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برنام��ه کم نظیر پیاده روی از نجف به کربال، زیارت امام حس��ین7 و یارانش، س��ال 
هاس��ت در کشور عراق، هر سال درچند مرحله و به صورت باشکوه، برگزار می شود. 
ش��رکت کنندگان در این مراسم، اغلب توده مردم هستند. در این میان، حضور پرشور 
ط��الب جوان، روحانیون، عالمان بزرگ و اس��تادان برجس��ته ح��وزه علمیه نجف، از 
جایگاه خاصی، برخوردار اس��ت. این مراس��م معموالً به مناسبت ایام خاصی مانند اول 
و نیمه رجب، نیمه شعبان، روز عرفه و اربعین حسینی � که روز زیارت مخصوص امام 
حس��ین7 است � انجام می ش��ود. این مراسم اختصاص به ش��هر نجف ندارد؛ بلکه از 

عبدالرحیم اباذری

نگاهى به پیاده روی زائران حسینى
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ش��هرهای دیگر، مانند بصره، ناصریه، س��ماوه، بغداد، حله و جاهای دیگر هم مردم به 
کربال می آیند.

مراس��م پیاده روی، معم��والً به صورت ف��ردی، خانوادگی، گروه��ی و یا به صورت 
هیئت های عزاداری، ش��کل می گیرد. مس��یر نجف به کربال، دو راه اصلی دارد؛ یکی 
مس��تقیم اس��ت که از بیابان های خش��ک این منطقه عبور می کند و مسافت آن، حدود 
هفتاد کیلومتر اس��ت؛ راه دیگر، از کنار رود فرات می گذرد و نزدیک به صد کیلومتر 
می باش��د و زائران حس��ینی، معموالً این مس��یر را انتخاب می کنند و در مدت سه روز، 
آن را می پیمایند. بعضی نیز با س��رعت و توقف کمتر، این مس��یر را در مدت دو روز 
می پیمایند و خود را به حرم حسینی می رسانند. برخی نیز با پا و سر برهنه، این مسیر را 

طی کرده و به عشق و ارادت خویش می افزایند.1

اهتمام ائمه :
زیارت امام حس��ین7 با پای پیاده، از گذشته، مورد توجه ائمه معصوم: بوده است و به 
همین سبب، در طول تاریخ، این موضوع مورد استقبال شیعیان نیز قرار گرفت و سرانجام به 

شکل باشکوه امروزی در آمد که هم اکنون شاهد آن هستیم. امام صادق7 می فرماید: 
من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن على، ان كان ماشيًا كتب اهلل له 

بكل خطوة حسنة و حطاّ بها عنه سيئة؛2 
كسی كه به قصد زیارت امام حسین7 از منزلش خارج شود، اگر با 
پای پیاده باش��د، خدای متعال، برای هر قدم او، یك ثواب می نویسد و 

یگ گناه و بدی را نیز از وی می زداید.

كس�ى كه به قصد زيارت امام حس�ين 7 از منزلش خارج شود، 
اگر با پاى پياده باش�د، خداى متعال، براى هر قدم او، يك ثواب 

مى نويسد و يگ گناه و بدى را نيز از وى مى زدايد.
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همچنین آن حضرت فرمود: 
ان الرجل ليخرج الى قبر الحس��ين، فله اذا خرج من اهله باول خطوة مغفرة 
ذنوبه. ثم ليزال يقدس بكل خطوة حتى ياتيه فاذا اتاه ناجاه اهلل تعالى فقال: 
عبدى سلنى اعطك، ادعنى اجيك، اطلب منى اعطك، سلنى حاجة اقضها 

لك. قال و قال ابوعبداهلل7 و حق على اهلل تعالى ان يعطى ما بذل؛3 
ب��ه تحقیق وقتی ف��ردی جهت زیارت امام حس��ین7 از منزل خارج 
می شود، با اولین قدمی كه بر می دارد، گناهانش آمرزیده می شوند و 
بعد با هر گامی كه بر می دارد، پاك تر و منّزه تر می شود؛ تا این كه به 
حرم برسد و چون به حرم امام7 رسید، خدای سبحان، با او همراز 
و همنوا می شود و خطاب به بنده اش می فرماید: ای بنده من! سؤال كن 
تا عطا كنم؛ مرا صدا كن تا جوابت دهم؛ از من بخواه تا بدهم؛ حاجتی 

طلب كن تا روا نمایم. 
بع��د امام صادق7 فرمود: »بر خداوند اس��ت هر آن چه را که ب��ذل فرموده، به انجام 

برساند«.

اشتیاق پرشور عالمان
به علّت همین تأکیدی که امامان معصوم7 درباره این عمل داش��تند، عالقه واش��تیاق 
به این مراس��م معنوی در میان مراجع تقلید، اس��تادان، طالب و روحانیون حوزه علمیه 
نجف، از شور و حال بیشتری برخوردار بوده است و اکثر استادان و حتی مراجع تقلید، 
در مراس��م پیاده روی و زیارت، حضور پیدا می کردند. مرحوم محدث نوری، مؤلف 
کتاب مستدرک الوسایل)1254 - 1320ق.(، مرحوم سید محسن امین عاملی،)متوفای 
1331ق.( مؤلف کتاب اعیان الش��یعه، ش��یخ محمد حس��ین غروی اصفهانی )متوفای 
1321ق.( و می��رزای نائینی)متوف��ای 1315ق.( از عالمانی هس��تند که در این مراس��م 
شرکت کردند.4 مراس��م پیاده روی در عصر مرجعیت شیخ مرتضی انصاری)1214- 
1298ق.( نیز با شکوه تمام رواج داشت و بعد از وی، کم کم به فراموشی سپرده شد و 
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عمل��ی کم ارزش تلقی گردید؛ به طوری که به طبقه فقرا و نیازمندان اختصاص یافت؛ 
بعد محدث نامدار، میرزای نوری، این مراسم را در میان مردم رونق بخشید.

مرحوم شیخ آغا بزرگ تهرانی که از نزدیک شاهد تالش استادش بود، می نویسد:
»اس��تاد ما، چون وضع را بدین منوال دید، به این شیوه خدا پسندانه 
)پیاده روی( همت گماشت و به آن ملتزم گشت و در عید اضحی برای 
حمل اثاث و بار سفر، حیوان كرایه می كرد؛ ولی خود و یارانش پیاده 
راه می رفتند و او به دلیل ضعف مزاج، نمی توانست مسافت بین نجف 
- كربال را با گذراندن یك ش��ب طی كند؛ همان طوری كه رسم چنین 
بود. بنابراین، س��ه شب در راه بودند؛ و بر اثر این اقدام، در سال های 
بعد، رغبت مردم و صالحان به این موضوع بیش��تر ش��د و دیگر عار 
محسوب نمی ش��د؛ به طوری كه در برخی س��ال ها، تعداد چادرها و 
خیمه های راهپیمایان، به س��ی عدد می رسید و هر چادر به بیست تا 
سی نفر تعلق داشت و به این ترتیب، این سنت حسنه، دوباره مرسوم 

شد و رونق گرفت«.5
صاحب اعیان الشیعه در این باره می نویسد:

»ب��ه مدت ده س��ال و نیم كه در نجف ب��ودم، زیارت های مخصوص 
عاشورا، عید قربان و غدیر و عرفه و اربعین را همواره انجام می دادم؛ 
مگر اندكی. پیش از س��فر، نزد طلبكاران در ب��ازار می رفتم و از آنها 
حاللیت می طلبیدم و به پیاده روی در زیارت، عالقه داش��تم. نخست 
برایم سخت بود و بعد با تجربه دریافتم كه آسان است. در این سفر، 
جمع��ی از طالب جبل عامل و نجف و دیگران به من ملحق می ش��دند 
و از م��ن پیروی می گردن��د. من بارها پیاده به زی��ارت كربال و امام 

حسین7 رفتم«.6
در میان مراجع تقلید هم حضور آیة اهلل العظمی سید محمود شاهرودی، زبانزد همگان 
بود. معروف اس��ت که وی در این مراس��م، نخست با پای پیاده از نجف خارج می شد 
و به سوی کربال حرکت می کرد و آن گاه، سایر آقایان، استادان و طالب هم به دنبال 
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وی به راه می افتادند و وقتی مراس��م زیارت تمام می ش��د، اکثر زائران از کربال س��وار 
وس��یله نقلیه می شدند و به نجف باز می گش��تند؛ اما آیة اهلل شاهرودی در بازگشت هم 
پیاده به نجف باز می گش��ت.7 معروف اس��ت که این مرجع بزرگ، چهل س��فر با پای 

پیاده به زیارت امام حسین7تشرف یافته است.
آیة اهلل ملکوتی یکی از استادان برجسته حوزه نجف می گوید: 

»من نیز چند بار توفیق یافتم كه در این مراسم بسیار معنوی، شركت كنم 
و اغلب به همراه شاگردان مشرف می شدم. مسیر بین نجف و كربال كه 
حدود دوازده فرسخ اس��ت، معموالً در مدت دو یا سه روز طی می شد. 
بعضی ها مثل آقای شیخ هادی زابلی كه پیش من درس می خواند، سلیقه 
خاصی داش��ت و این مس��افت را یك روز می رفت و یك روز هم برمی 
گشت و بعضی ها نیز پس از پایان مراسم، از كربال به كاظمین و سامرا 

مشرف می شدند و بعضی هم مستقیم به نجف باز می گشتند«.8

از نج�ف، غي�ر از مردم ع�ادى و معمولى، علم�ا، فضال و طالب 
و حت�ى برخى از مراج�ع مثل آيةاهلل ش�اهرودى و ديگران نيز 
دس�ته دس�ته و گروه گروه، عازم كربال مى شدند. حوزه نجف 
داراى چند قافله رس�مى معروف و ب�زرگ بود. در اين قافله ها، 
حدود چهل تا پنجاه نفر عضو ثابت بودند و تعدادى هم در هر 

مرتبه به آنان اضافه مى شدند.

حجة االسالم و المسلمین محتشمی در این باره می نویسد: 
»از نج��ف، غی��ر از مردم ع��ادی و معمولی، علما، فض��ال و طالب و 
حت��ی برخی از مراجع مثل آية اهلل ش��اهرودی و دیگ��ران )تا زمانی 
كه توان پیاده روی داش��تند( نیز دس��ته دس��ته و گروه گروه، عازم 
كربال می شدند. حوزه نجف دارای چند قافله رسمی معروف و بزرگ 
ب��ود. در این قافله ها، ح��دود چهل تا پنجاه نفر عض��و ثابت بودند و 
تعدادی هم در هر مرتبه به آنان اضافه می ش��دند. برخی از كاروان ها 
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مخص��وص و مربوط به بیوت مراج��ع و یا مدارس نجف بودند؛ مثل 
كاروان بیت آية اهلل ش��اهرودی و یا كاروان مدرسه قزوینی ها كه در 
چنین كاروان هایی معمواًل فرد غریبه وجود نداشت؛ ولی یكی دو قافله 

معتبر بودند كه طالب عالقه مند، اغلب با آنها سفر می كردند؛ 
1. قافله منسوب به ش��هید محراب، حضرت آية اهلل مدنی)قدس سره( 
كه با توجه به روحیات عارفانه و خصوصیات اخالقی وی، بس��یاری 

از طالب وارسته، سعی می كردند در محضر او باشند.
2. قافله آقای شیخ محمدعلی حلیمی كاشانی كه از مدرسه مرحوم آية 
اهلل بروجردی)قدس سره( حركت می كرد و مرحوم آية اهلل شهید حاج 
آقا مصطفی خمینی با این قافله به كربال مش��رف می شد. آقای حلیمی 
از عالقه مندان فداییان اسالم، شهید نواب و حضرت امام بود. فاصله 
بین نجف و كربال از راه اصلی و آس��فالت، حدود هش��تاد كیلومتر و 
از جاده فرعی و كنار ش��ط فرات و مسیر نخلستان، متجاوز از یكصد 
كیلومتر اس��ت و معمواًل كاروان های نجف اشرف، مسیر فرعی و راه 
كنار آب را انتخاب می كردند. من به جز دو س��ه مرتبه كه به صورت 
ش��خصی س��فر كردم، در بقیه اوقات، همراه كاروان آقای حلیمی به 
كربال می رفتم. حركت و س��یر انفرادی و یا همراه با كاروان، هر یك، 
ویژگی خاصی دارد. خوب��ی حركت با كاروان، خدمات جنبی بود كه 
از حیث آذوقه و خوراك و حمل بار، انجام می ش��د؛ اّما كسانی كه به 
صورت فردی حركت می كردند، مجبور بودند راحله و توش��ه س��فر 
را همراه خود بردارند و در هوای گرم و س��وزان عراق، راه رفتن با 
كوله پش��تی و بار، بسیار دش��وار بود؛ ولی كاروان ها معمواًل اسب، 
گاری و یا وانت بار بزرگی اجاره می كردند و بار و اثاث كاروان را به 
وس��یله آن منتقل می كردند و اگر هم كسی در وسط راه از راه رفتن 
باز می ماند، با همین وس��یله نقلیه، به محل توقف بعدی برده می شد. 
این كاروان ها به صورت دو مرحله ای حركت می كردند؛9 مرحوم حاج 
آقا مصطفی خمینی)قدس س��ره( با آقای اشكوری و آقای سید محمد 

بجنوردی و برخی از افراد مسن معمواًل در چفل ملحق می شدند«.10
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آية اهلل مدنی و زیارت کربال
شهید محراب، آیة اهلل سید اسداهلل مدنی، یکی از استادان سرشناس حوزه نجف، یکی 
دیگر از عاش��قان پروپاقرص مراس��م پیاده روی نجف � کربال و زیارت حرم اباعبداهلل 
الحس��ین7 و یارانش بود. و عالمان و استادان حوزه علمیه نجف، خاطرات خوشی از 
این شهید بزرگ، در این مراسم باشکوه معنوی دارند. حجت االسالم و المسلمین شیخ 

عبدالخالق دشتی، یکی از همراهان وی در یکی از این سفرها، می گوید: 

یك سالی كه ماه ذیحجة مصادف با زمستان بسیار سردی بود، همراه 
ش��هید آیة اهلل مدنی از نجف عازم كربال ش��دیم؛ تا در روز عرفه، به 
زیارت امام حسین7 مشرف شویم. در این سفر، مرحوم شیخ علی 
حجتی كرمانی و مرحوم ش��یخ احمد كافی نیز آقای مدنی را همراهی 
می كردن��د. ما چند فرس��خی رفتیم؛ تا این كه به یكی از روس��تاهای 
عشایر نشین رسیدیم؛ سپس شخص عربی جلو آمد و از آیة اهلل مدنی 
اس��تقبال كرد و به او احترام گذاشت و وی و همراهان را به مضیف 
خود دعوت كرد؛ چون همه به ویژه س��ران و شیوخ عشایر، او را به 
خوب��ی می ش��ناختند و احترام زیادی برایش قائل بودند. ما ش��ب را 

در طول مس�ير، هر كجا براى اس�تراحت توقف می كرديم، آقاى 
مدنی چند حديث می خواند و نكاتی اخالقی می گفت و گاهی يك 
بح�ث علمی مطرح می كرد. در طويرج، او وضع روحی عجيبی 
داشت و شروع به صحبت كرد. نخست در فضيلت زيارت امام 
حس�ين 7 س�خنی گفت و حرم امام را به كعبه آمال و آرزوها 
تش�بيه ك�رد و بعد فرم�ود: از اين جا تا حرم را خوب اس�ت به 
ص�ورت پابرهنه و هروله كنان ادامه بدهي�م. با اين كه او درد 
پا و كس�الت داش�ت، اما خ�ودش جلو افتاد و آي�ه »ان الصفا و 
المروة من ش�عائر اهلل«را كه در مراس�م حج ميان سعی و صفا 

خوانده می شود، هروله كنان، می خواند. 
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همان جا اس��تراحت كردیم و فردا صبح، ب��ه راه خود ادامه دادیم؛ تا 
اینكه به شهر طویرج در 20 كیلومتری اطراف كربال رسیدیم. 

در طول مس��یر، هر كجا برای استراحت توقف می كردیم، آقای مدنی 
چن��د حدیث می خواند و نكاتی اخالقی می گفت و گاهی یك بحث علمی 
مطرح می كرد. در طویرج، او وضع روحی عجیبی داش��ت و شروع به 
صحبت كرد. نخس��ت در فضیلت زیارت امام حسین7 سخنی گفت 
و ح��رم امام را به كعبه آمال و آرزوها تش��بیه كرد و بعد فرمود: از 
این جا تا حرم را خوب اس��ت به صورت پابرهنه و هروله كنان ادامه 
بدهیم. با این كه او درد پا و كس��الت داش��ت، اما خودش جلو افتاد و 
آیه »ان الصفا و المروة من شعائر اهلل«11 را كه در مراسم حج میان سعی 
و صفا خوانده می ش��ود، هروله كن��ان، می خواند و جلو می رفت و ما 
نیز به دنبالش جواب می دادیم. وقتی وارد ش��هر كربال ش��دیم، شهید 
مدنی فرمود: باید با همین حال خسته و پای آبله زده به حرم مشرف 
ش��ویم و باز خودش جلو افتاد و با حالت گریه و فریاد »یا حس��ین«، 
حركت كرد و ما نیز به دنبالش حركت می كردیم و با همین حال، وارد 
حرم حسینی ش��دیم. در این حال، مراسم زیارت را مرحوم كافی بر 
عهده گرفت و با اش��عار و نوحه خوانی جان گ��ذار، همه را به فیض 

رساند.12

پیاده روی حاج آقا مصطفی خمینی)ره(
آیة اهلل حاج آقا مصطفی خمینی نیز از عالمان و استادان نجف بود که همواره در مراسم 
پیاده روی حضوری مس��تمر و جدی داش��ت. او مقیّد بود که در تمام ایام زیارت های 
مخصوص امام حس��ین7 � اول و نیمه رجب، نیمه ش��عبان، عرف��ه و اربعین � پیاده از 
نج��ف به کربال ب��رود و در میان راه، گاهی کف پایش تاول می زد و زخمی می ش��د؛ 
ولی او باز هم با شور و شوق تمام، به راه خود ادامه می داد13 و اصرار دوستان را برای 
سوار شدن به وسیله نقلیه، حتی در قسمتی از راه نمی پذیرفت و چون به نزدیک کربال 
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می رسید و نگاهش به گنبد و گل دسته های حرم امام حسین7 و پرچم سرخ رنگ آن 
می افتاد، بی اختیار اش��ک از چشمانش سرازیر می شد و مصیبت اهل بیت: را زمزمه 

می کرد و به سر و سینه می زد و عزاداری و نوحه سرایی می کرد.14
وی در این سفر، بدون این که خودش را فرزند مرجع بزرگ تقلید، امام خمینی)قدس 
سره( تصور کند، همانند یک طلبه ساده، در خدمت همسفران بود و از کمک به آنان، 
دریغ نمی کرد و در هنگام توقف و استراحت نیز به بحث علمی می پرداخت. مرحوم آیة اهلل 

شیخ محمدحسن قدیری که در یکی از سفرها همراه او بود، می گوید: 
»یك ب��ار در پیاده روی از نجف به كرب��ال، خدمت حاج آقا مصطفی 
خمینی بودم و وقتی به باغ های نزدیك كربال رس��یدیم، شب را آن جا 
ماندیم. دوس��تان همه دور حاج آقا مصطف��ی را گرفتند و او صحبت 
را ش��روع كرد و بعد بنا ش��د هر كدام از رفقا در یك رشته از علوم 
حوزوی، س��ؤالی بپرسد و وی جواب بدهد. س��ؤاالت زیادی از فقه، 
اصول، فلسفه، تفس��یر، عرفان و اخالق از وی پرسیده شد كه حدود 
چهار ساعت به طول انجامید و حاج آقا مصطفی بدون این كه مطالعه 
و مراجعه به كتابی كند، همه را كامل جواب داد كه من بسیار متعجب 

شدم كه او این قدر با استعداد است«.15 
آقای محتشمی می گوید: 

»در اوقات صبح، ظهر و شام، نماز به امامت آیة اهلل حاج آقا مصطفی 
خمینی)ره( اقامه می ش��د و ش��ب هنگام، پس از نماز مغرب و عش��ا، 
دعای توس��ل و زیارت عاشورا خوانده می شد. اگر شب جمعه در راه 
بودیم، دعای كمیل و ذكر مصیبت توس��ط دوس��تان انجام می گرفت. 

ح�اج آق�ا مصطفى خمينى هميش�ه ديوان ش�يخ محمدحس�ين 
غروى اصفهانى را همراه داشت و كنار دجله و فرات كه نزديك 
كرب�ا ب�ود، به اس�م كوچك مرا ص�دا زده، تا قس�متى از آن را 
بخوان�م و به محض ش�روع، او مثل كس�ى ك�ه بغضش بتركد، 

شروع به گريه مى كرد.
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از خصوصیات مرح��وم حاج آقا مصطفی)ره( این بود كه هر ش��ب 
قبل از اذان صبح برمیخاس��ت و به نماز شب می پرداخت. او بسیار 
خوش مشرب و خوش مسافرت بود و در سفرها با همراهان دوست 
و رفیق بود و همواره س��عی می كرد به كسی سخت نگذرد و مواظب 
بود كس��ی عقب نیفتد و جا نماند. در جلسات گفت و شنودی كه اغلب 
ش��ب ها رفقای همس��فر دور هم جمع می شدند، از هر دری سخنی به 
میان می آمد و حاج آقا مصطفی، پیوسته متذكر بود و زیر لب اذكاری 
را ترّنم می كرد. در تابستان ها به علت گرمی طاقت فرسای هوا، بعد از 
اذان صبح حركت می كردیم و تا دو سه ساعت بعد از طلوع آفتاب، راه 
می رفتیم؛ سپس در محلی توقف می كردیم و صبحانه و نهار در همان 
جا صرف می ش��د و عصر كه مقداری از گرمای هوا كاس��ته می شد، 

باز حركت از سر گرفته می شد«.16 
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حجة االسالم و المسلمین سید تقی درچه ای نیز می گوید: 
چندین ب��ار همراه آیة اهلل حاج آقا مصطفی خمین��ی از نجف پیاده به 
س��وی كربال رفتیم و گاهی سه تا چهار روز، حدود 20 فرسخ در راه 
بودیم. ما مس��یر را از جاده آس��فالته با وجود كوتاهی راه، به دلیل 
آفتاب��ی بودن، تغییر داده، از كنار دجله و فرات و داخل نخلس��تان ها 
كه واقعًا باصفا بود، می رفتیم. در این س��فرها دوستانی چون آقایان 
اس��المی، علیان، احسانی، كیانی، حلیمی كاشانی، آقای مجتبی قائمی، 
آقای حاج آقا نصراهلل شاه آبادی و آقای رضوانی كه در حال حاضر 
امام جماعت مس��جد حاج سید عزیز اهلل هستند، همراه بودند. حاج آقا 
مصطف��ی با پای برهنه و حتی ب��دون جوراب، حركت می كرد واز هر 
كس مختصر صدایی داشت، می خواست اشعاری را در مقام و عظمت 
امام حسین7 بخواند و با شنیدن این اشعار، خود طوری منقلب می شد 
كه از شدت گریه، ش��انه هایش باال و پایین می رفت. حاج آقا مصطفی 
خمینی همیشه دیوان شیخ محمدحس��ین غروی اصفهانی ]كمپانی[ را 
همراه داش��ت و وقتی كنار دجله و ف��رات كه دیگر نزدیك كربال بود، 
می رس��یدیم، او به اس��م كوچك مرا صدا می زد، تا قسمتی از آن را 
بخوانم و به محض ش��روع، او مثل كس��ی كه بغضش بتركد، شروع 
ب��ه گریه می كرد. در ط��ی چند كیلومتر من زمزم��ه می كردم و جمع 
دوس��تان به خصوص حاج آقا مصطفی، گریه می كردند. ناگهان یكی 
از دوس��تان چشمش به گنبد مطهر حضرت امام حسین7 می افتاد و 
به دنبال آن، موج شوق و گریه در میان جمع بلند می شد.حالت عجیبی 
داش��تیم. پاهای برهنه و تاول زده و خون آلود، خس��ته و تشنه، زیر 
برق آفتاب سوزان و پرچمی سرخ به رنگ خون، ما را به حال و هوای 
كربال و ظهر عاش��ورا می برد. گریه به حدی ب��اال می رفت كه همگی 
نشس��ته و دیگر نمی توانس��تیم به راه خود ادامه دهیم. جالب بود كه 
مردم روستاها و شهرهای مسیر به ویژه روستای چفل، همه حاج آقا 
مصطفی خمینی را شناخته بودند كه فرزند آقای خمینی است. یك بار 
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قبل از ورود به چفل، متوجه ش��دیم كه حدود 20 نفر به سمت ما در 
حركت هستند. كمی كه نزدیك تر شدیم، فهمیدیم كه آنها برای استقبال 
از حاج آقا مصطفی آمده اند. اس��تقبال عده ای از شیوخ و بزرگان آن 

شهر برای من جالب بود. 
اس��تقبال كنندگان همه دست حاج آقا مصطفی را بوسیده، با بقیه هم 
احوال پرس��ی كردند و پشت سر حاج آقا مصطفی راه افتادند. او در 
جلو و ما هم به دنبال او با اس��تقبال خاصی وارد حسینیه چفل شدیم 
واز ما پذیرایی كردند. با وجود این كه حاج آقا مصطفی گفت كه قصد 
نداریم ش��ب را در چفل بمانیم، ولی آنها با اصرار گفتند: باید شب را 
در چفل بمانید؛ تا ما اجر خدمت كردن به زائرین مرقد امام حسین7 
را ببریم و در مقابل اصرار صمیمانه و عاش��قانه سالكان آن حرم با 

صفا، كوتاه آمده، شب را در چفل ماندیم.
در همان حسینیه جمعیت زیادی از اهالی به زیارت حاج آقا مصطفی 
آمدن��د و در بین آنان یكی از منبری های معروف عراق كه آن ش��ب 
در چفل بود، یك منبر بس��یار عالی رفت و بعد از او هم س��یدی یك 
منبر عربی رفت و خالصه ش��وری به پا شد. فردای آن روز صبحانه 
خ��ورده، خیلی زود حركت كردیم. مش��ایعت اهالی چفل، دیدنی تر از 
استقبالش��ان بود و از چفل به دنب��ال ما راه افتادند و مقدار زیادی از 

راه، ما را همراهی كردند.17 

عالمه امینی و زیارت کربال
یکی دیگر از ش��خصیت های برجس��ته حوزه علمیه نجف که به ط��ور مرتب، در این 
مراس��م ش��رکت می کرد، عالمه امینی، مؤلف کتاب ارزش��مند الغدیر بود که در این 
س��فرها، همواره تع��دادی از مؤمنی��ن او را همراهی می کردند. عالم��ه امینی، وقتی به 
نزدیکی کربال می رس��ید، حالش منقلب می ش��د و قطرات اش��ک از چشمانش جاری 

می شد.18
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امام موسی صدر و زیارت کربال
امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان که در شهریور 1357 در لیبی ربوده و ناپدید شد، 
یکی از ش��یفتگان مراس��م پیاده روی از نجف به کربال بود. مرحوم آیةاهلل سید محمد 
عل��ی موحد ابطحی، یکی از عالمان بزرگ اصفهان که در نجف با امام موس��ی صدر 

هم بحث بود، می گوید: 
»وقتی كه ایش��ان همراه ما با پای پیاده از نجف به كربال می رفت، در 
این سفر، حضوری عاشقانه داشت و در وقت دعا و زیارت عاشورا، 
از همه باحال تر بود و هنگام گریه، چش��مانش از ش��دت گریه سرخ 
می شدند و وقتی نوبت ذكر مصیبت و خواندن اشعار و نوحه سرایی 
به او می رس��ید، با ح��ال جانكاهی در مصیبت اهل بیت: اش��عار 
فارس��ی و عربی فصیحی می خواند و هنگام كار و حمل اثاثیه س��فر، 
وی بیش از همه كار می كرد و هنگام ش��وخی و مزاح، مزاح هایی بیان 

می كرد كه بعد علمی و اخالقی جالبی داشتند«.19
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استقبال عشایر از زائران
در این مراس��م، منظره های دیگری، چش��م و دل هر بیننده ای را به حیرت و ش��گفتی 
وامی دارند. در این مسیر، روستاهای زیادی به چشم می خورند که اکثر ساکنان آنها را 
عشایر و پیروان مذهب شیعه تشکیل می دهند و آنان، با شوق و عالقه و اخالص ویژه، 

از زائران امام حسین7 استقبال و از آنان، پذیرایی می کنند. 
این عش��ایر در کنار رود فرات، به کاشت و برداشت برنج و دامداری مشغول هستند و 
معموالً از همین دست رنج خود، زائران حسینی را اطعام می کنند. آنان، اعتقاد عجیبی 
به میهمانان دارند و گاهی مشاهده شده که گرد خاک پای زائران را به تبّرک می برند. 
عش��ایر حاشیه نشین رود فرات، در ایام مراسم پیاده روی، چادرهای بزرگی که به آنها 
»مضی��ف« می گویند، با فاصله های معیّنی در این مس��یر برپا می کنند و زائران را جهت 

پذیرایی و استراحت، در آنها جای می دهند.
یکی از استادان بزرگ نجف که خود بارها در این پیاده روی حضور داشته، می گوید: 

»این عش��ایر از نظر اقتصادی چندان وضع مطلوبی نداش��تند و كنار 
ف��رات، هر كدام مقدار اندكی برنج كاری می كردند و غذاهایش��ان هم 
اغلب برنج و ماس��ت ب��ود و خورش دیگری نداش��تند و با این همه، 
نسبت به زائران حسینی و طالب، بسیار سخاوتمندانه رفتار می كردند 

و از هیچ چیز مضایقه نمی كردند«.20
حجة االسالم و المسلمین محمدحسن رحیمیان از اعضای بیت حضرت امام که سال ها 

در نجف ساکن و در این مراسم حاضر بود، می گوید: 
»ب��ه هنگام ظهر و مغرب، به هر نقطه می رس��یدی، حق عبور از آن جا 
را نداش��تی؛ چون مالك و ساكن نخلستان بر س��ر راه ایستاده بود و 

اين عشاير از نظر اقتصادى چندان وضع مطلوبى نداشتند و كنار 
فرات، هر كدام مقدار اندكى برنج كارى مى كردند و غذاهايش�ان 
هم اغلب برنج و ماست بود و خورش ديگرى نداشتند و با اين 
همه، نس�بت به زائران حس�ينى و طالب، بس�يار سخاوتمندانه 

رفتار مى كردند و از هيچ چيز مضايقه نمى كردند.
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زائ��ران را به ضیافت خویش فرا می خواند؛ گویی جاده خاكی كربال را 
بخش��ی از حریم خانه خود می دانست و خارج ش��دن میهمانان را در 
هنگام ظهر و شب، بدون صرف ناهار یا شام، ننگی بزرگ می پنداشت 
و گاهی كه قصد داشتیم تا پاسی از شب به راه خود ادامه دهیم، عربی 
روس��تایی جلو می آمد و اصرار می كرد و اگر نتیجه نمی گرفت، تهدید 
می ك��رد و با ش��دت و غضب، تفنگ خود را آماده ش��لیك می كرد؛ اما 
نه برای كش��تن میهمانان، بلك��ه آن را به حاج آق��ا مصطفی می داد و 
می گف��ت: »اگر می خواهید بروید؛ بروید اما از روی نعش من«! نش��انه 
بزرگی و بزرگواری این عرب ها، بزرگ تر بودن س��الن پذیرایی آنان 
بود. س��الن پذیرایی یا »مضیف« از نِی و شاخه های خرما به صورت 
كانالی با س��قف مدّور ساخته می شد و دو سوی آن باز بود و دارای 
ای��ن ویژگی بود كه در برابر س��رما و گرما، كام��اًل عایق بود و در 
تابستان با پاشیدن آب روی آن، هوای درون آن خنك می شد. معمواًل 
بزرگ خانواده یا عش��یره با مهمانان می نشس��ت و جوان ها پذیرایی 
می كردند و ب��رای پذیرایی، بهترین چیزهای خود را در طبق اخالص 
می گذاشتند؛ گوس��فند می كشتند و سرشیر گاومیش و ماست بر سر 
سفره می گذاش��تند و برای هر نفر كاسه ای روغن حیوانی می آوردند 
و خالص��ه گویی همه زندگی و امكانات آنان وقف امام حس��ین7 و 

زوار آن حضرت بود.21

ارادت عراقى ه�ا به زائران امام حس�ين 7، قاب�ل توجه و تقدير 
اس�ت. آنان به تمامى زائران اباعب�داهلل 7 عرض ادب مى كردند؛ 
ت�ا جايى ك�ه بعضى ها مثاًل ب�راى كاروانى از زائرين، گوس�فند 
قربانى كرده، آبگوشت مى پزند. من در اين نوع سفرها، مصاديق 
زيبايى از خلوص اين مردم را ديدم، گاهى روستاى آنها با جاده 
چند كيلومتر فاصله دارد؛ بااين حال، به كنار جاده مى آيند و يك 
منبع يا يك مشك دوغ آن جا مى گذارند و كنارش با نان و پنير، 

از زائران پذيرايى مى كنند. 
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حجة االس��الم سید علی اکبر محتشمی، یکی دیگر از شاهدان این صحنه های تاریخی 
در این مورد می گوید: 

»در طول مسیر، روستاهای كوچك و بزرگی بود كه مردمش به زراعت، 
باغداری، پرورش نخل خرما و دامداری اشتغال داشتند. نخلستان ها، 
باغ ها و مزارع آنها به وس��یله نهر فرات، مش��روب می گردیدند. بهره 
برداری از آب نهر فرات به وسیله »ناعور«22، انجام می شد. هر روستا 
یك مضیف )میهمان سرا( داشت كه در طول سال، به خصوص موسم 
زیارتی، هر كس از آن جا عبور می كرد، در آن مضیف از او پذیرایی 
می شد. مضیف ها محوطه بزرگی به صورت مربع مستطیل هستند كه 
دیواره و س��قف آنها كاماًل از حصیر نخل خرما ساخته شده است و 
وسط آن محوطه، یك اجاق است كه در زمستان ها با هیزم می سوزد 
و چ��ای و قه��وه را نیز در كن��ار آن اجاق تهیه می كنن��د. اطراف این 
مضیف، فرش ها و مخّده های عربی پهن شده است. روستاییان عراقی 
بسیار میهمان دوست هستند. آنان از زائرین امام حسین7 در میان 
روز، با چای، قهوه، ش��یر و دوغ پذیرای��ی می كردند و به هنگام ظهر 
و ش��ام نیز با ذبح گوس��فند و طب��خ غذا، از آنان به گرمی اس��تقبال 
می كردند. آقای حلیمی س��عی می كرد در وس��ط راه، خود خیمه برپا 
كند و به َس��بك ایرانی، غ��ذا تهیه كند؛ ولی در طول مس��یر، باالخره 
مواردی اتفاق می افتاد كه بر اثر اصرار فوق العاده روستاییان، مجبور 
به پذیرش دعوت و اقامت در آن میهمان سرا می شدیم. قافله ها معمواًل 
این مس��یر را طی پنج تا ش��ش روز می پیمودند؛ ول��ی افرادی كه به 
صورت انفرادی حركت می كردند، در مدتی كمتر از سه روز به كربال 

می رسیدند.23
حجه االسالم والمسلمین سیدتقی درچه ای در این خصوص می گوید:

ارادت عراقی ها به زائران امام حس��ین7، قابل توجه و تقدیر اس��ت. 
آن��ان به تمامی زائ��ران اباعبداهلل7 ع��رض ادب می كردند؛ تا جایی 
ك��ه بعضی ها مثاًل ب��رای كاروانی از زائرین، گوس��فند قربانی كرده، 
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آبگوشت می پزند. من در این نوع سفرها، مصادیق زیبایی از خلوص 
این مردم را دیدم، گاهی روس��تای آنه��ا با جاده چند كیلومتر فاصله 
دارد؛ باای��ن حال، به كنار جاده می آیند و یك منبع یا یك مش��ك دوغ 
آن جا می گذارن��د و كنارش با نان و پنیر، از زائران پذیرایی می كنند. 
یا در مس��یر راه، اس��فند دود می كنند. گاهی هم زن های روستایی با 
وجود دوری راه، شیرینی نذری تهیه كرده، در میان كاروانیان توزیع 
و تقسیم می كنند؛ به ویژه قربانی كردن گوسفند در مقابل كاروانیان، 
بس��یار مرسوم اس��ت. در یكی از این سفرها، یك خانم و آقایی كه با 
االغ از مزرعه به كنار جاده آمده بودند، با اصرار زیاد ما را به منزل 
خود بردند كه زندگی فقیرانه ای داش��تند و با این كه هوا س��رد بود، 
اتاق خود را در اختیار ما گذاشتند. ما هم بدون این كه متوجه شویم، 
شب را خوابیدیم و فردا صبح كه بلند شدیم و هوا روشن شد، متوجه 
شدیم كه آن پیرزن و پیرمرد در گوشه ای از حیاط در سرما و سوز، 
ش��ب را به صبح رساندند و معلوم ش��د كه آنها تنها اتاق خود را در 

اختیار ما گذاشتند.24

قتل عام زائران کربال
در طول تاریخ، تالش های زیادی از س��وی دشمنان اهل بیت: انجام گرفت؛ تا مانع 
این مراس��م ش��وند. و به ویژه در س��ال های اخیر که رژیم بعثی عراق در این کش��ور 
حاکمیت داشت، این شیطنت ها و دشمنی ها عمق و شعاع بیشتری به خود گرفت؛ ولی 
هرگز موفق به این کار نشدند. در زمان ریاست جمهوری احمد حسن البکر در اربعین 
س��ال 1397ق. که مصادف با سال 1355ش. بود، جاسم الرکابی استاندار وقت نجف، 
تعدادی از بزرگان این شهر را احضار و آنها را تهدید کرد که مراسم پیاده روی اربعین 
نباید برگزار ش��ود و از این برخوردها معلوم بود که رژیم بعث این بار تصمیم دارد که 
به طور جدی، مانع این مراسم شود؛ اما مردم اعتنایی به این تهدیدها نکردند و در وقت 

مقرر، پیاده روی خود را از نجف به سمت کربال آغاز کردند.
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نیروه��ای رژیم بعثی عراق، چون به عجز و ناتوانی خویش در مقابل اراده آهنین مردم 
پ��ی بردند، بی درنگ به توپ، تانک و هلیکوپتر و کماندو متوس��ل ش��دند و از زمین 
و هوا، زائران حس��ینی را به گلوله و توپ بس��تند. در این س��ال، حدود 250 هزار نفر 
در مراس��م پیاده روی حاضر ش��ده بودند که ش��مار زیادی از آنها به شهادت رسیدند 
و تعدادی دس��تگیر و زندانی ش��دند و بعد نه نفر را هم به جرم اخالل در نظم و امنیت 
کشور، در مأل عام اعدام نمودند و بدین ترتیب، ترس و وحشت را در فضای شهرهای 

نجف و کربال حاکم کردند.25
در س��ال های بعد، اگرچه فضای اختناق همچنان ادامه داش��ت، ولی مراسم پیاده روی 
کم رنگ و پراکنده انجام می گرفت و هرگز به تعطیلی مطلق نگرایید؛ تا این که احمد 
حس��ن البکر، طی کودتایی سرنگون ش��د و رهبری رژیم بعثی عراق را صدام بر عهده 

کربال / رواق حرم حسینی
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گرفت. در این دوره نیز تالش بس��یاری شد تا مانع این مراسم حماسی و معنوی شوند. 
در ش��عبان س��ال 1411ق. که مردم نجف تصمیم گرفتند مراسم نیمه شعبان آن سال را 
در حرم حس��ینی برگزار کنند، به صورت، فردی و جمعی، با پای پیاده به سوی کربال 

به راه افتادند.
از س��وی دیگر، مأموران اطالعات و امنیت عراق، تمام درهای حرم را به روی زائران 
بس��تند؛ تا آنها نتوانند در این ش��ب عزیز، کنار حرم باش��ند و موفق به زیارت ش��وند. 
این برخورد نادرس��ت، اعتراض و خش��م مردم را برانگیخ��ت و موجی از جمعیت که 
در پیش��اپیش آنان جوانان مسلمان و خش��مگین در حرکت بودند، دست به تظاهرات 
خیابانی زدند و بر ضد رژیم بعثی، شعارهای تندی سر دادند. این حرکت، آغاز انتفاضه 
معروف ماه شعبان سال 1411ق. در کربال و نجف و بعضی شهرهای دیگر عراق، مثل 
بصره و ناصریه ش��د. قیام مردم و زائران حس��ینی، کنترل را از دس��ت بعثی ها گرفت و 
چند روز، شهرهای نجف و کربال در تصرف مردم بودند و رژیم بعثی عراق که کامال 
خود راباخته و غافلگیر شده بود، با تمام قوا وارد عمل شد و همزمان به دو شهر نجف 
و کربال حمله کرد و با توپ و تانک، وارد صحن حرم حس��ینی شد و با کشتار هزاران 

نفر، دوباره کنترل اوضاع را به دست گرفت.26
با همه این فش��ارها و قتل عام ها، رژیم بعثی عراق، هرگز نتوانس��ت مانع از مراسم پیاده 
روی ش��ود و هر س��ال که گذشت، بر شعاع و عمق این مراس��م افزوده شد. امروز که 
ش��اهد سرنگونی رژیم صدام هس��تیم و مردم عراق دوران اس��تقالل و آزادی خود را 
تجربه می کند، ش��اهد رشد، ش��کوفایی و بالندگی مراس��م پیاده روی به سوی کربال 
هس��تیم. همان طوری که گفته ش��د این مراسم، اختصاص به ش��هر نجف ندارد؛ بلکه 
زائران از اکثر شهرهای عراق، مثل بغداد، بصره، ناصریه و جاهای دیگر، پیاده به سمت 
کربال حرکت می کنند؛ به طوری که تعداد شرکت کنندگان در این مراسم، امروزه به 

چند میلیون نفر می رسد و این رخداد در تاریخ این سرزمین، کم نظیر می باشد.
در اربعین امسال، یعنی 1430ق. که مصادف با روز دوشنبه 1387/11/28ش. بود، زائران 
حسینی که اغلب آنان با پای پیاده به کربال آمده بودند، نزدیک به ده میلیون نفر بودند و 
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 پینوشت ها:

شمار زیادی از مردم بصره، مسافت ششصد کیلومتری این شهر با کربال را پیاده طی کرده 
بودن��د. جالب این که پذیرایی این جمعیت ده میلیونی، توس��ط مردم عراق، به صورت 
سنتی و در همان چادرهای محلی )مضیف( انجام گرفت؛ این در حالی است که مراسم 

ساالنه حج تمتع در مکه، حداکثر با حضور سه میلیون نفر برگزار می شود.


