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البحث عن التعاليم الكلمية ف كلمت زيارة الربعني لإلمام السني7

جواد جعفري1    
اللصة

زيارة المام احلســني7 يوم الربعني والتي عدها المام احلسن العسكري7من علمات 
الشــيعة وصلت لنا ف كتب معتربة وبســند معترب عن المام الصادق7. دراسة مقاطع من هذه 
الزيارة بنظرة كلمية مكننا من تقسيم الواضيع العقدية فيها إىل ثلثة حماور: الحور الول: علمات 
المام وتشمل كونه من ســللة الئمة، طاهر الولد، وارث النبياء، يمتلك العصمة والفضلية 
والعلم واليامن والشجاعة. الحور الثاين: دور المام ويشمل هداية الناس وحفظ الدين الهلي. 
الحور الثالث: وظيفة الناس ف مقابل المام وتشــمل التويل والتــربي، العتقاد بحتمية الوعد 
الهلي ف نرصة المام، وكذلك العتقاد بغيبة ورجعة الئمة. وبمزيد من البحث يمكن التوصل 

لفاهيم أكثر والذي نأمل ف إستكامله.
الكلمت الفتاحيه: زيارة الربعني، علمة المامة، دور االمام، واجبات المة جتاه المام.

1. عضو قسم الكالم والمعارف في معهد الحج والزيارة.
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فلسفة قيام المام السني7 ف زيارة الربعني

غالم رضا رضائي1 
اللصة

تكلم الختصون كثريًا عن فلسفة قيام سيد الشهداء المام احلسني7 خاصة ف الزمن العارص 
وعددوا أهدافًا كثرية هلا. غري أن بعض هذه الهداف كان إستنباطًا شخصيًا من الختصني وبعضها 

هو مفهوم ما قاله الئمة العصومون: وبعضها اآلخر هو رصيح ما قالوه:.
ح ف قســم منهــا وبعبارة خمترصة لكنها عميقة  زيارة الربعني هي من مجلة المور التي رُصِ
باهلدف الصيل والفلســفة الساسية لقيام المام احلســني7؛ حيث ذكر المام الصادق7 ف 
زيارة المام احلسني الاصة أن اهلدف السايس من قيامه القدس كان هو إنقاذ البرشية من الهل 
والضلل. قام هذا البحث بدراسة وحتليل هذه العبارة من زيارة الربعني وتوصل للنتائج التالية: 
اهلدف من قيام وشــهادة المام احلســني7 هو قطف ثمر الهداف القدسة الذكورة ف القرآن 
الكريم حتت عنوان خطة الطريق الرسومة لأِلنبياء:؛ النتيجة الطلوبة من قيام المام احلسني7 
ال ف هناية الطاف؛ كان بذل روح أفضل  هي دخول الناس مجيعًا ف دائرة التعقل وجعلهم من الُعقَّ
أناس ف العامل أي المام احلسني7 هو الطريق الوحيد لعلج جهل وضلل الناس ف ذلك العرص 
وكان هلذا البذل الثر الكبري ف حتقيق اهلدف القدس الذكور آنفًا ومما الشك فيه أن أهم سبب هلذا 

التوفيق هو احلب الالص والعشق لذلك الوجود القدس لسيد الشهداء.
الكلمت الفتاحية: فلسفة، أهداف، قيام، المام احلسني7، الزيارة، الربعني. 

1. مشرف قسم األبحاث في معهد الحج والزيارة
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تأثري مسرية الربعني عىل تزكية النفس لدى الزائرين

جمتبى حيدري1  
اللصة

مســرية الربعني احلســيني هو أحد أكرب التجمعات البرشية والتي يقصدها مليني الزائرين 
لإلمام احلسني7 مشيًا من مســافات طويلة ويطؤون خلهلا أيامًا بل حتى أسابيع. تتضمن هذه 
الدراســة الرتكيز عىل أحد جوانب هذه السرية وهو تأثري الزيارة عىل تزكية النفس لدى الزائرين. 
زيــارة الربعني توفر فراغ الذهن من التزاحات مما جيعله متهيئًا  للتأمل ف النفس وقطع التعلقات 
الدنيوية، كام هتيء الفرصة لذكر الل تعاىل وهتيء الرضية للتمرين عىل الصرب ف مقابل الصعوبات 
والتمرين عىل العيش البسيط البعيد عن التكلفات والكامليات والتمرين عىل احلياة بدون معصية 

وغريها من المور التي تعني الفرد عىل تزكية نفسه وبناءها مدى احلياة.
الكلمت الفتاحية: زيارة الربعني، اليش ف الربعني، أربعني المام احلسني7، بناء النفس، 

تزكية النفس.

1. عضو قسم األخالق واألسرار في معهد الحج والزيارة.
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إعادة البحث ف الكم الفقهي لزيارة الئمة والولياء الليني والماكن القدسة سريًا عىل القدام

مهدي ساجدي1 
اللصة

يدرس البحث احلارض الدلة التي ُأسُتنبِط منها حكم استحباب اليش لزيارة الئمة العصومني 
والولياء والماكن القدسة. وكانت نتيجة هذا البحث الذي تم عىل الطريقة السنادية والكتبية ف 
دراسة بعض الروايات اُلَبيِّنَة لفضيلة زيارة أمري الؤمنني وأيب عبد الل والتي ورد فيها تعابري كإعطاء 
الثواب لكل قدم ُتَطى للزيارة حيث إســتفاد منها البعض لثبات استحباب اليش لزيارة هذين 
المامني وكذلك ترسية هذا احلكم لســائر العصومني وأوالدهــم والولياء والؤمنني وقبورهم 
بالستعانة بأدلة أخرى. إنه من المكن القول أن هذه الروايات وسائر الروايات اُلَبيِّنة لفضل زيارة 
العصومني ف صدد ترغيب حمبي أهل البيت ف أصل الزيارة ومل يكن الراد منها بيان كيفية الزيارة. 
وال يمكن إستنتاج أي إســتحباب من إطلقها وعمومها. نعم يمكن إثبات أفضلية اليش لزيارة 
العصومــني من بعض النصوص العامة كاآليات الدالة عىل لزوم تعظيم شــعائر الل ولزوم إبراز 
حمبة أهل البيت. وجيدر اللتفات هلذا المــر أن خصوصيات هذين المامني )أمري الؤمنني وأيب 

عبدالل8( ميزهتم باليش بقصد زيارهتم عن اليش لزيارة سائر الئمة العصومني.
الكلمت الفتاحية: الزيارة، اليش، الماكن القدسة، الساجد، أولياء الل.

1. عضو قسم الفقه والحقوق في معهد الحج والزيارة. 
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الربعني وإختصاصه بالمام السني7

حسن تركاشوند1  
اللصة

إن حضور أهل بيت المام احلسني7 ف أربعني شهادته ف كربلء هو حمل إختلف الباحثني. 
لكن من جهة أخرى وردت التوصيات والتأكيدات عىل زيارة المام احلسني7 ف الربعني وقد 
إهتم الشــيعة كثريًا بذلك عىل مدى التأريخ. وكذلــك وقع اللف ف هل أن زيارة الربعني هي 
من خمتصات ســيد الشهداء أو أهنا عامة لســائر أهل البيت وغريهم من الناس أيضًا. من المكن 
القول أن إقامة هذه الراســم بعنوان مستحب رشعي هو خمتص بالمام احلسني7 فقط وهو أمر 
جائز ومباح للبقية. ويمكن عّد بعض الوجوه لختصاص المام احلســني7 هبذه الزيارة منها: 
قول وفعل وتقرير العصوم بخصوص هذه الزيارة، التكريم الاص لإلمام احلســني7 وتقدير 
تضحياته ومواقفه الفريدة ف حفظ الســلم الصيل والمور العنوية ف الجتمع، إحياء روحية 
رفض الظلم وطلب العدل ف الفراد وحفظ ظهور هنضة عاشــوراء وعدم صريورهتا أمرًا عاديًا 

ف جنب سائر العزاء.
الكلمت الفتاحية: المام احلسني، الربعني، إختصاص، الزيارة.

1. مدير قسم الکالم والمعارف في معهد الحج والزيارة.
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مسرية الربعني تضامن عالي مع النهضة السينية

حافظ نجفي 
اللصة

قيام المام احلسني7 ف كربلء واستنصاره السلمني لنرصة الدين كان هبدف إصلح أمور 
المة السلمية، إحياء احلق، حماربة الظلم والفساد، الوقوف بوجه التحريفات الدينية وغريها. 
مســرية الربعني والتي ُتطَرح ف السنوات الخرية عىل أهنا أكرب جتمع عىل مستوى العامل بصبغة 
دينية تدل عىل أن الناس تضع قدمها ف هذا الســري هبدف نرصة الدين السلمي وأهنا متمسكة 
بالســري ف خط حتقيق أهداف النهضة احلسينية،  مواجهة أعداء الدين وإظهار هوية مكتب أهل 
البيــت:  ف طلب احلق والصلح. هذا البحث درس بعض جتليات تضامن زوار الربعني مع 

هنج احلسني بن عيل8.
الكلمت الفتاحية: مســرية، الزيــارة، زوار الربعني، أهداف القيام، هنضــة كربلء، المام 

احلسني7.
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نظرة ف مسري سباياأهل البيت:

أحد خامه يار1 
اللصة

 من المور التارخيية التعلقة بمســألة الربعني احلســيني  هو الســري الغراف لقافلة ســبايا 
أهل البيت: من الكوفة إىل الشــام والتي وقع اللف فيها بني الحققني حيث إختار كل منهم 
مســريًا للقافلة من بني ثلثة مسريات وهم السري البارش )من طريق بادية الشام(، والسري الوسط 
)الوازي لنهر الفرات( ومسري السلطاين. استنتنج هذا البحث من خلل الشارة إىل وجود مزارات 
متعددة منسوبة لرأس المام احلسني عليه السلم وشخصيات أهل البيت الخرى عىل طول مسري 
الســلطاين ف القرن السادس اهلجري أن هذا السري ف القرون اهلجرية الوىل كان مشهورًا بعنوان 

السري الحتمل لقافلة سبايا أهل البيت.
الكلمت الفتاحية: الربعني احلسيني، واقعة عاشوراء، المام احلسني7، أهل البيت، مسري 

سبايا أهل البيت، الزارات.

1. عضو قسم التاريخ والسيرة في معهد الحج والزيارة.
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دور الزيارة ف التبية الجتمعية
داوود حسيني1

اللصة
الزيارة هي أحد التعاليم الذهبية الساســية. فقد أكدت الروايات الشيعية عىل زيارة الماكن 
القدســة ومزارات أولياء الل والعصومني. الزيارة هلا دور مهــم ف الرتبية الفردية والجتامعية. 
فالشــخاص الداومون عىل هذا العمل لدهيم ثبات ف أعامهلم بنســبة أعىل من غريهم وكذلك 
القدرة عىل النســجام أكثر مع الترصفات القبولة إجتامعيًا عنــد مواجهة العارضات. أحد أهم 
اآلثار الرتبوية للزيارة إرتقاء الثقافة الجتامعية وتعليم كيفية احلضور ف الامعة وتكوين علقات 

مع اآلخرين. وكذلك نوع الصداقة وحمبة اآلخرين من العنارص الرتبوية للزيارة.   
و من البعاد الرتبويــة الجتامعية الخرى للزيارة  أن الزائر عــن طريق الزيارة يتعرف عىل 
الماكن القدسة والتي تعد من الفاخر الثقافية واحلضارات القديمة وكيفية التأيس. وكذلك يأخذ 
دروســًا من حياة الزور وتكريمه وتعظيمه. بالضافــة إىل تربية روحية العمل الامعي والتحكم 

بالترصفات الجتامعية. 
الكلمت الفتاحية: الزيارة، الرتبية، الرتبية الجتامعية، أماكن الزيارة.  

1. مدير قسم األخالق واألسرار في معهد الحج والزيارة.
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دراسة للضار اليدانية والمكانيات الثقافية ف ثقافة مسرية الربعني
حممد سعيد نجايت1

اللصة
هذا البحث هيتم برتقية وتطوير مراســم الربعني من خلل ثلثــة أمور: الثقافة والعلقات 
العامة، الدارة الســرتاتيجية ســواء للمحتوي وغريه، والدارة التنفيذيــة لألرضار والنقائص 

الثقافية هلذه الراسم من وجهة نظر الكاتب.
عدم اللتفــات لختلف الثقافات بني الشــعب اليراين والعراقي، قلــة اللتفات آلداب 
الزيارة، وجود الرضية الســاعدة لطر نشــوب نزاع أو خلف بني العزين، ضعف نظام تعليم 
اللغة العربية والرتكيزعىل الســري بني كربلء والنجف، ترويــج روحية العجب والرجاء الفرط، 
ندرة وجود مقاطع العزاء الناسبة باللغتني  ووجود بعض مقاطع العزاء غري الناسبة، وجود بعض 
عوامل الغفلة، ندرة وجود الربامج والكادر للتبليغ لألطفال، العزاء الخلوط بالرافات، احلاجة 
لتوجيه نذورات وبركات الواكب، وجود بعض التيــارات النحرفة، رداءة كيفية الطعام الوزع، 
وجود بعض الطعمة الكاملية والواجبات الرسيعة الرضة، رضورة حمو الرتكيز عىل يوم الربعني 
وتنظيم حلت النساء، كثرة الرساف، كثرة جتمع الزبالة وتراكمهام مما يسبب تلوث حميط احلياة. 

هذه المور من مجلة الرضار والنقائص التي درست ضمن القرتحات الثلثة.
الكلمت الفتاحية: زيارة الربعني، المام احلسني، الشيعة، إيران، العراق.

1. عضو قسم التاريخ والسيرة في معهد الحج والزيارة.
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Field - based Pathology and cultural capacities in the ceremony 

of Arbaeen Walking
Mohammad saeid Nejati1

Abstract
This text, for the further development of the Arbaeen ceremony, has 

engaged in the cultural damages and limitations of this ceremony 
from the author’s perspective through three approaches including 
public culture and socialization, strategic and content management, 
and executive and shape management.

Inattention toward cultural differences between the nation of Iran and 
Iraq, carelessness to the pilgrimage customs and the existence of 
requirements, the danger of conflict between mourners, weakness 
of the Arabic language teaching system, focus on the line of Karbala 
and Najaf, Promoting the spirit of pride and excessive hope, lack 
of proper and bilingual sounds and existence of inappropriate 
melodies, the presence of negligence-producing factors, lack of 
program and human resource for encouragement of children, vulgar 
and Superstitious mourning, need of  orient the vows and charities 
of mawkibs, the existence of deviant movements, low quality 
of distributed foods, the existence of some luxurious foods and 
harmful fast foods, the need for decentralization of Arbaeen day and 
organization of women’s caravans, huge wastage, creating of the 
garbage and environmental pollution and producing and stacking of 
garbage are the damages and limitations which have been studied in 
this three approaches.

Keywords: Ziyarat of Arbaeen, Imam Hossien, Shiite, Iran, Iraq

1. A member of the Department of History and Sirah at Hajj and Ziyarat Research 
Center.
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The Role Of Pilgrimage In Social Education
 Davood Hosseini1

Abstract
Pilgrimage is one of the most basic religious teachings. In the Shiite 

traditions, the pilgrimage of holy places and the graves of the Divine 
Guardians and the Infallible is emphasized. Pilgrimage has a major 
role in personal and social education of humans. Individuals who 
maintain this behavior have higher levels of stability and, when in 
the face of conflicts, are more likely to be able to adapt to accepted 
social behaviors. One of the most important educational effects of 
pilgrimage is the promotion of social culture and the teaching of how 
to be in the society and communicating with others. Altruism and 
kindness are other educational elements of pilgrimage.

Through pilgrimage, the pilgrim gets acquainted with holy places, 
cultures and civilizations, and how to model them. He learns from 
their lives, their reverence and their greatness. The cultivation of 
collective spirit and controlling of social behaviors are other aspects 
of social education induced by pilgrimage.

Keywords: Pilgrimage, Education, Social Upbringing, Shrine.

1. Director of the Department of Ethics and Secrets at the Hajj and Pilgrimage 
Research Center.
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The Route of the Ahl al-Bayt Prisoners’ Caravan  
Ahmad Khamehyar1

Abstract
The geographical route of the Ahlul-Bayt prisoners’ caravan from Kufa 

to Shaam is one of the historical issues related to the issue of Hosseini 
Arbaeen, in which there are disagreements among scholars, and each 
of them selected one of the three direct routes (through the desert of 
Sham), the middle (parallel to the Euphrates) and Soltani as the path 
to the prisoners’ caravan. In this article, referring to the existence 
of many shrines attributed to the head of Imam Hussein and other 
individuals of the Ahlul-Bayt, which existed in the sixth century AH 
in the cities located along the Sultani’s path, It is concluded that this 
path has been famous in the early hijri centuries as a possible path to 
the prisoners’ caravan of Ahl al-Bayt.

Key words: Hosseini Arbaeen, Ashura, Imam Hossein, Ahl al-Bayt, 
the route of the prisoners’ caravan of Ahl al-Bayt, Shrines.

1. Member of the History and Sirah department at Hajj and Ziyarah Research center.
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Arbaeen march, global convergence with Hosseini’s movement
Hafez Najafi1

Abstract
Imam Hossein (pbuh), with the aim of reforming the Islamic Ummah, 

reviving rights, fighting oppression and corruption, confronting the 
distortions of religion and etc. launched the Karbala movement and 
asked everyone to help religion. Arbaeen march, which has been 
described globally as a major gathering with religious background 
in recent years, shows that the people, with the goal of helping Islam 
and adhering to the policy of the goals of the Hossein movement and 
to confront the enemies of religion, step on this path and represent 
the right-seeking and peaceful identity of the Ahl al-Bayt school. In 
this paper, some of the convergence effects of Arbaeen pilgrims with 
the school of Hossein bin Ali are investigated.

Key words: March, Pilgrimage, Arbaeen pilgrims, Uprising purposes, 
Karbala movement, Imam Hossein

 

1. Member of the Department of Ethics and Secrets at Hajj and Ziyarat Research 
Center.
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Arbaeen and its dedication to Imam Hussein
Hasan Turkashwand1

Abstract
The presence of Ahl-al-Bayt of Imam Hossein on the 40th day of his 

martyrdom in Karbala is a matter of dispute; but at the same time, the 
pilgrimage of that Imam was ordered and emphasized in Arbaeen, 
and the Shiites, throughout history, have devoted much attention 
to it. Of course, there is a controversy about whether the Arbaeen 
ceremony is unique to Seyyed-al-Shohada, or that it can be held 
for other Ahl-al-Bayt, or other people, which it seems that holding 
it as shar’ei mostahab is only dedicated to Imam Hussein and it is 
also permissible for others. The aspects that can be considered for 
this dedication to Imam Hussein include: The statement, act, and 
verification of the infallible Imam on this pilgrimage, and veneration 
for his unique sacrifices and actions in preserving true Islam and 
spirituality in society, Maintaining the spirit of Confronting 
oppression and injustice in people and maintaining the prominence 
of the Ashura movement and not rendering it along with other 
mourning. 

Key words: Imam Hossein, Arbaeen, Assignment, Pilgrimage.
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Investigation in the jurisprudential order of walking for the 

pilgrimage of the Imams, the saints of God and holy places
Mehdi Sajedi1

Abstract
The present research seeks to investigate the evidences that have been 

inferred from them in the form of a walking order for the pilgrimage 
of the infallible Imams, the saints of God and holy places. The 
results of the documentary and library research indicate that some 
of the narrations that express the virtues of the pilgrimage of Amirul 
Mo’menin and Aba-abdillah include narrations such as awarding 
of rewards for each step and some scholars have sought to derive 
from these narrations the practice of walking for the pilgrimage 
of these two Imams. And with the help of the other evidence, will 
spread it to the pilgrimage of other infallibles, descendants of the 
imams, saints of God, believers and even their graves. But it seems 
that these traditions and other narratives that express the virtues of 
the pilgrimage of innocents seek to encourage the friends of the 
household to the very pilgrimage itself, and the quality of pilgrimage 
is not considered in them, so such istihbab can not be resulted from 
absolute and general context of these narratives. Of course, some 
general texts, such as verses indicating the necessity of reverence 
to divine rituales and the need to express love to household, can be 
used to prove the supremacy of walking for the pilgrimage for the 
innocents. However, it is necessary to note that the special features 
of these two great imams (Amirul Mo’menin and Aba-abdillah), 
privileged walking for them from the pilgrimage of other innocent 
Imams. 

Keywords: Pilgrimage, Walking, Holy places, Mosques, Saints of God.
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Effect of Arbaeen walking on the pligrim’s self-training
Mojtaba Heydari1

Abstract
Arbaeen Walking is one of the largest human gatherings in which the 

millions of pilgrims travel through long paths and walk for days 
and even weeks to do ziyarah of Imam Hossein. One of the aspects 
of this ceremony, which is worth investigating, is its impact on 
pilgrim’s self-training. Arbaeen Walking can help people to prepare 
themselves for self-training and purification of the soul throughout 
their lives through having time for thinking about themselves, 
cutting the attachment to this world, thinking about God, planning 
for practicing to have patience against difficulties, practicing to live 
without luxuries, practicing to live without sin and other items.

Keywords: Ziyarat of Arbaeen, Arbaeen Walking, Arbaeen of Imam 
Hossien, self-training, Purification of the soul.
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The Philosophy of Imam Hussein’s Uprising in the Ziyarat of 

Arbaeen
Gholamreza Rezaei1

Abstract
The scholars have spoken a lot about the philosophy of uprising of 

the master of martyrs Aba ‘Abdillah al-Hussein, especially in 
contemporary times, and have expressed numerous goals for it. 
However, some of these goals are the personal inference of the 
scholars or their perception of the words of the Imams and some of 
them are also explicitly the words of the great ones. 

The Arbaeen’s pilgrimage is one of cases in which has explicitly 
mentioned the main and most fundamental philosophy and purpose 
of Imam Hossein’s uprising. In this special Ziyaratnameh, Imam 
Sadiq stated that the main purpose of the holy uprising of Seyyed al-
Shohada was to save mankind from the ignorance bond and to free 
them from the perplexity of misguidance: This paper, by analyzing 
this part of Arbaeen’s Ziyaratnameh, concludes that: 

- The purpose of the uprising and martyrdom of Imam Hussein is to 
achieve the sacred goals that set forth in the Holy Qur’an as the way 
map of the Prophet and other great divine prophets;

- The desirable result of the uprising of Imam Hussein is the entrance of 
all human beings into the field of reason and, ultimately, making all 
of them wise people;

- Sacrifice of the best human beings of the day, i.e. Imam Hussein, was 
the only way of treating the ignorance illness and misleading people of 
that age, and sacrifice of blood has been very effective in fulfilling the 
sacred purpose and of course, the most important reason for this success 
is the pure love and kindness of the holy being of imam Hossein. 

Keywords: Philosophy, Goals, Uprising, Imam Hussein, Pilgrimage, 
Arbaeen
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Detecting Theological Teachings in the Arbaeen Ziyarat of 

Imam Hossein  
Jawad Jafari1

Abstract
Arbaeen Ziyarat of Imam Hossein, which in the words of Imam Hasan 

Askari, is considered to be of Shia’s signs, has come to us in a credible 
and authentic document from Imam Sadiq. The study of parts of 
this Ziyaratnameh with a theological perspective clarifies that the 
ideological issues raised in this Ziyaratnameh can be expressed in 
three axes: The first axis of the signs of the Imam, including the 
family of Imamate, being legitimate, the owner of the prophets’ 
legatee, and having infallibility and supremacy, and knowledge, 
faith and courage; The second axis is the role of Imam involves 
guiding people and preserving divine religione; the third axis is the 
duty of the people towards the Imam, including Tavalli and Tabarri, 
believing in the certainty of the promise of God for the help of the 
Imam, and also believing in the occultation and return of the Imams. 
However, with further exploration, more concepts can be found that 
hope this way will be continued.

Keywords: Ziyaratname of Arbaeen, sign of Imamat, Role of Imam, 
Duties of people towards Imam
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