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چکيده
از زم��ان آفرینش حض��رت آدم7 تاکنون در همة ادیان الهی ب��ه زیارت اماکن مقدس 
س��فارش شده و دش��واری های راه بر اجر و پاداش معنوی این سفر می افزاید. در مذهب 
تشیع برای زیارت معصومان: به ویژه امام حسین7 فضیلت فراوان ذکر شده و نوعی 
تجدید پیمان اس��توار با این انوار مقدس در اوج ش��ور و ش��عور دینی به ش��مار می رود. 
همچنین بیانگر این اس��ت که شیعیان از اقتدا به س��االر شهیدان به خود می بالند و زیر 

بار زور و ستم نمی روند.
    زیارت پیادة اربعین امام حسین7 از مهم ترین زیارت های شیعیان است که همه ساله 
با حضور میلیونی ش��یعیان از سراس��ر دنیا برگزار می ش��ود و افزون بر روایات فراوانی از 
معصومان: دراین باره، در س��یرة عملی علما و مراجع بزرگ ش��یعه همچون شیخ مرتضی 
انصاری، میرزا حس��ین نوری، سید مهدی بحرالعلوم، ش��یخ جعفر کاشف الغطا و آیت  اهلل 

مرعشی نجفی نمونه هایی از این پیاده روی معنوی مشاهده می شود.

واژگان کليدی: زیارت پیاده، زیارت معصومان:، امام حسین7، اربعین.

فضيلت پياده روی 
برای زيارت معصومين:

سید عادل علوی1

ترجمه: حسین شهرستانی
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درآمد
زی��ارت اماکن مقدس، عبادتی اس��ت ک��ه قدمت آن ب��ه اولین پیامبر خدا آدم ابوالبش��ر7 
می رس��د. نقل اس��ت ک��ه او هفت��اد مرتبه ب��ه خانه خدا س��فر کرده اس��ت. ح��ال اگر این 
عب��ادت همراه با س��ختی و مش��قت باش��د، اج��ر و ثواب بیش��تری ه��م دارد. به وی��ژه اگر 
مقص��د زی��ارت، مراق��د مطه��ر یک��ی از معصومین: باش��د و در ای��ن بین زی��ارت مرقد 
ش��ریف أباعب��داهلل الحس��ین7 از واالتری��ن و بافضیلت تری��ن آنهاس��ت؛2 چ��را ک��ه خود 
 معصومی��ن: فرموده اند: همه ما کش��تی نجاتیم، ولی کش��تی حس��ین7 س��ریع تر می رود: 

»سفينة الحسين7 أسرع«.3
از س��وی دیگر، این گونه زیارت حرم اهل  بیت رس��ول اهلل9 نشانه روشنی از دوستی وافر 
به این خاندان پاک دارد که زمینه ای مناس��ب را برای اطاعت از آنان فراهم می کند و تجدید 
پیمانی محکم با این انوار مقدس اس��ت که در اوج ش��ور و ش��عور دین��ی صورت می گیرد. 
زیارت اربعین امام حس��ین7 از جمله این فرصت های ناب اس��ت. حرکت جمعیتی چند ده 

میلیونی و بسیار باشکوه و باعظمت و سرشار از معنویت.
بخش اول این نوش��ته نگاهی گذراس��ت به روایاتی چند در باب پی��اده روی برای زیارت 
معصومی��ن: و مراقد مطهر ایش��ان و بخش دوم ب��ه ذکر نمونه  هایی عینی در س��یره علما و 

بزرگان دین می پردازد.
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بخش اول: روایات

روایت اول
عیاش��ی از معاوی��ه عجلی نق��ل می کند ک��ه می گوید: در 
محض��ر مب��ارک باق��ر العل��وم7 در مدینه ب��ودم که یک 
خراس��انی )ایران��ی( ب��ه خدمت امام مش��رف ش��د. پاهای 
 خاک آل��ود و زخمی اش را که دی��دم، دریافتم رنج فراوانی

و  س��الم  از  بع��د  او  اس��ت.  ش��ده  متحم��ل  س��فر  در  را   
احوال پرس��ی به امام ع��رض کرد: به خدا قس��م هیچ چیزی 
م��را از خانه و ش��هرم بیرون نیاورده، مگر دوس��تی و محبت 
 ش��ما اهل  بیت رس��ول خدا9. امام باقر7 در تأیید س��خن

 آن مرد فرمود:
، إنَّ اهلل  ی��نُ ااِّل الُحبُّ ُه اهلل َمَعنا َوَهِل الِدّ »واهلل لَْو أحّبنا َحَجٌر َحَش��رَ
عزوجل َیُق��وُل: )ُقْل اِْن کنتم ُتحّبوَن اهلل فاتَِّبعون��ی یُْحِبْبُکُم اهلل(5 و 
؟«؛7 به خدا  قال: )یُِحبُّوَن َم��ْن هاَجَر اِلَْیهم(6 َوَهِل الدی��ُن ااِّل الُحبُّ
قس��م اگر س��نگی ما را دوس��ت داش��ته باش��د، خداوند آن 
را ب��ا ما محش��ور می گردان��د. آیا دیانت چی��زی جز محبت 
اس��ت؟! به درس��تی ک��ه خداون��د می فرمای��د: )ای پیامبر( 
بگو: اگر خدا را دوس��ت دارید، پس از م��ن پیروی کنید تا 
خداوند نیز ش��ما را دوست داشته باشد و خداوند می فرماید: 
)مؤمنین کس��انی اند که( دوس��ت دارند آن افرادی را که به 
 س��وی ایش��ان هج��رت می کنند ... پ��س آیا دیان��ت چیزی 

غیر از محبت است؟!

زی��ارت ح��رم اهل  بیت رس��ول 
اهلل9 نش��انه روشنی از دوستی 
وافر به این خان��دان پاک دارد 
ک��ه زمین��ه ای مناس��ب را برای 
اطاع��ت از آنان فراهم می کند و 
تجدید پیمانی محکم با این انوار 
مقدس اس��ت که در اوج شور و 

شعور دینی صورت می گیرد.
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روایت دوم
حسین بن اسماعیل َصیَْمری از امام صادق7 نقل می کند که فرمود: 

ًة و ُعْمرًة َفِأْن َرَجَع ماِش��یًا َکَتَب اهلل  »َمْن زار أمیرالمؤمنین7 ماش��یًا َکَت��َب اهلل لَُه بُکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ
َتْیِن و ُعْمِرَتْیِن«؛8 هر کس��ی پیاده به زیارت أمیرمؤمنان )علی بن ابی طالب(7  له بُکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ
برود، با هر قدمی، خداوند یک حج و یک عمره می نویس��د و اگر پیاده بازگردد، خداوند با 

هر قدمی دو حج و دو عمره برایش نوشته است.

روایت سوم
در محضر مبارک امام صادق7 نام أمیرمؤمنان علی بن ابی طالب7 بُرده ش��د. شخصی به 
نام »ابن مارد« از حضرت پرسید: یا أباعبداهلل! کسی که جّدتان أمیرمؤمنان7 را زیارت کند، 

چه ثوابی خواهد گرفت؟ امام صادق7 فرمود:
ًة َمْقُبولًَة و ُعْم��َرة َمْقُبولًة  »ی��ا اْب��َن ماِرٍد! م��ن زاَر َجّدی عاِرفًا بحّقه کت��َب  اهلل لَُه بُکلِّ ُخْط��َوٍة َحجَّ
)َمْب��روَرًة(، واهلل ی��ا اْبَن مارٍد ما یُْطِعُم اهلل الّناَر َقَدمًا اغبّرت فی زیارِةِ امیرالمؤمنین7 ماش��یًا کاَن اْو 
َهِب«؛9 ای پسر مارد! کسی که جدم را در حالی که  راکبًا، یا اْبَن مارٍد اْکُتْب هذا الَحدیَث بِماِء الذَّ
حقش را می شناس��د زیارت کند، خداوند به ازای هر قدمی که برمی دارد، یک حج و عمره 
مقبول برایش می نویس��د. ای پسر مارد! به خدا س��وگند، آتش را خداوند بر قدم هایی که در 
راه زیارت أمیرمؤمنان7 غبارآلود ش��ده باشد، مس��لط نمی گرداند؛ چه پیاده آمده باشد، چه 

سواره. ای پسر مارد! این حدیث را با آب طال بنویس.

روایت چهارم
صف��وان جّمال می گوید: در س��فری به هم��راه امام صادق7 وارد کوفه ش��دیم؛ حضرت 
فرمود: ای صفوان! بگو کاروان بایس��تد؛ این جا قبر جدم أمیرمؤمنان7 است. شتر حضرت را 
خواباندم؛ ایشان پایین آمده و ُغسل کردند و لباس های شان را عوض کردند؛ پس کفش های 
خود را قبل از حرکت از پای درآوردند و به من فرمودند: هرآنچه را که انجام می دهم، تو نیز 

تکرار کن. پس به طرف تپه های سفیدرنگی حرکت کردند و به من فرمودند:
��ر ُخط��اک و ألق َذْقَنک نحو األرض فأنّ��ه یُکَتب لک بکّل ُخطوٍة مأُة ألف َحَس��َنة و یُمح�ی  »َقصِّ
عنک مأُة ألِف سّیئٍة و ُترفُع لک مأُة ألِف درجٍة و ُتْقضی لک مأُة ألِف حاجٍة و یُکتُب لک ثواُب ُکلِّ 
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صّدیٍق و شهیٍد ماَت أو ُقِتَل ُثّم َمشی و َمَشْیُت معه و َعَلْینا السکینُة 
والَوقار...«؛10 قدم هایت را کوتاه بردار و سرت را پایین بیانداز، 
به درستی که با هر قدمی، صدهزار حسنه برایت نوشته می شود 
و صده��زار گناه پاک می  گردد و رتبه ات صدهزار درجه باال 
می رود و ثواب صدیق و شهیدی که کشته شده یا از دنیا رفته، 
برایت نوشته می ش��ود. سپس حضرت پیاده حرکت کردند و 
م��ن نیز پیاده حرک��ت کردم و آرامش س��نگینی بر ما حاکم 

بود.

روایت پنجم
قدام��ة بن مالک از امام صادق7 نق��ل می کند که حضرت 

فرمود: 
َصْت  » َمْن َزاَر الُْحَس��ْیَن ُمْحَتِسبًا اَل َأِش��راً َو اَل بَِطراً َو اَل ُسْمَعًة ُمحِّ
( الثَّْوُب ِفي الَْماِء َفاَل َیْبَقی َعَلْیِه َدنٌَس  ُض)یُمحصُّ َعْنُه ُذنُوبُُه َکَما یُمضَّ
ٌة َو ُکلََّما َرَفَع َقَدمًا ُعْمَرٌة«؛11 کس��ی که  َو یُْکَت��ُب لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ
حسین7 را برای رضای خدا زیارت کند، نه برای خوش گذرانی 
و تفریح و نه به جهت کسب شهرت )و فخر فروشی(، گناهانش 
فرو می ریزد، همان طور که لباس در آب شس��ته شده )و پاک 
می ش��ود( و در نتیجه، هیچ آلودگی بر او باقی نمی ماند و با هر 
گامی که بر زمین می گذارد، حّجی برایش نوش��ته می شود و با 

هر قدمی که برمی دارد، عمره ای برایش ثبت می گردد.

روایت ششم
از حسین بن ثَُویْر نقل شده که امام صادق7 فرمود:

»یا حس��ین! انَّه َمْن َخَرَج ِمن َمنِزله یرید زیارة قبر الحس��ین7 
ِإْن َکاَن َماِش��یًا ُکِتَبْت لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحَس��َنٌة َو ُمِحَي َعْنُه َسیَِّئٌة َو ِإْن 
َکاَن َراِکبًا ُکِتَبْت لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحَسَنٌة َو ُحطَّ بَِها َعْنُه َسیَِّئٌة َحتَّی ِإَذا 

قدم هایت را کوتاه بردار و سرت 
را پایین بیانداز، به درس��تی که 
ب��ا هر قدم��ی، صدهزار حس��نه 
برایت نوشته می شود و صدهزار 
گن��اه پاک می  گ��ردد و رتبه ات 
صده��زار درجه باال م��ی رود و 
ثواب هر صدیق و ش��هیدی که 
کشته شده یا از دنیا رفته، برایت 

نوشته می شود. 
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َصاَر ِفي الَْحْیِر َکَتَبُه اهللُ ِمَن الُْمْفِلِحیَن الُْمْنِجِحیَن َحتَّی ِإَذا َقَضی َمَناِسَکُه َکَتَبُه اهللُ ِمَن الَْفائِِزین...«؛12 ای 
حسین! به درستی که هر کسی از خانه اش به قصد زیارت قبر حسین بن علی7 خارج شود، اگر پیاده 
باش��د، با هر قدمی، حسنه ای برایش نوشته شده و گناهی از او پاک می شود و اگر سواره باشد، با هر 
قدمی، حسنه ای برایش نوشته شده و به واسطه آن گام، گناهی از او زدوده می شود تا به حائر حسینی 
برس��د که در این صورت خداوند نام او را از جمله رستگاران و نجات یافتگان می نویسد و زمانی که 

آداب زیارت و اعمالش را به پایان برساند، خداوند نام او را در زمره برندگان می نویسد... .

روایت هفتم
بش��یر َدّهان می گوید: در پایان یک گفت وگوی طوالنی که با امام صادق7 داشتم، ایشان 

به من فرمود:
ٌة َو  »َوْیَحَک َیا بَِش��یُر ِإنَّ الُْمْؤِمَن ِإَذا َأَتاُه َعاِرفًا بَِحقِِّه َو اْغَتَس��َل ِفي الُْفَراِت ُکِتَب لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ
ُعْمَرٌة َمْبُروَراٌت  ُمَتَقبَّاَلٌت َو َغْزَوٌة َمَع نَِبيٍّ َأْو ِإَماٍم َعاِدٍل«؛13 ای بش��یر! به درس��تی که مؤمن زمانی که 
به زیارت حس��ین بن علی7 بیاید، در حالی که حّقش را بشناسد و )پیش از زیارت( در فرات 
ُغسل نماید، به ازای هر قدمی، حج و عمره  ای مقبول و جهاد در رکاب پیامبر9 یا امام عادل 

برایش نوشته می شود.

روایت هشتم
ابوصامت از امام صادق7 نقل می کند:

» َم��ْن َأَتی الُْحَس��ْیَن7 َماِش��یًا َکَتَب اهللُ لَُه بِ��ُکلِّ ُخْطَوٍة َألَْف َحَس��َنٍة َو َمَحا َعْنُه َألَْف َس��یَِّئٍة َو َرَفعَ  
لَ��هُ  َألْ��َف  َدَرَجٍة، َف��ِإَذا َأَتْی��َت الُْفَراَت َفاْغَتِس��ْل َو َعلِّ��ْق نَْعَلْیَک َو اْم��ِش َحاِفیًا َو اْمِش َمْش��َي الَْعْبِد 
لِی��ِل َف��ِإَذا َأَتْیَت بَ��اَب الَْحْیِر َفَکبِّ��ِر اهلَل َأْربَعًا«؛14 هر کس��ی پیاده به زیارت قبر حس��ین7 برود،  الذَّ
خداون��د ب��رای هر قدمی هزار حس��نه نوش��ته و ه��زار گن��اه از او پاک می کن��د و رتبه اش 
ه��زار درج��ه باال م��ی رود. پس ه��رگاه ب��ه فرات رس��یدی، غس��ل ک��ن و کفش هایت را 
درآور و پابرهن��ه راه ب��رو؛ ب��ه مانند عب��د ذلیل راه برو؛ پ��س وقتی به درب َحَرم رس��یدی، 

 

چهار بار تکبیر بگو ... 
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روایت نهم
از حس��ین بن سعید نقل شده است که از امام صادق7 درباره زائر قبر حسین7 سؤال شد. 

حضرت در پاسخ فرمود:
ٌة ُمَتَقبََّلٌة  »َمِن اْغَتَسلَ  ِفي  الُْفَراِت  ُثمَّ َمَشی ِإلَی َقْبِر الُْحَسْیِن7 َکاَن لَُه بُِکلِّ َقَدٍم َیْرَفُعَها َو َیَضُعَها َحجَّ
بَِمَناِس��ِکَها«؛15 هر آن که در فرات غس��ل کند و س��پس با پای پیاده به سوی مرقد حسین7 برود، به 
ازای هر قدمی که برمی دارد و بر زمین می گذارد، حّجی مقبول با تمام اعمال و مناسک برای 

او خواهد بود.

روایت دهم
از ُرفاعة بن موسی نقل شده است که امام صادق7 فرمود:

»ِإنَّ َمْن َخَرَج ِإلَی َقْبِر الُْحَسْیِن7 َعاِرفًا بَِحقِِّه َو اْغَتَسلَ  ِفي  الُْفَراِت  َو َخَرَج ِمَن الَْماِء َکاَن َکِمْثِل الَِّذي 
نُوِب َفِإَذا َمَشی ِإلَی الَْحْیِر لَْم َیْرَفْع َقَدمًا َو لَْم َیَضْع ُأْخَری ِإالَّ َکَتَب اهللُ لَُه َعْشَر َحَسَناٍت«؛16  َخَرَج ِمَن الذُّ
به درستی کسی که )برای زیارت( به سوی مرقد حسین )بن علی(7 برود، در حالی که حّقش را 
می شناسد و )پیش از زیارت( در فُرات غسل کند و از آب خارج شود، مثل کسی است که از 
گناهانش خارج شود. پس هنگامی که به حائر )حرم(7 رسید، قدم از قدم برنمی دارد، مگر 

این که خداوند برایش ده حسنه می نویسد و ده گناهش پاک می گردد.

روایت یازدهم
حسین بن ثُویر از امام صادق7 نقل می کند که حضرت فرمود: 

اِهَرَة ُثمَّ اْمِش َحاِفیًا َفِإنََّک  »ِإَذا َأَتْیَت َأبَا َعْبِد اهلِل7 َفاْغَتِسْل َعَلی َشاِطئِ  الُْفَراِت  ُثمَّ الَْبْس ِثَیابََک الطَّ
ِفي َحَرٍم ِمْن َحَرِم اهلِل َو َرُسولِِه بِالتَّْکِبیِر َو التَّْهِلیِل«؛17 زمانی که به زیارت ابا عبداهلل7 رفتی، پس 
غسل کن در نهر فرات و سپس لباس های پاک بپوش؛ آن گاه با پای برهنه راه برو؛ پس تو در 

حرمی از حرم خدا و حرم پیامبرش هستی و بر تو باد به تکبیر و گفتن ال اله ااّل اهلل.

روایت دوازدهم
از علی صائغ نقل شده که امام صادق7 فرمود: ای علی! به زیارت حسین7 برو و آن را ترک 

مکن. علی صائغ می گوید: عرض کردم: چه ثواب و پاداشی برای زائرش دارد؟ امام فرمود:
َل اهللُ  »َمْن َأَتاُه َماِش��یًا َکَتَب اهللُ لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحَس��َنًة َو َمَحا َعْنُه َسیَِّئًة َو َرَفَع لَُه َدَرَجًة، َفِإَذا َأَتاُه َوکَّ
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بِِه َمَلَکْیِن َیْکُتَباِن َما َخَرَج ِمْن ِفیِه ِمْن َخْیٍر َو اَل َیْکُتَباِن َما َیْخُرُج ِمْن 
ُعوُه َو َقالُوا َیا َولِيَّ  ِفی��ِه ِمْن َس��یٍِّئ َو اَل َغْیِر َذلَِک، َفِإَذا اْنَص��َرَف َودَّ
اهلِل َمْغُفوٌر لََک َأْنَت  ِمنْ  ِحْزِب  اهللِ  َو ِحْزِب َرُسولِِه َو ِحْزِب َأْهِل بَْیت 
َرُس��ولِِه َو اهلِل اَل َت��َری النَّاَر بَِعْیِنَک َأبَداً َو اَل َت��َراَک َو اَل َتْطَعُمَک 
َأبَدا«؛18 کس��ی که به زیارت ایش��ان برود، خداوند به ازای هر 
قدم��ی، حس��نه ای برایش می نویس��د و از او گناه��ی را پاک 
می کن��د و یک درجه ارتقای رتبه پی��دا می کند. پس وقتی به 
مرقد حسین7 رسید، خداوند دو فرشته را بر او مأمور می کند 
تا هرچه از خیر و خوبی و صالح از دهانش خارج می ش��ود، 
برایش بنویس��ند و اگر چیزی خواس��ت که به صالحش نبود، 
برایش ثبت نکنن��د و هنگامی که از زیارت بازمی گردد، با او 
وداع کرده و می گویند: ای دوست خدا! بخشیده شدی؛ تو از 
حزب خدا و حزب پیامبرش و حزب اهل  بیتش هستی. به خدا 
س��وگند هرگز به چشم خودت آتش را نخواهی دید و آتش 

نیز تو را نمی بیند و نمی سوزاند.
در روای��ت دیگری دارد که امام ص��ادق7 می فرماید: »ِإَذا 
َم َو  ��الَ َأَراَد ااِلْنِصَراَف َأَتاُه َمَلٌک َفَقاَل لَُه ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل یُْقِرئَُک السَّ

َیُقوُل لََک اْسَتْأِنِف  الَْعَملَ  َفَقْد َغَفَر اهللُ لََک َما َمَضی«؛19 
این حدیث از دو راوی نقل شده است.20

روایت سیزدهم
از س��دیر َصیْرف��ی نق��ل ش��ده ک��ه می گوی��د: در محضر 
باقرالعلوم7 نشس��ته بودیم که جوانی در مجلس از مرقد امام 

حسین7 یاد نمود؛ امام به او فرمود:
ْت َعْنُه َسیَِّئة«؛21  »َما َأَتاُه َعْبٌد َفَخَطا ُخْطَوًة ِإالَّ ُکِتَبْت لَُه َحَسَنٌة َو ُحطَّ
بنده ای به سوی این مرقد قدم برنمی دارد، مگر این که حسنه برایش 

نوشته شده و گناهی از او کنار گذاشته می شود.

وقت��ی زائر به مرقد حس��ین7 
رسید، خداوند دو فرشته را بر او 
مأمور می کند تا هرچه از خیر و 
خوب��ی و صالح از دهانش خارج 
می ش��ود، برایش بنویسند و اگر 
چیزی خواس��ت که به صالحش 

نبود، برایش ثبت نکنند. 
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روایت چهاردهم
ابن  مسکان از امام صادق7 نقل می کند که حضرت فرمود:

»َمْن َزاَر الُْحَس��ْیَن7 ِمْن ِش��یَعِتَنا لَْم َیْرِجْع َحتَّی یُْغَفَر لَُه ُکلُّ َذْنٍب َو یُْکَتَب لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َخَطاَها َو 
ٍة َو ُمِحَي َعْنُه َألُْف َس��یَِّئٍة َو یُْرَفُع لَُه َألُْف َدَرَجٍة«؛22 هر که از شیعیان ما  ُکلِّ َیٍد َرَفَعْتَها َدابَُّتهُ  َألُْف َحَس��نَ
حس��ین7 را زیارت کند، بازنمی گردد، مگر این که همه گناهانش بخشیده می شود و به ازای 
هر قدمی که برمی دارد و هر دس��تی که به سوی آس��مان توسط هرکسی باال می رود، برایش 

هزار حسنه نوشته می شود و هزار گناهش پاک می شود و هزار درجه باال می رود.

بخش دوم: نمونه ها
1. ش��یخ مرتضی انصاری از جمله احیاکنندگان س��نت پیاده  روی برای زیارت امام حسین7 

بود و خود ایشان نیز پیاده از نجف به کربال می آمد.
2. میرزا حسین نوری، صاحب موسوعه حدیثی »مستدرک الوسائل« هر سال به صورت پیاده 

به کربال می آمد.
3. س��یدمهدی بحرالعلوم در دس��ته ع��زای »طوریج« که پیاده به کرب��ال می آمدند، حضوری 

پررنگ داشت.
4. ش��یخ جعفر کاش��ف الغطاء در یکی از پیاده روی هایش به کربال، به حضور حضرت ولی 
عصر7 شرفیاب شد و حضرت ایشان را به سینه خویش چسبانده و فرموده است: »خوش 

آمدی ای زنده کننده شریعت ما«.
5. آیت  اهلل مرعشی نجفی بیست بار پیاده به همراه تعدادی از طالب که همه از بزرگان شدند، 

به کربال مشرف شد.
همچنین بزرگانی مانند آیات سیدمحمدحس��ین طهرانی، س��ید احمد مس��تنبط، شیخ عباس 
قوچانی، شیخ حسن نجابت شیرازی و سید عبدالحسین دستغیب و شهید صدر اول و شهید صدر 
دوم در این پیاده روی شرکت می کردند. شهید صدر دوم )سیدمحمد صدر( حتی فتوا به وجوب 
پیاده روی به سوی حرم های أمیرمؤمنان و سیدالشهداء7 را صادر کرد و با این فتوا به مبارزه با 
سیاس��ت ضددینی حزب بعث رفت و در برخی از خطبه های جمعه اش در نجف اشرف بر این 

موضوع تأکید می کرد.23
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حرک��ت میلیونی مردم از اقصی نق��اط جهان، از کوچک 
و بزرگ و مرد و زن و حتی کودکان خردس��ال، گذشته از 

شگفتی این صحنه، پیام روشنی به همه دنیا می دهد:
این که شیعیان در اقتدا به ساالر شهیدان به خود می بالند و 

زیر بار ستم و زور نمی روند.

ش��یخ جعفر کاش��ف الغطاء در 
یکی از پیاده روی هایش به کربال، 
به حضور حضرت ولی عصر7 
شرفیاب ش��د و حضرت ایشان 
را به س��ینه خویش چس��بانده و 
فرموده است: »خوش آمدی ای 

زنده کننده شریعت ما«.
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زمان متوکل عباسی حاکم بود.
توجه 2: در برخی روایات، سخن از »محو« گناهان است؛ مثل افعال »َمحا« و »مُِحَی« که به معنای پاک شدن 
گناه اس��ت و در برخی روایات س��خن از چشم پوش��ی پروردگار از گناه اس��ت؛ یعنی گناه پاک و محو 
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