
 بسوِ تعبلی

 است: گشارشی اس ارسشوٌذ تزیي تقذیزی کِ تب کٌَى اس هذرسِ شذُ

بِ هٌبسبت ٍالدت بب سعبدت فبطوِ سّزا )س( ٍ شْبدت فیلسَف عبلی هقبم ٍ الگَ ٍ اسَُ تقَی شْیذ هزتضی 

ٍ  هطْزی ٍ ّوچٌیي سبلزٍس ٍالدت بٌیبًگذار جوَْری اسالهی ایزاى حضزت اهبم خویٌی )رُ( ٍ هفبم شبهخ

هزاسن ٍیژُ ای در هسجذ اهبم رضب )ع( بزگشار گزدیذ.ابتذا ًوبس جوبعت بِ اهبهت  11/2/22ارسشوٌذ هعلن در تبریخ 

حضزت حجت االسالم ٍ الوسلویي آقبی ًبهذار بزگشار گزدیذ پس اس بزگشاری ًوبس هغزة ٍ عشب ابتذا چٌذ آیِ اس 

بیبى اس هجوع قبریبى قزآى هذاحی صَرت گزفت .پس اس تَسط یکی اس آق ٍ تالٍت گزدیذ سَرُ ی هببرکِ الزحوي

اجزای هذاحی آقبی ًبهذار اهبم جوبعت هسجذ عزض خیزهقذم حضَر حضزت حجت االسالم ٍالوسلویي آقبی 

عزة پَر رئیس هحتزم سبسهبى تبلیغبت اسالهی استبى کزهبى داشتٌذ .ّوچٌیي عزض تبزیک بِ هٌبسبت ٍالدت 

ذیقِ کبزی )س( داشتٌذ.سپس بِ هٌبسبت رٍس هعلن ّفتِ بشرگذاشت هقبم هعلن اس دخت ًبی هکزم اسالم حضزت ص

تقذیز  ٓدٍ ًفز اس فزٌّگیبى کِ ّوکبری تٌگبتٌگی بب هسجذ دارًذ بب اّذاء تقذیز ًبهِ ٍ یک جلذ کتبة هفبتیح الحیب

داشتٌذ صَرت گزفت.ضوٌبً بِ عول آهذ ٍ تقذیز اس دٍ ًفز اس خَاّزاى کِ بیشتزیي ّوکبری را در بزپبیی هزاسوبت 

ار هَسس ٍ هذیز دبستبى غیزدٍلتی ًیک اختز آقبی احوذ حسي ًژاد رًجبز کِ ّوکبری ٍ تعبهل صویوبًِ بب اهبم 

جوبعت هسجذ داشتِ اًذ ٍ در ّذایت داًش آهَساى ٍ هبًَس شذى آًْب بب ًوبس در هسجذ ٍ تقَیت هببًی دیٌی ٍ 

تبلیف آیت اهلل جَادی آهلی اس ایشبى  ٓذیز ٍ یک جلذ کتبة هفبتیح الحیباعتقبدی داشتِ اًذ بب اّذاء یک لَح تق

 .تقذیز بِ عول آهذ

ٍ کبرکٌبى ٍ داًش آهَساى دبستبى غیزدٍلتی ًیک اختز بِ ٍاسطِ ایي تَجِ اهبم جوبعت هحتزم هسجذ اهبم رضب )ع( 

اس بزگشیذگبى ایي عشیبى هَرد تَجِ  ّیئت اهٌبء فزّیختِ آى بسیبر خزسٌذًذ ٍ بِ خَد هی ببلٌذ کِ بِ عٌَاى یکی

قزار گزفتِ اًذ ٍ اس خذاًٍذ هٌبى خَاستبر حزکت در هسیز رشذ ٍ تزبیت صحیح هذّبی فزسًذاى جبهعِ اسالهیوبى 

 ّستٌذ.

 

 



 


