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راى او بدر نتوانستن نیز بایستن هست؛ فتواى حسین این است: آرى! "

است. بنابراین، اگر او زنده است و به دلیل این كه زنده است، مسئولیت جهاد در  عقیده و جهادزندگى، 

ست؟ در تر كی و نه فقط انسان توانا. و از حسین، زنده انسان زنده، مسئول استراه عقیده را دارد. 

ان داشته باشد كه زندگى كند؟ و شایسته باشد كه زنده بماند؟ نفس انس حقتاریخ ما، كیست كه به اندازه او 

حسین مَثَلِ اعالى كند و ودن، آگاه بودن، ایمان داشتن، زندگى كردن، آدمى را مسئول جهاد مىب

ا جمعیت، فقط ا قدرت، تنهایى یتوانستن یا نتوانستن، ضعف ی انسانیت زنده، عاشق و آگاه است.

 "كند نه وجود آن را. شكل انجام رسالت و چگونگى تحقق مسئولیت را تعیین مى

 «شریعتی عاشورا در نگاه»

ا حد توان براى و ت تالش نمودنیعنى براى انجام دادن وظیفه مسئولیت دینى و شرعى، « بایستن»

گویاترین كالم براى اداى این مفهوم، فرمایش . اقدام كردنپیشبرد آن، به تناسب زمان و شرایط، 

 قدس سره است؛ ایشان در پیامى فرمودند: حضرت امام

 "ایم، نه مأمور به نتیجه.ما مأمور به اداى تكلیف و وظیفه"

اى دارد كه باید بدان عمل نماید؛ لیكن اقتضاى زمان، شكل انجام وظیفه  هر مسلمانى در هر شرایطى، وظیفه

و در  «جهاد» ،عمل به وظیفه در بستر زمانى خاصسازد.  خوش تغییر مى خود، دست را به تناسب

دگرگون  آنچه با تحول زماناست؛ لیكن  «پرداختن به مسایل علمى»اى و در برهه «فقه»شرایطى 

 است. اصل اداى تكلیف و انجام وظیفهشود،  نمى

 

 

 میان ترم نیمسال اول
 

 انيـگـــاه نامه اطـــــــالع رس

 شماره

5 
 ا و دانـــــش آموزانــويــژه اولی

 8ي عــالـمـه حلان بیــرستــد
 

 93اه ـــــــم  آبــــان

 

 بایستن و نتوانستن

 1دوره 

 

 



 برنامه اجرایی:

 تاسوعا و عاشورای حسینی :  آبان 21و سه شنبه  21شنبه دو

 آزمون های میان ترم نیمسال اول  :  آبان 12آبان تا پنج شنبه  21شنبه 

  شنبه،یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه      

 فیزیک :   آبان 21شنبه  

  زبان فارسی :   آبان 21یکشنبه  

 عربی :   آبان 22دوشنبه  

 دین و زندگی :   آبان 12سه شنبه  

 زیست شناسی ،1هندسه  :   آبان 12 چهارشنبه 

 شیمی :   آبان 12شنبه  

 حسابان :   آبان 12یکشنبه  

 ادبیات فارسی  :   آبان  12دوشنبه  

 1جبر و احتمال، ریاضی  :   آبان 11سه شنبه  

 ، تاریخانگلیسی :   آبان 11چهارشنبه  

 

می گردد، لذا حضور دانش آموزان ر سالن امتحانات بر قرار د 1:12روز راس ساعت م بصورت هماهنگ و هر میان تر  ( : آزمون های2تذکر )

 الزامی است.در مدرسه  1:22امی راس ساعت گر

 : شایسته است دانش آموزان از قوانین اجرایی آزمون ها تبعیت کنند : (1تذکر )

 «امتحان ممنوع می باشد.آوردن ماشین حساب ، تلفن همراه و هرگونه کتاب ، جزوه و.... سر جلسه  »  

 ( : رسم الخط پاسخ های تشریحی به سبک امتحان نهایی را مورد توجه قرار دهند :1تذکر )

بین هر دو سوال با خط کش خطی جدا کننده بکشید، فقط با خودکار آبی یا مشکی پاسخ دهید، دور جواب آخر کادر بکشید، از پراکنده نویسی » 

 ...«خودداری فرمایید و 

 به منزله نمره صفر می باشد.غیبت هر گونه ( : 2ر )تذک

 (لطفاً غیبت نفرمایید!)  

 

 


