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 فقه دیدگاه از اربعین زیارت

 

 االسالم رضا عندلیبی حجتنویسنده: 

  72فصل نامه فرهنگ زیارت، ش

 

 هچكید

طور ویژه، به  وجود ندارد؛ اما استحباب زیارت حضرت در روز اربعین به یه االسالمعل تردیدي در استحباب موكد داشتن زیارت امام حسین

ها و مقاالت متعدد  هاي مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی و.... در كتاب تحلیل دقیق فقهی احتیاج دارد؛ هرچند زیارت اربعین از جنبه

رو در این مقاله، سه مبحثِ حكم اصل زیارت  ت، اما جنبه فقهی آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاینمورد بررسی قرار گرفته اس

روي اربعین به طور ویژه، مورد بررسی قرار گرفته است. پس از  و حكم پیاده یه االسالمعل روي در زیارت امام حسین اربعین، حكم پیاده

طور ویژه و افضلیت زیارت پیاده بر زیارت  و داللی آنها، استحباب زیارت اربعین بهویژه روایات و تحلیل سندي  بررسی ادله گوناگون، به

روي اربعین ـ بر فرض عدم تمامیت ادله در دو مبحث گذشته ـ به  سواره بررسی شده است. همچنین در پایان، رجحان و فضیلت پیاده

 یا تبلیغ اسالم ناب محمدي یه االسالمعل اري بر امام حسینحكم ثانوي و از باب تعظیم شعائر، ایجاد خشم در دشمنان، مصداق عزاد

 .اثبات شده است صلی اهلل

 همقدم

از مستحبات مؤكد است و رجحان و فضیلت و تاكید استحباب آن از  یه االسالمعل در مورد اینكه زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین

به وجوبِ فی الجمله زیارت توان قول  ضروریات مذهب شمرده شده است، تردیدي وجود ندارد؛ حتی از فرمایشات برخی از علما می

اي كه مرحوم صاحب وسائل، در ابواب مختلف كتاب خود  گیرد؛ به گونه حضرت را استفاده كرد. این نظریه از تاكید ائمه: بر آن نشئت می

وَ  یه االسالمعل اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّبَابُ تَأَكُّدِ »، «عَلَى شِیعَتِهِمْ كِفَایَةً یه االسالمعل بَابُ وُجُوبِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ»از جمله 

و ابواب دیگر، این روایات را نقل كرده است كه مضمون آنها بدین شرح «  یه االسالمعل بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ زِیَارَةِ الْحُسَیْن»، «وُجُوبِهَا كِفَایَةً

ن و زنان الزم است، هر كس زیارت حضرت بر هر مومنی فرض و واجب است، بر مردا یه االسالمعل است: زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین

شود، و نشانه  )ص( شود شخص عاق رسول خدا را ترك كند، حقی از خدا و رسولش را كنار گذاشته است، ترك زیارت وي موجب می

كبار به نقص در دین و ایمان اوست، بر افراد غنی و ثروتمند الزم است كه در طول سال دو بار و افراد فقیر و نیازمند در طول سال ی

تر شدن عمر  شود، زیارتش باعث طوالنی زیارت حضرت بروند، اگر یك سال بگذرد و شخص به زیارتش نرود، یكسال از عمرش كاسته می

ریزد و براي هر قدمی كه در  كند و گناهان را می شود، زیارتش غم و غصه را برطرف می است و ایام زیارتش جزو عمر شخص حساب نمی

شود، یك حج مقبول براي زائر است و براي هر زیارت ثواب هزار حج و ثواب آزاد كردن هزار برده و تجهیز هزار  ته میراه زیارتش برداش

شود. تمام گناهان گذشته  شود، ثواب انفاق ده هزار درهم به او داده می اسب در راه خداست. براي هر درهمی كه در راه زیارتش صرف می
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شود و زائر حضرت همچون زائر خدا در عرش است و در كنار قبر مطهر حضرت چهار هزار یا هفتاد  ه میو آینده زائر با معرفتش بخشود

فرستند و براي زائران  درود می یه االسالمعل هزار فرشته مستقرند كه از زمان شهادت تا وقتی كه خدا بخواهد بر حضرت اباعبداهلل الحسین

 .كنند ایشان دعا می

توجه به اعراض مشهور از نظریه وجوب، بایسته است این روایات را به تناسب بر یكی از سه وجه زیر  با دقت در سند و داللت روایات و با

 حمل كنیم:

 شوند.  . از آنجا كه استفاده از الفاظ وجوب در موارد استحباب مؤكد امري رایج است، این روایات بر استحباب مؤكد حمل می1

اند ـ كه ظهور در حرمت ترك  ایاتی كه ترك زیارت را مستحق عذاب دانستهو رو علیه السالم . تاكیدات فراوان بر زیارت امام حسین7

 كنند، كه حرمت آن از مسلّمات است.  دارند ـ مربوط به كسانی است كه از روي استخفاف و سبك شمردن زیارت حضرت، آن را ترك می

همه شیعیان و خالی شدن حرم حضرت از زوار  . روایاتی كه شبهه وجوب زیارت و حرمت ترك آن را دارند، درباره ترك زیارت توسط3

عَلَى شِیعَتِهِمْ كِفَایَةً(  علیه السالم است؛ شاهد این ادعا عنوان بابی است كه صاحب وسائل مطرح كرده )بَابُ وُجُوبِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ

اش سست شدن یكی از مستحبات  ست، كه الزمها 9و همچنین فتواي برخی از فقها مبنی بر حرمت خالی گذاشتن خانه خدا و حرم نبوي

نیز جریان دارد. درهرحال، زیارت حضرت در ایام مخصوصی  یه االسالمعل مؤكد است و این حكم در مورد حرم حضرت اباعبداهلل الحسین

نیز جزو از سال، داراي فضیلت و ثواب بیشتري است. هدف این مقاله بررسی این مطلب است كه آیا ایام اربعین سرور و ساالر شهیدان 

ویژه نجف به سمت  در ایام اربعین از شهرهاي گوناگون، به یه االسالمعل همین ایام مخصوص است یا خیر؟ شیعیان و دوستداران اهل بیت

توان از ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی،  شمار معنوي دارد، می كنند. این حركت عظیم را، كه آثار فراوان و بركات بی روي می كربال پیاده

توان  آید، كه در هیچ جاي دیگر نمی هایی در خالل این كنگره بزرگ به وجود می اریخی و... مورد توجه قرار داد. صحنهجامعه شناسی، ت

شروع »كنند:  امثال آن را مشاهده كرد. رهبر معظم انقالب درباره اهمیت پاسداشت و بزرگداشت روز اربعین حسینی چنین بیان می

كشند، این همان مغناطیسی است  كند و به كربال می ن است، جابربن عبداهلل را از مدینه بلند میجاذبه مغناطیسی حسینی در روز اربعی

 «. هاي متمادي در دل من و شما هست كه امروز هم با گذشت قرن

جتماع بشري تاریخ عنوان بزرگترین ا نظیر و میلیونی، كه اخیرا به بنابراین، تحلیل فقهی مساله اهمیت فراوانی دارد. این رویداد عظیم و بی

اند.  ها و مقاالت مختلف، ابعاد تاریخی آن را مورد بررسی قرار داده اي تاریخی است، كه پژوهشگران در كتاب ثبت شده است، داراي پیشینه

مورد رخدادهاي ویژه اختالفات تاریخی بزرگان در  ها و مقاالت فراوانی نگاشته شده است، و ابعاد مختلف این قضیه، به درباره اربعین كتاب

هجري مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در مورد منشأ تاریخی زیارت  11در سال  علیه السالم اربعین اول شهادت امام حسین

اربعین، مشهور علما معتقدند بازگشت اسرا از شام به كربال و تدفین سرهاي مقدس و ملحق كردن آنها به ابدان مطهر شهدا و زیارت جابر 

اند و برخی  اي از متاخرین، در برخی از این موارد تردید كرده ري و عطیه عوفی در اربعین اول رخ داده است، در مقابل عدهبن عبداهلل انصا

اند. جداي از مباحث تاریخی و اثبات نظریه حق، هدف ما در این مقاله بررسی فقهی  از معاصرین نیز به اشكاالت مطرح شده پاسخ داده

اي كه  رو، بایسته است در مبحث نخست از دیدگاه فقهی حكم اصل زیارت اربعین با بررسی تك تك ادله مراسم اربعین است؛ ازاین

روي  تواند فضیلت و رجحان بزرگداشت مراسم اربعین را اثبات كند، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، سپس در مبحث دوم حكم پیاده می
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 .روي اربعین بیان گردد رسی شود و در پایان )مبحث سوم( حكم پیادهاز دیدگاه آیات و روایات بر یه االسالمعل در زیارت امام حسین

 نمبحث اول: حكم اصل زیارت اربعی

قبل از بیان ادله خاص زیارت اربعین، تذكر این نكته الزم است كه همانطور كه در مقدمه بیان شد رجحان و استحباب موكد اصل زیارت 

عنوان یكی از افراد این عام بوده و تردیدي در رجحان آن نیست، اما  ز بهاز مسلّمات است و زیارت اربعین نی یه االسالمعل امام حسین

 گیرد. هدف، اثبات رجحان خاص براي روز اربعین است؛ به همین خاطر ادله خاص استحباب زیارت اربعین مورد بررسی قرار می

 :پذیر است استدالل به سیره به دو روش امكان هسیر دلیل اول: 

رض صحت زیارت اربعین اسراي كربال، ـ حال چه در همان سال و یا همانطور كه برخی معتقدند در سال سیره معصومین: بر ف -1

توان از فعل حضرت، رجحان زیارت اربعین  نیز حضور داشته، می یه االسالمعل بعد ـ از آنجا كه در میان اسرا، امام زین العابدین

ز اربعین تردید كند و یا انجام یك باره فعل را تنها دال بر را استفاده كرد. ممكن است كسی در اصل ورود اسرا به كربال در رو

دانند اگر از این سفر رهایی یابند،  جواز، و نه استحباب و رجحان بداند؛ زیرا خانواده شهدا بسیار آسیب دیده بودند و احتمال می

 دیگر امكان زیارت نباشد؛ بنابراین، احتمال شخصیّه بودن واقعه وجود دارد.

، كه در میان آنها فقها و بزرگان نیز حضور علیه السالم شیعیان مخلص و دوستداران حضرت اباعبداهلل الحسین هتشرعسیره م -7

هاي بعد،  رفتند، زیارت جابر بن عبداهلل انصاري، چه در همان سال اول و چه در سال داشتند، از دیرباز به زیارت اربعین می

نشأت گرفته است.  یه االسالمعل و اهل بیت صلی اهلل از رسول مكرم اسالمشك  تواند اولین نمونه از این سیره باشد، كه بی می

هاي ظالمان و ركود و صعودهاي تاریخی،  گیري است، با وجود تمام سخت یه االسالمعل این سیره، كه متصل به زمان معصومین

 .نسل به نسل تا به امروز استمرار داشته است

یَوْمَ الْأَرْبَعِینَ مِنْ  یه االسالمعل أَكُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِبابُ تَ»مرحوم صاحب وسائل در این زمینه بابی با عنوان  تروایا دلیل دوم:

كند، كه باید هر سه روایت مورد بررسی  در كتاب خود آورده و در ضمن آن سه روایت مطرح می« مَقْتَلِهِ وَ هُوَ یَوْمُ الْعِشْرِینَ مِنْ صَفَرٍ

أَنَّهُ قَالَ عَلَامَاتُ  علیه السالم : رُوِيَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّعلیه السالم عسكرياول: مرسله امام حسن  سندي و داللی قرار گیرد. روایت

نِ الرَّحِیمِ؛ امام بِسْمِ اللّهِ الرَّحْم  یرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِالْمُؤْمِنِینَ خَمْسٌ صَلَاةُ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ الْأَرْبَعِینَ وَ التَّخَتُّمُ فِی الْیَمِینِ وَ تَعْفِ

تاست: پنجاه و یك ركعت نماز، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست  هاي مومن پنج فرماید: نشانه می یه االسالمعل حسن عسكري

این روایت مرسله است و همین كه مرحوم ابن  تانداختن، سجده بر خاك و بسم اهلل الرحمن الرحیم را بلند گفتن. بررسی سند روای

است مطرح نكرده، شك و تردید  یه االسالمعل ا در كامل الزیارت، كه كتاب جامع روایات مربوط به زیارت امام حسینقولویه این روایت ر

 :هایی براي تصحیح سند وجود دارد كند. البته راه در مورد صحت روایت را بیشتر می

باشد؛  موجب وهن آن میشهرت روایت شهرت روایت جابر ضعف سند است. همانطور كه اعراض مشهور از یك روایت،  راه حل اول:

گونه كه اعراض مشهور از یك روایت نیز در صحت سند یا داللت  هرچند برخی در كبراي استدالل خدشه كرده و بر این باورند كه همان

 كند، اما واضح است كه این بحث، اصولی است و در جاي خود سازد، شهرت نیز ضعف سند و داللت را جبران نمی نمی اي وارد  آن خدشه
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كند و همچنین اعراض مشهور از یك روایت، با وجود مبانی مختلف  ثابت شده كه عمل مشهور به یك روایت، جبران ضعف سند آن می

 .آنان، موجب وهن آن روایت است

 لاشكا

وایتی در . شهرت فتوایی: این شهرت مربوط به روایت نیست و مضمونی مورد افتاي مشهور است، بدون آنكه ر1شهرت بر سه نوع است: 

. شهرت روایی: اگر یك روایت در كتب متعدد نقل شود و مشهور روات 7دانند.  كار باشد. برخی فتواي مشهور را همچون اجماع حجت می

. 3شود.  عنوان یكی از مرجحات مطرح است و از آن به شهرت روایی تعبیر می آن را در كتب روایی خود بیاورند. این شهرت در تعارض به

ی: شهرتی است كه مشهور مطابق یك روایت عمل كنند. این شهرت جابر ضعف سند روایت است. هرچند برخی از فقها در شهرت عمل

اند، اما مشكل اینجاست كه درباره مضامین  مورد فتوا به استحباب زیارت اربعین و بقیه مضامین روایت به روایت محل بحث، استناد كرده

و شرط جبران ضعف سند، اثبات استناد به صرف یك روایت ضعیف است و در مورد زیارت اربعین، شاید  دیگر، قطعاً روایات استفاضه دارد

براین، شهرت ادعایی تنها در میان متاخرین جریان  اند. افزون فقها با توجه به ادله دیگر، همچون تسامح در ادله سنن، استحباب را پذیرفته

 .تواند ضعف سند روایت را جبران بكند دماست؛ بنابراین، شهرت ادعایی نیز نمیدارد و آنچه مفید است، اثبات شهرت میان ق

 نراه حل دوم: تسامح در ادله سن

با توجه به روایات مستفیضه من بلغ، در اعمال عبادي مستحب، ضعف سند مانعی از اثبات استحباب نیست و طبق نظر مشهور در ادله 

از این روایات، دو برداشت متفاوت دارند؛ تعدادي از فقها معتقدند با توجه به این روایات،  فقها لشود. اشكا سنن و مستحبات تسامح می

شود، زیرا استحباب چیزي غیر از استحقاق ثواب نیست، كه با این روایات استحقاق  استحباب اعمال با روایات ضعیف السند نیز اثبات می

كند، بلكه  بر این باورند كه این روایات استحباب عمل و استحقاق ثواب را ثابت نمیشود؛ در مقابل تعداد دیگري از فقها  ثواب اثبات می

و از باب تفضل الهی ثواب براي او ثابت است.  یه االسالمعل تنها به خاطر حسن فاعلی مكلف و امتثال دستور رسول خدا و اهل بیت

تواند موید نظریه دوم باشد؛  كند، می ل را بیان میدر روایات باب، كه انگیزه مكلف در اتیان عم« طلب قول النبی»هایی همچون  عبارت

بنابراین، شخص با انجام عمل مطابق روایت ضعیف، تنها مستحق ثواب است و به اصطالح حسن فاعلی دارد، نه اینكه فعل استحباب و 

 .رجحان و حسن فعلی یابد

 تراه حل سوم: ابن مشهدي در مزار خود روایت را با سند ذكر كرده اس

أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ.. . اوالً مرحوم ابن مشهدي در  8لْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْكَرِيِّوَ بِا

الْعَالِمَانِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الدُّورْیَسْتِیُّ وَ أَبُو الْفَضْلِ  كند: أَخْبَرَنِی الشَّیْخَانِ الْجَلِیلَانِ ابتداي كتب سند خود را چنین نقل می

بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ  الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِشَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِیلَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَاال: حَدَّثَنَا الشَّیْخُ الصَّدُوقُ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ 

وَ بِالْإِسْنَادِ ». بنابراین در روایت محل بحث هم كه فرموده: بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..

گیرد و مشكل حل شده و روایت از نظر سندي معتبر خواهد بود؛  ظاهراً سند اول نیز در ابتداي این سند قرار می« عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ

تا زمان  علیه السالم زیرا سند اول كتاب صحیح است و ابوهاشم جعفري، نیز همان داود بن قاسم جعفري ثقه است، كه از زمان امام رضا

نویسد: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّی قَدْ  ن روایت نقل كرده است. ثانیاً ایشان در مقدمه كتاب میحضرت حجت عج زنده بوده و از همه ائمه این زما

لْمُخْتَارَاتِ، وَ مَا سَاجِدِ الْمُبَارَكَاتِ وَ الْأَدْعِیَةِ اجَمَعْتُ فِی كِتَابِی هَذَا مِنْ فُنُونِ الزِّیَارَاتِ لِلْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَاتِ، وَ مَا وَرَدَ فِی التَّرْغِیبِ فِی الْمَ
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ا یُلْجَأُ إِلَیْهِ مِنَ الْأَدْعِیَةِ عِنْدَ الْمُهِمَّاتِ، مِمَّا اتَّصَلَتْ یُدْعَى بِهِ عَقِیبَ الصَّلَوَاتِ، وَ مَا یُنَاجَى بِهِ الْقَدِیمُ تَعَالَى مِنْ لَذِیذِ الدَّعَوَاتِ فِی الْخَلَوَاتِ، وَ مَ

شود همه اساتید ایشان )یا تنها اساتید بالواسطه و یا همه اساتید تا  با توجه به این مقدمه مشخص می«. إِلَى السَّادَاتِبِهِ مِنْ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ 

به ابن مشهدي را مشكل  -و بالتبع مقدمه آن  -( ثقه هستند. البته برخی اثبات كتاب و انتساب كتاب موجود علیه السالم امام معصوم

املی این كتاب را در خاتمه وسائل جزو مصادر ثانویه و كتبی كه به دست او نرسیده، دانسته است. دانند؛ به قرینه اینكه شیخ حر ع می

پس انتساب كتاب موجود به ابن مشهدي قابل اثبات نیست؛ مگر اینكه بگوییم نرسیدن كتاب به دست صاحب وسائل دلیل بر عدم اعتبار 

 .توان با این راه حل تصحیح كرد را میآن نیست. در هرحال بر فرض ثبوت اصل كتاب، سند روایت 

 تبررسي داللت روای

بر فرض ثبوت سندي روایت، در داللت آن بر استحباب و فضیلت زیارت اربعین تردیدي نخواهد بود؛ چراكه در این روایت زیارت اربعین 

ته شده است. بنابراین استحباب و هاي خاص مومن، ـ كه در اینجا مقصود شیعه است ـ از عالمات شیعه دانس در كنار دیگر ویژگی

 شود.  وفضیلت خاص آن اثبات می

 نروایت دوم: روایت صفوا

حَدَّثَنِی أَبُو  ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ حَدَّ

فْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِی مَوْلَايَ الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَ

گوید:  ران میالْأَرْبَعِینَ تَزُورُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَ تَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى وَلِیِّ اللَّهِ وَ حَبِیبِهِ ... صفوان بن مه الصَّادِقُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی زِیَارَةِ

در مورد زیارت اربعین هنگام باال آمدن روز فرمود: چنین بگو: سالم بر تو اي ولی و حبیب خدا...  یه االسالمعل موالیم امام جعفر صادق

  تسي سند روایبرر

خاطر وجود افرادي همچون محمد بن علی بن معمر و علی بن محمد بن مسعده كه توثیق خاص ندارند، از نظر سندي ضعیف  روایت به

 است. 

 تبررسي داللت روای

زیارتی مخصوص براي روز  علیه السالم این روایت نیز بر فرض ثبوت سند، داللتی قوي بر استحباب زیارت اربعین دارد؛ چراكه امام صادق

 سُولِمِنَ الشَّامِ إِلَى مَدِینَةِ الرَّ علیه السالم اند. روایت سوم: و فِی یَوْمِ الْعِشْرِینَ مِنْ صَفَرٍ كَانَ رُجُوعُ حَرَمِ الْحُسَیْنِ اربعین به راوي آموخته

وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ زَارَهُ مِنَ النَّاسِ. روز بیست صفر روز بازگشت حرم  2وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِي وَرَدَ فِیهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ صلی اهلل

ي اولین زائر حضرت وارد شد و و یه االسالمعل از شام به مدینه است و در همین روز جابر به زیارت امام حسین یه االسالمعل امام حسین

 است. 

 تداللت روای بررسي

این روایت، در واقع نقل واقعه تاریخی به وسیله شیخ طوسی است كه در مقدمه اشاره شد كه این بحث مورد اختالف مورخان است و از 
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ند. نتیجه اینكه با توجه به محل بحث ما خارج است؛ بنابراین؛ این روایت در واقع روایت اصطالحی نیست تا بتواند ادعاي ما را اثبات ك

روي در زیارت امام  تمامیت برخی از ادله، اصل فضیلت و استحباب زیارت اربعین به نحو خاص اثبات شده است. مبحث دوم: حكم پیاده

مورد بررسی قرار گرفته است؛ اساساً آیا با وجود  یه االسالمعل روي در زیارت امام حسین در این مبحث حكم پیاده علیه السالم حسین

یشرفته، پیاده رفتن به زیارت حضرت ثوابش بیشتر از زیارتی است كه سواره صورت گیرد؟ براي یافتن پاسخ این سؤال وسائل نقلیه پ

 .اي كه ممكن است براي اثبات این فضیلت اقامه شود مورد بررسی قرار گیرد بایستی تك تك ادله

م مِّنَ االَعْرَابِ أَن یتَخَلَّفُوا عَن رَّسولِ اللَّهِ وَ ال یرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِك بِأَنَّهُمْ ال دلیل اول: آیه قرآن )مَا كانَ الَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَنْ حَوْلهَُ

یالً إِال كُتِب لَهُم بِهِ عَمَلٌ صلِحٌ إِنَّ دُوٍّ نَّیصِیبُهُمْ ظمَأٌ وَ ال نَصبٌ وَ ال مخْمَصةٌ فی سبِیلِ اللَّهِ وَ ال یطئُونَ مَوْطِئاً یغِیظ الْكفَّارَ وَ ال ینَالُونَ مِنْ عَ

نشینانِ پیرامونشان را نَرَسد كه از ]فرمان[ پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر  اللَّهَ ال یضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ(. مردم مدینه و بادیه

آورد قدم  رسد؛ و در هیچ مكانى كه كافران را به خشم مى به آنان نمى از جانِ او بدانند، چرا كه هیچ تشنگى و رنج و گرسنگیى در راه خدا

شود، زیرا  [ نوشته مى شان آورند مگر اینكه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان ]در كارنامه گذارند و از دشمنى غنیمتى به دست نمى نمى

 .كند خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نمى

 لتقریب استدال

مستلزم تشنگی و رنج و گرسنگی بیشتري است؛ بنابراین، براساس آیه شریفه  یه االسالمعل ي براي زیارت امام حسینرو گمان پیاده بی

 .در قدم برداشتن و پیاده رفتن ظهور دارد« وَ ال یطئُونَ مَوْطِئاً»داراي فضیلت بیشتري است؛ افزون بر این عبارت 

 صدلیل دوم: روایات خا

ع راكبا أو  ثواب من زار الحسین»ه معتبرترین كتاب روایی در زمینه زیارت است، بابی با عنوان مرحوم ابن قولویه در كامل الزیارات، ك

روایت ذكر كرده، كه به دلیل كثرت مضمون و استفاضه آن، از ذكر سند روایات صرف  11مطرح كرده و در آن « ماشیا و مناجاة اهلل لزائره

. عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ 1كنیم.  كه مربوط به ثواب زیارت با پاي پیاده است، بسنده مینظر كرده و تنها به آوردن متن برخی از روایاتی 

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ  إِنْ كَانَ مَاشِیاً یَا حُسَیْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ یه االسالمعل أَبِی فَاخِتَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

فرمودند: اى حسین! كسى كه از منزلش بیرون آید و  به حسین بن ثویر  یه االسالمعل امام صادق»خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَى عَنْهُ سَیِّئَةً؛ 

ه و یك دارد یك حسنه برایش نوشت باشد اگر پیاده رود خداوند منّان به هر قدمى كه برمى قصدش زیارت قبر حضرت حسین بن علی

فَلَهُ إِذَا  علیه السالم قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَخْرُجُ إِلَى قَبْرِ الْحُسَیْنِ یه االسالمعل . عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه7ِ«. فرماید گناه از او محو مى

خُطْوَةٍ حَتَّى یَأْتِیَهُ فَإِذَا أَتَاهُ نَاجَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ عَبْدِي سَلْنِی أُعْطِكَ ادْعُنِی  خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةُ ذُنُوبِهِ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یُقَدَّسُ بِكُلِّ

 فرماید: وقتی مردي براي زیارت امام حسین می یه االسالمعل امام صادق»أُجِبْكَ اطْلُبْ مِنِّی أُعْطِكَ سَلْنِی حَاجَةً أقضیها ]أَقْضِهَا[ لَكَ؛ 

یابد، تا اینكه  شود و با هر قدم، تقدس می دارد، از تمام گناهانش خارج می شود، در اولین قدمی كه برمی میاز منزلش خارج  یه االسالمعل

كند: بنده من! از من ]حاجتت[ را بخواه، تا به تو عنایت كنم و دعا كن تا  رسد، وقتی رسید، خداوند متعال او را خطاب می به حرم می

یه عل قَالَ مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ یه االسالمعل . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه3ِ«. رآورده كنماي بخواه تا ب اجابت نمایم و خواسته

فُ حَسَنَةٍ وَ مُحِیَ عَنْهُ أَلْفُ سَیِّئَةٍ عَتْهَا دَابَّتُهُ أَلْمِنْ شِیعَتِنَا لَمْ یَرْجِعْ حَتَّى یُغْفَرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ یُكْتَبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَ كُلِّ یَدٍ رَفَ االسالم

گردد مگر  را زیارت كند، بر نمی یه االسالمعل فرماید: هر كس از شیعیان ما امام حسین می یه االسالمعل امام صادق»وَ تُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ دَرَجَةٍ؛ 

شود و هزار گناه از او  میشود . به هر قدمی كه برداشته و یا مركبش پا گذاشته، هزار حسنه نوشته  آنكه همه گناهانش بخشیده می
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 .«رود شود و هزار درجه باال می بخشیده می

 تبررسي داللت روایا

كند، به روشنی  مطرح می یه االسالمعل هاي عظیمی براي هر قدم زائر حضرت امام حسین هاي متفاوت ثواب این روایات، كه با بیان

 كند.  روي در راه زیارت و فضیلت آن بر سواره رفتن را اثبات می استحباب پیاده

 لاشكا

اند، اما مشكل  برود مطرح كرده یه االسالمعل درست است كه این روایات ثواب و فضیلت فراوانی براي كسی كه پیاده به زیارت امام حسین

اند كه به هر قدمی كه  اینجاست كه بیشتر این روایات در مقام بیان اصل فضیلت زیارت هستند؛ چراكه هم ثواب زائر پیاده را مطرح كرده

دارد، فالن مقدار ثواب براي زائر  كند و هم ثواب زائر سواره را كه به هر قدمی كه مركبش بر می فالن مقدار ثواب كسب می دارد، بر می

ویژه در روایت سوم، كه در آن ثواب هر قدم خود زائر و هر قدمی كه مركبش برمی دارد به یك اندازه دانسته شده  شود؛ به نوشته می

با استناد به این روایات، ثواب بیشتري براي زائر پیاده اثبات كرد؛ افزون بر این، عنوان بابی كه مرحوم ابن قولویه توان  است؛ بنابراین، نمی

ع راكبا أو ماشیا(، كه پیاده و سواره را كنار هم آورده، موید ادعاي ماست. دلیل سوم: استدالل به  مطرح كرده )ثواب من زار الحسین

برهنگی پا از آداب زیارت برخی معصومان: شمرده شده است. پا برهنه بودن مالزم  یه االسالمعل ت سایر ائمهروي براي زیار فضیلت پیاده

روي در راه زیارت  هایی براي پیاده شود. در برخی از روایات، ثواب روي نیز بالمالزمه ثابت می با پیاده رفتن است. بنابراین، افضلیت پیاده

 .شود نمونه به برخی از روایات اشاره میعنوان  مطرح شده است، كه به یه االسالمعل برخی از ائمه

 لروایت او

ماشیاً كَتَبَ اهلل لَهُ بكُلِّ  یه االسالمعل كند كه فرمود: مَنْ زار أمیرالمؤمنین نقل می یه االسالمعل حسین بن اسماعیل صَیمَري از امام صادق

 رِتَینِ. هر كسی پیاده به زیارت امیر مؤمنان )علی بن ابی طالب(خُطْوَة حَجَّةً و عُمْرةٌ فَأِنْ رَجَعَ ماشِیاً كَتَبَ اهلل له بكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّتَینِ و عُمْ

نویسد و اگر پیاده بازگردد، خداوند با هر قدمی دو حج و دو عمره برایش  برود، با هر قدمی، خداوند یك حج و یك عمره می یه االسالمعل

 .نوشته است

 مروایت دو

از حضرت « ابن مارد»ده شد. شخصی به نام بُر یه االسالمعل نام امیر مؤمنان علی بن ابی طالب یه االسالمعل در محضر مبارك امام صادق

فرمود: یا  یه االسالمعل را زیارت كند، چه ثوابی خواهد گرفت؟ امام صادق یه االسالمعل پرسید: یا أباعبداهلل! كسی كه جدّتان امیر مؤمنان

رورَةً(، واهلل یا ابْنَ ماردٍ ما یطْعِمُ اهلل النّارَ قَدَماً ابْنَ مارِدٍ! زارَ جَدّي عارِفاً بحقّه كتبَ اهلل لَهُ بكُلِّ خُطْوة حَجَّة مَقْبُولَةً و عُمْرَة مَقْبُولةً )مَبْ

ماشیاً كانَ اوْ راكباً، یا ابْنَ ماردٍ اكْتُبْ هذا الحَدیثَ بِماءِ الذَّهَبِ. اي پسر مارد!  یه االسالمعل یه االسالمعل اعْنَبِّرتْ فی زیارةِِ امیرالمؤمنین

دارد، یك حج و عمره مقبول برایش  هر قدمی كه برمی شناسد زیارت كند، خداوند به ازاي كسی كه جدم را در حالی كه حقش را می

غبارآلود شده باشد، مسلط  یه االسالمعل هایی كه در راه زیارت امیر مؤمنان نویسد. اي پسر مارد! به خدا سوگند، آتش را خداوند بر قدم می

 .گرداند؛ چه پیاده آمده باشد، چه سواره. اي پسر مارد! این حدیث را با آب طال بنویس نمی

 مروایت سو

اي صفوان! بگو كاروان بایستد؛ اینجا »وارد كوفه شدیم؛ حضرت فرمود:  علیه السالم گوید: در سفري به همراه امام صادق صفوان جمّال می

هایشان را تعویض فرمودند؛  شتر حضرت را خواباندم؛ ایشان پایین آمده و غُسل كردند و لباس«. است علیه السالم قبر جدم امیر مؤمنان
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پس به طرف «. دهم، تو نیز تكرار كن هر آنچه را انجام می»از پاي درآوردند و به من فرمودند: هاي خود را قبل از حركت  پس كفش

هاي سفید رنگی حركت كردند و به من فرمودند: قَصِّر خُطاك و ألق ذَقْنَك نحو األرض فأنّه یكتَب لك بكلّ خُطوة مأة ألف حَسَنَة و  تپه

فِ درجةٍ و تُقْضی لك مأة ألفِ حاجةِ و یكتبُ لك ثوابُ كُلِّ صدّیقٍ و شهیدٍ ماتَ أو قُتِلَ ثُمّ یمصی عنك مأة ألفِ سیئةٍ و تُرفعُ لك مأة أل

درستی كه با هر قدمی، صدهزار حسنه  هایت را كوتاه بردار و سرت را پایین بیانداز، به مَشی و مَشَیتُ معه و عَلَینا السكینة والوَقار... . قدم

رود و ثواب هر صدیق و شهیدي كه كشته شده یا از  ات صدهزار درجه باال می گردد و رتبه گناه پاك می شود و صدهزار برایت نوشته می

 .شود. سپس حضرت پیاده حركت كردند و من نیز پیاده حركت كردم و آرامش سنگینی بر ما حاكم بود دنیا رفته، برایت نوشته می

 تاشكال بر همه روایا

مطرح شد، در اینجا نیز جریان دارد؛ یعنی روایات در مقام بیان اصل ثواب زیارت هستند و ناظر به  همان اشكالی كه در ذیل دلیل اول

 .افضلیت پیاده بر سواره نیستند

 خپاس

و اگر »فرماید:  هرچند این اشكال بر روایت دوم وارد است، اما در مورد روایت اول و آخر وارد نیست؛ چراكه حضرت در روایت اول می

شود پیاده رفتن ثواب بیشتري نسبت به  پس مشخص می«. ردد، خداوند با هر قدمی دو حج و دو عمره برایش نوشته استپیاده بازگ

هاست و  شود روایت كامالً ناظر به كمیت قدم سواره رفتن دارد. در روایت آخر نیز وقتی صحبت از كوتاه كردن قدم هاست، مشخص می

توان  توان گفت: روایات در مقام بیان ثواب اصل زیارت هستند و با این روایات نیز می نابراین نمیروي است. ب این مالزم با افضلیت پیاده

روي بر سواره رفتن را، در زیارت امیر المؤمنین و بالتبع سایر ائمه: اثبات كرد؛ چراكه خصوصیتی از این جهت براي حضرت  افضیلت پیاده

 .امیر نیست

 جروي براي ح یادهدلیل چهارم: استدالل به فضیلت پ

اندام  سوار بر شترران باریك»؛ «و علی كلّ ضامر»در برابر حج سواره « رجاالً»در قرآن كریم )یَأْتُوكَ رِجاالً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ(، از حج پیاده 

اند. در  ج سواره دانستهیاد شده است. برخی از مفسران تقدم آن را بر حج سواره، در این آیه، دلیل اهمیت و برتري آن بر ح« ]چاالك[

ترین عبادت نزد خداوند خوانده شده و  روي به سوي كعبه، محبوب احادیث نیز به فضیلت حج پیاده تصریح شده است. در روایات پیاده

به صورت مكرّر و با اعداد  یه االسالمعل پاداشی بزرگ براي حج پیاده ذكر شده است. متون حدیثی و تفسیري، از حج پیاده حضرت آدم

اند. بنابر روایتی از ابن عباس، حواریون  گزارش داده و حضرت اسماعیل و نیز از حج پیاده حضرت ابراهیم 1111و  21، 31گوناگون 

و صحابه  صلی اهللروي كردند. بر پایه برخی روایات، پیامبر اكرم در سفر حجشان، هنگامی كه به حرم رسیدند، به احترام آن پیاده عیسی

تا  71 یه االسالمعل اده طی كردند. منابع حدیثی شیعه و اهل سنت از سفرهاي متعدد حج امام حسن مجتبینیز مسیر مدینه تا مكه را پی

هایی مشابه وجود دارد. بنابر منابع  نیز گزارش یه االسالمعل بار با پاي پیاده و گاه با پاي برهنه حكایت دارند. درباره امام حسین 72

پیموده است. در روایتی از  روز می 71ي پیاده در مدت هم مسیر میان مكه و مدینه را با پا یه االسالمعلتاریخی و حدیثی امام سجاد 

یه عل برتري پیادگان در حج بر سواران، به برتري ماه شب چهارده بر ستارگان تشبیه شده است. نقل شده كه امام صادق پیامبر اكرم

هر ساله با پاي پیاده حج براي شماري از اصحاب خود كه پیاده عازم مكه بودند، دعا فرمود. بر پایه روایات، امام زمان] نیز  االسالم

هایی گزارش شده است. بر پایه احادیث، برهنه بودن پا هنگام ورود به حرم و نیز در حال  گزارد. از حج پیاده برخی عالمان هم نمونه می

ر ، هفتاد تن از پیامبران الهی دصلی اهللطواف، مشمول پاداش است و سیره معصومان نیز چنین بوده است. بنابر روایتی از پیامبر

اند. براي نمونه به چند روایت در مورد فضیلت حج پیاده  گزاري خود به احترام حرم، مسیر ذي طوي تا مكه را با پاي برهنه پیموده حج
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 .شود اشاره می

 لروایت او

عَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا: جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بِضْ یه االسالمعل عن هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قال: دَخَلْنَا عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

گوید: من و عنبسه و بیش از ده نفر  ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْی الْحَدِیثَ. هشام ابن سالم می أَیهُمَا أَفْضَلُ، الْمَشْی أَوِ الرُّكُوبُ؟ فَقَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَی

روي یا سواره رفتن به  مام صادق وارد شدیم و گفتیم: خدا ما را فدایی شما قرار دهد: كدام یك از این دو افضل است: پیادهاز شیعیان بر ا

 .روي زیارت؟ حضرت فرمود: خداوند متعال عبادت نشده است به كاري پر فضیلت تر از پیاده

 مروایت دو

ینَ ءٍ أَحَبَّ إِلَیهِ مِنَ الْمَشْی إِلَى بَیتِهِ الْحَرَامِ عَلَى الْقَدَمَینِ، وَ أَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاحِدَةَ تَعْدِلُ سَبْعِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَیرُوِي أَنَّهُ مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ 

اجُّ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَینَ مَشْیهِ حَافِیاً حَجَّةً. وَ مَنْ مَشَى عَنْ جَمَلِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَینَ مَشْیهِ وَ رُكُوبِهِ. وَ الْحَ

خدا رفتن، یك حج او   تر از پاي پیاده به خانه شود به چیزي دوست داشتنی إِلَى مُنْتَعِلٍ. روایت شده است كه بنده به خدا نزدیك نمی

ز شترش پیاده شود و در كنارش راه رود ثواب بین آن مقداري كه پیاده رفته تا زمانی كه سوار ثواب هفتاد حج را دارد. و كسی كه گاهی ا

دهند، و حاجی اگر بند كفشش باز شود )یعنی كفشش از پایش دربیاید و مجبور شود پا برهنه برود( ثواب آن مقداري كه  شده را به او می

 مدهند. روایت سو می پا برهنه رفته تا جایی كه كفش پوشیده را جدا به او

اً وَ عَنْ فَضْلِ الْمَشْی؟ فَقَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِی قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْب ه السالمعلی عن حلبی قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

گوید: از امام صادق از فضیلت پیاده به حج رفتن پرسیدم. حضرت  مَاشِیاً عَلَى قَدَمَیهِ. حلبی میثَوْباً وَ دِینَاراً وَ دِینَاراً وَ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً 

سه مرتبه تمام دارائیش را از كفش و پیراهن و پول، با خدا تقسیم كرد و بیست مرتبه با  ه السالمعلی فرمودند: همانا حسن بن علی

 ءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْی إِلَى بَیتِهِ. امام صادق مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَی: ه السالمعلی هاي خودش پیاده به حج رفت. روایت چهارم: قال الصادق قدم

 اش رفتن، عبادت نشده است. روایت پنجم: قال الصادق فرماید: خداوند به چیزي مانند سكوت و پاي پیاده به سمت خانه می ه السالمعلی

وَرِمَتْ قَدَمَاهُ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ: لَوْ رَكِبْتَ لَسَكَنَ عَنْكَ هَذَا الْوَرَمُ. إِلَى مَكَّةَ سَنَةً مَاشِیاً، فَ ه السالمعلی : خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیه السالمعلی

پیاده به سمت مكه رهسپار شدند، )در بین راه( پاهاي حضرت  ه السالمعلی فرماید: یكسال امام حسن می ه السالمعلی فَقَالَ: كَلَّا. امام صادق

شود. حضرت فرمودند: هرگز سوار  سوار بر مركب شوید ورم پاي شما آرام می ورم كرد. بعضی از دوستان حضرت به ایشان گفتند: اگر

ءٍ صَنَعْتُ نَدَمِی عَلَى أَنْ لَمْ أَحُجَّ مَاشِیاً، لِأَنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ  : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا نَدِمْتُ عَلَى شَیعلیه السالم شوم. روایت ششم: قال الباقر نمی

سَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ: حَسَنَةُ تَ اللَّهِ مَاشِیاً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ. قِیلَ: یا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا حَیقُولُ: مَنْ حَجَّ بَی 9اللَّهِ

یمْشِی إِلَى  ه السالمعلی بَدْرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ، وَ كَانَ الْحُسَینُ بْنُ عَلِیأَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ قَالَ: فَضْلُ الْمُشَاةِ فِی الْحَجِّ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَیلَةَ الْ

گفت: در مورد هیچ چیز به اندازه اینكه با پاي پیاده حج نرفتم  فرماید: ابن عباس می می ه السالمعلی الْحَجِّ وَ دَابَّتُهُ تُقَادُ وَرَاءَهُ. امام باقر

ا پاي پیاده به حج برود، خداوند ثواب هفت هزار حسنه از حسنات حرم را به او پشیمان نشدم چراكه از رسول خدا شنیدم هر كس ب

باشد.  اي است كه معادل یك میلیون حسنات دیگر می سوال شد: حسنات حرم چیست؟ حضرت فرمود: حسنه صلی اهللدهد، از پیامبر می

و برتري نور ماه شب چهارده است نسبت  فرمودند: فضیلت پیاده به حج رفتن بر سواره رفتن مثل فضیلت ه السالمعلی و در ادامه امام باقر

 .كرد رفتند در حالی كه مركب ایشان در پشت سرشان حركت می پیاده به حج می ه السالمعلی به باقی ستارگان، و امام حسین

 لتقریب استدال

ود با وج ه السالمعلی به تصریح روایاتی كه مطرح شد، حج پیاده ثواب و فضیلتش به مراتب بیشتر از حج سواره است و وقتی ائمه اطهار
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،  ه السالمعلی توان این حكم را به زیارت ائمه اطهار شدند، می كرده، باز پیاده به حج مشرف می ها در كنارشان حركت می اینكه مركب

نیز سرایت داد و افضلیت زیارت پیاده بر سواره را اثبات كرد. دلیل پنجم: تواضع و  ه السالمعلی ویژه زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین به

 رتذلل بیشت

شود كه حكمت پا برهنگی هنگام زیارت، تواضع و خشوع در برابر خداوند است، این حكمت  خی از روایات استفاده میطور كه از بر همان

هاي خضوع و تذلّل در پیشگاه خداوند  روي در راه زیارت نیز جریان دارد و همچنان كه حجِ با پاي برهنه از بارزترین نشانه در اصل پیاده

پیاده، نمایانگر تواضع بنده و انقطاع او از مظاهر دنیا دانسته شده است، زیارت با پاي پیاده و یا پاي است و همچنین سفر حج، با پاي 

كند،  گمان تذلل بیشتر در برابر خداوند متعال، كه از آداب زیارت است و فضیلت آن را بیشتر می گونه باشد. بی تواند همین برهنه نیز می

 .كند یدر زیارت با پاي پیاده نمود پیدا م

 هدلیل ششم: سیره متشرع

. شیخ 1شود:  رفتند، كه به چند نمونه اشاره می می علیه السالم از دیرباز بزرگان و علما با پاي پیاده به زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین

 بود و خود ایشان نیز پیاده از نجف به كربالین علیه السروي براي زیارت امام حس ت پیادهمرتضی انصاري از جمله احیاكنندگان سن

. 3آمد.  در عید قربان هر سال به صورت پیاده به كربال می« مستدرك الوسائل». میرزا حسین نوري، صاحب موسوعه حدیثی 7آمد.  می

. شیخ جعفر كاشف الغطاء در یكی 4آمدند، حضوري پررنگ داشت.  كه پیاده به كربال می« طوریج»سید مهدي بحرالعلوم در دسته عزاي 

خوش »كربال، به حضور حضرت ولی عصر] شرفیاب شد و حضرت ایشان را به سینه خویش چسبانده و فرموده است: هایش به  روي از پیاده

. آیت اهلل مرعشی نجفی بیست بار پیاده به همراه تعدادي از طالب كه همه از مراجع و بزرگان شدند، 2«. آمدي اي زنده كننده شریعت ما

روي اهتمام ویژه داشت. همچنین  د شاهرودي بزرگ از جمله مراجعی بود كه به مراسم پیاده. آیت اهلل سید محمو1به كربال مشرف شد. 

بزرگانی همچون: شهید سید اسداهلل مدنی، حاج آقا مصطفی خمینی، سید محمدحسین طهرانی، سید احمد مستنبط، شیخ عباس 

كردند.  روي شركت می ید صدر دوم در این پیادهقوچانی، شیخ حسن نجابت شیرازي، سید عبدالحسین دستغیب، شهید صدر اول و شه

را صادر كرد  یه االسالمعل هاي امیر مؤمنان و سیدالشهداء روي به سوي حرم شهید صدر دوم )سید محمد صدر( حتی فتوا به وجوب پیاده

ع تأكید اش در نجف اشرف بر این موضو هاي جمعه و با این فتوا به مبارزه با سیاست ضددینی حزب بعث رفت و در برخی از خطبه

روي اربعین ثابت  تردید فضیلت و استحباب پیاده كرد. با توجه به این سیره متشرعه، كه در میان فقها و بزرگان نیز جریان داشته، بی می

 شود.  می

 لاشكا

باشد و سیره ادعایی این چنین نیست. دلیل هفتم: استدالل به  یه االسالمعل اي حجیت شرعی دارد كه متصل به زمان معصومین سیره

 «افضل االعمال احمزها»ت روایا

هرچند در منابع موجود روایی شیعی و حتی اهل سنت چنین تعبیري وارد نشده و تنها در برخی از كتب لغوي از ابن عباس به صورت 

بیر ، اما مشابه این تع«(أحمزها»نقل شده )سئل رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: أيّ األعمال أفضل؟ فقال:  صلی اهلل مرفوع از رسول خدا

؛ البته شاید بتوان بین دو تعبیر فرق قائل شد؛ زیرا تعبیر احمزها، به «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَیْهِ»در نهج البالغه آمده است: 

وایت، مورد بر این، ر رساند، اما مقصود تعبیر دوم، سختی عمل براي مكلف است؛ افزون خورد و سختی نفس عمل را می خود عمل می

شود. درهرحال در صورت  استناد مشهور فقها قرار گرفته است و به نوعی شهرت عملی دارد و در نتیجه جبران ضعف سند روایت می

تر از زیارتی است كه سواره محقق شود و در نتیجه ثوابش بیشتر  شك زیارتی كه با پاي پیاده انجام گیرد، سخت صحت سند روایت، بی
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بر  یه االسالمعل روي در زیارت امام حسین جه آنكه با توجه به تمامیت برخی از ادله مطرح شده، رجحان و افضلیت پیادهخواهد بود. نتی

 .شود زیارت سواره ثابت می

 نروي اربعی مبحث سوم: حكم پیاده

 یارت امام حسینروي براي ز با توجه به تمامیت برخی از ادله مطرح شده در دو مبحث قبل، فضیلت اصل زیارت اربعین و فضیلت پیاده

گردد؛ اما اگر هیچ یك از  روي اربعین اثبات می شود و فضیلت پیاده اثبات گردید؛ در نتیجه حكم این مبحث نیز روش می یه االسالمعل

را نپذیریم، ادله دیگري در خصوص  یه االسالمعل روي در راه زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین ادله پیشین براي اثبات فضیلت پیاده

كند. دلیل اول: آیه قرآن )مَا كانَ  ، كه جزو عناوین ثانویه بوده و حكم ثانوي این حركت عظیم را بیان میروي اربعین وجود دارد پیاده

 یصِیبُهُمْ ظمَأٌ وَ ال نَصبٌ وَ ال ن نَّفْسِهِ ذَلِك بِأَنَّهُمْ الالَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَنْ حَوْلهَُم مِّنَ االَعْرَابِ أَن یتَخَلَّفُوا عَن رَّسولِ اللَّهِ وَ ال یرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَ

 عَمَلٌ صلِحٌ إِنَّ اللَّهَ ال یضِیعُ أَجْرَ مخْمَصةٌ فی سبِیلِ اللَّهِ وَ ال یطئُونَ مَوْطِئاً یغِیظ الْكفَّارَ وَ ال ینَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیالً إِال كُتِب لَهُم بِهِ

[ پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند؛  مونشان را نَرَسد كه از ]فرماننشینانِ پیرا الْمُحْسِنِینَ(. مردم مدینه و بادیه

گذارند و از  آورد قدم نمى رسد؛ و در هیچ مكانى كه كافران را به خشم مى چراكه هیچ تشنگى و رنج و گرسنگی در راه خدا به آنان نمى

شود، زیرا خدا پاداش  [ نوشته مى شان به سبب آن، عمل صالحى براى آنان ]در كارنامهآورند مگر اینكه  دشمنى غنیمتى به دست نمى

 .كند نیكوكاران را ضایع نمى

 لتقریب استدال

روي اربعین نیز به قسمت دیگري از آیه استدالل  توان براي اثبات فضیلت خصوص پیاده عالوه بر استناد به این آیه در مبحث پیش، می

 .اي است آورد؛ بنابراین، براساس این آیه داراي رجحان و فضیلت جداگانه گمان كافران را به خشم می وي اربعین بیر كرد؛ زیرا پیاده

 رتعظیم شعائ دلیل دوم:

ن تَقوَي فرماید: )وَ مَن یُعَظم شَعائِرَ اهللِ فَإنَّها مِ روي، به مرور زمان جزو شعائر مذهب شده است و خداند متعال در قرآن كریم می این پیاده

شعایر جمع شعیره به معناي دلیل و عالمت «. هاي با تقواست و هر كس شعائر دین خدا را بزرگ و محترم دارد این صفت دل»القُلوب(؛ 

است. شعایر اهلل اموري است كه دلیل و نشانه بسوي خداست. صفا و مروه و مشعر هم، كه در قرآن از شعائر الهی شمرده شده است، از 

توان به زائران حسینی، كه سؤال  ه خدا بودن محترم است. پس راهپیمایی عظیم اربعین داراي فضیلت و ثوابی است و میجهت نشان

شركت در « در عتبات مقدسه؟ یه االسالمعل روي از نجف تا كربال فضیلتش بیشتر است و یا زیارت ائمه اطهار سه روز پیاده» كنند:  می

روي، تعظیم شعائري است كه بر پایه آیات قرآن كریم داراي فضیلت بسیاري  اكه این پیادهراهپیمایی میلیونی اربعین را توصیه كرد؛ چر

 .روي اربعین حسینی نیز محترم و تعظیم و بزرگداشت آن داراي رجحان و فضیلت است است؛ بنابراین، پیاده

روي اربعین مصداقی براي  ئر است و پیادهعزاداراي براي سیدالشهداء عزاي بر سیدالشهدا عنوان خاصی غیر از تعظیم شعا دلیل سوم:

تواند داشته  اي می روي از باب مصداقیت براي عزاداري نیز استحباب جداگانه تعزیه بر اباعبداهلل است و عنوانی مستقل دارد؛ پس این پیاده

 .باشد

اي از اسالم را نشان  وارونهدر زمان حاضر كه داعش با اعمال وحشیانه خود، نمونه  صلی اهلل تبلیغ اسالم ناب محمدي دلیل چهارم:

كنند؛  روي، خط اسالم اصیل را كه سلم و صلح و مداراست، به جهانیان معرفی می دهد؛ خط مقابل داعش، یعنی شیعیان با این پیاده می

ب محمدي نیز، تواند از باب تبلیغ اسالم نا هاي جهانی است و می روي اربعین حركت تبلیغی بوده كه مورد توجه رسانه بنابراین، پیاده

تام  یه االسالمعل روي در زیارت امام حسین استحباب و رجحان، بلكه ضرورت داشته باشد. بنابراین اگر هیچ یك از ادله استحباب پیاده
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بدیلی است، كه  روي اربعین امروز به حكم ثانوي داراي فضیلت و رجحان بی توان ادعا كرد كه پیاده نباشد، با توجه به این ادله، می

 این فرصت عظیم به بهترین نحو بهره جست. بایست از  می

 ينتیجه نهای

در بحث فقهی زیارت اربعین، پس از بررسی ادله مطرح شده در سه مبحث جداگانه، اصل رجحان و فضیلت زیارت اربعین با توجه به 

بر زیارت سواره  یه االسالمعل روي در زیارت امام حسین روایات و سیره اثبات شد و پس از آن، با ادله گوناگون رجحان و افضلیت پیاده

دم تمامیت ادله در دو مبحث گذشته، به حكم ثانوي و از باب تعظیم شعائر، ایجاد خشم در دشمنان، ثابت گردید و در پایان، بر فرض ع

 .روي اربعین نیز اثبات گردید و یا تبلیغ اسالم ناب، فضیلت و استحباب پیاده یه االسالمعل مصداق عزاداري بر امام حسین


