بایستههای محافل شیرخوارگان حسینی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر ابراهیم رضایی آدریانی

*

اشاره

ادسال69هارآقمرآ ارنون،هر ودچجراغدجرودانقیجامامجامحسجین



رمیشودودرهنگتاشو ا ودبه ودمحبوبی بیشترآد جهانپیجدا
د خشان 
ّ
یکجیادمبلغجانایجندرهنجگمتعجالی«،محفجرشجیرخوا گان

میرند امروده،

شهیدشدنلفرشجیرخوا هد 
حسینی»اس ره و اند حالگسترشاس  
جریانجنگ ابرابرتاشو ا،خودبادگورنندهچهجرهپلیجدجریجانبالجراسج ؛
د حالیرهامامحسین او ابالباسزیر دمد ازوشخودگردتهبود 
د سالهاآاخیر،رمترشجهرآادشجهرهاآایجراناسج رجهشجاهد«محفجر
شیرخوا گانحسینی» باشد اینمراسمهمهسالهد  ودجمعهقبراد اسوتاو
بهصو تهمدماند رشو هاآمختلفبرگجها میگجرددرجهبحمداللجه شجد
بهرهگیرآ بلیغیادایجندرصج معنجوآبجراآ
دهایندهاآداشتهودا د بنابراین ،
ّ
مبلغانتهیه،ضجرو آمی مایجد د ایجن وشجتا ،ضجمنگها شجیادباد جاب
جلساتشیرخوا گان،موضوتا یرهمنر رردنا هاد اینمحادرمناسببجه
*تضوهیئ تلمیجامعةالمصنفیالعالمیه،واحداصفهان 
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ظرمی سد،پیشنهادشدهو ذررا یچنجد یجهبجراآبرگجها آبهتجرانمنجر 

گردیدهاس



پیشینه

لینبا د  هرانبرگها گردید 
اآاو 
محفرشیرخوا گانحسینی،د سال9362بر ّ 

بالداصله،د سایرشهرها یهگسترشچشمگیرآیاد د همین استا،پجیش
جاماولد میجانایرا یجانمشجاهده
تلیاصغر»د بجینپناجاه ّ 
ادسال ،62ام« 
تلیاصغر» بجهشجا هدهم اد میجان جامهجاآ
میشد؛اماد سال ،10ام« 


ا تخابشده وسطایرا یانبهخوداختصاصداد  9

اما  شدجلساتشیرخوا گانادابتدا ارنونتبا تاس اد :
ج خستینسال9362:شمسی(2113میالدآ)،یکمال  ،هران؛ 
جدهمینسجال9312:شمسجی(2192مجیالدآ) 2111،قنجهد ایجرانو

جهان؛ 2

والناینلر جها ید سال9310براآبرگجها آایجنمراسجم،بجیشاد
جمسئ ِ 
0111جلسهد سراسرجهانبر امه یهآررد د  3
ادجملهرشو هاییرهد سجال10محفجرشجیرخوا گاند انبرگجها گردیجد،
می وانبه:ا گلجی  ،وسجیه،المجان،دیلیپجین،ا جدو هآ،یمجن ،اجیکسجتان،

میا ما ،سنگاپو ،اورراین،اذ بایاان،رشجمیر،هنجد،مجالهآ ،ایلنجد،سجوود،
بلژیک ،رریه،تراق،بحرین،تربستان،رلمیباوتماناشا هرجرد  جاا اجارجه
 9پایگاه الالع سا ی سادمان تب احوال رشو   ،شا ی ،www.sabteahval.ir :بخش دراوا ی
امگذا آ ،ا یخدسترسی۹۴۱۱/0/25:

 2پایگاه الالع سا ی مامع جها ی حضرت تلیاصغر   ،شا ی،www.ali-asghar.com :
بخشپیشینه ،ا یخدسترسی۹۴۱0/7/۹2:
 3پایگاهخبرآایسنا ،شا ی،www.isna.ir:بخشدینوا دیشه ،ا یخدسترسی ۹۴۱0/7/۹2:

بایستههای محافل شيرخوارگان حسينی
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امرودد برخیرشو هااینمحفربهدرهنگتاشو ا بدیرشدهومردمقیامامام
مامیههینههاآاینمراسم

میشناسند گفتنیاس ،
حسین  ااداینلری ،
بهصو تخودجوش وسطادر ّ
ادخیروا اد منجدانبجهسیدالشجهداء  ج مین
میشود


9

اهداف برگزاری

رشتهشدنلفرشجیرخوا امجامحسجین بجالجب شجنه،احساسجات مجامی

بجهویجژههنگجامیرجهتبجا اتمقتجران
ح،جویانتالم اجریحهدا میرند؛ 

حضرتخوا دهمیشود :

ُ
ََ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َْ
َ
«ف َتقد َم َإلیالَ ْ َم َ َوقال َل َِ ْی َن َبُ َاو َل َنی َول َد َيالص َغ َر َحتیأ َو ِّن َز ُـهفأرـذ ُه َوأ ْو َمـأ
ْ َ َ ُّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ
َ ْ ُ َ ِّ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
َ
یع َس ْه ٍمف َوق َع َفـیُ ْح َـر َه
ال
َإل َه َل قبلهفرماهحرمل ع الک َاﻫ َلاْل س َ د لزنهالله َُز َ
َ َ َ َ ُ ََ َ َ َْ َ ُ ُ ََ
َ
َ َ ْ ََ َْ َ َ َ َ
یعالد َمُ ْح َوالس َم َاِ...
فذعحهفقال َلِ ینبر َذ َیهثمُلقیالد َم َعک َهفلماامتَلُاُم َ
َْ َ ْ
ََ ُ ْ
َ َ
ِ » 2
فل ْم َی ْسقط َم ْ ذ َلكالد َمقط َرة َإلیاْل ُْ َ 

همچنیند دیا ت احیهمقدسهچنینامدهاس  :

ْ ْ ُ َ ْ ِّ
«الس ََل ُم َز َل َ
یالصر یع ْال ُم َت َش ِّ
یز ْ
الط ْ لالر َض ع ْال َم ْر َم ِّ
ـح َط َنمـا

س
ح
ال
ع
ه
الل
د
ب
َ
َ
َ َ
َْ ُْ َ ْ َ َ َْ َ
ْ
3
ال ُم َصز َد َن ُم ُه َفیالس َم َاِال َمذعوح َعالسه َم َفیحج َرأ َع ه » 
َ

سال محفرشیرخوا گان ،سا دنپیجامایجنمظلومیج بجهجها یجاناسج 

مامعجها یحضرتتلیاصغر ،سجههجدفتمجده ابجراآایجنحررج 
جها ید بالمیرند:
 9پایگاهخبرآدا س یود ،شا ی،www.farsnews.com :گروهدرهنگی،حودهایینوا دیشه،
ا یخدسترسی ۹۴۱۱/0/25:
سیدبنلاووس،اللهوف،ص۹۹7

2
سیدبنلاوس،إقبال األعمال،م،2ص 07۳

 3
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 9ایاادسؤالد ذهنودبان مامیا سجانهجاد خصجوصهویج وججودآ
َ َ

ُ َ

ُبق َتل ؟» 9
تاشو اواسرا انبامحو ی شهیدشیرخوا رربال؛« َعا ِّ ذ ٍ 
حساس مودنو هیجیجزیجرتشجیعی،د  اسجتاآ وقیجعمنهلج تجالفی

2
(تهادا آ)و بیینپایگاهحماسیوتقال یقیامحسینی؛ 
 3ایاادهماهنگی،همسو ییووحدت ویهد را ونهاآمستعدشجیعی،بجه
منظو  اها دادآ« هض تاشو اشناسی»د جهان 
بازتاب جهانی

همانلو رهپیشاداینگفتیم،اینمراسموحرر تظیم،د رشو هاآمتعدد

هاووارنشهاآ نجدبرخجی

باد اباتربخشیداشتهوالبتهگاهی یهبامخالف 
گروههامواجهبودهاس ا اناینگو هاقجدامهاآمجذهبی ا جوتیسجربادگیرآ

براآد یاآ ّ
شیعمعردیرردها د  2

لیدههگذشته ،مو ههاآپرشما آد رجرجهجانگجها ششجده
بااینحال ّ ،
اس رهبا وسربهحضرتتلیاصغر وحضجو د محفجرشجیرخوا گان،
واشدها د؛بهویژهخا وادههاییرهاد عم درد دمحرومهسجتندوبجا

حاج 
بهخواستهقلبیخودمی سند 

وسرو ذ رردند اینمراسم،

دختردا شاوییرجهد را گجاهدوخج لبجاسشجیرخوا گان3حضجو دا د،د 
  9کویر،ایه۱
 2برگردته اد :پایگاه الالع سا ی مامع جها ی حضرت تلیاصغر   ،شا یwww.ali- :
 ،asghar.comبخش باد اب جها ی  ،ا یخ دسترسی۹۴۱۱/0/25 :؛ پایگاه خبرآ دا س  یود،
شا ی،www.farsnews.com:حودهایینوا دیشه ،ا یخدسترسی ۹۴۱۱/0/25:
 3د  هرانچها را گاهدوخ لباسبرپاشدهاس ره هیهلباسبراآمحفرشیرخوا گان ا
بهتهدهدا د اینرا گاهرههما ندصاحبشتمرآششماههدا د،شاهدحضو با وا یاس 
رهبهتش،شیرخوا هشهیدرربالادصبح ا هدیکیزروببا۳۳چرخخیالیرا دوخ لباس
براآخا مادرشو وبرخیمنال،ایران اا ااممیدهند 
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اآمیگوید :


مصاحبه
سالاولرهمراسمد مهدیه هرانبرگها شدهبود،خا میدرد ددلاجش اد 
ّ
«
بچهام ابجه
دس ماد مگذاش وگف :هنگامیرهمدا مصیب میخوا د ،
ً
دس اوبده سالبعداینخا ممادداد محفرحضو پیدارجردوبجهمجاد م
دودوبجادآمیرنجد،چجهرسجی


اآرهمقابرشمامجی
:میدا یداینبچه

گف
اس ؟همانبچهدلجپا سالاس !» 9
دبیرمامعمیگوید :

« کتهدیبجاییرجه وججهمجا ابجهخجودشجلجبرجرده،شجرر رجردنبجا وان
ً
ّ
سنیمذهبد مراسمحضرتتلیاصغر ،مخصوصاد رویج وبحجرین
سن رهد بحرینبعدادگذش چنجدین
اس ؛بهلو آرهیکیادبا واناهر ّ
سالصاحبدرد د میشده،بهواسنهشرر رردند اینجلساتو وسربجه
حضرتتلیاصغر صاحبدرد دمیشودواینمسئله،د بحجرینباد جاب


بسیا آداشتهاس » 2

فرصتی بینظیر برای مبلّغان

ً
محفرشیرخوا گان،معموالپرشجو وپرجمعیج برگجها میشجودومسجتمعان

دراوا یدا د ادسوآدیگر،قشرخاصیادبا وانرهشایدرمتراهرشجرر د 
ماال مذهبیومساجدهستند،د اینمحفرشرر میرنندوچنیندرصتی
ّ
رم ظیراس مشاهدهمیشودد برخجیشجهرهاآرشجو ،ایجن
اآمبلغان ،
بر 
اگجاهیبخشجی

محفربدونسخنرا یبرگها میشود؛اماالدماس د اینبا ه
 9پایگاهخبرآدا س یود ،شا ی،www.farsnews.com:حودهایینوا دیشه ،ا یخدسترسی:
 ۹۴۱۱/0/25
 2همان 

988



رهتوشه راهيان نور محرم 9316

ّ
ّ
واتربخشیجدآد اینماال داشجته

تگیردومبلغانمحترم،حضو

صو
باشند 
ّ
مبلغجاناد
ادا اارهبیشترمخالباناینجلسات،با وانهستند،شایستهاسج 
ایندرص استفادهررده،موضوتاتمتناسببا یادهاو وحیاتاینقشر اد 
اولوی قرا دهند؛بهتنوان مو ه،دواددهموضجوعمهجمرجهبجراسجاس اربجه
ّ
مبلغانوبادخو دگیرآجلساتخاصخواهرانگهینششدها د،تبا تا داد :

 .1از محبت مادر تا محبت خدا

زالبشرر رنندگاند اینمحفر،ماد ا یهسجتندرجهدرد جدخجود ا یجهد 
ازوشدا دومحب ماد آ ابا ماموججودد خجودمییابنجد ایجن،درصج 
خوبیاس رهمستمعان ااد«محب ماد بهدرد د»به«محب اماممعصجوم

بهشیعیان»وادا اابه«محب خدابهبندگان»هدای  ماییم  9
 .2جایگاه و حقوق زن در اسالم

هیچمکتبیبها دادهاسالم،بهجایگاهوحقوقدناحتجرام گذاشجتهاسج د 
تینحال،بسیا آادبا وان ح  تیرشبهاتدشمنانیجابجهصجو تدنجرآ،
سؤاال ید با هجایگاهوحقوقدند ذهندا دواداینگو همباحث،استقبال

دراوا یمیرنند  2
 .3حجاب و عفاف

اجتماعبا وان،بهتریندرص براآ ریدبجرمسجئلهحاجابو بیجینایجات3و
 9شیخرلینی،کافی،م،۹ص255؛صفا ،بصائر الدرجات،م،۹ص 2۱5
:  2رهتوشه راهیان نور ،مضان۹۳۹1ق
 3ادجمله: ،احهاب،ایه0۱

بایستههای محافل شيرخوارگان حسينی
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وایات9مربوطبهاناس ؛بهویژها که وجهدادنبجهالگوهجاآحاجابما نجد

حضرتدهرا 2وحضرتدینجب 3وحساسجی ایشجانبجهحاجاب،د 
اینگو هجلسات،اد تیرگذا آمضاتفیبرخو دا اس




 .4جایگاه زن در خانواده

گاهاسالمبهدنخا هدا ودرد داو آو ربی درد دانودعالیتیرهد محجیط
خا ها ااممیدهد ،گرشیمبتنیبجرا دشهجاآمعنجوآاسج بجا وججهبجه
هامههاآدرهنگیدمانما،الدماس این گاهبراآبا وانشجر دادهشجود جا

ضمناگاهیادا دشوجایگاهخود،د تمربهوظایفخجو یشد خجا واده،
ا گیههمضاتفیبهدس او د

0

 .5لزوم پرهیز از تجملگرایی و آسانسازی ازدواج جوانان

دتنسناددوامد جامعهما،
ّ
با وجهبه وصیهاسالمد خصوصاددواموباال
امودههاآ
ادضرو آ رینموضوتا یرهالدماس د جمعبا وانمنر شود ،
قجشبجیبجدیلید شجکرگیجرآ

و ا یاسالمد مو داددواماس 0بجا وان،

گیرآیااسانگیرآا ان ،تیربسهایید ایندمینه

درهنگاددوامدا دوسخ 
دا د 
شیخحر تاملی،وسائل الریعه ،م،۳
ّ
 :شیخرلینی،کافی ،م ،0ص0۴7؛ 

 9ادجمله،
ص ۴1۱
 2لبرآ،دلئل اإلمامة،ص۹۹۹
ابیمخنف،المقتل،ص ۱۱
 3
ابنحیون،دعائم اإلسالم،م،2ص2۹۱؛محدث و آ،
 0شیخصدوق،األمالی،ص۳۹2؛ 
مستدرک الوسائل،م،2ص ۱
 0شیخصدوق،ثواب األعمال،ص21۴؛لبرسی،مکارم األخالق،ص25۳؛شیخلوسی،
تهذیب األحکام،م،7ص ۴۱۱
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 .6فرزندآوری و رشد جمعیت

با وان،همچنین ،قشمؤترآد درد داو آو شدجمیعی دا دوبا وجهبه
اهمی ویژهاآرهاینموضوعد مقنعرنو یپیدارردهاسج ،متذررشجدنان
د مال خواهرانضرو تدا د  9
 .7اهمیت برگزیدن نام نیکو برای فرزندان

دگاههجاآ
ها،وابستگیها،اهداف،ا مانهاودی 


د،درهنگ،تالقه
ام ،شا هتقای
2
ا سانوجامعهاس اداین و ،ام یکو،شعا دیناس واترسیاسیدا د د 
سالهاآاخیر،شیوعبرخی امهاآزیرا دشجی ،گجرانرننجدهاسج وبجه ظجر

می سدبایدبرخی وایاتوا دشدهد اینبابوالگوگیرآادشخصجی هایی

3
همچونسیدالشهداء بادخوا یشو د 
 .8نقش مادر در تربیت فرزند

قشماد اند  ربی درد د،زیرقابرا کا اس وباال دتنسنحاگاهیبا وان
د خصوصمها ت ربی درد د،امرآضجرو آبجهشجما مجی ود یکجیاد
اسیبهاییرهبرخیخا وادههاآمتجدین یجهبجهانمبجتالهسجتند،اقجدامهاآ

تاوال هودودهنگاموالدیند امودشدادنبهدرد داناس ؛بهتنجوان مو جه،
می وانبهالهامدرد دانبهحفظقراند سنینپاییناشا هرردرهگاهیموججب

دلددگیوایااد فرتد رودرانمیشودو تیراتمنفیزیرقابجرجبرا جیبجر

وحیها هامیگذا د د اینبا ه وای مفصرودیباییادامامباقر  قرشده
اس رهلهومامودش د یایرودرجان ابجهخجوبیبیجانرجردهاسج 0امیجر
:  9رهتوشه راهیان نور ،مضان۹۳۴5،۹۳2۴و۹۳۴۳ق
:  2محسنقراوتی،تفسیر نور،م،7ص2۳7
شیخحرتاملی،وسائل الریعه،م،2۹ص ۴۱0
ّ
3
 0شیخصدوق،کتاب من لیحضره الفقیه،م،۹ص 21۹

بایستههای محافل شيرخوارگان حسينی
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مومنان  یهد  هجالبالزهامودش جد یایخجودد محضجرپیجامبر  ا

بهدیبایی وصیفمی ماید 9بادخوا یاینگو همعا ف،بامحفرشجیرخوا گانو
جمعماد ان ناسبدا دوجلسات اپربا رمی ماید 
 .9جایگاه صبر در برابر مشکالت زندگی

با وانبهلحاظتوالفواحساساتسرشا آرهدا د،د مصاوبومشکالت
ً
د دگیاسیبپذیر ر دو وتا اشخالربیشترآ امتحمجرمیشجو د ا چجه
می وا دا ان اد برابر اگوا آهابیمهرند اادجهعوبی ابیخوددا آرنندو

استقام و د د ،قوی  وحیهصبروبردبا آاس بادخوا یوتجدههاییرجه
اندادهشده،می وا د قشمهمید ایجندمینجهایفجا

د ایاتو وایاتبهصابر
رند  2
 .11زنان الگو در تاریخ اسالم

یکیادبهترینموضوتاتسجخنرا یبجراآمحفجرشجیرخوا گان،الگجوگیرآاد
با وان مو ه ا یخاس ادحضجرتمجریم واسجیه گردتجه جاحضجرت
خدیاه وحضرتدهرا و یهد انحاضرد واقعهرربال  3
 .11درسهای زندگانی حضرت زینب



ماهمحرمدرص خوبیبراآ حلیرد جدگا یحضجرتدینجب والگوهجاآ
دتا آد دگیانحضرتاس رهمهم رینا هجاتبا تا جداد:صجبر،حیجاو
وادخودگذشتگی،پیروآادولیخدا،دداع
ّ
تف  ،ضای بهقضاآالهی،ایثا
ادح،،تبودی وزادر شدنادا باطباخداد هرحال،شاات وتهت  
 9نهج البالغه،خنبه ۹۱2
شیخحرتاملی،وسائل الریعه،م،2ص ۳57
ّ
 2شیخرلینی،کافی،م،2ص1۱؛
 3رهتوشه ماه محرم۹۴۱۳ ،ش،مقاله« قشد اند  هض تاشو ا» ،وشتهجوادمحدتی 

911



رهتوشه راهيان نور محرم 9316

وشناس رههریکادتناویندوق،ظردی چندینجلسهسخنرا ی ادا دو
ّ
ادمبلغانمحترما تظا می ودمخالبانخود اد ایاممحرماداینموضوتات

ساد دهمحروم نمایند 
 .12تهدیدهای فرهنگ غربی

ّ
ودمبلغانبهمباحث ربیتیوبادشناسی هدیدهاآدرهنجگ

د دمانحاضر،و
زربیبراآخا ودهها،بهخصوصد جمعبا وان،بیشادپجیشضجرو تدا د 

د ایندمینه،سخندراواناس وماالپرداختنبهان یس  9
آسیبشناسی محفل شیرخوارگان

د پایان،پا هاآادمعضال ی ارهممکناس د اینگو همحادرپیشبیایجدو
د سالهاآگذشته مو ههاییادا هامشاهدهشدهاس ،مرو مجیرنیم؛بجدان
ّ
امیدرهبا وجهویاداو آمبلغانتهیه،اینمراسمبهبهترینوجهبرگها گردد :
 .1حضور آقایان

ً
زالباتوامراجراییاینمراسم،اقایانهستند؛اماباید وجهداش رجهحضجو 
اقایاند مالسجیرجه مجامیشجرر رننجدگانانبجا وانهسجتند،بجراآا جان
محدودی ایاادمیرندو ارنون یهگالیههایید اینبا هادجا بخجواهران
منعک شدهاس پیشنهادمیشودرهتوامراجرایجیبر امجه جاقبجرادازجاد
ندوهمدمانبجاشجروعبر امجه،محفجر ابجه

مراسم ،مهیداتالدم ادراهمرن
«خواهرانمتصدآا تظامات»واگذا  مایند شرر رنندگان یهبایدبدا ندرجه
اینمحادرما ندجلساتخا گی یس وبهدلیرحضجو سجخنرانومجدا و
 9د ایندمینه،بهدورتاباز تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم؛ واکاوی مختصات منازعه نرم در
کالم رهبر انقالب  وشته ماتبی احمدآ ،و رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی اتر اصغر
ادتخا آ،مراجعه مایید 

بایستههای محافل شيرخوارگان حسينی
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تکاسانودیلمبردا ان،الدماس حاابخود ا اپایانمراسمحفظ

همچنین
مایند 
 .2پخش تصویر بانوان

تک هاآ تیرگذا آرهادمحفرشیرخوا گانمنتشرمیشود،ا عکاسدهنجده
پیاماینمراسماس ومعصومیتیرهد چهره جودادانمشجاهدهمیشجود،بجا 
تالفیدراوا یدا دوهربینندهاآ امت ترمیرند؛اماباید وجهداش رجهایجن
ً
محفرّ ،
هامیادتجد 
مملوادبا واناس ولبیعتاچهرهبسیا آادا هاد تک  
هاآگردتهشدهد اینمراسجم

ادتکاسانواهالی سا ها تظا می ودرهتک 
اپیشادا تشا بر سیرنندوموا دآ ارجهچهجرهبجا واند تک هجاوججود
دا د،ویرایشواصال  مایند 
همچنین،بهودو مشاهدهمیشودرهد اومذرجرمصجیب وگریجهمسجتمعان،
حضو تکاسانودیلمبردا اند گوشهورنا مال ،مهاحمحال معنجوآو
سوگو اآبا واناس رهامیدوا یمد ایندمینه یهمالحظجهبیشجترآصجو ت
گیرد 
 .3همزمانی با وقت نماز

ماداولوق ،برهررا دیگرآمقدماس ومراجعمعظم قلید یهبا هجابجر
ّ
لهوممراتاتان ذرردادها د خوشبختا ه،متصدیانمحادرمذهبیبهاین کته
ً
وجهدا دومحفرشیرخوا گان یهتمد اپیشادظهربجهپایجانمی سجد؛د 
تینحال،یاداو آاین کته،وظیفهیکایکماس 
 .4شنیدهشدن صدای مداحی بانوان

ّ
د برخیمحادرشیرخوا گان،سخنرا یومداحی وسجطبجا وانمبلغجهبرگجها 
میشودرهادجها یمنلوباس وچهبسا جرجیح یجهدا د؛امجابایجد وججه


911



رهتوشه راهيان نور محرم 9316

داش رهگاهیبدونا کهمدا متوجهباشد،صداآاوخا مادمالج ود 
معرض د وامد امحرمانبهگوشمی سد با وجهبهدتجواآمراججعمعظجم
قلیدمبنیبرحرم اینموضوع،حساسی و وججهبجهایجنمسجئله یجهالدم
اس  
 .5نبودِ سخنران

برخیادمتصدیانبرگها آاینمراسم،بهدالیلیهمچونتدماگاهییارثجرت
مشغله،اددتوتسخنرانوخنیبتجالمبجراآمالج شجیرخوا گانزفلج 
میو د دو ماممراسم وسطمدا ادا همیشود الدماس ،با وجیهمناسجب

دس ا د را ان،دمینه ابراآاستفادههرچهبیشترمخالبجانادمعجا ف جو ا ی
قرانواهربی 


دراهم ماییم 

سخن پایانی

بهگفتهدبیرررمامعجها یحضجرتتلجیاصجغر ،بیشجترینحساسجی 
زربد قبالمحادرشیرخوا گاند سراسرد یا ،قش«یاصاحبالهمجان»بجر
وآسربندهاییاس رهبرپیشا یشیرخوا گانبستهمیشود باید وجهداش 
اصجغر بجرایجناصجراسجتوا اسج رجه:

رهشجعا مامجعحضجرتتلجی

«شیرخوا گانحسینی ،ذ قیاممهجدوآهسجتند »9ایجنپدیجده،دشجمنان اد 
گرا یتمیقیدروبردهوچنین امعا یادسوآشیعیانو ّ

محباناهربی
اایفامیرند؛ا ما یرهبه گ ریندزدزهدشمنان

دمینهسادآظهو »
 ،قش« 
وشریف رینهدفشیعهوبلکهمستضعفانتالماس
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