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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هقام علوی ٍ تحصیل سًاى در اسالم

یىی اس رٍضي تزیي هَاضغ اسالم، جبًت داری اغَلی اس ػلن آهَسی، تَسؼِ آهَسضی ٍ گستزش داًص افشایی در ثیي سًبى است. ثب 

یه ًگبُ ولی ثِ ًظبم هؼبرف الْی اسالم، ثِ خَثی در هی یبثین وِ جبًت داری ّب ٍ دفبػیبت اسالم اس تحػیالت ٍ آهَسش سًبى در 

 فلسفی ٍ دیٌی جْبى ثی ًظیز است.  همبیسِ ثب سبیز هىبتت فىزی،

اس آًجب وِ حك آهَسش ٍ تحػیل، اس حمَق طجیؼی ٍ فطزی اًسبًی هحسَة ضذُ ٍ ّیچ ارتجبطی ثب سًبًگی ٍ هزداًگی ًذارد، اسالم ًیش 

 ثب ًگزش هتیي ٍ هتمي ثزای حك تحػیل ٍ آهَسش سى ٍ هزد ارسش ثسیبر ٍیژُ ای لبئل ضذُ است. 

اسالم در ارسش گذاری ًبهحذٍد ثزای تحػیل ػلن ثزای ثبًَاى ضبخػِ ّبیی ّوچَى لیذّبی سهبى ، هىبى ٍ ... ثب ثیبًبتی هختلف 

اس هیبى ثزداضتِ  1«طلت الؼلن فزیضِ ػلی ول هسلن ٍ هسلوِ»ثزداضتِ است ٍ اس جولِ آًْب لیذ جٌسیت درتؼلین ٍ تؼلن  را ثب تؼجیز 

 است. 

ی سًبًی وِ ّن چَى ستبرُ در آسوبى هىتت اسالم درخطیذُ ٍ راُ را ًطبى هی دٌّذ، گَاُ غبدلی ثز ایي هؼٌی اس طزف دیگز سًذگ

است وِ ًِ تٌْب ًفس تحػیل ػلن ٍ تؼلن ثزای سًبى، ثلىِ تؼلین ٍ آهَسش آًبى اس اهَر ثسیبر هؤوذ ٍ ضزیف هحسَة هی ضذُ است. 

ی )ع( ٍ خبًَادُ اش در وَفِ هی گذضت وِ گزٍّی اس ثبًَاى خزدهٌذ ٍ ثشرگَار ثِ ضْبدت تبریخ، یىسبل اس هذت البهت حضزت ػل»

وَفِ ثِ هحضز ایطبى پیغبم فزستبدًذ وِ هب ضٌیذُ این حضزت سیٌت)س( ًیش هبًٌذ هبدر ثشرگَار خَد، حضزت فبطوِ )س( دارای 

اًص اٍ ثِ حضَرش ثزسین. ػلی )ع( ًیش ثب ایي لذرت، ػلن ٍ داًص فزاٍاًی است ٍ اگز اجبسُ ثذّیذ ثزای ثْزُ ثزداری اس خزهي د

  2«درخَاست هَافمت فزهَد ٍ سًبى وَفِ در هحفل درس ٍ تفسیز لزآى حضزت سیٌت )س( ضزوت جستٌذ

هزحَم ػالهِ اهیٌی، رٍایت هفػلی اس حضزت فبطوِ )س( ًمل هی وٌذ، هجٌی ثز ایي وِ سًی اس سًبى هذیٌِ، ثز درة خبًِ ایطبى آهذُ ٍ 

ایستبدُ ٍ سؤاالت اػتمبدی ٍ دیٌی خَد را هطزح وزدُ است. ٍ فبطوِ )ػلیْب السالم( هذت طَیلی ثز رٍی پبّبی هجبرن پطت درة 

ایستبدُ ٍ ثب غجزی جویل ٍر ٍیی گطبدُ ثِ سؤاالت اٍ پبسخ هی فزهَدًذ ٍ لىي وبر ثِ جبیی رسیذ وِ دیگز سى اس سؤال وزدى هجذد 

طوِ )س( ثزای آًىِ سى احسبس ضزم ٍ حیب ًىٌذ ثزای اٍ حذیث هفػلی را ًمل فزهَد ٍ در ضزهٌذُ ضذ، ٍلی ٍجَد هجبرن حضزت فب

آى اس ًؼوت ّب، ثْجت ّب، خیزات ٍ ثزوبتی وِ ثز ثیبى هؼبرف الْیِ ٍ تؼلین ػلن هتزتت هی ضَد، خجزّبی ضگفت آٍری را ثبسگَ 

 3فزهَد.

 4«…فزّة إهزُ أفمِ هي رجلٍ …»سجت ثِ هزداى خبطزًطبى ضذُ است: در ثؼضی اس رٍایبت اسالهی ًیش، ثزتزی ػلوی ثؼضی اس سًبى ً

 .چِ ثسب سًی وِ اس هزدی فمیِ تز است



حتی درثبرُ دٍراى ظَْر حضزت هْذی )ع( رٍایبتی است وِ اس هٌتْبی لذرت ػلوی، تَاًبیی ٍ غلجِ ػملی سًبى سخي گفتِ ٍ ثِ هجزس 

ٍ تؤتَى الحىوِ فی »اى ضْبدت هی دٌّذ، چٌبًچِ اهبم ثبلز )ع( هی فزهبیٌذ: ثَدى سًبى در ػزغِ فمبّت ٍ دیي ضٌبسی در آى دٍر

در سهبى حضزت هْذی )ػج( حىوت ثِ للَة هزدم رٍی   5«سهبًِ، حتی اى الوزُ لتمضی فی ثیتْب ثىتبة اهلل تؼبلی ٍ سٌِ رسَل اهلل 

 ت هی وٌٌذ. هی آٍرد، تب آًجب وِ سًبى در خبًِ ّب ثب وتبة خذا ٍ سٌت پیبهجز )ظ( لضبٍ

در دیذگبُ اسالم اس آًجب وِ سًبى ػالٍُ ثز ایي وِ خَد در ػبلن ّستی ٍ حیبت اجتوبػی جبیگبّی استماللی دارًذ، در همبم تزثیت 

هزداى ًیش هی ثبضٌذ، لذا ثزای فزاّن وزدى سهیٌِ ًظزی ٍ ػولی پیطزفت ّبی ػلوی ٍ تؼبلی ػملی ایطبى، اّویت ٍیژُ ای لبئل ضذُ 

اسالم ثِ سى خذهتی وزدُ  …اسالم هی خَاّذ سى ٍ هزد رضذ داضتِ ثبضٌذ »ؼجیز اسالم ضٌبس ثشري لزى، اهبم خویٌی )رُ(: است. ثِ ت

 6«. اٍ هظْز تحمك آهبل ثطز است …سى یه اًسبى ثشري است ٍ هزثی جبهؼِ است.  …است وِ در تبریخ چٌیي سبثمِ ای ًذارد 

تزثیت هزثی اّتوبم ثیطتزی ٍرسیذ، تب ثٌیبد تزثیت آحبد جبهؼِ راسخ تز گزدد ٍ اگز ػلن آهَسی ثٌبثزایي طجیؼی است وِ ثبیذ ثِ تؼلین ٍ 

سًبى در ًظزگبُ دیي، ثب اّویت تز اس ػلن آهَسی هزداى ًجبضذ، ووتز اس آًْب ًیست. ثب یه ًگبُ ولی ثِ هجوَػِ هؼبرف اسالهی هی تَاى 

ن آهَسی سًبى، حتی هبٍرای جبًت داری ّبی لبًًَی ٍ حمَق اسالم اس ایي اهز دریبفت وِ جبًت داری ّبی گستزدُ دیي اسالم اس ػل

 است. سیز ا یىی اس ػالئن ٍ هطخػبت اغلی هذّت تطیغ، اوزام ثِ سًبى ٍ ًیه رفتبری ثب ایطبى هی ثبضذ.

 7«…هي ضزائط اإلهبهیِ، الیمیي ٍ أداء األهبًِ إلی الجز ٍ الفبجز ٍ اإلحسبى إلی الٌسبء»

وس وِ رضحِ ای اس ثحز تفمِ در دیي ًػیت ثزدُ ثبضذ، ایي هطلت ػیبى تز اس آفتبة است وِ اس هْوتزیي هػبدیك إوزام ٍ ثزای ّز 

 احسبى ثِ سى، ایي است وِ سهیٌِ دریبفت ثشرگتزیي تحیت ٍ وزاهت یؼٌی ػلن را ثزایص فزاّن ًوبیذ.

 13هػجبح الطزیؼِ ظ  -1

 27خػلئع الشیٌجیِ ظ  -2

 3ظ  43ر ج ثحبراالًَا -3

 125ظ  8ٍسبئل ج  -4

 352ظ  52ثحبر االًَار ج  -5

 18ظ  6غحیفِ ًَر ج  -6

 405ظ  10ثحبر االًَار ج  -7

 



سهیٌِ فزاگیزی ػلَم دیٌی ثزای ثبًَاى اس دیز ثبس فزاّن ثَدُ ٍ ّست در ایي ػزغِ ثبًَاًی ّوچَى ثبًَی یگبًِ هجتْذُ اهیي وِ خَد اس 

ضبگزداى سیبدی را در فزاگیزی ػلَم ٍ هىتت اّل ثیت ػلیْن السالم تزثیت ًوَد پزٍرش یبفت . سیز ضبگزداى ػلوبی ثشري ثَد ٍ 

تؼلین ٍ تؼلن خَاّزاى در ایي هىتت اداهِ پیذا وزد تب ایٌىِ ّوشهبى ثب پیزٍسی اًمالة اسالهی ثِ رّجزی حضزت اهبم خویٌی رُ ًیبس ثِ 

هزوش  10/12/1375زدیذ اس ایي رٍ ضَرای ػبلی حَسُ ػلویِ لن در تبریخ ٍجَد هذارس ػلویِ خَاّزاى ثیص اس پیص احسبس گ

 هذیزیت حَسُ ّبی ػلویِ خَاّزاى را تبسیس وزد تب تحَلی ضگزف در حیبت هؼٌَی ٍ هبدی سى هسلوبى ایزاًی ثَجَد آٍرد.

اّزاى در هىتت ًبة اسالم ٍ اّلجیت جشٍُ پیص رٍ ًظزات هزاجغ ػظبم تملیذ ٍ ػلوبی ثشرگَار پیزاهَى حَسُ ّبی ػلویِ ٍ تحػیل خَ

 ػلیْن السالم هیجبضذ.

 

 :قذس اهلل ًفسِ الشکیِحضزت اهام خویٌی 

 ًقص سى در خاهؼِ تاالتز اس ًقص هزد است 

 ضوا تزتیت کٌٌذُ هزدّا ّستیذ، قذر خَدتاى را تذاًیذ اسالم قذر ضوا را هی داًذ

 اس ضواست کِ هزداى ٍ سًاى تشرگ تزتیت هی ضَد  

ّا ّوذٍش تا سایز تزادراى در تحصیل ػلن ٍ ػزكاى ٍ كلسلِ ٍ توام ضُؼة ػلن ،  خاًن

 كؼالیت هی کٌٌذ

 هقام هعظن رّبزی حضزت اهام خاهٌِ ای هذظلِ العالی:

ًکتِ ی آخز در هَرد پذیذُ ی خَاّزاى علثِ است ، خیلی پذیذُ ػظین ٍ هثارکی 

ّای ػلویِ خَاّزاى تزتیت  است، ّشاراى ػالن، پژٍّطگز، كقیِ ٍ كیلسَف در حَسُ

ّای  حضَر داًطوٌذاى اسالهی سى در ػزصِ ...،ایي چِ حزکت ػظیوی تَد ضًَذ،



هثل حضَر داًطوٌذاى كزساًِ ٍ كْویذُ داًطگاّی سى کِ هتذیي ٍ هتطزع  -هختلق 

 تزای اًقالب.آتزٍست اثزات تسیار ػظیوی را در دًیا هیگذارد،  -ّستٌذ

تخَاًٌذ الثتِ ّذف ًْایی درس خَاًذى تاًَاى تٌْا هدتْذ تاًَاى تایذ خَب درس 

ضذى یا كیلسَف ضذى ًیست هوکي است ػذُ ای ػالقِ اش را داضتِ تاضٌذ ف 

استؼذادش را داضتِ تاضٌذ ٍقتص را ّن داضتِ تاضٌذ ، ػذُ ای ّن ًِ آضٌایی تا هؼارف 

َرد استلادُ قزار اسالهی ٍ قزآًی است کِ هیتَاًٌذ تزای خَد آًْا ٍ تزای دیگزاى ه

 تگیزد.

  آیت اهلل العظوی هکارم شیزاسی:

 ای رٍ تِ ًوَ است ّای ػلویِ خَاّزاى ضدزُ عیثِ حَسُ

 وبر در حَسُ ّبی ػلویِ خَاّزاى جْبد فی سجیل اهلل است.

 ّای ػلویِ خَاّزاى ضزٍرت دارد تطکیل حَسُ 

 اهلل العظوی صافی گلپایگاًی: آیت

تحصیل ػلن، آضٌایی تا هؼارف اّل تیت)ع( ٍ دستَرات  تز اساس آیات قزآى کزین در

 دیٌی ٍ قزآى هدیذ تلاٍتی هیاى سى ٍ هزد ٍخَد ًذارد.

 تؼلین كزٌّگ اسالم تِ تاًَاى ضزٍری است ٍ تاًَاى تایذ تِ ایي كزٌّگ اكتخار کٌٌذ.



 : اهلل العظوی جعفز سبحاًی آیت

اى کِ تا ستاى خَدضاى سخي تأثیز تثلیؾ دیي اس سَی خَاّزاى هثلـِ در هیاى تاًَ

 گَیٌذ، تسیار تیطتز اس تثلیؾ دیي اس سَی هثلـاًی اس خٌس دیگز است. هی

 تزای هزداى ٍ سًاى تایذ هثلـاى اس خٌس خَدضاى تزتیت ضًَذ.

 ّوذاًی: اهلل العظوی ًَری آیت

 اًقالب سهیٌِ تزٍس ضایستگی ّای تاًَاى را كزاّن کزد 

در كضای اًقالب اسالهی راُ تزقی، تکاهل ٍ تؼلین ٍ تزتیت تاًَاى تا رسیذى تِ اختْاد 

 تاس ضذُ است. 

 هیشاى تزتزی، ػلن، تقَی ٍ خْاد است ٍ ارتثاعی تِ سى یا هزد تَدى ًذارد.

 تزی ًسثت تِ آقایاى دارًذ.  اًساى هحتاج تِ تزتیت است ٍ تزای تزتیت تاًَاى ًقص هْن

 وی هظاّزی:اهلل العظ آیت

 ّز چِ در تَاى دارین تایذ تِ تَسؼِ هذارس ػلویِ خَاّزاى اّویت تذّین

 هذارس ػلویِ خَاّزاى درخطٌذگی خاصی دارًذ.

 ّای ػلویِ خَاّزاى ساتقِ خَتی در ًظام دارًذ حَسُ

 هذارس ػلویِ خَاّزاى هزتَط تِ اهام سهاى)ػح( است.



 خَاّزاى علثِ تسیار تزای خاهؼِ هلیذ ّستٌذ .

 حَسُ ّای خَاّزاى تزای خوَْری اسالهی یک ضدزُ ی عیثِ است 

 اهلل العظوی ٍحیذ خزاساًی:  آیت

ّا در هزدّا ّن اثز  تزای تزتیت ًسَاى هولکت ، اٍخة ٍ اصلح اس رخال ّستٌذ. سى

ّا ّستٌذ. اگز سًی ًواس اٍل ٍقت تخَاًذ در ضَّز  دارًذ، ؿالة هزدّا تحت تاثیز سى

اثز دارد، اٍل در هَرد سًاى ٍ تؼذ  2ّا ػَض ضًَذ آى ٍقت  اگز سى کٌذ. اٍ ّن اثز هی

 در هَرد رخال.

 اهلل العظوی جَادی آهلی: آیت

هزداى خاهؼِ ّواى احتیاخاتی را دارًذ کِ سًاى دارًذ ٍ تِ هٌظَر پزّیش اس اختالط تایذ 

ّا را  ِ سىّا ادارُ اهَر هزتَط تِ خَد را تِ دست گیزًذ ٍ توام ًیاسّای هزتَط ت خاًن

 ّا اًدام دٌّذ. خَد سى

سًاى تایذ ایي ٍاخة هغلق را کِ هقذهات آى تحصیلی است تِ دست آٍرًذ ٍ ایي 

 هغالثِ رسوی خاهؼِ سًاى ضَد.

 اهلل العظوی علَی گزگاًی: آیت

 .تایذ اس هیاى تاًَاى، اكزادی ٍارستِ ٍ ضایستِ تزتیت کٌیذ ٍ آًْا را در خاهؼِ هغزح کٌیذ

ّهای ػلویهِ    ّا هَػظِ دٌّذ، اثزش تیطتز است ٍ در ًتیدهِ حهَسُ   ّا تِ خاًن اگز خاًن

 خَاّزاى در اهز تِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز هَكقیت تیطتزی دارد. 



ِ    در توام رضتِ اًهذ، تها ػالقهِ تیطهتزی تهِ اًدهام کارّها         ّا ّز خا تهاًَاى قهذم گذاضهت

 ذ.اً اًذ ٍ تالضی هضاػق اس خَد ًطاى دادُ پزداختِ

 : آیت اهلل هقتذایی ریس شَرای سیاستگذاری حَسُ ّای علویِ خَاّزاى

حَسُ ّای ػلویِ ٍاتستِ تِ اهام سهاى ػدهل اهلل تؼهالی كزخهِ الطهزیق اسهت ٍ ّوهِ       

 عالب سزتاس آى حضزت ّستٌذ.

  ِ کٌٌهذ هاًٌهذ خَرضهیذ     ای کهِ سًهذگی ههی    تزخی اس تاًَاى علثِ در ّز هحلِ ٍ هٌغقه

ّها ٍ   هسائل اػتقادی، ػلَم حذیث ٍ اهَر تزتیتی را تهِ خهاًَادُ  درخطٌذ ٍ احکام،  هی

 آهَسًذ. دختزاى خَاى هی

 تاًَاى علثِ، هقتذراًِ ٍارد ػزصِ تثلیؾ ضًَذ 

 ّای ػلویِ اكتخار است خذهت در حَسُ

 خاهؼِ ًیاسهٌذ خَاّزاى علثِ كاضل ٍ ػالن است

 ای تِ تحصیل دیٌی تاًَاى داضتٌذ اهام راحل)رُ( ػٌایت ٍیژُ 

 االسالم ٍالوسلویي جوشیذی هذیز حَسُ ّای علویِ خَاّزاى:  حجت

 ّای ػلویِ خَاّزاى هزاخغ تقلیذ ّستٌذ گاُ حَسُ تکیِ

 ّای ػلویِ خَاّزاى در هزحلِ اٍل تَخِ تِ کاًَى خاًَادُ است ّذف حَسُ



 داراى ػلاف ٍ حداب ّستٌذ  خَاّزاى علثِ عالیِ

 تا كضیلتی تَدًذ کِ ًام ٍ اثزضاى تِ ًیکی تزدُ هی ضَد. در تاریخ، تاًَاى

خَاّزاى علثِ در ػزصِ تؼلین ٍ تزتیت در سغَح هختلق اػن اس آهَسش ٍ پزٍرش ٍ 

 آهَسش ػالی ٍ هزاکش ػلوی ٍ تثلیـی تِ صَرت پز كزٍؽ هی درخطٌذ.

 ى کطَر در هذارس ػلویِ خَاّزاى تزتیت هی ضًَذآیٌذُ ساسا

 اهلل سیذ احوذخاتوی: آیت

 ّبی ػلویِ خَاّزاى ٍ ثزادراى پیبهجز اوزم)ظ( است گذار حَسُ پبیِ

 االسالم هزٍی هعاٍى ارتباطات حَسٍی دفتز هقام هعظن رّبزی : حجت

 تایذ تالش کٌین تا سهیٌِ تحصیل خَاّزاى در ػلَم حَسٍی تیطتز ضَد. 

 :آیت اهلل هحوذی ًوایٌذُ ٍلی فقیِ در استاى ّوذاى 

 .هٌصة پیاهثزی ٍ اهاهت هٌحصز تِ هزداى است اها ػصوت ٍ ٍلی اهلل تَدى هٌحصز تِ هزداى ًیست 

 :اهلل اسذاهلل ایواًی ًوایٌذُ ٍلی فقیِ در استاى فارس آیت

 اسالم كزاگزكتي داًص را در اًحصار هزداى ٍ یا گزٍُ خاصی قزار ًذادُ است. 

تیٌین کِ در کٌار ّز هزد هَكق یک سى هَكق ًیش حضَر  در هسیز اًثیا ٍ پیاهثزاى هی

 ساسی سى تَدُ است. داضتِ است کِ تَكیق هزدم تا سهیٌِ



 : (اصفْاى)آیت اهلل ًاصزی 

 ّستٌذ.هذظلِ الؼالی اًقالب ٍ ػٌایات هقام هؼظن رّثزی  حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى اس تزکات

 ّزکدایی کِ ػلن ، ػالن ٍ هتؼلن در رٍایات است ، هزد ٍ سى را ّز دٍ ضاهل هیطَد

 خَاّزاى در حَسُ ّن اس سزتاساى اهام سهاى ػدل اهلل تؼالی كزخِ الطزیق ّستٌذ.

داری ، ضَّز داری ، خاًِ خَاّزاى علثِ سًاى خاهؼِ را تِ ٍظایق اختواػی ، كزسًذ 

 داری ، ػلت ٍ ًداتت تذکز هیذٌّذ

 آیت اهلل طباطبایی اهام جوعِ اصفْاى:

 یکی اس هشایای خوَْری اسالهی هذارس ػلویِ خَاّزاى ّستٌذ

 استحَسُ ّای تزادراى ًظوی کِ در حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى ّست دقیق تز ٍ تْتز اس 

 ًوایٌذُ ٍلی فقیِ در استاى اردبیل:حجت االسالم ٍالوسلویي عاهلی 

 خَاّزاًی کِ هدْش تِ سالح ػلن ّستٌذ ًسلی تشرگ اس داهٌطاى پزٍرش هییاتذ

 خَاّزاى علثِ توام هؼظالت كزٌّگی را هیتَاًٌذ اس تیي تثزًذ.

 حجت االسالم ٍالوسلویي ًکًَام ًوایٌذُ ٍلی فقیِ در استاى چْارهحال ٍ بختیاری:

 ّای ػلویِ خَاّزاى سزهایِ گذاری تزای تزتیت اًساى است. سزهایِ گذاری در حَسُ

 گستزش حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى حزکتی در راستای تقَیت ارسش ّای دیٌی است.



 آیت اهلل صفایی بَشْزی :

 حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى اداهِ دٌّذُ رسالت حضزت سّزا سالم اهلل ػلیْا ّستٌذ.

 ٌذ.هذارس ػلویِ خَاّزاى تیت الشّزا ّست

 حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى هاًٌذ خَرضیذ ّستٌذ.

 گستزش حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى یک اهز ضزٍری است.

 آیت اهلل شبستزی :

 تزتیت خَاّزاى علثِ تاالتزیي خذهت ٍ خیلی ارسضوٌذ است.

 آیت اهلل طبزسی :

 تقَیت حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى یک اهز ضزٍری است.

حضزت سّزا سالم اهلل ػلیْا ارسش ّای سّزایی را در تاًَاى علثِ تؼٌَاى سزتاساى 

 خاهؼِ حلظ کٌٌذ.

 خَاّزاى علثِ تایذ ػلَم ٍحیاًی را تِ خَتی كزا گیزًذ ٍ تِ دیگزاى ًیش تیاهَسًذ.

 آیت اهلل یشدی :

ضزایظ کًٌَی دًیا ایداب هیکٌذ کِ آى خاًوی کِ خاًِ داری هیکٌذ در کٌار آى تِ 

اسد ایي کار در تزتیت كزسًذ ٍ سًذگی تْتز ٍ خذهات تحصیالت ػلَم دیٌی ّن تپزد

 ػوَهی هَثز است.



 آیت اهلل هَهي :

اًطااهلل در آیٌذُ ای ًشدیک ضاّذ كضالیی اس هیاى خَاّزاى در رضتِ ّای هختلق ػلَم 

 دیٌی خَاّین تَد

تایذ تیي خَاّزاى هدتْذ ٍ كیلسَف داضتِ تاضین ٍ سهیٌِ تحصیل را تزای کساًی کِ 

 خَتی دارًذ كزاّن کٌین استؼذاد

 آیت اهلل حائزی شیزاسی:

 خاًن ّا هقام هٌیغ دارًذ ٍ هیتَاًٌذ در خاهؼِ ًقص تذیؼی داضتِ تاضٌذ

 آیت اهلل سیذ علی اصغز دستغیب:

ّای خَضاًی ّستٌذ کِ سالل هؼزكت اس آًْا  حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى ّوچَى چطوِ

 خاًَادُ را سیزاب هی کٌذ تِ درٍى ّز خاًِ ای خاسی ضذُ ٍ یکایک اػضای

 خایگاُ تزتیت هزتیاى ًوًَِ اس تیي تاًَاى ، حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى هی تاضذ

گستزش حَسُ ّای ػلویِ خَاّزاى در تحَل كزٌّگ خاهؼِ ٍ دكغ تْاخن كزٌّگی 

 تیگاًگاى ًقص هْوی را ایلا هی کٌذ

 

 


