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حضور میلیونی زایران اربعین حسیییی
در عتبات مقدسه عراق ،نشانه حیات و بالیدگی
نهضت بزرگ عاشورا و فرصتی بینظیر بیرا
پیروان اهل بیت +جهت تبیین جهانی نهضیت
حسییی میباشد.
پیاده رو زائیران و عشیاق ریاراه در
اربعین از نجف به کربال و خیدمت رسیانی بیه
آنها که هر سال بیا شیور و اشیتیاق بیشیتر
انجام می شود ،خالق صحیه ها بسیار زیبایی
است که در هیچ نقطه از دنیا نمی توان مانیید
آن را یافت.
بیتردید هر مییزان ایین حضیور همیراه بیا
آگاهی و شیاخت همراه باشد میتواند بهرهور
و استفاده از این مائیده عظییا الهیی از سیو
زایران را افزایش دهد و برا رسیدن بیه ایین
مقصود ،اولیین و اساسییتیرین گیام ،آمیوز
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زایران و کارگزاران و اطالعرسا به هیگام در
خصوص این سفر و پیاده رو است.
به همین میظیور سیتاد مرکیز اربعیین بیا
تشکیل کمیته فرهیگی-آموزشی سازوکارها
متعدد را تدبیر و اندیشیده که مجموعه پیش
رو یکی از این اقیدامهاسیت کیه بیه اطیالع
رسییانی و یییادآور نکییات مهییا و اساسییی در
مراسییا پرشییکوه پیییاده رو اربعییین طبییق
تجربیات سال ها گذشته می پردازد و انتظار
میرود با مطالعه و عمل به مفاد آن و نیز آگاه
ساختن سایرین از مطالب آن دستمایها برا
سفر خوب و همراه با معیویت باشد.
راهنمای پیادهروی اربعین

بخش اول:
مقدمات سفر

الف) تهیه گذرنامه و ویزا:
 برا سیفر اربعیین همانیید هیر سیفر
خییارجی دیگییر ،نیازمیییده همییراه داشییتن
پاسییرورت مییی باشیید .از اییین رو ،همییه
مشتاقان این سفر قبل از هر اقیدامی ززم
است نسبت به دریافیت گذرنامیه معتبیر از
مراجع قانونی اقدام کیید.
 طبق مقررات ،بیرا خیروا از کشیور
حتما باید گذرنامیه همیراه داشیته باشیید،
چون در کشیورها دیگیر فقیذ گذرنامیه
مالک شیاسایی افراد است و سایر میدارک
هیچ گونه ارزشی نیدارد .بییابراین قبیل از
سفر نسبت به تهیه گذرنامیه معتبیر اقیدام
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نمایید و در این راستا به نکات ذیل توجیه
فرمایید:
 لطفا تا پییش از رسییدن اییام اربعیین
نسبت به دریافت گذرنامه از طرییق دفیاتر
پلیس  01 +اقدام کیید که در آن زمان بیا
کمبود وقت و ازدحام مواجه نشوید.
 حتما تاریخ اعتبار گذرنامه بررسی شود.
گذرنامه بایید حیداقل چهیار میاه از تیاریخ
خروا اعتبیار داشیته باشید .بیدیهی اسیت
چیانچه اعتبار آن کمتر از این میزان باشد،
فاقد اعتبار شیاخته شیده و از خیروا شیما
جلوگیر خواهد شد .بیابراین بایید نسیبت
به تمدید آن اقدام شود.
 در طییول سییفر ،بیییش از همییه چیییز،
مواظب گذرنامههایتان باشید که در صورت
مفقود شدن آن ،دچار مشکل خواهید شد.
 با توجه به اییکه ممکن است از جمع و
همسفران جدا شوید ،ویزا و گذرنامه و کلیه
راهنمای پیادهروی اربعین
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مدارک و وسایل مورد نیاز هر شخص حتما
همراه خود باشد
 در برخی موارد بعلیت ازدحیام و تعیدد
نفرات در مرزهیا ورود کشیور عیراق،
مهر ورود توسذ متصدیان مرز سیهوا در
گذرنامه زائر درا نمی گردد ،لذا ززم است
هموطیان از ممهور شدن گذرنامه خود بیه
مهر ورود به کشور عراق اطمییان حاصیل
نمایید تا هیگام خیروا بیا مشیکل روبیرو
نگردند.
 بهتر است زائرین محتیرم بیا گذرنامیه
مستقل مسافرت نمایید تا در هیگام حوادث
احتمالی ،مشکالت تفکیک گذرنامه و غیره
پیش نیاید.
 همراه داشتن تصویر شیاسیامه ،کیارت
ملییی و چییید قطعییه عکییس ،درصییورت
مفقودشدن گذرنامه ضرور می باشد.
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به میظور ساماندهی زایران اربعیین ،توصییه
می شود کلیه زایران در سامانه سماح به آدرس
 www.samah.haj.irکه از سو سازمان
حج و زیارت طراحی و اداره می شود ربت نیام
نموده تا در ایجاد نظا و تامین آرامش و امییت
زایران سهیا گردید.
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ب)ویزا
 oداشتن گذرنامه به تیهایی کافی نیست
و باید ویزا گرفته شود .ویزا عبارت است از
مجوز عبور از میرز کیه توسیذ سیفارت و
کیسولگر عراق صیادر میی شیود و لیذا
برا تهیه آن باید از طریق دفیاتر زییارتی
یا سامانه سماح که مربوط به حج و زیارت
می باشد ،اقدام شود.
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 oویییزا برگییه ایسییت کییه در یکییی از
صفحات گذرنامه چسیبانده شیده و مهیر و
امضا می شود.
 oمعموز ویزاها با اعتبار سه ماهه صادر
مییشییود(یعیی از زمیان صییدور ،سیه مییاه
فرصت دارد به کشور عیراق سیفر کیید و
فقذ یکبار از آن میشود استفاده کرد.
 oزائر که با ویزا صادر شده از میرز
عبور میکید حداکثر یک ماه مییتوانید در
عیییراق بمانییید و بعییید از آن اقامیییت و
غیرقانونی محسوب شده و در صورت عدم
تمدید بازداشت خواهد شد.

ج) مجوز خروج

 مجوز خروا مخصوص افراد اسیت
که بیابه دزیلیی حتیی بیا داشیتن وییزا و
گذرنامه ،نمی توانید از کشور خارا شیوند.
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برخی از افراد که به این مجوز نیاز دارند
عبارتید از:
 سربازان وظیفه و کسانی که در سینمشمولیت قرار دارند که حتما بایید مجیوز
ززم را از سازمان نظام وظیفه بگیرند
 نظامیان طالب حوزه علمیه دانشجویانی که خدمت نظام وظیفیهانجام نداده اند
 کسانی که کارت پایان خدمت ندارندیا در زمره مشمولین قرار دارند.
 کسانی که به دزیلی ممیوع الخرواهستید .مانید کسانی که بیدهکار هیا
مالیاتی دارند .لذا ززم است نسبت به رفع
میع خروا از کشور از طریق مراجع قانونی
قبل از سفر اقدام شود.
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د) انتخاب گروه و همسفران
 توصیه می شیود بیه صیورت گروهیی
اقدام بیه سیفر نماییید و از تیردد انفیراد
خوددار کیید.
 بهتییرین گزییییه ،ربییت نییام در سییامانه
سماح سازمان حج و زیارت می باشد.
 در صورتی که موفق به این کار نشدید،
همسفرانی را انتخیاب کییید کیه در تمیام
مسیر و مشکالت همراه شما باشید.
 توصیه میشود از همراا ررادز زنر ز
کودک ز و افااد س لخورد و ریم ر خودداری

کنید ،چون با توجه به نبود زیرساخت ها
ززم و امکانات نامیاسب و ازدحام جمعیت،
باعث زحمت و مشقت زیاد ایشیان خواهید
شد.
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ه ) تعی یم م ک ا اان و ارام
صورت اماان

در

و :مقدمات معنوی فر
سفر زییارتی بیه وییسه سیفر آسیمانی عتبیه
مقدسه حسییی و عتبیات عالییات در عیراق از
سرمایهها و توشهها ارزشیمید هیر میومن و
پیرو اهل بیت (ع و از آرزوها ایشیان میی-
باشد .به ویسه سفر برا زیارت اربعین حسییی
که در متون اسالمی از آن به عییوان نشیانه و
عالمت مومن برشمرده شیده و بیر انجیام آن
توصیه شده است .لذا ززم است همیه امیور و
مباد و مراحل سفر با شیور و شیوق وصیف-
ناپییذیر بییه درسییتی و مطییابق آمییوزههییا
اسالمی انجام گیرد .در زیر بیه برخیی از ایین
آداب اشاره می شود:
 حاللیت طلبیدن از دوسیتان و اقیوام و
نزدیکان و همکاران تا با رضایت و دعیا
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خیر ایشان سفر با خیر و برکت در پییش
داشته باشیا.
 وصیت کردن تا با فیرا بیال از ادا
حقوق مردم و خداوند سبحان بیرا قیرب
به حق تعالی سفر نماییا.
 تدارک توشه و اسباب مورد نییاز بیرا
خود و تیدارک توشیه و لیوازم میورد نییاز
خانواده (برا افراد که کسانی را تحت
تکفل دارند
در خصییوص لییوازم و اسییباب اییین سییفر در
بخشهیا بعید ایین نوشیته توضییه داده
خواهد شد.
 انتخییاب هییاسییفر شایسییته و وداع و
خداحافظی با نزدیکان و دوستان.
 قصد قربت و نیت زیارت
بیتردید براساس آموزهها اسالمی ،پادا
و بهره آدمی از اعمیال و میاسیک بیه نییت او
وابسته است " انما ازعمال بالییات" این سفر
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معیو و پرشور و شوق نیز بر همین اسیاس و
تعالیا استوار اسیت .از ایین رو شایسیته اسیت
هیگام خروا و عزم بر سیفر ،قصید تقیرب بیه
حق تعالی و زیارت مرقدها نورانی حضیرات
معصومین (ع به وییسه حضیرت سیدالشیهدا و
اصحاب باوفا آن حضرت را مورد توجه قیرار
دهیا .اگر این انگییزه و محیرک بیرا سیفر
باشد ،همه حرکات و رفتار و تعاملهیا رنیو و
بو حسییی خواهد گرفت .
 عالوه بر معیوییت ،توجیه بیه مقصید در
طول سفر نیز باید در رفتیار و حرکیت
زائر حاکا باشد.
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ز) ارالم و لوازم مورد نیاز
آگاهی از آنچیه در سیفر و مخصوصیا ییک
پیاده رو چید روزه بیش از همیه میورد نییاز
است ،می تواند راهگشا باشد .معمیوز وسیایل
عمومی همچون لباس اضیافه ،لبیاس گیرم ،و
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وسایل شخصی که مربوط به طول سفر اسیت
را چون با سفرها دیگر شیما تفیاوت زییاد
نمیکید همراه می بریید ،امیا بیرا سیه روز
پیاده رو وسایلی نیاز است که در زیر به آنها
اشاره میشود.
 .1کوله پشتی:
در این سفر شما ییک کولیه پشیتی سیبک
حاو دو سر وسایل(برا کل سفر – بیرا
پیاده رو همراه داشته باشید.
راحت ترین نیوع بیار جهیت حمیل در ایین
مسافت کوله هایی است که کامل رو دو
قرار می گیرد.
 .2مواد غذایی:
در طول مسیر نجف به کربال میواد غیذایی
به مقدار کافی توسذ موکبها تهیه شیده و بیه
صیورت رایگیان در اختییار شیما قیرار خواهید
گرفت ولی بهتر است حتما مقدار مواد مغذ
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خشکبار مانیید خرمیا ،بیادام ،انجییرو  ...و آب
همراه داشته باشید.
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 .3لباس مناسب
برا جلوگیر از سیرما خیوردگی لباسهیا
میاسییب بییه همییراه داشییته باشییید :جییوراب،
دستکش،کاله ،پوشش گو  ،کاپشنسبک و...
معموزً صبه اول وقت موقع حرکیت  ،هیوا
سرد است و به تدریج ،گرم میشود .بهتر است
به جا کاپشن و پالتوها بزرگ و دست و پا
گیر ،از دو سه تا لباس متوسذ و ییک کاپشین
سبک استفاده کیید تا در موقع حرکت هر چیه
گرمتر شُدید ،یکی یکی لباسها را کا کیید.
 .4کیسه خواب
یکی از بهترین لوازمی که می تیوان همیراه
برد و برا خواب از آن استفاده کیرد حتیی در
کربال که ممکین اسیت جیا میاسیبی بیرا
اسکان و اقامت پیدا نکیید ،کیسه خواب است.
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توصیه می شود از کیسه خوابی که نظامی هیا
استفاده میکیید تهیه کیید که دارا حجا کا
و کارآیی میاسب است.
 .5کفش مناسب
کفش میاسب به عیوان یکی از لوازم اساسی
پیییاده رو محسییوب میشییود .ویسگییی یییک
کفش میاسب برا پیاده رو نیه در قیمیت و
نه در شکل و شمایل آن است .کفش عالوه بر
سبک بودن و برخوردار از یک کفی میاسب،
نباید بسیار بزرگ باشد به نحو که پیا در آن
کامال رها باشد و به گونه ا کوچک نباشد که
پا در آن تحت فشار قرار گیرد.
کفشها نو و بید را نروشید .بهتر اسیت
یک کفش میاسب و آزاد بروشیید .ایین میورد
مها است .چون در طیول مسییر دائمیا بیرا
استراحت در موکبها ناچار به در آوردن کفش
از پا هستید.
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کفش هایی کیه از پارچیه هیا گیورتکس
ساخته شدهاند و تختشان آنتیشیوک و ضیربه
گیر دارد و الیاف نانو نقیره دارنید خیلیی بهتیر
است .این کفشها مانع عرق کیردن میشیود و
اگر ها عرق کید ،آن را به بیرون میدهد و پا
خشک می ماند.
با این حال اگر امکان تهیه چیین کفشیهایی را
ندارید ،بهتر است از کفشها تازه خریده و نو در
این مسیر استفاده نکیید .کفشها کتانی معمولی
ها علییرغا آنکیه راحیتتر بیه نظیر میرسیید
بهترین گزییه نیستید .بهتر است از کفش چرمییه
که مدتی استفاده شده و نیه خیلیی گشیاد و نیه
خیلی چسبان است برا ایین مسییر ا سیتفاده
کیید.
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 .6پتو ،ملحفه ،روانداز ،بالش
با توجه به محدودیت پتو و وسایل استراحت،
در حد امکان پتیو سیبک و بیالش کوچیک
همراه خود ببرید.

راهنمای پیادهروی اربعین 10 
سعی کیید پتوها بزرگ و حجیا و سیگین
با خودتان نیاوریید تیا اذییت نشیوید .بهتیرین
گزییه پتوها سبک سفر است تا در صورت
لیییزوم از آن بیییرا گرمیییایش خیییود بهیییره
بگیرید(.البته بیا همیراه داشیتن کیسیه خیواب
میاسب ،از پتو بی نیاز خواهید بود
حتماً یکیی دو تیا ملحفیه سیبک تمییز بیا
خودتان بیاورید.
 .7چفیه:
چفیهها برا پوشاندن سر و گردن ،خشک
کردن دست و صورت و انداختن رو بالشها
خواب و خیلی موارد دیگر کاربرد دارند.
 .8حوله
 .9ماسک یک بار مصرف
 .11دارو
در طول مسیر ایسیتگاهها امیداد تعبییه
شده که اگر مشکلی برا کسی پیش آمید بیا
مراجعه به این ایستگاه ها از خیدمات پزشیکی
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بهره مید شود .همچیین در طول مسیر ،هیالل
احمر ایران نیز ایستگاههایی دارد که به زائرین
خدمات می دهد.
با این وجود به همراه داشیتن برخیی اقیالم
دارویی از قبیل قیرص سیرماخوردگی ،قیرص
ضدحساسیت (آنتی هیستامین  ،و داروها ضد
التهاب پوستی (عرق سوز از قبیل پودر تالک،
کرم کازنیدوز ،هییدروکورتیزون جلید و ییا
ویتامین  ADمیتواند مفید باشد .ضمن اییکه
در صورت داشتن بیمار خاص ،دارو خود را
باید به همراه داشته باشید.کرم میاسیب بیرا
تاول و عرق سوز به همراه داشته باشید .البتیه
اگر میدانید دچار میشوید.
راهنمای پیادهروی اربعین

 .11دستمال کاغذی ،دستمال مرطوب
دستمال مرطوب ،گزییه بسیار بسیار مهمیی
است .همین طور پد الکلی .دسیتمال مرطیوب
خیلی سریع می تواند سر و صیورتتان را تمییز
کید و بو عرق بدنتان را بگیرد .و پید الکلیی

راهنمای پیادهروی اربعین 11 
ها برا موارد که احتیاا بیه ضید عفیونی
سریع دارید مثل شیر آب ،دستشیویی ،قاشیق،
چاقو و  ...خیلی اهمیت دارد و میتوانید خیلیی
سریع کارتان را راه بییدازد.
 .12لیوان شخصی کوچک دسته دار ،قاشق و
چنگال و یک چاقو.
 .13خمیردندان کوچک سفری
 .14صابون کوچک ،یا مایع صابون و شامپوی
کوچک هتلی،
 .15مهر و جانمقاز کوچقک ،منتخقب مفقاحی
الجنان

شییما میتوانییید یییک قییرآن ،دعییا و زیییارت
جیبی به همراه داشته باشید .البته بهتیر اسیت
اینها را همیراه بیا میداحی میورد عالقیه ،در
موبایل خود ها داشته باشید تیا درحیال پییاده
رو گو فرا داده یا بخوانید.
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 .15خودکار روان و کاغذ یا دفترچه یادداشق
کوچک

برا نوت بیردار از اتفاقیاتی کیه فیراوان
است و دیگر تکرار نمی شود و به احتمال زیاد
فراموششان می کیید ،همیراه داشیتن خودکیار
روان و کاغذ و دفترچیه یادداشیت کوچیک ،از
ضروریات است.
 .16خشکبار

مقدار خشکبار به ویسه مویز و کشیمش و
مغزیجات به همراه داشیته باشیید تیا در حیین
پیاده رو به ویسه در هوا نسبتاً سرد شب ها
انرژ ززم را برا حرکت شما تأمین نماید.
 .17چتر و بارانی
به دلیل احتمال بار باران و جهت مصون
ماندن از وز باد سرد ،به همراه داشتن چتر و
بارانی میاسیب و ییا حتیی پانچوهیا یکبیار

راهنمای پیادهروی اربعین 11 
مصرف ارزان قیمت (مخصیوص کوهییورد
می تواند مفید باشد.
 .18عینک آفتابی
برا جلوگیر از آفتاب سیوختگی چشیا و
پوست صورت ،بهتر است عییک آفتابی میاسب
و کییاله نقییاب دار بییه همییراه داشییته باشییید..
همچیین در صورت اسیتفاده از عیییک طبیی،
بهتر است یک عدد اضافه نییز همیراه داشیته
باشید.
 .19گوشی حلفن مناسب ،شارژر و سقیم
کارت
 آنتن دهی تلفن همیراه درعیراق کیفییت
میاسبی ندارد و این مشکل در ایام اربعین و
بییهویسه در کییربال و شییعاع اطییراف حییرمین
شییریفین بییه سییبب حجییا بییاز کییاربران
تشدید میشود ،بیابراین توصییه میشیود از
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سیاکارتها اعتبار عراق که البتیه آنهیا
ها دچار قطعی خواهید شد ،استفاده کیید..
 برا خرید سیا کارتها عراقیی ،در
کشور عراق اقدام کیید که امکان امتحیان
سالا و معتبر بودن سیا کارت وجود داشته
باشد .در صورتی که بیا به هر دلیل استفاده
از سیاکارت ایرانی برا شما اولوییت دارد
حتی ازمکیان از سییاکارتها اعتبیار
استفاده کیید .این نکته را فرامیو نکییید
کییه در سیییاکارتها ایرانییی اعییا از
اعتبار و دائمی وقتیی از اییران بیا شیما
تماس می گیرند ،با تعرفه مشخصی بیرا
شما ها هزییه دارد.
 در مسیر پیاده رو بیرق و در بعضیی
مواکب انواع شارژرها ها موجود است امیا
ترجیحا گوشی خود را قبل از حرکت شیارژ
کیید و نیز شارژر و باطر اضافی به همراه
داشته باشید.
راهنمای پیادهروی اربعین

راهنمای پیادهروی اربعین 11 
 به سبب وضعیت امییتیی عیراق هیر از
گاهی ممکن است خبر انفجیار ییا میوارد
مشابه را از زبان جمعییت بشییوید ،مهیا
نیست که این حادره در کدام شیهر ییا در
چه ناحیه ا اتفاق افتاده اسیت خیانواده
شما در ایران نگران خواهید شد ،بییابراین
در این موارد برا رفع نگرانی خانواده بیا
ایران تماس بگیرید.
 دسترسی به اییترنت در عراق و در ایام
اربعین دشوار ها خاص خود را دارد،
برنامهریز را با در نظر داشتن این مسئله
انجام دهید .ذهیییت پیدر ،میادر و هیر آن
کس که ممکن است نگران شیما باشید را
نسبت به احتمیال سیخت بیودن برقیرار
ارتبییاط و تمییاس تلفیییی توجیییه کیییید تییا
مسائلی مانید در دسترس نبودن تلفن شما
برا ایشان غیرمیتظره و موجیب نگرانیی
نباشد.
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 .21پول
حتما مقیدار میاسیبی دیییار عراقیی و رییال
ایرانی همیراه داشیته باشیید .چیون در مسییر
برگشت و ییا در جاهیا دیگیر غییر از مسییر
نجف به کیربال بیرا دریافیت خیدمات نییاز
خواهید داشت.

بخش دوم:
شروع سفر

از خانه تا مرز
بهترین زمان برا شروع سفر یک

هفته مانده به اربعین می باشد .توجه داشته
باشید که هرچه به روز اربعین نزدیک تر می
شویا ،ازدحام جمعیت در پایانه ها مرز و
در مسیرها بیشتر خواهد شد (بالتبع ارائه
خدمات کاهش یافته و با مشکالت بیشتر
همراه خواهد بود.
از طرفی برا پیدا کیردن محیل اسیکان و
اقامییت در شییهرها نجییف و کییربال هییا بییا
مشکالت جد روبیرو خواهیید شید .بییابراین
توصیه میشود شروع حرکت را به روزها آخر
نییدازید.
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 با توجه به تعبییه پارکیییو عمیومی
توسییذ سییازمان هییا و ارگانهییا در
شهرها مرز  ،می توانید از وسیله
نقلیه شخصیی اسیتفاده نمیوده و در
محیل هییا مشیخص شییده پییارک
نمییوده و پییس از برگشییت بییدون
دغدغه ،به وطن خود عزیمت نمایید.
 با توجه به کمبیود محیل اسیکان در
پایانه ها میرز  ،طیور حرکیت
کیید که صبه زود در پایانه باشید تیا
نیاز به اقامت در پایانه نداشته باشید.
 با توجه به اییکه در زمان اربعین تمام
شهرهایی که در مسیر مرز قرار دارد
آماده اسکان ،پذیرایی و ارائه خدمات
به زائیران میی باشیید ،سیعی کییید
جهت اقامت و اسکان از شهرها در
مسیر مرز مانیید کرمانشیاه ،اییالم و
آبادان استفاده کیید.
راهنمای پیادهروی اربعین

راهنمای پیادهروی اربعین 10 
 قبل از حرکت به سیو میرز ،از بیاز
بودن پایانه مرز و امکان خیروا از
مرز مربوطیه مطمیئن شیوید .چیون
ممکن است فقذ برخی از پایانه هیا
در زمان اربعین فعال باشید.

پایانه های مرزی:
 معموز سه پایانه مرز در شیهرها
مهران ،شلمچه و چزابیه در اییام اربعیین
پذیرا زایران می باشد.
 با توجه به احتمال خطیر برخیورد بیا
مین ها زمان جیو ،در هیگام تردد بیه
پایانه ها ،فقذ از راه هیا اصیلی کیه در
نظر گرفته شده عبور کیید و ازگیذر از راه
ها فرعی وناشیاخته پرهیز نمایید.
 با تمام تمهیدات و تال هیایی کیه
توسذ ستادها و ارگیان هیا مختلیف در
کل کشور جهت ارائه تسهیالت به زائران
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اربعین انجیام میی شیود ،ولیی بیه دلییل
ازدحام بیش از حد ،همچیان مشیکالت و
کاستیهیایی وجیود دارد .لیذا خواهشیمید
است نسبت به موارد ذیل دقت فرمایید:
 توصیه اکید می شود از همراه بیردن
بانوان ،کودکان و افراد ناتوان و کهیسیال
خوددار فرمایید.
 گذرنامه و ویزا و مراحیل خروجیی را
به موقع و با کمال نظا انجام دهید.
 بییا مییاموران و کارکیییان همکییار
فرمایید تا زودتر کارها انجام شود.
 امکانات پایانه ها میرز عیراق از
قبیل توالت ،دستشویی و  ...محدود است،
لذا پیشیهاد می شود قبل از عبیور از میرز
ایران ،تدبیر نمایید.
 احتمال معطلی زیاد در مرحله عبور از
مرز ،اعا از خاک ایران یا عراق(در مرحله
رفت یا برگشت وجیود دارد .لیذا نظیا و
راهنمای پیادهروی اربعین

راهنمای پیادهروی اربعین 11 
ترتیب را حفظ نموده و با صیبر و حوصیله
برخورد نمایید.
 احتمییال معطلییی بییرا گذرانییدن
تشریفات گمرکی و کیترل گذرنامه در مرز
وجود دارد ،لذا حفظ آرامش وعدم درگیر
مورد انتظار است.
 از آنجایی که ورود غیرمجاز به خاک
عراق ،مجازات سیگین و حیبس طیوزنی
مدت ( 1تا  01سال را به دنبال دارد ،لیذا
افراد به هیچ عیوان نباید به امیید زییارت
عتبات عالیات به صورت غییر مجیاز وارد
خاک عراق شوند ،شایان ذکر است که در
صورت ورود غیرمجاز ،هیچ گونه تخفیفی
از سو مقامیات قضیائی عیراق در ایین
زمییه اعمال نخواهد شد.
 بعد از ورود به خاک عیراق ،معمیوز
وسایل نقلیه برا حمل افیراد بیه سیمت
نجف توسذ عراقی ها در مرز مستقر میی
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باشد که البته بعضی رایگیان و بعضیی بیا
دریافت اجرت می باشد.
 گاهی به علت ازدحام جمعییت هییچ
وسیله نقلیه ا وجیود نیدارد و مجبوریید
پیاده بروید و یا میتظیر بمانیید تیا وسییله
نقلیه برسد که البته به علت نبود امکانیات
در پایانه عراق ،جا میاسبی برا توقیف
و ماندن نیست.
راهنمای پیادهروی اربعین

نجف ارشف
 بعد از ورود به نجف اشرف ،در اولیین
فرصت به دنبال جایی بیرا اسیتراحت و
اسکان باشید .معمیوز در ایین اییام تمیام
هتلها و زائرسراها مملو از جمعیت می باشد
و بسیار از مردم عراق در خانه ها خود
پذیرا زائران می باشید.

راهنمای پیادهروی اربعین 11 
 با هماهیگی ها صورت گرفته توسذ
ستاد مرکیز اربعیین و نهادهیا و تشیکل
ها مردمی و دولتی ایران ،صحن حضرت
فاطمییه زهییرا در کیییار حییرم مطهییر امییام
علی(ع و همچیین برخیی حسییییه هیا و
مدارس برا اسکان زائران در نظر گرفتیه
شده که می توانید به آنجا مراجعه نمایید.
 بیرا اطیالع از محیل هیا اسیکان
زائران ،می توانید به چادرها و پایگاه هیا
اطالع رسانی که در نقیاط مختلیف تعبییه
شده است مراجعه نمایید.
 هیگییام مراجعییه بییه مسییجد کوفییه و
سهله ،جهت انجام اعمیال ،میی توانیید از
راهیمایی روحانیونی که به همین میظور در
آنجا مستقر شده اند ،کمک بگیرید.
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توص یه ه ای بزم رای مس یر نج ف ت ا
کر ال
شهرها زیارتی کربال و نجف در طول چید
سال گذشیته از لحیاا امکانیات رفیاهی رشید
بسیار خوبی داشتهاند امیا تیا نقطیه اییدهآل و
مطلوبی که بتواند پاسخگو پذیرایی از حیدود
بیست میلیون زائر اربعین حسییی باشد فاصیله
زیاد دارد .در متن ذیل نکاتی بییان میشیود
که با رعایت آنها میتوان بهره بهتر از حالو
هوا اربعین حسییی در طول مسیر و حیال و
هوا شهرها نجف و کربال برد.

مسیر:
میزان مسافت از حرم امام علی(ع تیا حیرم
حضرت ابوالفضل(ع  :حدود 81کیلومتر
تعداد ستون ها از ابتدا بزرگیراه نجیف بیه
کربال (میدان روره العشرین تیا حیرم حضیرت
اباالفضل  0411 :ستون

راهنمای پیادهروی اربعین 11 
زمیییان ززم بیییرا پییییاده رو  11 :تیییا
 11ساعت
زمان تخمییی سفر پیاده  1 :تا  1روز
 مراسا آغاز پیاده رو جمعی زایران ایرانی 1
روز قبییل از اربعییین از کیییار پییل «رییوره
العشرین» در نجف اشرف همراه بیا اجیرا
برنامه ها متیوع صورت می گیرد.
 از درب ساعت (باب الساعه حرم حضرت علی
( علیه السالم خیارا شیده و پییاده رو را
مستقیا از کیار خیابان امیام زیین العابیدین
(علیییه السییالم یییا خیابییان امییام جعفییر
صادق (علییه السیالم شیروع کییید .ایین
مسیرها را مستقیا بروید تا به بزرگراه کربال
برسید .به سمت چپ رفته ،جایی که هزاران
نفر بصورت پیاده به سیمت کیربال در حیال
حرکت هستید .به آنها ملحق شوید.
 حرکت پیوسته و میظا با سرعت نسبتا رابیت
ارر زیاد در کیا شیدن خسیتگی مسییر و
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جلیوگیر از بییروز گرفتگییی عضییالت دارد،
پس برنامه میظمی برا مسیر و مکانها
توقییف و تجدییید قییوا داشییته باشییید .یییک
استراحت چید دقیقیها بیه فاصیله هیر 11
عمود بسیار میاسب است.
 شروع حرکت به ویسه بیرا روز دوم قبیل از
اذان صبه میاسب است .در این زمان مسییر
دارا ازدحام کمتر بوده و از هوا میاسب
صبه می توانید استفاده بهتر داشته باشید.
به سبب کثرت جمعیت در مسییر پییادهرو
احتمال گا کردن همراهان وجیود دارد ،لیذا
برا حل این مشکل از قبل ،محل توقفها
(شماره میلیه و عمیود میورد نظیر را بیرا
یافتن همراهان و نیز محل استراحت اصیلی
را برا نماز ،ناهار و شام تعیین کیید.
 از ابتدا خروجی شهر نجف تا ابتدا شیارع
العباس در کربال ،عمودها یا همان تیرکها
برق که بیه فاصیله  11متیر از هیا قیرار
راهنمای پیادهروی اربعین
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دارند ،شماره گذار شدهاند .این عمودهیا و
این شمارهها بهترین وسیله است تا بیا هیا
قرار بگذارید و یکدیگر را پیدا کیید .جمعیت
در این مسیر بسیار بسیار زیاد است و ممکن
است کسی به دلییل خسیتگی ،ییا نوشییدن
چا یا دزیل دیگر ،از همراهی با دوستانش
باز بماند.
 میلهها با شمارهها رُند مثل مضارب 011
( 111 ،111و  ...را بییرا توقییف انتخییاب
نکیید ،چون اکثر افراد در ایین میلیهها قیرار
میگذارند و معموز تراکا جمعییت در آنهیا
بازست .عمود  0111شلو ترین عمود است.
در مسیییر پیییاده رو سییعی کیییید در قالییب
گروهها  1تا  1نفره باشیید تیا در صیورت
بروز مشکل به ها کمک کیید البتیه توجیه
داشته باشید که بیشتر شدن جمعیت گیروه،
مشکالت خاص را خیود را دارد و باعیث
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سختتر شدن همیاهیگی و کیید آهییو
حرکت شما میشود.
 تمامی طیول مسییر از ابتیدا تیا انتهیا آن،
تقریباً به وسیله چادر ها یا سیازه هیایی
تقسیا بید شده است که هیئیات هیایی از
عراق یا کشورها دیگر مسئولیت این چادر
ها را بر عهده دارند! البته قریب به اتفاق این
هیئت ها قبیله ها عراقی هسیتید .عراقیی
ها به هیئت ،موکب می گویید.
 خدماتی که در این موکب ها داده می شیود
شامل موارد زیر است:
 انواع پذیرایی صبحانه  /ناهار  /شام.
طبیعتاً در این حالت حق انتخاب با شماست
که از کدام چادر چه چیز را بیرا ناهیار ییا
شام انتخاب می کیید! مثالً ممکن است جایی
به اصرار شما را دعوت به قیمه نجفیی کیید و
چادر دیگر آب گوشت پخته باشد یا حتی در
ایستگاهی برا صرف ساندویچ فالفل توقیف
راهنمای پیادهروی اربعین
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کیید! حتی تیور ها در کیار راه یافت می شیود
و همانجا مشغول پخت نان هستید! انواع طعام
از ماهی تا انیواع سیاندویچ و خورشیت را میی
توانید در طول مسیر میل بفرمایید! عیالوه بیر
رایگان بودن ،اصرار صاحب طعام و التماس او
برا خوردن حتی یک لقمیه از طعیامش هیر
انسانی را میقلب می کید! ولی توصیه می شود
کثرت و تیوع غذاها سبب اسیراف و پرخیور
نشود و با توجه به حضور انبیوه جمعییت ،ززم
است نهایت قیاعت مراعات شود.
 انواع میوه.
معموزً میوه ها را در وسذ راه پییاده رو
به اصرار و اجبار به دستتان می دهید!
 انواع شیرییی جات.
خرما و شیرییی ها محلی عراق به وفور
در طول مسیر دیده می شود.
 انواع نوشیدنی.
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چیز که شاید در تمام مسیر بیه صیورت
یکیواخت پراکیده شده اسیت چیا شیکر
معروف عراقی هاست! که در استکان ها
کمر باریک زائران را برا رفع خسیتگی و
عطش به سو خود می خواند! عیالوه بیر
چایی قهوه تلخ و آب معدنی ها در طیول
مسیر توزیع می گردد.
در چیدکیلومتر انتهایی نزدیک به کربال در
مسیییر راهریمییایی بییه دلیییل فقییدان وکییاهش
چشمگیر موکب ها ،ممکن است با کمبیود آب
آشامیدنی مواجه شوید ،لیذا توصییه میی شیود
مقدار آب برا پاییان مسییر همیراه داشیته
باشید.
 محل خواب و استراحت!
بعضی از موکب ها طور شرایذ موکب را
طراحی کرده اند که محیل اسیتراحت زائیرین
باشد .در این موکب هیا پتیو و بیالش و سیایر
ملزومییات یافییت مییی شییود و معمییوزً در هییر
راهنمای پیادهروی اربعین
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ساعتی عیده ا در ایین موکیب هیا مشیغول
استراحت هستید.
 موکب ها وایستگاه ها فرهیگی.
در این ایستگاه ها بسته ها فرهیگیی از
فایل ها میداحی تیا پوسیتر و مطالیب و
بروشور ها فرهیگیی توزییع میی شیود.
همچیین اقامه نمیاز جماعیت و در برخیی
مانید موکب شباب الخمییی در عمود 181
و یا موکب ها شهردار تهیران مراسیا
عزادار برگزار می شود.
 خدمات متفرقه!
برخی از موکب ها دست به نو آور زدند
و خدماتی به میردم ارائیه میی کییید کیه
ممکین اسییت میورد نیازشییان باشید مییثالً
موکب هیایی هسیتید کیه خییاط در آنهیا
نشسته و با نیخ و سیوزن و چیری خییاطی
آماده است تا مشکل لباس یا کیف دسیتی
شما را برطرف کید! در برخیی موکیب هیا
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کفا نشسته! در موکب هیایی برخیی بیا
تلفیی در دست اصرار می کیید که از تلفن
آنها استفاده کیی و با هرجا دنیا که می-
خواهی تماس بگیر !
 در طول مسیر موکب هایی هستید که
در کیار جاده پیل ها 01تیایی ییا 11تیایی
برق گذاشته اند و زائرین دستگاهها برقیی
خود را در این پیل برا شارژ و اسیتفاده زده
اند.
 معموزً بعید از سیاعت  9شیب مسییر
پیاده رو خلوت تر می شود و اکثیر موکیب
داران تا اذان صبه استراحت می کیید ،اما در
این میان کا نیستید موکب دارانی که شب را
ها متیاسب با سرما شب خدماتی ارائه می
کیید که زائرین شیب رو را کمیک کیید .بیه
عیوان مثال چایی و شیر دا و حتیی هدبیید!
برا جلوگیر از سرما شب در طول شب
توزیع می شود و عده ا هستید که تیرجیه
راهنمای پیادهروی اربعین
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می دهید تا اذان صبه پیاده رو کرده و بعد
از طلوع آفتاب بخوابید.
 با توجه به کثرت جمعیتی کیه در ایین
مسیر تردد میکیید سطه بهداشیت وضیعیت
چیییدان میاسییبی نییدارد و سییرویس هییا
بهداشتی (حمام و توالت خیلیی تمییز نمیی
باشید .توصیه می شود در کوله همراهتان
یک صابون داشته باشید.
 برا تجدید وضو در بیین راه قبیل از
نزدیک شدن به اوقات شرعی اقدام کییید تیا
با ازدحام ،اتالف زمان و تأخیر در اقامه نمیاز
اول وقت مواجه نشوید.
 با توجه با اییکه در عراق و به ویسه در
شهر کربال خیابانها و میادین بعضیا اسیامی
میظا و مشخصی ندارند و خیلی از آنها تیابلو
ندارند ،سعی کیید قبل از شروع پییادهرو از
نجف ،عالوه بر یادداشت آدرس محل اسکان
کربال ،تصویر کروکی محیل اسیکان را هیا
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داشته باشید ،وگرنیه در بیدو ورود بیه کیربال
بییرا پیییدا کییردن آدرس دچییار مشییکالت
فراوانی خواهید شد.
 مواکب از اواخر عصر شروع بیه توزییع
شام می کیید و با نزدیک شیدن بیه غیروب
آفتاب از حجا افراد در مسیر کا شده و افراد
برا شام و استراحت شب ،در مواکب توقیف
میکیید بیابراین در صورت ادامه پییاده رو
بعد از غروب ،با مشیکل پییدا کیردن محیل
اقامت برا استراحت مواجه خواهید شید ییا
حداقل در مواکب مسیقف نمیتوانیید جیایی
پیدا کیید .پس قبل از غیروب آفتیاب ،پییاده
رو را قطع و وارد موکب ها شوید.
 با توجه به اییکه در شهر کربال حمیام
با آب گرم غیر از اماکیی مثل هتلها کمیاب
اسییت توصیییه میشییود اسییتحمام را قبییل از
حرکت و در شهر نجیف انجیام دهیید البتیه
بعضی از مواکب مسییر نجیف -کیربال هیا
راهنمای پیادهروی اربعین
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حمام دارند و در صورت نیاز می توانید از آنها
استفاده کیید.
 نیاز نیست نگران بیه پاییان رسیاندن
مسیر باشید .در هر جایی تصور کردیید
که دیگر توانیایی ادامیه دادن مسییر را
ندارید می توانید از دهها ون ،ماشیین و
یا اتوبوسهیایی کیه در مسییر هسیتید
برا رسیدن به کربال استفاده کیید.
 از اییکه نام و آدرس هتل و یا حسیییه
محییل سییکونت خودتییان در کییربال را
میدانید اطمییان حاصل کیید.
اگییر مییی خواهییید تمییاس

تلفیی داشته باشید بهتر است ایین کیار را
قبل از طلوع آفتاب انجام دهیید بیه ایین
خاطر که احتمازً به دلیل ترافییک بیاز
شییبکه در طییول روز بییا مشییکل بییر مییی
خورید.
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 یک مفاتیه که اعمال زیارتی نجف
و کوفه و کربال را داشته باشد یا کتابهیا
مخصوص زیارتی(مثل کتب نشر مشعر یا
ره پویییه زیییارت کییه محصییول کمیتییه
فرهیگی – آموزشیی اربعیین اسیت و بیه
صورت رایگان در مرزهیا خروجیی و در
مسیر توزیع می شود همراه داشته باشید.
به مفاتیه نصیب شیده رو گوشییهایتان
اعتماد نکیید چون ممکن است به خیاطر
اتمام شارژ یا مسائل دیگر نتوانیید از آنهیا
استفاده کیید.
 اگر از بخش کیاره و غییر آسیفالت
جاده حرکت کیید که بسیار کمتیر خسیته
میشییوید و پاهایتییان هییا کمتییر اذیییت
میشود .حتی اگیر بیا کفیش ییا دمریایی
هستید هیا سیعی کییید از مسییر خیاکی
کیاره و نه آسفالت حرکت کیید تا خستگی
کمتر به سراغتان بیاید.
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در طول زمان پیاده رو دو یا سیه روزه بیه
سمت کربال به دو نوع محل اسکان نیاز دارید:
 -0اسکان موقت برا اسیتراحت ،تجدیید
وضو و اقامه نماز که معموز هیگیام ظهیر
خواهد بود و با توجه به تعداد زییاد موکیب
ها ،مشکلی نخواهید داشت و در هر کیدام
از آنها می توانید استراحت کیید.
 -1اسکان شبانه  ،برا کسانی کیه شیب
پیییاده رو نمییی کیییید و اسییتراحت مییی
نمایید .که نکیاتی در ایین خصیوص بایید
مدنظر داشته باشید:
 با توجه به سرما شب ،سعی کیییدبییه جییا چییادر در موکییب هییایی کییه
ساختمان دارند و گرم تیر هسیتید اتیراق
کیید.
با توجه به اییکه در موکب ها از کشیورها و
فرهیو ها مختلف گرد ها میی آییید ززم
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است شیئونات اخالقیی و فرهیگیی ایرانیی را
حفظ کیید.
از شوخی و ایجاد سروصدا پرهیز نمایید.
با توجه به ضیرورت اسیتراحت بیرا پییاده
رو در روز بعد حال کسیانی را کیه مشیغول
استراحت هستید مراعات کییید و سیعی کییید
زودتر بخوابید تا صبه ها زودتر حرکت کیید.
یکی از مسائل مها در ایین سیفر تعیاون و
کمک به یکدیگر است .در موکب هیا بیا هیا
همکار داشته باشید و بدانید کیه زائیر ،زائیر
است و فارس و عرب و عجا ندارد.
از گرفتن جا بیش از حد نیاز و جا ندادن بیه
دیگران بررهیزید.
« مدییه فاضله» و «جامعیه اسیالمی»
را در این مسیر ،بعییه مشاهده میی کییید.
این مسیر ،سراسر مهربیانی ،عاطفیه ،جیود
وسخاوت ،معیویت ،تعاون و همه صیفتها و
راهنمای پیادهروی اربعین
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ویسگیها یک جامعه خوب را با خیود بیه
همراه دارد .
آداب و اخالق
 کسانی که میخواهید بیه امیام حسیین
علیه السالم خدمت کیید باید یادشان باشد
که صرفا برا دست یافتن به قرب الهی و
جلب رضایت خدا این کیار را بایید انجیام
دهید.
 نمازها یومیه را سروقت برپا دارید چرا
کییه آن از رسییالت هییایی بییود کییه امییام
حسین(ع برا آن شهید شد .هیا چییین
این وظیفیه را نسیبت بیه بقییه کارهیا در
اولویت قرار دهید .سعی کیید حتی ازمکان
درنمازها جماعت که در طیول مسییر در
موکب ها برگزار می شود شرکت کیید.
 فضا غا و انیدوه زمیان اربعیین را بیا
خیده و شوخیها نابجا خراب نکیید.
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 اذکیییار سیییبحان اه ،ز الیییه از اه و
الحمده و اه اکبر و صلوات را مکیررا در
زمان پیاده رو تکیرار کییید کیه اییهیا از
بهترین اذکار هسیتیدَ « .وتَ َز دودووا ََ اند َخ َی َر
اب » سیوره
ال دزا ِد ال دت َق َوى َواتدقووا َیا اولِی ابلَ َب ِ
بقره آیه( . 091به خوانیدن قیرآن و دعیا و
میاجاتها نیز مداومت داشته باشید.
 از اسراف کردن غیذاها و نوشییدنی هیا
بررهیزید و به زائران دیگر احترام بگذارید.
 در پاکیزه نگه داشیتن امیاکن مقیدس و
محلها عمومی اهتمام بورزید.
 به یاد امام عصر حضرت صاحب الزمیان
(علیه السالم زییارت انجیام داده و بیرا
تعجیل در فرا ایشان بسیار دعا کیید.
 رواب بسیار برا هیر گیامی کیه در
این راه میزنید در میابع دیییی وعیده داده
شده :پاک شدن یک گیاه و اضیافه شیدن
یک حسیه و اعتال یک درجه در هر گام!
راهنمای پیادهروی اربعین
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این مسیر است که در هر قدم ،بیه امیام
حسین «ع» نزدیکتر میشیوید و هیر چیه
نزدیکتر ،غا و اندوه و حزنتان افزونتر .این
مسیییر ،بهتییرین فرصییت بییرا تفکییر و
دعاست.
 این مسیر« ،آزادراه تفکر» در انگییزه و
اهداف قییام حسیییی(ع و حتیی تفکیر در
راهها به خطا رفته خودمیان اسیت کیه
همین «تفکر» میتواند بهترین راه حلها
بازگشت و توبه را پیش رو ما قرار دهید.
در همین مسیر با موز خودمیان پیمیان
ببیدیا آنگونه باشیا که برا امام زمانمان،
زییت باشیا نه مایه سرافکیدگی!
 خود را موظف کییا تیا انسیانی کامیل
شویا که آنها به داشتن سربازانی چون میا
افتخار کیید .سرمایهها بیزرگ را کیه در
جاها دیگر و در زمانها دیگیر بیه ایین
خوبی به دست نمیآید ،با شوخی و خیده و
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پرگویی و غفلت از دسیت ندهیید تیا بعید
حسرت نخورید .
 قییرآن در سییوره آل عمییران توصیییه
میفرماید که با ادیان الهی دیگیر بیر سیر
نقاط مشترک توحید و معاد متحد بشیویا:
ااِ َاَاالَاا َلِ َ َلمِة َاس َااا َ
ِ
«قُ ْل یَا أ َْه َل الْکتَ ِ َ ْ
َ ََ
بَا ْیانَانَا َوبَا ْیاانَ ُک ْْ أَ ا شَا َُُْا َ َلِا اََ َوَا شُ ْرا َِ َ
ِ
عاانَا بَا َْ ا
بِا ِاش َْا ْایَلاا َوَا یَات ِ ا َُ بَا َْ ُ
عااا أَ ْبَاباااا ا ْ
دو ِ ِ
اَ» .امام خمییی(ره ها فرمودند که
ُ
شیعه وسیی در برابر دشمن متحید بشیوند.
نکید در این سفر با رفتار و کلمات اهانیت
آمیز که بارها از سو رهبر فرزانه انقیالب
و همه مراجع عظیام ،حیرام اعیالم شیده،
موجییب تفرقییه دشییمن پسییید بشییویا
بخصوص که بسییار از آوارگیان مظلیوم
ساکن در این موکبها بین راه و برخی از
زایران ،از برادران و خواهران اهل تسین ما
هستید و این کار قطعاً مورد رضیایت امیام
راهنمای پیادهروی اربعین
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زمان (عج و خداوند متعیال نخواهید بیود.
حال وقتی ما باید تال کییا که وحیدت
شیعه و سیی را در این مسیر الهیی خدشیه
دار نکییا ،به طریق اولی نباید به گونیها
عمل کیییا کیه باعیث تفرقیه در صیفوف
شیعه بشویا .
 حتی المقدور تا جایی که ممکن اسیت
بیا نرمتیرین رو ممکین و بیا مهربیانی،
کسانی را که مسائل و مصاله اسالمی ذکر
شده را رعایت نمی کیید ،از این کار نهیی
کییا.
 همانطور که عراقی هیا خیود را بیرا
پذیرایی از شیما از میدت هیا قبیل آمیاده
میکیید شما ها بیرا تقیدیر و تشیکر از
آنها محترمانه و مودبانه برخورد کیید.
 اکثر عراقی ها فارسی را متوجه میی
شوند ،لذا در محاورات حتی به شوخی هیا
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از کاربرد کلمات اهانت آمیز و خیالف ادب
اجتیاب کیید.
 از طرح مسایل جیو ایران و عراق و
یا شهدا و بزرگان و  ...در محاوره و گفتگو
با برادران عراقی که موجب کدورت و کییه
می شود ،اجتیاب کیید.
 اگر در طول مسیر با همکیاروانی هیا
به صورت گروهی اتیراق میی کییید بهتیر
است که برنامه ا برا آن محل در نظیر
بگیرید مثال خواندن زیارت نامه و تیالوت
قرآن کریا.
 حتمییاً سییعی کیییید در اییین سییفر و
بخصیییوص در ایییین مسییییر تمیییرین از
خودگذشتگی کیید .ریواب کسیانی کیه در
این راه به خودشیان سیختی میدهیید تیا
همسفران و دیگر زائران امام حسیین «ع»
در آرامش و آسایش بیشتر باشید ،کمتیر از
خود زیارت نیست .چه اشکالی دارد کیه در
راهنمای پیادهروی اربعین
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طییول مسیییر ،بییار را از دو خسییتها
بییرداریا ،از آب و نوشیییدنی و خییوردنی و
تجهیزات اضیافیمان بیه کسیانی کیه آن
موقع به آن نیاز دارند بدهیا و از شییرییی
این ایثارها کا یا زیاد ،لذت ببریا!
 به خاناها در استفاده از وسایل نقلیه و
خدمات دیگر اولویت داده و آنها را بر خیود
ترجیه دهید.
 نسبت به رعایت فاصله و عدم برخورد
فیزیکی به نامحرم ها حتی در شیلو ترین
مکانها دقت ززم را داشته باشید.
 به فرهیو و سیتها برادران عراقی
کییه در طییول مسیییر خالصییانه از زائییرین
پذایرایی میکیید ،احترام بگذارید.
 از زیاده خواهی و استفاده بیش از حید
از خدمات و خوراکی ها پرهیز کیید .گاهی
برخی بیه خیاطر اییکیه امکانیات درمیانی
رایگان وجود دارد ،برا بازگشت خود نییز
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دارو و ....تهیه میکردند « .کلوا واشیربوا و
ز تسرفوا بخورید و بیاشامید ولی اسیراف
نکیید»
 یکیییی از وظیییایف و مسییی ولیتها
سیگین و بسیار مهاّ م من ،این است کیه
دیگر م میان و مسلمانان را ارا نهد و بیه
آنان احترام نماید ،وجودشان را گرامی بدارد
و از اهانت به ایشان و سیبک شمردنشیان
جداً بررهییزد و همیه را ،چیه کوچیکتر از
خود و چه بزرگتیر و مسینتر از خیویش،
گرامی بدارد و در هر موقعیتی از اکرام بیه
آنان دریغ نورزد.
 نرمی در کالم ،استخدام لغات زیبا و با
معیا ،نگاه محبیتآمیز ،مهیرورز  ،زدودن
غییا از چهییره همییراه ،لبخییید بییر لییب
داشتن،همکار در کارهیا ،دیگیر را بیر
خود مقدم داشتن ،الفت و انس و جوشیش
بییا همسییفران ،از مصییادیق خو رفتییار
راهنمای پیادهروی اربعین
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است که بهویسه در سفر بسییار پسییدیده و
دارا پادا است .چیین رفتارهایی ،سبب
جذب دیگران شده ،یاران و دوستان را بیه
انسان عالقهمید میسازد.

توصیههای مهم ارام در کر ال
 معموزً پیدا کردن جا در ایام اربعین در
کییربال ،سییختتر از نجییف اسییت .اگییر
نتوانستهاید جایی پیشبییی کییید ،جیور
برنامهریز کیید که روز اربعن بیه کیربال
برسید .این را ها در نظر داشته باشید کیه
برا زیارت سیدالشهدا(ع فرمودهانید« :زُر
وانصَرهف» (زیارت کیید و [سریع] برگردید
 در آسییتانه ورود کییربال ،بییه کمییک
تابلوها و پایگاه ها اطالع رسیانی ،ابتیدا
مسیییر خییود را بییه سییمت محییل اسییکان
مشییخص نمایییید و پییس از اسییتقرار و
استراحت ،برا زیارت به حرمها مطهیر
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مشرف شوید تا در ازدحیام ایسیتگاه هیا
بازرسی معطل نشوید.
 اگر به همراه خانواده به ایین سیفر میی
روید ،حتما مکان استراحت را در کیربال از
قبل رزرو کیید .چون در ایام اربعیین همیه
هتلهییا و مسییافرخانه هییا ،چییه دور و چییه
نزدیک پر می باشد.
 اگر به صورت گروهی سفر میکیید ،فرد
یا افراد را به عیوان پیشیرو بفرسیتید تیا
مکییان اسییکان را بییه خصییوص در کییربال
بررسی نماید.
برا اییکه در شهر کیربال همیدیگر را گیا
نکیید ،چید نکته را رعایت نمایید:
 در همان ابتدا پیاده رو  ،وعیده گیاه
خود را در کربال مشخص کیید.
 اگر برا اسکان در کیربال هتیل بیرا
وعده گذاشتن نداریید ،در مکیان و زمیانی
راهنمای پیادهروی اربعین
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وعده بگذارید کیه دور از شیلوغی حیرم و
مرکز شهر باشد.
 سعی کیید بیرا قرارهایتیان ،دو وعیده
مشییخص کیییید کییه اگییر در زمییان اول
همدیگر را پیدا نکردید در روز بعد همدیگر
را پیدا کیید.
 از به همراه داشتن وسایلی از قبیل لیپ
تییا  ،تبلییت و هییر آنچییه اشیییا قیمتییی
محسوب می شوند حتیی ازمکیان پرهییز
کیید ،وگرنه به خیاطر حفیظ و نگهیدار ،
هیگام بازرسیها و تحویل به امانیات و ...
به دردسر زیاد خواهید افتیاد .اسیتفاده از
کوله پشتی برا حمل مختصر وسایلی که
دارید میاسب تر و راحت تر است.
 به یاد داشته باشید بردن وسیایلی مثیل
عصا ،چوبدستی ،پرچا هیایی کیه دارا
دسییته باشییید ،بییه داخییل حییرم حضییرت
سیدالشهدا (ع ممیوع اسیت و جیایی هیا
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این وسایل رو بهعیوان امانت قبیول نمیی
کیید
 بهتر اسیت قبیل از تشیرف بیه حرمهیا
نسبت به تجدید وضو اقیدام نماییید تیا بیا
اتالف وقت و مشکالت ازدحام جمعییت و
پیدا کردن وضوخانه مواجه نشوید.
 با توجه به فتاوا مختلف مراجع عظیام
تقلید در خصوص نماز در کربال ،در صورت
عدم اطالع از فتیوا مرجیع تقلیید خیود،
توصیه می شود نماز را در تمیام حیرم بیه
صورت شکسته بجا آوریدکیه میورد اتفیاق
همه علما و مراجع می باشد.
 با عیایت به فتوا آییت اه سیسیتانی،
برا کمک به نیروها مردمی حاضیر در
جبهه جیو ،می توانیدکمک هیا نقید
خود را به مراکز و صیدوق هایی که تحیت
عییوان «حشدالشعبی» در نظیر گرفتیه
شده است ،پرداخت نمایید.
راهنمای پیادهروی اربعین
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ازگش از کر ال
 همۀ زائران تال میکیید که صبه
روز اربعین ،در کربال باشید اما از سیاعت
هشت صبه ،شروع به بازگشت مینمایید .
برادران عراقی ،به شهرها و استانها خود
میروند و زائران خارجی نیز راهی مرزها و
فرودگاهها میشوند .مسلما به خاطر ازدحام
جمعیت و نبود وسایل نقلیه ،خارا شدن از
شهر ،بسیار سخت است به طور که در
سال قبل  ،بسیار از جمعیت مجبور شد
تا عمود  611و برخی نیز تا نزدیکی نجف،
پیاده بروند .از این رو ،چید نکته را مد نظر
داشته باشید:
 همان گونه که قبال گفته شد ،مسیر
کربال تا نجف ،هشتاد کیلومتر است و اگیر
قصد پیاده رو از کربال به نجف دارید ،به
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هیگام بازگشت ،هیچ گونه پذیرایی در این
مسیر صورت نمیگیرد و مغازه ا ها در
کار نیست که بتوانید چیز بخرید مگیر
در شهر «خان نصف» که در میانۀ راه قرار
دارد ،بیابراین تا خیان نصیف ،آذوقیه بیه
همراه داشته باشید و در خان نصف نییز،
توشۀ راه برا رسیدن به نجیف را تهییه
کیید.
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توصیههایی رای المتی در پی اده روی
ار عیم
 در صییورت داشییتن سییابقه آلییرژ و
حساسیت ها غیذایی از مصیرف غیذاها
سری شیده و حیاو ادوییه زییاد خیوددار
فرمایید.
 از مصرف غذاها خیلیی چیرب و ییا
خیلی سری شده و نیز نوشیدنی هیا خیلیی
سرد حتی ازمکان اجتیاب کیید.
 گرم نگه داشتن سر به شکل گذاشیتن
کاله و بستن سر با چفیه یا دستار ،مخصوصاً
موقع خواب توصیه می شود.
 شستن دست به تیهایی مهمترین گیام
در پیشگیر از انواع بیمار هاست.
بییرا شستشییو کامییل دسییتهایتان ،باییید
دستها را با آب خیس کیید و کف دستتان مایع
دستشویی بریزید و با مالیدن کف دستها به ها
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کف ایجاد کیید  .در مرحله بعد  ،فضیا بیین
انگشتان را بشویید .سرس انگشیتان را در هیا
قفل کیید و پشت انگشت و ناخن را با میالش
پشت انگشت به کف دسیت تمییز کییید .اگیر
دستتان خیلیی آلیوده اسیت ،نیاخن هیا رو بیه
صورت تک به تک ها بشویید.
 برا پیشگیر و درمان تاول پا به نکیات
زیر دقت فرمایید:
 مطمئن شوید کفشی که میپوشیید انیدازه
پا شماست
 بر رو پوست جاهایی که احسیاس میی-
کیید ممکن است تاول بزند چسیب بزنیید.
چسب به عیوان ییک پوسیت دوم پوسیت
اصلی شما را حفاظت میکید .مراقب باشید
چسب در حین چسبیدن به پوست چیروک
بر ندارد و یا دو نوار چسب کییار هیا رو
یکدیگر نیفتید چون برجستگی ها بوجود
آمده خود میتواند موجب تاول شود.
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داخل کفش یا پوتین خود دست بکشیید و
مطمئن شیوید سیطه داخلیی آن صیاف و
بدون برجستگی است.
پا و کفش خود را خشک نگه داریید .پیا
مرطوب زودتر تاول میزند.
اگر پایتان زیاد تاول میزند سیعی کییید دو
جوراب رو ها بروشید.
اولین نشانه شروع تاول زدن پا ،قرمز شدن
پوست است .با دییدن ایین عالمیت رو
پوست آزرده را چسب بییدازید تا از سایش
بیشتر کفش به پوست جلوگیر کیید.
به هیچ وجه به بهیارها بین مسیر اجیازه
ندهید پوستی را که تاول زده بکیید.
اگر تاول کوچک است کار به آن نداشته
باشید .رو آنرا با کمی پماد چرب کیید تا
اصیطکاک رو آن کیا شییود .اگیر تییاول
کمی بزرگتر است فقذ کافیست رو آنیرا
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پانسمان کیید .تاول بعد از مدتی خود بخود
پاره میشود ولی شما آن کار را نکیید.
 اگر چیز پوست رو تاول را پیاره کیرد،
پوست را بر رو آن برگردانید تیا از زخیا
آن محافظییت کییید .سییرس کمییی پمییاد
ضدعفونی کییده بر رو آن بمالید و آن را
با پارچه تمیز باندپیچی کیید.
 هرگییز رو تییاول را نروشییانید ،مگییر در
صورتی که در معیر سیایش بیا چییز
مثل کفش باشد.
 استحمام با آب گرم قبل از خیواب ،بیرا
رفع یا پیشگیر از گرفتگی عضالت بسیار
مفید می باشد.
 برا جلوگیر از خیس شدن موها سیر
و پیشگیر از سیرماخوردگی ،میی توانیید
سرتان را نشویید و تیها بدنتان را شستشیو
دهید.
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قبل از خروا از حمام ،کمتر از یک دقیقیه
آب سرد را رو پایتان بریزید (میچ پیا بیه
پایین
جهییت پیشییگیر از ع یرق سییوز شییدن و
التهابات پوستی ناشی از تعریق زیاد ،لباس
زیر میاسب و گشاد و با الیاف نخی به تین
نمایید.
به میظور پیشیگیر از عیرق سیوز شیدن
پاها ،قبل از حرکت موضع را با پماد زییک
اکساید چرب کیید یا از پودر بچه ییا پمیاد
کازنییدوز اسییتفاده کیییید و هرگییز محییل
سوز را با صابون نشویید ،چیون چربیی
پوست را از بین برده و مشیکل را تشیدید
میکید.
از لیوان شخصی یا یک بار مصرف استفاده
کیید.
از آب ها موجود در ظرف هیا روبیاز و
آلوده استفاده نکیید.
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 بعد از غذا به مدت یک سیاعت اسیتراحت
کیید ،چون پیاده رو زییاد بعید از صیرف
غذا موجب ضعف دستگاه گیوار و سیو
هاضمه می شود.
 جهییت پیشییگیر از انتقییال بیمییار و
همچیین مشکالت تیفسی ناشی از هیوا
آلوده از ماسک استفاده کیید.
 حتما بعد از صیرف غیذا ظیروف ییک بیار
مصرف را در سطل زباله قرار دهیا.
 در هیگییام دراز کشیییدن پاهییا خییود را
طور قرار دهید که بیازتر از بیدن باشید
زیرا باعث رسیدن خون بیشتر به مغز شیده
و جلو باد کردن پاها را ها می گیرد.
راهنمای پیادهروی اربعین

