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پذیرایی از  ۶٠هزار نفر در موج بازگشت زائران به سامراء

به یاد حجت منتظر

* رئیس ستاد بازسازی عتبات
سامراء از پذیرایی بیش از ۶٠

هزار نفر در موج بازگشت زائران

به حرم مطهر امامین عسکریین
علیهم السالم خبر داد

کارشناس مهدوی تشریح کرد

توصیه های امام رضا(ع)
برای تربیت مهدی یاوران
تربیت نسل منتظر که یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مباحث مهدوی
است که در فرمایشات حضرت ثامن الحجج (ع) به شکل خاص مورد
توجه قرار گرفته ،چنان که بر دینداری ،عدالت مداری و آمادگی برای
خدمت در سبک زندگی منتظرانه توصیه کرده اند.
حجت االسالم محمدحسین اجرایی ،کارشناس مرکز تخصصی
مهدویت درباره «آموزه مهدویت در سیره رضوی» ،به شبستان
گفت :از نظر حضرت ثامن الحجج (ع) منتظر امام عصر
ِ
نخستین آنها
(عج) باید ویژگی های خاصی داشته باشد که
«خدامحوری» است.
وی تصریح کرد :در کلمات امام رضا (ع) می خوانیم که می فرمایند:
«اول االیمان هو توحید و االقرار لله تبارک و تعالی بالوحدانیة؛ سرآغاز
ایمان ،توحید و اقرار به وحدانیت خداوند تبارک و تعالی است» این نشان
می دهد کسی که می خواهد منتظر امام عصر(عج) باشد باید توحید در
عمق جانش جای داشته باشد.
حجت االسالم اجرایی «دین مداری» را دومین ویژگی منتظران در نگاه و
کالم امام رضا(ع) معرفی کرد و افزود :حضرت رضا(ع) یکی از ویژگی
های امام مهدی (عج) را آشکار کردن دین الهی می دانند و می فرمایند:
ُ ِ ُِ
ُ
ُ
الدین»؛ این
القائم
«التاسع ِمن ُو ُلد َک یا حسین! هو
بالحق ،المظهرب ّ
ّ
یعنی منتظر ظهور باید دین مدار باشد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه شکل های قرآن و عترت(ع) کشور با ابراز
خرسندی از دین مداری نسل جوان کشور ،تاکید کرد :امروز امثال شهید
حججی ها و جوانانی که مشتاقانه در پیاده روی اربعین حاضر می شوند
و از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند ،کم نیستند .این نشان می دهد نسل
جوان ما در دین مداری و دینداری جدی است.

* توصیه های رضوی درباره انتظار زمینه ساز
وی درباره دیگر خصوصیاتی که امام رضا(ع) برای منتظران الزم می
دانند ،ابراز کرد :ایشان می فرمایند« :حجت قائم که در غیبت همه
انتظارش را می کشند و در ظهورش ُمطاع (مورد اطاعت) باشد،
اگر از دنیا یک روز باقی مانده باشد خدا آن روز را به قدری طوالنی
می کند تا او ظهور کرده و زمین را سرشار از عدل نماید»؛ این کالم
رضوی خبر خوش از آینده روشن می دهد و به ضرورت امیدواری
نسبت به آن آینده اشاره دارد.
کارشناس مرکز تخصصی مهدویت اضافه کرد« :آمادگی برای خدمت»
و «پا به رکاب حضرت حجت علیه السالم بودن» از دیگر نکاتی است
که در کالم امام هشتم(ع) درباره مباحث مهدوی و منتظران وجود دارد.
این روایت از حضرت رضا (ع) نقل شده که از قول جد بزرگوارشان(ص)
می فرمایند« :افضل االعمال انتظار الفرج الله؛ برترین اعمال انتظار فرج
خداوند است».؛ به عبارت دیگر ،این انتظار کشیدن ،آمادگی و تالش
کردن برای آمدن امام غایب(عج) یکی از شاخصه های جامعه منتظر
است ،مانند کسی که روزه بوده و منتظر افطار باشد.
«زندگی کردن با یاد امام عصر(عج)» دیگر ویژگی منتظران در کالم ثامن
الحجج(ع) است که حجت االسالم اجرایی با اشاره به آن بیان کرد:
لذا شخص منتظر باید با یاد حضرت حجت(عج) زندگی کند و دعای
سالمتی ایشان روزانه ورد زبان اش باشد ،دعاهای ندبه و دعاهای عهد
روزانه اش فراموش نشود.

* راه تربیت مهدی یاوران
وی «زندگی با تفکر جهانی» را نیز از دیگر وظایف منتظران در تعبیرات
رضوی برشمرد و تاکید کرد :در روایتی منتسب به امام رضا(ع) است که
فرمودند« :در روز ظهور حضرت حجت علیه السالم منادی از آسمان
ندا می دهد و همه مردم را خطاب می کند که ای مردم زمین! حجت
خدا در کنار خانه خدا آشکار شده و ظهور کرده ،پس از او تبعیت کنید
و بدانید که حق با اوست»؛ این یعنی ما باید فرزندان و نسل آینده خود
را با این نگاه و این نوع تفکر تربیت کنیم تا بتوانند دردی از جامعه امام
عصر(عج) درمان کنند.
کارشناس مهدوی ابراز کرد« :عدالت مداری» باید رهاورد دین مداری
منتظران باشد چنان که امام رضا(ع) می فرمایند« :امام مهدی (ع) وقتی
ظهور کند زمین را به نور خود روشن می کند و عدل را در میان مردم
نشر می دهد».
وی در پایان خاطرنشان کرد :تربیت نسل منتظر که یکی از اصلی ترین
و اساسی ترین مباحث مهدوی است که در فرمایشات حضرت ثامن
الحجج (ع) به شکل خاص مورد توجه قرار گرفته است .از جمله ایشان
در این باره می فرمایند« :اگر جوانی از جوانان شیعه را ببینم که به دنبال
علم آموزی نباشد برای تنبیه ،او را تازیانه می زنم ».یعنی حضرت
رضا(ع) تا این حد نسبت به علم آموزی و آموزش جوانان (در مسایل
دینی و دنیایی خود) ّ
جدیت دارند.
این گفتگو در تاریخ ( )۱۳۹۷/۴/30انجام شده است

عباس قطب الدین با اشاره به اینکه
 ١٨موکب در سامراء به زائران
خدمات ارایه کردند ،به شبستان
گفت :در واقع امسال با افزایش
یکصد درصدی موکب ها و
همچنین میزان زائران مواجه بودیم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات
سامراء با اشاره به اینکه دو روز
قبل از برگزاری زیارت اربعین
شاهد موج اول حضور زائران در
سامراء بودیم ،اظهار کرد :هم
اکنون نیز موج دوم مراجعه زائران
آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه پنج روز بعد
از برگزاری مراسم اربعین خدمات
ویژه به زائران در سامراء ارایه
میشود ،افزود :بر این اساس هم
اکنون آمادگی پذیرایی بیش از ۶٠
هزار نفر وجوددارد.
مسئول قرارگاه اسکان و تغذیه
اربعین حسینی در سامراء با بیان
اینکه روزانه بیش از  ۶هزار نفر در
حرم عسکریین اسکان داده شدند،
ادامه داد :این مهم در حالیست
که ظرفیت اسکان ٢هزار زائر بانو
و همچنین اسکان  ۵هزار نفر زائر
آقا در موکب های تدارک دیده شده

وجود دارد.
* * انتقال زائران به مرز با
اتوبوس صلواتی
جانشین ستاد بازسازی عتبات
کاظمین از انتقال زائران اربعین به
مرز با اتوبوس صلواتی خبر داد و
گفت :تاکنون بیش از یک میلیون
و  ٣٠٠هزار نفر در موکبهای
کاظمین اسکان داده شدهاند
رحمت الله طاهری نیز با اشاره
به خدمات ارایه شده به زائران

با صدور بیانیهای

ستاد بازسازی عتبات عالیات از
موکبهای ایرانی تجلیل كرد

اربعین حسینی در شهر کاظمین،
به شبستان گفت :خوشبختانه از
پنجم ماه صفر موکب هادر کاظمین
شروع به فعالیت کردند و زائران در
 ۵٣موکب اسکان داده شدند.
* * اسکان بیش از یک

میلیون و  ٣٠٠هزار نفر در
موکبهای کاظمین

جانشین ستاد بازسازی عتبات

کاظمین اظهار کرد :از ابتدای
فعالیت موکب ها در کاظمین
تاکنون ،بیش از یک میلیون و ٣٠٠
هزار نفر اسکان داده شدند.
وی با اشاره به اینکه روزانه سه وعده
غذایی به زائران ارایه شده است،
ادامه داد :بر این اساس تاکنون بیش
از دو میلیون و  ١۵٠هزار پرس غذا
به افراد دادت شده است.
طاهری با یادآوری اینکه بیش از دو
میلیون و  ١۶هزار میان وعده غذایی

مراسم سوگواری
دهه آخر ماه صفر در حرم
امام(ره) برگزار میشود
مراسم سوگواری ۲۸و  ۲۹صفر در روزهای چهارشنبه  ۱۶و پنجشنبه  ۱۷آبان
با حضور اقشار مختلف مردم در حرم امام خمینی(ره) برگزار میشود.
در اطالعیه آستان امام خمینی (ره) آمده است:
به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اسالم (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام
رضا (ع) مراسم عزاداری در حرم امام خمینی(س) در روزهای چهارشنبه ۱۶
و پنجشنبه  ۱۷آبان ماه مصادف با ۲۸و  ۲۹ماه صفر از ساعت  ۱۰صبح با
حضور هیئتهای عزاداری ،مردم برگزار میشود.
از عموم مردم برای شرکت در این مراسم دعوت بهعمل میآید.

ستاد بازسازی عتبات عالیات طی بیانیهای از زحمات خادمان موکبها و
خیرانی که در فیض میزبانی از زائران اربعین مشارکت داشتند ،تجلیل کرد
* متن بیانیه به این شرح است:
السالم علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع)
پیادهروی اربعین پدیده ای الهی و مظهر عشق همراه با بصیرت است.
برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری()95/9/3
اربعین شهادت ساالر شهیدان دوباره دوستداران حسین بن علی(ع) را به سوی
خود خواند و شیفتگان او لبیک گویان آزادگی ،عدالت طلبی اش را ستودند
و با آرمانهای قیام عاشورایش تجدید بیعت کردند .آری این محبت بی پیرایه
بر مدار حسین (ع) است که باشکوه ترین اجتماع معنوی جهان را با حضور
میلیونها زائر و خادم از سراسر جهان برگزار می کند.
به لطف همراهی برجسته خادمان و متبرعین گرانقدر از جای جای میهن
اسالمی ،مجموعه ستاد بازسازی عتبات عالیات با همکاری مسئولین و
همکاران نهادهای همراه و مشارکت کننده ستاد مرکزی اربعین حسینی؛ با
قوت و توان به انجام وظیفه و ارائه تسهیالت به زائرین عزیز موسم اربعین
حسینی پرداخت .
علیرغم کارشکنی های اقتصادی استکبار جهانی؛ حضور چشمگیر زائران
و قلبهای مملو از عشق ایشان و مساعدت آنها و تمامی دستگاههای دست
اندرکار ما را در پشتیبانی از برگزاری این سنت حسنه از مرزهای مهران ،
شلمچه و چزابه تا مسیرهای منتهی به نجف اشرف و کربالی معلی و حرمهای
شریف ائمه معصوم یاری نمود تا امسال نیز کنگره عظیم راهپیمایی اربعین
حسینی ایمن و آرام برپا شده و کربال میقات عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) و
این گردهمایی مظهر ایستادگی و ایمان عدالت خواهان عالم باشد.
کمیته مشارکتهای مردمی،اسکان و تغذیه ستاد اربعین حسینی(ع) به سهم
خود از تمامی هموطنان ،همکاران ،دست اندرکاران از نهادها و ارگانهای
کشوری و لشکری ،دولت و ملت بزرگوار عراق که با کوشش فراوان و عزم
واال در حمایت از برپایی این آیین شکوهمند کمک نمودند؛ تقدیر و تشکر
به عمل می آورد.
آجرک الله
ستاد بازسازی عتبات عالیات
کمیته مشارکتهای مردمی،اسکان و تغذیه ستاد اربعین حسینی(ع)

در دانشگاه ارومیه برگزار شد

نیز به زائران ارایه شده است ،افزود:
همچنین نباید فراموش کرد که ۵
درمانگاه در کاظمین مشغول به
فعالیت بودند.
جانشین ستاد عتبات کاظمین
تصریح کرد :بر این اساس  ٣٩هزار
و  ٧٢٩نفر از زائران نیز در درمانگاه
های مذکور مورد معاینه و درمان
قرار گرفتند.
جانشین ستاد عتبات کاظمین اظهار
کرد :یادآور می شود با همکاری

مردم کاظمین  ۵٠٠ ،منزل شخصی
و بیش از  ٢٠٠حسینیه نیز میزبان
زائران بودند.
طاهری با اشاره به اینکه روزانه بیش
از  ٣۶دستگاه اتوبوس زائران اربعین
را از کاظمین به مرز کشورمان
منتقل میکنند ،خاطرنشان کرد:
خوشبختانه با همراهی و همکاری
مردم ومسئوالن عراق و همچنین
تولیت حرمین کاظمین شاهد
برپایی مراسم باشکوه اربعین بودم.

پذیرایی از 500هزار زائر
در موکبهای کهگیلویه و بویراحمد
جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات کهگیلویه و بویراحمد گفت500 :
هزار نفر از زائران طی ایام اربعین حسینی در موکبهای مستقر این استان و
مرز شلمچه پذیرایی شدند
جهانگیر زمانی مقدم در گفت و گو با ایرنا افزود :از این تعداد زائر  150هزار
نفر در مرز شلمچه و  350هزار نفر از سوی موکب های مستقر در استان
پذیرایی شدند.
زمانی مقدم اظهار داشت :از تعداد زائران پذیرایی شده در مرز شلمچه بیش
از  50هزار نفر زائر خارجی از پاکستان ،افغانستان ،فرانسه ،آذربایجان و
گرجستان بود.
وی بیان کرد 28 :موکب پذیرایی از زائران اربعین از سوی مجموعه نیکوکاران
و دستگاههای اجرایی این استان در مسیر زائران تا نجف اشرف برپا شد.
زمانی مقدم ابراز کرد :بهمنظور ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات در ایام
اربعین حسینی  18موکب تا شلمچه برپا شد.

«دومین همایش علمی سیره
امام رضا(ع) آموزهها و
کارکردها»
«دومین همایش علمی سیره امام رضا آموزهها و کارکردها» که در سالن
همایشهای دانشگاه ارومیه برگزار شد
* * رئیس دانشگاه ارومیه:

سیره علمی امام رضا(ع) باید به یک گفتمان تبدیل شود
رحیم حب نقی در این همایش گفت :انتظار اساتید و دانشگاهیان از مسئولین
امر این است که سیره اولیای دین و امام رضا (ع) باید به حالت علمی و یک
گفتمان تبدیل شود.
حب نقی با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی اظهار
کرد :در روایتی از بزرگان دین آمده که حضرت مهدی(عج) زمان ظهور
خود را با امام حسین(ع) معرفی خواهد کرد و امید است راهپیمایی
های عظیم اربعین زمینه ساز ظهور امام زمان باشد.ایرانیان مسئولیت
سنگینی در قبال اهل بیت به ویژه امام رضا (ع) دارند و باید قوانین خود
را با سیره وآموزههای امام رضا (ع) تطبیق دهند ،خاطرنشان کرد :باوجود
اینکه ما خود را دایه دار دین میدانیم متاسفانه سیره اولیای دین به گفتمان
تبدیل نشده و حالت تزیینی دارد.
وی با اشاره به اینکه امام رضا (ع) محور اتحاد ایران و سیره علمی ایشان
راهگشای بشریت است اظهار کرد :دانشگاهیان و مسئوالن دینی باید سیره
علمی امام رضا(ع) را به دنیا و نسل جوان که تشنه سیره علمی اهل بیت
هستند معرفی کنند.
وی درخصوص تنوع ادیان و اقوام در ایران ادامه داد :ایران رنگین کمان اقوام و
ادیان است و آذربایجانغربی نگین و مرکز ادیان و اقوام است باید این اتحاد
به صورت الگو ونماد به دنیا معرفی شود.

وی اظهار داشت :کهگیلویه و بویراحمد در خارج از مرز  9موکب را
در مسیر نجف تا کربال مدیریت کرد که از این تعداد سه مورد در صحن
حضرت زهرا(س) ،سه مورد در جاده نجف کربال در کنار عمودهای ،172
 836و  1040و سه موکب دیگر روبه روی مدرسه آیت الله سیستانی جنب
بیمارستان امام علی (ع) در عراق برپا بود.
وی ابراز کرد :یک هکتار زمین در مرز شلمچه به استان اختصاص داده شده
که موکب شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد در این مکان ساخته شد.
زمانی مقدم افزود :یکهزارو  163نفر در این موکبها به زائران اربعین حسینی
خدمترسانیکردند که از این تعداد  250خادم در موکب های مستقر در
عراق بودند.
در اربعین سال گذشته موکبهای استان کهگیلویه و بویراحمد در شلمچه،
کربال و نجف برپا بود که از  144هزار زائر خارجی از کشورهای هند،
آذربایجان ،پاکستان در مرز شلمچه پذیرایی کردند.سال گذشته افزون بر
 10هزار نفر از مردم کهگیلویه و بویراحمد در آیین پیاده روی اربعین حسینی
شرکت کردند.
یک میلیون و  500هزار نفر از زائران اربعین حسینی در موکبهای مستقر
این استان در مسیر نجف  -کربال پذیرایی شدند.

