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نسخ در قران

 

 

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

سل بحث سل س یت شکله اتیآ نِییتب یما بر مبنا یریتف س یهیقرآن به آ یم سخ ر : دین
شّ  َسخ مِن آ» میالرّج طانیأعوذ باهلل من ال ِسهَا نَأتِ بِخَ ةٍیَمَا نَن مِنهَا أو مِثلِهَا ألَم  رٍیأو نُن

 .(106)بقره، «ریقَدِ ءٍیکُلِّ شَ یتَعلَم أنَّ اللَّهَ عَلَ

 

 کیو  هایهودیبحث از نظرِ اهل کتاب مخصووووصووو   کی م،یجا دو بحث دار نیا ما

 .بحث از نظر قرآن و اسالم

 

 نیوجود ندارد، و بر هم ینسووخ چیهسووتند که در احکامِ ادا هر ه ه یمدّع هایهودی
از  یاسووک که قرآن، ناسووخِ احکام نیها انهد آن ف،یرد کردنِ قرآنِ شوور یِمبنا، از مبان

سک، و چون ا سخ، دل نیتورات ا سک؛ ا ر عالمانه و حک لین شته ا  مانهیبر جهالکِ  ذ

 .اسک یاحکام، بر االف علم و حکمک ربّان نیا نسخسابقه بوده،  عیدر شرا یاحکام
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اسک که اواّلً در اودِ تورات تناسخ وجود دارد، نسبک به اودِ تورات که  نیا جوابش
«  عقائدنا»و  «نیهدبشوواراتِ ع»و  «ةیّالکتب السووماو نیالمقارنات ب»در کتاب  الًیتفصوو

شده، و هم شرا نیچنذکر  سبک به  سخِ ن سک. که مثالً انج ع؛یتنا ض لیمحقَّق ا از  یبع
سخ کرده،  اتِیآ سک. ثان اتِیآ یتورات بعض وتورات را ن سخ کرده ا در   یُصحُف را ن

شکال که نسخ دل نیپاسخِ ا  میی ویم باشد؛یبر جهالک نسبک به حکم  ذشته م لیاِ
بوده، و در زمانِ  یمِ  ذشته در فالن مدّتِ مخصوص، موردِ حکمکِ ربّانحک ر،یکه نخ

 .منتقل شده اسک یگریاز نظرِ موضوعِ و حُکم؛ به حُکمِ د ،یحکمک ربّان یبعد

 

مَا »سوووره بقره اسووک  یهیآ نیبر نسووخ اسووک؛ هم لیدل ،یقرآن که به طور کلّ اتیآ از
خ مِن آ هَا نَأتِ بِخَ ةٍیَنَنسووَ  «ریقَدِ ءٍیکُلِّ شووَ  یمِنهَا أو مِثلِهَا ألَم تَعلَم أنَّ اللَّهَ عَلَ رٍیأو نُنسووِ

إنساء مطرح اسک. اوّل در مورد إنساء  کینسخ مطرح اسک و  کیجا  نی( ا106)بقره،

 .بعد در مورد نسخ میکنیصحبک م

بهتر از آن.  ایو   رددیمانندِ آن نازل م ای شووووود،یکه إنسوووواء م یربّان اتِیاز آ یتیآ
شاملِ رسول  رام نیا ایسؤال: آ ساء   یاز احکامِ قرآن یحکم ایهم هسک؟ مثالً آ یإن

 یرسول  رام یقبل از قرآن، برا یبرا یقرآن ریاز احکام غ یحکم اینسبک به قرآن، و 
 یاصالً ذکر نشده باشد؟ جواب هر دو منف ایشده باشد؟  ساءذکر شده اسک، که بعد إن

الجَهرَ  علَمُیَ* إأل مَا َشاءَ اللَّهُ إنَّهُ  یَسنُقرِئُکَ فَال تَنسَ » لیاز قب یاتیآ کهنیا یاسک. برا
اءَ اللَّه به اصوول محور نی( ا7،ی)اعل «یخفَیَوَمَا  نُقرِئُکَ...  اوردیکالم م یإأل مَا شووَ سووَ

شَ  س سک،ین ینه سک،یاقراء فال تنسَ ن یجهینت م،یکنیاللَّهُ. ما اقراء م اءَإأل مَا   یفال تن
اسک  نیا ،یربّان یِانیصورتِ وحبه یاله عکِیدر شر یاقراءِ احکام یجهینت یعنیاسک. 

قابل ترک اسووک، قابل  یباشوود. نه یکه نه سووکی. فال تنسَ نیکنینم انیکه هر ه نسوو
سک، ق شدن ا سک، قابل  سک. ول ابلفعل ا شدن ا سک و اِابارِ ربّان نیا کنین  یاِابار ا

 .اسکصد در صد درسک 

قبل، بر  یِانیوح یهاکتاب اتِیو از احکام و آ یقرآن اتیآن چه از احکام و آ نیبنابر
 یربّان نیتضم اش؛انیاقراء شده اسک؛ هم در اقراءاش، و هم در عدم نس یرسول  رام
سک. همان سک؛ همانکه همه یطورا شده ا آن  یطور هم برااش بر آن حضرت اقراء 

اقراءِ  نیا یجهیدر نت یعنی ،یکه فال تنسوو نیا یحضوورت انسوواء نشووده اسووک، چرا؟ برا
 ایاز احکامِ قرآن،  یحکم یِفراموشووو نی. بنابریکه تو فراموش نکن میما بنا دار ،یربّان

محاالت اسووک. بله  یاقراء شووده اسووک؛ از جمله یقرآن که بر رسووول  رام ریاحکامِ غ

 .سکیمحال ن گرانید یبرا



3 

 

 

نداند؟  ایسابق را بداند  عِیشرا یاحکامِ  ذشته دیبا یاصوالً رسول  رام نیبر ا اضافه
واقف باشوود به  دیبا یعتیا ر نداند شوورعش ناقا اسووک، چون اصوووالً صوواحبِ هر شوور

 .اش کامل باشدو دعوت رسالک غیسابق، تا تبل عکِیشر یِمبان

 

 [ع؟یتمام شرا]

 

 .بله

 

 [که در  ذشته بودند را هم بداند؟ یدارد شرائع کوچک یلهوم یعنی]

قبل از اسالم اسک. چهار  عکیاسک، چهار شر عکیکوچک نبوده، فقط پنج شر شرائعِ
شان ذکر شده اسک؛ چه در اودِ قبل از قرآن، احکام یِکه در چهار کتاب اصل عکیشر

و  ،یآسمان یِب اصلدر کلّ کت یاحکامِ اصل نیا ،یچه در سنّکِ رسالت ،یکتاب آسمان
بداند. ا ر نداند  دیبا یبعد غمبریرا پ هانیا ،یدر کلّ سووننِ رسووالت یاصوول ریاحکامِ غ

 دیاسک؛ با یانیپا عکِیشر اشعکیبهر وار اسالم که شر غمبریناقا اسک. مخصوص  پ
شته باشد:  مطالعه  شیپ قکیسابقه که در حق عِیاطالع بر احکام شرا کیدو اطالع دا

ها، نقض و ابرام دی. باسکیباشد درسش کامل نمطالعه نداشته شیپ یاسک. ا ر استاد

 .بداند، تا درسش کامل شود د؛یبگو اواهدیکه م یها را راجع به مطلبو اثبات ینف

رسووالتش را  اواهدیکه م یرسووول اهلل موقع میدانیاسووک؟ ما م یتا چه حدّ تشیّکل]
 ایآ نیحاال فراتر از ا ،یدر حدّ رسوووالت یداشوووته باشووود، آ اه دیبا یانجام دهد، آ اه

 [دارد؟ یلهوم

 عِیشوورا یِدر موضوووعات نه، بلکه در احکام. در احکامِ ربّان ر،ینخ م،یندار نیاز ا فراتر
 غیباشد تبلنداشته یباشد. ا ر اطّالع کلّداشته یاطالع کلّ دیاسالم با عکِیسابقه، و شر

 .میکنیاود رسالک هم ناقا اسک. حاال عرض م ناقا اسک و اشیرسالت

مجملِ کاملِ  یِرسالت یِشد؟ وح یشد؛ چه وح یبهر وار که شب قدر بر او وح غمبریپ
به طور مجمل، و به  یقرآن عکیو نسبک به شر یربّان عیصد در صد، نسبک به کلّ شرا

مفهومِ به صوووورت  یحضووورتش مفهوم بود منته یبرا یول گران،ید یطور نامفهوم برا
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ثُمَّ  اتُهُیَکِتَابٌ أُحکِمَک آ»بعد از آن  لفظ،بدونِ  ان یمجمل، به صووووورت مختصوووور، اح
 .(1)هود، «ریاَبِ مٍیفُصِّلَک مِن لَدُن حَکِ

 غمبریعموم ، بر پ یقبل از قرآن یانیمخصوص ، و اقراء وح یقرآن یانیاقراءِ وح نیبنابر
قدر که به طور اجمال هسک، بُعد دوم  یلهیبُعد در ل کیاسک. بهر وار در دو بُعد شده

در  نجا،یدر جنگ، در صوول ، در ا نه،یو سووه سووال که در مکّه، در مد سووکیدر طول ب
 .شدیم یآنجا بر حضرت وح

َسخ مِن آ» حاال، سک؟ آ یتیچه آ ةیآ نیا «ةٍیَمَا نَن سک: آ ة،یا سول کِیمطلق ا  کیآ ،یر
اهلل هستند، معجهاتِ  اتیاود رُسُل؛ آ ،ینیع کِیآ ،یلفظ کِیکه معجهه اسک، آ یرسالت

ُسل؛ آ ُسل؛ آ یِانیاهلل هستند، کتب وح اتیرُ سبک  ایاهلل هستند. آ کیرُ ساء ن سخ و ان ن
چه در قرآن نسووبک به اودِ قرآن،  ةیّلفظ ةِیافتد؟ بله، ما ننسووخ من آیبه همه اتفاق م

دارد نسبک  ینسخ میابراه عکیا ر شر. مثالً یچه در قرآن نسبک به سائر کتب آسمان
حُفِ نوح، ا یبه بعضوو انسوواء. و ا ر  اینسووخ اعم اسووک از نسووخ مذکور  نیاحکامِ صووُ

حُف دارد، شوور یانیجر نیچن یموسوو عکیشوور  یانیجر نیچن یسوویع عکینسووبک به صووُ
نسووبک به تمامِ کتب سووابقه دارد؛  یانیجر نیقرآن چن عکینسووبک به تورات دارد؛ شوور

 .شودینسخ م ای شودیانساء م ایتمامش هم انساء اسک و هم نسخ اسک. 

 

 و انساء نسخ

ساء چه فرق حاال، سخ با ان سخ هم معلوم  ین سک و نا سوخ معلوم ا سخ، من دارند؟ در ن
ساء منسوخ معلوم ن داد.  میاواه لیناسخ معلوم اسک که تفص یول سک،یاسک. در ان

 اتیآ ،یلفظ اتیمعلوم اسوووک، آ ةیآ یِاز معان یدر بعضووو ةٍیما ننسوووخ من آ نیال اح
که « أو نُنِسهَا ةٍیَمَا نَنَسخ مِن آ»کتاب نوح  م،یتورات، صحف ابراه ل،یقرآن، انج یِلفظ

را نسووخ  یقبل ؛یبعد عکیچه در شوور عکیبوده اسووک؛ و چه در اودِ شوور یقبال حکم
 عکیاز شر یاحکام ای یحکم عکیشر نیدر ا ایتناسخ اسک  عکیدر اودِ شر ایکرده؛ 

 .اسک یحکمک ربّان یبر مبنا نیقبل نسخ شده، و ا

 

در  یمماثل اسووک. مثالً حکم ایاسووک  یتکامل ایبلکه  سووکین یتناقصوو یربّان حکمک
شر نیبوده، ا ر ا میابراه عکیشر شود  عکیحکم در  سخ ب  ای دیآیمثل او م ایتورات ن

فالن  میمثالً فالن واجب، در صووووحف ابراه د؟یآیمثل او م یبهتر از آن، در چه بُعد
سک، ع شک نیهم نیشکل بوده ا  یکیهر دو  یِمُؤدّا یعنی د،یآیم یگرید لواجب به 
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منها  ریبخ کهنیا ایمثلها اسووک.  نیفرق دارد، ا گریاسووک،  رچه شووکل آن با شووکل د
بوده  نیتراش کاملز آن اسووووک؛ چون آن در زمانتر ا( اسووووک، کاملیبهتر از آن )قبل

 .( اسکیگرید هی)چ یگریبه نحو د نیترکامل یدر زمانِ بعد یول

 

هر ه نبوده  عکینقا شوووور یجهالک، بر مبنا یعدم حکمک، بر مبنا یبر مبنا نسووووخ
سخ تبا سخ کلّ  ، چه ن سک. ن شد، چه تبا یکلّ نیا شد،  یجهئ نیبا سخِ عام با شد، ن با
 اینسووخ  نیکه دارند، ا یها، با درجات و مراتباز نسووخ ینسووخِ مطلق باشوود، هر نسووخ

سوخ را در بُعدِ بازده شکل آورد؛یم یمماثلِ من بهتر از آن  ای کند،یفرق م یو در بُعد 
هَاج  وَلَو َشاءَ لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم ِشرعَةً وَمِن»که  نیامتحان اسک. کما ا یرا. و هر دو برا

( اصووووالً و کلّ  احکامِ 48)مائده،« مَا آتَاکُم یفِ بلُوَکُمیَاللَّهُ لَجَعَلَکُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَکِن لِ
بشود، چه کم بشود، چه مماثل باشد،  ادینسخ بشود، چه نسخ نشود، چه ز چه یاله

اصل امتحان اسک، اصل دوم که  کیچند اصل اسک:  یدارا یحکمک ربّان یبر مبنا

 .اسک یربّان یمقدّسه عکیاسک عمل کردن به شر یاصل محور

 

 «ةیما ننسخ من آ» هیدر آ اتیآ انواع

 دیآیمماثلش م ای« مِنهَا أو مِثلِهَا رٍیأو نُنسِهَا نَأتِ بِخَ ةٍیَمَا نَنسَخ مِن آ»: یلفظ کِیوووو آ1
صورت، عوض  نیا یبرا دیآی. مماثلش مدیآیبهترش م ای ضوع از نظر  که حکم و مو

تر، تر، راحککه حکم واسووع دیآیبهتر م کِیاسووک. آ کسووانی یاز نظر مُؤدّ کنیشووده ول
سب ترمانهیحک تر،یعمل صو منا سک. ما تف سخِ داال لِیتر ا سه یِتنا  یقرآن را به جل
 .میکنیبحث م اتیآ نیو حاال راجع به ا م،ی ذاریبعد م

 ای یقبالً بوده، معجهات بعد ی)که( معجهات )هستند(. ا ر معجهات ةیّرسال ةٍیووووو من آ2
 .سکیها نهاسک، و کمتر از آنبهتر از آن ایهاسک مماثلِ آن

ُسل که م ،یرسول ةٍیمن آ -3 ُسل، مخصوص  اولوالعهم من الرُّ رسولِ  ای ند،یآیچون رُ

 .تر از آن اسکبرتر و باالتر و مهم ایاسک و  یمماثل قبل یبعد

و معجهاتشان در  اءیانب یکیدر دو بُعد اسک:  اءیو اودِ انب اء،یمعجهاتِ انب نیا نیبنابر
 کِیوال ریعهم که رسوووالک غ یّول ریغ اءیعهم که پنج نفرند. دوم انب کِیبُعدِ رسوووالکِ وال

 .عهم دارند
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 آنها نه ریبرتر هستند اما غ اینسخ به مماثل  هیاولوالعهم شامل آ اءیانب

 ای یبرتر، سوووّم ایاسووک  یمانندِ اوّل ای یعهم هسووتند؛ دوم کِیوال یِکه دارا یائیانب در
قاطعِ  لِیبرتر از کلّ اسووک. دال یو پنجم طورنیهم یبرتر، چهارم ایاسووک  یمانندِ دوم

صلّنییّبر برتر بودن ااتم النب یقرآن سلم( بر کلّ پ هیاهلل عل ی) اولوالعهم  امبرانِیوآله و
بوده اسووک؟  یبرتر از موسوو یسوویع ایآ کنیول م؛یدار ادیاولوالعهم ز ریتا چه رسوود به غ
 اءیانب نیبرتر. پس در ب ایمماثل اسک  اینبوده چون  ترنییقطع  پا سک،یچندان معلوم ن
کمتر  ایمثلّث مختصووور اسوووک:  نی)عقال( در ا یقبل یِّمثل نب یبعد یِّاولوا العهم هر نب

هسووک. و در  ان یبرتر اسووک که اح ایهسووک،  ان یاح کهبرابر اسووک  ای سووک،یاسووک که ن
از هر  فیاز قرآن شر یوآله وسلّم( بر حسب نصوص هیاهلل عل یااتم)صلّ غمبریمورد پ

و همه  یااالق ،یاحکام ،یرسول، از نظر علم کیّمعجهه، شخص عک،ینظر، از نظر شر

 .عهم اسک کیوال یدر بُعدِ رسالک ها نیتر اسک. ابر هیچ

ُسل کِیوال رِیغ یِرسالک ها امّا  ستند،ین گریکدیعهم هستند؛ همهمان  اءیکه اول یعهم: رُ
و  اءیانب نیهمهمان هسووووتند. ا هانیعهم، ا یّول ریغ اءِیها انبرسوووول و باالتر از آن یول

انسووواء  ای شووووندیانسووواء م ای ندیآیم یو بعضووو روندیم یرسووولِ هم زمان که بعضووو
که در  یائیکه انب نیا ی. براریمنها اسک؟ نخ ریهم مثلها و ا جا نیدر ا ایآ شوند،ینم

الم(  هی)علمیزمان ابراه  د،یآیم یگریو د ردیمیم یکیبودند  یبعد از آن، نب ایالسووووّ
کمتر  ردیمیکه م یرسول نیا ایاسک:  یسه بُعد نیا ،یگریبعد از د شودیزنده م یکی

سک  یاز قبل سک  ایا ساو ایبرتر ا شده؟  نیمنها در ا ری. پس چرا مثلها أو ایم مورد ن
منها در بُعدِ اعجاز اسووک، در بُعدِ مقام و رسووالک اسووک، در  ریکه مثلها أو ا نیا یبرا

 یدیاولوالعهم احکام جد ریغ اءِیچون کُتبِ انب سوووک؛یبُعدِ کتاب اسوووک. در بُعد کتاب ن
 یهااحکام کتاب نیّدهنده و مب  یاولوالعهم مروّج و توضووو ریغ اءیندارد، بلکه کُتبِ انب

 .سکیمنها ن ریمثلها اسک و ا نجایا نیاسک. بنابر یعهم قبل کیوال

ل اله نیا و اولوالعهم بودند صووود در  یّدو نب نیب ایاولوالعهم  اءیکه در زمان انب یرسوووُ
برابرند، چرا؟  یبرترند، بعض یکمترند، بعض یبلکه بعض ستندیمنها ن ریصد مثلها أو ا

 نیعهم از ب یّول ریغ اءِیزمان کلّ انب کیزمان هسوتند. بله، ا ر در  کیکه در  نیا یبرا
منها  ریا ایمثلها هسووتند  ای هانیا ندیایب یگریعهم د یّول ریغ اءِیانب شیرفتند و به جا

و رسوول مادون هم  اءیوجود دارد، انب مانیوجود دارد، سوول یکه مثلّث یدر زمان کنیول
مادون بودن اشووکال ندارد، برابر بودن اشووکال ندارد، برتر بودن  نجایوجود دارد، در ا

 یاله عِیاولوالعهم که رأس قواعدِ شوووورا اءیان انبیاشووووکال ندارد. پس در بُعد اول در م
همهمان با هم  که یمنها، و با تفاوت زمان رٌیا ایمثلها اسووووک  ای هانیهسووووتند در ا
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موجب اسووووک که  میدر بُعد رسووووالک بودند. پس رفتنِ ابراه نهیاند  رچه هم زمنبوده
وآله  هیاهلل عل یصووولّ)نیّیتا ااتم النب نیبرتر، و همچن ایبرابر باشووود  ایبا او  یموسووو

 .وسلّم(

 

 اسک یاله امبرانیبرتر از همه معجهات پ نییااتم النب یمعجهه

 

اولوالعهم. در  ریغ ایاولوالعهم اسووووک  اءیمعجهاتِ انب اینظر معجهات، معجهات هم  از
. سوووکیبهتر؛ کمتر ن ایاسوووک  یمانند اول ایدوم  یّاولوالعهم، معجهاتِ نب اءیمعجهات انب
الم( که از معجهاتش کشووت هیمثالً نوح)عل  ایتر اسووک نجات مهم یِکشووت ایبود، آ یالسووّ

 یاز نظر صووورت، مانند کشووت یمی رچه معجهاتِ ابراه ؟یمیمعجهاتِ ابراه یایقضووا
نسوبک به  یموسو نیبرتر بوده، همچن ایهمانند بوده  ای رتینجات نبوده، امّا از نظر سو

اهلل  ی)صوولنیّیو برتر، ااتم النب نیچنو هم ینسووبک به موسوو یسوویع نیهمچن م،یابراه
از کلّ  یاز هر جهت نییّبااتم الن یِانیپا یرسوووالت یوآله وسووولّم( اسوووک. معجهه هیعل

 .معجهات برتر اسک

 یبوده ول عکیبوده و منفصووول از کتاب و شووور یمعجهات جسووومان اءیمعجهات انب کلّ
اسوووک که اود قرآن  یو احکام یو معرفت یو علم یمعنو یاسوووالم، معجهه یمعجهه

َا عَلَ کفِهِمیَأوَلَم » دیفرمایم َّا أنهَلن َابَ  کَیأن نابر51)عنکبوت، «هِمیعَلَ یتلَیُالکِت  نی(. ب
 انیدر م کنیمنها اسک، ول ریا ایمثلها اسک  ایاولوالعظم  اءیانب انِیمعجهات در م نیا
ها ن گریزمان بودند؛ د کیاولوالعهم که  ریغ امبرانیپ عدِ بلکه در زمان  سووووک،یمِن ب

 کیطور معجهه دارد، لوط  کیطور معجهه دارد، داود  کی مانیهسووتند. سوول گریهمد

 .برابرند یعضب شترند،یب یترند، بعضکم یطور معجهه دارد و بعض

 

 :باشدیکه مستفاد از ما ننسخ منها م اتیمثلّثِ آ نیا و

قرآن نسبک به اودش، تورات نسبک به  ؛ی: درونیو چه برون ی: چه درونیلفظ هیو آ1
و  یونچه در اش،یعهم نسووبک به قبل یّمسووتقلِ ول عکِیهر کتابِ شوور ؛یاودش. برون

َسخ مِن آ»اسک که  یلفظ اتیآ یچه برون ِسهَا ةٍیَمَا نَن : اود یرسول اتیووووو آ2«. أو نُن
 : معجهاتیرسالت اتیو آ3رسل 
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سه آ ةٍیآ نیا سک و منحصر به آ هیهر  شامل ا سالت یهیآ ای یلفظ یهیرا   یهیآ ای یر
 .سکین یرسول

 .دییبفرما انیآقا دهمیورحمة اهلل وبرکاته، حاال من  وش م کمیعل والسّالم

 

 کیزمان  کی یعنی شود،یکه به حساب زمان نسخ م یاتیبه چه معناسک؟ آ کیّریا]
نسخ به حساب زمان اسک،  نیجا دارد، ا گرید یهیآ کی گریبجاسک در زمانِ د یاهیآ

 [.ندارد کیّریپس ا

 

اسووالم که  عکِیمثالً شوور یکه در بُعد تکامل نیا یعنی کیرینسووخِ مماثل هسووک، ا نیا
بهتر اسک؟ از معجهات  یموس یاز عصا یقرآن یمعجهه ایاسک؛ آ عیاکملِ شرا عکِیشر
 عکیشر عک،یشر نیکه ا نیا یالسالم(؟ بله بهتر اسک. چرا بهتر اسک؟ برا هی)علیسیع

اش معجهه دیکه با یعتیاجرا شود. شر دیها بازمان یاسک که در همه یانیو پا نیآار
اش در اودِ کتاب و معجهه دیبا طورنیها اسووتمرار داشووته باشوود، همزمان یدر همه

( دیفرمایقرآن م نکهیجدا بوده اسک، )کما ا اءیمعجهاتِ سائر انب کنیباشد؛ ول عکیشر
س سیفرقانِ )مو سک(. اما قرآن هم  ودهکتاب و فرقانش جدا ب یعنی ،ی( و توراتِ )مو ا

باشد الزم اسک  یاسالم جسمان عکِیشر یمعجهها ر  ریفرقان اسک و هم قرآن. و نا ه
سان سالتش را( بفهمند )و نت غمبریکه زمان پ یکه فقط همان ک در  هیّ( بقجت یبودند )ر

 ...بماند یدستشان اال گریحاجات و تکامالت د یِعلم و ترقّ یِعقل و ترقّ یِترقّ


