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 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين, وأفضل الصالة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 وبعد..
 مـن وآمـنهم الّزلـل, من إذ عصمهمخّص اهلل سبحانه وتعالى أولياءه بجملة من الكرامات قد ف 
 وأصــفيا,ه, اهلل فهــم أوليــاء, تطهيــرا مهطّهــر  و الــّرج , عــنهم وأذهــب الــّدن , مــن وطّهــرهم الفــتن,
 أمر ومظهري اهلل, ذكر اهلل, ومساكن معرفة وخلفا,ه, و هم محالّ  اهلل وأنصار واحّبا,ه, اهلل وأمناء

ء طاعـة فـي اهلل, والمخلصـون مرضـاة في اهلل, وهم المستقّرون إلى والّدعاة ونهيه, اهلل  اهلل, واالدالا
 ومـن اهلل, عـرف فقـد عرفهم ومن اهلل, عادى فقد عاداهم ومن اهلل, والى فقد واالهم فمناهلل,  على

 عـزّ  اهلل مـن تخلاـى فقد منهم تخلاى من و باهلل, اعتصم فقد بهم اعتصم ومن اهلل, جهل فقد جهلهم
  جّل. و

هذا ما كـان مـنهم, ومـا حبـاهم اهلل تعـالى مـن جميـل فضـله ووافـر نعمتـه, وأن إظهـار محبـتهم 
فكـان مـن , يتجلى في طريقة مخـاطبتهم التـي تملّـل جميـا وسـاتل التواصـل معهـموصدق مواالتهم 

م وفــق أحكــام وآداب وأســاليب تتــرجم تمــام نعــم اهلل تعــالى وفــيل جــوده علــيهم أن جعــل مخــاطبته
ــن خالفهــا حبطــت أعمالــه,  ــال تعــالى   نيــوا الح  يحــا]المكانــة العيليــا التــي هــم عليهــا, ومح ينح آمح أحيُّهحــا الاــذ 

ـكيْم ل ـبحْعْل أحْن تحْحـ ْهـر  بحْعض  وا لحـهي ب ـاْلقحْول  كحجح ْوت  الناب يِّ وحالح تحْجهحري ـاليكيْم تحْرفحعيوا أحْصوحاتحكيْم فحْوقح صح بحطح أحْعمح
ونح   .[وحأحْنتيْم الح تحْشعيري

لو ــــوف علــــى جملــــة ا حكــــام واتداب وا ســــاليب التــــي  ّيــــدت اومــــا هــــذا البحــــ  إال محاولــــة 
على أمل أن تستوفى بشكل أتم , عليه السالم وفق القرآن الكريم والسنة الشريفةمخاطبة المعصوم 

 .ختصون من آراء ابل ا يام بفضل ما سيجود علينا به المفي 
 ومن اهلل نرجو السداد وعليه االتكال, وله الحمد على كل حال.
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 المبحث األول 
 المخاطبة وطرائق أدائهاتعريف 

 لغة واصطالحا   المخاطبةالمطلب األول: تعريف 

 لغة هاالمقصد األول: تعريف
ْطـــبي  ـــْ ني   الخح , أحو الشا ـــ ير ا حْمـــري  والشـــْ ني  المخاطحبـــة, فيـــه تحقحـــا الـــذي ا حمـــر وهـــو ,عحظيـــم أحو صح

, لا    ولهم ومنه والحالي ْطبي  جح طيـبح والشـْ ن ا حمـري  عحظيم أحي الخح طابحـة   بالضـم, , وخح  صـار  بـالفحْت  خح
يبا   ط    (1).خح

والخطــاب أحــد مصــدري الفعــل خاطــب ويخاطــب, والمصــدر اتخــر مخاطبــة, وهــو يــدل علــى 
 (2)توجيه الكالم لمن يفهم.

لحة,والميخاطحبحة  والميشاوحرحة. الخ طاب من ميفاعح
(3) 

ْطبحة ل   لحها التي الرِّسحالحة , مللي  والخي . أحوا ر   (4)وآخ 
و ــد يــرادف مفهــوم الخطــاب مفــاهيم أخــرى, ملــل  الــنص, الرســالة, الكــالم, الل ــة, ا طروحــة, 

ص ليشــمل الحـدي , أسـلوب التنــاول, السـرد, القــول, الحكايـة, إال أنهـم وضــعوا الخطـاب مقابــل الـن
 (5)كل وسيلة اتصال بين المرسل والمتلقي.

 اصطالحا   هاالمقصد الثاني: تعريف
 .(6)عّرفه المحقق الحلي ب نه  )الكالم الذي  صد به مواجهة ال ير(

و د ورد في صفة الخطيب الماهر  هو محن يتخذ الوساتل المختلفة إل ناع السامعين ويستعين 
على اإل ناع با دلة والبراهين, لّم ييحّرك عواطفهم الستمالتهم ويلعـب بهـا, فهـو يسـتطيا أن يهـد  

وأفكــار لــورتهم إذا شــاء ويليــرهم إذا أراد, ويســتعين علــى االســتمالة بــسبراز مــا فــي نفســه مــن معــاْن 
و ــوى معنويــة, لــّم يتــوخى بلــوب موضــا القبــول مــن أفهــام الجمــاهير, وبلــوب موضــا االهتمــام مــن 
عقولهم, ويستعين على الت لير بقوة ا سلوب وبالغته ونبرات الصوت ود ة اإلشارة وأمارات الوجه 

 (7)من تعبير صامت يعزز مدلول الكالم.
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أنا هــذا القيــد شــرط كمـــال يكــون حسحــب حالـــة  و ــد يزيــد بعــل النـــا  كونهــا بكــالم بليـــ , إالا 
, (8)تــه لمقتضــى الحــال مــا فصــاحته(مطابق)المخــاطبينأل  ن حقيقــة البالغــة فــي الكــالم إنامــا هــي 

  .أن يتخلاى الخطيب عن ا ساليب البالغياة الصناعياة و د يقتضي الحال أحيانا  
هم, والت لير فيهم, بصواب  ضية أو وعليه تكون غاية المخاطبة هو إ ناع السامعين, واستمالت

  (9)بخط  أخرى.

 المخاطبة طرائقالمطلب الثاني: 
بـل يتعـداه إلـى  –وهذا مـا أكـده علـم العالمـات  -الخطاب ال يقتصر على الكالم فحسب,  إنّ 

قَالََ  ]أمور أخرى فطن إليها المورو  العربي, ملل  الرمز, فقد ورد في القرآن الكريم  وله تعـالى  

َسا  َاِ  َااا ْ رَ ااااََ  َااا آ سا  َ َااا ِّ         رَبِّ َب َكَّا ررَيْااا َاااال َََثالَاااََ ا َّاااالَِ  َََ َاااآَ َل ََكَاااََ َلَّا  حْ  َل ِعَِآاااًِّ اْجعَااالِ  آاااً قََاااآي قَااالََ ق

فَخَ َجَ عَالَى قَورْيآاِآ  ], ومن عناصر الخطاب أيضا   اإليحاء, و د ورد في  وله تعـالى  (10)[ َاإلَ ْثَلرَ

, فا شـياء الدالـة علـى المعـاني والم,ديـة مـ,دى (11)[لابَ فَاََ ََْى كَ َاهْمََْ لَ ْ  َا ِّح وا   ثِا ََس  َعَِآاه      ريآنْ ا ِمآحْا َ 

)أي عقـــد ا صـــابا بطريقــة مخصوصـــة تعـــرف بهـــا  , والعقـــدالكتابــة( )أيالخطــاب خمســـة  الخـــط 
 ـال الجـاحظ   واللفـظ,, )أي نصب عالمات يهتـدى بهـا فـي الطريـق( , واإلشارة, والنصبةا عداد(

 وهــي ,أختهــا لحليــة مخالفــة وحليــة صــاحبتها صــورة مــن باتنــة صــورة الخمســة هــذه مــن واحــد لكــل)
 وا ـدارها أجناسـها وعـن التفسير في حقاتقها عن لم الجملة في المعاني أعيان عن لك تكشف التي
 وســـا طا بهرجـــا ل ـــوا منهـــا يكـــون وعمـــا والضـــار الســـار فـــي طبقاتهـــا وعـــن وعامهـــا خاصـــها وعـــن

 .(12)(مطرحا
إن العبارة في ا لر ا دبي هي التي تعطي المعاني والعواطف شكال  ماديا  يسهل بـه التفـاهم, 
ـب, فالعاطفـة العذبـة تتجسـد  وهذه العبارات تت لر بالظروف والحاالت النفسية التي يمر بها المخاط 

ـــنف  فـــي لفظـــة عذبـــة, بينمـــا تتملـــل العاطفـــة الحماســـية فـــي لفظـــة كليـــرة الصـــخب,  فـــي حـــد  ال
  (13)فالمعاني وا لفاظ تجتمعان في لحظة نفسية واحدة.

 هي  (14)إللقاء,لو د وضعوا درجات 
اإللقاء الذي يقوم على التحمي  واالنفعال ال اضـب, وهـذا اللـون تكلـر فيـه ا سـاليب  .1

 اإلنشاتية واالستنكارية, فمن أمر إلى استفهام إلى نهي.
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يتطلـب  الصمت, فقد يكون الصمت أبل  من اإللقاءأل  ن المو فاإللقاء الذي يعتمد  .2
 هذا الصمت, وأين يكون ومتى يحسن, والقدر الذي يجب أن يكون.

اإللقــاء الــذي يعتمــد المناجــاة الشخصــية, ويحتــاش الحركــة واإلشــارة والحــوار, والحــدي   .3
 فيه موّجه إلى النف .

ب إلى سرده.اإللقاء التقريري القصصي, الذي يحتاش فيه المخا .4  ط 
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  المبحث الثاني
 مخاطبة المعصوم في ضوء القرآن والسنة

 : مخاطبة المعصوم في القرآن الكريم:األولالمطلب 
, والتقّيد صلى اهلل عليه وآلهأولى القرآن الكريم اهتماما  بال ا  في ضرورة الت ّدب بحضرة النبي 

علــي وفاطمــة  علــيهم الســالمن هــذه الخصوصــية ســارية  هــل بيتــه ا  بضــوابط خاصــة لمخاطبتــه, و 
السجاد والبا ر والصـادق والكـاظم والرضـا  عليه السالموالحسن والحسين وا تمة من ذرية الحسين 
لشـمولهم بالعصـمة اإللهيـة, وهـو  ألعجل اهلل تعـالى فرجـهوالجواد والهادي والعسكري والحجة القاتم 

مــن أّن عليــا   لمباهلــةاميــة  دلــة مـن القــرآن والســنةأل ولمـا جــاء فــي آيـة اإلمامـا تســالم عليــه مـذهب 
فيـه مـن  يوجـدونمن  اهلل تعالى للجـو الـذي فالنبوة واإلمامة مناصب إلهية  عليه السالم هو نفسه,

  فمما جاء في القرآن الكريمالو ار ما ال يساويه ب يره, 
 .(15)[عَالآهٌَ  َمآهعٌ ا الاِ كَ ا ا الاِ  اَاقَوا  رَ  و آِ ا الاِ ََدَيَ  َهْنَ ََقَدِّري وا َّ اقريََّ و ا اذآَنَ لََُّمَل َل]   وله تعالى  أول  

 يقــول, أن  بــل تقولــوا ال أي المــ,منين, عبــاده بأدّ  تعــالى اللاــه  ــالوا فــي تفســير هــذه اتيــة  إنّ 
 إ نا  حرمتـه وتضـييا, حقـه إهمـال فـي اللاـه واتقـوا, إليـه مسـتمعين, له نصتينم عليه ف  بلوا  ال فسذا
يا   اللاه ل يم   تقولون, ما سحم    (16).تعملون بما عح

موا إذا كـانوا تمــيم بنــي وفــد فــي و ـد نزلــت اتيــة  و فــواصــلى اهلل عليــه وآلــه  اهلل علــى رســول  ــد 
 صــلى اهلل عليــه وآلــه اهلل رســول إذا خــرش وكــانوا الينــا, اخــرش! محمــد يــا فنــادوا حجرتــه بــاب علــى
 مــا! محمــد يــا محمــد يــا ويقولــون صــوته أصــواتهم فـوق رفعــوا تكلمــوا إذا وكــانوا المشــي, فــي موهتقـدّ 

 (17)اهلل. ف نزلها بعضهم بعضا, يكلمون كما وكذا كذا في تقول
 بتوحيــــده اعترفــــوا الــــذين للمــــ,منين تعــــالى اهلل مــــن خطــــاب إّن هــــذا)يقــــول الشــــي: الطوســــي  

خالص  النبـي يـدي بـين يتقـدموا أن ينهـاهم ,صلى اهلل عليـه وآلـه محمد نبيه بنبوة عبادته, وأ روا وا 
 يخـالفوا أو يقـول أن  بـل ا حكـام فـي يقولـوا أو بـه, أمـر مـا يفعلوا خـالف ب ن صلى اهلل عليه وآله

 .(18)(يديه بين متقدّ  ذلك جميا نسف, العبادة أو ات
ِ  ََجْمَا   ا   َّ ا َّا َاًِّ  صَاوْ آ  فَاوْ َ  لَصْاواََثََْ  ََ ْفَع اوا  َّ قريََّ اوا  ا ااذآَنَ  لََُّمَل َل]  ثانيا     َعْضآاثََْ   َجَمْا َ   َال ِقَوََْ   َا

  .(19)[ََِْع     َ َّ  لَنِكََْ لَعْمل َثََْ ََحْ َطَ لَ ْ  آ َعْضب
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 علـى صـلى اهلل عليـه وآلـه النبـي على صوت صوته رفا إنسانا أنّ  لو)يقول الشي: الطوسي  
ِ  ََجْمَا   ا   َّ] بقولـه ر ذلـكفّسـ و ـد م لومـا, يكـن لـم لقولـه واإلجابـة لـه التعظـيم وجه   َجَمْا َ   َال ِقَوََْ   َا

ـ أنّ  جاريـة العـادة نسف [ آ َعْضب  َعْضآثََْ  وجـه علـى ذلـك أن صـوته فـوق صـوته ورفـا غيـره من كلّـمح

 .(20)(عنه نهاهم فلذلك به, االستخفاف
 صـلى اهلل عليـه وآلـه النبي صوت على الصوت يرفعوا ب ن ذلك فعلوا متى انهم تعالى نبيّ  لم
 (21)تحبط. ال ن  أصواتكم ترفعوا ال والتقدير عمالهم,أ يحبط أن  لناه الذي الوجه على

 نحطحــقح  إذا  يعنــي [ا َّا َااًِّ صَااوْ آ فَااوْ َ لَصْااوَََثََْ ََ ْفَع ااوا ََّ]و ــد جــاء فــي تفســير جوامــا الجــاما  

ــدِّ  وراءح  ب صــوات كيم تحبلي يــوا ال أحن ونحطحْقـتيم فعلــيكيم ــوتيهي, يحبلي يــهي  الــذي الحح   َجَمْاا َ  َااِ   َاال ِقَوََْ ََجْمَاا   ا  َََّ] صح

ْهرا   لحهي  تحْجهحروا ال  أي [ آ َعْض  َعْضآثََْ ْلل جح ْهر   م  كيم جح  عن نيهيوا أناهم على يديلُّ  لبعل, وهذا بعض 

ْهر  النبواة   حْشمحة   ميراعاة   من خاليا   يكيونح  أحن وهو, بينحهيم فيما مْنهي  اعتاديوهي   د ما بمماللة   موصيوف جح
اللة     (22)مْقدار ها. وجح

 عـــنهم اتلـــام إزالـــة وفـــي عطوفـــا, وعلـــيهم رحيمـــا, بهـــم صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه اهلل رســـول وكـــان
صــلى اهلل عليــه  صـوته يكــون أن علــى فيعمـل يخاطبــه, مــن كـل إلــى ينظــر كـان أنــه مجتهـدا حتــى

 أعرابيا ناداه رجال أن حتى أعماله, إحباط من به اهلل دهتوعّ  ما عنه ليزيل صوته مرتفعا على وآله
 يــ لم ال أن يريــد صــوته, مــن بــ رفا محمــد, ف جابــه يــا  جهــوري لــه بصــوت حــاتط خلــف وهــو يومــا

 (23)صوته. بارتفاع االعرابي
ـبي  كمـا أحمـد, يا محمد يا  وال تقيوليوا  معنحاهي  و يلح  ـكيم ييخاط  بيوهي  بحـلْ  بحْعضـا , بعضي ـاط   بـالتاعظيم   خح

 (24).اهلل رسولح  يا  و يوليوا
لحتْ   عباا  ابن   وعن ْهـوحريا , وْ ـر   أيذين ـه   فـي وكانح  شحماا  بن    ي    بن   لابت   في أنها نحزح  وكـانح جح
فحاح  كلامحهي  إذا فكانح , الصاوت    (25).بصوت ه   صلى اهلل عليه وآله اهلل رسولي  ت ذاى ورباما صوتحهي  رح

ْ ََغَضُّااو َ ا اااذآَنَ كَ ا]  ثالثااا   ْ ا الاااِ اريْااكَحَنَ ا اااذآَنَ لَ  ئآااََ ا الاااِ رَ  ااوََ عآَّْاادَ لَصْااواََمَ    لَجْاا ٌ ريَغِفآاا ٌََ  َم ااَْ  آالكاقِااو  قَالَااو َمَ 

 .(26)[عَظآهٌَ

 النبــي يــدي بــين الصــوت يرفــا مــن بخــالف كــان مــن تعــالى مــد  لــم)يقــول الشــي: الطوســي  
ْ ََغَضُّو َ ا اذآَنَ كَ ا] , فقالصلى اهلل عليه وآله جالال   للنبي عظاما  إ [ا الاِ رَ  وََ عآَّْدَ لَصْواََمَ   .(27)(له وا 
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 إذا فــالن عــن فــالن غــل  يقــال بحالــة, لــه التصــ ير وجــه علــى منزلــة مــن الحــط  وال ــل
 منه. أرفا هو من حال عن حاله ضعف
ْ ا الاِ اريْكَحَنَ ا اذآَنَ] هـم اهلل رسول عند أصواتهم ي ضون الذين يعني )أولتك(  ال لم  [ آالكاقِو  قَالَو َمَ 

 (28).جيده الخالص يمتحن الذهب كما المختبر معاملة فعاملهم التقوى الخالص أي
ْ ََّ ََعْقآالَااو َ ]  رابعااا   لَنام ااَْ صَاا َ   ا ََكاااى ََخِاا  جَ كَ َااهْمََْ  َ َااوْ * كَ ا ا اااذآَنَ َ ََّلو  نَااََ ريآاانْ  َرَاحآ ا ِح ج اا َا آ لَ ِ َاا  عَ 

ْ  َا الاِ  غَفَورٌ رََآهٌَ  .(29)[ َثَل َ خَهْ سا  َمَ 

 فكـــانوا, هـــو حجـــرة أي فـــي يعلمـــوا لـــم, بنـــي تمـــيم مـــن الجفـــاة هـــم)يقـــول العالمـــة الطبرســـي  
ْ ََّ ََعْقآالَو َ]وينادونه, , الحجرات على يطوفون  الفهـم و لـة بالجهـل, سبحانه اهلل وصفهم [لَ ِ َ  عَ 

 بمنزلــة فهــم التــو ير, مــن اســتحقه مــا وال ,صــلى اهلل عليــه وآلــه النبــي يعرفــوا مقــدار لــم إذ, والعقــل
ْ صَ َ   ا ََكاى ََخِ  جَ كَ َهْمََْ  َثَال َ خَهْا سا  َم اَْ   ]البهاتم,  ـ [ َ َوْ لَنامَ  فـي  الحجـرات وراء مـن ينادونـك أن نم 

 واليعـدّ  ألمخاطبـة ا نبيـاء فـي ا دب حسـن باستعمالهم دنياهم وفي, اللواب من يحرزونه بما دينهم
 . (30)(العقالء زمرة في بذلك

فَاَِ ْ   ا اذآَنَ قريََّ وا كَ َا نَلجَهْكََْ ا  ا  وََ فَقَدِّري وا  َهْنَ ََدَيْ نَجْوَا ََْ صَدَقَآي  َ آََ خَهْ ٌ  َثََْ  َلَطِمَ   لََُّمَل َل]  خامسا  

 .(31)[ ََْ ََجَد  ا فََِ ا ا الاَِ غَفَورٌ رََآهٌَ

صـــلى اهلل  يالنبــ تعظــيم بــذلك وأراد صــد ة, تســـاروه أن  بــل فقــدموا, الرســول ســاررتم أي  إذا
 (32).صلى اهلل عليه وآله عنه وتخفيفا عنه, في,جروا يتصد وا  ن سببا   ذلك يكون وأن عليه وآله
 أملاـــوه حّتـــى يريـــدون بمـــا صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه اللاـــه رســـول مناجـــاة أكلـــروا النـــا  أنّ )  وروي
ــ بــ نّ  فــ مرهم ذلــك, عــن يكّفــوا أن ســبحانه اللاــه فــ راد وأبرمــوه,  مناجاتــه  بــل  ــّدم يناجيــه أن أراد نمح
نفاع ,صلى اهلل عليه وآله اللاه لرسول تعظيم ا مر هذا وفي صد ة,  اإلفراط عن والنهي الفقراء, وا 

 للوجـــوب, الـــدنيا, وا مـــر ومحـــبّ  اتخـــرة ومحـــبّ  والمنـــافق, المخلـــص بـــين والتمييـــز الســـ,ال, فـــي
 . (33)(عليه دالاة اتية وخاتمة
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 المعصوم في السنة الشريفة:: مخاطبة الثانيالمطلب 
ـــا جملـــة مـــن الزيـــارات ا تمـــة صـــلوات اهلل علـــيهم أشـــاروا إلـــى أســـاليب محـــدّ  نّ إ دة, تبرزهـــا لن

تقــّدمها جملــة مــن توا دعيـة الخاصــة باإلمــام صـلوات اهلل عليــه كمــا هــو الحـال فــي دعــاء الندبـة, و 
ال ـة وتنميتهـا, بالطريقـة التـي تليـق التعاليم السلوكية التـي أمرنـا بـ ن نتخـذها سـبيال  إليجـاد هـذه الع

 .صلوات اهلل عليه المعصومبعال ة ما ملل 

 :عليهم السالمالمقصد األول: ما ُروي في مخاطبتهم 
مـــن  بيـــل   علـــيهم الســـالمإن اتليـــات التـــي ترســـمها النصـــوص الشـــرعية لزاتـــري المعصـــومين 

الطهــارة وال ســل والنّيــة الخالصــة والســلوكيات الخاصــة المتعلقــة بالهــدوء والســكينة والمشــي بو ـــار 
أو اتداب التربويــة المرّكــزة علــى عــدم اإلســاءة إلــى اتخــر, والتنــازل عــن حقــوق , والخشــوع والر ــة

ــذات مقابــل اتخــر م برفــا الصــوت نفســه, ومســاعدته واإلحســان إليــه, وعــدم تعكيــر المنــا  العــا ال
والتركيز على حصول الت يير السـلوكي وا خال ـي علـى الفـرد, أو الـدفا باّتجـاه  ,واحتجاز ا مكنة

ل المعنـى وغيـر ذلـك ممـا يشـكّ  ,التفّهم من خالل التوصية اتمرة بمعرفة حق اإلمـام )عارفـا  بحقـه(
 (34).عليهم السالمين فين بضرورة اتباع لقافة خاّصة في إتيان المعصومالمراد إيصاله للمكلّ 

 :عليهم السالمالمقصد الثاني: ما ُيقال في زيارتهم 
ـــــارة ـــــل إن الزي ـــــا   تجســـــيدا   تمل ـــــا   عملي ـــــين للرابطـــــة وروحي ـــــاء ب  وا تمـــــة الصـــــالحة الجماعـــــة أبن
 اللّـه, بيـوت مـن هـو الـذي اإلمـام بيـت علـى يـرد أنـه الزاتر يعتقد حي  ,عليهم السالم المعصومين

 كالمه يسما الذي اإلمام ما الزيارة هذه في يتحد  وأنه, اسمه فيها ويذكر ترفا أن الّله أذن التي
 المشـــاهد كـــل فـــي االســـتتذان مقـــام فـــي الزاتـــر يقولـــه الـــذي الـــنص هـــذا جوابـــه, ولعـــل ويـــرد ويفهمـــه

ــ للمعصــومين المقدســة والعتبــات  أبــواب مــن بــاب علــى و فــت إنــي الّلهــم)  الحقيقــة هــذه عــن ريعّب
ََللََُّمَاال ا اااذآَنَ قريََّ ااوا ََّ ]  فقلــت بسذنــه, إالّ  يــدخلوا أن النــا  منعــت و ــد, وآلــه عليــه صــلواتك نبيــك بيــوت

, غيبتـه فـي الشـريف المشهد هذا صاحب حرمة أعتقد إني الّلهم ,[ََدْخ الَوا   ه و َ ا َّا ًَِّ كََّا لَ ْ َ ؤْ َ َ  َثََْ

 يــرون, يرز ـون عنــدك أحيـاء السـالم علــيهم وخلفـاءك رســولك أنّ  وأعلـم, حضـرته فــي أعتقـدها كمـا
 فهمــي بــاب وفتحــت كالمهــم ســمعي عــن حجبــت وأنــك ســالمي, ويــرّدون كالمــي ويســمعون مقــامي
نــي مناجــاتهم, بلذيــذ  وأســت ذن لانيــا , صــلى اهلل عليــه وآلــه رســولك وأســت ذن أوال , ربّ  يــا أســت ذنك وا 

 يــا أأدخــل, لاللــا   المباركــة البقعــة بهــذه لينالمــوكّ  والمالتكــة طاعتــه علــيّ  المفــرول اإلمــام خليفتــك
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 الشريف؟ المشهد هذا في المقيمين المقربين الّله مالتكة يا أأدخل الّله؟ حجة يا أأدخل الّله؟ رسول
 ف نــت لــذلك أهــال   أكــن لــم فــسن أولياتــك, مــن  حــد أذنــت مــا أفضــل الــدخول فــي مــوالي يــا لــي فـ ذن
 .(35)(لذلك أهل

 علـيهم السـالم زيـارات المعصـومين مراسـيم مجمـل تتضـمنها التـي المشتركة المضامين أنّ  كما
 الســالم وكــذلك والشــهادتين, مــرة, متــة التكبيــر ملــل, وروحيــة اســالمية توحيديــة عقاتديــة أبعــاد لهــا

ــه الشــكر مراســيم مــن ذلــك وغيــر آخــر, بعــد واحــدا   وعــّدهم علــيهم الســالم ا طهــار ا تمــة علــى  لّل
ــــ الــــذي ا مــــر ,والتقــــدي  والحمــــد التوفيــــق علــــى تعــــالى  وروحيــــة وأخال يــــة عقاتديــــة دروســــا   ليمّل
 (36).مباشرة

بــرة مــن فــي يــوم  عليــه الســالملجــده أميــر المــ,منين  عليــه الســالمزيــارة اإلمــام الصــادق  ولنــا الع 
, والجهـاد والعلم الفضيلة بصفات , وما اشتملت عليه من مخاطبتهصلى اهلل عليه وآلهوالدة النبي 

 وصــــي يـــا عليـــك ممـــا جـــاء فيهـــا  )الســـالمف ,بحقـــه لـــه والشـــهادة أعداتـــه مـــن والبـــراءة لـــه والـــوالء
 ســيد يــا عليــك الســالم ا وليــاء, ولــي يــا عليــك ا تقيــاء, الســالم عمــاد يــا عليــك الســالم ا وصــياء,
 يـا عليـك السـالم العبـاء, أهـل خـام  يـا عليـك العظمـى, السـالم اهلل آيـة يـا السالم عليـك الشهداء,

 الموحــدين يــا زيــن عليــك الســالم ا وليــاء, عصــمة يــا عليــك الســالم, ا تقيــاء ال ــر المحجلــين  اتــد
 .(37)(.. مناءا  ا تمة والد عليك يا السالم ا خالء, خالص يا عليك السالم النجباء,

, فقـد وردت نصـوص خاصـة فـي ذلـك مـن  بيـل وداع النبـي علـيهم السـالموحتى عند وداعهم 
صــلى  النبــي عفــودّ  الخــروش علــى وعزمــت حواتجــك  ضــيت ذاإ, فلقــد ذكــروا  )صــلى اهلل عليــه وآلــه

 اهلل, رســول يـا عليــك السـالم  و ـل مــرة أول فعلـت كمــا عليـه مفسـلّ  عليــه فــسذا و فـت ,اهلل عليـه وآلـه
 .(38)عليه( ودللت به جتت وبما باهلل منتآ, عليك السالم وا رأ, واسترعيك استودعك
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 المبحث الثالث 
  عليه السالمالمعصوم ما تفرضه طبيعة 

  في خصوصية مخاطبته

 :عليه السالم: خصوصية مخاطبة المعصوم المطلب األول

تتطلب من الخصوصـية مـا تليـق  عليهم السالمالمعصومين طرق التواصل والمخاطبة ما  نّ إ
نهـا تبـرز  بمقامهم الشريف وما أوالهم اهلل تعالى ذلك, ونسـتطيا  ,والـوالء لهـم العال ـة بهـم طبيعـةوا 

   عليهم السالمتهم خاطببها في مجال م االلتزامأن نجمل بعضا  من اتداب التي يمكن 
صوصياته خ  ال يمكن للمرء أن ييحسن الخطاب ما لم يعرف من هو المخاطحب؟ وما هي أّول  

االهتمـام  ومزاياه؟ إذ أن عدم معرفة مـن نخاطـب سـي,دي إلـى إمكانيـة إسـاءة ا دب معـه, أو عـدم
, , وبالتالي  ـد نفقـد مـا نسـعى إليـهبمخاطبته أصال , أو أن نتورط في أساليب غير التقة للمخاطبة

بــل هــي معيبــة وآلمــة إن تّمــت مــا أتمــة الهــدى صــلوات اهلل علــيهم, ولهــذا تــرى القــرآن الكــريم ينّبــه 
اهلل عليــه المــ,منين إلــى هــذه الخصوصــية حينمــا يطــالبهم بخطــاب خــاص مــا رســول اهلل صــلوات 

  . نه لي  ك حدهم ألوآله
ــثانيااا   ــب مــن دون أن   ال يمكــن للخطــاب أن يكــون د يقــا  فــي التعبيــر عّم ا فــي داخــل المخاط 

اّل سـيكون الخطـاب أشـبه بالعابـ  أو  ب مدركا  لما يريد من خطابه, ومستوعبا  لـه, وا  يكون المخاط 
؟ وحينمـا نشـّخص بشـكل المعصـوماطـب الالهي عّما يريد, ولذلك يجب أن نحدد لماذا نريـد أن نخ

اّل سـيكون الخطـاب عبليـا ,  د يق الـذي نريـده علينـا أن ننتبـه إلـى مسـتلزمات ومتطلبـات مـا نريـد, وا 
فتارة يكون الخطاب خطاب المحتاش إلـى مـن يحتـاش إليـه, وأخـرى يكـون الخطـاب خطـاب المحـب 

الخطـــاب ســـيتحدد واجـــب  لحبيبــه, ولاللـــة يكـــون الخطـــاب خطـــاب العاشـــق لمعشــو ه, ووفـــق درجـــة
الوصول إلى هذه الحالة, فالكل يمكن أن يكون محتاجا , ولكن ما من ضرورة لكي يكون المحتاش 
محّبا , فقد يحتاش حتى العدو, واإلمام كريم في تلبية الحاجة لمن يطلبها منه, ولكن  ّلة من هـ,الء 

محـّب ولكـن ال يـذكر حبيبـه إال  المحتاجين من يكون محّبا , والحّب درجات, فهناك مـن يقـول ب نـه
في و ت حاجته, ومنهم من ال يفارق الحبيب ذكر  لبه وعقله, ولكنه في أعماله  د يكـون م ضـبا  

والصـنف ا  ـل , لمحبوبه ويتخّلف عـن القاعـدة المعروفـة  و)كـل محـب لمـا يهـوى الحبيـب حبيـب(
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الحب ويـ,دي فراتضـه, ولكـن  من ه,الء هو الذي يتحّرى حّب حبيبه في كل مكان فيلتزم بواجبات
هـــذا الصـــنف يبقـــى بحاجـــة إلـــى العال ـــة المتبادلـــة, فلـــو  اطعـــه المحـــب فقـــد يقطـــا بـــه أيضـــا , أمـــا 
الصنف اللالـ  مـن المخـاطبين فهـو خطـاب العّشـاق الـذين ال يهمهـم إاّل المعشـوق, فتـراهم مـ,ر ي 

ــــام مســــهدي الليــــالي, ال هــــّم لهــــم إال هّمــــه, وال فرحــــة لهــــم إاّل ف رحتــــه, وال شــــ ل لهــــم إاّل بــــه, ا ّي
 .وبهم منش لة بمعشو هميحضرون محافل النا  ولكن أفكارهم بعيدة عنهم و ل

ب كلما كان له سـمعة طيبـة لـدى المخاطحـب كلمـا كـان أ ـدر ا  مما ال ريب فيه ثالثا   ن المخاط 
بــد علـى نيــل رضـاه, والعكــ  صـحي  أيضــا , فمـن كانــت لديـه يــد بيضـاء عنــد أحـد مــن النـا , ال 

وأن نجــد لمعروفــه الســابق معــه و عــا  طيبــا  لــو أنــه خاطبــه بــ ي أمــر مــن ا مــور, والعكــ  صــحي  
أيضا , فمن كانت له سابقة سيتة أو كان على حال سيء عند مخاطحبه, فمـن الطبيعـي أن ال نجـد 

ـــد أن نخاطـــب  ـــا حينمـــا نري ـــه فسنن ـــه نفـــ  الو ـــا لصـــاحب الســـابقة الحســـنة, وعلي  المعصـــوملخطاب
هلل عليه يجب أن ننظر إلى أنفسنا أوال , هل هي جـديرة بهـذا الخطـاب؟ فـسن اكتشـفنا أنهـا صلوات ا

, وهنـا إمـا أن نتجـه لإلصـال  الفـوري لـم المعصـومليست بذاك, فما علينا إاّل أن نتـ ّدب بـين يـدي 
يقّدم نخاطبه, أو أن نقّدم ما يشفا عنده حتى لو كانت سوابقنا ال تمّكننا من جلب عنايته, والقرآن 

فتــارة يطالــب بــ ن نقــّدم بــين يــدي مخاطحبنــا صــد ة وهــو مــا  ,لنــا كــال ا مــرين ألنــاء النظــر إلــى ذلــك
لتــي ترضــي مــن نخاطــب وأخــرى طالبنــا بــ ن نبت ــي فــي خطابنــا الوســيلة ا, عنينــاه بالســابقة الطيبــة

 (39).وتستجلب عطفه
ن إ (40)[ََّ ََاادْخ الَوا   ه ااو َ ا َّا َااًِّ كََّا لَ ْ َ ااؤْ َ َ  َثَااَْ لََُّمَاال ا اااذآَنَ قريََّ ااوا ََاال]ن ممـا ييســتدل مــن  ولــه تعــالى  ا  و 

الم,من لي,ذن له في الدخول والضيافة النبوية المباركة, كما أنه يكون في البداية بدعوة لم باإلذن 
شــتهي , وبهــذه الــدعوة يجلــ  المــدعو علــى الماتــدة النبويــة التــي فيهــا مــا ت(41)[كَ َا و عآهااكََْ فَاالوْخ الَوا ]

يخطــر علــى  لــب بشــر, فيرتــوي مــن عــذب ماتــه ويتنــاول مــن طعــام  ا نفــ  وتلــّذ ا عــين, ومــا لــم
عليـه ,  ـال اإلمـام البـا ر (42)[فَالِهََّْظَا ْ اإلَنََال   كَ َاى طَعَلريآاِآ    ]علومه ومعارفه, كما ورد فـي  ولـه تعـالى  

والولــوي إنمــا يعنــي العلــوم , فالطعــام اإللهــي والنبــوي (43)ي خــذه( ي خــذه ممــن الــذي   )علمــهالســالم
والمعـارف والحقـاتق وأسـرار الطبيعــة ومـا وراتهـا. ومـن شــراتط آداب الضـيافة لمـن أراد أن يســتطعم 

آاا َ ]أن ال يســت ن  بحــدي  غيــرهم,  ــال تعــالى   علــيهم الســالممــن أطعمــة النبــي وآلــه   َََّ ري َْكََِنَآ

 (45).(44)[هََْكَحًَْ ريآَّْثََْ  َا الاِ  ََّ َََْكَحًَْ ريآنْ ا ِحَقِّ آحَدآَثٍ كَ ا  َ آثََْ  َل َ َ ؤْ آي ا َّا ًَا فَ
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 المطلب الثاني: وجود المعصومين عليهم السالم في مراقدهم المشّرفة:
علـيهم  وا تمـة ا نبيـاء نفـو  سـيما ال, القدسـية القويـة النفـو  أنّ  يقول الشي: النرا ي  )إعلـم

 غايــة فــي وكــانوا, التجــرد عــالم إلــى وصــعدوا, عنهــا وتجــردوا, الشــريفة أبــدانهم نفضــوا إذا ,الســالم
 والـتمكن القـوة ولهـم, منكشـفة ظـاهرة عندهم العالم هذا ف مور, العالم هذا على واالستيالء اإلحاطة

 ال, يطلعـون عليـه لزيـارتهم مقـابرهم يحضـر مـن فكـل, العـالم هـذا مـواد فـي التـ لير والتصـرف على
 فـسنهم, النوريـة البرزخيـة حضـور أشـباحهم ومحـال, العليـة المقدسـة أرواحهـم مشاهد ومقابرهم سيما
 تمــام فلهــم ,فرحــون فضــله مــن اهلل آتــاهم , وبمــا(46)[ َاالِ لََْهَاالحٌ عآَّْاادَ رَ ِّمَااَْ َ  ْ َقَااو َ ]يشــهدون,  هنــاك

ل والتوّســــ الســــ,ال مــــن عــــنهم يصــــدر ومــــا, مرا ــــدهم وحاضــــري, بزاتــــري  بــــورهم واالطــــالع العلــــم
, أنــــوارهم مــــن رشــــحات علــــيهم وتفــــيل, ألطــــافهم نســــمات علــــيهم فتهــــب, والتضــــرع واالستشــــفاع

نجـا , حواتجهم  ضاء في اهلل إلى ويشفعون  فهـذا ,كـروبهم وكشـف, ذنـوبهم وغفـران, مقاصـدهم وا 
 وبـــرهم صـــلتهم مـــن فيـــه مـــا مـــا علـــيهم الســـالم وا تمـــة زيـــارة النبـــي اســـتحباب ت كـــد فـــي الســـر هـــو

جــابتهم دخــال, وا  حيــاء ,واليــتهم عهــد وتجديــد, علــيهم الســرور وا  عــالء كلمــتهم, أمــرهم وا   وتبكيــت, وا 
 .(47)(لوابه وجزيل عظيم أجره يخفى ال مما ا مور هذه من واحد وكل ,أعداتهم

ن في  ول رسول اهلل   مـا بعـدي تضـلوا لـن أمـرين فـيكم تركـت   )إنـي  ـدصلى اهلل عليه وآلـهوا 
 يفتر ـا لـن أنهمـا إلـي عهـد  ـد الخبيـر اللطيـف فـسن بيتـي, أهـل اهلل وعترتي كتاب  بهما تمسكتم إن

المسـبحة  بين وجما - كهاتين أ ول وال - مسبحتيه بين وجما - كهاتين الحول يردا علي حتى
, (48)فتضــلوا( تقـدموهم تضـلوا وال وال تزلـوا ال بهمـا فتمســكوا, ا خـرى إحـداهما فتسـبق - والوسـطى

 (49)الرجوع إليهم.دليل على وجودهم وبقاتهم ووجوب 
جملـة مـن  (50)فـي  بـورهما علـيهم السـالمو ـد جـاء فـي كتـاب اإلبـات وجـود ا نبيـاء وا وصـياء 

ن رفعهم إلى السماء إنما كان لمصلحة ا تضتها الحكمـة, ا  الروايات الملبتة لوجودهم في  بورهم, و 
 رجعوا إلى ا رل وبقوا فيها, ومنها   عليهم السالمنهم إلم 

 الصـدوق فـي االخصـالا واعيـون ا خبـارا بسـند متصـل إلـى أبـي الحسـن علـيي: الشما رواه 
صــلى اهلل اهلل  رســول  ــال   ــال علــيهم الســالم علــي عــن آباتــه, عــن, أبيــه عــن الرضــا, موســى بــن

 أول أكـون أن ربـي فس لتي  أولها أما, ف عطاني خصال خم  فيك ربي س لتي  علي يا)  عليه وآله
 .(51)ف عطاني..(, معي وأنت رأسي عن التراب وأنفل ا رل عنه تنشق من
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ـــديزش, وكـــان مـــن  ـــراهيم ال ـــة الشـــي: الطوســـي فـــي اا مـــاليا بســـند متصـــل إلـــى إب ومنهـــا  رواي
ـــ عليــه الســالماإلماميــة,  ــال  )لمــا أمرنـــي المتوكــل بنــب   بـــر الحســين  ن وحرلـــه, وأرســل معــي م 
عليــه جديــدة وعليهــا بــدن الحســين  (52)ةخــواص غلمانــه, فلمــا نــب  القبــر الشــريف وجــدت فيــه باريــ

,  ال إبراهيم  فلما دنوت من القبر الشريف شممت راتحة المسـك منـه, فتركـت الباريـة علـى السالم
عليــه, وأطلقــت المــاء,  علــى تلــك الباريــة, وأمــرت بطــر  التــراب عليــه الســالمحالهــا وبــدن الحســين 

وكلمــا وصــلت إلــى القبــر الشــريف وأمــرت بــالبقر لتحــر  القبــر الشــريف, فلــم تســتطا القــرب منــه, 
رجعــت عنــه, فلمــا رجعنــا إلــى المتوكــل أعلمتــه بمــا فعلتــه عــن أمــره, وبمــا ظهــر مــن المعجــزة عنــد 

م رأيه( القبر  .(53)الشريف, فازدادت شقوته, واختل فكره, وعيد 
علــى أن إتيــان الملــوك والزعمــاء يحظــى بمراســيم خاّصــة, ومنزلــة رفيعــة, فمــن بــاب أولــى أن 

ء ا نبياء وا ولياء والصالحين بهذه المكانةأل لما حظوا به من نور القداسة, ولما امتازوا يحظى لقا
بـه مـن ميلـل و ــيم, ويكفـيهم فخـرا  أن القــرآن الكـريم امتـد  خصـالهم, وأبــان فضـل منـزلتهم, فجعلهــم 

َاااا ِّح   َااااِ  فآهمَاااال  َل ِغَااااد  ِّ  فآااااً   ه ااااو ٍ لَ آ َ ا الاااااِ  لَ ْ ََ ْفَااااعَ  ََ ااااذِ َ َ فآه]فــــي بيــــوْت عّبــــر عنهــــا بقولــــه   مَاااال ا ْاااام ِ  ََ 

 (55).(54)[ِ َاآلصَلَ

 –أضرحة المعصـومين  على مالتقدّ  جواز بعدم و د أفتى بعل العلماء, ومنهم الشي: البهاتي
 للم موم لبيت كلما الصالة, فقال  )إنّ  في االمام بمنزلة فيجعل القبر الصالة, حال -فضال  عنهم 

 إلـــى بالنســـبة للمصـــلي لابـــت عليـــه وتحـــريم التقـــدم لـــه المســـاواة أو مـــاماإل عـــن التـــ خر وجـــوب مـــن
 رجليـه عنـد أو عليـه السـالم اإلمـام رأ  عنـد يصـلي لمـن فينب ـي فـرق, غيـر مـن المقّد  الضري 

 .(56)ذلك( يالحظ نأ
 فينب ـي للزيـارة, أتيتـه إذا) فيمـا ينب ـي للزاتـر عنـد دخـول المدينـة المنـّورة شي: النرا ـي ويقول ال

 كمــا إال  بــره مــن تقــرب وال حيــا, تــزوره كمــا ميتــا وتــزوره خاتفــا, خاشــعا خاضــعا يديــه بــين تقــف أن
 لمـا  لبـك فـي التفر ة وجدت ولو وحيه, ميته بين فرق ال إذ حيا, كان لو الكريم شخصه من تقرب
نه وزيارتك, و يامك بحضورك عالم أنه ولتعلم م,منا, كنت  .(57)(وصلواتك سالمك يبل ه وا 

 عليه السالم:: وحدة الزمان والمكان في مخاطبة المعصوم الثالثالمطلب 
االرتباط باإلمام المعصوم حيا  أو ميتا  هدفا  مـن ا هـداف المقّدسـةأل  نـه يعنـي التفاعـل الحـي 
والداتم بمصدر التشريا, ويبقى اإلمام حيا  في نفو  أتباعه بحياة القيم والمباد  ذاتها التي حملها 
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دها فـــي حياتـــه, وعليـــه فـــال مو ـــا لفكـــرة التقـــادمأل  ن القـــيم الحقـــة ال تخضـــا لقـــوانين الزمـــان وجســـ
نمــا مــا يحمــل أو يملــل مــن تلــك  والمكــان, ولــي  المهــم فــي اإلمــام المعصــوم جســده أو حياتــه, وا 

ْ اقِكَدآهآ]المباد ,  كََّا رَ  وٌَ قَدْ خَالَتْ ريآنْ قَ ْالآِآ ا  ُّ  لَ لَفَََِْن ريَال َ لَ ْ   َريَل ري حَمادٌ ], (58)[لَ ْ َئآََ ا اذآَنَ عَدَ  ا الاِ  فَ َم دَاعَ 

 (60).(59)[ ا ِال آ ََنَقَكآلَ انِقَالَ ْكََْ عَالَى لَعْقَل َثََْ  َريَنْ َََّْقَالآبْ عَالَى عَقآ َهِْآ فَالَنْ ََضَ ا ا الاَِ شَهْئيل  َ َهَجََْي ا الاِ 

أحد عناصر الصلوات الخمسة, بـل جميـا الصـلوات الواجبـة والمسـتحبة, هـو السـالم علـى  إنّ 
بصــي ة المخاطــب, فنقــول  )الســالم عليــك أيهــا النبــي ورحمــة اهلل  صــلى اهلل عليــه وآلــهرســول اهلل 

وبركاته(, وهو نوع من الترابط الهادف والبّناء, ولوال أهميته لما فرضـه اهلل عـز وجـل أو نـدب إليـه 
إمامـا  يعنـي  منبيا  كـان أ عليه السالمن الزيارة والو وف أمام المعصوم اكل يوْم وليلة, وال شك  في

أبــواب اهلل  علـيهم السـالماالرتبـاط الـداتم بـه, وبالتـالي االرتبـاط بالخـالق ا عظـمأل  ن المعصـومين 
 (61)عز وجل الذين بهم عرفناه المعرفة التوحيدية الخالصة.

كمــا نــّص عليــه المــولى عــز  صــلى اهلل عليــه وآلــهأيضــا  بشــهادة الرســول  ويتملــل هــذا المفهــوم
ََثَااو َ ا  ا  ااوََ        ]بقولــه   وجــل فــي كتابــه َ  َااذَ آََ َجَعالََِّاال ََْ لرَياااآي  َ َااكيل  آَكَثونَااوا ش اامَدَاحَ َعالَااى ا َّااالَِ َ 

اّل لم تكـن شـهادة, إذ (62)[عَالَهْثََْ شَمَهدسا , ومن الم,كد أن الشهادة تقتضي الحضور والمشاهدة وا 

ذا  البد من اإليمان بنـوع مـن الحضـور لرسـول اهلل  كيف يص  أن يكون شاهدا  ومعايشا  للوا ا؟! وا 
ن كّنــا ال نعــرف الكيفيــةأل  ننــا نجهــل القــوانين التــي تحكــم مــا وراء المــادة,  صــلى اهلل عليــه وآلــه وا 

حضـــورا  ومشــاهدة, وشـــهادة  صــلى اهلل عليـــه وآلــهوع بـــه مــن الناحيـــة العقاتديــة إن للرســـول والمقطــ
 تكون هي محور الحساب والجزاء في يوم القيامة, وي,يد ذلك نصوص كليرة, منها 

صـلى  ـال  تيعـرل ا عمـال علـى رسـول اهلل  عليـه السـالم)عن أبي بصير عن أبـي عبـد اهلل 
 َقَاالِ ]كــل صــبا , أبرارهــا وفجارهــا فاحــذروها, وهــو  ــول اهلل تعــالى   أعمــال العبــاد اهلل عليــه وآلــه

 .(63)وسكت( [اعْمَالَوا فَََهَ َ  ا الاِ  عَمَالَثََْ  َرَ  و َِ 

  ادع اهلل لي و هـل بيتـي, عليه السالمومنها  )عن عبد اهلل بن أبان الزّيات  ال   لت للرضا 
 .(64)علّي في كل يوم وليلة..( أفعل؟ واهلل إن أعمالكم لتيعرل فقال  أولستي 

صـلى اهلل عليـه فهي ال تخرش عن نطاق شهادة الرسـول  عليهم السالمأما كيفية شهادة ا تمة 
, وهو أمر ال يمكن البح  فيه وأمـره موكـول إلـى اهلل عـّز وجـل حالـه حـال الكليـر مـن ا مـور وآله
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جــاء فــي العديــد مــن الزيــارات  ولــه  الجلــود والجمــاد وأملالهمــا, و ــد  ةالتــي ذكرهــا القــرآن عــن شــهاد
أحيـــاء   علـــيهم الســـالم)أشـــهد انـــك تســـما كالمـــي وتشـــهد مقـــامي( أو )وأعلـــم ان رســـولك وخلفـــاءك 

عندك ييرز ون, يرون مقامي ويسمعون كالمي ويردون سالمي(, وال نست رب ذلكأل  ن اهلل تعالى 
َيال  َالِ           َََّ] ال في محكـم كتابـه عـن الشـهداء الـذين  يتلـوا فـي سـبيله   ِآ لرَْيوَا نَ َقكآالَاوا فآاً  َاَ هلَ ا الاا ََحََْا َنا ا ااذَآ

, فاتيـــة تـــدل داللـــة واضـــحة علـــى وجـــود حيـــاة حقيقيـــة لصـــفوة مـــن (65)[لََْهَااالحٌ عآَّْااادَ رَ ِّمَاااَْ َ  ْ َقَاااو َ

الـذين أذهـب  علـيهم السـالمد إلى الدليل القطعي هم أهل البيـت الم,منين, وبحسب اعتقادنا المستن  
 عـــنهم الـــرج  وطهـــرهم تطهيـــرا, وعلـــى هـــذا ا ســـا  فـــسّن الشـــعور بوجـــودهم واالرتبـــاط بهـــم اهلل

 (66)والتعاي  معهم من أهم العناصر في لقافتنا العقاتدية.
وي عن حنان بن سدير عن أبيه   ال  ) ال أبو عبد اهلل الصادق  –في حدي  طويل  –و د ري

 خمـ  مـرات جمعـة كـل فـي عليـه السـالم الحسـين  بر تزور نأ عليك   يا سحدير, وماعليه السالم
 لــم سـطحك فـوق تصـعد  كليـرة, فقـال فراسـ: وبينـه بيننــا ان فـداك جعلـتي    لـت مـرة, يـوم كـل وفـي
  لم تقول ,عليه السالم الحسين  بر نحو تتحرى لم, إلى السماء رأسك ترفا لم ويسرة, يمنة تلتفت
 حجـــة زورة, والـــزورة لـــك ييكتـــب ,وبركاتـــه اهلل ورحمـــة عليـــك الســـالم اهلل, عبـــد أبـــا يـــا عليـــك الســـالم
 .(67)(مرة عشرين من أكلر لنهارا فعلته في فربما  سدير  ال وعمرة,

 بغير ما ُعرف من لغته: المطلب الرابع: مخاطبة المعصوم عليه السالم
هـو مـن لـدن حكـيم, ويسـمى بـالعلم و الذي ييستمد من علـم اللاـه,  عليه السالمعلم المعصوم إّن 

كــر فــي ا حاديــ  الشــريفة عــن أهــل بيــت العصــمة الّلــدني فلــي  مــن الحصــولي المصــطل , فقــد ذي 
مني رسول اهلل ألف باب   )علّ عليه السالمفي هذا الباب الكلير,  ال أمير الم,منين  عليهم السالم

, حيــ  ال يوجــد (68)اب, ووصــاني بمــا أنــا  ــاتم بــه إن شــاء اهلل(مـن العلــم فــت  لــي كــل بــاب ألــف بــ
صـلى اهلل عليــه تفسـير لهـا علـى نحـو العلـوم الحصـولية, بـل هــي الورالـة النوريـة التـي ورلهـا النبـي 

  (69)لألتمة ا طهار. وآله
لم اإلمام على أ سام تسعة, فمنها  ما تدل على   مـن مصـاديق عليـه السـالمعلـم اإلمـام  نّ أوع 

ن علمــه مــن الحصــولي فقــط, وأخــرى تــدل علــى الفــرق بــين ألــم الحضــوري, وبعضــها تــدل علــى الع
الموجــود والمعــدومات, ومنهــا تـــدل علــى التفصــيل بــين الكلّيـــات والجزتيــات, ومنهــا التفصــيل بـــين 

ن علمــه متو ــف علــى إرادتــه فــيعلم بكــل شــيء إذا أراد, أو ألمــه با حكــام دون الموضــوعات, أو ع
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عليـه ه سبحانه. ويسمى ا خير وما  بله بالعلم اإلرادي وهو المختار فـي علـم اإلمـام على إرادة اللا 
ـــم, كمـــا فـــي تناولـــه الطعـــام الســـالم ـــو لـــم يشـــ  أن يعلـــم لمصـــلحة عامـــة أو خاصـــة فسنـــه ال يعل , فل

 (70)المسموم والبيل المقامر عليه, كما في الروايات.
يجتمــــا تحتــــه جميــــا المــــ,منين الــــذين  يمللــــون الفضــــاء الــــذي علــــيهم الســــالمإّن أهــــل البيــــت 

يشــتركون فــي وحــدة المبــدأ ووحــدة الهــدفأل ليمــدوا جســور التــرابط فيمــا بيــنهم, وليعــززوا  ــوة إيمــانهم 
بما يقتنعون فيه ومـا يعيشـون همـومهم مـن مبـاد  رسـاليةأل وذلـك  نهـم يشـكلون كيانـا  واحـدا  مهمـا  

لحْقنحـاكيْم ]يـات,  ـال تعـالى  ابتعدت بهم المسـافات وتعـددت الل ـات واختلفـت الهو  يحاأحيُّهحـا الناـا ي إ ناـا خح
ــــدح اللاــــه  أحْتقحــــاكيْم إ نا ا ْن ــــرحمحكيْم ع  فيوا إ نا أحْك ــــارح ــــلح ل تحعح ــــعيوب ا وح حبحات  ــــاكيْم شي عحْلنح ــــْر وحأينلحــــى وحجح ــــْن ذحكح ــــيم  م  ل  للاــــهح عح

ب ير   , والحوار يحوم على التعاضد والتعاون والتواصي بالحق والصبر, وعرل  ضايا ا مة (71)[خح
من أجل تشـخيص الوضـا وحاالتـه الملتبسـة  عليهم السالما مة المصيرية على منهج أهل البيت 

  (72)والعمل على عالجه أو توخي ا مرال والمزالق المحتملة.
, عليــه الســـالممــام موســـى الكــاظم روي أن هــارون العباســـي أرســل غلمانــه يومـــا  لقتــل اإلو ــد 

بل ـــتهم وهـــي التركيـــة, فرمـــوا مـــن أيـــديهم  عليـــه الســـالمفحــين هّمـــوا بـــه وهـــم سيـــكارى كّلمهـــم اإلمـــام 
السكاكين, وولبوا إلى  دميه فقّبلوها, فس لهم الترجمان عن حالهم, فقالوا  إّن هذا الّرجل يـ تي إلينـا 

لـْت  في كّل عاْم فيقضي أحكامنا, وييرضي بعضنا م ن ذا نحزح ـطح بلـدنا, وا  بعل, ونستسقي بـه إذا  ححح
 (73).بنا نازلة فزعنا إليه, فكيف نقتله! ال واهلل ال نفعل ذلك

 المعصوم  ة: ظواهر مسيئة في مخاطبالخامسالمطلب 
ت سســت مــن أجــل النهــول بمســ,وليات  علــيهم الســالمإن لقافــة الزيــارة عنــد أتبــاع أهــل البيــت 

ذات طـــابا توعـــوي جهـــادي عقاتـــدي فـــي غايـــة الد ـــة مـــن التخطـــيط والتطبيـــق, و ـــد أخطـــ   رســـالية
ـــبعل حـــين تصـــّورها ممارســـة ترفيهيـــة اســـتطالعية, نظيـــر زيـــارات المتحـــف وا مـــاكن ا لريـــة  ال
المقصـــودة للفرجـــة وتزجيـــة الو ـــت, أو إشـــباع رغبـــة االســـتطالع بسلقـــاء النظـــرات علـــى شخصـــيات 

حيـــ  أخطـــ   ســـم عـــريل مـــن الممارســـين لهـــا,  ارات مندرســـة, كمـــامومياتيـــة أو منحوتـــات لحضـــ
ـــة,  ـــارة هـــو التكفيـــر واالســـت فار مـــن الـــذنوب, والحصـــول علـــى اإللاب تصـــّوروا أّن الهـــدف مـــن الزي

هـو  علـيهم السـالمسّن تسا ط الذنوب الذي وعدت به روايات أهـل البيـت ف وغيرها, و ضاء الحواتج
ة الواعية المت ّملة فيه, يعنـي الـوالدة الجديـدة للزاتـر, والـدعوة وعد  صادق  بال أدنى شك, وفق القراء
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الستتناف التحّرك والعمل, والتصاعد في مستوى التسامي الروحي بعد أن يتسنى للزاتر أن يحظى 
  (74)بمقابلة المزور عقليا  وروحيا .

المنشود حـين إال أننا نلحظ وفي أحايين كليرة خروش المرتادين على  بور ا ولياء عن الهدف 
كمــا  -الو ـوف بـين يــديهم, مـا يشــّكل ظـواهر مسـيتة تو ــا فـي مــا حـّذرحْت منـه النصــوص الشـرعية 

ـ, وال يكـون لمـن  صـدهم مـن سـعيه هـذا إال النح -تقّدم فـي البحـ   ب, بـل مـا هـو أشـد منـه,  ـال صح
َآاَّ و َ        ا اذآَنَ ضَلا * قَلِ عَلِ نَََّ ِّئَثََْ  َلألَخََْ ََنَ لَعْمَلَّي ]تعالى   َ ْح ََحََْا  و َ لَنام اَْ  َآ ا ادُِّنهَل َ ع اَْ  ْ فآاً اِ َحهَال َ ْعه مَ 

, فــالقرآن يسـمي ملــل هـ,الء ا شــخاص با خسـرينأل  ن الــذي يرتكـب الــذنب وهـو يعلــم (75)[ص اَّْعسل 

بذلك فسنه سيضا حـدا  لمـا هـو فيـه ويعـّول عـن الـذنب بالتوبـة والعمـل الصـال , أّمـا أولتـك الـذين 
ملــل هــ,الء ال  أن ذنــوبهم عبــادة وأعمــالهم الســيتة أعمــاال  صــالحة وانحــرافهم اســتقامة, فــسنّ يظنــون 

 (76)يستطيعون التعويل عن ذنوبهم, بل يستمرون فيما هم فيه إلى نقطة النهاية.
وعـــي فيهـــا  إن الزيـــارات المســـنونة لمشـــاهد المعصـــومين علـــيهم الســـالم هـــي مخاطبـــات لهـــم ري

استتذان وسـالم ونجـوى, فلمحـن يسـ ل عـن اإلجـزاء فـي الزيـارة والـدعاء تقدي  مقامهم الشريف, من 
خـــــراش الحـــــروف مـــــن  االســـــتماع فقـــــط, الجـــــواب  )ال بـــــد مـــــن الـــــتلّفظ, ويتحقـــــق الـــــتلفظ بـــــالتكّلم وا 

 . (77)مخارجها(
ن جّلها أجملة من ا مور يجدر االلتزام بها حين إتيانهم, ونرى  (78)و د ذكر الشي: المامقاني

, فمتـى مـا أشـعرنا [..لحٌهَا لَْ]ناظر إلى مس لة )حرمتهم بعد موتهم كحـرمتهم فـي حيـاتهم(, وانهـم 

 أنفسنا هذا اإلجراء, وعرفنا حرمتهم, جاءت با ي اتداب تباعا , ومنها 
 االلتزام بقلة الكالم إاّل بخير. .1

 عدم رفا الصوت. .2

, والنصوص الـواردة فـي تجنـب رفـا الصـوت وعّد اللانية من أهم اتداب لما دّل على مكانتهم
 في حضرتهم.

ييعاتب المعصـوم عليـه السـالم بمـا ال ييعاتـب القـرين  رينـه,  -ما ا سف–بل نرى أن البعل 
وييلزمه بمآل ا مور إن لم تتحقق وفق رغباته, بل ويتوعـده بـالهجران, ويتهمـه ب نـه دون طموحاتـه 

 . (79)[ َريَل لَ ِ َ   ا َّالَِ  َ َوْ ََ َصْتَ  َم ؤْريآَّآ َ ]ء, وما أّمله به, وما أولتك من ا تباع بشي
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 : نماذج خطابية من الشعر:السادسالمطلب 
فــي تجســيد مخــاطبتهم بصــور فنيــة  علــيهم الســالمأســهم الشــعراء الملتزمــون بخــط أهــل البيــت 

وفكريــة نابعــة مــن دالالت عقيديــة, فقــد بــذلوا إمكانيــة هاتلــة فــي هــذا الجانــب, إذ ذهبــوا بعيــدا  فيمــا 
 أراده القرآن والسنة, وأعطوا للموضوع  يمته التطبيقية.

راعوا ما عليهم من الت دب فـي حضـرة المعصـوم عليـه السـالم  ونذكر من ه,الء الشعراء الذين
إذ تضـــمنت نعـــوتهم التـــي ظلـــت تيـــردد علـــى ألســـنة الكليـــرين فـــي  أخـــذت  صـــاتدهم شـــهرة واســـعةو 

إذ , (80)محمــد مهــدي الجــواهري فــي  صــيدته اآمنــت بالحســينامخــاطبتهم, فمــنهم الشــاعر الكبيــر 
 فيها  يقول

ــــــــــــــ  ا  جح ْضــــــــــــــمح  مــــــــــــــن لملــــــــــــــواكح  داء  ف 
 نـــــــــــــانالج   فحـــــــــــــاتنح  مـــــــــــــن بـــــــــــــ عبقح 

ــــــــــــا  عْ ورح  ــــــــــــ ي ــــــــــــوم كليوم   فــــــــــــوفالطُّ  ي
زنـــــــــــا  عليـــــــــــك بحـــــــــــب    النفـــــــــــو وحي

ــــــــــ  ذالوصــــــــــونا  لمجــــــــــدك مــــــــــن أن يي
ـــــــــي الخ تر ف ـــــــــو  ـــــــــا أيهـــــــــا ال  لـــــــــدينافي

ظـــــــــــام ظـــــــــــة الّطـــــــــــامحين الع   ويـــــــــــا ع 
 للحتـــــــــــــوف عْ فـــــــــــــز  تعاليـــــــــــــت مـــــــــــــن مي 

ـــــــنْ    الـــــــدُّهوري   تلـــــــوذي  دْ     فحم  ـــــــجا  سي
ــــــــمحْمتي  ــــــــيمي   فحهحــــــــبا   لحــــــــرحاكح  شح  الناس 
فاـــــــْرتي  ـــــــدِّي  وعح  اســـــــترا ح  بحيـــــــ ي  خح
ــــــ ي  ــــــل    ســــــناب كي   وحي  الطُّ حــــــاة   خي

ْلــــــــــتي و ــــــــــد طــــــــــارت    الــــــــــذكرياتي  وحخ 
ــــــتي  ــــــال    بقبــــــر كح   وطيْف يح  طحــــــْوفح الخح

ــــــْن  يحــــــدحا     كــــــ نا  ــــــر ي    وحرحاء    م   الضا
ـــــــــــدُّ  الحــــــــــــمْ   إلـــــــــــى   تحمي نيــــــــــــوع  با  عح  لخي

ـــــــــباطح   أْطبحقحــــــــــتْ   غابــــــــــْة   فـــــــــي  تحخح
لح  يـــــــــبح  منــــــــهي  ل تيْبـــــــد  د  ير    جح ــــــــم   الضا
 الصــــــ ار النفــــــو ح  هــــــذي  وتــــــدفاح 
قْ   مـــن   تعاليـــتح   يلتظـــي    صـــاع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلح  ّورنح  ع  ا روح  جب
ــــــــــــــــ حــــــــــــــــا  وْ ري   عأضــــــــــــــــوح  هاك  ْســــــــــــــــم   نوم 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ قيا  وسح  صـــــــــــــــرعمح  مـــــــــــــــن ك رض 
 علــــــــــــــــى نهجـــــــــــــــــك النّيــــــــــــــــر المهيـــــــــــــــــا

ــــــــــــــاه مــــــــــــــن مي  ــــــــــــــت ت ب ــــــــــــــدح بمــــــــــــــا أن  عب
 فــــــــــــــــــــّذا  إلــــــــــــــــــــى اتن لــــــــــــــــــــم ييشــــــــــــــــــــفا

ـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــد   لالهـــــــــــــــــــينح   هم  يّن
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــري ور  وبي ـــــــــــــــــــزح ك مـــــــــــــــــــن مح ك  ب  عف

ــــــــــــــــا   ومــــــــــــــــن  جانبيــــــــــــــــه  علـــــــــــــــى   ريكا

يــــــــــــــــــمي  ـــــــــــــــــْن  نحس  ــــــــــــــــــة  م   بحْلقحــــــــــــــــــا   الكحرحامح

ـــــــــــــــد    يحْضـــــــــــــــرحع    ولــــــــــــــم   تحفحــــــــــــــراى   خح

ــــــــــــــا     ولـــــــــــــم  عليــــــــــــــه   جالـــــــــــــْت   يحْخشح

ـــــــــــــى  ب روحـــــــــــــي  الحــــــــــــــْم   إل  أْرفحــــــــــــــا    عح

ـــــــــــــــــــم   بصومعـــــــــــــــــــة   ع    الميْلهح ـــــــــــــــــــد  ْب  المي

ْبتيـــــــــــــــــورحةح    حمــــــــــــــــراءح  ا ا مح  اإلْصبحـــــــــــــــــا 

ْيــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــرحْق  ذي  وحالضا ْتــــــــــــــــــــرحع   شح  مي

ــــــــــــْذت ْب   ميْسب ـــــــــــــا   أو  منـــــــــــــه  علــــــــــــى مي

ــــــــــــــــــــــرح  ــــــــــــــــــــــْب  بآخح ْمــــــــــــــــــــــر ع   ميْعشحْوش   مي

ـــــــــــــــا   ــــــــــــــى  خوف ْم   إل ـــــــــــــــرح ـــــــــــــــا     حح  أحْمنح

يحـــــــــــــــــة   تحـــــــــــــــــْدشي  فحــــــــــــــــسْن  ـــــــــــــــــا     داج   يحْلمح
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قــــــدا    تــــــ ّرمي    الصــــــاعقات     علــــــى ح 
ــــبا   تحْبــــذير   ولــــم   الهشــــيم   إلــــرح    الحح
هــــا  تيْخــــل   ولــــم   الســـــماء فــــي  أبراجح
ــــــم  ــــــا   ول ــــــرا  تحْقطح ـــــــه   مــــــن  الشا ْذم   ج 
م   ولــــــم   هيــــــــمي   فيمــــــا النــــــا ح  تحْصــــــد 

  يْطــــــــــــــريهي  افحلحــــــــــــــْكا  تعاليـــــــــــــتح مـــــــــــــن 
ْســــــــب ي  البتـــــــــول   فيــــــــابنح   ب هحــــــــا   وحح
ـــاْ    لـــم  التـــي   ويـــابنح  ْلليهـــا   يحضح  م 

ــــــــــن    ويـــــــــابنح  ي ــــــــــةْ    بـــــــــال البحط   ب ْطنح
ا لـــــــم  ويـــــــا غيْصـــــــنح  ــــــــمح  يحْنفحـــــــت  ْ  اهاش 

ـــــال   ويـــــا  لـــــود نشـــــيد   مـــــن  واص   الخي
 

ــــــــم  ْيـــــــــرا    تيــــــــْنء   ل ــــــــم   ضح  تحْنفحـــــــــا    ول
ـــــــــــــــــهي  و ـــــــــــــــــد  را حْت ــــــــــــــــم حح  تحـــــــــــــــــْزرحع     ول

ـــــــــــا   ولــــــــــم  أرضـــــــــــا   تــــــــــ ت   ولــــــــــم   تيْد  

ــــــــــــــــلا   تحْنــــــــــــــــزع   لـــــــــــــــم  الضماتــــــــــــــــر   وغ 

ـــــــــــه   ـــــــــــنح  علي ليــــــــــــق   م  ــــــــــــا     الخي  ا ْوضح

ْحــــــــــــــوحر   ــــــــــــــا   يحـــــــــــــديوري علـــــــــــــى الم   ا ْوسح

انا   ـــــــمح ـــــــى  ضح ـــــــلِّ  عل ــــــــي مـــــــا   كي  أحداع 

ْلل ـــــــــــــك   ْمــــــــــــــال   كم  ــــــــــــــا   ولـــــــــــــم  حح  تيْرض 

 ويـــــــــــــابنح الفتـــــــــــــى الحاســــــــــــــر  ا ْنـــــــــــــــزحع  

ـــــــــــــــــرح  ـــــــــــــــــر ع     ولــــــــــــــــم منـــــــــــــــــكح  ب ْزهح  ييْف
تحـــــــــــــــــــ ْطلحــــــــــــــــــــا    القصيــــــــــــــــــــدة   ـامح خ   بالمح
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 نتائج البحث
 خليص البح  إلى عّدة نتاتج أمكن حصرها في النقاط التالية 

ـــــــــــــة, إاّل أنهـــــــــــــا .1 ـــــــــــــى مفهـــــــــــــوم المخاطب ـــــــــــــة عل ـــــــــــــة مـــــــــــــن المصـــــــــــــطلحات الدال ـــــــــــــك جمل   هنال
ب والمخاطحب.ا شمل لكل وسيلة اتصال  -المخاطبة–  بين المخاط 

, الــذين علــيهم الســالمحــين نطلــق كلمــة المعصــوم فــالمراد هــم ا ربعــة عشــر مــن أهــل البيــت  .2
حباهم اهلل تعالى بالعصمة الذاتية, فلهم كيان واحد وخصوصيات مشتركة,  د تتمـايز أدوارهـم 

 واحـــدة طابــــت وطينـــتكم أرواحكـــم أن وأشــــهدفـــي الحيـــاة, لكـــنهم يلتقــــون علـــى غايـــة واحـــدة, )
 (.لبع من بعضها وطهرت

هنالك أساليب وآداب وأحكام فرضها القرآن والسنة في مخاطبة المعصوم, فما جاز ل يرهم ال  .3
 .[ َََّ ََجْمَ   ا  َِ   َل ِقَوََْ  َجَمْ َ  َعْضآثََْ  آ َعْضب]هم, يجوز علي

ن أمور هذا العالم عندهم ظاهرة منكشفة بما ا  (, و حياتهم في كحرمتهم موتهم بعد حرمتهم نإ) .4
ن ا  , و [لََْهَاالحٌ عآَّْاادَ رَ ِّمَااَْ َ  ْ َقَااو َ]تجــّردوا عــن عــالم الماديــات وصــعدوا إلــى عــالم التجــّرد, فهــم 

 بعــد  بــري زار   )مــنصــلى اهلل عليــه وآلــهســول اهلل ر مقــابرهم مشــاهد أرواحهــم المقّدســة,  ــال 
 (.يبل ني فسنه السالم, إلي فابعلوا لم تستطيعوا فسن حياتي, في إلي هاجر كمن كان موتي

, تجـــدر الو ـــوف عنـــدها عليـــه الســـالمال زالـــت هنـــاك ظـــواهر مســـيتة فـــي مخاطبـــة المعصـــوم  .5
بـالطرق المناسـبة و , , وهي مسـ,ولية تقـا علـى عـاتق الجميـا كيـل مـن مو عـهوتصحي  مسارها

 .ليه السالمعالتي تيعّرف بخصوصية المعصوم 
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 المصادر والمراجع
 آن الكريم.القر 

, محمـــد رضـــا النعمـــاني, عليـــه الســـالما بعـــاد الفكريـــة والعقاتديـــة فـــي زيـــارات اإلمـــام الحســـين  .1
 اللقافية, محافظة واسط. عليه السالماصدار م,سسة اإلمام الرضا 

فـــي  بـــورهم, محمـــود بـــن فـــت  اهلل الحســـيني  علـــيهم الســـالمالبـــات وجـــود ا نبيـــاء وا وصـــياء  .2
 هـ(, ت   غسان علي المخرا ي.11قت الكاظمي )

أسرار الحج والزيارة, السيد عادل العلوي, نشر الم,سسـة اإلسـالمية العالميـة للتبليـ  واإلرشـاد,  .3
 هـ.1432, 1مطبعة كلهر,  م, ط

, المو ـــا االلكترونـــي للشـــي: الصـــ ير, شـــبكة المعلومـــات أســـتلة وردود, جـــالل الـــدين الصـــ ير .4
 العالمية )االنترنت(.

 م,سسة  هـ(, ت 548الطبرسي )ت  الهدى, ابو علي الفضل بن الحسن ب عالم ورىال إعالم .5
علــيهم  البيــت آل م,سســة هـــ, مطبعــة ســتارة, نشــر1417, 1ط, التــرا  إلحيــاء d البيــت آل

 . م, الترا  إلحياء السالم

 هـ(, نشر دار الكتاب العربي, بيروت.1417ا عمال الكاملة, محمد مهدي الجواهري )ت  .6

 القيـومي جـواد  هـ(, تـ 664 طاوو , )ت ا عمال, رضي الدين علي بن موسى ابن  إ بال .7
 اإلسالمي. اإلعالم هـ, طباعة ونشر مكتب1414, 1االصفهاني, ط

 - اإلســالمية الدراســات  ســم  هـــ(, تــ 460الطوســي )ت  الشــي: ا مــالي, محمــد بــن الحســن .8
 . م, والتوزيا والنشر للطباعة اللقافة دار هـ, نشر1414, 1البعلة, ط م,سسة

, 1العلــــوم, ط بحــــر الســــيد محمــــد علــــي الســــند, تقريــــر محمــــد الشــــي: اإللهيــــة, بحــــ  اإلمامـــة .9
 . م ,االجتهاد م, منشورات2006 - هـ1427

 -هـــــ 1426, 2ا ملــــل فــــي تفســــير كتــــاب اهلل المنــــزل, الشــــي: ناصــــر مكــــارم الشــــيرازي, ط .10
 بيروت.م, طباعة ونشر دار إحياء الترا  العربي, 2005

 عبــد أحمــد عــادل  هـــ(, تــ 745ا ندلســي )ت  حيــان أبــو المحــيط, محمــد بــن يوســف البحــر .11
, 1الجمـــل, ط النجـــولي أحمـــد.د النـــو ي, المجيـــد عبـــد زكريـــا معـــول, محمـــد علـــي الموجـــود,
 العلمية, بيروت. الكتب دار م, نشر2001 - هـ1422
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الكبــرى, مصــر,  التجاريــة المكتبــةهـــ(, 255الجــاحظ )ت  والتبيــين, عمــرو بــن بحــر البيــان .12
 م. 1926-هـ1345, 1ط

 حبيـب أحمـد  هــ(, تـ 460الطوسـي )ت  القرآن, محمد بن الحسن الشي: تفسير في التبيان .13
 اإلسالمي. اإلعالم هـ, طباعة ونشر مكتب1409, 1العاملي, ط  صير

ـــــه الســـــالم العســـــكري اإلمـــــام تفســـــير .14 ـــــى المنســـــوب, علي ـــــه الســـــالم العســـــكري اإلمـــــام إل          علي
هـ, مطبعة مهر, نشر 1409, 1, طعجل اهلل فرجه المهدي اإلمام مدرسة  هـ(, ت 260)ت 

 . م, فرجه اهلل عجل المهدي اإلمام مدرسة

منشــورات  هـــ, نشــر1423, 1هـــ(, ط283التســتري )ت  اهلل عبــد بــن التســتري, ســهل تفســير .15
 .بيروت, العلمية الكتب دار, بيضون علي محمد

الجزاتــري,  الموســوي طيــب هـــ(, تــ  329 القمــي )ت نحــو إبــراهيم بــن تفســير القمــي, علــي .16
 .م,  والنشر للطباعة الكتاب دار م,سسة هـ, نشر1404, 3ط

ميـرزه عبـا  جمـال الـدين, منشـورات مكتبـة السـيد , عليهم السالمالتقليد لالتمة المعصومين  .17
 م.1958في البصرة, مطبعة اتداب, النجف ا شرف,  عليه السالماإلمام الصادق 

, محمـد عبـد الرضـا هـادي السـاعدي, نشـر علـيهم السـالملقافة الزيارة عند أتبـاع أهـل البيـت  .18
 هـ.1436, 2, مطبعة الوردي, طعليه السالمدار الهدى, م,سسة اإلمام الحسن 

 رضـا محمـد  ر, تـقكالنتـ محمد  هـ(, ت 1209النرا ي )ت  مهدي السعادات, محمد جاما .19
 , النجف ا شرف.النعمان اردالمظفر, طباعة ونشر 

 النشــر م,سســة  هـــ(, تــ 548الطبرســي )ت  الجــاما, ابــو علــي الفضــل بــن الحســن جوامــا .20
 . م, المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر م,سسة هـ, نشر1418, 1اإلسالمي, ط

 منشـــورات هــــ(, نشـــر1031البهـــاتي )ت  , محمـــد بـــن الحســـين الشـــي:(ق.ط) المتـــين الحبـــل .21
 . م, بصيرتي مكتبة

هــ, 1403ال فاري,  أكبر علي  هـ(, ت 381الصدوق )ت  الخصال, محمد بن علي الشي: .22
 . م, المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر م,سسة نشر

 الخطاب بين المعنى الل وي والمفهوم االصطالحي, علي حسين يوسف, مو ا كتابات. .23

الخطابة العربية وفن اإللقاء, الدكتور أشرف محمد موسى, مطبعة دار الت ليف, نشر مكتبة  .24
 الخانجي, القاهرة.
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الحكـــــيم )ت  بـــــا ر الصـــــالحة, محمـــــد الجماعـــــة بنـــــاء فـــــي علـــــيهم الســـــالم البيـــــت أهـــــل دور .25
  هـل العـالمي للمجمـا والنشـر الطباعـة مركـز شرنهـ, مطبعة ليلى, 1425, 2هـ(, ط1425
 .ليهم السالمع البيت

هــــ, 1423, 1المعـــارف, ط م,سســـة  هــــ(, تـــ 988الكاشـــاني )ت  اهلل التفاســـير, فـــت  زبـــدة .26
 . م, اإلسالمية المعارف م,سسة شرنمطبعة عترت, 

 هـ(, المطبعة السلفية.1354المطيعي )ت  محمد البخيت ,سّلم الوصول لشر  نهاية السول .27

 هـ(, تـ   حسـين381الصدوق )ت  الشي: , محمد بن عليعليه السالم الرضا أخبار عيون .28
 .بيروت, للمطبوعات ا علمي م, طباعة ونشر م,سسة1984 - هـ1404ا علمي, 

هــــ, نشـــر دار الكتـــاب 1397, 4هــــ(, ط1392ال ـــدير, عبـــد الحســـين ا مينـــي النجفـــي )ت  .29
 العربي, بيروت.

ي, مراجعـة شـعبة فقه الزاتـر, مطـابق لفتـاوى آيـة اهلل العظمـى السـيد علـي الحسـيني السيسـتان .30
 م, النجف ا شرف.2014 -هـ 1435التبلي  في العتبة العلوية المقدسة, 

,  ــم, 1حيــدر الســهالني, منشــورات دليــل مــا, مطبعــة نكــار , طد. فقــه العتبــات المقّدســة,  .31
 هـ.1429

العربــي, إيليــا حــاوي, منشــورات دار الشــرق الجديــد, لبنــان,  فــن الخطابــة وتطــوره فــي ا دب .32
 م.1961, 1ط

 المرعشــــــــــي الســــــــــيد شــــــــــهاب الــــــــــدين والســــــــــنة, بحــــــــــ  القــــــــــرآن ضــــــــــوء علــــــــــى القصــــــــــاص .33
 العظمـى اهلل آيـة مكتبـة هــ, مطبعـة الحـافظ, نشـر1415العلوي,  عادل هـ(, تقرير1411)ت 

 . م ,العامة النجفي المرعشي

ــــ(, تـــ 329الكلينـــي )ت  الكـــافي, محمـــد بـــن يعقـــوب .34 , مطبعـــة 5ال فـــاري, ط علـــي أكبـــر  هـ
 .طهران, اإلسالمية الكتب دار حيدري, نشر

ــــارات, جعفــــر كامــــل .35 ــــن الزي ــــه )ت  بــــن محمــــد ب , 1القيــــومي, ط جــــواد  هـــــ(, تــــ 367 ولوي
  . الفقاهة نشر م,سسة اإلسالمي, نشر النشر هـ, مطبعة م,سسة1417

 هـ.1405الحوزة,  أدب نشر هـ(,711منظور )ت  ابن العرب, محمد بن مكرم لسان .36
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  هـــ(, تــ 548الطبرســي )ت  ابــو علــي الفضــل بــن الحســنالقــران,  تفســير البيــان فــي مجمــا .37
 ا علمـي م,سسـة شـرنم, 1995 - هـ1415, 1ا خصاتيين, ط والمحققين العلماء من لجنة

 .بيروت, للمطبوعات

ـــد بـــن محمـــد بـــن المحاســـن, أحمـــد .38 ـــدين جـــالل  هــــ(, تـــ 274البر ـــي )ت  خال الحســـيني,  ال
 .طهران, اإلسالمية الكتب دار هـ, نشر1370

 هــ, مطبعـة  ـد , نشـر1411, 1هــ(, ط792التفتـازاني )ت  المعاني, سـعد الـدين رمختص .39
 . م ,الفكر دار

, 1الهمــــداني, ط المــــوالتي اهلل عــــزة  هـــــ(, تــــ 1107البحرانــــي )ت  المعــــاجز, هاشــــم مدينــــة .40
 اإلسالمية,  م. المعارف بهمن, نشر م,سسة هـ, مطبعة1413

, 1االصــــفهاني, ط القيــــومي جــــواد  هـــــ(, تــــ 6المشــــهدي )ت ق جعفــــر بــــن المــــزار, محمــــد .41
 القيوم,  م. اإلسالمي, نشر النشر م,سسة هـ, مطبعة1419

 الكفعمــــــــــــي , إبــــــــــــراهيم(البا يــــــــــــة االيمــــــــــــان وجنــــــــــــة الوا يــــــــــــة ا مــــــــــــان جنــــــــــــة) المصــــــــــــبا  .42
 للمطبوعات, بيروت. ا علمي م, نشر م,سسة1983 - هـ1403, 3هـ(, ط905)ت 

ــــي )ت  .43 ــــر بــــن الحســــن المحقــــق الحل ــــ   محمــــد حســــين 676معــــارش ا صــــول, جعف هـــــ(, ت
 ,  م.عليهم السالمهـ, مطبعة سيد الشهداء, نشر م,سسة آل البيت 1403, 1الرضوي, ط

 أحمــد طــاهر  هـــ(, تــ 606ا ليــر )ت  ابــن الــدين وا لــر, مجــد الحــدي  غريــب فــي النهايــة .44
 . م, والتوزيا والنشر للطباعة إسماعيليان م,سسة شرن, 4الطناحي, ط محمد محمود الزاوي,

م, 1991 - هــــ1411, 4هــــ(, ط334الخصـــيبي )ت  حمـــدان بـــن الكبـــرى, لحســـين الهدايـــة .45
 والتوزيا, بيروت. والنشر للطباعة البالب م,سسة طباعة ونشر
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 .159الشي: البهاتي  ( الحبل المتين, 56)
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كيتــب خمســة عشــر بيتــا  منهــا بالــذهب علــى البــاب و , ن عليــه الســالمبــذكرى استشــهاد اإلمــام الحســي هـــ1367
  .سي الذي ي,دي إلى الرواق الحسينيالرتي


