ﮔـﺰارش ﺧـﺒﺮﯾﻢ از ﻫﻤـﺎﯾﺶ رﻫـﺮوان
زﯾﻨﺒﯽ در آﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع(
روز  ۱۵آﺑﺎنﻣﺎه  ۹۳آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻮاد)ع( ﻗﻢ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ
دﯾﮕﺮ داﺷﺖ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﺣﯿﺎط آﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺗﻔﺎوت آن را ﺑﺎ روزﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدی .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ۱۵ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﺎﻧﻮان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدی ﮐﻪ دﺳﺘﻪدﺳﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻪ روز از ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺟﺘﻤﺎع
ﻋﻈﯿﻢ ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻣﺮدم ﻗﻢ در روز دوم ﻣﺤﺮم در اﻣﺎﻣﺰاده
اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ در اﯾﺎم اﺳﺎرت ﺧﺎﻧﻢ
ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی)س( اﯾﻦ ﺑﺎر در دوازدﻫﻢ ﻣﺤﺮم ﺑﺎﻧﻮان ﻗﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﺗﺎ زﯾﻨﺐوار ﻣﯿﺜﺎق و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻨﺪﻫﺎی ﯾﺎ زﯾﻨﺐ)س( و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺰاﻣﯿﻦ »ﻫﯿﻬﺎت ﻣﻨﺎاﻟﺬﻟﻪ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« در ﺣﯿﺎط
آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺎدم آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ
ﺧﺎص در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﻏﺮوی ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮوی

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮوی ﺑﻪ ﭘﺎداش ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺷﮑﻮه ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺣﺎل ﺣﻀﺮت
زﯾﻨﺐ)س( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﺲ آن ﻣﻠﻌﻮن
ﺣﻔﻆ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻠﻌﻮن ﮔﻔﺖ دﯾﺪی ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ آورد؟ و
ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ رأﯾﺖ اﻻ ﺟﻤﯿﻼ ً« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪم و آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﻫﻤﮕﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺗﻬﺮاﻧﯽ)ره( در ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ
از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﺳﻔﺮه
اﻓﻄﺎری داﺷﺖ و ﻋﺪهای را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻓﻄﺎر
ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ او ﺧﻮدش را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ
اﻓﻄﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮔﻔﺖ دوﺳﺘﺎن ﻓﺮدا ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ اﺳﺖ اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا زودﺗﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ؟
ﺳﺨﻨﺮان اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ رﻫﺮوان زﯾﻨﺒﯽ ﺑﻪ آﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺟﺎع اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﯾﺪﯾﺪ آﯾﻪ
اﺳﺘﺮاﺟﺎع را ﺗﻼوت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :إﻧّﺎ ﻟِﻠّﻪِ و إﻧّﺎ إﻟﯿﻪِ
راﺟ ِﻌﻮن و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ ﺣﺎل اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﮔﻮدال
ﻗﺘﻠﮕﺎه اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺳﺮ اﻣﺎم ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﻈﻤﯽ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز
اﻣﺎم در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﻬﯽ رﺿﺎ ﺑﺮﺿﺎﺋﮏ«
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻏﺮوی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻣﺮوز اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ
اﻣﻨﯿﺖ دارد ،راﺣﺖ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎیﻣﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداری ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ

ﻣﺪﯾﻮن از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎرت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( و
زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی)س( ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم راﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ
اﺳﻼم را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
وی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺎ ﺷﻬﺎدﺗﺶ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻓﺎﺳﺪ و ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺜﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻇﻠﻢ و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻋﺰت ﺑﻬﺘﺮ از
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ذﻟﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻣﺎم در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺴﺎط ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﺸﻮد اﻻن دﺧﺘﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺷﺎم ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ دارد اﻣﺎ اﺛﺮی از ﻗﺒﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و
ﯾﺰﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻏﺮوی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را ﮐﺸﺘﻪ
و زن و ﺑﭽﻪاش را اﺳﯿﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﺳﺎرت زﯾﻨﺐ)س( ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ و
ﺷﺎم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن او زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﻨﺖ ﯾﺰﯾﺪ
ﻧﺮﻓﺖ ﺷﻬﯿﺪش ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﻪ ارزش اﺳﺎرت ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد
زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی)ع( وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ در اﺳﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ اﺳﺎرت
ﻧﺒﻮد اﮔﺮ رﻗﯿﻪ)س( در ﺷﺎم دﻓﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺎرت را
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ای از اﺳﺮا در ﺷﺎم ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
دﻓﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺎرت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی)س( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺤﻪﺳﺮاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻧﺒﺄ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ
رﻫﺮوان زﯾﻨﺒﯽ)س( اﻣﺴﺎل در روز  ۱۲ﻣﺤﺮم ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی ﺑﺎﻧﻮان
از ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( رﺳﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ

دوش ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت و
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ارج ﻧﻬﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻋﺚ
اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی ﺑﺎﻧﻮان از اﯾﺸﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺮﺑﻨﺪ ﯾﺎ زﯾﻨﺐ)س( اﻫﺪا و در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎع زﯾﻨﺒﯽ در ﺟﻮار  ۴۳اﻣﺎﻣﺰاده در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺎرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﺷﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻃﺮح ﺳﻮﮔﻮاره ﺑﺼﯿﺮت ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ در اﯾﻦ
آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﻋﺰای ﺣﺴﯿﯿﻨﯽ
در اﯾﻦ آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮﻃﺮح ﺳﻮﮔﻮاره ﺑﺼﯿﺮت ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( ﻫﺮ ﺷﺐ در اﯾﻦ آﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺳﻢ
ﻋﺰاداری در دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ  ۴۳اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺪﻓﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮادﮔﺎن در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺎرﺗﯽ ﭼﻬﻞ اﺧﺘﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﯿﺎط ﻧﯿﺰ اﻣﺎﻣﺰاده زﯾﺪ)ع(
از ﻧﻮادﮔﺎن اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻣﺪﻓﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر زاﺋﺮﯾﻦ
از اﻗﺼﯽﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و زاﺋﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺎرﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﯾﺶ رﻫﺮوان زﯾﻨﺒﯽ از ﺳﻮی ادارهﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر
ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در اﯾﻦ آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰی ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ادارهﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن و ﻗﺎﺋﻢﭘﻨﺎه
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ادارهﮐﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
اﻧﺘﺸﺎر در:
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن اﯾﮑﻨﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

