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راهنمای پیاده روی نجف تا کربال
در روایت از امام صادق آمده اســت :کســی کــه به قصد زیارت
امام حســین از منزلش خارج شــود اگر پیاده باشد خداوند بابت
هرقدمــی که برای زیــارت ابا عبداللــه بر میدارد یک حســنه
مینویسد و یک ســیئه از او محو میکند؛ وقتی که به حرم میرسد
خداونــد اورا جــزء صالحین برگزیده مینویســد .وقتی مناســک او
تمام شــد خداوند نــام او را جزء فائزین مینویســد .وقتی میخواهد
ٔ
فرشته الهی در مقابل او قرار میگیرد و میگوید :رسول
بازگردد یک
خدا(ص) به شــما سالم میرســاند و پیغام میدهد(مژده میدهد)
عملت را از سر بگیر که تمام گناهان گذشتهات بخشیده شده است
«کامل الزیارات/ص »132
بر اساس روایت فوق مژده رسولالله(ص) به زائرین پیاده حسین

امروز تو آنچه (گناه) بوده است بخشیده شد پس
این اســت که«:تا ِ
برو عملت را از س��ر بگیر و زندگی تازهای را آغاز کن» چه کســی به
چنین مژدهای بینیاز است؟

اینــ راهنما به ش��ما کمک میکنــد تا بدانیــد که چگونه
میتوانید این س��فر پیاده (از نجف تا کرب�لا) را طی کنید:
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اطالعات ضروری
میزان مسافت 86..................................................:کیلومتر
تعداد ستونها 1452 ...............................................:ستون
فاصله بین هرستون 50 .... :متر ( 20ستون =حدود یک کیلومتر)
زمان الزم برای پیادهروی 20..............................:تا  25ساعت
زمان تخمینی سفر پیاده 2.....................................:الی  3روز
بهترین زمان برای شروع سفر 16 .................................:صفر
بهترین زمان ورود به کربال و زیارت 20 .......................... :صفر
مسیر حرکت
از درب ســاعت (باب الســاعه) حرم حضرت علی خارج شده و
پیادهروی را مســتقیم از کنار خیابان امام زینالعابدین یا خیابان
امام جعفر صادق شروع کنید .این مسیرها را مستقیم ادامه داده
تــا به بزرگراه کربال برســید .جایی که هزاران نفــر بهصورت پیاده به
سمت کربال در حال حرکت هستند؛ پس به آنها ملحق شوید و بعد از
حدود  80کیلومتر در ســتون  1452شما به حرم حضرت عباس
خواهید رسید .إنشاءالله.
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دستورالعملهای پیادهروی:

|1

|2

پیــادهروی را از طلــوع آفتاب آغاز کــرده و در مغرب بصورت
کامل توقف کنید.

اولین شب را در یکی از موکبها (کمپ یا حسینیه) در حدود
ســتون  350تا  400و دومین شــب را حدود ســتون 1000
بگذرانید.
ً
در مدت زمان طوالنی(خصوصا روز اول) پیادهروی نکنید؛
هر زمانی الزم بود استراحت کنید.

|3

|4

قبــل از زمان مغرب جایی را بــرای خواب بین صدها موکب
موجود پیدا کنیــد .با وجود تعداد فــراوان موکبها به دلیل
جمعیــت زیاد زوار اگر دیرتــر توقف کنید ممکن اســت برای محل
خواب دچار زحمت شوید.
(البته برخی که توان دارند و بچه به همراه ندارند شبها که خلوتتر
اســت تا اذان صبح راه میرونــد و صبح که همه بیدار میشــوند و
ً
موکبها تقریبا خالی است میخوابند که البته توصیه نمیشود).
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|5

ســعی کنید وســایل ســبکی را با خود حمل کنید .نیازی به
همراه داشتن غذا یا آب نیست چون مقدار زیادی غذا و آب
در مسیر موجود است.

|6

مقداری داروی اساســی و ضــروری بــرای  3روز پیادهروی
همراه داشته باشــید .البته تعدادی کلینیکهای کوچک و
کمپهای درمانی در طول مسیر وجود دارند.

|7

به جای همراه داشــتن کیف دســتی یا کیف خرید یا ساک،
یک کولهپشتی سبک را به وسایلتان اختصاص داده و با خود
حمل کنید.

|8

برای جلوگیری از سرماخوردگی لباسهای مناسب به همراه
داشــته باشــید :جوراب ،دســتکش ،کاله ،پوشش گوش،
کاپشن و...

|9

اگــر عادت به پیــادهروی زیــاد ندارید یا میدانیــد که دچار
مشکل میشوید ،کرمهای مناسب برای تاولهای احتمالی
پا یا عرقسوز شدن به همراه داشته باشید.
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|10

همراه داشــتن یک کتاب دعا و قــرآن کوچک میتواند به
شــما کمک کند که خوشــبختانه میتوانید آنها را در تلفن
همراه خود داشته و در حین پیادهروی از آن استفاده کنید.

|11

کفش نو نپوشــید؛ بهتر اســت یکماه قبل اقدام به خرید
یــک جفت کفش راحت کــرده و آن را امتحان کنید تا هم
در صورت اذیت شدن امکان تعویض آن وجود داشته باشد و هم در
ً
پایتان اصطالحا جا باز کند و قالب پا را به خود بگیرد.

|12

کلیــه خدمــات در طــول مســیر پیــادهروی از جملــه:
سرویسهای بهداشتی ،حمام ،اسکان ،غذا ،نوشیدنیها
ً
و حتی ماســاژ بصورت کامال رایگان ارائــه میگردد؛ نیازی به حمل
پول نخواهید داشــت؛ مگر آنکــه بخواهید بــه موکبها (کمپ یا
حسینیه) کمکی کرده باشید.

|13

هر زمان احســاس کردید که توان پیــادهروی را ندارید و
یا از برنامهریزی خیلی عقب افتادید میتوانید به ســمت
چپ رفته و مقداری از مســیر را توسط خودروهای عبوری به سمت
کربال طی کنید خوشبختانه این خدمت هم رایگان خواهد بود.
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|14

|15

از اینکه نام و آدرس هتل و یا حســینیه محل ســکونت
خودتان در کربال را میدانید اطمینان حاصل کنید.

قبل از شــروع پیادهروی نام محل اسکان و آدرس آن را
به همراه داشــته باشید تا در صورت دیر یا زود رسیدن به
کربال دچار مشکل نشوید.

|16

در صورتی که ســیمکارت عراقی نداریــد و میخواهید
با ایران تماس برقرار کنیــد میتوانید از خدمات رایگان
طول مسیر استفاده کنید.

|17

اگر که میخواهید تماس تلفنی داشته باشید بهتر است
ایــن کار را قبل از طلوع آفتاب انجام دهید به این خاطر
ً
کــه احتماال به دلیل ترافیک باالی شــبکه در طول روز با مشــکل
برخواهید خورد.
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چه وسایلی همراه داشته باشیم؟
 .1سعی کنید وسایل سبکی را با خود حمل کنید.
 .2مقــداری داروی اساســی برای  2یــا  3روز پیــاده روی همراه
داشته باشید.
 .3به جای همراه داشتن کیف دستی یا کیف خرید یک کولهپشتی
سبک را به وسایلتان اختصاص بدهید.
 .4بــرای جلوگیری از ســرما خوردگی لباسهای مناســب همراه
داشته باشید :جوراب ،دستکش،کاله ،پوشش گوش ،کاپشن و...
 . 5کرم مناســب برای تاول و عرق ســوز به همراه داشته باشید.
البته اگر میدانید مداوم دچار می شوید.
 . 6شــما میتوانید یک قرآن ،دعا و زیارت جیبی به همراه داشته
باشید .البته بهتر است اینها را در موبایل خود داشته باشید تا درحال
پیادهروی گوش فرا داده یا بخوانید.
 . 7کفشهای تازه و بســتهبندی را نپوشید .بهتر است یک کفش
مناسب و آزاد بپوشید.
ً
 . 8پاسپورت و شارژر موبایل را حتما به همراه داشته باشید.
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رهنمودها
 .1کســانی که میخواهند به امام حسین خدمت کنند باید به
ً
یادشــان باشد که صرفا برای دســت یافتن به نزدیکی و مجاورت به
خدا این کار را باید انجام دهند.
 .2نمازهــای یومیــه را ســر وقت برپــا دارید چرا کــه آن وظیفه
اصلیای بود که امام حســین برای آن شهید شد .همانطور این
وظیفه را نسبت به بقیه کارها اولویت دهید.
 .3فضای غم و اندوه زمان اربعین را با خنده و شــوخیهای نابجا
خراب نکنید.
 .4اذکار ســبحانالله ،ال اله اال اللــه و اللهاکبر را مکررا در زمان
ََ
َ َّ
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بهترین اذکار
پیادهروی تکرار
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ق
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ى
خیر الز ِاد التقو
ِ ِ
ِ
خواندن قرآن و دعا و مناجاتها نیز مداومت داشته باشید.
 .5از تلــف کــردن غذاهــا و نوشــیدنیها بپرهیزیــد .صاحبــان
موکبهــا باید به این موضوع دقــت کنند و همینطور به زائران پیاده
احترام بگذارند.
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 .6در پاکیــزه نگه داشــتن اماکن مقــدس و محلهای عمومی
دقت کنید.
 .7به یاد امام غایب حضرت صاحبالزمان زیارت انجام داده و
برای تعجیل در فرج ایشان بسیار دعا بخوانید.
 .8سفر به کربال به خصوص اگر با پای پیاده باشد سفر پاک ٔ
کننده


روح از آلودگیهاســت؛ لباس عــزای ما و لباس ســیاهی که برای
عزای امام حسین در ایام اربعین میپوشیم این را به نوعی لباس
احرام برای خود میبینیم باید این سفر را سفر پاکیها ببینیم تا ٔ
بهره
بیشــتری از آن ببریم .اثر امور معنوی بر روح انسان مانند اثر داروها
(مثل قرص آنتیبیوتیک) بر جســم انســان نیست که اگر اثر آنها را
بدانیــم یا ندانیم به هرحال اثر خــود را بر بدن بگذارند ،در مورد امور
معنوی نیز هرچه معرفت و درک بیشــتری داشته باشیم اثر بیشتری
بر روح ما خواهند داشت.
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اطالعات تیرکها و موکبهای مسیر
شــماره تیرکهــای پیشــنهادی کــه بــرای اســتراحت کــردن
مناسب هستند.
شماره عمود(تیرک).....................نام موکب(حسینیه)

............................... 70سیطره شهر نجف
.........................................125میثم تمار
.............................152معزی الزهراء(س)
.......................................218حسینیه قبا
....................................345طریق االحرار
................................405ابناءالحسین

............................460فاطمه الزهراء(س)
..........................492قاسم ابن الحسن
......................538خدمه الزوار الحسین

.............................619بقعه الرسول (ص)
راهنما و اطالعات مفید
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...................................655هانی ابن عروه
.........................715امام حسن مجتبی
.............................823سید الساجدین

.........................................855میثم تمار
...............................890شباب القاسم

.............................1000حسینیه االحسان
.............................1017نهج الحسین 

..................................1065حسینیه مجد
......................................1092نورالخیریه
.........................1181شباب ام البنین(س)
...................1195کربال(تابلوی کربال 8کم)
...............1237مدینه الزائرین امام علی 
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شماره تلفنهای مهم و ضروری
اورژانس104:
افراد گمشده07801300561 :
مراکــز افراد گمشــده در ســتونهای 1103 ، 602 ، 335 ، 72
و حرم حضــرت عباس قرار دارند .هــر  3کیلومتر مرکز گزارش
گمشدگان تعبیه شده است.
احکام شرعی07814651353 :
اداره مرکزی07801004758 :
صرافی کربال 07804277848 :رسول؛  07801056874حاج
عباس  /کربال ،شارع جمهوری ،بازار صرافها
خرید مهر اصل کربال 07804659461 :سید مجید حائری
داخل بازار مقام دست چپ حضرت عباس 
تعدادی از هتلهای نجف و کربال:

قصراالمیر :کربال ،حیالعباس ،طریق بغداد 07808485288
راهنما و اطالعات مفید
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بحرالنجــف :نجــف ،شــارع کوفــه ،مقابل مستشــفی الحکیم
07706838559
مجمع بحرالنجف :نجف االشــرف ،شــارع الرابطه ،مقابل جبل
الحویش 07801035929
ســورالمدینه :نجــف ،شــارع الصــادق ،خلــف فنــدق االبــرار
07709733822
عیون المالئکه :نجفاالشرف ،شــارع الخورنق ،مقابل اعدادیه
الخورنق 07811631214
ســیر و ســفر حــرم :کربــا ،ابتــدای شــارع الســدره
0096407602006995
07809395948
07802402050
شــرکت لواءالحمد :کربال ،مقابل مکتبه المرکزیه (تهیه اتوبوس
عراقی جهت حمل و نقل) 009647800992027
7809065000
شرکت سپهر آسیا (ترمینال غرب ،ایالم و مهران)
44665093-44669288-02144650230
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شرکت همسفر مهر ،ترمینال غرب
09194186866-02144630705
رستوران الوند همدان (توقفگاه شام یا ناهار زائرین)
 09188117397-4262882آقای قمری
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