خالصه المحتويات
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الزيارة يف اإلسالم
اخلالصة

رضا استادي

من األعامل املختصة والتي تربز للعيان يف املذهب الشيعي هي زيارة احلرم النبوي وحرم األئمة

املعصومني عليهم السالم وقبور علامء الدين بل حتّی قبور األهل واألصدقاء .وقد عُدَّ هذا العمل

بدعة من قبل الكثري من أهل السنة خاصة الوهابيني .يف حال أن هناك أحاديث ًا كثرية واردة يف كتب
الش�يعة والس�نة حتث علی زيارة القبور.و يف احلقيقة أن زيارة القبور ه�ي حصة درس والزيارات

املن�دوب قراءهتا لألئمة عليهم السلام وأبناءهم مملوءة باملع�ارف املعنوية وتعاليم الدين األصيلة
والت�ي مل يس�تطيعوا نرشها يف زمن حياهتم بس�بب التضييق املفروض عليهم م�ن قبل احلكومات

الظاملة.

و كذلك فإن زيارة قبول األهل واألصدقاء مفيدة أيض ًا للزائر واملزور من الناحية املعنوية.

زيارة القبور والتمعن يف معاين الزيارات املندوبة هي أحد طرق إحياء مكتب أهل البيت عليهم

السالم وقد برز يف سرية العلامء األعالم يف العامل الشيعي إهتاممهم بزيارة األئمة املعصومني عليهم

السالم.

هذا البحث وضمن بيانه ملوقع الزيارة يف الثقافة الش�يعية وذكر أنواع الزيارة وآثارها وبركاهتا

وذكر شواهد من الروايات وسرية العلامء العملية يؤكد علی كون الزيارة إحدی طرق إحياء مكتب

أهل البيت عليهم السالم.

الكلامت املفتاحية :الزيارة ،الرس�ول ص ّلی اهلل عليه وآله ،األئمة املعصومون عليهم السلام،

التشيع ،البدعة.
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القدوة الرتبوية يف الزيارة
اخلالصة

جواد محدثي

كان األئمة عليهم السلام ومازالوا القدوة الرتبوية الس�امية يف الدين اإلسلامي وزيارهتم يف

احلقيقة هي إقامة عالقة معنوية مع هؤالء القدوة والتي هلا القدرة علی التأثري العميق علی الزائر.

فالزائر عندما حيرض يف حرم من هم بنظره أفضل عباد اهلل ونموذج اإليامن والتقوی ومن يتجس�م
اإلنس�ان الكامل فيهم يس�عی لرفع نواقصه وتقليل املس�افة بينه وبينهم بمقارنة نفسه هبم فيخطو

بذلك خطوة يف مسري الكامل.

س�بك احلياة اهلادفة واملوت العزيز لألئمة املعصومني عليهم السلام هو أفضل قدوة لزائري

مراقدهم كام أن الزيارات الواردة هلم مليئة بالنقاط الرتبوية وبيان فضائلهم األخالقية.

و يكمل البعد الرتبوي للزيارة بحصول الثورة الروحية والتوبة للزائر حيث أن الفضاء املعنوي

للمراقد هييء الزائر للتوسل باألئمة وطلب الشفاعة منهم مما يوجب غفران الذنوب.

يدرس هذا البحث القدوة الرتبوية املوجودة يف زيارة األئمة املعصومني عليهم السلام وبيان

األبعاد املختلفة هلا مع ذكر شواهد من الزيارات.

الكلامت املفتاحية :الزيارة ،الزائر ،القدوة الرتبوية ،األئمة املعصومون عليهم السالم ،التوبة.
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شواهد وأسناد زيارة األربعني
اخلالصة

حممد رضا اجلواهري

زيارة األربعني هي أعظم جتمع إنس�اين يف العامل كام ُت َعدّ أكرب الش�عائر املذهبية الش�يعية والتي

تلعب دور ًا كبري ًا يف عرض قدرة الش�يعة وإتس�اع أهداف اإلسلام الش�يعي بني األمم لذا يس�عی
أعداء الشيعة من خمتلف املجموعات واملكاتب الدينية والسياسية عن طريق بث الشبهات والرتديد

وإدعاء كون هذه الشعائر العبادية  -السياسية للشيعة بدعة لتضعيف عقيدة الشيعة.

لذا عن طريق تقديم الش�واهد واألس�ناد العلمية والتارخيية الدقيقة واملحكمة واملعتربة حول

أصال�ة وحقانية هذه الش�عرية املعنوية وفض�ح أكاذيب وخداع أعداء الش�يعة وأهل البيت عليهم

السلام يمكن إجياد األرضية املناس�بة إلقامة هذه الش�عرية والتجمع العظيم ملحبي سيد الشهداء

عليه السالم بعظمة أكرب.

هذا البحث كتب بالطريقة التوصيفية  -التحليلية وسعی لبيان بعض الشواهد واألسناد الروائية

والتارخيية باإلضافة إلی سرية املعصومني عليهم السالم ليستطيع حمبوا اإلمام احلسني وأهل البيت
عليهم السالم اإلستفادة منه يف اإلجابة علی الشبهات التي يبثها ذووا الفكر املنحرف ومن يتواطؤ

معهم.

كما أن هذا البحث ويف ضمن بيانه للش�واهد التارخيية والروائية تعرض لذكر الس�ند الروائي

لزيارة األربعني وبعض متنها ثم تطرق لدور جابر بن عبد اهلل األنصاري يف أول زيارة أربعينية ويف
اخلتام عرض نتائج البحث للقارئ العزيز.

الكلامت املفتاحية :اإلمام احلسني عليه السالم ،زيارة األربعني ،الشبهات ،األسناد ،الشواهد.
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بحث حول عبارة « لعن اهلل بني أمية قاطبة» يف زيارة عاشوراء
اخلالصة

عبد الكريم جوهر زاده

أحد املوارد التي بعثت الوهابيون علی الرتكيز علی الشيعة حتی وصل األمر ملرحلة تكفريهم

هي مس�ألة لعن أعداء أهل البيت عليهم السلام .هذا وقد ورد اللعن ومشتقاته يف القرآن الكريم
والروايات عن النبي األكرم واألئمة املعصومني عليهم السالم .وأهم آية يف هذا الصدد هي اآلية

 60من سورة اإلرساء التي تشري إلی الشجرة امللعونة والتي اتفق كثري من روايات الشيعة والسنة
علی أن املراد من الشجرة امللعونة هم بنو أمية وأتباعهم من الظاملني .كام أنه توجد موارد عديدة يف

سرية النبي األكرم صلی اهلل عليه وآله علی لعن أعداء اإلسالم واملنافقني .واللعن إن كان من قبل
اهلل تعالی يكون بمعنی العقوبة يف اآلخرة والطرد من الرمحة والتوفيق يف الدنيا وإذا كان من اإلنسان

كان بمعنی الدعاء علی الطرف املقابل وطلب خرسان أو رضر َ
اآلخر.

بدأ هذا البحث ببيان املعنی اللغوي واإلصطالحي لـ«اللعن» ثم أشار إلی فلسفة اللعن وعدد

بعض ًا منها ثم بني املراد من عبارة «لعن اهلل بني أمية قاطبة» يف زيارة عاش�وراء واس�تدل علی لعن
جمموعة من بني أمية من روايات العامة واخلاصة.

الكلامت املفتاحية :أهل البيت عليهم السالم ،اللعن ،بني أمية ،الشجرة امللعونة ،الوهابيون.
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أهنار كربالء يف املصادر التارخيية
اخلالصة

سيد عبد احلسن كليددار

حت�وي العراق ومن قديم الزم�ان أهنار ًا كبرية وصغرية ذات أمهية بالغ�ة؛ ألن أكثر احلضارات

الكبرية قد تشكلت علی ضفاف هذه األهنار وكذلك ضمت هذه املناطق أهم املجريات التارخيية

بعد اإلسالم .وقد ذكر مؤرخوا العرص اإلسالمي يف كتبهم احلوادث واملجريات التي وقعت علی

عمرت األرايض املطلة علی هذه األهنار ودور هذه األهنار
ضف�اف هذه األهنار واحلكومات الت�ي ّ
يف إزدهار الزراعة والتجارة يف املدن القريبة من األهنار.

أهم األهنار املوجودة يف مدينة كربالء هي هنر (النهرين) الذي حار بعض ماءه حول مرقد سيد

الش�هداء عليه السالم .وهنر (نينوی) املتفرع من الفرات .وهنر (العلقمة) والذي رمم جمراه غازان

املغويل فعرف بنهر (الغازاين) وهنر (السليامين) علی اسم السلطان سليامن قانوين ويسمی أيض ًا (هنر

احلسيني) علی اسم وايل بغداد «حسنی باشا» الذي أعاد ترميم جمراه.

هذا البحث وضمن بيانه هلذه األهنار األربعة اجلارية يف أطراف كربالء أشارأيض ًا إيل تاريخ هذه

األهنار وعلة تسميتها واملجريات التي حصلت أطراف هذه األهنار.

الكلامت املفتاحية :كربالء ،النهرين ،هنر نينوی ،هنر الغازاين ،هنر السليامين ،هنر احلسيني.
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العالمة رشف الدين رائد ًا يف التقريب
اخلالصة

عبد الرحيم أباذري

آي�ة اهلل الس�يد حسين رشف الدين ه�و أحد علامء الش�يعة األعلام ومن أبرز الش�خصيات

املعارصة التي كان هلا دور ًا قي ًام يف التقريب بني املذاهب اإلسلامية علی مستوي العامل اإلسالمي.
نال هذا املرجع الكبري درجة اإلجتهاد من علامء حوزة النجف .وقد بنی عدة مساجد وحسينيات

ومدارس وكذلك أس�س (نادي اإلمام الصادق عليه السلام) للشباب يف النجف األرشف .ومن
أه�م اآلثار العلمية له كتاب املراجعات ،والفصول املهمة والذي كتب يف النجف األرشف هبدف

إجياد الوحدة بني الشيعة والسنة .ويری العالمة رشف الدين يف آثاره وضمن رشحه وتوضيحه ملا

جيب وما ال جيب يف التقريب بني املذاهب اإلسلامية أن الزم حاكمية املس�تضعفني علی األرض
وتعلي�م وتربية اجلهال هو اإلحتاد والوحدة؛ اإلحتاد الناش�ئ عن املحادثات الس�لمية علی حمورية

أهل البيت عليهم السلام .العالمة رشف الدين اس�تطاع يف حمادثاته وطريقة مناظراته اخلاصة أن
هيزم الطرف املقابل ويؤثر عليه.

ه�ذا البحث هيدف إل�ی التعريف بالعالمة رشف الدين واإلش�ارة إل�ی دوره يف التقريب بني

املذاهب اإلسلامية ثم احلديث عن أس�فاره الت�ي كانت هبذا الصدد ،وحض�وره يف دروس علامء
األزهر ،وكذلك إجازته يف الرواية عن علامء السنة وأخري ًا بعض عقائده يف مسألة التقريب.
الكلامت املفتاحية :العالمة رشف الدين ،التقريب ،النجف ،األزهر ،الشيعة ،السنة.
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موقع الزيارة يف األدب الفاريس
اخلالصة

ميثم حمتاجي ،مرتيض إنفرادي

الف�ن هو اللغة الس�هلة وم�رآة الثقافة والتمدن يف املجتمعات اإلنس�انية ف�كالم وعمل الفنان

يؤثر بشكل كبري علی تفكري وسبك حياة الناس .وكذلك فإن الفنانون املسلمون عرفوا اهلل تعالی
واإلنس�ان والعامل عن طريق القرآن الكريم وأحاديث الرس�ول صلی اهلل عليه وآله وسلم واألئمة

عليهم السالم وحتت تأثري هذه املصادر الثمينة صاغوا أفكارهم يف قوالب فنية.

حيتل األدب موقع ًا خاص ًا بني بقية الفنون ألنه مستوحي من لغة الناس ويستطيع أن حيتل مرتبة

املؤثر األول علی خماطبيه .فمع ظهور اإلسالم كان لألدب والشعر الدور البارز بني باقي الفنون يف
إتساع وتقدم أهداف الدين اإلسالمي .وكذلك يف األدب الفاريس كان األديب السنائي الغزنوي

رائد األدب الديني واألخالقي.

زيارة األئمة عليهم السالم هي نوع توسل وإظهارحمبة هلم والتي تفتح لنا طريق الوصول إلی

جتسد الفن اإلسالمي
اهلل وتضع اإلنس�ان يف طريق املعرفة؛ لذا كانت املساجد واملزارات دائ ًام حمل ُّ

خاصة الشعر واألدب.

ي�درس ه�ذا البحث موقعية الزيارة يف الش�عر واألدب الفاريس ويشير إلی املفاهيم الس�امية

كمفاهيم األخالق اإلسالمية يف البناء اإلسالمي ،الذهاب للزيارة أو متني الذهاب للزيارة ،الزيارة

ّ
وحث الزائرين علی الزيارة.
بعشق

الكلامت املفتاحية :الزيارة ،األدب الفاريس ،الشعر ،املزارات ،املسجد.
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اخلالصة

نقد كتاب بعد مخسني عام ًا لألستاذ السيد جعفر شهيدي

قيام اإلمام احلسين عليه السالم يف عاشوراء سنة  61للهجرة بعد مخسني عام ًا من رحلة جده

الرس�ول األعظم صلی اهلل عليه وآله هو أحد أهم أحداث التاريخ اإلسالمي والتي شكلت نقطة
عطف يف تاريخ التش�يع والتي كان هلا األثر األكرب يف مجيع الثورات ِ
واحلراكات الطالبة للحرية يف
اإلسالم بل يف العامل كله .كُت َبت إلی اآلن العديد من الكتب واملقاالت حول واقعة عاشوراء و ُبحث
هذا احلدث املهم من زوايا خمتلفة .وأحد هذه اآلثار هو كتاب (بعد مخسني عام ًا) وهو أثر قيم للعامل
الدكتور السيد جعفر شهيدي والذي درس فيه بحيادية علل وقوع هذه احلادثة التارخيية واعتربها

نتيجة عدة عوامل منها :األخالق البدوية للعرب ،النفاق بني املسلمني ،تغري ثقافة املجتمع وقيمه

ورواج الطبقية يف املجتمع املسلم يف ذلك احلني.

هيدف هذا البحث وضمن بيان خالصة هلذا الكتاب القيم ونقاط قوته إيل نقده يف أربعة حماور

مل يأخذه�ا الكاتب بعني اإلعتبار يف كتابه وهي :الس�قيفة ،أخطاء اخللفاء الثالثة الفاحش�ة ،تزوير

شوری اخلليفة عمر وعدم اإللتفات إلی األبعاد الغري تارخيية لواقعة كربالء.

الكلامت املفتاحية :بعد مخسني عام ًا ،اإلمام احلسني عليه السالم ،عاشوراء ،كربالء ،علة واقعة

كربالء.
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A Critique On The Book “After Fifty Years “By Seyyed
Ja’far Shahidi
Abstract
One of the most important events in the history of Islam and somehow
the turning point in the history of Shi’ism that has had a great effect on
all the uprisings and liberation movements in Islam and even around
the world is the bloody uprising of Imam Hussein (AS) in Ashura in
the year 61 AH, just fifty years after the death of his grandfather, the
Prophet of Islam (pbuh). So far, numerous books and articles have
been written about Ashura event and from various perspectives, this
important event has been discussed. One of these works, “after fifty
years”, is the precious book of the knowledgable scholar, Mr. Dr.
Seyyed Jafar Shahidi, in which he investigates the causes behind the
formation of this historic event, and regards it to stem from factors
such as primitive temperament of Arabs, discord among Muslims,
changing of social values and prevalence of nobility in the Muslim
community at that time.
Present paper, along with explaining the values of this valuable work
and providing a summary of it, deals with critiquing this book in
four areas of ignoring Saqifah, ignoring big mistakes of the Three
Caliphates, ignoring the falsification of Omar council and neglecting
to meta-historical aspects of Karbala event.
Keywords: After Fifty Years, Imam Hussein, Ashura, Karbala, Karbala
Event.
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Pilgrimage Position in Persian Literature
Meysam Mohtaji, Morteza Enferadi

Abstract
Art, is the expressive language and reflects culture and civilization
of human society and artist’s speech and behavior, will have great
influence on the thought and lifestyle of people. Muslim artists too
have known God, man and the world through the Quran and sayings
of the Prophet and the Imams (AS) and under the influence of these
sources, have created their thoughts in the form of artwork.
Since literature is derived from the language of the people, it has a
special place among other arts and can have the greatest impact on
its audience. With the advent of Islam, literature and poetry, more
than ever and more than other arts served the goals of Islam. In
Persian literature too, Sanaii Ghaznavi was the pioneer in ethical
and religious literature.
Visiting the shrines of Imams (AS) is a kind of Tawassol and expressing
compassion to these personages, which is both a path to God and
places man in the path of knowledge; Therefore, mosques and shrines
have always been manifestation of Islamic art, especially poetry and
literature.
In present paper, position of pilgrimage in Persian poetry and literature
are examined and concepts such as Islamic etiquette in Islamic
buildings, going to pilgrimage, lovely pilgrimage and encouraging
pilgrims to perform pilgrimage have been touched upon.
Keywords: Pilgrimage, Persian Literature, Poetry, Shrine, Mosque.
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Allamah Sharafuddin, Leading in Proximity
Abdolrahim Abazari

Abstract
One of the top Shiite scholars and prominent personalities of the
contemporary Muslim world who has an important role in the
Proximity of Islamic Schools, is Ayatollah Sayyid Sharaf al-Din
Hussein. This distinguished cleric went to Najaf and understood
the scholars there and received Ijtihad degree. He founded several
mosques, Hussainiyah, and schools and the center “Nadi al-Imam alSadiq (AS)” to train youths. Shafaruddin’s most important scientific
work, Al-Almuraji’at wal-Fosoul Almuhimmah was written with the
aim of creating unity between Sunnis and Shiites in Najaf. He, in his
works, in addition to explaining the do’s and don’ts for Proximity of
Islamic Schools, has introduced this solidarity as essential to the rule
of the oppressed on Earth and educating the ignorant; an alliance
that forms through healthy dialogue and thanks to a focus on AhlulBayt (AS). Allamah Sharafuddin, in his interviews and debates, by
initiatives his own special elegance, forces the other party to be
influenced and have obeisance.
This article introduces Allamah Sharaffuddin and after touching upon
his role in Proximity of Islamic Schools, speaks of his proximity
travels, attending in Al-Azhar classes, narrative permission from
Sunni Ulama and some of his proximity beliefs.
Keywords: Allamah Sharafuddin, Proximity, Najaf, Al-Azhar, Shiite,
Sunni.
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Karbala Streams in Historical Sources
Syed Abdul Hossein Keliddar

Abstract
In the land of Iraq, the presence of streams and small and large rivers
has been of great importance since past times; because most great
civilizations have formed alongside these streams and rivers and
most important historical events after Islam, have occurred in these
areas as well. Historians of Islamic periods also, on occasions of
the events that occurred along these rivers and governments that
have worked on the development of land surrounding the rivers or
these rivers’ roles in the prosperity of agriculture and trading in the
surrounding cities, they have pointed out in their historical works.
One of the most important rivers of the city of Karbala, is “Nahrain”
which a part of its water goes around Imam Hussein’s shrine. The
other one is, “Nineveh” which is derived from the Euphrates. The
third river, is the river Alqameh which after being restored by the
Mongols, it was named the “Ghazani” river. The fourth river named
after Sultan Suleiman Qanuni is called “Solomon’s River” and since
“Hassan Pasha,” the governor of Baghdad, has rebuilt it, it is called
„Hosseini River” too.
This article, along with enumerating the four rivers that flow around
Karbala, touches upon the history, the name and the events that
occurred on their sidelines.
Keywords: Karbala, Nahrin, Nineveh Creek, Ghazani Creek, Solomon
Creek, Hosseini Creek.
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A Discussion of the Phrase “May Allah Curse Bani
Umayya” in Ashura Pilgrimage
AbdolKarim Jowharzadeh

Abstract
One of the things that made Wahhabis to find faults with Shiites and
even call them Takfiris, was cursing the enemies of Ahlul-Bayt (AS);
while cursing and its derivatives are seen in the Holy Quran and
the narrations related from the Prophet (pbuh) and Infallible Imams
(AS). The most important Quranic verse that refers to a cursed tree,
is verse 60 of Asra Surah which based on the great traditions of Shia
and Sunni, the meaning of “cursed tree” refers to Bani Umayyads
and their oppressive followers. In prophet Muhammad’s sirah (pbuh)
too there are abundant instances of cursing the enemies of Islam and
hypocrites. If this cursing is by God, it means punishment in the
hereafter and being deprived of mercy and grace in this world and
if it is by a human being, it means prayer and cursing requests the
detriment or harm to another person.
This article in the beginning, has explained the literal meaning of the
term “curse” and following that, has pointed out cursing philosophy
and has enumerated the philosophy of it. It then attempts to explain
the term “Allah curse the Umayyads” during Ashura pilgrimage and
based on general and particular traditions, has justified group cursing
of Umayyads.
Keywords: Ahlul-Bayt (AS), Cursing, Bani Umayyad, Cursed Tree,
Wahhabis.
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Documents and Evidence of Arbaeen Pilgrimage
Mohammad Reza Javaheri

Abstract
Arbaeen pilgrimage is the largest gathering of people around the world
and the biggest religious festival of Shiites which has an important
role in demonstrating the power of Shiites and expanding the
objectives of Shiite Islam among the nations; Therefore, enemies of
Shiites from all groups and religious and political schools attempt,
by creating confusion and doubt and calling this political-worshiping
festival as heresy, discourage Shiites from doing it.
Providing documents and accurate, consistent and reliable scientific
evidence in proving the authenticity and legitimacy of this spiritual
festival can not only reveal the deception and tricks of enemies of
Shiites and Ahlul-Bayt (AS), bur also pave the way for holding this
fathering in a more elegant way among the great population of Imam
Hussain’s fans.
This article, by analytical-descriptive method, has tried to provide
documents and evidence from traditions, history and lifestyle of
Imams (AS) so that lovers of Imam Hussain and Ahlul-Bayt can
respond to conspiracies of malevolent enemies.
In this regard, this article not also provides documents and historical and
Hadith evidence, but also mentions narrative documents of Arbaeen
pilgrimage and part of the text, then to Jaber Ibn Abdullah Ansari’s
role in the first Arbaeen pilgrimage and in the end, has provided the
readers with results of present research.
Keywords: Imam Hussein (AS), Arbaeen Pilgrimage, Doubts, Documents,
Evidence.
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Educational Role-Models in Pilgrimage
Javad Mohaddesi

Abstract
Infallible Imams (as) have always been great educational role-models
in Islam and visiting their shrines is a spiritual connection with such
educational role-models which can have a great impact on the visitor.
In fact, during pilgrimage, pilgrims attends the shrine of those who
he regards as the best examples of faith and piety and are the servants
of God and in their stature, the face of a perfect human is manifested
and beside comparing themselves with these holy individuals, they
attempt to resolve their shortcomings and fill the gap with them in
order to take steps on the way to perfection.
The purposeful lifestyle and dignified death of the Infallible Imams
(AS) is the best model for those who go to visit their shrines and
their pilgrimage letters are full of educational tips and moral virtues
of Imams (AS).
The spiritual atmosphere of the shrines is such visitors’ tawassol to the
Imams (AS) and request of intercession from them will result in the
forgiveness of sins. In fact, with pilgrim’s repentance and spiritual
revolution, the educational aspect of pilgrimage is completed.
This article examines the educational models existent in pilgrimages
to the Infallible Imams (AS) and along with enumerating its various
dimensions, gives some excerpts from a few pilgrimage letters as
proof.
Keywords: Pilgrimage, Pilgrim, Educational Model, Infallible Imams
(AS), Repentance.
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Pilgrimage in Islam
Reza Ostadi

Abstract
Pilgrimage to the shrine of the Prophet, the Imams (AS), religious scholars
and even relatives and friends, is of the things that is seen only in Shia
religion; hence many Sunnis, especially the Wahhabis consider it as
heresy. While there are many Hadiths mentioned in the books of Sunni
and Shiite recommending to visit such sites. Pilgrimage is a classroom
indeed and pilgrimage letters from Imams and children of Imams
(AS) are laden with spiritual knowledge and pure teachings that these
honorable individuals were not able to propagate them in their lifetime,
due to restrictions imposed on them by the suppressive governments.
Visiting the graves of relatives and friends too is beneficial for both
pilgrims and for those who are buried in these tombs and it has
spiritual benefit for them.
One way to keep the school of Ahlul-Bayt (AS) alive is to go to visit the
shrines of the Imams and paying attention to the pilgrimage letters of
these personages, that in practical life of eminent Shia scholars in the
world of Shiism, many instances of their dedication to pilgrimage of
the Holy Imams (AS) can be seen.
This article along with explaining the status of pilgrimage in Shiite
culture and enumerating the types of pilgrimage and their effects and
benefits as well as providing traditions ascribed to Imams (AS) and
practical life of religious leaders on pilgrimage, regards it to be one
of the ways of keeping the school of Ahlul Bayt (as) alive.
Keywords: Pilgrimage, the Prophet (AS), Infallible Imams (AS), Shiism,
Heresy.
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