
 

 

 

 فروردین: شهادت امام هادی )علیه السالم( 81چهارشنبه 

 واهر ایشان بنت الهدی توسط بعثی هافروردین: شهادت آیت اهلل محمد باقر صدر و خ 81پنج شنبه 

روز هنر انقالب اسالمی )شهادت سید مرتضی آوینی(  –فروردین: روز ملی فناوری هسته ای  02جمعه 

 اربعین درگذشت مرحوم فرج اهلل سلحشور  و

 

 مب

 

https://telegram.me/morteza-avini 

 

 

 

معارف اسالمی، شعر و سبک، احادیث 
موضوعی، عکس، صوت، فیلم و کلیپ، 

در زمینه های دفاع کتابخانه، آموزش و... 

، همه  مقدس، انقالب اسالمی و والیت فقیه

در سایت بزرگ فرهنگی مذهبی شهید آوینی                
aviny.com                     

 : آوینی معرفی سایت

 ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

https://telegram.me/montazeran_95 

zoohor.blog.ir-www.montazeran 

 
Telegram blog 

 در مدتی که در عبدل آباد زندگی می کنید مردم عبدل آباد را چگونه دیدید؟ 

 وبا رفتم تبلیغ برای مختلفی جاهای به هم نآ از وقبل بادمآ درعبدلاست که  سال سه به قریب بنده

 عبدل مردم خونگرمی مویبایدبگ تعارف بدون ولی روشدم، روبه مختلفی وخلقیات ورسومات دابآ

 .است ستودنی واقعا ننوازیشا ومهمان بادآ

 است؟ اندازه چه فرهنگی امور در جوانها بخصوص آباد عبدل مردم مشارکت 

 چه شهادت درشب مردم اقشارمختلف که دیدن همه و گذاشتیم سر پشت رو فاطمیه ایام بوخ

 نظیره. کم که بادمآ عبدل های محرم داشتن، حضوری

 شود؟ می اجرا مسجد در هایی برنامه چه حاضر حال در 

 و میلک ی ادعیه برگزاری مختصر، وتفسیر ترجمه همراه به کریم نازقرآ صفحه یک قرائت هرشب

 مهمترینازالبالغه  نهج پایگاه تشکیلومذهبی و  ملی مناسبتهای برگزاری یس، لآ زیارت و توسل

 .مسجداست های برنامه

 ؟سنگر محله چیست نامه هفته به راجع ظرتانن 

 راستا یندر هم حتما هم نشریه این است، رسانی واطالع اتتبلیغ بحث دنیا در اول حرف امروزه

 .میگیرم نیک فال به رو امر این هم وبنده خواهدکرد فعالیت

 ها؟ جوان به توصیه یک پایان ودر 

 باشید. موفق ...است بریمپیغ ی شیوه بودن پاک درجوانی

 

 با روحانی مسجد مصاحبه

 «حجت االسالم و المسلمین صاحبی» 

 ی

 گپ و گفت

 

 پایگاه نهج البالغه از مسجد چه خرب؟
 تفسیر و شرح یک حکمت از نهج البالغه

 توسط روحانی مسجد حجت االسالم و المسلمین صاحبی

 یکشنبه شب ها، مسجد حاج احمد

https://telegram.me/montazeran_95
http://www.montazeran-zoohor.blog.ir/

