسانى هستند كه {دین توحیدی} او را پيروى
كردهاند و اين پيامبر و كسانى كه {به قران بزرگ} ايمان اوردهاند و {میدانند فقط} خدا ولی مؤمنان است
()68
ه ه ٌَه ْ َْ ْ َ
اب َل ْو ُي َض ُّل َون ُك ْم َو َما ُي َض ُّل َون َإ هال َا ُنف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُرو َن ﴿:69
 )3سوره العمران (َ :69ودت طا َئ فة َمن اه َل ال َك ت َ
گروهى از اهل ك تاب ارزو مىكنند كاش شما را {از دین توحیدی اسالم خالص} گمراه مىكردند در صورتى
كه جز خودشان را گمراه نمىكنند و {لوحمحفوظ بودن قران بزرگ را اگاهان میدانند ،ولی اینان ان را} نمىفهمند
()69
7

َُْ
َ ََْ ْ َ
اّلِل َو َا ُنت ْم َت ْش َه ُد َون ﴿ :70اى اهل ك تاب چرا به
ات ه َ
اب َل َم تك ف ُرو َن َبا َي َ
 )3سوره العمران ( :70يا اهل ال َك ت َ
ايات خدا ك فر مىورزيد ،با انكه خود {به دیدن وعده امدن پیامبری در ک تابهای تورات و انجیل} گواهى مىدهيد
()70
َ ََْ ْ َ
اب َل َم َت ْل َب ُس َون ْال َح هق َب ْال َب َاط َل َو َت ْك ُت ُم َون ْال َح هق َو َا ُنت ْم َت ْع َل ُم َون ﴿ :71اى
 )3سوره العمران ( :71يا اهل ال َك ت َ
اهل ك تاب چرا {با انکار کردن حقانیت انچه بر بهنام نازل شده} حق را به باطل درمىاميزيد و حقيقت را {که در
ک تابهای تورات و انجیل خودتون نیز امده} ك تمان مىكنيد با اينكه خود {حق بودن او را در ک تاب دیده و} مىدانيد
()71
ه
ه
َ َ ه ٌَ ه ْ َْ ْ َ
اب ا َم ُن ْوا َبال َذ َي ُا َنز َل َع َلى ال َذ َين ا َم ُن ْوا َو ْج َه هالن َه َار َو ْاك ُف ُرو ْا
 )3سوره العمران (َ :72وقالت طا َئ فة َمن اه َل ال َك ت َ
ا َخ َر ُه َل َع هل ُه ْم َي ْر َج ُع َون ﴿ :72و جماعتى از اهل ك تاب {که به تاویلهای او کافر بودند} گ فتند در اغاز روز بهانچه
برمؤمنان نازل شد ايمان بياوريد و در پايان [روز] انكار كنيد شايد انان {از دین اسالم خالص} برگردند
()72
ْ
ْ ه
ُْ
َ
اّلِل َان ُي ْؤ َتى َا َح ٌد ه َم ْث َل َما ُاو َت ُيت ْم َا ْو
 )3سوره العمران (َ :73وال ُت ْؤ َم ُنوا َإال َل َمن َت َب َع َد َين ُك ْم قل َإ هن ال ُه َدى ُه َدى ه َ
ُْ
ْ َ
اّلِل ُي ْؤ َت َيه َمن َي َش ُاء َو ه ُ
اّلِل َو َاس ٌع َع َل ٌيم ﴿ :73و {اهل ک تاب گ فتند} جز به
ُي َحا ُّج ُوك ْم َع َند َر َهب ُك ْم قل َإ هن ال َف ْضل َب َي َد ه َ
كسى كه دين شما را پيروى كند ايمان نياوريد .بگو :هدايت {فقط} هدايتخداست مبادا بهكسى نظير
انچه به شما داده شده{ ،درست} داده شود يا در پيشگاه پروردگارتان با شما {بهدرستی} محاجه كنند.
بگو [اين] تفضل به دستخداست ان را به هر كس كه بخواهد مىدهد و خداوند گشايشگر داناست
()73
ْ
َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ه ُ ُ ْ
 )3سوره العمران ( :74يختص َبرحم َت َه من يشاء و
اّلِل ذو ال َف ْض َل ال َع َظ َيم ﴿{ :74خداوند یا انرژی مطلق}
رحمتخود را به هر كس كه بخواهد مخصوص مىگرداند ،و خداوند داراى بخشش بزرگ است!.
()74

{برای دانستن اینکه (در ایه  7۳سوره عمران) منظور از گ فتن :مبادا بهکسی نظیر انچه به شما داده شده،
{درست} داده شود؛ چیست؟ به ک تاب انجیل مراجعه میکنیم:
انجیل یوحنا فصل 1میفرماید -1 :ابتدا کلمه بود ،و کلمه نزد خدا بود ،و کلمه خدا بود -2 .همان در ابتدا نزد
خدا بود -3 .همه چيز به وسيلۀ او افريده شد ،و بدون او چيزی به وجود نيامد که افريده شده است-4 .
در او حيات بود ،و ان حيات نور انسان بود -5 .و نور در تاریکی می درخشد ،و تاریکی ان را درك نکرد -6 .
شخصی از جانب خدا فرستاده شد ،که نامش یحی ی بود -7 .او برای شهادت امد تا بر نور شهادت دهد ،تا
همه به وسيلۀ او ايمان اورند  -8 .او ان نور نبود بلکه فرستاده شد تا بر ان نور شهادت دهد -9 .ان نور حقیقی
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ُبَود ،که به هر انسان که در جهان می ايد می درخشد -10 .او در جهان بود ،و جهان به وسيلﺔ او افريده شد،
{توجه :جهان در واقعه «انفجار بزرگ» از انرژی یا روح افریده شده}
و جهان او را نشناخت .
و در فصل اول انجیل یوحنا؛ حضرت یحی ی در ایه  33می فرماید :و من او را نشناختم ،اما او که مرا فرستاد تا
بااب تعمید دهم همان به من گ فت ،هرکسی که دیدی روح بر او نازل شد و براو قرار گرفت ،همان است او که
با روح القدس تعمید میدهد.
فصل /1ایه « :34و من دیدم و شهادت میدهم که این پسر خداست»
توضیح بهنام {:بهنظر بنده؛ تفکر تثلیث ،زاییده سوء برداشت از ایات فوقالذکر انجیل است ،که روحانیت
زمان قدیم مسیحیت از این ایات« :پسر خدا» بودن حضرت عیسی مسیح (علیه السالم) را برداشت کردهاند! .ولی
بنده؛ به استناد ایاتی که دیدید و خواهید دید؛ از این ایات برداشت دیگری دارم! .زیرا:
ه
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ه ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُّ ه َ ُ َ ُ َ ه
اس ُك ُون ْوا َع َبادا َلي َمن
 )3سوره العمر
ان ( :79ما ك ُان َل َب ُش ٍر هان يؤ َت َْيه اّلِل ال َك ت ُاب وال َحك َم والن ُبوة ث هم يقول َللن َ
ْ
ُدون ه َ َ َ ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
اب َوب َما كنت ْم تد ُر ُس َ
َ
ه َ
ون ﴿ :79هيچ بشری {مانند عیسی مسیح}
اّلِل ول َكن كونوا َربا َن َهيين َب َما كنت ْم ت َع َل ُمون ال َك ت َ َ
َ

را نسزد كه خداوند به او ك تاب {انجیل} و حكم {به اوردن معجزات} و پیامبری بدهد ،سپس او به مردم
بگويد :بهجاى خدا؛ بندگان من باشید بلكه {همان طور که در ایه  52همین سوره بهحواریون گ فت ،باید بگوید}
به سبب انکه ک تاب [اسمانی] تعليم میدادید و از ان رو که درس میخواندید؛ {مسلمان موحد باشید}.
()79
 )3سوره العمران (َ :80و َال َي ْا ُم َر ُك ْم َان َت هت َخ ُذ ْوا ْال َم َال َئ َك َة َو َهالنب هي ْي َن َا ْر َبابا َا َي ْا ُم ُر ُكم ب ْال ُك ْفر َب ْع َد إ ْذ َا ُنتم ُّم ْس َل ُم َ
ون
َ َ َ
ََ

﴿ :80و {هیچوقت هیچ پیغمبری} به شما دستور نمیدهد كه فرشتگان و پيامبران را (به عنوان) پروردگار
انتخاب کنيد ،ايا پس از انكه مسلمان {خدا شناس و یک تاپرست} شدید؛ شما را به ك فر فرمان میدهد؟.
()80
توضیحات بهنام{:اوال :ایات فوق ،با منطقی قوی اشاره به ایات سوره العمران دارد! لطفا یکبار دیگر انها را
بخوانید ،درحقیقت از همان اول :دین مورد نظر خداوند اسالم بوده و کلیه ایاتی که توسط ابراهیم و فرزندانش و
یا در ک تب تورات و انجیل به نام پیغمبر صاحب ک تاب! معروف شده؛ همه مطالبی از لوح محفوظ است که
متناسب با زمان انتخاب شده و هدفش معرفی خدا و دین اسالم به معنی تسلیم بودن در مقابل قوانین طبیعت
بوده است! و چون مردم ان زمانها از قوانین طبیعت و دانش «راسخان در علم» که امروز می دانیم! ،بیاطالع
بوده و امادگی الزم را برای پذیرش دین اسالم نداشتهاند؛ لذا توسط رومیان و یهودیان ان زمان دین جدید پذیرفته
نشده و به شرحی که از ایات قران و انجیل دیدید :حضرت عیسی مسیح (ع) قبل از شهادت بهدست دشمنان! و
پیش از اینکه «روحش» نزد خدا رود ،در ک تاب انجیل وعده دوباره برگشتن به زمین را داده است!.
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همچنین به شرح ایه  7سوره ال عمران (لطفا در نظریه دوم ببینید) خداوند در قران محکمات و متشابهات را تدبیر
نموده ،که محکمات قران را حضرت محمد (ص) اورده ،که بهشرح تاریخ میدانید! در زمانهای مختلف با درک و
فهم روحانیت و مردم نااگاه از ایات قران چه برداشتهای ی نموده و برجهان اسالم چه گذشته است! .البته خداوند
اگاه همه را میدانسته و منتظر امادگی علمی مردم بوده تا طبق وعدهای که در ک تب تورات و انجیل و سوره بینه
قران داده بود فرستاده موعود خود را برای تاویل نمودن متشابهات قران بفرستد! ،که در نظریه دوم بهنام دیدیم
که چگونه در ایه  40سوره احزاب موضوع خاتماالنبیاء بودن حضرت محمد (ص) روشن! و مانع اصلی عدم قبول
امدن فرستادهای بعد از ایشان برطرف شد! و از چگونگی تولد حضرت عیسی مسیح (ع) نیز در ایات فوق الذکر
اگاه شدیم ،چنانچه میبینید فرستاده موعود خدا نیز امده که هم اکنون متشابهات قران را تاویل علمی مینماید!،
پس برای رد تثلیث مورد نظر دین مسیحیت ،دالیل و توضیحات معروضه بنده باید قانع کننده باشد .ولی برای
احتیاط ذیال دالیل بیشتری از قران و انجیل ارائه میکنیم}:
ه
اّلِل م َيث َاق هالنب هي ْي َن َل َما ا َت ْي ُت ُكم همن ك َتاب َوح ْك َمة ُث هم َج ُ
 )3سوره العمران (َ :81وإ ْذ َا َخ َذ ه
ُ
اءك ْم َر ُس ٌول ُّم َص َهد ٌق َل َما
َ َ ٍ َ ٍ
َ
َ
ََ
نص ُرهن ُه َق َال َا َا ْق َر ْرُت ْم َو َا َخ ْذ ُت ْم َع َلى َذ َل ُك ْم إ ْصري َق ُال ْوا َا ْق َر ْرَنا َق َال َف ْاش َه ُد ْوا َو َا َن ْا َم َع ُكم ه َم َن ه
الش َاه َدينَ
َم َع ُك ْم َل ُت ْؤ َم ُن هن َب َه َو َل َت ُ
َ َ

﴿ :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 کرد {ولی

برخالف هوای نفس شما که متحجر و 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
ه

َ

ْ

ُ َ

 )3سوره العمران (َ :82ف َمن َت َولى َب ْع َد ذ َل َك َفا ْول َئ َك ُه ُم ال َف َاس ُق َ
ون ﴿ :82پس كسانى كه بعد از اين {که
چنین پيمان محکمی در ایه  81ال عمران بسته شد؛ را نادیده گیرند و یا از ان} روى برتابند انان خود نافرمانانند.

()82

ََ
اّلِل َي ْب ُغ َ
ون َو َل ُه َا ْس َل َم َمن َفي ه
الس َم َاو َات َو َاال ْر َض َط ْوعا َو َك ْرها َو َإ َل ْي َه ُي ْر َج ُع َون (:83
 )3ال عمران ( :83اف َغ ْي َر َد َين ه َ
ایا {مردم} جز دینخدا میجویند؟ با انکه {در ایه  19گ فتیم دین نزد خدا دین اسالم است و} هرکه در اسمانها
و زمین هستند خواه و ناخواه{ ،در برابر فرمان و قوانین} او تسلیمند و به سوی او باز گردانده میشوند.
()83
ُْ
اّلِل َو َما ُانز َل َع َل ْي َنا َو َما ُانز َل َع َلى َإ ْب َر َاه َيم َو َإ ْس َم َاع َيل َو َإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
وب َو َاال ْس َب َاط َو َما
 )3ال عمران ( :84قل ا َم هنا َب ه َ
َ
َ
وسى َو َع َ
ُاو َت َي ُم َ
يسى َو هالن َب ُّي َون َمن هر َهب َه ْم َال ُن َف هَر ُق َب ْي َن َا َح ٍد ه َم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس َل ُم َون ﴿ :84بگو :بهخدا و انچه برما
{در قران و قران بزرگ} نازل شده و انچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ابساط {= پیامبرانی از
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فرزندان یعقوب} نازل گردیده ،و انچه به موسی و عیسی و انبیای [دیگر] از جانب پروردگارشان داده
شده گرویدیم و میان هیچیک از انان فرق نمیگذاریم و ما {احکام دین اسالم خالص} او را تسلیم هستیم
()84
َ

ْ

َ

 )3ال عمران (َ :85و َمن َي ْب َت َغ َغ ْي َر َاإل ْسال َم َدينا َفلن ُي ْق َب َل َم ْن ُه َو ُه َو َفي اال َخ َر َة َم َن ال َخ َاس َر َين ﴿ :85و {پس از
تاویل شدن ایات قران توسط بهنام در ک تاب قران بزرگ} هر کس جز اسالم { که بهمعنی تسلیم قوانین خداوند یا طبیعت
بودن است} ایینی برای خود انتخاب کند ،از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در اخرت از زیانکاران است.

()85

 )54سوره قمر(ایه َ :5ح ْك َم ٌة َبا َل َغ ٌة َف َما ُت ْغ َن ُّالن ُذ ُر ﴿{ :5کافران ندانستند که ایات قران} حكمت بالغه است ،و
{همه بر اساس علم گ فته شدهاند و چون هنوز مردم اگاهی الزم را ندارند ،لذا} هشدارها {فعال} سودی نبخشیده است!
()5
 )26سوره شعرا (ايه َ :192وإ هن ُه َل َتنز ُيل َر هب ْال َع َالم َ
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 ایات
َ
سوره شعرا) روح پیامبرانی مانند :نوح ،هود ،صالح ،لوط ،شعیب و تو است! توسط فرشته «جبرئیل» } ان را نازل کرده،
()193
ْ
 )26سوره شعرا ايه َ :194ع َلى َق ْلب َ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 ه ٍي م َب ٍ
()195
توضیح {:قطعا متوجه شدید ایات اخیر سوره شعرا خطاب به حضرت محمد (ص) میباشند}
ه
ْ
ه َ َ َ َ َْ
ُْ
اّلِل ُم َص َهدقا َل َما َب ْي َن َي َد ْي َه َو ُهدى
 )2سوره بقره (ایه  :97قل َمن َك َان َع ُد ًّوا َل َج ْب َريل ف َإ هن ُه َن هزل ُه َعلى قل َب َك َب َإذ َن ه َ
َ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
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 )2بقره (ایهَ :98من َك َان َع ُد ًّوا هَ ه َّلِل َو َمال َئ َك َت َه َو ُر ُس َل َه َو َج ْبر َيل َو َم َيك َال َف َإ هن ه َ
اّلِل َع ُد ٌّو َهل ْ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

 )16نحل (ایهُ :102ق ْل َن ه َزل ُه ُرو ُح ْال ُق ُد َس َمن هر َهب َك َب ْال َح َ هق َل ُي َث َهب َت هال َذ َين ا َم ُن ْوا َو ُهدى َ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

َ

َ

 )19مریم (ایهَ : 15و َسال ٌم َ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 هي َي ْو َم ُو َل ُّ
 )19مریم (ایه َ :33و ه
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
ه َ َُهُ َ َ
اّلِل َو َي ْخ َش ْو َن ُه َو َال َي ْخ َش ْو َن َا َحدا َإ هال ه َ
اّلِل َح َسيبا
 )33سوره احزاب (ایه :39ال َذين يب َلغ
اّلِل َو َك َفى َب ه َ
ون َر َساال َت ه َ
﴿ :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
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َ
َ
َ َ
اّلِل َو َخ َات َم هالنب هي َ
ين َو َك َان ه ُ
اّلِل َب ُك ه َل
 )33سوره احزاب (ایه :40هما َك َان ُم َح هم ٌد ا َبا ا َح ٍد ه َمن ه َر َجا َل ُك ْم َول َكن هر ُسول ه َ
ََ
َش ْي ٍء َع َليما ﴿ :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 االنبیا است؛ و خداوند به همه چیز داناست!
()40
{پس در قران دو روح بزرگ خدا معرفی گردیده« :روحاالمین» روح پیامبران معرفی شده در سوره
شعراء از جمله حضرت محمد (ص)؛ که برای نازل کردن ایات برقلب پیامبران با فرشته جبرئیل
همکاری داشته ،و از ایه  40سوره احزاب نیز دانستیم حضرت محمد (ص) در گروه «روحاالمین» خاتم
االنبیاء بوده است! .و روح دیگری که روح پیامبران نامبرده در سوره مریم بوده و برای ارسال وحی با
فرشته میکائیل همکاری دارند« :روحالقدس» میباشد .که طبق وعده قبلی در ایات  15و  33سوره
مریم ،خودش بهشکل عیسی (ع) و سپس به شکل فرستاده موعود امده؛ و فرمود:
ه

ُ

َ

َ

 )18سوره كهف (ایه َ :4و ُي َنذ َر ال َذ َين َقالوا هات َخذ ه ُ
اّلِل َولدا ﴿ :4و {خداوند ک تاب «قران بزرگ» را توسط فرستاده
موعود :بهنام ،فرستاد} تا كسانى را كه گ فتهاند خداوند {عیسی مسیح را به} فرزندى گرفته است هشدار دهد

()4
پس یکبار دیگر ایاتی از انجیل را ببینیم تا عرض کنم چرا بنده برداشت متفاوتی از این ایات دارم؟

انجیل یوحنا فصل 1میفرماید -1 :ابتدا کلمه بود ،و کلمه نزد خدا بود ،و کلمه خدا بود -2 .همان در ابتدا
نزد خدا بود -3 .همه چيز به وسيلۀ او افريده شد ،و بدون او چيزی به وجود نيامد که افريده شده است.
 -4در او حيات بود ،و ان حيات نور انسان بود -5 .و نور در تاریکی می درخشد ،و تاریکی ان را درك نکرد .
 -6شخصی از جانب خدا فرستاده شد ،که نامش یحی ی بود -7 .او برای شهادت امد تا بر نور شهادت دهد ،تا
همه به وسيلۀ او ايمان اورند  -8 .او ان نور نبود بلکه فرستاده شد تا بر ان نور شهادت دهد -9 .ان نور حقیقی
ُبَود ،که به هر انسان که در جهان می ايد می درخشد -10 .او در جهان بود ،و جهان به وسيلﺔ او افريده شد،
و جهان او را نشناخت .
و در فصل اول انجیل یوحنا؛ حضرت یحی ی در ایه  33می فرماید :و من او را نشناختم ،اما او که مرا فرستاد تا
بااب تعمید دهم همان به من گ فت ،هرکسی که دیدی روح بر او نازل شد و براو قرار گرفت ،همان است او که
با روح القدس تعمید میدهد.
فصل /1ایه « :34و من دیدم و شهادت میدهم که این پسر خداست»
توضیح بهنام {:به استناد علم و قران و ایات فوقالذکر انجیل عرض میکنم منظور از «کلمه» در ایات فوق الذکر
انجیل«انرژی روح» می باشد زیرا :همه چیز در واقعه «انفجار بزرگ انرژی» از روح افریده شد و باز هم میشود!،
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حتی کلمات ک تاب که در شب قدر بر لوحمحفوظ یا روحالقدس نازل شده و حکمت بالغه است! ،ولی جهانیان
(بهتر است بگوییم) زمینیان تا کنون او را نشناختهاند! .ولی بنده در ک تاب «قران بزرگ» براساس مکشوفات
«راسخان در علم» ایات را تاویل علمی نموده و توضیح میدهم :که انرژی مطلق به صورت انرژی روح در همه
چیز ،مخصوصا در انسان وجود دارد! ،پس ایا :بهاستناد فرموده حضرت یحی ی (ع) در ایات  33و  34فصل
اول انجیل ،میتوان گ فت :تمام چیز ها که روح دارند پسران خدا هستند؟ ،یا درست این است که
بگوییم :مخلوق خدا هستند؟ .چون میدانیم :پیامبران هیچوقت حرف غیر علمی و غیر منطقی و دروغ نمی-
گویند! ،پس باید گ فت :ایه  34فصل اول انجیل که مخالف ایات قران و غیرعلمی و غیرمنطقی میباشد .سهوا و یا
عمدا تغییر یافته و باید طبق علم و َخ َرد تاویل گردد:
فصل /1ایه « :34و من دیدم و شهادت میدهم که {روح} این پسر؛ خداست»
و حاال مسئله حل شد! زیرا :از ایات قران دو روح «روحاالمین» و «روحالقدس» را شناختیم .و درایات فوق-
الذکر انجیل نیز مانند سوره مریم دیدیم قبل از «تولد حضرت عیسی» ،خداوند حضرت یحی ی را با روحش :روح
القدس جان داد تا بعد از امدن حضرت عیسی ،شهادت دهد که روح او هم روحالقدس است ،و درحقیقت:
خداوند در قران فرمود :حضرت عیسی (ع) را با کلمه ُکن و با روح :روحالقدس به وجود اورده و در قران نیز او و
اعمالش را تائید فرموده است! و در سوره بینه همان خداوند واحدی که تمام ک تب را از یک ک تاب واحد هاما با
مطالبی متناسب با قدرت درک و فهم مردم زمان امدن پیغمبر مربوطه فرستاده!؛ همان خداوند نیز در قران وعده
داده که فرستادهای برای تاویل کردن متشابهات قران خواهد فرستاد! .و در ایات  15و  33سوره مریم دیدیم:
روحالقدس وعده امدن دوباره خودش را به شکل فرستاده موعود داده و در مورد حضرت یحی ی و حضرت عیسی
عملی کرده .یعنی روح القدس از طرف خدا همه کار میکند! و در قران تناسخ را قبول دارد و توضیح میدهد که
روح همه چیزی که میبینیم و حتی نمیبینیم ،از این دو روح میباشند!.
البته خبر امدن حضرت عیسی مسیح (ع) را در روز اول ژانویه شروع تاریخ میالدی ( 2019سال پیش) شنیده-
ایم و در ایه  18فصل  14انجیل یوحنا نیز دیدیم :حضرت عیسی فرموده :شما را یتیم نمیگذارم ،نزد شما می-
ایم! .پس با توجه به این که وعده های خداوند راست است ،و خدا در ایه  55العمران فرمود :ای عیسی من
{روح} تو را بر میگیرم و به سوی خود باال میبرم .پس نتیجه میگیریم :روح فرستادهای که برای تاویل
کردن متشابهات قران در ک تاب «قران بزرگ» امده؛ روح حضرت عیسی همان روح القدس میباشد! .حاال شما به
بنده بگویید :در ایه  8فصل اول انجیل یوحنا اینکه فرموده« :او ان نور نبود بلکه فرستاده شد تا بر ان نور
شهادت دهد ».چه کسی و یا چه چیزی ان نور نبود؟  .حاال من عرض میکنم:
ْ
َ
ْ
ات ُذو ال َع ْر َش ُيل َقي ُّالرو َح َم ْن َا ْم َر َه َع َلى َمن َي َش ُاء َم ْن َع َب َاد َه َل ُي َنذ َر َي ْو َم هالتال َق
 )40سوره غافر (ایهَ :15ر َف ُيع هالد َر َج َ

﴿ :15باال برنده درجات {ارواح مردم} خداوند عرش ،به هرکس از بندگانش که خواهد ان روح {واالی
روح القدس} را به فرمان خویش میفرستد ،تا {او مردم بیخبر از حقیقت را} از روز مالقات [با خدا] بيم دهد.

()15

14

ْ

 )15سوره الحجر (ایه :9إ هنا َن ْح ُن َن هزل َنا َهالذ ْك َر َوإ هنا َل ُه َل َح َاف ُظ َ
ون ﴿ :9بىترديد ما اين ذكر {=ک تاب قران بزرگ} را
َ
َ

{در کودکی حکم دادیم (مریم )12:و شب قدربر لوح محفوظ نازل کردیم(سوره قدر) و درگذشته قسمتهای ی از ان را بر ارواح
پیامبران بسیار (بهشرح حکایتهای قران و تاریخ) وحی نمودیم و کلمات محکم ان ک تاب را در طول  23سال توسط جبرئيل بر محمد و
تاویل کردن متشابهات را بر تو} نازل كردهايم و قطعا {توسط روح ُ
القدس} نگهبان ان خواهيم بود {تا کامل شود}

()9

 )41سوره ّ
فصلت (ایهَ :42ال َي ْا َت َيه ْال َب َاط ُل َمن َب ْي َن َي َد ْي َه َو َال َم ْن َخ ْل َف َه َت َنز ٌيل ه َم ْن َح َك ٍيم َح َم ٍيد ﴿:42
هیچگونه باطلی نه از پيش رو و نه از پشت سرش به سویش نمیايد ،چرا كه {قران بزرگ} از سوی
{خداوند بزرگ در شب قدر بر روحالقدس} حكيم ستوده نازل شده است {و او خودش نگهبان ان میباشد (/15ایه})9
()42
هَْ َ ْ
ه َ َه ُ َ ه َ ه ُه ه َ ُ َ ُ َ ْ ُ
َُْ
يل
 )7سوره اعراف (ایه  :157ال َذين يت َبعون الر ُسول الن َب هي اال َم هي ال َذي ي َجدونه مك توبا َعندهم َفي التور َاة و َاإلن َج َ
ْ
ْ
ُّ َ
ه
ْ
ْ َ
ات َو ُي َح ه َر ُم َع َل ْي َه ُم ال َخ َبا َئ َث َو َي َض ُع َع ْن ُه ْم َإ ْص َر ُه ْم َو َاال ْغ َال َل
َيا ُم ُر ُهم َبال َم ْع ُرو َف َو َي ْن َه ُاه ْم َع َن ال ُمنك َر َو ُي َحل ل ُه ُم الط َهي َب َ
هال َتي َك َان ْت َع َل ْي َه ْم َف هال َذ َين ا َم ُن ْوا َب َه َو َع هز ُر ُوه َو َن َص ُرو ُه َو هات َب ُع ْوا ُّالنو َر هال َذ َي ُا َنز َل َم َع ُه ُا ْو َل َئ َك ُه ُم ْال ُم ْف َل ُح َون ﴿:157

همانان كه از اين فرستاده {موعود ایرانی ،همان} پيامبر درس {عربی و قران} نخوانده كه {نام و نشان} او را
نزد {ک تاب اسمانی} خود در تورات و انجيل {و قران بهمعنی احمد} نوشته مىيابند! ،پيروى مىكنند! {همان
پيامبر موعود خدا كه} انان را به كار پسنديده فرمان مىدهد و از كار ناپسند باز مىدارد و براى انان
چيزهاى پاكيزه {بدون الودگی میکربی و انگلی} را حالل و چيزهاى ناپاك {الوده به میکرب و باک تری و فاسد} را
برايشان حرام مىگرداند و از [دوش] انان قيد و بندهاي ى را كه {از طرف متحجران و نااگاهان بر علم و دانش
امروز} برايشان بوده است برمىدارد ،پس :كسانى كه بهاو ايمان اوردند و بزرگش داشتند و ياريش
كردند و نورى را كه با {تاویل} او {بهنام قران بزرگ} نازل شده است پيروى كردند ،انان همان رستگارانند!.
()157
{پس هیچکدام از نامبردگان در ایه  8فصل اول انجیل ان نور که منظور نهای ی خداست نبودند!.
اگر ایات تاویل شده توسط بنده را باور نکردید؟ از ایات ک تاب انجیل یوحنا شاهد دیگری میاورم :که
خود حضرت عیسی مسیح (ع) میفرماید:
فصل  /14ایه  :10ایا باور نمیکنی که پدر در من است؟ سخنانی که من به شما میگویم از خود نمیگویمّ ،اما پدری که در
من ساکن است ،او این اعمال را میکند!.
فصل  /14ایه  :15اگر مرا دوست دارید ،احکام {ناقص} مرا نگاه دارید.
 :16 /14و من از پدر {انچه نمیدانم} خواهم پرسید و تسلی دهندهای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند.
 :17 /14یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمی بیند و نمیشناسد ،اما شما او را میشناسید،
زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود.
 :18 /14شما را یتیم نمیگذارم ،نزد شما میایم.
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 :25 /14این سخنها را به شما گ فتم وقتی که با شما بودم،
 :26 /14اما تسلی دهنده ،یعنی روح ُ
القدس که پدر او را به نام من {ولی کاملتر از قبل} میفرستد ،او همه چیز را بهشما
تعلیم خواهد داد و انچه به شما گ فتم به یاد شما خواهد اورد.
 :28 /14شنیدهاید که من به شما گ فتم :میروم و نزد شما میایم ،اگر مرا دوست میداشتید ،خوشحال میگشتید که گ فتم
نزد پدر میروم ،زیرا که پدر بزرگ تر از من است.
 :29 /14و اکنون قبل از وقوع به شما گ فتم تا وقتی که واقع گردد ایمان اورید.
 :30 /14بعد از این بسیار با شما نخواهم گ فت ،زیرا که رئیس این جهان میاید و در من چیزی ندارد.
 : 26/15چون ان تسلی دهنده که اورا از جانب پدر نزد شما میفرستم بیاید ،یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد {=
روح القدس} ،او بر من شهادت خواهد داد.
 : 7 /16و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است ،زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد امد ،اما
اگر بروم او را نزد شما میفرستم.

توجه میفرمایید :روح ُالق ُدس = روحی از خدا که با کلمه کن حضرت عیسی(علیه السالم) را به مریم باکره بخشیده! و بنا
به ایه  10فصل  14انجیل در وجود حضرت مسیح (ع) ساکن بوده که فرمود «او این اعمال را میکند!» ،یعنی:
حضرت عیسی (علیه السالم) در اوایل قرن اول میالدی روح یا «انرژی» داخل بدن خود را که مسبب کلیه اعمال او
بوده بهنام «پدر» که همه چیز را افریده و همه چیز جزئی از او میباشند میشناخته است! یعنی «انرژی مطلق» را
میشناخته و هرگز نمیگوید :من پسر ان پدرم! .پس در :فصل /1ایه  :34حضرت یحی ی نیز قطعا میفرماید« :و
من دیدم و شهادت میدهم که {روح} این پسر خداست» و چون قبال فرموده -7 :او برای شهادت امد تا بر نور
شهادت دهد ،تا همه به وسيلۀ او ايمان اورند  -8 .او ان نور نبود بلکه فرستاده شد تا بر ان نور شهادت دهد/.
پس باید ببینیم و بدانیم :چه چیزی «نور» است!.

و در ایاتی دیدیم که قران نور نامیده شده و در ایه  35سوره نور :قران بزرگ «نور اندر نور» دانسته شده!.
ْ
الس َم َاو َات َو ْ َاال ْ
 )24سوره نور (ایه :35ه ُ
اّلِل ُنو ُر ه
ض َم َث ُل ُنو َر َه َك َم ْش َك ٍاة َف َيها َم ْص َب ٌاح ال َم ْص َب ُاح َفي ُز َج َاج ٍة ُّالز َج َاج ُة
ر
َ
َك َا هن َها َك ْو َك ٌب ُد هر ٌّي ُي َوق ُد َمن َش َج َر ٍة ُّم َب َار َك ٍة َز ْي ُتو َن ٍة هال َش ْر َق هي ٍة َو َال َغ ْرب هي ٍة َي َك ُاد َز ْي ُت َها ُي َض ُ
يء َو َل ْو َل ْم َت ْم َس ْس ُه َن ٌار ُّنو ٌر َع َلى ُنو ٍر
َ
َ
ْ
اّلِل َاال ْم َث َال َل هلناس َو ه ُ
َي ْه َدي ه ُ
اّلِل َل ُنو َر َه َمن َي َش ُاء َو َي ْضر ُب ه ُ
اّلِل َب ُك ه َل َش ْي ٍء َع َل ٌيم﴿ :35خداوند نور اسمانها و زمین
َ
َ

است {يعنى :انرژى مطلق} داستان نورش همچون چراغدانی است که در ان چراغی هست و چراغ در
ابگینهای هست؛ ابگینه گوئی ستارهای درخشان است؛ از درخت مبارک زیتون ،که {انرژی ان} نه
شرقی است و نه غربی{ ،بلکه از درون} افروخته شود .نزدیک است که روغنش {= انرژی} با انکه اتشی به
او نرسیده است ،روشنی دهد{ .ایاتی که در «قران بزرگ» نوشتهایم} نور در نور است .خداوند به نور خویش
هر کس را که خواهد ،هدایت کند و خداوند برای مردم {امروز متشابهات قران را توسط فرستاده موعودش تاویل
علمی نموده و} این َمثلها را {اشکار} میزند {تا بهحقایق ایات قران ،هدایت شوید} و خداوند بههر چیزی داناست.
()35
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 )11سوره هود (ایهَ :17ا َف َمن َك َان َع َلى َب َهي َن ٍة ه َمن هر َهب َه َو َي ْت ُل ُوه َش َاه ٌد ه َم ْن ُه َو َمن َق ْب َل َه َك َت ُ
اب ُم َ
وسى َإ َماما َو َر ْح َمة
ْ َ ه ْ ُ ه ُ ْ َ ُّ ه ه َ َ َ ه َ ْ َ َ ه
ون ب َه َو َمن َي ْك ُف ْر ب َه َم َن َاال ْح َز َ ه ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
َُْ َ ُْ ُ َ
اس
َ
َ
اول َئك يؤ َمن َ
اب فالنار مو َعده فال تك َفي َمري ٍة َمنه َإنه الحق َمن ر َبك ول َكن اك ثر الن َ
َال ُي ْؤ َم ُن َون ﴿ :17ايا {عیسی مسیح} كسى كه از جانب پروردگارش دلیل اشکاری {چون ک تاب انجیل} دارد و

به دنبال ان شاهدى از سوی {خدا به نام محمد که در ک تاب قران ،محکمات نازل شده توسط جبرئیل را بر مردم}
میخواند ،و پيش از ان{= انجیل! ،ک تاب زبور داود و قبل از زبور} ،ك تاب {تورات} موسى راهبر و مايه رحمت
بوده است{ ،که مومنین} انان به {ده فرمان} ان ایمان میاورند ،و هر كس از گروههاى {دوازده گانه اسباط}
به ان ك فر ورزد اتش {جهنم} وعده گاه اوست؟! ،پس ترديدی در ان نداشته باش كه ان {کالم روح-
القدس است که در ک تب (تورات و زبور و انجیل و قران) امده ،و او} حق است ،از جانب پروردگارت {امده} ،ولى
{تازمانی که روحالقدس بهشکل بهنام بهنام «زنده» نیاید! و قران را تاویل علمی نکند} بيشتر مردم ایمان نمىاورند

()17

ه
ه
ه
 )46سوره احقاف (ايهَ :12و َمن َق ْب َل َه َك َت ُ ُ
وسى إ َماما َو َر ْح َمة َو َه َذا َك َت ٌ
اب ُّم َص َهد ٌق َل َسانا َع َر َب ًّيا َل ُي َنذ َر ال َذ َين
اب م َ َ
َظ َل ُموا َو ُب ْش َرى َل ْل ُم ْح َس َن َين ﴿ :12و [حال انكه] پيش از ان {انجیل ،تورات} ك تاب موسى راهبر و رحمتى بود و
اين [قران] ك تابى است بهزبان عربى كهتصديقكننده {ک تب قبلی} است {و با هدایت خداوند متشابهات قران
توسط بهنام که روحش :روحالقدس است در ک تاب قران بزرگ به فارسی ترجمه و تاویل شده} تا كسانى را كه {با برداشت
غلط از ایات ک تب قبلی و قران بر خود و دیگران} ستم كردهاند هشدار دهد و براى نيكوكاران مژدهاى باشد

()12

َ َ َ َ َْ ََْ َْ َ ُ ه ْ َْ َ َ ُ َ َ ْ يَ ْ َ ُ َ ْ
ْ
َ
اب َوال َاإل َيم ُان َول َكن َج َعل َن ُاه ُنورا هن ْه َدي
 )42شورا ( :52وكذ َلك اوحينا َإليك روحا َمن ام َرنا ما كنت تد َر ما ال َك ت
َ
َ
َب َه َم ْن هن َشاء َم ْن َع َب َاد َنا َو َإ هن َك ل َت ْه َدي َإلى َص َر ٍاط ُّم ْس َت َق ٍيم ﴿ :52و همان گونه (که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم)

بر تو نیز حقایقی را به فرمان خود {توسط روحالقدس} وحی کردیم؛ تو پیش از این نمیدانستی ک تاب و
ایمان چیست؛ (و از محتوای قران اگاه نبودی) ولی ما {محکمات} ان {ک تاب قران} را نوری قراردادیم که بوسیلۀ
ان هرکس از بندگان خویش را {كه} بخواهیم هدایت میکنیم؛ و به یقین تو {نیز توسط روحالقدس و با
استفاده از محکمات قران هدایت شدی و قطعا مردم را با تاویلهای علمی ایات} بهسوی راه راست هدایت میکنی.
()52
اس َق ْد َج ُ
 )4نسا (ایه َ :174يا َا ُّي َها هالن ُ
اءكم ُب ْر َه ٌان ه َمن هر َهب ُك ْم َو َا َ ْنزل َنا َإ َل ْي ُك ْم ُنورا ُّم َبينا ﴿ :174اى مردم در
حقيقت {با امدن فرستاده موعود سوره بینه ،که با دالیل علمی حقایق پنهان قران را فاش میسازد} براى شما از جانب
پروردگارتان برهانى امده است و ما {ک تاب :قران بزرگ را} به سوى شما نورى تابناك فرو فرستادهايم.
()174
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ه
 )7سوره اعراف (ایه  :157هال َذ َين َي هتب ُع َ
ون هالر ُس َول هالن َب هي ُاال ه َم هي ال َذي َي َج ُد َون ُه َم ْك ُتوبا َع َند ُه ْم َفي هالت ْو َر َاة َو َاإل ْن َجي َل
َي ْا ُم ُر ُهم ب ْال َم ْع ُروف َو َي ْن َه ُاه ْم َعن ْال ُم َنكر َ َو ُيح ُّل َل ُه ُم ه
الط هي َبات َو ُي َح هر ُم َع َل ْيه ُم ْال َخ َبائ َث َو َي َض ُع َع ْن ُه ْم إ ْص َر ُه ْم َو َاال ْغ َال لَ
َ
َ َ
َ
ْ َ
َ
َ َْ َ ه َ
َ
َ
ه
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ه
َ
ه
ْ
ُ
ُ
َ
ُّ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
هال َتي َك َانت علي َه ْم فال َذين امنوا َب َه وعزروه ون َص ُروه وات َبعوا النور ال َذ َي ا َنزل معه اول َئك ه ُم المف َلحون ﴿:157

همانان كه از اين فرستاده {موعود ایرانی ،همان} پيامبر درس {عربی و قران} نخوانده كه {نام و نشان} او را
نزد {ک تاب اسمانی} خود در تورات و انجيل {و قران بهمعنی احمد} نوشته مىيابند! ،پيروى مىكنند! {همان
پيامبر موعود خدا كه} انان را به كار پسنديده فرمان مىدهد و از كار ناپسند باز مىدارد و براى انان
چيزهاى پاكيزه {بدون الودگی میکربی و انگلی} را حالل و چيزهاى ناپاك {الوده به میکرب و باک تری و فاسد} را
برايشان حرام مىگرداند و از [دوش] انان قيد و بندهاي ى را كه {از طرف متحجران و نااگاهان بر علم و دانش
امروز} برايشان بوده است برمىدارد ،پس :كسانى كه بهاو ايمان اوردند و بزرگش داشتند و ياريش
كردند و نورى را كه با {تاویل} او {بهنام قران بزرگ} نازل شده است پيروى كردند ،انان همان رستگارانند!.
()157

ُّ ُ
ُ
 )6سوره انعام (ايهَ :122ا َو َمن َك َان َم ْيتا َف َا ْح َي ْي َن ُاه َو َج َع ْل َنا َل ُه ُنورا َي ْمشي به في هالن َ
ات
اس ك َمن هم َثل ُه َفي الظل َم َ
َ ََ َ
َ
َل ْي َس ب َخارج ه َم ْن َها َك َذ َل َك ُز هي َن َل ْل َك َافر َين َما َك ُان ْوا َي ْع َم ُل َ
ون ﴿ :122ايا كسى كه {به شکل عیسی} مرده بود و {او را
َ
َ
َ ٍَ

بهشکل بهنام} زندهاش گردانيديم و براى او نورى {چون قران بزرگ} پديد اورديم تا در پرتو ان در ميان
مردم {سربلند} راه برود! ،چون كسى است كه {در سرداب سامرا} گوي ى گرفتار در تاريكيهاست و از ان
بيرونامدنى نيست! .اين گونه براى كافران انچه انجام مىدادند {توسط شیطانها} اراسته شده است
()122

ْ
 )6سوره انعام (ايهَ :123و َك َذ َل َك َج َعل َنا َفي ُك ه َل َق ْر َي ٍة َا َكا َب َر ُم َج َر َم َيها َل َي ْم ُك ُرو ْا َف َيها َو َما َي ْم ُك ُرو َن َإ هال َب َا ُنف َس َه ْم َو َما
َي ْش ُع ُرو َن ﴿ :123و بدين گونه در هر شهرى گناهكاران بزرگش را {برای رهبری و هدایت مردم} مىگماريم تا

در ان به نيرنگ پردازند و انان جز به خودشان نيرنگ نمىزنند و {متاسفانه حقیقت را} درك نمىكنند
()123
ایا حاال فهمیدید :ان نور و رئیس جهان کیست؟
در ( 26/14انجیل) تسلی دهنده را روح القدس و فرستاده خدا نامیده و با ضمیر «او» که خداوند به
نام حضرت عیسی مسیح میفرستد ،معرفی کرده است .پس :منظور از او در ایه  6سوره صف نیز:
«روح القدس» میباشد که اینبار ،به شکل فرستادهای با نامی بهمعنی :احمد میاید و ک تاب کامل
خداوند «قران بزرگ» را از لوح محفوظ که منبع اصلی کلیه ک تب اسمانی میباشد را میاورد! .پس این
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فرستاده موعود و ک تابش را هیچ قومی و پیروان هیچ دینی نمیتوانند به خود اختصاص دهند! و به
پیروان دینی دیگر فخر فروشی کنند!.
ٌ َُ ْ َ
َ ْ
ُ
َ ُ
اّلِل ه ُ
اّلِل َا ْع َل ُم َح ْي ُث
 )6سوره انعام (ايهَ :124و َإذا َجاءت ُه ْم ا َية قالوا لن ُّن ْؤ َم َن َح هتى ُن ْؤ َتى َم ْثل َما او َت َي ُر ُسل ه َ
َي ْج َع ُل ر َس َال َت ُه َس ُيص ُ ه َ ْ
اّلِل َو َع َذ ٌاب َش َد ٌيد َب َما َك ُان ْوا َي ْم ُك ُرو َن ﴿ :124و چون ايتى برای
يب ال َذ َين ا ْج َرُموا َص َغ ٌار َع َند ه َ
َ
َ

{هدایت} انها بيايد ،مىگويند :ما هرگز ايمان نمىاوريم مگر اينكه نظير انچه {به وحی} به فرستادگان
خدا داده شده است ،به ما [نيز] داده شود!{ .و نمیدانند} خدا بهتر مىداند رسالتش را {به عهده چه کسی و
در} كجا قراردهد به زودى كسانى را كه مرتكب گناه شدند {و از اعمال زشت خود پشیمان نشده و توبه نکردند}
به [سزاى] انكه {برای مردم} نيرنگ میکردند ،در پيشگاه خدا خوارى و شكنجهاى سخت خواهد رسيد
()124
ْ
 )2بقره (ایه َ :143و َك َذ َل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُا همة َو َسطا َهل َت ُك ُون ْوا ُش َه َداء َع َلى هالناس َو َي ُك َ
ون هالر ُس ُول َع َل ْي ُك ْم َش َهيدا َو َما َج َعل َنا
َ
ْال َق ْب َل َة هال َتي ُك َ
نت َع َل ْي َها َإ هال َل َن ْع َل َم َمن َي هت َب ُع هالر ُس َول َم همن َي َنق َل ُب َع َلى َع َق َب ْي َه َو َإن َك َان ْت َل َك َب َيرة َإ هال َع َلى هال َذ َين َه َدى ا هّلِلُ
اّلِل ب هالناس َل َر ُؤ ٌ
َ َ َ ُ ْ ه هَ
ََ َ َ هُ
وف هر َح ٌيم ﴿ :143و بدين گونه {قوم ایرانی} شما را امتى ميانه
وما كان اّلِل َل ُي َضيع َإيمانكم َإن َ َ

قرار داديم تا بر مردم {جهان} گواه باشيد و {محکمات قرانی که محمد } پيامبر{اول اسالم اورده نیز} بر شما گواه
باشد و قبلهاى را كه {مدتی} بر ان بودى مقرر نكرديم جز براى انكه كسى را كه از پيامبر {اول اسالم}
پيروى مىكند از ان كس كه از عقيده خود برمىگردد {و از تو پیامبر دوم اسالم پیروی میکند} بازشناسيم،
هرچند {بهسوی کعبه نماز خواندن} جز بر كسانى كه خدا {انان را به ایمان} هدايت كرده سخت گران بود و
خدا بر ان نبود كه ايمان شما {مردم} را ضايع گرداند .زيرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است
()143
اب ب ْال َح هق َوإ هن هال َذ َين ْاخ َت َل ُف ْوا َفي ْال َك َ
اّلِل َن هز َل ْال َك َ
 )2بقره (ایهَ :176ذ َل َك َب َا هن ه َ
َ
ت
ت
اب َل َفي َش َق ٍاق َب َع ٍيد ﴿ :176چرا
َ
َ َ َ
كه خداوند ك تاب را به حق {در شب قدر بر لوح محفوظ یا روح القدس} نازل كرده است و كسانى كه در باره
ك تاب {قران بزرگی که توسط بهنام بهنام نوشته شده} با يكديگر بهاختالف پرداختند ،در ستيزهاى دور و درازند
()176
ه ْ َ ْ ه َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ه ْ ه َ ْ َ َ ه ْ
اّلِل َوال َي ْو َم اال َخ َر
 )ْ 2بقره (ا ْیه :177ليس ال َبر ان ْتولوا وجوهكم َقبل ْالمش َر َق ْوالمغ َر َب ْ ول َكن ال َبر من امن َب َ
َ
ين َوا َتى ال َم َال َع َلى ُح هب َه َذوي ال ُق ْر َبى َوال َي َت َامى َوال َم َس َاك َ
َوال َمال َئ َك َة َوال َك َتاب َو هالنب هي َ
َ
يل َو ه
ين َوا ْب َن ه
السا َئ َلين و َفي
الس َب
َ
َ
ََ ََ
َ
الصابر َين َفي ْال َب ْا َساء ه
ين ْال َب ْاس ُا َول َئكَ
والض هراء َو َح َ
الة َوا َتى هالز َك َاة َو ْال ُم ُوف َ
ون َب َع ْه َد َه ْم َإ َذا َع َاه ُد ْوا َو َه
اب َو َا َق َام ه
الص
ه َالر َق
َ
َ
َ
هال َذ َين َص َد ُقوا َو ُا َول َئ َك ُه ُم ْال ُم هت ُق َون ﴿ :177نيكوكارى ان نيست كه روى خود را {برای نماز} بهسوى مشرق

و مغرب بگردانيد ،بلكه نيكى ان است كه كسى بهخدا و روز بازپسين و فرشتگان و ك تاب [اسمانى] و
پيامبران ايمان اورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و
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در راهماندگان و گدايان و در [راه ازاد كردن] بندگان بدهد و نماز را برپاى دارد و زكات را بدهد و انان
كه چون عهد بندند {انرا محترم شمرده و} به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان و به هنگام جنگ
شكيبايانند ،انانند كسانى كه {در طول زندگی خود همیشه} راست گ فتهاند و انان همان پرهيزگارانند
()177
 )2بقره (َ :253ت ْل َك ُّالر ُس ُل َف هض ْل َنا َب ْع َض ُه ْم َع َلى َب ْعض ه َم ْن ُهم همن َك هل َم ه ُ
ات َوا َت ْي َنا َع َ
يسى ْاب َن
اّلِل َو َر َف َع َب ْع َض ُه ْم َد َر َج
ٍ
ه َْ َ َ ُْ ُ َْهَ ُ ََ
َ ْ َ َ ْ َ ه َ َ َ ه ْ َ ُ ُو ْ ُ ُ َ َ ْ َ ه ُ َ ْ ٍََ َ ه
َ
ْ
َ
ات وايدناه َبر َح القد َس ولو شاء اّلِل ما اقتتل ال َذين َمن بع َد َهم َمن بع َد ما جاءتهم الب َينات ول َك َن
مريم الب َين َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ه
ه
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
اّلِل َما اقتتلوا َول َك هن َ
ْاخ َت َل ُف ْوا َف َم ْن ُهم همن ا َم َن َو َمن ُهم همن ك ف َر َولو شاء ُ
اّلِل يف َعل َما ي َريد ﴿ :253برخى از ان

پيامبران را بربرخى ديگر برترى بخشيديم از انان كسى بود كه خدا با او سخن گ فت و درجات
بعضى از انان را باال برد و به عيسى پسر مريم {ک تاب انجیل و} داليل اشكار داديم و او را به وسيله
{روحش} روح القدس تاييد كرديم و اگر خدا مىخواست كسانى كه پس از انان {امت :محمد با روحی از
روحاالمین و ک تابش قران} بودند بعد از ان [همه] داليل روشن كه {در قران} برايشان امد به كشتار يكديگر
نمىپرداختند ،ولى {در مورد تاویل ایات قران} با هم اختالف كردند پس بعضى از انان كسانى بودند كه
{بهاسالم خالص} ايمان اوردند و بعضى از انان كسانى بودند كه {با انتخاب شریکانی برای خدا} ك فر ورزيدند،
و اگر خدا مىخواست با يكديگر جنگ نمىكردند ،ولى خداوند انچه را مىخواهد انجام مىدهد
()253
ه
 )2سوره بقره (ايهَ :254يا َا ُّي َها ال َذ َين ا َم ُن ْوا َان َف ُق ْوا َم هما َر َز ْق َن ُاكم ه َمن َق ْب َل َان َي ْا َت َي َي ْو ٌم هال َب ْي ٌع َف َيه َو َال ُخ هل ٌة َو َال َش َف َاع ٌة
َو ْال َكاف ُرو َن ُه ُم ه
الظا َل ُم َون ﴿ :254اىكسانىكه {بهاسالم خالص} ايماناوردهايد ازانچه بهشما روزى دادهايم
َ
انفاق كنيد پيش از انكه روزى فرا رسد كه در ان نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى و
{دران روز کسانی کهغیرخدا را برای شفاعت گناهان خود نزد خدا ،بهوالیت برگزیدهاند کافرند و} كافران خود ستمكارانند
()254
 )3سوره العمران (َ :144و َما ُم َح هم ٌد إ هال َر ُس ٌول َق ْد َخ َل ْت َمن َق ْب َل َه ُّالر ُس ُل َا َف َإن هم َ
ات َا ْو ُق َت َل َانق َل ْب ُت ْم َع َلى َا ْع َقا َب ُك ْم
َ
ه
ه
ْ
اّلِل َش ْيًئ َو َس َيجزي ُ
َو َمن َي َنق َل ْب َع َل َى َع َق َب ْي َه َف َلن َي ُض هر ه َ
اّلِل الش َاك َر َين ﴿ :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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یعنی قران و انجیل «تناسخ» را تایید میکنند( ،انتقال روح از جسمی مرده به جسمی تازه متولد شده) و به
تثلیث مورد نظر مسیحیان خط بطالن میکشد!.
 )28سوره قصص (ایه :52هال َذ َين ا َت ْي َن ُاه ُم ْال َك َت َاب َمن َق ْب َل َه ُهم َب َه ُي ْؤ َم ُن َون ﴿[ :52و برخی از] کسانی که پیش
از قران ک تابشان دادیم {مانند یهودیان و مسیحیان چون ببینند روحالقدس روح عیسی مسیح وعده خود را که در انجیل
داده بود عملی کرده و برای گ فتن سخنان ناگ فته خود در قران ،زنده برگشته} به {تو و ک تاب قران بزرگ} ایمان می اورند،
()52
َ
ه َ َ َ ُ َ َ ُّ َ
اّلِل َا َض هل َا ْع َمال ُه ْم (ایه  :1کسانی که {با تاویل غلط
يل ه َ
 )47سوره محمد (ايه  :1ال َذين ك فروا وصدوا عن َس َب َ
ایات قران} ک فر ورزیدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند{ :خدا در اخرت} اعمال انان را تباه خواهد کرد.

()1

ْ
 )47سوره محمد (ايهَ :2و هال َذ َين ا َم ُنوا َو َع َم ُلوا ه
ات َوا َم ُنوا َب َما ُن ه َز َل َع َلى ُم َح هم ٍد َو ُه َو ال َح ُّق َمن هر َهب َه ْم َك هف َر
الصا َل َح َ
َ َ
َ
َع ْن ُه ْم َس َهيًئ َت َه ْم َو َا ْصل َح َبال ُه ْم ﴿ :2و انان كه ايمان اورده و كارهاى شايسته كردهاند و به انچه {در محکمات
قران} بر محمد نازل امده گرويدهاند{ ،البته محکمات} ان خود حق [و] از جانب پروردگارشان است {لذا
خداوند بهنام بهنام را فرستاد و با تاویل کردن متشابهات قران} بديهايشان را زدود و حالشان را بهبود بخشيد

()2

ْ
ْ
ه
ه
 )47سوره محمد (ايه َ :3ذ َل َك َب َا هن ال َذ َين َك َف ُروا هات َب ُعوا ال َب َاط َل َو َا هن ال َذ َين ا َم ُنوا هات َب ُعوا ال َح هق َمن هر َهب َه ْم َك َذ َل َك
َ ْ ُ هُ ه
اس َا ْم َث َال ُه ْم ﴿ :3اين بدان سبب است كه انان كه {با اطاعت از تاویل غلط قران} ك فرورزيدند،
يض َرب اّلِل َللن َ

از باطل پيروى كردند و كسانى كه {بر ایات تاویل شده در قران بزرگ} ايمان اوردند {درحقیقت} از همان حق
كه از جانب پروردگارشان است پيروى كردند ،اينگونه خدا براى {اگاهی} مردم مثالهايشان را مىزند
()3
ْ
ْ
ه
َ
اب َح هتى َإ َذا َاث َخ ُنت ُم ُوه ْم َف ُش ُّدوا ال َو َث َاق َف َإ هما َم ًّنا َب ْع ُد
 )47سوره محمد (ايهَ :4ف َإذا ل َق ُيت ُم ال َذ َين َك َف ُروا َف َض ْر َب ه َالر َق
َ
ه
َ ه َ َه َ َ َ ْ َْ ََْ َ َ َ ََْ َ َ هُ َ َ
ْ ََ ه َُْ َْ َ ُ ْ
ض َوال َذ َين ُق َت ُلوا َفي
و َإما َفداء حتى تضع الحر َ ُب اوز َارها ذ َلك ولو يش ُاء اّلِل النت َص َر َمن ُه ْم ول َكن َل َيبلو بعضكم َب َبع ٍ
َسبيل ه َ
اّلِل َفلن ُي َض هل َا ْع َمال ُه ْم ﴿ :4پس چون با كسانى كه {با پرستش غیر خدا} ك فر ورزيدهاند {در میدان جنگ}
َ َ َ

برخورد كنيد {دلیرانه نبرد کنید و سعی نکنید}گردنها را بزنيد ،تا چون {با نبرد عادالنه سردسته}انان را از پاى
دراورديد ،پس {لشکریان انان را نیز عادالنه و} استوار در بند كشيد ،سپس يا منت نهيد [و ازادشان كنيد] و يا
فديه {و غرامت بگیرید} تا در جنگ اسلحه بر زمين گذاشته شود ،اين است [دستور خدا] و اگر خدا
مىخواست {انها را بکشد! ،خودش} از ايشان انتقام مىكشيد ولى [فرمان پيكار داد] تا برخى از شما را به
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وسيله برخى [ديگر] بيازمايد و كسانى كه در راه خداكشته شدهاند ،هرگز اعمالشان را ضايع نمىكند
()4
{پس از شاهان هخامنشی :کورش کبیر ،تقر ً
یبا هزار سال قبل از نزول قران ،بر دستورات خدا اگاه
بوده که در جنگها با اسیران خود چنین رفتار درستی کرده! و چنان قانونی نوشته که امروز به
عنوان منشور حقوق بشر در سازمان ملل انتخاب شده است!؟}
َ
 )47سوره محمد (ايهَ :5س َي ْه َد َيه ْم َو ُي ْص َل ُح َبال ُه ْم ﴿ :5به زودى { خداوند با فرستادن پیامبر موعود سوره بینه با روح
عیسی مسیح! و تاویل کردن متشابهات قران در ک تاب قران بزرگ} انان را راه مىنمايد و حالشان را نيكو مىگرداند
()5
 )47سوره محمد (ايهَ :6و ُي ْد َخ ُل ُه ُم ْال َج هن َة َع هر َف َها َل ُه ْم ﴿ :6و در بهشتى كه {خداوند در ایه  35رعد} براى انان
وصف كرده{ ،روح} انان را {با مشخصات هعلین} درمىاورد {و ارواح مجرمان با مشخصات سجین در جهنم خواهند بود}
()6
نص ُروا ه َ
اّلِل َي ُ
 )47سوره محمد (ايهَ :7يا َا ُّي َها هال َذ َين ا َم ُنوا َإن َت ُ
نص ْر ُك ْم َو ُي َث َهب ْت َا ْق َد َام ُك ْم ﴿ :7اى كسانى كه
ايماناوردهايد اگر {فرستاده} خدا را يارى كنيد {خداوند نیز} ياريتان مىكند و گامهايتان را استوار مىدارد
()7
َ
ه
ه
 )47سوره محمد (ايهَ :8وال َذ َين َك َف ُروا َف َت ْعسا ل ُه ْم َو َا َض هل َا ْع َمال ُه ْم ﴿ :8و كسانى كه {به محمد و قران و فرستاده
موعود و ک تاب قران بزرگ} ك فر ورزيدند نگونسارى بر انان باد و {خداوند قطعا در زمین} اعمالشان را برباد داد
()8
 )47سوره محمد (ايهَ :9ذ َل َك َب َا هن ُه ْم َكر ُهوا َما َا َنز َل ه ُ
اّلِل َف َا ْح َب َط َا ْع َم َال ُه ْم ﴿ :9اين بدان سبب است كه انان
َ
انچه را خدا {حقیقتا در قران بزرگ} نازل كرده است ،خوش نداشتند و [خدا نيز] كارهايشان را باطل كرد
()9
َا َف َل ْم َيس ُيروا في ْ َاال ْرض َف َي ُ
نظ ُروا َك ْي َف َك َان َع َاق َب ُة هال َذ َين َمن َق ْب َله ْم َد هم َر ه ُ
اّلِل َع َل ْي َه ْم
 )47سوره محمد (ايه:10
َ َ
َ
َ
َو َل ْل َكا َف َر َين َا ْم َث ُال َها ﴿ :10مگر در زمين نگشتهاند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از انها بودند به كجا
انجاميده است ،خدا {انان را چگونه} زير و زبرشان كرد ،و كافران را نظاير [همين كيفرها در پيش] است
()10

22

 )47سوره محمد (ايهَ :11ذ َل َك َب َا هن ه َ
اّلِل َم ْو َلى هال َذ َين ا َم ُنوا َو َا هن ْال َكا َف َر َين َال َم ْو َلى َل ُه ْم ﴿ :11چرا كه خداوند
موالی كسانى است كه {به او و فرستادگانش} ايمان اوردهاند ،ولى كافران را {سرپرست و} موال ئی نيست
()11
ْ
ه
 )47سوره محمد (ايهَ :12إ هن ه َ
اّلِل ُي ْد َخ ُل هال َذ َين ا َم ُنوا َو َع َم ُلوا ه
ات َت ْج َري َمن َت ْح َت َها َاال ْن َه ُار َوال َذ َين
ات َج هن ٍ
الصا َل َح َ
َك َف ُروا َي َت َم هت ُع َون َو َي ْا ُك ُل َون َك َما َت ْا ُك ُل ْ َاال ْن َع ُام َو هالن ُار َم ْثوى هل ُه ْم ﴿ :12خدا كسانى را كه ايمان اورده و كارهاى
شايسته كردهاند در باغهاي ى كه از فرودست انها {امواج انرژی فرشتگان و ارواح همچون} نهرها روان است
درمىاورد و ه{اما} كسانى كه كافر شدهاند {در این دنیا بظاهر از زندگی خوبی} بهره مىبرند و همان گونه كه
چهارپايان مىخورند؛ {از نعمت های خدا} مىخورند و {در روز قیامت بعد از حسابرسی} جايگاه انها اتش است
()12
َ
َ
ه
 )47سوره محمد (ايهَ :13و َك َا َهين ه َمن َق ْر َي ٍة َه َي َا َش ُّد ُق هوة ه َمن َق ْر َي َت َك ال َتي َا ْخ َر َج ْت َك َا ْه َل ْك َن ُاه ْم َفال َن َاص َر ل ُه ْم
﴿ :13و بسا شهرها كه {ساکنانش} نيرومندتر از {ساکنان} ان شهرى بود كه تو را {ناجوانمردانه از ان شهر}
بيرونراند ،كهما {بهوقت اجل} هالكشان كرديم و براى انها {هنگام حسابرسی در روز قیامت} يار [و ياورى] نبود
()13
 )47سوره محمد (ايهَ :14ا َف َمن َك َان َع َلى َب هي َن ٍة ه َمن هر هب َه َك َمن ُز هي َن َل ُه ُس ُوء َع َم َل َه َو هات َب ُعوا َا ْه َو ُ
اءه ْم ﴿ :14ايا
َ
َ
َ
كسى كه {فرستاده موعود خدا و} برحجتى از جانب پروردگار خويش است ،چون كسى است كه {در ایه 4
سوره نمل گ فتیم} بدى كردارش براى او زيبا جلوه داده شده و {در زمین} هوسهاى خود را پيروى كردهاند
()14
ه ه
 )47سوره محمد (ايهَ :15م َث ُل ْال َج هن َة هال َتي ُو َع َد ْال ُم هت ُق َ
ون َف َيها َا ْن َه ٌار ه َمن هماء َغ ْي َر ا َس ٍن َو َا ْن َه ٌار َمن ل َب ٍن ل ْم َي َت َغ هي ْر
َ
َط ْع ُم ُه َو َا ْن َه ٌار ه َم ْن َخ ْمر هل هذ ٍة َهل ه
لشارب َ
ين َو َا ْن َه ٌار ه َم ْن َع َس ٍل ُّم َص ًّفى َول ُه ْم َف َيها َمن ُك ه َل هالث َم َر َات َو َم ْغ َف َر ٌة ه َمن هر َهب َه ْم َك َم ْن ُه َو
َ
َ
ٍ
ه
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َخا َل ٌد َفي هالن َار َو ُس ُقوا ماء ح َميما فقطع امعاءهم ﴿ :15مثل بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده {را

برای تجسم و تصور مردم نااگاه از علم و دانش ،در ایات قران گ فتیم :چون باغی است که} در ان نهرهاي ى است از ابى
كه [رنگ و بو و طعمش] برنگشته و جويهاي ى از شيرى كه مزهاش دگرگون نشود و رودهاي ى از بادهاى
كه براى نوشندگان لذتى است و جويبارهاي ى از انگبين ناب و در انجا از هر گونه ميوه براى انان
[فراهم] است و امرزش پروردگار {سزاوار} انهاست{ .ايا حال چنين كسى در باغى دلانگيز} مانند كسى است كه
جاودانه در اتش است و ابى جوشان به خوردشان داده مىشود [تا] رودههايشان را از هم فرو پاشد
()15

23

ْ ْ
ُ
َ
 )47سوره محمد (ايهَ :16و َم ْن ُهم همن َي ْس َت َم ُع َإل ْي َك َح هتى َإ َذا َخ َر ُجوا َم ْن َع َند َك َقالوا َل هل َذ َين ُا ُوتوا ال َعل َم َم َاذا َق َال
اّلِل َع َلى ُق ُلوبه ْم َو هات َب ُعوا َا ْه َو ُ
ا َنفا ُا ْو َل َئ َك هال َذ َين َط َب َع ه ُ
اءه ْم ﴿ :16و از ميان {نااگاهان} كسانىاند كه به {سخنان}
ََ

تو گوش مىدهند ،ولى چون {نفهمیدند} از نزد تو بيرون مىروند بهدانش يافتگان مىگويند هم اكنون
چه گ فت؟ اينان همانانند كه خدا بر دلهايشان مهر نهاده است و از هوسهاى خود پيروى كردهاند
()16
 )47سوره محمد (ايهَ :17و هال َذ َين ْاه َت َد ْوا َز َاد ُه ْم ُهدى َوا َت ُاه ْم َت ْق ُ
واه ْم ﴿ :17و انان كه {با تحصیل علم و دانش}
به هدايت گراييدند{ ،امدن تو} انان را هر چه بيشتر هدايت بخشيد و {پاداشی بر} پرهيزگارىشان داد
()17
َ َ ْ َ ُ ُو َ ه
الس َاع َة َان َت ْات َي ُهم َب ْغ َتة َف َق ْد َجاء َا ْش َر ُاط َها َف َا هنى َل ُه ْم إ َذا َج ْ
ه
اءت ُه ْم َذ ْك َر ُاه ْم
ال
 )47سوره محمد (ايه :18فهل ينظر ن َإ
َ
َ
﴿ :18ايا [كافران] جز اين انتظار مىبرند كه رستاخيز به ناگاه بر انان فرا رسد ،و {چه بسا که بیشترین}
عالمات ان اينك پديد امده است ،پس اگر [رستاخيز] بر انان دررسد ديگر كجا جاى اندرزشان است
()18
اّلِل َو ْاس َت ْغف ْر ل َذنب َك َول ْل ُم ْؤم َن َ ْ ْ
ات َو ه ُ
 )47سوره محمد (ايهَ :19ف ْاع َل ْم َا هن ُه َال َإ َل َه َإ هال ه ُ
اّلِل َي ْع َل ُم ُم َت َق هل َب ُك ْم
ين َوال ُمؤ َم َن َ
َ َ َ َ َ
َو َم ْث َو ُاك ْم ﴿ :19پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست و براى گناه خويش امرزش جوى و براى
مردان و زنان با ايمان [طلب مغفرت كن] و {بدان ،تنها} خداست كه فرجام و مال [هر يك از] شما را مىداند
()19
ْ
َ
َ َ َ
ه
 )47سوره محمد (ايهَ :20و َي ُق ُول ال َذ َين ا َم ُنوا ل ْوال ُن ه َزل ْت ُسو َر ٌة َف َإ َذا ُا َنزل ْت ُسو َر ٌة ُّم ْح َك َم ٌة َو ُذ َك َر َف َيها ال َق َت ُال َ َرا ْي َت
هال َذ َين َفي ُق ُلو َب َهم هم َر ٌض َي ُنظ ُرو َن َإ َل ْي َك َن َظ َر ْال َم ْغ َش ه َي َع َل ْي َه َم َن ْال َم ْو َت َف َا ْو َلى َل ُه ْم ﴿ :20و كسانى كه ايمان

اوردهاند مىگويند :چرا سورهاى {برای جهاد} نازل نمى شود ،اما چون سورهاى صریح نازل شد و در ان
نام کارزار امد انان كه در دلهايشان مرضى هست مانند كسى كه به حال مرگ افتاده به تو مىنگرند
()20
َ ٌ َ ٌ

َْ ََ

َ َ

ُ

ََ

ه

 )47سوره محمد (ايه :21ط َاعة َوق ْول هم ْع ُرو ٌف ف َإذا َع َز َم اال ْم ُر فل ْو َص َدقوا ه َ
اّلِل لك َان َخ ْيرا ل ُه ْم ﴿[ :21ولى]

فرمانبردارى {از دستورات خدا} و {گ فتگو با} سخنى شايسته برايشان {از جهاد} بهتر است و چون كار به
تصميم {گیری و رای و انتخابات} كشد .قطعا خير انان در اين است كه با خدا {صادق و رو} راست باشند
()21

24

ْ

َْ

ه

ه

ََ َ ُْ ْ ََ ُْ ْ َ ُْ ُ
ْ
ض َو ُت َق َط ُعوا َا ْر َح َام ُك ْم ﴿ :22پس {ای
 )47سوره محمد (ايه :22فهل ع َسيتم َإن توليتم ان تف َسدوا َفي االر َ
مشرکان} ايا اميد بستيد كه چون {در انتخابات پیروز شدید و دوباره به حکومت} برگشتيد {مثل گذشته} در [روى]
زمين فساد كنيد؟ و خويشاونديهاى خود را {با امت ،که خدا فرموده مسلمانان برادران یکدیگرند} ازهم بگسليد

()22

 )47سوره محمد (ايهُ :23ا ْو َل َئ َك هال َذ َين َل َع َن ُه ُم ه ُ
اّلِل َف َا َص هم ُه ْم َو َا ْع َمى َا ْب َص َار ُه ْم ﴿ :23اينان همان كسانند كه
َ{«ا هلل ُه َم َص هل َعلی ُم َح هم ٍد َو َال ُم َح هم ٍد» را به خانواده محمد منحصر کردند و}خدا انانرا لعنت نموده و ايشان را ناشنوا
و چشمهايشان را نابيناكرده است {تا ایات  75انفال و  56احزاب و  1کوثر :برادران دینی بودن مسلمانان را نبینند}
()23
َ َ َ َ َ َ ه ُو َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ
وب َاق َفال َها ﴿ :24ايا به ايات قران{ :ایه 75سوره
 )47سوره محمد (ايه :24افال يتدبر ن القران ام على قل ٍ
انفال و ایه  1سوره کوثر و ایه  56سوره احزاب} نمىانديشند يا {اینکه} بردلهايشان قفلهاي ى نهاده شده است
()24
َ
 )47سوره محمد (ايه :25إ هن هال َذ َين ْارَت ُّدوا َع َلى َا ْد َبار َهم ه َمن َب ْع َد َما َت َب هي َن َل ُه ُم ْال ُه َدى ه
الش ْي َط ُان َس هو َل ل ُه ْم َو َا ْم َلى
َ
َ
َل ُه ْم ﴿ :25بىگمان كسانى كه {تإویل صحیح متشابهات قران را دیدند و} پس از انكه {راه} هدايت برانان
روشن شد {به حقیقت} پشت كردند {یقینا} شيطان انان را فريفت و به ارزوهاى دور و درازشان انداخت
()25
اّلِل َس ُن َط ُيع ُك ْم َفي َب ْعض ْ َاال ْمر َو ه ُ
 )47سوره محمد (ايهَ :26ذ َل َك َب َا هن ُه ْم َق ُالوا َل هل َذ َين َكر ُهوا َما َن هز َل ه ُ
اّلِل َي ْع َل ُم
َ َ
َ
َإ ْس َر َار ُه ْم ﴿ :26چرا كه انان به كسانى كه انچه را خدا نازل كرده خوش نمىداشتند ،گ فتند :ما در كار
{قرائت و تاویل ایات قران} تا حدودى از شما اطاعتخواهيم كرد ،و خدا از همداستانى انان اگاه است
()26
ون ُو ُج َ
 )47سوره محمد (ايهَ :27ف َك ْي َف إ َذا َت َو هف ْت ُه ْم ْال َم َال َئ َك ُة َي ْضر ُب َ
وه ُه ْم َو َا ْد َب َار ُه ْم ﴿ :27پس چگونه {خواهد
َ
َ
بود} وقتى كه فرشتگان {جان ستان با عذاب} جانشانرا مىستانند و برچهره و پشت انان تازيانه مىنوازند
()27
َ
َ
 )47سوره محمد (ايهَ :28ذ َل َك َب َا هن ُه ُم هات َب ُعوا َما َا ْس َخ َط ه َ
اّلِل َو َك َر ُهوا َر ْض َو َان ُه َفا ْح َب َط َا ْع َمال ُه ْم ﴿ :28زيرا انان {با
انتخاب معبودانی برای خود و پرستش غیر خدا بجای او} از انچه خدا را به خشم اورده پيروى كردهاند و {با ایمان
نیاوردن به ک تاب قران بزرگ} خرسندی {خدا} را خوش نداشتند .پس {خدا نیز} اعمالشان را باطل گردانيد
()28
25

 )47سوره محمد (ايهَ :29ا ْم َح َس َب هال َذ َين َفي ُق ُلو َبهم هم َر ٌض َان هلن ُي ْخر َج ه ُ
اّلِل َا ْض َغ َان ُه ْم ﴿ :29ايا كسانى كه
َ
َ
در دلهايشان مرضى هست پنداشتند كه خدا هرگز كينه انان را {نسبت به قران بزرگ} اشكار نخواهد كرد
()29
َ
 )47سوره محمد (ايهَ :30و َل ْو َن َشاء َ َال َر ْي َن َاك ُه ْم َف َل َع َر ْف َت ُهم َب َس َيم ُاه ْم َو َل َت ْعر َف هن ُه ْم َفي َل ْحن ْال َق ْول َو ه ُ
اّلِل َي ْع َل ُم َا ْع َمال ُك ْم
َ َ
َ
﴿ :30و اگر بخواهيم قطعا انان را به تو مىنمايانيم در نتيجه ايشان را به سيماى شان مىشناسى و
از اهنگ سخن به {شغل و سابقه گ فتار و کردار} انان پ ىخواهى برد و خداست كه كارهاى شما را مىداند
()30
 )47سوره محمد (ايهَ :31و َل َن ْب ُل َو هن ُك ْم َح هتى َن ْع َل َم ْال ُم َج َاه َد َين َم ُنك ْم َو ه
الصا َب َر َين َو َن ْب ُل َو َا ْخ َب َار ُك ْم ﴿ :31و البته
شما را مىازماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را باز شناسانيم و گزارشهاى شما را رسيدگى كنيم
()31
َ
َ
ه ه َ َ َ ُ َ َ ُّ َ
اّلِل َو َش ُّاقوا هالر ُس َول َمن َب ْع َد َما َت َب هي َن ل ُه ُم ُاله َدى لن
يل ه َ
 )47سوره محمد (ايهَ :32إَن ال َذين ك فروا وصدوا عن َس َب َ
َي ُض ُّروا ه َ
اّلِل َش ْيًئ َو َس ُي ْح َب ُط َا ْع َمال ُه ْم ﴿ :32كسانى كه {با تاویل غلط متشابهات قران} كافر شدند و [مردم را] از راه

خدا باز داشتند و پس از انكه {تإویل صحیح فرستاده موعود خدا را دیدند و} راه هدايت برانان اشكار شد با
پيامبر در افتادند! ،هرگز به خدا گزندى نمىرسانند و به زودى [خدا] كردههايشان را تباه خواهد كرد
()32
 )47سوره محمد (ايهَ :33يا َا ُّي َها هال َذ َين ا َم ُنوا َا َط ُيعوا ه َ
اّلِل َو َا َط ُيعوا هالر ُس َول َو َال ُت ْب َط ُلوا َا ْع َم َال ُك ْم ﴿ :33اى
كسانى كه ايمان اورده ايد خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت نماييد و اعمال خود را تباه مكنيد
()33
اّلِل ُث هم َم ُاتوا َو ُه ْم ُك هف ٌار َف َلن َي ْغ َف َر ه ُ
ه ه َ َ َ ُ َ َ ُّ َ
اّلِل َل ُه ْم ﴿:34
يل ه َ
 )47سوره محمد (ايهَ :34إن ال َذين ك فروا وصدوا عن َس َب َ
انان كه كافر و مانع راه خدا شدند سپس در حال ك فر مردند هرگز خدا از انان درنخواهد گذشت
()34
الس ْل َم َو َا ُنت ُم ْ َاال ْع َل ْو َن َو ه ُ
 )47سوره محمد (ايهَ :35ف َال َت َه ُنوا َو َت ْد ُعوا َإ َلى ه
اّلِل َم َع ُك ْم َو َلن َي َت َر ُك ْم َا ْع َم َال ُك ْم ﴿:35
پس {در چنین حالتی} سستى نورزيد و {كافران نااگاه مشرک را} به اشتى مخوانيد {که علم و منطق شما حق است و
از هر نظر در افکار عمومی مردم} شما برتريد و خدا با شماست و از [ارزش] كارهايتان هرگز نخواهد كاست
()35
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 )47سوره محمد (ايه :36إ هن َما َ
الح َي ُاة ُّالد ْن َيا ل َع ٌب َول ْه ٌو َو َإن ُت ْؤ َم ُنوا َو َت هت ُقوا ُي ْؤ َت ُك ْم ُا ُجو َر ُك ْم َوال َي ْس َال ُك ْم َا ْم َوال ُك ْم
َ

﴿ :36زندگى اين دنيا لهو و لعبى بيش نيست و اگر ايمان بياوريد و {از عذاب در جهنم} پروا بداريد
[خدا] پاداش شما را {در زمین و ان دنیا} مىدهد و {برای این نعمت و پاداش بهشتی} اموالتان را نمىخواهد
()36
 )47سوره محمد (ايهَ :37إن َي ْس َا ْل ُك ُم َوها َف ُي ْح َف ُك ْم َت ْب َخ ُلوا َو ُي ْخ َر ْج َا ْض َغ َان ُك ْم ﴿ :37اگر {خدا زکات مال} شما را
بخواهد و به اصرار از شما طلب كند {قطعا} بخل مىورزيد و {این کار} كينههاى شما را برمال مىكند
()37
َ
اّلِل َف َم ُنكم همن َي ْب َخ ُل َو َمن َي ْب َخ ْل َف َإ هن َما َي ْب َخ ُل
 )47سوره محمد (ايهَ :38ه َاا ُنت ْم َه ُؤالء ُت ْد َع ْو َن َل ُتن َف ُقوا َفي َس َب
يل ه َ
َ
َعن هن ْف َس َه َو ه ُ
اّلِل ْال َغ َن ُّي َو َا ُنت ُم ْال ُف َق َراء َو َإن َت َت َو هل ْوا َي ْس َت ْب َد ْل َق ْوما َغ ْي َر ُك ْم ُث هم َال َي ُك ُونوا َا ْم َث َال ُك ْم ﴿{ :38ای مردم} شما
همان هستيد كه {در سوره لیل} براى انفاق در راه خدا فرا خوانده شدهايد پس برخى از شما {برای انفاق}
بخل مىورزند و هركس بخل ورزد تنها بهزيان خود بخل ورزيده و خدا {از شما} بىنياز است و شما
نيازمنديد و اگر {از دستورات خدا در قران بزرگ} روىبرتابيد {و از فرستاده موعود که همان عیسی مسیح است و به
شکل بهنام امده حمایت نکنید خدا} جاى شمارا بهمردمى غير از شما خواهد داد كهمانند شما نخواهند بود
()38
تمام ایات تاویل شده در ک تاب «قران بزرگ» ایات شاهد و توضیحات علمی دارند لطفا ببینید.
تاریخ 1۳98 /08 /19

پایان سومین نظریه یا حقایقی از قران .بنده خدا :بهنام بهنام

27

