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 سخن پیش

های  سزد ای دارندة نعمت ثنا تو را می و خدایا! حمد

 .دار بزرگ و دامنه

یش تو را است در برابر والیت و سرپرستی که تو بر و ستا

و بر والیت عترت طاهره،  محمدما داری و بر والیت 

 .والیان امر و متصدیان امر تو

ر محمد و آل او درود فرستی و خدایا از تو مسئلت دارم ب

مان فرمایی. مان را سامان بخشی و اصالح رازهای درون سینه

کار بگیری و در خدمت به جامعه و  ایمان نیکو، بهو ما را با 

صالح عمومی رکت به دنبال مفراخوانی به حق و حقیقت و ح

بردن کلمه توحید و پخش و نشر آثار بزرگان و سروران و باال

جز از تو نیست و به تو امت، دست ما را بگیری و توفیق من 

 .ستسوی تو به برگشتمو توکل کردم 

 االمینی 





 قرن پنجم 

 : شریف رضی ششمو سی

 احمد سید شریف رضی از اوالد امام ابوالحسن محمدبن ابی

، مادرش فاطمه دختر حسن اطروش از موسی کاظم

احمد از بزرگان و پدرش ابو امام علینسل و فرزندان 

بویه که نقابت  ام و منزلت در زمان عباسیان و آلصاحب مق

 طالبیان در پنج نوبت به او واگذار شده است.

شریف رضی افتخاری است از افتخارات عترت طاهره و 

کمتر  ؛پیشوایی است از پیشوایان دانش و حدیث و ادبیات

شود که در آن  ترجمه و بیان احوال علما یافت میکتابی که در 

مده باشد. بعضی دانشمندان ذکری از شریف رضی به میان نیا

  1اند طور مستقل دربارة کتاب او نوشته نیز به

او نام  چهارده استاد و نه شاگرد برجستةامه امینی از علّ

 برده است.

                                                           
  1/482.1مناقب ابن شهرآشوب، 
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ت که در کنار قرآن مجید البالغه از آثار ماندگار اوس نهج

کنون بر آن در خانة شیعیان وجود دارد. بیش از یکصد شرح تا

 نوشته شده است.

ا آمده و در سال به دنی ه 441سید شرف رضی در سال 

فته و در عمر کوتاه خود، آثار پرباری از خود از دنیا ر ه 306

ی که انی دو جلددیواست جمله آن  باقی گذاشته است. از

 بیت است. محشون از مدایح و مراثی اهل

 غدیریه:
لنطققاللسانققن للققیللس قق   ل

ل
لوللسبشققق للنقققبل للسبشققق  ل

ل لوللنجنبقققلللساا قققن للقققیل
ل

لوضققاللساققبنمللس نقق.ن     ل
ل ، سخن گفت و چهره باز عنوان زبان از ژرفای دل

دهنده است و با درخشش و نور روز روشن، تاریکی  مژده

 برطرف شد...

میان دیر رخ نمود، از آن سرور و شادمانی ما که در روز غ

و جانشین تعیین شد  وصیّ ما رفت؛ همان روزی که علی

 1و لقب امیر یافت...

 : ابومحمد صوری وهفتم سی

زیسته است و  ن چهارم که تا اوایل قرن پنجم میاز نیکان قرو 

 اشعارش جامع زیبایی از الفاظ بزرگی و برتری معانی است.

                                                           
  .1/389الرضی،دیوان الشریف 1. 
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بیت  و سرایندگانی است که به دامن اهلصوری از شاعران 

نان فراوان شعر چنگ زده و در مدح و ثنا و رثای آ عصمت،

 1گفته است.

 غدیریه او :
للس ق   لوالئکلخ  لمنلتحلل

ل
لوللنفسلمنلت کیلفیللسادور

ل للبنحنققیلتبقق یلقققدرل ققب لل
ل

لسعهققدلملمققیللهققدللس.ققد     
ل ر اعماق و ! مهر و والی تو بهترین امری است که دیا علی

ترین راز پنهان در سینه است. من  ژرفای دل نهفته و نفیس

کنم  احساس گرمی می ،پوشیده همواره از آن مکنون دل و سرّ

 سوزان است. مانند شعلةکه حرارت آن ه

عهد و  ای اباالحسن! برای من فریبکاری آن مردم نسبت به

به  پیمان روز غدیر آشکار گردید. در آن هنگام که پیامبر

اما  منان هدایت کرد.سوی امیر مؤ سخنرانی ایستاد و مردم را به

دید آمد که هایی پ ها کینه های آن در سینه ،همان روز غدیر

 .آشکار کردند جاهمان 

 سراید: ای نونیه می در قصیده و
لجحقققدتولمقققبلالکلمقققبس کو

ل
لول ب للس.قد  لسهقنلمنمنبنقن.   للل

ل روز  درکه  والی خود را انکار کردید در حالیم مواالت

غدیر نسبت به آن اظهار ایمان کردید و شما نسبت به آنچه 

                                                           
  .8/84کثیر،  . تاریخ ابن1
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بیان فرمود،  امحمد مصطفی ابراز کرد و فضیلت علی را آشکار

هایتان رضا  دادید و گفتید راضی شدیم، ولی دلمعرفت نشان 

تر  م والیت و جانشینی شایستهاه آن مقکدامتان از او ب نداشت.

صد جان پیامبر را داشتند، تان به هنگامی که قبودید و کدام

 ؟میدرد و در رختخواب او آرجان نثار پیامبر ک

 :ای دیگر در قصیده
لمعشقق مققنلسققول کققیلمققیللل

ل
لقَدَروللول دلشهدولللس.قد  ل   ل

ل که در غدیر  رنگی از آن جماعت سر نزد در حالیچه نی

غدیر، با  خالف نصّحضور داشتند اما توطئه کردند که بر

 .، برای خود امیر برگزیدندای پر از عقده و کینه سینه

 درگذشته است. ه 311در سال صوری 

 هشتم: مهیار دیلمی و سی

از و رفیع ادبیات عرب  های نشان دیلمی از بوالحسن مهیارا

سرایندگانی است که اساس ادب را پی ریخته و کاخ آن را 

او توسط شریف رضی اسالم را برگزید و در کنار  برافراشتند؛

 1او زیسته است.

 8وفات یافته است. ه 382متولد و به سال  ه 462او به سال 

                                                           
  مقدمه ناشر. ر.ک: دیوان مهیار دیلمن، .1
  4/896تاریخ بغداد،  .8
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 شاعران معاصر،خالف رسم از مزایای مهیار آن است که بر

خلفای عباسی را هرگز نستوده با آنکه پس از سید رضی زمان 

 حیات بوده و نشان فرهنگی داشته است.زیادی در قید 

یامبر و مراثی آنان است و در اهل بیت پاو بیشتر دربارة  اشعار

 حاکم است. ،ی منطق و برهان و استداللروانهای مذهبی او شعر

 :های او ههایی از شعر و غدیری نمونه
لبعدلمنللققدولل«لخوّ»ولأسنسهول ب ل

ل
لسهللسبال ةلسولخننبللولسولخاعبل   

از آنان بپرس روز غدیر پس از آنکه پیمان بستند و والیت ل

بیعت  ؟ت کردند و او را کنار گذاشتندعلی را پذیرفتند، چرا خیان

ساختند. تباه  گرفته شده بود، محمدروز غدیر که برای آل 

وارث پیامبر بود،  ،که به نصّ به من گفت آیا علیای  گوینده

زیدند؟ گفتم مسائلی صاحب این مقام گردید؛ یا از او دریغ ور

کنم. خدا آن جماعت را در برابر  ها یاد نمی است که از آن

، جامه کار مقام والیت علی پس از اعترافکردارشان جزا دهد. ان

از وصایت، به جان ننگینی بود که بر تن کردند و پس از انحراف 

 می، آوردند.دین دوّ تو سوگند، آیین و

 سراید:  ای دیگر می در قصیده
لوللمل قدر لل1ولتحنلللألخ قنرل

ل
للسحنل   «لقد  »ک فلکننلل ب ل

ل روند و خدا داند که حال، در  ها کنار می سرانجام نقاب

 چگونه بود؟ غدیر خمّ

                                                           
  نقاب. ر،مجمع خ . األخمار:1
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 سراید: و در قصیده دیگری نیز می
للا هل بسه«للس.د  »وهبل للببل
ل

لب. ن.لفقلللدوّللسقبل لمنقنل ن.لل
را از روی  فرض کنیم آن جماعت، سخن رسول اهللل

های پیامبر اکرم در  د؛ اما کوششستم و تجاوز نادیده گرفتن

گویند؟ در  چه می را ها بدر و احد و حنین و دیگر صحنه نبرد

 ندیشید.فکر کنید و بی و عمروبن عبدودّ نبرد خیبر و مرحب

 ای دیگر: و در قصیده
ل لمققبسیلبققن  لرلمققیلولسقق ّن

ل
لسبلتّبققاللسحققالسققول جحققدللل

ل او را موال خواند و او بدان اعتراف کرد و اگر از  پیامبر

 شد. منکر نمی کرد، ی میحق پیرو

 سراید: می و در ستایش علی
لل ل حندوکلفاف طللجقههول

ل
لفیللس شکالتلولس نف کلک قل   ل

ل تو  تو برخوردار بودی، بهکه توانی خود و کمالی از روی نا

ها وصی و  حسد ورزیدند. تو داماد و پسرعموی او بودی و آن

 را تو به ارث بردی. ودند. علم رسول اهللحق نبجانشین بر

آفتاب برای تو برگشت. ای صاحب حوض. فردا کسی که 

 باد...دارد، از آن آب گوارا محروم و ممنوع نمهر تو را در دل 

 ف مرتضی ینهم: شرو سی

 الهدی، برادر شریف رضی است. ابوالقاسم سید مرتضی علم

 نبایدرا  شود. قلم پنج اثر میهشتادوی او بالغ بر لیفات علمتأ

حق د مرتضی وجودی سیّ عظمت اگر نتواند دربارة سرزنش کرد
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غ مبلّ و سخنکالم  و بر هیچ انسان صاحبمطلب را ادا کند 

شخصیت او توسن زبان را به  نباشد، اگر نتواند دربارةکوهشی ن

که دامنه فضائل و کماالت او بسی گسترده و پر  حرکت آورد،

ها در ستایش او  بسیاری از صاحبان رجال کتاب اطراف است.

 کند. تن از آنان را یاد می 31ه امینی اماند که علّ شتهنو

استاد  در کتاب بزرگ الغدیر از چندین علّامه امینی

آور او نیز یاد  گرد نامها شا برجسته او نام برده، چنانکه از ده

  کرده است

ی دانشمند معاصر او که در عراق درک فیض ابوالعال معرّ

مجلس او نمود، به هنگام خروج از عراق در پاسخ به این پرسش 

 سراید: د را چگونه دیدی؟ دو بیت به این مضمون میکه سی

یک مرد، و روزگار را  مه مردم جهان را دره چون نزد او بیایی،

 بینی. و زمین گسترده را در یک اطاقی یکجا می ،در یک ساعت

جا برعهده داشت. او به ید مرتضی ریاست دین و دنیا را یکس

 ی عالی باتدانش فراوان دست یافته بود و خاندانی شریف و نسب

ن و خلفای وقت نقابت طالبیان و امارت حاجیا اهل بیت داشت.

 .ندتصدی مظالم را به او واگذار کرده بود

اند؛ به این معنا که  گفته سید مرتضی را صاحب )هشتاد( می

ی بوده و نفیس او دارای هشتاد هزار نسخه خطّ کتابخانة

شد. سید  تای آباد برای او ارسال میمحصول هشتاد روس

ان همین عنواندی سال عمر کرد و کتابی به هشتادوی مرتض
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به دنیا  ه 444او در سال  یعنی هشتاد نوشته است. «ثمانین»

 دیده از جهان فرو بست. ه 346آمد و در سال 

 :غدیریه او
للمّنللس سبللفققدللبقن لوالئقهللل

ل
لسبکن ل نفقالحقن  ل.لل ل نق رلللل

ل لسقدلشفیل ب للس.قد  لمعنشق ل.لل
ل

لثاجللنفبسهولولأدو لمعش ل
ل بیان داشت.  آشکارا سخن از والیت علی اما رسول خدا

ای  بخشید. شد و سودی می توز را هشداری می کاش ستمکاران کینه

بینی که زمین  جا کوهی میاگر از سرزمین نجف گذشتی، در آن سوار

تم آن آرامگاه توانس گیرد، به او سالمی کن. من اگر میاز او قرار 

 1دادم. ام اقامتگاه خود قرار می درخشان را تا زنده

 ر نیشابوری یابو علی بص چهل:

بیت پیامبر بوده است. غدیریه او  او از شعرای شیعه و اهل

 امه از سماوی نقل کرده است:شش بیت است که علّ
للخ.ققنرل ققب للس.ققد  لح ققدرک

ل
ل2لخن لسهلفیللسبر لولآخن    

ل ( را در جمع اصحاب در روز غدیر، حیدر )علی پیامبر

همسرش و به  وبرگزید و برادر خویش قرار داد و با آوردن او 

د: اینان پنج و فرموبا مشرکان مباهله کرد اش،  دنبال ایشان دو نوه

کند و  خاطر آنان بر خلق رحم می تن هستند که خدا به

 و به آمرزش گناهان امید است.د انگرد یشان را مستجاب میدعاها
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 ی ابوالعال معرّ :یکمو  چهل

وفات  ه 331والدت یافته و در  ه 464ی در سال ابوالعال معرّ

 1یافته است.

اند.  نویسان دربارة او فراوان نوشته حال نگاران و شرح تراجم

وانش مقام ادبی او از دی نیاز از بیان است. ی بیشهرت او در حدّ

 برهان است. نیاز از اقامة پیدا و بی

 ه او: غدیریّ
ل کلمققنللسق ّلب ققب لفطقق ل قلسع
ل

لولالللضحیلولاللب.قد  لخقوّلل
ل لولکققوللبققد لتشقق ّعهلقققب ّل

ل
لألجققللتننّققباللبققبالدل ققوّللل

نه  به جانت سوگند من نه در روز فطر، نه در روز اضحی،ل

غدیرخم ، شاد نیستم. چه بسا آدم گمراهی، تظاهر به در روز 

ایی که چه روشن کند تا خود را به قم منسوب بدارد. تشیع می

گوش  بهره است و چه سخنی که چشم کور مادرزاد از آن بی

 8شود... یابد و تباه می ناشنوا آن را در نمی

 الدین  مؤید فی: دومو  چهل

غان بزرگ ، از مبلّالدین فی یدبن موسی شیرازی، مؤ اهللهبة

ای از  ان و در علم و دانش و هنر یگانة دوران و تک دانهفاطمی

در ادبیات منظوم ای  ت مسلمانان در زمان خویش و نابغهام

امه علّ وانی از شعر داشته است.فرا بوده است که بهرة

                                                           
  کتاب االنصاف والتحریّ .1
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ثار او را نام برده است و در الغدیر بزرگ برخی آ امینی

های عالمانه او دلیل مهارت او در معارف وگو تها و گف مناظره

 اسالمی است.

در  ه 390در شیراز زاده و در سال  ه 410مؤید در سال 

 مصر وفات یافته است.

 .های مختلف دارد قافیههای متعدد با  او غدیریه

 ...: با قافیه الم.هفت بیتی و شصتقصیدة  .1
لسبللرلدوللحق قةللسقد یلکقننبللل

ل
لتبعققن.لساقق  لل ققن للس سققبللل

ل ل«باّق ل»وللتللف هلآ ةللسقن لل
ل

ل للتیلجب ئ ل   «لخوّ» ب  لسَ ّن
ل خواستند از آن امامی پیروی  اگر حقیقت دین را می

 پا داشت و آیة او را بهنشان داد و  اکردند که رسول خد می

توسط خم که در روز غدیر  «...بلغ ما انزل الیک« صریح

 جبرئیل فرو آمد. او همان علی مرتضی است که قرآن به علوّ

او در میان مردم برهان خوبی  ت.اش ناطق اس و واالیی

اهل بیت  اوست. شمشیر آختةپروردگار و در روی زمین 

ایمن از کوری و ضاللت و برای ما صراط مستقیم  پیامبر

 اند. و سایة گسترده

 ای دیگر: قصیده .8
ل   لوصیّللسنبیللس اطفیلوللبیلل ّه

ل
للس.د  لولولس قن   للفی«لمبسی»ولمیل ن ل

ل ام و من هماره از  طه تبعید و نفی شده من به سبب آل

شده در راه  من نخستین تبعید ام. دشمنان آنان دوری گزیده
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این افتخاری است برای من که دومین ابوذر  آنان نیستم.

در  باشد، گزندی به من رسد، غفاری باشم. اگر در این تبعید،

بارگاه سفید و ام.گنبد  هایم رسیده این دردسرها به بعضی آرمان

 او وصی رسول خدا،امیرالمؤمنین حیدر را زیارت کردم. 

 عموی او بود.و پسر مردم و جانشین محمد مصطفی هادی

 و مولی تعیین گردید. ولیّ خمّهمان که در روز غدیر

 ای دیگر: قصیده .4
ل   ولمققنلنق ققبللمققنه ولق قق لل ّ

ل
لوصققیّللسنبققیللاقق هوللم قق لل

ل لک نللسع رلفیلقدرهولبع قهول
ل

لس یلف ضللسحبلف هللس.د     
ل از روی ظلم و عدوان کشته  شیعیان! خاندان رسول اهلل

گیرند. گناه آنان چیست؟  می قرار میاحترا شوند و مورد بی می

 جز اینکه وصی پیامبر برای ایشان امام و پیشوا است،

آنان خیانت هلل به  که پیشینیان نیز به انگیزه بغض آل چنان هم

منکر  خم فرض گردانیده بود،مهر علی را که در غدیر کرده و

 شدند.

را برای دستیابی به  بن علی فاسد! شما حسین ای امت

ها  که سال بن جعفر چرا امام موسی سلطنت عراق کشتید.

 ورد تعرض قرار دادید.در خاک آرمیده، م

ر آشوب سهمگین بغداد در سال را د د این قصیدهمویّ

را از درون خود احساس  سروده است و ضمن آن، ه344

مؤید  کند. رفته است بیان میبیت  فجایع و جنایاتی که بر اهل
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اثر از وی   14علّامه امینیباشد.  دارای آثار علمی نیز می

  1نام برده است!

 (084-024ابن جبری مصری ): سومو  چهل

ای فکه در عهد خل او از شاعران قرن پنجم هجری است،

 ای یکصد بیتی دارد. زیسته است. او قصیده فاطمی در مصر می

 یتاین قصیده مراتب والدر  .آورده استرا  امه امینی آنعلّ

 برخی ابیات آن به قرار زیر است: .زند موج می
لولقدرتلبنسعهدللس نکّدللققد ل

ل
لسهلف نللق رلکل«للس.د  » ب ل
ل للدسلللندسةلبقهل لألیللسبصیّ

ل
لمیلالل ننو لمنهلشنالشقبلکل

ل  «غدیر»کد روز ر تو در شکستن آن پیمان همواره مؤعذ

شم پوشیدی به کار بردی و از وصی چ یه نیرنگچچیست؟ و 

و به کسی روی کردی که با بند کفش او هم برابری نتواند 

زگشتی و درباره کرد. خواهی دید که تو به دوران جاهلیت با

اقیانوس  ال خواهی شد.، سؤ«طالب بن ابی علی»والیت حیدر 

عاری از هر علم و دانش و دانش را به شخص اج علم موّ

 !قیاس کردی

برد که معاصر  سرایانی نام می از غدیریه مه امینیعلّا

معلوم بودن از بیان شرح حال  نا اما به دلیل اند. قرن پنجم بوده

 نظر کرده است. ها صرف آن
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 قرن ششم

 ابوالحسن فنجکردی  چهارم:و  چهل

زاده شد و  ه 344در سال  ،احمد فنجکردی نیشابوریبن  علی

او از استادان پیشرو در ادب و  در گذشت. ه 414در سال 

 اند. او را به داشتن علم و هنر ستوده نگاران تراجم لغت است.

 هایی از او آورده است. امه امینی نیز غدیریهعلّ
لاللتنکقق  ّلقققد  لخققوّللنّققهلل

ل
لش سلفیللش ل هنلبلللظهق    لسکن
ل کن که مانند آفتاب درخشان، بلکه را انکار م خمّغدیر

وی از که با سندی قای  آشکارتر از خورشید است. واقعه

قابل انکار نیست. در آن  ها نقل شده است، بهترین انسان

حدیث )غدیر( امامت و جانشینی علی حیدر و جاللت او تا 

ترین کسی که باید دوست ارروز قیامت استوار گردید. سزاو

باید از او  رار نمود، و احکام راقاشت و بر والیت او اد

 آموخت.

 سراید: وی در قصیدة دیگری می
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ل ب للس.د  لسب للسع د یلسیلل د
ل

لبهللسنندلتلوللسا د ل ب ل ن ّ
ل لنلللالمنمةلف هللس  ت یلوسقهلن

ل
لف هلمیللملتش  فلولت ج قد   ل

ل  ،ن دو عید )فطر و اضحی(روز غدیر برای من افزون بر آ

و  روزی است که در آن همه سادات عیدی بزرگ است.

ت مند. در آن روز علی مرتضی به اماوران سربلند و شادمانسر

 رسید و خداوند برای او شرافت و مجد لحاظ کرد.

ر روز غدیر در حضور همگان ، بهترین رسوالن، د«احمد»

پایان که تمام احسان از او و  سپاسی بی : سپاس خدا را،فرمود

  ها برای اوست. نیکیلطف 

 : ابن منیر طرابلسی پنجمو  چهل

الزمان و مشهور به وفا،  ابوالحسن احمدبن منیر ملقب به عین

حافظ قرآن و یکی از پیشوایان ادبیات و در صنعت شعر در 

هل بیت ا ارد. او از کسانی است که دربارةواال قرار د ای رتبه

سروده است. او هایی طالیی  شعر بسیار و نیکو و قصیده

 ر داشته است.سایر علوم هم تبحّ و  سیشنا همچنین در لغت

د او را جاویدان و حسد و کینه همین امر نام و یا

 1انگیخته است.را علیه او برخواهان بد

در  ه 432در طرابلس متولد شده و در  ه 394او در سال 

 8حلب وفات یافته است.
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 غدیریه او :

منیر یک این غدیریه پرداخت: ابن  پیشتر باید به داستان نظم

 الهدی فرستاد. علمای سیاه نزد سید مرتضی  هدیه همراه برده

از یک و رنگی  اگر عددی کمتر سید مرتضی به وی نوشت:

 !فرستادی برای من میشتی آن را سیاه سراغ دااز برتر 

با را بهترین هدایا  بار منیر سوگند یاد کرد که این ابن

ارزشمند فراهم کرد  یپس هدایای بفرستد، عزیزترین کسانش

داشت و  ر که بسیار دوستش میتَو همراه با غالم خود به نام تَ

فرستاد. سید  گرداند، ، او را شاد میدر مواقع غم و غصه

یاست و او را نگاه هدا جزو زمرتضی پنداشت که آن غالم نی

ر دلش گرفت و تَمنیر سخت شد و از جدایی تَ داشت. حال ابن

جویی کند و غالمش  ای ساخت که بدان وسیله چاره صیدهق

منیر در آن قصیده تهدید کرد  ابن پس بگیرد.سید باز ر را ازتَتَ

تشیع که اگر غالم را پس ندهد از همه معتقدات و مسلمات 

 . وقتی سیدگزیدبرخواهد  دست خواهد کشید و عقیده ضدّ

و گفت غالمش را زیاد نگاه  این قصیده را خواند لبخندی زد

ستاد ایم او معذور است آنگاه با هدایایی او را پس فر داشته

از باب ناز و دالل و راه  اش همههای منفی  ها و فعل پس جمله

 جستن به دل سید بوده و چه لطیف سروده است.
ل   لسَققنِیاللسشقق  فللس بسققب ل

ل
للبققیللسشقق  فللبققیلم قق للل

ل لبدلولسققول قق دّلسجحققلبققد لل
ل

لم اققققبکیلت.قققق    لسققققیّل
ل
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ر ضبی مااگر شریف سید مرتضی موسوی فرزند شریف 

ه امی نده من تتر را پس نفرستد. من بنیبه کارش ادامه دهد و ب

طالب حیدر را  بن ابی را دوست خواهم داشت و بیعت علی

منکر خواهم شد و به عمر عدول خواهم کرد و ظهور منتظر 

 را هم قبول نخواهم داشت.
ل«لس.قققد  »خبققق لوللذللرَوَولل

ل
لل ققبللمققنلصققاّللس بقق    للل

ل ، خواهم گفت خبری دخم را روایت کنن حدیثو اگر 

های کهنه  وز غدیر را عید نخواهم گرفت جامهصحیح نیست! و ر

اهم گفت در میان اصحاب شیخ، قبیلة و فرسوده پوشیده و خو

در راه  ند و اصالً علیو پس از او صاحب او عمر مقدم ،تیم

را از میراثش  نکشیده و هرگز کسی فاطمهاسالم شمشیر 

نشده  محروم نکرده و گویم یزید شراب نخورده و گناه مرتکب

در اصل شمر، حسین را نداده است.  و فرمان قتل اوالد فاطمه

 ... !نبرده استر سعد نیرنگ به کا نکشته و ابن

 نه بیت است.و سیاین قصیده دارای 

 ششم: قاضی ابن قادوس و  چهل

الدین ابوالفتح محمود فرزند قاضی اسماعیل  جاللقاضی 

افان ادب و بیان و از پیشتازان طی مصری یکی از صرّادمی

کالم منظوم و از  برندگان در مسابقه شعر و ،میدان شعر

وی  پایگان مسند قضا و از علویان بوده است.نویسندگان بلند

 گذشته است.در 441به سال 
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 :وغدیریه ا
لیولسحقققنئهللس قاققق نتلفققق

ل
للالزهققق    ل«لس.قققد  » قققب ل

ل اگر ساقی  .لیفگان بیابانی )روستایی( و شهریخ ای سرور همة

؛ و ساقی کوثری، تو امام علی مرتضیدارند، ت حاجیان را بزرگ می

 «احمد»تو در روز قیامت شفیع ما هستی تو مولی و برگزیده خدا 

و پدر حسن و حسین هستی تو در روز درخشان غدیر، گویی 

ی و گوی سبقت را از دیگران ربودی. و تو بودی که پیش برد

 نضیر و خیبر را خاموش ساختی. های بدر و بنی آتش آشوب

 هفتم: ملک صالح و  چهل

ملک صالح از شیعیان امامیه عراق است. خدا، دین و دنیا را 

 علم و دانش،از مندی  ضمن بهره او .ه بودبرای او جمع کرد

و در  ا سخن بودبرجسته و صاحب شعر و ادیبی زیب فقیهی

های  النه نیز برخوردار بوده است.کتابحال از سلطنتی عاد عین

ابن  تراجم در بیان سرایندگی او به این حقیقت اذعان دارند.

به قتل رسیده  در ماه رمضان ه 446نویسد: او در سال  اثیر می

شرح  بوده است. ه 314والدت ملک صالح در سال  1است.

که  حال ملک صالح در بسیاری از کتب رجالی آمده است

 برد. نام میاو اثر  16از  علّامه امینی

                                                           
  و غیره. 1/841؛تاریخ ابن خلکان 1/104الکامل،ابن اثیر  .1
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بیت  اشعاری با مضمون مدح و رثای اهل علّامه امینی

 از وی نقل کرده است.

للس قنمن یللاقیلللوال .یلألم ق ل
ل

لبهنلبا.لللس  للرجب لمیللماقیل
ل لل لکن ل دللنک للسحنندلرتب.قهل

ل
ل«هل»فیلجبد لف. نکل نلخیلبهل

ل ام. اگر  هایم رسیده رمانبه آ منین علیالمؤ با والیت امیر

را در وجود و بخشش انکار  ودان مقام و منزلت اوحس

 دست آویز. ،کنند، ای برادر! تو به سورة هل اتی می

 غدیریه او:
لول دل نلللسنبیلسقهل«لخوّ»ول ب ل
ل

للسح برلولشنسللل دّ ل د  ب یل
ل لمققیلکنققللمققباللهقق للسققهلل

ل
لمبسیللتقننیلبقهللمق ل نکقد لللل

ل لمیلکن ل   سقهلفقنمل   سقهللل
ل

للولکن ل ع د لفنمل ع قد    ل
ل در حضور همه با دست خود  پیامبر خمّو روز غدیر

، ام و باال برد و گفت هرکه را من موال بودهبازوی او را گرفت 

این فرمان با تأکید ازسوی خدا آمده ( موالی اوست. علی)این 

کند و هر  و را خوار کند خدا وی را خوار میکس ااست. هر

 رماید.و را یاری نماید خدا وی را یاری فکس ا

 را یاد کرده است. سپس فضایلی از علی

 در قصیده دوم :
لسهللسف لللسشه  لب ن«للس.د  »ولفیل
ل

لن للسنبیلسهلفیلمج الحفقلل
ل طالب( به سخن  بن ابی برای او )علی در روز غدیر خمّ

 ت، فضیلتی مشهور است.صریح پیامبر در میان انبوه جمعیّ
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 : قصیده سوم

 چهار بیت است، نیز سروده است: و  چهلدارای 
للوصیللسنبیللس قهلالللسقیللحقدللل

ل
لسبل لفیلخوّلوللالصحنبلفیللای

ل لفقنلله للوص یّلوللس ا فةلمقیل
ل

لولسنقنی   لبعد لوذولسعاولبنس ف وضل
ل اصحاب به او، نه به خم از میان همة  در روز غدیر پیامبر

و جانشین بعد  (، وصیّگری، وصیت کرد و فرمود: این )علیدی

ست. همگان ا از من است و علم و فرائض و سنن در نزد او

کاری کردند.  ا وقتی که پیامبر رحلت کرد، فریبگفتند شنیدیم. امّ

 را به خاک نسپرده بودند.  که هنوز احمد پاک در حالی

 چهارم: در قصیدة
ل   لولسع   للذحلّلفیل ب لخقوّل

ل

لس. ق للسبصقیّلل لسول کیلمبص ن.

ل نان او در جنگ و با دوستانش ام با دشم من شیعة امام علی

 ح هستم.در صل

من شیعه آن امامی هستم که در طول عمرش بر منکری 

هستم که دوستانش را با  صاحب حوض من بندة نیل نکرد.

 کند. کاسه آب گوارا سیراب می

 آن انسانی هستم که هر مشکلی را آسان و آشکار کرد، من بندة

 پیامبرنمود. آن روزی که  چند به نظر سخت و الینحل میهر

 « لب لسلس اة»برگزید. به خدا سوگند در  بدون تردید او را به برادری

  نثاری نکرد. جان پیامبربرای رختخواب، کسی جز علی 

شد در آن روز به  خمّو به جانم سوگند وقتی وارد غدیر

 احدی جز او وصیت نفرمود.
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 هشتم: ابن عودی نیلی و چهل

 شانبن علی از شاعرانی است که اشعار ابوالمعانی سالم

ای از  اگفته مانده است. او ستارهمشهور، اما اخبارشان ن

همانند حمیری و دیگر شاعران  ستارگان آسمان ادب و

 ه 392نیلی در سال  اش فراوان است. بیت، اشعار مذهبی اهل

لی بالغ بر وفات یافت. او غدیریه مفصّ ه 422تولد و در سال 

الغدیر  در آن را علّامه امینیپنجاه بیت دارد که یکصدو

ون از تاریخ و حواقع مشو آن قصیده در بزرگ آورده است

 شود: است. به چند بیت از آن اشاره میسیره و کالم 
لمح د«للس.د  »   لول دلناّهنل ب ل

ل
لول نلللاللل هنللسننسلفقنلا بلل

ل لفقدلجنئنیلفیللسن ّ:لبا لرسنس.ی
ل

لولهنللننلفیلتبا .هقنللس ق.کاولل
ل للاققیولوصقق ّیلفققنتبعب لفننّققهل

ل
لإمنمکولبعد للذللقبلللقنکول

ل تصریح  را در روز غدیر خمّ  والیت علی محمد

ای  نص و آیه ،ردم بدانید در این خصوصکرد و فرمود: ای م

دهم و اکنون در تبلیغ  خود را انجام صریح آمد که من رسالت

و جانشین من است، پیرو او  گویم. علی وصیّ آن سخن می

ست. آن روز گفتند باشید که پس از من، او پیشوا و امام شما

و بیراهه رفتند. گفتم  فردای آن روز گمراه گشتندخشنودیم اما 

محمد مصطفی  شما ای جماعت! خطا رفتید چگونه وصیّ

ها جاری  گیرد. اما پیمان شکسته شد و خون مورد ستم قرار می

 گردید.
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 ای دیگر: قصیده
لن للسبال ةلوللس الفقةلبعقد لل

ل
ل    ب للس.د  لسقهلبق قوللساّقب للل

ل ت و خالفت و جانشینی در روز نص صریح والی

بود.  گران، برای علی رغم حرکت نکوهش علی، خمّغدیر

مین گفت که در ان روز دست به دعا برداشت و آ پیامبر هادی

اهلل  رسولا امّ من پیام تو را رساندم. گواه باش. پروردگارا!

دست از جهان شست، آن جماعت، مانند مگسان گرد 

، مسلمان . آنانی که به زبانشیرینی، اطراف دیگری را گرفتند

 پیمان شکستند و ودند؛ اما در دل ایمان نداشتند،شده ب

 حکومت را میان خود تقسیم کردند.

 قاضی جلیس: نهمو  چهل

بن حسین معروف به قاضی جلیس از شاعران و  دالعزیزعب

صحبتان ملک صالح  ن پیشرو در مصر و از ندیمان و همکاتبا

 بوده است.

در مدح ی نسبتاً طوالنی در الغدیر قصاید علّامه امینی

است. ما نیز چند عبا آورده  امیر المؤمنان و رثای پنجمین آل

 کنیم: بخش صفحات کتاب می بیتی را زینت

و جانشین محمد مصطفی است که وارث  پدرشان وصیّ

که به پیامبر شد. ستون دین و شرع را پس از آنعلم و دانش 

ریخت، استوار  فرو می که ، راست کرد و پایه دین راکژی افتاد
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او را موالی مسلمانان خواند؛ لیکن برخی  پیامبرساخت. 

 حسودان برنتافتند.
ل لسب لقدر  لبحقّقهل«للس.د  »و

ل
لولللقبققهللسبع قق لوللتبعققن   للل

ل بازی را در دل خود نگاه  فریب و نیرنگ خمّز غدیردر رو

 داشتند و در روز جمل آن را دنبال کردند.

 دوم: در قصیدة
لجنحد للس.ق ورلجحدو للقدلوال ةل دلق ّل

ل
ل

ل   «لس.قد  ل»قدروللبهلحندل.لولبناّهلشهدلل
ل ، انکار کردند و از روی والیت او را برخی مغروران پیمان

بازی  نیرنگ حسد، و با وجود نص و حضور شاهدان بسیار،

افتخاری را که خدا و رسول مختص او گردانده نمودند و آن 

 دریغ کردند.از وی  ،بودند

با گوساله گمراه شدند شما هم با شتر  ت! اگر یهودای امّ

 گمراه گشتید...

 سوم: در قصیدة
ل«لس.قد  ل»   لن ّللسنبیللا هلفیل

ل
لنقق یلد نققهلول ِف ققنلزول لإالظ

ل آنان  که دارد، من به آل رسول، مرا از هر گناهی باز می مهر

ادار باشید و ق، وفه و آبروی من هستند. ای شیعیان حذخیر

اهات کنید. اگر من بخواهید فخر و مبکه بدان وسیله برای هر

 ام. چنگ زنم، به ریسمان الهی چنگ زدهالحسن  به ریسمان ابی

 او همسر بتول است که اگر نبود، پیشوایان هادی نیز نبودند.
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در روز غدیر بانص و صراحت او را خلیفه  پیامبر

 ،ایمانی که دینش د، آن را نادیده نگرفت مگر آن بیمعرفی کر

 گذشت.در 461او به سال  اساس بود... سست و بی

 نیلی  یپنجاه: ابن مکّ

اسان شیعه و شاعران ب از سرشندّی نیلی مؤبن احمد مکّ سعید

ت بیت عصمت و طهار زیباکالم و فانی در مهر و محبت اهل

قدم بود و در مدح و  است. ابن مکی در مذهب خود ثابت

شعر فراوان سروده و حقایقی را   ستایش خاندان رسول

اند،  . به همین سبب او را غالی دانستهبه زبان نظم کشیده است

 انسانی بسیار معتدل بوده است.در حالی که او 

 :غدیریه او
لأسققولتعا ققبللل ّللسنبققیلمح ققدل.ل

ل
لح درکللوصیلولسول نکیللس منقنل

ل لح ّق ل«لخوّ»ول نللسهولوللسقب لفیل
ل

ل   ه نبلله نقنلو .ابللس  لف هلول دل
ل یا نرفته بود در نهنوز از د پیامبرآیا ندانستید که محمد 

ور آن در حض ، به علی حیدر وصیت کرد و او راغدیر خمّ

در حالی که برخی با  د؛مورجماعت، جانشین خود معرفی ف

فرمود: علی نسبت  پیامبرکردند.  یکدیگر، آرام صحبت می

نند هارون نسبت و همابه من همانند دگمه پیراهن من است، 

 باشد... کننده می به موسی مرا یاری

 وفات کرده است. ه 464ابن مکی در سال 
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 خطیب خوارزمی : یکمو پنجاه

ید مشهور به اخطب خوارزم، فقیهی دانشمند، حافظ ابو مؤ

آوازه،  محدث صاحب اسناد مختلف، سخنور پرحافظ نامی، 

علّامه  ب بوده است.شاعری ادیمتکلم و آگاه از سیره و تاریخ، 

روائی او را نام برده است،  پنچ تن از مشایخو سی امینی

اش نیز یاد کرده به آثار تألیفی او  ه از شاگردان برجستهک چنان

 جمله المناقب هم اشارت دارد.از

 غدیریه او:
ل   لحد ثلبق ل کلولققد  خوّلل

ل
ل    لفالللس طقنبلخ بورل ةل
ل پاک و جوانمردی مانند وای شآیا بر روی زمین خاکی پی

والیت  و تراب وجود دارد؟ حدیث اعالم برائت از مشرکینابو

 ند.اپرچم در خیبر ، آخرین سخنو حدیث  در غدیر خمّ

. همة مردم پوستند اند موسی و هارونمانند  پیامبر و علی

بندی بر گردن همه  و علی مغر است و والیت او مانند گردن

 ویخته است.آ

 ه 462لد و در متو ه 323خطیب خوارزمی در سال 

 گذشته است.در

 : فقیه عماره یمنی دومو پنجاه

الدین ابو محمد عماره از فقهای شیعة امامیه و از  فقیه نجم

ع شهید شده است. او آراسته فان که در راه تشیّلّمدرسان و مؤ
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آنگاه که او شعر  باشد. هنر، ادب و شعر می فضل، به علم،

و یا زر چیند  دانی آیا او مروارید در نخ می نمیسراید، تو  می

  ریزد! ناب در قالب موزون می

امه لیفات علمی و ادبی است که علّفقیه عماره دارای تأ

 العصریةالنکت »کتاب  ره دارد.اامینی به چهارده مورد آن اش

حاوی تاریخ و ادب است. عماره  «المصریةفی اخبار الوزراء 

 به قتل رسیده است. ه 461متولد و در  ه 414در سال 

 :غدیریه او
لوالئکلمف وضللایلکللمناو

ل
لولحبکلمف وطلوللف للم.نو

والی تو بر هر مسلمانی، فرض و واجب است و محبت ل

 باشد. تو بهترین غنیمت می
لفیل ب للس.د  لته.هّوللالرضل

ل
لک نلته.ّهلمنلب یل ا  کلمقیللالسقللل

ل میانه دو گونه که  خورد آن می و زیمن در روز غدیر تکان

 لرزد. ها می ها و شمشیر قصر شما در برخورد نیزه

 سوم: سید محمد اقساسیو پنجاه

 العابدین ن و نسل زید شهید فرزند امام زیناو از فرزندا

ند، ادر اصل، از خاندان بزرگ علویان خاندان اقساسی است.

ند و دارای ا های از کوفه سکنی داشت که در روستا یا منطقه

ها  نسل رسول خدا هستند. در میان آن های فراوان از شاخه
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امیر، محدث و دانشمند نیز پدید  ،لغوی افراد فقیه، شاعر،

 اند. آمده

گذشته و آثاری از رد ه 494د محمد اقساسی در سال سیّ

 او باقی است.

 غدیریة او:
لبع د «للس.د  »ومیل ن لفیل ب ل

ل
لل  نبیللسهد لحقّنلفنسنللبهل

ل لولصه لرسبلللملفیلبن.هللس.ی
ل

ل   لایلف اهنللنهلللآل لوللسنبر
ل پس از پیامبر بهترین انسانی است  سوگند به حق، علی

یامبر بر زمین گام نهاد و افتخارآمیزترین بندگان که پس از پ

و وارث دانش است  حق پیامبراست. او خلیفه و جانشین بر

 اند. ها مضر و عدنان شرف پیدا کرده وسیلة آن به که

در روز غدیر، بازوی او را گرفت و  پیامبرآن کسی که 

همان  خواهی از عمر بپرس. علی بلند کرد. اگر می

ها را شکست و از سرانجام آن  شخصی است که همه بت

پرستیدند.  که دیگران زمانی طوالنی بت می نهراسید و در حالی

و همسر دخترش آن بانوی است ماد رسول اهلل او همان دا

 ن او نزول یافته است...ها و سوره در شأ بافضیلتی که آیه

 الدین راوندی  قطب: چهارمو پنجاه

از پیشوایان و  اهلل راوندی، هبةبن  الحسن سعدالدین ابو قطب

ی ا ه و یگانهمحقّ گان مذهب شیعه و چشم و چراغ طائفةبزر
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ای از مردان میدان دانش و  حدیث و نابغهاز استادان فقه و 

 ادب بوده که کمتر کسی به گردپای او رسیده است.

امه امینی بیست و چهار تن از مشایخ او را نام برده و علّ

ردانش را یاد کرده و تعدادی از تألیفات تنی چند هم از شاگ

 شمرده است.وی را بر

شته و در جوار ذدرگ ه 494قطب راوندی در سال 

 ت معصومه در قم دفن شده است.حضر

 :غدیریه او
لمنلم یلب.د  لخوّ لتننسبل ل   

ل
لفققندرکهولبشقققبتهولهبققبط   

ل بخردان با ایشان اند و وقتی نپدران یتیمان فرزندان زهرا

های خدا بر خلقند و  خورد کنند. سالم گویند. آنان حجتبر

  ها دشمنی ورزد گناهکار است. که با آن هر

د سپری هایشان با عبادت و تهجّ و شب روزهایشان، روزه

 شده است.
للُسققول جعققللرسققبلللمل ققب ل

ل
للسأقعَلایللمنمقنللل ل   لس.د  للا قن.

ل وا معرفی امام و پیش ،خمّاو را در روز غدیر ل خداآیا رسو

یا حیدر بهترین آقا و سرور نبود. و آ نکرد؟ آیا حیدر

 جایگاه را ندارد؟

ته، فراموش کردند و گذش خمّدیگران، آنچه را که در غدیر

 شقاوت، سقوط کردند.همین سبب به 
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 سبط ابن تعاویذی : پنجو پنجاه

 ه 411ن تعاویذی به سال معروف به اببغدادی  اهللدبن عبمحمد

 گذشته است.در ه 316متولد و 

نامبرده از شاعران برجسته شیعه و از یگانه نویسندگان و 

م و با خرّ انشعری آنمنشیانی است که خطه عراق با ادبیات 

 شان شاداب است. آثار ادبی

 غدیریه او:
ل   لولطب لللالحهل لف هلولسو

ل
لأبْدَلس ورل.لفیل ب لل دللس.د  

ل چیدم و هرگز در روز غدیر یطومار غم و اندوه را در او پ

هایش همانند  آشکار نکردم... او در این قصیده سرور و شادی

و دالل با ممدوح خود ( به شیوه ضالل همنیر )تتریّ قصیده ابن

 به سخن پرداخته و معانی مقلوب مطرح ساخته است.



 قرن هفتم

 منصور باهلل: ششمو پنجاه

ابوالحسن منصور باهلل از سادات حسنی و یکی از پیشوایان 

است که شرافت خانوادگی را با  زندیه در سرزمین یمن بوده

، همراه ساخته و به علم و دانش آراسته های اکتسابی برتری

جا گرد آورده و  و فضیلت قلم و سلحشوری را یکا بود.

شاعران، بلکه  او در زمرة پیشوای مذهبی در یمن گشته است.

نامبرده  شمار است. ه بهشاعرترین مبلغان آن مذهب در آن خطّ

از دنیا رفته  ه 613ه دنیا آمده و در سال ب ه 461در سال 

 است.

در موضوعات فقه،  امه امینی بیست و پنج اثر از وی،علّ

 کند. ، و ادب را ذکر می، مذهباصول، کالم، حدیث

 ه او:غدیریّ
لبنققیلل نققنلل ل ققب للس.ققد  ل

ل
ل شقققهدلسافقققنرسللس عاقققول

ل للببنققنللاّققیلوصققیللس سققبلل
ل

ل   ولمیلخاّهلبقنساّبلللاللاقولل
ل
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پدر  ها! روز غدیر گواه سواری نشاندار است.پسر عموای 

و جانشین رسول خدا است،  وصیّ طالب ابن ابی ما علی

ته است. شما اگر با مخصوص گش که به لوا و پرچم بزرگ،

فروشید، ما از گوشت  ابن عباس فخر می توسط ،انتساب به او

 و خون او هستیم.
لفعد للیلمنقنزللوللس.اقنبیلل

ل
ل«قد  خوّ»ثلولهنتلسننلحد 

ل برای ما از حدیث و ها و سخنان کودکانه درگذر  از منزلت

 سخن بگو. خمّغدیر

اعران آنان، طرف عباس و ش ، در این قصیده با بنیشاعر

 است.

 مجدالدین ابن جمیل : پنجاه وهفتم

(، نویسنده، 616 عبداهلل محمدبن منصور جمیل جبائی)م:ابو

لغت، ادب و هنر و  شاعر و ادیب ماهری بود. برای او در

به پست  «الناصر»او در زمان  شعر، مقامی بلند است.

سید. ولی داری، که مانند وزارت دارایی امروزه بود، ر خرانه

شفاعت انی گردید و سال زند مبغوض شد و به مدت بیست

سرانجام به یاد آورد که  اکابر دولت مفید واقع نشد.

حه سراید و چنان را مدی البط بن ابی المؤمنین علی امیر

اکنون از  او فرمود: همیا به در رؤ کرد و خوابید. علی

و به اش را بست  وبنهشوی. او بیدار شد و بار حبس آزاد می

زندانیان در شگفت بودند  شوم. حاضران گفت من االن آزاد می
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زمان، ناصر  لیکن هم که بیچاره عقلش را از دست داده است.

کید کرده بود بار تأ یرالمومنین سههم، چنان رؤیایی دیده و ام

قصه را به تفصیل  علّامه امینیکه مجدالدین را آزاد کن. 

از چند نسخه خطی حکایت کرده است. این مدیحه همین 

 ه اوست.غدیریّ

 :غدیریه او
ل ل ب  لولمیلللطن  ل«قد  خوّ»   
ل

ل   ص  اللس جدلوللسش فللسقدلمی
ل مجد  خمّغدیری است که پیامبر در روز و علی آن کس

که  خالص و شرف کهن به او داد و او همان بزرگواری است

نکه تاریکی فضا را خورشید برای او برگردانده شد، پس از آ

گذشتگی کرد و سه بار پیاپی که از خودپوشانده بود. او بود 

نی بود، بخشید و خود با نمک طعام خود را که قرص نان جوی

مردی هستی که هر سن! تو جوانای اباح ،گذراند.خالی

 جویی تو را بخواند پناهش دهی. پناه

 ی ا کوفی حلّهشتم: شوّو پنجاه

های شعر و  بن اسماعیل کوفی حلبی از نابغه ابوالحسن یوسف

آورده بود. دوست  ها از هر سو به او رو ب بوده و فضیلتاد

رداخته و دیگران هم از بیان او ابن خلکان به شرح احوال او پ

در صنعت عروض و  ءااند، شوّ رهایش باز نماندهها و هن خوبی

های او در چهار  مهارت تمام داشته و مجموعه سرودهقافیه 
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و وفاتش را  ه 468گنجد. تاریخ والدت او را به  د میمجلّ

 اند. نوشته ه 644سال 

 غدیریه او:
ل«خوّ»   للخبللسن ّللسجاّیلب ب ل

ل
للسک.نبلولذولسف لللس  تّللفی

ل را دوست  محمدو جانشین  که وصیّرا آن کسی  من،

کنم؛ که در آن روز  دوزخ ضمانت میبدارد، از عذاب 

کننده خواهد  عتو علی را شفا پروردگار را بخشنده و آمرزنده

 دید.

 ها گذشته ش از کرانها هتبّأوانمردی که کرم و ج ]علی[

هر  ناز و نعمت دارد.پناهگاهی محکم و محضری سبز و پر

 ها برق زند.آن تیغ در برابر ابرکشد، گاه در راه خدا شمشیر بر

او وصی و جانشین محمد مصطفی و پدر فرزندان اوست، و 

ک را دارد و در میان اصحاب، تنها او افتخار همسری فاطمه پا

صریح غدیر است که  به نصّ بس؛ و او برادر ]پیامبر[

 شود. ضائلش در قرآن تالوت میف

 الدین شافعی  کمال نهم:و پنجاه

 ه 648بن طلحه درگذشته به سال  الدین محمدلابوسالم کما

آشنا به حدیث و اصول و مسائل خالفی  پیشوا در فقه شافعی،

 در مدرسة شنیده و سپس ور حدیث میاو در نیشاب است.
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حاکم دمشق، برای او ه دمشق، اقامت گزید و ملک ناصر، نیّیام

 نپذیرفت.، لیکن او حکم وزارت نوشت

بیت دارد که  الدین اشعار فراوانی درباره اهل کمال

بخش کتب است. کتاب مطالب السؤول، که مدایح و  زینت

، در دارد، از اوست. اربلی، معاصر اوبردر بیت را فضایل اهل

ادبیات دینی  وی را ستوده است. اشعار او در کشف الغمه،

 درخشد. یم

 رده است.وی را نام ب پنج اثر علّامه امینی

 :هغدیری
لف اّقهل«للس.د  »   لولش فهل ب ل

ل
لبال مقلبننّکلمبسیلکللمیلکنلل

ل ل بقلولسبلسول کیللسّنل  ق ةلخ ل
ل

لکفللش فن.لفیلمعث لتلسقجن ن ل
ل به او طور خاص  ف بخشید و بهو روز غدیر او را شر

هستم. اگر ها  آنی تو موالی کسانی هستی که من موال فرمود:

های  در اخالق و خصلت ر نبود،ببرای او جز ماجرای خی

 اش،کافی بود. پسندیده

 محمد منصور باهلل شصت: ابو

ن زیدیه در ، از پیشوایان بزرگ شیعیابن محمد یمنی حسن

 ها که در بزرگ آن ای از سرشناسان  سرزمین یمن است. یگانه

هایی با  و فنون مناظر آن، برای او دایره دانش حدیثمیدان 

 وسیع و گسترده وجود دارد. هایی شعاع بزرگ و گام
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گذشته در ه 690متولد و در سال  ه 416ابومحمد در سال 

از جمله آثار او ارجوزه ای است طوالنی در هفتصد و  1است.

 ایم: برگزیدهرا هشت بیت از آن 
لول نللف هللس اطفیللنقلللسقبسیّلل

ل
لولمثاهللنلللسقبز  لوللسبصقیّلل

ل لولکققول ققنللسققه:للنققلللخققیل
ل

لمثققلللاققی فققن ّهول ققنللسققهل
ل لولهللس عللبحقد ثلمقبسیلل

ل
لوللساح اللوسی«للس.د  » ب ل
ل للسول ققللف قهللس سقبللمقباللللل

ل
لسول بقالسا  قنسف یلحقبال   للل

انت »، «انت الولی»های  محمد مصطفی درباره او جملهل

فرمود و به چه بیان  «انت اخی»و  «انت الوصی»و  «ریزالو

 گونه فرموده است؟ کس همانند علی این

ای؟ آیا رسول خدا  حدیث مولی را در روز غدیر شنیده آیا

در آن حدیث سخنی نگفت که راه و چاه را بر مخالفان 

 اولی و سزاوار است. «مولی»از  بست؟ مراد

را که در  او در این ارجوزه تمام مناقب و فضائل علی

قرآن و احادیث معتبر آمده، برشمرده است. خدا به او پاداش 

 دهد.

 ار ن جزّیسابوح: یکم و شصت

ن جزار مصری از شاعران ییحیی بن عبدالعظیم ابوالحس

ها  چه در کتب سلف و معجمفراموش شده شیعه است.گر

لیکن در عوض،  اند، ح حال او ذکر نشده یا کمتر آوردهشر
                                                           

  . وفات او در شهر رغافه از شهرهای صعده اتفاق افتاده است.1
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ل را به قلم آورده و ابعاد هنر و خود او شرح احوال مفصّ

 ساخته است. فضل خویش را در آن نمودار

در مصر وفات  ه 698متولد و در  ه 601رده در سال نامب

ن غدیریه او را از یک نسخه که علّامه امینییافته است. 

ورده و ما چند بیت از آن را خطی با طول و تفصیل آ

 .کنیم بخش کتاب می زینت
لنصققه للسنبققیلمح ققد  ققکلنّه 

لل

لیلهه قققهبققق  قققب لبقققهلساط ّل
ل للنققلللس قققد لفققیللس الفققةلمنسهققنلل

ل
للسقبر لتب  قهلللمنبکلفقیللیلنحبل

ل لصبّللس.د  للایللألسیلجحدوللساقیل
ل

ل ققبلیلسهققنل بققلللسق ققن للز ققهللل
ل لل ل ه هوللفیل بلللح دللنللمقبسیل

ل
للس ه ققققبزلهساققققبر لفنسهققققنم

ل ی ای علی مبارک باد تو را روزای داماد محمد پیامبر خدا 

 انگیز است. که برای پاکان روز نشاط

هستی و شرایط آن  م، تو مقدّدر امر خالفت و جانشینی

 جز در تو بروز و ظهور نداشت.

، ت قیام نکردهمبر سر منکران آتش ریخت تا به ا غدیر

 جوشد. همچون آب دیگ جوشان برایشان می

ای علی تو »که به تو فرمود:  پیامبراگر در کالم احمد 

ناک  جو، خود عیب عیب گرفتند عیب« مام مردم هستیموال و ا

 است.
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 الدین نظام قاضی: دوم و شصت

فهانی، بن مظهر اص محمدبن قاضی القضات اسحاقالدین  نظام

میه و یگانه در انواع فنون و یکی از ادبای اعیان طائفه اما

وفات  ه 692القضات عراق است،که در سال  ها و قاضیهنر

 یافته است.

 ه:غدیریّ

پانزده بیت  علّامه امینی که دو بیت استو  چهلغدیریه او 

 :دیر بزرگ آورده و از آن جمله استالغن را در آ
ل ب للس.د  لج  للسبلد لفطوّللای

ل
ل    ب ّل ب له ولکقننبلللس عند نقنلل

ل سیلی توانمند راه افتاد که قومی از  در روز غدیر در بیایان،

گل  ن ما را فراگرفت و در زمین پاکیزة والیت دو شاخةدشمنا

 و ریحان شکوفه زدند و رشد کردند.

ی حدیث غدیر است که دشمن آن را باران جارمراد از 

 نتافت.بر

 الدین محفوظ  سوم: شمس و شصت

 قرارگرفتههای بلند علم و ادب،  هفقاهت و بر قلّ او مرکز دایرة

اریکه زعامت و ریاست دینی،  است. او از کسانی است که بر

گشایی مشکالت  ت فتوایی و گرهتکیه زده و دارای مرجعیّ

گستر و پناهگاه درماندگان بوده دادگر و داد مردم در دعاوی، و

 است.



   الغدیر همراه   14 

 
 

های  میان آن دو نامه ق حلی بود.محفوظ هم دوره با محقّ

 بدل شده است.ادیبانه و منظوم ردو

آل محفوظ در سوریه و عراق نسلی صالح و ماندگار 

ستاد حسین علی محفوظ در تراجم سرشناسان و اعالم ا دارند.

لدین ا نگاشته است. شیخ شمسای ویژه  خاندانش، رساله

 گذشته است. هجری در 610محمود حدود سال 

 غدیریه:
لذلکللألم  لسد للس.قد  للخقبلل

ل
ل   ن  نبلسبش  للس ن.ن  لولمیلسهللأل

ل بشیر و  برادر پیامبر ،خمّامیر منصوب در غدیراوست 

 ها برای او است.روشنگر و کسی است که خبر

گران  آیا توصیف ؛دارد یاکانی پاک و فرزندانی پاکیزهناو 

که قرآن  در حالی دح و ثنای او دست یابندتوانند به ابعاد م می

فاطمه داشت که مسری مثل همدح او را گفته است. او 

جهت زهرا نامیده شد و پیشوایان و  بدین انوارش فراگیر بود

ت پسینیان و عزت و شرف امامان از نسل او که مایه سیاد

 ...ند وپیشینیان

را نام  ان معصوم تا حضرت قائممااو یکایک امآنگاه 

 برد. می
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 الدین اربلی  ءچهارم: بها و شصت

 الفتح اربلی ساکن و مدفون در الدین ابوالحسن علی ابی ءبها

بغداد، از ستارگان درخشان آسمان علم و فضیلت در قرن 

کشف الغمه فی »اثر جاویدان هفتم بوده و صاحب 

این کتاب در تاریخ زندگانی و بیان . باشد می «االئمه معرفة

الغمه محتوی احادیث  است. کشف فضائل و مناقب عترت

 محدثان بزرگوار بوده است. از بهایی است. او خود گران

تایش و ه و در سی داشتاربلی در هنر شعر نیز ید طوالئ

  ها دارد. مدح امامان سروده

کرده نفر از اساتید و مشایخ را ذکر   6علّامه امینی

 است.

نام  را ند،ا هتن از کسانی که از وی روایت کرد 14همچنین 

 برد.می

 غدیریه:
لحنققدو للاققیلمققّث لشقق.ّیل

ل
للا هللس.قد     ل لولکفنهولحقدل.

ل هایش، در  سبب فضائل و برتری حسد بردند به او به

کافی  «خمّغدیر»نان به او، حدیث و ماجرای ورزی دشم کینه

 است.



 قرن هشتم

 محمد ابن داود حلی ابو: پنجم و شصت

، نابغه فقه، حدیث، بن داود حلی علیالدین  ابومحمد تقی

های  تردید او از یگانه بی رجال، علوم و فنون متفرقه است،

یه است.کتاب رجال او، لمای سرشناس امامعناجیه و از  فرقة

باشد. او به سال  های مرجع می شناخت راویان، از کتابدر 

 در حله به دنیا آمد. 639

ی دانش آموخته، و از د احمدبن طاووس حلّاو نزد سیّ

نامبرده  طریق استاد سرشناسی دیگر نقل روایت کرده است.

 بست.سالگی رخت از جهان بر 13و در سن  ه 931در سال 

 باشد. اثر می 81قدری است که  ی دارای آثار گرانامه حلّعلّ

 داوود: غدیریه ابن
لوللذللنا تللسیلخطنبلمح د

ل
للذلللس.ق ّللس نهل«للس.د  » ب ل
ل ل«ح قدرل»میلکنللمبال لفه لل

ل
لمبال لالل  تنبلف قهلمحاّقللل

ل لن للس اطفیلب الفةللسع ف
ل

لمققیلبعققد لققق ّل لالل .ققعوّللل
ل
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که پس از استقرار در  محمدو اگر سخنرانی درخشان 

ام این حیدر  او بوده که را من موالیهر”ایراد فرمود:  خمّغدیر

نظر و  “کند. جویی در آن تردید نمی موالی اوست و هیچ حق

شناسی که حضرت مصطفی به خالفت و  ت کنی میدقّ

گونه  در آن، جای هیچ ح کرده ویجانشینی بعد از خود تصر

بیت  62ل بالغ بر مفصّ زهاو در ارجو شک و تردیدی نیست.

 حقایق بسیاری را آشکار کرده است:
لسشقق سللألننققیلللاققولمثققل

ل
للس.د  لولضحن.للقیلسقبسللن ّ
ل که در نم و برایم مانند آفتاب روشن است دا که من می

 نصّ غدیر، هیچ ابهامی وجود ندارد

 الدین خلطی یا خلیعی  : جمالششم و شصت

شاعری شکافنده معانی ی الدین موصلی حلّ ابو الحسن جمال

که او نیز بیت است. شگفت آن باریک و از ستایشگران اهل

علّامه همانند حمیری، از پدر و مادر ناصبی متولد شده و 

 1ه نذر مادر او را به تفصیل آورده است.قصّ امینی

 :غدیریه
لولمن«للس.د  » بردلمنلجنلفیل

ل
لف هللیلخنتوللسنق ر   للحدث
ل خاتم انذارکنندگان، در غدیر آمده، آنچه را از پیامبر، 

 کند. روایت می

                                                           
  .6/1. الغدیر، 1
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را من  کهرما سزاوارتر نیستم؟ هآیا من، از خود شما به ش

دنبال من  و به ام، اینک حیدر موالی اوست موالی او بوده

 قومی عید غدیر را انکار کردند. است.
لحبَّقققق لل ققققب للس.ققققد  لل

ل
ل ققققب لل ققققدلولسقققق ور   

ل روز عید و شادی است و چه روزی! که  خمّروز غدیر

فرمود: این وصی من و را امیر شناسانده  بهترین مصطفی

 ...باشد در حضور و غیاب من می

 جی اوالی یهفتم: سر و شصت

فاضل، جامع و  مردی ادیب، سید عزیزبن محمد حسینی،

وفات  ه 94بوده است. او در بصره به سال شاعری برجسته 

 یافته است. 

 :اوالیغدیریه 
لول دللبد للسنبیلسقهل«للس.د  »ولفیل
ل

للرق لل للسشننیلةذالبغضمنن بن.
ل للذل نللمیلکنللمبال لفننللسه

ل
ل   مبسیلبهللمل هد لکللح  ل 

ل  پیامبر برای علی مناقبی آشکارا بیان خمّغدیر در روز

آنگاه که  اک مالیده شدهخواه به خفرمود که بینی دشمن بد

 او ام تو موال و امام موالی او بودهکه را که من گفت: هر

 وسیله هر انسان گمراه را هدایت فرماید. بدینخدا  .هستی



51   سرایان غدیریه  

و بگوید: کیست جز او )علی( که دانش غیبی داشته 

که مرا از دست بدهید و بازنیابید؛ و بپرسید از من قبل از آن

 ت یافت...دن والاکیست جز او که در حرم خدای رحم

خشی از فضائل موالی ما علی بشاعر در این قصیده، 

که به امر والدت علی در جوف کعبه ضمن آن، المؤمنین را امیر

کر منابع فراوان امه به ذعلّ شمرده است.بر اشارت کرده،

ت، بالغ بر ده کتاب ن از طریق شیعه و سنّحدیثی و تاریخی آ

کتاب ارزشمند محقق نجف اشرف جمله به پرداخته، از

 نیز اشارت نموده است. «ولید کعبه»نام  محمدعلی اردوباری به

 ی الدین حلّ هشت: صفی و شصت

ل عرب بن عبدالعزیز سنبسی از شاعران طراز اوّ الدین صفی

است، که الفاظ سنگین و متین و معانی دقیق و مضامین 

اشعار او  اشعارش جمع کرده و در یک سخن، شریف را در

است.  هم آمیختهحسنات لفظی و مزایای معنوی را درم

الدین را به عظمت یاد کرده و جایگاه او  بسیاری از علما صفی

هم به  علّامه امینیند. ا را در هنر شعر و ادب باال دانسته

 رت دارد.اگون او اش آثار گونه

 غدیریه:
لوللایللبیلل ّکلولرثللسعوللسق  ل

ل
للسشقجعن للسِذسّلل لبعسقه لنطبک
ل لول دلبد «للس.د  »وللخ کلفیل ب ل

ل
لولتّخقلللأل قق ل لنبرلسهقد لل

ل
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هفت بیتی، پیامبر اعظم را و پنجاه شاعر در این قصیدة

مخاطب ساخته و ستایش کرده و آنگاه به بیان فضائل علی و 

 فضیلت غدیر پرداخته است:

وارث دانش تو، همان که دلیران  و سالم بر پسر عموی تو،

 ت افتادند و رام گشتند، واز صالبت و شکوهش بر خاک ذلّ

یمایش الیت در سنور هدایت و خمّادر تو، در روز غدیربر

وسیله او مردم را راهنمایی  و خدای رحمان به هویدا شد

 فرمود.

 در جای دیگر گوید:

اشته باش که در روز قیامت علی و فرزندان او را دوست د

ی یافت. همان علی که های هولناک آن رهایی خواه و صحنه

، امامتش بر و سخن صریح اوم، به نص پیاخمّدر روز غدیر

 تثبیت شد.
للمققن لسققهللقققدل ققب للس.ققد  ل

ل
لبقققن ّللسنبّقققیلولل قققبللسقققه

ل یح و دیگر ربا سخن ص خمّپیشوایی که در روز غدیر

الدین در سال  برایش پیمان والیت بسته شد. صفی کلمات او،

 وفات یافته است. ه 948والدت و در سال  ه 699

 : امام شیبانی شافعی نهم و شصت

، فقیه و مفتی محدث ،اسکندرانی دبن احمد اسوانیمحم

ت دنیا آمد. گرچه به شاعریّ قمری به 904در سال  .شافعی بود

الظنون  توصیف نشده، لیکن قصیدة بزرگی دارد که در کشف



51   سرایان غدیریه  

را شرح از آن یاد شده و جمعی از سرشناسان شافعی نیز آن 

 اند: کرده
لولالتنسلصه للس اطفیلوللبیلل ّه

ل
لکن لبح ل.لساعاقب لمنقدّدل.للفقدل
ل لولمیلکن لمبال للسنبیلفقدلقد 

ل
لسهلبن لمبال.لولمنجقدل.للسحالایّ

ل ا فراموش مکن که در دریای مصطفی ر عمّداماد و پسر

توطئه قتل وی  ها بود. همان که در شبانگاهِ اج دانشموّ

نثاری کرد، و او برای همه کسانی که پیامبر ولی  ، جان]پیامبر[

 ، امام و یاور گردید.ولی آنان بود،

 الدین مالکی و غدیریه او  شمس هفتاد:

 علّامه امینی وفات یافته است. ه920نامبرده در سال 

مناقب موالی متقیان علی اشعاری از وی نقل کرده که حاوی 

 «العلم.. مدینةانا » و ازجمله به حدیث منان استیرالمؤام

کتاب الشریف بدین مناسبت  علّامه امینی اشارت دارد.

به مباحثی روایی و  440تا ص  61ص  6الغدیر را درج 

کالمی اختصاص داده است. در پایان نیز دوباره به شرح حال 

 او برگشته و آثارش را برشمرده و اشعاری از وی آورده است.

الدین محمد مالکی، اندلسی نحوی  ابوعبداهلل شمس

ادب و دارای معروف به ابن جابر اعمی یکی از مردان شعر و 

سیره و حدیث بوده که در سال مهارت در نحو و تاریخ و 

 گذشتهدر ه 920 که گفته شده در شده و چنان دهزا ه 612

 .است
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 : غدیریه او
للمللنیلمد نقةلل   لول نللرسبل

ل
لمیللسعاولولهبللسبنبلفنسبنبَلفن اقدل

ل لمققیلکنققللمققبال للاققیلوس ققه
ل

لولمبالکلفن ادلحبلمبالکلت شد   
ل و داماد او  شمشیر رسول خدا و صحابی بزرگوار علی

سنین و دارنده سیادت و پیامبر مصطفی و پدر ح عمّو پسر

ه عقد او درآورده و ها، زهرا را ب آقایی بود و پروردگار آسمان

من شهر فرمود:  بهترین زنان همسر کرد و رسول اهلل با

 البی درگاه را قصد، پس اگر طدانش هستم و علی درگاه آن

ام علی موالی اوست مهر و  کن و فرمود هرکه را من موال بوده

 شود. والی مولی موجب رشد و رستگاری می

 ی ین حلّالد ءعال: یکمهفتادو

فضیلت و ادیبی با کمال و ی، عالمی باابوالحسن شیخ علی حلّ

بغانه و نظر اوان و ادب درخشان را با اندیشة نامیان دانش فر

شمار آمده  هبیت ب لیعة شعرای اهلطصائبانه جمع کرده و در 

رمزهای باریک لحاظ ون از حشهای زیبای او م و قصیده است

های با الفاظ سنگین و خردمندانه بودن معنی و  و نکویی

 متانت سبک و اسلوب، قابل تقدیر است.

 گانه طوالنی که همگی زیبا و نکته دارند. های هفت قصیده

 :ها غدیریه
للسبصیلولمنلحکی   للسّنللس  لجحدولل

ل
لمح د   «ل ب للس.د  »فیلف اهل

ل
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گمان ندارم کسی در دوزخ جاودان بماند جز کسی که 

در فضیلت  خمّدر غدیر محمدچه را منکر باشد و آن وصی

ا ای غرّ پا خاست و خطبه آنگاه که او به انکار کند. او گفت،

ت علی داشت و فرشتگان ست در دسکه د خواند و در حالی

ام، این حیدر  ناظر بودند، فرمود: هرکه من موالی او بودهنیز 

دوستدار او را دوست  والی اوست نه کس دیگر. پروردگارا،م

به خدا  بدار و معاندان و دشمنان حیدر را خوار گردان.

و جز ملحد کافر، او را  عاشق علی نیست ،سوگند جز مؤمن

نصرت او  دارد. ای مردم یار و یاور او باشید و از دشمن نمی

کید جبرئیل گفتند شنیدیم و تأ ستگار شوید.ا ردریغ نورزید ت

 ...مان خیانت کردندبه پی ،ا تا محمد از دنیا رفترا فهمیدیم امّ

غدیر و  بیت است و تاریخچة 124ین قصیده دارای ا

 بردارد.را در موضوع والیت و امامت و فضائل علی



 قرن نهم

 ی : ابن عرندس حلّدومهفتادو

فان شیعه و لّمؤ شناسان و ابن عرندس یکی از سر شیخ صالح

سرآمد در فقه و اصول و دارای هنر شعر و گوینده و سراینده 

علّامه بیت است.  مدایح و مراثی فراوانی در حق اهل

در الغدیر بزرگ آورده هایی از اشعار او را  نمونه امینی

 باشد. بیست بیت مییکصدواست. غدیریة او دارای 
لولب وّلوللخقن للسنبقیلمح قدللل

ل
لحقّنلولذسکلفیللسک.نبلتنهّال

ل للاقیلآنقنفهولل لولمدح.هلرق ن.
ل

لمدحن.لبهلربّیلصدلل ابیلجقالل
ل لولت لبلنعلللبیلتق لبلکا ّقنلل

ل
لمسللسق  لل نیل کب لسهنلجال

ل  و در برابر کتاب نازلة خمّدر غدیر پیامبرد محمّو 

خواهان را به خاک او برادر گردید و من هم بینی بد خدا، با

پروردگار من  که ش کردم چنان ستایشیمالیدم و او را ستای

، وسیله زنگار از دل من زدود. خاک پای ابوتراب علی بدان

 کند. ای چشم من است و با آن جال پیدا مییتوت
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از جمله  این قصیده به برخی فضائل علی او در

های روی بام کعبه اشاره نموده است.  جریان شکستن بت

مزبور را از منابع  در همین مضمون، حدیث علّامه امینی

ت، که متجاوز از چهل های معتبر اهل سنّ مختلف و کتاب

 است. نقل نمودهکتاب باشد، 

 داغر حلّی هفتادوسوم: ابن

طهارت است که  بیت داغر از محبان اهلبن  شیخ مخامس

سخن  محبّت وی نسبت به آل اهلل بزرگان در مهر و

ه هایی از شعر او را آورد امه امینی نمونهاند. علّ فراوان گفته

 های او هرکدام بیشتر از چهل بیت است. و غدیریه است
لولحبن لفیل ب للس.د  لوال قةل

ل
للن للسبدلعلولکاّهقوللشقهندهنلل

ل لبهل) ل ب للس.قد   لمفاّقالللفهدل
ل

لب کنتقهلمققنلتن.هقیلللققدلدهن  لل
ل ، مقام لسبدلعحجة، به سال خمّدر روز غدیر  پیامبر

والیت را به او داد و همه گواه بودند و بدان وسیله در روز 

 برکات او که تمام شدنی نیست، به تفصیل بیان شد. غدیر،

هایشان  را شنیدند، اما در سینه  قومی که وصیت احمد

رخت از جهان بربست؛  پیامبرگاه که  کینه انباشتند تا آن

را از مقام خالفت بالفصل خدا  ها را آشکار ساختند. ولیِّ کینه

طور علنی بر روی  او به به منع کردند. کار به آنجا رسید که

کارا بر روی منبرها ها، ناسزا و دشنام دادند. آیا او را آشمنبر
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ها برای شما ا شمشیر او آن منبرکه ب گویید در حالی ناسزا می

 سامان یافت؟

 ی : حافظ برسی حلّچهارمهفتادو

، عارف، عالم و فقیه هاهالی حلّ از حافظ شیخ رجب برسی

شیعی که آگاه به چندین رسته از علوم بوده و در فن حدیث 

 و ادبیات و شعر نیز آشنا بوده است.

جمله  آنسیزده اثر از او برشمرده، از  علّامه امینی

 ای از اشعار وی را است: مشارق انوار الیقین... و نیز نمونه

 ورده است. تاریخ والدت و مرگ او معلوم نیست. آ

 :غدیریه
لولمدحه«ل ب للس.د  »سهللسن لفیل

ل
ل   میللملفیللس ک للس ب یلص  ا

ز ناحیه خدا نص روز غدیر برای اوست و ستایش وی ال

او پیشوایی است که اگر کسی در قرآن مبین، آشکار است. 

مهر او را به دل داشته باشد، میزان اعمال او در روز قیامت 

 سنگین خواهد بود.

، از جمله شیخ رجب در جا که برخی شاعران غدیراز آن

اند،  و متهم شدهتیررس انتقاد و اعتراض قرار گرفته و به غلّ

نواع های تهمت و ناسزا و ا ها را آماج تیر ، آن1لفانبعضی مؤ

به این مناسبت  علّامه امینی اند. ار دادهقر ،ارواهای ن نسبت

                                                           
  ها. آن. مانند ابن تیمیّه، ابن اثیر،قصیمی، جاراهلل موسی و امثال 1
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پرداخته که از  های جانبی زیادی هایی گشوده و به بحث فصل

الغدیر  9ات ج شروع و صفح «وگرایی در فضائلغلّ»عنوان 

را به خود  10 و 1( و نیز تمام جلدهای 318-64)از ص 

عقیدتی و علمی ، های کالمی، تاریخی اختصاص داده و بحث

سپس  1هایی نموده است. کرده و روشنگری زیادی را مطرح

 بقیه شعرای غدیر را از قرن نهم به بعد آورده است.

  ضیاءالدین هادی پنج:هفتادو

یکی از  ی،زید صنعانیسید جمال ضیاءالدین هادی یمنی 

پدرش وی  طالب بوده است. بن ابی رجال دینی و اوالد حسن

جا او در آن به صعده برد. شا همراه با عموزادهرا در خردسالی 

 به آموزش پرداخته و بالنده شده است.

برد که بر چهار  یازده اثر از وی نام می علّامه امینی

برد  ها را از بهترین مؤلفات وی نام می اثر او تأکید داشته و آن

 که عبارت است از:

  االمةامام  سیرةعن حسن  الغمةکاشف  -

 االم الناصر  سیرةب عن الناصر فی الذّ ةکریم -

  الصفاتألحد فیت علی من رهفاالسیوف الم -

 نشوان  عَلی ویه فی الردمفی ازهاق التالتنویه  نهایة -

                                                           
  ها را به تناسب پی خواهیم گرفت. . ما این بحث1
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 خی از عالمان یمن، مکاتبات وجمال، با برسید

 942. نامبرده در سال است هایی داشته عرهها و مشا نگاری نامه

 گذشته است.در ه 288به دنیا آمد و در  ه

 :غدیریه

این است مذهب ما که امام و پیشوا و رهبر پس از محمد 

المؤمنین  شکن است یعنی: امیر حیدر قهرمان و دشمن مصطفی،

به آن مقام رسید و در حق او  سوی خدای رحمنعلی که از

 های مبارک نازل فرمود: آیه
لول نللف هلرسقبلللملسق دننلل

ل
ل ب لحجهو«للس.د  » ب ل لب وّ
ل ل لبهلفعایأوسیمیلکنللمبال ل)ل ل

ل
لبهلولهبلمقبالهولبکاّهقو   لللسیلول
ل ، در حضور افراد بسیار خمّسرور و پیامبر ما در روز غدیر

، یعنی سزاوارتر از او، این ام موال بوده کس را منهر گفت:

قصیده فضائل و مناقب  علی موالی همه آنان است. در ادامة

تلخ تاریخ بعد از رسول شمرده و به حوادث را بر علی

 پرداخته است.

 : حسن آل ابی عبدالکریم ششمهفتادو

الکریم مخزومی یکی از شاعران قرن دشیخ حسن آل ابی عب

هشتم است. چون تاریخ وفات او معلوم نیست، برخی قصائد 

 اند. ضی شاعران قرن نهم نیز نسبت دادهاو را به بع
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از او  بیتیهفت هفتادویکصدوقصیده  علّامه امینی

 یادی کرده است: خمّها از غدیر آورده که در بعضی بیت
لولسنبّیلخط بهقنل«لخوّ»ولب عةل

ل
ل ش ک یلنابل   لسفیل اببللسَهن
ل بود.آن بیعت  پیامبرکه سخنران آن، غدیر خمّ  و بیعت

 ها فرو رفت و احمد ن نیزههای مشرکان همچو و خطبه در دل

 مرتضی را در دست که دست  حالی بر باالی بلندی، در

به آنان که غایبند  ت، فرمود: ای جماعت حاضر، بشنوید وداش

و عزیز گوش دادند، که فرمود:  برسانید. همه، اعم از ذلیل

این ، موالی اوست. ام آنک حیدر و علی که را من موال بودههر

ان است منو علی امیرمؤ گویم را از طرف پروردگار آسمان می

کار و نادان  ند، نادرستمنین بخواالمؤو هر کس جز او را امیر

 ر داشتند.؛ لیکن برخی خاطری مکدّاست. همگی آفرین گفتند



 قرن دهم

 شیخ کفعمی  :هفتمهفتادو

هم شناسان قرن ن، یکی از اعیان و سر الدین ابراهیم کفعمی تقی

داران حدیث و کاشفان  جامع علم و ادب و از طالیهکه 

فات او ازجمله لیهای پرسود و نادر است. مردم از تأ گنج

 ها بردند. مصباح و بلدامین بهره

در الغدیر بزرگ آورده  او را نامةهشجر علّامه امینی

او را مورد مدح و های خود  نگاران در کتاب است. معجم

تراجم را یاد نمونه امینی نام یازده  امهاند. علّ ستایش قرارداده

 کند که صفحاتشان به نام او مزین است. می

ها به  و در دست است که تعداد آنتالیفات متعددی از ا

 81امه امینی عدد است. علّ 31الشیعه،   روایت صاحب اعیان

هجری دیده از  104ر سال اثر از وی نام برده است. او د

 غدیریه او به قرار ذیل است.بست. برخی ابیات جهان فرو
لهن نققنلهن نققن.لس ققب للس.ققد  لل

ل
لول ب للسحببرلول قب للسنق ورلل

ل
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لول ققب للسک ققنللسققد یللالسققه
ل

لوللت ققن لنع ققةلربّلقفققبرلل
مبارک روزی است روز غدیر، روز کمال دین خدا و روز ل

 اتمام نعمت پروردگار آمرزنده بر بندگان است.

سازمان یافتن روز رستگاری و روح پیروزی است و روز 

 همه امور است.

، پدر حسن و حسین است. ری مرتضیروز امامت و امی

روزی است که به تقدیر پروردگار دانای توانا خطاب از 

 سالم بر محمد مصطفی و عترت طاهر روز. جبرئیل آمد

شدن والیت و وصایت  روز مطرح های چهارده شبه است. ماه

 ...علی امیرالمومنین در غدیر

 سراید: دیگر می در فرازی
لولبعققد ل ققب لقققد  لخققوّللل

ل
لثنمیللش لمنهلفنتبالنا قی   ل

ل دنبال نظم  هاست هجده آن ماه ب خمّغدیر پس از آن روز

مورد امام صریح در یبیان در آن روز از پیامبر .من باش

 علی مرتضی آمد و اسالم در آن روز به کمال رسید...

 الدین عاملی : عزّهشتمهفتادو

الصمد عاملی جبلی، پدر شیخ دبن عب حسینعزالدین شیخ 

بهایی و از خاندانی شریف و دارای مجد و عظمت موروث و 

رث اعور همدانی، همان که مکتسب است. نیای او حا

 ، به او بشارت داد.به هنگام وفات امیرالمؤمنین
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عصر او نام از بیست نفر از مشایخ هم عالمه امینی

اند. همچنین  نیاکان پاک تصریح کردهساب او به بر انت برده که

ردان وی نام بیست و هفت اثر از ضمن یاد از اساتید و شاگ

 لیفات او در کتاب الغدیر ذکر گردیده است.تأ

گذشته است. در ه 123متولد و در  ه 112او در سال 

پنج بیتی از وی آورده و  چهلای  هدر الغدیر، غدیریّ امینی

 است.
للس للس اطفیلوللبن لنق د یللخن

ل
لولزوجللسب.بللولنجلللساه ق ل

ل لولمحبببلربّلح  قدلمج قدلل
ل

لولخ قق لنبققیلبشقق  لنقق   للل
ل لولنبرللساال لولکقنفیللسعاقن لل

ل
لألنقققن لبقققن ّل مقققبسیول
ل«   لس.ققققققققققققققققد  »
ل

من برادر محمد مصطفی و پدر آن دو آقا )حسن و 

کنم که  ن را صدا میحسین( و همسر بتول و فرزند آن پشتیبا

با عظمت و برگزیده پیامبر، محبوب پروردگار ستوده و 

صریح روز کننده است. او را به گفتار  دهنده و انذار بشارت

کارهای بزرگ و  کننده ها و کفایت غدیر که روشنایی تاریکی

 ها است. صاحب والیت انسان



 
 
 



 قرن یازدهم

 : ابن ابی شانین بحرانی نهمهفتادو

شیخ داودبن محمد حفصی بحرانی از نیکان قرن دهم هجرت 

که به وجود مفاخر آراسته  برگزیدگان عصر خویش بود و از

 ساخته است.آگین های ادبی را عطر نیز مجموعه اشعار او بود.

  :غدیریه او
لوس ّنللتیلنحبل)لس.د   لب حاهل   
ل

لتاقّن لجب   قلللالمق یل بشّق للل
ل لوللل لةخلیف  بنابللاقیلولس قن.

ل
ل    ف لسکلوحیللملالل .قعخّل

ل پس از مراسم حج از مکه حرکت کرد، اما در  پیامبر

سید، جبرئیل امین دل رازی پنهان داشت. وقتی به )غدیر( ر

دا آمیز آمد و فرمود: ای رسول خدا! فرمان خ با پیامی بشارت

  داشته باشد. نباید تأخیردر نصب علی به عنوان والی و خلیفه 

نگاه داشت و بر بلندایی  ،کاروان را در آن گرما پیامبر

سوی خدا امری بعد از حمد و ثنای الهی گفت: از ایستاد و

م و رسان را شود و من به نام خدا آن را میرسیده که باید اج



66   سرایان غدیریه  

. اگر کوتاهی کنم رسالت خدا را سان حق استخدا یاری ر

نشین من در میان امت برادر و جا، ام. علی بر جای نیاورده

پیروی از او بر همه  کنندة دین من است. یاریاست. او 

ای مردم  اش گناهی نابخشودنی است. واجب، و نافرمانی

ا پاداش یابید. آیا من و فرمانبردار او باشید ت سخن مرا بشنوید

. فرمود: ارتر نیستم؟ گفتند بلیشما از خودتان سزاوبرای همة 

ام پس از من حیدر خلیفه و  هرکه را من موال بودهآگاه باشید 

 جانشین است.

 درگذشته است. ه 1001بحرانی در سال 

 الدین حمیدی  هشتاد: زین

یع بن احمد حمیدی دارای دیوان شعری پر از بدا لرحمناعبد

 ی طوالنی در مدح پیامبر خدایها او قصیده ادبی است.

 برخی قصائدش به غدیر، پرداخته است.در وی  دارد.
لولببنبللسعاب لصنبکلمق د ل

ل
لبقنس دل لفیللس د لکللمبطقللل

ل للسدلملفقیللسحق وبلمجاّقیللل
ل

للسکقق وبلوللس. ّققن لل لَزمققن
ل ل«میلکنللمبال »ولکفن لحد ثل

ل
ل ننققف ققنرل.لننه ققکلذللمققیلث

ل ر ها، دلی پسرعموی تو)پیامبر( همان دروازة دانش و داماد و

گرا را در میدان جنگ از  مردی بود که با شمشیر، هر باطل

کارزار، غم و اندوه را  یها شیر خدا در میدان میان برداشت.

 در منقبت او کافی است «...من کنت مواله»زدود و حدیث  می
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وفات  ه 1004ثنای بزرگی است. او در سال و چه فخر و 

 .نمود

 والدین  الملةیکم: بهاءهشتادو

بهایی،  بن حسین شیخ االسالم، معروف به شیخمحمد

آثار و  اهیم در وصفش بنگاریم.مشهورتر از آن است که بخو

ج از اسالم نیز پیچیده است. اش حتی در جهان خارآوازه

نیست که به بیان حاالت و آثار او در بزرگان شیعه  کتابی

باشد. شیخ بهایی سی سال جهانگردی کرد و سپس  نپرداخته

، هشتمین در اصفهان مقیم گشت و در جوار امام رضا

 آرمیده است. پیشوای معصوم،

 طور که در شرح حال پدر بزرگوارش، شیخ نسب او همان

را  شرح حال او رسد. به حارث همدانی می حسین آمد،

شان ها نویسان در کتاب بسیاری از دانشمندان و تراجم

کند.  نفر از آنان را یاد می 38نام علّامه امینیاند.  آورده

نفر  100تعدادشان به  که گردان اوهمچنین از مشایخ و شا

عنوان از آثار شیخ بهایی را  99برد در ادامه  نام می ،رسد می

 نماید:معرفی می

همچنین به تعدادی زیادی از شروح و  علّامه امینی

مندان معاصر او و پس از او اشاره تعلیقات گروهی از دانش

 کرده است.
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 درگذشته است. ه 1041و در سال  ه 144تولد وی 

تاز بوده و  ی در میدان هنر شعر و ادب هم یکّهشیخ بهای

ه او اشعار او در دیوان و دیگر کتب پخش است. قصیده رائیّ

بسیار لطیف و پرمضمون است.  «الفوز و األمان وس اة»به نام 

دارد که برخی آنان را تخمیس غدیر قصایدی  وی دربارة

 اند. کرده

در کتاب الغدیر آن را، که حدود چهل  علّامه امینی

 کنیم: را یاد میبیت است، آورده و ما چند بیت 
للمققن للسب  ّققةللصققلللالصققبل

ل
لشققف اللألنققن لب ققب لمهققبللل

ل لف.ققیلحَبّققهللملثققوللس سققبلل
ل

لوصققیّللسنبققیلولزوجللسب.ققبل
ل لبهللسشق کل للنقیلخفقیللللمن 

ل
لولساااقولوللسفنقاللنقنلنفققیللل

ل للاققیللم قق  لولنعققوللسناقق  
ل

لمج   لقدل.میلسه بللسنقع  ل
ل لولکققن لسِعح ققدلنعققوللسناقق  

ل
ل«لس.قد  ل»لةغ دا ولولخن للم لل

ل لبهلوللخ. نرل لن.اّن)میللمل

ها که در روز  دارترین نسل پیشوای انسانیت و ریشه

خدا و سپس  کهنمردی شفیع مردم است؛ جوا هولناک محشر،

و  پیامبراو را دوست دارند. او وصی و جانشین  رسول،

همسر زهرای بتول است. پیشوایی که در پرتو وجود او آثار 

شرک از بین رفت و ظلم و نابکاری منتفی گردید و محمد 

او را برگزید و برادر  مصطفی، آن را خالصه اهل تقوا و وفا،

 خویش خواند.
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ر من است و چه پیشوا و رهبر امیر و امام و رهب علی

دهنده  یامت مرا از شراره آتش دوزخ پناهاو فردای ق .نیکی

 اکرماست. او برای احمد یار و یاوری نیک است. پیامبر 

عالم کرد و او را برادر خویش ا «غدیر»روز به فرمان خدا در 

 به نص و انتخاب پیامبر، پیشوا و خلیفه شد.

 : حرفوشی عاملی دومهشتادو

بن احمد حریری حرفوشی، شامی عاملی؛ از شیخ محمد

های فضیلت است که  های دانش و ادب و از استوانه نابغه

از دیگری کسب کرده است. ها را یکی پس  فضایل و ارزش

یا خطوط  های شانه و ها برای او مانند دانه فضایل و ارزش

علّامه پیوندند، لحاظ گردیده است.  دایره که به مرکز آن می

نام برده است. بزرگانی لیفات او را مورد از تأ  11مینیا

عاملی در وفاتش  خان او را ستوده و شیخ حرّ مانند سیدعلی

 بوده است. 1046او را رثا گفته است. وفات او به سال 

  :غدیریه
لکققولسققهل«ب ققوّ»   وللسققنلل

ل
للس  .ققنرلمققیلف ققللأبننققهلل

ل بن  )علی یانت، سخن از مرتضیگویا برای صاحب د

گاه که گرد رنج بر سیمای زمانه  آن طالب( به میان آوردم. ابی

ها را پناه دادی.  ست تو چون باران رحمت الهی انساننش
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های نبرد باال گرفت؛ شمشیرت صفوف  گاه که شعله آن

 .دشمنان را درنوردید..

از سرزمین غدیرخم بازپرس که احمد فضایل و 

 فت.گرا بر مردم بازهای او  برتری

 : ابن ابی الحسن عاملیسومهشتادو

عاملی جبعی از سرشناسان  م( موسوی)دوّ الدین علیسید نور

ه جامع دانش و ادب بوده نوابع آنان ک ه است و در طلیعةامامیّ

 آید. های علم و فضیلت به حساب می گوشهو از جگر

ر منظومش نامبرده از شاگردان شهید ثانی است. اشعار و آثا

آثار او  درخشد. پراکندة امامیه می و اسالمیدر میدان ادبیات 

 الشیعه گردآورده است. د امین در اعیانرا سیّ

 اند، از هشت نفر که از وی روایت کرده علّامه امینی

 در رجال و تراجمان کند. شرح حال او را صاحب یاد می

امه امینی از هفت نفر یاد کرده لّاند. ع های خود آورده کتاب

ی ادیب و نویسد: او شاعر از حر عاملی میاست. او به نقل 

 :شمند بوده که آثارش عبارت است ازدان

 النافع شرح ناتمام مختصر -1

 الفوائد المکیه  -8

  الصالتیه عشریةشرح االثنی  -4

 القربی  ذی مودةرسالة فی تفسیر آیة  -3
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 . المسافر عن المنادم و المسامر غنیةرسالة  -4

 :هغدیری
للا هلفیل لبننّه«للس.د  »ولن ّ

ل
للمن للسبر لبنس نطاللساندقللسفاقل   ل

ل در غدیر با منطق راست و برخاسته از وحی و   پیامبر

علی رهبر و پیشوای مردم است. اما شما  کرد، حق، تصریح

ظالمانه، امامت و والیت را به )منحرفان از علی( به شیوه 

ترین بود  کردید و آن را از کسی که شایسته اهالن واگذارنا

 رسول کفایت نکردید وو به آن  ،چه دورکردنی دور کردید

م و اذیت و را با منع دخترش از میراث او مورد ست اهلل

هایی جاهالنه ساختید و  حدیثآن آزار قرار دادید و درباره 

اهلل عموی رسول آن بسنده نکردید بر داماد و پسر باز به

 زدید. ها ها تراشیدید و تهمت عیب

 گذشته است.در ه 1062ابوالحسن موسوی در سال 

 چهارم: شیخ حسین کرکی هشتادو

جبل  ةالدین شامی، عالمی از نیکان خطّ بن شهاب شیخ حسین

با دیگران  عامل و از دانشمندانی است که در بسیاری از علوم

گاه که شعر  یار است. آناو در ادبیات نیز بس بهرة شریک بود.

سفد یا زرناب به قالب  می و شاهوار رّدُدانی  سرود تو نمی می

برد که  مورد از آثار او نام می 14در  علّامه امینیریزد.  می

 البالغه نیز از آن جمله است.  شرح نهج
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لف نصللم  لس قنمن یلبنق فهلل
ل

لسانهنلوللمالکللسن ن لسهلجنقد   ل
ل لوصیّلرسبلللملولرثللا قهل

ل
لسهللسحلّلوللسعقدل«خوّ»ولمیلکن لفیل

ل لسقدلضلّلمیل نسللسبصیلب قدّ ل
ل

لولذوللسع شل عبیلل ل کب لسهلنّقدل
ل های  لی شمشیر برکشید و به میان شرارهمنین عامیرالمؤ

و  که فرشتگان سپاه او بودند. وصیّ آتش جنگ رفت، در حالی

، آن کسی و وارث علم و دانش او جانشین رسول خدا

اش بود.  عهدهو عقد امور بر  حلّ است که به حکم غدیر خمّ

با دیگری  رسول خدا را نان که وصیّبه یقین گمراه شدند آ

ه خدای صاحب عرش ابا دارد از ک مقایسه کردند؛ در حالی

 که برای او مثل و مانندی وجود داشته باشد. این

 گذشت.در ه 1096کرکی در سال 

 ن پنجم: قاصی شرف الدّیهشتادو

شناسان یکی از سرالدین یمنی صنعانی،  بن قاضی جمال حسن

ر یمن و چشم و چراغ ادیبان و دانشمند، نویسنده و شاعر د

نامیده  «الجواهر ثالثة»آن سامان بودن است. دیوان وی 

جمله غدیریه زای از اشعار، ا نمونه علّامه امینیشود.  می

 او را آورده است.
ل   لوللمدحهلاللم.ح جن.لفیلمدحقهل

ل
للذلاللمبنس.قققةلولالللقققق لقل

ل لوال ةل«لس.د  »وسّن للح دلفیل
ل

للضحللمطب ةلبهنللاللنقنق   ل
ل بودند، با  انییوعم عمو و داماد پیامبر، چه نیکو پسرر سپ

بلند و  یپدر امامان معصومی که به مقام ای اصیل، یرگ و پ
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بخش اوراق گشت. او را  رسیدند. مدح و ثنای آنان زینت واال

اهی مبالغه و اغراق نخوستایش کن و نگران مباش که دچار 

، او را به امامت و خمّشد. احمد مصطفی، در روز غدیر

طوق آذین  جانشینی خود برگزید، و از این پس والیت او

 ردید.گ ها گردن

ادند؛ آنگاه همگان در روز غدیر به والیت حیدر شهادت د

 برگرفت.جا را در که نور آن والیت همه

 سی نِششم: ابوعلی أَهشتادو

علی انسی، یکی از اعیان یمن و مؤلفان فاضل آن ابو سید

ی در عقاید دارد. متوکل از او حساب سامان است. شعر

 وفات یافته است. ه 1091برد. او در سال  می

 غدیریه او:
ل   زلوللسن لفیللسبصیّلخف ّن.

ل
لمیلرمیللسنابللص.  هلولققنالل

ل لولحد ثللس.قد  ل کف قهلم ّقنللل
ل

ل ققنللف ققهلمح ققدلوللسقق.قنال
ل لق قق ل للس قق.نئیللسق شقق نتل

ل
لبهققنلکننققلللسا ققنسیلحبققناللل

 -را به خدا  رخدا فرمان داده نزاع و کشمکش مکنید و کال

سرور پیامبران و  ،و به بهترین خلق او -تعالی سبحانه

ترین آنان در کردار و گفتار بازگردانید. پس چرا در آن امر  پاک

)خالفت( از روی مخالفت و گمراهی، نزاع و کشمکش  بزرگ

ت کردید. مورد بهترین خالیق، شورا و حکمیّکردید؟ در
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کسانی، کسان دیگر را حاکم ساختند حال آنکه کسی که با 

ردانید و حالل نمود نزد من خدا مخالفت کرد و حرام را برگ

 شود؟  چه می

شت اگری خورده، پند کسی که عقل و زبانش تیر ناصبی

چه  که حدیث غدیر و آن که نص غدیر روشن نیست در حالی

د فرمود او را کفایت کند. جز اینکه شب آبستن اهلل محم رسول

 های کهن قریش بود! کینه

 الدین موسوی حویزی : سید شهابهفتمهشتادو

 وابغالدین، از فرزندان امام موسی کاظم و از نسید شهاب

دارای فخامت لفظ و بیت است که اشعارش شاعران اهل

ین ستوده است: سیدی ابن شدقم او را چن جزالت معنی است.

ا اصالت، خوی، بزرگوار، باخالق، نیکاست با جاللت، خوش

ای از اشعار او را  گاه شمه فصیح، ادیب و شاعر و آن

شمرده زده بریا تانی نیز نامبرده را از اعیان قرنبس شمارد. برمی

 است.

ندار برخی که او را غالی پ دّدر ر علّامه امینی

عر علوی اولین شاعر از موالی اند، گوید: این شا پنداشته

و در والی  حد اعتدال خارج نشدهکه در نیست   بیت اهل

دنبال شرع و عقل هستند و  آل اهلل و مدح خاندان نبوت به

 شان ننشسته است.  و به پیشانیهرگز گرد غلّ
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دیده به جهان گشود، و در سال  ه 1084ه سال وی ب

 نقاب بر خاک کشید. 1029

 غدیریه:
ل دللننرلدجیللسهد لب ینبرلم
ل

لظاوللس السةلفیلضق ن لسق لجهلل
ل لول]قد  خوّ[لبعدلمنلسعبللبقهل

ل
ل1هجقلسجالر اللسشکبکلولآضلمیل

ل للمط تقققهلبنقققحنبةلسققق  ّ.هن
ل

ل]خ  لس قنل[لولضنقلفقیللمبلجقه   لل
ل اغ او نوری درخشید که روشنگری آن، تاریکی در پرتو چر

پس از  خمّهم شکست. غدیردر برآمده از ستم گمراهی، را 

د با آن بازی کرده بود های شک و تردیباد  آنکه دست تطاول

. گشت..به اصل خود بازباره آویختگی و تردید، دو هم بعد از به

یدی و ه آن را بهترین سخن نامباران به مقالی کو تو با ابری پر

 ...هم فشرده شک و تردیدها را شکستی های به موج

 عشعی خان مش دعلی: سیّهشتمهشتادو

او فرزند سید عبدالمطلب مشعشعی حویزی یکی از حاکمان 

آراسته  رسد. او می ه، که نسبش به امام موسی کاظمحویز

دب به زیور علم ، دانش و ازجمله کسانی است که در شعر و ا

های درخشان ادب  دیگران ربوده و با گوهرسبقت را از گوی 

انتساب او به  ،زیبا آراسته و البته از همه برترهای  و آویزه

 44برای او  د محسن امینامه سیّخاندان رسالت است. علّ

                                                           
  آمیختگی جه، جویدن کالم در دهان، درهماز ایض، بازگشت، رجوع ولجال ض. آ1
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گذشته و شهاب رد ه 1093او در سال  اثر برشمرده است.

د محسن امه سیّحویزی برای او مرثیه سروده است. علّ

ان شرح حال او، اشارتی به علم ضمن بی دربارة او، امین

  1.شمارد اثر از آثار وی را برمی 80داشته و انش پدرش و د

 :غدیریه
ل   لول  لدللنهنلح درلمالل لخ  

ل
لولنندل«للس.د  لفی»لس االص ّمل

ل لمیلکنللمبال لف للمبال لمقیل
ل

لبعد لوللس البنسندلللألشقهندلل
ل آن محمد مصطفی  از پس بود، اگر روزگار را خیری می

کنار زده  رفت و حیدر از آن مرد تیمی بر منبر او باال نمی

( در روز غدیر محمدکه بهترین خلق ) شد، در حالی نمی

 ، پس از من اینام بوده یشهر که من موال به صراحت گفت:

ین سخن را به گوش اشما شاهدان )علی( موالی اوست و 

 صحنه برسانید... غائبانهمه 

 سراید: ای دیگر می در منظومهو 
للَبقن للسنبقیللل«خوّ»ولفیل ب ل

ل
لمبلالتققققهلب ف ققققاللسنققققدل

ل لفقققنوّسهولکقققن لسقققا ن.لسقققه
ل

لوفند ققهلبققنسنفسلس ققلللسفققدلل
ل لولننصق  ل قب لفق للساقحنبلللل

ل
للنققهلفقق لرل.لکنقق بللسقطققن   

ل ، مّ والیت او را با صدای بلندخدر روز غدیر پیامبر

را که نخستین اسالم  ییت همان علالو آشکارا بیان کرد،

حاضر  ،نثاری کسی که در آن شب به جان اولین آورنده بود و

                                                           
  .80-/4الشیعه،  اعیان .1



   الغدیر همراه   55 

 
 

شد جانش را نثار کند و آن روزی که اصحاب در مقابل 

قرار ترجیح دادند، او  فرار را بر ،دشمن، مثل فوج پرندگان قطا

 را یاری کرد. ایستاد و رسول اهلل

 الدین یمنی  ءسید ضیا: نهمهشتادو

 سای یمن، ادیب،الدین جعفر حسنی یمنی، از رؤءد ضیاسیّ

بر عهده  را «عدین» کمرانی بالدکاتب و شاعر بوده، و ح

گذشته است. از آثار نثر او در 1012داشت. وی به سال 

 نوشته است. «سمط اللئالی»ظی است که بر کتاب تقری

 غدیریه:
لول بمن.لل قن للملسق للحقهقوللل

ل
للسقب لخنطبلبهلولرسبلللملفی

ل لبققهل اّققدللمللس الفققةللهاهققنل
ل

لولزحهمللنهنللالبعدو للالجننب
ل للسبصیّ لفکن للم  لس نمن یللایو

ل
ل   م لولجققبألبققن ّللملفققن

ل پا داشت و  را به محمدو روزی که خدای حق آل 

یله وس برای آن حق، سخنرانی کرد و بدان رسول اهلل

و ن، همچون گردنبندی آویخته شد خالفت بر گردن اهل آ

ن کنار زده شدند. پس علی آز بیگانه ا مردمان دور و

و جانشین  المومنین به نص و فرمان صریح خدا، وصیّ امیر

 گردید. پس امامت بر او واجب شد.



11   سرایان غدیریه  

 طاهر قمی نود: مالمحمد

قمی، حسین شیرازی نجفی مالمحمدطاهر قمی فرزند محمد

 ها، ی عصر خویش بود، که در تمام دانشها یکی از یگانه

آید که سلسله  شمار می سهمی داشته و از مشایخ اجازات به

 وشان، در فلسفه صحیحافزون بر فقاهت ج ای است. پیوسته

های رسا  دارای موعظهو فضلی بسیار و  داشت دنیز مقامی بلن

آموز واال و شعر فراوان  های عالی و سخنان حکمت و نصیحت

 بوده است.

شمرده برای او بر از بیست اثر علمی بیش علّامه امینی

 ه 1012معه و جماعت بوده و در سال و او در قم امام ج

گذشته و در مقبره شیخان پشت قبر حضرت زکریای آدم، در

 مدفون است. 

 :غدیریه فارسی
لگشللب لس لمنبق ل«لخوّ»نبیلچبلولردل

ل
لخا فهلک دللایلرللبهلگف.قهلجبّقنرلل

ل ل«ولللمقیلولال ل»تقنجلللدلب لس للوننه
ل

للزلبق ل لو لل ق لرلللزله .شلبگ فل
ل لبخلن بدلتهن .شلوس کلآنکهلبهلبخ

ل
لبک دللزلپیلل  لرلخب ش.یللنکقنرل

ل
 غدیریه عربی:

 وال ةللس  ت یلفیلخول قدلثب.قللل

ل
 بن للف للخاقاللملوللس سقبل   لل

ل  ل للإلمنمةللهقدلسقولتنقلللحقدللللل

ل
 سب للس اب لمیللسهالتلوللس طل

ل
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 معنی غدیریه عربی:

 نان پیامبرخبه نص صریح س علیوالیت و امامت مرتضی 

اهلل نیز بر روی منبر  ثابت گردید. رسول خلق خدا، افضلِ اکرم

تر  . پیشدحضور همه اهل دین و دولت تصریح فرمودر به آن 

بیان  طور جد، خالفت علی را به «حدیث الدار» جرایدر ما

، پیمانی است که به احدی جز کسی که کرده بود: امامت

 رسد. ، نمیلغزش باشدمعصوم از خطا و 

 ی الدین مکّ یکم: قاضی جمالنودو

کالم و  بن حسن، از ادیبان خوش الدین محمد قاضی جمال

افان خیز سخن و صرّ های حاصل زبان داران بافضیلت و زمین

جمال علوم مده است. او آ حساب می شعر و قاضیان نیرومند به

و فضل  ای گسترده که ماه و خورشید و معارف، و دارای سایه

ج اسرشار و دریای موّ مالش، اطراف را روشن کرده و دانشک

 وجا پیچیده  اش در همه او به اکناف سرازیر شده است و آوازه

آثار او بسیار قوی و  اقبالش به پرواز درآمده است. همة

است. توسن بالغت را از برج و گاهی از عنصر آ برگرفته

ب کالم غلبه و چیرگی کهای خود پایین آورده و بر مربارو

ورود به در افسارش را در دست گرفته است. او یافته و 

 و بر منصب قضا تکیه زد...سرزمین یمن کامروا گشته 

های او را در الغدیر  بخشی از سروده علّامه امینی

 ورده است.بزرگ آ
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 غدیریه:
لولسکللالرثلفیللسبال لبحقال

ل
لفیلر نبللسبر لس قب للس.نقندلل

ل لفقیل]مقن لخقو[لللس قنلللسنبقیلل
ل

للنققللمققبسیلسا ققنمیللس نقققند
ل لف.هند لبقنسطبعل قب لففقنزولللل

ل
ل1لالن.ققندلولت ند للس.بّیلفقیلل

ل للسنبققیلوللاللا ققن.لللثققول ققنل
ل

ل نللسهیلولمیل عند قهللقندِ   لل
ل ا ست که بر گردن مردم تا حق والیت از آن تومیراث بر

 خمّدر غدیر پیامبرکه روز قیامت حق والیت داری؛ زیرا

گرفتی قومی با اطاعت  راو سرپرست هر مؤمن قر فرمود: ولیّ

ا کودن و عنود، چون و امّ تو هدایت یافتند و رستگار شدند؛

گفت: خدایا علی را  پیامبرکرد و خرده گرفت. پس  چرا

 شمنی ورزد دشمن باش.هرکه با وی ددوست بدار و با 

 ابن شیخ صنعان : ابومحمدنودودوم

ای به خط سید  البالغه نعان که نهجشیخ ص ابن محمدابو

)شهید  در کتابخانه مدرسه عالی سپهساالر تهران شریف

ریظ وی از تق ه 1098کتابت سال  4024ا شماره مطهری( ب

ایشان موجود است. به مطلبی که بیانگر تاریخ حیات او باشد 

اب تعنوان تقریظ در آن ک جز همین شعر که به وقوف نیافتیم؛

ندی او در شعر نکویی سخن و نشانه توانمآمده است و 

که آیتی است در  چنان بودن او در مسابقه ادبی است؛ هم برنده

 .منینالمؤ والی خالص برای امیر
                                                           

ل لس . ند  لولذرلسابکلس.  بلچن یلآمد :لولت ند لبک ههل لسالفةللسعا ،1
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 آوریم:  چند بیت از آن منظومه را می 
للسبالققةلروضقةلم طقبرکللللنهج
ل

لبنسنبرلمیلسبحنتلوجهللسبنر 
ل للولحک ةل دس ّهلجا قللبهقنلل

ل
لساناقققققنرمققققق آکلذلتللمل

ل لصنبلس سبللولکقن للوللمقنمیلل
ل

للندللاللسهلکاقنبر للس  .قنرلل
ل لولبققهلل ققن للملد ققیلنب ّققهللل

ل
لوللتققوّلنع .ققهللاققیللالخ ققنر

ل ب با تازه و شاداهای ترو البالغه بوستانی است با گل نهج

های قدسی  تعالی یا حکمت بارش نور از سبحات وجه باری

 جلوه داده است.است که آینه ذات خدا را برای بینندگان 

مانند پسرعم که ه عموی رسولداماد و پسر

ولین خدا، نخستین ایمان آوررنده و ا پیامبراش  برگزیده

وسیله او دین  به تعالی باریخدای پرستنده خدا بوده است. 

پا داشت و نعمت خود را بر نیکان، تمام پیامبرش را بر

 گردانید.



 رن دوازدهمق

 سوم: شیخ حر عاملینودو

و عاشورای  عاملی از نسل شهید روز طفّ ن حرّمحمدبن حس

مجد و  بن یزید ریاحی است. در این خاندانّّ حسینی حر

و صرافان  های مذهبی ت؛ بزرگان دینی و استوانهشرف و حریّ

های کتابت و بیان و فقیهان و  وران و نابغه اندیشهسخن و 

ها در این مجموعه  مشهورترین آن ان، فراوانند.محدثّ

که  الشیعه است عاملی صاحب وسائل ها، شیخ ما حرّ فضیلت

بیت است.  یث اهلمدار فقاهت و مبنای شریعت و محور احاد

 ه 1103دیده به جهان گشود و به سال  ه 1048شیخ در 

ت و پنج اثر علمی برای بیس علّامه امینی است. گذشتهدر

 آورد. تنها قصیدة ای از اشعار وی را می کند و نمونه او یاد می

ای از آن آورده است، دارای  هامه امینی، شمّغدیریه او که علّ

 بیت است. 344
لولأتللمنهلفیللایلناقبصل

ل
لربعهنللالحاقن لللسول حولحب

ل
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ل نللف هلف هله للوس یّ،لوص یّ
ل

لولرثققیلهکقق للرو للسعا ققن ل
ل لثول ب ل]لس.د  [لهللکقن للسّقنلل

ل
لسکلدو للألنن لذلکللسقبال    ل

ل  ند.که از شمار بیرون نصوصی آمده درباره علیاز او 

ث من و جانشین و وار ، وصیّاین ولیّ در حق او فرمود:

هیچ  اید که اند. شما پنداشته است عالمان چنین روایت کرده

 ؟!گذارد وندان نزدیکش ارث باقی نمیخویشا پیامبری برای

و  ءموالی او بوده، مرا پیامبرکس است که علی موالی هر

ت ، چنان تعیینی صورت گرفته اسهوس را رها کنید و به نصّ

 آن متواتر است.های که خبر نمود،و سپس دعایی مستجاب 

 و نه برای ـ )علی( وانگهی والی روز غدیر آیا جز برای او

 ـ بوده است؟ دیگران

 شیخ احمد بالدی  :چهارمنودو

شاعران و ، عالمی فاضل و ادیبی از احمدبن حاجی بالدی

های فراوان دربارة  بیت است. مرثیه مادحان و ستایشگران اهل

هزار  نان دارد. او تنها در رثای سبط شهید امام حسینآ

ده است. او در مبیت قصیده دارد که در دو مجلد فراهم آ

 درگذشته است. هاوائل قرن دوازده 

 غدیریه:
ل   لولنَنَلللهبدل.لبنسح یلسافللولسقیل

ل
لتعبققعلبققن ّلنب ّهققنلولنقق   هنل

ل ل قققنلسا جقققنللالمّقققةلماعبنقققة
ل

لسول کفهنلمنلکن ل قب لققد  هنلل
ل لبنسللسعانبةلمقیَلبَ.َقللولتنکّبقلللل

ل
لسفجبرهنلتننرلللیلد نهنلول

ل
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که در گذشته بسته شده را های حمایتی  امیه( پیمان )بنی

بود، فراموش کردند و هرگز به نص و سخن صریح پیامبر و 

مردمانی از امت نفرین شده که چه نا نذیر امت، اعتنا نکردند.

ایشان کفایت نکرد، و چه بد گروهی بودند  ماجرای غدیر بر

که تجاوزگری و ستمکاری کردند و از دین اسالم برگشته و 

 فجور پیشین خود برگشتند. به فسق و

 دب یمنی : شمس األپنجمنودو

فاضل  نسی یکی از اعیان یمن و ادیباناحمدبن احمد حسنی أ

، مبغوض شده و به سرزمین آن سرزمین، که از طرف حاکم

گذشته در حبشه در ه 1111او به سال  حبشه تبعید گردید.

 است.

 غدیریه:
للایلذلکللس.د  لقد  لدمعقیل

ل
للذ ّقنللج  لمیللجاهقولل لبحق ل.

ل لقد  لطنبلسیلذکق ل لشقب نلل
ل

ل ق و للساقد ّنلل للسیلمیلذک  
ل له قلقد  ل دل  یللس  .قنرلفل

ل
لوال .قققهلوللسبنقققهنللا قققن.   

ل رای آن جاری است، و غدیر، غدیری که اشک من ببر آن 

خروشد؛ یاد غدیر برای من  چون دریای پرموج و تالطم می

اندازد که تشنه را  میانگیز است، و مرا به یاد کسی  شوق

، جامه آنکند. غدیری که پیامبر برگزیده خدا در  سیراب می
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پوشاند و در میان مردم سخنرانی  والیت را بر اندام علی

 نام برد و او را امام امت نامید. شو جانشین کرد و از وصیّ

 خان مدنی  سیدعلی :ششمنودو

هید خان مدنی شیرازی، از نسل زید ش دعلیصدرالدین سیّ

از خاندانی بزرگوار است که  العابدین و فرزند امام زین

های علم، شرف و سیادت برافراشته و  های آن با ستون خیمه

اش در اعماق زمین ثابت و  که ریشهاست همچون درختی 

و  ،ها قد برکشیده است ثمر آن به ژرفای آسمانهای پر شاخه

 حجاز و ایرانای دلخواه دهد. خاندان زید در  هر زمان میوه

 اند. تا به امروز خاندانی مفید و ثمربخش بوده

ز نوابغ و مردان شاعر ما از ذخایر روزگار و نیکان عالم و ا

خصوص  ت مسلمان، بهآید. ملّ حساب می نیرومند جهان به

تواند به او و امثال او افتخار کند. شرح حال او را  شیعه، می

به پانزده  لّامه امینیعاند.  نگاران آورده تراجم بسیاری از

ر از آثار علمی او نوزده اث علّامه امینیمورد اشاره دارد. 

در مدینه دیده به  ه 1048نویسد: سید به سال  نام برده و می

رخت از جهان فروبست. و  ه 1180جهان گشود و در سال 

ی در هشت سال در هند اقامت داشت. عالمه امینو  چهلمدت 

 از اشعار او را آورده است.ای  الغدیر بزرگ پاره
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 :غدیریه
لولقد  لخقولولهقبلللا هقنللل

ل
لمققیل ققنللف ققهلوال ققةللألمقق 

ل لوللذکقق لمبنهاققةللسنبققیلبققهلل
ل

لولبهوجقققهلوللبن قققهلسانفققق ل
ل لولأ قق ألوللنفنققننلوللنفنققکول

ل
لفکفیلبهنلف  ل.لمد للسقده    ل

ل ترین مفاخر او است که در والیت امر به  بزرگ خمّو غدیر

مسر و دو به همراه او، هو  پیامبریاد کن مباهله  او رسید.

 .فرزندش را با چند مسیحی

را بخوان، که در طول روزگار  «انفسنا و انفسکم»و آیة 

 همین فخر بس است.

 :ای بائیّه و در قصیده
لنبلکلبعدل)ققد  خوّ لسولهلل
ل

لنا بلفیللس الفةللولناقنبل
ل للسولبجعاقکلمقبالهولفق سّلللل

ل
ل   لس  قنبللایلرقولهننکلسکل

ل جز تو ای برای کسی  بهره خمّو آیا پس از ماجرای غدیر

و رهبر آنان قرار نداد؟  در خالفت هست؟! آیا تو را موال

ار رفت. شان به زیر بها دنگرشان، خالف میل باطنیگرچه بر

چند دارای حسب و نسب، در آن طمع هیچ هاشمی، هر

 برابر است،، که بود و نبودشان ینورزید. پس تیم یا عدّ

ها حق تو را از روی شقاوت انکار  نپس اگر آ کیستند؟

که کردند، بر اشقیا عذابی فراهم است و چقدر افکار سفیهانه 

لیکن تو مانند ماه شب چهارده بودی  در برابر تو اظهار کردند

 که سگان بر او عوعو کنند.
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 : شیخ عبدالرضا مقری کاظمی فتمهنودو

های دوران و علما و افاضل قرن  یگانهبن احمد از عبدالرضا

ست، که دو فضیلت علم و ادب را درهم دوازده هجری ا

ترتیب یافته، در ان او که به حروف تهجی آمیخته است. دیو

سه هزار و پانصد  عداد بالغ برتاست. ما بر  ستایش ائمه

فوت کرده  ه 1180ایم. او در حدود سال  بیت وقوف یافته

 شش غدیریه از او آورده است. عالمه امینی است.

 غدیریه:
ل« ب لخقوّل» نضنلبللوص ّةلل-1
ل

لولهقولشقهدللل لوصیّ ل:    بعایّ
ل ت روز غدیر را ضایع کردند و حق علی را که همگان وصیّ

 مین و ازاال شاهد بودند، از بین بردند. آن والیت از زبان روح

ها از اوست، خطاب شد  که همه نعمت سوی خداوند تعالی،

ای  وگرنه رسالت را به پایان نرساندهکه والیت علی را برسان 

 گیرد. و خدا جلوی دشمنانت را می

الیوم »آفرین گفتند و اعتراف کردند، نص بعد از آنکه 

بود. با این وجود گفتند  آمد و تهنیت سزاواری «ت لکماکمل

 وصیتی نکرده چه دروغ و افترای بزرگی. احمد

ت نکند کس بمیرد و وصیّسویی خود روایت کنند که هراز

مبر نسبت ها به پیا او مرگ جاهلی خواهد بود. بیچاره مرگ

او نگفته بود و بهتان زدند.  و چیزی ادعا کردند که ددادن جهل
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نند چه پاسخی داریم. ا یهود اگر با ما احتجاج ) تاریخی( کمّا

 کنید؟ آیا حیا نمی
ل دلول«خوّ»آخن لطهل ب لل-2
ل

للُنهللف قه،لف قهلآ ولجهقنر   :للل
ل که در آن روز در  طه، در روز غدیرخمّمحمد مصطفی 

حق او، آیاتی آشکار نازل گشت، او )علی( را برادر خود 

 خواند.
لولب وّلبب علللذلس سللسّقنلل-3
ل

للنللدو للسبر لسهنلمیلمحقاّ   ل
ل سی گری؛ که کیبا تو )علی( بیعت شد، نه با د خمّدر غدیر

 اکمال دین نازل شد. صاحب حق نبود و نص آیة جز تو
لخبَّ للس. ّنبللی«لخوّ»ولب ب لل-4
ل

لشقهند   لألتعم   لفقیللسب عقةلللل
ل الغیب از امارت و امامت او  خدای عالم خمّو در روز غدیر

هنگام بیعت، گواهان حاضر بودند که فرمود: هرکه خبر داد و 

حیدر برای او موال است و هرکس در  ام، را من موالی او بوده

 کار برد خود را فریفته است. حق وصی نیرنگ به
لولکفیللا ّنل)فیللس.د   لف ق اةلل-5
ل

ل ققنتیللس هققنلق قق  ل .بصققل   
ل را بس است؛ هر چند که  علی خمّفضیلت روز غدیر

 دیگری خواست به آن برسد.

 چه را که در حق حیدر آمده.وحی آمد ای رسول برسان آن

چپ علی  دستدر حالی که  .گاه در میان اصحاب ایستاد آن

لند و رسا اعالم حیدر، در دست راست پیامبر بود و با صدای ب
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و امام است.  ام حیدر برای او موال کرد هرکه را من موال بوده

 .دگرگونی ایجاد نماییمبادا عوض کنید و د
لنلقللنح درللسک لرللزکیلل-6
ل

لآد للولحقنفلمشقیلللمیلبنقیل
ل لسول د لساّقنتل بمقن.ل قللبقللللل

ل
للَبققدلملولبققنس.قب لنشققن   :ل

ل م است که در روی زمین گام آد ترین بنی حیدر کرار پاک

هم نشد؛ بلکه خدا را اند. هرگز به بت الت نزدیک  نهاده

 شو و نما یافت.پرستید و باتقوا، ن

 الهدی محمد  هشت: علمنودو

علم و  اندان بامحسن کاشانی از خ محمدبن موال محمد

خود جمع ل موروث و مکتسب را در فضیلت است که فضای

ی پدر که خود فقیه و دانش مردی کرده و پا در جای پا

 و خلف صاح او شد. سترگ بود، گذاشت

در الغدیر بزرگ ده اثر از او یاد کرده  علّامه امینی

 ص نیست.خاست. تاریخ والدت و وفات او مش

ن جمله ابیات ذیل آ بیت است؛ از 141قصیدة او بیش از 

 است:
للسهققیلبحققاّللس ّسققبلللالمقق ی

ل
لجن وللال ند للایللسعقنس  یل

ل لبحقاللسبصققیللخ ققهللسنقق  ل
ل

لب جققدلسققنیّلوللققهللاققیّلل
ل للس سقبللبقنم لحکق وللل لوصیّ

ل
للتیلمیلسقدنکلباطقفلل ق وللل

ل لوسققیّللالنققن لبققن ّللس.ققد  لل
ل

للم قق للسکقق ل لولنعققوللالم قق :
ل



11   سرایان غدیریه  

امین رسول گرامی که توش و توان  الهی به حق محمد

برادر و  وصیّ الهی به حق زرگ او بر عالمیان، ثابت است.ب

 درخشان و عزت بلند و واال. شکوهِجوانمردش، با

همان که وصیت او به لطف همگانی با فرمان قاطع از 

 ناحیه تو آمد.

 .گواریزره امیر بچپیشوا گردید و  و به نص غدیر، امام و

 علی عاملی نهم: شیخ نودو

ز رجال جبل عامل و ساکن در عراق بوده وبه علم و ادب او ا

 نوصوف است. او در مدح امیرالمؤمنیو فضل م

ای که برخی ابیات آن  های طوالنی دارد، ازجمله قصیده قصیده

 به قرار زیر است:
لح یل نللسه«لخوّ»ول نللفیل ب ل

ل
لق   لم دود لمقنال. لجب  للباّ 

ل لحقنلفنسبصیلسقهلمیلکنللمبال ل
ل

لمبسیللایلشنهدلمنهولولمشهبد   
ل هنگامی که جبرئیل به محمد گفت  خمّو روز غدیر

 برسان...

ی، که جای هیچ ردشدنی نیست. هرکه را من موال سخن

را حاضرین به  است. این و موال حقیقت، او وصیّام در بوده

 ین برسانند.غایب
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 یکصد: مال مسیحای فسوی 

است که فارس  یبه مسیحا اهل فسا محمد مسیح مشهورمال

در آثار فارسی تخلص به معنی و در عربی تخلص به مسیح 

علوم مختلف، فلسفه،  بود که بر دانشمندیکرد. او  می

عر، خطابه و نویسندگی احاطه داشته که او را حکمت، ادب، ش

 اند. ودهست

ات یافته وف ه 1189متولد شده و ه  1049نامبرده در سال 

 است. ابیات قصیدة شیوای او به قرار ذیل است. برخی
لمیلکن لن ّلرسبلللملل ّنقهل

ل
لبقناللال لللکالم  للسش علتبا .ن.
ل او را به عنوان امیر و پیشوای  اهلل آنکه نص رسول

رسان وگرنه بدان شریعت تعیین کرد و آشکارا بیان فرمود: ب

 ...ای که حق رسالت را ادا نکرده

بیت است، و از قصاید زیبای  41این قصیده بالغ بر  

 ها به شمار است. غدیریه

 : ابن بشاره غروی یکمیکصدو

بوده در فنون شعر و ادب و ای  ابوالرضا شیخ محمدعلی یگانه

ل. ابیاتی از غدیریه او به شرح ذیل ایی در میدان فضا نابغه

 است. 

 :غدیریه
لسابال قةلحنزهقنلل لب.د  خوّ ل   

ل
لس سلب  کقیللنکنرهقنللحقنلول

ل
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للسبالقهلمیلجقبله لسفاقهلللنهج
ل

ل   ف هللسعاب لتبن ّقلللسق لرهنلل
ل فخر ماسوی، و  ، آن پارسائی کهگوی حیدر هستممن ثنا

 های کفر است. کوبنده دژ درهم

داماد پیامبر، پدر امامان و بهترینشان که خالفت با او 

احب شد و برای او والیت را ص خمّدر غدیر ارزش یافت.

 ناشدنی.حقی بود، انکار

ها  ای لفظ اوست که در آن اسرار دانشه غه گوهرهالبال نهج

 وفات یافته است. ه 1142شده است. ابن بشاره در سال بیان 

 الدی یم ب: شیخ ابراهدومیکصدو

از سرشناسان و الریاض ابراهیم فرزند علی بحرانی. یکی ابو

ای  قصیده رحرین است به شعر موصوف است. دب علمای

 بیست و اند بیتی سروده است: 
لوللشقققهدللنّقققهلوسّقققیللا قققن.

ل
لوسقققیّللملساقققد یلله. نمقققن

ل ل«خقوّل»ولص ّ  للس ا فهل قب لل
ل

للس.هلمققن   :لوبققنم لمللهققدل.ل
ل ، را با اهتمام تمام دهم که پیامبر خدا علی و گواهی می

به امر و فرمان الهی  خمّولی و پیشوا قرار داد و روز غدیر

جانشین خود  ،خمّالتزام گرفت و او را به روز غدیرد و تعهّ

 اعالم کرد. 

 ...لقب امیرالمومنین ملقب ساخت لهی او را باو به وحی ا
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 محمد شویکی خ ابو: شیسومیکصدو

 محمد عبداهلل خطی از شاگردان شیخ ابراهیم بالدی استابو

ن در آن، که در هنر، ادبیات، شعر، سرایش فراوان و تفنّ

متوسط  چند که شعر او در حدّفراوان داشت، هرای  بهره

م دارد و دیوان معصو است. نامبرده کتابی در احوال امام

و دیوانی دیگر، در رثای سادات  «جواهر نظام»اشعارش به نام 

اج شده است. او نیز چندین قصیده استخرکه از همان دیوان 

 ه دارد.یغدیر
لح درللسک ل لمقدل للسبر ل-1
ل

لذ للس عنسیشنمخللسقدرلل لایّ
ل لثنبققلللسققن ّلمِققیللملولمِققی

ل
للح دللس  .نرلمح بدللسفعقنلل

ل لمَیلسهللس  .نرلوللخیلفیللسبرد 
ل

لللدلئقهللهقلللس قاللللل لم ق ن.
ل لحجقققةللملبقققن ّلثنبقققللل

ل
لفهبلمیلولال لولل«لخوّ» ب ل
ل منزلتی واال، علی ، پیشرو همه، دارای قدر و حیدر کرار

خدا و  باال، همان کسی که از ناحیة مرتضی صاحب رتبة

در حق او ثابت  رسول مختار او که ستوده کردار است. نصّ

و را ، تنها ااصحابآن همه  در میان محمداست. حضرت 

ن را بر خاک مالید و او خواهابرادر خویش خواند و بینی بد

اهلل و به وحی الهی، حجت  گفتار رسول ( به نصّخمّدر )غدیر

 س دوستدار او را دوست باش.خدا گردید. پ
للسقد یللبهلک نل«ل ب للس.د  »ل-2
ل

لولم.ولنع ةلخنسقیلولمع نی   
ل
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ددکار ت نعمت خالق و موز کمال دین و تمامیّرروز غدیر 

! عید بودن آن در دین محمد من است. خدا را چه روز بزرگی

آیین امین، نیک ثابت است. روزی که خدا اسالم را بعنوان 

 یید و تثبیت فرمود.پسندید و آن را تأبرای مردم 
لفبلخن لمیللم للالسهلولخاّهل-3
ل

لبفنط ققةلل للسهققدلکللسف ل ققدلل
ل لوصقق ّ  لمققیللمقق لخنسقققهلسققه

ل
ل لم ق نللنفلحنسد   «لب وّ»لمنمن.
مه مادر پس به فرمان خدا او را برادر خویش خواند و فاطل

( خمّوص ساخت و در )غدیرخصهادیان راهنما را به وی م

خواهان، او را امام و رغم حضور حاسدان و بد امر خدا بهبه 

جانشین خود گردانید و با سخن صریح امامت و خالفت او و 

 فرزندانش را بیان کرد. چه نیک فرزندانی برای پدرشان بودند.
ل«خو»ولرت ن للالمن لفیل ب لل-4
ل

لفهققبلسا اققول ققنطاللوصققنسه
ل در روز غدیر اعالم خشنودی فرمود که او )علی( امام و  و

 کند. جانشین است و او ریشه دشمن را می

های مزبور،  هایی دیگر دارد که به نمونه این شاعر غدیریه

 اکتفا شد.

 حسین رضوی چهارم: سیّدیکصدو

 یگانه دوران ،امیر رشیدالدین سید حسین رضوی هندی نجفی

ای است که  باال، همراه کرده و نابغهنش خود را با ادب که دا

ل مکتسب آراست. پدرش او را به اصالت نسب را با فضای
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بالید. او به سال  ،س و دانشنجف آورد و او در آن محیط مقد

 در کربال وفات یافت. ه 1146

 :ها و مدایح او غدیریه

 بیتی گوید: 134 سید رضوی در یک قصیدة
لیصنبللسنبیللم  لس بمن یللببلسنبط 

ل
لبنبللسعاقب للس  ت قیللسشق وللل

ل لولف هلجن لمیللس  .قنرلمنقبقةلل
ل

لفهبللسحالفنل.او«لمیلکنللمبال »
ل  پدر دو سبط پیامبرعموی امیرالمؤمنان داماد و پسر

مرتضای گزیده همان علی  ها )حسن و حسین( دروازة دانش

سوی رسول مختار از «من کنت مواله»ال، که منقب بزرگ خص

درباره ی او است. پس به دامن وی چنگ بزن که او بر حق 

 است. 

آورده  نمونه اشعار او را در مدح علی علّامه امینی

 1و در تاریخ حیات او به اعیان الشیعه ارجاع داده است. است

 بن حسین سید بدرالدین محمد پنجم:یکصدو

سرزمین است که در برجسته آن از نیکان کشور یمن و عالمان 

و شعر دستی بلند دارد و  ، ادبیاتهای کالم، پزشکیدانش

 لیفاتی است.دارای تأ

 علّامه امینیبه دنیا آمده است.  ه 1068او در سال 

 تاریخ وفات او را درج نکرده است.

                                                           
  .49-36/86الشیعه  . سید محسن امین، اعیان1
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 غدیریه:
لف ققهللالمققن للسبصققیلح ققدرک

ل
لمبسیللسب ل نلولمیلسهللسشق فل

ل لف هللخقب لولمقیلفقدل للاقیلللل
ل

لف لشققهلل لروّوللولل لح فققبل
ل لل ّنقهل«للس.قد  ل»ف هللس  لفیل

ل
ل:ل. فقبللولب بخللسقب لف هلولل

ل حیدر و  ،جانشین رسولنجف( امام و در آن جا )

ت است آرمیده. در دارای شرف و عزّو کسی که  موالی مردم

که با خوابیدن در رختخواب وی جا برادر اوست، آن کسی آن

ان آن روایت را تحریف خواههر چند بدنثاری کرد. جان

در روز غدیر او را  پیامبرجا کسی است که اند. در آن کرده

ین گفتند جانشین تعیین فرمود و آن قوم آفر عنوان خلیفه و به

 و بدان اقرار کردند.


