
 

 

 

 

 

: احلّج هو حمور املعارف الدينية وجيب =قال اإلمام اخلميني

من خالله البحث عن مضممو  ييايمة اإليمالم ي  يم  

 1جوانب احلياة.

 

اهلل(: وقال قائد الثورة اإليالمية السّيد عيّل اخلامنئي )حفظه 

د مّرًة ُأخرى عىل املمدّونا  والرّرايمة والربما.... ؤكإّّن أ

جيب تدوين كبٍب وكّراياٍ  تبضّمن أجوبمًة واحمحًة عمن 

األيئلة املقّدرة، ففي كّل يوٍم ُيطرح يؤاٌل، وبعض األيئلة 

تبرّرر دائاًم؛ لرمّن بعضم ا ُيطمرح ي موايمي معّينمٍة أو أّ ما 

أ  يبّي بيما  هم ا األيمئلة  ترتبط باألحداث اجلارية. وجيب

أفضل بياٍ  وأ  تبّي تر ب ا أ مل تر مٍة وأ  ُتطبم  بٍمرٍل 

.منايٍب لبرو  بني يدي القّراء، وإ  شاء اهلل توّزع هناك
2
 

                                                           

 . 77، ص11، ج=نيياإلمام اخلم  .1

. ش. املصمادف:  ه12/4/1271احلّج ببمرري    خطا. السّيد القائد  .1

 م( 1/7/1991م   ه1411حمّرم احلرام  12)
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إّ  فريضة احلّج هي من أركا  الدين اإليالمي احلنيف وهلا أبعاٌد وايعٌة من النمواحي العباديمة 

واالقبصادية، وتضّي ي طّياهتا أرسارًا وبواطن يمرن عم  البرّممل  ما بدّقمٍة  والسيايية واالجبامعية

إزالة الرثري من املٍاكل البي تعرتض طريق األُّممة اإليمالمية لبم يمد األرحمية لرقّي ما ويممّوها. 

ز فبوافد  وع املسلمني املليونية من شّبى أصقاع املعمورة ي مؤمتر احلّج العظيي يعمّد فرصمًة لبوماو

اخلالفا  وتوثيق أوارص الوحدة الفررية حتت مظّلة البوحيد، رغي االخبالفا  امل هبيمة والعرقيمة 

 املوجودة بني املسلمني.

وي همم ا اإلطممار فممتّ  البنممّوع والٍمممولية  

والفاعلية واّتساع نطاق تعماليي احلمّج ومفاهيممه، 

، لمم ا  هممي مسممائل بحاجممٍة إم اهممبامٍم بممالٍل وجمماد 

رورة أ  جيبم  املفّررو  والبماحثو  مي الضمتقبض

اإليممالمّيو  المم ين هلممي بمماٌع طويممٌل ي  بلممف 

ر وأ  مالبخّصصا  والعلموم البمي تواكمب العصم

يوّحممدوا ج ممودهي الّ ممات خطممواٍ  وايممعٍة ي 

 ايبرٍاف واق  ه ا الفريضة البي أودع ا اهلل تعام لنا ورف  ايم ا يومًا بعد يوٍم.

مع د احلّج والزيارة إم دراية  ي  جوانب احلّج والزيارة اعمبامدًا عمىل ومن ه ا املنطلق يسعى 

 .آراء ونظريا  أياطني احلوزة واجلامعة ألجل رف  مسبوى ثقافة احلّج والزيارة

لقد تّي تدوين ه ا الرّراية الصغرية رجاء أ  ترو  مرآًة للمساعي البمي ُبم لت ي رحما. نظمام 

وال يياّم املساعي البمي قاممت  ما يثلّيمة الموّف الفقيمه ي شمؤو  احلمّج  اجلم ورية اإليالمية املبارك،

والزيارة، وتلك  دف إلقاء نظرٍة علميٍة وم نيٍة عىل ه ا املوحوع اهلاّم ي حوء نٍماطا  مع مد احلمّج 

 .والزيارة
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رة( يعّد مركزًا حديث البرييس، ولرّن جم ورا تعمود إم عىل الرغي من أّ  )مع د احلّج والزيا 

   ه 1411)املصادف:  .ش  ه 1271تّي ترييسه ي ينة  قد ايي )مركز أبحاث احلّج( كا  حيملمركٍز 

م( بصفبه مركٍز تابٍ  ملمّثلية الوف الفقيه ي شؤو  احلّج والزيارة. وه ا املركمز طموال ممّدة  1991م  

اج اآلثار العلمية قد متّرن من إنواز أكثر من ثامنامئة أثٍر ي  بلمف شمؤو  احلمّج نٍاطاته ي جمال إنب

والزيارة وتقمديم ا بمني يمدي أهمل العلمي واملعرفمة ي 

البالد، فضاًل عن تقديمه املعلوما  البخّصصية الالزمة 

ي جممال  خمدماٍ  قّيممةٍ أدائمه وقيامه بتنواز مٍماري  و

. ش.  ه11/11/1239. وي تمممرري  البحمممث العلممممي

 م( حاز 17/1/1111 . ه1421ربي  الثاّن  6)املصادف: 

 تطويرإجازةٍ ريميٍة من جملس  عىل )مركز أبحاث احلّج(

 والبحموث والبقنيمة البعليي العاف الباب  لوزارة العلموم

ارتقى إم )مع د احلّج والزيارة(، وتلك بعمد يمنواٍ  ف

ه ا املع د للدخول بٍرٍل جاد  ي أمام حلقيقة قد فسح املوال من اجل ود العلمية. وه ا البحّول ي ا

والعمل قدر املسبطاع حسب املعايري والضوابط البي حّددهتا  ،ي البلد ميادين العلي والبحث العلمي

وزارة العلوم والبحوث والبقنية، كام أّنه مّ د األرحمية الالزممة لبنماول قضميبي احلمّج والزيمارة ي 

 و ّصيص  أكثر يّا مىض.رحاٍ. علمي  

لبيا  ترري  النٍاطا  احلثيثة البي قمام  ما مع مد  الضوء بٍرٍل مقبضٍب  ه ا الرّراية تسّلطو

 .احلّج والزيارة
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أّوالً: تطوير البحث العلمي وتوييعه ي جمال املعرفة الصحيحة للحمّج ممن النمواحي العباديمة 

 والسيايية واالجبامعية واالقبصادية والدولية. 

 ثانيًا: مت يد األرحية املنايبة للرقّي بالنٍاطا  البحثية ي جمال احلّج والزيارة. 

ية ي البالد عىل مسمبوى البحمث العلممي  مدف ثالثًا: البعاو  م  املؤّيسا  البعليمية والبحث

 الرقي بواق  النٍاطا  البحثية. 

 رابعًا: تقوية ثقافة السياحة الدينية وُأيس ا الفررية. 

 .خامسًا: تويي  نطاق الدرايا  بني امل اهب اإليالمية وتنميب ا بغية حتقيق الوحدة اإليالمية

 



 أّوالً: دراية مبطّلبا  البحث العلمي وتٍخيص ا. 

 مٍاري  بحثية أيايية، تطبيقية، تنموية، ميدانية.  ثانيًا: إنواز

 ثالثًا: توفري اإلمرانيا  الرضورية البي تبنايب م  النٍاطا  البحثية املبعّلقة. 

  والدوف.  ّصصيٍة عىل املسبويني املحيّل  مرابعًا: إقامة ندواٍ  ومؤمتراٍ  علميٍة 

 ، درايا  عليا، درايا  قصرية األمد.إقامة دوراٍ  تعليميٍة، بحثيةخامسًا: 
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البحقيمق والبحمث  ميمدا يسعى مع د احلّج والزيارة مسبقباًل إم أ  يبحّول إم مركٍز فاعٍل ي 

. ويرمل هم ا املع مد برمّل ثقمٍة بمر  لنٍاطا  املبعّلقة بٍؤو  احلّج والزيارةل فنّيالعلمي والدعي ال

يبحّول إم أهّي املراكز وأكثرها  ّصصًا لبوفري ما حتباجه يّثلية الوف الفقيه ي شؤو  احلمّج والزيمارة 

، وتلمك بفضمل اهلل تعمام وألطافمه،  وما يبطّلبه نظام اجلم ورية اإليالمية من خ ٍة وبحٍث علممي 

ارف احلديثة للرقّي بايبثامر النٍاطا  املنوزة ي ه ين املضمامرين العلوم واملع حياول االعبامد عىلو

 .احليويني

كام يطمح املع د إم أ  يصبح مسبقباًل مركمزًا علميمًا و ّصصميًا ملواج مة البيمارا  البرفرييمة 

وإنباج آثار معبم ة للمدفاع عمن املعبقمدا  

اإليممالمية والبصممّدي لل وممام  البممي 

تٍنّ ا ه ا البيمارا  املنحرفمة والٍمب ا  

البي ترّوج ا. وهيدف أل  يبحّول إم مركمٍز 

لعلمامء واملفّرمرين ي هم ا لرتّدد النخبة ممن ا

املضممامر لاليممبفادة مممن آرائ ممي البخّصصممية 

 ترصيٍح وخدماهتي البحثية. ونظرًا حلصوله عىل 

البقنيمة، وممن وزارة العلموم والبحموث  ريمي  

البحثية اخلمسة البي يبضّمن ا عمن  ميفّعل األقسام العلمية  ي املسبقبل القريب يوف يسعى أل فتّنه 

البدريسية، وبالباف رف  مسبوى املعايري  بصفب ي أعضاء ي اهليئا وفضالء  ات ةٍ طريق ايبقطا. أي

 .ي ه ا املضامر  ّصصيةٍ  وك لك ييسعى إم إعداد طاقاٍ   ،العلمية والبحثية إم أعال درجةٍ 
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 :احلّج والزيارة عبارٌة عاّم ييلاألركا  اهليرلية ملع د 

 املوالس العليا م 

 األقسام العلمية م 

 املرببة م 

 وفيام ييل ن كر م اّم ه ا األركا  الثالثة:

تبضّمن الوثيقة القانونية ملع د احلّج والزيارة مقّرراٍ  حول دوٍر هام  ملولسني، مها )هيئمة ُأمنماء 

م ّمة اّ ات القرارا  اهلاّممة املم كورة وُمنحما املع د( و)جملس البحث العلمي( حيث ُأوكلت إلي ام 

  صالحياٍ  وايعًة.

هيئة ُأمناء املع د تبوّم م ّمة وح  ال امج العاّمة ملع مد احلمّج والزيمارة، وأّمما جملمس البحمث 

 العلمي ف و مرّلٌف بدراية وترييد مٍاري  البحث العلمي واإلرشاف العلمي عىل نٍاطا  املع د.

بحثيٍة مصادٌق علي ما ممن قبمل وزارة العلموم  ميبضّمن مع د احلّج والزيارة مخسة أقساٍم علميٍة 

 والبحوث والبقنية، وهي كام ييل: 

 البرري  والسرية  م1

 األخالق وأرسار احلّج  م1

 الدرايا  االجبامعية للحّج  م2

 الرالم ومعارف احلّج  م4

 الفقه وحقوق احلّج  م5

فمت  ال نمامج املقمّرر هلما  أ  تزاول ه ا األقسام العلمية نٍاطاهتا وفق ما هو  ّطط له، وألجل

 باخلصائص البالية:  يّبصف
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 طرح بحوٍث علميٍة معب ٍة ي  بلف جوانب احلّج والزيارة. م 

 إم مرجٍ  وقطٍب للبحوث العلمية ي موحوعي احلّج والزيارة.  حتّول املع دم 

 ي امل رجانا  واملحافل العلمية ي داخل البالد.  للمع د احلضور الفاعلم 

 البعامل عىل نطاٍق وايٍ  م  املراكز العلمية والبحثية ي البالد. م 

 البعامل الفاعل م  مراكز األبحاث ي العامل اإليالمي ي موحوعي احلّج والزيارة. م 

 ي ي العلوم اإليالمية. ماحلّج ويعة نطاقه عىل املسبوى البخّصص أبعادبيا  م 

ي من أصمحا. البوربمة العلميمة مالبدريس والبحث العلمي البخّصص يئا إعداد أعضاء هلم 

 الوايعة ي معارف احلّج والزيارة، وااليبفادة من كفاءاهتي. 

وتبوّم األقسام امل كورة م ّمة البحث العلمي عىل املسبويني البطبيقي واأليايس ي جماف احلمّج 

ارة حسب مقّررا  وحوابط األبحاث العلمية البي تبطابق م  معايري وزارة العلوم والبحموث والزي

 والبقنية. 

 ن كر تفاصيل أكثر حول ه ا األقسام العلمية:  وفيام ييل

 قسم التأريخ والسرية .1

 :ييلوالسرية فيام  التأريخداف قسم : يمكن بيان أهاألهداف ـأ

وحاجمة  رجمال المدين املمرافقني للمواكمباجمة بالبنايمب مم  ححتليل البرري  اإليمالمي م 

 .الزائرين

 رجمال المدين املمرافقني للمواكمبليه بيا  ترري  الفرق وامل اهب اإليالمية لبلبية ما حيباج إم 

 .وحاجة الزائرين

السيايية ي مّرة املرّرممة واملدينمة املنمّورة والعمراق ويموريا  مالبعريف بالٍخصيا  الدينية م 

 مرص. و

 إجراء بحوث علمية حول املناطق البي يقصدها املسلمو  للزيارة واآلثار اإليالمية.م 

 إنباج مؤّلفا  ترتبط بمنايبا  أيام احلّج والزيارة.م 
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 أهّم املؤّلفات التي نرشها قسم التأريخ والسرية: ـ ب

  ترليف السّيد حمّمد باقر النوفي حول   .1

 ترليف ريول جعفريا    اآلثار  .1

 ترليف السّيدة إرساء دوغا  حّج اإليرانيني. 2

 حوة الوداع ترليف حسني واثقي .4

 قسم األخالق وأرسار احلّج  .2

 األهداف: يمكن بيان أهداف قسم األخالق وأرسار احلّج فيام ييل:ـ  أ

 بيا  األخالق الفردية واالجبامعية وتقويب ا عىل حوء احلّج والزيارة. م 

 بيا  اآلدا. الظاهرية والباطنية للحّج وأيفار الزيارة. م 

 إجياد رؤيٍة عرفانيٍة ويلوكيٍة بالنسبة إم احلّج والزيارة، وتعميق ا. م 

 عنوية. ( ودالالهتام وظرائف ام امل:بيا  أرسار احلّج وزيارة املعصومني)م 

 بيا  البعاليي الرتبوية للحّج والعمرة وزيارة العببا  املقّدية.  م

 من زاويٍة أخالقيٍة ويلوكيٍة. املوحوع )السنوي(بيا   م

 أهّم املؤّلفات التي نرشها قسم األخالق وأرسار احلّج: ـ ب

 ترليف آية اهلل جوادي اآلميل  مخرة احلج .1

 د تقي فعاف ترليف حممّ  األرسار العرفانية للحج .1

 ج ترليف السّيد عيل قا ي عسرر احلآدا. يفر  .2

 برامل ترليف السّيد حمّمد حياء آبادي لل احلج برنامٌج  .4

 ترليف جواد حمّدثي  ثقافة الزيارة .5
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 قسم الكالم واملعارف  .3

 األهداف: يمكن بيان أهداف قسم الكالم واملعارف فيام ييل: أ ـ 

( :)صول العقائدية للٍيعة، وك لك بيا  معارف أهل البيتبيا  البعاليي واملعبقدا  واألُ م 

 بالبنايب م  حاجة الزائرين. 

مواج ة الٍب ا  البي تطرح ا الفرق املعارحمة للبٍمّي  ممن أجمل صميانة الزائمرين معرفيمًا م 

 وعقائديًا. 

 ب ـ أهّم املؤّلفات التي نرشها قسم الكالم واملعارف:

 عقائد الٍيعة ترليف آية اهلل السبحاّن عىل . أحواء1

 . يالمة القرآ  من البحريف ترليف نّوار زادكا 1

 . من ج ابن تيمية ي البوحيد ترليف حييي الدوخي2

 سيد كامل احليدريال. البوحيد عند الٍي  ابن تيمية ترليف 4

 سيد جايي املويويال. البٍّي  والنص ترليف 5

 داهلل احلسيني. األجوبة اهلادية ترليف عب6

 قسم الدراسات االجتامعية للحّج  .4

 األهداف: يمكن بيان أهداف قسم الدراسات االجتامعية للحّج فيام ييل: أـ 

  بيا  البرري  اإليالمي عىل أياس دراياٍ  علميٍة اجبامعيٍة.م 

 بيا  األبعاد السيايية واالجبامعية للحّج والزيارة. م 

 السيايية واالجبامعية احلاكمة ي السعودية والعراق ويوريا. تعريف الزائرين باألجواء م 

 دراية البيارا  السيايية واالجبامعية للوهابية. م 

 علميٍة اجبامعيٍة يياييٍة.  اٍ  درايبيا  الفرر الٍيعي عن طريق م 
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 أهّم املؤّلفات التي نرشها قسم الدراسات االجتامعية للحّج:  ـ ب

 ترليف حمّمد تقي ره       .1

 ترليف السّيد م دي عيل زادا املويوي    .1

 ترليف حمسن حمّمدي     .2

 ترليف السّيد جواد ورعي        .4

يوي اجلبل عاميل، تر ة أمحمد صمادقي ترليف السيّد رشف الدين املو     .5

 أرديباّن 

 الفقه وحقوق احلّج  قسم ـ5

 األهداف: يمكن بيان أهداف قسم الفقه وحقوق احلّج فيام ييل: أ ـ 

 دراية املواحي  الفق ية واحلقوقية بالنسبة لألماكن واملسائل املبعّلقة باحلّج والزيارة. م 

 تٍخيص حماور البحث العلمي وتعيين ا ي املوال احلقوقي ملنايك احلّج والزيارة. م 

اإلرشاف العلمي عىل املنايك والبحموث العلميمة البمي تمّي إنوازهما ي املوماال  الفق يمة م 

 واحلقوقية للحّج والزيارة. 

 البخطيط وال جمة للبحوث الفق ية واحلقوقية للحّج والزيارة. م 

 املؤّلفات التي نرشها قسم الفقه و حقوق احلج:ب ـ أهّم 

 سيد حممد عيل الفقي يال. طريقة جديدة للبعبري عن األحرام ترليف  1

 . بحوث فق ّية حول صالة املسافر ي األماكن االربعة ترليف الدكبور دركاهي1

 . احلري احلرومي ي احلج ترليف الدكبور دركاهي و عندليبي2
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يمرن القول إّ  أهّي فرٍع ي مع د احلّج والزيارة يبمّثل ي )املرببة البخّصصية( البي تّي ترييس ا 

تطمّورًا  هم ا املرببمة ي ع د مركز أبحاث احلّج والزيارة، ومن  تلك الوقت وإم يومنا ه ا شم د 

 ارة ي البالد وأكثرها  ّصصًا. رّ ا أهّي مرببٍة ي جمال احلّج والزيالقول بيمرن  لدرجةملحوظًا 

ر ألف كباٍ.، كام أّ ا مزّودٌة ب امج موتبضّمن قائمة الربب ي ه ا املرببة ما يقار. يبّة عٍ

شاملٍة تواكب مبطّلبا  العرص ي املوال املرببي وبتمرا  مسمبخدمي شمبرة اإلنرتنيمت تصمّفح 

روفمًا مالئممًة للبماحثني ي هم ا املومال ( حيث وّفر هم ا املوقم  ظlib.irمعلوماهتا عىل املوق  )

 لاليبفادة من املصادر والوثائق املوجودة ي املرببة. 

( كمي يمبّي PDFومن اجلدير بال كر فتّ  املرببة تقوم ببحويل الربب املوجودة في ا إم ملّفما  )

مليمة اآل  عرح ا ي املوال االفرتا ي ولبيسري وصوهلا إم املخاطبني، حيمث تمبّي مبابعمة هم ا الع

 بٍرٍل منايٍب. 

وك لك فتّنه يبّي رشاء أحدث املؤّلفا  البمي ُتن م ي جممال احلمّج والزيمارة وتقمّدم بمني يمدي 

 الباحثني.
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هناك العديد من املٍاري  اهلاّمة ي جمدول أعمامل مع مد احلمّج والزيمارة، فضماًل عمن تمدوين 

 كبٍب ومقاالٍ   ّصصيٍة ين كرها الحقًا بٍرٍل جممٍل ي قائمةٍ  عىل شرلية ون ها العلمالبحوث 

 بالنباجا .  خاّصةٍ 

 وأّما املٍاري  املدرجة ي جدول أعامل املع د، ف ي كالباف: 

و وهــط  ـ1 ّـية  ّّ  ص
 ٍ : )ميقـات  بـاللنيتا العيبيـة والفارسـيةو يباعة صـح

زيارت  هنگوصحيفة )في
1
 الفّلية.  

لقد ظ ر  صحيفة )ميقا ( الفصلية باللغة الفاريمية إم النمور ي خريمف يمنة 

م( وصمدر من ما حّبمى اآل  1991م   ه 1412ش. )املصادف: . ه1271

عدداً. وتبضّمن ه ا املولة مواحي   ّصصية حمول احلمّج والزيمارة،  31

 وقّراؤها هي من رجال الدين واملدراء ومسؤولوا منايك احلّج والعمرة. 

وأّما صحيفة )ميقا ( البي تصدر كّل فصملني باللغمة 

م 1994م      ه1415نة العربيمة فقمد أبرصمم  النمور ي يم

 من ا.  41وهي  اطب القّراء العر. وقريبًا ييصدر العدد 

ُي كر أّ  هاتني الصحيفبني الفصلّيبني اللبني تصدرا  

بمماللغبني الفاريممية والعربيممة تبمحممورا  حممول اإلقلمميي 

اجلغممراي للسممعودية وتٍمممل مضممامني علميممة حممول 

 البحّوال  املبعّلقة باحلّج والزيارة. 

زيمار ( ف مي األخمرى ممن  فرهنم ا صحيفة )وأمّ 

. ش. )املصمادف:  ه1233ُطبم  أّول عمدٍد من ما ي يمنة نباجا  مع د احلمّج والزيمارة حيمث 

م( وصدر من ا حّبى اآل  ع ة أعداٍد ي مبناول قّرائ ا، واهلدف من ا همو تغطيمة 1119م    ه1421

                                                           
1.   . 
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 املواحي  املبعّلقة بالزيارة والعببا  املقّدية. 

حف من شرنه أ  يمّ د األرحية املنايمبة لفاعليمة ونظ رًا لرو  الن وض علميًا ومضمونًا   ا الصُّ

 مع د احلّج والزيارة وتنٍيط الباحثني إلجراء أبحاث أكثر جدّيًة، فقد تّي العمل عىل تقويب ا ودعم ا. 

 املرشوع الشامل ملوسوعة احلّج واحليما الرشيفا.  ـ2

علميٍة  ّصصيٍة عىل احلّج والزيارة قمد دفعمت مع مد احلمّج والزيمارة إم  إّ  رضورة إلقاء نظرةٍ 

تدوين املداخل األصلية هل ا املوحموع ي إطمار )مويموعة احلمّج واحلمرمني ال ميفني(. والعمليمة 

م( وقمد  1113م    ه 1419. ش. )املصادف:  ه 1237روع الٍامل بدأ  ي ينة مالبنفي ية هل ا املٍ

هج البحث والوثيقة القانونية ومن ثّي بدأ تمرليف ممداخل املوحموع، وال زال العممل تّي تدوين منا

 مبواصاًل حيث اكبملت اجلوانب الفنية ومضامني ثالثة جمّلداٍ  وهي ي طور الن . 

باحثماً يواصملو  العممل ي  34جملّداً، وهنماك  15مدخٍل ييبّي ن ها ي  1411أّما عدد املداخل فيبلل 

 امل وع.ه ا 

.  ـ3 ّية  ّّ  ص
 إقامة مؤمتيات  وندوات 

من الوظائف امللقاة عىل عاتق مع د احلمّج والزيمارة منم  تريميس مركمز أبحماث احلمّج، عقمد 

مؤمتراٍ  وندواٍ   ّصصيٍة تبعّلمق بمواحمي  احلمّج 

 والزيارة، ونٍري فيام ييل إم بعض ا: 

 مؤمتي احلّج والعوملمة:  ـ أ

. ش.  ه1239ي يمممنة  ُأقممميي هممم ا املمممؤمتر

م( بحضممور علممامء 1119م    ه1421)املصممادف: 

ونخبٍة من احلوزة العلميمة. ونظمرًا لرمو  ويمائل 

وإمرانيا  االّتصال اجلامعي ي العامل قد أصبحت ي نطاق قريٍة عامليٍة، فتّ  ممؤمتر احلمّج بمحوريمة 
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 57، فحضور مسلمني يمّثلو  أكثر من الرعبة املّ فة من شرنه إيفاء دوٍر فاعٍل عىل املسبوى العاملي

بلدًا إيمالميًا ي منايمك احلمّج هيّيمر األرحمية املنايمبة لبوحيمد الفرمر وتعمميي القمييي والبعماليي 

اإليالمية. ومن ه ا املنطلق أقام مع د احلّج والزيارة مؤمتر احلّج والعوملية حتمت إرشاف يّثمل الموّف 

 الفقيه ي شؤو  احلّج والزيارة. 

الظروف املالئمة للباحثني كمي يبطّرقموا إم قاال  البي تّي إرياهلا إم ه ا املؤمتر قد مّ د  وامل

ه ا املحور اهلاّم بٍرٍل أفضل إم جانب نصائح وإرشادا  مراج  البقليد العظام. ويمرن القول إّ  

 ه ا املؤمتر قد نوح ي حتقيق األهداف البي ُعقد من أجل ا. 

 واالقتّاد: مؤمتي احلّج  ـ ب

فريضة احلّج تعبم  ممن  املوجودة ي املناف  واملواال  االقبصادية

اجلوانب اهلاّمة هل ا الفريضة املباركة حيث أّيدها القرآ  الرريي، ولرن 

. منايمبةً  علميةً  نٍاطاٍ   اجلانب االقبصادي للحّج  ٍ ديرغي تلك مل 

اجلوانمب االقبصمادية ومؤمتر احلّج واالقبصاد يعّد أّول اجمبامٍع حمول 

 11. ش. )املصممادف:  ه11/4/1291ري  اللحممّج حيممث ُعقممد ببمم

مقالًة ُأريلت  75مقالًة منبخبًة من جمموع  21وقد تّي اخبيار  ،م(11/7/1111م    ه 1422شعبا  

كباٍ. حتت عنوا  وهو يعبم  مرجعمًا علميمًا بمني يمدي البماحثني  ي إم إدارة املؤمتر ومن ثّي ُطبعت

 ء دراياٍ  موّيعٍة ي ه ا املضامر. إلجرا
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:  ـ ج ّية  ّّ  ص
 إقامة ندوات 

الفرمر، حيمث  توحيمدإم جانب املؤمترا ، يقيي مع د احلّج والزيارة ندواٍ   ّصصيًة ي إطار 

يٍارك في ا األيات ة والنخبة ي احلوزة العلمية واجلامعا  ويبطّرقو  إم مباحث مل حتظي برمهّيٍة كمام 

ا، ونظرًا لرو  املٍاركني في ا عادًة ما يرونو  مبخّصصني ي موحوع البحمث املطمروح ي ينبغي هل

 . حول آراء مبضاربةٍ  قّيمةٍ  يبّي طرح أبحاٍث  ل ا الندوة،

وحلّد اآل  ُعقد  ندواٍ  ي مواحي   بلفٍة، من قبيمل احلمّج والدبلومايمية العاّممة، مسمبقبل 

   الثقافية، وغريها من ندواٍ . البحث العلمي للحّج، احلّج والقدرا



 نظرٌة على معهد احلّج والزيارة 

 

17 

 سائي النشاطات التي هي يف طور اإلنجاز.  ـ4

هناك نٍاطاٌ  ُأخرى يقوم  ا مع د احلّج والزيارة، وهي اليوم متّر ي مراحل اإلنواز، نم كر من ما مما 

 ييل: 

 إعداد بنك معلومايت إلكرتوين:  ـ أ

احلمديث،  عمالموالزيارة بٍمرٍل جماد  ي ميمدا  اإلي حضور مع د احلّج منظرًا للرضورة البي تقبض

يقوم املعنيّو  بتنوماز بنمٍك للمعلومما  اإللررتونيمة بقمدراٍ  وإمرانيماٍ  خاّصمٍة، بمام ي تلمك مرببمة 

 إلررتونية ومنظومة للسؤال واجلوا. ومعرض للصور واألفالم، وغري تلك. 

 حتويل نتاجات املعهد إىل بيامج كومبيوتيية:  ـ ب

النباجا  والبحوث العلميمة البمي تمّي 

إنباج ا ي مع د احلّج والزيارة قمد ُ عمت 

ي إطار برامج كومبيوترية حممن أقمراص 

( وتلك بالبعاو  م  DVD( و)CDمدجمة )

مركز العلوم اإليالمية للبحموث الرومبيوتريمة 

)نور( وبعثة قائد الثورة اإليالمية )حفظمه اهلل(. 

ٌة عن: مرببة احلّج، أحرام وأهّي ه ا األقراص عبار

 ، الزائر، وغري تلك. العببا  ، أيفار وتكريا  احلّج ومنايك احلّج، 

 دراسة مكتبية لألبحاث العلمية امليتبطة باحلّج والزيارة:  ـ ج

روٍع حتمت ملقد ُ عت  ي  الربب واملدّونا  املبعّلقة بموحوعي احلّج والزيمارة ي إطمار مٍم

«للحّج   »عنوا  
 

وتّي تنظيي ف رس خماص   ما، ويمرمن للمراغبني مراجعب ما 

 للبعّرف عىل املصادر املبعّلقة بالدرايا  املرببية حول ما ُدّو  ي ه ا املوال. 
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يبطّرق إم  «دليل املؤّلفا »وك لك من  ترييس مركز احلّج والزيارة وإم يومنا ه ا فتّ  م وع 

 دراية مرببية للمؤّلفا  البي ُن   من قبل يّثلية الوّف الفقيه ي شؤو  احلّج والزيارة. 

 لأُلطيوحات املتعّلقة باحلّج والزيارة:  تقديم دعم   ـد

بام أّ  الطال. ال ين يدريو  عىل املسبويا  العليما ي احلموزة العلميمة واجلامعما  يعبم و  

قام مع د احلّج والزيمارة  فقد دراية القضايا البي يبّي بحث ا ي جماف احلّج والزيارة،ل عظيمةً اٍ  طاق

ببسخري جانٍب من نٍماطاته لبوجيمه األُطروحما  املدّونمة ي هم ا املضمامر ودعم ما عمىل  بلمف 

ي هم ا املسبويا  العلمية ي احلوزة واجلامعة، وإم اليوم تّي تعيني أكثر من مائبني ومخسني ُأطروحًة 

 املوال وهي ي مرحلة البقييي. 

وي الوقت الراهن يقوم املع د بمبابعة الم امج اخلاّصمة لمدعي تمدوين األُطروحما  املرتبطمة 

  بموحوعي احلّج والزيارة للمسبويا  العليا ي احلوزة واجلامعة.

واملنبوجا  البحثية والبحقيقية البي تّي إنوازهما ممن قبمل ي احلقيقة لو أردنا إحصاء اخلدما  

يّثلية الوّف الفقيه ي شؤو  احلّج والزيارة، جيدر بنا تكر جدوٍل بنٍاطا  مركز أبحماث احلمّج منم  

.  ه1291نٍاطه بٍمرٍل ريممي  ي يمنة  ترييسه إم جانب منوزا  مع د احلّج والزيارة ال ي بدأ

م(، ولرن مراعاًة لالخبصمار نم كر فقمط مما أنومزا  1111م    ه1422ش. )املصادف: املصادف: 

را  املقماال  مرين كبابمًا وعٍمموعٍم املع د من  البرري  امل كور أعالا حيث أصدر ما يقار. مائةً 

 بفضل اجل ود واملساعي احلثيثة لباحثي ومسؤوف ه ا املع د إّبا  ه ا الفرتة القصرية. 
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 للمنتجات: رسٌم بياينٌّ موضوعيٌّ 

 

 

 جدوٌل موضوعيٌّ للمنتجات ومقادييها: 

 العدد املوحوع العدد املوحوع

 17 األدعية والزيارا  111 الرّد عىل الٍب ا 

 19 نصوص درايية: نصوص تعليمية 31 ترري  وجغرافيا أماكن الزيارة

 13 اقبصاد –اجبامع  –يياية  55 الفقه واملنايك

 14 األد. والفنّ  42 معرفة اإلمام ممعرفة الٍيعة 

 11 مراج  )دراية مرببية، مويوعا ، وغري تلك( 29 األخالق وآدا. احلّج والزيارة

 11 تقرير حول حّج اإليرانيني 25 تدوين أيفاٍر وتكرياٍ  

 4 يلسلة مقاال  22 فلسفة احلّج والزيارة وأرسارمها

 2 األطفال والناشؤو  21 معرفة الٍخصيا 

 17 مؤّلفا  مرت ة )إم اإلنوليزية والرتكية واألُردو( 19 دليل املبصّدين لألمر

 عدداً  113 صُحف )ميقا  حج، ميقا  احلّج، زيار (  17 القرآ  واحلديث

ُحف الصادرة  717 جمموع عدد الربب بايبثناء أعداد الصُّ

 355 جمموع النباجا  املطبوعة كببًا وصُحفًا 
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 الثقافية باللغة العربية: "مٍعر"عناوين كبب مؤيسة قائمة عن 

رقم
ال

 اسم المؤلف عنوان الكتاب 

 الٍي  عيل آل حمسن :اتباع اهل البيت  1

 الٍي  عيل آل حمسن اثبا  الرجعة  2

 عيل محود العبادي اجوبة الٍب ا  حول الٍعائر احلسينية  3

 كاشف الغطاء هادي آل الوهابية ىفباو االجوبة النوفية ي الرد عىل  4

 العسرري مرتىض االحبفال ب كرى االنبياء  5

 باقر رشيف القريش االخوة االيالمية ي منظار االئمة  6

 السيد عيل قا ي عسرر آدا. يفر احلج  7

 عيل االفبخاري آراء املراج  ي احلج  8

 ايبقصاء النظر ي البحث عن القضاء والقدر  9
العالمة احليل / حتقيق: 

 فارس ت يزيا 

 السيد جواد الورعي يس الدينية والسيايية لل اءة من امل كنياأل  11
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 حممود ال يفي ايطورة البحريف  11

12  
اشارا  معرفية ي مناقب امري املؤمنني عيل بن 

 7طالبايب
 حممد يلام  احلوي

 ريول جعفريا  اك وبة حتريف القرآ   13

 الٍي  جعفر السبحاّن آل البيت وحقوق ي ال عية  14

 عيل حممد عيل دخيل االمام امل دي ي كلام  االعالم من السنة  15

 االمة االيالمية  16
الٍي  حممد م دي 

 اآلصفي

 االئمة االثنا ع   17
سبحاّن الجعفر الٍي  

 ب يزيال

 عيل آل حمسن :ائمة اهل البيت  18

19  

بحث ي اخلمس/ دراية لبيا  مسرلة اخلمس ي 

واالجابة عيل  :رؤية مدرية اهل البيت

 االعرتاحا  املطروحة علي ا

 حسني رجبي

 عبد احلسني االميني البداية والن اية  21

 الٍي  عيل آل حمسن براءة الٍيعة االمامية  21

 حممد حممدي ري ش ري بركا  ارض الوحي  22

 حممد امني االميني بقي  الغرقد ي دراية شاملة  23

 العسرري مرتىض امليت البراء عىل  24

 ايو. احلائري الٍام ارض املقديا بالد   25

 عبايعيل زارعي بناء القبور وزيارهتا رؤية رشعية  26
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 عبد احلسني االميني بني االيالم والوثنية  27

 الٍي  جعفر السبحاّن تاري  الٍيعة وعقيدهتي  28

 عيل االمحدي الب ک  29

 فبح اهلل بن تقي النوار الب ک والبويل والصلح  31

 حتفة الررام  31
م دي بحر  ييد حممد

 العلوم

 السيد عيل قا ي عسرر  ريب البقي  ي الوثائق واملسبندا   32

 حممد حممدي ري ش ري تعزيز االرسة  33

 يعقو. اجلعفري تعظيي اولياء اهلل  34

 الٍي  جعفر السبحاّن البقية  35

 عالء احلسو  :البوحيد عند م هب اهل البيت  36

 الٍي  جعفر السبحاّن البويل  37

 حسني رجبي صلبه بالبوحيدالبويل و   38

 ثالث ريائل ي احلج و العمرة  39
زين الدين عيل العاميل 

 )الٍ يد الثاّن(

 مرتيض العسرري اجل  و البفويض  41

 حيدر اخلزرجي حج االنبياء  41

 حيدر حب اهلل احلج رموز وحري  42

 ماجدة آل مرتىض احلج ع  احلضارا  واالمي  43

 حممد رحا نعمبي احلج ي السنة  44
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 مركز حتقيقا  حج احلج ي السنة  45

 حممد حممدي ري ش ري احلج ي القرآ   46

 حممد حممدي ري ش ري احلج ي الربا. والسنة  47

 الٍي  جعفر السبحاّن احلج مويي عبادى وملبقی ييايى  48

 احلج مويي عبادي ييايس  49
جمموعة خطابا  االمام 

 اخلميني

 حيدر اخلزرجي حج االنبياء واالئمة  51

 عيل االفبخاري والعمرة ومعرفة احلرمني ال يفنياحلج   51

 الٍي  جعفر السبحاّن حوة الوداع  52

 حممد حسني القزويني حديث الغدير  53

 يعبد احلسني الدوخ يىحي حقيقة امل دوية  54

 جعفر اهلادي احلقيقة كام هي  55

56  

حوار م  الٍي  صالح الدرويش حول كبابه 

بقية )الرتاحي بني آل بيت النبي ص و بني 

 الصحابة(

 الٍي  جعفر السبحاّن

 خادمعيل ياالريا  حوارا  حول شؤو  احلج  57

 يعد محيد حوارا  ي اصول العقيدة  58

 الٍي  جعفر السبحاّن احلياة ال زخية  59

 الٍي  جعفر السبحاّن اخلامتية  61

 الٍي  جعفر السبحاّن اخلمس فريضة رشعية  61

 شمس الدينحممد حسني  دراية واعية لقضية الغدير  62
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 الدعاء ارشاقاته ومعطياته  63
السيد كامل حيدري/    

 وإعداد: طالل احلسن

 الٍي  جعفر السبحاّن دفاع عن احلقيقة  64

 تقي الدين احلصني والريالة 9عن الريول دف  الٍبه  65

 االمام امحد شبه من شّبه ومتّرد ونسب تلک ام دف   66

تاليف: تقي الدين احلصني 

السيد الدمٍقي/ بارشاف: 

 حممدرحا احلسيني اجلالف

 الٍي  جعفر السبحاّن احلق اليقني دليل املرشدين ام  67

 ايو. احلائري تكريا  ش ري احلج  68

 الٍي  عيل آل حمسن الرد الوجيز  69

 عيل الروراّن املطرفة ىالفباو الرد عىل  71

 شي  عيل آل حمسن الردود املحرمة  71

 حممد عيل دخيل عيل الريول االعظي يب  بظ ور االمام  72

 الٍي  جعفر السبحاّن رؤية اهلل  73

 عبد احلسني االميني الزيارة  74

 الٍي  جعفر السبحاّن يب  مسائل فق ية  75

 الٍي  جعفر السبحاّن احلق ام ىيبيل اهلد  76

 عيل االمحدي امليانوي االرض السوود عىل  77

 عبد احلسني االميني السنة والٍيعة  78

 لسبحاّناالٍي  جعفر  شب ا  وايضاحا   79

 جملة ميقا  احلج شخصيا  من احلرمني ال يفني  81
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 تقي الدين السبري شفاء السقام ي زيارة خري االنام  81

 الٍي  جعفر السبحاّن الٍفاعة ي الربا. والسنة  82

 الٍي  جعفر السبحاّن ي موكب الباري  ةالٍيع  83

 دخيلعيل حممد عيل  الصحابة ال ين رووا احاديث الريول  84

 حممد عيل النوفي صحبة الريول بني املنقول واملعقول  85

 الٍي  نعام  النرصي الصحيفة السوادية الراملة  86

 ايو. احلائري 9صفوة الصحيح من يرية النبي  87

 حييي عبداحلسن الدوخي صلح االمام احلسن بني الواق  وظلي الباري   88

 عبداجلبار الرفاعي الصوارم امل رقة  89

 الٍي  جعفر السبحاّن اآلثار االيالميةصيانة   91

 الٍي  جعفر السبحاّن ظاهرة االفرتاء  91

 جعفرالسبحاّنالٍي  ظاهرة البحريف ي الرتاث االيالمي  92

 حممد عيل تسخريي الظاهرة العاطفية  93

 الٍي  جعفر السبحاّن العبادة  94

 الٍي  عيل آل حمسن عبد اهلل بن يبر  95

 العسرري مرتىض عصمة االنبياء والريل  96

 عبد احلسني االميني عيد الغدير ي االيالم  97

 جميد معارف الغدير ي رحا. الربا. والسنة  98

 عبد احلسني االميني غديريا   99

 عبدالفباح نوا. غزوة محراء االيد  111
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 جايي فاخر املويوي فدك  111

 فصل اخلطا.  112
الٍي  يليام  بن 

 عبدالوها.

 عبد احلسني االميني الفصل ي امللل  113

 حممد كروي )القييس( االعبدال ي نقد الرجال فقد  114

 الٍي  جعفر السبحاّن فقه املزار  115

116  
الفوائد الثمينة من كبا. اخبار املدينة اليب عمر بن 

 شبه النمريي البرصي
 حممد رحا احلسيني اجلالف

 الٍي  جعفر السبحاّن ي حالل البوحيد  117

 ي حيافة الرمحن  118
الٍي  حممد م دي 

 اآلصفي

 حممد رحا نعمبي قاموس احلرمني  119

 جعفر اهلادي قبسا  من حياة االئمة  111

 حيدر عبد الرريي 9قبسا  من حياا النبي  111

 ميلاآلالٍي  عبد اهلل جوادي  قديية احلرم وأمنه  112

 ميلاآلالٍي  عبد اهلل جوادي  كبا. احلج  113

 الٍي  عيل آل حمسن كٍف احلقائق  114

 عبد املحسن الٍي  كنت امريياً   115

 عبد اهلل نارص للحقيقة اقول  116

 السيد حسني املويوي هلل ثي للباري   117
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 الٍي  عيل آل حمسن هلل وللحقيقه  118

 السيد عيل الٍ ريباّن ملاتا االخبالف ي الوحوء  119

 السيد جواد الرجائي املحاورا  اليومية  121

  برص فضائل اخلمسة من الصحاح السبة  121

تلخيص: طالب اخلزاعي/ 

مرتيض  ترليف: السيد

 احلسيني الفريوزآبادي

 ايو. ص ي پاشا مرآ  احلرمني  122

 ابراهيي االميني مرجعية اهل البيت  123

124  
املساجد و االماكن االثرية املو ولة لزائر املدينة 

 املنورة امليمونة
 عبدالرمحن خويلد

 الٍي  عيل آل حمسن مسائل خالفية  125

 يلام   آل طعمة مٍاهري املدفونني ي كربالء  126
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 جميد معارف ي القرآ  :مرانة اهل البيت  135
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