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 .اًذ رسیذُ هذاٍم ٍ بشرگ ّبی هَفقیت بِ سهبى، گذر در اسالهی رٍحبًیَى ٍ داًطوٌذاى

 سِ را بشرگبى هَفقیت عَاهل جَاى، طالة اس یكی سئَال بِ پبسخ در ضیزاسی هكبرم اهلل آیت راستب، ایي در

 .است دادُ تَضیح ٍ داًستِ هْن عبهل

 سِ اخالظ ٍ اًضببط ٍ ًظن کبر، پطت: است کزدُ بیبى گًَِ ایي را عبهل سِ ایي ضیزاسی هكبرم اهلل آیت

 .است تبریخ طَل در دیي بشرگبى هَفقیت هْن عبهل

 :اس عببرتٌذ یببٌذ دست هَفقیت اسزار بِ اسالهی بشرگبى تب است ضذُ ببعث آًچِ

 .است بَدُ آًبى پطتكبر عبهل، اٍلیي

 .ضَد عوز رفتي ّذر ببعث ًظوی بی ًویذٌّذ اجبسُ کِ است آًبى اًضببط ٍ ًظن عبهل، دٍهیي

 .است بیطتز هَفقیت ببضذ، تز خبلع ّب ًیت قذر ّز. است بَدُ آًبى( ًیت خلَظ)اخالظ عبهل، سَهیي

 ٍ پیچیذُ هسبئل در بخػَظ سًذگی ٍ کبر هزاحل توبم در ّوَارُ ٍ اًذ داضتِ تَکل خذاًٍذ بز سپس

 .طلبیذًذ هی استوذاد خذاًٍذ اس سخت،

 .است بَدُ هؤثز بسیبر داًطوٌذاى ٍ عبلوبى هَفقیت ٍ پیطزفت در کِ دارد ٍجَد ّن دیگزی هختلف عَاهل

 علوی صرف تحَالت ٍ بشرگ ّبی جٌبص هٌطأ, خَد عولی ٍ علوی سیزُ بب ٍ ضذًذ ًوی خستِ ّیچگبُ آًْب

 ببلٌذگی ٍ دیٌی اغیل هببًی تذاٍم ٍ حفظ در آًبى، ًقص ٍ اًذ ضذُ اسالم جْبى عزغِ در فزٌّگی ٍ

 .است بَدُ اسالهی فزٌّگ

 ٍ علوی بشرگ اّذاف بِ داًطَراى، دستیببی در قبیل، ایي اس فضبیلی ٍ تقَی عببدت، اًضببط، پزکبری،

 .است داضتِ سشایی بِ ًقص فزٌّگی

. است بَدُ استخزاج ٍ استٌببط در آًبى تَاًبیی ببعث آًبى ای فزارضتِ ٍ گستزدُ ّبی آگبّی ٍ هطبلعبت

 آًْب تَاًبئی بز ٍ ضذُ آًبى پیص اس بیص فعبلیت ببعث علَم، گستزُ در گستزدُ هطبلعبت ٍ ّب کبٍش ّوچٌیي

 .است افشٍدُ

 فزاگیزاى، ٍ خَد استعذاد کزدى ببرٍر ٍ ضكَفب در هذاٍم سعی دردآضٌببَدى، ّوبًٌذ دیگزی کوبالت ٍ غفبت

 داًص اس عبلیتز بزداری بْزُ بِ آًبى دستیببی ببعث کِ ّستٌذ ّن الْی ّبی اًذیطِ استوزار ٍ تجزبِ ٍ تعقل

 .است گزدیذُ


