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پیش سخن
خدایا! حمد و ثنا تو را میسزد ای دارندة نعمتهای
بزرگ و دامنهدار.
و ستایش تو را است در برابر والیت و سرپرستی که تو بر
ما داری و بر والیت محمد و بر والیت عترت طاهره،
والیان امر و متصدیان امر تو.
خدایا از تو مسئلت دارم بر محمد و آل او درود فرستی و
رازهای درون سینهمان را سامان بخشی و اصالحمان فرمایی.
و ما را با ایمان نیکو ،بهکار بگیری و در خدمت به جامعه و
فراخوانی به حق و حقیقت و حرکت به دنبال مصالح عمومی
و باال بردن کلمه توحید و پخش و نشر آثار بزرگان و سروران
امت ،دست ما را بگیری و توفیق من جز از تو نیست و به تو
توکل کردم و برگشتم بهسوی توست.
االمینی

قرن پنجم
سیوششم :شریف رضی

ابوالحسن محمدبن ابی احمد سید شریف رضی از اوالد امام
موسی کاظم ،مادرش فاطمه دختر حسن اطروش از
فرزندان و نسل امام علی و پدرش ابواحمد از بزرگان
صاحب مقام و منزلت در زمان عباسیان و آلبویه که نقابت
طالبیان در پنج نوبت به او واگذار شده است.
شریف رضی افتخاری است از افتخارات عترت طاهره و
پیشوایی است از پیشوایان دانش و حدیث و ادبیات؛ کمتر
کتابی که در ترجمه و بیان احوال علما یافت میشود که در آن
ذکری از شریف رضی به میان نیامده باشد .بعضی دانشمندان
نیز بهطور مستقل دربارة کتاب او نوشتهاند

1
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نهجالبالغه از آثار ماندگار اوست که در کنار قرآن مجید
در خانة شیعیان وجود دارد .بیش از یکصد شرح تاکنون بر آن
نوشته شده است.
سید شرف رضی در سال  441ه به دنیا آمده و در سال
 306ه از دنیا رفته و در عمر کوتاه خود ،آثار پرباری از خود
باقی گذاشته است .از آن جمله است دیوانی دو جلدی که
محشون از مدایح و مراثی اهلبیت است.
غدیریه:
نطققاللسانققن للققیللس قق ل ل وللسبشققق للنقققبل للسبشققق ل ل
وللنجنبقققلللساا قققن للقققیل ل ل
ل
وضققاللساققبنمللس نقق.ن ل ل

لزبان از ژرفای دل ،سخن لگفت و چهره باز عنوان
مژده دهنده است و با درخشش و نور روز روشن ،تاریکی
برطرف شد...
آن سرور و شادمانی ما که در روز غدیر رخ نمود ،از میان
ما رفت؛ همان روزی که علی وصیّ و جانشین تعیین شد
و لقب امیر یافت...

1

سیوهفتم :ابومحمد صوری

و از نیکان قرن چهارم که تا اوایل قرن پنجم میزیسته است و
اشعارش جامع زیبایی از الفاظ بزرگی و برتری معانی است.
 .1دیوان الشریف الرضی.389/1،
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صوری از شاعران و سرایندگانی است که به دامن اهلبیت
عصمت ،چنگ زده و در مدح و ثنا و رثای آنان فراوان شعر
گفته است.

1

غدیریه او :
والئکلخ لمنلتحلللس ق ل ل وللنفسلمنلت کیلفیللسادور ل
ل
لبنحنققیلتبقق یلقققدرل ققب ل ل لسعهققدلملمققیللهققدللس.ققد

ل

لیا علی! مهر و والی تو بهترین لامری است که در اعماق و
ژرفای دل نهفته و نفیسترین راز پنهان در سینه است .من
همواره از آن مکنون دل و سرّ پوشیده ،احساس گرمی میکنم
که حرارت آن همانند شعلة سوزان است.
ای اباالحسن! برای من فریبکاری آن مردم نسبت به عهد و
پیمان روز غدیر آشکار گردید .در آن هنگام که پیامبر به
سخنرانی ایستاد و مردم را بهسوی امیر مؤمنان هدایت کرد .اما
همان روز غدیر ،در سینههای آنها کینههایی پدید آمد که
همان جا آشکار کردند.
و در قصیدهای نونیه میسراید:
جحقققدتولمقققبلالکلمقققبس کو ل ول ب للس.قد لسهقنلمنمنبنقن .ل ل

لمواالت موالی خود را انکار لکردید در حالیکه در روز
غدیر نسبت به آن اظهار ایمان کردید و شما نسبت به آنچه

 .1تاریخ ابنکثیر.84/8 ،
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محمد مصطفی ابراز کرد و فضیلت علی را آشکارا بیان فرمود،
معرفت نشان دادید و گفتید راضی شدیم ،ولی دلهایتان رضا
نداشت .کدامتان از او به آن مقام والیت و جانشینی شایستهتر
بودید و کدامتان به هنگامی که قصد جان پیامبر را داشتند،
جان نثار پیامبر کرد و در رختخواب او آرمید؟
در قصیدهای دیگر:
مققنلسققول کققیلمققیلمعشقق ل قَدَروللول دلشهدولللس.قد ل ل ل

لچه نیرنگی از آن جماعت سرل نزد در حالیکه در غدیر
حضور داشتند اما توطئه کردند که برخالف نصّ غدیر ،با
سینهای پر از عقده و کینه ،برای خود امیر برگزیدند.
صوری در سال  311ه درگذشته است.
سیوهشتم :مهیار دیلمی

ابوالحسن مهیار دیلمی از نشانهای رفیع ادبیات عرب و از
سرایندگانی است که اساس ادب را پی ریخته و کاخ آن را
برافراشتند؛ او توسط شریف رضی اسالم را برگزید و در کنار
او زیسته است.

1

او به سال  462ه متولد و به سال  382ه وفات یافته است8.

 .1ر.ک :دیوان مهیار دیلمن ،مقدمه ناشر.
 .8تاریخ بغداد896/4 ،
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از مزایای مهیار آن است که برخالف رسم شاعران معاصر،
خلفای عباسی را هرگز نستوده با آنکه پس از سید رضی زمان
زیادی در قید حیات بوده و نشان فرهنگی داشته است.
اشعار او بیشتر دربارة اهل بیت پیامبر و مراثی آنان است و در
شعرهای مذهبی او روانی منطق و برهان و استدالل ،حاکم است.
نمونههایی از شعر و غدیریههای او:
ولأسنسهول ب ل«خوّ»لبعدلمنللققدول ل سهللسبال ةلسولخننبللولسولخاعبل

ل

لاز آنان بپرس روز غدیر پس از لآنکه پیمان بستند و والیت
علی را پذیرفتند ،چرا خیانت کردند و او را کنار گذاشتند؟ بیعت
روز غدیر که برای آل محمد گرفته شده بود ،تباه ساختند.
گویندهای به من گفت آیا علی که به نصّ ،وارث پیامبر بود،
صاحب این مقام گردید؛ یا از او دریغ ورزیدند؟ گفتم مسائلی
است که از آنها یاد نمیکنم .خدا آن جماعت را در برابر
کردارشان جزا دهد .انکار مقام والیت علی پس از اعتراف ،جامه
ننگینی بود که بر تن کردند و پس از انحراف از وصایت ،به جان
تو سوگند ،آیین و دین دوّمی ،آوردند.
در قصیدهای دیگر میسراید:
ولتحنلللألخ قنرل1لوللمل قدر ل ل ک فلکننلل ب ل«قد »للسحنل

لسرانجام نقابها کنار میروند لو خدا داند که حال ،در
غدیر خمّ چگونه بود؟
 .1األخمار :جمع خمر ،نقاب.

ل
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و در قصیده دیگری نیز میسراید:
وهبل«لس.د »للببلللا هل بسه ل ب .ن.لفقلللدوّللسقبل لمنقنل ن.ل ل

لفرض کنیم آن جماعت ،سخن لرسول اهلل را از روی
ستم و تجاوز نادیده گرفتند؛ اما کوششهای پیامبر اکرم در
نبرد بدر و احد و حنین و دیگر صحنهها را چه میگویند؟ در
نبرد خیبر و مرحب و عمروبن عبدودّ فکر کنید و بیندیشید.
و در قصیدهای دیگر:
ولسقق ّن لمققبسیلبققن لرلمققیل ل سبلتّبققاللسحققالسققول جحققدل ل

لپیامبر او را موال خواند و اول بدان اعتراف کرد و اگر از
حق پیروی میکرد ،منکر نمیشد.
و در ستایش علی میسراید:
ل ل حندوکلفاف طللجقههول ل فیللس شکالتلولس نف کلک قل ل ل

لاز روی ناتوانی خود و کمالی کهل تو برخوردار بودی ،به تو
حسد ورزیدند .تو داماد و پسرعموی او بودی و آنها وصی و
جانشین برحق نبودند .علم رسول اهلل را تو به ارث بردی.
آفتاب برای تو برگشت .ای صاحب حوض .فردا کسی که
مهر تو را در دل ندارد ،از آن آب گوارا محروم و ممنوع باد...
سیونهم :شریف مرتضی

ابوالقاسم سید مرتضی علمالهدی ،برادر شریف رضی است.
تألیفات علمی او بالغ بر هشتادوپنج اثر میشود .قلم را نباید
سرزنش کرد اگر نتواند دربارة عظمت وجودی سیّد مرتضی حق
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مطلب را ادا کند و بر هیچ انسان صاحبکالم و سخن مبلّغ
نکوهشی نباشد ،اگر نتواند دربارة شخصیت او توسن زبان را به
حرکت آورد ،که دامنه فضائل و کماالت او بسی گسترده و پر
اطراف است .بسیاری از صاحبان رجال کتابها در ستایش او
نوشتهاند که علّامه امینی  31تن از آنان را یاد میکند.
علّامه امینی در کتاب بزرگ الغدیر از چندین استاد
برجسته او نام برده ،چنانکه از دهها شاگرد نامآور او نیز یاد
کرده است
ابوالعال معرّی دانشمند معاصر او که در عراق درک فیض
مجلس او نمود ،به هنگام خروج از عراق در پاسخ به این پرسش
که سید را چگونه دیدی؟ دو بیت به این مضمون میسراید:
چون نزد او بیایی ،همه مردم جهان را در یک مرد ،و روزگار را
در یک ساعت ،و زمین گسترده را در یک اطاقی یکجا میبینی.
سید مرتضی ریاست دین و دنیا را یکجا برعهده داشت .او به
دانش فراوان دست یافته بود و خاندانی شریف و نسبتی عالی با
اهل بیت داشت .خلفای وقت نقابت طالبیان و امارت حاجیان و
تصدی مظالم را به او واگذار کرده بودند.
سید مرتضی را صاحب (هشتاد) میگفتهاند؛ به این معنا که
کتابخانة نفیس او دارای هشتاد هزار نسخه خطّی بوده و
محصول هشتاد روستای آباد برای او ارسال میشد .سید
مرتضی هشتادواندی سال عمر کرد و کتابی به همین عنوان
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«ثمانین» یعنی هشتاد نوشته است .او در سال  444ه به دنیا
آمد و در سال  346ه دیده از جهان فرو بست.
غدیریه او:
لمّنللس سبللفققدللبقن لوالئقهل ل سبکن ل نفقالحقن ل.لل ل نق رل ل
لسقدلشفیل ب للس.قد لمعنشق .ل ل ل
ثاجللنفبسهولولأدو لمعش ل ل

لاما رسول خدا آشکارا سخن ازل والیت علی بیان داشت.
کاش ستمکاران کینهتوز را هشداری میشد و سودی میبخشید .ای
سوار اگر از سرزمین نجف گذشتی ،در آنجا کوهی میبینی که زمین
از او قرار گیرد ،به او سالمی کن .من اگر میتوانستم آن آرامگاه
درخشان را تا زندهام اقامتگاه خود قرار میدادم.

1

چهل :ابو علی بصیر نیشابوری

او از شعرای شیعه و اهلبیت پیامبر بوده است .غدیریه او
شش بیت است که علّامه از سماوی نقل کرده است:
لخ.ققنرل ققب للس.ققد لح ققدرک ل لخن لسهلفیللسبر لولآخن

2

لپیامبر در روز غدیر ،حیدر ل(علی) را در جمع اصحاب
برگزید و برادر خویش قرار داد و با آوردن او و همسرش و به
دنبال ایشان دو نوهاش ،با مشرکان مباهله کرد و فرمود :اینان پنج
تن هستند که خدا بهخاطر آنان بر خلق رحم میکند و
دعاهایشان را مستجاب میگرداند و به آمرزش گناهان امید است.
 .1دیوان سید مرتضی علمالهدی .391/1
 .8الطلیعة فی شعراء شیعه.

ل
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چهلویکم :ابوالعال معرّی

ابوالعال معرّی در سال  464ه والدت یافته و در  331ه وفات
یافته است.

1

تراجمنگاران و شرححالنویسان دربارة او فراوان نوشتهاند.
شهرت او در حدّی بینیاز از بیان است .مقام ادبی او از دیوانش
پیدا و بینیاز از اقامة برهان است.
غدیریّه او:
سع قل کلمققنللسق ّلب ققب لفطق ل ل ولالللضحیلولاللب.قد لخقوّل ل
ولکققوللبققد لتشقق ّعهلقققب ّل ل ل
ل
ألجققللتننّققباللبققبالدل ققوّل ل

لبه جانت سوگند من نه در روز لفطر ،نه در روز اضحی ،نه
در روز غدیرخم  ،شاد نیستم .چه بسا آدم گمراهی ،تظاهر به
تشیع میکند تا خود را به قم منسوب بدارد .چه روشنایی که
چشم کور مادرزاد از آن بیبهره است و چه سخنی که گوش
ناشنوا آن را در نمییابد و تباه میشود...

8

چهلودوم :مؤید فیالدین

هبةاهللبن موسی شیرازی ،مؤید فیالدین ،از مبلّغان بزرگ
فاطمی ان و در علم و دانش و هنر یگانة دوران و تک دانهای از
امت مسلمانان در زمان خویش و نابغهای در ادبیات منظوم
بوده است که بهرة فراوانی از شعر داشته است .علّامه
 .1کتاب االنصاف والتحریّ
 .8لزوم ما ال یلزم .412/8
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امینی در الغدیر بزرگ برخی آثار او را نام برده است و
مناظرهها و گفتوگوهای عالمانه او دلیل مهارت او در معارف
اسالمی است.
مؤید در سال  410ه در شیراز زاده و در سال  390ه در
مصر وفات یافته است.
او غدیریههای متعدد با قافیههای مختلف دارد.
 .1قصیدة شصتوهفت بیتی :با قافیه الم....
سبللرلدوللحق قةللسقد یلکقننبل ل تبعققن.لساقق
ل
وللتللف هلآ ةللسقن

ل«باّق ل» ل

لل ققن للس سققبلل ل

لب ل«خوّ»لسَ ّن للتی لجب ئ ل

ل

ل
خواستند از آن امامی پیروی
لاگر حقیقت دین را می

میکردند که رسول خدا نشان داد و او را بهپا داشت و آیة
صریح» بلغ ما انزل الیک »...که در روز غدیر خم توسط
جبرئیل فرو آمد .او همان علی مرتضی است که قرآن به علوّ
و واالییاش ناطق است .او در میان مردم برهان خوبی
پروردگار و در روی زمین شمشیر آختة اوست .اهل بیت
پیامبر ایمن از کوری و ضاللت و برای ما صراط مستقیم
و سایة گستردهاند.
 .8قصیدهای دیگر:
لوصیّللسنبیللس اطفیلوللبیلل ّه ل ولمیل ن ل«مبسی»لفیللس.د لولولس قن ل ل
لمن به سبب آلطه تبعید و ل
نفی شدهام و من هماره از

دشمنان آنان دوری گزیدهام .من نخستین تبعیدشده در راه
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آنان نیستم .این افتخاری است برای من که دومین ابوذر
غفاری باشم .اگر در این تبعید ،گزندی به من رسد ،باشد ،در
این دردسرها به بعضی آرمانهایم رسیدهام.گنبد و بارگاه سفید
امیرالمؤمنین حیدر را زیارت کردم .او وصی رسول خدا،
هادی مردم و جانشین محمد مصطفی و پسرعموی او بود.
همان که در روز غدیرخمّ ولیّ و مولی تعیین گردید.
 .4قصیدهای دیگر:
ولمققنلنق ققبللمققنهولق ق لل ّ ل وصققیّللسنبققیللاقق هوللم قق ل ل
کل نللسع رلفیلقدرهولبع قهول ل س لیلف ضللسحبلف هللس.د

لشیعیان! خاندان رسول اهلل لاز روی ظلم و عدوان کشته
میشوند و مورد بیاحترامی قرار میگیرند .گناه آنان چیست؟
جز اینکه وصی پیامبر برای ایشان امام و پیشوا است،
همچنانکه پیشینیان نیز به انگیزه بغض آلهلل به آنان خیانت
کرده و مهر علی را که در غدیرخم فرض گردانیده بود ،منکر
شدند.
ای امت فاسد! شما حسینبن علی را برای دستیابی به
سلطنت عراق کشتید .چرا امام موسیبن جعفر که سالها
در خاک آرمیده ،مورد تعرض قرار دادید.
مویّد این قصیده را در آشوب سهمگین بغداد در سال
344ه سروده است و ضمن آن ،احساس درون خود را از
فجایع و جنایاتی که بر اهلبیت رفته است بیان میکند .مؤید

ل
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دارای آثار علمی نیز میباشد .علّامه امینی 14 اثر از وی
نام برده است!

1

چهلوسوم :ابن جبری مصری ()084-024

او از شاعران قرن پنجم هجری است ،که در عهد خلفای
فاطمی در مصر میزیسته است .او قصیدهای یکصد بیتی دارد.
علّامه امینی آن را آورده است .در این قصیده مراتب والیت
موج میزند .برخی ابیات آن به قرار زیر است:
ولقدرتلبنسعهدللس نکّدللققد ل ل

ب ل«لس.د »لسهلف نللق رلکل ل

ألیللسبصیّللدسلللندسةلبقهل ل ل
ل
میلالل ننو لمنهلشنالشقبلکل ل

لعذر تو در شکستن آن پیمان لهمواره مؤکد روز «غدیر»
چیست؟ و چه نیرنگی به کار بردی و از وصی چشم پوشیدی
و به کسی روی کردی که با بند کفش او هم برابری نتواند
کرد .خواهی دید که تو به دوران جاهلیت بازگشتی و درباره
والیت حیدر «علیبن ابیطالب» ،سؤال خواهی شد .اقیانوس
موّاج علم و دانش را به شخص عاری از هر علم و دانش
قیاس کردی!
علّامه امینی از غدیریهسرایانی نام میبرد که معاصر
قرن پنجم بودهاند .اما به دلیل نامعلوم بودن از بیان شرح حال
آنها صرفنظر کرده است.

 .1الکامل ،ابن اثیر .814/1

قرن ششم
چهلوچهارم :ابوالحسن فنجکردی

علیبن احمد فنجکردی نیشابوری ،در سال  344ه زاده شد و
در سال  414ه در گذشت .او از استادان پیشرو در ادب و
لغت است .تراجمنگاران او را به داشتن علم و هنر ستودهاند.
علّامه امینی نیز غدیریههایی از او آورده است.
اللتنکقق ّلقققد لخققوّللنّققهل ل کنسش سلفیللش ل هنلبلللظهق ل ل
لغدیرخمّ را انکار مکن که ل
مانند آفتاب درخشان ،بلکه

آشکارتر از خورشید است .واقعهای که با سندی قوی از
بهترین انسانها نقل شده است ،قابل انکار نیست .در آن
حدیث (غدیر) امامت و جانشینی علی حیدر و جاللت او تا
روز قیامت استوار گردید .سزاوارترین کسی که باید دوست
داشت و بر والیت او اقرار نمود ،و احکام را باید از او
آموخت.
وی در قصیدة دیگری میسراید:
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ب للس.د لسب للسع د یلسیلل د ل

ب ل ن ّلبهللسنندلتلوللسا د ل

ن لنلللالمنمةلف هللس ت یلوسقهل ل ف لهلمیللملتش فلولت ج قد ل ل

لروز غدیر برای من افزون بر آ لن دو عید (فطر و اضحی)،
عیدی بزرگ است .روزی است که در آن همه سادات و
سروران سربلند و شادمانند .در آن روز علی مرتضی به امامت
رسید و خداوند برای او شرافت و مجد لحاظ کرد.
«احمد» ،بهترین رسوالن ،در روز غدیر در حضور همگان
فرمود :سپاس خدا را ،سپاسی بیپایان که تمام احسان از او و
لطف نیکیها برای اوست.
چهلوپنجم :ابن منیر طرابلسی

ابوالحسن احمدبن منیر ملقب به عینالزمان و مشهور به وفا،
حافظ قرآن و یکی از پیشوایان ادبیات و در صنعت شعر در
رتبهای واال قرار دارد .او از کسانی است که دربارة اهل بیت
شعر بسیار و نیکو و قصیدههایی طالیی سروده است .او
همچنین در لغتشناسی و سایر علوم هم تبحّر داشته است.
همین امر نام و یاد او را جاویدان و حسد و کینه
بدخواهان را علیه او برانگیخته است.

1

او در سال  394ه در طرابلس متولد شده و در  432ه در
حلب وفات یافته است.
 .1تاریخ ابن عساکر.19/8
 .8ابن خلکان.

8
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غدیریه او :

پیشتر باید به داستان نظم این غدیریه پرداخت :ابن منیر یک
هدیه همراه بردهای سیاه نزد سید مرتضی علمالهدی فرستاد.
سید مرتضی به وی نوشت :اگر عددی کمتر از یک و رنگی
برتر از سیاه سراغ داشتی آن را برای من میفرستادی!
ابنمنیر سوگند یاد کرد که اینبار بهترین هدایا را با
عزیزترین کسانش بفرستد ،پس هدایایی ارزشمند فراهم کرد
و همراه با غالم خود به نام تَتَر که بسیار دوستش میداشت و
در مواقع غم و غصه ،او را شاد میگرداند ،فرستاد .سید
مرتضی پنداشت که آن غالم نیز جزو هدایاست و او را نگاه
داشت .حال ابنمنیر سخت شد و از جدایی تَتَر دلش گرفت و
قصیدهای ساخت که بدان وسیله چارهجویی کند و غالمش
تَتَر را از سید بازپس بگیرد .ابنمنیر در آن قصیده تهدید کرد
که اگر غالم را پس ندهد از همه معتقدات و مسلمات تشیع
دست خواهد کشید و عقیده ضدّ برخواهد گزید .وقتی سید
این قصیده را خواند لبخندی زد و گفت غالمش را زیاد نگاه
داشتهایم او معذور است آنگاه با هدایایی او را پس فرستاد
پس جملهها و فعلهای منفی همهاش از باب ناز و دالل و راه
جستن به دل سید بوده و چه لطیف سروده است.
لسَققنِیاللسشقق فللس بسققب ل ل لبققیللسشقق فللبققیلم قق ل ل
لبققد للسجحققبدلولسققول قق دّل ل ل
ل
لسققققیّلم اققققبکیلت.قققق
ل

ل

ل

14
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اگر شریف سید مرتضی موسوی فرزند شریف ابی مضر
به کارش ادامه دهد و بنده من تتر را پس نفرستد .من بنیامیه
را دوست خواهم داشت و بیعت علیبن ابیطالب حیدر را
منکر خواهم شد و به عمر عدول خواهم کرد و ظهور منتظر
را هم قبول نخواهم داشت.
وللذللرَوَوللخبققق ل«لس.قققد » ل ل ققبللمققنلصققاّللس بقق ل ل

ول اگر حدیث خم را روایت لکنند ،خواهم گفت خبری
صحیح نیست! و روز غدیر را عید نخواهم گرفت جامههای کهنه
و فرسوده پوشیده و خواهم گفت در میان اصحاب شیخ ،قبیلة
تیم ،و پس از او صاحب او عمر مقدمند و اصالً علی در راه
اسالم شمشیر نکشیده و هرگز کسی فاطمه را از میراثش
محروم نکرده و گویم یزید شراب نخورده و گناه مرتکب نشده
و فرمان قتل اوالد فاطمه نداده است .در اصل شمر ،حسین را
نکشته و ابنسعد نیرنگ به کار نبرده است!...
این قصیده دارای سیونه بیت است.
چهلوششم :قاضی ابن قادوس

قاضی جاللالدین ابوالفتح محمود فرزند قاضی اسماعیل
دمیاطی مصری یکی از صرّافان ادب و بیان و از پیشتازان
میدان شعر ،برندگان در مسابقه شعر و کالم منظوم و از
نویسندگان بلندپایگان مسند قضا و از علویان بوده است .وی
به سال  441درگذشته است.
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غدیریه او:
ولسحقققنئهللس قاق ق نتلفق قی ل

قققب ل«لس.قققد »للالزهقق

ای سرور همة خلیفگان بیابانی ل
ل
(روستایی) و شهری .اگر ساقی

حاجیان را بزرگ میدارند ،تو ساقی کوثری ،تو امام علی مرتضی؛
تو در روز قیامت شفیع ما هستی تو مولی و برگزیده خدا «احمد»
و پدر حسن و حسین هستی تو در روز درخشان غدیر ،گویی
پیش بردی و گوی سبقت را از دیگران ربودی .و تو بودی که
آتش آشوبهای بدر و بنینضیر و خیبر را خاموش ساختی.
چهلوهفتم :ملک صالح

ملک صالح از شیعیان امامیه عراق است .خدا ،دین و دنیا را
برای او جمع کرده بود .او ضمن بهرهمندی از علم و دانش،
فقیهی برجسته و صاحب شعر و ادیبی زیبا سخن بود و در
عینحال از سلطنتی عادالنه نیز برخوردار بوده است.کتابهای
تراجم در بیان سرایندگی او به این حقیقت اذعان دارند .ابن
اثیر مینویسد :او در سال  446ه در ماه رمضان به قتل رسیده
است 1.والدت ملک صالح در سال  314ه بوده است .شرح
حال ملک صالح در بسیاری از کتب رجالی آمده است که
علّامه امینی از  16اثر او نام میبرد.

 .1الکامل،ابن اثیر 104/1؛تاریخ ابن خلکان  841/1و غیره.

ل
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علّامه امینی اشعاری با مضمون مدح و رثای اهلبیت
از وی نقل کرده است.
وال .یلألم ق للس قنمن یللاقیل ل بهنلبا.لللس

للرجب لمیللماقیل ل

ل ل لکن ل دللنک للسحنندلرتب.قهل ل ل
فیلجبد لف .نکل نلخیلبهل«هل» ل

بال والیت امیرالمؤمنین علی لبه آرمانهایم رسیدهام .اگر
حسودان مقام و منزلت او را در وجود و بخشش انکار
میکنند ،ای برادر! تو به سورة هل اتی ،دست آویز.
غدیریه او:
ول ب ل«خوّ»لول دل نلللسنبیلسقهل ل ب یللسح برلولشنسللل دّ ل د ل
لمققیلکنققللمققباللهقق للسققهل ل لمبسیللتقننیلبقهللمق ل نکقد ل ل
لمیلکن ل

سقهلفقنمل

سقهل ل ل
لولکن ل ع د لفنمل ع قد ل ل

ول روز غدیرخمّ پیامبر در لحضور همه با دست خود
بازوی او را گرفت و باال برد و گفت هرکه را من موال بودهام،
این (علی) موالی اوست .این فرمان با تأکید ازسوی خدا آمده
است .هرکس او را خوار کند خدا وی را خوار میکند و هر
کس او را یاری نماید خدا وی را یاری فرماید.
سپس فضایلی از علی را یاد کرده است.
در قصیده دوم :
ولفیل«لس.د »لسهللسف لللسشه لب ن ل ن

للسنبیلسهلفیلمج الحفقلل ل

لدر روز غدیر خمّ برای او ل
(علیبن ابیطالب) به سخن

صریح پیامبر در میان انبوه جمعیّت ،فضیلتی مشهور است.
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قصیده سوم:
دارای چهلوچهار بیت است ،نیز سروده است:
لوصیللسنبیللس قهلالللسقیللحقدل ل سبل لفیلخوّلوللالصحنبلفیللای ل
بعد لوذولسعاولبنس ف وضلولسنقنی ل ل
لفقنلله للوص یّلوللس ا فةلمقیل ل ل
لپیامبر در روز غدیرخم از ل
میان همة اصحاب به او ،نه به

دیگری ،وصیت کرد و فرمود :این (علی) ،وصیّ و جانشین بعد
از من است و علم و فرائض و سنن در نزد او است .همگان
گفتند شنیدیم .امّا وقتی که پیامبر رحلت کرد ،فریبکاری کردند.
در حالیکه هنوز احمد پاک را به خاک نسپرده بودند.
در قصیدة چهارم:
لولسع

للذحلّلفیل ب لخقوّل ل سول کیلمبص ن.لس .ق للسبصقیّل ل

ل من شیعة امام علیام با دشمنان لاو در جنگ و با دوستانش
در صلح هستم.
من شیعه آن امامی هستم که در طول عمرش بر منکری
نیل نکرد .من بندة صاحب حوض هستم که دوستانش را با
کاسه آب گوارا سیراب میکند.
من بندة آن انسانی هستم که هر مشکلی را آسان و آشکار کرد،
هرچند به نظر سخت و الینحل مینمود .آن روزی که پیامبر

بدون تردید او را به برادری برگزید .به خدا سوگند در «س اةللس ب ل»
رختخواب ،کسی جز علی برای پیامبر جاننثاری نکرد.
و به جانم سوگند وقتی وارد غدیرخمّ شد در آن روز به
احدی جز او وصیت نفرمود.

 غدیریهسرایان 

11

چهلوهشتم :ابن عودی نیلی

ابوالمعانی سالمبن علی از شاعرانی است که اشعارشان
مشهور ،اما اخبارشان ناگفته مانده است .او ستارهای از
ستارگان آسمان ادب و همانند حمیری و دیگر شاعران
اهلبیت ،اشعار مذهبیاش فراوان است .نیلی در سال  392ه
تولد و در سال  422ه وفات یافت .او غدیریه مفصّلی بالغ بر
یکصدوپنجاه بیت دارد که علّامه امینی آن را در الغدیر
بزرگ آورده است و آن قصیده درواقع مشحون از تاریخ و
سیره و کالم است .به چند بیت از آن اشاره میشود:
لول دلناّهنل ب ل«لس.د »لمح د ل ول نلللاللل هنللسننسلفقنلا بل ل
فقدلجنئنیلفیللسن ّ:لبا لرسنس.ی ل ل
ل
ولهنللننلفیلتبا .هقنللس ق.کاول ل
لا قیولوص ق ّیلفققنتبعب لفننّ قهل ل ل
ل
إمنمکولبعد للذللقبلللقنکول ل

لمحمد والیت علی  را لدر روز غدیر خمّ تصریح
کرد و فرمود :ای مردم بدانید در این خصوص ،نص و آیهای
صریح آمد که من رسالت خود را انجام دهم و اکنون در تبلیغ
آن سخن میگویم .علی وصیّ و جانشین من است ،پیرو او
باشید که پس از من ،او پیشوا و امام شماست .آن روز گفتند
خشنودیم اما فردای آن روز گمراه گشتند و بیراهه رفتند .گفتم
شما ای جماعت! خطا رفتید چگونه وصیّ محمد مصطفی
مورد ستم قرار میگیرد .اما پیمان شکسته شد و خونها جاری
گردید.

 الغدیر همراه 

11

قصیدهای دیگر:
ن

للسبال ةلوللس الفقةلبعقد ل ل

ب للس.د لسقهلبق قوللساّقب ل

ل
خالفت و جانشینی در روز
لنص صریح والیت و

غدیرخمّ ،علیرغم حرکت نکوهشگران ،برای علی بود.
پیامبر هادی در ان روز دست به دعا برداشت و آمین گفت که
پروردگارا! گواه باش .من پیام تو را رساندم .امّا رسولاهلل
دست از جهان شست ،آن جماعت ،مانند مگسان گرد
شیرینی ،اطراف دیگری را گرفتند .آنانی که به زبان ،مسلمان
شده بودند؛ اما در دل ایمان نداشتند ،پیمان شکستند و
حکومت را میان خود تقسیم کردند.
چهلونهم :قاضی جلیس

عبدالعزیز بن حسین معروف به قاضی جلیس از شاعران و
کاتبان پیشرو در مصر و از ندیمان و همصحبتان ملک صالح
بوده است.
علّامه امینی در الغدیر قصایدی نسبتاً طوالنی در مدح
امیر المؤمنان و رثای پنجمین آلعبا آورده است .ما نیز چند
بیتی را زینتبخش صفحات کتاب میکنیم:
پدرشان وصیّ و جانشین محمد مصطفی است که وارث
علم و دانش پیامبر شد .ستون دین و شرع را پس از آنکه به
کژی افتاد ،راست کرد و پایه دین را که فرو میریخت ،استوار

ل
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ساخت .پیامبر او را موالی مسلمانان خواند؛ لیکن برخی
حسودان برنتافتند.
و لسب لقدر ل«لس.د »لبحقّقهل ل ولللقبققهللسبع قق لوللتبعققن ل ل
ل
نیرنگبازی را در دل خود نگاه
لدر روز غدیرخمّ فریب و

داشتند و در روز جمل آن را دنبال کردند.
در قصیدة دوم:
جحدو للقدلوال ةل دلق ّلجنحد للس.ق ورل ل ل
ل

قدروللبهلحندل.لولبناّهلشهدل«لس.قد ل»

ل

پیمان والیت او را ل
برخی مغروران ،انکار کردند و از روی

حسد ،و با وجود نص و حضور شاهدان بسیار ،نیرنگبازی
نمودند و آن افتخاری را که خدا و رسول مختص او گردانده
بودند ،از وی دریغ کردند.
ای امّت! اگر یهود با گوساله گمراه شدند شما هم با شتر
گمراه گشتید...
در قصیدة سوم:
لن ّللسنبیللا هلفیل«لس.قد ل» ل ف ققنلزول لإالظن ق یلد نققهلول ِ ل

لمهر من به آل رسول ،مرا از هر لگناهی باز میدارد ،که آنان
ذخیره و آبروی من هستند .ای شیعیان حق ،وفادار باشید و
بدان وسیله برای هرکه بخواهید فخر و مباهات کنید .اگر من
به ریسمان ابیالحسن چنگ زنم ،به ریسمان الهی چنگ زدهام.
او همسر بتول است که اگر نبود ،پیشوایان هادی نیز نبودند.
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پیامبر در روز غدیر بانص و صراحت او را خلیفه
معرفی کرد ،آن را نادیده نگرفت مگر آن بیایمانی که دینش،
سست و بیاساس بود ...او به سال  461درگذشت.
پنجاه :ابن مکّی نیلی

سعیدبن احمد مکّی نیلی مؤدّب از سرشناسان شیعه و شاعران
زیباکالم و فانی در مهر و محبت اهلبیت عصمت و طهارت
است .ابن مکی در مذهب خود ثابتقدم بود و در مدح و
ستایش خاندان رسول  شعر فراوان سروده و حقایقی را
به زبان نظم کشیده است .به همین سبب او را غالی دانستهاند،
در حالی که او انسانی بسیار معتدل بوده است.
غدیریه او:
أسققولتعا ققبللل ّللسنبققیلمح ققد.ل ل ح درکللوصیلولسول نکیللس منقنل ل
ل
ول نللسهولوللسقب لفیل«خوّ»لح ّق ل ل ول.ابللس لف هلول دله نبلله نقنل
لآیا ندانستید که محمد پیامبر ل
 هنوز از دنیا نرفته بود در

غدیر خمّ ،به علی حیدر وصیت کرد و او را در حضور آن
جماعت ،جانشین خود معرفی فرمود؛ در حالی که برخی با
یکدیگر ،آرام صحبت میکردند .پیامبر فرمود :علی نسبت
به من همانند دگمه پیراهن من است ،و همانند هارون نسبت
به موسی مرا یاریکننده میباشد...
ابن مکی در سال  464ه وفات کرده است.

ل
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پنجاهویکم :خطیب خوارزمی

حافظ ابو مؤید مشهور به اخطب خوارزم ،فقیهی دانشمند،
حافظ نامی ،محدث صاحب اسناد مختلف ،سخنور پرآوازه،
متکلم و آگاه از سیره و تاریخ ،شاعری ادیب بوده است .علّامه
امینی سیوپنچ تن از مشایخ روائی او را نام برده است،
چنانکه از شاگردان برجسته اش نیز یاد کرده به آثار تألیفی او
ازجمله المناقب هم اشارت دارد.
غدیریه او:
لحد ثلبق ل کلولققد خوّل ل ورل ةلخ ب لفالللس طقنبل
لآیا بر روی زمین خاکی پیش ل
وای پاک و جوانمردی مانند

ابوتراب وجود دارد؟ حدیث اعالم برائت از مشرکین و والیت
در غدیر خمّ و حدیث پرچم در خیبر  ،آخرین سخناند.
پیامبر و علی مانند موسی و هاروناند .همة مردم پوستند
و علی مغر است و والیت او مانند گردنبندی بر گردن همه
آویخته است.
خطیب خوارزمی در سال  323ه متولد و در  462ه
درگذشته است.
پنجاهودوم :فقیه عماره یمنی

فقیه نجمالدین ابو محمد عماره از فقهای شیعة امامیه و از
مدرسان و مؤلّفان که در راه تشیّع شهید شده است .او آراسته

ل
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به علم ،فضل ،هنر ،ادب و شعر میباشد .آنگاه که او شعر
میسراید ،تو نمیدانی آیا او مروارید در نخ میچیند و یا زر
ناب در قالب موزون میریزد!
فقیه عماره دارای تألیفات علمی و ادبی است که علّامه
امینی به چهارده مورد آن اشاره دارد .کتاب «النکت العصریة
فی اخبار الوزراء المصریة» حاوی تاریخ و ادب است .عماره
در سال  414ه متولد و در  461ه به قتل رسیده است.
غدیریه او:
والئکلمف وضللایلکللمناو ل ولحبکلمف وطلوللف للم.نو ل
ل
فرض و واجب است و محبت
لوالی تو بر هر مسلمانی،

تو بهترین غنیمت میباشد.
وللالرضلته.هّ لفیل ب للس.د

ل ک نلتهّ.هلمنلب یل ا کلمقیللالسقلل ل

ول زیمن در روز غدیر تکان ل
میخورد آنگونه که میانه دو

قصر شما در برخورد نیزهها و شمشیرها میلرزد.
پنجاهوسوم :سید محمد اقساسی
او از فرزندان و نسل زید شهید فرزند امام زینالعابدین

است .خاندان اقساسی در اصل ،از خاندان بزرگ علویاناند،
که در روستا یا منطقهای از کوفه سکنی داشتهاند و دارای
شاخههای فراوان از نسل رسول خدا هستند .در میان آنها
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افراد فقیه ،شاعر ،لغوی ،امیر ،محدث و دانشمند نیز پدید
آمدهاند.
سیّد محمد اقساسی در سال  494ه درگذشته و آثاری از
او باقی است.
غدیریة او:
ومیل ن لفیل ب ل«لس.د »لبع د ل نبیللسهد لحقّنلفنسنللبهلل

ل

ولصه لرسبلللملفیلبن.هللس.ی ل ل
ل
لایلف اهنللنهلللآل لوللسنبر

ل

لسوگند به حق ،علی پس از لپیامبر بهترین انسانی است
که پس از پیامبر بر زمین گام نهاد و افتخارآمیزترین بندگان
است .او خلیفه و جانشین برحق پیامبر و وارث دانش است
که بهوسیلة آنها مضر و عدنان شرف پیدا کردهاند.
آن کسی که پیامبر در روز غدیر ،بازوی او را گرفت و
بلند کرد .اگر میخواهی از عمر بپرس .علی همان
شخصی است که همه بتها را شکست و از سرانجام آن
نهراسید و در حالیکه دیگران زمانی طوالنی بت میپرستیدند.
او همان داماد رسول اهلل است و همسر دخترش آن بانوی
بافضیلتی که آیهها و سوره در شأن او نزول یافته است...
پنجاهوچهارم :قطبالدین راوندی

قطبالدین ابوالحسن سعدبن هبة اهلل راوندی ،از پیشوایان و
بزرگان مذهب شیعه و چشم و چراغ طائفة محقّه و یگانهای
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از استادان فقه و حدیث و نابغهای از مردان میدان دانش و
ادب بوده که کمتر کسی به گردپای او رسیده است.
علّ امه امینی بیست و چهار تن از مشایخ او را نام برده و
تنی چند هم از شاگردانش را یاد کرده و تعدادی از تألیفات
وی را برشمرده است.
قطب راوندی در سال  494ه درگذشته و در جوار
حضرت معصومه در قم دفن شده است.
غدیریه او:
لتننسبللمنلم یلب.د لخوّ ل فققندرکهولبشقققبتهولهبققبط

ل

لفرزندان زهرا پدران یتیمانندل و وقتی نابخردان با ایشان
برخورد کنند .سالم گویند .آنان حجتهای خدا بر خلقند و
هر که با آنها دشمنی ورزد گناهکار است.
روزهایشان ،روزه و شبهایشان با عبادت و تهجّد سپری
شده است.
لُسققول جعققللرسققبلللمل ققب ل ل لس.د للا قن.للسأقعَلایللمنمقنل
لآیا رسول خدا او را در روز ل
غدیرخمّ ،امام و پیشوا معرفی

نکرد؟ آیا حیدر آقا و سرور نبود .و آیا حیدر بهترین
جایگاه را ندارد؟
دیگران ،آنچه را که در غدیرخمّ گذشته ،فراموش کردند و
به سبب همین شقاوت ،سقوط کردند.

ل
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پنجاهوپنج :سبط ابن تعاویذی

محمدبن عبداهلل بغدادی معروف به ابن تعاویذی به سال  411ه
متولد و  316ه درگذشته است.
نامبرده از شاعران برجسته شیعه و از یگانه نویسندگان و
منشیانی است که خطه عراق با ادبیات شعری آنان خرّم و با
آثار ادبیشان شاداب است.
غدیریه او:
لولطب لللالحهل لف هلولسو ل أبْدَلس ورل.لفیل ب لل دللس.د
لطومار غم و اندوه را در او پی ل
چیدم و هرگز در روز غدیر

سرور و شادی آشکار نکردم ...او در این قصیدههایش همانند
قصیده ابنمنیر (تتریّه) به شیوه ضالل و دالل با ممدوح خود
به سخن پرداخته و معانی مقلوب مطرح ساخته است.

ل

قرن هفتم
پنجاهوششم :منصور باهلل

ابوالحسن منصور باهلل از سادات حسنی و یکی از پیشوایان
زندیه در سرزمین یمن بوده است که شرافت خانوادگی را با
برتریهای اکتسابی ،همراه ساخته و به علم و دانش آراسته
بود .او فضیلت قلم و سلحشوری را یکجا گرد آورده و
پیشوای مذهبی در یمن گشته است .او در زمرة شاعران ،بلکه
شاعرترین مبلغان آن مذهب در آن خطّه بهشمار است .نامبرده
در سال  461ه به دنیا آمده و در سال  613ه از دنیا رفته
است.
علّامه امینی بیست و پنج اثر از وی ،در موضوعات فقه،
اصول ،کالم ،حدیث ،مذهب ،و ادب را ذکر میکند.
غدیریّه او:
بنققیلل نققنلل ل ققب للس.ققد ل ل

شقققهدلسافقققنرسللس عاقققول ل

لببنققنللاّققیلوصققیللس سققبلل ل ل
ل
ولمیلخاّهلبقنساّبلللاللاقول
ل

ل

ل
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ای پسر عموها! روز غدیر گواه سواری نشاندار است .پدر
ما علیابن ابیطالب وصیّ و جانشین رسول خدا است،
که به لوا و پرچم بزرگ ،مخصوص گشته است .شما اگر با
انتساب به او ،توسط ابن عباس فخر میفروشید ،ما از گوشت
و خون او هستیم.
فعد للیلمنقنزللوللس.اقنبیل ل ولهنتلسننلحد ثل«قد خوّ» ل
لاز منزلتها و سخنان کودکانه ل
درگذر و برای ما از حدیث

غدیرخمّ سخن بگو.
شاعر ،در این قصیده با بنیعباس و شاعران آنان ،طرف
است.
پنجاه وهفتم :مجدالدین ابن جمیل

ابوعبداهلل محمدبن منصور جمیل جبائی(م ،)616 :نویسنده،
شاعر و ادیب ماهری بود .برای او در لغت ،ادب و هنر و
شعر ،مقامی بلند است .او در زمان «الناصر» به پست
خرانهداری ،که مانند وزارت دارایی امروزه بود ،رسید .ولی
مبغوض شد و به مدت بیستسال زندانی گردید و شفاعت
اکابر دولت مفید واقع نشد .سرانجام به یاد آورد که
امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب را مدیحه سراید و چنان
کرد و خوابید .علی در رؤیا به او فرمود :هماکنون از
حبس آزاد میشوی .او بیدار شد و باروبنهاش را بست و به
حاضران گفت من االن آزاد میشوم .زندانیان در شگفت بودند
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که بیچاره عقلش را از دست داده است .لیکن همزمان ،ناصر
هم ،چنان رؤیایی دیده و امیرالمومنین سهبار تأکید کرده بود
که مجدالدین را آزاد کن .علّامه امینی قصه را به تفصیل
از چند نسخه خطی حکایت کرده است .این مدیحه همین
غدیریّه اوست.
غدیریه او:
لولمیلللطن ل ب ل«قد خوّ» ل ص اللس جدلوللسش فللسقدلمی
ل
پیامبر در روز غدیرخمّ مجد
و علی آن لکسی است که

خالص و شرف کهن به او داد و او همان بزرگواری است که
خورشید برای او برگردانده شد ،پس از آنکه تاریکی فضا را
پوشانده بود .او بود که از خودگذشتگی کرد و سه بار پیاپی
طعام خود را که قرص نان جوینی بود ،بخشید و خود با نمک
خالی،گذراند .ای اباحسن! تو جوانمردی هستی که هر
پناهجویی تو را بخواند پناهش دهی.
پنجاهوهشتم :شوّا کوفی حلّی

ابوالحسن یوسفبن اسماعیل کوفی حلبی از نابغههای شعر و
ادب بوده و فضیلتها از هر سو به او رو آورده بود .دوست
او ابن خلکان به شرح احوال او پرداخته و دیگران هم از بیان
خوبیها و هنرهایش باز نماندهاند ،شوّاء در صنعت عروض و
قافیه مهارت تمام داشته و مجموعه سرودههای او در چهار

ل
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مجلّد میگنجد .تاریخ والدت او را به  468ه و وفاتش را
سال  644ه نوشتهاند.
غدیریه او:
للخبللسن

ّللسجاّیلب ب ل«خوّ» ل ولذولسف لللس تّللفیللسک.نب ل

من ،آن کسیل را که وصیّ و ل
جانشین محمد را دوست

بدارد ،از عذاب دوزخ ضمانت میکنم؛ که در آن روز
پروردگار را بخشنده و آمرزنده و علی را شفاعتکننده خواهد
دید.
[علی] جوانمردی که کرم و أبّهتاش از کرانهها گذشته
پناهگاهی محکم و محضری سبز و پرناز و نعمت دارد .هر
گاه در راه خدا شمشیر برکشد ،آن تیغ در برابر ابرها برق زند.
او وصی و جانشین محمد مصطفی و پدر فرزندان اوست ،و
در میان اصحاب ،تنها او افتخار همسری فاطمه پاک را دارد و
بس؛ و او برادر [پیامبر] به نصّ صریح غدیر است که
فضائلش در قرآن تالوت میشود.
پنجاهونهم :کمالالدین شافعی

ابوسالم کمالالدین محمدبن طلحه درگذشته به سال  648ه
پیشوا در فقه شافعی ،آشنا به حدیث و اصول و مسائل خالفی
است .او در نیشابور حدیث میشنیده و سپس در مدرسة
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امینیّ ه دمشق ،اقامت گزید و ملک ناصر ،حاکم دمشق ،برای او
حکم وزارت نوشت ،لیکن او نپذیرفت.
کمالالدین اشعار فراوانی درباره اهلبیت دارد که
زینتبخش کتب است .کتاب مطالب السؤول ،که مدایح و
فضایل اهلبیت را دربردارد ،از اوست .اربلی ،معاصر او ،در
کشف الغمه ،وی را ستوده است .اشعار او در ادبیات دینی
میدرخشد.
علّامه امینی پنج اثر وی را نام برده است.
غدیریه:
لولش فهل ب ل«لس.د »لف اّقهل ل بننّکلمبسیلکللمیلکنللمقلبال ل
لولسبلسول کیللسّنل ق ةلخلبقل ل ل
کفللش فن.لفیلمعث لتلسقجن نل ل
ل
بخشید و بهطور خاص به او
ول روز غدیر او را شرف

فرمود :تو موالی کسانی هستی که من موالی آنها هستم .اگر
برای او جز ماجرای خیبر نبود ،در اخالق و خصلتهای
پسندیدهاش،کافی بود.
شصت :ابومحمد منصور باهلل

حسنبن محمد یمنی ،از پیشوایان بزرگ شیعیان زیدیه در
سرزمین یمن است .یگانهای از سرشناسان بزرگ آنها که در
میدان دانش حدیث و فنون مناظر آن ،برای او دایرههایی با
شعاع بزرگ و گامهایی وسیع و گسترده وجود دارد.
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ابومحمد در سال  416ه متولد و در سال  690ه درگذشته
است 1.از جمله آثار او ارجوزه ای است طوالنی در هفتصد و
هشت بیت از آن را برگزیدهایم:
ول نللف هللس اطفیللنقلللسقبسیّل ل ولمثاهللنلللسقبز لوللسبصقیّل ل
ل
ولکققول ققنللسققه:للنققلللخ قیل ل ف لققن ّهول ققنللسققهلمثققلللاققی ل
ل
ولهللس عللبحقد ثلمقبسیل ل

لب ل«لس.د »لوللساح اللوسی ل

للسول ققللف قهللس سقبللمقبالل ل لسول بقالسا قنسف یلحقبال ل ل
ل
جملههای «انت الولی»« ،انت
لمحمد مصطفی درباره او

الوزیر» و «انت الوصی» و «انت اخی» بیان فرمود و به چه
کس همانند علی اینگونه فرموده است؟
آیا حدیث مولی را در روز غدیر شنیدهای؟ آیا رسول خدا
در آن حدیث سخنی نگفت که راه و چاه را بر مخالفان
بست؟ مراد از «مولی» اولی و سزاوار است.
او در این ارجوزه تمام مناقب و فضائل علی را که در
قرآن و احادیث معتبر آمده ،برشمرده است .خدا به او پاداش
دهد.
شصتویکم :ابوحسین جزّار

یحیی بن عبدالعظیم ابوالحسین جزار مصری از شاعران
فراموش شده شیعه است.گرچه در کتب سلف و معجمها
شرح حال او ذکر نشده یا کمتر آوردهاند ،لیکن در عوض،
 .1وفات او در شهر رغافه از شهرهای صعده اتفاق افتاده است.
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خود او شرح احوال مفصّل را به قلم آورده و ابعاد هنر و
فضل خویش را در آن نمودار ساخته است.
نامبرده در سال  601ه متولد و در  698ه در مصر وفات
یافته است .علّامه امینی غدیریه او را از یک نسخه کهن
خطی با طول و تفصیل آورده و ما چند بیت از آن را
زینتبخش کتاب میکنیم.

هنّ ققکل نصققه للسنبققیلمح ققد ل

قققب لبقققهلساطّلبققق یلهه قققه ل

لصبّللس.د للایللألسیلجحدوللساقیل ل

لققبلیلسهققنل بققلللسق ققن للز ققهل ل

 لقققد لفققیللس الفققةلمنسهققنل ل ل
لیلنحبلمنبکلفقیللسقبر لتب قهل ل
للنققلللس
ل ل ل ه هوللفیل بلللح دللنللمقبسیل ل لساققققبر لفنسهققققنمهللس ه ققققبز ل
ل ای داماد محمد پیامبر خدا ای ل
علی مبارک باد تو را روزی

که برای پاکان روز نشاطانگیز است.
در امر خالفت و جانشینی ،تو مقدّم هستی و شرایط آن
جز در تو بروز و ظهور نداشت.
غدیر بر سر منکران آتش ریخت تا به امت قیام نکرده،
همچون آب دیگ جوشان برایشان میجوشد.
اگر در کالم احمد پیامبر که به تو فرمود« :ای علی تو
موال و امام مردم هستی» عیب گرفتند عیبجو ،خود عیبناک
است.
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شصتودوم :قاضی نظامالدین

نظامالدین محمدبن قاضی القضات اسحاقبن مظهر اصفهانی،
یکی از ادبای اعیان طائفه امامیه و یگانه در انواع فنون و
هنرها و قاضی القضات عراق است،که در سال  692ه وفات
یافته است.
غدیریّه:

غدیریه او چهلودو بیت است که علّامه امینی پانزده بیت
آن را در الغدیر بزرگ آورده و از آن جمله است:
ب للس.د لج للسبلد لفطوّللای ل

ب ّل ب لهولکقننبلللس عند نقنل

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

دشمنان ما را فراگرفت و در زمین پاکیزة والیت دو شاخة گل
و ریحان شکوفه زدند و رشد کردند.
مراد از باران جاری حدیث غدیر است که دشمن آن را
برنتافت.
شصتوسوم :شمسالدین محفوظ

او مرکز دایرة فقاهت و بر قلّههای بلند علم و ادب ،قرارگرفته
است .او از کسانی است که بر اریکه زعامت و ریاست دینی،
تکیه زده و دارای مرجعیّت فتوایی و گرهگشایی مشکالت
مردم در دعاوی ،و دادگر و دادگستر و پناهگاه درماندگان بوده
است.

ل
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محفوظ هم دوره با محقّق حلی بود .میان آن دو نامههای
ادیبانه و منظوم ردوبدل شده است.
آل محفوظ در سوریه و عراق نسلی صالح و ماندگار
دارند .ا ستاد حسین علی محفوظ در تراجم سرشناسان و اعالم
خاندانش ،رسالهای ویژه نگاشته است .شیخ شمسالدین
محمود حدود سال  610هجری درگذشته است.
غدیریه:
ذلکللألم لسد للس.قد للخقبل ل لسبش للس ن.ن لولمیلسهللألنبن

لاوست امیر منصوب در غدیرلخمّ ،برادر پیامبر بشیر و
روشنگر و کسی است که خبرها برای او است.
او نیاکانی پاک و فرزندانی پاکیزه دارد؛ آیا توصیفگران
میتوانند به ابعاد مدح و ثنای او دست یابند در حالیکه قرآن
مدح او را گفته است .او همسری مثل فاطمه داشت که
انوارش فراگیر بود بدین جهت زهرا نامیده شد و پیشوایان و
امامان از نسل او که مایه سیادت پسینیان و عزت و شرف
پیشینیانند و...
آنگاه او یکایک امامان معصوم تا حضرت قائم را نام
میبرد.

ل
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شصتوچهارم :بهاءالدین اربلی

بهاءالدین ابوالحسن علی ابیالفتح اربلی ساکن و مدفون در
بغداد ،از ستارگان درخشان آسمان علم و فضیلت در قرن
هفتم بوده و صاحب اثر جاویدان «کشف الغمه فی
معرفةاالئمه» میباشد .این کتاب در تاریخ زندگانی و بیان
فضائل و مناقب عترت است .کشفالغمه محتوی احادیث
گرانبهایی است .او خود از محدثان بزرگوار بوده است.
اربلی در هنر شعر نیز ید طوالئی داشته و در ستایش و
مدح امامان سرودهها دارد.
علّامه امینی 6 نفر از اساتید و مشایخ را ذکر کرده
است.
همچنین  14تن از کسانی که از وی روایت کردهاند ،را نام
میبرد.
غدیریه:
حنققدو للاققیلمققّث لشققّ.یل ل ولکفنهولحقدل.للا هللس.قد ل ل
لحسد بردند به او بهسبب ل
فضائل و برتریهایش ،در

کینهورزی دشمنان به او ،حدیث و ماجرای «غدیرخمّ» کافی
است.

قرن هشتم
شصتوپنجم :ابومحمد ابن داود حلی

ابومحمد تقیالدین علیبن داود حلی ،نابغه فقه ،حدیث،
رجال ،علوم و فنون متفرقه است ،بیتردید او از یگانههای
فرقة ناجیه و از علمای سرشناس امامیه است.کتاب رجال او،
در شناخت راویان ،از کتابهای مرجع میباشد .او به سال
 639در حله به دنیا آمد.
او نزد سیّد احمدبن طاووس حلّی دانش آموخته ،و از
طریق استاد سرشناسی دیگر نقل روایت کرده است .نامبرده
در سال  931ه و در سن  13سالگی رخت از جهان بربست.
علّامه حلّی دارای آثار گرانقدری است که  81اثر میباشد.
غدیریه ابنداوود:
وللذللنا تللسیلخطنبلمح د ل

ب ل«لس.د »للذلللس.ق ّللس نهل ل

لمیلکنللمبال لفه لل«ح قدرل» ل لمبال لالل تنبلف قهلمحاّقلل ل
سعل فل لن
ل

للس اطفی لب الفة ل لمققیلبعققد لققق ّل لالل .ققعوّلل ل
ل

 غدیریهسرایان 

41

و اگر سخنرانی درخشان محمد که پس از استقرار در
غدیرخمّ ایراد فرمود” :هرکه را من موالی او بودهام این حیدر
موالی اوست و هیچ حقجویی در آن تردید نمیکند “.نظر و
دقّت کنی میشناسی که حضرت مصطفی به خالفت و
جانشینی بعد از خود تصریح کرده و در آن ،جای هیچگونه
شک و تردیدی نیست .او در ارجوزه مفصّل بالغ بر  62بیت
حقایق بسیاری را آشکار کرده است:
ألننققیلللاققولمثققلللسشقق س ل ن

ّلس.د لولضحن.للقیلسقبسل ل

لکه من میدانم و برایم مانند لآفتاب روشن است که در
نصّ غدیر ،هیچ ابهامی وجود ندارد
شصتوششم :جمالالدین خلطی یا خلیعی

ابو الحسن جمالالدین موصلی حلّی شاعری شکافنده معانی
باریک و از ستایشگران اهلبیت است .شگفت آنکه او نیز
همانند حمیری ،از پدر و مادر ناصبی متولد شده و علّامه
امینی قصّه نذر مادر او را به تفصیل آورده است.

1

غدیریه:
بردلمنلجنلفیل«لس.د »لولمن ل حدث لف هللیلخنتوللسنق ر ل ل
ل
انذارکنندگان ،در غدیر آمده،
لآنچه را از پیامبر ،خاتم

روایت میکند.
 .1الغدیر.1/6 ،
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آیا من ،از خود شما به شما سزاوارتر نیستم؟ هرکه را من
موالی او بودهام ،اینک حیدر موالی اوست و بهدنبال من
است .قومی عید غدیر را انکار کردند.
حبَّقققق لل ققققب للس.ققققد ل ل

ققققب لل ققققدلولسققق ور

ل

ل
شادی است و چه روزی! که
لروز غدیرخمّ روز عید و

مصطفی بهترین را امیر شناسانده و فرمود :این وصی من
در حضور و غیاب من میباشد...
شصتوهفتم :سریجی اوالی

سید عزیزبن محمد حسینی ،مردی ادیب ،فاضل ،جامع و
شاعری برجسته بوده است .او در بصره به سال  94ه وفات
یافته است.
غدیریه اوالی:
ولفیل«لس.د »لول دللبد للسنبیلسقهل ل منن بن.للرق للذالبغضة للسشننی ل
مبسیلبهللمل هد لکللح ل
لذل نللمیلکنللمبال لفننللسه ل ل
ل

لدر روز غدیرخمّ پیامبر برای ل علی مناقبی آشکارا بیان
فرمود که بینی دشمن بدخواه به خاک مالیده شده آنگاه که
گفت :هرکه را که من موالی او بودهام تو موال و امام او
هستی .خدا بدینوسیله هر انسان گمراه را هدایت فرماید.

ل
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کیست جز او (علی) که دانش غیبی داشته و بگوید:
بپرسید از من قبل از آنکه مرا از دست بدهید و بازنیابید؛ و
کیست جز او که در حرم خدای رحمان والدت یافت...
شاعر در این قصیده ،بخشی از فضائل موالی ما علی
امیرالمؤمنین را ،ضمن آنکه به امر والدت علی در جوف کعبه
اشارت کرده ،برشمرده است .علّامه به ذکر منابع فراوان
حدیثی و تاریخی آن از طریق شیعه و سنّت ،بالغ بر ده کتاب
پرداخته ،ازجمله به کتاب ارزشمند محقق نجف اشرف
محمدعلی اردوباری بهنام «ولید کعبه» نیز اشارت نموده است.
شصتوهشت :صفیالدین حلّی

صفیالدینبن عبدالعزیز سنبسی از شاعران طراز اوّل عرب
است ،که الفاظ سنگین و متین و معانی دقیق و مضامین
شریف را در اشعارش جمع کرده و در یک سخن ،اشعار او
محسنات لفظی و مزایای معنوی را درهم آمیخته است.
بسیاری از علما صفیالدین را به عظمت یاد کرده و جایگاه او
را در هنر شعر و ادب باال دانستهاند .علّامه امینی هم به
آثار گونهگون او اشارت دارد.
غدیریه:
وللایللبیلل ّکلولرثللسعوللسق ل ل ذسّل لسِنطبکلبعسقهللسشقجعن ل ل
ل
وللخ کلفیل ب ل«لس.د »لول دلبد
ل

ل ل
نبرلسهقد لولتّخقلللأل ق ل ل ل
ل
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شاعر در این قصیدة پنجاهوهفت بیتی ،پیامبر اعظم را
مخاطب ساخته و ستایش کرده و آنگاه به بیان فضائل علی و
فضیلت غدیر پرداخته است:
و سالم بر پسر عموی تو ،وارث دانش تو ،همان که دلیران
از صالبت و شکوهش بر خاک ذلّت افتادند و رام گشتند ،و
برادر تو ،در روز غدیرخمّ نور هدایت والیت در سیمایش
هویدا شد و خدای رحمان بهوسیله او مردم را راهنمایی
فرمود.
در جای دیگر گوید:
علی و فرزندان او را دوست داشته باش که در روز قیامت
و صحنههای هولناک آن رهایی خواهی یافت .همان علی که
در روز غدیرخمّ ،به نص پیامبر و سخن صریح او ،امامتش
تثبیت شد.
لمققن لسققهللقققدل ققب للس.ققد ل ل بقققن

ّللسنبّقققیلولل قققبللسقققه ل

لپیشوایی که در روز غدیرخمّ ل با سخن صریح و دیگر
کلمات او ،برایش پیمان والیت بسته شد .صفیالدین در سال
 699ه والدت و در سال  948ه وفات یافته است.
شصتونهم :امام شیبانی شافعی

محمدبن احمد اسوانی اسکندرانی ،محدث ،فقیه و مفتی
شافعی بود .در سال  904قمری بهدنیا آمد .گرچه به شاعریّت
توصیف نشده ،لیکن قصیدة بزرگی دارد که در کشفالظنون
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از آن یاد شده و جمعی از سرشناسان شافعی نیز آن را شرح
کردهاند:
ولالتنسلصه للس اطفیلوللبیلل ّه ل فقدلکن لبح ل.لساعاقب لمنقدّد .ل ل
لولمیلکن لمبال للسنبیلفقدلقد

ل ل
لایّلسهلبنسحا لمبال.لولمنجقد.ل ل

ل داماد و پسرعمّ مصطفی را ل
فراموش مکن که در دریای

موّاج دانشها بود .همان که در شبانگاهِ توطئه قتل وی
[پیامبر] ،جاننثاری کرد ،و او برای همه کسانی که پیامبر ولی
آنان بود ،ولی ،امام و یاور گردید.
هفتاد :شمسالدین مالکی و غدیریه او
نامبرده در سال 920ه وفات یافته است .علّامه امینی

اشعاری از وی نقل کرده که حاوی مناقب موالی متقیان علی
امیرالمؤمنان است و ازجمله به حدیث «انا مدینة العلم»..
اشارت دارد .علّامه امینی بدین مناسبت کتاب الشریف
الغدیر را درج  6ص  61تا ص  440به مباحثی روایی و
کالمی اختصاص داده است .در پایان نیز دوباره به شرح حال
او برگشته و آثارش را برشمرده و اشعاری از وی آورده است.
ابوعبداهلل شمسالدین محمد مالکی ،اندلسی نحوی
معروف به ابن جابر اعمی یکی از مردان شعر و ادب و دارای
مهارت در نحو و تاریخ و سیره و حدیث بوده که در سال
 612ه زاده شده و چنانکه گفته شده در  920ه درگذشته
است.
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غدیریه او:
لول نللرسبلللمللنیلمد نقةل ل میللسعاولولهبللسبنبلفنسبنبَلفن اقدل ل
ملققیلکنققللمققبال للاققیلوس ققه ل ل
ولمبالکلفن ادلحبلمبالکلت شد ل

ل علی شمشیر رسول خدا ول صحابی بزرگوار او و داماد
و پسرعمّ پیامبر مصطفی و پدر حسنین و دارنده سیادت و
آقایی بود و پروردگار آسمانها ،زهرا را به عقد او درآورده و
با بهترین زنان همسر کرد و رسول اهلل فرمود :من شهر
دانش هستم و علی درگاه آن ،پس اگر طالبی درگاه را قصد
کن و فرمود هرکه را من موال بودهام علی موالی اوست مهر و
والی مولی موجب رشد و رستگاری میشود.
هفتادویکم :عالءالدین حلّی

ابوالحسن شیخ علی حلّی ،عالمی بافضیلت و ادیبی با کمال و
میان دانش فراوان و ادب درخشان را با اندیشة نابغانه و نظر
صائبانه جمع کرده و در طلیعة شعرای اهلبیت بهشمار آمده
است و قصیدههای زیبای او مشحون از لحاظ رمزهای باریک
و نکوییهای با الفاظ سنگین و خردمندانه بودن معنی و
متانت سبک و اسلوب ،قابل تقدیر است.
قصیدههای هفتگانه طوالنی که همگی زیبا و نکته دارند.
غدیریهها:
للسّنللس لجحدولللسبصیلولمنلحکی ل فیلف اهل« ب للس.د »لمح د
ل

ل

ل
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گمان ندارم کسی در دوزخ جاودان بماند جز کسی که
وصی را منکر باشد و آنچه محمد در غدیرخمّ در فضیلت
او گفت ،انکار کند .آنگاه که او بهپا خاست و خطبهای غرّا
خواند و در حالیکه دست در دست علی داشت و فرشتگان
نیز ناظر بودند ،فرمود :هرکه من موالی او بودهام ،این حیدر
موالی اوست نه کس دیگر .پروردگارا ،دوستدار او را دوست
بدار و معاندان و دشمنان حیدر را خوار گردان .به خدا
سوگند جز مؤمن ،عاشق علی نیست و جز ملحد کافر ،او را
دشمن نمیدارد .ای مردم یار و یاور او باشید و از نصرت او
دریغ نورزید تا رستگار شوید .گفتند شنیدیم و تأکید جبرئیل
را فهمیدیم امّا تا محمد از دنیا رفت ،به پیمان خیانت کردند...
این قصیده دارای  124بیت است و تاریخچة غدیر و
موضوع والیت و امامت و فضائل علی را دربردارد.

قرن نهم
هفتادودوم :ابن عرندس حلّی

شیخ صالحابن عرندس یکی از سرشناسان و مؤلّفان شیعه و
سرآمد در فقه و اصول و دارای هنر شعر و گوینده و سراینده
مدایح و مراثی فراوانی در حق اهلبیت است .علّامه
امینی نمونههایی از اشعار او را در الغدیر بزرگ آورده
است .غدیریة او دارای یکصدوبیست بیت میباشد.
ولب وّلوللخقن للسنبقیلمح قدل ل حقّنلولذسکلفیللسک.نبلتنهّال ل
ل
ولمدح.هلرق ن.للاقیلآنقنفهول ل لمدحن.لبهلربّیلصدلل ابیلجقالل ل
ولت لبلنعلللبیلتق لبلکا ّقنل ل ل
ل
مسللسق

لل نیل کب لسهنلجال ل

ول محمّد پیامبر در غدیرخلمّ و در برابر کتاب نازلة
خدا ،با او برادر گردید و من هم بینی بدخواهان را به خاک
مالیدم و او را ستایش کردم چنان ستایشی که پروردگار من
بدانوسیله زنگار از دل من زدود .خاک پای ابوتراب علی،
توتیای چشم من است و با آن جال پیدا میکند.
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او در این قصیده به برخی فضائل علی از جمله
جریان شکستن بت های روی بام کعبه اشاره نموده است.
علّامه امینی در همین مضمون ،حدیث مزبور را از منابع
مختلف و کتابهای معتبر اهل سنّت ،که متجاوز از چهل
کتاب باشد ،نقل نموده است.
هفتادوسوم :ابنداغر حلّی

شیخ مخامسبن داغر از محبان اهلبیت طهارت است که
بزرگان در مهر و محبّت وی نسبت به آل اهلل سخن
فراوان گفتهاند .علّامه امینی نمونههایی از شعر او را آورده
است و غدیریههای او هرکدام بیشتر از چهل بیت است.
ولحبن لفیل ب للس.د لوال قةل ل لن للسبدلعلولکاّهقوللشقهندهنل ل
ل
فهدللبهل( ب للس.قد لمفاّقالل ل ب ل کنتقهلمققنلتن.هقیلللققدلدهن ل ل

لپیامبر در روز غدیرخمّ ،لبه سال حجةلسبدلع ،مقام
والیت را به او داد و همه گواه بودند و بدان وسیله در روز
غدیر ،برکات او که تمام شدنی نیست ،به تفصیل بیان شد.
قومی که وصیت احمد را شنیدند ،اما در سینههایشان
کینه انباشتند تا آنگاه که پیامبر رخت از جهان بربست؛
کینهها را آشکار ساختند .ولیِّ خدا را از مقام خالفت بالفصل
منع کردند .کار به آنجا رسید که به او بهطور علنی بر روی
منبر ها ،ناسزا و دشنام دادند .آیا او را آشکارا بر روی منبرها
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ناسزا میگویید در حالیکه با شمشیر او آن منبرها برای شما
سامان یافت؟
هفتادوچهارم :حافظ برسی حلّی

حافظ شیخ رجب برسی از اهالی حلّه ،عارف ،عالم و فقیه
شیعی که آگاه به چندین رسته از علوم بوده و در فن حدیث
و ادبیات و شعر نیز آشنا بوده است.
علّامه امینی سیزده اثر از او برشمرده ،از آنجمله
است :مشارق انوار الیقین ...و نیز نمونهای از اشعار وی را
آورده است .تاریخ والدت و مرگ او معلوم نیست.
غدیریه:
سهللسن لفیل« ب للس.د »لولمدحه ل میللملفیللس ک للس ب یلص ا

لنص روز غدیر برای اوست و لستایش وی از ناحیه خدا
در قرآن مبین ،آشکار است .او پیشوایی است که اگر کسی
مهر او را به دل داشته باشد ،میزان اعمال او در روز قیامت
سنگین خواهد بود.
از آنجا که برخی شاعران غدیر ،از جمله شیخ رجب در
تیررس انتقاد و اعتراض قرار گرفته و به غلّو متهم شدهاند،
بعضی مؤلفان ،1آنها را آماج تیرهای تهمت و ناسزا و انواع
نسبتهای ناروا ،قرار دادهاند .علّامه امینی به این مناسبت
 .1مانند ابن تیمیّه ،ابن اثیر،قصیمی ،جاراهلل موسی و امثال آنها.

ل
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فصلهایی گشوده و به بحثهای جانبی زیادی پرداخته که از
عنوان «غلّوگرایی در فضائل» شروع و صفحات ج  9الغدیر
(از ص  )318-64و نیز تمام جلدهای  1و  10را به خود
اختصاص داده و بحثهای کالمی ،تاریخی ،عقیدتی و علمی
زیادی را مطرح کرده و روشنگریهایی نموده است 1.سپس
بقیه شعرای غدیر را از قرن نهم به بعد آورده است.
هفتادوپنج :ضیاءالدین هادی

سید جمال ضیاءالدین هادی یمنی صنعانی زیدی ،یکی از
رجال دینی و اوالد حسنبن ابیطالب بوده است .پدرش وی
را در خردسالی همراه با عموزادهاش به صعده برد .او در آنجا
به آموزش پرداخته و بالنده شده است.
علّامه امینی یازده اثر از وی نام میبرد که بر چهار
اثر او تأکید داشته و آنها را از بهترین مؤلفات وی نام میبرد
که عبارت است از:
 کاشف الغمة عن حسن سیرة امام االمة کریمة الناصر فی الذّب عن سیرة االم الناصر السیوف المرهفات علی من ألحد فیالصفات -نهایة التنویه فی ازهاق التمویه فی الرد عَلی نشوان

 .1ما این بحثها را به تناسب پی خواهیم گرفت.
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سیدجمال ،با برخی از عالمان یمن ،مکاتبات و
نامهنگاریها و مشاعرههایی داشته است .نامبرده در سال 942
ه به دنیا آمد و در  288ه درگذشته است.
غدیریه:

این است مذهب ما که امام و پیشوا و رهبر پس از محمد
مصطفی ،حیدر قهرمان و دشمنشکن است یعنی :امیرالمؤمنین
علی که ازسوی خدای رحمن به آن مقام رسید و در حق او
آیههای مبارک نازل فرمود:
ول نللف هلرسقبلللملسق دننل ل

ب ل«لس.د »لب وّل ب لحجهو ل

میلکنللمبال ل(ل لأوسی لبهلفعای ل ل
ل
لولسیلبهلولهبلمقبالهولبکاّهقو ل ل

لسرور و پیامبر ما در روز غدیر لخمّ ،در حضور افراد بسیار
گفت :هرکس را من موال بودهام ،یعنی سزاوارتر از او ،این
علی موالی همه آنان است .در ادامة قصیده فضائل و مناقب
علی را برشمرده و به حوادث تلخ تاریخ بعد از رسول
پرداخته است.
هفتادوششم :حسن آل ابی عبدالکریم

شیخ حسن آل ابی عبدالکریم مخزومی یکی از شاعران قرن
هشتم است .چون تاریخ وفات او معلوم نیست ،برخی قصائد
او را به بعضی شاعران قرن نهم نیز نسبت دادهاند.
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علّامه امینی قصیده یکصدوهفتادوهفت بیتی از او
آورده که در بعضی بیتها از غدیرخمّ یادی کرده است:
ولب عةل«خوّ»لولسنبّیلخط بهقنل ل سَهن لفیل اببللس ش ک یلنابل

ول بیعت غدیر خمّ که سخنران لآن ،پیامبر بود.آن بیعت
و خطبه در دلهای مشرکان همچون نیزهها فرو رفت و احمد
 بر باالی بلندی ،درحالیکه دست مرتضی را در دست
داشت ،فرمود :ای جماعت حاضر ،بشنوید و به آنان که غایبند
برسانید .همه ،اعم از ذلیل و عزیز گوش دادند ،که فرمود:
هرکه را من موال بودهام آنک حیدر و علی ،موالی اوست .این
را از طرف پروردگار آسمان میگویم و علی امیرمؤمنان است
و هر کس جز او را امیرالمؤمنین بخواند ،نادرستکار و نادان
است .همگی آفرین گفتند؛ لیکن برخی خاطری مکدّر داشتند.

ل

قرن دهم
هفتادوهفتم :شیخ کفعمی

تقیالدین ابراهیم کفعمی ،یکی از اعیان و سرشناسان قرن نهم
که جامع علم و ادب و از طالیهداران حدیث و کاشفان
گنجهای پرسود و نادر است .مردم از تألیفات او ازجمله
مصباح و بلدامین بهرهها بردند.
علّامه امینی شجرهنامة او را در الغدیر بزرگ آورده
است .معجمنگاران در کتابهای خود او را مورد مدح و
ستایش قراردادهاند .علّامه امینی نام یازده نمونه تراجم را یاد
میکند که صفحاتشان به نام او مزین است.
تالیفات متعددی از او در دست است که تعداد آنها به
روایت صاحب اعیان الشیعه 31 ،عدد است .علّامه امینی 81
اثر از وی نام برده است .او در سال  104هجری دیده از
جهان فروبست .برخی ابیات غدیریه او به قرار ذیل است.
هن نققنلهن نققن.لس ققب للس.ققد ل ل ول ب للسحببرلول قب للسنق ورل ل
ل

ل
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ول ققب للسک ققنللسققد یللالسققه ل وللت ققن لنع ققةلربّلقفققبرل ل

لمبارک روزی است روز غدیر ،لروز کمال دین خدا و روز
اتمام نعمت پروردگار آمرزنده بر بندگان است.
روز رستگاری و روح پیروزی است و روز سازمان یافتن
همه امور است.
روز امامت و امیری مرتضی ،پدر حسن و حسین است.
روزی است که به تقدیر پروردگار دانای توانا خطاب از
جبرئیل آمد .روز سالم بر محمد مصطفی و عترت طاهر
ماههای چهارده شبه است .روز مطرحشدن والیت و وصایت
علی امیرالمومنین در غدیر...
در فرازی دیگر میسراید:
ولبعققد ل ققب لقققد لخققوّل ل ثنمیللش لمنهلفنتبالنا قی ل ل

لپس از آن روز غدیرخمّ است لهجده آن ماه بهدنبال نظم
من باش .در آن روز از پیامبر بیانی صریح درمورد امام
علی مرتضی آمد و اسالم در آن روز به کمال رسید...
هفتادوهشتم :عزّالدین عاملی

عزالدین شیخ حسینبن عبدالصمد عاملی جبلی ،پدر شیخ
بهایی و از خاندانی شریف و دارای مجد و عظمت موروث و
مکتسب است .نیای او حارث اعور همدانی ،همان که
امیرالمؤمنین به هنگام وفات ،به او بشارت داد.
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عالمه امینی از بیست نفر از مشایخ همعصر او نام
برده که بر انتساب او به نیاکان پاک تصریح کردهاند .همچنین
ضمن یاد از اساتید و شاگردان وی نام بیست و هفت اثر از
تألیفات او در کتاب الغدیر ذکر گردیده است.
او در سال  112ه متولد و در  123ه درگذشته است.
امینی در الغدیر ،غدیریّهای چهلوپنج بیتی از وی آورده
است.
لخنللس اطفیلوللبنللسنق د یل ل ولزوجللسب.بللولنجلللساه ق ل ل
ولمحبببلربّلح قدلمج قدل ل ل
ل
ولخ قق لنبققیلبشقق لنقق ل ل
ولنبرللساال لولکقنفیللسعاقن ل ل ل
ل
ولمقققبسی لألنقققن لبقققن

ّل

(حسن و ل
لس.ققققققققققققققققد »
لمن برادر محمد مصطفی و «پدر آن دو آقا

حسین) و همسر بتول و فرزند آن لپشتیبان را صدا میکنم که
محبوب پروردگار ستوده و با عظمت و برگزیده پیامبر،
بشارتدهنده و انذارکننده است .او را به گفتار صریح روز
غدیر که روشنایی تاریکیها و کفایتکننده کارهای بزرگ و
صاحب والیت انسانها است.

قرن یازدهم
هفتادونهم :ابن ابی شانین بحرانی

شیخ داودبن محمد حفصی بحرانی از نیکان قرن دهم هجرت
و از برگزیدگان عصر خویش بود که به وجود مفاخر آراسته
بود .اشعار او نیز مجموعههای ادبی را عطرآگین ساخته است.
غدیریه او:
لوس ّنللتیلنحبل(لس.د لب حاه ل تاقّن لجب قلللالمق یل بشّق ل ل
ل
بنابللاقیلولس قن.لو لخلیف ة ل ف ل لسکلوحیللملالل .قعخّل

لپیامبر پس از مراسم حج لاز مکه حرکت کرد ،اما در
دل رازی پنهان داشت .وقتی به (غدیر) رسید ،جبرئیل امین
با پیامی بشارتآمیز آمد و فرمود :ای رسول خدا! فرمان خدا
در نصب علی به عنوان والی و خلیفه نباید تأخیر داشته باشد.
پیامبر کاروان را در آن گرما ،نگاه داشت و بر بلندایی
ایستاد و بعد از حمد و ثنای الهی گفت :ازسوی خدا امری
رسیده که باید اجرا شود و من به نام خدا آن را میرسانم و

ل
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خدا یاری رسان حق است .اگر کوتاهی کنم رسالت خدا را
بر جای نیاوردهام .علی ،برادر و جانشین من در میان امت
است .او یاریکنندة دین من است .پیروی از او بر همه
واجب ،و نافرمانیاش گناهی نابخشودنی است .ای مردم
سخن مرا بشنوید و فرمانبردار او باشید تا پاداش یابید .آیا من
برای همة شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ گفتند بلی .فرمود:
آگاه باشید هرکه را من موال بودهام پس از من حیدر خلیفه و
جانشین است.
بحرانی در سال  1001ه درگذشته است.
هشتاد :زینالدین حمیدی

عبدالرحمن بن احمد حمیدی دارای دیوان شعری پر از بدایع
ادبی است .او قصیدههایی طوالنی در مدح پیامبر خدا

دارد .وی در برخی قصائدش به غدیر ،پرداخته است.
ولببنبللسعاب لصنبکلمق د ل ل فیللس د لکللمبطقل لبقنس دل ل ل
ل
لسدلملفقیللسحق وبلمجاّقیل ل ل لَزمققن للسکقق وبلوللسّ .ققن ل ل
ل
ولکفن لحد ثل«میلکنللمبال » ل ف ل ققنرل.لننه ققکلذللمققیلثن قن ل

ول داماد و پسرعموی تو(پیامبر) لهمان دروازة دانشها ،دلیر
مردی بود که با شمشیر ،هر باطلگرا را در میدان جنگ از
میان برداشت .شیر خدا در میدانهای کارزار ،غم و اندوه را
میزدود و حدیث «من کنت مواله »...در منقبت او کافی است
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و چه فخر و ثنای بزرگی است .او در سال  1004ه وفات
نمود.
هشتادویکم :بهاءالملة والدین

محمدبن حسین شیخ االسالم ،معروف به شیخ بهایی،
مشهورتر از آن است که بخواهیم در وصفش بنگاریم .آثار و
آوازهاش حتی در جهان خارج از اسالم نیز پیچیده است.
کتابی در بزرگان شیعه نیست که به بیان حاالت و آثار او
نپرداخته باشد .شیخ بهایی سی سال جهانگردی کرد و سپس
در اصفهان مقیم گشت و در جوار امام رضا ،هشتمین
پیشوای معصوم ،آرمیده است.
نسب او همانطور که در شرح حال پدر بزرگوارش ،شیخ
حسین آمد ،به حارث همدانی میرسد .شرح حال او را
بسیاری از دانشمندان و تراجمنویسان در کتابهاشان
آوردهاند .علّامه امینی نام 38نفر از آنان را یاد میکند.
همچنین از مشایخ و شاگردان او که تعدادشان به  100نفر
میرسد ،نام میبرد در ادامه  99عنوان از آثار شیخ بهایی را
معرفی مینماید:
علّامه امینی همچنین به تعدادی زیادی از شروح و
تعلیقات گروهی از دانشمندان معاصر او و پس از او اشاره
کرده است.
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تولد وی  144ه و در سال  1041ه درگذشته است.
شیخ بهایی در میدان هنر شعر و ادب هم یکّهتاز بوده و
اشعار او در دیوان و دیگر کتب پخش است .قصیده رائیّه او
به نام «وس اة الفوز و األمان» بسیار لطیف و پرمضمون است.
وی دربارة غدیر قصایدی دارد که برخی آنان را تخمیس
کردهاند.
علّامه امینی در کتاب الغدیر آن را ،که حدود چهل
بیت است ،آورده و ما چند بیت را یاد میکنیم:
لمققن للسب ّققةللصققلللالصققبل ل شققف اللألنققن لب ققب لمهققبلل ل
ف.ققیلحَبّققهللملثققوللس سققبلل ل ل
ل
وص قیّللسنبققیلولزوجللسب.ققبل ل
لمن لبهللسشق کل للنقیلخفقیل ل ل
ل
ولساااقولوللسفنقاللنقنلنفقیل ل
ل
لاققیللم ق

لولنعققوللسنا ق

ل
ولکققن لسِعح ققدلنعققوللسنا ق
ل

ل لمج

لقدل.میلسه بللسنقع ل ل

ل ل
ولولخن للم للغ داةل«لس.قد ل» ل

(میللملناّن.ل ل
بهلوللخ .نرل ل

پیشوای انسانیت و ریشهدارترین نسلها که در روز
هولناک محشر ،شفیع مردم است؛ جوانمردی که خدا و سپس
رسول ،او را دوست دارند .او وصی و جانشین پیامبر و
همسر زهرای بتول است .پیشوایی که در پرتو وجود او آثار
شرک از بین رفت و ظلم و نابکاری منتفی گردید و محمد
مصطفی ،آن را خالصه اهل تقوا و وفا ،او را برگزید و برادر
خویش خواند.
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علی امیر و امام و رهبر من است و چه پیشوا و رهبر
نیکی .او فردای قیامت مرا از شراره آتش دوزخ پناهدهنده
است .او برای احمد یار و یاوری نیک است .پیامبر اکرم

به فرمان خدا در روز «غدیر» او را برادر خویش اعالم کرد و
به نص و انتخاب پیامبر ،پیشوا و خلیفه شد.
هشتادودوم :حرفوشی عاملی

شیخ محمدبن احمد حریری حرفوشی ،شامی عاملی؛ از
نابغههای دانش و ادب و از استوانههای فضیلت است که
فضایل و ارزشها را یکی پس از دیگری کسب کرده است.
فضایل و ارزشها برای او مانند دانههای شانه و یا خطوط
دایره که به مرکز آن میپیوندند ،لحاظ گردیده است .علّامه
امینی 11 مورد از تألیفات او را نام برده است .بزرگانی
مانند سیدعلیخان او را ستوده و شیخ حرّ عاملی در وفاتش
او را رثا گفته است .وفات او به سال  1046بوده است.
غدیریه:
وللسققنلل«ب ققوّ»لکققولسققه ل لس .ققنرلمققیلف ققللأبننققهل ل
لگویا برای صاحب دیانت ،ل
سخن از مرتضی (علیبن

ابیطالب) به میان آوردم .آنگاه که گرد رنج بر سیمای زمانه
نشست تو چون باران رحمت الهی انسانها را پناه دادی.
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آنگاه که شعلههای نبرد باال گرفت؛ شمشیرت صفوف
دشمنان را درنوردید...
از سرزمین غدیرخم بازپرس که احمد فضایل و
برتریهای او را بر مردم بازگفت.
هشتادوسوم :ابن ابی الحسن عاملی

سید نورالدین علی (دوّم) موسوی عاملی جبعی از سرشناسان
امامیّه است و در طلیعة نوابع آنان که جامع دانش و ادب بوده
و از جگرگوشههای علم و فضیلت به حساب میآید.
نامبرده از شاگردان شهید ثانی است .اشعار و آثار منظومش
در میدان ادبیات اسالمی و امامیه میدرخشد .پراکندة آثار او
را سیّد امین در اعیانالشیعه گردآورده است.
علّامه امینی از هشت نفر که از وی روایت کردهاند،
یاد میکند .شرح حال او را صاحبان در رجال و تراجم
کتابهای خود آوردهاند .علّامه امینی از هفت نفر یاد کرده
است .او به نقل از حر عاملی مینویسد :او شاعری ادیب و
دانشمند بوده که آثارش عبارت است از:
 -1شرح ناتمام مختصرالنافع
 -8الفوائد المکیه
 -4شرح االثنی عشریة الصالتیه
 -3رسالة فی تفسیر آیة مودة ذیالقربی
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 -4رسالة غنیة المسافر عن المنادم و المسامر.
غدیریه:
ولن

ّللا هلفیل«لس.د »لبننّه ل لمن للسبر لبنس نطاللساندقللسفاقل ل ل

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

حق ،تصریح کرد ،علی رهبر و پیشوای مردم است .اما شما
(منحرفان از علی) به شیوه ظالمانه ،امامت و والیت را به
نااهالن واگذار کردید و آن را از کسی که شایستهترین بود
دور کردید چه دورکردنی ،و به آن کفایت نکردید و رسول
اهلل را با منع دخترش از میراث او مورد ستم و اذیت و
آزار قرار دادید و درباره آن حدیثهایی جاهالنه ساختید و
باز به آن بسنده نکردید بر داماد و پسرعموی رسول اهلل
عیبها تراشیدید و تهمتها زدید.
ابوالحسن موسوی در سال  1062ه درگذشته است.
هشتادوچهارم :شیخ حسین کرکی

شیخ حسینبن شهابالدین شامی ،عالمی از نیکان خطّة جبل
عامل و از دانشمندانی است که در بسیاری از علوم با دیگران
شریک بود .بهرة او در ادبیات نیز بسیار است .آنگاه که شعر
میسرود تو نمیدانی دُرّ و شاهوار میسفد یا زرناب به قالب
میریزد .علّامه امینی در  14مورد از آثار او نام میبرد که
شرح نهجالبالغه نیز از آن جمله است.
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ف نصللم لس قنمن یلبنق فهل ل سانهنلوللمالکللسن ن لسهلجنقد ل ل
وصیّلرسبلللملولرثللا قهل ل ل
ل
ولمیلکن لفیل«خوّ»لسهللسحلّلوللسعقد ل
سقدلضلّلمیل نسللسبصیلب قدّل ل ل
ل
ولذوللسع شل عبیلل ل کب لسهلنّقدل ل
ل
برکشید و به میان شرارههای
لامیرالمؤمنین علی شمشیر

آتش جنگ رفت ،در حالیکه فرشتگان سپاه او بودند .وصیّ و
جانشین رسول خدا و وارث علم و دانش او ،آن کسی
است که به حکم غدیر خمّ حلّ و عقد امور بر عهدهاش بود.
به یقین گمراه شدند آنان که وصیّ رسول خدا را با دیگری
مقایسه کردند؛ در حالیکه خدای صاحب عرش ابا دارد از
اینکه برای او مثل و مانندی وجود داشته باشد.
کرکی در سال  1096ه درگذشت.
هشتادوپنجم :قاصی شرف الدّین

حسنبن قاضی جمالالدین یمنی صنعانی ،یکی از سرشناسان
یمن و چشم و چراغ ادیبان و دانشمند ،نویسنده و شاعر در
آن سامان بودن است .دیوان وی «ثالثة الجواهر» نامیده
میشود .علّامه امینی نمونهای از اشعار ،ازجمله غدیریه
او را آورده است.
لوللمدحهلاللم.ح جن.لفیلمدحقهل ل لذلاللمبنس.قققةلولالللقققق لقل ل
وسلّن للح دلفیل«لس.د » لوال ة ل ل
لضحللمطب ةلبهنللاللنقنق ل ل
پ لسر عمو و داماد پیامبر ،چه ل
نیکو پسر عمویانی بودند ،با

رگ و پیای اصیل ،پدر امامان معصومی که به مقامی بلند و
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واال رسیدند .مدح و ثنای آنان زینتبخش اوراق گشت .او را
ستایش کن و نگران مباش که دچار مبالغه و اغراق نخواهی
شد .احمد مصطفی ،در روز غدیرخمّ ،او را به امامت و
جانشینی خود برگزید ،و از این پس والیت او طوق آذین
گردنها گردید.
همگان در روز غدیر به والیت حیدر شهادت دادند؛ آنگاه
که نور آن والیت همهجا را دربرگرفت.
هشتادوششم :ابوعلی أَنِسی

سید ابوعلی انسی ،یکی از اعیان یمن و مؤلفان فاضل آن
سامان است .شعری در عقاید دارد .متوکل از او حساب
میبرد .او در سال  1091ه وفات یافته است.
غدیریه او:
زلوللسن

لفیللسبصیّلخف ّن .ل میلرمیللسنابللص .هلولققنالل ل

ل
ولحد ثللس.قد ل کف قهلم ّقنل ل

لققنللف ققهلمح ققدلوللسقق.قنال ل

قل قق ل للس قق.نئیللسق شقق نتل ل ل
بهققنلکننققلللسا ققنسیلحبققنالل ل
ل
کشمکش مکنید و کار را به خدا -
لخدا فرمان داده نزاع و

سبحانه تعالی -و به بهترین خلق او ،سرور پیامبران و
پاک ترین آنان در کردار و گفتار بازگردانید .پس چرا در آن امر
بزرگ (خالفت) از روی مخالفت و گمراهی ،نزاع و کشمکش
کردید؟ درمورد بهترین خالیق ،شورا و حکمیّت کردید.
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کسانی ،کسان دیگر را حاکم ساختند حال آنکه کسی که با
خدا مخالفت کرد و حرام را برگردانید و حالل نمود نزد من
چه میشود؟
کسی که عقل و زبانش تیر ناصبیگری خورده ،پنداشت
که نص غدیر روشن نیست در حالیکه حدیث غدیر و آنچه
رسولاهلل محم د فرمود او را کفایت کند .جز اینکه شب آبستن
کینههای کهن قریش بود!
هشتادوهفتم :سید شهابالدین موسوی حویزی

سید شهابالدین ،از فرزندان امام موسی کاظم و از نوابغ
شاعران اهلبیت است که اشعارش دارای فخامت لفظ و
جزالت معنی است .ابن شدقم او را چنین ستوده است :سیدی
است با جاللت ،خوشاخالق ،نیکخوی ،بزرگوار ،با اصالت،
فصیح ،ادیب و شاعر و آنگاه شمهای از اشعار او را
برمیشمارد .بستانی نیز نامبرده را از اعیان قرن یازده برشمرده
است.
علّامه امینی در ردّ پندار برخی که او را غالی
پنداشتهاند ،گوید :این شاعر علوی اولین شاعر از موالی
اهلبیت  نیست که در حد اعتدال خارج نشده و در والی
آل اهلل و مدح خاندان نبوت بهدنبال شرع و عقل هستند و
هرگز گرد غلّو به پیشانیشان ننشسته است.
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وی به سال  1084ه دیده به جهان گشود ،و در سال
 1029نقاب بر خاک کشید.
غدیریه:
نبرلمب ی ل دللننرلدجیللسهد

ل ظاوللس السةلفیلضق ن لسق لجهل ل

لول[قد خوّ]لبعدلمنلسعبللبقهل ل رلاللسشکبکلولآضلمیلسجالجقله 1ل

ل
[خ لس قنل]لولضنقلفقیللمبلجقه ل ل
لمط تقققهلبنقققحنبةلسق ق ّ.هن ل ل
ل
درخشید که روشنگری آن ،تاریکی
ل در پرتو چراغ او نوری

برآمده از ستم گمراهی ،را در هم شکست .غدیرخمّ پس از
آنکه دست تطاول بادهای شک و تردید با آن بازی کرده بود
بعد از بههمآویختگی و تردید ،دوباره به اصل خود بازگشت...
و تو با ابری پرباران به مقالی که آن را بهترین سخن نامیدی و
موجهای بههم فشرده شک و تردیدها را شکستی...
هشتادوهشتم :سیّدعلیخان مشعشعی

او فرزند سید عبدالمطلب مشعشعی حویزی یکی از حاکمان
حویزه ،که نسبش به امام موسی کاظم میرسد .او آراسته
به زیور علم  ،دانش و ازجمله کسانی است که در شعر و ادب
گوی سبقت را از دیگران ربوده و با گوهرهای درخشان ادب
و آویزههای زیبا آراسته و البته از همه برتر ،انتساب او به
خاندان رسالت است .علّامه سیّد محسن امین برای او 44
 .1آض از ایض ،بازگشت ،رجوع ولجالجه ،جویدن کالم در دهان ،درهمآمیختگی
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اثر برشمرده است .او در سال  1093ه درگذشته و شهاب
حویزی برای او مرثیه سروده است .علّامه سیّد محسن
امین دربارة او ،ضمن بیان شرح حال او ،اشارتی به علم
و دانش پدرش داشته و  80اثر از آثار وی را برمیشمارد.

1

غدیریه:
لول لدللنهنلح درلمالل لخ

ل لس االص ّمل«فیللس.د »لولنندل ل

لمیلکنللمبال لف للمبال لمقیل ل ل
بعد لوللس البنسندلللألشقهندل ل

لاگر روزگار را خیری میبود ،لپس از محمد مصطفی آن
مرد تیمی بر منبر او باال نمیرفت و حیدر از آن کنار زده
نمیشد ،در حالیکه بهترین خلق (محمد )در روز غدیر
به صراحت گفت :هر که من موالیش بودهام ،پس از من این
(علی) موالی اوست و شما شاهدان این سخن را به گوش
همه غائبان صحنه برسانید...
و در منظومهای دیگر میسراید:
ولفیل ب ل«خوّ» للَبقن للسنبقیل ل مبلالتققققهلب ف ققققاللسنققققدل ل
فقققنوّسهولکقققن لسقققا ن.لسقققه ل ل
ل
وفند ققهلبققنسنفسلس ققلللسفققدل ل
ولننصق ل قب لفق للساقحنبل ل ل
ل
لنققهلف ق لرل.لکن ق بللسقطققن
لپیامبر در روز غدیرخمّ ل
والیت او را با صدای بلند،

آشکارا بیان کرد ،والیت همان علی را که نخستین اسالم
آورنده بود و اولین کسی که در آن شب به جاننثاری ،حاضر
 .1اعیانالشیعه.80-/4 ،

ل
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شد جانش را نثار کند و آن روزی که اصحاب در مقابل
دشمن ،مثل فوج پرندگان قطا ،فرار را بر قرار ترجیح دادند ،او
ایستاد و رسول اهلل را یاری کرد.
هشتادونهم :سید ضیاءالدین یمنی

سیّد ضیاءالدین جعفر حسنی یمنی ،از رؤسای یمن ،ادیب،
کاتب و شاعر بوده ،و حکمرانی بالد «عدین» را بر عهده
داشت .وی به سال  1012درگذشته است .از آثار نثر او
تقریظی است که بر کتاب «سمط اللئالی» نوشته است.
غدیریه:
ول بمن.لل قن للملسق للحقهقول ل بهلولرسبلللملفیللسقب لخنطب ل
بقلقهل اّققدللمللس الفققةللهاهققنل ل ل
ولزحهمللنهنللالبعدو للالجننب ل
فکن للم لس نمن یللایوللسبصیّ ل ل
ل
بققن

ّللملفققنألم لولجققب

ول روزی که خدای حق آل ل
محمد را بهپا داشت و

رسول اهلل برای آن حق ،سخنرانی کرد و بدانوسیله
خالفت بر گردن اهل آن ،همچون گردنبندی آویخته شد و
مردمان دور و بیگانه از آن کنار زده شدند .پس علی
امیرالمومنین به نص و فرمان صریح خدا ،وصیّ و جانشین
گردید .پس امامت بر او واجب شد.

ل
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نود :مالمحمدطاهر قمی

مالمحمدطاهر قمی فرزند محمدحسین شیرازی نجفی قمی،
یکی از یگانههای عصر خویش بود ،که در تمام دانشها،
سهمی داشته و از مشایخ اجازات بهشمار میآید که سلسله
پیوستهای است .افزون بر فقاهت جوشان ،در فلسفه صحیح
نیز مقامی بلند داشت و فضلی بسیار و دارای موعظههای رسا
و نصیحتهای عالی و سخنان حکمتآموز واال و شعر فراوان
بوده است.
علّامه امینی بیش از بیست اثر علمی برای او برشمرده
و او در قم امام جمعه و جماعت بوده و در سال  1012ه
در گذشته و در مقبره شیخان پشت قبر حضرت زکریای آدم،
مدفون است.
غدیریه فارسی:
نبیلچبلولردل«خوّ»لگشللب لس لمنبق ل ل خا فهلک دللایلرللبهلگف.قهلجبّقنرل ل
نهلندلب لس للولتقنجل«ولللمقیلولالل» ل ل
زله .شلبگ فلللزلبق ل لو لل ق لرل ل
وسل کلآنکهلبهلبخلبخلن بدلتهن .ش ل ل
بک دللزلپیلل لرلخب ش.یللنکقنرل ل
ل

ل
غدیریه عربی:

وال ةللس ت یلفیلخول قدلثب.قلل بن للف للخاقاللملوللس سقبل ل
ل ل للإلمنمةللهقدلسقولتنقلللحقدل ل
سب للس اب لمیللسهالتلوللس طل
ل

ل
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معنی غدیریه عربی:

والیت و امامت مرتضی علی به نص صریح سخنان پیامبر
اکرم افضلِ خلق خدا ،ثابت گردید .رسول اهلل نیز بر روی منبر
به آن در حضور همه اهل دین و دولت تصریح فرمود .پیشتر
در ماجرای «حدیث الدار» خالفت علی را بهطور جد ،بیان
کرده بود :امامت ،پیمانی است که به احدی جز کسی که
معصوم از خطا و لغزش باشد ،نمیرسد.
نودویکم :قاضی جمالالدین مکّی

قاضی جمالالدین محمدبن حسن ،از ادیبان خوشکالم و
زبان داران بافضیلت و زمینهای حاصلخیز سخن و صرّافان
شعر و قاضیان نیرومند بهحساب میآمده است .او جمال علوم
و معارف ،و دارای سایهای گسترده که ماه و خورشید فضل و
کمالش ،اطراف را روشن کرده و دانش سرشار و دریای موّاج
او به اکناف سرازیر شده است و آوازهاش در همهجا پیچیده و
همة اقبالش به پرواز درآمده است .آثار او بسیار قوی و
برگرفته از عنصر آگاهی است .توسن بالغت را از برج و
باروهای خود پایین آورده و بر مرکب کالم غلبه و چیرگی
یافته و افسارش را در دست گرفته است .او در ورود به
سرزمین یمن کامروا گشته و بر منصب قضا تکیه زد...
علّامه امینی بخشی از سرودههای او را در الغدیر
بزرگ آورده است.
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غدیریه:
ولسکللالرثلفیللسبال لبحقال ل فیلر نبللسبر لس قب للس.نقندل ل
س لقنلللسنبقیلفقیل[مقن لخقو]ل ل لنلققللمققبسیلسا ققنمیللس نقققند ل
لف.هند لبقنسطبعل قب لففقنزول ل ل
ولت ند للس.بّیلفقیللالن.ققن لد 1ل
ل
ثققول ققنللللسنبققیلوللاللا ققن.ل ل

لنللسهیلولمیل عند قهللقندِ ل ل

لمیراث برحق والیت از آن تو الست که بر گردن مردم تا
روز قیامت حق والیت داری؛ زیراکه پیامبر در غدیرخمّ
فرمود :ولیّ و سرپرست هر مؤمن قرار گرفتی قومی با اطاعت
تو هدایت یافتند و رستگار شدند؛ امّا کودن و عنود ،چون و
چرا کرد و خرده گرفت .پس پیامبر گفت :خدایا علی را
دوست بدار و با هرکه با وی دشمنی ورزد دشمن باش.
نودودوم :ابومحمدابن شیخ صنعان

ابومحمد ابن شیخ صنعان که نهجالبالغهای به خط سید
شریف در کتابخانه مدرسه عالی سپهساالر تهران (شهید
مطهری) با شماره  4024کتابت سال  1098ه تقریظ وی از
ایشان موجود است .به مطلبی که بیانگر تاریخ حیات او باشد
وقوف نیافتیم؛ جز همین شعر که بهعنوان تقریظ در آن کتاب
آمده است و نشانه توانمندی او در شعر نکویی سخن و
برندهبودن او در مسابقه ادبی است؛ همچنانکه آیتی است در
والی خالص برای امیرالمؤمنین.
 1لسالفةللسعا ،لولذرلسابکلس .بلچن یلآمد :لولت ند لبک ههللس  .ند

ل
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چند بیت از آن منظومه را میآوریم:
نهجللسبالققةلروضقةلم طقبرکل ل بنسنبرلمیلسبحنتلوجهللسبنر

ل

لولحک ةل دس ّهلجا قللبهقنل ل ل
ل
مققق ق آکلذلتللملساناقققققنر ل
صنبلس سبللولکقن للوللمقنمیل ل ل
ل
لندللاللسهلکاقنبر للس .قنرل ل
ولبققهلل ققن للملد ققیلنب ّققهل ل ل
ل
وللت قوّلنع .ققهللاققیللالخ ققنر ل
لنهجالبالغه بوستانی است با ل
گلهای تروتازه و شاداب با

بارش نور از سبحات وجه باریتعالی یا حکمتهای قدسی
است که آینه ذات خدا را برای بینندگان جلوه داده است.
داماد و پسرعموی رسول که همانند پسرعم
برگزیدهاش پیامبر خدا ،نخستین ایمان آوررنده و اولین
پرستنده خدا بوده است .خدای باریتعالی بهوسیله او دین
پیامبرش را برپا داشت و نعمت خود را بر نیکان ،تمام
گردانید.

قرن دوازدهم
نودوسوم :شیخ حر عاملی

محمدبن حسن حرّ عاملی از نسل شهید روز طفّ و عاشورای
حسینی حرّبن یزید ریاحی است .در این خاندان مجد و
شرف و حریّت؛ بزرگان دینی و استوانههای مذهبی و صرافان
سخن و اندیشهوران و نابغههای کتابت و بیان و فقیهان و
محدثّان ،فراوانند .مشهورترین آنها در این مجموعه
فضیلتها ،شیخ ما حرّ عاملی صاحب وسائلالشیعه است که
مدار فقاهت و مبنای شریعت و محور احادیث اهلبیت است.
شیخ در  1048ه دیده به جهان گشود و به سال  1103ه
درگذشته است .علّامه امینی بیست و پنج اثر علمی برای
او یاد میکند و نمونهای از اشعار وی را میآورد .تنها قصیدة
غدیریه او که علّامه امینی ،شمّهای از آن آورده است ،دارای
 344بیت است.
ولأتللمنهلفیللایلناقبصل ل سول حولحبل لربعهنللالحاقن ل ل
ل

ل
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نللف هلف هله للوس یّ،لوص یّ ل ولرثققیلهکقق للرو للسعا ققن ل ل
لثول ب ل[لس.د ]لهللکقن للسّقنل ل لسکلدو للألنن لذلکللسقبال ل ل

لاز او درباره علی نصوصی لآمده که از شمار بیرونند.
در حق او فرمود :این ولیّ ،وصیّ و جانشین و وارث من
است عالمان چنین روایت کردهاند .شما پنداشتهاید که هیچ
پیامبری برای خویشاوندان نزدیکش ارث باقی نمیگذارد؟!
علی موالی هرکس است که پیامبر موالی او بوده ،مراء و
هوس را رها کنید و به نصّ ،چنان تعیینی صورت گرفته است
و سپس دعایی مستجاب نمود ،که خبرهای آن متواتر است.
وانگهی والی روز غدیر آیا جز برای او (علی)ـ و نه برای
دیگرانـ بوده است؟
نودوچهارم :شیخ احمد بالدی

احمدبن حاجی بالدی ،عالمی فاضل و ادیبی از شاعران و
مادحان و ستایشگران اهلبیت است .مرثیههای فراوان دربارة
آنان دارد .او تنها در رثای سبط شهید امام حسین هزار
بیت قصیده دارد که در دو مجلد فراهم آمده است .او در
اوائل قرن دوازده ه درگذشته است.
غدیریه:
لولنَنَلللهبدل.لبنسح یلسافللولسقیل ل تعبققعلبققن

ّلنب ّهققنلولنقق

هنل ل

لقققنلسا جقققنللالمّقققةلماعبنقققة ل لسول کفهنلمنلکن ل قب لققد هنل ل
بنسللسعانبةلمقیَلبََ.قللولتنکّبقلل ل ل
ل
لیلد نهنلولتننرلل لسفجبرهن ل
ل

ل

 غدیریهسرایان 

14

(بنیامیه) پیمانهای حمایتی را که در گذشته بسته شده
بود ،فراموش کردند و هرگز به نص و سخن صریح پیامبر و
نذیر امت ،اعتنا نکردند .چه نامردمانی از امت نفرین شده که
ماجرای غدیر بر ایشان کفایت نکرد ،و چه بد گروهی بودند
که تجاوزگری و ستمکاری کردند و از دین اسالم برگشته و
به فسق و فجور پیشین خود برگشتند.
نودوپنجم :شمس األدب یمنی

احمدبن احمد حسنی أنسی یکی از اعیان یمن و ادیبان فاضل
آن سرزمین ،که از طرف حاکم ،مبغوض شده و به سرزمین
حبشه تبعید گردید .او به سال  1111ه در حبشه درگذشته
است.
غدیریه:
لایلذلکللس.د لقد لدمعقیل ل ج

لمیللجاهقو لبحق ل.للذ ّقنل ل

لقد لطنبلسیلذکق ل لشقب نل ل للسیلمیلذک ل ق و للساقد ّنل ل
لقد ل دل یللس .قنرلفل قله ل ل
وال .قققهلوللسبنقققهنللا ق قن.
لبر آن غدیر ،غدیری که اشک ل
من برای آن جاری است ،و

چون دریای پرموج و تالطم میخروشد؛ یاد غدیر برای من
شوقانگیز است ،و مرا به یاد کسی میاندازد که تشنه را
سیراب میکند .غدیری که پیامبر برگزیده خدا در آن ،جامه

ل
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والیت را بر اندام علی پوشاند و در میان مردم سخنرانی
کرد و از وصیّ و جانشینش نام برد و او را امام امت نامید.
نودوششم :سیدعلیخان مدنی

صدرالدین سیّدعلیخان مدنی شیرازی ،از نسل زید شهید
فرزند امام زینالعابدین و از خاندانی بزرگوار است که
خیمههای آن با ستون های علم ،شرف و سیادت برافراشته و
همچون درختی است که ریشهاش در اعماق زمین ثابت و
شاخههای پرثمر آن به ژرفای آسمانها قد برکشیده است ،و
هر زمان میوهای دلخواه دهد .خاندان زید در حجاز و ایران
تا به امروز خاندانی مفید و ثمربخش بودهاند.
شاعر ما از ذخایر روزگار و نیکان عالم و از نوابغ و مردان
نیرومند جهان بهحساب میآید .ملّت مسلمان ،بهخصوص
شیعه ،میتواند به او و امثال او افتخار کند .شرح حال او را
بسیاری از تراجمنگاران آوردهاند .علّامه امینی به پانزده
مورد اشاره دارد .علّامه امینی نوزده اثر از آثار علمی او
نام برده و مینویسد :سید به سال  1048ه در مدینه دیده به
جهان گشود و در سال  1180ه رخت از جهان فروبست .و
مدت چهلوهشت سال در هند اقامت داشت .عالمه امینی در
الغدیر بزرگ پارهای از اشعار او را آورده است.
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غدیریه:
ولقد لخقولولهقبلللا هقنل ل مققیل ققنللف ققهلوال ققةللألم ق ل
وللذکقق لمبنهاققةللسنبققیلبققهل ل ل
ل
ولبهوجقققهلوللبن قققهلسانفققق ل ل
ل
ولأ قق ألوللنفنققننلوللنفنققکول ل لفکفیلبهنلف ل.لمد للسقده ل ل

ول غدیرخمّ بزرگترین مفاخر اول است که در والیت امر به
او رسید .یاد کن مباهله پیامبر و به همراه او ،همسر و دو
فرزندش را با چند مسیحی.
و آیة «انفسنا و انفسکم» را بخوان ،که در طول روزگار
همین فخر بس است.
و در قصیدهای بائیّه:
ولهللسنبلکلبعدل(ققد خوّل ل نا بلفیللس الفةللولناقنبل ل
لسولبجعاقکلمقبالهولفق سّلل ل ل
ل
لایلرقولهننکلسکللس قنبل

ول آیا پس از ماجرای غدیرخمّ لبهرهای برای کسی جز تو
در خالفت هست؟! آیا تو را موال و رهبر آنان قرار نداد؟
گرچه برخالف میل باطنیشان،گردنهاشان به زیر بار رفت.
هیچ هاشمی ،هرچند دارای حسب و نسب ،در آن طمع
نورزید .پس تیم یا عدّی ،که بود و نبودشان برابر است،
کیستند؟ پس اگر آنها حق تو را از روی شقاوت انکار
کردند ،بر اشقیا عذابی فراهم است و چقدر افکار سفیهانه که
در برابر تو اظهار کردند لیکن تو مانند ماه شب چهارده بودی
که سگان بر او عوعو کنند.

ل
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نودوهفتم :شیخ عبدالرضا مقری کاظمی

عبدالرضابن احمد از یگانههای دوران و علما و افاضل قرن
دوازده هجری است ،که دو فضیلت علم و ادب را درهم
آمیخته است .دیوان او که به حروف تهجی ترتیب یافته ،در
ستایش ائمه است .ما بر تعداد بالغ بر سه هزار و پانصد
بیت وقوف یافتهایم .او در حدود سال  1180ه فوت کرده
است .عالمه امینی شش غدیریه از او آورده است.
غدیریه:
-1ل نضنلبللوص ّةل« ب لخقوّل» ل بعایّلوصیّلولهقولشقهدل  :ل
ل
کردند و حق علی را که همگان
لوصیّت روز غدیر را ضایع

شاهد بودند ،از بین بردند .آن والیت از زبان روحاالمین و از
سوی خداوند تعالی ،که همه نعمتها از اوست ،خطاب شد
که والیت علی را برسان وگرنه رسالت را به پایان نرساندهای
و خدا جلوی دشمنانت را میگیرد.
بعد از آنکه آفرین گفتند و اعتراف کردند ،نص «الیوم
اکملت لکم» آمد و تهنیت سزاواری بود .با این وجود گفتند
احمد وصیتی نکرده چه دروغ و افترای بزرگی.
ازسویی خود روایت کنند که هرکس بمیرد و وصیّت نکند
مرگ او مرگ جاهلی خواهد بود .بیچارهها به پیامبر نسبت
جهلدادند و چیزی ادعا کردند که او نگفته بود و بهتان زدند.
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امّا یهود اگر با ما احتجاج ( تاریخی) کنند چه پاسخی داریم.
آیا حیا نمیکنید؟
-2لآخن لطهل ب ل«خوّ»لول د ل لُنهللف قه،لف قهلآ ولجهقنر :ل ل
لمحمد مصطفی طه ،در روز ل
غدیرخمّ که در آن روز در

حق او ،آیاتی آشکار نازل گشت ،او (علی) را برادر خود
خواند.
-3لولب وّلبب علللذلس سللسّقنل ل لنللدو للسبر لسهنلمیلمحقاّ ل ل

لدر غدیرخمّ با تو (علی) بیعت لشد ،نه با دیگری؛ که کسی
جز تو صاحب حق نبود و نص آیة اکمال دین نازل شد.
-4لولب ب ل«خوّ»لخبَّ للسّ .نبللی ل تعم لفقیللسب عقةللألشقهند ل ل

ول در روز غدیرخمّ خدای عالم لالغیب از امارت و امامت او
خبر داد و هنگام بیعت ،گواهان حاضر بودند که فرمود :هرکه
را من موالی او بودهام ،حیدر برای او موال است و هرکس در
حق وصی نیرنگ بهکار برد خود را فریفته است.
-5لولکفیللا ّنل(فیللس.د لف ق اةل ل

ققنتیللس هققنلق ق ل .بصققل

لفضیلت روز غدیرخمّ علی لرا بس است؛ هر چند که
دیگری خواست به آن برسد.
وحی آمد ای رسول برسان آنچه را که در حق حیدر آمده.
آنگاه در میان اصحاب ایستاد .در حالی که دست چپ علی
حیدر ،در دست راست پیامبر بود و با صدای بلند و رسا اعالم

ل
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کرد هرکه را من موال بودهام حیدر برای او موال و امام است.
مبادا عوض کنید و دگرگونی ایجاد نمایید.
 -6لح درللسک لرللزکیلننلقلل ل میلبنقیلآد للولحقنفلمشقیل ل
لسول د لساّقنتل بمقن.ل قللبقلل ل للَبققدلملولبققنس.قب لنشققن :ل ل
لحیدر کرار پاکترین بنیآدم ل
است که در روی زمین گام

نهادهاند .هرگز به بت الت نزدیک هم نشد؛ بلکه خدا را
پرستید و باتقوا ،نشو و نما یافت.
نودوهشت :علمالهدی محمد

محمدبن موال محمد محسن کاشانی از خاندان با علم و
فضیلت است که فضایل موروث و مکتسب را در خود جمع
کرده و پا در جای پای پدر که خود فقیه و دانش مردی
سترگ بود ،گذاشت و خلف صاح او شد.
علّامه امینی در الغدیر بزرگ ده اثر از او یاد کرده
است .تاریخ والدت و وفات او مشخص نیست.
قصیدة او بیش از  141بیت است؛ از آن جمله ابیات ذیل
است:
لسهققیلبحقاّللس ّسققبلللالمق ی ل جن وللال ند للایللسعقنس یل ل
لبحقاللسبصققیللخ ققهللسنق ل ل ب لجققدلسققنیّلوللققهللاققیّل ل
لوصیّللس سقبل لبقنم لحکق ول ل ل
لتیلمیلسقدنکلباطقفلل ق ول ل
ل
وسققیّللالنققن لبققن
ل

ّللس.ققد ل ل لمل ق للسک ق ل لولنعققوللالم ق  :ل
ل
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الهی به حق محمد امین رسول گرامی که توش و توان
بزرگ او بر عالمیان ،ثابت است .الهی به حق وصیّ و برادر
جوانمردش ،باشکوهِ درخشان و عزت بلند و واال.
همان که وصیت او به لطف همگانی با فرمان قاطع از
ناحیه تو آمد.
و به نص غدیر ،امام و پیشوا گردید و چه امیر بزرگواری.
نودونهم :شیخ علی عاملی

او از رجال جبل عامل و ساکن در عراق بوده وبه علم و ادب
و فضل موصوف است .او در مدح امیرالمؤمنین

قصیدههای طوالنی دارد ،ازجمله قصیدهای که برخی ابیات آن
به قرار زیر است:
ول نللفیل ب ل«خوّ»لح یل نللسه ل جب للباّ لمقنال.لق لم دود ل
ل
میلکنللمبال لحقنلفنسبصیلسقهل ل ملبسیللایلشنهدلمنهولولمشهبد

ول روز غدیرخمّ هنگامی که ل جبرئیل به محمد گفت
برسان...
سخنی ،که جای هیچ ردشدنی نیست .هرکه را من موال
بودهام درحقیقت ،او وصیّ و موال است .این را حاضرین به
غایبین برسانند.

ل
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یکصد :مال مسیحای فسوی

مالمحمد مسیح مشهور به مسیحا اهل فسای فارس است که
در آثار فارسی تخلص به معنی و در عربی تخلص به مسیح
میکرد .او دانشمندی بود که بر علوم مختلف ،فلسفه،
حکمت ،ادب ،شعر ،خطابه و نویسندگی احاطه داشته که او را
ستودهاند.
نامبرده در سال  1049ه متولد شده و  1189ه وفات یافته
است .برخی ابیات قصیدة شیوای او به قرار ذیل است.
میلکن لن

ّلرسبلللملل ّنقهل ل الم ک للسش علتبا .ن.لبقناللال ل ل

لآنکه نص رسولاهلل او را لبه عنوان امیر و پیشوای
شریعت تعیین کرد و آشکارا بیان فرمود :برسان وگرنه بدان
که حق رسالت را ادا نکردهای...
این قصیده بالغ بر  41بیت است ،و از قصاید زیبای
غدیریهها به شمار است.
یکصدویکم :ابن بشاره غروی

ابوالرضا شیخ محمدعلی یگانهای بوده در فنون شعر و ادب و
نابغهای در میدان فضایل .ابیاتی از غدیریه او به شرح ذیل
است.
غدیریه:
لب.د خوّلسابال قةلحنزهقنل ل حقنلولس سلب کقیللنکنرهقنل ل
ل

ل
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نهجللسبالقهلمیلجقبله لسفاقهل ل ف هللسعاب لتبن ّقلللسق لرهنل

ل

لمن ثناگوی حیدر هستم ،آن ل
پارسائی که فخر ماسوی ،و

درهمکوبنده دژهای کفر است.
داماد پیامبر ،پدر امامان و بهترینشان که خالفت با او
ارزش یافت .در غدیرخمّ والیت را صاحب شد و برای او
حقی بود ،انکارناشدنی.
نهجالبالغه گوهرههای لفظ اوست که در آن اسرار دانشها
بیان شده است .ابن بشاره در سال  1142ه وفات یافته است.
یکصدودوم :شیخ ابراهیم بالدی

ابوالریاض ابراهیم فرزند علی بحرانی .یکی از سرشناسان و
علمای بحرین است به شعر موصوف است .در قصیدهای
بیست و اند بیتی سروده است:
وللشقققهدللنّقققهلوسّقققیللا ققن .ل وسق قیّللملساقققد یلله .نمقققن ل
ولص ّ للس ا فهل قب ل«خقوّل» ل ل
ل
بققنم لمللهققد.لوللس.هلمققن  :ل

ول گواهی میدهم که پیامبر خدا لعلی را با اهتمام تمام،
ولی و پیشوا قرار داد و روز غدیرخمّ به امر و فرمان الهی
تعهّد و التزام گرفت و او را به روز غدیرخمّ ،جانشین خود
اعالم کرد.
و به وحی الهی او را با لقب امیرالمومنین ملقب ساخت...
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یکصدوسوم :شیخ ابومحمد شویکی

ابومحمد عبداهلل خطی از شاگردان شیخ ابراهیم بالدی است
که در هنر ،ادبیات ،شعر ،سرایش فراوان و تفنّن در آن،
بهرهای فراوان داشت ،هرچند که شعر او در حدّ متوسط
است .نامبرده کتابی در احوال امام معصوم دارد و دیوان
اشعارش به نام «جواهر نظام» و دیوانی دیگر ،در رثای سادات
که از همان دیوان استخراج شده است .او نیز چندین قصیده
غدیریه دارد.
-1لح درللسک ل لمقدل للسبر
ل
ثنبققلللسققن

ل شنمخللسقدرللایّلذ للس عنسی ل

ّلمِققیللملولمِققی ل للح دللس .نرلمح بدللسفعقنلل ل

ملَیلسهللس .نرلوللخیلفیللسبرد
ل
حجقققةللملبقققن

ل مل ق ن.لللدلئقهللهقلللس قاللل ل

ّلثنبقققلل ل

لب ل«خوّ»لفهبلمیلولال لولل ل

لحیدر کرار ،پیشرو همه ،دارایل قدر و منزلتی واال ،علی
مرتضی صاحب رتبة باال ،همان کسی که از ناحیة خدا و
رسول مختار او که ستوده کردار است .نصّ در حق او ثابت
است .حضرت محمد در میان آن همه اصحاب ،تنها او را
برادر خویش خواند و بینی بدخواهان را بر خاک مالید و او
در (غدیرخمّ) به نصّ گفتار رسولاهلل و به وحی الهی ،حجت
خدا گردید .پس دوستدار او را دوست باش.
-2ل« ب للس.د »لبهلک نلللسقد یل ل ولم.ولنع ةلخنسقیلولمع نی
ل

ل

ل
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روز غدیر روز کمال دین و تمامیّت نعمت خالق و مددکار
من است .خدا را چه روز بزرگی! عید بودن آن در دین محمد
امین ،نیک ثابت است .روزی که خدا اسالم را بعنوان آیین
برای مردم پسندید و آن را تأیید و تثبیت فرمود.
-3لفبلخن لمیللم للالسهلولخاّه ل بفنط ققةلل للسهققدلکللسف ل ققدل ل
لوصق ّ لمققیللمق لخنسقققهلسققه ل ل
لمنمن.ل«ب وّ»لم ق نللنفلحنسد

ل

لپس به فرمان خدا او را برادر ل
خویش خواند و فاطمه مادر

هادیان راهنما را به وی مخصوص ساخت و در (غدیرخمّ)
به امر خدا بهرغم حضور حاسدان و بدخواهان ،او را امام و
جانشین خود گردانید و با سخن صریح امامت و خالفت او و
فرزندانش را بیان کرد .چه نیک فرزندانی برای پدرشان بودند.
-4لولرت ن للالمن لفیل ب ل«خو» ل فهققبلسا اققول ققنطاللوصققنسه ل

ول در روز غدیر اعالم خشنودی لفرمود که او (علی) امام و
جانشین است و او ریشه دشمن را میکند.
این شاعر غدیریههایی دیگر دارد که به نمونههای مزبور،
اکتفا شد.
یکصدوچهارم :سیّدحسین رضوی

امیر رشیدالدین سید حسین رضوی هندی نجفی ،یگانه دوران
که دانش خود را با ادب باال ،همراه کرده و نابغهای است که
اصالت نسب را با فضایل مکتسب آراست .پدرش او را به
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نجف آورد و او در آن محیط مقدس و دانش ،بالید .او به سال
 1146ه در کربال وفات یافت.
غدیریهها و مدایح او:

سید رضوی در یک قصیدة  134بیتی گوید:
صنبللسنبیللم لس بمن یللببلسنبط ی ل

بنبللسعاقب للس ت قیللسشق ول ل

لولف هلجن لمیللس .قنرلمنقبقةل ل

«لمیلکنللمبال »لفهبللسحالفنل.او ل

ل
عموی پیامبر پدر دو سبط
ل امیرالمؤمنان داماد و پسر

(حسن و حسین) دروازة دانشها همان علی مرتضای گزیده
خصال ،که منقب بزرگ «من کنت مواله» ازسوی رسول مختار
درباره ی او است .پس به دامن وی چنگ بزن که او بر حق
است.
علّامه امینی نمونه اشعار او را در مدح علی آورده
است و در تاریخ حیات او به اعیان الشیعه ارجاع داده است.

1

یکصدوپنجم :سید بدرالدین محمدبن حسین

از نیکان کشور یمن و عالمان برجسته آن سرزمین است که در
دانشهای کالم ،پزشکی ،ادبیات و شعر دستی بلند دارد و
دارای تألیفاتی است.
او در سال  1068ه به دنیا آمده است .علّامه امینی

تاریخ وفات او را درج نکرده است.
 .1سید محسن امین ،اعیانالشیعه .49-86/36
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غدیریه:
ف ققهللالمققن للسبصققیلح ققدرک ل مبسیللسب ل نلولمیلسهللسشق فل ل
ف لهللخقب لولمقیلفقدل للاقیل ل ف ل لشققهلل لروّوللولل لح فققبل ل
ف لهللس

لفیل«لس.قد ل»لل ّنقهل ل ل
ولب بخللسقب لف هلوللل .فقبل :ل

ل
جانشین رسول ،حیدر و
لدر آن جا (نجف) امام و

موالی مردم و کسی که دارای شرف و عزّت است آرمیده .در
آنجا برادر اوست ،آن کسی که با خوابیدن در رختخواب وی
جاننثاری کرد.هر چند بدخواهان آن روایت را تحریف
کردهاند .در آنجا کسی است که پیامبر در روز غدیر او را
بهعنوان خلیفه و جانشین تعیین فرمود و آن قوم آفرین گفتند
و بدان اقرار کردند.

