
 

 

 

 

 مرکز حقایق اسالمی

 )دامت برکاته(وابسته به دفتر حضرت آیت اهلل سید علی حسینی میالنی

 3131تأسیس  
 

 9911گزارش فعالیت های مرکز در سال 
 

 گزارش بصورت ساختار سازمانی  ارائه

 

 

 

 مدیریت حوزه  -9

 شورای علمی مرکز 

 طرح و برنامه 

 انتشارات 

  رسانه 

 )فضای مجازیو  واحد سایت)مدیریت مرکز 

 (فارسی)مرکز حقایق اسالمی -

 (shiawordانگلیسی) -

 ( علیهاالسالمعربی)الزهرا -

 پژوهشبخش  -2

 واحد ترجمه آثار 

 مراجیعن تلفنی و پاسخگوئی واحد نقد آثار اهل سنت 

  واحد پاسخگوئی به شبهات و تدوین استفتائات 

 واحد حمایت از موضوعات پایان نامه 

  جامعهواحد تولید آثار مناسب عموم 

 آموزش بخش  -9

 واحد آموزش های تخصصی 

 کارگاه عبقات -

 نفحات االزهارکارگاه  -

 دوره کارورزی طالب سطح سه -

 واحد آموزش های عمومی 

 فرهنگی  بخش  -4

 های امامتیکارگروه مناسبت 

 
 



 

 

 

 

 

 مقدمه:
 

مذهب تشیع در طول تاریخ پربار خود فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته 

مذهب و مکتب از ابتدای پیدایش و تاسیس مورد هجمه دشمنان و است. این 

مخالفین بوده و در این زمان نیز با ارتقای ابزار و شیوه های مختلف رسانه ای و 

 تبلغی دوران سختی را سپری می نماید.

صلی ترین از ا صلی اهلل علیه و آلهبعد از پیامبر اکرم  علیه السالمموضوع امامت و جانشینی امیرالمومنین 

اعتقادات شیعه بوده و دشمنان مذهب همواره در آن خدشه نموده و سعی بر منحرف نمودن 

 افکار و عقاید و سوق دادن آن به عقاید باطل و جعلی خود دارند.

 )دامت برکاته(دفتر حضرت آیت اهلل سید علی حسینی میالنیتحت اشراف  مرکز حقایق اسالمی

بعد از  علیه السالمو مساله امامت و خالفت بالفصل امیرالمومنین با هدف دفاع از مذهب حقه تشیع

 تاسیس شده است. صلی علیه و آله و سلمپیغمبر اکرم 

های مختلف معطوف و متمرکز در امر اثبات امامت و های این مرکز در بخشتمامی فعالیت

بوده و سعی دارد این حقیقت را به بهترین شکل و به شیوه های  علیه السالموالیت امیرالمومنین

 گوناگون به ره پویان راه حقیقت معرفی نماید.

ت برای این موسسه برگزیده جهجهمانگونه که مشخص است عنوان مرکز حقایق اسالمی بدین 

 یست.شده تا نشان دهد که اسالم واقعی همان تشیع است و غیر آن چیزی جز باطل و گمراهی ن

طرح ها و برنامه هایی که در بخشهای مختلف مرکز حقایق ساماندهی شده اند هر کدام با توجه 

به نیاز مخاطبین در سطوح و اقشار مختلف در نظر گرفته شده و هر یک پاسخگوی بخشی از 

خألهای موجود در حوزه عقاید شیعی و بطور خاص مساله امامت میباشد و سعی دارد حقیقت را 

ن شکل واقعی خود نمایان سازد و نقاب جعل و تحریف و کذب را از چهره دشمنان به هما

مکتب اهل بیت علیهم السالم کنار زده و در حد توان از منحرف نمودن و ایجاد تزلزل در عقاید 

 )به ویژه جوانان( جلوگیری نماید.

بتوانیم قدمی  سالم اهلل علیهمنینو نظر کریمانه امیرالمو ارواحنافداهامیدواریم با عنایات حضرت ولی عصر 

 را فراهم آوریم. علیهم السالمدر جهت رضای خداوند متعال برداشته و موجبات خشنودی اهل بیت

 انشاء اهلل 

  



 حوزه مدیریت: -9

  :شورای علمی 
انتصاب حضرت آیت اهلل میالنی به عنوان مقام عالی تشکیل و با و یت مرکز با پیشنهاد مدیرشورای علمی 

 های ذیل را در دستور کار قرار داده است:و مأموریت وظایف

 ؛برای تصویب پیشنهاد آن به مدیریت ومرکز های علمی  ها و برنامهبررسی سیاست -

 مرکز؛ های آموزشیفعالیتمقاالت و  ،تألیف، ترجمهی، پژوهش های علمیطرح کلیهبررسی  -

 علمی؛اندیشی همهای تخصصی و نشستپیشنهاد ضوابط در خصوص ارتقای سطح علمی  -

 

 احد طرح و برنامه :و 
های ذیل را در دستور کار واحد طرح و برنامه مرکز در اجرای برنامه های راهبردی، وظایف و مأموریت

 قرار داده است:

 اندازتدوین، ابالغ و نظارت بر اجرای چشم -

 شده؛بینیاهداف پیشمنظور تحقق بهتر های بهها و برنامهنظارت بر اجرای سیاست -

 ها؛ای برنامهتهیه گزارش ارزیابی عملکرد دوره -

 های انجام کار؛گذاری و ارائه پیشنهادهای الزم برای بهبود فرآیندها و روشسیاست -

 انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیریت مرکز. -

 أموری که اکنون در واحد طرح و برنامه در حال بررسی می باشد:

 شبهات امامتیطرح پاسخ به  -3

 بانواندوره امامت  طرح -2

 نشریه فارسی و عربیراه اندازی طرح  -1

 راه اندازی اپلیکیشن مرکز تحقیقاتی نور -4

 تدوین و تنظیم درسنامه از آثار آیت اهلل میالنی -5

 آموزش طالب به شیوه سنتی پژوهش محور -6

  



 انتشارات: 

و شخصیت های برجسته نهاده شده و در این مدت با تالش و همکاری اساتید  مرکزسیس أانتشارات از بدو ت واحد

 است.به چاپ کتب علمی اهتمام ورزیده و علمی مرکز 

 :به منصه نشر رسیده یا در دست چاپ می باشدلیست منشوراتی که در مرکز 

 ردیف نام اثــر محقــق چاپ نوع چاپ

  (9 ) کتاب شناسی(  9درسنامه امامت  آقای امیری مرحله چاپ شد 2 دیجیتالی
  (2 ) اثبات تواتر احادیث(   2درسنامه امامت  آقای امیری چاپ شدمرحله  2 دیجیتالی

  (9 )زندگی نامه علیم عالمه میرحامد حسین ره(ر ـکتاب مسط آقای امیری چاپ شدمرحله  2 دیجیتالی

  (4 ور ـبدراالنال آقای امیری چاپ شدمرحله  2 دیجیتالی
  (5 االنوار() عبقات  نیثقل ثیجلد اوّل حدکتاب  آقای امیری چاپ شد دیجیتالی
  (6 (عبقات االنوار)مع الحقّ  یّعل ثیحدکتاب  آقای امیری چاپ شد دیجیتالی

  (7 )عبقات االنوار( دو مجّلد منهج اوّل -امامت  اتیآکتاب  آقای ابطحی چاپ شد دیجیتالی

 چاپ شد افست
 

 سلسله آثار اعرف الحق عربی  -  44جلد  آقای رحیمیان

 کتاب شیخ نصیرالدین طوسی و سقوط بغداد
4)  

 چاپ شد افست
 

 سلسله پژوهشهای اعتقادی  -  44جلد  آقای رحیمیان

 کتاب شیخ نصیرالدین طوسی و سقوط بغداد
1)  

 چاپ شد افست
 

  سلسله پژوهشهای اعتقادی  -  44جلد  آقای رحیمیان

 کتاب حدیث رایت 
91)  

  (99 ترجمه انگلیسی کتاب دستبردی به حدیث ثقلین   آقای افضلی چاپ شد دیجیتال
  (92 ترجمه انگلیسی کتاب احادیث ساختگی   آقای افضلی چاپ شد دیجیتال
  (99 ترجمه انگلیسی کتاب موعود آسمانی   آقای افضلی چاپ شد دیجیتال
  (94 ترجمه انگلیسی کتاب غدیر به روایت اهل بیت   آقای افضلی چاپ شد دیجیتال
  (95 ترجمه انگلیسی کتاب صحیحین در ترازوی نقد   آقای افضلی چاپ شد دیجیتال
  (96 ترجمه انگلیسی کتاب تحریم دو حکم حالل آقای افضلی چاپ شد دیجیتال

  (97 ترجمه انگلیسی کتاب حدیث طیر  آقای اکبری چاپ شد دیجیتالی
  (94 البالغه ترجمه انگلیسی کتاب اهل بیت در نهج آقای اکبری چاپ شد دیجیتالی
  (91 9ترجمه انگلیسی کتاب با پیشوایان معصوم   آقای اکبری چاپ شد دیجیتالی
  (21 2ترجمه انگلیسی کتاب با پیشوایان معصوم  آقای اکبری چاپ شد دیجیتالی
  (29 9ترجمه انگلیسی کتاب با پیشوایان معصوم  آقای اکبری چاپ شد دیجیتالی
  (22 کتاب ازدواج ام کلثوم با عمر ترجمه انگلیسی آقای اکبری چاپ شد دیجیتالی

  (29 ترجمه چینی کتاب ابن تیمیه در بوته نقد آقای حجازی در دست طراحی و چاپ

  (24 ترجمه چینی کتاب  دستبردی به حدیث ثقلین آقای حجازی در دست طراحی و چاپ

  (25 ترجمه چینی کتاب ناگفته های حقایق عاشورا آقای حجازی در دست طراحی و چاپ

  (26 ترجمه چینی کتاب نگاهی به آیه والیت  آقای حجازی و چاپ در دست طراحی

  (27 ترجمه چینی کتاب نگاهی به آیات غدیر از دیدگاه اهل سنت آقای حجازی در دست طراحی و چاپ

  (24 ترجمه چینی کتاب نگاهی به آیه تطهیر آقای حجازی در دست طراحی و چاپ

  (21 جانشین پیامبر کیست؟ترجمه چینی کتاب  آقای حجازی در دست طراحی و چاپ

  (91 3کتاب با پیشوایان معصوم  چینیترجمه  آقای حجازی در دست طراحی و چاپ
 



 و فضای مجازی: رسانه 
فضای مجازی با هدف بکارگیری روش های نوین تبلیغی در رساندن پیام دین مبین اسالم و ترویج واحد رسانه و 

 های ذیل را در دستور کار قرار داده است:و وظایف و مأموریت  ، راه اندازی گردیده)علیهم السالم(مکتب اهل بیت

 ؛های مرکزارائه خدمات زیرساختی و فراهم کردن مقدمات فعالیت   -

 ؛آموزش های ارتقائی و توانمند سازی مبلّغان نوین  -

 ؛تالش در عرضه متناسب محصوالت فرهنگی تولید شده  -

ت مبلّغان مجازی؛ اعمّ از راه اندازی سایت، های کاربردی و فعالیشناسایی و حمایت از ایده -

 … نوشته ورسان در قالب تولید متن، عکس  های پیام های اجتماعی و شبکهوبالگ، شبکه 

 .ماندهی تبلیغ و مبلّغان فعّال در فضای مجازیساز -

نفر از طالب مستعد مرکز تخصصی امامت به عنوان کارشناس امامتی مرکز حقایق چهارده گیری از این واحد با بهره

 آثارشان شدند که لیست موضوعات و کارشناسان محترم به شرح زیر میباشد.اسالمی موفق به ضبط ویدئویی  

رکز حقایق گیری از چهارده نفر از طالب مستعد مرکز تخصصی امامت به عنوان کارشناس امامتی ماین واحد با بهره

 اسالمی موفق به ضبط ویدئویی معرفی آثار حضرت آیت اهلل میالنی شدند .

 جلسه 34     ضبط و تدوین برنامه دیدار های حضرت آیت اهلل میالنی -

 جلسه 21  ضبط و تدوین خصائص امیرالمومنین علیه السالم توسط حضرت آیت اهلل میالنی به زبان آذری -

 جلسه 25     کریم توسط حضرت آیت اهلل میالنیضبط و تدوین تفسیر قرآن  -

 جلسه 1    ضبط و تدوین مباحث امامتی حضرت آیت اهلل میالنی به زبان ترکیه ای -

 جلسه 6     ضبط و تدوین ناگفته هایی از غدیر حضرت آیت اهلل میالنی به زبان عربی -

 جلسه 31     ضبط و تدوین معرفی آثار حضرت آیت اهلل میالنی به فارسی جلسه -

 جلسه 7     ضبط و تدوین معرفی آثار حضرت آیت اهلل میالنی به زبان آذری -

 جلسه 4    ضبط و تدوین معرفی آثار حضرت آیت اهلل میالنی به زبان انگلیسی -

 

تا با ارائه  ر زمینه مباحث امامتی دعوت نمودهاین واحد در نظر دارد از اساتید درجه یک مرکز تخصصی امامت د

 آورد .  رسانه ای و مجازی به منصه نشر درضبط ویدئویی گردد و در فضاهای  ایشان امامتی ، از مباحث موضوعات

  



  سایتواحد: 
 فارسی)مرکز حقایق اسالمی( -

 (shiawordانگلیسی) -

 (علیهاالسالمعربی)الزهرا -

فعالیت های مختلف امروزه اهمیت تکنولوژی اطالعات به منظور تسریع در اطالع رسانی و افزایش سرعت و دقت 

های اینترنتی نقش مهم و در راستای اطالع رسانی ، استفاده از پایگاه ت .دانشگاه ها به روشنی مشخص شده اس

 .اساسی را بر عهده دارد

 به بخشی از فعالیت های صورت گرفته در این واحد اشاره می گردد:در زیر  -

 های مرتبط و ....ها و سایتها , زیر شاخهها از جمله مناسبتبخشبرخی تغییرات در  ساختار سایت و اضافه نمودن برخی  .3

 ها و صوت تقطیع شده مناسب متن مقالهبسته مناسبتی متشکل از مقاالت و پرسش و پاسخ 33بارگذاری  .2

 های امامتی مناسب هر مناسبتبارگذاری پرسش و پاسخ .1

 ها اسالید مناسب مناسبت 33طراحی  .4

 در بخش تصاویر رسانهآیت اهلل میالنی نوشته  دست 2طراحی و بارگذاری  .5

 حدیث امامتی در باکس حدیث هفته 3بارگذاری  .6

 عنوان کتاب و آماده سازی برای بارگذاری در سایت 5کتابشناسی  .7

 «مسطر»مورد از منشورات مرکز از جمله کتاب  2کتابشناسی  .3

 فعال نمودن بخش اخبار و بارگذاری مطالب مناسب .9

 غدیری _در بخش صوتی رسانه آیت اهلل میالنی وتی کلیپ ص 7بارگذاری  .31

 غدیری _به زبان عربی و بارگذاری در بخش ویدئو رسانه آیت اهلل میالنی کلیپ تصویری محاضرات  6تدوین  .33

 های سلسله معاف امامتی با معرفی آثار حاج آقا و بارگذاری در فضاهای مجازی مرکز حقایقتدوین کلیپ .32

 های سایت در تمامی فضاهای مجازیهای مناسبتی و فعالیتاز بسته محتوا 1الی  2بارگذاری  .31

 
 

 در راستای اهداف واالی مرکز ، برنامه های در دست اقدام واحد سایت به شرح زیر می باشد: -

 های قمری و مهیا نمودن محتوا و بسته های امامتی در ماهادامه بررسی مناسبت (3

 بارگذاری متناوب مناسب زمان در سایت ها ودسته بندی کردن آرشیو پرسش و پاسخ (2

 کتابشناسی کردن تمام کتب و منشورات بارگذاری شده در سایت  (1

 ها به صورت متناوب مناسبتیبارگذاری متن و فایل پی دی اف کتب و منشورات جدید به همراه کتابشناسی (4

 ها در سایتر رد شبهات و مقاالت آننامه هایی دسنت و بارگذاری مقاالت و پایانهای فارسی زبان اهلبررسی سایت (5

 فعال نمودن بخش مطالب اساتید و امامت پژوهان و دریافت مقاالت ایشان و بررسی و نظارت برای بارگذاری در سایت (6

  



 پژوهش بخش -2

 واحد ترجمه آثار 
  )دامت برکاته(میالنیاهلل های ارزشی خود، ترجمه آثار حضرت آیتمرکز حقایق اسالمی در راستای برنامه

 .را در دستور کار خود قرار داد

با توجه به نیاز ملل دیگر و مراجعات مکرر و درخواست اقشار گوناگون از کشورهای مختلف مبنی بر 

ترجمه آثار به زبانهای پرکاربرد به جهت استفاده آنها در رویارویی و پاسخگویی به مخالفین و دشمنان، به 

های انگلیسی، فرانسوی، اردو، ماالیی، له را به زبانهای معظمعنوان از کتاب 45حول و قوه الهی هم اکنون 

 .پژوهان قرار داده استآذری، سواحلی، چینی  و هندی ترجمه و در اختیار دانش

های مقصد و مخاطبین آن با توان بیشتر به کار خود ادامه دهد ست این بخش با شناخت بهتر زبانا ضروری

 از کشور برساند. دی و امامتی را بدست جوامع خارجو موضوعات اعتقا

 آثار در دست اقدام به شرح زیر می باشد: -
 

 ردیف نام اثــر محقــق مرحله اقدام

  .9 (3روش شناسی اثبات صدور خبر واحد)   1درسنامه امامت  آقای امیری در دست اقدام

  .2 (2اثبات صدور خبر واحدروش شناسی )  4درسنامه امامت  آقای امیری در دست اقدام

  .9 ) اثبات عدم صدور احادیث( 5درسنامه امامت  آقای امیری در دست اقدام

  .4 جلــد( 2کتاب طیر مشوی )  آقای امیری در دست اقدام

  .5 صفحه ای( 711کتاب تلخیص نفحات) آقای امیری در دست اقدام

  .6 جلدی نفحات  41مجموعه  آقای امیری در دست اقدام

  .7 ب ) مجلد غدیر(کتا آقای امیری اقدامدر دست 

 سلسله آثار اعرف الحق عربی -   52جلد  آقای رحیمیان در دست اقدام

 کتاب الدیل العقلی علی امامة امیرالمومنین

4.  

 سلسله پژوهشهای اعتقادی فارسی -  52جلد  آقای رحیمیان در دست اقدام

 ترجمه کتاب شهادت به والیت

1.  

 سلسله پژوهشهای اعتقادی فارسی -  51جلد  رحیمیانآقای  در دست اقدام

 ترجمه کتاب حدیث رد الشمس

91.  

 سلسله پژوهشهای اعتقادی فارسی -  54جلد  آقای رحیمیان در دست اقدام

 ترجمه کتاب آیه نجوی 

99.  

  .92 صفحه ای 611 (جلد آیاتنفحات االزهار)کتاب ترجمه  آقای رحیمیان در دست اقدام

 مجموعه اسئله عقــائدیه  به زبان عربی رحیمیانآقای  در دست اقدام

 از مجموع آثار آیت اهلل میالنی 

99.  

  ترجمه کتاب فضائل امیرالمومنینعلیه السالم آقای رحیمیان در دست اقدام

 از آثار آیت اهلل میالنی

94.  

  .95 ترجمه کتاب نشاة التشیع به فارسی از آثار آیت اهلل میالنی آقای رحیمیان در دست اقدام

 ترجمه کتاب تفسیر موضوعی در صحیفه سجادیه  به فارسی  آقای رحیمیان در دست اقدام

 از آثار آیت اهلل میالنی

96.  

  .97 جلدی با پیشوایان هدایتگر 4تصحیح کتاب  آقای رحیمیان در دست اقدام



  .94 4ترجمه انگلیسی کتاب با پیشوایان معصوم  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .91 5ترجمه انگلیسی کتاب با پیشوایان معصوم  در مرحله بازبینی استترجمه شده و 

  .21 6ترجمه انگلیسی کتاب با پیشوایان معصوم  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .29 فدک در فراز و نشیب ترجمه انگلیسی کتاب ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .22 کتاب نگاهی به حدیث ثقلینترجمه انگلیسی  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .29 ترجمه انگلیسی کتاب مظلومیت برترین بانو ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .24 بازبینی ترجمه انگلیسی کتاب ناگفتهای عاشورا ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .25  حقیقت صحابه بازبینی ترجمه انگلیسی کتاب  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .26 ترجمه آذری کتاب ازدواج ام کلثوم با عمر ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .27 ترجمه آذری کتاب مظلومیت برترین بانو  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .24 ترجمه آذری کتاب خواستگاری ساختگی ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .21 ترجمه آذری کتاب نگاهی به آیه والیت  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .91 ترجمه آذری کتاب خالفت ابوبکر در ترازوی نقد ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .99 ترجمه آذری کتاب دستبردی به حدیث ثقلین ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .92 با عمر ترجمه به اردو کتاب ازدواج ام کلثوم ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .99 ترجمه به اردو کتاب حدیث اقتدا به شیخین ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .94 ترجمه به اردو کتاب خالفت ابوبکر در ترازوی نقد ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .95 ترجمه به اردو کتاب ناگفته های از حقایق عاشورا ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .96 ترجمه به زبان فرانسه کتاب خالفت ابوبکر در ترازوی نقد و در مرحله بازبینی استترجمه شده 

  .97 کتاب ازدواج ام کلثوم با عمر فرانسهترجمه به زبان  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .94 در سنجش خرد علیه السالمترجمه به زبان هوسا کتاب امیرالمومنین  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .91 ترجمه به زبان سواحلی کتاب خالفت ابوبکر در ترازوی نقد ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .41 ترجمه به زبان بامبارانی کتاب خالفت ابوبکر در ترازوی نقد ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

  .49 باعمرترجمه به زبان ماالئی کتاب ازدواج عم کلثوم  ترجمه شده و در مرحله بازبینی است

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  موضوعات پایان نامه:حمایت از واحد 
حمایت از طالب امامت پژوه مرکز تخصصی امامت با ارائه طرح حمایت مرکز حقایق اسالمی در راستای 

موضوع پایان نامه در صدد جذب طالب محترم بوده و بحمدهلل  331معنوی و مادی به طالب محترم و پیشنهاد 

 طلبه برای انتخاب موضوع پایان نامه خود مراجعه و در این طرح شرکت نموده اند . 7تاکنون 

 

 سواالت اعتقادی تلفنی و پاسخگوییو مقاالت  واحد نقد آثار اهل سنت: 
 

 ردیف نام اثـــر توسـط اقدام

  (9 به صورت ارتباط تلفنیپاسخ گویی به سواالت اعتقادی  آقای زینلی 

  (2 پاسخ گویی به سواالت شرعی آقای زینلی منتشر شد

  (9 مقاله در نقد سخنان مولوی عثمان آقای زینلی منتشر شد

  (4 موضوع تحقیق برای پایان نامه61تهیه و ارائه  آقای زینلی منتشر شد

  (5 ارائه مقاله در نقد سخنان دکتر مصطفی محقق داماد آقای زینلی منتشر شد

  (6 حدیث منزلت آقای زینلی در دست اقدام

  (7 حدیث وصایت آقای زینلی دست اقدامدر 

 

 استفتائات واحد پاسخگوئی به شبهات و تدوین : 
دشمنان و مخالفین مذهب تشیع همواره با شبهه افکنی و وارونه جلوه دادن حقایق و واقعیات سعی بر منحرف کردن 

 دارند. اذهان وایجاد تشویش و کشاندن مخصوصا قشر جوان و نوجوان به عقاید باطل و جعلی خود

در زمینه پاسخگویی به شبهات مراکز و موسسات و دفاتر مراجع تقلید مشغول فعالیت هستند اما به علت عدم 

کنند و یا تخصص در این موضوع و عدم بکارگیری نیروی متخصص این حوزه بعضا از پاسخگویی شانه خالی می

 باعث موضع گیری ازجانب اهل سنت شده است. پاسخهای غیر کارشناسانه و یا غلط ارایه میدهند که گاهی اوقات

لذا مرکز حقایق اسالمی برآن شد تا با بهره گیری از طالب با تجربه دراین زمینه  و با تشکیل گروهی ازآنان و 

 یا در صورت نیاز آموزش آنها جهت پاسخگویی تخصصی این امر را به انجام رساند.

 

 آیت اهلل میالنی که جوابیه آنها صادر شده به شرح زیر میباشد:تاکنون استفتائات انجام شده از محضر حضرت  -

 برگ 5321  اعتقادی -

 برگ 1751  فقهی -

 برگ 3351  اخالقی -

 عنوان 2135  علم رجالی -

 عنوان 925  علم حدیث -

 عنوان  95 کتاب شناسی -

 عنوان 42  اصول فقه -
 

 



 آموزش  بخش -9

 واحد آموزش های تخصصی 
میرحامد حسین عالمه اثری علمی و تحقیقی به زبان فارسی اثر  األئمةِ األطهار عَبَقاتُ األنوار فی إمامَةکتاب 

، دهلوی عبدالعزیرنوشته ( شیعهدر ردّ عقاید )تحفه اثنا عشریهکتاب « امامتِ»است که در ردّ باب لکهنوی 

 با تبیین روش علمی این بزرگوار در عرصه امامت گام نهاده اند . )دامت برکاته(ه و آیت اهلل میالنینگاشته شد

 )توسط حجت االسالم استاد امیری(کارگاه عبقاتبرگزاری  -

عَبَقاتُ األنوار یک برنامه آموزشی فشرده با هدف انتقال دانش و با عملی کتاب آموزشی پژوهشی و کارگاه 

 در این مرکز برگزار می گردد. که می باشداین روش حضرت استاد موضوعاتی در راستای اهداف 

 

 )توسط حجت االسالم استاد امیری(برگزاری کارگاه نفحات االزهار -

یک برنامه آموزشی فشرده  نفحات االزهار فی خالصة عبقات االنوارعملی کتاب آموزشی پژوهشی و کارگاه 

 و در این مرکز برگزار می گردد. می باشدضرت استاد تحقیق جدید دروس حبا هدف انتقال دانش و با 

 
 دوره کارورزی)توسط حجت االسالم استاد سبزواری(برگزاری  -

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1

