مقام معظم رهبری:

ترکیب «عشق و ایمان» و «عقل و عاطفه»
از ویژگی های منحصر به فرد
مکتب اهل بیت (علیهم السالم) است
و حرکت عاشقانه و مومنانه مردم از کشورهای
مختلف جهان در اربعین ،بدون تردید از جمله
شعائر الهی است

موکب اهالی قم املقدسه
سه شنبه  15صفر  - 1438کربالی معلی

حضور مسئول بعثه مقام معظم رهبري
در موکب اهالی قم المقدسه

مسئول بعثه مقام معظم رهبري در عراق در موکب
اهالی قم المقدسه در شهر کربال معلی حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی موکب اهالی قم المقدسه،
حجت االسالم والمسلمین نجفی روحانی با حضور در
محل موکب اهالی قم المقدسه از بخش های مختلف
آن بازدید کرد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از روحیه خدمتگزاری
مسئوالن و خادمان این موکب تصریح کرد :هرچقدر
این روحیه خدمت تقویت شود ،زمینه ظهور آقا امام
زمان (عج) آماده تر می شود.
حجت االسالم والمسلمین نجفی در ادامه با تأکید بر
اینکه اگر ما در این سفر محبت ،معرفت و اطاعات،
سوار کشتی اهل بیت شده ایم و هرکسی سوار این
کشتی شد ،هم در این دنیا و هم در آخرت نجات پیدا
می کند و مشکل دنیای کنونی این است که از این
کشتی جدا شده اند.
نماینده بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه قم،
مرکز نشر معارف اسالمی است اظهار داشت :مردم قم
خودشان را همه جا نشان داده اند و حق مردم قم
است که الگو باشند.
در این بازدید ،محمود پارچه باف ،مدیر اجرایی و
جمعی از اعضای هیأت امنا و مسئوالن موکب اهالی
قم المقدسه گزارشی درباره خدمت رسانی به زائران
اربعین امام حسین (ع) ارائه کردند.

لزوم انعکاس حماسه با عظمت اربعین حسینی به
تمامی جهان

نماینده مقام معظم رهبری در عراق ،بر لزوم انعکاس
حماسه باعظمت اربعین حسینی به تمامی جهان
تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین نجفی روحانی  ،پس از
بازدید از بخش های مختلف موکب اهالی قم المقدسه
با حضور در واحد رسانه در جریان خدمات ارائه شده
در این واحد قرار گرفت.
وی ضمن تشکر از خدمات تیم رسانه ای این موکب
تأکید کرد :شما با اطالع رسانی دقیق و شفاف می
توانید به بهترین نحو حماسه بزرگ و با عظمت اربعین
حسینی را به تمامی جهان منعکس نمایید.
نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق ،خبر این
بازدید را ضمن تأیید بر خروجی سایت موکب اهالی
قم المقدسه قرار داد.

موکب اهالی قم املقدسه در صفحات مجازی
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شماره 4

مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق:

موکب اهالی قم المقدسه ،یک موکب کامل است

مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و
زیارت در عراق گفت :موکب اهالی
قم یک الگوی کامل برای دیگر
موکب ها می باشد و موکبی از
هرجهت کامل است.
به گزارش روابط عمومی موکب
اهالی قم المقدسه ،محمدجواد
دانشیار مدیر دفتر نمایندگی
سازمان حج وزیارت در عراق،
اظهار کرد :هر فردی که با عقل
حسابگر از ابتدا محوطه موکب را
مشاهده می کرد اصال نمی توانست
بپذیرد که اینجا می تواند محل
اسکان زائران اربعین حسینی باشد.
وی افزود :آماده سازی محوطه این
موکب نشانگر این واقعیت است که
خادمان موکب با عشق و عالقه
وافر به حضرت سید الشهدا شبانه
روزی زحمت کشیدند تا اینجا را
برای پذیرایی از زائران اربعین آماده
کنند.
وی تصریح کرد :این نحوه آماده
سازی موکب یادآور ایام دفاع
مقدس بود چون دل های مردم
همراه این موکب است و خادمان
نیز تمام تالششان را برای برپایی به
موقع این موکب انجام دادند.
مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج
و زیارت در عراق با اشاره به بازدید

روزهای اخیر خود از دیگر مواکب
مستقر در کربال و مسیر نجف کربال
گفت :موکب اهالی قم از هر جهت
کامل است و همه جوانب برای
زائر در آن دیده شده است و همه
افراد متخصص در این موکب جمع
هستند.
وی خاطر نشان کرد :من به اهالی
قم تبریک می گویم چرا که

کردند ان شاءهلل شیعیان با این
عشق و عالقه که به ائمه نشان می
دهند عاشورا را به اربعین متصل
می کنند.
مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج
و زیارت در عراق با بیان اینکه
ضروریست که موکب اهالی قم
الگوی دیگر مواکب قرار گیرد
گفت :سازمان برای بهره مندی

مدیران و خادمان موکب شایسته
این هستند که آنچه در توان و
تخصص دارند را در خدمت همه
عالقه مندان به خدمت به زائران
سیدالشهدا قرار دهند.
دانشیار تاکید کرد :به چشم کوری
آل سعود که زیارت ائمه بقیع
و خانه خدا را از شیعیان محروم

بیشتر از خدمات این موکب درنظر
گرفتن محلی ثابت را ضروری
می داند اما با توجه به موقعیت
جغرافیای کربال و عدم پیش بینی
بهره برداری چنین فضاهایی برای
موکب و زائرسرا ،هیچ زمین یا
ساختمانی در مرکز شهر کربال
برای واگذاری موکب فعال وجود

ندارد.
وی افزود :اگر بخواهیم فضایی
ثابت را به این موکب موفق بدهیم
به ناچار مجبوریم زمینی خارج از
شهر کربال به این عزیزان واگذار
کنیم اما نمی خواهیم از امکاناتی
که این موکب می تواند برای زائران
اربعین در شهر کربال با این وسعت
ایجاد می کنند محروم شویم.
دانشیار با تاکید بر این که تمام
مجموعه های مردمی که به کربال
برای خدمت آمده اند موفق بودند
گفت :یکی از نمونه های موفق
مردمی که فوق العاده خوب کار
انجام داده اند همین موکب اهالی
قم است که عالوه بر کار هیئتی،
سازمان یافته و تشکیالتی فعالیت
می کنند.
وی با اشاره به اینکه اگراین زمین
و محوطه زودتر به اعضا و مدیران
موکب تحویل داده می شد شاهد
برپایی چادرهای بیشتری بودیم،
خاطر نشان کرد :حضور سازمان
های دولتی و اداری مانند سازمان
حج برای تسهیل در امور واگذاری
و اجرای امور بدست مردم می
باشد و نباید بیش از این در
اموری که به مردم مربوط می شود
دخالت نمود.
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کارگردان و مجری رسانه ملی:

پرچم موکب اهالی قم
با نام حضرت معصومه(س)
همیشه باالست
رسالت بوذری ،مجری و
کارگردان رسانه ملی در بازدید
از موکب اهالی قم المقدسه
مستقر در شهر کربال ،فعالیت
های این موکب را منظم و با
برنامه ارزیابی کرد و گفت:
پرچم موکب اهالی قم با نام
حضرت معصومه(س) همیشه
باالست و باال خواهد ماند.
به گزارش روابط عمومی
موکب اهالی قم المقدسه،
رسالت بوذری کارگردان و
مجری مطرح آیینی رسانه
ملی در حاشیه بازدید از
موکب اهالی قم المقدسه
مستقر در شهر کربال با اشاره

حتم ًا با بقیه فرق داریم
که اینجاییم!

به اینکه نظم در دستگاه امام
حسین(ع) حرف اول را می
زند اظهار کرد :وقتی که می
شنویم کار هیئتی فکر می
کنیم که کار دیمی و باری
به هرجهت کار کردن است
اما در دستگاه امام حسین(ع)
نظم و انضباط کاری حرف اول
را می زند.
وی افزود :موکب اهالی قم
المقدسه که نامش به نام خانم
حضرت معصومه(س) گره
خورده است بسیار منظم و با
برنامه فعالیت می کند و همه
چیز بر جای خودش قرار دارد.
این مجری مطرح تلویزیون

مسعود شعرباف بیدگلی 28 ،سالش
است و متأهل ،اهل قم ،سال دومی
است که اینجا حضور پیدا می کند،
هرکاری که گفتن انجام داده و اعتقاد
دارد اگر نیاد ،مریض می شود .اگر
بطلبد حتما بازهم می آیم.
از امام حسین (ع) مزد نمی خواهد
فقط عاقبت بخیری می خواهد.
درباره حسی که اینجا دارد می گوید:
قابل گفتن نیست و باید حسش کرد.
خسته که می شود و برای خانواده
اش که دلتنگ می شود فقط به حرم
می رود.
بهترین لحظه ای که داشته است
زمانی بوده که زائری را روی شانه
هایش را تا حرم مطهر آقا امام
حسین(ع) می برد .چشمانش پر از
اشک می شود و می گوید عالم و آدم
آرزوشون اینه که اینجا باشن حتماً یه
فرقی با بقیه داریم که اینجاییم.
تأکید می کند کارهایی که اینجا
انجام می شود اگر در برای خودمان
باشد انقدر سخت است که باید چند
روزی استراحت کنی .اما اینجا کار
کردن برای چیز دیگری است که

تاکید کرد :شرط اول و شروع
این حرکت ،دلی بودن کار
برای سیدالشهدا(س) است و
شرط واجب نیز نظم برای کار
اباعبداهلل(ع) می باشد.
بوذری با بیان اینکه هرکسی
که وارد سیل عظیم مردمی
اربعین نشده باشد نمی تواند
پیاده روی اربعین را درک
کند اظهار کرد :وقتی در یک
سیلی می آیید که بزرگ ترین
اجتماع انسانی در جهان است
هیچ چیزی برایت مهم نیست.
همه دست به دست هم می
دهند که برای رفاه مردم کاری
کنند ولی واقعش این است که

جز لذت وشیرینی هیچ چیزی
نیست .حداقلش این است
که من چنین حسی دارم.
امیدوارم آن بشارتی که به
ما داده اند که این اجتماعات،
مقدمه ظهور است با این
اجتماعات که ما مشابهش را
نداریم محقق شود.
وی گفت :می فرمایند زمان
ظهور همه هرآنچه را که دارند
در طبق اخالص می گذارند
یعنی این .یعنی همینی که
میبیند یکی از شهر کوت
خرما به سر گذاشته و خالصانه

بر زمین نشسته و به مردم
اهدا می کند و دیگری آب
سرد به دست مردم تشنه لب
می دهد.
کارگردان برنامه های آیینی با
بیان اینکه پس از هر اسمی
در زمان مقرر دولتش نیز
ظهور می کند ،اظهار کرد:
دولت اسم راهپیمایی اربعین
ظهور کرده است و این یک
راحیه خوشی از ظهور حضرت
حجت(عج) می باشد.
وی افزود :ما معتقدیم که
همانطور که در روایت هم

خـادم نوکـران حسینـیم

خستگی ندارد .آرزوش این است که معتقد است همه کارهای اینجا عشق
ان شاء اهلل هرکسی دوست دارد بیاد .است ،سال دیگه هم اگه توفیق داشته
باشد و دعوتش کنند حتما می آید.
***
آرزویش این است که ظهور آقا امام
همه کارهای اینجا عشق
زمان(عج) را ببیند.
است...
***
علی رضایی اهل قم است و  29ساله
کربال ،بهشت خداست...
و متأهل ،تقریبا  12روزی هست
که در موکب اهالی قم المقدسه ،مجتبی حسنی ،بازنشسته  49ساله از
قم .در موکب انباردار است و دومین
چادردوزی می کند.
سال اولی است که در خدمت زائران سالی است که در خدمت زائران امام
آقا اباعبداهلل است ،می گوید به عشق حسین (ع) است.
امام حسین (ع) طلبید و آمدیم .معتقد است عنایت خدا و
متأهل است .دلش برای خانواده تنگ سیدالشهدا(ع) بوده که طلبیده و
شده اما آقا کمک می کند که سخت آمده موکب .می گوید کربال بهشت
نگذره .می گوید تا ساعت  2صبح هم خداست ،در بهشت خدا که مزد نمی
که کار می کنیم اصال سختگی کار خواهیم.
با چشمانی اشک بار می گوید کیمیای
احساس نمی شود.

اصلی همین آقا سیدالشهداست که
انشاءاهلل خدمت به زوارش ذخیره
ای باشد برای آخر و عاقبتمان .می
گوید با اینکه پادرد شدید دارم و
حتی در محل کارم مجبور بودم
گاهی استعالجی بگیرم اما اینجا اصال
دردی احساس نمی کنم .آرزو دارد
این سعادت نصیب همه شود.
***

خدا توفیق دهد که
همیشه در این مسیر باشیم

حمید نادری  42ساله در بازار قم
مشغول به فعالیت است .می گوید
سال اولی است که در موکب خدمت
می کند چون اینجا درآمدش خیلی
بیشتر است ،معتقد است تو شهر
خودمان هرچی کار می کنیم باید

آمده است حضرت حجت بن
الحسن(عج) قبله را از کعبه
به سمت کربال تغییر می دهد
و مقدمات ظهور ان شاءهلل در
حال فراهم شدن است.
بوذری با تاکید بر اینکه کربال
قبله گاه مومنین است افزود:
پرچم اهالی قم با موکبی که
بنام مقدسه مجلله حضرت
معصومه(س) گره خورده است
حتماً پرچمش باالست وتالش
همه خادمان این موکب و همه
خدمتگزارن به سیدالشهدا در
سیاهه تاریخ ثبت می شود.

بزاریم و برویم ولی اینجا هرچی
درآمد داریم برای آخر و عاقبتمان
باقی خواهد ماند.
ادامه می دهد خدمتی که به زائران
می کنیم زکات عمرمان خواهد بود.
در پاسخ به این سوال که آیا سال
آینده هم خواهی آمد ،می گوید؛ نمی
توانم بگویم سال بعد می آیم یا نه،
چون دست خود ما نیست ،اگر بطلبد
حتما می آیم.
تأکید می کند کار اینجا خستگی
که ندارد لذت خاصی هم دارد .آقای
نادری ادامه می دهد همه تعلقات
دنیا رفتنی هستن ،آن چیزی که
خواهد ماند ،عشق به امام حسین
(ع) است.
قب ً
ال که به عنوان زائر مشرف شده
بود ،صحنه های خاطره انگیزی را
دیده است ،مانند جارو کردن بچه
های سه و چهارساله در مسیر پیاده
روی زائران کربال .که به عقیده او
نشانی است برای همان روایتی است
که می گوید :عشق امام حسین (ع)
حرارتی در دل های مومنین ایجاد
می کند که هرگز خاموش نمی شود.
در پایان آرزو می کند خدا توفیق
دهد که همیشه در این مسیر باشیم.

موکب اهالی قم المقدسه آماده دریافت هدایا ،نذورات و کمک های نقدی شما زائران اربعین حسینی می باشد.
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