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منتخب هفته

 آیــت اهلل ســید موســی شــبیری زنجانــی از
ــه ــرف ب ــن تش ــیعیان ضم ــد ش ــع تقلی  مراج
 زیــارت حــرم حضــرت معصومــه ســام اهلل
ــر ســر مــزار علمــای مدفــون در حــرم  علیهــا، ب
مطهــر حاضــر شــد و فاتحــه قرائــت کــرد

ــی ــبیری زنجان ــت اهلل ش ــرف آی  تش
حضــرت حــرم  زیــارت                              بــه 

علیهــا اهلل  ســام  معصومــه 

وزیر کشور با آیت اهلل سعیدی دیدار و گفت وگو کرد

مبلغان و خادمان فعال در عرصه حجاب و عفاف تجلیل شدند

چهلم شهید حسن مختارزاده در حرم مطهر برگزار شد

از  بانـوی کرامـت  امنیـت حـرم مطهـر  تأمیـن  اینکـه  بیـان  بـا  وزیـر کشـور 
دغدغه هـای مـا اسـت، گفـت: دشـمن بعـد از ماجـرای حـرم شـاهچراغ بـرای 
قـم و مشـهد هـم برنامه داشـت کـه با تالش هـای صـورت گرفته تا کنـون این 

امنیـت تأمیـن شـده اسـت و از ایـن بـه بعـد هـم خواهد شـد.

همایـش »رسـالت فاطمـی« با هدف تجلیـل از مبلغان و خادمـان فعال در عرصه 
حجـاب و عفـاف بـا حضور ۲۰۰ نفر از بانوان در شبسـتان حضرت زهرا سـالم 

اهلل علیهـا آسـتان مقدس بانوی کرامت برگزار شـد.

مراسـم چهلمیـن روز شـهادت، شـهید حسـن مختـارزاده بـا سـخنرانی آیت اهلل 
امـام  شبسـتان  در  حیـدرزاده  مهـدی  مداحـی  و  میرباقـری  سـیدمحمدمهدی 

خمینـی)ره( حـرم مطهـر بانـوی کرامـت برگـزار شـد.

هفته ای که گذشت

به  متعلق  خطی  نسخه  اهدای 
۹۵۶ قمری به کتابخانه فاطمی

تشرف روس های تازه مسلمان 
به زیارت بانوی کرامت

دیدار جمعی از نوجوانان قرآنی 
استان قم با آیت اهلل سعیدی



چهلم شهید حسن مختارزاده در حرم حضرت معصومه )س( برگزار شد
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت، طلبه بسیجی حسن مختارزاده در شبستان امام خمینی)ره( حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( برگزار شد و در این مراسم اقشار مختلف مردم 

شهر قم در کنار زائران حرم مطهر حضور داشتند و به خانواده این شهید ارادت خود را نشان دادند.
این مراسم با سخنرانی آیت اهلل سید محمدمهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری و مداحی مهدی حیدرزاده برگزار شده است.

حرم  مطهر در هفته ای که گذشت
دیدار جمعی از نوجوانان قرآنی استان قم با آیت اهلل سعیدی

با  هفتگی  دیدارهای  ادامه  در  سعیدی  سیدمحمد  اهلل  آیت 
نوجوانان و دانش آموزان در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت با جمعی از دانش آموزان برتر قرآنی 

استان قم دیدار کرد.
وی با بیان اینکه چهره های قرآنی وظیفه سنگین تری نسبت به سایر افراد دارند، اظهار کرد: قرآن همانطور 
که برای قاریان و حافظان افتخار است برای آنها به همان اندازه مسئولیت می آورد از این رو باید خود را 

نسبت به قرائت قرآن و عمل به احکام و راه های هدایتی که در آن وجود دارد مکلف بدانیم.
اینکه در روایات نقل شده است که فضه خادمه بعد از شهادت  بیان  با  بانوی کرامت  تولیت حرم مطه 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها جز با کلمات قرآن سخن نمی گفت، افزود: ما هم باید ارتباط خود را با قرآن 
افزایش دهیم و از اهل بیت علیهم السالم و رفتارهای مورد پسند آنان الگو بگیریم و قرآن را در زندگی 

جاری و ساری کنیم.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت نوجوانان در برنامه های مختلف مذهبی و انقالبی استفاده شود، گفت: 
این برای ما افتخار است که حضور نوجوانان را در عرصه های مذهبی و انقالبی شاهد باشیم و این حضور 

باید پر رنگ تر شود.
همچنین در ابتدای این دیدار دانش آموزان نیز به بیان دیدگاه ها، دغدغه ها و پیشنهادات خود در حضور 

آیت اهلل سعیدی پرداختند.

وزیر کشور با آیت اهلل سعیدی دیدار و گفت وگو کرد
وزیر کشور با بیان اینکه تأمین امنیت حرم مطهر بانوی کرامت از دغدغه های 
ما است، گفت: دشمن بعد از ماجرای حرم شاهچراغ برای قم و مشهد هم 
برنامه داشت که با تالش های صورت گرفته تا کنون این امنیت تأمین شده 

است و از این به بعد هم خواهد شد.
احمد وحیدی وزیر کشور در دیدار با آیت اهلل سیدمحمد سعید تولیت حرم 
مطهر بانوی کرامت که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد با 
بیان اینکه استان قم برای ما بسیار مهم است، گفت: قم مرکز و خاستگاه انقالب 
است و اهتمام دولت بر این است که آسیب های اجتماعی در این شهر یا نباشد 

و یا در کمترین حد خود باشد.
وی با بیان اینکه تأمین امنیت حرم مطهر بانوی کرامت نیز از دغدغه های ما 
است، گفت: دشمن بعد از ماجرای حرم شاهچراغ برای قم و مشهد هم برنامه 
داشت که با تالش های صورت گرفته تا کنون این امنیت تأمین شده است و از 

این به بعد هم خواهد شد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه ما می خواهیم با یکپارچگی همه اقوام و گروه 
ها ایران را به جلو ببریم، گفت: دشمن از تفرقه ها و جدایی ها سوء استفاده می 
کند و تالش می کند که یأس و نا امیدی را در کشور رواج دهد ولی ما برعکس 
دشمن به دنبال این هستیم که یک جامعه پر نشاط، امیدوار و رو به جلو را داشته 

باشیم.
وی با اشاره به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب که فرمودند گمان نگنید 
دشمن شکست خورده است، افزود: دشمن روی از بین رفتن وحدت و همبستگی 
ما حساب باز کرده به ویژه در قم که نبض انقالب در آن می تپد و ما امیدواریم با 
نقش آفرینی مراجع و علما بتوانیم به اهداف خود برسیم و دشمن را مأیوس کنیم.

اهدای نسخه خطی متعلق به ۹۵۶ قمری به کتابخانه فاطمی
رئیس اداره کتابخانه فاطمی از اهدای ۶ نسخه کتاب خطی به کتابخانه فاطمی خبر داد و گفت: 
این نسخ به همراه بیش از هزار و 200 نسخه کتاب چاپی توسط یکی از علما به این کتابخانه 

اهدا شده است.
محمد عباسی یزدی در گفت و گویی از اهدای ۶ نسخه کتاب خطی، ۲ جلد قرآن کریم و هزار و 
۲۶۷ جلد کتاب چاپی به کتابخانه آستان مقدس فاطمی توسط حجت االسالم علیرضا اهلی شیرازی 

خبر داد.
وی با بیان اینکه این عالم دینی کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه فاطمی اهدا کرده است، گفت: 

دو نسخه از نسخ خطی اهدایی متعلق به ۹۵۶ و ۱۰۶۳ قمری است که بسیار ارزشمند است.
رئیس اداره کتابخانه فاطمی ادامه داد: برخی از نسخ خطی اهدایی نیز نیاز به مرمت و صحافی 
داشته است که در کارگاه مرمت نسخ خطی حرم مطهر بانوی کرامت توسط استاد اسماعیلی مرمت 

شده است.
آستان  کتابخانه  از مرمت و صحافی در گنجینه نسخ خطی  اهدایی پس  افزود: نسخ خطی  وی 

مقدس نگهداری می شود که در این گنجینه بالغ بر هزار و ۹۲۳ کتاب خطی وجود دارد.

ادامه دیدارهای  بانوی کرامت در  تولیت حرم مطهر 
هفتگی با نوجوانان در دیدار جمعی از دانش آموزان 
برای  که  همانطور  قرآن  گفت:  قم  استان  قرآنی  برتر 
قاریان و حافظان افتخار است برای آنها به همان اندازه 
به  نسبت  را  باید خود  رو  این  از  آورد  مسئولیت می 
قرائت قرآن و عمل به احکام و راه های هدایتی که در 

آن وجود دارد مکلف بدانیم.

زیارت قبور علمای مدفون در رواق باالسر توسط بانوان زائرچهلم شهید حسن مختارزاده در حرم حضرت معصومه )س(وزیر کشور در دیدار با آیت اهلل سیدمحمد سعیدی تولیت حرم مطهرآغاز پیوند آسمانی ۱۰۰ زوج جوان در حرم حضرت معصومه)س(

تشرف روس های تازه مسلمان به زیارت بانوی کرامت
یگ گروه از مسلمانان روسیه که برخی از آن ها به تازگی به اسالم گرویده بودند به زیارت 

مرقد مطهر بانوی کرامت مشرف و با شخصیت و جایگاه ایشان آشنا شدند.
به همت اداره امور بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت ۹ نفر از کشور روسیه که دو نفر از آنها به تازگی 

مسلمان شده بودند به زیارت حضرت معصومه سالم اهلل علیها مشرف شدند.
زیارت ضریح مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها در شبستان حضرت زهرا سالم اهلل علیها و قرائت 
زیارت نامه و نماز از دیگر برنامه های این گروه روسی در حرم مطهر کریمه اهل بیت سالم اهلل علیها بود.

تصاویر برگزیده

مبلغان و خادمان فعال در عرصه حجاب و عفاف تجلیل شدند
در  فعال  خادمان  و  مبلغان  از  تجلیل  هدف  با  فاطمی«  »رسالت  همایش 
عرصه حجاب و عفاف با حضور 200 نفر از بانوان در شبستان حضرت زهرا 

سالم اهلل علیها آستان مقدس بانوی کرامت برگزار شد.
خانم الهی پور، استاد جامعه الزهرا سالم اهلل علیها در این مراسم با اشاره به جایگاه 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها به عنوان تنها بانویی که در میان معصومین علیه السالم 
حضور دارند، تصریح کرد: مقام عصمت و جایگاه تربیتی حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
به شیوه ای است که این بانو نه تنها مربی اهل بیت علیه السالم بلکه راهبر و راهور 

اهل بیت علیه السالم نیز هستند.
بیان اینکه حضرت زهرا سالم اهلل علیها یگانه راه رسیدن به خداوند  با  الهی پور 
و  یکتا  یگانه،  آن  آیات  که  کریم  قرآن  در  است  تنها سوره ای  کوثر  هستند و سوره 
بدون تکرار هستند، افزود: این امر نشان می دهد که تنها راه رستگاری تمسک به سیره 

حضرت زهرا سالم اهلل علیها است.
استاد حوزه علمیه خواهران افزود: بانوان ما باید برای بسترسازی امر فرج و حفظ 
دستاورهای انقالب مانند حضرت زینب و حضرت معصومه سالم اهلل علیهما زینب و 
معصومه شوند؛ زیرا جامعه ما به زینب و معصومه های فاطمی مرام و فاطمه سرشت 

که الگوی آن ها حضرت زهرا سالم اهلل علیها است نیازمند است.
الزم به ذکر است، مولودی خوانی خانم خودکار و اهدای هدایایی به بیش از ۲۰ 

نفر از خدام واحد حافظان حریم پایان بخش این مراسم بود.
مبلغان و خدام خواهر واحد »حافظان حریم« در آستان مقدس بانوی کرامت و در 
سطح شهر قم و مدارس استان به صورت چهره به چهره مشغول فعالیت تبلیغی در 

عرصه حجاب و عفاف هستند.
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