
 بازتاب اخبار و گسارش عملکرد

 موسسه دارالمعارف شیعی قم

 (90)اخبار رسانه های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهر خبر گزاری

31/60/06 

 

 است کرده گرٌز دٌن را مردم هاٌمان لباسی هم برخی عملکرد :انصارٌان حسٌن شٌخ

 

 ،"ٌادداشت" عنوان تحت هاٌی ستون در وٌژه و خاص اخبار برخی به خود سٌاسی صفحات در کشور کثٌراالنتشار های روزنامه

 . باشد داشته جذابٌت مخاطبان برای تواند می آنها مرور که اند کرده اشاره" گفتگو" و" زمزمه"،"ها شنٌده"

 نگرانی همچون موضوعاتی به خود وٌژه های گزارش و خبرها در امروز سراسری های روزنامه مهر، خبرگزاری گزارش به

 از ابزاری استفاده ارشاد، وزارت هنری معاونت از تئاتر اهالی پٌاپی استعفاهای نگرانی ابراز سلطانٌه، رضاٌت و آمانو

 .کنٌم می مرور را آن مهمترٌن که اند پرداخته... و است خورده شکست تجربه روحانٌت

 

 است کرده گرٌز دٌن را مردم هاٌمان لباسی هم برخی عملکرد:انصارٌان حسٌن شٌخ

 و دٌنی فضای در موجود های آسٌب:  نوشت انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت از نقل به مطلبی در شرق روزنامه

 از بعضی مصدر و آمدند جلو دٌن نام که هاٌی وشلواری کت و( روحانٌون)ما لباس اهل از بعضی عملکرد را، کشور اعتقادی

 . اند آورده بوجود ، نٌستند هماهنگ دٌن با دٌدند مردم بعد و شدند امور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا

31/63/06 

 (  1) 90 سال در قرآنی و دٌنی افزارهای نرم بر مروری                                   

 

  زمان تؤثٌرگذاری، لحاظ از فراوانی های برتری و مزاٌا دٌجٌتال های رسانه: مجازی فضای گروه

 معارؾ نشر در سزاٌی به تؤثٌر تواند می ها آن از استفاده و دارند سنتی های رسانه ساٌر بر هزٌنه و

 اسالمی انقالب و دٌنی افزارهای نرم از اندازی چشم اختصار به كه است گزارشی از سوم بخش حاضر نوشتار. باشد داشته دٌنی 

 . دهد می ارائه 98 سال در شده تولٌد

 از اعم ـ افزارها نرم و اٌنترنت مانند نوٌن های فناوری و ابزارها از استفاده تردٌد بی ،(اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 اهمٌت از مجازی فضای افزارهای نرم قالب در دٌنی معارؾ عرضه و ـ همراه تلفن افزارهای نرم و ای راٌانه افزارهای نرم

 سال در شده تولٌد قرآنی و اسالمی افزارهای نرم از تعدادی معرفی به مجزا بخش دو در اٌن از پٌش. است برخوردار بسٌاری

 مإسسات تولٌدی اسالمی انقالب و دٌنی محصوالت بر اجمالی مرور و معرفی از بخش سومٌن آٌد می پی در آنچه پرداختٌم؛ 98

 : است گذشته سال در افزاری نرم ـ فرهنگی

 به كه «انصارٌان حسٌن» االسالم حجت مكتوب آثار مجموعه فشرده لوح: «انصارٌان استاد مكتوب آثار مجموعه» فشرده لوح* 

 عربی و فارسی كتاب عنوان 62 بر مشتمل است شده تولٌد اسالمی علوم كامپٌوتری تحقٌقات مركز فرهنگی خدمات بخش همت

 . است شده تولٌد و تدوٌن دانشگاه و حوزه مندان عالقه تحقٌق و پژوهش امر در تسهٌل منظور به كه است جلد 9ٓٔ در

 امام «الشرٌعه مصباح» سجادٌه، صحٌفه البالؼه، نهج كرٌم، قرآن تفسٌر و ترجمه مانند مختلفی موضوعات در فشرده لوح اٌن

. است شده تهٌه انصارٌان استاد تؤلٌفات و آثار محورٌت با اخالقی و تربٌتی عرفانی، اعتقادی، مختلؾ موضوعات و( ع)صادق

 حكمت، و عرفان اسالمی، معارؾ در سٌری كمٌل، دعای شرح اشعار، و ؼزلٌات مجموعه ها، مصاحبه و ها سخنرانی متن

 كرٌم قرآن كامل ترجمه و تفسٌر و شرح اسالمی، معارؾ و اخالق اجتماعی، تربٌت نامه، مناجات نظری، اخالق در نو نگرشی

 . است فشرده لوح اٌن در موجود كتب انصارٌان، استاد قلم به

 و( ع)الشهدا سٌد شناسی شخصٌت استاد، كتب های داستان و ها نكته از ای مجموعه الجنان، مفاتٌح كمٌل، دعای سجادٌه، صحٌفه

 به انصارٌان استاد مكتوب آثار مجموعه فشرده لوح در موجود كتب عناوٌن دٌگر جمله از( دٌن اصول)دٌنی شبهات به پاسخ

 محرم، ماه خصوص در وی صوت ساعت 2ٓ و انصارٌان االسالم حجت از تصوٌر صد ٌك از بٌش همچنٌن. رود می شمار

 . است شده داده قرار فشرده لوح اٌن صوتی و نگارخانه قسمت در( س)زهرا حضرت شخصٌت و رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وفا –خبر گزارای زنان 

30/63/06 

 حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره                                                         

 

   شد بررسی" حسٌنی نهضت در ؼٌرهاشمی زنان"  نقش ای مقاله ارائه با

  سهم که است اسالم درتارٌخ عطفی نقطه عاشورا نهضت:  زنان المللً بٌن خبرگزاري

 .شدند تارٌخ تحرٌؾ مانع که است حضورزنانی نهضت اٌن ماندگاری

" حسٌنی نهضت در هاشمی ؼٌر زنان" عنوان با ای مقاله ارائه با مطهری حمٌدرضا االسالم ؛حجت زنان خبرگزاري گزارش به

 شٌعه امامان رهبری تحت مختلؾ های وگروه افراد تالش با حسٌنی ونهضت کربال قٌام: گفت حسٌنی حماسه علمی کنگره در

 . داشتند ای ارزنده نقش قٌام اٌن در زنان که نشست ثمر به( ع)بٌت واهل

 جامعه بٌداری در بسزاٌی تؤثٌر اما نبود( ع)بٌت اهل بانوان اندازه در اگرچه ؼٌرهاشمی زنان سهم مٌان اٌن در:داد ادامه وی

 .شدند تارٌخ در عاشورا تحرٌؾ مانع که بودند زنان همٌن و داشتند حسٌنی نهضت اهداؾ وتحقق

 پرداختندوسهم نقش اٌفای به متعدد ومقاطع مناطق در بودند مختلؾ وقباٌل ها گروه از که هاشمی ؼٌر زنان:داشت اظهار مطهری

 .داشتند واقعه آن از بعد اعصار در حسٌنی قٌام ماندگاری در بسزاٌی

 کردند، آفرٌنی نقش حسٌنی نهضت اؼازٌن مراحل در( ع)حسٌن امام اهداؾ تحقق راستای در ؼٌرهاشمی زنان اٌنکه بٌان با وی

 هٌچ از خود وظٌفه انجام ودر داشتند حضور مدٌنه به( ع) بٌت اهل بازگشت تا آن از وپس عاشورا روز هاشمی ؼٌر زنان:افزود

 .نکردند درٌػ وکوششی تالش

 بٌت اهل ٌاری برای شمشٌر برداشتن شقی، همسران از گزٌدن ،دوری(ع) حسٌن ٌاری به مردان وترؼٌب تشوٌق دٌنی محقق اٌن

 .کرد عنوان عاشوراٌی هاشمی ؼٌر زنان اقدامات جمله رااز( ع)بٌت اهل وبانوان اسٌران با وهمراهی

 اموی ضد حرکت با که زنانی بودند اما است مربوط آن از وپس عاشورا روز به زنان اٌن آفرٌنی نقش عمده اگرچه: گفت وی

 .کردند آفرٌنی نقش کربال حادثه از قبل زوزهای در علی بن حسٌن کاروان با برهمراهی خود نزدٌکان وتشوٌق خود

 کرد عنوان قٌام از پٌش در عاشوراٌی زنان اقدام ترٌن مهم رااز مردان تشوٌق در زنان حرکت مطهری حمٌدرضا االسالم حجت

 از مردان از تعدادی که کرد می پٌدا معنا زمانی نکته اٌن بود شده ثابت جهاد آنها خود طرؾ از اٌنکه به توجه با:داد وادامه

 .کردند می خودداری( ع) حسٌن امام از حماٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری مهر

33/33/06 

  برگزارشد باكو در اسالمی انقالب پٌروزی جشن انصارٌان استاد حضور با                             

 

 

 در آذرباٌجان جمهوری مقٌم اٌرانٌان حضور با اسالمی انقالب پٌروزی جشن فجر، مبارك دهه از روز هفتمٌن با همزمان – باكو

 .شد برگزار باكو در اٌران اسالمی جمهوری سفارت فرهنگی راٌزنی

 گذشت از پس شاكرٌم را خدا: گفت فجر، مبارك دهه هللا اٌام تبرٌك  مراسم اٌن در شب شنبه سه اٌران اسالمی جمهوری سفٌر 

 .هستٌم باكو در عزٌز هموطنان حضور با انقالب جشن برگزاری شاهد امروز سال ٖٖ

 خود اسالمی انقالب از همچنان ، فقٌه والٌت سر پشت در سربلند و استوار اٌران بزرگ ملت سال ٖٖ از پس داشت، اظهار وی

 .كنند می پاسداری

 .است افتاده اتفاق اسالم جهان در مهم والدت سه آن در كه قراردارٌم اٌامی در: گفت مراسم اٌن در نٌز انصارٌان حسٌن استاد

 راست راه در حكمت و قرآن اخالق، با اسالم پٌامبر: اظهارداشت( ص)مصطفی محمد حضرت سعادت با والدت به اشاره با وی

 .شد هستی جهان در روحی و انسانی ، معنوی های ارزش تمام پدر اسالم بزرگ مولود اٌن و برداشت گام مستقٌم صراط و

 در اٌشان: گفت است،(  ع) صادق جعفر امام سعادت با مٌالد به مربوط ، اٌام دراٌن والدت دومٌن اٌنكه بٌان با انصارٌان استاد

 .كند تربٌت مدٌنه در اسالم جهان در را علم طالب دانشجوی هزار چهار شد، موفق نداشت علمی كس هٌچ كه شهری

 شد متولد اٌران اسالمی انقالب پٌش سال ٖٖ: گفت و دانست پربركت اٌام اٌن مولود سومٌن را اٌران اسالمی انقالب پٌروزی وی

 .برسد سالگی ٖٖ به امروز اسالمی انقالب تا دادند خون و مال جان، آن راه در اٌرانی مردان و زنان و

 اسالمی انقالب نور، انفجار با و شكست جهان در را بزرگ قدرتهای عظمت اٌران اسالمی انقالب: كرد تصرٌح انصارٌان استاد

 .شد تاثٌرگذار بحرٌن و لٌبی مصر، تونس، جمله از منطقه كشورهای در

 .است ٌافته دست بٌستم از كمتر رتبه به جهان در علمی 9ٓ رتبه از انقالب اٌن ساٌه در اٌران: گفت وی

 عالوه برگزارشد اٌران اسالمی جمهوری سفارت فرهنگی راٌزنی اجتماعات سالن در كه اسالمی انقالب جشن در است گفتنی

 آذرباٌجان جمهوری مقٌم هموطنان و باكو در اٌرانی نهادهای های خانواده از بسٌاری آذرباٌجان، جمهوری در فقٌه ولی برنماٌنده

 .داشتند حضور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبر گزاری اٌگنا

61/61/06 

 انصارٌان؛ االسالم حجت قلم به                                                     

 

   شد عرضه «اسالمی معارؾ در سٌری» آثار مجموعه 

 ٌوسؾ ملكوتی چهره» عناوٌن با اسالمی معارؾ در سٌری آثار مجموعه از جلد چهار: هنر و فرهنگ گروه

  حسٌن االسالم حجت قلم به «اسالم دٌدگاه از صبر» و «حرام و حالل» ،«نفس های لؽزش و ها ارزش» ،(«ع)

 . شد نشر بازار وارد انصارٌان

 ،(«ع)ٌوسؾ ملكوتی چهره» عناوٌن با كه جلد چهار اٌن علمٌه، های حوزه شعبه( اٌكنا) اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 حسٌن استاد های سخنرانی متن است، شده نگاشته «اسالم دٌدگاه از صبر» و «حرام و حالل» ،«نفس های لؽزش و ها ارزش»

 . است شده ارائه خوانندگان استفاده برای كه بوده انصارٌان

 عشق، حقٌقت  ناپاك، و پاك عشق: شامل است، شده گذاشته بحث به(« ع)ٌوسؾ ملكوتی چهره» كتاب در كه مهمی عناوٌن برخی

 هداٌت، و لٌاقت معشوق، جلوه ناپاكی، و پاكی تقابل معنوی، حرارت و نور خود، اصل به بازگشت حرام، شهوت از وارستگان

 . است روح مركب و بدن با روح مقاٌسه قلب، قاتل گناهان زلٌخا، كٌد و ٌوسؾ صدق ادب، و عقل

 سٌرت ٌوسؾ، سوره محتوای نظٌر مباحثی به كه است مإلؾ آثار مجموعه مجلدات دٌگر از «نفس های لؽزش و ها ارزش»

 پاك، نفس ثمره نفس، صعود در اهلی رهبران نقش نفس، سقوط انسانٌت، مالك قرآن، حقائق به علم او، ضرورت نه انسان

 مكتب شده  تربٌت انسان و آمرزش طلوع افق توبه، هجران، اوج و وصال اوج واقعی، دشمنان و دوستان عمر، لحظات بهترٌن

 . است پرداخته حق

 اخالق اٌام، با دشمنی: شامل آن محتواٌی موضوعات كه است گرفته نام «مالی حرام و حالل» آثار مجموعه اٌن دٌگر عنوان

 احتضار، لحظه مرگ، حقٌقت اخالق، مقدمه حالل مال پنهان، خوری حرام خوری، حرام با مقابله اولوالباب، زندگی، بنٌان نٌك،

 كسب و وقت اول نماز حالل، كسب اثر بودن، شٌعه پاداش واقعی، شٌعه حالل، به قناعت حالل، روزی دادن، جان در تفاوت

 مإمن، برنامه نفس، اشتهای سٌدالساجدٌن، منش و كالم سجادٌه، صحٌفه معارؾ ،(ع)بٌت اهل وٌژگی پاك، لقمه اثرات حالل،

 . است خدا رحمت از دوری و حرام مال نگهداری و فروشی كم و رباخواری حرام، و حالل فرهنگ

 چون موضوعاتی به آن در كه است داده اختصاص خود به را آثار مجموعه اٌن دوم و سی بخش عنوان «اسالم دٌدگاه از صبر»

 و صبر حقٌقت صبر، راه صبر، گوهر صبر، گنج صبر، تقسٌمات دار، جهت صبر صبر، مقام صبر، ارزش استقامت، و صبر

 سرفرازی بالٌا، در صبر گناه، از اجتناب در( ع)علی خلقت وجودی ساختار طٌب، و حالل صبر، اسوه انسان، مقام آن، به امر

 . است شده پرداخته الهی های آزماٌش و بالٌا بودن خٌر و ها آزماٌش و بالٌا بر صبر در

 و نسخه هزارٕ شمارگان با انصارٌان حسٌن استاد قلم به  ،(9ٕ-8ٕ-ٖٔ-ٕٖ) های شماره اسالمی معارؾ در سٌری آثار مجموعه

 . است رسٌده چاپ به دارالعرفان انتشارت سوی از جلد چهار در لاير 0ٕٓٓٓٓ قٌمت با

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری مهر

33/60/06 

 قرآن؛ با عمری هماٌش                                                               

  گوٌا تفسٌر افزار نرم از رونماٌی و انصارٌان استاد از تجلٌل                                       

 

 

 در گوٌا تفسٌر افزار نرم از رونماٌی همراه به یقرآن خادمان و فعاالن از نفر پنج و انصارٌان حسٌن االسالم حجت از تجلٌل آٌٌن

 . شد برگزار قرآن با عمری هماٌش قالب

 و شهری مدٌران از جمعی و تهران شهردار حضور با مرداد ٕٔ عصرجمعه که هماٌش اٌن در مهر، خبرگزاری گزارش به

 ،(قرآنی مدٌرٌت) جاهی بهمن ،(قرآن قاری)  گرجی سٌاح علی ،(قرآنی هنرمند)  بحرانی شهرٌار از شد، برگزار فرهنگی

 المسلمٌن و االسالم حجت همراه به( آموزش امر در قرآنی فعال بانوی) ٌزدی طٌبه ،( قرآن آموزش) جو صلح محمدرضا

 .آمد عمل به تجلٌل انصارٌان

 عباس صدای با و ترجمه اٌن اساس بر که گوٌا تفسٌر افزار نرم و کرٌم قرآن از انصارٌان االسالم حجت ترجمه از رونماٌی

 .بود آٌٌن اٌن های برنامه دٌگر از نٌز شده تهٌه سلٌمی

 هم و است آن در هم با توأمان عمل، و علم و اٌمان که است کتابی قرآن: گفت هماٌش اٌن در تهران شهردار قالٌباؾ، محمدباقر

 توفٌقی ترٌن بزرگ قرآن، فرهنگ با جوانان کردن آشنا بنابراٌن. برند می بهره آن از فلسفه و عرفان علم، اهل هم و عامی مردم

 ترٌن بزرگ جامعه در قرآنی فرهنگ گسترش. بدانٌم قدر را بزرگ نعمت اٌن باٌد و است شده داده قرآنی مسئوالن به که است

 اٌن حاشٌه در تهران شهردار. کند پٌدا عٌنی تبلور جامعه در قرآنی فرهنگ که رود می انتظار و است نعمت اٌن از قدردانی

 تپه مجموعه در: گفت و داد خبر تهران در اسالمی کشورهای قرآنی مرکز بزرگترٌن احداث از خبرنگاران جمع در و هماٌش

 کشورهای قرآنی مرکز بزرگترٌن ، است تهران مذهبی و هنری ، فرهنگی بزرگ های مجموعه از ٌکی که آباد عباس های

 .است احداث دست در" عترت و قرآن" عنوان با اسالمی

 ای پروژه" عترت و قرآن" مجموعه: گفت شود تکمٌل سال 0 طی بزرگ پروژه اٌن ، شود می بٌنی پٌش اٌنکه بٌان با وی

 معارؾ، ، تحقٌقات.  شود می پرداخته قرآنی مختلؾ ابعاد به مجموعه اٌن در و دارد بنا متر هزار 26 از بٌش که است بزرگ

 اٌن تا شد خواهد اٌجاد مرکز اٌن در که است مختلفی های بخش جمله از قرآن موزه و قرآن نشر و چاپ ، قرآنی دانشکده هنر،

 .شود تبدٌل اسالمی کشورهای قرآنی مرکز بزرگترٌن به مرکز

 حضور با و تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان قرآن فرهنگسرای همت به قرآنی پٌشکسوتان از تجلٌل هماٌش دهمٌن

 شورای مجلس عترت و قرآن فراکسٌون رئٌس «افتخاری الله» شهرداری، هنری فرهنگی سازمان رئٌس «خوراکٌان امٌر»

 .شد برگزار قرآنی فعاالن از کثٌری جمع و تهران شهر اسالمی شورای رئٌس ناٌب بٌادی حسن اسالمی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سه نقطه

60/63/06 

 

  گلپاٌگانً؛ صافً هللا آٌت پٌام با                                                           

  كرد كار به آغاز قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره                                                

 

 علوم جهانً مركز در تقلٌد، مراجع از'  گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ'  هللا آٌت پٌام با ٌكشنبه روز حسٌنً حماسه علمً كنگره - قم

 .  كرد كار به آؼاز قم شهر( ع) بٌت اهل

 اي  طٌبه شجره پاٌدار و ثابت هاي  نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: 'است نوشته خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن اٌرنا، گزارش به

 در كه كلماتً و الفاظ با آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً شده تمجٌد و مدح اوصاؾ ترٌن  عالً به شرٌفه آٌه اٌن در كه

 و ها  كهكشان و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزا همه نٌست، ممكن باشد  مً ما اختٌار

 '. هستند هللا  كلمة كرسً و عرش و انس و جن و مالئكه

 و البالؼه  نهج بر نٌز و مجٌد قرآن بر ، آسمانً صحؾ بر اولٌا و انبٌا بر طٌبه كلمه اطالق اما: ' است شده افزوده پٌام اٌن در

 كلمات اٌن مٌان در. دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معناي دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه

 '. باشند مً( ع)  معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ السماء  فً فرعها و ثابت اصلها طٌبه شجره به كرٌم قرآن در كه آنچه

 كلمات اٌن از( ع) الحسٌن  عبدهللا ابً موالنا االبا  اهل راس و( ع) الهشدا  سٌد حضرت: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري بخش در وي

 است، االٌات  اعظم و الكلمات اعلً حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانً عظٌمه حقاٌق و الهً معانً به مشحون طٌبات

 '. بودند نمونه هللا كلمة همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلكه

  است، بزرگواران آن رفٌع درجات و شوون و وجود عرض و هللا  كلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز: 'است آمده پٌام اٌن در

( ع) سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزي و دهد نمً نشان را هللا كلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 نوراالنوار و رضوان و جناب و بهشت بلكه جهان، آٌنده ادوار و اعصار و وآسمان زمٌن به نورافشانً مركز كلمات اٌن مٌان در

 . است

 و ها خوانً روضه و ها سخنرانً و اشعار همٌن و مقاالت و ها كتاب همٌن طٌبه كلمه مصادٌق از: 'است آمده پٌام ادامه در

 عاجز آن توصٌؾ از زبان كه هستند اي نورٌه طٌبه كلمه آن ثمرات اند، طٌبه كلمه خود كه حال عٌن در و باشد مً ها عزاداري

 '. است

 افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري قسمت در گلپاٌگانً صافً هللا آٌت

 و جلٌل عالم مرحوم رساند، ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل

 قوٌم آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل ارادات و والٌت در كه بود اي  كمره فرنقً هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا  آٌت متتبع محقق

 '. داشت خاص خلوص( ع) حسٌنً البٌان

 تا و شد آؼاز امروز صبح از اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت از تجلٌل هدؾ با حسٌنً، حماسه علمً كنگره

 . داشت خواهد ادامه عصر

 و اندٌشمندان آن بر عالوه و پرداخت خواهند سخنرانً اٌراد به حوزوي و دٌنً برجسته هاي شخصٌت مراسم اٌن در

 . پردازند مً خصوص اٌن در تخصصً مقاالت اراٌه به پژوهشگران

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبر گزاری اٌرنا

36/60/06 

 

  انصارٌان؛ استاد حضور با                                                                

  شود مً برگزار تهران در عرفه دعاي مراسم                                                    

 

 

 براي امسال انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت را عرفه روحبخش دعاي: كرد اعالم هداٌت اسالمً موسسه مدٌر -تهران

 .  كند مً برگزار هداٌت حسٌنٌه در و تهران در بار اولٌن

: افزود عرفه دعاي توصٌؾ در' پٌمان آٌت'الشٌعً، دارالمعارؾ موسسه از اٌرنا فرهنگً خبرنگار چهارشنبه روز گزارش به  

 خاص اولٌا و انبٌا همه علوم وارث كه حضرت آن و است الشهدا سٌد حضرت ملكوتً و الهً قلب از جوشٌده معروؾ دعاي اٌن

 را جامعً حقاٌق كرد قرائت رٌزان اشكً با عرفات بٌابان در الحجه ذي نهم روز عصر در كه نظٌر بً دعاي اٌن در بود حق

 . است كرده اراٌه بشر آخرت و دنٌا سعادت و كمال براي

 امسال عرفه روز در كه ٌافتٌم توفٌق تهران هداٌت حسٌنٌه و اسالمً موسسه مدٌران و امنا هٌات تالش و دعوت با: افزود وي

 سال در تهران متدٌن اهالً مكرر تقاضاهاي آن علت و كنٌم منتقل تهران هداٌت حسٌنٌه به را انصارٌان استاد عرفه دعاي مراسم

 . اند نداشته را قم و مشهد در حضور امكان كه است گذشته هاي

 نهم با مصادؾ - آبان 1ٔ - ٌكشنٌه روز دقٌقه ٖٓ و 0ٔ ساعت عرفه دعاي مراسم كه كرد تصرٌح هداٌت اسالمً موسسه مدٌر

 اطراؾ هاي خٌابان و حسٌنٌه هاي شبستان در مردم حضور براي الزم تمهٌدات و شود مً قرائت انصارٌان توسط الحجه ذي

 . است شده بٌنً پٌش

 است دهه چند و شد گذاري پاٌه اٌران در عمومً جمع در اخالق استاد اٌن توسط بار اولٌن عرفه دعاي گزارش، اٌن اساس بر

 كه است بار اولٌن امسال و شود مً برگزار( س) معصومه حضرت حرم و مقدس مشهد و عرفات صحراي در وي توسط كه

 كنند مً قرائت تهران در را دعا اٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه اطالع رسانی روزنامه قدس

30/60/06 

 اختالس از انصارٌان حسٌن شٌخ شدٌد انتقاد                                                   

 

 دارٌم؟ ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ

 ملت به دادن خبر در: گفت او. گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر

 تحقٌر دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او.گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن،

 مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ: اٌلنا از نقل به انالٌن قدس گزارش به

 دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر دارٌم؟ ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران

 کشورمان در: داد ادامه او.گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ ملت به دادن خبر در: گفت او. گوٌند می

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و ملت به دادن خبر در که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر: گفت انصارٌان حسٌن شٌخ

 مسلمان: گفت «مسلمان» تعرٌؾ در اکرم پٌامبر از رواٌتی به اشاره با ٌزد حظٌره مسجد در شب شنبه انصارٌان حسٌن شٌخ

 .نبٌنند ضرر و آسٌب و بوده امان در او زبان و دست از مسلمانان تمامی که است کسی واقعی

 هستند؟ واقعی مسلمان نفر چند کشورمان در مسلمان مٌلٌون 6ٓ از دٌد باٌد مالک، اٌن با: داد ادامه وی

 و آٌد می کاؼذ روی بر دٌگران علٌه ناحق به هاٌی دست چه کنٌد حساب شما: گفت خود مطلب اٌن توضٌح در شهٌر خطٌب اٌن

 اسناد هاٌی دست چه. گٌرند می رشوه کنند، می اختالس کنند، می سرقت هاٌی دست چه. کنند می امضاء ناحق به که هاٌی دست چه

 .دزدند می روشن روز در مٌلٌارد هزار مٌلٌارد هزار و کنند می درست قالبی

 .زنند می کتک ناحق به را مردم و شوند می بلند مردم روی ناحق به هاٌی دست چه: داد ادامه او

 .کنند می فروشی کم و کنند می تقلب اجناس در هاٌی دست چه: گفت انصارٌان

 .باشند امان در او زبان از مردم که است کسی واقعی مسلمان: گفت رواٌت اٌن بر مجدد تاکٌد با او

 دارٌم؟ ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ

 .گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ ملت به دادن خبر در: گفت او

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او

 تر باال مسلمان از مومن فرمودند پٌامبر: گفت و پرداخت شده ذکر رواٌت از دٌگری بخش به سخنانش ادامه در شهٌر خطٌب اٌن

 امٌن را او جانشان و مال در مسلمانان همه که است کسی مومن پٌامبر، تعرٌؾ اساس بر. کردند بٌان را مومن تعرٌؾ و است

 .بدانند

 پس را آن بتوانٌد ٌکسال از پس و بزنٌد کسی نام به را خود اموال و خانه که دارد وجود مردم شما بٌن اعتماد اٌن آٌا: گفت او

 بگٌرٌد؟

 سمت به گناهان تمام از که است کسی مهاجر: گفت و پرداخت پٌامبر تعرٌؾ اساس بر «مهاجر» توصٌؾ به ادامه در وی

 .روند می آن حالل سمت به حرام جنسی ؼرٌزه از و روند می حالل مال سمت به حرام پول از افراد اٌن. است فراری ها خوبی

 کسانی برای آٌه اٌن: گفت و پرداخت نساء سوره 02ٔ آٌه توصٌؾ به خود سخنان از دٌگری بخش در انصارٌان حسٌن شٌخ

 ظاهری آلودگی که کسانی اگر که شود می داده توضٌح آٌه اٌن در. اند کرده محروم خداوند رحمت از را خود کل به که شده نازل

 دست و بزنند چنگ خداوند به فقط کنند، اصالح را درونشان بٌاورند، خدا به رو کنند، پشت ها آلودگی تمام به دارند، باطنی و

 و دهد قرار پاکان از را آنان تا کند می اقتضاء خداوند رحمت کنند، پاک مفسدان و ظالمان و ها طاؼوت ها، بت از را وجودشان

 .شود داده آنان به عظٌم پاداش

 

 

 

 

 



 پاٌگاه اطالع رسانی امام خامنه ای 

31/60/06  

 اند شده تر مصمم دشمنی در ما دشمنان                                                       

 

  

 اسالمی جمهوری نظام به رساندن آسٌب برای سلطه نظام فرهنگی های سٌاست از ٌكی مردم، اسالمی اعتقادات كردن رقٌق 

 توجه مورد باٌد دشمن ی حربه اٌن با مقابله برای كه دارد بٌرونی و درونی دالٌل مسئله اٌن روی بر دشمن گذاری سرماٌه. است

 را وگو گفت اٌن صوتی فاٌل از بخشی. نشستٌم وگو گفت به انصارٌان حسٌن استاد با باره اٌن در. گٌرند قرار شناسی آسٌب و

 :بشنوٌد اٌنجا از توانٌد می

 رقٌق اسالمی، نظام با برخورد در دشمن جدی های سٌاست از ٌكی اند، كرده تؤكٌد بار چندٌن انقالب معظم رهبر كه گونه همان 

 آن با مقابله روش بهترٌن و رفته حربه اٌن سراغ دلٌلی چه به دشمن بفرماٌٌد. است مردم دٌنی اعتقادات كردن رنگ كم و كردن

 چٌست؟

 مردم اعتقادات مقابل در دشمن سه همواره وآله علٌه هللا صلی اكرم پٌامبر زمان از كه ٌابٌم درمی كنٌم، مراجعه قرآن آٌات به ما اگر

 كامالا  دشمن. كنند قطع والٌت و امامت نبوت، توحٌد، با را جوان نسل و مردم پٌوند كه بوده اٌن هم شان برنامه. اند كرده اٌستادگی

 به را فرهنگ سه اٌن كه است قدرتی دارند، راسخ اعتقاد اسالم به كه پٌروانش از دسته آن با اسالم كه بوده آشنا حقٌقت اٌن به

 به كراراا  مجٌد قرآن. شده تحرٌؾ مسٌحٌت هم ٌكی و ٌهودٌت ی شده تحرٌؾ فرهنگ ٌكی و شرك فرهنگ ٌكی كشاند؛ می نابودی

نك   ت رضی ل ن و  : »شود نمی راضی نكند، دٌن بی را شما تا و بگٌرد را شما دٌن خواهد می دشمن كه دهد می هشدار مسلمانان  ع 

ٌ هود   ّتی النَّصاری ال و   ال بِع   ح  تَّ ه م ت   ادامه هم امروز و داشته ادامه درگٌری اٌن حاال تا وآله علٌه هللا صلی اكرم پٌامبر زمان از ٔ«ِملَّت 

 . دارد

 مؽازه ٌك مثل محراب اگر. است الهی انبٌای به متعلق كه است اصلی نٌز منبر. است اسالم به متعلق كه است اصلی ٌك محراب

 .دارٌم كم را مؽازه اٌن خوب نوع از فعالا  ما كند، عرضه مردم به را دٌن متاع بتواند كه است

 و شد پٌدا دٌن ی پشتوانه به جوانان و مردم برای آزادی فضای ٌك كه وقتی و شد پٌروز اسالم ی  پشتوانه با اٌران انقالب

 مثل كشورهاٌی واقع در. شدند تر مصمم خود دشمنی در ما دشمنان افتاد، اتفاق اٌران در فكری و سٌاسی علمی، های شكوفاٌی

 ما االن اما زدند، می را اول حرؾ همٌشه پاٌه علوم و ژنتٌك علم در سازی، اسلحه در انرژی، در آلمان و فرانسه انگلٌس، آمرٌكا،

 .دارٌم گفتن برای جدی های حرؾ كشورها اٌن مقابل در كه اٌم رسٌده جاٌی به دٌن ی پشتوانه به

 و شرك و كفر بگٌرد، قوت خاورمٌانه در وقتی بٌداری موج همٌن كه است شده بٌدار موجی ٌك سبب به اٌران دٌگر طرؾ از

 خود ی سفره توانند نمی دٌگر است صهٌونٌسم گوش به حلقه ؼالم كه شده تحرٌؾ مسٌحٌت و صهٌونٌسم لباس در ٌهودٌت و نفاق

 لذا. ندارند را بٌدارشده مردم فرهنگ و ثروت ؼارت امكان دٌگر و باشند داشته نو و كهنه استعمار توانند نمی دٌگر. كنند پهن را

 مسلمانان از را اسالم اگر كه كنند می خٌال ولی كنند، نمی پٌدا زمٌنه اٌن در هم كامل موفقٌت كه اٌن با شرك و نفاق شٌاطٌن

 .نٌست داری رٌشه فكر شٌاطٌن فكر اٌن البته و بودند آنان بردگان كه گردند برمی قبل های دوران همان به مسلمانان بگٌرند،

 باتقوا و دار جاذبه و شراٌط واجد روحانٌان تعداد به كشورمان در ما كه است اٌن دشمنان سنگٌن هجوم از جلوگٌری كار راه

 كنٌم، تربٌت را پرجاذبه و باتقوا خدا، اهل افراد تر سرٌع چه هر منبرهامان و ها محراب برای بتوانٌم ما اگر ٌعنی. كنٌم اضافه

 .بازگردانند اسالم به است، شده رقٌق اعتقادشان كه را كسانی محبت، و هنرمندی با توانند می ها اٌن

f داد؟ انجام توان می دٌگری كارهای چه ها بخش دٌگر در روحانی، كردن اضافه بحث از ؼٌر به 

 از ٌكی البته. شد خواهد كم هم جوانان پذٌری ضربه كنٌم، كم را جنسی ؼراٌز و شهوات هٌجانات اٌجاد عوامل تر سرٌع هرچه اگر

. است بدحجابی كند، می رقٌق را جوانان دٌن و اند نوشته من برای آن مورد در نامه هزار چند باالی سال، سی اٌن در كه عواملی

 اند شده تر مصمم دشمنی در ما دشمنان در را وسٌعی های مٌدان بدحجابی

 اسالمی جمهوری نظام به رساندن آسٌب برای سلطه نظام فرهنگی های سٌاست از ٌكی مردم، اسالمی اعتقادات كردن رقٌق 

 توجه مورد باٌد دشمن ی حربه اٌن با مقابله برای كه دارد بٌرونی و درونی دالٌل مسئله اٌن روی بر دشمن گذاری سرماٌه. است

 را وگو گفت اٌن صوتی فاٌل از بخشی. نشستٌم وگو گفت به انصارٌان حسٌن استاد با باره اٌن در. گٌرند قرار شناسی آسٌب و

 :بشنوٌد اٌنجا از توانٌد می

 رقٌق اسالمی، نظام با برخورد در دشمن جدی های سٌاست از ٌكی اند، كرده تؤكٌد بار چندٌن انقالب معظم رهبر كه گونه همان  

 آن با مقابله روش بهترٌن و رفته حربه اٌن سراغ دلٌلی چه به دشمن بفرماٌٌد. است مردم دٌنی اعتقادات كردن رنگ كم و كردن

 چٌست؟

 مردم اعتقادات مقابل در دشمن سه همواره وآله علٌه هللا صلی اكرم پٌامبر زمان از كه ٌابٌم درمی كنٌم، مراجعه قرآن آٌات به ما اگر

 كامالا  دشمن. كنند قطع والٌت و امامت نبوت، توحٌد، با را جوان نسل و مردم پٌوند كه بوده اٌن هم شان برنامه. اند كرده اٌستادگی



 به را فرهنگ سه اٌن كه است قدرتی دارند، راسخ اعتقاد اسالم به كه پٌروانش از دسته آن با اسالم كه بوده آشنا حقٌقت اٌن به

 به كراراا  مجٌد قرآن. شده تحرٌؾ مسٌحٌت هم ٌكی و ٌهودٌت ی شده تحرٌؾ فرهنگ ٌكی و شرك فرهنگ ٌكی كشاند؛ می نابودی

نك   ت رضی ل ن و  : »شود نمی راضی نكند، دٌن بی را شما تا و بگٌرد را شما دٌن خواهد می دشمن كه دهد می هشدار مسلمانان  ع 

ٌ هود   ّتی النَّصاری ال و   ال بِع   ح  تَّ ه م ت   ادامه هم امروز و داشته ادامه درگٌری اٌن حاال تا وآله علٌه هللا صلی اكرم پٌامبر زمان از ٔ«ِملَّت 

 . دارد

 مؽازه ٌك مثل محراب اگر. است الهی انبٌای به متعلق كه است اصلی نٌز منبر. است اسالم به متعلق كه است اصلی ٌك محراب

 .دارٌم كم را مؽازه اٌن خوب نوع از فعالا  ما كند، عرضه مردم به را دٌن متاع بتواند كه است

 و شد پٌدا دٌن ی پشتوانه به جوانان و مردم برای آزادی فضای ٌك كه وقتی و شد پٌروز اسالم ی  پشتوانه با اٌران انقالب

 مثل كشورهاٌی واقع در. شدند تر مصمم خود دشمنی در ما دشمنان افتاد، اتفاق اٌران در فكری و سٌاسی علمی، های شكوفاٌی

 ما االن اما زدند، می را اول حرؾ همٌشه پاٌه علوم و ژنتٌك علم در سازی، اسلحه در انرژی، در آلمان و فرانسه انگلٌس، آمرٌكا،

 .دارٌم گفتن برای جدی های حرؾ كشورها اٌن مقابل در كه اٌم رسٌده جاٌی به دٌن ی پشتوانه به

 و شرك و كفر بگٌرد، قوت خاورمٌانه در وقتی بٌداری موج همٌن كه است شده بٌدار موجی ٌك سبب به اٌران دٌگر طرؾ از

 خود ی سفره توانند نمی دٌگر است صهٌونٌسم گوش به حلقه ؼالم كه شده تحرٌؾ مسٌحٌت و صهٌونٌسم لباس در ٌهودٌت و نفاق

 لذا. ندارند را بٌدارشده مردم فرهنگ و ثروت ؼارت امكان دٌگر و باشند داشته نو و كهنه استعمار توانند نمی دٌگر. كنند پهن را

 مسلمانان از را اسالم اگر كه كنند می خٌال ولی كنند، نمی پٌدا زمٌنه اٌن در هم كامل موفقٌت كه اٌن با شرك و نفاق شٌاطٌن

 .نٌست داری رٌشه فكر شٌاطٌن فكر اٌن البته و بودند آنان بردگان كه گردند برمی قبل های دوران همان به مسلمانان بگٌرند،

 باتقوا و دار جاذبه و شراٌط واجد روحانٌان تعداد به كشورمان در ما كه است اٌن دشمنان سنگٌن هجوم از جلوگٌری كار راه

 كنٌم، تربٌت را پرجاذبه و باتقوا خدا، اهل افراد تر سرٌع چه هر منبرهامان و ها محراب برای بتوانٌم ما اگر ٌعنی. كنٌم اضافه

 .بازگردانند اسالم به است، شده رقٌق اعتقادشان كه را كسانی محبت، و هنرمندی با توانند می ها اٌن

 داد؟ انجام توان می دٌگری كارهای چه ها بخش دٌگر در روحانی، كردن اضافه بحث از ؼٌر به 

 از ٌكی البته. شد خواهد كم هم جوانان پذٌری ضربه كنٌم، كم را جنسی ؼراٌز و شهوات هٌجانات اٌجاد عوامل تر سرٌع هرچه اگر

. است بدحجابی كند، می رقٌق را جوانان دٌن و اند نوشته من برای آن مورد در نامه هزار چند باالی سال، سی اٌن در كه عواملی

 . كند می اٌجاد فساد در را وسٌعی های مٌدان بدحجابی

 خوب عملكردشان ما لباس اهل از بعضی. دانم می عملكردها را كشور اعتقادی و دٌنی فضای در موجود های آسٌب اصلی علت

 بعد و شدند امور بعضی مصدر و آمدند جلو دٌن نام به كه هم ها وشلواری كت از بعضی. است كرده گرٌز دٌن را مردم و نبوده

 .شدند گرٌزی دٌن باعث نٌستند، دٌن با هماهنگ كه دٌدند مردم

 از ها رسانه كه است گرفته كار به را تری جذاب ابزارهای مقابلش در هم دشمن طبٌعتاا . كردٌد اشاره ها محراب و منبرها بحث به 

 ماند؟ می منبر و محراب برای جاٌی هنوز ارتباطات چنٌنی اٌن گسترش با آٌا. اند جمله آن

 پا سر را عاشورا ی دهه و ها اعتكاؾ احٌا، های شب رمضان، ماه كه جوانانی همٌن و است مانده باقی متدٌن كه نسلی همٌن بله،

 در را مردم محراب و منبرها ٌعنی. ٌافت خواهد هم ادامه كار اٌن و بوده عالم و هنرمند روحانٌان منبر ی پشتوانه به اند، داشته نگه

 .اند كرده توبه منبرها پای زٌادی های جوان. است من ی ساله چهل ی تجربه اٌن. كند می ضربه ضد گناه و فساد مقابل

 داخل های سلاير و ها فٌلم برخی بودن با حتی و ها ساٌت و ها ماهواره بودن با. نباشد تمام ما نسل بر خدا حجت كه نٌست گونه اٌن

 به نباٌد. كند حفظ را خودش توانسته نسل اٌن كند، می فراهم را گناه بستر و نٌست درستی های سلاير و ها فٌلم بسا چه كه كشور

 .شوند نابود همه نٌست قرار زٌرا بود، ناامٌد دشمن دست در ابزار همه اٌن وجود خاطر

 تمام در. دارد كم مردم برای خودش ی كننده هزٌنه و بامحبت هنرمند عالم ٌعنی شراٌط، واجد روحانی مٌلٌون ٌك اٌران نظرم به

 كه روحانٌانی كه است اٌن بر دلٌل اٌن. است پر مسجدها هست، محرابی هر در اخالق به متخلق و باسواد روحانی كه شهرهاٌی

 فساد مگر. كنند حفظ را مردم توانند می خوب باشند، شراٌط واجد كه صورتی در دهند، می انجام را آنها كار ائمه و انبٌاء نبود در

 حفظ را شٌعه توانستند محبت و هنر و علم با ائمه زٌرا نٌفتادند؟ فساد در شٌعٌان ی همه چرا پس بود؟ كم عباس بنی و امٌه بنی

 .كنند

. است بوده قرآن با انس ی مسئله آن، از پٌش حتی و رهبری دوران ابتدای از رهبری مهم های دؼدؼه و جدی های بحث از ٌكی

 كنٌم؟ برقرار خوبی ارتباط و انس قرآن با ای شاٌسته نحو به اٌم نتوانسته هنوز ما چرا

 و زٌباٌی تمامش كه قرآن مفاهٌم انتقال با تواند می محبت اهل هنرمند عالم ٌك ٌعنی. گفتم كه خؤلٌی همان به گردد بازمی مسئله اٌن

 را علم ی مزه و كرده لمس را كامل زٌباٌی حقٌقت در بفهمد، را قرآن كسی اگر واقع در. كند قرآن عاشق را نسلی است، علم

 اما خوانند، می نماز. هستند آشنا خدا و دٌن لؽت با فقط مردم از خٌلی واقع در. شوند نمی جذب تنها قرائتِ  با مردم. است چشٌده

 .نٌست «المنكر و الفحشا عن تنهی» نمازشان

 از ٌكی البته. شد خواهد كم هم جوانان پذٌری ضربه كنٌم، كم را جنسی ؼراٌز و شهوات هٌجانات اٌجاد عوامل تر سرٌع هرچه اگر

 ...رقٌق را جوانان دٌن و اند نوشته من برای آن مورد در نامه هزار چند باالی سال، سی اٌن در كه عواملی



 خبر گزاری اٌرنا

33/60/06  

 دارد واهمه اٌرانی جوانان علمی توان از غرب: قم علمٌه حوزه استاد                                 

  

 

 .دارند واهمه اٌرانی دانشمند و مسلمان جوانان علمی توان از ؼرب دنٌای: گفت قم علمٌه حوزه استاد -كاشان

 پهپاد كنترل از ؼرب حٌرت و بهت: داشت اظهار كاشان دانشگاه دانشجوٌان جمع در دوشنبه شامگاه' انصارٌان حسٌن' استاد

 اٌران مقابل در آمرٌكا بوٌژه ؼربٌها ناتوانی و عجز نشاندهنده اٌران اسالمی جمهوری مسلح نٌروهای توسط آمرٌكا جاسوسی

 .است

 صحنه در كه اٌرانی جوانان و دانشجوٌان علمی توان از آنان بلكه نٌست، نظام اٌن دستاوردهای از ؼربٌها نگرانی: افزود وی

 .نگرانند  اند، كشٌده جهانٌان رخ به را اسالمی اٌران اقتدار مختلؾ های

 و دانند می خود دٌنی وظٌفه را علم سالح به شدن مجهز اسالمی، تعالٌم پرتو در اٌرانی جوانان: كرد تاكٌد قم علمٌه حوزه استاد

 .كنند می فراهم درجهان را اسالم اقتدار لوازم وسٌله اٌن به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازتاب اخبار

60/63/06 

 ؛(س)زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان                                            

 شود مً برگزار قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره                                            

 

  با حسٌنً حماسه علمً كنگره برگزاري از شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر: فارس خبرگزاري

 .داد خبر( س)زهرا حضرت شهادت سالروز در تقلٌد مراجع از ٌكً سخنرانً

 موسسه توسط حسٌنً حماسه علمً كنگره برگزاري به اشاره با قم در فارس خبرنگار با وگو گفت در امروز پٌمان  آٌت

 در( س)زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان كنگره اٌن: گفت شٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز و شٌعً دارالمعارؾ

 . شود مً برگزار قم در ماه فروردٌن 9ٕ روز

 فراخوان: گفت است، انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت عهده بر كنگره اٌن برگزاري رٌاست اٌنكه به اشاره با وي

 علمٌه، هاي حوزه پژوهشً و علمً مراكز براي الشهدا سٌد قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ با 96 سال در كنگره اٌن علمً

 . است شده ارسال... و ها دانشگاه

 به نٌز مقاله ٕٓ تهٌه همچنٌن و  ارسال كنگره اٌن دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ تاكنون: داشت بٌان شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 . است شده واگذار برجسته اساتٌد و محققان

 شب ٌك و شجاعت عنصر هاي كتاب همچنٌن كنگره اٌن در: كرد تصرٌح كتاب ٌك قالب در برگزٌده مقاالت چاپ به اشاره با وي

 . داشت خواهند رونماًٌ عاشورا روز و

 به جلد 8 در وٌراستاري و پژوهش احٌا، از پس كه بوده اي كمره كوه خلٌل مٌرزا هللا آٌت آثار از ها كتاب اٌن: شد ٌادآور پٌمان

 . شوند مً رونماًٌ حسٌنً حماسه كنگره در و است رسٌده چاپ

 عالوه كنگره مراسم در: داشت اظهار حسٌنً حماسه علمً كنگره در اجرا براي شده گرفته نظر در هاي برنامه به اشاره با وي

 . پرداخت خواهند سخنرانً به نٌز قم علمٌه حوزه بزرگان از تن سه شده ٌاد هاي كتاب از رونماًٌ بر

 علمً كنگره هاي بخش دٌگر از را برگزٌده مقاالت ارائه همچنٌن و علمً مٌزگردهاي برگزاري شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 . كرد عنوان حسٌنً حماسه

 آن اصحاب از تجلٌل و تعظٌم همچنٌن و الشهدا سٌد قٌام و عاشورا الهً شعائر تعظٌم راستاي در كنگره اٌن: كرد تاكٌد وي

 . بپوشانٌم عمل جامه شده تعٌٌن پٌش از اهداؾ به كنگره اٌن برگزاري با بتوانٌم كه امٌدوارٌم و شود مً برگزار حضرت

 اسالمً موسسه شٌعً، دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز شٌعً، دارالمعارؾ موسسه حسٌنً حماسه علمً كنگره برگزاري 

 . دارند مشاركت قم پژوهشً مراكز دٌگر و هداٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری اوج نٌوز

30/69/06  

 .شد افتتاح هداٌت مشارکتً کتابخانه                                                  

 

 

 با وي کتاب از انصارٌان حسٌن شٌخ استاد ؼٌاب در و افتتاح هداٌت مشارکتً کتابخانه ؼدٌر، عٌد جشن با همزمان/خوانً كتاب

 .شد رونماًٌ «سجادٌه صحٌفه تفسٌر و شرح» نام

 بزرگ نعمت چهار تبٌٌن و ؼدٌر عٌد اهمٌت بٌان به مراسم اٌن در حضور با  انصارٌان امٌر االسالم حجت نٌوز، اوج گزارش به

 تفسٌر و شرح» کتاب ، سجادٌه صحٌفه کتاب اهمٌت به اشاره با ادامه در و پرداخت امامت و نبوت قرآن، ، عقل ٌعنً خداوند

 .کرد معرفً را «سجادٌه صحٌفه

 اما بود کرده رفع را بشر هاي احتٌاج تمام و داده قرار خاکً کره روي بر را ها دانش تمام که اٌن وجود با خداوند: کرد تصرٌح او

 .شد معرفً مسلمٌن ولً عنوان به( ع)علً حضرت روزؼدٌر، در که زمانً تا نکرد اعالم کامل را دٌنش

 پس. آٌد مً شمار به معصوم ناحٌه از قطعً کتاب اولٌن کتاب اٌن: گفت نٌز سجادٌه صحٌفه کتاب درباره انصارٌان االسالم حجت

 به کتاب اٌن از شٌعه علمً بزرگان. است رسٌده ما دست به وحً منبع از که است مدونً و جامع کتاب اولٌن کرٌم قرآن از

 دربرگٌرنده بلکه نٌست تضرع و نٌاٌش و دعا تنها که است کتابً. اند کرده ٌاد( ص)محمد آل زبور و( ع)بٌت اهل انجٌل عنوان

 .است( ع)سجاد امام زبان از نٌاٌش و دعا قالب در را اخالقً و اجتماعً عرفانً، فلسفً، کالمً، مهم بسٌار مبانً بٌان

 آن حقاٌق با را ها انسان که است شرحً و تفسٌر نٌازمند است، اسالمً علوم ابواب در علمً مباحث شامل که کتاب اٌن: افزود او

 .اند پرداخته تارٌخ طول در آن تفسٌر و شرح به شٌعً علمً بزرگان جهت اٌن از. کند آشنا

 شرح به موفق مفسران اٌن اما کند مً ذکر کتاب اٌن مورد در را شرح 21 تهرانً بزرگ شٌخ حاج هللا آٌت مرحوم: داد ادامه او

 شده کتاب اٌن کامل شرح به موفق شٌرازي مدنً خان سٌدعلً محروم مانند اندٌشمندان از برخً تنها. اند نشده کتاب اٌن کامل

 .هستند روز به شرح نٌازمند( ع)بٌت اهل کلمات و قرآن دارٌم قرار آن در که زمانً و علوم پٌشرفت جهت به همچنٌن. است

 و اند گرفته قرار تفسٌري بحث مورد ادعٌه تمام زٌرا بردارد در را معنا دو هر  شرح اٌن: اظهارکرد انصارٌان االسالم حجت

 .اند گرفته قرار بحث مورد شٌعً مبانً ترٌن عمٌق براساس زمان نٌازهاي مطابق

 اٌن در ها کتاب بهترٌن از ٌکً نظران صاحب بٌان به که است شده نوشته سال 9 طول در و جلد1ٔ در کتاب اٌن وي گفته به

 .است حوزه

 شهردار مقام قائم شد، برگزار هداٌت حسٌنٌه و اسالمً موسسه هاي هماٌش  سالن در ـ آبانٕٕـ شب دوشنبه که مراسم اٌن در

 هداٌت حسٌنٌه و اسالمً موسسه مسئوالن و شهر فرهنگسراي رٌٌس و ٕٔ منطقه وهنري فرهنگً مدٌر پور حٌدري ،ٕٔ منطقه

 .داشتند حضور نٌز

 .شد افتتاح نٌز هداٌت مشارکتً کتابخانه بود، همراه اسوه تواشٌح گروه اجراي و خوانً مولودي با که مراسم اٌن پاٌان در

 سالنٕ مجالت، و نشرٌات آموزشً،اٌستگاه کمک و نوجوان و کودک کتاب،کتابخانه جلد هزار2 از بٌش داشتن با کتابخانه اٌن

 شهرداري هنري و فرهنگً سازمان مشارکت با مترمربع 2ٓٓ در اٌنترنتً جستجوي سٌستم و بانوان و آقاٌان براي مطالعه

 .است شده احداث باغ کوي دوست، رقٌب کوچه قٌام، مٌدان نشانً به هداٌت حسٌنٌه و اسالمً موسسه در تهران

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 



 

 خبر گزاری مهر

30/69/06  

 

 است کرده بٌان نٌاٌش قالب در را عمٌقی مفاهٌم سجادٌه صحٌفه شرح                                 

 

 

 به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ تالٌؾ" سجادٌه صحٌفه شرح و تفسٌر" کتاب از رونماٌی مراسم در انصارٌان امٌر االسالم حجت

 بسٌار مبانی بٌان: گفت رسٌده ما دست به وحی منبع از که است مدونی و جامع کتاب اولٌن کرٌم قرآن از پس کتاب اٌن که اٌن

 . است آن بارز وٌژگٌهای از نٌاٌش و دعا قالب در مهم

 و انصارٌان حسٌن شٌخ تالٌؾ" سجادٌه صحٌفه شرح و تفسٌر" جلدی 1ٔ کتاب از رونماٌی مراسم مهر، خبرنگار گزارش به

 تهران شهرداری هنری فرهنگی مسئوالن و انصارٌان حسٌن شٌخ فرزند انصارٌان امٌر االسالم حجت حضور با ؼدٌر عٌد جشن

 .شد برگزار تهران هداٌت حسٌنٌه در ماه آبان ٖٕ شب دوشنبه

 قٌامت روز در که گفت و پرداخت انسان هداٌت برای خدادادی نعمت چهار بٌان به انصارٌان امٌر االسالم حجت مراسم اٌن در

 .داشت نخواهد عذری اش روحی و عملی انحرافات برای الهی پٌشگاه در انسان

 ها دانش تمام  دادن قرار وجود با خداوند: گفت و برشمرد( ع)بٌت اهل و آسمانی کتب و انبٌا وجود و عقل را چهارنعمت اٌن وی

 کرد اعالم مسلمٌن ولی عنوان به( ع)علی ؼدٌر در که زمانی تا ، خلقت تکمٌل و بشر احتٌاجات جمٌع رفع و خاکی کره روی بر

 .نکرد کامل را دٌنش

 امروز گفت و شد نازل جبرئٌل کرد معرفی مردم موالی و امام عنوان به( ع)علی ؼدٌر در( ص)هللا رسول وقتی: افزود وی

 .شد کامل دٌنتان

 معصوم ناحٌه از الصدور قطعی کتاب اولٌن کتاب اٌن: گفت سجادٌه صحٌفه کتاب درباره همچنٌن انصارٌان امٌر االسالم حجت

 شٌعه علمی بزرگان. است رسٌده ما دست به وحی منبع از که است مدونی و جامع کتاب اولٌن کرٌم قرآن از پس. آٌد می شمار به

 نٌست تضرع و نٌاٌش و دعا تنها که است کتابی. اند کرده ٌاد( ص)محمد آل زبور و( ع)بٌت اهل انجٌل عنوان به کتاب اٌن از

 امام  زبان از نٌاٌش و دعا قالب در را اخالقی و اجتماعی عرفانی، فلسفی، کالمی، مهم بسٌار مبانی بٌان دربرگٌرنده بلکه

 .است( ع)سجاد

 حقاٌق با را ها انسان که است شرحی و تفسٌر نٌازمند است اسالمی علوم ابواب در علمی مباحث شامل که کتاب اٌن: افزود وی

 بزرگ شٌخ حاج هللا آٌت مرحوم. اند پرداخته تارٌخ طول در آن تفسٌر و شرح به شٌعی علمی بزرگان جهت اٌن از. کند آشنا آن

 مانند اندٌشمندان از برخی تنها. اند نشده کتاب اٌن کامل شرح به موفق مفسران اٌن. کند می شرح کتاب اٌن در را شرح 21 تهرانی

 آن در که زمانی و علوم پٌشرفت جهت به همچنٌن. است شده کتاب اٌن کامل شرح به موفق شٌرازی مدنی خان سٌدعلی محروم

 مورد ادعٌه تمام زٌرا دارد بر در را معنا دو هر  شرح اٌن. هستند روز به شرح نٌازمند( ع)بٌت اهل کلمات و قرآن دارٌم قرار

 .اند گرفته قرار بحث مورد شٌعی مبانی ترٌن عمٌق براساس زمان نٌازهای مطابق و اند گرفته قرار تفسٌری بحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌرنا

30/33/06 

 برگزارشد باكو در اسالمی انقالب پٌروزی جشن انصارٌان استاد حضور با                              

  

 

 در آذرباٌجان جمهوری مقٌم اٌرانٌان حضور با اسالمی انقالب پٌروزی جشن فجر، مبارك دهه از روز هفتمٌن با همزمان – باكو

 .شد برگزار باكو در اٌران اسالمی جمهوری سفارت فرهنگی راٌزنی

 شاكرٌم را خدا: گفت فجر، مبارك دهه هللا اٌام تبرٌك  مراسم اٌن در شب شنبه سه اٌران اسالمی جمهوری سفٌر اٌرنا، گزارش به

 .هستٌم باكو در عزٌز هموطنان حضور با انقالب جشن برگزاری شاهد امروز سال ٖٖ گذشت از پس

 خود اسالمی انقالب از همچنان ، فقٌه والٌت سر پشت در سربلند و استوار اٌران بزرگ ملت سال ٖٖ از پس داشت، اظهار وی

 .كنند می پاسداری

 .است افتاده اتفاق اسالم جهان در مهم والدت سه آن در كه قراردارٌم اٌامی در: گفت مراسم اٌن در نٌز انصارٌان حسٌن استاد

 راست راه در حكمت و قرآن اخالق، با اسالم پٌامبر: اظهارداشت( ص)مصطفی محمد حضرت سعادت با والدت به اشاره با وی

 .شد هستی جهان در روحی و انسانی ، معنوی های ارزش تمام پدر اسالم بزرگ مولود اٌن و برداشت گام مستقٌم صراط و

 در اٌشان: گفت است،(  ع) صادق جعفر امام سعادت با مٌالد به مربوط ، اٌام دراٌن والدت دومٌن اٌنكه بٌان با انصارٌان استاد

 .كند تربٌت مدٌنه در اسالم جهان در را علم طالب دانشجوی هزار چهار شد، موفق نداشت علمی كس هٌچ كه شهری

 شد متولد اٌران اسالمی انقالب پٌش سال ٖٖ: گفت و دانست پربركت اٌام اٌن مولود سومٌن را اٌران اسالمی انقالب پٌروزی وی

 .برسد سالگی ٖٖ به امروز اسالمی انقالب تا دادند خون و مال جان، آن راه در اٌرانی مردان و زنان و

 اسالمی انقالب نور، انفجار با و شكست جهان در را بزرگ قدرتهای عظمت اٌران اسالمی انقالب: كرد تصرٌح انصارٌان استاد

 .شد تاثٌرگذار بحرٌن و لٌبی مصر، تونس، جمله از منطقه كشورهای در

 .است ٌافته دست بٌستم از كمتر رتبه به جهان در علمی 9ٓ رتبه از انقالب اٌن ساٌه در اٌران: گفت وی

 عالوه برگزارشد اٌران اسالمی جمهوری سفارت فرهنگی راٌزنی اجتماعات سالن در كه اسالمی انقالب جشن در است گفتنی

 آذرباٌجان جمهوری مقٌم هموطنان و باكو در اٌرانی نهادهای های خانواده از بسٌاری آذرباٌجان، جمهوری در فقٌه ولی برنماٌنده

 .داشتند حضور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری دانشجو

33/60/06  

 است دٌن بً دانشمندان از جامعه و مردم مشكالت منشا;  انصارٌان استاد                                

  

 

 .است دٌن بً دانشمندان و صفت   فرعون هاي انسان از جامعه و مردم مشكالت منشا: گفت مذهبً سخنرانان از ٌكً

 عزاداري مراسم در گذشته روز انصارٌان حسٌن استاد اصفهان، از «دانشجو خبرگزاری» خبرنگار گزارش به

 و تباهً به را جامعه شود، هزٌنه مثبت امور ؼٌر براي وجودشان كه افرادي: كرد تصرٌح كاشان انشگاه ددر( ع)الحسٌن اباعبدهللا

 .كشانند مً فساد

 تمام شناسند نمً را خود كه  آنهاًٌ پروردگار دستورات طبق: افزود و دانست جامعه سعادت الزمه را انسان وجودي شناخت وي

 .كنند مً تمام را وجودٌشان سرماٌه

 وجود در صفات اٌن كه  هنگامً و شود مً شناخته صالح عمل و حسنه اخالق اٌمان، با آراسته، انسان: کرد بٌان حوزه استاد اٌن

 .كند معامله و برابري تواند نمً دٌگر كسً با كند رسوخ انسان

 دارا با انسان: گفت و كرد ذكر هداٌت و علم ارزش، و كرامت خوٌش، وجودي شناخت را انسان مظروؾ: افزود انصارٌان استاد

 .شود مً سعادتمند و موفق ها مظروؾ اٌن بودن

 اسالمً جمهوري نظام علٌه جهانً استكبار هاي مخالفت تمام: كرد خاطرنشان و دانست ها مظروؾ دٌگر مكمل را علم داشتن وي

 .است علم داشتن دلٌل به اٌران،

 فرهنگ حفظ با: داشت اظهار و كرد اشاره اقٌانوسٌه و آمرٌكا و اروپاًٌ كشورهاي در مردمی های خٌزش به مذهبً سخنران اٌن

 .داد سراٌت جهان نقاط اقصً به را اسالمً نظام توان مً اسالمً كامل

 اٌران كشور انحصار در مادر صنعت و بنٌادي هاي سلول نانو، انرژي، دانش پاٌه، علوم زمانً اٌنكه به اشاره با انصارٌان استاد

 بٌشتر كنند سعً دانش و علمً سطح ارتقاي با و دانسته را خود قدر كه است دانشگاهٌان وظٌفه: كرد خاطرنشان است، بوده

 .بترسانند را استكباري كشورهاي

 از فسادي هٌچ باٌد هللا خلٌفه انسان: كرد تصرٌح سوزاند، مً را انسان جهل و علمً بً فساد، معصٌت، اٌنكه بر تاكٌد با وي

 .باشد كشورها ازدٌگر برتر عظمت، و ارزش و شخصٌت در كند سعً و نكرده، قبول را ؼرب فرهنگ

 .است دٌن بً دانشمندان و صفت  فرعون هاي انسان از جامعه و مردم مشكالت منشاء: شد ٌادآور حوزه استاد اٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری البز نٌوز 

60/60/06  

 شد فٌلتر مجددا آٌنده ساٌت                                                            

 

 

 از ٌکی انصارٌان حسٌن استاد درباره همچنٌن و صدر موسی امام درباره خبری ساٌت اٌن دار جهت اخبار آٌد می نظر به

 .باشد اتفاق اٌن های علت

 از ٌکی انصارٌان حسٌن استاد درباره همچنٌن و صدر موسی امام درباره خبری ساٌت اٌن دار جهت اخبار آٌد می نظر به

 .باشد اتفاق اٌن های علت

 .شد فٌلتر پٌش ساعاتی از آٌنده ساٌت

 درباره خبری هنوز و است شده خارج اٌنترنت کاربران دسترس از اخٌر های ساعت در آٌنده ساٌت ،«البرزنٌوز» گزارش به

 زمانی در هم آن صدر، موسی امام مرگ درباره ساٌت اٌن اخبار رسد می نظر به. است نشده اعالم آن بودن قطعی و فٌلتر علت

 فٌلتر اٌن های علت از انصارٌان حسٌن استاد درباره خبری نٌز و است شده اٌجاد اٌشان بودن زنده درباره امٌدواری بٌشترٌن که

 . باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری البز نٌوز 

60/60/06  

 رمضان 31 شب انصارٌان سخنان متن                                                 

 

 

 کنی، می دعا و کنی می گرٌه ما های ناراحتی برا خلوت در که ای ما، دلسوز ای ما، ی کاره همه ما، صاحب ای.. .....  الهی

 ...بدی نجات مارو بٌای زودتر خواد می دلت

 :کرد منتشر را وی سخنان دقٌق متن انصارٌان حسٌن شٌخ رسمی ساٌت البرزنٌوز گزارش به

 

 کنی، می دعا و کنی می گرٌه ما های ناراحتی برا خلوت در که ای ما، دلسوز ای ما، ی کاره همه ما، صاحب ای.. .....  الهی

 همه گرفتارٌم هممون ، ما محبوب نباشٌم خوش دل کسی به شد ثابت برامون دٌگه بدی، نجات مارو بٌای زودتر خواد می دلت

 اجازه هنوز بٌای خوای می ، خورده هممون کار به گره. دارٌم مشکل هم مادی ، دارٌم مشکل خٌلی که معنوی ، دارٌم مشکل

 ظهورت روز برا تو و من بٌن عالمت گفته بهت خدا سرته باال بردن عبدهللا ابی از که پٌراهنی. سوزه می ما برا هم دلت ندادن

. بده نجات منو بندگان برو ، برو روز اون شده زده پٌراهن اٌن به تازه خون دٌدی روزی هر کن نگاه پٌراهن اٌن به روز هر اٌنه

 اگه ، کردٌم امضا اعالمٌه اگه رفتٌم، زندان اگه انقالب، از قبل نداشتٌم توقعی هٌچ که ما امثال مردم قسم خدا به... الهی ، الهی

 رنجی باشٌد، نداشته مشکلی دٌگه شما که بود اٌن مون نٌت تمام خٌابونا، تو بٌاٌن کردٌم تشوٌق رو شما اگه ، اومدٌم خٌابونا تو

 خٌلی شما برا هم ما ندارن تقصٌر ما امثال ، نشد اما نشه، مسلط شما به دوباره فساد همه اٌن باشٌد، نداشته گرانی ، باشٌد نداشته

 گونه هٌچ هم االن برن، خواستن نمی و نرفتن صندلی دنبال بودن ما از خٌلی بدٌم، انجام براتون نٌست دستمون هم کاری ناراحتٌم

 به ، بشه اٌنگونه خواست نمی دلمون ندارٌم ماتقصٌر که اٌن با شما برا ناراحتن فقط ، ندارن رفتن صندلی دنبال و مادی برنامه

 چه ماها مٌدونی خداٌا ، الهی. کنٌد گذشت مارو شما کار، برسه اٌنجا به خواستٌم نمی ،ما ببخشٌد مارو امثال اقال زمان امام جان

 برا سوزه نمی دلشون ، افتاده نامحرمان دست به انقالب اٌن جاهای خٌلی خداٌا نشد، عملی داشتٌم، بزرگوار مردم اٌن برا نٌتی

 ... بالحجه الهی ، الهی. بخشن می مارو آمده پٌش مشکالت همه اٌن از اخالق با بزرگوار مردم اٌن هم حتما تو، بندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری فارس 

33/36/06  

 اند زده گره توحٌد زلف به را خود شعر زلف پروردگار دادن قرار محور با شاعران از اي دسته: انصارٌان استاد         

 

 

: كرد اظهار كرمانشاه در كربال خاتون عاشوراًٌ ادبً هماٌش دومٌن در انصارٌان حسٌن استاد فارس؛ خبرگزاری گزارش به

 .است پرداخته شاعران وٌژگً بٌان به سوره اٌن پاٌان در كه داده قرار شعرا عنوان با اي سوره مجٌد قرآن در سبحان خداوند

 باطنً كور و تارٌكً ظلمت، دچار شعر سراٌندگان از اي دسته كه شده ذكر شعرا سوره در: داد ادامه دٌنً علوم دانشمند اٌن

 هاي چهره و پٌامبران كردن هجو و الهً مسائل و معارؾ با مبارزه ستمكاران، از گوًٌ تملق و بافً خٌال ها آن اشعار و هستند

 .است ملكوتً برجسته

 فاصله مردم و الهً معارؾ خداوند، انبٌا، بٌن باطل خٌاالت كشٌدن نظم به با دسته اٌن از شاعرانً: افزود كرٌم قرآن مفسر اٌن

 .داند مً ؼاوون را ها آن پٌروان و شاعران اٌن مجٌد قرآن اندازند؛ مً

 بٌرون انسانٌت چارچوب از كه هستند پستً افراد و گمراهان دلمردگان، شاعران، اٌن اشعار مروجان و پٌروان: كرد تاكٌد وي

 .محرومند و بهره بً انبٌا بخش سعادت تعالٌم و الهً فٌوضات از كه هستند كسانً و آمده

 در و دارند كرامت با آمٌخته باطنً كه هستند نٌز گروهً متملق، شاعران از دسته اٌن برابر در: كرد اضافه اخالق استاد اٌن

 خداوند محور حول اشعارشان و ابٌات اما سراٌند، مً شعر نٌز شاعران اٌن است، خورده گره توحٌد زلؾ به باطنشان زلؾ واقع

 .چرخد مً

 و دٌنً تربٌتً، عالً مفاهٌم به اصل در و بوده صالح عمل مصداق شاعران از دسته اٌن شعرسراًٌ: كرد بٌان انصارٌان استاد

 .پوشانند مً نظم لباس توحٌدي

 فكري محصوالت و( ع) اطهار ائمه والٌت پٌامبران، نبوت قرآن، آٌات از را خود موضوعات شاعران از گروه اٌن: گفت وي

 .شود مً تاثٌرگذار و گٌر عالم جاودانه، اشعارشان كه است دلٌل اٌن به گٌرند، برمً علم پاكان

 به ؼدٌر خطابه قرائت از پس( ص) مصطفً محمد حضرت اسالم، الشان عظٌم پٌامبر: كرد خاطرنشان دٌنً علوم دانشمند اٌن

 درآورد نظم رشته به را پٌامبر جانشٌن و خلٌفه عنوان به( ع) ابٌطالب بن علً انتخاب و ؼدٌر واقعه كه كنند مً امر ثابت بن حسان

 .شود جاودان تارٌخ در موضوع اٌن تا

 قرائت از پس بخوانٌد، شعر براٌم فرمود مً شد، مً خسته خاطرش كه هنگامً( ص) پٌامبر: كرد اظهار كرٌم قرآن مفسر اٌن

 .آمد مً وجود به( ص) پٌامبر باطن در دٌگري فضاي اشعار

: گفت و دانست ابٌات برترٌن از را عنصري و مروزي كساًٌ سلمان، سعد مسعود حافظ، سعدي، توحٌدي قصاٌد انصارٌان استاد

 آثار چنٌن خلق به دست اند توانسته الهً كالم با همنشٌنً دلٌل به كه باشد شعرا اٌن عقل معجزه تواند مً تنها ابٌات اٌن سرودن

 .بزنند بهاًٌ گران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابنا  –پاٌگاه خبری اهل بٌت )ع( 

69/36/06  

 شد برگزار فرانسه در اروپا مسلمانان نماٌشگاه اٌران؛ شرکت با                                      

  

 

 رحمه محمد»عنوان با كه اروپا مسلمانان نماٌشگاه در ؼرفه هشت برپاي با پارٌس در اٌران اسالمً جمهوري فرهنگً راٌزنً

 .داشت نماٌشگاه دراٌن فعال حضوري برگزارشد، «للعالمٌن

 نماٌشگاههاي سالن در «للعالمٌن رحمت محمد»عنوان با اروپا مسلمانان نماٌشگاه ـ ابنا ـ( ع) بٌت اهل خبرگزاری گزارش به 

 .آوردند بعمل بازدٌد آن از هزارنفر 1ٖ از بٌش و برگزار پارٌس نزدٌکً در فرانسه بورژه المللً بٌن

 از اعم تجاري و هنري  همچنٌن نوجوانان،و و کودکان سرگرمً و افزار نرم ، کتاب شامل فرهنگً اقالم نماٌشگاه،انواع اٌن در

 .داشت فعال حضوري ها بخش اٌن تمامً در اٌران  اسالمً جمهوري که گردٌد عرضه... و ظروؾ البسه، ؼذاًٌ، مواد

 اسالمً بٌداري پٌرامون رهبري معظم مقام هاي سخنرانً جمله از فرهنگً اقالم كشورمان  فرهنگً راٌزنً ، نماٌشگاه دراٌن

 ،«الوحده» عربً نشرٌه و «اسالم پٌام» فرانسوي نشرٌه ، فرانسه  نوٌس زٌر با  کهؾ اصحاب سٌنماًٌ فٌلم فرانسه، زبان به

 .   نمود عرضه را  اٌران دستً صناٌع ، خاتم و کاري منبت نفٌس وعربً،تابلوهاي فرانسوي زبان به اسالمً کتب

 ارائه با  نٌز العرفان دار وانتشارات الهدي المللً بٌن موسسه انتشارات همچنٌن و لندن در نور کامپٌوتري موسسه نماٌندگً

 .داشتند فعال حضوري  اٌرانً -اسالمً فرهنگً واقالم وفرانسه عربً کتابهاي

 ؼذاي با کنندگان بازدٌد از همچنٌن و برپا اٌرانً چاٌخانه كشورمان فرهنگً راٌزنً نماٌشگاه اٌن جنوبً ضلع در است گفتنً

 .آورد بعمل پذٌراًٌ( کتلت و آش) اٌرانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه اطالع رسانی روزنامه قدس 

60/60/06  

 انصارٌان االسالم حجت با مصاحبه درباره فارس خبرگزاری توضٌحات                                    

 

 

 خواهد منتشر نٌاز صورت در و است محفوظ فارس خبرگزاری نزد در انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت مصاحبه کامل صوت

 .شد

 و استقبال با داخلی گر فتنه های ساٌت برخی توسط انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت سخنان شده تقطٌع انتشار آنکه از پس 

 مبانی بر علم دلٌل به فارس خبرگزاری خبرنگاران از تن ٕ شد، روبرو خارجی ضدانقالب های ساٌت گسترده سوءاستفاده

 همراه به سخنرانی، اتمام از پس و رفته( انصارٌان االسالم حجت سخنرانی محل) ها همدانی حسٌنٌه به اٌشان، انقالبی و اعتقادی

 .کردند مراجعه انصارٌان آقای دفتر به همراهان برخی و اٌشان

 ٌکی در اٌشان سخنرانی از شده منتشر خبر پرٌنت های برگه انصارٌان، االسالم حجت دفتر در فارس خبرنگاران حضور از پس

 شدٌد تؤسؾ اظهار با که رسٌد اٌشان نظر و سمع به خبر اٌن از ضدانقالب های سوءاستفاده همراه به گر فتنه های ساٌت از

 .شد روبرو مذکور های رسانه های اخالقی بی اٌن از انصارٌان االسالم حجت

 تشکر و تقدٌر هاٌشان پٌگٌری و داشته موضوع اٌن به نسبت که حساسٌتی دلٌل به فارس خبرنگاران از انصارٌان آقای همچنٌن

 .کردند

 را بٌاناتی گرفت، صورت شنبه پنج بامداد در واقع در و شب چهارشنبه شب نٌمه از پس ساعتی که مالقات اٌن ادامه در اٌشان

 .است شده ضبط کامل طور به ما خبرنگاران توسط که کردند اٌراد سخنانشان توضٌح در نٌز

 بٌگانگان های سوءاستفاده از جلوگٌری برای که کنند می تؤکٌد انصارٌان االسالم حجت دفتر مسئولٌن برخی همچنٌن، دٌدار اٌن در

 .کرد خواهند صادر ای اطالعٌه زودی به قدر، شب در اٌشان سخنان از

 صورت در که کرد اعالم انصارٌان حسٌن شٌخ پسران از ٌکی با تماسی طی شنبه پنج روز فارس، خبرگزاری خبرنگار همچنٌن

 اعالم انصارٌان آقای پسر. کند منتشر را انصارٌان آقای با شنبه پنج بامداد «مصاحبه» متن دارد قصد خبرگزاری اٌشان موافقت

 اٌن خاکی آقای صالحدٌد صورت در و شود گرفته تماس انصارٌان، حسٌن شٌخ وکٌل خاکی، آقای نام به فردی با کند می

 روی مصاحبه آن از پس و جلب نٌز وی موافقت و گرفته تماس خاکی آقای با فارس خبرنگار روی اٌن از. شود منتشر مصاحبه

 .شود می منتشر فارس خبرگزاری خروجی

 اٌنکه بر مبنی گرفته قرار انصارٌان االسالم حجت دفتر ساٌت روی بر ای اطالعٌه مصاحبه، اٌن انتشار از پس ساعت چند اما

 های رسانه و مذکور گر فتنه ساٌت سوءاستفاده با نٌز اطالعٌه همٌن که! اند نداشته ای مصاحبه هٌچگونه اخٌر روزهای در استاد

 .است شده مواجه همسوٌشان

 محل در حاضرٌن توسط آن محتوای تاٌٌد همراه به مصاحبه اٌن کامل صوت که کند می اعالم فارس خبرگزاری روی، اٌن از

 مصاحبه، اٌن از اطالع بدون اٌشان دفتر اعضای برخی دارد احتمال که آنجا از اما. دارد اختٌار در کامل طور به را مصاحبه

 اطالعٌه اٌن احٌاناا  تا کند می خودداری آن انتشار از فعال باشند، کرده منتشر انصارٌان االسالم حجت ساٌت در را مذکور اطالعٌه

 گر، فتنه و ضدانقالب عناصر سوءاستفاده از جلوگٌری دلٌل به اٌنصورت ؼٌر در. شود اصالح اٌشان دفتر اعضای توسط

 .کرد خواهد اقدام مصاحبه صوت کامل انتشار به اقدام باطنی مٌل علٌرؼم فارس خبرگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری البز نٌوز 

63/60/06  

 نٌستٌم پشٌمان انقالب از: انصارٌان                                                     

 

 

 و انحرافً جرٌان خاطر به كه گفت بود، كرده اٌراد رمضان مبارك ماه وسوم بٌست شب در كه سخنانً  تحرٌؾ از انتقاد با وی

 .است كرده عذرخواهً مردم از حجاب وضعٌت

 كرده اٌراد رمضان مبارك ماه وسوم بٌست شب در كه سخنانً  تحرٌؾ از انتقاد با انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت

 .است كرده عذرخواهً مردم از حجاب وضعٌت و انحرافً جرٌان خاطر به كه گفت بود،

 به فارس، با وگو گفت در كشورمان مشهور سخنران انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت البرزنٌوز، گزارش به

 مبارک ماه سوم و بٌست شب احٌای مراسم در اظهاراتش تحرٌؾ به اقدام كه ضدانقالب هاي ساٌت پراكنً دروغ و آفرٌنً جنجال

 .ددا نشان واكنش بودند، كرده ها همدانً حسٌنه در رمضان

 عذرخواهً دلٌل: افزود است، نبوده اسالمً انقالب از ندامت قدر، شب مراسم در سخنانش از منظورش اٌنكه به اشاره با وي

 .اسالمً انقالب نه است بوده دولت باطن در انحرافً  جرٌان و ها حجابً بً بحث مردم، از بنده

 نٌز الباؼه نهج و قرآن آٌات از ها برخً است ممكن البته: گفت اند، كرده  تحرٌؾ را اظهاراتش كه هاًٌ رسانه از انتقاد با انصارٌان

 .است بوده ها مباحث اٌنگونه همٌشه و باشند داشته نادرستً برداشت

 اما گفتم شهدا و فلسطٌن قدس، روز درباره را مطالبً رمضان مبارك ماه سوم و بٌست شب من: گفت دٌنً مسائل كارشناس اٌن

 .اند نكرده منتشر را دٌگر مطالب اند، پرداخته سخنانم از بخشً تحرٌؾ به كه ها ساٌت اٌن چرا دانم نمً

 .كرد تعجب ابراز انقالب ضد هاي ساٌت در سخنانش تحرٌؾ از پاٌان در وي

 حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت از نقل به 99 فتنه نشٌن لندن متهمان از ٌكً به منتسب ساٌت گزارش، اٌن اساس بر

 .شد مواجه فتنه حامً بٌگانه هاي رسانه استقبال با سرعت به شده تحرٌؾ خبر اٌن كه بود كرده منتشر ؼٌرواقع مطالب انصارٌان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری مشرق نٌوز

61/36/06 

  عکس+  گذاشت قبر درون را همت حاج پٌکر کسی چه                                        

 

 .گذاشتم قبر داخل در را مطهرش پٌکر خودم و رفتم اصفهان به تهران از او جنازه همراه به شد شهٌد همت که وقتی 

 گفتگوی ٌک حاشٌه در ، کشور محبوب و سرشناس واعظ ، انصارٌان حسٌن استاد  ، مشرق مقاومت و جهاد گروه گزارش به

 (.علٌه هللا صلوات) هللا رسول محمد 6ٕلشکر فرمانده ، همت ابراهٌم محمد حاج شهٌد از کرد ٌادی ، مشرق با اختصاصی

 :گفت بزرگوار شهٌد آن درباره وی

 دوستش خٌلی هم من و بود شجاعت و شهامت تقوا مجسمه اٌشان. بود محرم اول دهه مجالس در من های منبری پا از همت حاج

 .گذاشتم قبر داخل در را مطهرش پٌکر خودم و رفتم اصفهان به تهران از او جنازه همراه به شد شهٌد که وقتی. داشتم

 شهرضا شهرستان دقٌقا را اٌشان دفن محل شهر نام انصارٌان آقای بود بهتر البته  پاسخ0ٖٕ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 8:19ٔ| | محسن

  هستٌم اسالمی اٌران شهٌدپرور مردم همه گوٌی دعا شرٌفش پٌکر کنار از.نمودند می اعالم

 مً كاش كنم مً ارزو و افتم مً عزٌز شهٌد اٌن ٌاد شم مً جبهه دلتنگ وقت هر من  0ٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 16:ٓٔ|  | حسٌن 

 . زٌارت رضا شهر برم تونستم

 دوران های لذت و آرزوها از گذشتن با بزرگی مردان چنٌن اٌنکه از  پاسخ6ٖٔ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 6:09ٔ| | بشردوست سهٌل 

 مسابقهء ٌک تو اٌران شدن دوم از ناراحتی ٌا دانشگاه تو واحد ٌک شدن قبول ها جوون ما دؼدؼهء امروز تا رفتند جوونی

 ... شرمندم باشه ورزشی

 اٌران فرزندان شدن اول ٌا دانشگاه در شدن است؟قبول نظری ابراز چه اٌن برادر عزٌز  0ٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 1ٓ:ٓٓ|  | علی 

 از هردو!! دارد؟؟ همت واالمقام و عزٌز شهٌد مانند شهٌدان آوازه و نام ٌاد با منافاتی مگر کشور برای افتخار آفرٌدن و اسالمی

 ! کنٌد می دفاع بد چرا.است اسالمی اٌران افتخارات

 من نظر به ولی...باشد شهٌدهمت دفن,حسٌن شٌخ افتخارات از ٌکی شاٌد  پاسخ8ٔ2ٕ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 9ٕ:2ٔ| | رضا 

 الی به ال شد می گم دٌگر گمنام شٌوخ چون شهر اٌن شٌخ وگرنه...کالمش دادبه وجاهت که, شٌخ منبر پای بود همت حضور,

 مان روزمرگی

 . تارٌخند بٌداری عصر نورانی منابر شهٌدان

  برعکس نه هستند روحانٌون های دستاورد شهدا معموالا   1ٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - ٔٔ:2ٔ|  | ناشناس  

 زحمت كمتر باشه نكشٌده زحمت نظام اٌن براي همت حاج برابر دهها اگه حسٌن حاج  ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - ٕٖ:ٕٕ|  | ناشناس 

 از اٌن.  است معظم روحانٌت وجود بركت از دارٌم هرچه ما. نداشتٌم همت ما نبودند انصارٌانها حسٌن حاج اگه. نكشٌده

 .  كرد روي زٌاده نباٌد اما هست عظٌم جاٌگاهشون شهدا. هست راحل امام فرماشٌات

 قبر مٌرساند عرض به اوست از دارٌم هرچه كه دوست حضرت نام به  پاسخ0ٖٖ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 8ٔ:2ٔ| | مصحح عبدهللا

 شهٌد اٌن زادگاه) دارد قرار شهرضا شهر( س)شهرضا امامزاده صحن در همت ادعا،حاج بً سردار و واالمقام شهٌد مطهر

   العالمٌن رب ٌا آمٌن.  بگردان تر متعالً را شهدا همگً جاٌگاه خداوندا(. عزٌز

 وامروز دٌدند را همت امثال خود چشمان با كه امروز شرؾ بً دزدان بر باد شرم  پاسخ011 ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 1:08ٔ| | حامد

  مٌكنند فرار بٌگانه كشور به به و مٌدزدند مٌلٌالردي

 وصٌت گفت می اٌشان دادم می گوش21ٖٔدرسال انصارٌان اقای از نوار ٌک  پاسخ01ٖ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 1:06ٔ| | ناشناس 

 خدا بودند فعال خٌلی مقدس دفاع دوران در معنوی سازی دراگاه اٌشان.کنند دفنم بسٌجی شهدای کنا در کردم فوت اگر کردم

 هللا رسول انصار ٌا علٌک اسالم-هللا ولی ٌا علٌک السالم  پاسخ21ٕ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 1:06ٔ| | هللا حزب.  کند حفظش

   انشاءهللا.بکنن هم مارو شفاعت قٌامت روز مٌکنٌم خواهش عاجزانه ازشون...بودند خدا اولٌای از ٌکی ابراهٌم حاج

 واقعا بزرگوار شهٌد اٌن به شاد روحشان دارم دوست را اٌشون خٌلی من خداٌٌش  پاسخ00ٖ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 0:12ٔ| | جمال

  سعادتش به خوش.  پارسا و ادعا بی گفت مٌشه

 تو بر خدا درود  0ٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - ٖٓ:ٕٓ|  | آب زٌر فرٌاد

 ! گرم نٌز حسٌن شٌخ دم. شاد روحش  پاسخ6ٕٖ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 8ٕ:ٖٔ| | ناشناس  

 . باد پررهرو ٌادش و شاد روحش  پاسخ6ٖٖ ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 1ٕ:ٖٔ| | گمنام 

 . باد میگرا ٌادش و رهرو پر راهش شاد روحش  ٖٓ/ٓٔ/8ٖٓٔ - 2ٕ:1ٔ|  | ناشناس  

 

 



 خبر گزاری ابنا 

31/63/06  

 خبرداد؛ الشٌعی المعارف دار مؤسسه مدٌر                                              

 (ع)حسٌنی حماسه کنگره در پژوهی عاشورا آثار از رونماٌی                                     

 

 

  برگزاری با همزمان پژوهی عاشورا اثر سه رونماٌی از الشٌعی المعارؾ دار موسسه مدٌر

 . داد خبر حسٌنی حماسه علمی کنگره

 ،"شجاعت عنصر" مجموعه: گفت خبر اٌن اعالم با خبرنگاران جمع در" پٌمان آٌت" ـ  ابنا ـ( ع) بٌت اهل خبرگزاری گزارش به

 بررسی به آن در و کردند تدوٌن را آن خود زندگی در که است" ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت" مرحوم اثر ترٌن ارزشمند

 آثاری از ٌکی بود، گرفته قرار توجهی بی مورد اثر اٌن مرگشان، از پس متؤسفانه ولی اند، پرداخته ها شخصٌت و عاشورا نهضت

 .شد خواهد رونماٌی آن از کنگره برگزاری روز در که است

 پژوهشی، های فعالٌت و مطالعه سال دو با و است پرداخته ارزشمند اثر اٌن احٌای به الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه: داد ادامه وی

 .سازد منتشر جلدی هشت ای مجموعه در و احٌا را آن توانسته

 پنجاه از بٌش گذشت با که دارد ادبٌاتی ای کمره مرحوم: داشت اظهار خود، آثار در ای کمره هللا آٌت خاص ادبٌات به اشاره با وی

 اثر، اٌن احٌای روند در نموده تالش الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه  رو اٌن از است؛ جذابٌت دارای هم هنوز آن، تؤلٌؾ از سال

 .دهد تؽٌٌر را کتاب نگارش ادبٌات کمتر

 حماسه علمی کنگره در که کرد معرفی کتابی دٌگر را" عاشورا روز و شب ٌک" کتاب الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 عنصر مجموعه همان از ای چکٌده که است ای کمره هللا آٌت مرحوم تؤلٌؾ دٌگر کتاب، اٌن: گفت شود، می رونماٌی( ع)حسٌنی

 .است پرداخته عاشورا روز و شب وقاٌع تحلٌل و تبٌٌن به و است شجاعت

 و جلدی هشت مجموعه اٌن در که است هاٌی وٌژگی ترٌن مهم از شٌعه، اسناد ترٌن مستند بر بودن متکی: کرد خاطرنشان وی

 .دارد وجود" عاشورا روز و شب ٌک" کتاب

 عاشوراپژوهی درباره مقاله دوٌست به نزدٌک از ای گزٌده ،("ع)حسٌنی حماسه ملی کنگره مقاالت مجموعه" کتاب: افزود پٌمان

 .شد خواهد رونماٌی آن از کنگره روز و دهد پاسخ عاشورا نهضت درباره که شبهاتی و سإالت از بسٌاری توانسته که است

 پاٌگاه: گفت حسٌنی، حماسه علمی کنگره اٌنترنتی سامانه فعالٌت به اشاره با پاٌان در الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 در و اندازی راه الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه توسط  www.hamaseh.netآدرس به( ع)حسٌنی حماسه کنگره رسانی اطالع

 .دهد می قرار کاربران اختٌار در را عاشوراپژوهی منابع از بسٌاری و است فعال مجازی فضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا 

33/63/06  

   مجازی فضای در انصارٌان االسالم حجت های سخنرانی گزٌده ارائه                               

 

 رسانی اطالع های پاٌگاه فنی مسئول: پور حسٌن ستار/  افتخاري خبرنگاران گروه

 های كلٌپ قالب در و موضوعی صورت به «انصارٌان حسٌن» االسالم حجت های سخنرانی ارائه از الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه

 . داد خبر صوتی

 دارالمعارؾ مإسسه الملل بٌن امور و عمومی روابط از نقل به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری افتخاری خبرنگار گزارش به

 حسٌن» های سخنرانی: گفت خصوص اٌن در الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه رسانی اطالع های پاٌگاه فنی مسئول «گالب» الشٌعی،

 فضای در تصوٌری و صوتی های كلٌپ مورد 21ٓ و شده بندی موضوع و كامل سخنرانی ساعت هزار سه قالب در «انصارٌان

 . شد ارائه مجازی

 در انصارٌان حسٌن شٌخ محقق اندٌشمند های سخنرانی ارائه همچنٌن و موضوعی صورت  به( ع)بٌت اهل معارؾ نشر وی

 كم، حجم به توجه با: افزود و كرد ذكر بخش اٌن اندازی راه اصلی اهداؾ از را ها سخنرانی آخرٌن ارائه و خاص های مناسبت

 . دارد نٌز را رسانی اطالع های پاٌگاه ساٌر و همراه تلفن در برداری بهره قابلٌت

 نشانی به انصارٌان حسٌن دفتر رسانی اطالع پاٌگاه به شده ارائه آثار از مندی بهره جهت توانند می مندان قهعال: شد ٌادآور گالب،

 . كنند مراجعه WWW.ERFAN.IR االكترونٌكی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری فارس 

33/63/06  

 قم؛ در اي كمره كوه هللا آٌت مقام از تجلٌل                                             

  شود مً برگزار قم در حسٌنً حماسه علمً هماٌش                                        

 

 همزمان حسٌنً حماسه علمً هماٌش برگزاري از شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر: فارس خبرگزاري

 .داد خبر( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در جاري ماه فروردٌن 9ٕ با 

 شٌعً دارالمعارؾ موسسه محل در كه خبري نشست در امروز ظهر از پٌش پٌمان آٌت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 هاي حركت بخش الهام و بشر تارٌخ حادثه ترٌن بزرگ سٌدالشهدا نهضت و عاشورا حادثه: داشت بٌان سخنانً در شد، برگزار

 . است جهان سراسر در اسالمً

 شده اٌجاد منطقه در فراوانً تحوالت كه كنونً زمان در: گفت زمان گذر در عاشورا قٌام فلسفه و اهداؾ عظمت به اشاره با وي

 عاشورا قٌام فلسفه و اهداؾ پٌرامون تحقٌق به باٌد پٌش از بٌش ٌافته، فزونً مسلمان هاي ملت آزادٌخواهانه هاي حركت و

 . پرداخت

 شٌعه موجود منابع باٌد است، كشور علمً و پژوهشً دٌنً، مركز كه قم شهر در: داشت بٌان شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 . ٌابد گسترش و شده عرضه مناسب شكل به عاشورا نهضت پٌرامون

 فرهنگ تروٌج و سٌدالشهدا قٌام تبٌٌن هدؾ با «حسٌنً حماسه» علمً هماٌش برگزاري از خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 اهل علوم جهانً مركز مطهري شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ ٌكشنبه روز هماٌش اٌن: گفت و داد خبر قم در شهادت و جهاد

 . شد خواهد برگزار( ع) بٌت

 هماٌش اٌن هاي برنامه از را دانشگاهً و حوزوي نظران صاحب حضور با تخصصً مٌزگرد مقاالت، ارائه سخنرانً، پٌمان

 . شود مً برگزار اي وٌژه هاي برنامه با و عصر و صبح بخش دو در «حسٌنً حماسه» هماٌش: افزود و كرد عنوان

 از اي كمره كوه هللا خلٌل هللا آٌت: داشت اظهار و برشمرد هماٌش اٌن دٌگر برنامه را اي كمره كوه هللا  آٌت شخصٌت از تجلٌل وي

 بٌت اهل مناقب و دٌن معارؾ حوزه در اثر 6ٓ بر بالػ كه است اسالمً اتحاد نهضت پرچمدار و شٌعً بزرگ هاي شخصٌت

 . است كرده تالٌؾ( ع)

 اي كمره كوه هللا آٌت تالٌؾ «شجاعت عنصر موسوعه» هماٌش اٌن از دٌگري بخش در: داد ادامه شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 . شود مً عرضه و رونماًٌ

 سال در بزرگ عالم اٌن فوت با و آن از پس و شده منتشر و چاپ پٌش سال 01 بار نخستٌن براي موسوعه اٌن: كرد تصرٌح وي

 انقالب عمر طول در بار  نخستٌن براي اثر اٌن احٌاي به تصمٌم دارالمعارؾ موسسه و شد سپرده فراموشً به اثر اٌن ،2ٓ

 . گرفت اسالمً

 هماٌش اٌن در است، شجاعت عنصر موسوعه چكٌده كه «عاشورا روز و شب ٌك» كتاب اٌن، بر عالوه: كرد خاطرنشان پٌمان

 . شود مً عرضه و رونماًٌ

  كوه هللا آٌت ارشد فرزند اي كمره  كوه ناصرالدٌن االسالم حجت و انصارٌان حسٌن استاد جهرمً كرٌمً هللا آٌت: كرد بٌان وي

 . كنند مً سخنرانً هماٌش اٌن در اي كمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کاظم نٌوز

60/63/06  

 شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه کنگره                                            

 

 همت به حسٌنی حماسه کنگره ـ ابنا ـ( ع)بٌت اهل خبرگزاری گزارش به

 همکاری و الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و دارالمعارؾ موسسه 

 .گردد می برگزار قم علمٌه حوزه پژوهشی و علمی مراکز برخی همکاری با هداٌت، اسالمی موسسه 

 اٌن مقاله فراخوان: گفت حسٌنی حماسه علمی کنگره برای مقاله فراخوان به اشاره با مطلب اٌن اعالم با کنگره اٌن علمی دبٌر

 و علمٌه های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور سی طرح با 69 سال در کنگره

 .شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور سراسر های دانشگاه

 کنگره اٌن علمی دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ مجموعاا : داشت بٌان و کرد ارزٌابی خوب را کنگره اٌن از استقبال صاحبی جواد محمد

 برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله بٌست تعداد همچنٌن گرفت، قرار داوران ارزٌابی مورد که شد ارسال

 .است نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد سپرده

 ششصد در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: کرد خاطرنشان وی

 .گردد می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه

 9ٕ ٌکشنبه( س) زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی حماسه علمی کنگره شد، ٌادآور کنگره اٌن علمی دبٌر 

 .شود می برگزار قم در جاری سال فروردٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا 

60/61/06  

   است بشرٌت برای الگو ترٌن جامع و برترٌن( س)زهرا فاطمه حضرت                               

 

  با الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌر: پور حسٌن ستار/  افتخاري خبرنگاران گروه

 فاطمه حضرت: گفت خردادماه، سوم عالم، بانوان سرور والدت سالروز گرامٌداشت

 . است بشرٌت برای الگو ترٌن جامع و برترٌن( س)زهرا 

 «پٌمان آٌت» الشٌعٰی، دارالمعارؾ مإسسه عمومی روابط از نقل به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری افتخاری خبرنگار گزارش به

 حضرت: گفت( س)زهرا فاطمه حضرت سرور و مٌالد جشن مراسم برگزاری حاشٌه در الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 . بگٌرند الگو بزرگوار بانوی اٌن عفت و حجاب از باٌد ما بانوان و است كامل انسان و زن ٌك نمونه( س)زهرا

 فروپاشی موجب شود می مشاهده ؼرب در كه عفتی بی و ناپاكی امروز: كرد بٌان اسالم در خانواده بنٌان تحكٌم به اشاره با وی

 . كند وارد ناپذٌری جبران لطمات ما خانواده نظام به كه كند می تالش نٌز دشمن لذا شده آنها خانواده بنٌان

 ای توطئه هٌچ گٌرٌم بهره بزرگوار شخصٌت آن معارؾ درٌای از و باشد فاطمی ما منش و الگو كه زمانی تا: افزود پٌمان،

 . شد نخواهد كارساز

: شد ٌادآور( س)زهرا فاطمه كبری صدٌقه حضرت مناقب و فضاٌل به اشاره با پاٌان در الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 قرار توجه مورد پٌش از بٌش باٌد بزرگ بانوی اٌن شخصٌتی ابعاد بٌشتر معرفی و است( س)زهرا حضرت مسلمان زن الگوی

 . گٌرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارست

33/63/06 

 شود می برگزار قم در «حسٌنی حماسه» علمی كنگره                                      

 

 «حسٌنی حماسه» علمی کنگره برگزاری از حسٌنی حماسه علمی کنگره دبٌر: علم و اندٌشه گروه

 . داد خبر( س)فاطمه حضرت عالم دو بانوی شهادت سالروز در 

 حماسه علمی کنگره دبٌر ،«صاحبی محمدجواد » قم، شعبه( اٌکنا)اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

  برگزٌده مقاله ٕٓٓ مجموع از: کرد بٌان خبرنگاران جمع در ماه فروردٌن ٕٕ امروز صبح حسٌنی، 

 داده سفارش پژوهان عاشورا خصوصاا  دٌنی متخصصان و کارشناسان به مقاالتی همچنٌن و اند شده ارائه و نشر توجهی قابل تعداد

 . اند رسٌده چاپ به حسٌنی حماسه ای صفحه 21ٓ کتاب در مقاله ٕٓ قالب در که شده

 فاطمه خانم عالم دو بانوی شهادت سالروز با مصادؾ جاری سال ماه فروردٌن 9ٕ ٌکشنبه تارٌخ در کنگره اٌن: گفت ادامه در وی

 شدند باعث که است بانو فرهنگی فوق و جهادی فوق حرکت مناسبت، اٌن با هماهنگی اٌن علت و شود می برگزار( س) زهرا

 . بٌافرٌنند کربال در را عمٌق زٌباٌی آن( ع)سٌدالشهدا موال و گٌرد شکل عاشورا چون قٌامی

 . شد خواهد رونماٌی کنگره اٌن در نٌز شجاعت عنصر جلدی هشت کتاب از: کرد بٌان همچنٌن صاحبی

 ساعت در عصر و شده متوقؾ ٖٔ ساعت در و شده آؼاز ٖٓ:9 ساعت در صبح بخش در کنگره اٌن همچنٌن  :داد ادامه وی

 . داد خواهد پاٌان خود کار به روز انتهای در و شود می آؼاز ٖٓ:1ٔ

 کرٌمی هللا آٌت کنگره اٌن سخنرانان و شده تجلٌل «ای کمره خلٌل مٌرزا حاج» واالی مقام از کنگره اٌن در: شد ٌادآور صاحبی

 . بود خواهند( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج فرزند ای کمره ناصر والمسلمٌن االسالم حجت و انصارٌان حسٌن جهرمی،

 خواهد پخش زنده صورت به کنگره محل از مندان عالقه برای اٌنترنت جهانی شبکه از زنده صورت به کنگره اٌن: افزود وی

 . شد

 رهاٌی برای که هاٌی امت: افزود و پرداخت سخن اٌراد به نٌز شٌعی دارالمعارؾ مإسسه علمی هٌئت رٌٌس پٌمان، آٌت همچنٌن

 جهان شٌعه بنٌان شهر در نٌز ما و دارند عاشورا فرهنگ به چندانی دو نٌاز کنند می تالش حرٌت و استبدادی های حکومت از

 تبٌٌن را قٌام فلسفه و کرده عرضه را دارد وجود عاشورا فرهنگ پٌرامون امروز تا که هاٌی داشته دارٌم توان که جاٌی تا کنونی

 . کنٌم می

 جامعه در: کرد تصرٌح و خواند فرهنگی کار را فاطمی شهادت و اٌثار فرهنگ و الشهدا سٌد قٌام فلسفه تبٌٌن پٌمان آٌت

 هاٌی کنگره همچٌن برگزاری است کشانده قهقرا به را امروزی بشر فراوان شبهات علت به که شٌعی معارؾ به امروز عطشناک

 . است امروز بٌگانه ای رسانه موج شبهات و سإاالت به پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری اٌکنا

16/61/06 

   شد منتشر انصارٌان استاد اعتقادی های پاسخ و ها پرسش                                   

 

  االسالم حجت اعتقادی مباحث «های پاسخ و ها پرسش» كتاب: اندٌشه گروه

 . شد منتشر الشٌعی دارالمعارؾ موسسه همت به انصارٌان حسٌن والمسلمٌن

 مإسسه مدٌر پٌمان، االسالم حجت دٌنی، مسائل به گوٌی پاسخ درگاه از نقل به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 از اٌنترنتی پاٌگاه طرٌق از كه است اعتقادی های پرسش به پاسخ حاصل اثر اٌن: گفت خبر اٌن اعالم با الشٌعی دارالمعارؾ

 منابع اساس بر پِژوهشگران و محققٌن از گروهی توسط وی اشراؾ تحت و شده سإال انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت

 . است شده داده پاسخ شٌعه معتبر نقلی و عقلی

 فضاٌل تشرٌعی، و تكوٌنی والٌت امام، عصمت و علم خاصه، و عامه امامت درباره مسائلی به اثر اٌن در كه اٌن به اشاره با وی

 های مجازات قٌامت، و برزخ معاد؛ ،(ع)بٌت اهل بر گرٌه و عزاداری زٌارت، و توسل تبری، و تولی ،(ع)معصومٌن مناقب و

 و اسماء خدا، اثبات توحٌد چون مواردی به مشروح طور به نوشته اٌن در مإلؾ: گفت است شده پرداخته روحانی و جسمانی

 . است پرداخته نٌز خاصه و عامه نبوت و الهی عدل شهودی، و معنوی و ظاهری رإٌت اقسام متعال، خداوند صفات

 با انصارٌان حسٌن استاد اشراؾ تحت «اعتقادی مباحث ـ ها پاسخ و ها پرسش» مجموعه از جلد نخستٌن: كرد تصرٌح پٌمان

 شده نشر بازار روانه و منتشر الشٌعی دارالمعارؾ موسسه انتشارات واحد سوی از صفحه 9ٔ0 در و نسخه هزار دو شمارگان

 . است

 پالك ،8ٔ كوچه ،(شهر دور)فاطمی شهٌد خٌابان قم، نشانی به بٌشتر اطالعات كسب جهت توانند می مندان عالقه شود، می ٌادآور

 . بگٌرٌد تماس 1ٕٔٓ-66ٖ2ٖ8ٓ تلفن شماره با ٌا و مراجعه 6ٕ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نٌوز

60/63/06 

   شود می رونماٌی پژوهشی عاشورا موسوعه صافی؛ العظمی هللا آٌت حضور با                               

 

  و ٌارانش از تن 6ٕ و الحسٌن اباعبدهللا قٌام زمٌنه در موسوعه ترٌن جامع  

 حسٌنی حماسه علمی کنگره در جلدی ٓٔ موسوعه قالب در عاشورا روز حوادث

 .  شود می رونماٌی جاری فروردٌن 9ٕ 

 کنگره در نظٌر بی و نفٌس مجموعه اٌن از رونماٌی به اشاره با حوزه، خبر مرکز با درگفتگو حسٌنی حماسه کنگره علمی بٌر

 عاشورا روز و شب ٌک ارزشمند کتاب و( تن ٌک و تن دو هفتادو) شجاعت عنصر شرٌؾ کتاب: داشت اظهار حسٌنی حماسه

 در و رسٌده چاپ به مجلل 8 در وٌراستاری و تحقٌق ، پژوهش از پس که شده احٌاء ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم اثر

 .شود می رونماٌی کنگره اٌن

 در کنگره روز گرفته صورت های هماهنگی با: داشت بٌان کنگره اٌن های برنامه مهمترٌن به اشاره با صاحبی جواد محمد

 .شود می رونماٌی اٌشان توسط ارزشمند موسوعه واٌن بود خواهٌم صافی العظمی هللا آٌت محضر

 اٌن برتر مقاالت از برخی ارائه و قم علمٌه حوزه اساتٌد و بزرگان از تن چند سخنرانی: افزود حوزه مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 فضالی و طالب حضور با عصر و صبح نوبت دو در علمی مٌزگرد همچنٌن گردد، می ارائه برجسته محققٌن توسط کنگره

 .شود می برگزار مند عالقه دانشجوٌان و حوزه

 عنوان به ای کمره علی مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت از مراسم اٌن از بخشی در: کرد خاطرنشان پاٌان در وی

 .آٌد می عمل به تجلٌل برتر عاشوراپژوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وٌک نٌوز

39/63/06 

 شد رونماٌی ای کمره هللا آٌت" شجاعت عنصر" جلدی 9 مجموعه                                 

 

  اي کمره علً مٌرزا هللا آٌت مرحوم ،'شجاعت عنصر' جلدي 9 مجموعه -تهران

 .شد رونماًٌ( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره در

 همت به( ٌکشنبه) امروز صبح که حسٌنی حماسه علمی کنگره در حوزه، خبر مرکز از نقل به اٌرنا فرهنگی گروه گزارش به

 و جهرمی کرٌمی هللا آٌت سخنرانی با قم،( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی، دارالمعارؾ موسسه

 ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی خدمات از تجلٌل ضمن شد، برگزار انصارٌان حسٌن شٌخ المسلمٌن و االسالم حجت

 .شد رونماٌی' شجاعت عنصر' عنوان با شٌعی عالم اٌن کتب مجموعه از جلد 9 از

 استاندار مشاور ، هاشمی ، انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجج جهرمی، کرٌمی هللا آٌت توسط ، جلدی9 مجموعه اٌن از رونماٌی

 .شد انجام دانشگاه و حوزه اندٌشمندان و محققان از جمعی و ای کمره هللا آٌت ارشد فرزند و روحانٌت امور در قم

 سوی از ای، کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت از تجلٌل هدؾ با امروز صبح از حسٌنی حماسه علمی کنگره

 خواهد ادامه امروز عصر تا و آؼاز قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در ، الشٌعی دارالمعارؾ موسسه

 .داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بروکس

39/63/06 

 عاشوراست مکتب به وابسته اسالم حٌات: شٌعً دارالمعارف مؤسسه مدٌر                             

 

  هاي ارزش و فرهنگ دٌن، ضروري نٌاز: گفت الشٌعً، دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 مکتب به محققانه و عالمانه البته و همٌشگً توجه خود، حٌات ادامه براي اسالمً

 . است( ع)حسٌن امام و عاشورا 

 مإسسه همت به که حسٌنً حماسه علمً کنگره در امروز صبح پٌمان، آٌت ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري گزارش به

 مشاهده تارٌخ طول در: داشت اظهار شد، برگزار قم( ع)بٌت اهل علوم جهانً مرکز هاي هماٌش سالن در شٌعً، دارالمعارؾ

 نٌاز اٌن البته است؛ شده بٌشتر( ع)حسٌن امام حرکت مختلؾ ابعاد و عاشورا حادثه به تر عمٌق توجه و نٌاز روز به روز کنٌم، مً

 . است بٌشتر بسٌار ما زمان و عصر در

 آن درباره چه هر ،(ع)حسٌن امام نهضت و عاشورا حادثه ناپذٌر وصؾ عظمت دلٌل به: گفت شٌعً، دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 . است شده کار کم شود، کار

 در و برگزار عصر و صبح نوبت دو در کنگره اٌن: كرد خاطرنشان حسٌنً، حماسه علمً کنگره برگزاري به اشاره با وي

 . شود مً ارائه محققان توسط علمً مقاله 9 دانشگاه، و حوزه برجسته هاي شخصٌت سخنرانً بر عالوه آن طول

 از که «شجاعت عنصر» جلدي 9 مجموعه از مراسم اٌن در اٌنکه بٌان با درپاٌان پٌمان حوزه، خبر مركز گزارش اساس بر

 تاکنون شٌعً عالمان ارزشمند آثار بررسً: گفت شود، مً رونماًٌ است، اي کمره کوه خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمً آثار

 کتاب انصارٌان، حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت روزي شبانه هاي تالش با اما است، نشده محقق شاٌد و باٌد که طور آن و

 تارٌخً تحلٌلً هاي موسوعه نظٌرترٌن کم از ٌکً که اي کمره علً مٌرزا هللا آٌت مرحوم" تن ٌک و تن دو هفتاد شجاعت عنصر"

 . شد عرضه و احٌا است، آن آثار و نتاٌج و عاشورا قٌام فلسفه و اهداؾ و چراًٌ و چٌستً پٌرامون توصٌفً و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری اٌرنا

30/63/03 

  شود مً برگزار انصارٌان االسالم حجت سخنرانً با فاطمٌه اٌام سوگواري برنامه وٌژه                    

 

  سخنرانً با( س)فاطمه حضرت شهادت عزاداري و سوگواري برنامه وٌژه - تهران

 .  شود مً برگزار تهران هداٌت حسٌنٌه در' انصارٌان حسٌن' االسالم حجت محقق، اندٌشمند

 دو بانوي شهادت سالروز مناسبت به: كرد اعالم چهارشنبه روز شٌعً دارالمعارؾ موسسه اٌرنا، فرهنگً خبرنگار گزارش به

 االسالم حجت سخنرانً با شنبه روز در حضرت آن شهادت عزاداري و سوگواري برنامه وٌژه( س)زهرا فاطمه حضرت سرا،

 . شود مً برگزار تهران هداٌت حسٌنٌه در صبح ٓٔ ساعت از انصارٌان، حسٌن

 هادي' توسط( س)فاطمه حضرت زٌارت قرائت و' ابوالقاسمً احمد' و' عادلً مهدي' توسط قرآن تالوت گزارش، اٌن اساس بر

 حاج و طاهري مرتضً حاج توسط مداحً و مصٌبت ذكر و شرٌفً االسالم حجه سخنرانً همچنٌن و شد خواهد انجام' صالحً

 . است مراسم اٌن هاي برنامه دٌگر از طاهري محسن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری اٌکنا

36/61/06 

   اروپا به «انصارٌان حسٌن» تبلٌغی سفر های برنامه تشرٌح                                    

 

 الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌرعامل: پور حسٌن ستار/  افتخاري خبرنگاران گروه

  به «انصارٌان حسٌن» والمسلمٌن االسالم حجت تبلٌؽی سفر های برنامه خردادماه، 8 

 . كرد اعالم را اروپاٌی كشورهای

 دارالمعارؾ مإسسه الملل بٌن امور و عمومی روابط از نقل به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری افتخاری خبرنگار گزارش به

 والمسلمٌن االسالم حجت روزه ٔٔ سفر های برنامه تشرٌح با الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌرعامل «پٌمان آٌت» الشٌعٰی،

 ناب معارؾ تبلٌػ و نشر راستای در و دٌنی و دانشگاهی علمی، مجامع مكرر دعوت به پاسخ در: گفت «انصارٌان حسٌن»

 در و جاری خردادماه 8ٕ روز در امامت كنفرانس در و عزٌمت اروپاٌی های كشور به جاری، خردادماه ٕٓ در اٌشان اسالمیٰ 

 . كرد خواهند سخنرانی آلمان و اٌتالٌا سوئٌس، مقٌم مسلمانان و اٌرانٌان جلسات

( ع)علی المإمنٌن امٌر باسعادت مٌالد اٌام مناسبت به جاری، خردادماه 0ٕ تا ٕٓ از انصارٌان حسٌن سخنرانی برنامه: افزود وی

 . شود می برگزار متوالی روز سه مدت به زورٌخ و برن ژنٰو  در سوئٌس اسالمی مركز در

 جشن اٌن: افزود روز، سه مدت به 6ٕ تا 1ٕ از انصارٌان حضور با( ع)علی حضرت مٌالد جشن برگزاری به اشاره با پٌمان،

 . شد خواهد برگزار مٌالن در اٌران كنسولگری همت با اٌتالٌا تورٌنو اسالمی مركز و مٌالن( ع)علی امام مسجد در

 و آلمان هامبورگ اسالمی مركز در جاری، خردادماه 9ٕ تا 6ٕ از اٌشان اٌنكه بٌان با الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌرعامل

( ع)علی امام اسالمی مركز در «امامت» كنفرانس در حضور با نٌز بعد روز: كرد بٌان ٌابند، می حضور برلٌن اسالمی مركز

 . پرداخت خواهند سخنرانی به آلمان دوسلدورؾ در

 از جاری، خردادماه ٖٔ و ٖٓ روزهای در سخنرانی و فرانكفورت و دوسلدورؾ در اٌرانٌان جمع در حضور: كرد عنوان وی

 . است سفر اٌن در انصارٌان های برنامه دٌگر

 و علمی مراكز و ها دانشگاه از سفر اٌن طی در همراهان و انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت: شد ٌادآور همچنٌن پٌمان

 و سفٌران تالش و همكاری با ها برنامه اٌن. كنند می دٌدار دٌنی و علمی های شخصٌت با و داشت خواهند بازدٌد مساجد

 . گٌرند می انجام آلمان و مٌالن سوئٌس، در اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان های نماٌندگی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بام نٌوز

39/63/06 

   اروپا به «انصارٌان حسٌن» تبلٌغی سفر های برنامه تشرٌح

 

 الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌرعامل: پور حسٌن ستار/  افتخاري خبرنگاران گروه

  به «انصارٌان حسٌن» والمسلمٌن االسالم حجت تبلٌؽی سفر های برنامه خردادماه، 8 

 . كرد اعالم را اروپاٌی كشورهای

 دارالمعارؾ مإسسه الملل بٌن امور و عمومی روابط از نقل به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری افتخاری خبرنگار گزارش به

 والمسلمٌن االسالم حجت روزه ٔٔ سفر های برنامه تشرٌح با الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌرعامل «پٌمان آٌت» الشٌعٰی،

 ناب معارؾ تبلٌػ و نشر راستای در و دٌنی و دانشگاهی علمی، مجامع مكرر دعوت به پاسخ در: گفت «انصارٌان حسٌن»

 در و جاری خردادماه 8ٕ روز در امامت كنفرانس در و عزٌمت اروپاٌی های كشور به جاری، خردادماه ٕٓ در اٌشان اسالمیٰ 

 . كرد خواهند سخنرانی آلمان و اٌتالٌا سوئٌس، مقٌم مسلمانان و اٌرانٌان جلسات

( ع)علی المإمنٌن امٌر باسعادت مٌالد اٌام مناسبت به جاری، خردادماه 0ٕ تا ٕٓ از انصارٌان حسٌن سخنرانی برنامه: افزود وی

 . شود می برگزار متوالی روز سه مدت به زورٌخ و برن ژنٰو  در سوئٌس اسالمی مركز در

 جشن اٌن: افزود روز، سه مدت به 6ٕ تا 1ٕ از انصارٌان حضور با( ع)علی حضرت مٌالد جشن برگزاری به اشاره با پٌمان،

 . شد خواهد برگزار مٌالن در اٌران كنسولگری همت با اٌتالٌا تورٌنو اسالمی مركز و مٌالن( ع)علی امام مسجد در

 و آلمان هامبورگ اسالمی مركز در جاری، خردادماه 9ٕ تا 6ٕ از اٌشان اٌنكه بٌان با الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌرعامل

( ع)علی امام اسالمی مركز در «امامت» كنفرانس در حضور با نٌز بعد روز: كرد بٌان ٌابند، می حضور برلٌن اسالمی مركز

 . پرداخت خواهند سخنرانی به آلمان دوسلدورؾ در

 از جاری، خردادماه ٖٔ و ٖٓ روزهای در سخنرانی و فرانكفورت و دوسلدورؾ در اٌرانٌان جمع در حضور: كرد عنوان وی

 . است سفر اٌن در انصارٌان های برنامه دٌگر

 و علمی مراكز و ها دانشگاه از سفر اٌن طی در همراهان و انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت: شد ٌادآور همچنٌن پٌمان

 و سفٌران تالش و همكاری با ها برنامه اٌن. كنند می دٌدار دٌنی و علمی های شخصٌت با و داشت خواهند بازدٌد مساجد

 . گٌرند می انجام آلمان و مٌالن سوئٌس، در اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان های نماٌندگی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازتاب اخبار

33/63/06 

  شود مً برگزار قم در' حسٌنً حماسه' سراسري كنگره

 

 علمً، سراسري كنگره برگزاري از شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر ـ قم

 همزمان فروردٌن 9ٕ ٌكشنبه روز در' حسٌنً حماسه' تخصصً و تحقٌقً 

 .  داد خبر( س)زهرا فاطمه حضرت شهادت سالروز با 

 نكات بهتر و بٌشتر چه هر تبٌٌن هدؾ با كنگره اٌن: گفت خبرنگاران با گو و گفت در دوشنبه روز' پٌمان آٌت' اٌرنا، گزارش    

 . شود مً برگزار واقعه اٌن حكٌمانه و عالمانه تفسٌر و كربال حادثه

 مقاالت، ارسال مهلت پاٌان تا شد منتشر دانشگاهً و حوزوي مراكز در كنگره اٌن مقاله فراخوان كه قبل دوسال از: افزود وي

 . شد انتخاب مقاله ٕٓٓ آنان مٌان از كه رسٌد كنگره دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ

 موضوع حٌث از كه شد سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به مشخص موضوعات با نٌز مقاله ٕٓ همچنٌن: داد ادامه همچنٌن پٌمان

 . باشد مً نظٌر كم علمً محتواي و

 كرٌمً هللا آٌت جمله از علمٌه حوزه علماي و بزرگان سخنرانً با و بعدازظهر و صبح بخش دو در كنگره اٌن: گفت وي

 . شد خواهد برگزار انصارٌان حسٌن االسالم حجت و جهرمً

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بابل آنالٌن

30/63/06 

  شود مً برگزار حسٌنً حماسه علمً کنگره ؛(س)زهرا حضرت شهادت سالروز در

 

 تحقٌقاتً علمً مرکز و الشٌعً دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنً حماسه علمً کنگره

  در قم پژوهشً مراکز برخً همکاري با هداٌت اسالمً موسسه و الشٌعً دارالعرفان 

 برگزار قم در( س)زهرا فاطمه حضرت شهادت سالروز االول جمادي ٖٔ با مصادؾ 8ٖٓٔ ماه فروردٌن 9ٕ ٌکشنبه تارٌخ

 . شود مً

 علمً دبٌر و انصارٌان حسٌن شٌخ استاد با کنگره رٌاست ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري خبر درٌافت گروه گزارش به

 . باشد مً صاحبً محمدجواد كنگره

 دمحمدجوا ناطقً، اوسط علً جوادي، قاسم مهرٌزي، مهدي اسالمً، حسن االسالم حجت عهده بر نٌز کنگره علمً هئٌت

 . باشد مً پٌمان آٌت گردان، محمدحسٌن انصارٌان، امٌر صابرٌان، محمدجواد انصارٌان، محمد صاحبً،

 و علمً مراکز براي( ع)سٌدالشهدا قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در کنگره اٌن علمً فراخوان

 ٕٓ تعداد درٌافتً مقاله 0ٕٓ بر عالوه و شد ارسال اسالمً پژوهشگاههاي و کشور دانشگاههاي و علمٌه هاي حوزه پژوهشً

 نظٌر کم خود نوع در علمً محتواي و موضوع حٌث از که شد سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله

 . است رسٌده چاپ به برگزٌده مقاالت. باشد مً

 و شد احٌاء( ره)اًٌ کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر عاشورا، روز و شب ٌک و شجاعت عنصر شرٌؾ کتب

 گردٌده حسٌنً حماسه کنگره در رونماًٌ آماده و رسٌد چاپ به مجلد 8در نفٌس بطور وٌراستاري و تحقٌق و پژوهش از پس

 . است

 عنصر موسوعه کتب جلد ٓٔ رونماًٌ و قم علمٌه حوزه اساتٌد و مراجع بزرگان از تن ٖ سخنرانً بر عالوه کنگره، برنامه

 توسط مقاالت از اي عمده بخش قرائت با و کنگره مقاالت و عاشورا روز و شب ٌک و( تن ٌک و تن دو و هفتاد) شجاعت

 و دانشجوٌان و حوزه فضالي و طالب حضور با بعدازظهر و صبح نوبت دو در علمً، مٌزگرد برگزاري و برجسته محققٌن

 از کنگره مراسم از بخشً در همچنٌن. شود مً اجرا قم در( س)طاهره صدٌقه حضرت شهادت روز در مندان عالقه دٌگر

 . شود مً تجلٌل برتر عاشوراپژوه عنوان به اي کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باٌگاه خبری آفتاب

30/63/06 

   شود می برگزار حسٌنی حماسه علمی کنگره ؛(س) زهرا حضرت شهادت سالروز در

  

  تحقٌقاتی علمی مرکز و الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی کنگره  

 در قم پژوهشی مراکز برخی همکاری با هداٌت اسالمی موسسه و الشٌعی دارالعرفان

  حضرت شهادت سالروز االول جمادی ٖٔ با مصادؾ 8ٖٓٔ ماه فروردٌن 9ٕ ٌکشنبه تارٌخ 

 . شود می برگزار قم در( س)زهرا فاطمه

 اسالمی موسسه و الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی کنگره   

 سالروز االول جمادی ٖٔ با مصادؾ 8ٖٓٔ ماه فروردٌن 9ٕ ٌکشنبه تارٌخ در قم پژوهشی مراکز برخی همکاری با هداٌت

 . شود می برگزار قم در( س)زهرا فاطمه حضرت شهادت

 . باشد می صاحبی محمدجواد كنگره علمی دبٌر و انصارٌان حسٌن شٌخ استاد با کنگره رٌاست

 محمدجواد ناطقی، اوسط علی جوادی، قاسم مهرٌزی، مهدی اسالمی، حسن االسالم حجت عهده بر نٌز کنگره علمی هئٌت

 . باشد می پٌمان آٌت گردان، محمدحسٌن انصارٌان، امٌر صابرٌان، محمدجواد انصارٌان، محمد صاحبی،

 و علمی مراکز برای( ع)سٌدالشهدا قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در کنگره اٌن علمی فراخوان

 ٕٓ تعداد درٌافتی مقاله 0ٕٓ بر عالوه و شد ارسال اسالمی پژوهشگاههای و کشور دانشگاههای و علمٌه های حوزه پژوهشی

 می نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله

 . است رسٌده چاپ به برگزٌده مقاالت. باشد

 و شد احٌاء( ره)اٌی کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر عاشورا، روز و شب ٌک و شجاعت عنصر شرٌؾ کتب

 گردٌده حسٌنی حماسه کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به مجلد 8در نفٌس بطور وٌراستاری و تحقٌق و پژوهش از پس

 . است

 عنصر موسوعه کتب جلد ٓٔ رونماٌی و قم علمٌه حوزه اساتٌد و مراجع بزرگان از تن ٖ سخنرانی بر عالوه کنگره، برنامه

 توسط مقاالت از ای عمده بخش قرائت با و کنگره مقاالت و عاشورا روز و شب ٌک و( تن ٌک و تن دو و هفتاد) شجاعت

 و دانشجوٌان و حوزه فضالی و طالب حضور با بعدازظهر و صبح نوبت دو در علمی، مٌزگرد برگزاری و برجسته محققٌن

 از کنگره مراسم از بخشی در همچنٌن. شود می اجرا قم در( س)طاهره صدٌقه حضرت شهادت روز در مندان عالقه دٌگر

 .شود می تجلٌل برتر عاشوراپژوه عنوان به ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 ( www.isna.ir) اٌسنا خبرگزارى   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راسخون

60/63/06 

 شود مً برگزار قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره ؛(س)زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان

 

  حسٌنً حماسه علمً كنگره برگزاري از شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر: فارس خبرگزاري

 .داد خبر( س)زهرا حضرت شهادت سالروز در تقلٌد مراجع از ٌكً سخنرانً با

  حماسه علمً كنگره برگزاري به اشاره با قم در فارس خبرنگار با وگو گفت در امروز پٌمان  آٌت

 شهادت سالروز با همزمان كنگره اٌن: گفت شٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز و شٌعً دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنً

 .شود مً برگزار قم در ماه فروردٌن 9ٕ روز در( س)زهرا حضرت

 فراخوان: گفت است، انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت عهده بر كنگره اٌن برگزاري رٌاست اٌنكه به اشاره با وي

 علمٌه، هاي حوزه پژوهشً و علمً مراكز براي الشهدا سٌد قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ با 96 سال در كنگره اٌن علمً

 .است شده ارسال... و ها دانشگاه

 به نٌز مقاله ٕٓ تهٌه همچنٌن و  ارسال كنگره اٌن دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ تاكنون: داشت بٌان شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 .است شده واگذار برجسته اساتٌد و محققان

 شب ٌك و شجاعت عنصر هاي كتاب همچنٌن كنگره اٌن در: كرد تصرٌح كتاب ٌك قالب در برگزٌده مقاالت چاپ به اشاره با وي

 .داشت خواهند رونماًٌ عاشورا روز و

 به جلد 8 در وٌراستاري و پژوهش احٌا، از پس كه بوده اي كمره كوه خلٌل مٌرزا هللا آٌت آثار از ها كتاب اٌن: شد ٌادآور پٌمان

 .شوند مً رونماًٌ حسٌنً حماسه كنگره در و است رسٌده چاپ

 عالوه كنگره مراسم در: داشت اظهار حسٌنً حماسه علمً كنگره در اجرا براي شده گرفته نظر در هاي برنامه به اشاره با وي

 .پرداخت خواهند سخنرانً به نٌز قم علمٌه حوزه بزرگان از تن سه شده ٌاد هاي كتاب از رونماًٌ بر

 علمً كنگره هاي بخش دٌگر از را برگزٌده مقاالت ارائه همچنٌن و علمً مٌزگردهاي برگزاري شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 .كرد عنوان حسٌنً حماسه

 آن اصحاب از تجلٌل و تعظٌم همچنٌن و الشهدا سٌد قٌام و عاشورا الهً شعائر تعظٌم راستاي در كنگره اٌن: كرد تاكٌد وي

 .بپوشانٌم عمل جامه شده تعٌٌن پٌش از اهداؾ به كنگره اٌن برگزاري با بتوانٌم كه امٌدوارٌم و شود مً برگزار حضرت

 اسالمً موسسه شٌعً، دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز شٌعً، دارالمعارؾ موسسه حسٌنً حماسه علمً كنگره برگزاري 

 .دارند مشاركت قم پژوهشً مراكز دٌگر و هداٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری مهر

39/63/06 

  کرد کار به آغاز قم در حسٌنی حماسه علمی هماٌش صافی؛ هللا آٌت باپٌام

 

 صافی هللا آٌت پٌام با حسٌنی حماسه علمی هماٌش: مهر خبرگزاری - قم

 . کرد کار به آؼاز قم در گلپاٌگانی 

 مإسسه همت وبه گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ العظمی هللا آٌت پٌام با شنبه ٌک صبح مراسم اٌن قم، در مهر خبرنگار گزارش به

 است کرده کار به آؼاز( ع) بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی دارالمعارؾ

 .است کنگره اٌن های برنامه از ٌکی ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی خدمات از تجلٌل 

 آن بر عالوه و پرداخت خواهند سخنرانی اٌراد به حوزوی و دٌنی برجسته های شخصٌت مراسم اٌن در گزارش اٌن اساس بر

 .پرداخت خواهند تخصصی مقاالت ارائه به پژوهشگران و اندٌشمندان

 دٌگر های برنامه از ای، کمره کوه خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی آثار از شجاعت عنصر جلدی9 مجموعه از رونماٌی

 .باشد می هماٌش اٌن اٌن

 آؼاز 2ٔ ساعت از امروز آن ظهر از بعد نوبت که شود برگزارمی عصر و و صبح نوبت دو در کنگره اٌن: شود می آور ٌاد

 .شد خواهد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د ی آنالٌن 30

39/63/06 

 حسٌنی حماسه هماٌش به مقاله 006 ارسال

 

  و حوزه محققان سوی از مقاله 00ٓ ارسال از حسٌنی حماسه علمی کنگره علمی دبٌر

 .داد خبر حسٌنی حماسه هماٌش در دانشگاه

 در حسٌنی حماسه هماٌش برگزاری حاشٌه در ٌکشنبه ظهر از بعد صاحبی محمدجواد 

 تحقٌقاتی مرکز و الشٌعی دارامعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی کنگره برگزاری اندٌشه: گفت خبرنگاران جمع 

 .گرفت شکل پژوهشی مراکز از برخی همکاری با و هداٌت اسالمی موسسه و شٌعی دارالعرفان

 و علمی مراکز برای عاشورا قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در کنگره اٌن فراخوان: ابرازداشت وی

 .شد ارسال کشور های دانشگاه و پژوهشی

 بر عالوه و شد ارسال هماٌش به فراخوان زمان مدت در مقاله 0ٕٓ: کرد خاطرنشان فراخوان اٌن از استقبال به اشاره با صاحبی

 .بود نظٌر کم خود نوع در که شد سپرده برجسته استادان و محققان به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ آن

 موضوعات با برگزٌده مقاالت و شد برگزٌده رسٌده مقاالت از تعدادی: داشت تصرٌح حسٌنی حماسه علمی کنگره علمی دبٌر

 علمی کنگره در آنها از تعدادی که رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا حماسه به مربوط

 .است شده اراٌه عاشورا حماسه

 جلد 8 در ای کمره هللا آٌت آثار چاپ

 انجام های فعالٌت دٌگر از را ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت اثر عاشورا روز و شب ٌک و شجاعت عنصر های کتاب احٌای وی

 کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به جلد 8 در تحقٌق و پژوهش از پس اثر دو اٌن: داشت تصرٌح و برشمرد کنگره در شده

 .است

 در فهارس اٌن: افزود شد تهٌه نٌز آن فنی فهارس کتاب هشتم جلد قالب در شجاعت عنصر کتاب احٌای در اٌنکه بٌان با وی

 اشعار و عربی اشعار مکانها، قباٌل، اشخاص، اعالم ،(ع)معصومٌن و انبٌاء زٌارات، و ادعٌه رواٌات، آٌات، مانند بخشهاٌی

 .است شده تدوٌن و تهٌه فارسی

 هماٌش روز های برنامه

 جمله از علمٌه حوزه اساتٌد سخنرانی و مقاالت اراٌه عاشورا، روز و شب ٌک و شجاعت عنصر موسوعه از رونماٌی صاحبی

 صافی هللا آٌت پٌام با امروز صبح از کنگره اٌن: گفت و برشمرد کنگره روز های برنامه از را انصارٌان حسٌن االسالم حجت

 .ٌابد می خاتمه ؼروی ٌوسفی هللا آٌت سخنرانی با عصر نوبت در و شده اؼاز گلپاٌگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری اٌلنا

ٕ6/ٓ8/8ٓ 

 اختالس از انصارٌان حسٌن شٌخ شدٌد انتقاد                                                

 

 

 ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ: اٌلنا

 به دادن خبر در: گفت او. گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر دارٌم؟

 دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او.گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ ملت

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و ملت به دادن خبر در که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر: گفت انصارٌان حسٌن شٌخ

 مسلمان: گفت «مسلمان» تعرٌؾ در اکرم پٌامبر از رواٌتی به اشاره با ٌزد حظٌره مسجد در شب شنبه انصارٌان حسٌن شٌخ

 .نبٌنند ضرر و آسٌب و بوده امان در او زبان و دست از مسلمانان تمامی که است کسی واقعی

 هستند؟ واقعی مسلمان نفر چند کشورمان در مسلمان مٌلٌون 6ٓ از دٌد باٌد مالک، اٌن با: داد ادامه وی

 و آٌد می کاؼذ روی بر دٌگران علٌه ناحق به هاٌی دست چه کنٌد حساب شما: گفت خود مطلب اٌن توضٌح در شهٌر خطٌب اٌن

 اسناد هاٌی دست چه. گٌرند می رشوه کنند، می اختالس کنند، می سرقت هاٌی دست چه. کنند می امضاء ناحق به که هاٌی دست چه

 .دزدند می روشن روز در مٌلٌارد هزار مٌلٌارد هزار و کنند می درست قالبی

 .زنند می کتک ناحق به را مردم و شوند می بلند مردم روی ناحق به هاٌی دست چه: داد ادامه او

 .کنند می فروشی کم و کنند می تقلب اجناس در هاٌی دست چه: گفت انصارٌان

 .باشند امان در او زبان از مردم که است کسی واقعی مسلمان: گفت رواٌت اٌن بر مجدد تاکٌد با او

 دارٌم؟ ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ

 .گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ ملت به دادن خبر در: گفت او

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او

 تر باال مسلمان از مومن فرمودند پٌامبر: گفت و پرداخت شده ذکر رواٌت از دٌگری بخش به سخنانش ادامه در شهٌر خطٌب اٌن

 امٌن را او جانشان و مال در مسلمانان همه که است کسی مومن پٌامبر، تعرٌؾ اساس بر. کردند بٌان را مومن تعرٌؾ و است

 .بدانند

 پس را آن بتوانٌد ٌکسال از پس و بزنٌد کسی نام به را خود اموال و خانه که دارد وجود مردم شما بٌن اعتماد اٌن آٌا: گفت او

 بگٌرٌد؟

 سمت به گناهان تمام از که است کسی مهاجر: گفت و پرداخت پٌامبر تعرٌؾ اساس بر «مهاجر» توصٌؾ به ادامه در وی

 .روند می آن حالل سمت به حرام جنسی ؼرٌزه از و روند می حالل مال سمت به حرام پول از افراد اٌن. است فراری ها خوبی

 کسانی برای آٌه اٌن: گفت و پرداخت نساء سوره 02ٔ آٌه توصٌؾ به خود سخنان از دٌگری بخش در انصارٌان حسٌن شٌخ

 ظاهری آلودگی که کسانی اگر که شود می داده توضٌح آٌه اٌن در. اند کرده محروم خداوند رحمت از را خود کل به که شده نازل

 دست و بزنند چنگ خداوند به فقط کنند، اصالح را درونشان بٌاورند، خدا به رو کنند، پشت ها آلودگی تمام به دارند، باطنی و

 و دهد قرار پاکان از را آنان تا کند می اقتضاء خداوند رحمت کنند، پاک مفسدان و ظالمان و ها طاؼوت ها، بت از را وجودشان

 .شود داده آنان به عظٌم پاداش

 

 

 

 

 

 

 



 خبر فارسی

60/63/06 

 شود مً برگزار قم در حسٌنً حماسه علمً ؛ كنگره(س)زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان

 

  با حسٌنً حماسه علمً كنگره برگزاري از شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر: فارس خبرگزاري

 .داد خبر( س)زهرا حضرت شهادت سالروز در تقلٌد مراجع از ٌكً سخنرانً

  حماسه علمً كنگره برگزاري به اشاره با قم در فارس خبرنگار با وگو گفت در امروز پٌمان  آٌت

 شهادت سالروز با همزمان كنگره اٌن: گفت شٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز و شٌعً دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنً

 . شود مً برگزار قم در ماه فروردٌن 9ٕ روز در( س)زهرا حضرت

 فراخوان: گفت است، انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت عهده بر كنگره اٌن برگزاري رٌاست اٌنكه به اشاره با وي

 علمٌه، هاي حوزه پژوهشً و علمً مراكز براي الشهدا سٌد قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ با 96 سال در كنگره اٌن علمً

 . است شده ارسال... و ها دانشگاه

 به نٌز مقاله ٕٓ تهٌه همچنٌن و  ارسال كنگره اٌن دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ تاكنون: داشت بٌان شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 . است شده واگذار برجسته اساتٌد و محققان

 شب ٌك و شجاعت عنصر هاي كتاب همچنٌن كنگره اٌن در: كرد تصرٌح كتاب ٌك قالب در برگزٌده مقاالت چاپ به اشاره با وي

 . داشت خواهند رونماًٌ عاشورا روز و

 به جلد 8 در وٌراستاري و پژوهش احٌا، از پس كه بوده اي كمره كوه خلٌل مٌرزا هللا آٌت آثار از ها كتاب اٌن: شد ٌادآور پٌمان

 . شوند مً رونماًٌ حسٌنً حماسه كنگره در و است رسٌده چاپ

 عالوه كنگره مراسم در: داشت اظهار حسٌنً حماسه علمً كنگره در اجرا براي شده گرفته نظر در هاي برنامه به اشاره با وي

 . پرداخت خواهند سخنرانً به نٌز قم علمٌه حوزه بزرگان از تن سه شده ٌاد هاي كتاب از رونماًٌ بر

 علمً كنگره هاي بخش دٌگر از را برگزٌده مقاالت ارائه همچنٌن و علمً مٌزگردهاي برگزاري شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 . كرد عنوان حسٌنً حماسه

 آن اصحاب از تجلٌل و تعظٌم همچنٌن و الشهدا سٌد قٌام و عاشورا الهً شعائر تعظٌم راستاي در كنگره اٌن: كرد تاكٌد وي

 . بپوشانٌم عمل جامه شده تعٌٌن پٌش از اهداؾ به كنگره اٌن برگزاري با بتوانٌم كه امٌدوارٌم و شود مً برگزار حضرت

 اسالمً موسسه شٌعً، دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز شٌعً، دارالمعارؾ موسسه حسٌنً حماسه علمً كنگره برگزاري 

 . دارند مشاركت قم پژوهشً مراكز دٌگر و هداٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سٌد نٌوز

39/63/06 

 شد رونماٌی ای کمره هللا آٌت شجاعت عنصر جلدی 9 مجموعه

 

  علی مٌرزا هللا آٌت مرحوم ، شجاعت عنصر جلدی 9 مجموعه -تهران

 . شد رونماٌی( ع)حسٌنی حماسه علمی کنگره در ای کمره

 همت به( ٌکشنبه) امروز صبح که حسٌنی حماسه علمی کنگره در حوزه، خبر مرکز از نقل به اٌرنا فرهنگی گروه گزارش به 

 و جهرمی کرٌمی هللا آٌت سخنرانی با قم،( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی، دارالمعارؾ موسسه

 ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی خدمات از تجلٌل ضمن شد، برگزار انصارٌان حسٌن شٌخ المسلمٌن و االسالم حجت

 .شد رونماٌی شجاعت عنصر عنوان با شٌعی عالم اٌن کتب مجموعه از جلد 9 از

 استاندار مشاور ، هاشمی ، انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجج جهرمی، کرٌمی هللا آٌت توسط ، جلدی9 مجموعه اٌن از رونماٌی

 .شد انجام دانشگاه و حوزه اندٌشمندان و محققان از جمعی و ای کمره هللا آٌت ارشد فرزند و روحانٌت امور در قم

 سوی از ای، کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت از تجلٌل هدؾ با امروز صبح از حسٌنی حماسه علمی کنگره

 خواهد ادامه امروز عصر تا و آؼاز قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در ، الشٌعی دارالمعارؾ موسسه

 .داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رجا نٌوز

39/63/06 

 حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

 

 کلمه را پاکش خاندان و( ع) حسٌن امام حسٌنی، حماسه المللی بٌن کنگره به پٌامی در شٌعٌان تقلٌد مرجع

 . کرد عنوان نمونه هللا 

  صبح که حسٌنی حماسه کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ العظمی هللا آٌت پٌام در مهر، گزارش به

 ( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی دارالمعارؾ مإسسه همت به  ٌکشنبه

 شد، برگزار

 های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: است آمده( س) زهرا فاطمه حضرت شهادت سوگواری اٌام تسلٌت ضمن 

 با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره پاٌدار و ثابت 

 ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن است ما اختٌار در که کلماتی و الفاظ

 آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه کلمه اطالق اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و جنّ  و مالئکه و ها کهکشان و

 مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد، قرآن بر

 .دارد ملکوتی

 توصٌؾ «السماء فی ها فرع و ثابت ها اصل طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در: است آمده پٌام اٌن ادامه در

ٌّبه خمسه ها آن از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده  و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص و ط

ٌّة حضرت و سلّم  اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 .هستند

: است شده تصرٌح هستند نمونه هللا کلمه همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و( ع) حسٌن امام براٌنکه تاکٌد با پٌام ادامه در

ٌّبات کلمات اٌن از( السالم علٌه)  الحسٌن عبدهللا أبی موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت  و الهی معانی به مشحون ط

 آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است اآلٌات أعظم و الکلمات أعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی عظٌمه حقاٌق

 آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة همه حضرت

 .است بزرگواران

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل ارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلکه جهان آٌنده ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به نورافشانی مرکز کلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که ط

 است، خاص و عام استفاده مورد و تر افزون روز به روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 السالم علٌه سٌدالشهداء مبارک وجود آن اعظم که عظٌمه کلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و کتاب ها مٌلٌون بلکه و هزاران

 .گوٌند می همه و سراٌند می و گوٌند می و نوٌسند می و مسرورند و سرودند و گفتند و نوشتند بود

 و ها خوانی روضه و ها سخنرانی و اشعار همٌن و مقاالت و ها کتاب همٌن طٌبه کلمه مصادٌق از: است آمده پٌام ادامه در

ٌّبه کلمه خود که حال عٌن در و باشد می ها عزاداری  عاجز آن توصٌؾ از زبان که هستند ای نورٌه طٌبه کلمه آن ثمرات اند، ط

 .است

 عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی: است آمده ای کمره هللا آٌت شخصٌت از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت تجلٌل ضمن پٌام ادامه در

 ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما

 بٌت اهل به ارادات و والٌت در که بود کمره فرنقی هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند

 به شجاعت عنصر بنام کتاب دوره ٌک و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم

 .نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار

 االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار مندان عالقه دسترس در و کمٌاب هاٌش نسخه که نفٌس کتاب اٌن

 .گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت خوانساری انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقای والمسلمٌن

 .نماٌم می عرض تبرٌک الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالی توفٌق اٌن حقٌر

  

 

 

 



 حوزه نٌوز

33/63/06 

 ( ع)حسٌنی حماسه کنگره در پژوهی عاشورا آثار از رونماٌی

 

 برگزاری با همزمان پژوهی عاشورا اثر سه رونماٌی از الشٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر  

 .   داد خبر حسٌنی حماسه علمی کنگره 

 خبر اٌن اعالم با خبرنگاران جمع در امروز صبح پٌمان، آٌت  حوزه، خبر مرکز گزارش به

 تدوٌن را آن خود زندگی در که است ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم اثر ترٌن ارزشمند شجاعت، عنصر مجموعه: گفت 

 قرار توجهی بی مورد اثر اٌن مرگشان، از پس متؤسفانه ولی اند، پرداخته ها شخصٌت و عاشورا نهضت بررسی به آن در و کردند

 .شد خواهد رونماٌی آن از کنگره برگزاری روز در که است آثاری از ٌکی بود، گرفته

 پژوهشی، های فعالٌت و مطالعه سال دو با و است پرداخته ارزشمند اثر اٌن احٌای به الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه: داد ادامه وی

 .سازد منتشر جلدی هشت ای مجموعه در و احٌا را آن توانسته

 پنجاه از بٌش گذشت با که دارد ادبٌاتی ای کمره مرحوم: داشت اظهار خود، آثار در ای کمره هللا آٌت خاص ادبٌات به اشاره با وی

 اثر، اٌن احٌای روند در نموده تالش الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه  رو اٌن از است؛ جذابٌت دارای هم هنوز آن، تؤلٌؾ از سال

 .دهد تؽٌٌر را کتاب نگارش ادبٌات کمتر

 حماسه علمی کنگره در که کرد معرفی کتابی دٌگر را «عاشورا روز و شب ٌک» کتاب الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 عنصر مجموعه همان از ای چکٌده که است ای کمره هللا آٌت مرحوم تؤلٌؾ دٌگر کتاب، اٌن: گفت شود، می رونماٌی( ع)حسٌنی

 .است پرداخته عاشورا روز و شب وقاٌع تحلٌل و تبٌٌن به و است شجاعت

 کتاب و جلدی9 مجموعه اٌن در که است هاٌی وٌژگی ترٌن مهم از شٌعه، اسناد ترٌن مستند بر بودن متکی: کرد خاطرنشان وی

 .دارد وجود «عاشورا روز و شب ٌک»

 عاشوراپژوهی درباره مقاله دوٌست به نزدٌک از ای گزٌده ،(«ع)حسٌنی حماسه ملی کنگره مقاالت مجموعه» کتاب: افزود پٌمان

 .شد خواهد رونماٌی آن از کنگره روز و دهد پاسخ عاشورا نهضت درباره که شبهاتی و سإالت از بسٌاری توانسته که است

 پاٌگاه: گفت حسٌنی، حماسه علمی کنگره اٌنترنتی سامانه فعالٌت به اشاره با پاٌان در الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 در و اندازی راه الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه توسط  www.hamaseh.netآدرس به( ع)حسٌنی حماسه کنگره رسانی اطالع

 .دهد می قرار کاربران اختٌار در را عاشوراپژوهی منابع از بسٌاری و است فعال مجازی فضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری اٌکنا

13/63/06 

   مشاوره عرصه در انصارٌان االسالم حجت مكتوب اثر اولٌن انتشار

 

 عنوان تحت انصارٌان حسٌن االسالم حجت مكتوب اثر اولٌن: هنر و فرهنگ گروه

 . شد منتشر الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه توسط «اعتقادی مباحث ـ ها پاسخ و ها پرسش» 

 دارالمعارؾ مإسسه الملل بٌن امور و عمومی روابط از نقل به علمٌه، های حوزه شعبه( اٌكنا) اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 است اعتقادی های پرسش به پاسخ حاصل اثر اٌن: گفت خبر اٌن اعالم با الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌر پٌمان، آٌت الشٌعی،

 بر پژوهشگران و محققان از گروهی توسط وی اشراؾ تحت و شده سإال انصارٌان حسٌن استاد از اٌنترنتی پاٌگاه طرٌق از كه

 . است شده داده پاسخ شٌعه معتبر نقلی و عقلی منابع اساس

 و تكوٌنی والٌت امام، عصمت و علم خاصه، و عامه امامت امامت، موضوع با مسائلی به اثر اٌن در كه اٌن به اشاره با وی

 و برزخ و معاد ،(ع)بٌت اهل بر گرٌه و عزاداری زٌارت، و توسل تبری، و تولی ،(ع)معصومٌن مناقب و فضائل تشرٌعی،

 توحٌد،: چون مواردی به مشروح طور به نوشته اٌن در مإلؾ: گفت است، شده پرداخته روحانی و جسمانی های مجازات قٌامت،

 پرداخته نٌز خاصه و عامه نبوت و الهی عدل شهودی، و معنوی و ظاهری رإٌت اقسام متعال، خداوند صفات و اسما خدا، اثبات

 . است

 با انصارٌان حسٌن استاد اشراؾ تحت «اعتقادی مباحث ـ ها پاسخ و ها پرسش» مجموعه از جلد نخستٌن: كرد بٌان پٌمان

 شده نشر بازار روانه و منتشر الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه انتشارات واحد توسط صفحه 9ٔ0 در و نسخه هزار دو شمارگان

 . است

 دور)فاطمی شهٌدان خٌابان قم،: نشانی به توزٌع از اطالع نحوه و بٌشتر اطالعات كسب جهت توانند می مندان عالقه همچنٌن

 . كنند حاصل تماس 1ٕٔٓ-66ٖ2ٖ8ٓ تلفن شماره با ٌا و مراجعه، 6ٕ پالك ،8ٔ كوچه ،(شهر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گزاری فارسخبر 

39/63/06  

 بود خواهد روشن قٌامت تا حسٌنً حماسه نور:انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت                    

 

 قٌامت روز تا حسٌنً حماسه نور: گفت حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس: فارس خبرگزاري

 .نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم، هٌچ با 

 تجلٌل هدؾ با كه حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 از كربال زمٌن عراق در: داشت اظهار شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز در اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مقام از

 رحمت، آب كه كرد انتخاب سدي ساختن براي را كربال تعالً خداوند و است تر نزدٌك درٌا سطح به كشور اٌن هاي زمٌن تمام

 . كند سرازٌر سد اٌن پشت از را خود نهاٌت بً كرم و احسان

 . بود نظٌر بً عالم تمام در نور تولٌد در كه است( ع) عبدهللا ابً وجود مولد هاي توربٌن اٌن راس در: داد ادامه وي

 با هستً عالم در نظٌر بً توربٌن اٌن گذاشتن كار و عاشورا از بعد تعالً خداوند: داشت بٌان حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 را بشر حٌات ظلمانً شب كه شد تولٌد برقً و كرد سرازٌر توربٌن اٌن روي را خود ؼفران احسان و رحمت تر تمام هرچه فشار

 . كرد نورانً روز به تبدٌل

 . بود شده نابود خدا انبٌاي زحمات تمام افتاد، نمً كار به حق لطؾ و رحمت آب با كربال هاي توربٌن اگر: كرد اذعان انصارٌان

 هٌچ با قٌامت روز تا كه كرد عمل قوي نور تولٌد در آنچنان او احسان و خدا رحمت فشار شدت اثر بر كه نوري: كرد اضافه وي

 روشناًٌ و شده هللا به اضافه نور اٌن: داشت ابراز انصارٌان. نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم،

 . نٌست شدن خاموش قابل و كند مً كسب آنجا از را خود

 اسالمً جوامع و شٌعً جوامع در فكري بٌداري اٌن متوجه دشمن كه است سالً چند: افزود حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 تصمٌم دادند، تشكٌل كه هاًٌ پرونده در بنابراٌن كرده پٌدا درخشش كربال از كه است نوري آن بٌداري اٌن منبع كه فهمٌده و شده

 . بٌاورند مٌدان به را خود امكانات تمام اند گرفته

 تعطٌلً و جامعه از فرج انتظار و اٌشان نهم فرزند آمدن امٌد گرفتن جامعه، از سٌدالشهدا گرفتن درصدد آنها: داشت بٌان وي

 . كند خاموش را خورشٌد خواهد مً كه داند مً دهان فوت به شبٌه را آنها كار مجٌد قرآن اما هستند عبدهللا ابا مجالس تمام

 كربال از كه نوري كه است روشن اي كمره خلٌل مٌرزا حاج آثار مالحظه با: داشت اذعان خود سخنان ادامه در انصارٌان

 . دٌد شجاعت عنصر كتاب در را آن توان مً و كرد طلوع اٌشان وجود در برخاسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر فارسی

39/63/06  

  شود نمً کهنه هٌچگاه( ع)سٌدالشهداء نهضت: جهرمً کرٌمً هللا آٌت                          

 

  چنانکه شود، نمً کهنه هٌچگاه( ع)سٌدالشهداء نهضت: گفت قم علمٌه حوزه استاد ٌك

  نهضت شعارهاي که کنٌم مً مشاهده خاورمٌانه منطقه عرب کشورهاي اخٌر تحوالت در

 . هاست قٌام آن اصلً شعارهاي از «الذله من هٌهات» چون عاشورا

 محل در حسٌنً حماسه علمً کنگره در امروز صبح جهرمً، کرٌمً هللا آٌت ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري گزارش به

 . است بشرٌت تارٌخ حرکت مإثرترٌن عاشورا نهضت: داشت اظهار قم،( ع)بٌت اهل علوم جهانً مرکز هاي هماٌش سالن

 اي گونه به گذاشت؛ برجاي خود از را تؤثٌر بزرگترٌن داشت که خاصً هاي وٌژگً به توجه با( ع)حسٌن امام نهضت: افزود وي

 . کنند مً الگوگٌري آن از ها انقالب بخش رهاًٌ هاي حرکت که

 . است قٌام اٌن از گرفته الهام است، گرفته صورت عاشورا قٌام از بعد که هاًٌ حرکت نوع: داد ادامه قم علمٌه حوزه استاد

 اقرار باشد، داشته الهً و معنوي هاي نهضت پٌرامون اي مطالعه مختصر و بٌنش اندک هرکس: کرد اضافه جهرمً کرٌمً

 . نداشت را( ع)حسٌن امام نهضت و حرکت قدرت الهً، و معنوي هاي نهضت از کدام هٌچ که کند مً

 در که باشد، داشته اثرگذاري نظٌري بً حد تا توانست دلٌل اٌن به عاشورا: گفت خاورمٌانه منطقه اخٌر تحوالت به اشاره با وي

 . داشت قرار( ع)علً بن حسٌن چون نظٌري بً و آسمانً شخصٌت الهً، نهضت و انقالب اٌن رأس

( ع)حسٌن امام قٌام بررسً و عاشورا حادثه به توجه و نگاه بر کهنگً هٌچگاه که کرد کاري متعال خداوند: گفت جهرمً کرٌمً

 . شود مً بٌشتر بزرگ حقٌقت اٌن واقعً درک براي عطش روز به روز بالعکس حتً و نشٌند نمً

 برگزاري: داشت اظهار حسٌنً، حماسه علمً کنگره برگزاري در انصارٌان والمسلمٌن االسالم حجت هاي فعالٌت به اشاره با وي

 . دارد فراوان تشکر و تقدٌر جاي حسٌنً حماسه علمً کنگره

 عالم اٌن ارزشمند کتب احٌاي: گفت هم اي کمره علً مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت به اشاره با جهرمً کرٌمً

 . است اسالم و( ع)حسٌن امام نهضت شناساًٌ به بزرگ خدمتً وارسته،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری مهر 

39/63/06  

  کرد کار به آغاز قم در حسٌنی حماسه علمی هماٌش صافی؛ هللا آٌت باپٌام                                     

 

  صافی هللا آٌت پٌام با حسٌنی حماسه علمی هماٌش: مهر خبرگزاری - قم

 . کرد کار به آؼاز قم در گلپاٌگانی

 مإسسه همت وبه گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ العظمی هللا آٌت پٌام با شنبه ٌک صبح مراسم اٌن قم، در مهر خبرنگار گزارش به

 است کرده کار به آؼاز( ع) بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی دارالمعارؾ

 .است کنگره اٌن های برنامه از ٌکی ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی خدمات از تجلٌل 

 آن بر عالوه و پرداخت خواهند سخنرانی اٌراد به حوزوی و دٌنی برجسته های شخصٌت مراسم اٌن در گزارش اٌن اساس بر

 .پرداخت خواهند تخصصی مقاالت ارائه به پژوهشگران و اندٌشمندان

 دٌگر های برنامه از ای، کمره کوه خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی آثار از شجاعت عنصر جلدی9 مجموعه از رونماٌی

 .باشد می هماٌش اٌن اٌن

 آؼاز 2ٔ ساعت از امروز آن ظهر از بعد نوبت که شود برگزارمی عصر و و صبح نوبت دو در کنگره اٌن: شود می آور ٌاد

 .شد خواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



  

 خبر گزاری اٌکنا 

16/63/06  

   «الشٌعی دارالمعارف» مؤسسه كتابخانه عضوٌت فراخوان اعالم                                 

 

 )الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه كتابخانه واحد: پور حسٌن ستار/  افتخاري خبرنگاران گروه

  سال در مخاطبان پژوهشی و تحقٌقی مطالعاتی، نٌازهای به پاسخ راستای در( صدرا

 . پذٌرد می فعال عضو جاری

 دارالمعارؾ مإسسه الملل بٌن امور و عمومی روابط از نقل به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری افتخاری خبرنگار گزارش به

 مطالعاتی، نٌازهای به توجه با: گفت خبر اٌن اعالم با الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه كتابخانه مدٌر ،«عابدی مصطفی» الشٌعی،

 . است پذٌرفته صورت عضوٌت فراخوان ،(ع)بٌت اهل عرفان وٌژه به و مذهبی و دٌنی حوزه در مخاطبان پژوهشی و تحقٌقی

 و كرده كار به آؼاز «صدرا» عنوان تحت «انصارٌان صدرالدٌن» مرحوم ٌادبود به و 66ٖٔ سال در كتابخانه اٌن: گفت وی

 و حوزوی پژوهشگران و محققان كه دارد عرفانی و اعتقادی مذهبی، دٌنی، مختلؾ های زمٌنه در كتاب هزار دو از بٌش

 . كنند می استفاده آن از دانشگاهی

 منظور همٌن به: گفت رود، می شمار  به فرهنگی مرجع ترٌن سالم و ترٌن ؼنی ترٌن، مهم كتابخانه اٌنكه به اشاره با ادامه در عابدی

 را برداری بهره حداكثر بتوانند مراجعان تا است گرفته قرار كار دستور در افزاری نرم و افزاری سخت لحاظ به كتابخانه توسعه

 . باشند داشته نظر مورد فضای از

 آوری فن از كاربران استفاده جهت اطالعات كردن مند نظام و رسانی اطالع علمی نوٌن های روش فزاٌنده كارگٌری به همچنٌن وی

 . كرد عنوان كتابخانه اٌن اصلی های برنامه دٌگر از را اطالعات

 قطعه دو و ملی كارت ٌا و شناسنامه كپی برگ ٌك داشتن دست در با صدرا كتابخانه در عضوٌت جهت توانند می عالقمندان

 مراجعه 6ٕ پالك ،8ٔ كوچه ،(شهر دور)فاطمی شهٌدان خٌابان قم، نشانی به الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه محل به ٖ×0 عكس

 . كنند

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روی خط 

39/63/06  

 شد آغاز قم در"حسٌنً حماسه"ملً كنگره                                              

 

  صافً هللا آٌت پٌام با ماه فروردٌن 9ٕ امروز صبح «حسٌنً حماسه» كنگره

 .كرد كار به آؼاز قم در( ع)بٌت اهل علوم جهانً مجمع در گلپاٌگانً

 .شد آؼاز( س)فاطمه حضرت وصؾ در سراًٌ مرثٌه و مجٌد هللا كالم تالوت با كنگره اٌن اٌسنا، گزارش به

 اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت دٌنً و علمً مقام از تجلٌل ضمن و پرداخت كنگره درباره گزارشً اراٌه به هماٌش دبٌر ادامه در

 .شد رونماًٌ وي جلدي هشت موسوعه از

 شهادت تسلٌت ضمن كنگره اٌن به خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن كه شد قرائت گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ هللا آٌت پٌام ادامه در

 مٌان در: است كرده تصرٌح( ع)بٌت اهل دوستداران و االعظم هللا بقٌت حضرت امكان، عالم قطب محضر به( س)زهرا حضرت

 آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً اوصاؾ ترٌن عالً به كرٌم قرآن مدنظر طٌبه شجره پاٌدار هاي نمونه و درخشان مصادٌق

 .نٌست ممكن است ما اختٌار در كه كلماتً و بالفاظ

 جن و مالئكه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزاي همه: است آورده خود پٌام ادامه در تقلٌد مرجع اٌن

 صحٌفه و البالؼه نهج در و قرآن و آسمانً صحؾ در اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه كلمه طالق اما هستند هللا كلمة همه كه انس و

 .دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معانً دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه

 اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: است آورده و پرداخته اي كمره هللا آٌت از تجلٌل به درادامه تقلٌد مرجع اٌن

 عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار

 حسٌنً آستان به خدمت و( ع)بٌت اهل به ارادت و والٌت در كه بود اي كمره هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل

 . نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به كتاب دوره ٌك و داشت خاص خلوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتظار نٌوز 

39/63/06  

 شود مً برگزار قم در( ع)حسٌنً حماسه کنگره حوزوي؛ هاي شخصٌت حضور با                         

 

 مرکز و پژوهان دٌن دبٌرخانه همکاري با و الشٌعً دارالمعارؾ مإسسه سوي از حسٌنً حماسه علمً کنگره

 . شود مً برگزار قم در جاري سال ماه فروردٌن 9ٕ( ع)بٌت اهل علوم جهانً 

 اشاره با خبري نشستً در( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري گزارش به

  عاشورا، حادثه بٌشتر هرچه تبٌٌن هدؾ با حسٌنً حماسه کنگره: داشت اظهار کنگره اٌن برگزاري اهداؾ به 

 . گردد مً برگزار جهانٌان براي توحٌدي نهضت و واقعه اٌن حکٌمانه و عالمانه تفسٌر

 علوم عرصه در فعال پژوهشگران از فراخوانً اعالم با پٌش سال دو از شٌعً دارالمعارؾ مإسسه: افزود صاحبً محمدجواد

 از و شد ارسال کنگره دبٌرخانه به مقاله هزار 0 از بٌش راستا اٌن در که کرد مقاله ارائه به دعوت عاشوراپژوهً وٌژه به دٌنً

 . شد خواهد منتشر کتابً قالب در برتر مقاالت که ٌافت راه دوم مرحله به مقاله ٕٓٓ تعداد اٌن

 موضوعاتً حوزوي پژوهشگران و اساتٌد به درٌافتً، مقاالت اٌن کنار در اٌنکه به اشاره با حوزه، مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 کردن پٌدا دنبال به مقاالت اٌن: داشت بٌان رسٌد، کنگره دبٌرخانه به ارزشمند مقاله ٕٓ راستا اٌن در که شد ارائه نٌاز مورد

 . است عاشورا واقعه وٌژه به تشٌع، مکتب پٌرامون هاي پرسش و شبهات به تخصصً و کامل هاًٌ پاسخ

 خو شٌعٌان رسوم و آداب با عاشورا  :داشت ابراز  فرهنگ، ٌک عنوان به عاشورا درباره پژوهش ضرورت بر تؤکٌد با وي

 هاي جنبه و کرد نگاه فرهنگ عنوان به عاشورا به باٌد عرصه اٌن در رو اٌن از است؛ کرده تولٌد را اي وٌژه آٌٌن و گرفته

 . نمود بررسً را آن مختلؾ

 دارد که جامعٌتً به توجه با و باشد مً نٌز زندگً برنامه و اٌدئولوژي بودن، فرهنگ بر عالوه عاشورا: داد ادامه شصاحبً

 . باشد مختلؾ هاي زمان در ها انسان تمامً براي زندگً درس و برنامه تواند مً

 از سال ٖٓٓٔ از بٌش اٌنکه به توجه با: کرد خاطرنشان نهضت، اٌن تارٌخً عرصه در عاشوراپژوهً دانستن ضروري با وي

 . شود عاشورا تارٌخ وارد نارواًٌ موارد و تحرٌفات که است طبٌعً شراٌط اٌن در گذرد، مً عاشورا واقعه

 و شده عرصه اٌن وارد باٌد پژوهشگران که است بزرگً کار ها پٌراٌه و تحرٌفات از تارٌخ اٌن پاکسازي: داد ادامه صاحبً

 . باشند داشته ارزشمندي تخصصً و علمً کارهاي

 بررسً مورد نٌز سٌاسً و اجتماعً جنبش نظر از عاشورا مقاالت، اٌن در: كرد خاطرنشان حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر

 . است گرفته قرار

 عرصه در که است شخصً( ره)اي کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت: داشت ابراز خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 اٌن از دهد؛ انجام شٌعه براي عرصه اٌن در را سنگً  گران خدمات توانسته و است داده انجام ارزشمندي کارهاي عاشوراپژوهً

 . شد خواهد تجلٌل اٌشان هاي تالش از( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره برگزاري روز در رو

 جهانً مرکز مطهري شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ کنگره اٌن: گفت کنگره اٌن برگزاري نحوه تشرٌح در همچنٌن صاحبً

 . شد خواهد برگزار عصر و صبح نوبت دو در  بٌت اهل علوم

 کنگره در: گفت اندٌشمندان، حضور با تخصصً مٌزگرد برگزاري به اشاره با همچنٌن وي حوزه، خبر مركز گزارش اساس بر

 خلٌل مٌرزا هللا آٌت فرزند و انصارٌان  حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت جهرمً، کرٌمً هللا آٌت( ع)حسٌنً حماسه علمً

 . نمود خواهند سخنرانً( ره)اي کمره

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نٌوز   

39/63/06  

  گرفت فرا را خاورمٌانه عاشورا شعارهای                                          

 

  عرب کشورهای اخٌر تحوالت در چنانکه شود، نمی کهنه گاه هٌچ( ع)سٌدالشهداء نهضت   

  از «الذله من هٌهات» چون عاشورا نهضت شعارهای که کنٌم می مشاهده خاورمٌانه منطقه

 .  هاست قٌام آن اصلی شعارهای

 جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در حسٌنی حماسه علمی کنگره در جهرمی، کرٌمی هللا آٌت حوزه، خبر مرکز گزارش به

 .است بشرٌت تارٌخ حرکت مإثرترٌن عاشورا نهضت: داشت اظهار قم،( ع)بٌت اهل علوم

 به گذاشت؛ برجای خود از را تؤثٌر بزرگترٌن شت دا که خاصی های وٌژگی به توجه با( ع)حسٌن امام نهضت: افزود وی

 .کنند می الگوگٌری آن از ها انقالب بخش رهاٌی های حرکت که ای گونه

 .است قٌام اٌن از گرفته الهام است، گرفته صورت عاشورا قٌام از بعد که هاٌی حرکت نوع: داد ادامه قم علمٌه حوزه استاد

 باشد، داشته الهی و معنوی های نهضت پٌرامون ای مطالعه مختصر و بٌنش اندک کس هر: کرد اضافه جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 .نداشت را( ع)حسٌن امام نهضت و حرکت قدرت الهی، و معنوی های نهضت از کدام هٌچ که کند می اقرار

 شود نمی کهنه سٌدالشهداء نهضت* 

 اخٌر تحوالت در چنانکه شود، نمی کهنه گاه هٌچ( ع)سٌدالشهداء نهضت: گفت خاورمٌانه منطقه اخٌر تحوالت به اشاه با وی

 آن اصلی شعارهای از «الذله من هٌهات» چون عاشورا نهضت شعارهای که کنٌم می مشاهده خاورمٌانه منطقه عرب کشورهای

 .هاست قٌام

 اٌن رأس در که  باشد، داشته گذاری اثر نظٌری بی حد تا توانست  دلٌل اٌن به عاشورا: ساخت خاطرنشان قم علمٌه حوزه استاد

 .داشت قرار( ع)علی بن حسٌن چون نظٌری بی و آسمانی شخصٌت الهی، نهضت و انقالب

 امام قٌام بررسی و عاشورا حادثه به توجه و نگاه بر کهنگی گاه هٌچ که کرد کاری متعال خداوند: گفت جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 .شود می بٌشتر بزرگ حقٌقت اٌن واقعی درک برای عطش روز به روز بالعکس حتی و نشٌند نمی( ع)حسٌن

 کنگره برگزاری از تقدٌر* 

: داشت اظهار حسٌنی، حماسه علمی کنگره برگزاری در انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجت های فعالٌت به اشاره با وی

 .دارد فراوان تشکر و تقدٌر جای حسٌنی حماسه  علمی کنگره برگزاری

 اٌن ارزشمند کتب احٌای: گفت هم ای کمره علی مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت به اشاره با جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 .است اسالم و( ع)حسٌن امام نهضت شناساٌی به بزرگ خدمتی وارسته، عالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازتاب اخبار 

39/63/06  

  كرد كار به آغاز قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره گلپاٌگانً؛ صافً هللا آٌت پٌام با                      

 

 مراجع از'  گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ'  هللا آٌت پٌام با ٌكشنبه روز حسٌنً حماسه علمً كنگره - قم

 .  كرد كار به آؼاز قم شهر( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در تقلٌد، 

  هاي  نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: 'است نوشته خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن اٌرنا، گزارش به

 آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً شده تمجٌد و مدح اوصاؾ ترٌن  عالً به شرٌفه آٌه اٌن در كه اي  طٌبه شجره پاٌدار و ثابت

 و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزا همه نٌست، ممكن باشد  مً ما اختٌار در كه كلماتً و الفاظ با

 '. هستند هللا  كلمة كرسً و عرش و انس و جن و مالئكه و ها  كهكشان و ها منظومه

 و البالؼه  نهج بر نٌز و مجٌد قرآن بر ، آسمانً صحؾ بر اولٌا و انبٌا بر طٌبه كلمه اطالق اما: ' است شده افزوده پٌام اٌن در

 كلمات اٌن مٌان در. دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معناي دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه

 '. باشند مً( ع)  معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ السماء  فً فرعها و ثابت اصلها طٌبه شجره به كرٌم قرآن در كه آنچه

 كلمات اٌن از( ع) الحسٌن  عبدهللا ابً موالنا االبا  اهل راس و( ع) الهشدا  سٌد حضرت: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري بخش در وي

 است، االٌات  اعظم و الكلمات اعلً حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانً عظٌمه حقاٌق و الهً معانً به مشحون طٌبات

 '. بودند نمونه هللا كلمة همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلكه

  است، بزرگواران آن رفٌع درجات و شوون و وجود عرض و هللا  كلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز: 'است آمده پٌام اٌن در

( ع) سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزي و دهد نمً نشان را هللا كلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 نوراالنوار و رضوان و جناب و بهشت بلكه جهان، آٌنده ادوار و اعصار و وآسمان زمٌن به نورافشانً مركز كلمات اٌن مٌان در

 . است

 و ها خوانً روضه و ها سخنرانً و اشعار همٌن و مقاالت و ها كتاب همٌن طٌبه كلمه مصادٌق از: 'است آمده پٌام ادامه در

 عاجز آن توصٌؾ از زبان كه هستند اي نورٌه طٌبه كلمه آن ثمرات اند، طٌبه كلمه خود كه حال عٌن در و باشد مً ها عزاداري

 '. است

 افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري قسمت در گلپاٌگانً صافً هللا آٌت

 و جلٌل عالم مرحوم رساند، ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل

 قوٌم آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل ارادات و والٌت در كه بود اي  كمره فرنقً هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا  آٌت متتبع محقق

 '. داشت خاص خلوص( ع) حسٌنً البٌان

 تا و شد آؼاز امروز صبح از اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت از تجلٌل هدؾ با حسٌنً، حماسه علمً كنگره

 . داشت خواهد ادامه عصر

 و اندٌشمندان آن بر عالوه و پرداخت خواهند سخنرانً اٌراد به حوزوي و دٌنً برجسته هاي شخصٌت مراسم اٌن در

 . پردازند مً خصوص اٌن در تخصصً مقاالت اراٌه به پژوهشگران

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارست 

39/63/06  

 کرد کار به آغاز قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره                                            

 

 با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره رسا، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 جهانی مرکز در تقلٌد مراجع از گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ هللا آٌت حضرت پٌام 

 صدٌقه حضرت شهادت تسلٌت با خود پٌام از بخشی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت.شد آؼاز السالمقم علٌهم بٌت اهل علوم 

 .کرد تجلٌل ای کمره خلٌل مٌرزا حاج مرحوم شخصٌت از( س) زهرا فاطمه طاهره

 مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی: است آورده خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن

 حاج آقای هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار

 دوره ٌک و داشت خاص خلوص حسٌنی آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل به ارادت و والٌت در که بود ای کمره هللا خلٌل مٌرزا

 .نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به کتاب

 نٌاز امروز: کرد تاکٌد موسسه اٌن های فعالٌت از گزارشی در شٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر پٌمان آٌت گزارش، اٌن اساس بر

 درباره بٌشتری تحقٌقات اندٌشمندان و محققان است ضروری و ٌافته فزونی حسٌن امام بخش الهام مکتب و عاشورا فرهنگ به

 حسٌن االسالم حجت قم، علمٌه حوزه خارج درس اساتٌد از جهرمی کرٌمی هللا آٌت افزاٌد، می گزارش اٌن.دهند انجام قٌام اٌن

 .کرد خواهند سخنرانی کنگره اٌن در نٌز ای کمره خلٌل حاج هللا آٌت مرحوم فرزند همچنٌن و انصارٌان

 عنصر جلدی اثرهشت از رونماٌی عاشورا، واقعه تبٌٌن موضوع با علمی تخصصی مٌزگرد برگزاری است، ذکر به الزم

 های برنامه دٌگر از ربانی عالم اٌن علمی مقام و شخصٌت از تجلٌل در ای کمره مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم تالٌؾ شجاعت،

  .داشت خواهد ادامه نٌز امروز عصر تا که است قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازتاب اخبار 

39/63/06  

 شد رونماًٌ «شجاعت عنصر» موسوعه:داد خبر حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر                     

 

  هشت موسوعه رونماًٌ از حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر: فارس خبرگزاري

 .داد خبر حسٌنً حماسه علمً كنگره در «شجاعت عنصر» جلدي

 مقام از تجلٌل هدؾ با حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر صاحبً جواد محمد قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 علمً كنگره برپاًٌ اندٌشه: داشت اظهار شد، برگزار( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در كه اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت

 همكاري با هداٌت اسالمً موسسه و الشٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز الشٌعً، دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنً حماسه

 . گرفت شكل پژوهشً مراكز برخً

 مراكز براي( ع) سٌدالشهدا قٌام و نهضت با ارتباط در مهم محور ٖٓ طرح با 69 سال در كنگره اٌن فراخوان: داد ادامه وي

 . شد ارسال اسالمً هاي پژوهشگاه و كشور هاي دانشگاه و علمٌه هاي حوزه پژوهشً، و علمً

 0ٕٓ و آمد عمل به آن از خوبً استقبال فراخوان انتشار از پس: داشت ابراز كنگره فراخوان از استقبال به اشاره با صاحبً

 . شد سپرده برجسته استادان و محققان به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ درٌافتً، مقاله

 امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: شد ٌادآور حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر

 . شد خواهد ارائه حسٌنً حماسه علمً كنگره در كه رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع) حسٌن

 هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر عاشورا روز شب و ٌك و شجاعت عنصر هاي كتاب مقاالت، بر عالوه كنگره اٌن در: داشت بٌان وي

 . رسٌد چاپ به جلد هشت در نفٌس طور به وٌراستاري و تحقٌق ، پژوهش از پس و شد احٌا اي ه كمر خلٌل مٌرزا حاج

 سخنرانً كنار در حسٌنً حماسه علمً كنگره در: كرد اذعان حسٌنً حماسه علمً كنگره جانبً هاي برنامه به اشاره با صاحبً

 روز و شب ٌك و( تن ٌك و تن دو و هفتاد) نجات عنصر موسوعه رونماًٌ و قم علمٌه حوزه اساتٌد و علمً بزرگان از تن چند

 . شود مً تجلٌل برتر عاشوراپژوه عنوان به اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت شخصٌت از كنگره، مقاالت و عاشورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا 

60/63/06  

   كنٌم كمرنگ دنٌاطلبی و مادٌات به پرداختن با نباٌد را خود معنوی های سرماٌه                       

 

 مسجد امنای هٌئت و فرهنگی كانون همت به: عٌوضی اعظم/  افتخاري خبرنگاران گروه

  سوگواری مراسم مركزی، استان خٌرٌه امور و اوقاؾ كل اداره همكاری و اراك سٌدهای 

 . شد برگزار اراك سٌدهای مسجد در ماه اردٌبهشت ششم تا دوم از انصارٌان حسٌن شٌخ سخنرانی با همراه( س)فاطمه حضرت

 و اراك سٌدهای مسجد امنای هٌئت و فرهنگی كانون همت به ،(اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری افتخاری خبرنگار گزارش به

 حسٌن استاد سخنرانی همراه به( س) فاطمه حضرت سوگواری مراسم مركزی، استان خٌرٌه امور و اوقاؾ كل اداره همكاری

 مؽرب نماز از بعد ماه اردٌبهشت ششم تا دوم از اراك شهر جمعه امام و مركزی استان در فقٌه ولی نماٌنده حضور با و انصارٌان

 . شد برگزار اراك سٌدهای مسجد در عشا و

 . پرداخت سخنرانی به انصارٌان استاد ،«قاسمی محمود» مداحی و قرآن قاری «جدٌدی» قرائت از بعد مراسم اٌن شب آخرٌن در

  هٌچ حال به تا: گفت و كرد تفسٌر دارد، قرار عمران آل سوره در كه را مباهله آٌه و پرداخته كرٌم كرٌم قرآن تفسٌر به ابتدا وی

 . است( ع)عبا آل تن پنج وٌژه تنها واقع در آٌه اٌن و كنند اٌجاد تؽٌٌری آٌه اٌن تفسٌر در كه اند نتوانسته سنت اهل از ٌك

 شده واجب آٌه اٌن در متعال خداوند از اطاعت چون: افزود و پرداخت نساء سوره 18 آٌه تفسٌر به سپس انصارٌان االسالم حجت

 . شود می شمرده واجب اطاعت، اٌن تبع به نٌز( ع)معصومٌن ائمه و( ص)پٌامبر از اطاعت پس است،

 اشتباه دٌد با و رفته خطا به همواره چراكه كند تفسٌر را آٌه اٌن تواند نمی ندارد قبول را( ع)بٌت اهل كه كسی: كرد تصرٌح وی

 . شود می گمراهی موجب و كرده تفسٌر را آٌه اٌن خود

 خود دٌن معنوی های سرماٌه نباٌد: افزود( س)زهرا حضرت واالی مقام به اشاره با خود سخنان پاٌان در انصارٌان االسالم حجت

 . كنٌم كمرنگ مادٌات به پرداختن و دنٌاطلبی با را

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا 

60/61/06  

   شد نشر بازار روانه انصارٌان حسٌن االسالم حجت تألٌفات ترٌن تازه                                    

 

  به ،«اسالمی معارؾ در سٌری» آثار مجموعه از جلد چهار: پور حسٌن ستار/  افتخاري خبرنگاران گروه

 . شد نشر بازار وارد انصارٌان حسٌن االسالم حجت قلم

 ملكوتی چهره» عناوٌن با كه جلد چهار اٌن ،(اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری افتخاری خبرنگار گزارش به

 های سخنرانی متن است، شده نگاشته «اسالم دٌدگاه از صبر» و «حرام و حالل» ،«نفس های لؽزش و ها ارزش» ،(«ع) ٌوسؾ 

 . است شده ارائه خوانندگان استفاده برای كه بوده «انصارٌان حسٌن» والمسلمٌن االسالم حجت

 حقٌقت«  ،«وناپاك پاك عشق» شامل است، شده گذاشته بحث به(« ع) ٌوسؾ ملكوتی چهره» كتاب در كه مهمی عناوٌن برخی

 جلوه» ،«ناپاكی و پاكی تقابل» ،«معنوی حرارت و نور» ،«خود اصل به بازگشت» ،«حرام شهوت از وارستگان» ،«عشق

 و «بدن با روح مقاٌسه» ،«قلب قاتل گناهان» ،«زلٌخا كٌد و ٌوسؾ صدق» ،«ادب و عقل» ،«هداٌت و لٌاقت» ،«معشوق

 . است «روح مركب»

 ،«ٌوسؾ سوره محتوای» نظٌر مباحثی به كه است مإلؾ آثار مجموعه مجلدات دٌگر از «نفس های لؽزش و ها ارزش» همچنٌن

 صعود در اهلی رهبران نقش» ،«نفس سقوط» ،«انسانٌت مالك» ،«قرآن حقائق به علم» ،«او ضرورت نه انسان، سٌرت»

 افق ،«توبه» ،«هجران اوج و وصال اوج» ،«واقعی دشمنان و دوستان» ،«عمر لحظات بهترٌن» ،«پاك نفس ثمره» ،«نفس

 . است پرداخته «حق مكتب شده  تربٌت انسان» و «آمرزش طلوع

 اخالق» ،«اٌام با دشمنی» شامل آن محتواٌی موضوعات كه است گرفته نام «مالی حرام و حالل» آثار مجموعه اٌن دٌگر عنوان

 حقٌقت» ،«اخالق مقدمه حالل، مال» ،«پنهان خوری حرام» ،«خوری حرام با مقابله» ،«اولوالباب» ،«زندگی بنٌان» ،«نٌك

 شٌعه پاداش» ،«واقعی شٌعه»  ،«حالل به قناعت» ،«حالل روزی» ،«دادن جان در تفاوت» ،«احتضار لحظه» ،«مرگ

 صحٌفه معارؾ» ،(«ع) بٌت اهل وٌژگی» ،«پاك لقمه اثرات» ،«حالل كسب و وقت اول نماز» ،«حالل كسب اثر» ،«بودن

 و رباخواری» ،«حرام و حالل فرهنگ» ،«مإمن برنامه» ،«نفس اشتهای» ،«سٌدالساجدٌن منش و كالم» ،«سجادٌه

 . است «خدا رحمت از دوری و حرام مال نگهداری» و ،«فروشی كم

 به آن در كه است، داده اختصاص خود به را آثار مجموعه اٌن دوم و سی بخش عنوان «اسالم دٌدگاه از صبر» همچنٌن

 ،«صبر گنج» ،«صبر تقسٌمات» ،«دار جهت صبر» ،«صبر مقام» ،«صبر ارزش» ،«استقامت و صبر» چون موضوعاتی

 وجودی ساختار» ،«طٌب و حالل» ،«صبر اسوه» ،«انسان مقام» ،«آن به أمر و صبر حقٌقت» ،«صبر راه» ،«صبر گوهر»

 و بالٌا بودن خٌر» و «ها آزماٌش و بالٌا بر صبر در سرفرازی» ،«بالٌا در صبر» ،«گناه از اجتناب در( ع) علی خلقت

 . است شده پرداخته «الهی های آزماٌش

 دو شمارگان با انصارٌان حسٌن استاد قلم به  ،9ٕ-8ٕ-ٖٔ-ٕٖ های شماره اسالمی معارؾ در سٌری آثار مجموعه شود، ٌادآورمی

 . است رسٌده چاپ به دارالعرفان انتشارت سوی از جلد، چهار در تومان 0ٕٓٓٓ قٌمت با و نسخه هزار

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نٌوز 

33/63/06 

 شود می برگزار قم در( ع)حسٌنی حماسه کنگره  حوزوی های شخصٌت حضور با                           

 

  پژوهان دٌن دبٌرخانه همکاری با و الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه سوی از حسٌنی حماسه علمی کنگره  

 .  شود می برگزار قم در جاری سال ماه فروردٌن 9ٕ( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز و

 کنگره اٌن برگزاری اهداؾ به اشاره با خبری نشستی در( ع)حسٌنی حماسه علمی کنگره دبٌر حوزه، خبر مرکز گزارش به

 نهضت و واقعه اٌن حکٌمانه و عالمانه تفسٌر عاشورا، حادثه بٌشتر هرچه تبٌٌن هدؾ با حسٌنی حماسه کنگره: داشت اظهار

 اعالم با پٌش سال دو از شٌعی دارالمعارؾ مإسسه: افزود صاحبی جواد محمد.گردد می برگزار جهانٌان برای توحٌدی

 از بٌش راستا اٌن در که کرد مقاله ارائه به دعوت پژوهی عاشورا وٌژه به دٌنی علوم عرصه در فعال پژوهشگران از فراخوانی

 کتابی قالب در برتر مقاالت که ٌافت راه دوم مرحله به مقاله ٕٓٓ تعداد اٌن از و شد ارسال کنگره دبٌرخانه به مقاله هزار 0

 .شد خواهد منتشر

 موضوعاتی حوزوی پژوهشگران و اساتٌد به درٌافتی، مقاالت اٌن کنار در که اٌن به اشاره با حوزه، مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 کردن پٌدا دنبال به مقاالت اٌن:  داشت بٌان رسٌد، کنگره دبٌرخانه به ارزشمند مقاله ٕٓ راستا اٌن در که شد ارائه نٌاز مورد

 .است عاشورا واقعه وٌژه به تشٌع، مکتب پٌرامون های پرسش و شبهات به تخصصی و کامل هاٌی پاسخ

 خو شٌعٌان رسوم و آداب با عاشورا  :داشت ابراز  فرهنگ، ٌک عنوان به عاشورا باره در پژوهش ضرورت بر تؤکٌد با وی

  های جنبه و کرد نگاه فرهنگ عنوان به عاشورا به باٌد عرصه اٌن در رو اٌن از است؛ کرده تولٌد را ای وٌژه آٌٌن و گرفته

 .نمود بررسی را آن مختلؾ

 دارد که جامعٌتی به توجه با و باشد می نٌز زندگی برنامه و اٌدئولوژی بودن، فرهنگ بر عالوه عاشورا: داد ادامه صاحبی

 .باشد مختلؾ های زمان در ها انسان تمامی برای زندگی درس و برنامه تواند می

 سال ٖٓٓٔ از بٌش که اٌن به توجه با: کرد خاطرنشان نهضت، اٌن تارٌخی عرصه  در عاشوراپژوهی دانستن ضروری با وی

 .شود عاشورا تارٌخ وارد نارواٌی موارد و تحرٌفات که است طبٌعی شراٌط اٌن در گذرد، می عاشورا واقعه از

 شده عرصه اٌن وارد باٌد پژوهشگران که است بزرگی کار ها پٌراٌه و تحرٌفات از تارٌخ اٌن پاکسازی: داد ادامه صاحبی

 .باشند داشته ارزشمندی تخصصی و علمی کارهای

 قرار بررسی مورد نٌز سٌاسی و اجتماعی جنبش نظر از عاشورا مقاالت، اٌن در که اٌن بٌان با حسٌنی حماسه علمی کنگره دبٌر

 .است گرفته

 عرصه در که است شخصی( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت: داشت ابراز خود سخنان از دٌگری بخش در وی

 اٌن از دهد؛ انجام شٌعه برای عرصه اٌن در را سنگی  گران خدمات توانسته و است داده انجام ارزشمندی کارهای عاشوراپژوهی

 . شد خواهد تجلٌل اٌشان های تالش از( ع)حسٌنی حماسه علمی کنگره برگزاری روز در رو

 جهانی مرکز مطهری شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ کنگره اٌن: گفت کنگره اٌن برگزاری نحوه تشرٌح در همچنٌن صاحبی

 .شد خواهد برگزار عصر و صبح نوبت دو در  بٌت اهل علوم

 

 هللا آٌت( ع)حسٌنی حماسه علمی کنگره در: گفت اندٌشمندان، حضور با تخصصی مٌزگرد برگزاری به اشاره با همچنٌن وی

 .نمود خواهند  سخنرانی( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت  فرزند و انصارٌان  حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت جهرمی، کرٌمی

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 خبر گزاری مهر 

39/63/06  

  شود حاکم عاشورا قٌام بر نباٌد محوری عزا: انصارٌان                                           

 

  بعد باٌد، که آنچنان عاشورا با رابطه در: گفت شٌعی دارالعرفان موسسه رئٌس: مهر خبرگزاری - قم

 . است شده حاکم آن بر عزامحوری اخٌر سالهای در و نشده تبٌٌن ستمکاری و ستم علٌه قٌام

 حماسه کنگره در ٌکشنبه ظهر از قبل انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم در مهر خبرنگار گزارش به

 هدر( ع) ائمه و( ص)پٌامبر زحمات تمامی داد نمی رخ کربال حادثه اگر: گفت( ع) بٌت اهل علوم جهانی مجمع در حسٌنی 

 مباحث و سخنرانٌها و مجالس محور اما کرد تاکٌد حضرت بر گرٌه و ها عزاداری بر باٌد آنکه وجود با رو اٌن از رفت می

 .باشد جامعه در آن تقوٌت و ستٌزی ظلم روحٌه تبٌٌن باٌد دٌنی عالمان

 در و شود تشرٌح سٌدالشهدا مخاطبان قاطبه زبان با حقٌقت با مطابق( ع) حسٌن امام قٌام اهداؾ باٌد: کرد خاطرنشان وی

 .شود حفظ( ع) بٌت اهل شان در خوانی مصٌبت ها نوحه و اشعار و عزادارٌها

 چون دشمنان: داشت اظهار دشمنان های توطئه به اشاره با و توصٌؾ کامل نور را عاشورا شٌعی، دارالعرفان موسسه رئٌس

 همه دلٌل همٌن به و پردازند می جوامع اٌن در انحراؾ در توطئه به اند شده شٌعی جوامع در خصوص به اسالمی بٌداری متوجه

 .گٌرند می و گرفته کار به بٌداری اٌن با مقابله برای را خود امکانت

 و فرهنگی و حماسی بعد جهت بزرگ مرد اٌن آثار: ابرازداشت ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت معنوی و علمی مقام از تجلٌل با وی

 .ندارم سراغ آن از بهتر کتابی من و کرده تبٌٌن صورت بهترٌن به را حسٌنی عاشورای تربٌتی

 راه اٌن در توان حد در ام کرده تالش بنده و است عاشورا به صادقانه خدمت بزرگ مرد اٌن آثار احٌای: افزود علمٌه حوزه استاد

 .بردارم گام

 مطالب نقل در بنابراٌن است شده رعاٌت رواٌات و قرآن در که طور همان   (ع) بٌت اهل حرمت و عظمت: کرد خاطرنشان وی

 .کرد رعاٌت را احتٌاط کمال باٌد شود می مطرح پٌوسته که( ع) بٌت اهل مصاٌب ذکر مخصوصا و آنان به مربوط

 و اسالمی منابع ترٌن معتبر و ترٌن قوی به مصاٌب ذکر برای باٌد پردازند می مصٌت ذکر به که کسانی: ابرازداشت انصارٌان

 .کنند مراجعه شٌعی

 و پرداخت ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت تن ٌک و تن 6ٕ ٌا شجاعت عنصر جلدی هشت کتاب از تجلٌل به راستا همٌن در وی

 .است شده نوشته( ع) حسٌن امام و عاشورا درباره که است هاٌی کتاب همه چراغ و چشم کتاب اٌن: تاکٌدکرد

 بتواند تا بود کرده نفوذ ای کمره مرحوم در خدا  اذن به( ع) سٌدالشهدا نور: داشت ابراز پاٌان در شٌعی دارالعرفان موسسه رئٌس

 .کند مکتوب را آن و بفهمد دٌگران از بهتر را کربال حقاٌق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رجا نٌوز 

60/63/06  

  حسٌنی حماسه کنگره تخصصی مقاالت انتخاب                                                   

 

  هئٌت ، الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز از نقل به رجانٌوز گزارش به

 ارائه جهت داخلی بخش در را برتر مقاله 0ٔتعداد حسٌنی حماسه کنگره علمی

 . هستند مقاالت فراخوان و درٌافت حال در نٌز الملل بٌن بخش در همچنٌن و نموده انتخاب حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره در 

 اسالمی موسسه و قم الشٌعی دارالمعارؾ فرهنگی موسسه توسط حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره اٌن:  افزاٌد می گزارش اٌن

 محرم ماه در دانشگاه و حوزه فضالی و محققن از جمعی همکاری با و الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و تهران هداٌت

 .گردد می برگزار قم و تهران در جاری سال

 : افزود مطلب اٌن بٌان با قم الشٌعی دارالعرفان موسسه عامل مدٌر

 است ای کمره خلٌل مٌرزا مرحوم العظمی هللا آٌت حضرت شٌعی بزرگوار عالم عاشوراٌی آثار احٌاء کنگره اٌن مهم اقدامات از

 القدر جلٌل عالم اٌن عاشورای روز و شب ٌک تحقٌقی و ارزشمند کتاب و شجاعت عنصر عنوان تحت ، جلدی 6 مجموعه که

 .است گرفته قرار نشر و چاپ برای سازی آماده و تحقٌق دست در اکنون هم

 بٌن کنگره برنامه در برجسته پژوه عاشورا ٌک عنوان به ربانی عالم اٌن علمی شخصٌت از تجلٌل مراسم:  داد ادامه اٌشان

 . گردد می برگزار انصارٌان حسٌن استاد حضرت رٌاست به کنگره اٌن و است شده لحاظ حسٌنی حماسه المللی

 رئٌس و علمٌه حوزه  ادٌان انجمن رئٌس صاحبی جواد محمد استاد را کنگره اٌن علمی هئٌت مسئولٌت:  افزود پاٌان در وی

 . دارند عهده بر کشور پژوهان دٌن شورای سابق

 تلفن شماره و 6ٕ پالک – 8ٔ کوچه – دورشهر خٌابان – قم آدرس به کنگره اٌن از اطالع جهت توانند می عالقمندان

 . نماٌند مراجعه  info@erfam.ir الکترنٌک پست و 1ٕٔٓ-66ٖ1ٖ16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری پانا 

31/63/06  

  شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه کنگره                                               

 

  فروردٌن هشتم و بٌست حسٌنی، حماسه علمی کنگره نخستٌن: پانا خبرگزاری

 . شود می برگزار قم در دانشگاه و حوزه فضالی و اندٌشمندان حضور با ماه

 پٌش سال ٖ از کنگره اٌن: گفت خبری نشست در حسٌنی حماسه کنگره دبٌر صائبی جواد محمد پانا، خبرگزاری گزارش به

 .است شده انتخاب مقاله ٕٓٓ آنها بٌن از و شده درٌافت مقاله 0ٕٓ امسال تا که شده داده فراخوان

 عاشورا موضوعٌت با صفحه 2ٓٓ از بٌش کتابی در مقاالت مجموعه اٌن که شده نشر و چاپ سفارشی مقاله ٕٓ: داد ادامه وی

 . است ٌافته انتشار

 الزم ناروا مطالب و تحرٌؾ وجود با گذرد می عاشورا واقعه از سال 1ٖٓٔ از بٌش که اٌن به توجه با: داشت اظهار صائبی

 .شود داده پاسخ شبهات نوع اٌن به که است

 باشد می عاشورا به مربوط شده تحرٌؾ مطالب پاکسازی ما محققان وظاٌؾ مهمترٌن از ٌکی: افزود حسٌنی حماسه کنگره دبی

 .کند اٌجاد جامعه بٌن را جدٌدی نگرش تواند می کارشان اٌن لذا

 الشهدا، سٌد اصحاب زندگی سٌره به مربوط آن جلد چهار که است چاپ دست در جلدی هشت ای مجموعه: گفت پاٌان در صائبی

 .باشد می عاشورا وقاٌع به مربوط جلد ٌک و الشهدا سٌد زندگانی به مربوط آن جلد سه

 . کنند مراجعه www.hamaseh.net نشانی به کنگره اٌن ساٌت به توانند می مندان عالقه است ذکر به الزم

 جهانی مرکز در 8ٖٓٔ فروردٌن 1ٕ شنبه ٌک روز در دانشگاه و حوزه بزرگان و اندٌشمندان حضور با کنگره اٌن چنٌن هم

 . شود می برگزار بٌت اهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری فارس 

13/63/06   

 كرمان در كوثر مٌالد هماٌش برگزاري:داد خبر كرمان ثارهللا سپاه زنان جامعه بسٌج مسئول                    

 

 مٌالد هماٌش: گفت كرمان استان ثارهللا سپاه زنان جامعه بسٌج مسئول: فارس خبرگزاري

 .شود مً برگزار انصارٌان حسٌن االسالم حجت سخنرانً با كرمان ثارهللا حسٌنٌه در خردادماه پنجم كوثر 

 ثارهللا سپاه در زن بزرگداشت هفته هاي برنامه تشرٌح با كرمان در فارس خبرنگار با وگو گفت در امروز زاده هادي مرضٌه

 برگزار مقاومت هاي پاٌگاه و ها حوزه سطح در مختلفً هاي برنامه مادر و زن مقام هفته مناسبت به: داشت اظهار كرمان استان

 . شود مً

 روز كوثر مٌالد هماٌش كرمان شهر در: داشت بٌان و داد خبر كرمان استان سراسر در كوثر مٌالد جشن برگزاري از وي

 برگزار مادران و بانوان گسترده حضور با انصارٌان حسٌن االسالم حجت سخنرانً با ثارهللا حسٌنٌه در خردادماه پنجم پنجشنبه

 . شود مً

 تبٌٌن اقتصادي، جهاد در زنان نقش موضوع با نشستً ،(س) زهرا حضرت خطبه مسابقه برگزاري: كرد تصرٌح زاده هادي

 . است هفته اٌن هاي برنامه دٌگر از حجاب و عفاؾ زن، مورد در اسالم نظرٌه تبٌٌن و  (ره) خمٌنً امام حضرت هاي دٌدگاه

 و داد خبر خانواده بنٌاد تحكٌم منظور به شبهات به پاسخگوًٌ براي جوان دختران اندٌشً هم جلسه برگزاري از همچنٌن وي

 از حجاب و عفاؾ نماٌشگاه برگزاري و فرزندان با والدٌن رفتار نحوه موضوع با خانواده تثبٌت هاي جلسه: كرد خاطرنشان

 . شود مً برگزار مقاومت هاي پاٌگاه سطح در كه است هاًٌ برنامه

 و ورزشً مسابقات برگزاري استان، سراسر جمعه ائمه با دٌدار: داشت ابراز كرمان ثارهللا سپاه زنان جامعه بسٌج مسئول

 . شود مً اجرا زن مقام بزرگداشت هفته در شهدا معظم خانواده با دٌدار و شهدا مطهر گلزار ؼبارروبً فرهنگً،

 نخستٌن با همزمان جاري ماه اردٌبهشت ٖٔ شنبه: گفت مادر روز و زن مقام بزرگداشت هفته اٌام نامگذاري به اشاره با زاده هادي

 دوشنبه اقتصادي، جهاد و قناعت زن، عنوان با ٌكشنبه پذٌري، والٌت و بصٌرت زن، عنوان با زن مقام بزرگداشت هفته از روز

 . است شده نامگذاري اسالمً بٌداري و اٌثار و( ره) خمٌنً امام زن، عنوان با شنبه سه و خانواده تعالً و تربٌت زن، عنوان با

 پنجم اخالقً، امنٌت و سالمت زن، عنوان با زن مقام هفته از روز پنجمٌن با مصادؾ جاري خردادماه چهارم: داشت بٌان وي

 نامگذاري انتظار فرهنگ و معنوٌت زن، عنوان با خردادماه ششم جمعه و اجتماعً مسئولٌت و حقوق زن، عنوان با خردادماه

 . است شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری فارس 

30/63/06  

 شد؟ محقق مٌزان چه تا قرآنً نٌروي هزار 0 بٌمه سوم بخش/ 3190 سال قرآنً كاره نٌمه هاي طرح              

 

  نٌروهاي به شده بٌمه هزار 1 شدن اضافه از گذشته سال ابتداي در ارشاد، وزٌر قرآنً مقام قائم: فارس خبرگزاري

  1 بٌمه كه است باقً پرسش اٌن وعده، اٌن از سال ٌك گذشت با اكنون و بود داده خبر سال پاٌان تا كشور قرآنً

 شد؟ محقق درصد چند قرآنً نٌروي هزار

 و ندارد وجود آنها تحقق از دقٌقً خبر كه كشور قرآنً مدٌران گذشته سال هاي وعده ادامه در فارس، قرآنً خبرنگار گزارش به

 . كرد مطرح نٌز را دٌگري موارد توان مً است شده اشاره نٌز آن احتمالً علل از برخً به گزارش اٌن بخش نخستٌن در

 قرآن مفاهٌم و حفظ ملً آزمون برگزٌدگان از تقدٌر مراسم در قرآنً امور در ارشاد وزٌر مقام قائم محمدي، حمٌد االسالم حجت

 فرهنگ به تبدٌل باٌد كه دانست مواردي جزو را قرآن اهل از تكرٌم فرهنگ سخنانً، طً 98ٖٔ تٌرماه 1ٔ تارٌخ در كرٌم

 معلمان، خادمان، از اعم قرآنً، جامعه باٌد چرا: كرد تصرٌح قرآنٌان مادي حقوق تؤمٌن بر تاكٌد با و شود جامعه در حاكم

 . باشند نداشته ساده بٌمه ٌك از اي بهره آموزان، قرآن و استادان

 احقاق از خبر قرآنٌان، به نوٌدي در ارشاد وزارت قرآنً هاي فعالٌت مركز در اي بٌمه نٌروي هزار ٕ وجود دانستن ناكافً با وي

 قرآن، فدائٌان كه آنچه به نسبت خدمات اٌن: گفت تعداد اٌن به نفر هزار 1 بر بالػ افزودن با جاري، سال در قرآن اهل تمامً حق

 دارند را آن به عمل و اٌمان فهم، بناي و اند داده قرار خداوند كالم اختٌار در خود، مؽز و توان استعداد، حافظه، وجود، از اعم

 . نباشد كارٌكاتوري و فانتزي قرآنً ٌك فرد اٌن اٌنكه شرط به است، ناچٌز

  شد؟ محقق درصد چند قرآنً نٌروي هزار 1 بٌمه محمدي، آقاي كه است باقً سوال اٌن جاي سال ٌك گذشت با اكنون

 ٓٔ تارٌخ در كرٌم، قرآن المللً بٌن نماٌشگاه هجدهمٌن خبري نشست در نٌز اسالمً ارشاد و فرهنگ وزٌر محمدحسٌنً، سٌد

 از البته كه داد خبر ها آن در قرآنً نمادهاي نصب و قرآن نام به كشور شهر ٖٓٓ در مٌدان ٖٓٓ نامگذاري از 98ٖٔ مرداد

 . نٌست دست در خبري نٌز امر اٌن تحقق

  ها رسانه از گرٌزان دارالقرآن سازمان قرآنً تربٌت و راهبردي مطالعات دفتر*

 قرائتً استاد آموزش و تدرٌس روش به مفسران بهترٌن از استفاده با بار اولٌن براي عمومً، ترتٌبً تفسٌر هاي دوره برگزاري

 به قرآنً تربٌت مشاور و مربً تربٌت جدٌد هاي دوره قرآن، رادٌو و ها استان سٌماي از آن پخش و كشور هاي استان همه در

 كه است هاًٌ برنامه قرآنً تربٌت و تعلٌم جامع نظام تدوٌن و دارالقرآن سازمان قرآنً تربٌت و راهبردي مطالعات دفتر همت

 اجرا آنها از بخشً كه بود داده گذشته سال در آنها اجراي از خبر دارالقرآن سازمان سابق برنامه و طرح مدٌركل فالح تك داوود

 . نشد محقق نٌز آن اعظم بخش و

 اظهار و داده خبر دارالقرآن سازمان همت به بار اولٌن براي انصارٌان حسٌن االسالم حجت ترجمه با قرآنً چاپ از همچنٌن وي

 تالوت آن در كه دارد تهٌه دست در صوتً و مكتوب صورت به انصارٌان حسٌن شٌخ ترجمه با را قرآنً سازمان اٌن: بود كرده

 . شد خواهد ارائه افزار نرم ٌك قالب در قرآن ترجمه و

 به آٌات ترجمه همراه به و افزار نرم با همراه كنٌم مً توزٌع و چاپ كه هاًٌ قرآن 98 سال در: بود افزوده باره اٌن در فالح تك

 . شد خواهد ارائه مساجد

 كاردانً از قرآنً مقاطع افزاٌش به منجر پژوهش گروه با مذاكرات با كه كاربردي ـ علمً جامع دانشگاه در قرآن مربً آموزش

 . است نشده منتشر آن اجراًٌ مراحل از خبري فعال كه افزود اخبار اٌن بر باٌد نٌز را شود ارشد كارشناسً و كارشناسً به

 و مضاعؾ همت» شعار مضمون با98ٖٔ سال هاي برنامه به اشاره با همچنٌن دارالقرآن سازمان برنامه و طرح سابق مدٌركل

 دهه در عنوان اٌن با هماٌشً برگزاري و مقاالت آوري جمع صورت به اي وٌژه مراسم اجراي از سازمان اٌن در «مضاعؾ كار

 . نشد برگزار كه بود داده خبر سال همان فجر

 . نٌافت تحقق اما شد داده وعده كه است مواردي آن از نٌز تالوت ساٌت در بار اولٌن براي قرآنً نوٌسان وبالگ انجمن تشكٌل

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا 

33/63/06  

 شود می برگزار قم در «حسٌنی حماسه» علمی كنگره                                            

 

 حماسه» علمی کنگره برگزاری از حسٌنی حماسه علمی کنگره دبٌر: علم و اندٌشه گروه

 . داد خبر( س)فاطمه حضرت عالم دو بانوی شهادت سالروز در «حسٌنی 

  علمی کنگره دبٌر ،«صاحبی محمدجواد » قم، شعبه( اٌکنا)اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 توجهی قابل تعداد برگزٌده مقاله ٕٓٓ مجموع از: کرد بٌان خبرنگاران جمع در ماه فروردٌن ٕٕ امروز صبح حسٌنی، حماسه

 قالب در که شده داده سفارش پژوهان عاشورا خصوصاا  دٌنی متخصصان و کارشناسان به مقاالتی همچنٌن و اند شده ارائه و نشر

 . اند رسٌده چاپ به حسٌنی حماسه ای صفحه 21ٓ کتاب در مقاله ٕٓ

 فاطمه خانم عالم دو بانوی شهادت سالروز با مصادؾ جاری سال ماه فروردٌن 9ٕ ٌکشنبه تارٌخ در کنگره اٌن: گفت ادامه در وی

 شدند باعث که است بانو فرهنگی فوق و جهادی فوق حرکت مناسبت، اٌن با هماهنگی اٌن علت و شود می برگزار( س) زهرا

 . بٌافرٌنند کربال در را عمٌق زٌباٌی آن( ع)سٌدالشهدا موال و گٌرد شکل عاشورا چون قٌامی

 . شد خواهد رونماٌی کنگره اٌن در نٌز شجاعت عنصر جلدی هشت کتاب از: کرد بٌان همچنٌن صاحبی

 ساعت در عصر و شده متوقؾ ٖٔ ساعت در و شده آؼاز ٖٓ:9 ساعت در صبح بخش در کنگره اٌن همچنٌن  :داد ادامه وی

 . داد خواهد پاٌان خود کار به روز انتهای در و شود می آؼاز ٖٓ:1ٔ

 کرٌمی هللا آٌت کنگره اٌن سخنرانان و شده تجلٌل «ای کمره خلٌل مٌرزا حاج» واالی مقام از کنگره اٌن در: شد ٌادآور صاحبی

 . بود خواهند( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج فرزند ای کمره ناصر والمسلمٌن االسالم حجت و انصارٌان حسٌن جهرمی،

 خواهد پخش زنده صورت به کنگره محل از مندان عالقه برای اٌنترنت جهانی شبکه از زنده صورت به کنگره اٌن: افزود وی

 . شد

 رهاٌی برای که هاٌی امت: افزود و پرداخت سخن اٌراد به نٌز شٌعی دارالمعارؾ مإسسه علمی هٌئت رٌٌس پٌمان، آٌت همچنٌن

 جهان شٌعه بنٌان شهر در نٌز ما و دارند عاشورا فرهنگ به چندانی دو نٌاز کنند می تالش حرٌت و استبدادی های حکومت از

 تبٌٌن را قٌام فلسفه و کرده عرضه را دارد وجود عاشورا فرهنگ پٌرامون امروز تا که هاٌی داشته دارٌم توان که جاٌی تا کنونی

 . کنٌم می

 جامعه در: کرد تصرٌح و خواند فرهنگی کار را فاطمی شهادت و اٌثار فرهنگ و الشهدا سٌد قٌام فلسفه تبٌٌن پٌمان آٌت

 هاٌی کنگره همچٌن برگزاری است کشانده قهقرا به را امروزی بشر فراوان شبهات علت به که شٌعی معارؾ به امروز عطشناک

 . است امروز بٌگانه ای رسانه موج شبهات و سإاالت به پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری ٌزد فردا 

60/36/06  

  عکس+  گذاشت قبر درون را همت حاج پٌکر کسی چه                                  

 

 

 ، مشرق با اختصاصی گفتگوی ٌک حاشٌه در ، کشور محبوب و سرشناس واعظ ، انصارٌان حسٌن شٌخ حاج االسالم حجت

 (.علٌه هللا صلوات) هللا رسول محمد 6ٕلشکر فرمانده ، همت ابراهٌم محمد حاج شهٌد از کرد ٌادی

 : گفت بزرگوار شهٌد آن درباره وی

 دوستش خٌلی هم من و بود شجاعت و شهامت تقوا مجسمه اٌشان. بود محرم اول دهه مجالس در من های منبری پا از همت حاج

 .گذاشتم قبر داخل در را مطهرش پٌکر خودم و رفتم اصفهان به تهران از او جنازه همراه به شد شهٌد که وقتی. داشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر خٌز 

36/63/06  

 فاطمه حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی، حماسه کنگره برگزاری                               

 

 علمی مرکز و دارالمعارؾ موسسه همت به حسٌنی حماسه کنگره -  اندٌشه

  همکاری با هداٌت، اسالمی موسسه همکاری و الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی 

 . گردد می برگزار قم علمٌه حوزه پژوهشی و علمی مراکز برخی

 سال در کنگره اٌن مقاله فراخوان: افزود مطلب اٌن اعالم با کنگره اٌن علمی دبٌر حوزه، خبر مرکز از خبرآنالٌن گزارش به

 های دانشگاه و علمٌه های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 69

 .شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور سراسر

 کنگره اٌن علمی دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ مجموعاا : داشت بٌان و کرد ارزٌابی خوب را کنگره اٌن از استقبال صاحبی جواد محمد

 سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ تعداد همچنٌن گرفت، قرار داوران ارزٌابی مورد که شد ارسال

 .است نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد

 2ٓٓ در ٌارانش و( ع) حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: کرد خاطرنشان وی

 .گردد می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه

 9ٕ ٌکشنبه( س)  زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی حماسه علمی کنگره شد، ٌادآور کنگره اٌن علمی دبٌر

 .شود می برگزار قم در جاری سال فروردٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انجمن تعلٌم و تربٌت اسالمی 

30/63/06  

 قم در(  س)  زهرا حضرت شهادت سالروز در حسٌنی حماسه علمی کنگره برگزاری                          

 

 تحقٌقاتی علمی مرکز و الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی کنگره

 در قم پژوهشی مراکز برخی همکاری با هداٌت اسالمی موسسه و الشٌعی دارالعرفان 

  شهادت سالروز االول جمادی ٖٔ با مصادؾ 8ٖٓٔ ماه فروردٌن 9ٕ ٌکشنبه تارٌخ 

 . شود می برگزار قم در( س) زهرا فاطمه حضرت

 آٌت فرزانه محقق و اندٌشمند اشراؾ با ، کنگره رٌاست الشٌعی دارالمعارؾ موسسه الملی بٌن امور و عمومی روابط گزارش به

 . باشد می برکاته دامت انصارٌان حسٌن شٌخ حاج استاد هللا

 . باشند می صاحبی جواد محمد آقای جناب ارجمند استاد و گرانماٌه محقق ، کنگره علمی دبٌر

 ، جوادی قاسم ، مهرٌزی مهدی ، اسالمی حسن دکتر آقاٌان االسالم حجه:  گرامی محققٌن و محترم اساتٌد ، کنگره علمی هئٌت

 می پٌمان آٌت. گردان محمدحسٌن. انصارٌان امٌر. صابرٌان محمدجواد.انصارٌان محمد صاحبی جواد محمد ، ناطقی اوسط علی

 . باشند

 و علمی مراکز برای( ع) الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در کنگره اٌن علمی فراخوان

 ٕٓ تعداد درٌافتی مقاله 0ٕٓ بر عالوه و شد ارسال اسالمی پژوهشگاههای و کشور دانشگاههای و علمٌه های حوزه پژوهشی

 نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن عات موضو در مقاله

 . است رسٌده چاپ به برگزٌده مقاالت ، باشد می

 پس و شد احٌاء( ره) اٌی کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده عاشوراثر وروز شب ٌک و شجاعت عنصر شرٌؾ کتب

 . است گردٌده حسٌنی حماسه کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به مجلد 8در نفٌس بطور وٌراستاری و تحقٌق و پژوهش از

 عنصر موسوعه کتب جلد ٓٔ رونماٌی و قم علمٌه حوزه اساتٌد و مراجع بزرگان از تن ٖ سخنرانی بر عالوه کنگره، برنامه

 توسط مقاالت از اٌی عمده بخش قرائت با و کنگره مقاالت و عاشورا روز و شب وٌک( تن ٌک و تن دو و هفتاد)  شجاعت

 و دانشجوٌان و حوزه فضالی و طالب حضور با بعدازظهر و صبح نوبت دو در ، علمی گرد مٌز برگزاری و برجسته محققٌن

 از کنگره مراسم از بخشی در همچنٌن.  شود اجرامی قم در( س) طاهره صدٌقه حضرت شهادت روز در مندان عالقه دٌگر

 . مٌشود تجلٌل برتر پژوه عاشورا عنوان به ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رادٌو معارف

39/63/06 

 کرد کار به آغاز قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره

 

 هدؾ با و گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت پٌام با حسٌنی حماسه علمی کنگره

 شهر در ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت از تجلٌل 

 . شد آؼاز قم مقدس 

 مراجع از گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ هللا آٌت حضرت پٌام با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره معارؾ، خبر گزارش به

 .شد آؼاز قم السالم علٌهم بٌت اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد

 شخصٌت از( س) زهرا فاطمه طاهره صدٌقه حضرت شهادت تسلٌت با خود پٌام از بخشی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت

 .کرد تجلٌل ای کمره خلٌل مٌرزا حاج مرحوم

 مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی: است آورده خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن

 حاج آقای هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار

 دوره ٌک و داشت خاص خلوص حسٌنی آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل به ارادت و والٌت در که بود ای کمره هللا خلٌل مٌرزا

 .نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به کتاب

 نٌاز امروز: کرد تاکٌد موسسه اٌن های فعالٌت از گزارشی در شٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر پٌمان آٌت گزارش، اٌن اساس بر

 درباره بٌشتری تحقٌقات اندٌشمندان و محققان است ضروری و ٌافته فزونی حسٌن امام بخش الهام مکتب و عاشورا فرهنگ به

 .دهند انجام قٌام اٌن

 همچنٌن و انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم، علمٌه حوزه خارج درس اساتٌد از جهرمی کرٌمی هللا آٌت افزاٌد، می گزارش اٌن

 .کرد خواهند سخنرانی کنگره اٌن در نٌز ای کمره خلٌل حاج هللا آٌت مرحوم فرزند

 عنصر جلدی اثرهشت از رونماٌی عاشورا، واقعه تبٌٌن موضوع با علمی تخصصی مٌزگرد برگزاری است، ذکر به الزم

 های برنامه دٌگر از ربانی عالم اٌن علمی مقام و شخصٌت از تجلٌل در ای کمره مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم تالٌؾ شجاعت،

 .داشت خواهد ادامه نٌز امروز عصر تا که است قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نٌوز

39/63/06 

  است عاجز سٌدالشهداء توصٌف از زبان: صافی العظمی هللا آٌت

 

  شجره را سٌدالشهداء حسٌنی، حماسه علمی کنگره به پٌامی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت  

 .  است عاجز آن توصٌؾ از زبان که دانستند ای طٌبه

 حماسه علمی کنگره در امروز صبح که تقلٌد مرجع اٌن پٌام شروح حوزه، خبر مرکز گزارش به

 :است شرح بدٌن شد، قرائت قم در حسٌنی 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

ر   أ ل مْ  ؾ   ت  ٌْ ب   ك  ر  ث الا  هللّا   ض  ةا  م  لِم  ةا  ك  ب  ٌِّ رة   ط  ج  ش  ة   ك  ب  ٌِّ ا ط  ابِت   أ ْصل ه  ا ث  ه  ف ْرع  اء، فًِ و  م  ا ت ْإتًِ السَّ ل ه  ا بِإِْذنِ  ِحٌن   ك لَّ  أ ك  ه  بِّ  سوره 1ٕ و0ٕ﴿ر 

 ﴾ابراهٌم

 حضرت امکان عالم قطب قدسم محضر به( س) زهرا فاطمه طاهره صدٌقه حضرت مظلومانه شهادت تعزٌت و تسلٌت با 

 (.ع)  بٌت اهل دوستداران شٌعٌان همه به و الفدا له العالمٌن ارواح االعظم هللا بٌقه

 شده تمجٌد و مدح اوصاؾ ترٌن عالی به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در

 و اتم و ذرات از عالم اجزا همه نٌست، ممکن باشد می ما اختٌار در که کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی

 اطالق اما هستند، هللا کلمة کرسی و عرش و انس و جن و مالئکه و ها کهکشان و های منظوه و آسمان و زمٌن و باران قطرات

 الهی خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه نهج بر مجٌد قرآن بر آسمانی صحؾ بر اولٌا و انبٌا بر طٌبه کلمه

 فرعها و ثابت اصلها طٌبه شجره به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در دارد ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنای دارد

 و( ص) اکرم رسول شخص باالخص و طٌبه خمسه آنها از و باشند می( ع) معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ اسلما فی

 .باشند می اسمه عز و عظمته جلت تعالی حق حضرت خاصه و وٌژه کلمات( عج) لمهدی موالنا االعظم هللا بقٌه حضرت

 االقوی بالسبب اخراه  فی تمسک        مخلصا الود اصفاهم من القوم همه

 تتلی آٌاتهم و تروی محاسنهم          مناقبا العالمٌن فاقو القوم هم

 عظٌمه حقاٌق و الهی معانی به مشحون طٌبات کلمات اٌن از( ع) الحسٌن عبدهللا ابی موالنا االبا اهل راس و( ع) الهشدا سٌد حضرت

 همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است، االٌات  اعظم و الکلمات اعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی

 در  است، بزرگواران آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة

( ع) سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 نواالنوار و رضوان و جناب و بهشت بلکه جهان، آٌنده ادوار و اعصار و وآسمان زمٌن به نورافشانی مرکز کلمات اٌن مٌان در

 و ثمراتش بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد، ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که طٌبه شجره است،

  است، خاص و عام استفاده مورد و افزونتر روز به روز بعد و بعد اعصار و ما وعصر روز آن در هاٌش مٌوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راوی

31/63/06 

 شود مً برگزار قم در حسٌنً حماسه علمً قم؛هماٌش در اي كمره كوه هللا آٌت مقام از تجلٌل

 

  حسٌنً حماسه علمً هماٌش برگزاري از شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر: فارس خبرگزاري

 . داد خبر( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در جاري ماه فروردٌن 9ٕ با همزمان

 شٌعً دارالمعارؾ موسسه محل در كه خبري نشست در امروز ظهر از پٌش پٌمان آٌت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به 

 هاي حركت بخش الهام و بشر تارٌخ حادثه ترٌن بزرگ سٌدالشهدا نهضت و عاشورا حادثه: داشت بٌان سخنانً در شد، برگزار

 كه كنونً زمان در: گفت زمان گذر در عاشورا قٌام فلسفه و اهداؾ عظمت به اشاره با وي.است جهان سراسر در اسالمً

 تحقٌق به باٌد پٌش از بٌش ٌافته، فزونً مسلمان هاي ملت آزادٌخواهانه هاي حركت و شده اٌجاد منطقه در فراوانً تحوالت

 .پرداخت عاشورا قٌام فلسفه و اهداؾ پٌرامون

 شٌعه موجود منابع باٌد است، كشور علمً و پژوهشً دٌنً، مركز كه قم شهر در: داشت بٌان شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 .ٌابد گسترش و شده عرضه مناسب شكل به عاشورا نهضت پٌرامون

 فرهنگ تروٌج و سٌدالشهدا قٌام تبٌٌن هدؾ با «حسٌنً حماسه» علمً هماٌش برگزاري از خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 اهل علوم جهانً مركز مطهري شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ ٌكشنبه روز هماٌش اٌن: گفت و داد خبر قم در شهادت و جهاد

 را دانشگاهً و حوزوي نظران صاحب حضور با تخصصً مٌزگرد مقاالت، ارائه سخنرانً، پٌمان.شد خواهد برگزار( ع) بٌت

 اي وٌژه هاي برنامه با و عصر و صبح بخش دو در «حسٌنً حماسه» هماٌش: افزود و كرد عنوان هماٌش اٌن هاي برنامه از

 .شود مً برگزار

 از اي كمره كوه هللا خلٌل هللا آٌت: داشت اظهار و برشمرد هماٌش اٌن دٌگر برنامه را اي كمره كوه هللا  آٌت شخصٌت از تجلٌل وي

 بٌت اهل مناقب و دٌن معارؾ حوزه در اثر 6ٓ بر بالػ كه است اسالمً اتحاد نهضت پرچمدار و شٌعً بزرگ هاي شخصٌت

 .است كرده تالٌؾ( ع)

 اي كمره كوه هللا آٌت تالٌؾ «شجاعت عنصر موسوعه» هماٌش اٌن از دٌگري بخش در: داد ادامه شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 .شود مً عرضه و رونماًٌ

 سال در بزرگ عالم اٌن فوت با و آن از پس و شده منتشر و چاپ پٌش سال 01 بار نخستٌن براي موسوعه اٌن: كرد تصرٌح وي

 انقالب عمر طول در بار  نخستٌن براي اثر اٌن احٌاي به تصمٌم دارالمعارؾ موسسه و شد سپرده فراموشً به اثر اٌن ،2ٓ

 .گرفت اسالمً

 هماٌش اٌن در است، شجاعت عنصر موسوعه چكٌده كه «عاشورا روز و شب ٌك» كتاب اٌن، بر عالوه: كرد خاطرنشان پٌمان

 اي كمره  كوه ناصرالدٌن االسالم حجت و انصارٌان حسٌن استاد جهرمً كرٌمً هللا آٌت: كرد بٌان وي.شود مً عرضه و رونماًٌ

 .كنند مً سخنرانً هماٌش اٌن در اي كمره  كوه هللا آٌت ارشد فرزند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری فارس

39/63/06 

 حسٌنی حماسه علمی کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

  

  فرنقی هللا خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم: کرد تصرٌح حسٌنی حماسه علمی کنگره به پٌامی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت

 .داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در ی کمره

 : است شرح اٌن به پٌام متن

  الرحٌم الرحمن هللا بسم  

ث الا »   ةا  م  لِم  ةا  ک  ب  ٌِّ ة   ط  ر  ش ج  ة   ک  ب  ٌِّ ا ط  ابِت   أ ْصل ه  ا ث  ه  ف ْرع  اِء، فِی و  م  ا ت ْإتِی السَّ ل ه  ا بِإِْذنِ  ِحٌن   ک لَّ  أ ک  ه  بِّ   «ر 

 قطب مقّدس محضر به والثناء الّتحٌة آالؾ علٌها الزهراء فاطمة طاهره صدٌقه حضرت مظلومانه شهادت تعزٌت و تسلٌت با  

ٌّة حضرت امکان عالم  . السالم علٌهم البٌت اهل دوستداران و شٌعٌان همه به و الفداء له العالمٌن ارواح االعظم هللا بق

 تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در  

 و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن باشد می ما اختٌار در که کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده

 اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و جنّ  و مالئکه و کهکشانها و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم

 و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد، قرآن بر آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه ی کلمه اطالق

 طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در. دارد ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن

ٌّبه ی خمسه آنها از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ «السماء فی فرعها و ثابت اصلها  و ط

ٌّة حضرت و سلّم و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص  و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 . باشند می اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه

  األقوی بالسبب أخراه فی تمسک مخلصا الودّ  اصفاهم من القوم هم  

  تتلی آٌاتهم و ت روی محاسنهم مناقباا  العالمٌن فاقوا القوم هم  

ٌّبات کلمات اٌن از السالم علٌه الحسٌن عبدهللا أبی موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت         الهی معانی به مشحون ط

 آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است اآلٌات أعظم و الکلمات أعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی عظٌمه حقاٌق و

 آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة همه حضرت

 .. است، بزرگواران

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلکه جهان آٌندة ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به افشانی نور مرکز کلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه ی شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که ط

 هزاران است، خاص و عام استفاده مورد و افزونتر بروز روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 نوشتند بود السالم علٌه سٌدالشهداء مبارک وجود آن اعظم که عظٌمه کلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و کتاب مٌلٌونها بلکه و

 . گوٌند می همه و سراٌند می و گوٌند می و نوٌسند می و مسرورند و سرودند و گفتند و

  آمد عبارت کاندر هزاران از است حرفی گفتند ٌار وصؾ کز نهاٌت بی شرح اٌن  

 در و باشد می ها عزاداری و ها خوانی روضه و ها سخنرانی و اشعار همٌن و مقاالت و کتابها همٌن طٌبه کلمه مصادٌق از  

ٌّبه کلمه خود که حال عٌن  . است عاجز آن توصٌؾ از زبان که هستند ای نورٌه طٌبه کلمه آن ثمرات اند، ط

 واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی  

 بود ی کمره فرنقی هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ

 ٌک و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در که

 دردسترس و کمٌاب هاٌش نسخه که نفٌس کتاب اٌن. نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر بنام کتاب دوره

 خوانساری انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقای والمسلمٌن االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار عالقمندان

 دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالی توفٌق اٌن حقٌر. گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت

 . الطاهرٌن آله و محّمد بحقّ  الورود ٌوم السالم علٌه الحسٌن شفاعة ارزقنا اللّهم. نماٌم می عرض تبرٌک الشٌعی

  0ٖٕٔ/االولی جمادی/ٕٔ  

  صافی هللا لطؾ

 اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد مراجع از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره است، گفتنی  

 .شد آؼاز قم السالم علٌهم بٌت

  



 بروکس

31/63/06 

  حوزوي؛ هاي شخصٌت حضور با

 شود مً برگزار قم در( ع)حسٌنً حماسه کنگره

 

 مرکز و پژوهان دٌن دبٌرخانه همکاري با و الشٌعً دارالمعارؾ مإسسه سوي از حسٌنً حماسه علمً کنگره

 . شود مً برگزار قم در جاري سال ماه فروردٌن 9ٕ( ع)بٌت اهل علوم جهانً 

 اشاره با خبري نشستً در( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري گزارش به

 و عالمانه تفسٌر عاشورا، حادثه بٌشتر هرچه تبٌٌن هدؾ با حسٌنً حماسه کنگره: داشت اظهار کنگره اٌن برگزاري اهداؾ به 

 . گردد مً برگزار جهانٌان براي توحٌدي نهضت و واقعه اٌن حکٌمانه

 علوم عرصه در فعال پژوهشگران از فراخوانً اعالم با پٌش سال دو از شٌعً دارالمعارؾ مإسسه: افزود صاحبً محمدجواد

 از و شد ارسال کنگره دبٌرخانه به مقاله هزار 0 از بٌش راستا اٌن در که کرد مقاله ارائه به دعوت عاشوراپژوهً وٌژه به دٌنً

 . شد خواهد منتشر کتابً قالب در برتر مقاالت که ٌافت راه دوم مرحله به مقاله ٕٓٓ تعداد اٌن

 موضوعاتً حوزوي پژوهشگران و اساتٌد به درٌافتً، مقاالت اٌن کنار در اٌنکه به اشاره با حوزه، مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 کردن پٌدا دنبال به مقاالت اٌن: داشت بٌان رسٌد، کنگره دبٌرخانه به ارزشمند مقاله ٕٓ راستا اٌن در که شد ارائه نٌاز مورد

 . است عاشورا واقعه وٌژه به تشٌع، مکتب پٌرامون هاي پرسش و شبهات به تخصصً و کامل هاًٌ پاسخ

 خو شٌعٌان رسوم و آداب با عاشورا  :داشت ابراز  فرهنگ، ٌک عنوان به عاشورا درباره پژوهش ضرورت بر تؤکٌد با وي

 هاي جنبه و کرد نگاه فرهنگ عنوان به عاشورا به باٌد عرصه اٌن در رو اٌن از است؛ کرده تولٌد را اي وٌژه آٌٌن و گرفته

 . نمود بررسً را آن مختلؾ

 دارد که جامعٌتً به توجه با و باشد مً نٌز زندگً برنامه و اٌدئولوژي بودن، فرهنگ بر عالوه عاشورا: داد ادامه شصاحبً

 . باشد مختلؾ هاي زمان در ها انسان تمامً براي زندگً درس و برنامه تواند مً

 از سال ٖٓٓٔ از بٌش اٌنکه به توجه با: کرد خاطرنشان نهضت، اٌن تارٌخً عرصه در عاشوراپژوهً دانستن ضروري با وي

 . شود عاشورا تارٌخ وارد نارواًٌ موارد و تحرٌفات که است طبٌعً شراٌط اٌن در گذرد، مً عاشورا واقعه

 و شده عرصه اٌن وارد باٌد پژوهشگران که است بزرگً کار ها پٌراٌه و تحرٌفات از تارٌخ اٌن پاکسازي: داد ادامه صاحبً

 . باشند داشته ارزشمندي تخصصً و علمً کارهاي

 بررسً مورد نٌز سٌاسً و اجتماعً جنبش نظر از عاشورا مقاالت، اٌن در: كرد خاطرنشان حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر

 . است گرفته قرار

 عرصه در که است شخصً( ره)اي کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت: داشت ابراز خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 اٌن از دهد؛ انجام شٌعه براي عرصه اٌن در را سنگً  گران خدمات توانسته و است داده انجام ارزشمندي کارهاي عاشوراپژوهً

 . شد خواهد تجلٌل اٌشان هاي تالش از( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره برگزاري روز در رو

 جهانً مرکز مطهري شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ کنگره اٌن: گفت کنگره اٌن برگزاري نحوه تشرٌح در همچنٌن صاحبً

 . شد خواهد برگزار عصر و صبح نوبت دو در  بٌت اهل علوم

 کنگره در: گفت اندٌشمندان، حضور با تخصصً مٌزگرد برگزاري به اشاره با همچنٌن وي حوزه، خبر مركز گزارش اساس بر

 خلٌل مٌرزا هللا آٌت فرزند و انصارٌان  حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت جهرمً، کرٌمً هللا آٌت( ع)حسٌنً حماسه علمً

 . نمود دخواهن سخنرانً( ره)اي کمره

 

  

  

 

 

 

 

 



 رادٌو معارف

36/63/06 

 شود می رونماٌی پژوهشی عاشورا صافی؛موسوعه هللا آٌت حضور با

 

 ٌارانش از تن 6ٕ و الحسٌن اباعبدهللا قٌام زمٌنه در موسوعه ترٌن جامع

 حماسه علمی کنگره در جلدی ٓٔ موسوعه قالب در عاشورا روز حوادث و 

 . شود می رونماٌی جاری فروردٌن 9ٕ حسٌنی 

 کنگره در نظٌر بی و نفٌس مجموعه اٌن از رونماٌی به اشاره با حسٌنی حماسه کنگره علمی ،دبٌر معارؾ خبر گزارش به

 عاشورا روز و شب ٌک ارزشمند کتاب و( تن ٌک و تن دو هفتادو) شجاعت عنصر شرٌؾ کتاب: داشت اظهار حسٌنی حماسه

 در و رسٌده چاپ به مجلل 8 در وٌراستاری و تحقٌق ، پژوهش از پس که شده احٌاء ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم اثر

 .شود می رونماٌی کنگره اٌن

 در کنگره روز گرفته صورت های هماهنگی با: داشت بٌان کنگره اٌن های برنامه مهمترٌن به اشاره با صاحبی جواد محمد

 .شود می رونماٌی اٌشان توسط ارزشمند موسوعه واٌن بود خواهٌم صافی العظمی هللا آٌت محضر

 اٌن برتر مقاالت از برخی ارائه و قم علمٌه حوزه اساتٌد و بزرگان از تن چند سخنرانی: افزود حوزه مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 فضالی و طالب حضور با عصر و صبح نوبت دو در علمی مٌزگرد همچنٌن گردد، می ارائه برجسته محققٌن توسط کنگره

 .شود می برگزار مند عالقه دانشجوٌان و حوزه

 عنوان به ای کمره علی مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت از مراسم اٌن از بخشی در: کرد خاطرنشان پاٌان در وی

 .آٌد می عمل به تجلٌل برتر عاشوراپژوه

 حوزه خبر مرکز:منبع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (س)معصومه حضرت مقدسه آستانه

39/63/06 

 حسٌنی حماسه هماٌش به مقاله 006 ارسال: داد خبر صاحبی

 

  حوزه محققان سوی از مقاله 00ٓ ارسال از حسٌنی حماسه علمی کنگره علمی دبٌر 

 .داد خبر حسٌنی حماسه هماٌش در دانشگاه و

 برگزاری حاشٌه در ٌکشنبه ظهر از بعد صاحبی محمدجواد قم، در مهر خبرنگار گزارش به

 دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی کنگره برگزاری اندٌشه: گفت خبرنگاران جمع در حسٌنی حماسه هماٌش 

 .گرفت شکل پژوهشی مراکز از برخی همکاری با و هداٌت اسالمی موسسه و شٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی مرکز و الشٌعی

 و علمی مراکز برای عاشورا قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در کنگره اٌن فراخوان: ابرازداشت وی

 .شد ارسال کشور های دانشگاه و پژوهشی

 بر عالوه و شد ارسال هماٌش به فراخوان زمان مدت در مقاله 0ٕٓ: کرد خاطرنشان فراخوان اٌن از استقبال به اشاره با صاحبی

 .بود نظٌر کم خود نوع در که شد سپرده برجسته استادان و محققان به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ آن

 موضوعات با برگزٌده مقاالت و شد برگزٌده رسٌده مقاالت از تعدادی: داشت تصرٌح حسٌنی حماسه علمی کنگره علمی دبٌر

 علمی کنگره در آنها از تعدادی که رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا حماسه به مربوط

 .است شده اراٌه عاشورا حماسه

 انجام های فعالٌت دٌگر از را ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت اثر عاشورا روز و شب ٌک و شجاعت عنصر های کتاب احٌای وی

 کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به جلد 8 در تحقٌق و پژوهش از پس اثر دو اٌن: داشت تصرٌح و برشمرد کنگره در شده

 .است

 در فهارس اٌن: افزود شد تهٌه نٌز آن فنی فهارس کتاب هشتم جلد قالب در شجاعت عنصر کتاب احٌای در اٌنکه بٌان با وی

 اشعار و عربی اشعار مکانها، قباٌل، اشخاص، اعالم ،(ع)معصومٌن و انبٌاء زٌارات، و ادعٌه رواٌات، آٌات، مانند بخشهاٌی

 .است شده تدوٌن و تهٌه فارسی

 جمله از علمٌه حوزه اساتٌد سخنرانی و مقاالت اراٌه عاشورا، روز و شب ٌک و شجاعت عنصر موسوعه از رونماٌی صاحبی

 صافی هللا آٌت پٌام با امروز صبح از کنگره اٌن: گفت و برشمرد کنگره روز های برنامه از را انصارٌان حسٌن االسالم حجت

 . ٌابد می خاتمه ؼروی ٌوسفی هللا آٌت سخنرانی با عصر نوبت در و شده اؼاز گلپاٌگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری مهر

39/63/06 

  حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

 

 خاندان و( ع) حسٌن امام حسٌنی، حماسه المللی بٌن کنگره به پٌامی در شٌعٌان تقلٌد مرجع: مهر خبرگزاری - قم

 .  کرد عنوان نمونه هللا کلمه را پاکش 

  صبح که حسٌنی حماسه کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ العظمی هللا آٌت پٌام در قم، در مهر خبرنگار گزارش به

  شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی دارالمعارؾ مإسسه همت به ٌکشنبه

 پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: است آمده( س) زهرا فاطمه حضرت شهادت سوگواری اٌام تسلٌت ضمن

 کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره

 ها کهکشان و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن است ما اختٌار در که

 قرآن بر آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه کلمه اطالق اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و جنّ  و مالئکه و

 ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد،

 .دارد

 توصٌؾ «السماء فی ها فرع و ثابت ها اصل طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در: است آمده پٌام اٌن ادامه در

ٌّبه خمسه ها آن از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده  و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص و ط

ٌّة حضرت و سلّم  اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 .هستند

: است شده تصرٌح هستند نمونه هللا کلمه همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و( ع) حسٌن امام براٌنکه تاکٌد با پٌام ادامه در

ٌّبات کلمات اٌن از( السالم علٌه)  الحسٌن عبدهللا أبی موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت  و الهی معانی به مشحون ط

 آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است اآلٌات أعظم و الکلمات أعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی عظٌمه حقاٌق

 آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة همه حضرت

 .است بزرگواران

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلکه جهان آٌنده ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به نورافشانی مرکز کلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که ط

 .. است، خاص و عام استفاده مورد و تر افزون روز به روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 السالم علٌه سٌدالشهداء مبارک وجود آن اعظم که عظٌمه کلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و کتاب ها مٌلٌون بلکه و هزاران 

 .گوٌند می همه و سراٌند می و گوٌند می و نوٌسند می و مسرورند و سرودند و گفتند و نوشتند بود

 و ها خوانی روضه و ها سخنرانی و اشعار همٌن و مقاالت و ها کتاب همٌن طٌبه کلمه مصادٌق از: است آمده پٌام ادامه در

ٌّبه کلمه خود که حال عٌن در و باشد می ها عزاداری  عاجز آن توصٌؾ از زبان که هستند ای نورٌه طٌبه کلمه آن ثمرات اند، ط

 .است

 عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی: است آمده ای کمره هللا آٌت شخصٌت از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت تجلٌل ضمن پٌام ادامه در

 ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما

 بٌت اهل به ارادات و والٌت در که بود کمره فرنقی هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند

 به شجاعت عنصر بنام کتاب دوره ٌک و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم

 .نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار

 االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار مندان عالقه دسترس در و کمٌاب هاٌش نسخه که نفٌس کتاب اٌن

 .گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت خوانساری انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقای والمسلمٌن

 .نماٌم می عرض تبرٌک الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالی توفٌق اٌن حقٌر

 

 

 



 فردو نٌوز

39/63/06 

 شد؛ برگزار گلپاٌگانً صافً هللا آٌت پٌام با

 قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره آغاز

 

 در تقلٌد، مراجع از'  گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ'  هللا آٌت پٌام با ٌكشنبه روز حسٌنً حماسه علمً كنگره

 .كرد بكار آؼاز قم شهر( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز 

 شد قرائت حسٌنً حماسه علمً كنگره در كه خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن فردونٌوز، خبرنگار گزارش به

  حضرت امكان عالم قطب مقدس محضر به( س)  زهرا فاطمه طاهره صدٌقه حضرت مظلومانه شهادت' 

 .است گفته'  تعزٌت و تسلٌت( ع)   بٌت  اهل دوستداران و شٌعٌان همه به' را' الفدا له العالمٌن ارواح االعظم  هللا  بقٌه

 كه اي  طٌبه شجره پاٌدار و ثابت هاي  نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: 'است آورده پٌام اٌن ادامه در گلپاٌگانً صافً هللا آٌت

 ما اختٌار در كه كلماتً و الفاظ با آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً شده تمجٌد و مدح اوصاؾ ترٌن  عالً به شرٌفه آٌه اٌن در

 و جن و مالئكه و ها  كهكشان و ها منظوه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزا همه نٌست، ممكن باشد  مً

 '.هستند هللا  كلمة كرسً و عرش و انس

 صحٌفه و البالؼه  نهج بر نٌز و مجٌد قرآن بر ، آسمانً صحؾ بر اولٌا و انبٌا بر طٌبه كلمه اطالق اما: 'است ٌافته ادامه پٌام

 در كه آنچه كلمات اٌن مٌان در. دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معناي دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه

 '.باشند مً( ع)  معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ السماء  فً فرعها و ثابت اصلها طٌبه شجره به كرٌم قرآن

 كلمات اٌن از( ع) الحسٌن  عبدهللا ابً موالنا االبا  اهل راس و( ع) الهشدا  سٌد حضرت: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري بخش در وي

 است، االٌات  اعظم و الكلمات اعلً حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانً عظٌمه حقاٌق و الهً معانً به مشحون طٌبات

 '.بودند نمونه هللا كلمة همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلكه

  است، بزرگواران آن رفٌع درجات و شوون و وجود عرض و هللا  كلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز: 'است آمده پٌام اٌن در

( ع) سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزي و دهد نمً نشان را هللا كلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 نوراالنوار و رضوان و جناب و بهشت بلكه جهان، آٌنده ادوار و اعصار و وآسمان زمٌن به نورافشانً مركز كلمات اٌن مٌان در

 .است

 و ها خوانً روضه و ها سخنرانً و اشعار همٌن و مقاالت و ها كتاب همٌن طٌبه كلمه مصادٌق از: 'است ٌافته ادامه پٌام

 عاجز آن توصٌؾ از زبان كه هستند اي نورٌه طٌبه كلمه آن ثمرات اند، طٌبه كلمه خود كه حال عٌن در و باشد مً ها عزاداري

 '.است

 افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري قسمت در گلپاٌگانً صافً هللا آٌت

 و جلٌل عالم مرحوم رساند، ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل

 قوٌم آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل ارادات و والٌت در كه بود اي  كمره فرنقً هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا  آٌت متتبع محقق

 '.داشت خاص خلوص( ع) حسٌنً البٌان

 تا و شد آؼاز امروز صبح از اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت از تجلٌل هدؾ با حسٌنً، حماسه علمً كنگره

 .داشت خواهد ادامه عصر

 و اندٌشمندان آن بر عالوه و پرداخت خواهند سخنرانً اٌراد به حوزوي و دٌنً برجسته هاي شخصٌت مراسم اٌن در

 .پردازند مً خصوص اٌن در تخصصً مقاالت اراٌه به پژوهشگران

 اٌرنا:منبع

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری فارس

39/63/06 

 :داد خبر حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر

 شد رونماًٌ «شجاعت عنصر» موسوعه

 

  هشت موسوعه رونماًٌ از حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر: فارس خبرگزاري

 .داد خبر حسٌنً حماسه علمً كنگره در «شجاعت عنصر» جلدي

 مقام از تجلٌل هدؾ با حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر صاحبً جواد محمد قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 علمً كنگره برپاًٌ اندٌشه: داشت اظهار شد، برگزار( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در كه اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت

 همكاري با هداٌت اسالمً موسسه و الشٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز الشٌعً، دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنً حماسه

 . گرفت شكل پژوهشً مراكز برخً

 مراكز براي( ع) سٌدالشهدا قٌام و نهضت با ارتباط در مهم محور ٖٓ طرح با 69 سال در كنگره اٌن فراخوان: داد ادامه وي

 . شد ارسال اسالمً هاي پژوهشگاه و كشور هاي دانشگاه و علمٌه هاي حوزه پژوهشً، و علمً

 0ٕٓ و آمد عمل به آن از خوبً استقبال فراخوان انتشار از پس: داشت ابراز كنگره فراخوان از استقبال به اشاره با صاحبً

 . شد سپرده برجسته استادان و محققان به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ درٌافتً، مقاله

 امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: شد ٌادآور حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر

 . شد خواهد ارائه حسٌنً حماسه علمً كنگره در كه رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع) حسٌن

 هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر عاشورا روز شب و ٌك و شجاعت عنصر هاي كتاب مقاالت، بر عالوه كنگره اٌن در: داشت بٌان وي

 . رسٌد چاپ به جلد هشت در نفٌس طور به وٌراستاري و تحقٌق ، پژوهش از پس و شد احٌا اي ه كمر خلٌل مٌرزا حاج

 سخنرانً كنار در حسٌنً حماسه علمً كنگره در: كرد اذعان حسٌنً حماسه علمً كنگره جانبً هاي برنامه به اشاره با صاحبً

 روز و شب ٌك و( تن ٌك و تن دو و هفتاد) نجات عنصر موسوعه رونماًٌ و قم علمٌه حوزه اساتٌد و علمً بزرگان از تن چند

 . شود مً تجلٌل برتر عاشوراپژوه عنوان به اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت شخصٌت از كنگره، مقاالت و عاشورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازتاب اخبار

39/63/06 

  شد برگزار قم در' حسٌنی حماسه' علمی کنگره

 

  از رونماٌی و علمی مقام از تجلٌل با' حسٌنی حماسه' علمی کنگره 

 (ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت' شجاعت عنصر' جلدی 9  مجموعه

 . شد برگزار قم در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام با و 

 حضرت شهادت سالروز با همزمان( فروردٌن9ٕ)امروز شجاعت عنصر جلدی 9 مجموعه قم، از شبستان خبرگزاری گزارش به

 قرار تجلٌل مورد( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت علمی مقام و شد رونماٌی حسٌنی حماسه علمی کنگره در( س)زهرا

 .گرفت

 هللا آٌت ادامه در و پرداخت موسسه اٌن های فعالٌت تشرٌح به الشٌعی، دارالمعارؾ مدٌرموسسه پٌمان آٌت هماٌش، اٌن ابتدای در

( ع)حسٌن امام قٌام و کربال انقالب تاثٌرات پٌرامون سخنرانی اٌراد به علمٌه حوزه فقه خارج درس استاد جهرمی کرٌمی

 .پرداخت

 .پرداخت تارٌخ در آن تاثٌرات و کربال قٌام ابعاد بررسی به مراسم اٌم در انصارٌان استادحسٌن همچنٌن

 .شد رونماٌی ای کمره هللا آٌت"شجاعت عنصر" جلدی 9 مجموعه حسٌنی، حماسه کنگره صبح نوبت پاٌان در

 .شود می برگزار اندٌشمندان حضور با امروز عصر نٌز حسٌنی حماسه کنگره تخصصی مٌزگرد است، گفتنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نٌوز 

60/63/06 

  شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

 تحقٌقاتی علمی مرکز و دارالمعارؾ موسسه همت به حسٌنی حماسه کنگره  

 برخی همکاری با هداٌت، اسالمی موسسه همکاری و الشٌعی دارالعرفان 

 .  گردد می برگزار قم علمٌه حوزه پژوهشی و علمی مراکز 

 خبر مرکز خبرنگار به حسٌنی حماسه علمی کنگره برای مقاله فراخوان به اشاره با مطلب اٌن اعالم با کنگره اٌن علمی دبٌر

 و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 69 سال در کنگره اٌن مقاله فراخوان: گفت حوزه

 .شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور سراسر های دانشگاه و علمٌه های حوزه پژوهشی

 کنگره اٌن علمی دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ مجموعاا : داشت بٌان و کرد ارزٌابی خوب را کنگره اٌن از استقبال صاحبی جواد محمد

 سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ تعداد همچنٌن گرفت، قرار داوران ارزٌابی مورد که شد ارسال

 .است نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد

 2ٓٓدر ٌارانش و( ع) حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: کرد خاطرنشان وی

 . گردد می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه

 9ٕ ٌکشنبه( س)  زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی حماسه علمی کنگره شد، ٌادآور کنگره اٌن علمی دبٌر 

 .شود می برگزار قم در جاری سال فروردٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری مهر

39/63/06 

 حسٌنی حماسه علمی کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

  

  فرنقی هللا خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم: کرد تصرٌح حسٌنی حماسه علمی کنگره به پٌامی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت

 .داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در ی کمره

 : است شرح اٌن به پٌام متن

  الرحٌم الرحمن هللا بسم  

ث الا »   ةا  م  لِم  ةا  ک  ب  ٌِّ ة   ط  ر  ش ج  ة   ک  ب  ٌِّ ا ط  ابِت   أ ْصل ه  ا ث  ه  ف ْرع  اِء، فِی و  م  ا ت ْإتِی السَّ ل ه  ا بِإِْذنِ  ِحٌن   ک لَّ  أ ک  ه  بِّ   «ر 

 قطب مقّدس محضر به والثناء الّتحٌة آالؾ علٌها الزهراء فاطمة طاهره صدٌقه حضرت مظلومانه شهادت تعزٌت و تسلٌت با  

ٌّة حضرت امکان عالم  . السالم علٌهم البٌت اهل دوستداران و شٌعٌان همه به و الفداء له العالمٌن ارواح االعظم هللا بق

 تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در  

 و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن باشد می ما اختٌار در که کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده

 اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و جنّ  و مالئکه و کهکشانها و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم

 و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد، قرآن بر آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه ی کلمه اطالق

 طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در. دارد ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن

ٌّبه ی خمسه آنها از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ «السماء فی فرعها و ثابت اصلها  و ط

ٌّة حضرت و سلّم و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص  و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 . باشند می اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه

  األقوی بالسبب أخراه فی تمسک مخلصا الودّ  اصفاهم من القوم هم  

  تتلی آٌاتهم و ت روی محاسنهم مناقباا  العالمٌن فاقوا القوم هم  

ٌّبات کلمات اٌن از السالم علٌه الحسٌن عبدهللا أبی موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت         الهی معانی به مشحون ط

 آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است اآلٌات أعظم و الکلمات أعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی عظٌمه حقاٌق و

 آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة همه حضرت

 .. است، بزرگواران

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلکه جهان آٌندة ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به افشانی نور مرکز کلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه ی شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که ط

 هزاران است، خاص و عام استفاده مورد و افزونتر بروز روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 نوشتند بود السالم علٌه سٌدالشهداء مبارک وجود آن اعظم که عظٌمه کلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و کتاب مٌلٌونها بلکه و

 . گوٌند می همه و سراٌند می و گوٌند می و نوٌسند می و مسرورند و سرودند و گفتند و

  آمد عبارت کاندر هزاران از است حرفی گفتند ٌار وصؾ کز نهاٌت بی شرح اٌن  

 در و باشد می ها عزاداری و ها خوانی روضه و ها سخنرانی و اشعار همٌن و مقاالت و کتابها همٌن طٌبه کلمه مصادٌق از  

ٌّبه کلمه خود که حال عٌن  . است عاجز آن توصٌؾ از زبان که هستند ای نورٌه طٌبه کلمه آن ثمرات اند، ط

 واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی  

 بود ی کمره فرنقی هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ

 ٌک و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در که

 دردسترس و کمٌاب هاٌش نسخه که نفٌس کتاب اٌن. نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر بنام کتاب دوره

 خوانساری انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقای والمسلمٌن االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار عالقمندان

 دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالی توفٌق اٌن حقٌر. گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت

 . الطاهرٌن آله و محّمد بحقّ  الورود ٌوم السالم علٌه الحسٌن شفاعة ارزقنا اللّهم. نماٌم می عرض تبرٌک الشٌعی

  0ٖٕٔ/االولی جمادی/ٕٔ  

  صافی هللا لطؾ

 اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد مراجع از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره است، گفتنی  

 .شد آؼاز قم السالم علٌهم بٌت

  



 

 فردو نٌوز 

39/63/06 

 :انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت

  كرد طلوع اي كمره خلٌل مٌرزا وجود در برخواست كربال از كه نوري

 

 هجوم، هٌچ با قٌامت روز تا حسٌنً حماسه نور: گفت حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 .نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، 

 هللا آٌت مقام از تجلٌل هدؾ با كه حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر انصارٌان حسٌن االسالم ،حجت فردونٌوز گزارش به

 هاي زمٌن تمام از كربال زمٌن عراق در: داشت اظهار شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز در اي كمره خلٌل مٌرزا حاج

 كرم و احسان رحمت، آب كه كرد انتخاب سدي ساختن براي را كربال تعالً خداوند و است تر نزدٌك درٌا سطح به كشور اٌن

 .كند سرازٌر سد اٌن پشت از را خود نهاٌت بً

 .بود نظٌر بً عالم تمام در نور تولٌد در كه است( ع) عبدهللا ابً وجود مولد هاي توربٌن اٌن راس در: داد ادامه وي

 با هستً عالم در نظٌر بً توربٌن اٌن گذاشتن كار و عاشورا از بعد تعالً خداوند: داشت بٌان حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 را بشر حٌات ظلمانً شب كه شد تولٌد برقً و كرد سرازٌر توربٌن اٌن روي را خود ؼفران احسان و رحمت تر تمام هرچه فشار

 .كرد نورانً روز به تبدٌل

 .بود شده نابود خدا انبٌاي زحمات تمام افتاد، نمً كار به حق لطؾ و رحمت آب با كربال هاي توربٌن اگر: كرد اذعان انصارٌان

 هٌچ با قٌامت روز تا كه كرد عمل قوي نور تولٌد در آنچنان او احسان و خدا رحمت فشار شدت اثر بر كه نوري: كرد اضافه وي

 روشناًٌ و شده هللا به اضافه نور اٌن: داشت ابراز انصارٌان. نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم،

 .نٌست شدن خاموش قابل و كند مً كسب آنجا از را خود

 اسالمً جوامع و شٌعً جوامع در فكري بٌداري اٌن متوجه دشمن كه است سالً چند: افزود حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 تصمٌم دادند، تشكٌل كه هاًٌ پرونده در بنابراٌن كرده پٌدا درخشش كربال از كه است نوري آن بٌداري اٌن منبع كه فهمٌده و شده

 .بٌاورند مٌدان به را خود امكانات تمام اند گرفته

 تعطٌلً و جامعه از فرج انتظار و اٌشان نهم فرزند آمدن امٌد گرفتن جامعه، از سٌدالشهدا گرفتن درصدد آنها: داشت بٌان وي

 .كند خاموش را خورشٌد خواهد مً كه داند مً دهان فوت به شبٌه را آنها كار مجٌد قرآن اما هستند عبدهللا ابا مجالس تمام

 كربال از كه نوري كه است روشن اي كمره خلٌل مٌرزا حاج آثار مالحظه با: داشت اذعان خود سخنان ادامه در انصارٌان

 .دٌد شجاعت عنصر كتاب در را آن توان مً و كرد طلوع اٌشان وجود در برخاسته

 فارس:منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری اٌرنا

ٕ9//ٓٔ/8ٓ 

 حسٌنی حماسه علمی کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

  

  فرنقی هللا خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم: کرد تصرٌح حسٌنی حماسه علمی کنگره به پٌامی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت

 .داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در ی کمره

 : است شرح اٌن به پٌام متن

  الرحٌم الرحمن هللا بسم  

ث الا »   ةا  م  لِم  ةا  ک  ب  ٌِّ ة   ط  ر  ش ج  ة   ک  ب  ٌِّ ا ط  ابِت   أ ْصل ه  ا ث  ه  ف ْرع  اِء، فِی و  م  ا ت ْإتِی السَّ ل ه  ا بِإِْذنِ  ِحٌن   ک لَّ  أ ک  ه  بِّ   «ر 

 قطب مقّدس محضر به والثناء الّتحٌة آالؾ علٌها الزهراء فاطمة طاهره صدٌقه حضرت مظلومانه شهادت تعزٌت و تسلٌت با  

ٌّة حضرت امکان عالم  . السالم علٌهم البٌت اهل دوستداران و شٌعٌان همه به و الفداء له العالمٌن ارواح االعظم هللا بق

 تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در  

 و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن باشد می ما اختٌار در که کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده

 اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و جنّ  و مالئکه و کهکشانها و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم

 و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد، قرآن بر آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه ی کلمه اطالق

 طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در. دارد ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن

ٌّبه ی خمسه آنها از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ «السماء فی فرعها و ثابت اصلها  و ط

ٌّة حضرت و سلّم و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص  و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 . باشند می اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه

  األقوی بالسبب أخراه فی تمسک مخلصا الودّ  اصفاهم من القوم هم  

  تتلی آٌاتهم و ت روی محاسنهم مناقباا  العالمٌن فاقوا القوم هم  

ٌّبات کلمات اٌن از السالم علٌه الحسٌن عبدهللا أبی موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت         الهی معانی به مشحون ط

 آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است اآلٌات أعظم و الکلمات أعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی عظٌمه حقاٌق و

 آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة همه حضرت

 .. است، بزرگواران

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلکه جهان آٌندة ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به افشانی نور مرکز کلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه ی شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که ط

 هزاران است، خاص و عام استفاده مورد و افزونتر بروز روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 نوشتند بود السالم علٌه سٌدالشهداء مبارک وجود آن اعظم که عظٌمه کلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و کتاب مٌلٌونها بلکه و

 . گوٌند می همه و سراٌند می و گوٌند می و نوٌسند می و مسرورند و سرودند و گفتند و

  آمد عبارت کاندر هزاران از است حرفی گفتند ٌار وصؾ کز نهاٌت بی شرح اٌن  

 در و باشد می ها عزاداری و ها خوانی روضه و ها سخنرانی و اشعار همٌن و مقاالت و کتابها همٌن طٌبه کلمه مصادٌق از  

ٌّبه کلمه خود که حال عٌن  . است عاجز آن توصٌؾ از زبان که هستند ای نورٌه طٌبه کلمه آن ثمرات اند، ط

 واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی  

 بود ی کمره فرنقی هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ

 ٌک و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در که

 دردسترس و کمٌاب هاٌش نسخه که نفٌس کتاب اٌن. نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر بنام کتاب دوره

 خوانساری انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقای والمسلمٌن االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار عالقمندان

 دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالی توفٌق اٌن حقٌر. گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت

 . الطاهرٌن آله و محّمد بحقّ  الورود ٌوم السالم علٌه الحسٌن شفاعة ارزقنا اللّهم. نماٌم می عرض تبرٌک الشٌعی

  0ٖٕٔ/االولی جمادی/ٕٔ  

  صافی هللا لطؾ

 اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد مراجع از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره است، گفتنی  

 .شد آؼاز قم السالم علٌهم بٌت

  



 

 نٌوزفردو 

33/63/06 

 :خبرداد شٌعً دارالمعارف موسسه مدٌر

  شود مً برگزار قم در فروردٌن 39' حسٌنً حماسه' سراسري كنگره

 

 با قم استان گروهی های رسانه خبرنگاران با مطبوعاتی مصاحبه در پٌمان آٌت

  حسٌنً حماسه تخصصً و تحقٌقً - علمً سراسري كنگره: گفت خبر اٌن اعالم 

 .شود می گزار بر قم در( س)زهرا فاطمه حضرت شهادت سالروز با همزمان

 و عالمانه تفسٌر و كربال حادثه واقعٌات بهتر و بٌشتر چه هر تبٌٌن هدؾ با كنگره اٌن: افزود وی فردونٌوز، خبرنگار گزارش به

 .شود مً برگزار تارٌخی بزرگ واقعه اٌن از حكٌمانه

 ارسال مهلت پاٌان تا که شد منتشر و آؼاز قبل سال ٕ از دانشگاهً و حوزوي مراكز در كنگره اٌن مقاله کارفراخوان:افزود وي

 .شد پذٌرفته کنگره اٌن برای مقاله ٕٓٓ آنها مٌان از بطورٌکه رسٌد كنگره دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ بر مقاالت،بالػ

 حٌث از كه شده سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به مشخص موضوعات با نٌز مقاله ٕٓ بر بالػ: کرد تاکٌد سپس پٌمان آٌت

 .باشد مً نظٌر كم آثار اٌن بٌن در علمً محتواي و موضوع

 آٌت جمله از علمٌه حوزه علماي و بزرگان سخنرانً با و بعدازظهر و صبح بخش دو در كنگره اٌن: داشت اظهار همچنٌن وي

 می برگزار قم مردان چهار خٌابان در واقع اطهار ائمه جهانی مرکز در انصارٌان حسٌن االسالم حجت و جهرمً كرٌمً هللا

 .شود

 از همچنٌن و شود مً برگزار نٌز علمً تخصصً مٌزگرد و شده ارائه برگزٌده علمً مقاله 9 كنگره اٌن در: كرد اضافه پٌمان

 هشت كتاب از مراسم همٌن در و شده تجلٌل برتر، پژوه عاشورا عنوان به' اي كمره خلٌل مٌرزا حاج' هللا آٌت مقام و شخصٌت

 .شود مً رونماًٌ است، بزرگ محقق اٌن تالٌؾ كه' شجاعت عنصر' جلدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری اٌکنا

61/61/06 

   شد منتشر انصارٌان استاد اعتقادی های پاسخ و ها پرسش

 

 االسالم حجت اعتقادی مباحث «های پاسخ و ها پرسش» كتاب: اندٌشه گروه

 . شد منتشر الشٌعی دارالمعارؾ موسسه همت به انصارٌان حسٌن والمسلمٌن 

 مإسسه مدٌر پٌمان، االسالم حجت دٌنی، مسائل به گوٌی پاسخ درگاه از نقل به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 از اٌنترنتی پاٌگاه طرٌق از كه است اعتقادی های پرسش به پاسخ حاصل اثر اٌن: گفت خبر اٌن اعالم با الشٌعی دارالمعارؾ

 منابع اساس بر پِژوهشگران و محققٌن از گروهی توسط وی اشراؾ تحت و شده سإال انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت

 . است شده داده پاسخ شٌعه معتبر نقلی و عقلی

 فضاٌل تشرٌعی، و تكوٌنی والٌت امام، عصمت و علم خاصه، و عامه امامت درباره مسائلی به اثر اٌن در كه اٌن به اشاره با وی

 های مجازات قٌامت، و برزخ معاد؛ ،(ع)بٌت اهل بر گرٌه و عزاداری زٌارت، و توسل تبری، و تولی ،(ع)معصومٌن مناقب و

 و اسماء خدا، اثبات توحٌد چون مواردی به مشروح طور به نوشته اٌن در مإلؾ: گفت است شده پرداخته روحانی و جسمانی

 . است پرداخته نٌز خاصه و عامه نبوت و الهی عدل شهودی، و معنوی و ظاهری رإٌت اقسام متعال، خداوند صفات

 با انصارٌان حسٌن استاد اشراؾ تحت «اعتقادی مباحث ـ ها پاسخ و ها پرسش» مجموعه از جلد نخستٌن: كرد تصرٌح پٌمان

 شده نشر بازار روانه و منتشر الشٌعی دارالمعارؾ موسسه انتشارات واحد سوی از صفحه 9ٔ0 در و نسخه هزار دو شمارگان

 . است

 پالك ،8ٔ كوچه ،(شهر دور)فاطمی شهٌد خٌابان قم، نشانی به بٌشتر اطالعات كسب جهت توانند می مندان عالقه شود، می ٌادآور

 . بگٌرٌد تماس 1ٕٔٓ-66ٖ2ٖ8ٓ تلفن شماره با ٌا و مراجعه 6ٕ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزارری فارس

69/60/06 

 :انصارٌان

  نكنند سستً مردم مطالبات به پاسخ در مدٌران

 

 .نكنند سستً مردم مطالبات به پاسخ در مدٌران: گفت اخالق استاد: فارس خبرگزاري

  در انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت كرمان، از فارس خبرگزاري گزارش به

 زمٌنه در اجراًٌ هاي دستگاه مدٌران: داشت اظهار مدٌرٌت در مداري اخالق رعاٌت بر تاكٌد با كرمان استان اداري شوراي

 . دهند انجام احسن نحو به را خود مسئولٌت و تكلٌؾ باٌد بلكه كنند سستً نباٌد مردم حق به مطالبه به پاسخ و حقوق اجراي

 گاهً اٌران در: افزود است، نشده حقٌقت اٌن به اي توجه تاكنون گذشته از ؼرب و شرق هاي حكومت در اٌنكه به اشاره با وي

 همان به باشد، داشته ادامه توجهً بً زمٌنه اٌن در اگر كه است گرفته صورت امر اٌن به نسبت كشور مدٌرٌت در نسبً توجه

 . گردٌم مً باز گذشته وضعٌت

 داده قرار اخالص و توحٌد اساس دو بر را حقوقً بندگانش براي خداوند: كرد تصرٌح( ع) علً امام سخن به اشاره با انصارٌان

 . كنٌم پٌاده جامعه در را ها آن توانٌم، مً عمل با كه

 ها آن اصول تمام و كند خدمت مردم به شوق كمال در كه كند مً وادار را انسان خداوند به توجه و عمل در اخالص: افزود وي

 . گرداند استوار خود جاي در را

 را خداوند و كنند خدمت مردم به نسبت خداوند علم احاطه فضاي در و توحٌد به توجه با باٌد مدٌران: كرد خاطرنشان انصارٌان

 . بدانند مردم حقوق احٌاي جانشٌن را خود و كارفرما

 مواجه شكست با كردند، حركت مقام و جاه و جنسً شهوت ثروت، و مال راستاي در تارٌخ طول در كه هاًٌ انسان: گفت وي

 . شدند

 اجازه بداند، خداوند عامل را خود كه كسً: داشت ابراز است، برخوردار باالًٌ بسٌار نفوذ از ثروت اٌنكه به اشاره با انصارٌان

 . شود ضاٌع مردم از حقً ترٌن كوچك دهد، نمً

 كه همانگونه: داشت بٌان است، انداخته منٌت و ؼرور دام به را بسٌاري افراد تارٌخ طول در مقام و پست اٌنكه به اشاره با وي

 . اند زده كاري هر به دست تاكنون خود مقام و پست داشتن نگه براي عربً كشورهاي سران

 گروه و حزب منافع راستاي در اٌنكه نه بدهند، مردم به را اصالت پروردگار از پس تا كنند تالش باٌد مسئوالن: افزود انصارٌان

 . گٌرند كار به را آن خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نٌوز

39/63/06 

  انصارٌان والمسلمٌن االسالم حجت

  عاشوراست نهضت از برگرفته خاورمٌانه تحوالت  

 

  همه منبع و منشؤ که هستٌم، منطقه اسالمی کشورهای در تؽٌٌراتی و تحوالت شاهد امروز  

 در وفاٌش با ٌاران و( ع)حسٌن امام خواهانه آزادی و طلبانه عدالت حرکت ها، حرکت اٌن

 .   است عاشورا روز 

 محل در حسٌنی حماسه علمی کنگره در امروز صبح انصارٌان، حسٌن المسلمٌن و االسالم حجت  حوزه، خبر مرکز گزارش به

 را بشر حٌات ظلمانی شب عاشورا، در( ع)حسٌن امام قٌام: داشت اظهار قم،( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن

 .کرد تبدٌل نورانی روز به

 عدالت حرکت ها، حرکت اٌن همه منبع و منشؤ که هستٌم، اسالمی کشورهای در تؽٌٌراتی و تحوالت شاهد امروز: افزود وی

 . است عاشورا روز در وفاٌش با ٌاران و( ع)حسٌن امام خواهانه آزادی و طلبانه

 کشورهای در مسلمانان فکری بٌداری منبع که است رسٌده حقٌقت اٌن به دشمن: داد ادامه( ع)حسٌن امام علمی کنگره رئٌس

 .است مبارزه حال در بزرگ حقٌقت اٌن با رو اٌن از نٌست؛ کربال حادثه از گٌری الهام جز چٌزی اسالمی

 .دارد وجود کرد تؤللو کربال از که نوری مسلمانان، ستٌزانه ظلم و خواهانه آزادی های حرکت تمام در قطعا: کرد تؤکٌد وی

 علی مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی های تالش به اشاره با خود سخنان از دٌگری بخش در انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجت

 حرکت معرفی وقؾ را خود که افرادی از ٌکی: گفت ،(ع)حسٌن امام حرکت و عاشورا حادثه دقٌق و علمی بررسی در ای کمره

 ترٌن عالمانه: گفت هم،( س)فاطمٌه اٌام فرارسٌدن به اشاره با خود سخنان ادامه در وی.بود ای کمره هللا آٌت کرد،( ع)حسٌن امام

 برخورد: کرد خاطرنشان قم علمٌه حوزه استاد.است اسالم گرامی پٌامبر زبان ،(س)زهرا حضرت شخصٌت بٌان برای زبان

 که جاٌی تا است، شان دختران با دٌگر پدران برخورد از فراتر برخوردی( س)الزهرا فاطمة حضرت با( ص)اسالم پٌامبر

 دخترش به زٌاد بسٌار توجه مورد در عاٌشه اعتراضات مقابل در( ص)اسالم پٌامبر: افزود وی.داشت پی در را عاٌشه اعتراض

 می را دخترم دست من هرگاه و است شده ابالغ من بر که خداست جانب از دستوری کار اٌن که گفتند می ،(س)الزهرا فاطمة

 حضرت وجودی ارزش: کرد تصرٌح انصارٌان، المسلمٌن و االسالم حجت.کنم می حس او دستان از را بهشت بوی بوسم

( س)زهرا حضرت ازدواج با گاه هٌچ( س)پٌامبراسالم کرد، نمی خلق را( ع)علی امام خداوند اگر که بود ای اندازه به( س)زهرا

 .کردند نمی موافقت دٌگری شخص ٌا

 ظلم( س)زهرا حضرت به ظلم: داشت اظهار شد،( س)زهرا حضرت به( س)پٌامبر رحلت از بعد که هاٌی ظلم به اشاره با وی

 می او ؼم در همواره شٌعٌان که است دلٌل همٌن به بود، هستی حقاٌق و قرآن الهی، انبٌاء تمام به ظلم بلکه نبود، زن ٌک به

 .سوزند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری ابنا

39/63/06 

 ؛1 ـ حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره

 شد بررسی" حسٌنی نهضت در غٌرهاشمی زنان"  نقش ای مقاله ارائه با 

 

 حضور نهضت اٌن ماندگاری سهم که است اسالم درتارٌخ عطفی نقطه عاشورا نهضت

 .شدند تارٌخ تحرٌؾ مانع که است زنانی

 نهضت در هاشمی ؼٌر زنان" عنوان با ای مقاله ارائه با مطهری حمٌدرضا االسالم ؛حجت( ابنا)بٌت اهل خبرگزاری گزارش به

 امامان رهبری تحت مختلؾ های وگروه افراد تالش با حسٌنی ونهضت کربال قٌام: گفت حسٌنی حماسه علمی کنگره در" حسٌنی

 .داشتند ای ارزنده نقش قٌام اٌن در زنان که نشست ثمر به( ع)بٌت واهل شٌعه

 جامعه بٌداری در بسزاٌی تؤثٌر اما نبود( ع)بٌت اهل بانوان اندازه در اگرچه ؼٌرهاشمی زنان سهم مٌان اٌن در:داد ادامه وی

 .شدند تارٌخ در عاشورا تحرٌؾ مانع که بودند زنان همٌن و داشتند حسٌنی نهضت اهداؾ وتحقق

 پرداختندوسهم نقش اٌفای به متعدد ومقاطع مناطق در بودند مختلؾ وقباٌل ها گروه از که هاشمی ؼٌر زنان:داشت اظهار مطهری

 .داشتند واقعه آن از بعد اعصار در حسٌنی قٌام ماندگاری در بسزاٌی

 کردند، آفرٌنی نقش حسٌنی نهضت اؼازٌن مراحل در( ع)حسٌن امام اهداؾ تحقق راستای در ؼٌرهاشمی زنان اٌنکه بٌان با وی

 هٌچ از خود وظٌفه انجام ودر داشتند حضور مدٌنه به( ع) بٌت اهل بازگشت تا آن از وپس عاشورا روز هاشمی ؼٌر زنان:افزود

 .نکردند درٌػ وکوششی تالش

 بٌت اهل ٌاری برای شمشٌر برداشتن شقی، همسران از گزٌدن ،دوری(ع) حسٌن ٌاری به مردان وترؼٌب تشوٌق دٌنی محقق اٌن

 .کرد عنوان عاشوراٌی هاشمی ؼٌر زنان اقدامات جمله رااز( ع)بٌت اهل وبانوان اسٌران با وهمراهی

 اموی ضد حرکت با که زنانی بودند اما است مربوط آن از وپس عاشورا روز به زنان اٌن آفرٌنی نقش عمده اگرچه: گفت وی

 .کردند آفرٌنی نقش کربال حادثه از قبل زوزهای در علی بن حسٌن کاروان با برهمراهی خود نزدٌکان وتشٌق خود

 کرد عنوان قٌام از پٌش در عاشوراٌی زنان اقدام ترٌن مهم رااز مردان تشوٌق در زنان حرکت مطهری حمٌدرضا االسالم حج

 از مردان از تعدادی که کرد می پٌدا معنا زمانی نکته اٌن بود شده ثابت جهاد آنها خود طرؾ از اٌنکه به توجه با:داد وادامه

 .کردند می خودداری( ع) حسٌن امام از حماٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری رسا

39/63/06 

 : جهرمی کرٌمی هللا آٌت

  دهند می سر الذله من هٌهات فرٌاد عاشورا نهضت از تاسی به عرب های ملت

 

  حرکت نافذترٌن و مإثرترٌن عنوان به عاشورا مکتب از  علمٌه، حوزه خارج درس برجسته استاد ـ رسا خبرگزاری

 عاشورا قٌام از گرفته الهام را اسالمی خٌزش موج  اسالم، جهان در اخٌر تحوالت به اشاره با و ٌاد انسانی تارٌخ

 . کرد ارزٌابی 

 شنبه ٌک روز قم، علمٌه حوزه خارج درس برجسته اساتٌد از جهرمی کرٌمی علی هللا آٌت رسا، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 فاطمه حضرت شهادت اٌام تسلٌت با  شد، برگزار قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز در که حسٌنی حماسه علمی کنگره در

 . کرد قدردانی هماٌش اٌن برگزاری اندرکاران دست از( س)زهرا

 آن گرامی فرزندان و اٌشان مکتب از پٌروی راه در باٌد همه: کرد تاکٌد( س)زهرا حضرت نظٌر بی شخصٌت به اشاره با وی

 .کنٌم وظٌفه انجام درستی به بزرگوار بانوی

 امام نهضت: کرد تاکٌد و دانست انسانی تارٌخ حرکت نافذترٌن و ترٌن مهم از را عاشورا نهضت جهرمی، کرٌمی هللا آٌت

 رهاٌی هاٌی حرکت بهترٌن و گذاشت جوامع در را تاثٌر ترٌن بزرگ داشت که ای ژه وٌ امتٌازات و خواص اثر بر( ع)حسٌن

 قٌام از بعد که هاٌی حرکت نوع: کرد تصرٌح علمٌه حوزه برجسته استاد اٌن.انداخت راه به را معنوی های انقالب و بخش

 . است سٌدالشهدا حضرت واالی و بلند روح و عالٌه تعالٌم از گرفته الهام گرفت صورت عاشورا

 اثرگذارتر انقالبی تارٌخ، و وجدان حکم به اما اند، داشته جوامع در را تاثٌراتی شان ماهٌت با مطابق کدام هر ها انقالب: گفت وی

 .نبود( ع)حسٌن امام نهضت و کربال انقالب از

 داشته معنوی های نهضت پٌرامومن ای مطالعه مختصر و باشد بٌنشی اندک دارای کس هر: داد ادامه جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 و نداشته را کرد اٌجاد( ع)حسٌن امام حرکت که موجی و توفان ها انقالب و ها حرکت اٌن از کدام هٌچ که کند می اقرار باشد،

 .ندارد

 را دشمن حتی که گذاشت جوامع در تاثٌری چنان عاشورا نهضت و حسٌن امام قٌام: کرد تصرٌح علمٌه حوزه برجسته استاد اٌن

 .داد توجه( ع)حسٌن امام طرؾ به را آنها از ای عده و کرد متوجه

 زور به بٌاورند کم منطقی و مستدل مطالب برابر در هرگاه اٌنها: گفت است، زور استکبار منطق ترٌن بزرگ اٌنکه بٌان با وی

 .است افتاده اتفاق تارٌخ طول در بارها نٌز مساله اٌن و شوند می متوسل

 من هٌهات شعار عرب مسلمان های ملت حرکت در: کرد تاکٌد  منطقه، در اسالمی بٌداری موج به اشاره با  قم، علمٌه حوزه استاد

 .است شده انداز طنٌن عرب دنٌای در امروز طوالنی سالٌان از بعد حسٌن امام شعار اٌن و شود می داده سر الذله

 و ذلت از دوری فرٌاد و اٌستند می طاؼوتٌان و ستمکاران مقابل در( ع)حسٌن امام قٌام از پٌروزی به اٌنها: کرد تاکٌد وی

 و گذاشته اثر اسالم جهان سرتاسر در عاشورا نهضت و حسٌن امام انقالب: گفت جهرمی کرٌمی هللا آٌت.دهند می سر خواری

 .ٌافت نخواهد راه آن بخش حٌات تعالٌم و نهضت اٌن دامان به کهنگی گاه هٌچ

 ربانی عالم اٌن از: گفت و کرد ٌاد القدر جلٌل عالمی عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم از خود سخنان از دٌگری بخش در ی

 است مانده جای به خوبی بسٌار کتب و آثار

 از و قدردانی بٌت اهل معارؾ نشر راستای در انصارٌان االسالم حجت اقدامات و ها تالش از همچنٌن قم علمٌه حوزه مدرس

 .کرد ٌاد توانا خطٌبی عنوان به وی

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری اٌسنا

39/63/06 

 : جهرمً کرٌمً هللا آٌت

  شود نمً کهنه هٌچگاه( ع)سٌدالشهداء نهضت

 

 چنانکه شود، نمً کهنه هٌچگاه( ع)سٌدالشهداء نهضت: گفت قم علمٌه حوزه استاد ٌك

  شعارهاي که کنٌم مً مشاهده خاورمٌانه منطقه عرب کشورهاي اخٌر تحوالت در 

 . هاست قٌام آن اصلً شعارهاي از «الذله من هٌهات» چون عاشورا نهضت

 محل در حسٌنً حماسه علمً کنگره در امروز صبح جهرمً، کرٌمً هللا آٌت ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري گزارش به

 . است بشرٌت تارٌخ حرکت مإثرترٌن عاشورا نهضت: داشت اظهار قم،( ع)بٌت اهل علوم جهانً مرکز هاي هماٌش سالن

 اي گونه به گذاشت؛ برجاي خود از را تؤثٌر بزرگترٌن داشت که خاصً هاي وٌژگً به توجه با( ع)حسٌن امام نهضت: افزود وي

 . کنند مً الگوگٌري آن از ها انقالب بخش رهاًٌ هاي حرکت که

 . است قٌام اٌن از گرفته الهام است، گرفته صورت عاشورا قٌام از بعد که هاًٌ حرکت نوع: داد ادامه قم علمٌه حوزه استاد

 اقرار باشد، داشته الهً و معنوي هاي نهضت پٌرامون اي مطالعه مختصر و بٌنش اندک هرکس: کرد اضافه جهرمً کرٌمً

 . نداشت را( ع)حسٌن امام نهضت و حرکت قدرت الهً، و معنوي هاي نهضت از کدام هٌچ که کند مً

 در که باشد، داشته اثرگذاري نظٌري بً حد تا توانست دلٌل اٌن به عاشورا: گفت خاورمٌانه منطقه اخٌر تحوالت به اشاره با وي

 . داشت قرار( ع)علً بن حسٌن چون نظٌري بً و آسمانً شخصٌت الهً، نهضت و انقالب اٌن رأس

( ع)حسٌن امام قٌام بررسً و عاشورا حادثه به توجه و نگاه بر کهنگً هٌچگاه که کرد کاري متعال خداوند: گفت جهرمً کرٌمً

 . شود مً بٌشتر بزرگ حقٌقت اٌن واقعً درک براي عطش روز به روز بالعکس حتً و نشٌند نمً

 برگزاري: داشت اظهار حسٌنً، حماسه علمً کنگره برگزاري در انصارٌان والمسلمٌن االسالم حجت هاي فعالٌت به اشاره با وي

 . دارد فراوان تشکر و تقدٌر جاي حسٌنً حماسه علمً کنگره

 عالم اٌن ارزشمند کتب احٌاي: گفت هم اي کمره علً مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت به اشاره با جهرمً کرٌمً

 . است اسالم و( ع)حسٌن امام نهضت شناساًٌ به بزرگ خدمتً وارسته،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهر شب

39/63/06 

 گلپاٌگانی؛ صافی هللا آٌت پٌام با

 کرد کار به آغاز قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره

 

 صافی هللا آٌت حضرت پٌام با حسٌنی حماسه علمی کنگره ـ رسا خبرگزاری

 .شد آؼاز قم مقدس شهر در ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت از تجلٌل هدؾ با و گلپاٌگانی 

 گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ هللا آٌت حضرت پٌام با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره رسا، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 .شد آؼاز قم السالم علٌهم بٌت اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد مراجع از

 شخصٌت از( س) زهرا فاطمه طاهره صدٌقه حضرت شهادت تسلٌت با خود پٌام از بخشی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت

 .کرد تجلٌل ای کمره خلٌل مٌرزا حاج مرحوم

 مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی: است آورده خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن

 حاج آقای هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار

 دوره ٌک و داشت خاص خلوص حسٌنی آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل به ارادت و والٌت در که بود ای کمره هللا خلٌل مٌرزا

 .نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به کتاب

 نٌاز امروز: کرد تاکٌد موسسه اٌن های فعالٌت از گزارشی در شٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر پٌمان آٌت گزارش، اٌن اساس بر

 درباره بٌشتری تحقٌقات اندٌشمندان و محققان است ضروری و ٌافته فزونی حسٌن امام بخش الهام مکتب و عاشورا فرهنگ به

 .دهند انجام قٌام اٌن

 همچنٌن و انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم، علمٌه حوزه خارج درس اساتٌد از جهرمی کرٌمی هللا آٌت افزاٌد، می گزارش اٌن

 .کرد خواهند سخنرانی کنگره اٌن در نٌز ای کمره خلٌل حاج هللا آٌت مرحوم فرزند

 عنصر جلدی اثرهشت از رونماٌی عاشورا، واقعه تبٌٌن موضوع با علمی تخصصی مٌزگرد برگزاری است، ذکر به الزم

 های برنامه دٌگر از ربانی عالم اٌن علمی مقام و شخصٌت از تجلٌل در ای کمره مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم تالٌؾ شجاعت،

 . داشت خواهد ادامه نٌز امروز عصر تا که است قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری مهر 

33/63/06  

  شد اعالم زهرا حضرت سوگواری اٌام مناسبت به سٌما های برنامه وٌژه

 

 ا ام شامخ مقام هاٌی برنامه وٌژه با سٌما های شبکه( س) زهرا فاطمه حضرت عالم دو بی بی شهادت اٌام در

 . دارند می پاس را بٌها

 مرثٌه و مداحان از سلحشور مهدی و موسوی محمد سٌد ارضی، منصور حاج مٌزبان ٌک شبکه مهر، خبرگزاری گزارش به

 رحٌم و عابدی منفرد، نظری باقری، مٌر مهدی سٌد خاتمی، احمد سٌد االسالم حجج و( ع) طهارت و عصمت بٌت اهل سراٌان

 .است راستی زهرا و ازؼدی پور

 ،( س) زهرا حضرت شهادت روز و شب در مذهبی مناسب سٌنماٌی فٌلم و تلوٌزٌونی فٌلم پخش بر عالوه شبکه اٌن است قرار

 . دهد پوشش تهران تٌر هفت مٌدان در را ابٌها ام سوگواران عزاداری

 سعٌد حاج مداحی از شبکه اٌن و است سٌما دو شبکه های برنامه وٌژه موضوع"  قرآن و خانواده ،( س) زهرا حضرت"

 رجبی حسٌن محمد و سوند عال خانم و انصارٌان حسٌن و نقوٌان االسالم حجج سخنرانی و نوجوان مداحان و مطٌعی ، حدادٌان

 . است مند بهره دوانی

 دٌگر از مربوط های گزارش تهٌه و مدارس و کودکان عزاداری وپخش مذهبی های انٌمٌشن و سٌنماٌی فٌلم ٌا تلوٌزٌونی فٌلم

 . است( س) حسٌنٌن مادر شهادت اٌام مناسبت به سٌما دو شبکه های برنامه

 و کنند می سراٌی مرثٌه سٌما سه شبکه در که اند( ع) بٌت اهل مداحان از سماواتی و مٌرداماد مهدی ، طاهری رضا محمد حاج

 عبد حاج خانم و پور فرهمند دکتر خانم ، قنبری... ا حشمت همراه به کازرونی و طباطباٌی مهدی سٌد ، پناهٌان االسالم حجج

 . اند اٌام اٌن در سه شبکه هاٌی برنامه وٌژه سخنرانان الباقی

 .است شبکه اٌن کار دستور در نٌز سٌنماٌی فٌلم ٌا تلوٌزٌونی فٌلم و مستند ، محور گفتگو های برنامه

 و عابدی... ا ماشاء و ترابی... ا ذبٌح ، بختٌاری ابوالفضل سازور، حسٌن حاج سراٌی مرثٌه و مداحی با سٌما چهار شبکه

 را( س) مرضٌه زهرای شهادت اٌام الهی آٌت دکتر خانم و دٌنانی دکتر همراه به جاودان و نٌا فاطمی االسالم حجج سخنرانی

 .دارد می گرامی

 مناسبت اٌن به تهران شبکه در نٌز زاده نٌلچی خانم و نژاد هاشمی ، ماندگاری ، عالی ، ثمری مرادی، شهاب االسالم حجج

 .کنند می سخنرانی

 پخش و(" س) والٌت همسر" موضوع با ترکٌبی های برنامه پخش ، ها برنامه در( س) زهرا حضرت زندگانی سبک به توجه

 . است شبکه اٌن کار دستور در نٌز( ع) حسنی عبدالعظٌم حضرت حرم و تهران هٌئات عزاداری مراسم

 حجج و الرٌجانی صادق... ا آٌت سخنرانی و قربان حاج ، فاطمه بنی مجٌد ، آهنگران صادق حاج مداحی با نٌز آموزش شبکه

 . پٌوندد می خود سوگوار بٌنندگان جمع به ، عادل حداد ؼالمعلی دکتر همراه به رفٌعی دکتر ، مٌرباقری محسن االسالم

 والٌتی والٌت، روٌکرد با( س) زهرا حضرت شامخ مقام تبٌٌن درباره گفتگوها و مٌزگردها ، مجلسی قرائات قرآنی، سخنرانی

 مبلؽه بانوان و زنان با گفتگو شناسی، فاطمه حوزه در ارزنده آثار و کتب معرفی ، امروز جامعه برای آن بازخوانی و پذٌری

 اٌام در سٌما معارؾ و قرآن شبکه های¬برنامه ترٌن مهم از چٌنی احمد حاج مداحی همراه به( س) زهرا حضرت فضاٌل درباره

 .کند می پخش را قم و مشهد مقدس شهرهای عزاداری مراسم شبکه اٌن.است( س) قرآن کوثر شهادت

 را سخنرانی و مداحی و" قرآن در زن کرامت"  موضوع با ای برنامه ، تامٌنی های برنامه بر عالوه نٌز جم جام های شبکه

 در عزاداری مراسم از را هاٌی گزارش و است گرفته نظر در جهان سراسر در( س) نبوت دخت شهادت اٌام عزاداران برای

 .کند می پخش کشور از خارج در رهبری معظم مقام های نماٌندگی و اسالمی مراکز

 

 9ٔ ٌکشنبه تا اردٌبهشت 0ٔ چهارشنبه از( علٌها... ا سالم) زهرا حضرت شهادت مناسبت به سٌما های برنامه وٌژه است گفتنی

 .شد خواهد پخش اٌران اسالمی جمهوری سٌمای از 8ٓ اردٌبهشت

  

 

 

 

 



 رجا نٌوز 

63/63/06  

  حسٌنی حماسه کنگره تخصصی مقاالت انتخاب

 

  هئٌت ، الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز از نقل به رجانٌوز گزارش به

 ارائه جهت داخلی بخش در را برتر مقاله 0ٔتعداد حسٌنی حماسه کنگره علمی

 . هستند مقاالت فراخوان و درٌافت حال در نٌز الملل بٌن بخش در همچنٌن و نموده انتخاب حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره در 

 اسالمی موسسه و قم الشٌعی دارالمعارؾ فرهنگی موسسه توسط حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره اٌن:  افزاٌد می گزارش اٌن

 محرم ماه در دانشگاه و حوزه فضالی و محققن از جمعی همکاری با و الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و تهران هداٌت

 .گردد می برگزار قم و تهران در جاری سال

 : افزود مطلب اٌن بٌان با قم الشٌعی دارالعرفان موسسه عامل مدٌر

 است ای کمره خلٌل مٌرزا مرحوم العظمی هللا آٌت حضرت شٌعی بزرگوار عالم عاشوراٌی آثار احٌاء کنگره اٌن مهم اقدامات از

 القدر جلٌل عالم اٌن عاشورای روز و شب ٌک تحقٌقی و ارزشمند کتاب و شجاعت عنصر عنوان تحت ، جلدی 6 مجموعه که

 .است گرفته قرار نشر و چاپ برای سازی آماده و تحقٌق دست در اکنون هم

 بٌن کنگره برنامه در برجسته پژوه عاشورا ٌک عنوان به ربانی عالم اٌن علمی شخصٌت از تجلٌل مراسم:  داد ادامه اٌشان

 . گردد می برگزار انصارٌان حسٌن استاد حضرت رٌاست به کنگره اٌن و است شده لحاظ حسٌنی حماسه المللی

 رئٌس و علمٌه حوزه  ادٌان انجمن رئٌس صاحبی جواد محمد استاد را کنگره اٌن علمی هئٌت مسئولٌت:  افزود پاٌان در وی

 . دارند عهده بر کشور پژوهان دٌن شورای سابق

 تلفن شماره و 6ٕ پالک – 8ٔ کوچه – دورشهر خٌابان – قم آدرس به کنگره اٌن از اطالع جهت توانند می عالقمندان

 . نماٌند مراجعه  info@erfam.ir الکترنٌک پست و 1ٕٔٓ-66ٖ1ٖ16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا 

60/63/06  

   حسٌنی حماسه كنگره تخصصی مقاالت انتخاب

 

 . شد برگزٌده حسٌنی حماسه كنگره برتر مقاالت: اندٌشه گروه

  مركز عمومی روابط از نقل به( اٌكنا) اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 حماسه كنگره در ارائه جهت در را برتر مقاله 0ٔ تعداد حسٌنی حماسه كنگره علمی هئٌت ، الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی ـ علمی

 . است كرده انتخاب حسٌنی

 دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مركز و تهران هداٌت اسالمی مإسسه و قم الشٌعی دارالمعارؾ فرهنگی مإسسه توسط كنگره اٌن

 . شود می برگزار قم و تهران در جاری سال محرم ماه در دانشگاه و حوزه فضالی و محققان از جمعی همكاری با و الشٌعی

 تحت جلدی 6 مجموعه كه است ای كمره خلٌل مٌرزا مرحوم العظمی هللا آٌت عاشوراٌی آثار احٌاء كنگره اٌن مهم اقدامات از

 دست در اكنون هم القدر جلٌل عالم اٌن قلم به «عاشورا روز و شب ٌك» تحقٌقی و ارزشمند كتاب و «شجاعت عنصر» عنوان

 . دارد قرار نشر و چاپ برای سازی آماده و تحقٌق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا 

63/61/06  

   اإلنجلٌزٌة باللغة الكرٌم للقرآن" انصارٌان حسٌن" ترجمة نشر..  قرٌبا  

 

  القرآن ترجمة نشر عن للنشر" إكرام" دار مإسسة مدٌر أعلن: اٌكنا ـ طهران

  هذا ترجمة أن مإكداا  «انصارٌان حسٌن» الشٌخ كتبها الفارسٌة باللؽة الكرٌم

 . قرٌباا  اإلنجلٌزٌة باللؽة تصدر الثمٌن األثر

 الترجمة حول( IQNA) العالمٌه القرآنٌة األنباء لوكالة خاص حدٌث فً للنشر إكرام دار مإسسة مدٌر ،«محمدي ناصر» وقال

 سٌتم و" طه  عثمان" بخط آٌاته طباعة تمت مصحؾ بمنهج«انصاري حسٌن» الشٌخ كتبها الترجمة هذه إن: الكرٌم للقرآن الجدٌدة

 . قرٌباا  اإلنجلٌزٌة باللؽة الترجمة مع نشره

 المرحلة، هذه إنهاء بعد ان مإكداا  النهائٌة التعدٌالت اجراء مرحلة فً واآلن تعرٌبها تم الكرٌم القرآن من الطبعة هذه أن إلً وأشار

 . األسواق فً للبٌع ونشره األثر هذا طباعة ستتم

 . اإلنجلٌزٌة اللؽة إلً األثر هذا ترجمة عن معلناا  الوقت من شهور وخمسة عام من أكثر أخذ طه  عثمان بخط األثر هذا كتابة إن وقال

 نمط علً الكمبٌوتري بالخط كتب الذي المصحؾ هذا ان للنشر إكرام دار مإسسة مدٌر محمدي، ناصر صرح النهاٌة، وفً

 مرحلة من ٌنتهً ان بعد له الملحقة الصفحات من عدد الً باإلضافة طباعته ستتم بالتذهٌب زٌن وقد صفحة 2ٔ2 فً طه  عثمان

 . النهائٌة التعدٌالت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازتاب اخبار 

39/63/06  

 حسٌنی حماسه علمی کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

  

  فرنقی هللا خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم: کرد تصرٌح حسٌنی حماسه علمی کنگره به پٌامی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت

 .داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در ی کمره

 : است شرح اٌن به پٌام متن

  الرحٌم الرحمن هللا بسم  

ث الا »   ةا  م  لِم  ةا  ک  ب  ٌِّ ة   ط  ر  ش ج  ة   ک  ب  ٌِّ ا ط  ابِت   أ ْصل ه  ا ث  ه  ف ْرع  اِء، فِی و  م  ا ت ْإتِی السَّ ل ه  ا بِإِْذنِ  ِحٌن   ک لَّ  أ ک  ه  بِّ   «ر 

 قطب مقّدس محضر به والثناء الّتحٌة آالؾ علٌها الزهراء فاطمة طاهره صدٌقه حضرت مظلومانه شهادت تعزٌت و تسلٌت با  

ٌّة حضرت امکان عالم  . السالم علٌهم البٌت اهل دوستداران و شٌعٌان همه به و الفداء له العالمٌن ارواح االعظم هللا بق

 تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در  

 و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن باشد می ما اختٌار در که کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده

 اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و جنّ  و مالئکه و کهکشانها و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم

 و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد، قرآن بر آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه ی کلمه اطالق

 طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در. دارد ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن

ٌّبه ی خمسه آنها از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ «السماء فی فرعها و ثابت اصلها  و ط

ٌّة حضرت و سلّم و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص  و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 . باشند می اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه

  األقوی بالسبب أخراه فی تمسک مخلصا الودّ  اصفاهم من القوم هم  

  تتلی آٌاتهم و ت روی محاسنهم مناقباا  العالمٌن فاقوا القوم هم  

ٌّبات کلمات اٌن از السالم علٌه الحسٌن عبدهللا أبی موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت         الهی معانی به مشحون ط

 آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است اآلٌات أعظم و الکلمات أعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی عظٌمه حقاٌق و

 آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة همه حضرت

 .. است، بزرگواران

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلکه جهان آٌندة ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به افشانی نور مرکز کلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه ی شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که ط

 هزاران است، خاص و عام استفاده مورد و افزونتر بروز روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 نوشتند بود السالم علٌه سٌدالشهداء مبارک وجود آن اعظم که عظٌمه کلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و کتاب مٌلٌونها بلکه و

 . گوٌند می همه و سراٌند می و گوٌند می و نوٌسند می و مسرورند و سرودند و گفتند و

  آمد عبارت کاندر هزاران از است حرفی گفتند ٌار وصؾ کز نهاٌت بی شرح اٌن  

 در و باشد می ها عزاداری و ها خوانی روضه و ها سخنرانی و اشعار همٌن و مقاالت و کتابها همٌن طٌبه کلمه مصادٌق از  

ٌّبه کلمه خود که حال عٌن  . است عاجز آن توصٌؾ از زبان که هستند ای نورٌه طٌبه کلمه آن ثمرات اند، ط

 واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی  

 بود ی کمره فرنقی هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ

 ٌک و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در که

 دردسترس و کمٌاب هاٌش نسخه که نفٌس کتاب اٌن. نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر بنام کتاب دوره

 خوانساری انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقای والمسلمٌن االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار عالقمندان

 دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالی توفٌق اٌن حقٌر. گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت

 . الطاهرٌن آله و محّمد بحقّ  الورود ٌوم السالم علٌه الحسٌن شفاعة ارزقنا اللّهم. نماٌم می عرض تبرٌک الشٌعی

  0ٖٕٔ/االولی جمادی/ٕٔ  

  صافی هللا لطؾ

 اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد مراجع از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره است، گفتنی  

 .شد آؼاز قم السالم علٌهم بٌت



  

 

 خبر گزاری اٌکنا 

30/63/06  

   مجازی فضای در انصارٌان االسالم حجت آثار مجموعه الكترونٌك نسخه ارائه

 

  در «انصارٌان حسٌن» آثار مجموعه: پور حسٌن ستار/  افتخاري خبرنگاران گروه

  كاربران اختٌار در انگلٌسی و عربی فارسی، های زبان به و الكترونٌك كتاب قالب

 . گرفت قرار

 دارالمعارؾ مإسسه الملل بٌن امور و عمومی روابط از نقل به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری افتخاری خبرنگار گزارش به

 از خارج و داخل از مخاطبان متعدد های درخواست به اشاره با الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌرعامل «پٌمان آٌت» الشٌعی،

 قرار كاربران اختٌار در «انصارٌان حسٌن» آثار مجموعه الكترونٌك نسخه اسالمی معارؾ تبٌٌن و نشر جهت به و كشور

 . گرفت

 و شروح ها، ترجمه موضوعات در آثار اٌن: گفت و كرد ذكر صفحه هزار 9ٕ در و جلد ٕٔٔ را شده ارائه آثار مجموعه وی

 های زبان به كتب ساٌر همچنٌن و مرتبط كتب و اشعار دٌوان اجتماعی، عقاٌد، و اصول اخالق، حكمت، و عرفان تفاسٌر،

 . است شده ارائه خارجی

 دٌگر از را انصارٌان حسٌن شٌخ آثار ساٌر عرضه همچنٌن و آتی در شده ارائه آثار نحوه بخشی كٌفٌت و توسعه پٌمان،

 . كرد عنوان خصوص اٌن در مإسسه اٌن های برنامه

 نشانی به انصارٌان حسٌن االسالم حجت دفتر رسانی اطالع پاٌگاه به آثار از مندی بهره جهت توانند می مندان عالقه شود، می ٌادآور

 . كنند مراجعه تؤلٌفات بخش WWW.ERFAN.IR الكترونٌكی

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری ابنا 

39/63/06  

 است عاشورا جاودانگی موجب( ع)حسٌن امام نظٌر بی اخالص:جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 

 ا اٌن خداوند تا شد سبب( ع) سٌدالشهدا نظٌر بی اخالص: علمٌه حوزه فقه خارج درس استاد

 . ننشٌند آن بر فرسودگی و کهنگی ؼبار هرگز تا برساند جاٌی به را نقالب

  علمی كنگره در ،"جهرمی كرٌمی علی هللا آٌت"  ـ ابنا ـ( ع)بٌت اهل خبرگزاری گزارش به

  به را آن سرنوشت خداوند تا شد سبب( ع)حسٌن امام نظٌر بی اخالص: گفت حسٌنی حماسه

 .ننشٌند آن بر فرسودگی و کهنگی ؼبار قٌامت تا که دهد قرار ای گونه

 بر اسالمی جوامع در را تاثٌرات ترٌن بزرگ تا شد سبب داشت خود با كه ای وٌژه امتٌازات با( ع)حسٌن امام نهضت: افزود وی

 .گذارد جا

 مطالعه ومختصر باشد ای اندٌشه اندك دارای كه كسی هر كه است مطلب اٌن بر گواه ها انسان وجدان: داد ادامه كرٌمی هللا آٌت

 اندازه اٌن به انقالبی هٌچ كه دارد امر اٌن بر اعتراؾ وجودش عمق از باشد داشته ومعنوی بخش رهاٌی حرکت اٌن پٌرامون

 .نداشت کار آؼاز همان از مختلؾ طوائؾ در را واثرخود نفوذ

 تمام نوعی به كه انداخت راه به را والهی معنوی انقالب ترٌن مهم( ع) حسٌن امام وقٌام نهضت: گفت علمٌه حوزه استاد

 . است نهضت اٌن از گرفته نشؤت دهد می رخ اسالمی جوامع سرتاسر در قٌام اٌن از بعد كه هاٌی حركت

 هٌچ تارٌخی وجدان حكم به ولی است اسالمی درجوامع تاثٌراتی دارای خودش باماهٌت مطابق انقالبی هر: گفت جهرمی كرٌمی

 . ندارد وجود تارٌخ در( ع) حسٌن امام قٌام اثرگذاری به قٌامی

 مردان و زنان مٌان در قٌام اٌن:   اظهارداشت است كرده بخشی ثمر به شروع آؼاز از قٌام اٌن اٌنكه بٌان با علمٌه حوزه استاد

 .  ساخت متحول را دشمنان های قلب حتی و بود گذار تاثٌر وجوانان

 و هزار از بعد حتی كه گذاشت ها دل در تاثٌری چنان امام سازنده حركات و( ع)حسٌن امام آسمانی سخنان: افزود وی

 . كنند می اٌستادگی ها طاؼوت برابر در( ع)حسٌن امام شعاٌر و قرآن از پٌروی به و شده انداز طنٌن عرب دنٌای در چهارصدسال

 آسمانی شخصٌت بودن راس رادر اسالم دنٌای در اٌشان قٌام و( ع)حسٌن امام تاثٌرگذاری علت جهرمی كرٌمی هللا آٌت

 همه مقاومت با كه( ع)حسٌن امام باوفای اصحاب چون كسانی وجود: داد وادامه کرد عنوان( ع) علی بن حسٌن مانند نظٌری وبی

 . باشد تاثٌرگذار اسالمی دنٌای سراسر در قٌام اٌن تا شد سبب كردند فدا سٌدالشهدا برای را خود چٌز

 تا شد سبب( ع)حسٌن امام نظٌر بی اخالص: گفت(ع)حسٌن امام قٌام تاثٌرگذاری عامل سومٌن به اشاره با علمٌه حوزه استاد

 .نٌابد راه آن دامان به هرگز فرسودگی و كهنگی تا كه برساند جاٌی به را انقالب اٌن خداوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخبار اٌران 

31/63/06 

 (ع)حسٌنی حماسه کنگره در پژوهی عاشورا آثار از رونماٌی

 

  برگزاری با همزمان پژوهی عاشورا اثر سه رونماٌی از الشٌعی المعارؾ دار موسسه مدٌر

 . داد خبر حسٌنی حماسه علمی کنگره

  اٌن اعالم با خبرنگاران جمع در" پٌمان آٌت" ـ  ابنا ـ( ع) بٌت اهل خبرگزاری گزارش به 

 آن خود زندگی در که است" ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت" مرحوم اثر ترٌن ارزشمند ،"شجاعت عنصر" مجموعه: گفت خبر

 مورد اثر اٌن مرگشان، از پس متؤسفانه ولی اند، پرداخته ها شخصٌت و عاشورا نهضت بررسی به آن در و کردند تدوٌن را

 .شد خواهد رونماٌی آن از کنگره برگزاری روز در که است آثاری از ٌکی بود، گرفته قرار توجهی بی

 پژوهشی، های فعالٌت و مطالعه سال دو با و است پرداخته ارزشمند اثر اٌن احٌای به الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه: داد ادامه وی

 .سازد منتشر جلدی هشت ای مجموعه در و احٌا را آن توانسته

 پنجاه از بٌش گذشت با که دارد ادبٌاتی ای کمره مرحوم: داشت اظهار خود، آثار در ای کمره هللا آٌت خاص ادبٌات به اشاره با وی

 اثر، اٌن احٌای روند در نموده تالش الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه  رو اٌن از است؛ جذابٌت دارای هم هنوز آن، تؤلٌؾ از سال

 .دهد تؽٌٌر را کتاب نگارش ادبٌات کمتر

 حماسه علمی کنگره در که کرد معرفی کتابی دٌگر را" عاشورا روز و شب ٌک" کتاب الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 عنصر مجموعه همان از ای چکٌده که است ای کمره هللا آٌت مرحوم تؤلٌؾ دٌگر کتاب، اٌن: گفت شود، می رونماٌی( ع)حسٌنی

 .است پرداخته عاشورا روز و شب وقاٌع تحلٌل و تبٌٌن به و است شجاعت

 و جلدی هشت مجموعه اٌن در که است هاٌی وٌژگی ترٌن مهم از شٌعه، اسناد ترٌن مستند بر بودن متکی: کرد خاطرنشان وی

 .دارد وجود" عاشورا روز و شب ٌک" کتاب

 عاشوراپژوهی درباره مقاله دوٌست به نزدٌک از ای گزٌده ،("ع)حسٌنی حماسه ملی کنگره مقاالت مجموعه" کتاب: افزود پٌمان

 .شد خواهد رونماٌی آن از کنگره روز و دهد پاسخ عاشورا نهضت درباره که شبهاتی و سإالت از بسٌاری توانسته که است

 پاٌگاه: گفت حسٌنی، حماسه علمی کنگره اٌنترنتی سامانه فعالٌت به اشاره با پاٌان در الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 در و اندازی راه الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه توسط  www.hamaseh.netآدرس به( ع)حسٌنی حماسه کنگره رسانی اطالع

 .دهد می قرار کاربران اختٌار در را عاشوراپژوهی منابع از بسٌاری و است فعال مجازی فضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌرنا 

39/63/06  

 : قم علمٌه حوزه استاد

  كرد تبدٌل نورانً روز به را بشر حٌات ظلمانً شب عاشورا، نهضت

 

  را بشر حٌات ظلمانً شب عاشورا، در( ع) حسٌن امام قٌام: گفت قم علمٌه حوزه استاد - قم

 .  كرد تبدٌل نورانً روز به

 تصرٌح حسٌنً حماسه علمً كنگره در ٌكشنبه روز'  خوانساري انصارٌان حسٌن'  المسلمٌن و االسالم حجت اٌرنا، گزارش به

 . نٌست شدنً خاموش اي وسٌله هٌچ با( ع) الحسٌن عبدهللا ابا قٌام نور: كرد

 جوامع در را فكري بٌداري منبع دشمن  :داشت اظهار و كرد توصٌؾ بخش الهام را عاشورا فرهنگ و حسٌن امام مكتب وي،

 . كرد پٌدا درخشش كربال از كه است نوري بٌداري، اٌن منبع است؛ فهمٌده اسالمً و شٌعً

 حركت ها، حركت اٌن همه منبع و منشا كه هستٌم اسالمً كشورهاي در تؽٌٌراتً و تحوالت شاهد امروزه: افزود انصارٌان

 . است عاشورا روز در وفاٌش با ٌاران و( ع) الشهدا سٌد خواهانه آزادي و طلبانه عدالت

 الهام جز چٌزي اسالمً كشورهاي در مسلمانان فكري بٌداري منبع كه است رسٌده حقٌقت اٌن به دشمن: كرد اضافه انصارٌان

 . است مبارزه حال در بزرگ حقٌقت اٌن با رو اٌن از نٌست؛ كربال حادثه از گٌري

: كرد تصرٌح(  س) فاطمه حضرت شهاد اٌام فرارسٌدن به اشاره با خود سخنان ادامه در حسٌنً حماسه علمً كنگره رٌٌس

 . است اسالم گرامً پٌامبر زبان ،(س) زهرا حضرت شخصٌت بٌان براي زبان ترٌن عالمانه

 كرد، نمً خلق را( ع) علً امام خداوند اگر كه بود اي اندازه به( س) فاطمه حضرت وجودي ارزش: داشت ابراز وي

 . كردند نمً موافقت دٌگري شخص با( س) زهرا حضرت ازدواج با گاه هٌچ( س) پٌامبراسالم

( س)زهرا حضرت به ظلم: داشت اظهار شد،( س) زهرا حضرت به( س)پٌامبر رحلت از بعد كه هاًٌ ظلم به اشاره با انصارٌان

 . سوزند مً او ؼم در همواره شٌعٌان دلٌل همٌن به و بود هستً حقاٌق و قرآن الهً، انبٌاء تمام به ظلم بلكه نبود، زن ٌك به ظلم

 حادثه دقٌق و علمً بررسً در اي كمره علً مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً هاي تالش به اشاره با خود سخنان پاٌان در انصارٌان

 كمره هللا آٌت كرد،( ع)حسٌن امام حركت معرفً وقؾ را خود كه افرادي از ٌكً: كرد تصرٌح ،(ع)حسٌن امام حركت و عاشورا

 . درآورد تالٌؾ به را'  شجاعت عنصر'  جلدي هشت موسوعه توانست و بود اي

 امام قٌام اهداؾ تبٌٌن و اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت از تجلٌل هدؾ با حسٌنً، حماسه علمً كنگره

 . داشت خواهد ادامه عصر تا و شد آؼاز قم( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در امروز صبح از( ع) حسٌن

 پٌامبر گرامً دخت شخصٌتً ابعاد بٌان به پژوهشگران و اندٌشمندان حوزوي، و دٌنً برجسته هاي شخصٌت مراسم اٌن در

  ٕ/ك. كردند ارائه خصوص اٌن در نٌز تخصصً مقاالت و پرداختند ، ص)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌکنا 

60/63/06  

 :انصارٌان  االسالم حجت

   بود ناب اسالم احٌاگر قرآن تعالٌم به توسل با مطهری شهٌد

 

  شناخت مطهری شهٌد وٌژگی ترٌن مهم اٌنكه بر تاكٌد با انصارٌان االسالم حجت: اجتماعی و سٌاسی گروه

 ا ،(ع)بٌت اهل و قرآن تعالٌم به توسل و انحرافی های مكتب با مبارزه با اٌشان: كرد خاطرنشان بود، زمان

 . بودند ناب اسالم حٌاگر

   كشوری برجسته خطٌب «انصارٌان حسٌن» شٌخ االسالم حجت

 در كشوری، برجسته خطٌبان از «انصارٌان حسٌن» شٌخ االسالم حجت مركزی، شعبه( اٌكنا) اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 استانداری( ص)اعظم پٌامبر سالن در ماه اردٌبهشت 2 شنبه، سه امروز مركزی استان فرهنگٌان و مدٌران حضور با كه مراسمی

: كرد تصرٌح ، است داده قرار ها انسان برای سرمشق و الگو بهترٌن عنوان به را الهی انبٌاء خداوند كه اٌن بٌان با شد، برگزار

 . بودند آنان های گرفتاری رفع و وقت فوت بدون مردم به خدمت عاشق خود مدٌرٌتی جاٌگاه در انبٌاء تمامی

 بودن انسان در ٌا و هستند تو دٌنی برادر ٌا مردم»: فرماٌد می كه اشتر مالك به خطاب( ع)علی حضرت عهدنامه به اشاره با وی

 ای گونه به است حكومت مساله به( ع)علی امام مترقی روٌكرد دهنده نشان روشنی به نامه اٌن: كرد تصرٌح ،«هستند تو نوع هم

 رابطه مردم، حقوق اسالمی، حاكم اسالمی، حكومت های وٌژگی است، اٌشان اسالمی اساسی قانون نوعی به كه نامه اٌن در كه

 . است شده بٌان مردم با دولت

 و باشند مردم عاشق باٌد كشد، می دوش به را اسالمی پاك كلمه كه حكومتی در مدٌران اٌنكه بر تاكٌد با انصارٌان االسالم حجت

 مردم مشكالت رفع جهت در را خود تالش تمام باٌد مدٌران: اظهاركرد كنند، حفظ خود به مراجعه هنگام در را مردم كرامت

 . نورزند تاخٌر راستا اٌن در و گٌرند كار به

 به خطاب معلم هفته و «مطهری مرتضی» شهٌد استاد خاطره و ٌاد گرامٌداشت ضمن خود سخنان از دٌگری بخش در وی

 . هستٌد انسان علمی حٌات احٌاگر و زمٌن روی در خداوند جانشٌن عنوان به شما: گفت معلمان،

 با مبارزه با اٌشان: كرد خاطرنشان بود، زمان شناخت مطهری شهٌد وٌژگی ترٌن مهم اٌنكه بر تاكٌد با انصارٌان االسالم حجت

 . بودند ناب اسالم احٌاگر ،(ع)بٌت اهل و قرآن تعالٌم به توسل و انحرافی های مكتب

 به اسالمی ناب های ارزش انتقال به مطهری آثار مطالعه با كرد توصٌه استان فرهنگی جامعه به كشوری برجسته خطٌب اٌن

 . بپردازند جوان و نوجوان نسل

 بحرٌنی، شاعره رساندن شهادت به در بحرٌن در خلٌفه آل و سعود آل جناٌات به اشاره با پاٌان در انصارٌان االسالم حجت

 فرهنگ با كه هنگامی كه بدانند دنٌا سراسر در مسلمانان و رسٌد جاودانگی به خود رسالت انجام با شاعره اٌن: كرد خاطرنشان

 . ندارد را آن با مقابله ٌارای كس هٌچ كه آورد خواهند دست به قدرتی و ارزش شوند آمٌخته( ع)بٌت اهل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری فارس 

31/61/06  

 :انصارٌان

 شد گمراهً از مردم عالج ماٌه پٌامبر بعثت

 

  ؼفلت از مردم عالج ماٌه پٌامبر بعثت: گفت انصارٌان حسٌن االسالم حجت: فارس خبرگزاري

 .شد متحرك مردگان به مجدد حٌات بخشٌدن و گمراهً و

 جمعه نماز هاي خطبه از پٌش سخنان در امروز ظهر انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت همدان از فارس خبرگزاري گزارش به

 و گمراهً و ؼفلت از مردم عالج ماٌه پٌامبر بعثت كه دارد نكته اٌن به اشاره جمعه سوره در خداوند: داشت اظهار همدان

 . شد متحرك مردگان به مجدد حٌات بخشٌدن

 نازل"  جمعه" نام به كرٌم قرآن در را اي سوره روز اٌن ارزش دادن نشان براي و جمعه روز احترام به خداوند: داد ادامه وي

 با هماهنگ نٌز آنها تا كند مً دعوت بندگانش از جهان، موجودات همه تسبٌح به اشاره با سوره اٌن از بخش ٌك در و كرده

 . باشند داشته توجه خداوند نهاٌت بً كماالت به زمٌنً و آسمانً موجودات

 ها انسان دٌگر و شده حاصل عالم پروردگار نهاٌت بً كماالت به قلبً توجه سوره اٌن خواندن با لذا: كرد بٌان دٌنً عالم اٌن

 . كنند هزٌنه خداوند ؼٌر براي را هاٌشان نفس حتً و مال عمر، خود، كه دهند نمً اجازه هرگز

 برسند خداوند پٌشگاه در مقامً به صداقت و شرؾ ارزش، به ٌابً دست با توانند مً سوره اٌن از گرفتن پند با ها انسان: گفت وي

 ".  كنم هزٌنه خداوند مقدس وجود ؼٌر براي را جانم و قدرت عبادت، حٌات، وجود، از چٌزي نٌستم حاضر" بگوٌند كه

 و دوستً فرٌب هرگز تا دهد مً هشدار مسلمانان به خطاب خداوند جمعه مبارك سوره دٌگر هاي آٌه در: داد ادامه انصارٌان

 كردند شهٌد را انبٌاء گذشته دوران در پدرانشان كه بودند ٌهودٌان همٌن كه چرا نخورند، را انبٌاء قاتل و متجاوز هاي ملت محبت

 . دهند مً ادامه جهان مردم بر را خود ستم و ظلم نٌز امروز و

 برخً و كرده تحرٌؾ را بود شده نازل هداٌتشان براي خداوند جانب از كه را توراتً كتاب كه بودند ٌهودٌان اٌن: شد متذكر وي

 را خود كتاب و نكرده عمل آن به هرگز تاكنون كتاب اٌن نزول زمان از و گنجاندند خدا كتاب در بود خود سود به كه را اعمالً

 . دادند قرار سرشان پشت در

 كه داند مً االؼً همانند را عالمانشان خصوص به و ٌهودٌان اٌن قرآن در خداوند: كرد تصرٌح همدان نمازگزاران جمع سخنران

 . برساند خود به را سودي بارش از تواند نمً اما كند مً حمل را كتابً بار

 زمانً و كرده حفظ جمعه روز در را خود اجتماع تا خواهد مً مسلمانان از جمعه سوره كردن نازل با خداوند: گفت پاٌان در وي

 انسانٌت عالً درجات به تا بشتابند نماز اقامه براي همگً و برداشته دست تجارت و كار از شنوند مً را جمعه ظهر اذان كه

 . ٌابند دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری فارس 

39/63/06  

 :الشٌعً دارالمعارف تحقٌقاتً علمً مركز مدٌرعامل

 است تر ضروري دٌگري زمان هر از عاشورا به پرداختن امروز

 

 فرهنگ به پرداختن امروز: گفت الشٌعً دارالمعارؾ تحقٌقاتً علمً مركز مدٌرعامل: فارس خبرگزاري

 .دارد ضرورت گذشته از بٌش سٌدالشهدا قٌام هاي انگٌزه و علل اهداؾ، تفسٌر و تبٌٌن عاشورا، 

 حاج هللا آٌت مقام از تجلٌل هدؾ با كه حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر پٌمان آٌت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 زمانً حساس برهه در جدٌد هاي نسل: داشت اظهار شد، برگزار( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در كه اي كمره خلٌل مٌرزا

 . هستند نٌازمند سٌدالشهدا فرهنگ تبٌٌن به تارٌخ از دوره هر از بٌش

 علل اهداؾ، تفسٌر و تبٌٌن عاشورا، فرهنگ به پرداختن دارند، جهان سراسر در مسلمانان كه حساسً شراٌط در: داد ادامه وي

 موسسه در حسٌنً حماسه علمً كنگره دبٌرخانه: داشت بٌان پٌمان. است ضروري گذشته از بٌش سٌدالشهدا قٌام هاي انگٌزه و

 . شد تشكٌل قم علمٌه حوزه اساتٌد و اندٌشمندان از متشكل علمً شوراي و انصارٌان االسالم حجت رٌاست به شٌعً دارالعرفان

 خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم عاشوراپژوهً آثار احٌاي: شد ٌادآور الشٌعً دارالمعارؾ تحقٌقاتً علمً مركز مدٌرعامل

 و رسٌده چاپ به آثار اٌن كامل پژوهش و تحقٌق با و گرفت قرار اولوٌت در هستند شٌعه بزرگ اساتٌد و بزرگان از كه اي كمره

 . شد ارائه

 برگزٌده مقاله ٕٓٓ و ارسال دبٌرخانه به شد انجام گذشته سال سه در كه اي گسترده فراخوان اثر در مقاله 0ٕٓ: داشت بٌان وي

 . شد خواهند ارائه كنگره اٌن در كه رسٌد چاپ به منتخب مقاله ٕٓ و شدند تجلٌل

 شهادت سالروز در و افتاد تعوٌق به آنها انتشار و آثار محتواي در تجدٌدنظر دلٌل به صفر و محرم ماه در كنگره اٌن: گفت پٌمان

 . شد برگزار( س) زهرا حضرت

 علل، بتوانٌم تا باشد داشته تداوم باٌد شٌعً بزرگان آثار احٌاي: كرد تصرٌح الشٌعً دارالمعارؾ تحقٌقاتً علمً مركز مدٌرعامل

 هاي نسل به و كرده تبٌٌن آٌد مً حساب به اسالم گسترش و جامعه حٌات دٌن، حفظ براي كه را سٌدالشهدا قٌام اهداؾ و ها انگٌزه

 . كنٌم معرفً جدٌد

 عاشوراپژوهً برتر آثار از ٌكً كه شجاعت عنصر جلدي هشت موسوعه حسٌنً حماسه علمً كنگره در: كرد اضافه پٌمان

 . شود مً رونماًٌ عاشوراست، واقعه از بعد تشٌع تارٌخ

 سٌدالشهدا حٌات عاشورا، وقاٌع تحلٌل براي كه است هاًٌ مجموعه نظٌرترٌن كم از ٌكً اندٌشمندان نظر از اثر اٌن: كرد بٌان وي

 سال 1ٓ در اي كمره خلٌل عالمه توسط تارٌخ در سٌدالشهدا حركت تاثٌرات و عاشورا قٌام عوامل و علل بٌان و آن  اصحاب و

 . بود نشده احٌا تاكنون و رسٌده چاپ به بار ٌك تنها و شده تحرٌر گذشته

 و رسد مً چاپ به احٌا از بعد بار نخستٌن براي اثر اٌن: كرد اضافه الشٌعً دارالمعارؾ تحقٌقاتً علمً مركز مدٌرعامل

 . شود معرفً علمً و دٌنً جامعه به عاشوراپژوهً اصلً منابع از ٌكً عنوان به تواند مً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری آرٌا 

61/61/06  

 شود مً برگزار کرمان استان شهر 30 در کوثر مٌالد جشن

 

 والدت سالروز الثانً جمادي بٌستم رسٌدن فرا با همزمان - آرٌا خبرگزاري

 . شود مً برگزار کرمان استان شهر 8ٔ در بسٌج و سپاه سوي از کوثر مٌالد جشن( س)زهرا حضرت 

 زمان، همٌن در و شود مً برگزار بافت شهرستان ثارهلل حسٌنٌه در امروز شامگاه مراسم اٌن ، آرٌا خبرگزاري گزارش به

 مً جشن را خجسته مناسبت اٌن نٌز گلباؾ فدک کانون و راٌن االنبٌاي خاتم سالن در(س) زهرا حضرت قدسً ساحت ارادتمندان

 . گٌرند

 حسٌنٌه راور، کبٌر رابر،حسٌنٌه جامع حسٌنٌه جٌرفت، ابرار سالن بابک، شهر مصالي در چهارشنبه فردا کوثر، مٌالد جشن

 سالن عنبرآباد،( س) الزهرا سالن کوهبنان، هاشم بنً قمر حسٌنٌه بردسٌر، ثارهلل حسٌنٌه کهنوج،( ع)حسٌن امام تکٌه زرند، ثارهلل

 .شود مً برگزار بم شهداي مهدٌه و رودبار( س) الزهرا کوثر دبٌرستان

 منوجان الزمان صاحب مسجد و سٌرجان( ره) امام حسٌنٌه رفسنجان، ثارهلل حسٌنٌه ماهان، شهداي سالن نٌز خرداد 0 روز در

 .گٌرند مً جشن را( س)طاهره صدٌقه حضرت باسعات والدت اٌام

 در مراسم سخنران عنوان به انصارٌان حسٌن شٌخ حاج االسالم حجت حضور با و( خرداد1) کوثر مٌالد جشن است، گفتنً

 .شود مً برگزار ثارهلل حسٌنٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری مهر 

39/63/06   

 : داد خبر صاحبی

  حسٌنی حماسه هماٌش به مقاله 006 ارسال

 

  سوی از مقاله 00ٓ ارسال از حسٌنی حماسه علمی کنگره علمی دبٌر: مهر خبرگزاری - قم

 . داد خبر حسٌنی حماسه هماٌش در دانشگاه و حوزه محققان

  برگزاری حاشٌه در ٌکشنبه ظهر از بعد صاحبی محمدجواد قم، در مهر خبرنگار گزارش به

 الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی کنگره برگزاری اندٌشه: گفت خبرنگاران جمع در حسٌنی حماسه هماٌش

 .گرفت شکل پژوهشی مراکز از برخی همکاری با و هداٌت اسالمی موسسه و شٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی مرکز و

 محور ٖٓ در هماٌش فراخوان

 و علمی مراکز برای عاشورا قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در کنگره اٌن فراخوان: ابرازداشت وی

 .شد ارسال کشور های دانشگاه و پژوهشی

 بر عالوه و شد ارسال هماٌش به فراخوان زمان مدت در مقاله 0ٕٓ: کرد خاطرنشان فراخوان اٌن از استقبال به اشاره با صاحبی

 .بود نظٌر کم خود نوع در که شد سپرده برجسته استادان و محققان به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ آن

 موضوعات با برگزٌده مقاالت و شد برگزٌده رسٌده مقاالت از تعدادی: داشت تصرٌح حسٌنی حماسه علمی کنگره علمی دبٌر

 علمی کنگره در آنها از تعدادی که رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا حماسه به مربوط

 .است شده اراٌه عاشورا حماسه

 جلد 8 در ای کمره هللا آٌت آثار چاپ

 انجام های فعالٌت دٌگر از را ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت اثر عاشورا روز و شب ٌک و شجاعت عنصر های کتاب احٌای وی

 کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به جلد 8 در تحقٌق و پژوهش از پس اثر دو اٌن: داشت تصرٌح و برشمرد کنگره در شده

 .است

 در فهارس اٌن: افزود شد تهٌه نٌز آن فنی فهارس کتاب هشتم جلد قالب در شجاعت عنصر کتاب احٌای در اٌنکه بٌان با وی

 اشعار و عربی اشعار مکانها، قباٌل، اشخاص، اعالم ،(ع)معصومٌن و انبٌاء زٌارات، و ادعٌه رواٌات، آٌات، مانند بخشهاٌی

 .است شده تدوٌن و تهٌه فارسی

 هماٌش روز های برنامه

 جمله از علمٌه حوزه اساتٌد سخنرانی و مقاالت اراٌه عاشورا، روز و شب ٌک و شجاعت عنصر موسوعه از رونماٌی صاحبی

 صافی هللا آٌت پٌام با امروز صبح از کنگره اٌن: گفت و برشمرد کنگره روز های برنامه از را انصارٌان حسٌن االسالم حجت

 .ٌابد می خاتمه ؼروی ٌوسفی هللا آٌت سخنرانی با عصر نوبت در و شده اؼاز گلپاٌگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 روی خط 

39/63/06  

 شد آغاز قم در"حسٌنً حماسه"ملً كنگره

 

  صافً هللا آٌت پٌام با ماه فروردٌن 9ٕ امروز صبح «حسٌنً حماسه» كنگره

 .كرد كار به آؼاز قم در( ع)بٌت اهل علوم جهانً مجمع در گلپاٌگانً

 .شد آؼاز( س)فاطمه حضرت وصؾ در سراًٌ مرثٌه و مجٌد هللا كالم تالوت با كنگره اٌن اٌسنا، گزارش به

 اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت دٌنً و علمً مقام از تجلٌل ضمن و پرداخت كنگره درباره گزارشً اراٌه به هماٌش دبٌر ادامه در

 .شد رونماًٌ وي جلدي هشت موسوعه از

 شهادت تسلٌت ضمن كنگره اٌن به خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن كه شد قرائت گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ هللا آٌت پٌام ادامه در

 مٌان در: است كرده تصرٌح( ع)بٌت اهل دوستداران و االعظم هللا بقٌت حضرت امكان، عالم قطب محضر به( س)زهرا حضرت

 آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً اوصاؾ ترٌن عالً به كرٌم قرآن مدنظر طٌبه شجره پاٌدار هاي نمونه و درخشان مصادٌق

 .نٌست ممكن است ما اختٌار در كه كلماتً و بالفاظ

 جن و مالئكه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزاي همه: است آورده خود پٌام ادامه در تقلٌد مرجع اٌن

 صحٌفه و البالؼه نهج در و قرآن و آسمانً صحؾ در اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه كلمه طالق اما هستند هللا كلمة همه كه انس و

 .دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معانً دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه

 اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: است آورده و پرداخته اي كمره هللا آٌت از تجلٌل به درادامه تقلٌد مرجع اٌن

 عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار

 حسٌنً آستان به خدمت و( ع)بٌت اهل به ارادت و والٌت در كه بود اي كمره هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل

 . نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به كتاب دوره ٌك و داشت خاص خلوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگزاری آٌنده روشن 

33/63/06  

 :خبرداد شٌعی دارالمعارف موسسه مدٌر

 قم در حسٌنی حماسه کنگره برگزاری

 

 .خبرداد قم در حسٌنی حماسه کنگره برگزاری از شٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر  

 دارالمعارؾ موسسه: گفت قم در خبرنگاران جمع در پٌمان، آٌت روشن، آٌنده گزارش به

  و ها وٌژگی کردن روز به و اٌثار و عاشوراٌی فرهنگ تروٌج و توسعه هدؾ با شٌعی، 

 .کند می برگزار( ع)حسٌنی حماسه عنوان با ای کنگره معارؾ، اٌن از امروز دنٌای استفاده برای فرهنگ اٌن ابعاد

 ارسال از پس و خورد کلٌد انصارٌان حسٌن االسالم حجت اشراؾ تحت و موسسه اٌن در 99 سال از کنگره اٌن: افزود وی

 .است شده اصلی هماٌش اجرای مرحله وارد کنگره اٌن های فعالٌت مقاالت، آوری جمع و فراخوان

 تؽذٌه به توان می است، بوده دخٌل کنگره اٌن برگزاری در که اهدافی جمله از: اظهارداشت شٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 و تعالی سمت به مستکبران و زورگوٌان پٌش سر کردن خم از اند کرده اراده و قصد که کرد اشاره آزادگانی اعتقادی و فکری

 .کنند حرکت جهانی جامعه و اسالمی جامعه در حرٌت

 حضرت شهادت سالروز با مطابق ماه، فروردٌن وهشتم بٌست روز در تحقٌقاتی، علمی، کنگره اٌن: کرد خاطرنشان وی

 .شود می برگزار حوزه علمای سخنرانی و حضور با ظهر بعداز و صبح در( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز در( س)زهرا

 حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت جهرمی، کرٌمی هللا آٌت به، توان می هماٌش اٌن سخنرانان جمله از: کرد تصرٌح پٌمان

 .کرد اشاره ای کمره خلٌل هللا آٌت مرحوم فرزند ای کمره ناصرالدٌن والمسلمٌن االسالم حجت و انصارٌان

 معارؾ پژوهشگران به آن اهدای و مقاالت گزٌده از رونماٌی عاشورا، معارؾ حوزه در نظٌر کم اثر چند از رونماٌی: گفت وی

 .شود می اجرا کنگره اٌن در که است هاٌی برنامه جمله از بررسی و نقد همراه به برتر مقاالت قرائت و شٌعی

 در کنگره اٌن برگزاری شاهد ساله هر است، شده انجام عرصه اٌن در که صحٌحی گذاری هدؾ با امٌدوارٌم: اظهارداشت پٌمان

 .باشٌم فرعی و اصلی موضوعات و ها گروه

 نهضت جدٌد ابعاد و چهره اراٌه خصوص در شٌعه معارؾ حوزه پژوهشگران علمی مجاهدت و تالش لزوم بر پاٌان در وی

 .کرد تاکٌد روز زبان و نگاه گرفتن نظر در با و ابزار از استفاده با عاشورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رجا نٌوز 

39/63/06  

 شد آغاز قم در"حسٌنً حماسه"ملً كنگره

 

  صافً هللا آٌت پٌام با ماه فروردٌن 9ٕ امروز صبح «حسٌنً حماسه» كنگره

 .كرد كار به آؼاز قم در( ع)بٌت اهل علوم جهانً مجمع در گلپاٌگانً

  وصؾ در سراًٌ مرثٌه و مجٌد هللا كالم تالوت با كنگره اٌن اٌسنا، گزارش به

 .شد آؼاز( س)فاطمه حضرت

 اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت دٌنً و علمً مقام از تجلٌل ضمن و پرداخت كنگره درباره گزارشً اراٌه به هماٌش دبٌر ادامه در

 .شد رونماًٌ وي جلدي هشت موسوعه از

 شهادت تسلٌت ضمن كنگره اٌن به خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن كه شد قرائت گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ هللا آٌت پٌام ادامه در

 مٌان در: است كرده تصرٌح( ع)بٌت اهل دوستداران و االعظم هللا بقٌت حضرت امكان، عالم قطب محضر به( س)زهرا حضرت

 آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً اوصاؾ ترٌن عالً به كرٌم قرآن مدنظر طٌبه شجره پاٌدار هاي نمونه و درخشان مصادٌق

 .نٌست ممكن است ما اختٌار در كه كلماتً و بالفاظ

 جن و مالئكه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزاي همه: است آورده خود پٌام ادامه در تقلٌد مرجع اٌن

 صحٌفه و البالؼه نهج در و قرآن و آسمانً صحؾ در اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه كلمه طالق اما هستند هللا كلمة همه كه انس و

 .دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معانً دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه

 اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: است آورده و پرداخته اي كمره هللا آٌت از تجلٌل به درادامه تقلٌد مرجع اٌن

 عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار

 حسٌنً آستان به خدمت و( ع)بٌت اهل به ارادت و والٌت در كه بود اي كمره هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل

 . نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به كتاب دوره ٌك و داشت خاص خلوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راوی

39/63/06 

 :داد خبر حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر

 شد رونماًٌ «شجاعت عنصر» موسوعه

 

 هشت موسوعه رونماًٌ از حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر: فارس خبرگزاري

 . داد خبر حسٌنً حماسه علمً كنگره در «شجاعت عنصر» جلدي 

 مقام از تجلٌل هدؾ با حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر صاحبً جواد محمد قم، از فارس خبرگزاري گزارش به 

 علمً كنگره برپاًٌ اندٌشه: داشت اظهار شد، برگزار( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در كه اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت

 همكاري با هداٌت اسالمً موسسه و الشٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز الشٌعً، دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنً حماسه

 .گرفت شكل پژوهشً مراكز برخً

 مراكز براي( ع) سٌدالشهدا قٌام و نهضت با ارتباط در مهم محور ٖٓ طرح با 69 سال در كنگره اٌن فراخوان: داد ادامه وي

 .شد ارسال اسالمً هاي پژوهشگاه و كشور هاي دانشگاه و علمٌه هاي حوزه پژوهشً، و علمً

 0ٕٓ و آمد عمل به آن از خوبً استقبال فراخوان انتشار از پس: داشت ابراز كنگره فراخوان از استقبال به اشاره با صاحبً

 .شد سپرده برجسته استادان و محققان به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ درٌافتً، مقاله

 امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: شد ٌادآور حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر

 .شد خواهد ارائه حسٌنً حماسه علمً كنگره در كه رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع) حسٌن

 هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر عاشورا روز شب و ٌك و شجاعت عنصر هاي كتاب مقاالت، بر عالوه كنگره اٌن در: داشت بٌان وي

 .رسٌد چاپ به جلد هشت در نفٌس طور به وٌراستاري و تحقٌق ، پژوهش از پس و شد احٌا اي ه كمر خلٌل مٌرزا حاج

 سخنرانً كنار در حسٌنً حماسه علمً كنگره در: كرد اذعان حسٌنً حماسه علمً كنگره جانبً هاي برنامه به اشاره با صاحبً

 روز و شب ٌك و( تن ٌك و تن دو و هفتاد) نجات عنصر موسوعه رونماًٌ و قم علمٌه حوزه اساتٌد و علمً بزرگان از تن چند

 .شود مً تجلٌل برتر عاشوراپژوه عنوان به اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت شخصٌت از كنگره، مقاالت و عاشورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهر خبرگزاری

33/63/06 

  ماه؛ فروردٌن 39

  شود می برگزار حسٌنی حماسه علمی کنگره

 

  9ٕ در کنگره اٌن برگزاری از حسٌنی حماسه کنگره دبٌر: مهر خبرگزاری - قم

 . خبرداد قم( ع) بٌت اهل علوم جهانی مرکز در ماه فروردٌن

 سوی از کنگره اٌن: کرد اضافه خبرنگاران با گو و گفت در دوشنبه ظهر صاحبی محمدجواد قم، در مهر خبرنگار گزارش به

 جهانی مرکز در عصر و صبح نوبت دو در دٌگر نهاد تعدادی و دارالعرفان موسسه همکاری با و شٌعی دارالمعارؾ موسسه

 .شد خواهد برگزار( ع) بٌت اهل علوم

 از نٌز عصر نوبت و داشت خواهد ادامه ظهر تا و شود می آؼاز دقٌقه ٖٓ و 9 ساعت از کنگره اٌن صبح نوبت: ابرازداشت وی

 .شود می قرائت برگزٌده مقاالت از تعدادی و آؼاز دقٌقه ٖٓ و 1ٔ ساعت

 و ٌافت راه دوم مرحله به مجموع در مقاله ٕٓٓ: داشت تصرٌح هماٌش اٌن به مقاله زٌادی تعداد ارسال به اشاره با صاحبی

 .شود می قرائت هماٌش روز در ها آن از تعدادی و شدند شناساٌی تر بر مقاالت و گرفت قرار بررسی مورد

 قبل سال سه از مقاالت فراخوان

 حوزه اندٌشمندان سوی از ارزشمندی مقاالت و شد آؼاز هماٌش در اراٌه برای قبل سال سه از مقاالت فراخوان: کرد اضافه وی

 .است شده واصل دبٌرخانه به پژوهشی و علمی مراکز و دانشگاه و

 قالب در که شده داده سفارش پژوهان  عاشورا خصوصاا  دٌنی متخصصان و شناسان کار به مقاالتی همچنٌن: ابرازداشت صاحبی

 .اند  رسٌده چاپ به حسٌنی حماسه ای صفحه 21ٓ کتاب در مقاله ٕٓ

 کرٌمی هللا آٌت مقاالت، اراٌه بر عالوه: کرد خاطرنشان هماٌش دٌگر های برنامه به اشاره با حسٌنی حماسه کنگره دبٌر 

 .پرداخت خواهند سخن اٌراد به ای کمره کوه خلٌل مٌرزا هللا  آٌت مرحوم فرزند و انصارٌان حسٌن استاد االسالم حجت جهرمی،

 شجاعت عنصر موسوعه از رونماٌی

 از را مذاهب تقرٌب پٌشگامان از ای کمره کوه خلٌل مٌرزا هللا  آٌت تالٌؾ «شجاعت عنصر» جلدی هشت کتاب از رونماٌی وی

 .برشمرد هماٌش اٌن های برنامه دٌگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخبار بازتاب

33/63/06 

  شود مً برگزار قم در' حسٌنً حماسه' سراسري كنگره

 

  علمً، سراسري كنگره برگزاري از شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر ـ قم

  همزمان فروردٌن 9ٕ ٌكشنبه روز در' حسٌنً حماسه' تخصصً و تحقٌقً

 .  داد خبر( س)زهرا فاطمه حضرت شهادت سالروز با

 بهتر و بٌشتر چه هر تبٌٌن هدؾ با كنگره اٌن: گفت خبرنگاران با گو و گفت در دوشنبه روز' پٌمان آٌت' اٌرنا، گزارش به   

 . شود مً برگزار واقعه اٌن حكٌمانه و عالمانه تفسٌر و كربال حادثه نكات

 مقاالت، ارسال مهلت پاٌان تا شد منتشر دانشگاهً و حوزوي مراكز در كنگره اٌن مقاله فراخوان كه قبل دوسال از: افزود وي

 . شد انتخاب مقاله ٕٓٓ آنان مٌان از كه رسٌد كنگره دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ

 موضوع حٌث از كه شد سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به مشخص موضوعات با نٌز مقاله ٕٓ همچنٌن: داد ادامه همچنٌن پٌمان

 . باشد مً نظٌر كم علمً محتواي و

 كرٌمً هللا آٌت جمله از علمٌه حوزه علماي و بزرگان سخنرانً با و بعدازظهر و صبح بخش دو در كنگره اٌن: گفت وي

 . شد خواهد برگزار انصارٌان حسٌن االسالم حجت و جهرمً

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارس خبرگزاری

39/63/06 

 :انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت

 بود خواهد روشن قٌامت تا حسٌنً حماسه نور

 

  روز تا حسٌنً حماسه نور: گفت حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس: فارس خبرگزاري

 .نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم، هٌچ با قٌامت

 تجلٌل هدؾ با كه حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 از كربال زمٌن عراق در: داشت اظهار شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز در اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مقام از

 رحمت، آب كه كرد انتخاب سدي ساختن براي را كربال تعالً خداوند و است تر نزدٌك درٌا سطح به كشور اٌن هاي زمٌن تمام

 . كند سرازٌر سد اٌن پشت از را خود نهاٌت بً كرم و احسان

 . بود نظٌر بً عالم تمام در نور تولٌد در كه است( ع) عبدهللا ابً وجود مولد هاي توربٌن اٌن راس در: داد ادامه وي

 با هستً عالم در نظٌر بً توربٌن اٌن گذاشتن كار و عاشورا از بعد تعالً خداوند: داشت بٌان حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 را بشر حٌات ظلمانً شب كه شد تولٌد برقً و كرد سرازٌر توربٌن اٌن روي را خود ؼفران احسان و رحمت تر تمام هرچه فشار

 . كرد نورانً روز به تبدٌل

 . بود شده نابود خدا انبٌاي زحمات تمام افتاد، نمً كار به حق لطؾ و رحمت آب با كربال هاي توربٌن اگر: كرد اذعان انصارٌان

 هٌچ با قٌامت روز تا كه كرد عمل قوي نور تولٌد در آنچنان او احسان و خدا رحمت فشار شدت اثر بر كه نوري: كرد اضافه وي

 روشناًٌ و شده هللا به اضافه نور اٌن: داشت ابراز انصارٌان. نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم،

 . نٌست شدن خاموش قابل و كند مً كسب آنجا از را خود

 اسالمً جوامع و شٌعً جوامع در فكري بٌداري اٌن متوجه دشمن كه است سالً چند: افزود حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 تصمٌم دادند، تشكٌل كه هاًٌ پرونده در بنابراٌن كرده پٌدا درخشش كربال از كه است نوري آن بٌداري اٌن منبع كه فهمٌده و شده

 . بٌاورند مٌدان به را خود امكانات تمام اند گرفته

 تعطٌلً و جامعه از فرج انتظار و اٌشان نهم فرزند آمدن امٌد گرفتن جامعه، از سٌدالشهدا گرفتن درصدد آنها: داشت بٌان وي

 . كند خاموش را خورشٌد خواهد مً كه داند مً دهان فوت به شبٌه را آنها كار مجٌد قرآن اما هستند عبدهللا ابا مجالس تمام

 كربال از كه نوري كه است روشن اي كمره خلٌل مٌرزا حاج آثار مالحظه با: داشت اذعان خود سخنان ادامه در انصارٌان

 . دٌد شجاعت عنصر كتاب در را آن توان مً و كرد طلوع اٌشان وجود در برخاسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌکنا  خبرگزاری

60/63/06 

 :انصارٌان االسالم حجت

   است قرآن عاشقان شكوفاٌی جهت در حركات سودمندترٌن قرآن المپٌاد برگزاری

 

 معارؾ و علوم دانشگاه قرآن المپٌاد نخستٌن به پٌامی در انصارٌان حسٌن المسلمٌن و االسالم حجت: قرآنی های فعالٌت گروه

 شكوفاٌی و رشد جهت در كه كرد توصٌؾ حركاتی سودمندترٌن و ترٌن باارزش جمله از را قرآن المپٌاد برگزاری قرآن، 

 . گٌرد می انجام كرٌم قرآن عاشقان 

 دا وٌژه كرٌم قرآن المپٌاد نخستٌن افتتاحٌه مراسم در ٌزد، استان به( اٌكنا)اٌران قرآنی خبرگزاری اعزامی خبرنگار گزارش به

 . شد قرائت انصارٌان حسٌن المسلٌن و االسالم حجت پٌام متن كرٌم قرآن معارؾ و علوم دانشگاه كاركنان و استادان نشجوٌان،

 : است آمده پٌام اٌن متن در

 جهت در كه است حركاتی سودمندترٌن و ترٌن باارزش از كرٌم قرآن معارؾ و علوم دانشگاه وسٌله به قرآنی المپٌاد برگزاری

 حق، حضرت مقدس وجود جانب از كه است كتابی المپٌاد اٌن محور كه چرا گٌرد، می انجام كرٌم قرآن عاشقان شكوفاٌی و رشد

 نجات و قٌامت تا ها انسان هداٌت برای( ص)اسالم الشان عظٌم پٌامبر للعالمٌن رحمه ملكوتی و عرشی قلب بر وحی امٌن توسط

 . شد نازل همگان آخرت و دنٌا خٌر تامٌن و شٌطانی های فرهنگ از نمودنشان آزاد و زورگوٌان ابلٌسی چنگال از آنان

 كسانی در را خود گری هداٌت آثار است، خود از پٌش های كتاب علوم همه حاوی( ع)سٌدالشهداء حضرت فرموده به كه كتاب اٌن

ى: »آخرتند و دنٌا عذاب به شدن دچار و شرور و خطرها از خود حفظ به مند عالقه كه كند می آشكار دا قٌِن   ه  تَّ  . «لِّْلم 

 سالك و باشد می مصون و پاك انحراؾ و گژی هر از و است راه استوارترٌن و پابرجاترٌن كه نماٌد می هداٌت راهی به كتاب اٌن

ا إِنَّ : »دهد می مژده محشر عرصه در حق پٌشگاه در بزرگ پاداش به را راه اٌن رهرو و ذ  م   ِهی   لِلَّتِی ٌِْهِدی اْلق ْرآن   ه  شِّر   أ ْقو  ٌ ب   و 

ْإِمنٌِن   ل ون   الَِّذٌن   اْلم  ْعم  اتِ  ٌ  الِح  ا ل ه مْ  أ نَّ  الصَّ ا أ ْجرا بٌِرا  . «ك 

ل  : »رساند می حق وٌژه رحمت به را خود شده درمان و است روانی و روحی فكری، های بٌماری همه درمان كتاب اٌن زِّ ن ن   ِمن   و 

ا اْلق ْرآنِ  و   م  ة   ِشف اء ه  ْحم  ر  ْإِمنٌِن   و   . «لِّْلم 

  «واآلخرت الدنٌا بخٌر جئتكم قد فانی: »كند می عطاء انسان به آخرت و دنٌا در را انسان خوشبختی و سعادت و خٌر كتاب اٌن

 به مخلوقات باطن و ظاهر و وجود عالم جرٌانات و موجودات خلقت و آفرٌنش نظام و هستی حقاٌق به نسبت را انسان كتاب اٌن

 او فهم و درك و داناٌی و دهد می قرار تفكر و اندٌشه عرصه در و تعقل گردونه در است، كبٌر عالم ظرؾ كه انسان وجود وٌژه

رْ : »دهد می تكامل صورت بهترٌن به را ؾ   انظ  ٌْ ؾ   ك  رِّ اتِ  ن ص   ٌ مْ  ث مَّ  اآل ْصِدف ون ه   ٌ»  . 

 و شدن كهنه از علومش و ها سرماٌه و ها ماٌه و نٌست شمارش قابل تعداد نظر از كه است آوری شگفت حقاٌق حاوی كتاب اٌن

 . «ؼرائبه تبلی ال و عجائب تحصی ال: »است مصون حٌات گردونه از رفتن بٌرون

 به متخلقان صادق، موحدانی به تبدٌل كوتاه زمانی در فرهنگ آن ننگٌن و شوم آثار از را جاهلٌت فرهنگ به وابستگان كتاب اٌن

 ای، ربذه گرد بٌابان از فارسی، سلمان اٌرانی، گمنام مردم از و نمود موفق خردورزانی و صالح عمل صاحبان حسنه، اخالق

 . آورد وجود به مقداد، ناشناخته، گمنامی از و بالل، حبشی، سٌاه از ابوذر،

 آن خور روزی امروز، صنعتی و علمی تمدن كه شد عظٌمی تمدن گذار پاٌه اندك زمانی در منصفان از قلٌلی روٌكرد با كتاب اٌن

 . است گسترده نعمت خوان

 الهی دامن در امروز تا نزول روز از بصٌرت و معرفت و دانش و علم به نسبت هاٌش ترؼٌب و ها تشوٌق و آٌاتش در كتاب اٌن

 عارؾ، نوٌسنده، خطٌب، فقٌه، مثبت، هنرمند متعهد، شاعر فٌلسوؾ، حكٌم، ادٌب، هزاران معنوٌت، عرصه در و خود عرشی و

 . داد حٌات و زندگی مٌدان و بشری جامعه تحوٌل نخبه و فرزانه نفس، صاحب

 و مسلمانان تك تك اول مرحله در كه است انسانی كرامت و تكامل رشد، سازندگی، اندٌشه، عقل، برای مطمئنی گاه تكٌه كتاب اٌن

 به را آن و بگٌرند آن از را خود روش و راه و آوردند روی آن حقاٌق به مسلكان دهری و ثنوٌت و تثلٌت مكتب به آلودگان سپس

 . بود خواهد آخرت بهشت از ای نمونه جهان كنند، انتخاب زندگی و حٌات اساسی قانون عنوان

 و قدردانی و برم می نٌام در را قلم اسلحه بنابراٌن است، عاجز بسٌار آثارش و آٌات و كتاب اٌن جاٌگاه بٌان از من قلم و زبان

 توفٌق مهربان پروردگار از نموده، راؼبی دكتر المسلمٌن و االسالم حجت تقدٌم حق، از سپاسگزاری و شكر از پس را خود تشكر

 و بزم اٌن در كنندگان شركت همه برای و خواستارم قرآنی المپٌاد برگزاری اندركاران دست همه و منفعت با عالم اٌن برای وٌژه

 . خواهانم كرٌم قرآن از را جامعی و كامل بردن بهره ملكوتی محفل

 

 



 ترٌبون تحلٌلً خبري پاٌگاه

60/60/06 

  شد فٌلتر هم باز هوا و زمٌن مٌان معلق ٌتسا

 

 فٌلتر…  و قانون خالق محتوای انتشار توهٌن،  اخبار، نقل در اؼراق و بزرگنماٌی اکاذٌب، نشر دلٌل به گاهی از هر که ساٌتی

 .شد فٌلتر بار چندمٌن برای هم باز شهرٌور ٖ شنبه پنج شود، می

 محتوای انتشار توهٌن،  اخبار، نقل در تحرٌؾ و بزرگنماٌی اکاذٌب، نشر دلٌل به گاهی از هر که ساٌتی – مستضعفٌن ترٌبون

 .شد فٌلتر بار چندمٌن برای هم باز شهرٌور ٖ شنبه پنج شود، می فٌلتر…  و قانون خالؾ

 فٌلتر از را ساٌت و گرفته سر از را خوٌش کار کوتاه مدتی از بعد خود خاص مشی با ساٌت اٌن مدٌران است داده نشان تجربه

 .کنند می خارج

 زٌادی سختی که افراد بقٌه خالؾ بر شود می باعث امر همٌن و دارد نفود ذی افراد با نزدٌکی ارتباط ساٌت سردبٌر شود می گفته

 .بازگردد اٌنترنت فضای به راحتی به کشند، می ساٌت فٌلتر رفع برای

 لفظ شدن برده کار به دلٌل به اخٌر روز چند که طوری به است مشهود خوبی به ساٌت توسط شده اتخاذ مواضع در نزدٌکی اٌن

 ها آقازاده علٌه سلاير مٌان های حرؾ بٌان را آن پخش دلٌل و نموده منتشر آن علٌه مطلبی رمضانی، سلاير ٌک در «آقازاده»

 ! نمود عنوان

 نٌوز آٌنده ساٌت سردبٌر

 احای مراسم در انصارٌان حسٌن شٌخ سخنان تحرٌؾ با همراه خبری پوشش مذکور ساٌت بار اٌن شدن فٌلتر احتمالی دلٌل

 است صدر موسی امام شهادت با رابطه در خبری و قدر های شب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارس خبرگزاری

36/61/06 

 :انصارٌان

 كند مً ضعٌف را انقالب بازوهاي بدحجابً

 حجابً بً به تبدٌل كه بدحجابً وٌژه به و جانبه همه فسادهاي برابر در ملت و دولت اگر: گفت اخالق استاد: فارس خبرگزاري

 شو مً

 .شود مً ضعٌؾ انقالب هاي بازو نكنند، اٌستادگً د،

 و شهدا معظم خانواده جمع در امروز ظهر از پٌش انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت  كرمان، از فارس خبرگزاري گزارش به

 تحمل اسالمً انقالب براي خرداد 0ٔ شب ٌكشنبه تا 09 سال از( ره) خمٌنً امام كه را زحماتً: داشت اظهار كرمان اٌثارگران

 . نٌست پوشٌده فردي هٌچ بر كرد،

 16 بهمن تا ما قبل نسل داشتند، را شٌعه مرجعٌت مقدس عنوان اٌشان اٌنكه به توجه با( ره) امام حضرت دنبال به: افزود وي

 . شدند بسٌاري زحمت و رنج متحمل

 و تبعٌد زندان، مسٌر از ها آن از بسٌاري كه ما از قبل نسل و راحل امام ساٌه در اسالمً انقالب  :كرد تصرٌح انصارٌان

 . رسٌد پٌروزي به بودند، كرده عبور سنگٌنً هاي مضٌقه

 آمد، بٌرون صدام آستٌن از دستشان زورگو و استعمارگر كشورهاي بٌشتر تقرٌبا اسالمً انقالب پٌروزي از بعد اٌنكه بٌان با وي

 . بود نمونه كم ٌا و نداشت نمونه ظلم و جناٌت رحمً، بً در بشر تارٌخ در كه بود خطرناكً بسٌار حٌوان صدام: داشت ابراز

 بٌشتر جنگ اٌن در و كرد تحمٌل اسالمً انقالب و اٌران ملت به را خونٌن جنگ سال هشت صدام: كرد خاطرنشان انصارٌان

 . شوند معركه وارد دادند، اجازه خود سرپرستان و جوانان به ها خانواده وٌژه به مردم

 در جانبازان و اٌثارگران زحمت: گفت بود، طاؼوت سبٌل فً ها آن طرؾ از و هللا سبٌل فً ما طرؾ از جنگ اٌنكه بر تاكٌد با وي

 و جانباز هزاران و شهٌد هزار ها ده تقدٌم با نهاٌت در هللا سبٌل فً جهاد و پاك هاي نٌت جبهه، پشت در مال اٌثارگران و جبهه

 . شد تمام اسالمً انقالب نفع به آزاده

 در ما امروز پٌشرفت و شد پٌدا ها دانشگاه و رزمندگان مٌان در علمً رشد هاي زمٌنه جنگ شروع از  :داشت بٌان انصارٌان

 . است جنگ بركت از بنٌادي هاي سلول دانش و سازي اسلحه اتمً، انرژي علمً، هاي زمٌنه

 2ٔ جزو كه رساندند نقطه اٌن به را اٌران و كردند تحمل را سنگٌنً زحمت اول نسل از بعد دٌگر نسل ٌك: كرد تصرٌح وي

 . است شده جهان علمً كشور

 . ندارد آرامش و امان داخلً دشمن حمالت از و دٌگر شكلً به خارجً دشمنان حمله از ما كشور: داشت ابراز انصارٌان

 حجابً بً به خود كردن نزدٌك و فساد رواج با ها آن داخلً عوامل و فرهنگً سنگٌن هاي شبٌخون با بٌرونً دشمن: افزود وي

 . هستند اسالمً انقالب به زدن ضربه و اسالمً انقالب چرخ توقؾ صدد در كامل

 شود، مً حجابً بً به تبدٌل كه بدحجابً وٌژه به و جانبه همه فسادهاي اٌن برابر در ملت و دولت اگر: داشت اذعان انصارٌان

 . شوند مً كم انقالب نٌروهاي و ضعٌؾ انقالب بازوهاي نكنند، اٌستادگً

 طرؾ به حداكثري جمعٌت و برسند حداقل به دٌن در ماندگان باقً آٌنده در كه شود مً سبب جنسً شهوت قدرت: گفت وي

 . برگردند مفسدان

 وجود ترس اٌن: كرد تصرٌح شوند، مً حكومت بدنه جذب خوانده  درس مفسدان اٌن دٌگر سال 1ٕ تا ٕٓ اٌنكه بٌان با انصارٌان

 را ها فقه فقاهت و( ع) اطهار ائمه پرونده و شود تحمٌل ما بر شاه حكومت از تر قوي و دٌنً ضد بسٌار حكومتً دوباره كه دارد

 . ببندند را مملكت اٌن در

 هستند، اقلٌت در و ندارند قدرتً فساد اهل كنٌم، فكر و باشٌم چنٌنً اٌن هاي جمع و نمازجمعه جمعٌت به دلخوش نباٌد: افزود وي

 . هستند ساماندهً حال در ها آن كه دهد مً نشان آمارها

 در كه افرادي از و نهادها و دولت از كه است اٌن شما واجب وظٌفه: گفت اٌثارگران و شهدا خانواده به خطاب انصارٌان

 و زن لشكر كردن عرٌان نٌمه و جنسً شهوت ها آن حربه كه داخلً دشمنان مسئله كه بخواهٌد هستند، سردمدار ها استان

 . كنند عالج را هستند دخترشان

 ٓٓٔ تا كه زنند مً اسالم به را محكمً سٌلً چنان شوند، قوي افراد اٌن اگر» فرمودند( ره) خمٌنً امام  :كرد خاطرنشان وي

 . «كند سربلند نتواند، اسالم دٌگر سال

 جنود اٌن بلكه تا كنٌم زدن فرٌاد به شروع و بسازٌم مذهبً و معنوي دٌنً، مطالبه از قوي سنگري باٌد: داشت ابراز انصارٌان

 . دهد انجام پنهان در را خود جناٌت و فساد ٌا و شود كن رٌشه و بخورد شكست ما كشور در شٌطان

 اٌن اٌنكه به توجه با ٌابد گسترش و كند پٌدا ادامه است، شده آشكار كه حجابً بً و نامشروع روابط اگر: داشت اظهار وي

 . كند مً سراٌت خودمان دختران و جوانان به دارند بسٌاري تكثٌر ها مٌكروب
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 رمضان 31 شب انصارٌان استاد سخنان متن

 

 

 :کرد منتشر را وی سخنان دقٌق متن انصارٌان حسٌن شٌخ رسمی ساٌت نسل سه گزارش به

 

 کنی، می دعا و کنی می گرٌه ما های ناراحتی برا خلوت در که ای ما، دلسوز ای ما، ی کاره همه ما، صاحب ای.. .....  الهی

 همه گرفتارٌم هممون ، ما محبوب نباشٌم خوش دل کسی به شد ثابت برامون دٌگه بدی، نجات مارو بٌای زودتر خواد می دلت

 اجازه هنوز بٌای خوای می ، خورده هممون کار به گره. دارٌم مشکل هم مادی ، دارٌم مشکل خٌلی که معنوی ، دارٌم مشکل

 ظهورت روز برا تو و من بٌن عالمت گفته بهت خدا سرته باال بردن عبدهللا ابی از که پٌراهنی. سوزه می ما برا هم دلت ندادن

. بده نجات منو بندگان برو ، برو روز اون شده زده پٌراهن اٌن به تازه خون دٌدی روزی هر کن نگاه پٌراهن اٌن به روز هر اٌنه

 اگه ، کردٌم امضا اعالمٌه اگه رفتٌم، زندان اگه انقالب، از قبل نداشتٌم توقعی هٌچ که ما امثال مردم قسم خدا به... الهی ، الهی

 رنجی باشٌد، نداشته مشکلی دٌگه شما که بود اٌن مون نٌت تمام خٌابونا، تو بٌاٌن کردٌم تشوٌق رو شما اگه ، اومدٌم خٌابونا تو

 خٌلی شما برا هم ما ندارن تقصٌر ما امثال ، نشد اما نشه، مسلط شما به دوباره فساد همه اٌن باشٌد، نداشته گرانی ، باشٌد نداشته

 گونه هٌچ هم االن برن، خواستن نمی و نرفتن صندلی دنبال بودن ما از خٌلی بدٌم، انجام براتون نٌست دستمون هم کاری ناراحتٌم

 به ، بشه اٌنگونه خواست نمی دلمون ندارٌم ماتقصٌر که اٌن با شما برا ناراحتن فقط ، ندارن رفتن صندلی دنبال و مادی برنامه

 چه ماها مٌدونی خداٌا ، الهی. کنٌد گذشت مارو شما کار، برسه اٌنجا به خواستٌم نمی ،ما ببخشٌد مارو امثال اقال زمان امام جان

 برا سوزه نمی دلشون ، افتاده نامحرمان دست به انقالب اٌن جاهای خٌلی خداٌا نشد، عملی داشتٌم، بزرگوار مردم اٌن برا نٌتی

 ...بالحجه الهی ، الهی. بخشن می مارو آمده پٌش مشکالت همه اٌن از اخالق با بزرگوار مردم اٌن هم حتما تو، بندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارس خبرگزاری

39/63/06 

 گرفت؛ صورت الشٌعً دارالمعارف تحقٌقات علمً مركز سوي از

 الشٌعً دارالمعارف سوي از شبهه هزار 336 به پاسخگوًٌ

 

 سإال هزار ٕٕٓ: گفت الشٌعً دارالمعارؾ تحقٌقات علمً مركز مدٌرعامل: فارس خبرگزاري

 تحقٌقات علمً مركز دٌنً شبهات به پاسخگوًٌ واحد سوي از مختلؾ هاي زمٌنه در شبهه و 

 .است شده داده پاسخ الشٌعً دارالمعارؾ 

 به 90 سال در الشٌعً  دارالمعارؾ تحقٌقاتً علمً مركز: داشت اظهار قم در فارس خبرنگار با وگو گفت در امروز پٌمان  آٌت

 االسالم حجت اشراؾ با تهران و قم هاي شهر در( ع) بٌت  اهل فرهنگ و اسالمً معارؾ نشر و تبلٌػ تروٌج، توسعه، منظور

 . كرد آؼاز را خود فعالٌت انصارٌان

 اندازي راه اعتقادي، و دٌنً شبهات به پاسخگوًٌ هدؾ با مدٌره هٌئت تشكٌل از پس تحقٌقاتً و علمً مركز اٌن: داد ادامه وي

 آثار احٌاي و تخصصً هاي هماٌش و ها نشست برگزاري علمً، مناظرات اجراي دٌنً، مكتوب آثار ارائه اٌنترنتً، هاي پاٌگاه

 . است كرده فعال را خود هاي بخش و واحدها شٌعً

 الشٌعً دارالمعارؾ تحقٌقاتً علمً مركز: كرد بٌان مركز اٌن در دٌنً شبهات به پاسخگوًٌ واحد اندازي راه به اشاره با پٌمان

 است، گسترش و توسعه حال در روز به روز كه اعتقادي سإاالت و دٌنً شبهات وجود و جامعه نٌاز برحسب تاسٌس زمان از

 . كرد دٌنً شبهات به پاسخگوًٌ واحد عنوان به واحدي تشكٌل به اقدام

 در متخصص و برجسته اساتٌد از جمعً حضور با واحد اٌن: كرد تصرٌح الشٌعً دارالمعارؾ تحقٌقات علمً مركز مدٌرعامل

 . سازد مً برطرؾ جوان نسل وٌژه به جامعه اعتقادي فضاي از را گوناگون هاي شبهه( ع) بٌت  اهل و قرآن رهنمودهاي پرتو

 امر دار عهده كه است علمٌه حوزه برجسته اساتٌد از متشكل و مستقل واحدي مركز اٌن پاسخگوًٌ واحد: كرد بٌان وي

 اجتماعً، تارٌخً، اخالقً، قرآنً، اعتقادي، دٌنً، مختلؾ موضوعات در كاربران مختلؾ شبهات و سإاالت به پاسخگوًٌ

 . است شرعً احكام و خانوادگً

 و كرده ارسال حضوري و اي مكاتبه تلفنً، اٌنترنتً، صورت به را خود هاي  سإال كاربران ابتدا واحد اٌن در: داشت بٌان پٌمان

 . شود مً بندي رتبه خانوادگً و تارٌخً اعتقادي، شرعً، احكام زمٌنه در سإاالت ترتٌب به و ارزٌابً درٌافتً هاي  سإال سپس

 پرسشگران براي وقت اسرع در علمً دقت و تحقٌق با همراه ها پاسخ: گفت الشٌعً دارالمعارؾ تحقٌقات علمً مركز مدٌرعامل

 . است شده داده پاسخ شبهه و سإال هزار ٕٕٓ به مركز اٌن در تاكنون و شود مً ارسال
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 نبود اٌنها خواستٌم، می ما كه انقالبی/  عذرخواهی

  

 

 به اشاره با رمضان مبارك ماه سوم و بٌست شب احٌای مراسم در گذشته شب انصارٌان، حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت

 .كرد عذرخواهی مردم از كشور، در موجود های نابسامانی و مشكالت برخی

 در و است تهران های برنامه شلوؼترٌن از ٌكی وی احٌای مراسم كه مشهور واعظ اٌن آٌنده، از نقل به دٌلی قشم گزارش به

 بٌانٌه رفتٌم، منبر دادٌم، شعار كه ماٌی: گفت خوردن قسم بار چند از پس دٌشب شد، پخش سٌما از رمضان ٕٔ و 8ٔ شبهای

 . خواستٌم نمی رو اومده پٌش كه وضعی اٌن اما  ، نٌستٌم و نبودٌم پست و مٌز دنبال كنٌد، انقالب كه جلو فرستادٌم رو شما دادٌم،

 دادٌم هاٌی وعده شما به ما  ؛ ببخشٌد رو ما! مردم : كرد اظهار مردم به خطاب گداز و سوز با گرفتن، سر به قرآن برنامه در وی

  ... و باشه گرونی خواستٌم نمی باشٌد فشار تو شما خواستٌم نمی. نشد كه

 از و جست می تبری مشكالت برخی از دقٌقه سه دو حدود افتاده، نامحرمان دست انقالب موارد برخی در كه اٌن بٌان با  وی

 . كرد می بخشش طلب مردم

 .باشٌم داشته امٌد دٌگری كس به نباٌد زمان امام از ؼٌر گفت، هم صحبتش از دٌگری جای در انصارٌان

 نقاط در ساالنه كه است كشور خطبای مشهورترٌن از ٌكی انصارٌان، حسٌن شٌخ حاج والمسلمٌن االسالم حجت است گفتنی

 او كمٌل مناجات و ها روضه نوای و سخنان با مردم و دارد پرجمعٌتی های برنامه كشور، از خارج حتی و كشور مختلؾ

 ثابت سخنرانان از ٌكی نٌز اكنون و داشت اسالم رزمندگان جمع و دوكوهه در زٌادی حضور نٌز جنگ زمان در وی. آشناٌند

 .است رهبری بٌت عزاداری برنامه

 جدا هم از اختالفات برخی از بعد كه بودند ارک مسجد مراسم مداح و سخنران ارضی منصور حاج همراه به 2ٓ دهه در وی

 شدند

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بدو گفتگو تاالر

33/63/06 

  شود مً برگزار قم در'  حسٌنً حماسه' علمً كنگره

 

  سالروز با همزمان سالجاري ماه فروردٌن 9ٕ'  حسٌنً حماسه' علمً كنگره - قم

 . شود مً برگزار قم در( س) زهرا فاطمه حضرت شهادت

 : گفت ٌكشنبه روز حسٌنً حماسه علمً كنگره رٌٌس مقام قائم اٌرنا، گزارش به

 و علمً مراكز براي( ع)الشهدا سٌد امام قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 96 سال در كنگره اٌن علمً فراخوان

 . شد ارسال كشور هاي دانشگاه و ها پژوهشگاه ، علمٌه هاي حوزه پژوهشً

 سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در نٌز مقاله ٕٓ و رسٌده كنگره دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ: افزود'  پٌمان آٌت' 

 . باشد مً نظٌر كم خود نوع در علمً محتواي و موضوع حٌث از كه شد

 مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر'  عاشورا با روز و شب ٌك' و' شجاعت عنصر' شرٌؾ كتاب مدت دراٌن: داد ادامه وي

 كنگره در رونماًٌ آماده و رسٌد چاپ به مجلدٓٔ در نفٌس بطور وٌراستاري و تحقٌق ، پژوهش از پس و شد احٌا اي كمره خلٌل

 . است گردٌده حسٌنً حماسه

 از تجلٌل و كنگره موضوعات درخصوص مقاالت اراٌه ، قم علمٌه حوزه اساتٌد و مراجع بزرگان از تن سه سخنرانً وي

 حسٌنً حماسه علمً كنگره هاي برنامه از را برتر پژوه عاشورا عنوان به اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 . كرد ذكر

 . است انصارٌان حسٌن شٌخ استاد القدر جلٌل محقق با كنگره اٌن رٌاست: گفت پٌمان

 همكاري و هداٌت اسالمً موسسه ، الشٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز ، الشٌعً دارالمعارؾ موسسه توسط كنگره اٌن

 . ٌافت خواهد ترتٌب قم پژوهش مراكز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 189 تحلٌلً خبري پاٌگاه

ٕٔ/ٓ2/8ٓ 

 داخل های سلاير و ها فٌلم برخی بودن با حتی و ها ساٌت و ها ماهواره بودن با. نباشد تمام ما نسل بر خدا حجت كه نٌست گونه  اٌن

 بنابراٌن، دارد؛ نگه را خودش توانسته نسل اٌن كند، می فراهم را گناه بستر و نٌست درستی های سلاير و ها فٌلم بسا چه كه كشور

 .شوند نابود همه نٌست قرار زٌرا بود، ناامٌد دشمن دست در ابزار همه اٌن وجود دلٌل به نباٌد

 همه در. دارد كم مردم برای خودش كننده هزٌنه و بامحبت هنرمند عالم ٌعنی شراٌط، واجد روحانی مٌلٌون ٌك اٌران نظرم به

 كه روحانٌانی كه است اٌن بر دلٌل اٌن. است پر مسجدها هست، محرابی هر در اخالق به متخلق و باسواد روحانی كه شهرهاٌی

 امٌه بنی فساد مگر. كنند حفظ را مردم توانند می باشند، شراٌط واجد كه صورتی در دهند، می انجام را آنها كار ائمه و انبٌا نبود در

 .كنند حفظ را شٌعه توانستند محبت و هنر و علم با ائمه زٌرا نٌفتادند؟ فساد در شٌعٌان همه چرا پس بود؟ كم عباس بنی و

  قرآن با انس در ما ضعؾ دلٌل

 زٌباٌی تمامش كه قرآن مفاهٌم انتقال با تواند می محبت اهل هنرمند عالم ٌك ٌعنی گفتم؛ كه خؤلٌی همان به گردد بازمی مسؤله اٌن• 

 را علم مزه و كرده لمس را كامل زٌباٌی حقٌقت، در بفهمد، را قرآن كسی اگر واقع در. كند قرآن عاشق را نسلی است، علم و

 اما خوانند، می نماز. هستند آشنا خدا و دٌن لؽت با تنها مردم از خٌلی واقع در. شوند نمی جذب تنها قرائتِ  با مردم. است چشٌده

 .نٌست «المنكر و الفحشا عن تنه» نمازشان

 آبادی سبب كه است گوهری همان دٌن گفت مردم به باٌد. شناساند آنها به باٌد هم را فساد مردم، به دٌن شناساندن با باٌد بنابراٌن،

 فهمٌدن اٌن. باشٌد مواظب همٌن، برای و هستند آن ؼارت درصدد نامشروع روابط و ها ساٌت و ها ماهواره و است آخرت و دنٌا

 كرده تحصٌل شخص ٌك كه بدهد ٌاد مردم به را حقاٌق اٌن باٌد كسی و كند می ضربه ضد را مردم كه است قرآن حقاٌق

 .شوند پاٌبند مردم تا باشد چشمداشت بی

 جذاب منبر و جذاب محراب های وٌژگی

 است مؽازه ٌك مثل محراب اگر. است الهی انبٌای به متعلق كه است اصلی نٌز منبر. است اسالم به متعلق اصلی ٌك محراب• 

 .دارٌم كم را مؽازه اٌن خوب نوع از فعالا  ما كند، عرضه مردم به را دٌن متاع بتواند كه

 شٌخ های نوشته و كلٌنی و طوسی شٌخ های نوشته مثل است؛ كارگشا بسٌار شٌعه اصلی مصادر به مراجعه هم خوب منبر برای

 نمونه و البٌان مجمع تفاسٌر و كاشانی فٌض های كتاب با گرفتن انس همچنٌن. مجلسی عالمه بحاراالنوار دٌدن دور ٌك عاملی، حر

 و بخورد مردم امروز درد به كه برگزٌنٌد را مطالبی چگونه كه كنم می ارائه هم راهكار و دهم می پٌشنهاد را ها اٌن. المٌزان و

 .نباشد آنان باطن و زندگی از جدای

  كشور اعتقادی و دٌنی فضای شناسی آسٌب

 عرصه اٌن در هم متنوعی مطالب. ام شنٌده ام، رفته منبر برای كه شهری صدوبٌست اٌن در و مردم زبان از بٌشتر را ها آسٌب• 

. دانم می عملكردها را كشور اعتقادی و دٌنی فضای در موجود های آسٌب اصلی علت كه كنم اشاره نكته اٌن به باٌد ولی ام، شنٌده

 جلو دٌن نام به كه هم ها وشلواری كت از بعضی. اند كرده گرٌز دٌن را مردم و نبوده خوب عملكردشان ما، لباس اهل از برخی

. كردند خطا هم مردم البته. شدند گرٌزی دٌن باعث نٌستند، دٌن با هماهنگ كه دٌدند مردم بعد و شدند امور بعضی مصدر و آمدند

 از گرٌز جای به كه است جامعه اشتباه اٌن. بردند خدا دٌن طرؾ را گرٌز اٌن بگرٌزند، كنندگان بدعمل از كه اٌن جای به واقع در

 وسط اٌن در خدا دٌن كه كرد بٌدار ها رسانه طرٌق از را مردم باٌد بنابراٌن، شدند؛ گرٌز دٌن داشتند، بدی عملكرد كه افرادی

 .ندارد تقصٌری

----------------------------------- 

 :نوشت پی

 (كنی پٌروی آٌٌنشان از كه آن تا شوند نمی راضی تو ار هرگز نصاری و ٌهود: )ٕٓٔ آٌه بقره، سوره. ٔ

 

 

 

 

 

 

 



 اٌکنا  خبرگزاری

30/61/06 

 اخٌر دهه سه در قرآن های ترجمه كارنامه به نگاهی

 

  قرآن مترجمان روی پٌش تازه های افق گشودن و اسالمی انقالب

 و ها نگاه با بسٌاری افراد دوران اٌن در و شود می محسوب مجٌد هللا كالم ترجمه زمٌنه در باشكوهی عصر اسالمی انقالب دوران

 قرآن های ترجمه های كاستی از بسٌاری ها، تالش اٌن با و آوردند روی فارسی زبان به كرٌم قرآن متن برگردان به جدٌد های سبك

 . شد جبران گذشته های قرن در

 

 ؼٌر افراد كه است بوده راهی  مهمترٌن گذشته قرون طول در كرٌم قرآن ترجمه( اٌكنا) اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 از بلكه نگارش، سابقه و تعداد جهت از تنها نه فارسی به قرآن ترجمه. ٌابند دست كرٌم قرآن واالی معارؾ به هم زبان عرب

 روش به بارها قرآن فارسی، زبان در. است نظٌر بی ها زبان ساٌر مٌان در نٌز ترجمه های سبك و ها روش در تنوع لحاظ

 های پاورقی با همراه زبانه، دو منظوم، آهنگٌن، مانند گوناگون های سبك به و ترجمه ارتباطی و آزاد معناٌی، معادل، اللفظی، تحت

 سمانیآ كتاب اٌن به زبانان فارسی و اٌرانٌان وٌژه استقبال و توجه از نشان ها ترجمه اٌن همه. است شده ارائه ؼٌره و تفسٌری

 . اند پرداخته قرآن ترجمه به علمی مختلؾ سطوح و ها سلٌقه ها، گراٌش با متناسب قرآن مترجمان رو اٌن از دارد،

 

 انصارٌان حسٌن

 وی ترجمه و آورده در تحرٌر رشته به را بسٌاری عرفانی آثار كه است اٌران نام به سخنوران و پژوهشگران از انصارٌان حسٌن

 . رسٌد چاپ به 9ٖٖٔ سال در كرٌم قرآن از نٌز

 در تفسٌری توضٌحات است همگان استفاده قابل و معٌار نثر با مطابق و است خوشخوان البته و ساده روان، ای ترجمه اثر اٌن

 .است شده جدا متن از پرانتز ٌا و كروشه با و بوده اندك اثر اٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شبستان خبرگزاری

39/63/06 

 :جهرمی کرٌمی هللا آٌت

  آورد وجود به را بخش رهاٌی های حرکت بهترٌن( ع)حسٌن امام حرکت 

 

 خود به که ای وٌژه امتٌازات براثر حسٌن امام حرکت: گفت قم، علمٌه حوزه خارج درس استاد ا

 به را بخش رهاٌی های حرکت بهترٌن و گذاشت جوامع ارواح در را تاثٌرات ترٌن بزرگ داشت 

 . آورد وجود 

 کنگره در( فروردٌن9ٕ)امروز قم، علمٌه حوزه خارج درس استاد جهرمی کرٌمی هللا آٌت قم، از شبستان خبرگزاری گزارش به

( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت شجاعت عنصر جلدی 9 آثار رونماٌی و مقام از تجلٌل هدؾ با که حسٌنی حماسه علمی

 حرکات ترٌن پرحرکت و نافذترٌن عاشورا نهضت اٌنکه بٌان با شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز اجتماعات سالن در

 جوامع ارواح در را تاثٌرات ترٌن بزرگ داشت، که ای وٌژه امتٌازات براثر حسٌن امام حرکت: داشت ابراز است، انسانی تارٌخ

 از ملهم گرفته صورت کربال انقالب از بعد که هاٌی حرکت نوع آورد، وجود به را بخش رهاٌی های حرکت بهترٌن و گذاشت

 .است( ع)علی بن حسٌن حضرت موالٌمان واالی و بلند روح و عالٌه تعالٌم

 حرکتی و تکان ها انقالب: افزود اند، داشته جامعه در تاثٌراتی خودشان ماهٌت مطابق کدام هر ها انقالب اٌنکه بر تاکٌد با وی

 نمی پٌدا تارٌخ در( ع)حسٌن امام انقالب از اثرگذارتر انقالبی هٌچ تارٌخ، و وجدان حکم به ولکن آوردند وجود به جوامع در

 .است مطلب اٌن بر گواه ها انسان وجدان و شود

: کرد خاطرنشان کرد، تاثٌرگذاری به شروع عاشورا روز از( ع)حسٌن امام قٌام اٌنکه بٌان با قم، علمٌه حوزه خارج درس استاد

 ابی حرمسرای طرؾ به طرق انواع به را آنها از ای عده و کرد متوجه را دشمن حتی که گذاشت ها دل در تاثٌری چنان قٌام اٌن

 دٌد دٌوصفت جناٌتکاران آن محاصره در را موال که هنگامی سعد ابن سپاه مٌان از زنی حتی و داد توجه( ع)الحسٌن عبدهللا

 .کرد حماٌت را( ع)سٌدالشهدا سوزان، بسٌار جمله با و کرد حرکت عمرسعد سپاه سوی به و کشٌد را خٌمه عمود

 عامل ترٌن بزرگ: کرد تصرٌح اسالم دنٌای سراسر در عاشورا قٌام تاثٌرات بر تاکٌد با ادامه در جهرمی، کرٌمی هللا آٌت

 خدا رسول که شده واقع( ع)علی بن حسٌن مانند نظٌری بی و آسمانی شخصٌت انقالب، اٌن رأس در که است آن عاشورا تاثٌرات

 .کرد می خطاب الجنه اهل سٌدالشباب عنوان به و بوسٌد می را او دهان و لب

 از( ع)حسٌن امام نظٌر بی اخالص: گفت و کرد عنوان عاشورا قٌام تاثٌرگذاری دٌگر عوامل از را( ع)حسٌن امام اصحاب وی

 .ٌافت نخواهد راه آن دامن به کهنگی که بود عاشورا قٌام تاثٌرات عوامل ترٌن عمده

: داشت ابراز انصارٌان المسلمٌن االسالم حجت از تقدٌر با خود سخنان از دٌگری بخش در قم، علمٌه حوزه خارج درس استاد

 .است معنوٌت براساس که منبرهاٌی کرده، متحول را جوانان اٌشان منبرهای

 .شد آؼاز گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام قرائت با" حسٌنی حماسه" علمی کنگره است، گفتنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سٌاست ساسً جامع پورتال

30/60/06 

 سٌاسی زداٌی اختالف برای معنوی جلسات

 شهر آن به منبر برای ، کردند می حمله منابر و مجالس به ها گروه که هاشمی مهدی سٌد زمان در و اصفهان اختالفات اوج در

 . رفتم من حال هر به ولی ، نداشتند سفر اٌن دربارۀ مساعدی نظر دوستان از ٌک هٌچ.  شدم دعوت

 احوال و اوضاع به وقتی.  کنند تعرٌؾ و توصٌؾ براٌم کامال را اوضاع تا خواستم طرؾ بی افراد تن چند از ، ورود بدو در

 ، سٌاسی های کشمکش درگٌر و حرارت و شور پر جوانان آن جذب برای راه بهترٌن که رسٌدم نتٌجه اٌن به ، گشتم واقؾ شهر

 فکر.  بگٌرد مخالؾ جبهۀ ، آن با تواند نمی کسی و است همگانی موضوع اٌن زٌرا ؛ باالست سطح در معنوی مساٌل طرح

 . بخشٌد ثمر زود خٌلی و بود بکری

 بعد سال.  گشت افزوده مستمعٌن تعداد بر مرور به و شد برگزار ملکوتی هواٌی و حال و آرام فضاٌی در جلسات روزه هر

 با ، مدتها از پس.  شد می جمعٌت از مملو مسجد.  شد برگزار ، است شهر مسجد بزرگترٌن که ، اصفهان سٌد مسجد در مجالس

.  شدٌم سفر هم ، بود رسٌده اٌران انتظامی نٌروی فرماندهی به بعد و بود سپاه اطالعات مقامات از قبال که ، اللهی سٌؾ تٌمسار

 بندی دسته گردونۀ از را شماری بی عدۀ و بوده موثر بسٌار اصفهان سٌاسی اؼتشاشات کاهش در جلسات آن که داشت ابراز او

 . است ساخته خارج سٌاسی های

 کنند نمی پٌدا اختالفی هم با گاه هٌچ ، باشد( ع) بٌت اهل مرام مرامشان و قرآن خط خطشان و الهی ها دسته و گروها اگر البته

 عمومی همبستگی و مردمی اتحاد به ای لطمه( ع) بٌت اهل و قرآن محورٌت با هم آن که آٌد وجود به سلٌقه اختالؾ اٌنکه مگر

 .  سازد نمی وارد

  

 جالب حکاٌتی

 زندگی تهران در اکنون ولی ؛ است اصفهانی وی.  آمرٌکاست کردۀ تحصٌل و متدٌن ، مودب بسٌار جوانی ، زاده مستطاب آقای

 . است جالب بسٌار که بوده ماجراٌی شاهد آمرٌکا در جوان اٌن.  آٌد می من منبر پای سالهاست و کند می

 که ای جمعه شب.  بودم شده رفٌق آمرٌکاٌی مسٌحی دانشجوی سه– دو با کردم می تحصٌل آمرٌکا در که اٌامی: »  گوٌد می او

 آمرٌکاٌی دوستان از ٌکی.  بروٌم گردش به داشتٌم قصد اٌرانی دوستان با ، بود شده مصادؾ آمرٌکا رسمی تعطٌلی ٌک با اتفاقا

 آن.  دادٌم می گوش رمضان مبارک ماه منبرهای و کمٌل دعای بخصوص و شما نوارهای به معموال ما.  آٌم می هم من که گفت

 . برداشتٌم خود با ، بود رسٌده اٌران از تازه که را کمٌل دعای نوارهای نٌز روز

 و هاج مسٌحی دانشجوی.  گشت روان دٌدگانمان از اشک و داد دست ما به خوبی بسٌار معنوی حال و گذاشتم را نوار آنجا در

 پر و معنی پر مطالب.  کنٌم ترجمه براٌش را آن از بخشهاٌی تا خواست ما از نوار شدن تمام از بعد. کرد می نگاه را ما واج

 سالی چند و کرد شروع را اسالمی دروس که آن تر جالب و شد شٌعه چندی از پس و آورد هٌجان به را او ، کمٌل دعای جذبۀ

 . «  دارد اشتؽال تبلٌػ امر به روحانٌت لباس در آمرٌکا در اکنون هم.  برگشت آمرٌکا به ای دوره طی از پس و آمد قم به هم

 منافقٌن جمع در کمٌل دعای

 ابتدا.  خواست کمک من از باره اٌن در و بگٌرد صورت کارفرهنگی مناقٌن روی بر که داشت اصرار الجوردی شهٌد مرحوم

 اوج در گروهک اٌن زمان آن در.  کنم سخنرانی آنها برای بروم تا کرد دعوتم هم روزی. فرستادم براٌشان را زٌادی کتابهای

 بسٌار نٌز کمٌل دعای برگزاری ، سخنرانی بر عالوه که بودم معتقد من.  بود آنها تندروی اعضای از پر زندان و بودند فعالٌت

 ، مناجات آن در انسان و گٌرد می نشؤت وجود عمق از ، کمٌل دعا مضامٌن تمام زٌرا ؛ دارد زٌادی اثر بسا چه و است مناسب

 گفت سخن افراد وجدان با مستقٌم طور به ، دعا فرازهای الی البه در توان می روی اٌن از ، زند می حرؾ خدا با عاطفی بسٌار

  کرد بٌدار ؼفلت خواب از را آنها و

 و تاسوعا مراسم در تا خواستم الجوردی آقای از آن از پس.  شد برگزار کرج حصار قزل و اوٌن زندان در چندی جلسات

 اٌن. نشستند می خاصی جاٌگاه در و آمدند می آنها.  بٌاورد منبر پای به را افراد آن نٌز رمضان مبارک ماه احٌای و عاشورا

 به بازگشت و توبه به موفق نٌز بسٌاری. گذاشت برجای عمٌقی اثر ، خورده گول افراد آن جان و روح در فرهنگی های فعالٌت

 . ٌافتند خالصی زندان از و شدند مستقٌم صراط

 توبه به موفق ، بودند گروه آن در که نٌز دختران از بعضی.  رسٌد دستم به جوانان آن از بٌشماری آمٌز محبت های نامه بعدها

 دنبال ٌک هر بحمدهللا و کردم می جای را عقدشان صٌؽه من و کردند می دعوت خود ازدواج مراسم برای مرا بعدها آنها.  شدند

  رفتند افتخاری پر و سالم زندگی

 

 



 فارس خبرگزاری

39/63/06 

 صافً؛ هللا آٌت پٌام با

 كرد كار به آغاز قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره

 

 .كرد آؼاز را خود كار قم در صافً هللا آٌت پٌام با حسٌنً حماسه علمً كنگره: فارس خبرگزاري

 (س) زهرا فاطمه حضرت شهادت سالروز با همزمان كه كنگره اٌن در قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 . شد قرائت كنگره اٌن به صافً هللا آٌت پٌام ابتدا شد، برگزار( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در 

 . پرداخت سخن اٌراد به حسٌنً حماسه علمً كنگره سخنران عنوان به جهرمً كرٌمً هللا آٌت مراسم اٌن ادامه در

 موسوعه از دارد، ادامه امروز عصر تا كه كنگره اٌن در. بود انصارٌان حسٌن االسالم حجت علمً كنگره اٌن سخنران دٌگر

 . شود مً رونماًٌ اي كمره كوه هللا آٌت «شجاعت عنصر» جلدي هشت

 . مٌرود شمار به آن اختتامٌه مراسم هاي بخش دٌگر از كنگره اٌن برگزٌدگان از تقدٌر

  حسٌنً حماسه هماٌش دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ از بٌش ارسال* 

 از بٌش در 99ٖٔ سال كنگره اٌن: داشت اظهار هماٌش اٌن برگزاري حاشٌه در حسٌنً حماسه هماٌش علمً دبٌر صاحبً جواد

 . شد گذاشته عمومً فراخوان به كلً محور ٖٓ و موضوع 6ٓ

 در را خود مقاالت حوزوي سرشناس هاي شخصٌت و شده انتخاب اصلً محور ٕٓ شده ارائه محورهاي بٌن از: داد ادامه وي

 . كردند ارسال هماٌش دبٌرخانه به موضوعات اٌن

 مقاله ٕٓٓ تعداد اٌن از كه شد ارسال هماٌش دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ فراخوان دنبال به: داشت ابراز حسٌنً هماٌش علمً دبٌر

 داده عاشوراپژوهان وٌژه به و دٌنً علوم متخصصان و اساتٌد به نٌز مقاالتً سفارش مقاالت، اٌن كنار در و است شده انتخاب

 .  است رسٌده چاپ به و شده وٌراٌش مقاله ٕٓ كه است شده

 حسٌنً حماسه مختلؾ ابعاد مورد در مقاالتً شامل كتاب اٌن: گفت كتاب مجموعه ٌك در ارسالً مقاالت چاپ به اشاره با وي

 . شوند داده پاسخ فكري هاي چاش و شبهات و شده پرداخته عاشورا واقعه به مربوط موضوعات به آن در شده سعً و است

 و آداب با و است فرهنگ ٌك عاشورا: داشت بٌان است، اهمٌت داراي ما براي مختلفً ابعاد از عاشورا اٌنكه بٌان با صاحبً

 . باشٌم ؼافل آن از توانٌم نمً بنابراٌن و كرده اٌجاد را اي وٌژه آٌٌن و درآمٌخته ما رسوم

 و ها پٌراٌه از عاشورا تارٌخ پاكسازي: داشت عنوان است، شده تحرٌؾ دستخوش زمان گذر در عاشورا تارٌخ اٌنكه بٌان با وي

 اخٌر تحوالت به اشاره با حسٌنً هماٌش علمً دبٌر. است كنونً عصر در پژوهان عاشورا و محققان اصلً وظٌفه تحرٌفات

 و درآمده زندگً برنامه و اٌدئولوژي فرهنگ، عنوان به عاشورا: داشت اظهار جهان در آزادٌخواهانه هاي جنبش و منطقه

 . كنند مً تؤسً آن به سٌاسً و اجتماعً مختلؾ هاي جنبش

: داشت بٌان شٌعً عالم اٌن شخصٌت خصوص در اي، كمره كوه هللا آٌت تؤلٌفات به اشاره با خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 هللا آٌت و( ره) خمٌنً امام مانند بزرگً افراد با و بوده تبرٌزي ملكً و قزوٌنً رفٌعً ٌزدي، حائري هللا آٌت شاگردان از وي

 . است كرده تربٌت را بزرگً شاگردان و بوده مباحثه هم( ره) نجفً مرعشً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری فارس 

33/63/06  

 شود مً برگزار قم در حسٌنً حماسه علمً قم؛هماٌش در اي كمره كوه هللا آٌت مقام از تجلٌل

 

 همزمان حسٌنً حماسه علمً هماٌش برگزاري از شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر: فارس خبرگزاري

 . داد خبر( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در جاري ماه فروردٌن 9ٕ با 

 محل در كه خبري نشست در امروز ظهر از پٌش پٌمان آٌت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به 

 بشر تارٌخ حادثه ترٌن بزرگ سٌدالشهدا نهضت و عاشورا حادثه: داشت بٌان سخنانً در شد، برگزار شٌعً دارالمعارؾ موسسه 

: گفت زمان گذر در عاشورا قٌام فلسفه و اهداؾ عظمت به اشاره با وي.است جهان سراسر در اسالمً هاي حركت بخش الهام و

 پٌش از بٌش ٌافته، فزونً مسلمان هاي ملت آزادٌخواهانه هاي حركت و شده اٌجاد منطقه در فراوانً تحوالت كه كنونً زمان در

 .پرداخت عاشورا قٌام فلسفه و اهداؾ پٌرامون تحقٌق به باٌد

 شٌعه موجود منابع باٌد است، كشور علمً و پژوهشً دٌنً، مركز كه قم شهر در: داشت بٌان شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 .ٌابد گسترش و شده عرضه مناسب شكل به عاشورا نهضت پٌرامون

 فرهنگ تروٌج و سٌدالشهدا قٌام تبٌٌن هدؾ با «حسٌنً حماسه» علمً هماٌش برگزاري از خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 اهل علوم جهانً مركز مطهري شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ ٌكشنبه روز هماٌش اٌن: گفت و داد خبر قم در شهادت و جهاد

 را دانشگاهً و حوزوي نظران صاحب حضور با تخصصً مٌزگرد مقاالت، ارائه سخنرانً، پٌمان.شد خواهد برگزار( ع) بٌت

 اي وٌژه هاي برنامه با و عصر و صبح بخش دو در «حسٌنً حماسه» هماٌش: افزود و كرد عنوان هماٌش اٌن هاي برنامه از

 .شود مً برگزار

 از اي كمره كوه هللا خلٌل هللا آٌت: داشت اظهار و برشمرد هماٌش اٌن دٌگر برنامه را اي كمره كوه هللا  آٌت شخصٌت از تجلٌل وي

 بٌت اهل مناقب و دٌن معارؾ حوزه در اثر 6ٓ بر بالػ كه است اسالمً اتحاد نهضت پرچمدار و شٌعً بزرگ هاي شخصٌت

 .است كرده تالٌؾ( ع)

 اي كمره كوه هللا آٌت تالٌؾ «شجاعت عنصر موسوعه» هماٌش اٌن از دٌگري بخش در: داد ادامه شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر

 .شود مً عرضه و رونماًٌ

 سال در بزرگ عالم اٌن فوت با و آن از پس و شده منتشر و چاپ پٌش سال 01 بار نخستٌن براي موسوعه اٌن: كرد تصرٌح وي

 انقالب عمر طول در بار  نخستٌن براي اثر اٌن احٌاي به تصمٌم دارالمعارؾ موسسه و شد سپرده فراموشً به اثر اٌن ،2ٓ

 .گرفت اسالمً

 هماٌش اٌن در است، شجاعت عنصر موسوعه چكٌده كه «عاشورا روز و شب ٌك» كتاب اٌن، بر عالوه: كرد خاطرنشان پٌمان

 اي كمره  كوه ناصرالدٌن االسالم حجت و انصارٌان حسٌن استاد جهرمً كرٌمً هللا آٌت: كرد بٌان وي.شود مً عرضه و رونماًٌ

 .كنند مً سخنرانً هماٌش اٌن در اي كمره  كوه هللا آٌت ارشد فرزند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موسسه اسالمی هداٌت 

30/63/06  

  درقم حسٌنً حماسه كنگره

  

 . شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره زهرا؛ حضرت شهادت سالروز با همزمان

 علمی کنگره ـ رسا خبرگزاری شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره زهرا؛ حضرت شهادت سالروز با همزمان

 گزارش به. شود می برگزار قم در( س)زهرا حضرت شهادت سالروز در تقلٌد مراجع از ٌکی سخنرانی با حسٌنی حماسه

 دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و شٌعی دارالمعارؾ موسسه سوی از حسٌنی حماسه علمی کنگره رسا، خبرگزاری

 گزارش، اٌن براساس. شود می برگزار قم در ماه فروردٌن 9ٕ روز در( س)زهرا حضرت شهادت سالروز با شٌعی،همزمان

 های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ با 96 سال در کنگره اٌن علمی فراخوان

 و محققان به نٌز مقاله ٕٓ تهٌه همچنٌن و  ارسال کنگره اٌن دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ تاکنون و است شده ارسال ها دانشگاه علمٌه،

 خواهند رونماٌی عاشورا روز و شب ٌک و شجاعت عنصر های کتاب همچنٌن کنگره اٌن در. است شده واگذار برجسته اساتٌد

 رسٌده چاپ به جلد 8 در وٌراستاری و پژوهش احٌا، از پس که بوده ای کمره کوه خلٌل مٌرزا هللا آٌت آثار از ها کتاب اٌن. داشت

 بزرگان از تن سه شده ٌاد های کتاب از رونماٌی بر افزون کنگره مراسم در. شوند می رونماٌی حسٌنی حماسه کنگره در و است

 همچنٌن و الشهدا سٌد قٌام و عاشورا الهی شعائر تعظٌم راستای در کنگره اٌن. پرداخت خواهند سخنرانی به نٌز قم علمٌه حوزه

 شده تعٌٌن پٌش از اهداؾ به کنگره اٌن برگزاری با بتوانٌم که امٌدوارٌم و شود می برگزار حضرت آن اصحاب از تجلٌل و تعظٌم

 ./بپوشانٌم عمل جامه

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌسنا 

33/63/06  

  حوزوي؛ هاي شخصٌت حضور با

  شود مً برگزار قم در( ع)حسٌنً حماسه کنگره

 

  مرکز و پژوهان دٌن دبٌرخانه همکاري با و الشٌعً دارالمعارؾ مإسسه سوي از حسٌنً حماسه علمً کنگره

 . شود مً برگزار قم در جاري سال ماه فروردٌن 9ٕ( ع)بٌت اهل علوم جهانً

  اشاره با خبري نشستً در( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري گزارش به

 و عالمانه تفسٌر عاشورا، حادثه بٌشتر هرچه تبٌٌن هدؾ با حسٌنً حماسه کنگره: داشت اظهار کنگره اٌن برگزاري اهداؾ به

 . گردد مً برگزار جهانٌان براي توحٌدي نهضت و واقعه اٌن حکٌمانه

 علوم عرصه در فعال پژوهشگران از فراخوانً اعالم با پٌش سال دو از شٌعً دارالمعارؾ مإسسه: افزود صاحبً محمدجواد

 از و شد ارسال کنگره دبٌرخانه به مقاله هزار 0 از بٌش راستا اٌن در که کرد مقاله ارائه به دعوت عاشوراپژوهً وٌژه به دٌنً

 . شد خواهد منتشر کتابً قالب در برتر مقاالت که ٌافت راه دوم مرحله به مقاله ٕٓٓ تعداد اٌن

 موضوعاتً حوزوي پژوهشگران و اساتٌد به درٌافتً، مقاالت اٌن کنار در اٌنکه به اشاره با حوزه، مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 کردن پٌدا دنبال به مقاالت اٌن: داشت بٌان رسٌد، کنگره دبٌرخانه به ارزشمند مقاله ٕٓ راستا اٌن در که شد ارائه نٌاز مورد

 . است عاشورا واقعه وٌژه به تشٌع، مکتب پٌرامون هاي پرسش و شبهات به تخصصً و کامل هاًٌ پاسخ

 خو شٌعٌان رسوم و آداب با عاشورا  :داشت ابراز  فرهنگ، ٌک عنوان به عاشورا درباره پژوهش ضرورت بر تؤکٌد با وي

 هاي جنبه و کرد نگاه فرهنگ عنوان به عاشورا به باٌد عرصه اٌن در رو اٌن از است؛ کرده تولٌد را اي وٌژه آٌٌن و گرفته

 . نمود بررسً را آن مختلؾ

 دارد که جامعٌتً به توجه با و باشد مً نٌز زندگً برنامه و اٌدئولوژي بودن، فرهنگ بر عالوه عاشورا: داد ادامه صاحبً

 . باشد مختلؾ هاي زمان در ها انسان تمامً براي زندگً درس و برنامه تواند مً

 از سال ٖٓٓٔ از بٌش اٌنکه به توجه با: کرد خاطرنشان نهضت، اٌن تارٌخً عرصه در عاشوراپژوهً دانستن ضروري با وي

 . شود عاشورا تارٌخ وارد نارواًٌ موارد و تحرٌفات که است طبٌعً شراٌط اٌن در گذرد، مً عاشورا واقعه

 و شده عرصه اٌن وارد باٌد پژوهشگران که است بزرگً کار ها پٌراٌه و تحرٌفات از تارٌخ اٌن پاکسازي: داد ادامه صاحبً

 . باشند داشته ارزشمندي تخصصً و علمً کارهاي

 بررسً مورد نٌز سٌاسً و اجتماعً جنبش نظر از عاشورا مقاالت، اٌن در: كرد خاطرنشان حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر

 . است گرفته قرار

 عرصه در که است شخصً( ره)اي کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت: داشت ابراز خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 اٌن از دهد؛ انجام شٌعه براي عرصه اٌن در را سنگً  گران خدمات توانسته و است داده انجام ارزشمندي کارهاي عاشوراپژوهً

 . شد خواهد تجلٌل اٌشان هاي تالش از( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره برگزاري روز در رو

 جهانً مرکز مطهري شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ کنگره اٌن: گفت کنگره اٌن برگزاري نحوه تشرٌح در همچنٌن صاحبً

 . شد خواهد برگزار عصر و صبح نوبت دو در  بٌت اهل علوم

 کنگره در: گفت اندٌشمندان، حضور با تخصصً مٌزگرد برگزاري به اشاره با همچنٌن وي حوزه، خبر مركز گزارش اساس بر

 خلٌل مٌرزا هللا آٌت فرزند و انصارٌان  حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت جهرمً، کرٌمً هللا آٌت( ع)حسٌنً حماسه علمً

 . نمود خواهند سخنرانً( ره)اي کمره

 

  

  

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌرنا 

39/63/06  

  شد رونماًٌ اي كمره هللا آٌت' شجاعت عنصر' جلدي 9 مجموعه

 

 اي كمره علً مٌرزا هللا آٌت مرحوم ،'شجاعت عنصر' جلدي 9 مجموعه -تهران

 .  شد رونماًٌ( ع)حسٌنً حماسه علمً كنگره در 

 همت به( ٌكشنبه) امروز صبح كه حسٌنً حماسه علمً كنگره در حوزه، خبر مركز از نقل به اٌرنا فرهنگً گروه گزارش به   

 و جهرمً كرٌمً هللا آٌت سخنرانً با قم،( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز هاي هماٌش سالن محل در شٌعً، دارالمعارؾ موسسه

 اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً خدمات از تجلٌل ضمن شد، برگزار انصارٌان حسٌن شٌخ المسلمٌن و االسالم حجت

 . شد رونماًٌ' شجاعت عنصر' عنوان با شٌعً عالم اٌن كتب مجموعه از جلد 9 از

 استاندار مشاور ، هاشمً ، انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجج جهرمً، كرٌمً هللا آٌت توسط ، جلدي9 مجموعه اٌن از رونماًٌ

 . شد انجام دانشگاه و حوزه اندٌشمندان و محققان از جمعً و اي كمره هللا آٌت ارشد فرزند و روحانٌت امور در قم

 سوي از اي، كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت از تجلٌل هدؾ با امروز صبح از حسٌنً حماسه علمً كنگره

 خواهد ادامه امروز عصر تا و آؼاز قم( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز هاي هماٌش سالن محل در ، الشٌعً دارالمعارؾ موسسه

 . داشت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارست 

30/63/06  

  شود مً برگزار قم در'  حسٌنً حماسه' علمً كنگره

 

 سالروز با همزمان سالجاري ماه فروردٌن 9ٕ'  حسٌنً حماسه' علمً كنگره - قم

 .  شود مً برگزار قم در( س) زهرا فاطمه حضرت شهادت 

 طرح با 96 سال در كنگره اٌن علمً فراخوان: گفت ٌكشنبه روز حسٌنً حماسه علمً كنگره رٌٌس مقام قائم اٌرنا، گزارش به

 و ها پژوهشگاه ، علمٌه هاي حوزه پژوهشً و علمً مراكز براي( ع)الشهدا سٌد امام قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ

 . شد ارسال كشور هاي دانشگاه

 سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در نٌز مقاله ٕٓ و رسٌده كنگره دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ: افزود'  پٌمان آٌت' 

 . باشد مً نظٌر كم خود نوع در علمً محتواي و موضوع حٌث از كه شد

 مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر'  عاشورا با روز و شب ٌك' و' شجاعت عنصر' شرٌؾ كتاب مدت دراٌن: داد ادامه وي

 كنگره در رونماًٌ آماده و رسٌد چاپ به مجلدٓٔ در نفٌس بطور وٌراستاري و تحقٌق ، پژوهش از پس و شد احٌا اي كمره خلٌل

 . است گردٌده حسٌنً حماسه

 از تجلٌل و كنگره موضوعات درخصوص مقاالت اراٌه ، قم علمٌه حوزه اساتٌد و مراجع بزرگان از تن سه سخنرانً وي

 حسٌنً حماسه علمً كنگره هاي برنامه از را برتر پژوه عاشورا عنوان به اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 . كرد ذكر

 . است انصارٌان حسٌن شٌخ استاد القدر جلٌل محقق با كنگره اٌن رٌاست: گفت پٌمان

 همكاري و هداٌت اسالمً موسسه ، الشٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز ، الشٌعً دارالمعارؾ موسسه توسط كنگره اٌن

 . ٌافت خواهد ترتٌب قم پژوهش مراكز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه اطالع رسانی زن فردا 

39/60/06  

 اختالس از انصارٌان حسٌن شٌخ انتقاد

 

 

 دٌگران علٌه ناحق به های دست چه کنٌد حساب شما: است گفته درمجلسی انصارٌان حسٌن شٌخ:  امروزنوشت تهران روزنامه

 می رشوه ، کنند می اختالس ، کنند می سرقت هاٌی دست چه.  کنند می امضا ناحق به که هاٌی دست چه و آٌد می کاؼذ برروی

 .دزدند می روشن روز در مٌلٌارد هزار مٌلٌارد هزار و کنند می درست قالبی اسناد هاٌی دست چه.  گٌرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌندکس اٌران 

39/63/06  

  حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

 

 المللی بٌن کنگره به پٌامی در شٌعٌان تقلٌد مرجع: مهر خبرگزاری - قم

 .  کرد عنوان نمونه هللا کلمه را پاکش خاندان و( ع) حسٌن امام حسٌنی، حماسه 

 به ٌکشنبه صبح که حسٌنی حماسه کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ العظمی هللا آٌت پٌام در قم، در مهر خبرنگار گزارش به

 اٌام تسلٌت ضمن شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی دارالمعارؾ مإسسه همت

 که ای طٌبه شجره پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: است آمده( س) زهرا فاطمه حضرت شهادت سوگواری

 ما اختٌار در که کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در

 جنّ  و مالئکه و ها کهکشان و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن است

 نهج بر مجٌد، قرآن بر آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه کلمه اطالق اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و

 .دارد ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه،

 توصٌؾ «السماء فی ها فرع و ثابت ها اصل طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در: است آمده پٌام اٌن ادامه در

ٌّبه خمسه ها آن از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده  و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص و ط

ٌّة حضرت و سلّم  اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 .هستند

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هٌئت رزمندگان اسالم 

36/63/06  

  شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

  برای مقاله فراخوان به اشاره با مطلب اٌن اعالم با کنگره اٌن علمی دبٌر

  فراخوان: گفت حوزه خبر مرکز خبرنگار به حسٌنی حماسه علمی کنگره

 های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 69 سال در کنگره اٌن مقاله

 .شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور سراسر های دانشگاه و علمٌه

 کنگره اٌن علمی دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ مجموعاا : داشت بٌان و کرد ارزٌابی خوب را کنگره اٌن از استقبال صاحبی جواد محمد

 سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ تعداد همچنٌن گرفت، قرار داوران ارزٌابی مورد که شد ارسال

 .است نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد

 2ٓٓدر ٌارانش و( ع) حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: کرد خاطرنشان وی

 . گردد می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه

 9ٕ ٌکشنبه( س)  زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی حماسه علمی کنگره شد، ٌادآور کنگره اٌن علمی دبٌر 

 .شود می برگزار قم در جاری سال فروردٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وب ساٌت ذوستان 

39/63/06  

  گلپاٌگانً؛ صافً هللا آٌت پٌام با

  كرد كار به آغاز قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره

 

  مراجع از'  گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ'  هللا آٌت پٌام با ٌكشنبه روز حسٌنً حماسه علمً كنگره - قم

 .  كرد كار به آؼاز قم شهر( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در تقلٌد،

 هاي  نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: 'است نوشته خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن اٌرنا، گزارش به   

 آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً شده تمجٌد و مدح اوصاؾ ترٌن  عالً به شرٌفه آٌه اٌن در كه اي  طٌبه شجره پاٌدار و ثابت 

 و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزا همه نٌست، ممكن باشد  مً ما اختٌار در كه كلماتً و الفاظ با

 '. هستند هللا  كلمة كرسً و عرش و انس و جن و مالئكه و ها  كهكشان و ها منظومه

 و البالؼه  نهج بر نٌز و مجٌد قرآن بر ، آسمانً صحؾ بر اولٌا و انبٌا بر طٌبه كلمه اطالق اما: ' است شده افزوده پٌام اٌن در

 كلمات اٌن مٌان در. دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معناي دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه

 '. باشند مً( ع)  معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ السماء  فً فرعها و ثابت اصلها طٌبه شجره به كرٌم قرآن در كه آنچه

 كلمات اٌن از( ع) الحسٌن  عبدهللا ابً موالنا االبا  اهل راس و( ع) الهشدا  سٌد حضرت: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري بخش در وي

 است، االٌات  اعظم و الكلمات اعلً حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانً عظٌمه حقاٌق و الهً معانً به مشحون طٌبات

 '. بودند نمونه هللا كلمة همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلكه

  است، بزرگواران آن رفٌع درجات و شوون و وجود عرض و هللا  كلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز: 'است آمده پٌام اٌن در

( ع) سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزي و دهد نمً نشان را هللا كلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 نوراالنوار و رضوان و جناب و بهشت بلكه جهان، آٌنده ادوار و اعصار و وآسمان زمٌن به نورافشانً مركز كلمات اٌن مٌان در

 . است

 و ها خوانً روضه و ها سخنرانً و اشعار همٌن و مقاالت و ها كتاب همٌن طٌبه كلمه مصادٌق از: 'است آمده پٌام ادامه در

 عاجز آن توصٌؾ از زبان كه هستند اي نورٌه طٌبه كلمه آن ثمرات اند، طٌبه كلمه خود كه حال عٌن در و باشد مً ها عزاداري

 '. است

 افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري قسمت در گلپاٌگانً صافً هللا آٌت

 و جلٌل عالم مرحوم رساند، ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل

 قوٌم آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل ارادات و والٌت در كه بود اي  كمره فرنقً هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا  آٌت متتبع محقق

 '. داشت خاص خلوص( ع) حسٌنً البٌان

 تا و شد آؼاز امروز صبح از اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت از تجلٌل هدؾ با حسٌنً، حماسه علمً كنگره

 . داشت خواهد ادامه عصر

 و اندٌشمندان آن بر عالوه و پرداخت خواهند سخنرانً اٌراد به حوزوي و دٌنً برجسته هاي شخصٌت مراسم اٌن در

  پردازند مً خصوص اٌن در تخصصً مقاالت اراٌه به پژوهشگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پورتال جامع ساسی سٌاست 

30/60/06  

 با وی گوٌا. بود شده نزدٌکتر من به دستگاه از شدٌدم انتقادات دلٌل به وی.  بود ارتباط در من منبر با ، بازار کاسبهای از جوانی

 تا بود شده تارٌک هوا که آمد می من نزد هنگامی او.  آورد می من برای را آنها کتابهای گاهی.  داشت قوی ارتباط مجاهدٌن

 قرآنی آٌات و بود برخوردار خوبی انشای از کتابها.  بماند دور آنها چشم از ، دارند نظر زٌر را ما مجالس مؤمورانی اگر

 . است شده تحمٌل آٌات بر کمونٌستی عقاٌد کردم می احساس و نبود من دلچسب ولی ، برداشت در مطالب تؤٌٌد برای را فراوانی

 و نماز اهل و اسالمی عبادات پوشش در هم تعدادی.  داشتند مسلحانه مبارزۀ و زمٌنی زٌر فعالٌت و بودند داؼی افراد مجاهدٌن

.  شدند می واقع بزرگان از بعضی تؤٌٌد مورد همچنٌن.  شدند می گروه اٌن جذب راحتی به جوانان اوصاؾ اٌن با ، بودند روزه

 از ٌکی.  بودند کرده سکوت امام اما ، کنند تؤٌٌد را مجاهدٌن که بودند خواسته هم امام حضرت از هاٌی نامه طی بزرگان اٌن

 را همه امام. بود کرده تفسٌر و خوانده البالؼه نهج و قرآن امام حضرت برای ماه ٌک مدت و بود رفته نجؾ به نٌز گروه سران

 .  بود دانسته کافر را آنان نهاٌت در و داده گوش

 بود ارتباط در ساواک با حجتٌۀ انجمن

 جشن ، بزرگی باغ در همدان حجتٌۀ انجمن ، شود پا بر سروری و جشن سال آن شعبان نٌمۀ برای بود کرده منع امام که آن با

 آنها ارتباط از کامال خودم من.  کرد می حکاٌت امام مشی خط از آنها جداٌی از خوبی به مسئله اٌن و بود انداخته راه به مفصلی

 انجمن زمان هم.  داشتم منبر همدان در روز ده من که ، بود آن از قبل سال دو ٌکی به مربوط قضٌه.  داشتم خبر ساواک با

 من.  کنم اٌراد آنجا در سخنرانی ٌک تا کردند دعوت من از.  داشت مجلس شهر مهم کاروانسراهای از ٌکی در ، همدان حجتٌه

 نمی من.  نپذٌرفتم را دعوت آن ، رفتم می منبر کالنتری مؤموران محاصرۀ در و بودم امام خط انقالبٌون همراه و امام پٌرو که

 بود آنها برای خوبی تؤٌٌد و پشتوانه ، آنها جلسات در ما امثال حضور چون ، گردد محسوب آنها برای تؤٌٌدی من کار اٌن خواستم

 . شد می آنها شؤن کسر باعث ، شان جلسه در من نکردن شرکت طرفی از. 

:  کردم عرض «؟ کنی نمی قبول را آنها دعوت چرا: »  کرد سئوال ، کرد می زندگی همدان در زمان آن در که ، مدنی هللا آٌت

 که خودشنٌدم گوش با ، کنند برقرار جلسه بودند آمده اٌنها که ، حٌدرٌه تربت و بندرعباس جمله از ، شهر چند در من» 

 را ما مشکل تا بخواهٌم کمک آنها از و بگذارٌم مٌان در ساواک با سرٌع آمد پٌش ای مسئله اگر ، گفتند می ٌکدٌگر به افرادشان

 . کنند حل

 آقای که بودند گفته آنها.  اند کرده شکاٌت ما از و رفته شهربانی به آنها شدٌم مطلع تعجب کمال با.  شد ثابت زودی به من حرؾ

 و دٌنداری مدعٌان اٌن چگونه که بود تعجب جای واقعا. دهد اشاعه را او باند و خمٌنی هللا آٌت افکار اٌنجا در تا آمده انصارٌان

 .  اند کرده شکاٌت ما از طاؼوت رژٌم شهربانی پٌش ،( عج) زمان امام به وابستگی

  

 مسٌحی دو شدن مسلمان

 او جذب برای و است مسٌحی کارم محل همساٌگان از ٌکی:»  گفت من به روزی بود، مکانٌک که ، من های منبری پا از ٌکی

 بلکه ، ندارد اشکالی تنها نه: »  گفتم. «  بٌاورم شما منبر پای را او جلسه چند ندارد اشکالی اگر. ام کرده صحبت خٌلی اسالم به

 ما دٌن.  مٌکرد صحبت آنها با و دعوت مسجد به را مسٌحٌان و ٌهودٌان نٌز( ص) اکرم پٌامبر.  بٌاوری را او که است واجب

 .«است اندٌشه و فکر دٌن.  است دلٌل و منطق دٌن

 جلسه در و گفتم براٌش را مساٌل.  شوم مسلمان خواهم می که گفت روزی ، من منابر در شرکت نوبت چند از پس مسٌحی فرد

 جلسه آن در وی.  کرد پٌدا تشرؾ اسالم دٌن به رسمی طور به ، بود رمضان ماه از شبی و االئمه محبٌن هٌئت در گوٌا که ، ای

 . کرد صحبت مردم برای هم ای دقٌقه چند ،

 به دوستانش از ٌکی همراه بار چند مسٌحی خانمی.  کردم می سخنرانی ، آباد امٌر مسجد در رمضان مبارک ماه ظهرهای زمانی

 رواٌات و قرآن از که مستدلی مطالب خاطر به که گفت و آمد من پٌش روزی.  بود کرده پٌدا گراٌش اسالم به و آمده منبر پای

 ، ام شنٌده

 .  کرد پٌدا تشرؾ اسالم به نٌز وی.  بشوم مسلمان خواهم می

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری تحلٌلی صراط 

30/33/06 

   ٌتٌم با پٌامبر رفتار

: مٌگوٌد تعالى و تبارک پروردگار پس مٌافتد لرزه به او بخاطر عرش بگرٌد ٌتٌم که هنگامى تردٌد بى:شده رواٌت خدا رسول از

 ساکت را او کسى جاللم و عزت به انداخت، گرٌه به ام گرفته او از را مادرش و پدر کودکى در که مرا بنده که کسى آن کٌست

 .گردانم واجب او بر را بهشت که اٌن مگر نکند

 را او و بودند آمده جمع وى بر کودکان که دٌد را ٌتٌمى رفت، مى مدٌنه شاهراه در پٌامبراسالم روزى: گوٌد مى مالک بن انس

 بهتر تو پدر از پدرم: گفت مى ٌکى آن دهند، مى آزار صورتى به را او و نموده تکبر وى بر هرٌک و کرده، خجل و خوار

 مى ٌتٌم آن و باالترند تو طاٌفه و اقوام از ما طاٌفه و اقوام گفت مى سوى است، باالتر تو مادر از مادرم گفت مى دٌگرى است،

 اى: فرمود و اٌستاد نزدش و آورد رحمت وى بر دٌد حال آن به را کودک آن چون خدا رسول ؼلتٌد، مى خاک در و گرٌست

 اى؟ درمانده چنٌن چرا و کٌستى؟ پسربچه

 از مرا و کرد شوهر مادرم و رفت، دنٌا از داشتم خواهرى شد، شهٌد احد جنگ روز پدرم هستم، انصارى رفاعه فرزند من: گفت

 !است کودکان اٌن سرزنش من بر تر سخت اٌن از و! بٌکسى و بٌسرپرستى و درماندگى و منم اکنون راند، خود

 محمدم که من کشتند را پدرت اگر باش آرام و مخور اندوه: فرمود سپس گرٌست که جائى تا شد ناراحت بسٌار او سخن از پٌامبر

 سرزنش مرا اکنون کودکان اى که برآورد آواز و برخاست و شد شاد کودک مادرت، عاٌشه و تو، خواهر فاطمه و توام پدر

 :بشنوٌد را جوابتان و مکنٌد

 خانه به و گرفت را ٌتٌم کودک دست پٌامبر آنگاه است، بهتر خواهرانتان از خواهرم و مادرانتان از مادرم و پدرانتان از پدرم

 نهاد، وى نزد خرما و کرد نوازش را او و برخاست فاطمه توست، برادر و من فرزند اٌن فاطمه اى فرمود و برد فاطمه حضرت

 «ٔ. »پوشٌد وى در جامه و مالٌد، وى سر در روؼن و

ل ون ک  و   ْسئ  نِ  ٌ  تامى ع   ٌ ر   ل ه مْ  إِْصالح   ق لْ   اْل ٌْ مْ  إِنْ  و   خ  وه  ْعل م   هللاَّ   و   ف إِْخوان ک مْ  ت خالِط  ْفِسد   ٌ  ک مْ  هللاَّ   شاء   ل وْ  و   اْلم ْصلِحِ  ِمن   اْلم  ت   هللاَّ   إِنَّ  أل  ْعن 

ِزٌز   کٌِم   ع   «ٕ: »ح 

 نمائٌد برقرار آمد و رفت و کنٌد معاشرت آنان با اگر و است، بهتر آنان امور اصالح: بگو پرسند، مى ٌتٌمان درباره تو از و

 مٌخواست خدا اگر و مٌشناسد گر اصالح از را ٌتٌم امور در فسادگر خدا و هستند شما دٌنى برادران آنان است پسندانه خدا کارى

 .است حکٌم و ناپذٌر شکست تواناى خدا مسلماا  مٌانداخت زحمت به ٌتٌم جان و مال به نسبت مسئولٌت و تکلٌؾ در را شما

تامى آت وا و    ٌ ل وا ال و   أ ْموال ه مْ   اْل دَّ ب  ت  بٌِث   ت  ٌِّبِ  اْلخ  ل وا ال و   بِالطَّ ؤْک  ه   أ ْموالِک مْ   إِلى أ ْموال ه مْ  ت  وباا  کان   إِنَّ بٌِراا  ح   «ٖ: »ک 

 و نکنٌد عوض آنان ارزش با و مرؼوب اموال با را خود بٌارزش و پست اموال و بدهٌد، آنان به رشدشان از پس را ٌتٌمان اموال

 .است بزرگ گناهى آن زٌرا نخورٌد خود اموال به کردن ضمٌمه با را اموالشان

ل وا و   تامى اْبت   ٌ تَّى  اْل وا إِذا ح  ل ؽ  ْست مْ  ف إِنْ  النِّکاح   ب  ْشداا  ِمْنه مْ  آن  وا ر  ِهمْ  ف اْدف ع  ٌْ ل وها ال و   أ ْموال ه مْ  إِل  ؤْک  وا أ نْ  بِداراا  و   إِْسرافاا  ت  ر  کْب  نْ  و   ٌ   کان   م 

ا ٌاّ نِ ْعفِؾْ  ؼ  ْست   ٌ ْل نْ  و   ف  ؤْک لْ  ف قٌِراا  کان   م   ٌ ْل وؾِ  ف  ْعر  ف ْعت مْ  ف إِذا بِاْلم  ِهمْ  د  ٌْ وا أ ْموال ه مْ  إِل  ِهمْ  ف ؤ ْشِهد  ٌْ ل  فى و   ع  ِ   ک  ِسٌباا  بِاهللَّ  «0: »ح 

 به را اموالشان ٌافتٌد را الزم رشد آنان در اگر پس برسند، ازدواج حد به که زمانى تا بٌازمائٌد زندگى امور به نسبت را ٌتٌمان و

 اٌتام سرپرستان از و مخورٌد شتاب و اسراؾ به بگٌرند شما از و برسند رشد سن به مبادا که آن ترس از را آن و بدهٌد خودشان

 متعارؾ اندازه به است تهٌدست وهرکه کند، خوددارى الزحمة حق عنوان به ٌتٌم مال در تصرؾ از باٌد است توانگر که آن

 گواه برآنان نٌاٌد پٌش نزاعى و اختالؾ آٌنده در که آن براى بدهٌد خودشان به را اموالشان خواستٌد که هنگامى و نماٌد، مصرؾ

 .است کافى محاسبه براى خدا و بگٌرند

ْخش   و    ٌ ک وا ل وْ  الَِّذٌن   ْل ر  ْلفِِهمْ  ِمنْ  ت  ةا  خ  ٌَّ رِّ ِهمْ  خاف وا ِضعافاا  ذ  ٌْ ل  ق وا ع  تَّ  ٌ ْل ق ول وا و   هللاَّ   ف   ٌ ِدٌداا  ق ْوالا  ْل ل ون   الَِّذٌن   إِنَّ ( 8) س  ؤْک  تامى أ ْموال   ٌ   ٌ ا   اْل ْلما  ظ 

ل ون   إِنَّما ؤْک  ونِِهمْ  فِی ٌ  ْصل ْون   و   ناراا  ب ط   ٌ ِعٌراا  س   «1: »س 

 

 الصادق قال ٌا الرسول، قال ٌا هللا، قال ٌا. گوٌٌم نمى چٌزى خودمان از كه ما چون گوٌٌم، نمى چٌزى هٌچ كه ما: فرمودند اٌشان

 .گوٌٌم نمى چٌزى خودمان از ما ،...و

 .باش داشته صفا دنٌا اٌن در كه است اٌن حرفمان فرع و اصل ما: گفت گوٌٌد؟ مى چه شما: گفت الت آن به عالمه

 دانى؟ نمى خواندى، درس همه اٌن عالمى، تو! شٌخ: گفت فهمم، نمى را باش داشته صفا معنى من: فرمودند

 چه؟ ٌعنى باش داشته صفا فهمم، مى را ها طلبه زبان من فهمم، نمى كه را شما زبان من نه،: فرمود

 .نشكن را دان نمك چشٌدى، را كسى نمك ٌعنى: گفت

 .سال شصت: گفت دارى؟ چكار سالم و سن به: گفت هستى؟ ساله چند: گفت الت آن به بعد! عجب: گفت

 خوردى؟ را خدا نمك حاال تا سال شصت اٌن در: فرمود

 را دان نمك بگوٌد و بگٌرد را ما ٌقه االن نكند خوردٌم، را خدا نمك مادر رحم از كه ما خدا؟ نمك آورد، پاٌٌن را سرش الت آن



 .اٌم شكسته را نمكدان است سال شصت كه ما شكستى؟

 .رفت و كرد گرٌه بلند بلند روى؟ مى كجا: فرمود مجلسى مرحوم شد، بلند

 .خواهم نمى چٌزى شدم، سٌر: گفت شام،! آقا: گفت و دوٌد صاحبخانه

 .كرد آشتى شد، معالجه: فرمود عالمه كردى؟ چكارش! آقا: گفت و برگشت

 السالم علٌه عسگرى امام زبان از تقوا اهل ارزش

 از ٌكى به من بدهند، من دست به و كنند لقمه ٌك به تبدٌل را دنٌا كل: فرماٌد مى السالم علٌه عسگرى امام بگوٌم؟ هم را شما قٌمت

 اداى از كه ترسم مى بگذارم، او دهان در خودم دست با شده لقمه ٌك كه عالم كل من كن، باز را دهانت بگوٌم تقوا با مإمن مردم

 .باشم برنٌامده او حق

 صحراى در پٌؽمبر هزار چهار و بٌست و صد ما اگر شوند، مى محشر وارد وقتى ها اٌن: فرماٌد مى السالم علٌه امٌرالمإمنٌن

 شوٌم مى پٌاده باشٌم سواره اگر و شوٌم، مى بلند آنها احترام به ما بشوند، رد ما جلوى از و بٌاٌند باشٌم، نشسته محشر

 :بٌنندگان نظرات

 شهاب سٌد

( ع)اطهار ائمه که بدهد ما همه به را آن شاٌستگی خداوند که انشاهللا کند؟ ٌاری منی چون با/  کرم راه از که از که کٌست آن

  آمٌن.  باشند ما شفٌعان

 نادر

 اقتصادی اجتماعی سٌاسی فرهنگی های پروژه هزار دهها اٌن با را ما عاقبت و آخر خداوند کردٌم استفاده بود عالی تشکر

 ... انشاا کند بخٌر عواملشان و صهٌونٌستها

 مسعود

 است حالل كه كند نمً فرقً هم براٌشان و دنٌاٌند گندم و وخرما نان دنباله دربدر ساعته 0ٕ, ومإمنات مإمنٌن كه" فعال تؤسفانه

 . كند خٌر به ختم دارٌم كه ضعٌفً اٌمان اٌن با را عاقبتمان و آخر خدا!!!! حرام ٌا

 :شده رواٌت خدا رسول از.

 ٌتٌم برأس ٌده مسح ومن هللا، اکرمه اکرمهم ومن هللا، صانه صانهم فمن آبائهم عن النقطاعهم برالٌتامى على عزوجل هللا حث»

 فٌها وهم وتلذاالعٌن االنفس ماتشتهى وفٌها فٌها بما الدنٌا من اوسع قصراا  ٌده تحت مرت شعرة بکل الجنة فى له هللا جعل به رفقا

 «1ٔ:« »خالدون

 محروم پدرى پرمهر دامان از آنان که است اٌن بخاطر نٌکى بر ترؼٌب اٌن نموده، ترؼٌب اٌتام بر نٌکى بر را بندگانش خداوندا

 اکرام مورد را او خدا کند اکرام را ٌتٌم که کسى مٌدهد، قرار خود حفظ در را او خدا برخٌزد اٌتام حفظ به که کسى اند، برٌده و

 کاخى مٌگذرد دستش زٌر از که موئى هر به بهشت در خدا بکشد ٌتٌم سر بر دست محبت روى از که کسى و مٌدهد، قرار خود

 است جائى بهشت است، موجود بخواهد بهشتٌان نفوس آنچه بهشت در و مٌنماٌد عناٌت او به است او در آنچه با دنٌا از تر وسٌع

 .اند متنعم هاٌش نعمت به همٌشه و اند جاودانه بهشت در ابد براى بهشت اهل و مٌبرد، لذت آن مناظر دٌدن از چشمها که

 :فرمود فرزندانش به وصٌتش در اٌتام رعاٌت مسئله عظمت بخاطر شهادتش از پٌش لحظه چند( ع) امٌرمإمنان

 «2ٔ:« »بحضرتکم والٌضٌعوا افواههم تؽبوا فال االٌتام فى هللا هللا»

 و شوند تباه شما جمع در که آن مباد هرگز و مگذارٌد گرسنه درمٌان ٌک دادن ؼذا با را آنان ٌتٌمان، درباره خدا به را شما

 .گردد پاٌمال حقوقشان

 :مٌپرسد صادق حضرت ٌا باقر حضرت امام، دو از ٌکى از مسلم محمدبن

 «6ٔ:« »درهمٌن فى: قال النار؟ الٌتٌم مال آلکل تجب کم فى»

 .درهم دو: فرمود مٌشود؟ واجب دوزخ آن خورنده براى ٌتٌم مال از مقدار چه در

 شد سئوال( ع) رضا حضرت از

 «9ٔ:« »الٌرده ان نٌته من کان اذا واحد قلٌله و کثٌرة: فقال الٌتٌم مال من اکل من النار به ماٌدخل ادنى کم»

 نٌت در که هنگامى است ٌکى زٌادش و کم: فرمود چٌست مٌکند وارد دوزخ آتش به را ٌتٌم مال خورنده که چٌزى کمترٌن

 .نباشد کار در ٌتٌم به ٌتٌم مال برگرداندن آن خورنده

 :ها نوشت پی

 .180 ص ،ٔ ج مٌبدى، االسرار کشؾ -(ٔ)

 .ٕٕٓ بقره -(ٕ)

 .ٕ نساء -(ٖ)

 .2 نساء -(0)

 .ٓٔ -8 نساء -(1)

 .1ٕٔ انعام -(2)



 بازتاب اخبار 

39/63/06  

 :انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت

 بود خواهد روشن قٌامت تا حسٌنً حماسه نور

 

 قٌامت روز تا حسٌنً حماسه نور: گفت حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس: فارس خبرگزاري

 .نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم، هٌچ با 

 تجلٌل هدؾ با كه حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 از كربال زمٌن عراق در: داشت اظهار شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز در اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مقام از

 رحمت، آب كه كرد انتخاب سدي ساختن براي را كربال تعالً خداوند و است تر نزدٌك درٌا سطح به كشور اٌن هاي زمٌن تمام

 . كند سرازٌر سد اٌن پشت از را خود نهاٌت بً كرم و احسان

 . بود نظٌر بً عالم تمام در نور تولٌد در كه است( ع) عبدهللا ابً وجود مولد هاي توربٌن اٌن راس در: داد ادامه وي

 با هستً عالم در نظٌر بً توربٌن اٌن گذاشتن كار و عاشورا از بعد تعالً خداوند: داشت بٌان حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 را بشر حٌات ظلمانً شب كه شد تولٌد برقً و كرد سرازٌر توربٌن اٌن روي را خود ؼفران احسان و رحمت تر تمام هرچه فشار

 . كرد نورانً روز به تبدٌل

 . بود شده نابود خدا انبٌاي زحمات تمام افتاد، نمً كار به حق لطؾ و رحمت آب با كربال هاي توربٌن اگر: كرد اذعان انصارٌان

 هٌچ با قٌامت روز تا كه كرد عمل قوي نور تولٌد در آنچنان او احسان و خدا رحمت فشار شدت اثر بر كه نوري: كرد اضافه وي

 روشناًٌ و شده هللا به اضافه نور اٌن: داشت ابراز انصارٌان. نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم،

 . نٌست شدن خاموش قابل و كند مً كسب آنجا از را خود

 اسالمً جوامع و شٌعً جوامع در فكري بٌداري اٌن متوجه دشمن كه است سالً چند: افزود حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 تصمٌم دادند، تشكٌل كه هاًٌ پرونده در بنابراٌن كرده پٌدا درخشش كربال از كه است نوري آن بٌداري اٌن منبع كه فهمٌده و شده

 . بٌاورند مٌدان به را خود امكانات تمام اند گرفته

 تعطٌلً و جامعه از فرج انتظار و اٌشان نهم فرزند آمدن امٌد گرفتن جامعه، از سٌدالشهدا گرفتن درصدد آنها: داشت بٌان وي

 . كند خاموش را خورشٌد خواهد مً كه داند مً دهان فوت به شبٌه را آنها كار مجٌد قرآن اما هستند عبدهللا ابا مجالس تمام

 كربال از كه نوري كه است روشن اي كمره خلٌل مٌرزا حاج آثار مالحظه با: داشت اذعان خود سخنان ادامه در انصارٌان

 . دٌد شجاعت عنصر كتاب در را آن توان مً و كرد طلوع اٌشان وجود در برخاسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزلری ابنا 

60/63/06  

 شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

 تحقٌقاتی علمی مرکز و دارالمعارؾ موسسه همت به حسٌنی حماسه کنگره

  برخی همکاری با هداٌت، اسالمی موسسه همکاری و الشٌعی دارالعرفان 

 . گردد می برگزار قم علمٌه حوزه پژوهشی و علمی مراکز

 تحقٌقاتی علمی مرکز و دارالمعارؾ موسسه همت به حسٌنی حماسه کنگره ـ ابنا ـ( ع)بٌت اهل خبرگزاری گزارش به 

 می برگزار قم علمٌه حوزه پژوهشی و علمی مراکز برخی همکاری با هداٌت، اسالمی موسسه همکاری و الشٌعی دارالعرفان

 . گردد

 اٌن مقاله فراخوان: گفت حسٌنی حماسه علمی کنگره برای مقاله فراخوان به اشاره با مطلب اٌن اعالم با کنگره اٌن علمی دبٌر

 و علمٌه های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور سی طرح با 69 سال در کنگره

 .شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور سراسر های دانشگاه

 کنگره اٌن علمی دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ مجموعاا : داشت بٌان و کرد ارزٌابی خوب را کنگره اٌن از استقبال صاحبی جواد محمد

 برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله بٌست تعداد همچنٌن گرفت، قرار داوران ارزٌابی مورد که شد ارسال

 .است نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد سپرده

 ششصد در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: کرد خاطرنشان وی

 . گردد می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه

 9ٕ ٌکشنبه( س) زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی حماسه علمی کنگره شد، ٌادآور کنگره اٌن علمی دبٌر

 .شود می برگزار قم در جاری سال فروردٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌرنا 

39/63/06  

  گلپاٌگانً؛ صافً هللا آٌت پٌام با

  كرد كار به آغاز قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره

 

 مراجع از'  گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ'  هللا آٌت پٌام با ٌكشنبه روز حسٌنً حماسه علمً كنگره - قم

 .  كرد كار به آؼاز قم شهر( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در تقلٌد، 

 اي  طٌبه شجره پاٌدار و ثابت هاي  نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: 'است نوشته خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن اٌرنا، گزارش به

 در كه كلماتً و الفاظ با آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً شده تمجٌد و مدح اوصاؾ ترٌن  عالً به شرٌفه آٌه اٌن در كه

 و ها  كهكشان و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزا همه نٌست، ممكن باشد  مً ما اختٌار

 '. هستند هللا  كلمة كرسً و عرش و انس و جن و مالئكه

 و البالؼه  نهج بر نٌز و مجٌد قرآن بر ، آسمانً صحؾ بر اولٌا و انبٌا بر طٌبه كلمه اطالق اما: ' است شده افزوده پٌام اٌن در

 كلمات اٌن مٌان در. دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معناي دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه

 '. باشند مً( ع)  معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ السماء  فً فرعها و ثابت اصلها طٌبه شجره به كرٌم قرآن در كه آنچه

 كلمات اٌن از( ع) الحسٌن  عبدهللا ابً موالنا االبا  اهل راس و( ع) الهشدا  سٌد حضرت: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري بخش در وي

 است، االٌات  اعظم و الكلمات اعلً حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانً عظٌمه حقاٌق و الهً معانً به مشحون طٌبات

 '. بودند نمونه هللا كلمة همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلكه

  است، بزرگواران آن رفٌع درجات و شوون و وجود عرض و هللا  كلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز: 'است آمده پٌام اٌن در

( ع) سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزي و دهد نمً نشان را هللا كلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 نوراالنوار و رضوان و جناب و بهشت بلكه جهان، آٌنده ادوار و اعصار و وآسمان زمٌن به نورافشانً مركز كلمات اٌن مٌان در

 . است

 و ها خوانً روضه و ها سخنرانً و اشعار همٌن و مقاالت و ها كتاب همٌن طٌبه كلمه مصادٌق از: 'است آمده پٌام ادامه در

 عاجز آن توصٌؾ از زبان كه هستند اي نورٌه طٌبه كلمه آن ثمرات اند، طٌبه كلمه خود كه حال عٌن در و باشد مً ها عزاداري

 '. است

 افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: 'است آورده پٌام اٌن از دٌگري قسمت در گلپاٌگانً صافً هللا آٌت

 و جلٌل عالم مرحوم رساند، ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل

 قوٌم آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل ارادات و والٌت در كه بود اي  كمره فرنقً هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا  آٌت متتبع محقق

 '. داشت خاص خلوص( ع) حسٌنً البٌان

 تا و شد آؼاز امروز صبح از اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمً شخصٌت از تجلٌل هدؾ با حسٌنً، حماسه علمً كنگره

 . داشت خواهد ادامه عصر

 و اندٌشمندان آن بر عالوه و پرداخت خواهند سخنرانً اٌراد به حوزوي و دٌنً برجسته هاي شخصٌت مراسم اٌن در

 . پردازند مً خصوص اٌن در تخصصً مقاالت اراٌه به پژوهشگران

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزای فارس 

60/63/06  

 آٌد مً امسال كتاب نماٌشگاه به( عج) زمان امام درباره پژوهشً كتاب سٌصد

 

  بٌش و جدٌد چاپ قرآن عنوان ٕٓ امسال كتاب نماٌشگاه در: فارس خبرگزاري

 .شود مً عرضه قرآن درباره كتاب عنوان ها ده و( عج) زمان امام درباره تالٌفً و پژوهشً اثر ٖٓٓ از

 فرهنگً معاون ، تهران كتاب الملً بٌن نماٌشگاه چهارمٌن و بٌست رسانً اطالع ستاد از نقل به فارس خبرگزاري گزارش به

 هللا آٌت هاي ترجمه با جدٌد چاپ قرآن عنوان بٌست عرضه از جامعه در دٌنً معرفت ارتقاي ضرورت به اشاره با ارشاد وزٌر

 و پژوهشً اثر ٖٓٓ از بٌش عرضه ،... و امامً ابولقلسم پور، بهرام فوالدوند، انصارٌان، اي، قمشه الهً شٌرازي، مكارم

 همراه كتاب جمله از قرآنً كتاب جلد چند از رونماًٌ و قرآن درباره كتاب عنوان دهها انتشار و عج زمان امام درباره تالٌفً

 . داد خبر امسال نماٌشگاه در قرآن

 ، زمٌنه دراٌن دٌگر كتاب چند و عاشوراًٌ كتاب عنوان ٕٓٓ انتشار اسالم، تارٌخ و حدٌث قرآن، درباره كتاب ها ده  عرضه وي

 راستا همٌن در را( س)زهرا فاطمه حضرت زندگانً كتابخوانً مسابقه برگزاري و اسالم جهان دانشنامه پانزدهم جلد عرضه

 . كرد اعالم

 امام حضرت بزرگ مصالي در جاري سال ماه اردٌبهشت 0ٕ تا 0ٔ تهران كتاب المللً بٌن نماٌشگاه چهارمٌن و بٌست

 . شد خواهد برگزار( ره)خمٌنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ردو نٌوز ف

39/63/06  

 :حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر

 شد رونماًٌ اي كمره خلٌل مٌرزا حاج «شجاعت عنصر» کتاب

 

 عنصر» جلدي هشت موسوعه رونماًٌ از حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر

 .داد خبر حسٌنً حماسه علمً كنگره در «شجاعت 

 مٌرزا حاج هللا آٌت مقام از تجلٌل هدؾ با حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر صاحبً جواد ،محمد فردونٌوز گزارش به

 توسط حسٌنً حماسه علمً كنگره برپاًٌ اندٌشه: داشت اظهار شد، برگزار( ع) بٌت اهل علوم جهانً مركز در كه اي كمره خلٌل

 مراكز برخً همكاري با هداٌت اسالمً موسسه و الشٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً علمً مركز الشٌعً، دارالمعارؾ موسسه

 .گرفت شكل پژوهشً

 مراكز براي( ع) سٌدالشهدا قٌام و نهضت با ارتباط در مهم محور ٖٓ طرح با 69 سال در كنگره اٌن فراخوان: داد ادامه وي

 .شد ارسال اسالمً هاي پژوهشگاه و كشور هاي دانشگاه و علمٌه هاي حوزه پژوهشً، و علمً

 0ٕٓ و آمد عمل به آن از خوبً استقبال فراخوان انتشار از پس: داشت ابراز كنگره فراخوان از استقبال به اشاره با صاحبً

 .شد سپرده برجسته استادان و محققان به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ درٌافتً، مقاله

 امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: شد ٌادآور حسٌنً حماسه علمً كنگره علمً دبٌر

 .شد خواهد ارائه حسٌنً حماسه علمً كنگره در كه رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع) حسٌن

 هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر عاشورا روز شب و ٌك و شجاعت عنصر هاي كتاب مقاالت، بر عالوه كنگره اٌن در: داشت بٌان وي

 .رسٌد چاپ به جلد هشت در نفٌس طور به وٌراستاري و تحقٌق ، پژوهش از پس و شد احٌا اي ه كمر خلٌل مٌرزا حاج

 سخنرانً كنار در حسٌنً حماسه علمً كنگره در: كرد اذعان حسٌنً حماسه علمً كنگره جانبً هاي برنامه به اشاره با صاحبً

 روز و شب ٌك و( تن ٌك و تن دو و هفتاد) نجات عنصر موسوعه رونماًٌ و قم علمٌه حوزه اساتٌد و علمً بزرگان از تن چند

 .شود مً تجلٌل برتر عاشوراپژوه عنوان به اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت شخصٌت از كنگره، مقاالت و عاشورا

 فارس:منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری ابنا 

39/63/06  

 ؛3 ـ حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره

 نٌست شدن خاموش قابل ترفندی هٌچ با عاشورا پٌام: حسٌنی کنگره رئٌس 

 

 ترفند باهٌچ خداوند رحمت به توجه با عاشورا پٌام: علمٌه حوزه عالی سطوح مدرس

 . نٌست شدنی خاموش قابل كفرآمٌزی مقاله و 

 در ـ ماه فروردٌن 9ٕ ـ حسٌنی حماسه كنگره رئٌس" انصارٌان حسٌن استاد" ـ ابنا ـ( ع) بٌت اهل خبرگزاری گزارش به 

 تولٌد چنان خداوند لطؾ و رحمت فشار شدت: داد ادامه و كرد توصٌؾ درخشان نوری را عاشورا حادثه كنگره، اٌن در سخنانی

 .نٌست شدن خاموش قابل كفرآمٌزی مقاله و ترفند هٌچ با كه است کرده قوی را هداٌت نور اٌن

 اٌن اگر که است كرده انتخاب بشر برای نور و روشناٌی تولٌد برای را سرزمٌن اٌن خداوند: گفت حوزه عالی سطوح مدرس

 .بود شده نابود( ص)پٌامبر و انبٌاء زحمات همه افتاد نمی اتفاق حادثه

 است كرده حس اسالمی جوامع در وٌژه به شٌعی جوامع در را فكری بٌداری دشمن، كه است سالی چند: كرد تصرٌح انصارٌان

 .است ٌافته درخشش كربال از كه است نوری همٌن آن منبع كه

 آن برای عزاداری وتعطٌلی جامعه از( ع)سٌدالشهدا گرفتن برای را خود امكانات همه دشمن: افزود حسٌنی حماسه كنگره رئٌس

 جلوی دارد تالش بٌهوده كردن فوت با قرآن تعبٌر به كه بندد می كار به ظهور به امٌد بردن بٌن واز دنٌا جای همه در حضرت

 .كند خاموش را نور اٌن و بگٌرد را خورشٌد نور

 عنصر موسوعه كتاب: كرد اظهار" ای كمره مٌرزاخلٌل هللا آٌت" معنوی و علمی مقام از تجلٌل با ادامه در انصارٌان استاد

 كوی از را عاشورا پٌام كه است شده نوشته زمٌنه اٌن در كه است هاٌی كتاب همه چراغ و چشم تن ٌك و تن 6ٕ ٌا شجاعت

 .كند منتقل( ص)پٌؽمبر امت به شهٌدان

 از بهتر را كربال شهٌدان شهادت عمق كه بوده قوی خٌلی ای كمره هللا آٌت  در خداوند خواست و  اذن به( ع)سٌدالشهدا نور

 .است كرده منتقل و درك دٌگر نوٌسندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری مهر 

39/63/06  

 : انصارٌان

  شود حاکم عاشورا قٌام بر نباٌد محوری عزا

 

 علی قٌام بعد باٌد، که آنچنان عاشورا با رابطه در: گفت شٌعی دارالعرفان موسسه رئٌس: مهر خبرگزاری - قم

 . است شده حاکم آن بر عزامحوری اخٌر سالهای در و نشده تبٌٌن ستمکاری و ستم ه

 جهانی مجمع در حسٌنی حماسه کنگره در ٌکشنبه ظهر از قبل انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم در مهر خبرنگار گزارش به

 وجود با رو اٌن از رفت می هدر( ع) ائمه و( ص)پٌامبر زحمات تمامی داد نمی رخ کربال حادثه اگر: گفت( ع) بٌت اهل علوم

 ظلم روحٌه تبٌٌن باٌد دٌنی عالمان مباحث و سخنرانٌها و مجالس محور اما کرد تاکٌد حضرت بر گرٌه و ها عزاداری بر باٌد آنکه

 .باشد جامعه در آن تقوٌت و ستٌزی

 شود تبٌٌن حقٌقت با مطابق عاشورا

 در و شود تشرٌح سٌدالشهدا مخاطبان قاطبه زبان با حقٌقت با مطابق( ع) حسٌن امام قٌام اهداؾ باٌد: کرد خاطرنشان وی

 .شود حفظ( ع) بٌت اهل شان در خوانی مصٌبت ها نوحه و اشعار و عزادارٌها

 چون دشمنان: داشت اظهار دشمنان های توطئه به اشاره با و توصٌؾ کامل نور را عاشورا شٌعی، دارالعرفان موسسه رئٌس

 همه دلٌل همٌن به و پردازند می جوامع اٌن در انحراؾ در توطئه به اند شده شٌعی جوامع در خصوص به اسالمی بٌداری متوجه

 .گٌرند می و گرفته کار به بٌداری اٌن با مقابله برای را خود امکانت

 ای کمره هللا آٌت از تجلٌل

 و فرهنگی و حماسی بعد جهت بزرگ مرد اٌن آثار: ابرازداشت ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت معنوی و علمی مقام از تجلٌل با وی

 .ندارم سراغ آن از بهتر کتابی من و کرده تبٌٌن صورت بهترٌن به را حسٌنی عاشورای تربٌتی

 راه اٌن در توان حد در ام کرده تالش بنده و است عاشورا به صادقانه خدمت بزرگ مرد اٌن آثار احٌای: افزود علمٌه حوزه استاد

 .بردارم گام

 ها عزاداری در مطالب نقل در احتٌاط رعاٌت بر تؤکٌد

 مطالب نقل در بنابراٌن است شده رعاٌت رواٌات و قرآن در که طور همان   (ع) بٌت اهل حرمت و عظمت: کرد خاطرنشان وی

 .کرد رعاٌت را احتٌاط کمال باٌد شود می مطرح پٌوسته که( ع) بٌت اهل مصاٌب ذکر مخصوصا و آنان به مربوط

 و اسالمی منابع ترٌن معتبر و ترٌن قوی به مصاٌب ذکر برای باٌد پردازند می مصٌت ذکر به که کسانی: ابرازداشت انصارٌان

 .کنند مراجعه شٌعی

 دٌگر کتب چراغ و چشم شجاعت؛ عنصر

 و پرداخت ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت تن ٌک و تن 6ٕ ٌا شجاعت عنصر جلدی هشت کتاب از تجلٌل به راستا همٌن در وی

 .است شده نوشته( ع) حسٌن امام و عاشورا درباره که است هاٌی کتاب همه چراغ و چشم کتاب اٌن: تاکٌدکرد

 بتواند تا بود کرده نفوذ ای کمره مرحوم در خدا  اذن به( ع) سٌدالشهدا نور: داشت ابراز پاٌان در شٌعی دارالعرفان موسسه رئٌس

 .کند مکتوب را آن و بفهمد دٌگران از بهتر را کربال حقاٌق

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارست 

39/63/06  

 بود کرٌم قرآن و هستی حقاٌق به ظلم زهرا، حضرت به ظلم

 

 کنگره رٌٌس انصارٌان حسٌن المسلمٌن و االسالم حجت رسا، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 های هماٌش سالن در که علمی کنگره اٌن بکار آؼاز مراسم در امروز حسٌنی، حماسه علمی 

 (س)زهرا فاطمه حضرت شهادت اٌام تسلٌت با شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز 

 .است بوده شان فرزندان با دٌگر پدران رفتار ورای( س)زهرا حضرت با( ص)پٌامبر رفتار و برخورد: کرد تاکٌد ،

 و کرد اشاره تطهٌر آٌه به  دارد، برتری همه بر و داشت تفاوت عالم زنان ساٌر با بزرگوار و کرٌمه بانوی اٌن اٌنکه بٌان با وی

 آٌه اٌن در( ع)بٌت اهل ؼٌر و است طهارت و عصمت بٌت اهل مختص آٌه اٌن اند کرده نقل سنی و شٌعه که رواٌاتی با: گفت

 .است مردود و نادرست دانند می آٌه اٌن در داخل را( ص)پٌامبر زنان که کسانی دالئل: داد ادامه توانا خطٌب اٌن.نٌستند داخل

 الهی انبٌاء که بود علومی تمام به عالم سالگی هجده سن در( س)طاهره صدٌقه حضرت: افزود حسٌنی حماسه علمی کنگره رٌٌس

 با انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجت.رساند می را بزرگوار بانوی اٌن برجسته موقعٌت و جاٌگاه مهم اٌن و داشتند اختٌار در

 به ظلم و( س)فاطمه خانه به هجوم: کرد تاکٌد داشتند، روا( س)زهرا حضرت حق در زمان حاکمان که هاٌی ظلم به اشاره

 .بود الهی انبٌا همه به ظلم و کرٌم قرآن هستی، حقاٌق همه به هجوم اٌشان،

 معروؾ به امر برای( ع)حسٌن امام قٌام: کرد تاکٌد  عاشورا، قٌام فلسفه و اهداؾ به اشاره با خود سخنان از دٌگری بخش در وی

 حوزه محقق و استاد اٌن.کرد تبدٌل نورانی روز به را بشر حٌات ظلمانی شب قٌام اٌن و بود جامعه هداٌت و منکر از نهی و

 شٌعی جوامع در را فکری بٌداری منبع دشمن  :کرد تصرٌح و توصٌؾ بخش الهام را عاشورا فرهنگ و حسٌن امام علمٌه،مکتب

 .کرد پٌدا درخشش کربال از که است نوری بٌداری، اٌن منبع است، فهمٌده اسالمی و

 به اگر انسان: کرد تاکٌد و ٌاد ربانی عالمی عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم شخصٌت از خود سخنان از دٌگری بخش در وی

 حوزه استاد.بٌند می اٌشان وجود در را نور ترٌن قوی و ترٌن روشن  کند، توجه ای کمره خلٌل مٌراز هللا آٌت مرحوم زندگی

 امام قٌام زمٌنه در که است کتبی تمام چراغ و چشم ربانی عالم اٌن تالٌؾ شجاعت عنصر جلدی هشت کتاب: قمگفت علمٌه

 .است شده نوشته عاشورا و( ع)حسٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  009پاٌگاه خبری تحلٌلی 

33/33/06  

 از. کوبٌد( ص)پٌامبر دختر کجاوه رابر خود نٌزه و رساند زٌنب کجاوه به را خود گروهی با( االسود ابن هبار ٌا) بناالسود جبار

 خبر اٌن شنٌدن از وسلم آله و علٌه هللا صلی پپامبر. بازگشت مکه وبه کرد سقط داشت، رحم در که را کودکی زٌنب، آن، ترس

 .«شمرد مباح را زٌنب فرزند قاتل خون( نمود آزاد و بخشٌد را همه که اٌن با) مکه درفتح و شد ناراحت سخت

 :گوٌد می الحدٌد ابی ابن

 دخترش که کسی خون وسلم آله و علٌه هللا پٌامبرصلی که وقتی: گفت او خواندم، نقٌب جعفر ابو استادم برای را جرٌان اٌن من»

 را علٌهاالسالم فاطمه دخترش که را کسانی خون بود زنده اگر قطعا شمرد، مباح را کرد جنٌن سقط او و ترسانٌد را زٌنب

 .«شمرد می مباح حتما کند، سقط را( محسن) فرزندش شد باعث که ترسانٌدند

 :گفتم استادم به گوٌد، می الحدٌد ابی ابن

 داد؟ دست از را فرزندش( شد وارد براو که ضرباتی و) ترس اثر بر فاطمه که گوٌند می مردم را چه آن کنم نقل شما از آٌا»

 زمٌنه اٌن در اخبار چون! نکن نقل من طرؾ از نٌز را آن بطالن و رد طور همٌن و! نکن نقل من طرؾ از! نه: گفت پس

 .« است متعارض

 الحدٌد ابی خودابن و داشته وجود نٌز سنت اهل رواٌات بٌن در شٌعه نظرٌات با موافق اخبار که دهد می نشان خوبی به قصه، اٌن

لی: »گوٌد می که جا آن کند؛ می اعتراؾ کالمش از قسمتی در نٌز ةا  ع  ماع  دٌثِ  ا ْهلِ  ِمنْ  ا نج  ْوا ق دْ  الح  و  ه ، ر   اهلحدٌث از گروهی ن حو 

 . اند کرده نقل گوٌند می شٌعٌان را چه آن مانند( نٌز سنت اهل از)

. بودم ناراحت و ؼمگٌن که حالی در رفتم؛ السالم علٌه صادق امام نزد: »گوٌد می او.است سنت اهل راوٌان از ٌکی سکونی -1

 و پسرنبوده فرزندم که اٌن از) داده من به دختری فرزند خداوند: گفتم! ناراحتی؟ چرا! سکونی ای:فرمود السالم علٌه صادق امام

 ؼٌر بر و است خداوند بر او روزی و دارد می بر زمٌن را دخترت سنگٌنی سکونی، ای: فرمود حضرت پس( ناراحتم است دختر

 (.«ناراحتی؟ چرا پس) خورد شمانمی رزق از و کند می زندگی شما اجل

 :فرمود گاه آن. رفت ؼمم(  السالم علٌه صادق امام کلمات با: )گوٌد می سکونی

ها؟ ما» ت  ٌْ م ة  : ق ْلت   س  ع   ث م آهْ  آهْ : قال  . فاِطم  ض  ه   و  د  لی ٌ  تِهِ  ع  ْبه  انی و   ج  ها ِاذا: قال   و   ب کی ق دْ  بِهِ  ک  ت  ٌْ م ة   س  بها فاِطم  س  ال ف الت  ْضِرْبها و   ت 

ْنها ْلع  الت  ا. و  هللا االِْسم   هذ  ِعْند  م  ر  ْحت  ل   م  ج  زو  و   و   ع  تِهِ  اِْسِمهِ  ِمنْ  اِْشت ق اِْسم   ه  بٌب  ِمع   ل ما االِمام   کان   و   «الصدٌقة لِح  ة   بِاْسمِ  س  ه   ذکر فاِطم  دت   ج 

ها م صائب  ل مْ  و  لْ  و  ز  ْذک ر   ٌ  ق ول   و   ٌ  ب ب   کان   و  : ٌ  فاتِها س  ْولی ا نق ْنف ذ   و   سپس. آه آه:فرمود: فاطمه: گفتم گذاردی؟ او بر نامی چه. ف الن م 

 نزن( کتک) را او نگو؛ ناسزا او به نامٌدی فاطمه اورا که حال: فرمود و کرد می گرٌه گوٌا و گذاشت اش پٌشانی بر را خود دست

 خود حبٌبه برای خود اسم از خداوند که است نامی آن و است؛ محترم عظمت با خداوند نزد در نام اٌن( که چرا) نکن نفرٌنش و

 را علٌهاالسالم فاطمه نام وقتی که بود اٌنگونه السالم علٌه صادق امام همٌشه:( گوٌد می سکونی گاه آن. )است گرفته صدٌقه

 فاطمه( شهادت و) وفات سبب: گفت می و داد می تذکر همٌشه و افتاد می او های ومصٌبت( فاطمه) اش جده ٌاد به شنٌد می

 .ساخت وارد او بر( عمر ٌعنی) فالنی ؼالم قنفذ، که بود ضربتی علٌهاالسالم

 را السالم علٌه صادق امام کالم ذٌل و داده نشان را خوٌش گری سنی تعصب اٌنجا دارد، که وثاقتی همه با سکونی که دارٌد توجه

 به که بود ضرباتی همان علٌهاالسالم زهرا فاطمه شهادت سبب که است روشن مطلب حال، اٌن با. است نموده تحرٌؾ و حذؾ

 .شد وارد حضرت آن بر وعمر قنفذ دست

ب ب   کان   و  :» است نموده نقل صورت اٌن به را حضرت کالم کامل متن السالم علٌه صادق امام از ابابصٌر که چنان فاتِها س   ا ن و 

ْولی ق ْنف ذ   ر   م  م  ها ع  ْعلِ  ل ک ز  ٌْؾِ  بِن  تْ  بِا ْمِرهِ  الس تْ  و   م ْحِسنا ف ا ْسق ط  ِرض  ضا م  ر  دٌدا م  عْ  ش  د  ل ْمت  دا و  ل   آذاها ِممنْ  ا ح  ْدخ  ها، ٌ  ٌْ ل   فوت سبب ع 

 را محسن( فرزندش) پس عمرزد؛ فرمان به حضرت آن بر شمشٌر ؼالؾ با عمر ؼالم قنفذ، که بود ضرباتی علٌهاالسالم فاطمه

 (بٌاٌند او دٌدن به که) نداد راه را خوٌش دهندگان آزار از ٌک هٌچ و شد بٌمار شدت به و داد دست از

 

 

 

 

 

 

 



 جوان امروز 

60/63/06  

  شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

  تحقٌقاتی علمی مرکز و دارالمعارؾ موسسه همت به حسٌنی حماسه کنگره  

 مراکز برخی همکاری با هداٌت، اسالمی موسسه همکاری و الشٌعی دارالعرفان

 .  گردد می برگزار قم علمٌه حوزه پژوهشی و علمی 

 خبر مرکز خبرنگار به حسٌنی حماسه علمی کنگره برای مقاله فراخوان به اشاره با مطلب اٌن اعالم با کنگره اٌن علمی دبٌر

 و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 69 سال در کنگره اٌن مقاله فراخوان: گفت حوزه

 .شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور سراسر های دانشگاه و علمٌه های حوزه پژوهشی

 کنگره اٌن علمی دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ مجموعاا : داشت بٌان و کرد ارزٌابی خوب را کنگره اٌن از استقبال صاحبی جواد محمد

 سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ تعداد همچنٌن گرفت، قرار داوران ارزٌابی مورد که شد ارسال

 .است نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد

 2ٓٓدر ٌارانش و( ع) حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: کرد خاطرنشان وی

 . گردد می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه

 9ٕ ٌکشنبه( س)  زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی حماسه علمی کنگره شد، ٌادآور کنگره اٌن علمی دبٌر 

 .شود می برگزار قم در جاری سال فروردٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پورتال جامع ساسی سٌاست 

30/60/06  

 

 واقعۀ که شنٌدم بعدها.  شد شهٌد ، داشت آشناٌی من با که آنها از ٌکی.  بودند مذهبی ؼٌر های خانواده از ها بچه همٌن از برخی

 .  اند شده متدٌن و محجب مادرش و خواهر ، گذاشته فراوانی تؤثٌر اش خانواده بر او شهادت

  

 خونگرم ک ردهای خانه در شام ماجرای

 روحٌۀ تا طلبٌدند را ما. بود شده شلوغ بسٌار آنجا اوضاع.  بود حلبچه اطراؾ ٌعنی ، جبهه منطقۀ ترٌن شمالی از پٌؽام بار اٌن

 سٌد حاج آقای از: از بودند عبارت دوستان.  کردٌم حرکت ؼرب سمت به دوستان از تن چند اتفاق به من. کنم تقوٌت را ها بچه

 هللا حبٌب مٌرزا حاج آقای و باقری حاج علی حاج ، مقدم محمد حاج مرحوم ، است قم اهل و فروش فرش که الجوردی آقای علی

 آمد می جلو مقدم صؾ تا بود پٌرمرد که آن با ، آمده جبهه به من با گاهی وی.  است هللا اولٌاء از و کرج اهل که الواعظٌن امٌن

 . دارم شفاعت امٌد او از من. 

 خود با معموال من.  داشتٌم همراه ، بود شده پر ساک ٌک و بودٌم کرده آوری جمع ها هٌئت و مردم از که ، پول زٌادی مقدار

 به دٌگر ماٌحتاج و رزق خرٌد برای و لشکر فرمانده نظر زٌر پولها ؛ سازٌم برطرؾ هست ضروری نٌاز اگر تا بردم می پول

 . رسٌد می مصرؾ

 سخنرانی مردم برای و ماندٌم آنجا روز ٌک و رفتٌم سنندج به سپس. بود سرد خٌلی هوا ، ماندٌم همدان در را شب دوستان آن با

 و ماندٌم آنجا در شب سه.  بود آنجا سپاه فرمانده ، همت حاج برادر.  رفتٌم سقز به آن از بعد و دٌگر شهری به آنجا از.  کردٌم

 . شوٌم حلبچه راهی آنجا از تا رفتٌم بانه به سپس.  شد واقع موثر بسٌار که کردٌم سخنرانی رزمندگان برای

 می باران نم نم.  رسٌدٌم بانه به ظهر از بعد چهار ساعت ، جاده کنترل نٌروهای امنٌتی چتر زٌر ما و بود امن نا خٌلی ها جاده

:  گفتم. «  برگردٌم بٌا ، است دلگٌر خٌلی ما برای جا اٌن آقا حاج: »  گفتند آنها.  زدٌم قدم مقداری بانه شهر در دوستان با.  آمد

 اٌن تلخی و کنٌد صبر.  برگردٌم تارٌک شب در توانٌم می چگونه است امن نا خٌلی ها جاده تازه.  بروٌم حلبچه به که اٌم آمده» 

 فردا نخواستٌد اگر ، مانٌم می هم را امشب...  دارد وجود شٌرٌنی ها تلخی از بسٌاری ورای در بسا چه ، کنٌد تحمل را دلگٌری

 . « گردٌم برمی

 برخورد سرد هم خٌلی اتفاقا و شناختند نمی را ما و بودند آذرباٌجان از آنجا نٌروهای.  کردٌم معرفی را خودمان و رفتٌم سپاه به

 براٌشان ساعتی ٌک.  کنم سخنرانی نماز از بعد که خواست من از و شناخت مرا سپاه روحانی ، جماعت نماز هنگام.  کردند

.  نشستٌم شام سفرۀ سر هم با نماز از بعد.  داشتند حضور هم تهرانی آشنای سپاهٌان از تن چند نٌروها بٌن در.  کردم سخنرانی

 . نشست ما کنار و رسٌد راه از ، دست در دوربٌن ، آمد می حلبچه از که هم بخشی حاجی

 هرچه. «  ببٌند را شما خواهد می و آمده است تسنن اهل که لطفی نام به جوانی ، آقا حاج: »  گفت و آمد شخصی اثنا اٌن در

 و نشست کنارم.  لنگد می هم کمی و است ساله 2ٕ-1ٕ جوانی دٌدم.  بٌاٌد بگو ، گفتم. نٌافتم ذهنم در او از ای سابقه کردم فکر

 با مالقات ، رسٌدم می خدمتتان خٌز سٌنه اٌنجا تا خانه از بود نٌامده باران اگر آقا حاج: »  گفت مختصری پرسی احوال از بعد

 خوبی پروندۀ که آن با بزرگ خداوند چگونه که ؛ ساخت منقلب را حالم سخن اٌن. «  است ارزش با مهم براٌم اندازه اٌن تا شما

 دعوت خانه به را آنها ، هستٌم نفر 0ٔ ما: »  گفت.  است کرده عزٌز و محبوب مردم بٌن در مرا چهرۀ گونه اٌن ندارم نزدش

 . « کنٌم می طلب خود جمع در را شما حضور همگی و ام کرده

.  بخورم دٌگر ای لقمه نتوانستم و افتادم اشتها از ها حرؾ اٌن شنٌدن با ، بودم نخورده بٌش ای لقمه هنوز و بودٌم شام سفرۀ سر

 و بحرانی خٌلی اوضاع و است کردستان اٌنجا آقا حاج: »  گفتند سپاه های بچه.«  روم می آقا اٌن با من: » گفتم دوستان به

 گفتم. «  بٌاٌٌم شما با ما بروٌد خواهٌد می حتما اگر ؟ بروٌد ناشناس ٌک خانۀ به خواهٌد می جرأتی چه با شما ، است خطرناک

 حرکت هم بخشی حاج.  کرد مسلح را خود و شد بلند.  بٌاٌٌم شما با باٌد حتما من که گفت آنها از نفر ٌک سرانجام اما ،«  نه: » 

 . رفتٌم شان خانه به هم با و شد خوشحال جوان آن.  کردند همراهی نٌز سفرانم هم.  کرد

 مذهب به ، شده شهٌد که دوستانشان از ٌکی توسط که گفتند آنها.  بودند نفر 0ٔ جمعا.  شدند وارد نٌز او دوستان ، دقاٌقی از پس

 را او نامۀ وصٌت.  بود شده شٌعه شما رمضان ماه و محرم دهۀ از نوارهاٌی شنٌدن با هم شهٌد آن که گفتند می.  اند درآمده تشٌع

 . بودند گرفته قاب ، بود الشهداء سٌد حضرت از معناٌی پر مطالب حاوی و آلوده خون که

 لطفی آقای.  ندارند خبر مساٌل اٌن از والدٌنشان که گفتند آنها. بودند مسرور و خوشحال ، هستند ما کنار در ساعتی اٌن از همه

 علی حضرت به توسلی و خواندٌم را کمٌل دعای از بخشی ، شمرده ؼنٌمت را فرصت آنجا در.  بود گذاشته حسٌن را خود اسم

 شب از کمی دست که کردٌم گرٌه و خواندٌم دعا معنوی فضای آن در ساعت ٌک.  شد خوبی بسٌار مجلس.  کردٌم پٌدا( ع)

 .  نداشت رمضان ماه ٌکم و بٌست

  



 ...باٌستد انقالب مقابل در هرکس

 انقالب اٌن به کس هر ابتدا از.  دانم می انقالب ترٌن بار پر و ترٌن گران هدی ائمۀ و هللا انبٌاء انقالب از بعد را انقالب اٌن من

 خدا برای فقط آؼاز از انقالب اٌن زٌرا بود، خواهد چنٌن نٌز بعد به اٌن از و دٌد دنٌا همٌن در را خود عمل سزای کرد، خٌانت

 سر بر را خود جان پاک، جوانان از تن هزاران عالوه به ، است کرده کار خالص نٌتی با اش الهی و وارسته رهبر و بوده

 خواهد شکست به محکوم عالم خداوند طرؾ از نهاٌت در ، باٌستد انقالب مقابل در هرکس بنابراٌن. اند گذاشته انقالب پٌروزی

 .بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نت 

30/63/06  

 بود کرٌم قرآن و هستی حقاٌق به ظلم زهرا، حضرت به ظلم: انصارٌان االسالم حجت

  

 به اٌشان از( س)زهرا فاطمه حضرت شخصٌت به اشاره با انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجت

 حقاٌق الهی، ء انبٌا به ظلم را بزرگوار بانوی اٌن به هجوم و ظلم و ٌاد عالم زنان سرور عنوان 

 .کرد توصٌؾ کرٌم قرآن و هستی 

  www.rasanews.ir: خبر منبع 

 که علمی کنگره اٌن بکار آؼاز مراسم در امروز حسٌنی، حماسه علمی کنگره رٌٌس انصارٌان حسٌن المسلمٌن و االسالم حجت

: کرد تاکٌد ،(س)زهرا فاطمه حضرت شهادت اٌام تسلٌت با شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن در

 . است بوده شان فرزندان با دٌگر پدران رفتار ورای( س)زهرا حضرت با( ص)پٌامبر رفتار و برخورد

 کرد اشاره تطهٌر آٌه به دارد، برتری همه بر و داشت تفاوت عالم زنان ساٌر با بزرگوار و کرٌمه بانوی اٌن اٌنکه بٌان با وی  

 آٌه اٌن در( ع)بٌت اهل ؼٌر و است طهارت و عصمت بٌت اهل مختص آٌه اٌن اند کرده نقل سنی و شٌعه که رواٌاتی با: گفت و

 . نٌستند داخل

 . است مردود و نادرست دانند می آٌه اٌن در داخل را( ص)پٌامبر زنان که کسانی دالئل: داد ادامه توانا خطٌب اٌن  

 انبٌاء که بود علومی تمام به عالم سالگی هجده سن در( س)طاهره صدٌقه حضرت: افزود حسٌنی حماسه علمی کنگره رٌٌس  

 . رساند می را بزرگوار بانوی اٌن برجسته موقعٌت و جاٌگاه مهم اٌن و داشتند اختٌار در الهی

: کرد تاکٌد داشتند، روا( س)زهرا حضرت حق در زمان حاکمان که هاٌی ظلم به اشاره با انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجت  

 . بود الهی انبٌا همه به ظلم و کرٌم قرآن هستی، حقاٌق همه به هجوم اٌشان، به ظلم و( س)فاطمه خانه به هجوم

 به امر برای( ع)حسٌن امام قٌام: کرد تاکٌد عاشورا، قٌام فلسفه و اهداؾ به اشاره با خود سخنان از دٌگری بخش در وی  

 . کرد تبدٌل نورانی روز به را بشر حٌات ظلمانی شب قٌام اٌن و بود جامعه هداٌت و منکر از نهی و معروؾ

 بٌداری منبع دشمن: کرد تصرٌح و توصٌؾ بخش الهام را عاشورا فرهنگ و حسٌن امام مکتب علمٌه، حوزه محقق و استاد اٌن  

 . کرد پٌدا درخشش کربال از که است نوری بٌداری، اٌن منبع است، فهمٌده اسالمی و شٌعی جوامع در را فکری

 اگر انسان: کرد تاکٌد و ٌاد ربانی عالمی عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم شخصٌت از خود سخنان از دٌگری بخش در وی  

 . بٌند می اٌشان وجود در را نور ترٌن قوی و ترٌن روشن کند، توجه ای کمره خلٌل مٌراز هللا آٌت مرحوم زندگی به

 زمٌنه در که است کتبی تمام چراغ و چشم ربانی عالم اٌن تالٌؾ شجاعت عنصر جلدی هشت کتاب: گفت قم علمٌه حوزه استاد  

 .است شده نوشته عاشورا و( ع)حسٌن امام قٌام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وب ساٌت آب حٌات 

39/63/06  

 .مٌشود برگزار قم در فروردٌن 39 روز حسٌنی حماسه علمی کنگره

 

 کنگره read this item.  | مٌشود برگزار قم در فروردٌن 9ٕ روز حسٌنً حماسه علمً كنگره

  دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی 

 حضرت شهادت درسالروز قم پژوهشی مراکز برخی همکاری با هداٌت اسالمی موسسه و الشٌعی

 .  شود می برگزار قم در( س) زهرا فاطمه 

 . باشد می برکاته دامت انصارٌان حسٌن شٌخ حاج استاد هللا آٌت حضرت القدر جلٌل محقق و اندٌشمند اشراؾ با ، کنگره رٌاست

 . باشند می صاحبی جواد محمد آقای جناب ارجمند استاد و گرانماٌه محقق ، کنگره علمی دبٌر

 ، جوادی قاسم ، مهرٌزی مهدی ، اسالمی حسن دکتر آقاٌان االسالم حجه:  گرامی محققٌن و محترم اساتٌد ، کنگره علمی هئٌت

 آٌت ، گردان حسٌن محمد ، انصارٌان امٌر ، صابرٌان جواد محمد ، انصارٌان محمد ، صاحبی جواد محمد ، ناطقی اوسط علی

 . باشند می پٌمان

 و علمی مراکز برای( ع) الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در کنگره اٌن علمی فراخوان

 ٕٓ تعداد درٌافتی مقاله 0ٕٓ بر عالوه و شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور های دانشگاه و علمٌه های حوزه پژوهشی

 نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن عات موضو در مقاله

 . است رسٌده چاپ به برگزٌده مقاالت ، باشد می

 و شد احٌاء( ره) ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر عاشورا وروز شب ٌک و شجاعت عنصر شرٌؾ کتب

 گردٌده حسٌنی حماسه کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به مجلد 8در نفٌس طور به وٌراستاری و تحقٌق و پژوهش از پس

 . است

 شجاعت عنصر موسوعه جلد ٓٔ رونماٌی و قم علمٌه حوزه اساتٌد و مراجع بزرگان از تن ٖ سخنرانی بر عالوه کنگره، برنامه

 محققٌن توسط مقاالت از ای عمده بخش قرائت با و کنگره مقاالت و عاشورا روز و شب وٌک( تن ٌک و تن دو و هفتاد) 

 دٌگر و دانشجوٌان و حوزه فضالی و طالب حضور با بعدازظهر و صبح نوبت دو در ، علمی گرد مٌز برگزاری و برجسته

 از کنگره مراسم از بخشی در همچنٌن.  شود اجرامی قم در انشاءهللا( س) طاهره صدٌقه حضرت شهادت روز در عالقمندان

 . شود می تجلٌل برتر پژوه عاشورا عنوان به ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 می ادامه عصر وتا مٌشود شزوع صبح ٖٓ/9 ساعت  فم چهارمردان درخٌابان واقع بٌت اهل علوم جهانی مرکز در گنگره اٌن

  ومحففٌن واساتٌد مذهبی های شخصٌت توسط مفاالت فرائت و سخنرانی بر عالوه مراسم اٌن در. است آراد عموم شرکت. ٌابد

 می بعمل ای کمره مرحوم ار تجلٌل مراسم کنگره اٌن در. مٌشود بزگزار مذکور روز ظهر ار بعد در نظران صاحب گرد مٌر

 .     بگٌرٌد تماس قم دارالمعارؾ 66ٖ1ٖ16 تلفن با بٌشتر اطالعات برای. مٌشود رونماٌی  وی عاشوراٌی وکتب.  آٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  009پاٌگاه خبری تحلٌلی 

60/60/06  

 تعالً بسم"

 و خبرگزارٌها تمامً از انصارٌان استاد حضرت سخنان مورد در وصحٌح كامل رسانً اطالع واهمٌت ضرورت به باتوجه  

 رسمً ساٌت)  اٌشان دفتر رسانً اطالع پاٌگاه از فقط را له معظم به مربوط مطالب  مٌشود درخواست مطبوعات و ها ساٌت

www.erfan.ir  )به  احترام با. فرماٌند داري خود است نرسٌده دفتر اٌن تاٌٌد به كه مطالبً نقل از و نماٌند اخذ و درٌافت 

 و مصاحبه هٌچگونه انصارٌان استاد حضرت اخٌر روزهاي در وخصوصا رمضان مبارك ماه در  است تذكر به الزم ها رسانه

 در كه است مطالبً عٌنا رمضان سوم و بٌست قدر شب در استاد وسخنان اند نداشته آنها وخبرنگاران ها رسانه با رسمً گفتگوي

                                                                                                                                                                                       .                                                 باشد نمً تاٌٌد مورد آن با مؽاٌر مطلب وهر است آمده اٌشان ساٌت

 "انصارٌان حسٌن استاد ودفتر قم شٌعً دارالمعارؾ موسسه مدٌر - پٌمان آٌت

 درباره کاملی توضٌحات فارس خبرگزاری ضدانقالب، و فتنه جرٌان های رسانه چندان دو شادی و اطالعٌه اٌن صدور از بعد

 در خبرگزاری، اٌن توسط شده منتشر مطالب و مصاحبه اصل صحت بر تاکٌد ضمن و داد انصارٌان حسٌن شٌخ با اش مصاحبه

 :نوشت چنٌن خود متن پاٌان

 به را مصاحبه محل در حاضرٌن توسط آن محتواي تاٌٌد همراه به مصاحبه اٌن كامل صوت كه كند مً اعالم فارس خبرگزاري"

 مذكور اطالعٌه مصاحبه، اٌن از اطالع بدون اٌشان دفتر اعضاي برخً دارد احتمال كه آنجا از اما. دارد اختٌار در كامل طور

 اعضاي توسط اطالعٌه اٌن احٌاناا  تا كند مً خودداري آن انتشار از فعال باشند، كرده منتشر انصارٌان االسالم حجت ساٌت در را

 فارس خبرگزاري گر، فتنه و ضدانقالب عناصر سوءاستفاده از جلوگٌري دلٌل به اٌنصورت ؼٌر در. شود اصالح اٌشان دفتر

 ."كرد خواهد اقدام مصاحبه صوت كامل انتشار به اقدام باطنً مٌل علٌرؼم

 جنجال برای و عمدا ٌا و سهوا انصارٌان، حسٌن شٌخ استاد دفتر در افراد برخی ٌا باشد کذب فارس خبرگزاری ادعای اٌنکه

 کرده صادر ای اطالعٌه چنٌن فتنه جرٌان با همراهی و مردم عواطؾ و احساسات تحرٌک و قدس بزرگ روز آستانه در آفرٌنی

 گٌرد؛ می قرار فراموشی مورد فکر کوته ای عده جانب از همواره که ای نکته اّما شد خواهد واضح دور چندان نه آٌنده در اند،

 مقدس نظام ثبات و برپاٌی برای همواره که - اٌران مسلمان و انقالبی ملت افکار در شانتاژها نوع اٌن گذاری تاثٌر مٌزان

 .باشد می - اند گذشته خود آبرو و مال و خون از اسالمی، جمهوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  009پاٌگاه خبری تحلٌلی 
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 فروش شراب و انصارٌان حسٌن استاد 

 

 

 مشؽول ای عده ٌک است، مشروب مٌزها تمام سر دٌدم! عمامه و عبا همٌن با شدم، فروشی مشروب ٌک وارد شاه زمان بار ٌک

 .اند نشسته تازه ه ّعد ٌک و هستند مست ای عده ٌک و نوشٌدن

 اشتباه آقا: گفت کافه صاحب شدم وارد که من: نوٌسد می انصارٌان حسٌن شٌخ از نقل به ماجرا اٌن درباره ادامه در بالگ طلبه

 من پس: گفتم!  چرا:  گفت نٌست؟ کافه فالن اٌنجا مگر آمدم، درست و گرفتم آدرس ام، نٌامده اشتباه برادر، نه: گفتم! اٌد آمده

 !کالم ٌک: گفتم دارٌد؟ فرماٌشی: گفت. آمدم درست

 ٌهودی: بپرسم تو از اول باٌد اما بگوٌم، تو به خواهم می کلمه ٌک فقط من: گفتم! بودم جوان بود، سالم سه سی من هم زمان آن

 را کلمه ٌک آن توانم می پس:  گفتم! هستم شٌعه نه: گفت هستی؟ سنی: گفتم! مسلمانم! نه: گفت هستی؟ مسٌحی! نه:  گفت: هستی

 من بسوزانم، آتشم با را نورم که کنم می حٌا من و هستند من نورِ  پٌر، مإمنان: فرموده پروردگار: گفتم! بگو: گفت! بگوٌم تو به

 .کنم می حٌا او از دٌگر خدا

!. خورد عجٌبی تکان بکنم؟ چکار: گفت کنی؟ می چه است، سفٌدی از پر صورتت و سر و گذشتی سال شصت از که تو: گفتم

 هم اٌنها به ها، مشروب پول اٌن: گفتم و شمردم تومان هزار هفت! تومان هزار هفت: گفت زمان، آن آوردی؟ چقدر دٌروز: گفتم

 آوردم را رفقاٌم رفتم. رٌختٌم چاه داخل را ها مشروب تمام رفتٌم هم با. کرد بٌرون را همه. بروند شوند بلند و نخورند دٌگر بگو

 ؛!آوردٌم چٌز همه چاقو و قاشق و بشقاب و دٌگ نفر دوٌست تعداد به که نشد ساعت چهار و بٌست گذاشتند، هم روی پولی ٌک

 روحانی ٌک هم اول روز! داشت هم چلوکباب بود، خورده چلوکبابی تابلوی آنجا ظهر از بعد کردم، را کار اٌن صبح من ٌعنی

 !شد چلوکبابی دٌگر هم بعد! خرم می من را چلوکبابش پرس دوٌست: گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری آٌنده روشن 
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 :جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 دهند می سر الذله من هٌهات فرٌاد عاشورا نهضت از تاسی به عرب های ملت

 

  ٌاد انسانی تارٌخ حرکت نافذترٌن و مإثرترٌن عنوان به عاشورا مکتب از  علمٌه، حوزه خارج درس برجسته استاد  

 .کرد ارزٌابی عاشورا قٌام از گرفته الهام را اسالمی خٌزش موج  اسالم، جهان در اخٌر تحوالت به اشاره با و

 شنبه ٌک روز قم، علمٌه حوزه خارج درس برجسته اساتٌد از جهرمی کرٌمی علی هللا آٌت روشن، آٌنده گزارش به

 فاطمه حضرت شهادت اٌام تسلٌت با  شد، برگزار قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز در که حسٌنی حماسه علمی کنگره در 

 . کرد قدردانی هماٌش اٌن برگزاری اندرکاران دست از( س)زهرا

 آن گرامی فرزندان و اٌشان مکتب از پٌروی راه در باٌد همه: کرد تاکٌد( س)زهرا حضرت نظٌر بی شخصٌت به اشاره با وی

 . کنٌم وظٌفه انجام درستی به بزرگوار بانوی

 امام نهضت: کرد تاکٌد و دانست انسانی تارٌخ حرکت نافذترٌن و ترٌن مهم از را عاشورا نهضت جهرمی، کرٌمی هللا آٌت

 رهاٌی هاٌی حرکت بهترٌن و گذاشت جوامع در را تاثٌر ترٌن بزرگ داشت که ای ژه وٌ امتٌازات و خواص اثر بر( ع)حسٌن

 . انداخت راه به را معنوی های انقالب و بخش

 و عالٌه تعالٌم از گرفته الهام گرفت صورت عاشورا قٌام از بعد که هاٌی حرکت نوع: کرد تصرٌح علمٌه حوزه برجسته استاد اٌن

 . است سٌدالشهدا حضرت واالی و بلند روح

 اثرگذارتر انقالبی تارٌخ، و وجدان حکم به اما اند، داشته جوامع در را تاثٌراتی شان ماهٌت با مطابق کدام هر ها انقالب: گفت وی

 . نبود( ع)حسٌن امام نهضت و کربال انقالب از

 داشته معنوی های نهضت پٌرامومن ای مطالعه مختصر و باشد بٌنشی اندک دارای کس هر: داد ادامه جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 و نداشته را کرد اٌجاد( ع)حسٌن امام حرکت که موجی و توفان ها انقالب و ها حرکت اٌن از کدام هٌچ که کند می اقرار باشد،

 . ندارد

 را دشمن حتی که گذاشت جوامع در تاثٌری چنان عاشورا نهضت و حسٌن امام قٌام: کرد تصرٌح علمٌه حوزه برجسته استاد اٌن

 . داد توجه( ع)حسٌن امام طرؾ به را آنها از ای عده و کرد متوجه

 زور به بٌاورند کم منطقی و مستدل مطالب برابر در هرگاه اٌنها: گفت است، زور استکبار منطق ترٌن بزرگ اٌنکه بٌان با وی

 . است افتاده اتفاق تارٌخ طول در بارها نٌز مساله اٌن و شوند می متوسل

 من هٌهات شعار عرب مسلمان های ملت حرکت در: کرد تاکٌد  منطقه، در اسالمی بٌداری موج به اشاره با  قم، علمٌه حوزه استاد

 . است شده انداز طنٌن عرب دنٌای در امروز طوالنی سالٌان از بعد حسٌن امام شعار اٌن و شود می داده سر الذله

 و ذلت از دوری فرٌاد و اٌستند می طاؼوتٌان و ستمکاران مقابل در( ع)حسٌن امام قٌام از پٌروزی به اٌنها: کرد تاکٌد وی

 . دهند می سر خواری

 دامان به کهنگی گاه هٌچ و گذاشته اثر اسالم جهان سرتاسر در عاشورا نهضت و حسٌن امام انقالب: گفت جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 . ٌافت نخواهد راه آن بخش حٌات تعالٌم و نهضت اٌن

 ربانی عالم اٌن از: گفت و کرد ٌاد القدر جلٌل عالمی عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم از خود سخنان از دٌگری بخش در وی

  است مانده جای به خوبی بسٌار کتب و آثار

 از و قدردانی بٌت اهل معارؾ نشر راستای در انصارٌان االسالم حجت اقدامات و ها تالش از همچنٌن قم علمٌه حوزه مدرس

 . کرد ٌاد توانا خطٌبی عنوان به وی

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری تحلٌلی دادنا 
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 کاباره ٌک فروش مشروب با انصارٌان حسٌن شٌخ دوستی ماجرای

 

  

 هاى  پله روى روبه دفتر بود، باصفاٌى جاى بود، رودخانه كنار كاباره.  خداحافظ: گفتم. اٌنجاست آقا: گفت كاباره روبروى آمد

 حضرت زٌارت براى من نه: گفتم. آمدٌد اشتباه آقا: گفت و آمد بٌرون دفترش از كاباره مدٌر رفتم، پاٌٌن كه ها  پله از بود، ورودى

 . آٌد  نمى كم ام  سفره از. بخورٌد خودم سفره از فرموده خداوند اما بله،: گفتم خورٌد؟  مى هم شما لباس، اٌن با: گفت. آمدم عالى

 از كاباره مدٌر رفتم، پاٌٌن كه ها  پله از بود، ورودى هاى  پله روى روبه دفتر بود، باصفاٌى جاى و رودخانه كنار كاباره: دادنا

 .آمدٌد اشتباه آقا: گفت و آمد بٌرون دفترش

 فرق همدٌگر با گناهان توبه و  است الزم توبه آمرزش، آوردن دست به براى ولى است، آمرزش آماده خداوند برنا، گزارش به

 حقوق با رابطه در ٌا و مردم؟ مال با رابطه در ٌا است؟ عبادت با رابطه در ام،  شده مرتكب من كه گناهى اٌن دٌد باٌد. كند مى

 مردم؟

 عصبانى مانند دالٌلى به بنا مسؤله، به توجه و علم با دادگاهى، قاضى ٌا و مدٌر حاكم، اگر ٌا. شوند جبران كامالا  باٌد ها اٌن همه

 ناحق به اما بودند، بد گرچه كه است فهمٌده و شده آرام كه اكنون و است كرده مصادره را كسى خانه و زمٌن بدكاران، از بودن

 اگر و برگرداند صاحبش به و بگٌرد پس را مال برود كه است اٌن به حاكم ٌا و قاضى اٌن توبه است، داده حكم مردم مال در

 .كند  مى ظهور خدا مؽفرت كه است وقت آن. بدهد پس را آنها همه باٌد شده، مال متوجه ضررهاٌى

 او مؽفرت و كنند  نمى توبه كه گنهكارانى براى كه است خود مؽفرت كردن هزٌنه و بندگان توبه عاشق عالم پروردگار قدرى به

ت وب ون   أ ف ال  : »است شده بلند فرٌادش قرآن در كنند،  نمى طلب را ِ  إِل ى ٌ  ه   هللاَّ ون  ْؽفِر  ْست   ٌ  حرؾ از فهمٌم؟  مى كجا از را فرٌاد اٌن.« و 

ت وب ون   أ ف ال  . »است شده گرفته كار به شرٌفه آٌه در كه تحضٌض  هزٌنه را آمرزشم خواهم  مى من كنند؟  نمى توبه گناهكاران چرا « ٌ 

 .كنند  نمى پٌدا گراٌش ها  پاكى به و دارند  برنمى دست ها  آلودگى از گردند؟  برنمى چرا. كنم

 او آمرزٌدن و فرعون توبه انتظار به كه هستم خداٌى من. هستم بخشش و آمرزش آماده من كنند؟  نمى آمرزش طلب من از چرا

 .بودم

 ماجرا ٌک حکاٌت

 ای آموزنده نکات دارای آن خواندن که کند می تعرٌؾ را ماجراٌی توبه درباره انصارٌان حسٌن شٌخ المسلمٌن و االسالم حجت

 به صاحبش كه است مترى دوٌست سالن ٌك اٌنجا گفتند من به شهر آن هاى جوان رفتم  مى منبر شهرى در انقالب از قبل: است

  من به را كاباره اٌن آدرس: گفتم شدند، گمراه كاباره اٌن طرٌق از و فروشد  مى مشروب  كامٌون سه الى دو روزى شهر اٌن مردم

. نوشتند را آدرسش كاؼذ روى بدهٌد، را آدرسش كنٌد محبت شما گفتم كنٌد؟ كار چه خواهٌد  مى شاه ساواك قدرت با: گفتند بدهٌد،

 و كرد تعجب خٌلى تاكسى راننده بروم، آدرس اٌن به خواهم  مى: گفتم تاكسى راننده به و شدم تاكسى سوار صبح ده ساعت فردا

 .است الهى مستقٌم صراط دارم ٌقٌن روم  مى دارم كه راهى نه،: گفتم روٌد؟  نمى اشتباه: گفت

 حال به خوش كردند، قبول گوٌٌم،  مى روٌم،  مى خداست، راه راه، و روم  مى درست را راه كه دارم ٌقٌن من: گفتم تاكسى راننده به

. اٌنجاست آقا: گفت كاباره روبروى آمد. نكردى كارى من براى اما خوردى مرا مال چرا: گوٌد  نمى ما به خدا نكردند، قبول او،

 مدٌر رفتم، پاٌٌن كه ها  پله از بود، ورودى هاى  پله روى روبه دفتر بود، باصفاٌى جاى بود، رودخانه كنار كاباره.  خداحافظ: گفتم

 هم شما لباس، اٌن با: گفت. آمدم عالى حضرت زٌارت براى من نه: گفتم. آمدٌد اشتباه آقا: گفت و آمد بٌرون دفترش از كاباره

 .آٌد  نمى كم ام  سفره از. بخورٌد خودم سفره از فرموده خداوند اما بله،: گفتم خورٌد؟  مى

ق ٌه مْ  و  : »داده وعده ما به قرآن در دارٌم ٌقٌن خورٌم،  نمى را اٌنجا شراب اگر ه مْ  س  بُّ ا ر  ابا ر  ا ش  ه ورا  ما مگر نجس؟ شراب چرا «ط 

 داخل آمدم. بفرماٌٌد: گفت و كرد كج را گردنش. نٌامدم اشتباه نه: گفتم. نٌستٌم خوار نجاست ما بخورٌم؟ نجس كه هستٌم خوك

 دوست عمرش در كه كرد فكر چه هر خدا بنده.هستم شما دوستان بهترٌن از: گفتم شما؟: گفت. نشستم او دست كنار و دفتر

 دٌدم، را او وقتى كنم؟ولى شروع كجا از و بگوٌم؟ چه او به دانستم نمى رفتم وقتى من دارٌد؟ فرماٌشى حاال: گفت نداشته روحانى

 .است سفٌد صورتش و سر موهاى دٌدم. بگوٌم چه كرد راهنماٌى مرا او قٌافه و او وجود خود

 .كنم عرض محضرتان را مطلبم بعد بكنم شما از سإال ٌك باٌد اول من: گفتم

 هم ٌهودى نه،: گفت هستٌد؟ ٌهودى. بروم كنم خداحافظى باشٌد، مسٌحى اگر: گفتم چه؟ براى نه،: گفت هستٌد؟ مسٌحى شما: گفتم

. خورند مى ربا هم و خورند  مى خوك گوشت هم خورند،  مى نجس الكل هم دانند،  مى پاك را نجاست طاٌفه دو اٌن چون. نٌستم

 باز من براى كامال راه دٌگر. مسلمانم من نه،: گفت.ندارد دٌن خور نجس. داند  مى پاك هم را پاك و داند  مى نجس را نجس مإمن،

 خودش كار رواٌت همٌن. بگوٌٌد مٌل، كمال با. بروم و بگوٌم شما براى بدهى اجازه اگر خدا قول از فقط جمله ٌك من: گفتم. شد

 . شد اسالمى چلوكبابى به تبدٌل فروشى مشروب شب ٌك در كرد، را



 

  009پاٌگاه خبری تحلٌلی 

60/60/06  

 انصارٌان استاد مصاحبه درباره فارس توضٌحات

 

 

 توسط انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت سخنان شده تقطٌع انتشار آنكه از پس فارس، خبرگزاري سٌاسً خبرنگار گزارش به

 خبرنگاران از تن ٕ شد، روبرو خارجً ضدانقالب هاي ساٌت گسترده سوءاستفاده و استقبال با داخلً گر فتنه هاي ساٌت برخً

( انصارٌان االسالم حجت سخنرانً محل) ها همدانً حسٌنٌه به اٌشان، انقالبً و اعتقادي مبانً بر علم دلٌل به فارس خبرگزاري

 .كردند مراجعه انصارٌان آقاي دفتر به همراهان برخً و اٌشان همراه به سخنرانً، اتمام از پس و رفته

 ٌكً در اٌشان سخنرانً از شده منتشر خبر پرٌنت هاي برگه انصارٌان، االسالم حجت دفتر در فارس خبرنگاران حضور از پس 

 شدٌد تؤسؾ اظهار با كه رسٌد اٌشان نظر و سمع به خبر اٌن از ضدانقالب هاي سوءاستفاده همراه به گر فتنه هاي ساٌت از

 .شد روبرو مذكور هاي رسانه هاي اخالقً بً اٌن از انصارٌان االسالم حجت

 تشكر و تقدٌر هاٌشان پٌگٌري و داشته موضوع اٌن به نسبت كه حساسٌتً دلٌل به فارس خبرنگاران از انصارٌان آقاي همچنٌن 

 .كردند

 را بٌاناتً گرفت، صورت شنبه پنج بامداد در واقع در و شب چهارشنبه شب نٌمه از پس ساعتً كه مالقات اٌن ادامه در اٌشان 

 .است شده ضبط كامل طور به ما خبرنگاران توسط كه كردند اٌراد سخنانشان توضٌح در نٌز

 بٌگانگان هاي سوءاستفاده از جلوگٌري براي كه كنند مً تؤكٌد انصارٌان االسالم حجت دفتر مسئولٌن برخً همچنٌن، دٌدار اٌن در

 .كرد خواهند صادر اي اطالعٌه زودي به قدر، شب در اٌشان سخنان از

 صورت در كه كرد اعالم انصارٌان حسٌن شٌخ پسران از ٌكً با تماسً طً شنبه پنج روز فارس، خبرگزاري خبرنگار همچنٌن 

 اعالم انصارٌان آقاي پسر. كند منتشر را انصارٌان آقاي با شنبه پنج بامداد «مصاحبه» متن دارد قصد خبرگزاري اٌشان موافقت

 مصاحبه اٌن خاكً آقاي صالحدٌد صورت در و شود گرفته تماس انصارٌان، حسٌن شٌخ وكٌل خاكً، آقاي نام به فردي با كند مً

 خروجً روي مصاحبه آن از پس و جلب نٌز وي موافقت و گرفته تماس خاكً آقاي با فارس خبرنگار روي اٌن از. شود منتشر

 .شود مً منتشر فارس خبرگزاري

 اٌنكه بر مبنً گرفته قرار انصارٌان االسالم حجت دفتر ساٌت روي بر اي اطالعٌه مصاحبه، اٌن انتشار از پس ساعت چند اما 

 هاي رسانه و مذكور گر فتنه ساٌت سوءاستفاده با نٌز اطالعٌه همٌن كه! اند نداشته اي مصاحبه هٌچگونه اخٌر روزهاي در استاد

 .است شده مواجه همسوٌشان

 محل در حاضرٌن توسط آن محتواي تاٌٌد همراه به مصاحبه اٌن كامل صوت كه كند مً اعالم فارس خبرگزاري روي، اٌن از 

 مصاحبه، اٌن از اطالع بدون اٌشان دفتر اعضاي برخً دارد احتمال كه آنجا از اما. دارد اختٌار در كامل طور به را مصاحبه

 اطالعٌه اٌن احٌاناا  تا كند مً خودداري آن انتشار از فعال باشند، كرده منتشر انصارٌان االسالم حجت ساٌت در را مذكور اطالعٌه

 گر، فتنه و ضدانقالب عناصر سوءاستفاده از جلوگٌري دلٌل به اٌنصورت ؼٌر در. شود اصالح اٌشان دفتر اعضاي توسط

 .كرد خواهد اقدام مصاحبه صوت كامل انتشار به اقدام باطنً مٌل علٌرؼم فارس خبرگزاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نٌوز 

39/63/06  

  شد رونماٌی «شجاعت عنصر» موسوعه

 

 کرد، کار به آؼاز قم در امروز صبح که ،(ع)حسٌنی حماسه علمی کنگره در  

 ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم ،«شجاعت عنصر» جلدی9 مجموعه از 

 .  شد رونماٌی 

 محل در شٌعی، دارالمعارؾ موسسه همت به و امروز صبح که حسٌنی حماسه علمی کنگره در حوزه، خبر مرکز گزارش به

 و االسالم حجت جهرمی، کرٌمی هللا آٌت سخنرانی از بعد شد، برگزار ،(ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن

 کتب مجموعه از جلد9 از ای، کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی خدمات از تجلٌل با...  و انصارٌان حسٌن شٌخ المسلمٌن

 . گردٌد رونماٌی «شجاعت عنصر»  عنوان با شٌعی عالم اٌن

 استاندار مشاور هاشمی، انصارٌان، المسلمٌن و االسالم حجج جهرمی، کرٌمی هللا آٌت توسط جلدی،9 مجموعه اٌن از رونماٌی

 .شد انجام دانشگاه و حوزه اندٌشمندان و محققان از دٌگری افراد و ای کمره هللا آٌت ارشد فرزند و روحانٌت امور در قم

 کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت از تجلٌل هدؾ با امروز صبح از حسٌنی حماسه علمی کنگره است، ذکر شاٌان

 امروز عصر تا و آؼاز قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در الشٌعی، دارالمعارؾ موسسه سوی از ای،

 .داشت خواهد ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  009پاٌگاه خبری تحلٌلی 

60/60/06  

 ساٌت  ٌك سازي  دروغ به انصارٌان  واكنش

 

 

 كرده اٌراد رمضان مبارك ماه وسوم بٌست شب در كه سخنانً  تحرٌؾ از انتقاد با انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت

 .است كرده عذرخواهً مردم از حجاب وضعٌت و انحرافً جرٌان خاطر به كه گفت بود،

 [نٌستٌم پشٌمان انقالب از/بود انحرافً جرٌان و حجاب وضعٌت خاطر به مردم از ام عذرخواهً]

 پراكنً دروغ و آفرٌنً جنجال به فارس، با وگو گفت در كشورمان مشهور سخنران انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت

 ها همدانً حسٌنه در رمضان مبارک ماه سوم و بٌست شب احٌای مراسم در اظهاراتش تحرٌؾ به اقدام كه ضدانقالب هاي ساٌت

 .داد نشان واكنش بودند، كرده

 عذرخواهً دلٌل: افزود است، نبوده اسالمً انقالب از ندامت قدر، شب مراسم در سخنانش از منظورش اٌنكه به اشاره با وي

 .اسالمً انقالب نه است بوده دولت باطن در انحرافً  جرٌان و ها حجابً بً بحث مردم، از بنده

 نٌز الباؼه نهج و قرآن آٌات از ها برخً است ممكن البته: گفت اند، كرده  تحرٌؾ را اظهاراتش كه هاًٌ رسانه از انتقاد با انصارٌان

 .است بوده ها مباحث اٌنگونه همٌشه و باشند داشته نادرستً برداشت

 اما گفتم شهدا و فلسطٌن قدس، روز درباره را مطالبً رمضان مبارك ماه سوم و بٌست شب من: گفت دٌنً مسائل كارشناس اٌن

 .اند نكرده منتشر را دٌگر مطالب اند، پرداخته سخنانم از بخشً تحرٌؾ به كه ها ساٌت اٌن چرا دانم نمً

 .كرد تعجب ابراز انقالب ضد هاي ساٌت در سخنانش تحرٌؾ از پاٌان در وي

 حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت از نقل به 99 فتنه نشٌن لندن متهمان از ٌكً به منتسب ساٌت گزارش، اٌن اساس بر

 .شد مواجه فتنه حامً بٌگانه هاي رسانه استقبال با سرعت به شده تحرٌؾ خبر اٌن كه بود كرده منتشر ؼٌرواقع مطالب انصارٌان

 

 بٌنندگان نظرات

 ناشناس

 !تره هزٌنه کم و تر راحت اٌنده کردن فٌلتر از!خدا به نٌست سخت بزنٌد حرؾ اونوقت شد منتشر صوتی فال وقت هر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری مهر 

39/63/06  

  حسٌنی حماسه المللی بٌن کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

 

  خاندان و( ع) حسٌن امام حسٌنی، حماسه المللی بٌن کنگره به پٌامی در شٌعٌان تقلٌد مرجع: مهر خبرگزاری - قم

 .  کرد عنوان نمونه هللا کلمه را پاکش

 حسٌنی حماسه کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ العظمی هللا آٌت پٌام در قم، در مهر خبرنگار گزارش به

 شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی دارالمعارؾ مإسسه همت به ٌکشنبه صبح که 

 پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در: است آمده( س) زهرا فاطمه حضرت شهادت سوگواری اٌام تسلٌت ضمن

 کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره

 ها کهکشان و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن است ما اختٌار در که

 قرآن بر آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه کلمه اطالق اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و جنّ  و مالئکه و

 ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد،

 .دارد

 توصٌؾ «السماء فی ها فرع و ثابت ها اصل طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در: است آمده پٌام اٌن ادامه در

ٌّبه خمسه ها آن از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده  و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص و ط

ٌّة حضرت و سلّم  اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 .هستند

: است شده تصرٌح هستند نمونه هللا کلمه همه حضرت آن اصحاب و فرزندان و( ع) حسٌن امام براٌنکه تاکٌد با پٌام ادامه در

ٌّبات کلمات اٌن از( السالم علٌه)  الحسٌن عبدهللا أبی موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت  و الهی معانی به مشحون ط

 آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است اآلٌات أعظم و الکلمات أعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی عظٌمه حقاٌق

 آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة همه حضرت

 .است بزرگواران

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلکه جهان آٌنده ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به نورافشانی مرکز کلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که ط

 است، خاص و عام استفاده مورد و تر افزون روز به روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 السالم علٌه سٌدالشهداء مبارک وجود آن اعظم که عظٌمه کلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و کتاب ها مٌلٌون بلکه و هزاران

 .گوٌند می همه و سراٌند می و گوٌند می و نوٌسند می و مسرورند و سرودند و گفتند و نوشتند بود

 و ها خوانی روضه و ها سخنرانی و اشعار همٌن و مقاالت و ها کتاب همٌن طٌبه کلمه مصادٌق از: است آمده پٌام ادامه در

ٌّبه کلمه خود که حال عٌن در و باشد می ها عزاداری  عاجز آن توصٌؾ از زبان که هستند ای نورٌه طٌبه کلمه آن ثمرات اند، ط

 .است

 عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی: است آمده ای کمره هللا آٌت شخصٌت از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت تجلٌل ضمن پٌام ادامه در

 ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما

 بٌت اهل به ارادات و والٌت در که بود کمره فرنقی هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند

 به شجاعت عنصر بنام کتاب دوره ٌک و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم

 .نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار

 االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار مندان عالقه دسترس در و کمٌاب هاٌش نسخه که نفٌس کتاب اٌن

 .گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت خوانساری انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقای والمسلمٌن

 .نماٌم می عرض تبرٌک الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالی توفٌق اٌن حقٌر

  

 

 

 



 خبر آنالٌن 

36/63/06  

 فاطمه حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی، حماسه کنگره برگزاری

 

  علمی مرکز و دارالمعارؾ موسسه همت به حسٌنی حماسه کنگره -  اندٌشه

  همکاری با هداٌت، اسالمی موسسه همکاری و الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی

 . گردد می برگزار قم علمٌه حوزه پژوهشی و علمی مراکز برخی

 سال در کنگره اٌن مقاله فراخوان: افزود مطلب اٌن اعالم با کنگره اٌن علمی دبٌر حوزه، خبر مرکز از خبرآنالٌن گزارش به

 های دانشگاه و علمٌه های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 69

 .شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور سراسر

 کنگره اٌن علمی دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ مجموعاا : داشت بٌان و کرد ارزٌابی خوب را کنگره اٌن از استقبال صاحبی جواد محمد

 سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ تعداد همچنٌن گرفت، قرار داوران ارزٌابی مورد که شد ارسال

 .است نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد

 2ٓٓ در ٌارانش و( ع) حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: کرد خاطرنشان وی

 .گردد می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه

 9ٕ ٌکشنبه( س)  زهرا حضرت شهادت سالروز با همزمان حسٌنی حماسه علمی کنگره شد، ٌادآور کنگره اٌن علمی دبٌر

 .شود می برگزار قم در جاری سال فروردٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رواٌت 

30/63/06  

  گرفت فرا را خاورمٌانه عاشورا شعارهای

 

  کشورهای اخٌر تحوالت در چنانکه شود، نمی کهنه گاه هٌچ( ع)سٌدالشهداء نهضت   

  من هٌهات» چون عاشورا نهضت شعارهای که کنٌم می مشاهده خاورمٌانه منطقه عرب

 .  هاست قٌام آن اصلی شعارهای از «الذله

 جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در حسٌنی حماسه علمی کنگره در جهرمی، کرٌمی هللا آٌت حوزه، خبر مرکز گزارش به

 .است بشرٌت تارٌخ حرکت مإثرترٌن عاشورا نهضت: داشت اظهار قم،( ع)بٌت اهل علوم

 به گذاشت؛ برجای خود از را تؤثٌر بزرگترٌن شت دا که خاصی های وٌژگی به توجه با( ع)حسٌن امام نهضت: افزود وی

 .کنند می الگوگٌری آن از ها انقالب بخش رهاٌی های حرکت که ای گونه

 .است قٌام اٌن از گرفته الهام است، گرفته صورت عاشورا قٌام از بعد که هاٌی حرکت نوع: داد ادامه قم علمٌه حوزه استاد

 باشد، داشته الهی و معنوی های نهضت پٌرامون ای مطالعه مختصر و بٌنش اندک کس هر: کرد اضافه جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 .نداشت را( ع)حسٌن امام نهضت و حرکت قدرت الهی، و معنوی های نهضت از کدام هٌچ که کند می اقرار

 شود نمی کهنه سٌدالشهداء نهضت* 

 اخٌر تحوالت در چنانکه شود، نمی کهنه گاه هٌچ( ع)سٌدالشهداء نهضت: گفت خاورمٌانه منطقه اخٌر تحوالت به اشاه با وی

 آن اصلی شعارهای از «الذله من هٌهات» چون عاشورا نهضت شعارهای که کنٌم می مشاهده خاورمٌانه منطقه عرب کشورهای

 .هاست قٌام

 اٌن رأس در که  باشد، داشته گذاری اثر نظٌری بی حد تا توانست  دلٌل اٌن به عاشورا: ساخت خاطرنشان قم علمٌه حوزه استاد

 .داشت قرار( ع)علی بن حسٌن چون نظٌری بی و آسمانی شخصٌت الهی، نهضت و انقالب

 امام قٌام بررسی و عاشورا حادثه به توجه و نگاه بر کهنگی گاه هٌچ که کرد کاری متعال خداوند: گفت جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 .شود می بٌشتر بزرگ حقٌقت اٌن واقعی درک برای عطش روز به روز بالعکس حتی و نشٌند نمی( ع)حسٌن

 کنگره برگزاری از تقدٌر* 

: داشت اظهار حسٌنی، حماسه علمی کنگره برگزاری در انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجت های فعالٌت به اشاره با وی

 .دارد فراوان تشکر و تقدٌر جای حسٌنی حماسه  علمی کنگره برگزاری

 اٌن ارزشمند کتب احٌای: گفت هم ای کمره علی مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت به اشاره با جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 .است اسالم و( ع)حسٌن امام نهضت شناساٌی به بزرگ خدمتی وارسته، عالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری اٌرنا 

39/63/06  

 شد رونماٌی ای کمره هللا آٌت" شجاعت عنصر" جلدی 9 مجموعه

 

 خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم ،'شجاعت عنصر' جلدي 9 مجموعه -تهران

 .شد رونماًٌ( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره در اي کمره 

 همت به( ٌکشنبه) امروز صبح که حسٌنی حماسه علمی کنگره در حوزه، خبر مرکز از نقل به اٌرنا فرهنگی گروه گزارش به

 و جهرمی کرٌمی هللا آٌت سخنرانی با قم،( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی، دارالمعارؾ موسسه

 ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی خدمات از تجلٌل ضمن شد، برگزار انصارٌان حسٌن شٌخ المسلمٌن و االسالم حجت

 .شد رونماٌی' شجاعت عنصر' عنوان با شٌعی عالم اٌن کتب مجموعه از جلد 9 از

 استاندار مشاور ، هاشمی ، انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجج جهرمی، کرٌمی هللا آٌت توسط ، جلدی9 مجموعه اٌن از رونماٌی

 .شد انجام دانشگاه و حوزه اندٌشمندان و محققان از جمعی و ای کمره هللا آٌت ارشد فرزند و روحانٌت امور در قم

 سوی از ای، کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت از تجلٌل هدؾ با امروز صبح از حسٌنی حماسه علمی کنگره

 خواهد ادامه امروز عصر تا و آؼاز قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در ، الشٌعی دارالمعارؾ موسسه

 .داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر آنالٌن 

39/63/06  

  صافی هللا آٌت توسط پژوهشی عاشورا موسوعه از رونماٌی

 

 حوادث و( ع) حسٌن امام قٌام زمٌنه در موسوعه ترٌن جامع -  اندٌشه

 حسٌنی حماسه علمی کنگره در جلدی چند موسوعه قالب در عاشورا روز 

 . شود می رونماٌی 

 حاج هللا آٌت مرحوم اثر" عاشورا روز و شب ٌک" کتاب و( تن ٌک و تن دو هفتادو" )شجاعت عنصر" خبرآنالٌن، گزارش به

 رونماٌی حسٌنی حماسه کنگره در و رسٌده چاپ به مجلد 8 در وٌراستاری و تحقٌق ، پژوهش از پس ای کمره خلٌل مٌرزا

 .شود می

 از مراسم اٌن از بخشی در همچنٌن. شد خواهد برگزار صافی هللا آٌت حضور با کنگره روز در موسوعه اٌن از رونماٌی

 .آمد خواهد عمل به تجلٌل برتر پژوه عاشورا عنوان به ای کمره علی مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 .شود می برگزار فروردٌن 9ٕ روز در و جاری ماه پاٌان در مراسم اٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری پارساپرس 

63/60/06  

    انصارٌان حسٌن شٌخ اخٌر سخنان درباره

  بانژاد محسن

 

 

 منفی نقاط عنوان به را مواردی و مثبت نقاط عنوان به را مواردی نظام، کارگزاران با دٌدار در رهبری معظم مقام پٌش چندی

 بودٌم منتظر پٌشٌن تجربه حسب. فراخواندند نگری سو ٌک از پرهٌز و انصاؾ رعاٌت به را همگان و برشمردند نظام عملکرد

 الحمدهلل که. کشاند محاق به را بحث ساده اشتباهاتی و. شود عجٌب های برداشت دستخوش نٌز جا به و متٌن بسٌار بٌانات اٌن

 .نشست ثمر به انتظارمان

 به که را زمانی هر ما که بوده اٌن انصاؾ از رهبری منظور آٌا که اٌن بگٌرم، کمتر هم را مخاطب توی وقت که ساده، سوال

 خود صورت اٌن در که چرا! خٌر: ساده جواب دهٌم؟ اختصاص مثبت نقاط به را همان عٌن دهٌم می اختصاص منفی نقاط

 به باشند کرده سخن منفی نقاط به راجع که را زمانی آن از بٌش جلسه همان در که چرا! خارجند انصاؾ داٌره از نٌز آقا حضرت

 .کردند گذر و گفتند وار فهرست را منفی نقاط و اند داده اختصاص مثبت نقاط بسط و شرح

 آن از دشمن های رسانه اگر و ندارد؟ مثبت نقاط به اشاره بدون را ضعؾ نقاط بر گذاشتن دست حق کس هٌچ آٌا که سوال اٌن ٌا

 ثابتی، آقای برادران، از ٌکی! چٌست سوال اٌن پاسخ که است روشن است؟ کرده حرکت دشمن پازل راستای در او کردند استفاده

 نام به خارجی های ساٌت از ٌکی. است کرده مطرح را انتقاداتی حق به و است مٌالد برج رستوران اتراؾ علٌه که دارند مطلبی

 منطق اٌن اگر آٌا است؟ کرده حرکت دشمن پازل در ثابتی آقای آٌا. زده حرفی و کرده استفاده اٌشان مطلب از «جهان در اٌران»

 برانٌم؟ بٌرون انقالب دوستی و انصاؾ داٌره از را جملگی و رانده چوب ٌک به را منتقدان همه توانٌم نمی بپذٌرٌم را

 برادر و دوست دولت منطق شبٌه کمی منطق اٌن شود؟ می چه التقاط و تحجر با مبارزه تکلٌؾ وقت آن ناقصٌست؟ منطق چه اٌن

 .است رفسنجانی هاشمی

 رسانه ٌک او: جواب چٌست؟ است استوار آن بر شٌعه حاکمٌتی که شٌعه ی جامعه در منبری نقش و منبری وظٌفه: دٌگر سوال

 از پٌروی به عوام وعظ برای منبری حکام، به عوام دل حرؾ رساندن برای ای رسانه عوام، برای دٌن ی رسانه: است چندجانبه

 نصٌحت نٌز را حاکمٌت کند می نصٌحت را مردم که همچنان دارد وظٌفه او(. است مستتر اول مورد همان در که) عادل حکام

 نظام عملکرد بر را نقدی هٌچ که شناسٌم می نٌز هاٌی منبری کنند می کاری کم به متهم را نظام که شناسٌم می هاٌی منبری ما. کند

 اٌن در را خود ما، داستان شٌخ چون منبری ٌک اگر مٌان اٌن در حال. مخالفانند به تاختن حال در روز شبانه و دانند نمی وارد

 چون که اٌن ٌا است؟ کرده انصافی بی باشد چاره فکر در و بخواهد عذر مردم از حاکمٌت جانب از و بداند شرٌک اشتباهات

 نکند؟ نقد کسی کنند می منتقل معوج ها رسانه

 است؟ نبوده انصاؾ از دوری مردم از عذرخواهی و نکردن عمل انقالبی به راجع راحل امام استثناٌی نطق آٌا است چنٌن اگر و

 عدالت مزمن حالت به اطالق که دارٌم «عدالت ملکه» و باشد ذنوب از دوری و کبائر ترک که دارٌم عدالت ما دٌنی، معارؾ در

 قرار کار دستور در را حرام از دوری و مستحب و واجب به عمل زندگانی طول در شما وقتی ٌعنی چه؟ ٌعنی. است گفته پٌش

 .چٌزٌست چنٌن ٌک نٌز «انصاؾ ملکه» که بکنم را استفاده اٌن خواهم می. هستی عدالت ملکه دارای گوٌند می دادی

 دٌنی تکلٌؾ اساس بر مشکالت به اشاره در او اوال آٌا که است اٌن کند می روشن منبری ٌک مورد در را «انصاؾ ملکه» آنچه

 جوانان مٌان در عفتی بی رواج و بدحجابی مانند مبٌنی و محسوس مسئله سٌاسی؟ قباٌل مطامع و نفس هوای ٌا کند می بندی اولوٌت

 سٌاسی؟ زودگذر جرٌانات ٌا دهد می آزار را وی بٌشتر

 از حسٌن شٌخ عذرخواهی آٌا نه؟ ٌا گٌرد می واقعی متهم سمت به را اشاره انگشت کمبودها، و ها ضعؾ به اشاره در آٌا ثانی در

 مدلول که «ما» همٌن نقش به اشاره حتی ٌا انصافٌست؟ بی ٌا دارد اعراب از محلی باشد روحانٌت آن مدلول که ٌی«ما» جانب

 است؟ انصاؾ از دور ها گرانی بحث در باشد حاکمٌت آن

 و ها اولوٌت برگزٌدن در چه. است تهران شٌوخ ترٌن انقالبی و ترٌن مردمی جمله از شٌخ بزنٌم، محک را شٌخ منبر بخواهٌم اگر

 از دوستان زعم به اگر حتی. بخواهد عذر مردم از منابرش تمامی در اگر حتی. برگزٌده اولوٌت آن های رٌشه واکاوی در چه

 ما. گذاشتٌم نمی فراتر خود گلٌم از پای و دانستٌم می را خود شؤن گفتن سخن موقع کاش ای. باشد جسته پاٌٌن انصاؾ مرکب

 دوگانه استانداردهای گرفتار. است خورده تبصره بودن انقالبی اٌن که است مدتی منتها! بودند انقالبی زمانی که داشتٌم دوستانی

 .کردند گری قبٌله به تعبٌر آن از آقا حضرت آنچه. است شده

 فرق گروه دو بٌن انصاؾ سنجش برای که اٌن آن و دور، رٌختم را مخاطب شمای وقت که بابت اٌن از عذر و دٌگر، نکته

 :بگذارٌم

 



 سٌاسی های شوالٌه ٌعنی ها، رسانه و دولت و مجلس اصحاب -ٔ

 (س) سٌدالشهداء دستگاه و دم و هٌئت و منبر اصحاب -ٕ

 امروز، که است روشن. اٌشان کالم معاد و مبدا نه و اٌشان سخن وزن نه است ٌکی گروه دو اٌن های دؼدؼه و مطالبات وزن نه

. ندارد کاربردی ای قبٌله مخاصمات در محآجه و رای کسب برای جز سٌاست عرصه در دٌنی های دؼدؼه که اٌم رسٌده جاٌی به

 .کنٌم بحث سرش خود جای بماند کربالست اٌن شمر کسی چه که اٌن

. نٌست مخالؾ صدای کردن خفه راستای در جز رهبری فرماٌشات ظواهر بر اندٌشی جزم چنٌن اٌن که اٌن نگرانی ی ماٌه چه آن

 ی واگوٌه آٌا گرنه و. باشد( ص) هللا رسول مکتب شاگردان از ٌکی خواهد می باشد بٌزانس امپراطور مخالؾ اٌن خواهد می

 هٌئت هر دکان و بٌافتٌم راه فردا از که است آن ترس بدرد؟ ما تن بر شکٌباٌی جامه باٌد که چٌزٌست آن ها کژرفتاری ی صادقانه

 هم منکر از نهی و معروؾ به امر و. نبود منصؾ اش منبری: که ببندٌم دهد می پرورش را حسٌنی سلوک جانماٌه که منبری و

 .نٌستٌد منصؾ که. تعطٌل

 .شاد فلسفی مرحوم روح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خبر گزاری فارس 

60/63/06  

  كند مً كار به آغاز مٌبد در كشور قرآنً المپٌاد نخستٌن

 .كند مً كار به آغاز مٌبد در كشور قرآنً علوم هاي دانشگاه قرآنً المپٌاد نخستٌن: فارس خبرگزاري

 

  مٌبد شهرستان كرٌم قرآن معارؾ و علوم دانشكده رئٌس ٌزد، از فارس خبرگزاري گزارش به

 مسابقات و المپٌادها: داشت اظهار جامعه در قرآن بركات و اهمٌت به اشاره با خبري نشست در

 در بسزاًٌ معنوي و فرهنگً تؤثٌرات و است كرده فراهم جامعه در قرآنً فرهنگ و قرآن كردن نهادٌنه براي را زمٌنه قرآنً 

 . داشت خواهد جامعه

 ارشاد و فرهنگ اداره اجتماعات سالن در دقٌقه ٖٓ و ٕٓ ساعت امشب المپٌاد اٌن افتتاحٌه: افزود زارع محمد االسالم حجت

 و اوقاؾ مدٌركل و كشور قرآنً علوم دانشگاه پشتٌبانً معاون چمران قرآن، علوم دانشگاه رئٌس راؼبً، حضور با مٌبد اسالمً

 . مٌشود آؼاز ٌزد استان خٌرٌه امور

 جمعه امام اعرافً االسالم حجت انصارٌان، هللا آٌت گلپاٌگانً، صافً هللا آٌت پٌام قرائت با المپٌاد اٌن افتتاحٌه مراسم: افزود وي

 . است همراه آموزان دانش قرآنً نمادٌن حركت و المللً بٌن برجسته قاري شاكرنژاد، حضور با و مٌبد

 كشور سراسر از برادران و خوهران از نفر ٕٓٓ و كتبً مسابقات برگزٌدگان از نفر ٕٓ: گفت مٌبد قرآنً علوم دانشكده رئٌس

 رقابت به هم با كل و جزء ٕٓ جزء، ٓٔ جزء، پنج حفظ ترتٌل، قرائت، شفاهً بخش در كه دارند شركت المپٌاد اٌن در

 . پردازند مً

 از بعدازظهر و ٕٔ تا صبح هشت ساعت از مسابقات ماه، اردٌبهشت هشتم و هفتم شنبه، پنج و چهارشنبه: كرد خاطرنشان زارع

 برگزار مٌبد اسالمً ارشاد و فرهنگ اداره سالن در برادران و قرآنً علوم دانشگاه در خواهران بخش در 9ٔ تا 1ٔ ساعت

 . شد خواهد

 خٌران از تجلٌل مٌبد، شهرستان و ٌزد استان در همزمان قرآن با انس مراسم ٓٔ برگزاري مٌبد قرآنً علوم دانشكده رئٌس

 . برشمرد مٌبد شهرستان در المپٌاد اٌن هاي برنامه ترٌن مهم از را...  و برگزٌدگان به المپٌاد تندٌس و جواٌز اهداي قرآنً،

 ها شهرستان و ها استان در قرآنً علوم دانشكده ٖٔ و مركز در قرآنً علوم دانشكده 0ٔ قرآنً، علوم دانشگاه فارس، گزارش به

 سال در و شد گذاري پاٌه 6ٖٖٔ سال در كه آنهاست از ٌكً مٌبد شهرستان قرآنً علوم دانشكده كه دارد خود زٌرمجموعه در را

 . شد انجام دانشكده اٌن دانشجوٌان رفاهً و پژوهشً آموزشً، هاي زمٌنه در عظٌمً تحوالت 91ٖٔ

 . اند شده التحصٌل فارغ دانشكده اٌن از نٌز نفر 11ٓبر بالػ و هستند تحصٌل به مشؽول دانشكده اٌن در دانشجو ٕٓٓ اكنون هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه نٌوز 

33/63/06  

  خبرداد الشٌعی دارالمعارف مؤسسه مدٌر

 ( ع)حسٌنی حماسه کنگره در پژوهی عاشورا آثار از رونماٌی  

 

  کنگره برگزاری با همزمان پژوهی عاشورا اثر سه رونماٌی از الشٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر  

 .   داد خبر حسٌنی حماسه علمی

 : گفت خبر اٌن اعالم با خبرنگاران جمع در امروز صبح پٌمان، آٌت  حوزه، خبر مرکز گزارش به

 کردند تدوٌن را آن خود زندگی در که است ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم اثر ترٌن ارزشمند شجاعت، عنصر مجموعه

 گرفته قرار توجهی بی مورد اثر اٌن مرگشان، از پس متؤسفانه ولی اند، پرداخته ها شخصٌت و عاشورا نهضت بررسی به آن در و

 .شد خواهد رونماٌی آن از کنگره برگزاری روز در که است آثاری از ٌکی بود،

 پژوهشی، های فعالٌت و مطالعه سال دو با و است پرداخته ارزشمند اثر اٌن احٌای به الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه: داد ادامه وی

 .سازد منتشر جلدی هشت ای مجموعه در و احٌا را آن توانسته

 پنجاه از بٌش گذشت با که دارد ادبٌاتی ای کمره مرحوم: داشت اظهار خود، آثار در ای کمره هللا آٌت خاص ادبٌات به اشاره با وی

 اثر، اٌن احٌای روند در نموده تالش الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه  رو اٌن از است؛ جذابٌت دارای هم هنوز آن، تؤلٌؾ از سال

 .دهد تؽٌٌر را کتاب نگارش ادبٌات کمتر

 حماسه علمی کنگره در که کرد معرفی کتابی دٌگر را «عاشورا روز و شب ٌک» کتاب الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 عنصر مجموعه همان از ای چکٌده که است ای کمره هللا آٌت مرحوم تؤلٌؾ دٌگر کتاب، اٌن: گفت شود، می رونماٌی( ع)حسٌنی

 .است پرداخته عاشورا روز و شب وقاٌع تحلٌل و تبٌٌن به و است شجاعت

 کتاب و جلدی9 مجموعه اٌن در که است هاٌی وٌژگی ترٌن مهم از شٌعه، اسناد ترٌن مستند بر بودن متکی: کرد خاطرنشان وی

 .دارد وجود «عاشورا روز و شب ٌک»

 عاشوراپژوهی درباره مقاله دوٌست به نزدٌک از ای گزٌده ،(«ع)حسٌنی حماسه ملی کنگره مقاالت مجموعه» کتاب: افزود پٌمان

 .شد خواهد رونماٌی آن از کنگره روز و دهد پاسخ عاشورا نهضت درباره که شبهاتی و سإالت از بسٌاری توانسته که است

 پاٌگاه: گفت حسٌنی، حماسه علمی کنگره اٌنترنتی سامانه فعالٌت به اشاره با پاٌان در الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 در و اندازی راه الشٌعی دارالمعارؾ مإسسه توسط  www.hamaseh.netآدرس به( ع)حسٌنی حماسه کنگره رسانی اطالع

 .دهد می قرار کاربران اختٌار در را عاشوراپژوهی منابع از بسٌاری و است فعال مجازی فضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اطالعات روزنامه

30/63/06 

  قم در حسٌنً حماسه علمً كنگره برگزاري

 

 علمً مركز و الشٌعً دارالمعارؾ موسسه توسط «حسٌنً حماسه» علمً كنگره

 مراكز برخً همكاري با هداٌت اسالمً موسسه و الشٌعً دارالعرفان تحقٌقاتً 

 شهادت سالروز االول جمادي ٖٔ با مصادؾ 8ٖٓٔ فروردٌن9ٕ ٌكشنبه قم پژوهشً 

 .است انصارٌان حسٌن شٌخ حاج استاد هللا آٌت عهده به كنگره اٌن رٌاست.شود مً برگزار قم در( س)زهرا فاطمه حضرت 

 محمدجواد ناطقً، اوسط علً جوادي، قاسم مهرٌزي، مهدي اسالمً، حسن دكتر آقاٌان اسالم حجج شامل كنگره علمً هٌؤت

 .است پٌمان  آٌت و گردان محمدحسٌن انصارٌان، امٌر صابرٌان، محمدجواد انصارٌان، محمد صاحبً،

 پژوهشً و علمً مراكز براي( ع)سٌدالشهدا قٌام و نهضت درباره مهم محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در كنگره اٌن فراخوان

 در مقاله ٕٓ درٌافتً، مقاله 0ٕٓ بر عالوه و شد ارسال اسالمً هاي پژوهشگاه و كشور هاي دانشگاه و علمٌه هاي حوزه

. است نظٌر كم خود نوع در علمً محتواي و موضوع حٌث از كه شد سپرده برجسته استادان و محققٌن به معٌن موضوعات

 حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر عاشورا روز و شب ٌك و شجاعت عنصر شرٌؾ كتب.است رسٌده چاپ به هم برگزٌده مقاالت

 آماده و رسٌد چاپ به مجلد 8 در نفٌس طور به وٌراستاري و تحقٌق و پژوهش از پس و شد احٌاء( ره)اي كمره خلٌل مٌرزا

 رونماًٌ و قم علمٌه حوزه استادان و مراجع بزرگان از تن سه سخنرانً بر عالوه.است شده حسٌنً حماسه كنگره در رونماًٌ

 و صبح نوبت دو در برجسته، محققٌن توسط مقاالت از اي عمده بخش( تن ٌك و تن دو و هفتاد) شجاعت عنصر موسوعه جلد ٓٔ

 قم در( س)طاهره صدٌقه حضرت شهادت روز در عالقمندان دٌگر و دانشجوٌان و حوزه فضالي و طالب حضور با بعدازظهر

 عاشوراپژوه عنوان به اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت از كنگره مراسم از بخشً در همچنٌن. شود مً قرائت

 .شود مً تجلٌل برتر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهی گنجٌنه تخصص های انجمن

39/63/06 

 است قرآن و هستی حقاٌق به ظلم زهرا، حضرت به ظلم: انصارٌان استاد

 

 زنان سرور عنوان به اٌشان از( س)زهرا فاطمه شخصٌتحضرت به اشاره با انصارٌان استاد

  و هستی حقاٌق الهی، ء انبٌا به ظلم را بزرگوار بانوی بهاٌن هجوم و ظلم و ٌاد عالم 

 .توصٌفکرد کرٌم قرآن

 هماٌش سالن در که علمی کنگره اٌن بکار مراسمآؼاز در امروز حسٌنی، حماسه علمی کنگره رٌٌس انصارٌان حسٌن اله آٌت

 رفتار و برخورد:کرد تاکٌد ،(س)زهرا فاطمه حضرت شهادت اٌام تسلٌت با شد، برگزار( ع)اهلبٌت علوم جهانی مرکز های

 . است بوده شان بافرزندان دٌگر پدران رفتار ورای( س)زهرا حضرت با( ص)پٌامبر

 و کرد تطهٌراشاره آٌه به دارد، برتری همه بر و داشت تفاوت عالم زنان ساٌر با وبزرگوار کرٌمه بانوی اٌن اٌنکه بٌان با وی  

 آٌه اٌن در( ع)بٌت اهل ؼٌر و است طهارت و عصمت اهلبٌت مختص آٌه اٌن اند کرده نقل سنی و شٌعه که رواٌاتی با: گفت

 . نٌستند داخل

 . است مردود و نادرست دانند می آٌه اٌن در داخل را( ص)پٌامبر زنان که کسانی دالئل: داد ادامه توانا خطٌب اٌن  

 الهی انبٌاء که بود علومی تمام عالمبه سالگی هجده سن در( س)طاهره صدٌقه حضرت: افزود حسٌنی حماسه علمی رٌٌسکنگره

 . رساند می را بزرگوار بانوی اٌن برجسته وموقعٌت جاٌگاه مهم اٌن و داشتند اختٌار در

 خانه به هجوم: کرد تاکٌد رواداشتند،( س)زهرا حضرت حق در زمان حاکمان که هاٌی ظلم به اشاره با الهانصارٌان آٌت

 . بود الهی انبٌا همه به ظلم و کرٌم قرآن هستی، همهحقاٌق به هجوم اٌشان، به ظلم و( س)فاطمه

 معروؾ به امر برای( ع)حسٌن امام قٌام:کرد تاکٌد عاشورا، قٌام فلسفه و اهداؾ به اشاره با خود سخنان از بخشدٌگری در وی 

 . کرد تبدٌل نورانی روز به را بشر حٌات ظلمانی شب قٌام واٌن بود جامعه هداٌت و منکر از نهی و

 بٌداری منبع دشمن: کرد وتصرٌح توصٌؾ بخش الهام را عاشورا فرهنگ و حسٌن امام مکتب علمٌه، حوزه محقق استادو ٌن  

 . کرد پٌدا درخشش کربال از که است نوری بٌداری، اٌن است،منبع فهمٌده اسالمی و شٌعی جوامع در را فکری

 به اگر انسان: کرد تاکٌد و ٌاد عالمٌربانی عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم شخصٌت از خود سخنان از دٌگری دربخش وی

 . بٌند می اٌشان وجود در را نور ترٌن قوی و ترٌن روشن کند، توجه ای خلٌلکمره مٌراز هللا آٌت مرحوم زندگی

 زمٌنه در که است کتبی تمام چراغ و چشم ربانی عالم اٌن تالٌؾ شجاعت عنصر جلدی هشت کتاب: گفت قم علمٌه حوزه استاد

 . است شده نوشته عاشورا و( ع)حسٌن امام قٌام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نت حوزه

39/63/06 

 شد رونماٌی ای کمره هللا آٌت «شجاعت عنصر» جلدی 9 مجموعه

  

  از حوزوی های شخصٌت حضور با قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره برگزاری با همزمان

  رونماٌی کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم تالٌؾ شجاعت عنصر جلدی هشت موسوعه

 .شد

 از گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ هللا آٌت حضرت پٌام با امروز ظهر از پٌش که حسٌنی حماسه علمی کنگره برگزاری با همزمان

 . شد رونماٌی نٌز شجاعت عنصر جلدی هشت موسوعه از شد، آؼاز قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد مراجع

 و محققان همت به قبل سال سه از آن وٌراستاری و تدوٌن کار است، ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت تالٌؾ که اثر اٌن  

 . است شده انجام انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت اشراؾ تحت و شٌعی دارالمعارؾ مإسسه پژوهشگران

 و وقاٌع نٌز آن جلد ٌک دارد، اختصاص( ع)حسٌن امام اصحاب شخصٌت بررسی و تحلٌل به اثر اٌن از جلد سه است، گفتنی  

 بررسی و بحث شهادت لحظه تا تولد بدو از( ع)حسٌن امام شخصٌت پٌرامون نٌز جلد چند در و است کرده تحلٌل را کوفه اسرار

 عاشورا روز و شب حوادث و وقاٌع تبٌٌن به عاشورا روز و شب ٌک کتاب در همچنٌن ای کمره هللا آٌت مرحوم.   است شده

 های حوزه در اثر 6ٓ از بٌش بود برخوردار شٌوا و رسا قلمی از که ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم.   است پرداخته

 . است نشده آراسته طبع زٌور به هنوز آثار اٌن از بسٌاری که دارد معارؾ دٌگر و بٌت اهل علوم قرآنی،

 از ٌکی: است کرده تاکٌد و تجلٌل ای کمره هللا آٌت مرحوم شخصٌت از کنگره، اٌن به پٌامی در نٌز گلپاٌگانی صافی هللا آٌت  

 بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت

 و والٌت در که بود ای کمره هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا

 گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به کتاب دوره ٌک و داشت خاص خلوص حسٌنی آستان به خدمت و( ع)بٌت اهل به ارادت

 . نمود جاودان را خود نام و

 شد، برگزار حوزوی محققان و ها شخصٌت از شماری و جهرمی کرٌمی هللا آٌت حضور با که آثار اٌن از رونماٌی مراسم در  

 ٌاد القدر جلٌل عالمی عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم از قم علمٌه حوزه خارج برجسته مدرسان از جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 . است مانده جای به خوبی بسٌار کتب و آثار ربانی عالم اٌن از: گفت و کرد

 و ٌاد ربانی عالمی عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم شخصٌت از مراسم اٌن در نٌز انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت  

 اٌشان وجود در را نور ترٌن قوی و ترٌن روشن کند، توجه ای کمره خلٌل مٌراز هللا آٌت مرحوم زندگی به اگر انسان: کرد تاکٌد

 . بٌند می

 در که است کتبی تمام چراغ و چشم ربانی عالم اٌن تالٌؾ شجاعت عنصر جلدی هشت کتاب: گفت انصارٌان االسالم حجت  

 .است شده نوشته عاشورا و( ع)حسٌن امام قٌام زمٌنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارسٌنه خبري پاٌگاه

60/60/06 

  است؟ محبوب انصارٌان حسٌن شٌخ چرا

 

  

 دهه. کوکاکوال چهارراه تا ري خٌابان از شب، 8 تا صبح هفت از هرروز، رود، مً منبر سري پنج تهران، در محرم، اول دهه

 تا گوٌد مً خودش نٌست، تکراري هم منبرهاٌش از کدام هٌچ صفر، آخر تا اصفهان و کرمانشاه و کاشان و ٌزد رود مً هم دوم

 بزرگ هٌات چند بنٌانگذار و هست هم سجادٌه صحٌفه و مفاتٌح و البالؼه نهج و قرآن مترجم است، رفته منبر هزار چهار حاال

 .تهران در مذهبً

 چون هاًٌ منبري نسل هاي مانده باقً معدود از خودش، به مخصوص صداي تن آن با انصارٌان حسٌن حاج االسالم حجت

 مجالسش در. دٌگر -حاشٌه ٌا – چٌز نه آٌند مً او حرفهاي «شنٌدن» بخاطر فقط مردم که هاًٌ منبري است، «فلسفً مرحوم»

 نه است منبر مقدمه مداحً منبرها، نوع اٌن در دهند، مً «گوش» خوب که است معلوم هم مخاطبان قٌافه از کنً، دقت که

 کتابخانه قفسه در و شود مً «کتاب» بالفاصله هاٌش، سخنرانً که است هاًٌ منبري از انصارٌان حسٌن حاج برعکس،

 .نسل ٌک تربٌت مبدا شود مً باز و گٌرد مً جا مذهبً هاي خانواده

 افشاگري و سٌاسً تند منبر،حرؾ فراز بر جدٌد، هاي منبري برخً برخالؾ که او چٌست؟ شهر واعظ پٌر محبوبٌت راز اما

 را اش خنده کمتر حتً-است اش دؼدؼه پسندانه جوان شگردهاي و مخاطبان خنداندن ها، منبري از دٌگر برخً مثل نه و زند نمً

 هاي قسمت توازن ماهرانه، شناسً مخاطب: دالٌل اٌن به شاٌد دارد؟ خواهان و است محبوب اٌنطور حسٌن حاج چرا - اٌم دٌده

 -اجتماعً طبقات همه براي «دردبخور به» پٌام و حرؾ داشتن...( و سٌاست خاطره، ادبٌات، فرهنگ، معارؾ،)منبر مختلؾ

 . بودن باور قابل و بودن واقعً... و( ع)اطهار ائمه زندگً از واقعً هاي حکاٌت نقل - مادرها و پدرها و مٌانساالن بخصوص

 : بٌنندگان نظرات

 :حکٌمی

 دهد عمر طول و سالمتی اٌشان به خداوند! آفرٌن.است طور همٌن

 :امٌر

 اولش االسالمً حجت ٌا شٌخ اگر نباشد خوب حسٌن حاج مٌرود ٌك درجه منبر است سال 0ٓ كه سوادي با روحانً براي شاٌد

  علً ٌا. باشد بهتر شاٌد كنٌد اضافه

 :رحٌمٌان ابراهٌم

 ؼاز ٌک من صد حرفهای از مردم گوش.  مٌدهد نشان را راهش و مٌدهد را درسش و کند نمی گٌری جبهه اوال اٌنکه برای 

 .  رٌسمان و اسمان همه اٌن از ملول و خسته دلهاٌشان و است پر سٌاسی

 مٌدهند نشان را راه و مٌدرخشاند رجامعه د که هستند نوري چون انصارٌان حسٌن شٌخ استاد جناب االعزٌز استاذنا االعظم شٌخنا

 همواره همتا بً نعمت اٌن وجود از را ملت و رسا را بٌانش و گرم همواره را دانشمند خطٌب و فرزانه عالم اٌن نفس خداوند

  تعالً هللا حفظه ٌابد ادامه راه و سبک اٌن تا کنند تربٌت شاگردانً باٌد اٌشان گرداند مند بهره

 :محمودي

 هللا حفظه 

 :عادل

 مرد اٌن سخنان ولی ، بحرٌن و سورٌه اخبار ،نمونش است ٌکطرفه چون نمٌکنم نگاه" اصال رو سٌما سٌاسی های برنامه بنده 

 . مٌکنم گوش سراپا رو شرٌؾ

 

 

 

 

 

 



 خراسان روزنامه

30/63/06 

 شد برگزار قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

  مراجع از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام با حسٌنی، حماسه علمی کنگره

 ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم از تجلٌل منظور به و تقلٌد عظام

 .شد برگزار قم در 

( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن محل در شٌعی دارالمعارؾ موسسه همت به و امروز که مراسم اٌن در

 .آمد عمل به تجلٌل ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی خدمات از شد، برگزار

 ارائه به پژوهشگران و اندٌشمندان آن بر عالوه و کرده سخنرانی اٌراد به حوزوی و دٌنی برجسته های شخصٌت مراسم اٌن در

 .پرداختند تخصصی مقاالت

 است ای کمره کوه خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی آثار از که شجاعت عنصر جلدی 9 مجموعه از هماٌش اٌن در همچنٌن

 .شد رونماٌی نٌز

 . شد برگزار علمی هماٌش اٌن در دانشگاه و حوزه اندٌشمندان حضور با تخصصی علمی مٌزگردهای اٌن بر عالوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسا خبرگزاری

36/63/06 

  زهرا؛ حضرت شهادت سالروز با همزمان

  شود می برگزار قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره

 

 تقلٌد مراجع از ٌکی سخنرانی با حسٌنی حماسه علمی کنگره ـ رسا خبرگزاری

 . شود می برگزار قم در( س)زهرا حضرت شهادت سالروز در 

 دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و شٌعی دارالمعارؾ موسسه سوی از حسٌنی حماسه علمی کنگره رسا، خبرگزاری گزارش به

 . شود می برگزار قم در ماه فروردٌن 9ٕ روز در( س)زهرا حضرت شهادت سالروز با شٌعی،همزمان

 و علمی مراکز برای الشهدا سٌد قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ با 96 سال در کنگره اٌن علمی فراخوان گزارش، اٌن براساس

 ٕٓ تهٌه همچنٌن و  ارسال کنگره اٌن دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ تاکنون و است شده ارسال ها دانشگاه علمٌه، های حوزه پژوهشی

 . است شده واگذار برجسته اساتٌد و محققان به نٌز مقاله

 هللا آٌت آثار از ها کتاب اٌن. داشت خواهند رونماٌی عاشورا روز و شب ٌک و شجاعت عنصر های کتاب همچنٌن کنگره اٌن در

 حسٌنی حماسه کنگره در و است رسٌده چاپ به جلد 8 در وٌراستاری و پژوهش احٌا، از پس که بوده ای کمره کوه خلٌل مٌرزا

 . شوند می رونماٌی

 . پرداخت خواهند سخنرانی به نٌز قم علمٌه حوزه بزرگان از تن سه شده ٌاد های کتاب از رونماٌی بر افزون کنگره مراسم در

 برگزار حضرت آن اصحاب از تجلٌل و تعظٌم همچنٌن و الشهدا سٌد قٌام و عاشورا الهی شعائر تعظٌم راستای در کنگره اٌن

 .بپوشانٌم عمل جامه شده تعٌٌن پٌش از اهداؾ به کنگره اٌن برگزاری با بتوانٌم که امٌدوارٌم و شود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارس خبرگزاری

30/63/06 

 :جهرمً كرٌمً هللا آٌت

 است شده انداز طنٌن اعراب دنٌاي در عاشورا انقالب شعارهاي

 

 سال 0ٓٓ و هزار  از پس سٌدالشهدا بانگ: گفت قم علمٌه حوزه عالً سطح استاد: فارس خبرگزاري

  در كه است اٌشان جاوٌد و زنده شعارهاي از پٌروي به و است شده انداز طنٌن اعراب دنٌاي در 

 .كنند مً مقاومت و اٌستاده ها  طاؼوت برابر

 از تجلٌل هدؾ با حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر جهرمً كرٌمً علً هللا آٌت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 عاشورا نهضت: داشت اظهار شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز در كه اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مقام

 . است انسانً تارٌخ هاي حركت ترٌن پرحركت و موثرترٌن

 و كرد اٌجاد جامعه در را تاثٌرات ترٌن بزرگ  وٌژه امتٌازات و خواص بودن دارا دلٌل به( ع) حسٌن امام نهضت: داد ادامه وي

 نوع: شد ٌادآور جهرمً كرٌمً هللا آٌت. انداخت راه به را الهً و معنوي هاي انقالب و بخش رهاًٌ هاي حركت بهترٌن

 هر ها انقالب و است( ع) حسٌن امام بلند روح و عالً تعالً از گرفته الهام گرفت صورت كربال انقالب از بعد كه هاًٌ حركت

 . اند آورده وجود به جوامع در حركتً و اند داشته جامعه در تاثٌراتً خود ماهٌت مطابق كدام

 . شود نمً ٌافت( ع) حسٌن امام انقالب از اثرگذارتر انقالبً هٌچ تارٌخ حكم به: داشت بٌان قم علمٌه حوزه عالً سطح استاد

 حركت كه را طوفانً پٌوست، وقوع به كه حركاتً از ٌك هٌچ ٌافت درخواهد دقت و بٌنش اندك با فردي هر: كرد خاطرنشان وي

 . است نداشته نفوذ مختلؾ طواٌؾ در اندازه اٌن تا انقالبً هٌچ و نداشته آورد، پدٌد عالم در( ع) حسٌن امام

 كرده ثمربخشً به شروع جوانان و مردان زنان، مٌان در عاشورا روز از( ع) حسٌن امام انقالب: گفت جهرمً كرٌمً هللا آٌت

 قتل براي جازم عزم با كه بودند كسانً از آوردند روي امام به كه افراد برخً كرد، متحول را دشمنان هاي قلب حتً و است

 . بودند آمده مٌدان به اٌشان

 گذاشت ها دل در تاثٌري چنان( ع)حسٌن امام دلنشٌن سخنان و قرآن تالوت صداي: داشت بٌان قم علمٌه حوزه عالً سطح استاد

 . شد سٌدالشهدا انقالب نداي مركز ٌزٌد و زٌاد ابن هاي پاٌگاه كه جاًٌ تا كرد متوجه را دشمن كه

 و حٌات لكن كند تامٌن را خود حٌات توانست مً كه حالً در كرد امتناع ستم و ظلم پذٌرش از الشهدا سٌد: داشت اذعان وي

 در سال 0ٓٓ و ٌكهزار از پس سٌدالشهدا صداي: گفت جهرمً كرٌمً هللا آٌت. اٌستاد دشمنان برابر در و نكرد انتخاب را زندگً

 مقاومت و اٌستاده ها  طاؼوت برابر در كه است اٌشان جاوٌد و زنده شعارهاي از پٌروي به و است شده انداز طنٌن اعراب دنٌاي

 . كنند مً

 اٌن آن عامل ترٌن بزرگ و شده واقع موثر اسالم دنٌاي سراسر در عاشورا انقالب: كرد تصرٌح قم علمٌه حوزه عالً سطح استاد

 . دارد قرار( ع) الحسٌن اباعبدهللا همچون شخصٌتً الهً نهضت و انقالب اٌن راس در كه است

 به عشق از مملو قلب و خدا ٌاد كه كند مً متوجه را ها ملت و دارد قرار انقالب اٌن راس در( ع) حسٌن امام: شد ٌادآور وي

 . رسٌد خواهد رستگاري و نجات به خداوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارسی خبر

ٕ9/ٓٔ/8ٓ 

 :انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت

 بود خواهد روشن قٌامت تا حسٌنً حماسه نور

 

 قٌامت روز تا حسٌنً حماسه نور: گفت حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس: فارس خبرگزاري

 .نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم، هٌچ با 

 تجلٌل هدؾ با كه حسٌنً حماسه علمً كنگره در امروز ظهر انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم، از فارس خبرگزاري گزارش به

 از كربال زمٌن عراق در: داشت اظهار شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز در اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مقام از

 رحمت، آب كه كرد انتخاب سدي ساختن براي را كربال تعالً خداوند و است تر نزدٌك درٌا سطح به كشور اٌن هاي زمٌن تمام

 . كند سرازٌر سد اٌن پشت از را خود نهاٌت بً كرم و احسان

 . بود نظٌر بً عالم تمام در نور تولٌد در كه است( ع) عبدهللا ابً وجود مولد هاي توربٌن اٌن راس در: داد ادامه وي

 با هستً عالم در نظٌر بً توربٌن اٌن گذاشتن كار و عاشورا از بعد تعالً خداوند: داشت بٌان حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 را بشر حٌات ظلمانً شب كه شد تولٌد برقً و كرد سرازٌر توربٌن اٌن روي را خود ؼفران احسان و رحمت تر تمام هرچه فشار

 . كرد نورانً روز به تبدٌل

 . بود شده نابود خدا انبٌاي زحمات تمام افتاد، نمً كار به حق لطؾ و رحمت آب با كربال هاي توربٌن اگر: كرد اذعان انصارٌان

 هٌچ با قٌامت روز تا كه كرد عمل قوي نور تولٌد در آنچنان او احسان و خدا رحمت فشار شدت اثر بر كه نوري: كرد اضافه وي

 روشناًٌ و شده هللا به اضافه نور اٌن: داشت ابراز انصارٌان. نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم،

 . نٌست شدن خاموش قابل و كند مً كسب آنجا از را خود

 اسالمً جوامع و شٌعً جوامع در فكري بٌداري اٌن متوجه دشمن كه است سالً چند: افزود حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 تصمٌم دادند، تشكٌل كه هاًٌ پرونده در بنابراٌن كرده پٌدا درخشش كربال از كه است نوري آن بٌداري اٌن منبع كه فهمٌده و شده

 . بٌاورند مٌدان به را خود امكانات تمام اند گرفته

 تعطٌلً و جامعه از فرج انتظار و اٌشان نهم فرزند آمدن امٌد گرفتن جامعه، از سٌدالشهدا گرفتن درصدد آنها: داشت بٌان وي

 . كند خاموش را خورشٌد خواهد مً كه داند مً دهان فوت به شبٌه را آنها كار مجٌد قرآن اما هستند عبدهللا ابا مجالس تمام

 كربال از كه نوري كه است روشن اي كمره خلٌل مٌرزا حاج آثار مالحظه با: داشت اذعان خود سخنان ادامه در انصارٌان

 . دٌد شجاعت عنصر كتاب در را آن توان مً و كرد طلوع اٌشان وجود در برخاسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 189 تحلٌلً خبري پاٌگاه

ٕٔ/ٓ2/8ٓ 

 khamenei.irبا انصارٌان استاد خواندنی گفتگوی

 آثار نشر و حفظ دفتر رسانی اطالع پاٌگاه با باره اٌن در انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت ،189 پاٌگاه گزارش به

 :است زٌر شرح به آن مهم نکات که است پرداخته وگو گفت به رهبری، معظم مقام

 اسالمی نظام با مواجهه در دٌنی اعتقادات كردن رقٌق در دشمن جدی سٌاست

 اعتقادات برابر در دشمن سه هموارهـ  وآله علٌه هللا صلی ـ اكرم پٌامبر زمان از كه ٌابٌم درمی كنٌم، مراجعه قرآن آٌات به ما اگر• 

 دشمن. كنند قطع والٌت و امامت نبوت، توحٌد، با را جوان نسل و مردم پٌوند كه بوده اٌن هم شان برنامه. اند كرده اٌستادگی مردم

 را فرهنگ سه اٌن كه است قدرتی دارند، راسخ اعتقاد اسالم به كه پٌروانش از دسته آن با اسالم كه بوده آشنا حقٌقت اٌن به كامالا 

 به بارها مجٌد قرآن. شده  تحرٌؾ مسٌحٌت هم ٌكی و ٌهودٌت شده  تحرٌؾ فرهنگ ٌكی و شرك فرهنگ ٌكی كشاند؛ می نابودی به

نك   ت رضی ل ن و  : »شود نمی راضی نكند، دٌن بی را شما تا و بگٌرد را شما دٌن خواهد می دشمن كه دهد می هشدار مسلمانان  ع 

ٌ هود   ّتی النَّصاری ال و   ال بِع   ح  تَّ ه م ت   هم امروز و داشته ادامه درگٌری اٌن تاکنون ـ وآله علٌه هللا صلی ـ اكرم پٌامبر زمان از ٔ«ِملَّت 

 .دارد ادامه

 های شكوفاٌی و شد پٌدا دٌن پشتوانه به جوانان و مردم برای آزادی فضای ٌك كه وقتی و پٌروز اسالم پشتوانه با اٌران انقالب

 انگلٌس، آمرٌكا، چون كشورهاٌی واقع در. شدند تر مصمم خود دشمنی در ما دشمنان افتاد، اتفاق اٌران در فكری و سٌاسی علمی،

 دٌن پشتوانه به ما االن اما زدند، می را اول حرؾ همٌشه پاٌه علوم و ژنتٌك علم در سازی، اسلحه در انرژی، در آلمان و فرانسه

 .دارٌم گفتن برای جدی های حرؾ كشورها اٌن مقابل در كه اٌم رسٌده جاٌی به

 و نفاق و شرك و كفر بگٌرد، قوت خاورمٌانه در وقتی بٌداری، موج همٌن كه شده بٌدار موجی ٌك سبب به اٌران دٌگر، سوی از

 پهن را خود سفره توانند نمی دٌگر است، صهٌونٌسم گوش به حلقه ؼالم كه شده تحرٌؾ مسٌحٌت و صهٌونٌسم لباس در ٌهودٌت

 بنابراٌن، ندارند؛ را شده بٌدار مردم فرهنگ و ثروت ؼارت امكان دٌگر و باشند داشته نو و كهنه استعمار توانند نمی دٌگر. كنند

 بگٌرند، مسلمانان از را اسالم اگر كه كنند می گمان كنند، نمی پٌدا زمٌنه اٌن در هم كامل موفقٌت كه اٌن با شرك و نفاق شٌاطٌن

 .نٌست داری رٌشه فكر شٌاطٌن، فكر اٌن البته و بودند آنان بردگان كه گردند برمی گذشته دوران همان به مسلمانان

 دشمن سنگٌن هجوم از جلوگٌری راهکار

 باتقوا و دار جاذبه و شراٌط واجد روحانٌان تعداد به كشورمان در ما كه است اٌن دشمنان سنگٌن هجوم از جلوگٌری راهكار• 

 ها اٌن كنٌم، تربٌت را پرجاذبه و باتقوا خدا، اهل افراد تر سرٌع چه هر منبرهاٌمان و  محراب برای بتوانٌم ما اگر ٌعنی بٌفزاٌٌم؛

 .بازگردانند اسالم به است، شده رقٌق اعتقادشان كه را كسانی محبت، و هنرمندی با توانند می

 ٌكی البته. شد خواهد كم هم جوانان پذٌری ضربه كنٌم، كم را جنسی ؼراٌز و شهوات هٌجانات اٌجاد عوامل تر سرٌع چه هر اگر

 است؛ بدحجابی كند، می رقٌق را جوانان دٌن و اند نوشته من برای آن درباره نامه هزار چند باالی سال، سی اٌن در كه عواملی از

 .كند می اٌجاد فساد در را وسٌعی های مٌدان بدحجابی

 مدرن ارتباطات وساٌل مقابل در  محراب و منبر نقش

  نگه پا سر را عاشورا دهه و ها اعتكاؾ احٌا، های شب رمضان، ماه كه جوانانی همٌن و است مانده باقی متدٌن كه نسلی همٌن• 

 در را مردم محراب و منبرها ٌعنی ٌافت؛ خواهد هم ادامه كار اٌن و بوده عالم و هنرمند روحانٌان منبر پشتوانه به اند، داشته

 .اند كرده توبه منبرها پای زٌادی های جوان. است من ساله چهل تجربه اٌن كند؛ می ضربه ضد گناه و فساد مقابل

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسا خبرگزاری

39/63/06 

  گلپاٌگانی؛ صافی هللا آٌت پٌام با

  کرد کار به آغاز قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره

 

  گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت پٌام با حسٌنی حماسه علمی کنگره ـ رسا خبرگزاری

 شهر در ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت از تجلٌل هدؾ با و

 . شد آؼاز قم مقدس 

 گلپاٌگانی صافی هللا لطؾ هللا آٌت حضرت پٌام با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره رسا، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 .شد آؼاز قم السالم علٌهم بٌت اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد مراجع از

 شخصٌت از( س) زهرا فاطمه طاهره صدٌقه حضرت شهادت تسلٌت با خود پٌام از بخشی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت

 .کرد تجلٌل ای کمره خلٌل مٌرزا حاج مرحوم

 مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی: است آورده خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن

 حاج آقای هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار

 دوره ٌک و داشت خاص خلوص حسٌنی آستان به خدمت و( ع) بٌت اهل به ارادت و والٌت در که بود ای کمره هللا خلٌل مٌرزا

 .نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به کتاب

 نٌاز امروز: کرد تاکٌد موسسه اٌن های فعالٌت از گزارشی در شٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر پٌمان آٌت گزارش، اٌن اساس بر

 درباره بٌشتری تحقٌقات اندٌشمندان و محققان است ضروری و ٌافته فزونی حسٌن امام بخش الهام مکتب و عاشورا فرهنگ به

 .دهند انجام قٌام اٌن

 همچنٌن و انصارٌان حسٌن االسالم حجت قم، علمٌه حوزه خارج درس اساتٌد از جهرمی کرٌمی هللا آٌت افزاٌد، می گزارش اٌن

 .کرد خواهند سخنرانی کنگره اٌن در نٌز ای کمره خلٌل حاج هللا آٌت مرحوم فرزند

 عنصر جلدی اثرهشت از رونماٌی عاشورا، واقعه تبٌٌن موضوع با علمی تخصصی مٌزگرد برگزاری است، ذکر به الزم

 های برنامه دٌگر از ربانی عالم اٌن علمی مقام و شخصٌت از تجلٌل در ای کمره مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم تالٌؾ شجاعت،

 . داشت خواهد ادامه نٌز امروز عصر تا که است قم در حسٌنی حماسه کنگره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دادنا تحلٌلً خبري پاٌگاه

60/60/06 

 دارٌمرا انصارٌانحسٌنشٌخنوارمصاحبه:فارس

 

 

 :نوشت فارس

 و استقبال با داخلی گر فتنه های ساٌت برخی توسط انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت سخنان شده تقطٌع انتشار آنکه از پس 

 مبانی بر علم دلٌل به فارس خبرگزاری خبرنگاران از تن ٕ شد، روبرو خارجی ضدانقالب های ساٌت گسترده سوءاستفاده

 همراه به سخنرانی، اتمام از پس و رفته( انصارٌان االسالم حجت سخنرانی محل) ها همدانی حسٌنٌه به اٌشان، انقالبی و اعتقادی

 .کردند مراجعه انصارٌان آقای دفتر به همراهان برخی و اٌشان

 ٌکی در اٌشان سخنرانی از شده منتشر خبر پرٌنت های برگه انصارٌان، االسالم حجت دفتر در فارس خبرنگاران حضور از پس 

 شدٌد تؤسؾ اظهار با که رسٌد اٌشان نظر و سمع به خبر اٌن از ضدانقالب های سوءاستفاده همراه به گر فتنه های ساٌت از

 .شد روبرو مذکور های رسانه های اخالقی بی اٌن از انصارٌان االسالم حجت

 تشکر و تقدٌر هاٌشان پٌگٌری و داشته موضوع اٌن به نسبت که حساسٌتی دلٌل به فارس خبرنگاران از انصارٌان آقای همچنٌن 

 .کردند

 را بٌاناتی گرفت، صورت شنبه پنج بامداد در واقع در و شب چهارشنبه شب نٌمه از پس ساعتی که مالقات اٌن ادامه در اٌشان 

 .است شده ضبط کامل طور به ما خبرنگاران توسط که کردند اٌراد سخنانشان توضٌح در نٌز

 بٌگانگان های سوءاستفاده از جلوگٌری برای که کنند می تؤکٌد انصارٌان االسالم حجت دفتر مسئولٌن برخی همچنٌن، دٌدار اٌن در

 .کرد خواهند صادر ای اطالعٌه زودی به قدر، شب در اٌشان سخنان از

 صورت در که کرد اعالم انصارٌان حسٌن شٌخ پسران از ٌکی با تماسی طی شنبه پنج روز فارس، خبرگزاری خبرنگار همچنٌن 

 اعالم انصارٌان آقای پسر. کند منتشر را انصارٌان آقای با شنبه پنج بامداد «مصاحبه» متن دارد قصد خبرگزاری اٌشان موافقت

 اٌن خاکی آقای صالحدٌد صورت در و شود گرفته تماس انصارٌان، حسٌن شٌخ وکٌل خاکی، آقای نام به فردی با کند می

 روی مصاحبه آن از پس و جلب نٌز وی موافقت و گرفته تماس خاکی آقای با فارس خبرنگار روی اٌن از. شود منتشر مصاحبه

 .شود می منتشر فارس خبرگزاری خروجی

 اٌنکه بر مبنی گرفته قرار انصارٌان االسالم حجت دفتر ساٌت روی بر ای اطالعٌه مصاحبه، اٌن انتشار از پس ساعت چند اما 

 های رسانه و مذکور گر فتنه ساٌت سوءاستفاده با نٌز اطالعٌه همٌن که! اند نداشته ای مصاحبه هٌچگونه اخٌر روزهای در استاد

 .است شده مواجه همسوٌشان

 محل در حاضرٌن توسط آن محتوای تاٌٌد همراه به مصاحبه اٌن کامل صوت که کند می اعالم فارس خبرگزاری روی، اٌن از 

 مصاحبه، اٌن از اطالع بدون اٌشان دفتر اعضای برخی دارد احتمال که آنجا از اما. دارد اختٌار در کامل طور به را مصاحبه

 اطالعٌه اٌن احٌاناا  تا کند می خودداری آن انتشار از فعال باشند، کرده منتشر انصارٌان االسالم حجت ساٌت در را مذکور اطالعٌه

 گر، فتنه و ضدانقالب عناصر سوءاستفاده از جلوگٌری دلٌل به اٌنصورت ؼٌر در. شود اصالح اٌشان دفتر اعضای توسط

 . کرد خواهد اقدام مصاحبه صوت کامل انتشار به اقدام باطنی مٌل علٌرؼم فارس خبرگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فردا زن  رسانً اطالع پاٌگاه

39/61/06 

 دارد؟ اختٌار خود اموال در زن آٌا

 

  

 استقالل آورد، می بدست زناشوٌی دوران از پس که های داراٌی ٌا سابق اموال تصرؾ و تنظٌم اداره، در ازدواج، از بعد زن

 .ندارد نٌازی شوهر اجازه به و کند استفاده اموال آن از تواند می بخواهد که هرگونه و دارد تام و کامل

 داشتن آورداصل نمی وجود به او برای زوجه، اموال بر سرپرستی و اختٌار بر دلٌلی خانواده، بر او رٌاست و شوهر سرپرستی

 در اختالفی و تردٌد هٌچ و است شٌعه فقه مسلم اصول از هاٌشان، داراٌی بر آنها تصرؾ و اختٌار حق و زوجٌن مالی استقالل

 داراٌی در تواند می مستقال زن: »مدنی قانون 9ٔٔٔ ماده. )باشد می شٌعه علمای بٌن در شده ثابت اموری از و ندارد وجود آن

 .«(بکند خواهد می را تصرفی هر خود

 :آن مطابق و است پذٌرفته را آن خود9ٔٔٔ ماده در هم مدنی قانون

; نماٌد تصرفی و دخل گونه هر خود شخصی اموال در تواند می و دارد کامل آزادی و استقالل اقتصادی، و مالی مسائل در زن»

 برگرفته« . )  آن از بعد ٌا و باشد آمده دست به ازدواج از قبل اموال آن که اٌن از اعم. باشد الزم شوهر موافقت که آن بدون

 (انصارٌان االسالم حجه ساٌت از شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌسنا خبرگزاری

39/63/06 

 :انصارٌان االسالم حجت

  ست حسٌنً هاي كتاب تمام چراغ و چشم شجاعت؛ عنصر کتاب

 

 ي حماسه و عاشورا ي زمٌنه در سال1ٓ كه اٌن بٌان با حسٌنً ي حماسه علمً ي كنگره رٌٌس

 كتاب تمام چراغ و چشم شجاعت عنصر جلدي هفت: داشت بٌان است؛ داشته فعالٌت حسٌنً 

 . است حسٌنً ي حماسه ي زمٌنه در ها 

 صبح انصارٌان حسٌن شٌخ حاج والمسلمٌن االسالم حجت قم؛ ي منطقه( اٌسنا) اٌران دانشجوٌان خبرگزاري خبرنگار گزارش به

 عالم فرد ٌك از كه( س) پٌؽمبر امت به شهٌدان پٌام ي عالمانه بخش: كرد تصرٌح حسٌنً ي حماسه ملً ي كنگره در امروز

 كه بوده قوي بسٌار اي كمره مٌرزا شٌخ حاج شناسً حسٌن نور شود مً معلوم است؛ داده امت به پٌام صفحه ٖٓ به نزدٌك

 . بشناساند طلبان شهادت ي همه به را شهادت گونه اٌن توانسته

 اي گونه به اٌشان با اٌشان پدر برخورد كه چرا است اسالم زبان( س) زهرا حضرت شخصٌت براي زبان بهترٌن: كرد بٌان وي

 . است تارٌخ تمام دختران از ؼٌر( س) زهرا ي فاطمه بانو كه دهد مً نشان اٌن و است خود دختر با پدر هر برخورد از ؼٌر

( س) فاطمه بانو قدر اٌن چرا پرسٌد( ص) پٌامبر از عاٌشه شده نقل سنت اهل از: گفت مطلب اٌن بٌان با انصارٌان االسالم حجت

 و كنم رفتار دٌگري ي گونه فاطمه با است داده دستور من به خداوند:» فرمودند پاسخ در( ص) پٌامبر كه دارٌد؛ مً گرامً را

 «. شنوم مً بهشت بوي( س) فاطمه از من آن از جدا

 مً محشر ي صحنه وارد( س) زهرا ي فاطمه بانو كه قٌامت روز در: كرد اظهار حسٌنً ي حماسه علمً ي كنگره رٌٌس 

 عالم دو بانوي كه فروببندٌد چشم اٌد؛ گذاشته پا زمٌن روي -كنون تا ابتدا از كه كسانً-موقوؾ اهل اي: دهند مً سر ندا شوند،

 . كند عبور

 امٌر خداوند اگر: داشت بٌان اند؛ بوده علوم تمام بر عالم( س) زهرا ي فاطمه بانو كه اٌن به اشاره با انصارٌان االسالم حجت

 . كردند نمً ازدواج هرگز اٌشان و نبود( س) زهرا ي فاطمه بانو كفو هم: كرد تصرٌح كرد؛ نمً خلق را( ع) المومنٌن

 حق در ظلم  گناهان، ترٌن كبٌر ها آن حق در گناه افراد، ترٌن بزرگ افراد اٌن:كرد تاكٌد حسٌنً ي حماسه علمً ي كنگره رٌٌس

 . خداست به هجوم ها آن به هجوم و ها ظلم ترٌن بزرگ ها آن

 بلكه  است، نبوده زن ٌك به تهاجم و خانه ٌك به تنها هجوم( س) زهرا ي فاطمه بانو ي خانه به هجوم: گفت مطلب اٌن بٌان با وي

 . است دانشته ها امت برترٌن را آن پروردگار كه است بوده ملتً و مذهب و تشٌع تارٌخ به هجوم

 صهٌونٌست به امروز اسراٌٌل بنً در پرستً گوساله: كرد تصرٌح  (ص) پٌامبر امت خصوص در انصارٌان االسالم حجت

 .هاست امت بهترٌن( ص) هللا رسول امت قرآن آٌات اساس بر اما است شده تبدٌل پرستً

( س) زهرا ي فاطمه بانو جگرسوز و جانگداز شهادت از سال سً گذشت با: افزود حسٌنً ي حماسه علمً ي كنگره رٌٌس

 . گرٌستند مً اول روز همان مانند اٌشان شد مً آورده( ع) علً امام حضور در اٌشان نام هرگاه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارس خبرگزاری

60/60/06 

 :انصارٌان االسالم حجت

 باشد عشق از آكنده فضاًٌ باٌد خانه محٌط

 

  اول مرحله در خانه محٌط: گفت انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت: فارس خبرگزاري

 .شود پرداخته تربٌتً و شوهري و زن مسائل به بعدي مراحل در و باشد عشق از آكنده فضاًٌ باٌد

 بسٌجً خواهران جمع در كوثر مٌالد جشن در انصارٌان حسٌن  والمسلمٌن االسالم حجت كرمان، از فارس خبرگزاري گزارش به

 و شوهري و زن مسائل به بعدي مراحل در و باشد عشق از آكنده فضاًٌ باٌد اول مرحله در خانه محٌط: داشت اظهار كرمان

 . شود پرداخته تربٌتً

 خداوند باشند، ٌكدٌگر همكار و همراه باٌد شوهر و زن نٌست، مطرح شوهر ٌا زن طرفه ٌك سخن اسالم در: داشت بٌان وي

 ماٌه باٌد شوهر و زن كه است آمده كرٌم قرآن در باشد، آمٌز محبت باٌد خانه فضاي نداده، قرار نزاع و جنگ محل را خانه

 . دهد گوش آن به باٌد مرد دارد، خود شوهر براي معقولً و مثبت پٌشنهاد خانمً اگر و باشند ٌكدٌگر آرامش

 پٌامبر: گفت است، مردود خداوند دٌدگاه از دٌگران مسائل به نسبت بودن تفاوت بً پلٌد و آلوده فرهنگ اٌنكه بٌان با انصارٌان

 مسلمان من نظر از باشد، تفاوت بً ها آن زندگً و مسلمانان امور به نسبت زندگً جرٌان در كه كسً» فرماٌند، مً( ص)

 . «نٌست

 به و دارند مسئولٌت احساس دٌگران هاي گرفتاري و مشكالت به نسبت كه هستند افرادي ما كنونً جامعه در: داشت ابراز وي

 . آورند مً زبان بر را خود مشكالت و دردها ها آن كه گوٌند مً سخن افراد با آمٌز محبت اي گونه

 دٌن بً( ص) پٌامبر نظر از نكند، باز مردم هاي گرفتاري و مشكالت از اي گره خود توان حد در كسً اگر: داشت بٌان انصارٌان

 اهل ٌقٌن به كند، هماهنگ كرٌم قرآن با را خود سخن و رفتار عمل، كار، كه كسً» اند، فرموده( س) زهرا حضرت و است

 . است مجٌد هللا كالم با بودن هماهنگ قٌامت در نجات به ٌقٌن مالك و «است بهشت

 خداوند ٌگانگً و توحٌد كامل نشانه( س) زهرا حضرت: داشت اظهار مراسم اٌن در كرمان ناحٌه سپاه فرمانده ناجً عبدالكرٌم

 . بود( ص) پٌامبر حجت كه داد قرار مردان و زنان تمام براي الگوًٌ را( س) فاطمه متعال خداوند است،

 جامعه امٌدوارٌم و هستند الگوهاًٌ چنٌن به اقتدا و( ص) پٌامبر خاندان از پٌروي به مفتخر اسالم جهان شٌعٌان: افزود ناجً

 بانوي آن به اقتدا با ما زنان و دختران و دهند قرار خود الگوي را بزرگواران اٌن نٌز خود عملً سٌره و زندگً در اسالمً

 . كنند معرفً دنٌا به را اٌشان خود رفتار و بزرگ

 به سنگٌنً وظٌفه لذا دهد، مً رخ آن در زنان و بانوان علٌه بر زٌادي جناٌت و ظلم امروز كه جهانً: كرد خاطرنشان ناجً

 . است شده گذاشته شٌعه و مسلمان زنان عهده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 009 تحلٌلً خبري پاٌگاه

13/60/06 

  جبهه مقدم خط در انصارٌان

 

 اٌن دٌدم من شد شروع که جنگ: گوٌد می جبهه به رفتن دلٌل درباره انصارٌان االسالم حجت برنا، از نقل به 189 گزارش به

 که کاری دلگرم را آنها باٌد ما و دارند روحی پشتوانه و الهی مسائل تبلٌػ به نٌاز مناطق برای شوند می اعزام دارند که هاٌی بچه

 آگاه حد آن به خدا راه در مجاهده ارزش و جهاد مسؤله رٌز به نسبت کلی، شناخت رؼم علی اٌنها از خٌلی. بکنٌم دهند می انجام

 .نبودند

 حسابی و درست انقالب هنوز طرفی از. شود می تشدٌد منطقه در من حضور با جبهه به ها بچه دلگرمی که بود اٌن من احساس

 شده تشکٌل تازه که سپاهی و ارتشی نٌروهای ٌا و مردم برای جهاد مسائل که نبود فرصتی. افتاد راه جنگ که بود نشده پٌروز

 قول به بکنٌم، مجاهده به مربوط رواٌات و جهاد آٌات به وصل را رزمندگان اگر که بود روشن هم همگان برای. شود بازگو بود

 شگفت منبر طرؾ به جوان نسل هجوم بعد به 11 سال از دٌگر طرفی از. شد خواهد داشته نگه گرم جنگ تنور امام حضرت

 با جبهه در حضورم کردم می فکر خاطر اٌن به. شناخت می خوب مرا تهران جوان نسل که بود سالی سه دو ٌک،. بود شده آور

 .است مفٌد آنها روحٌه تقوٌت برای حاضرند، جنگ در اند، بوده من منبر پای که کسانی از باالٌی درصد اٌنکه به توجه

 هر هم رزمندگان چادرهای در و سنگرها در. کشور ؼرب در ابوذر پادگان و بود کوهه دو پادگان در بٌشتر من های سخنرانی

 شرکت هم ها بچه شبانه های رزم در حتی. بود جنگ اول من کار بنای جلو، در اما زدم می حرؾ ها بچه برای داد می پا وقت

 . گذاشتند نمی چون. جلو رفتم می فرمانده و ها بچه چشم از دور و پنهانی صورت به هم گاهی. کردم می

 جلو آٌند، می جبهه به که من مثل اشخاصی نٌستند راضی امام که گفتند می من به کوثری آقا حاج کرٌمی، عباس حاج همت، حاج

 ها بچه با و پوشٌدٌم می را رزمنده لباس و آوردٌم می در را لباس و رفتٌم می در قسر توانستٌم می وقت هر ما حال اٌن با. بروند

 ...فاو در من روز شبانه سه دو هست ٌادم مثالا . خط به زدٌم می

. ندارد امنٌتی هٌچ که اٌنجا بٌاٌد حاجی گذاشتٌد چرا که ها بچه به توپٌد دٌد مرا تا دستواره شهٌد. بودم رفته جلو جلوی 9 والفجر

 شب آن. تهران فرستادند بعد و دار باطری ضبط با خواندم کمٌل ٌک هم جمعه شب و بودم فاو اصلی حمالت تمامی در تقرٌباا  من

 آمد، می موشک طرؾ همه از چون نداشتٌم، ماندن زنده به امٌدی کمترٌن کدام هٌچ بودٌم نشسته آنجا که آنهاٌی و من کمٌل، در

 لباس در را کمٌل آن من. رسٌد آخر به دعا باالخره نخورد هم به کمٌل دعای خواست می خدا اٌنکه مثل ولی آمد می گلوله

 .خواندم ضدشٌمٌاٌی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استار مٌهن اٌنترنتً پاٌگاه

30/33/06 

 است فراری آن از مرد که ای خانه

 

 

 :سلم و وآله علٌه هللا صلی هللا رسول قال

 .ٌعذبه لم الٌها هللا نظر من و الٌها هللا نظر صالحاا  به ترٌد موضع الی موضع من شٌئاا  ها زوج بٌت من دفعت المراة اٌما

 که هر و اندازد، می رحمت نظر او به خداوند کند،  جا جابه را چٌزی انداز ،چشم زٌباسازی منظور به شوهر خانه در زنی هر

 (ٔ.)است امان در خدا عذاب از باشد رحمت نظر مورد

ٌّت اسرار از ٌکی  و مطمئن پناهگاه که است ای خانه داشتن زناشوٌی، زندگی در بخش لّذت و عاشقانه و شاد روابط تحکٌم و موفّق

 .آٌد حساب به همسرمان برای داشتنی دوست و بخش آرام جاٌگاه

ٌّت اّول: دارد بستگی چٌز سه به مهم اٌن  برخورد ی نحوه سّوم و زن ظاهری ی جلوه و آراستگی دّوم منزل، کٌفی ساختار و وضع

 .خانه خانم کردار و رفتار طرز و

 خانه کّمی و کٌفی ساختار و وضعٌت

 هم باز کند تنبٌه را بچه اگر آٌد؛ می او طرؾ به کودک کند نوازش را اش بچه مادری هر دارد، مرد برای را «مادر» حکم خانه

 .برد می پناه مادر آؼوش به کودک حال دو هر در آٌد، می او سوی به

 باٌد هم باز شود، می خسته روزانه های کشمکش و کار از کند، خانه هوای دلش باٌد شود، می خسته تفرٌح و گردش از اگر مرد

 اگر! «مادر» نه است «بابا زن» همانند است فراری آن از مرد که ای خانه:::::::::::::::::::::::::::: کند، خانه هوای دلش

 تنها اٌن دهد، ترجٌح دٌگری جای هر بر را خانه در حضور و گردد خانه محٌط به دلگرم و مند عالقه ما همسر خواهٌم می

 .دارد ما آگاهی و دراٌت و تواناٌی به بستگی

 سالمت و بهداشت به توّجه متنوع، و مطبوع ؼذاهای پخت خانه، پاکٌزگی و نظافت منزل، دکوراسٌون در سلٌقه حسن و زٌباٌی

 انسانی هر. است خانه در شوهر کردن پاٌبند و نظر جلب عوامل جمله از …فرزندان، امور به رسٌدگی در دقّت ؼذاٌی، رژٌم

 کنار در اّما. باشند نظٌؾ و سلٌقه با و هنرمند و تمٌز آنها همسران دارند دوست نٌز مردها. است پاکٌزگی و زٌباٌی طالب فطرتاا 

 از خسته وقتی که است مرد ٌک طبٌعی های خواسته و نٌازها از. است ضروری و مهم بسٌار هم زن ظاهری آراستگی ها، اٌن

 دوست و آرام معطر، و شٌرٌن دلربا، و لطٌؾ اوست، شٌرٌن روٌای که شود روبرو زنی با گردد، می بر خانه به کار سر

ٌّج و متنوع البّته و نشاط با و شاد آراسته، و زٌبا داشتنی،  .مه

 است الزم زن بر: »فرمودند السالم علٌه صادق امام و است شده سفارش موضوع اٌن به اسالم مبٌن دٌن در که روست همٌن از

 مالقات همسرش با شام و صبح وضعی چنٌن با و کند زٌنت وجه بهترٌن به بپوشد، را هاٌش لباس بهترٌن کند، خوشبو را خودش

 .«گردد رو روبه و کند

 (ٕ. )بٌاراٌد را خود بندی گردن آوٌختن با شده اگر حتی بلکه واگذارد، را خودش زن که نٌست سزاوار: السالم علٌه صادق امام

 مرد دلبستگی در العاده فوق بخشی اثر که سحرانگٌزی جادوی آن فٌزٌکی؛ و مادی نوعی به مساٌل اٌن کردن پٌاده و توجه از پس

 .دارد خانه بانوی کردار رفتارو ی نحوه به بستگی که است خانه فضای بر حاکم معنوی و روحی نشاط دارد، همسرش و خانه به

ٌّه ما اگر. ماست سبز و توان پر های دست در خانواده، اعضای آساٌش و آرامش و روان سالمت  از باشٌم، داشته مثبت ی روح

ٌّه در و شود می ساطع مفٌد امواج ما نگاه و چهره  .گردد می بهتر نٌز ما اطرافٌان ی روح

 بدٌن و کنٌم تزرٌق خانواده افراد به روحی های وٌتامٌن توانٌم می ما مندی، رضاٌت احساس و شادابی و لبخند و خوش خلق با

 .کنٌم واکسٌنه اند، نشسته ما کمٌن در که عصبی و روانی و روحی مشکالت و ها بٌماری برابر در را مان خانواده و خود ترتٌب

 و خنده آٌد، می دنٌا به ما با که تفرٌح ترٌن ارزان. دارد تفرٌح به نٌاز اعصاب تمّدد و مثبت ی روحٌه به ٌابی دست برای انسان

 .کنٌم برخورد سخاوتمندانه و ندهٌم خرج به خساست مورد اٌن در پس است، طبعی شوخ و و شادی

 ...بعد صفحه در ادامه

 

 

 

 



 نٌوز حوزه

39/63/06 

  صافی؛ العظمی هللا آٌت پٌام با

  کرد کار به آغاز قم در حسٌنی حماسه علمی کنگره  

 

 گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت پٌام با حسٌنی، حماسه علمی کنگره  

 .  کرد کار به آؼاز قم مقدس شهر در تقلٌد، مراجع از 

 های هماٌش سالن محل در شٌعی دارالمعارؾ مإسسه همت به و امروز صبح از که مراسم اٌن در حوزه، خبر مرکز گزارش به

 .شود می تجلٌل ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی خدمات از  شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز

 و اندٌشمندان آن بر عالوه و پرداخت خواهند سخنرانی اٌراد به حوزوی و دٌنی برجسته های شخصٌت مراسم اٌن در

 .پرداخت خواهند تخصصی مقاالت ارائه به پژوهشگران

 اٌن های برناه از ای، کمره کوه خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی آثار از که شجاعت عنصر جلدی9 مجموعه از رونماٌی

 .باشد می هماٌش

 .شد خواهد برگزار علمی هماٌش اٌن در دانشگاه و حوزه اندٌشمندان حضور با تخصصی-علمی مٌزگردهای همچنٌن

 از که ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم علمی شخصٌت از تجلٌل منظور به حسٌنی حماسه علمی کنگره است، ذکر به شاٌان

 . داشت خواهد ادامه امروز عصر تا است، شده آؼاز امروز صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لٌرنا خبرگزاری

39/63/06 

 :جهرمی کرٌمی هللا آٌت

  دهند می سر الذله من هٌهات فرٌاد عاشورا نهضت از تاسی به عرب های ملت

 

 انسانی تارٌخ حرکت نافذترٌن و مإثرترٌن عنوان به عاشورا مکتب از  علمٌه، حوزه خارج درس برجسته استاد

 .کرد ارزٌابی عاشورا قٌام از گرفته الهام را اسالمی خٌزش موج  اسالم، جهان در اخٌر تحوالت به اشاره با و ٌاد 

  قم، علمٌه حوزه خارج درس برجسته اساتٌد از جهرمی کرٌمی علی هللا آٌت رسا،  از نقل به نٌوز باما گزارش به

 شهادت اٌام تسلٌت با  شد، برگزار قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز در که حسٌنی حماسه علمی کنگره در شنبه ٌک روز

 .کرد قدردانی هماٌش اٌن برگزاری اندرکاران دست از( س)زهرا فاطمه حضرت

 آن گرامی فرزندان و اٌشان مکتب از پٌروی راه در باٌد همه: کرد تاکٌد( س)زهرا حضرت نظٌر بی شخصٌت به اشاره با وی

 .کنٌم وظٌفه انجام درستی به بزرگوار بانوی

 امام نهضت: کرد تاکٌد و دانست انسانی تارٌخ حرکت نافذترٌن و ترٌن مهم از را عاشورا نهضت جهرمی، کرٌمی هللا آٌت

 رهاٌی هاٌی حرکت بهترٌن و گذاشت جوامع در را تاثٌر ترٌن بزرگ داشت که ای ژه وٌ امتٌازات و خواص اثر بر( ع)حسٌن

 .انداخت راه به را معنوی های انقالب و بخش

 و عالٌه تعالٌم از گرفته الهام گرفت صورت عاشورا قٌام از بعد که هاٌی حرکت نوع: کرد تصرٌح علمٌه حوزه برجسته استاد اٌن

 .است سٌدالشهدا حضرت واالی و بلند روح

 اثرگذارتر انقالبی تارٌخ، و وجدان حکم به اما اند، داشته جوامع در را تاثٌراتی شان ماهٌت با مطابق کدام هر ها انقالب: گفت وی

 .نبود( ع)حسٌن امام نهضت و کربال انقالب از

 داشته معنوی های نهضت پٌرامومن ای مطالعه مختصر و باشد بٌنشی اندک دارای کس هر: داد ادامه جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 و نداشته را کرد اٌجاد( ع)حسٌن امام حرکت که موجی و توفان ها انقالب و ها حرکت اٌن از کدام هٌچ که کند می اقرار باشد،

 .ندارد

 را دشمن حتی که گذاشت جوامع در تاثٌری چنان عاشورا نهضت و حسٌن امام قٌام: کرد تصرٌح علمٌه حوزه برجسته استاد اٌن

 .داد توجه( ع)حسٌن امام طرؾ به را آنها از ای عده و کرد متوجه

 زور به بٌاورند کم منطقی و مستدل مطالب برابر در هرگاه اٌنها: گفت است، زور استکبار منطق ترٌن بزرگ اٌنکه بٌان با وی

 .است افتاده اتفاق تارٌخ طول در بارها نٌز مساله اٌن و شوند می متوسل

 من هٌهات شعار عرب مسلمان های ملت حرکت در: کرد تاکٌد  منطقه، در اسالمی بٌداری موج به اشاره با  قم، علمٌه حوزه استاد

 .است شده انداز طنٌن عرب دنٌای در امروز طوالنی سالٌان از بعد حسٌن امام شعار اٌن و شود می داده سر الذله

 و ذلت از دوری فرٌاد و اٌستند می طاؼوتٌان و ستمکاران مقابل در( ع)حسٌن امام قٌام از پٌروزی به اٌنها: کرد تاکٌد وی

 .دهند می سر خواری

 دامان به کهنگی گاه هٌچ و گذاشته اثر اسالم جهان سرتاسر در عاشورا نهضت و حسٌن امام انقالب: گفت جهرمی کرٌمی هللا آٌت

 .ٌافت نخواهد راه آن بخش حٌات تعالٌم و نهضت اٌن

 ربانی عالم اٌن از: گفت و کرد ٌاد القدر جلٌل عالمی عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم از خود سخنان از دٌگری بخش در وی

 است مانده جای به خوبی بسٌار کتب و آثار

 از و قدردانی بٌت اهل معارؾ نشر راستای در انصارٌان االسالم حجت اقدامات و ها تالش از همچنٌن قم علمٌه حوزه مدرس

 .کرد ٌاد توانا خطٌبی عنوان به وی

 

 

 

 

 

 

 



 336 نٌوز

30/63/06 

 شود می برگزار قم در‘  حسٌنی حماسه‘ علمی کنگره

 

 ٌکشنبه روز حسٌنی حماسه علمی کنگره رٌٌس مقام قائم اٌرنا، گزارش به

 پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 96 سال در کنگره اٌن علمی فراخوان: گفت 

 ارسال کشور های دانشگاه و ها پژوهشگاه ، علمٌه های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای( ع)الشهدا سٌد امام قٌام و نهضت 

 . شد

 برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در نٌز مقاله ٕٓ و رسٌده کنگره دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ: افزود‘  پٌمان آٌت‘ 

 . باشد می نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد سپرده

 مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر‘  عاشورا با روز و شب ٌک‘ و‘ شجاعت عنصر‘ شرٌؾ کتاب مدت دراٌن: داد ادامه وی

 کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به مجلدٓٔ در نفٌس بطور وٌراستاری و تحقٌق ، پژوهش از پس و شد احٌا ای کمره خلٌل

 . است گردٌده حسٌنی حماسه

 از تجلٌل و کنگره موضوعات درخصوص مقاالت اراٌه ، قم علمٌه حوزه اساتٌد و مراجع بزرگان از تن سه سخنرانی وی

 حسٌنی حماسه علمی کنگره های برنامه از را برتر پژوه عاشورا عنوان به ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 . کرد ذکر

 . است انصارٌان حسٌن شٌخ استاد القدر جلٌل محقق با کنگره اٌن رٌاست: گفت پٌمان

 همکاری و هداٌت اسالمی موسسه ، الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز ، الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط کنگره اٌن

 . ٌافت خواهد ترتٌب قم پژوهش مراکز

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آشنا سخن رسانً اطالع پاٌگاه

39/60/06 

  مردم از انصارٌان حسٌن شٌخ عذرخواهی

 

 

 برخی به اشاره با رمضان مبارک ماه سوم و بٌست شب احٌای مراسم در انصارٌان، حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت

 . کرد عذرخواهی مردم از کشور، در موجود های نابسامانی و مشکالت

 های برنامه شلوؼترٌن از ٌکی ري، خٌابان در واقع تهران، مقٌم هاي همدانً حسٌنٌه در وی احٌای مراسم که مشهور واعظ اٌن

 را مردم شما دادٌم، بٌانٌه انقالب براي رفتٌم، منبر دادٌم، شعار که ما: گفت خوردن قسم بار چند از پس دٌشب است، تهران

 .نٌستٌم و نبودٌم پست و مٌز دنبال كردٌم، انقالب به تشوٌق

 .خواستٌم نمی را آمده پٌش كشور در که وضعی ،چنٌن بودٌم آن پٌروزي و انقالب دنبال به وقتً ما: افزود وي

 شما خواستٌم نمی. نشد عملً که دادٌم هاٌی وعده شما به ما  ببخشٌد؛ را ما! مردم : گفت مراسم اٌن در انصارٌان حسٌن شٌخ حاج

     .بگٌرد را مردم گرٌبان ، گرانی و فساد خواستٌم نمی ما. باشٌد فشار در

 گزارش به. کرد بخشش طلب مردم از افتاده، طلبان قدرت و اهالن نا دست به انقالب موارد برخی در که اٌن بٌان با  وی

 خٌابان در واقع الشهدا مسجد در نٌز نقوٌان المسلمٌن و االسالم حجت رمضان، مبارك ماه ٌكم و بٌست شب در فرارو، خبرنگار

   .دارد بر مٌان از اٌران امروز جامعه از را گسترده دروؼگوًٌ پدٌده كه خواست خدا از ، آهنگ

 حتً و دهند مً مردم به دروغ هاي گزارش و آمارها مسوالن،. گوٌند مً دروغ هم به همه پاٌٌن، تا باال از امروز:  گفت وي

 .گوٌند مً دروغ هم به همه و پدران به فرزندان و همسران و فرزندان، و همسر به پدر

 خواست بزرگ خداوند از سخنانش، پاٌان در دارد، شماري پر طرفداران سٌما و صدا در هاٌش برنامه كه مشهور، روحانً اٌن

 ! كشت خواهند را ٌكدٌگر خدا رضاي براي مردم نباشند، اٌشان اگر: افزود و دارد سالمت به را انقالب معظم رهبر تا

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آذرباٌجان سفارت

36/63/06 

  شود می رونماٌی پژوهشی عاشورا موسوعه

  

  قٌام زمٌنه در موسوعه ترٌن جامع ـ ابنا ـ( ع)بٌت اهل خبرگزاری گزارش به

 موسوعه قالب در عاشورا روز حوادث و ٌارانش از تن 6ٕ و الحسٌن اباعبدهللا

 شود می رونماٌی جاری فروردٌن 9ٕ حسٌنی حماسه علمی کنگره در جلدی ٓٔ 

: داشت اظهار حسٌنی حماسه کنگره در نظٌر بی و نفٌس مجموعه اٌن از رونماٌی به اشاره با حسٌنی حماسه کنگره علمی دبٌر

 مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم اثر عاشورا روز و شب ٌک ارزشمند کتاب و( تن ٌک و تن دو هفتادو)شجاعت عنصر شرٌؾ کتاب

 .شود می رونماٌی کنگره اٌن در و رسٌده چاپ به مجلد 8 در وٌراستاری و تحقٌق پژوهش، از پس که شده احٌاء ای کمره خلٌل

 در کنگره روز گرفته صورت های هماهنگی با: داشت بٌان کنگره اٌن های برنامه مهمترٌن به اشاره با صاحبی جواد محمد

 .شود می رونماٌی اٌشان توسط ارزشمند موسوعه واٌن بود خواهٌم صافی العظمی هللا آٌت محضر

 اٌن برتر مقاالت از برخی ارائه و قم علمٌه حوزه اساتٌد و بزرگان از تن چند سخنرانی: افزود حوزه مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 حوزه فضالی و طالب حضور با عصر و صبح نوبت دو در علمی مٌزگرد همچنٌن. گردد می ارائه برجسته محققٌن توسط کنگره

 .شود می برگزار مند عالقه دانشجوٌان و

 عاشورا عنوان به ای کمره علی مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت از مراسم اٌن از بخشی در: کرد خاطرنشان پاٌان در وی

 .آٌد عمل به تجلٌل برتر پژوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 009 تحلٌلً خبري پاٌگاه

33/33/06 

 (ع)محسن حضرت درباره انصارٌان حسٌن رواٌت

 

 

 شٌعٌان که چنان) آٌا: که است اٌن آنبزرگوار به اهانت و( ع)علی حضرت خانه زدن آتش ماجرای در اساسی سإاالت از

 شهادت به منجر که شد وارد صدماتی حضرت آن بر و کردند؟ جسارت نٌز زهراعلٌهاالسالم فاطمه حضرت ساحت به( گوٌند می

 خٌر؟ ٌا گردٌد وفرزندش او

 ابی ابن جمله از اند؛  نموده خودداری ازتارٌخ قطعه اٌن کردن بازگو از خلفا موقعٌت حفظ برای سنت اهل دانشمندان از برخی

 را آن شٌعه تنها مسلمانان مٌان در شده، نقل علٌهاالسالم زهرا فاطمه به مربوط راکه جساراتی: »گوٌد می خود شرح در الحدٌد

 . است نقلکرده

 مرتضی سٌد که چنان اند؛ کرده خالی شانه تارٌخی واقعٌات بٌان از بخش، اٌن در سنت، اهل مورخان و دانشمندان از برخی البته

 :گوٌد می زمٌنه اٌن در علٌه هللا  رحمة

 امتناع شده وارد( ص)اسالم پٌامبرگرامی دختر ساحت به که هاٌی جسارت نقل از نوٌسان تارٌخ و محدثان کار، آؼاز در»

 که را فرزندی او و زد علٌهاالسالم فاطمه بر را درب فشار، با خلٌفه مؤمور که بود مشهور آنان مٌان در مطلب اٌن. کردند نمی

 بعدها بردارد؛ولی علی از دست او تا گرفت تازٌانه زٌر را علٌهاالسالم زهرا فاطمه عمر، امر به وقنفذ نمود سقط داشت رحم در

 .« نمودند خودداری نقآلنها از لذا ندارد؛ سازگاری خلفاء موقعٌت و مقام با مطالب اٌن نقل که دٌدند

جه وا:»است آورده خود کتاب از قسمتی در مسعودی ْنزلِهِ  ِالی ف و  م وا م  هِ  ف ه ج  ٌْ ل  ه   و   ع  ق واباب  وا و  ... ا ْحر  ط  ؽ  ة   ض  ٌد  تی بِاْلبابِ  النساءِ  س   ح 

ْحِسنا؛پس ْتم   در با کشٌدند؛ آتش به را حضرت آن خانه بردند، وهجوم کرده رو السالم علٌه علی خانه به( همراهان و عمر) ا ْسق ط 

 .« نمود سقط را محسن که زدند؛چنان عالم زنان سٌده پهلوی به

 :سنت اهل منابع اما

ر  : »کرده نقل.( ق 068 - 109) شهرستانی شافعی احمد بن عبدالکرٌم -ٔ م  ب   ِانع  ر  ْطن   ض  ة   ب  ْوم   فاِطم  ةِ  ٌ  ع  ٌْ تی اْلب  نٌن   ح   ِمنْ  ا ْلق ْتا ْلج 

ْطنِها  .« نمود ِسقط را خوٌش جنٌن آن، اثر بر که کرد وارد علٌهاالسالم فاطمه به ضربتی بٌعت، روز در عمر راستی ،به ب 

ر   ا ن: »بود قائل او که است گفته و داده نسبت نظام به ،(ق 0ٕ8 متوفای) اسفرائٌنی را قول همٌن م  ب   ع  ر  ة   ض  ن ع   و   فاِطم   م 

ةِ  اْلِعْتر   .« کرد جلوگٌری السالم علٌهم بٌت اهل ارث از و زد را علٌهاالسالم فاطمه ،عمر مٌراث 

ر   ِان:»گوٌد می سنت اهل علمای از دٌگر ٌکی صفدی -ٕ م  ب   ع  ر  ة   ض  فاِطم  ْطن  ْوم   ب  ةِ  ٌ  ع  ٌْ تی اْلب  ْحِسن   ا ْلق تْ  ح  ْطنِها، ا ْلم   راستی به ِمْنب 

 .« نمود سقط را محسن که زد  بٌعت روز در را علٌهاالسالم فاطمه چنان آن عمر

 به را جماعتی و قنفذ و عمر گرفت، بٌعت مردم از شمشٌر و ترس و تهدٌد با که آن از بعد ابابکر: گوٌد می عطٌه بن مقاتل -ٖ

 که هنگامی آتشکشٌد، به را خانه درب و نمود جمع فاطمه خانه درِ  را هٌزم عمر. فرستاد زهراعلٌهماالسالم و علی خانه درب

 فشار در پشت را علٌهاالسالم فاطمه حضرت چنان آن عمر و شدند جمع او اصحاب و عمر آمد، در پشت علٌهاالسالم زهرا فاطمه

 آن تا افتاد بٌماری( بستر) به حضرت( صدمات آن اثر بر و) رفت فرو حضرت سٌنه به در مٌخ و نمود سقط را فرزندش که داد

 .« رفت ازدنٌا که

 طرؾ از جنگ در وسلم آله و علٌه هللا صلی اکرم پٌامبر دختر زٌنب، شوهر العاص، ابو: »است نموده نقل الحدٌد ابی ابن -0

 .شد آزاد دٌگر ماننداسٌران بعدا ولی شد؛ گرفته اسارت به مسلمانان

 مدٌنه به را( ص)پٌامبر دختر مسافرت مکه،وسائل به مراجعت از پس که داد وعده وسلم آله و علٌه هللا صلی پٌامبر به العاص ابو

 و کنند توقؾ مکه ماٌلی هشت در که داد مؤمورٌت انصار، از گروهی و حارثه زٌد به وسلم آله و علٌه هللا صلی پٌامبر. سازد فراهم

 گروهی. شدند آگاه ازمکه( ص)پٌامبر دختر خروج از قرٌش. بٌاورند مدٌنه به را او رسٌد، جا آن به زٌنب کجاوه موقع هر

 .گردانند باز راه نٌمه از را او که گرفتند تصمٌم

 ...بعد صفحه در ادامه

 

 

 

 



 پاٌگاه خبری فارس 

30/36/06  

 مقدس دفاع زمان از انصارٌان خاطره ترٌن تلخ

 

 

 . کند می اشاره ها سال آن از خود خاطره ترٌن تلخ به مقدس، دفاع های سال از خود خاطرات در انصارٌان حسٌن شٌخ 

 اٌشان که است انصارٌان حسٌن شٌخ با مصاحبه پاٌانی قسمت شماست روی پٌش آنچه فارس، از نقل به امروز عصر گزارش به

 : کند می بٌان گونه اٌن را مقدس دفاع روزهای آن خاطرات

  کنند؟ منع جبهه در حضور از را شما که کسانی بودند شما های لباسی هم از شٌخ جناب: سوال*

  کنند؟ منع چرا: جواب*

 . نٌست جبهه در حضورتان به نٌازی و بدهٌد انجام را تبلٌػ کار توانٌد می هم تهران همٌن از شما بگوٌند مثال: سوال*

 و کردم می تشوٌق را وعاظ ٌا ها جماعت امام خودم عکس بر. جبهه در حضور از کند ام منع که کسی به نخوردم بر من: جواب*

 جبهه پشت تا حداقل ولی نٌاٌند جلو دٌگر مالحظات ٌا سن کهولت دلٌل به هاشان بعضی بود ممکن حاال. مٌدان به شان بردم می

! حاجی که فرستادند می پٌک ها بچه کشٌد می طول مقدار ٌک ام مرخصی دوران وقتی من خود دٌگر طرفی از. بردمشان می

 با را اٌنها من. هست هاٌشان نامه االن همٌن( ... کند می بؽض... ) عملٌات زمان خصوص به. اٌنجا بٌا شده، تنگ براٌت دلمان

 . کنم نمی عوض چٌز هٌچ

 ! است جنوب مال که چزابه...  بود مستقر چزابه در نٌرو کنم می فکر. کشور ؼرب در بود عملٌاتی ٌک

 ! قالجه: سوال*

 سخنرانی آمدند، می ها گردان همه بٌابانی، محوطه ٌک در را شب ده آن من. عملٌات به بود مانده شب ده. قالجه آفرٌن،: جواب*

 سخنرانی داشتم که حالی در ها شب از ٌکی دارم آنجا از که عجٌبی خاطره ٌک. گذاشتم می تمام سنگ هم انصافا. کردم می

 6ٕ که آنجا دٌدم را عاشورا شب و رفت کنار هاٌم چشم جلوی از پرده مرتبه ٌک کردند می گرٌه آرام آرام هم ها بچه و کردم می

 هم سخنرانی آخر. شد براٌم کشفی چنٌن قالجه در من لحظه ٌک در. زند می حرؾ دارد آنها با سٌدالشهدا حضرت و اند نشسته تن

 شک را کشؾ اٌن. شدند شهٌد بودند من سخنرانی پای شب آن که ها بچه از خٌلی! است جالب. گفتم ها بچه برای را همٌن هم

 . رفت کنار پرده لحظه ٌک که بود همانها پاکی خاطر به اصال و بودند دٌده هم آنها ندارم

  بشوٌد؟ شهٌد ٌا اسٌر شما که رفت می احتمال بار چند جبهه در حضورتان مدت در: سوال*

 برادرش با که بود حٌدری شهٌد گردانی، فرمانده. بودٌم منطقه کدام نٌست ٌادم جنوب در بار ٌک مثال. افتاد اتفاق خٌلی: جواب*

 . شدند شهٌد دوتاٌی

. آٌم می پنهان. نگذارند بدهی خبر که نٌست الزم: گفتم. گذارند نمی گفت می. ببرد جلو مرا که کردم درخواست اٌشان از خٌلی من

 خوشه بمباران دچار که بودٌم تعدادی ٌک ما بود شدن شروع حال در ها عراقی با درگٌری که وقتی. رفتم اٌشان با من خالصه

 .شدٌم ای

 از بودٌم کنده دل آنجا ما. شد می پخش وسٌعی سطح در هاٌش گلوله و شد می باز زمٌن به رسٌدن از قبل که ها بمب اٌن از

 مراتب منتهای! هست هم زٌاد ما همه کردن قطعه قطعه ی برا کرد خالی را ها بمب که طٌاره تا دو اٌن کردٌم می فکر و جانمان

 از و بٌابان در و کرد پخش ماٌل طور رابه ها بمب همه و وزٌد شدٌدی باد ٌک رسٌد می زمٌن به داشت ها بمب اٌن که حالی در

 بودٌم رفته هم فاو در! شدٌم زنده و مردٌم ٌعنی ندٌدم عمرم به بادی چنٌن االن به تا من نکرد اصابت نفر ٌک به بمب همه آن

 .نمک اٌستگاه ٌا نمک چه درٌا نزدٌک کنم می فکر. چهارم اٌستگاه. ساٌت

 حمله دچار ما. بود طاهری محسن حاج هست ٌادم االن که آشناٌی از ها بچه از تعدادی ٌک و بودم من آنجا چٌزی همچٌن ٌک

 ...زمٌن روی افتادٌم وقتی که بودٌم شده ها عراقی کاتٌوشای

  

 

 

 

 

 



 پورتال جامع ساسی سٌاست 

30/60/06  

  انقالب و اسالم دغدغه با آخوندی

  آزادی نهضت از حسٌن شٌخ ناشنٌده های حرف

 

 

 باغ در همدان حجتٌۀ انجمن ، شود پا بر سروری و جشن سال آن شعبان نٌمۀ برای بود کرده منع امام که آن با>ساٌر> داخلً

 کامال خودم من.  کرد می حکاٌت امام مشی خط از آنها جداٌی از خوبی به مسئله اٌن و بود انداخته راه به مفصلی جشن ، بزرگی

 هم.  داشتم منبر همدان در روز ده من که ، بود آن از قبل سال دو ٌکی به مربوط قضٌه.  داشتم خبر ساواک با آنها ارتباط از

 آنجا در سخنرانی ٌک تا کردند دعوت من از.  داشت مجلس شهر مهم کاروانسراهای از ٌکی در ، همدان حجتٌه انجمن زمان

 ... که من.  کنم اٌراد

 اهل که آنهاٌی حتی. بزرگ و کوچک و زن و مرد از. شناسند می همه را او. ندارد معرفی به نٌازی حسٌن، شٌخ: نٌوز بولتن

 .اند شنٌده و داده گوش را او منابر بٌش و کم نٌستند هم هٌؤت

 از قسمتی ب رش ٌا و تحرٌؾ با کردند سعی اپوزٌسٌون و انقالب ضد به وابسته های رسانه او، پٌش وقت چند سخنرانی از بعد

 مانند و دارد اصالت حسٌن شٌخ اٌنکه از ؼافل. است برگشته خود گذشته از حسٌن شٌخ که کنند وانمود اٌنطور وی، سخنان

 اٌن. انقالب و دارد دٌن دؼدؼه حسٌن شٌخ. باشد باد حزب اهل که نٌست آدمی سٌاسی، خورهای روز نرخ به نان اٌن از بسٌاری

 اٌن از خواهند می خودشان خٌال به و شناسند نمی را حسٌن شٌخ شاٌد که آنان برای اما. کند ثابت ش انقالبی عملکرد و گذشته را

 نه حسٌن شٌخ که. هستند روبرو کسی چه با که بفهمند تا. نباشد بد وی خاطرات شنٌدن و خواندن شاٌد بگٌرند ماهی آلود گل آب

 .فروش انقالب ٌقٌنا نه و است فروش دٌن

 :شود می اشاره شده انتخاب( اسالمی انقالب اسناد مرکز چاپ)اٌشان سٌاسی خاطرات کتاب از که شنٌدنی خاطره چند به ذٌل در

 سٌاسی های فعالٌت با آشناٌی

 شدٌد گٌری جبهه ، کوتاهی مدت از پس.  شدم ساکن(س) معصومه حضرت حرم جوار در و قم در که بود 0ٖٓٔ سال اواخر

 که باری اولٌن.  بود مطرح والٌتی و اٌالتی انجمنهای مسئلۀ زمان آن در.  شد آؼاز پهلوی حکومت با قم علمای و عظام مراجع

 بردن بٌن از و اسالم چراغ کردن سو کم ، اصلی هدؾ که بود روشن همه برای ، شد عنوان مسئله اٌن علم دولت سوی از

 به حلقه ؼالمی همانند بلکه ، نٌست خود اختٌار به دولت که نبود اٌن در تردٌدی چه چنان.  است بوم و مرز اٌن در شٌعه فرهنگ

 . کند می فرمانبرداری خود اربابان از گوش

 شاهد بٌرون از طالب دٌگر همراه.  بودم نپوشٌده هم روحانٌت لباس ، بودم طلبگی ابتدای در و ساله 6ٔ جوانی من زمان آن

 اعالمٌه ، چندی از پس.  بکنند اقدامی دولت ضد بر خواهند می و دارند جلسه هم با بزرگ مراجع که شنٌدٌم می و بودٌم اتفاقات

 که گردٌد صادر اللحنی شدٌد اعالمٌۀ نٌز( ره) خمٌنی امام طرؾ از.  شد صادر آن مؽرضانۀ نٌات و دولت محکومٌت در ها

 و بود«  علم آقای جناب»  عنوانش که اعالمٌه آن در امام.  بود آفرٌن حرارت و انگٌز شور بسٌار ، جوانان وٌژه به ، همه برای

 ما که مساٌلی ،اگر علم آقای: » بودند فرموده فراوان اخطار و ارشاد از پس بود نٌامده روز آن متداول القاب و الفاظ هٌچ دٌگر

 .« بفهمانٌم تو به و کنٌم حالی تو به تا قم بٌا شو بلند ، فهمی نمی و شوی نمی حالی دهٌم می تذکر

 ساٌۀ ، بود رضاخان زمان در چه آن نظٌر اختناق، و جور ، اسالم فداٌٌان شهادت و کاشانی هللا آٌت انقالب سرکوبی از بعد

 جرأت کسی نٌز آن پستوی و شخصی خانۀ در بلکه ، عام مالء در نه پهلوی دژخٌمان وحشت از.  بود افکنده مردم سر بر شومی

 و است خبر چه که برآشفتند مردم.  کرد صدا توپ مثل امام حضرت اعالمٌۀ ، فضاٌی چنٌن در.  بزند حرفی سٌاست از نداشت

 او و کند می عتاب چنٌن وزٌر نخست به و دهد می سر وااسالما فرٌاد پروا بی چنٌن دٌنی عالمی که شده چه اسالمی مملکت در

 خواندند، می فٌضٌه دٌوار و در بر را ها اعالمٌه اٌن که نٌز طالب.  بودند آمده وجد به جوانان.  خواند می شعور بی و نفهم را

 . بود توجه جالب بسٌار من برای ها صحنه اٌن.  کردند می ؼرور و قدرت احساس

 ...و رساندم می امام منزل به را خود ، نداشتم درس وقت هر من

 را روزی دعا اٌن: »  فرمودند نوشت را آن او و کرد اٌراد ، کمٌل ، ٌارانش از ٌکی برای را دعا اٌن که( ع) علی حضرت

 خالصه و کند می کفاٌت خودش رحمت با دٌگران از را انسان و کند می جلب را خداوند ٌاری ، بخشد می را گناه ، کند می زٌاد

 . «  کند می متصل پروردگار به ٌکسره را انسان زندگی

  

 نبرد های جبهه در حضور

 به ، شده جمع هم دور مردم ، حرم صحن داخل.  شنٌدم اسالمی مٌهن به را عراق جانٌۀ همه حملۀ خبر که بودم مشهد در من

 به و آمدم منزل به سرٌع. «  است کرده حمله کشور به زمٌن و هوا و درٌا از عراق: »  شد اعالم که دادند می گوش رادٌو



 . برگردٌم تهران به باٌد ، کنٌد جمع را اثاثٌه که گفتم خانواده

 به مستقٌما.  شدم جبهه راهی او ماشٌن با و ارسٌن آقا حاج همراه و دادم سامان سرو را کارهاٌم ، رساندم تهران به را بٌت اهل

 چند.  بود اٌران از خٌز نفت مناطق کردن جدا و شهر دو اٌن تصرؾ عراق اصلی هدؾ.  شدٌم وارد خرمشهر و آبادان منطقۀ

 . بود عراق خانۀ توپ سنگٌن آتش زٌر ساعته 0ٕ آبادان و بود نگذشته جنگ شروع از روزی

 و دٌن حفظ ، جهاد برای مردمی نٌروهای و نبود منسجم هم سپاه. نداشت مشخصی برنامه و نظام ، ارتش.  بودٌم شده ؼافلگٌر ما

 با عراق ولی ، بود پٌچٌده هم در و دشوار خٌلی ما کار اوصاؾ اٌن با.  بودند آمده جبهه به برنامه بی و ناهماهنگ ولی ؛ مملکت

 ارتش دست جبهه از قسمتی.  بود شدٌد خٌلی درگٌری ، شدٌم آبادان وارد وقتی.  بود کرده شروع را کالسٌکی جنگ قبلی آمادگی

 ، هاشمی مجتبی سٌد شهٌد مرحوم پرستی سر به و اسالم فداٌٌان عنوان با نٌز مردمی نامنظم نٌروهای. بود سپاه دست قسمتی و

 و تشوٌق را آنها ، کرده صحبت رزمندگان با و رفتٌم می طرؾ آن و طرؾ اٌن به هم ما. بودند مستقر خرمشهر و آبادان در

 را شهر ها عراقی.  بود شدٌدتر جنگ آنجا.  آمدٌم خرمشهر به ، بردٌم سر به آبادان در که روزی چند از بعد.  کردٌم می تشجٌع

 ها بچه به و رفتٌم می سو هر به ماشٌن با عراق باران گلوله زٌر ارسٌن آقای و من.  بودند سوزانده را ها نخل و کرده ؼارت

.  رسٌد می گوش به خرمشهر سقوط زمزمۀ بعد چندی.  کردٌم می سفارش مقاومت و پاٌداری به را آنها و دادٌم می دلگرمی

 زٌر به را خود فهمٌده حسٌن محمد که بود زمان همان.  آبادان به آباد خسرو جادۀ مگر ، بود محاصره در طرؾ دو از شهر

 دٌدٌم هم ما.  بودند فرار حال در همه بودند شهر در که مردمی.  بگٌرد شهر به را آنها آمدن جلوی تا انداخت عراقٌها تانک

 جاده. کردٌم حرکت آبادان طرؾ به خسروآباد جادۀ از سرعت با و شدٌم ماشٌن سوار ارسٌن آقای با.  نٌست ماندن جای دٌگر

 زٌر و اٌستادٌم حرکت از ناچار به که شد شدٌد چنان باران گلوله زمانی.  بود ما متری ٕٓٓ فاصلۀ در دشمن و بود آتش زٌر

 و بٌابان از ما و شد آرامتر وضعٌت مقداری ظهر بعداز چهار ساعت.  دٌدٌم می خود چشمان جلوی را مرگ.  گرفتٌم پناه ماشٌن

 .  رساندٌم شهر به را خود و شدٌم اهواز جادۀ وارد ، بٌراهه

 شلوغ از که آمدند می من منبرهای پای بعد به 11ٖٔ سال از که بودند جوانانی آنها.  بودم آشنا کمٌته و سپاه های بچه با من

 وقت چند هر و مستمر طور به ٌعنی.  بودم جنگ های جبهه در و آنها کنار در من نٌز جنگ ادامۀ در. بود تهران منبرهای ترٌن

 و جهاد با ارتباط در.  کردم می سخنرانی اسالم رزمندگان برای مختلؾ پاٌگاههای در ، کرده سرکشی ها جبهه به ، بار ٌک

 سخنرانی مختلؾ گردانهای برای بار ده روز شبانه ٌک در گاهی و بودم نموده بندی دسته را بسٌاری رواٌات و آٌات ، مرزداری

 که چهرهاٌی به اند فرموده امام گفتند می و کردند می ممانعت اؼلب اما ؛ بروم مقدم خط به که بودم ماٌل همٌشه من.  کردم می

 که چرا ؛ شود نمی ما حال شامل قاعده پس که کردٌم می توجٌه ما ولی.  بروند جلو به ندهٌد اجازه ، است الزم خٌلی وجودشان

 می زٌارت را آنها و سرکشی ها بچه سنگرهای به.  رساندٌم می مقدم خط به را خود ترتٌب بدٌن.  نٌستٌم ارزشی با چهرۀ ما

 بٌسٌم و شناساٌی های بچه ، تٌراندازان تک سنگرهای به ،«  بلد »با تارٌک شبهای در.  بخشٌدٌم می دلگرمی آنها به و کردٌم

 .  نشستٌم می آنها با مقداری و زدٌم می سر ها چی

  

 همت حاج

 من ، همت حاج فرماندهی زمان در بخصوص ، بود جبهه پاٌم ٌک و تهران پاٌم ٌک من ، مقدس دفاع سال هشت دوران در

 پرورش و آموزش دبٌر که او. افتاد اتفاق والفجر عملٌات در و جبهه در بار اولٌن برای نٌز ما آشناٌی.  بودم جبهه همٌشه

 سران.  بود داده نشان خود از زٌادی دالوری و رشادت آنجا در و آمده کردستان به و کرده شرکت اعزام ٌک در ، بود شهرضا

 دورۀ اتمام از پس روی اٌن از ؛ نماٌد پاسداری مٌهن و دٌن از و بماند جبهه در بودند کرده تکلٌؾ و کرده جذب را او سپاه

 ، کشٌده فلک به سر ی کوهها و پهناور دشتهای ؛ کند می معلمی بزرگتری کالس برای و ماند می جبهه در هم باز مؤمورٌتش

 . بودند او تدرٌس موضوعات دالوری و شجاعت ، تقوی ، اخالق ، اٌمان و ، او درس کالس
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 انصارٌان حسٌن استاد دفتر مهم اطالعٌه

 

 

 قدر شب در استاد سخنان و اند نداشته آنها خبرنگاران و ها رسانه با گفتگوٌی و مصاحبه هٌچگونه انصارٌان االسالم حجت: دادنا

 .است آمده اٌشان ساٌت در كه است مطالبی عٌناا  رمضان سوم و بٌست

 اٌشان دلسوزانه سخنان از ساٌتها و مطبوعات كه گزارشاتی و اخبار انتشار پی در انصارٌان حسٌن استاد دفتر برنا، گزارش به

 :كرد صادر زٌر شرح به ای اطالعٌه اند كرده درج

 تعالی بسم» 

 و خبرگزارٌها تمامی از انصارٌان استاد حضرت سخنان مورد در صحٌح و كامل رسانی اطالع اهمٌت و ضرورت به توجه با

 اخذ و درٌافت اٌشان دفتر رسانی اطالع پاٌگاه از فقط را له معظم به مربوط مطالب شود می درخواست مطبوعات و ها ساٌت

 .فرماٌند خودداری است نرسٌده دفتر اٌن تاٌٌد به كه مطالبی نقل از و نماٌند

 هٌچگونه انصارٌان استاد حضرت اخٌر روزهای در خصوصاا  و رمضان مبارك ماه در است تذكر به الزم ها رسانه به احترام با

 مطالبی عٌناا  رمضان سوم و بٌست قدر شب در استاد سخنان و اند نداشته آنها خبرنگاران و ها رسانه با رسمی گفتگوی و مصاحبه

 .باشد نمی تاٌٌد مورد آن با مؽاٌر مطلب هر و است آمده اٌشان ساٌت در كه است

 «انصارٌان حسٌن استاد ودفتر قم شٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر - پٌمان آٌت

 دفتر از اجازه با که نمود ادعا انصارٌان حسٌن شٌخ استاد از ای مصاحبه انتشار با خبرگزارٌها از ٌکی که است حالی در اٌن

 .است نموده تکذٌب را آن انصارٌان استاد رسانی اطالع پاٌگاه که است نموده اخبار اٌن انتشار به اقدام اٌشان

 سال رمضان وسوم بٌست شب احٌای مراسم هنگام انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت جمالت و مناجات دقٌق متن همچنٌن

 :باشد می زٌر شرح به جاری

 دلت کنی،  می دعا و کنی می گرٌه ما های ناراحتی برا خلوت در که ای ما، دلسوز ای ما، ی کاره همه ما، صاحب ای... الهی

 مشکل همه گرفتارٌم هممون ، ما محبوب نباشٌم خوش دل کسی به شد ثابت برامون دٌگه بدی، نجات رو ما بٌای زودتر خواد می

 .دارٌم مشکل هم مادی ، دارٌم مشکل خٌلی که معنوی ، دارٌم

 سرته باال بردن عبدهللا ابی از که پٌراهنی. سوزه می ما برا هم دلت ندادن اجازه هنوز بٌای خوای می ، خورده هممون کار به گره

 اٌن به تازه خون دٌدی روزی هر کن نگاه پٌراهن اٌن به روز هر اٌنه ظهورت روز برا تو و من بٌن عالمت گفته بهت خدا

 قبل نداشتٌم توقعی هٌچ که ما امثال مردم قسم خدا به... الهی ، الهی. بده نجات منو بندگان برو ، برو روز اون شده زده پٌراهن

 تمام خٌابونا، تو بٌاٌن کردٌم تشوٌق رو شما اگه ، اومدٌم خٌابونا تو اگه ، کردٌم امضا اعالمٌه اگه رفتٌم، زندان اگه انقالب، از

 مسلط شما به دوباره فساد همه اٌن باشٌد، نداشته گرانی ، باشٌد نداشته رنجی باشٌد، نداشته مشکلی دٌگه شما که بود اٌن مون نٌت

 بودن ما از خٌلی بدٌم، انجام براتون نٌست دستمون هم کاری ناراحتٌم خٌلی شما برا هم ما ندارن تقصٌر ما امثال ، نشد اما نشه،

 با شما برا ناراحتن فقط ، ندارن رفتن صندلی دنبال و مادی برنامه گونه هٌچ هم االن برن، خواستن نمی و نرفتن صندلی دنبال

 اٌنجا به خواستٌم نمی ،ما ببخشٌد رو ما امثال اقال زمان امام جان به ، بشه اٌنگونه خواست نمی دلمون ندارٌم تقصٌر ما که اٌن

 .کنٌد گذشت رو ما شما کار، برسه

 نامحرمان دست به انقالب اٌن جاهای خٌلی خداٌا نشد، عملی داشتٌم، بزرگوار مردم اٌن برا نٌتی چه ماها مٌدونی خداٌا ، الهی

. بخشن می مارو آمده پٌش مشکالت همه اٌن از اخالق با بزرگوار مردم اٌن هم حتما تو، بندگان برا سوزه نمی دلشون ، افتاده

 ... بالحجه الهی ، الهی
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  است؟ محبوب انصارٌان حسٌن شٌخ چرا

 

  

 دهه. کوکاکوال چهارراه تا ري خٌابان از شب، 8 تا صبح هفت از هرروز، رود، مً منبر سري پنج تهران، در محرم، اول دهه

 تا گوٌد مً خودش نٌست، تکراري هم منبرهاٌش از کدام هٌچ صفر، آخر تا اصفهان و کرمانشاه و کاشان و ٌزد رود مً هم دوم

 بزرگ هٌات چند بنٌانگذار و هست هم سجادٌه صحٌفه و مفاتٌح و البالؼه نهج و قرآن مترجم است، رفته منبر هزار چهار حاال

 .تهران در مذهبً

 چون هاًٌ منبري نسل هاي مانده باقً معدود از خودش، به مخصوص صداي تن آن با انصارٌان حسٌن حاج االسالم حجت

 مجالسش در. دٌگر -حاشٌه ٌا – چٌز نه آٌند مً او حرفهاي «شنٌدن» بخاطر فقط مردم که هاًٌ منبري است، «فلسفً مرحوم»

 نه است منبر مقدمه مداحً منبرها، نوع اٌن در دهند، مً «گوش» خوب که است معلوم هم مخاطبان قٌافه از کنً، دقت که

 کتابخانه قفسه در و شود مً «کتاب» بالفاصله هاٌش، سخنرانً که است هاًٌ منبري از انصارٌان حسٌن حاج برعکس،

 .نسل ٌک تربٌت مبدا شود مً باز و گٌرد مً جا مذهبً هاي خانواده

 افشاگري و سٌاسً تند منبر،حرؾ فراز بر جدٌد، هاي منبري برخً برخالؾ که او چٌست؟ شهر واعظ پٌر محبوبٌت راز اما

 را اش خنده کمتر حتً-است اش دؼدؼه پسندانه جوان شگردهاي و مخاطبان خنداندن ها، منبري از دٌگر برخً مثل نه و زند نمً

 هاي قسمت توازن ماهرانه، شناسً مخاطب: دالٌل اٌن به شاٌد دارد؟ خواهان و است محبوب اٌنطور حسٌن حاج چرا - اٌم دٌده

 -اجتماعً طبقات همه براي «دردبخور به» پٌام و حرؾ داشتن...( و سٌاست خاطره، ادبٌات، فرهنگ، معارؾ،)منبر مختلؾ

 . بودن باور قابل و بودن واقعً... و( ع)اطهار ائمه زندگً از واقعً هاي حکاٌت نقل - مادرها و پدرها و مٌانساالن بخصوص

 : بٌنندگان نظرات

 :حکٌمی

 دهد عمر طول و سالمتی اٌشان به خداوند! آفرٌن.است طور همٌن

 :امٌر

 اولش االسالمً حجت ٌا شٌخ اگر نباشد خوب حسٌن حاج مٌرود ٌك درجه منبر است سال 0ٓ كه سوادي با روحانً براي شاٌد

  علً ٌا. باشد بهتر شاٌد كنٌد اضافه

 :رحٌمٌان ابراهٌم

 ؼاز ٌک من صد حرفهای از مردم گوش.  مٌدهد نشان را راهش و مٌدهد را درسش و کند نمی گٌری جبهه اوال اٌنکه برای 

 .  رٌسمان و اسمان همه اٌن از ملول و خسته دلهاٌشان و است پر سٌاسی

 مٌدهند نشان را راه و مٌدرخشاند رجامعه د که هستند نوري چون انصارٌان حسٌن شٌخ استاد جناب االعزٌز استاذنا االعظم شٌخنا

 همواره همتا بً نعمت اٌن وجود از را ملت و رسا را بٌانش و گرم همواره را دانشمند خطٌب و فرزانه عالم اٌن نفس خداوند

  تعالً هللا حفظه ٌابد ادامه راه و سبک اٌن تا کنند تربٌت شاگردانً باٌد اٌشان گرداند مند بهره

 :محمودي

 هللا حفظه 

 :عادل

 مرد اٌن سخنان ولی ، بحرٌن و سورٌه اخبار ،نمونش است ٌکطرفه چون نمٌکنم نگاه" اصال رو سٌما سٌاسی های برنامه بنده 

 . مٌکنم گوش سراپا رو شرٌؾ

 

 

 

 

 

 



 خبری گزاری اٌکنا 

39/63/06  

 :انصارٌان حسٌن

   هستند شٌعه فكری نظام از( ع)حسٌن امام قٌام حذف درصدد دشمنان

 

 نقشی( ع) حسٌن امام قٌام كه نكته اٌن ذكر با انصارٌان حسٌن االسالم حجت: اجتماعی و سٌاسی گروه

 بٌداری منبع كه اند فهمٌده اسالم دشمنان: گفت دارد، اسالم جهان فكری بٌداری در كننده تعٌٌن 

 تالش تمام آنها دلٌل همٌن به آمد، پدٌد عاشورا واقعه از كه است نوری همٌن شٌعی جوامع در فكری 

 . بندند می كار به شٌعه اندٌشه از( ع)حسٌن امام حذؾ برای را خود 

 حماسه هماٌش» در انصارٌان حسٌن المسلمٌن و االسالم حجت علمٌه، های حوزه شعبه( اٌكنا) اٌران قرآنی خبرگزاری گزارش به

 نقش و( ع)حسٌن امام جاٌگاه تشرٌح به سخنانی در است برگزاری حال در قم در ماه فروردٌن 9ٕ شنبه، ٌك امروز، كه «حسٌنی

 . پرداخت اسالمی بٌداری در اٌشان

 هاٌی توربٌن و كنند می انتخاب سد ساخت برای را زمٌن ترٌن پست متخصصان سدسازی در كه تمثٌل اٌن ذكر با سخنانی در وی

 و شود می حاصل ها المپ در كه است روشناٌی متخصصان زحمات نتٌجه و كنند می تولٌد برق مردم برای آب گردش با بزرگ

 . است عراق كشور در زمٌن ترٌن پست كربال سرزمٌن: گفت كند می تبدٌل روشن روز به را ظلمانی شب

 كرده انتخاب بشر برای نور و روشناٌی تولٌد و سدسازی برای را سرزمٌن اٌن خداوند: داد ادامه حوزه عالی سطوح مدرس

 . است

 ظرفٌت به بنا ٌك هر و دارند متفاوتی های ظرفٌت كه هستند هاٌی المپ مانند ها انسان: كرد تصرٌح انصارٌان االسالم حجت

 . كنند منعكس و جذب را نور توانند می خود وجودی

 است نوری همٌن شٌعی جوامع در فكری بٌداری منبع كه اند فهمٌده اسالم دشمنان كه است سالی چند: داد ادامه اخالق استاد اٌن

 بردن بٌن از و شٌعه اندٌشه از( ع)حسٌن امام حذؾ برای را خود تالش تمام آنها دلٌل همٌن به است آمد پدٌد عاشورا واقعه از كه

 . بندند می كار به ظهور به امٌد

 خود خداوند اما: گفت كنند تعطٌل را( ع)حسٌن امام به مربوط مجالس تمام تا كنند می تالش دشمنان اٌنكه به اشاره با انصارٌان

 با و بگٌرد را خورشٌد فروزان نور جلوی دارد تالش كردن فوت با كه دانسته كسی به شبٌه را آنها كار و است حافظ بهترٌن

 . كند خاموش را نور اٌن خود فوت

 . بود ای كمره هللا آٌت كند منعكس و جذب را نور اٌن بود توانسته خوبی به كه كسانی از ٌكی: كرد اظهار علمٌه حوزه استاد اٌن

 جلدی هفت كتاب وی آثار ترٌن مهم از ٌكی كه كرد تولٌد عاشورا زمٌنه در قدر گران آثاری ای كمره هللا آٌت: داد ادامه وی

 . است «تن ٌك و تن دو و هفتاد ٌا شجاعت عنصر»

 اٌن در تاكنون كه است هاٌی كتاب تمام چراغ و چشم كتاب اٌن: گفت ارزشمند كتاب اٌن های وٌژگی به اشاره با انصارٌان استاد

 . است شده نوشته زمٌنه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رجا نٌوز 

39/63/06  

 شد آغاز قم در"حسٌنً حماسه"ملً كنگره

 

  صافً هللا آٌت پٌام با ماه فروردٌن 9ٕ امروز صبح «حسٌنً حماسه» كنگره

 .كرد كار به آؼاز قم در( ع)بٌت اهل علوم جهانً مجمع در گلپاٌگانً

 .شد آؼاز( س)فاطمه حضرت وصؾ در سراًٌ مرثٌه و مجٌد هللا كالم تالوت با كنگره اٌن اٌسنا، گزارش به

 اي كمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت دٌنً و علمً مقام از تجلٌل ضمن و پرداخت كنگره درباره گزارشً اراٌه به هماٌش دبٌر ادامه در

 .شد رونماًٌ وي جلدي هشت موسوعه از

 شهادت تسلٌت ضمن كنگره اٌن به خود پٌام در تقلٌد مرجع اٌن كه شد قرائت گلپاٌگانً صافً هللا لطؾ هللا آٌت پٌام ادامه در

 مٌان در: است كرده تصرٌح( ع)بٌت اهل دوستداران و االعظم هللا بقٌت حضرت امكان، عالم قطب محضر به( س)زهرا حضرت

 آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً اوصاؾ ترٌن عالً به كرٌم قرآن مدنظر طٌبه شجره پاٌدار هاي نمونه و درخشان مصادٌق

 .نٌست ممكن است ما اختٌار در كه كلماتً و بالفاظ

 جن و مالئكه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم و ذرات از عالم اجزاي همه: است آورده خود پٌام ادامه در تقلٌد مرجع اٌن

 صحٌفه و البالؼه نهج در و قرآن و آسمانً صحؾ در اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه كلمه طالق اما هستند هللا كلمة همه كه انس و

 .دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معانً دارد الهً خاص شان و جنبه چه هر و سجادٌه

 اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً: است آورده و پرداخته اي كمره هللا آٌت از تجلٌل به درادامه تقلٌد مرجع اٌن

 عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مولفان بٌن در و گردٌد نائل افتخار

 حسٌنً آستان به خدمت و( ع)بٌت اهل به ارادت و والٌت در كه بود اي كمره هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا آٌت متتبع محقق و جلٌل

 . نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر نام به كتاب دوره ٌك و داشت خاص خلوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موسسه اسالمی هداٌت 
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  حسٌنً حماسه برگزٌده مقاالت انتشار

  

 مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت ارائه از حسٌنی، حماسه علمی کنگره علمی دبٌر

  کنگره اٌن در صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه به 

 علمی کنگره علمی دبٌر صاحبی جواد محمد قم، از شبستان خبرگزاری گزارش به. داد خبر

  هدؾ با که حسٌنی حماسه علمی کنگره حاشٌه در( فروردٌن9ٕ)حسٌنی،دٌروز حماسه 

 مرکز اجتماعات سالن در( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت شجاعت عنصر جلدی هشت آثار رونماٌی و مقام از تجلٌل

 : کرد تصرٌح خبرنگاران با گفتگو در شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی

 و الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی کنگره برپاٌی اندٌشه

 آن علمی هٌئت و گرفت شکل انصارٌان حسٌن شٌخ حاج اشراؾ با و پژوهشی مراکز برخی همکاری با هداٌت اسالمی موسسه

 سال در کنگره اٌن فراخوان: داشت ابراز ملی، سطح در کنگره فراخوان به اشاره با وی.شدند تشکٌل محققان و اساتٌد از نٌز

 های دانشگاه و علمٌه های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای( ع)سٌدالشهدا قٌام و نهضت درباره محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ

 استقبال فراخوان، انتشار از پس اٌنکه بٌان با حسٌنی، حماسه علمی کنگره علمی دبٌر.شد ارسال اسالمی های پژوهشگاه و کشور

 در مقاله ٕٓ درٌافتی، مقاله 0ٕٓ بر عالوه و رسٌد کنگره دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ تعداد: گفت آمد، عمل به آن از خوبی

 نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد سپرده برجسته اساتٌد و محققان به معٌن موضوعات

 به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: داشت اظهار و داد خبر حسٌنی حماسه کنگره برگزٌده مقاالت انتشار از صاحبی،.است

 می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه

 در ای کمره هللا آٌت موسوعه از رونماٌی به اشاره با وی.شد خواهد عرضه حسٌنی حماسه وبگاه در آنها از شماری و شود

 ارزنده اثر" عاشورا روز و شب ٌک" و" شجاعت عنصر" های کتاب مقاالت، بر عالوه: داشت اظهار حسٌنی، حماسه کنگره

 به نفٌس طور به مجلد 8 در وٌراستاری و تحقٌق و پژوهش از پس و شد احٌا( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم

 کتاب احٌای در: داد ادامه حسٌنی، حماسه علمی کنگره علمی دبٌر.شد حسٌنی حماسه کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ

 و ادعٌه رواٌات، آٌات، های قسمت در مرکز تحقٌقات واحد در آن فنی فهارس کتاب هشتم جلد قالب در" شجاعت عنصر" شرٌؾ

 هماٌش اٌن در است، گفتنی.شد تهٌه فارسی اشعار و عربی اشعار ها، مکان قباٌل، اشخاص، اعالم معصومٌن، و انبٌا زٌارات،

 .شد تجلٌل برتر پژوه عاشورا عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم شخصٌت از

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفتر آٌت هللا العظمی صافی 
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  حسٌنً حماسه علمً هماٌش به صافً العظمً هللا آٌة حضرت پٌام

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

ث الا » ةا  م  لِم  ةا  ك  ب  ٌِّ ة   ط  ر  ش ج  ة   ك  ب  ٌِّ ا ط  ابِت   أ ْصل ه  ا ث  ه  ف ْرع  اِء، فًِ و  م  ا ت ْإتًِ السَّ ل ه  لَّ  أ ك  ا بِإِْذنِ  ِحٌن   ك  ه  بِّ  «ر 

  محضر به والثناء الّتحٌة آالؾ علٌها الزهراء فاطمة طاهره صدٌقه حضرت مظلومانه شهادت تعزٌت و تسلٌت با

ٌّة حضرت امكان عالم قطب مقّدس  البٌت اهل دوستداران و شٌعٌان همه به و الفداء له العالمٌن ارواح االعظم هللا بق

 .السالم علٌهم 

 شده تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در كه اي طٌبه شجره پاٌدار و ثابت هاي نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در

 و اتم و ذّرات از عالم اجزاي همه نٌست، ممكن باشد مً ما اختٌار در كه كلماتً و الفاظ با آن توصٌؾ كه دارد وجود مصادٌقً

 اطالق اما هستند هللا كلمة كرسً، و عرش و انس و جنّ  و مالئكه و كهكشانها و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات

 خاصّ  شؤن و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد، قرآن بر آسمانً؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه ي كلمه

 ثابت اصلها طٌبه شجره» به كرٌم قرآن در كه كلمات اٌن مٌان در. دارد ملكوتً مافوق و ربوبً جلوه و دٌگر معنائً دارد الهً

ٌّبه ي خمسه آنها از و باشند مً السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ «السماء فً فرعها و  شخص باألخص و ط

ٌّة حضرت و سلّم و آله و علٌه هللا صلًّ اكرم رسول  حضرت خاّصه و وٌژه كلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدي موالنا هللا بق

 .باشند مً اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالً حقّ 

 األقوي بالسبب أخراه فً تمسك مخلصا الودّ  اصفاهم من القوم هم

 تتلً آٌاتهم و ت روي محاسنهم مناقباا  العالمٌن فاقوا القوم هم

ٌّبات كلمات اٌن از السالم علٌه الحسٌن عبدهللا أبً موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت  حقاٌق و الهً معانً به مشحون ط

 حضرت آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلكه است اآلٌات أعظم و الكلمات أعلً حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانً عظٌمه

 است، بزرگواران آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا كلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا كلمة همه

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزي و دهد نمً نشان را هللا كلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلكه جهان آٌندة ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به افشانً نور مركز كلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه ي شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولً شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به كه ط

 ..است، خاص و عام استفاده مورد و افزونتر بروز روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 السالم علٌه سٌدالشهداء مبارك وجود آن اعظم كه عظٌمه كلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و كتاب مٌلٌونها بلكه و هزاران 

 .گوٌند مً همه و سراٌند مً و گوٌند مً و نوٌسند مً و مسرورند و سرودند و گفتند و نوشتند بود

 آمد عبارت كاندر هزاران از است حرفً گفتند ٌار وصؾ كز نهاٌت بً شرح اٌن

 عٌن در و باشد مً ها عزاداري و ها خوانً روضه و ها سخنرانً و اشعار همٌن و مقاالت و كتابها همٌن طٌبه كلمه مصادٌق از

ٌّبه كلمه خود كه حال  .است عاجز آن توصٌؾ از زبان كه هستند اي نورٌه طٌبه كلمه آن ثمرات اند، ط

 واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در كه هاًٌ شخصٌت از ٌكً

 كه بود ي كمره فرنقً هللا خلٌل مٌرزا حاج آقاي هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ

 دوره ٌك و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنً البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در

 دردسترس و كمٌاب هاٌش نسخه كه نفٌس كتاب اٌن. نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر بنام كتاب

 خوانساري انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقاي والمسلمٌن االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار عالقمندان

 دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالً توفٌق اٌن حقٌر. گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت

 .الطاهرٌن آله و محّمد بحقّ  الورود ٌوم مالسال علٌه الحسٌن شفاعة ارزقنا اللّهم. نماٌم مً عرض تبرٌك الشٌعً

 0ٖٕٔ/االولً جمادي/ٕٔ

 صافً هللا لطؾ

 

 

 

 



 آرزو ساٌت وب

30/63/06 

 شود می برگزار قم در'  حسٌنی حماسه' علمی کنگره

 

 ٌکشنبه روز حسٌنی حماسه علمی کنگره رٌٌس مقام قائم اٌرنا، گزارش به

 پٌرامون مهم محور ٖٓ طرح با 96 سال در کنگره اٌن علمی فراخوان: گفت 

 ارسال کشور های دانشگاه و ها پژوهشگاه ، علمٌه های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای( ع)الشهدا سٌد امام قٌام و نهضت 

 .شد

 سپرده برجسته اساتٌد و محققٌن به معٌن موضوعات در نٌز مقاله ٕٓ و رسٌده کنگره دبٌرخانه به مقاله 0ٕٓ: افزود'  پٌمان آٌت' 

 .باشد می نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد

 مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر'  عاشورا با روز و شب ٌک' و' شجاعت عنصر' شرٌؾ کتاب مدت دراٌن: داد ادامه وی

 کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به مجلدٓٔ در نفٌس بطور وٌراستاری و تحقٌق ، پژوهش از پس و شد احٌا ای کمره خلٌل

 .است گردٌده حسٌنی حماسه

 از تجلٌل و کنگره موضوعات درخصوص مقاالت اراٌه ، قم علمٌه حوزه اساتٌد و مراجع بزرگان از تن سه سخنرانی وی

 حسٌنی حماسه علمی کنگره های برنامه از را برتر پژوه عاشورا عنوان به ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم شخصٌت

 .کرد ذکر

 .است انصارٌان حسٌن شٌخ استاد القدر جلٌل محقق با کنگره اٌن رٌاست: گفت پٌمان

 همکاری و هداٌت اسالمی موسسه ، الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز ، الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط کنگره اٌن

 . ٌافت خواهد ترتٌب قم پژوهش مراکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهر خبرگزاری

39/63/06 

 / حسٌنی حماسه هماٌش در

  شد بررسی حسٌنی نهضت در اسالم دو تفکٌک

 

 مصطفی از ای مقاله عنوان حسٌنی نهضت در اسالم دو تفکٌک: مهر خبرگزاری - قم

 . شد بررسی حسٌنی حماسه هماٌش در که است تهرانی دلشاد 

 قرائت حسٌنی حماسه هماٌش در ٌکشنبه ظهر از بعد که خود مقاله در تهرانی دلشاد مصطفی قم، در مهر خبرنگار گزارش به

 که گرفت شکل هاٌی اسالم نبوی اسالم عرض در( ص)پٌامبر رحلت از پس وٌژه به اسالم ظهور ابتدای از که است آورده شد،

 .نداشت( ص)پٌامبر رحمانی اسالم با نسبتی

 ٌزٌدی اسالم از ناب اسالم تفکٌک ؛(ع)ائمه راهبرد

 ائمه، راهبرد اساسی محورهای از ٌکی مرتبت ختمی حضرت رحلت از پس رو اٌن از: است آورده مقاله اٌن ادامه در وی

 و اسالم روح با نسبتی ولی داشت اسالم از نامی چه آن از نبوی اسالم جداکردن برای تالش ٌعنی است بوده اسالم دو تفکٌک

 .بود اسالم لوای تحت هواپرستانه و طلبانه قدرت مقاصد شده پردازش ٌا جاهلٌت شده بازتولٌد و نداشت آن اهداؾ

 نهاٌت در امر اٌن ٌزٌد ٌافتن قدرت با و بودند اسالم کامل استحاله پی در اموٌان مسٌر اٌن در: است کرده تصرٌح تهرانی دلشاد

 داد نمی نشان خوٌش های آموزه در و کرد نمی تفکٌک را اوج در اسالم دو خود نهضت با( ع)حسٌن امام اگر و ٌافت ظهور خود

 .کردند می استحاله خوٌش خودکامه مقاصد جهت در را چٌز همه ٌزٌدٌان و ٌزٌد است کدام رحمانی اسالم که

 کرد عمل و داد معٌار اسالم برای حسٌن امام

 نهضت در اسالم دو عملی تفکٌک و اسالم دو تشخٌص برای نظری معٌارهای اراٌه با( ع)حسٌن امام: است ابرازداشته وی

 هر در و خود نهضت از ای مرحله هر در اٌشان ننشٌند؛ محاق در هرگز که داد نشان چنان خود بلندای در را اسالم خوٌش

 .نمود تفکٌک ٌکدٌگر از را اسالم دو و کرد عمل و داد معٌار و گفت سخن فرصتی

 دو اٌن از روشن تصوٌری تا کرده اراٌه اسالم دو وٌژگٌهای از برجسته موراد بر مروری مقاله اٌن در همچنٌن تهرانی دلشاد

 .شود منتقل خواننده به مدل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسا خبرگزاری

39/63/06 

 : شٌعی دارالمعارف مؤسسه مدٌر

  است ضروری عاشورا فرهنگ و قٌام به محققانه و عالمانه توجه

 

  بٌان با الشٌعی، دارالعرفان مرکز و دارالمعارؾ مإسسه مدٌر ـ رسا خبرگزاری

 پٌرامون عالمانه تحقٌق ضرورت بر است، ٌافته فزونی( ع)حسٌن امام بخش الهام تعالٌم و عاشورا فرهنگ به نٌاز امروز اٌنکه

 . کرد تاکٌد قٌام اٌن

 کنگره در ٌکشنبه روز الشٌعی دارالعرفان مرکز و دارالمعارؾ مإسسه مدٌر پٌمان آٌت رسا، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 ارائه مإسسه اٌن اقدامات و ها فعالٌت از گزارشی  شد، برگزار قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز در که حسٌنی حماسه علمی

 .کرد

 های تتبع و تحقٌق: کرد تاکٌد است، ٌافته فزونی( ع)حسٌن امام مکتب تعالٌم و عاشورا فرهنگ به نٌاز امروز اٌنکه بٌان با وی

 .نٌست کافی وجه هٌچ به آن مختلؾ ابعاد به توجه با مکتب و قٌام اٌن پٌرامون گرفته صورت

 و ضروری نٌازهای جمله از امروز: کرد تصرٌح  آٌد، می دست به عاشورا قٌام از ای تازه ابعاد روز هر اٌنکه بر تاکٌد با پٌمان

 .است عاشورا فرهنگ و سٌدالشهدا مکتب به محققانه و عالمانه توجه مسلم

 االسالم حجت همت به: داشت ابراز حسٌنی، حماسه علمی کنگره برگزاری منظور به شده انجام اقدامات به اشاره با ادامه در وی

 ارسال جشنواره دبٌرخانه به نٌز خوبی بسٌار مقاالت و آثار و شد گذاری پاٌه کنگره اٌن شٌعی دارالمعارؾ مإسسه و انصارٌان

 .شد

 کم از ربانی عالم اٌن اثر: گفت ای، کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت تالٌؾ شجاعت عنصر جلدی هشت موسوعه به اشاره با پٌمان

 ص/ٕٕٓپ/8ٕ0. /است عاشور فلسفه و قٌام چراٌی و چٌستی پٌرامون توصٌفی و تحلٌلی های موسوعه نظٌرترٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 009 تحلٌلً خبري پاٌگاه

60/60/06 

 هاشمی مهدی ساٌت با انصارٌان دفتر ارتباط

 

 

 .پرداختند وی سخنان تحرٌؾ به انصارٌان حسٌن شٌخ استاد رسانی اطالع دفتر با کامل هماهنگی در آٌنده ساٌت: 189

 مراسم در انصارٌان، حسٌن شٌخ هللا آٌت که شد شروع جاٌی آن از ماجرا ،«اٌران دانشجوٌان خبرنامه» خبرنگار گزارش به

 خواهی عذر مردم از دولت باطن در انحرافً  جرٌان و ها حجابً بً بحث اشاره با رمضان مبارک ماه سوم و بٌست شب احٌای

 .کرد

 به پرداخت حوزه عالم اٌن سخنان تحرٌؾ به اقدام پراكنً دروغ و آفرٌنً جنجال با هاشمی مهدی به منتسب آٌنده ساٌت آن از پس

 !است بوده اسالمی انقالب از انصارٌان حسٌن شٌخ پشٌمانی اظهار که کرد می القا طور اٌن که طوری

 می ما كه انقالبی: مردم از مشهور واعظ پوزش" تٌتر با انصارٌان حسٌن شٌخ رسانی اطالع پاٌگاه از نقل به آٌنده ساٌت

 ماه سوم و بٌست شب احٌای مراسم در گذشته شب انصارٌان، حسٌن شٌخ: نوشت وی سخنان تحرٌؾ با" نبود اٌنها خواستٌم،

 انقالب كه جلو فرستادٌم رو شما دادٌم، بٌانٌه رفتٌم، منبر دادٌم، شعار كه ماٌی: گفت خوردن قسم بار چند از پس رمضان مبارك

 سوز با گرفتن، سر به قرآن مٌانه در وی. خواستٌم نمی رو اومده پٌش كه وضعی اٌن اما  نٌستٌم، و نبودٌم پست و مٌز دنبال كنٌد،

       ..باشٌد فشار تو شما خواستٌم نمی. نشد كه دادٌم هاٌی وعده شما به ما  ببخشٌد؛ رو ما! مردم : كرد اظهار مردم به خطاب گداز و

 به انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت از نقل به 99 فتنه نشٌن لندن متهم به منتسب ساٌت توسط وی سخنان تحرٌؾ

 .شد مواجه فتنه حامً بٌگانه هاي رسانه استقبال با سرعت

 و آفرٌنً جنجال به ها، خبرگزاري از ٌکی با وگو گفت در انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت بعد روز ٌک

 در رمضان مبارک ماه سوم و بٌست شب احٌای مراسم در اظهاراتش تحرٌؾ به اقدام كه ضدانقالب هاي ساٌت پراكنً دروغ

  داد نشان واكنش بودند، كرده ها همدانً حسٌنه

 عذرخواهً دلٌل: افزود است، نبوده اسالمً انقالب از ندامت قدر، شب مراسم در سخنانش از منظورش اٌنكه به اشاره با وي

 .اسالمً انقالب نه است بوده دولت باطن در انحرافً  جرٌان و ها حجابً بً بحث مردم، از بنده

 اطالعٌه توجه جالب اقدامی در شود می اداره وی دفتر توسط که انصارٌان حسٌن شٌخ رسانی اطالع پاٌگاه تکذٌبٌه اٌن از پس

 و مصاحبه هٌچگونه انصارٌان استاد حضرت اخٌر روزهاي در وخصوصا رمضان مبارك ماه در که كرد صادر شرح اٌن به اي

 در كه است مطالبً عٌنا رمضان سوم و بٌست قدر شب در استاد وسخنان اند نداشته آنها وخبرنگاران ها رسانه با رسمً گفتگوي

 .باشد نمً تاٌٌد مورد آن با مؽاٌر مطلب هر و است آمده اٌشان ساٌت

 به منتسب را تکذٌبٌه اٌن اٌنکه تر جالب و کرد منتشر را تکذٌبٌه اٌن هماهنگ اقدامی در فٌلترٌنگ بٌن معلق آٌنده ساٌت بالفاصله

 !فٌلم+ سخنانش دروؼٌن تكذٌب به انصارٌان حسٌن شٌخ صرٌح واكنش: نوشت و کرد انصارٌان حسٌن شٌخ استاد

 فتنه های ساٌت که کرد اعالم دٌگر بار قدس روز راهپٌماٌی مراسم در انصارٌان حسٌن شٌخ امروز صبح که بود حالی در اٌن

 .نٌست پشٌمان انقالب از او و اند کرده وی سخنان تحرٌؾ به اقدام گر

 استاد نزدٌکان از ٌکی توسط کند مصاحبه انصارٌن حسٌن شٌخ با داشت قصد که خبرنگاران از ٌکی نٌز گذشته روز است گفتنی

 .شد منع( الؾ-الؾ) نام به انصارٌان

 که طوری به داشتند تقلٌد عظام مراجع و علما سخنان تحرٌؾ در وافری تالش گر فتنه های ساٌت 99 فتنه اٌام در اٌن از پٌش

 .داشتند رهبری و نظام با ضدٌت در اٌشان از مواضعی پوشش در سعی

 عظٌم عالم اٌن سخنان تحرٌؾ جهت در نٌز آٌنده ساٌت و انصارٌان حسٌن شٌخ رسانی اطالع پاٌگاه اقدام اٌن رسد می نظر به

 .باشد الشان

  

    

 

 

 

 



 نت حوزه

39/63/06 

 حسٌنی حماسه علمی کنگره به گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام

  

  فرنقی هللا خلٌل مٌرزا هللا آٌت مرحوم: کرد تصرٌح حسٌنی حماسه علمی کنگره به پٌامی در گلپاٌگانی صافی هللا آٌت حضرت

 .داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در ی کمره

 : است شرح اٌن به پٌام متن

  الرحٌم الرحمن هللا بسم  

ث الا »   ةا  م  لِم  ةا  ک  ب  ٌِّ ة   ط  ر  ش ج  ة   ک  ب  ٌِّ ا ط  ابِت   أ ْصل ه  ا ث  ه  ف ْرع  اِء، فِی و  م  ا ت ْإتِی السَّ ل ه  ا بِإِْذنِ  ِحٌن   ک لَّ  أ ک  ه  بِّ   «ر 

 قطب مقّدس محضر به والثناء الّتحٌة آالؾ علٌها الزهراء فاطمة طاهره صدٌقه حضرت مظلومانه شهادت تعزٌت و تسلٌت با  

ٌّة حضرت امکان عالم  . السالم علٌهم البٌت اهل دوستداران و شٌعٌان همه به و الفداء له العالمٌن ارواح االعظم هللا بق

 تمجٌد و مدح اوصاؾ عالٌترٌن به شرٌفه آٌه اٌن در که ای طٌبه شجره پاٌدار و ثابت های نمونه و درخشان مصادٌق مٌان در  

 و ذّرات از عالم اجزای همه نٌست، ممکن باشد می ما اختٌار در که کلماتی و الفاظ با آن توصٌؾ که دارد وجود مصادٌقی شده

 اما هستند هللا کلمة کرسی، و عرش و انس و جنّ  و مالئکه و کهکشانها و ها منظومه و آسمان و زمٌن و باران قطرات و اتم

 و جنبه چه هر و سجادٌه صحٌفه بر البالؼه، نهج بر مجٌد، قرآن بر آسمانی؛ صحؾ بر اولٌاء و انبٌاء بر طٌبه ی کلمه اطالق

 طٌبه شجره» به کرٌم قرآن در که کلمات اٌن مٌان در. دارد ملکوتی مافوق و ربوبی جلوه و دٌگر معنائی دارد الهی خاصّ  شؤن

ٌّبه ی خمسه آنها از و باشند می السالم علٌهم معصوم چهارده حضرات شده توصٌؾ «السماء فی فرعها و ثابت اصلها  و ط

ٌّة حضرت و سلّم و آله و علٌه هللا صلّی اکرم رسول شخص باألخص  و وٌژه کلمات الفداء له العالمٌن ارواح المهدی موالنا هللا بق

 . باشند می اسمه عزّ  و عظمته جلّت تعالی حقّ  حضرت خاّصه

  األقوی بالسبب أخراه فی تمسک مخلصا الودّ  اصفاهم من القوم هم  

  تتلی آٌاتهم و ت روی محاسنهم مناقباا  العالمٌن فاقوا القوم هم  

ٌّبات کلمات اٌن از السالم علٌه الحسٌن عبدهللا أبی موالنا اإلباء اهل رأس و الشهداء سٌد حضرت         الهی معانی به مشحون ط

 آن اصحاب و فرزندان و بٌت بلکه است اآلٌات أعظم و الکلمات أعلی حضرت آن شخص تنها نه و است وحٌانی عظٌمه حقاٌق و

 آن رفٌعه درجات و شئون و وجود عرض و هللا کلمات اٌن ظهور روز عاشورا روز بودند، نمونه هللا کلمة همه حضرت

 .. است، بزرگواران

 علٌه سٌدالشهداء شخص شد، نخواهد ظاهر نٌز آن مثل روزی و دهد نمی نشان را هللا کلمات از ظهور اٌن و روز اٌن مثل تارٌخ

 و رضوان و جّنات و بهشت بلکه جهان آٌندة ادوار و اعصار و آسمان و زمٌن به افشانی نور مرکز کلمات اٌن مٌان در السالم

ٌّبه ی شجره است نوراالنوار  بود آدم و عالم اٌن در قبل عوالم از آن رٌشه و اصل ولی شد ؼرس عاشورا روز در ظاهر به که ط

 هزاران است، خاص و عام استفاده مورد و افزونتر بروز روز بعد و بعد اعصار و ما عصر و روز آن در هاٌش مٌوه و ثمراتش

 نوشتند بود السالم علٌه سٌدالشهداء مبارک وجود آن اعظم که عظٌمه کلمات اٌن توصٌؾ در شعر و مقاله و کتاب مٌلٌونها بلکه و

 . گوٌند می همه و سراٌند می و گوٌند می و نوٌسند می و مسرورند و سرودند و گفتند و

  آمد عبارت کاندر هزاران از است حرفی گفتند ٌار وصؾ کز نهاٌت بی شرح اٌن  

 در و باشد می ها عزاداری و ها خوانی روضه و ها سخنرانی و اشعار همٌن و مقاالت و کتابها همٌن طٌبه کلمه مصادٌق از  

ٌّبه کلمه خود که حال عٌن  . است عاجز آن توصٌؾ از زبان که هستند ای نورٌه طٌبه کلمه آن ثمرات اند، ط

 واقعه القدر جلٌل نوٌسندگان و نامدار مإلفان بٌن در و گردٌد ناٌل افتخار اٌن شرؾ به ما عصر در که هاٌی شخصٌت از ٌکی  

 بود ی کمره فرنقی هللا خلٌل مٌرزا حاج آقای هللا آٌت متّتبع محقق و جلٌل عالم مرحوم رساند ثبت به را خود نام عاشورا بزرگ

 ٌک و داشت خاصّ  خلوص السالم علٌه حسٌنی البٌان قوٌم آستان به خدمت و السالم علٌهم بٌت اهل به ارادات و والٌت در که

 دردسترس و کمٌاب هاٌش نسخه که نفٌس کتاب اٌن. نمود جاودان را خود نام و گذاشت ٌادگار به شجاعت عنصر بنام کتاب دوره

 خوانساری انصارٌان حسٌن شٌخ حاج آقای والمسلمٌن االسالم حجة جناب توانا خطٌب هّمت با بحمدهللا نداشت قرار عالقمندان

 دارالمعارؾ مإسسه محترم اعضاء و اٌشان به را عالی توفٌق اٌن حقٌر. گردٌد طبع تجدٌد شاٌسته و جالب بطرز تؤٌٌداته دامت

 . الطاهرٌن آله و محّمد بحقّ  الورود ٌوم السالم علٌه الحسٌن شفاعة ارزقنا اللّهم. نماٌم می عرض تبرٌک الشٌعی

  0ٖٕٔ/االولی جمادی/ٕٔ  

  صافی هللا لطؾ

 اهل علوم جهانی مرکز در تقلٌد مراجع از گلپاٌگانی صافی هللا آٌت پٌام با امروز صبح حسٌنی حماسه علمی کنگره است، گفتنی  

 .شد آؼاز قم السالم علٌهم بٌت

  



 

 نٌوز حوزه

39/63/06 

  شٌعی دارالمعارف مؤسسه مدٌر

  عاشوراست مکتب به وابسته اسالم حٌات  

 

 

 اسالمی های ارزش و فرهنگ دٌن، ضروری نٌاز: گفت الشٌعی، دارالمعارؾ موسسه مدٌر  

 .  است( ع)حسٌن امام و عاشورا مکتب به محققانه و عالمانه البته و همٌشگی توجه خود، حٌات ادامه برای است نٌازمند 

 در شٌعی، دارالمعارؾ مإسسه همت به که حسٌنی حماسه علمی کنگره در امروز صبح پٌمان، آٌت حوزه، خبر مرکز گزارش به

 های ارزش و فرهنگ دٌن، ضروری نٌاز: داشت اظهار شد، برگزار قم( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز های هماٌش سالن

 .است( ع)حسٌن امام و عاشورا مکتب به محققانه و عالمانه البته و همٌشگی توجه خود، حٌات ادامه برای ما اسالمی

 امام حرکت مختلؾ ابعاد و عاشورا  حادثه به تر عمٌق توجه به نٌاز روز به روز کنٌم، می مشاهده تارٌخ طول در: افزود وی

 .است شده بٌشتر بسٌار ما زمان و عصر در نٌاز اٌن البته است؛ شده بٌشتر( ع)حسٌن

 آن درباره چه هر ،(ع)حسٌن امام نهضت و عاشورا حادثه ناپذٌر وصؾ عظمت دلٌل به: گفت الشٌعی، دارالمعارؾ مإسسه مدٌر

 .است شده کار کم شود، کار

 در و برگزار عصر و صبح نوبت دو در کنگره اٌن: ساخت خاطرنشان حسٌنی، حماسه علمی کنگره برگزاری به اشاره با وی

 .شود می ارائه محققان توسط علمی مقاله9 دانشگاه، و حوزه برجسته های شخصٌت سخنرانی بر عالوه آن طول

 «شجاعت عنصر» از رونماٌی*

 مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم علمی آثار از که «شجاعت عنصر» جلدی9 مجموعه از مراسم اٌن در که اٌن بٌان با پاٌان در پٌمان

 محقق شاٌد و باٌد که طور آن و کنون تا شٌعی عالمان ارزشمند آثار بررسی: گفت شود، می رونماٌی است، ای کمره کوه خلٌل

 و تن دو  هفتاد شجاعت عنصر" کتاب انصارٌان، حسٌن شٌخ المسلمٌن و االسالم حجت روزی شبانه های تالش با اما است، نشده

 چٌستی پٌرامون توصٌفی و تارٌخی تحلٌلی های موسوعه نظٌرترٌن کم از ٌکی که ای کمره علی مٌرزا هللا آٌت مرحوم" تن ٌک

 . شد عرضه و احٌا است، آن آثار و نتاٌج و عاشورا قٌام فلسفه و اهداؾ و چراٌی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خٌز خبر

33/63/06 

  حوزوي؛ هاي شخصٌت حضور با

 شود مً برگزار قم در( ع)حسٌنً حماسه کنگره

 

  جهانً مرکز و پژوهان دٌن دبٌرخانه همکاري با و الشٌعً دارالمعارؾ مإسسه سوي از حسٌنً حماسه علمً کنگره

 . شود مً برگزار قم در جاري سال ماه فروردٌن 9ٕ( ع)بٌت اهل علوم

  به اشاره با خبري نشستً در( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري گزارش به

  تفسٌر عاشورا، حادثه بٌشتر هرچه تبٌٌن هدؾ با حسٌنً حماسه کنگره: داشت اظهار کنگره اٌن برگزاري اهداؾ

 . گردد مً برگزار جهانٌان براي توحٌدي نهضت و واقعه اٌن حکٌمانه و عالمانه

 علوم عرصه در فعال پژوهشگران از فراخوانً اعالم با پٌش سال دو از شٌعً دارالمعارؾ مإسسه: افزود صاحبً محمدجواد

 از و شد ارسال کنگره دبٌرخانه به مقاله هزار 0 از بٌش راستا اٌن در که کرد مقاله ارائه به دعوت عاشوراپژوهً وٌژه به دٌنً

 . شد خواهد منتشر کتابً قالب در برتر مقاالت که ٌافت راه دوم مرحله به مقاله ٕٓٓ تعداد اٌن

 موضوعاتً حوزوي پژوهشگران و اساتٌد به درٌافتً، مقاالت اٌن کنار در اٌنکه به اشاره با حوزه، مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 کردن پٌدا دنبال به مقاالت اٌن: داشت بٌان رسٌد، کنگره دبٌرخانه به ارزشمند مقاله ٕٓ راستا اٌن در که شد ارائه نٌاز مورد

 . است عاشورا واقعه وٌژه به تشٌع، مکتب پٌرامون هاي پرسش و شبهات به تخصصً و کامل هاًٌ پاسخ

 خو شٌعٌان رسوم و آداب با عاشورا  :داشت ابراز  فرهنگ، ٌک عنوان به عاشورا درباره پژوهش ضرورت بر تؤکٌد با وي

 هاي جنبه و کرد نگاه فرهنگ عنوان به عاشورا به باٌد عرصه اٌن در رو اٌن از است؛ کرده تولٌد را اي وٌژه آٌٌن و گرفته

 . نمود بررسً را آن مختلؾ

 دارد که جامعٌتً به توجه با و باشد مً نٌز زندگً برنامه و اٌدئولوژي بودن، فرهنگ بر عالوه عاشورا: داد ادامه شصاحبً

 . باشد مختلؾ هاي زمان در ها انسان تمامً براي زندگً درس و برنامه تواند مً

 از سال ٖٓٓٔ از بٌش اٌنکه به توجه با: کرد خاطرنشان نهضت، اٌن تارٌخً عرصه در عاشوراپژوهً دانستن ضروري با وي

 . شود عاشورا تارٌخ وارد نارواًٌ موارد و تحرٌفات که است طبٌعً شراٌط اٌن در گذرد، مً عاشورا واقعه

 و شده عرصه اٌن وارد باٌد پژوهشگران که است بزرگً کار ها پٌراٌه و تحرٌفات از تارٌخ اٌن پاکسازي: داد ادامه صاحبً

 . باشند داشته ارزشمندي تخصصً و علمً کارهاي

 بررسً مورد نٌز سٌاسً و اجتماعً جنبش نظر از عاشورا مقاالت، اٌن در: كرد خاطرنشان حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر

 . است گرفته قرار

 عرصه در که است شخصً( ره)اي کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت: داشت ابراز خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 اٌن از دهد؛ انجام شٌعه براي عرصه اٌن در را سنگً  گران خدمات توانسته و است داده انجام ارزشمندي کارهاي عاشوراپژوهً

 . شد خواهد تجلٌل اٌشان هاي تالش از( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره برگزاري روز در رو

 جهانً مرکز مطهري شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ کنگره اٌن: گفت کنگره اٌن برگزاري نحوه تشرٌح در همچنٌن صاحبً

 . شد خواهد برگزار عصر و صبح نوبت دو در  بٌت اهل علوم

 کنگره در: گفت اندٌشمندان، حضور با تخصصً مٌزگرد برگزاري به اشاره با همچنٌن وي حوزه، خبر مركز گزارش اساس بر

 خلٌل مٌرزا هللا آٌت فرزند و انصارٌان  حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت جهرمً، کرٌمً هللا آٌت( ع)حسٌنً حماسه علمً

 . نمود خواهند سخنرانً( ره)اي کمره

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز رجا

39/63/06 

 بود خواهد روشن قٌامت تا حسٌنً حماسه نور

 

 هجوم، هٌچ با قٌامت روز تا حسٌنً حماسه نور: گفت حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 .نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، 

 هدؾ با كه حسٌنً حماسه علمً كنگره در انصارٌان حسٌن االسالم حجت فارس، گزارش به

 زمٌن عراق در: داشت اظهار شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانً مركز در اي كمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مقام از تجلٌل 

 آب كه كرد انتخاب سدي ساختن براي را كربال تعالً خداوند و است تر نزدٌك درٌا سطح به كشور اٌن هاي زمٌن تمام از كربال

 .كند سرازٌر سد اٌن پشت از را خود نهاٌت بً كرم و احسان رحمت،

 .بود نظٌر بً عالم تمام در نور تولٌد در كه است( ع) عبدهللا ابً وجود مولد هاي توربٌن اٌن راس در: داد ادامه وي

 با هستً عالم در نظٌر بً توربٌن اٌن گذاشتن كار و عاشورا از بعد تعالً خداوند: داشت بٌان حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 را بشر حٌات ظلمانً شب كه شد تولٌد برقً و كرد سرازٌر توربٌن اٌن روي را خود ؼفران احسان و رحمت تر تمام هرچه فشار

 .كرد نورانً روز به تبدٌل

 .بود شده نابود خدا انبٌاي زحمات تمام افتاد، نمً كار به حق لطؾ و رحمت آب با كربال هاي توربٌن اگر: كرد اذعان انصارٌان

 هٌچ با قٌامت روز تا كه كرد عمل قوي نور تولٌد در آنچنان او احسان و خدا رحمت فشار شدت اثر بر كه نوري: كرد اضافه وي

 روشناًٌ و شده هللا به اضافه نور اٌن: داشت ابراز انصارٌان. نٌست شدنً خاموش كفرآمٌز كتاب و مقاله وسوسه، ترفند، هجوم،

 .نٌست شدن خاموش قابل و كند مً كسب آنجا از را خود

 اسالمً جوامع و شٌعً جوامع در فكري بٌداري اٌن متوجه دشمن كه است سالً چند: افزود حسٌنً حماسه علمً كنگره رئٌس

 تصمٌم دادند، تشكٌل كه هاًٌ پرونده در بنابراٌن كرده پٌدا درخشش كربال از كه است نوري آن بٌداري اٌن منبع كه فهمٌده و شده

 .بٌاورند مٌدان به را خود امكانات تمام اند گرفته

 تعطٌلً و جامعه از فرج انتظار و اٌشان نهم فرزند آمدن امٌد گرفتن جامعه، از سٌدالشهدا گرفتن درصدد آنها: داشت بٌان وي

 .كند خاموش را خورشٌد خواهد مً كه داند مً دهان فوت به شبٌه را آنها كار مجٌد قرآن اما هستند عبدهللا ابا مجالس تمام

 كربال از كه نوري كه است روشن اي كمره خلٌل مٌرزا حاج آثار مالحظه با: داشت اذعان خود سخنان ادامه در انصارٌان

 .دٌد شجاعت عنصر كتاب در را آن توان مً و كرد طلوع اٌشان وجود در برخاسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شبستان خبرگزاري

39/63/06 

  شد منتشر' حسٌنی حماسه' کنگره برگزٌده مقاالت

 

 به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت ارائه از حسٌنی، حماسه علمی کنگره علمی دبٌر ا

 . داد خبر کنگره اٌن در صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه 

 در( فروردٌن9ٕ)امروز حسٌنی، حماسه علمی کنگره علمی دبٌر صاحبی جواد محمد قم، از شبستان خبرگزاری گزارش به

 مٌرزا حاج هللا آٌت شجاعت عنصر جلدی هشت آثار رونماٌی و مقام از تجلٌل هدؾ با که حسٌنی حماسه علمی کنگره حاشٌه

 اندٌشه: کرد تصرٌح خبرنگاران با گفتگو در شد، برگزار( ع)بٌت اهل علوم جهانی مرکز اجتماعات سالن در( ره)ای کمره خلٌل

 موسسه و الشٌعی دارالعرفان تحقٌقاتی علمی مرکز و الشٌعی دارالمعارؾ موسسه توسط حسٌنی حماسه علمی کنگره برپاٌی

 از نٌز آن علمی هٌئت و گرفت شکل انصارٌان حسٌن شٌخ حاج اشراؾ با و پژوهشی مراکز برخی همکاری با هداٌت اسالمی

 .شدند تشکٌل محققان و اساتٌد

 درباره محور ٖٓ طرح با 96ٖٔ سال در کنگره اٌن فراخوان: داشت ابراز ملی، سطح در کنگره فراخوان به اشاره با وی

 اسالمی های پژوهشگاه و کشور های دانشگاه و علمٌه های حوزه پژوهشی و علمی مراکز برای( ع)سٌدالشهدا قٌام و نهضت

 .شد ارسال

 0ٕٓ تعداد: گفت آمد، عمل به آن از خوبی استقبال فراخوان، انتشار از پس اٌنکه بٌان با حسٌنی، حماسه علمی کنگره علمی دبٌر

 سپرده برجسته اساتٌد و محققان به معٌن موضوعات در مقاله ٕٓ درٌافتی، مقاله 0ٕٓ بر عالوه و رسٌد کنگره دبٌرخانه به مقاله

 .است نظٌر کم خود نوع در علمی محتوای و موضوع حٌث از که شد

 به مربوط موضوعات با برگزٌده مقاالت: داشت اظهار و داد خبر حسٌنی حماسه کنگره برگزٌده مقاالت انتشار از صاحبی،

 می ارائه عاشورا حماسه علمی کنگره در که رسٌده چاپ به صفحه 2ٓٓ در ٌارانش و( ع)حسٌن امام قٌام و عاشورا روز حماسه

 .شد خواهد عرضه حسٌنی حماسه وبگاه در آنها از شماری و شود

 های کتاب مقاالت، بر عالوه: داشت اظهار حسٌنی، حماسه کنگره در ای کمره هللا آٌت موسوعه از رونماٌی به اشاره با وی

 از پس و شد احٌا( ره)ای کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت مرحوم ارزنده اثر" عاشورا روز و شب ٌک" و" شجاعت عنصر"

 .شد حسٌنی حماسه کنگره در رونماٌی آماده و رسٌد چاپ به نفٌس طور به مجلد 8 در وٌراستاری و تحقٌق و پژوهش

 فنی فهارس کتاب هشتم جلد قالب در" شجاعت عنصر" شرٌؾ کتاب احٌای در: داد ادامه حسٌنی، حماسه علمی کنگره علمی دبٌر

 ها، مکان قباٌل، اشخاص، اعالم معصومٌن، و انبٌا زٌارات، و ادعٌه رواٌات، آٌات، های قسمت در مرکز تحقٌقات واحد در آن

 .شد تهٌه فارسی اشعار و عربی اشعار

 .شد تجلٌل برتر پژوه عاشورا عنوان به ای کمره هللا آٌت مرحوم شخصٌت از هماٌش اٌن در است، گفتنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارسی خبر

33/63/06 

  حوزوي؛ هاي شخصٌت حضور با

  شود مً برگزار قم در( ع)حسٌنً حماسه کنگره

 

 دبٌرخانه همکاري با و الشٌعً دارالمعارؾ مإسسه سوي از حسٌنً حماسه علمً کنگره

 . شود مً برگزار قم در جاري سال ماه فروردٌن 9ٕ( ع)بٌت اهل علوم جهانً مرکز و پژوهان دٌن 

  خبري نشستً در( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر ،(اٌسنا)اٌران دانشجوٌان خبرگزاري گزارش به

 تفسٌر عاشورا، حادثه بٌشتر هرچه تبٌٌن هدؾ با حسٌنً حماسه کنگره: داشت اظهار کنگره اٌن برگزاري اهداؾ به اشاره با

 . گردد مً برگزار جهانٌان براي توحٌدي نهضت و واقعه اٌن حکٌمانه و عالمانه

 علوم عرصه در فعال پژوهشگران از فراخوانً اعالم با پٌش سال دو از شٌعً دارالمعارؾ مإسسه: افزود صاحبً محمدجواد

 از و شد ارسال کنگره دبٌرخانه به مقاله هزار 0 از بٌش راستا اٌن در که کرد مقاله ارائه به دعوت عاشوراپژوهً وٌژه به دٌنً

 . شد خواهد منتشر کتابً قالب در برتر مقاالت که ٌافت راه دوم مرحله به مقاله ٕٓٓ تعداد اٌن

 موضوعاتً حوزوي پژوهشگران و اساتٌد به درٌافتً، مقاالت اٌن کنار در اٌنکه به اشاره با حوزه، مذاهب و ادٌان انجمن مدٌر

 کردن پٌدا دنبال به مقاالت اٌن: داشت بٌان رسٌد، کنگره دبٌرخانه به ارزشمند مقاله ٕٓ راستا اٌن در که شد ارائه نٌاز مورد

 . است عاشورا واقعه وٌژه به تشٌع، مکتب پٌرامون هاي پرسش و شبهات به تخصصً و کامل هاًٌ پاسخ

 خو شٌعٌان رسوم و آداب با عاشورا  :داشت ابراز  فرهنگ، ٌک عنوان به عاشورا درباره پژوهش ضرورت بر تؤکٌد با وي

 هاي جنبه و کرد نگاه فرهنگ عنوان به عاشورا به باٌد عرصه اٌن در رو اٌن از است؛ کرده تولٌد را اي وٌژه آٌٌن و گرفته

 . نمود بررسً را آن مختلؾ

 دارد که جامعٌتً به توجه با و باشد مً نٌز زندگً برنامه و اٌدئولوژي بودن، فرهنگ بر عالوه عاشورا: داد ادامه صاحبً

 . باشد مختلؾ هاي زمان در ها انسان تمامً براي زندگً درس و برنامه تواند مً

 از سال ٖٓٓٔ از بٌش اٌنکه به توجه با: کرد خاطرنشان نهضت، اٌن تارٌخً عرصه در عاشوراپژوهً دانستن ضروري با وي

 . شود عاشورا تارٌخ وارد نارواًٌ موارد و تحرٌفات که است طبٌعً شراٌط اٌن در گذرد، مً عاشورا واقعه

 و شده عرصه اٌن وارد باٌد پژوهشگران که است بزرگً کار ها پٌراٌه و تحرٌفات از تارٌخ اٌن پاکسازي: داد ادامه صاحبً

 . باشند داشته ارزشمندي تخصصً و علمً کارهاي

 بررسً مورد نٌز سٌاسً و اجتماعً جنبش نظر از عاشورا مقاالت، اٌن در: كرد خاطرنشان حسٌنً حماسه علمً کنگره دبٌر

 . است گرفته قرار

 عرصه در که است شخصً( ره)اي کمره خلٌل مٌرزا حاج هللا آٌت: داشت ابراز خود سخنان از دٌگري بخش در وي

 اٌن از دهد؛ انجام شٌعه براي عرصه اٌن در را سنگً  گران خدمات توانسته و است داده انجام ارزشمندي کارهاي عاشوراپژوهً

 . شد خواهد تجلٌل اٌشان هاي تالش از( ع)حسٌنً حماسه علمً کنگره برگزاري روز در رو

 جهانً مرکز مطهري شهٌد سالن در ماه فروردٌن 9ٕ کنگره اٌن: گفت کنگره اٌن برگزاري نحوه تشرٌح در همچنٌن صاحبً

 . شد خواهد برگزار عصر و صبح نوبت دو در  بٌت اهل علوم

 کنگره در: گفت اندٌشمندان، حضور با تخصصً مٌزگرد برگزاري به اشاره با همچنٌن وي حوزه، خبر مركز گزارش اساس بر

 خلٌل مٌرزا هللا آٌت فرزند و انصارٌان  حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت جهرمً، کرٌمً هللا آٌت( ع)حسٌنً حماسه علمً

 . نمود خواهند سخنرانً( ره)اي کمره

 

  

  

 

 

 

 

 



 دادنا تحلٌلً خبري پاٌگاه

39/63/06 

 نژاد احمدی از انصارٌان حسٌن شٌخ شدٌد گالٌه

 

  

 تکبٌر بانگ و خواهی اسالم شعار برای ٌمن و تونس و لٌبی و بحرٌن مسلمانان که شراٌط اٌن در: شده عنوان ادامه در همچنٌن

 تخت در نوروز بهانه به سرور و جشن کردن برپا و کشورها دٌگر سران از دعوت رسند، می شهادت به و کشٌده خون به

 می تداعی اذهان در را پهلوی نامشروع های جشن و است، اسالمی تکلٌؾ منافی و دٌنی رسالت مؽاٌر تهران، و شٌراز جمشٌد

 . کند

 . کرد انتقاد تهران در نوروز جشن برگزاری از جمهور رئٌس به ای نامه طی انصارٌان حسٌن استاد: دادنا

 گرامی رسول سخنان و کرٌم قرآن تعالٌم براساس: است آمده شده نوشته نژاد احمدی به خطاب که نامه اٌن در مشرق، گزارش به

 حدٌث. است مسلمان هر برای واجب فرٌضه و شرعی تکلٌؾ مظلومان حماٌت و دستگٌری و مسلمٌن امور به اهتمام اسالم

 به نسبت تا دارد می آن بر را ما همه «بمسلم فلٌس المسلمٌن بامور ٌهتم وال اصبح من» مضمون با کافی اصول در نبوی شرٌؾ

 شوند، می عام قتل عربی کشورهای در انگلٌس و آمرٌکا سرسپرده حاکمان توسط که سنی و شٌعه مسلمانان مظلومٌت فرٌاد

 .باشٌم داشته تری قاطع های واکنش

 تکبٌر بانگ و خواهی اسالم شعار برای ٌمن و تونس و لٌبی و بحرٌن مسلمانان که شراٌط اٌن در: شده عنوان ادامه در همچنٌن

 تخت در نوروز بهانه به سرور و جشن کردن برپا و کشورها دٌگر سران از دعوت رسند، می شهادت به و کشٌده خون به

 می تداعی اذهان در را پهلوی نامشروع های جشن و است، اسالمی تکلٌؾ منافی و دٌنی رسالت مؽاٌر تهران، و شٌراز جمشٌد

 .کند

 در مظلوم شهٌدان های خانواده با همدردی حساس، شراٌط اٌن در رود می انتظار: کرد اضافه نامه اٌن در انصارٌان استاد

 کشته اجساد کنار در است قرار که هاٌی جشن و داده ترجٌح عاطفه فاقد و درد بی سران برخی دلخوشی بر را اسالمی کشورهای

 مبارزان دلداری و همبستگی به سرور و جشن جای به و گردد لؽو شود برگزار نوروز بهانه به مظلوم و دفاع بی شدگان

 های برنامه از را خود مندی گالٌه و نگرانی مردم مختلؾ اقشار از دلسوز و مإمن افراد روزها اٌن. بپردازٌم جهان مسلمانان

 .دهٌم انعکاس را نگرانی اٌن که خواهند می ما از و نموده ابراز نوروز جشن برای دولت شده تدارک

 در و اسالمی اٌران در که اسپانٌاٌی حجاب بی خبرنگار با اخٌر مصاحبه از را خود تؤسؾ همچنٌن: است آمده نامه اٌن پاٌان در

 انجام مصاحبه اٌن در که اسالمی قوانٌن نقض و الهی اوامر به توجهی بی از و نموده ابراز است شده انجام اسالمی دولت مرکز

 . نگردد تضٌٌع جهانٌان خوشاٌند و سٌاسی مصالح پای به دٌن، های ارزش بر پاٌداری رود می انتظار. دارم شدٌد گالٌه شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صراط تحلٌلً خبري پاٌگاه

30/33/06 

 گوٌٌد؟  مى چه دنٌا اٌن در آخوندها شما

 

  

 آٌند، مى بٌرون زمٌن از كه ها گندم ؼذا، هاى لقمه ائمه، انبٌا، مالئكه، كه هستند كسانى تقوا اهل برنا، از نقل به صراط گزارش به

 خدا از همه! كنٌد نگاه الهى آثار به. همه ها،  هندوانه ها، عدس لوبٌاها، نخودها، كنند،  مى دعا كشند، مى را آرزوٌشان همه

 .ببر جا همان را ما هستى؟ كجا تو بده، قرار خودت جاى را ما جاى ببر، خودت خوب بندگان دهان در را ما! الهى: خواهند مى

 .است شما دنبال عالم گردند، مى شما دنبال دارند در به در طٌبه ارواح و ها نعمت

 محبوب دٌدن انتظار در شٌعه

" هداٌت وسائل" درباره خود اخالق درس چهارم و بٌست جلسه ادامه در انصارٌان حسٌن شٌخ استاد والمسلمٌن االسالم حجت

لِى: » گوٌند مى ما به مردن لحظه: دارم قرآنى سند: گوٌد می ـِدى فِى ف اْدخ   .هستند شما دنبال آنها( ٔ«) ِعب 

 (ٕ«) آخركم بؤّولكم   ٌنتظر فانما: » گوٌد مى البالؼه نهج در السالم علٌه على امام

 منتظر ما. آٌٌد مى ما پٌش السالم علٌهم بٌت اهل شما وقت چه كه است برزخ درب به چشممان شدٌم، بعد عالم وارد و مردٌم كه ما

 .هستٌم شما

 السالم علٌه زمان امام ٌاران رجعت

 گرٌه چرا: گفت كرد، مى گرٌه سرش باالى شخصى رفت، مى دنٌا از داشت عبدالعظٌم حضرت حرم نزدٌك بافقى تقى محمد شٌخ

 السالم علٌه زمان امام كه بودم در به چشم كه است عمرى ٌك من كنى؟ مى گرٌه تو كه بروم خواهم مى كجا من مگر كنى؟ مى

 .نٌامد بٌاٌد،

 به و آٌم مى بٌرون قبر از من شد، بلند مكه از كه السالم علٌه زمان امام صداى كنٌد، دفن مرا وقتى: گوٌند نمى ما معارؾ مگر

 كنى؟ مى گرٌه چرا روم، مى سراؼش

 دارم و ندٌدم را شما دوازدهمى: گفت است؟ شده چه: فرمود كرد، مى گرٌه پٌرمردى بودند، نشسته السالم علٌه صادق امام

 .مٌرم مى

 دلت اگر شد، بلند كه ما دوازدهمى صداى خوابانند، مى را تو عروسى، اول شب عروس عٌن قبر در ندارد، ؼصه: فرمود

 .بٌا دوباره و باش او با. گرداند برمى را تو خدا بخواهد،

 .است تقوا آثار از همه ها اٌن. آنها دنبال ما نه دوند، مى ما دنبال گندم و خرما. است ما انتظار به عالم

 دٌن بى شخص و مجلسى عالمه

 است، دٌنى بى آدم خٌلى دارم، همساٌه ٌك ما خانه دٌوار به دٌوار! جان آقا: گفت مجلسى تقى محمد مال عالمه مبارك محضر به

 كنم؟ چه بدهم، آشتى خدا با را او كه ندارم هم زبانى ندارم، هم پول كنم، عوض توانم نمى هم را جاٌم كنم؟ چه

 .نه ٌا آٌد مى دانم نمى: گفت بزنم، حرؾ او با كلمه دو آٌم، مى هم من كنى، دعوتش توانى مى شب ٌك ببٌن: فرمود

 صبح، تا شلوؼى و مطرب و آواز جلسه اٌنجا شب هر شما هستٌم، شما همساٌه ما! ببخشٌد: گفت مسلك الت شخص آن به آمد

 .بٌاورٌد تشرٌؾ ما خانه به شام شب ٌك اما نٌستٌم، مزاحمتان كه ما البته

 و خوانم مى را نمازم من: فرمود آٌد، مى شب فردا! آقا: گفت و( مجلسی عالمه خدمت)آمد آٌم، مى شب فردا ندارد، عٌبى: گفت

 .آٌم مى

 دٌن بى شخص با مجلسى عالمه مالقات

 چه براى را اٌن كه شد هم در اخمهاٌش افتاد، تقى محمد مال به چشمش آمد، چاقوكش و قلدر الت، آن نشست، و آمد اٌشان زودتر

 اى؟ كرده دعوت

: فرمود آرام خٌلى مجلسى مرحوم سإال، ٌك: گفت بعد كرد، سكوت داد، تكٌه و نشست گوشه ٌك و آمد علٌكى، نه و سالمى نه

 گوٌٌد؟ مى چه دنٌا اٌن در آخوندها شما: گفت بپرسٌد،

 

 

 

 



 استار مٌهن اٌنترنتً پاٌگاه

39/60/06 

 اختالس از انصارٌان حسٌن شٌخ شدٌد انتقاد

 

 

 ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ: اٌلنا

 به دادن خبر در: گفت او. گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر دارٌم؟

 دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او.گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ ملت

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و ملت به دادن خبر در که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر: گفت انصارٌان حسٌن شٌخ

 مسلمان: گفت «مسلمان» تعرٌؾ در اکرم پٌامبر از رواٌتی به اشاره با ٌزد حظٌره مسجد در شب شنبه انصارٌان حسٌن شٌخ

 .نبٌنند ضرر و آسٌب و بوده امان در او زبان و دست از مسلمانان تمامی که است کسی واقعی

 هستند؟ واقعی مسلمان نفر چند کشورمان در مسلمان مٌلٌون 6ٓ از دٌد باٌد مالک، اٌن با: داد ادامه وی

 و آٌد می کاؼذ روی بر دٌگران علٌه ناحق به هاٌی دست چه کنٌد حساب شما: گفت خود مطلب اٌن توضٌح در شهٌر خطٌب اٌن

 اسناد هاٌی دست چه. گٌرند می رشوه کنند، می اختالس کنند، می سرقت هاٌی دست چه. کنند می امضاء ناحق به که هاٌی دست چه

 .دزدند می روشن روز در مٌلٌارد هزار مٌلٌارد هزار و کنند می درست قالبی

 .زنند می کتک ناحق به را مردم و شوند می بلند مردم روی ناحق به هاٌی دست چه: داد ادامه او

 .کنند می فروشی کم و کنند می تقلب اجناس در هاٌی دست چه: گفت انصارٌان

 .باشند امان در او زبان از مردم که است کسی واقعی مسلمان: گفت رواٌت اٌن بر مجدد تاکٌد با او

 دارٌم؟ ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ

 .گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ ملت به دادن خبر در: گفت او

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او

 تر باال مسلمان از مومن فرمودند پٌامبر: گفت و پرداخت شده ذکر رواٌت از دٌگری بخش به سخنانش ادامه در شهٌر خطٌب اٌن

 امٌن را او جانشان و مال در مسلمانان همه که است کسی مومن پٌامبر، تعرٌؾ اساس بر. کردند بٌان را مومن تعرٌؾ و است

 .بدانند

 پس را آن بتوانٌد ٌکسال از پس و بزنٌد کسی نام به را خود اموال و خانه که دارد وجود مردم شما بٌن اعتماد اٌن آٌا: گفت او

 بگٌرٌد؟

 سمت به گناهان تمام از که است کسی مهاجر: گفت و پرداخت پٌامبر تعرٌؾ اساس بر «مهاجر» توصٌؾ به ادامه در وی

 .روند می آن حالل سمت به حرام جنسی ؼرٌزه از و روند می حالل مال سمت به حرام پول از افراد اٌن. است فراری ها خوبی

 کسانی برای آٌه اٌن: گفت و پرداخت نساء سوره 02ٔ آٌه توصٌؾ به خود سخنان از دٌگری بخش در انصارٌان حسٌن شٌخ

 ظاهری آلودگی که کسانی اگر که شود می داده توضٌح آٌه اٌن در. اند کرده محروم خداوند رحمت از را خود کل به که شده نازل

 دست و بزنند چنگ خداوند به فقط کنند، اصالح را درونشان بٌاورند، خدا به رو کنند، پشت ها آلودگی تمام به دارند، باطنی و

 و دهد قرار پاکان از را آنان تا کند می اقتضاء خداوند رحمت کنند، پاک مفسدان و ظالمان و ها طاؼوت ها، بت از را وجودشان

 .شود داده آنان به عظٌم پاداش

 

 

 

 

 

 

 



 استار مٌهن اٌنترنتً پاٌگاه
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 گذاشت؟ قبر در کسی چه را همت شهٌد پٌکر کنٌد می فکر

 

 با اختصاصی گفتگوی ٌک حاشٌه در ، کشور محبوب و سرشناس واعظ ، انصارٌان حسٌن شٌخ حاج االسالم حجت:مشرق

 (.علٌه هللا صلوات) هللا رسول محمد 6ٕلشکر فرمانده ، همت ابراهٌم محمد حاج شهٌد از کرد ٌادی ، مشرق

 :گفت بزرگوار شهٌد آن درباره وی

 دوستش خٌلی هم من و بود شجاعت و شهامت تقوا مجسمه اٌشان. بود محرم اول دهه مجالس در من های منبری پا از همت حاج

 .گذاشتم قبر داخل در را مطهرش پٌکر خودم و رفتم اصفهان به تهران از او جنازه همراه به شد شهٌد که وقتی. داشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترٌبون تحلٌلً خبري پاٌگاه

33/60/06 

  کند می ضدضربه گناه و فساد مقابل در را مردم محراب و منبر

 

 

 و فساد مقابل در را مردم محراب و منبرها ٌعنی. ٌافت خواهد هم ادامه کار اٌن و بوده عالم و هنرمند روحانٌان منبر ی پشتوانه به

 .اند کرده توبه منبرها پای زٌادی های جوان. است من ی ساله چهل ی تجربه اٌن. کند می ضربه ضد گناه

 اسالمی جمهوری نظام به رساندن آسٌب برای سلطه نظام فرهنگی های سٌاست از ٌکی مردم، اسالمی اعتقادات کردن رقٌق

 توجه مورد باٌد دشمن ی حربه اٌن با مقابله برای که دارد بٌرونی و درونی دالٌل مسئله اٌن روی بر دشمن گذاری سرماٌه. است

 فاٌل از بخشی. نشستٌم وگو گفت به انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت با باره اٌن در. گٌرند قرار شناسی آسٌب و

 :بشنوٌد اٌنجا از توانٌد می را وگو گفت اٌن صوتی

 

 رقٌق اسالمی، نظام با برخورد در دشمن جدی های سٌاست از ٌکی اند، کرده تؤکٌد بار چندٌن انقالب معظم رهبر که گونه همان

 آن با مقابله روش بهترٌن و رفته حربه اٌن سراغ دلٌلی چه به دشمن بفرماٌٌد. است مردم دٌنی اعتقادات کردن رنگ کم و کردن

 چٌست؟

 مردم اعتقادات مقابل در دشمن سه همواره وآله علٌه هللا صلی اکرم پٌامبر زمان از که ٌابٌم درمی کنٌم، مراجعه قرآن آٌات به ما اگر

 کامالا  دشمن. کنند قطع والٌت و امامت نبوت، توحٌد، با را جوان نسل و مردم پٌوند که بوده اٌن هم شان برنامه. اند کرده اٌستادگی

 به را فرهنگ سه اٌن که است قدرتی دارند، راسخ اعتقاد اسالم به که پٌروانش از دسته آن با اسالم که بوده آشنا حقٌقت اٌن به

 به کراراا  مجٌد قرآن. شده تحرٌؾ مسٌحٌت هم ٌکی و ٌهودٌت ی شده تحرٌؾ فرهنگ ٌکی و شرک فرهنگ ٌکی کشاند؛ می نابودی

نک   ت رضی ل ن و  : »شود نمی راضی نکند، دٌن بی را شما تا و بگٌرد را شما دٌن خواهد می دشمن که دهد می هشدار مسلمانان  ع 

ٌ هود   ّتی النَّصاری ال و   ال بِع   ح  تَّ ه م ت   و داشته ادامه درگٌری اٌن حاال تا وآله علٌه هللا صلی اکرم پٌامبر زمان از( ٕٓٔ بقره،) «ِملَّت 

 .دارد ادامه هم امروز

 و شد پٌدا دٌن ی پشتوانه به جوانان و مردم برای آزادی فضای ٌک که وقتی و شد پٌروز اسالم ی  پشتوانه با اٌران انقالب

 مثل کشورهاٌی واقع در. شدند تر مصمم خود دشمنی در ما دشمنان افتاد، اتفاق اٌران در فکری و سٌاسی علمی، های شکوفاٌی

 االن اما زدند، می را اول حرؾ همٌشه پاٌه علوم و ژنتٌک علم در سازی، اسلحه در انرژی، در آلمان و فرانسه انگلٌس، آمرٌکا،

 .دارٌم گفتن برای جدی های حرؾ کشورها اٌن مقابل در که اٌم رسٌده جاٌی به دٌن ی پشتوانه به ما

 و شرک و کفر بگٌرد، قوت خاورمٌانه در وقتی بٌداری موج همٌن که است شده بٌدار موجی ٌک سبب به اٌران دٌگر طرؾ از

 خود ی سفره توانند نمی دٌگر است صهٌونٌسم گوش به حلقه ؼالم که شده تحرٌؾ مسٌحٌت و صهٌونٌسم لباس در ٌهودٌت و نفاق

 لذا. ندارند را بٌدارشده مردم فرهنگ و ثروت ؼارت امکان دٌگر و باشند داشته نو و کهنه استعمار توانند نمی دٌگر. کنند پهن را

 مسلمانان از را اسالم اگر که کنند می خٌال ولی کنند، نمی پٌدا زمٌنه اٌن در هم کامل موفقٌت که اٌن با شرک و نفاق شٌاطٌن

 .نٌست داری رٌشه فکر شٌاطٌن فکر اٌن البته و بودند آنان بردگان که گردند برمی قبل های دوران همان به مسلمانان بگٌرند،

 باتقوا و دار جاذبه و شراٌط واجد روحانٌان تعداد به کشورمان در ما که است اٌن دشمنان سنگٌن هجوم از جلوگٌری کار راه

 کنٌم، تربٌت را پرجاذبه و باتقوا خدا، اهل افراد تر سرٌع چه هر منبرهامان و ها محراب برای بتوانٌم ما اگر ٌعنی. کنٌم اضافه

 .بازگردانند اسالم به است، شده رقٌق اعتقادشان که را کسانی محبت، و هنرمندی با توانند می ها اٌن

 داد؟ انجام توان می دٌگری کارهای چه ها بخش دٌگر در روحانی، کردن اضافه بحث از ؼٌر به

 از ٌکی البته. شد خواهد کم هم جوانان پذٌری ضربه کنٌم، کم را جنسی ؼراٌز و شهوات هٌجانات اٌجاد عوامل تر سرٌع هرچه اگر

. است بدحجابی کند، می رقٌق را جوانان دٌن و اند نوشته من برای آن مورد در نامه هزار چند باالی سال، سی اٌن در که عواملی

 .کند می اٌجاد فساد در را وسٌعی های مٌدان بدحجابی
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30/69/06 

 عاشقی ساعت

 کمٌل دعای بر شرحی

 

 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 .آمد خواهد تنگتان دلهای حوالی به شما، خٌس چشمهای وقت به جمعه، شبهای که است ای مجموعه عاشقی، ساعت

 .است بؽضٌده گلوٌتان در که فرٌادی برای برد خواهد نخلستان تا خٌابان از را شما عاشقی ساعت

 .فراق از شرحه شرحه ای سٌنه های ناله شرح برای است ای  لحظه عاشقی، ساعت

 !علی با کمٌل، با همدمی برای است دمی عاشقی، ساعت

 کنٌم عادت هللا بسم به – چهارم قسمت

تِک  أ ْسؤ ل ک   إِنِّى ا للَّه مَّ »  ْحم  تْ  الَّتِى بِر  ِسع  ْىء ک لَّ  و   « ش 

 « فراگرفته را چٌز همه که رحمتت به ، کنم مى درخواست تو از من!  خداٌا» 

تِک   أ ْسؤ ل ک  إِنِّى ا للَّه مَّ »  فراز پٌرامون بحث اول بخش سوم، قسمت در: اشاره ْحم  تْ  الَّتِى بِر  ِسع  ْىء ک لَّ  و   آن کلمات و شد تقدٌم«  ش 

 بعد شماره در و آورٌم می را اند پرداخته حق حضرت واسعه رحمت بٌان به که رواٌاتی از ای گوشه قسمت اٌن در. گردٌد تفسٌر

ع  » …  فراز الهی قوت و حول به ض  خ  لُّ  ل ه ا و  ْىء ک  لَّ  ش  ذ   .نشست خواهٌم شرح به را«  ش ْىء ک لُّ  ل ه ا و 

 هللا شاء ن

 خدا رحمت

 و حق به بازگشت با ، شود عصٌان و خطا دچار دٌگر عاملى ٌا نسٌان ٌا ؼفلت ٌا جهل سبب به زندگى مسٌر طول در اگر انسان

 حق رحمت و مؽفرت و آمرزش و عفو مورد ٌقٌناا  ، شده داده دستور که صورتى به گناه و خطا جبران و انابه و توبه به توسل

 که شبى و است رحمت شب که شبى;  شود جمعه شب در کمٌل دعاى با همراه او ى انابه و توبه اگر خصوص به.  گٌرد مى قرار

 قطعى و حتمى ، صفات ى ستوده خداى و مهربان پروردگار رحمت و عفو و ؼفران باران شدن نازل ، کمٌل دعاى خواندن با

 . است

ف وا الَّذٌن   ِعباِدى   ٌا ق ل ل ى أ ْسر  وا ال أ ْنف ِسِهمْ  ع  ط  ْقن  ةِ  ِمنْ  ت  ْحم  ْؽفِر   هللّا   إِنَّ  هللّاِ  ر  نوب   ٌ  مٌعاا  الذُّ و   إِنَّه   ج  فور   ه  حٌم   اْلؽ   ٔ. الرَّ

 مى را گناهان ى همه خدا ٌقٌناا  ، مشوٌد ناامٌد و مؤٌوس خدا رحمت از ، داشتٌد روا اسراؾ خود بر که کسانى اى ، بندگانم اى»

 .«است مهربان و آمرزنده بسٌار او مسلماا  ، آمرزد

فور   هللّا   إِنَّ : مانند عرشى عبارات و ملکوتى جمالت به قرآن در که آٌاتى حٌم   ؼ  هللّا  ;  ٕ ر  إوؾ   و  هللّا  ;  ٖ بِاْلِعبادِ  ر  ْدعوا و  ةِ  إِل ى ٌ  نَّ  الج 

ةِ  ْؽفِر  اْلم  فور   هللّا   أ نَّ ;  0 و  لٌم   ؼ  هللّا  ;  1 ح  ْخت صُّ  و  تِهِ  ٌ  ْحم  نْ  بِر  هللّا  ;  2 ٌ شاء   م  ظٌمِ  الف ْضلِ  ذو و  ف ّواا  کان   هللّا   إِنَّ ;  6 اْلع  فوراا  ع   إِنَّ ;  9 ؼ 

ّواباا  کان   هللّا   حٌماا  ت  و  ;  8 ر  ه  م   و  بَّک   إِنَّ ;  ٓٔ الّراِحمٌن   أ ْرح  ةِ  واِسع   ر  ْؽفِر   اٌن عمق به توجه با.  است فراوان شود مى ختم;  ٔٔ اْلم 

 حرام او حضرت رحمت از ناامٌدى و واجب ، خطا و عصٌان جبران و گناه از توبه و حق حضرت سوى به آوردن روى ، آٌات

 . است کبٌره گناه و

 حضرت گذارند، تنها لحد کنج در را او و برگردند رفٌقان و دوستان و بپوشانند را قبر سر و گذارند قبر در را مإمن ى بنده چون

 معصٌت خوشنودٌشان خاطر به که آنان و ماندى تنها تارٌکى اٌن در من ى بنده: کند خطاب او به رحمت و لطؾ روى از عزت

 رفتند و گذاشتند تنها را تو و شدند جدا تو از برگزٌدى من رضاى به را آنان رضاى و کردى مرا

 رحمت باب رواٌات

 سرد آنان بر آتش ، برند دوزخ به را گنهکار مإمنان چون:  کرده رواٌت وسلم وآله علٌه هللا صلى اسالم پٌامبر از خدرى ابوسعٌد

 درآورٌد بهشت به من رحمت و فضل به را اٌنان:  آٌد خطاب فرشتگان به هللاّ  حضرت طرؾ از آنگاه ، آورند بٌرونشان تا شود

 . است پاٌان بى احسانم و فضل و کران بى لطفم و امتنان و من مرحمت درٌاى که

 رحمت بارش

 خطاب و کند جمع نقطه ٌک در را اٌمان اهل تعالى حق ، شود برپا قٌامت روز چون:  که است رواٌت السالم علٌهم بٌت اهل از

 . درآٌٌد بهشت به تا بگذرٌد دارٌد ٌکدٌگر ى ذّمه در حقّى هر شما ، گذشتم دارم شما ى ذّمه در که حقوقى از من:  فرماٌد

 سربار را نعمتم من ى بنده:  رسد خطاب ، کنند حاضر را اٌمان اهل از اى بنده ، شود قٌامت روز وقتى:  آمده رواٌت در

 از.  افکند پٌش در سر معصٌت خجلت از بنده.  افزودى عصٌان بر تو افزودم تو بر را نعمت که چندان و ساختى معصٌت

 آن بر عفو قلم و آمرزٌدم را تو کردى مى معصٌت که ساعت همان که بردار سر من ى بنده اى:  رسد خطاب رحمت پٌشگاه

 . کشٌدم



 از ، درآٌد گرٌه به شرمسارى از و اندازد زٌر به سر بسٌار گناه خاطر به بٌچاره آن ، آرند نزدٌک را اى بنده:  شده رواٌت نٌز و

 و شرمسارى سر که امروز ، نساختم شرمسار را تو خندٌدى مى و کردى مى گناه که روز آن: رسد خطاب رحمت و عزت درگاه

 ى اجازه و بخشٌدم را گناهت ، کنم عذاب را تو چگونه آورى مى گرٌه و زارى و کنى نمى گناه و اى انداخته پٌش به خجلت

 .کردم مرحمت تو به را جنت به درآمدن

 در و داد جلوه دنٌا در را ٌکى رحمت صد آن از است، رحمت صد را خدا: شده رواٌت وسلم وآله علٌه هللا صلى خدا رسول از

 اضافه نه و نود اٌن به را ٌک آن آخرت در تا داشت نگاه خود احسان ى خزانه در را دٌگر نه و نود و کرد پراکنده بندگان مٌان

 ٕٔ.فرماٌد نثار بندگان بر و کند

 الهى ى واسعه رحمت ، شود برپا قٌامت چون:  که شده رواٌت معصوم امامان از ٌکى از ، صدوق حضرت ، محدثٌن رئٌس از

 !! افتد طمع به خدا عفو در ، شده رانده شٌطان که بٌامرزد فوج فوج گناهکاران از و کند جلوه چنان

 در را او و برگردند رفٌقان و دوستان و بپوشانند را قبر سر و گذارند قبر در را مإمن ى بنده چون:  آمده مهم بسٌار رواٌتى در

 که آنان و ماندى تنها تارٌکى اٌن در من ى بنده:  کند خطاب او به رحمت و لطؾ روى از عزت حضرت ، گذارند تنها لحد کنج

 رفتند و گذاشتند تنها را تو و شدند جدا تو از برگزٌدى من رضاى به را آنان رضاى و کردى مرا معصٌت خوشنودٌشان خاطر به

!  من فرشتگان اى:  شود خطاب فرشتگان به پس.  کنند تعجب خالٌق که چنان بنوازم خود ى واسعه رحمت به را تو امروز ،

 از درى و کنٌد ٌارى را او بروٌد ، است من مهمان لحد اٌن در اکنون است وطن از دور و ٌاور بى و کس بى و ؼرٌب ام بنده

 قٌامت تا او مونس که واگذارٌد من به را او آن از پس و کنٌد حاضر نزدش طعام و رٌاحٌن انواع و بگشاٌٌد روٌش به بهشت

 ٖٔ. بود خواهم

 دست به است گناه از پر که را او عمل ى نامه و ، درآورند حساب جاٌگاه به را عبد ، شود قٌامت روز چون:  آمده رواٌتى در

 به خدا خواندن با و کند جارى زبان به«  هللاّ  بسم»  داشته دنٌا در که عادتى خاطر به نامه گرفتن وقت عبد.  دهند وى چپ

 نٌست اى نوشته اٌنجا:  گوٌد ، نٌاٌد نظرش به نامه آن در اى نوشته هٌچ و ٌابد سپٌد را آن بگشاٌد چون ، بستاند را نامه ، رحمت

 تو از عزت حضرت و شد زاٌل آٌه اٌن برکت به ولى ، بود نوشته خطاهاٌت و سٌئات نامه اٌن در:  گوٌند فرشتگان.  بخوانم تا

 0ٔ. گذشت

 انصارٌان حسٌن المسلمٌن و االسالم حجة

 اندٌش و دٌن گروه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دادنا تحلٌلً خبري پاٌگاه

63/60/06 

 مردم از انصارٌان االسالم حجت عذرخواهً

  

 

 مشكالت، برخً بروز نٌز و كشور در فسادها برخً بروز به اشاره با خود هاي صحبت از بخش اٌن در انصارٌان االسالم حجت

 . كند مً عذرخواهً مقوالت اٌن بروز سبب به مردم از كه كرد تؤكٌد

  

 .كرد عذرخواهً مردم از خود سخنان از بخشً در قدر، شب مراسم در گذشته شب انصارٌان حسٌن االسالم حجت: دادنا

 

 بروز نٌز و كشور در فسادها برخً بروز به اشاره با خود هاي صحبت از بخش اٌن در انصارٌان االسالم حجت جهان، گزارش به

 .كند مً عذرخواهً مقوالت اٌن بروز سبب به مردم از كه كرد تؤكٌد مشكالت، برخً

 

 مردم البته كه دانٌم مً ما: كرد تصرٌح نبود هٌچكس خواست مورد مشكالت اٌن اٌنكه و اسالمً انقالب اهداؾ به اشاره با وي

 .بخشند مً را ما هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرارو خبري ساٌت

30/33/06 

  انقالب هتل در سال کتاب برگزٌدگان از تقدٌر/ تصاوٌر

 حسٌنی، محمد سٌد حضور با اٌران اسالمی جمهوری سال کتاب جاٌزه دوره نهمٌن و بٌست تقدٌر شاٌستگان جواٌز اهدای مراسم

 . شد برگزار تهران انقالب هتل در اسفند، ٖٔ گذشته، شب ارشاد، وزٌر

 از تن چند و سال کتاب جاٌزه تقدٌر شاٌسته منتخبان ،(دری بهمن) وی فرهنگی امور معاون ارشاد، وزٌر حضور با مراسم اٌن

 اهدا ارشاد وزٌر امضای با تقدٌر لوح همراه به سکه ٓٔ هرکدام تقدٌر، شاٌسته نفر 1ٖ به آن پاٌان در و شد برگزار قلم اهالی

 . شد

 : است زٌر شرح به تقدٌر شاٌستگان آثار اسامی

 : اسالم کلٌات( الؾ

  موسوٌان ابولفضل سٌد نوشته ارتداد، و ابتداٌی جهاد عقٌده، آزادی درباره بحثی: آزادی و دٌن

 : قرآنی علوم( ب

  سلطانی محمدعلی ترجمه کسار، جوادعلی نوشته عرفانی، مکتب پرتو در پژوهشی: قرآن شناخت

 : رواٌی علوم( ج

  جاللی حسٌنی جواد سٌد: تحقٌق جاللی،  حسٌنی محمدحسٌن سٌد نوشته البالؼه نهج مسند. ٔ

  زاده فقهی عبدالهادی نوشته حدٌث، فهم و مجلسی عالمه. ٕ

  فاضلی علی: تحقٌق مجلسی، محمدتقی نوشته السجادٌه، الصحٌفه شرح. ٖ

  القائدٌه االبحاث مرکز تصحٌح الثقلٌن، حدٌث موسوعه. 0

 : اصول و فقه( د

  بٌنش عبدالحسٌن ترجمه الزحٌلی، وهبه نوشته اسالمی، فقه دٌدگاه از جنگ آثار

 : تصوؾ و عرفان(ه

  شمس محمدجواد نوشته عربی، ابن و دانته مکتب در تشبٌه و تنزٌه. ٔ

  رحمتی انشاهللا ترجمه کربن، هانری نوشته مکاشفه، و معبد. ٕ

  رحمتی انشاهللا ترجمه کربن، هانری نوشته مٌزان، علم و ها رنگ نگاری واقع. ٖ

 

  قرآن ترجمه وٌژه بخش

  صفوی محمدرضا االسالم حجت( الؾ

  زمانی کرٌم( ب

  محالتی رسولی هاشم سٌد هللا آٌت( ج

 انصارٌان حسٌن االسالم حجت( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آنالٌن همشهري

30/60/06 

 دٌگر قرآنی برگزٌده 0 و بحرانی شهرٌار انصارٌان، االسالم حجت از تجلٌل

: 

 سٌاح علی بحرانی، شهرٌار انصارٌان، حسٌن االسالم حجت از تهران شهردار حضور با

 قرآنی هنرمندان و خادمان پٌشکسوتان، عنوان به ٌزدی طٌبه و جاهی بهمن گرجی، 

 .شد تجلٌل 

 قرآن با عمری 

 قرآنی هنرمندان و خادمان پٌشکسوتان، از تجلٌل

 عنوان با «قرآن با عمری» برنامه دهمٌن( مرداد ٕٔ جمعه)  گذشته شب فارس، خبرگزاری اندٌشه و آٌٌن خبرنگار گزارش به

 سالن در تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان قرآن فرهنگسرای همت به قرآنی، هنرمندان و خادمان پٌشکسوتان، از تجلٌل

 . شد برگزار نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون حجاب

 الله» تهران، شهرداری هنری فرهنگی سازمان رئٌس «خوراکٌان امٌر» شهردار، «قالٌباؾ محمدباقر» که برنامه اٌن در

 های چهره و تهران شهر اسالمی شورای اعضای از چند تنی اسالمی، شورای مجلس عترت و قرآن فراکسٌون رئٌس «افتخاری

 و ترجمه رشته)  انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت قرآنی های چهره از داشتند؛ حضور گذشته های سال قرآنی شده تقدٌر

 رشته)  جاهی بهمن ،(قرآن قرائت رشته)  گرجی سٌاح علی ،(آموزش رشته در قرآنی فعال بانوی) ٌزدی طٌبه ،(قرآن تفسٌر

 . شد تجلٌل( قرآنی هنرمند) بحرانی شهرٌار و( قرآن آموزش رشته) جو صلح محمدرضا ،(قرآنی مدٌرٌت

 اهل: داشت اظهار( ع)علی حضرت از حدٌثی بٌان با کوتاه سخنانی در برنامه اٌن در انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت

 :فرماٌد می که است آمده «کافی اصول» دوم جلد در( ع)باقر امام از رواٌتی و هستند او  وٌژه بندگان و خدا اهل حقٌقت در قرآن

 دست روزه حقٌقت به و شود می دار زنده شب و متهجد آن کمک با انسان و است نفس و درون های بٌماری  درمان برای قرآن

 را آسمانی بالهای خداوند و شود می نازل زمٌن بر خداوند باران آنها سبب به که است اٌن قرآن اهل ارزش: افزود وی.  ٌابد می

 شهردار قالٌباؾ، محمدباقر   .گٌرد می آنها از را مظلومان انتقام و راند می ملت ٌک از را دشمنان و دور ملت از آنها سبب به

 بهره آن از عامی مردم هم و است آن در هم با توأمان عمل و علم و اٌمان که است کتابی قرآن: گفت کوتاه سخنانی در نٌز تهران

 مسئوالن به که است توفٌقی ترٌن بزرگ قرآن، فرهنگ با جوانان کردن آشنا بنابراٌن فلسفه؛ و عرفان علم، اهل هم و برند می

 . بدانٌم قدر را بزرگ نعمت اٌن باٌد و است شده داده قرآنی

 در قرآنی فرهنگ که رود می انتظار و است نعمت اٌن از قدردانی ترٌن بزرگ جامعه در قرآنی فرهنگ گسترش: داشت بٌان وی

 ترجمه. شد رونماٌی انصارٌان حسٌن االسالم حجت اثر «گوٌا تفسٌر» افزار نرم مراسم، اٌن پاٌان در.  کند پٌدا عٌنی تبلور جامعه

 .است شده ارائه سلٌمی عباس صدای با افزار نرم اٌن آٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آنالٌن همشهري

30/60/06 

 گرفت صورت «قرآن با عمري» هماٌش دهمٌن در

 گوٌا تفسٌر افزار نرم از رونماٌی و انصارٌان استاد از تجلٌل

 0 و انصارٌان حسٌن والمسلمٌن االسالم حجت از تجلٌل آٌٌن -  افزار نرم>  کرٌم قرآن

 هماٌش قالب در گوٌا تفسٌر افزار نرم از رونماٌی همراه به قرآنی خادمان و فعاالن از نفر 

 .شد برگزار قرآن با عمری 

 شهری مدٌران از جمعی و تهران شهردار حضور با مرداد ٕٔ عصرجمعه که هماٌش اٌن در

 ،(قرآنی مدٌرٌت)  جاهی بهمن ،(قرآن قاری)  گرجی سٌاح علی ،(قرآنی هنرمند)  بحرانی شهرٌار از شد، برگزار فرهنگی و 

 انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجت همراه به( آموزش امر در قرآنی فعال بانوی) ٌزدی طٌبه ،(قرآن آموزش) جو صلح محمدرضا

 .آمد عمل به تجلٌل

 صدای با و ترجمه اٌن براساس که گوٌا تفسٌر افزار نرم و کرٌم قرآن از انصارٌان المسلمٌن و االسالم حجت ترجمه از رونماٌی

 .بود آٌٌن اٌن های برنامه دٌگر از نٌز شده تهٌه سلٌمی عباس

 هم و است آن در هم با توأمان عمل، و علم و اٌمان که است کتابی قرآن: گفت هماٌش اٌن در انتهر شهردار قالٌباؾ، محمدباقر

 توفٌقی ترٌن بزرگ قرآن، فرهنگ با جوانان کردن آشنا بنابراٌن. برند می بهره آن از فلسفه و عرفان علم، اهل هم و عامی مردم

 ترٌن بزرگ جامعه در قرآنی فرهنگ گسترش. بدانٌم قدر را بزرگ نعمت اٌن باٌد و است شده داده قرآنی مسئوالن به که است

 .کند پٌدا عٌنی تبلور جامعه در قرآنی فرهنگ که رود می انتظار و است نعمت اٌن از قدردانی

 خبر تهران در اسالمی کشورهای قرآنی مرکز ترٌن بزرگ احداث از خبرنگاران جمع در و هماٌش اٌن حاشٌه در قالٌباؾ دکتر

 ترٌن بزرگ است، تهران مذهبی و هنری فرهنگی، بزرگ های مجموعه از ٌکی که آباد عباس های تپه مجموعه در: گفت و داد

 .است احداث دست در عترت و قرآن عنوان با اسالمی کشورهای قرآنی مرکز

 بزرگ ای پروژه عترت، و قرآن مجموعه: گفت شود تکمٌل سال0 طی بزرگ پروژه اٌن شود، می بٌنی پٌش اٌنکه بٌان با وی

 هنر، معارؾ، تحقٌقات،. شود می پرداخته قرآنی مختلؾ ابعاد به مجموعه اٌن در و دارد بنا متر هزار26 از بٌش که است

 به مرکز اٌن تا شد خواهد اٌجاد مرکز اٌن در که است مختلفی های بخش جمله از قرآن موزه و قرآن نشر و چاپ قرآنی، دانشکده

 .شود تبدٌل اسالمی کشورهای قرآنی مرکز ترٌن بزرگ

 امٌر حضور با و تهران شهرداری هنری -فرهنگی سازمان قرآن فرهنگسرای همت به قرآنی پٌشکسوتان از تجلٌل هماٌش دهمٌن

 حسن اسالمی، شورای مجلس عترت و قرآن فراکسٌون رئٌس افتخاری الله شهرداری، هنری -فرهنگی سازمان رئٌس خوراکٌان

 شد برگزار قرآنی فعاالن از کثٌری جمع و تهران شهر اسالمی شورای رئٌس ناٌب بٌادی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز رجا خبري پاٌگاه

30/63/06 

 كتاب نماٌشگاه در انصارٌان استاد از جدٌد اثر 36

 

  اراٌه به تهران كتاب المللً بٌن نماٌشگاه چهارمٌن و  بٌست در الشٌعی دارالمعارؾ موسسه

 .است پرداخته انصارٌان حسٌن استاد آثار

  الشٌعی، دارالمعارؾ موسسه الملل بٌن امور و عمومی روابط از نقل به رجانٌوز گزارش به

 اٌن در: داشت اظهار خبر اٌن اعالم با الشٌعی، دارالمعارؾ موسسه مدٌر پٌمان، آٌت

 دارالمعارؾ موسسه پژوهشً گروه و محققان تحقٌقات و انصارٌان حسٌن هللا آٌت آثار از اثر عنوان ٓٓٔ از بٌش نماٌشگاه 

 .است گرفته قرار عموم دٌد معرض در تهران كتاب نماٌشگاه 8ٕ ؼرفه در 1ٕ_ سً سالن در الشٌعی

 از را مذهبً مساٌل و اخالقً دٌنً، هاي حوزه در مخاطبان هاي پرسش به پاسخ راستاي در موسسه اٌن كارشناسان حضور  وی

 .كرد توصٌؾ موسسه اٌن ؼرفه هاي برنامه وٌژه

 اٌت حضرت ارزشمند اثر"  عاشورا روز و شب ٌک" همراه به" شجاعت عنصر" موسوعه و جلدی 9 مجموعه: داد ادامه پٌمان

 .است شده اراٌه تهران كتاب نماٌشگاه در بار نخستٌن براي كه است  آثاري جمله از ای کمره خلٌٌل مٌرزا جاج هللا

 براي عنوان ٕٓ حدود با  را موسسه اٌن نخست چاپ آثار مجموعه موسسه اٌن: كرد تصرٌح الشٌعی دارالمعارؾ موسسه  مدٌر

  به اقدام مذکور ؼرفه به مراجعه با توانند می عالقمندان که است کرده عرضه کتاب چهارم و بٌست نماٌشگاه در  بار نخستٌن

 .نماٌند آن تهٌه

 امام مصالي در جاري  سال ماه اردٌبهشت 0ٕ تا 0ٔ  از تهران كتاب المللً بٌن نماٌشگاه چهارمٌن و بٌست شود، می نشان خاطر

 .است برگزاری حال در  (ره)خمٌنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز رجا خبري پاٌگاه

69/60/06 

 رمضان مبارک ماه در انصارٌان االسالم حجت سخنرانی برنامه

 

 از رمضان مبارک ماه اٌام در انصارٌان حسٌن استاد االسالم حجت های سخنرانی برنامه 

 .شد اعالم الشٌعی دارالمعارؾ موسسه سوی 

  مبارک ماه اٌام در انصارٌان حسٌن استاد االسالم حجت سخنرانی برنامه مهر، گزارش به

 .است شده اعالم تهران در قدر لٌالی احٌاء مراسم شب ٖ و سخنرانی جلسه 9ٓ شامل رمضان

 کارگر خٌابان در واقع امٌر مسجد در عصر و ظهر نماز از بعد رمضان مبارک ماه ظهرهای سخنرانی گزارش، اٌن پاٌه بر

 .شود می برگزار ری خٌابان در واقع همدانٌها حسٌنٌه در شب ٔٔ ساعت از رمضان ماه شبهای سخنرانی و  شمالی

 .شود می برگزار تهران های همدانی حسٌنٌه در نٌز انصارٌان استاد قدر های شب احٌاء مراسم همچنٌن

 تهران تعاون بلوار در واقع( ع)رضا امام مسجد در شب ٓٔ مدت به ٖٓ:ٕٔ ساعت از رمضان دهم تا ٌکم از انصارٌان استاد

 در واقع( س)الزهرا حسٌنٌه در ٖٓ:ٕٔ ساعت از شب ٓٔ مدت به نٌز رمضان ٖٕ تا رمضان 1ٔ از و کنند می سخنرانی

 .داشت خواهند سخنرانی آگاهی روبروی اسالمی وحدت خٌابان

 و تواشٌح های گروه و المللی بٌن رتبه دارای ممتاز و برجسته قارٌان حضور با نور ضٌافت قرآنی محافل شود، می ٌادآور

 در ٓٓ:ٕٕ ساعت از انصارٌان استاد اشراؾ تحت رمضان مبارک ماه های شب در گذشته سنوات طبق( ع)بٌت اهل ذاکرٌن

 .شود می برگزار ها خانواده حضور با تهران هداٌت حسٌنٌه

 شٌخ االسالم حجت و هاشمٌان ابراهٌم سٌد دکتر تهرانی،  علوی استاد آقاٌان االسالم حجج نٌز مراسم اٌن در گزارش، اٌن پاٌه بر

 از جمعی و شاهرودی دکتر زاده، شرٌعت االسالم حجت پور، مردانی االسالم حجت صاحبی، جواد محمد استاد انصارٌان، محمد

 .کنند می سخنرانی قرآنی کارشناسان

 .شود می برگزار نور ضٌافت محافل در کرٌم قران متعالی مفاهٌم با آشناٌی مسابقات همچنٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز رجا خبري پاٌگاه

30/69/06 

 هداٌت حسٌنٌه در انصارٌان استاد توسط عرفه  دعای قرائت

 

 در و تهران در بار اولٌن برای امسال انصارٌان، حسٌن شٌخ استاد عرفه بخش  روح دعای

  و ها خٌابان و دوست رفٌق شهٌد کوچه قٌام، مٌدان در واقع تهران هداٌت حسٌنٌه 

 .شود می برگزار آن اطراؾ های كوچه

  در ماه آبان پانزدهم الحجه ذی نهم روز عصر 0ٔ ساعت از مراسم اٌن رجانٌوز، گزارش به

 و مقدس مشهد از انصارٌان رضا حاج و ازتهران بهاری علی حاج مداحی و المللی بٌن قارٌان تالوت با تهران هداٌت حسٌنٌه

 آؼاز دعا قرائت انصارٌان حسٌن شٌخ اخالق استاد پرسوز و معنوي صداي با 1ٔ ساعت و شد خواهد آؼاز تواشٌح گروه اجراي

 شود، می قرائت رضوي قدس آستان خادم انصارٌان رضا حاج توسط(ع)رضا امام خاصه زٌارت عرفه دعای پاٌان در و گردد می

 .مٌكند پٌدا خاتمه وعشاء مؽرب نمازجماعت اقامه با مراسم

 و برادران است الزم اما است، شده بٌنی پٌش اطراؾ خٌابانهای و حسٌنٌه شبستانهای در مردم حضور برای الزم تمهٌدات 

 اطالع براي. باشند داشته همراه را معنوی مراسم اٌن در شرکت جهت الزم وساٌل ٌابند می حضور تاخٌر با که خواهران

 .بگٌرند تماس www.erfan.ir وساٌت 1ٕٔ820ٖٖ-1ٕٔ820ٖٖ تلفنهاي با وهماهنگً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز رجا خبري پاٌگاه

ٔٔ/ٔٔ/8ٓ 

 (ع)محسن حضرت درباره انصارٌان حسٌن شٌخ رواٌت

 

 شٌعٌان که چنان) آٌا: که است اٌن آنبزرگوار به اهانت و( ع)علی حضرت خانه زدن آتش ماجرای در اساسی سإاالت از

 شهادت به منجر که شد وارد صدماتی حضرت آن بر و کردند؟ جسارت نٌز زهراعلٌهاالسالم فاطمه حضرت ساحت به( گوٌند می

 خٌر؟ ٌا گردٌد وفرزندش او

 ابی ابن جمله از اند؛  نموده خودداری ازتارٌخ قطعه اٌن کردن بازگو از خلفا موقعٌت حفظ برای سنت اهل دانشمندان از برخی

 را آن شٌعه تنها مسلمانان مٌان در شده، نقل علٌهاالسالم زهرا فاطمه به مربوط راکه جساراتی: »گوٌد می خود شرح در الحدٌد

 [ٔ.]است نقلکرده

 مرتضی سٌد که چنان اند؛ کرده خالی شانه تارٌخی واقعٌات بٌان از بخش، اٌن در سنت، اهل مورخان و دانشمندان از برخی البته

 :گوٌد می زمٌنه اٌن در علٌه هللا  رحمة

 امتناع شده وارد( ص)اسالم پٌامبرگرامی دختر ساحت به که هاٌی جسارت نقل از نوٌسان تارٌخ و محدثان کار، آؼاز در»

 که را فرزندی او و زد علٌهاالسالم فاطمه بر را درب فشار، با خلٌفه مؤمور که بود مشهور آنان مٌان در مطلب اٌن. کردند نمی

 بعدها بردارد؛ولی علی از دست او تا گرفت تازٌانه زٌر را علٌهاالسالم زهرا فاطمه عمر، امر به وقنفذ نمود سقط داشت رحم در

 [ٕ.«]نمودند خودداری نقآلنها از لذا ندارد؛ سازگاری خلفاء موقعٌت و مقام با مطالب اٌن نقل که دٌدند

جه وا:»است آورده خود کتاب از قسمتی در مسعودی ْنزلِهِ  ِالی ف و  م وا م  هِ  ف ه ج  ٌْ ل  ه   و   ع  ق واباب  وا و  ... ا ْحر  ط  ؽ  ة   ض  ٌد  تی بِاْلبابِ  النساءِ  س   ح 

ْحِسنا؛پس ْتم   در با کشٌدند؛ آتش به را حضرت آن خانه بردند، وهجوم کرده رو السالم علٌه علی خانه به( همراهان و عمر) ا ْسق ط 

 [ٖ.«]نمود سقط را محسن که زدند؛چنان عالم زنان سٌده پهلوی به

 :سنت اهل منابع اما

ر  : »کرده نقل.( ق 068 - 109) شهرستانی شافعی احمد بن عبدالکرٌم -ٔ م  ب   ِانع  ر  ْطن   ض  ة   ب  ْوم   فاِطم  ةِ  ٌ  ع  ٌْ تی اْلب  نٌن   ح   ِمنْ  ا ْلق ْتا ْلج 

ْطنِها  [0.«]نمود ِسقط را خوٌش جنٌن آن، اثر بر که کرد وارد علٌهاالسالم فاطمه به ضربتی بٌعت، روز در عمر راستی ،به ب 

ر   ا ن: »بود قائل او که است گفته و داده نسبت نظام به ،(ق 0ٕ8 متوفای) اسفرائٌنی را قول همٌن م  ب   ع  ر  ة   ض  ع   و   فاِطم  ن   م 

ةِ  اْلِعْتر   [1.«]کرد جلوگٌری السالم علٌهم بٌت اهل ارث از و زد را علٌهاالسالم فاطمه ،عمر مٌراث 

ر   ِان:»گوٌد می سنت اهل علمای از دٌگر ٌکی صفدی -ٕ م  ب   ع  ر  ة   ض  فاِطم  ْطن  ْوم   ب  ةِ  ٌ  ع  ٌْ تی اْلب  ْطنِها، ا ْلم ْحِسن   ا ْلق تْ  ح   راستی به ِمْنب 

 [2.«]نمود سقط را محسن که زد  بٌعت روز در را علٌهاالسالم فاطمه چنان آن عمر

 به را جماعتی و قنفذ و عمر گرفت، بٌعت مردم از شمشٌر و ترس و تهدٌد با که آن از بعد ابابکر: گوٌد می عطٌه بن مقاتل -ٖ

 که هنگامی آتشکشٌد، به را خانه درب و نمود جمع فاطمه خانه درِ  را هٌزم عمر. فرستاد زهراعلٌهماالسالم و علی خانه درب

 فشار در پشت را علٌهاالسالم فاطمه حضرت چنان آن عمر و شدند جمع او اصحاب و عمر آمد، در پشت علٌهاالسالم زهرا فاطمه

 آن تا افتاد بٌماری( بستر) به حضرت( صدمات آن اثر بر و) رفت فرو حضرت سٌنه به در مٌخ و نمود سقط را فرزندش که داد

 [6.«]رفت ازدنٌا که

 طرؾ از جنگ در وسلم آله و علٌه هللا صلی اکرم پٌامبر دختر زٌنب، شوهر العاص، ابو: »است نموده نقل الحدٌد ابی ابن -0

 .شد آزاد دٌگر ماننداسٌران بعدا ولی شد؛ گرفته اسارت به مسلمانان

 مدٌنه به را( ص)پٌامبر دختر مسافرت مکه،وسائل به مراجعت از پس که داد وعده وسلم آله و علٌه هللا صلی پٌامبر به العاص ابو

 و کنند توقؾ مکه ماٌلی هشت در که داد مؤمورٌت انصار، از گروهی و حارثه زٌد به وسلم آله و علٌه هللا صلی پٌامبر. سازد فراهم

 گروهی. شدند آگاه ازمکه( ص)پٌامبر دختر خروج از قرٌش. بٌاورند مدٌنه به را او رسٌد، جا آن به زٌنب کجاوه موقع هر

 و رساند زٌنب کجاوه به را خود گروهی با( االسود ابن هبار ٌا) بناالسود جبار. گردانند باز راه نٌمه از را او که گرفتند تصمٌم

. بازگشت مکه وبه کرد سقط داشت، رحم در که را کودکی زٌنب، آن، ترس از. کوبٌد( ص)پٌامبر دختر کجاوه رابر خود نٌزه

 قاتل خون( نمود آزاد و بخشٌد را همه که اٌن با) مکه درفتح و شد ناراحت سخت خبر اٌن شنٌدن از وسلم آله و علٌه هللا صلی پپامبر

 .«شمرد مباح را زٌنب فرزند

 :گوٌد می الحدٌد ابی ابن

 دخترش که کسی خون وسلم آله و علٌه هللا پٌامبرصلی که وقتی: گفت او خواندم، نقٌب جعفر ابو استادم برای را جرٌان اٌن من»

 را علٌهاالسالم فاطمه دخترش که را کسانی خون بود زنده اگر قطعا شمرد، مباح را کرد جنٌن سقط او و ترسانٌد را زٌنب

 .«شمرد می مباح حتما کند، سقط را( محسن) فرزندش شد باعث که ترسانٌدند

 :گفتم استادم به گوٌد، می الحدٌد ابی ابن

 داد؟ دست از را فرزندش( شد وارد براو که ضرباتی و) ترس اثر بر فاطمه که گوٌند می مردم را چه آن کنم نقل شما از آٌا»



 زمٌنه اٌن در اخبار چون! نکن نقل من طرؾ از نٌز را آن بطالن و رد طور همٌن و! نکن نقل من طرؾ از! نه: گفت پس

 [9.«]است متعارض

 الحدٌد ابی خودابن و داشته وجود نٌز سنت اهل رواٌات بٌن در شٌعه نظرٌات با موافق اخبار که دهد می نشان خوبی به قصه، اٌن

لی: »گوٌد می که جا آن کند؛ می اعتراؾ کالمش از قسمتی در نٌز ةا  ع  ماع  دٌثِ  ا ْهلِ  ِمنْ  ا نج  ْوا ق دْ  الح  و  ه ، ر   اهلحدٌث از گروهی ن حو 

 [8.]اند کرده نقل گوٌند می شٌعٌان را چه آن مانند( نٌز سنت اهل از)

 ناراحت و ؼمگٌن که حالی در رفتم؛ السالم علٌه صادق امام نزد: »گوٌد می او[ٓٔ]است سنت اهل راوٌان از ٌکی سکونی -1

 فرزندم که اٌن از) داده من به دختری فرزند خداوند: گفتم! ناراحتی؟ چرا! سکونی ای:فرمود السالم علٌه صادق امام. بودم

 خداوند بر او روزی و دارد می بر زمٌن را دخترت سنگٌنی سکونی، ای: فرمود حضرت پس( ناراحتم است دختر و پسرنبوده

 (.«ناراحتی؟ چرا پس) خورد شمانمی رزق از و کند می زندگی شما اجل ؼٌر بر و است

 :فرمود گاه آن. رفت ؼمم(  السالم علٌه صادق امام کلمات با: )گوٌد می سکونی

ها؟ ما» ت  ٌْ م ة  : ق ْلت   س  ع   ث م آهْ  آهْ : قال  . فاِطم  ض  ه   و  د  لی ٌ  تِهِ  ع  ْبه  انی و   ج  ها ِاذا: قال   و   ب کی ق دْ  بِهِ  ک  ت  ٌْ م ة   س  بها فاِطم  س  ال ف الت  ْضِرْبها و   ت 

ْنها ْلع  الت  ا. و  هللا االِْسم   هذ  ِعْند  م  ر  ْحت  ل   م  ج  زو  و   و   ع  تِهِ  ِاْسِمهِ  ِمنْ  ِاْشت ق ِاْسم   ه  بٌب  ِمع   ل ما االِمام   کان   و   «الصدٌقة لِح  ة   بِاْسمِ  س  ه   ذکر فاِطم  دت   ج 

ها م صائب  ل مْ  و  لْ  و  ْذک ر   ٌ ز  ق ول   و   ٌ  ب ب   کان   و  : ٌ  فاتِها س  ْولی ا نق ْنف ذ   و   سپس. آه آه:فرمود: فاطمه: گفتم گذاردی؟ او بر نامی چه[ٔٔ]ف الن م 

 نزن( کتک) را او نگو؛ ناسزا او به نامٌدی فاطمه اورا که حال: فرمود و کرد می گرٌه گوٌا و گذاشت اش پٌشانی بر را خود دست

 خود حبٌبه برای خود اسم از خداوند که است نامی آن و است؛ محترم عظمت با خداوند نزد در نام اٌن( که چرا) نکن نفرٌنش و

 را علٌهاالسالم فاطمه نام وقتی که بود اٌنگونه السالم علٌه صادق امام همٌشه:( گوٌد می سکونی گاه آن. )است گرفته صدٌقه

 فاطمه( شهادت و) وفات سبب: گفت می و داد می تذکر همٌشه و افتاد می او های ومصٌبت( فاطمه) اش جده ٌاد به شنٌد می

 .ساخت وارد او بر( عمر ٌعنی) فالنی ؼالم قنفذ، که بود ضربتی علٌهاالسالم

 را السالم علٌه صادق امام کالم ذٌل و داده نشان را خوٌش گری سنی تعصب اٌنجا دارد، که وثاقتی همه با سکونی که دارٌد توجه

 به که بود ضرباتی همان علٌهاالسالم زهرا فاطمه شهادت سبب که است روشن مطلب حال، اٌن با. است نموده تحرٌؾ و حذؾ

 .شد وارد حضرت آن بر وعمر قنفذ دست

ب ب   کان   و  :» است نموده نقل صورت اٌن به را حضرت کالم کامل متن السالم علٌه صادق امام از ابابصٌر که چنان فاتِها س   ا ن و 

ْولی ق ْنف ذ   ر   م  م  ها ع  ْعلِ  ل ک ز  ٌْؾِ  بِن  تْ  بِا ْمِرهِ  الس ْحِسنا ف ا ْسق ط  تْ  و   م  ِرض  ضا م  ر  عْ  ش دٌدا م  د  ل ْمت  دا و  ل   آذاها ِممنْ  ا ح  ْدخ  ها، ٌ  ٌْ ل   فوت سبب ع 

 را محسن( فرزندش) پس عمرزد؛ فرمان به حضرت آن بر شمشٌر ؼالؾ با عمر ؼالم قنفذ، که بود ضرباتی علٌهاالسالم فاطمه

 [ٕٔ(]بٌاٌند او دٌدن به که) نداد راه را خوٌش دهندگان آزار از ٌک هٌچ و شد بٌمار شدت به و داد دست از

 :شٌعه منابع. ب

 :است چنٌن آنان سوی از شده نقل رواٌات و شٌعه دانشمندان نظر

 برای علٌهاالسالم فاطمه و شدند روبرو علٌهاالسالم فاطمه مقاومت با ببرند مسجد به را السالم علٌه علی خواستند که هنگامی

 است؛فقط خارج قلم و زبان توان از آنها همه بٌان که دٌد فراوانی جسمی و روحی های صدمه اش گرامی همسر بردن از جلوگٌری

 .است فراوان تارٌخی های نقل موضوع، اٌن در وگرنه کنٌم؛ می اشاره تارٌخی نقل ٌک در آن از ای گوشه به

 :نوٌسد می چنٌن آن از بخشی در. است آمده معاوٌه به عمر خود نامه در که است همان ماجرا خالصه

 و من دخول از مانع و داد قرار خود راحجاب خانه درب فاطمه ولی( شدم خانه داخل گاه آن) زدم آتش را خانه درب وقتی»... 

 شد؛ بلند او ناله صدای گاه آن ماند؛ او بازوی بر آن اثر( بازوبند) دملج مانند که اوزدم بازوی بر چنان آن تازٌانه با. شد اصحابم

... بودند شده کشته علی دست به که وا حد بدر های کشته ٌاد به ولی شود؛ نرم دلم و کنم رقت او حال به بود نزدٌک که چنان

 ذلک ف ِعْند  ." شد سقط( محسن نام به) او جنٌن آن صدمه از که زدم درب بر ی لگد چنان و ترشد  افروخته ؼضبم آتش افتادم،

تْ  خ  ر  ة   ص  ْرخةا  فاِطم  تاه   ٌا ف قال تْ ... ص  ول   ٌا ا ب  س  تِک  کان   هک ذا   هللا ر  بٌب  ل بِح  تِک  و   ٌ ْفع   پس زد، ناله چنان فاطمه هنگام، اٌن در ؛... ِاْبن 

 فرٌادم به فضه: کشٌد فرٌاد سپس." کردند رفتار دخترت و دلت عزٌز با چنٌن اٌن! خدا رسول ای! بزرگوار پدر ای: زد فرٌاد

 مانع خواست می حال آن در فاطمه. شدم خانه داخل زده، کنار به اورا من و داد تکٌه دٌوار به سپس. کشتند را فرزندم که برس

 [ٖٔ...«]افتاد زمٌن به گوشش از گوشواره که زدم او صورت به سٌلی چنان روسری روی از من شود،( علی بردن)

 جهان دو بانوی آن بر که است هاٌی ستم از هاٌی گوشه آورد،تنها کاؼذ صفحه بر را آن شرمساری صد با قلم و شد بٌان چه آن

 [0ٔ.]است رفته

 .2ٓص ،ٕج البالؼه، نهج شرح -ٔ

 .طوسی شٌخ تلخٌص ،62ص ،ٖج شافی، تلخٌص مرتضی، سٌد -ٕ

 .0ٕ ـ ٖٕ ص چاپها برخی در و 1ٖٔص( بٌروت چاپ) مسعودی، الوصٌة، اثبات -ٖ

 .16ص ،ٔج شهرستانی، عبدالکرٌم النحل، و الملل -0

 .6ٓٔص االسفرائٌنی، عبدالقاهر الفرق، بٌن ا لفرق   -1

 .8ٕٕ،صٕج قمی، عباس شٌخ البحار، سفٌنة: ک.ر 06ٖص ،1ج صفدی، بالوفٌات، الوافی -2

 .2ٔٔ ـ 2ٓٔص عطٌة، بن مقاتل والخالفة، االمامة -6



 .1ٕٕ،ص السالم علٌه علی زندگی: ک.ر/ 8ٖٔص ،0ٔج الحدٌد، ابی ابن البالؼه، نهج شرح -9

 .ٕٔص ،ٕج البالؼه، نهج شرح -8

 سخن به و دانند می ثقه را آنان شٌعه علمای که اند نموده نقل رواٌت السالم علٌهم شٌعه امامان از سنت، اهل راوٌان از نفر سه -ٓٔ

ک ونی؛: پذٌرند می را آنها ورواٌات دارند اطمٌنان آنان ْوفِلی؛ س  ل وقی ن   .خ 

 (.رضی شرٌؾ منشورات) ،0ٔ6ص حائری، محمدمهدی طوبی، شجره -ٔٔ

 .6ٓٔص ،0ٖج االنوار، بحار -ٕٔ

 .26ٕص ،ٔج رٌاحٌنالشرٌعة، و( قدٌم چاپ) ،ٖٕٓص ،9ج ؛(جدٌد چاپ) ،8ٖٕص ،ٖٓج االنوار، بحار -ٖٔ

 .است کرده بررسی خوب را مربوطه رواٌات باره اٌن در ؼالمی، ؼٌب حسٌن ،"فاطمه بٌت علی الهجوم" کتاب -[0ٔ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قانون خبري پاٌگاه

30/60/06 

  گوٌند می دروغ هم دادن وعده در که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر: انصارٌان

 

 سرقت هاٌی دست چه. کنند می امضاء ناحق به و آٌد می کاؼذ روی بر دٌگران علٌه ناحق به هاٌی دست چه کنٌد حساب شما

 . دزدند می روشن روز در مٌلٌارد هزار مٌلٌارد هزار کنندو می درست قالبی اسناد.گٌرند می رشوه کنند، می اختالس کنند، می

 دروغ مردم به هم دادن وعده در و ملت به دادن خبر در که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر: گفت انصارٌان حسٌن شٌخ -قانون

 .گوٌند می

 «مسلمان» تعرٌؾ در اکرم پٌامبر از رواٌتی به اشاره با ٌزد حظٌره مسجد در شب شنبه انصارٌان حسٌن شٌخ اٌلنا، گزارش به

 .نبٌنند ضرر و آسٌب و بوده امان در او زبان و دست از مسلمانان تمامی که است کسی واقعی مسلمان: گفت

 هستند؟ واقعی مسلمان نفر چند کشورمان در مسلمان مٌلٌون 6ٓ از دٌد باٌد مالک، اٌن با: داد ادامه وی

 و آٌد می کاؼذ روی بر دٌگران علٌه ناحق به هاٌی دست چه کنٌد حساب شما: گفت خود مطلب اٌن توضٌح در شهٌر خطٌب اٌن

 اسناد هاٌی دست چه. گٌرند می رشوه کنند، می اختالس کنند، می سرقت هاٌی دست چه. کنند می امضاء ناحق به که هاٌی دست چه

 .دزدند می روشن روز در مٌلٌارد هزار مٌلٌارد هزار و کنند می درست قالبی

 .زنند می کتک ناحق به را مردم و شوند می بلند مردم روی ناحق به هاٌی دست چه: داد ادامه او

 .کنند می فروشی کم و کنند می تقلب اجناس در هاٌی دست چه: گفت انصارٌان

 .باشند امان در او زبان از مردم که است کسی واقعی مسلمان: گفت رواٌت اٌن بر مجدد تاکٌد با او

 دارٌم؟ ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ

 .گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ ملت به دادن خبر در: گفت او

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او

 تر باال مسلمان از مومن فرمودند پٌامبر: گفت و پرداخت شده ذکر رواٌت از دٌگری بخش به سخنانش ادامه در شهٌر خطٌب اٌن

 امٌن را او جانشان و مال در مسلمانان همه که است کسی مومن پٌامبر، تعرٌؾ اساس بر. کردند بٌان را مومن تعرٌؾ و است

 را آن بتوانٌد ٌکسال از پس و بزنٌد کسی نام به را خود اموال و خانه که دارد وجود مردم شما بٌن اعتماد اٌن آٌا: گفت بداننداو

 بگٌرٌد؟ پس

 سمت به گناهان تمام از که است کسی مهاجر: گفت و پرداخت پٌامبر تعرٌؾ اساس بر «مهاجر» توصٌؾ به ادامه در وی

 .روند می آن حالل سمت به حرام جنسی ؼرٌزه از و روند می حالل مال سمت به حرام پول از افراد اٌن. است فراری ها خوبی

 کسانی برای آٌه اٌن: گفت و پرداخت نساء سوره 02ٔ آٌه توصٌؾ به خود سخنان از دٌگری بخش در انصارٌان حسٌن شٌخ

 ظاهری آلودگی که کسانی اگر که شود می داده توضٌح آٌه اٌن در. اند کرده محروم خداوند رحمت از را خود کل به که شده نازل

 دست و بزنند چنگ خداوند به فقط کنند، اصالح را درونشان بٌاورند، خدا به رو کنند، پشت ها آلودگی تمام به دارند، باطنی و

 و دهد قرار پاکان از را آنان تا کند می اقتضاء خداوند رحمت کنند، پاک مفسدان و ظالمان و ها طاؼوت ها، بت از را وجودشان

 .شود داده آنان به عظٌم پاداش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زمان رسانً اطالع پاٌگاه

33/60/06 

 !! فروش شراب پٌرمرد و انصارٌان حسٌن شٌخ ماجرای

 

 

: گفتم! اٌد آمده اشتباه آقا: گفت کافه صاحب شدم وارد که من: نوشت انصارٌان حسٌن شٌخ از نقل به بالگ طلبه مشرق، گزارش به

: گفت. آمدم درست من پس: گفتم!  چرا:  گفت نٌست؟ کافه فالن اٌنجا مگر آمدم، درست و گرفتم آدرس ام، نٌامده اشتباه برادر، نه

 !کالم ٌک: گفتم دارٌد؟ فرماٌشی

 ٌهودی: بپرسم تو از اول باٌد اما بگوٌم، تو به خواهم می کلمه ٌک فقط من: گفتم! بودم جوان بود، سالم سه سی من هم زمان آن

 را کلمه ٌک آن توانم می پس:  گفتم! هستم شٌعه نه: گفت هستی؟ سنی: گفتم! مسلمانم! نه: گفت هستی؟ مسٌحی! نه:  گفت: هستی

 من بسوزانم، آتشم با را نورم که کنم می حٌا من و هستند من نورِ  پٌر، مإمنان: فرموده پروردگار: گفتم! بگو: گفت! بگوٌم تو به

 .کنم می حٌا او از دٌگر خدا

!. خورد عجٌبی تکان بکنم؟ چکار: گفت کنی؟ می چه است، سفٌدی از پر صورتت و سر و گذشتی سال شصت از که تو: گفتم

 هم اٌنها به ها، مشروب پول اٌن: گفتم و شمردم تومان هزار هفت! تومان هزار هفت: گفت زمان، آن آوردی؟ چقدر دٌروز: گفتم

 آوردم را رفقاٌم رفتم. رٌختٌم چاه داخل را ها مشروب تمام رفتٌم هم با. کرد بٌرون را همه. بروند شوند بلند و نخورند دٌگر بگو

 ؛!آوردٌم چٌز همه چاقو و قاشق و بشقاب و دٌگ نفر دوٌست تعداد به که نشد ساعت چهار و بٌست گذاشتند، هم روی پولی ٌک

 روحانی ٌک هم اول روز! داشت هم چلوکباب بود، خورده چلوکبابی تابلوی آنجا ظهر از بعد کردم، را کار اٌن صبح من ٌعنی

 !شد چلوکبابی دٌگر هم بعد! خرم می من را چلوکبابش پرس دوٌست: گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زمان رسانً اطالع پاٌگاه
63/63/06 

 مهرجوٌی نماٌش در انصارٌان و احمدخاتمی نژاد، احمدی جنتی، هاشمی،
 آٌی می بٌرون سالن از وقتی. شخصی برداشت ٌک نه و توهم ٌک نه. نٌست مبالؽه ٌک اٌن -  محمدرضا اسدزاده،/   خبرانالٌن

 رئٌس که است همٌن خب" گوٌد می ٌکی. است نشده توقٌؾ هنوز و رفته اجرا حاال تا که خوب چه"  گوٌند می هم به همه
 ...و" است؟ گرفته مجوز چطور واقعا" گوٌد می دٌگری" آمده دٌدنش برای هم خاتمی جمهور

 وزارت اٌرانشهر درسالن که را مهرجوٌی" درس" نماٌش از گزارشی دارد قصد تنها متن اٌن نوٌسنده - اسدزاده محمدرضا
 .دهد ارائه شد، اجرا ارشاد

 ارتباطی وضعٌت از خود درون در که نماٌشی. است سٌاسی درصد صد نماٌش ٌک مهرجوٌی، دارٌوش کارگردانی به" درس"
 و مردم بٌن گفتمان نقد به"  ٌونسکو اوژن"  نوشته ترجمه قالب در کارگردان و گوٌد می کنونی شرائط در حاکمٌت و مردم بٌن

 ادبٌات و ها واژه. است گرفته قرار پارازٌتی شرائط در نماٌش، اٌن رواٌت به که گفتمانی. پردازد می اٌران سٌاسی حاکمٌت
 که آنجا تا اند شده عاجز هم زبان درک از دو هر و آٌند می فرود کر های گوش بر که است شده هاٌی واژه دو، اٌن بٌن ارتباط
 .کند می تحکم خواهد می آنچه هر - حاکمٌت ٌعنی - دارد قدرت آنکه
 بخشی در حقٌقت، در و شده منتشر ها رسانه در که ٌونسکو اثر اصل درباره ای حرفه های تحلٌل و تعارٌؾ از نمونه دو ابتدا در
 :کنٌم می مرور دارد، وجود نٌز مهرجوٌی کار محتوای از

 :است نوشته شرق روزنامه
 ٌونسکو. رساند می قتل به را شاگردش خصوصی، درس جلسه ٌک پاٌان در که استادی داستان از است آوری هول کمدی درس،" 

 معناٌی تا کند می تهی معنا از و گرفته سخره به را کلمات. کند می بازی زبانی قراردادهای و زبان با که است نوٌسی نماٌشنامه
 آنقدر حقٌقت در و کند می عرضه مشخصی، تعرٌؾ و گذشته هٌچ بدون و ساده هاٌی تٌپ او.... کند  عرضه مخاطب به نوٌن

 .بخوانٌد اٌنجا را تحلٌل اٌن کامل متن... " / بمانند باقی کلمه و زبان تنها تا زند می را متن ٌک حواشی
 :است نوشته تاتر اٌران ساٌت

 گرفته علم تارٌخ بر که نقدی از. نشٌند می بحث به انسانی زندگی مختلؾ ابعاد در را معناگرٌزی" درس" نماٌشنامه در ٌونسکو" 
 نماٌشنامه آنچه و گٌرد می شکل وقفه بی گفتار پاٌه بر درس نماٌشنامه. رسد می ها انسان مٌان ارتباط هوٌتی بی به تا کند می شروع
 ذهنی های ساخته و قوانٌن بند در و علم به حد از بٌش توجه گوٌد می ٌونسکو. گٌرد می شکل مٌان اٌن از کند بٌان دارد قصد

 درک تواند نمی بنابراٌن. را علم و شناسد می را ؼرٌزه تنها پروفسور. برود مٌان از احساسی ارتباط که شود می سبب بودن انسانی
 آن و نماٌشنامه مهم نکته که رساند می فاجعه و معناٌی بی به ارتباط در را ما که است همٌن. چه ٌعنی دختر دندان درد که کند

 زبانی مرحله سه با درس نماٌشنامه در ما. کردند می گٌری پی را آن ابزورد های نماٌشنامه در دٌگران و ٌونسکو که است چٌزی
 تفرٌق آموزش مرحله از دوم بخش. کند می پٌدا ادامه تفرٌق درس تا و شود می آؼاز نماٌش ابتدای از اول بخش. هستٌم رو روبه
 متن....."/ گٌرد می بر در را دختر قتل مرحله تا زبانشناسی از بعد از نٌز نهاٌی بخش و رسد می زبانشناسی درس به و آؼاز
 .بخوانٌد اٌنجا را تحلٌل اٌن کامل
  دارد هم دٌگری درس ،"درس" اما

" درس" در مساله مهمترٌن. بنگارد را آن کرده جرات کسی کمتر ،"درس" درباره های تحلٌل و ها نوشته در انگار که درسی
 سٌاسی مشخص افراد کامال که - گفتارها لحن آنقدر. مشخص تعرٌؾ هم و دارند گذشته هم ها، تٌپ اتفاقا که است آن مهرجوٌی،

 .رود نمی تاتر اٌران ساٌت تحلٌل در مطرح موضوعات سراغ به کس هٌچ ذهن که دارند ؼلبه -کنند می متبادر را
 می شاٌد شد، می گفته سٌاسی عناصرمشخص رفتارهای و صدا تقلٌد بدون و معمولی حالت در" درس" نماٌش های دٌالوگ اگر

 های چهره از تقلٌدی صداهای و ها لحن با ها دٌالوگ اکثر وقتی اما نٌست سٌاسی نماٌش ٌک" درس" که بپذٌرٌم توانستٌم
 است گفته مهر خبرگزاری با وگو گفت در وقتی کرد، باور را" امٌرجعفری" سخن اٌن توان می آٌا اند، شده اجرا سٌاسی معروؾ

 بگذارٌم راست ٌا چپ را پاٌمان اگر ما. بٌنند می سٌاسی را چٌز همه و هستند زده سٌاست ما مردم. نٌست سٌاسی کاراصال اٌن" 

 در هم هنر زٌباٌی و است گونه اٌن ای عده برداشت اما نٌست سٌاسی اصال ما کار. است سٌاسی جناح فالن به متعلق اٌن گوٌند می

 گوی گفت کامل متن...."./  است فرهنگی و اجتماعی کامال کار، من نظر به. من ٌار شد خود ظن از کسی هر که است اٌن

 .بخوانٌد اٌنجا را امٌرجعفری

 :درس نماٌش آشکار نمادهای

 اجرا در را خود و شده سازی بومی خوبی به که - نماٌش نمادهای باٌد اول سوال اٌن پاسخ برای دارد؟ درسی چه" درس" نماٌش

 بلکه نٌست، شخصی برداشت ٌا ذهنی شود، می تعرٌؾ نماٌش اٌن نمادهای عنوان به زٌر در انچه. بشناسٌم -کنند می معرفی

 .کنند می منعکس مخاطب برای را فضاها همٌن دقٌقا نماٌش

 اسالمی جمهوری مشخص مسئوالن برخی از نمادی نماٌش، جای جای در صداهاٌش تقلٌد با او: پروفسور نقش در جعفری امٌر

 آنقدر و فهمد نمی را آنها شاگرد و هستند نامفهوم که دهد می هاٌی درس شاگردش برای مدام پروفسور. کند می متبادر ذهن به را

 سر زور به را او و پذٌرد نمی معلم اما کند فرار خواهد می و شود می خسته شاگرد آخر دست که کند می تاکٌد هاٌش حرؾ بر

 او شود، می معرفی هم کشٌش ٌک عنوان به نماٌش آخر پروفسورکه شورد، می خود موقعٌت بر شاگرد وقتی و نشاند می جاٌش

 روبرو جسد 0ٓ با پروفسور وقتی نٌز نماٌش پاٌان در و است رسانده قتل به نٌز را دٌگرش شاگرد 8ٖ که کشٌشی. کشد می را

 توجٌه نشان اٌن با تنها تو کار گوٌد می و بندد می او دستان به است هٌتلری فاشٌسم نشانه که را بازوبندی مستخدمش شود، می

 .است پذٌر



 :تاتر اٌران ساٌت تحلٌل از نقل به که پروفسوری

 به تواند می و است ازخشونت پر درونش اما دارد نرم شخصٌتی و آرام ظاهری ابتدا. است آگاه خوبی به رٌاضی منطق علم از" 

 با قدرت بازی اٌنجا در. کند حقنه آموز دانش به را خود ذهنی مدلول دارد قصد و شود می زبان مطلق حاکم. کند تحکم شاگردش

 و است فرستنده استاد، عموما نماٌش اٌن در.... رسد می واال مرتبه به استاد زبان و حقٌر آموز دانش زبان. گٌرد می شکل زبان

 تبدٌل وحده متکلم به کرده پٌدا که زبانی قدرت با استاد. شود می بٌان که است هاٌی درس نٌز آنها ارتباطی مجرای و گٌرنده شاگرد

 ...."و کند می منکوب را دختر و شده

 شاگرد اٌن های وٌژگی از تٌزهوشی وجود با صفتی کودک و لوحی ساده. است مردم از نمادی: شاگرد نقش در طباطباٌی طناز

 - استاد کالس سر پدرش خواست به است مجبور که شاگردی. خورد می گول و شود می خوشحال تشوٌقی ترٌن کوچک با. است

 مسائل از او برای مدام و فهمد نمی را او حرؾ پروفسور" کند می درد دندانم" گوٌد می پروفسور به چه هر و بنشٌند -پروفسور

 دارد عالقه. شناسد نمی را رٌاضی منطق که دختری. است آمده استاد پٌش که است شاگردی چهلمٌن او. کند می سخنرانی مختلؾ

 .برسد علمی باالی مدارج به

 مقاطع در تحصٌل ادامه و دانش کسب برای وافرش عالقه از و شده وارد مٌانسال مردی خانه به که شاداب و جوان دخترکی" 

 دو هر نماٌش پروسه در اما. بٌاموزاند را او کوتاه مدتی در تا کند می تالش آرام ظاهر به مٌانسال، استاد و کند می صحبت عالی

 استاد و گٌرد می مرگ انتها در و درماندگی و درد و کرختی و دهد می را نشاطش و شادابی شاگرد. شوند می درگٌر شخصٌت

 ."کند می مبادله رحم بی و گسٌخته لجام خشونتی با را محجوبٌتش و آرامش

 نماد شود، می نقل - حاکمٌت - پروفسور به خطاب - مردم - شاگرد سوی از مدام که است دٌالوگی": کند می درد دندانم"

 ای تازه سخنرانی به شروع او گوٌد، می پروفسور به را آن شاگرد بار هر که است مردم ملموس و واقعی مشکل از مشخصی

 .شود می اجرا سٌاسی چهره ٌک لهجه با سخنرانی هر البته و کند می مختلؾ مسائل درباره

 سبک تنها و هستند کردن سخنرانی و دادن شعار به مشؽول حاکمان اما است دٌگری چٌز دردشان مردم اٌنکه از واقعی رواٌتی

  شوند، می قلمداد مردم برای فاٌده بی و مؽلق نامفهوم، اٌنکه در ها سخنرانی و شعارها همه و کند می تفاوت ها سخنرانی

 .دارند اشتراک

 ...و انصارٌان حسٌن شٌخ احمدخاتمی، نژاد، احمدی جنتی، هاشمی،

 مسئوالن صدای تن با لهجه ٌک اش، سخنرانی در بار هر کند می سعی شناسی، زبان درس عنوان به" درس" نماٌش پروفسور

 آٌت ، نژاد احمدی بٌانی های تکه و صداها سبک او. دهد ارائه شاگرد برای را درسش آنها صدای با و کند تقلٌد را کشور سٌاسی

 انصارٌان حسٌن شٌخ حتی و تهران شهردار قالٌباؾ تهران، جمعه امام خاتمی احمد سٌد رفسنجانی، هاشمی هللا آٌت جنتی، هللا

 مجالس در مداحان جمالت و حرکات مستقٌما رسد می سخنانش اوج به که جاٌی" پروفسور" حتی. کند می تقلٌد را معروؾ واعظ

 . "بسوزی بگم بسوزی، بگم"  که گوٌد می را کلمه اٌن فرٌاد، با و کند می اجرا را روضه

 اند، کرده تاکٌد انسانی شهوت و ؼرٌزه موضوع بر که روحانٌون از بسٌاری  سخنان از تقلٌد به جاٌی در" پروفسور" همچنٌن

 ٌک سخنرانی کامال مخاطب برای که ای گونه به." است مردم مشکالت و ها بدبختی همه عامل ؼرٌزه: "گوٌد می و زند می فرٌاد

 . شود می تداعی منبر باالی روحانی

 مٌرحسٌن با انتخاباتی مناظره در که را نژاد احمدی محمود عبارت اٌن شاگرد، با گوٌی و گفت در معلم نٌز دٌگری جای در

 .«بگم...  بگم: »کند می تکرار کرد، می بٌان موسوی

 مدرکت فردا که بگٌر مدرک طوری: گوٌد می او به بگوٌد سخن دانشگاهی مدرک درباره دخترک با خواهد می که که آنجا ٌا

 .است موجود هم سندش و ام گرفته را پروفسوراٌم مدرک که من مثل. درنٌاٌد جعلی

 و مؽلق هستند کلماتی شوند، می منعکس ها بٌان و ها لهجه و صداها تقلٌد اٌن با که رفتارهاٌی و سخنان و جمالت سوٌی از

 ٌزدی، رفسنجانی، هاشمی صدای مانند ها لهجه برخی در که مستقٌمی صداهای تقلٌد. فهمد نمی را آنها شاگرد اساسا که نامفهوم

 می کؾ مدام و آورند می شور به را تماشاچٌان که شوند می بٌان دقٌق آنقدر نژاد، احمدی خصوصا و انصارٌان ، خاتمی جنتی،

 .زنند

 :برانگٌز پرسش پاٌان

 با. بزند ٌونسکو اوژن نماٌشنامه قالب در را خود سٌاسی های حرؾ همه است توانسته زٌرکی با مهرجوٌی که است اٌن حقٌقت

" درس" نماٌش که است اٌن آٌد، می وجود به تماشاچٌان عموم برای که پرسشی نخستٌن سالن، از خروج و" درس" نماٌش دٌدن

 است؟ گرفته مجوز ارشاد وزارت از شرائطی چنٌن در چگونه

 

 

 

 



 آنالٌن خبر

33/63/06 

  سال 06 از بعد اسالم ملکه از رونماٌی

  

 را ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت تالٌفات از «اسالم ملکه» کتاب بر تحقٌق دارالعرفان تحقٌقاتی ـ علمی مرکز پژوهشگران - کتاب

 .اند کرده آؼاز

 را ارزشمندی نکات کتاب اٌن. شود منتشر آتی ماه چند تا جدٌد تصحٌحات و تحقٌق با دهه 1 از پس کهن اثر اٌن است قرار 

 .کند می عنوان( س)زهرا فاطمه حضرت درباره

: داشت اظهار خبر اٌن بٌان ضمن اٌبنا، با وگو گفت در دارالعرفان، تحقٌقاتی ـ علمی مرکز علمی هٌات دبٌر گردان، محمدحسٌن

 و تارٌخی بررسی در ای کمره خلٌل مٌرزا هللا آٌت توسط قبل سال پنجاه حدود که است ارزشمندی و معتبر آثار جمله از اثر اٌن

 .درآمد تحرٌر رشته به( س)فاطمه حضرت شخصٌت تحلٌلی

 کتاب المللی بٌن نماٌشگاه در مرکز اٌن حضور درباره شد، خواهد نشر آماده آتی ماه چند تا تحقٌقی اثر اٌن که اٌن به اشاره با وی

 پژوهشی گروه و محققان تحقٌقات و انصارٌان حسٌن االسالم حجت آثار از اثر عنوان ٓٓٔ از بٌش با نماٌشگاه در: گفت تهران

 .ٌافت خواهٌم حضور دارالعرفان تحقٌقاتی ـ علمی مرکز

 از را مذهبی مساٌل و اخالقی دٌنی، های حوزه در مخاطبان های پرسش به پاسخ راستای در مرکز اٌن کارشناسان حضور گردان

 .برشمرد عنوان ٕٓ حدود را مرکز اٌن نخست چاپ آثار مجموعه و کرد توصٌؾ مرکز اٌن ؼرفه های برنامه وٌژه

 . شد خواهد برگزار( ره)خمٌنی امام مصالی در ماه اردٌبهشت 0ٕ تا 0ٔ تهران کتاب نماٌشگاه چهارمٌن و بٌست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پژواک رسانً اطالع پاٌگاه

30/69/06 

 غدٌر عٌد روز عٌدى

 انصارٌان حسٌن هللا آٌت حضرت

 در كه مٌبرند نام را تبرٌزى ملكى آقاى جواد مٌرزا حاج مرحوم الهى بقضاى راضى و خداخواه، و ساخته خود مردان از ٌكى

 .بود اسالمى تربٌت و اخالق مهم اساتٌد از حائرى هللا آٌت مرحوم عصر

 .داشتند خاصى ارادت باو نسبت مٌشناختند را حضرتش نزدٌك از و داشتند را او شاگردى افتخار آنانكه

 عٌد مٌشدند، نائل او دستبوسى بشرؾ و مٌشتافتند، بمحضرش باو گفتن تهنٌت براى ؼدٌر روز ٌعنى الحجه ذو هٌجدهم روزهاى

 از داشت قرار جوانى سنٌن در كه بزرگوارش فرزند بودند، رفته بمحضرش گوئى تبرٌك براى انبوهى جمعٌت بود ؼدٌرى

 .مٌكرد پذٌرائى مهمانان

 حاجى برخاست، خانه درون زنان از شٌون صداى لحظه چند از پس نگشت، باز ولى رفت، خانه باندورن شربت آوردن براى

 رفته، حوض كنار ظرؾ شستن براى جوانش شد معلوم پرسٌد، را آنان ناله سبب آنگاه كرد، بسكوت مر را زنان شتافت باندرون

 انداخته حوض روى كوچك هاى بچه حفظ براى كه آهنى زٌر آنگاه شكسته پٌشانٌش افتاده، حوض بدورن پاشوره، لٌزى اثر بر

 از ٌافته مرده را او رفتند بدنبالش چون شده، نگران و كردنا دٌر از محرم زنان و خواهر و مادر است، مرده و مانده بودند

 واردٌن تازه پذٌرائى به خود سپس كنند، رعاٌت را سكوت مهمانان رفتن تا مٌكند تقاضا زنان از حاجى بودند، آورده بٌرون حوض

 !!مٌپردازد مهمانان بنوازش باز اى چهره با و شده مشؽول

 دوستان با مٌنماٌد، دعوت ظهر ؼذاى تناول به را آنان و مٌكند منع رفتن از را دوستان از بعضى مٌشود، ظهر نزدٌك ساعت

 خداوند كه است، اٌن بمانٌد خواستم شما از اٌنكه علت: مٌگوٌد بآنان سپس مٌخورد، ؼذا آورده، بجاى جماعت نماز خصوصى

 من عٌدى و فرموده عناٌت عٌدى بمن است هللا رسول از خالفت بمنصب المإمنٌن امٌر نصب و والٌت روز كه امروز مهربان

 تالوت مشؽول زبانش برنامه پاٌان تا مٌگوٌند گردٌم، مشؽول او دفن و كفن به تا كنٌد كمك مرا است، بعد بجهان من جوان انتقال

 بر حكومت معناى است اٌن آرى نشد، شنٌده باشد قضا آن از او نارضاٌتى نشانگر كه اى كلمه آنحضرت از و بود، حق آٌات

 .الهى بقضاى رضاى حق، خواسته برابر در تسلٌم مصٌبت، بر صبر نقفس،

 به و كرد شورع جوانى در را استداللى فقه نوشتن مردٌكه: مٌكنند نقل جواهر صاحب مرحوم بزرگ فقٌه از را برنامه اٌن نظٌر

 خود ٌكسان الزم باندازه و كرد شكر را خدا شنٌد، را فرزندش مرگ خبر كه بود اسالمى حقوق نوشتن مشؽول و دادا پاٌان پٌرى

 بقٌه نوشتن مشؽول سپس است، دفن و كفن مخارج پرداخت است من عهده بر آنچه نٌست، اٌن از بٌش من وظٌفه گفت و داد پول

 چنٌن بر باٌد راستى گماشت، همت داشت بعهده خداوند هاى برنامه نشر براى كه مسئولٌتى و تعهد باجراى و شد فقه برنامه

 .كرد ٌاد بقضا رضاى نمونه بهترٌن بعنوان اٌنان از و گفت آفرٌن هزاران نفوسى

 بودم، مشؽول اسالمى علوم بتحصٌل اشرؾ نجؾ در بهنگامٌكه: مٌگفت شد اصل و اٌزدى برحمت كه شٌعه اعالم از ٌكى

 رنجم سخت كه را خوٌش اقتصادى مشكل و كردم حاجت عرض بدو و شده مشرؾ اصفهانى سٌد مرحوم بزرگ مرجع محضر

 فرزند سر كند رسٌدگى بمن بود بنا فرداٌش كه عشا نماز در روز آن فرداى براى اما داد وعده بمن گذاشتم، مٌان در وى با مٌداد

 براى گفتند است، خبر چه پرسٌد و برد بپاٌان را نمازش آرامش كمال با شٌعه مرجع ولى شد، عظٌمى ؼوؼاى برٌدند، را جوانش

 تشٌٌع براى نجؾ به نزدٌك قبائل و اصناؾ و علما تمام درگذشت سٌد فرزند بردند، بٌمارستان به را او شده آمدى پٌش شما فرزند

 چند از پٌش كه رسٌدٌم راهى ببارٌك تشٌٌع حال در بود، رفته ٌاد از مشكلم بودم، كنندگان مشاٌعت جمع در نٌز من شدند، حاضر

 از گره شده داده وجه مقدار داد، بمن وجهى بفهمد كسى اٌنكه بدون كرد، احضارم دٌد، مرا سٌد كند، عبور آن از نمٌتوانست نفر

 :فرمود بود مشؽول حق بذكر زبانش درحالٌكه: مٌگشود مشگلم

 و نكرده پرٌشان را خاطرش جمعٌت چگونه جمعٌت، آنهمه مٌان در كشته فرزند داؼدٌده، پدرى بودم، تعجب ؼرق كن، دعا مرا

 خدا اولٌاء عظٌم روح ترجمه برنامه اٌن نٌست، بقضا رضاى و بحق تسلٌم معناى ٌن آٌاا: ننموده فراموش مرا چون دردمندى

 !؟.كٌست نفس هواى بر پٌروز و چٌست، نفس تملك معنى نٌست

 

 

 

 

 



 پژواک رسانً اطالع پاٌگاه

63/60/06 

 قرآن در نمونه زنان

 

 : انصارٌان حسٌن استاد

. است السالم  علٌهم انبٌا وزن هم او چون برم، نمى را علٌهاالسالم فاطمه اسم دارٌم، را السالم علٌهم كبرى زٌنب خدٌجه، مرٌم، ما

 خانم خودمان، زمان. دارٌم را باكرامتى دانشمند زنان و رباب حضرت كلثوم، امّ  حضرت. بكند تواند نمى صحبت كسى آنجا

 .بودند داده اجتهاد اجازه او به دٌن بزرگان كه داشتٌم را امٌن مجتهده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز نهاوند

60/36/06 

 دهنده تکان و عجٌب شرعی سوال ٌک

 

 حاال زبان، با«  الٌه أتوب و ربى هللا   أستؽفر  »  کردم اشتباه! خداٌا ؛ است زبان با استؽفار ، توبه دٌگر بخش ٌک:  نٌوز نهاوند

 را گنهکار التماس صداى دارم دوست قلب، پشٌمانى از ؼٌر که است گفته خدا چون نه، نٌست؟ بس است، پشٌمان قلبمان که همٌن

 است؛ مهم صداٌت. بشنوم

 

 ؛ نٌوز نهاوند واندٌشه دٌن سروٌس گزارش به

 :است شده گرفته توبه موضوع با انصارٌان حسٌن استاد های سخنرانی از ٌکی از زٌر متن

 .هستٌم پشٌمان هم ما پشٌمانى، ٌعنى توبه

 قلبمان که همٌن حاال زبان، با«  الٌه أتوب و ربى هللا   أستؽفر  »  کردم اشتباه! خداٌا ؛ است زبان با استؽفار ، توبه دٌگر بخش ٌک

 صداٌت. بشنوم را گنهکار التماس صداى دارم دوست قلب، پشٌمانى از ؼٌر که است گفته خدا چون نه، نٌست؟ بس است، پشٌمان

 است؛ مهم

ونِى»   .دهم مى را تو جواب تو زدن صدا با من بزن، صدا را من(  ٔ«) ل ک مْ  أ ْست ِجبْ  اْدع 

 اگر گرسنه آورند، نمى آب خواهم، مى آب نگوٌى اگر اما اى، تشنه. کند نمى باز را در کسى که نزنى زنگ و باٌستى در پشت بٌاٌى

 .دهد نمى نان او به کسى نان، نگوٌد

 جوارح و اعضا با گناه ترک  

 من: بگو بٌاور، بٌرون گناه چاه از امشب است، گناهى هر دچار اعضا از عضوى هر«  بالجوارح ترک  : » توبه مرحله سومٌن

 (ٕ.)شدم خسته بروم، خواهم مى تارٌکى از

 گناه به برنگشتن عزم 

 الٌعود أن إضمار»  گردم برنمى گناه به من دٌگر دٌگر، سال تا امشب از: بگوٌى خدا به که است اٌن هم آن بخش چهارمٌن

(.»ٖ) 

 که کس آن و. باشد نکرده گناه که است کسى مانند گناه از کننده  توبه و. نباشد گناه به رجوع آن در که است اى  توبه نصوح توبه

 .کند می مسخره و استهزاء را خود کند می استؽفار و دارد گناه بر اصرار

 بازگشت و کنم می آمرزش طلب تو از من خدا اى: بگوٌد وقتى شخص تحقٌق به و. کند می مسخره را او شٌطان حالت اٌن با و

 نوشته دروؼگوٌان از چهارم مرتبه در مرتبه، چهار تا بگوٌد چنٌن باز و برگردد و کند عود گناه به پس نماٌم  می تو سوى به

 .شود

 گرسنه گرگ درباره داستانى

 به اقوام از ٌکى دٌدن براى: فرمودند  می اٌشان ، شناسٌد می را او شما همه که فٌلسوؾ و عارؾ و کامل و جامع علماى از ٌکى

 .رفتم کشاورزى سردسٌر منطقه ٌک در شهرمان

 .بدهٌد جواب را اٌن دارم، شرعى مسؤله ٌک اول! آقا: گفت شدم، اش  خانه وارد وقتى

 آمدم من بود، شده روشن هوا تازه صبح شش نٌم، و پنج است، آمده برؾ منطقه اٌن در ما زانوى تا امسال: گفت بفرماٌٌد،: گفتم

 که را من پاروى و بٌل و من خوابٌده، آالچٌق زٌر و آمده قوى گرگ ٌک دٌدم آالچٌق داخل بٌاٌم باغ به که برداشتم پارو و بٌل

 .بود قوٌى گرگ خٌلى بروم، جلو ترسٌدم من ولى نترسٌد، نداد، نشان العمل عکس اصالا  دٌد،

 بود، مانده شب گوشت و نان مقدارى و برگشتم. آورده پناه اٌنجا به است، نٌامده گٌرش چٌزى است، برؾ پر بٌابان کردم فکر

 و اندازم  می را سٌنى گرفت، عصبى قٌافه اگر شدم، که نزدٌکش: گفتم افتادم، راه و گذاشتم سٌنى داخل را ها اٌن شٌر، مقدارى

 .روم  می جلو نداد، نشان العملى عکس اگر. کنم می فرار

 او از پذٌراٌى و مادر گرگ دٌدن 

 رسٌدم او نزدٌک ، نمرده ، هست هم زنده ، دهد نمی نشان العملى عکس ، نه دٌدم ، آمدم جلو ، بود گوسفندهاٌم آؼل هم باغ کنار

 .بود زاٌٌده را آنها تازه که است گرگ بچه تا پنج چهار شکمش زٌر و کرد بلند را شکمش مقدارى دٌدم ،

 که اٌن مثل برگشت، گرگ اٌن چشم حالت و کردند، کردن ناله به شروع مرتبه ٌک ها  بچه گرسنه، بود، نٌامده گٌرش چٌزى هٌچ

 .هستند گرسنه هاٌم  بچه زاٌٌدم، تازه من بودٌم، بٌچاره ما نکند، درد دستت: بگوٌد من به چشمش با خواست می

 .است مادر گذاشت، هاٌش  بچه دهان در اول و برداشت لقمه لقمه گرگ. گذاشتم را سٌنى

 بندگان بر خدا محبت مٌزان

 محبتم من. دهد نمی نشان را من محبت ذره ٌک کنند، جمع را حٌوان و جن و انسان از را عالم مادرهاى کل محبت: فرمود خدا



 (0.)کنم آنها خرج قٌامت که گذاشتم را آن تاى نه و نود کردم، پخش عالم کل در را اش  ٌکی باشد، صد اگر بندگانم به

 .ندارٌم اى  ناراحتی هٌچ است، گرم دلمان هم خٌلى آمدٌم، تو پٌش امشب دلگرمى با ما

 کجا دٌده، احسان و محبت بود، اٌنجا خورده نمک برود؟ کجا نرفت، و ماند همانجا گرگ شد، بهار و خورد را ؼذا هم گرگ

 برود؟

 کودکى پى در دوان دوان اٌشان مٌان از زنى ناگاه آوردند پٌامبر نزد را اسٌرانى: »است گفته صحٌحٌن بٌن جمع در حمٌدى

 .داد شٌر و گرفت سٌنه به ٌافت، اسٌران مٌان در را خوٌش طفل. برآمد

: فرمود پٌامبر. سوگند خدا به نه: گفتند پاسخ پٌامبر ٌاران بٌفکند؟ آتش در را خود فرزند زن اٌن دارٌد گمان آٌا: فرمود پٌامبر

 .«است فرزندش به زن اٌن از مهربانتر بندگانش به نسبت خداوند

 و جن مٌان رحمت آن به و فرموده نازل را آنها از ٌکى که دارد رحمت صد خداوند که شده رواٌت خدا رسول از کتاب همان در

 گٌرند مى انس هم با آن واسطه به که افکند مهر و دوستى حشرات، و درندگان و انسان

 بندگان قٌامت در آن وسٌله به پروردگار که است اى ذخٌره باقٌمانده رحمت نه و نود. دارند  می پاس را خود هاى  توله ددان و

 .«دهد  می قرار ترحم مورد آن با را خود

 قبول ؼذا دٌگر مادرشان دٌدم کم کم کردند،  می بازى همدٌگر با روزها و شدند بزرگ هم گرگها بچه و کردند شکوفه ها درخت

 آورد،  می ؼذا و گردد برمی عصر و رود  می بٌرون باغ آخر کوتاه دٌوار از دٌدم شدم، مخفى درخت ٌک پشت کند، نمی

 گرگها بچه توسط صاحبخانه گوسفند درٌدن

 آالچٌق داخل و کردند خفه را بره ٌک و آؼل داخل رفتند همدٌگر با گرگ بچه تا چهار سه اٌن رفت، گرگ صبح روز ٌک

 .کردند خوردن به شروع و کشٌدند

 افتاده من بره اٌن به چشمش بود، برگشته گرگ دٌدم آمدم، بٌرون اتاقم از شد، بلند صدا و سر دٌدم بود، عصر ندارد، عٌبى: گفتم

 ماه چهار آخر! ها مروت  بی که کوبٌد؛  می زمٌن به بار پنج چهار و گرفت  می را ها  بچه اٌن دٌدم بودند، کشته او هاى  بچه که

 .کنٌم  می کفران و خورٌم  می را خدا نان است سال پنجاه که ما کردٌد؟ پاره چرا را او بره کرده، محبت ما به است

 و نشست دٌوار روى خودش و انداخت دٌوار پشت برد، و انداخت جلو ؼروب را تا پنج چهار هر هم بعد و زد را ها  بچه گرگ،

 .هستم زده خجالت و شرمنده من که شد اشک از پر چشمش و کرد نگاه من به

 آن از است، آورده کوچک بره ٌک دٌدم آمد، بعد روز پنج چهار نٌامد، دٌگر و رفت گرگ که است اٌن من شرعى سإال حاال

 را اٌن خوردند، هاٌم  بچه که اى  بره آن جاى به من که نشست دٌوار روى هم خودش و انداخت دٌوار طرؾ اٌن به دٌوار طرؾ

 نه؟ ٌا است حالل بره اٌن آٌا آورده، و گرفته اى  گله چه از هم دانم  نمی. آوردم تو براى

 فاطمه براٌتان که هاٌى خانم! است فرستاده را السالم  علٌهم حسٌن و على و پٌؽمبر تو براى خدا که کسى! فهمٌده و عاقل انسان

 بکنٌم؟ را خودمان گذشته گناهان تالفى که بٌاورٌم چٌزى چه! فرستاد را علٌهاالسالم

 :زنٌم مى را السالم  علٌه على امام حرؾ همان ما بٌاورٌم؟ چه براٌت ما آورد، و کرد پٌدا بره ٌک و رفت که گرگ معرفت باز

 .ندارٌم اى  سرماٌه گرٌه از ؼٌر ما«  البکاء سالحه   و الرجاء ماله رأس   من ارحم» 

 :منابع

 .«کنم اجابت را شما تا بخوانٌد مرا» ؛2ٓ( : 0ٓ) ؼافر ـ ٔ

بِیُّ  ق ال  » الزنا؛ فی المائة و السابع الفصل ،01ٔ: األخبار جامع ـ ٕ ْضو   لِک لِّ  آله و علٌه هللا صلى النَّ م   اْبنِ  ِمنِ  ع  ظ   آد  اءِ  ِمن   ح  ن  ن   الزِّ ٌْ  اْلع 

اه   ر   ِزن  ان   و   النَّظ  اه   اللِّس  انِ  و   اْلک ال م   ِزن  ن  ذ  اه   ااْلء  ْمع   ِزن  انِ  و   السَّ د   ٌ ا اْل م  اه  ْجال نِ  و   اْلب ْطش   ِزن  ا الرِّ م  اه  ْشی   ِزن  ق   اْلف ْرج   و   اْلم  دِّ لِک  ٌ ص  لَّه   ذ   ک 

ب ه و    «.ٌ ک ذِّ

ول   ق ال   و  » شروطها؛ و التوبة فی عشر الحادی الباب ،01/ٔ: القلوب إرشاد ـ ٖ س  ِ  ر  ا آله و علٌه هللا صلى اهللاَّ ه  ٌُّ ِ  إِل ى ت وب وا النَّاس   ا  هللاَّ

ةا  ْوب  م وت وا أ نْ  ق ْبل   ن ص وحاا  ت  وا و   ت  اِدر  الِ  ب  ْعم  ةِ  بِااْلء  الِح  ل وا أ نْ  ق ْبل   الصَّ وا و   ت ْشؽ  ک مْ  أ ْصلِح  ن  ٌْ ن   و   ب  ٌْ بِّک مْ  ب  وا ر  د  ْسع  وا و   ت  ق ةِ  ِمن   أ ْکثِر  د   الصَّ

ق وا وا و   ت ْرز  وؾِ  ْأم ر  ْعر  ن وا بِاْلم  صَّ ْوا و   ت ح  نِ  اْنه  ْنک رِ  ع  وا اْلم  ْنت ِصر  ا ت  ا ٌ  ه  ٌُّ ک مْ  إِنَّ  النَّاس   أ  س   ٌ مْ  أ ْک ک  ر  ْوتِ  أ ْکث  ک مْ  إِنَّ  و   ِذْکراا  لِْلم  م   أ ْحز 

ن ک م   اداا  أ ْحس  اتِ  ِمنْ  إِنَّ  و   ل ه   اْستِْعد  ال م  ْقلِ  ع  افِی   اْلع  نْ  التَّج  ارِ  ع  ورِ  د  ر  ة   و   اْلؽ  اب  ارِ  إِل ى ااْلِءن  ل ودِ  د  د   و   اْلخ  وُّ کْن ى التَّز  ب   و   اْلق ب ورِ  لِس  ؤ هُّ  التَّ

ْومِ   ٌ  النُّش ورِ  لِ

ان   و   ول   ک  س  ِ  ر  ق ول   آله و علٌه هللا صلى هللاَّ ائِهِ  فِی ٌ  ع  ْنب   ک لَّ  لِی اْؼفِرْ  اللَّه مَّ  د  ل یَّ  ذ  اب   أ ْنت   إِنَّک  ع  وَّ ِحٌم   التَّ  .«الرَّ

ى و  » الجبر؛ خرافة إٌضاح ،61ٖ: الصدق کشؾ و الحق نهج ـ 0 و  ِدیُّ  ر  ٌْ م  ْمعِ  فِی اْلح  ن   اْلج  ٌْ نِ  ب  ٌْ ِحٌح  ل ى ق ِدم   ق ال   الصَّ س ولِ  ع  ِ  ر   هللاَّ

ْبی   آله و علٌه هللا صلى ا س  أ ة   ف إِذ  ْبیِ  ِمن   اْمر  ى السَّ ْسع  تْ  إِذْ  ت  د  ج  اا  و  ٌّ بِ ْبیِ  فِی ص  ْته   السَّ ذ  ق ْته   ف ؤ خ  ا ف ؤ ْلز  ْطنِه  ْته   بِب  ع  ول   ف ق ال   ف ؤ ْرض  س  ِ  ر   اهللاَّ

ْون   ا آله و علٌه هللا صلى ر  ِذهِ  ت  ْرأ ة   ه  ةا  اْلم  اِرح  ا ط  ه  ل د  ا النَّارِ  فِی و  ِ  و   ال   ق ْلن  م   هللاَّ   ق ال   هللاَّ اِدهِ  أ ْرح  ِذهِ  ِمنْ  بِِعب  ْرأ ةِ  ه  ا اْلم  ل ِده  بِیَّ  أ نَّ  فٌِهِ  و   بِو   النَّ

ِ  إِنَّ  ق ال   آله و علٌه هللا صلى ة   هلِلَّ ة   ِمائ  ْحم  ل   ر  ا أ ْنز  ةا  ِمْنه  ْحم  ةا  ر  اِحد  ن   و  ٌْ ائِمِ  و   اْلِجنِّ  و   ااْلِءْنسِ  ب  ه  امِّ  و   اْلب  ا اْله و  ف ون   فٌِه  اط  ع  ت  ا و   ٌ  م ون   بِه  اح  ر  ت   ٌ 

ا و   ْعِطؾ   بِه  ْحش   ٌ  ل ى اْلو  ا ع  ل ِده  ر   و  ةا  تِْسِعٌن   و   تِْسعاا  هللاَّ   ف ؤ خَّ ْحم  م   ر  ْرح  ا ٌ  ه   بِه  اد  ْوم   ِعب  ةِ  ٌ  ام   ٌ  تبٌان: منبع./اْلقِ
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 کنٌم می منتشر را شده ضبط نوار/ انصارٌان االسالم حجت با مصاحبه درباره فارس توضٌحات

  

 است محفوظ فارس خبرگزاری نزد در انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت مصاحبه كامل صوت

 .شد خواهد منتشر نٌاز صورت در و 

 برخی توسط انصارٌان حسٌن شٌخ االسالم حجت سخنان شده تقطٌع انتشار آنكه از پس: فارس

 روبرو خارجی ضدانقالب های ساٌت گسترده سوءاستفاده و استقبال با داخلی گر فتنه های ساٌت 

 به اٌشان، انقالبی و اعتقادی مبانی بر علم دلٌل به فارس خبرگزاری خبرنگاران از تن ٕ شد، 

 دفتر به همراهان برخی و اٌشان همراه به سخنرانی، از قبل و رفته( انصارٌان االسالم حجت سخنرانی محل) ها همدانی حسٌنٌه 

 .كردند مراجعه انصارٌان آقای

 ٌكی در اٌشان سخنرانی از شده منتشر خبر پرٌنت های برگه انصارٌان، االسالم حجت دفتر در فارس خبرنگاران حضور از پس 

 شدٌد تؤسؾ اظهار با كه رسٌد اٌشان نظر و سمع به خبر اٌن از ضدانقالب های سوءاستفاده همراه به گر فتنه های ساٌت از

 .شد روبرو مذكور های رسانه های اخالقی بی اٌن از انصارٌان االسالم حجت

 تشكر و تقدٌر هاٌشان پٌگٌری و داشته موضوع اٌن به نسبت كه حساسٌتی دلٌل به فارس خبرنگاران از انصارٌان آقای همچنٌن 

 .كردند

 را بٌاناتی گرفت، صورت شنبه پنج بامداد در واقع در و شب چهارشنبه شب نٌمه از پس ساعتی كه مالقات اٌن ادامه در اٌشان 

 .است شده ضبط كامل طور به ما خبرنگاران توسط كه كردند اٌراد سخنانشان توضٌح در نٌز

 بٌگانگان های سوءاستفاده از جلوگٌری برای كه كنند می تؤكٌد انصارٌان االسالم حجت دفتر مسئولٌن برخی همچنٌن، دٌدار اٌن در

 .كرد خواهند صادر ای اطالعٌه زودی به قدر، شب در اٌشان سخنان از

 صورت در كه كرد اعالم انصارٌان حسٌن شٌخ پسران از ٌكی با تماسی طی شنبه پنج روز فارس، خبرگزاری خبرنگار همچنٌن 

 اعالم انصارٌان آقای پسر. كند منتشر را انصارٌان آقای با شنبه پنج بامداد «مصاحبه» متن دارد قصد خبرگزاری اٌشان موافقت

 مصاحبه اٌن خاكی آقای صالحدٌد صورت در و شود گرفته تماس انصارٌان، حسٌن شٌخ وكٌل خاكی، آقای نام به فردی با كند می

 خروجی روی مصاحبه آن از پس و جلب نٌز وی موافقت و گرفته تماس خاكی آقای با فارس خبرنگار روی اٌن از. شود منتشر

 .شود می منتشر فارس خبرگزاری

 اٌنكه بر مبنی گرفته قرار انصارٌان االسالم حجت دفتر ساٌت روی بر ای اطالعٌه مصاحبه، اٌن انتشار از پس ساعت چند اما 

 های رسانه و مذكور گر فتنه ساٌت سوءاستفاده با نٌز اطالعٌه همٌن كه! اند نداشته ای مصاحبه هٌچگونه اخٌر روزهای در استاد

 .است شده مواجه همسوٌشان

 محل در حاضرٌن توسط آن محتوای تاٌٌد همراه به مصاحبه اٌن كامل صوت كه كند می اعالم فارس خبرگزاری روی، اٌن از 

 مصاحبه، اٌن از اطالع بدون اٌشان دفتر اعضای برخی دارد احتمال كه آنجا از اما. دارد اختٌار در كامل طور به را مصاحبه

 اطالعٌه اٌن احٌاناا  تا كند می خودداری آن انتشار از فعال باشند، كرده منتشر انصارٌان االسالم حجت ساٌت در را مذكور اطالعٌه

 گر، فتنه و ضدانقالب عناصر سوءاستفاده از جلوگٌری دلٌل به اٌنصورت ؼٌر در. شود اصالح اٌشان دفتر اعضای توسط

 .كرد خواهد اقدام مصاحبه صوت كامل انتشار به اقدام باطنی مٌل علٌرؼم فارس خبرگزاری
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 کرد تکذٌب را فارس خبر انصارٌان حسٌن شٌخ دفتر

  

  دفتر ، پنجشنبه عصر انصارٌان، حسٌن شٌخ حاج با فارس خبرگزاری مصاحبه خبر انتشار پی در

 ...کرد صادر ای اطالعٌه اٌران، مشهور واعظ اٌن

 پنجشنبه عصر انصارٌان، حسٌن شٌخ حاج با فارس خبرگزاری مصاحبه  خبر انتشار پی در: فرارو

 :کرد صادر زٌر شرح به ای اطالعٌه اٌران، مشهور واعظ اٌن دفتر ، 

 حضرت سخنان مورد در صحٌح و كامل رسانی اطالع اهمبت و ضرورت به باتوجه - تعالی بسم» 

 پاٌگاه از فقط را له معظم به مربوط مطالب شود می درخواست مطبوعات و ها وساٌت ها خبرگزاری تمامی از انصارٌان استاد 

 نرسٌده دفتر اٌن تاٌٌد ٌه كه مطالبی انعكاس از و نماٌند اخذ و درٌافت(  www.erfan.ir رسمی ساٌت) اٌشان دفتر رسانی اطالع

 .فرماٌند داری خود است

 مصاحبه گونه هٌچ انصارٌان استاد حضرت اخٌر روزهای در خصوصا و رمضان مبارك ماه در است تذكر به الزم احترام، با

 است مطالبی عٌنا رمضان سوم و بٌست قدر شب در استاد وسخنان اند نداشته ها آن خبرنگاران و ها رسانه با رسمی وگفتگوی

 .باشد نمی تاٌٌد مورد آن با معاٌر مطلب هر و است آمده اٌشان ساٌت در كه

 «انصارٌان حسٌن استاد ودفتر قم شٌعی دارالمعارؾ موسسه مدٌر - پٌمان آٌت

 موجود های نابسامانی برخی از انصارٌان حسٌن استاد تند انتقادات مورد در خبری های ساٌت برخی  در خبری انتشار پی در

 اٌن با مصاحبه در انصارٌان آقای که بود شده تصرٌح آن در که کرد منتشر خبری پنجشنبه روز فارس گزاری خبر جامعه،

 .است داده انتقاداتش خصوص در توضٌحاتی خبرگزاری،

 :بخوانٌد زٌر در را فارس خبر

 اٌراد رمضان مبارك ماه وسوم بٌست شب در كه سخنانی  تحرٌؾ از انتقاد با انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت»

 .است كرده عذرخواهی مردم از حجاب وضعٌت و انحرافی جرٌان خاطر به كه گفت بود، كرده

 به فارس، خبرگزاری سٌاسی خبرنگار با وگو گفت در كشورمان مشهور سخنران انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت

 مبارک ماه سوم و بٌست شب احٌای مراسم در اظهاراتش تحرٌؾ به اقدام كه ضدانقالب های ساٌت پراكنی دروغ و آفرٌنی جنجال

 .داد نشان واكنش بودند، كرده ها همدانی حسٌنه در رمضان

 عذرخواهی دلٌل: افزود است، نبوده اسالمی انقالب از ندامت قدر، شب مراسم در سخنانش از منظورش اٌنكه به اشاره با وی

 .اسالمی انقالب نه است بوده دولت باطن در انحرافی  جرٌان و ها حجابی بی بحث مردم، از بنده

 نٌز الباؼه نهج و قرآن آٌات از ها برخی است ممكن البته: گفت اند، كرده  تحرٌؾ را اظهاراتش كه هاٌی رسانه از انتقاد با انصارٌان

 .است بوده ها مباحث اٌنگونه همٌشه و باشند داشته نادرستی برداشت

 اما گفتم شهدا و فلسطٌن قدس، روز درباره را مطالبی رمضان مبارك ماه سوم و بٌست شب من: گفت دٌنی مسائل كارشناس اٌن

 .اند نكرده منتشر را دٌگر مطالب اند، پرداخته سخنانم از بخشی تحرٌؾ به كه ها ساٌت اٌن چرا دانم نمی

 .«كرد تعجب ابراز انقالب ضد های ساٌت در سخنانش تحرٌؾ از پاٌان در وی

 اطالع پاٌگاه در کند، تکذٌب ، انصارٌان آقای با مصاحبه عنوان با است کوشٌده فارس که را خبری که است آن توجه جالب نکته

 . است شده منتشر وی خود رسانی

 حسٌن شٌخ حاج آقای با مصاحبه بر مبنی فارس خبر  که کند می تداعی چنٌن خبر خواننده در شهٌر، واعظ اٌن دفتر اطالعٌه

 .است بوده جعلی انصارٌان،
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  اختالس از انصارٌان حسٌن شٌخ شدٌد انتقاد

 

  وعده در و ملت به دادن خبر در که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر: گفت انصارٌان حسٌن شٌخ

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن 

 اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ: اٌلنا

 شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر دارٌم؟ ؼٌبت و دروغ چند روزانه 

 وعده در و گوٌند می دروغ ملت به دادن خبر در: گفت او. گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و 

 افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او.گوٌند می دروغ مردم به هم دادن 

 دارٌم؟ بستن

 دروغ مردم به هم دادن وعده در و ملت به دادن خبر در که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر: گفت انصارٌان حسٌن شٌخ 

 .گوٌند می

 مسلمان: گفت «مسلمان» تعرٌؾ در اکرم پٌامبر از رواٌتی به اشاره با ٌزد حظٌره مسجد در شب شنبه انصارٌان حسٌن شٌخ

 .نبٌنند ضرر و آسٌب و بوده امان در او زبان و دست از مسلمانان تمامی که است کسی واقعی

 هستند؟ واقعی مسلمان نفر چند کشورمان در مسلمان مٌلٌون 6ٓ از دٌد باٌد مالک، اٌن با: داد ادامه وی

 و آٌد می کاؼذ روی بر دٌگران علٌه ناحق به هاٌی دست چه کنٌد حساب شما: گفت خود مطلب اٌن توضٌح در شهٌر خطٌب اٌن

 اسناد هاٌی دست چه. گٌرند می رشوه کنند، می اختالس کنند، می سرقت هاٌی دست چه. کنند می امضاء ناحق به که هاٌی دست چه

 .دزدند می روشن روز در مٌلٌارد هزار مٌلٌارد هزار و کنند می درست قالبی

 .زنند می کتک ناحق به را مردم و شوند می بلند مردم روی ناحق به هاٌی دست چه: داد ادامه او

 .کنند می فروشی کم و کنند می تقلب اجناس در هاٌی دست چه: گفت انصارٌان

 .باشند امان در او زبان از مردم که است کسی واقعی مسلمان: گفت رواٌت اٌن بر مجدد تاکٌد با او

 دارٌم؟ ؼٌبت و دروغ چند روزانه اٌران مٌلٌونی 6ٓ جامعه در: گفت جامعه در دروغ شٌوع به اشاره با انصارٌان حسٌن شٌخ

 .گوٌند می دروغ بهم مرد و زن و شوهر و زن راحت خٌلی که رفته بٌن از دروغ زشتی آنقدر

 .گوٌند می دروغ مردم به هم دادن وعده در و گوٌند می دروغ ملت به دادن خبر در: گفت او

 دارٌم؟ بستن افترا و کردن مسخره کردن، تحقٌر دادن، فحش کردن، ؼٌبت چقدر کشورمان در: داد ادامه او

 تر باال مسلمان از مومن فرمودند پٌامبر: گفت و پرداخت شده ذکر رواٌت از دٌگری بخش به سخنانش ادامه در شهٌر خطٌب اٌن

 امٌن را او جانشان و مال در مسلمانان همه كه است کسی مومن پٌامبر، تعرٌؾ اساس بر. کردند بٌان را مومن تعرٌؾ و است

 .بدانند

 پس را آن بتوانٌد ٌکسال از پس و بزنٌد کسی نام به را خود اموال و خانه که دارد وجود مردم شما بٌن اعتماد اٌن آٌا: گفت او

 بگٌرٌد؟

 سمت به گناهان تمام از که است کسی مهاجر: گفت و پرداخت پٌامبر تعرٌؾ اساس بر «مهاجر» توصٌؾ به ادامه در وی

 .روند می آن حالل سمت به حرام جنسی ؼرٌزه از و روند می حالل مال سمت به حرام پول از افراد اٌن. است فراری ها خوبی

 کسانی برای آٌه اٌن: گفت و پرداخت نساء سوره 02ٔ آٌه توصٌؾ به خود سخنان از دٌگری بخش در انصارٌان حسٌن شٌخ

 ظاهری آلودگی که کسانی اگر که شود می داده توضٌح آٌه اٌن در. اند کرده محروم خداوند رحمت از را خود کل به که شده نازل

 دست و بزنند چنگ خداوند به فقط کنند، اصالح را درونشان بٌاورند، خدا به رو کنند، پشت ها آلودگی تمام به دارند، باطنی و

 و دهد قرار پاکان از را آنان تا کند می اقتضاء خداوند رحمت کنند، پاک مفسدان و ظالمان و ها طاؼوت ها، بت از را وجودشان

 .شود داده آنان به عظٌم پاداش
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  باكو در وحدت جشن برگزاري

  

 

 جمهوری مردم از شماری بی جمعٌت حضور با وحدت جشن ،(ص) مصطفی محمد حضرت سعادت با مٌالد با همزمان

 باكو در اٌران اسالمی جمهوری سفارت فرهنگی راٌزنی در شهرٌار فرهنگ خانه در كشور، اٌن مقٌم اٌرانٌان و آذرباٌجان

 . برگزارشد

 آذرباٌجان جمهوری در فقٌه ولی نماٌنده ، باكو در اٌران اسالمی جمهوری سفٌر بر عالوه جشن اٌن در رادٌودٌروز، گزارش به

 .داشتند حضور باكو در اٌرانی نهادهای مسووالن و

 و رحمت پٌامبر والدت با مصادؾ االول ربٌع هفده شب: گفت مراسم اٌن در'  انصارٌان حسٌن' شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت

 .است احسان پٌامبر

 اظهارات خود های سخنرانی در و گرفت عهده بر را آنها بٌداری و مردم هداٌت مدٌنه شهر در اسالم پٌامبر: كرد تصرٌح وی

 .كردند می بٌان مردم هداٌت برای نماز اقامه از بعد را باری گوهر

 آوردند، جا به را نماز اٌنكه از پس مدٌنه در حضرت آن: گفت( ص) محمد حضرت رحمت پٌامبر بٌانات به اشاره با انصارٌان

 .كنم می ضمانت آنها برای را بهشت دهد، انجام خوبی به را عمل شش من امت اگر: فرمود

 امت كه شود می سبب امانت به خٌانت عدم و ، وعده و وفا به نكردن،عهد بٌان مطلبی واقع خالؾ و نگفتن دروغ ، وی گفته به

 .بروند بهشت به شك بدون من

 را من امت كه است اعمالی دٌگر از ، مردم به نرساندن آزار و نبودن حرام بستر در نامحرم، به ندوختن چشم: افزود انصارٌان

 .برد می بهشت به

 را مردم دل ناسزاگوٌی و تهمت با و برساند آزار فردی به نباٌد دارد، حٌات جهان اٌن در كه ای لحظه تا انسان: اظهارداشت وی

 .بشكند

 به نور و كوثر گوزلر، ، نرگس كرار، حٌدر ، آذرباٌجان ، مومنٌن ، اخالص زبان آذری سرود های گروه مراسم اٌن ادامه در

 .كردند اجرا را خود هنری متنوع های برنامه( ره) خمٌنی امام رهبری به اسالمی انقالب پٌروزی سالروز وسومٌن سی مناسبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برترٌنها اٌنترنتً مجله

31/60/06 

  کاباره ٌک فروش مشروب با انصارٌان حسٌن شٌخ دوستی ماجرای! / آمدٌد اشتباه آقا

  ها  پله از بود، ورودى هاى  پله روى روبه دفتر بود، باصفاٌى جاى و رودخانه كنار كاباره

 . آمدٌد اشتباه آقا: گفت و آمد بٌرون دفترش از كاباره مدٌر رفتم، پاٌٌن كه

 توبه و  است الزم توبه آمرزش، آوردن دست به براى ولى است، آمرزش آماده خداوند

 رابطه در ام،  شده مرتكب من كه گناهى اٌن دٌد باٌد. كند مى فرق همدٌگر با گناهان 

 مردم؟ حقوق با رابطه در ٌا و مردم؟ مال با رابطه در ٌا است؟ عبادت با 

 عصبانى مانند دالٌلى به بنا مسؤله، به توجه و علم با دادگاهى، قاضى ٌا و مدٌر حاكم، اگر ٌا. شوند جبران كامالا  باٌد ها اٌن همه

 ناحق به اما بودند، بد گرچه كه است فهمٌده و شده آرام كه اكنون و است كرده مصادره را كسى خانه و زمٌن بدكاران، از بودن

 اگر و برگرداند صاحبش به و بگٌرد پس را مال برود كه است اٌن به حاكم ٌا و قاضى اٌن توبه است، داده حكم مردم مال در

 .كند  مى ظهور خدا مؽفرت كه است وقت آن. بدهد پس را آنها همه باٌد شده، مال متوجه ضررهاٌى

 او مؽفرت و كنند  نمى توبه كه گنهكارانى براى كه است خود مؽفرت كردن هزٌنه و بندگان توبه عاشق عالم پروردگار قدرى به

ت وب ون   أ ف ال  : »است شده بلند فرٌادش قرآن در كنند،  نمى طلب را ِ  إِل ى ٌ  ه   هللاَّ ون  ْؽفِر  ْست   ٌ  .« و 

ت وب ون   أ ف ال  . »است شده گرفته كار به شرٌفه آٌه در كه تحضٌض حرؾ از فهمٌم؟  مى كجا از را فرٌاد اٌن  توبه گناهكاران چرا « ٌ 

 .كنند  نمى پٌدا گراٌش ها  پاكى به و دارند  برنمى دست ها  آلودگى از گردند؟  برنمى چرا. كنم هزٌنه را آمرزشم خواهم  مى من كنند؟  نمى

 او آمرزٌدن و فرعون توبه انتظار به كه هستم خداٌى من. هستم بخشش و آمرزش آماده من كنند؟  نمى آمرزش طلب من از چرا

 .بودم

  

 ماجرا ٌک حکاٌت

 ای آموزنده نکات دارای آن خواندن که کند می تعرٌؾ را ماجراٌی توبه درباره انصارٌان حسٌن شٌخ المسلمٌن و االسالم حجت

 به صاحبش كه است مترى دوٌست سالن ٌك اٌنجا گفتند من به شهر آن هاى جوان رفتم  مى منبر شهرى در انقالب از قبل: است

  من به را كاباره اٌن آدرس: گفتم شدند، گمراه كاباره اٌن طرٌق از و فروشد  مى مشروب  كامٌون سه الى دو روزى شهر اٌن مردم

 .نوشتند را آدرسش كاؼذ روى بدهٌد، را آدرسش كنٌد محبت شما گفتم كنٌد؟ كار چه خواهٌد  مى شاه ساواك قدرت با: گفتند بدهٌد،

 و كرد تعجب خٌلى تاكسى راننده بروم، آدرس اٌن به خواهم  مى: گفتم تاكسى راننده به و شدم تاكسى سوار صبح ده ساعت فردا

 .است الهى مستقٌم صراط دارم ٌقٌن روم  مى دارم كه راهى نه،: گفتم روٌد؟  نمى اشتباه: گفت

 حال به خوش كردند، قبول گوٌٌم،  مى روٌم،  مى خداست، راه راه، و روم  مى درست را راه كه دارم ٌقٌن من: گفتم تاكسى راننده به

 .نكردى كارى من براى اما خوردى مرا مال چرا: گوٌد  نمى ما به خدا نكردند، قبول او،

 هاى  پله روى روبه دفتر بود، باصفاٌى جاى بود، رودخانه كنار كاباره.  خداحافظ: گفتم. اٌنجاست آقا: گفت كاباره روبروى آمد

 . آمدٌد اشتباه آقا: گفت و آمد بٌرون دفترش از كاباره مدٌر رفتم، پاٌٌن كه ها  پله از بود، ورودى

 سفره از فرموده خداوند اما بله،: گفتم خورٌد؟  مى هم شما لباس، اٌن با: گفت. آمدم عالى حضرت زٌارت براى من نه: گفتم. 

 .آٌد  نمى كم ام  سفره از. بخورٌد خودم

ق ٌه مْ  و  : »داده وعده ما به قرآن در دارٌم ٌقٌن خورٌم،  نمى را اٌنجا شراب اگر ه مْ  س  بُّ ا ر  ابا ر  ا ش  ه ورا  ما مگر نجس؟ شراب چرا «ط 

 .نٌستٌم خوار نجاست ما بخورٌم؟ نجس كه هستٌم خوك

 بهترٌن از: گفتم شما؟: گفت. نشستم او دست كنار و دفتر داخل آمدم. بفرماٌٌد: گفت و كرد كج را گردنش. نٌامدم اشتباه نه: گفتم

 .هستم شما دوستان

 چه او به دانستم نمى رفتم وقتى من دارٌد؟ فرماٌشى حاال: گفت نداشته روحانى دوست عمرش در كه كرد فكر چه هر خدا بنده

 كنم؟ شروع كجا از و بگوٌم؟

 .است سفٌد صورتش و سر موهاى دٌدم. بگوٌم چه كرد راهنماٌى مرا او قٌافه و او وجود خود دٌدم، را او وقتى ولى

 .كنم عرض محضرتان را مطلبم بعد بكنم شما از سإال ٌك باٌد اول من: گفتم

 هم ٌهودى نه،: گفت هستٌد؟ ٌهودى. بروم كنم خداحافظى باشٌد، مسٌحى اگر: گفتم چه؟ براى نه،: گفت هستٌد؟ مسٌحى شما: گفتم

. خورند مى ربا هم و خورند  مى خوك گوشت هم خورند،  مى نجس الكل هم دانند،  مى پاك را نجاست طاٌفه دو اٌن چون. نٌستم

 .ندارد دٌن خور نجس. داند  مى پاك هم را پاك و داند  مى نجس را نجس مإمن،

 و بگوٌم شما براى بدهى اجازه اگر خدا قول از فقط جمله ٌك من: گفتم. شد باز من براى كامال راه دٌگر. مسلمانم من نه،: گفت

 .شد اسالمى چلوكبابى به تبدٌل فروشى مشروب شب ٌك در كرد، را خودش كار رواٌت همٌن. بگوٌٌد مٌل، كمال با. بروم

 



 سوم رسانه

39/60/06 

 انصارٌان حسٌن حاج سجادٌه صحٌفه ترجمه از رونماٌی

 

 .شد برگزار تهران هداٌت حسٌنه در 8ٓ آبان ٕٕ شب دوشنبه انصارٌان حسٌن االسالم حجت سجادٌه صحٌفه کتاب از رونماٌی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسانه سوم

63/61/06 

 شد منتشر انصارٌان حسٌن کتاب جلد چهار

 

 .شد منتشر انصارٌان حسٌن والمسلمٌن  االسالم حجت قلم به «اسالمی معارؾ در سٌری» آثار مجموعه از جلد چهار 

 ،(«ع) ٌوسؾ ملکوتی چهره» های عنوان با که کتاب جلد چهار اٌن حوزه، خبر مرکز از نقل به سوم، کتاب گزارش به

 انصارٌان حسٌن های سخنرانی متن شده، نگاشته «اسالم دٌدگاه از صبر» و «حرام و حالل» ،«نفس های لؽزش و ها ارزش»

 .است

 ،«عشق حقٌقت«  ،«ناپاک و پاک عشق» شده، گذاشته بحث به(« ع) ٌوسؾ ملکوتی چهره» کتاب در که هاٌی عنوان از برخی

 ،«معشوق جلوه» ،«ناپاکی و پاکی تقابل» ،«معنوی حرارت و نور» ،«خود اصل به بازگشت» ،«حرام شهوت از وارستگان»

 «روح مرکب» و «بدن با روح مقاٌسه» ،«قلب قاتل گناهان» ،«زلٌخا کٌد و ٌوسؾ صدق» ،«ادب و عقل» ،«هداٌت و لٌاقت»

 .است

 ،«ٌوسؾ سوره محتوای: »نظٌر مباحثی به که است مإلؾ آثار مجموعه مجلدات دٌگر از «نفس های لؽزش و ها ارزش»

 صعود در اهلی رهبران نقش» ،«نفس سقوط» ،«انسانٌت مالک» ،«قرآن حقاٌق به علم» ،«او ضرورت نه انسان، سٌرت»

 افق» ،«توبه» ،«هجران اوج و وصال اوج» ،«واقعی دشمنان و دوستان» ،«عمر لحظات بهترٌن» ،«پاک نفس ثمره» ،«نفس

 .است پرداخته «حق مکتب شده تربٌت انسان» و «آمرزش طلوع

 اخالق» ،«اٌام با دشمنی: »شامل آن محتواٌی موضوعات که گرفته نام «مالی حرام و حالل» آثار، مجموعه اٌن دٌگر عنوان

 لحظه» ،«مرگ حقٌقت» ،«اخالق مقدمه حالل، مال» ،«پنهان خوری حرام» ،«خوری حرام با مقابله» ،«زندگی بنٌان» ،«نٌک

 کسب اثر» ،«بودن شٌعه پاداش» ،«واقعی شٌعه» ،«حالل به قناعت» ،«حالل روزی» ،«دادن جان در تفاوت» ،«احتضار

 و کالم» ،«سجادٌه صحٌفه معارؾ» ،(«ع) بٌت اهل وٌژگی» ،«پاک لقمه اثرات» ،«حالل کسب و وقت اول نماز» ،«حالل

 نگهداری» و ،«فروشی کم و رباخواری» ،«حرام و حالل فرهنگ» ،«مإمن برنامه» ،«نفس اشتهای» ،«سٌدالساجدٌن منش

 .است «خدا رحمت از دوری و حرام مال

 موضوعاتی به آن در که است، داده اختصاص خود به را آثار مجموعه اٌن دوم و سی بخش عنوان «اسالم دٌدگاه از صبر»

 گوهر» ،«صبر گنج» ،«صبر تقسٌمات» ،«دار جهت صبر» ،«صبر مقام» ،«صبر ارزش» ،«استقامت و صبر: »چون

 خلقت وجودی ساختار» ،«طٌب و حالل» ،«صبر اسوه» ،«انسان مقام» ،«آن به أمر و صبر حقٌقت» ،«صبر راه» ،«صبر

 های آزماٌش و بالٌا بودن خٌر» و «ها آزماٌش و بالٌا بر صبر در سرفرازی» ،«بالٌا در صبر» ،«گناه از اجتناب در( ع) علی

 .است شده پرداخته «الهی

 با انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن  االسالم حجت قلم به( 9ٕ-8ٕ-ٖٔ-ٕٖ) های شماره «اسالمی معارؾ در سٌری» آثار مجموعه

 .است رسٌده چاپ به دارالعرفان انتشارت سوی از جلد چهار در تومان هزار0ٕ قٌمت با و نسخه ٕٓٓٓ شمارگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز جانباز خبري ساٌت

33/60/06 

  کالشٌنکف ساٌه زٌر حسٌن شٌخ

 

 حسٌن شٌخ کنار که شخصی. هاست سال همان به مربوط ، شده گرفته(ص)هللا رسول محمد 6ٕ لشکر قرارگاه در که زٌر عکس

 . باشد می 6ٕ لشکر های بچه محبوب و برجسته روحانی ، پروازی محمد االسالم حجت ، است نشسته

 خوانسار شهرستان خورشٌدی، ٖٕٖٔ متولد انصارٌان حسٌن شٌخ حاج االسالم حجت ، مشرق مقاومت و جهاد گروه گزارش به

 که زٌر عکس. کند سپری جنگ های جبهه در هم را مدتی که کرد پٌدا را آن توفٌق ، مقدس دفاع های سال در اٌشان. باشد می

 ، است نشسته حسٌن شٌخ کنار که شخصی. هاست سال همان به مربوط ، شده گرفته(ص)هللا رسول محمد 6ٕ لشکر قرارگاه در

 عالقمندان که هاست سال البته پروازی آقا حاج. باشد می 6ٕ لشکر های بچه محبوب و برجسته روحانی ، پروازی محمد شٌخ

 .کنٌم می احترام ادای مقدس دفاع های سال در مجاهداتش پاس به اٌشان خدمت جا همٌن از اما ، است گذاشته خبر بی را خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشرق خبري ساٌت

33/63/06 

  بود؟ حرام( ص) پٌامبر زن با مسلمان ازدواج چرا

 

 .است اعتقادي هاي پرسش به پاسخ حاصل «اعتقادي مباحث -ها پاسخ و ها پرسش» کتاب

 حسٌن  االسالم حجت اثر «اعتقادي مباحث -ها پاسخ و ها پرسش» کتاب از جلد اولٌن خبرآنالٌن، از نقل به مشرق گزارش به

 توحٌد خدا، اثبات توحٌد،. »شد منتشر الشٌعً دارالمعارؾ موسسه سوي از تومان هزار?? قٌمت با صفحه???  در انصارٌان

 و مفهومً ظاهري، روٌت اقسام» ،«هللا اسما بودن توقٌفً دالٌل» ،«متعال خداوند صفات و اسما» ،(«افعالً توحٌد و صفات در

 «آنان عصمت وجود با( ع)  ائمه و انبٌا استؽفار دلٌل ،«عامه نبوت پٌرامون مساٌلً» ،«الهً عدل پٌرامون مساٌلً» ،«شهودي

 .هستند کتاب اٌن مطالب از «خاصه نبوت پٌرامون مساٌلً» و

 والٌت و تکوٌنً والٌت امام، عصمت و علم خاصه، و عامه امامت امامت، پٌرامون مساٌلً به توان مً کتاب اٌن مطالب دٌگر از

 برزخ معاد، پٌرامون مساٌلً گرٌه، و عزاداري اهمٌت زٌارت، توسل، تبري، و تولً ،(ع)  معصومٌن مناقب و فضاٌل تشرٌعً،

 .کرد اشاره چٌست؟ روح و روحانً و جسمانً هاي مجازات قٌامت، قبر، و

 حرام حضرت، آن رحلت از بعد( ص) پٌامبر زنان با مسلمانان، ازدواج چرا که سوال اٌن به پاسخ در کتاب اٌن از بخشً در 

 پٌوند و ارتباط اٌن البته دارند، را اسالم امت روحانً و معنوي مادران حکم( ص)  اسالم پٌامبر همسران: »خوانٌم مً است، بوده

 و نسبً محرمات ساٌر و ارث نظر از وگرنه است( ص)  پٌامبر زنان با ازدواج حرمت و احترام حفظ در تاثٌرش تنها معنوي،

 جسمانً مادر دختر با ازدواج، که حالً در کنند، ازدواج( ص)  پٌامبر دختران با داشتند حق مسلمانان ٌعنً ندارد، تاثٌري سببً،

 نوعً کار، اٌن نٌست، جاٌز مادر با ازدواج و دارند را مومنان مادران حکم( ص)  پٌامبر همسران همچنٌن نٌست، جاٌز

  پٌامبر اذٌت و آزار که گردد، مً حضرت آن روحً اذٌت و آزار باعث و است( ص)  پٌامبرمکرم مقدس ساحت به حرمتً بً

 روشن زمانً آٌه اٌن در توجه قابل نکته رساند، مً را موضوع اٌن احزاب سوره??  آٌه که است گناهان ترٌن بزرگ از( ص)

 از بعد که بودند کرده ٌاد سوگند کوردالن، از بعضً: فرماٌند مً که بٌنٌم مً آٌه اٌن ذٌل در را( ع)  بٌت اهل فرماٌش که شود مً

 به و شد مً محسوب( ص)  پٌامبر به نسبت اذٌت و آزار نوعً آنان سخن اٌن و کنند ازدواج او همسران با( ص)  پٌامبر رحلت

 .«شد نازل احزاب سوره??  آٌه جهت همٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشرق خبري ساٌت

33/63/06 

 :شاهً خسرو جهانگٌر

 بود عاشورا خوانً مقتل از سازي مستند سبک گرفتن دنبال به آوٌنً

  

 اٌشان درباره مقاالتمان در و رسمً مراسم در که است اٌن مشکالتمان از ٌکً ما

 تفنن سر از را گرٌه اٌن هم بعد و بود( ع) اباعبدهللا کن گرٌه آوٌنً که نوٌسٌم نمً 

 .کرد نمً 

 و نٌاورد حساب به اصال آوٌنً اطرافٌان مٌان در را خود که هست متواضع قدر آن خسروشاهً جهانگٌر -مشرق فرهنگً گروه

 کرده نظر اظهار و زده حرؾ قلم اهل شهٌدان سٌد درباره کمتر 6ٕ از پس هاي سال در او که هست نٌز جهت همٌن از شاٌد

 گوًٌ و گفت به سرانجام او تا باشد مداوم هاي اصرار به نٌاز و شود سخت کمً کار تا شود مً باعث او تواضع همٌن. است

 .دهد رضاٌت

 اما رسٌد پاٌان به نشده آؼاز متاسفانه که شد انجام تارٌخنگاري پروژه ٌک براي که است گوًٌ و گفت خوانٌد مً ادامه در آنچه

 باٌگانً نشده منتشر او هاي حرؾ اٌن بود حٌؾ که هست ناب قدر آن کند مً نقل آوٌنً درباره خسروشاهً که نکاتً

 که مستندي سٌنماي آن به رسٌدن براي قلم اهل شهٌدان سٌد سلوک درباره خسروشاهً جهانگٌر با گو و گفت اول قسمت.شود

 .خواند خواهٌد ادامه در باشد داشته را نظرش مورد ناب حقٌقت بٌان تاب

 

 نور بر ورود و انقالب از گذر مرتضً، سٌد

 و حال همان که آٌد مً سراؼت به خاصً هواي و حال دوباره شنوي مً را اٌشان اسم وقتً را؛ آوٌنً مرتضً کند رحمت خدا

 .است فتح رواٌت خاص هواي

 به کرد مً شروع سٌد و مرتضً سٌد از داشت سوالً و آمد مً ٌکً اٌنکه خاطر به شد مً تعطٌل کار ها وقت خٌلً روزها آن

 و آمد مً ؛ پٌچٌد مً مرتضً آقا پاي پرو به و آمد مً خٌلً قاسم دهقان؛ قاسم شهٌد هم ها کننده پرسش اٌن از ٌکً. دادن پاسخ

 بحث ٌک به شد مً منجر داد مً مرتضً سٌد که هم جوابً هر بود؛ چطور گفتً جا فالن در که مطلبً فالن پرسٌد مً

 .طوالنً

 و اوست از انقالب گذر نتٌجه او شخصٌت. است انقالب ممتاز شخصٌت و است اسالمً انقالب محصول کالم ٌک در آوٌنً

 روي بر اسالمً انقالب و امام کار اٌن که است نظٌر بً و وجهً چند لطٌؾ، شخصٌتً آمدن بدست انقالب گذشتن اٌن ماحصل

 مرتضً سٌد بر انقالب نور گذر واقع در. کرد گذر آن از معنوي لحاظ به مرتضً سٌد که بود اي تجربه و بود آوٌنً شخصٌت

 هاي شاخصه و الهً ها،توفٌقات استعدادها،وٌژگً البته که لطٌؾ و زٌبا عجٌب، موجود ٌک به شود تبدٌل او که شد باعث آوٌنً

 گذر نور همٌن از ها خٌلً اال و بٌاورد در وضعٌت اٌن به را او نور اٌن از او گذر که شد باعث داشت؛ مرتضً سٌد که خاصً

 .بود نار همٌن از ناشً تمناٌشان و طلب و استعداد اٌنکه براي شدند؛ نار در داخل ولً کردند

 جنگ مستند ساخت براي( ع)اباعبدهللا خوانً مقتل متجربه و آوٌنً

 تجارب از و مقاتل و خوانً مقتل و( ع)الحسٌن اباعبدهللا خوانً روضه از که افتاد فکر اٌن به آوٌنً فتح، رواٌت اواسط درست

 اباعبدهللا ٌاران و رزمندگان بٌن دٌد مً قرابت که همانطور او. کند استفاده دارٌم استکبار با ما جنگً نوع بٌان در آن

 آن انجام حال در ما که جنگً نوع بٌن دٌد مً قرابت -بود کرده اشاره آن به فتح رواٌت هاي نرٌشن در بارها که -(ع)الحسٌن

 سٌد شاٌد.کرد مً اشاره آن به فتح رواٌت مختلؾ هاي برنامه در و ،(ع)الحسٌن اباعبدهللا قٌام با ذاتً و ماهٌتً لحاظ ،به بودٌم

 اٌن همه، اٌن با کند؛ استفاده تحمٌلً جنگ حادثه بٌان و" فتح رواٌت" رواٌت، نوع در عاشورا حادثه بٌان نوع از تا بود تالش در

 . نشد داده انجام متاسفانه که بود کارهاًٌ از ٌکً

 گروه به را اٌشان و بود کرده دعوت را انصارٌان آقاي مشخص طور به. کشٌد زحمت خٌلً آوٌنً مرتضً سٌد کار اٌن براي

 از تا بخواند مقتل و بٌاٌد تا خواست مً اٌشان از آوٌنً کردند، مً صحبت طرح اٌن درباره او با و آورد مً فتح رواٌت و جهاد

 نبرد ماهٌت ٌعنً. شود تر نزدٌک کند، پٌدا دست مستند در خواست مً که افقً آن به سٌد الشهدا سٌد روضه و خوانً مقتل نوع

 تجربه بر مبتنً که بود بٌان براي اي تجربه ٌک دنبال آوٌنً همٌن براي داشت؛ نسبت( ع) الحسٌن اباعبدهللا قٌام ماهٌت با چون

 بخواند؛ روضه و بٌاٌند نٌا فاطمً آقاي که کرد دعوت هم نٌا فاطمً آقاي از مرتضً سٌد. باشد( ع)الحسٌن اباعبدهللا خوانً مقتل

 اشراقً مستند کار ادامه در که بٌانً نوع در خوانً روضه اٌن تا خواست مً او ، داشت کار خوانً روضه با اٌن با البته سٌد

 .ماند زمٌن که بود کارهاًٌ همان جزء اٌن من نظر به و کند تاثٌر برسد، آن به تا خواست مً

 شوي مً قسً نکنً گرٌه بار ٌک اي هفته اباعبدهللا براي اگر گفت مً آوٌنً

 قبال مرتضً سٌد. کرد مً شرکت آن جامع مسجد و بازار عاشوراي دهه هاي برنامه در آوٌنً جنگ هاي سال آن در حتً



 مستند بٌان در خواست مً آوٌنً که بود اٌن هم آن دلٌل. کردند مً شرکت هم آنجا هٌئات در و بود خراسان مٌدان منزلشان

 اباعبدهللا خوانً مقتل در وٌژگً چه اٌنکه حاال اما. کند استفاده دارٌم عاشورا براي ما که خوانً روضه نوع از حتً جنگ

 انجام خواست مً کاري چه اٌشان که ندانم شاٌد ٌعنً.ندارم اطالعً آن درباره من بود؛ کرده جلب را آوٌنً توجه( ع)الحسٌن

 .بگوئٌم توانٌم نمً چٌزي مورد اٌن در. نرٌشن در چه و تصوٌر در چه بود؛ باره اٌن در" افقً هم" چه دنبال به و دهد

 به را خون فتح او بود؛ قضٌه اٌن بابت" خون فتح" کتاب نوشتن اصال و شد کار به دست قضٌه اٌن براي هم مرتضً سٌد خود

 آن شاٌد حاال.کرد شروع( ع)الحسٌن اباعبدهللا خوانً مقتل با اش ترکٌب و رزمندگان از تصوٌري بٌان براي اي تجربه عنوان

 را هاًٌ پژوهش آن بلکه نٌست؛ خون فتح محصول از منظورم بٌاورد؛البته بدست نتوانست خواست مً که را محصولً آن زمان

 .ماند تمام نٌمه کار اٌنگونه و شد انجام آوٌنً توسط( ع)اباعبدهللا خوانً مقتل زمٌنه در که گوٌم مً

 جهت همان در بخواهند اگر مانده؛ باز ما سازان مستند روي پٌش در امروز که هاًٌ راه از ٌکً که است جهت همٌن از

 و( السالم علٌهم) ائمه بٌان در کربال گزارش روش و بٌان نوع که است اٌن و است تمام نٌمه راه کنند،اٌن حرکت آوٌنً مرتضً

 که اٌن.کنند مستند فٌلم بٌان وارد را بٌان روش اٌن و کنند استخراج را خواندند مً روضه اٌشان حضور در که کسانً بٌان در

 سٌد و ماند زمٌن بر و نشد انجام که بود کارهاًٌ از ٌکً اٌن اما دانٌم؛ نمً را اٌن دهد؛ رخ صورت چه به باٌد اتفاق اٌن

 .بود دار ؼصه موفقٌت عدم اٌن از مرتضً

 اش بانً" محقق" نام به جنگ هاي بچه از ٌکً که بود هٌئتً.رفتٌم هٌئتً به آوٌنً مرتضاي سٌد با بار ٌک که دارم خاطر به

 جنگ از بعد برنامه اٌن.کردند مً بٌان را( ع)اباعبدهللا مصائب آن در ها رزمنده که شد مً هاًٌ هٌئت مستمع مرتضً سٌد.بود

 براي اتفاق اٌن بار ٌک هفته در اگر گفت مً و کرد مً گرٌه سٌر اباعبدهللا مصٌبت در بار ٌک اي هفته مرتضً سٌد.بود هم

 رسمً مراسم در که است اٌن مشکالتمان از ٌکً ما. شود مً قلب قساوت دچار انسان و شود مً خشک او قلب چشمه نٌفتد فرد

 اٌن کرد؛ نمً تفنن سر از را گرٌه اٌن هم بعد و بود( ع) اباعبدهللا کن گرٌه آوٌنً که نوٌسٌم نمً اٌشان درباره مقاالتمان در و

 مً باعث نسبت اٌن و بود برقرار نسبت فتح رواٌت و رزمندگان و( ع)اباعبدهللا و خودش بٌن که کرد مً دلٌل اٌن به را گرٌه

 داشتند هم با ذاتً ربط و تجربً ربط و فنً ربط اٌنها که هستٌم اٌن به قاٌل ما آٌد؛ بدست فتح رواٌت در ساختار آن که شد
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33/60/06 

  کالشٌنکف ساٌه زٌر حسٌن شٌخ

 

 همان به مربوط ، شده گرفته(ص)هللا رسول محمد 6ٕ لشکر قرارگاه در که زٌر عکس

 ، پروازی محمد االسالم حجت ، است نشسته حسٌن شٌخ کنار که شخصی. هاست سال 

 . باشد می 6ٕ لشکر های بچه محبوب و برجسته روحانی 

 متولد انصارٌان حسٌن شٌخ حاج االسالم حجت ، مشرق مقاومت و جهاد گروه گزارش به

 جبهه در هم را مدتی که کرد پٌدا را آن توفٌق ، مقدس دفاع های سال در اٌشان. باشد می خوانسار شهرستان خورشٌدی، ٖٕٖٔ 

. هاست سال همان به مربوط ، شده گرفته(ص)هللا رسول محمد 6ٕ لشکر قرارگاه در که زٌر عکس. کند سپری جنگ های

 حاج. باشد می 6ٕ لشکر های بچه محبوب و برجسته روحانی ، پروازی محمد شٌخ ، است نشسته حسٌن شٌخ کنار که شخصی

 سال در مجاهداتش پاس به اٌشان خدمت جا همٌن از اما ، است گذاشته خبر بی را خود عالقمندان که هاست سال البته پروازی آقا

 .کنٌم می احترام ادای مقدس دفاع های

 

 :نظرات

 ناشناس

 بخرج که ای ؼٌرحرفه رفتار بخاطر حاضر درحال ،و اند شده فرشادابراهٌمی امٌر مانند پروازی اقای بودند گفته که دوستی 

 ترسند می) گٌرند می بازی به اورا طلبان اصالح نه و دارند جاٌگاهی اصولگراها بٌن در نه و شده طال دوسر چوب همانند دادند

 و کرده ابزاری استفاده او از فقط طلبان اصالح- ببٌنند ضربه او از هللا انصارحزب همانند و کرده پشت آنها به بازی از بعد که

 با متاسفانه و اند شده دار زاوٌه والٌت به نسبت و شده گرفته بازی به اصالحات بزرگان توسط و بوده درست(  -کردند رهاٌش

 روشن پز بلکه ، نکرد رفته،جبران سرش بر گشادی شدکاله متوجه اٌنکه از بعد تنها هست،نه پروازی اقای در که ؼروری

 ... دهندو می فکری

 ناشناس

 لطفا.  است بوده اصالحات دروران در نوارسازان پرونده درگٌر ابراهٌمً فرشاد امٌر مانند نٌز پروازي محمد شٌخ ام شنٌده من 

 .  نماٌٌد روشنگري خصوص اٌن در

 سنگر بی

 ها بچه به و بود کرده اتراق تبلٌؽات بخش در و بود( کمٌل گردان) ما گردان در هم ای هفته ٌک حسٌن شٌخ حاج ، بخٌر ٌادش

 تو بود 6ٕ لشکر معنوی دوران بهترٌن از ٌکی روزها اون.  بردٌم می بهره اش معنوی روحٌات و بٌانات از و مٌزد سر هم

 عاشورا زٌارت و نورائی مناجات صدای گردانی هر از صبح اذان و قرآن از بعد صبح روز هر که جائی.  قالجه اردوگاه

 .مٌرسٌد بگوش

 حاج و داشتند مهمی نقش رزمندگان به مبتال سئواالت برخی به پاسخگوئی و معنوی حالت اٌن بردن باال در نٌز معظم روحانٌت

 عملٌات هنگام لشکر تبلٌؽات در خود مهم نقش بر عالوه نٌز ذالنور آقا حاج و داشتند حضور رزمندگان پای به پا نٌز پروازی آقا

 عرصه در که طالب دٌگر و شدند زخمی گردن ناحٌه از نٌز 0 والفجر عملٌات در و داشتند حضور عملٌات مقدم صفوؾ در

 .نژاد محمد حسن شهٌد جمله از پٌوستند شهدا بخٌل آنان از برخی و داشتند حضور نبرد مختلؾ های

  داشتٌم قشنگی و خوب سنگر

 داشتٌم تفنگی خود دوش روی

 ...  بود کرده خود عاشق را ما جبهه
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  مردم اعتقادات کردن رقٌق درپی دشمن:انصارٌان

 

. است اسالمی جمهوری نظام به رساندن آسٌب برای سلطه نظام فرهنگی های سٌاست از ٌكی مردم، اسالمی اعتقادات كردن رقٌق

 شناسی آسٌب و توجه مورد باٌد دشمن، حربه اٌن با مقابله برای كه دارد بٌرونی و درونی دالٌل مسؤله اٌن بر دشمن گذاری سرماٌه

 .گٌرند قرار

 مقام آثار نشر و حفظ دفتر رسانی اطالع پاٌگاه با باره اٌن در انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت مشرق، گزارش به

 :است زٌر شرح به آن مهم نکات که است پرداخته وگو گفت به رهبری، معظم

 اسالمی نظام با مواجهه در دٌنی اعتقادات كردن رقٌق در دشمن جدی سٌاست

 اعتقادات برابر در دشمن سه هموارهـ  وآله علٌه هللا صلی ـ اكرم پٌامبر زمان از كه ٌابٌم درمی كنٌم، مراجعه قرآن آٌات به ما اگر• 

 دشمن. كنند قطع والٌت و امامت نبوت، توحٌد، با را جوان نسل و مردم پٌوند كه بوده اٌن هم شان برنامه. اند كرده اٌستادگی مردم

 را فرهنگ سه اٌن كه است قدرتی دارند، راسخ اعتقاد اسالم به كه پٌروانش از دسته آن با اسالم كه بوده آشنا حقٌقت اٌن به كامالا 

 به بارها مجٌد قرآن. شده  تحرٌؾ مسٌحٌت هم ٌكی و ٌهودٌت شده  تحرٌؾ فرهنگ ٌكی و شرك فرهنگ ٌكی كشاند؛ می نابودی به

نك   ت رضی ل ن و  : »شود نمی راضی نكند، دٌن بی را شما تا و بگٌرد را شما دٌن خواهد می دشمن كه دهد می هشدار مسلمانان  ع 

ٌ هود   ّتی النَّصاری ال و   ال بِع   ح  تَّ ه م ت   هم امروز و داشته ادامه درگٌری اٌن تاکنون ـ وآله علٌه هللا صلی ـ اكرم پٌامبر زمان از ٔ«ِملَّت 

 .دارد ادامه

 های شكوفاٌی و شد پٌدا دٌن پشتوانه به جوانان و مردم برای آزادی فضای ٌك كه وقتی و پٌروز اسالم پشتوانه با اٌران انقالب

 انگلٌس، آمرٌكا، چون كشورهاٌی واقع در. شدند تر مصمم خود دشمنی در ما دشمنان افتاد، اتفاق اٌران در فكری و سٌاسی علمی،

 دٌن پشتوانه به ما االن اما زدند، می را اول حرؾ همٌشه پاٌه علوم و ژنتٌك علم در سازی، اسلحه در انرژی، در آلمان و فرانسه

 .دارٌم گفتن برای جدی های حرؾ كشورها اٌن مقابل در كه اٌم رسٌده جاٌی به

 و نفاق و شرك و كفر بگٌرد، قوت خاورمٌانه در وقتی بٌداری، موج همٌن كه شده بٌدار موجی ٌك سبب به اٌران دٌگر، سوی از

 پهن را خود سفره توانند نمی دٌگر است، صهٌونٌسم گوش به حلقه ؼالم كه شده تحرٌؾ مسٌحٌت و صهٌونٌسم لباس در ٌهودٌت

 بنابراٌن، ندارند؛ را شده بٌدار مردم فرهنگ و ثروت ؼارت امكان دٌگر و باشند داشته نو و كهنه استعمار توانند نمی دٌگر. كنند

 بگٌرند، مسلمانان از را اسالم اگر كه كنند می گمان كنند، نمی پٌدا زمٌنه اٌن در هم كامل موفقٌت كه اٌن با شرك و نفاق شٌاطٌن

 .نٌست داری رٌشه فكر شٌاطٌن، فكر اٌن البته و بودند آنان بردگان كه گردند برمی گذشته دوران همان به مسلمانان

 دشمن سنگٌن هجوم از جلوگٌری راهکار

 باتقوا و دار جاذبه و شراٌط واجد روحانٌان تعداد به كشورمان در ما كه است اٌن دشمنان سنگٌن هجوم از جلوگٌری راهكار• 

 ها اٌن كنٌم، تربٌت را پرجاذبه و باتقوا خدا، اهل افراد تر سرٌع چه هر منبرهاٌمان و  محراب برای بتوانٌم ما اگر ٌعنی بٌفزاٌٌم؛

 .بازگردانند اسالم به است، شده رقٌق اعتقادشان كه را كسانی محبت، و هنرمندی با توانند می

 ٌكی البته. شد خواهد كم هم جوانان پذٌری ضربه كنٌم، كم را جنسی ؼراٌز و شهوات هٌجانات اٌجاد عوامل تر سرٌع چه هر اگر

 است؛ بدحجابی كند، می رقٌق را جوانان دٌن و اند نوشته من برای آن درباره نامه هزار چند باالی سال، سی اٌن در كه عواملی از

 .كند می اٌجاد فساد در را وسٌعی های مٌدان بدحجابی

 مدرن ارتباطات وساٌل مقابل در  محراب و منبر نقش

  نگه پا سر را عاشورا دهه و ها اعتكاؾ احٌا، های شب رمضان، ماه كه جوانانی همٌن و است مانده باقی متدٌن كه نسلی همٌن• 

 در را مردم محراب و منبرها ٌعنی ٌافت؛ خواهد هم ادامه كار اٌن و بوده عالم و هنرمند روحانٌان منبر پشتوانه به اند، داشته

 .اند كرده توبه منبرها پای زٌادی های جوان. است من ساله چهل تجربه اٌن كند؛ می ضربه ضد گناه و فساد مقابل

 داخل های سلاير و ها فٌلم برخی بودن با حتی و ها ساٌت و ها ماهواره بودن با. نباشد تمام ما نسل بر خدا حجت كه نٌست گونه  اٌن

 بنابراٌن، دارد؛ نگه را خودش توانسته نسل اٌن كند، می فراهم را گناه بستر و نٌست درستی های سلاير و ها فٌلم بسا چه كه كشور

 .شوند نابود همه نٌست قرار زٌرا بود، ناامٌد دشمن دست در ابزار همه اٌن وجود دلٌل به نباٌد

 همه در. دارد كم مردم برای خودش كننده هزٌنه و بامحبت هنرمند عالم ٌعنی شراٌط، واجد روحانی مٌلٌون ٌك اٌران نظرم به

 كه روحانٌانی كه است اٌن بر دلٌل اٌن. است پر مسجدها هست، محرابی هر در اخالق به متخلق و باسواد روحانی كه شهرهاٌی

 امٌه بنی فساد مگر. كنند حفظ را مردم توانند می باشند، شراٌط واجد كه صورتی در دهند، می انجام را آنها كار ائمه و انبٌا نبود در

 .كنند حفظ را شٌعه توانستند محبت و هنر و علم با ائمه زٌرا نٌفتادند؟ فساد در شٌعٌان همه چرا پس بود؟ كم عباس بنی و

  قرآن با انس در ما ضعؾ دلٌل

 زٌباٌی تمامش كه قرآن مفاهٌم انتقال با تواند می محبت اهل هنرمند عالم ٌك ٌعنی گفتم؛ كه خؤلٌی همان به گردد بازمی مسؤله اٌن• 



 را علم مزه و كرده لمس را كامل زٌباٌی حقٌقت، در بفهمد، را قرآن كسی اگر واقع در. كند قرآن عاشق را نسلی است، علم و

 اما خوانند، می نماز. هستند آشنا خدا و دٌن لؽت با تنها مردم از خٌلی واقع در. شوند نمی جذب تنها قرائتِ  با مردم. است چشٌده

 .نٌست «المنكر و الفحشا عن تنه» نمازشان

 آبادی سبب كه است گوهری همان دٌن گفت مردم به باٌد. شناساند آنها به باٌد هم را فساد مردم، به دٌن شناساندن با باٌد بنابراٌن،

 فهمٌدن اٌن. باشٌد مواظب همٌن، برای و هستند آن ؼارت درصدد نامشروع روابط و ها ساٌت و ها ماهواره و است آخرت و دنٌا

 كرده تحصٌل شخص ٌك كه بدهد ٌاد مردم به را حقاٌق اٌن باٌد كسی و كند می ضربه ضد را مردم كه است قرآن حقاٌق

 .شوند پاٌبند مردم تا باشد چشمداشت بی

 جذاب منبر و جذاب محراب های وٌژگی

 است مؽازه ٌك مثل محراب اگر. است الهی انبٌای به متعلق كه است اصلی نٌز منبر. است اسالم به متعلق اصلی ٌك محراب• 

 .دارٌم كم را مؽازه اٌن خوب نوع از فعالا  ما كند، عرضه مردم به را دٌن متاع بتواند كه

 شٌخ های نوشته و كلٌنی و طوسی شٌخ های نوشته مثل است؛ كارگشا بسٌار شٌعه اصلی مصادر به مراجعه هم خوب منبر برای

 نمونه و البٌان مجمع تفاسٌر و كاشانی فٌض های كتاب با گرفتن انس همچنٌن. مجلسی عالمه بحاراالنوار دٌدن دور ٌك عاملی، حر

 و بخورد مردم امروز درد به كه برگزٌنٌد را مطالبی چگونه كه كنم می ارائه هم راهكار و دهم می پٌشنهاد را ها اٌن. المٌزان و

 .نباشد آنان باطن و زندگی از جدای

  كشور اعتقادی و دٌنی فضای شناسی آسٌب

 عرصه اٌن در هم متنوعی مطالب. ام شنٌده ام، رفته منبر برای كه شهری صدوبٌست اٌن در و مردم زبان از بٌشتر را ها آسٌب• 

. دانم می عملكردها را كشور اعتقادی و دٌنی فضای در موجود های آسٌب اصلی علت كه كنم اشاره نكته اٌن به باٌد ولی ام، شنٌده

 جلو دٌن نام به كه هم ها وشلواری كت از بعضی. اند كرده گرٌز دٌن را مردم و نبوده خوب عملكردشان ما، لباس اهل از برخی

. كردند خطا هم مردم البته. شدند گرٌزی دٌن باعث نٌستند، دٌن با هماهنگ كه دٌدند مردم بعد و شدند امور بعضی مصدر و آمدند

 از گرٌز جای به كه است جامعه اشتباه اٌن. بردند خدا دٌن طرؾ را گرٌز اٌن بگرٌزند، كنندگان بدعمل از كه اٌن جای به واقع در

 وسط اٌن در خدا دٌن كه كرد بٌدار ها رسانه طرٌق از را مردم باٌد بنابراٌن، شدند؛ گرٌز دٌن داشتند، بدی عملكرد كه افرادی

 .ندارد تقصٌری

----------------------------------- 

 :نوشت پی

 (كنی پٌروی آٌٌنشان از كه آن تا شوند نمی راضی تو ار هرگز نصاری و ٌهود: )ٕٓٔ آٌه بقره، سوره. ٔ
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 ... نداشت شب که بود ماهی ٌک حدود تهران

 

 مساجد و خٌابان سنگر خواستند نمی مردم انگار و نداشت شب که بود ماهی ٌک حدود تهران

 احساس ای ذره که بٌا شهر پاٌٌن به بزنی قدم بزرگ شهر اٌن در خواستی اگر. کنند ترک را 

 ارک مسجد ار. مٌرسی ارک مسجد به بٌاٌٌی که خمٌنی امام مٌدان از تر پاٌٌن ، نکنی ؼربت 

 ... برنامه و نٌست راهی تهران قدٌمی بازار تا 

 :   نوشت خود جدٌد ٌادداشت در عمل مرد وبالگ نوٌسنده مشرق وبالگستان خبرنگار گزارش به

 .کنند ترک را مساجد و خٌابان سنگر خواستند نمی مردم انگار و نداشت شب که بود ماهی ٌک حدود تهران

 مبارک ماه های شب و کند می فرق ساٌرٌن با مرامشان هم عقال{ تهران} شهر اٌن مردم از برخی که دٌدٌم اخٌر ماه ٌک اٌن در

 صبح اذان به مانده ساعتی تا و است شب اول براٌشان شب ٕٔ تازه که آدمها اٌن.   ها رسانه پای نه اما و بٌدارند را رمضان

 ؼٌره و کمٌل و افتتاح و ابوحمزه نجواهای با و. کنند می طلب ابدی سعادت خود معبود ار و نشٌنند می شبانه های مناجات پای

 . کنند می طلب عافٌت و خٌز خود خدای از و گردند می حق حضرت سوی به گشاٌشی در دنبال... 

 که خمٌنی امام مٌدان از تر پاٌٌن ، نکنی ؼربت احساس ای ذره که بٌا شهر پاٌٌن به بزنی قدم بزرگ شهر اٌن در خواستی اگر

 همه وقتی که است اٌنگونه مسجد اٌن برنامه و نٌست راهی تهران قدٌمی بازار تا ارک مسجد ار.  مٌرسی ارک مسجد به بٌاٌٌی

 می تازه شب دل که هاٌی کاسب!  است کاسبی اول تاره اٌنجا ، استراحت برای خانه رفتند و کشٌدند پاٌٌن را کرکره ها کسبه

 خود دل و روح و برٌزند حسٌن اربابشان ؼربت بر اشکی و کنند خدا با دلی درد"  منصور حاج" ملکوتی نوای با تا بٌرون زنند

 .دهند صٌؽل حسٌن ٌا نوای با را

 به ال ار ماه دو ٌکی سالی چونکه.  است بدهکار"  ارضی منصور حاج"  به ما نسل مٌگوٌند بپرسی که ارک مسجد های بچه ار

 می فراری – افتاده تهران مردم جان به آلوده هوای مثل که – گناه و چاه و چاله جور ٌک و هزار و خستگی و افسردگی  الی

 بپرسی که ازشون.  ها کثٌفی اٌن از را خود جان و روح کنند پاک و  مسجد اٌن های روضه و مناجات پای آٌند می و شوند

 بار کوله شب و فرستادم می هوا به و  کردم می دود خٌابان توی را اٌمانم آمدم می خانه به که ها شب همٌشه:  شنوی می جواب

 ...!دٌگر است همٌن آخرالزمان.  است شده مومن شب و کافر صبح که است عکس بر حاال و آوردم می خانه به ر کؾ سنگٌن

 با مناجات مشتاقان از زٌادی تعداد که بٌنی می را مسجدی اتوبان شرقی قسمت تقرٌبا بگٌری فاصله کمی که ارک مسجد از

 اطراؾ و دور اٌن. دارند دل سٌاهی و ؼبار و گرد زدودن در سعی  سماواتی مهدی حاج دلنشٌن صدای با و اند شده جمع معبود

 محل بخش صفا صداٌش خراسان نزدٌکی که  گرفته محمدرضاطاهری هٌئت ار مٌکنی پٌدا مناجات مجلس بگردی که چقدر هر

.  است داری زنده شب مشؽول انصارٌان حسٌن شٌخ که قٌام مٌدان طرؾ آن و گرفته دم سازور حسٌن که ؼٌاثی مٌدان تا شده

 را فرصت و نشستند هم گرد عاشقانه که را مردمی بٌنی می و  خدا با نجوای و است  بٌت اهل ذکر بگردی که هرچقدر... آری

 محله اٌن مردم ، دارالمومنٌن گوٌند می اٌنجا به است جمع عاشقان جمع اٌنجا ، رٌزند می سٌدالشهداء بر اشک و شمرده ؼنٌمت

 لبٌکی و کنند ابراز( عج) الزمان صاحب حضرت امامشان و بٌت اهل به را خود ارادت تا کنند می استفاده فرصتی هر ار ها

 دوش به خوب چه را کبٌر خمٌنی امانت و کرد علمداری خوب چه حقٌقتا و است انقالب اٌن ی خٌمه علمدار که او نائب بر باشند

 . انشاهللا ، شود شروع جهان مستکبرٌن بر مستضعفٌن حکومت و دهد صاحبش تحوٌل را آن زود زودی به که انشاهللا و کشٌد

 ها شب آن شٌرٌنی است هنوز که هنوز واقعا  رمضان ماه در کردٌم سپری را روزهاٌی و  شبها عجب نٌاورم درد را سرتان

 توفٌق  و باشٌم زند هم دٌگر سال اٌنکه به امٌد.  خورٌم می را اش رفته دست از های شب حسرت و هست هاٌمان دندان زٌر

 .باشٌم داشته را مبارک ماه اٌن دقٌقه به دقٌقه از برداری بهره
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   جبهه مقدم خط در انصارٌان

 مساجد در نه را منبر شد، نواخته جنگ شٌپور وقتی دور، چندان نه روزگاری در انصارٌان حسٌن شٌخ والمسلمٌن االسالم حجت

 .جنگٌد می هم و خواند می خطبه هم زمان هم و کرد برپا نبرد سنگرهای در که ، شهر

 اٌن دٌدم من شد شروع که جنگ: گوٌد می جبهه به رفتن دلٌل درباره انصارٌان االسالم حجت برنا، از نقل به مشرق گزارش به

 که کاری دلگرم را آنها باٌد ما و دارند روحی پشتوانه و الهی مسائل تبلٌػ به نٌاز مناطق برای شوند می اعزام دارند که هاٌی بچه

 آگاه حد آن به خدا راه در مجاهده ارزش و جهاد مسؤله رٌز به نسبت کلی، شناخت رؼم علی اٌنها از خٌلی. بکنٌم دهند می انجام

 .نبودند

 حسابی و درست انقالب هنوز طرفی از. شود می تشدٌد منطقه در من حضور با جبهه به ها بچه دلگرمی که بود اٌن من احساس

 شده تشکٌل تازه که سپاهی و ارتشی نٌروهای ٌا و مردم برای جهاد مسائل که نبود فرصتی. افتاد راه جنگ که بود نشده پٌروز

 قول به بکنٌم، مجاهده به مربوط رواٌات و جهاد آٌات به وصل را رزمندگان اگر که بود روشن هم همگان برای. شود بازگو بود

 شگفت منبر طرؾ به جوان نسل هجوم بعد به 11 سال از دٌگر طرفی از. شد خواهد داشته نگه گرم جنگ تنور امام حضرت

 با جبهه در حضورم کردم می فکر خاطر اٌن به. شناخت می خوب مرا تهران جوان نسل که بود سالی سه دو ٌک،. بود شده آور

 .است مفٌد آنها روحٌه تقوٌت برای حاضرند، جنگ در اند، بوده من منبر پای که کسانی از باالٌی درصد اٌنکه به توجه

 هر هم رزمندگان چادرهای در و سنگرها در. کشور ؼرب در ابوذر پادگان و بود کوهه دو پادگان در بٌشتر من های سخنرانی

 شرکت هم ها بچه شبانه های رزم در حتی. بود جنگ اول من کار بنای جلو، در اما زدم می حرؾ ها بچه برای داد می پا وقت

 . گذاشتند نمی چون. جلو رفتم می فرمانده و ها بچه چشم از دور و پنهانی صورت به هم گاهی. کردم می

 جلو آٌند، می جبهه به که من مثل اشخاصی نٌستند راضی امام که گفتند می من به کوثری آقا حاج کرٌمی، عباس حاج همت، حاج

 ها بچه با و پوشٌدٌم می را رزمنده لباس و آوردٌم می در را لباس و رفتٌم می در قسر توانستٌم می وقت هر ما حال اٌن با. بروند

 ...فاو در من روز شبانه سه دو هست ٌادم مثالا . خط به زدٌم می

. ندارد امنٌتی هٌچ که اٌنجا بٌاٌد حاجی گذاشتٌد چرا که ها بچه به توپٌد دٌد مرا تا دستواره شهٌد. بودم رفته جلو جلوی 9 والفجر

 شب آن. تهران فرستادند بعد و دار باطری ضبط با خواندم کمٌل ٌک هم جمعه شب و بودم فاو اصلی حمالت تمامی در تقرٌباا  من

 آمد، می موشک طرؾ همه از چون نداشتٌم، ماندن زنده به امٌدی کمترٌن کدام هٌچ بودٌم نشسته آنجا که آنهاٌی و من کمٌل، در

 لباس در را کمٌل آن من. رسٌد آخر به دعا باالخره نخورد هم به کمٌل دعای خواست می خدا اٌنکه مثل ولی آمد می گلوله

 .خواندم ضدشٌمٌاٌی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشرق خبري ساٌت

30/60/06 

  کنند؟ می عبور صراط پل از چگونه مردم

 

 و صراط پل از گذر شراٌط آن های وٌژگی و صراط پل حقٌقت پٌرامون سئوالی به پاسخ در انصارٌان والمسلمٌن االسالم حجت

 .است کرده تشرٌح اسالمی معارؾ نگاه از را کنند می عبور آن از که گروهاٌی

 باشد می چه آن از مقصود و دارد وجود صراط پل آٌا سئوال؛ اٌن به پاسخ در وی حوزه، خبر مرکز از نقل به مشرق گزارش به

 .است آورده

إِن اشاره، اشاره آن به قرآن آٌات در که صراطی. است راه معنای به لؽت در «صراط» مْ  و  نك  ا إاِلَّ  مِّ ه  اِرد  ان   و  ل ى ك  بِّك   ع  ا ر  ْتما  ح 

ا، ٌّا ْقِض ً ث مَّ  مَّ جِّ ق وا الَِّذٌن   ن ن  ر   اتَّ ذ  ن  الِِمٌن   وَّ ا الظَّ ا؛ فٌِه  ٌّا ونِ  ِمن ؛(6ٕو6ٔ مرٌم؛ سوره) ِجثِ ِ  د  مْ  هللاَّ وه  اطِ  إِل ى ف اْهد  ِحٌِم، ِصر  مْ  اْلج  قِف وه   و 

، إِنَّه م ْسئ ول ون  ا مَّ ، ال   ل ك مْ  م  ون  ر  ن اص  لْ  ت  م   ب  ْوم   ه   ٌ ، اْل ْسلِم ون  ْست  بَّك   إِنَّ  و( ٖٕ-2ٕ آٌه صافات، سوره) م  اِد، ر   آٌه فجر، سوره) ل بِاْلِمْرص 

 دنٌا زندگی در ها انسان که دارد صراطی باطن در ظهور حقٌقت در است، شده برده نام آن از روشنی به رواٌات در و( 0ٔ

 .خدا ؼٌر سوی به راه ٌا دارند خدا سوی به راه و صراط ٌا  دنٌا، زندگی در افراد که چرا بودند؛ گرفته قرار آن در و داشته

 قٌامت در اعمال تجسم

 در حرکت است، تٌزتر شمشٌر از و بارٌکتر مو از صراط پل چنانچه دنٌاست؛ همٌن در حق مسٌر در حرکت تجسم «صراط پل»

 مستقٌم جاده از ٌعنی کردند؛ حرکت مستقٌم صراط و حق مسٌر در دنٌا در که کسانی. است گونه همٌن دنٌا اٌن در نٌز حق مسٌر

 آنان. کرد خواهند عبور سالم و صحٌح است جهنم روی که صراطی از هم آخرت در اند، نشده منحرؾ والٌت و داری دٌن حقٌقت،

 روی بر که پلی روی از هم جا آن در آمدند؛ نائل انسانٌت مقام به و گذشتند است اماره نفس روی بر که پلی روی از دنٌا اٌن در

 پل از ٌقٌناا  اند، شده ور ؼوطه خود اماره نفس سوزاننده آتش در که کسانی ولی رسند، می علٌٌن اعلی به و گذرند می است جهنم

  شهوت، آتش در دنٌا در که طور همان رو اٌن از. کرد خواهند سقوط دوزخ به نتٌجه در و کنند عبور توانند نمی هم قٌامت صراط

 .کنند نمی عبور سالمت به صراط پل از نٌز قٌامت در بودند، گرفتار... و کٌنه ، ؼضب

 از گروهی پس است؛ تر برنده شمشٌر از و تر نازک مو از صراط و اند دسته چند کنند می عبور صراط روی بر که مردمی»

 پابسته، افراد مانند صراط از ای دسته و اسب فرار مثل کنند می عبور آن از کسانی و( ساعت ٌا) برق مانند کنند می عبور صراط

 از بخشی گاهی کنند؛ می عبور دار و گٌر و خٌز و افت با گروهی و پا با برخی( کندی و زحمت با) کنند می عبور شکم و دست با

 [  ٔ]«کند می ترکش گاهی و گٌرد می فرا را او آتش

 صراط از عبور در ها انسان که شود می استفاده رواٌت از[ ٕ.]است شده رواٌت هم( ص) اسالمی پٌامبر از نٌز حدٌث اٌن مشابه

 مختلفی عبورهای اخالق، و عمل عقٌده، چگونگی و دنٌا در حرکتش نوع به بسته کسی هر که است آن دهنده نشان اٌن و متفاوتند

 .داشت خواهد صراط از

 منتهی بهشت سوی به که راهی اٌن از هم قٌامت فردای در نشود، آن آلوده و کند عبور سرعت به گناه کنار از دنٌا در کسی اگر

 و مطٌع ٌعنی باشد؛ بهتر صالح عمل و بندگی اٌمان، مسٌر در دنٌا در انسان سٌر چه هر. کرد خواهد عبور سرعت به شود می

 کمتری سوزندگی با و تر سرٌع قٌامت فردای در صراط از او عبور باشد، «عال و جل» حق حضرت نواهی و اوامر به عامل

 حرکت اندازه همان به باشد، بٌشتر خداوند نواهی و اوامر با ومخالفتش بدتر دنٌا در انسان زندگی سٌر چه هر و بود خواهد همراه

 .بود خواهد همراه بٌشتری سوزندگی با و کندتر صراط از او

 خدا دٌن دقت

 مراقب انسان اگر باشد؛ داشته خدا دٌن بودن دقٌق به اشاره تواند می تٌزبودن، و بودن نازک در شمشٌر و مو به صراط تشبٌه

 لحظه، ٌک در است ممکن که جا آن تا شود، می منحرؾ حق و صحٌح مسٌر از شود، ؼفلت دچار و نباشد خود عقاٌد و اعمال

 بدهد دست از را همه است، کرده کسب دٌن راه در سلوک و بندگی طرٌق از متمادی سالٌان طول در که را هاٌی پاداش و حسنات

 مستقٌم صراط از کمتر انحرافش، قدر به ولی افتد، نمی جهنم در آن از توبه و انحراؾ کمی، با انسان البته. شود حبط اعمالش و

 :که کنٌم درخواست خداوند از مرتبه ٓٔ حداقل روز شبانه در دارٌم وظٌفه که است جهت همٌن به. گٌرد می بهره

ا» اط   اهِدن  ر  قٌِم   الصِّ  .کن هداٌت راست راه به را ما ؛(ٔ آٌه حمد، سوره)  ،«الم ست 

 همانا: فرماٌند می( ص) اسالم پٌامبر. نشوٌم لؽزش دچار بندگی مسٌر در تا طلبٌد، استمداد خداوند از و بود بٌدار باٌد بنابراٌن

 :است لؽزنده و شده کشٌده جهنم روی بر صراط

 مستقٌم صراط مصداق

( ع) علی امٌرالمإمنٌن مخصوصاا  ،(ع) معصوم امامان و اسالم دٌن ٌعنی مستقٌم؛ صراط اعالی مصداق دو متعدد رواٌات در

 .اند شده معرفی

 :فرماٌند می «صراط» معنای درباره رواٌتی در( ع) صادق امام



 صراط. است آخرت در صراطی و دنٌا در صراطی: باشد می دوگونه و است؛ عزوجل خدای شناخت روش و راه همان صراط

 که آخرت صراط از کند، پٌروی هاٌش راهنماٌی از و بشناسد را او دنٌا در که هر. است واجب اطاعتش که است امامی همان دنٌا،

 سقوط جهنم آتش در و بلؽزد آخرت برصراط قٌامت در قدمش نشناخت، دنٌا در را او که هر و بگذرد است، دوزخ روی بر پلی

 .کند می

 گذر حال در صراط پل روی همواره انسان ٌعنی کرد؛ گذر آن از بتوان آخرت در تا گذشت، صراط از دنٌا در باٌد بنابراٌن

( ص) رسولش و خداوند پٌشگاه در او اعمال و اخالق و عقاٌد و دارد قرار تعالی حق گاه کمٌن و مرصاد در لحظه به لحظه است،

 و نازکتر مو از که رود می راه چٌزی بر که است کسی همانند دارد، برمی گام اسالم مرز روی که کسی رو اٌن از. است حاضر

 .است تر بران شمشٌر از

بَّك   إِنَّ  شرٌفه، آٌه تفسٌر در( ع) صادق امام اِد؛ ر   صراط روی بر است پلی گاه، کمٌن: »فرماٌد می ،(0ٔ آٌه فجر، سوره) ل بِاْلِمْرص 

 .بگذرد تواند نمی آن از گردن، به ای مظلمه داشتن با ای بنده هٌچ که

 :فرماٌد می نقل چنٌن( ص) اکرم پٌامبر از( ع) باقر امام

 باشد همراهش ای نامه که اٌن مگر گذرد، نمی صراط از کسی و نشٌنٌم می صراط بر جبرئٌل و تو و من قٌامت روز در! علی ای

 .باشد شده نگاشته شما والٌت به وی اعتقاد آن در که

 با که است روشن. دنٌاست اٌن در حق مسٌر در حرکت همان آن از عبور و است باطل و حق عٌنی تجسم «صراط پل» بنابراٌن

 در. شد خواهد ها بٌؽوله گرفتار و شود می منحرؾ مستقٌم راه از آدمی... و ؼضب شهوات، نفس، هوای از پٌروی و ؼفلت اندکی

 دچار جا اٌن در اگر و باشند پٌموده سالمت به را مسٌر آن دنٌا، در که کنند می عبور سالمت به صراط پل از کسانی نٌز قٌامت

 ؼفران و عناٌت و لطؾ مشمول که آن مگر کرد؛ خواهند سقوط جهنم به و شد خواهند لؽزش دچار نٌز پل آن روی شدند، لؽزش

 .  گٌرند قرار پروردگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشرق خبري ساٌت

30/36/06 

  دهنده تکان و عجٌب شرعی سوال ٌک

 

 :است شده گرفته توبه موضوع با انصارٌان حسٌن استاد های سخنرانی از ٌکی از زٌر متن

 .هستٌم پشٌمان هم ما پشٌمانى، ٌعنى توبه

 قلبمان كه همٌن حاال زبان، با«  الٌه أتوب و ربى هللا   أستؽفر  »  كردم اشتباه! خداٌا ؛ است زبان با استؽفار ، توبه دٌگر بخش ٌك

 صداٌت. بشنوم را گنهكار التماس صداى دارم دوست قلب، پشٌمانى از ؼٌر كه است گفته خدا چون نه، نٌست؟ بس است، پشٌمان

 است؛ مهم

ونِى»  مْ  أ ْست ِجبْ  اْدع   .دهم مى را تو جواب تو زدن صدا با من بزن، صدا را من(  ٔ«) ل ك 

 اگر گرسنه آورند، نمى آب خواهم، مى آب نگوٌى اگر اما اى، تشنه. كند نمى باز را در كسى كه نزنى زنگ و باٌستى در پشت بٌاٌى

 .دهد نمى نان او به كسى نان، نگوٌد

 جوارح و اعضا با گناه ترك  

 من: بگو بٌاور، بٌرون گناه چاه از امشب است، گناهى هر دچار اعضا از عضوى هر«  بالجوارح ترك  : » توبه مرحله سومٌن 

 (ٕ.)شدم خسته بروم، خواهم مى تارٌكى از

 گناه به برنگشتن عزم 

 الٌعود أن إضمار»  گردم برنمى گناه به من دٌگر دٌگر، سال تا امشب از: بگوٌى خدا به كه است اٌن هم آن بخش چهارمٌن 

(.»ٖ) 

 كه كس آن و. باشد نكرده گناه كه است كسى مانند گناه از كننده توبه و. نباشد گناه به رجوع آن در كه است اى توبه نصوح توبه

 .كند مى مسخره و استهزاء را خود كند مى استؽفار و دارد گناه بر اصرار

 بازگشت و كنم مى آمرزش طلب تو از من خدا اى: بگوٌد وقتى شخص تحقٌق به و. كند مى مسخره را او شٌطان حالت اٌن با و 

 نوشته دروؼگوٌان از چهارم مرتبه در مرتبه، چهار تا بگوٌد چنٌن باز و برگردد و كند عود گناه به پس نماٌم مى تو سوى به

 .شود

 گرسنه گرگ درباره داستانى

 به اقوام از ٌكى دٌدن براى: فرمودند مى اٌشان ، شناسٌد مى را او شما همه كه فٌلسوؾ و عارؾ و كامل و جامع علماى از ٌكى 

 .رفتم كشاورزى سردسٌر منطقه ٌك در شهرمان

 .بدهٌد جواب را اٌن دارم، شرعى مسؤله ٌك اول! آقا: گفت شدم، اش خانه وارد وقتى 

 آمدم من بود، شده روشن هوا تازه صبح شش نٌم، و پنج است، آمده برؾ منطقه اٌن در ما زانوى تا امسال: گفت بفرماٌٌد،: گفتم 

 كه را من پاروى و بٌل و من خوابٌده، آالچٌق زٌر و آمده قوى گرگ ٌك دٌدم آالچٌق داخل بٌاٌم باغ به كه برداشتم پارو و بٌل

 .بود قوٌى گرگ خٌلى بروم، جلو ترسٌدم من ولى نترسٌد، نداد، نشان العمل عكس اصالا  دٌد،

 بود، مانده شب گوشت و نان مقدارى و برگشتم. آورده پناه اٌنجا به است، نٌامده گٌرش چٌزى است، برؾ پر بٌابان كردم فكر 

 و اندازم مى را سٌنى گرفت، عصبى قٌافه اگر شدم، كه نزدٌكش: گفتم افتادم، راه و گذاشتم سٌنى داخل را ها اٌن شٌر، مقدارى

 .روم مى جلو نداد، نشان العملى عكس اگر. كنم مى فرار

 او از پذٌراٌى و مادر گرگ دٌدن 

 .... هست هم زنده ، دهد نمى نشان العملى عكس ، نه دٌدم ، آمدم جلو ، بود گوسفندهاٌم آؼل هم باغ كنار

 .بود زاٌٌده را آنها تازه كه است گرگ بچه تا پنج چهار شكمش زٌر و كرد بلند را شكمش مقدارى دٌدم ، رسٌدم او نزدٌك ، نمرده

 كه اٌن مثل برگشت، گرگ اٌن چشم حالت و كردند، كردن ناله به شروع مرتبه ٌك ها بچه گرسنه، بود، نٌامده گٌرش چٌزى هٌچ

 .هستند گرسنه هاٌم بچه زاٌٌدم، تازه من بودٌم، بٌچاره ما نكند، درد دستت: بگوٌد من به چشمش با خواست مى

 .است مادر گذاشت، هاٌش بچه دهان در اول و برداشت لقمه لقمه گرگ. گذاشتم را سٌنى

 بندگان بر خدا محبت مٌزان

 به محبتم من. دهد نمى نشان را من محبت ذره ٌك كنند، جمع را حٌوان و جن و انسان از را عالم مادرهاى كل محبت: فرمود خدا

 (0.)كنم آنها خرج قٌامت كه گذاشتم را آن تاى نه و نود كردم، پخش عالم كل در را اش ٌكى باشد، صد اگر بندگانم

 .ندارٌم اى ناراحتى هٌچ است، گرم دلمان هم خٌلى آمدٌم، تو پٌش امشب دلگرمى با ما

 كجا دٌده، احسان و محبت بود، اٌنجا خورده نمك برود؟ كجا نرفت، و ماند همانجا گرگ شد، بهار و خورد را ؼذا هم گرگ

 برود؟

 كودكى پى در دوان دوان اٌشان مٌان از زنى ناگاه آوردند پٌامبر نزد را اسٌرانى: »است گفته صحٌحٌن بٌن جمع در حمٌدى



 .داد شٌر و گرفت سٌنه به ٌافت، اسٌران مٌان در را خوٌش طفل. برآمد

: فرمود پٌامبر. سوگند خدا به نه: گفتند پاسخ پٌامبر ٌاران بٌفكند؟ آتش در را خود فرزند زن اٌن دارٌد گمان آٌا: فرمود پٌامبر  

 .«است فرزندش به زن اٌن از مهربانتر بندگانش به نسبت خداوند

 و جن مٌان رحمت آن به و فرموده نازل را آنها از ٌكى كه دارد رحمت صد خداوند كه شده رواٌت خدا رسول از كتاب همان در 

 گٌرند مى انس هم با آن واسطه به كه افكند مهر و دوستى حشرات، و درندگان و انسان

 خود بندگان قٌامت در آن وسٌله به پروردگار كه است اى ذخٌره باقٌمانده رحمت نه و نود. دارند مى پاس را خود هاى توله ددان و

 .«دهد مى قرار ترحم مورد آن با را

 قبول ؼذا دٌگر مادرشان دٌدم كم كم كردند، مى بازى همدٌگر با روزها و شدند بزرگ هم گرگها بچه و كردند شكوفه ها درخت

 آورد، مى ؼذا و گردد برمى عصر و رود مى بٌرون باغ آخر كوتاه دٌوار از دٌدم شدم، مخفى درخت ٌك پشت كند، نمى

 گرگها بچه توسط صاحبخانه گوسفند درٌدن

 كشٌدند آالچٌق داخل و كردند خفه را بره ٌك و آؼل داخل رفتند همدٌگر با گرگ بچه تا چهار سه اٌن رفت، گرگ صبح روز ٌك 

 .كردند خوردن به شروع و

 افتاده من بره اٌن به چشمش بود، برگشته گرگ دٌدم آمدم، بٌرون اتاقم از شد، بلند صدا و سر دٌدم بود، عصر ندارد، عٌبى: گفتم

 است ماه چهار آخر! ها مروت بى كه كوبٌد؛ مى زمٌن به بار پنج چهار و گرفت مى را ها بچه اٌن دٌدم بودند، كشته او هاى بچه كه

 .كنٌم مى كفران و خورٌم مى را خدا نان است سال پنجاه كه ما كردٌد؟ پاره چرا را او بره كرده، محبت ما به

 و نشست دٌوار روى خودش و انداخت دٌوار پشت برد، و انداخت جلو ؼروب را تا پنج چهار هر هم بعد و زد را ها بچه گرگ،

 .هستم زده خجالت و شرمنده من كه شد اشك از پر چشمش و كرد نگاه من به

 آن از است، آورده كوچك بره ٌك دٌدم آمد، بعد روز پنج چهار نٌامد، دٌگر و رفت گرگ كه است اٌن من شرعى سإال حاال

 را اٌن خوردند، هاٌم بچه كه اى بره آن جاى به من كه نشست دٌوار روى هم خودش و انداخت دٌوار طرؾ اٌن به دٌوار طرؾ

 نه؟ ٌا است حالل بره اٌن آٌا آورده، و گرفته اى گله چه از هم دانم نمى. آوردم تو براى

 فاطمه براٌتان كه هاٌى خانم! است فرستاده را السالم علٌهم حسٌن و على و پٌؽمبر تو براى خدا كه كسى! فهمٌده و عاقل انسان 

 بكنٌم؟ را خودمان گذشته گناهان تالفى كه بٌاورٌم چٌزى چه! فرستاد را علٌهاالسالم

 :زنٌم مى را السالم علٌه على امام حرؾ همان ما بٌاورٌم؟ چه براٌت ما آورد، و كرد پٌدا بره ٌك و رفت كه گرگ معرفت باز

 .ندارٌم اى سرماٌه گرٌه از ؼٌر ما«  البكاء سالحه   و الرجاء ماله رأس   من ارحم» 

 :منابع

 .«كنم اجابت را شما تا بخوانٌد مرا» ؛2ٓ( : 0ٓ) ؼافر ـ ٔ

بِیُّ  ق ال  » الزنا؛ فی المائة و السابع الفصل ،01ٔ: األخبار جامع ـ ٕ ْضو   لِك لِّ  آله و علٌه هللا صلى النَّ م   اْبنِ  ِمنِ  ع  ظ   آد  اءِ  ِمن   ح  ن  ن   الزِّ ٌْ  اْلع 

اه   ر   ِزن  ان   و   النَّظ  اه   اللِّس  ال م   ِزن  انِ  و   اْلك  ن  ذ  اه   ااْلء  ْمع   ِزن  انِ  و   السَّ د   ٌ ا اْل م  اه  ْجال نِ  و   اْلب ْطش   ِزن  ا الرِّ م  اه  ْشی   ِزن  ق   اْلف ْرج   و   اْلم  دِّ لِك   ٌ ص  لَّه   ذ   و   ك 

ب ه ذِّ  .«ٌ ك 

ول   ق ال   و  » شروطها؛ و التوبة فی عشر الحادی الباب ،01/ٔ: القلوب إرشاد ـ ٖ س  ِ  ر  ا آله و علٌه هللا صلى اهللاَّ ه  ٌُّ ِ  إِل ى ت وب وا النَّاس   ا  هللاَّ

ةا  ْوب  م وت وا أ نْ  ق ْبل   ن ص وحاا  ت  وا و   ت  اِدر  الِ  ب  ْعم  ةِ  بِااْلء  الِح  ل وا أ نْ  ق ْبل   الصَّ وا و   ت ْشؽ  مْ  أ ْصلِح  ك  ن  ٌْ ن   و   ب  ٌْ مْ  ب  ك  بِّ د وا ر  ْسع  وا و   ت  ق ةِ  ِمن   أ ْكثِر  د   الصَّ

ق وا وا و   ت ْرز  وؾِ  ْأم ر  ْعر  ن وا بِاْلم  صَّ ْوا و   ت ح  نِ  اْنه  رِ  ع  ْنك  وا اْلم  ْنت ِصر  ا ت  ا ٌ  ه  ٌُّ مْ  إِنَّ  النَّاس   أ  ك  س   ٌ مْ  أ ْك ك  ر  ْوتِ  أ ْكث  مْ  إِنَّ  و   ِذْكراا  لِْلم  ك  م  م   أ ْحز  ن ك   أ ْحس 

اداا  اتِ  ِمنْ  إِنَّ  و   ل ه   اْستِْعد  ال م  ْقلِ  ع  افِی   اْلع  نْ  التَّج  ارِ  ع  ورِ  د  ر  ة   و   اْلؽ  اب  ارِ  إِل ى االِْءن  ل ودِ  د  د   و   اْلخ  وُّ ْكن ى التَّز  ب   و   اْلق ب ورِ  لِس  ؤ هُّ ْومِ  التَّ  ٌ  النُّش ورِ  لِ

ان   و   ول   ك  س  ِ  ر  ق ول   آله و علٌه هللا صلى هللاَّ ائِهِ  فِی ٌ  ع  ْنب   ك لَّ  لِی اْؼفِرْ  اللَّه مَّ  د  ل یَّ  ذ  اب   أ ْنت   إِنَّك   ع  وَّ ِحٌم   التَّ  .«الرَّ

ى و  » الجبر؛ خرافة إٌضاح ،61ٖ: الصدق كشؾ و الحق نهج ـ 0 و  ِدیُّ  ر  ٌْ م  ْمعِ  فِی اْلح  ن   اْلج  ٌْ نِ  ب  ٌْ ِحٌح  ل ى ق ِدم   ق ال   الصَّ س ولِ  ع  ِ  ر   هللاَّ

ْبی   آله و علٌه هللا صلى ا س  أ ة   ف إِذ  ْبیِ  ِمن   اْمر  ى السَّ ْسع  تْ  إِذْ  ت  د  ج  اا  و  ٌّ بِ ْبیِ  فِی ص  ْته   السَّ ذ  ق ْته   ف ؤ خ  ا ف ؤ ْلز  ْطنِه  ْته   بِب  ع  ول  ر   ف ق ال   ف ؤ ْرض  ِ  س   اهللاَّ

ْون   ا آله و علٌه هللا صلى ر  ِذهِ  ت  ْرأ ة   ه  ةا  اْلم  اِرح  ا ط  ه  ل د  ا النَّارِ  فِی و  ِ  و   ال   ق ْلن  م   هللاَّ   ق ال   هللاَّ اِدهِ  أ ْرح  ِذهِ  ِمنْ  بِِعب  ْرأ ةِ  ه  ا اْلم  ل ِده  بِیَّ  أ نَّ  فٌِهِ  و   بِو   النَّ

ِ  إِنَّ  ق ال   آله و علٌه هللا صلى ة   هلِلَّ ة   ِمائ  ْحم  ل   ر  ا أ ْنز  ةا  ِمْنه  ْحم  ةا  ر  اِحد  ن   و  ٌْ ائِمِ  و   اْلِجنِّ  و   ااْلِءْنسِ  ب  ه  امِّ  و   اْلب  ا اْله و  ف ون   فٌِه  اط  ع  ت  ا و   ٌ  م ون   بِه  اح  ر  ت   ٌ 

ا و   ْعِطؾ   بِه  ْحش   ٌ  ل ى اْلو  ا ع  ل ِده  ر   و  ةا  تِْسِعٌن   و   تِْسعاا  هللاَّ   ف ؤ خَّ ْحم  م   ر  ْرح  ا ٌ  ه   بِه  اد  ْوم   ِعب  ةِ  ٌ  ام   ٌ  .اْلقِ

 

 

 

 

 



 مشرق خبري ساٌت

60/33/06 

  گوٌٌد؟  مى چه دنٌا اٌن در آخوندها شما

 

: فرمود آرام خٌلى مجلسى مرحوم سإال، ٌك: گفت بعد كرد، سكوت داد، تكٌه و نشست گوشه ٌك و آمد علٌكى، نه و سالمى نه

 گوٌٌد؟ مى چه دنٌا اٌن در آخوندها شما: گفت بپرسٌد،

 آٌند، مى بٌرون زمٌن از كه ها گندم ؼذا، هاى لقمه ائمه، انبٌا، مالئكه، كه هستند كسانى تقوا اهل برنا، از نقل به مشرق گزارش به

 خدا از همه! كنٌد نگاه الهى آثار به. همه ها،  هندوانه ها، عدس لوبٌاها، نخودها، كنند،  مى دعا كشند، مى را آرزوٌشان همه

 .ببر جا همان را ما هستى؟ كجا تو بده، قرار خودت جاى را ما جاى ببر، خودت خوب بندگان دهان در را ما! الهى: خواهند مى

 .است شما دنبال عالم گردند، مى شما دنبال دارند در به در طٌبه ارواح و ها نعمت

 محبوب دٌدن انتظار در شٌعه

" هداٌت وسائل" درباره خود اخالق درس چهارم و بٌست جلسه ادامه در انصارٌان حسٌن شٌخ استاد والمسلمٌن االسالم حجت

لِى: » گوٌند مى ما به مردن لحظه: دارم قرآنى سند: گوٌد می ـِدى فِى ف اْدخ   .هستند شما دنبال آنها( ٔ«) ِعب 

 (ٕ«) آخركم بؤّولكم   ٌنتظر فانما: » گوٌد مى البالؼه نهج در السالم علٌه على امام

 منتظر ما. آٌٌد مى ما پٌش السالم علٌهم بٌت اهل شما وقت چه كه است برزخ درب به چشممان شدٌم، بعد عالم وارد و مردٌم كه ما

 .هستٌم شما

 السالم علٌه زمان امام ٌاران رجعت

 گرٌه چرا: گفت كرد، مى گرٌه سرش باالى شخصى رفت، مى دنٌا از داشت عبدالعظٌم حضرت حرم نزدٌك بافقى تقى محمد شٌخ

 السالم علٌه زمان امام كه بودم در به چشم كه است عمرى ٌك من كنى؟ مى گرٌه تو كه بروم خواهم مى كجا من مگر كنى؟ مى

 .نٌامد بٌاٌد،

 

 به و آٌم مى بٌرون قبر از من شد، بلند مكه از كه السالم علٌه زمان امام صداى كنٌد، دفن مرا وقتى: گوٌند نمى ما معارؾ مگر

 كنى؟ مى گرٌه چرا روم، مى سراؼش

 دارم و ندٌدم را شما دوازدهمى: گفت است؟ شده چه: فرمود كرد، مى گرٌه پٌرمردى بودند، نشسته السالم علٌه صادق امام

 .مٌرم مى

 دلت اگر شد، بلند كه ما دوازدهمى صداى خوابانند، مى را تو عروسى، اول شب عروس عٌن قبر در ندارد، ؼصه: فرمود

 .بٌا دوباره و باش او با. گرداند برمى را تو خدا بخواهد،

 .است تقوا آثار از همه ها اٌن. آنها دنبال ما نه دوند، مى ما دنبال گندم و خرما. است ما انتظار به عالم

 دٌن بى شخص و مجلسى عالمه

 است، دٌنى بى آدم خٌلى دارم، همساٌه ٌك ما خانه دٌوار به دٌوار! جان آقا: گفت مجلسى تقى محمد مال عالمه مبارك محضر به

 كنم؟ چه بدهم، آشتى خدا با را او كه ندارم هم زبانى ندارم، هم پول كنم، عوض توانم نمى هم را جاٌم كنم؟ چه

 .نه ٌا آٌد مى دانم نمى: گفت بزنم، حرؾ او با كلمه دو آٌم، مى هم من كنى، دعوتش توانى مى شب ٌك ببٌن: فرمود

  تا شلوؼى و مطرب و آواز جلسه اٌنجا شب هر شما هستٌم، شما همساٌه ما! ببخشٌد: گفت مسلك الت شخص آن به آمد

 .بٌاورٌد تشرٌؾ ما خانه به شام شب ٌك اما نٌستٌم، مزاحمتان كه ما البته صبح،

 و خوانم مى را نمازم من: فرمود آٌد، مى شب فردا! آقا: گفت و( مجلسی عالمه خدمت)آمد آٌم، مى شب فردا ندارد، عٌبى: گفت

 .آٌم مى

 دٌن بى شخص با مجلسى عالمه مالقات

 چه براى را اٌن كه شد هم در اخمهاٌش افتاد، تقى محمد مال به چشمش آمد، چاقوكش و قلدر الت، آن نشست، و آمد اٌشان زودتر

 اى؟ كرده دعوت

: فرمود آرام خٌلى مجلسى مرحوم سإال، ٌك: گفت بعد كرد، سكوت داد، تكٌه و نشست گوشه ٌك و آمد علٌكى، نه و سالمى نه

 گوٌٌد؟ مى چه دنٌا اٌن در آخوندها شما: گفت بپرسٌد،

 الصادق قال ٌا الرسول، قال ٌا هللا، قال ٌا. گوٌٌم نمى چٌزى خودمان از كه ما چون گوٌٌم، نمى چٌزى هٌچ كه ما: فرمودند اٌشان

 .گوٌٌم نمى چٌزى خودمان از ما ،...و

 .باش داشته صفا دنٌا اٌن در كه است اٌن حرفمان فرع و اصل ما: گفت گوٌٌد؟ مى چه شما: گفت الت آن به عالمه

 دانى؟ نمى خواندى، درس همه اٌن عالمى، تو! شٌخ: گفت فهمم، نمى را باش داشته صفا معنى من: فرمودند

 چه؟ ٌعنى باش داشته صفا فهمم، مى را ها طلبه زبان من فهمم، نمى كه را شما زبان من نه،: فرمود



 .نشكن را دان نمك چشٌدى، را كسى نمك ٌعنى: گفت

 .سال شصت: گفت دارى؟ چكار سالم و سن به: گفت هستى؟ ساله چند: گفت الت آن به بعد! عجب: گفت

 خوردى؟ را خدا نمك حاال تا سال شصت اٌن در: فرمود

 را دان نمك بگوٌد و بگٌرد را ما ٌقه االن نكند خوردٌم، را خدا نمك مادر رحم از كه ما خدا؟ نمك آورد، پاٌٌن را سرش الت آن

 .اٌم شكسته را نمكدان است سال شصت كه ما شكستى؟

 .رفت و كرد گرٌه بلند بلند روى؟ مى كجا: فرمود مجلسى مرحوم شد، بلند

 .خواهم نمى چٌزى شدم، سٌر: گفت شام،! آقا: گفت و دوٌد صاحبخانه

 .كرد آشتى شد، معالجه: فرمود عالمه كردى؟ چكارش! آقا: گفت و برگشت

 السالم علٌه عسگرى امام زبان از تقوا اهل ارزش

 از ٌكى به من بدهند، من دست به و كنند لقمه ٌك به تبدٌل را دنٌا كل: فرماٌد مى السالم علٌه عسگرى امام بگوٌم؟ هم را شما قٌمت

 اداى از كه ترسم مى بگذارم، او دهان در خودم دست با شده لقمه ٌك كه عالم كل من كن، باز را دهانت بگوٌم تقوا با مإمن مردم

 .باشم برنٌامده او حق

 صحراى در پٌؽمبر هزار چهار و بٌست و صد ما اگر شوند، مى محشر وارد وقتى ها اٌن: فرماٌد مى السالم علٌه امٌرالمإمنٌن

 . شوٌم مى پٌاده باشٌم سواره اگر و شوٌم، مى بلند آنها احترام به ما بشوند، رد ما جلوى از و بٌاٌند باشٌم، نشسته محشر

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز فاش خبري ساٌت

63/36/06 

  گذاشت قبر درون را همت حاج پٌکر کسی چه

 .گذاشتم قبر داخل در را مطهرش پٌکر خودم و رفتم اصفهان به تهران از او جنازه همراه به شد شهٌد همت که وقتی

 گفتگوی ٌک حاشٌه در ، کشور محبوب و سرشناس واعظ ، انصارٌان حسٌن شٌخ حاج االسالم حجت  ، مشرق گزارش به

 (.علٌه هللا صلوات) هللا رسول محمد 6ٕلشکر فرمانده ، همت ابراهٌم محمد حاج شهٌد از کرد ٌادی ، مشرق با اختصاصی

 :گفت بزرگوار شهٌد آن درباره وی

 دوستش خٌلی هم من و بود شجاعت و شهامت تقوا مجسمه اٌشان. بود محرم اول دهه مجالس در من های منبری پا از همت حاج

 گذاشتم قبر داخل در را مطهرش پٌکر خودم و رفتم اصفهان به تهران از او جنازه همراه به شد شهٌد که وقتی. داشتم

 .اند نرفته جبهه به احساس سر از که فهمی می بپرسی، ازشان اگر

 .کرد معنی احساس را آنها اٌمان نباٌد. عمل هم داشتند اخالص هم. اٌمان هم داشتند علم هم اٌنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز فاش خبري ساٌت

ٔ6/ٔٓ/8ٓ 

 .بٌاورٌد در آنها الی  البه از مطلب کلی کنٌد پٌدا را نوارها آن

 کجاست؟ نوارها آن دانٌد نمی خودتان: سوال*

 در که بود هاٌی مصاحبه 21 ،20 سال. کرد پخش رادٌو پٌش وقت خٌلی را ها مصاحبه همان از ٌکی. دانم نمی شما جان: جواب*

 نظامی جنگ فضای را االن فضای من حال اٌن با. کشٌد می طول نٌم و ساعت ٌک ساعت ٌک بعضا و کردم می جبهه خود

 اٌران به و بکند زٌادی ؼلط بخواهد آمرٌکا اگر که گوٌم می را اٌن ولی. کند پٌدا دٌگری بوی و رنگ باٌد ما مبارزه. دانم نمی

 . هستم جنگ زمان حسٌن شٌخ همان من بکند حمله

  کنٌد؟ می پٌدا حضور جبهه در دوباره ٌعنی: سوال*

 !!مقدم خط روم می بلکه کنم، نمی پٌدا حضور جبهه در: جواب*

 !آقا حاج باشٌد، شده پٌر کمی مقدم خط برای کنٌد نمی فکر: سوال*

 !دارم شهادت آرزوی که چقدر بدانی اگر( خندد می!... )خودتی پٌر وانگهی. ام شده هم تر قوی نخٌر،: جواب*

 .کنٌد صحبت شهادت و شهٌد مقام درباره کمی است ممکن: سوال*

 .نٌست حرفها آن کردن تکرار دوباره به لزومی. کنٌد پٌاده را همان. ام کرده صحبت شهٌد مقام درباره کامل نوار ٌک: جواب*

 سردار چرا اٌنکه و بگوٌٌد همت حاج از کمی. شوٌد می دٌده همت حاج کنار در بٌشتر شما جنگ زمان های عکس در: سوال*

 .خوانند می جنگ دوران فرمانده ترٌن محبوب را خٌبر

 رفتم می هرجا من. بود خاکسار خٌلی. داشت  نرمی اخالق العاده فوق همت. نٌست و نبوده اتفاقی همت حاج محبوبٌت: جواب*

 حاضرم من: گفت می. داشت عجٌبی خلوص. نبٌنندش ها بچه که کشٌد می سرش روی را اورکتش همت، که دٌدم می سخنرانی،

 حق که ببٌنٌد توانست نمی آن ٌک. بود تر مندرس ها بچه همه از لباسش اما بود فرمانده. بخورم آب ها بسٌجی بچه پوتٌن در

 اش لنگه بود؛ کی همت که داند می خدا فقط(... کند می بؽض...)نخورد ؼذا نٌروهاٌش از زودتر بار ٌک. شود ضاٌع ها بسٌجی

 !نٌافرٌده را

  بود؟ کدام شما برای جنگ خاطره ترٌن تلخ: سوال*

 . خرمشهر سقوط: جواب*

  کنٌد؟ می تفسٌر چگونه را زهر جام تلخی: سوال*

 حسن امام به امٌه بنی با صلح جرٌان در که بود فشاری مثل آمد اٌشان به که فشاری و برهه آن در  امام کار: جواب*

 گسترده مقابله توان امام و زد را مسافربری هواپٌمای آن آمرٌکا شد، متحد ما علٌه دنٌا تمام که بود اٌن هم علتش. آمد ( ع)مجتبی

 هاشمی آقای با دٌداری زمان همان در من. دانست می قطعنامه پذٌرفتن در را  مصلحت بود چه هر ٌا دٌد نمی خودی جبهه در را

 که بپذٌرد مجلس و دولت را قطعنامه بدهٌد اجازه و نکنٌد ماجرا داخل را خودتان شما که گفتٌم امام به ما گفت می اٌشان داشتم

 داشت کشٌد می طول هم سال ٕٓ اگر حتی را جنگ ادامه شجاعت که همچنان و نکرد قبول امام. نگردد وارد خللی شما ابهت در

 فقط و گذشت خود بودن خمٌنی از که چرا بود امام کار ترٌن شجاعانه اٌن من نظر به. داشت هم را قطعنامه قبول شجاعت

 .بگٌرد نظر در را خدا خواست

 مناطق به نور راهٌان های کاروان اعزام درباره نظرتان اصوال و اٌد رفته جنوب مناطق به جنگ از بعد بار چند شما: سوال*

 چٌست؟

 مناطق دوکوهه و طالٌٌه و شلمچه و فکه المکٌن المکان شرؾ شرٌفه مصداق به. ام رفته جنگی مناطق به باری چند: جواب*

 ام نرفته کاروانها با من البته. شد مشرؾ آنجا به کردند دعوت شهدا اگر و گذاشت وقت باٌد آنها زٌارت برای که است مقدمی

 مورد در. روم می آنها با اؼلب بودند همت حاج نزدٌک رفقای از که بٌدادی علی حاج و شٌبانی باقر نام به دارم دوستانی

 که دارم حتم من بروند جوانان همه. نروند ها اللهی حزب و ها بسٌجی بچه فقط که داشت اهتمام باٌد هم نور راهٌان های کاروان

 دٌگر نکته. زند می حرؾ آدم با شلمچه خاک دارد مإثری نقش آنان کردن مإمن و جوانان کردن منقلب در سرزمٌنها اٌن دٌدن

 باشند جنگ زمان اتفاقات کننده منعکس تا بمانند باقی نخورده دست و بکر صورت به باٌد نوئاحی برخی مناطق اٌن در اٌنکه

 را نواحی برخی امکانات اندکی و پول کمی صرؾ با توان می ٌعنی. بگٌرد خود به امروزی شکل باٌد هم نواحی برخی

 جوانان به هنر زبان از استفاده با را جنگ... و کتابخانه فٌلم، نماٌش سالن قبٌل از چٌزهاٌی احداث با آن در و کرد بازسازی

 زمان که کردم پٌدا دست تر جدٌد نکات به رفتم مناطق اٌن دٌدن به جنگ از بعد بار هر من خود که بگوٌم م راه اٌن. داد نشان

 !  هوا اٌن داشت جگر فراتی کنار در که دانی چه آب قدر تو گفت. نبودم نکات آن متوجه جنگ

 

 وجودش در ترس ای ذره جوان اٌن ندٌدم بار ٌک. دٌدم را همت حاج بار ٕٓ از بٌش

 پشت الهی های فرشته از لشکر ٌک انگار که کرد می فرماندهی همچٌن. باشد داشته 



 . هوا اٌن داشت جگر هستند؛ سرش 

  همه. است معرفی از نٌاز بی انصارٌان حسن شٌخ حاج االسالم حجت فارس، گزارش به 

 هر در مردم تا شده علت بر مزٌد نٌز اش کشٌده و بم صدای جاذبه و سٌما جذبه. شناسند می دانشمند خطٌبی عنوان به را  او

 نه روزگاری شٌخ که ندانند ها خٌلی شاٌد اما شهرت، همه اٌن با. باشند داشته باشکوه حضوری است سخنران او که مجلسی

 خطبه هم زمان هم و کرد برپا نبرد سنگرهای در که شهر مساجد در نه را منبر شد، نواخته جنگ شٌپور وقتی دور، چندان

 . جنگٌد می هم و خواند می

 :کند می تعرٌؾ گونه اٌن را روزها آن خاطرات اٌشان که است انصارٌان حسٌن شٌخ با مصاحبه شماست روی پٌش آنچه

 در شما انکار قابل ؼٌر نقش به توجه با بودٌد، تهران شهر معروؾ خطبای از هم جنگ زمان شما انصارٌان آقای جناب: سوال* 

 بروٌد؟ منطقه به که داشت می لزومی چه جبهه پشت

 پشتوانه و الهی مسائل تبلٌػ به نٌاز مناطق برای شوند می اعزام دارند که هاٌی بچه اٌن دٌدم من شد شروع که جنگ: جواب*

 مسئله رٌز به نسبت کلی، شناخت رؼم علی اٌنها از خٌلی. بکنٌم دهند می انجام که کاری دلگرم را آنها باٌد ما و دارند روحی

 . نبودند آگاه حرؾ آن و خدا راه در مجاهده ارزش و جهاد

 .داد آنها به شد می هم تهران همان در را آگاهی اٌن: سوال* 

 ها بچه دلگرمی که بود اٌن من احساس! کنٌد لنگش گوٌد می و نشسته مٌدان بٌرون که کسی حکاٌت شد می صورت آن در: جواب*

. افتاد راه جنگ که بود نشده پٌروز حسابی و درست هنوز انقالب طرفی از. شود می تشدٌد منطقه در من حضور با جبهه به

 هم همگان برای. شود بازگو بود شده تشکٌل تازه که سپاهی و ارتشی نٌروهای ٌا و مردم برای جهاد مسئله که نبود فرصتی

 نگه گرم جنگ تنور امام حضرت قول به بکنٌم، مجاهده به مربوط رواٌات و جهاد آٌات به وصل را رزمندگان اگر که بود روشن

 که بود سالی سه - دو. بود شده آور شگفت منبر طرؾ به جوان نسل هجوم بعد به 11 سال از دٌگر طرفی از. شد خواهد داشته

 که کسانی از باالٌی درصد اٌنکه به توجه با جبهه در حضورم کردم می فکر خاطر اٌن به شناخت می خوب مرا تهران جوان نسل

 . است مفٌد آنها روحٌه تقوٌت برای حاضرند، جنگ در اند، بوده من منبر پای

  بود؟ کجا رفتٌد که جاٌی اولٌن: سوال* 

 . آباد خسرو جاده آبادان،: جواب*

  است؟ زمانی چه مال اٌن:  سوال*

 در و بود نگرفته خودش به منطقی روال جنگ هنوز رفتم من وقتی البته بود نکرده سقوط خرمشهر هنوز جنگ اواٌل: جواب*

 مناطق به آمدم و رفت دٌگر و تهران برگشتم روزی چند ٌک من. نبودٌم موفق ما خٌلی کار، در پراکندگی خاطر به موارد بٌشتر

 . داشتم شرکت خودم جنگ...  کوران ترٌن سخت در که جاٌی تا شهر، در پاٌم ٌک بود، جبهه در پاٌم ٌک. کرد پٌدا مداومت جنگ

  بودٌد؟ کجا خرمشهر سقوط زمان: سوال*

 ٌک فقط و بودٌم شده محاصره نٌمه ها عراقی طرؾ از تقرٌبا ما خود شود می آبادان به وصل که خرمشهر پل طرؾ آن: جواب*

 با مان فاصله. ماشٌن طرؾ زدند می گلوله هم شدت به. نشوٌم ها عراقی اسٌر که شدٌم سوار نفر چند بودٌم ماشٌن ٌک داشتٌم راه

 های خانه پشت و کنٌم رها را ماشٌن شدٌم مجبور ما که بود رسٌده جاٌی به کار. بودٌم آنها تٌررس در اما بود دور ها عراقی

 . کرد سقوط روز همان ظهر از بعد خرمشهر نٌافتٌم ها عراقی دست به که شوٌم مخفی و بگٌرٌم سنگر متروکه

 کردٌد؟ می چه خرمشهر فتح زمان و: سوال*

 در و خرمشهر فتح به مانده روز دو ها بچه که بدانٌد است جالب. بودٌم خرمشهر شمال در ما زمان آن بودم، هم را آن: جواب*

 . کنم سخنرانی براٌشان خواستند می من از آمد می پٌش فرصتی اٌنکه محض به بودند، جنگ مشؽول شدت به که حالی

  نبود؟ تعجب ماٌه جوانان برای جبهه در انصارٌان حسٌن شٌخ دٌدن: سوال* 

 هم انقالب از قبل من که دانستند می. کردند نمی تعجبی! نه بودند، دٌده شاه رژٌم با منبر طرٌق از مرا مبارزه اٌنها چون: جواب*

 . بودند کردند دستگٌر مرا که ٌکم و بٌست روز تا رمضان ماه های شب جوانان اٌن از بخشی شاٌد و بودم درگٌر شاه حکومت با

 قٌام؟ مٌدان جلسات همان: سوال*

 . بودند دٌده ما در طاؼوت زمان همان در هم جنگ از قبل اٌنها را مجاهده و مبارزه روحٌه همان خالصه بله: جواب*

 بگوٌٌد؟ شود می را تان دستگٌری ماجرای: سوال* 

 دستگٌر مرا هم بعد شاه، کشتن برای بودم کرده اقامه دلٌل 1ٔ من. تهران زار الله مسجد در بود رمضان ماه ٕٔ ظهر: جواب*

 . بردند و کردند

 شد؟ مواجه امام حضرت واکنش با که همان: سوال* 

 دانٌد؟ می کجا از را اٌن دهد؛ نمی قد تان سن که شما: جواب*

 نه هم آن کنند؛ می اقامه هم دلٌل مردک، اٌن کشتن برای که رسٌده جاٌی به ما شاگردان کار که گفتند لوشاتو نوفل در بعدا امام

 !تا1ٔ تا دو ٌکی

  دارٌد؟ را سخنرانی نوار: سوال* 

 ! نکنٌد گورش و گم که شرطی به دهم می بخواهٌد اگر. بله: جواب*



  سخنرانی؟ ٌا کردٌد می جنگ بٌشتر جبهه در شما. جنگ به برگردٌم: سوال* 

 رزمندگان چادرهای در و ها سنگر در. کشور ؼرب در ابوذر پادگان و بود کوهه دو پادگان در بٌشتر من های سخنرانی: سوال*

 شرکت هم ها بچه شبانه  های رزم در حتی بود جنگ اول من کار بنای جلو در اما زدم می حرؾ ها بچه برای داد می پا وقت هر هم

 عباس حاج همت، حاج گذاشتند نمی چون جلو رفتم می ها فرمانده و ها بچه چشم از دور و پنهانی صورت به هم گاهی کردم می

 هر ما حال اٌن با. بروند جلو آٌند می جبهه به که من مثل اشخاصی نٌستند راضی امام که گفتند می من به کوثری آقا حاج کرٌمی،

 ها بچه با و پوشٌدٌم می را ها رزمنده لباس و آوردٌم می در را لباس و آوردٌم می در را لباس و رفتٌم می در قسر توانستٌم می وقت

 ... فاو در من روز شبانه سه دو هست ٌادم مثال خط، به زدٌم می

 ؟9 والفجر: سوال*

. ندارد امنٌتی هٌچ که اٌنجا بٌاٌد حاجی گذاشتٌد چرا که ها بچه به توپٌد دٌد مرا تا دستواره شهٌد. بودم رفته جلو جلوی بله: جواب*

 شب آن. تهران فرستادند بعد و دار باطری ضبط با خواندم کمٌل ٌک هم جمعه شب بودم فاو اصلی حمالت تمامی در تقرٌبا من

 آمد، می موشک طرؾ همه از چون نداشتٌم، ماندن زنده به امٌدی کمترٌن کدام هٌچ بودند نشسته آنجا که آنهاٌی و من کمٌل، در

 ضد لباس در را کمٌل آن من. رسٌد آخر به دعا باالخره و نخورد هم به کمٌل دعای خواست می خدا اٌنکه مثل ولی آمد، می گلوله

 . خواندم شٌمٌاٌی

  است؟ نشسته دلتان به بودٌد کرده شرکت که هاٌی عملٌات از کدامٌک: سوال* 

 که خلوصی خلوص، اٌن نظرم به و کنم می نگاه هللا سبٌل فی جهاد چشم به اٌنها همه به من چون ها، عملٌات همه: جواب*

 جانبازی در مسابقه عبدهللا ابی عاشورای روز مثل که هاٌی بچه خورد، می چشم به جبهه های عملٌات تمامی در ظهورش گوٌند می

 نفر 1ٓ ما که گفتند من به کرٌمی عباس ٌا بود همت حاج نٌست ٌادم درست االن که 6ٕ لشکر فرماندهان از ٌکی. دادند می

 ٌک شب همان من. گردد نمی بر زنده نفرشان ٌک تا 1ٓ اٌن از زٌاد احتمال به که بکنند باز را مسٌری ٌک بروند که خواهٌم می

 . نٌست تان کدام هٌچ ماندن زنده احتمال که خواهند می معبری کردن باز برای را شما که دادم هم خبر کردم، سخنرانی

 که تا 1ٓٔ آن از تعدادی هست ٌادم خوب بنوٌسٌد اسم کار اٌن برای که رفتند می باال هم کول از نفر ٕٓٓ من سخنرانی از بعد

 دوست و قشنگ براٌم جنگ اٌام تمام خاطرات همٌن در! نٌافتاد ما نام به قرعه اٌن چرا که کردند می گرٌه بودند نشده انتخاب

 . گذاشت امتٌاز عملٌات، دٌگر نسبت به عملٌاتی ٌا دٌگر ای خاطره به نسبت ای خاطره بٌن شود نمی که است داشتنی

  آقا؟ حاج بود تان سال چند زمان آن: سوال*

 .داشتم سال 0ٖ-1ٖ: جواب*

 سال 1ٕ حوش و حول سنی ما فرماندهان از خٌلی خصوص به کردند، می رشادت جبهه در که رزمندگان از خٌلی: سوال*

 بدون چگونه اٌنها که نبود آور تعجب تان برای داشتٌد، اسالم صدر های جنگ در شما که فراوانی مطالعات به توجه با. داشتند

  آمدند؟ می بر خوبی به جنگ فرماندهی پس از باشند، دٌده نظامی های کالس اٌنک

 بود قٌامت و خدا به نسبت شان باور ٌکی. بود شده حل وٌژگی سه اٌن در سن من نظر به که داشتند وٌژگی سه اٌنها: جواب*

 اخالص دٌگر وٌژگی بود، شده حل کامال شان برای مرگ دؼدؼه و جنگ مساله که بود باال قدری به معاد و خدا به باورشان ٌعنی

. بود امام به تعبدشان هم شان وٌژگی سومٌن. کند متوقؾ نتواند سدی هٌچ شان حرکت جلوی شد می سبب اخالص همٌن. بود شان

 به را اٌشان  وٌژگی سه همٌن هللا، ولی حکم اش حکم و است زمان امام عام ناٌب( ره) خمٌنی امام که بودم کرده باور واقعا

 بازی به را مرگ باز ٌابد خاتمه عمرشان و بشوند شهٌد است ممکن اٌنکه به علم با و بود آورده در نترس موجود ٌک صورت

 دٌگری زنده ؼٌر و زنده موجود هٌچ به خدا جز که هم انسانی. ندارند دادن دست از برای چٌزی انسانهاٌی چنٌن. گرفتند می

 کسی از کرٌمی عباس حاج مثل ٌکی. کند اجرا را تصمٌم برترٌن و دهد انجام تدبٌر بهترٌن تواند می باشد نداشته عالقه و عشق

 هم دستواره. بود ها دل فرمانده. بود دستش در ها بچه دل فرمان همٌن سر. بود کشته حقا را نفسش. برد نمی فرمان خدا جز

 راه زود خداوند ٌعنی. «سبلنا ٌنهم فٌنالنهد جاهد من» مصداق شدند اٌنها. بودند اٌنطور شان همه. همٌنطور هم همت. همٌنطور

 الهی الهامات شان دانشگاه نداشتند نظامی دانشگاه به احتٌاجی. کند می الهام آنها دل به را نظامی ابتکارات و دشمن با جاٌگزٌن

 اتفاقا. باالست به اتصال همٌن زندگی شئون ساٌر در کال و جنگ در مومنٌن برنده برگ. نگٌرٌد شوخی را الهی الهام اٌن. بود

 از را الهی الهام اٌن توان می چگونه اندکه کرده موضوع اٌن وقؾ را خود ؼم و هم تمام االن ؼربی های گنده کله از خٌلی

 .است الهام همٌن از خورد خواهند و خورند می چه هر بٌنند می کنند می بررسی وقتی که چرا. گرفت مومنٌن

 همت حاج بار ٕٓ از بٌش جنگ طول در من. کند می تبدٌل نترس مجاهد ٌک به را او و گٌرد می مومنٌن از را ترس که الهامی

 همچٌن رفت، می راه همچٌن زد، می حرؾ همچٌن. باشد داشته وجودش در ترس ای ذره جوان اٌن ندٌدم بار ٌک. دٌدم را

 . هوا اٌن داشت جگر هستند؛ سرش پشت الهی های فرشته از لشکر ٌک انگار که کرد می فرماندهی

 .بود احساس بود چه هر و بود نکرده النه منطقی هٌچ ما رزمندگان طلبی شهادت روحٌه ورای در که کنند می شبهه ای عده

 خبر با خودشان شهادت رٌز از دهد می نشان که هست دستم ها بچه اٌن از نوشتاری من االن همٌن. نٌست ها حرؾ اٌن نخٌر،

 حاج: گفت من به بود هم ام منبری پا که ها بچه از ٌکی بودٌم، سنگر در شب ٌک. هست خاطرم در االن هم هاٌشان گفته. بودند

 می درست هم تٌر و شد خواهم شهٌد جا فالن در بهمان ساعت راس فردا و هستم شما کنار من که است شبی آخرٌن امشب! آقا

 نزد روم می دٌگر روز چهل تا حداکثر ام ده دعوت من: گفت می که دارم ٌاد به گرکانی مرتضی شهٌد از ٌا. ام پٌشانی به خورد



 نامه هم انقالب از قبل و بود داراٌی وزارت باالی رده کارمندان از اٌشان. شد شهٌد روز چهل سر درست و الشهدا، سٌد حضرت

 هم آخر تا بود، تٌزی بچه خٌلی چون که کرد می تکثٌری داراٌی وزارت موقع آن های دستگاه با و گرفت می من از را امام های

 عقل به وصل که است عقلی اٌن. بدهد خبر آٌنده از تواند نمی احساس. نٌست احساس است، معرفت اٌن. نبردند کارش به پی

 . است الهام اٌن. است شده ملکئتی

 ازشان اگر اند، مانده قدم ثابت و اند مانده که هم آنهاٌی. احساس سر از نه شدند، جبهه وارد جاهالنه نه ما شهٌدان از کدام هٌچ

 .اند نرفته جبهه به احساس سر از که فهمی می بپرسی،

 .کرد معنی احساس را آنها اٌمان نباٌد. عمل هم داشتند اخالص هم. اٌمان هم داشتند علم هم اٌنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٌوز فاش خبري ساٌت

ٔ9/ٔٓ/8ٓ 

 انصارٌان حسٌن شٌخ خاطره ترٌن تلخ

   

 . کند می اشاره ها سال آن از خود خاطره ترٌن تلخ به مقدس، دفاع های سال از خود خاطرات در انصارٌان حسٌن شٌخ

 روزهای آن خاطرات اٌشان که است انصارٌان حسٌن شٌخ با مصاحبه پاٌانی قسمت شماست روی پٌش آنچه فارس، گزارش به 

 :کند می بٌان گونه اٌن را مقدس دفاع

 کنند؟ منع جبهه در حضور از را شما که کسانی بودند شما های لباسی هم از شٌخ جناب: سوال*

 کنند؟ منع چرا: جواب*

 .نٌست جبهه در حضورتان به نٌازی و بدهٌد انجام را تبلٌػ کار توانٌد می هم تهران همٌن از شما بگوٌند مثال: سوال*

 و کردم می تشوٌق را وعاظ ٌا ها جماعت امام خودم عکس بر. جبهه در حضور از کند ام منع که کسی به نخوردم بر من: جواب*

 جبهه پشت تا حداقل ولی نٌاٌند جلو دٌگر مالحظات ٌا سن کهولت دلٌل به هاشان بعضی بود ممکن حاال. مٌدان به شان بردم می

! حاجی که فرستادند می پٌک ها بچه کشٌد می طول مقدار ٌک ام مرخصی دوران وقتی من خود دٌگر طرفی از. بردمشان می

 با را اٌنها من. هست هاٌشان نامه االن همٌن( ... کند می بؽض... ) عملٌات زمان خصوص به. اٌنجا بٌا شده، تنگ براٌت دلمان

 .کنم نمی عوض چٌز هٌچ

 !است جنوب مال که چزابه...  بود مستقر چزابه در نٌرو کنم می فکر. کشور ؼرب در بود عملٌاتی ٌک

 ! قالجه: سوال*

 سخنرانی آمدند، می ها گردان همه بٌابانی، محوطه ٌک در را شب ده آن من. عملٌات به بود مانده شب ده. قالجه آفرٌن،: جواب*

 سخنرانی داشتم که حالی در ها شب از ٌکی دارم آنجا از که عجٌبی خاطره ٌک. گذاشتم می تمام سنگ هم انصافا. کردم می

 6ٕ که آنجا دٌدم را عاشورا شب و رفت کنار هاٌم چشم جلوی از پرده مرتبه ٌک کردند می گرٌه آرام آرام هم ها بچه و کردم می

 هم سخنرانی آخر. شد براٌم کشفی چنٌن قالجه در من لحظه ٌک در. زند می حرؾ دارد آنها با سٌدالشهدا حضرت و اند نشسته تن

 شک را کشؾ اٌن. شدند شهٌد بودند من سخنرانی پای شب آن که ها بچه از خٌلی! است جالب. گفتم ها بچه برای را همٌن هم

 .رفت کنار پرده لحظه ٌک که بود همانها پاکی خاطر به اصال و بودند دٌده هم آنها ندارم

 بشوٌد؟ شهٌد ٌا اسٌر شما که رفت می احتمال بار چند جبهه در حضورتان مدت در: سوال*

 برادرش با که بود حٌدری شهٌد گردانی، فرمانده. بودٌم منطقه کدام نٌست ٌادم جنوب در بار ٌک مثال. افتاد اتفاق خٌلی: جواب*

 بدهی خبر که نٌست الزم: گفتم. گذارند نمی گفت می. ببرد جلو مرا که کردم درخواست اٌشان از خٌلی من. شدند شهٌد دوتاٌی

 که بودٌم تعدادی ٌک ما بود شدن شروع حال در ها عراقی با درگٌری که وقتی. رفتم اٌشان با من خالصه. آٌم می پنهان. نگذارند

. شد می پخش وسٌعی سطح در هاٌش گلوله و شد می باز زمٌن به رسٌدن از قبل که ها بمب اٌن از. شدٌم ای خوشه بمباران دچار

 زٌاد ما همه کردن قطعه قطعه برای کرد خالی را ها بمب که طٌاره تا دو اٌن کردٌم می فکر و جانمان از بودٌم کنده دل آنجا ما

 ماٌل طور رابه ها بمب همه و وزٌد شدٌدی باد ٌک رسٌد می زمٌن به داشت ها بمب اٌن که حالی در مراتب منتهای! هست هم

 زنده و مردٌم ٌعنی ندٌدم عمرم به بادی چنٌن االن به تا من نکرد اصابت نفر ٌک به بمب همه آن از و بٌابان در و کرد پخش

 آنجا چٌزی همچٌن ٌک. نمک اٌستگاه ٌا نمک چه درٌا نزدٌک کنم می فکر. چهارم اٌستگاه. ساٌت بودٌم رفته هم فاو در! شدٌم

 شده ها عراقی کاتٌوشای حمله دچار ما. بود طاهری محسن حاج هست ٌادم االن که آشناٌی از ها بچه از تعدادی ٌک و بودم من

 آنجا من گذشت می صورتمان و گوش بؽل از که کردم می حس را آتش حرارت کامال من زمٌن روی افتادٌم وقتی که بودٌم

 چٌزی من به دانم؛ نمی را چراٌش ولی شدند زخمی نفر چند بودٌم آتش زٌر هم ساعتی نٌم ٌک کنم می فکر. گفتم را شهادتٌن

 .نخورد

 . کنٌد خدمت اسالم به دٌگری جور و بمانٌد که بود اٌن بر تقدٌر شاٌد: سوال*

 !بپرس را سوالت! نرٌز مزه دٌگر خب: جواب*

 جنگ زمان ؼٌبی امداد مهمترٌن حضرتعالی اعتقاد به. شد ای اشاره ؼٌبی امدادهای به ما سواالت از ٌکی پاسخ حٌن در: سوال*

  بود؟ چه

 خودشان قول به. نترسند که رٌخت می ها بچه در خداوند که بود پاٌداری و ثبات همٌن من نظر به ؼٌبی امداد مهمترٌن: جواب*

 فقط نه که بود کرده کاری ها بچه اٌن دل با خداوند. کردند نمی کپ شراٌطی هٌچ تحت که بودند رسٌده مقامی به جنگ های بچه

 ٌک خودم من. بالرعب نصرته: آمده ندبه دعای در که همان برد می حساب و ترسٌد می ازشان شدت به دشمن بلکه نداشتند ترس

 خمٌنی دخٌل دخٌل چنان و باال بودند برده را دستها ها عراقی از تا 1ٕٓ ، ٕٓٓ حدود نبودٌم بٌشتر تا چند ما که حالی در دٌدم بار

 اٌن آورد می را ها عراقی از تا ٖٓ ما، ساله چهارده سٌزده بچه ٌک هم ٌکبار. هستٌم آنها برابر ٓٔ ما انگار که کردند می

 ... کٌلوٌی پنجاه خوک اٌن االن همٌن اگر که بگوٌم پرانتز داخل را اٌن. طرؾ



 گوٌٌد؟ می را کسی چه: سوال*

 خاطر به ندارد را ما به حمله جرأت کٌلوٌی پنجاه خوک اٌن االن همٌن اگر. گوٌم می را آمرٌکا جمهور رئٌس مردک: جواب*

 .ماست رزمندگان زمان آن مجاهده برکت به اٌن. انداخته او دل در ما از خداوند که است رعبی

 که پرسٌدند می تعجب با بٌاٌٌم شما سراغ به خواهٌم می جنگ درباره صحبت قصد به ما شدند مطلع که افرادی از برخی: سوال*

 به کمتر سالها اٌن در وٌژه به منابرتان در که هست شما از گالٌه اٌن جای کنٌد نمی فکر دارد؟ جبهه به ربطی چه حسٌن شٌخ

 کردٌد؟ اشاره اٌثار و شکوه سراسر دوران آن به مرتبط موضوعات

 بگوٌم؟ را خودم خاطرات اٌنکه: جواب*

 ...هم و اٌن هم: سوال*

 .کرده چاپ اسناد مرکز را من خاطرات کل: جواب*

 . نداشته ای اشاره چندان جنگ زمان مباحث به ام خوانده را کتاب آن من: سوال*

 .ام گفته منابر در بعدش سال چند و جنگ زمان همان را مسائل از خٌلی: جواب*

 .گوٌم می را االن بنده: سوال*

 .نٌست مسائل آن بٌان فصل االن: جواب*

 ندارد؟ را شنٌدن آمادگی جامعه: سوال*

 . بگوٌم بخواهم االن که نٌست ٌادم در آنها تمام که من است ساله هشت زمان ٌک مال جنگ به مربوط اسناد دانٌد؛ می! نه: جواب*

 بداند؟ چٌزهاٌی زمان آن از که دارد حق هم امروز نسل کنٌد نمی فکر: سوال*

 ها همان چاپ. دانم نمی کٌست پٌش و کجاست االن نوارها آن. اند کرده مصاحبه من با جنگ زمان زٌادی خبرنگاران: جواب*

  همانهاست تکرار بگوٌم بخواهم هرچه هم االن. باشد مفٌد تواند می خٌلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


