
 

 

 ارسش داوص

 (9هَل یَستَوِی الذیه یَعلَمون والذیه ال یعلمون )سمز/

 آیا کساًی کِ هی داًٌذ تا کساًی کِ ًوی داًٌذ یکساًٌذ؟ 

 ٌّر ٍ علن اّل تا هرد دًی        ًظر در تَد هساٍی تگَکی 

 پیام و وکته ها 

ـ هْوتریي دعَت اًثیاء تِ سَی علن ٍداًص تَدُ است ٍ در آیات  

 (1کرّار تا هَضَعات هختلف اّویت علن گَضسد ضذُ است.)قرآى تِ 

 ـ در قرآى کرین هی خَاًین:

 ضْذاهلل اًِ ال الِ اال َّ ٍ الوالئکِ ٍ اٍلَالعلن

) تعذازخذا ٍفرضتگاى، علواء ٍداًطوٌذاى، تریکتایی خذاًٍذ گَاّی 

 هی دٌّذ(

ـ در اّویت علن دراسالم ّویي تس کِ اسالم تا فرهاى اقراء ضرٍع 

 هی ضَد. 

ـ هعجسُ پیاهثراسالم)ظ( کتاب هی تاضذ ًام ایي کتاب قرآى است 

 یعٌی خَاًذًی یا کتاتی کِ تایذ آى را خَاًذ. 



 

 

ـ تراساس فرهایطات پیاهثر )ظ( علن آهَزی در ردیف، ًواز، رٍزُ، 

 زکات، حج ٍ جْاد ٍ... از جولِ فرائض تعییي ضذُ است. 

 سلِنطَلَةُ العِلنِ فَریضَِ عَلی کُل هُ

 ـ ضرط زهاى از علن آهَزی ترداضتِ ضذُ است. 

 اطَلَةُ العِلن هي الوْذِ الی اللحذ

 تجَی داًص گَر تا زگَْارُ            تِ گفتار پیغوثرراستگَی

 ـ ضرط هکاى ترای تحصیل علن ٍجَد ًذارد. 

 اُطلثَ العِلن ٍلَتالصیي

ـ استادهطْری ًقل هی کٌذ ٍقتی یک آلواًی از زتاى آقای سیذّثِ 

الذیي ضْرستاًی هی ضٌَدکِ پیاهثراسالم )ظ( چٌیي ًظراتی در 

 تحث علن دارد هی گَیذ: 

 ٍجَد ضوا تیي تیسَاد قذر ٍایي ایذ داضتِ ًظراتی ایٌگًَِ ضوا 

 ( 2) دارد؟

 ـ تا تأهل در ایي آیِ ضریفِ تِ دست هی آیذ کِ : 

کی از رٍش ّای ترتیت هقایسِ خَتی ّا ٍ تذی ّا ٍ خَتاى ٍ تذاى ی

  است. 



 

 

 (3) آیا آًاى کِ هی داًٌذ تا آًاى کِ ًوی داًٌذ تراترًذ؟!()

در آیِ ضریفِ علن داضتي ًٍذاضتي ّر دٍ هطلق آهذُ ٍ ًفرهَدُ کذام 

علن؟ اها ترحسة هَرد آیِ، هراد از آى علن تِ خذاست، چرا کِ علن 

 ( 4دهی را تِ کوال هی رساًذ ٍ حقیقتا هفیذ است. )تِ خذا، آ
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