در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻠﻤﺎء
آﯾـﺖ اﻟـﻪ ﻗﺮﻫـ :راز ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺣﻀـﺮت رﻗﯿـﻪ)ع( ﺑـﺮای ﮔـﺮه
ﮔﺸﺎﯾﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﻮﺳﻂ hedayatpress :در :آﺑﺎن ۱۳۹۷ ,۱۵در :در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻠﻤﺎء ,درس اﺧﻼقﺗ ﻫﺎ :آﯾﺖ اﻟﻪ ﻗﺮﻫ,
آﯾﺖاﻟﻪ روح اﻟﻪ ﻗﺮﻫ ,آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ ,اﺛﺒﺎت ,ﺣﻀﺮت رﻗﯿﻪ ,زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا ,ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤ ,ﻋﺎﺷﻮرا,
ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨ ,ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻐﺮی ,ﻟﻬﻮف ,ﻣﺎرم ﺷﯿﺮازی ,ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮمﺑﺪون دﯾﺪﮔﺎه

ﯾـ از وﺟـﻮه ﻋﻈﻤـﺖ ﻋـﺎﺷﻮرای ﺣﺴـﯿﻨ ،ﻧﻘـﺶ آﻓﺮﯾﻨـ ﭼﻬﺮهﻫـﺎﯾ از ﺳـﻨﯿﻦ و اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،ﺧُﺮد و ﮐﻼن و زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﯾاﻧﺪازه در رﻗﻢ زدن ﺣﻤﺎﺳﻪای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز
ادای دﯾﻦ ﮐﺮده ...اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ

ﺧــﻮش ﺑﯿــﺎﻧ و ﺗﺒﺤــﺮ در ﻋﻠــﻢ ﻓﻘــﻪ و اﺻــﻮل از وﯾﮋﮔﻫــﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﯾﺖاﻟﻪ ادﯾﺐ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺑﻮد
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ﻋﻠ ادﯾﺐ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺧﻮش ﺑﯿﺎﻧ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﯾ دﯾﺮ از وﯾﮋﮔ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺮﺳ درس
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ﺣــﺎﯾﺖ آﯾﺖاﻟــﻪ ﻣﯿﻼﻧــ و روﺿــﻪ ﺣﻀــﺮت زﻳﻨــﺐ)س( در
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ﺗﻮﺳــﻂ hedayatpress :در :آﺑــﺎن ۱۳۹۷ ,۰۳در :در ﻣﺤﻀــﺮ ﻋﻠﻤﺎءﺗــ ﻫــﺎ :اﺳــﺘﺎد ﺣﺴــﯿﻦ اﻧﺼﺎرﯾــﺎن,
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