المضامين الشعرية المتخذة من حديث
» من کنت مواله فھذا عل ٌی مواله«
فی غديريات القرن األول حتی الرابع من الھجرة
فاطمه ابوحمزه

١

الملخص:
يھدف البحث إلی شرح وتبيين قول »أال فمن کنت مواله فھذا عل ٌ
ی مواله ،اللّھ ّم وال من وااله و عاد
من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله« فی خطبة الغدير عن رسول  .صلی  .عليه وسلم،من
خالل تحليل مضامين النماذج الشعرية ولھذا قمنا بدراسة اشعار خمسة عشر شاعر من شعراء القرن
الرابع.
المواضيع التی اشار الشعراء ضمن شرح ھا إلی حديث »من کنت مواله فھذا عل ٌی مواله« ھی
عبارة عن:
.١الشعراء إعترفوا بوالية االمام علی عليه السالم وقاموا بذکر فضائله ومناقبه فی اشعارھم
 .٢إتمام اإلسالم بوالية حضرت اإلمام علی عليه السالم
 .٣وصف وقائع غدير الخم
 .٤ذکر مضامين خطبة الغدير فی الغديريات
 .٥التأکيد واالصرار علی والية امير المومنين عليه السالم وعناد األعداء فی عدم قبولھا
 .٦احتجاج النبی صلی  .عليه وآله وسلم فی تقديم الوالية واإلمامة لعلی بن أبيطالب عليه السالم
 .٧شرح واقعة الغدير و الخطاب مع أعداء حضرت اميرالمومنين عليه السالم

المفردات المفتاحية:
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 .١الدکتوراة اللغة و األدب الفارسی من جامعة طھران،
١
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المقدمة:
ھذا البحث يھدف إلی دراسة تأثر الشعراءمن قول الرسول صلی  .عليه وآله وسلم»أال فمن کنت
مواله فھذا عل ٌ
ی مواله ،اللّھ ّم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله« فی
خطبة الغدير لھذا قمنا بدراسة اشعار شعراء القرن الرابع .إظطرت الباحثة للمراجعئ إلی اآلشعار المذکورة
فی کتاب الغدير للعالمة امينی) قدس  .سرّ ه( ،بسبب عدم توفير دواوين شعر شعراء العرب الشيعة فی
ايران .نقوم بذکر الشعراء الذين قمنا بدراسة اشعارھم فی ما يلی  :السيّد الحميري ،الوامق النصراني ،ابن
الرومي ،الحماني األفوه ،المفجَّ ع  ،أبو القاسم الزاھي  ،القاضي التنوخي  ،أبو فراس الحمداني  ،الناشئ
السروي ،أبو محمد العوني ،ابن حماد العبدي ،أبو الفرج الرازي،
الصغير ،الصاحب بن عبّاد ،أبو العالء
َ
جعفر بن حسين.
الشاعر الذی تأثر کثيربالنسبة لآلخرين من الشعراء بـھذا القول»أال فمن کنت مواله فھذا عل ٌ
ی مواله،
اللّھ ّم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله« لرسول  .فی خطبة الغدير ھو
السيد الحميری الذی يقوم من خالل شعره بإثبات اإلمامة و ،والوالية للرسول صلی  .عليه وآله وسلم.
المواضيع التی اشار الشعراء ضمن شرح ھا إلی حديث » من کنت مواله فھذا عل ٌ
ی مواله« ھی
عبارة عن:
 .١الشعراء إعترفوا بوالية حضرت امام علی عليه السالم وقاموا بذکر فضائله ومناقبه فی اشعارھم
 .٢إتمام اإلسالم بوالية حضرت اإلمام علی عليه السالم
 .٣وصف وقائع غدير الخم
 .٤ذکر مضامين خطبة الغدير فی الغديريات
 .٥التأکيد واالصرار علی والية حضرت امير المومنين عليه السالم وعناد األعداء فی عدم قبولھا
 .٦احتجاج النبی صلی  .عليه وآله وسلم فی تقديم الوالية واإلمامة لعلی بن أبيطالب عليه السالم
 .٧شرح واقعة الغدير و الخطاب مع أعداء حضرت اميرالمومنين عليه السالم
فی ھذا المجال نقوم بذکر نموذج من ھذه االشعار حول العناوين المذکوره:

 .١الشعراء إعترفوا بوالية حضرت االمام علی )ع( وقاموا بذکر فضائله ومناقبه فی اشعارھم

٢

عدم القدرة علی وصف مناقب وفضايل اھل بيت الرسول صلی  .عليه وآله وسلم .بإن شعراء
الشيعة استطاعوا أن يصفوا جزء صغير من بحر فضائلھم فقط.
کما نری السيد حميری يقوم بذکر فضائل امير المومنين عليه السالم فی شعره حيثما يقول:
ان َجلِي
أَعلِمـــــــاني أيَّ برھـــ ٍ

فــتقوالن بتفضيــل علي؟

بعـــــد مـــــــا قام خطيبا ً مُعْ لِنا ً

باجتماع المحف ِل
يــــوم ُخ ٍّم
ِ

أَحــــــم ُد الخير و نادى جاھراً

بمقــــــا ٍل منه لم ي ْف َتــــع ِِل

قـــال إنَّ َّ
 .قد أخ َبـــــرني

ب ال ُم ْن َز ِل
في
معاريض الكتا ِ
ِ

إ َّنه أكـــــم َل ديـــــنا ً قيِّمــــا ً

بعلــــــيٍّ بعد أن لم َي ْكـــم ُِل

و ھـــو موالك ْم فويـــ ٌل للــذي

غير مـــواله الولي
يتولّى
َ

و ھو سيفي و لســاني و يدي

و نصيــــري أبداً لــــم َي َز ِل

و ھو صنوي و صفيِّي والذي

العمل
ُح ُّب ُه في الحشر خيــ ُر
ِ

نوره نوري و نوري نوره

ص ِل
و ھــو بي م ّتصِ ٌل لم ُي ْف َ

و ھــو فيـــكم من مـقامي َب َد ٌل

َو ْي ُل من َب َّد َل عــھ َد البد ِل

قــــولُ ُه قولي ف َمــــنْ يأمرهُ

فل ُيــــطعْ ُه فيــــ ِه و لَيمــــتث ِل

إ َّنما مـــــوال ُك ُم بعـــــدي إذا

حــــان موتي و دنا مُرتحلي

ابـــن عمّي و وصيِّي و أخي

األو ِل
و مُجيبي في الـرعيل َّ

و ھـــو بابٌ لعلومي فســـقوا

الحنظل
ما َء صبـــر بنقيــع
ِ

ّ
وجھ ِه و ائتمروا
قطبــوا في
ِ

بينـــھم في ِه بأمـ ٍر مُعْ ضِ ل

)الغدير ،المجلد الثانی ،السيد الحميري (٣٢٦-٣٢٥،
و من غديريّات السيِّد الحميري:
إ ّني أُحـــــبُّ حيـــــدراً مُناصِ حا ً

لمن قفــــــا مُوا ِثـــــبا ً لمن َن َك ْل

أُحــــــبُّ مــــن آمن َّ
با yو لـم

عين في األَ َز ْل
يُشركْ به َطرفة
ٍ

نفس الرسول المصطفى
و من غدا َ

صلّى علـــــي ِه َّ
 ُ.عنـد ال ُم ْب َتھ ْل
٣

ثاني النبيِّ في يوم الكِســــاء
و
َ

إذ طـــــھ َّر َّ
من اشـــتم ْل
 ُ.به ِ

و قـــال خلّ ْفــــ ُ
ت لكـ ْم كتــــا َب ُه

و عتــــرتي و ك ُّل ھذين َثـــ َق ْل

فليت شعري كيـف ُتخلفونني

ُ
أردت المرتحلْ؟
في ذا و ذا إذا

و جـــــاء مـــن م ّك َة و الحجي ُج ْقد

صــــاح َب ُه من ك ِّل َس ْھ ٍل و َج َب ْل

حتـــــى إذا صـــــار ب ُخــــ ٍّم جا َءهُ

التبليغ فيھم فنز ْل
جبــــــري ُل بــ
ِ

ح فاستوى على
و ُق َّم ذاك الدو ُ

َرحْ ٍل و نادى بعليٍّ فارتح ْل

و قال ھذا فيكـــــ ُم خليفـــــتي

و من عليه في األمــور الم ّتك ْل

نحن كھـــــاتين و أومأ بـاصــــ َب ٍع
ّ
بالطھر عن ُه َبد ًَال
ال تبـــــتغوا

من ك ِّفه عن إصــ َب ٍع لم تنفصِ ْل
فليس فيكم لعــــليٍّ مِن َبـــد ْل

لــكـ ِّفـ ِه

يرف ُعـــھا منه إلى أعلى َم َح ْل

فقـــال بايعوا له و سلّموا ال

أمر إليه و اسلمـوا من الزل ْل
َ -

أ لســــت مــوالكم فذا مولىً لكم

و َّ
 ُ.شاھـ ٌد بذا َّ
عز و ج ْل

وال مـــن يــوالي حيدراً
يا ربِّ ِ

ُ
واخذ ْل من َخ َذ ْل
وعا ِد من عاداهُ

يـــا شـــــاھدي بلّــــ ُ
غت ما أنزل ُه

إليَّ جبــــري ُل و عن ُه لــــم أَ ُح ْل

فبـــــا َيعُوا و ھ َّنـــــئوا و َب ْخ َبخوا

ي ل ُه على دَغ ْل
و الصد ُر مطو ٌّ

فقل لمن ينقِ ُم منه ما رأى؟

و قل لمن َيع ِد ُل عنه لِ ْم عدلْ؟

أدار
ثـــــ َّم
َ

كــ ّفـــ ُه

)الغدير ،المجلد الثانی ،السيد الحميري (٣٢٥،٢
الوامق النصرانی يقول فی ھذا المجال:
ألـــــيس بخ ٍّم قد أقام محـم ٌد

عليّا بإحضار المال في
المواسم
ِ

ُ
كنت مواله من ُك ُم
فقال لھم مـــن

اطم
فموالك ُم بعدي عليُّ بنُ فـــ ِ

ي ول ّيـــــ ِه
فقال إلھي كن ول ّ

و عا ِد أعاديه على رغم راغم

و يقول فيھا:

٤

اتر
لع ببـــ ٍ
أما َر َّد عمراً يوم َس ٍ

العنادم
كأنّ على جنبي ِه لط َخ
ِ

و عاد ابن معدي نحو أحم َد خاضعا ً

الغمائم
خطام
أثل في
كشار ِ
ب ٍ
ِ
ِ

و عاديــــ َ
 .القبائل كلّھا
ت في َّ ِ

الئم
تخش في الرحمن لوم َة
و لم
َ
ِ

ّ
و كنـــ َ
أحق الناس بعد محـم ٍد
ت

عالم
و ليس جھول القوم في حكم ِ

)الغدير ،المجلد الثالث ،الوامق النصراني( ١٥ ،
و إبن الرومی أيضا يتحدی عقل المتلقی بإستفھام خالل شعره حيثما يقول:
ك مستقي َم طري ِق ِه
قل لي أ أتر ُ

ً
جھال و أ ّتب ُع الطريقَ األعوجا

بر المُص ّفى جوھراً
و أراهُ كال ّت ِ

و أرى سواه لناقدي ِه مبھرجا

و َمحِلُّ ُه من ك ِّل فضـ ٍل بيّنٌ

الشمس أو بدر الدجى
عال مح ّل
ٍ
ِ

قال النبـيُّ له مقــ ًاال لم يكنْ

دير لسامعيه مُمجمجا
يوم الغـــ ِ

ُ
كنت موالهُ فذا مولىً له
مــن

خار متوّ جا
مثلي و أصب َح بال َف ِ

ً
جماعة
منع البتو َل
و كذاك ْإذ َ

زوجا
خطبوا و أكر َم ُه بھا إذ ّ

سار بجيشِ ِه
و له عجائبُ يو َم
َ

النھروان المخرجا
لقصر
يبغي
ِ
ِ

غروبھا
ُر ّدت علي ِه الشمسُ بعد
ِ

بيضــــا َء تلم ُع وقد ًة و تأ ُّججا

)الغدير ،المجلد الثالث ،ابن الرومي(٥٢،
و من غديريّات المفجع ،شاعر القرن الرابع :
ايھــا الالئمى لح ّبــى عليـــا

قم ذميما الى الجحـيم خزيا

أبخيـــر االنــام عرضت الزل

ت مذودا عن الھدى مزوّ يا

اشبه االنبيــــاء كــھال و زوال

و فطيما و راضعا و غذيّا

كــان فى علمــــه كآدم اذ ع ّل

م شــرح االسماء و المكنيا

و كنوح نجا من الھلك من س

ير فى الفلك اذ عال الجوديا

٥

و علـــى لمـــــا دعــــاه اخوه

سبق الحاضرين و البدويا

و لـــه من ابيه ذى االيد اسمـا

عيل شبه و ما كان عنى خفيا

انه عاون الخــليل على الكعب

ة اذ شــــاد ركنــــھا المـــبنيا

و لقد عاون الــــوصى حبيب ا

ّ yاذ يغسالن منھا الصفيا

رام حمل النبى كى يقلع االص

نام عن سطحھا المثول الجثيا

فحـــــناه ثقــــل النبـــــوة حتى

كــــادينآد تحــــــته مثـــنيــا

فارتقى منـــكب الـــنبى علــى

صنوه ما اجل ذاك رقيـا

فاماط االوثــان عن ظاھر الك

عبة ينفى االرجاس عنھا نفيا

ولو ان الوصى حاول مس الن

جــــم بالكـــف لم يـجده قصيا

أفھـل تعــــرفـــــون غير على

و ابنه استـــرحل النبى مطيا

ت خ ٍّم
لم يكن أمــــرُه بدوحـــا ِ

مشــ ً
كال عـــن سبيلـه ملـــويّا

إنّ عـــھ َد النــــب ّي في َث َقلَــــي ِه

ُ
كنت عن سواھا غنيّا
حُجّ ٌة

مقام
ص َ
َن َ
ب المرتضى لھ ْم في ٍ

لم يكنْ خــ ً
ك َد ِنيّا
امال ھنا َ

صدع البد
َعلَــــما ً قائمــــا ً كما
َ

ُر تمـامــا ً ُد ُج َّنة أو ُدجيّا

قال ھذا مولــىً لمن كنت موال

هُ َجھاراً يقــــولھا جھوريّا

وال يا ربِّ من يواليه و انصر
ِ

هُ و عا ِد الذي يعادي الوصيّا

إنّ ھذا ال ُدعـــا لمــــنْ يتــع ّدى

راعيا ً فـي األنـ ِام أم مرع ّيــــا

)الغدير ،المجلد الثالث ،المفجَّ ع(٤٨٤،
األمير أبو فراس الحمداني شاعر القرن شاعر القرن الرابع ينشد فی وصف فضائل حضرت
اميرالمومنين عليه السالم حينما يقول:
ت ّبــــا لــقـوم تابعــوا أھـواءھم

فيمــا يسوؤھ ُم غداً عُقباهُ

ص ُه
أ تـــراھ ُم لم يسمـعوا ما خـ ّ

منه النب ُّي من المقال أباهُ
٦

إذ قال يـــو َم غدير خ ٍّم معـــلنا ً

ُ
كنت مواله فذا موالهُ
من

ھــــذي وصــــيّته إلي ِه فافــھموا

يا من يقول بأنّ ما أوصاهُ

أقـــروا من القرآن ما في فضلِ ِه

و تأمّلوه و افھموا فحواهُ

ُتنـ ّز ْل فيه ّإال ھـــل أتى

من دون ك ِّل مُن َّز ٍل لكفاهُ

من كان أوّ َل من حوى القرآن من

لفظ النبيِّ و نطقِ ِه و تالهُ

خيبر من رمى
فتح
من كان
َ
َ
صاحب ِ

بالكفّ منھـ ُ بــا َب ُه و دحاهُ

المختار من دون الورى
من عاض َد
َ

المختار من آخاهُ
آزر
َ
من َ

مــن بات فوق فراشِ ِه متن ّكـــراً

لمّا أط ّل فرا َشــ ُه أعداهُ

مـــن ذا أرا َد إل ُھـــــنا بمقــــالِ ِه

الصادقون القانتـون سواهُ

مـــن خصّه جبري ُل من ربِّ العُلى

بتح ّي ٍة من ر ِّب ِه و ح َباهُ

أ ظنــــنـتــ ُم أن تقـتلـــوا أوال َدهُ

و يُظِ لُّ ُك ْم يو َم المعا ِد لواهُ

أو تشربوا من حوضِ ـــ ِه بيمي ِن ِه

شرب الحسينُ دماهُ
كأسا ً و قد
َ

طوبــــى لمـــن ألفاهُ يوم أُوا ِم ِه

فاست ّل يوم حياته و سقاهُ

ريض قائ ٌل
قد قــــال قبـــلي في قــ ٍ

وي ٌل لمن شفعاؤه ُخصماهُ

أ نسيــــت ُم يـــو َم الكســــا ِء و إ ّنـ ُه

ممّن حواهُ مع النبيِّ كِساهُ

بھداھ ُم

ال أھتدي يوم الھدى بسواهُ

أھوى الذي يھوى النبيَّ و آ َل ُه

أبـــداً و أشنأ ك ّل من يشناهُ

بأ ّنه

مُستبصــ ٌر من قا َل ُه و رواهُ

لو لم

يـا ربِّ إ ّني مھـــــت ٍد

و أقـــو ُل ً
قوال يُستــــد ُّل

شـــعراً يو ّد الســــــامعون لَـ َو ا ّنه

الزمان ھُداهُ
ال ينقضي طو َل
ِ

يُغـــري الروا َة إذا رو ْت ُه بحفظِ ــ ِه

ُ
يروق حسنُ رويِّه معـــناه
و

) الغدير ،المجلد الثالث ،األمير أبو فراس الحمداني( ٥٥٢-٥٥١،
الناشئ الصغير شاعر القرن الثانی والثالث ينشد فی وصف فضائل حضرت امير المومنين حينما
يقول:
٧

ذاك علــــيُّ الــذي تفــ ُّر ُدهُ

في يوم ُخ ٍّم بفضله ا ّتضحا

إذ قال بين الورى و قا َم به

مُعتضداً في القيام مُكتشحا

ُ
كنت مواله فالوص ُّي ل ُه
من

مولىً بوحيٍ من اإلله وحى

فبخبخوا ث ّم بايعـــوهُ و َمنْ

ربحا
ُبايع َّ َ
 .مخــلصا ً ِ
ي ِ

ذاك علــيُّ الذي يقو ُل له

النزال مُمتدحا
جــبري ُل يوم
ِ

سيف َّإال سيفُ الوصيِ و ال
ال
َ

ٌ
فتىً سواهُ إنْ
حادث َف َدحا

لعمرو و أعما
لو وزنوا ضر َب ُه
ٍ

ضربُه َر َجحـا
َل البـرايا َل َ

ذاك علــيُّ الذي تراجــع عن

سار فافتتحـا
فتح سواه و
َ
ٍ

)الغدير ،المجلد الرابع،الناشئ الصغير(٣٩،
أبو محمد العوني يقوم بوصف فضائل حضرت اإلمام علی عليه السالم خالل شعره و يجعله خير
خلف للنبي صلی  .عليه وآله وسلم حينما يقول:
و َّ
 .ألبسه المھابة و الحجـا

و ربا به أن يعبـــ ُ َد األصناما

ما زال يغذوه بديـ ِن محـــــم ٍد
أم مــن سواه إذا أُتي بقض ّي ٍة

ً
ً
طفال ناشئا ً و غالما
كھال و
أخرس الح ّكاما
كو
َ
طر َد الشكو َ

فإذا رأى رأيا ً يخـــالفُ رأ َي ُه

قو ٌم و إن ك ّدوا لـه األفھاما

رأي ِه فكأ ّنما
نــزل الكتـــابُ بـ ِ

عقـد اإلله برأيـــه األحـكامـــا

أم من سواه يقو ُل فيـ ِه أحم ٌد

يـــو َم الغــــدير و غيـ َره أيّاما

ھذا أخـي مـوالك ُم و إمامـك ْم

و ھو الخـــ ُ
َ
لقيت حِماما
ليفة إن

ھارون من موسى فال
م ّني كما
َ

ِّ
لحق إمـامكم
تألوا

إن كان ھارونُ النبيُّ لقـو ِم ِه

اب موسى سيّداً و إماما
ما غــ َ

ُ
الخليفة و اإلما ُم و خي ُر من
فھو

ف األقالما
أمضى القضا َء و خ ّف َ

حتـــى لقد قـــال ابن ّ
ب له
خطا ٍ

ض من ھنـاك و قامـا
لمّا ّ
تقو َ

َ
أصبحت موالئي و مولى ك ّل من

العالمين و صاما
صلّى لربِّ
َ
٨

إعظاما

)الغدير ،المجلد الرابع ،أبو محمد العوني(١٧٩-١٧٨،
و من غديريّات أبو محمد العوني:
يا آ َل أحمـــــ َد لوالك ْم لما طلـ ْ
عت

ْ
ب
شمسٌ و ال
ضحكت أرضٌ من العش ِ

يا آ َل أحمـــــ َد الزال الفــؤا ُد بكم

ب
ص ّبــــا بــــواد ُرهُ تبكي من الند ِ

وخ ْ
يا آ َل أحمـــــ َد أنت ْم خي ُر منْ َ
دت

ب
به المـــطايا فأنت ْم منتھى اإلر ِ

أبــــوك ُم خــــي ُر من يُدعى لحادث ٍة

ب
ب و الكر ِ
فيستجـــيبُ بكشــفِ الخط ِ

عِ د ُل القُران وصيُّ المصطفى و أبو ال

ب
 -سبطيــــ ِن أكــــر ْم به من وال ٍد و أ ِ

ب ال
بع ُل المطھّر ِة الزھرا ِء ذو الحس ِ

ب
طھر الذي ض ّمــــه شفعا ً إلى النس ِ
ِ

الغدير له
يوم
ِ
من قال أحمــــ ُد في ِ

ُ
ب
كنت مولىً له في
من
العجم و العر ِ
ِ

فــــإنّ ھــــذا لــه مولىً و منذ ُرهُ

يا ح ّبـــــذا ھـــــو من مولىً و يا بأبي

الخلق أجمعِھا
من مثلُــ ُه و ھو مولى
ِ

خير نبي
بأمر ربِّ الــــورى في نصِّ
ِ

يأتي غداً و لـوا ُء الحم ِد في ي ِد ِه

ب
و الناسُ قد سفروا عن أوج ٍه قطـ ِ

ً
زائلة
ت األقدا ُم
حتـــى إذا اصط ّك ِ

عن الصراطِ ُفويقَ
النار مضطرب
ِ

)الغدير ،المجلد الرابع ،أبو محمد العوني(١٧٩،
 .٢إتمام اإلسالم بوالية حضرت اإلمام علی عليه السالم
الشاعر من خالل األبيات الشعرية المذکورة يقوم بذکر األيات القرآنية النازلة علی الرسول فی العودة
ك َو إِنْ لَ ْم
ك مِنْ َر ِّب َ
من الحج :ومن تلک األيات ھی آية  ٦٧لسورة مائده » :يا أَ ُّي َھا الرَّ سُو ُل َبلِّ ْغ ما أ ُ ْن ِز َل إِ َل ْي َ
ت ِرسالَ َت ُه َو َّ
َت ْف َع ْل َفما َبلَّ ْغ َ
ِرين «.الذی تتحدث عن القضية
 .ال َي ْھدِي ْال َق ْو َم ْالكاف َ
َ ُ.يعْ صِ ُم َ
اس إِنَّ َّ َ
ك م َِن ال َّن ِ
الكبرى ،ورب العالمين يأمر رسوله بإبالغ الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
ُ
ت َل ُك ْم دي َن ُك ْم َو أَ ْت َمم ُ
قسم من اآلية الثالثة لسورة مائده المبارکه ْ »:ال َي ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ضيت
ْت َع َل ْي ُك ْم نِعْ َمتي َو َر
َل ُك ُم ْاإلسْ ال َم دينا ً َف َم ِن اضْ ُ
َ .غ ُفو ٌر َرحي ٌم « الذی قام بتفسيرھا
ص ٍة َغي َْر ُم َتجا ِن ٍ
طرَّ في َم ْخ َم َ
ف ِإلِ ْث ٍم َفإِنَّ َّ َ
ِ
الرسول فی خطبة الغدير .فعلی ھذا األساس يتم و يکتمل دين اإلسالم بتقديم خلف النبی صلی  .عليه و
آله و سلم و والية اإلمام علی عليه السالم .
من غديريّات السيد الحميري:
٩

ث َّم أَتت ُه بعد ذا َع ْز ٌ
مة

مـــن ربِّه ليـــس لھا َمدف ُع

بلّغ و ّإال لم تكن ُم ْبلِـــغا ً

و َّ
 ُ.منھم عاص ٌم يم َنــ ُع

فعندھا قــا َم النبــ ُّي الذي

كان بما يؤم ُر به َيصــد ُع

يخطِ بُ مأموراً و في ك ِّف ِه

كـفُّ علــيٍّ ظـــاھ ٌر تلـمـ ُع

رافعــھا أكرم بكفِّ الذي

يرفــع و الكــفُّ التـــي ترف ُع

يقول و األمالك من حوله

و َّ
 .فيـــھم شـاھ ٌد يسم ُع

مــن كنت مــواله فھذا له

ضوا و لم يقنعوا
مولىً فلم ير َ

فا ّتھــــموهُ و َح َنــ ْ
ت فيھ ُم

على خالف الصادق األضل ُع

و ضـ َّل قو ٌم غاظھم فعلُ ُه

كأ َّنـــما آنافھــــم ُتجــــد ُع

وار ْوهُ في لَح ِد ِه
حتى إذا َ

و انصرفوا عـن دفنه ضيّعوا

ما قال باألمس و أوصى به

و اشــتروا الضــــرَّ بما ينفع

)الغدير ،المجلد الرابع ،السيد الحميري (٣١٧،
أبو القاسم الزاھي يقول فی ھذا المجال:
ق ّد ُ
در لي مولىً
بتأمير
مت حيــ َ
ِ

لمّا علمـــ ُ
ت بتنقيبي و تنقيري

إنّ الخـالف َة من بعد النبيِّ لـــ ُه

مقدور
بأمر من الرحمن
كانت
ٍ
ِ

من قال أحم ُد في يوم الغدير له

مأثور
بالصدق
خبر
بالنقل في
ِ
ِ
ٍ
ِ

قم يا عل ُّي فكن بعدي لھم َعلَما ً

محبور
ث
و اسعد بمنقل ٍ
ب في البع ِ
ِ

بأمرھ ُم
موالھ ُم أنتَ و الموفي ِ

مسطور
نصٌّ بوحيٍ على األفھام
ِ

و ذاك أنّ إل َه العرش قال ل ُه

مأمور
خير
بلّ ْغ و كن عند أمري َ
ِ

صي َ
ْت ولم تفعل فإ ّنك ما
فإن َع َ

بلّ َ
غت أمري و لم تصدع بتذكيري

)الغدير ،المجلد الثالث  ،أبو القاسم الزاھي(٥٣٣،
 .٣وصف وقائع غدير الخم
١٠

قام بعض الشعراء بشرح وقائع غدير الخم من خالل توظييف حديث »من کنت مواله فھذا عل ٌ
ی
مواله«:
من غديريّات السيد الحميري:
فقــــام ب ُخـت ٍّم بحيـ ُ
ث الغــــدي ُر

و َّ
عاف المسيرا
حط الرحا َل و
َ

ح ث َّم ارتقى
و قُـــــ َّم لــــه الــــدو ُ

ً
رحال و كورا
على منبـ ٍر كان

الحجيج
و نادى ضحىً باجتماع
ِ

فجــاءوا إليـه صغيراً كبيرا

فقـــــال و في كــ ِّفه حيـــــد ٌر

يُليـ ُح إليه مُبينــــا ً مُشيـــرا

أال إنَّ مــــن أنا مولــىً ل ُه

فمــــواله ھذا َقضا ً لن يجورا

فھل أنــا بلّـــ ُ
غت قالوا نعـم

فقال اشھدوا ُغيَّبا ً أو حضورا

يبلّـــغ حاضــــرُك ْم غائبـــا ً

السميع البصيرا
وأُشھد ربِّي
َ

فقومــــوا بأمر مَليكِ السماء

يبــايعْ ــ ُه كــــ ٌّل عليــــه أميرا

فقــــاموا لبيــــعته صافقيــ َن

أك ّفا فأوجــــــس منــھم نكيرا

فقال
ال الولــيَّ
َ
إلھي و ِ

دو له و الكفورا
و عــــا ِد العـ َّ

ً
خاذال لألُلى يخذلون
و كن

و كن لألُلى ينصرون نصيرا

فكيف ترى دعـوة المصطفى

مجابا ً بھا أو ھبا ًء نثــــيرا

ثاني المصطفى
أُحـــبّك يا
َ

الناس فيه الغديرا
و من أشھ َد
َ

األمين
و أ ْشھــــ ُد أنَّ النـــــب َّي
َ

بلّغ فيك ندا ًء جــــــھيرا

)الغدير ،المجلد الثانی  ،السيد الحميري(٣١٣ -٣١٤ ،
صاحب بن عباد ھکذا يقوم بوصف وقائع غدير الخم و يقول:
و قالوا عليٌّ عال قلت ال

فإنّ ال ُعــلى بعلـــــيٍّ َعــال

كقول النبيِّ
و لكن أقو ُل
ِ

َ
الخلق ك َّل المال
جمع
و قد
َ

ُ
كنت مولىً له
أال إنّ من

ُيـــوالي عليـــــا ً و ّإال فال

)الغدير ،المجلد الرابع،الصاحب بن عبّاد(٦٥،
١١

ھکذا ينشد أبو محمد العوني فی وقايع الغدير الخم
 .يخطبُھ ْم
أليس قــــا َم رسو ُل َّ ِ

الناس محتف ُل
الغدير و جم ُع
يو َم
ِ
ِ

ُ
كنت مواله فـذاك له
و قال مــن

من بع ُد مولىً فواخاهُ و ما فعلوا

حسن
لو سلّموھا إلى الھادي أبي
ٍ

تستوحش السب ُل
كفى البرايا و لم
ِ

ف محتقبا ً
ھذا يُطالبُه بالضعـــ ِ

سعيھا جمل
و تلك يحدو بھا في ِ

)الغدير ،المجلد الرابع ،أبو محمد العوني(١٧٦،
ھذه اآلبيات تشير إلی إحد وقائع غدير الخم حيثما حارث بن فھری سمع خبر خالفة و والية اإلمام
ان َھ َذا ھ َُو ْال َح َّق
علی عليه السالم ضاق به األمر وخرج علی النبی ورفع رأسه الی السماء فقال :اللَّ ُھ َّم إِنْ َك َ
ب أَل ٍِيم  .فما وصل إليھا حتى رماه  .تعالى بحجر
ار ًة م َِن ال َّس َما ِء أَ ِو ا ْئ ِت َنا ِب َع َذا ٍ
ك َفأَمْطِ رْ َع َل ْي َنا ح َِج َ
مِنْ ِع ْن ِد َ
فسقط على ھامته وخرج من دبره وقتله) .االنصاری(١٥٤ -١٥٣ ، ١٣٨٩،
ھکذا ينشد ابن حماد العبدي:
دير خ ّم
فأنــــــزل
بالحجيج غـ َ
ِ

و جـــاء به و نـــادى المسلمينا

فأبـــ َ
رز ك َّفــــه للنـــاس حتـى

تبيَّنــھا جـــمي ُع الحاضــــرينا

فأكـــــــر ْم بالذي ُرف ْ
ِعت يداه

و أكــــرم بالـــذي رفـ َع اليمينا

وم مُصــ ٍغ
فقال لھم و ك ُّل القــ ِ

لمنطــ ِق ِه و كـــ ٌّل يســــــــمعونا

أال ھـــذا أخــي و وص ُّي ّ
حق

و موفي العھد والقاضي الديونا

أال مـــن كنـــت مـــواله فھذا

له مولـــىً فكونوا شاھدينا

تـــولّى َّ
 ُ.من والى عل ّيــــا

و عــــادى مبغضيــه الشانئينا

و جـاء عن ابن عبـد َّ
 .أ ّنا

بـه ك ّنــــا نميــــ ُز المؤمنيـنا

فنعـــرفھـــم بح ّبــھ ُم عل ّيــــا

ُعرفونا
اق لَي َ
و أنّ ذوي النفـــــ ِ

ببغ و ممّا قالت األنصارُكانت

مقـــــال َة عــــــارفين مجرّبينا

ببغضھ ُم عل ّي الھادي عـــ َرفنا

و حــــــ ّققنا نفــــــــ َ
اق منافقيـنا

ببضھ ُم الوصــــيَّ أال فبُعداً

لھم مــــاذا عليـــــھم ينقــــمونا
١٢

)الغدير ،المجلد الرابع،ابن حماد العبدي(٢٠٦-٢٠٥،
و من غديريّات ابن حماد العبدي:
يـــو ُم الغــدير ألشرفُ األي ِّام

اإلسالم
و أجلُّــھا قــدراً على
ِ

يو ٌم أقــــا َم َّ
 ُ.فيه إما َمنا

إمام
أعني الوصــيَّ إما َم ك ِّل ِ

بدوح خــ ّم رافعا ً
قال النبـــيُّ
ِ

لألقوام
كـفَّ الوصــيِّ يقو ُل
ِ

ُ
كنت مــواله فذا مولىً له
من

بالوحي من ذي العــ ّزة ّ
العال ِم

ھذا وزيري في الحياة عليك ُم

ُ
قضيت فــذا يقوم مقامي
فإذا

وال من أقرَّ له الوال
يا ربّ
ِ

و انزل بمن عاداه سو َء حِمام

فتھافتت أيدي الرجا ِل لبيــع ٍة

فيھا كمـــــال الدين و اإلنعام

)الغدير ،المجلد الرابع ،ابن حماد العبدي(٢٠٦-٤،٢٠٥،
ھکذا ينشد أبو محمد العوني فی الغدير الخم
الغدير عن ال ُّش َبه
تجلّى الھدى يو َم
ِ

ان عن الشبــه
و برّز إبريز البيـــ ِ

للناس دي َنھم
رش
ِ
و أكم َل ربُّ العـ ِ

القرآن في ِه فأعربه
كما نـــ ّز َل
َ

 .في الجمع رافعا ً
و قا َم رسو ُل َّ ِ
ِ

بضبع عليٍّ ذيالتعالي على ال َّ
ش َبه
ِ

ُ
كنت مولــىً لنفسِ ِه
و قال أال من

فھــــذا له مولــىً فيــا لكِ منقبه

)الغدير ،المجلد الرابع،أبو الفرج الرازي(٢٣٥،
 .٤ذکر مضامين خطبة الغدير فی الغديريات
النماذج الشعرية تکشف لنا عن قراءة الشعراء لخطبة الغدير والتأثر بھا .فی مايلی نذکر نماذج
شعرية من األشعار التی أشارت إلی بعض مضامين خطبة الغدير:
ھکذا ينشد السيد الحميری:
َوح
يوم قام النبيُّ في ظ ِّل د ٍ

و الــورى في َوديق ٍة صيخو ِد

رافعـــــا ً ك ّفــــه بيمنـــى يديه

ت مدي ِد
بائحا ً باسمه بصــو ٍ
١٣

أ ُّيــــھا المسلمــــون ھــذا خليلي

و وزيري و وارثي و عقيدي

ُ
كنت موالهُ
و ابنُ عمّي أال فمن

فھـــذا مـوالهُ فار َعوا عھودي

ھارون
و علــيٌّ م ّنــــي بمـنزل
َ

ران من أخيه الودود
بن عمــــ َ

)الغدير ،المجلد الثانی  ،السيد الحميري (٣١٣ -٣١٢ ،
و من غديريّات السيد الحميري:
صــــى النبيُّ َغدا َة ُخ ٍّم
به و ّ

جميع الناس لو َحفِظوا النبيَّا
َ

و ناداھ ُم أ لست لكم بمولى

عبـــــا َد َّ
 .فاستمـعوا إليَّا
ضـ َّم له عل َّيـا
بنـــا م ّنــا ف َ

فقالوا َ
أنت موالنـــا و أولى
و قال لھم بصو ٍ
ت َجھ َْو ِريٍّ

و أس َمع صو َته منْ كان حيَّا

ُ
كنت موالهُ فإ ّني
فمن أنــــا

حسن ول َّيــــــا
جعلــت له أبا
ٍ

فعـــادى َّ
 ُ.من عاداهُ منك ْم

و كـــان بمــن تـــــ ّ
واله حفيَّا

)الغدير ،المجلد الثانی  ،السيد الحميري (٣٣١،
و من غديريّات السيد الحميري:
و قــام محمــ ٌد بغــــدير ُخـ ٍّم

صوتا ً َن ِديَّا
فنــادى مُعـــلِنا ً َ

ب و عُجْ ٍم
لمن وافاهُ من عُر ٍ

و ح ُّفوا حـول دوحته حنيَّا

ُ
كنت مـــواله فھذا
أال َمــــن

له مـــولىً و كان به حفيَّا

إلھي عــــا ِد من عادى عليّا

و ُكن لِـــول ِّي ِه ر ِّبـــي ول َّيـا

)الغدير ،المجلد الثانی  ،السيد الحميري (٣٣١،
السروي يقول فی ھذا المجال:
أبو العالء
َ
إمامي بع َد الرسو ِل
علـيٌّ
َ

ِّ
الحق لي
سيشفـ ُع في َعرص ِة

و ال أ ّدعي لعلــــيٍّ سوى

يشكل
فضـــائ َل في العق ِل لم
ِ

و ال أ ّدعـــي أ ّنه مر َس ٌل

و لـكن إمـا ٌم بنـــصٍّ جلـــي
١٤

و قول الرسول له إذ أتى

المفضل
لـه شبـــ ُه الفاضـــل
ِ

ُ
كنت مولـىً له
أال إنّ من

ك علي
فمـــواله من غيـ ِر ش ٍّ

السروي(١٦٧،
)الغدير ،المجلد الرابع ،أبو العالء
َ
 . ٥التأکيد واالصرار علی والية امير المومنين وعناد األعداء فی عدم قبولھا
من القضايا التی أشار عليھا الرسول فی خطبة الغدير ھی تعرقل المنافقين وأعداء أھل البيت عليھم
السّالم .علی مر العصورالشيعة والشعراء الشيعين اضافتا عن حب اإلمام علی عليه السالم ،أبغضه اعدائه
وحملوا بغضھم فی قلوبھم  .التی تتمثل فی بعض أبياتھم الشعرية:
السيِّد الحميري يقول فی ھذا المجال:
الدوح خي ُر الورى
قد قام يوم
ِ

بوجھــــ ِه للناس يستقب ُل
ِ

و قـال مــن قد كنت مولىً له

فذا ل ُه مـــولىً لكم موئ ُل

لكنْ تواصــوا بعلـــيِّ الھـدى

أن ال يُوالوه و أن يخذلو

)الغدير ،المجلد الثانی ،السيد الحميري(٣٢٦ ،
و من غديريّات السيِّد الحميري:
قـــام الــنب ُّي يــوم ُخ ٍّم خاطـبا ً

ت أو حيالھا
بجـانب الدوحـــا ِ

فقال مـــنْ كنت له مولىً فـذا

ْ
اشھد مراراً قا َلھا
مـواله ربِّي

قالوا سمعــنا و أطـــعنا كلُّـنا

باأللسن اشتغالھا
و أســرعوا
ِ

َ
مشيخـــ ٌة يقدمـھ ْم
و جـــــاءه

شيــــ ٌخ يُھ ّنــي حيــدراً مـــثالھا

بخ من مثل ُــكا
بخ ٍ
قـــال لـــه ٍ

َ
أصبحت مولى المؤمنين يا لَھا

يا عجبـا ً و للزمان عجـبٌ

الفكر به ضاللَھا
تلقى ذو و
ِ

إنَّ رجــــ ًاال با َي َع ْتــ ُه إ َّنما

 ،.فما بــدا لھا؟
بايعــــ ِ
ت َّ َ

و كيف لم تشھد رجا ٌل عندما

اس َت ْشـــ َھ َد في خطبت ِه رجا َلھا؟

و ناشد الشيـــــ َخ فقـال إ َّنني

َكب ُ
ُرت حتى لم أجد أمثا َلھا
١٥

فقال و الكاذبُ يُرمى بالتي
)الغدير ،المجلد الثانی  ،السيد الحميري (٣٢٦ -٣٢٧،

ليس تــــــواري عِ مّة تنالھا

تشير ھذه اإلبيات إلی واقعة تاريخية حول النزاع الحادث فی خالفة اإلمام علی عليه السالم
حيثما»انس بن مالك« إخفاء شھادته ورأی تأثير لعنة اإلمام علی عليه السالم ) .ر.ک .الغدير ،المجلد
االول ،صفحات  ١٨٥-١٦٦و (١٩٥ - ١٩١
و من غديريّات السيِّد الحميري:
أال إنَّ الوص ّيــ َة دون شك

حام
ير
ِ
لخـ ِ
الخلق من ٍ
سام و ِ

و قال محــــم ٌد بغدير ُخ ٍّم

باعتزام
عن الرحمـن َي ْنطِ ُق
ِ

يصيــــ ُح و قد أشار إليه فيك ْم

للكالم
ُصغ
إشـــــار َة ِ
ِ
غير م ٍ

أال من كنت موالهُ فھذا

أخي مواله فاستمعوا كالمي

فقال الشيـــــــــ ُخ يق ِدمُھ ْم إليه

الزحام
و قد حُصِ دت يداه من
ِ

ينادي أنت موالي و مولى ال

األنام؟
أنام َفلِ ْم عصى مولـى
ِ

ورث النب َّي ِرداهُ يوما ً
و قد ِ

و ُبـــرد َته و الئِك َة اللجام

)الغدير  ،جلد دوم  ،السيد الحميري (٣٢٩،
ھکذا ينشد السيد الحميری فی بغض أعداء اميرالمومنين:
ضـحْ و ٍة
أتى جــــبرئي ٌل و النب ُّي ب َ

ْحنُ
الو ْخد ُتم َ
فقال أقم و الناس في َ

ً
رسالة
و بلّـــــ ْغ و ّإال لـــم ُتبلّـ ْغ

ط الناسُ َث َّم و ّ
ط و َح َّ
َفحــــ َّ
وطنوا

ْ
تقادمت
الغدير
ت في
على شجرا ٍ
ِ

فقــــام على َرح ٍل ينـــادي و يُعلنُ

ُ
كنت مواله من ُك ُم
و قال أال مـــن

فمــوالهُ من بعدي علـــيٌّ فأذعِنوا

فقال شـــــق ٌّي منھ ُم لقـــــــري ِن ِه

و كـــم من شـــقيٍّ يسـتز ُّل و يفتِنُ

ض ْبــ َعي ِه عل ّيــــا و إ َّن ُه
يمـــــــ ُّد ِب َ

لما بالـــذي لم يُؤ َتــ ُه َل ُمــــزيِّنُ

كأن لم يكــــــن في قلــبه ٌ
ثقة به

أين يُؤمِنُ ؟!
فيا عجبــا ً أ َّنى و من َ

)الغدير  ،جلد دوم  ،السيد الحميري (٣٣١-٣٣٠،
١٦

و من غديريّات الحماني األفوه:
بكر له فضلُ ُه
قالوا أبو ٍ

قلنــــا لھـــم ھ ّنـأهُ َّ
ُ.

نسيت ُم خطب َة خ ٍّم و ھل

يُش َّبـــ ُه العـــب ُد بموالهُ

إنّ عليّا كان مولىً لمنْ

 .موالهُ
كان رسو ُل َّ ِ

)الغدير ،المجلد الثالث  ،الحماني األفوه(٨٧،
 .٦احتجاج النبی صلی  Hعليه وآله وسلم فی تقديم الوالية واإلمامة لعلی بن أبيطالب)ع(
النبی محمد صلی  .عليه وآله وسلم قام بمنع أی تحيد وتضيل عبرھذا السؤال» يا ايّھا الناس من
اولی بکم من انفسکم؟« ورد الحضار .»: :و رسوله« وبذکر قول »اال فمن کنت مواله فھذا علی
مواله« تم تصريحاته علی الناس.
و من غديريّات السيِّد الحميري:
لقد سمعـــــوا مقــــالت ُه ب ُخــــ ٍّم

غدا َة يض ُّمـــھ ُم و ھو الغدي ُر

فمـــــن أولــى بك ْم منك ْم فقالوا

مقال َة واحـــ ٍد و ُھــــ ُم الكثي ُر

جميــعا ً أنت مـــوالنا و أولى

بنـــا م ّنــــا و أنت لنـــا نذي ُر

فإنَّ ول ّيــــــكم بعــدي علـيٌّ

و موالكم ھو الھادي الوزي ُر

وزيري في الحياة و عند موتي

ُ
الخليفة و األمي ُر
و من بعدي

فوالى َّ
 ُ.مــــن واالهُ منـــــك ْم

ت السرو ُر
و قابله لدى المو ِ

و عــــادى َّ
 ُ.من عــاداهُ منكم

و ح َّل به لدى الموت الثبور

)الغدير ،المجلد الثالث  ،السيد الحميري(٣١٣ ،
القاضي التنوخي شاعر القرن الثالث و الرابع يقول فی ھذا المجال:
وزيرالنب ّي المصطفى و وص ِّي ِه
ِ

ب
و مُشبھـــِ ِه في شيــــمه و ضرائ ِ

و من قال في يوم الغديرمحم ٌد

ب
غدر العِدا ِة النواص ِ
و قد خاف من ِ

أما إ ّنني أولى بكم من نفوسك ْم

ب
ب
الموار ِ
فقالوا بلى قـــو َل ال ُمــري ِ
ِ
١٧

فقال لھم من كنت مواله منك ُم

فھذا أخــــي موالهُ بعدي و صاحبي

أطيعوه ُ
ط ّرا فھو م ّني بمنز ٍل
)الغدير ،المجلد الثالث  ،القاضي التنوخي(٥١٦-٥١٥،

الكليم المخا َطب
كھارون من موسى
َ
ِ

 .٧شرح واقعة الغدير و الخطاب مع أعداء حضرت اميرالمومنين عليه السالم
السيد الحمير شاعر القرن الثانی يخاطب أعداء اإلمام بھذا الطريق حيثما يقول:
يا بائــــ َع الــــدين بدنـياهُ

ليــــس بھـــذا أَ َمـ َر َّ
ُ.

َ
من أين
أبغضت عليَّ الوصيَّ

و أحم ٌد قد كان يــرضاهُ

مــن الذي أحمــــ ُد من بينـھم

يــوم غــــدير ال ُخ ِّم ناداهُ

أصحابه
أقا َمــــ ُه مـــــن بين
ِ

و ھم حواليـــــ ِه فسمــاهُ

ب
ھذا علــــيُّ بن أبي طــال ٍ

ُ
كنت موالهُ
مولىً لمن قد

فوا ِل مـــن واالهُ يا ذا العــال

و عـا ِد من قد كان عاداه

)الغدير ،المجلد الثانی  ،السيد الحميري(٣٠٩ ،
و من غديريّات جعفر بن حسين ،شاعر القرن الرابع:
بفجوره
قـــــل للذي
ِ

شعره ظــ ْ
ھرت عالمه
في
ِ

و يبــــي ُع جھـــ ًال دي َن ُه

لمضـــلّ ٍل يرجو حـــطامه

من أين أنت لُ ِعنتَ أو

أين أسرا ُر اإلمـامه
من َ

َ
إرث النب
أ ظنن َتھا

َ
أصبت و ال كرامه
يِّ فما

إنّ اإلمام َة بالنصـو

ص لمـــن يقو ُم بھا مقامه
ِ

يوم خ ّم
كمقـــــا ِل ِه في ِ

در ل ّمــا أقـــامـه
لحيــــ ٍ

ُ
كنت مـواله فذا
مـــن

مـــــواله يُســـ ِمعُھ ْم كالمه

ســل عنه ذا خبــ ٍر به

فلتذھبـــــنّ إذاً نـــدامـــــه

فھو الذي بحســــامه

للنـــقع قــد جلّــــى قتـامه

بدر إذ شـكـا
في يــوم ٍ

سادات مال ِكــكم صدامه
١٨

و أنيـــن والـدِھم و قد

م َنع النــــــب ّي به منــــامه

إنّ اإلمــــام لديننـــا

من شــاده و بنى دعــامه

في كـــ ّل معتــركٍ إذا

شبَّ الوغى أطفا ضرامه

ح خيبـــ َر بعد ما
ف ّتـــا ُ

طلب السالمه
فــــرَّ الذي
َ

َّ
تا yلــو وُ ِز َن الجمي

ُع لما وفـــوا منه القالمه

)الغدير ،المجلد الثانی  ،جعفر بن حسين(٢٣٩،

نتائج البحث:
قاموا الشعراء الشيعين فی اشعارھم بذکر قضية غدير الخم و والية حضرت اإلمام علی عليه السالم
ونشدوا غديريات فی ھذا المجال وتحدثوا فيھا عن فضائل ومناقب حضرت اميرالمومنين من خالل شرحھم
لحديث »من کنت مواله فھذا عل ٌ
ی مواله« .وأيضا شرحوا واقعة غدير الخم وبغض أعداء اإلسالم لإلمام
عليه السالم .وتبين لنا من خالل دراسة النماذج الشعريةإھتمام الشعراء بخطبة الغدير حتی و إن اصبحت
مضامينھم الشعرية متخذة من تلک الخطبة حينما دخلوھا فی اشعارھم و ذکروا الوقائع التی أصبحت عبرة
لکل من يعاند أھل البيت ويرفض والية اإلمام علی عليه السالم  ،جدير بالذکر إن بعض الشعراء فی
معالجتھم لقضية الغدير ونشد الغديريات  ،عرجوا إلی ذکر ورثاء اإلمام الحسين عليه السالم.
تقترح الباحثة أن يھتموا الدارسين العراقيين بتنقيح النسخ الخطية للدواوين شعراء الشيعة ألجل إحياء
الثقافة الشيعية ،عسی إن تنمو وتتسع الدراسات فی األدب الشيعی فی حقل األدب المقارن.

المآخذ:
القران الکريم
الغدير فی الکتاب و السنه و االدب  ،امينی عبدالحسين  ،دارالکتاب العربی  ،بيروت  ١٣٨٧ ،ه .ق
ندای آسمانی غدير)=نداء سماء الغدير(  ،انصاری محمدباقر  ،انتشارات تک  ،طھران ١٣٨٣ ،ش.
واقعۀ قرآنی غدير)= واقعة غدير القرآنية(  ،انصاری محمدباقر ،دليل ما)= دليلنا( ،قم١٣٨٩ ،ش.
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