بهنام خدا
هدف اصلی ما معرفی حقایق مک توم و پنهان در قران است.
در سال  1387ه .ش .بنده تصادفی با برنامه تلویزیونی (اقای رضا فاضلی) که از لوس انجلس پخش میشد اشنا
شدم .وی ادعا داشت که دارای لیسانس ادیان میباشد ،و ایات قران را ترجمه میکرد و بعضا انان را متناقض
بایکدیگر معرفی مینمود و از این کار برای جلب توجه مردم به برنامه خود ،سوء استفاده میکرد! و نمی دانست
که اینها فقط محکمات قران هستند و باید متشابهات ان تاویل گردند! .بنده اگر چه عربی نمیدانستم و درس
قران نیز نخوانده بودم و تا انزمان عالقمند هم نبودم که بخوانم! ،با توجه به اینکه مسلمان ارثی و به خدا و قران
معتقد بودم ،نتوانستم حرف ایشان را قبول کنم و با توجه به اینکه ایشان مدام میگ فت :حرفهای من را قبول
نکنید و اگر عربی نمیدانید بروید قرانهای ترجمه به فارسی را بخوانید! .تشویق و عالقمند شدم در مورد ادعای
ایشان تحقیق کنم ،چند ک تاب قران ترجمه به فارسی استادان معروف را خریدم و به مطالعه پرداختم و ظاهرا
بعضا حرفش را درست دیدم! ،ولی چون در قران تشویق به تحصیل علم را بسیار دیدم و اینکه در بعضی ایات
فرموده :معنی این حرفها را دانشمندان میدانند ،و در ایه  7سوره العمران (در بشارت  3نیز میتوانید ببینید)
فرموده «تاویل» متشابهات را جز خدا و «راسخان در علم» نمی دانند! لذا درک مفهوم متشابهات قران را
مشروط به اگاهی از قوانین و فرضیههای علمی دانستم و به مطالعه ک تب و وبسایتهای علمی مخصوصا فیزیک
قدیم و جدید پرداختم و با لطف خدا و هدایت محکمات قران ،در حد بضاعت خود با استفاده از مکشوفات
«راسخان در علم» ک تاب «حقایق پنهان در قران» (چاپ نشده) را نوشتم ،و با دیدن تاییدها و حتی فرستاده
موعود خطاب شدن در ایاتی! ،بیشتر از پیش عالقمند شدم و با راهنمای ی ایاتی از قران احساس وظیفه نمودم
که باید ک تاب «قران بزرگ» معرفی شده در این وبسایت را به ترتیب نزول ایات بنویسم و رسالت خود را کامل
نمایم ،امیدوارم با تاویل صحیح ایات قران؛حقایق ایات قران اشکار و بهاطالع کلیه مردم مخصوصا کسانی که
به کار ترجمه و تاویل قران مشغولند رسانیده شود و با تایید شدن موضوع ،راه حلی برای مشکالت امروز ایران و
جهان که فقط به علت نا اگاهی از حقایق قران میباشد؛ بیابیم ،و بار دیگر ثابت گردد :عدو شود سبب خیر
اگر خدا خواهد .انشاء هللا.
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