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پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظه  بخشی از

به همایش بزرگ زیارت اربعین سید و ساالر شهیدان، حضرت ابا عبد الله الحسین ،الله

 

 
ستایش مختص ذات خداست و درود خدا بر برترین آفریدگان، حضرت محمد      

 پاک او و لعنت خدا بر دشمنان این پاکان تا روز واپسین باد. و خاندان مصطفی

روز اربعین در درباره زیارت امام حسیندر حدیثی از امام حسن عسگری     
 آمده است: 

رکعت  71پنجاه و یک رکعت نماز روزانه )»پنج چیز نشانه مؤمن است: 
شتر [ در اربعین، انگرکعت نافله(، زیارت ]امام حسین 43واجب و 

در دست راست کردن، ]به رسم بندگی[ پیشانی بر خاک ساییدن و با آواز 
 .«بلند بسم الله الّرحمن الّرحیم گفتن

ها انسان مؤمن از سراسر عراق و رود میلیوندر اربعین با عظمت حسینی انتظار می     
قطهدیگر کشورها در سرزمینی که خدایش مقدس گردانده و آن را آفریده تا برترین ن



 

نایل آیند؛ زیارتی که باشد، گرد آمده، به فیض زیارت حضرت امام حسین 7بهشت
 اند.هماره به آن فرا خوانده و امامان معصومپیامبر اکرم

های احادیث متواتری در این باب وجود دارد، از آن جمله روایتی است که کتاب     
یکی از همسران به اند که حضرت رسولنقل کردهحدیث از پیامبر اکرم

 خود فرمودند: 

های من هر کس او )حسین( را زیارت کند، خدای عّز وجل حّجی از حج»... 
های شما ]ای رسول خدا[؟! از حج نویسد. پرسید: حّجیبرای او می

های : دو حج از حجهای من. پرسیددو حج از حج فرمودند: آریپیامبر
همچنان ن. همسر پیامبر های مچهار حج از حج شما؟! فرمودند: آری،
افزودند بر شمار آن میخواند و پیامبررا زیاد میپاداش زایر امام حسین

را با نود حج و نود عمره خویش برابر ر سید الشهداکه پاداش زای تا این
  2خواندند.

                                  
هزار سال پیش از آفرینش  23فرموده است: خدای تبارک و تعال باقر . در حدیثی امام7

کعبه، کربال را آفرید و آن را مقدس و مبارک گرداند. قدسیت و با برکت بودن آن از زمان آفرینش 
همچنان پابرجاست تا این که خدا آن را بهترین زمین بهشت و برترین منـزل و مسکنی قرار دهد 

 .711، حدیث354ت در آن جای گیرند. ر . ک: کامل الزیارات، صکه اولیای خدا در بهش
 .733کامل الزیارات، ص جعفر بن محمد، ابن قولویه،. 2



 

سواره و پیاده از سراسر عراق های عزاداران سید الشهدادر این مناسبت مهم، هیئت
آیند تا مراسم سوگواری آن حضرت را ـ که از های دیگر به کربالی معّلی میو از کشور

مصادیق شعائر الهی است ـ برگزار کرده، این مصیبت بزرگ را که در این سرزمین بر 
، امیر المؤمنین عترت پاک و یاران خجسته آنان رفته، به ساحت اقدس رسول خدا

و به ویژه  امامان معصوم، دیگر ، صدیقه کبری فاطمه زهراحضرت علی
ـ  در این زمانـ  حضرت بقّیة الله األعظم امام زمان عّجل الله تعالی  صاحب این عزا
فرجه الّشریف تسلیت گویند که همانا این شعائر تمامًا مصداق احیای امر اهل 

  7است که در روایت به آن اشاره شده است.بیت

 الله المستعان و

 صادق الشیرازی

ش 7434/ فروردین/75ق ـ 7325/صفر/72

                                  
 .24، ص72وسائل الشیعة، جمحمد بن حسن، شیخ حر عاملی، . 7



 



 

 1مقدمه

اربعین در میان شیعیان جایگاهی بس مهم دارد تا جایی که در این روز که بیستم صفر      
ازات سید پردازند و این یکی دیگر از امتیاست شیعیان همانند روز عاشورا به عزاداری می

های شانهاست که فرمود: نباشد. در روایتی از امام حسن عسگریمیالشهداء
زیارت و نیز امام صادق 2باشدنها زیارت اربعین میمؤمن پنج چیز است که یکی از آ

اربعین را به صفوان بن مهران جمال تعلیم داده است که در آن به اهمیت و بزرگداشت 
  4.اربعین تصریح شده است

ری در میان شیعه مشهور است که اربعین روزی است که جابر بن عبدالله انصا     
به زیارت قبر امام حسین آمد و او اولین کسی است که قبر صحابی بزرگ رسول خدا

هنگام بازگشت از شام در  امام را زیارت کرده است و در همان جا بود که اهل بیت
مسیر مدینه به کربال آمده و مزار امام و دیگر شهدا را زیارت کردند و نیز جابر را مالقات 

 نمودند. 

                                  
. این بخش در متن عربی موجود نبوده و به جهت اهمیت آن و تبیین بیشتر موضوع، مطابق با 7

 ع عالیقدر، تدوین شده است.نظر نهایی مرج
، مصباح شیخ طوسی، محمد بن حسن؛ 54المزار، ص محمد بن محمد، . شیخ مفید،2

 .275الواعظین، ص ةروضمحمد بن فتال، و نیشابوری،  131ـ  133المتهجد، ص
 .  133ـ  138و مصباح المتهجد، ص 447ـ  442، ص83بحاراألنوار، جمحمد باقر، . مجلسی، 4



 

ن در این روز بود که سر امام حسین و دیگر شهدا به اجساد مطهرشان هم چنی     
 ملحق شد و دفن گردید. 

از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و مورخان شیعه و سنی مبنای بزرگداشت اربعین      
هـ . ق و دفن  77همین ورود اهل بیت به کربال در اولین اربعین حسینی یعنی سال 

 باشد.در کنار پیکرهای مطهرشان میسر مقدس امام حسین سرهای شهیدان به ویژه
دهند و با ارائه ای را مورد تشکیک قرار میاما برخی دیگر از صاحب نظران چنین مسأله

در کربال در اولین اربعین کنند که این امر یعنی حضور اهل بیتدالیلی اظهار می
 ار نیست. باشد و از اعتبار تاریخی الزم برخوردحسینی محال می

های . سکوت و عدم تعرض مورخان و کتاب7عمده دلیل این گروه، دو مورد است:      
میان شام و  . مسأله فاصله2تاریخی، با اینکه موضوعی مهم و قابل بیان بوده است، 

را بیست روز و ها، مدت رفتن از کوفه تا شام چون برخی نقل ؛عراق یا دمشق و کوفه
اند. که به آن باید مدت زمانی که ر دمشق را یک ماه گفتهدمدت اقامت اهل بیت

د نیاز داشته است را نیز افزود. با این محاسبات یابن زیاد برای کسب تکلیف از یز
  7.رسدحضور ایشان در اولین اربعین بسیار بعید به نظر می

                                  
، مرحوم «قبالإلا»توان به این افراد اشاره کرد: سید بن طاوس در کتاب الفان می. از جمله مخ7

ب اق( در کت 7424ـ  7253میرزا حسین نوری ) و« بحاراألنوار»ق( در  7777عالمه مجلسی )م 
 .«لؤلؤ و مرجان»



 

صریح تاند: گروهی که هدو دست اول هستند نیبعاما در مقابل، کسانی که قائل به ار
اند و گروه دیگر معتقدند که سر مطهر بیت در روز اربعین در کربال بودهکنند اهل می

های به بدنادجبال به دست مبارک امام سرو سایر شهدا در کامام حسین
 . است پاکشان ملحق گریده

انجام شده و ورود از آنجا که دفن سر مطهر در کربال قطعا توسط امام سجاد     
همراه سرهای مطهر شهدا به کربال نیز فقط در بیستم ماه صفر بوده و هیچ یک ایشان به 

از مورخان شیعه و سنی قائل به این نیستند که سرهای شهیدان و خصوصا سر امام 
حسین توسط شخص دیگری غیر از امام سجاد دفن شده است و یا امام سجاد در غیر 

اند، بنابراین دفن سر مقدس آن آمده برای دفن شهدا به کربال 77بیستم ماه صفر سال 
امام شهید در کربال و در روز بیستم و توسط فرزندشان امام زین العابدین بوده که این 

 . باشددر روز اربعین میخود گواهی بر حضور اهل بیت

برخی گذشتگان و محققان معاصر در تحقیقات ارزشمند خود قائل به این نظریه      
رو اینگونه نیست که کسی این مسأله را مطرح نکرده باشد بنابراین  . از این7باشندمی

اند دلیل اول مخالفت قابل قبول نیست؛ زیرا همانطور که برخی این امر را انکار کرده

                                  
در مقتل خویش، شیخ توان از ابومخنف معاصر با امام حسین. از قائالن به این نظریه می7

 نام برد.« توضیح المقاصد»ق( در کتاب  7444و شیخ بهایی )م « األمالی»ق( در  437دوق )م ص



 

چند نکته « مسافت»اند. اما پیرامون دلیل دوم یعنی برخی دیگر نیز به آن تصریح نموده
 الزم به ذکر است.

 استجازه. 1     

مخالفان معتقدند مدت زمانی که برای رفتن قاصد ابن زیاد به شام برای کسب      
تکلیف درباره اعالم پایان جنگ و انجام مأموریت و کسب تکلیف از یزید درباره 

در اولین اربعین به کربال سرهای مطهر و اسیران صرف شد با ورود اهل بیت
 سازگار نیست! 

باشد؛ زیرا نه معلوم شد و نه کسی گفته است که بهم میجریان استجازه م :اما اوال     
باشد؟ و چه وقت رفته و چه زمانی بازگشته است و حامل و ناقل اجازه چه کسی می

در روز سیزدهم یا چهاردهم از کربال حرکت ثانیا با گفته شیخ مفید که اهل بیت
 7.اند، در تعارض استکرده

باشد. این معروف است به شام میورود اهل بیتمسأله تعیین کننده دیگر، زمان      
و تاریخ دیگری نقل نشده  2سرهای مطهر شهدا در روز اول ماه صفر بوده استورود که 

. 4اندتوسط بنی امیه را به این دلیل دانسته 77است و بسیاری عید دانستن اول صفر سال 

                                  
 .277اإلرشاد، ص محمد بن محمد، شیخ مفید،. 7
ابراهیم بن علی،  کفعمی،و  447لیة، صاعن القرون الخ اآلثار الباقیة ابوریحان، بیرونی،. 2

 . 574ص مصباح،
 .35عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، ص، قزوینی، زکریا محمد بن محمود. 4



 

م مورد اتفاق نظر از طرف دیگر همراهی سرهای مطهر و اهل بیت هنگام ورود به شا
اند. از این رو یا استجازه در روز اول صفر وارد شام شده؛ بنابراین اهل بیت7است

یا در ده روز اول انجام شده است. یعنی دهه اول به رفت و برگشت قاصد و  ،انجام نشده
 به شام اختصاص یافته است. کسب اجازه و دهه دوم به حرکت اهل بیت

تواند دلیل مخالفت با حضور میازه شده نجنی که صرف استدر نتیجه مدت زما     
 نی باشد.  یدر اولین اربعین حساهل بیت

 . مدت اقامت اهل بیت در شام2     

در شام طوالنی بوده، بنابراین حضور اهل برخی قائلند که اقامت اهل بیت     
 باشد. بیت در اولین اربعین در کربال بعید می

کنیم. برخی به مدت اقامت سی این مسأله برخی اقوال را بیان میحال برای برر     
. اما در مقابل برخی 2انداند: چند روزی اهل بیت در شام بودهاند و گفتهاشاره نکرده

 اند. دیگر مدت اقامت ایشان در شام را تعیین کرده

م توسط اهل محمد بن جریر طبری، ابن عساکر و ابن کثیر مدت برپاداشتن عزا در شا     
و قاضی نعمان مغربی مدت اقامت ایشان را یک ماه و نیم  7اندرا سه روز دانستهبیت

                                  
 . 472، ص2، الثقات، جتمیمی، محمد بن حبان. 7
طبرسی، فضل بن حسن، و  722، ص2شاد، جر؛ اإل744، ص5ابن اعثم، کتاب الفتوح، ج. 2

 .315، ص7إعالم الوری بأعالم الهدی، ج



 

و عمادالدین طبری  4. سید بن طاوس مدت اقامت را یک ماه بیان کرده2ذکر کرده است
کند که اهل . عالمه مجلسی بیانی می3نویسد: اهل بیت هفت روز عزاداری کردندمی

کردند و روز هشتم یزید آنان را خواست و ترتیب بازگشتشان را به  بیت هفت روز عزاداری
 5مدینه داد.

تنها  ،بیان کرده است« قیل»از جایی که سید بن طاوس قول به یک ماه را با کلمه      
سخن قاضی نعمان به اقامت بیش از یک ماه در شام تصریح دارد و از بقیه اقوال و به 

بیش از ده روز نبوده است. شود که اقامت اهل بیتمدد قراین متعدد استفاده می
 است. یامر ممکن ،اندبال حاضر شدهرپس اینکه آن بزرگواران در اولین اربعین در ک

 عد مسافت. ب  3     

کند که اهل محال می اربرخی معتقدند فاصله طوالنی میان کوفه و شام این امر      
ربال حضور داشته باشند. از ن اربعین در کبیت علیهم السالم توانسته باشند در اولی

است که با  د: فاصله بین کوفه و شام ده روز راهیوجمله سید بن طاوس می گ

                                                                      
، م الحسین؛ ابن عساکر، ترجة اإلما454، ص3طبری، تاریخ االمم و الملوک، ج. 7

 .272، ص3، البدایة و النهایة، جدمشقی، اسماعیل بن کثیرو  443ص
 .278، ص4، شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار، جتمیمی مغربی، نعمان بن محمد. 2
 .747، ص4اإلقبال، جابن طاوس، علی بن موسی، . 4
 .442، ص2ی، جیکامل بها. 3
 .787، ص35بحاراألنوار، ج. 5



 

ت یک ماه اهل بیت در شام، این مشود و به عالوه اقابرگشت آن بیست روز می
  فاصله طوالنی با ورود اهل بیت در بیستم ماه صفر به کربال منافات دارد.

. با توجه به ورود 7گوید: روز هشتم یزید اهل بیت را روانه کردمی میمحدث ق     
در روز اول صفر و فاصله ده روزه کوفه به شام چنان که مخالفان اهل بیت

توان باور به کربال را در بیستم ماه صفر به آسانی میگویند رسیدن اهل بیتمی
 باشد. چون حدود دوازده روز می ؛کرد

تاریخی فراوانی وجود دارد که برخی افراد فاصله بین کوفه تا شام را اما شواهد      
اند که این شواهد و مؤیدات تا و حتی کمتر از چهار روز طی کرده حدود ده روز

   2شده است. ذکرهفده مورد 

بنابراین استجازه، اقامت در شام و مسافت کوفه تا شام هیچکدام مانع حضور اهل      
تواند باشد و ایشان نمیلین اربعین سید الشهداء، امام حسیندر اوبیت پیامبر

 اند.در بیستم صفر در کربال به زیارت قبر آن امام شهید و سایر شهدا نائل آمده

                                  
 .374، صی، نفس المهموممحدث قم. 7
، سید محمد علی قاضی، تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهداءطباطبایی، . 2

 .744ـ  44ص



 



 

 مشروعیت زیارت و فضیلت آن
یارت ام1        د یا خیر؟رفتن، مشروعیت دار ام حسین. آیا پیاده به ز

به صورت ر استحباب زیارت امام حسینروایات متواتری ب ،آری جواب:     
 فرمود: پیاده وارد شده است که از آن جمله است: امام صادق

بیرون کسی که از منزلش به قصد زیارت قبر امام حسین بن علی»
دارد یك حسنه آید، اگر پیاده باشد خداوند مّنان به هر قدمی که برمی

  7.«فرماید ..برایش نوشته و یك گناه از او محو می

 و در روایتی دیگر آمده است:      

برود، خداوند متعال به هر کسی که پیاده به زیارت قبر امام حسین»
دارد هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه از وی محو قدمی که برمی

 2«.برداش را باال میفرماید و هزار درجه مرتبهمی

یارت امام حسین2        چه میزان است؟. فضیلت ز

احادیث شریفی در فضیلت زیارت آن حضرت وارد شده است که برخی از  جواب:     
 اند از:آنها عبارت
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ترین کارها در نزد خداوند متعال، زیارت قبر امام از محبوب»فرمود: امام صادق     
  7«.حسین علیه السالم است

رت قبر حضرت راوی گوید: از آن حضرت راجع به زیا»در روایتی دیگر آمده است:      
 2«.باشدپرسیدم؟ فرمود: زیارت آن جناب افضل اعمال میحسین بن علی

کسی که قبر حضرت ابی : »در روایتی از حضرت رضا سالم الله علیه است که فرمود     
را در کنار نهر فرات زیارت کند، مثل کسی است که خدا را باالی ه الحسینعبد الل

 4«.عرشش زیارت نموده است

زائر حسین بن علی علیهما »آمده است: و در حدیث دیگری از امام صادق     
 3«.السالم زائر رسول خدا صلی الله علیه و آله است

، مانند کسی است زائر امام حسین»در روایاتی دیگر با همین مضمون آمده است:      
کند و ن ثبت میرا زیارت کرده باشد و خداوند آن را در اعلی علییکه امیرالمؤمنین علی

 و روایات بسیار دیگر.« گویدسخن میاو از کسانی است که با رسول خدا
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. ثواب کسی که در راهِ رفتن به کربالی امام حسین علیه السالم بمیرد، 3     
  چیست؟

خداوند متعال چهار »ث شریف این مضمون آمده است که: در احادی جواب:     
چون بمیرد »و زائر ایشان « موّکل کرده استنهزار فرشته را بر قبر امام حسی

 7«.نمایندکنند و تا روز قیامت برای او استغفار میجنازه او را مشایعت می

 2«.گزارنداش نماز میو اگر بمیرد بر جنازه»در حدیث دیگری آمده است:      

هایی یهدر روایتی دیگر اینگونه آمده است که بعد از زیارت خداوند به زائر، هد     
 دهد که از آن جمله است: می

شب یا همان روز از دنیا برود، کسی  اگر )زائر( در همان سال یا همان»
 4«.گیردجز خود خداوند عز و جل قبض روحش را به عهده نمی

اگر در اثناء سال فوت »روایتی دیگری از امام باقر سالم الله علیه است که فرمود:      
الهی بر سرش حاضر شده و او را غسل داده و کفن نموده و کرد، فرشتگان رحمت 
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برایش استغفار و طلب آمرزش کرده و تا قبرش مشایعتش نموده و به مقدار طول شعاع 
 و روایات بسیار دیگر. 7«کنندچشم، در قبرش وسعت و گشایش ایجاد می

یارت امام حسین4        چیست؟. فایده ز

های دارد که به برخی از آنها در جواب سؤال فوائد آخرتی بسیاری جواب:     
گذشته اشاره شد. همانطور که فوائد دنیوی بسیاری نیز دارد که از آن جمله است: 

را  یشانا؛ کسانی که رسول خداپیدا کردن مردم با دین و اهل بیتارتباط 
در حدیث ثقلین همسان قرآن قرار داده است، یادگیری روحیه عزت نفس و 

در برابر ستمگران، اجتماع مؤمنان و بازدید و پیوند با همدیگر، راهی استقامت 
 ستان و ... .  یدها و یاری افراد ضعیف و تهاست برای خیرات و نیکی

 کنند تا ازرا طی می ه. سبب این عشق فراون مردم که هزاران کیلومتر را5     
یارت   شوند، چیست؟مشّرف امام حسین شهرهای مختلف به ز

باشد که میاین محبت، بر اثر دعای پیامبر خدا، حضرت ابراهیم خلیل جواب:     
 دارد: فرماید ـ، عرضه میـ همانگونه که خداوند سخن او را حکایت می

اِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم ﴿ های برخی از مردم را به پس دل ؛َفاْجَعْل أْفِئَدًة ِمَن النَّ

 2.﴾سوی آنان گرایش ده
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 ت امور زیر:نیز به جه     

اول: این سببی تکوینی است که به خواست خداوند متعال صورت گرفته است،      
 آنگونه که در روایت شریف آمده است: 

های مؤمنان است که هرگز حرارتی در دلبر اثر شهادت امام حسین»
پس خداوند متعال این محبت را در دل اهل ایمان قرار  7«گرددخاموش نمی

 داده است.

و اثبات اینکه آنها با دوم: رغبت مردم در تجدید عهد و والیت با آل پیامبر     
 اند.هایشان ایمان آوردهاند،  همانطور که با زبانهای خویش مؤمن گشتهدل

قرار سوم: اشتیاق به ثواب بزرگی که خداوند متعال برای زیارت قبر امام حسین     
 داده است.

 ، علیه کسانی که به ایشان ستم کردند.چهارم: یاری اهل بیت     

مشّرف برخی از عزیزانی که پیاده به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین. 6     
گویند: امام دوازدهم حضرت پرسند که آیا صحیح است که میمی ،شوندمی

شعبان و اربعین حاضر نیمه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه برای زیارت 
هایشان مشارکت دارند و چگونه ها و غمباشند و در شادین میشده و با زائرا

 ها به رضایت آن جناب نائل آید؟ ممکن است که انسان در این مناسبت
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کید دارند که امام مهدی سالم الله  جواب:      حوادث تاریخی به این موضوع تأ
کنند و با های مأثوره زیارت میرا در مناسبتجّد بزرگوارشان امام حسین ،علیه

 هایشان مشارکت دارند. ها و سختیهایشان، رنجها و اندوهزائران در شادی

به رضایت ایشان نائل آید: اخالص در زیارت، التزام  ،تواند با رعایت موارد زیرزائر می     
به عقائد صحیح و آداب زیارت، انجام واجبات، ترک محرمات، آراستگی به اخالق و 

ر جا و خصوصًا در زیارت و با هر کس خصوصا زائران و پدر و مادر و آداب اسالمی در ه
 خانواده و خویشان. 

وارد شده است که صفوان جمال به ایشان عرض کرد: در روایتی از امام صادق     
 کنید؟ ( را زیارت میجانم به فدایتان! آیا شما، ایشان )یعنی امام حسین

ارت نکنم و حال آنکه خداوند متعال در هر شب حضرت فرمود: چطور ایشان را زی     
کنند و حضرت جمعه با فرشتگان و انبیاء و اوصیاء به زمین هبوط کرده و او را زیارت می

  7افضل انبیاء و ما افضل اوصیا هستیم.محمد

توضیح اینکه: منظور از زیارت خداوند متعال مجاز است، مانند این آیه شریفه که      

َها َناِظَرٌة؛ و به سوی پروردگار خود می﴿فرماید: می و یا این آیه شریفه :  2﴾نگرندِإَلی َربِّ

ِه َفْوَق أْیِدیِهْم؛ دست خدا باالی دست﴿  و ... . 7﴾های آنان استَیُد اللَّ
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به ما رسیده، آمده است که زیارت شخصی . در روایاتی که از اهل بیت7     
از زیارت غیر عارف است و برای همین را بشناسد، بهتر که حق امام حسین

یف آمده است: هر کس امام حسین را با شناخت در دسته ای دیگر از روایات شر
یارت کرده است ، 2حقش زیارت کند، مانند آنست که خداوند را در عرشش ز

  تواند زیارتی همراه با شناخت داشته باشد؟حال سؤال اینست که زائر چگونه می

یست که اعطای ثواب ـ به عالوه تفّضل خداوند متعال ـ به میزان شکی ن جواب:     
 باشد. است و لذا درجات زائران مختلف بوده و ثوابشان نیز متفاوت می« شناخت»

 فرماید: پروردگار متعال می     

ِذیَن اَل َیْعَلُموَن؛ آیا کسانی که می﴿ ِذیَن َیْعَلُموَن َو الَّ دانند و َهْل َیْسَتِوي الَّ

 4﴾دانند یکسانند؟کسانی که نمی

و برای اینکه شناخت انسان به آن حضرت زیاد شود، باید نیت خویش را خالص      
و فضیلت ایشان در نزد خداوند را مطالعه کرده یا بشنود، کرده، مناقب اهل بیت

شود و با جدیت و مطیع آن حضرات باشد که آن، اطاعت خداوند محسوب می
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دور سازد که خداوند یطانی را از قلب و جان خویش های شسهمراقبت، شک و وسو
 بزرگ فرموده است: 

ُموَك فیما َشَجَر َبْیَنُهْم ُثمَّ ال َیِجُدوا في﴿ ی ُیَحکِّ َك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّ  َفال َو َربِّ
ُموا َتْسلیمًا؛  ا َقَضْیَت َو ُیَسلِّ ولی چنین نیست، به أْنُفِسِهْم َحَرجًا ِممَّ

آورند، مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان رت َقَسم که ایمان نمیپروردگا
ای در دلهایشان مایه اختالف است داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده

 7.﴾احساس ناراحتی ]و تردید[ نکنند، و کاماًل سِر تسلیم فرود آورند

گفته تواند مصداق این جمله که خطاب به امامچگونه انسان می. 8     
م   ِسلٌم ِلَمن  »شود، باشد: می م  َساَلَمک  وٌّ ِلَمن  َعاَداک  م  َو َعد  َبک  ٌب ِلَمن  َحاَر َو َحر 

ِحبٌّ  م ِلَمن م  ک   ؟ «أَحبَّ

های رسیدن به آن، اینست که: دوستان ایشان را قلبًا دوست از جمله راهجواب:      
بت و برائت را در اعمال و سخنانش بدارد و از دشمنانشان برائت بجوید، سپس این مح

با حکمت و اندرز نیکو ظاهر سازد، دیگر اینکه به ادای واجبات التزام داشته باشد و 
   محرمات را ترک کند و اخالق و آداب اسالمی را در هر چیز مراعات نماید.

. برخی از کسانی که متأثر از تمدن غرب هستند، و خود را با فرهنگ 9     
پرچم به دست راه و نفر با پای پیاده  هامیلیونمعتقدند اینکه  دانند،می
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حرکتی غیر متمدنانه است.  ،دهندسر می« لبیک یا حسین»افتند و شعار می
جواب اینگونه افراد چیست و برای عزیزان زائر، در تعامل به ایشان چه 

ید؟   سفارشی دار

و اهل بیت کریم و رسول اکرمفرهنگ و پیشرفت، تنها در پیروی از قرآن جواب:      
های دینی واالترین انواع فرهنگشعائر حسینی از جمله اقامه است و معصوم ایشان

 باشد.رای زیارت، یکی از آنها میباشد که پیاده رفتن بامروز می

باشد. می اعمال صالحپس این حرکت از مهمترین وسائل روحی و جسمی انجام      
برند و حیران گشته و بر ما رشک می، ها از این مظاهر والیییبه عالوه اینکه خود غرب

آنها  دست نشاندگانکنیم که کنند تا آن را از ما دور سازند. لذا مشاهده میتالش می
سعی در این دارند که با این شعائر مقدس ـ اگر بتوانند با زور و اجبار و اگر نتوانستند با 

 .برخیزند شبهه افکنی و مانند آن ـ به مبارزه

ـ چه روی برای زیارت آن حضرتمخفی نماند که مقابله با شعائر حسینی و پیاده     
مستقیم و چه غیر مستقیم ـ دلیلی بر لرزه افتادن بر بنیان فرومایگان و قصرهای ایشان 
است و بر اهل ایمان است که حقایق را بیان کرده و آنچه که بر تأثیر گرفتگان از فرهنگ 

 نده غرب، پنهان مانده را توضیح دهند.    گمراه کن



 

دوستی »از جمله موارد روی گروهی برای زیارت امام حسینآیا پیاده. 11     
اند، مودهسفارش نکه قرآن کریم بدان امر کرده و رسول خدا 1«خویشاوندان

 گردد؟ میموجب شادی اهل بیت باشد و این امر چگونهمی

بزرگواران، از جمله موارد موّدت و دوستی است و از آری، زیارت آن جواب:      
باشد که موجب محکم شدن ارتباط با آن حضرات بارزترین مصادیق اظهار والیت می

 گردد. و شاد نمودنشان می

که در مصالی خویش بود، از معاویه بن وهب است که گفت: بر امام صادق     
 دارد: کند و عرضه میمناجات میوارد شدم و شنیدم که حضرت با پروردگار خویش 

را بیامرز؛ آنان خدایا ... من و برادران و زائران قبر پدرم حسین بن علی»
هایی هایشان را در محبت ما و امید به پاداشکه اموالشان را انفاق کرده و بدن

که در دوستی و پیوند با ما، نزد توست و برای شادمان نمودن پیامبرت، 
 2«.رفتن فرمان ما، به زحمت انداختندو پذیحضرت محّمد

وارد هایی در فضیلت زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین. عبارت11     
زائر( به هر گامی که برداشته و بر )زمین( بگذارد، ثواب آزاد »)شده است مانند: 
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و این زیارت  1«آوردرا به دست میای از اوالد حضرت اسماعیلکردن بنده
زار شود و معادل هبرد و حسنات نوشته میدرجات را باال می گناهان را محو و

. حال چطور زائر آن حضرت، 2باشدمیعمره و حج مقبول با رسول خدا
 تواند بر این ثواب بزرگ دست یابد و اجر زائران در آخرت چه خواهد بود؟ می

خود را  شایسته است که زائر برای به دست آوردن ثواب کامل زیارت، نیت جواب:     
خالص گرداند و در طول مسیر و قبل و بعد آن ملتزم به احکام شرع باشد و سعی کند 

را بشناسد که هرچه اخالص، تقوا و شناخت او بیشتر شود، ثوابش حق امام حسین

ُه ُیضاِعُف ِلَمْن َیشاُء؛ ﴿گردد نیز زیادتر می و خداوند برای هر کس که بخواهد ]آن َو اللَّ
  4.﴾کندمی را[ چند برابر

ای پسر بکیر آیا دوست نداری که »به ابن بکیر فرمود: . امام صادق12     
دانی کسی که به خاطر ترس ما ترسان خداوند تو را در راه ما ترسان ببیند؟ آیا می

باشد، خداوند او را در سایه عرش مکان دهد و هم صحبتش حضرت امام 
های روز قیامت در را از فزعباشد و حق تعالی او در زیر عرش میحسین

ترسد، پس اگر بترسد، فرشتگان ترسند او نمیدارد؛ در حالی که مردم میامان می
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حال سؤال « نمایند؟او را آرام کرده و به واسطه بشارت دادن، قلبش را ساکن می
هر چقدر سخت و همراه با خطرهایی چون اینست که آیا زیارت امام حسین

نان در شعایر حسینی باشد، یا شبهه افکهل بیتان اترس از ترور و دشمن
 ثواب آن بیشتر و بزرگتر است؟ 

ترین آنها است و همانطور که در روایات آری، چرا که برترین کارها، سخت جواب:     
شریفه وارد شده است، ثواب به اندازه مشقت است و فرقی هم در مشقت جسمی و 

باشد. به در راه زیارت امام حسین این مشقتروحی نیست. به خصوص اینکه 
 دارد: روایت شده است که به خداوند عرضه میعنوان نمونه از امام صادق

( آنان را بار خدایا دشمنان ما به واسطه خروج ایشان )زائران امام حسین»
را از تمایل به ما باز نداشت و با  انمورد سرزنش قرار دادند ولی این، آن

  7...«د دشمنان مخالفت کردن

و در روایت دیگری از زراره است که گفت: به امام باقر سالم الله علیه عرض کردم:      
 فرمایید؟ در مورد کسی که پدر شما را با ترس، زیارت کند چه می

گرداند و فرشتگان با )قیامت( ایمن می« دلهره بزرگتر»فرمود: خداوند او را در روز      
شود: نترس و غمگین مباش که امروز، ه و به او گفته میبشارت، او را مالقات کرد

 7«.باشدروزی است که رستگاری تو در آن می
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در ایام . آیا دعوت کردن مؤمنان برای زیارت ابا عبدالله الحسین13     
ای را هر کس سنت حسنه»که فرمودند: زیارتی در این فرمایش پیامبر اکرم
شود تا روز بدان عمل کند برای او منظور می پایه گذاری کند اجر آن و کسی که

شود و آیا برای کسی که مؤمنان را به پیوستن به کاروان زائران وارد می 2«قیامت
 حسینی و خدمت کردن به ایشان، تشویق کند اجر و ثوابی هست یا نه؟ 

آری، دعوت مردم به زیارت، از مصادیق امر به معروف و فراخوانی به خیر  جواب:     
سؤال شد: اگر شخصی خود باشد و در حدیث شریف آمده که از امام صادقمی

 به زیارت نرود، ولی کسی را از طرف خود به آنجا بفرستد آیا کافی است؟ 

 . 4«فرمود: آری، ولی اگر خودش برود اجرش بزرگتر و نزد پروردگارش بهتر است     

کسی که خودش به خاطر جهتی در روایتی دیگر، راوی گوید: عرض کردم: ثواب      
 باشد؟تواند به زیارت برود، ولی دیگری را آماده ساخته و به زیارت بفرستد چه مینمی

حضرت صادق فرمود: در مقابل هر درهمی که خرج کرده، خداوند متعال به قدر      
ای را که متحمل شده، برایش باقی دهد و چند برابر هزینهکوه احد حسنات به او می
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چنین مال او را گرداند و همگذارد و نیز بالهائی که نازل شده را از وی دور میمی
 7.«کندنگهداری می

دارای منافعی است، نیز در روایات اهل دانیم که زیارت امام حسین. می14     
آمده است: تعداد زیادی از فرشتگان بر قبر امام حسین سالم الله علیه بیت

آورند چیست ل اینست: منفعتی که فرشتگان به دست میشوند. حال سؤاوارد می
 و هدف آنها از زیارت آن حضرت کدام است؟ 

باشند و خداوند اهل فرشتگان نیز نیازمند تقرب به خداوند متعال می واب:ج     
را وسیله این امر قرار داده است و در روایات متواتر آمده است: فرشتگان امر بیت

گریند رسانند و بر آن جناب میرا به انجام میرت امام حسینخداوند متعال به زیا
و گروهی از آنها در انتظار قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه هستند تا در رکاب 

را بگیرند. همانطور که آنها موّکل زائران امام ایشان انتقام خون امام حسین
ایشان دارند که از آن فی در قبال و به دستور خداوند متعال وظای 2هستندحسین

 جمله است:   

 4. سالم کردن بر زائران.7     
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 7کنند.هایشان صورت زائران را مسح می. با دست2

 2.کنندمی . با آنها مصافحه4

 4گیرند.های خویش زائران را در بر می. با بال3

 3گویند.. به آنها تبریک می5

 5کنند.. برایشان دعا می7

 دارند تا بازگردند.ها و جن و انس محفوظ میطان. آنها از از شر شی1

 7کنند.را به ایشان ابالغ می. سالم خداوند و رسول خدا3

 1کنند.. برای زائران استغفار می8

 3نویسند.هایشان و پدران و خاندان و شهرهایشان را میاسم. 74
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 7د.نویسنالهی است، می های ایشان با مدادی که از نور عرش. در صورت77

هایشان را مشایعت روند و جنازهکنند و به عیادت بیمارانشان میبا زائران وداع می. 72
 4کنند.و در غسل و کفنشان شرکت می 2کرده

نویسند و چون حافظان نویسند و گناهانشان را نمی. کارهای خوب زائران را می74
: دست نگه دار و گویندبنویسند، فرشتگان میبخواهند گناهی بر زائر امام حسین

گویند: بنویس دارند و چون عمل نیکی انجام دهد به آنها میآنها هم دست نگه می
 3«.کندها تبدیل میهایشان را به نیکيپس خداوند بدي»

این فرشتگان و نیز ثواب نمازشان ـ که معادل هزار عمل . خداوند متعال ثواب 73
 و موارد بسیار دیگر. 5دنویسمیحسین باشد ـ را برای زائران امامنماز آدمیان می

تا به امروز، از زمان شهادت امام حسین. دشمنان اهل بیت15     
اند، علت اینکه این افراد از این مشکالت و شبهاتی در راه زائران ایجاد کرده

 کنند از آن منع کنند چیست؟عی میترسند و سها میزیارت
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دانند در چرا که می ؛کنند از آن جلوگیری کنندمیترسند و سعی دشمنان میجواب:      
های آن، زیارت امام ترین راهـ که از مهمداشتن امر اهل بیتنگه زنده 

هایی همچون عدل و حق و اصرار بر روحیه جان است ـ زنده داشتن ارزشحسین
باشد و این چیزی است که برای ستمگرانی که امام نثاری در راه خداوند می

 نها را رسوا کرد و می کند، ناخوشایند است. آحسین

 دارد: عرضه میدر عصر روز عاشورا به امام زین العابدینحضرت زینب     

نمایند، ولی به رهبران کفر و پیروان گمراهی سعی در نابود کردن آن می»
 7«.گرددجای اینکه رسم و نشانه آن از بین رود، ظاهرتر و آشکارتر می

دشمنی دارند، قبل افراد فاسد و بیمار دالنی که با اهل بیت . برخی16     
یارت یارت اربعین، شایعاتی را منتشر میو در اثنای ز کنند های بزرگ مانند ز

یارت آن حضرت دچار تردید تا دوستداران امام حسین را در رفتن به ز
به کنند، آیا این کار جایز است و کنند و برخی نیز این شایعات را پخش می

یارت حضرت می ای در روند چه توصیهزائران و کسانی که با پای پیاده به ز
ید؟   رابطه با این افراد دار

اشاعه این شبهات جائز نیست و بر اهل ایمان شایسته است که به مانند این جواب:      
 امور توجه نداشته باشند و این سخن خداوند متعال را به یاد آورند که فرمود: 
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ذ﴿ اُس  َلُهُم  قاَل  یَن الَّ اَس  ِإنَّ  النَّ َقْد َجَمُعوا َلُکْم َفاْخَشْوُهْم َفزاَدُهْم إیمانًا َو قاُلوا  النَّ
ُه َو ِنْعَم اْلَوکیل ؛ همان کسانی که ]برخی از[ مردم به ایشان گفتند: َحْسُبَنا اللَّ

[ این سخناند؛ پس، از آن بترسید. و]لی مردمان برای ]جنگ با[ شما گرد آمده
 7.﴾بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است

اگر »آمده است: . در روایات پیرامون هیأت و ظاهر زائران امام حسین17     
بروی، با حالتی محزون و اندوهگین و ژولیده خواهی به زیارت امام حسین

حضرت بشتاب ... سپس  موی و غبار آلود و گرسنه و تشنه به زیارت آن
حاجات خویش را به شفاعت آن حضرت از خدا بخواه و باز گرد، و آنجا را 

حال سؤال اینست که منظور از زیارت به این  .2«وطن و جایگاه خود قرار مده
کنیم که زیاد خنده و ی از افراد را مشاهده میصورت چیست؛ چرا که بعض

 ایان نیست؟ و آثار زیارت در ایشان نم کنندمیشادی 

برای زیارت و زائر درجاتی است؛ پس هر چقدر که زائر در زیارتش نسبت جواب:      
تر باشد و آثار زیارت در به زیارت شونده شناخت و توجه بیشتری داشته و محزون

تر و ثواب و اجر آن هم بیشتر تر شود به رحمت خداوند نزدیکجسم و ظاهرش نمایان
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یتی مأثور آمده است که اختالف ثواب و درجات به اختالف خواهد بود. لذا در روا
 باشد.حال زائران و زیارتشان می

دشمنی دارند در مسیر  هایی که با اهل بیت. آیا وجود تروریست18     
 باشد؟ کربال، توجیهی برای عدم رجحان زیارت به علت وجود ضرر و تقیه می

مگر ـ همانطور که در  ،داردمی را برمیهرگز، ترس از ضرر و خطر هر حکجواب:      
 را که از آن جمله است: احادیث شریفه وارد شده است ـ حکم زیارت امام حسین

 فرمود: امام صادق     

ـ رها مکن و برای ترس از کسی آن را ـ یعنی رفتن به زیارت امام حسین»
افسوس ترك نکن که هر کس از روی ترس زیارت ایشان را ترك کند به قدری 

  7.«کند کاش قبر آن حضرت در دسترس او بودخواهد خورد که آرزو می

از شهر به قصد »سؤال کرد: نیز از ابن بکیر روایت شده است که از امام صادق     
 .زیارت آن جناب خارج شدم اّما دلم از سلطان و ساعیان و سالح داران او ترسان بود

وست نداری که خداوند تو را از کسانی که در راه حضرت فرمود: ای پسر بکیر! آیا د     
دانی کسی که به خاطر خوف ما خائف باشند، محسوب فرماید؟ آیا میما ترسان می
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باشد حقتعالی او را در سایه عرش مکان دهد و هم صحبتش حضرت امام 
  7....«باشد؟ در زیر عرش میحسین

به بو جعفر محّمد بن علیوید: حضرت ادر روایت دیگری محمد بن مسلم گ     
 ی؟ رومییارت قبر حسینمن فرمود: آیا به ز

عرض کردم: بلی، ولی با خوف و هراس، فرمود: هر قدر در زیارتت خوف بیشتر      
باشد و کسی که در زیارتش بیمناك باشد ثواب در آن به مقدار خوف و هراس تو می

تعالی او را  خیزند، حقان به پا میباشد در روزی که مردم برای حساب پروردگار عالمی
 های دیگر.و روایت 2...«کند در امان قرار داده و خوف و وحشت او را برطرف می

تشویق هایی که مؤمنان را بر زیارت امام حسین. در برخی روایت19     
کند، آمده است: هر کس ایشان را زیارت کند، خداوند گناه گذشته و آینده او می

 آمرزد؟ ، سؤال اینست که چگونه خداوند گناه آینده را می3زدآمر را می

شاید منظور ـ و خداوند داناتر است ـ این باشد که در زیارت امام  جواب:     
اینست که:  ،گردد و از جمله آن برکاتانی است که به زائر بازمیبرکات فراوحسین

، یا او را به توبه از گناهان آینده آمرزداش را میخداوند متعال گناهانش حتی گناهان آینده
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فرماید و یا اینکه سازد، یا اینکه خداوند پایداری در مقابل گناه به او عطا میموفق می
 شود که همه اینها از باب مقتضی است و نه علت تامه.خداوند بین او و گناه حائل می

ی که آن را انجام . لطفا منشأ زیارت اربعین را بفرمایید و اینکه اولین کس21     
 داد، چه کسی بود؟ 

 است که فرمود: جواب: از امام حسن عسگری     

 7...«.رکعت نماز، زیارت اربعین،  57های مؤمن، پنج چیز است: نشانه»

 2«کنیهنگام برآمدن روز زیارت می»درباره زیارت اربعین فرمود: امام صادق     
در بیستم ماه صفر جابر بن عبدالله بن حرام و از شیخ مفید رحمه الله است که گوید: 

از مدینه به کربال برای زیارت قبر ابا عبدالله انصاری، صحابی رسول خدا
آمد که در این صورت اولین کسی از مسلمانان که آن حضرت را زیارت الحسین

 4کرد، ایشان بود.

بتواند  . در برخی روایات تعبیری به این صورت آمده است که اگر کسی21     
کرده است، در این « جفا»را زیارت کند و به زیارت ایشان نرود، امام حسین
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شود و آیا شمرده میصورت چه زمانی انسان از جفا کنندگان به امام حسین
 گذارد یا خیر؟ این جفا اثری دنیوی و اخروی بر انسان می

دنیا و آخرت است. اما آری، ترک زیارت جفاست و برای آن آثاری ناگوار در  جواب:     
برای کسی که بتواند و نرود در روایتی از امام درباره ترک زیارت امام حسین

باشد و عاّق ما اهل بیت میاین شخص عاّق رسول خدا»آمده است که: صادق
  7.«و امری که به نفع او است را سبك شمرده است

ترك را و حقوق رسولشحتما حّقی از حقوق خدا »در حدیثی دیگر آمده است:      
  2.«کرده است

گر به بهشت داخل شود در دین و ایمانش ناقص بوده و ا»در حدیث سوم آمده است:      
  4.«باشدتر از مؤمنین میینمرتبه پای

چنان حسرتی بخورد که آرزو نماید قبر آن حضرت نزد او »در حدیث چهارم است:      
  3.(«باشد )و بتواند زیاد به زیارتش برود
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ای علی! به من خبر »فرماید: است که به راوی میدر حدیث پنجم از امام صادق     
گذرد و به زیارت امام حسین بن رسیده که یك یا دو سال بر جماعتی از شیعیان ما می

  روند؟نمیعلی

 شناسم. عرض کردم: فدایت شوم! مردم زیادی را به این صفت میراوی گوید:      

شان بر کنار، از ثواب و اجر خدا محروم فرمود: به خداوند قسم! از حّظ و بهره حضرت     
  7.«اندبه دور ماندهو از جوار حضرت محّمد

از خیر کثیر محروم مانده و از عمرش یك سال کسر »در حدیث ششم رسیده است:      
 د: روایت شده است که به راوی فرموو در حدیث هفتم از امام صادق 2«شودمی

 کنی؟ را زیارت میای سدیر! در هر روز قبر حسین»     

 عرض کردم: فدایت شوم، خیر.      

 کنی؟ حضرت فرمود: چه قدر جفاکار هستید! پس در هر جمعه زیارتش می     

 .عرض کردم: خیر     

 کنی؟ فرمود: در هر ماه آیا زیارتش می     

 عرض کردم: خیر.      
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 روی؟ یا در هر سال به زیارتش میباز فرمود: آ     

 عرض کردم: گاهی این طور است.      

و روایات دیگری که  7«ایدجفا کردهحضرت فرمود: ای سدیر چه قدر به حسین     
 رسیده است.در این زمینه از اهل بیت

س آنکه اندوه ما دارد و َف نَ »است که فرمود: . حدیثی از امام صادق22     
ما غمگین است، ثواب تسبیح گفتن دارد و توجه او به امر ما عبادت برای ستم بر 

، آیا عزیزانی که با پای پیاده به 2«است و نهان کردن راز ما جهاد در راه خداست
  باشند یا خیر؟شوند، مصداق این حدیث شریف میزیارت آن سرور مشرف می

دارد که با پای پیاده به زیارت می آری، از جمله چیزهایی که اهل ایمان را بر آن جواب:     
است و اندوه و مشرف بشوند، اندوهی بزرگ بر آنچه بر سر امام حسینامام حسین

 حزن شدید همراه با آن تألم است. 

به عالوه اینکه مؤمنان پیاده، معموال در طول راه وقتی به یاد مسیر اهل بیت     
و به یاد  افتندبه شام با حالت اسیری میسوی عراق یا مسیر ایشان به کوفه و از آنجا 

حامی و یاور آمد، غم و اندوه آورند که در طول راه چه بر سر آن بزرگواران بیمی
 گوش فراگیرد. خصوصا زمانی که به مداحان اهل بیتوجودشان را در برمی
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دیث بنابراین ایشان از بارزترین مصادیق این حپس کنند. دهند و با آنها تکرار میمی
 باشند.  شریف می

. در برخی احادیث شریف آمده است که در روز قیامت مخلوقات آرزو 23     
 بودند، علت این آرزو چیست؟ کنند که ای کاش همه از زائران امام حسینمی

بدان چرا که منزلت بزرگی را که زوار امام حسین ؛کنندآن را آرزو میجواب:      
کنند و ثواب عظیم و علّو به رحمت و رضوان خداوند پیدا مییابند، تقربی که دست می

کنند و موارد دیگری که درجاتشان و ایمن گشتن از دلهره بزرگ و بشارتی را که دریافت می
 کنند. در روایات متواتر وارد شده است را مشاهده می

 در روایتی شریف آمده است:      

 کند از زائران اماممیآرزو احدی در روز قیامت نیست مگر آنکه »
ای شده و چه کرامتی کند با ایشان چه معاملهباشد؛ زیرا مشاهده میحسین

 7«.فرمایدحق تبارك و تعالی درباره آنها منظور می

به ، قبل از تشرف به محضر امام حسینئران کربال. برخی از زا24     
یارت برادر بزرگوارشان حضرت ابا الفضل العباس آیا این کار روند، میز

 مشروع است و توجیه آن چیست؟ 
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دارند و آن بدین جهت را مقدم میآری، برخی زیارت حضرت عباسجواب:      
است که آن جناب دری از درهای برادر بزرگوارش امام حسین سالم الله علیه است و 

[ آنها ا از دِر ]ورودِی هَوأُتوْا اْلُبُیوَت ِمْن أْبَواِبَها؛ و به خانه﴿فرماید: خداوند متعال می
زیارت آن حضرت را بر زیارت  ،جمعی از علمای بزرگ ما ،و برای همین 7﴾درآیید

زیارت حضرت  ،البته در برخی روایات اند.داشتهم میمقّد امام حسین
 باشد. وارد شده است که هر دو امر جائز میبعد از زیارت امام حسینعباس

شوند چه کاری شایسته است ه به کربال مشرف می. برای عزیزانی که پیاد25     

و در هیچ مکانی که کافران را به ﴿انجام دهند تا مصداق این آیه شریفه باشند: 
آورند مگر اینکه گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست نمیآورد قدم نمیخشم می

یرا [ نوشته میشانبه سبب آن، عمل صالحی برای آنان ]در کارنامه خدا شود، ز
  ؟2﴾کندپاداش نیکوکاران را ضایع نمی

ها و امورشان بر روش امام شایسته است که عزیزان زائر در همه برنامه جواب:     
باشند، رفتار میکه تماما همان شریعت جدشان، پیغمبر مکرم اسالمحسین

ن کنند. حتی در طول مسیر و اقامت و حرکتشان این مطلب را رعایت کنند و با همراها
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بگویند، زیاد صلوات بفرستند معاشرت نیکو داشته باشند، ذکر خداوند متعال را زیاد 
 در روایت آمده است: .  و...

بروی، پس آن هر گاه خواستی به زیارت قبر امام حسین بن علی»
حضرت را با حالی غمگین و حزین و هیئتی ژولیده و گرفته زیارت نما، زیرا 

محزون و غمگین و ژولیده و گرفته و گرسنه و حضرتش کشته شد در حالی که 
  7«تشنه بود

 و یا در حدیثی آمده است:      

را نمودی، پس آن حضرت را با هنگامی که اراده زیارت حضرت حسین»
ناك و ناراحت و ژولیده و گرفته و گرسنه و تشنه زیارت حالی غمگین و اندوه

ناراحت و ژولیده و گرفته و نما؛ زیرا حضرتش کشته شد در حالی که غمگین و 
 «.گرسنه و تشنه بود

یارت اربعین یا . اگر دشمنان اهل بیت26      شعبان نیمه بخواهند برای ز
یق برخی گماشتگانشان مانند صدام موانعی را ایجاد کنند، وظیفه ما  از طر

 برای حفظ این شعائر و استمرار آن چیست؟ 

رعی مختلف بر آن اصرار داشته باشید و های ششایسته است که از راهجواب:      
 شود، گوش نکرده و اعتنا نکنید.  به آنچه بر ضد این شعائر مقدس گفته می
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عاشوراء و » . مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی در کتاب خود27     
بر ما الزم است که روز عاشورا را روز احیای »فرماید: می« العودة الی السالم

سالم و عمل به آن، نشر فرهنگ و بیداری امت قرار دهیم؛ چرا که امام قوانین ا
، «حسین علیه السالم برای احیای اسالم و قوانین عادالنه آن به شهادت رسید

 توانند ایام زیارت را برای احیای قوانین الهی اختصاص دهند؟ افراد چگونه می

و پیاده کردنش بر خود بیت توان آن را از طریق یادگیری علوم اهلمیجواب:      
در زندگی و نشر آن در میان مردم به انجام رساند. در حالی که آن را از روش امام 

من »در مسیر کربال بیاموزیم که خود آن حضرت بدین مضمون فرمود: حسین
خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و برای اصالح در امت جدم خارج شدم. می

، لذا بر کسانی که «درم امام علی بن ابی طالب علیه السالم رفتار کنمبه سیره جدم و پ
در احیای دارند، شایسته است که در مسیر اهداف سید الشهداءشعائر را برپا می

فرهنگ اسالم و قرآن حرکت کنند، اموری مانند: مهربانی به یکدیگر، همکاری، احیای 
آمیز و ه در همزیستی مسالمتو امیرالمؤمنین سالم الله علیسیره رسول خدا

مهربانی، سپس انتشار آن از طریق همه وسائل تبلیغاتی همچون چاپ و نشر و توزیع 
 های مذهبی و... .و کتاب و سی دیها نشریه

این مفاهیم واال همانگونه که شایسته است خطیبان و شعرا و مداحان اهل بیت     
 بگنجانند.های خویش ها و شعر و نوحهرا در سخنرانی



 

. کسی که شعائر حسینی را کوچک شمارد و در این مسیر و کسانی که این 28     
دارند تهمت زده و شبهه ایجاد کند، چه عقوبتی در انتظار شعائر را برپا می

 اوست؟ 

شمارد کسی که از روی قصور و عدم علم، شعائر حسینی را کوچک میجواب:      
باشد رجوع کند و امید است که « کامل الزیارات»اب مانند باید به منابع ولو تنها یک کت

خداوند از او درگذرد و توبه او را بپذیرد. ولی کسی که با علم و دشمنی این شعائر را 
شمارد باید از دشمنی خود دست بردارد که آن بهترین راهی است که کوچک می

ید منتظر وعده الهی یعنی باشد که اگر چنین نکند، بابرگزیده و مطابق عقل و فطرت می
 باشد. خسران آخرت و محروم شدن از شفاعت رسول اکرم

 روایت شده است که فرمودند: از رسول خدا     

کنند آنچنان که زن یو گروهی از مردم زائران قبرهای شما را سرزنش م»... 
نمایند، اینان بدترین امت من هستند خداوند یزناکار را به زنایش سرزنش م

 7.«شوندینها را به شفاعت من نرساند و بر حوض من وارد نمآ

به ما رسیده است که حضرت زینب سالم الله علیها چون . از اهل بیت29     
را دید که گویی جان به در روز یازدهم محرم پسر برادرش امام زین العابدین

چار جزع و بینی تو را دمبادا آنچه می»کند، عرضه داشت: جان آفرین تسلیم می
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فزع نماید! به خدا قسم این پیش آمد، عهدی است از پیامبر خدا با جّد و پدر و 
عموی تو. خدا تعهدی از گروهی از این امت گرفته که فرعونیان زمین آنان را 

 یها معروفند. آنان هستند که این اعضاشناسند. ولی ایشان نزد اهل آسماننمی
سپارند. در این ساد غرقه به خون را به خاك میکنند و این اجیپراکنده را جمع م

کنند که تا یسرزمین طّف، پرچمی برای قبر مقدس پدرت سید الشهداء نصب م
شب و روز برقرار باشند و اثر آن کهنه و رسم آن محو نخواهد شد و حتما پیشوایان 

ولی جز  کنند که اثر آن را محو و نابود کنند.یهائی مکفر و پیروان گمراهی فعالیت
پیشوایان کفر و پیروان ، آیا 1«بر ظهور و علّو اثر و امر آن چیزی افزوده نخواهد شد

در مسیر زائرانی که پیاده به کربال مشرف ضاللت، شامل کسانی که اآلن و در آینده 
و یا این فقط شود نیز میکنند، هایی ایجاد میمشکالت و سختی ،شوندمی

 اند؟ بودهم عصر اهل بیتمختص به ستمکارانی است که ه

حدیث عام است و شامل همه مشکل سازان و خرابکارانی که با علم و جواب:      
شود. پس قضایا به ها، میها و مکانکنند و نیز همه زمانفساد اقدام به این عمل می

د نه یرگاست و هر آنچه موضوع در خارج برایش محقق شود را در بر می «حقیقیه»نحو 
 ای در زمان و مکان معین اختصاص داشته باشد.بوده و به حادثه «خارجیه» اینکه
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کنند و . برخی چون این جمعیت میلیونی که به سمت کربال حرکت می31     
تیک زحفا ألو قطعوا ارجلنا و الیدین، ن»و « لبیک یا حسین»دهند: شعار می

زود تنها احساسات روی گویند: این پیادهبینند، میرا می 1«سیدی یا حسین
گاهی به اصول  گذری است که این مردم را به حرکت واداشته است و ورای آن آ

ها نیست، آیا این امر تنها احساس است که این جمعیت را با امام و ارزش
 حسین علیه السالم مرتبط ساخته است؟ 

ناخت آنچه این جمعیت میلیونی را به حرکت واداشته، عبارت است از: شجواب:      
شناخت نیز  ، جان پاک خود را در راه خدا فدا کرد وو هدفی که برایشامام حسین

. گذشته از اینکه، عاطفه نیز و اهل بیتو اطاعت از امر رسول خدا دین
 شده است. و مطلوب بوده و حتی بدان امر  محبوب

ه یاد من کشته اشکم و هیچ مؤمنی نیست که مرا ب»در روایت شریف آمده است:      
عقل همراهی . بنابراین نقطه قوت شعائر حسینی 2«گرددآورد اال اینکه اشکش روان می

 . باشددر آن میو احساس 
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برخی زائران »کنند که: . تعدادی از افراد ضعیف النفس چنین اشکال می31     
که این سخن در برخی « گیرندخوانند و نه روزه مینه نماز میامام حسین

 ای دارید؟ گذارد. برای این افراد و نیز زائران محترم چه توصیهر اثر میزائران دیگ

بر همه التزام به تعالیم اسالم به منظور اطاعت امر الهی واجب است. جواب:      
سپس بر زائران عزیز ـ عالوه بر آن ـ شایسته است که فرصت را از دست کسانی که امور 

 کنند، بگیرند. را با هم خلط می

کند برای امتثال این ولی واجب دیگر را ترک می ،کندکسی که واجبی را اطاعت می     
شود و سپس بلکه چون واجبی را انجام داده مدح می ،واجب مورد انتقاد نباید قرار گیرد

خواند ولی نماز نمی ،گیردگردد. مثال کسی که روزه میبه انجام واجب دیگر امر می
ولی باید او را به نماز امر کرد نه اینکه او را نقد  ،شودد مدح میگیربرای اینکه روزه می

به پیروی از قرآن کریم این مطلب را نهی گیرد. و ائمه اطهارکنند که چرا روزه می
 فرماید: اند، آنجا که خداوند متعال میکرده

اَس أْشَیاءُهْم؛ و حقوق مردم را کم ﴿    7.﴾ددهینَواَل َتْبَخُسوْا النَّ

امام زیارت آن حضرت )»آمده است: . در روایات اهل بیت32
تان را فراخ ( را رها نکنید تا حق تعالی عمر شما را زیاد نموده و روزیحسین

خداوند عمرها و  ،فرماید و )بدانید( هر گاه زیارت آن جناب را ترك کنید

                                  
 .35. سوره هود، آیه7



 

ن را ترک کند. پس در زیارت ایشان از هم پیشی بگیرید و آهایتان را کم مییروز 
شاهد شما در نزد خدا و رسولش و نزد حضرت نکنید که امام حسین بن علی

در زیارت آن »اند: . مقصود از اینکه فرموده1«استفاطمه و امیر المؤمنین
 چیست؟« حضرت از هم پیشی بگیرید

پیشی گرفتن و مسابقه یک معنا دارد و مراد از آن اینست که در انجام جواب:      
یر و رسیدن به معروف و به دست آوردن اجر و ثواب به سرعت حرکت کنید کارهای خ

 تا از هم پیش افتید. 

پس در کارهای نیك بر یکدیگر ؛ َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیرات﴿خداوند متعال می فرماید:      
  2﴾پیشی گیرید

شتاقان باید بر یکدیگر و در این ]نعمتها[ م؛ ذِلَك َفْلَیَتناَفِس اْلُمَتناِفُسون َو في﴿و      

  4﴾پیشی گیرند

ماِء َو اأْلْرض ساِبُقوا ِإلی﴿و       ٍة َعْرُضها َکَعْرِض السَّ ُکْم َو َجنَّ ]برای ؛ َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ
[ به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین رسیدن

 7.﴾... بر یکدیگر سبقت جویید است
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از خداوند آمده است که انبیاء حتی رسول. در روایات اهل بیت33     
گیرند، به چه علت ایشان امام اذن میمتعال، برای زیارت امام حسین

 کنند؟ را زیارت میحسین

علت و سبب آن، اشتیاق ایشان به زیارت آن حضرت و نیز شناختشان به جواب:      
روایت باشد. از امام صادقجناب میثواب بزرگ و فوائدی است که در زیارت آن 

 شده است که فرمود: 

باشد، حرمت معلومی میبرای موضع قبر حسین بن علی»
شود ... و موضع کسی که آن را بداند و پناهنده به آن شود پناه داده می

های بهشت قبر ایشان از آن روزی که در آن دفن شد، باغی از باغ
و اعمال زّوار آن جناب را به است و در آنجا نردبانی نصب شده 

ها برند و هیچ فرشته و پیامبری در آسمانوسیله آن به آسمان می
کند که به او اذن زیارت قبر نیست مگر از خدا در خواست می

 2«.را بدهدحسین

                                                                      
 .27. سوره حدید، آیه7
 .533، ص3، جی. الکاف2



 

های ما را به یاد آورد و بر آنچه بر کسی که مصیبت»فرمود: . امام رضا34     
، منظور از جمله 1«باشدامت در درجه ما، همراه ما میسر ما آمد، بگرید روز قی

 اخیر چیست؟ 

 باشد. میشاید منظور این باشد که روز قیامت در جوار ائمهجواب:      

اجر و ثوابی را که زائران ها، اهل بیت. علی رغم اینکه در برخی روایت35     
ارت معادل حج و اند و اینکه این زیآورند ذکر کردهبه دست میامام حسین

سازد و برای بخشد و گناهان را محو میباشد و درجات را رفعت میعمره می
های دیگر به اجر و ثواب شود، ولی در برخی روایتشخص حسنات نوشته می

در حدیث رفاعه اند؛ مثال امام صادقعظیم زیارت ایشان تصریح نکرده
ایتان سخن بگویم به طور بر اگر از فضیلت زیارت و قبر امام حسین»فرمود: 

، آیا در زیارت آن 2«رودکنید و احدی از شما به حج نمیکلی، حج را ترک می
برای عموم حضرت مقامات و درجاتی است که جزء اسرار بوده و اهل بیت

 اند؟ مردم ذکر نکرده

شکی نیست که در تکوین و تشریع، اسرار بزرگی است که از فهم عموم جواب:      
کنند و اگر بشنوند در افراط یا باشد که برخی حقائق را کامل درک نمیاتر میمردم فر
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شوند و برای همین است که قرآن کریم علم تأویالت قرآن را مختص تفریط گرفتار می
هایی در دانسته است. همینطور، ممکن است که درجات و ثواب 7«راسخان در دانش»

دانند و باالتر از سطح شعور بهتر می برای مصالحی که خودزیارت باشد که ائمه
 اند.باشد ذکر نکردهعموم می

. گاهی در مسیر زیارت، برخی افراد گمراه از فرصت زیارت سوء استفاده 36     
شوند که انگشت اتهام کنند و باعث میکرده و اموال زائران محترم را سرقت می

ی در زائران دیگر بگذارد، به سمت همه زائران متوجه شود که در نتیجه اثری منف
 میزان حرمت این تهمت چه میزان است و چگونه باید با این موضوع رفتار کرد؟ 

تهمت زدن به زائران و غیر ایشان به سرقت و گناهان دیگر جائز نیست چرا جواب:      
که متهم ساختن مؤمن از گناهان کبیره است. گاهی برخی دشمنان خدا و اهل 

شوند مشرف مین و عزیزانی که پیاده به زیارت امام حسیندر صف زائرابیت
نفوذ کنند، همانطور که قباًل منافقانی در صفوف اصحاب پیامبر و ائمهنفوذ می

کردند. لذا اهل ایمان باید بدانند، خداوند همانطور که در گذشته منافقان را رسوا کرد و 
 کند. ا میبه مؤمنان جزای حسنه داد، این منافقان را نیز رسو

                                  
 .1. سوره آل عمران، آیه7



 

نیز، زائر محترم باید بداند که خداوند متعال عوض آنچه در راه زیارت هزینه کرده را      
به او خواهد داد و همانطور که در احادیث وارد شده است هر مالی را که از دست داده 

 فرماید. است چندین برابر آن را در دنیا قبل از آخرت به او عطا می

 فرمود: یات، آنست که امام صادقاز جمله آن روا     

در مقابل هر یك درهمی که داده، خداوند متعال ده هزار از شهرهای خود که »
فرماید و حوائج او را روا خواهد کرد و آنچه در کتابش معلوم است به او عطا می

تعالی حافظ آنها است و چیزی از خداوند  را که از خود باقی گذارد، حق
دهد اعم از آنکه سریع و گر آنکه باری تعالی به او میکند مدرخواست نمی

7«.بدون مهلت حاجتش را روا کرده یا با تأخیر و مهلت آن را برآورده سازد
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 احکام طهارت 

توان وضو گذارند، میها برای نوشیدن می. آیا با آبی که صاحب موکب37     
 گرفت؟ 

مگر  ،ا آن جائز نیستاگر مخصوص نوشیدن است، وضو گرفتن بجواب:      
 یا علم به رضایت ایشان پیدا کند.   ،اینکه از صاحبان آن اذن بگیرد

شوند در مشّرف می. برخی از جوانانی که پیاده به زیارت امام حسین38     
اند و کنند که بگویند جنب شدهخواب محتلم شده و بعد از بیدار شدن حیا می

 خاص تیمم بدل از غسل جائز است؟ در حرج می افتند، آیا برای این اش

وظیفه او غسل کردن است مگر اینکه حرج شدید داشته باشد که در این جواب:      
 صورت جائز است تیمم کند تا زمانی که حرج برطرف شود و آنگاه غسل نماید.

. اگر جوانی در خواب جنب شود و بعد از بیداری به جهت سردی هوا یا 39     
 تواند تیمم نماید؟ نتواند غسل کند، آیا مینبودن آب گرم، 

 و چون عذر برطرف شد باید غسل کند. در فرض سؤال، تیمم جائز استجواب:      

هایی که برای زائران آماده شده است، جنب . اگر جوانی در یک از موکب41     
شود ولی آب گرم در موکب دیگری ـ که از این موکب دور است ـ باشد، آیا 

 تواند تیمم نماید؟ است که به آن موکب برود و غسل کند یا میواجب 



 

اگر بدون ضرر و حرج بتواند غسل کند، بر او واجب است که غسل  جواب:     
 نماید ولو اینکه در موکب دیگر یا مکان دیگر باشد وگرنه جائز است تیمم کند.

هرهای دور از شمسیری که زائران امام حسین نی بودن. به جهت طوال41     
کنند، ران پای بیشتر ایشان زخمی و خونی شده و از آن تا کربال پیاده روی می

 :آیدخون می

 گذارد؟ . آیا این خون بر نماز تأثیر می1

اگر بدون ضرر و حرج، شستن خون امکان داشته باشد، برای نماز واجب  جواب:     
 است.هایی است که بخشیده شده است که بشوید وگرنه از زخم

یر برای نماز تعویض شود؟ 2  . آیا واجب است که لباس ز

اگر به مقدار جرح باشد، بخشیده شده است و همچنین اگر کمتر از درهم جواب:      
 ـ باشد.تقریبا به اندازه بند بزرگ انگشت شست بغلی ـ 

داند . آیا شستن این موضع با آب، قبل از نماز واجب است؛ با اینکه می3
برد و موجب اذیت گاهی داروی که روی آن گذاشته شده را از بین میشستن آن 

 شود؟می

 واجب نیست. جواب:     



 

افتد که پاهای زائران تاولهای آبکی . به جهت طول مسیر، گاهی اتفاق می42     
کند که عمل جراحی مختصری انجام دهند زند و گاهی نیاز پیدا مییا خونی می

 بندند تا آلوده نشود:ارج سازند و بعد از آن روی آن را میتا آب یا خون آن را خ

 آیا برداشتن ضماد، هنگام وضو و مسح بر پا واجب است یا خیر؟ .  1

 واجب نیست و باید وضوی جبیره بگیرد.جواب:      

 کند؛ اگر برداشتن آن مشقت و اذیت داشته باشد؟ . آیا مسح برآن کفایت می2

 کند.یآری کفایت مجواب:      

توان بر روی آن مسح کرد، اگر با از بین بردن آن، به خاک یا هوا . آیا می3
 اصابت کند و یا به ضماد دسترسی پیدا نکند و در جای دوری باشد؟ 

 آری به عنوان وضوی جبیره جائز است.جواب:      

توان بر خود زخم مسح کشید، زمانی که امکان دارد ضماد را . آیا می4     
 اشت و خون هم بسته شده باشد؟ برد

 بلکه باید بر جبیره باشد. ،نباید بر خون بسته شده مسح کندجواب:      

بهداشتی وجود ندارد و شخص مجبور است در  هایی، سرویس. در مکان43     
 کند:ها و پاها ترشح میبیابان تخلی کند که در این هنگام قطرات ادرار بر لباس

 ها برای نماز واجب است؟ باس. آیا عوض کردن ل1

 آری، باید نماز با لباس طاهر خوانده شود.جواب:      



 

 . آیا باید تنها قسمتی از لباس که ادرار به آن اصابت کرده پاک شود یا همه لباس؟ 2

 مقداری که نجس شده باید تطهیر شود. فقطجواب:      

ی مکانها تخلی کنند که شوند در برخ. گاهی برخی از زائران ناچار می44     
شناخت قبله سخت است و امکان ندارد از دیگران هم سؤال کنند، در این 

 صورت تکلیف چیست؟ 

اگر برایش ممکن باشد که قبله را بشناسد، واجب است این کار را بکند، جواب:      
 شود.ولی اگر نتوانست وجوب ساقط می

هایی شده که به ناچار باید بیماری بسیاری از زائران در طول مسیر دچار .45     
 شود:آمپول بزنند و این باعث خون آمدن می

 . آیا تطهیر لباسی که خونی شده واجب است؟ 1

اگر خون کمتر از درهم بغلی باشد )تقریبا به اندازه بند بزرگ انگشت شست( جواب:      
 یگری بپوشد.شستن آن برای نماز واجب نیست و اال باید آن را بشوید یا لباس د

 .  آیا تطهیر لباسی که خونی شده برای نماز واجب است؟ 2

 مانند مورد قبل.جواب:      

 . اگر غیر از این لباس، لباس دیگری نداشته باشد حکم چیست؟ 3

 با همان لباس نماز بخواند.جواب:      

 . آیا تطهیر موضعی که خون از آن آمده واجب است؟ 4



 

به اندازه یا  ،واجب نیست مگر اینکه مقداری که نجس شدهبرای نماز جواب:      
  باشد.بیشتر از درهم بغلی 

های گندم و جو و کربال، مزرعهبین شهرهای عراق و های عمومی راه. در 46     
 ... وجود دارد، آیا ادرار و مدفوع کردن در این مزارع جائز است؟ 

 حرجی باشد جائز است. ،برای همه در مناطق وسیعی که اجتناب از آنهاجواب:      

روند و آب وجود ندارد چگونه . افرادی که برای تخلی به صحرا می47
 توانند خود را تطهیر کنند و به جای آب از چه چیزی استفاده کنند؟ می

توانند از سه تکه سنگ یا سه تکه پارچه استفاده کنند برای تطهیر محل غائط میجواب:      
 شود، و در صورت نبودن آب هرگاه یافت تطهیر کند.تنها با آب پاک می اما محل ادرار

یاد، در پاها تاول48      های آبکی ایجاد شود، آیا آب . اگر بر اثر پیاده روی ز
 درون آنها پاک است یا نه؟ 

   پاک است مادامی که با خون مخلوط نشود.جواب:      

یی است که باالی آن نوشته شده: ها، آبسرد کن. در صحن مطهر ائمه49     
شعبان که نیمه های بزرگ مانند اربعین و در زمان زیارت«. فقط برای نوشیدن»

های مخصوص وضو سخت است و یا های بهداشتی یا مکانرفتن به سرویس
به جهت ازدحام جمعیت، ترس از نجس شدن وجود دارد، آیا جائز است از این 

 ها وضو گرفت؟ آبسرد کن



 

 جائز نیست مگر اینکه مضطر شود. جواب:      

کنند، . بعد از اینکه زائران به سرزمین مقدس کربال رسیدند، غسل زیارت می51     
 کند و یا باید به اضافه آن وضو هم بگیرند؟ آیا این غسل از وضو کفایت می

  کند.این غسل از وضو کفایت نمیجواب:      

ا پای پیاده به اگر خداوند حاجت او را بدهد ب . شخصی نذر کرده است که51     
مشرف شود، حال در این صورت، غسل زیارت و نماز زیارت امام حسین

 آن نیز بر او واجب است یا به خواندن زیارت اکتفا کند؟ 

اگر در هنگام نذر، کیفیت زیارت را مشخص نکرده باشد، وارد حرم جواب:      
 .أثوره کافی استهای مبرخی زیارت شدن و خواندن



 

 احکام نماز

های کمک های حمل آب و یا راننده ماشین. راننده آمبوالنس یا ماشین52     
های آنها از ایشان بخواهند که برای فراهم آورن وسائل رسانی در صورتی که اداره

، بیشتر از مسافت بهداشتی یا آب و یا تأمین امنیت برای زائران امام حسین
 آیا باید نماز را شکسته بخوانند یا تمام؟ شرعی بروند، 

 نمازشان شکسته است، مگر اینکه کارشان معمواًل در سفر باشد. جواب:     

تواند ایستاده نماز . حکم کسی که بر اثر پیادروی زیاد، خسته شده و نمی53     
 تواند نشسته نماز بخواند؟ بخواند چیست، آیا می

 باشد، جائز است که نشسته نماز بخواند.او ضرر یا مشقتی میاگر در ایستادن جواب:      

تواند بعضی از نماز مانند رکعت اول . در فرض سؤال گذشته اگر کسی می54
تواند بقیه نماز تواند بلند شود، آیا میرا ایستاده بخواند ولی اگر بنشیند دیگر نمی

 را نشسته بخواند یا باید همه نماز را ایستاده بخواند؟ 

تواند نشسته به تواند، ایستاده بخواند و آنچه را نمیهر مقداری را که میجواب:      
 جا آورد.

یارت امام حسین55  ، دو رکعت نماز. عزیزان زائر بعد از تمام شدن ز
یارت می  خوانند. لطفا بفرمایید:ز

یارت است و آیا ترک آن جائز است؟ 1  . آیا این نماز جزئی از ز



 

 ن، جزئی مستحب است و بهتر آنست که خوانده شود.آجواب:      

 توان آن را نشسته خواند؟ .  آیا می2

  جائز است، ولی ایستاده خواندن بهتر است.جواب:      

 . نیت این دو رکعت نماز چگونه است؟ 3

  نماید.تقدیم میالی الله بخواند و ثواب آن را به امام ةکند که قربنیت میجواب:      

یا زیارت بقیه . گاهی اوقات وارد شدن زائران برای زیارت امام حسین56     
شود، آیا باید اول با وقت نماز یا کمی بعد از داخل شدن وقت، همزمان میائمه

 نماز زیارت را بخوانند یا اول نماز واجب را بخوانند و بعد از آن نماز زیارت را؟ 

قّدم بدارند، سپس نمازهای مستحب را بهتر آنست که نماز واجب را مجواب:      
 به جا آورند.

روی به سوی کربال مستحب دانیم که نماز واجب است و پیاده. می57
باشد. دیده شده است که برخی زائران محترم به هنگام داخل شدن وقت نماز می

 ای برای این عزیزان دارید؟ دهند، چه توصیههمچنان به حرکت خود ادامه می

توانند نماز را در اول وقت بخوانند، بهتر است و ثواب آن بیشتر اگر میب: جوا     
باشند تا رسیدن به مسجد یا محل استراحت باشد ولی مادامی که در وقت میمی
 توانند آن را تأخیر بیاندازند.می



 

بینیم که یک نفر روحانی ها برای نماز، می. هنگام وارد شدن به موکب58
توانیم پشت سر او نماز شناسیم، میآیا با اینکه او را نمی امامت جماعت است.

 باشد؟ بخوانیم یا باید بدانیم که شرایط امام جماعت در او جمع می

اّما حق :»در حدیثی از امام زین العابدین سالم الله علیه آمده است جواب:      
عهده گرفته  امامت در نماز آنست که بدانی او نمایندگی بین تو و خداوند را بر

  پس باید عدالت او احراز شود.« است

. برخی از برادرانی که هر سال برای خدمت به زائران پیاده امام 59
مانند؛ برخی یک هفته، های مختلفی میروند، در مواکب، زمانمیحسین

 ای پانزده روز:بعضی دوازده روز و عده

 شود؟ ، کار آنها محسوب میاقامت . آیا این1

 شود.خیر، کار آنها حساب نمیجواب:      

 . آیا نماز ایشان شکسته است یا تمام؟ 2

 باشد.اگر ده روز اقامت را نیت نکرده باشند، نمازشان شکسته میجواب:      

 کند؟ . آیا این حکم در موکب ثابت و متحرک فرق می3

   ا نیت کرده باشند.کند مگر اینکه اقامت ده روز در یک مکان رخیر، فرقی نمی جواب:     

ماند تا نماز را . آیا نیت اقامت موثر است با اینکه علم دارد که ده روز نمی4
 کامل بخواند؟ 



 

علم مالک است پس قصد اقامت یعنی عزم بر ماندن به مدت ده روز جواب:      
  در یک مکان.

عبدالله  عراق به زیارت ابااز شهرهای مختلف  . زائران پیاده61
 کشد:شوند و این سفر بین هفت تا ده روزه طول میمشّرف میالحسین

 .  آیا باید نماز را شکسته بخوانند یا تمام؟ 1

 باشد.نمازشان شکسته میجواب:      

 . مسافتی که زائر باید بپیماید تا نمازش شکسته شود، چقدر است؟ 2

  متعارف شهر. به اندازه حّد ترخص یعنی پنهان شدن دیوارها و اذانجواب:      

 . آیا زائر در طی مسیر باید با طهارت باشد؟ 61

 طهارت داشتن در هر حالی مستحب است. جواب:      

خوابند، آیا بر صاحب ها می. برخی به جهت خستگی در مواکب و حسینه62
موکب واجب است که ایشان را برای نماز بیدار کند؛ با اینکه زائر از آنها نخواسته 

 است؟ 

آنها را باید بیدار کند؛ چه درخواست کرده باشند و چه درخواست جواب:      
 نکرده باشند.

یادی ج63 ها، در هنگام نماز، عیت در مواکب و حسینیهم. به جهت ز
 شود:تربت حسینی یافت نمی



 

تواند بر جایگزین تربت، نماز بخواند یا باید منتظر شود تا . آیا از ابتدا می1
 ن، نمازش تمام شود؟ یکی از نمازگزارا

 باشدبر هر چیزی که سجده کردن بر آن صحیح می قرار دادن پیشانیجواب:      
روید ، برگ درخت و مانند آن )از زمین و آنچه از آن میمانند خاک، سنگ، چوب

، درست است. اگر نماز جماعت بود، به شرط آنکه خوردنی و پوشیدنی نباشد(
چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده نماید و  بهتر آنست که اقتدا کند و بر

 خواند منتظر بماند و نماز را بر تربت حسینی بخواند.اگر نماز را فرادا می

 . جایگزینی که سجده بر آن صحیح است، کدامست؟ 2     

 روید به شرط آنکه خوردنی و پوشیدنی نباشد.زمین و هر چه از آن میجواب:      

کنند که اسامی خداوند و هایی با خود حمل میم. برخی زائران پرچ64
ها را روی زمین معصومین بر آن نوشته شده است و در هنگام نماز این پرچم

 خوانند، آیا این کار جائز است؟ گذاشته و روی آنها نماز می

باشد، خیر، جائز نیست ولی اگر در موضع سجده اگر نوشته زیر پا میجواب:      
 ندارد. باشد اشکالیمی

. اگر کسی بخواهد با پیراهن دوستش نماز بخواند، آیا واجب است از 65
  ها پرداخت شده یا نه؟او سؤال کند که خمس لباس

 خیر، واجب نیست. جواب:     



 

ای خارج از های خود را در منطقه. برخی خادمان مواکب حسینی، موکب66
نند و بعد پشت سر زائران ماکنند و پنج روز در آنجا میمسافت شرعی بنا می

کنند و های دیگر همچون دیوانیه و کربال منتقل میها را به استانپیاده، این موکب
 شود، حکم نماز ایشان چیست؟ این کار هر سال تکرار می

اگر موکب بعد از حّد ترخص باشد ـ و بدون رفت و آمد به شهر ـ جواب:      
 نمازشان شکسته است.

وهای امنیتی و مسئولین آستانه مقدسه، اشخاص را از نماز . بعضی از نیر 67
کنند، آیا هایی خاص به جهت بستن راه بر نمازگزاران منع میخواندن در مکان

 ها و مخالفت با ایشان جائز است؟ نماز خواندن در این مکان

  اگر موجب بسته شدن مسیر زائران و اذیت ایشان باشد، جائز نیست.جواب:      

بسیار دیده شده است که برخی زائران ـ و خصوصا در ایام زیارتی . 68
یح مطهر را نیمه مخصوص مانند زیارت اربعین و  شعبان ـ مکانی نزدیک به ضر

نشینند و دیگران را از نماز و زیارت ها آنجا میبه خود اختصاص داده و ساعت
شود، آیا این ام میکنند که این امر در نهایت منجر به ازدحدر آن مکان محروم می

 کار جائز است؟ 

باشد و باید شخص در آن مکان به مقدار این کار خالف انصاف میگاهی جواب:      
متعارف بنشیند، سپس به داخل صحن و مکان دیگری برود تا همه بتوانند در ثواب و 

  فضیلت شریک شوند.



 

شوند، مشغول می. برخی عزیزان زائر، در اثنای مسیر به تالوت قرآن و دعا 69
 باشد؟ آیا این کار جائز است و آیا استقبال قبله در آن شرط می

  بله، جائز است و قبله شرط نیست.جواب:      



 



 

 غذا خوردن و احکام آن
تواند از کنند، می. آیا رانندگانی که در مسیر حرکت زائران پیاده، حرکت می71     

 ده کنند؟ غذاهایی که برای ایشان تهیه شده استفا

   آری، جائز است.جواب:      

شود، توانند از غذایی که برای زائران تهیه می. آیا خادمان مواکب می71
 استفاده کنند؟ و نیز جائز است که از این غذا برای خانواده خود ببرند؟ 

 توانند استفاده کنند و اگر از نیاز زائران بیشتر آمد یا توزیعبرای خود میجواب:      
  های خود نیز ببرند.هکنندگان اذن دادند، جائز است که برای خانواد

ها، به جهت پخش زیاد . گاهی در برخی مواکب و خصوصا در آشپزخانه72
یر پای اشخاص میغذا، غذاهای بسیاری روی زمین می آید، حکم آن ریزد و ز

آور چیست و اگر جمع کردن آن سخت یا به جهت مشغولیت و ازدحام، ماللت
 باشد چطور؟ 

سعی کنند که آنها را جمع کنند ولو به جارو کردن باشد و جلوی پرندگان یا جواب:      
 چهارپایان بریزند.

. در هنگام توزیع غذا به زائران، اگر زائری پس از خوردن بخشی از غذا بقیه آن 73
 ان اطعام شود؟ را برگرداند، آیا جائز است که این بقایا، جمع شوند و دوباره به زائر 

 آری، جائز است.جواب:      



 

، بسیاری از مواد مانند برنج و . بعد از اتمام پذیرایی از زائران حسینی74
آید که برخی اگر تا سال آینده بماند از بین روغن و چای و شکر و ... اضافه می

 رود و برخی نه:می

 موکب و حسینه هزینه کرد؟  توان این مواد را فروخت و در کامل کردن بنای. آیا می1

های دیگر هزینه کنند و اگر این دو باید از متبرعین اجازه بگیرند یا در موکبجواب:      
 توانند در نیازهای موکب صرف کرد.نشد، می

های کربال یا نجف یا هر مکان توان در موکب. آیا همه یا بعضی از آنها را می2
 دیگری، برای زائران هزینه کرد؟ 

 آری، جائز است.جواب:      

 ول آن را تا سال آینده نگه داشت؟توان این مواد را فروخت و پ. آیا می3

 های دیگر یا زائران دیگر استفاده نشد، جائز است.اگر در موکب جواب:     

شود و باید هر ساله بدان کنند، نذر حساب می. آیا آنچه افراد بخشش می75
 وفا کنند؟ 

ر به نام بردن اسم خداوند نیاز دارد و اگر نذر کرد باید به آن به حسب نذجواب:      
 آنچه نیت کرده، وفا کند.



 

کنند، نیاز ندارند و لذا بعد از . برخی زائران غذاهایی را که دریافت می76
یزند که این مانع استفاده کردن دیگران خوردن مقداری از آن، بقیه را دور می ر

 شود، حکم آن چیست؟ می

زائر محترم باید به میزان نیاز دریافت کند یا بقیه را به دیگران بدهد؛ چه آنکه جواب:      
      اسراف و تبذیر حرام است.

ها، برخی اجزاء آنها . در هنگام ذبح گوسفند یا گاو در مواکب و حسینیه77
 آید:مانند سر و پاها و... اضافه می

 ان موکب و حسینیه داد؟ توان این اجزاء را به خادم. آیا می1

 بله جائز است.جواب:      

 ؟ آیا بخشیدن آن به فقرا جائز است. 2

 جائز است.جواب:      

 . فروختن آنها و هزینه کردن در موکب و حسینیه چطور؟ 3

 جائز است.جواب:      

. آیا واجب است که آنها را بپزند و بین زائران توزیع کنند؛ با توجه به اینکه 4
 ز به افرادی برای انجام آن دارد؟برد و نیاکار زمان زیادی را می این

 جائز است، ولی واجب نیست. جواب:     



 

آورند تا برای برای موکب، گوسفندانی کوچک میبه صورت تبّرعی . گاهی 78
ذبح شوند که تعداد آنها مختلف زوار امام حسین و حضرت عباس

کوچک فروخته شود و گوسفندان بزرگتر  باشد. آیا جائز است این گوسفندانمی
 شوند؟ خریده شود چون از گوسفندان کوچک بهتر بوده و راحت تر پخته می

   اند، اذن گرفته شود.جائز نیست مگر اینکه از کسانی که بخشیدهجواب:      

شود، های حسینی در ایام زیارت اربعین داده می. چهارپایانی که به موکب79
امام حسین یا برادر مکرمشان حضرت  برایتلفی همچون تحت عناوین مخ

 باید با هم پخته شوند یا جدا جدا؟  باشد. آیا اینهاو... میعباس

 با هم پخته شوند.جائز است جواب:      

شعبان یا اربعین، آب کم است و صاحبان مواکب نیمه . در ایام زیارت 81
های دولتی مخصوص، برای شوند که آب بخرند یا از ماشینگاهی مجبور می

ها را به رانندگان داد تا بر توان مقداری از گوشتآوردن آب کمک بگیرند. آیا می
 آوری تشویق شوند؟ آب

جائز است، و رانندگان محترم باید با نیت خالص این کار را انجام دهند؛ جواب:      
 باشد.میعزیزان خدمت به زائران امام حسینچرا که کار این 

 ها مقداری پول داد؟ توان به راننده این ماشیندر فرض سؤال سابق آیا می .81

 هدیه جائز است. واز باب جائزه جواب:      



 

یع کنندگان غذا، از درون ماشین82 غذا، شیرینی و میوه را به  . برخی از توز
کنند که این کار گاهی باعث تلف شدن غذا شده و سمت زائران پرتاب می

 فرمایید؟ ای میآورد، چه توصیهبرای زائران به وجود میخطراتی را 

   و خطر نشود.موجب اسراف ب کنند تا باید بهترین روش توزیع را انتخاجواب:      

یع غذا یا پتو، با اینکه یک یا دو نفر می83 باشند، . بعضی افراد، هنگام توز
یگران را از غذا و پتو دارند که چهار یا پنج نفر هستند و با این کار داعالم می

 نمایند، آیا این کار جائز است؟ محروم می

زائران محترم باید در هر حال راستگو باشند و انصاف را در قبال زائران جواب:      
    رعایت کنند، پس نباید بیش از نیاز خود بگیرند مگر اینکه اضافه باشد.



 



 

 احکام کارمندان دولت و دانش آموزان 
یارت امام حسین . ب84      سیاری از کارمندان دولت و خصوصًا هر چه به زمان ز

شوند و به مدت شود، پیاده به زیارت مشرف مینزدیک میو بقیه معصومین
 مانند:ده روز یا کمتر و یا بیشتر آنجا می

 توانند بروند؟ . آیا با اجازه مدیر اداره، می1

 آری جائز است.جواب:      

مدیر بخش بدون اطالع مدیر اداره باشد با علم به اینکه مدیر . اگر با اجازه 2
 بخش صالحیت الزم را دارد، چطور؟ 

 جائز است.جواب:      

 . اگر بدون اطالع مدیر اداره و وجود کارمند جایگزین باشد، آیا جائز است؟ 3

   جائز است، ولی باید با کسی که صالحیت این کار را دارد هماهنگ کند.جواب:      

ن را از رفتن به زیارت امام . آیا جائز است که مدیر اداره، کارمندا85
تواند با ایشان همکاری کند و رفتن ایشان بر سیر منع کند؛ با اینکه میحسین

 کارها تأثیری ندارد؟ 

این کار جائز نیست و باید او را نصیحت کرد و اهمیت زیارت و ثواب یاری جواب:      
 او گوشزد نمود. کردن بر آن را به



 

. آیا برای کارمند، جائز است که از مرخصی استعالجی برای رفتن به 86
یارت استفاده کند؟   ز

باشد، برایش جائز است و باید از اگر مستحق مرخصی استعالجی میجواب:      
  دروغ اجتناب کند.

. اگر کارمند، بیماری مختصری دارد و مستحق مرخصی استعالجی 87
 ز آن استفاده کند، حکم آن چیست؟ نیست ولی ا

نیرنگ جائز نیست و باید سعی کند جهت زیارت اجازه بگیرد و طرف جواب:      
  او نیز باید اجازه دهد.

تواند با پزشک توافق کند که به او مرخصی استعالجی . آیا کارمند می88
یارت برود؟   دهد تا به ز

جهت زیارت اجازه بگیرد و طرف او دروغ جائز نیست و باید سعی کند جواب:      
 نیز باید اجازه دهد.

یارتی اربعین یا 89 شعبان، بسیاری از دانش آموزان به نیمه . در ایام ز
یارت امام حسین  روند:میز

یارت با اجازه مدیر مدرسه جائز است؟ 1  . آیا رفتن به ز

 آری، جائز است.  جواب:      

 ار بر درس چطور؟ . با اجازه معلم و عدم تأثیر این ک2



 

 جائز است.جواب:      

یارت، مرخصی استعالجی بگیرد؟تواند بر . آیا دانش آموز می3  ای ز

  اگر واقعًا مریض است، جائز است بگیرد.جواب:      

 . آیا بر دانش آموز جائز است که بدون اجازه گرفتن از مدرسه به زیارت برود؟ 4

ساسات دانش آموزان را در نظر بگیرند و جائز است و مدارس باید احجواب:      
 های بزرگی به ایشان اجازه بدهند.در چنین مناسبت

روند. با . در ایام زیارتی، بسیاری از دانش آموزان مدارس، به زیارت می91
توانند بروند؛ با اینکه اداره رفتن دانش آموزان به زیارت، آیا معلمان نیز می

 ای ندارد؟ هم فایده کند و ماندن ایشانموافقت نمی

 در فرض سؤال، جائز است.جواب:      

بروند کنند که پیاده به زیارت امام حسین. برخی دانش آموزان نذر می91
 کند، آیا واجب است که بروند؟ که زمان ادای نذر با ایام امتحانات تقارن پیدا می

 متحان بیابد.عمل به نذر واجب است و باید سعی کند راهی برای اجواب:      

یارت . برخی مدیران مدارس دانش آموزانی را که می92 خواهند پیاده به ز
کنند یا سخت گذارند؛ مثاًل پنج نمره از هر یک کم میبروند در تنگناهایی می

 کنند؟دهند و با اینکه امکان دارد، امتحانات را دیرتر برگزار نمیاجازه می

شود.عث شقاوت در دنیا و عذاب اخروی میاین کار جائز نیست و باجواب:      



 



 

 ها مواکب و حسینیه
. برخی صاحبان مواکب متحرک، موکب را در مکانی عمومی یا جایی که 93     

توانند از آن مکان کنند، آیا دیگران در سال آینده میاز آِن دیگری است بنا می
 استفاده کنند؟ 

از او اذن بگیرد. ولی بهتر آنست که از  جائز است و اگر مالک دارد بایدجواب:      
آورد، دوری کنند و صاحبان موکب با ساز است و دشمنی به بار میهر چه مشکل

    هم تفاهم داشته باشند.

های بهتر خوابیده و از . آیا برای خادمان مواکب جائز است که بر تشک94
 ست مشارکت کنند؟ آنچه ه تر استفاده کنند یا باید با زائران درپتوهای مناسب

  باشد.جائز است ولی بهتر است مشارکت کند که ثوابش هم بیشتر میجواب:      

 گوید، چیست؟ . حکم کسی که به صاحب موکب راست نمی95

باید تقوا و راستگویی را مراعات کند و بداند که در راه زیارت و توبه جواب:      
 است پس باید مرتکب گناه نشود.

زائران، آب کم  زیادیروی به سمت کربال، به جهت زیارتی و پیاده . در ایام96
ند وشفر شود و برخی رانندگان آبی را که دولت فرستاده به صاحبان موکب میمی

کنند که این کار دیگران را از و یا بر اساس روابط شخصی بین آنها توزیع می
 یر؟ سازد، آیا این کار جائز است یا خدسترسی به آن محروم می



 

ت آب را اند، جائز نیسها برای توزیع مجانی معین شدهاگر این ماشینجواب:      
   ، دوری کنند.ابطه گراییبازی و ربفروشند و باید از پارتی



 

 لقطه و احکام وقف

یادی به موکب97 شوند، گاهی اشیای ها وارد می. به سبب اینکه زائران ز
 گذارند: خود را جا می

 وکب باید آنها را تا سال آینده نگه دارد؟ . آیا صاحب م1

اگر امید به یافتن صاحبان آنها نداشته باشد، حکم مجهول المالک را جواب:      
پیدا کرده و از طرف صاحبان آنها به عنوان رد مظالم به حاکم شرع داده می شود و 

 یا با اذن او در موارد مستحقه مصرف گردد.

تواند در آنها تصرف کند و هستند، آیا می. اگر این اشیاء تلف شدنی 2
 برای موکب صرف نماید؟ 

آنها را با اذن حاکم شرع یا وکیل او در صورت امکان قیمت گذاری جواب:      
نموده و قیمت را از طرف صاحبان آنها به عنوان رد مظالم به حاکم شرع پرداخت 

  می گردد و یا با اجازه او خرج موارد مستحقه شود.

گاهی برخی زائران غذاهایی را که در بین راه بینشان توزیع شده، در داخل . 98
 تواند بین دیگران پخش کند؟ کنند، آیا صاحب موکب میموکب فراموش می

اگر مطمئن است که از آن اعراض نموده باشد، جائز است و همچنین جواب:      
البته در صورت است اگر طعام فاسد شدنی بوده ولی بعد از قیمت گذاری آن 

 .امکان باید با اذن حاکم شرع یا وکیل او باشد



 

ین . آیا می99 توان چیزی را که روی زمین افتاده برداشت و به نزدیکتر
 موکب داد تا صاحبان آن، اطالع رسانی کنند؟ 

 جائز است چنانچه مطمئن باشد که آنان این کار را می کنند.جواب:      

مواکبی هستند که با بلندگو اشیاء و اشخاص در مسیر راه پیمایی، . 111
کنند آیا جائز است آنچه روی زمین افتاده را برداشت و به گمشده را اعالم می

 این مواکب داد تا آنها اعالم کنند؟ 

 تحویل دادن به مواکب یاد شده جائز است.جواب:      

و های درون آن را دید توان عکس. اگر موبایلی پیدا شد آیا می111
 شود؟جّسس اسرار دیگران محسوب میهایش را خواند، یا این کار تپیامک

جائز نیست، مگر به مقداری که بتوان از طریق آن صاحب تلفن را پیدا جواب:      
 .کرد و گوشی را به او مسترد نمود

های افتد که کفشهای استراحت در مواکب، بسیار اتفاق می. در زمان112
 شود: بهت و کثرت ایشان با هم اشتباه میزائران به جهت مشا

 تواند، کفش باقیمانده را بردارد؟. آیا شخصی که کفشش را گم کرده می1

اگر بداند این کفِش همان فردی است که کفش او را برده، می تواند آن جواب:      
  را به جای کفش خود بردارد.

 حکم چیست؟خودش که گم شده باشد،  . اگر قیمت آن بیشتر از کفش2



 

زیادی قیمت را به صاحبش مسترد کند و اگر از پیدایش صاحب آن مأیوس جواب:      
  باشد می تواند مبلغ اضافه را با اذن حاکم شرع تملک کرده و یا به مستحق بدهد.

هایی که هست یکی را بردارد؛ حال یا مال فردی تواند از کفش. آیا می3
 یا از آِن دیگری است؟ است که کفش او را اشتباهًا برده 

خیر، مگر مطمئن شود کفشی که بر می دارد از همان فردی است که جواب:      
 .کفش او را برداشته، و یا اعراض صاحبان آن را مطمئن شود

تعداد . در کنار درب ورودی حرم امام حسین و حضرت عباس113
است و یا  اند یا اشتباه شدهزیادی کفش است که صاحبان آنها جا گذاشته

 اند: کارگران و... به آنجا منتقل کرده

تواند از آنها یکی را بردارد؛ با اینکه . آیا شخصی که کفشش را گم کرده، می1
یخته شوند؟ داند در آینده ممکن است این کفشمی  ها از بین بروند یا دور ر

  اشکال ندارد. اگر مطمئن باشد که صاحبان آنها از آن اعراض نموده باشند،جواب:      

 توان برداشت، چه کفشش را گم کرده باشد و چه گم نکرده باشد؟ آیا مطلقًا می .2

با حصول اطمینان به اعراض صاحبان آن و عدم اختصاص آن به جهت جواب:      
 .خاصی، مطلق برداشتن جایز خواهد بود

یح  برخی زائران محترم، پرچم. 114 مطهر یا تکه پارچه و یا لباس روی ضر
 کنند: پرتاب میامام حسین



 

 . آیا این کار جائز است؟ 1

اگر پرتاب کردن آن موجب اذیت زائران و یا هتک قداست مکان نباشد جواب:      
  جائز است.

 . اگر شخص نذر کرده باشد، حکمش چیست؟ 2

باید به نذرش وفا کند البته اگر پرتاب آن توأم با اذیت و یا هتک است جواب:      
  ن را به دفتر نذورات تحویل دهد کافی است.آ

 شود؟از اموال حرم مطهر حساب می توان از این اشیا برداشت یا. آیا می3

 .به ضریح مطهر تعلق داردجواب:      

، برای تبّرک یا به عنوان توان از مهرهای حرم امام حسین. آیا می115
 سفارش دیگران برداشت؟ 

 .بعد از اذن گرفتن از متولیان حرم جائز نیست مگرجواب:      

. به سبب ازدحام زیادی که در موکب وجود دارد، آیا جائز است فرش یا 116
یه گرفت و بعد از مراسم زیارت پس داد؟   پتوی حسینیه یا موکب دیگری را عار

 با اذن متولی شرعی آن حسینیه یا موکب، جائز است.جواب:      

های تواند به مواکب و حسینیهضافه بیاید، می. اگر گاز یا نفت موکبی ا117
 دیگر بدهد؟ 

 .بله با اذن متولی شرعی، جائز استجواب:      



 

. به سبب سردی هوا و اینکه برخی زائران محترم لباس کافی با خود 118
خواهند که پتو به ایشان بدهند تا در راه خود را ها میندارند، از مواکب و حسینیه

 بپوشانند: 

 هد به شرط اینکه بعدًا برگرداند؟تواند پتو بدیا موکب و حسینیه می. آ1

با اذن متولی شرعی و ضمانت تعویض در صورت مسترد نکردن آن، جواب:      
  اشکال ندارد.

 یا حسینیه دیگر جا بگذارد چطور؟ . اگر پتو را برنگرداند و در موکب2

 .از جواب گذشته معلوم می گرددجواب:      

ها، قسمتی برای درمان بیماران و داروهای مورد ر برخی از موکب. د119
یارت این داروها اضافه می یخ نیاز وجود دارد. بعد از ایام ز آید و بعضی تار

 انقضایشان نزدیک است: 

 های دیگر داده شود؟ ها و موکب. آیا جائز است این داروها به حسینیه1

 ستان داد تا برای بیماران مصرف کند؟توان این داروها را به بیمار . آیا می2

 توان این داروها را فروخت و صرف حسینیه و موکب کرد؟ . آیا می3

در هر سه صورت، با اذن متولی شرعی، جائز است البته صورت اول مقّدم جواب:      
 بر صورت دوم بوده و صورت دوم مقدم بر سوم می باشد و مراتب باید رعایت گردد.



 

اند، اگر لی که برخی افراد، برای اقامت زائران محترم آماده کردهدر مناز . 111
تواند از صابون، لیف، شامبو، خمیر دندان، شخص وارد حمام شود، آیا می

 حوله و ... استفاده کند؟ 

  .ظاهر اینگونه موارد جواز استجواب:      

ها حسینیهتوانند از مهرهای تربتی که در مواکب و . آیا زائران پیاده می111
 کنند، بردارند؟ یا منازلی که در آن اقامت می

جائز نیست مگر بعد از اذن گرفتن از متولی شرعی حسینیه، موکب و جواب:      
  .صاحب خانه

شوند که از زمین زراعی دیگران عبور . گاهی زائران پیاده، مجبور می112
تر است، تر و خسته کنندهدانند راه دیگر طوالنیکنند. آیا این کار با اینکه می

 باشد؟ جائز می

صاحب جائز است و در غیر آن باید از صاحب های دولتی یا بیدر زمینجواب:      
 .دانند آیا راضی هست یا نه، گذشتن از آنها جائز نیستزمین اذن بگیرند و اگر نمی

. اگر شخص برای وضو گرفتن و یا رفتن به دستشویی از کفش دیگران 113
 فاده کند، آیا این کار جائز است؟ است

 .اگر به رضایت صاحبان آنها اطمینان دارد، جائز استجواب:      



 

. گاهی اشخاص، وسایل مورد نیاز خود مانند گوشی تلفن همراه را به 114
کنند، در این صورت، سپارند و برای گرفتن آنها مراجعه نمیبخش امانات می

 وظیفه مسئولین چیست؟ 

اگر از برگشتن صاحبان آنها ناامید شدند، حکم مجهول المالک پیدا ب: جوا     
 .کرده و رّد مظالم از طرف صاحبان آنها به حاکم شرع داده می شود



 



 

 مسائلی پزشکی
دانند این کار موجب ـ با اینکه می به شکل افراطیبرخی افراد، . 115

روی داشته باشند، ادهکنند تا توانایی پیشود ـ داروهایی مصرف میضررهایی می
آیا مراجعه به پزشک متخصص یا مراکز درمانی برای تشخیص و استفاده دارو 

 واجب است؟ 

اگر ضرر محتمل، کم باشد اشکالی ندارد، و اگر زیاد باشد و مثاًل ترس جواب:      
  بر جان داشته باشد باید احتیاط کند.

 شوند، نیاز به درمان دارند:می . گاهی زائران خانمی که پیاده به کربال مشرف116

 تواند ایشان را معالجه کند؟ . آیا پزشک مرد می1

 با وجود پزشک خانم، مراجعه به مرد جائز نیست مگر اینکه ماهرتر باشد.جواب:      

. آیا پزشک مرد برای آمپول زدن، یا گرفتن فشارخون و ... باید از 2
 دستکش استفاده کند؟ 

  فاده از دستکش امکان دارد و حرجی نیست، واجب است.اگر استجواب:      



 



 

 مسائل متفرقه
یادی زائران و کمبود پتو، آیا دو نفر می117 یر یک پتو . به جهت ز توانند ز

 بخوابند؟ 

آنست که مطلقا از  افضلولی  .اگر از فتنه در امان هستند، جائز استجواب:      
   آن اجتناب کنند.

کب، به جهت محبتی که نسبت به برخی علماء دارند، . صاحبان برخی موا 118
دوست ندارند  ،دهند و برخی زائران محترمهای ایشان را در موکب قرار میعکس

قرار دادن آیا ون معتقدند که سیاسی و حزبی است، در آن موکب اقامت کنند، چ
 کنید؟ ای به صاحبان موکب میها جائز است و جنابعالی چه توصیهاین عکس

که همه، از آنچه موجب  و افضل آنستقرار دادن عکس علماء جائز است جواب:      
تفرقه است دوری کنند و شایسته است که فعل زائران و صاحبان موکب را حمل به 

 خوبی کرد.

کنند واجب . آیا کسانی که برای خدمت زائران، از مردم پول جمع می119
 ه یا نه؟ است که بپرسند آیا این پول خمسش داده شد

  خیر واجب نیست.جواب:      

های استراحت، دیده شده که برخی از زائران از امور دنیوی و . در زمان121
 کنند، آیا این کار جائز است؟ لهوی، ورزش یا تجارت و ... صحبت می



 

 
باید از سخن حرام مانند غیبت و تهمت و ... دوری کنند و غیر آن، جائز جواب:      

دنیوی نپردازند و از فرهنگ اهل  سزاوار است که )بیش از اندازه( به اموره اگر چ ؛است
     در عقاید و احکام و اخالق صحبت شود.بیت

یاد پیا121 یارت حضرت، توصیه میهد. با توجه به ثواب ز شود روی برای ز
 که مقداری از ثواب را هدیه کنند:

 دگان هدیه کرد؟ توان بخشی از آن را برای زندگان و مر . آیا می1

 آری جائز است.جواب:      

 . آیا این هدیه کردن باید قبل از عمل باشد یا بعد از آن؟ 2

کند قبل از عمل باشد، یا در بین آن و یا بعد از آن؛ در هر فرقی نمیجواب:      
 صورت فضل و اجر است ان شاء الله.

 برابر است؟  ه.  آیا ثواب هدیه کننده و هدیه شوند3

در برخی روایات شریف آمده است که ثواب هدیه کننده از کسی که به جواب:      
 شود بیشتر است.او هدیه می

یادی از اهل ایمان هدیه کرد و آیا همه . آیا می4 توان این ثواب را به تعداد ز
 شوند؟ یکسان برخوردار می

 خداوند متعال است.جائز است به همه اهدا شود و اجر و مقدار آن به دست جواب:      



 

برود ولی پدر خواهد پیاده به زیارت امام حسینجوانی که می . حکم122
کنند، چیست و به چنین پدر و مادرش از ترس انفجار و کشته شدن او را منع می

 فرمایید؟ ای میو مادرانی چه توصیه

ست که در سعی کند که ایشان را راضی نماید و اگر قبول نکردند بهتر آنجواب:      
نزدشان بماند ولی بر والدین نیز منع کردن او شایسته نیست. ایشان باید ثواب عظیم 

را بشناسند و محفوظ ماندن فرزندانشان را به خداوند متعال و زیارت امام حسین
قرار داده و با ایشان همراهند و آنها را فرشتگانی که خداوند برای حفظ زائران امام

و بدانند که خداوند تبارک و تعالی بر عمر زائران کنند، بسپارند یقبال و مشایعت ماست
افزاید و اینکه پدر و مادر فرزندان خود را در این راه تشویق کنند، خیر آن حضرت می

 آورند. دنیا و آخرت را به دست می

 ی معال. برخی زائران محترم قبل از ایام مخصوص زیارت به کربال123
ان برگردند و بعبیستم ماه صفر یا پانزدهم ماه ش ست که قبل ازرسند، آیا جائز امی

 شود؟شعبان برایشان منظور مینیمه آیا ثواب زیارت اربعین یا 

کند اشکال ندارد و اگر این کار، برای دیگر زائران فرصت زیارت ایجاد میجواب:      
ؤمن بهتر از نیت م»، «ها بستگی دارداعمال به نیت»در احادیث شریف آمده است: 

   «.شودبرای هر کس فراخور نیت او ثواب منظور می»و « عمل اوست

یافت 124 . اگر زائری به جهت سرما و خستگی بیشتر از یک پتو و متکا در
 کند و دیگران بدون پتو بمانند، آیا جائز است یا نه؟ 



 

 
و خوب است مؤمن با برادر مؤمن خویش همکاری داشته باشد؛ بلکه اجواب:      

 فرماید: را بر خود مقدم بدارد که خداوند متعال می

هر چند در خودشان َو َلْو کاَن ِبِهْم َخصاَصٌة؛  أْنُفِسِهْم  َعلی َو ُیْؤِثُروَن ﴿

 7.﴾دارندن( را بر خودشان مقّدم می[ باشد، آنها )دیگرااحتیاجی ]مبرم

م حسین و حضرت . برخی عزیزان زائر با اینکه در مسیر توبه و زیارت اما125
هایی از ورزشکاران، های خود عکسقرار دارند، با این حال در گوشیعباس

 های غنایی حرام دارند، حکم آن چیست؟ خوانندگان و یا موسیقی

باید از آنچه دیدن و شنیدن آن حرام است، اجتناب کنند، چه آنکه مقام زائر جواب:      
کنند، پس را در برگرفته و برایش استغفار میدر نزد خداوند بزرگ است و فرشتگان او 

 خود را با انجام برخی محرمات از برکات عظیم محروم نسازد.  

های استقبال از زائران، برخی افراد در فرصت خواب و . در موکب126
خندند که این کار دیگران میگاهی کنند و استراحت با صدای بلند صحبت می

  ار جائز است؟سازد، آیا این کرا آزرده می

باید مراعات حال زائران دیگر را بنمایند و اگر نیاز به صحبت کردن دارند، جواب:      
را ناراحت کنند که از افرادی که خواب هستند دور شوند تا مبادا زّوار امام حسین

 در حدیث شریف آمده است: 

                                  
 .8ر، آیه. سوره حش7



 

   «.مؤمن کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشند»

یاد می .127 خندند و غذا را به هم برخی زائران در مسیرهای عمومی ز
 کنند که وجهه مطلوبی ندارد، آیا این کار جائز است؟ پرتاب می

پرتاب کردن غذا اگر باعث تلف شدن آن شود، اسراف بوده و جائز نیست و جواب:      
شده است: وارد امام صادق را انجام دهند. در روایتایشان باید تعالیم ائمه

را زیارت کنی، ایشان را با حالتی غمگین و چون خواستی قبر امام حسین»
 در روایت دیگر آمده است:  و 7«ناک و گرفته و غبارآلود زیارت کناندوه

کمتر سخن بگو و شوخی کن و بیشتر ذکر خداوند بگو و مبادا شوخی و »
 2«.خصومت نمایی

 گیرند:ردان و زنان، عکس می. برخی در میان کثرت جمعیت و بودن م128

 . آیا عکس گرفتن از دیگران بدون اذن ایشان جائز است؟ 1

  اگر محذوری در آن نباشد، جائز است.جواب:      

گاهی ایشان جائز است؟ 2  . آیا گرفتن عکس بانوان بدون آ

  باشند و در آن ضرر یا خالف شرعی نباشد، اشکالی ندارد. اگر زنان عفیفیجواب:      

                                  
 .747. کامل الزیارات، ص7
 .225، صهمان. 2



 

 
. گاهی برخی عزیزان به سبب طوالنی بودن راه، دچار جراحاتی خون آلود 129

شوند و به همین جهت با لباس زیر به حرکت خود های پای خود میدر ناحیه ران
 دهند، آیا این کار با توجه به مخالطه زنان و مردان و کودکان جائز است؟ ادامه می

رعایت حیای کامل رای زائر امام حسیناکیدًا برای مؤمن و خصوصًا بجواب:      
 تر باشد. نزدیکشایسته است تا به امام حسین

های منتهی به حرم امام جات عزاداری در خیابان. هنگامی که دسته131
به عزاداری مشغول هستند، برخی جوانان مؤمن ـ حسین و حضرت عباس

 کار جائز است؟ آورند، آیا این های خود را در میبا وجود بانوان ـ لباس

 کنند.نوان نباید عمدًا به ایشان نگاه جائز است ولی باآری، جواب:      

کنند . با توجه به ازدحام جمعیت، برخی رانندگان با سرعت حرکت می131
 شود برخی زائران را زیر بگیرند، حکم آن چیست؟ باعث میگاهی که این 

 اگر در مظان خطر باشد، جائز نیست.جواب:      

های بهداشتی و به سبب ازدحام های حمام یا سرویس. در صف132
توان جای دیگری را گرفت و یا از او با عذرهای واهی همچون جمعیت، آیا می

 داشتن بیماری قند و ... پیش افتاد؟ 

دروغ جائز نیست و بر همگان است که انصاف را رعایت کنند و همدیگر را جواب:      
  بیشتر شود.نمایند تا اجرشان در نزد خداوند و امام حسینیاری کرده و ایثار 



 

. برخی بر اثر جراحت، اقدام به درمان در خیابان و در حضور دیگران 133
 کنند، آیا این کار جائز است؟ می

 توان، مراعات پوشیدگی را کرد.شایسته است تا جایی که میجواب:      

ی زیارت عاشورا یا زیارت اربعین در هایی حاو. برخی افراد نیکوکار، ورقه134
اندازند که و دور می ها را گرفتهکنند، و بعضی از افراد این ورقهبین زائران توزیع می

 شود؟ د، آیا این کار هتک حرمت زیارت شریف حساب میافتزیر پا می

گیرد باید حرمت آن را ها مستحب است و کسی که میتوزیع این زیارتجواب:      
  کرده و در راه نیاندازد.حفظ 

. برخی برادران زائر و خصوصًا بعد از یک روز راهپیمایی سوار بر ماشین 135
مانند و کنند، میهایی که از زائران پذیرایی میشوند و شب را در نزد خانوادهمی

دهند. آیا باید به همان مکانی که سوار ماشین صبح دوباره مسیر را ادامه می
 دند و یا مستقیمًا از هر مکانی که خواستند راه را ادامه دهند؟ اند، برگر شده

جائز است از هر مکانی مسیر را ادامه دهند، ولی بهتر آنست به مکانی که جواب:      
باشد و زیادی ها میبه تعداد گاماند برگردند. چرا که اجر و ثواب، سوار ماشین شده

   ها، زیادی پاداش را به دنبال دارد.قدم

هایی که به زائران محترم جا داده و از ایشان پذیرایی . آیا افراد و خانواده136
 برند؟ کنند، ثوابی در دنیا و آخرت میمی



 

 
شکی در آن نیست چرا که آن یاری بر نیکی و کمک کردن به مؤمن و جواب:      

در  آید و چه بسا زائران آن حضرت برایشانبه شمار میتسهیل زیارت امام حسین
  رفتن به بهشت شفاعت کنند.

توانیم . آیا در زمانی که در خانه یکی از خادمان سید الشهداء هستیم، می137
 از تلویزیون، تلفن و آنچه در اتاق استراحت هست، استفاده کنیم؟ 

 اگر به رضایت صاحب خانه اطمینان دارد، اشکالی ندارد.جواب:      

پیاده برود و  که از شهر خود تا کربال . اگر کسی برای حاجتش نذر کند138
حاجت، نتواند این کار را بکند، آیا جائز است از نجف تا  بعد از برآورده شدن

 کربال پیاده برود؟ 

 تواند، پیاده برود.ای که میباید به اندازهجواب:      

کنند که اگر خداوند به او فرزندی بدهد یا اگر فرزندش . برخی نذر می139
د نتواند پیاده روی کند، بد، او را از شهر خود پیاده به کربال ببرد، اگر فرزنشفا یا

 یست؟ حکم آن چ

 شود.چنین نذری منعقد نمیجواب:      

ها، بعضی افراد، قسمتی از فرش و یا پتویی را برای . در مواکب و حسینیه141
یا مختص  توانند از آنها استفاده کننددهند، آیا دیگران میخود اختصاص می

 همان شخص اول است؟ 



 

   باشد.برای شخص اول حق اختصاص محفوظ میجواب:      

ن پوشند که تا زانوانشاهای کوتاهی می. برخی زائران محترم، لباس141
 ؟ باشد حکم آن چیستمی

که لباس ست باشد اشکالی ندارد، اگر چه افضل آناگر محذور شرعی نجواب:      
 دیگری بپوشند.

داران با اینکه اتاق خالی دارند، ولی از دادن آنها به گاهی دیده شده که هتل. 142
دهند، و به این اتاق می غیر عراقی کنند و تنها به زائرانها خودداری میخود عراقی

 شوند که در خیابان بخوابند، آیا این کار جائز است؟ سبب زائران عراقی مجبور می

کند ـ باید از فرق گذاشتن بین زائران یی که کار میهمه ـ هر کس در جاجواب:      
های متفاوت ایشان ـ که این خود دستاورد استعمار برای عزیز به جهت ملیت

  باشد ـ پرهیز کنند.جوامع مسلمین می

از  ایخواهد به کربال مشرف شود، عدهمی. وقتی زائر امام حسین143
ت دارند، آیا وقتی زیارت خودش دوستان و آشنایان از او التماس دعا و زیار 

یح خارج شود و دوباره وارد شده و ب  ناه جای آنپایان یافت باید از قسمت ضر
 رسد؟زیارت کند و آیا ثواب این زیارت به همه آنها می



 

 
تواند در همان زیارت اول یا زیارت دوم به صورت جمعی و یا برای هر میجواب:      

رسد و میزان این ثواب به دست ، ثواب آن به همه مینفر زیارت کند و به اذن خداوند
 فرماید.خداوند است که به هر کس بخواهد عطا می

 



 

 بعضی احکام بانوان
توانند فرزندان خود را در مسیر عمومی شیر دهند و یا . آیا بانوان می144

 ها صورت گیرد؟ باید این کار در موکب خانم

کامل جائز است و اال واجب است به جایی شیر دادن با رعایت ستر جواب:      
 برود که دیگران او را نبینند.

 شود، از آن جمله اینکه:. پیرامون زیارت بانوان سؤاالت متعددی مطرح می145

پیاده به زیارت امام حسین علیه السالم پای . آیا بر ایشان جائز است که با 1
 شرفیاب شوند؟ 

 جائز، بلکه مستحب مؤکد است.با مراعات موازین شرعی جواب:      

 باشد؟ .  آیا ثوابشان مانند ثواب مردان می2

به دست خداوند است و میزان ثواب به اندازه مشقت و مرتبه  لبله و فضجواب:      
باشد که گاهی مردان بر زنان و گاهی زنان بر مردان در به دست آوردن آن پیشی اخالص می

 گیرند.می

یارت بازدارد ا حرف نامربوط می. حکم کسی که به آنه3 زند تا آنها را از ز
 چیست؟ 

 باشد.جائز نیست و حرام میجواب:      

 . سفارش حضرتعالی به چنین اشخاصی چیست؟ 4



 

 
باید تقوای الهی پیشه کنند و حال خود را نیکو گردانند و از زیارت امام جواب:      

 به آن جناب به شمار نیایند. منع نکنند تا خدایی ناکرده از ستم پیشگانحسین

های خود توانند در مقابل مردان وضو بگیرند و دست. آیا زنان زائر می146
 را نمایان کنند؟ 

 باشد.اگر در معرض دید مردان است، جائز نمیجواب:      

های تواند در جایی که مردان هستند لباسی بپوشد که قسمت. آیا زن می147
 شود؟  خاصی از بدن او نمایان

  های گشاد و مانند آن به تن کنند.پوشیدن لباس بدن نما جائز نیست و باید لباسجواب:      

 تواند پیاده به کربال مشّرف شود؟ . آیا زن، بدون اذن شوهر می148

جائز نیست و باید از او اذن بگیرد و برای مرد نیز شایسته است که امر جواب:      
    د.زیارت را بر او تسهیل کن

. اگر زن نذر کند که پیاده به کربال مشّرف شود و بخواهد به نذر خود وفا 149
شود و آیا اصاًل مرد کند ولی همسرش با او مخالفت نماید، آیا نذر باطل نمی

 تواند آن را ابطال کند؟ می

  تواند نذر زوجه را باطل کند ولی برای او شایسته نیست.زوج میجواب:      

تواند او زنی بخواهد پیاده به کربال برود، آیا یکی از فرزندانش می. اگر 151
 را منع کند؟ 



 

بلکه باید امر زیارت را بر او  ،بر فرزند جائز نیست که مادر را منع کندجواب:      
 و در صورت امکان با او برود. تسهیل نماید

یع غذا و آب و فرش و پتو، وارد151  . برخی صاحبان مواکب برای توز
 شوند، آیا این کار جائز است؟ قسمت خواهران می

باید قبل از وارد شدن خبر دهند تا ایشان خود را بپوشانند و بهتر اینست که جواب:      
  خود زنان این کارها را انجام دهند.

. حّد جائز برای وارد شدن زن حائض به حرم امام حسین و حضرت 152
 چه مقدار است؟ عباس

ها اشکالی ندارد و ها و صحناید به قسمت ضریح وارد شود ولی در رواقنبجواب:      
 تواند وارد شود.میبه حرم حضرت عباس

یح. آیا زن مستحاضه می153  های مطهر وارد شود؟ تواند به قسمت ضر

 جائز است البته باید به احکام استحاضه عمل کند.جواب:      

یارت، بعضی خانواده154 و بانوان در قسمت بین الحرمین ها . در ایام ز
 خوابند، آیا این کار جائز است؟ می

با مراعات میزان ستر واجب، جائز است و بهتر آنست که اگر امکان جواب:      
     های مخصوص بروند.دارد، به مکان



 

 

 خاتمه
و خصوصا با این . توصیه و نصیحت جنابعالی به زائران امام حسین155

بر ضد شعائر مقدس امام ه دشمنان اهل بیتای کهجمه ظالمانه
  دارند، چیست؟حسین

از همه جهت به تعالیم اسالم التزام داشته باشند، نزاع را کنار بگذارند و به جواب:      
زیور صبر و گذشت آراسته شوند، قرآن و دعا زیاد بخوانند، و مسائل شرعی را یاد 

ام داشته باشند، برای برآورده شدن حاجت بگیرند و به فتاوای مراجع معظم تقلید التز
توسل کنند و نظافت و مسائل بهداشتی و امنیتی و ... را خود در درگاه الهی به ائمه

را حفظ فرماید و مراعت کنند. از خداوند متعال خواستاریم که زائران امام حسین
موفق ما و ایشان را به زیارت و نائل آمدن به شفاعت پیامبر و اهل بیت ایشان

 7گرداند. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
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 تهیه شده است. معظم لهمطابق با فتاوای 



 

 تقدیر و تشکر 
قائل شده، زیارت اربعین هایی که خدای سبحان برای امام حسیناز ویژگی     

 های مؤمنان است. ت اربعین از نشانهاست، چنانکه در روایت آمده است، زیار

هان و های اخیر، میلیون ها انسان از سراسر جه ویژه در سالی متعال همه ساله بخدا     
سر عراق به زیارت عراق و علی الخصوص از سرا خصوصًا از کشورهای همسایه

 آیند. انگیزه در کربالی معلی گرد هم میکند و آنان به این اربعین موفق می

ِر ستیزه و دشمنی سدر روزگار بنی امیه و بنی عباس، چنان با دستگاه امام حسین     
افراشتند که در طول صدها سال حتی یک زائر، در روز اربعین در کربال وجود نداشت. بر

این امر از آن جهت بود که اطراف قبر مقدس و شریف آن حضرت، مأمورانی گماشته 
ها برده، شکنجه یافتند او را کشته یا به سیاهچالبودند و اگر مأموران زائری در آنجا می

 کشتند. دند و سپس میکرمی

ها و رفتار آنان با زائران، به شما مردم ستمدیده، اما مقاوم عراق روزگار حاکمیت بعثی     
اید، خصوصًا در مناسبت زیارت اربعین آن حضرت را دیدهویژه زائران امام حسین

ق( همگان از دور و از نزدیک دیدند و دیدیم که 7345اما در اربعین سال جاری )
ها انسان دلداده این خاندان با پای پیاده، روانه کربال بودند که از عراق، خارج یونمیل

کشور، از کشورهای اسالمی و غیر اسالمی و حتی غیر مسلمانان در این راهپیمایی 
 شرکت کردند. میلیونی حضور یافتند و در زیارت اربعین امام حسین



 

 
عائر حسینی، از جمله زیارت اربعین، انگیزه آفرینان نخستین، برای برگزاری ش     

و در شروع شد و تا امام حسن عسگریبودند که با رسول خدامعصومین
 نهایت به امام زمان عّجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه یافت. 

به پیروی از این بزرگان، مراجع تقلید و فقهای شیعی جامع الشرائط تقلید، مانند عالمه      
که مراجع  خوانند، چرااز صدها سال قبل بدین امر نیز فرا خوانده و میسید بحرالعلوم 

خود در حّد توان به زیارت ید به جهت پیروی از امامان معصومجامع شرائط تقل
 کنند. اند و هماره به آن تشویق میاربعین رفته و شرکت در آن را ستوده و ترغیب کرده

ن که در حّد توان و امکاناتشان در راه اقامه  خواهم تا همه آنااز خدای متعال می     
هرچه بهتر و بیشتِر شعائر حسینی کمک کردند موفق بدارد. همچنین از تمام آنان که در 

اند و نیز راهپیمائی مقدس و بزرگ زیارت اربعین به سوی کربالی معلی شرکت کرده
ه در کشورهای غیر هایی مشابه در کشورهای خود و حتی مؤمنانی کییآنان که راهپیما

های همگان و قبولی کنم و برآورده شدن حاجتاند تشکر میاسالمی برگزار کرده
 7اعمالشان و خدماتشان را از خدای بزرگ مسئلت دارم.

                                  
گان و سخنرانی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی حفظه الله در جمع بزربرگرفته از . 7

مسئوالن هیئات حسینی عراق، که در ایام اربعین حسینی خدمات مختلف و متعددی به زائران 
 (.ق 7345صفرالخیر  27ش مطابق با  7482دی  8) ارائه نموده بودندحضرت سیدالشهدا



 

 زیارت اربعین
، در زیارت اربعین به من فرمود که صفوان جّمال گوید: موالیم امام صادق     

 گویی:چون روز بلند شد، می

هِ  َوِليِّ  َعَلی اَلمُ السَّ  اَلُم َعَلی  َو َحِبیِبِه، اللَّ ِه َو َنِجیِبِه، السَّ اَلُم َعَلی َخِلیِل اللَّ السَّ
اَلُم َعَلی أِسیِر  ِهیِد، السَّ اَلُم َعَلی اْلُحَسْیِن اْلَمْظُلوِم الشَّ ِه، السَّ ِه َو اْبِن َصِفیِّ َصِفيِّ اللَّ

 َراِت.اْلُکُرَباِت َو َقِتیِل اْلَعبَ 

َك، اْلَفاِئُز ِبَکَراَمِتَك،  َك َو اْبُن َصِفیِّ َك، َو َصِفیُّ َك َو اْبُن َوِلیِّ ُه َوِلیُّ ي أْشَهُد أنَّ ُهمَّ ِإنِّ اللَّ
َعاَدِة، َهاَدِة، َو َحَبْوَتُه ِبالسَّ ْکَرْمَتُه ِبالشَّ دًا ِمَن  َو اْجَتَبْیَتُه ِبِطیِب  أ اْلِواَلَدِة، َو َجَعْلَتُه َسیِّ

اَدِة، َو أْعَطْیَتُه َمَواِریَث اأْلْنِبَیاِء، َو َجَعْلَتُه ال اَدِة، َو َقاِئدًا ِمَن اْلَقاَدِة، َو َذاِئدًا ِمَن الذَّ سَّ
ْصَح، َو َبَذَل ُمْهَجَتُه  َعاِء، َو َمَنَح النُّ ًة َعَلی َخْلِقَك ِمَن اأْلْوِصَیاِء، َفأْعَذَر ِفي الدُّ ُحجَّ

ْنَیا،  ،َباَدَك ِمَن اْلَجَهاَلةِ ِفیَك ِلَیْسَتْنِقَذ عِ  ْتُه الدُّ اَلَلِة، َو َقْد َتَواَزَر َعَلْیِه َمْن َغرَّ َو َحْیَرِة الضَّ
ی ِفي  َمِن اأْلْوَکِس، َو َتَغْطَرَس َو َتَردَّ ُه ِباأْلْرَذِل اأْلْدَنی، َو َشَری آِخَرَتُه ِبالثَّ َو َباَع َحظَّ

َك، َو  َفاِق، َو َحَمَلَة اأْلْوَزاِر َهَواُه، َو أْسَخَط َنِبیَّ َقاِق َو النِّ أَطاَع ِمْن ِعَباِدَك أْهَل الشِّ
ی ُسِفَك ِفي َطاَعِتَك َدُمُه، َو  اَر، َفَجاَهَدُهْم ِفیَك َصاِبرًا ُمْحَتِسبًا، َحتَّ اْلُمْسَتْوِجِبیَن النَّ

ِبیاًل، َو  ُهمَّ َفاْلَعْنُهْم َلْعنًا َو ْبُهْم َعَذابًا أِلیمًا. اْسُتِبیَح َحِریُمُه، اللَّ  َعذِّ

َك  ِد اأْلْوِصَیاِء، أْشَهُد أنَّ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َسیِّ ِه، السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َرُسوِل اللَّ السَّ
ِه، َو اْبُن أِمیِنِه، ِعْشَت َسِعیدًا، َو َمَضْیَت َحِمیدًا، َو ِمتَّ َفِقیدًا َمْظُلومًا َشِهیداً  ، أِمیُن اللَّ

ٌب َمْن َقَتَلَك، َو أْشَهُد  َه ُمْنِجٌز َما َوَعَدَك، َو ُمْهِلٌك َمْن َخَذَلَك، َو ُمَعذِّ َو أْشَهُد أنَّ اللَّ



 

ُه َمْن َقَتَلَك،  ی أَتاَك اْلَیِقیُن، َفَلَعَن اللَّ ِه، َو َجاَهْدَت ِفي َسِبیِلِه، َحتَّ َك َوَفْیَت ِبَعْهِد اللَّ أنَّ
ُه مَ  ًة َسِمَعْت ِبَذِلَك َفَرِضَیْت ِبِه. َو َلَعَن اللَّ ُه ُامَّ  ْن َظَلَمَك، َو َلَعَن اللَّ

ي َیا اْبَن  ي َوِليٌّ ِلَمْن َواالُه، َو َعُدوٌّ ِلَمْن َعاَداُه. ِبأِبي أْنَت َو ُامِّ ي ُاْشِهُدَك أنِّ ُهمَّ ِإنِّ اللَّ
َك ُکْنَت ُنورًا ِفي اأْلْصاَلِب  ِه. أْشَهُد أنَّ اِهَرِة، َلْم  َرُسوِل اللَّ اِمَخِة، َو اأْلْرَحاِم الطَّ الشَّ

َك ِمْن  اُت ِمْن ِثَیاِبَها، َو أْشَهُد أنَّ ُة ِبأْنَجاِسَها، َو َلْم ُتْلِبْسَك اْلُمْدَلِهمَّ ْسَك اْلَجاِهِلیَّ ُتَنجِّ
یِن، َو أْرَکاِن اْلُمْسِلِمیَن، َو َمْعِقِل اْلُمْؤِمِنیَن، َو أْشَهُد  ِقيُّ َدَعاِئِم الدِّ َماُم اْلَبرُّ التَّ َك اإْلِ أنَّ

ْقَوی، َو أْعاَلُم  َة ِمْن ُوْلِدَك َکِلَمُة التَّ ، َو أْشَهُد أنَّ اأْلِئمَّ ِکيُّ اْلَهاِدي اْلَمْهِديُّ ِضيُّ الزَّ الرَّ
ُة َعَلی أَو اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقی ،اْلُهَدی ْنَیا، َو اْلُحجَّ ي ِبُکْم ، َو أْشَهُد أْهِل الدُّ َو  ،ُمْؤِمٌن  نِّ

ْمِرُکْم ، َو أْمِري أِل َو َقْلِبي ِلَقْلِبُکْم ِسْلٌم  ،ِبَشَراِئِع ِدیِني َو َخَواِتیِم َعَمِلي ،ِبِإَیاِبُکْم ُموِقٌن 
ِبٌع  ةٌ  ،ُمتَّ ی َیاْ َو ُنْصَرِتي َلُکْم ُمَعدَّ ُه َلُکْم ، َحتَّ ُکْم  ،َذَن اللَّ  ،َفَمَعُکْم َمَعُکْم اَل َمَع َعُدوِّ
ِه َعَلْیُکْم َصَلَو  َو  ،َو َغاِئِبُکْم  ،َو َشاِهِدُکْم  ،ْجَساِدُکْم َو أ ْرَواِحُکْم ، َو َعَلی أاُت اللَّ

 .َو َباِطِنُکْم آِمیَن َربَّ اْلَعاَلِمین ،َظاِهِرُکْم 

 کنی.خوانی و هر دعایی که خواستی میدو رکعت نماز مینگاه آ     
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