صبــح شــد و بانــگ الرحیــل برخاســت و" قافله عشــق" عــازم ســفر تاریخ
شــد .خدایــا  ،چگونه ممكن اســت كــه تو ایــن باب رحمــت خــاص را تنها بر
آنان گشوده باشی و دیگران را از این دعوت محروم خواسته باشی ؟
آنان را می گویم كه عرصه حیاتشــان عصری دیگر از تاریخ كره ارض است  .هیهات
ما ذلــك الظن بك ـ مــا را از فضل تو گمان دیگری اســت  .پس چــه جای تردید؟
راهی كه آن" قافله عشــق" پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانگ الرحیل هر صبح
در همه جا بر می خیزد .واگر نه  ،این راحالن "قافله عشق"  ،بعد از هزار و سیصد چهل
و چند سال به كدام دعوت است كه لبیك گفته اند ؟
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شــروع جاذبهى مغناطيس حســينى ،در روز اربعين اســت.
َّ
عبــدالل را از مدينه بلند مىكند و به كربال مىكشــد.
جابربن
اين ،همان مغناطيســى اســت كه امروز هم با گذشت قرنهاى
متمادى ،در دل من و شماســت .كسانى كه معرفت به اهلبيت
دارند ،عشق و شور به كربال هميشه در دلشان زنده است .اين از
آن روز شروع شده است ...

این خون سیدالشهداست که خون های همه ملت های اسالمی
را به جوش می آورد و این دســتجات عزیز عاشوراست که مردم
را به هیجان می آورد و برای اسالم و برای حفظ مقاصد اسالمی
مهیا می کند .در این امر سستی نباید کرد.سید الشهدا همه جا
هســت«.کل ارض کربال» همه جا محضر ســید الشهداست ...
امام حسین نجات داد اسالم را ...

3

ویژه نامه سفر پیاده روی اربعینحسینی

ستاد مردمی راهیان کربال-استان قزوین
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 تحریریه :جمعی از نویسندگانجبهه فرهنگی انقالب اسالمی طراحی جلد وصفحه آرایی :طراحان انقالب اسالمی تـیـراژ 1000 :عدد آرشیو عکس :جامعه ایمانی مشعر -مجمع اردویی رحیل-خبرگزاری فارس ماخــذ :نشریه شب های هیئت -راهنمای مصور عراق -وبگاه اربعین وشمسا-روزنامه خراسان قیمت 5000 :تومان -حق چاپ و نشر نداریم اما این ویژهنامه غیر قابل فروش است.

به جای سرمقاله

و کسی گفت چنین گفت سفر سنگین است ...

نمی دانم هنگامی این سطور را می خوانی کجا هستی؟ در اتوبوس نشســته ای و در حال عزیمت به مهرانی یا از مرز عبور کرده ای و نزدیک
شــهر امیرمؤمنانی؟نکند در حرم با صفای موال نشسته ای و چشمانت از زمزمه مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه پر از اشک شده ؟ حتی
ممکن است در مسیر نجف به کربال باشی و با پای برهنه و تاول زده ،تیرها را بشماری و دلت پر بزند تا شماره ی تیرها به عدد هزار و چهارصد و
پنجاه و دو برسد و خودت را درمانده و خسته در بین الحرمین ببینی .نمی دانم...
همچنین نمی دانم اهل کجایی یا در محرم امســال چه کاره ی هیئت بودی؟ مسوول هیئت و برنامه ریز کالن آن یا خادم جلوی دری که به
اســتقبال میهمانان آقا می رفت و خاک کفش آنان را سرمه چشمانش می کرد .طراح نشریه هیات یا نیرویی که پوسترهای تبلیغات مراسم
را پشت شیشه مغازه های شهر می چسباند.نمی دانم ...
اما فقط همین را می دانم که دســت من و تو نيست .هر جا كه روزي باشد  ،ميزبان  ،ميهمان را فرا مي خواند .فرقي نمي كند از چه قوم و تباري
باشی ،از خطه آذربایجان یا دیار سرســبز گیالن  ،لر یا بلوچ  ،ایرانی یا لبنانی از نیجریه آمده باشی یا آلمان  ،نکند از سوریه آمده ای  .میهمانی
حسین (ع)  ،مسجدي و غير مســجدي نمي شناسد ،بسيجي و غير بســيجي نمي شناســد ،انقالبي و غير انقالبي نمي شناسد ،خودشان
دستچين مي كنند .به قول شاعر اهل دلی :دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم /خیلی حسین زحمت مارا کشیده است...
سفری که در پیش داری با سفرهای ما قبل تفاوت زیادی دارد .فرق نمی کند سفرهای قبلی ات زیارتی بوده یا سیاحتی .ولی اگر تا به حال به
پیاده روی اربعین حسین (ع) نیامده ای بدان خبری آمد خبری در راه است چون اصال حسین جنس غمش فرق می کند...
به جاده ای قدم خواهی گذاشت که راه تاریخ است و صدای هل من ناصر حسین (ع) راخواهی شنید که بعد از  14قرن هنوز طنین انداز است
و بغضی عجیب گلویت را خواهد فشرد وفضایی که سنگین اســت .نه این که اغراق کنم  ،نه.آن قدر سنگین است که می خواهد بر سرت آوار
شــود و در این فضا چقدر سخت است که بغضت نترکد و اشک چشــمانت که در حال و هوای هیئت با یک "یا حسین " جاری می شد در این
جا خشک شود .هر کسی در تنهایی خودش زمزمه ای می کند و مسیری را طی می کند که مقصدش کربالست و گویی باورش نمی شود در
همین جاده بود؛ کودکانی پابرهنه  ،تازیانه های بی رحم ،دختری قدخمیده ،سر پدری باالی نیزه،خواهری گریان ...بگذریم.
قراراستدراینسفر"قافلهعشق" نیزهمراهتوباشدومراقبتباشدتامسیرراگمنکنی.ازنجفتاکربالبرایتحرفهادارد و میخواهدمحرمرازی
باشدبرایهمهحرفهاييكهدراینمسیر رويدلتسنگینیمیکند.حرفهاييازجنسصداقت...حرفهاييازجنسمحبت....سید مرتضی
آوینی نیز در این سفر تو را همراهی می کند و می خواهد راوی روایت فتحی دیگر باشد .خوب گوش کن صدایش را نمی شنوی: ...
ياران! اين قافله عشق است و اين راه كه به سرزمين ّ
«طف» در كرانه «فرات» ميرسد ،راه تاريخ است و هر بامداد ،اين بانگ از آسمان ميرسد
الرحيل! از رحمت خدا به دور اســت هر كه اين باب شيدايي را بر مشتاقان لقاي خويش ببندد .اين دعوت آسماني ،فيضاني است
الرحيل! َّ
كه َّ
كه علي الدوام ،زمينيان را به سوي آسمان ميكشد .بدان كه سينه تو نيز آسمان اليتناهي است ،با قلبي كه در آن چشمه خورشيد ميجوشد
و گوش كن كه چه خوش ترنمي دارد« :حسين حسين حسين حسين!»..
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فصل نجف[pk

عجب تمثیلی اســت این كه علی مولود كعبه است .
یعنی باطن قبله را در امام پیداكن ...
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عالمات مومن

ــن يُ َع ِّظ ْم شَ ــعائ َِر َّ
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الل ِ َفإِن َّها م ْ
خداونــد میفرمایدَ « :و َم ْ
ال ْ ُق ُلوب»(حج ) 32/تمام تقواها مرتبط به قلب است و جسد به منزلۀ
خاد ِم [قلب] است و اختصاص شعائر به این است که تقوا را در قلوب
دیگران تثبیت مینماید و عالماتی هســتند که به واســطۀ آنها به
سَ :ص َل ُة
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ِ
ْ
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َّ
ِين َو ال ْ َج ْه ُر بِب ْ
ج ،6ص -52مزار شیخ مفید ،ص 53وســائل الشیعه ،ج ،14ص ...) 487پس هر عبادتی
که سبب شــود از برای دخول دیگران در یاد خدا و در اطاعت خدا ،
مأموربه است و
مقرب اســت از دو جهت ؛ یکی از آن جهت که خود ،
ٌ
دیگری از آن جهت که تهییج دیگران به سوی اطاعت است ...طوافِ
مأموربه است و
بیت [اهلل] عبادت اســت از دو جهت ؛ زیرا خودش
ٌ
		
امثال آن.
سبب می شود برای دخول دیگران به آن و ِ
		
		
آیت اهلل العظمی بهجت(ره)

فضیلت زیارت امیرالمومنین (ع)
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محمد بن مسلم از حضرت صادق عليه السالم روايت كرده كه فرمود :خداوند خلق نفرموده مخلوقى بيشتر از
شيخ طوسى به سند صحيح از ّ
مالئكه و بدرستى كه هر روزى نازل مى شــوند هفتاد هزار ملك و بيايند به بيت المعمور وطواف مى كنند به دور آن و چون از طواف آنجا فارغ
پيغمبرصلَّى َّ
الل ِ َعل ِي ِه َواله مى آيند و سالم مى كنند بر آن حضرت.
شدند ،به طواف كعبه مى روند و چون از طواف كعبه فارغ شدند ،بسوى قبر
َ
پس از آن مى آيند به ســوى قبر اميرالمؤ منين عليه السالم و ســام مى كنند بر آن حضرت .بعد از آن مى آيند نزد قبر حسين عليه السالم و
سالم مى كنند بر آن جناب .پس از آن به آسمان باال مى روند و مثل ايشــان هر روز نازل مى شود تا روز قيامت .پس فرمود آن حضرت كه هر
كه زيارت كند اميرالمؤ منين عليه الســام را و عارف به حقّ آن حضرت باشــد ،يعنى آن جناب را امام واجب اال طاعة و خليفه ب ِال َف ْصل داند و
تكبر به زيارت کند ،حق تعالى بنويسد از براى او اجر صد هزار شــهيد و گناهان گذشته و آينده او را بيامرزد و مبعوث گردد در
تجبر و ّ
از روى ّ
روز قيامت از جمله ايمنان از اهوال آن روز .و آســان گرداند بر او حساب را و استقبال نمايند او را مالئكه .و چون برگردد از زيارت او را مشايعت
نمايندتابهخانهخودبرگردد.واگربيمارشودبهعيادتاوبيايند.واگربميردمتابعتجنازهاوبكنندوازبراىاوطلبآمرزشنمايندتاقبرش.

نصيحت مومنانه

شخصی آمد خدمت موالی متقيان علی (ع) وگفت :يا امير المومنين! مرا نصيحت کن.
علی نصايح زيادی کرد .دو جمله اولــش را برايتان عرض می کنم ،فرمــود :التکن ممن يرجوا
االخره بغير عمل و يرجی التوبه بطول االمل ،يقــول فی الدنيا بقول الزاهدين و يعمل فيها بعمل
الراغبين .همين دو جمله فعال ما را بس .فرمود :نصيحت من به تو اينکه از آن کســان مباش که
اميد به آخرت دارد اما می خواهد بدون عمل به آخرت برسد؛ مثل همه ما ،ما می گوييم حب علی
بن ابیطالب کافی اســت .تازه حب ما حب حقيقی نيســت؛ اگر حب حقيقی بود عمل هم پشت
سرش بود .می گوييم همين وابستگی ظاهری کافی است! ما خيال می کنيم يک گريه دروغين
بر امام حسين کافی اســت .ولی اميرالمومنين فرمود اينها دروغ است .اگر حب علی بن ابیطالب
تو را به عمل کشاند ،بدان که تو بر حســين بن علی گريه کردهاي اين گريه تو راستين است .اگر
نه ،فريب شيطان اســت .جمله دوم «و يرجی التوبه بطول االمل» ای مرد! از آن کسان مباش که
احساس نياز به توبه را در وجود خود دارند اما هميشه می گويند دير نمی شود ،وقت باقی است.
آزادی معنوی ،شهيد مطهری

اللهم اغفر لعلي بحق علي

روايت شده روزي حضرت علي عليه السالم خدمت پيامبر رسيدند وعرض كردند :يا رسول اهلل
براي علي از خدا طلب بخشش نما؛ پيامبر سر به ســجده گذاشتند وفرمودند«:اللهم اغفر
لعلي بحق علي» .ســپس حضرت از پيامبر ســؤال كردند كه بخشش مرا به خودم قسم
مي دهيد؟ پيامبر فرمودند:علي جان! چه كســي از تو نزد خدا عزيزتر است كه خدا را به
او قسم دهم.
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ایوان نجفعجب صفایی دارد...
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مقدس حضرت علي(عليه الســام) در مرکز شــهر قرار دارد که از يک گنبد طاليي عظيم و يک گنبد خانه و رواقهاي متعدد و يک
آســتان ّ
صحن ،با برخي ضمائم تشکيل شده است .نخســتين ساختمان حرم مطهر در دوران هارون الرشيد عباسي بنا گرديد و پس از آن همواره در
حال تجديد و عمران و توسعه بوده است .ساختمان امروزي از آثار صفويه است .گنبد عظيم و ايوان روحبخش آن ،به دستور نادرشاه افشار با
خشتهاي طاليي تزيين شده .آيينه کاري حرم به وسيله هنرمنداني از اصفهان در سالهاي دهه چهل شمسي انجام گرفت.
قبر مطهر حضرت ،درون صندوقي از خاتم و ضريحي نقره اي قرار دارد; صندوق خاتم از ســاخته هاي دوران شاه اسماعيل صفوي است و از
نفايس روزگار بشمار مي رود .ضريح مطهر توسط هنرمندان هندي و چيني در سال  1345هـ  .ق .در هند به همت رهبر شيعيان اسماعيلي
ســاخته و تقديم حرم مطهر گرديده اســت .گرداگرد مرقد منور را از چهار سو رواق در بر گرفته اســت که همگي به زيباترين شکل توسط
هنرمندان ايران تزيين يافته است.
حرم مطهر داراي صحن بســيار بزرگ و دلگشايي است که اطراف مرقد مطهر را در برگرفته اســت .اين صحن از ساخته هاي دوران صفوي
است که نماي آن با کاشيهاي خشتي زيبايي تزيين يافته و داراي دو ويژگي منحصر بفرد است:
نخست آن که :در تمام فصول سال ،هنگام ظهر شرعي ،سايه از سمت شرق از ميان مي رود.
مقدس
د ّوم آن که :همواره نخســتين اشــعه آفتاب هنگام بامداد از ميان بازار بزرگ شهر گذشــته و پس از عبور از دروازه صحن به ضريح ّ
مي تابد .در گرداگرد صحن مطهر اتاق هايي قرار دارد که همگي آرامگاه بزرگان اســت .صحن داراي چهار دروازه اصلي است که بزرگترين
آنها در سمت شرق واقع شده و به «باب َّ
الذهب» شهرت دارد .دومين دروازه در سمت شمال قرار گرفته و به «باب الطوسي» معروف است.
سومين دروازه در جنوب است به نام «باب قبله» و چهارمين آن در سمت غرب واقع شده و به «باب سلطاني» مشهور است.
حرم مطهر ،داراي برخي بيوتات ضميمه است که عبارتند از:
الف ـ مسجد عمران بن شاهين ،که در داالن منتهي به باب الطوســي قرار گرفته است .اين مسجد کهن ،از بناهاي عمران بن شاهين ،حاکم
جنوب عراق در نيمه قرن چهارم هجري است.
ب ـ مسجد خضراء ،در زاويه شمال شرقي صحن است که داراي تاريخ کهن مي باشد .اين مسجد در سال  1385هـ  .به طرز زيبايي بازسازي
گرديد و دهها سال يکي از مراکز اصلي تدريس در حوزه علميه نجف بشمار مي رفت.
ج ـ تکيه بَکتاشيها ،اين تکيه در دوره حاکميت عثمانيان بر عراق ساخته شــده و محل تجمع و برگزاري مراسم صوفيان بکتاشي تُرک بوده
است .ساختمان اين تکيه که امروزه به انبار آستانه تبديل شده در شمال غرب صحن واقع است.
د ـ مسجد باالسر ،در داالن ســمت غربي صحن قرار گرفته و در محراب آن قطعاتي از کاشيهاي خشتي متعلق به قرن ششم هجري به چشم
مي خورد.
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گریه نابهنگام

برگیازخاطره

با پیامبر خدا(ص) در یکی از کوچه هاي مدینه قدم می زدیم .در طول مســیر به بســتان سر
سبزي برخوردیم ،به آن حضرت عرض کردم :عجب باغ زیبایی است؟! فرمود :آري ،زیباست،
ولی باغ تو در بهشت ،زیباتر خواهد بود( .از آنجا گذشــتیم) به باغ دیگري رسیدیم .باز گفتم:
عجب باغ زیبایی است؟!فرمود :بله زیباست ،اما باغ تو در بهشت زیباتر است .به همین ترتیب با
هفت باغ مواجه شدیم و هر بار گفتگوي باال بین من و رسول خدا(ص) تکرار میشد ،در پایان راه
ناگهانرسولخدا(ص)دستدرگردنمانداختودرحالیکهمرابهسینهخودمیفشردبهگریه
افتاد و فرمود :پدرم به فداي آن شهید تنها .پرسیدم :اي فرستاده خدا! گریه براي چیست؟
فرمود :از حقد و کینه هاي مردم که در ســینه ها نهان کرده و آنها را پس از من آشــکار سازند:
کینه هایی که ریشــه در بدر و احد دارد و میراث از آن برده است آنها خونهاي ریخته شده در
احد را از تو طلب میکنند .پرسیدم :آیا در آن روز دینم سالمت خواهد بود؟ فرمود :آري .سپس
فرمود :مژده باد بر تو :مرگ و حیات تو با من اســت (یعنی در دنیا آخرت با من خواهی بود) .تو
برادر من و وصی و برگزیده من و نیز وزیر و وارث من خواهی بود آنکه قرضهایم ادا کند و بر وعده
هایم جامه عمل پوشاند ،تو هستی .علی! تو ذمه ام را بري سازي و امانتم را ر ّد نمایی و بر سنت
من ،با ناکثین و قاسطین و مارقین پیکار نمایی .نسبت تو با من ،همچون هارون با موسی است.
تو مانند هارون در میان امت من هســتی :قومش او را ضعیف شمردند و در اندیشه کشتنش
برآمدند .بر ظلمی که از قریش بینی ،شکیبا باش و بر همدستی آنها علیه خود ،صبور باش....
کشف الغمه  7ج  ،1ص .صفحه 96
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روزي که قلعه خیبر را فتح کردم و دروازه آن را گشــودم ،رســول خدا (ص) به من فرمود :اگر
خوف آن نبود که گروهی از امت من ،مطلبی را که مســیحیان درباره حضرت مسیح گفته اند،
درباره تو نیز بگویند ،در حق تو سخنی میگفتم که از جایی عبور نمیکردي ،مگر اینکه خاك زیر
پاي تو را براي تبرك میگرفتند و از باقیمانده آب وضو و طهارت استشفا می نمودند .اما براي تو
همین افتخار بس ،که تو از منی و من از توام تو میراث بَر من هســتی و من نیز از تو ،ارث می برم.
مقام و منزلت تو نزد من همچون هارون نسبت به موسی است ،جز اینکه رشته نبوت پس از من
بریده است .تو آن کسی هستی که دیون مرا ادا خواهی کرد و بر سنت و شیوه من (با منافقان) به
			
پیکار پردازي و در روز واپسین از همگان به من نزدیکتر خواهی بود.
بحاراالنوار ،ج  ، 38ص 2
				

دلم در محفل ذکر علی بود ...

شخصیت با عظمت امیرالمومنین علیه الســام همیشــه مورد توجه محققین ،مولفین و بزرگان جهان بوده است و نظرات خود را در مورد
شخصیت ایشان بیان داشته اند که در این مطلب به برخی از آن نظرات می پردازیم .
 امام خمینی(ره) :ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه که بعد از قرآن ،بزرگ ترین دســتور زندگی مادی و معنوی و باالترین کتاب رهایی بخش بشــر اســت و
دستورات معنوی و حکومتی آن باالترین راه نجات است؛ از امام معصوم ما است.

 نرسین: اگر علی این گوینده با عظمت ،امروز در کوفه بر منبر قرار می گرفت ،شــما مسلمانان می دیدید که مسجد کوفه با همه وسعتش از اجتماعمردم مغرب زمین برای بهره وری از دریای خروشان علی موج می زد.
 جرج جرداق:نزد حقیقت و تاریخ یکسان است او را بشناســی یا نشناســی .تاریخ و حقیقت گواهی می دهند که او وجدان بیدار و قهار ،شهید نامی ،پدر و
بزرگ شهیدان ،علی بن ابی طالب ،صوت عدالت انسانی ،شخصیت جاوید شرق اســت! ای جهان چه می شد اگر هر چه قدرت و قوه داری به
کار می بردی و در هر زمان علیی با آن عقلش ،با آن قلبش ،با آن زبانش و با آن ذوالفقارش به عالم می بخشیدی؟!

 کارالیل:اما علی ،ما را نمی رســد جز آن که او را دوســت بداریم و به او عشــق بورزیم ،چه او جوانمردی بس عالیقدر و بزرگ نفس بود ،از سرچشــمه
وجدانش خیر و نیکی می جوشــید ،از دلش شعله های شور و حماسه زبانه می زد ،شجاع تر از شــیر ژیان بود ولی شجاعتی ممزوج با لطف و
رحمت و عواطف رقیق و رافت ...در کوفه غافلگیر و کشــته شد ،شــدت عدلش موجب این جنایت گردید! ...پیش از مرگش درباره قاتل خود
گفت :اگر زنده ماندم خود می دانم و اگر درگذشتم کار به دست شماست ،اگر درگذرید به تقوا نزدیک تر است!...
 جبران خلیل جبران:علی بن ابی طالب از این دنیا چشــم فرو بست ،مانند آن پیامبران که به قومی مبعوث می شدند و آن قوم شایستگی آن پیامبران را نداشتند ،و
در جوامعی زندگی می کردند که جوامع آنان نبوده است...

 میخائیل نعیمهدر واقع هیچ مورخ و نویســنده ای به هر اندازه که باهوش و با شخصیت و نکته سنج و نابغه باشــد ،امکان ندارد که حتی در هزار صفحه بتواند
تصویر کاملی از علی نشان بدهد .آنچه که این شخصیت بزرگ ،بین خود و خدای خود گفته و عمل کرده از اموری است که هرگز هیچ گوشی و
هیچ چشمی مانند آن را نشنیده و ندیده است ،بنابراین هر تصویری که ما از او ترسیم کنیم مسلماً تصویری ناقص خواهد بود ،تنها چیزی که
ما به آن امیدواریم ،جنبش و تکانی است که به زندگی ما می دهد.
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از حرم که برگشتیم ،بعد صرف صبحانه آقای نوروزی توی البی هتل اعالم کرد که گروه  4ساعت  10جمع شوند برویم "وادیالسالم".
خیلی اســتقبال کردیم چون ســفر قبل که توفیق زیارت عتبات را داشــتیم ،ما را وادی الســام نبردند .گفتند امنیت ندارد .ما هم حرف
گوشکن بودیم و مثل بعضی ها انفرادی و ســرخود نرفتیم .هر چند بعــدش که فیلم "صبح روز دهم" را توی جشــنواره فیلم فجر دیدیم
 قســمت هایی از فیلم توی وادی الســام فیلم برداری شــده بود -حســابی خلوت و خوفناک بودن آنجا دســتگیرمان شد( .فیلم عصرروز دهم چون ایام محرم توی کربال فیلم برداری شده .دیدنش رو توصیه میکنیم ،قسمت هاییش هم توی بین الحرمینه)
رفتیم اتاق آماده شــویم که نوای دلنشین یک دســته عزاداری ایرانی ما را به سمت پنجره کشــاند.خیلی جالب بود ،دسته عزاداری دانش
آموزی بود که ظاهرا ًمی خواســتند برای وداع بروند حرم امیرالمومنین و بعد ســمت جاده کربال .سربند زرد داشــتند و پرچم های سیاه
"یالثارات الحســین" .محزون مــی خواندند.تو این لحظه بود که متوجه نکته ای شــدیم؛ بــرای اولین بار بود که پشــت پنجره اتاق رفته
بودیم و بیرون را می دیدیم  .شــب قبل که رســیدیم هتل ،تو اون تاریکی چشــم جایی را نمی دید .به یکباره منظــره ای دیدیم که اولش
نفهمیدیم کجاست .بیشتر که دقت کردیم فهمیدیم بله! هتل ما روبروی وادی السالم است و پنجره اتاق ما دقیقا مشرف به آن.
باالخره حول و حوش ساعت  10گروه راهی شد سمت وادی السالم .چقدر شلوغ بود .شاید به خاطر همین شلوغی است که می شود رفت!
فضا سنگین بود .بسیاری از مقبره ها به شــکل اتاق های زیرزمینی بودند که در آن چند قبر وجود داشت .اجساد چندین متر زیر اتاقک های
زیرزمینی خاک شده بودند و به یادشان تنها سنگ قبرهایی در دیواره این اتاقک ها وجود داشت .پستی بلندی قبرها آدم را می گرفت .مقبره
ها قدیمی و کاهگلی بودند  .جالبه بعضی از قبرها بناهایی بودند حیاط دار .مثل یک خانه درخت و پشت بام داشتند.

تما م
چیز ها یــی
کــه از ایــن مکان
شــنیده بــودم در ذهنــم
جان می گرفت .شــهر خاموشان
و صالحــان .امــام علی(علیــه الســام)
می فرماینــد :در ایــن ســرزمین ارواح مؤمنان
دســته دســته با یک دیگر صحبت می کنند و هر مؤمنی
در هر جایــی از زمین بمیرد به او گفته می شــود« :به وادی الســام
ملحق شو که وادی السالم جایگاهی از بهشت است».
از امام صادق علیه الســام هم نقل شــده هر مؤمنی که در شــرق یا غــرب عالم بمیرد،
خداوند روحش را به وادی السالم می برد .از این قبرســتان خداوند هفتاد هزار نفر را بدون حساب
وارد بهشــت می کند .به یکباره یاد خبرهای حمله آمریکا به عراق ،تیر اندازی به سمت وادی السالم و هتک
حرمتش افتادم.مســیر به سمت مرقد حضرت هود و صالح نبی شــلوغ بود .چون ازدحام زیاد بود داخل نرفتیم و چند
دقیقه ای روبروی بقعه ایســتادیم .زائرین کشورهای دیگر هم آنجا بودند .بعد از آنجا به سمت مدفن آقای قاضی حرکت کردیم.
کنار قبر آقای قاضی یک ســید جوان روحانی ایرانی نشسته بود و درباره مقام معنوی ایشان صحبت می کرد ،مقداری هم
موعظه نمود.اتاقکی کنار قبرشان وجود داشت که درش قفل بود .می گفتند اینجا محل مراقبه ایشان بوده .عکس
آقای قاضی هم سر در اتاقک نصب بود .به قول دوســتی ،چشم های آقای قاضی حتی توی عکس هم نافذ
است .انگار دارد تک تک زائرینش را برانداز می کند و باطن شان را می بیند.در این قبرستان عالوه
بر قبور اهالی عراق و علما و انبیا ،قبور مردم مختلفی از ایران ،هند ،پاکستان ،لبنان و  ...هم
دیده می شود مانند رئیس علی دلواری از دلیرمردان تنگستان بوشهر که در نبرد
با انگلیسیها کشته شــد .نزدیک ظهر بود و تلخی نرسیدن به نماز صبح
حرم در خاطرمان .سریع به هتل برگشتیم و آماده رفتن به حرم
شدیم.نزدیک حرم همان شلوغی و ازدحام بود به اضافه
تلی از دمپایی و کفش جلوی ورودی آقایان .یاد
آیه "فاخلع نعلیک" افتــادم .مثل بقیه
دمپایی ها رو یه گوشه گذاشتم
و از باب الفیل وارد حرم
شدم.
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زندگى اميرالمؤمنين ســر تا پا درس اســت .آن چيزى كه در ميان رفتارهاى اميرالمؤمنين  -كه شامل همهى خصلتهاى نيك يك انسان و
برترين اين خصوصيات براى امروز ماست ،مسئلهى بصيرتبخشى و بصيرتدهى به كسانى
يك زمامدار است  -انسان مشــاهده مي كند و
ِ
اســت كه نياز به بصيرت دارند؛ يعنى روشن كردن فضا .در همهى ادوار ،اين شــجاعت بىپايان ،اين فداكارى عظيم ،در خدمت آگاه كردن
مردم ،عمق دادن به انديشهى مردم و ايمان مردم به كار رفته است.
در جنگ صفين وقتى طرف مقابل كه احســاس ميكرد دارد شكســت ميخورد ،براى اينكه جنگ را متوقف كند ،قرآنها را سر نيزه كرد ،يك
عدهاى آمدند دور اميرالمؤمنين را گرفتند و فشار آوردند كه بايد تسليم شوى و جنگ را تمام كنى؛ اينها قرآن را مطرح كردند .كار مزورانهاى
بود ،كار عجيبى بود .حضرت فرمود :شــما اشتباه ميكنيد؛ شــما اينها را نميشناسيد .اين كســانى كه امروز قرآن را به عنوان َحكم مطرح
ميكنند ،به قرآن اعتقاد ندارند .من اينها را ميشناسم« .ان ّى عرفتهم اطفاال و رجاال»؛ من دورهى كودكى اينها را ديدم ،دورهى بزرگى اينها را
شر رجال»؛ بدترينها بودند .اينها به قرآن اعتقادى ندارند .وقتى در تنگنا گير ميكنند ،قرآن را مطرح ميكنند.
شر اطفال و ّ
هم ديدم« .فكانوا ّ
البته آنها گوش نكردند ،اصرار ورزيدند و دنياى اسالم خسارتش را خورد.
اميرالمؤمنين اهل بصيرت دادن اســت .امروز ما به اين بصيرت احتياج داريم .امروز دشــمنان دنياى اســام ،دشــمنان وحدت اسالم ،با
ابزارهاى دين وارد ميشــوند ،با ابزارهاى اخالق وارد ميشوند؛ بايد هشيار بود .آنجائى كه ميخواهند افكار عمومى مردم غيرمسلمان را فريب
بدهند ،نام حقوق بشر را مىآورند ،نام دموكراســى را مىآورند؛ آنجائى كه ميخواهند افكار عمومى دنياى اسالم را فريب بدهند ،نام قرآن را
مىآورند ،نام اسالم را مىآورند؛ در حالى كه نه به اسالم و قرآن اعتقادى دارند ،نه به حقوق بشر اعتقادى دارند .اين را امت اسالمى بايد بداند.
ملت ايران در طول اين سى سال ،سى و يك سال اينها را آزموده است؛ امروز هم بايد بدانيم ،همهى ما بايد بدانيم.
اميرالمؤمنين در آن لحظهى فريب و فتنه ،به دوســتان خود نهيب ميزند« :امضوا على حقّكم و صدقكم»؛ اين راه حقى كه در پيش گرفتيد،
اين حركت صادقانهاى كه داريد انجام ميدهيد ،اين را از دســت ندهيد و رها نكنيد؛ با حرفهاى فتنهگران و فتنهانگيزان ،در دل شما تزلزل به
وجود نيايد؛ «امضوا على حقّكم و صدقكم»؛ راهتان راه درستى است .خاصيت دوران فتنه  -همان طور كه بارها عرض كردهايم  -غبارآلودگى
است ،مهآلودگى است .نخبگان گاهى دچار خطا و اشتباه ميشوند .اينجا شاخص الزم است .شاخص ،همان حق و صدق و ّبينهاى است كه در
اختيار مردم قرار دارد .اميرالمؤمنين مردم را به آن ارجاع ميداد .امروز ما هم محتاج همان هستيم.
اســام به ما ميگويد بايد جامعهى اسالمى با دستور اســام اداره و هدايت شود و زندگى كند .اســام ميگويد با دشمنان متعرض بايستى
با قدرت برخورد كرد؛ بايد مرزبندى روشــن و شــفاف با آنها به وجود آورد .اســام ميگويد فريب دشــمنها را نبايد خورد .اين ،خط روشن
			
اميرالمؤمنين است؛ امروز هم ما همين خط روشن را احتياج داريم.
									

ولی امر مسلمین

فصل قافلهعشق[pk

قافله عشق در سفر تاریخ است و این تفسیری است بر
ارض كربال...
آنچه فرموده اند :كل یوم عاشورا و كل ٍ
این سخنی است كه پشت شیطان را می لرزاند و یاران
حق را به فیضان دائمرحمت او امیدوار می سازد.
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راوي گويد :چون زنان و اهل بيت و عيال امام حسين عليه السالم از شــام محنت فرجام آهنگ سرزمين خود نمودند و به عراق رسيدند ،به
راهنماي كاروان كه مالزم ركاب بود،فرمودند:ما را از راه كربال ببر .پس چون به جايگاه شــهدا و ديار غريبان و قتلگاه شهيدان رسيدند ،جابر
بن عبداهللانصاري وجماعتي از بني هاشم را ديدند كه با جمعي از آل رســول صلي اهللعليهوآلهوسلم به زيارت قبر امام حسين عليهالسالم
آمدهاند و در يك زمان آن بيكســان ،با جابر وخويشان ،در آن رشــك جنان ،مالقات نمودند و به اتفاق هم به گريه و زاري و ناله و سوگواري
پرداختند ،چنانكه زخم دلها را تازه نمودند و آتش دلهاي كباب ،را به اشك ديدههاي بيخواب ،سيراب كردند وسينههاي تنگ را به ناخن و
چنگ خراشيدند .در اين هنگام زنان اهل آن وادي بر گرد ايشان فراهم آمدند و چند روزي را در ماتمخانه ،عزاداري نمودند.
لهوف – سيد بن طاووس

حکمت پیاده روی اربعین

سؤال میکنند :آقا! اینهمه وسایل نقلیه هست ،چه فایده دارد شما پیاده راه
میافتید میروید؟ این چه کاری است؟ چه زحمتی به خودتان میدهید؟
جوابش این اســت که این یک نوع ابراز عظمت امام حسین(ع) است .عیناً در
روایات داریم ائمه پیاده از مدینه میرفتند م ّکه .امام سجاد(ع) بیست و پنج
سفر شاید با پای پیاده رفت .گاهی مرکب هم همراه خودشان میبردند .به دو
فایده؛ یک فایده اگر وســط راه ناچار شوند سوار بشوند ،دیگر اینکه بگویند از
بیمرکبی نیست که ما پیاده میرویم ،مرکب هم داریم و پیاده میرویم ،این
به احترام امام حسین(ع) است.
این یک نوع اظهار عظمت و تجلیل از مقام شــامخ اباعبداهلل(ع) اســت .این
پیاده رفتن ،این دلیل بر این اســت .و لذا این پیادهرویِ اربعین خیلی در دنیا
تشــیع و عالم اســام اســت .یکی از
صدا میکند؛ و تبلیغ خوبی برای عالم
ّ
مبلّغهای بسیار خوب است.
میدانید کــه در ایام اربعین ،اجتماع در کربال ،از عاشــورا بیشــتر اســت،
انبوه جمعیت خیلی بیشــتر اســت .آنوقت عدۀ زیادی پیاده ،زن ،بچه ،با
اینکــه خطراتی هم احتمال میدهند تهدیدشــان بکند  ،بــاز هم عازم این
سفرمیشــوند .این دلیل بر این است که واقعاً عاشق این مکتب هستند .تنها
عشق است که آنها را به این سمت و ســو میبرد .بنابراین این ایراد یک ایراد
بیدلیل و بیهودهای هست و آثار و برکات را میبینند و در عینحال باز ایراد میکنند ،خیلی دلیل بر بیاطالعی است.
و اما یک خاطره نیز از این ســفر برایتان عرض کنم چرا که تا کنون  ،دو بار توفیق پیادهروی از نجف تا کربال را از مســیر شــط (رودخانه) که
حدود  20کیلومتر طوالنیتر از مسیر کنونی نجف کربالست و حدود  3روز به طول میانجامید؛ داشته ایم :
در راه وقتی به یکی از این ُمضیفها رســیدیم ،صاحب مضیف دعوت و اصرار کرد که مهمان او بشــویم و آنجا استراحت کنیم ،به او توضیح
دادیم که چون امروز کم راه رفتهایم و باید مســافت بیشــتری را طی کنیم ،فرصت ماندن نداریم ،پس از کمی اصــرار او و امتناع ما ،ناگهان
صاحب مضیف که معلوم بود چند وقتی است که مهمان برایش نرسیده و از این بابت خیلی ناراحت است ،ناگهان چاقویش را در آورد و تهدید
کرد که من مدتی اســت مهمان برایم نیامده است و شما حتماً باید مهمان ما بشــوید! اینقدر مهمانی کردن زائر امام حسین(ع) در نزد اینها
اهمیت و ارزش داشــت ... .البته باالخره بعد از اینکه توضیح بیشــتری برایش دادیم و قول دادیم که از طرف او زیارت کنیم ،اجازه داد که ما
برویم.
آیت اهلل مکارم شیرازی
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تاریخچه پیاده روی اربعین

از هنگامی که نخستین زائر مضجع منور اباعبداهلل الحسین(ع) ،جابر بن عبداهلل انصاری در روز اربعین از مدینه به سمت کربال رهسپار شد تا
کنون  1374سال میگذرد .در این سالها علما و اولیای الهی برای زیارت سیدالشهدا(ع) در روز اربعین اهمیت و جایگاه واالیی قائل بودند
و با پای پیاده از نجف اشــرف به سوی کربال رهسپار میشدند ،بیشک جابر بن عبداهلل ،نخســتین زائر کربالی معلی در روز اربعین سال 61
هجری است ،این سنت حسنه نیز در سالهای حضور ائمه معصومین(ع) با وجود حکومت سفاک و خونریز اموی و عباسی انجام شده است.
در برخی از روایات تاریخی بیان شــده است که زیارت کربال
با پای پیاده در زمان «شــیخ انصاری»(متوفی سال 1281
قمری) رســم بوده اســت ،اما در برههای از زمان به ورطه
فراموشی سپرده میشــود که در نهایت توسط «شیخ میرزا
حسین نوری» دوباره احیا میشود .این عالم بزرگوار اولین
بار در عید قربان به پیادهروی از نجف تا کربال اقدام کرد که 3
روز در راه بود و حدود  30نفر از دوستان و اطرافیانش نیز وی
را همراهی میکردند« .محدث نــوری» از آن پس تصمیم
گرفت ،هر ســال این کار را تکرار کند ،ایشان آخرین بار در
ســال  1319هجری با پای پیاده به زیــارت حرم أباعبداهلل
حسین(ع) رفت.
نتایج تحقیقات نشــان میدهد پیادهروی مراجع و علما تا
زمان صدام ادامه داشته است ،اما از زمانی که او در ســال  1400( 1358قمری) به ریاست جمهوری عراق رسید تا زمانی که در سال 1381
شمسی (1424قمری) ســقوط کرد ،وقفهای در اجرای مراسم عزاداری با شکوه و پیادهرویهای دسته جمعی ایجاد شد ،هر چند که برخی
اخبار حکایت از پیادهروی مخفی مردم در زمان صدام داشته است که گاهی منجر به شهادت این افراد توسط نیرویهای بعث شده ،اما مردم
عراق با سقوط صدام ،بار دیگر عشق و عالقه وصفناپذیر خود به امام حسین(ع) را طی این  10سال به جهانیان ثابت کردهاند که در کنار دیگر
محبان و شیعیان اهلبیت از کشــورهای ایران ،لبنان ،پاکســتان ،هند ،لبنان ،قطر ،امارات ،کویت ،بحرین و  ...مراسم اربعین حسینی را با
شکوهتر از سال قبل اجرا میکنند.
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رکورددار پیادهروی نجف تاکربال

بیش از  13قرن از واقعه جانســوز عاشــورا میگذرد .کربال که در نخستین اربعین
حســینی شــاهد حضور جابر بن عبداهلل انصاری بود ،بعد از آن نیز عاشقان دیگری
را زیارت کرد که با پای پیاده از اقصی نقاط جهان در ســالروز اربعین ســید و ساالر
شهیدان سراســیمه همراه با عشق آتشــین به موالی خویش رهســپار سرزمین
حسینی شدند.
این سنت حســنه از چنان اهمیت واالیی برخودار است که صادق امت رسول(ص)
این چنین از ارزش پیادهروی به ســوی حرم مطهر اباعبداهلل الحســین(ع) سخن
میگوید :کســى که با پای پیــاده به زیارت امام حســین(ع) بــرود ،خداوند به هر
قدمى که بر مىدارد یک حسنه برایش نوشــته و یک گناه از او محو مىفرماید و یک
درجه مرتبهاش را باال مىبرد ،وقتى به زیارت رفت ،حق تعالى دو فرشــته را موکل او
مىفرماید که آنچه خیر از دهان او خارج میشــود را نوشــته و آنچه شر و بد است را
ولى خدا! گناهانت
ننویســند و وقتى برگشــت با او وداع کرده و به وى مىگویند :اى ّ
آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او و حزب اهلبیت رسولش هستی،
به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و
تو را طعمه خود نخواهد کرد( .کامل الزیارات ص)134
در این میان علمای بزرگواری بودند که با وجود مشکالت زیاد مسیر کربال ،خطرات
را به جان میخریدند و از نجف تا کربال را گاه با پای برهنه طی میکردند.
ســید آزادگان حجتاالســام ســید علی اکبر ابوترابی از جمله آنهاست ،وی در
خاطرات خــود چنین بیان میکند« :در دوران طلبگی در شــهر نجف بیش از 100
مرتبه این مسیر را پیاده به عشق زیارت امام حسین(ع) طی کردهام».
عشــق و عالقه حجتاالســام ابوترابی به حدی بود که پس از آزادی با وجود بسته
بودن مرز کربال در سال  ،1372برای نخســتین بار و در مرز خسروی ،مراسم قرائت
دعای عرفه را برگزار کرد.
وی با جمعیت اندکی با نیت باز شدن راه کربال و پیمودن مسیر زیارت ،با پای پیاده از
تنگه مرصاد تا مرز خسروی را به مدت  3روز پیاده طیکرد.

21

بهترینسفردنیا
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یک نکته مخصوصاً برای جوانها .پیرمردها شاید برایشان سخت باشد ،ولی آنها را
هم تشــویق میکنم .برنامهای بریزید ،دو سه روز قبل از اربعین به نجف بروید .بعد از
آنجا پیاده بروید کربال .بنده سفرهای بسیار زیادی کردهام ،ولی هیچ سفری مانند
سفر پیاده به کربال ســراغ ندارم .یواش یواش بروید .اگر یک روز و نیم طول میکشد،
شــما دو روزه بروید ،ســه روزه بروید .اثر عجیب و غریبی دارد .در میان راه ،اعراب به
زوار بســیار محبت میکنند .هر کس هر طور که بلد اســت به زوار کمک میکند .تنها برای امام حســین علیهالسالم این کارها را میکنند.
مانند ماساژ دادن ،غذا و جا دادن و . ...زمانی که انســان فکر میکند میبیند ،در همین راه بچههای امام حسین علیهالسالم را یزیدیان کتک
زدهاند .حتی اگر انســان میلیاری هم خرج کند ،میارزد .همه چیز برای انسان عوض میشود .شــنیدهام که برخی از بزرگان مثل آیتاهلل
سید محمود شــاهرودی أعلیاهللمقامهالشریف که از مراجع بودند،به تعدد مســیر نجف تا کربال را پیاده رفتهاند .خیلی دیدنی است .یکی
از برادران عراقی میگفت :در بین ما رســم اســت که یک قلک برای امام حسین علیهالســام داریم و نصف درآمد خود را در آن میریزیم
تا در روز اربعین امام حسین علیهالسالم خرج کنیم ،تا وقتی که زوار امام حسین علیهالسالم میآیند کمتر اذیت بشوند.

							

حجت االسالم و المسلمین اقا تهرانی

ما واقع ًا به ثواب زیارت کربال محتاج هستیم
توصیفها وپیشنهادهای خواندنی پناهیان برای زائرین پیادۀ اربعین

همه ما باید عمیقاً بفهمیم چرا زیارت قبر اباعبداهلل(ع) اینقدر ارزش و اهمیت دارد؟
• جدا از جنبههای اجتماعــی و آثار عظیمی که زیارت کربالی اباعبداهلل(ع) به ویژه در تجمع ایــام اربعین ،در عالم به جای میگذارد ،نکتۀ
مهمی که زائرین و راهیان کربالی معلی باید مورد توجه قرار دهند ،جنبههای معنویِ این زیارتِ بابرکت است.

•همۀ ما باید عمیقا بفهمیم چرا زیارت قبر اباعبداهلل(ع) اینقدر ارزش و اهمیت دارد؟ فهم عمیق این معنا نیل به یک شرافت و توفیق بزرگ
الهی اســت ،که باید آن را از خدا تمنا کرد و با مطالعه و تحقیق صرف به دســت نمیآید .ما میتوانیم احادیثی را در این باره مطالعه کنیم ،اما
اینکه به فهم عمیق آن برسیم توفیق ویژهای میخواهد.
•به عنوان مثال حضرت امام(ره) دربارۀ عظمت عزاداریهای اباعبداهلل(ع) و دســتههای عــزاداری مطالبی را بیان میکنند(صحیفه امام/
ج/11صص 98و  )99که انسان احســاس میکند خیلیها نمیتوانند این عظمت را به این وضوح و عمق بینند و درک کنند .گویی حضرت
بودن آثار باعظمت این
امام(ره) شهودی دیگر از عظمت عزاداری داشــتند که در کلمات نمیگنجد .کلمات ایشان سرشار از غیرقابل وصف ِ
عزاداریهاســت.هر قدمی که برای زیارت اباعبداهلل(ع) بر میداریم برای ما مغفرت است .ما همیشه به اســتغفار نیاز داریم و زیارت کربال
خصوصاً با پای پیاده ،یک فرصت استثنایی برای مغفرت است.
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• امام صادق(ع) به یکی از دوستان خود میفرماید :قبر حســین(ع) را زیارت کن و ترک مکن .پرسیدم :ثواب کسى که آن حضرت را زیارت
کند چیســت؟ حضرت فرمود :کســى که با پای پیاده به زیارت امام حســین(ع) برود خداوند به هر قدمى که برمىدارد یک حسنه برایش
نوشته و یک گناه از او محو مىفرماید و یک درجه مرتبهاش را باال مىبرد .بر اســاس روایات مختلف ،هر قدمی که برای زیارت اباعبداهلل(ع)
بر میداریم برای ما مغفرت اســت و طلب مغفرت هم چیزی نیســت که ما فقط در برخی لحظات خاص ،یا به مقدار محدود به آن نیاز داشته
باشــیم ،بلکه ما همیشه به اســتغفار نیاز داریم و زیارت کربال ،خصوصاً با پای پیاده یک فرصت اســتثنایی برای مغفرت است .وقتی رسول
خدا(ص) روزی صد مرتبه طلب مغفرت میکردند (رســول اکرم(ص) فرمود :هر روز بر روی قلبم غبار مینشــیند ،تا اینکه (برای برطرف
َان َعلَی َقلْبِی َحتَّی أَ ْســ َت ْغف ُِر فِی ال ْ َی ْو ِم مِائ َ َة َم َّرةٍ؛ مستدرک الوسائل/5/حدیث،)5978
کردنش) ،روزی صد مرتبه اســتغفار میکنم؛ إِن َّ ُه ل َ ُیغ ُ
تکلیف ما مشخص است.
• طلب مغفرت چیزی نیست که حدی داشته باشد و بعد از آن دیگر نیازی به استغفار نداشته باشیم .با هر طلب مغفرت ،موانعی بین ما و خدا
برطرف میشود و راه باز میشود و نور و شایستگی میآید .آدم باید نسبت به طلب مغفرت حریص باشد .مغفرت یک مسألۀ تمام شدنی نیست.
هرچقدرهمکهپاکشویمبازهمبهمغفرتنیازداریم.چونپاکشدنیعنیخداییشدنواینانتهاوپایانندارد؛بلکهیکجریانمستمراست.
مژدۀ رسول خدا(ص) به زائرین پیادۀ حسین(ع) :گناهان گذشتۀ شما بخشیده شد ،حاال یک زندگی تازه را شروع کنید
• بر اساس روایت فوق ،مژدۀ رسول اهلل(ص) به زائرین پیادۀ حسین(ع) این اســت که« :تا امرو ِز تو آنچه (گناه) بوده است بخشیده شد ،پس
برو عملت را از سر بگیر و زندگی تازهای را آغاز کن ».چه کســی به چنین مژدهای بینیاز است؟ سف ِر کربال به خصوص اگر با پای پیاده باشد،
سفر پاککنندۀ روح از آلودگیهاست /این سفر را به یک سفر تزکیهای برای خودتان تبدیل کنید

لباس سیاهی که برای عزای امام
لباس عزای ما و ِ
• ســف ِر کربال به خصوص اگر با پای پیاده باشد ،ســفر پاککنندۀ روح از آلودگیهاســتِ ،
حسین(ع) در ایام اربعین میپوشــیم این را به نوعی لباس احرام برای خود ببینیم .باید این سفر را ســف ِر پاکیها ببینیم تا بهرۀ بیشتری از
آن ببریم .اثر امور معنوی بر روح انسان مانند اثر داروها (مثل قرص آنتیبیوتیک) بر جســم انسان نیست که اگر اثر آنها را بدانیم یا ندانیم به
هر حال اث ِر خود را بر بدن بگذارند ،در مورد امور معنوی هرچه معرفت و ِ
درک بیشتری داشته باشیم اث ِر بیشتری بر روح ما خواهند داشت.

• بعضیها میپرسند :ما که عازم کربال هســتیم چه کار کنیم تا بهرۀ بیشتری ببریم و چه مقدماتی باید به لحاظ روحی فراهم کنیم؟ همین
احســاس نیاز به مغفرت ،احســاس حضور در محضر ائمۀ هدی(ع) و مصاحبت با پروردگار عالم ،اینها مقدمات فکری و روحی بسیار خوبی
هستند .این دیگر هنر شماست که این سفر را به یک سفر تزکیهای برای خودتان تبدیل کنید.
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احساس زیبای دیگری که زائرین کربال دارند ،احساس شرمندگی نسبت به اباعبداهلل(ع) است .وقتی میبینیم که حسین(ع) برای آمرزش
ما چه هزینۀ سنگینی پرداخته است ،شرمنده میشویم.

• غیر از این احســاس زیبایی که در طول ســف ِر کربال خواهید داشت ،یک احساس دیگر نیز در این ســف ِر معنوی میتوانید داشته باشید و
آن احساس شرمندگی نسبت به اباعبداهلل(ع) است .اینکه بگوییم :یا اباعبداهلل(ع) شــما این همه زجر در راه خدا متحمل شدی و این همه
شــکنجهای که بچههایت شــدند ،در مقابل ما کاری برای تو و در راه خدای تو انجام ندادهایم ،از طرفی ما را به واسطۀ محبت تو میبخشند

شــرمندگی ما تا ابد بس است .وقتی میبینیم که حســین(ع) برای هدایت ما چه
برای
ِ
هزینۀ سنگینی پرداخته است ،شرمنده میشــویم و این در حالی است که میبینیم ما
هیچ کاری برای حسین(ع) نمیتوانیم انجام دهیم .ما واقعاً به ثواب زیارت کربال محتاج
هســتیم .وقتی در روز جزا ،از کوچکترین گناهان هم نمیگذرنــدَ ( ،و َم ْن یَ ْع َم ْل ِمث َ
ْقال
َذ َّر ٍة شَ ًّرا یَ َره؛ زلزال )8/و از ســوی دیگر وقتی میبینیم هیچ پاککنندهای مانند اشک
بر اباعبداهلل(ع) و زیارت قبر اباعبداهلل(ع) نیســت ،واقعاً خودمان را به این زیارت و به این
عزاداری محتاج میبینیم .انشاءاهلل این توجه معنوی باال برود.
آثار معنوی زائران پس از بازگشت به اطرافیان و جامعه هم میرسد...
• همین که شــما زائرین به کربال بروید و بیایید تمام آثار معنوی شــما به شهر و جامعه
هم خواهد رسید .حاال حســاب کنید اگر این جمعیت کثیر برای زیارت اربعین به کربال
بروند و بــاز گردند چه آثار معنویِ عظیمــی برای اطرافیان و جامعه بــه دنبال خواهد
داشــت؟! البته تحلیل این آثار کار سادهای نیست .مگر کســی به این سادگی فهمیده
است این ســخن امام را که فرمود« :اآلن هزار و چهار صد ســال است که با این منبرها و
با این روضهها و با این مصیبتها و با این ســینهزنیها ما را حفظ کردهاند؛ تا حاال آوردهاند
ذین
اســام را»(صحیفۀ امام/ج/8ص )526؟ خداوند در مورد شــهدا میفرمایدَ « :و ال َّ َ
ــبیل َّ
الل ِ َفلَ ْن یُضِ َّل أَ ْعمال َ ُه ْم»(محمد )4/خداوند کســانی را که در راه خدا
ُق ِت ُلوا فی َس
ِ
به شهادت میرسند عملشــان را تباه نخواهد نکرد (و اث ِر ویژهای به اعمال آنها میدهد)
قطعاً این اثر در مورد اباعبداهلل(ع) در اوج اســت .ما هم میتوانیم خودمان را در شعاع اثر
خون اباعبداهلل(ع) قراردهیم و از این اث ِر ویژه برخوردارشــویم.همۀ کسانی که انشاءاهلل
کنندگی
در ایام اربعین حسینی عازم کربال هستند ،حتماً به این بُعد سفر و به جنبۀ پاک
ِ
آن توجه داشته باشــند .یعنی تنها جنبۀ محبت و رابطۀ عاشــقانۀ با اهلبیت(ع) را در
شــرمندگی خود را فراموش نکنیم .این خیلی آثار
نظر نگیریم؛ خودمان و گناهانمان و
ِ
و برکات دارد کــه ما از نظر معنوی به شــدت خودمان را محتاج به این ســفر بدانیم ،و
خودمان را به شدت نیازمند به این مغفرت و غفران الهی بدانیم.
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لبیک یا حسین
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بــرای اولیــن بار قــرار شــد کل مســیر نجف تــا کربــا را به اتفــاق یــک جمع چهــل نفــره پیــاده برویم .بــه ذهنم رســید که
بــرای اینکــه تــوی جمعیــت یــک نشــانهای داشــته باشــیم و همراهــان کاروان بتواننــد همدیگــر را پیــدا کننــد ،بایــد
یک پرچم متفاوت داشته باشیم .به مسئول هتل سپرده بودم که یک چوب پرچم و نوشته برایمان جور کند.
بعد از نماز صبح ،دســته جمعی مجدد از همــان دور زیارت وداع
امیرالمؤمنین(ع) را خواندیم و راه افتادیم .مســئول هتل کاری
نکرده بــود و نگرانی گم کــردن همدیگر در ایــن جمعیت باقی
بود .تا اول جاده که موکبهــا بودند ،یک ســاعتی راه بود و رفقا
صبحانه نخــورده بودند .به بهانۀ خرید صبحانــه با یکی از بچهها
جدا شــدیم .بعد از کمی جســتجو باالخره یک پارچه فروشــی
پیدا کردیم و کمی بعدتــر مغازۀ میلۀ پرچم را هــم پیدا کردیم.
دو میلــۀ  4متــری خریدیم .مغازه خیاطی بســته بــود ،اما یک
تعمیرکار کفش وسط خیابان بساطش را پهن کرده بود و ماشین
دوخت هم داشت .قبول کرد کنارۀ پارچه را بدوزد.
اما مغازههای خطاطی همه بســته بودند و در مســیر پیادهروی
اربعیــن بودند .یــادم آمد که اســتاد نجابتی-اســتاد و مدرس
گرافیک در دانشــگاه هنر ،که البد خطاطی هم بلد است -همراه
جمع ما بود .چندتا ماژیک قرمز خریدیم و با صبحانه! راه افتادیم.
باالخــره بعد از چند ســاعت خودمــان را به کاروان رســاندیم.
کمی کــه راه رفتیم ،بچه ها در یکی از موکب ها برای اســتراحت
و نماز ظهر توقــف کردند .اســتاد نجابتی هم -کــه یک پارچه
دور سرش بســته بود و دیدنی شــده بود -آســتینها را برای وضو گرفتن باال زده بود .اســتاد کم حرف بود .من هم آشــنایی و شناخت
قبلی چندانی از اســتاد و روحیاتش نداشــتم .نمیدانستم اهل خطاطی هســتند و با این وسایل و در این شــرایط قبول میکنند یا نه .با
اینکه پرحرف هســتم ،هیچ حرفی نزدم .پارچه ســفیدی که خریده بودم را در یک فضای خالی پهن کردم .بعد یک نگاه به اســتاد کردم.
استاد هم انگار منتظر این بود که یک کاری برای امام حسین(ع) بکند ،نه گذاشت ،نه برداشت ،گفت :مداد یا خودکار هست؟
بعدها فهمیدم اســتاد در جبهه به همین شیوۀ صحرایی خطاطی میکرده .مداد و خودکار جور شــد .متن نوشته را هم خودشان پیشنهاد
کردند« :لبیک یا حســین» .ادامۀ داســتان –که قسمت قشنگ داستان اســت ،توســط یکی از هم کاروانی ها ضبط شد که توی مستند

«یا اهل العالم» بخشــهایی از آن پخش شــد.
این پرچــم بلند که ارتفاع میلــهاش  4متر بود،
بــرای همــۀ کاروان خیلی خاطرهانگیز شــد.
چه گم شــدههایی که با این پرچم پیدا شــدند
و چه دعواهای دوســتانهای که بر سر به دست
گرفتنش نشــد .بعد از سفر ،استاد وعده کرد که
نســخۀ با کیفیت این پرچم را بازطراحی کند تا
در کارهای اربعینی و حسینی برای عموم قابل
استفاده باشد.
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يادداشتهاي يك همسفر
جــــــــــــــــــــامانده...
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منم سال گذشــته توفيق داشتم همســفر كاروان عاشقان پياده روي
اربعين باشــم  .ديدم بد نيســت برخي تجربه هايي كه براي اين سفر ،
خيلي ضروري مي دونم با هات در ميان بگذارم شــايد به دردت خورد.
همه احتماال توصيه هاي زيادي بهت داشــته اند كــه مثال چي همراه
ببري و چقدر بار داشــته باشي يا چه كفشي بپوشي و چي بخوري و چي
نخوري و يا حتي قرص ايبوپروفن براي عضله درد. ...
اما جنس حرفايي كــه مي خوام بگم يه جور ديگه اســت .حرفاييه كه
وقتي از سفر برگشتم بارها اونارو با خودم مرور كردم و خودمو سرزنش
كردم كه چرا به اونا كم توجهي كردم و شــايد خودتم سال ديگه يا حتي
بال فاصله بعد از برگشــتن از ســفر اونارو بارها با خــودت زمزمه كني و
افســوس بخوري  .زماني كه ديگه يه كم دير شده و پشيموني فايده اي
نداره .ما امتحان شديم ،شــمام امتحان مي شي همه امتحان مي شن
مهم اينه كه بتونيم تــو اين امتحان موفق باشــيم  .اصال فرض كن مي
خوام نمونه سواالي امتحان پارسال رو برات فاش كنم!.
مي خوام وقتي رســيدي و ديدي حرم موال امام حســين (ع)  ،با حرم
امامزاده حسين فرق چنداني برات نداره و قلبت خاشع و محزون نميشه
يا رسيدي و احساس كردي اون برداشت معنوي الزم رو از اين سفر نمي
بري و يا برگشتي و حســرت خوردي  ،بعدا نگي كسي نبود بهم بگه! به
هرحال اگه اين مطالبو خوندي و احساس كردي كه به دردت نمي خوره
كه هيچ  ،اما اگه احساس كردي به دردت مي خوره قول بده نايب الزياره
ما هم باشــي و دعا كني كــه آقامومن ما رو هم بپذيــرن و توفيق انجام
رسالت و مسئوليت شيعه بودنمون ازمون سلب نشه.
 )1راســتي اصال مي دوني مهمترين انگيزه و هدفت از اين ســفر و اين
پياده روي چيه؟ واقعا شــده بشــيني و فكر كني براي چي به اين سفر
اومدي؟ اين كه مي گم بشــيني و فكر كني  ،منظــورم اينه كه اوال بايد
آگاهانه باشه و ثانيا رودربايستي با خودتو بذاري كنار و كامال صادقانه به

خودت جواب بدي .چرا اومدي ؟ براي ثوابش ؟ نكنه حاجتي داري ؟ شــايدم اومدي خودتو براي يه عمر بيمه كني ؟ براي هدايت و مغفقرت
اومدي؟ شايدم مي خواي آخرت و بهشتتو بيمه كني؟ يا نه جواب مي دي براي عشقم اومدم؟ عشقم حسينه؟ ...
خب همه اينا خيلي خوبه و همش مســتلزم ثواب و پاداش الهيه ولي دقت كردي همه اين انگيزه ها واسه خودته؟ :حاجت من!...ثواب من!...
عشــق من! ...پس كو موال؟ چند درصد انگيزه و هدفت مال خود خود خود امام حسينه؟ شايد بپرسي چطور مي شه طوري هدفگذاري كرد
كه اصال پاي «من» در ميان نباشه و هرچه هست همه «او» باشــه؟ مگه اصال امام حسين(ع) به زيارت ما احتياج داره كه براي ايشون بياييم
زيارت؟
جواب اين ســوال خيلي مفصله و البتــه خودتم بهتر از من مي دوني ،ولــي همينقدر بهت بگم اگه فكر مي كني عاشــورا فقط يك حادثه و
مصيبتــي بود كه در يك برهه زماني خاصي اتفاق افتــاده و ربطي به زمان حاضر نداره و وظيفه ما فقط عزاداري اســت و بس ،كه هيچ! براي
خودت بيا زيارت! اما اگه نگاهت به عاشــورا به مثابه يك نهضت جاري يعني يك جريان فكري عقيدتي و انقالبي اســت كه از عاشوراي سال
 61شروع شده و تا حاال هم ادامه داره و قراره به ظهور موال(عج) ختم بشــه ،قضيه فرق مي كنه .در اين صورت ديگه اتفاقات و وقايع سال 61
رو مختص ســال  61نمي دوني و در كل اين جريان ،جاري و ساري مي دوني .خودتو در متن عاشورا حاضر و ناظر مي بيني و معركه درگيري
جريان حســين و واليت و حق وعدالت  ،با جريان اموي و ظلم و فساد و كفر ،آشــكارا در جلوي چشمان توست و در پي اين هستي كه موضع
خودتو در اين تقابل جريانها روشــن كني .پس نمي گي يه جايي خوندم كه امام حسين (ع) فرمودند « :هل من ناصر ينصرني » بلكه ديگه
مي گي كه گويا همين االن مي شــنوم كه امام حســين(ع) مي فرمايند  «:آيا كسي هســت كه مرا ياري كند؟» اونوقت در وسط اين كارزار
عاشــورايي ،تحمل روزمرگي اين زندگي پرعافيت برات سخت مي شه  ،امامم مرا مي خواند! چطور مي تونم سكوت كنم؟ چطور مي تونم بي
تفاوت و تنها نظاره گر باشم؟ اونوقت تصميم مي گيري كه آگاهانه و عاشــقانه و خالصانه در برابر فرياد ياري خواهي امام(ع) دستت رو بلند
كني و بگي  :من! من هستم موال  ،تا آخرش هستم ! ...مي دوني كه ياري امام حسين (ع) در حقيقت ياري مرام ايشونه ...
آره دوست من ،سفراربعين سفر بيعت و تعهده  ،سفر رسالت و بصيرته  ،سفريه كه بايد همه اون «من» هاي قبلي رو قرباني اين « من » آخري
كني .هدفت بايد ياري امام حسين (ع) و مرام ايشون باشــه و بس .چطوري؟ چطوريشو بذار به عهده واليت .تو فقط اعالم حضور كن بقيشو
خودشون رديف مي كنن.تو فقط بگو كه من اومدم بگم كه به رسالت شيعه بودنم آگاهم و از اين به بعد مي خوام شيعه بودنم رو طور ديگه اي
تعريف كنم «:شيعه بودن يعني تعهد عميق به رسالت و نقش تاريخي ام نسبت به واليت»  .اينطوري هدف و نيتت مي شه براي خود آقا امام
حسين(ع)  .هم آقامون امام حسين (ع) و هم آقامون امام مهدي (عج) .چرا كه عاشورا و انتظار را به هم پيوند زده اي و خودت را به موج جريان
عاشورا به ظهور سپرده اي.
 )2البته حتما خودت فكر كرده بودي كه اينهمه راه مي ري كه وقتي به حرم آقا رســيدي چي بگي.اما واقعا آخرش كه چي؟ اين همه زحمت
و پياده روي و ســختي كه وقتي اونجا رسيدي چي بگي؟ بگي آقا!پول؟ شفا؟ خونه؟ دانشگاه ؟ همسر؟ بهشت ؟! همه اينا خوبه ها ،بخواه ،ولي
يادت باشــه اولين و مهمترين حرفي كه حاال كه بهش رسيدي وبعد از اينهمه عزاداري و نوكري  ،حضورا مي خواي به موال بگي يه چيز ديگه
است .اومدي بهش بگي آقا منم هستم روي منم حســاب كنيد  .قول من مثل قول كوفي ها نيست .ديگه تحمل زندگي در دنيايي كه انتقام
خون تو گرفته نشده باشه برام خيلي ســخت و طاقت فرسا شــده  ،اومدي بگي اگرچه كمي دير ولي باالخره رسيدم مرا هم مثل حر بپذير.
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اومدي تعهد بدي و رگ گردنت را به ضمانت بگذاري و بــري  .بگو مي دونم و آگاهم كه
راهي كه امروز در اون قدم گذاشته ام آخرش شــيرينه .اونم از نوع «احلي من العسل»!
در اينصورت لبخند رضایت آقا ،دور از انتظار نيســت  .يادت باشه اين فرصت رو به خاطر
چند تا حاجت و خواسته معمولي ازدست ندي! اين حاجت ها رو از خونه تون هم بخواي
بهت ميدن .حواستو جمع كن.اربعين روزيه كه گفتند همه شيعه اونجا جمع شه  .حتما
خبر مهميه كه همه رو جمع كردن مهمتر از خواسته هاي شخصي من و تو .زرنگ باش
دوست من !!
 )3مراقب باش وقتي رسيدي گرفتار گناه عجب و خود برتربيني نشي و از خودت خيلي
خوشت نياد .وقتي خســته و كوفته و با گرد سفر و پاهاي تاول زده  ،اون هم با سابقه اي از
نوكري اهل بيت ،به كربال رسيدي و به زيارت امام (ع) رفتي خيال نكني كاري كردي و
حاال كسي شدي و امام (ع) هم حاال بدهكارت شــده و حتما بايد بهت جواب خاص بده
 .احساست اين نباشــه كه  :يا ابا عبداهلل من اومدم،من! من كه به عشق تو سه روزه دارم
پياده ميام زيارتت ! ...دوست من بدان هروقت كه اين احساس بهت دست داد بدان همه
چيز رو خراب كردي و اگه توجهي بهت نكردند مقصر خودتي .
 )4نكته بعدي اين كه  ،وقتــي پاي صحبت اصحاب عرفان و معرفت مي شــينيم به يه
مســئله در زيارت امام حســين (ع) تاكيد زيادي دارند و اون هم رعايت ادب و تواضع و
عدم خنده و شــوخي و رفتارهاي خالف ادب محضر كربالست و اونو يكي از موانع مهم
مي دونند .كربال سرزمين حزن شيعه است و ادب كربال رعايت حالت حزن و اندوه است
 .اينهمه در طول عمر خود لهو و لعب كرديم و رفتارهاي شوخ و شنگي داشتيم و خوش
بوديم سعي كنيم چند روز از اين كارها دوري كنیم .بعدا هم فرصت براي اين كارا زياده.
 )5بهترين رفيق راه ما مخصوصا در ســه روز پياده روي  ،استغفار مداوم  ،ذكر خدا  ،تفكر
درمورد قيام عاشــورا و چرايي حضور ما در اين ســفر و البته نجوايي دروني و عاشقانه با
امام حسين(ع) و ياران ايشان و شهداي كربالست  .اينا رو گفتم كه بعدا نگي نگفتي.
 )6راســتي! مي گم نكنه يه وقت نيتت از اين سفر خالص نباشــه و خداي نكرده تفاخر
و ريا و چشم و هم چشــمي و از اين مسايل باشه؟ نه! شــما كه از اين مسايل خيلي بري
هســتيد .ولي به هر حال نوع سفر طوريه كه خيلي مي تونه وسوســه انگيز باشه  .پياده
رفتن براي زيارت امام حسين(ع)! اونم در روز اربعين ! اونم از نجف تا كربال ! همه بهمون
مي گن خوش به حالتون  .كلي احساس كيف و افتخار مي كنيم! خيلي خطرناكه .حتي
اگه نيتمون هم قبل و حين سفر  ،خالص باشه بعد از ســفر خيلي ممكنه دچار سمعه و
عجب بشيم !

 )7هميشــه و مخصوصا در طي اين سفر خيلي به نماز اول وقت و جماعت اهميت بديم .يادمون باشه كه به زيارت كسي مي ريم كه در سخت
ترين شرايط و با بدترين تهديدات هم نماز اول وقت رو رها نكرد.
 )8تواضع در راه رفتن  ،رعايت ادب نسبت به همه ،گذشت در مواقع خاص و مسايل اخالقي از اين قبيل خيلي مهمند مخصوصا هر چقدر كه
به مقصد نزديك تر مي شــويم مهم تر هم مي شوند  .حواسمون باشه گاهي يك رفتار اشتباه مي تونه كل سفر ما رو خراب كنه  ،شيطان هم از
اين مسئله آگاهه و تمام تالششو در اين رابطه انجام مي ده.
 )9يكي از دام هاي جالب شــيطان دراين ســفر بر مي گرده به ابراز ارادت هايي كه اهالي محلي براي زوار اباعبداهلل الحسين(ع) مي كنند و
موكب هاي فراواني كه در كل مسير تقريبا به حالت غير منقطع براي پذيرايي از شما زائران برپا كرده اند .انواع خدمات و پذيرايي ها و غذاها و
نوشيدني ها و ميوه ها و تنقالت بدون هيچ منتي آماده ارايه به شماست.
نكته اي كه مي خواســتم بگم اينه كه گاهي ممكنه گرفتار پرخوري و لذت پر كردن شكم بشيم.علما مي گن پرخوري موجب قساوت قلب
ميشــه و حس و حال معنوي رو از شــما مي گيره و معموال يكي از توصيه هاي مهم در زيارتها مخصوصا زيارت كربال اينه كه تا مي تونيد كم
بخوريد .فقط هم بحث پرخوري نيســت حتي خالف ادب زيارت كربال هم هست  .توصيه مي كنم در حداقل نياز ،از اين غذاها استفاده كنيد
و بقيه اش رو فقط از ديدن ابراز ارادت عاشــقان موال لذت ببريد .حتي كمي گرسنگي و تشنگي هم بد نيست .بهترينشو كه ماهي سرخ شده
باشه شما بارها خورده ايد و بعدها هم فرصت براي خوردن زياد خواهيد داشت  ،سعي كنيد اين فرصت محدود و استثنايي و اين همه زحمت
خودتون رو به خاطر ارضاء هوس شكم از دست نديد .
 )10در هنگام طي مسير و پياده روي  ،خيلي به آخر مسير فكر نكنيد و منتظر تموم شدن راه نباشيد  ،اين كار ،هم شما رو خسته مي كنه و هم
تواضع و ادب شما رو كم مي كنه(البته منظورم اشتياق رسيدن به مقصود نيســت كه اين ارزشمنده ،منظورم ميل به تمام شدن پياده روي
است) .بهترين كار در طي راه  ،استغفار و ذكر و تفكر و نجواست  ،مسير خودش تموم ميشه.
 )11ميگم نكنه يه وقت خستگي يا سختي راه باعث بشه جا بزني و ابراز پشــيموني كني  ،حتي به شوخي! اهل بيت هديه با منت قبول نمي
كننا!حواست باشه اين بر خالف ادبه و موجب مي شه خيلي از توفيقات رو توي اين سفر از دست بدي  .يا مثال اگه قراره صورتت آفتاب سوخته
بشــه و بعدش توي دلت بگي اَه  ...از همون اول كاله آفتاب گير بردار يا چفيه ببند به صورتت كه بعدا به اَه گفتن نيفتي .در مورد بقيه چيزا هم
همينطور.
 )12همونطور كه گفتم خيلي مهمه كه وســط كار جا نزني  .الزمه ش هم اينه كه فكر همه چي شو كرده باشي و آماده باشي  .الحمدهلل مسير
نجف – كربال به لطف خدا مسير امنيه و مشكلي نيســت  .اما سوالم اينه :فرض كن اگه حاال يه تروريستي هوس كرد يه ترقه كوچولو بتركونه
اين به اشتياقت اضافه مي كنه يا به ترست؟ سبب نميشه تصميم بگیري از وسط راه برگردي؟ قدم تو اين راه گذاشتي فكر همه جاشو كردي؟
اصال وصيت نامتو نوشتي كه توش قيد كرده باشي «خدايا تورا شــاكرم كه شهادت در راه خودت و اهل بيت را روزيم نمودي»؟ خيلي مهمه
كه قبال فكر كرده باشي تا كجاش هستي .تا آخرش يا تا نيمه راه؟
 )13آخرين نكته اي كه مي خواستم بگم اينه كه تو اين ســفر اگه يه وقت نقصي تو پذيرايي و هتل و اتوبوس و  ...ديدي گذشت كن .سربسته
بگم  ،مهمه كه بدونيم كجاييم  .بيشــتر زمين هاي شهر كربال بخشي از معركه جنگ بوده و وجب به وجبش راوي حماسه و حزن و مصيبت و
(مهدی  -م)
زيبايي و عشق بازي هاست  .بدان كه اين ملك  ،ملكوت است  ،بر خاك قدم نگذاشته اي بر افالك قدم گذاشته اي .
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اطالعات عمومی برای پیاده روی

 -فاصله نجف تا کربال چقدر است و چه مدت پیاده خواهیم رفت؟

فاصله ی خروجی شــهر نجف تا ابتدای شــهر کربال حدود  ۸۰کیلومتر اســت.معموالً این
مســافت را در  ۳روز و  ۲شب طی میکنند .یعنی از صبح زود ســه روز مانده به اربعین حرکت
کرده و شب اربعین به کربال می رسند.

-آیا حتم ًا باید کل مسیر را پیاده برویم؟

خیر! هر چند که لحظه ی رســیدن به کربال به صورت پیاده لحظه ی فوق العاده ای اســت و
تجربه ی طول مسیر باعث می شود خستگی از یاد انســان برود اما اگر زائری به هر دلیل قادر
به طی کردن راه به صورت پیاده نباشــد می تواند به وسیله خودرو هایی که بین راه وجود دارد
بقیه مسیر را با ماشــین طی کند .این خودرو ها را ارتش آماده کرده است و معموالً زائرین را به
صورت گروهی تا کربال می برند.
-آیا در طول مسیر از هم کاروانی ها جدا خواهیم شد؟

بستگی به توافق شما با هم کاروانی هایتان دارد .بعضی از کاروان ها به صورت گروهی حرکت
می کنند و تا کربال با هم می رســند .برخی قرار می گذارند که مث ً
ال عصر اربعین یا شب اربعین
فالن جا حضور داشته باشید.
-چه کنیم که در حرکت های گروهی و دسته ای گم نشویم؟
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استفاده از پرچمی که به نوعی نشان دســته ی شما خواهد بود مطمئناً خوب است اما با توجه
به اینکه این پرچم باید نسبتاً بلند باشد تا دیده شود دو تا مشکل اساسی دارد :اوالً اینکه کسی
که این پرچم را حمل می کند مطمئناً انرژی زیادی از دست خواهد داد و باید این پرچم دست
به دست شود .ثانیاً در طول مســیر تعداد پرچم ها خیلی زیاد است و تقریباً پیدا کردن پرچم
کار ساده ای نیست .مگر آنکه رنگ و نوع پرچم خیلی متمایز باشد.تمام طول مسیر پیاده روی
از خروجی نجف تا ورودی کربال تیر های چراغ برقی وجود دارد که شــماره گذاری شده اند .از
 ۱تا  ۱۴۶۰هر کدام از این تیرها با هم دقیقاً  ۵۰متر فاصله دارند .به نوعی خط نشــان هستند
که چقدر از مسیر را طی کرده و چه قدر باقی است .معموالً برای اینکه هم کاروانی ها با هم قرار
بگذارند از شماره های این تیرها که سمت چپ یا راست مســیر پیاده روی قرار دارد استفاده
می کنند.

-امنیت در طول مسیر چگونه است؟ آیا اینکه ما دو شب در طول مسیر هستیم امن هست؟

امنیت بین نجف تا کربال خیلی خوب اســت و در سنوات گذشته در این مسیر انفجار یا خرابکاری اتفاق نیفتاده است
هرچند که در مسیر بغداد-کربال موردهایی از نقض امنیت وجود داشته است .اما مسیر پیاده روی نجف تا کربال جزء
امن ترین مسیرهای منتهی به کربالســت و تقریباً می توان گفت از امنیت شهر نجف و همچنین مسیر آن تا کربال و
شهر کربال مخصوصاً منطقه ای که اطراف حرمین است خیالتان -راحت باشد
-چه کفشی باید بپوشیم؟

حتماً سعی کنید از کفش راحت استفاده کنید اگر کفش تان ذره ای پای شما را اذیت می کند این اذیت در آن حجم
پیاده روی خیلی نمود خواهد داشت و مطمئناً در روز آخر که معموالً پای انسان در اثر یک عکس العمل طبیعی تاول
های کوچکی خواهد زد بیشتر اذیت خواهید شد .ذکر دونکته اینجا ممکن است مفید باشد :عرب ها از دمپایی برای
پیاده روی اســتفاده می کنند .احتماالً حرکت با دمپایی به مراتب راحتر از کفش نامناســب خواهد بود .همچنین
معموالً چند ساعت آخر پیاده روی که نزدیک شهر کربال خواهید شد به خاطر فشاری که کفش به پا خواهد آورد اکثر
مردم پابرهنه راه خواهند رفت زیرا پابرهنه راه رفتن راحتر از حرکت با کفش نا مناسب است.
-ساک هایمان را چه کنیم؟

سعی کنید از کوله پشتی استفاده کنید .راحتترین نوع بار جهت حمل در این مسافت کوله هایی است که کامل روی
دوش قرار می گیرد .در غیر اینصورت از ساک های چرخدار که تحمل این مسافت را داشته باشند استفاده کنید زیرا
اگر چرخ این ســاک ها روی آسفالت مسیر حرکت دچار مشکل شــود مطمئناً مجبور به حمل این ساک ها به روش
های دیگر خواهید بود که کار را برای پیاده روی دشــوار می کند .ممکن است با هماهنگی با دوستانتان کسی راضی
شود که ساک ها را با ماشــین های عبوری به کربال ببرد و آنجا منتظر شما باشد! اما سعی کنید تجربه ی پیاده روی را
ولو با حمل ساک دستی از دست ندهید .برخی از اعراب از جعبه های میوه استفاده می کنند و یک سر طنابی را در آن
حلقه کرده و سر دیگر در دست می گیرند .با کشــیدن این جعبه از نجف تا کربال هم بار خود را در آن قرار می دهند و
در بعضی موارد بچه های خردسال را به وسیله این جعبه ها می کشند.البته در کاروان ما بناست کلیه ساک ها از نجف
بوسیله ماشین به محل اسکان در کربال منتقل شود.
-آیا نیاز به حمل مواد خوراکی داریم؟

خیر! تقریباً مــی توان گفت همه نوع خوراکی در طول مســیر به صورت رایگان در اختیار اســت! در خیلی از موارد
صاحبان موکب ها (هیئــت هایی که بین راه چادر زده اند) به اصرار شــما را مجبور می کننــد از خوراکی های آنها
بردارید.
-در طول مسیر چه نوع لباسی مناسب است؟ آیا گرمای هوا زیاد است؟

با توجه به اینکه هم اکنون اربعین در زمســتان قرار دارد گرمای هوا به هیچ وجه اذیت کننده نیست و عالوه بر آن در
ساعات شب و همچنین صبح هوا خیلی سرد هم خواهد شد .و بهتر آن است که لباس گرم به اندازه کافی بردارید.
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-آیا برای پیاده روی پول همراهمان باشد؟

معموالً به خاطر رایگان بودن خدمات در طول این سه روز هزینه ای نخواهید داشت اما مقدار کمی پول هم ضرر نخواهد داشت بهتر است از
پول ملی خود عراق استفاده کنید (دینار عراق)

-محل خواب چگونه است؟ و چه نکاتی را باید برای محل خواب در نظر گرفت؟

برای محل خواب طول روز با توجه به وجود خورشید و گرمای نسبی هوا خیلی نکته ی خاصی وجود ندارد .اما برای خواب پیشنهاد می شود
که اوالً قبل از ساعت  ۸محلی را برای خواب از بین موکب های طول مسیر انتخاب کنید ثانیاً با توجه به سرمای شب سعی کنید به جای چادر
در موکب هایی که ساختمان دارند و گرمتر هســتند اطراق کنید .احتمال اینکه بعد از ساعت  ۱۱شب جای گرم و مناسب گیر بیاورید کمی
سخت خواهد شد .ذکر چند نکته در اینجا اهمیت دارد اوالً جای خواب مناسب برای خواهران و برادران در طول مسیر وجود دارد ثانیاً کسی
بــدون جای خواب نخواهد ماند! چون جا و ملزومات خواب مثل پتو و بالش به اندازه کافی هســت فقط باید بتوانید موکبی که هنوز کامل پر
نشده را پیدا کنید اگر از خود اهالی بخواهید برایتان معرفی می کنند که کجا هنوز برای خواب جا دارد.
-در طول شب شرایط پیاده روی چگونه است؟

معموالً بعد از ســاعت  ۹شب مسیر پیاده روی خلوت تر می شــود و اکثر موکب داران تا اذان صبح اســتراحت می کنند اما در این میان کم
نیستند موکب دارانی که شب را هم متناسب با سرمای شــب خدماتی ارائه می کنند که زائرین شب رو را کمک کند .به عنوان مثال چایی و
شــیر داغ و حتی هدبند! برای جلوگیری از سرمای شب در طول شب توزیع می شود و عده ای هستند که ترجیح می دهند تا اذان صبح پیاده
روی کرده و بعد از طلوع آفتاب بخوابند.

-چه کنیم بیشتر بهره ببریم؟
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همانطور که عراقی ها خود را برای پذیرایی از شــما از مدت ها قبل آماده می کنند شــما هم برای تاثیر گذاری بیشــتر روی آنها و باال بردن
ســطح عالقه و همچنین فکر آنها کار کنید .به عنوان مثال تجربه ی ما در سنوات گذشته نشــان داد بچه هایی که در طول مسیر ایستاده اند
و به زائرین نگاه می کنند و گاهاً حتی با اصرار به شــما خوراکی تعارف می کنند با یک اســباب بازی کوچک یا حتی یک بسته پاستیل چقدر
به سر شــوق آمده و مطمئناً در دراز مدت تاثیر این حرکت در ذهنشان و تصورشان راجع به شیعیان و حتی ایرانیان چقدر مثبت خواهد بود.
حتی آماده کردن بســته های فرهنگی به زبان های عربی یا انگلیســی و توزیع آن بین مردمی که پیاده می روند تاثیر گذار است .گاهی یک
پوستر یا یک عکس کوچک مذهبی با یک جمله ی عمیق تاثیر شگرفی بر ذهن مخاطب خواهد گذاشت .روی تاثیر گذاری متقابل چه برای
موکب داران چه برای سایر زائران از سراســر جهان برنامه ریزی کنید.زیارت امام حسین با خستگی پیاده روی گویی مزه ای دوچندان دارد
و اینجاســت که پا و دل با هم ارتباط پیدا می کنند! در طول مسیر هنگامی که پاهایمان خسته یا حتی در مواردی جراحتی کوچک پیدا می
کند کافی است برای آماده شــدن دل .کمی اگر مرغ دل را پرواز دهی به وضوح کاروانی را خواهی دید که از کربال به سوی شام به اسیری می
روند و وقتی نگاهت را به طرفین بر میگردانی و میبینی اینچنین با عزت در حال راه رفتنی و اینچنین از تو پذیرایی می شــود مطمئناً با خود
می گویی این کجا و آن کجا؟ اینجاست که آدمی می گوید :الیوم کیومک یا اباعبداهلل ...

پابه پای حماسه میآییم...
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زان پیشترکه عالم فانی شود خـــــــراب...

چرا پیاده؟ بهتر نیســت ماشــین بگیریم و مثل هر زیارت دیگر با اتوبوس برویم .اص ً
ال چرا دولت عراق به فکر نیست منوریل راه بیندازد در
مسیر کربال و نجف؟ امنیتش هم بیشتر است .مگر این زیارت اربعین بناســت چه ویژگیهای داشته باشد؟ چه امتیازهایی که زیارتهای
دیگر ندارد؟
خدمت غریب
وجه اشــتراک همه موکبهای بین راه یک چیز است :خدمت به زائر امام حســین .این همه آدم از جایجای عراق و حتی کشورهای دیگر
میآیند که به زائر امام خدمت کنند .برای ما که در هیأتها بزرگ شــدهایم ،این کار غریب نیســت .غریب جنس این خدمتهاست و از آن
غریبتر نوع تعاملی که این خلقخدا با زائر دارند .میشــود این جنس خدمت را تجربه کرد؟ چند ســاعت ایســتاد در یک موکب و دستی
رساند؟

آشناییزدایی
از من بپرسید میگویم خوب است همه برویم کربال؛ اما چه خوب است که در این پیادهروی همه همدیگر را گم کنیم .اص ً
ال قرار بر این باشد
هرکس رفیقش را دید نشناسد .این آشناییزدایی برای این سفر الزم است .بگذارید این پوستهای که دور خودمان داریم :من ،ما ،مسجد ما،
هیأت ما ،مجموعة ما ،کانون ما ،شــهر ما  -اگر بگویم کشور ما ناراحت نمیشوید؟  -چندروزی نباشد .شاید اتفاقات خوبی افتاد .شاید حس
این جبهه که سالهاست ازش دم میزنیم راحتتر پیدا شد:
عاقبت این نردبان افتادنی است
نردبان این جهان ما و منی است
استخوانش سختتر خواهد شکست
الجرم هرکس که باالتر نشست
فصل آشنایی
حاال که آشناییهای قبلی رفت ،میشود رفت دنبال یک آشنایی جدید .اص ً
ال این آدمهای رنگرنگ ،علیرغم اینکه هرکدام زبانی دارند و
فرهنگی؛ یک زبان مشترک هم دارند که برای همة اربعینیها قابل درک است .جدای از زبان مشترک ،چهقدر همه آشنایند .این پیرمردان
و پیرزنان عرب چهقدر شبیه همین هممحلههای ما هستند!
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تا دیر نشده...
ســر اینکه این تجمع چهل روز بعد عاشورا انجام میشود این است که جنس عزاداری عاشــورا با جنس اربعین فرق میکند .حرارت
شاید ّ
زیارت روز عاشورا با حرارت زیارت اربعین فرق میکند .من میترسم باز دیر بشود .دیر بشود یعنی اینکه کاری بکنند /بکنیم که رنگ اربعین
هم عوض بشــود .از همان جنس خرابکاریهایی که کردهاند و کردهایم .برای همین فکر میکنم باید اتفاقی بیفتد .یک کســی باید یاعلی
بگوید و همه را یکبار اربعین ببرد پیادهروی کربال .همة اهل فرهنگ و کار فرهنگی .اهل سیاســت و کار سیاسی .آنجا ممکن است اتفافات
خوبی بیفتد .امتحانش گران نیست.

فصل کربال[pk

کربال را تومپندار که شهری اســت در میان شهرها و
نامی اســت در میان نامها،نه؛ کربال حرم حق است
وهی چ کس را جز یاران امام حسین علیه السالم راهی
به ســوی حقیقت نیست.كربال ،آغوشــت را بگشا،
حزب اهلل به سوي تو ميآيد...
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حرف دل
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چقدر فکرم مشــغول می شــود و قتی می بینم ؛اعراب بادیه گاهی پانزده روز را
پیاده آمده اند و از خاک صحرا خورده اند و خون دل.می بینی میآیند با کاغذی
در دســت که زیارت معروف اربعین اباعبداهلل الحسین (ع) را در آن با هزار غلط
امالیی و نگارشی نوشته اند ،شروع میکنند با صدای بلند و انگار اعتراض و البته
عجز و شوق و مهر و دل؛ شــروع می کنند تند و تند خواندن و تمام که می شود
می روند با موج همیشه جاری تا ضریح ،به ضریح که می رسند می بوسند و نمی
مانند و مــی آیند و می روند بین الحرمین و از دور ســامی به عباس(ع) وفا می
کنند و بعد وارد می شوند و زیارتی مختصر و راهی می شوند به دیارشان!
همه چیز در ســاعتی -کمتر -رخ میدهد و راهی می شــوند! پانزده روز خاک
صحرا و خون دل  ،ساعتی عرض ارادت و شــوق و نیاز و دوباره پانزده روز خاک
صحرا و خون دل
و نیروی به قدرتِ یک سال و آتشی که هرگز خاموش نمی شود.
و تو که عادت داری به بغل گرفتن ضریح امام رضایت و دردودل کردن از کوچک
و بزرگ زندگی ات با او ســاعتها ،حیران می مانی! آخر این چه آتشی ست که
لهیبش دامن این امت را گرفته اســت .چه دردی ســت که درمان ندارد .چه
سودایی ست که پایان ندارد.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست …….
می مانی از این نمایش عظیم بشری! می مانی از این بزرگترین اجتماع انسانی
روی کرهی زمین! می مانی از آتشــی کــه بعد از هزار و چهارصد ســال هر روز
گداخته تر است! می مانی ازآن چه دارد در عالم رخ می دهد!
شرمنده میشوی از تجربیات اندکت! شــرمنده میشوی از دنیای کوچکت!
شرمنده می شوی از نداریت؛ که داراییش پنداشتهای! شرمنده میشوی از این
که هستی! هنوز هستی….

به نام نامیسر

به نام نامی سر ،بسمه تعالی سر
بلندمرتبه پیکر ،بلندباال سر
فقط به تربت اعالت ،سجده خواهم کرد
که بندهی تو نخواهد گذاشت ،هرجا سر
قسم به معنی ال یمکن الفرار از عشق
که پر شده است جهان ،از حسین سرتاسر
نگاه کن به زمین! ما رأیت إال تن
به آسمان بنگر! ما رأیت إال سر
زهیر گفت :حسینا! بخواه از ما جان
حبیب گفت :حبیبا! بگیر از ما سر
خوشا به حال غالمش ،به آرزوش رسید
گذاشت آخر سر ،روی پای موال سر
چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید
به روی چادر زهرا گذاشت سقا ،سر
تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود
به هرکه هرچه دلش خواست داد ،حتی سر
بسوزد آن همه مسجد ،بمیرد آن اسالم
که آفتاب درآورد از کلیسا سر
عقیله ،غصه و درد و گالیه را به که گفت؟
به چوب ،چوبه محمل ،نه با زبان ،با سر
دلم هوای حرم کرده است میدانی
دلم هوای دو رکعت نماز باال سر

سید حمیدرضا برقعی

اربعین؛امتدادحرکتعاشوار
«فقط یک جملــه در بــاب اربعین عرض کنــم؛ آمدن
اهلبیت حســینبن علی (ع) به سرزمین کربال ،که اصل
این آمدن مورد قبول هست ،اما سال اول یا دوم بودن آن
معلوم نیســت ،فقط برای این نبود که دلی خالی کنند یا
تجدید عهدی بکننــد؛ آنچنان که گاهی بر زبانها جاری
میشود .مسأله از این بسیار باالتر بود .نمیشود کارهای
شخصیتی مثل امام سجاد (ع) یا مثل زینب کبری (س)
را بر همین مســائل عادی رایج ظاهری حمل کرد ،باید
در کارها و تصمیمات شــخصیتهایی به این عظمت در
جستوجوی رازهای بزرگتر بود .مســألۀ آمدن بر سر
مزار سیدالشّ ــهدا (ع) ،در حقیقت امتداد حرکت عاشورا
بود .با این کار خواســتند به پیروان حســینبن علی (ع)
و دوستان خاندان پیغمبر و مســلمانانی که تحت تأثیر
این حادثه قرار گرفته بودند تفهیم کنند این حادثه تمام
نشد؛ مسأله با کشته شــدن ،دفن کردن و اسارت گرفتن
بعد رها کردن اســیران خاتمه پیدا نکرد؛ مسأله ادامه
و 
دارد .به شیعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست؛
اینجا میعاد بزرگی اســت که با جمع شدن در این میعاد،
هدف جامعۀ شــیعی و هــدف بزرگ اســامی جامعۀ
مســلمین را باید به یاد هم بیاورید .تشکیل نظام اسالمی
و تــاش در راه آن حتــی در حد شــهادت ،آن هم با آن
وضع! این چیزی است که باید از یاد مسلمانان نمیرفت
و خاطرۀ آن برای همیشــه زنده میماند .آمدن خاندان
پیغمبر ،امام ســجاد (ع) و زینب کبــری (س) به کربال
در اربعین به این مقصود بود».
(خطبههای نمازجمعه تهــران ،۱۳۶۶/۷/۲۴ ،به نقل از کتاب «آفتاب
در مصاف» ،انتشارات موسسۀ انقالب اســامی-دفتر حفظ و نشر آثار
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای ،ص).۲۳۶
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فضیلت زیارت امام حسین
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(ع)

بدانكه فضيلت زيارت امام حســين عليه السالم از حيطه بيان
حج و عمره و
بيرون است و در اخبار بســيار وارد شده كه معادل ّ
جهاد بلكه باالتر و افضل اســت بدرجات و باعث مغفرت و خفّت
حســاب و رفع درجات و اجابت دعوات و موجــب طول عمر و
حفظ بدن و مال و زيادتــى روزى و برآمدن حاجات و رفع هموم
و كربات است و ترك آن ســبب نقصان دين و ايمان و ترك حقّ
بزرگى از حقوق پيغمبر صلى اهلل عليه و آله اســت و كمتر ثوابى
كه به زائر آن قبر شريف رسد آن است كه گناهانش آمرزيده شود
و آنكه حــق تعالى جان و مالش را حفظ كندتــا او را به اهل خود
برگرداند و چون روز قيامت شود حق تعالى او را حافظتر خواهد
بود از دنيا .
و در روايات بسيار است كه زيارت آن حضرت غم را زايل مى كند
شدت جان كندن و هول قبر را برطرف مى كند و آنكه هر مالى
و ّ
كه در راه زيارت آن حضرت خرج شــود حساب مى شود براى او
هر درهمى به هزار درهم بلكــه به ده هزار درهم و چون رو به قبر
آن حضرت برود چهار هزار ملك اســتقبال او مى كنند و چون
برمى گردد مشــايعت او مى نمايند و آنكــه پيغمبران و اوصياء
ائمه معصومين و مالئكه َســا ُم ّ
الل َعلَي ِهم اَجمعين به
ايشان و ّ
زيارت آن حضرت مى آيند و دعا براى ز ّوار آن حضرت مى كنند
و ايشان را بشارتها مى دهند و حق تعالى نظر رحمت مى فرمايد
بسوى زائرين امام حسين عليه السالم بيش از اهل عرفات و آنكه
هر كســى در روز قيامت آرزو مى كند كه كاش ز ّوار آن حضرت
بود از بس كه مشاهده مى كند از كرامت و بزرگوارى ايشان در آن
حد است.
روز و روايات در اين باب بى ّ

هرکه دارد هوسکرب وبال بسم ا هلل...

حرم امام حسین (عليه السالم):

حرم امام حسين(عليه الســام) ،که به همراه حرم ابوالفضل العباس(عليه الســام) و فضاهاي پيرامون اين دو جايگاه ،هسته مرکزي شهر
را تشــکيل مي دهند .حرم مطهر بيش از دو متر از سطح شهر پايين تر اســت؛ از اين رو تعداد زيادي پله زائران را از دروازه ها به درون صحن
هدايت مي کند .ســاختمان کنوني حرم از ساخته هاي دوره صفوي و عثماني و قاجار است .حرم مطهر از گنبدي بزرگ و مط ّ
ال تشکيل شده
که بر روي گنبد خانه اي وســيع و چندين رواق و يک مسجد بزرگ و صحني فراخ است که تمامي اين مجموعه را در بر مي گيرد .گنبد طال از
ساخته هاي دوران صفويه اســت و طالکاري آن به دستور آغامحمدخان قاجارانجام گرفته است .در زير گنبد ،ضريح نقره اي و بزرگ و چند
ضلعي قرار دارد که قسمت عمده فضاي گنبدخانه را اشــغال کرده و درون آن قبر مطهر امام حسين(عليه السالم) و دو فرزندش علي اصغر
و علي اکبر جاي دارد .در سمت شرق ضريح مطهر حضرت ،فضايي اســت که در جنوب آن پنجره اي نقره اي قرار دارد .اينجا آرامگاه قسمت
اعظم شهيدان واقعه کربال است که همگي آنان پيرامون آن پنجره و فضاهاي اطراف پراکنده و مدفون هستند.
قتلگاه:
جايگاهي است در نزديکي آرامگاه حبيب بن مظاهر اسدي که بنابر گفته روايات ،امام حسين(عليه السالم) در آنجا به شهادت رسيد و بعدها
به جايگاه کنوني منتقل شد و دفن گرديده اند.
ّ
تل زينب ّيه:
در فاصله  20متري از سمت غرب صحن مط ّهر ،تپه اي به ارتفاع  5متر وجود دارد که امروزه بر روي آن اتاقي ساخته شده است ،اين ّتپه به نام
ّ
مورخانّ ،تپه اي بوده است که در روز عاشورا حضرت زينب بر روي
«تل ّ
زينبيه» يا ّتپه حضرت زينب(عليها السالم) مشهور است و بنا به نقل ّ
آن مي رفته و از سير وقايع جنگ آگاهي مي يافته اند.
حرم ابوالفضل العباس(عليه السالم):
قبه و بارگاه شکوهمندي است که جسد پاک
اين حرم در فاصله  350متري شمال شرقي حرم امام حسين(عليه السالم)قرار گرفته و داراي ّ
اين سردار رشيد و يار وفادار امام حسين(عليه السالم) را در بَرگرفته است .ســاختمان داراي گنبدي طاليي است که بر روي گنبد خانه اي
کوچکتر از حرم امام حسين(عليه الســام) قرار دارد .گِرداگرد قبر مط ّهر را چهار رواق و صحن فراخ و وسيعي به همراه ايوان زيبا در برگرفته
است .ضريح زيباي آن حضرت به دستور مرحوم آية اهلل العظمي حکيم در سال  1965ميالدي در اصفهان ساخته شد.
خيمه گاه:
مورخانّ ،
محل برافراشته شدن خيمه ها و
نقل
به
(بنا
اســت.
واقع
متري
250
فاصله
در
و
السالم)
حســين(عليه
امام
ر
ه
مط
صحن
در جنوب
ّ
ّ
چادرهاي سيد الشهدا(عليه السالم) و ياران او بوده است) .امروزه جايگاه خيمه ها را با ساختمان سازي به تصوير کشيده اند.
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آداب زيارت

براي تشرف به حرم مطهر معصومين(عليهم السالم) و در حال زيارت قبور مطهر آنان ،اين كارها مستحب است:

كيفيت آن با ساير غسل ها فرقي ندارد.
 .1غسل زيارت ،كه به همين نيت انجام شود و ّ
 .2با طهارت و وضو بودن.

 .3پوشيدن لباس هاي پاك و تميز و بهتر است سفيد باشد.

 .4عطر زدن و خوشبو كردن خود .بجز براي زيارت حضرت امام حسين(عليه السالم ) كه اين عمل مستحب نيست.
 .5با آرامش و وقار حركت كردن و گام ها را كوتاه برداشتن.

 .6مشغول بودن به ذكر ،به خصوص ذكر «اهلل اكبر» و «الحمد هلل» در حال رفتن به زيارت.
 .7خواندن اذن دخول و اجازه گرفتن براي ورود به حرم.

 .8بوســيدن آستانه و درگاه حرم ،ولي ســجده كردن جايز نيست مگر آنكه سجده شــكر به جهت توفيق اين زيارت باشد .از آنجا كه امروزه
برخي از دشمنان مكتب اهل بيت از اين مسأله سوء استفاده كرده و عليه شيعيان تبليغ مي كنند ،بهتر است زائران گرامي سجده شكر را نيز
روبروي قبر و ضريح انجام ندهند.
 .9وارد شدن به حرم با پاي راست.
 .10نزديك قبر رفتن ،به طوري كه بتواند در كنار ضريح قرار گيرد و خود را به آن بچسباند ،در صورتي كه مزاحمتي براي زائران نداشته باشد
و سبب اختالط با نامحرم نباشد .يادآوري مي شود ،هر چند نزديك ضريح رفتن اگر مزاحمتي براي ديگران نداشته باشد مطلوب است ولي
زيارت حضرت صرفاً به دســت ماليدن و بوسيدن ضريح نيست .بلكه اگر در حرم در گوشــه خلوتي نيز زيارت نامه بخوانند به حضرت سالم
بدهند از ثواب زيارت بهره مند خواهند بود و اين فكر كه اگر دست به ضريح نرسانند يا نبوسيدند زيارتشان كامل نيست تصور بي جايي است.
 .11ايستادن در حال زيارت ،اگر عذري ندارد و بتواند بايستد.
 .12تكبير گفتن پيش از زيارت ،وقتي قبر مطهر را مي بيند.

 .13خواندن زيارت هايي كه از معصومين(عليهم السالم) رسيده است مانند زيارت جامعه و امين اهلل.
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 .14آهسته زيارت خواندن و پرهيز از صداي بلند.

 .15خواندن دو ركعت نماز زيارت ،پس از زيارت و هديه آن به صاحب مزار.
 .16در زيارت معصومين(عليهم السالم) مستحب است پشت به قبله و رو به قبر زيارت بخواند.

 .17خواندن دعا و قرآن و هديه ثواب آن به صاحب مزار.

 .18توبه از گناهان؛ زيرا آن اماكن مقدس محل پذيرش توبه است.

 .19پرهيز از سخنان ناشايست و لغو و بيهوده و امور دنيايي در آن اماكن مقدس.

 .20بيرون رفتن از حرم(به ويژه اطراف ضريح) پس از زيارت تا جا براي ديگران
باشد و از زيارت ملول نشود و شوق زيارت همچنان در دلش زنده بماند.

آداب خاص در زیارت امام حسین (ع)

زیارت حضرت امام حسین علیه السالم آداب خاصی دارد؛ از جمله:

 -1روزه گرفتن در سه روز قبل از سفر

 -2اجتناب از خوردن غذاهای لذیذ و رنگارنگ و اکتفا به طعام ساده
 -3زیارت با حالت حزن و اندوه و غصه
 -4پرهیز از استعمال عطر و گالب

 -5زیارت با سر و صورت و لباس آشفته مانند افراد ماتم زده و مصیبتزده.

 -6غسل قبل از زیارت با آب فرات

 -7رفتن به زیارت با پای پیاده.
امام صادق علیه الســام فرمود«:برای هر قدم زائر ،هزار حسنه و محو هزار گناه
و هزار درجه تعالی اســت ».و فرمود«:با حال ذلّت ماننــد بردگان به زیارت امام
حسین بروید».
الزم به توضیح است که جمع بین اخبار غسل از آب فرات و اخبار زیارت به حالت
ژولیدگی به این است که وقتی کسی به زیارت حضرت امام حسین علیه السالم
میرود بهتر اســت برای بار اول با همان گرد راه و ژولیدگی و غمزدگی وارد حرم
مطهر شــود و امام را زیارت کند؛ و ســپس برای دفعات بعدی از آب فرات غسل
نماید و عطر بزند و لباس پاکیزه بپوشد و به زیارت رود.
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جـاماندگان

خیلی ساده به نظر میرسد اینکه روزی امام (ع) از آدم کمک
بخواهد ،شخصاً ،نامه بفرستد ،واسطه بفرستد یا اصال خودش
بیاید در خانه آدم .همه ما آرزو میکنیم آنجا بودیم .احیاناً دو
ســه تا نفرین هم نثار کســانی میکنیم که امام (ع) را تنها
گذاشتند .میپرسیم چطور توانستند؟! عجب آدمهای پلید،
خیانتکار و بی دین و ایمانی بودهاند .اما وقتی داستان چندتا
از همین از خدا بیخبرها را میخوانی ،میبینی انگار که بعضی
حرفها آشناست .انگار که خودمان هم ....

 معذوریت شرعیدر منزل(قصــر بن مقاتــل) امام (ع) بــه عمروبن قیس و
پسرعمویش رسیدند .پرســیدند :آیا برای یاری ما آمادهاید؟
عمروبن قیس گفت :ما پیرمرد و عیالواریم .اموال مردم دست
ماست ،باید آنها را برسانم به صاحبانش .اگر با شما بیایم مال
مردم از بین میرود.
 چرا خشونتدر یکی از منزلگاهها عبداهلل بن مطیع عدوی پیش امام (ع)
آمــد .گفت :با این حرکت تو حرمت اســام از بین میرود.
حرمــت قریش و حرمت عرب از بین میرود .خشــونت راه
میافتد .نرو!
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 عهد و عیال دارممالــک ابن ارحبی روز نهم همــراه کاروانی از نزدیک کربال
میگذشــت .رفت پیش امام (ع) تا خبر دهد ،اکثریت مردم
کوفه علیه اویند .حســین (ع) گفت :چرا مرا یاری نمیکنید؟
مالک بن نصر گفت :من مقروض و عیالمندم .و خداحافظی
کرد.

 شر مرسانیزید بن مسعود نهشلی از بزرگان بصره بود که امام (ع) برایش نامه نوشتند .آن قدر از عبیداهلل میترسید که وقتی فرستاده امام (ع) نامه را برای او آورد،
فکر کرد ،شاید این حیله عبیداهلل است تا طرفداران امام (ع) را شناسایی کند .از ترس نامه را نگرفت .نامه رسان را هم با نامه فرستاد پیش عبیداهلل.
عبیداهلل هم نامه رسان را به دار آویخت.
 پولش را میدهمامام (ع) خودشان رفتند سراغ عبیداهلل بن حر جعفی .پرسیدند :همراه ما میآیی؟ عبیداهلل گفت :من آماده مرگ نیستم .ولی اسبم را تقدیم میکنم .چنان
اسبی است که اگر سوارش شوید به خواستهتان میرسید.
امام (ع) فرمود :ما برای اسب و شمشیر تو نیامده بودیم .فقط از اینجا دور شو که فریاد غربت ما را نشنوی.
 پناهت میدهم ،تفرقه نیندازفرماندار مکه ،عمروبن سعید اشدق ،برای امام (ع) نامه نوشت که من به تو پناه میدهم ،حرکت نکن .همین جا بمان .موجب تفرقه میشوی.
 این کارها دنیویست ،من به فکر آخرتمعبداهلل بن عمر وقتی از حرکت امام (ع) باخبر شد ،خود را به امام (ع) رساند و گفت :این دولت و حکومت مال اینهاست .خدا به پیامبر (ع) اختیار داد تا بین دنیا و
آخرت یکی را انتخاب کند و او آخرت را انتخاب کرد .شما هم پارهی تن اویید .به همین خاطر ،دنیا به احدی از شما بر نمیگردد.
 فایدهای ندارد اسبم را برمیدارم و میروم«هنگامی که دیدم یاران حسین (ع) کشته شدند و نوبت او و خاندانش رسیده و غیر از سویربن عمرو و بشیربن عمرو کسی باقی نمانده گفتم :ای پسر
رسول خدا (ع) من گفته بودم که تا وقتی جنگجویی داشته باشی ،همراه تو میجنگم.حسین (ع) گفت :راست گفتی ولی چگونه خود را نجات خواهی
داد؟ قبال وقتی دیده بودم ،دشمن اسبها را میکشد ،اسب خود را در یکی از چادرها پنهان کرده بودم .اسب را بیرون آورده و سوار شدم و از میان دشمن
دور شدم».
ضحاک مشرقی ،روز نهم به امام (ع) پیوست ،ولی با امام (ع) شرط کرد :فقط تا وقتی میمانم که مفید باشم ،اگر تنها شدی میروم چون فایدهای ندارد.
 رفتم ز پا خاری کشمطرماح ،یکی از کســانی که بین راه به امام (ع) برخورد و چون به راه آشــنا بود ،جلوی کاروان به سمت کربال به راه افتاد .در نیمهی راه به امام (ع)
گفت :من باید به خانواده و قبیلهام سر بزنم .رفت و بعد از چند روزبرگشت .اما خبر کشته شدن امام (ع) و همهی یارانش را به او دادند.
آدم یاد این دو بیت می افتد:
محمل ز چشمم شد نهان
رفتم زپا خاری کشم
صد ساله راهم دور شد
یک لحظه من غافل شدم
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بدعتهای عجیب و غریبی که وهن تشیعاند...

سال گذشته تصاویری از مراسم میلیونی اربعین حسینی در کربالی معلی منتشر گردید که نشانگر گسترش یافتن بدعت سینه خیز رفتن
تا مرقد مطهر امام حســین (ع) بود .از همین رو به بازخوانی نظر مقام معظم رهبری که درسال  ۷۳و در دیدار جمعی از روحانیون کهگیلویه
و بویراحمد مطرح شــد میپردازیم .ایشان در این سخنرانی که بررسی قیام حضرت سید الشــهدا (ع) و آثار آن برای امروز است بر عزاداری
سنتی تاکید کرده و میفرمایند:
دوران ظهور اســام ،بروز اســام ،تجلّى اســام و تجلّــى فکر اهلبیت
مــن واقعاً مىترســم از اینکه خداى ناکــرده ،در این دوران که
ِ
الةوالسالم است ،نتوانیم وظیفهمان را انجام دهیم .برخى کارهاســت که پرداختن به آنها ،مردم را به خدا و دین نزدیک مىکند.
الص
علیهم ّ
ّ
تقربِ بیشت ِر مردم به دین مىشود اینکه امام فرمودند «عزادارى س ّنتى بکنید»
باعث
که
است
تى
ن
س
هاى
ی
عزادار
همین
کارها،
آن
یکى از
ّ
ّ
به خاطر همین تقریب است .در مجالس عزادارى نشستن ،روضه خواندن ،گریه کردن ،به سر و سینه زدن و مواکب عزا و دستههاى عزادارى
به راه انداختن ،از امورى است که عواطف عمومى را نسبت به خاندان پیغمبر ،پرجوش مىکند و بسیار خوب است .در مقابل ،برخى کارها هم
هست که پرداختن به آنها ،کسانى را از دین برمىگرداند.
معظم له در ادامه ســخنان خود به آسیبشناســی عزاداریها پرداخته و روحانیون را برای مبارزه با برخی بدعتها که در مراسم عزاداری
حضرت سیدالشــهدا (ع) ایجاد شــده و موجب وهن شــیعه گردیده نظیر بدعت «قمهزنی» و «سینه خیز رفتن به ســمت مرقد ائمه» فرا
میخوانند و در ادامه میگویند:
ائمه (ع)
«اخیرا ًیک بدعت عجیب و غریب و نامأنوس دیگر هم در باب زیارت درســت کردهاند! بدین ترتیب که وقتى مىخواهند قبور مط ّهر ّ
را زیارت کنند ،از د ِر صحن که وارد مىشوند ،روى زمین مىخوابند و سینهخیز خود را به حرم مىرسانند! شما مىدانید که قبر مط ّهر پیغمبر
الســام را همه مردم ،ایضاً علما و فقهاى بزرگ ،در
(ص) و قبور مط ّهر امام حســین ،امام صادق ،موسىبنجعفر ،امام رضا و بقیه ّ
ائمه علیهم ّ
السالم و یا علما ،وقتى مىخواستند زیارت کنند ،خود را
مدینه و عراق و ایران ،زیارت مىکردند .آیا هرگز شنیدهاید که یک نفر از ّ
ائمه علیهم ّ
از د ِر صحن ،بهطور سینهخیز به حرم برسانند؟!
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اگر این کار ،مستحســن و مســتحب بود و مقبول و خوب مىنمود ،بزرگان ما به انجامش مبادرت مىکردند ،اما نکردند .حتى نقل شــد که
اللالعظمى آقاى بروجردى رضوان َّ
مرحوم آیت َّ
اللتعالىعلیه ،آن عالم بزرگ و مجتهد قوى و عمیق و روشنفکر ،عتبهبوسى را با اینکه شاید
مستحب باشد ،منع مىکرد .احتماالً استحبابِ بوســیدن عتبه ،در روایت وارد شده است .در کتب دعا که هست .به ذهنم این است که براى
عتبه بوســى ،روایت هم وجود دارد .با اینکه اینکار مستحب است ،ایشان مىگفتند «انجامش ندهید ،تا مبادا دشمنان خیال کنند سجده
مىکنیم؛ و علیه شیعه ،تشنیعى درست نکنند»
الةوالسالم مىشــوند ،خود را به زمین مىاندازند و دویست متر راه
الص
عدهاى وارد صحن مط ّهر علىبن
اما امروز ،وقتى ّ
موســىالرضا علیه ّ
ّ
ّ
را بهطور سینهخیز مىپیماند تا خود را به حرم برسانند! آیا این کار درستى اســت؟ نه؛ اینکار ،غلط است .اص ً
ال اهانت به دین و زیارت است.
چهکسى چنین بدعتهایى را بین مردم رواج مىدهد؟ نکند این هم کار دشمن باشد؟! اینها را به مردم بگویید و ذهنها را روشن کنید.
دین ،منطقى است .اسالم ،منطقى است و منطقىترین بخش اسالم ،تفسیرى است که شیعه از اسالم دارد؛ تفسیرى قوی متکلّمین شیعه،
هر یک در زمان خود ،مثل خورشید تابناکى مىدرخشیدند و کسى نمىتوانست به آنها بگوید «شما منطقتان ضعیف است ».این متکلّمین،
ائمه ،ـ مثل «بنىنوبخت» و «شیخمفید» ـ و چه در زمانهاى
السالم ـ مثل «مؤمن طاق» و «هشامبنحکم» ـ چه بعد از ّ
چه از زمان ائمه علیهم ّ
ّ
استداللى
کتب
چه
شیعه،
به
مربوط
مباحث
درباره
ببینید
.شما
استداللیم
و
منطق
اهل
ما
اند.
ه
بود
فراوان
ـ
ى»
ل
ح
ه
بعد ـ مثل مرحوم «عالم
ِ
الدین» و نیز «الغدی ِر» مرحوم «ع ّ
المه امینى »در زمان ما ،سرتاپا استدالل ،بتونآرمه
ف
«شــر
مرحوم
هاى
ب
کتا
است!
قوىاى نوشته شده
ّ
تشیع این اســت یا مطالب و موضوعاتى که نه فقط استدالل ندارد ،بلکه« اشبه الشــی بالخرافه» است؟! چرا اینها را وارد
و مستحکم استّ .
متوجهش باشند».
باید
عقیده
مرزداران
دینى،
معارف
و
دین
عالم
در
که
است
بزرگى
مىکنند؟! این خطر
ّ

عزاداری برای امام حسین
تا چه اندازه مجازاست؟؟؟

(ع)

با توجه به حکمت عزاداری بر اهلبیت  -به خصوص اما م حســین (ع) حد عزاداری را شرع و
عقال تعیین میکنند .اگر عزاداری در شــیوههایی اجرا شود که شور را بر شعور غالب سازد و
به نوعی موجب انحراف از فلســفه عزاداری گردد؛ خارج از حدود عزاداری مشروع ،معقول،
موجه و مقبول است .اگر قالبهای عزاداری به گونهای باشد که عقالی جامعه ،آن را تقبیح
ّ
کرده ،آنرا موجب وهن مذهب و آموزههای عاشــورا میدانند ،قطعاً حد غیر مجاز عزاداری
خواهد بود.شکل و صورت عزا داری باید به گونهای باشــد که بتواند هسته و محتوای اصلی
پیام عاشورا را به مردم ابالغ کند و باور انســانها را نسبت به آنها تقویت نماید ،ولی اگر این
ظاهر به صورتی درآید که نه تنها باطن و مغز را نشــان ندهد ،بلکه باعث گردد اصل مساله و
موضوع خدشهدار شود ،شــکل و صورت مناســبی نخواهد بود و این لباس بر قامت این تن
رعنا ،راست نخواهد آمد.
به عنوان مثال قمه زنی ـ که یک گونه خاص عزاداری اســت نه تنها شعارها وگفتارهای اصلی
عاشورا را به درســتی ابالغ نمیکند؛ بلکه چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند ،موجب وهن
قضیهکربالمیگرددولذاغیرمجازاست		.
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پرچمدار بصيرت و واليت مدارى

شناخت روشن و يقينى از دين ،تکليف ،پيشــوا ،حجت خدا ،راه ،دوست و دشــمن ،حق و باطل« ،بصيرت» نام دارد که از صفات شايسته و
ستوده اى است که يک مســلمان در زندگى فردى و اجتماعى خود بايد از آن برخوردار باشد .در مبارزات و فعاليت هاى سياسى و اجتماعى
و موضع گيرى ها ،جايگاه بصيرت روشــن تر مى شــود و بدون آن ،حتى مبارزه و جنگ هم کورکورانه و گاهى در مسير باطل قرار مى گيرد.
انتخاب درست نيز بستگى به بينش صحيح و بصيرت انسان دارد.
قرآن کريم به اين موضوع به عنوان ويژگى يک رهبر و داعى به خير و هدايت اشــاره مى کند ،آن جا که مى فرمايد« :قل هذه سبيلى ادعوا الى
ا ...على بصيرة انا و من اتبعنى»(يوسف  )۱۰۸/بگو اين راه من است .من و پيروانم با بصيرت کامل ،همه مردم را به سوى خدا دعوت مى کنيم.
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يکى از شخصيت هاى نورانى جهان بشريت که چنين ويژگى ارزشمندى داشت ،حضرت عباس بن على(ع) بود .زندگانى حضرت ابوالفضل
(ع) دايرة المعارفى اســت که چگونه زيســتن و آگاهانه رفتن را به ما مى آموزد و فرصت دســتيابى به مقام آدميت را هموار مى سازد .امام
صادق(ع) درباره ايشــان مى فرمايد“ :کان عمنا العباس بن على نافذ البصيرة صلب االيمان جاهد مع ابى عبدا ...و ابلى بالء حســنا و( ”...اعيان
الشــيعه ،ج  ،۷ص )۴۳۰عموى ما عباس بن على (ع) داراى بصيرت دينى و استوارى در باور بود .در راه خداوند در رکاب ابى عبدا ...جهاد کرد و نيکو
آزمايش داد و به شهادت رســيد .در زيارت مخصوص حضرت عباس(ع) هم به همين نکته اشاره مى شود که :اشهد انک مضيت على بصيرة
من امرک مقتديا بالصالحين و متبعا للنبيين (مفاتيح الجنان) شــهادت مى دهم عمر با برکت خود را در بصيرت گذراندى ،به صالحان اقتدا
و از جميع انبيا پيروى کردى.

نمونه هايى از بصيرت حضرت عباس(ع)
در روزهاى کودکى عباس ،پدر گران قدرش چون آيينه معرفت ،ايمان ،دانايى و کمال در مقابل او قرار داشــت و گفتار الهى و رفتار آسمانى
اش بر وى اثر مى گذاشت .او از دانش و بينش امام على(ع) بهره مى برد .حضرت درباره تکامل و پويايى فرزندش فرمود« :همانا فرزندم عباس
در کودکى علم آموخت و به سان نوزاد کبوتر ،که از مادرش آب و غذا مى گيرد ،از من معارف را فرا گرفت».

نقل شده اســت در آغازين روزهايى که الفاظ بر زبان وى جارى شد ،امام(ع) به فرزندش فرمود :بگو يک .عباس گفت :يک .حضرت ادامه داد:
بگو دو .عباس(ع) خوددارى کرد و گفت :شرم مى کنم با زبانى که خدا را به يگانگى خوانده ام ،دو بگويم (مستدرک وسائل الشيعه ،ج  ،۳ص )۸۱۵
اوج بصيرت اباالفضل العباس در حماســه عاشــورا بود و بايد دانست تمامى حماسه آفرينان عاشــورا ،بى هدف و کورکورانه به کربال نيامده
بودند .آنان اهل بصيرت بودند ،هم نســبت به درســتى و حقانيت راه و رهبرشان و هم به اين که وظيفه شــان جهاد و يارى امام بود .اين امر
در کالم و شعار و رجز امام و ياران شــهيدش مشهود است .حتى آگاهى امام حسين (ع) از فرجام شــهادت در اين سفر و آگاهانيدن ياران و
همراهان نسبت به پايان اين قيام ،نوعى داشتن بصيرت و دادن بصيرت است ،تا انتخاب افراد ،آگاهانه باشد.
ایشان آن چنان در حضورامام حســين عليه السالم مودب بود که وقتی شمر اسم ایشــان را برای گرفتن امان نامه فریادمی زد،به او فرمود:
جوابش را بده ،هرچند فاسق است! اباالفضل العباس مى آيد ،مى بيند شمر بن ذى الجوشن است ،روى يک رابطه خويشاوندى دور که از طرف
مادر با عباس دارد و هر دو از يک قبيله اند ،خواست به خيال خود ،خدمتى کرده باشد؛ تا حرف خودش را گفت ،عباس پرخاش مردانه اى به او
کرد و فرمود« :خدا تو را و آن کسى که اين نامه را به دست تو داده است ،لعنت کند .تو مرا چه شناخته اى و درباره من چه فکر کرده اى؟تو خيال
کرده اى من آدمى هستم که براى حفظ جان خودم ،امامم ،برادرم حسين بن على عليه السالم را اين جا بگذارم و بيايم دنبال تو؟ آن دامنى که
ما ،در آن تربيت شده ايم و آن سينه اى که از آن شير خورده ايم ،اين طور ما را تربيت نکرده است»(موسوعة کلمات الحسين (ع) ص)۲۹۸
و در روز عاشورا وقتى به سوى دشمن هجوم مى برد ،رجز مى خواند« :من از مرگ ،آن هنگام که بانگ برمى آورد بيمى ندارم ،تا اين که پيکرم
در ميان دليرمردان به خاک افتد .جانم فداى جان پاک پيامبر(ص) باد! منم عباس که کارم آب آورى اســت و از دشــمنان در روز رويارويى
نمى هراسم» (ينابيع المودة ،ج ،۲ص)۳۴۱
از آن جايى که حضرت عباس(ع) ســمت علم دارى لشــکر امام حســين (ع) را بر عهده داشــت ،تــا آخرين لحظه در کنــار امام (ع) بود
و تا آخريــن لحظه عمرش با تمــام توان از او دفــاع کرد .در اين بــاره مى نويســند :وقتى علمى را کــه اباالفضل (ع) در کربال در دســت
داشــت ،به دربار يزيد آوردند ،يزيد ديد آن پرچم جاى ســالمى ندارد ،پرســيد :چه کســى آن را حمل مى کرده اســت؟ جــواب دادند:
عباس فرزند على(ع) .يزيد گفت« :هکذا يکون وفاء االخ الخيه؛ بايد وفاى برادر به برادر اين گونه باشد»(سوگ نامه آل محمد ،ص )۳۰۱
اما اوج تجلى بصيرت و ايثار و فداکارى او زمانى ظاهر مى شود ،که آب آورى تشــنه ،با لب هاى خشکيده از سه روز بى آبى ،در امواج آب قرار
گيرد و در نهايت تشنگى ،به ياد تشنگى برادر و مواليش ،آب نمى آشامد و مى گويد« :اى نفس پس از حسين (ع) خوار باشى و پس از او هرگز
زنده نمانى!اين حسين (ع) است که دل از زندگانى شسته اســت اما تو آب سرد وگوارا مى نوشى؟ به خدا قسم که اين شيوه دين من نيست»
(ينابيع المودة ج  ،۲ص )۳۴۱و همين بصيرت بود که وى را شيفته خداوند و مطيع ذات حق کرده بود و به همين دليل يکى از بهترين القابى که امام
صادق (ع) به او داد« ،عبدصالح» است که هم مقام بندگى و عبوديت را مى رســاند و هم او را در رديف صالحان قرار مى دهد .او خود را تقديم
کرد و وفادارى اش را در اشعار حماسى و رجزخوانى هايش بازگفت چنان که فرمود:
وا ...ان قطعتمو ايمينى انى احامى ابدا عن دينى و عن امام...
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پساز بازگشت باید چهکارکرد؟

حاال که در پایان این ســفر هستی و این سفره یواش یواش دارد جمع می شود ،بد نیست کمی بیندیشی که ره آور ِد این سفر برای خودت چه
بوده است؟
یک با ِر دیگر به گنبد و بارگاه حسین – علیه السالم – نگاه کن .دلت نمی خواهد از او دل بکنی .دل هیچ کس نمی خواهد .اما اگر چشم سرت
را ببندی و با چشــم دلت بنگری ،حسین – علیه السالم – را ...،نه! مهدی – عجل اهلل فرجه – را در میانه ی میدان می بینی که ندا به «هل من
ناصر »...بلند کرده است.
زائر اربعین!
امامت منتظر توست ،بیشتر از آنکه تو منتظر او باشی.
حال چه می خواهی بکنی؟
می روی؟  ...یا مثل حر ،چند قدم مانده تا جهنم ،توبه می کنی؟
ِ
زحمت امام – بازمی گردی؟
می روی؟  ...یا مانند زهیر – به
دامان امام پناه می آوری؟
می روی؟  ...یا مانند حبیب ،خودت به
ِ
تصمیم با خو ِد توست .اما این را بدان که قافله عشق ،منتظر یک نفر باقی نمی ماند ...
 ...و این راه همچنان ادامه دارد ...
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فصل راهیانکربال[pk

راهيان كربال را بنگر كه چگونه بــه مقتضاي انتظار
عمل كردهانــد و به جبههها شــتافتهاند .آري ،اين
مقتضايانتظاراست.اينانآنچنانمشتاقانهبهجبههها
ميپيوندند كه تو گويي هنوز كاروان سال  ٦١هجري
قمري به بيابان پردرد و بالي كربال نرسيده است...
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قزوینوصبغهفرهنگیآن:

اگر بنای شهر قزوین را چنانچه برخی مورخان قائلند دویست ،سیصد ســال قبل از ظهور اسالم بدانیم ،پیشینه فعالیت فرهنگی را حداقل
میتوانیم از دوره ورود اســام به این شهر دنبال کنیم .هنگامی که این شــهر در ابتدای ظهور اسالم از مرزها و ثغور اسالمی محسوب شده و
مورد توجه خلفای مسلمین بوده اســت .بنای مساجد بزرگ و جامع و برپایی حوزههای علمیه دینی و امامزادگان متعدد – که مورد تعظیم
مردماند  -در این شهر ،گویای بخشی از این فعالیتهاست .عالمان بزرگ و هنرمندان شهیر در زمینههای مختلف در این شهر سر برآورده و
بزرگانی که تنها نام بردن از آنها مثنوی هفتادمن کاغذ میشود از محضر این بزرگان استفاده جستهاند.
تشیع ،این شهر به
با روی کار آمدن سلســله صفوی ،قزوین برای مدتی پایتخت میشــود .از اینرو و با عنایت به اهتمام حکومت به توسعه ّ
تشــیع بدل میشــود .مکاتب بزرگ فکری و تعارضات اصولیون و اخباریها و بعدتر مکتب تفکیک و دیگر مکاتبی
یکی از پایگاههای اصلی
ّ
که علمای قزوینی همواره از طالیهداران آن بودهاند ،نشــان از پویایی فرهنگی این ســامان اســت .در دورة قاجاریه ،هنگامی که فرقههای
ضالّه بابیت و بهائیت ظهور میکند ،این شــهر از جمله عرصههای مبارزه با این فرقهها میشــود و در همین مبــارزات عالم و مرجع بزرگ
مالمحمدتقی برغانی هدف ترور بهائیها قرار میگیرد و با شهادت خود در محراب لقب شهید ثالث میگیرد .در دوره مشروطه نیز باز قزوین
صحنة حضور مشروطهخواهان و مشروطة مشروعهخواهان است و از جمله شهرهای مؤثر در پیروزی مشروطه.
با شروع نهضت امام خمینی (ره) ،مردم شهر با پشتیبانی علمای بزرگ که خود «هیئت علمیه» تشکیل دادهاند وارد گود مبارزه با رژیم شاه
میشوند و شهدایی را نیز تقدیم انقالب میکنند .با پیروزی انقالب اسالمی در صحنههای مختلف شاهد حضور حماسی مردم در حمایت از
انقالب و نظام اسالمی بودهایم .شــهیدان ترورهای ابتدای انقالب مانند شهید رجایی و شهید چگینی نماینده پافشاری بزرگان این شهر بر
آرمانهای انقالب است .در دفاعمقدس ،حجتاالسالم ابوترابی (ســید آزادگان) ،شهید بابایی ،شهید لشگری ،شهید حسن پور و سههزار
شهید این استان برگ دیگری از دفتر افتخارات این شهر را به نام خود ثبت کردند.
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اکنون و در صف پیــکاری که در عرصة فرهنگ در جریان اســت ،مجموعههای زیادی عهدهدار مبارزه فرهنگی هســتند .بخشــی از این
مجموعهها و ظرفیتها عبارتند از:
حوزههای علمیه :از دیرباز حوزههای متعددی در این شــهر وجود داشته که متاســفانه برخی بهدالیل گوناگون امروز دایر نیست؛ اما حوزه
علمیه امام صادق (ع) ،التفاتیه ،موالوردیخان و شیخاالسالم و دو حوزه خواهران از دوره مقدمات تا درس خارج فقه را تدریس کرده و فعالند.
دانشــگاهها :وجود دانشــگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و به تبع آن حضور حداقل یکساله دانشــجویان غیرایرانی برای گذراندن دوره
آموزش زبان فارســی در آن ،این دانشــگاه را بهعنوان یکی از مراکز فعال فرهنگی مطرح کرده اســت .بســیج دانشــجویی و تشکلهای
جامعهاسالمی ،انجمن اســامی ،کانونهای فرهنگی دانشــجویی و دفتر نمایندگی نهاد رهبری از جمله دیگر مراکز فعال دانشگاهی در
سطح استان است.
برخی مراکز فعال دیگر فرهنگی غیــر دولتی عبارتند از :اردوگاه جهادی شــهدای علم و فناوری  ،موزه نگارخانــه هنر پایداری (در حوزه
پایداری) و بســیاری از هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی هنری مساجدکه به دلیل کثرت از اشاره به نام آن ها خودداری می کنیم  ،از جمله
مجموعههایفعالوجریانسازدر شهرهستند.

لزومکارجمعی درعرصهی فرهنگ

وقتی که دشــمنی به ما حمله می کند ،طبعا باید از خود دفاع کنیم" .معموال" هم همین کار را می کنیــم .به این دلیل می گویم "معموال"
جمع خــود ،بلکه از خو ِد
کــه گاهی دیده می شــود که با این که دشــمن به ما حمله کــرده ،و به همه ی ما نیــز حمله کرده ،ما نــه تنها از ِ
نظامی آن کشــور به سرعت بسیج شده
دشــمن یک کشور به آن کشــور حمله کند" ،معموال" نیروهای
خودمان هم دفاع نمی کنیم.اگر
ِ
ِ
و به مقابله با دشــمن مــی پردازند .به این دلیــل می گویم "معموال" که گاهی دیده می شــود که با این که دشــمن به یک کشــور حمله
استحفاظی خود نیز دفاع نمی کنند.
نظامی آن کشور نه تنها از همه ی کشور دفاع نمی کنند ،بلکه از حوزه ی
کرده ،نیروهای
ِ
ِ
َمث َِل ما و دشــمن و ِ
فرهنگی مان هم ،مانند دو مثال باالســت .در واقع بیشــت ِر ما همان اســتثناهای مثال های باال هســتیم .همان
جنگ
ِ
اســتحفاظی خودمان هم
فرهنگی انقــاب دفاع نمی کنیم ،بلکه از شــه ِر خود نیــز – که حوزه ی
هایــی که نه تنها از همــه ی جبهه ی
ِ
ِ
بردن
هســت – دفاع نمی کنیم.همه ی آن هایی که جنگی را تجربه کرده اند ،و یا حتی در فیلم ها دیده اند ،به این امر واقفند که برای از بین ِ
عظیم فرهنگی،
دشــمن متجاوز ،نیروهای جنگی باید بیشترین هماهنگی را با هم داشــته باشــند .حال چه اتفاقی افتاده که در این نبر ِد
ِ
ِ
هر یگانی از یگان های لشــک ِر انقالب ،به یــک جهت حمله می کند و در یک منطقــه عمل می کند ،اهلل اعلم ...همین قــدر بدان که امامت
به دنبال یار است ،نه بار .مبادا بعد ها که حقایق روشن شود ،ببینی که تو و یگانت به سوی لشک ِر خودی تیر می انداختید ...
البته نا گفته نماند که در اســتانمان قزوین ،تاکنون چندین رزمایش فرهنگی با حضور اجتماع مجموعه های فعال برگزار شــده است و هر
بار نیز شاهد این ظرفیت های عظیم بوده ایم .يقينا دســت خداوند با جماعتي با غيرت است همراه با غرور مؤمنانه و اخالص هاي برآمده از
شور و شــعور انقالبي  ،كه الحق كارستان مي كند و روزهاي پر جنب و جوش دشمنان را به شب هاي تاريكي و عزلت تبديل مي كند.اما هنوز
تا رسيدن به سرمنزل مقصود ،فاصله زيادي در پيش است  .ديگر وقت تماشا كردن و نشستن نيست .ياران انقالبي بشتابند و ملحق شوند به
اين لشگر عظيم و باشكوه  .هر كس كه پيمان والء دارد بيايد ...
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شب وداع
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شــــب وداع برنامه فاخــــری که دو سالی است به پیشنهاد مجموعه هیئات و با مشــارکت  34مجموعه فرهنگی فعال استان برگزار می
شود و هفت هزار نفر از مردم شــهرقزوین ،وداع با ماه خدا را در فضای اردوگاه جهادی شهدای علم و فناوری تجربه می کنند  .حجت االسالم
سیدمهدی خضری  ،حاج حســین یکتا و حاج مهدی سلحشوربه عنوان ســخنران ،راوی و مداح این برنامه درکنار فضای مناجات  ،حال و
هوای جبهه ها را نیز به آسمان اردوگاه سوق دادند .نمایشــگاه کتاب و محصوالت فرهنگی ،ایستگاه های صلواتی و مهدکودک حسینی از
حاشیه های این برنامه بود.
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﴿آشنایی با اردوگاه

اردوگاه جهادی شــهدای علم و فناوری
در تیرمــاه ســال  1391در منطقــه
باراجین قزوین به بهره برداری رســید.
این اردوگاه با مســاحت تقریبی 6000
مترمربع فضای خشکی و بیش از 4000
مترمربع فضای آبی ،در بخش شــمالی
مجموعــهی فرهنگی ورزشــی طالییه
قرار گرفته اســت .اردوهای برگزارشده
در ایــن اردوگاه ،در قـــالب دورههای
یک تا ســه روزه ،ویژهی دانشــجویان و
دانشــگاهیان ،طالب و دانشآموزان و
معلمان و مدیران بــا پذیرش گروههای
 50الی  75نفره اجرا می شــود .تا کنون
حــدود  2500نفــراز اعضــای فعاالن
فرهنگی و دانشــجویی در حوزه استانی
و کشوری از برنامههای آن بهرهمند شده
اند.
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اردوگـاه جهـــادی
شهدایعلموفناوری
www.ordoogah.org

﴿چرا اردوگاه ساخته شد؟

بــرای دوره جوانــی صفتهــای زیادی
ذکر میکنند؛ اما طراوت و نشــاط اجزای
جدانشدنی این دورهاند .اجزایی که نباید
هنــگام برنامهریزی فرهنگــی برای این
نسل نادیده گرفته شــوند .این نشاط اگر
در مســیر خیر و جهاد بهکار گرفته شود؛
میشود همان فرموده پیامبر که تفریح و
گشت و گذار جوانان امت من در جهاد فی
سبیل اهلل اســت .مبنای اردوگاه جهادی
تلفیقی از یک برنامه سراســر شور و نشاط
در قالــب فعالیتهای ورزشــی و رزمی
با کالسها و برنامههای فرهنگی اســت.
اعتقاد ما این اســت که این تلفیق نه تنها
ضرری به برنامه وارد نمیکند بلکه باعث
همافزایی نیز میشود.

﴿شهدای علم و فناوری

نــام اردوگاه را بــه شــهدای علــم و
فنــاوری مزین کردیم و گفتیم شــاید
با این نام گــذاری تا حــدی به دغدغه
حضــرت آقا مبنی بر رفــع محجوریت
ایــن عزیزان گامی برداشــته باشــیم
 .این انســان ها ممكن است خيلي هم
در چشم نباشــند ،اما آدمهايي هستند
كه فهميدند ســفره جهــاد در فضاي
علم هم مر ِد ميــدان ميخواهد.خون
ميخواهد.بيادعــا آمدهاند .بعضي در
همين راه شهيد عِلم ميشوند .تهراني
مقدم ،احمديروشــن ،شــهرياري و
عليمحمدي و آشتياني از اين قبيلهاند.

﴿برنامه های آموزشی

ســعی شــده مباحثی که در این کالس
ها ارائه می شــود ،مســائلی با اولویت باال
و مورد نیــاز روز جوانان و دانشــجویان
باشــد .برخی مباحــث طرح شــده در
دورههــای مختلــف اردوگاه عبارتند از:
کالسها:
 اخالق سبک زندگی آمریکایی زندگی جهادی هیئت داری آشنایی با سیرهای مطالعاتی آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی سخنوری و فن بیان روش مطالعه و یادگیری و...ب) حلقه ها با موضوعات :
 ازدواج شغل -تحصیل

﴿برنامه های ورزشی

بخش اعظمی از شــور و نشــاط اردوگاه،
از برنامههای ورزشــی و رزمی و تفریحی
ایجاد میشــود .این برنامهها مشتمل بر
ورزشهای آبی و خاکی است که هرکدام
با هدف خاصی در برنامه گنجانده شــده
و آمادگــی رزمی و روحــی باالیی را برای
مخاطبان به ارمغان میآورد.
 .1برنامه ورزش های آبی:
 کانو سواری غواصی شنا پرش از قایق موتوری .2برنامه ورزش های خاکی:
 آشنایی با نقشه خوانی و قطب نما موتور چهارچرخ تیراندازی با کمان تیراندازی با تفنگ بادی رزم شبانه راپل سرسره -پینت بال
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دیدارماه

دیدار ماه اردویی است که به صورت
خودجوش و با مشارکت مجموعه های
فعال فرهنگی اســتان قزوین دو سالی است
در ایــام فاطمیه برگزار می شــود .در این برنامه
به تعداد شصت دســتگاه اتوبوس و با مساعدت 25
مجموعــه فعال اســتان 2400 ،نفر از مــردم قزوین در
مراســم شــام غریبان حضرت زهرا (س) در حســینیه امام
خمینی (ره) با حضور مقام معظم رهبری شــرکت کردند  .در کنار
مردم قزوین مردم شــهر های بوئین زهرا  ،تاکستان  ،آبگرم  ،محمدیه
 ،البرز  ،اســفرورین  ،آوج  ،خرمدشت  ،فارســجین  ،نیکویه و  ...نیز حضور
داشتند.از اقدامات جانبی این برنامه می توان به طراحی و چاپ 5000
پوســتر با نام مجموعه های فرهنگی مشــارکت کننده ،تدارک
 2000غذای بین راهی برای زائرین و توزیع ســربند به عنوان
نماد مشترک تحت عنوان”فدائیان رهبریم” اشاره کرد.
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پیوست

امام به ماآموخت کهانتظار تنها درمبارزه است...
59

نقشه نجف کربال

اطالعات ضروری

 میزان مسافت 80 :کیلومتر -تعداد ستون ها 1452 :ستون

 -فاصله بین هر ستون 50 :متر ( 20ستون = 1کیلومتر )

 -زمان الزم برای پیاده روی 20 :تا  25ساعت

 زمان تخمینی سفر پیاده 2 :تا  3روزدستورالعمل های پیاده روی:

 .1پیــاده روی را از طلــوع آفتاب آغــاز کرده و در
مغرب به طور کامل توقف کنید.

 .2اولین شــب را در یکــی از موکب هــا (کمپ یا
حسینیه) در حدود ســتون  500و دومین شب را
حدود ستون  1000بگذرانید.
 .3مدت طوالنی پیــاده روی نکنید .هر زمانی الزم
بود استراحت کنید.
 .4در زمــان نماز مغرب جایی را بــرای خواب بین
صدها موکب (کمپ یا حسینیه) پیداکنید .نیازی
به نگرانی نیست چون تعدادی زیادی از این موکب
ها وجود دارد.

 .5مراکز افراد گمشده در ســتون های ،335 ،72
 1103 ،602و حرم حضرت عباس(علیه السالم)
قرار دارند .هر  3کیلومتر مرکز گزارش گمشدگان
تعبیه شده است.
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شماره های مهم:
اورژانس104 :
افراد گمشده07801300561 :
احکام شرعی07814651353 :
اداره مرکزی07801004758 :

نقشه حرم حضرت علی

(ع)
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علمای مدفون درحرم حضرت علی

(ع)

62

شماره ها مربوط به حجره محل دفن هر عالم در حرم حضرت امیر (ع) می باشد

نقشه محل دفن ستارگان حرم حضرت علی

(ع)

63

نقشه شهرکربال و اماکن موجود

64

65

علمای مدفون در حرم امام حسین

66

(ع)

نقشه راهنمای حرم امام حسین (ع)
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`

زیارت امین ا هلل

زيارت معروف به«امين ّ
الل»است كه در نهايت اعتبار مىباشد و در تمام كتابهاى زيارتى و مصابيح نقل شده.ع ّ
المه مجلسى(ره)فرموده:اين
زيارت از جهت متن و سند از بهترين زيارات اســت و بايد در تمام روضههاى ائمه بر آن مواظبت نمايند،درباره اين زيارت به سندهاى معتبر
السالم آمد،و در كنار قبر آن
الســام به زيارت امير المؤمنين عليه ّ
السالم روايت شــده:حضرت زين العابدين عليه ّ
از جابر،از امام باقر عليه ّ
حضرت ايستاد و گريست و چنين گفت:

الل ِ فِي أَرضِ ِه َو ُح َّج َت ُه َعلَى عِبا ِد ِه (السال ُم َعلَي َ َ
ِين َّ
ِين) ،أَشْ َه ُد أَن َ
السال ُم َعلَ ْي َ
َّك
ِير ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ك يَا أَم َ
َّ
َّ
َ
ْ
ك يَا أم َ
ْ
َجا َه ْد َت فِي َّ
اك َّ ُ
الل ِ َحقَّ جِ َها ِد ِه َو َع ِملْ َت ب ِ ِك َتاب ِ ِه َو ات ََّب ْع َت ُس َن َن ن َ ِب ِّي ِه َصلَّى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو آل ِ ِه َحتَّى َد َع َ
الل إِلَى
ك ال ْ ُح َّج َة َم َع َما ل َ َ
جِ َوا ِر ِه َف َق َبضَ َ
ِاخت َِيا ِر ِه َو أَل ْ َز َم أَ ْع َدا َء َ
ك إِل َ ْي ِه ب ْ
ِيع َخلْ ِق ِه
كم َ
ِــن ال ْ ُح َج ِج ال ْ َبال ِ َغ ِة َعلَى َجم ِ
ك َراضِ َي ًة بِقَضَ ائ َِك ُمول َ َع ًة ب ِ ِذ ْك ِر َ
اج َع ْل نَفْسِ ي ُم ْط َم ِئ َّن ًة ب ِ َق َد ِر َ
ك َو ُد َعائ َِك ُمحِ َّب ًة ل َِص ْف َو ِة أَ ْول َِيائ َِك
اللَّ ُه َّم َف ْ
َم ْح ُبوب َ ًة فِي أَ ْرضِ َ
ول بَالئ َِك [شَ اك َِر ًة ل ِ َف َواضِ ِل ن َ ْع َمائ َِك َذاك َِر ًة ل َِس َواب ِِغ آالئ َِك]
ك َو َس َمائ َِك َصاب َِر ًة َعلَى ن ُ ُز ِ
الق أَ ْع َدائ َِك
ُمشْ َتا َق ًة إِلَى َف ْر َح ِة ل ِ َقائ َِك ُم َت َز ِّو َد ًة ال َّت ْق َوى ل َِي ْو ِم َج َزائ َِك ُم ْس َت َّن ًة ب ُِس َن ِن أَ ْول َِيائ َِك ُم َفا ِر َق ًة ِلَ ْخ ِ
َمشْ غُول َ ًة َع ِن ال ُّدن َْيا ب َِح ْمد َ
ِك َو ثَ َنائ َِك .پس روى مبارك خود را بر قبر گذاشت و گفت:
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ِين إِل َ ْي َ
ِين إِل َ ْي َ
ِين إِل َ ْي َ
ك َواضِ َح ٌة
ك شَ ا ِر َع ٌة َو أَ ْعال َم الْقَاصِ د َ
الرا ِغب َ
وب ال ْ ُم ْخ ِبت َ
اللَّ ُه َّم إ ِ َّن ُق ُل َ
ــب َل َّ
ك َوال ِ َه ٌة َو ُس ُ
ِين إِل َ ْي َ
ِين ِم ْن َ
اب ْالِ َجاب َ ِة ل َ ُه ْم ُم َفت ََّح ٌة َو َد ْع َو َة َم ْن
ك َفا ِز َع ٌة َو أَ ْص َو َ
ات َّ
ك َصاع َ
الداع َ
َو أَ ْفئ َِد َة ال ْ َعا ِرف َ
ِــد ٌة َو أَب ْ َو َ
ك َم ْق ُبول َ ٌة َو َع ْب َر َة َم ْن ب َ َكى م ِْن َخ ْوف َ
َاب إِل َ ْي َ
َاج َ
ِــك َم ْر ُحو َم ٌة َو ْالِ َغاثَ َة ل َِم ِن
ن َ
اك ُم ْســ َت َجاب َ ٌة َو تَ ْوب َ َة َم ْن أَن َ
ان ب َِك َم ْب ُذول َ ٌة [ َم ْو ُجــو َدةٌ] َو ع َِدات َ
ِك لِع َِباد َ
ِك
اســ َتغ َ
اســ َت َع َ
َاث ب َِك َم ْو ُجو َد ٌة [ َم ْب ُذول َ ٌة] َو ْالِ َعان َ َة ل َِم ِن ْ
ْ
ك َم ْح ُف َ
ك إِلَى ال ْ َخالئ ِِق م ِْن ل َ ُدن َ
وظ ٌة َو أَ ْر َزا َق َ
ِين ل َ َديْ َ
ك ُم َقال َ ٌة َو أَ ْع َم َ
اســ َت َقال َ َ
ْك
ال ال ْ َعا ِمل َ
ُم ْن َج َز ٌة َو َزل َ َل َم ِن ْ

`
ور ٌة َو َح َوائ َِج َخلْق َ
ِك ِع ْن َد َ
ك َمقْضِ َّي ٌة َو َج َوائ ِ َز
ُوب ال ْ ُم ْس َت ْغ ِف ِر َ
ن َا ِزل َ ٌة َو َع َوائ َِد ال ْ َم ِزي ِد إِل َ ْي ِه ْم َواصِ لَ ٌة َو ُذن َ
ين َم ْغ ُف َ
ِين ُم َع َّد ٌة َو َم َناه َِل ِّ
الظ َما ِء [ل َ َديْ َ
ِين ِع ْن َد َ
ك]
ك ُم َو َّف َر ٌة َو َع َوائ َِد ال ْ َم ِزي ِد ُم َت َوات َِر ٌة َو َم َوائ َِد ال ْ ُم ْس َت ْط ِعم َ
السائِل َ
َّ
َ
اج َم ْع ب َ ْينِي َو ب َ ْي َن أ ْول َِيائ ِي ب َِحقِّ ُم َح َّم ٍد َو َعل ٍِّي َو َفاط َِم َة َو
اس َ
ــتجِ ْب ُد َعائ ِي َو ا ْق َب ْل ثَ َنائ ِي َو ْ
ُم ْت َر َع ٌة اللَّ ُه َّم َف ْ
ــي ِن إِن َ
اي .أَن َْت إِل َ ِهي َو
ال ْ َح َس ِ
اي َو َغايَ ُة َر َجائ ِي فِي ُم ْن َقلَبِي َو َم ْث َو َ
َّك َول ُِّي ن َ ْع َمائ ِي َو ُم ْن َت َهى ُم َن َ
ــن َو ال ْ ُح َس ْ
اج َعلْ َها ال ْ ُعلْ َيا َو
َس ِّيدِي َو َم ْو َ
الي ا ْغف ِْر ِلَ ْول َِيائ ِ َنا َو ُك َّف َع َّنا أَ ْع َدا َءن َا َو اشْ َغلْ ُه ْم َع ْن أَ َذان َا َو أَ ْظ ِه ْر َكل َِم َة ال ْ َحقِّ َو ْ
الس ْفلَى إِن َ
أَ ْدحِ ْ
ِير
َّك َعلَى ُك ِّل شَ ْ
ض َكل َِم َة ال ْ َباط ِ
ِل َو ْ
اج َعلْ َها ُّ
ي ٍء َقد ٌ
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زیارت عاشورا
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لسال ُم َعلَ ْی َ
لسال ُم َعلَ َ
السال ُم َعلَ ْی َ
المؤ ِمن َِین َو اب ْ َن َس ِی ِد
ك یَا ب ْ َن اَمیِر ُ
یك یَاب ْ َن َر ُس ْو ِل اهلل ا َ َّ
ك یا اَبا َعب ِد اهلل ا َ َّ
َّ
لســا ُم َعلَ ْی َ
لسال ُم َعلَ َ
یك یَا ب ْ َن فاط َِم َة َس ِ
بن ثَا ِر َه َوال ِوت َْر
ار اهلل َو ا َ ِ
ــی َد ِة ن ِسا ِء ال ْعالَم َ
ِین ا َ َّ
صی َین ا َ َّ
ال َو ّ
ك یَا ثَ َ
لســا ُم َعلَ َ
رواح الَّتِی َحلَ ْت بِفِنآئ َِك َعلَ ُ
یت َو
یك ْم ِم ْنی َجمِیعاً َسال ُم اهللِ اَبدا ً ما ب َ َق ُ
یك َو َعلی َال ِ
ال ْ َم ْوتُو ِر ا َ َّ
ت ال ُ
هار یا اَبا َعب ِد ِ
الر ِزیَّ ُة َو َجلَ ْــت َو َع ُظ َم ِ
الل ل َ َق ْد َع ُظ َم ِ
مصیب ُة ب َِك َعلَی ْنا َو َعلی َجمیِع
بَق َِی ال َّ ِ
ت َّ
َ
لیل َو ال َّن ُ
السمواتِ َفلَع َِن ا ُ
صیب َ
ا َ ْه ِل ِال ْس ِلم َو َجلَّ ْت َو َع ُظ َم ِ
هلل ا ُ َّم ًة ا َ َس َس ْت
السمواتِ َعلی َجمیع ا َ ْه ِل َّ
تك فی َّ
ت ُم َ
یت َول َ َع ْن ا ُ
ساس ُّ
الب ِ
هلل ا ُ َّم ًة َد َف َع ْت ُك ْم َع ْن َمقا ِم ُکم و ازالَت ُکم َعن َمرات ِ ِب ُك ُم الَّتی
الظ ِ
لم َو ُ
اَ َ
الجو ِر َعلَی ُك ْم ا َ ْه ِل َ
تك ْم َو ل َ َع َن ا ُ
هلل فیها َو ل َ َع َن ا ُ
َرتَب ُِك ُم ا ُ
مــة َق َتلَ ُ
هلل ا ُ ً
ئت اِلَی اهلل ِ
ِین ل َ ُه ْم ب ِا ل َتمكیِن م ِْــن قِتال ُِك ْم ب َ ِر ُ
المم ِهد َ
هلل ُ
رب ل َِم ْن
َو اِلَی ُك ْم مِن ُه ْم َو مِن اَشــیا ِع ِه ْم َو اَتْبا ِع ِه ْم َو ا َ ْولیائ ِه ْم یا اَبا َعب ِد اهلل اِنی سِ ــلْ ٌ ِم ل َِم ْن سال َ َم ُك ْم َو َح ٌ
هلل بَنِی ا ُ َمی َة قاط َِب ًة َو ل َ َع َن ا ُ
روان َول َ َع َــن ا ُ
حارب َ ُكم اِلی یُو ِم القِیم ِة َو ل َ َع َن ا ُ
هلل ُ
هلل ب ْ َن َمرجان َ ًة َو
ال ِزیا ٍد َو ال َم َ
َ
هلل شِ ــمرا ً َول َ َع َن ا ُ
هلل ُع َم ِرب ْ ِن َس ْعد َو ل َ َع َن ا ُ
ل َ َع َن ا ُ
نت َو ا ُ ّمی
الج َم ْت َو تَ َن َّق َب ْت لِقِتال َِك بِاَبی ا َ َ
هلل اُم ًة ا َ ْس َر َج ْت َو َ
ل َ َق ْد َع ُظ َم ُمصابی ب َِك َفاَ
ُ
كر َم َمقا َم َ
ك َو ا َ ْك َر َمنی ا َ ْن یَر ُز َقنی َطلَ َب ثا ِر َ
نصو ٍر
ك َم َع ا ِما ٍم َم ُ
ســئل اهللَ الَّذی ا َ َ
ت ُم َح َّم ٍد َصلی ا ُ
هلل َعلَی ِه َو ال ِه اَللّ ُه َّم ا َ ْج َعلنی ع َ
م ِْن ا َ ْه ِل ب َ ْی ِ
الدنیا
فی ُ
الح َس ِ
السال ُم ِ
ِندك َوجی ًها با ُ
ین َعلی ِه َّ
ِنین َو اِلی فاط َِم ًة ِ َو الی ال ْ َح َس ْن َو
لی اهلل ِ َو اِلَی َر ُســول ِ ِه َو اِلَی اَمیر الُمؤم َ
َو األخِ َر ِة یا اَبا َع ْب ِد اهلل ِ اِنی اَت َّ
َقر ُب ا ِ َ
بمواالت َ
اِل َ َ ِ
اساس ذل َِك َو بَنی َعلی ِه بُنیان َ ُه َو َجری فی ُظلمِه َو َج ْو ِره َعلَ ْی ُك ْم َو
س
ِك َو بالَبرائ ِة ِ
َ
یك ُ
ممن ا َ َّس َ
یك ْم ب ِمواالت ُِك ْم َو ُمواال ِة َول ُ
ثم اِل َ ُ
رب اِلَی ِ
ِالبرائ ِة
َعلی اَشیاع ُِك َم ب َ ِر ُ
لی اهلل ِ َو اِلی ُك ْم ِم ْن ُه ْم َو اَتَ َق ُ
الل َّ
ِیك ْم َو ب َ
ئت ا ِ َ
رب
م ِْن اَعدائ ِ ُك ْم َو ال ّناصِ َ
لم ل َِم ْن سال َ َم ُك ْم َو َح ٌ
نی سِ ٌ
ِهم َو اَتباع ْ
بین ل َ ُك ُم ال ْ َح ْر َب َوبالبرآئ ِة م ِْن اَشــیاع ْ
ِهم ا ِ ّ
اس ُ
كر َمنــی ب َِمعر َف ِت ُك ْم َو َمعر َف ِة
ــم وولٌّی ل َِمن واال ُك ْم َو َع ُد ٌّو ل َِم ْن عادا ٌك ْم َف ُ
حارب َ ُك ْ
ل َِم ْن َ
ــئل اهلل اَلذی ا َ َ
اَولیائ ِ ُك ْم َو َر َزقنِی اَلبرائ َ َة مِن اَعدائ ُِك ْم ا َ ْن یَج َعلنِــی َم َع ُك ْم فی ال ُّدنیا َو االخر ِة َو اَن یُ َثب َِت لی ِع ْن َد ُك ْم َق َد َم

المقا َم الَمحمو َد ل َ ُك ُم ِع ْن َد اهللِ َو ا َ ْن یَر ُز َقنی َطلَ َب ثاری َم َع
َنی َ
صِ ْد ٍق فی ال ُّدنیا َواألخر ِة َو ا َ َســئل ُه اَن یُ َبلغ َ
بالح ِق ِم ْن ُك ْم َو ا َ
ُ
ان اَلذیِ ل َ ُك ْم عِند ُه ا َ ْن یَعطنِی ب ِمصابی
ا ِما ٍم ُهدی ظا ِه ٍر ناط ٍ
ســئل اهللَ ب َِحق ُِك ْم َو ب ِالشَ ِ
ِق َ
عظم َر َزی ِ
الســمواتِ َو
ِتها فی ا ِالســا ِم َو فی َج َ
ــم ا َ ْفضَ َل ما یُعطی ُمصاباً ب ُِمصیب ًة ما ا َ ْع َظ َمها َو ا َ َ
ب ُِك ْ
میع َّ
مم ْن تَنال ُ ُه م َ
اج َعلنی فی َمقامی ِ
حیای
وات َو رحمــ ٌة َو َمغفِر ٌة اَلل ُه َّم ا َ ْج َع ْل َم
ِنك صلَ ٌ
ِ
َ
ــم ْ
االرض اَلل ُه َّ
هذا َ
َ
للهم ا َِّن هــذا یَ ْو ٌم تَبر َك ْت به بنوا َم َی َة َو اب ْ ُن
َمحیا محم ٍد و ال ُمحمد َو َمماتی َم َ
مات ُمحم ٍد َو ال ُمحم ٍد ا َّ
ِســان نَب َ
صلی اهلل علی ِه و اله فی ُك ِل َم ْوطِن َو َموق ٍِف
اللعین َعلی ل ِسان ِك َو ل
ابن
ِ
ِ
لعین ُ
اكِل َة األَكبا ِد ال َّ ُ
ِیك َّ
یزید ب ْ َن ُمعاوی َة َعلی ِه ْم م َ
ف فی ِه ن َ
َو َق ٍ
ِنك الَّلعن ُة اَب َ َد
فیان َو معاوی َة َو َ
اللهم الَعن اَبا ُس َ
َبیك صلی اهلل علی ِه و َّ
ِدین َو َهذا یَ ْو ٌم َف ِر َح ْت به ال ِزیا ٍد َو ُ
لیهم
لحس َین َص ُ
ال َم َ
االب َ
لوات اهللِ َعلی ِه اَلل ُه َّم َفضا َع ْف َع ُ
روان ب ِ َقتل ُِك ْم ا َ ُ
اتقرب َ
اللعن َ
الیك فی هذا الیو ِم َوفی َموقفی هذا َو اَیام َحیوتی ب ِالبرآئ ِة
اللهم انی
َ
ُ
لیم َّ
منك َوالعذابِ األَ َ
مِنهم َواللعن ِة َعلی َه ّْم و بالمواالت ل ِ َنب ِّی َ
آل نب ِّیک َعلَی ِه و َعلی َه ّْم السال ُم
کو ِ
ظلم حقَّ محمد و ال محمــد و اخِ َر تاب ِع له علی َ
اللهم العن َ
ذالك
پس می گویی َصــد مرتبه َّ
اول ظالم َ
اللهم العنهم جمیعاً
العن العصاب َة التی جاهدتِ الُحسین َو
ِعت و تاب ْ
شایعت و بای ْ
ْ
اللهم ِ
ِعت علی قِتله َّ
َّ
علیك یا ابا َعبداهللِ َو علی االَرواح الَّتی َحلت بفنآئ َِك َ
پس میگوئی صد مرتبه السالم َ
علیك مِنی سال ُم
النهار َو الجعل ُه ا ُ
بقی ُ
اخر العهدِمنی لزیارتكم الســا ُم علی الحسین وعلی
اللیل َو
اهلل ابدا ًما ب َ ُ
َ
هلل َ
قیت َو َ
علی بن الحسین و علی اوالد الحسین و علی اصحاب الحسین
العن
ثم الثانی َو
ص َ
انت ا َ ّول ظالم باللعــن منی َو َ
اللهم ِ
اللهم ُخ َّ
الثالث َو َ
الرابع َّ
ابد ُء به اوالً َّ
پس می گوئی َ
َ
سفیان َوال زیاد و ال
عبید اهلل ِبن زیا ٍد و ابن مرجان َة و عمربن سعد َو شمرا ًو ال ابی
یزید خامســاً و العن َ
َ
مروان الی یوم القیا َمة
الشــاكرین ل َ َ
اللهم َ
الحمد هلل ِ علی
ك علی مصابهم
حمد
الحمد َ
ُ
َ
لك َ
سپس سجده می روی و میگوئی َّ
ــی ِن یَ ْو َم ال ْ ُور ُو ِد َوثب ِْت لی َق َد َم صِ ْد ٍق ِع ْند َ
ین َو
الح َس ِ
َع ِ
ِك َم َع ُ
ظیم َرزیتی َّ
اللهم ارزقنی شَ ــفا َع َة ال ْ ُح َس ْ
السالم
الح َس ِ
الح َس ِ
ین ال َّ َ
ذین ب َ َذلُوا ُم ْه ُج ْهم ُد ْو َن ُ
ا َ ْصحابِ ُ
ین َعلَیه َّ
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زیارت اربعین

چهل روز از واقعه عاشورا میگذرد ،جابر بن عبداهلل انصاری اولین زائر اربعین حسین علیهالسالم؛ این یار صدیق رسول خاتم صلی اهلل علیه
وآله وسلم به بزرگداشت حماسه حسینی میپردازد؛ آری اربعین حسینی نقطه آغازی است برای تزریق خون حسین(ع) در کالبد جامعه
اسالمی ،نقطه آغازی که به قیام نهمین فرزند حســین منتهی میشود .برای  20صفر و اربعین حسینی اعمالی مستحبی چون زیارت امام
حسین علیهالسالم تاکید شده است ،چنان که امام حسن عسکری علیهالسالم یکی از  5عالمت مختص شیعه را زیارت اباعبداهلل الحسین
علیهالســام در روز اربعین توصیف میکند ،هر چند برای کسانی که توانایی ســفر به کربال را ندارند ،خواندن زیارت اربعین که توسط امام
صادق علیهالسالم در کتاب «التهذیب» شیخ طوسی آمده است ،توصیه شده است.

متن کامل زیارت اربعین به شرح زیر است:
لسال ُم َعلى َصف ِِّى َّ
لیل َّ
لسال ُم َعلى َول ِِّى َّ
لسال ُم
لسال ُم َعلى َخ ِ
الل ِ َواب ْ ِن َص ِف ِّی ِه ا َ َّ
الل ِ َون َجی ِب ِه ا َ َّ
الل ِ َو َحبی ِب ِه ا َ َّ
ا َ َّ
تیل ال ْ َع َبراتِ اَللّ ُه َّم اِن ّى اَشْ َه ُد اَن َّ ُه َول ِ ُّی َ
ک
لسال ُم على اَســی ِر ال ْ ُک ُرباتِ َو َق ِ
لى ال ْ ُح َس ْی ِن ال ْ َم ْظ ُلو ِم الشَّ هی ِد ا َ َّ
َع َ
ک الْفاَّئ ِ ُز ب ِ َکرا َمت َ
ک َواب ْ ُن َص ِف ِّی َ
ک َو َص ِف ُّی َ
َواب ْ ُن َول ِ ِّی َ
ِالســعا َد ِة َوا َ ْج َت َب ْی َت ُه
ِک ا َ ْک َر ْم َت ُه ب ِالشَّ ــها َد ِة َو َح َب ْوتَ ُه ب َّ

واریث االْنْبِیاَّ ِء
الســا َد ِة َوقآئ ِدا ًم َِن الْقا َد ِة َوذآئ ِدا ًم ِْن الْذا َد ِة َوا َ ْع َط ْی َت ُه َم
َ
ب ِ
ِطیب ال ْ ِوال َد ِة َو َج َعلْ َت ُه َس ِّیدا ًم َِن ّ
فى ال ُّدعآ ِء َو َم َن َح ال ُّن ْص َح َوب َ َذ َل ُم ْه َج َت ُه َ
َو َج َعلْ َت ُه ُح َّج ًة َعلى َخلْق َ
ــت ْنق َِذ
فیک ل َِی ْس َ
ِک م َِن االْ ْوصِ یاَّ ِء َفاَ ْع َذ َر ِ
عِبا َد َ
باع َح َّظ ُه ب ِاالْ ْر َذ ِل االْ ْدنى َوشَ ــرى
ک م َِن ال ْ َجهال َ ِة َو َح ْی َر ِة الضَّ الل َ ِة َو َق ْد تَوا َز َر َعلَ ْی ِه َم ْن َغ َّرتْ ُه ال ُّدن ْیا َو َ
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ــخ َط ن َ ِب َّی َ
س َوت ََر ّدى فى َهوا ُه َوا َ ْس َــخ َط َ
طاع م ِْن عِباد َ
ک َوا َ ْس َ
ِک
ک َوا َ َ
آخِ َرتَ ُه ب ِالث ََّم ِن االْ ْو َک ِ
س َوتَغ َْط َر َ

فیک صاب ِرا ً ُم ْح َتسِ باً َح ّتى ُسف َ
ار َفجا َه َد ُه ْم َ
ِک
فاق َو َح َملَ َة االَ ْوزا ِر ال ْ ُم ْس َ
قاق َوال ِّن ِ
ا َ ْه َل الشِّ ِ
ــت ْوجِ َ
بین ال ّن َ

ریم ُه اَللّ ُه َّم َفال ْ َع ْن ُه ْم ل َ ْعناً َوبی ً
لســا ُم َعلَ ْی َ
فى طا َعت َ
ک یَاب ْ َن
اســ ُت َ
ِک َد ُم ُه َو ْ
بیح َح ُ
ال َو َع ِّذب ْ ُه ْم َعذاباً اَلیماً ا َ َّ
ول َّ
ــه ُد اَن َ
لســا ُم َعلَ ْی َ
مین اهللِ َواب ْ ُن اَمی ِن ِه عِشْ َت َسعیدا ً َو َمضَ ْی َت
َر ُس ِ
َّک ا َ ُ
ک یَاب ْ َن َس ِّی ِد االْ ْوصِ یاَّ ِء اَشْ َ
الل ِا َ َّ

َحمیدا ً َو ُم َّت َفقیدا ً َم ْظ ُلوماً شَ ــهیدا ً َواَشْ ــ َه ُد ا َ َّن َّ
ِک َم ْن َخ َذل َ َ
ک َو ُم ْهل ٌ
اللَ ُم ْنجِ ٌز ما َو َع َد َ
ک َو ُم َع ِّذ ٌب َم ْن
قین َفلَ َع َن ا ُ
هلل َم ْن َق َتلَ َ
َّک َو َف ْی َت ب ِ َع ْهدِاهللِ َوجا َه ْد َت فى َســبیل ِ ِه َح ّتى ا َ َ
ک َواَشْ َه ُد اَن َ
َق َتلَ َ
ک َول َ َع َن
تیک ال ْ َی ُ
ک َول َ َع َن َّ ُ
ا ُ
هلل َم ْن َظلَ َم َ
الل ا ُ َّم ًة َس ِم َع ْت ب ِذل َِک َف َرضِ َی ْت ب ِ ِه اَللّ ُه َّم اِن ّى اُشْ ِه ُد َ
ک اَن ّى َول ُِّى ل َِم ْن واال ُه َو َع ُد ُّو ل َِم ْن
ول َّ
الل ِ اَشْ َه ُد اَن َ
فى االَ ْصالبِ الشّ ام َِخ ِة َواالْ ْرحا ِم ال ْ ُم َط َّه َر ِة ل َ ْم
عادا ُه بِاَبى اَن َْت َوا ُ ّمى یَاب ْ َن َر ُس ِ
َّک ُک ْن َت ن ُورا ً ِ
ات م ِْن ث ِیاب ِها َواَشْ َه ُد اَن َ
ک الْجا ِهل ِ َّی ُة بِاَن ْجاسِ ها َول َ ْم تُلْب ِْس َ
تُ َن ِّج ْس َ
کان
ک ال ْ ُم ْدل َ ِه ّم ُ
َّک م ِْن َدعاَّئ ِِم ّ
ین َوا َ ْر ِ
الد ِ

ِنین َواَشْ ــ َه ُد اَن َ
ِى َواَشْ َه ُد
الرضِ ُّى ال َّزک ُِّى الْهادِى ال ْ َم ْهد ُّ
ِمین َو َم ْعق ِِل ال ْ ُم ْؤم َ
ال ْ ُم ْســل َ
َّک االْما ُم ال ْ َب ُّر ال َّتق ُِّى َّ

ا َ َّن االْئ ِ َّم َة م ِْن ُولْد َ
ــه ُد اَن ّى
ِک َکل َِم ُة ال َّت ْقوى َوا َ ْعال ُم ال ْ ُهدى َوال ْ ُع ْر َو ُة ال ْ ُوثْقى َوال ْ ُح َّج ُة على ا َ ْه ِل ال ُّدن ْیا َواَشْ َ

واتیم َع َملى َو َقلْبى ل ِ َقلْ ِب ُک ْم سِ ــلْ ٌم َوا َ ْمرى الِ ْم ِر ُک ْم ُم َّتب ٌِع
ب ُِک ْم ُم ْؤم ٌِن َوبِا ِیاب ِ ُک ْم ُموق ٌِن ب ِشَ ــرای ِِع دینى َو َخ ِ
َون ُْص َرتى ل َ ُک ْم ُم َع َّد ٌة َح ّتى یَــاْ َذ َن َّ ُ
وات اهللِ َعلَ ْی ُک ْم َوعلى ا َ ْرواحِ ُک ْم
الل ل َ ُک ْم َف َم َع ُک ْم َم َع ُک ْم ال َم َع َع ُد ِّو ُک ْم َصلَ ُ
مین.
آمین َر َّب الْعال َ َ
َوا َ ْجسا ِد ُک ْم َوشا ِه ِد ُک ْم َوغاَّئِب ُِک ْم َوظا ِه ِر ُک ْم َوبا ِطن ُِک ْم َ
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لغات پرکاربرد عربی
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لغات پرکاربرد عربی
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لغات پرکاربرد عربی
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لغات پرکاربرد عربی
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لغات پرکاربرد عربی
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دومین سوگ اوره بینالمللی عاشورایی عکس هیأت

موضوع:
بخش اصلی؛ جلسه هیأت :فضای داخلی جلسه /فضای بیرونی جلسه /شام غریبان :عکس پایانی و یادبود مراسم هیأت
بخش جنبی؛دسته عزا /عکسهای قدیمی و کهن

بخش ویژه؛ کاروان عشق :پیاده روی اربعین (از نجف تا کربال)

داوران:
آقایان :سید عباس میرهاشمی /فرهاد سلیمانی /محمد مهدی رحیمیان  /محمد حسین حیدری

جوایز:
بخش اصلی :رتبه اول :یک سکه بهار آزادی به همراه سه میلیون تومان کمک به هیأت.
رتبه دوم :نیم سکه بهار آزادی به همراه دو میلیون تومان کمک به هیأت.
رتبه سوم :ربع سکه بهار آزادی به همراه یک میلیون تومان کمک به هیأت.
بخش جنبی :رتبه اول هر بخش :نیم سکه بهار آزادی.
بخش ویژه :رتبه اول :یک سکه بهار آزادی.
آخرین مهلت ارسال آثار :دهم دی ماه  1392مصادف با رحلت رسول اکرم (ص)

قوانین:

 -1آثار ارسالی میتواند به صورت تک عکس یا مجموعه عکس باشد.

 -2برای شــرکت در سوگواره میبایست از طریق نشانی اینترنتی  soog1542دات کام ثبت نام نموده و یا به همراه آثار ارسالی ،فرم ثبت نام اینترنتی را تکمیل و در یك فایل
با فرمت ورد به صندوق پستی :قم  37195-1435سوگواره هیأت(حتماً نام صندوق قید شود) ارسال نمایید.
 -3آثار باید با فرمت  ،JPEGمود رنگی  RGBو اندازه ی حداقل  2500پیکسل برای ضلع بزرگ ارسال شده و کیفیت مناسب جهت چاپ در ابعاد  50در  70را داشته باشند.
 -5هر عکاس مجاز است حداکثر ده اثر برای شرکت در مسابقه ارسال نماید.

 -6عکسهای دستکاری شده با سیستمهای نرمافزاری پذیرفته نخواهند شد.
80

 -7ارسال عکس نوشته برای هر اثر الزامی میباشد.

تذکر -1:ستاد برگزاری ،ارسال كننده را صاحب اثر میشناسد و در صورت اثبات خالف آن ،اثر مربوطه را از مسابقه حذف مینماید.
 -2برگزار كننده مجاز است كه از آثار ارسالی برای انتشارات ،اطالعرسانی و تبلیغات و ارتقای سطح هنری هیأتهای مذهبی استفاده نماید.
 -3ارسال اثر به منزله پذیرش مقررات مسابقه است .تصمیمگیری درباره مسائل پیشبینی نشده و تفسیر شرایط برعهده ستاد برگزاری سوگواره میباشد.
 -4آثار ارسالی به دبیرخانه سوگواره ،عودت داده نخواهند شد.

برگزار کننده:
جامعه ایمانی مشعر
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در صورتی که تمایل دارید از برنامه های ستاد راهیان کربال باخبر شوید
کلمه«لبیک یا حسین» را به شماره  300060002100پیامک نمایید.
همچنین جهت دریافت عکس ها و فیلم های سفر نیزکلمه « کاروان کربال» را به
همین شماره پیامک کنید تا از نحوه د ریافت آن ها مطلع شوید.

