
 

 

 باسمه تعالی
پیاده روی زیارت اربعین در هر سال با حضور میلیونی زائران 

از اقصی نقاط عالم، یکی از شاخص ترین نمادهای عشق و 

است. این راه پیوند قلبی مردم با اهل بیت نبوی

پیماهی باشکوه، نمایش دهنده پیروزی حق بر باطل در 

 طول تاریخ و تا قیامت است.

کوشند تا مراسم های گوناگون میبرخی مخالفان از راه

عظیم پیاده روی زیارت اربعین را که چون خاری در چشم 

ظالمان است، هر سال بهانه جویان و تردید افکنان، با 

های نوین و اشکاالت بی اساس شبهاتی که جز گمراه  نیرنگ

کردن عده ای اندک نتیجه ای ندارد، پخش می کنند. اما به 

 شبهه افکنان ضرورت دارد.  هر حال، پاسخ گویی به

پیش از ورد به بحث اصلی، شایسته است به چند نکته مهمّ 

 :توجه کنیم

زیارت با پای پیاده، از دیدگاه تاریخی، ریشه در  .1

زیارت جابر بن عبداهلل انصاری)ره( صحابی جلیل 

القدر رسول اعظم دارد. او برای اولین بار با پای 

به زیارت امام پیاده از مدینه به کربال آمد و 

پس این سنت مقدّس 1.توفیق یافتحسین

از روزگار پیاده روی برای زیارت امام حسین

فرمودند:  میو ائمه وجود داشته استامامان

رود، پاداشی کس پیاده به زیارت امام حسینهر

چنین، و هرکس سواره برود، پاداشی چنان خواهد 

 .داشت
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 به زیارت حرم ائمههای دور، پیاده مردم عراق از گذشته

رفتند و این سنت تا امروز ادامه داشته و بارزترین پیاده می

ها، پیاده روی اربعین حسینی است. نظام بعثی عراق در روی

دوره حکومتش مانع پیاده روی اربعین شد؛ ولی مردم این 

سنت را مخفیانه ادامه دادند؛ اما در ایران و سوریه این سنت 

 .ادامه یافت

 

 االت بر پیاده روی و پاسخ آناشک

 اشکال اول: اضرار به خود

گویند فرضاً پیاده روی مستحب و مأجور باشد؛ در می

صورتی که ضرر و زیان نداشته باشد و هنگامی که سبب 

ضرر و زیان شود، نه تنها واجب نیست، بلکه حرام است. 

امروز سبب ورم پاها و مثالً زیارت امام حسین

شود و اضرار به خود و بیمار کردن مدت میهای دراز بیماری

 .خود جایز نیست

 پاسخ

. ضرری که موجب مرگ و قطع 1ضرر بر دو گونه است: 

. ضرری که تا این حدّ نیست، گرچه 2عضو و امثال آن شود؛ 

 .اندکی سختی و رنج داشته باشد

روی زیارت حضرت بر فرض که با ضرر اندکی همراه پیاده

به همراه دارد و عامل نشاط و تحرک و باشد، منافع فراوان 

طراوت انسان می شود؛ به ویژه که امروزه به علت عادت به 

استفاده از وسایل حمل و نقل، انسان بیشتر نیاز به این گونه 

فعالیت ها دارد. در استفتائی از آیات عظام خوئی و تبریزی 

 :همین موضوع پرسیده شده که چنین پاسخ داده اند

اگر مستلزم ضرر باشد، آیا جائز است؟ مثالً  امور مستحبی

سبب تورم پاها یا پیاده رفتن برای زیارت امام حسین

بیماری طوالنی مثالً یک ماهه شود. آیا در این حالت جایز 

 است؟

ـ آیت اهلل خوئی: مادام که ضرر در حدی نیست که احتمال 

 .هالک جان باشد، اشکال ندارد

یزی: تا وقتی ضرر این کار در حدّ ـ آیت اهلل شیخ جواد تبر

2.هالکت یا جنایت بر نفس نباشد، اشکال ندارد
 

 وّم: اختالط زن و مردداشکال 

اند: چون برخی با تکیه بر مسئله اختالط زن و مرد گفته

روی، توأم با اختالط و مخصوصاً پیادهزیارت امام حسین

یاده زن و مرد است، کاری حرام می باشد و حداقل، ترک پ

 .روی، اولی و زیارت سواره، افضل است

 پاسخ

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

حرمت این گونه اختالط نداده است. اختالطی که از ازدحام 

شود، مثل اختالط در حج، نماز جمعه، نماز عیدین ناشی می

حرم و ازدحام داخل روی برای زیارت امام حسینو پیاده

شریف، خودبه خود حرام نیست؛ بلکه فقها به طور عام فتوا 

 3به کراهت داده اند.
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روی و نیاز های مالی زیاد پیادهم: هزینهسواشکال 

 فقرا

ه زائران پیاده، خدمات روشن است که برای پشتیبانی از انبو

و امکانات بسیاری مثل: آب و غذا و امکانات رفاهی در مسیر 

و لوازم پزشکی برای درمان الزم دارند. لذا عاشقان اهل 

کنند و به نصب در مسیر از زائران استقبال میبیت

این اموال فراوان در پردازند.چادر و خدمت رسانی به آنان می

شود که برخی مردم به نام شب محتاجند و حالی هزینه می

حال اگر زائران پیاده حرکت . رو و دکتر دارندبرخی نیاز به دا

نکنند، خودشان امکان تأمین لوازم خویش را دارند و زیارت 

 .به صورت سواره، مانع از اسراف و تبذیر نیز هست

 پاسخ

ها دو نوع است: گاه واجب است و گاهی پرداخت هزینه

مستحب. انفاق واجب، مثل پرداخت هزینه افراد تحت تکفل 

خمس و کفّارات و آنچه به دلیل نذر در مورد و زکات و 

اما انفاق مستحبی، مثل صدقه و تبرعّات شود.یخاص داده م

 .گرددو اوقاف و آنچه فی سبیل اهلل هزینه می

های واجب که برای تأمین نیاز فقرا و ایتام در مورد انفاق

سادات و غیر آنان واجب است، مؤسسات دولتی و مردمی 

و هزینه کردن زکات و خمس و کفارات  باید به گردآوری

مالی در جای آن اقدام کنند و حق ندارند آن را در غیر از 

موارد تعیین شده، حتی در شعائر حسینی هزینه کنند. امّا 

نذورات و انفاق های مستحب با انواع گوناگون آن، تابع نیت 

نذرکنندگان و هزینه کنندگان است. به هر نیتی که نذر 

باید طبق آن هزینه شود و انفاق های داوطلبانه کرده اند، 

هم به اختیار خود اشخاص است که صرف چه کاری کنند. 

هزینه  اموالی که در مسیر اربعین و زیارت امام حسین

می شود، مانند نذورات برای شعائر حسینی و انفاقات 

داوطلبانه و صدقات و تبرّعات و اوقاف خاص این مراسم 

دارد نذورات این راه را صرف کار دیگری است و کسی حق ن

کند یا مردم را به هزینه کردن اموال خود در کاری دیگر 

 .مجبور نماید

 پاداش زائران پیاده امام

پاداش زیارت پیاده امام شهیدان بسیار فراوان است و ما به 

بهترین آنها، از آغاز آمادگی برای سفر تا بازگشت به خانه 

 .می پردازیم
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