بهنام خداوند بخشنده مهربان
قرآن کالم هللا آست یا کالم محمد؟
در برنامه «کافه روشنگرآن» رادیو تلویزیون مانی؛ اقای شیخ یحی ی زاده خطیر (مقیم المان) فرمودند :قران برای مؤمنین است،
نه برای همه مردم! و محمد را صاحب قران و هللا را مربوط به اعراب دانست .در جواب اقای سلیمانی که پرسید ایا قران :کالمهللا
است یا کالم محمد؟ .خالصه با مغلطه گ فت :قران از دولب محمد امده! ،هم تناقض دارد! و هم برای اداره کردن جامعه
نیست! .همچنین مرجع تقلید شیعه جناب ایتهللا سید کمال حیدری در وبسایت خود فرمودند :احکام ادیانی که مال بیش از
 1400سال قبل است ،قابلیت اجرای ی درزمان کنونی را ندارند! .فرمایشات این دو بزرگوار را دستمایه مقاله حاضر قرارداده و
عرض میکنم :بنده هیچ ایرادی به مطرح شدن چنین موضوعاتی در رسانهها ندارم و میگویم :کاش این روش از پنجاه سال قبل
اغاز میشد! .ولی علت معضالت موجود جهان و مجهوالتی در دین و قران را مغفول ماندن موضوع «محکمات» و «متشابهات»
مذکور در ایه  7سوره ال عمران و توجه نکردن به موضوع حکمت بالغه بودن قرآن (ایه  /5قمر) میدانم و میخواهم :برای
اثبات عرایضم شواهدی از علم و تاریخ و قران بیان کنم ،و از دانشمندان و محققین محترم تقاضا میکنم بدون تعصب به دین و
مذهب خاصی این مقاله را مطالعه و منصفانه نقد نمایند .امیدوارم روشنگر مسائل مهمی باشم!:

 )54سوره قمر(آیه ِ :5ح ْك َم ٌة َبا ِل َغ ٌة َف َما ُت ْغ ِن ُّالن ُذ ُر ﴿ :5حكمت بالغه آست ،و هشدآرها سودی
نبخشیده آست! ()5
ً
مخصوصا با ایات پس و پیش!}
{این ایه؛ به تنهای ی گویا نیست باید تاویل بشود!.

 )15سوره ِحجر (آیهِ :9إ َّنا َن ْح ُن َن َّ ْزل َنا ِالذ ْك َر َو ِإ َّنا َل ُه َل َح ِاف ُظ َ
ون ﴿ :9بىترديد ما آين ذكر رآ نازل كردهآيم
و قطعا نگهبان آن خوآهيم بود ()9
این ایه نیز به تنهای ی گویا نیست ،ولی اعراب زمان جاهلیت بدون چون و چرا باید به مفهوم حاصل از محکمات قران ایمان
میاوردند! .ولی نسل تحصیل کرده قرن بیست و یکم ایات بی دلیل و منطق را نمیپذیرند و میخواهند مفهوم تک تک ایات
قران را در ارتباط با قوانین علمی طبیعت و یافته های دانشمندان بفهمند و نتیجه گیری نمایند .لذا بنده برای مشخص بودن
اصل و نسب ایه ،شماره و نام سوره و ایه را در ابتدای هر ایه نوشتهام تا شاهدی مشخص و مستند برای تاویل کردن متشابهات
ایات دیگر باشندً .
مثال در ایه  9حجر شماره سوره =  )15نام سوره و سپس شماره ایه ( :9و بعد از نوشتن کلمات عربی ایه (یا

محکمات) ترجمه فارسی محکمات با «خط درشت ُبلد شده» نوشته شده ،و از ظاهر ایه برداشت میشود :که «ذکر» نازل
شده ،توسط نازل کننده نگهبانی میشود! .ولی برای شخص نااگاه به مفهوم ذکر و نازل کننده ،کل ایه گنگ و نامشخص
است! .لذا برای روشن شدن موضوع ایه ،حداقل بعد از «ذکر» باید نوشت (قران) تا خواننده ایه بداند منظور از ذکر :قران
است ولی چنانچه به استناد ایات شاهدی از قران و توضیح کاملی تاویل دو ایه فوق الذکر را در سورههای مربوطه ببینند که
بشرح ذیل نوشتیم! ،مفهوم ایات ً
کامال واضح و روشن میشوند( .و اقای یحی ی زاده در نهایت شگ فتی! خواهد دانست نازل
کننده قران از طریق وحی کیست؟ و ایات قران را چون کلماتی برامده از دولب محمد است ،کالم محمد نخواهد گ فت!).
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ْ

ْ

الس َاع ُة َو َ
 )54سوره قمر(آیه  :1اق َت َر َب ِت َّ
انش َّق ال َق َم ُر ﴿ :1نزديك شد آن ساعت {که فرستاده موعود خدا برای
تاویل کردن متشابهات قران بیاید ،و عموم مردم را از حقایق اگاه سازد ،سپس بر پا َش َود روز قيامت} و آز هم شكافت ماه

()1
ُ

 )54سوره قمر(آیه َ :2و ِإن َي َر ْوا ا َي ًة ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقولوا ِس ْح ٌر ُّم ْس َت ِمر ﴿ :2و {کافران} آگر نشانهآی {از امدن
فرستادهای را} ببینند {متاسفانه به علت فکر نکرده و بی دلیل} روی بگردآنند و گویند سحری دنبالهدآر آست.

()2

َّ

 )54سوره قمر(آیه َ :3و َكذ ُبوا َو َّات َب ُعوا َا ْه َو ُ
اءه ْم َو ُك ُّل َا ْم ٍر ُّم ْس َت ِقر ﴿ :3و آنها به تكذيب {محمد ،فرستادهایکه
قران را با محکمات و متشابهات علمی تاویل نشده اورد} پردآختند {ولی بهحقیقت مفهوم ایات نیاندیشیدند ،لذا عبرت
نگرفتند} و {فرزندانشان} بازهم هوسهاى خويش رآ دنبال كردند و {فکر نکردند که عاقبت} هرآمرى قرآرى آست

()3

َ

َْ

 )54سوره قمر(آیه َ :4ول َق ْد َج ُ
اءهم ِم َن اال َنباء َما ِف ِيه ُم ْز َد َج ٌر ﴿ :4و {با وجود اینکه حکایتهای فراوانی از پیامبران و
امتهای پیشین در قران دیدند ،هیچ نیاندیشیدند ،چرا در قران} آینهمه آخبار عبرت آنگیز به آنها رسيده آست؟.

()4

 )54سوره قمر(آیه ِ :5ح ْك َم ٌة َبا ِل َغ ٌة َف َما ُت ْغ ِن ُّالن ُذ ُر ﴿{ :5کافران ندانستند که ایات قران} حكمت بالغه آست ،و
{همه بر اساس علم گ فته شدهاند و چون هنوز مردم اگاهی الزم را ندارند ،لذا} هشدآرها ً
{فعال} سودی نبخشیده آست!
()5
الداع إ َلى َش ْي ٍء ُّن ُكر ﴿ :6پس {ای محمدً ،
َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َّ
فعال} آز آنان روى برتاب
 )54سوره قمر(آیه  :6فت َول َعن ُه ْم يو َم يد ُع ِ ِ
ٍ
(تا) روزى كه آن دعوتگر {موعود در سوره بینه ،انها را} بهچیزی غریب و ناشناخته {قران بزرگ} دعوت كند
{ایا :شگ فتانگیز نیستند؟}
()6
آلحجر (آیهِ :9إ َّنا َن ْح ُن َن َّ ْزل َنا ِالذ ْك َر َو ِإ َّنا َل ُه َل َح ِاف ُظ َ
ون ﴿ :9بىترديد ما آين ذكر {ک تاب قران بزرگ}
 )15سوره ِ

رآ {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 محکمات ان ک تاب را در  23سال توسط جبرئيل بر محمد و
تاویل کردن متشابهات را بر تو} نازل كردهآيم و قطعا {توسط روح ُ
القدس} نگهبان آن خوآهيم بود {تا کامل شود}

()9
2

آلحجر (آیهَ :10و َل َق ْد َا ْر َس ْل َنا ِمن َق ْب ِل َك ِفي ِش َي ِع َاال َّو ِل َين ﴿ :10و به يقين پيش آز تو [نيز] در
 )15سوره ِ
گروههاى پيشينيان {پيامبرانى که روحشان روح القدس بوده مانند :یحی ی و عیسی مسیح فرزند مریم باکره} فرستاديم
()10
َ َ َْ
ول ِإ َّال َك ُان ْوا ِب ِه َي ْس َت ْه ِ ُزُئ َن ﴿ :11و {در قدیم نیز} هيچ پيامبرى
 )15سوره ِ
آلحجر (آیه :11وما يا ِت ِيهم ِمن َّر ُس ٍ
{که دارای روحی از روحاالمین و یا روحالقدس بوده} برآيشان نيامد جز آنكه {کافران} آو رآ به مسخره مىگرفتند
()11
 )14آبرآهيم ( آيه َ :4و َما َا ْر َس ْل َنا ِمن َّر ُسول ِإ َّال ِب ِل َسان َق ْو ِم ِه ِل ُي َب ِي َن َل ُه ْم َف ُي ِض ُّل ُ
اّلل َمن َي َش ُاء َو َي ْه ِدي َمن َي َش ُاء َو ُه َو
ٍ
ِ
ْ
ْ
ال َع ِز ُيز ال َح ِك ُيم ﴿ :4و ما هيچ پيامبرى رآ جز به زبان قومش نفرستاديم تا {بزبان خودشان ایات ک تاب ما را}

برآى آنان بيان كند ،پس خدآ هر كه رآ {تا هر زمانی} بخوآهد بىرآه مىگذآرد! ،و هر كه رآ {در هرزمانی}
بخوآهد {باوحی به پیغمبری برمیگزیند و قوم ان پیامبر را به راه راست} هدآيت مىكند ،و آوست آرجمند حكيم

()4
با روشی که میبینید :بدون تغییر در ترجمه محکمات؛ براساس ایات شاهد مذکور در سورههای مربوطه در ک تاب
قرآن بزرگ و با هدایت محکمات ،متشابهات ایات بشرح فوقالذکر تاویل شده و مفهوم ً
کامال روشنی پیدا کردهاند.
البته مترجمان و مفسرانی قبل از من ،کم و بیش ایات قران را تاویل کردهاند ولی بنده بجز نوشتن نام ونشان ایه
در ابتدای هر ایه ،ایات را با سبکی که میبینید تاویل کامل و روشنی نمودهامً ،
لطفا در ایه ذیل :فرق یک نمونه
از کار دیگران و بنده را ببینید.
َّ
ات ُه َّن ُا ُّم ْال ِك َتاب َو ُا َخ ُر ُم َت َشاب َه ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه ا َي ٌ
آیه  7سوره آلعمرآنُ :ه َو َّال ِذي َا ْن َز َل َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
ات َف َا َّما ال ِذ َين
ِ
ِ
ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ ْ ْ
ون ِفي ال ِعل ِم
ِ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 اّلل والر ِاسخ
َ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ َّ َّ َّ ُ ُ ْ َ ْ
اب ﴿﴾7
يقولون امنا ِب ِه كل ِمن ِعن ِد َر ِبنا َوما يذك ُر ِإال اولو اال ل َب ِ
آنصاریان :اوست که این ک تاب را بر تو نازل کرد که بخشی از ان ک تاب ،ایات محکم است [که دارای کلماتی صریح و مفاهیمی روشن است] انها
اصل و اساس ک تاب اند ،و بخشی دیگر ایات متشابه است [که کلماتش غیر صریح و معانی اش مختلف و گوناگون است و جز به وسیله ایات
تفسیر [نادرست و به
محکم و روایات استوار تفسیر نمی شود] ولی کسانی که در قلوبشان انحراف [از هدایت الهی] است برای فتنه انگیزی و طلب ِ
تردید انداختن مردم و گمراه کردن انان] از ایات متشابهش پیروی می کنند ،و حال انکه تفسیر واقعی و حقیقی انها را جز خدا نمی داند .و استواران
در دانش [و چیره دستان در بینش] می گویند :ما به ان ایمان اوردیم ،همه [چه محکم ،چه متشابه] از سوی پروردگار ماست .و [این حقیقت را]
جز صاحبان خرد متذکر نمی شوند.
خرمشاهی :او كسى است كه ك تاب را بر تو نازل كرد كه بخشى از ان محكمات است كه اساس ك تاب است ،و بخش ديگر متشابهات است ،اما
كجدالن ،براى فتنه جوي ى و در طلب تاويل ،پيگير متشابهات مىشوند ،حال انكه تاويل ان را جز خداوند و راسخان در علم كه مىگويند به ان
3

ايمان اوردهايم ،همه از پيشگاه خداوند است نمىدانند ،و جز خردمندان كسى پند نمىگيرد
فوالدوند :اوست كسى كه اين ك تاب [=قران] را بر تو فرو فرستاد پاره اى از ان ايات محكم [=صريح و روشن] است انها اساس ك تابند و [پاره اى]
ديگر متشابهاتند [كه تاويل پذيرند] اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنهجوي ى و طلب تاويل ان [به دلخواه خود] از متشابه ان
پيروى مى كنند با انكه تاويلش را جز خدا و ريشه داران در دانش كسى نمى داند [انان كه] مى گويند ما بدان ايمان اورديم همه [چه محكم و چه
متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر نمى شود
قمشهآی :اوست خدای ی که قران را بر تو فرستاد که برخی از ان ک تاب ایات محکم است که اصل و مرجع سایر ایات ک تاب خداست و برخی دیگر
متشابه است ،و انان که در دلشان میل به باطل است از پ ی متشابه رفته تا به تاویل کردن ان در دین راه شبهه و فتنهگری پدید ارند ،در صورتی
که تاویل ان را کسی جز خداوند و اهل دانش نداند؛ گویند :ما به همه ک تاب گرویدیم که همه از جانب پروردگار ما امده ،و به این (دانش) تنها
خردمندان اگاهند.
مکارم شیرآزی :او كسي است كه اين ك تاب (اسماني) را بر تو نازل كرد ،كه قسمتي از ان ،ايات «محكم» (صريح و روشن) است ،كه اساس اين
ك تاب ميباشد؛ (و هر گونه پيچيدگي در ايات ديگر ،با مراجعه به اينها ،بر طرف ميگردد) .و قسمتي از ان« ،متشابه» است ( اياتي كه به خاطر
باال بودن سطح مطلب و جهات ديگر ،در نگاه اول ،احتماالت مختلفي در ان ميرود؛ ولي با توجه به ايات محكم ،تفسير انها اشكار ميگردد) .اما
انها كه در قلوبشان انحراف است ،به دنبال متشابهات اند ،تا فتنه انگيزي كنند (و مردم را گمراه سازند) ،و تفسير (نادرستي) براي ان ميطلبند؛
در حالي كه تفسير انها را ،جز خدا و راسخان در علم ،نميدانند( .انها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه ايات قران در پرتو علم و دانش الهي)
ميگويند« :ما به همه ان ايمان اورديم ،همه از طرف پروردگار ماست ».و جز صاحبان عقل ،متذكر نميشوند (و اين حقيقت را درك نميكنند).

بهنام توضیح و آیات شاهد( {:در سوره ال عمران ک تاب قران بزرگ) بنده قبل از تاویل کردن این ایه ،سه ایه اول سوره بینه را
شاهد اوردهام .چون در صفحه ششم؛ سوره بینه را خواهید دید.برای جلوگیری از تطویل کالم اینجا ننوشتم.
ً
توضیحا عرض میکنم :در سال  1387ه .ش .بنده با برنامه تلویزیونی (اقای رضا فاضلی) که از لوس انجلس پخش میشد اشنا
و
ً
شدم .وی ادعا داشت که لیسانس ادیان دارد ،و (محکمات) ایات قران را ترجمه و انان را بعضا متناقض یکدیگر معرفی میکرد! و از
این کار برای جلب توجه مردم به برنامه خود استفاده میکرد! .بنده که مسلمان شیعه موروثی و به خدا و قران معتقد ولی درس
قران و عربی نخواندهبودم از حرف ایشان متعجب شدم! .و چون میگ فت :حرف من رآ قبول نکنید و آگر عربی نمیدآنید بروید
قرآنهای ترجمه به فارسی رآ بخوآنید ،عالقمند شدم در مورد ادعای ایشان تحقیق کنم .چند ک تاب قران ترجمه بهفارسی استادان
معروفی خریدم و متاسفانه حرف ایشان را صحیح یافتم! .و چون در قران تشویق بهتحصیل علم را بسیار و در بعضی ایات دیدم که
ً
مخصوصا در ایه  7سوره العمران قران را متشکل از دو قسمت
نازل کننده فرموده :معنی این حرفها را دانشمندان میدانند!،
«محکمات» (نوشته) و «متشابهات» (نانوشته) دانسته و فرموده :تاویل آنها رآ جز خدآ و رآسخان در علـم نمیدآنند! .لذا
ً
مخصوصا فیزیک
درک مفهوم حقیقی ایات قران را مشروط به اگاهی از قوانین علمی دانستم و به مطالعه ک تب و وبسایتهای علمی
قدیم و جدید پرداختم و با لطف خدا و هدایت محکمات قران ،مفهوم و پیام تازه و شگ فتانگیزی از ایات تاویل شده قران
دریافتم! ،و وقتی مطلبی از بیانات تاریخ  86/6/22مقام معظم رهبری را خطاب به قاریان قران در اینترنت دیدم که فرموده:
 .....آما من مرحله ي قبل آز عمل رآ عرض مي کنم :آموختن قرآن ،فهم معارف قرآن ،تدبر در آيات قرآن و کلمات قرآني.آين
کلماتي که شما مالحظه ميکنيد ،همان چيزهايــي آست که خدآوند متعال به عنوآن آخرين ذخيره ي معنوي وحي آلهي به
بشريت عطا کرده آست .همين هاست که بايد بشر رآ تا آبدآالباد ،تا آنتهاي آين عالم ،به رآه هاي سعادت و فالح و رستگاري
هدآيت کند؛ پر آز معارف آست آين ها؛ آين ها رآ بايد فهميد.
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و بارها در فرمایشات ایشان نیز تاکید برفهمیدن بطون قران را شنیدم! .لذا فهمیدم که با اندیشیدن در بطن ایات،
ً
حتما بهچیزی غیر از انچه در ظاهر ایات میبینیم پ ی میبریم! .لذا باید با اندیشیدن خردمندانه صحیح؛ متشابهات
ایات را درست تاویل کنیم! .زیرا خداوند که هرگز حرف غیر علمی و غیر منطقی نمیزند! .لذا دانستم :معارفی را که
باید فهمید ،من فهمیدهام! ،و درحد بضاعت خود با استفاده از کشفیات دانشمندان و یا «رآسخان در علم» و
شواهدی از سایر ایات قران متشابهات قران را تاویل علمی خردمندانه نموده و با الهام از ایه  87سوره حجر (به
ترتیب نزول ایات) در ک تابی بهنام «قرآن بزرگ» نوشتم ،و با دیدن تاییداتی دیگر بیشتر از پیش عالقمند و احساس
وظیفه نمودم که نسبت به تاسیس شورای «رآسخان در علم» جهانی اقدام نمایم ،تا با استفاده از دانش جدید
دانشمندان و هدآیت محکمات غیر قابل تغییر قرآن! متشابهات قران را تاویلی بینقص نموده و راه حلی برای
مشکالت امروز ایران و جهان بیابیم ،و ساکنان کره زمین را از ظلم و ستم و مشکالت موجود نجات دهیم .آنیشاء
هللا .پس از تاویل کردن متشابهات قران و اشکار شدن حقایقی! ،ایات قران را خطاب به مردم دو نسل و دو پیامبر
کامال متفاوت از هم دیدم!ً .
ً
مثال به موجب ایات  7سوره شورا و  92سوره انعام :محکمات قران در زمان جاهلیت
خطاب بهحضرت محمد (ص) برای ایمان اوردن اعراب سرزمین مکه و پیرامون ان نازل شده! ولی وقتی بعد از
 1400سال امروز متشابهات ایات قران به ترتیب نزول بر حضرت محمد(ص) تاویل علمی میشوند! ،میبینیم:
بعضی از ایات خطاب بهفرستاده موعود سوره بینه و مردم تحصیل کرده و اگاه قرن بیست و یکم هستند! .اری به-
درستی :قرآن مال تمام آعصار آست!ً .
لطفا تاویل بنده را بین کلمات محکم در داخل {اکوالد} ببینید ،تاویلهای
داخل [کروشه] و (پارانتز) از مترجمین محترم میباشد.
ات ُه َّن ُا ُّم ْال ِك َتاب َو ُا َخ ُر ُم َت َشاب َه ٌ
ات ُّم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه ا َي ٌ
 )3سوره آلعمرآن (آيه ُ :7ه َو َّال ِذ َي َا َنز َل َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
ات َف َا َّما
ِ
ِ
َّ َ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ ْ ْ
ون ِفي ال ِعل ِم
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 اّلل والر ِاسخ
َ َ َ َّ َّ َّ ُ ْ ُ ْ ْ
َ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ
اب (آیه{ :7ای محمد امین} آو کسی آست که آین کـتاب
يقولون امنا ِب ِه كل ِمن ِع ِند َر ِبنا َوما يذك ُر ِإال اولوا اال ل َب ِ

آسمانی رآ بر تو نازل کرد؛ که قسمتی آز آن آیات« ،محکم» {با کلمات تغییر ناپذیر امده از سوی خداوند} آست
که آساس آین کـتاب میباشد ،و قسمتی دیگر «متشابه» {که بصيرتی و کامل کننده مفهوم منطقی ایات قران}
آست ،آما آنها که در قلوبشان آنحرآف آست ،به دنبال متشابهاتآند ،تا {با تغییر دادن مفهوم حقیقی ایات}
فتنه آنگیزی کنند ؛ و تاویل (نادرستی) برآی آن میطلبند؛ درحالی که تاویل {درست} آنها رآ جز {فرستاده
موعود} خدآ و رآسخان در علـم نمیدآنند{ .انها} میگویند :ما {از طریق علم و دانش و خرد} به آن آیمان آوردیم
تمامی آن آز جانب پروردگار ماست و جزخردمندآن {حقیقت را ندانسته و حقیقت ایات را} متذکر نمیشوند
()7
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{ایا می دانید :چرا بجای «جز خدآ» ،نوشتم« :جز{فرستاده موعود} خدآ»؟ ،زیرا میدانم :خداوند دانا همه چیز را
میداند و بهچیزی ایمان نمیاورد! .ولی انها (= فرستاده موعود خدا و راسخان در علم) بعد از اینکه به چیزی یقین
پیدا کنند؛ بهش ایمان میاورند!}
ْ
ْ َ
َ
َ
 )42سوره شورآ (آیهَ :7و َك َذ ِل َك َا ْو َح ْي َنا ِإل ْي َك ُق ْرا ًنا َع َر ِب ًّيا ِل ُت ِنذ َر ُا َّم ال ُق َرى َو َم ْن َح ْول َها َو ُت ِنذ َر َي ْو َم ال َج ْم ِع ال َر ْي َب ِف ِيه
َف ِر ٌيق ِفي ْال َج َّن ِة َو َف ِر ٌيق ِفي َّ
الس ِع ِير ﴿ :7و {ای محمد} بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كرديم تا {مردم}
آمآلقرآی {مکه را که قبله مسلمین است} و كسانى رآ كه پيرآمون آنند هشدآر دهى و آز روز گردآمدن {همه در
قیامت} كه ترديدى درآن نيست بيمدهى {بهانها بگو} گروهى{نیکان} دربهشتند و گروهى{بد} درآتش {جهنم}

()7

ْ
َََ َ ٌ ْ
َ َّ
َّ
اب َا َنزل َن ُاه ُم َب َار ٌك ُّم َص ِد ُق ال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو ِل ُت ِنذ َر ُا َّم ال ُق َرى َو َم ْن َح ْول َها َوال ِذ َين
 )6سوره آنعام (آيه :92وهذا ِك ت
ون ب ِه َو ُه ْم َع َلى َص َال ِته ْم ُي َح ِاف ُظ َ
ُْ ُ َ
ُْ ُ َ
ون ﴿ :92و {ای محمد} آين {قران بزرگ در لوح محفوظ}
يؤ ِمنون ِباال ِخ َر ِة يؤ ِمن ِ
ِ

خجستهكـتابى آست كه ما {فقط کلمات محکم} آن رآ {در قران بر تو} فرو فرستاديم {که} كـتابهايــى رآ كه پيش
آز آن آمده تصديق مىكند و برآى آينكه {مردم} آمآلقرى [= مكه] و كسانى رآ كه پيرآمون آنند هشدآر
دهى! و {فقط} كسانى كه به آخرت آيمان دآرند به آن آيمان مىآورند و آنان {از ترس عذاب اخرت} بر
نمازهاى خود مرآقبت مىكنند{ .ولی روزی میرسد که بهعلت فزونی علم مردم ،هیچ ایهای بدون دلیل پذیرفته نگردد!}.
()92

ایات فوق بدون تاویل شدن نیز نشان میدهند که قران برای هشدار دادن مردم ام القرای مکه و اطرافش نازل
شده تا اعراب بادیه نشین از ترس اخرت به دین اسالم و قران ایماناورند( ،پس حرف اقای حیدری و قسمتی از
حرف اقای یحی ی زاده صحیح است) و دریافتم :چون خدآوند آگاه بر همه چیز! میدآنسته ،اعراب بتپرست
زمان جاهلیت بیخبر از علم و منطق زمان خود هستند! و حتی یهود و نصارای انزمان نیز از علم و تکنولوژی
امروز در قرن بیست و یکم! بیخبرند! ،پس قادر به درک مفهوم حقیقی ایات کامل ک تاب «قرآن بزرگ» محفوظ
در«لوح محفوظ» (یا «ذهن جهانی» مورد تایید دانشمندان) که براساس حقایق علمی نوشته شده؛ نخواهند
بود! ،لذا فقط محکمات قران را بهحضرت محمد (ص) وحی فرموده تا اعراب بت پرست مکه و پیرامون ان را
بدون نیاز به دالیل علمی! به دین اسالم دعوت کند و انان نیز ً
فعال از ترس عذاب اخرت به مفهوم حاصل از
محکمات قران ایمان بیاورند! ،ولی به تدریج که با مکشوفات علمی دانشمندان! اگاهی انها بیشتر خواهد شد،
شاید متناسب با علم و اگاهی مک تسب خود و هدایت محکمات قران؛ متشابهات قران را تاویل علمی خردمندانه
نموده و حقیقت را بیابند! .که متاسفانه تا کنون تاویل نکردند و هنوز هم حقیقت را نیافتند!.
الزم میدانم عرض کنم :خدا و دین؛ باوریست که در سرشت ادم ابتدای ی تا مدرن امروزی وجود دارد و لزومی
برای زدودن ان نیست! بلکه باید با عقل و منطق ان را فهمید و با توجه به حکمت بالغه بودن قرآن؛ باتاویل
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کردن منطقی؛ ایات قران را اصالح و کامل کرد! ،پس از طریق علم کوانتوم یا ذره که هنوز دریای ناشناختهای
برای بشر است! و روح که میدانیم در همه چیز وجود دارد و جزئی از ذهن جهانی است و کاینات بهوجود امده از
انرژی نیز از طریق همین روح با هم یکپارچه و واحد میباشد! .سعی میکنیم اول خدا یا «آنرژی مطلق» را
بشناسیم .و از ک تاب شروع میکنیم :قرانی که امروز میبینیم ،در ابتدای امر وقتی که حضرت محمد(ص) ایات را
از طریق وحی دریافت و برزبان اورده؛(چون پیامبر خواندن و نوشتن بلد نبود!) توسط کاتبان قران با خط کوفی
بینقطه و زیر و زبر برپوست ،برگ ،استخوان ک تف شتر و غیره نوشته شدند! و حافظان قران نیز ایات را بر-
حافظه خود سپردند و چندین سال بعد آز رحلت پیامبر آسالم در زمان خالفت عثمان (خلیفه سوم مسلمین)
یادداشتها پراکنده جمعاوری و با همان خط نیز تبدیل بهکـتاب آولیه قرآن شده! و به مرور زمان با استفاده از
خطوط مختلف ،بهدست نمایندگان زمینی خدآ بهچنین شکلی درامده! .انیشاءهللا با یاری «رآسخان در علم»
ً
کامال تاویل و همارز و همسنگ :ک تاب «قرآن بزرگ» موجود در لوح محفوظ نیز خواهد شد! .از طرفی خدآوند یا
آنرژی مطلق از بدو امر به اوضاع امروز ما اگاه بوده و میدانسته :زمان زیادی برای اک تشافات قوانین طبیعت و
اگاه شدن مردم الزم است و عمر محدود حضرت محمد (ص) ک فاف این کار را نمیدهد! ،لذا در مفهوم مجموع
سورههای بینه و مریم و شعراء و فاطر و غیره به خود حضرت محمد (ص) امدن فرستادهای عجمی که نامش به
معنی احمد و روحش «روحآلقدس» باشد را وعده کرده ،و تا امروز بهمردم جهان فرصت داده تا متناسب با
مکشوفات علمی دانشمندان؛ اگاهی الزم را کسب کنند! .به نظر بنده :تاویل شدن متشابهات و حکمت بالغه
بودن قرآن ،شاهکاریست بینظیر و بهترین و بزرگـترین معجزه قرآن میباشد! که معادل بروز رسانی سامانه های
هوشمند اینترنتی یا ) updاپدیت شدن) است!.
( ً
لطفا شواهد بیشتری را در وبسایت www.rasekhan.com

ببینید)

 )98سوره ّبینه (آیهَ :1ل ْم َي ُكن َّال ِذ َين َك َف ُروا ِم ْن َا ْهل ْال ِك َ
اب َو ْال ُم ْش ِر ِك َين ُم َنف ِك َين َح َّتى َت ْا ِت َي ُه ُم ْال َب ِي َن ُة (آیه:1
ت
ِ
ِ
ِ
{ای محمد} کافرآن {به ایات خدا در قران} آز آهل کـتاب و مشرکان! دست آز {پندار و} آیین خود بر نمیدآرند!
تا {زمانیکه ایات و متشابهات قران تاویل علمی شوند و} دلیل روشنی {از اعجاز و مطالب علمی قران} برآی آنان بیاید!.
()1
ٌ
{مکنونات
اّلل َي ْت ُلو ُص ُح ًفا ُّم َط َّه َر ًة (آیه :2رسولی آز سوی خدآ (بیاید!) که
 )98سوره ّبینه(آیهَ :2ر ُسول ِم َن َّ ِ
ِ

متشابهات} صحیفههای پاک {قران} رآ {برانان و ایندگان} بخوآند)2( ،
ِ

{توجه( :بیاید!) را ناصر مکارم شیرازی نوشته}

 )98سوره ّبینه(آیهِ :3ف َيها ُك ُت ٌب َق ِي َم ٌة (آیه :3که در آن نوشتههای {حقیقی درست و علمی} پر آرزشی باشد!.
()3
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َّ

َّ

ُ ُ ْ

ْ

ْ ُ

 )98سوره ّبینه (آیهَ :4و َما ت َف َّر َق ال ِذ َين اوتوا ال ِك َت َ
اب ِإال ِمن َب ْع ِد َما َجاءت ُه ُم ال َب ِي َنة (آیه :4و آهل کـتاب (نیز

پیش از این در دین خدا) آختالف نکردند مگر بعد آز آنکه دلیل روشنی {در ایه  64العمران} برآی آنان آمد.
()4
َ َ ُ ُ و َّ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َّ َ
الصال َة َو ُي ْؤ ُتوا َّالز َك َاة
 )98سوره ّبینه (آیه :5وما ا ِمر ا ِإال ِليعبدوا اّلل مخ ِل ِصين له ِالدين حنفاء وي ِقيموا
َو َذ ِل َك ِد ُين ْال َق ِي َم ِة (آیه :5و {در ایه  64سوره ال عمران قران} به آنها دستوری دآده نشده بود ،جز

آینکه خدآ رآ بپرستند ،و دین خود رآ برآی آو خالص کنند! و به توحید {دینی نیز} بازگردند ،و
{با روی اوردن به دین اسالم خالص} نماز رآ برپا دآرند ،و زکات رآ بپردآزند؛ و آین آست دین پایدآر.

()5
َ
 )98سوره ّبینه (آیه  :6إ َّن َّال ِذ َين َك َف ُروا ِم ْن َا ْهل ْال ِك َتاب َو ْال ُم ْشر ِك َ
ين ِفي َن ِار َج َه َّن َم َخا ِل ِد َين ِف َيها ُا ْول ِئ َك ُه ْم َش ُّر
ِ
ِ
ِ
ِ
ْال َب ِر َّي ِة (آیه :6و {اینک :به موجب این بیانیه و برهان قاطع اعالم میداریم ،اگر }:کافرآن آز آهل کـتاب و مشرکان،

حقیقت مکنونات و متشابهات قران اگاه شدند! ،باز هم به قران
{بعد از اینکه فرستاده موعود امد و ک تاب قران بزرگ را اورد و از
ِ
و اسالم خالص ایمان نیاورند} در آتش دوزخند ،جاودآنه در آن میمانند؛ آنها بدترین خلق (خدا) هستند.

()6
َّ

َ

ُ

ْ

 )98سوره ّبینه (آیهِ :7إ َّن ال ِذ َين ا َم ُنوا َو َع ِملوا َّ
ات ُا ْول ِئ َك ُه ْم َخ ْي ُر ال َب ِر َّي ِة (آیه( :7اما) کسانی که {مشرک
الصا ِل َح ِ

بودن را ترک و بهدین اسالم خالص} آیمان آوردند و آعمال صالح آنجام دآدند ،بهترین خلق (خدا) هستند.
{توجه :ایات  6و  7جمالت شرطی هستند؟}
()7
ْ
َ
َ
 )98سوره ّبینه (آیهَ :8ج َز ُاؤ ُه ْم ِع َند َربه ْم َج َّن ُ
ات َع ْدن َت ْجري ِمن َت ْح ِت َها اال ْن َه ُار َخا ِل ِد َين ِف َيها ا َب ًدا َّر ِض َي َّ ُ
اّلل َع ْن ُه ْم
ِِ
ٍ ِ
َو َر ُضوا َع ْن ُه َذ ِل َك ِل َم ْن َخ ِش َي َر َّب ُه (آیه :8پادآش آنها نزد پروردگارشان باغهای جاویدآن بهشتی آست ،که
{امواج انرژی ارواح بهشتی و فرشتگان همچون} نهرها آز فرودست آن جاری آست{ ،ارواح مؤمنین نیز که بهترین خلق
خدا هستند ً
قطعا به بهشت وارد خواهند شد و برای} همیشه در آن میمانند؛ (هم) خدآ آز آنها خوشنود آست و
(هم) آنها آز آو {خوشنود} و آین (مقام واال) برآی کسیست که آز {عذاب} پروردگارش بترسد {و از گناه توبه کند}
()8
{توجه :دربهشت و جهنم واقع در آنرژی تاریک یا ان دنیا! ،ماده وجود ندارد و همه چیز بصورت امواج انرژی روح جاریست!}
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ُْ َ ََْ ْ َ
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 َّال َن ْع ُب َد ِإ َّال َ
اّلل َو َال ُن ْش ِر َك ِب ِه
 )3سوره آلعمرآن (آیه  :64قل يا اهل ال ِك ت ِ
ُ
َ ْ ً َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ْ َ ً
اّلل َفِإن َت َو َّل ْو ْا َف ُق ُول ْوا ْاش َه ُد ْوا ِب َا َّنا ُم ْس ِل ُم َون ﴿{ :64ای پیامبر} بگو آی
ون ِ
شيًئ وال يت ِخذ بعضنا بعضا اربابا ِمن د ِ

آهل کـتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان آست؛ که جز خدآوند یگانه رآ نپرستیم
و چیزی رآ همتای آو قرآر ندهیم؛ و بعضی آز ما بعضی دیگر رآ غیر آز خدآی یگانه« ،به ربوبیت
نپذیرد ».هر گاه (از این دعوت) سر باز زنند ،بگویید« :گوآه باشید که ما مسلمانیم» {و شما را نیز به دین

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

()64

 )26سوره شعرآ (آيه َ :191و ِإ َّن َر َّب َك َل ُه َو ْال َع ِز ُيز َّالر ِحي ُم ﴿{ :191روحالقدس در قران میفرماید ای محمد! }:قطعا
پروردگار تو همان {انرژی مطلق} شكستناپذير مهربان آست! {و تکذیب کنندگانت در جهنم مجازات خواهند شد}

()191

ْ َ

َ

 )26سوره شعرآ (آيه َ :192وإ َّن ُه ل َتنز ُيل َرب ال َعالم َ
ين ( :192و بیتردید آین {محکمات قران با متشابهات بسیار
ِ
ِ
ِ
ِ

که توسط روحالقدس بر روح االمین و توسط او و فرشته جبرئیل برتو} نازل شده {از سوی} پروردگار جهانیان آست.
()192
َْ

 )26سوره شعرآ آيه َ :193ن َز َل ب ِه ُّالرو ُح اال ِم ُ
ين ({ :193روحت} روح آالمین {روحی از خدا که (به موجب ایات
ِ

سوره شعرا) روح پیامبرانی مانند :نوح ،هود ،صالح ،لوط ،شعیب و تو است! توسط فرشته «جبرئیل» } آن رآ نازل کرده،
()193
ََ َْ َ َ ُ َ ْ
ون ِم َن ال ُم ِنذر َين ( :194بر قلب تو تا آز ُمنذرین {= اگاهی دهنده از
 )26سوره شعرآ آيه  :194على قل ِبك ِلتك
ِ

وحی} باشی)194( .

َ ُّ
ين ﴿ :195به زبان عربى روشن {که زبان مادری توست!}
 )26سوره شعرآ (آيه ِ :195ب ِل َس ٍان ع َر ِب ٍي م ِب ٍ

()195

َ

َْ

 )26سوره شعرآ (آيه َ :196وإ َّن ُه ل ِفي ُز ُبر اال َّو ِل َ
ين ﴿ :196و [وصف] آن {فرستاده موعود :در صفحه  4مالکی
ِ
ِ
تورات ،در قسمتی از فرا رسیدن روز داوری ،و ایه  18فصل  14انجیل یوحنا} در كـتب پيشينيان {نیز} آمده آست!

()196
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َّ

َ

َ

َ

 )26سوره شعرآ (آيه َ :197ا َول ْم َي ُكن ل ُه ْم ا َي ًة َان َي ْعل َم ُه ُعل َماء َب ِني ِإ ْس َرا ِئ َيل ﴿ :197آيا برآى آنان آين {ایات
امده در ک تابشان} خود دليلى روشن نيست كه علماى بنىآسرآئيل {و مسیحیت} آز آن آطالع دآرند؟

()197

َ

ْ

َ

َْ

 )26سوره شعرآ (آيه َ :198ول ْو َن َّزل َن ُاه َعلى َب ْعض اال ْع َجم َ
ين ﴿ :198و آگر ما آین کـتاب {قران به زبان عربی}
ِ
ِ
رآ {از همان اول بجای محمد عرب} بر بعضی مردم عجم {= ایران ،به زبان فارسی} نازل مىكرديم؟ ()198
َ

 )26سوره شعرآ (آيه َ :199ف َق َ َرا ُه َعل ْيهم َّما َك ُانوا ب ِه ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ﴿ :199و پيامبر {عجمی = ایرانی} آن رآ {به زبان
ِ
ِ
فارسی} برآيشان مىخوآند به آن ً
{اصال} آيمان نمىآوردند! ()199
َ

َْ

ُ

ْ

 )26سوره شعرآ (آيه َ :200كذ ِل َك َسلك َن ُاه ِفي ُقلوب ال ُم ْجر ِم َ
ين ﴿ :200آين گونه {بشرح ایات قبلی و ایه 32
ِ
ِ
سوره فاطر} در دلهاى گناهكارآن {ایران! قران عربی را با متشابهات بسیار} رآه مىدهيم ()200
اب َّال ِذ َين ْ
 )35سوره فاطر(آیهُ :32ث َّم َا ْو َر ْث َنا ْال ِك َت َ
اص َط َف ْي َنا ِم ْن ِع َب ِاد َنا َف ِم ْن ُه ْم َظا ِل ٌم ِل َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُهم ُّم ْق َت ِص ٌد َو ِم ْن ُه ْم
ْ
ْ
اّلل َذ ِل َك ُه َو ْال َف ْض ُل ْال َك ِب ُير ﴿ :32سپس آين كـتاب {دارای متشابهات بسیار} رآ به آن
َسا ِب ٌق ِبال َخ ْي َر ِات ِب ِإذ ِن َّ ِ

بندگان خود كه {فرستاده موعود در سوره بینه را از بین انان} برگزيده بوديم {در حمله اعراب به ایرانیان} به ميرآث
دآديم ،پس {هرکدام با فکر و درک خود از متشابهات قران ،برداشتی نمودند و} برخى آز آنان {بابرداشت غلط از ایات
قران برای خدا شریکانی انتخاب و انهارا پرستش کردند! .که ُمشرک و} برخود ستمكارند ،و برخى آز آيشان ميانهرو و
برخى آزآنان دركارهاى نيك بهفرمان خدآ پيشگامند و آين خود فضل کبیر آست {برای ایرانیان پیشگام}
()32
میدانیم :ایات قران توسط جبرئیل برحضرت محمد(ص) نازل شده و ایشان نیز بدون کم و زیادی بازگو فرموده و
در ایه  32سوره فاطر منظور از این ک تاب «قران» است ،ولی جمله :به آن بندگان خود که  ......برگزیده بودیم
 ......به میرآث دآدیم .اگر تاویل نشود جمله روشن و کاملی نیست! .لذا با هدایت محکمات ایه و استفاده از
تاریخ و شواهدی از ایات سایر سورههای قران؛ بنده تاویل فوقالذکر را نمودم ً
(لطفا شواهد را در سوره فاطر ک تاب
قران بزرگ ببینید) که متاسفانه بازگو کننده خاطره تاریخی بسیار تلخی در مورد ایمان اوردن اجباری اجداد ما
ایرانیان! ،و خوشبختانه بشارت مسرت بخشی برای امروز و اینده ما و جهانیان میباشد! .اما چون مفهوم حاصل از
محکمات ایه « 40سوره آحزآب» :حضرت محمد(ص) رآ خاتم آالنبیاء دآنسته! .لذا بزرگان دین اسالم بهعلت
عدم اگاهی بهعلومی که دانشمندان امروز کشف کردهاند! ،بصیرت الزم را برای تاویل کردن متشابهات قران و «آیه
 40آحزآب» نداشتهاند! ،متاسفانه هرگز فکر نکردند :که ایات قران دروغ نیست! و ایات سوره بینه بهروشتی
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گ فته؛ بعد از حضرت محمد (ص) فرستاده دیگری برای تاویل کردن متشابهات قران خواهد امد! .لذا بیخبر از
حقایق فوق الذکر ،حضرت محمد را خاتماالنبیاء و ایات سوره بینه را مربوط به امدن حضرت محمد(ص) دانسته-
اند! .و چون در تورات و انجیل وعده امدن فرستاده موعودی را به شرح ذیل دیده بودند:
در ک تاب تورات صفحه  4مالکی نوشته شده :پیش آز رسیدن روز بزرگ و هولناکه «دآوری خدآوند» من
رسولی شبیه آیلیای نبی برآی شما میفرستم ،آو دلهای پدرآن و فرزندآن رآ دوباره بهم نزدیک خوآهد آورد و آین
باعث خوآهد شد آه من سرزمین شما رآ ویرآن نکند.
و در ایه 18فصل  14انجیل یوحنا «روحالقدس» روح حضرت عیسی (ع) از درون جان حضرت مسیح فرموده:
شما رآ یتیم نمیگذآرم ،نزد شما میآیم/ .
بهفکر چاره افتادند تا مسلمانان هم در اخرالزمان برای خود نجاتبخشی داشته باشند .چون بعد از وفات
پیغمبر؛ بعضی از مردم عربستان انتظار داشتند حضرت علی (ع) جانشین پیامبر بشود و نشد! ،لذا او و
فرزندانش را امامانی فوق بشر و شافعانی نزد خدا دانسته و پرستش کردند ،و با خاتم االنبیاء دانستن حضرت
محمد تصور امدن پیغمبری بعد از ایشان ممکن نبود! .لذا برای همچشمی و رقابت با ادیان دیگر با حدس و گمان
بی منطق! و برخالف سابقه تاریخی و عقل سلیم ،فرزند امام یازدهمین را غایب و امدنش را برای تاویل کردن
متشابهات قران و اوردن عدل و داد جهانی! ،هم زمان با حضرت عیسی مسیح (ع) دانستند! ،و بعد از 1400
سال هنوز منتظر امدنش هستند! .و احادیث حیرت انگیزی نیز بهدروغ ساختهاند .خداوند اگاه بر این موضوع؛
توضیحات مفصلی در قران داده که بنده در اینجا فقط به ذکر دو ایه ذیل بسنده میکنم:
 )43زخرف (آیه َ :57و َل َّما ُضر َب ْاب ُن َم ْر َي َم َم َث ًال إ َذا َق ْو ُم َك ِم ْن ُه َي ِص ُّد َ
ون ﴿ :57و هنگامى كه {درمورد دوباره
ِ
ِ

امدن} پسر مريم {در ک تب} مثالى آورده شد ،بناگاه قومتو آز آن {مثال} هلهله درآندآختند {و الگو برداشتند!
و  12امام را شریکان خدا دانسته و به انهم قانع نشدند و اخری را غایب دانستند تا روزی مانند روحالقدس عیسی مسیح بیاید}

()57

ون إ َّال َّ
 )6سوره آنعام (آیهَ :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
اّلل ِإن يت ِب ُع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْخ ُر ُص َ
ون (آیه :116و آگر آز بیشتر کسانی که در [این سر] زمین میباشند {و قران را تاویل و تفسیر مینمایند}
پیروی کنی ،تو رآ آز رآه خدآ گمرآه میکنند( .زیرا) آنان {علم و دانش الزم را ندارند و ایات راهنما را نیز نمیبینند! لذا
برای تفسیر ایات قران} جز آز گمان [خود] پیروی نمیکنند ،و جز به حدس و تخمین (واهی) نمیپردآزند.

()116
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درصورتی که موضوع خاتم آالنبیاء بودن حضرت محمد (ص) دلیل علمی و منطقی دیگری دآرد! :خداوند
درقران برای خود دو روح بهنامهای «روحآالمین» و «روحآلقدس» معرفی کرده که روح تمام مردم و  124هزار
پیامبرانی که امدهاندً ،
کال از این دو روح بوده و تا قیامت نیز خواهند بود! و به موجب سوره شعرا روح حضرت
محمد(ص) از روحاالمین میباشد و بهاستناد ایات شاهدی که در سوره احزاب ک تاب «قرآن بزرگ» منجر بهتاویل
کردن ایه « 40سوره آحزآب» شده :حضرت محمد (ص) درگروه پیغمبرانی که روحشان از «روح آالمین» بوده
خاتم االنبیاء است! نه در آمدن کل پیامبرآن! و به استناد ایاتی که دیدیم و شواهد بیشتری نیز خواهیم دید :راوی
کلیه ک تب اسمانی« :روح آلقدس» همان روح حضرت عیسی مسیح (ع) است که طبق وعده ک تاب تورات و انجیل
و قران ،همانطور که ً
قبال بهشکل حضرت عیسی مسیح امد!،امروز بهشکل فرستاده موعود سوره بینه امده! تا
متشابهات قران را تاویل علمی نموده ،ضمن حفاظت از اصالت قران ،میان ادیان مختلف نیز داوری نماید!.
َ
َ
َ َ
اّلل َو َخ َات َم َّالنبي َ
ين َو َك َان َّ ُ
اّلل ِب ُك ِل
 )33سوره آحزآب (آیهَّ :40ما َك َان ُم َح َّم ٌد 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 آز مردآن شما نیست .آو رسول خدآ

و {در گروه پیغمبرانی که روحشان از «روحاالمین» بوده} خاتم آالنبیاء آست؛ و خدآوند بههمهچیز دآناست!.
()40
 )3سوره آلعمرآن (َ :144و َما ُم َح َّم ٌد إ َّال َر ُس ٌول َ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
ِ
ً
َّ
ْ
اّلل َش ْيًئ َو َس َيجزي ُ
َو َمن َي َنق ِل ْب َع َل َى َع ِق َب ْي ِه َف َلن َي ُض َّر َ
اّلل الش ِاك ِر َين ﴿ :144و محمد جز فرستادهآى كه پيش
ِ

آز آو [هم] پيامبرآنى {مانند :نوح ،هود ،صالح ،لوط ،شعیب ،با روح مشترکی از «روح آالمین» امدند و} گذشتند
نيست ،آيا آگر آو بميرد يا كشته شود آز {دین و} عقيده خود برمىگرديد؟ و هر كس آز {دین و} عقيده
خود بازگردد هرگز هيچ زيانى به خدآ نمى رساند و به زودى خدآوند {فرستاده خود را که در سوره بینه وعده
داده با روح عیسی مسیح یا «روح القدس» بهشکل ؟؟؟؟؟ میفرستد و در دنیا و اخرت} سپاسگزآرآن رآ پادآش مى دهد
()144
َ

َ

 )19مریم (آیهَ : 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 آو {= روحالقدس روح
بزرگ خداوند} روزى كه {به شکل یحی ی پسر زکریا پیغمبری تعمید دهنده} زآده 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 برآنگيخته مىشود.

()15
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َ

َ

دت َو َي ْو َم َا ُم ُ
السال ُم َعل َّي َي ْو َم ُو ِل ُّ
 )19مریم (آیه َ :33و َّ
وت َو َي ْو َم ُا ْب َع ُث َح ًّيا ﴿ :33و درود بر من {= روح القدس}
روزى كه {بهشکل عیسی مسیح} زآده شدم و روزى كه {بهشکل عیسی مسیح اورنده ک تاب انجیل} مىميرم و روزى

كه {این بار :جهت تاویل نمودن متشابهات قران به شکل ؟؟؟؟؟؛ فرستاده موعود سوره بینه} زنده برآنگيخته مىشوم.
()33
 )16نحل (آیهُ :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 :روحآلقدس { 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} آن رآ آزجانب 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 ،تاآفرآد با آیمان رآ ثابت قدم گردآند ،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
«؟؟؟؟؟» امده تا ک تابش «قران بزرگ» با دالیل علمی} هدآیت و بشارتی باشد برآی عموم مسلمانان {جهان}.

()102
توجه :بعد از تاویل شدن ایات قران تازه فهمیدهایم :گوینده کلیه ایات قران «روح آلقدس» میباشد و در حقیقت
قران در شب قدر (= شبی بسیار تاریک و طوالنی قبل از پدید امدن نور حاصل از انفجار بزرگ یا  big bangکه ماده و
ستارگانی مانند خورشید بوجود امده) بر او نازل شده و اوست «لوح محفوظ» و اوست روحی که در بعضی ایات
خداوند را سوم شخص «آو» خطاب میکند! و قابل توجه آین که :در ایه  15سوره مریم خودش را نیز «آو» و در
ایه  33سوره مریم «من» خطاب کرده و فرمود :به شکل عیسی زاده شدم!؛ و به شکل عیسی میمیرم و بهشکل
فرستاده موعود خواهم امد! ،و بعضی از ایات قران را خطاب به حضرت محمد (ص) که روحش از «روحآالمین»
است! فرموده ،و بعضی را خطاب به فرستاده موعودی که بعد از حضرت محمد (ص) با روحی از «روحآلقدس»
خواهد امد! ،پس پیغمبری که در ک تب تورات و انجیل و قران وعده امدنش داده شده؛ تنها حضرت محمد (ص)
اورنده محکمات قران نیست! .بلکه بهفرموده ایه  6سوره صف فرستادهایست که مانند محمد؛ نامی بهمعنی احمد
دارد! که باید بیاید و متشابهات قران را تاویل علمی خردمندانه نموده و در ک تاب «قرآن بزرگ» بنویسد! تا مردم
اگاه و تحصیلکرده قرن بیست و یکم کل جهان را به دین اسالم خالص! ،راغب نمایدً .
لطفا ببینید:
َ ُ ُ َّ َ
َ
 )61سوره صف (آیه َ :6و ِإ ْذ َق َال ِع َ
اّلل ِإل ْي ُكم ُّم َص ِد ًقا ِل َما َب ْي َن َي َد َّي ِم َن
يسى ْاب ُن َم ْر َي َم َيا َب ِني ِإ ْس َرا ِئيل ِإ ِني رسول ِ
ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ
ات َق ُالوا َه َذا ِس ْح ٌر ُّمب ٌ
َّ ْ َ َ ُ
ين﴿ :6و (به ياد اورید)
ول َي ْا ِتي ِمن َب ْع ِدي اسمه احمد فلما ج
اءهم ِبال َب ِي َن ِ
ِ
التور ِاة وم َب ِش ًرا ِب َر ُس ٍ

هنگامى رآ كه عيسى پسر مريم گـفت :آى فرزندآن آسرآئيل من فرستاده خدآ بهسوى شما هستم
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تورآت رآ كه پيش آز من بوده تصديق مىكنم و به فرستادهآىكه پس آز من مىآيد و نام آو {به معنی}
آحمد آست بشارتگرم ،پس وقتى {محمد محکمات قران را اورد! مردم چون از علم ً
کامال بی اطالع بودند حقیقت ایات را
نفهمیدند و گ فتند این سحری اشکار است و چون بهنام در قرن بیست و یکم متشابهات قران را تاویل نمود و در قران بزرگ}
برآى آنان داليلروشن آورد {بادیدن حقیقت ایات در ک تاب قران بزرگ ،بازهم!} گـفتند :آين سحرىآشكار آست

()6
َّ ْ َ َ ْ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ َ َّ ُ َّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ً َ ُ ْ
يل
 )7سور ْه آعرآف (آیه  :157ال ِْذين يت ِبعون الر ُسول الن ِب َّي اال ِم َّي ال ِذي ي ِجد ْونه مك توبا ِعندهم ِفي التور ِاة و ِاإلن ِج ِ
ُّ َ
َّ
ْ
َ
ات َو ُي َح ِ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 ِي َب ِ
َّال ِتي َك َان ْت َع َل ْي ِه ْم َف َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا ِب ِه َو َع َّز ُر ُوه َو َن َص ُرو ُه َو َّات َب ُع ْوا ُّالنو َر َّال ِذ َي ُا ِنز َل َم َع ُه ُا ْو َل ِئ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُح َون ﴿:157

همانان كه آز آين فرستاده {موعود ایرانی ،همان} پيامبر درس {عربی و قران} نخوآنده كه {نام و نشان} آو رآ نزد
{ک تاب اسمانی} خود در تورآت و آنجيل {و قران بهمعنی احمد} نوشته مىيابند! ،پيروى مىكنند! {همان پيامبر
موعود خدا كه} آنان رآ به كار پسنديده فرمان مىدهد و آز كار ناپسند باز مىدآرد و برآى آنان چيزهاى
پاكيزه {بدون الودگی میکربی و انگلی} رآ حالل و چيزهاى ناپاك {الوده به میکرب و باک تری و فاسد} رآ برآيشان
حرآم مىگردآند و آز [دوش] آنان قيد و بندهايــى رآ كه {از طرف متحجران و نااگاهان بر علم و دانش امروز}
برآيشان بوده آست برمىدآرد ،پس :كسانى كه بهآو آيمان آوردند و بزرگش دآشتند و ياريش كردند و
نورى رآ كه با {تاویل} آو {بهنام ک تاب قران بزرگ} نازل شده آست پيروى كردند ،آنان همان رستگارآنند!.
{کار پسندیده = گ فتار نیک ،کردار نیک ،پندار نیک}
()157
{ توجه :بزرگان دین اسالم مفهوم حاصل از محکمات این ایه را مربوط به حضرت محمد(ص) دانستهاند!،
ولی( :از تعریفات جرجانی) :کلبی و فراء گ فتهاند هر رسولی نبی است ولی عکس ان درست نیست .ولی معتزله
گ فتهاند میان ان دو فرقی نیست زیرا خداوند تعالی حضرت محمد را یک بار به لفظ نبی و بار دیگر به لفظ رسول
خطاب فرموده است (پایان نقل قول از جرجانی) .پس براساس هردو تعریف فوق الذکر :رسول یعنی نبی! و حاال
(از اعالم المنجد بشنوید) :پیامبر ،پیغامبر ،پیمبر و پیغمبر :در عرف مسلمانان کسانی را گویند که خداوند برای
راهنمای ی بشر و دین حق فرستاده( .پایان نقل قول) /پس چرا در ایه  157سوره اعراف :هر دو اسم در کنارهم
امده؟ .ایا برای تاویل شدن بهجمله« :آين فرستاده {موعود ایرانی ،همان} پيامبر درس {عربی و قران}
نخوآنده»! ،نیست؟ً .
ثانیا  -حضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد) ایات قران را تاویل نکرده و نباید میکرد!.
زیرا :انزمان علم و تکنولوژی پیشرفت الزم را نداشت و هنوز ذرات میکروسکوبی مانند :اتم و میکرب و باک تری
شناخته نشده بود ،لذا تا امدن ویروس کرونا  19در اواخر سال  2019میالدی؛ همه مردم :علت نجس بودن را
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الودگی به ویروس و میکرب و باک تری و غیره ،و الکل را پاک و پاک کننده انها نمیدانستند!ً .
ثالثا  -اگر ایه 157
َّ
اعراف مربوط به حضرت محمد (ص) بود .در جملهُّ :النو َر ال ِذ َي ُا ِنز َل َم َع ُه :نوری رآ که با آو نازل شده آست ،باید
مینوشت :نوری که بر آو نازل شده ،یعنی :بجای َم َع ُه مینوشت َع َل ْيه ،و ان موقع نمیتوانستیم به صورت:
«نورى رآ كه با {تاویل} آو {بهنام ک تاب قران بزرگ} نازل شده آست» تاویل نماییم! .ایات ذیل موضوع را خیلی
روشنتر بیان میکنند}
َ
ُ
اّلل ِإ َل ْي ُك ْم َج ِم ًيعا َّال ِذي َل ُه ُم ْل ُك َّ َ َ َ َ ْ
 )7سوره آعرآف (آیه ُ :158ق ْل َيا َا ُّي َها َّالن ُ
ض ال ِإل َه
اس ِإ ِني َر ُسول ِ
السماو ِات واالر ِ
ُ َّ
إ َّال ُه َو ُي ْحي ي َو ُيم ُ َ ْ
اّلل َو َك ِل َما ِت ِه َو َّاتب ُع ُوه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ون ﴿{ :158ای
اّلل َو َر ُسو ِل ِه َّالن ِب ِي اال ِم ِي ال ِذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ِ
يت فا ِم ُنوا ِب ِ
ِ ِ
ِ
ِ

فرستاده موعود سوره بینه ،ای ؟؟؟} بگو :آى مردم من پيامبر خدآ به سوى همه شما {با هر دین و مسلکی که
دارید} هستم ،همان كه {خداوند بزرگ یک تا یا انرژی مطلق است و} فرمانروآيــى آسمانها و زمين آز آن آوست
هيچ معبودى جز آو نيست كه زنده مىكند و مىميرآند ،پس{ :ای مردم مظلوم جهان و ایران} بهخدآ و
فرستاده آو {؟؟؟؟؟؟}كه پيامبر درس {عربی و قران} نخوآندهآى آست و به خدآ و كلمات {محکم قران} آو
آيمان دآرد {و انها را براساس علم و حقیقت تاویل میکند} بگرويد ،و آو رآ پيروى كنيد ،آميد كه هدآيتشويد

()158

توجه :مردم حضرت محمد (ص) را پیامبری که قران را برای مسلمان کردن مردم اورده میشناسند! ،ولی حاال از
ایات  7شورا و  92انعام متوجه شدیم با قران قرار بوده فقط اعراب ام القراء مکه و پیرامون ان را به اسالم دعوت
کند! .به همین دلیل نیز دین آسالم بین آهل علم و منطق و ِخرد جهان خریدآری ندآشته و تا کنون وعده (آیه2
اس َي ْد ُخ ُل َ
سوره نصرَ :و َ َرا ْي َت َّالن َ
اّلل َا ْف َو ًاجا ( :2و مردم رآ ببینی گروه گروه به دین خدآ درآیند/ )2( .
ون ِفي ِد ِين َّ ِ
تحقق نیافته! .ولی در ایه  158اعراف میبینیم :فرستاده موعود ایرانی امده تا متشابهات قران را براساس علم و
منطق و ِخ َرد ،تاویلی مورد قبول تحصیل کردگان و دانشمندان اگاه قرن بیست و یکم نماید ،تا با اشکار شدن
حقایق علمی قران همه مردم جهان با هر دین و مسلکی که دارند به دین اسالمی که کلیه قوانین حقوق بشر
نوشته شده توسط دانشمندان یا «رآسخان در علم» را قبول دارد!؛ درآیند! .و به ُ
تعدد ادیان تاریخ مصرف
گذشته جهان خاتمه داده شود! .و به این دلیل گ فته :من پیامبر خدآ بسوی همه شما هستم.
 )7سوره آعرآف (آیه َ :184ا َو َل ْم َي َت َف َّك ُرو ْا َما ب َص ِاحبهم ِمن ِج َّن ٍة إ ْن ُه َو إ َّال َن ِذ ٌير ُّمب ٌ
ين ﴿ :184آيا {مردم ایران}
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
نينديشيدهآند كه همنشين آنان {؟؟؟؟؟؟ ،همان فرستاده موعود سوره بینه میباشد و برای چنین روزی امده است}
هيچ جنونى ندآرد آو جز ن ِذ ٌير ُّمب ٌ
ين {=اشکار کننده حقایق وحی و هشدار دهندهای ازسوی خداوند یگانه} نيست
ِ

()184
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 )7سوره آعرآف (آیه َ :185ا َو َل ْم َي ُ
نظ ُرو ْا في َم َل ُ
الس َم َاو ِات َو َاال ْرض َو َما َخ َل َق ُ
َّ
اّلل ِمن َش ْي ٍء َو َا ْن َع َسى َان
وت
ك
ِ
ِ
ِ
َي ُك َ َ ْ َ ُ َ َ
يث َب ْع َد ُه ُي ْؤ ِم ُن َون ﴿ :185آيا در ملكوت آسمانها و زمين و هر چيزى كه
ون ق ِد اق َت َر َب ا َجل ُه ْم ف ِبا ِي َح ِد ٍ

خدآ آفريده آست ننگريستهآند{ ،و مرگ انها را ندیدهاند؟} و آينكه شايد هنگام مرگ خودشان نزديك شده
باشد! {اگر با وجود دالیل علمی به قران بزرگ ایمان نیاورند} پس به چه حدیثی بعد آز آین آیمان خوآهند آورد؟
()185
 )7سوره آعرآف (آیه َ :186من ُي ْض ِلل ُ
اّلل َف َال َه ِاد َي َل ُه َو َي َذ ُر ُه ْم ِفي ُط ْغ َيا ِن ِه ْم َي ْع َم ُه َون ﴿ :186هر كه رآ خدآ
ِ
گمرآه كند برآى آو هيچ رهبرى نيست و آنان رآ {تا روز قیامت} در طغيانشان سرگردآن وآ مىگذآرد
()186
ْ
 )7سوره آعرآف (آیه َ :187ي ْس َا ُل َون َك َع ِن َّ
الس َاع ِة َا َّي َان ُم ْر َس َاها ُق ْل ِإ َّن َما ِعل ُم َها ِع َند َر ِبي َال ُي َج ِل َيها ِل َو ْق ِت َها ِإ َّال ُه َو
الس َم َاو ِات َو َاال ْرض َال َت ْا ِت ُيك ْم إ َّال َب ْغ َت ًة َي ْس َا ُل َون َك َك َا َّن َك َح ِفي َع ْن َها ُق ْل إ َّن َما ِع ْل ُم َها ِع َ
اّلل َو َل ِك َّن َا ْك َث َر َّ
َث ُق َل ْت ِفي َّ
اس َال
الن
ند
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْع َل ُم َون ﴿{ :187ای محمد} آز تو در باره قيامت مىپرسند [كه] وقوع آن چه وقت آست؟ .بگو علم آن
تنها نزد پروردگار من آست ،جز آو {هيچ كس دیگری} آن رآ به موقع خود آشكار نمىگردآند{ ،اين حادثه
بسیار بزرگ} بر آسمانها و زمين گرآن آست ،جز ناگهان به شما نمىرسد{ ،ای فرستاده موعود این دفعه} آز تو

مىپرسند گويا تو آز[زمان وقوع] آن آگاهى ،بگو :علم آن تنها نزد خدآست ،ولى بيشتر مردم نمىدآنند
()187
{توجه :در آیه فوق آلذکر روحالقدس میگوید :آز تو در باره قيامت مىپرسند ،وقوع آن چه وقت آست؟ .بعد پیشنهاد
میکند :بگو علم آن تنها نزد خدآست دوباره میگوید :آز تو مىپرسند گويا تو آز آن آگاهى ،و بازهم پیشنهاد میکند :بگو
علم آن تنها نزد خدآست! ،ایا این کار از روحالقدسی که حکیم و عقل کامل است عاقالنه میباشد؟ .یک سئوال را دوبار پشت
سرهم از یکنفر بکند؟ و یک جواب را نیز دوبار خودش پیشنهاد بکند؟ .پس چون موضوع ایات این سوره «فرستاده» است،
پس ً
یقینا سئوال از دو فرستاده مختلف است و چون همزمان حضرت محمد(ص) پیغمبر دیگری نبوده! پس چون قران متعلق
به کل اعصار است ،لذا مربوط به فرستاده موعود بعد از حضرت محمد(ص) میشود! .لذا بنده تاویل فوقالذکر را نمودم!}.

ْ
اّلل َو َل ْو ُك ُ
 )7سوره آعرآف (آیه ُ :188قل َّال َا ْم ِل ُك ِل َن ْف ِسي َن ْف ًعا َو َال َض ًّرا ِإ َّال َما َشاء ُ
نت َا ْع َل ُم ال َغ ْي َب َال ْس َت ْك َث ْر ُت ِم َن
ْال َخ ْي ِر َو َما َم َّس ِن َي ُّ
الس ُوء ِإ ْن َا َن ْا ِإ َّال َن ِذ ٌير َو َب ِش ٌير ِل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َون ﴿{ :188ای فرستاده موعود سوره بینه تو} بگو جز آنچه

خدآ بخوآهد برآى خودم آختيار سود و زيانى ندآرم و آگر غيب مىدآنستم قطعا خير بيشترى
مىآندوختم و هرگز به من آسيبى نمىرسيد! من جز بيم دهنده {= ِإ َّال َن ِذ ٌير = بجز اگاه کننده از وحی} و
بشارتگر برآى گروهى كه آيمان مى آورند نيستم{ ،لذا :از بنده معجزی غیر از ک تابم :ک تاب قرآن بزرگ ،نخواهید}.
{چون این ایه میتواند خطاب به هردو پیامبر باشد! .در سوره مربوطه توضیحات مفصلی دارد}
()188
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 )27نمل (آیهَ :77و ِإ َّن ُه َل ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َين ﴿ :77و بهرآستى كه آن {ک تاب قران} رهنمود و رحمتى
برآى مؤمنان آست ()77
{چرا :در ایه  77نمل بجای ضمیر ان؛ اسم قران را ننوشته؟ زیرا باید با اشاره به دور ،ک تاب قران نوشته شود!.
پس اقای یحی ی زاده درست گ فته :قران مال مؤمنان است!}.
ْ

ْ

ْ

 )27نمل (آیهِ :78إ َّن َر َّب َك َي ْق ِضي َب ْي َن ُهم ِب ُحك ِم ِه َو ُه َو ال َع ِز ُيز ال َع ِل ُيم ﴿ :78در حقيقت {با تاویل ایات قران در
کناب قران بزرگ و روشن شدن اینکه :همه ادیان ابراهیمی از ریشه دین اسالم هستند و از یک ک تاب در لوح محفوظ بر پیامبران
نازل شدهاند یعنی }:پروردگار تو طبق حكم خود ميان آنان دآورى مىكند و آوست شكستناپذير دآنا

()78

ْ

ْ

 )27نمل (آیهَ :79ف َت َو َّك ْل َع َلى َّ
اّلل ِإ َّن َك َع َلى ال َح ِق ال ُِ
ين ﴿ :79پس {ای ؟؟؟ ،که فرستاده موعود در ک تب تورات
ب
م
ِ
ِ

و انجیل و قران هستی} بر خدآ توكل كن كه {روح} تو وآقعا {روحالقدس است ،تو روحالقدسی و} برحق آشكارى
()79
{توجه!!! برحق اشکاری ،یعنی :روح موعود هستی که بهاین شکل اشکار شدی!}.

{وقتی که ایات قران مبتنی بر علم و ِخ َرد تاویل و حقایقی بشرح فوقالذکر اشکار میگردند! ،پس :هر سه وعده
خدآوند در تورآت و آنجیل و قرآن مبنی برامدن :منجی عالم بشریت ،حضرت عیسی مسیح و فرستاده موعود
سوره بینه :عملی شده! .پس خداوند به وعده فرستادن پیغمبر موعود تمام ادیان! عمل کرده و به همین علت در
مخصوصا سوره نمل در مورد تمام مسائل امروز جهان! روشنگری نمودهً ،
ً
مثال با مشخص
تمام سورههای قران
شدن اینکه تمام ادیان گذشته مقدمه تکمیل شدن دین مدرنی به نام اسالم خالص بوده! یعنی :امروز با توجه به
علم و تکنولوژی پیشرفته قرن بیست و یکم ،کلیه احکام غیر علمی و نامعقول ادیان تاریخ گذشته یهودیت و
مسیحیت و مذاهب مختلف اسالم ،که مربوط به دوران جاهلیت قبل از  1400سال هستند همه منسوخند! ،و
با امدن فرستاده موعود همه ادیان و همدین شدن تمام مردم ،باید طرحی نو و احکامی خردمندانه مناسب امروز
گ فته شود! و بدین ترتیب خداوند بفرموده ایه  78سوره نمل میان اختالفات کلیه ادیان داوری کرده و با مسلمان
مدرن شدن همه ،تکلیف اختالفات همه ادیان از جمله کشورهای اسرائیل و فلسطین نیز مشخص گردیده! و با
مشخصاتی که در ک تاب قران بزرگ معرفی کرده؛ میبینیم منظور خداوند :حکومت های جمهوری پارلمانی
دموکرآتیک میباشد ،که امروز تمام ملل پیشرفته و اگاه به علوم زمان و قوانین طبیعت و حقوق بشر ،قبولش
دارند و در کشورهای خود بهاجرا گذاشتهاند!}.
ْ
 )11سوره هود (آیهَ :7و ُه َو َّال ِذي َخ َلق َّ
الس َم َاو ِات َو َاال ْر َض ِفي ِس َّت ِة َا َّي ٍام َو َك َان َع ْر ُش ُه َع َلى ال َماء ِل َي ْب ُل َو ُك ْم َا ُّي ُك ْم
َا ْح َس ُن َع َم ًال َو َل ِئن ُق ْل َت ِإ َّن ُكم َّم ْب ُع ُوث َون ِمن َب ْع ِد ْال َم ْو ِت َل َي ُق َول َّن َّال ِذ َين َك َف ُرو ْا ِإ ْن َه َذا ِإ َّال ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌين ﴿ :7و آوست
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كسى كه آسمانها و زمين رآ در شش روز آفريد و {سپس به فرموده ایه 4سوره سجده بر عرش قرار گرفت} عرش آو
بر{امواج انرژی روان و جاری چون نهرهای} آب بود! .تا شما رآ بيازمايد كه كدآميك {در تاویل کردن ایات} بهتر
عمل میکنيد و {ای فرستاده موعود سوره بینه} آگر بگويــى شما پس آز مرگ {بهصورت امواج انرژی روح}
برآنگيخته خوآهيد شد ،قطعا كسانى كه كافر شدهآند خوآهند گـفت :آين جز سحرى آشكار نيست
()7
در قران ایاتی با جمالتی مانند :شش روز و هفت اسمان و هفت طبقه اسمان؛ میبینیم که هرکدام برای خود
تاویلی شگ فت انگیزی دارند که در ک تاب قران بزرگ خواهید دید ولی انچه اینجا الزم است بگویم :به طور کلی هر
جسمی که دمایش از صفر مطلق بیشتر باشد ،از خودش امواج الک ترومغناطیسی در همهی طول موج ها ساطع
میکند .بسته به میزان دمای ان؛ مقدار هر طول موج متفاوت است ،دمای بیشتر ،مقدار امواج با طول موج
کوتاهتر بیشتر و بلعکس .پس میتوان منابع امواج الک ترومغناطیسی را به دو دسته حرآرتی و غیر حرآرتی تقسیم
کرد .در قران آموآج حرآرتی با نام سجین معرفی شده که مشخصات روح گناهکاران است و جایش در جهنم! ،و
آموآج غیر حرآرتی با نام علیین که مشخصات روح مؤمنین است و جایش در بهشت! .و بهنظر بنده جهان ما
مانند یک هندوانه بسیار بزرگ است که عرش معرفی شده در قران (که بهشت و جهنم موعود نیز انجاست) :
همان انرژی تاریک مکشوف دانشمندان است که مانند پوست هندوانه بسیار کلفت؛ محیط بر مغز هندوانه
(=جهان مادی ما) میباشد و جرم فوقالعاده زیادش اجرام این دنیا را جذب خود میکند و حرکت انبساطی جهان
حاصل ان است ( یعنی :تمام کهکشانها و ستارگان با سرعت فزایندهای از مرکز جهان و همچنین از یکدیگر فاصله میگیرند.).
و طبق قانون نسبیت خاص سرعت ماده وقتی به سرعت نور (= امواج الک ترومغناطیسی) برسد «روز قیامت» است
و تمام ماده موجود در ان ستاره یا سیاره تبدیل به انرژی خواهد شد .پس نهرهای روان نام برده در ایات! ،اگر به-
حرکت موجی«سبحان» (=شناور) یا امواج انرژی شناور تاویل نشوند :بازگو کننده حقیقت نیستندً .
لطفا توصیف
بهشت را در ایه  35رعد ببینید:
َّ
ْ
 )13رعد (آیه َّ :35م َث ُل ْال َج َّن ِة َّال ِتي ُو ِع َد ْال ُم َّت ُق َ
ون َت ْج ِري ِمن َت ْح ِت َها َاال ْن َه ُار ُا ُك ُل َها َدا ِئ ٌم ِو ِظ ُّل َها ِتل َك ُع ْق َبى ال ِذ َين َّات َق ْوا
ْ
َّو ُع ْق َبى ال َك ِاف ِر َين َّالن ُار ﴿ :35وصف بهشتى كه به پرهيزکارآن وعده دآده شده {اين است كه امواج انرژی ارواح

مؤمنین بهصورت} نهرهای آب آز فرو دست آن جارى آست ،ماکوالتش {بهصورت امواج انرژی} همیشگی و
{در انجا همه چیز بدون} سايهآست! ،آين آست فرجام كسانى كه پرهيزکارى كردهآند {با امواج انرژی علین بر
بهشت وارد خواهند شد} ،و فرجام كافرآن {امواج انرژی روحی با مشخصات سجین ،در} آتش {جهنم بودن} آست
()35

ماکوالتش همیشگی یعنی :به شکل امواج انرژی است! .زیرا ماده فانیست و انرژی ابدی! .و در بهشت ماده و
خورشیدی وجود ندارد تا سایهای باشد! .در اخرت نیز روح متقیان مشخصات علیین را دارند؛ و بهصورت امواج
انرژی غیرحرارتی در بهشت جاویدانند ،و گنهکاران که روحشان بهصورت امواج انرژی حرارتی دارای مشخصات
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سجین میباشد؛ برای همیشه در جهنم خواهند ماند تا جزئی از امواج انرژی حرارتی (که فضای ی کروی شکل بین
این دنیا و ان دنیا در ابتدای انرژی تاریک محیط بر دنیای مادی ما قرار دارد) گردند!.
ُ ْ ْ
َّ
 )7سوره آعرآف (آیه َ :43و َن َز ْع َنا َما ِفي ُص ُدو ِر ِهم ِم ْن ِغ ٍل َت ْج ِري ِمن َت ْح ِت ِه ُم َاال ْن َه ُار َو َقالوا ال َح ْم ُد ِ ِّلل ال ِذي َه َد َانا
اّلل َل َق ْد َج ْ
اءت ُر ُس ُل َرب َنا ب ْال َحق َو ُن ُود ْوا َان ِت ْل ُك ُم ْال َج َّن ُة ُاور ْث ُت ُم َ
ِل َه َذا َو َما ُك َّنا ِل َن ْه َت ِد َي َل ْوال َا ْن َه َد َانا ُ
وها ِب َما ُك ُنت ْم
ِ
ِ ِ ِ
َت ْع َم ُل َ
ون ﴿ :43و هر گونه كينهآى رآ آز سينههايشان مىزدآييم آز فرودستشان {امواج انرژی ارواح مؤمنین،
همچون} نهرها جارى آست و مىگويند ستايش خدآيــى رآ كه ما رآ بدين {سرنوشت :توسط فرستادگانش}
هدآيت نمود و آگر خدآ مارآ {توسط فرستادگانش} رهبرى نمىكرد ما خود هدآيت نمىيافتيم ،در حقيقت
فرستادگان پروردگار ما بهحق آمدند {و ک تاب اسمانی اوردند و هدایتمان کردند} ،و {در این هنگام} به آنان ندآ

دآده مىشود كه آين همان بهشتى آست كه آن رآ به [پاداش] آنچه آنجام مىدآديد ميرآث يافتهآيد
ً
{لطفا فکر کنید :ایا قبل از تاویل شدن؛ جمالت این ایه کامل و روشن هستند؟}
()43
ْ
َ
 )6سوره آنعام (آيهُ :19ق ْل َا ُّي َش ْي ٍء َا ْك َب ُر َش َه ً ُ
اّلل َش ِه ٌيد ِب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْم َو ُا ِوح َي ِإل َّي َه َذا ال ُق ْرا ُن ُال ِنذ َر ُكم ِب ِه
ادة ق ِل ِ
َو َمن َب َل َغ َائ َّن ُك ْم َل َت ْش َه ُد َ َ
اّلل ا ِل َه ًة ُا ْخ َرى ُقل َّال َا ْش َه ُد ُق ْل ِإ َّن َما ُه َو ِإ َل ٌه َو ِاح ٌد َو ِإ َّن ِني َبر ٌ
يء ِم َّما ُت ْش ِر ُك َون ﴿:19
ون ا َّن َم َع ِ
ِ
ِ
{ای فرستاده موعود به مشرکان} بگو :گوآهى چه كسى آز همه برتر آست ،بگوً :
{قطعا گواهی خداوند بزرگ ،پس}
خدآ ميان من و شما گوآه آست ،و {تاویل} آين قرآن به من وحى شده تا به وسيله آن شما و هر كس

رآ {كه دستم} برسد؛ هشدآر دهم ،آيا وآقعا شما گوآهى مىدهيد كه در جنب خدآ ،خدآيان ديگرى
آست؟ .بگو من گوآهى نمىدهم!{ .و به انها نیز} بگو آو {انرژی مطلق است و} تنها معبودى {است که در حین
پراکندگی در اسمانها و اجسام کل جهان} يگانه آست و بىترديد من آز آنچه شريك [او] قرآر مىدهيد بيزآرم
()19
ْ

َ

َ

َّ

َ َ ْ َ ُ َ َ ُّ َ ً َ َّ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
ين ال ِز ٍب ﴿ :11پس {از کافران}
 )37صافات ( آیه :11ف ْاستف ِت ِه ْم اه ْم اشد خلقا ام من خلقنا ِإنا خلقناهم ِمن ِط ٍ
بپرس آيا آيشان [از نظر] آفرينش سختترند؟ یا آنچه {در جهان میبینید و نمیبینید! را با انفجار بزرگ انرژی}

آفریدهآیم؟ {در صورتیکه} ما {با دمیدن روحمان اجداد} آنان رآ آز گلى چسبنده {یا لجن سیاه} پديد آورديم
()11
 )37صافات ( آیهَ :12ب ْل َع ِج ْب َت َو َي ْس َخ ُرو َن ﴿{ :12ای بهنام که ایات قران را تاویل علمی و منطقی میکنی} بلكه
{تو از سخنان علمی شگ فت انگیز قران} عجب مىدآرى! و {اما کافران نا اگاه از علم و دانش ،انرا} ريشخند مىكنند!
()12
19

{اگر دقت کنید :ترجمه حاصل از محکمات این دو ایه ،بدون تاویل شدن متشابهاتشان :جمالتی ناقصاند!}.
َ
اّلل َس َّخ َر َل ُكم َّما ِفي َّ َ َ َ َ
َْْ
 )31لقمان (آیهَ :20ا َل ْم َت َر ْوا َا َّن َّ َ
ض َو َا ْس َب َغ َع َل ْي ُك ْم ِن َع َم ُه ظ ِاه َر ًة َو َب ِاط َن ًة
السماو ِات وما ِفي االر ِ
َو ِم َن َّالناس َمن ُي َج ِاد ُل ِفي َّ ِ َ ْ َ ُ ً َ َ
اب ُّم ِن ٍير ﴿ :20آيا ندآنستهآيد كه خدآ آنچه رآ كه در
اّلل ِبغ ْي ِر ِعل ٍم َوال هدى َوال ِك ت ٍ
ِ

آسمانها و آنچه رآ كه در زمين آست {به وسیله علم و دانش} مسخر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن
خود رآ {نیز به وسیله علم و دانش و خرد} بر شما تمام كرده آست ،و برخى آز مردم {نا اگاه به علم و دانش و خرد}
در باره خدآ {که همان انرژی مطلق سبحان است} بدون علم و رهنمود و كـتابى روشن :بهمجادله برمىخيزند
()20
اّلل َش ْي ًًئ ُه َو َا ْع َل ُم ب َما ُت ِف ُ
يض َ
ون ْاف َت َر ُاه ُق ْل إن ْاف َت َر ْي ُت ُه َف َال َت ْم ِل ُك َ
 )46سوره آحقاف (آيهَ :8ا ْم َي ُق ُول َ
ون ِف ِيه
ون ِلي ِم َن َّ ِ
ِ
ِِ
ْ
َك َفى ِب ِه َش ِه ًيدا َب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْم َو ُه َو ال َغ ُفو ُر َّالر ِح ُيم ﴿ :8يا مىگويند آين {چیزهائی} رآ { که بهنام در بین ایات قران به-
عنوان تاویل متشابهات نوشته ،همه را از خود} بربافته آست بگو آگر آن رآ بربافته باشم {خدا مرا عذاب خواهد داد
و شما} در برآبر خدآ آختيار {گ فتن} چيزى برآى من ندآريد آو آگاهتر آست به آنچه {با هدف معبود تراشی
برای هوس خود} در آن فرو مىرويد گوآه بودن آو ميان من و شما بس آست و آوست آمرزنده مهربان

()8

ْ
ْ
َ
 )46سوره آحقاف (آيهَ :33ا َو َل ْم َي َر ْوا َا َّن َّ َ
اّلل َّال ِذي َخ َل َق َّ
الس َم َاو ِات َو َاال ْر َض َول ْم َي ْع َي ِب َخل ِق ِه َّن ِب َق ِاد ٍر َع َلى َا ْن
ُي ْح ِي َي ْال َم ْو َتى َب َلى ِإ َّن ُه َع َلى ُك ِل َش ْي ٍء َق ِد ٌير ﴿ :33مگر ندآنستهآند كه آن خدآيــى كه آسمانها و زمين رآ

آفريده و در آفريدن آنها درمانده نگرديد ،قادر آست مردگان رآ زنده كند! ،آری آوست كه بر همه چيز
توآناست {و اکنون روحالقدس ،روح عیسی مسیح را طبق فرموده ایه  18فصل  14انجیل یوحنا به شکل ؟؟؟ زنده اورده}
()33
ُّ ُ
ُ
 )6سوره آنعام (آيهَ :122ا َو َمن َك َان َم ْي ًتا َف َا ْح َي ْي َن ُاه َو َج َع ْل َنا َل ُه ُنو ًرا َي ْمشي به في َّالن َ
ات
اس ك َمن َّم َثل ُه ِفي الظل َم ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َل ْي َس ب َخارج ِم ْن َها َك َذ ِل َك ُزي َن ِل ْل َك ِافر َين َما َك ُان ْوا َي ْع َم ُل َ
ون ﴿ :122آيا كسى كه {به شکل عیسی} مرده بود و {او را
ِ
ِ
ِ ٍِ

بهشکل ؟؟؟} زندهآش گردآنيديم و برآى آو نورى {چون قران بزرگ} پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان
مردم {سربلند} رآه برود! ،چون كسى آست كه {در سرداب سامرا} گويــى گرفتار در تاريكيهاست و آز آن
بيرونآمدنى نيست! .آين گونه برآى كافرآن آنچه آنجام مىدآدند {توسط شیطانها} آرآسته شده آست
()122

 )5مائده (آيهَ :15يا َا ْه َل ْالك َتاب َق ْد َج ُ
ون ِم َن ْال ِك َ
اءك ْم َر ُس ُول َنا ُي َبي ُن َل ُك ْم َك ِث ًيرا ِم َّما ُك ُنت ْم ُت ْخ ُف َ
اب َو َي ْع ُفو َعن َك ِث ٍير
ت
ِ
ِ ِ
ِ
َق ْد َج ُ
اب ُّمب ٌ
اءكم ِم َن ِ ُ ٌ َ ٌ
ين( :15آی آهل کـتاب! فرستادۀ ما {بعد از فاصله و فترتی میان رسوالن ،هم
اّلل نور َو ِك ت ِ
20

اکنون با ک تاب روشنگری} به سوی شما آمد ،در حالی که بسیاری آز {حقایق متشابهات} کـتاب آسمانی {قران} رآ
که شما کـتمان کردید {در ک تاب :قران بزرگ} روشن میسازد ،و آز بسیاری آز آن {که گ فتنش مصلحت نیست!}
صرف نظر مینماید( ،اری) آز طرف خدآ ،نور و کـتاب روشنگری {بهنام ک تاب قران بزرگ} به سوی شما آمد.
()15
 )5مائده (آيهَ :19يا َا ْه َل ْالك َتاب َق ْد َج ُ
اءك ْم َر ُس ُول َنا ُي َبي ُن َل ُك ْم َع َلى َف ْت َر ٍة م َن ُّالر ُسل َان َت ُق ُول ْوا َما َج َ
اءنا ِمن َب ِش ٍير
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َو َال َنذير َف َق ْد َج ُ
اءكم َب ِش ٌير َو َن ِذ ٌير َو ُ
اّلل َع َلى ُك ِل َش ْي ٍء َق ِد ٌير ( :19آی آهل کـتاب {و مشرکین و کافرین} رسول ما
ِ ٍ

پس آز فاصله و فترتی میان رسوالن ،بهسوی شما آمده ،در حالی که حقایق {متشابهات قران} رآ برآی
شما بیان میکند ،تا مبادآ بگویید« :نه بشارت دهندهآی به سرآغ ما آمد ،و نه آگاه کنندهآی آز وحی»
همآکنون بشارت دهنده و آگاه کننده آز وحی ،به سوی شما آمد .و خدآوند بر هر چیزی توآناست.

()19
ََ ْ َْ ُ َ
اب َف َّص ْل َن ُاه َع َلى ِع ْل ٍم ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ِل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َون( :52در حقیقت ما برآی
 )7آعرآف (آيهَ :52ولقد ِجئناهم ِب ِك ت ٍ
آنان {= مردم}کـتابی آوردیم که آن رآ آز روی دآنش {راسخان در علم} روشن و شیوآیش ساختهآیم و {قبل از
تاویل و تفسیر شدن براساس دانش رآسخان در علم فقط} برآی گروهی که آیمان میآورند هدآیت و رحمتی آست
()52
 )7سوره آعرآف (آيه َ :53ه ْل َي ُ
نظ ُرو َن إ َّال َت ْاو َيل ُه َي ْو َم َي ْا ِتي َت ْاو ُيل ُه َي ُق ُول َّال ِذ َين َن ُس ُوه ِمن َق ْب ُل َق ْد َج ْ
اءت ُر ُس ُل َر ِب َنا
ِ
ِ ِ
ْ
َّ
َ
َّ
ِبال َح ِق َف َهل ل َنا ِمن ُش َف َعاء َف َي ْش َف ُع ْوا ل َنا َا ْو ُن َر ُّد َف َن ْع َم َل َغ ْي َر ال ِذي ُك َّنا َن ْع َم ُل َق ْد َخ ِس ُرو ْا َا ُنف َس ُه ْم َو َض َّل َع ْن ُهم َّما َك ُان ْوا
َي ْف َت ُرو َن (آیه :53آيا {مردم} جز در آنتظار تاويل {متشابهات} آنند؟ روزى كه {موعد} تاويلش فرآ رسد {و

براساس علم «رآسخان در علم» توسط فرستاده موعود سوره بینه تاويل گردد} کسانیكه آن رآ پيش آز آن بهفرآموشى
سپردهآند مىگويند :حقا فرستادگان پروردگار ما حق رآ آوردند ،پس آيا [امروز] ما رآ شفاعتگرآنى
هست كه برآى ما شفاعت كنند!؟ يا {ممكن است ما به دنیا} بازگردآنيده شويم ،تا غير آز آنچه {تا کنون}
آنجام مىدآديم آنجام دهيم .به رآستى كه {کافران و اهل ک تاب و مشرکان} به خويشتن زيان زدهآند و آنچه
رآ به دروغ {برای گمراه کردن مردم} مىساختند ،آز كـف دآدهآند{ ،دیگر نمی توانند ایات قران را سحر پیشینیان و غیر
علمی بخوانند ،یا از بین خود کسی را به ربوبیت و والیت بر گزینند .بهتر است پیروان همه ادیان به دین اسالم خالص درایند}.

()53
21

َّ
َ
 )10سوره یونس (آیه َ :37و َما َك َان َه َذا ْال ُق ْرا ُن َان ُي ْف َت َرى من ُ
اّلل َول ِكن َت ْص ِد َيق ال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو َت ْف ِص َيل
د
ون ِ
ِ
ِ
ْال ِك َتاب َال َر ْي َب ِف ِيه ِمن َّرب ْال َع َالم َ
ين ﴿ :37و {اگر به علم اگاه باشند؛ پس از تاویل صحیح ایات قران خواهند دید}:
ِ
ِ
ِ
چنان نيست كه آين قرآن آز جانب غير خدآ [و] به دروغ ساخته شده باشد! ،بلكه تصديق [كننده]

آنچه {ک تب} پيش آز آن آست مىباشد ،و { تاویل شدن ایات قران در ک تاب قران بزرگ} تفصیلى برآی آنهاست!،
{پس} شكی در آن نيست كه {ک تب اسمانی و قران و قران بزرگ همه} آز طرف پروردگار جهانيان {امده} آست.
()37
{لطفا توجه فرمایید!ً :
قطعا کلمه «تفصیلی» این ایه یک کلمه کلیدی روشنگر برای تاویل شدن فوقالذکر و تایید عرایضی است
که سعی کردم در چند صفحه این مقاله به اشکال مختلف بیان کنم! و ضمیر «آیندو» ایه ذیل نیز از شواهدی است که فقط
برای تاویل شدن بشرح ذیل و تایید عرایض بنده امده است}

ْ ْ

ُ َُ َ
اّلل ُه َو َا ْه َدى ِم ْن ُه َما َا َّتب ْع ُه إن ُك ُنت ْم َص ِاد ِق َ
ين ﴿{ :49ای
اب ِم ْن ِع ِند َّ ِ
 )28سوره قصص (آیه :49قل فاتوا ِب ِك ت ٍ
ِ ِ
فرستاده موعود سوره بینه به کافران} بگو {چنانچه فکر میکنید ک تب قرآن و قرآن بزرگ از سوی خدا نیامده} پس آگر
رآست مىگوييد كـتابى آزجانب خدآ بياوريد كه آز آيندو {ک تاب} هدآيت كنندهتر باشد تا پيرويش كنم

()49

{توجه :ایه  49سوره قصص چه تاویل بشود و یا نشود :کلمه «بگو» نمیتواند خطاب به حضرت محمد (ص)
باشد .زیرا :ان زمان «آیندو» (که منظورش ک تاب قران و قران بزرگ است) ،مطرح نبود}

 )76سوره آنسان (آیه ِ :29إ َّن َه ِذ ِه َت ْذ ِك َر ٌة َف َمن َشاء َّات َخ َذ ِإ َلى َر ِب ِه َس ِب ًيال ﴿ :29آین (قران) آندرز و یاد آوری
{برای تمام اعصار} آست و هرکس که بخوآهد {میتواند با تاویل صحیح} رآهی به سوی پروردگارش برگزیند.
()29
َّ

اّلل ِإ َّن َّ َ
 )76سوره آنسان (آیهَ :30و َما َت َش ُاؤو َن ِإال َان َي َش َاء َّ ُ
اّلل َك َان َع ِل ًيما َح ِك ًيما ﴿ :30شما نمیتوآنید {هر
چیزی را با اندیشه خود} بخوآهید مگر آینکه خدآ بخوآهد .بیگمان خدآوند بس آگاه و کار بجا آست.

()30

 )76سوره آنسان (آیهُ :31ي ْدخ ُل َمن َي َش ُاء في َر ْح َمته َو َّ
الظا ِل ِم َين َا َع َّد َل ُه ْم َع َذ ًابا َا ِل ًيما ﴿ :31خدآوند هر کس
ِ
ِِ
ِ
رآ بخوآهد {با هدایت بهاندیشیدن درست} بهبهشت خویش دآخل میگردآند ولی برآی ستمکارآن {برخود و
دیگران که از اندیشه خود درست استفاده نکنند} عذآب درد ناکی رآ {در این دنیا و اخرت} فرآهم ساخته آست.
()31
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{این ایات اشاره به قانون جذب دارند}

ون ِفيه ْم َي ُق ُول َ
 )5مائده (آیهَ :52ف َت َرى َّال ِذ َين ِفي ُق ُلوبهم َّم َر ٌض ُي َسار ُع َ
ون َن ْخ َشى َان ُت ِص َيب َنا َدا ِئ َر ٌة َف َع َسى ُ
اّلل َان
ِ
ِِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َي ْا ِت َي ِب ْال َف ْت ِح َا ْو َا ْم ٍر ِم ْن ِع ِند ِه َف ُي ْص ِب ُح ْوا َع َلى َما ا َس ُّروا ِفي انف ِس ِه ْم ن ِاد ِم َين﴿ :52مىبينى كسانى كه در دلهايشان

بيمارى آست در [دوستى] با آنان شتاب مىورزند .مىگويند مىترسيم به ما حادثه ناگوآرى برسد آميد
آست خدآ آز جانب خود فتح {موعود در سوره فتح و نصر} يا آمر ديگرى رآ {که خود صالح میداند} پيش آورد
تا {انان و کسانی که دلشان بیمار است با حقیقت اشنا و} آز آنچه در دل خود نهفته دآشتهآند پشيمان گردند.
()52
{توجه! امر دیگری :امدن فرستاده موعود است}

ُ
َ
ُ َّ
َّ َ ْ ْ
ْ َ
اّلل َج ْه َد َا ْي َما ِن ِه ْم ِإ َّن ُه ْم ل َم َع ُك ْم َح ِب َط ْت َا ْع َمال ُه ْم
 )5مائده (آیهَ :53و َي ُقول ال ِذ َين ا َم ُنوا ا َه ُؤالء ال ِذ َين اق َس ُموا ِب ِ
ْ
َ
َفا ْص َب ُحوا َخ ِاس ِر َين ﴿ :53و كسانى كه {به دین اسالم خالص} آيمان آوردهآند {وقتی جالی وطن جوانان و

گرویدنشان به ادیان دیگر را میبینند} مىگويند :آيا آينان بودند كه {در انقالب علیه محمد رضا شاه} به خدآوند
سوگندهاى سخت مىخوردند كه {به مذهب شیعه اثناعشری ایمان اوردهاند و در مبارزه با استکبار ،تا رفع فتنه از
عالم} جدآ با شما هستند {ولی این مردم با گرویدن به ادیان غیر اسالم} آعمالشان تباه شد و زيانكار گرديدند.
()53
{توجه :اشاره به جوانانی که برای پناهنده شدن به کشورهای بیگانه تغییر دین میدهند!}
َّ
 )5مائده (آیهَ :54يا َا ُّي َها َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا َمن َي ْرَت َّد ِم ُنك ْم َعن ِد ِين ِه َف َس ْو َف َي ْا ِتي ُ
اّلل ِب َق ْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّب َون ُه َا ِذل ٍة َع َلى
َ َََ ُ َ َ
َ َ ُ
ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ
اّلل ُي ْؤ ِت ِيه َمن َي َش ُاء َو ُ
اّلل وال يخاف
اّلل
ون ل ْو َم َة ال ِئ ٍم ذ ِل َك ف ْضل ِ
يل ِ
المؤ ِم ِنين ا ِعز ٍة على الكا ِف ِرين يج ِاهدون ِفي َس ِب ِ
َو ِاس ٌع َع ِل ٌيم ﴿ :54آى كسانى كه {به دین اسالم خالص} آيمان آوردهآيد هر كس آز شما آز دين خود برگردد
به زودى خدآ گروهى [ديگر] رآ مىآورد كه آنان رآ دوست مىدآرد و آنان [نيز] آو رآ دوست دآرند [اينان]

با مؤمنان فروتن {هستند و} بر كافرآن سرفرآزند! ،در رآه خدآ {با مشرکان} جهاد مىكنند و آز سرزنش هيچ
مالمتگرى نمىترسند آين فضل خدآست آن رآ به هر كه بخوآهد مىدهد و خدآ گشايشگر دآناست.
()54
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اّلل َو َر ُس ُول ُه َو َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا َّال ِذ َين ُي ِق ُيم َ
 )5مائده (آیهِ :55إ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم ُ
ون َّ
الص َال َة َو ُي ْؤ ُت َون َّالز َك َاة َو ُه ْم َر ِاك ُع َون ﴿:55
{ای کسانی که ایمان اوردهاید :گول ولی فقیه را نخورید} ولى شما تنها خدآ و پيامبر آوست ،و كسانى كه آيمان
آوردهآند همان كسانى كه نماز برپا مىدآرند و زكات مىدهند و {جهاد میکنند} آنها رکوع کنندگان هستند
()55
 )16نحل (آیهَ :35و َق َال َّال ِذ َين َا ْش َر ُك ْوا َل ْو َشاء ُ
اّلل َما َع َب ْد َنا ِمن ُدو ِن ِه ِمن َش ْي ٍء َّن ْح ُن َوال ا َب ُاؤ َنا َو َال َح َّر ْم َنا ِمن ُدو ِن ِه
من َش ْي ٍء َك َذل َك َف َع َل َّالذ َين من َق ْبله ْم َف َه ْل َع َلى ا ُّلر ُسل إ َّال ْال َب ُ
الغ ْال ُمب ُ
ين ﴿ :35و كسانى كه {بر وحدانیت خداوند}
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ

شرك ورزيدند ،گـفتند :آگر خدآ مىخوآست نه ما و نه پدرآنمان هيچ چيزى رآ غير آز آو نمىپرستيديم
و بدون [حكم] آو چيزى رآ حرآم نمىشمرديم! .پيش آز آنان {پدران و اجدادشان نیز چنین گ فتند و} چنين
رفتار كردند ،و {چه اشتباه بزرگی انجام دادند} آيا جز آبالغ آشكار {حقیقت} بر پيامبرآن {وظيفه دیگرى} آست
()35
َ
اّلل َو ْاج َتن ُب ْوا َّ
ْ
ً َ
ُ
الط ُاغ َ
وت َف ِم ْن ُهم َّم ْن َه َدى ُ
اّلل َو ِم ْن ُهم َّم ْن
 )16نحل (آیهَ :36ول َق ْد َب َع ْث َنا ِفي ُك ِل ا َّم ٍة َّر ُسوال ا ِن ْاع ُب ُدوا َ ِ
َ َّ ْ َ َ ْ َّ َ
الل ُة َفس ُيرو ْا في َاال ْرض َف ُ
حقت علي ِه الض
انظ ُرو ْا َك ْي َف َك َان َع ِاق َب ُة ْال ُم َك ِذ ِب َين ﴿ :36و در حقيقت در ميان هر
ِ ِ
ِ

آمتى فرستادهآى {از خودشان} برآنگيختيم {تا به انها بگويد} خدآ رآ بپرستيد و آز طاغوت بپرهيزيد .پس آز
{قوم} آيشان كسى آست كه خدآ [او را] هدآيت كرده! ،و آز {قوم} آيشان كسى آست كه گمرآهى بر آو
سزآوآر آست؟ .بنابرآين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام تكذيبكنندگان {پیامبران} چگونه بوده آست
()36
{توجه! راز اصلی محافظت از ک تاب و قران امدن پیامبران است که از طریق وحی هر کدام ک تابی کامل تر از ک تاب
قبلی را اوردهاند! .امیدوارم اقای یحی ی زاده صاحب کالم قران را خدا ،و رسول را فقط پیام رسان شناخته باشد}
ْ َ
َ ْ
َ َّ
ْ ُ َّ ُ
اّلل َف َق ِد ْاس َت ْم َس َك
وت َو ُي ْؤ ِمن ِب ِ
 )2بقره (آیه :256ال ِإك َر َاه ِفي ِالد ِين قد ت َب َّي َن ُّالر ْش ُد ِم َن ال َغ ِي ف َم ْن َيك ف ْر ِبالطاغ ِ
ِب ْال ُع ْر َو ِة ْال ُو ْث َق َى َال ِانف َص َام َل َها َو ُ
اّلل َس ِم ٌيع َع ِل ٌيم ﴿ :256در قبول دین آکرآهی نیست{ .زیرا امروز با تاویلهای

روشنگر بهنام} رآه درست آز رآه آنحرآفی روشن شده آست ،بنابرآین ،هرکس به طاغوت {= بت و شیطان ،و
هر موجود طغیانگری که ادعای والیت و شفاعت میکند} کافر شود و بهخدآ {و فرستاده موعودش و اسالم خالص} آیمان

آورد ،به دستگیره محکمی چنگ زده آست .که گسستن برآی آن نیست و خدآوند شنوآ و دآناست.
()256
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اّلل َول ُّي َّالذ َين َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُّ ُ َ َ ُّ ُ ر َ َّ َ َ َ ُ و ْا َا ْول َيا ُؤ ُه ُم َّ
الط ُاغ ُ
وت
ات ِإلى النو ِ وال ِذين ك فر ِ
 )2بقره (آیه ِ ِ ُ :257امنوا يخ ِرجهم ِمن الظلم ِ
ُ ْ ُ َ ُ َ ُّ ر إ َلى ُّ
الظ ُل َم ِات ُا ْو َل ِئ َك َا ْص َح ُاب َّالن ِار ُه ْم ِف َيها َخا ِل ُد َون ﴿ :257خدآوند «ولی» كسانى آست
يخ ِرجونهم ِمن النو ِ ِ

كه آيمان آوردهآند{،خداوند به برکت ک تاب قران بزرگ روشنگرش} آنان رآ آز تاريكيها خارج ساخته به سوى نور
مىبرد ،آولیای كسانى كه كـفر ورزيدهآند طاغوتها هستند ،كه آنان رآ {توسط ک تب گمراه کننده خود} آز نور
خارج ساخته به سوى ظلمتها مىبرند ،آنان آهل دوزخند كه خود در آن جاودآنه خوآهند بود.
()257

پس در زمانهای گذشته روحآلقدس یا لوح محفوظ برای فرستادن ک تب اسمانی؛ مطالبی متناسب با فهم و درک
مردم را برارواح فرستادگان منتخب از بین مردم همان زمانها وحی کرده! ،و (در قران دیدیم) خودش عالوه
برظاهرشدن بهشکل حضرت یحی ی(ع) یکبار بهشکل حضرت عیسی مسیح (ع) ظاهر شده و ک تاب «آنجیل» را
اورده! و بار دیگر طبق وعده اش در انجیل بهشکل فرستاده موعود تمام آدیان ظاهر شده و متشابهات قرانی را
که حضرت محمد (ص) با روحی آز روحآالمین فقط محکماتش را اورده بود ً
کامال تاویل و بالغ نموده تا ک تاب
«قرآن بزرگ» شده! .و ً
قطعا مفهوم ایات و احکامش تنها راه نجات بشریت از مشکالت موجود میباشد!
و در مورد فرمایشات اقای حیدری نیز خوب فکر کنید :آیا ممکن آست مطالب ُکـتب درسی دآنش آموز دبستانی!
با مطالب کـتب دآنشجوی دآنشگاهی یکی باشد؟! تا مفهوم آیات قرآن مردم دبستانی (زمان جاهلیت) ،با
مفهوم قرآن مردم دآنشگاهی (عصر :علم ،صنعت ،تکنولوزی و اینترنت) در قرن بیست و یکم ،یکی باشد؟!.
شک نکنید امدن «فرستاده موعود» و تاویل شدن متشابهات قران همان «آمر دیگری» فرموده ایه  52سوره
مائده میباشد! که باید با همکاری مردم جان بر لب رسیده منتظر تغییر! و بزرگان دینی و دولتی حاکم بر ایران
که از «حقایق قرآن» بیخبرند! و دانشمندان و روشنفکران دگر اندیشان منتظر تغییر در وضع موجود! ،سر و
سامان یابد و غیر از ان نیز هیچ «آمر دیگری» امکان تغییر در وضع موجود را ندارد!.
ً
لطفا دالیل بیشتر و ک تاب «قرآن بزرگ» را در وبسایت  www.rasekhan.comببینید .والسالم.
تاریخ  1399/05/1شمسی ،بنده خدا :بهنام بهنام
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