بسم هللا الرحمن الرحیم
سالم علیکم :بنده بر حسب تصادف در ایه  7سوره عمران متوجه شدم که حضرت محمد (ص) محکمات قران
را اورده و در بیش از  1400سال گذشته عملکرد به مفهوم محکمات قران :موجب پیدایش مذاهبی از اسالم
در کشورهای مختلف و گروه های افراطی داعش و طالبان و غیره گردیده که اعمال هیچکدام برای مردم دنیای
متمدن قرن بیست و یکم پذیرفتنی نیست! و سبب اسالم گریزی و جبهه بندی علیه دین اسالم شده است.
و در همان ایه نیز متوجه شدم :متشابهات نانوشتهای برای ایات قران پیش بینی شده که باید ترجمه و تاویل
کننده بر اساس مکشوفات علمی «راسخان در علم» یافته و در بین محکمات بنویسد تا مفهوم حقیقی ایات
قران اشکار گردند ،بنده طبق دستور این ایه ،با استفاده از ترجمه استادانی که خودشان دخل و تصرفی در
مفهوم محکمات نکرده بودند عمل کردم ،و با هدایت محکمات قران؛ کل ایات را تاویل علمی نموده و راز
حروف مقطعه را یافته و به حقایق شگ فت انگیزی پ ی بردم که با انچه تا کنون به ما گ فتهاند فرق بسیار دارد.
 - 1مطالب تمام ک تب اسمانی مطابق با درک و فهم مردم زمانهای مختلف از یک ک تاب کامل که یکجا در
شب قدر (= هنگام انفجار بزرگ) بر روح القدس یا لوح محفوظ نازل شده ،انتخاب گردیده و به پیامبرانی که از
بین مردم همان زمانها انتخاب شدهاند نازل شده و ریشه تمام ادیان یکی هستند! و هدف اول و اخر خدا از
دین اسالم ،فرموده :ایه  19سوره ال عمران بوده ،ولی متاسفانه ادیان به نام پیامبر مربوطه معروف شدهاند.
 - 2حضرت محمد (ص) خاتم االنبیاء کل پیامبران نیست بلکه فقط محکمات یعنی نیمی از قران را اورده و
در بین پیامبرانی که روحشان روح االمین بوده خاتم االنبیاء است! و بعد از او برای تاویل کردن متشابهات
قران مقرر شده فرستاده موعود سوره بینه با روحی از روح القدس بیاید (در تمام ک تب اسمانی وعده امدن فرستاده
ای برای هدایت نهای ی مردم داده شده و این پیامبر؛ فرستاده موعود تمام ادیان خواهد بود!) و بعد از تاویل علمی شدن
ایات قران متوجه شدم :بیش از نیمی از ایات قران خطاب به فرستاده موعود و مردم امروز است! و خداوند از
احواالت امروز ما؛ ً
کامال خبر دارد ،یعنی قران ک تاب دو پیامبر است!.
 - 3انچه ایات تاویل شده قران برای راه و روش زندگی امروز مردم در ک تاب «قران بزرگ» پیش بینی کرده :با
راه و روشی که ما هم اکنون برای اداره کشور ایران داریم و دانشمندان ازاد اندیش و خالق را از خود میرانیم
ً
کامال متفاوت است ،و راه قران و اسالم خالص ً
تقریبا همان چیزی است که بعضی از کشور های پیشرفته غیر
اسالمی طبق قوانین «حقوق بشر» و مصوبات دانشمندان یا «راسخان در علم» ،کشورشان را اداره میکنند.
امیدوارم حقایق مکشوف از قران که در ک تاب «قران بزرگ» ثبت گردیده؛ مورد توجه و مداقه رهبر معظم و
روحانیت اگاه که ً
یقینا هدفشان دفاع از قران و اسالم راستین است قرار گیرد ،و وعده پیروزی در سوره نصر
قران را مربوط به این رویداد جهانی بدانند! و با توجه به اینکه ِدر توبه خدا همیشه باز است از اعمال گذشته
توبه نمایند ،و این عمل پسندیده موجب پیشرفت ایران در همه زمینه ها و جهانگیر شدن دین اسالم خواهد
شد و خداوند قادر و مردم جهان شاهد باشند که بنده به وظیفه بشارتگری خود عمل نمودم!.
لطفا ادله عرایض فوق الذکر را در وبسایت  www.rasekhan.comمالحظه فرمایید.
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