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چکيده

مراسم پیاده روى کربال در روز اربعین، از دیرباز در میان شیعیان و دوستداران اهل بیت: 

ــرزمین هاى  ــته و علما و مراجع نیز همگام با مردم عراق و دیگر س ــزایى داش اهمیت بس

اسالمى در این مراسم معنوى شرکت مى کنند. این پیاده روى از مسیرهاى گوناگون انجام 

مى شود که شلوغ ترین مسیر، راه سه روزة نجف به کربالست.

در طول تاریخ، علماى شیعه در هدایت و ترغیب شیفتگان حسینى به این پیاده روى و 

زیارت اربعین، نقش اساسى داشته اند و ضمن ارائۀ رهنمود، خود نیز در این مراسم شرکت 

کرده اند. علمایى چون آیات عظام ملکى تبریزى، بهجت، مکارم شیرازى، شبیرى زنجانى، 

ــانى و جوادى آملى با ذکر اهمیت برگزارى هرچه باشکوه تر این  ــتانى، وحید خراس سیس

مراسم، به شرکت شیعیان در آن سفارش کرده اند؛ به طورى که از گذشته تاکنون، علماى 

بزرگ شیعه نیز در کنار مردم در مراسم پیاده  روى و زیارت اربعین شرکت مى کنند.

ــالص از زائران امام  ــتیاق و اخ ــین رود فرات با اش ــایر حاشیه نش ــیر، عش در طول مس

حسین7 پذیرایى مى کنند.

واژگان کليدی: اربعین، کربال، پیاده روى، علماى شیعه، زیارت.

پياده روی اربعين حسينی

در سيره و سخن بزرگان
عبدالرحیم اباذرى



ویژه نامه اربعین حسینى

١٥٠

حضور پرشور طالب جوان، روحانیون، عالمان بزرگ و استادان برجسته، حتى مراجع تقلید 
حوزه علمیه نجف در مراســم پیاده  روى اربعین، جلوه اى ویژه به این مراســم بزرگ بخشیده 
اســت. البته این مراسم اختصاص به روز اربعین ندارد و معموالً به مناسبت اول و نیمه رجب، 
نیمه شعبان و روز عرفه (که روز زیارت مخصوص امام حسین7 است) نیز انجام مى شود. اما 
در ایام اربعین، از شــکوه و عظمت ویژه  اى برخوردار مى  باشد. این مراسم همچنین اختصاص 
به شــهر نجف ندارد؛ بلکه از شهرهاى دیگر، مانند بصره، ناصریه، سماوه، بغداد، حله و اخیرا 

از کشور هاى دیگر مانند ایران، لبنان، پاکستان و هندوستان نیز به کربال مى آیند.
مراســم پیاده روى، معموالً به صورت فردى، خانوادگى، گروهى و یا به صورت هیئت هاى 
عزادارى برگزار مى شود. مسیر نجف به کربال، دو راه اصلى دارد: یک راه مستقیم که پیشتر 
ازبیابان هاى خشک این منطقه عبور مى کند و امروزه در حاشیه جاده قرار دارد و مسافت آن، 
حدود هفتاد کیلومتر اســت؛ راه دیگر، از کنار رود فرات مى گذرد و نزدیک به صد کیلومتر 
مى باشــد و زائران حســینى، معموالً از این مســیر حرکت مى کنند و در مدت سه روز، آن را 
مى پیمایند. بعضى نیز با سرعت بیشتر و توقف کمتر، این مسیر را در مدت دو روز مى پیمایند 
و خود را به حرم حســینى مى رسانند. برخى نیز از سر عشق و ارادت به اباعبداهللا7 با پا و سر 

برهنه، این مسیر را طى مى کنند.
علماى شیعه در هدایت و ترغیب شــیفتگان حسینى به انجام زیارت امام به ویژه در اربعین، 

نقش محورى داشته اند و ضمن ارائه رهنمود، خود نیز به این مهم مبادرت مى و  رزیدند.
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رهنمودهاى علماى شیعه

آیت  اهللا میرزا جواد آقا ملکى تبریزى، با اســتناد به حدیث 
عالمت  هاى پنج  گانه مؤمن مى فرمودند:

بر مراقبه کننده الزم است که بیستم صفر (اربعین) را براى 
خود روز حزن و ماتم قرار داده، بکوشــد که امام شهید را 
در مــزار حضرتش زیارت کند؛ هرچنــد تنها یک  بار در 

تمام عمرش باشد.1
آیت  اهللا العظمى بهجت فومنى، پیاده روى اربعین را بهترین 
فرصت براى معرفى امام حســین7 به جهانیان دانسته، بر این 

نکته تأکید مى کردند که:
االن هنوز همه مردم عالم، حسین7 را نمى شناسند و این 
تقصیر ماســت؛ چون ما براى سیدالشهدا7 طورى فریاد 

نزدیم که همه عالم صداى ما را بشنود.2
 آیــت  اهللا العظمى ناصر مکارم شــیرازى نیز بــر بُعد تبلیغى 
زیارت اربعین اشــاره نموده، پیاده  روى این موسم را با احترام 

به امام حسین7 پیوند مى  زند و تأکید دارد که:
پیاده رفتن، یک نوع اظهار عظمت و تجلیل از مقام شامخ 
اباعبداهللا7 اســت؛ لذا این پیاده  روِى اربعین خیلى در دنیا 
صدا مى  کند و تبلیغ خوبى براى عالم تشــیّع و عالم اسالم 

است؛ یکى از مبلّغ  هاى بسیار خوب است.
در نــگاه آیــت اهللا   العظمى شــبیرى زنجانى  پیاده ســفر 
کــردن به کربــال موضوعیــت دارد و آن را یــک نوع اداى 
احترام و خضوع و خشــوع دانسته و از مصادیق تعظیم شعائر 

مى  شمارد:
امام حســن و امام حســین8 پیاده به مکه مى  رفتند و این 
خود، یک نوع احترام اســت. حتــى در روایتى در کتاب 
بحاراالنوار در معجزات امام حسن7 اشاره شده که آن 

در نگاه آیت اهللا   العظمى شبیرى 
ــردن به  ــفر ک ــى  پیاده س زنجان
ــت دارد و آن را  ــال موضوعی کرب
ــرام و خضوع  ــک نوع اداى احت ی
ــته و از مصادیق  ــوع دانس و خش

تعظیم شعائر مى  شمارد.

ــواد آقا ملکى  ــت  اهللا میرزا ج آی
ــه حدیث  ــتناد ب ــزى، با اس تبری
ــن  مؤم ــه  پنج  گان ــاى  عالمت  ه
مى فرمودند: بر مراقبه کننده الزم 
است که بیستم صفر (اربعین) را 
ــراى خود روز حزن و ماتم قرار  ب
ــهید را  ــد که امام ش داده، بکوش
ــش زیارت کند؛  در مزار حضرت
ــار در تمام  ــا یک  ب ــد تنه هرچن

عمرش باشد.
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حضرت در بازگشــت از مکه به مدینه، با پاى پیاده حرکت مى  کردند تا بدان جا 
که پاهاى ایشــان ورم مى کرد ...  با این  که وسایل عبور و مرور بوده و حضرات 
هم به آن دسترســى داشــتند ... در روایتى معتبر در کتاب کافى، ابن  بکیر از امام 
صادق7 درباره بیســت ســفر پیاده حج امام حســن مجتبى7 سؤال مى  کند و 
حضرت در پاســخ اشاره مى  فرمایند که حضرت با پاى پیاده به حج مى  رفتند در 

حالى که محمل  ها و کجاوه  ها همراه حضرت حرکت مى  کردند.3
آیت  اهللا العظمى سید على سیستانى که نقش محورى در تعظیم شعائر حسینى عراق معاصر 

ایفا مى  نماید، معتقد است:
خداوند مؤمنان را از آن رو به زیارت مشــاهد متبرکه ایشان تشویق نموده است 
که یادشــان جادوانه بماند و جایگاهشان اعتال یابد، و چون آن بزرگواران نمونه 
اعالى بندگى خداى ســبحان و جهاد در راه او و فداکارى براى دین استوارش 
بوده اند، این امر ســبب به یاد آوردن خداى متعــال و آموزه ها و احکام او براى 

مردم باشد.
ایشــان بر ارتقاى باور و رفتار شــیفتگان حسینى نیز تأکید دارند و توصیه مهم شان به زائران 

اربعین حسینى این است:  
از لــوازم این زیارت آن اســت که زائر عالوه بر یادآورى جان  فشــانى  هاى امام 
حســین7 در راه خداونــد متعال، تعالیم دیــن حنیف از جمله نمــاز، حجاب، 
اصالح، گذشــت، بردبارى و ادب و قوانین آمدوشــد و دیگر مفاهیم پســندیده 
را رعایت نماید تا زیارتش گامى در مســیر تربیت نفس براى پذیرش این امور و 
تثبیت آثار آن تا زیارت هاى بعدى باشد. چنین است که شرکت در این مراسم به 
منزله حضور در مجالس تعلیم و تربیت امام7 خواهد شــد. پس بر زائران است 
که در مســیر خویش، ذکر خداى متعال را بسیار بگویند و در هر گام و هر عمل 
خود اخالص را در نظر داشــته باشــند و بدانند که خداونــد متعال نعمتى همتاى 
اخالِص در عقیده و گفتار و رفتار را به کســى عنایت نفرموده است و عمل تهى 
از اخالص، با پایان زندگى دنیوى تمام مى   شود؛ در حالى که عمل مخلصانه، هم 
در ایــن دنیا و هم پس از آن، جاودان و مبــارك خواهد ماند. خدا را خدا را در 
رعایت پوشش و حجاب! که از مهم   ترین چیزهایى است که اهل   بیت: حتى در 
سخت   ترین شرایط کربال به آن توجه داشته و خود واالترین الگوى آن بوده اند. 
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ایشــان به اندازه آزارى که از هتـک حرمـت خود دیدند، 
از هیـچ رفتـار دشــمن آزرده نشــدند. لذا بر همه زائران و 
به   ویژه بر بانوان زائر فرض اســت که شــرایط عفاف را در 
رفتار و نوع پوشش و ظاهر خود حفظ نموده و از هر چه این 
امر را خدشــه   دار مى کند (مانند پوشیدن لباس هاى تنگ و 
اختالط  هاى زشت و استفاده از زیورآالت ناروا) بپرهیزند؛ 
بلکه ســزاوار است که به منظور منّزه نگه داشتن این مراسم 
مقّدس از شــائبه هاى ناپسند، تا حد امکان، باالترین مراتب 

عفاف را رعایت نمایند.4
آیــت  اهللا العظمى وحید خراســانى، انجام زیــارت به نیابت 

معصومان: را به زائران توصیه مى  نمایند:
ســزاور اســت کســانى که از ایران مشرف مى  شــوند، به 
نیابت امام هشتم على بن موسى الرضا8بروند، و کسانى 
که از بالد دیگر به آن حرم شــرفیاب مى  شــوند، به نیابت 
ســایر معصومین: مشرف شوند، و در این سفر پربرکت 
چون نائــب آن مقام رفیع هســتند، نظــر عنایت حضرت 
سیدالشــهدا7 بــه آن نائبان بــه رعایــت منوب  عنه آنان 

موجب سعادت دنیا و عقبى است.5

آیت  اهللا جوادى آملى معتقد اســت اهمیت زیارت اربعین، 
تنها به این نیســت که از نشانه  هاى ایمان است؛ بلکه طبق این 
روایت، در ردیــف نمازهاى واجب و مســتحب قرار گرفته 
اســت. بنابراین همان  گونه که نماز، ســتون دین و شــریعت 
اســت، زیارت اربعین و حادثه کربال نیز ستون والیت است، 
امّا مهم آن اســت که دریابیم نماز و زیارت اربعین انســان را 

چگونه متدین مى  کند.6 

آیت  اهللا جوادى آملى معتقد است 
اهمیت زیارت اربعین، تنها به این 
ــانه  هاى ایمان  ــت که از نش نیس
ــت؛ بلکه طبق این روایت، در  اس
ردیف نمازهاى واجب و مستحب 

قرار گرفته است.
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حضور پرشور علما و مراجع

عالقه واشتیاق به این مراسم معنوى در میان مراجع تقلید، استادان، طالب و روحانیون حوزه 
علمیه نجف، از شــور و حال بیشــترى برخوردار است و اکثر اســتادان و حتى مراجع تقلید، 
از گذشــته تاکنون در مراســم پیاده  روى و زیارت اربعین شــرکت مى کنند. مرحوم محدث 
نورى (1254 ـ 1320ق) مؤلف کتاب «مســتدرك الوسایل»، مرحوم سید محسن امین عاملى 
(م 1331ق) مؤلف کتاب «اعیان الشــیعه»، شــیخ محمدحسین غروى اصفهانى (م 1321ق) و 

میرزاى نائینى (م 1315ق) از عالمانى هستند که در این مراسم شرکت کرده اند.7
مراســم پیاده روى در عصر مرجعیت شــیخ مرتضى انصارى (1214 ـ 1298ق) نیز با شکوه 
تمام رواج داشــت و پس از وى، کم  کم به فراموشــى ســپرده شــد و عملى کم  ارزش تلقى 
گردید؛ به طورى که به طبقه فقرا و نیازمندان اختصاص یافت؛ اما بعدها محدث نامدار، میرزا 
حســین نورى، این مراسم را در میان مردم رونق بخشید. مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانى که از 

نزدیک شاهد تالش استادش بوده، مى نویسد:
اســتاد ما چون وضع را بدین منوال دید، به این شــیوه خداپســندانه (پیاده  روى) 
همت گماشت و به آن ملتزم گشت و در عید اضحى براى حمل اثاث و بار سفر، 
حیوان کرایه مى کرد؛ ولى خود و یارانش پیاده راه مى رفتند و او به دلیل ضعف 
مزاج، نمى توانست مسافت بین نجف ـ کربال را با گذراندن یک شب طى کند؛ 
همان  طور که رســم چنین بود. بنابراین، سه شب در راه بودند و بر اثر این اقدام، 
در ســال هاى بعد، رغبت مردم  و صالحان به این موضوع بیشتر شد و دیگر عار 
محســوب نمى شــد؛ به طورى که در برخى ســال ها، تعداد چادرها و خیمه هاى 
راه پیمایان، به سى عدد مى رسید و هر چادر به بیست تا سى نفر تعلق داشت و به 

این ترتیب، این سنت حسنه، دوباره مرسوم شد و رونق گرفت.8
صاحب «اعیان الشیعه» در این باره مى نویسد:

به مدت ده سال و نیم که در نجف بودم، زیارت هاى مخصوص عاشورا، عید قربان 
و غدیر و عرفه و اربعین را همواره انجام مى دادم؛ مگر اندکى. پیش از ســفر، نزد 
طلبکاران در بازار مى رفتم و از آنها حاللیت مى طلبیدم و به پیاده روى در زیارت، 
عالقه داشــتم. نخست برایم سخت بود و بعد با تجربه دریافتم که آسان است. در 
این سفر، جمعى از طالب جبل  عامل و نجف و دیگران به من ملحق مى شدند و از 

من پیروى مى کردند. من بارها پیاده به زیارت کربال و امام حسین 7 رفتم.9
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مرحوم آیت اهللا ملکوتى یکى از مراجع و اســتادان برجسته 
حوزه نجف و قم مى گوید: 

من نیز چند بار توفیق یافتم که در این مراســم بســیار معنوى، 
شرکت کنم و اغلب به همراه شاگردان مشرف مى شدم. مسیر 
بین نجف و کربال که حدود دوازده فرســخ است، معموالً در 
مدت دو یا سه روز طى مى شد. بعضى ها مثل آقاى شیخ هادى 
زابلى که پیش من درس مى خواند، سلیقه خاصى داشت و این 
مســافت را یک روزه مى رفت و یک روزه هم برمى گشت و 
بعضى ها نیز پس از پایان مراسم، از کربال به کاظمین و سامراء 
مشرف مى شدند و بعضى هم مستقیم به نجف بازمى گشتند.10

حجت  االسالم محتشمى در این باره مى نویسد: 
از نجــف، غیر از مردم عادى و معمولى، علما، فضال و طالب و 
حتى برخى از مراجع مثل آیت اهللا شاهرودى و دیگران (تا زمانى 
که توان پیاده روى داشــتند) نیز دسته دسته و گروه گروه، عازم 
کربال مى شدند. حوزه نجف داراى چند قافله رسمى معروف و 
بــزرگ بود. در این قافله ها، حدود چهل تا پنجاه نفر عضو ثابت 
بودند و تعدادى هم در هر مرتبه به آنان اضافه مى شدند. برخى از 
کاروان ها مخصوص و مربوط به بیوت مراجع یا مدارس نجف بود؛ 
مثل کاروان بیت آیت اهللا شاهرودى یا کاروان مدرسه قزوینى ها 
که در چنین کاروان هایى معموالً فرد غریبه وجود نداشت؛ ولى 
یکى دو قافله معتبر بودند که طالب عالقه مند، اغلب با آنها سفر 
مى کردند: یکى قافله منسوب به شهید محراب، حضرت آیت اهللا 
مدنى= که بــا توجه به روحیات عارفانه و خصوصیات اخالقى 
وى، بســیارى از طالب وارســته ســعى مى کردند در محضر او 
باشند، و دیگرى قافله آقاى شیخ محمدعلى حلیمى کاشانى که 
از مدرسه مرحوم آیت اهللا بروجردى= حرکت مى کرد و مرحوم 
آیت اهللا شــهید حاج آقا مصطفى خمینى= با این قافله به کربال 
مشرف مى شد. آقاى حلیمى از عالقه مندان فداییان اسالم، شهید 

نواب و حضرت امام بود. 

ــد، حضور  ــان مراجع تقلی در می
ــید محمود  ــت اهللا العظمى س آی
ــزد همگان بود.  ــاهرودى، زبان ش
ــه وى در این  ــت ک ــروف اس مع
ــت با پاى پیاده از  ــم، نخس مراس
ــوى  ــد و به س نجف خارج مى ش
ــپس  کربال حرکت مى کرد و س
ــتادان و طالب  ــایر آقایان، اس س
هم به دنبال وى به راه مى افتادند 
ــام  ــارت تم ــم زی ــى مراس و وقت
ــتر زائران از کربال  ــد، بیش مى ش
ــوار وسیله نقلیه مى شدند و به  س
ــتند؛ اما آیت اهللا  نجف بازمى گش
شاهرودى در بازگشت هم پیاده 

به نجف بازمى گشت.

ــورى (1254  ــوم محدث ن مرح
ــاب  کت ــف  مؤل 1320ق)  ـ 
ــایل»، مرحوم  ــتدرك الوس «مس
ــى (م  ــن امین عامل ــید محس س
ــاب «اعیان  1331ق) مؤلف کت
ــین  ــیخ محمدحس ــیعه»، ش الش
ــى (م 1321ق) و  غروى اصفهان
ــى (م 1315ق) از  ــرزاى نائین می
عالمانى هستند که در این مراسم 

شرکت کرده اند.
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فاصلــه بین نجف و کربال از راه اصلى و آســفالت، حدود هشــتاد کیلومتر و از 
جاده فرعى و کنار شــط فرات و مسیر نخلستان، متجاوز از یکصد کیلومتر است 
و معمــوالً کاروان هاى نجف اشــرف، مســیر فرعى و راه کنــار آب را انتخاب 
مى کردند. من به جز دو ســه مرتبه که به صورت شــخصى ســفر کردم، در بقیه 
اوقــات همــراه کاروان آقاى حلیمى به کربال مى رفتم. حرکت و ســیر انفرادى 
یا همــراه با کاروان، هر کدام ویژگى خــود را دارد. خوبى حرکت با کاروان، 
خدمــات جنبى بود که از حیث آذوقه و خوراك و حمل بار انجام مى شــد؛ امّا 
کسانى که به صورت فردى حرکت مى کردند، مجبور بودند راحله و توشه سفر 
را همراه خود بردارند و در هواى گرم و ســوزان عراق، راه رفتن با کوله پشــتى 
و بار بســیار دشــوار بود؛ ولى کاروان ها معموالً اسب، گارى یا وانت بار بزرگى 
اجاره مى کردند و بار و اثاث کاروان را به وسیله آن منتقل مى  کردند و اگر هم 
کســى در وســط راه از راه رفتن بازمى ماند، با همین وسیله نقلیه، به محل توقف 
بعدى برده مى شــد. این کاروان ها به صــورت دو مرحله اى حرکت مى کردند.  
مرحوم حاج آقا مصطفى خمینى قدس سره با آقاى اشکورى و آقاى سید محمد 

بجنوردى و برخى از افراد مسن معموالً در «چفل»11 ملحق مى شدند.12

نمونه هایى از کاروان هاى پیاده روى علما

1. کاروان بیت آیت اهللا شاهرودى

در میان مراجع تقلید، حضور آیت اهللا العظمى ســید محمود شاهرودى، زبانزد همگان بود. 
معروف اســت که وى در این مراسم، نخســت با پاى پیاده از نجف خارج مى شد و به سوى 
کربال حرکت مى کرد و سپس سایر آقایان، استادان و طالب هم به دنبال وى به راه مى افتادند 
و وقتى مراســم زیارت تمام مى شــد، بیشــتر زائران از کربال سوار وســیله نقلیه مى شدند و به 
نجف بازمى گشــتند؛ اما آیت اهللا شــاهرودى در بازگشــت هم پیاده به نجف بازمى گشت.13 
معروف اســت که این مرجع بزرگ، چهل ســفر با پاى پیاده به زیارت امام حسین7 مشرف 

شده است.
2. کاروان شهید آیت اهللا مدنى=

شــهید محراب آیت اهللا سید اســداهللا مدنى، از استادان سرشــناس حوزه نجف، یکى دیگر 
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از عاشــقان همیشــگى مراســم پیاده روى نجف ـ کربال و زیارت حرم اباعبداهللا الحســین7 
و یارانــش، به خصوص در روز اربعین بود. عالمان و اســتادان حــوزه علمیه نجف، خاطرات 
خوشى از این شــهید بزرگ، در این مراسم باشکوه معنوى دارند. حجت االسالم والمسلمین 

شیخ عبدالخالق دشتى، یکى از همراهان وى در یکى از این سفرها مى گوید: 
یک ســال که ماه ذي حجه مصادف با زمســتان بسیار ســردى بود، همراه شهید 
آیــت اهللا مدنــى از نجف عازم کربال شــدیم تــا در روز عرفه، بــه زیارت امام 
حسین7 مشرف شویم. در این سفر مرحوم شیخ على حجتى کرمانى و مرحوم 
شــیخ احمد کافى نیز آقاى مدنى را همراهى مى کردند. ما چند فرسخى رفتیم تا 
این  که به یکى از روســتاهاى عشایرنشین رسیدیم. سپس شخص عربى جلو آمد 
و از آیت اهللا مدنى اســتقبال کرد و به او احترام گذاشــت و وى و همراهان را به 
مضیف خود دعوت کرد؛ چون همه به  ویژه سران و شیوخ عشایر، او را به خوبى 
مى شــناختند و احترام زیادى برایش قائل بودند. ما شــب را همان جا استراحت 
کردیــم و فردا صبح به راه خــود ادامه دادیم؛ تا این که به شــهر طویرج در 20 

کیلومترى اطراف کربال رسیدیم. 
در طول مســیر، هر جا که براى اســتراحت توقــف مى کردیم، آقاى مدنى چند 
حدیــث مى خواند و نکاتى اخالقى مى گفــت و گاهى یک بحث علمى مطرح 
مى کرد. در طویرج، او وضع روحى عجیبى داشــت و شــروع به صحبت کرد. 
نخســت در فضیلت زیارت امام حسین7 ســخنى گفت و حرم امام را به کعبه 
آمــال و آرزوها تشــبیه کرد و بعد فرمــود: از این  جا تا حرم را خوب اســت به 
صورت پابرهنه و هروله کنان ادامه بدهیم. با این  که او درد پا و کســالت داشت، 
اما خودش جلو افتاد و آیه (إّن الّصفا والمروة من شعائر اهللا)14 را که در مراسم 
حج میان سعى و صفا خوانده مى شود، هروله  کنان مى خواند و جلو مى رفت و ما 
نیز به دنبالش جواب مى دادیم. وقتى وارد شهر کربال شدیم، شهید مدنى فرمود: 
باید با همین حال خســته و پاى آبله زده به حرم مشرف شویم و باز خودش جلو 
افتاد و با حالت گریه و فریاد «یا حسین»، حرکت کرد و ما نیز به دنبالش حرکت 
مى کردیم و با همین حال، وارد حرم حســینى شدیم. در این حال مراسم زیارت 
را مرحوم کافى بر عهده گرفت و با اشــعار و نوحه خوانى جان گذار، همه را به 

فیض رساند.15
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3. پیاده روى حاج آقا مصطفى خمینى=

آیــت اهللا حاج آقا مصطفى خمینى نیز از عالمان و اســتادان 
نجف بود که همواره در مراســم پیاده روى حضورى پیوسته 
و جــدى داشــت. او مقیّد بــود که در تمام ایــام زیارت هاى 
مخصــوص امام حســین7 (اول و نیمه رجب، نیمه شــعبان، 
عرفــه و به خصــوص اربعین) پیاده از نجف بــه کربال برود و 
در میان راه، گاهى کف پایش تاول مى زد و زخمى مى شــد؛ 
ولى باز هم با شــور و شــوق تمام، به راه خود ادامه مى داد و 
اصرار دوســتان را براى سوار شدن به وســیله نقلیه، حتى در 
قســمتى از راه نمى پذیرفت و چون به نزدیک کربال مى رسید 
و نگاهش به گنبد و گل  دسته هاى حرم امام حسین7 و پرچم 
سرخ رنگ آن مى افتاد، بى اختیار اشک از چشمانش سرازیر 
مى شد و مصیبت اهل بیت: را زمزمه مى کرد و به سر و سینه 

مى زد و عزادارى و نوحه سرایى مى کرد.16
وى در این ســفر، بدون توجه به این  که فرزند مرجع بزرگ 
تقلید، امام خمینى= اســت، مانند یک طلبه ساده در خدمت 
همســفران بود و از کمک به آنان دریغ نمى کرد و در هنگام 
توقف و اســتراحت نیز به بحث علمــى مى پرداخت. مرحوم 
آیت اهللا شیخ محمدحسن قدیرى که در یکى از سفرها همراه 

او بود، مى گوید: 
یک بــار در پیــاده روى از نجف به کربــال، خدمت حاج 
آقا مصطفى خمینى بودم؛ وقتــى به باغ هاى نزدیک کربال 
رسیدیم، شــب را آن  جا ماندیم. دوستان همه دور حاج آقا 
مصطفــى را گرفتند و او صحبت را شــروع کــرد و بعد بنا 
شــد هر کدام از رفقا در یک رشته از علوم حوزوى سؤالى 
بپرسد و وى جواب بدهد. سؤاالت بسیارى از فقه، اصـول، 

یک بار در پیاده روى از نجف به 
کربال، خدمت حاج آقا مصطفى 
ــه باغ هاى  ــودم؛ وقتى ب خمینى ب
ــیدیم، شب را  نزدیک کربال رس
آن  جا ماندیم. دوستان همه دور 
ــاج آقا مصطفى را گرفتند و او  ح
ــروع کرد و بعد بنا  صحبت را ش
ــا در یک  ــدام از رفق ــد هر ک ش
ــؤالى  ــوم حوزوى س ــته از عل رش

بپرسد و وى جواب بدهد.
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فلســفه، تفسیر، عرفان و اخالق از وى پرسیده شد که حدود چهار ساعت به طول 
انجامیــد و حاج آقا مصطفى بدون این که مطالعه و مراجعه به کتابى کند، همه را 

کامل جواب داد که من بسیار متعجب شدم که او این قدر بااستعداد است.17 
آقاى محتشمى مى گوید: 

در اوقات صبح، ظهر و شــام، نماز به امامت آیت اهللا حاج آقا مصطفى خمینى= 
اقامه مى شــد و شب  هنگام، پس از نماز مغرب و عشــاء، دعاى توسل و زیارت 
عاشورا خوانده مى شد. اگر شب جمعه در راه بودیم، دعاى کمیل و ذکر مصیبت 
توسط دوستان انجام مى گرفت. از خصوصیات مرحوم حاج آقا مصطفى این بود 
که هر شب، قبل از اذان صبح برمى خواست و به نماز شب مى پرداخت. او بسیار 
خوش  مشــرب و خوش  مســافرت بود و در سفرها با همراهان دوست و رفیق بود 
و همواره ســعى مى کرد به کسى سخت نگذرد و مواظب بود کسى عقب نیافتد 
و جا نماند. در جلســات گفت  وشنودى که اغلب شب ها رفقاى همسفر دور هم 
جمع مى شــدند، از هر درى ســخنى به میان مى آمد و حاج آقا مصطفى، پیوسته 
متذکــر بود و زیر لــب اذکارى را زمزمه مى کرد. در تابســتان ها به علت گرمى 
طاقت فرساى هوا، بعد از اذان صبح حرکت مى کردیم و تا دو سه ساعت بعد از 
طلوع آفتاب، راه مى رفتیم؛ ســپس در محلى توقف مى کردیم و صبحانه و نهار 
در همان جا صرف مى شد و عصر که مقدارى از گرماى هوا کاسته مى شد، باز 

حرکت از سر گرفته مى شد.18 
 مرحوم حجت  االسالم والمسلمین سید تقى درچه اى نیز مى گوید: 

چندیــن بار همــراه آیت اهللا حاج آقا مصطفــى خمینى از نجف پیاده به ســوى 
کربال رفتیم و گاهى ســه تا چهار روز، حدود 20 فرســخ در راه بودیم. ما مسیر 
را از خیابــان بــا وجود کوتاهى راه، بــه دلیل آفتابى بودن، تغییــر داده، از کنار 
دجله و فرات و داخل نخلســتان ها که واقعاً باصفا بود، مى رفتیم. در این ســفرها 
دوســتانى چون آقایان اسالمى، علیان، احســانى، کیانى، حلیمى کاشانى، آقاى 
مجتبــى قائمى، آقاى حاج آقا نصراهللا شــاه آبادى و آقــاى رضوانى که در حال 
حاضر امام جماعت مســجد حاج ســید عزیزاهللا هســتند، همراه بودند. حاج آقا 
مصطفــى با پــاى برهنه و حتى بدون جــوراب، حرکت مى کــرد و از هر کس 
مختصر صدایى داشت، مى خواست اشعارى را در مقام و عظمت امام حسین7 
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بخواند و با شــنیدن این اشعار، خودش طورى منقلب مى شد که از شدت گریه، 
شــانه هایش باال و پایین مى رفت. حاج آقا مصطفى خمینى همیشــه دیوان شیخ 
محمدحســین غروى اصفهانى را همراه داشــت و وقتى کنــار دجله و فرات که 
دیگر نزدیک کربال بود مى رسیدیم، او به اسم کوچک مرا صدا مى زد تا قسمتى 
از آن را بخوانم و به محض شروع، مثل کسى که بغضش بترکد، شروع به گریه 
مى کــرد. در طى چند کیلومتر من زمزمه مى کردم و جمع دوســتان به  خصوص 
حــاج آقا مصطفى گریه مى کردند. ناگهان یکى از دوســتان چشــمش به گنبد 
مطهر حضرت امام حسین7 مى افتاد و به دنبال آن، موج شوق و گریه در میان 

جمع بلند مى شد.
حالت عجیبى داشــتیم. پاهاى برهنه و تاول  زده و خون  آلود، خســته و تشنه، زیر 
برق آفتاب ســوزان و پرچمى ســرخ به رنگ خون، ما را به حال و هواى کربال 
و ظهر عاشــورا مى برد. شــدت گریه ها به حدى باال مى رفت که همگى نشســته 
و دیگر نمى توانســتیم به راه خــود ادامه دهیم. جالب بود که مردم روســتاها و 
شهرهاى مســیر، به  ویژه روستاى چفل، همه حاج آقا مصطفى خمینى را شناخته 
بودنــد که فرزند آقاى خمینى= اســت. یک بار قبــل از ورود به چفل، متوجه 
شــدیم که حدود 20 نفر به ســمت ما در حرکتند. کمى که نزدیک تر شــدیم، 
فهمیدیــم که آنها براى اســتقبال از حاج آقا مصطفى آمده اند. اســتقبال عده اى 
از شــیوخ و بزرگان آن شــهر براى من جالب بود. استقبال کنندگان همه دست 
حاج آقا مصطفى را بوســیده، با بقیه هم احوال پرســى کردند و پشــت سر حاج 
آقــا مصطفــى راه افتادند. او در جلو و ما هم به دنبال او با اســتقبال خاصى وارد 
حســینیه چفل شــدیم و از ما پذیرایى کردند. با وجود این  که حاج آقا مصطفى 
گفت قصد نداریم شــب را در چفل بمانیم، ولى آنها با اصرار گفتند: باید شب 
را در چفل بمانید تا ما اجر خدمت کردن به زائرین مرقد امام حسین7 را ببریم 
و در مقابل اصرار صمیمانه و عاشقانه سالکان آن حرم باصفا، کوتاه آمده، شب 

را در چفل ماندیم.
در همان حســینیه جمعیت زیادى از اهالى به زیارت حاج آقا مصطفى آمدند و 
در بیــن آنان یکى از منبرى هاى معروف عراق که آن شــب در چفل بود، یک 
منبــر بســیار عالى رفت و بعد از او هم ســیدى یک منبر عربــى رفت و خالصه 
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شــورى به پا شــد. فرداى آن روز صبحانه خورده، خیلــى زود حرکت کردیم. 
مشایعت اهالى چفل، دیدنى تر از استقبالشان بود و از چفل به دنبال ما راه افتادند 

و مقدار زیادى از راه، ما را همراهى کردند.19 
 4. حضور عالمه امینى=

یکى دیگر از شــخصیت هاى برجســته حوزه علمیه نجف که به طور مرتب، در این مراسم 
شــرکت مى کرد، عالمه امینى مؤلف کتاب ارزشمند «الغدیر» بود که در این سفرها، همواره 
تعــدادى از مؤمنیــن او را همراهى مى کردند. عالمه امینى وقتى به نزدیکى کربال مى رســید، 

حالش منقلب مى شد و قطرات اشک از چشمانش جارى مى شد.20
5. حضور امام موسى صدر 

امام موســى صدر، رهبر شــیعیان لبنان که در شهریور 1357 توســط عوامل صهیونیست ها 
ربوده و ناپدید شد، یکى از شیفتگان مراسم پیاده روى از نجف به کربال بود. مرحوم آیت اهللا 
سید محمدعلى موحد ابطحى، یکى از عالمان بزرگ اصفهان که در نجف با امام موسى صدر 

هم بحث بود، مى گوید: 
وقتى که امام موســى صدر  همراه ما با پاى پیاده از نجف به کربال مى رفت، در 
این ســفر، حضورى عاشــقانه داشــت و در وقت دعا و زیارت عاشورا، از همه 
باحال تر بود و هنگام گریه، چشمانش از شدت گریه سرخ مى شد و وقتى نوبت 
ذکر مصیبت و خواندن اشــعار و نوحه  ســرایى به او مى رسید، با حال جان کاهى 
در مصیبت اهل بیت: اشــعار فارســى و عربى فصیحى مى خواند و هنگام کار 
و حمــل اثاثیه ســفر، وى بیش از همــه کار مى کرد و هنگام شــوخى و مزاح، 

مزاح هایى بیان مى کرد که بعد علمى و اخالقى جالبى داشت.21

استقبال و پذیرایى عشایر از علما

در مراســم پیاده روى اربعین، صحنه هاى دیگرى نیز شــکل مى گرفت که چشــم و دل هر 
بیننده اى را به حیرت و شــگفتى وامى دارد. در این مسیر روستاهاى بسیارى به چشم مى خورد 
که بیشــتر ســاکنان آنها را عشــایر و پیروان مذهب شیعه تشــکیل مى دهند و آنان با شوق و 
عالقه و اخالص، از زائران امام حســین7 استقبال و از آنان پذیرایى مى کنند. این عشایر در 
کنار رود فرات، به کاشــت و برداشــت برنج و دامدارى مشغولند و معموالً از همین دسترنج 
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خود، زائران حســینى را اطعام مى دهند. آنان اعتقاد عجیبى به 
میهمانان دارند و گاهى دیده شده که گرد خاك پاى زائران 
را به تبّرك مى برند. عشــایر حاشیه نشــین رود فرات، در ایام 
مراســم پیاده  روى، چادرهــاى بزرگى که بــه آنها «مضیف» 
مى گویند، بــا فاصله هاى معیّنى در این مســیر برپا مى کنند و 

زائران را براى پذیرایى و استراحت، در آنها جاى مى دهند.
آیت اهللا مکارم شــیرازى که در یکى از ایــن  پیاده  روى  ها 
حضور داشــته، با اشاره به خاطره پیاده روى از نجف به سوى 

کربال، در مورد پذیرایى مردم از زوار چنین نقل مى  کنند:
وقتى به یکى از این مُضیف ها رســیدیم، صاحب مضیف 
دعوت و اصرار کرد که مهمان او بشویم و آن جا استراحت 
کنیم. بــه او توضیح دادیم که چون امروز کم راه رفته ایم 
و باید مسافت بیشترى را طى کنیم، فرصت ماندن نداریم. 
پس از کمى اصرار او و امتناع ما، ناگهان صاحب مضیف 
کــه معلوم بود چند وقتى اســت مهمان برایش نرســیده و 
از ایــن بابت خیلى ناراحت اســت، ناگهــان چاقویش را 
درآورد و تهدیــد کــرد که من مدتى اســت مهمان برایم 
نیامده و شــما حتماً باید مهمان ما بشــوید! این  قدر مهمانى 
کردن زائر امام حســین7 در نزد اینهــا اهمیت و ارزش 
داشت ... البته باالخره بعد از این که توضیح بیشترى برایش 
دادیم و قول دادیم که از طرف او زیارت کنیم، اجازه داد 

که برویم.22 
  مرحوم آیت  اهللا ملکوتــى که خود بارها در این پیاده روى 

حضور داشته، در این باره مى گوید: 
این عشــایر از نظر اقتصادى چندان وضع مطلوبى نداشتند و 
کنار فرات، هر کدام مقدار اندکى برنج کارى مى کردند و 
غذاهاي شان هم اغلب برنج و ماست بود و خورش دیگرى 

وقتى که امام موسى صدر  همراه 
ــا با پاى پیاده از نجف به کربال  م
ــفر، حضورى  مى رفت، در این س
ــقانه داشت و در وقت دعا و  عاش
ــورا، از همه باحال تر  زیارت عاش
ــمانش از  بود و هنگام گریه، چش

شدت گریه سرخ مى شد.
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نداشــتند و با این همه، نسبت به زائران حسینى و طالب، بسیار سخاوتمندانه رفتار 
مى کردند و از هیچ چیز مضایقه نمى کردند.23

حجت  االســالم والمسلمین محمدحسن رحیمیان از اعضاى بیت حضرت امام که سال ها در 
نجف ساکن بود و در این مراسم شرکت مى کرده، مى گوید: 

به هنگام ظهر و مغرب، به هر نقطه که مى رســیدى، حق عبور از آن  جا را نداشتى؛ 
چون مالک و ســاکن نخلستان بر سر راه ایستاده بود و زائران را به ضیافت خویش 
فرا مى خواند؛ گویى جاده خاکى کربال را بخشــى از حریم خانه خود مى دانســت 
و خارج شــدن میهمانان را در هنگام ظهر و شب، بدون صرف ناهار یا شام، ننگى 
بزرگ مى پنداشــت و گاهى که قصد داشــتیم تا پاســى از شــب به راه خود ادامه 
دهیم، عربى روستایى جلو مى آمد و اصرار مى کرد و اگر نتیجه نمى گرفت، تهدید 
مى کرد و با شدت و غضب، تفنگ خود را آماده شلیک مى کرد؛ اما نه براى کشتن 
میهمانان، بلکه آن را به حاج آقا مصطفى مى داد و مى گفت: «اگر مى خواهید بروید؛ 
بروید اما از روى نعش من!» نشانه بزرگى و بزرگوارى این عرب ها، بزرگ تر بودن 
سالن پذیرایى شان بود. سالن پذیرایى یا «مضیف» از نِى و شاخه هاى خرما به صورت 
کانالى با ســقف مدّور ساخته مى شد و دو سوى آن باز بود و در برابر سرما و گرما 
کامًال عایق بود و در تابستان با پاشیدن آب روى آن، هواى درون آن خنک مى شد. 
معموالً بزرگ خانواده یا عشیره با مهمانان مى نشست و جوان ها پذیرایى مى کردند 
و براى پذیرایى، بهترین چیزهاى خود را در طبق اخالص مى گذاشــتند؛ گوسفند 
مى کشــتند و سرشــیر گاومیش و ماست بر سر سفره مى گذاشــتند و براى هر نفر 
کاســه اى روغن حیوانى مى آوردند و خالصه، گویى همه زندگى و امکانات آنان 

وقف امام حسین7 و زوار آن حضرت بود.24
حجت االســالم سید على  اکبر محتشــمى، یکى دیگر از شاهدان این صحنه هاى تاریخى در 

این باره مى گوید: 
در طول مسیر، روستاهاى کوچک و بزرگى بود که مردمش به زراعت، باغدارى، 
پرورش نخل خرما و دامدارى اشــتغال داشــتند. نخلســتان ها، باغ ها و مزارع آنها 
به وســیله نهر فرات، مشــروب مى شــد و بهره بردارى از آب نهر فرات به وســیله 
«ناعور»25، انجام مى گرفت. هر روســتا یک مضیف (میهمان سرا) داشت کـه در 
طول ســال، به  خصوص موســم زیارتى، هر کس از آن  جا عبــور مى کرد، در آن 
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مضیف از او پذیرایى مى شــد. مضیف ها محوطه بزرگى به صورت مربع مستطیل 
هستند که دیواره و سقف آنها کامًال از حصیر نخل خرما ساخته شده و وسط آن 
محوطه، یک اجاق هست که در زمستان ها با هیزم مى سوزد و چاى و قهوه را نیز 
در کنار آن اجاق تهیه مى کنند. اطــراف این مضیف، فرش ها و مخّده هاى عربى 
پهن شده است. روستاییان عراقى بسیار میهمان  دوست هستند. آنان از زائرین امام 
حســین7 در میان روز، با چاى، قهوه، شیر و دوغ پذیرایى مى کردند و به هنگام 
ظهر و شام نیز با ذبح گوسفند و طبخ غذا، از آنان به گرمى استقبال مى کردند. آقاى 
حلیمى سعى مى کرد در وسط راه، خود خیمه برپا کند و به َسبک ایرانى، غذا تهیه 
کند؛ ولى در طول مسیر، باالخره مواردى اتفاق مى افتاد که بر اثر اصرار فوق  العاده 
روستاییان، مجبور به پذیرش دعوت و اقامت در آن میهمان سرا مى شدیم. قافله ها 
معموالً این مســیر را طى پنج تا شش روز مى پیمودند؛ ولى افرادى که به صورت 

انفرادى حرکت مى کردند، در مدتى کمتر از سه روز به کربال مى رسیدند.26
مرحوم حجت االسالم  والمسلمین سید تقى درچه اى در این باره مى گوید:

ارادت عراقى هــا به زائــران امام حســین7، قابل توجه و تقدیر اســت. آنان به 
تمام زائران اباعبداهللا7 عــرض ادب مى کردند؛ تا جایى که بعضى ها مثًال براى 
کاروانى از زائرین، گوســفند قربانى کرده، آبگوشــت مى پزند. من در این نوع 
ســفرها، صحنه هاى زیبایى از خلوص این مردم را دیدم. گاهى روســتاى آنها با 
جــاده چند کیلومتر فاصله دارد، اما با این حال، به کنار جاده مى آیند و یک منبع 
یـا یک مشــک دوغ آن  جا مى گذارند و کنارش با نان و پنیر، از زائران پذیرایى 
مى کنند. یا در مسیر راه، اسپند دود مى کنند. گاهى هم زن هاى روستایى با وجود 
دورى راه، شیرینى نذرى تهیه کرده، در میان کاروانیان توزیع و تقسیم مى کنند؛ 
به  ویژه قربانى کردن گوسفند در مقابل کاروانیان، بسیار مرسوم است. در یکى از 
این ســفرها، یک خانم و آقایى که با االغ از مزرعه به کنار جاده آمده بودند، با 
اصرار زیاد ما را به منزل خود بردند که زندگى فقیرانه اى  داشتند و با این  که هوا 
ســرد بود، اتاق خود را در اختیار ما گذاشــتند. ما هم بدون این  که متوجه شویم، 
شــب را خوابیدیم و فردا صبح که بلند شــدیم و هوا روشــن شد، متوجه شدیم 
که آن پیرزن و پیرمرد در گوشــه اى از حیاط در ســرما و ســوز، شب را به صبح 

رسانده اند و معلوم شد که آنها تنها اتاق خود را در اختیار ما گذاشتند.27
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سخن پایانى 

با همه  فشارها و قتل  عام هایى که در زمان رژیم بعثى عراق 
نسبت به زائران  اربعین حسینى انجام گرفت، هرگز نتوانست 
مانع این مراسم پیاده روى شود و هر سال که گذشت، بر شعاع 
و عمق این مراسم افزوده شد. امروز که شاهد سرنگونى رژیم 
صدام هســتیم و مردم عراق دوران استقالل و آزادى خود را 
تجربه مى کند، روزبه  روز شــاهد رشد، شکوفایى و بالندگى 
هر چه بیشتر مراسم پیاده روى اربعین به سوى کربال  هستیم.

  به گزارش دفتر رســانه  اى حرم مقدس کربال، در اربعین 
ســال گذشــته (دى ماه 1392) زائران حسینى که اغلب آنان 
با پاى پیاده به کربال آمده بودند، نزدیک به بیســت  میلیون و 
هفتصد هزار نفر بودند و شمار زیادى از مردم بصره، مسافت 
ششصد کیلومترى این شهر با کربال را پیاده طى کرده بودند.  
البته حضور  پرشــور و میلیونى مردم ایران نیز ســتودنى بود.  
جالب این  که پذیرایى این جمعیت، توســط مردم عراق و به 
صورت ســنتى و در همان چادرهــاى محلى (مضیف) انجام 
گرفت. این در حالى اســت که مراسم ســاالنه حج تمتع در 

مکه، حداکثر با حضور سه میلیون نفر برگزار مى شود.
ــانه  اى حرم  به گزارش دفتر رس
ــال  ــدس کربال، در اربعین س مق
گذشته (دى ماه 1392) زائران 
ــان با پاى  ــینى که اغلب آن حس
ــده بودند،  ــال آم ــه کرب ــاده ب پی
نزدیک به بیست  میلیون و هفتصد 
ــمار زیادى  ــزار نفر بودند و ش ه
ــافت ششصد  از مردم بصره، مس
ــهر با کربال را  کیلومترى این ش

پیاده طى کرده بودند.

ــران  زائ ــه  ب ــا  عراقى ه ارادت 
ــه  ــل توج ــین7، قاب ــام حس ام
ــه تمام  ــت. آنان ب ــر اس و تقدی
ــران اباعبداهللا7 عرض ادب  زائ
مى کردند؛ تا جایى که بعضى ها 
ــى از زائرین،  ــراى کاروان مثالً ب
گوسفند قربانى کرده، آبگوشت 

مى پزند.
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