ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ
وﻻدت وﺧﺎﻧﺪان
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﺳﺎل  1325ﺷﻤﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،ﺟﻮار ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ع( در ﺑﯿﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ دﯾﺪه ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﻧﺎم او را ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﮔﺬاردﻧﺪ .ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺠﻔﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻓﻘﻬﺎی ﻧﺎﻣﺪار ﺷﯿﻌﻪ و از ﻣﻔﺎﺧﺮ رﺟﺎل ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻋﺼﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ،ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری،
ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ...ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻘﺎﻫﺖ
ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﺎن ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف از ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن
درس آﯾﺎت ﻋﻈﺎم :ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،آﻗﺎ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ و آﯾﺖ اﻟﺤﻖ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺿﯽ
و ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻨﺎم و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺠﻒ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری در ﻋﺼﺮ زﻋﺎﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ ﺑﺪرﻗﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد از ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﺰﯾﻤﺖ ،و ﻋﻬﺪه دار
ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻠّﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و زﻋﺎﻣﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪﻧﺪ .وی در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ اﻣﺎم راﺣﻞ،ﺂﯾﺎت ﻋﻈﺎم و
رﺟﺎل ﻋﻠﻤﯽ آن روز ﺑﻮده و در ﺳﺎل  1368ﻫﺠﺮی در ﺗﻬﺮان وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪن ﺷﺮﯾﻔﺶ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ در ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﻃﺒﻖ
وﺻﯿﺖ ،در ﺟﻮار اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ در اﯾﻮان ﻃﻼ ،ﺻﺤﻦ اﻧﻘﻼب آرﻣﯿﺪﻧﺪ رواﻧﺶ ﺷﺎد.
در داﻣﺎن ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﺸﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت)ع( و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﻮده اﻧﺪ.
آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺳﭙﺲ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺳﺎل  1331ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻗﺮآن ،ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻬﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی ،رﺳﻢ اﻟﺨﻂ و رﺳﺎﻟﻪ اﺣﮑﺎم و اﺧﻼق ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﻮﺟﻮان از ﺧﻮدش ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺮﺷﺎر و ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﻗﻮی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن از اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻗﻊ اداﻣﻪ ی
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ وی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻏﯿﺒﯽ ﻋﻨﺎﯾﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ،اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎرف دﯾﻦ ﻗﺮار دارد .ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ژرف ﺑﻮدن ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان و ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ
اﯾﺸﺎن در راه ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰود.
ﺣﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزوی
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺣﺪود  14ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  1337رﺳﻤﺎً ﻓﺮاﮔﯿﺮی دروس ﺣﻮزوی را در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،دروس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ،ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺎن ،ﺑﺪﯾﻊ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ و ﺳﭙﺲ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﺷﺎﻣﻞ دوره ی ﻓﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ دﻣﺸﻘﯿﻪ و اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را اﺑﺘﺪا در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر و ﺳﭙﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ و در اداﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوی ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﯾﺸﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺑﺎﻗﺮ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
آﯾﺎت ﻋﻈﺎم :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻗﺎﺋﻨﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ
ﮔﺬاری و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﻠّﻼب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﻮن
ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزوی ﺑﺮای ﺗﻠﻤّﺬ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺒﻮغ ،دﻗﺖ و ﻋﻤﻖ ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی :ﺗﻨﻘﯿﺢ در اﺷﺎرات ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ و ﮐﺘﺎب ﺷﺮح وﻗﺖ و ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ و ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻄﻮل و رﺳﺎﻟﻪ در
ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺖ ﻣﻨﻄﻖ را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﺰﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
ﺷﯿﺦ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ در اواﺧﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل
 48ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز  22ﺑﻬﺎر از ﻋﻤﺮش ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺸﺎط ﺟﻮاﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1360از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺎﻣﺪار و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻗﻢ ﺷﻬﺮ اﺟﺘﻬﺎد و ﺣﺮم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع(
ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻠﻨﺪ آوازه اش ،اوﻻً ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﻮراﻧﯽ ،ﺣﺮم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت و روﺿﻪ ﻣﻄﻬﺮه ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( ﮐﻪ
روﺿﻪ رﺿﻮان اﺳﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ،و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و اﺟﺘﻬﺎد و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ در
ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ده ﻫﺎ ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻫﺰاران ﻣﺤﻘﻖ دﯾﻦ ﭘﮋوه در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در ﺻﺪه ی اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﯾﺰدی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرﮔﯽ

ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
وآﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ و اراﮐﯽ و ...ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺎم دارد در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف در ﺟﻮار ﺑﺎرﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع( ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ آن آﯾﺖ
ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪری در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل در آن ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن زﻋﯿﻢ ﺑﺰرگ آن ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺷﯿﻌﻪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﺟﻮان و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زاﯾﺪاﻟﻮﺻﻔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻧﺎﻣﺪاراﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺛﻤﺮات ارزﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﻬﺎء ﺑﺰرگ ارﮐﺎن ارﺑﻌﻪ ﻣﺎﺿﯿﻦ ﺣﻮزه و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ و ذی ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت
)ع( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﻌﺎرف دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ «... :ﻋﻠﻢ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﺠﺎ آﻓﺘﺎب ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻼد ﺟﻬﺎن
ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯽ اﻃﻼع ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
از ﺑﺮﮐﺎت ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن آن دﯾﺎر ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﻨﮕﺮداری دﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ و ﺧﻮد دارای آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎد ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دروس ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯿﻪ
اﯾﺸﺎن ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯿﻪ رﺳﺎﺋﻞ و ﻣﮑﺎﺳﺐ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و ﺟﻠﺪﯾﻦ ﮐﻔﺎیۀ اﻻﺻﻮل آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ دوره ،ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ از ﻣﺤﻀﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﺎﻣﺪار ﺑﻮدﻧﺪ و
اﮐﻨﻮن از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻀﺮات آﯾﺎت :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﺎﺿﻞ
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،ﺂﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎه اﺷﺘﻬﺎردی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و....
دروس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮاﻧﯿﺪن ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯿﻪ در دروس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻣﺮاﺟﻊ آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از دروس ﺧﺎرج ﺣﻀﺮات آﯾﺎت :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻫﺎﺷﻢ آﻣﻠﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺖ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮات درس اﺻﻮل و ﺷﺶ ﺟﻠﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮات درس ﻓﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ أﺧﺬ إﺟﺎزه ی اﺟﺘﻬﺎد از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،و اﺟﺎزاﺗﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻣﻮر رواﯾﯽ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اراﮐﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﺑﻬﺮه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ در اﺟﺎزات اﺟﺘﻬﺎدی و اﻣﻮر ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮات ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 1ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﻣﮑﺮر و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت ﺳﺎل ﻫﺎی  45ﺗﺎ ) 57ﮐﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎواک ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ(.
 2ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﻓﯿﻀﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻣﮑﺮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺎرد رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب درﺳﺎل ﻫﺎی  51ﺗﺎ 57.
 3ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ  19دی در ﻗﻢ از ﺳﻪ راه ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺮم ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﻗﻢﺑﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
 4زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( 5ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺪای ﻗﻢ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ. 6ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﺧﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺸﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻓﺪاﮐﺎری اﻣّﺖ اﺳﻼﻣﯽ در  17ﺷﻬﺮﯾﻮر  1357ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪاء ،رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن.
 7ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  57در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. 8ﺗﺪارک و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ورود اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮاء در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 57. 9دﯾﺪار ﺑﺎ اﻣﺎم در ﻓﯿﻀﯿﻪ ﻗﻢ در ﺳﺎل  57و 58. 10ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرک از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ اﻣﺎم)ره( ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ از ﻃﺮف ﮔﺮوﻫﮏﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﺳﺎل 58.
 11دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﺟﻤﺎران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم. 12ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﻮزش ﻧﯿﺮو و اﻋﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس. 13ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖﻣﺒﺎرز در ﺳﺎل  61و 62.

 14اﻋﺰام دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺦ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ در ﺷﻬﺮ دﻫﻠﺮان در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل 63. 15اﻋﺰام ﭼﻬﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﺎم ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻣﺮﯾﻮان در ﺳﺎل 62. 16اﻋﺰام دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ﮐﺎروان ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮﯾﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﺧﺎور ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻣﺮدم در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ.
 17ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  35ﺑﺎر در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪرزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎور از ﺷﻮش ،داﻧﯿﺎل ،دوﮐﻮﻫﻪ ،اﻫﻮاز ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،آﺑﺎدان و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺗﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻏﺮب از
اﯾﻼم ،اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب ،دﻫﻠﺮان ،ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد ،ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪی و ...ﺗﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﺮﯾﻮان و ....ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی آﺑﯽ ﺧﺎﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﺎرک و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر و....
 18ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم ﺑﺮای ﮐﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞﮐﺸﻮر.
 19ذﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺒﻠّﻎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻨّﺘﯽ در آن ﺳﺎزﻣﺎن. 20ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺒﻠّﻎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻨّﺘﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺑﺮگ ﺷﯿﻮه اﺟﺮاﯾﯽو ﻣﻮاد درﺳﯽ.
 21ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و اداره اﯾﻦﺟﺎﯾﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ و ﭘﺎﯾﮕﺎه-ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاون در زﻣﺎن ﻋﻬﺪه داری اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ.
 22ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎی ارﺗﺶ. 23ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و اﺟﻼﺳﯿﻪ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ. 24اﻋﺰام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ. 25ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺎم در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺳﺎل ﻫﺎی  58و 59. 26ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ. 27ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر :ﻃﺒﺲ ،ﮐﺮﻣﺎن ،رودﺑﺎر ،ﺑﻢ و... 28ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺗﯿﻮﭘﯽ و ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و... 29دﻫﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪی در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖدر ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﺠﻠﺲ و....
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺪادی آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪّدی از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارده ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح
اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻮزه در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان:
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﻧﺒﯽ اﮐﺮم)ص( ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﻌّﺎل و ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻌﯽ زﯾﺎدی از ﻃﻠّﻼب ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در دوره-ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد از
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ و آزﻣﻮن و ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿّﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
اداره ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﻌﻪ و آﮔﺎﻫﯽ از آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از رﺟﺎل و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺷﯿﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﻫﻤّﺖ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ج( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ:
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮق
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  10ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮدای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮی از
ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
د( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺴﯿﻨﻪ در ﺗﻬﺮان:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻟﺬا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺴﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء )ع( ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫـ( ﺗﺄﺳﯿﺲ زاﺋﺮ ﺳﺮای رﺿﻮی در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪّس:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺎه ﺣﺎل زاﺋﺮﯾﻦ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦ اﻻﺋﻤﻪ)ع( و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی
ﺣﺪود ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﺮم اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ)ع( ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻘﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا در ﺣﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻔﻆ
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
و( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم)ص(:
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺧﺼﻮص وام ازدواج ،ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ،وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ،وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،وام اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ
و ...ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺧﻮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  14ﻧﻔﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ و در اﺟﻼﺳﯿﻪ ﺟﺸﻦ

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ در  27رﺟﺐ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ز( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﻪ اﯾﺘﺎم و ﻓﻘﺮاء:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﻠﻐﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺘﺎم و ﻓﻘﺮاء اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ح( ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ:
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﻬﺮان و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم)ص( در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎری ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم )ص( در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  2400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮان و
ﺑﺮادران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺮان ،ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮادران ،ﺗﺎﻻر اﺟﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ در
ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ت( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ:
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف ﻣﺬﻫﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪّد در
ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿّﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ی( ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻤﯽ و آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻠّﻼب و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن:
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻗﻢ و اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻮّل ﻋﻠﻤﯽ و آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻌﺎرف دﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺠﺪّاﻧﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻃﻠّﻼب ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻠّﻼب ﺟﻮان را ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﺣﻮزوی ﺑﺮای ﻃﻠّﻼب ﺟﻮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺤﻮّل ﻓﮑﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ان ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ک( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و آﺛﺎر:
اﯾﺸﺎن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّدی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ آﻣﺎده ﭼﺎپ و ﺑﺮﺧﯽ در
ﺣﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮات ﻓﻘﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺮات اﺻﻮل ،ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ،ﻫﯿﺌﺖ و ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻔﺮدات اﺧﺒﺎر ،اﺧﻼق و ﺗﺰﮐﯿﻪ ،ﺳﯿﺮه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ،ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮی از دﺳﺘﺨﻂ اﺟﺎزه اﺟﺘﻬﺎد و رواﺋﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم درﺑﺎره اﯾﺸﺎن

