
 :فضیلت زیارت اربعین

ها و  در کربال است، به نحوی که برای آن فضیلت( علیه السالم) زیارت امام حسین (السالم معلیه)یکی از اعمال سفارش شده از سوی ائمه اطهار    

علیه )خاندان اباعبداهللزائری که به سرزمین کربال قدم می گذارد، می داند که در این مکان مقدس، . های بی شماری ذکر شده است برکت

قداست و کرامت  ( علیه السالم)تردید آنچه که به تربت و قبر امام حسین بی. و نیز خود حضرت در مظلومانه ترین حالت به شهادت رسیدند ( السالم

 .و شهادت او است( علیه السالم) بخشیده، خون حضرت

های  شود، دارای فضیلت در ماه صفر برگزار می (علیه السالم) دلداگان اباعبدهللپیاده روی اربعین که همه ساله با خیل عظیمی از شیعیان و 

 :بیان می گردد  (علیهم السالم)در زیر نمونه هایی از سفارشات معصومین .اند همواره به آن تاکید داشته (السالم معلیه)وسیعی است که ائمه 

 و دوستی زیارت او را در (لیه السالمع)خداوند خیر هر کس را بخواهد، دوستی امام حسین: فرمود (لیه السالمع)امام صادق

الحر ). دهد ت او را در قلبش قرار میو بغض زیار(لیه السالمع)افکند و برای هر کس بد بخواهد، بغض امام حسین دلش می

 (194، ص 41العاملی، وسائل الشیعه، ج 

 را در کنار نهر فرات زیارت کند، مانند کسی است که خداوند را  (لیه السالمع)هر کس اباعبداهلل: فرمود (لیه السالمع)امام رضا

  (14، ص 4الحسن الطوسی، تهذیب االحکام، ج  محمدبن) .است زیارت کردهدر باالی عرش 

 چه برکاتی در زیارت امام دانستند  اگر مردم می: روایت کرده است که فرمود(لیه السالمع)محمد بن مسلم از امام باقر

گفتم مگر چه ! افتاد هاشان از حسرت به شماره می مردند و نفس اشتیاق زیارت او می از  نهفته است(لیه السالمع)حسین

را از روی  (لیه السالمع)هر کس امام حسین: فرمود (لیه السالمع)نهفته است؟ امام( لیه السالمع)برکاتی در زیارت امام حسین

اشتیاق زیارت کند، خداوند پاداش هزار حج مقبول و هزار عمر پاکیزه و پاداش هزار شهید از شهدای بدر و پاداش  

! فرماید او مقرر میای که برای خدا آزاد شده باشد، برای   دار و ثواب هزار صدقه مقبول و پاداش آزادی بنده هزار روزه

 (154، ص 41الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج )

 برود (علیه الساّلم)ا پیاده به زیارت حضرت امام حسینثواب کسى که سواره ی: باب چهل و نهم کامل الزیارات. 

بْنِ عَلِیِّ بْنِ  للَّهِ عَنِ الْحَسَنِوَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ وَ جَمَاعَهٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ ا

مَنْ   وَ هُوَ یَقُولُ. أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ الْمَکْفُوفِ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ

خُطْوَهٍ أَلْفَ حَسَنَهٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَهٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَهٍ فَإِذَا أَتَیْتَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ . أَتَى قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع

عاً ثُمَّ امْشِ قَلِیلًا حَائِرِ فَکَبِّرْ أَرْبَالْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَ عَلِّقْ نَعْلَیْکَ وَ امْشِ حَافِیاً وَ امْشِ مَشْیَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ فَإِذَا أَتَیْتَ بَابَ الْ

 .وَ صَلِّ أَرْبَعاً وَ اسْأَلِ اللَّهَ حَاجَتَکَ[ فَکَبِّرْ وَ صَلِّ عِنْدَهُ وَ اسْأَلْ]ثُمَّ کَبِّرْ أَرْبَعاً ثُمَّ ائْتِ رَأْسَهُ فَقِفْ عَلَیْهِ فَکَبِّرْ أَرْبَعاً 

از سعد بن عبد اللَّه، از حسن بن علىّ بن عبد اللَّه بن  (رحمه اللَّه علیهم)حسین بن موسى بن بابویه و جماعتىعلى بن ال

شنیدم که  (علیه السّالم)از حضرت ابى عبد اللَّه :گوید مغیره، از عبّاس بن عامر، از جابر مکفوف، از أبى الصّامت، وى می

 هر قدمى که بر میبرود خداوند متعال به  (علیه السّالم)اده به زیارت قبر حضرت امام حسینکسى که پی»:فرمودند می

سپس . برد اش را باال می  فرماید و هزار درجه مرتبه دارد هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه از وى محو می

هایت را آویزان نما و پاى برهنه راه برو و مانند بنده ذلیل  وقتى به فرات وارد شدى ابتداء غسل کن و کفش :فرمودند

چهار مرتبه تکبیر بگو سپس اندکى حرکت کن باز چهار بار تکبیر گفته بعد به  راه برو و وقتى به درب حائر رسیدى

طرف باالى سر حضرت برو و در آنجا بایست و سپس چهار مرتبه تکبیر بگو و نزد قبر نماز بخوان و از خداوند متعال 

 «.حاجت خود را بخواه



 خداوند شش منطقه را در زمین برگزید! ای عبداهلل»: دکند که فرمو نقل می (السالم علیه)عبداهلل بن بُکیر از امام صادق :

! ای عبداهلل. شود اهلل الحرام، مقابر انبیاء، مقابر اوصیاء، محلّ شهادت شهدا و مساجدی که نام خدا در آن برده می   بیت

صُبحی نیست مگر  هیچ! برود، چه ثوابی کنار گذاشته شده؟ (السالم علیه)ی برای کسی که به زیارت قبر حسیندان آیا می

به سوی ذات پروردگار با کرامت پیش ! ای جوینده خیر: دهد بر سر قبر زائر حسین ندا می  هاتفی از میان فرشتگان

که  ای از فرشتگان مقرّب خدا مگر این ماند روی زمین فرشته شنوند و باقی نمی بیا و این ندا را اهل مشرق و مغرب می

کنند و از خداوند رضایت از او را  ند و خداوند را باالی سر او تسبیح و تقدیس میشو به این زائر حسین مهربان می

 (425ص  ،404بحاراالنوار، ج ).کنند دعا می (السالم علیه)د و حتی پیامبران برای زائر حسینکنن طلب می

 پس هر کس به زیارت او . را زیارت کنید، ولو هر سال یک مرتبه باشد (السالم علیه)حسین»: فرمودند (السالم علیه)امام صادق

شناسد و حق اهل بیت را نفی نکند، پاداشی جز بهشت نخواهد داشت و رزقی  هم در حالی که حق او را می بیاید، آن

 را وکیل کند؛ چون خداوند چهارهزار فرشته وسیع به او داده خواهد شد و خداوند به سرعت گره از کارش باز می

شان بازگردند و  های گریه کنند و زائرین را همراهی نمایند تا به خانه (السالم علیه)نموده که صبح و شب همگی بر حسین

بحاراالنوار، ج ).شان استغفار نمایند اگر مریض شوند، به عیادتشان بروند و اگر مردند، پیکرشان را تشییع کنند و برای

 (64ص  ،404

 :درباره اربعین دوستانه نکته 02

بین آنچه موکب های کوچک عراقی تقدیم شما می کنند با آنچه در موکب های پر زرق و برق ایرانی ها توزیع می  .4

آن همه زرق و برق در پذیرایی از  امتأسفانه حضور پر رنگ برخی موکب های ایرانی آن هم ب. شود، فرقی قائل نشوید

سعی کنید در موکب های عراقی هم تا جایی که مقدور . زائران، حس میزبانی عراقی ها را به چالش کشیده است

 .آنها باید ببینند اینجا ایرانی و عراقی نداریم و همه یک ملت واحده هستیم. است سکنی داشته باشید

با این کار عراقی ها احساس می کنند که برای !! ، فریاد نزنید غذای ایرانیشود ی فالن غذای ایرانی توزیع میاگر جای .2

 !!چرا که هیچ موکب عراقی هیچ وقت فریاد نمی زند غذای عراقی! نیست آنها

 .کمک کنید هزینه های دولت عراق برای جمع آوری زباله و بهداشت مسیرها بیش از پیش نشود .4

 .اصال روی ایرانی و عراقی بودن صحبت نکنید. کاری نداشته باشیدبه اعتقاد مذهبی و عربی عراقی ها  .1

اگر هم گرفتید و بدتان آمد به روی خودتان ! عراقی ها خیلی خیلی ناراحت می شوند. غذایی نگیرید که نمی خورید .5

 .همان جا جلوی عراقی ها ظرف غذا را دور نیندازید. نیاورید و از طرف تشکر هم بکنید

 ...خودروها، سرویس های بهداشتی، محل اسکان و . می و مردمی عراقی ها باشیدمراقب وسایل عمو .4

مثال کرایه . پرداخت کنید ،پس هرجا هزینه ای داشت! بدانید عراقی ها موظف به خدمت رایگان به شما نیستند .7

 !ماشین

ارد و می تواند از شما اگر در منزلی اسکان یافتید، خیال نکنید که میزبان تا هر وقت که شما بخواهید تمایل د .6

 !پذیرایی کند

 .خرج اضافی برای این کشور نتراشیم. یادتان نرود که عراق کشوری در حال جنگ و به شدت پرخرج است .9

 .در صورت امکان چند هدیه کوچک از ایران خریداری کرده؛ در مسیر به نام ایران به کودکان عراقی هدیه دهید .40

 (آقایان).وش رو باشید، قدردانی کنید و عکس یادگاری بگیریدتی خبا خادمان موکب ها از هر ملیّ .44

لطفا توجه داشته باشید که زنان عراقی هر گونه . بعضا برخی خانم های ایرانی داخل موکب ها آرایش می کنند .42

 .رابه شدت بد و قبیح می دانند (علیه السالم)آرایش کردن زنان، علی الخصوص در ایام عزاداری اهل بیت



حتما ( یا سردار سلیمانی بمانند تصویر رهبر انقال)استفاده از تصاویر و نشانه هایی که با خود حمل می کنیددر کنار  .44

هادی العامری، ابو )و یا فرماندهان الحشد الشعبی( آیات سیستانی، حکیم و صدر)از تصاویر مراجع عظام تقلید عراقی

 .هم استفاده کنید...( مهدی مهندس و 

. عربی شدیدا در حال تبلیغ در میان مردم عراق هستند که ایران کشور شما را تسخیر کرده است محور غربی، عبری، .41

و مردم عراق را ( علیهم السالم)حتما با همان عربی دست و پا شکسته به عراقی ها بگویید که دفاع از حریم اهل بیت

( علیه السالم)که به نیابتشان به زیارت امام رضا وظیفه دینی ایرانی ها می دانید و از دوستی و صمیمیت دو ملت و از این

 .خواهید رفت بگویید

 .به هیچ وجه به تصاویر، بنرها و موکب های جریان شیرازی واکنش نشان ندهید .45

حضور دارند وقتتان را با بحث ... در مسیر پیاده روی، برخی فرقه های انحرافی مانند کلبی ها، یمانی ها، صرخی ها و  .44

 .ها هدر ندهید و در موکب هایشان نیز اقامت نکنیدبیهوده با آن

اتفاقات و صحنه ( حداقل دوربین گوشی هایتان) تقریبا همه شما عزیزان ابزار تصویر برداری مناسب در اختیار دارید .47

مانند گوگل )های ناب این سفر بی نظیر را ثبت و ضبط کرده با هشتگ های انگلیسی در شبک های اجتماعی جهانی

 .به اشتراک بگذارید...( فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و پالس، 

گان فرهنگ غنی شما عزیزان نمایند. هر سال به تعداد خبرنگاران غیر مسلمان کنگره عظیم اربعین افزوده می شود .46

ه به به گونه ای رفتار کنید و سخن بگویید که ایرانیان به عنوان استاندارد و قابل یک شیع. هستید اسالمی -ایرانی

 .جهانیان معرفی شوند

امسال شیطان و ایادی او تمام حربه های خود را به کار گرفته اند تا راهیان این سفر را کم و کمتر و دل های ایشان  .49

ارباب بی کفن دل بسپارید و گوش بر اصوات « هل من ناصر»در این راه فقط به ندای. نسبت به هم را پر کینه کنند

در حدّ توان خویش، کمک های مادّی و معنوی خود را نثار برادران و خواهرانی . ابلیس ببندیدتفرقه افکنانه سپاهیان 

 .کنید که در عزمشان نسبت به این سفر موانعی وجود دارد

فراموش نکنیم شاید یکی از همین هزاران عزیزی که از کنارشان عبور می کنیم موال و صاحبمان حضرت ولی  .20

 «التماس دعا» .و این مسیر مقدس را حفظ کنیم (علیه السالم)احترام زائران امام حسین .باشند (ارواحناه فداه)عصر

سطح  استفاده زائرین اربعین درند جهت همکاران محترم در مدارس جزوه حاضر را می توان: توجه

 .به نام حوزه علمیه شهرستان توزیع نمایند ستان خودشهر

 

 (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)پژوهشی مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم معاونت

 

 


