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 82/7/49اترخی :  رد دااگشنه علوم زپشکی تجمع زبرگ دااگشنهيان و هيات اهي دانشجويی لرستان عنوان:

ن و هيات در پنجمين روز از ايام سوگواري سيد وساالر شهيدان ابا عبداهلل الحسين )ع(و ياران باوفايش تجمع بزرگ دانشگاهيا

مهر  82روز سه شنبه اي دانشجويي دانشگاه هاي استان هاي دانشجويي لرستان جمع كثيري از مديران دانشگاهي  و هيات ه

ي بوا  زدر اين مراسم پر شوور سسويني يتيوهلل اهلل نيوا    در مسجد الزهراء مجتمع دانشگاهي پرديس كمالوند برگزار شد . 49ماه 

سين )ع(و يارانش اظهار داشهلل : قدم اول در مسير انبياء و اوليواءالهي بايود دور از لتلوهلل    تسليهلل ايام سوگواري شهادت امام س

برداشته شود همچنانكه در شب عاشورا برخي ها در صف يزيديان بودند و از خواب لتلهلل بيدار شدند و به اموام سسوين )ع( و   

ارج شده تا تنگاه بتوانيم در مسيرالهي قرار بگيوريم و بوه   وي در ادامه گتهلل :ما بايد ابتدا از مسير لتلهلل ها خيارانش پيوستند .

تيهلل اهلل نيازي خاطر تعبير قرتن مجيدي بزرگترين علهلل انحطاط انسان لتلهلل اسهلل چرا كه او را از سيوانات هم پسهلل تر ميكند .

ي توانيم سقيقهلل ها را دريابيم و دنيا براي دينداران هيچ ارزشي ندارد و در اين راستا تنها نشان كرد :در اثر هدايهلل اهل بيهلل م

همواره به فكر ستظ دين خود هستند تا صدمه اي به دينشان  وارد نشودو بايد مانند امام سسين )ع( همواره عمل كرد كوه از  

ريخ ادامه داشته اسهلل وامام سسين )ع( سهيل جبهه سق وي افزود : جبهه سق و باطل در طول تاخود  براي دين خدا گذشهلل.

مي باشند و در واقع خونخواه امام سسين )ع( خداسهلل كه با دسهلل هاي با كتايهلل امام زمان )عج( اين خونخواهي انجام خواهد 

پايودار اسوهلل و    وي در پايان با تشريح زيارت عاشورا اذعان كرد :زيارت عاشورا به ما پيام ميدهد كه نداي سق و سقيقوهلل شد .

 دسهلل جبهه ي كتر وباطل  رو خواهد شد .

د  :عکس اهي مربوط هب رویدا

  

  
 


