
یادداشت آیت اهلل صافی گلپایگانی در
 منزلت امیر المومنین)ع(

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم،  متن یادداشت آیت اهلل صافی گلپایگانی به شرح زیر است: در 
میدانی که پیامبر اعظم، عقل کل، خاتم رسل و هادی سبل صّلی  اهلل علیه و آله وسّلم، بر حسب احادیث 
معتبر و مشهور بین  المسلمین، از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم، آن همه تمجیدات و تعریفات 
رسا و پر از معنا فرموده باشد و او را با حق و با قرآن، و حق و قرآن را با او و الزم االتصال و غیر قابل 
افتراق دانسته باشد و گاه فرموده باشد: »َو الَِّذی نَْفِسی بِیِدهِ لَْو اَل أَنْ  تَُقولَ  َطَوائُِف  مِنْ  أَُمّتِی  فِیَک َما َقالَِت 
النََّصاَری فِی ابِْن َمْریَم لَُقْلُت الْیْوَم فِیَک َمَقااًل اَل تَُمُرّ بَِمَلٍ مَِن الُْمْسلِِمیَن إاَِلّ أََخُذوا التَُّراَب مِْن تَْحِت َقَدَمیَک 
لِْلبََرَکةِ .«)۱( و گاهی با زبان معجْز بیان و حقیقت ترجمان، فرموده باشــد: »لَْو أََنّ الْبَْحَر مَِداٌد َو الْغِیاَض 
اٌب َما أَْحَصْوا َفَضائَِلَک یا أَبَا الَْحَسِن .«)۲( یا ارزش یکی از میدان های  أَْقاَلٌم َو اْلِنَْس  ُکتَّاٌب  َو الِْجَنّ ُحَسّ
جهاد آن مجاهد فی سبیل اهلل را در راه اعالی کلمة اهلل و دفاع از حق، افضل از عبادت جّن و انس و یا 
تمام اّمت معرفی کرده باشد، دیگران در مدح و ثناء آن حضرت چه می توانند بگویند؟! و گاهی با زبان 
معجْز بیان و حقیقت ترجمان، فرموده باشــد: »لَْو أََنّ الْبَْحَر مَِداٌد َو الْغِیاَض أَْقاَلٌم َو اْلِنَْس  ُکتَّاٌب  َو الِْجَنّ 
اٌب َما أَْحَصْوا َفَضائَِلَک یا أَبَا الَْحَسِن .«)۲( یا ارزش یکی از میدان های جهاد آن مجاهد فی سبیل اهلل  ُحَسّ
را در راه اعالی کلمة اهلل و دفاع از حق، افضل از عبادت جّن و انس و یا تمام اّمت معرفی کرده باشد.
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به گزارش خبرنگار قرآن و معارف 
خبرگــزاری شبســتان، بنا به نوشــته 
مورخین، در ســیزدهم رجب ســال 
الفیل، حادثــه بس عجیبی  30 عام 
رخ داد کــه هرگز در تاریخ بشــریت 
سابقه نداشــته و بعد از آن نیز تکرار 
نشــده اســت و در این روز حضرت 
علی )ع( در خانه  خدا متولد شدند. 
پــدر آن حضــرت ابوطالــب فرزند 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
)عموی پیامبــر)ص(( و مادرش هم 
فاطمــه دختر اســد بن هاشــم بود. 
بنابراین امام علی)ع( از هر دو طرف 
نیکوی   اخالق  است.  نسب  هاشمی 
وی زبانــزد مردمــان اســت.تا آنجا 
که دشــمنانش که نتوانســته اند بر او 

خرده ای بگیرند، ایــن صفت را عیبی 
برای آن حضرت برشــمرده اند. یاران 
وی در ایــن باره گفته انــد: او همچون 
یکی از ما و در میان ما می زیست.نرم 
خو، و بسیار متواضع و آسان گیر بود و 
با این وجود ما در برابر او مانند اسیری 
بودیم که دستهایش بســته و بر باالی 
سرش شمشیری گرفته بودند و از هیبت 

او هراس داشتیم.لذا در این خصوص با 
»حجت االسالم و المسلمین »سیدرضا 
مودب« مدیر گروه علوم قرآن و حدیث 
دانشــگاه قم گفت و گویی انجام دادیم 
که مشروح آن در ادامه تقدیم حضورتان 
می شــود. چگونه می توان  شخصیت 
و ویژگی هــای حضرت علــی )ع( را 
تعریــف کرد؟ اولیــن ویژگی حضرت 

علــی )ع( مجاهدت  و کوشــش های 
فراوان وی در راســتای حفظ و گسترش 
دین مبین اســالم اســت. مقام معظم 
رهبری در این بــاره فرمودند: فداکاری 
هایی کــه امیرالمومنین )ع( برای حفظ 
دین مبین اســالم، جان پیامبر، شــرف 
و عظمــت امت اســالمی انجام دادند 
از جمله جهادهای فوق طاقت بشــری  

محسوب می شود.

جهاد و فداکار های حضرت علی)ع( برای اسالم فوق طاقت بشری است

نهج البالغه در تبیین ضرورت وجود حجت الهی بر این مســئله 
استمرار خالفت الهی در زمین تکیه کرده اند و در بیانی مفصل می 
فرمایند: آری! زمین هیچگاه از حجت الهی که برای خدا با برهان 
روشن قیام کند، خالی نیست این حجت یا آشکار و شناخته شده 
اســت یا بیمناک و پنهان تا حجت خدا باطل نشود، به خدا قسم 
تعداد این حجج اندک اســت اما نزد خدا بزرگ مقدارند و خدا به 
وسیله آنها نشــانه های خود را نگاه می دارد آنها دعوت کنندگان 
مردم به دین خدا هستند  ... آه چقدر من مشتاق دیدارشان هستند.

به گــزارش خبرنگار گروه غدیــر و مهدویت خبرگزاری 
شبستان، به مناسبت فرا رسیدن 13 رجب، سالروز والدت 
باســعادت امیرمومنان امام علی)ع( و به منظور بررســی 
مهدویت و انتظار در آموزه های نخســتین امام شیعیان)ع( 
با حجت االســالم »جواد نصرالله پــور«، معاون مجمع 
راهبردی اندیشــه  مهدویت و کارشناس مهدوی گفتگویی 
ترتیــب داده ایم که در ادامه مشــروح آن تقدیم حضورتان 
می شــود: حجت االســالم نصرالله با بیان اینکه سیمای 
کلی حضرت مهدی)عــج( در بیانات امیرالمومنین)ع( در 
مطالبی زیبا، پرجاذبه، نویدبخش و تحرک آفرین بیان شده 
است، اظهار کرد: نکته قابل تامل آنکه در زمانه ای که ظلم 
و ســتم و بی عدالتی و اخالق ستیزی بیداد می کرد و آینده 
بشر روز به روز تاریک تر می شد و ناامیدی بر مردم حاکم 
بود، امیرالمومنین)ع( با مهدویت، از آینده روشــن بشر و 
اخالق و عدالت ســخن گفته اند. معاون مجمع راهبردی 
اندیشــه  مهدویت ادامــه داد: مهدویت، اســتمرار جریان 
خالفت الهی در زمین است از این رو امیرالمومنین)ع( در 

آینده روشن جهان در کالم امیر)ع(؛ از رفاه و آسایش اقتصادی تا
 عدالتی که بشریت طعمش را می چشد
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به گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد 
خبرگزاری شبســتان، کانــون فرهنگی هنــری »حضرت 
خدیجه کبری سالم الله علیها« در سال های اخیر با همت 
بچه های مســجد و همکاری و همراهی مســتمر خیران 
برنامه تلویزیونی »سمت خدا« مجری طرح های مومنانه 
همچــون توزیع گوشــت قربانی میان محرومــان و اعزام 
زائراولی ها به عتبات مقدسه در ایران و عراق بوده است. از 
جدیدترین طرح های این کانون مسجدی طرح »فرزندان 
غدیر« به منظور کمک به درمــان ناباروری زوج های کم 
بضاعــت و بی بضاعت اســت. اعالم فراخــوان دریافت 
کمک های مردمی این طرح در آستانه 13 رجب، سالروز 
والدت باســعادت امیرالمومنین امــام علی)ع( فرصتی را 
فراهم آورد تا درباره این طرح و جزئیاتش با حجت االسالم 
والمســلمین »زهیر ثباتی مقدم«، مدیر موسســه و کانون 
»حضرت خدیجه ســالم الله علیها« گفت وگویی ترتیب 
دهیم که در ادامه مشــروح آن تقدیم حضورتان می شود: 
حجت االسالم والمسلمین »زهیر ثباتی مقدم« در گفتگو 
با خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد خبرگزاری 
شبستان با اشــاره به اجرای طرح »فرزندان غدیر«، اظهار 
کــرد: این طرح از عید غدیر گذشــته در برنامه تلویزیونی 
»سمت خدا« معرفی و همزمان با ایام محرم حسینی و در 
شب منتسب به شیرخواره کربال، حضرت علی اصغر)ع( 
برای کمک به زوج های نابارور ثبت شد. وی درباره چرایی 
ورود بــه این موضوع برای اعطای کمک های خیرانه، بیان 
کرد: حرکت کشــور به سمت پیری و تاکیدات جدی مقام 
معظم رهبری درباره این تهدید در 15 سال گذشته، آسیب 
های اجتماعی که در پی نابــاروری بر خانواده ها تحمیل 

می شود.

ازدیاد محبان امیرالمومنین)ع( در 
طرح »فرزندان غدیر«

به گزارش خبرنگار گروه قرآن و معارف خبرگزاری شبســتان، حجت االسالم 
والمسلمین »محمدحسن شــفیعی شاهرودی« در نشست تخصصی » در رواق 
میقات«  که ششم اسفند به صورت مجازی برگزار شد با اشاره به ویژگی های امام 
علی )ع( در قرآن بر اســاس کتاب الغدیر گفت: مرحومه عالمه امینی در کتاب 
غدیر حدود 30 آیه را در خصوص حضرت علی )ع( بیان کرده اســت و در یازده 
جلــد از کتاب های وی آمده البته روایــت هم کرده اند که 300 آیه در خصوص 
حضــرت علی )ع( در قرآن وجود دارد. مدیر موسســه میراث نبوت با اشــاره به 
والدت حضرت علی )ع( در خانه کعبه گفت: خانه کعبه مانند صدفی شــکافته 
شــد و مادر حضرت علی )ع( وارد خانه کعبه شــد که پس از ســه روز گوهری 
مثل حضرت علی )ع( از درون خانه کعبه بیرون آمد. وی با اشــاره به آیات قرآن 
کریم درباره حضرت علی )ع( گفت: آیــه تبلیغ، آیه اکمال، آیه عذاب واقعه، آیه 
شــرح صدر، شراع نفس، آیه 18 سوره ســجده، آیه 62 سوره انفال، آیه 23 سوره 
احزاب، آیه والیت، آیه 19 سوره توبه، آیه 21 سوره جاسیه، آیه 7 سوره بینه، آیه 16 
ســوره والعصر، آیه صراط و آیه مودت آیاتی هستند که در قرآن کریم در خصوص 
حضرت علی )ع( و فضایل ایشــان از ســوی خداوند نازل شــده است. حجت 
االسالم والمســلمین شفیعی شاهرودی تصریح کرد: طبق آیه 15 سوره توبه باید 
بگوییم کارهای فرهنگی در مسیر احیای امر والیت بر هر کار عمرانی تقدم دارد 
و در اولویت اســت. وی بــا بیان اینکه از آیات مطرح شــده در قرآن کریم که به 
فضایل حضرت علی )ع( پرداخته انــد، می توان حکمت والدت حضرت علی 
)ع( در خانه کعبه را فهمید. خداوند خواســت به ما بفهماند که والدت حضرت 
علی )ع( که از دل و نهان کعبه بیرون آمده نهان و باطن و روح و اصول تمام اصول 
دین اســت. مدیر موسســه میراث نبوت تاکید کرد: والیت روح انســان و اسالم 
اســت و اگر انسان بخواهد اندیشه، نسل و عمرش از تمام زوایا برکت پیدا کند و 
در دنیا و آخرت مفید و ثمربخش باشــد، تنها راه حرکت کردن در مســیر والیت 
حضرت علی )ع( است. دین او به هر سه بخش اصول و آداب محتوا یابد باید در 
مســیر والیت حضرت علی )ع( گام بردارد. حجت االسالم والمسلمین شفیعی 
شــاهرودی، مودت، والیت و اطاعت از اولی االمر و اهل بیت )ع( را از راه های 
رســتگاری انســان برشــمرد و گفت: خداوند در آیه اطاعت و والیت، والیت را 

2استمرار توحید و نبوت می داند.

تنها راه حرکت کردن در مسیر والیت 
حضرت علی )ع( است
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به گزارش خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان؛ جایگاه حضرت علی علیه السالم و 
فضیلت و بزرگی ایشان بر کسی پوشیده نیست ماه رجب، ماه والدت امام اول شیعیان 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم اســت. آشنایی با فضیلت ها جایگاه واالی 
ایشان امری واجب است. از اینرو گفتگویی تفصیلی با حجت االسالم و المسلمین 
هادی اسالمی مدرس دانشــگاه تهران و اســتاد حوزه علمیه انجام شده است که از 
نظرتان می گذرد: به عنوان اولین ســوال در خصوص شــخصیت و جایگاه امام اول 
شیعیان توضیحاتی بفرمایید: عرض سالم و ادب و احترام دارم؛ والدت امیرالمومنین 
علی علیه الســالم را تبریک عرض میکنم.شخصیت حضرت امیر مؤمنان علی علیه 
الســالم که پرورش یافته دامن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و جانشــین بر حق او 

است، شخصیتی بی نظیر و بی بدیل است.

به گزارش خبرنــگار گروه قرآن و معارف خبرگزاری شبســتان، حجت االســالم 
والمسلمین »سید مسعود پورسیدآقایی« در نشست تخصصی »در رواق میقات« که 
امروز شش اسفند به صورت آنالین برگزار شد درباره اصل ظهور عصر تحقق والیت 
علوی نکاتی را بیان کرد. مسئول موسسه آینده روشن در تعریف والیت گفت: والیت 
یعنی حاکمیت انســان معصوم بر فکر و قلب و زندگی انســان و والیت علوی یعنی 
کســی که حاکمیت حضرت علی )ع( را می پذیرد. اصل ظهور و اصل تحقق ظهور 
چنین والیتی اســت. وی افزود: توسعه و گسترش والیت علوی در مقیاس جهانی و 
در دنیا باید محقق شود. حجت االسالم والمسلمین پورسیدآقایی تاکید کرد: اهداف 
امام زمان همان اهداف امیرالمومنین است و شان امام زمان همان شان حضرت علی 
)ع( است؛ بنابراین روش و شیوه حکومت داری امام زمان )عج( نیز برگرفته از روش 

و شیوه حکومت داری حضرت علی )ع( است.

بــه گزارش خبرنگار قــرآن  و معارف خبرگزاری شبســتان؛ جایگاه حضرت علی 
علیه الســالم و فضیلت و بزرگی ایشان بر کسی پوشیده نیست ماه رجب، ماه والدت 
امام اول شــیعیان حضرت امیرالمومنین علی علیه الســالم است. آشنایی با فضیلت 
ها جایگاه واالی ایشــان امری واجب اســت. از اینرو گفتگویی تفصیلی با حجت 
االسالم و المسلمین هادی اسالمی مدرس دانشگاه تهران و استاد حوزه علمیه انجام 
شده اســت که از نظرتان می گذرد: چرا سالروز والدت »امام علی )ع(« را روز پدر 
ة ؛ من و علی، پدران  مَّ

ُ
َبَوا هِذِه اال

َ
َنا َو َعِلیٌّ أ

َ
نامیده اند؟ رســول خدا )ص( فرمودند: أ

این امت هستیم. )بحار االنوار ج16ص95( این حدیث بیانگر این مهم است که پدر 
معنوی امت پیامبر اکرم )ص( امام علی )ع( اســت و بر اســاس این حدیث سالروز 
والدت امام اول شــیعیان را روز پدر نامگذاری کردند. در روایت دیگری نیز رســول 
ه علیه و آله فرمودند: حّق علّي علی المســلمین کحّق الوالد علی ولده. 

َّ
ی الل

ّ
خدا صل

)امالي الطوسي 1/ 344( پیامبر خدا )ص( فرمود: حّق علی بر عهده مسلمانان مانند 
حّق  پدر بر فرزند است.

نظر شیعه و سنی در مورد کیفیت والدت حضرت علی)ع(

والیت امیرالمومنین )ع(توسط امام زمان )عج( گسترده و بسط داده می شود

راز والدت حضرت علی)ع( در خانه کعبه
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به گزارش خبرنگار گروه قرآن و معارف 
خبرگــزاری شبســتان، حجت االســالم 
در  جبــاری«  »محمدرضا  والمســلمین 
نشســت تخصصــی »در رواق میقات« 
امروز 6 اســفند به صورت آنالین برگزار 
شــد با اشــاره به نکات تاریخی و روایی 
کعبــه  در  )ع(  علــی  حضــرت  والدت 
گفت: اکثــر قریب به اتفاق منابع شــیعه 
ســال والدت امام علی )ع( را سی ام عام 
الفیل ذکر کــرده اند. مدیر گــروه تاریخ 
خمینی  امام  پژوهشــی  آموزشی  موسسه 
)ره( افزود: با توجه به اعتبار خدمت منابع 
و کثرت آنها تردیــدی در این تاریخ باقی 
نمی مانــد. همچنیــن در منابع متعددی 
ســن امام علی )ع( را 63 سال ذکر کرده 
اند و بیان داشــته اند که امیرالمومنین در 
سن 63 سالگی و در سال چهارم هجری 
به شهادت رسیدند. بنا بر محاسبه ای که 

در این ارتباط انجام می شود، سالروز 
والدت امام علی )ع( 10 ســال قبل از 
بعثت بوده است. وی خاطرنشان کرد: 
امیرالمومنین )ع( در 10 سالگی ایمان 
آورد و روایــات متعــددی در این باره 
وجود دارد از آن جمله که امام ســجاد 
)ع( بر والدت امام علی )ع( در سی ام 
عام الفیل تاکید دارند و اینکه حضرت 
در 10 ســالگی به دین اســالم ایمان 
آورده اند. حجت االسالم والمسلمین 
جباری با اشاره به روایات معتبر و منابع 
معتبر شــیعی در خصوص  ســالروز 
والدت امام علــی )ع( گفت: در جلد 
ششم کتاب الغدیر که به مناسبت ذکر 
یکی از غدیریه ها پرداخته شده است، 
روایات قاطعانه ای در خصوص محل 
والدت حضــرت علی )ع( ذکر شــده 
اســت و با قطعیت تاکید شــده است 

که خانــه کعبه محــل والدت حضرت علی 
)ع( است. وی تصریح کرد: در اخبار متواتر 
آمده است که فاطمه بنت اسد حضرت علی 
)ع( را در کعبه به دنیا آورد. مدیر گروه تاریخ 
موسسه آموزشــی پژوهشی امام خمینی )ره( 
تصریح کرد: زبیریان معارض حضرت علی 
)ع( سعی می کردند فضیلت والدت حضرت 
در خانــه کعبه را از حضرت علی )ع( بگیرند 
و به دیگری نســبت دهنــد؛ بنابراین مدعی 
بودند که پســرعموی زبیر مولود کعبه است.

وهابیون فضایل امام علی )ع( را انکار می کنند
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بــه گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های 
مساجد خبرگزاری شبستان، در سلسله گزارش های 
»همنامــان نور« مســاجدی که همنــام حضرات 
معصومیــن )ع( و بــزرگان دین هســتند، معرفی 
می شــوند، تا از این طریق دریابیم آن مســاجد در 
پرتوی ارتباط با آن معصوم )ع( در طول ســال چه 
فعالیت هایی را انجام می دهند و منشــا چه برکاتی 
هســتند. در این گزارش به مناســبت فرا رســیدن 
ســالروز والدت امیرالمومنین علــی)ع( به معرفی 

کانون فرهنگی هنری و مســجدی فعــال به نام آن امام همــام می پردازیم. 
کانــون فرهنگی هنری »راهیان قدس« مســجد امام علــی ابن ابیطالب)ع( 
دولــت آباد کرج افتخار تالش صادقانه و مخلصانه در جهت اعتالی فرهنگ 
دینی را دارد. این کانون با رویکرد قرآنی فعالیت خود را از ســال 1387 آغاز 
نموده اســت. تمام ســعی این کانون فرهنگی هنری تالش در جهت ارتقای 
باورهای دینی و فعالیت هــای فرهنگی، مذهبی و جذب نوجوانان و جوانان 
بــه خانه های خــدا و کارآفرینی با برگزاری کالس های مختلف پرورشــی 
و هنری آموزشــی اســت. این کانون فرهنگی هنری در سال های گذشته به 
عنوان کانون برتر شــناخته شده و فعالیت های گسترده آن در طول سال های 
گذشته موجب شده اســت که به عنوان یکی از سپرهای دفاعی نظام مقدس 
والیی در مقابل تهاجم فرهنگی در اســتان البرز محســوب شود و مسجدی 
اثرگذار در این منطقه باشد، که در قالب برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی 
توانمند عمل می کند. »محســن خدابنده«، در گفت و گو یا خبرنگار گروه 
مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان با اشاره به برنامه هایی که در 
کانون راهیان قدس مسجد امام علی بن ابیطالب)ع( برگزار می شود، گفت: 
»نذر کتاب«،یکی از طرح هایی اســت که در ر اســتای ترویج کتابخوانی 
به عنوان نیاز فرهنگی امروز کشــور در این کانون مورد توجه اســت. مدتی 
اســت که کتاب از ســبد کاالی فرهنگی ایرانی ها کنار گذاشته شده است.

حضور اثرگذار بچه های مسجد »امام علی بن ابیطالب)ع(« در جبهه مقابله با تهاجم فرهنگی
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بــه گــزارش خبرنگار قــرآن و معارف 
»علی  آیت اللــه  شبســتان،  خبرگــزاری 
نظری منفرد« شــامگاه سه شنبه 5 اسفند 
به مناســبت ماه رجب و در آستانه والدت 
حضــرت امیرمومنــان امــام علــی)ع( 
در مســجد دانشــگاه امام صادق)ع( به 
ســخنرانی پرداخته و گفــت: همه علوم 
برمی گردد  علــی)ع(  امام  امیرمومنان  به 
ایشــان باب علم پیامبر)ص( بودند. وی 
افــزود: مرحوم مالصدار در جلد ششــم 
اسفار وقتی درباره عینیت صفات با ذات 
خدا صحبت می کند به خطبه امیرمومنان 
امام علی)ع( اشاره دارد. امیرمومنان امام 
علی)ع( در علوم عقلی و نقلی باب مدینه 
علم رسول خدا)ص( هستند. استاد درس 
خــارج فقه حوزه علمیه قم بــا بیان اینکه 
امروز در دنیا رســم اســت که روی این 
واژه مانور می دهنــد که باید مردم در رای 
دادن یعنی دموکراســی آزاد باشند، عنوان 
کرد: در کشــور ما هم رای می دهند حتی 
رهبری توسط مجلس خبرگان که به وسیله 
مردم انتخاب شــدند انتخاب می شود اما 
خالفت و جانشــینی رسول خدا)ص( با 
بیعت و رای درست نمی شــود. آیت الله 
نظری منفرد ادامــه داد: امامت در کتاب 
و ســنت یــک منصــب الهی اســت و 
مردم نمی تواننــد آنها را انتخــاب کنند.

حجت االســالم»رجب نعمتی قرا« در گفتگو 
با خبرنگار خبرگزاری شبســتان از ســاری ضمن 
تبریک به مناســبت والدت با ســعادت حضرت 
امیرالمومنین علی)علیه السالم( و روز پدر به شیوع 
کرونا و تاکید کادر درمان و پزشکان برای رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی مورد تایید ستادمقابله با 
کرونا با هدف جلوگیری از ورود به پیک چهارم یا 
همان اوج گیری مجــدد این ویروس ناخوانده در 
استان مازندران اشاره کرد و گفت: امسال با توجه 
بــه حضور این مهمان ناخوانده بســیاری فعالیت 
های مســجدی اعضــای کانون هــای فرهنگی 
هنری مساجد اســتان به صورت نیمه حضوری و 
عمدتا مجازی درحال پیگیری اســت. سرپرست 
ستادهماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
مازنــدران با بیان اینکه کرونا موجب شــده برنامه 

های مناســبتی  مســاجد همانند گرامیداشــت 
والدت هــای ائمه معصومین)علیهم الســالم( 
به ویژه امام اول شــیعیان حضرت علی)ع( را به 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سوق داد، 
افزود: جشن های متناسب با روز پدر به صورت 
مجازی و درقالب راه اندازی پویش های متعدد 
همانند »بوســیدن دست پدر«، »تجلیل ازپدران 
شهدا«، »دلنوشته به پدران آسمانی« و... در حال 

برگزاری است.

با والدت امیرمومنان)ع( 
باب های خیر و رحمت الهی 
به روی امت اسالم گشوده شد

۳۴ کانون فرهنگی هنری مساجد استان فارس به 
نام و القاب حضرت علی )ع( مزین هستند

مازندران۲۳کانون فرهنگی 
هنری و ۸۵مسجد به نام امام 

علی)ع(دارد+نشانی

نشریه الکترونیکی شبستان. شماره 683. دوشنبه 11 اسفند ماه 1399
www.shabestan.ir

حجت االســالم »حســین امیدی«، ضمــن تبریک فرارســیدن ایام میــالد حضرت علی 
)ع( در گفــت و گــو بــا خبرنگار خبرگــزاری شبســتان در شــیراز، گفــت: در مجموع 77 
باب مســجد اســتان که به نام و یا القــاب مبارک علوی مزین هســتند، میزبــان کانون های 
مســاجد هســتند. مدیر ســتاد هماهنگــی کانون های مســاجد فــارس افــزود: 34 کانون 
فرهنگی هنری مســاجد اســتان فــارس به نــام و القاب حضــرت علی )ع( مزین هســتند.
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