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روزنامـه صبـح ایـران

اربعین بهترین فرصت برای معرفی حسین)ع( به عالم است   معارف: آیت اهلل محمدتقی بهجت: روایت دارد که امام زمان)عج( که ظهور فرمود، پنج ندا می کند به اهل عالم، ااَل یا اَهَل العالَم ِاَنّ َجِدی الُحَسین 
َقتَلُوُه َعطشاناً، ااَل یا اَهَل العالَم ِاَنّ َجِدی الُحَسین سحقوه عدوانا،... امام زمان خودش را به واسطه امام حسین)ع( به همه عالم معرفی می کند. بنابراین در آن زمان باید همه مردم عالم، حسین)ع( را شناخته باشند. اما االن 

هنوز همه مردم عالم، حسین)ع( را نمی شناسند و این تقصیر ماست، چون ما برای سیدالشهدا)ع( طوری فریاد نزدیم که همه عالم صدای ما را بشنود، پیاده روی اربعین بهترین فرصت برای معرفی حسین)ع( به عالم است.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

 معــارف/ ملیحه پژمــان  نزدیک به چهل روز اســت که 
مرثیه هامان را در کوچه هاى داغ، مکرر مى کنیم و بر نیزه شدن 
آفتاب بر شانه هاى آسمان مى گرییم. راستى که چه بحق سرود 
محتشم کاشــانى: »اى چرخ! غافلى که چه بیداد کرده اى؟...« 
نزدیک به چهل روز اســت که از شام تا کربال و از کربال تا شام، 
حکایت مردان مردى اســت که شمشیرها را به خاک افکندند، 
امام زمانشان را بى یاور نگذاشتند و ننگ تسلیم شدن در برابر 
نفس را به جان نخریدند. راســتى که زخم عاشورا همیشه تازه 
است و هر سال که به عاشورا  مى رسیم، عظمت انقالب حسینى 
در اربعین و پیاده روى هاى عاشقانه کاروانیان حسینى، بازتعریف 
مى شود. زائران پیاده اربعین مى روند تا زخم عمیق قلب هایشان 
را التیام دهند و با نجواى شورانگیز لبیک یا حسین)علیه السالم(، 
پیام سیدالشهدا)علیه الســالم( را به گوش جهانیان برســانند. 
مى روند تا آرام دل زینب)سالم اهلل علیها( باشند که از غم شهادت 
برادر خمیده شده اند و باز مى روند تا با جابربن عبداهلل انصارى که 
نخستین زائر امام حسین)علیه السالم( در اربعین سال 61هجرى 
قمرى بود، غسل زیارت کنند و براى خون بناحق ریخته شده 
حجت خدا، سوگوارى کنند. اما رسم زیباى پیاده روى اربعین 
در سال هاى اخیر به صورت پرشــور و همگانى انجام مى شود 
و خیل عظیم ایرانیان شــهادت طلب و حســینى، براى حفظ 
ارزش هاى عاشورا با پاى پیاده از هر دیارى راهى کربال مى شوند.          
حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان نیز اهتمام ویژه اى به 

پیاده روى اربعین دارد.
اســتاد پناهیان حفظ ارزش هاى عاشــوراى 
حســینى را در راستاى توجه به اربعین و پیام 
انســان ســاز آن مى داند و تأکید دارد، زیارت 

اربعین نباید به فراموشى سپرده شود.

اربعین  بخواهید  اگر  پناهیان!  استاد   
حســینی را در یک جمله کوتاه تعریف 
کنید، چــه عبارت هایی به ذهن شــما 

می آید؟
اربعین، میعادگاه عاشقانه اى براى اتصال به حق 

اســت؛ حقى که بر فراز نیزه قرآن مى خواند. اربعین حسینى، 
شورانگیزترین قطعنامه ظلم ستیزى و حق جویى است.

 زیارت امام حسین)علیه السالم( در روز اربعین با چه 
حال و هوایی بهتر ترسیم می شود؟

وقتى با پاى پیاده، درست مانند جابربن عبداهلل انصارى نخستین 
زائر سیدالشهدا)علیه الســالم(، با دل به خون نشســته و اشک 
روان بر چهره به سرزمین مقدس کربال و بین الحرمین برسى، 

زیباترین زیارت اربعین ترسیم مى شود.

چرا در میــان زیارت هایــی که برای مــا از ائمه 
هدی)علیهم  السالم( به یادگار مانده است، زیارت اربعین 

جایگاهی ویژه دارد؟
در اربعین حسینى در حقیقت انقالب حسینى و نهضت سرخ 
کربــال تثبیــت و در اذهان تاریخ ماندگار شــد، از این رو براى 
پاسداشــت روز عاشــورا که از بزرگ ترین ایام اهلل است، در روز 
اربعین، عاشقان حســینى با نهضت امام حسین)علیه السالم( 
تجدید پیمان مى کنند که البته در بهترین شــکل خود؛ یعنى 

رفتن به زیارت سیدالشهدا)علیه السالم( در کربال ابراز مى کنند.
امام حسن عسکرى)علیه السالم( در روایتى، زیارت کردن حرم 
مطهر امام حسین)علیه الســالم( را در روز اربعین از نشانه هاى 
مؤمن برشمرده و فرموده اند: »پنج چیز از نشانه هاى مؤمن است، 
اقامــه پنجاه و یک رکعت نماز واجــب و نافله، خواندن زیارت 

اربعین ، انگشتر در دست راست کردن، پیشانى بر خاک ساییدن 
و بلند گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم« براساس این روایت جایگاه 

ارزشمند زیارت اربعین روشن مى شود.

 و چرا ائمه هدی)علیهم الســالم( و بویژه امام حسن 
عسکری)علیه السالم( تا این حد بر زیارت اربعین تأکید 

کرده اند؟
ائمــۀ هدى)علیهم الســالم( با این تأکیدهــا، اربعین را به یک 
میعادگاه زمانى و مکانى تبدیل کرده اند. زمانى که امام حســن 
عسکرى)علیه الســالم( این روایت  را فرمودند، وضعیت زیارت 
بیســت میلیونى امروز را پیش بینــى مى کردند، همان طور که 
حضرت زینب کبرى)سالم اهلل علیها( فرداى عاشورا وقتى که آن 
غم سنگین را در امام زین العابدین)علیه السالم( احساس کردند، 
به ایشــان در مقام تسلى گفتند، اینجا عزادارانى خواهند آمد و 
اینجا محل زیارت عشاق حسین)علیه السالم( خواهد شد. آیت 
اهلل بهجت)ره( در شرح این روایت مى فرماید: زیارت اربعین، جهد 
به »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و انگشترى به دست راست انداختن، 
این ها همه یک ویژگى مشــترک دارند که موضع دینى شما را 
ْم َشعائَِر  اعالم مى کنند. پس این ها همه از مصادیق »َو َمْن یَُعظِّ

َّها ِمْن تَْقَوى الُْقُلوب« هستند. ِ َفإِن اهللَّ

 اربعین حسینی چه ویژگی دارد که در تاریخ ماندگار 
شده است؟

بر اســاس اقوال متقن تاریخى و مقاتل، در روز 
اربعین ســر مقدس امام حسین)علیه السالم( به 
بدن مطهر ایشان ملحق شــد. سرى که بر فراز 
نیزه منزل به منزل شاهد اسارت خاندان عترت 
بود و بــا نواى قرآن از حنجــره بریده، حکومت 
پوشــالى یزید را در هم پیچید. از این روى اهل 
بیت)علیهم السالم( بر حفظ و صیانت از ارزش هاى 
اربعین حســینى تأکید داشــته اند و زیارتنامه 
مخصوص براى این روز از امام صادق)علیه السالم( 
وارد شده است که نشان از جایگاه ویژه اربعین در 

ماندگارى واقعه عاشوراست.

پیاده روی اربعین و شوق این سفر در میان مردم ایران 
از کجا شروع شد؟

اجــازه بدهید ابتدا به اصل روایت زیارت اربعین اشــاره کنم، با 
شــرحى که آیت اهلل بهجت)ره( براى ایــن روایت بیان کردند 
که مــا در تاریخ، پیــاده روى ایام اربعین به ســوى حرم امام 
حسین)علیه السالم( را در زمان »شیخ انصارى« داشتیم. بعدها 
مدتى سفر پیاده روى اربعین ترک شد، اما عالم جلیل القدرى به 
نام محدث نورى)ره( این حرکت را ادامه داد و پس از آن تقریباً 
قطع نشده است. پیش از محدود شدن و ممنوع شدن عزادارى 
و پیاده روى ها، البته علماى نجف و برخى از شیعیان نه به صورت 
امروزى، بلکه محدودتر، پیاده روى را داشته اند. از حضرت امام)ره( 
هم پیاده روى نقل شده است. همچنین هم اکنون هم برخى از 
مراجع، بر پیاده روى اربعین تأکید کرده اند؛ یعنى پیاده روى در 

سیره علماى بزرگوار در طول سده اخیر بوده است. 
دربــاره اصل پیاده روى براى زیارت امام حسین)علیه الســالم( 
در روز اربعین هم روایات متعــددى وجود دارد، حتى روایاتى 
که پیاده روى به ســمت حرم و زیارت و بازگشــتش را توصیه 
مى کنند و ثواب پیاده روى در بازگشــت از حرم را بیشــتر ذکر 
مى کننــد. همچنان که ما بــراى پیاده روى بــراى زیارت امام 
حسین)علیه السالم( روایات متعددى داریم، براى زیارت اربعین 

هم به صورت پیاده روایت داریم.

و چه رازی در زیارت اربعین پنهان اســت که حضور 
شورانگیز زائران پیاده حسینی در این روز، بر عظمت آن 

می افزاید؟
راز اربعین، الهى است، وقتى انسان به عظمت ثواب پیاده رفتن 
براى زیارت امام حسین)علیه السالم( دقت مى کند، به این نتیجه 
مى رسد، هیچ عملى ارزشمندتر از انجام این فریضه عبادى براى 
مؤمنین وجود ندارد. چنانکه امام صادق)علیه السالم( در این باره 
فرمودند: »هر کســى تربت حسین را زیارت کند، براى او ثواب 
حج و عمره اســت.« اربعین، سّر خداســت از این رو که با این 
زیارت مى توانیم با ولى خــدا تجدید عهد کنیم، نه فقط براى 
رستگارى خودمان که براى احیاى ارزش هاى مقدسى که امام 
حسین)علیه الســالم( به خاطر حفظ آن ها وجود مقدسش را 
نثار کرد. راز اربعین در امام شناســى و تبعیت از والیت خالصه 

مى شود.

 سال هاست که سنت زیبای پیاده روی اربعین از سوی 
مردم خداجوی حسینی انجام می شود، چه توصیه ای در 

این زمینه دارید؟
پیاده روى اربعین حســینى یک اعــالن عمومى براى حضور 
میلیونى در اجتماع ظلم ستیزى و پیروى از نهضت عاشوراست. 
زائران در این پیاده روى عظیم، سختى و زحمت زیادى را تحمل 
مى کنند، اما در پس این ســختى ها، شــورى غیر قابل وصف 
نهفته است. پیاده روى اربعین حرکت خودجوش مردمى است 

کــه بدون تردید مقدمه ظهور حضرت مهدى)عجل  اهلل تعالى 
فرجه( است و ما امروز مى بینیم که میلیون ها نفر با اطالع دقیق 

از خطرهاى احتمالى، آن هم در شرایط کنونى 
عراق،  در پیاده روى اربعین شرکت مى کنند.

 شما چقدر برای حضور در پیاده روی 
اربعین تالش می کنید؟

هرســال در ایام اربعین تالش مى کنم که در 
پیاده روى شرکت کنم؛ زیرا ارزش هاى زیادى را 
در پیاده روى اربعین لمس کرده ام و برکات بى 
مانندى را به این سبب در زندگى تجربه کرده 
ام. زیارت اربعین بسیارى از مراتب عالى معنوى 
را براى انســان ممکن مى کند. به اعتقاد بنده، 
اگر مى خواهیــد فناء فى اهلل را لمس کنید، در 
میان جمعیت انبوه مشتاق و دلسوخته اربعین 
حضور یابید. زیباترین سفر زندگى ام به سفر 
پیاده اربعین اختصاص دارد که هر بار لحظات 
و ثانیه هاى این سفر را در ذهن مرور مى کنم، 

درهایى از نور و روشنایى به قلبم باز مى شود.

 چه ارتباطی میــان تقوا و پیاده روی 
اربعین حسینی وجود دارد؟

 اگر بخواهیم ارتباط میان تقوا و پیاده روى اربعین را رمزگشایى 

کنیــم، باز باید بــه کالم آیت اهلل العظمى بهجــت)ره( رجوع 
کنم که فرمودند، ویژگى شــعایر الهى اســت که تقــوا را در 
قلب ها نفــوذ مى دهد. ویژگى شــعایراهلل این 
اســت که تقوا را در جان آدمى قرار مى دهد، 
باور انسان تقویت مى شــود، محبت انسان به 
اهل بیت)علیهم  الســالم( بیشــتر مى شود. در 
پیاده روى اربعین واقعاً شــما باور مى کنید که 
یک نفر در کربال منتظرتان است و با محبت، 
نگران شماست. آنجا احساس مى کنید که در 
طول راه کسى دارد شما را همراهى مى کند. در 
روایات هست، وقتى کسى پیاده به حرم بیاید، 
مالئکة اهلل با او مصافحه مى کنند و سالم پیغمبر 
اکرم)صلى اهلل علیه و آله( را به او مى رســانند. 
در آنجــا واقعاً آدم این ســخنان را احســاس 
مى کند. وقتى کســى شهود کرد و فهمید که 
این احســاس، یک وهم یا خیال باطل نیست، 

این تقوا در دلش نفوذ خواهد کرد.

 و شما در جایی از پاسداشت اربعین 
به عنوان یک وظیفه دینی یاد کرده اید، 

درست است؟
 بله، همین طور اســت، اربعیــن و پیاده روى 
زائران حســینى در این روز، پیام مهمــى را به جهان مخابره 

مى کند، پیامى که تأکید دارد راه حسین)علیه السالم( همچنان 
زنده و پاینده است و ما با پیاده روى اربعین و در اجتماع میلیونى 
بار دیگر بر ظلم ســتیزى و تسلیم نشــدن در برابر کفر تأکید 
مى کنیم. چنانکه در اربعین ســال 61 هجرى قمرى از ســوى 
نخستین زائران امام حسین)علیه السالم( بر این نکته تأکید شد، 
امــروز ما در دوران معاصر با جنگ هاى و خباثت هاى گروه هاى 

تروریستى و تکفیرى همچون داعش مواجهیم. 
اجتماع میلیونى زائران حســینى در روز اربعین، پاسخى قاطع 
براى جلوگیرى از پیشــروى ها و تحــرکات این گروهک هاى 
خبیث تکفیرى است. پیام زائران پیاده اربعین، همان است که 
سیدالشهدا)علیه الســالم( بر آن تأکید کردند، مبارزه حق علیه 
باطل تا محو ظلم ادامه دارد. زائران پیاده اربعین، سربازان قیام 
حسینى در دوران معاصرند و دشمنان از این حضور میلیونى، از 
این وحدت و انسجام وحشت دارند و ما به عنوان پیروان نهضت 
حسینى وظیفه سنگینى بر عهده داریم که بخشى از آن با حضور 
در اجتماع اربعین به جا آورده مى شود. یادمان باشد، کربال تنها 

یک زیارتگاه نیست، بلکه قرارگاه سربازان حضرت مهدى است.

 حضور در اجتماع میلیونــی پیاده روی اربعین چه 
تأثیری در تغییر نگرش دشمنان اسالم دارد؟

به نکته مهمى اشــاره کردید و پیش از این نیز اشاره کردم که 
اربعین فرصتى براى نمایش انسجام و وحدت مسلمانان است. 
ما با حضور دشــمن شکن خودمان در مراسم اربعین حسینى 

در حقیقت به توسعه اقتدار حسینى در جهان کمک مى کنیم . 
یادمان باشد، براى اثبات پیرو حسینى بودن قربان صدقه رفتن، 
مالک نیست، چون مى گویند: شما که این همه مى گفتى، من 
فدایت شــوم، حاال بفرمایید؛ این گوى و این میدان! ببینیم در 
این عرصه چه قدمى بر مى دارید. بنابراین حضور ما در کربال آن 
هم در اربعین حسینى یک حرکت راهبردى براى قدرت نمایى 
در برابر دشمن است. دشمنان وقتى این همه اتحاد، یکپارچگى 
و همدلــى را مى بینند راهى براى رخنه میان مســلمانان پیدا 

نمى کنند و بیشتر از ما حساب خواهند برد. 
نکته دیگر اینکه حضور میلیونى زائران اربعین، تجلیگاه قدرتى 
اســت که به دل دشمن، ترس و وحشت مى اندازد. دشمنان ما 
وقتى جمعیت میلیونى اربعین را مى بینند، مى پرسند: این ها با 
شــعار »یا لثاراِت الحسین)علیه السالم(« و یا »لبیک یا حسین« 
کجا دارند مى روند؟! این ها که هنوز امام شان پشت پرده غیبت 
اســت، این ها که در غیاب امامشــان چنین قدرتى دارند، در 
حضور امامشان چه کار خواهند کرد؟ مردم جهان هم وقتى خبر 
پیاده روى اربعین را بشنوند، پیگیرى خواهند کرد که این همه 
جمعیت براى چــه در کربال جمع مى شــوند؟ به آن ها گفته 
مى شود، پدر امام زمانشان هزار سال قبل به این ها فرموده است 
که در اربعین در کربال جمع شوید. حاال اگر خود امام زمانشان 
بیاید، چه کار خواهند کرد؟ بنابراین پاسداشت اربعین حسینى 

بر ما واجب است.

 به اقتدار امت اسالمی در اربعین اشاره کردید، اما اگر 
بخواهید از جایــگاه راهبردی به پیاده روی اربعین نگاه 

کنید، چه نکته ای را متذکر می شوید؟
 دو رکن مهم راهبردى در پیاده روى اربعین نهفته است، نخست 
اینکه اربعین اعالم آمادگى براى یارى امام حسین)علیه السالم( 
است و 20  میلیون زائر مى گویند: »یا حسین)ع( ما آماده یارى 
شما هستیم« و در طول پیاده روى این نکته را تکرار مى کنند. 
رکن دوم توســعه انس و برادرى میان امت اسالم است؛ زیرا در 
چنین روزى میلیون ها زائر مسلمان وارد کربال مى شوند و انس، 

صفا و محبت میان مسلمانان ایران و عراق افزایش مى یابد. 
مردم عراق در میهمان نوازى اربعین ســنگ تمام مى گذارند و 
در هر شــرایطى از زائران حسینى پذیرایى مى کنند. برخى از 
عراقى ها تمکن مالى چندانى ندارند، اما با وجود این، تمام دارایى 
خــود را صرف پذیرایى از زائــران اربعین مى کنند. این حرکت 
خارى به چشم دشمنان اســت که دوست دارند مسلمانان در 
بالد اسالمى از یکدیگر متفرق باشند و حال آنکه اجتماع عظیم 

اربعین این توطئه را خنثى مى کند.

 زیارت امام حسین)علیه السالم( در روز اربعین چه 
تأثیراتی بر روح انسان دارد؟

مهم تریــن اثر زیــارت حضرت در ایــن روز در بعد فردى- که 
البته در شرایط دیگر هم متبادر مى شود- انعکاس وجد، سرور 
و نشــاط روحانى در وجود زائر اســت. امام صادق)علیه السالم( 
در این زمینه فرمودند: »امام حسین)علیه الســالم( در حالى که 
غمدیده و  اندوهناک بودند، به شــهادت رسیدند و بر خداست 
که هیچ اندوهگینى به زیــارت آن حضرت نرود، مگر آنکه حق 
تعالى وى را مسرور و شادمان برگرداند.« اثر دیگر بعد اجتماعى و 
بین المللى  پیاده روى اربعین است که نظیر ندارد و انگار ما همه 
جهانیان را به یک مباهله یا به یک محاّجه دعوت مى کنیم که 
هر کسى چیزى براى متحول کردن دل ها تا سطح زیارت اربعین 

دارد، ارایه کند. 
این موقعیتى که ایجاد مى شود، واقعاً از نظر بین المللى بزرگ ترین 
واقعه انسانى اســت. من نمى خواهم بگویم، »واقعه دینى«، این 

مقدار پیاده روى اصالً بزرگ ترین واقعه انسانى است. 
معموالً کسانى که از ایران مشرف مى شوند، بیشتر مسیر نجف 
اشــرف و کربالى معلى را پیاده مى روند؛ اما بعضى ها یک هفته 
یا بیشــتر در پیاده روى شرکت مى کنند، مثالً بعضى ها از بصره 
حرکت مى کنند، از مســیرهاى دیگرى مانند موصل و جاهاى 
دیگر حرکــت مى کنند و در نهایت اینکه پیــاده روى اربعین، 
دیگران را به منطق دین ما دعوت مى کند که این احساســات 
و شــور بدون عقالنیت امکان ندارد؛ حتماً پشــت سرش یک 
معرفتى وجود دارد. مگر مى شــود مردم را بدون هدف، تا این 
حد به هیجان آورد؟ مگر مردم بى جهت این قدر احساســاتى 
مى شــوند؟ همه این را درک مى کنند که پشت این قضیه یک 

قدرتى نهفته است.

 جنابعالی تاکنون ســفرهای پیاده اربعین را تجربه 
کرده اید، چه خاطراتی از این سفرها در ذهن شما نقش 

بسته است؟
 پیاده روى اربعین براى من سرشــار از درس و نکات ارزشمند 
اســت. نکته نخســت اینکه هر وقت در این روز عزیز به کربال 
مشرف مى شوم، عادتم این است که ابتدا نگاهى به بارگاه مطهر 
امام حسین)علیه السالم( و حضرت عباس)علیه السالم( مى اندازم 

و همزمان هم دسته هاى عزادارى در حال حرکت هستند. 
از دیــدن این صحنه ها شــور مى گیرم و خودم را در بهشــتى 
که همیشــه آرزویش را داریم، تصور مى کنم. حضور در پیاده 
روى اربعیــن، لذتى دارد کــه باید آن را تجربــه کنید. نکته 
دیگــر اینکه اعتقاد دارم هر کســى بخواهد براى اربعین کارى 
انجــام دهد و قدمى بــراى امام حسین)علیه الســالم( بردارد، 
سیدالشهدا)علیه السالم( نام او را ثبت مى کنند. اصالً هر گامى که 
زائر حسینى براى اربعین بر مى دارد، حالش واقعاً عوض مى شود.

 و پاسخ شما برای این کلمات؟
کربال؟

از زیارت وارث شروع شده و به زیارت وارثان زمین ختم مى شود.

 نیزه؟
یادآور حقیقتى که سر مطهرش بر فراز نیزه قارى کالم خدا بود.

 یا لثارات الحسین؟
دریاى دســت هایى که در اربعین براى یــارى خون خدا بلند 

مى شوند.

 عاشورا؟
 انقالبى که هرگز نمى میرد.

 چای
 در پیاده روى اربعین طعم متفاوتى دارد، انگار  با عشــق امام 

حسین)علیه السالم( ممزوج شده است.

 گریه؟
 براى امام حسین)ع( سوزنده گناهان است.

تکان دهنده ترین صحنه در کربال؟
دیدن آب مواج فرات که بر سیدالشهدا)علیه الســالم( و یارانش 

بسته شد.

 و یک آرزوی دیرینه استاد پناهیان؟
تا انتهاى عمر زائر کربال و اربعین حسینى باشم و دیگر هیچ...

 حجت االسالم پناهیان در گفت وگوی تفصیلی با قدس:

امامحسنعسکریزیارت20میلیونیامروزراپیشبینیکردهاند

زائران پیاده اربعین، 
سربازان قیام حسینی 
در دوران معاصرند و 
دشمنان از این حضور 
میلیونی، از این وحدت 
و انسجام وحشت 
دارند و ما به عنوان 
پیروان نهضت حسینی 
وظیفه سنگینی بر 
عهده داریم که بخشی 
از آن با حضور در 
اجتماع اربعین به جا 
آورده می شود

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـران

پر معنا ترین فراز زیارت اربعین از نگاه امام خمینی)ره(    حضرت امام خمینی )ره(: در زیارتی از زیارت های امام حسین )علیه السالم ( که در روز اربعین خوانده می شود جمله ای بسیار پر معنی وجود 
دارد و آن این است: »و بََذَل ُمهَجتَُه فیک ِلیَْستَفیَد ِعباَدَک ِمْن الَجهالَة«. فلسفه فداکاری حسین بن علی )علیه السالم( در این جمله گنجانده شده است. زائر به خدای متعال عرض می کند که این بنده تو، این حسین 

اللَه«؛ هم چنین تالش کرد مردم را از سرگردانی و حیرتی که در گم اهی است نجات بدهد... تو، خون خود را نثار کرد تا مردم را از جهالت نجات بدهد و از »حْیره الضَّ

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

ایستگاه عاشقی

باید اربعین را در مقابل توفان تبلیغات دشمن
زنده نگه داشت

رهبر معظم انقــالب: اربعین آن 
روزي اســت که برافراشــته شدن 
پرچم پیام شهادت کربال در آن روز 
آغاز شد و روز بازماندگان شهداست 
. حاال چه در اربعین اول، خانواده امام 
حسین)علیه السالم( به کربال آمده 
باشند و چه نیامده باشند. اما اربعین 
اول آن روزي است که براي اولین بار 
زائران شناخته شده حسین بن علي 
به کربال آمدند؛ جابربن عبداهلل انصاري است و عطیه از اصحاب پیغمبر)صلى اهلل 
علیه و آله( و برخى از یاران امیرالمؤمنین)علیه الســالم( آمدند آن جا و جابربن 
عبداهلل حتي نابینا بود - آن طور که در نوشــته ها و اخبار هست - و دستش را 
عطیه گرفت و برد روي قبر حسین بن علي)علیه السالم( گذاشت و او قبر را لمس 
کرد و گریه کرد و با حســین بن علي)علیه السالم( حرف زد و با آمدن خود و با 
سخن گفتن خود خاطره حسین بن علي)علیه السالم( را زنده کرد و سنت زیارت 

قبر شهدا را پایه گذاري کرد. یک چنین روزمهمي است روز اربعین....
درسى که اربعین به ما مى دهد این است که باید یاد حقیقت و خاطره  شهادت را 

در مقابل توفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت. 
)از بیانات حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي )مدظله العالی(29/ 06/ 68(

استقرار 10 تیم رسانه ای آستان قدس رضوی در مهران 
لحظه های اربعینی مستند می شود

محمدمرادی:  غالمرضــا  ایالم/  
مسؤول تیم رســانه اى ستاد اربعین 
آستان قدس رضوى مستقر در مهران 
گفت: از ســوى امور رســانه اى ستاد 
اربعین آســتان قدس رضوى، 10 تیم 
منســجم، مصمم، مجرب، مخلص و 
متعهد، ساماندهى و بسیج شده اند تا 
لحظه هاى ناب شور و شعور حسینى را 
در دو طرف مرز مهران به تصویر بکشند 

و فعالیت هاى متنوع این ستاد را نیز مستند سازى کنند.
حسین نطنزى در گفت و گو با قدس با بیان اینکه توسط تیم رسانه اى ستاد اربعین 
آســتان قدس رضوى تمام فعالیت ها، خدمات و حال و هواى معنوى مرز مهران 
مســتند سازى مى شود، خاطرنشان کرد: توسط این تیم رسانه اى، تمام مسایل و 
مشکالت زائران رصد و دنبال مى شود تا زمینه رفع آن ها به شایستگى فراهم شود 
و در سال هاى آینده نیز به حداقل برسند.مسؤول تیم رسانه اى ستاد اربعین آستان 
قدس رضوى مستقر در مهران با اشاره به اینکه در تالش هستیم از این همه شور و 
شعور حسینى، مستندهاى پنج دقیقه اى به صورت گزارش تهیه، تدوین و پخش 
کنیم، تصریح کرد: بى تردید از حال و هواى زائران، فضاى معنوى موکب ها، استقبال 
خادم رضوى از زائران و خدمات ارایه شده، مستندهاى زیبایى تهیه و منتشر خواهد 
شد. حسین نطنزى با بیان اینکه یک مجموعه کلیپ نیز از فعالیت هاى ستاد اربعین 
آســتان قدس رضوى تهیه و منتشر مى شود، تأکید کرد: پنج تیم رسانه اى ستاد 
اربعین آســتان قدس رضوى در آن طرف مرز)عراق( و پنج تیم نیز در این ســوى 
مرز)مهران( مستقر شــده اند و به صورت شبانه روزى رسالت رسانه اى خود را به 

سرانجام مى رسانند تا این همایش عظیم و بى نظیر جهانى را به تصویر بکشند.
مسؤول تیم رسانه اى ستاد اربعین آستان قدس رضوى مستقر در مهران با بیان 
اینکه زمینه اى فراهم شده است تا برنامه هاى متنوع، تدوین شده و تولیدى خود 
را به تمام شبکه هاى استانى، ملى و فراملى ارایه کنیم، اظهار داشت: تمام تدوین ها 
و گرافیک ها دسته بندى و به شبکه استانى ایالم و دیگر شبکه ها ارسال مى شود تا 

از طریق شبکه هاى استانى، سراسرى و بین المللى پخش شوند.

استقرار بزرگ ترین موکب ایران در نجف اشرف
نجف/ خبرنــگار اعزامی قدس: 
امــام  بــزرگ  موکــب  مســؤول 
اشرف  نجف  در  رضا)علیه الســالم( 
گفــت: هفت ســوله ایــن موکب 
ظرفیت اسکان شــبانه 7 هزار نفر 
را دارد. حســین شــریفى با اشاره 
به گشــایش این موکــب با حضور 
تولیت عتبه علویــه در 20 آبان ماه 
افــزود: هیــأت انصارالمهدى کهف 
الحسین)علیه السالم( با فعالیت شبانه روزى 40 نفر در مدت سه ماه این موکب 
بزرگ را آماده بهره بردارى کرده اند. به گفته وى، موکب امام رضا)علیه الســالم( 
با داشتن 165 خدمه شــامل انتظامات، فرهنگى، پاکبان، خدماتى و همچنین 
همراهى 15 روحانى و 15 راهنما از سازمان حج و زیارت به ارایه خدمات به زائران 
مى پردازند. شریفى با اشــاره به توزیع 20هزار تخته پتو براى زائرانى که اقامت 
شبانه دارند، تصریح کرد: در موکب امام رضا)علیه السالم( هر شب برنامه سخنرانى 
و مداحى با حضور مداحان برجسته کشور اجرا مى شود. موسویان، مسؤول کمیته 
اسکان ستاد برگزارى اربعین خراسان رضوى در نجف اشرف نیز با اشاره به اینکه 
کمیته حمل و نقل و خدمات شهرى شهردارى مشهد هشت موکب در عراق برپا 
کرده اســت، گفت: یک موکب در کاظمین، دو موکب در نجف و پنج موکب در 
کربال هر شب به هزار نفر از زائران عزیز اسکان مى دهند که در مجموع ایام اربعین 
به 30هزار نفر شب مى رسد. وى همچنین با اشاره به اینکه حدود 200دستگاه 
اتوبوس از شهردارى مشهد کار جابه جایى ده ها هزار زائر را بین دیوانیه و نجف 
بر عهده دارند، تصریح کرد: 650 پاکبان نیز به صورت داوطلبانه مشرف شده اند و 
کار پاکبانى و پاکروبى  در معابر را در عتبات عالیات بر عهده دارند. وى گفت: 90 
درصد همکاران اعزامى شهردارى زیارت اولى هستند که نکته ارزشمندى است. 

در سپهر کالم

خبر

 نگاهی محتوایی به زیارت اربعین
پژوهش های  بنیاد  وطن دوست،  رضا  معارف/   
ماه  بیستم  روز  رضوی     قدس  آستان  اسالمی 
صفر، اربعین نام دارد، چراکه چهل روز از شهادت امام 
اعتقاد  یارانش گذشته است. به  السالم( و  حسین)علیه 
شیخ مفید و شیخ طوسي، کاروان اسیران در بازگشت 
از شام به مدینه، در این روز که نخستین اربعین است، 
همزمان با ورود جابربن عبداهلل انصاري وارد کربال شدند. 

بر زیارت امام حســین)علیه الســالم( در این روز بسیار 
تأکید شــده تا آن جا که امام حسن عســکري)علیه السالم(  آن را از نشانه هاي 
مؤمن شمرده است که فرمود:عالماُت المؤمنین خمس: صالإُل اإلحدي و الخمسین، 
ـَــعفیُر الجـَبین، و الَجهر ببسم اهلل  َـّــختُّم في الَیمین، و ت و زیارإُل األربعین، و الت
الّرحمن الّرحیم؛  عالمات مؤمن پنج چیز است: 1- اقامه پنجاه و یک رکعت نماز 
فریضه و نافله در شبانه روز، 2- زیارت امام حسین)ع( در روز اربعین، 3- داشتن 
انگشتر در دست راست، 4- پیشــانى را در سجده بر خاک گذاشتن و 5- بلند 
گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در نماز. با توجه به اهمیت زیارت امام حسین)علیه 
السالم(  در روز اربعین، خوب است زیارت اربعین آن حضرت در این روز خوانده 
شــود. این زیارت که از امام صادق)علیه السالم( به دست ما رسیده، مضامینى 
عالى و آموزنده دارد؛ معرفى شخصیت امام حسین)علیه السالم(، اصالت خاندان، 
بیان اهداف نهضت، تجدید بیعت با سرور شهیدان، بیان اعتقادات شیعه و تبیین 
رذالت و شخصیت منحط قاتالن از جمله این مضامین است که برخى به اختصار 

بیان مى شود.
1. سالم هاي توصیفي 

امام صادق)علیه الســالم(  در سالم هاي نخست این زیارت که به ساحت قدس 
امام حســین)علیه السالم( عرض ارادت کرده است، سالم هاى توصیفى دارد که 
نوعي تبیین مقام معنوى و جایگاه بلند امام حسین)علیه السالم( در نزد خداوند 

متعال است. چنانکه فرمود:
السالُم علي وليِّ اهلل و حبیِبه، السالُم عـلى خلیِل اهللِ و نجیِبه، السالُم علي َصفيِّ 

اهللِ و ابن ِ َصفّیـه. 
2. بیان عظمت امام حسین)علیه السالم(

امام صادق)علیه السالم(  در فرازهایى از این زیارت، امام حسین)علیه السالم(  را 
به این صورت که او برگزیده و پسر برگزیده، و نیز ولّى خدا و فرزند ولّى خداست، 

توصیف کرده، مى فرماید:
ِـّـک، الفائُز  ُـّـَک و ابُن َولیِّک، و َصفّیک و ابُن َصفیـ َـّــُه ولیـ  اللهم إنّي أَشَهُد أن

َـّعادإل … ـَُه بالس ـِک و َحبوت ـَت ـَرام بِک
ـِِل الُمؤمنین؛ گواهى  ـُسلمین و َمعقـ َـَّک ِمن َدعائم ِ الّدین و ارکان ِ الم ـَُد ان أشه

مى دهم  که تو از ستون هاي دین، ارکان مسلمانان و دژ محکم مؤمنان هستى.
3. تبیین اهداف نهضت عاشورا 

امــام صادق)علیه الســالم(  در فــرازى از این زیــارت به بیان اهــداف بلند                          
امام حســین)علیه الســالم( مانند نجات جامعه از جهالت و گمراهى پرداخته، 
ـَاللة؛  ـَِذ ِعبادَک ِمَن الَجهالِة َو َحیَرإلِ الض ـَنق ـَُه فیَک لَیست مى فرماید:  و بَذَل ُمهَجت
پــروردگارا! او جان خویــش را در راه تو داد تا بندگانت را از جهالت و نادانى و از 

سرگردانى و گمراهى برهاند.
3. معرفی شخصیت منحط دشمن 

امــام صادق)علیه الســالم( در معرفى شــخصیت منحط قاتالن امام حســین                   
)علیه السالم(  دنیاپرستي و منفعت طلبي آن ها را عامل اساسى براى ارتکاب جنایت 

بزرگ حادثه کربال معرفى کرده است که لکه ننگى بر دامن آنان تا قیامت است:
ـَرَّته الُدنیا؛ کساني علیه امام همدست شدند که دنیا  ـَیه َمن غ ـَل ـَواَزَر ع ـَد ت ـ و ق

آن ها را فریب داده است.
ـَس؛ و بهره هستي  َـَّمِن األوک ـَُه بالث َـُّه باالَرَذِل االَدني وَشري آِخَرت ـَظ  ـ و باَع ح
خود را به بهاي ناچیز و پســتي فروختند و آخرت خود را به بهاي اندک حراج 

کردند.
ِـّقاق و النفاق؛ آنان از کسانى که خالف افکن و نفاق  ـ  و أطاَع ِمن ِعباِدَک أهَل الش

انگیز بودند، پیروى کردند.
انحطاط شخصیت دشمنان امام حسین)علیه السالم( از منظر امام صادق)علیه 
الســالم( تا آنجا بود که امام آنان را شایســته لعن دانسته و در نفرین علیه آنان 
بُهم عذابًا ألیًما؛ خدایا آنان را به لعنتى بزرگ  فرمود: الّلهم فالعنُهم لعًنا وبیاًل، و َعذِّ

و عذابى دردناک گرفتار کن.
4. بیان اصالت خاندان 

امام صادق)علیه الســالم(  پس از آنکه شــخصیت منحط قاتالن امام حسین        
)علیه الســالم( را معرفى کرد، در مقایســه با پســتى آن ها و بى ریشــه بودن 

خاندانشان، طهارت آن حضرت و اصالت خاندانش را گوشزد کرده، مى فرماید: 
رإل؛ گواهي مي  ـَطهَّ ـّاِمخة و األرحاِم الم َـّــَک کـُنَت نوراً في األصالِب الش أشَهُد أن

دهم که تو نوري بودي در اصالب پدران بزرگوارت و ارحام پاک مادرانت.
ِـّــسک الجاهلیةُ  بانجاِسها، و لم تُلِبســَک الُمدلَِهّماُت ِمن ثِیابِها؛ دوران  ـَُنج لم ت
جاهلیت، تو را با پلیدي هاي خود، آلوده نکرد. و از لباس هاى چرکینش دربرت نکرد.

5. توصیف فرزندان 
امام صادق)علیه الســالم( در ادامه این زیارت، نه تنها امام حسین)علیه السالم(  
را بزرگ و فردى پاک سرشــت معرفى کرده که از آلودگى هاى زمانه هیچ رنگى 
نگرفته است، بلکه فرزندان و ذّریه آن حضرت را نیز پاک و الگویى هدایت بخش 
ـَلَِمةُ   ـَُد أنَّ االئَِمةَ ِمن ُولِدَک ک براى جامعه اسالمى معرفى کرده، مى فرماید: أشه

َـّقوي؛ گواهي مي دهم که امامان از اوالد و ذّریه تو، کلمه تقوا هستند. الت
نیا؛ و نشانه هاي هدایت و  ةُ علي اَهِل الدُّ ـُرَوإلُ  الوثـقي و الُحجَّ  و أعالُم الُهدي و الع

حلقه محکم تر و حجت بر همه اهل دنیا هستند.
6. بیان اعتقادات شیعه

در این باره که باید اعتقاد شیعه نسبت به امامان خودشان و پیروى از آنان چگونه 
باشد، امام صادق)علیه الســالم(  به بیان گوشه اى از وظایف شیعیان نسبت به 
ـُم  ـِلم، و أمري ألمِرک ـُم س ـِک ـَلب ـِق ـَلبي ل این خاندان اشاره کرده، مى فرماید: و ق
إل؛ و قلبم با قلب شما آمیخته است و در هر کارى پیرو  ـَُکم ُمعدَّ ـِع و نُصَرتي ل َـّب ت ـُ م

دستورات شما هستم و براى یارى شما آماده هستم.

یادداشت

قاب سرخ اربعین

زیر نور یک چراغ
گوشه اى از یک اتاق

عکس چل آالله را در قاب کرد
داغ هر چه تشنگى را

تازه کرد..
سفره دل را گشود

بغض هایش را به چل تا قطره اشک
دعوت نمود...

*
در حضور قلب خود

اربعین ساده اى بر پا نمود...                              
 زینب رز ثمالی »سوزان«

دلنوشته شما

آراسته است بزم ضیافت برای ما...
ضیافت حسینی

 معارف/ منور میرشــجاعان  قلبش ماالمال از شــوق لحظه رسیدن بود؛ لحظه اى که 
نگاهش به گنبد طالیى آقا گره بخورد. لحظه اى که در بین الحرمین حیران و سرگشته شود. 
ســید جالل یقه کاپشنش را باال کشید، دســتانش را در جیبش فرو برد، سرما خورده بود. 
کسالت تن توان رفتن را از پاهایش گرفته بود. راهى تا کربال نمانده بود، عزمش را جزم کرده 
بود که هر طور شــده تا شب به حرم یار برسد.  زیر لب نوحه اى را زمزمه مى کرد و گام بر 
مى داشت. هرچقدر سعى مى کرد که از رفتن باز نماند، اما تب توانش را گرفته بود. تصمیم 
گرفت على رغم میل باطنى اش در یکى از موکب ها شب را سپرى کند. به اولین موکبى که 
رسید با ازدحام جمعیت و تکمیل ظرفیت رو به رو شد. به راهش ادامه داد به موکبى دیگر 
رسید و پرسید جایى براى استراحت هست و شنید حتى جا براى یک نفر هم نیست. و این 
جواب را از چند جاى دیگر هم شنید.به راهش ادامه داد. دلش بار سنگین تنش را به دوش 
کشید تا هر طور شده، شب را میهمان کربال باشد. براى آنکه از تألم جسم رها شود، به واقعه 
کربال فکر کرد، به آنچه که خوانده بود و شنیده بود. به مصایبى که بر سید الشهدا)علیه السالم( 

و خاندانش تحمیل شده بود. 

از دور که چشمش به چراغ هاى گنبد و گلدسته افتاد، سیل اشک صورت گر گرفته از تبش را 
نوازش کرد. با تمام توانى که برایش مانده بود خود را به مقابل حرم امام حسین )علیه السالم( 

رساند. دست ادب بر سینه گذاشت و سالم کرد.
سید جالل در ازدحام جمعیت بین الحرمین چرخى زد و کمى دورتر اما باز هم جایى براى 
اســتراحت پیدا نکرد. آبى به دست و رویش زد، وضو گرفت و داخل حرم شد.  در کنار یکى 
از رواق هاى حرم که در آن بسته بود، به نماز ایستاد. حرم مملو از عاشقان حضرت اباعبداهلل 
الحسین)علیه السالم( بود. نمازش که تمام شد، در رواق را باز کرده بودند. وارد رواق شد، خلوت 
بود در گوشه اى نشست، اما دیگر توان نشستن نداشت. چفیه سبز رنگش را تا کرد و زیر سر 
گذاشت و چشمانش را بست.نمى دانست خواب است یا بیدار، نفهمید تصور بود یا واقعیت، 
ولى بخوبى به خاطر سپرده بود، تک تک کلمات را، آواى دلنشینى را که در گوشش زمزمه 

کرد: » خسته بودى، هیچ جا راهت ندادند، دیدى آوردمت، پیش خودم استراحت کنى...«
نشست. حیران و متحیر. لرزان و شرمنده.  صداى کوبش قلبش را مى شنید. با دیدگانى اشکبار 
سر بر سجده گذاشت و نجوا کرد:» آقا ببخشید، آقا معذرت مى خواهم. معذرت مى خواهم که 

میهمان نوازى تان را فراموش کردم، معذرت مى خواهم که کاهلى کردم. معذرت مى خواهم 
که به جاى زیارت، کسالت تن را بهانه کردم. آقاى مهربانم ممنونم که پناه تن رنجورم شدى.«

ماجرای پیاده روی حاج آقا مصطفی خمینی)ره( به کربال
خاطره

 معارف  حاج آقا مصطفى خمینى همواره در مراسم پیاده روى حضورى پیوسته و جدى داشت. او مقید بود که در 
تمام ایام زیارت هاى مخصوص امام حسین)ع( )اول و نیمه رجب، نیمه شعبان، عرفه و به خصوص اربعین( پیاده از 
نجف به کربال برود و در میان راه، گاهى کف پایش تاول مى زد و زخمى مى شــد؛ ولى باز هم با شــور و شوق تمام، 

به راه خود ادامه مى داد و اصرار دوستان را براى سوار شدن به وسیله نقلیه، حتى در قسمتى از راه نمى پذیرفت.
وى در این ســفر، بدون توجه به این که فرزند مرجع بزرگ تقلید، امام خمینى)ره( است، مانند یک طلبه ساده در 
خدمت همسفران بود و از کمک به آنان دریغ نمى کرد و در هنگام توقف و استراحت نیز به بحث علمى مى پرداخت. 
مرحوم آیت ا... شیخ محمدحسن قدیرى که در یکى از سفرها همراه او بود، مى گوید: یک بار در پیاده روى از نجف به 
کربال، خدمت حاج آقا مصطفى خمینى بودم؛ وقتى به باغ هاى نزدیک کربال رسیدیم، شب را آن جا ماندیم. دوستان 
همه دور حاج آقا مصطفى را گرفتند و او صحبت را شــروع کرد و بعد بنا شــد هر کدام از رفقا در یک رشته از علوم 
حوزوى سؤالى بپرسد و وى جواب بدهد. سؤاالت بسیارى از فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، عرفان و اخالق از وى پرسیده 
شد که حدود چهار ساعت به طول انجامید 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.
مرحوم حجت االسالم والمسلمین سید تقى درچه اى نیز مى گوید: چندین بار همراه آیت ا... حاج آقا مصطفى خمینى 

از نجف پیاده به سوى کربال رفتیم و گاهى سه تا چهار 
روز، حدود 20 فرسخ در راه بودیم. ما مسیر را از خیابان 
با وجود کوتاهى راه، به دلیل آفتابى بودن، تغییر داده، از 
کنار دجله و فرات و داخل نخلســتان ها که واقعاً باصفا 

بــود، مى رفتیم. حاج آقا مصطفى با پاى برهنه و حتى بدون جوراب، حرکت مى کرد و از هر کس مختصر صدایى 
داشت، مى خواست اشعارى را در مقام و عظمت امام حسین)ع( بخواند و با شنیدن این اشعار، خودش طورى منقلب 

مى شد که از شدت گریه، شانه هایش باال و پایین مى رفت. 
جالب بود که مردم روستاها و شهرهاى مسیر، بویژه روستاى چفل، همه حاج آقا مصطفى خمینى را شناخته بودند که 
فرزند آقاى خمینى)ره( است. یک بار قبل از ورود به چفل، متوجه شدیم که حدود 20 نفر به سمت ما در حرکتند. 
کمى که نزدیک تر شدیم، فهمیدیم که آنها براى استقبال از حاج آقا مصطفى آمده اند وارد حسینیه چفل شدیم و از 
ما پذیرایى کردند. با وجود این که حاج آقا مصطفى گفت قصد نداریم شب را در چفل بمانیم، ولى آنها با اصرار گفتند: 
باید شب را در چفل بمانید تا ما اجر خدمت کردن به زائرین مرقد امام حسین)ع( را ببریم و در مقابل اصرار صمیمانه 

و عاشقانه سالکان آن حرم باصفا، کوتاه آمده، شب را در چفل ماندیم. )فصلنامه فرهنگ زیارت(

گزارشی از ایستگاه صلواتی امیرالمؤمنین)ع( در نجف اشرف
اینجــا ایستگــاه عــاشقی است

 معارف/ ســید مصطفی حسینی راد خبرنگار اعزامی قدس به عتبات عالیات   عشق که باشد هر سختى، آسان مى شود. مى شود 15 ساعت در روز کار 
کرد و خم به ابرو نیاورد و هیچ مزدى هم نخواست. اما کسانى که عاشقانه در این ایستگاه صلواتى کار مى کنند، مزدشان را از موالیشان حضرت سیدالشهدا)علیه السالم( 
خواهند گرفت. اینجا نجف اشرف است. خیابان حویلى در چند صد مترى حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین)علیه السالم( میزبان ایستگاه صلواتى به نام حضرت است. 
ایستگاهى که به همت خیران مه والتى برپا شده است. اینجا 155 نفر هم قسم شده اند که عاشقانه به زائران امام حسین)علیه السالم( در جاده اربعین و زائرانى که به 

پابوس امام على)علیه السالم(آمده اند، خدمت کنند. این خدمتگزارى صبح و شب و نیمه شب نمى شناسد.
آماده کردن صبحانه و ناهار و شام براى 40 هزار زائر در روز، کار آسانى نیست. کارى است که فقط از یک عده عاشق بر مى آید و این عاشقان اینجا در ایستگاه صلواتى 
مه والت دور هم جمع شده اند. این ایستگاه در همسایگى موکب بزرگ خراسانى ها؛ یعنى موکب امام رضا)علیه السالم( برپا شده و همه کارهاى آن به صورت مردمى و 
با استفاده از نذورات انجام شده است. صف طوالنى مقابل ایستگاه صلواتى که در آن ایرانى و عراقى و اتباع دیگر کشورها براى دریافت غذاى متبرک ایستاده اند، نشان از 

استقبال زیاد زائران از دستپخت آشپزان مه والتى دارد. در این آشپزخانه غذاهایى مانند چلومرغ، چلوقیمه، قرمه سبزى و شله مشهدى پخت مى شود.
تصویر دیگ هاى بزرگ غذا، انبار سیب زمینى و پیاز و مواد غذایى، آشپزها و کمک آشپزهایى که همزمان با وقت ناهار بشدت در تکاپوى آماده کردن هزاران وعده غذا 
و سرو آن براى زائران به این طرف و آن طرف مى دوند و مداحى که همزمان با باز شدن سر دیگ غذا شروع به خواندن مرثیه اى عاشقانه مى کند، شاید بتواند دل شما 

را هم با من به میهمانى بزرگ محبان امام حسین)علیه السالم( در ایستگاه صلواتى مه والت بیاورد.
زحمتکش، پیرغالم اهل بیت و سرآشپز ایستگاه صلواتى که لبخند و نور را توأمان در چهره دارد، مى گوید: ما براى موالیمان امام حسین)علیه السالم( کار مى کنیم و از 
هیچ کس هم هیچ چیزى نمى خواهیم. پاداش ما با کسى است که هنگام کارمان فقط به او فکر مى کنیم و امیدواریم ما را خاک پاى زائرانش به شمار آورد و روزى که 

همه سرها پایین است، ما را در محضر خداوند سربلند کند.


