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موقعية كربالء القدسة

سيد ممد رضا السيني الالل

اخلالصة
كربالء كانت وما زالت من املدن املقدس�ة وحمط توجه الش�يعة إال أن هذه القدس�ية تضاعفت 
بعد ش�هادة اإلمام احلس�ن عليه الس�الم وأصحابه يف عاش�وراء س�نة 61 للهجرة. بحيث أصبح 
الشيعة من خمتلف أنحاء العامل يتطلعون إلی كربالء والشهداء املدفونن هبا بنظرة اإلشادة والتقدير؛ 
حتي أهنم يس�جدون علی تربة هذه األرض املقدسة.و قد أصبح حرم اإلمام احلسن عليه السالم 
قبلة العاشقن منذ زار اإلمام السجاد عليه السالم ثم جابر بن عبد اهلل األنصاري تربة سيد الشهداء 
عليه السالم يف كربالء يف العرشين من صفر سنة 61 للهجرة وقد هيأ هذا األمر األرضية املناسبة 

هلجرة أبناء وحمبي أهل البيت عليهم السالم لتلك األرض.
و كان من بن املهاجرين لكربالء جمموعة من العلامء واملحدثن الشيعة والذين كان هلم الدور 

يف نرش معارف أهل البيت عليهم السالم يف هذه املدينة.
هذا البحث يضم معطيات عن أمهية وقدس�ية مدينة كربالء عند الش�يعة كام تطرق لبيان أدلة 
أمهية مدينة كربالء وأول زوارها وكذلك دور اإلمام الس�جاد عليه الس�الم بعد واقعة كربالء ويف 
اخلتام اإلشارة إلی العلامء الشيعة القاطنن بكربالء وخاصة عائلة "آل طعمة" وذكر ثامنية من أبرز 

علامءهم مع ذكر أهم آثارهم.
الكلامت املفتاحية: كربالء، اإلمام احلسن عليه السالم، اإلمام السجاد عليه السالم، آل طعمة.
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موقعية أهل البيت عليهم السالم عند اهلل تعالی من منظر الزيارات

حافظ النجفي

اخلالصة
الرسول األكرم صلياهلل عليه وآله وأهل بيته عليهم السالم هلم موقعية ليس هلا نظري عند الناس 
والت�ي هي نتيجة فضائلهم وم�كارم أخالقهم باإلضافة إلی املوهبة اإلهلي�ة بطور إنحنت رؤوس 

حمبيهم وأتباعهم بل وحتی أعداءهم علی مر التاريخ مقابل مقامهم العايل.
اآلن ويف ع�دم امكاني�ة اإلس�تفادة من حض�ور أهل البيت عليهم الس�الم ف�إن أفضل طريق 
لإلستفادة من كرمهم هو زيارة مراقدهم املنورة وقراءة الزيارات الواردة يف حقهم؛ الزيارات املليئة 
بذكر فضائلهم وأخالقهم. وواضح للجميع أن أهل البيت عليهم السالم هم منتخبون من قبل اهلل 

تعالی علی األرض ولدهيم مقام العصمة وقد إختصهم اهلل تعالی بالسالم يف كتابه الكريم.
و يعت�ر الش�يعة أن أه�ل البيت هم أول�وا األمر وقادة املجتمع اإلس�المي وأن ه�ذا املقام هو 
خمتص باإلنس�ان املعصوم. وأهنم أصحاب رس اهلل ولدهيم مقام الش�فاعة وهم جتيل احلق ومعياره 

وأن اهلدف من زيارهتم هو تذكر ومعرفة احلقيقة.
هذا البحث وضمن تفصيله للمقام الشامخ ألهل البيت عليهم السام عند اهلل تعايل يبن أيضًا 

بعضًا من خصوصياهتم علی ضوء الزيارات.
الكلامت املفتاحية: الرسول صلی اهلل عليه وآله، أهل البيت عليهم السالم، الزيارة، الفضائل، 

املوقعية.
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اليش عل القدام ف الربعي هو تبلور للقيم النسانية والسالمية

روح اهلل الزينل

اخلالصة
أكدت الكثري من روايات الش�يعة والس�نة علی أمهية الزيارة مشيًا علی األقدام كام إعترت أن 
زي�ارة األربع�ن من عالمات املؤمن. وتزيد أمهية امليش علی األقدام يف زيارة األربعن بعد إش�ارة 
املعصومن عليهم الس�الم يف كثري من الروايات إلی القيم اإلنسانية واإلسالمية التي يبلورها هذا 

التجمع الشيعي العظيم.
يمك�ن دراس�ة امليش علی األق�دام يف زيارة األربعن م�ن أبعاد خمتلفة لكن ه�ذا البحث إهتم 
بتحليل البعد اإلنساين واإلسالمي الكامن يف هذه الشعائر املعنوية. وقسم كل من القيم اإلنسانية 
واإلسالمية إلی قسمن فردية وإجتامعية. القيم الفردية كضميمة اإليامن للعمل، الصر والتحمل، 
تقوي�ة اإلرادة، الت�وكل، معرفة النفس، املثابرة، الثقة بالنفس، اإلحس�ان وح�ب اخلري، التواضع، 
تقوي�ة روحي�ة العفو والتس�امح، جهاد النفس وجعل اآلخ�رة هي املحور يف احلي�اة وهذه األمور 
مم�ا أمجع عليه املس�لمون وغريهم يف وجوب تقويته�ا أو إجيادها يف النفس. القي�م اإلجتامعية يراد 
منها جمموع العقائد، اآلراء، األعامل، احلاالت الطبيعية واألوضاع واألمور املطلوبة التي تزيد من 

تعامل الناس يف املجتمع.
هذا البحث يدرس كاًل من القيم اإلنسانية واإلسالمية علی ضوء روايات العامة واخلاصة.
الكلامت املفتاحية: زيارة األربعن، إستحباب الزيارة مشيًا، القيم الفردية، القيم اإلجتامعية.
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مرشوعية زيارة القبور من منظر علمء السنة

صديقة خالقي

اخلالصة
زيارة قبور املوتی هي من األمور املتفق عليها بن علامء الش�يعة والس�نة منذ قديم الزمان وهلا 
ثمرات متعددة منها تذكر املوت ويوم اجلزاء وهتذيب النفس. وقد أش�ار القرآن الكريم إلی ذلك 
يف س�ورة التوبة والكهف والنس�اء واس�تنبط كثري من مفرسي الشيعة والس�نة جواز أو استحباب 
زيارة القبور من هذه  اآليات. كذلك كثري من كتب احلديث عند العامة واخلاصة مملوءة بالروايات 
التي تؤيد صحة جواز واستحباب زيارة القبور. وكذلك سرية الصحابة والتابعن أيضًا تدل علی 
إهتاممه�م بزي�ارة قبور كبار الش�خصيات والش�هداء وباقي املوتی. لكن يف الق�رن األخري ظهرت 
بعض املجموعات املتطرفة إسالميًا من قبيل الوهابية والسلفية بقيادة ابن تيمية حرموا زيارة القبور 
بس�بب عدم صحة فهمهم آليات القرآن وباستنادهم علی بعض الروايات املنسوخة باإلضافة إيل 

هدرهم دم الزائر.
هذا البحث وبتقديم الشواهد القرآنية والروائية وبيان سرية الصحابة والتابعن يف صدد إثبات 
مرشوعية واس�تحباب زيارة قبور املوتی كام  يذكر بعض الروايات التي يس�تند عليها السلفيون يف 

حتريمهم وإثبات نسخها. ويثبت يف اخلتام كون عمل ابن تيمية وأتباعه بدعة.
الكلامت املفتاحية: زيارة القبور، املرشوعية، أهل السنة، القرآن الكريم، الروايات.
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السيدة زينب الكبی  رئيسة إعالم عاشوراء

ممد جواد مسن زاده

اخلالصة
 التاريخ اإلس�المي غني بالثورات املحقة واملطالبة باإلصالح والتي استمدت قيامها من قيام 
اإلمام احلسن عليه السالم يف مقابل حكومة يزيد والذي انتهی بحسب الظاهر بمقتل سيد الشهداء 
عليه السالم وأصحابه وَأرسرْ أهل بيت النبي صلی اهلل عليه وآله. لكن احلقيقة هي انتصار الدم علی 
السيف وفضح يزيد وأتباعه علی مدی التاريخ. وقد كان أهم عامل إيصال رسالة عاشوراء الدامي 
إل�ی اجلي�ل التايل هو العم�ل املتزن لعقيلة بني هاش�م. وهي أول من أقام جملس ع�زاء علی أخيها 
يف عرص عاش�وراء ثم تلته�ا املجالس يف مركز احلكومة األموية وقد كان�ت تبن احلقائق يف مقابل 

حكومة يزيد وتثبت حقانية قيام اإلمام احلسن الدامي يف هذه املجالس.
و يعتر املنر واملسجد يف التاريخ اإلسالمي وسيلة إعالم مؤثرة تلعب دورًا هامًا يف التحوالت 
السياسية واإلجتامعية. ومن هنا فقد استعانت السيدة زينب الكری هبذه الوسيلة التقليدية وكأهنا 
رئيسة إعالم عاشوراء  ومديرة نرش أخبار أهل البيت عليهم السالم حول واقعة كربالء وبيان سعة 

أهداف وأبعاد الواقعة املختلفة.
هذا البحث وباإلش�ارة إلی احلوادث بعد عاشوراء يقدم السيدة زينب عليها السالم علی أهنا 
رئيس�ة إعالم عاش�وراء والتي كان هلا الدور األبرز يف إيصال رسالة عاشوراء الدامي إلی األجيال 

التالية.
الكلامت املفتاحية: زينب الكری، عاشوراء، اإلعالم، رئيسة، رسالة.
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قبيلة بني أسد منشأها، إنتشارها، أعملا وما اشتهرت له.

غالم رضا قل زواره

اخلالصة
 راجت احلياة القبلية يف شبه اجلزيرة العربية منذ قديم الزمان حيث عاش الناس يف قبائل صغرية 
وكبرية. وكان لتشابه األعراف الدور يف إتصال القبائل مع بعضها البعض وحتی التزاوج فيام بينها. 
وبعض األحيان حتصل بعض اخلالفات بن القبائل والتي قد تتبدل ملعركة قصرية أو حرب طويلة 

كاحلرب التي امتدت لسنوات بن قبيلتي األوس واخلزرج يف املدينة.
قبيل�ة بني أس�د هي إح�دی القبائل الكبرية واملؤثرة يف التاريخ اإلس�المي والت�ي كان هلا دور 
بارز يف حتوالت صدر اإلس�الم كام أن اس�م هذه القبيلة وأفرادها كان بارزًا دائاًم يف أحداث صدر 

اإلسالم.
هيتم هذا البحث بتعريف قبيلة بني أس�د كام يش�ري إلی ش�جاعتهم وروح املبارزة لدهيم ويبن 
تاريخ نشأة هذه القبيلة منذ العرص اجلاهيل إلی صدر اإلسالم وبيان حضور بعض أفرادها يف حلف 
الفضول وغزوة بدر، أحد وصفن وعدم بيعة بعض أفرادها للخليفة األول كام يش�ري إلی دورهم 
يف واقعة كربالء ودفن شهداءها خاصة ويف اخلتام يذكر العوائل املرتبطة ببني أسد وبعض األفراد 

سيئي السمعة.
الكلامت املفتاحية: بني أسد، تاريخ اإلسالم، عاشوراء، السعودية.
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التأمالت البتكرة لدمع السجوم )الوقائع التعلقة بشهادة سيد الشهداء عليه السالم(

ممد عل أردستاين

اخلالصة
واقعة كربالء والقيام الدامي لس�يد الشهداء عليه السالم هو أحد أهم جمريات تاريخ اإلسالم 
خاص�ة التاريخ الش�يعي احلاف�ل باألحداث وأكثره�ا تأثريًا  والت�ي حتتل أمهية كبرية عند الش�يعة 
م�ن جنب�ة تارخيية وكذلك من جنبة عقائدية وثقافية؛ بحيث إختص قس�م كبري من األدب املقروء 
واملكتوب الشيعي هبا بل حتی شعراء وكتاب السنة وغري املسلمن املعتدلن من خمتلف أنحاء العامل 

كتبوا فيها.
أح�د كب�ار وعلامء الش�يعة الذين كتبوا عن واقع�ة كربالء هو املحدث املعروف احلاج الش�يخ 
عب�اس القمي يف كتابه القي�م )َنَفس املهموم( واحلاوي علی رواي�ات صحيحة ومعطيات تارخيية  
مأخوذة من كتب التاريخ الش�يعي والس�ني.و ق�د ترجم هذا الكتاب إلی اللغة الفارس�ية احلكيم 
املشهور أبو احلسن الشعراين وأطلق عليه اسم دمع السجوم ومل يكتِف الشعراين برتمجة الكتاب بل 
إنه أجری بحوثًا وتأمالت إبتكارية خمتلفة يف اللغة، التاريخ، العقيدة، الدراية والرجال والرتاجم.

هذا البحث وضمن تعريفه للكتاب املذكور يعرض البحوث والتأمالت املبتكرة للشعراين يف 
املسائل املتعلقة بشهادة سيد الشهداء عليه السالم.

الكلامت املفتاحية: س�يد الشهداء عليه السالم، نفس املهموم، دمع السجوم، املحدث القمي، 
العالمة الشعراين.
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Innovative Reflections of Dam’ Al-Sujum (events related to the 

martyrdom of Hussein)

 Mohammad Ali Ardestani

Abstract
  Karbala event and Imam Hussein’s bloody uprising is one of the most 

important and influential events in Islamic history, especially the 
turbulent history of Shiism, which is of great importance to Shiites 
both historically and in terms of beliefs and culture; In a way that it 
has devoted a large part of Shiite oral and written literature to itself 
and even Sunni and Shiite poets and writers as well as liberal non-
Muslims from around the world have written in this regard. 

  One of the Shiite figures and scholars who have written about the bloody 
uprising of Imam Hussein (AS) and the great event of Karbala, is the 
famous researcher and scholar and scientist, Sheikh Abbas Qomi and 
his work “Nafas Al-Mahmum” is of the valuable works in this regard 
and includes correct traditions related from historical books of Shiites 
and Sunnis. This valuable book was translated by the famous sage, 
Abol Hasan Sha'rani and he gave the name “Dam’ Al-Sujum” to it. 
Sha’rani, beside translating the book, has done studies and various 
innovative literal, historical, religious, ideological, dignitaries and 
biographies and translations. 

  This paper has represented, along with introducing the book mentioned, 
Allama Sha’rani’s innovative research and reflections on issues 
related to the martyrdom of Imam Hussein.

Keywords: Imam Hussein, Nafas Al-Mafhum, Dam’ Al-Sujum, 
Mohaddeth Qomi, Allama Sha'rani.
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Bani Asad Tribe: Advent, Expansion, Records and Famous 

Figures

Gholamreza Goli Zavvareh

Abstract
Traditionally, tribal way of living has been prevalent in the Arabian 

Peninsula and the people of this land have lived in small and large 
tribes. Common customs have led to the creation of friendship bonds 
and even marriages between different tribes. Sometimes, there were 
clashes between different tribes that would turn into short battles 
or long-term wars between the clans involved; years-long wars 
between two tribes of Aws and Khazraj in Medina were instances of 
such battles.

One of the great and influential tribes in Islam’s history is Bani Asad 
which has had a leading role in early Islam developments, and we 
see its name and its people’s names in early Islamic events.

This article introduces Bani Asad tribe and after pointing out to their 
spirit of chivalry and bravery, presents the history of this tribe of 
from age of ignorance to early Islam. Then the presence of some 
members of this tribe in Hilf al-Fudul Alliance and the battles of 
Badr, Uhud and Siffin and their refusal to swear allegiance to the 
first caliph. In what follows, point out to their role in Ashura event, 
especially the funeral of Karbala martyrs. And finally, the families 
affiliated with Bani Asad tribe and some notorious individuals from 
this tribe are named.

Keywords: Bani Asad, Tribe, Islamic History, Ashura, Saudi Arabia
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Editor-in-Chief of Ashura Medium, Zeinab Kobra(S.A) 

Mohammad Javad Mohsenzadeh

Abstract
Islamic history is full of popular and liberation uprisings. At the top of 

these reform and rights movements, is the uprising of Imam Hussein 
(AS) against the rule of Yazid that apparently led to the killing of 
Imam Hussein and his followers and captivity of the family of the 
Prophet; But in fact, it was blood that defeated the sword and Yazid 
and Yazidis were always ashamed throughout history. The most 
important factor in getting the red message of Ashura to the next 
generations, was the mature behavior of the Aqilatu Bani Hashim. 
It was he who held the first mourning for his brother and even held 
mourning sessions in the center of Umayyad dynasty, and in these 
mourning sessions, attempted to illuminate people against Yazid’s 
government and prove the rightfulness of Imam Hussain’s bloody 
uprising.

  In the history of Islam, the mosque and pulpit have always played a 
role in the political and social developments like popular forms of 
media. Zainab Kobra too benefitted from this traditional medium 
and like an editor-in-chief to the medium of Ashura, managed the 
notifications of Ahlul-Bayt from this bloody uprising and started to 
expand the cause its various dimensions. 

This paper, by referring to the events in the aftermath of Ashura, 
introduces Zeinab Kobra 3 as the editor-in-chief of Ashura Medium 
who had the most significant role in getting Ashura’s red message to 
next generations.

Keywords: Zeinab Kobra(S.A), Ashura, Media, Editor-In-Chief, Message,
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Legitimacy of Visiting the Graves from the Perspective of Sunni 

scholars

Siddigheh Khaleghi

Abstract
Visiting the graves of the dead, has long been agreed by Shia and Sunni 

scholars and has benefits such as being a reminder of death and the 
Day of Judgment and self-purification. The Quran too has mentioned 
it in Surahs of Tawbah, Kahf and Nisa and numerous Shiite and Sunni 
commentators have interpreted the permission or recommendation to 
visit the shrines. Also general and specialized Hadith books are full 
of traditions that endorse this permission and recommendation. Sire 
of companions and followers also shows their interest in visiting the 
graves of prominent figures, the martyrs and other deceased ones. 
In the past century, however, some radical Islamic groups including 
Wahhabis and Salafists led by Ibn Taimiyah, by misinterpreting 
Qur’an verses and referring to antiquated traditions, have regarded 
the visiting graves of the deceased as Haraam and even consider the 
visitor as mahdur al-dam. 

This paper, by presenting Quranic verses and Nabawi traditions and 
explaining the lives of his Companions and followers, attempts 
to prove the legitimacy and Istihbab of Visiting the graves of the 
deceased and in this respect, presents some of the traditions cited 
by Salafists and considers them obsolete. Ultimately, it regards the 
behavior of Ibn Taimiyah and his followers as heresy.

Keywords: Visiting Graves, Legitimacy, Sunni Islam, Quran, Hadiths.
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Arbaeen Marching, the Crystallization of Human and Islamic 

Values

Ruhollah Zeinali

Abstract
In many Sunni and Shiite traditions, pilgrimage on foot has been greatly 

emphasized, and Arbaeen pilgrimage has been known among the 
signs of a believer. The importance of going on Arbaeen pilgrimage 
by foot is emphasized when, in numerous traditions of the Infallible 
Imams, the human and Islamic values manifested in this great Shiite 
convention are noted.

Arbaeen march can be explored from various aspects. This article 
explores the human and spiritual aspects inherent in this event. 
Each of Islamic and human values   are divided into two categories: 
individual and social. Personal values   include: consistency of faith 
and deeds, patience and tolerance, strengthening the will, trust, self-
knowledge, strengthening perseverance, self-confidence, kindness 
and benevolence, increasing humility, strengthening the spirit of 
forgiveness, hereafter-centeredness and self-Jihad that Muslims 
and non-Muslims agree on the need to strengthen or create them. 
Social values also   include those beliefs, attitudes, behaviors, norms, 
situations, affairs and desired circumstances that lead to an increase 
in constructive interactions between people in the community. 

This article examines each of these Islamic and human values   in the 
light of general and particular traditions.

Keywords: Arbaeen pilgrimage, Istihbab of pilgrimage on foot, personal 
values, social values.
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Position of Ahlul-Bayt (AS) Before God, From the Perspective 

of Pilgrimage Letters
 Hafiz Najafi

Abstract
Prophet Muhammad (pbuh) and his Ahlul-Bayt (AS) have a unique 

position among humans which in addition to a Godly gift, it is the 
result of ethical virtues and and adequacy of these honorable figures; 
so that, throughout Islamic history, their followers and even their 
enemies and opponents have always been fascinated with their glory 
and high status. 

Now that the possibility of benefiting from the valuable presence of 
Ahlul-Bayt (AS), the best way of benefiting from their virtues and 
benefactions is by visiting their illuminated shrines and reading their 
pilgrimage litters; pilgrimage letters that are laden with virtues and 
miracles of Ahlul-Bayt (AS). It is clear that the Ahl al-Bayt (AS) 
are infallible and God’s electives on earth and enjoy the station of 
chastity and God in the Quran, has greeted them alone. 

  Shiites regard Ahl al-Bayt (AS) as authority (Ulul-Amr) and leaders 
of Muslim community and consider this status to be only befitting 
an infallible human being. These owners of the Godly mysteries 
enjoy intercession status before God and are manifestations and a 
criterion of truth that paying visit to their shrines is to remember and 
recognize this truth. 

This paper, along with outlining the prominent position of Ahlul-
Bayt (AS) before God, expresses some of their attributes from the 
perspective of pilgrimage letters.

Keywords: The Prophet (AS), Ahlul-Bayt (AS), pilgrimage letters, virtues, 
status 
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Position of the Sacred City of Karbala

 S. Mohammad Reza Hosseini Jalali

Abstract
Karbala has constantly been regarded as one of the holy cities and been 

special for Shiites; but the martyrdom of Imam Hussein (AS) and his 
companions in Ashura in the year 61 AH, has manifolded the sanctity 
and importance of the city; so that since then, Shiites from all over 
the world have regarded the city of Karbala and the martyrs buried 
there with praise and worship and have even prostrated themselves 
on the soil of this holy land. From the 20th of Safar in 61 AH when 
Imam Sajjad (AS) and after him, Jabir ibn Abdullah Ansari went to 
visit Imam Hussein’s tomb in Karbala, this holy shrine became a 
Qibla for devotees of Ahl al-Bayt (AS) and this paved the way for 
the migration of children and lovers of Ahl al-Bayt (AS) family.

Among the immigrants to Karbala was a group of Shiite scholars who 
spread the teachings of Ahlul-Bayt (AS) in this city.

This article contains material on the importance and sanctity of the city 
of Karbala among Shiites and addresses topics such as reasons for 
the importance of Karbala and its earliest pilgrims and the role of 
Imam Sajjad (AS) after the Ashura event, and in the end, has noted 
the Shiite scholars city in Karbala, especially family, “Al Tomeh” 
and along with introducing eight of them, has named some of their 
works too.

Keywords: Karbala, Imam Hussein (AS), Imam Sajjad (AS), Aal Tomeh.
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