وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ
وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل اﺳﻼم را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزوی ،ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﺤﺘﻮای وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ
 - ٢ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ
 - ٢.١آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
 - ٢.٢درج ﻣﻄﻠﺐ
 - ٢.٣وﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﺶ
 - ٢.۴ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
 - ٢.۵ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ
 - ٢.۶ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ
 - ٢.٧ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
 - ٣اھﺪاف وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ
 - ٣.١ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ
 - ۴ھﻢاﻓﺰاﯾﯽ در درس ﺧﺎرج
 - ۵ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ درس
 - ۶ﺛ ﻤﺮه ﻋﻠ ﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ در وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ

ﻣﺤﺘﻮای وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ
وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ ﺑﺎ ھ ﻤﮑﺎری ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻌﻠﻮم )ع( و ﺻﺪای ﺑﮫﺎر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪای ﺑﮫﺎر طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﺟﺮاء ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻈﺮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ارﺳﺎل ﻧ ﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را اطﻼع دھﻨﺪ.
وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزوی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ .وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ طﻼب ﻗﻢ ،ﻧﺠﻒ ،ﻣﺸﮫﺪ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﻋﮫﺪه طﻼب اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﺎھﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﺑﺰارھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻓﻘﮫﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻗﻮیﺗﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورد.

ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه دارای ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻢ ان ھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧ ﻤﺎﯾﯿﻢ:

← آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ واژهھﺎ و ﻣﻔﺎھﯿ ﻤﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮط آنھﺎ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در وبﺳﺎﯾﺖ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.

← درج ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﺮای درج ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠ ﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

← وﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﺶ
وﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ .داﻧﺸﻨﺎﻣﻪی ﭘﺮﺳﺶ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ٨٣٨ﻣﻘﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﻨﯽ دارد.

← ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ »ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﺎھﺖ« دارای  ۴۵٨ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب در  ۵٢٧ﺟﻠﺪ اﺳﺖ .ﺷ ﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴ ﻤﺖ »ﻓﺎرﺳﯽ« ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻄﮫﺮی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﮐﻼﻣﯽ و  ...را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ،آن را ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ و در آدرسدھﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ و وﯾﮑﯽﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﯿﻨﮏ دھﯿﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ دروس و ﻣﺒﺎﺣﺚ طﺮحﺷﺪه در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠ ﻤﯿﻪ و در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.

← ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ »ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﺎھﺖ« دارای  ١١١٧ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب در  ٢٨٣٢ﺟﻠﺪ اﺳﺖ .ﺷ ﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴ ﻤﺖ »ﺷﯿﻌﯽ« ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ،اﺻﻮﻟﯽ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮی و ...
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻠﮏ ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ،آن را ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ و در آدرسدھﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻟﯿﻨﮏ دھﯿﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﺎھﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ اﺳﺖ.

← ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ واژهھﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

← ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠ ﻤﺎت و ﻣﺼﻄﻼﺣﺎت ﻓﻘﮫﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﺪوﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

اھﺪاف وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اھﺪاف وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ارﺗﺒﺎط ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺘﺐ وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎد  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ طﻠﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ھﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد در ﻣﻮرد
درس اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧ ﻤﺎﯾﺪ ،و آن را ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دھﺪ و طﻼب ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهھﺎ آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﺷﮑﺎلھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آن را
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﻧ ﻤﺎﯾﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺣﻮزهھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻠ ﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻣﺸﮫﺪ و ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و طﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ھﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻋﻠ ﻤﯽ ﮐ ﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

← ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ
ﻣﺨﺎطﺐ وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ دوﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ:
 -١طﻼب  :وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺴﮫﯿﻞ در ﻓﮫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻلھﺎ ،ﺗﻠﺨﯿﺺ درسھﺎ و ﺑﯿﺎن ﺷﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درس ﺑﯿﺎن ﻧ ﻤﯽﺷﻮد.
ازطﺮف دﯾﮕﺮ وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧ ﻤﻮدن ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درس اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺖ .طﻠﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ درس ﺧﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ طﺮح
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع درس ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ،از ﯾﮏ ﺳﻮ طﻠﺒﻪھﺎی دﯾﮕﺮ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﯾﺮ طﻠﺒﻪھﺎ اﺷﮑﺎلھﺎی آن را
ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ طﻠﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻔﺎﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ رﺳﺎﺋﻞ و ﻣﮑﺎﺳﺐ را ﺗ ﻤﺎم ﻧ ﻤﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻋ ﻤﻮﻣﯽ وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ ،ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻔﺎھﯿ ﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورﻧﺪ.
 -٢ﻣﺮدم :وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﯾﻨﯽ ،ﻓﻘﮫﯽ ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋ ﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺴﺠ ﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻠ ﻤﻪھﺎی ﮐﻠﯿﺪی
را ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ،ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ھﻢاﻓﺰاﯾﯽ در درس ﺧﺎرج
ﺑﺮای ھﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻋﻠ ﻤﯽ طﻠﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درسھﺎی ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﻋﻠ ﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﻧﺠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روشھﺎی زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اول اﮔﺮ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﺎد در ھﺮ ﻣﺒﺤﺚ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﻮع اول درآورده ﺷﻮد ،ﺻﻐﺮی و ﮐﺒﺮی روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و طﻠﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن آن
ﺻﺤﺖ اﺳﺘﺪﻻل را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻘﺼﯽ در ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺒﺮی ﯾﺎ ﺻﺤﺖ ﺻﻐﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از روشھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎد ،ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﻮع اول اﺳﺖ .ﻧ ﻤﻮﻧﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺻﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﺒﻮت ﻣﺸﺎھﺪه ﻧ ﻤﺎﯾﯿﺪ .اﺳﺘﺪﻻل ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾﻪ و اﺷﮑﺎل اﺳﺘﺎد و اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﻮع اول ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻠﺨﯿﺺ درس ﺑﯿﺎن ﭼﮑﯿﺪه درس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺎﺳﯽ آن اﺷﺎره ﺷﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ درس ﺑﺮای طﻠﺒﻪای ﮐﻪ در
درس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و طﻠﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ،ﺑﺮ درس اﺷﺮاف ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺪﻻل و در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ،
از ﭼﮑﯿﺪه ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ھﺸﺘﻢ ،ﻧﮫﻢ و دھﻢ آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ٨٩درس اﺻﻮل آﯾﺖﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻠﺨﯿﺺ درس ،ھﻢ ﺑﻪ ﻓﮫﻢ آن ﮐ ﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و طﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را درﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ  htmlﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ھ ﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و طﻠﺒﻪ ﺑﺎ ھ ﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﭼﮑﯿﺪه درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از روی ﺗﻠﻔﻦ ھ ﻤﺮاه ،آﯾﻪ ،رواﯾﺖ و ﻧﺸﺎﻧﯽ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ھ ﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ درس
اﺳﺘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺟ ﻤﻊ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﻣﺴﮑﻮت ﻣﯽﮔﺰارد و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ،ﺷﻘﻮق
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺴﻂ دھﻨﺪ و ﻗﻮت ﻋﻠ ﻤﯽ درس را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ.
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درس ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﺎھﺖ وﺟﻮد دارد ،و ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ دادن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و درس اﺳﺘﺎد ،از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺻﻞ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ طﻼب ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد واز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﺘﺎب ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺛﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ در وﯾﮑﯽ ﻓﻘﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از طﻠﺒﻪھﺎی درس ﺧﺎرج ،ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد درس اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧ ﻤﯽﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ در درس ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن اراﺋﻪ دھﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ در وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ھﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ طﻠﺒﻪھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ھﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮد .و ﭼﻮن در ﮐ ﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣ ﻤﮑﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﺷﮑﺎلھﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺎن و ﺑﺮطﺮف ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠ ﻤﯽ ﻣﺘﻘﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
•روش ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ طﻼب ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻓﻘﮫﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ،در اﻧﺘﮫﺎی ھﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻪ ﯾﺎ اﺻﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺘﻦ
درسھﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﺗﻘﺎن اﺳﺘﺪﻻلھﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﺎھﺖ ﻟﯿﻨﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪی اھﺪاء ﻣﯽﺷﻮد.
ھﺮ ﻣﺎه ،ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل )ﺟ ﻤﻌﺎ ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﯿﻨﮏ آن در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

