
              2( تمهیدات الزم برای سفر 
هر زائر بهتر اس���ت به نکات و تمهیدات الزم قبل و در حین سفر توجه 

داشته باشد.

گذرنامه و ویزا                         
گذرنامه باید دارای اعتبار کافی)حداقل 6 ماه( باشد و

 همچنین ویزا باید تا یک ماه قبل از سفر گرفته شود. سعی کنید حتما 
قبل از عزیمت و در فرصت مناس���ب از طریق آژانس های مس���افرتی یا 
کرملنشاه  ویزا  کنسولگری عراق در مشهد یا  سفارت عراق در تهران یا 
کمتر معطل ش���وید. از طرفی در بعضی مواقع ویزا  کنید تا در مرز  تهیه 

دم مرز گران تر می باشد.
گذرنامه به همراه داش���ته باش���ید. آوردن اسناد و  در طول س���فر فقط 
گواهی نامه رانندگی، دفترچه  کارت ملی،  مدارک مانند: شناس���نامه، 
کارتهای اعتب���اری و ... در س���فر عتبات عالی���ات به هیچ وجه  بیم���ه، 

ضرورت ندارد و احتمال مفقود شدن آنها در سفر زیاد است،

                      تذکرات الزم برای مرز 
احتمال معطلی زیاد در مرحله عبور از مرز، گذرنامه و حرکت ماشین ها اعم 

ک ایران یا عراق)در مرحله رفت یا برگشت( وجود دارد.  از خا
کمبود امکانات رفاهی در پایانه های مرزی)به خصوص کمبود سرویس 

بهداشتی در مرزهای عراق( مشهود است.

          وسایل الزم
وس���ایل زیادی با خود همراه نداش���ته باش���ید. )س���بکبار 
کث���ر میزان بار  ش���وید تا برس���ید(به هنگام پیاده روی حدا

کثر 10کیلوگرم است.  مناسب برای هر زائر حدا

                                                        بسم اهلل الرحمن الرحیم

ش���روع جاذب���ه مغناطی���س حس���ینی، در روز اربعین 
است. جابربن عبداهلل را از مدینه بلند می کند و به کربال 
می کشد. این، همان مغناطیسی است که امروز هم با 
گذش���ت قرن های متمادی، در دل من و شماس���ت. 
که معرفت به اهل بیت دارند، عش���ق و شور  کس���انی 
به کربال همیش���ه در دلشان زنده است. این، از آن روز 
ش���روع شده است. عشق به تربت حسینی و به مرقد 
کرده ایم و عهد  س���رور ش���هیدان. ما با خودمان عه���د 
می کنیم که یاد حس���ین، نام حسین و راه حسین)ع( 
را هرگ���ز از زندگی خودمان جدا نکنیم. 
هم���ه مل���ت ما، همه  کش���ور م���ا، همه 
ش���یعیان عالم و بلکه هم���ه  آزادگان در 
سرتاس���ر جهان، یک چنین احساسی 

نسبت به حسین بن علی)ع( دارند.
از بیانات رهبر معظم انقالب اس���المی در صحن جامع رضوی  
)اول فروردین 1385(
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گر وسط راه ناچار شوند سوار بشوند، دیگر اینکه  دو فایده؛ یک فایده ا
ک���ه ما پیاده می رویم، مرک���ب هم داریم و  بگویند از بی مرکبی نیس���ت 

پیاده می رویم، این به احترام امام حسین )ع( است.
گر به شوق کعبه خواهی زد قدم  در بیابان 

 سرزنش ها گر کند خوار مغیالن، غم مخور«
ای���ن یک ن���وع اظهار عظم���ت و تجلیل از 
مق���ام ش���امخ اباعب���داهلل )ع( اس���ت. این 
پیاده رفتن، دلیل بر این اس���ت و لذا ای���ن پیاده روِی اربعین خیلی 
در دنیا صدا می کند؛ و تبلیغ خوبی برای عالم تش���ّیع و عالم اس���الم 
که در این پیاده روی هس���ت، در زیارت معمولی  اس���ت. آن تأثیری 
نیست. انسان یک حال و هوایی دیگری پیدا می کند. تا آدم نرود، 
توّجه پیدا نمی کند؛ انس���ان یک حال و هوای دیگری پیدا می کند. 
یک ش���ور و نش���اط و یک عش���ق دیگری پیدا می کن���د. اما این یک 

خاطره ای می شود برای تمام عمر.
آیت اهلل مکارم شیرازی

               مانور قدرت بیست میلیونی
این مانور 20 میلیونی در اربعین امام حس����ین علیه الس����الم قابل وصف 
نیس����ت. ای����ن ق����درت ما اس����ت. ای����ن تظاهر مذهب����ی دینی ش����یعه 20 
میلیونی، این قدرت نمایی ما بیش از رژه مسلحانه ای است که می رود 
که همه به حق هم هست، به نمایش  هواپیماها و تانک ها و توپ ها را 
که فکرش را هم نمی کنیم یک  بگذارد. بعض����ی وقت ها آدم های عادی 
حرف های جامعی می زنند. از یکی سوال کردند راهپیمایی چگونه بود 
گفت من از شما سوال دارم. طرف هم ایرانی بود، جواب داد: »شما به 
من بگویید کدام سلطان در دنیا هست که بتواند 20 تا 25 میلیون آدم را 
با خرج خودشان با پای پیاده به سمت خودش بسیج کند و کسی هم 
ذره ای احساس کمبود نکند؟ هیچ سلطانی، ملکی، رئیس جمهوری، 
هیچ اقتداری در جهان وج����ود دارد؟« و خودش جواب داد: »بله!  یک 

کار را کرد و امام حسین)ع( بود.« سلطان این 
سردار محبوب ایران اسالمی حاج قاسم سلیمانی

مس���لمانی خودتان را دقی���ق نمی توانی���د تجربه و لمس 
کنی���د. در این میعادگاه بزرگ وقتی انس���ان ق���رار می گیرد 
درک هویت شیعی و حسینی برای انسان سهل می شود.
کید ویژه  کیدات فراوانی بر پیاده روی و یک تا مس���تقاًل تا
گر این  ها را با هم، یک شیعه ی  داریم برای زیارت اربعین. ا
با هوش جمع کند تبدیل می شود به یک میعادگاه بین 
گ���ر خودت���ان در اربعین در مس���یر اربعین  اللملی. ش���ما ا
ک���ی هس���تیم، م���ا ع���زاداران  آنج���ا واقع���ا درک می کنی���د 
اباعبداهلل الحس���ین)ع( ما عالقه مندان به اهل بیت)ع(، 
ما شیعیان امیرالمومنین )ع(هویتی داریم! این عمیقا در 
جان انسان می نشیند و مهم ترین عامل تثبیت و توسعه 

معنویت شیعیان خواهد بود.
 ش���ما وس���ط این اربعین یک س���رمایه ب���زرگ اجتماعی 
برای جهان تشیع می توانید در شکستن حیطه استکبار 
کردن  ببینی���د در احس���اس هوی���ت و عزت من���دی پیدا
ش���یعیان و همه آنها ببینید؛ اساس���ا ش���ما ببینید این 
که با اشاره اهل بیت عصمت و طهارت شکل  میعادگاه 
گرفت���ه در چهره ش���یعیان اث���ری از غم و ان���دوه غربت و 
تنهای���ی نیس���ت، ه���م احس���اس ع���زت میظکنند هم 
احساس فرهمندی می کنند. می توانند مفتخر بشوند 
به اباعبداهلل الحسین)ع(. یک بخشی است برای درک 
کس���ی این هوی���ت را لمس  گر  هویت ش���یعی و دینی، ا

بکند واقعًا شیعه تر خواهد شد.

           شناساندن امام زمان به جهانیان 
که ظهور فرمود، پنج ندا  که امام زمان)ع���ج(  روای���ت دارد 
می کند به اهل عالم، َاال یا َاهَل العاَلم ِاَنّ َجِدی الُحَسین 
هَل العاَلم ِاَنّ َجِدی الُحَسین سحقوه  ال یا اَ َقَتُلوُه َعطشانًا، اَ
عدوانا،... امام زمان خودش را به واسطه امام حسین)ع( 
به همه عالم معرفی می کنند ... بنابراین در آن زمان باید 
همه مردم عالم، حسین)ع( را شناخته باشند... اما االن 
هنوز همه مردم عالم، حس���ین)ع( را نمی شناسند و این 
تقصیر ماست، چون ما برای سیدالشهدا )ع( طوری فریاد 
نزدیم که همه عالم صدای ما را بشنود، پیاده روی اربعین 

بهترین فرصت برای معرفی حسین )ع( به عالم است.
کثر برهه های تاریخی به  با اینکه زیارت سید الشهدا )ع( در ا
سختی انجام می شد و جان زائران در خطر بود، اما با این 
وجود عاشقانه خطرات را به جان می خریدند و به پابوسی 
امام حسین)ع( در روز اربعین نائل می شدند. در مراسمی 
مانند پیاده روی اربعین از گوشه و کنار دنیا کسانی شرکت 
که مس���لمان نیستند؛ و فقط به دلیل زیبایی و  می کنند 
ش���کوه اربعین و مراس���م زیبای زائران اباعبداهلل الحسین 

)ع( در این مراسم شرکت می کنند.
حجت االسالم والمسلمین پناهیان

ترجیحاهمراهداشتناقالمزیرتوصیهمیگردد:
کولهپشتیمناسب،کیسهخواب.

لیوان،قاشق،چاقو،بشقاب،عینکدودیودمپائی.
گرم،چفیهبلندوزخیم، دستکش،کالهمناسب،پیشانیبند،لباس

مالفه،حداقلدوجفتجوراب)گاهیپوشیدنهردوالزممیشود(
کوخمیردندان،حوله،شانه،صابونمسافرتی،پمادیااسپری مسوا
ض���ددرد،دارویسرماخوردگی،س���یاهدانهوعس���ل)بهعن���وانداروی
کاغذی)گاهیبرایراحتیتطهیرابتداازدستمال عمومی(دس���تمال

کاغذیوسپسازآباستفادهکنید(
گردوغبار( ماسکبهتعدادالزم)برایمراقبتازخوددربرابرسرماو

تلفنهمراهوشارژر،کاغذوقلمبرایخاطرهنویسی
عصا،سوزنونخ،کمکهایاولیهوروغنزیتونوپنبه.

مقداریکشمش،انجیر،نخوچی،توتخشکه،باداموعسل.
مقداریپول.

تسبیح،ذکرشمار،مهرتربت،عطر،قرآنومفاتیحکوچک.

															ساک	مناسب	سفر	
مس���افرت ای���ن ب���رای حم���ل جه���ت س���اک ن���وع راحتتری���ن
کولهپش���تیهاییاستکهکاملرویدوشقرارمیگیردتادرمسیر
کمتریواردش���وددرغیراینصورتاز کمرتانفش���ار پیادهرویبه
کوله،موبایلودوربینحتمًا کنید.روی کیفهایسبکاستفاده
نامومشخصاتخودرابنویسید.)ضمنًاتوصیهمیشودمشخصات

رارویکاغذیامقوانوشتهداخلکیفیاکولهنیزقراردهید(
سعیکنیدوسایلکموزنیراباخودحملکنید.

																		کفش	مناسب	پیاده	روی	
حرکتبادمپاییبهمراتبراحتترازکفشنامناس���بخواهدبود.
گرکفآنکوتاه کفشهابایدتختمناس���بوآزادداش���تهباش���دوا

گرفتار می شود .کفش های تازه را نپوشید.  باشد پا به سوزش و درد و تاول 
گ����ر کفش ت����ان ذره ای  پای ش����ما را اذی����ت می کند این اذی����ت در آن حجم  ا
که معمواًل پای  پیاده روی خیلی نمود خواهد داشت و مطمئنًا در روز آخر 
انسان در اثر یک عکس العمل طبیعی تاول های کوچکی خواهد زد بیشتر 

کثر زائران از مشکل درد پا رنج می برند.  اذیت خواهید شد. ا
که کفش تان مناسب نیست، حتما از  گر در بین مس���یر متوجه ش���دید  ا

دمپایی های دستفروش های بین راه تهیه کنید. 
ب���ه هن���گام اس���تراحت در موکب ه���ا پاهایت���ان را ب���ا روغن زیت���ون، پماد 
کنید و از نوک انگشتان به سمت زانو  سالیسیالت یا پیروکسیکام چرب 
ماساژ دهید. )در ابتدای هر روز پیاده روی هر پا به مدت حداقل 5 دقیقه 
با پماد ماس���اژ داده شود( و برای استراحت، پاهایتان را به دیواری تکیه 

داده و سرباال نگه دارید و آن ها را نرمش دهید.

																								مواد	بهداشتی	و	دارویی	
کلینیک های کوچک و کمپ های درمانی  با اینک���ه تعدادی 
در طول مسیر وجود دارند. مقداری داروی اساسی برای 2 یا 
3 روز پیاده روی همراه داش���ته باشید. )قرص سرماخوردگی، 
ضداسهال و قرص مسکن ساده،عسل و سیاه دانه به عنوان 
کرم  گوارشی،  داروی عمومی ، نمک و آویش���ن برای دردهای 
ک، شانه، حوله، شامپو،  مناسب برای تاول و عرق سوز( مسوا
لی���ف، پنبه و دو عدد ملحفه نازک و س���بک به منظور رعایت 
بهداش���ت فردی،به همراه داشته باشید. پیشنهاد می شود 
کوله ی همراهتان ب���رای چند نفر حتما یک صابون مایع  در 

داشته باشید.

										مواد	خوراکی	در	مسیر	
کی با خود  درکل این س���فر به  خصوص پی���اده روی هیچ خورا
حمل نکنید مگر خش���کبار که برای تقویت و رفع خس���تگی و 
کنید آن  هم به مقدارکافی  جلوگیری از ضعف از آن اس���تفاده 
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کردن غذاها و نوش���یدنی ها  نه بیش از اندازه! از تلف 
بپرهیزید. اس���راف نکنید و هنگام غذاخوردن س���عی 
ک���ه میل تان می  کش���د بردارید و قبل  کنی���د هر چقدر 
کنید یا دو نفری  از خوردن، مق���دار اضافه غذا را جدا 
غ���ذا بخورید تا دس���ت  خورده و اس���راف نش���ود. »اّنه 
الُیِح���ّبُ الُمس���ِرفین« از غذاهای بی���ن راه به راحتی 
که غذاها  استفاده نمایید. تجربه نشان داده است 

کی های بین راه هیچ میکروبی ندارد.  و خورا
کی ها را حتما استفاده کنید،  در بین راه بعضی خورا
که آغشته به  یکی خرماهاس���ت مخصوصًا آن هایی 
که  کنجد است و دیگر میوه های بین راه است  ارده 
گر میل به خوردن نداشتید بردارید و با خود  حتی ا

نگهدارید تا به موقع بخورید.
در حین پیاده روی به اندازه آب بخورید
 به یاد لبان تشنه شهدای کربال...

 

            سفر به یاد ماندنی
ای���ن پی���اده روی اربعین را خیلی جدی بگیرید و ب���ه آن اهمیت بدهید. 
گس���ترش و معرفی اس���الم اثر دارد. عالوه بر این  این پیاده روی خیلی در 
که واقع���ا چه اثری  که خیلی به آن س���فارش ش���ده، ام���روز هم می بینیم 
که این جمعیت میلیون���ی در روز اربعین امام  در جه���ان می گ���ذارد. این 
حس���ین)ع( ، ب���ا این عش���ق و حرارت، پی���اده  به مرقد امام شهیدش���ان 
می روند -که این همه سال پیش, ایشان را شهید کردند- پیام این قیام 
را به همه می رس���انند و واقعا توجه جهانیان را به ش���دت جلب می کند. 

همه سعی کنید در این کار شرکت کنید. 
کرده ام، ولی هیچ سفری مانند سفر پیاده  بنده س���فرهای بسیار زیادی 
گر یک روز و نیم طول می کشد،  به کربال سراغ ندارم. یواش یواش بروید. ا
شما دو روزه بروید، سه روزه بروید. اثر عجیب و غریبی دارد. در میان راه، 
که بلد است به زوار  اعراب به زوار بسیار محبت می کنند. هر کس هرطور 
کاره���ا را می کنند. مانند  کم���ک می کند. تنها برای امام حس���ین)ع( این 
که انسان فکر می کند می بیند،  ماساژ دادن، غذا و جا دادن و... . زمانی 
کتک زده اند. حتی  در همین راه بچه های امام حس���ین)ع( را یزیدی���ان 
کند، می ارزد. همه چیز برای انسان عوض  گر انسان میلیاری هم خرج  ا
که برخی از بزرگان بیش از دویست و پنجاه بار مسیر  می شود. شنیده ام 
کربال را پیاده رفته اند. خیلی دیدنی است. یکی از برادران عراقی  نجف تا 
می گفت: در بین ما رسم است که یک قلک برای امام حسین)ع( داریم و 
نصف درآمد خود را در آن می ریزیم تا در روز اربعین امام حسین)ع( خرج 
کنیم، تا وقتی که زوار امام حسین علیه السالم می آیند کمتر اذیت بشوند.
حجت االسالم والمسلمین آقا تهرانی

            میعادگاه بین المللی
هی���چ کجا مث���ل زیارت اربعین هویت ش���یعه بودن و حس���ینی بودن به 
انس���ان ب���ه دس���ت نمی ده���د. همان طور که ش���ما تا ح���ج نروید هویت 

     1( اهمیت زیارت پیاده
کی���دات فراوان���ی بر این  در احادی���ث و روای���ات تا
زیارت شده است. امام حسن عسگری)ع( زیارت 
اربعین را یکی از نشانه های مومن بر شمرده اند و 
در بعضی از روایات، ثواب زیارت حرم امام حسین)ع( برابر با ده، بیست و 
گاهی، از ثوابی معادل هزار حج سخن به  هشتاد حج و عمره بیان شده و 
که اختالف در میزان ثواب زیارت امام  میان آمده اس���ت. برخی معتقدند 
که  حس���ین)ع(، به معرفت هر کس بستگی دارند و بعضی بیان می دارند 

عدد در این باره موضوعیت ندارد و منظور،  ثواب فراوان زیارت است. 
رس���ول خدا)ص( قرن ها پی���ش این گونه به زائران پیاده امام حس���ین)ع( 
بشارت می دهند که: تا امروِز تو آنچه )گناه( بوده است بخشیده شد، پس 
برو عملت را از س���ر بگی���ر و زندگی تازه ای را آغاز کن ... اى مس���افران خدا! 

بشارت باد بر شما که در بهشت با من هستید. 
که حوائج ش���ما را برآورده  امی���ر المؤمنین)ع( نیز می فرمای���د: من ضامنم 

کنم.  نموده و بال را در دنیا و آخرت از شما دفع 
کالمی دیگر فرمودند: اى علی! قبر  همچنین حضرت امام ص���ادق)ع( در 
حسین)ع( را زیارت کن و ترک مکن. کسی که پیاده زیارت کند آن حضرت 
را، خداوند به هر قدمی که برمی دارد، هزار حسنه برایش نوشته و هزار گناه 

از او محو می فرماید و هزار درجه مرتبه اش را باال می برد. 
)وسائل الشیعه، جلد14، ص 441(

کید دارند. بسیاری از بزرگان نیز بر اهمیت زیارت اربعین اباعبدهلل الحسین)ع( تا

           تبلیغ خوب برای عالم تشیع و اسالم 
         این یک نوع ابراز عظمت امام حسین)ع( است. عینًا در روایات داریم 
ائمه پیاده از مدینه می رفتند مّکه. امام س���جاد )ع( بیس���ت و پنج س���فر 
گاهی مرکب هم همراه خودشان می بردند. به  شاید با پای پیاده رفتند. 



لباس	مناسب	پیاده	روی	
کنون اربعین در زمستان قرار دارد  با توجه به اینکه هم ا
کننده نیس���ت و عالوه  گرم���ای هوا به هیچ وجه اذیت 
ب���ر آن در س���اعات ش���ب و همچنین صب���ح هوا خیلی 
گرم به  که لباس  س���رد هم خواهد شد و بهتر آن است 
کافی بردارید. جوراب، دستکش،کاله، پوشش  اندازه 

گوش،پیشانی بند، کاپشن، چفیه بزرگ، دمپائی و...

					همراه	داشتن	پول	یا	ارز	
در  ب���ه معم���واًل هم���ه خدم���ات  مس���یر  ط���ول 
حم���ل صورت رایگان ارائه می شود.  ب���ه  نی���ازی 
زی���ادی پول نیس���ت  که بخواهید به مق���دار  مگر 
کرده باشید  کمکی  ام���ا مق���داری پ���ول موکب ها 
پول ملی خود عراق ضروری اس���ت. بهتر است از 

کنید )دینار عراقی( استفاده 

					تلفــن	هــمراه	و	شارژر	
در ط���ول مس���یر موکب های���ی هس���تند )تقریب���ًا ه���ر 1 
کنار جاده پنل های 15تایی یا 20تایی  که در  کیلومتر( 
گذاشته اند و زائرین دستگاه های برقی خود را در  برق 
گفته  این پنلها برای ش���ارژ و اس���تفاده زده اند. البته نا
کاف���ی در این مس���یر،  که ب���ه علت نب���ود آنتن  نمان���د 
کنید.  نمی توانی���د زیاد خانواده را از احوال خود مطلع 
پ���س حتما به خانواده ها این نکت���ه را اطالع بدهید تا 

نگران نشوند.  
که میخواهید تماس تلفنی داش���ته باش���ید بهتر  گ���ر  ا
کار را قب���ل از طلوع آفت���اب انجام دهید به  اس���ت این 
این خاطر که احتماال به دلیل ترافیک باالی شبکه در 

طول روز با مشکل برخواهید خورد.

																	لوازم	فرهنگی	
ش���ما ميتوانيد یک ق���رآن غيرحجيم، دعا و زیارت جيب���ی ادعيه و آداب 
حرمين به همراه داشته باشيد. البته بهتر است این ها را در موبایل خود 
داشته باشيد تا درحال پیاده روی گوش فرا داده یا بخوانيد. کتاب هایي 
براي مطالعه در موضوعات الزم براي این سفر جزوه هاي کوچک ادعيه، 
س���جاده و تس���بيح، قلم و دفتر یادداشت براي نوش���تن خاطرات سفر، 

ساعت کوچک زنگ دار براي بیدار شدن از جمله لوازم مورد نياز است.

       3(	نکات		ایمنی	و	امنیتی
امنيت بین نجف تا کربال خيلی خوب است و در سنوات گذشته الحمدهلل 
در این مسير انفجار یا خرابکاری اتفاق نيفتاده است هرچند که در مسير 
کربال موردهایی از نقض امنيت وجود داش���ته اس���ت. اما مسير  بغداد - 
کربالست  کربال جزء امن ترین مس���يرهای منتهی به  پیاده روی نجف تا 
کربال  گفت از امنيت شهر نجف و هم چنين مسير آن تا  و تقریبًا می توان 
و شهر کربال مخصوصًا منطقه ای که اطراف حرمين است خيالتان راحت 

گواری نخواهد افتاد. باشد. انشااهلل اتفاق نا
کرده انفج���اری رخ داد به هيچ وج���ه در محل نمانيد و  به  گ���ر خدای نا ا
سرعت دور شوید چون انفجارها سلسله ای است و ممکن است انفجار 

دوم در همان محل پس از جمع شدن مردم اتفاق بیفتد.
از اینکه نام و آدرس هتل یا حس���ينيه محل س���کونت خودتان در کربال را 
می دانيد اطمينان حاصل کنيد. وقتی خواستيد به زیارت بروید یا رفت و 
گر خواستيد به  برگشت تان را با چند نفر از دوستانتان هماهنگ کنيد یا ا
تنهایی به حرم بروید حتما یک نفر از دوستانتان را در جریان قرار بدهيد.

       4(	مواظب	گروهتان	باشید
در پیاده روی خيلی باید مراقب جمع گروه تان باشيد. این جمعی حرکت 
کردن ها برکت های زیادی دارد. حرکت جمعی نياز به از خودگذشتگی و 
همدلی دارد. شاید سختی های سفر بسيار زیاد باشد ولی اعتراض شما 
تنها س���بب سلب توفيقات بیشتر می گردد. یادتان باشد در پیاده روی، 

زود رس���یدن مهم نیس���ت، باهم رسیدن 
مهم اس���ت. با هم بروید و با هم استراحت 
کنید. گاهی ممکن است گروه چند ساعت 
ب���رای یک نفر معطل ش���ود؛ امام حس���ین 

همدلی را بیش از زودتر رسیدن می پسندد. 
کنید. در ضمن یادتان نرود  گروه تان تقسیم  وسایل مورد نیاز را بین 
حقوق یکدیگر را رعایت کنید چرا که زیارت مستحب است ولی رعایت 
حق���وق دیگران و ح���ق الناس واجب! بعضا اتفاق می افتد که ش���اید 
که ش���ما می خواهید به زیارت  کس���ی دوست داشته باش���د در زمانی 

مشرف شوید، استراحت کند
کنی���د و از او والیت پذیری  گروهتان انتخاب  باید یک مس���ئول برای 
داشته باشید. بهترین تصمیم برای گروه های ها هماهنگ شدن هر 
فرد با کل گروه است، در حرکت جمعی به دلیل تفاوت هایی که وجود 
کار دشواری باشد  گروه با هم شاید  دارد هماهنگ ش���دن همه افراد 
کنار هم باش���ند و  ولی باعث می ش���ود همه در ش���رایط خوب و  بد در 
گر برای یک نفر مش���کلی پیش آمد به کمک بقیه مشکالت برطرف  ا
گرفتن ش���رایط دیگران در پایان مس���یر  ش���ود. از طرف دیگر با در نظر 
که  معنویت و رش���د باالتری به دست  پیاده روی،  متوجه می ش���وید 

آورده اید. 
کربال رفتن یاد حض����رت زینب )س(را زنده می کند. خودتان را  پیاده به 
ج����ای حضرت زینب )س(قرار بدهید. درمقابل ناراحتی های دیگران، 
گر مشکلی  چه هم گروه های خودتان و چه دیگران بی تفاوت نباشید. ا
گر به چیزی نیاز داشتند سعی کنید  داشتند سعی کنید برطرف کنید. ا
گرکمردرد و پادرد داشتند و می توانستید،  برایشان پیدا کنید )مثالدارو(. ا
گر پاهایش����ان ت����اول زده بود و پانس����مان  پاهایش����ان را ماس����اژ بدهید. ا
میخواست کمک شان کنید. همراه و همدل و دلسوز باشید. آن روزها 
که حضرت زینب سالم اهلل این مسیر را میرفت کسی نبود تا مرهم زخم 

هایش باشدشما مرهم زخم های زائران برادرش باشید.  

            5( نکات معنوی
کنید آداب س���فر و آداب زیارت هر یک از حرمین را  قبل از س���فر س���عی 
در کتاب هایی مثل مفاتیح الجنان بخوانید تا از قبل، با آداب زیارت هر 
معصوم آشنایی داشته باشید و بدانید که چگونه باید زیارت شان کنید 
کتاب هایی مثل »خصائص الحس���ینیه« و »کامل الزیارات«  .مطالع���ه 

برای شناخت و زیارت با معرفت نسبت به امام بسیار کمک می کند.

موق���ع نمازهای یومیه و صدای قرآن و اذان از موکب های مختلف به 
که راه پیمایان به صورت خودجوش جاده  یک باره مشاهده می شود 
گردیده و به فرایض دینی مشغول  را ترک و به س���مت راس���ت متمایل 
می ش���وند و جلوه ای از شکوه و خضوع مقابل خداوند را به وجود می 
آورند .نمازهای یومیه را سروقت برپا دارید چرا که آن وظیفه اصلی ای 
که امام حسین)ع( برای آن شهید شدند.این وظیفه را نسبت به  بود 

بقیه کارها اولویت دهید.
کسانی که می خواهند به امام حسین)ع( خدمت کنند باید به یادشان 
کار  باشد که صرفا برای دست یافتن به نزدیکی و مجاورت به خدا این 

را باید انجام دهند. 
گفتن. حتما تسبیح همراه  پیاده روی فرصت خوبی اس���ت برای ذکر 
ببرید. از معدود فرصت های ش���ما برای خواندن زیارت عاشورا با صد 
گر  لع���ن و صد س���ام همین پیاده روی اس���ت. از دس���تش ندهی���د. ا

جمعی باشد چه بهتر، در مسیر بلند بخوانید.
کبر را مک���ررا در زمان  اذکار س���بحان اهلل، ال ال���ه ال���ی اهلل و اهلل ا
که این ها از بهترین اذکار هس���تند. از  کنید  پیاده روی تک���رار 
فرصت بیکاری در اتوبوس برای خواندن ادعیه، حفظ قرآن، 
گیری زبان عراقی  کنید. فرا گوش دادن به روضه و… استفاده 

هم خیلی توصیه می شود.
به خواندن ق���رآن و دعا و مناجات ها نیز مداومت داش���ته 

گر توانستید در مس���یر پیاده روی قرآن بخوانید  باشید. ا

کنید، بهتر  که ش���روع به حرکت می  مخصوصا صبح ها 
اس���ت بعد از خواندن دس���ته جمعی دع���ای عهد قرآن 
بخوانید. در مسیر بسیار ذکر بگویید؛ مخصوصا ذکرهای 

دسته جمعی که قدرت و انرژی تان را مضاعف می کند.
که برکات  از صلوات بر محمد و آل محمد غافل نش���وید 

بسیاری دارد.
گر توانستید زیارت ناحیه مقدسه بخوانید. ا

گر با پای پیاده باش���د، س���فر  کربال به خص���وص ا س���فِر 
ک کنن���ده روح از آلودگی هاس���ت، لب���اِس ع���زای م���ا و  پا
که برای عزای امام حس���ین)ع( در ایام  لباِس س���یاهی 
اربعین می پوش���یم ای���ن را به نوعی لب���اس احرام برای 
کی ها ببینیم تا  خ���ود ببینیم. باید این س���فر را س���فِر پا
بهره بیشتری از آن ببریم. اثر امور معنوی بر روح انسان 
مانن���د اثر داروه���ا )مثل قرص آنتی بیوتیک( بر جس���م 
گر اثر آنها را بدانیم یا ندانیم به هر  که ا انس���ان نیس���ت 
حال اثِر خ���ود را بر بدن بگذارند، در مورد امور معنوی 
هرچ���ه معرف���ت و درِک بیش���تری داش���ته باش���یم اثِر 

بیشتری بر روح ما خواهند داشت.
یکدیگر را از شریک کردن در لذت های معنوی محروم 
کردن دوستان  نکنید به یاد داش���ته باش���ید ش���ریک 
در لذت های معنوی ریا نیس���ت! با یکدیگر از حس و 
کنید.  ک���ه دیده اید صحبت  حال هایتان، چیزهایی 
که از بار معنوی و  چه بس���ا دوستانی در سفر هستند 
اطالعاتی باالیی برخوردارند ولی متاسفانه اطالعات 
خ���ود را در اختی���ار دیگ���ران ق���رار نمی دهن���د. حتما 
ک���ه زکات عل���م ی���اد دادن آن ب���ه دیگران  می دانی���د 

است. 
از فکرکردن غافل نشوید. حواس تان باشد! هر قدم 

شما ثواب یک حج دارد.
از ابت���دای پی���اده روی ت���ا انتهای آن ی���ک تربت را به 

همراه داش���ته باشید و با آن انس بگیرید. قدر اشک هایی 
را که برای اهل بیت)ع( ریخته می شود، بدانید. 

یادتان باش���د همه اعمال ممکن اس���ت حبط ش���وند جز 
ک���ه هبه ش���ده اند؛ س���فرتان را به نیاب���ت از آنان  آن های���ی 
کنی���د )به نیاب���ت از مادری پهلو  ک���ه دل تان با اوس���ت آغاز 
شکس���ته و به نیت فرج پسر منتظرش و به نیابت از رهبر 
بزرگوار انقالب، امام و ش���هدا و پدر و مادر و اهل بیت خود 
گردن تان  گذش���تگان و هرآنکه بر  و آش���نایان و دوستان و 

حق دارد( 
کربال  کربال اش���ک نریختید نگران نباشید، خاصیت  گر در  ا

همین است. 
گروهی  گ���ر در ط���ول مس���یر ب���ا هم کاروانی ها ب���ه ص���ورت  ا
که برنامه ای برای آن محل در  اطراق می کنید بهتر اس���ت 
نظ���ر بگیرید مثاًل ذکر مصیبت یا مداح���ی و ... به خصوص 
که برخی از موکب ها سیس���تم صوتیش���ان را در اختیارتان 
می گذارن���د. ب���ه این دلی���ل ع���زاداری به هن���گام اقامت در 
که در  موکب ها و نه در حین مس���یر پسیش���نهاد می گ���ردد 
ک���ه دائمًا در  طول مس���یر ب���ه خاطر صدای زی���اد بلندگوها 
حال پخش نوای مداحی عربی هستند احتمااًل نمی توان 
کردن به همین نواها و  گوش  مراس���م یا مداحی داش���ت و 
دیدن صحنه هایی که از جلوی چشم انسان در حال عبور 

کافی است. است برای آماده شدن دل و توجه آدمی 
که از ضروریتهای مس���لمانی است را  نوش���تن وصیت نامه 
که از سفرهای پیشین تا به امروز،  فراموش نکنید هر چند 
به حمد الهی و نظر لطف ائمه اطهار)ع( هیچ مشکلی برای 
کاروان ها اتفاق نیفتاده و انشاءاهلل از این به بعد هم اتفاق 

نخواهد افتاد... 
فضای غم و اندوه زمان اربعین را با خنده و ش���وخی های 

نابجا خراب نکنید.

به یاد ام���ام غایب حضرت صاحب الزمان )عجل اهلل تعالی فرجه ش���ریف(  
زیارت انجام داده و برای تعجیل در فرج ایشان بسیار دعا بخوانید.

            6(	حضور	زنان	
متحیرترین فضای راه پیمایی شهرهای مختلف عراق به کربال را زنان و 
دختران و کودکان به خودشان اختصاص داده اند. زنان عرب جلوه ای 
خاص ب���ه صحنه داده ان���د. در جمعیت میلیونی زن���ان حتی یک زن 

بدون چادر عربی و پوشش نامناسب دیده نمی شود.
البته با توجه به شلوغی این ایام و سختی های زیاد مسیر و فرصت کم 
برای زیارت به زنان ایرانی توصیه نمی شود که در این سفر شرکت کنند.

              7(	نکات	ارتباطی
در ابتدای مسیر همه چیز می دهند و شما نمی دانید بگیرید یا نه...!  

کی های بس���ته بندی ش���ده، میوه و نوش���ابه و یا هر چیز  می توانی���د خورا
دیگ���ری را بگیری���د ول���ی خودت���ان نخورید! بله الزم نیس���ت هم���ه چیز را 
خودتان بخورید، می توانید آنها را به کودکانی که مثل ش���ما در مس���یر در 
کار هم  کنید، با این  کنید و ایجاد ارتباط  حال پیاده روی هستند تعارف 
دس���ت رد به خادم امام حسین)ع( نزده اید، هم دل زائر امام حسین)ع( 
را ش���اد کرده اید، هم مهر و محبت یک ایرانی را نش���ان داده اید، هم برای 

اباعبداهلل خادمی کرده اید...
در مسیر حتما به دیگر زائرین توجه کنید و سعی کنید از لحظات ناب آن 
کنید. دس���ت نوشته تهیه  عکس بگیرید. تک تک لحظه هایتان را ثبت 
گفتگوهایتان با زائران خاطره  کارهای فرهنگی و صدور انقالب و  کنید، از 
بنویس���ید. یادتان نرود رس���الت شما بعد از این س���فر انعکاس اخبار این 

پیاده روی عظیم است.
که عراقی ها خود را برای پذیرایی از شما از مدت ها قبل آماده  همان طور 
می کنند ش���ما هم برای تاثیرگذاری بیش���تر روی آن ها و باال بردن س���طح 

عالقه و هم چنین فکر آنها کار کنید.

گذش���ته نش���ان داد   ب���ه عن���وان مث���ال تجربه م���ا در س���نوات 
که در طول مسیر ایستاده اند و به زائرین نگاه می کنند  اطفالی 
کی تع���ارف می کنند با یک  و بعض���ًا حتی با اصرار به ش���ما خورا
کوچ���ک ی���ا حتی یک بس���ته ش���کالت ، آجیل یا  اس���باب بازی 
پاس���تیل چقدر به شوق آمده و مطمئنًا در درازمدت تاثیر این 
حرکت در ذهن شان و تصورشان راجع به  ایرانیان چقدر مثبت 
خواهد بود. حتی آماده کردن بسته های فرهنگی به زبان های 
که  عربی یا انگلیس���ی و توزی���ع آن بین مردمی 
گاهی یک  پی���اده می رون���د تاثیرگ���ذار اس���ت. 
کوچک مذهب���ی با یک  پوس���تر یا ی���ک عکس 
جمله عمیق تاثیر ش���گرفی ب���ر ذهن مخاطب 
گذاش���ت. ب���رای تاثیرگ���ذاری متقابل  خواهد 
چه برای موکب داران چه برای س���ایر زائران از 

کنید. سراسر جهان برنامه ریزی 

که هر دو  در این س���فر همه یا زائر هستند یا از زائران پذیرایی می کنند 
که به زیارتش می روند عزیزاند. از خودگذشتگی  کس���ی  گروه به حرمت 
در این مسیر برای هم سفران و همراهان تان چه ایرانی و چه غیرایرانی 
کم  کس���ی  که هم���ه زائران امام حس���ین)ع( هس���تند نه تنها چیزی از 
که زائران حسینی را احترام می کنید  کسی  نمی کند بلکه بر آبرو و عزت 
کرده بی اعتنای���ی و بی احترامی به  نزد ام���ام خواهد افزود و خ���دای نا

زائران اجر زیارت خود فرد را از بین خواهد برد

              8( در آخر
کردید زائرید؛ خ���ود آقا اباعبداهلل به اس���تقبالتان  از وقت���ی قصد زی���ارت 
آمده ان���د. در تمام���ی راه ه���م زائرالحس���ینید و این را در تمامی ش���وق و 
خدمت اعراب می بینید. حواستان به خودتان،،گوشهایتان، نگاهتان، 
زبانتان و حتی فکرتان باشد. وقتی زائرید یعنی در محضر امامید و آقا هر 

لحظه دارند نگاهتان می کنند؛ حتی حاال.
و حاال که به زیارت طلبیده شده اید و نظر ویژه و خاص اهل بیت بر شما 
ک دیار یار یادتان نرود هر  گوارای وجودتان بوس���یدن خا عنایت ش���ده 
که اش���کی  که دلتان شکس���ت و هر آنجا  گرفت، هر آنجا  که دلتان  آنج���ا 
که آرزوی این  کسانی  گونه هاتان، از جانب ما و تک تک  غلطان شد بر 
سفر را داشتند نیز دعای فرجی بخوانید و یک بوسه هم از جانب ما نثار 

آستان کنید و یک سالم به صاحب آستان.
که  کاروان���ی را خواهید دید  غ دل را پرواز دهید به وض���وح  گر م���ر کم���ی ا
کربال به س���وی شام به اس���یری می روند و وقتی نگاهتان را به طرفین  از 
برمیگردانی���د و می بینید این چنین با عزت در حال راه رفتن هس���تید و 
این چنین از شما پذیرایی می شود مطمئنًا با خود می گویید این کجا و 

آن کجا؟ 
اینجاست که آدمی می گوید: الیوم کیومک یا اباعبداهلل ...

        منابع:
کتاب 80000 متر عشق:

 حجه السالم والمسلمین مهدی نیلی پور
سایتهای مختلف اینترنتی از جمله:

www.farsnews.com
http://arbaeen.net     http://arbaeen.ir
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                                                        بسم اهلل الرحمن الرحیم

آم���دن اهل بیت حس���ین بن عل���ی )ع( به س���رزمین کربال در 
کنند یا تجدید  که دلی خالی  اربعین... فقط برای این نبود 
عهدی بکنند؛... مسأله از این بسیار باال تر بود. باید در کار ها و 
تصمیمات شخصیت هایی به این عظمت در جست وجوی 
رازهای بزرگ تر بود. مسألۀ آمدن بر سر مزار سیدالّشهدا )ع(، 
در حقیقت امتداد حرکت عاشورا بود. این حادثه تمام نشد؛ 
مسأله با کشته شدن، دفن کردن و اسارت گرفتن و بعد   رها 

کردن اسیران خاتمه پیدا نکرد؛ مسأله ادامه دارد.
به ش���یعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست؛ اینجا 
که با جمع ش���دن در این میعاد، هدف  میعاد بزرگی اس���ت 
جامعۀ شیعی و هدف بزرگ اسالمی جامعۀ مسلمین را باید 
به یاد هم بیاورید. تش���کیل نظام اس���المی و تالش در راه آن 
حتی در حد ش���هادت، آن ه���م با آن وضع! 
این چیزی اس���ت که باید از یاد مس���لمانان 
نمی رف���ت و خاطرۀ آن برای همیش���ه زنده 
می ماند. آمدن خاندان پیغمبر، امام سجاد 
)ع( و زینب کبری )س( به کربال در اربعین به 

این مقصود بود
از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های
 نماز جمعه  )24 /1366/7(
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             9(	آغاز	پیاده	روی	
کرب���ا را پیاده ط���ی می کنند اما  زائری���ن ایران���ی معم���واًل از نجف تا 
کربا را طی می کنند. این درحالی  برخی از هیئت ها مسیر بغداد تا 
کرب���ا میزبان زائری���ن اربعین  که تمام���ی ورودی های ش���هر  اس���ت 

حسینی است. 
از درب س���اعت )باب الس���اعه( حرم حضرت علی )علیه السام( خارج 
کنار خیابان امام زین العابدین )علیه  ش���ده و پیاده روی را مس���تقیم از 
الس���ام( یا خیابان امام جعفرصادق )علیه الس���ام( ش���روع کنید. این 

مسیرها را مستقیم بروید تا به بزرگراه کربا برسید. 

											دستورالعمل	های	پیاده	روی:
کرده و تمام ساعات  بهتر است پیاده روی را از صبح زود بعد از نماز آغاز 
کنی���د و قبل از نماز مغرب جای���ی را برای خواب بین  روز را پی���اده روی 
کنید. باوجود تعداد فراوان موکب، به دلیل جمعیت  صدها موکب پیدا
کنید، ممکن اس���ت ب���رای محل خواب  گ���ر دیر توقف  روزاف���زون زوار، ا

مناسب دچار زحمت شوید.. 
اولین ش���ب را در یکی از موکب ها در حدود ستون 500 و دومین شب را 
حدود ستون 1000 بگذرانید. مدت طوالنی پیاده روی نکنید. هر زمانی 

الزم بود استراحت کنید.
هرچن���د که لحظه ی رس���یدن به کربا به صورت پی���اده لحظه ی فوق 
العاده ای اس���ت و تجربه ی طول مسیر باعث می ش���ود خستگی از یاد 
گر زائ���ری به هر دلیل قادر به طی ک���ردن راه به صورت  انس���ان برود اما ا
که بی���ن راه وجود دارد  پیاده نباش���د می تواند به وس���یله خودروهایی 
گر همچنان عاقه من���د به ادامه  کند یا ا بقیه مس���یر را با ماش���ین طی 
راهپیمایی داشته باشد از قبل به همراهان می گوید مثا من در تیر برق 
شماره 950یا اولین مسجدی که بین راه قرار دارد از ماشین پیاده شده 

و منتظر شما هستم. 
کنید و  برای جلوگیری از انقباض عضات راه رفتن را به آهس���تگی آغاز 

کنید به محض آنکه  کم  به هنگام توقف نیز آرام آرام سرعت خود را 
کردید پایتان می سوزد و احتماال در حال تاول زدن است آن  حس 

را با پنبه بپوشانید. 
در حی���ن پی���اده روی حتما کمرت���ان را محکم ببندی���د؛ مثال با یک 

چفیه.

																						شیوه	پیاده	روی	
یکی از ویژگی های مهم این سفر حرکت جمعی است. آقایان اغلب 
گروه ه���ای 2یا 3 نفره حرکت می کنند یا ق���رار می گذارند  ب���ه صورت 
گروه در  که مثاًل در حس���ینه فالن همدیگر را خواهند دی���د. افراد هر 
ابتدای تشکیل شدن، می توانند هم گروهی های خود را با توجه به 
سرعت و توانایی جسمی شان در پیاده روی انتخاب نمایند، اما این 
کیلومتر(  موضوع اغلب به دلیل طوالنی بودن مسافت )بیش از 80 
که پیش می آید مث���ل پادردها و ت���اول زدن ها و  و مس���ائل دیگ���ری 
نیس���ت.  پیش بین���ی  قاب���ل   ...
گروهه���ا می توانن���د  ای���ن  البت���ه 
که مثال از صبح تا ظهر  مسیری را 
کنند بر اس���اس  می خواهند طی 
تعداد تیرهای برق تقسیم بندی 
ک���رده و مثال هر پنجاه تیرک همه 
کرده و  توقف نموده، اس���تراحت 

دوباره حرکت کنند.
به علت ازدحام جمعیت س���عی 
کثر زوار  که ا کنید در تیرک های���ی 
در آن توقف دارند )ش���ماره های 

رند( قرار نگذارید.  

          تیر های  برق
دول���ت ع���راق، تم���ام تیره���ای ب���رق یا ب���ه قول خودش���ان 

»عمود«های این مسیر را شماره گذاری کرده . فاصله هر تیر 
کربال با 1452 عمود  تا عمود بعدی 50 متر است و کل مسیر تا 

ش���ماره گذاری ش���ده که بعدها بر هر عمود، حدیثی هم نصب 
کثرا با این شماره ها قرارهای خود را می گذارند           شده است. ا

              10( موکبها
که س���مت راس���ت آن را  کرب���ال، دو طرفه اس���ت  ج���اده نج���ف به 
که ع���ازم حرم  کثیر پیاده ای تش���کیل می دهند  فقط جمعی���ت 
سیدالش���هدا)ع( هستند و س���مت چپ آن که با فاصله چند متر 
کی قرار دارد، اختصاص دارد به خودروهای شخصی و عمومی  خا
که به آن طرف می روند. از ابتدای مس���یر تاانتهای مس���یر، تقریبًا 
تمامی طول مسیر به وسیله ی چادرها یا سازه هایی تقسیم بندی 
شده است که هیئت هایی از سراسر عالم مسئولیت این چادرها 
را برعهده دارند! این موکبها و موکب داران همچون رش���ته ای از 
کنار هم صف بسته اند و مانند حلقه های زنجیر نجف را  مروارید 
کمال آرامش و  کنند و با وجود آنها هر زائری با  کربال وصل می  به 
آسایش و گویا در شهر بزرگی با همه امکانات در حرکت است. البته 
قریب به اتفاق این هیئت ها قبیله های عراقی هس���تند و تمامی 
کربال دارند. عراقی ها  کد و شناس���نامه رسمی اداره اوقاف  موکبها 
به ایستگاه صلواتی و مکان اس���تراحت، موکب می گویند. تعداد 
کم بیشتری  موکب ها در خروجی شهر نجف و ورودی شهرکربال ترا
کاس���ته میش���ود! بی اغراق،  کمی  دارد و درمیان���ه راه از تعداد آن 
شاید در هر کیلومتر، فاصله خالی سمت راست جاده، یعنی خالی 

از هرگونه پذیرایی به چند متر نرسد. 

خدمات  موکب ها  به زائران:

												الف(	خوردنی	ها	و	نوشیدنی	ها:	
انواع پذیرایی صبحانه، ناهار، شام. 

انواع میوه ها مانند موز، سیب، پرتقال و غیره  
انواع شیرینی جات: انواع و اقسام خرما به طور فراوان 
گردو و غیره  کنجد و  کثرا همراه با ش���یره و بعضا با  که ا
که با  همراه اس���ت. پیش���نهاد می کنیم از خرماهایی 
ارده مخلوط شده اند بخورید برای رفع خستگی بسیار 

اثربخش است و بسیار هم خوشمزه!
آب چ���ه به صورت بس���ته بندی و بطری و آب معدنی 
و چه به صورت باز اما تصفیه ش���ده در هر چند متر به 
فروان مش���هود اس���ت. همچنین چایی شکر معروف 
کمر باریک زائ���ران را برای  عراقی ها! در اس���تکان های 
رفع خستگی و عطش به سوی خود می خواند! عالوه 
بر چایی قهوه تلخ و انواع نوش���ابه هم در طول مس���یر 

توزیع می گردد. 
که به آن هامور می گویند.  نوعی چایی با لیمو هست 

حتما امتحان کنید! 

											ب(	محل	خواب	و	استراحت:
بعض���ی از موکب ه���ا طوری ش���رایط موک���ب را طراحی 
که مح���ل اس���تراحت زائرین باش���د. در این  کرده ان���د 
موکب ها پتو و بالش و س���ایر ملزومات یافت می ش���ود 
و معم���واًل در ه���ر س���اعتی ع���ده ای در ای���ن موکب ها 

کوچک و  مش���غول اس���تراحت هس���تند .خیمه ه���ای 
چادرهای بزرگ و مضیف )مهمانس���را(های متعددی 
که پر اس���ت از پتوهای نو یا شس���ته شده  وجود دارند 
ک���ه بخصوص برای ظهر و ش���ب نیاز به  کس���انی  برای 

استراحت و خواب دارند. 
موکب ها سه نوع هستند. موکب های چادری، موکب 
های س���اختمانی، خانه های روس���تاییان. موکب های 
کوتاه  چ���ادری ش���اید بیش���تر ب���ه درد اس���تراحت ه���ای 
میخورند. مخصوصا در اربعین که هوا سرد است. موکب 
های ساختمانی بهتر هستند. با توجه به سرمای شب 
که ساختمان  کنید به جای چادر در موکب هایی  سعی 
کنی���د. معم���واًل بعد از  گرم ت���ر هس���تند اط���راق  دارن���د و 
کثر  ساعت 9 شب مسیر پیاده روی خلوت تر می شود و ا
موکب داران تا اذان صبح اس���تراحت می کنند اما در این 
که شب را هم متناسب  کم نیستند موکب دارانی  میان 
که زائرین شب رو  با سرمای شب خدماتی ارائه می کنند 
کند. به عنوان مثال چایی و ش���یر داغ و حتی  کم���ک  را 
پیش���انی بند! برای جلوگیری از س���رمای شب در طول 
ش���ب توزیع می ش���ود و عده ای هم هس���تند که ترجیح 
ک���رده و بعد از طلوع  می دهن���د تا اذان صبح پیاده روی 

آفتاب بخوابند. 
که خانه هایش���ان در مسیر راه قرار دارد  کسانی  خیلی از 
س���عی می کنند بعض���ی از راه پیمان���ان را به خانه ش���ان 
کنن���د و در همان ج���ا از آنها پذیرای���ی نمایند و  دع���وت 
حت���ی ش���ب ها در هم���ان خان���ه بخوابند یا اس���تحمام 

کنند. 
در طول راه خدمت رس���انان با ق���رار دادن انواع صندلی 
و مب���ل جه���ت اس���تراحت راه پیمایان به ط���وری که هر 
که در هر لحظه احس���اس خس���تگی نماید  پی���اده روی 

می تواند با نشستن و اسنراحت چند دقیقه ای دوباره به حرکت خود 
ادامه دهد.

در زمان خوابیدن در موکب ها حواستان به کوله و موبایلتان باشد.

ج ( ماساژ زائرین
در طول مسیر موکب هایی را خواهید دید که زائرین را ماساژمی دهند! 
بعضی توس���ط دستگاه و بعضی به صورت س���نتی و حرفه ای! حتی 
کی زائرین را به زور می ش���ویند! حتی  در مواردی پاهای خس���ته و خا
که پاهایتان را بشویند. این  گر شما اجازه ندهید  ناراحت می شوند ا
موضوع کمک می کند تا راه پیمانان با نشاط و شادابی بهتر بتوانند 

به راه خودشان ادامه دهند. 
که به زور جوراب از پای  اوج خدمت گذاری شیعیان عراق آنجاست 
پرثواب زائران درآورده و در مکانی ش���بیه ب���ه وان با آب ولرم پاهای 
آن���ان را با اس���فنج نرم شستش���و و ماس���اژ می دهند تا ادامه مس���یر 

گردد . امکان پذیر 

د( خدمات  فرهنگی 
در ایس���تگاه هایی بس���ته های فرهنگی از مداحی تا پوستر و مطالب 
کت های  و بروش���ورهای فرهنگی توزیع می شود. نمایش���گاهی از ما
کربال و جن���گ نابرابر حق درمقابل انبوه دش���من  مختلف صح���رای 

که مش���اهده آن تصاویر دل هر  را ب���ه نمایش می گذارن���د 
بیننده ای را متاثر می کند..

کتاب صحرائی، نصب تلویزیون های بزرگ و  نمایش���گاه 
پخش فیل���م مداحی، هدیه عطر و گالب، نصب نمادها، 
تندیس ها، تصویرها و شمایل منتسب به ائمه، احداث 
آب نماو... دیگر خدمات فرهنگی است که ارائه می شود.

تقریبًا تمام این موکب ها، با بلندگوهای بزرگ نوحه ها و مداحی های 
پرشوری پخش می کنند که به نحو خاصی در تندتر رفتن زائران مؤثر 
است. بعضی از نوحه ها گرچه به زبان عربی است ولی تداعی کننده 

سرود و نوحه های حماسی جبهه های جنگ می باشد.

هـ	(خدمات	امدادی،	توزیع	دارو	و	ملزومات	پزشکی:	
گر  که ا در ط���ول مس���یر ایس���تگاه های امدادی تعبیه ش���ده اس���ت 
کس���ی پی���ش آمد ب���ا مراجعه ب���ه این ایس���تگاه ها از  مش���کلی برای 
خدمات پزش���کی بهره مند ش���ود. در طول مس���یر هالل احمر ایران 
که به زائرین خدم���ات می دهد. چادرهای  نیز ایس���تگاه هایی دارد 
کربال و نجف وجود دارند  متعددی در بین مسیر و داخل شهرهای 
ک���ه زائران را با قرص و ش���ربت و آمپول رایگان س���رپا نگه می دارند تا 

بتوانند مسیر و عبادتشان را تا انتها ادامه دهند .

و(	خدمات	متفرقه	
موکب هایی هستند که خیاط در آنها نشسته 

و ب���ا ن���خ و س���وزن و چرخ خیاط���ی آماده اس���ت تا مش���کل لباس یا 
کند!  به دلیل اس���تفاده 90 % زائران از  کیف دس���تی ش���ما را برطرف 
کوله پشتی به تعداد مورد نیاز خیاط های حرفه ای با چرخ های خود 
که پاره ش���ده و یا بند آنها جدا شده اند  کوله هایی  به صورت رایگان 
کوله و کیف تعمیر می ش���وند زائر لختی به استراحت  را می دوزند. تا 

می پردازد .حتی کالسکه تعمیر می کنند! 
در موکب هایی برخی با تلفنی در دست التماس می کنند که از تلفن 
آنها استفاده کنید. چند موکب شخصی و چند مرکز دولتی و نظامی 
ه���م امکان تماس تلفنی رایگان با ش���هرها و کش���ورهای مختلف را 
کسی  کرده اند. اینها نذر دارند و اصرار می کنند تا  برای زائران فراهم 
از زائران با تلفن آنها با ش���هر و کش���ور خودش���ان تماس بگیرد و خبر 

سالمتی اش را به خانواده و نزدیکانش بدهد. 

که در  در موکب های���ی کفاش نشس���ته! بین راه و مخصوص���ا زمانی 
کربال هستی جوانان و نوجوانان چنان روی پایت می افتند تا کفش 
که انس���ان خجالت زده می ش���ود . آنها بهتر از  کس بزنند  هایت را وا
همه می دانند که این کفش ها در مسیری گام برداشته است که هر 

قدمش ثواب حج برایش در نظر گرفته شده است.

11( خادمین زوار
تمام این مس���یر را م���ردم خالصانه و با 
گریه و  عش���ق زای���د الوصفی و گاهی ب���ا 
التماس و گاهی با زور! به پذیرایی از زائران پیاده مشغولند. کودکان 
کوچکی، زائران موال را خوشبو  یا پیرمردها در حد وسع شان با عطر 
که بر س���ردر  کثر این موکب ها و هیئت ها ش���عاری دارند  میکنن���د. ا
دکه ها یا اطاقک های پذیرایی ش���ان زده اند: خدمة ِلُزّوار الحس���ین 
شَرٌف لنا . هر فردی مشغول نوعی خدمت به زوار موال است. حتی 
ک کردن  کاغذی س���عی می کنن���د در پا ک���ودکان با توزیع دس���تمال 
اش���ک سوگواران دخیل باش���ند .آدمهای مختلفی با عشق و عالقه 
که در بین آنها انس���انها با تحصیالت  کنند  واف���ر به زوار خدمت می 
باال و شغلهای متفاوتی وجود دارند و در طول سال پولهای خود را 
کنند. احترام و محبت  کنند تا در اربعین به زوار خدمت  جم���ع می 

به آنها فراموش نشود.

12( تپه سالم  
در روز آخر پیاده روی به جایی می رس���ید که باید به س���مت راس���ت 
که بسیاری از بزرگان از همانجا  بپیچید؛  همانجا »تپه سالم« است 

به رسم ادب، پا برهنه کرده و پیاده می رفته اند. 
گنبد عب���اس بن علی)علیه  ش���یرین ترین لحظه س���فر زمان دیدن 
که خستگی را از تن در می آورد و اشک را جاری  الس���الم( از دور است 

می کن���د. از آنج���ا خوب اس���ت پابرهنه ش���وید. 
کنید. با  کنید از این لحظات اس���تفاده  س���عی 
دیگران صحبت نکنید. حواس���تان به حواشی 

راه نرود. با ارباب مناجات کنید و…
کمی آداب���ش ف���رق دارد. ارباب  زی���ارت ارب���اب 
که هست  وقتی زائرش می رسد او را همانگونه 
می طلبد. لذا مس���تقیم به داخل حرم بروید.  
بهتر است وقتی خواستید به زیارت اباعبداهلل 
بروی���د اول ب���ه حضرت عب���اس علیه الس���ام 
س���ام بدهید و اجازه بگیرید و بع���د به زیارت 
امام حس���ین )ع( بروید. ایشان باب الحسین 
کوتاه به آدرس محل  هس���تند.  پس از زیارت 
اس���کانتان بروی���د. ب���رای زیارت ه���ای بعدی 
کربا از همان نهر  کشی  کنید. آب لوله  غسل 
فرات است پس نمی خواهد به لب رود بروید.

منابع:
کت���اب 80000 متر عش���ق: حجه الس���ام والمس���لمین 

مهدی نیلی پور
www. جمل���ه:  از  اینترنت���ی  مختل���ف  س���ایتهای 

farsnews.com
http://arbaeen.net     http://arbaeen.ir

گ���ردآوری و تدوی���ن: موسس���ه فرهنگی 
پژوهشی فرهنگ اول



اطالعـــات ضروری
میزان مسافت :80 کیلومتر

تعداد ستون ها
مرحله اول: 182ستون)8250 متر( 

فاصله مرقد شهید حکیم تا خروجی نجف
مرحله دوم: 1452 ستون)72600( 

خروجی نجف تا حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم
فاصــــله بین هر سـتون : 50 متر ) 20ستون 1 کیلومتر(

زمان الزم برای پیاده روی : 20 تا 25  ساعت
زمان تخمینی سفر پیاده : 2 تا 3  روز

بهترین زمان شروع سفر: 16 صفر
انتظار می رود در این تاریخ سفر تمام شود: 18 صفر

کز افراد گمشده:  مرا
ع قبله الحسین هتل جوهره، ستاد حج و زیارت کربال: شار

ع امام صادق شرقی هتل رسل نجف: باب القبله شار
 ستاد حج و زیارت

               تذکر مهم
از آنجا که کشور عراق در ایام اربعین حسینی میزبان بزرگترین اجتماع مذاهب توحیدی؛ 
یعنی بیش از بیست میلیون نفر از شیعیان و ارادتمندان اهل بیت )ع( از سایر مذاهب 
و حتی ادیان دیگر از سراسر جهان می باشد و با توجه به تفرقه افکنی جریانات الحادی 
صهیونیستی و انگلیسی و تحریکات گروه تروریستی داعش در اختالف بین شیعه و سنی 
گفتـــار و رفتار اختالف افکنانه و مخالف با  الزم اســـت زائـــران ایرانی نه تنها از ابراز هرگونه 
وحدت اسالمی پرهیز نمایند، بلکه در صورت مواجهه با افراد جاهل و تحریک کننده با 
برخوردی صحیح، منطقی و آرام مانع از عملی شدن اهداف دشمن در ایجاد اغتشاش 
و درگیری در بین افراد و گروه ها و انحراف از مسیر وحدت بخش اربعین حسینی گردند.

که امســـال در برخی از موکب ها آوارگان عراقـــی از جنگ با داعش اعم  همچنیـــن از آنجا 
از شـــیعه و ســـنی اسکان داده شـــده اند و نیز حرمین شـــریفین مملوء از افراد با مذاهب 
گفتار و رفتار و پرهیز از موارد اختالف  مختلف اســـالمی می باشـــند، توجه و دقت در نوع 

آمیز الزامی می باشد. 
باشـــد که به برکت انوار حســـینی به زودی شاهد تشـــکیل امت واحد اسالمی در سراسر 

عالم باشیم.


