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مقدمـــه

 مؤسسه تحقيقاتى حضرت ولى عصر f در سال 1370 
با  خزعلى  اهلل  آيت  حضرت  نظر  زير  شمسي(  )هجري 
مسئوليت استاد سيد محمد حسينى قزوينى در راستاى 
تحقيقات معارف اسالمى به ويژه بخش فقه، رجال، حديث 

و پاسخ گويى به شبهات تأسيس گرديد.
»حديث  عناوين  با  علمى  گروه  پنج  از  مجموعه  اين 
به  »پاسخ   ، تراجم«  و  رجال  »گروه  نگارى«،  موسوعه  و 
امور  و  »رسانه  و  رسانى«  اطالع  و  افزار  »نرم   ، شبهات« 

هنرى« ذيل تشکيل شده است.
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سال  در   f عصر  ولى  حضرت  تحقيقاتى  مؤسسه   
1370 )هجري شمسي( زير نظر حضرت آيت اهلل خزعلى 
با مسئوليت استاد سيد محمد حسينى قزوينى در راستاى 
تحقيقات معارف اسالمى به ويژه بخش فقه، رجال وحديث 

تأسيس گرديد.

  بخش حديث:  
 هدف نهايى: 

هدف اصلى از اين كار به شرح ذيل مى باشد: 
 تأليف كتاب »موسوعة اطراف الحديث« كه ابتداى احاديث 

به صورت الفبايى خواهد آمد. 
 تأليف موسوعه هر يك از معصومين b با جمع آورى 
تمام احاديثى كه آن معصوم مستقالً و يا از معصوم قبل از 
خود روايت نموده و يا معصوم بعد، از او نقل نموده است.الزم 
به ذكر است كه در اين قسمت، احاديث هر معصوم موضوع 
بندى شده و موضوعات احاديث از احکام، تفسير، اخالق ، 

عقائد، تاريخ و ... نيز از هم تفکيك خواهد شد. 
 . b  تأليف موسوعه انبياء عظام و مالئکه 

 تأليف كتاب در احاديث مقطوعه و مرفوعه اى كه نام معصوم 
ناقل آن مشخص نشده است. 

 »b ارائه نرم افزارى تحت عنوان» موسوعة المعصومين 
كه حاوى تمام احاديث معصومين b با جستجوهاى لفظى 
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و موضوعى .
 ،b روش تحقيق در كتب روايى شيعه و احاديث معصومين

به شرح ذيل است: 
 تعيين معصومى كه روايت از او صادر شده چه آن كه نام 
آن معصوم به صورت صريح ذكر شده باشد و يا به صورت 
كنيه مانند: ابو الحسن، ابو جعفر، و يا به صورت كنايه مانند: 
الماضى، العالم، الرجل، و يا به صورت مضمر مانند عنه، سألته 

و كتبت اليه ذكر شده است. 
 .b تفکيك روايات نقل شده از ائمه ، انبياء و مالئکه 

 جداسازى روايات قدسى از غير قدسى. 

 تفکيك احاديث و سيره. 
 مشخص كردن احاديث مضمر، مرسل، مقطوع ، مرفوع و 

مجهول. 
 نشانه گذارى آغاز و پايان حديث. 

 تعيين احاديثى كه در جواب سؤال سائل آمده و به تنهايى 
مفهوم ندارند، مانند: البأس، نعم، ال و ... و ارتباط آنها به مورد 

سؤال. الزم به توضيح است كه هركدام از موارد فوق در كتاب، 
با رمز ويژه مشخص گرديده است.

  بخش رجال:  
 هوية الراوى

در اين بخش، براى هريك از راويان موجود در سند كتب 
اربعه، وسائل الشيعه و مستدرك الوسائل، پرونده اى 
تشکيل شده و تحقيقات به شرح ذيل انجام گرفته است: 

 »هوية الراوى« كه شامل نام، كنيه، لقب، نسبت، محل 

اقامت، والدت، وفات، طبقه و مذهب راوى مى باشد. 
 »مرتادفات الراوى« كه شامل تمام عناوينى است كه راوى 

مورد بحث با آن عناوين در سند روايات قرار گرفته است؛ 
چه بسا بعضى از روات با بيش از 20 عنوان مختلف در سند 

روايات و كتب رجالى قرار گرفته است. 
 »مكانة الراوى« كه شامل خالصه اقوال علماى رجال درباره 

اعتبار وعدم اعتبار راوى مورد بحث مى شود. 

 »صحبة الراوى« كه راوى مورد بحث، زمان كداميك از 

معصومين b را درك كرده و از آن نقل روايت نموده است. 
 »مصادر الرتجمة« كه شامل آدرس و عناوين كتب رجالى و 

روايى است كه راوى مورد نظر در آن جا ذكر شده و ترجمه 
گرديده است.البته در موارد مورد نياز نسبت به ضبط كلمات 
و تصحيفاتى كه در نام وى به وقوع پيوسته، تحقيق الزم 

انجام گرفته است .
  تصحيفات 

در اين قسمت، موضوع مورد بحث، تصحيفاتى است كه 
در كتب اربعه به وقوع پيوسته است. 

ابتدا كلّيه مطالبى را كه فقهاى بزرگ و اعاظم رضوان اهلل 
تعالى عليهم، صاحب معالم در منتقى الجمان و كاظمى در 
هداية المحدثين الى طريقة المحمدين )مشتركات كاظمى( و 
مجلسى در روضة المتقين و بروجردى در الموسوعة الرجالیة 
و خوئى در معجم رجال الحديث آورده اند، جمع آورى شده 

است. 
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در ضمن تحقيق مواردى را كه از نظر مبارك آنان پوشيده 
مانده، ثبت شده و در بعضى از موارد نسبت به فرمايشات آنان 
مطالبى افزوده شده و چه بسا مورد نقد و بررسى هم قرار 

گرفته است. 
اين بخش، از اهميت ويژه اى برخوردار و اثر سازنده در فتاوى 
فقهاء دارد، زيرا تصحيف و تحريف در سند، چه بسا موجب 
مى شود كه فقيه يك روايت را صحيح بداند و حال آنکه در 

واقع ضعيف است و يا بالعکس. 
حضرت آيت اهلّل مؤمن در ديدارى كه از مؤسسه داشتند، 
فرمودند: اگر اين بخش از تحقيقات وارد حوزه علميه 

شود تحول ايجاد مى كند .
  ضبط اسامء الرواة 

در اين قسمت، ضبط و اعراب اسماء و القاب رواتى 
كه در سند روايات و يا در كتب رجالى قرار گرفته 
مانند» دّراج« آيا به فتح دال و يا به ضّم دال است 
و يا »حريز« بفتح حاء است و يا بضّم آن كه فهم 

مشترك،  روات  وتعيين  تشخيص  در  اين، 
نقش فّعال و مؤثر دارد. 

در اين بخش كوشش شده در آغاز آن چه در 
كتب رجالى شيعه مانند: »رجال« ابن داود و 
»ايضاح االشتباة« عالمة حلّى و »توضيح االشتباة« 
الهدي و»تنقيح  االيضاح« علم  و »نضد  ساروى 
المقال« مامقانىو»ضبط االسماء« طريحى و مانند 
آن ها آمده استفاده شده و آن گاه در بعضى از موارد 
از كتب عامه مانند: »توضيح المشتبه« ابن  ناصرالدين، 
»االنســـاب« »سمعـــانى« »المــؤتلف و المختلف« 
دارقطنى»واالكمال« ابن ماكوال و»تكمـلة االكمال« ابن 

نقطه، و امثال آن ها نيز مطالبى افزوده شده است. 
آقاعزيز  خزعلى،  آيات  حضرات  مانند:  بزرگان  از  بعضى 

طباطبايى، شيخ محمد رضا جعفرىنيز مالحظه نموده اند. 
  مشتركات 

در اين قسمت اسامى رواتى كه به صورت مطلق در سند 

روايات قرار گرفته و مشترك ميان چند راوى است مانند: ابان 
واحمد و محمد مورد بحث قرار گرفته و با توجه به اساتيد و 
تالميذ )راوى و مروى عنه( كه در اسانيد ساير روايات آمده، 

مشخص و معّين مى گردد
  واحد اطالع رساني:  

واحد اطالع رساني مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر f در 
تير ماه 1376 با هدف ارائه خدمات تخصصي فناورى اطالعات 

وارتباطات، فعاليت خويش را آغاز كرد. 
از فعاليت هاي اين واحد مي توان به طراحي و افتتاح سايت 
در  تاريخ 28 مرداد 1382 مصادف با بيستم جمادي الثاني 
سال 1424 هجري قمري به دو زبان عربي و فارسي اشاره 
كرد. اين سايت در حال حاضر جزو اولين و بهترين سايت هاى 
پاسخ گويى به شبهات در زمينه وهابيت بوده و  كارشناسان 
پاسخ به شبهات موسسه ولى عصر f ضمن پاسخگويى به 
شبهات و سواالت مراجعه كنندگان، با قرار دادن يادداشت ها 
و مقاالت، اين سايت را از لحاظ محتوايى به روز نگه مى دارند.

8



f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



از ديگر فعاليت هاى اين واحد، ارائه سخنرانى ها و تدريس 
)علم رجال و فقه مقارن( و همچنين مناظرات حضرت 
آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينى قزوينى از طريق 
قالب  و همچنين در  اين موسسه  وب سايت رسمى 

محصوالت گوناگون است.
اين واحــد يکى از وظايف و اهــداف اصـــلى خود را ارائه 

افزار هاى اسالمى و تخصصى دانسته كه در راستاى  نرم 
تحقق اين هدف تا كنون با تالش گــــروه پژوهــش و 
نرم  ارائه  با   f عصر  ولى  موسسه  نويسى؛  برنامه  واحـد 
افزار هاى جامع پيرامون اهل بيــت  b )14 عنـوان( و 
همچنين نرم افزار هاى تخصصى مانند كشف الرجال )نرم 
افزارى تخصصى علم رجال( و همچنين نرم افزار تخصصى 
پرسش و پاسخ كه با نام پاسخگو ارائه شده است، توانسته تا 

حد توان به اين هدف واال دست پيدا كند.
دنياى فناورى اطالعات روز به روز در حال گسترش بوده و 
موسسه ولى عصر f  با تالش پرسنل واحد اطالع رسانى 

نشانى: قم/ خيابان صفائيه / كوچه ممتاز / كوچه 7 / پالك39
واحد روابط عمومى :  02537840413

نشانى الکترونيکى:
www.valiasr-aj.com
info@valiasr-aj.com

نرم  مانند  جامعه  نياز  مورد  محصوالت  توليد  به  اقدام 
افزارهاى اين موسسه در قالب سيستم عامل اندرويد كرده 
افزارهاى موسسه  نرم  از  استفاده  توان  كاربران  به  كه 
ولى عصر f را در رايانه، لپ تاپ، تبلت و تلفن 

همراه مى دهد.
در  شركت  با   f عصر  ولى  تحقيقاتى  موسسه 
همايش ها و جشنواره هاى مختلف مورد تقدير قرار 
گرفته و موفق به دريافت لوح و تنديس هاى گوناگون شده 

از جلمه :
 كسب نشان سرآمد در نخستين جشنواره رسانه هاى ديجيتال.

در  تنديس  و  افتخار  لوح  دريافت  و  دوم  رتبه  دريافت   

نخستين جشنواره رسانه هاى علوى بابت نرم افزار درنجف.
 دريافت تنديس از سومين جشنواره بين المللى آخرين 

منجى بابت نرم افزار شميم گل نرگس.
 دريافت نشان بلورين در ششمين جشنواره بين المللى 

رسانه هاى ديجيتال.

ارتباط با ما
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انتشـــــارات
 انتشارات مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر f از سال 
1373 به مديريت حضرت آيت اهلل دکتر حسيني قزويني و 
تحت اشراف آيت اهلل ابوالقاسم خزعلي فعاليت خود را آغاز 

نموده است.
در مدت فعاليت خود آثار فاخر و ماندگاري را در موضوعات 
مختلف از قبيل علم رجال و حديث شناسی، موسوعه احاديث 

معصومين D.و پاسخ به شبهات چاپ و منتشر کرده.
  علم رجال و حديث شناسي:

 دراسات في أسانيد الكتب الروائية )2 جلد(
 المدخل في علم الرجال و الدرايه 

 کليات علم رجال و درايه
  موسوعه احاديث معصومين g.)28 جلد(

 موسوعة االمام الرضا g.)8 جلد(
 موسوعة االمام الجواد g.)2جلد (
 موسوعة االمام الهادی g.)4جلد(

 موسوعة االمام العسكری g.)6 جلد(
 موسوعه االمام الكاظم g.) 8 جلد آماده برای  نشر(

  پاسخ به شبهات
 وهابيت از منظر عقل و شرع 

 قصة الحوار الهادیء ) 3 جلد ( 
 نقد کتاب اصول مذهب الشيعه عرض و نقد )3 جلد(

 سلسله مناظرات آيت اهلل حسينی قزوينی در دفاع از حريم 
واليت )2 جلد(
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 7500 پرسش و پاسخ در 15 گروه )جنگ ها، زوجات، 

هجرت، سيره و...(.
 كتابخانه ديجيتالى شامل 400 جلد كتاب و مقاله.

. d 99 داستان متنى از زندگى پيامبر أعظم 

 45 داستان به صوتى زبان فارسى.

 گلچينى از 60 خطبه از خطب هاى پيامبر أعظم d در 

منابع روائى شيعى.
 مجموعه كاملى از نامه و پيمان هاى آن حضرت.

 148 سخن از سخنان قصار پيامبر أعظم d  همراه با 

ترجمه فارسى آن.
  d 350 قطعه حديث و روايت به زبان فارسى از پيامبر 

 معرفى حدود 2000 عنوان كتاب درباره آن حضرت.

 انتخاب 50 شعر با قرائت فارسى و متن اشعاري در رثاى 
. d پيامبر أعظم

 گالرى متنوعى از تصاوير اسالمى .

 ايجاد بانك صوتى شامل مولودى ، مرثيه، تواشيح، مديحه 
و سخنرانى و ... .

. d ّقطعاتى از فيلم محمد رسول الله 

الرســــول نرم افزار
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 قرآن: مجموعه آيات منتسب به حضرت اميرالمومنين g در 
قرآن به همراه ترجمه و صوت آن .
 نزديک به 1200پرسش و پاسخ .

 با بيش از 700 عنوان کتاب به همراه 600 عنوان مقاله .
 بيش از 500 عنوان داستان به صورت متني و 50 داستان به 

صورت صوتي و تصويري .
 حدود 1110 عنوان حديث )با ترجمه فارسي و ذکر ماخذ (

 معرفى حدود 1500 کتاب درباره امام علي g به زبان فارسى 
و عربى با قابليت امکان دسترسي به فهرست بيش از 1000 

عنوان از اين کتاب ها .
 اشعار 110 قطعه شعر و نثر ادبي و بيش از 50 عنوان مديحه 

سرايي و اشعار صوتي .
 قريب به 500 مورد از کرامات به همراه نقل قول هايي از 

.g شفايافتگان توسط امام علي
  زندگي نامه حضرت امام علي g به صورت دسته بندي شده 
 بيش از 500 تصوير مرتبط با تولد، غدير، شهادت، تصاوير 

ضريح و رواق و همچنين تصاويري هنري .
 مجموعه صوتي از ادعيه ، مولودي ، فيلم ، سرود ، مديحه 
سرايي و مرثيه خواني  اين نرم افزار شامل نرم افزارهاي »غدير 

تجلي حق« و »نهج البالغه« نيز مي باشد.

در نجـــف نرم افزار
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 250 پرسش و پاسخ پيرامون مسائل مختلف؛ از قبيل: زندگي 

نامه، ازدواج، شهادت، شبهات و ... به صورت دسته بندي و 
فهرست گذاري شده. )گروه، موضوع کلي و موضوع خاص( 

220 عنوان کتاب و 330 عنوان مقاله، پيرامون شخصيت 
. h حضرت زهرا

h معرفى بيش از 2000 عنوان کتاب درباره حضرت زهرا  

به زبان فارسى، عربى، پشتو، انگليسي و...
  مجموعه اي بيش از230 قطعه شعــر مرتبط با حضرت 

زهرا  h به صورت غزل، قصيده و دوبيتي، شعر نو.
  معرفي کامل زندگي نامه آن حضرت از والدت تا شهادت، 

مجموعه حکاياتي از حضرت زهرا h ، فهرستي از فضائل 
حضرت زهرا h و همچنين مجموعه کاملي از سخنان و 

احاديث آن صديقه طاهره .
  گالرى متنوعى شامل بيش از 270 تصوير مربوط به حضرت 

زهرا h  شامل: ويژه نامه هاي والدت، ازدواج، شهادت .
  مجموعه صوتي کامل و جالبي از ادعيه منتسب به حضرت 

زهرا h با متن، مولودي، نواي عشق، مرثيه سرائي، روضه 
خواني ، کليپ هاي تصويري ، سخنراني ها و...

 نرم افزار

 در حريم کوثر
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(

 در حريم کوثر نرم افزار



 حدود 100 پرسش و پاسخ پيرامون مسائل مختلفي از قبيل 
شبهات پيرامون امامت، صلح، ازدواج هاي امام، فرزندان و ... در 

. g رابطه امام حسن مجتبي
 کتابخانه شامل 60 عنوان کتاب و مقاله  نزديک به يکصد 
حديث و روايت نقل قول شده از امام حسن g.به صورت 
متن عربي و ترجمه و صوت ، پندها و اندرزهاي آن حضرت 
به ياران و فرزندان خود در زمان حيات خويش ، دعاها و 

 ..g مناجات هاي منتسب به امام حسن مجتبي
 معرفى کتاب هاي مربوط به زندگي حضرت امام حسن g.به 
تفکيک عنوان، نويسنده و ناشر و همچنين فهرست کتاب و ... با 

امکان دسترسي به معرفي مختصر و فهرست کتاب ها.
 ده ها شعر و قطعه ادبي به صورت غزل و قصيده به صورت 

متن و صوت.
 نزديک به 50 داستان و حکايت به صورت صوتي و ده ها 

. g عنوان داستان به صورت متني در مورد امام حسن
 قريب به يکصد عنوان از کرامات و فضائل به همراه مناظرات 

حضرت امام حسن g.به صورت متني و صوتي .
 زندگي حضرت از والدت تا شهادت به همراه مقاالتي پيرامون 

صلح امام حسن به صورت صوتي و متني .
 گالرى متنوعى شامل بيش از 200 تصوير مرتبط به امام 

حسن  g.که شامل ويژه نامه هاي تولد و شهادت .
 صدها فايل صوتي در بخش هاي مولودي و مديحه سرائي 
و مرثيه خواني و سخنراني بزرگان و علماء به همراه قطعات 

بسياري از سريال جذاب و ديدني تنهاترين سردار.

 نرم افزار

کريم اهل بیت
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 مجموعه کامل آيات قرآن مرتبط به اهل بيت خصوصاً امام 
حسين g.، با ترجمه و تفسير. 
 نزديک به 800 پرسش و پاسخ .

 700 عنوان کتاب و 650 عنوان مقاله پيرامون شخصيت امام 
..g حسين

 نزديک به 500 عنوان حکايات و کرامات معتبر به صورت 
متني و پنجاه داستان به صورت صوتي و تصويري .

 1010 عنوان حديث )با ترجمه فارسي و ذکر ماخذ ( .
 معرفى حدود 2800 عنوان کتاب .

و  دوبيتي  و  قصيده  و  غزل  صورت  به  شعر  قطعه   800 
همچنين مجموعه کامل اشعار منسوب به امام حسين g.با 

ترجمه فارسي .
 روايات مربوط به مقتل امام ، به همراه سفرنامه کامل امام از 

مکه تا کربال و همچنين شرح کاملي از وقايع روز عاشورا .
 معرفي کامل زندگي نامه آن حضرت.

 مجموعه صوتي کاملى از مولودي، فيلم هاي اماکن مربوطه 
کاروان  و  واقعه  روز  سريال  عربي،  روضه  عاليات،  عتبات  و 

سربلندي، روضه خواني، مقتل خواني، سخنراني ها .
 گالرى بيش از 530 تصوير شــامل ويـژه نامــه هاي والدت، 

شهادت، اربعين، حرم وبارگاه، ضريح، عزاداري و تعزيه .

 نرم افزار

ثـــــار اهلل
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 نزديک به 50 پرسش و پاسخ پيرامون مسائل مختلف مربوط 
به امام سجاد g.به صورت موضوع بندي شده.

 115 عنوان کتاب و 110 عنوان مقاله پيرامون شخصيت 
..g امام سجاد

 فهرست فارسي ادعيه صحيفه سجاديه با بيش از 40 عنوان 
ترجمه و 30 عنوان شرح دعا.

 نزديک به 80 عنوان حکايات به صورت متني و 40 داستان 
به صورت صوتي و تصويري.

 110 عنوان حديث )با ترجمه فارسي و ذکر ماخذ ( به 
صورت گروه بندي شده.

 معرفى حدود 850 عنوان کتاب درباره امام سجاد g.به 
زبان فارسى، عربى، پشتو، انگليسي و... .

 80 قطعه شعر به صورت غزل و قصيده و دوبيتي گويا.
 معرفي زندگي نامه آن حضرت به صورت دسته بندي شده 

از والدت تا شهادت.
 گالرى متنوعى شامل بيش از 130 تصوير مربوط به امام 
سجاد g.شامل: ويژه نامه هاي والدت، شهادت و همچنين 

تصاويري هنري مرتبط .
 مجموعه صوتي کاملى از مــولودي)30 مورد(، مرثيه خواني 

)14 مورد (، سخنراني ها ،فيلم و مديحه سرائي و... .

 نرم افزار

سید الساجدين
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 ده ها پرسش و پاسخ پيرامون مسائل مختلف مربوط به امام 
..g باقر

 82 عنوان کتاب )با بيش از 3100 ريزفهرست( و 100 عنوان 
..g مقاله پيرامون شخصيت امام باقر

 نزديک به 20 عنوان حکايات به صورت متني و 6 داستان به 
..g صورت صوتي پيرامون امام باقر

 معرفي سيره امام باقر g.تحت سه قالب کرامات، فضائل و 
..g مناظرات امام باقر

 266 عنوان حديث متني ) با ترجمه فارسي و ذکر ماخذ ( به 
صورت گروه بندي شده و بيش از 65 حديث صوتي در رابطه با 

..g امام باقر
 معرفى ده ها عنوان کتاب درباره امام باقر g.به زبان فارسى، 

عربى، پشتو و انگليسي و... .
 قريب به 70 قطعه شعر به صورت غزل و قصيده و دوبيتي به 

صورت متني و صوتي.
 معرفي کامل زندگي نامه آن حضرت از والدت تا شهادت.

مجموعه صوتي کامل از مديحه سرائي، مولودي ، مرثيه سرائي 
و سخنراني ها.

 گالرى متنوعى شامل بيش از 220 تصوير مرتبط به امام 
..g  باقر

بـــاقرالعلوم نرم افزار
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 بیش از 800 پرسش و پاسخ به صورت موضوع بندی شده 
..g پیرامون امام صادق

 متن کامل 30 مناظره امام صادق g.با افراد مختلف.

 کتابخانه ديجیتالي کاملي حدود 200 عنوان کتاب و بیش 

از 70 عنوان مقاله پیرامون حضرت 
 .g بیش از 200 عنوان حکايات و کرامت پیرامون امام صادق 

با سند معتبر. 
 مجموعه تصويری جالب شامل سريال جابربن حیان و 40 

داستان انیمیشن .
..g بیش از 350 حديث از امام صادق 

..g 130 قطعه شعر و متن ادبی  پیرامون امام صادق 

و  عربی  )فارسی،  کتاب چاپ شده  عنوان  از 200   بیش 
..g خطی( پیرامون امام صادق

 زندگی نامه حضرت از والدت تا شهادت به همراه مجموعه 

کاملی از فضائل.
به صورت  تصاوير  گالری  تصوير در بخش   حدود 200 

دسته بندی شده.
 مجموعه صوتی کامل شامل مولودی ، روضه خوانی ، سخنرانی، 

زيارت نامه و احاديث صوتی.

 نرم افزار

صادق آل محمد
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 نرم افزار

امامین کاظمین
پیرامون مسائلی در  پاسخ ها  و  از پرسش  ای   مجموعه 

مورد زندگی نامه، ازدواج، شهادت، شبهات و... در مورد امام 
..g  و امام جواد .g  کاظم

 مجموعه ای از کتب و مقاالت پیرامون شخصیت این دو امام 

بزرگوار.
 معرفی صدها کتاب در بخش کتابخانه.

 مجموعه ای از اشعار پیرامون امام کاظم  g. و امام 

جواد  g.در قالب غزل، قصیده، شعر نو و... .
 معرفی کامل زندگی نامه آن دو امام همام از والدت تا شهادت.

 مجموعه ای از فضائل و همچنین سخنان، احادیث و حکایات 
..c از امامین کاظمین

 گالری متنوعی از تصاویر حرم، والدت، شهادت و... از این دو 

امام بزرگوار.
 مجموعه صوتی شامل مولودي، نواي عشق، مرثیه سرائي، 

روضه خواني ، کلیپ هاي تصویري ، سخنراني ها و... پیرامون 
..g و امام جواد.g امام کاظم
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 بانک پرسش و پاسخ پيرامون مسائل شخصيتي، اجتماعي و 
 ..g سياسي حضرت امام رضا

 کتابخانه ديجيتالي کاملي با بيش از 400 عنوان موضوع و قريب 

به 500 عنوان مقاله.
 بايگاني احاديث شامل بيش از صدها عنوان حديث. 

 مجموعه کاملي از مناظرات امام رضا g.با مامون ، فقها و علماي 
نامدار در زمان خود  100 حکايت به صورت متني و صوتي .

 قريب به 200 مورد از کرامات به همراه نقل قول هايي از 

..g شفايافتگان توسط امام رضا
 معرفي بيش از 500 کتاب به زبان هاي مختلف پيرامون 

شخصيت  حضرت.
 200 قطعه شعر و نثر ادبي به صورت غزل و قصيده به صورت 

متن و صوت و تصوير راجع به حضرت.
 معرفي کاملي از زندگي نامه آن حضرت به صورت صوتي و متني.
..g  گالري متنوعي از تصاوير مرتبط با امام علي بن موسي الرضا 

 صدها قطعه فايل صوتي و تصويري شامل: ادعيه )به همراه متن 

و ترجمه دعا( و مولودي ها و سرودها و مديحه سرايي و مرثيه 
خواني ها به همراه قطعات جالبي از فيلم واليت عشق.

 نرم افزار

 در حريم طوس
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f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(



 مجموعه ای از پرسش و پاسخ ها پیرامون مسائلی در 

مورد زندگی نامه، ازدواج، شهادت، شبهات و... در مورد 
..g و امام عسکری .g  امام هادی

امام  پیرامون  کتابخانه  بخش  در  کتاب  صدها  معرفی   

هادی  g. و فرزند بزرگوارشان.
این  از کتب و مقاالت پیرامون شخصیت   مجموعه ای 

دو امام بزرگوار.
و  احادیث  و همچنین سخنان،  از فضائل  ای   مجموعه 

..c حکایات از ائمه سامرا
 معرفی کامل زندگی نامه آن دو امام همام از والدت تا 

شهادت.
امام  g.و  هادی  امام  پیرامون  اشعار  از  ای   مجموعه 

عسکری  g.در قالب غزل، قصیده، شعر نو و... .
از  و...  از تصاویر حرم، والدت، شهادت   گالری متنوعی 

این دو امام بزرگوار.
مرثیه  عشق،  نواي  مولودي،  شامل  صوتی  مجموعه   

سرائي، روضه خواني ، کلیپ هاي تصویري ، سخنراني ها 
..g و امام عسکری .g  و... پیرامون امام هادی

 نرم افزار

ائمه ســامراء
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 فهرست کاملي از آيات مرتبط با حضرت مهدي f.با تفسير 
و احاديث مربوطه.

 2000 پرسش و پاسخ در 15 گروه .
..f  متن کامل 400 جلد پيرامون شخصيت حضرت مهدي 
 حدود 100 داستان راجع به تشرفات و مالقات هاي با آن حضرت.

 مجموعه کاملى از توقيعات آن حضرت به افراد مختلف.
 مجموعه کاملي از احاديث مرتبط با آن حضرت.

 معرفى بيش از 2500 عنوان کتاب پيرامون آن حضرت و 
امکان دستيابي به فهرست بيش از 1500 عنوان.

  انتخاب 450 شعر راجع به آن حضرت.
 حکايات و احاديث گلچيني راجع به زندگي بعد از ظهور 

حضرت مهدي f.)رجعت انبياء و حکومت امامان و ....(
 ليست کاملي از سايت هاي مرتبط با امام زمان f.و 

معرفي آن ها.
 گالرى متنوعى از تصاوير.

 معرفي زندگي نامه کاملي از امام زمان f.از والدت تا ظهور 
 معرفي اماکن و مساجد مرتبط با حضرت مهدي f.و ذکر 
تاريخچه، آداب و تصاويري از مسجد جمکران، مسجد سهله، 

سرداب سامرا، مسجد کوفه و... .
 حدود 50 ساعت فايل صوتى .

 نرم افزار

شمیم گل نرگس
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 اعمال و آداب و متن زيارتنامه همراه با ترجمه و شرح و فضيلت 
. h زيارت حضرت معصومه

 بانک پرسش و پاسخ از مراکز مختلف نسبت به احواالت و 
. h پيرامون حضرت فاطمه معصومه

و 1000  کتاب  عنوان  از 50  بيش  با  ديجيتالى   کتابخانه 
ريزموضوع و همچنين بانک جامع مقاالت.

  h  بيش از يکصد و بيست کرامات از حضرت فاطمه معصومه 
منقول از علماء، خدام، زوار و ... .

 نزديک به يکصد شعر و قطعه ادبي از بزرگان و علماء و شعراء 
در مدح و وصف حضرت.

 معرفى کتاب هاي مربوط به زندگي حضرت معصومه h به 
تفکيک عنوان، نويسنده و ناشر و همچنين فهرست کتاب و ... با 

امکان دسترسي به معرفي مختصر و فهرست کتاب ها .
 معرفي زندگينامه حضرت از والدت تا وفات .

 صدها فايل صوتي در بخش هاي مولودي و مديحه سرائي 
و مرثيه خواني و سخنراني بزرگان و علماء راجع به حضرت به 
همراه فيلم هايي از غبارروبي ضريح ، مراسم نقاره زني ، مجالس 

حرم مطهر و چند نمونه کرامت و ... .
 گالري متنوعي از تصاوير مرتبط با والدت و ضريح و حرم مطهر 

. h و تصاوير قديمي شهر قم و وفات حضرت فاطمه معصومه

 نرم افزار

کريمه اهل بیت
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 متن کامل قرآن کريم با تفکيک سوره ها همراه ترتيل سي 
جزء قرآن کريم با تفکيک سوره ها.

 متن تفسير نمونه آيت اهلل مکارم شيرازي.
 بيش از 1400 حديث قرآني با ترجمه فارسي .
 حدود 350 مقاله در رابطه با اسرار نهفته قرآني.

 بانک پرسش و پاسخ شامل بيش از 1500 سؤال و جواب و 
استفتاء راجع به ماه مبارک رمضان.

 کتابخانه ديجيتالي کامل با بيش از 1000 موضوع.
 بخش ادعيه شامل دعاهاي روزانه )متن، ترجمه و صوت(، 

متن کليه اعمال و آداب ماه رمضان با صوت.
 معرفي بيش از يکصد و پنجاه کتاب با ريزموضوع مرتبط با 

ماه رمضان در بخش کتاب شناسي.
 ليست کاملي از اشعار و قطعات ادبي در رابطه با روزه و 

خودسازي در ماه رمضان.
 بيان مسائل و احکام شرعي مرتبط با ماه رمضان.

 بخش شب قدر شامل مقاالتي در اهميت و منزلت اين شب.
 بخش نوا و نما شامل: پخش اذان، مديحه سرائي،مناجات، 

مرثيه سرائي و سخنراني.
 ،.g گالري متنوعي از تصاوير مرتبط با تولد امام حسن 

شهادت حضرت علي  g.، عيد فطر، شب قدر... .

 نرم افزار

 ضیافت نـور
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 60000 پرسش و پاسخ ديني )در موضوعات متفاوت(.
 100 جلد کتاب پيرامون واليت و امامت.

 امکان جستجوي سريع در متون کتابخانه و بانک سؤاالت.
 امکان چاپ و فيش برداري از کتاب ها.

 امکان جستجوي سريع در فيش هاي تحقيقي و کتاب ها.
 موضوع بندي کامل

تفسير،  و  قرآن  )علوم   ) گروه   15( سؤاالت  بندي  گروه   
خداشناسي و معاد، احکام شرعي و....(.

 محدود کردن نمايش يا جستجو براساس گروه.

 نرم افزار

 پاسخــــگو
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 نرم افزار برگزيده نمايشگاه اطالع رساني علوم اسالمي در 
سال 1383.

 اولين برنامه کاربردي تحقيقاتي در علم رجال.
 فهرست حدود 355 جلد از کتب رجالي شيعه و سني.

 متن کامل 112 جلد کتاب از کتب فرقين.

 مصادر ترجمه حدود 40000 رواي از روات فرقين.

 طبقات روات کتب اربعه حدثي شيعه.

 طريق شيخين )شيخ صدوق و شيخ طوسي( و ارزيابي آن.

 نرم افزار

 کشف الرجال
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 پاسخ به شبهات وهابيت )مجموعه سخنراني استاد قزويني 
از سال 82 تا 89(.

 سلسله مباحث نقد وهابيت )سالم تي وي در سال های 85 

و 86 و 87(.
 سايت وهابيت و اسالم.

پيرامون  مرادزهي  مولوي  و  قزويني  دکتر  مناظره  فيلم   

. h شهادت حضرت زهرا
 مجموعه دروس فقه مقارن استاد قزويني )سال 85 و 86 

و 87(.
 پاسخ به شبهات وهابيت )صفحات وب(.

 مجموعه دروس فقه مقارن استاد قزويني )سال 88 و 89(

 سايت مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر f.)آپديت 

شده به تاريخ 30 / 1 / 90(.
 واليت 89 )مجموعه سخنراني هاي استاد قزويني در شبکه 

جهاني واليت در سال 89(.
از  موضوعي  فهرست  )ارائه  مستقيم  صراط  افزار  نرم   

سخنراني هاي استاد حسيني قزويني(.

نرم افزار مجموعه کامل

 نقـد  وهابیت
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 بيش از 140 عنوان کتاب و مقاله در بخش »کتب و مقاالت«
 مجموعه مناظرات استاد حسيني قزويني در شبکه المستقلة

 بيش از 290 سخنراني از استاد حسيني قزويني از سال 
82 تا 92 در شبکه هاي سالم، واليت و همچنين در مدرسه 

فيضيه )دارالشفاء(، دانشگاه هاي مختلف کشور و ... .
 بانک پرسش و پاسخ با بيش از 330 عنوان سؤال و پاسخ 

به شبهه.
 بيش از 250 عنوان مطلب در بخش يادداشت.

 فتنه وهابيت شامل 140 عنوان مقاله در رابطه با فتاواي 
شنيعه و خاص وهابيت.

 اخبار شيعيان با گرايش ضدوهابيت شامل 3800 عنوان خبر
 متن درس خارج فقه مقارن استاد حسيني قزويني.

 معرفي پايگاه هاي اسالمي با توضيحات مختصري از هرکدام
 معرفي آثار منتشره مؤسسه و محصوالت نرم افزاری )تحت 

ويندوز و موبايل(.
 گالري تصاوير با بيش از 200 تصوير.

 DVD کليه محتويات سايت به صورت آفالين بر روي اين 
قابل دسترس مي باشد  اعم از محتويات کتاب ها صفحات 
HTML و فايل هاي ضميمه )تصوير و PDF و...( و فايل هاي 

سخنراني و کليپ هاي مورد اشاره و تصاوير اسناد.

 نرم افزار

سايت مؤسسه  حقیقاتي
 f حضرت ولي عصــر
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به  قزوینی  اهلل سید محمد حسینی  آیت  آثار   مجموعه 

صورت کتب و مقاالت.
 پاسخ به شبهات به صورت موضوع بندی شده.

حسینی  محمد  سید  دکتر  اهلل  آیت  مناظرات  مجموعه   

قزوینی.
 تمامی برنامه های اجرا شده در شبکه والیت و سالم.

 مجموعه دروس علم رجال و فقه مقارن آیت اهلل سید محمد 

حسینی قزوینی به صورت صوتی.
 تمامی پاور پوینت های ارائه شده در برنامه های شبکه والیت 

توسط آیت اهلل سید محمد حسینی قزوینی.
 آرشیو کلیه برنامه های اجرا شده در شبکه والیت با عنوان 

حبل المتین به صورت تصویری.

 نرم افزار

صحیفه واليت
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 گنجینه اهل بیت b.شامل مجموعه نرم افزارهای تولید 
شده توسط موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر f.پیرامون 
از  یکی  که  محصول  این  b.است.  معصـــوم  چهارده 
جامع ترین مجموعه نرم افـزارهای موجود در بازار پیرامون 
اهــــل بیت b.می باشد در قالب یک بسته بندی بسیار 

نفیس محتوی12 نرم افزار ارائه خواهد شد.

 ارائه محصوالت بصورت بسته بندی

bگنجینه اهل بیت
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 موسسه ولي عصر f.به جهت درخواست هاي مکرر و همچنين نياز 
کاربران، اقدام به دسته بندي و توزيع برنامه هاي شبکه جهاني واليت کرده 
است. تمامي برنامه ها و ويژه برنامه ها تا پايان سال 1392 به صورت صوتی 
و تصويری تهيه و دسته بندی گرديده است. اين آرشيو شامل برنامه هاي 

زير مي باشد:
 حبل المتين )آيت اهلل دکتر سيد محمد حسيني قزويني(

  قضاوت با شما )دکتر حسيني قزويني، استاد ابوالقاسمي و ديگر کارشناسان(
 تريبون آزاد )حج اسالم ابوالقاسمي، يزداني، عباسي و روستايي(

 سراب وهابيت )حج اسالم عباسي و روستايي(
 زمزم احکام )کارشناسي حجت االسالم وحيد پور(

 کانون خانواده )حجت االسالم کرمي(
 پرسمان قرآني )حجت االسالم رضايي اصفهاني(

 پرسمان اعتقادي )حجت االسالم محمدي(
 امت واحده )حجت االسالم مبلغي(

 نگاه دوباره به قرآن )حجت االسالم استاد ملکي(
 ناگفته هاي مسيحيت )حج اسالم عباسي، رضوي و طباطبايي(

 گامي به سوي ظهور )آيات اهلل  نجم الدين طبسي و حجت االسالم کلباسي(
 مائده آسماني )حجت االسالم رباني گلپايگاني(

 خانواده آسماني )استاد شجاعي(
 آئين سالمتي )دکتر ضيائي(

 شمس الضحي )حجت االسالم رفعتي(

  مجموعه نرم افزار های چند رسانه ای

آرشیو برنامه های
شبـکه واليـــت  
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 با پیشرفت روز افزون علم ارتباطات و روی آوردن مخاطبان 
به وسایل قابل حمل مانند تلفن همراه و تبلت و استقبال 
روز افزون کاربران از این وسایل، موسسه تحقیقاتی حضرت 
ولی عصر f.اقدام به ارائه محصوالت خود تحت سیستم 

عامل اندروید نمود.
تحقیـقاتی  موسسه  محصـوالت  تمامی  انــدروید  نسخه 
حضرت ولی عـصر f.در سـایت این موسـسه به نشانی 
مندان  عالقه  عموم  قابل دسترس   www.valiasr-aj.com

خواهد بود.

مجموعه  نرم افزار ها

نسخه اندرويد
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به  کاربران  همه  برای  افزارها  نرم  تهیه  که  جایی  آن  از   
خصوص عالقه مندان خارج از کشور مقدور نمی باشد، این 
موسسه نرم افزار های تولید شده برای ویندوز را به صورت 
تحت وب ارائه می دهد. کاربران محترم می توانند با مراجعه 
به سایت موسسه به این  نرم افزار ها دسترسی داشته باشند.

الزم به ذکر است سعی شده تمامی محتوای این نرم افزارها 
در قالب وب ارائه گردد و تفاوتی با نرم افزارهای ویندوزی 

نداشته باشد.
  Sarallah.valiasr-aj.com ثاراهلل به نشانی 

dorenajaf.valiasr-aj.com در نجف به نشانی 

    ghadeer.valiasr-aj.com غدیر به نشانی 

nahj.valiasr-aj.com نهج البالغه به نشانی 
toos.valiasr-aj.com در حریم طوس به نشانی 

kareym.valiasr-aj.com کریم اهل بیت به نشانی 

 kareymeh.valiasr-aj.comکریمه اهل بیت به نشانی 

 shamim.valiasr-aj.com شمیم گل نرگس به نشانی 

alrasol.valiasr-aj.com  الرسول به نشانی 
pasokhgo.valiasr-aj.com پاسخگو به نشانی 

noor.valiasr-aj.com ضیافت نور به نشانی 

kowsar.valiasr-aj.com درحریم کوثر به نشانی 

مجموعه  نرم افزار ها

نسخه تحت وب

  Sarallah.valiasr-aj.com ثاراهلل به نشانى 

dorenajaf.valiasr-aj.com ُدرّ نجف به نشانى 
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kareym.valiasr-aj.com كريم اهل بيت به نشانى 

toos.valiasr-aj.com در حريم طوس به نشانى 

nahj.valiasr-aj.com نهج البالغه به نشانى 

    ghadeer.valiasr-aj.com غدير به نشانى 
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pasokhgo.valiasr-aj.com پاسخگو به نشانى 

alrasol.valiasr-aj.com  الرسول به نشانى 

 shamim.valiasr-aj.com شميم گل نرگس به نشانى 

 kareymeh.valiasr-aj.comكريمه اهل بيت به نشانى 

noor.valiasr-aj.com ضيافت نور به نشانى 

    kowsar.valiasr-aj.com درحريم كوثر به نشانى 
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پایگاه اطالع رسانی موسسه تحقیقاتی ولی عصر f با هدف 
نشر معارف اهل بیت علیهم السالم و پاسخگویي به شبهات 
دینی به منظور صیانت از اعتقادات شیعی از سال 1380 در 

فضای مجازی راه اندازي شده است.
کتاب،  غالب  در  دینی  و شبهات  پرسش ها  به  پاسخگویي 
مقاله ، پرسش و پاسخ از رسالت هاي اصلي  این پایگاه از آغاز 
تأسیس آن بوده و یكي از اولین موسسات تحقیقاتی بوده که 
در این زمینه، حرکتي جدي را آغاز کرده است و روزانه بالغ بر 

ده ها هزار نفر به آن مراجعه می کنند . 
پایگاه اطالع رسانیموسسه ولی عصر f شامل بخش های 

زیر می باشد: 
 پرسش و پاسخ : بیش از 330 عنوان سؤال و پاسخ به شبهه

 سخنرانی : بیش از 290 سخنراني از استاد حسیني قزویني 

از سال 82 تا 92.

 www.valiasr-aj.com

 معرفی

پايـــگاه اطالع رسانی
مؤسسه  حقیـــــقاتي
 f حضرت ولي عصــر

 یادداشت : بيش از 250 عنوان مطلب. 
اهلل  آیت  مقارن  فقه  دروس  صوت  و  متن   : مقارن  فقه   

حسينی قزوینی.
 فتنه وهابيت : شامل 140 عنوان مقاله در رابطه با فتاواي 

شنيعه و خاص وهابيت.
 اخبار : اخبار شيعيان با گرایش ضدوهابيت شامل 3800 

عنوان خبر.
 گالری تصاویر : بيش از 200 تصویر.

 کتب و مقاالت : بيش از 140 عنوان کتاب و مقاله.

 شبکه سالم : مجموعه سخنرانی های آیت اهلل حسينی 

قزوینی در شبکه سالم.
 طرح پرسش : کاربران سایت قادر به قراردادن پرسش ها و 

شبهات خود در این بخش هستند.
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 موسسه تحقیقاتی ولی عصر f با شرکت در همایش ها 

و جشنواره های مختلف مورد تقدیر قرار گرفته و موفق به 
دریافت لوح و تندیس های گوناگون شده از جلمه:

های  رسانه  جشنواره  نخستین  در  سرآمد  نشان   کسب 

دیجیتال.
در  تندیس  و  افتخار  لوح  دریافت  و  دوم  رتبه  دریافت   

نخستین جشنواره رسانه های علوی بابت نرم افزار درنجف.
 دریافت تندیس از سومین جشنواره بین المللی آخرین 

منجی بابت نرم افزار شمیم گل نرگس.
 دریافت نشان بلورین در ششمین جشــــنواره بین المللی 

رسانه های دیجیتال.

گزیده ای از

افتخـــــارات

39



f موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
معرفی فعالیت ها و تولیدات - )شماره اول / خرداد ماه 1393(




