بسم هللا الرحمن الرحيم
ً -Commented [A1]: 1
لطفا کلیپ های منجی کیست و شب شعر را در
صفحه (صوت و تصویر) این وبسایت ببینید.

ه
 )3 -2-Commented [A2]: 2سوره آلعمرآن (آيه ُ :7ه َو ال ِذ َي
اب ِم ْن ُه ا َيات ُّم ْح َك َم ُ ه ُ ْ َ
َا َنز َل َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
اب َو ُا َخ ُر
ات هن ا ُّم ال ِك َت ِ
ه
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ه
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُم َت َش ِاب َهات َف َا هما ال ِذين في قل ِوب ِهم زيغ فيت ِبعون ما تشابه ِمنه اب ِتغاء
ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ه ُّ َ ه ُ َ ْ ْ
ال ِفتن ِة واب ِتغاء تا ِو ِيل ِه وما يعلم تا ِويله ِإال اَّلل والر ِاسخون ِفي ال ِعل ِم
َّ َ َه ه هُُْ ْ ْ
َ ُ ُ َ َ ه ُ ٌّ ّ ْ
اب (آیه{ :7ای
يقولون امنا ِب ِه كل ِمن ِع ِند َر ِبنا َوما يذك ُر ِإال اولوا االل َب ِ

محمد امین} آو کسی آست که آین ک تاب آسمانی رآ بر تو نازل
کرد؛ که قسمتی آز آن آیات« ،محکم» {با کلمات تغییر ناپذیر امده
از سوی خداوند} آست که آساس آین ک تاب 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
عل م نمیدآنند{ .انها} میگویند :ما {از طریق علم و دانش و خرد} به
آن آیمان آوردیم تمامی آن آز جانب پروردگار ماست و
...
]ً –3-3 :Commented [A3
لطفا شواهد را در سوره های
مربوطه «ک تاب قرآن بزرگ» که در ذیل معرفی میکنیم!
ببینید
َ
 )98 -4-Commented [A4]: 4سوره ّبینه (آیه :1ل ْم َي ُك ِن
ين ُم َنف ّك َين َح هتى َت ْات َي ُه ُم ْال َب ّي َنةُ
هالذ َين َك َف ُروا م ْن َا ْهل ْالك َت ْ ْ
ِ
اب َوال ُمش ِرِك َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ

(آیه{ :1ای محمد} کافرآن {به ایات خدا در قران} آز آهل ک تاب 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! )98 / )1( .سوره
ً َ
ّبینه(آیهَ :2ر ُسول ّم َن ه ُ
اَّلل َي ْتلو ُص ُحفا ُّمط هه َر ًة (آیه{ :2بطور یکه در
ِ ِ

...

 )61 - 5-Commented [A5]: 5سوره آلصف (آیه ُ :8ير ُيد َ
ون
ِ
ُ ْ ُ ُ َ ه
اَّلل ب َا ْف َو ِاهه ْم َو ه ُ
اَّلل ُم ِت ُّم ُن ِورِه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل َك ِاف ُر َون﴿:8
ِليط ِفؤوا نور ِ ِ ِ
مىخوآهند نور خدآ {= قران} رآ با سخنان {لغو و بیهوده}
خویش خاموش كنند و حال آنكه خدآ گرچه كافرآن رآ
ناخوش آفتد نور خود رآ {با فرستادن ،فرستاده موعود سوره بینه و
اوردن ک تاب قران بزرگ}كامل خوآهد گردآنيد)8( .

بهعلت وجود حکومتهای دیک تاتوری غیر منتخب ،در بعضی از کشورهای جهان ،مردم ناراضی از جور و فساد
حاکم ،همصدا با مسلمانان« ،همه باهم» درانتظار امدن «منجی» موعود هستند! ،لذا اخی ًرا در این مورد؛ امثال
کلیپ ? : WHO IS SAVIORمنجی کیست1؟ و شعر و نثر فراوانی در رسانهها ،میبینم!.
بنده نیز برای تحقیق در موارد :دین و قرآن و منجی ،ترجمه فارسی ایات قران را در اغلب ک تب و اینترنت و
همچنین( :اقایان :انصاریان ،خرمشاهی ،فوالدوند ،قمشهای و مکارم شیرازی) را در وبسایت «پارس قران» دیدم،
متاسفانه :عین هم نیستند! و ً
بعضا نیز مفهوم علمی و منطقی ندارند!ّ ،اما وقتی :نوشتار عربی قران را «محکمات»
نامبرده در «آیه 7سوره آل عمرآن »2دانسته و ترجمه فارسی انها را بشرحی که میبینید :بولد نمودم و با هدایت
محکمات و استفاده از یافتههای علمی «رآسخان در علم» و شواهدی 3از ایات :قران و تورات و انجیل؛ متشابهات
نانوشته قران را یافته و بهنام :تاویل در داخل {اکوالد} نوشتم! :مطالب شگ فتانگیزی بشرح ذیل دیدم!.
4

در ک تب تورات و انجیل وعده امدن «منجی» است! ،ولی باکمال تعجب در سوره بینه قران :ایمان اوردن اهل
ک تاب و کافران :موکول بهامدن فرستادهای «بعد آز حضرت محمد (ص)!» (برای تاویلکردن متشابهات و اشکار
ُ ٌّ َ
نمودن حقایق قران) شده! ،منظور از «فیها» در « ِف َیها ُی َفر ُق کل ا ٍمر َح ِک ٍیم» { :در ان هر امری براساس حکمت تدبیر
میگردد} را «قرآن» میدانم و اطمینان دارم :قرآن ک تاب بسیار باآرزشی آست ،زیرا بعد ار تاویل شدن متشابهات
قران :اتفاقات مهم جهان! ،شرایط و زمان امدن منجی! ،تدابیر الزم برای معرفی آو را در قران میبینیم! ً ،
ضمنا از
کسانیکه در قلوبشان آنحرآف آست و بهدنبال متشابهاتند تا فتنهآنگیزی کنند! و کسانیکه باسخنان لغو و
بیهوده درصدد منحرف نمودن موضوع و خاموش کردن نور خدا هستند ، 5گلهگزاری و نکوهش گردیده!.
ً
لطفا باهدف راستیازمای ی عرایضم :توضیحات و ایات ذیل را بادقت بخوانید و قضاوت نمایید.
اَّلل ه
الر ْح َم ِن هالر ِح ِيم  )44سوره آلدخان (آیه :1حم ﴿ :1حاء ميم ({ )1حا = حرف اول کلمه حق  /میم
ِب ْس ِم ه ِ
= حرف اول کلمه ُم ْؤ ِم ُن َون}
ْ َ
اب ْال ُم ِب ِين ﴿ :2سوگند بهك تاب {قران بزرگ} روشنگر {متشابهات ک تاب قران}.
 )44سوره آلدخان(آیهَ :2وال ِك ت ِ

()2

 )44سوره آلدخان(آیهِ :3إ هنا َا َنزْل َن ُاه ِفي َل ْي َل ٍة ُّم َب َار َك ٍة ِإ هنا ُك هنا ُم ِنذ ِر َين ﴿ :3که ما آن {ک تاب قران بزرگ} رآ در شبی
فرخنده {لیلة القدر با انفجار بزرگ «انرژی» یا روح ،برلوح محفوظ} نازل کردیم ،که ما هموآره وحیکننده بودهآیم
()3
1

 )44سوره آلدخان(آیهِ :4ف َيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َا ْم ٍر َح ِك ٍيم ﴿ :4درآن {ک تاب قران بزرگ که در شب قدر بر روحالقدس،
همزمان با انفجار بزرگ انرژی نازل شده  ،و در لوح محفوظ ضبط است} هر آمری برآساس حکمت تدبیر میگردد

()4

 )44سوره آلدخان(آیهَ :5ا ْم ًرا ِّم ْن ِع ِند َنا ِإ هنا ُك هنا ُم ْر ِس ِل َين ﴿( { : 5فرستادن وحی} کاری آست آز جانب ما ،ما
فرستنده {ک تاب قران بزرگ در شب قدر بر لوح محفوظ یا روح القدس} بودیم {و از انجا وحی کردن بر پیامبران اغاز شد}
()5
 )44سوره آلدخان(آیهَ :6ر ْح َم ًة ِم ْن َر ِّب َك ِإ هن ُه ُه َو ه
الس ِم ُيع ْال َع ِل ُيم ﴿{ :6این رسالت} رحمتی آز پروردگار
توست {نسبت به مردم مؤمن} که {بنا بر وعدهاش در سوره بینه تو را فرستاده قرار داده ،زیرا } آو شنوآی دآناست ()6
َْ

 -6-Commented [A6]: 6توجه! مخاطب این ایات:
فرستاده موعود و اگاهانی هستند که قوانین علمی را چشم
بسته قبول دارند!.

 - 7-Commented [A7]: 7پس منظور آز آنها کیست؟ .اری:
نااگاهان نامبرده در ایه  116انعام که ایات قران را با
حدس و گمان واهی تاویل میکنند!.

ات َواال ْرض َو َما َب ْي َن ُه َما ِإن ُك ُنتم ُّم ِوق ِن َ
 )44سوره آلدخان(آیهَ :7ر ّ ِب ه
ين ﴿{ :7همان انرژی مطلق عظیم}
الس َم َاو ِ
ِ
6
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو آست ،آگر {به علم و دانش ره اورد راسخان در علم} يقين دآريد

()7

 )44سوره آلدخان(آیهَ :8ال إ َل َه إ هال ُه َو ُي ْحي ي َو ُيم ُ
يت َر ُّب ُك ْم َو َر ُّب ا َب ِائ ُك ُم ْ َاال هو ِل َين ﴿ :8خدآي ى جز آو نيست آو
ِ ِ
ِ ِ
{بادادن روح یا انرژی} زندگى مىبخشد و {با گرفتن ان} مىميرآند ،پروردگار شما و پروردگار پدرآن شماست
()8
ً
 )44سوره آلدخان(آیهَ :9ب ْل ُه ْم ِفي َش ٍّك َي ْل َع ُب َ
مخصوصا به ایه 7
ون ﴿ :9ولى آنها 7به { فرموده خداوند در قران
سوره ال عمران و علم و دانش «راسخان در علم» و ایات سوره بینه یقین ندارند! بلکه به} شك و شبهه خويش سرگرمند

()9

 )44سوره آلدخان(آیهَ :10ف ْ َارت ِق ْب َي ْو َم َت ْا ِتي ه
الس َماء ِب ُد َخ ٍان ُّم ِب ٍين ﴿ :10پس در آنتظار روزى باش كه
آسمان {و زمین گرم تر شود و جنگلها اتش گرفته و بسوی ما بازگردند و سوختن انهاست که}دودى نمايان برمىآورد
({ )10این روزها شاهد گرم شدن هوا ،اتشگرفتن جنگلها و ذوب شدن برفهای قطبین زمین هستیم!}
 )44سوره آلدخان(آیهَ :11ي ْغ َشى هالن َ
اس َه َذا َع َذاب َا ِليم ﴿{ :11این گرما و دود عذابی است} كه مردم رآ فرو
مىگيرد آين آست {نمونه کوچکی از ان} عذآب پر درد {در روز قیامت که در بسیاری از ایات قران وعده اش را دادهایم}
()11
2

 )44سوره آلدخان(آیهَ :12ر هب َنا ْاك ِش ْف َع هنا ْال َع َذ َاب ِإ هنا ُم ْؤ ِم ُن َ
ون ﴿{ :12کافران به دروغ مىگويند} پروردگارآ
آين عذآب رآ آز ما دفع كن كه ما {به تو و فرستاده موعود سوره بینه و قران بزرگ و دین خالص تو} آيمان دآريم
()12
َ

ّ

 )44سوره آلدخان(آیهَ :13ا هنى ل ُه ُم ِالذ ْك َرى َو َق ْد َج ُ
اءه ْم َر ُسول ُّم ِبين ﴿ :13آنان رآ {که در محکمات قران پند
نیست ،در تاویل متشابهاتش} کجا پند باشد؟ و حال آنکه به يقين برآى آنان پيامبرى روشنگر آمده آست

()13

{توجه :حضرت محمد(ص) محکمات قران را با امانتداری کامل بیان نموده ،ولی هرگز باتاویل روشنگری نکرده!}

ُ

 -8-Commented [A8]: 8توجه :حضرت محمد (ص) را ُعمی
بیسواد میدانستند و دیوانه میگ فتند! ،ولی این یکی را:
تعلیم یافته دیوانه میگویند!

ه

ُ

ه

 )44سوره آلدخان(آیه :14ث هم َت َول ْوا َع ْن ُه َو َقالوا ُم َعلم هم ْج ُنون ﴿{ :14عجب اینکه} پس {از امدن فرستاده موعود
ما بادالیل علمی در ک تاب قران بزرگ} آز آو روى برتافتند و گ فتند{ :این یکی} تعليميافتهآى 8ديوآنه آست!

()14

 )44سوره آلدخان(آیهِ :15إ هنا َك ِاش ُفو ْال َع َذ ِاب َق ِل ًيًل ِإ هن ُك ْم َع ِائ ُد َون ﴿ :15ما آين عذآب {اتش و دود جنگل} رآ
{با باراندن باران} آندكی آز شما برمىدآريم ،درحقيقت {ناسپاسید .میدانم} باز {هم ناسپاسی را} آز سر مىگيريد
()15
 )44سوره آلدخان(آیهَ :16ي ْو َم َن ْب ِط ُش ْال َب ْط َش َة ْال ُك ْب َرى ِإ هنا ُم َنت ِق ُم َ
ون ﴿{ :16دیر یا زود میرسد} روزى كه دست
به حمله مىزنيم ،همان حمله بزرگ {روز قیامت یا رستاخیز،که قطعا در جهنم از مجرمان} ما آنتقامكشندهآيم
()16
{توجه :بقیه ایات این سوره هم حقایق پنهانی دارند ،ولی برای جلوگیری از تطویل کًلم ،ایات مرتبط با موضوع را مینویسیم}

 )10 -9-Commented [A9]: 9سوره یونس (آیه َ :10د ْع َو ُاه ْم
ْ
ِف َيها ُس ْب َح َان َك هالل ُه هم َو َت ِح هي ُت ُه ْم ِف َيها َس ًَلم َوا ِخ ُر َد ْع َو ُاه ْم َا ِن ال َح ْم ُد ِ ّ َِّلل
َر ِّب ْال َع َال ِم َين ﴿ :10نيايش آنان در آنجا« :سبحانك آللهم»

{=خدایا تو شناوری} و درودشان در آنجا سالم {یعنی :تسلیم خدا}
آست و پايان نيايش آنان« :آلحمد هلل رب آلعالمين» {=
حمد پروردگار جهانيان} آست ( )10پس حروف مقطعه آلف،

الم ،رآء حرف آول کلمات :آلحمد ،هلل و رب ،بکار رفته در
جمله آلحمد هلل رب آلعالمين میباشند.

ْ َ َ ُ ْ َ ْ
 )10سوره یونس :ب ْسم ه ِ ْ
اب ال َح ِك ِيم ﴿ :1آلر= الف ،الم ،راء =
ِ ِ
اَّلل هالرح َم ِن هالر ِح ِيم( ،آیه  :1الر ِتلك ايات ال ِكت ِ

{«آلحمد هلل رب آلعالمين» (سوره  /10ایه } 9)10آين آيات ك تاب {قران بزرگ تاویل شده توسط کسی است که روحش
روحالقدس} حکیم آست ()1

ه
ََ َ ه
اس َع َج ًبا َا ْن َا ْو َح ْي َنا ِإ َلى َر ُج ٍل ِّم ْن ُه ْم َا ْن َا ِنذ ِر ال هن َ
اس َو َب ِ ّش ِر ال ِذ َين ا َم ُن ْوا َا هن َل ُه ْم
 )10سوره یونس (آیه  :2اكان ِللن ِ
َق َد َم ِص ْد ٍق ِع َند َر ِّب ِه ْم َق َال ْال َك ِاف ُر َون ِإ هن َه َذا َل َس ِاحر ُّم ِبين ﴿ :2آيا برآى مردم شگ فتآور آست كه به

شخصی ى آز {بین} خودشان {توسط روحش} وحى كرديم كه مردم رآ آنذآر کن و به مؤمنان بشارت ده كه
نزد پروردگارشان مقام و منزلتى رآستين دآرند{ ،که} كافرآن {نادان} گ فتند :آين ساحر آشكاری آست؟
()2
3

ْ
ُ
 )10سوره یونس (آیه ِ :3إ هن َر هب ُك ُم ّ ُ
ات َو َاال ْر َ
اَّلل هال ِذي َخ َل َق ه
ض ِفي ِس هت ِة َا هي ٍام ث هم ْاس َت َوى َع َلى ال َع ْر ِش ُي َد ِّب ُر
الس َم َاو ِ
اَّلل َر ُّب ُك ْم َف ْاع ُب ُد ُوه َا َف ًَل َت َذ هك ُر َ
َاال ْم َر َما ِمن َش ِفيع ِإ هال ِمن َب ْع ِد ِإ ْذ ِن ِه َذ ِل ُك ُم ّ ُ
ون ﴿ :3یقینا پروردگارتان :هللا {همان
ٍ

 )53 -10-Commented [A10]: 10نجم (َ :26و َكم ِّمن هم َل ٍك ِفي
الس َم َاو ِات َال ُت ْغ ِني َش َف َاع ُت ُه ْم َش ْي ًًئ ِإ هال ِمن َب ْع ِد َان َي ْا َذ َن ه ُ
ه
اَّلل ِل َمن َي َش ُاء
َ
َو َي ْرضى ﴿ :26و چه بسیار آست فرشتگان آسمانها که

شفاعت آنها چيزی رآ غنی نمیسازد {یعنی :ان فرشتگان ،چیزی
را همموج با امواج اندیشه «متقاضی» نمیسازند! ،لذا چیزی جذب اندیشه دعا
کننده نمیشود!} مگر پس آز آنکه خدآ برآی هرکس بخوآهد و
رآضی باشد {و به فرشتگان غنی ساز امواج همموج با امواج دعاکننده}

آجازه دهد)26( .

انرژی مطلق} آست كه آسمانها و زمين {انها} رآ درشش روز آفريد ،سپس برعرش آستيال يافت {و به} تدبير
آمر {خلق جهان مادی ،قوانین طبیعت و انجام کارها} پردآخت! ،شفاعتگرى جز {فرشتگان} پسآز آذن آو نيست
{= سوره /53ایه  ،}1026آين آست هللا {یا انرژی مطلق} پروردگار شما ،پس :آو رآ بپرستيد .آيا پند نمىگيريد؟
()3
ه
ْ ْ
َ
ُ
اَّلل َح ًّقا ِإ هن ُه َي ْب َد ُا ال َخل َق ُث هم ُي ِع ُيد ُه ِل َي ْج ِز َي ال ِذ َين ا َم ُن ْوا َو َع ِم ُل ْوا
 )10سوره یونس (آیه ِ :4إل ْي ِه َم ْر ِج ُعك ْم َج ِم ًيعا َو ْع َد ّ ِ
ه
الصا ِل َح ِات ِب ْال ِق ْس ِط َو هال ِذ َين َك َف ُر ْوا َل ُه ْم َش َراب ِّم ْن َح ِم ٍيم َو َع َذاب َا ِليم ِب َما َك ُان ْوا َي ْك ُف ُر َون ﴿ :4بازگشت همه شما به

سوى آوست ،وعده خدآ حق آست ،هموست كه آفرينش رآ {با انفجار کمتر از پنج درصد انرژی خود} آغاز
مىكند ،سپس آن رآ {در روز قیامت دوباره به انرژی} باز مىگردآند تا كسانى رآ كه {بهخدا و پیامبرانش} آيمان
آورده و {در زمین} كارهاى شايسته كردهآند به عدآلت پادآش دهد! ،و كسانى كه ك فر ورزيدهآند به
سزآى ك فرشان {بر خدا ،عذابی همسان با خوردن} شربتى آز آب جوشان و عذآبى پر درد خوآهند دآشت!
()4

َ َ َُْ َ َْ ْ َ َُ ََّ َ َ ه َ َ َْ ُ َ َ َ ْ
ْ
ات قال ال ِذين ال يرجون ِلق
اءنا ائ ِت ِب ُق ْرا ٍن َغ ْي ِر َه َذا َا ْو َب ِّدل ُه
 )10سوره یونس (آیه  :15و ِإذا تتلى علي ِهم اياتنا ب ِين ٍ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ون ِلي َا ْن ُا َب ِّد َل ُه ِمن ِت ْل َقاء َن ْف ِسي إ ْن َا هتب ُع إ هال َما ُي َ
وحى ِإل هي ِإ ِني اخ ُ
ُق ْل َما َي ُك ُ
اف ِإ ْن َع َص ْيت َر ِّبي َعذ َاب َي ْو ٍم َع ِظ ٍيم
ِ ِ ِ

﴿ :15و چون آيات روشن ما {از ک تاب قران بزرگ} برآنان خوآنده شود ،آنانكه به ديدآر ما آميد ندآرند
{چون :مفهوم علمی ایات تاویل شده ما را نمیفهمند یا دوست ندارند که چنین باشد!} مىگويند :قرآن ديگرى جز آين
بياور يا {تاویل} آن رآ عوض كن! بگو مرآ نرسد كه {تاویل} آن رآ آز پيش خود عوض كنم ،جز آنچه رآ كه
بهمن وحى مىشود پيروى نمىكنم! ،آگر پروردگارم رآ نافرمانى كنم آز عذآب روزى بزرگ مىترسم!
()15
 )10سوره یونس (آیه ُ :16قل هل ْو َشاء ّ ُ
اَّلل َما َت َل ْو ُت ُه َع َل ْي ُك ْم َو َال َا ْد َر ُاكم ِب ِه َف َق ْد َل ِب ْث ُت ِف ُيك ْم ُع ُم ًرا ِّمن َق ْب ِل ِه َا َف ًَل
َت ْع ِق ُل َون ﴿{ :16ای فرستاده موعود به انها} بگو :آگر خدآ مىخوآست من آین {تاویلها} رآ بر شما نمىخوآندم

و {خداوند نیز} آز {حقایق} آن {ایات} آگاهتان نمىکرد! ،چه آینکه پيش آز آین مدتها در ميان شما زندگی
نمودم{،و هرگز برای شما ایهای نخواندم و تاویل نکردم؛ و هیچوقت ادعای پیامبری نداشتم} چرآ تعقل نمىكنيد؟.
()16
4

َ َ

ْ

ه

 )27سوره نمل (آیهَ :6و ِإ هن َك ل ُتل هقى ال ُق ْرا َن ِمن ل ُد ْن َح ِك ٍيم َع ِل ٍيم ﴿ :6و {ای فرستاده موعود سوره بینه ،تاویل کردن
ایات} قرآن آز جانب حكيمى دآنا {روحالقدس،به وحی} برتو آلقا میشود {تا جهانیان را از حقیقت قران اگاه سازی}

()6

 )54 - 11-Commented [A11]: 11سوره قمر(آیه ِ :5ح ْك َمة
َبا ِل َغة َ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 ً
{فعًل} سودی نبخشیده آست! ()5

 )33 - 12-Commented [A12]: 12سوره آحزآب (آیه :40هما
َ
َك َان ُم َح همد َا َبا َا َح ٍد ِّمن ِّر َجا ِل ُك ْم َول ِكن هر ُسو َل ا ه َِّلل َو َخ َات َم ا هلن ِب ِّي َين
َو َك َان ه ُ ُ ّ
اَّلل ِبك ِل َش ْيءٍ َ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( .

اگر در ایات تاویل شده قران دقت کنیم ،میبینیم :حقایقی که اندیشمندان و فًلسفه میخواستند بدانند ،ولی
هرگز در ک تب اسمانی ندیدند و مجبور به فلسفه بافی و خیال پردازی شدند! ،همه در ک تاب «قرآن بزرگ» ُم َنزل
برلوح محفوظ بوده! ،ولی {روحآلقدس راوی ایات! و یکی از دو روح معرفی شده در قران که منبع تمام ارواح میباشند!}
همیشه مطالبی درحد فهم مردم زمانه را از ان ک تاب انتخاب و توسط ارواح پیامبران مربوطه نازل نموده! و به-
حضرت محمد (ص) نیز توسط جبرئیل امین {= روحی از روحاالمین} فقط محکمات بدون متشابهات قرآن نازل
ً
شده! ،یعنی :تاکنون تمام ک تب آسمانی ناقص بودهآند! ،و روحآلقدس که قبًل بهشکل حضرت عیسی مسیح (ع)
ک تاب انجیل را اورده بود! ،دیدیم که در ایه  18فصل  14انجیل یوحنا فرمود :شما رآ یتیم نمیگذآرم نزد شما
میآیم .اکنون طبق وعدهاش در قران بهشکل فرستاده موعود برای تاویل کردن متشابهات و کامل نمودن ایات
قران امده و ک تاب «قرآن بزرگ» را نوشته! تا آوال :حکمت بالغه بودن قران 11اثبات گردد! ،ثانیا :مردم حقایق
ایات قران را مطابق یافتههای علمی :دانشمندان یا «رآسخان در علم» ببینند و بهک تب «قرآن و قرآن بزرگ»
ایمان بیاورند .ثالثا :این ک تاب «قرآن بزرگ» دلیلی بر رسالت فرستاده موعود یا منجی اخرالزمان باشد!.
در حال حاضر بنده سراپا تقصیر! :کلیه ایات قران را تاویل علمی نموده ،راز حروف مقطعه را یافته ،عًلوه بر
توضیحات علمی و شواهد قرانی برای تاویل کردن تک تک ایات قران و «خاتمآالنبیاء» دانسته شدن حضرت
محمد (ص) در (ایه  40سوره احزاب ، )12شواهدی نیز در ک تاب «قرآن بزرگ»! دارم تا ایات ذیل را بشرحی که می-
بینید تاویل نمایم!ً ،
لطفا همه را با دقت بخوانید و شما بفرمایید :من کیستم؟
ّ
اب هال ِذ َين ْ
 )35سوره فاطر (آیه ُ :32ث هم َا ْو َرْث َنا ْال ِك َت َ
اص َط َف ْي َنا ِم ْن ِع َب ِاد َنا َف ِم ْن ُه ْم َظا ِلم ِل َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُهم ُّم ْق َت ِصد َو ِم ْن ُه ْم
ْ
ْ
اَّلل َذ ِل َك ُه َو ْال َف ْض ُل ْال َك ِب ُير ﴿ :32سپس آين ك تاب {دارای متشابهات بسیار} رآ به آن
ات ِبِإذ ِن ه ِ
َس ِابق ِبال َخ ْي َر ِ

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

5

یه ُ َ ْ َ :158
نظ ُر َ
ون ِإ هال َان َت ْا ِت ُيه ُم ْال َمًل ِئ َك ُة َا ْو َي ْا ِت َي َر ُّب َك َا ْو َي ْا ِت َي َب ْع ُ
ات َر ِّب َك َي ْو َم َي ْا ِتي
هل ي
 )6سوره آنعام (آ
ض ا َي ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َب ْع ُ َ
ات َر ّب َك َال َينف ُع نف ًسا ِإ َيمان َها ل ْم تكن ا َمنت ِمن ق ْبل ا ْو ك َس َبت ِفي ِإ َيم ِان َها خ ْي ًرا قل انت ِظ ُروا ِإنا ُمنت ِظ ُر َ
ون
ض اي ِ ِ
ِ

 )6 -13-Commented [A13]: 13سوره آنعام (آيهَ :92و َه َذا
ْ
ْ
ه
ِك َتاب َا َنزل َن ُاه ُم َب َارك ُّم َص ِّد ُق ال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو ِل ُت ِنذ َر ُا هم ال ُق َرى َو َم ْن
ون باال ِخ َرِة ُي ْؤ ِم ُن َ
َح ْو َل َها َو هال ِذ َين ُي ْؤ ِم ُن َ
ون ِب ِه َو ُه ْم َع َلى َص ًَلِتهمْ
ِ
ِ
ُي َح ِاف ُظ َ
ون ﴿ :92و {ای محمد} آين {قران بزرگ در لوح محفوظ}

خجستهك تابى آست كه ما {فقط کلمات محکم} آن رآ {در قران بر
تو} فرو فرستاديم {که} ك تابهاي ى 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 می-
رسد که بهعلت فزونی علم مردم ،هیچ ایهای بدون دلیل پذیرفته نگردد!}.

()92

 )7 -14 -Commented [A14]: 14سوره آعرآف (آیه َ :94و َما
َْ َ َْ َ ْ َ ّ ه ّ ه َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْْ َ َ ه َ
لض هراء ل َع هل ُه ْم
ارسلنا ِفي قري ٍة ِمن ن ِب ٍي ِإال اخذنا اهلها ِبالباساء وا
َي هض هر ُع َون ﴿ :94و در هيچ شهرى پيامبرى نفرستاديم ،مگر

آنكه {ابتدا} مردمش رآ به سختى و رنج دچار كرديم {زیرا:
انها ایمان نیاوردند} تا مگر به زآرى د رآيند ()94

 ) 10 - 15-Commented [A15]:ُ ُ 15سوره یونس (آیه :20
ون َل ْو َال ُانز َل َع َل ْيه ا َية ّمن هر ّبه َف ُق ْل إ هن َما ْال َغ ْي ُب ِ ّ َِّلل َف ْان َتظ ُر ْوا إ ِنيّ
َو َيقول َ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ْ ِ
َ
َ
َ
ُ
َم َع ُكم ِّمن المنت ِظ ِرين ﴿ :20و مىگويند{ :اگر بهنام پیامبر

خداست؟} چرآ معجزهآى آز جانب پروردگارش بر آو نازل
نمىشود؟{ .بهانها} بگو{ :علم} غيب فقط به خدآ آختصاص
دآرد!{ ،پس اینکه بعد از گذشت بیش از  1400سال ،از بین این همه
عالمان دین! از طرف خدا؛ تاویل صحیح متشابهات قران فقط بربهنام وحی
میشود تا کافران را :از عذاب اخرت بیم دهد؛ خودش معجزه است!} پس
منتظر {امدن روز قیامت} باشيد ،كه من هم با شما آز

منتظرآنم ()20

(آیه{ :158حال که فضل کبیر نصیبشان شده و فرستاده موعود از بین خودشان انتخاب گردیده و ک تاب قران بزرگ را با
دالیل علمی و منطقی به زبان فارسی اورده ،پس چرا ایمان نمیاورند؟} آیا آنتظار دآرند که فرشتگان {قبض ارواح
زودهنگام} به سرآغشان بیایند ؟ یا آینکه پروردگارت {كه انرژی مطلق است ،خودش} به سوی آنها بیاید؟ یا
پارهآی آز نشانههای پروردگارت که {بًلیای طبیعی پرقدرت همچون صاعقه و باد وطوفان وسیل وزلزله وغیره است}
برآی آنها نمودآر شود؟ {به انها بگو در امدن عذاب عجله نکنند} روزی پارهآی آز نشانه های پروردگارت فرآ
میرسد{ ،ان موقع ایمان خواهنداورد} ّآما آیمان آوردن آفرآدی که قبل آز آن آیمان نیاوردهآند ،یا آینکه با
دآشتن آیمان {کارهای خداپسندانه نکرده و برای اخرت خود} خیری نیندوختهآند ،سودی بهحالشان نخوآهد
دآشت  ،بگو منتظر {ایمان اوردن در دم مرگ} باشید! و ما هم منتظر {کیفردادن شما در روز قیامت} هستیم.

()158
حاال متون سلیس و حقایق مشهود ایات هدایتم نمودهاند تا بااطمینان بگویم :قرآن ک تاب دو پیامبر آست!،
محکمات عربی قران برای هدایت اعراب بدوی  1400سال قبل مکه و اطرافش 13برحضرت محمد (ص) نازل
شده! ،و بیش از  1400سال بعد از امدن قران؛ اکنون که شرایط بسیار بد :اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی ناشی
14
از امدن ویروس کوید  ،19و سوء مدیریت مسئولین؛ مردم ایران و جهان را مجبور نموده تا عاجزانه دست دعا
بسوی خدا بلند کرده و بهزآری؛ خواستار امدن منجی موعود ک تب اسمانی و نجات خود شوند! ،بعد از سالها صبر
و تحمل! ،خداوند نیز اکنون موقعیت را برای شنیدن دعاها و نالههای مردم و فرستادن منجی ،مناسب دیده و
برای جبران ظلمی که اعراب نااگاه عصر جاهلیت :با حمله وحشیانه (قرن ششم میًلدی) برای صدور «دین آسالم
عربی» بهایرانیان متمدن زمان ساسانی نمودهاند! ،بجای انتخاب فرستاده از بین فًلسفه و عالمان دین و
دانشمندانی 15که در زمین دارد! ،حقایق ایات قران را به یکی از فرزندان اندیشمند کورش بزرگ (صادر کننده اولین
فرمان «منشور حقوق بشر» جهانی) تفهیم نموده ،تا او مطالب معقولی از بین ترجمه فارسی محکمات قران انتخاب و
با استفاده از یافته های دانشمندان یا «رآسخان در علم» متشابهات قران را تاویل نموده و در ک تاب «قرآن بزرگ»
نظیر ک تابی که بر لوح محفوظ نازل شده بنویسد ،تا ضمن هدایت مردم اگاه و تحصیل کرده قرن بیست و یکم:
برای ایمان اوردن به ک تاب قرآن بزرگ و دین خالص آسالم! ،این ک تاب نیز دلیلی برای اثبات رسالتش باشد!.
اری ایات تاویل شده «قرآن» در ک تاب «قرآن بزرگ»« ،علم» را که مکشوف دانشمندان یا «رآسخان در علم» (=
نمایندگان راستین خدا) میباشند ،تایید کرده و میگوید :طبق نظریه «آنفجار بزرگ یا مهبانک یا »BIG BANG
انرژی نامرئی{در قران= روح دمیده خدا} که ابتدا به اتمهای ماده و پس از تکامل یافتن بهچیزهای ی که درجهان امروز

میبینیم ،تبدیل شده! ،و قراراست وقتیکه سرعت انبساط جهان در«روز قیامت» بهسرعت نور برسد! ،طبق
6

ً
مجددا به امواج انرژی تبدیل شده و براساس
قوانین «جرم -آنرژی» و «نسبیت خاص» ذرات و اتمهای همه چیز
«آصل طرد یا آنحصار پاولی!» {که میگوید :تک تک ذرات در هرلحظه ارتعاش مخصوص به خود را دارند!} ،بصورت
امواج انرژی ارواح (با مشخصات انحصاری برای هرروح) ،برای حسابرسی عملکرد دنیوی انسانها! و بفرموده ایه 71
َ ّ ُ ه
نك ْم ِإال َو ِار ُد َها َك َان َع َلى َر ِّب َك َح ْت ًما هم ْق ِض ًّيا (آیه :71همه شما {بدون استثنا،بهصورت امواج انرژى
سوره مریم :و ِإن ِم
ً
روح} وآرد جهنم میشوید ،آین آمر نزد پروردگارت حتمی و پایان یافته آست / )71( .اجبارا وارد جهنم
{= محل انفجار اتمی و تمرکز انرژی حرارتی} که در ابتدای آنرژی تاریک محیط برجهان مرئی! {در نوار مرزی بین مغز (=
این دنیا) و پوست هندوانه فرضی(= ان دنیا)} قرار دارد؛ خواهند شد! ،و پس از حسابرسی کامپیوتری و دیجیتالی:
ارواحی که مشخصات امواج انرژی حرارتی با نام قرانی «سجین» را دارند برای همیشه در جهنم میمانند! ،و بقیه
ارواح که مشخصات امواج انرژی غیرحرارتی با نام قرانی «علیین» را دارند با سرعت نور از جهنم خارج شده و وارد
بهشت موعود {= محل تمرکز انرژی غیر حرارتی} در «آنرژی تاریک» که هنوز ماهیتش برای دانشمندان ما معلوم
نیست ،خواهند شد!ً ( .
لطفا نظریه چهارم بهنام را در صفحه مقاالت این وبسایت بخوانید)
ُّ )6 - 16-Commented [A16]: 16سوره آنعام (آیه:116

َوإن ُت ِط ْع َا ْك َث َر َمن ِفي َاال ْرض ُي ِضل َ
اَّلل ِإن
وك َعن َس ِبي ِل ّ ِ
ِ
ِ
َه ُ َ ه ه
الظ هن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ هال َي ْخ ُر ُص َون (آیه :116و آگر آز
يت ِبعون ِإال

بیشتر کسانی که در {سیاره} 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( .

آری :در باطن هرچیز و هرآیه :حقایقی متفاوت با ظاهرشان پنهان آست! پس نباید براساس ظاهر چیزی قضاوت
نمود و برعکس مثل معروف :تقاص نادآنی دیگرآن رآ آز خود نگیر! ،عمل کرد! ،و یا از نااگاهانی 16که ایات قران
را باحدس و گمان (واهی) تاویل کردهاند ،اطاعت کورکورانه نمود! ،بطوریکه در این چند ایه دیدید :محکمات
نازل شده برحضرت محمد (ص) ظاهر قرانند! که برای اعراب نااگاه  1400سال قبل اطراف مکه کاربرد داشته!،
ولی بعد از تاویل شدن متشابهات (= نانوشته) قران؛ حقایق باب میل مردم اگاه و تحصیلکرده امروز جهان
اشکار شدند! و انشاءهللا اگر عمری باشد؛ با یاری دانشمندان اشنا با جزئیات علوم مختلف یا «رآسخان در علم»
روز به روز کاملتر نیز خواهند شد!ً ،
لطفا شواهد علمی مکشوف دانشمندان و معنویات نازل شده بر پیامبران را که
بنده از ک تب مختلف و تورات و انجیل و قران یافته و در حد دانش خود! متشابهات کل ایات قران را تاویل علمی
نموده و در ک تاب «قرآن بزرگ» نوشتهام ،در وبسایت  www.rasekhan.comببینید.
ُْ ْ

َُ َ
اَّلل ُه َو َا ْه َدى ِم ْن ُه َما َا هتب ْع ُه ِإن ُك ُنت ْم َص ِاد ِق َ
ين ﴿{ :49ای
اب ِّم ْن ِع ِند ه ِ
 )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 ك تابى آزجانب خدآ بياوريد كه آز آيندو {ک تاب} هدآيت كنندهتر باشد تا پيرويش كنم

()49

{توجه! حاال باآطمینان بیشتری عرض میکنم :ضمیر اشاره بهنزدیک «آین دو» (ایه  49قصص) ،مختص فرستاده
موعود است! و نمیتواند خطاب بهحضرت محمد (ص) و زمان او باشد! و تاویل بعضی از مترجمان و مفسران! به
«قرآن و تورآت» اشتباه است! .زیرا :ایه ( 51قصص) فرموده :پ یدر پ ی و بههم پیوسته نازل شدهآند ،و امروز می-
فهمیم یعنی« :قرآن و قرآن بزرگ» چون در حقیقت ک تاب «قرآن بزرگ» تفصیلی بر«قرآن» و ک تب اسمانی پیشین
است (توضیحی که ایه  37سوره یونس بهروشنی داده)ً ،
لطفا ایات ذیل را بهعنوان :شواهد عادل قرانی بپذیرید! و یا
ایات بیشتری را در ک تاب قران بزرگ ببینید}.
7

ه
ُ
َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ُ َ ُْ َ
اَّلل َو َل ِكن َت ْص ِد َيق ال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو َت ْف ِص َيل
ون ّ ِ
 )10سوره یونس (آیه  :37وما كان هذا القران ان يفت َرى ِمن د ِ
ْ َ
اب َال َر ْي َب ِف ِيه ِمن هر ّ ِب ْال َع َال ِم َ
ين ﴿ :37و {اگر به علم اگاه باشند؛ پس از تاویل صحیح ایات قران خواهند دید}:
ال ِك ت ِ
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 کتاب 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
 )7سوره آعرآف (آیه َ :35يا َب ِني ا َد َم ِإ هما َي ْا ِت َي هن ُك ْم ُر ُسل ِّم ُنك ْم َي ُق ُّص َ
ون َع َل ْي ُك ْم ا َيا ِتي َف َم ِن هات َقى َو َا ْص َل َح َف ًَل َخ ْوف
َع َل ْيه ْم َو َال ُه ْم َي ْح َز ُن َ
ون ﴿ :35آى فرزندآن آدم! چون پيامبرآنى آز خودتان برآی شما بیايند و {متشابهات}
ِ

آيات مرآ {براساس مکشوفات راسخان در علم ،تاویل علمی و منطقی نموده و بهتفصیل} برشما بخوآنند {از انها اطاعت
کنید} پس هركس {با اگاهی} بهپرهيزکاری و صالح گرآید ،نه بيمى برآنان آست و نهآندوهگين میشوند.

()35
ََ ْ َْ ُ َ
اب َف هص ْ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}ک تابی 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
ون َا ْه َو ُ
 )28سوره قصص (آیهَ :50فِإن هل ْم َي ْس َت ِج ُيبوا َل َك َف ْاع َل ْم َا هن َما َي هتب ُع َ
اءه ْم َو َم ْن َا َض ُّل ِم هم ِن هات َب َع َه َو ُاه ِب َغ ْي ِر
ِ
اَّلل َ َ ْ ْ َ ْ َ ه
الظا ِل ِم َ
ين ﴿ :50پس {ای فرستاده موعود سوره بینه} آگر {کافران و مشرکان
اَّلل ِإ هن ه َ ال يه ِدي القوم
ُه ًدى ِّم َن ه ِ

قومت} تو رآ آجابت نكردند بدآن كه فقط هوسهاى خود رآ پيروى مىكنند ،و كيست گمرآهتر آز آنكه
بىرآهنماي ى خدآ آز هوسش پيروى كند!{ ،اگاه باش} بىترديد خدآ مردم ستمگر رآ رآهنماي ى نمىكند!
()50
َ

ْ َ

ْ

َ ه

َ

 )28سوره قصص (آیهَ :51ول َق ْد َو هصل َنا ل ُه ُم ال َق ْو َل ل َعل ُه ْم َي َتذ هك ُر َ
ون ﴿ :51و به رآستى ما گ فتار {نا مفهوم
محکمات قران با متشابهات بسیار را که بر محمد نازل شده! ،توسط بهنام در ک تاب قران بزرگ تاویل علمی نمودیم و این ک تاب
روشنگر} رآ {از لوح محفوظ} برآى آنان پ ى در پ ى و به هم پيوسته نازل ساختيم آميد كه آنان پند پذيرند

(!!!!! )51
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 )61 – 17 -Commented [A17]: 17سوره صف (آیه :6
َ ْ َ َ َ ْ ُ َََْ َ َ َْ َ ّ َ ُ ُ ه َ
اَّلل ِإل ْي ُكم
و ِإذ قال ِعيسى ابن مريم يا ب ِني ِإسر ِائيل ِإِني رسول ِ
ّ
ُّم َص ِّد ًقا ِل َما َب ْي َن َي َد هي ِم َن هالت ْو َر ِاة َو ُم َب ِ ّش ًرا ِب َر ُسو ٍل َي ْاِتي ِمن َب ْع ِدي ْاس ُم ُه
ْ
ُ
َ
َ
َا ْح َم ُد َف َل هما َج ُ
ات قالوا َهذا ِس ْحر ُّم ِبين﴿ :6و (به ياد
اءهم ِب ال َب ِّي َن ِ

اورید) هنگامى رآ كه عيسى پسر مريم گ فت :آى فرزندآن
آسرآئيل من فرستاده خدآ بهسوى شما هستم 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 ً
کامًل بی اطًلع

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!} گ فتند :آين سحرىآشكار آست ()6

توضیح {:معنی محمد (ستوده) و آحمد (= ستوده ترین) آست
و با بهنام هم معنی هستند
َ
 ) 3 - 18 -Commented [A18]: 18آلعمرآن (َ :52فل هما َا َح هس
ْ
ْ
َ
اَّلل َق َال ال َح َوار ُّي َ
يسى ِم ْن ُه ُم ال ُك ْف َر َق َال َم ْن َا َ
ِع َ
ون َن ْح ُن
نص ِاري ِإلى ّ ِ
ِ
َ
ه
ْ
ْ
ّ
ّ
ه
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َا َ
ْ
اَّلل واشهد ِبانا مس ِلمون ﴿ :52هنگامی که
اَّلل امنا ِب ِ
نصار ِ

عیسی آز آنان {= بنی اسرائیل زمان خود} آحساس ک فر (و مخالفت)

کرد ،گ فت :کیست که یاور من {برای هدایت این کافران و کافران
اینده} به سوی خدآ گردد؟ .حوآریون گ فتند :ما یاورآن
{فرستادگان} خدآییم ،به خدآ آیمان آوردیم ،و تو (نیز) گوآه

باش که ما آز مسلمانانیم)52( .

 )27 -19-Commented [A19]: 19نمل (آیهَ :79ف َت َو هك ْل َع َلى
ه ِاَّلل ِإ هن َك َع َلى ْال َح ِ ّق ْال ُم ِب ِين ﴿ :79پس{ای بهنام} بر خدآ توكل

كن كه تو وآقعا {روح القدس ،عیس مسیح هستی و} برحق
آشكارى! ()79

{توجه! گوینده و راوی کلیه ایاتی که در ک تب اسمانی میبینیم :روحآلقدس میباشد! ،و اسامی محمد(ص) یا
بهنام (هردو به معنی :آحمد! نامبرده در ایه  6سوره صف )17و موسی (ع) و عیسی (ع) و بقیه ...فرستادگان او هستند!}
اب ِمن َق ْب ِل ِه ُهم ب ِه ُي ْؤ ِم ُن َ
 )28سوره قصص (آیه :52هال ِذ َين ا َت ْي َن ُاه ُم ْال ِك َت َ
ون ﴿[ :52و برخی از] کسانی که پیش
ِ
آز قرآن ک تابشان دآدیم {مانند پیروان حضرت عیسی مسیح چون ببینند روحالقدس روح عیسی وعده خود را که در انجیل
داده بود عملی کرده و برای گ فتن سخنان ناگفته خود در قران ،زنده برگشته} به {تو و ک تاب قران بزرگ} آیمان می آورند،

()52
 )28سوره قصص (آیهَ :53و ِإ َذا ُي ْت َلى َع َل ْي ِه ْم َق ُالوا ا َم هنا ِب ِه ِإ هن ُه ْال َح ُّق ِمن هر ِّب َنا ِإ هنا ُك هنا ِمن َق ْب ِل ِه ُم ْس ِل ِم َين ﴿ :53و
چون {ایات کتاب قران بزرگ} برآيشان فرو خوآنده مىشود مىگويند :بدآن آيمان آورديم كه آن حق آست
[و] آز طرف پروردگار ماست ما پيش آز آن {هم در ایه  52العمران 18اعًلن کردهایم که} آز مسلمین بوديم
()53
ْ

ْ

ْ

ْ

ه

 )17آسرآء (آیهَ :105وبال َح ّق َا َنزل َن ُاه َوبال َح ّق َن َز َل َو َما َا ْر َسل َن َ
اك ِإال ُم َب ِ ّش ًرا َو َن ِذ ًيرا ﴿ :105و {ای فرستاده موعود
ِ ِ
ِ ِ

سوره بینه ای بهنام بدان} آن {محکمات قران} رآ به حق {بر محمد} فرود آورديم! ،و {تاویل کردن متشابهات قران در
ک تاب قران بزرگ نیز از طریق وحی بر تو} به حق فرود آمد ،و تو رآ جز بشارتدهنده و بيمرسان نفرستاديم!

()105
ُ
توجه فرمودید :محکمات قران (که ترجمه انها را برای حفظ امانت با فونت بلد شده در ک تاب «قرآن بزرگ» نوشتیم)!

ابتدا مانند قطعات یک پازل درهم ریخته و یا جدولمتقاطع حلنشده؛ جمًلت واضح و سلیس روشنی نبودند!،
و من نارآضی آز آین موضوع! :برای کشف حقیقت بیش از ده سال شب و روز زحمت کشیدم ،اندیشیدم و با
هدایت محکمات قران :مطالب مستند علمی و ایات شاهد را یافته و با وسواس تمام در داخل {اکوالد} نوشتم ،تا
اینکه تفهیم شدم که روحم «روحآلقدس» بوده 19و از طریق وحی هدایتم کرده تا موفق به نوشتن مطالب فوق-
الذکر و کامل نمودن پازل خوشنقش ک تاب «قرآن بزرگ» شوم! ،الحمدهللا بعد از کامل شدن پازل مغشوش یا
حلشدن جدول متقاطع دشوار! :مطالب علمی روشن و احکام مبتنی برقوانین حقوق بشر معقولی اشکار شده،
که شما فقط بعضی از انها را در این مقاله دیدید ،در حالیکه منکران حقوق بشر برای کشتن حقطلبان! ،احکام
قتل و اعدام از قران استخراج میکنند! من که با روش جدید خود و هدایت محکمات قران قوانین حقوق بشر را
دران یافتهام ،ایا الیق دریافت جایزه نوبل نیستم؟ حتی اگر عرایضم وحی نباشند و از پیش خودم ساخته باشم!،
مگر کسانی که تاکنون جایزه نوبل گرفتهاند!« ،مبتکر روش جدید یا کاشف رآزها و قوآنین طبیعت» نبودهاند؟.
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 )3 -20 -Commented [A20]: 20آلعمرآن (آیهِ :19إ هن
َ َ ََْ ه َ ُُْ ْ ْ َ
اب إ هال ِمن َب ْع ِد ماَ
ِّالد َين ِع َند ّ ِ
اَّلل ِاإل ْسًل ُم َوما اختل ْ َ ُف ال ِذين اوتوا َال ِك ت َ ِ
اَّلل فإ هن ِّ
اءه ُم ْالع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َو َمن َيك ف ْر با َيات ِّ
اَّلل َسريعُ
ِ ِ
َج ُ ِ
ِ
ِ
ْال ِح َس ِاب ﴿ :19در حقيقت دين نزد خدآ همان آسالم

آست و كسانى كه ك تاب [اسمانى] به آنان دآده شده با
يكديگر به آختالف نپردآختند مگر پس آز آنكه علم {بر
حقایق قوانین طبیعت و مطابقتش با قوانین دین اسًلم} برآى آنان
[حاصل] آمد آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود
دآشت و هر كس به آيات خدآ ك فر ورزد پس {بزودی بداند}
كه خدآوند سریعآلحساب آست)19( .

َ
ّ )39 - 21 -Commented [A21]: 21
آلزمر (آیهَ :3اال ِ ه َِّلل ِّالد ُين
ُ َْ َ َ َْ ُ ُ ُ ْ ه َُ ُّ َ َ
َْ ُ ه
ص َوال ِذ َين هات َخ ُذوا ِمن د ِون ِه او ِلياء ما نعبدهم ِإال ِليق ِربونا ِإلى
الخا ِل
َ
اَّلل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم ِفي َما ُه ْم ِف ِيه َي ْخ َت ِل ُف َ
اَّلل ُ ْزل َفى ِإ هن ه َ
ون ِإ هن ه َ
اَّلل ال َي ْه ِدي
هِ
ه
َ
َ
ُ
َ
َم ْن هو ك ِاذب ك فار ﴿ :3آگاه باشيد دين خالص آز آن

خدآست و آنها كه غير آز خدآ رآ آوليای خود قرآر دآدند،
{و میگویند} آينها رآ نمیپرستيم مگر به خاطر آينكه ما رآ به
خدآوند نزديك كنند {سخت در اشتباهند! ،مگر در ایه  51سوره انعام

توسط فرستاده موعود هشدار ندادیم که غیر خداوند هیچ کسی ولی و شفیع
نیست .پس} خدآوند ميان آ نها در آنچه آختالف دآرند {توسط
فرستاده موعودش} دآوری خوآهدكرد ،خدآوند آن كس رآ كه

دروغگو و ناسپاس آست هرگز هدآيت نمیكند)3( .

 -22 -Commented [A22]: 22در ایه  18فصل  14انجیل
«روحالقدس» روح حضرت عیسی مسیح (ع) از درون جان
و با زبان حضرت عیسی مسیح فرمود :شما رآ یتیم نمی-
گذآرم ،نزد شما میآیم! / .و در ایه  33سوره مریم نیز
دت َو َي ْو َم َا ُم ُ
الس ًَل ُم َع َل هي َي ْو َم ُو ِل ُّ
فرمودَ :و ه
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 بهنام؛ فرستاده موعود سوره بینه} زنده برآنگيخته
مىشوم / )33( .پس در حقیقت طبق وعده خداوند

در انجیل و قران :فرستاده موعود همان روحآلقدس
روح حضرت عیسی مسیح بوده که تکامل یافتهتر
آز قبل ،آمروز به شکل «بهنام» آمده تا قرآن رآ
تاویل علمی نماید .و دین اسًلم را از تمام شبهات و

انشاءهللا با مطالعه ایات تاویل شده قران که ما انها را بهترتیب نزول سورهها برحضرت محمد (ص) در ک تاب
«قرآن بزرگ» نوشتهایم ،سایر ناراضیان از مفهوم محکمات قران نیز با ک تاب «قرآن» و «قرآن بزرگ» اشتی کنند!
و بادیدن حقایق شگ فتآنگیزش! ،بهمعجزه بودن قرآن آیمان آورده و منجی عالم بشریت را که براساس سنت
دیرینه خدا (= فرستادن پیامبران) امروز از بین خودمان امده و از طریق وحی روحش و هدآیت محکمات قرآن:
متشابهات قران را تاویل علمی نموده است ،بشناسند! ،آین منجی با توجه به یافتههای علمی «رآسخان در علم»
اَّلل ِاإل ْس ًَل ُم ،در ایه  19سوره ال عمران 20و ایات شاهد دیگر قران! ،به شما میگوید :کلیه
و جملهِ :إ هن ِّالد َين ِع َند ّ ِ
ادیانی که پیامبران قدیم برای هدآیت قبیله خود؛ متناسب با فهم و شعور مردم منطقه محدودی اورده بودند!
دیگر تاریخ مصرفشان گذشته! ،لذا باتوجه به پیشرفت فوقالعاده علم و دانش و اینترنت قرن بیست و یکم!،
در دهکده جهانی آمروز فارغ از کلیه ادیان دوران جاهلیت! ،باید :حاکمیت قوآنین علمی و حقوق بشر سازمان
ملل رآ برجهان پذیرفت! ،آزآدی بیان و تقسیم عادالنه ثروت و رفاه متناسب با آستعدآدها رآ حق مسلم مردم
جهان دآنست! ،و بهآنتقاد سازنده علمی در هر نوع رسانه که تنها رآه پایان دآدن به مفاسد آجتماعی رآیج آمروز
مخصوصا «دروغ و گرآن فروشی» میباشد! بها دآد ،یعنی باید« :حقیقتبین» بود و به «دین آسالم خالص»21
معرفی شده در ک تاب «قرآن بزرگ» ،آیمان آورد!.
حاال آز خوآنندگان محترم آین مقاله ،مخصوصا آز مدعیان دگر آندیشی یک سؤآل بسیار ساده میپرسم :بعد از
خسارت جانی و مالی فراوانی که بشر در طول تاریخ از برداشت غلط و قرون وسطای ی نااگاهان از کتب اسمانی
ناقص محتاج تاویل و تفسیر دیده! مخصوصا آز مذآهب بیمنطق حاصل آز محکمات قرآن (توضیح  ،)16آیا
نویسنده ک تاب «قرآن بزرگ» که بفرموده :آیه ( 33سوره مریم) قرآن آز طریق یک روح مشترک !22با حضرت
عیسی مسیح (علیه السًلم) ،متشابهات قرآن رآ تاویل علمی نموده و با آصول علمی بهشما رآه خالص شدن آز
مشکالت موجود رآ نشان میدهد :فرستاده موعود و منجی عالم بشریت نیست؟.
با توجه به آیه آختصاصی  49سوره قصص شکی نیست که مخاطب آیه  105آسرآء نیز «تاویل کننده آیه»
است! و روحالقدس به بنده فرموده :و تو رآ جز بشارتدهنده و بيمرسان نفرستاديم! ،زیرا در ایه 122
انعام عرایضم را با توضیح بسیار روشن و کاملی تایید فرموده:
ُّ ُ
ُ
 )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 ُن ًورا َي ْمشي به في هالن َ
ات
اس ك َمن هم َثل ُه ِفي الظل َم ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َل ْي َس ب َخارج ِّم ْن َها َك َذ ِل َك ُز ّي َ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 بهنام} 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} گوي ى گرفتار در تاريكيهاست و آز آن
بيرونآمدنى نيست! .آين گونه برآى كافرآن آنچه آنجام مىدآدند {توسط شیطانها} آرآسته شده آست
()122

...
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پس خداوند طبق «قانون جذب» با درخواست دستهجمعی مردم موافقت کرده (توضیح  )10و به همان سادگی که
سایر پیامبران را از بین مردم زمان انتخاب کرده و بااصطًلح خودش «فرستاده» ،شک نکنید :همانطور نیز
فرستاده موعود یا منجی آخرآلزمان را از بین مردم امروز ایران انتخاب کرده و فرستاده! .حاال چند نمونه از
تعاریف علمی و کلی «قانون جذب» را که در «ک تاب رآز» نوشته شده ببینید تا موضوع مهمتری را عرض کنم:
 «هر آندیشهآی که در سر میپرورانید ،چیز حقیقی است ،یک نیرو( . ».ازِ :پرنتیس مالفورد) «ارتعاشات نیروی ذهنی دقیق ترین ،و در نتیجه قدرتمندترین ارتعاشاتی هستند که در عالم هستی وجوددارد»( .از :چارلز هانل)
 «آندیشه یا نگرش ذهنی غالب مانند مغناطیس آست  ،و قانون این است که مشابه ها یکدیگر را جذبمیکنند ،در نتیجه نگرش ذهنی بدون استثنا موقعیتی را جذب میکند که با طبیعت ان همخوانی داشته
باشد ».یعنی :اندیشهها مغناطیس هستند و بسامد دارند .وقتی فکر میکنید ،اندیشه شما به عالم هستی
فرستاده میشود! و مانند اهنربا هرچیزی را که بسامد مشابهی داشته باشد ،جلب و جذب میکند .انچه
به بیرون فرستاده میشود به منبع برمیگردد ،و این منبع «شما» هستید( .از :چارلز هانل)
 خود را ببینید که در سرشاری و فرآوآنی زندگی میکنید تا سرشاری و فراوانی را بهخود جذب کنید.این موضوعی است که در همه لحظات در باره همگان مصداق دارد( .از :باب پرآک تور)
ُ
اَّلل َخ ْير هل ُك ْم ِإن ُك ُنتم ُّم ْؤ ِم ِن َين َو َما َا َن ْا َع َل ْي ُكم ِب َح ِف ٍيظ (آيه :86آگر مومن باشيد
 )11سوره هود (آيهَ :86ب ِق هية ّ ِ

{برای بهدست اوردن سود و اشياء از راه حًلل!} بقيةهللا {= باقيمانده خدا بعد از افرينش جهان مادی ،كه برعرش قرار گرفت
(ايه 4سوره حديد) = انرژی تاريك و ماده تاريك (كشف علم) = انرژی جاذب اشياء «هم موج» با خواسته و انديشه شما( ،قانون

جذب) = امانت (در ايه  72سوره احزاب) !} برآيتان بهتر آست و {اگر در اين دنيا غافل و كافر بمانيد! و از انديشه خود در
كسب حًلل و عمل خير بهرهمند نشويد! و برای ان دنيا نيز چيزی پس انداز نكنيد! ،در دو دنیا} من نگهبان شما نيستم.

()86
پس «آندیشه خوآستن» یا «قانون جذب» عًلوه بر براورده کردن نیاز تک تک اشخاص! ،وقتی که
توسط اک ثریت مردم درک و از تهدل همه؛ یکصدآ خوآسته شود ،تبدیل به نیروی عظیمی میگردد که
توسط «بقيةهللا» {= بیش از  95درصد انرژی کل جهان} پشتیبانی میشود و میتوآند نیرومندترین
حکومتها رآ ساقط و یا آز نو آیجاد نماید.
پس چنانچه «همه شما باهم» بهگ فتههای ایات ک تاب «قرآن بزرگ» که در حقیقت سخنان :دانشمندان یا
«رآسخان در علم» میباشند؛ عمل کنید! میتوآنید برمشکالت موجود پیروز شوید و نجات یابید!،
11

بشرطیکه :دروغگویان ،بدکرداران ،بدپنداران ،ظالمان و گرانفروشان بیرحمی که برای مال اندوزی از راه حرام
و خوردن بیت المال باهم مسابقه گذاشتهاند ،عاقل شوند و منافع خودشان رآ در منافع جمع ببینند! ،و
همچنین الزم است بعضی از دگرآندیشان صاحبنام که دارای عناوین «دک تر و پروفسور» هستند ،و بهعلت
ّ ً
ّ
تفخر قبًل حاضر نبودند سخن دگراندیشان گمنامی مانند بنده را بشنوند! ،بدور از خود خواهی این مقاله و
تکبر و
ک تاب «قرآن بزرگ» را بادقت بیشتری بخوانند و در صورت قانع شدن! ،با شهامت و دلیل در مقابل مرتجعینی
(که به علت قطع شدن منافع ظاهریشان! بهسادگی کوتاه نخواهند امد) بایستند و از این منجی نجات بخش بشر و تزش
که از روز امدن اولین پیامبر و ک تاب اسمانی بههمین ترتیب بوده! ،دفاع بکنند.

ْ
 )2 -23-Commented [A23]: 23سوره بقره (آيه َ :30و ِإذ َق َال
ُ ْ
ْ
َر ُّب َك ِلل َم ًَل ِئ َك ِة إِ ّني َج ِاعل ِفي َاال ْرض َخ ِل َيف ًة َقالوا َا َت ْج َع ُل ِف َيها َمن
ُي ْفس ُد ف َيها َو َي ْس ِف ُك ّالد َماء َو َن ْح ُن ُن ِ َس ّب ُح ب َح ْمد َك َو ُن َق ّد ُس َل َك َق َال إِنيّ
ِ
ِ ِ ِ
َ َِ ِ َ َ ِ ِ
ِ
ا ْعل ُم َما ال َت ْعل ُم َ
ون(آیه :30و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان
گ فت :من در زمین جانشینی خوآهم گماشت{ ،چون فرشتگان
انسان را حیوانی خونریز میشناختند} گ فتند :آیا در آن کسی رآ
{جانشین} میگماری که در آن فساد آنگیزد و خونها بریزد و حال
آنکه ما خود {با حرکات اسپینی} تورآ تسبیح و تقدیس میکنیم،
{خداوند} فرمود :من چیزی میدآنم که شما نمیدآنید)30( .

و چیزی که خدا میدانست و فرشتگان نمیدانستند و بعض
ها هنوزهم نمیدانند :معجزآت آندیشه خوآستن! و حق

آنتخاب دآده شده به شماست!.

امید است با هشدارهای مبارک ویروس کرونا  19و آین مقاله تاریخی! :بزرگان ادیان مختلف ،مخصوصا بزرگان
دین آسالم حاکم برآیرآن و کسانی که در بدو انقًلب ایران خواستار برقرار کردن حکومت عدل اسًلمی بودند!،
ولی چون برداشت غلطی از قران و دین اسًلم داشتند! ،به انحراف کشیده شدند و خواسته و ناخواسته مسبب:
کاستیها ،گرانی ،تحریم ،ورشکستگی کشور ثروتمند ایران و فًلکت مردم بافرهنگش شدهاند! ،و همچنین مردم
مظلوم و محنت کشیده آیرآن؛ «همه باهم» موقع شناس باشند! ،و قبل از شورش سیل اسای ناراضیان و
مستضعفان شرمنده اهل و عیال! و یا شروع جنگ خانمانسوز دیگری و بخطر افتادن امنیت جانی و مالی مردم و
تخریب زیرساختهای ایران و جهان! ،در کمال ارامش و عاقبت اندیشی و گذشت!« ،همه باهم» همکاری الزم را
ً
برای انتقال حکومت ناکارامد فعلی به «شورآی رآسخان در علم» که موقتا (بدون توجه بهدین ،مذهب ،رنگ
پوست ،قوم و نژاد) از بین دانشمندان و متخصصان امور مختلف جهان ،با مشورت دوستان آنتخاب خوآهم
نمود! ،بهعمل آورند ،تا بدون خشونت و بینظمی ،و بااستفاده کامل و بهینه از امکانات دولت و ملت ،شاهد
انقًلب راستین نمایندگان خداوند 23بخشنده مهربان در زمین باشیم! و قضاوتها را به قضات پاکی که با در نظر
گرفتن کرامت و ازادی انسان! (مشروط به ضرر نرسانیدن به دیگران) ،فقط براساس مصوبات «شورآی رآسخان در
علم» :احکام عادالنه صادر خواهند نمود ،بسپاریم! ،و در اسرع وقت مقدمات :پیش نویس قانون اساسی جدید
با محتویاتی چون «عفو عمومی»« ،آشتیملی»« ،آشتیدینی» و انتخاب اعضای اصلی «شورآی رآسخان در علم»
که بدون هیچنوع تبعیض ،فقط با شایسته ساالری توسط «آک ثریت مردم آگاه یا آحزآب» انتخاب خواهند شد،
فراهم کنیم.
تاریخ 1399/11/01 :شمسی،

بنده خدآ :بهنام بهنام

توضیحات:
-1
-2

ً
لطفا کلیپهای منجی کیست و شب شعر را در صفحه ( صوت و تصویر) این وبسایت ببینید.
اب ِم ْن ُه ا َيات ُّم ْح َك َمات ُه هن ُا ُّم ْال ِك تَ
 )3 -2سوره آلعمرآن (آيه ُ :7ه َو هال ِذ َي َا َنز َل َع َل ْي َك ْال ِك تَ
اب َو ُا َخ ُر ُم َت َش ِاب َهات َف َا هما هال ِذ َين في ُق ُل ِوبهمْ
َ
ِ
ِ

ون ِفي ْال ِع ْلم َي ُق ُول َ
اَّلل َو هالر ِاس ُخ َ
َز ْيغ َف َي هتب ُع َ
ون َما َت َش َاب َه ِم ْن ُه ْاب ِت َغاء ْال ِف ْت َن ِة َو ْاب ِت َغاء َت ْا ِو ِيل ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْا ِو َيل ُه ِإ هال ّ ُ
ون ا َم هنا ِب ِه ُك ٌّل ِّم ْن ِع ِند َر ِّب َنا َو َما َي هذ هك ُر
ِ
ِ
ِإ هال ُا ْو ُل ْوا اال ْل َب ِاب (آیه{ :7ای محمد امین} آو کسی آست که آین ک تاب آسمانی رآ بر تو نازل کرد؛ که قسمتی آز آن آیات،

«محکم» {با کلمات تغییر ناپذیر امده از سوی خداوند} آست که آساس آین ک تاب 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
12

حقیقی ایات} فتنه آنگیزی کنند ؛ و تاویل (نادرستی) برآی آن میطلبند؛ درحالی که تاویل {درست} آنها رآ جز {فرستاده موعود}
خدآ و رآسخان در عل م 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
ً – 3 -3
لطفا شواهد را در سوره های مربوطه «ک تاب قرآن بزرگ» که در ذیل معرفی میکنیم! ببینید.

َ َ ُ ه َ ََ
ْ َْ ْ َ
-4
ّ
اب َو ْال ُم ْش ِرِك َين ُم َنف ِّكي َن َح هتى َت ْا ِت َي ُه ُم ْال َب ِّي َن ُة (آیه{ :1ای محمد} کافرآن
 )98 -4سوره بینه (آیه :1ل ْم يك ِن ال ِذين ك ف ُروا ِمن اه ِل ال ِك ت ِ
{به ایات خدا در قران} آز آهل ک تاب و مشرکان! دست آز {پندار و} آیین خود بر نمیدآرند! تا {زمانیکه ایات و متشابهات قران تاویل
اَّلل َي ْت ُلو ُص ُح ًفا
علمی شوند و} دلیل روشنی {از اعجاز و مطالب علمی قران} برآی آنان بیاید! )98 / )1( .سوره ّبینه(آیهَ :2ر ُسول ِّم َن ه ِ
هات} صحیفههای پاک
ُّم َط هه َر ًة (آیه{ :2بطور یکه در کتب تورات و انجیل نیز وعده دادهام} رسولی آز سوی خدآ (بیاید!) که
{مکنونات متشاب ِ
ِ
ُ َ
{قران} رآ {برانان و ایندگان} بخوآند )98 / )2 ( ،سوره ّبینه(آیهِ :3ف َيها ك ُتب ق ِّي َمة (آیه :3که در آن نوشتههای {حقیقی درست و
علمی} پر آرزشی باشد!)3( .
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ه
ُ
ه
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُّ
اَّلل ِبافو ِاه ِهم واَّلل م ِتم ن ِورِه ولو ك ِره الك ِافرون﴿ :8مىخوآهند نور خدآ {=
 )61 5 -5سوره آلصف (آیه  :8ي ِريدون ِليط ِفؤوا نور ِ
قران} رآ با سخنان {لغو و بیهوده} خویش خاموش كنند و حال آنكه خدآ گرچه كافرآن رآ ناخوش آفتد نور خود رآ {با
فرستادن ،فرستاده موعود سوره بینه و اوردن کتاب قران بزرگ}كامل خوآهد گردآنيد)8( .
 -6 -6توجه! مخاطب این ایات :فرستاده موعود و اگاهانی هستند که قوانین علمی را چشم بسته قبول دارند!.
 - 7 -7پس منظور آز آنها کیست؟ .اری :نااگاهان نامبرده در ایه  116انعام که ایات قران را با حدس و گمان واهی تاویل
میکنند!.
 -8 -8توجه :حضرت محمد (ص) را ُعمی بیسواد میدانستند و دیوانه میگ فتند! ،ولی این یکی را :تعلیم یافته دیوانه می-
گویند!
َْ َ ُ ْ َ ُْ َ َ َ هُ ه ََ هُُ ْ َ َ َ َ ُ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ّ َْ َ
َ
 )10 -9 -9سوره یونس (آیه  :10دعواهم ِفيها سبحانك اللهم وت ِحيتهم ِفيها سًلم وا ِخر دعواهم ا ِن الحمد ِ َِّلل ر ِب العال ِمين ﴿:10
نيايش آنان در آنجا« :سبحانك آللهم» {=خدایا تو شناوری} و درودشان در آنجا سالم {یعنی :تسلیم خدا} آست و پايان نيايش
آنان« :آلحمد هلل رب آلعالمين» {= حمد پروردگار جهانيان} آست ( )10پس حروف مقطعه آلف ،الم ،رآء حرف آول
کلمات :آلحمد ،هلل و رب ،بکار رفته در جمله آلحمد هلل رب آلعالمين میباشند.
َ
ْ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
 )53 -10 -10نجم (َ :26و َكم ِّمن هم َل ٍك ِفي ه
الس َم َاو ِات َال ُت ْغ ِني َش َف َاع ُت ُه ْم َش ْي ًًئ ِإ هال ِمن َب ْع ِد َان َياذن اَّلل ِلمن يشاء ويرضى ﴿ :26و چه
بسیار آست فرشتگان آسمانها که شفاعت آنها چيزی رآ غنی نمیسازد {یعنی :ان فرشتگان ،چیزی را همموج با امواج اندیشه
«متقاضی» نمیسازند! ،لذا چیزی جذب اندیشه دعا کننده نمیشود!} مگر پس آز آنکه خدآ برآی هرکس بخوآهد و رآضی باشد {و به
فرشتگان غنی ساز امواج همموج با امواج دعاکننده} آجازه دهد)26( .
ُ
ْ
َ ُ
 )54 - 11 -11سوره قمر(آیه ِ :5حك َمة َبا ِل َغة ف َما ت ْغ ِن ُّالنذ ُر ﴿{ :5کافران ندانستند که ایات قران} حكمت بالغه آست ،و {همه بر اساس
علم گفته شدهاند و چون هنوز مردم اگاهی الزم را ندارند ،لذا} هشدآرها ً
{فعًل} سودی نبخشیده آست! ()5
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ه
ه
ه
 )33 - 12 -12سوره آحزآب (آیه :40هما َك َان ُم َح همد َا َبا َا َح ٍد ِّمن ّر َجا ِلك ْم َول ِكن هر ُسول ا َِّلل َوخات َم الن ِب ِّيي َن َوك َان ُ
اَّلل ِبك ِل ش ْيءٍ َ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( .
 )6 -13 -13سوره آنعام (آيهَ :92و َه َذا ِك َت اب َا َ ْنزل َن ُاه ُم َب َارك ُّم َص ِّد ُق هال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو ِل ُت ِنذ َر ُا هم ْال ُق َرى َو َم ْن َح ْو َل َها َو هال ِذ َين ُي ْؤ ِم ُن َ
ون ِباال ِخ ِرةَ
ون ب ِه َو ُه ْم َع َلى َص ًَل ِته ْم ُي َح ِاف ُظ َ
ُْ ُ َ
ون ﴿ :92و {ای محمد} آين {قران بزرگ در لوح محفوظ} خجستهك تابى آست كه ما {فقط کلمات
يؤ ِمن ِ
ِ
محکم} آن رآ {در قران بر تو} فرو فرستاديم {که} ك تابهاي ى 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
13

{از ترس عذاب اخرت} بر نمازهاى خود مرآقبت مىكنند{ .ولی روزی میرسد که بهعلت فزونی علم مردم ،هیچ ایهای بدون دلیل پذیرفته نگردد!}.

()92

 )7 -14 -14سوره آعرآف (آیه َ :94و َما َا ْر َس ْل َنا في َق ْر َية ّمن هنب ّي إ هال َا َخ ْذ َنا َا ْه َل َها ب ْال َب ْا َساء َو ه
الض هراء َل َع هل ُه ْم َي هض هر ُع َون ﴿ :94و در هيچ
ِ
ٍ ِ ِ ٍِ
ِ

شهرى پيامبرى نفرستاديم ،مگر آنكه {ابتدا} مردمش رآ به سختى و رنج دچار كرديم {زیرا :انها ایمان نیاوردند} تا مگر به
زآرى درآيند ()94
َ َُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ّ ه ّ َُ ْ ه َ ْ َ ْ ُ ّ َ َْ ُ ْ ّ َ َ ُ ّ َ ْ
َ
َ
ُ
 ) 10 - 15 -15سوره یونس (آیه  :20ويقولون لوال ا ِنزل علي ِه اية ِمن ر ِب ِه فقل ِإنما الغيب ِ َِّلل فانت ِظروا ِإ ِني معكم ِمن المنت ِظ ِرين ﴿ :20و
مىگويند{ :اگر بهنام پیامبر خداست؟} چرآ معجزهآى آز جانب پروردگارش بر آو نازل نمىشود؟{ .بهانها} بگو{ :علم} غيب
فقط به خدآ آختصاص دآرد!{ ،پس اینکه بعد از گذشت بیش از  1400سال ،از بین این همه عالمان دین! از طرف خدا؛ تاویل صحیح
متشابهات قران فقط بربهنام وحی میشود تا کافران را :از عذاب اخرت بیم دهد؛ خودش معجزه است!} پس منتظر {امدن روز قیامت} باشيد ،كه
من هم با شما آز منتظرآنم ()20
ّ َه ُ َ ه ه ه َ ْ ُ ْ ه
َ ْ ُ ُّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
اَّلل ِإن يت ِبعون ِإال الظن و ِإن هم ِإال
يل ِ
ض ي ِضلوك عن س ِب ِ
 )6 - 16 -16سوره آنعام (آیه :116و ِإن ت ِطع اكثر من ِفي االر ِ
َي ْخ ُر ُص َ
ون (آیه : 116و آگر آز بیشتر کسانی که در {سیاره} 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( .

ّ
َ ْ َ َ َ ْ ُ َََْ َ َ َْ َ ّ َ ُ ُ ه َ
اَّلل ِإل ْي ُكم ُّم َص ِّد ًقا ِل َما َب ْي َن َي َد هي ِم َن ا هلت ْو َر ِاة
 )61 – 17 -17سوره صف (آیه  :6و ِإذ قال ِعيسى ابن مريم يا ب ِني ِإسر ِائيل ِإِني رسول ِ
َو ُم َب ِ ّش ًرا ب َر ُسول َي ْا ِتي ِمن َب ْع ِدي ْاس ُم ُه َا ْح َم ُد َف َل هما َج ُ
اءهم ِب ْال َب ِّي َن ِات َق ُالوا َه َذا ِس ْحر ُّم ِبين﴿ :6و (به ياد اورید) هنگامى رآ كه عيسى پسر
ِ ٍ

مريم گ فت :آى فرزندآن آسرآئيل من فرستاده خدآ بهسوى شما هستم 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 کامًل بی اطًلع 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!} گ فتند :آين سحرىآشكار آست
توضیح {:معنی محمد (ستوده) و آحمد (= ستوده ترین) آست و با بهنام هم معنی هستند
()6
َ
ون َن ْح ُن اَ
يسى م ْن ُه ُم ْال ُك ْف َر َق َال َم ْن اَ
َ
َ
اَّلل َو ْاش َه ْد ب َاناه
اَّلل ا َم هنا ب ِّ
نص ُار ِّ
- 18
نصاري إ َلى ِّ
َ
اَّلل َق َال ْال َح َوار ُّي َ
ه
َ
َ
َ
ه
 )3 -18آلعمرآن ( :52فلما احس ِع ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُم ْس ِل ُم َون ﴿ :52هنگامی که عیسی آز آنان {= بنی اسرائیل زمان خود} آحساس ک فر (و مخالفت) کرد ،گ فت :کیست که یاور من
{برای هدایت این کافران و کافران اینده} به سوی خدآ گردد؟ .حوآریون گ فتند :ما یاورآن {فرستادگان} خدآییم ،به خدآ آیمان
آوردیم ،و تو (نیز) گوآه باش که ما آز مسلمانانیم)52( .
 )27 - 19 -19نمل (آیهَ :79ف َت َو هك ْل َع َلى ه ِ ه َ َ َ ْ َ ّ ْ ُ
ين ﴿ :79پس{ای بهنام} بر خدآ توكل كن كه تو وآقعا {روح القدس،
اَّلل ِإنك على الح ِق الم ِب ِ
عیس مسیح هستی و} برحق آشكارى! ()79
ه ّ َ َ ّ ْ َُ ََ ََْ َ ه َ ُُْ ْ ْ َ َ ه َْ َ َ ُ ْ ْ
اءه ُم ال ِعل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َو َمن
اَّلل ِاإلسًلم وما اختلف ال ِذين اوتوا ال ِك تاب ِإال ِمن بع ِد ما ج
 )3 - 20 -20آلعمرآن (آیهِ :19إن ِالدين ِعند ِ
َي ْك ُف ْر با َيات ّ َ
اَّلل َس ِر ُيع ْال ِح َس ِاب ﴿ :19در حقيقت دين نزد خدآ همان آسالم آست و كسانى كه ك تاب [اسمانى] به
اَّلل فِإ هن ّ ِ
ِ ِ ِ
آنان دآده شده با يكديگر به آختالف نپردآختند مگر پس آز آنكه علم {بر حقایق قوانین طبیعت و مطابقتش با قوانین دین اسًلم}
برآى آنان [حاصل] آمد آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود دآشت و هر كس به آيات خدآ ك فر ورزد پس
{بزودی بداند} كه خدآوند سریعآلحساب آست)19( .
َ
آلزمر (آیهَ :3ا َال هَّلل ّالد ُين ْال َخال ُ ه ه ُ
ّ )39 -21-21
َ
ه َ
اَّلل ُزْل َفى ِإ هن ه َ
اَّلل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم ِفي
ص َوال ِذ َين ات َخذوا ِمن ُد ِون ِه ا ْو ِل َياء َما َن ْع ُب ُد ُه ْم ِإال ِل ُيق ِّر ُب َونا ِإلى ه ِ
ِ
ِِ ِ
َ
ه
َ
َ
ُ
ه
ُ
َ
ْ
َ
َ
ه
َ
َما ُه ْم ِف ِيه َي ْخت ِل فون ِإن َ
اَّلل ال ي ْه ِدي من ه َو ك ِاذب ك فار ﴿ :3آگاه باشيد دين خالص آز آن خدآست و آنها كه غير آز خدآ رآ
14

آوليای خود قرآر دآدند{ ،و میگویند} آينها رآ نمی پرستيم مگر به خاطر آينكه ما رآ به خدآوند نزديك كنند {سخت در
اشتباهند! ،مگر در ایه  51سوره انعام توسط فرستاده موعود هشدار ندادیم که غیر خداوند هیچ کسی ولی و شفیع نیست .پس} خدآوند ميان آنها در
آنچه آختالف دآرند {توسط فرستاده موعودش} دآوری خوآهدكرد ،خدآوند آن كس رآ كه دروغگو و ناسپاس آست هرگز

هدآيت نمیكند)3( .
 - 22 -22در ایه  18فصل  14انجیل «روحالقدس» روح حضرت عیسی مسیح (ع) از درون جان و با زبان حضرت عیسی
الس ًَل ُم َع َل هي َي ْو َم ُو ِل ُّ
مسیح فرمود :شما رآ یتیم نمیگذآرم ،نزد شما میآیم! / .و در ایه  33سوره مریم نیز فرمودَ :و ه
دت
ُ
َو َي ْو َم َا ُم ُ
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 بهنام؛ فرستاده موعود سوره بینه} زنده
برآنگيخته مىشوم / )33( .پس در حقیقت طبق وعده خداوند در انجیل و قران :فرستاده موعود همان

روحآلقدس روح حضرت عیسی مسیح بوده که تکامل یافتهتر آز قبل ،آمروز به شکل «بهنام» آمده تا
قرآن رآ تاویل علمی نماید .و دین اسًلم را از تمام شبهات و ناخالصی ها پاک سازد .و تاویل حروف
مقطعه و متشابهات قران رمزیست بین خالق و مخلوق جهت شناخته شدن فرستاده موعود.

ُ ْ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ّ َ
َْ
ض َخ ِل َيف ًة َقالوا َا َت ْج َع ُل ِف َيها َمن ُي ْف ِس ُد ِف َيها َو َي ْس ِف ُك ِّالد َماء َو َن ْح ُن
 )2 -23 -23سوره
بقره ّ(آيه َ َ :30و ِ َإذ ّقال َ ر َبك ِللم ًَل َِئك َ ِة ِإ ِني ج ِاعل ِفي االر ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُن َس ِّب ُح ِب َح ْم ِدك ونق ِدس لك قال ِإِني اعلم ما ال تعلمون(آیه :30و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گ فت :من در زمین جانشینی
خوآهم گماشت{ ،چون فرشتگان انسان را حیوانی خونریز میشناختند} گ فتند :آیا در آن کسی رآ {جانشین} میگماری که در آن
فساد آنگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما خود {با حرکات اسپینی} تورآ تسبیح و تقدیس میکنیم{ ،خداوند} فرمود :من چیزی
میدآنم که شما نمیدآنید)30( .

و چیزی که خدا میدانست و فرشتگان نمیدانستند و بعضیها هنوزهم نمیدانند :معجزآت آندیشه خوآستن! و حق
آنتخاب دآده شده به ماست!.

آری رآست گ فتهآند :خوآستن توآنستن آست .ایکاش «رآسخان در علم» بیشتر از انچه تاکنون
گ فتهاند؛ بازهم میگ فتند و تاکید میکردند :آنچه برآی خود میخوآهی برآی دیگرآن نیز بخوآه! ،آنچه برآی

خود نمیخوآهی برآی دیگرآن نیز نخوآه! ،و آندیشیدن برآی حل مشکالت مردمّ ،
مقدم برحل مشکالت شخصی
شماست!.
لطفا سخنان حکیمانه تاویل شده قران را در ک تاب «قرآن بزرگ» که خواست ضمیر اگاه من و توست؛ باور کنید!
و اگر ً
واقعا بهدنبال تغییر وضعیت مردم مظلوم ایران و خودتان هستید! تا میتوآنید آین مقاله رآ پخش
کنید! .تا تمام مردم جهان از حقایق پنهان ایات قران! و چگونه امدن منجی! ،اگاه شده و مطالبهگر حق آزآدی
بیان شوند ،تا تاویل کنندگان با حدس و گمان ایات ،نتوانند مثل گذشته با تاویل و تفسیر انحرافی ،صدای
روشنگران اصلی قران را خاموش و مسئله را با برگزاری مسابقات بیثمری چون :حفظ و قرائت قران که (بدون ترجمه
و تاویل) برای غیرعرب؛ جمًلتی نامفهوم و خسته کنندهای بیش نیستند ،لوث نمایند.
والسًلم.
ً
لطفا پیامهای خود را برای  info@rasekhan.comبفرستید.
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