فـقهپيادهروی
حبیباهلل عبدالواحد الساعدی1
ترجمه :محمود مهدیپور

چکيده
پیادهروی زیارت اربعین که همهس��اله ب��ا حضور میلیونی زائران سیدالش��هدا 7برگزار
میش��ود ریشه در زیارت پیادة جابربنعبداهلل انصاری= صحابی گرانقدر پیامبر 9دارد
که نخس��تین بار پیاده از مدینه رهس��پار کربال ش��د و در اربعین شهیدان کربال به تربت
پاک حس��ینی رسید .این مراسم باش��کوه که نماد عشق ش��یعیان به امامان معصوم:
اس��ت ،همواره موجب شور و افتخار دوس��تداران اهلبیت :و دشمنی و کینة مخالفان
بوده است.
یکی از ابعاد بیشمار این س ّنت معنوی ،بعد فقهی آن است که این مقاله در سه بخش
به آن پرداخته اس��ت .در بخش نخس��ت ،با نقل روایاتی دربارة زیارت پیادة معصومان:
بهویژه امام حس��ین ،7ویژگیهای س�� ّنت پیادهروی در اربعین و پنج دلیل برای آن را
بی��ان کرده ،در بخش دوم پس از بیان اش��کاالت و ش��بهات مخالفان تش��یع دربارة این
س�� ّنت مقدس ،به آنها پاسخ گفته و در بخش پایانی ،آداب و اخالق شایستة زیارت پیادة
سیدالشهدا 7و پاداش آن را بر اساس روایات اهلبیت :بیان کرده است.
واژگان کلي�دی :پیادهروی ،زیارت اربعین ،امام حس��ین ،7جابربنعبداهلل انصاری=،
بعد فقهی.
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بخش اول :روایات زیارت پیاده
پياده ِ
روي زیارت اربعین در هر س��ال با حضور ميليون��ي زائران از اقصينقاط عالم ،يکي
از ش��اخصترین نمادهای عش��ق و پیوند قلبی مردم با اهلبیت نبوی 9است .این راهپیماهی

باشکوه ،نمایش دهنده پیروزی حق بر باطل در طول تاریخ و تا قیامت است .این سنت معنوي

باش��کوه که هر سال تکرار ميش��ود ،مخالفان را متحير کرده ،در دل طرفداران آن حضرت
شعف و افتخار فراوان میآفریند.

برخ��ی مخالف��ان از راهه��ای گوناگون ميکوش��ند تا مراس��م عظيم پي��اده ِ
روي زیارت

اربعی��ن را ک��ه چ��ون خاری در چش��م ظالمان اس��ت ،با تبلیغ��ات منفي و اوهام و ش��بهات
مغرضان��ه کمرنگ جلوه دهند .هر س��ال بهانهجویان و ترديدافکنان ،ب��ا نیرنگهای نوین و

اش��کاالت بیاس��اس ش��بهاتی که جز گمراه کردن ع��دهاي اندک نتیجهای ن��دارد ،پخش
میکنند .اما به هر حال ،پاس��خگویی به ش��بههافکنان ضرورت دارد .این مقاله برای استحباب
و عظم��ت ث��واب حاض��ران در پیادهروی ،ب��ا دلیل قاطع س��نّت نبوی گردآوری ش��ده و به

پاس��خگویی به ش��بهات مغرضان و ر ّد و نقد آن پرداخته اس��ت .در پایان نيز برخی از آداب
زی��ارت امام را که شایس��ته اس��ت زائران خود را ب��دان بیارایند و برخ��ی ثوابهای زیارت
را برشمرده است.

پيش از ورد به بحث اصلی ،شایسته است به چند نکته مه ّم توجه کنیم:

 .1زی��ارت با پای پیاده ،از دیدگاه تاریخی ،ریش��ه در زی��ارت جابر بن عبداهلل انصاری=
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صحابی جلیلالقدر رس��ول اعظم دارد .او ب��رای اولین بار با

پ��ای پیاده از مدینه به کربال آمد و به زیارت امام حس��ین7

توفیق یافت 2.پس این س��نت مق��دّس پیادهروی برای زیارت
امام حس��ین 7از روزگار امامان :وجود داش��ته اس��ت و
ائمه :میفرمودند :هر کس پیاده به زیارت امام حس��ین7

برود ،پاداش��ی چنین ،و هر کس س��واره برود ،پاداشی چنان
خواهد داشت.

مردم ع��راق از گذش��تههای دور ،پیاده ب��ه زیارت حرم

ائمه 7میرفتند و این س��نت تا امروز ادامه داشته و بارزترین

پیادهرویها ،پیادهروی اربعین حسینی است .نظام بعثی عراق
در دوره حکومتش مانع پیادهروی اربعین شد؛ ولی مردم این
سنت را مخفیانه ادامه دادند.

ویژگیهای سنت پیادهروی در اربعین

گرچه زیارت پیاده حضرت سیدالش��هدا 7اختصاص به

اربعین ندارد و همیش��ه مستحب است ،اما سنّت پیادهروی در

زیارت اربعین ویژگیهایی دارد؛ که دو مورد مهم آن از این
قرار است:

 .1اولین زائ��ر زیارت امام ،با پای پی��اده به زیارت موفق

ش��د .مردم به صحاب��ی جلیلالقدر جابر بن عب��داهلل انصاری
اقتدا میکنند و از س��وی دیگر در حدیث شریف امام حسن

عس��کری 7زیارت اربعین از نشانههای مؤمن شمرده است.
امام میفرماید:

ين
« َعلاَ َم ُ
��ار ُة الأْ َ ْربَ ِع َ
س َص�َل�اَ ُة الْخَ ْم ِس َ
��ين َو ِز َي َ
��ات الْ ُمؤْ ِم��نِ خَ ْم ٌ
��م ا ِ
الر ْح َمنِ
ي��ر الْ َجبِينِ َو الْ َج ْه ُر بِ ِب ْس ِ
هلل َّ
َو ال َّتخَ ُّت ُ��م ِف��ي الْ َي ِمينِ َو َت ْع ِف ُ
الر ِحيم»؛ 3عالمت مؤمن پنج چیز اس��ت 51 :رکعت نماز واجب و
َّ

برخ��ی مخالف��ان از راهه��ای
گوناگون ميکوش��ند تا مراسم
عظيم پيادهرويِ زیارت اربعین
را ک��ه چ��ون خاری در چش��م
ظالمان اس��ت ،با تبلیغات منفي
و اوه��ام و ش��بهات مغرضان��ه
کمرنگ جلوه دهند.
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مس��تحب؛ زیارت اربعین؛ انگشتر به دست راس��ت کردن؛ پیشانی بر خاک سودن (مهر) و بلند گفتن
بسم اهلل الرحمن الرحیم.

 .2در اربعی��ن ،اهلبی��ت امام :پ��س از تحمل رنجه��ا و آزار فراوان از ش��ام به کربال

بازگش��تند .شیعیان در تأس��ی به اهلبیت :در این روز پیاده به زیارت مشرف میشوند .در

ش��ریعت اسالمی ،مس��تحب بودن پیادهروی با پای برهنه یا بدون آن در چند مورد وارد شده
است.

 .1استحباب پیادهروی به سوی مساجد؛

4

 .2استحباب پیادهروی در تشییع جنازه؛

5

 .3استحباب پیادهروی امام هنگام رفتن به مصال در نماز عید؛

6

 .4استحباب پیادهروی برای حج و عمره؛

7

 .5استحباب پیاده رفتن به رمی جمرات؛

8

 .6استحباب پیاده رفتن به زیارت مؤمن.

9

بنابرای��ن ،پیادهروی در فرهنگ فقه نیز ناش��ناخته نیس��ت و نظایری دارد ک��ه یکی از آنها

پیادهروی برای زیارت قبور ائمه :اس��ت و ما در ادامه ،ادله اس��تحباب آن را در زیارت امام
حسین و دیگر ائمه :بیان میکنیم و یادآور میشویم که ثواب آن ،از زیارت در حال سواره
بیشتر است؛ بلکه خواهیم دید برخی روایات تصریح میکنند که با پای برهنه استحباب دارد و

استحباب پیادهروی ،ویژه روز اربعین نیست و در بقیه مناسبتها و ایام سال نیز جریان دارد.
دلیل ا ّول :روایات ثواب زیارت با پای پیاده

ابتدا احادیث استحباب پیادهروی برای زیارت امام حسین 7را مرور میکنیم و سپس به

روایات استحباب زیارت پیاده دیگر امامان :میپردازیم.
روایات استحباب پیادهروی در زیارت امام حسین7

 .1محمد بن الحسن باسناده (وسائل الشیعه ،ج  ،14ص )439؛
 .2و عن ابیه عن سعد (همان ،ص )440؛

 .3و عن علی بن الحسین بن بابویه (همان)؛

 .4و عن ابیه ،عن الحسین بن الحسن بن ابان (همان ،ص )441؛
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 .5و فی رواية اخری (کامل الزیارات ،ص )256؛
( .6وسائل الشیعه ،ج  ،14ص )441؛

 .7و عن محمد بن جعفر الزرار (کامل الزیارات ،ص )257؛

 .8عن جعفر بن محمد ،انه س��ئل عن الزائر لقبر الحس��ین7
(وسائل ،ج  ،14ص .)485

فراوانی این احادیث و راویان متعدد آنها ما را از بحث در

مورد س��ند آنها بینیاز میکند؛ زیرا س��بب اطمینان به صدور
روایات میشود و پاداشهای زیر را برای زائر پیاده برشمرده

است:

 .1در هر گام ،برای او حسنهای مکتوب میشود و سیئهای

از او محو میگردد و درجهای به او داده میشود.

 .2در هر گام ،هزار حس��نه دارد .هزار سیئه از او برطرف

میگردد و هزار درجه به او میبخشند.

 .3در هر قدمش ثواب حج مقبول با آداب آن دارد.

 .4در ه��ر گام ،از ثواب آزاد کردن یک بنده از فرزندان

اسماعیل 7بهرهمند میشود.

سنت ارزشمندی که این اندازه ثواب دارد ،بدون شک از
مستحبات مؤ ّکد است.
روایات استحباب زیارت دیگر معصومین :با پای پیاده
 .1روایتی از امام صادق 7درباره زیارت امیرالمؤمنین7

وارد شده است که میفرمایدَ « :م ْن زار أمیرالمؤمنین 7ماشی ًا
َک َت َب اهلل لَ ُه ُ
بک ِّل خُ ْط َو ٍۀ َح َّجۀً و ُع ْمر ًۀ َف ِأ ْن َر َج َع ِ
ماش��ی ًا َک َت َب اهلل له

ُبک ِّل خُ ْط َو ٍۀ َح َّج َت ْینِ و ُع ْم ِرت َْینِ ».

10

مفهوم حدیث ش��ریف «أفضل
االعمال أحمزها»این اس��ت که
وقت��ی کاری عبادت باش��د ،هر
چ��ه س��ختتر و با رنج بیش��تر
انج��ام ش��ود ،ارزش و فضیلت
بیشتری خواهد داشت.
211

شماره19و20تابستانوپاییز1393

 .2حدیث دیگر در این موضوع ،سخنی است که مرحوم شیخ صدوق= در کتاب شریف

«ثواب االعمال» و مش��هدی آن را در کتاب «المزار» آورده و سند آن در هر دو مورد صحیح

است .متن حدیث چنین است:

للرضا :ما لِ َمن أتی قبر اَ ٍ
ِ
قلت :ما لِ َمن
حد من
األئمة ،ق��ال :لَه مثل ما لِ َمن أتی قبر أبیعبداهللُ .
ُ
«قل��ت ّ
أتی قبر أبیالحسن؟ قال :مثل ما لِ َمن أتی قبر أبیعبداهلل».

11

ای��ن دو حدیث ،دیگر ائمه را به طور عموم ش��امل میش��ود و پاداشه��ای موعود برای

زی��ارت اباعبداهلل 7را برای زائ��ران دیگر امامان تأیید میکند .ثوابه��ای موعود چه برای
سوارگان و چه پیادگان برای زائران معصومین :تضمین شده است.

دلیل د ّوم :روایات استحباب پیادهروی

نبی اکرم 9رسیده که میفرماید« :أفضل االعمال أحمزها».
روایتی از ّ

12

این روایت ،صحیح بلکه از احادیث مس��تفیضه اس��ت؛ به طوری که شهید ثانی در شرح

رس��اله نفلیّه بر آن تصریح کرده 13و عالمه مجلس��ی آن را معروف بین عامه و خاصه دانس��ته

اس��ت 14.مفهوم حدیث شریف «أفضل االعمال أحمزها»این است که وقتی کاری عبادت باشد،
هر چه س��ختتر و با رنج بیشتر انجام ش��ود ،ارزش و فضیلت بیشتری خواهد داشت .زیارت

امام حس��ین 7اگر واجب نباشد ،مستحب اس��ت .بنابراین هر چه با رنج و مشقت بیشتر توأم

باش��د و مسافت بیشتری طی ش��ود و اوضاع امنیتی خطرناکتر باش��د ،اجر و پاداش بیشتری
خواهد داشت.

دلیل س ّوم :حدیث شریف نبوی

برت قدماه فی سبیل اهلل
پیامبر اکرم 9درباره استحباب پیاده به زیارت رفتن فرمودهاندَ « :م ْن ِا ْغ ّ

َح َّر َمها َع َلی ال ّنار».

15

محقق اردبیلی فرموده است:

بدی��ن حدی��ث ش��ریف نب��وی میت��وان ب��رای چن��د نمون��ه پیادهرفت��ن و
پی��ادهروی اس��تدالل ک��رد؛ از جمل��ه پی��ادهروی در ح��رم ،پی��اده ب��ودن در
نم��از میت؛ بلک��ه در عموم عب��ادات و پی��ادهروی در زیارت امام حس��ین7
16
و غیر آن.
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دلیل چهارم :اظهار بندگی و تعظیم شعائر

چهارمی��ن دلیل مس��تحب بودن پیادهروی این اس��ت که

نوعی اظهار خضوع و بندگی و تعظیم شعائر است .پیاده رفتن
به زیارت امامان دو بُعد دارد :هم زیارت امام شهیدان است و
هم فروتنی و اظهار تذلّل برای خداس��ت؛ به ویژه اگر پابرهنه

انجام ش��ود .در برخی احکام نیز ش��واهدی از این امر وجود
دارد؛ از جمله:

 .1نم��از با کفش جایز نیس��ت؛ زیرا با خض��وع و احترام

منافات دارد.

یك ِإن َ
 .2آیه ش��ریفهَ ( :فاخْ َل ْع نَ ْع َل َ
َّ��ك بِالْ َوا ِد الْ ُم َقدَّ ِس ُط ًوى)

گواه اس��ت که پابرهنه رفتن به عبادتگاه و مکانهای مقدس،

خاکساری و خضوع بیشتری را میرساند.

 .3اس��تحباب پی��اد ه رفتن ب��رای نماز عید ،پی��اده رفتن به

مسجد و استحباب پیاده طواف کردن ،با اعالم بندگی مناسبت

بیشتری دارد.

 .4تعظی��م و تکری��م ش��عائر اله��ی ،همانط��ور ک��ه در

پی��اد ه رفتن به زی��ارت امامان
ح��ج و عم��ره در س��عی صف��ا و م��روه ،در رم��ی جمرات
دو بُع��د دارد :ه��م زیارت امام
و در زی��ارت مؤم��ن تکری��م و بزرگداش��ت ش��عائر اله��ی ش��هیدان اس��ت و هم فروتنی و
اظهار تذل ّل برای خداس��ت؛ به
اس��ت و ش��اید بت��وان گف��ت تکری��م می��ت و مالئک��ه
ویژه اگر پابرهنه انجام شود.

همراه اوست.

بنابراین ،پیادهروی در زیارت امامان :در حقیقت انجام

پیاده رفتن ب��رای دیدار مؤمن،
س��ه عبادت است .1 :خضوع و تذلل برای خداوند؛  .2زیارت مس��تحب اس��ت و کس��ی ک��ه
پیشوایان؛  .3بزرگداشت شعائر الهی .بنابراین پیادهروی اجری چنین کن��د ،در هر گام رفت و
برگش��ت ،اجر آزادس��ازی صد
مضاعف برای زائران دارد.
بنده را خواهد داشت.
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دلیل پنجم :پیادهروی در زیارت مؤمن

پیاده رفتن برای دیدار مؤمن ،مس��تحب است و کس��ی که چنین کند ،در هر گام رفت و

برگشت ،اجر آزادسازی صد بنده را خواهد داشت .روایات در این زمینه بسیار است؛ از جمله

رسول اعظم 9فرمودهاند:

« َم ْن َمشَ ��ى زَ ائِراً َأل ِخ ِ
يه َف َل ُه بِ ُك ِّل خُ ْط َو ٍة َح َّتى َي ْر ِج َع ِإلَى َأ ْه ِل ِه ِع ْت ُق ِمائ َِة َألْ ِف َرق ََب ٍة َو يُ ْر َف ُع لَ ُه ِمائَةُ
ٍ 17
َألْ ِف َد َر َج ٍة َو يُ ْم َحى َع ْن ُه ِمائَةُ َألْ ِف َس ِّيئَة».

وقت��ی پیاده ب��ه زیارت مؤمن رفت��ن ،چنین ثواب��ی دارد ،پیادهروی برای زی��ارت امامان

معصوم :که در صدر مؤمنان و حجج الهی در زمین هستند ،به طریق اول مستحب و مندوب
است.

البته ممکن اس��ت برخی خیال کنند که این پاداش فقط به زمان حیات ائمه :اختصاص

دارد و ش��امل زیارت ایشان پس از مرگ نمیشود .پاس��خ این است که ائمه :مشمول آیه

َحس��بن الّذین ُق ِتلوا فی س��بیلِ اهلل) هس��تند 18و در زیارت اربعین نیز میخوانیم:
ش��ریفهَ ( :و ال ت
ّ
«أشهد أنّک تَسمع الکالم و تَر ّد الجواب».

دوم :اشکاالت بر پیادهروی و پاسخ آن
بخش ّ

برخی عوام و مخالفان تشیع ،اشکاالت و شبهاتی را درباره این سنّت مقدس مطرحکردهاند

و گاهی این سخنان باطل و امواج تبلیغاتی بر برخی مردم اثر میگذارد .در اینجا به برخی از

این شبهات با دلیل روشن پاسخ میگوییم.
اشکال اول :اضرار به خود

میگویند فرضاً پیادهروی مس��تحب و مأجور باش��د؛ در صورتی که ضرر و زیان نداشته
باش��د و هنگامی که س��بب ضرر و زیان ش��ود ،نه تنها واجب نیس��ت ،بلکه حرام است .مث ً
ال

زیارت امام حس��ین 7امروز چه بسا سبب ورم پاها و بیماریهای درازمدت میشود و اضرار
به خود و بیمار کردن خود جایز نیست.
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پاسخ

ض��رر بر دو گونه اس��ت .1 :ض��رری که موجب مرگ و قطع عضو و امثال آن ش��ود؛ .2
ضرری که تا این ح ّد نیست ،گرچه اندکی سختی و رنج داشته باشد.
پیادهروی زیارت حضرت بر فرض که با ضرر اندکی همراه باش��د ،منافع فراوان به همراه
دارد و عامل نش��اط و تحرک و طراوت انسان میش��ود؛ بهویژه که امروزه به علت عادت به
اس��تفاده از وس��ایل حمل و نقل ،انسان بیش��تر نیاز به اینگونه فعالیتها دارد .در استفتائی از
آیات عظام خوئی و تبریزی همین موضوع پرسیده شده که چنین پاسخ دادهاند:
امور مس��تحبی اگر مس��تلزم ضرر باش��د ،آیا جائز اس��ت؟ مث ً
ال پیادهرفتن برای زیارت امام
حسین 7سبب تورم پاها یا بیماری طوالنی مث ً
ال یک ماهه شود .آیا در این حالت جایز است؟
ـ آیتاهلل خوئی :مادام که ضرر در حدی نیست که احتمال هالک جان باشد ،اشکال ندارد.
ـ آیتاهلل ش��یخ ج��واد تبریزی :تا وقتی ضرر این کار در ح�� ّد هالکت یا جنایت بر نفس
19
نباشد ،اشکال ندارد.
اشکال د ّوم :آزردن خود

گفتهاند پیادهروی نوعی خودآزاری و به رنج افکندن خود است؛ بنابراین عق ً
ال قبیح است
و از آنجا که حکم عقل و شرع یکی است ،پیادهروی مشروع شمرده نمیشود.

پاسخ

حکم عقل در مواردی است که منجر به ایذای نفس باشد و غرض عقالیی در کار نباشد؛
مث� ً
لا وارد آوردن جراحتی در بدن ،بدون دلیل .ولی اگر هدف عقالیی مهمی در کار باش��د،
عقل ،حکم به قبح کار به طور مطلق ندارد .عقال نیز رنجها و مشقات را برای دستیابی به اهداف

خود تحمل میکنند .پیادهروی زیارت حسینی گرچه با قدری سختی و رنج همراه است ،ولی
خیر دنیا و آخرت در آن نهفته است و رنجی اندک در برابر پاداشی بزرگ است.

اشکال س ّوم :اختالط زن و مرد

برخی با تکیه بر مسئله اختالط زن و مرد گفتهاند :چون زیارت امام حسین 7و مخصوصاً

پیادهروی ،توأم با اختالط زن و مرد اس��ت ،کاری حرام میباشد و حداقل ،ترک پیادهروی،
اولی و زیارت سواره ،افضل است.
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پاسخ

اوال :اینگونه اختالط حرام نیست و کسی از فقها ،فتوا به

حرمت اینگونه اختالط نداده است .اختالطی که از ازدحام

ناش��ی میشود ،مثل اختالط در حج ،نماز جمعه ،نماز عیدین
و پیادهروی برای زیارت امام حسین 7و ازدحام داخل حرم

ش��ریف ،خودبهخود حرام نیس��ت؛ بلکه فقها به طور عام فتوا
ب��ه کراهت دادهاند .نوعی از اختالط هم به معنای معاش��رت
و ارتباط نزدی��ک زنان با مردان بیگانه اس��ت که معموالً در
مدارس و ادارات دولتی و بیمارس��تانها و امثال آن فراوان و
مدام اتفاق میافتد .بنابراین اگر در زیارت پیادگان اختالطی

باشد ،از نوع ا ّول است که حرام نیست.
ثانیاً :بر ف��رض که اختالط از نوع دوم ،از برخی اش��خاص

کماراده و ضعیفالنفس پدید آید؛ این سبب ترک سنت دینی
نمیشود؛ وگرنه اکثر واجبات عبادت که در آن نوعی آمیختگی
دو جنس وجود دارد ،مثل حج و نماز جمعه و نماز عیدین و نماز
میت و غیر آن باید تعطیل شود .از زراره نقل شده است:

امام باقر 7در تشییع جنازه مردی از قریش حضور داشتند

و من و عطا هم بودیم .زنی فریادی زد ،عطا گفت :یا ساکت

ش��و یا من برمیگردم .زن س��کوت نکرد و عطا بازگش��ت.

من ب��ه امام عرض کردم که عطا بازگش��ت .حضرت فرمود:
چرا؟ سخن او را یادآور ش��دم .حضرت فرمود« :به راه ادامه

ب��ده .ما اگر همراه ب��ا حق ،منکری دیدی��م ،نباید حق را رها

کنیم؛ وگرنه حق مس��لمانی را ادا نخواهی��م کرد ».وقتی امام
بر جنازه نماز خواند ،خویشان میت گفتند :شما توان ندارید؛

بازگردید؛ خداوند ش��ما را اجر دهد .ام��ا حضرت از ناتمام
گذاشتن مراسم تشییع خودداری کرد و بازنگشت.

20

پی��ادهروی زی��ارت حضرت بر
فرض که با ضرر اندکی همراه
باش��د ،منافع ف��راوان به همراه
دارد و عامل نش��اط و تحرک و
طراوت انس��ان میشود؛ بهویژه
که ام��روزه به عل��ت عادت به
اس��تفاده از وسایل حمل و نقل،
انس��ان بیش��تر نیاز به اینگونه
فعالیتها دارد.
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اشکال چهارم :هزینههای مالی زیاد پیادهروی و نیاز فقرا

روش��ن اس��ت که برای پش��تیبانی از انبوه زائران پیاده ،خدمات و امکانات بسیاری مثل:

آب و غذا و امکانات رفاهی در مس��یر و لوازم پزش��کی برای درمان الزم دارند .لذا عاشقان

اهلبیت :در مس��یر از زائران اس��تقبال میکنند و به نصب چادر و خدمترس��انی به آنان
میپردازند .آمارها حاکی اس��ت که در سال  1434قمری ،ششهزار موکب برای پذیرایی از
زائران برپا شد .اگر مبلغ هزینه هر موکب را حدود  8میلیون دینار در طول زیارت اربعین در

نظر بگیریم ،مبلغی در حدود  48میلیارد دینار هزینه ش��ده اس��ت .این اموال فراوان در حالی
هزینه میشود که برخی مردم به نام شب محتاجند و برخی نیاز به دارو و دکتر دارند .حال اگر
زائران پیاده حرکت نکنند ،خودشان امکان تأمین لوازم خویش را دارند و زیارت به صورت
سواره ،مانع از اسراف و تبذیر نیز هست!

پاسخ

پرداخت هزینهها دو نوع اس��ت :گاه واجب اس��ت و گاهی مس��تحب .انفاق واجب ،مثل
پرداخ��ت هزین��ه افراد تحت تکفل و زکات و خمس و ک ّفارات و آنچه به دلیل نذر در مورد

خاص داده میش��ود .اما انفاق مس��تحبی ،مثل صدقه و تبر ّعات و اوقاف و آنچه فی سبیل اهلل
هزینه میگردد.

در م��ورد انفاقه��ای واجب که برای تأمین نی��از فقرا و ایتام س��ادات و غیر آنان واجب

اس��ت ،مؤسس��ات دینی ،دولتی و مردمی باید به گردآوری و هزینه کردن زکات و خمس و
کفارات مالی در جای آن اقدام کنند و حق ندارند آن را در غیر از موارد تعیین ش��ده ،حتی

در شعائر حسینی هزینه کنند .امّا نذورات و انفاقهای مستحب با انواع گوناگون آن ،تابع نیت
نذرکنندگان و هزینهکنندگان اس��ت .به هر نیتی که نذر کردهاند ،باید طبق آن هزینه ش��ود و

انفاقهای داوطلبانه هم به اختیار خود اش��خاص اس��ت که صرف چه کاری کنند .اموالی که

در مس��یر اربعین و زیارت امام حس��ین 7هزینه میشود ،مانند نذورات برای شعائر حسینی و
تبرعات و اوقاف خاص این مراس��م اس��ت و کسی حق ندارد
انفاقات داوطلبانه و صدقات و ّ
ن��ذورات این راه را صرف کار دیگری کند یا م��ردم را به هزینه کردن اموال خود در کاری

دیگر مجبور نماید.
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بخش سوم :آداب پیادهروی زیارت
در ای��ن بخ��ش ،آداب و اخالق شایس��ته پی��ادهروی در

زیارت سیدالشهدا 7را بر اساس آنچه از روایات اهلبیت:

رسیده ،بیان میکنیم.

 .1شایس��ته اس��ت که زائر ،امام را به خوبی بشناسد؛ زیرا

میزان پاداش به میزان معرفت بس��تگی دارد ،و ش��اید تفاوت

پاداش زائ��ران که در روایات گاهی در هر گام یک حس��نه
و گاهی هزار حس��نه بیان ش��ده ،به همین میزان شناخت امام

و درجات معرفت زائران بس��تگی دارد .پس شایسته است که
زائر در طول پیادهروی ،به ش��ناخت بهتر شخصیت و اخالق

حس��ینی بپردازد و تالش کند تا سبک زندگی حضرت را در
زندگی خویش پیاده کند.

 .2زائر غس��ل کند و جامههای پاکیزه بپوش��د و با وقار و

آرامش حرکت کند و اقدامی ناهماهنگ با آن نداشته باشد.

حب ال ّت ّوابین
در طول راه ،نظافت را رعایت کند؛ زیرا ( ّ
إن اهلل یُ ّ
الم َّ
تطهرین)21و زائ��ر امام باید الگوی نظم و پاکیزگی
و یُ ّ
حب ُ

باشد.

 .3اقدامات تخریبی و منافی آبرو و ع ّزت پیروان اهلبیت
انجام ندهد؛ مث ً
ال سبک شمردن نماز و رعایت نکردن حجاب،

در ش��أن زائر نیس��ت و الزم است دل و زبان و چشم و گوش عاش��قان اهلبیت :در مسیر
را از حرام بازدارد؛ زیرا خداوند عزوجل فرموده اس��ت( :إنَّ از زائران استقبال میکنند و به
نصب چادر و خدمترسانی به
22
الس ْم َع َوالْ َب َص َر َوالْ ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأولَ ِئ َ
ان َع ْن ُه َم ْسئُوال).
ك َك َ
َّ
آنان میپردازند .آمارها حاکی
در حدیث صحیح از هش��ام بن حکم آمده است :از امام است که در سال  1434قمری،
ششهزار موکب برای پذیرایی
صادق 7شنیدم کهفرمود:
ِ از زائران برپا شد.
ُ َ
ِ
َ
ُ
لاً
ِِ َ

الس ْ��وء يُ َع َّي ُر َوال ُد ُه
��م أ ْن َت ْع َملوا َع َم يُ َع ِّي ُرونَّا به ف ِإنَّ َول َد َّ
« ِإيَّاك ْ
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بِ َع َم ِل ِ
��ي ٍء ِم َن الْخَ ْي ِر
��ه ُكونُوا لِ َمنِ ا ْنق ََط ْع ُت ْم ِإلَ ْي ِه زَ ْين ًا َو لاَ ت َُكونُوا َع َل ْي ِه شَ ْ
��ين ًا َ ...و لاَ َي ْس�� ِبقُون َُك ْم ِإلَى شَ ْ
َف َأ ْن ُت ْم َأ ْولَى بِ ِه ِم ْن ُهم»؛ 23مبادا کاری کنید که ننگن ما محسوب شود؛ فرزند بد ،پدرش را بدنام

میکند .به گونهای باش��ید که زینت ما به ش��مار آیید و مایه عیب و عار ما نشود .دیگران در
کاری از اعمال خیر سبقت نگیرند .شما شایسته است که در خیر پیشگام باشید.

 .4شایس��ته اس��ت که زائر در حال پیادهروی ،خدمترس��انی و کار نیک داشته باشد؛ با

بزرگس��االن و کودکان مهربانی کند؛ به نیازمندان کمک نماید؛ غمزدگان را یاری کند و به

اخالق نیکو متّصف باش��د و طبق آیه ش��ریفه (و قولوا للناس حس��ن ًا) 24با همه به خوبی سخن
بگوی��د و اخالق اهلبی��ت :را در زندگی پیاده کند و مبلّغ آن باش��د؛ زیرا کارهای نیک،
مذهب را بیشتر تبلیغ میکند؛ لذا از سلیمان بن مهران نقل شده است که میگوید:

ن��زد امام صادق 7رفتم و گروهی از ش��یعیان نزد آن حضرت بودند .ش��نیدم که فرمود:

« َم َع ِ
��ر الشِّ ي َع ِة ُكونُوا لَ َنا زَ ْين ًا َو لاَ ت َُكونُوا َع َل ْي َنا شَ ْين ًا ،قُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسن ًا َو ْاح َف ُظوا َألْ ِس َن َت ُك ْم َو ُك ُّفو َها
اش َ
َعنِ الْ ُف ُض ِ
يح الْق َْو ِل»؛ 25ای گروه شیعه! زیور ما باشید و نه مایه عیب ما؛ با مردم به خوبی
ول َو َق ِب ِ

سخن بگویید و زبانتان را از گفتار زائد و زشت نگه دارید.

 .5در حال حرکت از خوردن و آش��امیدن بپرهیزد و مناس��ب است که اندکی استراحت

کند و بنشیند و غذا بخورد؛ مگر در حال ناچاری .در پیادهروی با سرعت حرکت نکند؛ زیرا

وقار و آرامش را میبرد و دویدن ،نور مؤمن را خاموش میکند.

امام صادق 7فرمود« :در حال پیاده رفتن غذا نخور ،مگر آنکه مجبور شوی».

26

و از امام کاظم 7نقل ش��ده اس��ت« :با ش��تاب راه رفتن ،فروغ مؤمن را میبرد و شتابزده

حرکت کردن ،عامل از بین رفتن نور مؤمن است».

27

 .6از برخی آیات قرآن ،مانند آیات  18و  19لقمان 63 ،فرقان و  22ملک ،نکاتی در زمینه

روش پیادهروی و حرکت استفاده میشود که عمده آن ،میانهروی در حرکت و متواضعانه و
همراه با سکینه و فروتنی و حرکت با هوشیاری و به راه مستقیم است.

پاداش زائران پیاده

امام7

پاداش زیارت پیاده امام ش��هیدان بسیار فراوان است و ما به بهترین آنها ،از آغاز آمادگی

برای سفر تا بازگشت به خانه میپردازیم.
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 .1نوید آسمانیان هنگام آمادگی برای زیارت

امام صادق 7فرمود« :وقتی یکی از ش��ما لوازم س��فر را

آماده میکند و برای زیارت آماده میش��ود،آسمانیان به هم
نوید رسیدن زائر را میدهند».

28

 .2درود مالئکه و بدرقه و همراهی فرشتگان

امام صادق 7فرمودند« :وقتی زائر از منزل بیرون میآید،

خداوند چهارهزار فرشته را مأمور سالم و درود بر او میکند
تا به دیدار قبر امام حسین 7شرفیاب شود».

29

و در حدی��ث دیگر فرموده اس��ت« :وقت��ی از خانه به قصد

زیارت امام حسین 7بیرون میآید ،هفتصد فرشته از باالی سر و
زیر پا و سمت راست و چپ و پیش رو و پشت سر (شش جهت)

او را همراهی میکنند ،تا به جایگاه امن خویش بازگردد».

30

 .3هر گام پیادهروی ،یک حسنه

حس��ین ب��ن علی بن ثوی��ر ب��ن ابیفاضه میگوی��د :امام

ص��ادق 7به من فرمود« :ای حس��ین! هر کس از خانه خارج
ش��ود و آهنگ زیارت امام حسین7داش��ته باشد ،اگر پیاده

باش��د ،هر گامش یک کار نیک شمرده میشود و یک گناه
از او بخشیده میشود».

 .4پیادهروی در آفتاب و محو گناهان

امام صادق 7فرموده اس��ت« :وقتی زائر امام حسین 7زیر

تابش خورشید قرار میگیرد ،گناهانش محو میگردد؛ همانطور

که آتش همه را تباه میسازد .تابش آفتاب گناهی برایش باقی

نمیگذارد و وقتی بازمیگردد ،از گناهان پاک است و به مقامی

میرسد که در خون تپیدگان در راه خدا نمیرسند».

31

شایس��ته اس��ت ک��ه زائ��ر در
حال پیادهروی ،خدمترس��انی
و کار نی��ک داش��ته باش��د؛ با
بزرگساالن و کودکان مهربانی
کند؛ به نیازمندان کمک نماید؛
غ��مزدگان را یاری کن��د و به
اخ�لاق نیک��و متّصف باش��د و
طبق آیه شریفه (و قولوا للناس
حس��ناً) با همه به خوبی سخن
بگوید.
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 .5هفتاد ملک در حال رنج و عرق برایش تسبیح میگویند

در روایت آمده اس��ت« :خدای متعال از هر ذرة عرق زائران قبر امام حسین 7هفتادهزار

فرش��ته میآفریند که برای ایشان تسبیح میگویند و استغفار میکنند و تا روز قیامت این کار
ایشان ادامه دارد».

32

 .6استقبال مالئکه در کربال و قرار گرفتن در شمار صالحان

از ام��ام صادق 7نقل ش��ده که فرمود« :به راس��تی که چهارهزار مل��ک در نزد قبر امام

حس��ین 7پریش��ان و غبارآلود مش��غول گریه بر امام هستند و بزرگ ایش��ان فرشتهای به نام
منصور اس��ت که هر زائری برس��د ،به اس��تقبال او میروند» 33.و در روایت��ی دیگر آمده که

وقتی به حائر حس��ینی رسید ،نامش در ش��مار صالحان ثبت میگردد 34و وارد شده که وقتی
زیارت خود را انجام دهد ،خداوند او را در شمار رستگاران فائزان ثبت نام میکند 35و در راه

بازگشت ،تمام گناهانش آمرزیده میشود.

حسین بن علی بن ثویر میگوید :امام صادق 7فرمودند« :وقتی زائر قصد بازگشت کند،

فرش��تهای نزد او میرس��د و به او میگوید :من پیامآور خدایم .خداوند سالمت میرساند و
میگوید :کار را از سر گیر ،زیرا گذشتهها بخشوده شد».

36

 .9مدت زیارت ،جزو عمر زائر محسوب نمیشود.

محمد بن مسلم از امام باقر و صادق 8نقل میکند که فرمودند:

« ِإنَّ َ
ض الْ ُح َس ْ��ي َن ع ِم ْن َق ْت ِل ِه َأنَّ إْ ِ
الد َعا ِء ِع ْن َد
اهلل َع َّو َ
ال َما َمةَ ِم ْن ُذ ِّريَّ ِت ِه َو الشِّ َ��فا َء ِفي ت ُْربَ ِت ِه َو إ َِجابَةَ ُّ
ق َْب ِر ِه َو لاَ ُت َع ُّد َأيَّا ُم زَ ائِ ِر ِيه َجائِي ًا َو َر ِ
اجع ًا ِم ْن ُع ُم ِر ِه»؛ 37خداوند در برابر ش��هادت ،به امام حسین7

امامت را در نسل او ،شفا را در تربت او و اجابت دعا را در نزد قبر او قرار داد؛ و اینکه مدت
زمان رفت و برگشت زائرانش ،جزو عمرشان محاسبه نمیشود.
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پینوشتها:
 . 1فصلنام��ه ارزش��مند «االصالح الحس��ینی» از
منش��ورات آس��تان مقدس امام حسین 7که
توس��ط مرکز پژوهشه��ای نهضت حس��ینی
پش��تیبانی علمی میش��ود و با همکاری عالمان
نجف و قم انتش��ار مییابد ،در ششمین شماره،
مقال��های با عنوان «المش��ی لزیارة الحس��ین و
باقی األئمة ،دراسة فی ضوء الموازین الفقهیه»
منتشر کرده است .متن حاضر ،ترجمهای از این
مقال��ه مفید فقهی ،حدیثی اس��ت که به محضر
خوانن��دگان وی��ژه نامه اربعین حس��ینی تقدیم
میشود.
 . 2محمدباق��ر مجلس��ی ،بحاراالنوار ،ج  ،98ص
.334
حر عامل��ی ،وسائلالش��یعه ،ج ،14ص
 . 3ش��یخ ّ
.478
 . 4همان ،ج  ،5ص .201
 . 5همان ،ج  ،7ص .455
 . 6همان ،ج  ،16ص .152
 . 7همان ،ج  ،11ص .79
 . 8همان ،ج  ،14ص .59
 . 9شیخ صدوق ،ثواب االعمال ،ص .293
 . 10وسائلالشیعه ،ج  ،14ص .480
 . 11ثواب االعمال ،ص 98؛ المزار ،ص .32
 . 12شمسالدین سرخسی ،المبسوط ،ج  ،1ص 25؛
مجدالدین ابن االثیر ،النفاية ،ج  ،1ص .440
 . 13شهید ثانی ،الفواعد الملیه لشرح الرسالة النفلیه،
ص .15
 . 14بحاراالنوار ،ج  ،79ص .229
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 . 15احمد بن محمد مقدس اردبیلی ،مجمع الفائده
و البرهان فی ش��رح ارش��اد االذهان ،ج  ،2ص

.408

 . 16همان.

 . 17وسائلالشیعه ،ج  ،14ص .590
 . 18آل عمران ،آیه .59

 . 19آیتاهلل ش��یخ جواد تبریزی ،صراط النجاة ،ج
 ،2ص .418

 . 20وسائلالشیعه ،ج  ،3ص .140
 . 21بقره ،آیه .222
 . 22اسراء ،آیه .36

 . 23محمد بن یعقوب کلین��ی ،الکافی ،ج  ،2ص
.219

 . 24بقره ،آیه .83

 . 25امالی صدوق ،ص .482

 . 26وسائل الشیعه ،ج  ،24ص .261
 . 27همان ،ج  ،11ص .456

 . 28ابنقولویه قمی ،کامل الزیارات ،ص .375
 . 29همان.

 . 30همان ،ص .351
 . 31همان ،ص .496

 . 32محمد بن جعفر مش��هدی ،المزار الکبیر ،ص
.417

 . 33الکافی ،ج  ،4ص .581

 . 34وسائل الشیعه ،ج  ،14ص .439
 . 35کامل الزیارات ،ص .253

 . 36وسائل الشیعه ،ج  ،14ص .439
 . 37همان ،ج  ،14ص .423

