ثیؿت  ٚز ْٚث ،ٕٟٗزض حىٓ ػیس دسیط اؾتم ظیطا زض

قبٔپ ٛذطیسْ ضٚـ ٘ٛقتٝ

آٖ ضٚظ ثٛز و٘ ٝؼٕت ،ٚیت ،اتٕبْ ٘ؼٕت  ٚتىٕیُ

(ایٗ ٔحه َٛضا ضٚی ؾطتبٖ ثطیعیس ٞٛٔ ٚبیتبٖ ضا ثٕبِیس

زذتط ٜث ٝزٚؾتف ٔیٍ 4 ٝقٙیسی ٔطیٓ خسا قس ٜ؟

ؾپؽ آة وكی وٙیس)

٘ؼٕت اِٟى ،ثطار ّٔت ایطاٖ نٛضت ػّٕى  ٚتحمك

ا ٖٚیىی ٔیٍ 4 ٝاظ قٞٛطـ ؟!

ٔٗ ٔیرٛاؾتٓ ثطیعْ ت ٛز ٓٙٞلطلط ٜو ٓٙذسا ذیطق ٖٛثسٜ

حَ َٖ حَ چؿجیس ٜثٛز وف تبث ٝثب لبقك وٙسیٕف!!!!!!!!!

آٌب ٓٞوطزٖ

ذبضخى ٌطفت

سالم ي تثریک تٍ مىاسثت ایام اهلل دٍَ فجر تٍ َمٍ ی ديستان ي خًاوىدگان عسیس مُتاب ؛

یبضٔ ٚیط ٜزوتط اظـ ثیؿت ٞعاض تٚ ٗٔٛیعیت

اظ ٌُ ٔطاز ٔیپطؾٗ ایٗ قؼط اظ ویٝ؟

ٔیٍیطٖ

(ؾؼسیب ٔطز ٘ى٘ٛبْ ٕ٘یطز ٞطٌع ٔطز ٜآ٘ؿت).....

ما تً ایه شمارٌ تا مطالة جدید تر تاز َم پیش شما ايمدیم َ .م چىیه سعی کردیم تًی ایه شمارٌ وقص َا ي
اشکاالتی ري کٍ تُمًن گفتید ري ترطرف کىیم  .ضمىا يتالگ وشریٍ َم راٌ افتادٌ ي مىتظر مطالة  ،وظرات ي

ٔیٍ 4ٝی ٝضإٙٞبیی ٔیىٙیٗ؟ ٔیٍٗ 4اؾٓ قبػط ت ٛایٗ

ٚلتی ٔیط ٜت ٛاعبق ث ٝزوتط ٔیٍ4 ٝ

ثیت أٚس.ٜ

(یب زٞ ٜعاض ت ٗٔٛث ٟٓپؽ ٔیسی یب ذٛزت

ٔیٍ 4ٝآٞب فٕٟیسْ (خٛاز ٘ى٘ٛبْ) !!!!!!!!!!!!!!!

ثٍطز ثجیٗ ودبْ زضز ٔیى)!!! ٝٙ

پیشىُادات شما َستیم.

بزيید سزاغ کارهای وطدوی تا بطًد تصمیم بگیزید بز بزداضته کارهای سىگیه تا بزدارید.

يال یحطًن احد اال اهلل

قٕب ٔكغ َٛثبظی پی ًٙپ ًٙثب یىی اظ زٚؾتبتٞ ٖٛؿتیٗ ٘ ٚبٌٟبٖ آذطیٗ تٛح پی ًٙپٍٙی و ٝزاقتیٗ ٔی افت ٝزاذُ یه
ؾٛضاخ (ایٗ ؾٛضاخ زض حمیمت یه ِ٘ ِٝٛبظن فّعی ٝو ٝوف ظٔیٗ ؾیٕب٘ی وبض ٌصاقت ٝقس ۰۳ ٚ ٜؾب٘ت  ٓٞػٕك زاض)ٜ
چغٛضی ٔی ت٘ٛیٗ تٛح ض ٚثس ٖٚشض ٜای آؾیت ثیط ٖٚثیبضیٗ زض حبِی و ٝتٟٙب اثعاض قٕب ضاوت ٞبی پی ًٙپ ًٙتِ ،ٖٛجبؼ ٞبتٖٛ

خب سحمت هایص چه ؟خب روج هایص چه؟محزيمیت هایص چه؟

 ،ز ٚتب ثغطی ایعٔ( ٚبیغ ضٍ٘ی  ٚا٘طغی ظای ٚضظقىبضاٖ)  ،یه ٔیع پی ًٙپٕٞ ٚ ًٙچٙیٗ چٙسیٗ تى ٝؾ( ًٙزض وٙبض زیٛاض افتبزٜ
ا٘س) ٔیجبقس.

جًابص ایه است که  :کفی باهلل حسیبا

ػسز ٌٕكس ٜتهٛیط چٙس اؾت؟

خدا را فزامًش وکه خدا حسابت را دارد!

ٕٞىبضاٖ4خٛاز ػبِیمسضی،ؾپٟط لسیٕی،حبٔس
ٞبقٕی،ؾّٕبٖ ظاضػی،احٕس اثٛاِفتحی

در میشان الهی  ،روج تً محزيمیت تً  ،کفّ وفس تً  ،حزصی که خًرد ،سحمتی که کطیدی،

ؾطزثیط4ؾؼیس زَ آضایی فطز
نبحت أتیبظٞ4یئت زا٘كدٛیی لٕط ثٙی ٞبقٓ

کاری که کزدی  ،خًن دلی که خًردی دوداوی که ريی جگز گذاضتی

پبؾد ٔؼٕب ٞبی لجّی زض ٚثالي ٘كطی ٝث ٝآزضؼ

ایه ها هیچ يقت فزامًش ومی ضًد ...
لطاضزاضز.

امام خامىه ای
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انقالبی بىدن یعنی هچ؟انقالبی کیست؟

٘بْ 4قٟیس ٘بنطاِسیٗ أیسی ػبثس
٘بْ پسض4أیطػّی
ٔحُ ،ٚزتٕٞ 4ساٖ -قٟطؾتبٖ ضظٖ -ضٚؾتبی ثبثب٘ظط
تبضید ،ٚزت8۰۰24
ٔحُ قٟبزت 4پبزٌبٖ ِٛیعاٖ
تبضید قٟبزت8۰/15۳353۳ 4

ا٘مالثی ثٛزٖ ٘ ٝفمظ ث ٝایٗ ٔؼٙبؾت و ٝػاللٙٔ ٝس  ٚیب حتی ػبقك ا٘مالة ٘ ٚظبْ اؾالٔی ...ٚ
ثٛز ٘ ٝفمظ ث ٝظبٞط ِٚجبؼ پٛقیسٖ ٞبی ذبل...

٘ح ٜٛقٟبزت 4زضٌیطی ٔؿّحب٘ ٝثب ػٛأُ ضغیٓ عبدٛت
ٔست ػٕط83 4ؾبَ

٘ ٝفمظ ث ٝؾط زازٖ قؼبضٞبی آضٔبٍ٘طایب٘...ٝ

ٔحُ زفٗ 4ثٟكت ظٞطا تٟطاٖ -لغؼ -۰3ٝضزیف  -13قٕبض2 ٜ

ایٗ ٞب  ٕٝٞثطای یه آزْ ا٘مالثی ٘یبظ اؾت أب ایٟٙب تؼطیف یه آزْ ا٘مالثی ٘یؿت.
ثّى ٝا٘مالثی ثٛزٖ یؼٙی ِحظ ٝثِ ٝحظ ٚ ٝلسْ ث ٝلسْ زض ٞط خب ٚخٍبیٍبٞی،ا٘مالة وطزٖ ...زض ذٛز  ٚزض خبٔؼ ٝذٛز  ٚزض ز٘یبی
ذٛز...

ٔبخطای حّٕ ٝقدبػب٘ ٝث ٝپبزٌبٖ ِٛیعاٖ زض ػبقٛضای ؾبَ 4/1
زض ضٚظ ػبقٛضای حؿیٙی،یه زضخ ٝزاض ث٘ ٝبْ اؾٕبػیُ ؾالٔت ثرف  ٚؾطثبظ ٚظیف٘ ٝبنطاِسیٗ أیسی ػبثس و ٝلجال عطح حّٕ ٝث ٝپبزٌبٖ ِٛیعاٖ ضا
ضیرت ٝثٛز٘س ٙٔ ٚتظط فطنت ٔٙبؾجی ثٛز٘س،زض ؾبػت  83ظٟط عطح ذٛز ضا ث ٝاخطا ٌصاقتٙس.ثب ؾالحٟبی آٔبز ٜذٛز،اظ زض دطثی ٚاضز ؾبِٗ

یؼٙی پیكطفت وطزٖ،ثٟجٛز یبفتٗٔ ،تح َٛقسٖ ...آ ث ٝآٖ ِ ٚحظ ٝثِ ٝحظ...ٝ

٘بٞبضذٛضی پبزٌبٖ ِٛیعاٖ قس٘س  ٚػس ٜی ظیبزی اظ افؿطاٖ  ٚافطاز ٘ظبٔی ،اضتف  ٚزضخ ٝزاضاٖ پبزٌبٖ ضا ٔٛضز تیطثبضاٖ لطاض زاز٘س  ٚزض آٖ ضٚظ
ایٗ ز ٚؾطثبظ ث ٝزؾت  ٌِّٝٛ ٚی ؾطثبظاٖ ضغیٓ قب ٜثٔ ٝمبْ ضفیغ قٟبزت ٘بئُ قس٘س.

آزْ ا٘مالثی یؼٙی آزٔی ذبل ٔ ٚتفبٚت ،تح َٛذٛا٘ ٚ ٜبضاضی ثٚ ٝضغ ٘بثؿبٔبٖ ٔٛخٛز...
ا٘ؿب٘ی ث ٝز٘جبَ وٕبَ.وٕبِی و ٝخع اظ ضا ٜا٘مالة ثسؾت ٕ٘ی آیس...

فطاظی اظ ٚنیت ٘بٔ ٝقٟیس4
پسض خبٖ ٗٔ،خبٖ ذٛزْ ضا زض ضا ٜاؾالْ  ٚلطآٖ زاز ٚ ٜثیف اظ ایٗ ٘تٛا٘ؿتٓ ذٛز ضا وٙتطَ ؤ.ٓٙبچٙس ٘فط،لهس وكتٗ چٙس ٘فط اظ افؿطاٖ ٌبضز ضا

آزْ ا٘مالثی یؼٙی ػبقك ا٘مالة ٘ ٝنطفب ٔهساق ا٘مالة،یؼٙی ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ  ،ثّى ٝػبقك ذٛز ِفظ ا٘مالة.ػبقك ذٛز

زاضیٓٔ.ب پیطٚظ ٔی قٛیِٓٚ.ی ٕٔىٗ اؾت وكت ٝقٛیٓ  ٚذٛاٞف ٔیى٘ ٓٙبضاحت ٘جبقیس،چ ٖٛثبیس ذیّی ذٛقحبَ ثبقیس و ٝپؿطتبٖ زض ایٗ ضاٜ

ا٘مالة وطزٖ...

وكت ٝقس.پسض خبٖ ا َٚذٛزتبٖ  ٚثؼس ٔبزضْ  ٚذٛیكبٖ،یه ث ٝیه حالِی ثٙس ٜضا ثرٛاٞیس.

یؼٙی وؿی و ٝزٌطٌ ٖٛقسٖ ٔ ٚتح َٛقسٖ ٚزض یه والْ ا٘مالة وطزٖ ضا زٚؾت زاضز.زٚؾت زاضز  ٚثطایف تالـ ٔیىٙس ٚ

ٔٗ زض ضٚظ ػبقٛضا ثؼساظظٟط ؾبػت  8خٔ ًٙیى.ٓٙ

ذٛزـ ضا ثطایف آٔبزٔ ٜیىٙس...

٘بنطاِسیٗ أیسی ػبثس ثبثب٘ظطی ،ؾبػت 8۰/15۳353۳ ،8

آزْ ا٘مالثی ؾرتی،ضاحتیٔ،كمت  ٚآؾبیف ثطایف ٔؿئّ٘ ٝیؿت.اٖ چیعی و ٟٓٔ ٝاؾت ا٘مالة اؾت.
 ٚآٔبز ٜقسٖ ثطای ا٘مالة .ا٘مالثی ثعضي...

قؼطی اظ پسض قٟیس٘ ٓٙٔ 4بنطاِسیٗ زقٕٗ قىٗ
چ ٛتیطافى ٓٙاظفكٚ ًٙتفًٙ

ا٘مالثی ثبقیٓ،ا٘مالثی ثٕب٘یٓ

ث ٝخبٖ ٘ٛوط زیٗ  ٚپیغٕجطْ

اٖ قب اهلل
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و ٝحط ظٔبٖ قیطْ  ٚثت قىٗ
ث ٝذبن افى ٓٙقیط ٚثجط ٚپًّٙ
دالْ خٙبة ػّی اوجطْ

ثب چٟبض قجى ٝاختٕبػی ٚعٙی پطعطفساض آقٙب قٛیس
ضؾب٘ٞ ٝب  ٚقجىٞ ٝبی اختٕبػی زض حبَ حبضط زض حبَ ضقس ٌ ٚؿتطـ ػدیجی ٞؿتٙس وٞ ٝط فطزی ضا و ٝثب ایٙتط٘ت ؾط  ٚوبض
زاضز ضا ث ٝؾٕت ذٛز خّت ٔی وٙٙس ثغٛضیىٞ ٝط چٙس ٚلت یىجبض ؾط  ٚوّ ٝیه قجى ٝاختٕبػی خسیستط زض ز٘یبی ٚة پیسا ٔی
قٛز و ٝاِجت ٝثب عطفساضاٖ ظیبزی  ٓٞضٚثطٔ ٚی ق٘ٛساظ ؾٛی زیٍط قجىٞ ٝبی اختٕبػی ؾىبٖ زاض الیب٘ٛؼ پطتالعٓ ایٙتط٘ت قسٜ
ا٘س .زض وكٛض ٔب ٘یع اظ ایٗ زؾت قجىٞ ٝب ثؿیبض فؼبَ قس ٜا٘س ٞ ٚط ضٚظ ٘یع زض حبَ ٌؿتطـ ٞؿتٙس  ٚتالـ زاض٘س ث ٝزٚض اظ
حٛاقی ٔ ٚكىالت اذاللی  ٚاختٕبػی ٔٛخٛز زض ثطذی قجىٞ ٝبی اختٕبػی دطثی ،ثطای وبضثطاٖ ایطا٘ی ٔحیغی خصاة ٙٔ ٚبؾت ضا
فطا ٓٞوٙٙس.

قجى ٝاختٕبػی فبضؼ تٛییتط farstwitter.ir
فبضؼ تٛییتط  ،اظ ؾبَ  8۰38ثب ٞسف ضلبثت ثب قجىٞ ٝبی اختٕبػی ذبضخی  ٚایدبز ٔحیغی ٔٙبؾت ثب فط ًٙٞایطا٘ی ثطای وبضثطاٖ
ایطا٘ی ثب ٔسیطیت ػّی اوجط نبزلی ضا ٜا٘ساظی قس .ایٗ قجىٕٞ ٝب٘غٛض و ٝاظ ٘بٔف پیساؾت ٘ٛع ذسٔبتف ث ٝقجىٔ ٝؼطٚف تٛییتط
ثؿیبض ٘عزیه اؾت.

قجى ٝاختٕبػی ٔ ٓٞیwww.hammihan.com ٟٗ
٘مغ ٝلٛت ٔ ٓٞی ٟٗضا ٕٞب ًٙٞثٛزٖ ثب فط ًٙٞایطا٘ی  ٚاؾالٔی ،وٙتطَ ٔحتٛا  ٚؾبِٓ ؾبظی ٔحیظ تحت ٘ظط ٔ 0۳سیط ٚ
ٔ0یّیٔ ٖٛربعت اؾت

قجى ٝاختٕبػی فیؽ ٕ٘ب facenama.com
٘مغ ٝلٛت فیؽ ٕ٘ب ٘ؿجت ث ٝزیٍط قجىٞ ٝبی زاذّی ضا حضٛض اوثط وبضثطاٖ ایطا٘ی فؼبَ زض حٛظ ٜقجىٞ ٝبی اختٕبػی  ،أىب٘بت
ٔتؼسز  ٚضؾیسٌی ؾطیغ ثٔ ٝكىالت وبضثطاٖ ٔی ثبقس

قجى ٝاختٕبػی افؿطاٖafsaran.ir
قجى ٝاختٕبػی افؿطاٖ خ٘ ًٙطْ و ٝث ٝاذتهبض افؿطاٖ ٘بٔیسٔ ٜی قٛز زض ثرف ٔؼطفی ایٛ٘ ٍٝ٘ٛٙقت ٝاؾت 4ثب تٛخ ٝث ٝتأویسات
ٚیػ ٜضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة ٘ؿجت ثٔ ٝمبثّ ٝثب خ٘ ًٙطْ زقٕٗ  ٚتٛنی ٝایكبٖ ٔجٙی ثط ایٙى« ٝذٛزتبٖ زض ٔدبٔغ فىطیتبٖ ث ٝز٘جبَ
ضاٞىبض ثبقیس» ،تهٕیٓ ٌطفتیٓ تب قجى ٝافؿطاٖ ضا ثٙٔ ٝظٛض  -ایدبز ثؿتط ثطای ٓٞفىطی  ٚثیبٖ زیسٌبٜٞب  -قجى ٝتٛظیغ ثطای
ثیكتط زیس ٜقسٖ ٔحتٛاٞبی تِٛیسقس - ٜا٘تكبض ؾطیغ ٔحتٛا ،ایس ٜیب اعالع  -ثؿتطؾبظی ثطای آظٔ ٖٛایسٜٞبی ٘ ٛلجُ اظ اخطا -
تٛإ٘ٙسؾبظی افؿطاٖ خٛاٖ زض ٔمبثّ ٝثب خ٘ ًٙطْ زقٕٗ ضاٜا٘ساظی وٙیٓ .افؿطاٖ ثؿتطی ثطای تٛظیغ ثٟتط ،ؾطیؼتط ٌ ٚؿتطزٜتط
ٔحتٛاٞبی تِٛیس قس ٜتٛؾظ وبضثطاٖ قجى ٝاؾت و ٝعجیؼتبً ػاللٙٔٝس ٞؿتٙس ٔربعجیٗ ثیكتطی زاقت ٝثبقٙس .اظ ؾٛی زیٍط افؿطاٖ
ٔیتٛا٘س ٔٛضز تٛخ ٝوؿب٘ی لطاض ثٍیطز و ٝؾؼی زاض٘س ثب زیسٌبٜٞب ٘ ٚظطات ٔطزْ ثسٚ ٖٚاؾغ ٝاضتجبط زاقت ٝثبقٙس.
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ایه دهه فجر است گىیی نىبهار

غصو اه رفتند و افساهن شدند
رددهه فجرامتش ریپوزشد

ویه همو مهراست از او یادگار
انهل اه رفیاد مستاهن شدند

بهم
ماه ه ماه جان ارفوزشد

فجرگىیی نىبهارزندگی

ماهمو دلداده ی رهبرشدیم
گفتو بىدم قصو دارم با شما

آنچو بشنیدید ربآیندگان

چىن رچاغی رد ره سازندگی
ات ابد او یار و ما یاورشدیم

بهم
بچ
قصو ای از ماه ه و اه
هم
بازگىیید ات بماند چنان

نه
از ضت اقطعاهن ی روح اهلل
ست
شد دست مگران ز اریان کىاته
با دست تهی و ایه همو ریپوزی
ال حىل و ال قىت اال باهلل
2

شما امتحانات خود را چگونه گذراندید ؟!

ٍ اهب داًشکذُ ؛
اٍل اٍل تجزیک عزض هی کٌین خذهت آقبی هٌْذس عجذلی کِ ثِ سوت هعبًٍت داًشکذُ هٌصَة شذًذ
ٍ در ًجَد دکتز خَدهَى ثب اختیبرات کبفی پبسخگَ ّستٌذ ،اًشباهلل.
دٍم ّن تشکز هی کٌین اس کلیِ هسئَلیي داًشکذُ کِ ثبالخزُ سلف داًشکذُ رٍ عَض کزدًذ ٍ هبرٍ اس
قبشق ّبی کثیف ٍ غذای ًب هٌبست ٍ دٍد سیگبر ٍ هَسیقی ّبی هجتذل ٍ  ...راحت کزدًذ.
ّن چٌیي تشکز هی کٌین اس اسبتیذی کِ دٍ ّفتِ است یکی درهیبى غبیت ّستٌذ ٍ ًِ حذف هی شي ٍ ًِ
ّیچی!! تبسُ آخز تزم ثبیذ ثیست ٍ چْبر سبعتِ کالس ججزاًی ثیبین!
ٍ صذ الجتِ هقبم دکتز تزیي دکتز ایي شوبرُ رٍ تقذین هی کٌین ثِ جٌبة آقبی دکتز صوذی ،هذیز گزٍُ
رشتِ هذیزیت کِ اگِ عکسشَى در سبیت ثَرس ًجَد هب ّزگش چشووَى ثِ جوبلشَى رٍشي ًوی شذ.
ٍ تشکز هی کٌین اس ثزًبهِ ریشی سیجب  ،جبدار  ،هطوئي ٍ ثی ًقص ٍ ثی ًظیزشَى کِ ّویي اٍل تزهی ّوِ
ی داًشجَ ّب ٍ اسبتیذ ٍ هسئَلیي گیج ٍ سزدرگزداى شذًذ ٍ هعلَم ًشذ کی ثبیذ تَ کذٍم کالس ثبشِ!!!

غذای دانشجویی  :ساالد ماکارونی

ضونا پیشنهاد هی کنین کلیپ های دکتر سالم خبرگزاری دانشجو ) (SNN.IRرا تواشا کنید

هْاد الصم:
هاکاسًّی فشهی (صذفی ّ پیچی بِتشیي گضیٌغت)
کالباط
خیاس ؽْس
ًخْد فشًگی
رست
عظ هایًْض
طشص تِیَ:
ابتذا هاکاسًّی ُا سّ تْی آب جْػ هیپضیي.یکن کَ ًشم ؽذ آبکؾؼ
هیکٌیي.یادتْى ًشٍ هْقع پختي تْی آب جْػ ًوک بشیضیي ک اگَ ًشیضیي خیلی
بذ هضٍ هیؾَ.
کالباط ُاسّ بَ ؽکل هشبعی سیض هیکٌیي ّ بَ ُوشاٍ رستً ،خْد فشًگی ّ خیاس
ؽْس خشد ؽذٍ با هاکاسًّی هخلْط هیکٌیي ّ بِؼ عظ هیضًیي..
عظ صیاد ًؾَ

ُویي!
آُا بعذم بزاسیي تْی یخچال تا خٌک بؾَ ّ خْؽوضٍ...
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ازأٔ ٝهبحج ٝثب زوتط ؾٟطاثی
قٕب ثب آلبی وفبقیبٖ ٘ؿجتی زاضیس؟

 !ٝ٘ -چطا ؟!

ٞؿتٓ ِٚی ثبیس ی ٝفطز خسیس ثیبز  ٚثب فىط خسیس  ٚثب ثچٞ ٝب تؼبُٔ ؤ ٗٔ ٝٙی پؿٙسْ و ٝفضبی ٔسیطیت ایٙدب ػٛو ثك ٓٞ ٗٔ ٝث ٝوبضاْ ٔی ضؾٓ ٗٔ.
تٛی ٔدٕٛػ ٝثٛػّی ت ٛچٙس ؾبَ اذیط تحت فكبض وبضی ثٛزْ  ٚچٙس ٚلتی اؾت ٕ٘ی ضؾٓ وبضٞبی پػٞٚكی ثطؾیٓ اظ ٕٞىبضا٘ٓ ثربعط ایٙى ٝتٛا٘بییكٖٛ

چ ٖٛحسٚز  30.3زضنس ا٘تمبزات ض ٚثب ِجرٙس  ٚزیٍط ٞیچ خٛاة ٔی زٞیس؟

ٔحسٚزٕٞ،ٜیٗ ٕٞىبضٞبی آٔٛظـ  ٚفطٍٙٞی  ... ٚزٞ ٜب ثبض حطفی ضٔ ٚی ظ٘ی ٌٙ ٚدبیكف اظ یه حسی ثب ،تط ٘یؿت یب ثبیس آزْ ض ٚػٛو و ٚ ٓٙتٛ

(ذٙسٔ ) ٜثال چی؟ ّٕٔٛؼ ثٍیٗ ایٙدب ا٘تمبز وطزیٓ خٛاة ٍ٘طفتیٓ .ا٘تمبزٞبی ثچٞ ٝب چٙس عیف زاض .ٜو ٝا٘كباهلل قٕب یٔ ٝمساض تٛفضبی اخطایی لطاض

فضبی زا٘كٍب ٜثطوٙبضی  ٚخبیٍعیٙی یه ٘فط چٙس ٔبٞ ٜعیٔ ٝٙدسز زاض ٚ ٜیب ثبیس تصوط زاز  ٚزض ذیّی اظ خبٞب ثبیس ثبٞبـ وٙبض ثیبیی  ٚاظ زا٘كدٞٛب ٓٞ

ثٍیطیس ٔی ثیٙیس ثؼضی ا٘تمبزٞب اِىی ٝاؾت ٔثال ی ٕٝ٘ٛ٘ ٝاـ ض ٚثٍٓ و ٝانال ا٘تمبز ٘ؿیت ؾٛاِ ،ٝزا٘كد 8۳ ٛثبض أٚس ٜایٙدب ٔی ٌ ٝالبی زوتط اٌٗٔ ٝ

٘بضاضی ٞؿتٓ چ ٖٛت ٛفضبی زضؼ ٘یؿتٗ قبیس تهٛض ٔٗ ای ٝٙو ٝا٘تظبضات حبقی ٝای ثیكتط زاضٖ  ٚوٕتط ضٚی وبضٞبی آٔٛظقی  ٚزضؾی ٔتٕطوع ٔی قٗ

تىٕیُ ظطفیت لج َٛقسْ چی وبض وٓٙ؟ٔی ٌٓ ثط ٚآٔٛظـ ٞؿت ؾٛاَ وٗ ا َٚثصاض لج َٛثكی ثؼس ثیب ثپطؼ ٞط ؾطی ٔٗ ٔیبْ زض اعبلٓ ثبظ.ٜقبیس

زا٘كدٞٛب ثبیس عطح ٞبیی ثسٖ تب فضبی زا٘كىس ٜپٛیب ثك ٝو ٝایٗ ثطعطف وٙٙس ٜذیّی اظ ٔكىالت اؾت

اقتجبٔ ٜب ای ،ٝٙأٌ ٝب ضئیؽ زا٘كىس ٜای ثٛزیٓ و ٝیٔ ٝؿئ َٛزفتط زاقتیٓ زا٘كدٞ ٛب ثب ٕٞبٍٙٞی ٚاضز ٔی قسٖ  ٚحك ٘ساقتٗ ٕٞیٗ خٛضی ثیبٖ یٝ
حطفی ثٛز یؼٙی ذٛزٔ ٖٛض ٚزٚض ٍ٘ٔ ٝی زاقتیٓ اظفضب یب ٕ٘ی أٚسیٓ خّ ٚ ٛاظ زٚض قبیس ایٗ ٔكىُ وٕتط ثٛز 8۳ثبض أٚس ٜاظ ٔٗ ؾٛاَ وطز ٜثؼس اظ
اػالْ ٘تبیح اظـ ٔی پطؾٓ لج َٛقسی یب ٘ٝ؟ٔی ٌ ٝلج٘ َٛكسْ ذت ٔطز حؿبثی ٔب ضٌ ٚطفتی؟ذٛزتٌٛطفتی؟ ؾٓ پبقی ٔی وٙی ت ٛفضبی زا٘كىسٚ ٜ
زا٘كدٞٛب آذطقٓ لج٘ َٛكسی ایٗ ٚ ٕٝٞلت اظ ٔب ثطای چی ٔی ٌیطی؟ٌبٞی ا٘تمبزات ٚاضز ٜثچٞ ٝبی ٕٞساٖ چٙس ثبض ثطای ؾطٚیؽ أٚسٖ قبیس ثب،ی

ؾٛاَ و ٝثبیس پطؾیس ٜقٛز4
ث٘ ٝظطت ٖٛخبیٍب ٜزا٘كدٛیبٖ ضظٖ  ٚؾٕٟك ٖٛزض تٕسٖ ؾبظ ٘ٛیٗ اؾالٔی چیٝ؟
ؾٕٟك ٖٛظیبزٔ ٜب یه حسیثی زاضیٓ اظ حضطت ػّی(ع) ؤ ٝی فطٔبیٙس“ 4اتعػٓ ا٘ه خطْ نغیط  ٚفیه ا٘غٛی اِؼبِٓ ا،وجط“ آزٔی ت ٛفىط ٔی وٙی ٕٞیٗ

 8۳ثبض ا ٓٞ ٖٚخٛاة ٍ٘طفتٗ ضفتٗ پیف زوتط ٞعا ٜٚای  ٚزوتط ٔؿجٛق و ٝانال ایٗ ا٘تمبز زضؾتی ٘یؿت ثطای زا٘كدٞٛبی ٕٞساٖ ٞیچ خبیی ٔٗ

خؿٓ وٛچه ٞؿتی زض حبِی و ٝزض زض ٖٚت ٛػبِٓ ثعضٌی اؾت ذیّی ثعضٌتط اظ ا ٖٚچ ٝو ٝذٛزت فىط ٔی وٙی .ایٗ زا٘كدٞٛب ٞط وسٔٚك ٖٛیه تٕسٖ

ل٘ َٛسازْ ذٛاثٍب ٜثسْ یب ؾطٚیؽ ضفت ثطٌكت ثصاضْ ودب ٔٗ ل َٛزازْ؟اٌ ٝل َٛزاز ٜثبقٓ خعٚ ٚظبیف اْ ثبق ٝحك ثب قٕبؾت ِٚی ثؼضی اظ ثچٝ

ؾبظ ٞؿتٙس ٚ ٚالؼب تٛا٘بیی ٞط وبضی ض ٚزاض٘س ِٚی ذیّی ٞبق ٖٛذٛزق ٖٛض ٚزؾت وٓ ٌطفتٙس  ٚزیسق ٖٛضٔ ٚیبضٖ پبییٗ  ٚفمظ اٍ٘بض تب ٘ٛن زٔبدكٛ٘ٛ

ٞبی ٕٞساٖ ٔیبٖ ٔی ٌٗ حؿبثساضی ٞؿتیٓ،قجب٘ٞ ٝؿتیٓ،ؾطٚیؽ ٔی ذٛاٞیٓ چٙس ٘فطیس؟٘ 8/فط ثب یٔ ٝیٙی ثٛؼ لطاضزاز ثؿتیٓ ٔبٞی یه ٔیّیٖٛ

ٔی ثیٙٙس ذیّی ثس ٜثطای زا٘كد ٛو ٝفىط شوطـ ایٗ ثبق ٝو ٗٔ ٝچی ثرٛضْ،ودب ثرٛاثٓ ٚ ٚاحسٞبْ ض ٚچ ٝخٛضی پبؼ و ٓٙاٌط ٚالؼب افك زیسقٖٛ

پب٘هس و ٝؾبػت  0زا٘كدٞ ٛب ض ٚثیبض ٜایٙدب اظ ا ٖٚعطف  ٓٞؾبػت  /ثجط ٜث ٝؾٕت ٕٞساٖ چٙس تب ٔكىُ پیف أٚس4زا٘كدٞٛب ٔی ٌٗ و ٝز ٚضٚظ یب

ضٚثجطٖ ثب ،ظحٕت ثىكٗ  ٚػٕطق ٖٛض ٚث ٝثغبِت ؾپطی ٘ىٙٙس ٞطوسٔٚك ٖٛثبِم ٜٛیه ٔسیط تٛإ٘ٙس  ٚتحٌ َٛطا ٔی تٛا٘ٙس ثبقٙس ٞط وس ْٚاظ زا٘كدٛ

ؾ ٝضٚظ ؾبػت  88والؼ زاضیٓ یب ؾبػت  8۳والؼ زاضیٓ ٔب  2ثیبییٓ  3ؾبػت یب  ۰ؾبػت ض ٚچی وبض وٙیٓ؟ حبٔ ،ب چی وبض وٙیٓ؟ثؼسـ ٘ /فط پیسا

ذٛاٞیس زیس و ٝث ٝزضخبت ثب،ی ٔسیطیتی  ٚػّٕی ذٛاٙٞس ضؾیس یؼٙی ا٘كبهلل قٕبٞب ٔی ثیٙیس تٛی ٔمبعغ اضقس  ٚزوتطی لجٔ َٛیكٗ ٛٔ ٚفك ذٛاٙٞس قس

قسٖ و ٝایٗ ؾبػت حبضط٘س ثیبٖ ثمیٕٞ ٝف ٔی ٌٗ ا ٖٚؾبػت ٞبیی ؤ ٝب ٔی ذٛاییٓ ٔیٙی ثٛؼ تٟی ٝوٙیس یؼٙی ٔب ثبیس ث ٝؾبظ ایٗ ٞب ثطلهیٓ  ٚػُٕ

و ٝایٗ ٔٛفمیت ض ٚذٛز زا٘كد ٛتب حسٚز ظیبزی ٔی ؾبظز ی ٝثركی  ٓٞو ٝثرف أىب٘بت ٞؿت ٔٗ ثط ایٗ ٔؼتمس ٞؿتٓ و ٝا ٖٚتٛاٖ ٕٞ ٚت زا٘كدٛ

وٙیٓ ٌفتیٓ اقىبَ ٘ساض ٜحب ،ایٗ ؾبػتی و ٝایٗ ٞب ٔی ذٛاٖ ثیبٖ ٞیچ ٔیٙی ثٛؾی حبضط ٘یؿت ثیبز ٌفتیٓ ٔیٙی ثٛؼ پیسا وٙیس ٔٗ حبظطْ ثبٞبـ

ذیّی لسضتف اظ وٕجٛز أىب٘بت ثیكتط ٜثطای ٕ٘ ٝ٘ٛػّٕب  ٚزا٘كٕٙساٖ ثعضي وكٛضٔ ٖٛچ ٝأىب٘بتی زاقتٙس ٔثُ قٟیس ٔغٟطی  ٚزوتط حؿبثی قٕب ثطیس

لطاضزاز ثجٙسْ تب حبٞ ،یچ وؽ ثٔ ٗٔ ٝطاخؼ٘ ٝىطز ٜحب ،قٕب ایٗ ض ٚاظ ظاٚی ٝثچٞ ٝب ٍ٘ب ٜوٙیس چی ٔی ٌیسٔ،یٍیٗ ٔب ٔطاخؼ ٝوطزیٓ ذٛاؾتٓٞ ٝ

وتبة اؾتبز ػكك ض ٚثر٘ٛیس زوتط حؿبثی ثب ؾرتی ٞبی ظیبزی ٔثُ وبضٌطی  ...ٚقطٚع وطزِٚ ٜی ث ٝچٔ ٝمبٔبتی ضؾیس ٜاؾت ٕٞف ضٕ٘ ٓٞ ٚی قٌ ٝفت

زاقتیٓ البی زوتط ا٘دبْ ٘ساز حب ،حك ض ٚث ٝوی ٔی زیٗ ٔٗ زض حسی وٚ ٝالؼب ٚاضز ثبق ٝتٛضیح ٔی ز ٚ ٓٞپی ٌیطی ٔ ٓٞی وِٚ ٓٙی اٌطی ٝا٘تمبزٞبیی

ٛٞـ  ٚاؾتؼساز اؾت ثحث پكتىبض ٞ ٓٞؿت وؿی و ٝذٛز ایٗ ٞب ض ٚا٘دبْ ٔی ز ٜذٛز زا٘كدٞ ٛؿت ثبیس ؾغح زیسق ٛثیبض ٜثب ٚ ،ظحٕت ثىك.ٝتٛی

ثبق ٝؤ ٝثال آلب چٚ ٝضؼك ٝچطا اؾتبز زیط ٔیبز؟ ذت ضاؾت ٔی ٌی چی وبض و ٓٙچطازیط ٔیبز،الب ٔسیط ٌط٘ ٜٚیؿتٔ،سیط ٌط ٜٚوبضق ٛقُ ٔی

ا ٖٚظٔی ٓٞ ٝٙثٍ ٗٔ ٝایٗ أىب٘بت ض٘ ٚیبظ زاضْ ٔب  ٓٞث ٝزیس ٜی ٔٙت لجٔ َٛی وٓٙ

ٌیط ٗٔ،ٜأٚسْ ایٙدب حب ،یٚ ٝظیف ٝای زاضْ ا ٖٚیٚ ٝظیف ٝای زاض،ٜزض حسی وٚ ٝاضز ثبق ٗٔ ٝپی ٌیطی ٔی و ٚ ٓٙانال ٕ٘ی ذٙسیٓ ٔ ٚی ضیٓ ث ٝز٘جبَ

ٞطچ ٝزَ تٍٙت ٔی ذٛاٞس ثٍٛ؟

حُ آٖ ٔكىالت .

ٔٗ فمظ آضظٚی تٛفیك زاضْ حب ،زٚؾتب٘ی و ٝایٗ ٔغّت ضٔ ٚی ذ ٗ٘ٛاٌط ٔكىّی  ٚوٛتبٞی ٞؿت ٔٗ ث ٝقره ٝث ٝػٟسٔ ٜی ٌیطْ  ٚتالـ ٔی و ٓٙوٝ

ؾبذتٕبٖ انّی زا٘كىس ٜوی ؾبذتٔ ٝی قٝ؟

ثطعطفف و ٓٙقبیس ٔٛفك ٘جبقٓ  ٚذٛز زا٘كدٞٛب ثبیس ثیبٖ ث ٝوٕى ٖٛثب اضائ ٝعطحك ٖٛثیبٖ ثٍٗ ٔب چٙس ٘فط ٔی ذٛایٓ ایٗ وبض ض ٚا٘دبْ ثسیٓ  ٚاظ ٔٗ

ا ٓٞ ٖٚث ٝز٘جبِف ٞؿتیٓ وبض ؾرتی اؾت ٔرهٛنب تٛی زِٚت خسیس ثبیس ثط ٜثٛزخ ٝػٕطا٘ی ت ٛزِٚت ثٍیط ٚ ٜاظ عطیك وٕیؿی 38/ ٖٛپیٍیطی ثكٝ
ٔب  ٓٞث ٝز٘جبِف ٞؿتیٓ  ٚتٕبْ تالقٕ ٖٛایٗ اؾت و ٝا٘كباهلل ؾبَ آیٙس ٜاؾتبضت ؾبذت ض ٚثع٘یٓ ایٙى ٝچ ٝلسض ٔٛفك ثكیٓ ثٞ ٝعاض ػبُٔ ثؿتٍی زاضٜ

وٕه  ٚضإٙٞبیی وٕٞ ٗٙطاٞی وٕٞ ٗٙسْ ٘ٛٔ ٚؽ ٔب ثبقٗ زض حُ ٔكىالت ثالذط ٜتٞ ٛط قطایغی ٔكىالتی ٞؿت  ٟٓٔ ٚای ٝٙو ٝا ٖٚض ٚتكریم ثسیٓ ٚ
ثب  ٓٞحّف وٙیٓ  ٚأیسٚاضْ ٞطوس ْٚاظ ثچٞ ٝب ی ٝآیٙس ٜثّٙس ثطای ذٛزق ٖٛتطؾیٓ وٙٙس  ٚایٗ چٟبض ؾبَ خع ٚؾبَ ٞبی ذٛة ػٕط زا٘كدٛیی ثبقٓٞ ٝ

ی ٕٝ٘ٛ٘ ٝاـ و ٝآلبی ضؾتٕی چٙس ٔب ٝٞو ٝزاض ٜپیٍیطی ٔی و ٝٙتغییط وبضثطی ظٔیٗ ٞبیی و ٝذطیسیٓ ظٔیٗ وكبٚضظی ثٛز ٜثبیس ث ٝآٔٛظقی تغییط

ت ٛػطنٚ ٝضظقی،فطٍٙٞی،اذاللی،زضؾی  ...ٚثطای ٕٞك ٖٛثط٘بٔ ٝزاقت ٝثبقٙس ٛٔ ٚفمیت ٞبی ثؼسی اٟ٘ٚب اظ ایٗ خب قطٚع ثك.ٝی ٝخّٕٔ ٝی ذٛاْ ثٍٓ وٝ

وبضثطی ثسیٓ.ایٗ وبض ٔؿتّعْ ایٙى ٝاظ چٙس خب ٔدٛظ ثٍیطیٓ ٔثال یىیف ٔحیظ ظیؿت اؾت و ٝثٔ ٝب ٔیٍ ٝچی ٔی ذٛاییس زضؾت وٙیس،ؾبذتٕٞ ٖٛبتٖٛ

ث ٝزضز ثرٛض ٜثطای ظ٘سٌی چٔ ٖٛب ٕٞیكٔ ٝی پطؾیٓ چ ٝزضؾی ثر٘ٛیٓ ،چ ٝوبض وٙیٓ،چ ٝفؼبِیت ٞبیی ا٘دبْ ثسیٓ یىی ٔی ٌفت4قٕب تب ٔی ت٘ٛیس ذٛزتٖٛ

چ ٝعٛضی اؾت،چٙس ٔتط ... ٚ ٜتب ٔدٛظ ثسْ یىیف زیٍٔ ٝثال ضاٞجطز زا٘كىس ٜاؾت ٔثال زض ثّٙس ٔست( 8۳ؾبَ) چ ٝضقتٞ ٝبیی ضٔ ٚی ٌیطیس زض چٝ

ض ٚتمٛیت وٙیس تٞ ٛط ظٔی ٝٙای چ ٖٛزٚض ٜزا٘كدٛیی ث ٝذهٛل زض زٚضِ ٜیؿب٘ؽ پتب٘ؿیُ تٛإ٘ٙس قسٖ اؾت چ ٖٛآزْ اظ ذیّی اظ ٔؿئِٛیت ٞب ضٞبؾت

ٔمغؼی  ٚچٙس تب اؾتبز ٔی ٌیطیس ایٗ وبضٞب  ٓٞزاض ٜث ٝذٛثی خّٔٛیط ٜتب ثت٘ٛیٓ ا٘كباهلل ؾبَ زیٍ ٝاؾتبضت ؾبذت ض ٚثع٘یٓ

ٛٙٞظ خٞ ٝ٘ٚٛطوبضی ٔی ذٛاییس ثىٙیس تٛی ایٗ 4یب  /ؾبَ ا٘دبْ ثسیس چ ٖٛثؼس اظ ا ٖٚخبٔؼ ٝث ٝقست ث ٝؾٛی قٕب زؾت ٘یبظ زاض ٜاٛٔ ٖٚلغ ٚلتی قٕب

ذٛزت ٖٛاظ ٚضؼیت فؼّی زا٘كىس ٜضاضی ٞؿتیس؟

تٛاٖ ٔٙسی زاضیس ٔی ت٘ٛیس ثطیس اٞ ٖٚب ض ٚػطض ٝوٙیس  ٚثٟط ٜثجطیطز أب اٌط ایٗ فطنت ض ٚاظ زؾت ثسیس قبیس فطنت ثطٌكت ٘جبقٔ ٝی ذٛا٘ٓ ػطایضٓ

٘ ٝضاضی ٘یؿتٓ ٘ ٝاظ ذٛزْ ٘ ٝاظ ٕٞىبضاٖ ٘ ٝاظ زا٘كدٛیبٖ ٕٞ ٚف ٞطوس ْٚث ٝزِیّی ،اظ ذٛزْ ضاضی ٘یؿتٓ چٕ٘ ٖٛی تٞ ٓ٘ٛط ضٚظ ایٙدب ثبقٓ قبیس

ض ٚثب ایٗ خّٕ ٝپبیبٖ ثسْ و ٝذٛزت ٖٛض ٚتٛإ٘ٙس وٙیس و ٝث ٝظٚزی ذیّی ظٚزتط اظ ا ٖٚچ ٝو ٝفىط وٙیس خبٔؼ ٝث ٝقٕب احتیبج زاضز  ٚاظ قٕب عّت ذٛاٞس

ذیّی ثٟتط ثٛز یىی خبی ٔٗ ثٛز وٞ ٝطضٚظ ایٙدب ثبق ٝحسالُ چٟبض پٙح ضٚظ ایٙدب ثبق ٝز ٚضٚظ زض ٞفت ٝ٘ ٝوبض ض ٚخّٔ ٛی ثط ٝ٘ ٜث ٝزضزی ٔی ذٛض ٜحب،

وطز.

زاضیٓ پی ٌیطی ٔی وٙیٓ ٔؼب ٖٚثیبز ذالء ٔب ض ٚپط و ٝٙثب،ذط ٜی٘ ٝفط زض ٔحسٚز ٜای ذاللیت  ٚتٛاٖ زاض ٗٔ ٜتب ٚاضز زا٘كٍب ٜثٛػّی قسْ ؾطیغ ثطاْ
حىٓ ظز الب ثط ٚزا٘كىس ٜضظٖ ض ٚضا ٜا٘ساظی وٗ ٔٗ  ٚچیعی و ٝاظ ؾبَ ٞبی لجُ ایدبز قس ٜثٛز  ٚذیّی خّ ٛضفت ٝثٛز ٔب ضا ٜا٘ساظی اـ وطزیٓ ٚ

قٕب زض ٘كطیٞ ٝبی ثؼسی ثٍیس ثب چ ٝوؿی ٔهبحج ٝوٙیٓ؟

زٚثبض ٜحىٓ ظزٖ ثط ٚضئیؽ زا٘كىس ٜق ٚ ٛپیٍیطی ضقت ٓٞ ٝذٛزت ا٘دبْ ثس ٜا35/ ٖ،ؾبَ اؾت و ٗٔ ٝایٙدب ٞؿتٓ اظ ٚضٚزی ٞبی 3۳تب ا ٖ،ایٙدب
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