بسم هللا الرحمن الرحیم
توصیحی بر مقاله وحی چیست؟ (در وبسایت ) www.rasekhan.com
در مقاله نوشتهایم:
وحی چیست؟ دانشمندان شاید امروز بدانند که در نتیجه چه اتفاقی در کدام قسمتی از مغز انسان؛ ما ناظر
چه عملی میشویم! ،ولی راز قانون جذب را نشناختهاند و ما بر حسب ظاهر میگوییم :
وحی ان است که با دیدن شکوفه گلی ،شعری بر قلب و زبان شاعری جاری میشود!.
وحی ان است که با دیدن یک نیاز ،فکری برای اختراع دستگاهی بر قلب و مغز مخترعی نقش میبندد!.
وحی ان است که با دیدن دردمندی ،فکر انعکاس در ک تاب یا مقاله بر قلب نویسندهای خطور میکند!.
وحی ان است که بدون دلیل ،برای عبور از کوچهای کشانده میشوی و میبینی انچه را فکرش را نمیکردی!.
وحی ان است که با دیدن نیازمند ،فکر رفع نیاز بر قلب و مغز خیری نقش میبندد!.
وحی ان است که با دیدن نیاز و نیازمند ،بوی پول و احتکار بر مشام و قلب فرصت طلب محتکری میرسد!.
وحی ان است که با دیدن ضعف کسی ،فکر زورگوی ی و اجحاف بر قلب و فکر ستمگری خطور میکند!.
وحی ان است که برای هدفی خداخواسته کسی برانگیخته میشود ،و حاصلش تحوالت اجتماعی خواهد بود!.
در مقاله :مطالب فوق الذکر به درستی «وحی» نوعی ارتباط بین خالق و مخلوق دانسته شده ،ولی بنا بر متنی که
در ادامه نوشتیم :میتوان گ فت :وحی ان است که انچنان را انچنانتر میکند! .زیرا خواستن خود شخص در ان
دخیل است ،پس شامل قانون جذب و مربوط به اندیشه میباشد و باید بخواهی و خدا نیز بخواهد! ،اگر
خواستهات کار خیر و عام المنفعه باشد وحی خدا است! ،پس اول باید خدا و روح را شناخت.....،
یعنی :این نوع «وحی» از طرف خدا ولی باخواست و اراده «موجود زنده دارای عقل و شعور و قوۀ ممیزه» می-
شود و بنا بر گ فته ایاتی در قران (خداوند اگاه به نیاز و خواسته نیازمندان دارای عقل و شعور؛ به یکسان نیاز
افراد مؤمن و غیر مؤمن خود را براورده میسازد ولی مسئولیتش با شخص متقاضی می باشد) و چنانچه خواسته و
عمل شخص خیر باشد! ،ان شخص :عاقبت بخیر خواهد شد و چنانچه خواسته و کارش :شر و گناه باشد ،طبق
وعده خداوند؛ پس از حسابرسی در روز قیامت باید انتظار جهنم را داشته باشد!.

{پس :اندیشه خواستن ،نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت انسان دارد و همان امانتی است که
در ایه  72سوره احزاب خداوند فرموده :انسان ان را بردوش کشید ،او ستمگری نادان بود!}
ْ
ْ
 )33احزاب (ايهِ :72إ َّنا َع َر ْض َنا ْ َاال َم َان َة َع َلى َّ َ َ َ ْ َ ْ
ض َوال ِج َب ِال َف َا َب ْي َن َان َي ْح ِمل َن َها َو َا ْش َف ْق َن ِم ْن َها َو َح َم َل َها
السماو ِات واالر ِ
ْ ِاْل َنس ُان ِإ َّن ُه َك َان َظ ُل ًوما َج ُه ًوال ﴿ :72ما امانت {اندیشه خواستن از بقیةهللا} را براسمانها و زمين و كوهها عرضه

كرديم پس {همه} از برداشتن ان سر باز زدند و از {قبول} ان هراسناك شدند و انسان {نادان از امانت داری
اندیشه} ان را برداشت راستى او ستمگرى نادان {برخود و ُ
کاربرد این وسيله سرنوشت ساز در كسب حالل} بود.

()72

1

برای نمونه :عاقبت کار دانشمندانی مانند پاستور و ادیسون که با اندیشه و خواست خود از طریق «وحی خدا» با
کشفیات خود به مردم جهان خدمت فراوان کردهاند! ،با چنگیز خان مغول که با اندیشه و خواست خودش (به
سفارش خدا :به عدم قتل نفس توجه نکرده و) مردم بسیاری را کشته است؛ یکسان نخواهد بود!.
پس باید با وحی که در (ایه 68سوره نحل فرموده :پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد )....اشتباه نشود!.
وحی به امثال زنبور عسل و گل ُرز و حیوانات و و  .....همانطور که در مقاله فوق الذکر جدا از مسئله وحی

بر موجود زنده عاقل توضیح داده شده :داده های اولیه و برنامه کاری هر موجود زندهای میباشد و به
میل و اراده ان موجود زنده نیست! و کاریست که باید اجبا ًرا انجام دهد! .زنبور عسل اگر عسل نسازد
دیگر زنبور عسل نیست! .و موجودات غیر انسان عاقل دارای حق انتخاب ،در مورد کاری که طبق
دادههای اولیه خود میکنند مؤاخذه نخواهند شد! .و برای انها بهشت و جهنمی وجود ندارد!.
ولی ادمی که عقل و حق انتخاب دارد میتواند با کارهای خود هم ادم خیر و خدمتکار مردم باشد! ،هم ادم
ظالم و ستمکار بر مردم! و بههمین علت در مقاله وحی چیست؟ به معرفی خداوند بهعنوان «انرژی مطلق» و
لزوم افرینش «موجود زنده دارای عقل و شعور و قوۀ ممیزه» اشاره شده ،و اوردن ایاتی از افرینش کائنات و
جهانی که میبینیم همه الزمه افرینش موجود زنده بوده است!.
از طرفی بفرموده ایاتی از قران بنده مامورم ایات قران را براساس یافتههای علمی «راسخان در علم» یا دانشمندان
از طریق وحی به زبان فارسی تاویل علمی نموده و انچه را فرموده خداوند است به مردم خردمند قرن بیست و
یکم معرفی کنم! ،زیرا به شهادت ایه  116سوره انعام :مردم بسیاری با تاویلهای غلط کسانی که علم را قبول
ندارند ،از دین و ایمان برگشتهاند! ،لذا بدون ذکر ایات تاویل شده از ک تاب «قران بزرگ» من چیزی برای عرضه
کردن ندارم! ،ایات ک تاب «قران بزرگ» هستند که بامن سخن گ فته و رازشان را فاش میسازند! ،خواهش میکنم
ً
مخصوصا ک تاب «قران بزرگ» را با عالقه و دقت الزم مطالعه
مقاله وحی چیست؟ و سایر مقاالت این وبسایت
فرمایید و عجایب علمی قران را ببینید!.
با توجه به مفهوم ایات سوره نحل به نظر بنده جنبنده ای که خداوند در ایه  82سوره نحل وعده فرموده بیاید
و با ایشان یعنی :کسانی که به صحیح بودن تاویلهای علمی بنده در ک تاب قران بزرگ ایمان ندارند و در راه انتشار
وبسایت  www.rasekhan.comمانع تراشی میکنند ،سخن گوید! ،همین ویروس کرونا میباشد! ،تا ثابت
گردد :با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای متمدن امروز؛ بازهم بشر در مقابل یک جنبده ذره بینی خدا
ضعیف و ناتوان است! ،و راز خلقت همه چیز جهان توسط خدا یا انرژی مطلق با دالیل علمی بوده نه خرافی! ،و
تنها راه نجات بشر از شر این ویروس کشنده! ،متوسل شدن به علم و فناوری جدید؛ برای مبارزه بهداشتی و
علمی با ان میباشد! ،و باالتر از همه ثابت گردد که عقاید خرافی شفا گرفتن از اماکن متبرکه باطل است اگر هم
شفائی دیده شده ،نتیجه قانون جذب و خواستن از خداست! ،و اداب و رسوم پرستش و بوسیدن چنین مکانی
غلط و همیشه عامل شیوع بیماری های مختلف بوده است! ،و همچنین حقایقی در مورد :ناتوانی از حکومت
کردن نااگاهانی که به علم اعتقادی ندارند و حتی ایات قران را تاویل علمی نکردهاند ،فاش گردد:
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ْ َ َ ُ ُْ
َ
اب ُّم ِب ٍين ﴿ :1طس {طا= طاغوت و سين = ساجد] اين است
 )27سوره نمل (ایه :1طس ِتلك ايات الق ْرا ِن َو ِك ت ٍ
{محکمات} ايات قران و {تاویل متشابهات ان در ک تاب قران بزرگ} ك تابى روشنگر {مفهوم حقیقی و کامل ایات قران}
()1
 )27سوره نمل (ایهُ :2ه ًدى َو ُب ْش َرى ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َين ﴿ :2كه {مستوجب} هدايت و بشارت براى مؤمنان است
()2
ون َّالز َك َاة َو ُهم ب ْاال ِخ َر ِة ُه ْم ُي ِوق ُن َ
الص َال َة َو ُي ْؤ ُت َ
 )27سوره نمل (ایه :3ا َّل ِذ َين ُي ِق ُيم َ
ون َّ
ون ﴿{ :3سین = ساجدین}
ِ
همانان كه نماز برپا مىدارند و زكات مىدهند و خود {از صمیم قلب به خدا و پیامبر و} به اخرت يقين دارند
({ )3توجه :خود ایه س را نماینده کلمه ساجدین معرفی کرده و توضیح داده}

 )27سوره نمل (ایهِ :4إ َّن َّال ِذ َين َال ُي ْؤ ِم ُن َون ِب ْاال ِخ َرِة َز َّي َّنا َل ُه ْم َا ْع َم َال ُه ْم َف ُه ْم َي ْع َم ُه َون ﴿{ :4طا = طاغوتیان} كسانى
كه به اخرت ايمان ندارند {ولی ما به عمد} كردارهايشان را در نظرشان بياراستيم {تا} سرگشته بمانند
({ )4توجه :خود ایه ط را نماینده کلمه طاغوتیان معرفی کرده و توضیح داده}
 )27سوره نمل (ایهُ :5ا ْو َل ِئ َك َّال ِذ َين َل ُه ْم ُس ُوء ْال َع َذ ِاب َو ُه ْم ِفي ْاال ِخ َرِة ُه ُم ْ َاال ْخ َس ُرو َن ﴿ :5انان كسانىاند كه
{در نتیجه اعمال بدشان دراین دنیا} عذاب سخت براى ايشان خواهد بود ،و در اخرت زيانكارترين مردمند
()5
َ َ ْ
َّ
 )27سوره نمل (ایهَ :6و ِإ َّن َك ل ُتل َّقى ال ُق ْرا َن ِمن ل ُد ْن َح ِك ٍيم َع ِل ٍيم ﴿ :6و {ای فرستاده موعود سوره بینه ،تاویل کردن
ایات} قران از جانب حكيمى دانا {روحالقدس،به وحی} برتو القا میشود {تا جهانیان را از حقیقت قران اگاه سازی}.
()6
اس َك ُانوا با َيا ِت َنا َال ُي ِوق ُن َ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ َ ْ
ض ُت َك ِل ُم ُه ْم َا َّن َّالن َ
ون
ِ
 )27نمل (ایه :82و ِإذا وقع القول علي ِهم اخرجنا لهم دابة ِمن االر ِ

﴿ :82و چون قول {عذاب در روز قیامت} بر ايشان واجب گردد جنبندهاى را از زمين براى انان بيرون
مىاوريم كه با ايشان سخن گويد {تا همه بدانند }:كه {بیدلیل} مردم به نشانههاى ما يقين نداشتند
()82
 )27نمل (ایهَ :92و َا ْن َا ْت ُل َو ْال ُق ْرا َن َف َم ِن ْاه َت َدى َف ِإ َّن َما َي ْه َت ِدي ِل َن ْف ِس ِه َو َمن َض َّل َف ُق ْل ِإ َّن َما َا َنا ِم َن ْال ُم ِنذ ِري َن ﴿ :92و
اينكه {ای فرستاده موعود سوره بینه ای بهنام بگو :من مامورم} قران را {فارسی} بخوانم {و متشابهاتش را تاویل نموده و
حقایق پنهانش را اشکار سازم} پس هر كه {به تاویلهای من ایمان اورد و به حقایق ایات قران} راه يابد تنها به سودخود
راهيافته است و هركه گمراه شود {بداند که بهضرر خود گمراه شده است} بگو من فقط از هشداردهندگانم
()92
3

ْ

ُ

 )27نمل (ایهَ :93و ُقل ال َح ْم ُد ِ َّ ِّلِل َس ُير ُيك ْم ا َيا ِت ِه َف َت ْعر ُف َون َها َو َما َر ُّب َك ب َغ ِافل َع َّما َت ْع َمل َ
ون ﴿ :93و {ای فرستاده
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
موعود ای بهنام} بگو :ستايش از ان خداست {نه کسان دیگری} به زودى {حقایق} ايات {قران} را {در قران بزرگ}

به شما نشان خواهد داد و ان را خواهيد شناخت! ،و پروردگار تو از انچه مىكنيد غافل نيست!.
()93

رهبر معظم جناب اقای خامنهای و بزرگانی که بر کشور و مردم ایران حکومت میکنید ،ایا
نامه سرگشاده بنده را در وبسایت  www.rasekhan.comو حتی کپ ی ان که به leader
ایمیل شد را ندیدید؟ ،با توجه به ایات فوق الذکر باز هم عرض میکنم:
چنانچه به خدا و قران ایمان دارید؛ باید به نحوه تاویل شدن حروف مقطعه که اک ثر مفسرین شما میگ فتند:
قابل فهم بشر نیست! ،رازی بین خدا و رسول است! ،و همچنین مفهوم متشابهات هدایت شده توسط محکمات
فوق الذکر و کل ایات ک تاب «قران بزرگ» بیاندیشید! ،اری ایات قران خطاب به دو فرستاده میباشد :حضرت
محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد) که محکمات قران را اورده و فرستاده موعود سوره بینه؛ که برای تاویل کردن
متشابهات قران امده و هشداری که در این ک تاب میبینید از سوی خداست! ،بنده فقط پیام رسانم! ،اگر به خود
ایید و با توبه کردن از اشتباهات گذشته فکری بهحال خود و خانواده خود کنید؛ ً
قطعا بهسود شما و کشور و
مردم مظلوم ایران نیز خواهد بود ،و تنها راه نجات شما در حال و اخرت؛ راه پیشنهادی خداست ،انهم همکاری
شما با بنده برای رسانیدن پیام قران بهگوش مردم جهان میباشد! ،ولی چنانچه مثل گذشته بازهم از خواب
غفلت بیدار نشوید! ،یا بفکر خاموش کردن صدای بنده باشید!ً ،
یقینا بدانید دست مردم همان دست خداست و
اکنون مردم بیدار شدهاند و رویشان نیز برای گ فتن افکارشان بازتر از قبل است! و چون دست خدا باالی
دستهاست کارتان خرابتر و مشکلتر از قبل نیز خواهد شد! ،زیرا خداوند در سوره نصر وعده پیروزی و عالمگیر
شدن دین اسالم خالصی که ً
کامال علمی و برای مردم قرن بیست و یکم منطقی و مناسب میباشد را داده است!،
نه پیروزی دین برجای ماندگان از اعراب بادیه نشین دوران جاهلیت!( .بفرموده ایاتی از سوره فتح)
بنده نه برضد دین اسالم معرفی شده در قران و نه برضد حکومت دین اسالم راستین و نه برضد ایران و ملت
بزرگ ایران هستم ،بلکه همه را دوست دارم ،لذا از طریق وحی که در این مقاله و وبسایت توضیح دادیم و
تاییدش را در ایاتی از قران دیدیم ،ایات قران را با خواست خدا و هدایت محکمات قران :تاویل علمی و منطقی
خردمندانه نموده و در ک تاب «قران بزرگ» (حدود  2500صفحه) نوشتهام و نیازی به توضیح مجدد بنده نیست،
ولی ارزو دارم اقای خامنهای بجای پرداختن بهسیاستهای جزی ی کشور؛ کار را بهکاردان واقعی «راسخان در علم»
بسپارند و بجای متهم شدن به پنهان کاری و نگ فتن حقایق ،مطالب وبسایت  www.rasekhan.comو ک تاب
«قران بزرگ» را بخوانند و از حقایق شگ فتانگیز قران اگاه شوند و در صورت لزوم از بنده نیز توضیحاتی
بخواهند ،تا بگویم انچه ایشان تا کنون از دیگران نشنیدهاند! ،و بشود انچه تا کنون نشده است! .والسالم:
بنده خدا :بهنام بهنام
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