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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
هایی است  از وعده ،ایارض تکليف در یک زمان آیندهکل وراثةاألرض به عنوان 

 نبيتينهتای بته و وحی يتيننباستاار کتل که حضرت اقدس حق سبحانه و تعتالی در 

د بيان فرموده اس . منتها در قرآن شریف که آخرین کتاب آستمانی است  ؤکطور مبه

ایتن  اینکتهصراح  و تعداد آن و تبيتين آن بته دنتد علت  بياتتر از است . از  ملته 

اسالم مربتو  است  و  به خصوصِ ي اهلل به عنوان حاکمق شریعةحقوراثةاألرض و ت

هتا وحی آن شامل تمام وحی ،یف که آخرین کتاب آسمانی اس قرآن شر اینکهدیگر 

 و اضافه اس . 

وَ لَقَتدْ » :که از آیات آخرین ایتن ستوره است  105ه آی ،انبياءه سوره مبارکه این آی

الِحُونَ شتود متراد از نمی« كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّْكرِ أَنَّ اْلأَرْضَ یَرِثُهتا عِبتادِ َ الصتَّ

نتاوینی کته مربتو  بته عکتل  ا فقط زبور داود باشد. ما یک تحليلی در زبور در این

در قترآن شتریف شت   کردیم کته ر و کتاب منير و قرآن و وحی و صحياهبيّنات و زُب

که این شت   هت   کردیم آیات مبارکات قرآنکل تعبير اس . یک بررسی کاملی در 

مطلت  بترای متا از دور روشتن بتود و از و ایتن  ،دارد نبيتينرا بر مبنای وحی بر کل 

 تا در انحصتار زبتور داود باشتد. شود لات  زبتور در اینتر شد که نمینزدیک روشن

اند و ممتان انتد و نوشتتهایم و دیگتران ماتهکتردهبرخالف آنچه ما همياته ممتان می
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س  بلکه ني نام زبور در انحصار زبور داود امابلی کتاب داود نام زبور دارد،  ،اندکرده

کت  آستمانی را شتامل است  و از کل ر در دند  ای قرآن شریف این نام به تعبير زُب

 کنيم.نظر معنای لغوی زبور هم دنين اس  که عرض می

الِحُونَ» ایتن « وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِتنْ بَعْتدِ التذِّْكرِ أَنَّ اْلتأَرْضَ یَرِثُهتا عِبتادِ َ الصتَّ

الِحُونَ»ألرض در قرآن شریف نسب  بته اارث« یَرِثُها» دو  تا ککتر فقتط « عِبتادِیَ الصتَّ

 قتاََ مُوست » اعراف اس :ه سور 128ه انبياء اس  و دوم آیه شده اس . یکی همين آی

 حتیدون شدیدترین اقوام که زیر یوغ فرعون بودند و « لِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بِاللَّهِ وَ اْصبِرُوا

اند و ت مدیتدی داشتتهن کنيز و غتالم فرعونيتان را در متدعنوا هاها و مردهای آنزن

 ا زیر ظلم ممتد و مستمر فرعون و فرعونيان بوده اس ، این اسرائيلبنیتمام نواميس 

الِحُونَ»األرض را از برای وراثةه زمينه اس  که پروردمار عالم این وعد  1«عِبتادِیَ الصتَّ

ظلتم بستيار زیتاد ه زمينت ،بلکته زمينته ،نيس  لاسرائيبنیقطعًا در انحصار  امابدهد. 

تَعينُوا بِاللَّتهِ قتاََ مُوست »فرمایتد: اس  کته می قتوم موستی  آنکتهبعتد از  2«لِقَوْمِتهِ استْ

و رحمتتی  شتودمی رویم خطتر بياتتر و ضترر زیتادترما هتر دته  لتو متی :مویندمی

عتام است  کته  و تهٍب رسل دنين  ریتانیکل نسب  به  اینکهکنيم. کما مااهده نمی

ایتن  3«حَتَّ  إِکَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا  اءَهُمْ نَْصرُنا فَنُجِّيَ مَتنْ نَاتاءُ»

 های آن با هم فرق دارد. دارد. منتها موارد آن در انبياء و زمينه ي کلّ

ر بتعدی اس . در بُعد ایجابی کته و بُد« لِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بِاللَّهِ وَ اْصبِرُوا قاََ مُوس »

هایی که نستب  مقام ایمان باقی ماندند و در بُعد سلبی که ایمان شما را آن ناراحتی

دطتور  « لِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بِاللَّهِ وَ اْصبِرُوا قاََ مُوس »سل  نکند.  ،کندمی تو هبه شما 

ل  اس . ارض هلل اس . کتدام أرض  متراد از مطه مقداین م« إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ»باارت. 

 ا مورد نياز نيست  کته بته عنتوان عالم و ود در اینکل عالم و ود اس ، کل ارض 

بلکه مراد از ارض، ارض تکليف اس . دون در ارض تکليف است   .مه بحث شودقدم

هتا در طتوَ مبتالهای بته ظلمکل های فرعون شدند و مبتالی به ظلم اسرائيلبنیکه 

ارض، ارض تکليتتف استت ، ارض  ،ادها و غيرهتتاهتتا و نمرودهتتا و شتتدّاریخ فرعونتتت

عام نيس  بلکه مراد ارض تکليف اس .  و هٍکون  هر ساکنی نيس ، ارض خلق  بس
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مطلت  است . ارض تکليتف مِلتک ختدا است  و در تحت  ه مقداین م« إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ»

لک خدا که نسب  به ارض تکليف است ، این مِلک خدا و مُ اینکهمُلک خدا اس . الّا 

 دارای دو مرحله اس :

ها از آدم تا خاتم تا و رسال امتحانی متواصل در طوَ تاریخ تکليف ه یک مرحل

انبياء و سایر معصومين و مؤمنين بتر  ،مطلقه ی های بسيار زیاد که به طور اکثرتمد

قی ظاهری حقت ي مورد ظلم و ناراحتی بودند و حاکمخود حس  در ات مونامون 

ی ارض است  کته از اواله نمودی نداشته اس . این مرحل العالمينربخار ی شرایع 

 آخرین اس . ه آغازین زمان تکليف و تاریع شرایع تا مرحله مرحل

دوم این اس  که خداوند در یک زمتانی همتين ارض تکليتف را دو بُعتدی ه مرحل

 امتااست  و بُعتد تاتریع است .  اولی ارض تکليف یتک بُعتدیه خواهد کرد. در مرحل

انتد. ایتن ارض و ستتتی بوده يت اهلل دائمتًا در نتاراحتی و در مظلوم حاملين شریع ِ

شتریع  بتر کتل ارض تکليتف از  ي ارض حاکم اماتکليف اس  و ارض تاریع اس ، 

 آغاز تا زمان آخرین نبوده اس .

یف و ستایر در زمان آخرین که بر حست  باتارات بستيار زیتادی در قترآن شتر اما

استمرار رسال  آخرین  اوَبُعد  :شوداین ارض تکليف دو بُعدی می ،کت  انبياء اس 

کتل ق بتاتيدن و نقت  دادن ایتن باتارت در حقباشد و بُعد دوم ت يهکه رسال  قرآن

طتور نيست . حتاال این« اْصبِرُوالِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بِاللَّهِ وَ  قاََ مُوس »عالم تکليف اس . 

ندارد که در زمان شما باشد، در زمان شما مقداری اس ، ولی  لزومی«  اْلأَرْضَ لِلَّهِإِنَّ»

از دست  فرعتون راحت  شتدند،  اسرائيلبنینبود، « یُورِثُها مَنْ یَااءُ»در زمان شما که 

در ارض ه ها هم فسادهای زیادی بود. ایتن ستلطولکن در خود آن ،نجات پيدا کردند

نبود و درصد آن  صددرصداهلل  ق بتايدن شریع ِحقدادن و تتکليف به عنوان نق  

 نبود.  هم زیاد

آیتات وراثت  ارض نستب  بته حتق « إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهتا مَتنْ یَاتاءُ مِتنْ عِبتادِهِ»

بنتدمان  امتااالرض است ، سبحانه و تعالی بسيار اس ، خداوند به معنای ختود وارث

ها و ی دته  یعنتی در ایتن ارض تکليتف کته ستلطهیعن ،صالح خدا وارث ارض شوند

به دست  شتياطين ه مطلق ی ها و ناوکهای کلمه غالبًا در اکثرها و فرماندهیمدیری 

های فستاد در یتک تمام سلطه 1«إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها»؛ «عَلَی مُتتَلفَ دَرَکاتِهِم»اس  
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 .رودم و انحراف و ناصالح از بين میهای فساد و ظلسلطهکل رود. ای کنار میآینده

، عاقبت   تاکتدام عاقبت   همين« إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَااءُ مِنْ عِبادِهِ وَ اْلعاقِبَتةُ»

عتالم تکليتف در کتل زندمی آخرین. زندمی آخترین در « الحياة العاقبة»  ا. یعنیاین

هتتا، ها، ماَقبتتل از آن فرمانتتدهیطتتور نيستت . قتتين استت ، قبتتل از آن ایننحصتتار متا

ار و منحترفين ها بياتتر بترای کاتها، نعم راحتیها و ها، ناي  و فرازها، فرحقدرت

، بُعد دوم «یُورِثُها مَنْ یَااءُ مِنْ عِبادِهِ»بُعد اوَ  این وعده دارای دو بُعد اس : امااس . 

 .128ه اعراف، آیه سور«. وَ اْلعاقِبَةُ لِْلمُتَّقينَ»این بُعد اس  ه که تکمل

 عنتوان اوالًکلّی نسب  به ش  عنوان خواهيم داش . آن شت  عنتوان  ما یک نظر

قترآن کتل های متتلتف در با صيغه« زُبُر»و لا   «الزَّبُورِ»زبور اس . لا  زبور و لا  

بته  ،در نظر بگيریمرا انبياء ه سور 105ه توانيم فقط آیشریف به ده معنا اس   ما نمی

زبتور داود  «ورِبُتزَّال»ها در مغز متا آمتده است  کته ها و ماتهآنچه که از نوشته حساب

عوامل درونی و عوامل برونی بر حس   .حق نداریم ،طور معنا کنيمآیه را این و اس 

دور از آنچته را کته مصتطلح قترآن شتریف  متا، ا تهادات خود ما یا تقليدهای ختود

 و لغات قرآن باشد تا ده رسد به  مالت قرآن. الااظ حتیتواند ماسّر اس ، این نمی

مویيم زبور، زبور نظر کنيم می« وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّْكرِ»ه امر ما به آی

روم بته ختاطر ایتن نيست  کته که من مدام ایتن طترف و آن طترف متیداود اس . این

قتدر در اکهتان و بينيد مطلت  آنمی نتير. دون ،خواهم ممراه باشم یا ممراه کنممی

مطلت   امتاکنند زبور، زبور داود است . ها محکم اس  که همگان تصور میدر نوشته

 ،طور نيس . بعضی مطال  در فقته است  کته از نظتر حکمتی یتا تتاریتی یتا غيتراین

ه کنتد دنبتاَ آن نترویم. دنبتاَ ادلتیقدر بين مسلمين ضروری اس  که آدم فکتر مآن

ر و بتا کمتاَ حکم ديس . ولی وقتی با کمتاَ تأستف و تتأث این لا  و این نرویم که

بينيم آن مطلت  ختالف ایتن رویم، میاهلل میخوشبتتی دنباَ دليل صحيح از کتاب

 اس . 

بنابراین ما نه تنها در مطالبی که بين علما ماهور و ا ماع است  و اطبتاق است  

از آغاز باید کتاب شریع  اسالم را باید شک کنيم، در ضروریات هم باید شک کنيم. 

به عنتوان حاشتيه  ،مطالعه کنيم، درس  مطالعه ناده اس ، در حاشيه هم نبوده اس 

باشتيم، درصتد  صددرصتدختواهيم مستلمان هم مورد قبوَ نبتوده است . امتر متا می

تتوانيم بایتد  ایی که میتا آن ،معرفتی قرآن و ایمان به قرآن برای ما خيلی باال باشد

ها؛ نه عوامل درونتی و بيرونتی کته آغاز قرآن را مطالعه کنيم نه مانند سایر مطالعه از
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ممراهتان بتودم منتهتا درصتد آن کتم بتود. امتر  ءحواس ما را پرت کند. خود من  تز

درصد  پانزده، دهدرصد اس ، ما  شص درصد اس ،  پنجاهدرصد اس ،  نودممراهی 

یتا تحقيقتًا کته روی آیتات تقریبًا ساَ  هپنجاممراهی داشتيم به ده حساب  از آغاز 

بعضتی مطالت   ،و نوشتتن و تتدریس و بحتث داشتتم دقت مبارکات قترآن مطالعته و 

ولی بعدًا  ،رودنمی صددرصدبود، انسان به دنباَ مطال  ضروری  صددرصدضروری 

کتل عملمتای ستنّی، کتل علمتای شتيعه، کتل هایی اس  که در ميتان فهميدم ضروری

بينيم خالف خالف آن ضروری اس  که امر مرا عه کنيم می اما ، علمای فریقين اس

 آن ضروری اس . 

وَ لَقَدْ »( اس . عج) األمرصاح از  مله موضوعات تاریتی که مربو  به باارت 

زبتور داود است   در نُته  ،«الزَّبُورِ»ده کسی ماته اس  « كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّْكرِ

است ، هتم  متع زُبُتر و هتم « الزُبُتر»یف زبور ککر شده اس . ها   تا  ای قرآن شر

 زبور داود باشد. « ورِالزَّبُ»معنای زبور، هم  هات دیگر منافات دارد که معنای اصلی 

از  مله احتماالت این اس  که دنين احتماَ دارد، دنان احتماَ دارد کته  البته

زبتور داود  37ت است . در فصتل باتار ایتن در ضمن احتماالت زبور داود هم مورد

بته ایتن  اماآیه تکرار شده اس ، کمتر تحریف شده اس .  دهلاین باارت در حدود 

هتای انبيتاء ایتن باتارت نيامتده است . از ر و ستایر کتابمعنا نيست  کته در ستایر زبت

استالم  اینکتهمسلّمات و از ضروریات اس  که در ابعاد مونتامون رستالتی نستب  بته 

هتای وحتی ایتن باتارت آمتده کتابکتل باشتد و در  شموَ هاناهلل  عزیز و شریع 

ولتی ایتن  ،ریتف شتده است حشده اس ، زیتاد ت تحریفشده اس ، کم  تحریفاس . 

متا –کتاب آدم، کتتاب ادریتس  حتیکت  انبياء کل باارت نسب  به دول  آخرین در 

مو تود  ،فترعکت  انبياء اصتل، کتت  انبيتاء  -در باارات از کتاب ادریس نقل کردیم

 اس . 

 یک بحثی در این ش  عنتوان داریتم. قترآن، زبتور، صتحياه، کتتاب، ککتر، اوالًما 

کنيم کته تعتداد آیات مبارکات قرآن تاتي  میکل این ش  عنوان را وقتی در  .وحی

طور نباشد که آقایان مرا عه کنند و خوب اس  با هم کار کنيم. این نوشتم،آن را هم 

باید با هتم کتار کنتيم و  ،ویيد و بنده موش کنم و بتوابم. نتيرمطل  را شما بگه هم

از ایتن  ،یک کارهایی اس  که روی قرآن شریف ناده اس  و یا کتم کتار شتده است 

  آید. ه  مطال  کاَ و نارس به دس  می
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کنيم که یعنی فقتط همتين کتتاب ایم و می ما از لا  قرآن همياه ممان کردهاوالً

 :استراء دارده مبارکته در نمتاز صتبح در ستور حتتیی خواندنی. اس ؛ نتير. قرآن یعن

مْسِ إِلتت » الةَ لِتتدُلُوَِّ الاتتَّ قِ اللَّيْتتلِ وَ قُتترْآنَ اْلاَجْتترِ إِنَّ قُتترْآنَ اْلاَجْتترِ كتتانَ  أَقِتتمِ الصتتَّ غَستتَ

قرآن فجر این قرآن نيس ، فجر خواندنی اس ، نمازها همه خواندنی اس ،  1«مَْاهُودًا

نماز فجر که صتالة صتبح است   اما ،دو رکع  اس  اینکهتر اس ، با بعضی خواندنی

دو « وَ قُترْآنَ اْلاَجْترِ»های دیگتر خوانتدنی نيست   تر اس  و الّا مگر نمازاین خواندنی

در روای  دارد و « وَ قُرْآنَ اْلاَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اْلاَجْرِ كانَ مَْاهُودًا»ککر شده اس   مرتبه هم

ه کننتد و هتم مالئکتلليل مااهده میکه صالة فجر را هم مالئکه  مطل  خوبی اس 

دو رکعت   .نهار. دون نه ليل اس  و نه نهار اس ، هتم ليتل است  و هتم نهتار است 

دته موقعی قرار مرفته اس  که خداونتد دو مرتبته در یتک آیته  در این نماز اما ،اس 

هُودًاوَ قُرْآنَ اْلاَجْرِ إِنَّ قُترْآنَ ا» :داردتعبير عالی  درست  است  کته در «. ْلاَجْترِ كتانَ مَاتْ

در بعضتی  اهتا ایتن  اما ،متتلف ککر شده اس   ای قرآن ق، ر، ا، ن با صيغ هاتاد

« وَ قُرْآنَ اْلاَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اْلاَجْرِ كانَ مَْاهُودًا»: 78ه ، آی17ه قرآن نيس  و همچنين سور

 عَلَيْنتا إِنَّحَرَِّّْ بِتهِ لِستانَ َ لِتَعْجَتلَ بِتهِ   ال تُ»: 17و  16آیه  )قيام (، 75ه یا در سور

یعنی قترآنِ قترآن، یعنتی خوانتدن قترآن. ایتن « قُرْآنَهُ وَ» همين قرآن اس « هُ»، « َمْعَهُ

یعنی خواندن این قرآن. خداونتد دو بتار ایتن « قُرْآنَهُ وَ»قرآن نيس ، این خود  «قُرْآنَهُ»

 برئيتل وحتی کترده است ، ه را به وسيل تماصّال آیات البتهقرآن را خوانده اس  و 

 آیات محکمات بحث دیگری اس . 

آن را عرض  ،معراج اس ه مبارکه اس  و ليله قدر اس  و ليله محکمات که در ليل

ختدا دو  2«كِتابٌ أُحْكِمَْ  آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَْ  مِنْ لَتدُنْ حَكتيمخ خَبيترخ»کنيم. این قرآن نمی

را خوانده اس ، یک مرتبته بته حستاب نتزوَ، یتک مرتبته بته حستاب  «فُصِّلَْ »مرتبه 

 اس . « اهلل مِن»اس ، تأليف هم « مِن اهلل»َ نزو اینکهکما  ،تأليف

قترآن شتریف است ، بترای کتل در  اوَه شواهد یا شاهد در ه این آیه که از  مل

نزیتل هتم طور هم که تمو ود از خدا اس ، همان تأليف قرآن هم به این ترتي ِ اینکه

حصتر است ، شتریک  « َمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ   بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَ َ بِهِ تُحَرَِّّْ ال»از خدا اس  

شتریک است ، نته  زید بن ثاب ندارد. نه عثمان شریک اس ، نه علی شریک اس ، نه 
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نيس ، « هُفَاتَّبِعْ»، «قُرْآنَهُ عْفَاتَّبِ قَرَْأناهُ فَإِکا   قُرْآنَهُ  َمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ»پيغمبر شریک اس . 

خوانيم. هم در ماردات و هتم در طور که ما میاس ، خواندش را همان« قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ»

 «.قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ»تعریف 

 عَلَيْنا إِنَّ»قرآن ه قرآن یا دهار  مله آیه اضافه بر این سه  مل هاتادو نيز از این 

وَ » تا ککتر شتده است . دو مرتبه قترآن در این« قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَْأناهُ إِکافَ   قُرْآنَهُ  َمْعَهُ

 دو مرتبه ککر شده اس ، این دهار مرتبه.  1«قُرْآنَ اْلاَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اْلاَجْرِ كانَ مَْاهُودًا

 66ای که لا  قرآن در قرآن شتریف است  کنتار رفت ، مرتبه هاتاددهار مرتبه از 

رساند کته تمتام مرتبه سه بت  اس . یک بت  به طور صریح می 66شد. این مرتبه 

هتای وحتی قترآن است  و یتک بتت  بتته طتور اشتاره و تلمتيح است  کته تمتتام کتاب

 ختاصّ ،های وحی لا  قرآن اس  و یک بت  که بت  اعظم اس ، لا  قترآنکتاب

قترآن  تترینِمهمم قرآن اس ، ه  وحی اینترینِبه این قرآن اخير اس  و درا  هم مهم

است ، هتم  ایتن تترین صتحفاست ، هتم مهمایتن به عنتوان کتتاب خوانتدنی وحتی، 

تترین مهم اینکتهاس  منتها اضتافه بتر  این ترین زبوراس ، هم مهم این ترین ککرمهم

مرفته است ،  ي لمدر این کتاب شریف حال  عَ قرآن و ککر و وحی اس ، لا  خاص

طتور راد از قرآن غير از این قرآن اس . بعضتی مواقتع اینباید قرینه داشته باشيم که م

 شود.می

لا  قرآن در این قرآن  خاصزند. استعماَ بعضی مواقع مجاز از حقيق   لو می

های وحی است  بتر حست  حقيق  نيس ، این مجاز اس . دون قرآن تمام خواندنی

ختصتاص پيتدا کترده در این قترآن ختاص ا اماخوانيم. آیاتی که صریحًا یا اشارتًا می

ای ایتن مجتاز از اس  و مجتاز است ، ولتی مجتاز اعتالی از حقيقت  است ، بته مونته

حقيق  باالتر رفته اس  هم در استعماَ و هم در مقام و مرتبه که امر بتواهتد متراد 

آن در تعبيتر آقتای خمينتی است . ه خواهد. نمونتاز قرآن غير این قرآن باشد قرینه می

آید، این مجتاز منتهتا بته نظر نمی درامام صادق  ،مویندامام می، هر  ا امام ماته شد

این  ،علما خاک پای امام صادق هم نيستنده عکس آن قبلی اس . این مجازی که هم

کننتد آقتای خمينتی را ر میه شتد، تصتوماتت که مجاز در تعبير ده شد  در تعبير امام

 ماتيد. حاال کاری به اصل و فرع آن نداریم. 
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 ،اشاره دارد یا صراح  دارد که قرآن در انحصار این قترآن اخيتر نيست آیاتی که 

قتاََ الَّتذینَ ال یَرْ ُتونَ »: 15ه یونس آیه سور مرده باالترین قرآن وحی اس . از  مله

 الَّتذینَ«. »دِّلَهُ مِتنْ تِْلقتاءن نَْاستيأَنْ أُبَ لِقاءَنَا اْئ ِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّْلهُ قُْل ما یَكُونُ لي

پتس غيتر از ایتن قترآن « اْئ ِ بِقُرْآنٍ غَيْترِ هتذا» :)ص( عرض کردند اهللرسوَبه « كَاَرُوا

اشتباه کردند که غير این قرآن « كَاَرُوا الَّذینَ» سؤاَ: یعنی یک وحی غير از این. ،اس 

 شود.میکه دليل نرا هم قرآن تصور کردند و تقاضا کردند قرآنی غير از این بياور. این

مطلبتی را نقتل کنتد، حکمتی را، موضتوعی را، « كَاَترُوا الَّذینَ»امر خداوند از   واب:

 یعنی قبوَ اس .  ،ديزی را نقل کند و رد نکند

کند ولی رد هم نمی ،کندخدا از شيطان نقل می 1«وَ قاََ الاَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ اْلأَمْرُ»

و  کند نقل« كَاَرُوا الَّذینَ»هر ديزی را از که خدا طور نيس  این هم درس  اس . این

این قرآن  2«أخرس شيطانٌ اك  عن الحقّالسّ»باطل هم باشد هيچ ديزی نگوید؛ دون 

قاََ الَّذینَ ال یَرْ ُونَ لِقاءَنَا اْئ ِ بِقُرْآنٍ غَيْترِ »کتاب هدای  اس ، کتاب ممراهی نيس . 

« كَاَترُوا الَّتذینَ»این قرآن برای شما سنگين بود. بترای  .دو کار انجام بده« هذا أَوْ بَدِّْلهُ

ها ایتن قترآن ستنگين است ، امن هتم ها، برای استعمارها، برای حماق برای شيطن 

ها و هتا ستنگين است ، فقتهکننتد  بترای حوزهمی رفت ستنگين است . دترا قترآن را 

 الَّتذینَ»نگين است . خيلی سترود. ها کنار میها و منطقرود، فلساهها کنار میاصوَ

منتها اسم  3«عَْنهُ یَْنأَوْنَ وَ عَْنهُ یَْنهَوْنَ هُمْ وَ»که دوستان همين افراد هستند که « كَاَرُوا

ستنگين است ،  ، ایتنغيتر از ایتن بياوریتد« اْئ ِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا»ها فرق دارد. ماتند آن

هتتای متتا را ی متتا را، حر هتتایي و شتتهوات و حيواندارد قتتدر دستتتور شتتود. ایننمی

 آن را کم کن.  یا «أَوْ بَدِّْلهُ»شود. نمی ،محدود کند

قُتْل متا »یک مقداری کتم کتن. « بَدِّْلهُ»یا از ریاه عوض کن یا نه « بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا»

ن تابع وحی هستم، من م« إِلَيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إاِلَّ ما یُوح  أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِْلقاءن نَْاسي یَكُونُ لي

توانم ایتن قترآن را عتوض توانم این قرآن را بردارم و ديز دیگری بياورم. من نمینمی

رگ حيتتات او را  4«    لَأَخَتتْذنا مِْنتتهُ بِتتاْليَمينِاْلأَقاویتتلِ بَعْتت َ عَلَيْنتتا تَقَتتوَََّ لَتتوْ وَ»کتتنم 

                                                           

 .22آیه ابراهیم، . 1

 .384، ص 16ر القرآن بالقرآن، ج یالفرقان فى تفس. 2

 .26 آیهانعام، . 3

 .45و  44حاقه، آیات . ال4



9 

 

ات عقل را دارد، اعقتل باالترین در  اینکه)ص( با  اهللرسوَميریم. امر یک کلمه می

نته بته عنتوان رستال ، بته عنتوان  ،ی محمتد)ص( به عنوان  محمدعالمين اس . کل 

ين و امخرین اس . ولتی ختود او حتق نتدارد ولعالمين من االکل اعقل از  ی محمد

رسوَ نيست ،  گذارد. او رسوَ اس ، رب نيس . ربديزی بگوید و به حساب خدا ب

حق نتدارد واضتح را بته تعبيتر ختود  ،کننداضحات میواز امر سؤاَ  حتیاین رسوَ 

 توحيد اس . ه در سور اینکهکما  ،بگوید

 بَتيْنَ لِتتَحْكُمَ بِاْلحَقِّ اْلكِتابَ إِلَيْ َ أَْنزَْلنا إِنَّا»این رسوَ آنچه که از طرف حق اس  

 يت ، حاکمحکمتی يت حاکم«. اللَّتهُ أَراََّ بِمتا» يت فقتط حاکم 1«اللَّهُ أَراََّ بِما النَّاسِ

اعقل عقالی  اینکهبا  اهللرسوَهای ها و فرماندهیي سياسی، اقتصادی و تمام حاکم

 اس . « اللَّهُ أَراََّ بِما»ها اس ، در  نگ« اللَّهُ أَراََّ بِما»این  ،عالمين اس 

آیاتی که یا اشاره دارد و یا صتراح  دارد  .اس  31ه ، آی(13) رعده دیگر سوره آی

 اینکتهدرا  برای  ،مویندها قرآن نمیمانی هم قرآن اس  منتها به آنکه سایر کت  آس

ها در ات دارد. خواندنی پایين، خواندنی باالتر ها فرق دارد. دون خواندنیخواندنی

کتل لات  وحتی مربتو  بته  اینکتهکمتا  ماتند.وحی قرآن  دارد و به آخرین خواندنیِ

کند، وحی بر نوح و ابتراهيم و کر میدر یک  ا که خداوند وحی را ک اماانبياء اس . 

يْنَا»مویتتد، موستتی و عيستتی را وحتتی نمی اوصتتی؛ وحتتی فقتتط متصتتوص بتته  2«وَصتتَّ

مویتد. دترا  نمی« أُوحتی»، «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّ  بِهِ نُوحًا»اس .  النبيينخاتم

هتيچ ديتزی بله فاضل اس ، در مقابتل امتام  ،این آدم فاضل در مقابل مجتهد عادی

لُأَْف أُمَّتِي عُلَمَاءُ»که . اینشود ما  عالمنمی، فاضل شود ما ندارد، پس نمی  مِتنْ ضتَ

هستتند،  ائمته« أُمَّتِي عُلَمَاءُ»شيخ طوسی و شيخ انصاری نيستند،  3«إِسْرَائِيلَ بَنِي أَْنبِيَاءن

ور است . کته در محت اهللرسوَزهرا )س( اس ، ه معصوم هستند که یکی فاطم سيزده

« إِسْرَائِيلَ بَنِي أَْنبِيَاءن ضَلُ مِنْأَْف» نار سيزدهالزاویه اس ، این رأس او  من که معلمای ا

شود شيخ طوسی، شيخ انصاری افضل از موسی باشد  موستی هستند و الّا دطور می

، زیتاد هتم دارد. در تمتتام صتاح  وحتی است ، او صتاح  وحتتی نيست ، خطتا دارد

 هستيم. ات ما ممراهاسالميه . در همهستيمو ممراه داریم  مطال  ما اشتباه
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  مویندکه می نيس  همين علما اسرائيلبنیاد از انبياء مر -

يِّرَْت بِتهِ اْلجِبتاَُ أَوْ »: 13ه ستور 31ه هستند. آیت ائمهعلما فقط  - وَ لَتوْ أَنَّ قُرْآنتًا ستُ

وَ لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَْت بِهِ اْلجِبتاَُ أَوْ قُطِّعَتْ  »  .اس يهلو امتناع« وَ لَوْ« »قُطِّعَْ  بِهِ اْلأَرْضُ

ی محتاَ است  کته ربتاندر حکمت  « بَْل لِلَّهِ اْلأَمْرُ  َميعًا بِهِ اْلأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ اْلمَوْت 

هتا این خواندنی وحی کوه با یعنی خواندنی رسالتی وحی بارستد که ،خداوند قرآنی

قُطِّعَتْ  بِتهِ »هتا تکتان بتورنتد. خوانتد ایتن کوهتتا پيغمبتر قترآن را میتکان بتورنتد، 

« نَعَتم»را « یَتا الَّتذینَ آمَنُتوا» هتا هتممرده« كُلِّمَ بِتهِ اْلمَتوْت »زمين نابود شود، « اْلأَرْضُ

ی ایتن محتاَ است . ایتن را هتم قترآن ماتته رباندر حکم   اماشد،  واب دهند. می

 اس .

ی محاَ اس  که این معجزات معنوی و معجزات معرفتتی و نرباکه در حکم  آن

قرآن، امر از بصيرتی به بصری منتقتل  العالمينربآیات قطعيةالنزوَ بودن از  ان  

طور که عصای موسی اژدها شد، فرعتون و تاتکيالت او را تهدیتد کترد و همان ،شود

کته بُعتد  اوَبُعتد شد: ی باربانسحرِ سحره را بلعيد، این قرآن هم دارای دو بُعد آیات 

ها تکان بتورند، زمتين عقلی و علمی و معرفتی اس   ای خود، بُعد دوم هم که کوه

بصتر باشتد،  يهبر این نيس  که در معجزه و آیت  اخيتره قضت ولکن نه، بنانابود شود. 

اتاقی بعتد دته ات هتا تکتان ختورد،دون امر قضيه بصر باشد قرآن که نتازَ شتد، کوه

 افتد  می

این آیات که متا اشتاره کتردیم صتریحًا یتا اشتارتًا  امام آیات دیگری داریم بعد ه

قترآن شتریف لات  کتل در  امتاهای دیگر هم قرآن اس ، کتاب اینکهشاهد بود، برای 

است .  همطلقت یت قرآن که استعماَ شده اس  و مراد خود این قترآن است ، ایتن اکثر

درا قرآن  لو اس    1«اْلإِْنسانَ خَلَقَ   قُرْآنَاْل عَلَّمَ   الرَّحْمنُ»رحمن: ه مثالً در سور

اتين را خلتق خداونتد کته مکل اینکتهدرا  لو اس   برای  ،امر قرآن همين قرآن اس 

 قرآن را نارستاد. پس درا این قرآن  لو اس   اوَکرد، 

فهميم دو  ه  دارد.  هتی که کردیم یک  ه  دارد، حاال میقبالً ما عرض می

این قرآن اخيتر ه م رتبی اس ، دون رتبقدت« اْلقُرْآنَ عَلَّمَ» ا این :ردیمکقبالً عرض می

ایتن را  ،ها است این بتاالترین در تات و بتاالترین رتبته ،ی )ص( اس محمدکه قرآن 

 امتاالعظمی برو ردی در  ان فردای ما تاریف آوردند، اهللاندازد. مثالً آی  لو می

                                                           

 .3تا  1الرحمن، آیات . 1
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مویيم، دون این ایاان را می اوَهيم اسم ببریم در پایان این  ان آمدند وقتی بتوا

 م رتبی اس .قدت

از آغاز تکليف خواندن وحی و قرآن وحی شتروع شتده است . « اْلقُرْآنَ عَلَّمَ»دوم: 

ایتن فقتط « اْلقُترْآنَ»آغازین تکليف، خواندن وحی هم آغاز شده اس . پس ه از مرحل

های وحتی آغتاز شتده خوانتدنی نيس ، این  واب دوم اس . تمام قرائين وحی، تمام

آغازین تکليف با خواندن وحی شروع شده است ، ایتن نستب  بته قترآن ه اس ، مرحل

 شریف اس .

را ع به صحياه در قرآن شریف ها   ا لات  صتحياه بتا تعبيترات مونتامون و 

ه ماترکين ایتن بت 1«أَوَ لَمْ تَْأتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ اْلتأُول » .صيغ متتلف آمده اس 

پس یتک « أَوَ لَمْ تَْأتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ اْلأُول »)ص( تعری  اس   اهللرسوَزمان 

اخيره داریتم، تمتام انبيتاء ه صحف اولی داریم، یک صحف وسطی داریم، یک صحيا

دارای صحياه هستند. صحياه عبارت اس  از صاحاتی که صحاات اس ، صتاحات 

بتترای بيننتدمان در دیتتدن، بتترای شتتنوندمان در استت   ، الئتتح کتته الئتتح استاست   آن

کنندمان در اعتقاد کردن و این الئح است  فهميدن، اعتقادشنيدن، برای فهمندمان در 

حُفِ » .ر داریتملوح هم در قرآن شریف مکتر اینکهکما  أَوَ لَتمْ تَتْأتِهِمْ بَيِّنَتةُ متا فِتي الصتُّ

 الَّذ  إِبْراهيمَ وَ   مُوس  صُحُفِ في بِما یُنَبَّْأ لَمْ أَمْ»در بعضی آیات دارد که « اْلأُول 

« مُوس  صُحُفِ» 2؛«سَع  ما إاِلَّ لِْلإِْنسانِ لَيْسَ أَنْ وَ   أُْخرى وِْزرَ وازِرَةٌ تَزِرُ أاَلَّ   وَفَّ 

عيسی یک اسم خاص ه موسی یک اسم خاص دارد و آن تورات اس . صحياه صحيا

ابتراهيم یتا صتحف ه لتی بترای ابتراهيم صتحياه است . صتحيادارد و انجيل اس . و

ها آیاتی است  این« وَفَّ  الَّذ  إِبْراهيمَ وَ   مُوس  صُحُفِ في بِما یُنَبَّْأ لَمْ أَمْ»ابراهيم. 

قترآن را ککتر نکترده  اماهای وحی را به عنوان صحياه ککر کرده اس ، که تمام کتاب

قترآن، قترآن است ،  ،خيتر، ياه عتادی باشتدصتح قترآن طور نيست  کتهاس . درا  این

آیتات ککتر کته  اینکتهخواندنی اخير اس ، قرآن ککر اس  و باالترین ککتر است  کمتا 

را ع به قرآن یا پيغمبر بزرموار در قرآن ااق این ککر اکثر قری  به ات ،بسيار زیاد اس 

 فَمَتنْ»: 17تا  13، آیات )عبس( 80که حامل قرآن اس  ککر شده اس . مثالً در سوره 

صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ   مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ   بِأَیْد  سَاَرَةٍ   كِرامخ بَترَرَةٍ   قُتِتلَ    في کَكَرَهُ شاءَ

                                                           

 .133آیه طه، . 1

 .39تا  36نجم، آیات . 2
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 العتالمينرب ۀ. ستارالعالمينربسارۀ ده کسانی هستند  « سَاَرةٍ»؛ «اْلإِْنسانُ ما أَْكاَرَهُ

هستتند کته وحتی ختدا را بتا  اهلل ها به طور الئح و به طور آشتکار ستارای متنکه آن

 کنند. مه برای مردم بيان میصحف مکر

حُفُ إِکَا وَ»فرمایتتد: می 10ه آیتت )تکتتویر(، 81ه یتتا در ستتور رَْت الصتتُّ القيامتتة یوم« نُاتتِ

 : ا دو معنا و دو مصداق داردشود. صحف در اینصحف منتار می

 ؛های تکليفصحف وحی و کتاب -1

 صحف اعماَ.  -2

َ ده سمعی و ده بصری و ده فهمی که غير سمعی و بصری است ، صحف اعما

شود. بر حس  آیات بسيار زیادی که از  ملته صحف منتار میه در این مثلث هندس

خُ كُنَّتا إِنَّا»  ،هاهتا، تصتميمي هتا، نها، علمفکرهتا، عقيتده 1«تَعْمَلُتونَ كُْنتتُمْ متا نَسْتَْنستِ

هتا در تمام این شود: اعماَ،که دیده می هایینشود: کلمات، آمیکه شنيده  هاییآن

سه بُعد اس . بُعد درونتی کته شتنيدنی و دیتدنی نيست  و بُعتد برونتی کته یتک قستم 

کلمات اس  و یک قسم دیدنی اس  که اعماَ اس ، ایتن مثلتث در  که شنيدنی اس 

 شود. دوم نار میه صحيا

اصل اس . قرآن  هدوم قياس بر صحياه اصل اس  و صحياه صحيا اوَه صحيا

، تمتام صتحف اعمتاَ و ال سيّما مکلاتين آختر،اين امام اس  مکلکل شریف از برای 

شود. شود، بر قرآن سنجيده میها بر قرآن قياس میکردنیها و فکرها و دیدنیشنيدنی

ثواب و مقام آن باالتر اس  و آنچته  البته ،تر اس که نزدیکتر اس  و آنآنچه نزدیک

 طبعًا کمتر اس .  ،ر اس که دورتو آن

هر دو صتحياه است . هتم صتحف اعمتاَ درونتی و  2«نُاِرَت الصُّحُفُ إِکَا وَ»پس 

 إِنَّ»: 19و  18)اعلی(، آیات  87ه بيرونی اس  و هم صحف انبياء اس . همچنين سور

  مذشت .باال در تقریبًا نظير این« مُوس  وَ إِبْراهيمَ صُحُفِ   اْلأُول  الصُّحُفِ لَاِي هذا

 إِبْراهيمَ صُحُفِ   اْلأُول  الصُّحُفِ لَاِي»مویيم این مطلبی که ما در قرآن می «هذا إِنَّ»

کتتل ی قبتتل از آختترین،  تتا اولتتی دو مرحلتته دارد. یتتک مرحلتته اوالاین« مُوستت  وَ

خيتر، صتحف اولتی یعنتی آن قبل از قرآن صحف اولی است . یکتی  های وحیکتاب

                                                           

 .29آیه جاثیه، . 1

 .10آیه تکویر، . 2
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عيستی کته نبتی قبتل از نبتی آختر را، بعتدی  امتا ،و موسی اس  که ابراهيم اوَانبياء 

 نگيرد. ،اس 

کنيم ای از  مله همين آیات استااده میدهما صحف اولی را از آیات متعدولکن 

اخيتره ه اس . قدم آخر صحيا اوَکه تمام کت  انبياء صحف اولی هستند و این قدم 

 ،متان است نبتی آخرالززرمتوار پيغمبر ب اینکهکما  ،قرآن شریف اس ه اس  که صحيا

یک بتت  ه ده حساب اس   زمان دو بت  اس : مان اس  بنبی آخرالزیعنی ده  

 النبيينخاتماز آغاز تکليف تا عيسی )ع( اس  و یکی زمان آخرین اس  که  اوَزمان 

 )ص( اس .

حُاًا یُتؤْت  أَنْ مِتْنهُمْ امْترِ خ كُتلُّ یُریتدُ ْلبَت» 52ه آیت )متدثر(، 74ه همچنين ستور  صتُ

آید آن هم بود که درا وحی به انبياء می عا و خواه  و انتظار مارکين ایناد« مُنَاَّرَةً

متا یتک کتتاب وحتی  از هتر کتدامبرای  ،انبيائی که مرسنه هستند و ديزی ندارند  نه

دیگتری بته کتاب وحی بيایتد کته محتتاج  بهتر نبود برای هر فردی از افراد یک. بياید

حُاًا یُتؤْت  أَنْ مِتْنهُمْ امْترِ خ كُلُّ ریدُیُ ْلبَ»نباشد   رَةً صتُ بيّنته ه همچنتين در ستور«. مُنَاتَّ

انبياء اس  کل پس صحف نسب  به « مُطَهَّرَةً صُحُاًا یَْتلُوا اللَّهِ مِنَ رَسُوٌَ: »2ه (، آی98)

آدم نيس ، لات  صتحياه ه موسی نيس ، صحياه ابراهيم نيس ، صحياه فقط صحيا

لا  صحياه  خاصبر قرآن شریف به طور  اماشود. های وحی اطالق میکتابکل بر 

 اطالق ناده اس .

مرتبتته دتته  متتع و دتته ماتترد ککتتر شتتده استت   255لاتت  کتتتاب در قتترآن شتتریف 

در قرآن شریف سه مرتبته « الکُتُ »مرتبه مارد و سه مرتبه  مع اس .  255، «الکتاب»

سه مرتبه، ایتن شت  « کُتُبِهِ»مرتبه،  مارد اس . لا  کت  سه يهبياتر  مع نيس  و بق

مرتبه فقط قترآن است . لات   76مرتبه فقط  249ماند. از مرتبه می 249، 255مرتبه؛ از 

کتت  آستمانی است  و  يتهرا فقط خداوند به قرآن اطتالق کترده است  و بق« الکتاب»

 متا فرضته اهلل و کَتَبته اهلل وحيتًا علتی»کتتاب حساب هم دارد. حساب این است  کته 

است  و آخترین مرحلته است ، قترآن  هشامله اس  و و وب کاملت که فرض، آن«عباده

شود کتاب ما . امر این کتاب های دیگر را کأنّه نمیاس  و لذا در مقابل قرآن کتاب

طور اس . امتر ایتن را ع به وحی هم همين اینکهکما  ،کتاب اس ه مقدم يهاس ، بق

كُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّ  بِهِ نُوحًا وَ الَّذ  أَوْحَيْنتا شَرَعَ لَ»اس .  ي وص يهوحی اس ، بق
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يْنا بِتهِ إِبْتراهيمَ وَ مُوست   1«أَنْ أَقيمُتوا التدِّینَ وَ ال تَتَاَرَّقُتوا فيتهِ وَ عيست  إِلَيْ َ وَ ما وَصتَّ

کته هتم « أَوْحَيْنا»در مقابل  اماپنج پيغمبر اولوالعزم را ککر کرده اس ،  خداوند وحی

صاات اس  و هم لا  وحی اس  و هم متکلّم بته صتورت يةال مع برای  معه يغص

را تع بته نتوح و ابتراهيم و  امااین فقط برای وحی قرآنی اس .  ،مع الغير اس ه صيغ

 طور اس .اس . در کتاب هم همين« ناوَصَّيْ»و « وَصَّ »موسی و عيسی 

عابير مونتامون ککتر شتده لا  وحی در قرآن شریف به تعداد بسيار زیادی با این ت

« نُتوحی»مرتبته،  24« أَوْحَيْنتا»مرتبته،  یتک« أَوْحَيْ ُ»مرتبه،  ها « أُوحِيَ»اس . مثالً 

 دهار« یُوحَی»مرتبه،  یک« یُوحٌ»مرتبه،  یک« نُوحيها»مرتبه،  دو« نُوحيهِ»مرتبه،  دهار

 دهتارده« یُتوحی»به، مرت یک« یُوحَ»مرتبه،  یازده« أُوحِيَ»مرتبه،  یک« فَيُوحی»مرتبه، 

مرتبه. در  یک« وحيی»مرتبه،  دو« وَحيِنَا»مرتبه،  یک« وحيًا»مرتبه، دو « وَحی»مرتبه، 

کل مرتبه از  43 «سوَفی الوحی إليهم هو الرّا استُعمِلَ  أکثر م»کنيد  ا مالحظه این

مرتبه فقط وحتی در اختصتاص وحتی آخترین  43این مرات  فقط وحی رسوَ اس . 

 )ص( اس . اهللرسوَر که وحی ب

کتل ایتن  امتاوحتی است . کتل مرتبه مربو  بته  35پيغمبر اس ،  خاصمرتبه  43

 حتتی« وحتی إلتی النحتل»، «وحی إلی األرض»، «وحی إلی امّ موسی»وحی ديس   

 2«غُرُورًا اْلقَوَِْ زُْخرُفَ بَعْ خ إِل  بَعْضُهُمْ یُوحي اْلجِنِّ وَ اْلإِْنسِ شَياطينَ»وحی شياطين 

مرتبته مربتو  بته غيتر  دهتاردهای که ککر شتده است  مرتبه 35س . از این این هم ه

یتا وحتی بته نحتل  3،«لَهتا أَوْحت  رَبَّت َ بِأَنَّ»وحی نبوت اس  یا وحی به ارض اس  

یتا  5.«مُوست  أُمِّ إِل  أَوْحَيْنا وَ»یا به امّ موسی اس   4،«رَبُّ َ إِلَ  النَّحْلِ وَ أَوْح »اس  

 35مرتبته از  دهاردهاس  که « بَعْ خ بَعْضُهُمْ إِل »ی غير خير اس  وحی شياطين وح

انبيتاء کتل انبياء اس . البته نسب  به کل مرتبه ماند که مربو  به  21فقط  .مرتبه اس 

مرتبه ککر شده اس ، شامل وحی اخير هم به طور مقطوع اس .  بيس که لا  وحی 

 این هم مربو  به وحی بود. 
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مرتبته  یتازدهمرتبه ککر،  52 .ککر در قرآن شریف با تعابير متتلف و ود دارد لا 

 مرتبته است . 27ککری که در خصوص قرآن مستعمل اس  «. تَْذكِرَةً»مرتبه  نه، «کِْكرًا»

 36مرتبته کته  نتهمرتبته و  27متوارد کتل مرتبه تذکره اس ، از  هنُ مرتبه ککر اس ، 27

کتل مرتبته  25در اختصاص ککر رسوَ آخرین اس  و  مرتبه تمام 36مرتبه اس ، این 

شتود ککتر در خصتوص تتورات احيانتًا ماتته می اینکه حتی .اس  کل نبيينککرهای 

مرتبته  نتهمرتبه لا  ککتر و  27طور نيس . در خصوص قرآن این ،استعماَ شده اس 

آیاتی کته تصتریح دارد  یا 1.«ةٍصُحُفٍ مُكَرَّمَ إِنَّها تَْذكِرَةٌ   فَمَنْ شاءَ کَكَرَهُ   في»تذکره 

 کِْكرُ هذا» 2.«وَ إِنَّهُ لَذِْكرٌ لَ َ وَ لِقَوْمِ َ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»و تنصيص دارد که مراد از ککر 

 مَتنْ»در رستاالت آخترین و  اس  «مَعِيَ مَنْ»ککر  این قرآن 3«قَبْلي مَنْ کِْكرُ وَ مَعِيَ مَنْ

 ،ها وحی شده اس قرآن هستند. منتها آنچه بر آنه شيها هم در حااس . قبلی« قَبْلي

 انبياء اس . این هم لا  ککر اس .وحی بر سایر ه مقدم

 

 4ه اس ، در سور« زبورًا»مردیم. لا  زبور در قرآن شریف در دو آیه به زبور برمی

« زبتورًا»، روی ایتن «زَبُتورًا داوُدَ آتَيْنتا وَ» :55ه آی )اسراء( 17ه و سور 163، آیه )نساء(

 ..کمی فکر کنيد. امر زبور عَلَم بود.
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