
ِ َفِإنَّها ِمْن  ْم َش�عائَِر اللَّ َو َم�ْن يَُعظِّ
تَْقَوى الُْقُلوب

هر كس شعائر الهى را بزرگ دارد، 
اي�ن كار نش�انه و نتیج�ۀ تقواى 

دلهاست.

سوره حج، آيه32

قرآن كريم: تعظیم شعائر، اثر تقواى قلب



امام صادق)ع( به يکى از اصحابش�ان مى فرمايند: »كس�ى كه به 
قصد زيارت امام حس�ین)ع( با پاى پیاده از منزلش خارج شود، 
خداون�د بابت هر قدمى كه براى زيارت اباعبدالل)ع( بر مى دارد، 
يک حس�نه برايش مى نويس�د و ي�ک س�یئه از او محو مى كند. 
وقتى كه به حرم مى رس�د، خداوند او را ج�زء صالحین برگزيده 
مى نويسد. وقتى مناسک او تمام شد، خداوند نام او را جزء فائزين 
مى نويسد. وقتى مى خواهد بازگردد يک فرشتۀ الهى در مقابل او 
قرار مى گیرد و مى گويد: رسول خدا)ص( به شما سالم مى رساند، 
و پیغام مى دهد كه عمل را از س�رگیر كه گذش�ته ات بخش�یده 
شده؛ َمنْ  َخَرجَ  ِمنْ  َمْنِزلِِه يُِريُد ِزيَاَرَة َقْبِر الُْحَسْیِن بِْن َعِليٍّ ع، إِْن 
ُ لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحَس�َنًۀ َو َمَحى َعْنُه َسیَِّئًۀ ...  َكاَن َماِش�یًا َكَتَب اللَّ
ِ ص يُْقِرُؤَك  َحتَّى إَِذا أََراَد اِلنِْصَراَف، أَتَاُه َمَلٌک َفَقاَل: إِنَّ َرُسوَل اللَّ

اَلَم َو يَُقوُل لََک: اْسَتْأنِِف الَْعَمَل َفَقْد ُغِفَر لََک َما َمَضى« السَّ

كامل الزيارات/ص132 

پیام رسول خدا)ص( به زائرين پیادة حسین)ع(



امام حسن عس�کرى)ع(: »َعاَلَماُت الُْمْؤِمِن َخْمٌس: َصاَلُة 
ُم ِفي الَْیِمیِن،  اْلِْحَدى َو الَْخْمِسیَن، َو ِزيَاَرُة اْلَْربَِعیَن، َو التََّختُّ

ِحیِم.«  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ َو تَْعِفیُر الَْجِبیِن َو الَْجْهُر بِِبْسِم اللَّ

تهذيب الحکام شیخ طوسى، ج6، ص52، مزار شیخ مفید، ص53 وسائل الشیعه، ج14، ص487

امام حسن عسکرى)ع(: زيارت اربعین، عالمت شیعه



امام خمینى)ره(: هر مکتب�ى هیاهو مى خواهد، 
بايد پايش سینه بزنند، هر مکتبى تا پايش سینه 
زن نباشد، تا پايش گريه كن نباشد، تا پايش توى 

سر و سینه زدن نباشد، حفظ نمى شود.

صحیفه امام، ج8، ص526 امام خمینى)ره(: هر مکتبى هیاهو مى خواهد



ام�ام خامن�ه اى: »ش�روع جاذب�ه ى مغناطیس 
حسینى، در روز اربعین است. جابربن عبداللَّ را 
از مدين�ه بلند مى كند و به كربال مى كش�د، اين 
همان مغناطیسى اس�ت كه امروز هم با گذشت 

قرنهاى متمادى، در دل من و شما هست.« 

امام خامنه اى: 
شروع جاذبه ى 
مغناطیس حسینى، 
در روز اربعین است

01/ 01/ 1385 - صحن جامع رضوى



بخشى از پیام آيت الل العظمى بهجت)ره( در پرده بردارى از حرم حضرت 
ِ َفِإنَّها ِمْن تَْقَوى  ْم َش�عائَِر اللَّ معصوم�ه)س(: خداوند مى فرمايد: »َو َمْن يَُعظِّ
الُْقُلوب«)حج/32 ( تمام تقواها مرتبط به قلب است و جسد به منزلۀ خادِم 
]قلب[ اس�ت و اختصاص شعائر به اين اس�ت كه تقوا را در قلوب ديگران 
تثبیت مى نمايد و عالماتى هس�تند كه به واس�طۀ آنها به ذى العالمه پى 
مى برن�د. فرموده اند: »َعاَلَماُت الُْمْؤِمِن َخْمٌس: َصاَلُة اْلِْحَدى َو الَْخْمِس�یَن، 
 ِ ُم ِفي الَْیِمیِن، َو تَْعِفیُر الَْجِبیِن َو الَْجْهُر بِِبْس�ِم اللَّ َو ِزيَاَرُة اْلَْربَِعیَن، َو التََّختُّ
ِحیِم.« )تهذيب الحکام ش�یخ طوسى، ج6، ص-52 مزار شیخ  ْحمِن الرَّ الرَّ
مفید، ص53 وسائل الش�یعه، ج14، ص487 (... پس هر عبادتى كه سبب 
ش�ود از براى دخول ديگران در ياد خدا و در اطاعت خدا ، مقرب است از 
دو جهت ؛ يکى از آن جهت كه خود ، مأموٌربه است و ديگرى از آن جهت 
كه تهییج ديگران به سوى اطاعت است... طواِف بیت ]الل[ عبادت است از 
دو جهت ؛ زيرا خودش مأموٌربه است و سبب مى شود براى دخول ديگران 

به آن و امثاِل آن.

زيارت 
اربعین در 
پیام آيت 
الل العظمى 
بهجت)ره(



ش�ما با اين حضور دلیرانه و بي باكانه در روز اربعین حس�یني از 
حق، ايمان و وجدان انس�انیت حمايت مي كنید و رسالت جهاني 
حضرت سید الشهداء علیه الس�الم را به دنیا مي رسانید.... شما 
پیاده به كربال مي رويد اما مالئکه بال هاي خود را در مس�یر شما 
مي گس�ترانند. اي كاش حقیر هم اين افتخار را داش�تم و با پاي 
پیاده در كنار ش�ما با ش�عار لبیک يا حسین ، خاك زير قدم هاي 

 http://www.saafi.net/fa/node/6705شما را توتیاي چشم خود مي نمودم.

پیام آيت الل صافى در تجلیل و بزرگداش�ت 
مراسم عظیم اربعین حسیني



آيت الل مکارم ش�یرازى 
در يکس�ال اقام�ت خود 
در نجف اش�رف )-1369
1370ق( دو مرتبه "با پاى 
برهنه" از نجف تا كربال را 
پیاده به زي�ارت رفته اند. 
ايشان با پاى پیاده از مسیر 

arbain.ir

پیاده روى آيت الل مکارم شیرازى با پاى برهنه از نجف تا كربال

ش�ط)رودخانه( ك�ه حدود 
20 كیلومت�ر طولنى ت�ر از 
مس�یر كنونى نج�ف كربال 
 3 ح�دود  و  اس�ت  ب�وده 
مى انجامیده  ط�ول  به  روز 
اس�ت، به زيارت اباعبدالل 

الحسین)ع( رفته اند.



مش�اور نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها: به همۀ كسانى 
كه تاكنون در مراسم پیاده روى اربعین حسینى شركت كرده اند تبريک 
ع�رض مى كنم. بنده بعد از آنکه پنج س�ال قبل ب�راى اولین بار در ايام 
اربعین حسینى به كربال مشرف شدم، ديگر در ايام ديگرى غیر از اربعین 
به كربال نرفتم و سعى مى كنم حتمًا »اربعین« به كربال بروم و در پیاده روى 
اربعی�ن حضور پیدا كنم. چون احس�اس مى كنم در اربعین، حرمت حرم 
اباعبدالل)ع( بهتر نگاه داش�ته مى شود؛ در اربعین ديگر كسى آرام وارد 
حرم نمى شود، همه به سر و سینه مى زنند و جمعیت عظیمى، با پاى پیاده 
به سمت كربال حركت مى كنند و اين شور و حاِل وصف نشدنى، شايد يک 
قدردانى مختصرى از اباعبدالل الحسین)ع( باشد. حتمًا تجربۀ استثنايِى 
پیاده روى اربعین به س�وى كربال را قبل از ظهور از دست ندهید و سعى 

كنید در اين مراسم با عظمت حضور پیدا كنید.

علیرضا پناهیان: سعى مى كنم هرسال در پیاده روى اربعین حضور پیدا كنم



خودشان تعیین فرمودند. مى توانستند بگويند: 
»عالمت شیعه زيارت روز عاشوراست همه بلند شوند 
بیايند اينجا« ولى طراحى شده: عاشورا در محّل 
خودتان عزادارى كنید، اربعین بیايید اينجا؛ میعادگاه 
است، زمان دارد. 

اربعین، میعادگاه شیعه



زيارت اربعین موعد است، يعنى يک میعادگاه باعظمت 
است، اينجاست كه مى شود پیام هايى را به جهان داد از 

حقیقت اسالم و از آن اسالم ناب كه در هیچ كجاى ديگر 
چنین پیام هايى قابل انتقال نیست، قابل بیان نیست.

اگر نبوديم امام حسین)ع( را كمک بکنیم، اّما با حضرت 
زينب مى توانیم همراه بشويم. 

پیام هايى 
كه فقط در 
پیاده روى اربعین 
مى توان به جهان 
انتقال داد



اين جهانى كه با چش�مش بايد پديده ملموس 
ببین�د، حادثه ببیند، حماس�ه ببیند، و بتواند 
آن را به ص�ورت كّمى بش�مارد، اگر بخواهى با 
اين جهان س�خن از معنويات بگويى، سخن از 
معنوياتى كه هر لحظه قابل تحريف است، اين 
جهان را بايد با اربعین به اسالم ناب آشنا كرد.

اين جهانى كه با چشمش بايد پديده ملموس ببیند...



 ]چرا پیاده روى؟[ سوال از زائر عراقى: »امام حسین)ع( كه 
صداى سالم شما را مى شنود. پس چرا شما از خانه خودتان 
به حضرت س�الم نمى كنید؟ پاس�خ زائر عراقى: حضرت 
زينب)س( به يزيد گفت: »به خدا قس�م تو نمى توانى ياد 
م�ا را محو كنى« م�ا هم بايد به زين�ب)س( كمک كنیم. 
اگر من از خانه ام س�الم بدهم، و تو هم از خانه ات س�الم 
بدهى، و او هم از خانه اش س�الم بدهد، داس�تان كربال از 
يادها مى رود. ما با پیاده آمدن در اين مس�یر مى خواهیم 

به حضرت زينب كمکى كرده باشیم.

اگر من از خانه ام سالم 
بدهم، و تو هم از خانه ات 
سالم بدهى

بخشى از مستند يادداشت هاى يک پیاده



ما راه ديگرى مثل اباعبدالل الحسین)ع( براى سعادت 
فرد و جامعه نداريم و براى نشان دادن عظمت تأثیر 
اباعبدالل الحسین)ع( هیچ واقعیت بسیار تأثیرگذارى 

مثل اين راهپیمايى عظیم اربعین نداريم.
عظمت جامعۀ مؤمنین و محبین اباعبدالل الحسین)ع( 

در اربعین ديده مى شود.

راهپیمايى عظیم اربعین، بى نظیرترين را براى سعادت فرد و جامعه



روايت دارد كه امام زمان صلوات الل علیه، كه ظهور 
فرم�ود، پنج ندا مى كند به اه�ل عالم. بدون هیچ 
دستگاهى و اختراعى. به هر كسى به لغت خودش 
بهش مى رس�د. در عالم ن�ه در اين پنج قاره: أََل يَا 
أَْهَل الَْعالَِم أِْن َجدِّي الُْحَس�ْیِن ُقِتَل َعْطَش�انًا، أََل يَا 

أَْهَل الَْعالَِم أِْن َجدِّي الُْحَسْیِن َسَحُقوُه ُعْد     

فیلم درس خارج- لوح فشرده »آيینه روشن«-دفتر حفظ و نشر آثار آيت الل بهجت

آيت الل بهجت)ره(/ امام زمان،
 خودش را به حسین)ع( معرفى مى كند



وقتى كه امام زمان)ع( تش�ريف فرما مى شود، مى فرمايد: »من 
فرزند حس�ین)ع( هس�تم« يعنى خودش�ان را به واسطۀ امام 
حس�ین)ع( به همۀ عالم معرفى مى كنند، بنابراين در آن زمان 
بايد همۀ مردم عالم، حسین)ع( را شناخته باشند؛ يعنى ژاپنى ها، 
آفريقايى ها، كانادايى ها، آمريکايى ها و...همه بايد حسین)ع( را 
بشناس�ند، كه وقتى امام زمان)ع( گفت »من پسر حسیِن سر 
جدا هس�تم« همه ايشان را بشناسند. اما الن هنوز همۀ مردم 
عالم، حس�ین)ع( را نمى شناسند و اين تقصیر ماست، چون ما 
براى سیدالشهداء)ع( طورى فرياد نزده ايم كه همۀ عالم صداى 
ما را بش�نوند. پیاده روى اربعین بهتري�ن فرصت براى معرفى 

حسین)ع( به عالم است.

وقتى امام زمان تشريف مى آورند... 



تنها جايى كه حس و حال زيباى ش�ب هاى عملیات 
در دفاع مقدس مى تواند براى انس�ان تجديد شود، 
در لحظه ه�اى پیاده روى به س�وى ح�رم اباعبدالل 
اس�ت. در دوران دف�اع مق�دس در جبهه ها معمولً 
تمرين هاى نظامى و پیاده روى هايى انجام مى ش�د تا 
آمادگ�ِى رزمى افزايش پیدا كن�د و امروز مى توانیم 
بگويیم كه پیاده روى به سوى حرم امام حسین)ع(، 

»پیاده روى هاِى تمرين ظهور« حضرت است.

فضاى زيباى شب هاى عملیات، در پیاده روى اربعین



محسن نفر، استاد و مدرس برجستۀ موسیقى در دانشگاه: انسان 
در اين مس�یر به ج�اى خودخواهى، فقط ايث�ار و ديگرخواهى 
مى بیند، از خودگذشتن و براى ديگران خدمت كردن را مى بیند 
و اگر ايثار است، دلیلش فقط عشق است و اين عشق را در اين 
مس�یِر نورانى به صورت لبريز و فراگیر مشاهده كرديم. ايثارى 
كه ما در مس�یر پیاده روى اربعین مشاهده كرديم، يادآور ايثار 

دوران دفاع مقدس و همچنین دوران انقالب بود.

استاد برجستۀ موسیقى: ايثارها در پیاده روى 
اربعین، يادآور ايثار دوران دفاع مقدس بود



يکى از عوامل بس�یار مهّم تقويت ايمان ديدِن تجلى ايمان مؤمنین است. 
ما غیب را نمى بینیم، اّما ايمان مؤمنین را مى بینیم. اين ايمان ما را تقويت 
مى كند. ه�ر چه ايمان در لحظه هاى ناب خ�ودش و در اوج خودش تجلى 
پیدا كند، اثرش در افزايش ايمان ديگران بیش�تر است. شهادت به همین 
دلی�ل آن اثر باعظمت را بر ايم�ان افراد ديگر دارد. وقتى در اين مس�یر، 
مردم آن عش�ق و خلوص و محبت به اباعبدالل الحس�ین)ع( را مى بینند، 
كه خودش معجزه اس�ت)بعد از هزار و چهارصد سال اين همه ارادت رو به 
افزايش واقعًا چگونه در دلها پديد آمده؟ اينقدر عمیق، اين خودش رؤيت 
يک معجزه اس�ت، معجزة ايمان به اولیاء خداست( وقتى كسانى بیايند در 
اين مس�یر اين ايمان ها را ببینند، موحدتر مى ش�وند، مؤمن تر مى ش�وند، 
نمازش�ان بهتر مى شود، هر كسى كاهل نمازى مى كرد، بیايد در اين مسیر، 
اين ايمان را ببیند، ايمانش تقويت مى ش�ود و نمازخوان تر مى ش�ود؛ حتى 

اگر بى نماز باشد، نمازخوان مى شود.

پیاده روى اربعین عامل افزايش ايمان



تربی�ت يک فرآين�د تدريجى و قدم به قدم اس�ت. 
پیاده روى اربعین، سه روز قدم برداشتن به سمت امام 
حسین)ع( است كه توجه انسان در اين مسیر به طور 
ويژه اى به امام حس�ین)ع( اس�ت و فضاها و نواهاى 
در طى مس�یر نیز انس�ان را در اين توجه پیدا كردن 
كمک مى كنند. پیاده روى اربعین يک اثر تربیتى ويژه 
در انسان مى گذارد. پیاده روى اربعین، تربیت قبل از 

زيارت است.

پیاده روى اربعین، تربیت است براى زيارت



اگر هركدام از عالقمندان امام حسین)ع( اربعین به كربال 
ب�رود و فضاى اربعین را از نزديک لم�س كند، ديگر غیِر 
اربعین براى او دش�وار اس�ت به كربال برود و ش�اهد اين 
باش�د كه مردم خیلى آرام و ب�دون هیاهو دور حرم امام 
حسین)ع( زيارت مى كنند. چون به تعبیر حضرت امام)ره(، 
زيارت امام حسین)ع( بايد با هیاهو همراه باشد)صحیفه 
ام�ام/8/526( و م�ا اين هیاهو و اين ش�ور و حاِل عظیم 

زائرين اباعبدالل الحسین)ع( را در اربعین مى بینیم.

زيارت اربعین، بهترين وقت براى زيارت



س�فر اربعین به سمت كربال، يک س�فر فوق العاده معنوى 
اس�ت كه شهود بس�یارى از مراتب عالِى معنويت را براى 
انسان میسور مى كند. اگر كسى بخواهد فناء فى الل را كه 
عرفا مى گويند، لمس كند در می�ان جمعیت انبوِه زائريِن 
اربعی�ن حضور پی�دا كند، آن وقت خواه�د فهمید كه در 
مقابل اين عظمت چیزى نیست؛ آن وقت احساس صحراى 
محشر را پیدا خواهد كرد، با اين تفاوت كه در اين مسیر، 

امام حسین)ع( دسِت شما را گرفته است...

شهود و لمس مراتب عالى معنوى در 
پیاده روى اربعین



پی�اده روى اربعی�ن در مس�یر نجف ت�ا كربال، 
تمرين حركت در صراط مستقیم است. تمرين 
نه شرقى، نه غربى است. تمرين توجه داشتن 

به مقصد و هدف در طى اين سه روز است.

پیاده روى اربعین، تمرين حركت در صراط مستقیم



يک زمان�ى حضرت ام�ام مى فرم�ود: راه قدس از 
كربال مى گذرد � دوران دف�اع مقّدس � اين تعبیر 
همان جورى كه از ظاهرش پیداست يک تعبیر كنائى 
و پر رمز و راز است، هنوز هم كه هنوز است راه قدس 
از كربال مى گذرد. راه قدس، آزاد كردِن قدس يعنى 
اينکه جهان از دس�ت اس�تکبار جهانى نجات پیدا 
بکند و هنوز هم راه قدس از كربال مى گذرد يعنى از 
كربالى اباعبدالل الحس�ین است كه جهان بشريت 

از ظلم آزاد خواهد شد.

هنوز هم راه قدس از كربال مى گذرد



حضرت امام)ره( در پیام نوروزى سال 61 فرمودند: تحولى كه در دل جوان هاى 
ما پديد آمده كه مردم ش�هادت طلب ش�دند و از آن بساط هرزگى اى كه شاه 
درس�ت كرده بوده در كشور ما، دلها متحول ش�ده و به معنويت گرايش پیدا 
كرده، اين تحول »از عالئم ظهور آقا امام زمان)ع(« است.)صحیفه امام/16/130( 
اين تحولى هم كه امروز در میان شیعیان ديده مى شود، به مثابه همان تحولى 
اس�ت كه در ايران اس�المى پديد آمده بود و مى توان�د عالمت ظهور حضرت 
باش�د. و اّل همه خبر دارند كه كار تبلیغاتى و تربیتى چندانى صورت نگرفته 
ب�راى اينکه يک همچین راهپیمايى نورانى اى صورت بگیرد. چگونه مى ش�ود 
دلها على رغم شرايط، على رغم همۀ تبلیغاتى كه وجود دارد، اينگونه متحول 
مى شوند. يعنى وقتى به چهره ها نگاه مى كنید به اين عزم ها و به اين تصمیم ها، 
هیچ تحلیل ديگرى نمى توانید بکنید جز اينکه پشت سراين تحول، يک دست 

غیبى هست و يک نتیجۀ باعظمت خواهد داشت.

پیاده روى اربعین، يکى از عالئم نزديکى ظهور



امام خمینى)ره(: »حرف س�ید الشهدا حرف روز اس�ت، همیشه حرف روز است، همیشه حرف 
روز را س�ید الش�هدا آورده است دست ماها داده و سید الشهدا را اين گريه ها حفظ كرده است 
و مکتبش را، اين مصیبتها و داد و قالها حفظ كرده؛ اين س�ینه زنیها و اين دس�تجات، و عرض 
مى كنم اينها حفظ كرده. اگر فقط مقّدسى بود و توى اتاق و توى خانه مى نشست براى خودش 
و هى زيارت عاش�ورا مى خواند و تس�بیح مى گرداند، نمانده بود چیزى، هیاهو مى خواهد. هر 
مکتبى هیاهو مى خواهد، بايد پايش سینه بزنند، هر مکتبى تا پايش سینه زن نباشد، تا پايش 
گريه كن نباش�د، تا پايش توى سر و س�ینه زدن نباشد، حفظ نمى شود. اينها اشتباه مى كنند، 
بچه اند اينها! .... شما هم كه داريد نوحه خوانى مى كنید، حرف مى زنید، خطبه مى خوانید، نوحه 
مى خوانی�د، م�ردم را به گريه وادار مى كنید، مردم هم كه گري�ه مى كنند؛ همه روى اين مقصد 
باش�د كه اين اس�الم را ما مى خواهیم با همین هیاهو حفظش كنیم. با اين هیاهو، با اين گريه، با 
اين نوحه خوانى، با اين ش�عرخوانى، با اين نثرخوانى، م�ا مى خواهیم اين مکتب را حفظ كنیم. 

چنانچه تا حال هم حفظ شده. 
بايد اين نکته هم به مردم گفته بش�ود، تذكر داده بش�ود، كه آقا قضیه روضه خوانى قضیه اين 
نیس�ت كه من يک چیزى بگويم و يکى هم گريه كند، قضیه اين اس�ت كه با گريه حفظ ش�ده 
است اين، با گريه اين حفظ شده، حتى »تَباكى« )1( هم ثواب دارد. خوب، تَباكى چرا ثواب دارد، 

براى اينکه تباكى كمک مى كند به اين مکتب؛ كمک به مکتب مى كند.«
صحیفه امام

8/526/

امام خمینى)ره(: هیاهو مى خواهد


