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ى هذا املقال ٕاىل دراسة مسة يسع

  """":Zرزة سـيطرت عىل ّجل النتاج الشعري لـ 
، ويه الزنعة """" دعبل بن عّيل اخلزاعيدعبل بن عّيل اخلزاعيدعبل بن عّيل اخلزاعيدعبل بن عّيل اخلزاعي

املذهبية الشـيعية، حماوال الكشف عن 
جتليات وانعاكسات هذه الزنعة يف املتون 
الشعرية للخزاعي من خالل التفصيل يف 
املوضوعات اليت برزفهيا ٔاثر التشـيع واحضا، 

  .ر يف  مرجعياهتا الفكريةوالنظ
                            

  

  

  

Abstract:::: 
 This article tends to 

study an important characteristic 

which controls all the poetry 

works of "DABEL ELKOUZAI" 

which is the Shiite doctrinal 

tendency trying to reveal the 

effects and the appearances of this 

tendency on the poetry of DABEL 

through detailing the subjects 

where the effect of Shiitism is the 

clearest. 
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        ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
ية جبميع جوانهبا اكن للشعر العريب يف العرص العبايس حضور ممتزي، ٕاذ صور احلياة العباسـ 

وت إالعاليم لقضا� العرص ؤاحزابه السـياسـية وفرقه الشعراء الص فيهعىل حنو ٔاصبح 
اشرتكت فيه عوامل " اليت جسلت حضورا ٔادبيا نشطا" الشـيعة"ا�ينية، السـ� فرقة 

مشلكة منبعا ثر� ٕاليديولوجيا مذهبية خاصة تغلغلت ). 1"(ممزتجة من ا�ين والسـياسة 
لشـيعي، وحاول ٔاحصاهبا ٕاىل العديد من املتون الشعرية اليت اصطبغت بروح املذهب ا

مبدٔاً ا�فاع عن احلياض املذهبية بلك ما ٔاوتوا من ملكة اللسان جاعلني من التشـيع 
، جفاءت ٔاشعارمه محمZ wلعديد سامياراخسا، ومن ا�فاع عن مظلومية ٔاهل البيت هدفا 

  .من مرجعيات الفكر الشـيعي
اي  )2"(اخلزاعي بل بن عىلدع "عاليا ومن الشعراء العباسـيني اين رفعوا لواء التشـيع

  .قدم فهام خاصا لظاهرة ³لزتام املذهيب يف الشعر العريب يف القرن الثالث جهري
  : دعبل اخلزاعي بني التشـيع والزندقةدعبل اخلزاعي بني التشـيع والزندقةدعبل اخلزاعي بني التشـيع والزندقةدعبل اخلزاعي بني التشـيع والزندقة: : : : أوالأوالأوالأوال

الشـيعي يف شعر دعبل، البد من الوقوف  مرجعيات ومظاهر الفكر قبل حماو¶ اسـتجالء
د قيل عن تشـيعه اليشء الكثري بني من من عدمه، فق الشاعرعىل مسأ¶ صدق تشـيع 

يف زهر االٓداب " احلرصي" كام فعلوخرج به ٕاىل نطاق الغلو والتعصب،  دعبل ٔاكد تشـيع
 ما فعل وبني من اهتمه Zلزندقة والتظاهر Zلتشـيع رغبة يف كسب املاÀ،)3(ومثر أاللباب

�كتور شويق اكدثني، يف رسا¶ الغفران، وتبعه يف رأيه هذا بعض احمل)4(العالء املعريو ٔاب
يه ٔان دعبال اي اكن  أالوىل: جحتني ٔاساسـيتني تشكيكه عىلضيف، اي استند يف 

يكره الناس ال ميكن ٔان خيلص يف حبه ٔالهل البيت ٕاال ٔان يكون وراء ذÀ منفعة 
  . يه اليت دفعته ٕاىل ما اكن ينظم من ٔاشعار شـيعية )5"(مق"خشصية، ويرى ٔان ٔاموال 

فهـي أنه لو اكن خملصا يف تشـيعه حقا ٔالعىل صw التشـيع بينه وبني المكيت عىل  :الثانية ٔاما
  )6.( لمكيت وهجاء القبائل العدÒنيةل دعبل يف مناقضة  مشريا ٕاىل نونية،العصبية القبلية

Õ ماكسب يسعى ٕاىل حتقيقها  تٕان اكن ٔاما عن اهتام دعبل Zلتكسب، فٕان الشاعر
 ال مع العلويني اين بيدمه مقاليد أالمور لكها اسـينيفأالوىل ٔان تكون مع العب،فعال
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مث ٕان دعبال لو ٔاراد حقا التكسب بشعره لوضع لسانه يف سوق . املغلوبني عىل ٔامرمه
  . بأشعارمه اتكسـبو اين شعراء ال ³رتزاق كام فعل غريه من 

Àقد دفعوا �عبل ثالثني ٔالف درمه مثن خلعة من "مق"ٔان ٔاهل  ٔاضف ٕاىل ذ
بمنوىس الرضا، ملا مسع Úئيته الشهرية،غري ٔانه  ب اكن قد خلعها عليه إالمام الثامن عيلّ الثيا

ٔاكرث من رفضه للامل يف سبيل خرقه من  تشـيعه دليل عىل صدق ؤايّ ، رفض ٔان يبيعها
  . الثياب

دعبلـــــ حسب رٔاي ا�كتور شويق  تشـيعالسبب الثاين من ٔاسـباب التشكيك بصدق 
غري ٔان قصيدته تã مل تكن . ية وهجاؤه يف مناقضاته للمكيتملّرض هو تعصبه عىل ا-ضيف

 عن عداء خشيص اجتاه المكيت موæة ٕاىل المكيت من حيث هو فرد، ٕاذ ليس فهيا ما يّمن 
  . ٔاو طعن يف عقيدته الشـيعية وٕامنا يه دفاع عن قومه وتعصب هلم ليس ٕاال

ء املعري دعبال ويه الزندقة، ف� يتعلق Zلصفة الثانية اليت وصف هبا ٔابو العالٔاما 
عدم تورعه عن و لصعاليك، للشطار وا ومصاحبتهالشخيص  فلعل ذÀ يرجع ٕاىل سلوكه 

 سب دعبلن ال تليق ال بأهل البيت وال Zٕالسالم اي ي اليت التلفظ Zٔاللفاظ النابية، 
الكوفة ، وليس غريبا ٔان يكون ذÀ جزء من تيار اللهو واíون اي انترش يف نفسه ٕاليه
  . وقت ذاك
ميكن ٔان يقال عن انïء دعبل اخلزاعي للمذهب الشـيعي ٔانه انïء خالص بعيد ما و 

  .عن ٔاي دوافع مادية
، للعباسـينيوقف موقف املعارضة الرصحية  ولعل ما يدمع رٔاينا هذا هو ٔان دعبال

ة إالميان اكن ³لزتام يف شعره Zطنا ظاهرا يف ذات الوقت، جيمع بني ظاهر القول وحقيقف
ولك ذÀ اكن . كام فعل غريه من شعراء الشـيعة )7"(التقيّة"دون اللجوء ٕاىل التّسرت مببدٔا 

اي نشأ عليه منذ صغره نظرا لكونه خزاعي النسب، ذÀ احلب بدافع حبه ٔالهل البيت، 
ٕان نساء خزاعة لو :" ويكفي ملعرفة موقف خزاعة من ٔاهل البيت، قول معاوية بنأيب سفيان

وصوÚ احلب اك  جفاءت ٔاشعاره ترجامÒ )8".(ٔان تقاتلين فضال عن رجالها لفعلت قدرت
  .مرجعيات الفكر الشـيعييصدح Zلعديد من 
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  . يالتشـيع يف شعر دعبل اخلزاع اتمظاهر ومرجعي ::::úنياúنياúنياúنيا
 بادئمل جتليات ودالالت خمتلفة تصب مجيعا يف دائرة إالميان Z يف شعر دعبل التشـيع ختذا

اليت يسوقها الشـيعة  الرشيفة تتصل مبارشة ببعض االٓ�ت وأالحاديث النبوية، و ةالشـيعي
حول ٔاحقيهتم يف اخلالفة تأويال من ٔانفسهم، فضال عن بعض  همٔ�د¶ ٕالثبات مزامع 

  . مذههبماملعتقدات اليت ينبين علهيا 
،والنظر �عبلوسوف حناول ف� يأيت الوقوف عند مظاهر التشـيع يف النصوص الشعرية 

املوضوعات اليت برز فهيا ٔاثر التشـيع واحضا، يف  التفصيل  مرجعياهتا العقدية من خالليف
  : االٓتية رو واليت توزعت وفق احملا

        ::::    مدمدمدمدحيحيحيحي أهل البيت وٕاظهار حمب أهل البيت وٕاظهار حمب أهل البيت وٕاظهار حمب أهل البيت وٕاظهار حمبهتهتهتهتمممم    - - - - 1111
، فمل يكن بدافع التكسب كام ملا اكن سائدا يف عرصه مغايراًى املدحي عند دعبل منح اختذ 

الٓل البيت غالبا،  دعبلاختصت مداحئ قد و .افع الوازع العقدياهتمه البعض، وٕامنا اكن بد
 ؤاهل بيته، واكن لعّيل بن ٔايب طالب النصيب االٔكرب، ٕاذ اجهتد ملسو هيلع هللا ىلصZٕالشادة Zلنيب 

، مستندا ٕاىل بعض اخللفيات ونرصته Õ ملسو هيلع هللا ىلص بقرابته للنيبّ  تغىنو يف ذكر شامئ
،  الشاعر
ه عىل مسكني وهو راكع يف صالته، واليت ة، ومهنا حادثة تصّدق عّيل خبامتيالشـيع الفكرية 

ننننُُُُو و و و     :":":":"يربطوهنا Zالٓية الكرمية ََ مممَمَ ََ ََٓ ٓ ا ٓ ا ٓ ا ََ ا ينينينيَنَ ِ �ِ �ِ �ِ اااا� ََ ُ و و و َوَ ُُ ُُ ُُÕُوÕوÕوÕو ُُ سسسُسُ ََ رررَرَ ََ ُ و و و َوَ يييي�ُمكُ�ُمكُ�ُمكُ�ُمكُ ا ا ا ا��ُ��ُ��ُ�� ِِ للللِِ ََ ا وا وا وا َوَ ََ ��مممَمَ �� نننن �� ��
ةةةةََََ    ا ا ا ا اااا ََ الالالَالَ �� ََ الص الص الص الص�� ُِميُِميُونونونوَنَ ُِمي ََ ي ي ي يُُُُقققِقمي ينينينيَنَ ِ �ِ �ِ �ِ ييييُؤُْؤُْؤُْْؤتتتتُُُُونونونونََََ        اااا� ََ     وووَوَ

ونونونونََََ     ُُ عععُعُ ِِ اكاكاكاِكِ ََ ْ ر ر ر َرَ ُْ ُْ مهمهمهُمهُْ ََ ََ و و و َوَ ةةةَةَ ََ اكاكاكَاكَ ��   ]55االٓية:املائدة .[""""الزالزالزالز��
  )9(:ويف هذا املعىن قال اخلزاعي

  الُقرآُن ِبَفْضِل آِل ُمَحّمِد  نََطَق 
  

َحدِ    ْم مل ُجتْ ِ   َووَاليٍَة ِلَعلّهيِ
ٕاذ جاَءُه اِملْسكُني حاَل َصالِتِه   

  َصالِتهِ 
راعِ وZلَيدِ    �Z فاْمتَد� َطوعًا  

ُه َخاتًَما     فّتَنَاوَل اِملْسِكُني ِمنْ
  

ابِن  ِهَبَة الَكِرِمي أالْجَودِ   
ْجَودِ  عة يف ٔاúرمه بني نزول االٓية الكرمية وحادثة تصدق عّيل خبامته عىل مسكني وقد ربط الشـي  اال!

وهو راكع، وذهب ابن كثري ٕاىل ٔانه ال يصح فهيا يشء Zللكية لضعف ٔاسانيدها وæا¶ 
ضافة ٕاىل ٔان فهم الشـيعة لالٓية الكرمية ال يسـتقمي ومقررات الرشع، وقد ، إ )10"(رجالها

Õبقو Àأ توّمه بعض الناس  وقد:" بّني ابن كثري ذwيف موضع )ومه راكعون( ن هذه امجل ،



 صربينة رقاد /  د  -ط                                        جتليات الفكر الشـيعي يف شعر دعبل اخلزاعي         
 
 

 2016جوان                                       243                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

، ولو اكن هذا كذÀ لاكن دفع الزاكة يف )ٔاي حال ركوعهم( ويؤتون الزاكة: من قوÕ احلال
حال الركوع ٔافضل من غريه ٔالنه ممدوح، وليس أالمر كذÀ عند ٔاحد من العلامء ممن نعلمه 

  )11).(من ٔامئة الفتوى
ساقها الشـيعة ٔ�دّ¶ ٕالثبات إالمامة لعيل بن ٔايب طالب ؤاشار ٕالهيا  ٔايضا من االٓ�ت اليت

ْملِ    :" :" :" :" دعبل يف مدحيه، آية املباهw يف قوÕ تعاىل ْملِِ ْملِِ ََ ال ال ال الْْْْعععِعْملِِ نننَنَ ِِ ََ م م م ِمِ كككَكَ ََ اءاءاءاَءَ ََ ا جا جا جا َجَ ََ ِِ م م م َمَ دددِدِ ْْ ْْ ب ب ب بََََعععْعْ نننْنْ ِِ ِِ م م م ِمِ يهيهيهيِهِ ِِ ََ ف ف ف ِفِ كككَكَ �� اجاجاجاج�� ََ ْْ ح ح ح َحَ نننْنْ ََ ففففََََمممَمَ
    ْْ ْْ نننن !! اااا!! ََ ُمكْ و و و َوَ ُمكَْ ُمكَْ اءاءاءاَءُمكَْ ََ سسسَسَ ِِ ننننِِ ََ ََ و و و َوَ َÒَÒÒÒ ََ اءاءاءاَءَ ََ سسسَسَ ِِ ننننِِ ََ ُمكْ و و و َوَ ُمكَْ ُمكَْ ببببْْْْننننََََاءاءاءاَءُمكَْ !! اااا!! ََ ََ و و و َوَ َÒَÒÒÒ ََ ببببْْْْننننََََاءاءاءاَءَ !! ُُ ا ا ا ا!! عععُعُ ْْ ا نا نا نا نََََدددْدْ ْْ الالالالََََوووْوْ ََ ْْ ت ت ت تََََعععَعَ لللْلْ ُُ ِ    ففففََََققققُُ ََ ا ا ا ا��ِ��ِ��ِ�� ةةةَةَ ََ ننننََ ْْ ْْ ل ل ل لََََعععْعْ لللْلْ ََ عععَعَ ْْ ْْ ف ف ف فََََننننََََجججْجْ لللْلْ � ن ن ن نََََببببْهتَِْهتَِْهتََِْهتِ ُ� ُ� ُمكْ مث مث مث ُمث�ُ ُمكَْ ُمكَْ سسسَسُمكَْ ُُ ننننْْْْفففُفُ !! اااا!! ََ ننننََََا وا وا وا َوَ ََ سـسـسـسـََ ُُ فففُفُ

نينينينيََََ     ِِ بببِبِ ِِ ذذذِذِ ََ اكاكاكَاكَ ْْ ََ ال ال ال الْْ  . ]61االٓية  : آل معران . [""""ععععََََىلىلىلَىلَ
 À12(:قالويف ذ(  

  ٔاْهُل املُباَهwَِ الَكرميِة والِكسا
  

تاِر واحلُُرماِت      والَبيِْت وأالسـْ
بُوِر وما    واحلَاِفُظوا ِحَمكَ الز�

  ٔاىت
حِف وإالْجنيِل يف الص�   

يشري اخلزاعي يف ٔابياته ٕاىل االٓية الكرمية، واليت يزمع الشـيعة ٔان املراد بأنفسـنا فهيا، عّيل بن   والت�ْوراة
 وجيعلون علّيا بن ٔايب طالب مساو� للنيبّ يب طالب ٔالن الشخص ال يدعو نفسه،أ 

ال يساويه ، وهكذا جتب واليته عىل حد زمعهم، وهو ماال يقبل فالرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص
 . ٔاحد واملسأ¶ لكها ال عالقة لها Zٕالمامة

wجاءت يف مقام التخصيص الٓل البيت، فعّرفت مبقا,م وفضلهم عىل غريمه،  وآية املباه
,م يف خصت أالبناء والنساء ٔالهنم ٔاعّز أالهل ؤالصقهم Zلقلوب، وقدّ :"يقول الزخمرشي

  )13(."لهتماكر عىل النفس لينبّه عىل لطف ماكهنم وقرب مزن 
ُ        :":":":"كذÀ يف أالبيات ٕاشارة ٕاىل االٓية الكرمية ُُ ا ا ا ا��ُ��ُ��ُ�� ررررِِِِيديديديُدُ ُُ ا يا يا يا يُُ ََ ��مممَمَ �� نننن �� ��

ننننُْمكُُْمكُُْمكُُْمكُ        اااا ََ ََ ع ع ع َعَ بببَبَ ِِ هههِهِ ْْ ذذذْذْ ُُ يييُيُ ِِ ِِ        للللِِ ييييْْْْتتتِتِ ََ ََ ال ال ال الْْْْببببََ لللَلَ ْْ هههْهْ !! ََ ا ا ا ا!! سسسَسَ ْْ الّرالّرالّرالّرِِِِجججْجْ
ًرياًرياًرياًريا ِِ ههههِِ ْْ ُمكْ ت ت ت تََََطططْطْ ُمكَْ ُمكَْ رررَرُمكَْ ِِ ِِ هّهّهّهّ ََ ييييُُُُطططَطَ ََ  ويه ما عرفت عند الشـيعة، بآية التطهري،].33االٓية:سورة أالحزاب [ ."."."."وووَوَ

لكساء واختصوا بتã العصمة اليت يزمعوهنا، فيوم الكساء هو اليوم اي طهر فيه ٔاهل ا
ويقول ٔابو سعد  -ٔاهل البيت –ويف االٓية تسمية آل البيت Zمسهم الرصحي املصطلح عليه 

  ).14"(نزلت هذه االٓية يف عيل واحلسن واحلسني وفاطمة:" اخلذري
صدق عّيل بن ٔايب طالب وجشاعته مشـهبا ٕا�ه Zلضيغم مشـيدا  آخر يصور دعبل يف موضع

 ٕZ15:(قدامه، قائال(  
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  ٔابو تُراٍب َحْيَدَرهْ 
  

ْسَوَرهْ      َذَاك إالَماُم القَ
  ُمبَاِرٌز َما يَْرَهُب   

  
  وَضْيغٌَم َما يُْغلَُب   

ُه َهاُرونَةُ    َ ِميُنهُ     َصري�   ِيف قَْوِمِه ا!
جاء رسول هللا فاطمة فمل جيد عليا يف البيت ( ويف تسمية ٔايب تراب ٕاشارة ٕاىل  حديث

قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب جفعل رسول هللا ميسحه ... ٔاين ابن معك؟: فقال
  )16".)(مق ٔاZ الرتاب، مق ٔاZ الرتاب: " عنه ويقول

Õيف قومه ٔامينه** صريه هارونة :( ويشري الشاعر يف قو ( Õٕاىل حديث املزن¶، وما قا
 غزوة تبوك، حني قال عّيل سـتخلفه عىل املدينة املنورة يفانب ٔايب طالب ملا النّيب لعليّ 
ٔاما ترىض ٔان تكون :فقال. �رسول هللا ختلفين عىل النساء والصبيان؟: ملسو هيلع هللا ىلص لرسول هللا

  )17"(مين مبزن¶ هارون من موىس؟ غري ٔانه ال نّيب بعدي
ٕاىل جانب مدحي الطالبيني، رصح دعبل يف العديد من قصائده عن حبه هلم، ومل يكن حبا 

فكام يتوق الصويف ٕاىل التغين Zات إالالهية العليا، )18"(ياعاد� بل اكن تصوفا حقيق 
ٕاىل هللا عّز وجل ٔان مينحه املزيد من حب ٔاهل البيت، ٔامال يف  يف Úئيته يتوسل دعبل

  يف نظره ا7لص واملنقذ Õ من الظلامت فهو ٔان يكون حبه هلم ز�دة يف حسـناته، 
  )19:(، فنجده يقولٕاىل النور

مْ َمَالَمَك يف ٔاهْ    ِل النَِيبِّ فَٕاَهنُ
  

اِيت    ْهُل ِثقَ   ٔاحبّاَي ما عَاُشوا وا!
  فيا رّبِ ِزْدِين ِمْن يَِقيِين بَِصَريةً   

  
نَاِيت    ْم �رِبّ يف َحسـَ   َوِزْد ُحهب�

من مبادئ الشـيعة وهو مبدٔا  كام ٔاظهر دعبل من خالل ٕاعالن حمبته ٔالهل البيت مبدٔاً   
Õ يوم القيامة،  نيا7لصٕا�مه ، معتربا وآل بيته ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة، ٔاي شفاعة الرسول 

Õ20:(بقو(  
َشِفيِعي ِيف الِقِياَمِة ِعْنَد 

  رّيبِ 
ُد والَوِيص� َمَع الَبُتولِ      ُمَحم�

َد وبَُنو بَِنيِه؛   ْبطَا ٔاْمحَ   َوسـِ
    

ولَِئَك َساَدِيت آُل الَرُسولِ      ا>
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 محلها الشاعر يف قلبه عكس هذا اللون من ٔاشعار دعبل مشاعر إالجالل وإالكبار اليتو 
 .ٔالهل البيت وترمجها بقصائد خا�ة يف إالشادة Zلطالبيني

        ::::    ا�فاع عن أحقية العلويني يف اخلالفةا�فاع عن أحقية العلويني يف اخلالفةا�فاع عن أحقية العلويني يف اخلالفةا�فاع عن أحقية العلويني يف اخلالفة    - - - - 2222
آمن دعبل بأحقية ٔاهل البيت يف اخلالفة، وسار عىل هنج غريه من شعراء الشـيعة متخذا 

الفة مازجا بني ³سـï¶ بن ٔايب طالب يف اخل ٕاثبات ٔاحقية عيلّ  او¶حملمن ٔاشعاره  مساحة 
ويف مقدمهتا حديث يوم  أالد¶ املزعومةالعاطفية، وإالقناع العقيل املستند ٕاىل بعض 

  )21( : وذÀ مانلمسه يف قوÕ.الغدير
ُرُه َوَوِصُيهُ    ٔاُخو املُْصَطَفي بَْل ِصهْ

  
تَاُر للَعَوراِت      ِمَن القَوِم والسـَ

  
  ْعَرشٍ َكهَاُروَن ِمْن ُموَىس عىل َرْمغ مَ 

    
  البََرشاِت  ِسَفاٍل ِلئَاٍم ُشقَقِ   

  
  فَقَاَل ٔاَال َمْن ُكْنُت َموَالُه ِمْنُمكْ 

  
  فَهَِذا Õَُ َموَىل بَِعيٍد َوفَاِيت   

  
لعّيل بن ٔايب طالب ريض هللا  ملسو هيلع هللا ىلصيفتتح دعبل ٔابياته Zٕالشارة ٕاىل مؤاخاة النيب  

لثاين ٕاىل حديث املزن¶، وما قاÕ ويشري يف البيت ا) 22"(ٔانت ٔا@ يف ا�نيا واالٓخرة:"عنه
 سـتخلفه عىل املدينة املنورة يف غزوة تبوك، حني قال عيلّ العيل بن ٔايب طالب ملا  النيبّ 

ٔاما ترىض أن  : فقال. رسول هللا ختلفين عىل النساء والصبيان؟ �): ص(لرسول هللا
لشـيعة احلديث وتروي ا) 23"(تكون مين مبزن¶ هارون من موىس؟ غري ٔانه ال نّيب بعدي

عىل ٔانه تعيني لعّيل بن ٔايب طالب ريض هللا عنه، وختصيص Z Õٕالمامة بعد الرسول 
اسـتخلف عليا عىل ٔاه
 يف  ملسو هيلع هللا ىلص، ويفهمون من سـياقه ٔان النّيب  ملسو هيلع هللا ىلص
ويذهب ابن حزم ٕاىل ٔان هذا احلديث ال يوِجُد لعّيل فضال عىل سواه وال .املدينة

الة والسالم، ٔالن هارون مل يِل ٔامر بين ٕارسائيل اسـتحقاق فيه ٕالمامته من بعده عليه الص
بعد موىس علهيام السالم، وٕامنا وّيل أالمر بعد موىس ،يوشع بن بون، كام وّيل أالمر بعد 

  )24".(صاحبه يف الغار ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 Àوقد ٔاكرث الشـيعة من القول حبديث املزن¶ يف ٕاثبات والية عّيل،ورّد ٔاهل السـنة عىل ذ
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اكن واجبا ميارسه  ملسو هيلع هللا ىلصف عليا يف حياته، ؤان ³سـتخالف يف حياته ٔان النّيب اسـتخل
يف الغزوات ويف احلج والعمرة ويف غري ذÀ،ٔاما بعد وفاته فأمرمه شورى بيهنم، 
فاسـتخالف هارون اكن مقيدا بغيبة موىس، فلام انقضت الغيبة انهتت، ويف عّيل أيضا 

  )25"(، ال بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلصاكنت خالفته حال غيبة النيب 
، واي 26)(ويف البيت أالخري يشري دعبل ٕاىل مسأ¶ الوصاية، وحديث يوم غدير مخ

 أو ٔاو لسـمت تعلمون:"ٔاوىص خبالفة عّيل حني خطب وقال ملسو هيلع هللا ىلصروي الشـيعة ٔان النّيب ت
من كنت مواله فعّيل مواله :"  ، قالتشهدون ٔاين ٔاوىل بلك مؤمن من نفسه؟، قالوا بىل

  .27)( "اللهم وال من واله
جسلت الوصاية حضورا واسع املدى يف ٔاشعار دعبل، ٕاذ جاهر اخلزاعي بعقيدته وقد 
  )28( : ومن ذÀ قوÕيف ٔاشعاره،  ةجليّ ة معتقداته واحض توظهر 

ُمهُ َمنَُعوا االZَٓء َعْن ٔاْخِذ 
مِ    َحِقّهِ

وُمهْ تََرُكوا أالبْنَاَء َرْهَن   
تاِت  دٍ   شـَ ْيَعُهتُْم جاَءْت عىل الغََدراِت فَ     وُمهْ عََدلُوها َعْن َوِيصِّ ُمَحم�   بَ

كذÀ يقول دعبل مناقشا ملسأ¶ إالرث، مشريا ٕاىل ٔان البت يف مسأ¶ إالمامة لو اكن 
  )29( : فٕان بين هامش ٔاوىل هبا  ملسو هيلع هللا ىلصيستند فقط ٕاىل القرابة للنّيب 

وا   ُمهُ ٔاْهُل ِمرياِث الن�ِيبِّ ٕاذا اعَْزتُ
  

  اةِ وُمهْ َخْريُ قَاَداٍت وَخْريُ ُمحَ   
دٍ      فاْن مل تَُكْن ٕاال بُقرَىب ُمَحم�

  
  فَهَاِمشُ ٔاوىل ِمْن َهٍن وَهنَاِت   

يهتم قرصا عىل غرض معني يف شعر دعبل،  مظلومو علويني للمسأ¶ ³حتجاج ومل تكن   
 وٕامنا جسلت حضورها يف ٔاغراضه ا7تلفة، واليت ال تلبث ٔان تتحول ٕاىل مساحة لالحتجاج

ير بعض أالد¶، املسـمتدة من الفكر الشـيعي، عىل حنو ما رٔايناه يف من خالل متر . واجلدل
  .املدحي

        ::::    الرúء املذهيبالرúء املذهيبالرúء املذهيبالرúء املذهيب    - - - - 3333
شغل الرúء مساحة شاسعة يف شعر اخلزاعي، وقد سار فيه الشاعر عىل هنج غريه من 

خمJة للعديد من أالحداث والشخصيات التارخيية املرتبطة  اتهشعراء الشـيعة، جفاءت مرثي
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متوج فهيا عواطف متداخw ترمس صورة وجدانية مؤثرة تمتزي Zلباكئية . شـيعيZملعتقد ال 
 .والتصويرية، السـ� عندما يتعلق أالمر برúء احلسني وختليد حادثة مقت
 يف كربالء

  )31( : من ذÀ قوÕو )30(
  ،اِت ربَ Zلعَ  ْنيِ العَ  عَ مْ دَ  َت لْ بَ ٔاسـْ ا! 
  

  راِت فَ الز�  ةَ د�  شِ اِيس قَ تُ  ت� وبِ   
  مُ هيِْ لَ عَ  رِ جْ ا وا! ق� حَ  فأبكهمال أ   

  
  اِت بَ كِ سَ نْ مُ  رِ هْ ا��  ِب يْ رَ  لِ يوÒً عُ   

  مْ اهبَُ َص مُ  وِف فُ الط�  مَ وْ يَ  يف َس نْ وال تَ   
  

  اِت بَ كَ الن�  مِ ظَ ٔاعْ  نْ مِ  ةٍ يَ داهِ و   
  هِ مِ سْ وجِ  نيِ سَ احلُ  وحِ  عىل رُ ّيلِ وصَ   

  
ْ ا َ� حيً ِر طَ      واِت لَ الفَ بِ نِ يْ رَ ى الهن�

  
  ةٍ ْرصَ نُ ي لِ ادِ نَ يُ  ،مٍ رْ جُ  الَ بِ  يًال تِ قَ 
  

  ؟اِيت ُمحِ  نَ يْ ا!  نَ ٔايْ :ايدً حِ ا وَ يدً ِر فَ   
   ْ ْ  -َىس ٔأان   ائً ضامِ -حُ فَ طْ يَ  رُ وهذا الهن�

  
  راِت تِ ْريِ غَا بِ ومً لُ ظْ ومَ  يالً تِ قَ   

  
داعيا العني ٕاىل باكهئم طول  ملا ٔاصاب ٔاهل البيت، النفسـية املرتدية تهحال  لشاعرا صوري

قتل احلسني يف كربالء ويبكيه من خالل الزمان واملاكن، فامليت يف �مت  يثويذكر ح . ا�هر

  . نظره ليس احلسني حفسب بل لك ما اكن شاهدا عىل مقت

بشلك ٔاقرب ما يكون )32(يف قصيدة ٔاخرى يصور دعبل حادثة مقتل احلسني يف الطف
Õ33:(تأرخيا للواقعة، بقو(  

نًا َعْنَوةً  ًة قَتَلَْت ُحسـْ   � ٔام�
  

دي   تَ   مل تَْرَع َحق� ِهللا ِفيِه فََهتْ
نَا   ِفّ َطْعنًا Zلقَ   قَتَلُوُه يَوَم الط�

  
ا Zحلُساِم املُْقِصدِ      َسلًْبا وَهْربً

ِمهِ    َPَدُمهُ ِبÒ ولََطالََما :  
  

ي الن�ِيب� َخِصميُُمكْ يف املَْوِعدِ      َجّدِ
  � قَْوُم ٕان� املاَء يَلَْمُع بَيْنَُمكْ   

  
  ؤاُموُت َظْمآَن احلَشا ِبتَوقُدِ   

  Õ هذا عَلَْيَك ُمَحَرمٌ : قالُوا  
  

ِيب� أالْسَودِ      حىت تُباِيَع للغَ
ف وحماوالته الفاشw افتتح الشاعر ٔابياته بوصف دقيق حلادثة مقتل احلسني يف الطّ   
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اليت للتفاوض مع قاتليه، مث تنحى جانبا ليفسح اíال للحسني ليصور الطريقة الوحشـية 
قتل هبا، ومنعه من ٕاتيان ماء الفرات والرشب منه حىت يبايع معاوية بن ٔايب سفيان عىل 

وال ريب يف ٔان الشاعر قد امتã من ااكء .الرمغ من ٕاحلاحه ؤاهل بيته عىل طلب السقيا
ما جع
 حيسن اختيار املؤثرات الوجدانية الهادفة ٕاىل ³سـï¶ العاطفية، فٕافساحه اíال 

ما حّل به مل يكن جزافا وٕامنا اكن من شأنه تأجيج مشاعر التعاطف  ني لريويّ للحس
  .واحلزن

Õ34( : اليشء ذاته نلمسه أيضا، يف قو(  
ِتلُوا  ! � َجد�  قَْد ُمِنُعوا الُفراَت وقُ

  
  َعَطًشا، فَلَيَس ُهناÀَِ َمْوِردُ   

ُر احلَُسِني ُمَرضجٌ ! �َجد�      ذا َحنْ
  

ِم واِجلسْ    ��Z ُم الَرشِيُف ُمَجرد  
َذا َصْدُر احلُسْنيِ ! � جد�   

  ُمرَضٌض 
ُل ِمْن عَلَْيِه وتَْصَعدُ      واخلَْيُل تَْزنِ

   ِÕِِه ويَرنُوا ِلَحا   يَرنُوا ِلواِ�ِ
  

تَُدوا   َة يف الَعَمى لَْم َهيْ َميَ   وبَُنو ا>
ء هبدف ٔاجرى دعبل اخلطاب عىل لسان خشصية نسائية يه ٕاحدى بنات فاطمة الزهرا  

، ٕاىل جانب اعïده عىل اجلانب التصويري وحسن  ملسو هيلع هللا ىلص تأجيج املشاعر مبناداهتا للرسول
  .اختيار اللقطات املثرية للشفقة

وهذا الهنج التصويري للمشاهد ا�امية يتجىل بشلك ٔاكرب يف Úئية دعبل الشهرية يف مدحي 
، ولعل )35"(ر من الشمسٔاهنا ٔاشه:" آل البيت وباكء مصاهبم، واليت قال عهنا ابن املعزت

شهرهتا تã ترجع ٕاىل وجود سامت خاصة منحهتا المتزي واخللود، يف مقدمهتا اعïدها عىل 
³حتفاظ  هنج تصويري مشويل جيمع بني املايض واحلارض وحيمل تطلعا للمسـتقبل، حماو¶

فس بعودة وتصبري الن. حبس الفاجعة عن طريق إالطا¶ يف تصوير املشاهد ا�امية واحلزينة
ٕاذ اسـهتلها الشاعر مبطلع باكيئ يفيض Zحلزن وأالىس ملا ٔاصاب د�ر . احلقوق ٕاىل ٔاحصاهبا

  )36( : جاء فيه ،آل البيت، بعدما اكنت منازل للتقى والطهارة وذكر هللا
  َمَداِرُس آَ�ٍت َخلَْت ِمْن ِتَالَوةٍ 

  
ُل َوWٍْ ُمْقِفُر الَعَرَصاِت      وَمْزنِ
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  ور ُلكِّ منابذٍ د�ٌر عفاَها جُ 
  

نَواِت      ومل تَْعُف لٔال�ِم والسـ�
وِم الِصلَواِت     ِقَفا نَْسأُل ا�اَر اليت َخف�أْهلهَا      مىت عهُدها Zلص�
  

ومن مثة يدعو فاطمة ٕاىل باكء احلسني اي مات جمدال بشط الفرات ويعدد أالمكنة اليت  
عىل ز�رة تã القبور خوفا من  امتٔالت بقبور ٔاهل البيت معربا عن حزنه لعدم مقدرته

  )37( : جالد السلطان، فيقول
و ٔانُدِيب    ٔافَاِطُم قُويم � ابنََة اخلَْريِ

  
وَم َمسواٍت ِبأْرِض فَالةِ      ُجنُ

ُبوٌر ِبكوفاٍن ؤاْخرى ِبَطْيَبة     قُ
  

  ؤاْخرى ِبَفٍج Òلَها َصلَوايت  
  ٔاخاُف ِبأْن ٔازْر داَرُمهْ فَتَُشوقَِين   

  
  ْم Zِجلْزعِ فالنََخالِت َمَصاِرُعهُ   

وبعد ذÀ يعود ليشري ٕاىل الشـتات اي ٔاصاب ٔاهل البيت يف حياهتم والحقهم حىت بعد   
مماهتم، فاكنت قبورمه يف بقاع خمتلفة من أالرض ال تزورمه فهيا سوى الضباع 

  )38:(واجلوارح
َماِن، مفا تَرى َمهُْم َريُْب الز� س�   تَقَ

  
َة احلُُجراِت لَهُْم َعْقَوًة َمْغشـِ      ي�

  َخال ٔان� ِمْهنُْم Zملَِدينَِة ُعْصَبةً   
  

ْهِر ٔانَْضاًء ِمن أالَزماٍت      مدى ا��
  قَِليwََ ُزَواٍر ِسوى بَْعِض ُزَورٍ   

  
َخامِت    ْبعِ والِعْقبَاِن ذو  الر�   ِمَن الض�

  لَهُْم ُلك� يَْوٍم نَوَمٌة ِبَمَضاِجعٍ   
  

لََفاِت لَهُْم ِيف نَواWِ أالرَض مُ      ْختَ
  

ويعقد الشاعر مقارنة بني حال آل البيت اين قتلوا ورشدوا وبني آل ز�د اين يسكنون 
القصور، واحلال اي آلت ٕاليه بنات الوW وسبهين يف الفرات وبني بنات ا�عّيِ وهن 

  )39:(مصوÒت يف القصور، فيقول
 ، َداِوي ِمْن َجوًى ِيلَ فَكْيَف ا>

  واجلَوى
  ٔاهُل الِفْسِق والت�ِبَعاِت  ٔاَمي�ةُ   

  بَنَاُت ِزَ�ٍد يف الُقُصوِر َمُصونَةٌ   
  

  وآُل َرُسوِل ِهللا ِيف الَفلَواِت   
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وُرُمهْ    وآُل َرُسوِل ِهللا تُْدَمى ُحنُ
  

�ةُ     احلََجالِت  وآُل ِز�ٍد َرب
َىب َحرِميُُهمْ      وآُل َرُسوِل ِهللا تُسـْ

  
Zِت    َ   وآُل ِزَ�ٍد آِمنُو الرس�

مث يعود ليصّرب نفسه بيقينه بقرب خروج املهدي املنتظر ويعرب عن شوقه لرياه، آمال يف ٔان   
يكون ما هو ٔات خري الٓل محمد راجيا بأن ميتد به العمر À اليوم اي يرّد فيه ³عتبار 

  )40( : ٔالهل البيت
ي ٔاْرُجوُه من الَيوِم ٔاو غَدٍ    فَلَوَال اِّ

  
رُمهْ    َطَع قَلِْيب ٕاثْ اِت تَقَ    َحَرسَ

َماٍم َال َمحاَ¶َ َخاِرجٌ   
�
  ُخُروُج ا

  
اكِت      يَُقوٌم عىل اِمس ِهللا Zلَربَ

  يُمّزيُ ِفينَا ُلك� َحّقٍ وZَِطلٍ   
  

َماِت    زِي عىل الن�ْعَماِء والن�قَ   وَجيْ
ي     فَيَا نَْفُس ِطيِيب، مث � نَْفُس ٔابِْرشِ

  
  فَغَْريُ بَِعيٍد ُلك� َما ُهو آِت   

  فَٕاْن قَرَب الَرمحُن ِمْن ِتãَْ ُمَدِيت   
  

رِي ِلَيوِم وفَاِيت    َر ِمْن ُمعْ   ؤاخ�
  

ويظهر من خالل أالبيات ٕاميان اخلزاعي Zلرجعة اليت تعد ركنا ٔاساسـيا من ٔاراكن 
، وإالميان Zلرجعة ٔاو قيام املهدي املنتظر، ظاهرة كرث القول فهيا، ويرى )41(التشـيع

من أالمل املزعوم دفع ٕاليه اخلوف من يأس ٔاتباعهم وذوZن  خصوم الشـيعة ٔاهنا نوع
ويّرص الشـيعة عىل ٔاهنم تلقوا ذÀ من ٔاهل البيت ٔانفسهم، ويسوقون بعض )42"(حزهبم

  . االٓ�ت وأالحاديث النبوية ٔ�د¶ ملزامعهم
ٔاما بعض املسترشقني فريون ٔاهنا دليل عىل ترسب أالفاكر الهيودية واملسـيحية، ٕاىل الفكر 

يه صورة عن رجعة املسـيح ٕاىل أالرض يف آخر  شـيعي، ويرون ٔان رجعة ابن احلنفيةال 
  )43.(،اي رفع ٕاىل السامء، وسـيعود)ٕاليا(الزمان، وصورة عن قصة النّيب 

وقد ظهرت فكرة الرجعة �ى شعراء الشـيعة، السـ� يف الرúء ٕاذ منّوا ٔانفسهم بأن موت 
 للون ٔانفسهم Zٔالمل املرتقب، واليوم اي ينصفمحمد بن احلنفية غيبة مؤقتة، ومضوا يع

آل البيت ويقتص هلم من ظاملهيم، فال ناكد نقرٔا مرثية من املرثيات الشـيعية ٕاال  فيه
wويطالعنا هذا أالمل عىل شلك هتدئة للنفس وطمأنينة ٔاو هتديد للقت.  
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        : : : : الهجاء السـيايسالهجاء السـيايسالهجاء السـيايسالهجاء السـيايس    - - - - 4444
املكنوÒت املذهبية، يتضح لنا  يايس ذاسـتقراًء ٔالشعار اخلزاعي، اليت تتصل Zلهجاء السـي

قد شلك ٔاحد املوضوعات البارزة  املذهبيةٔان هذا النوع من الهجاء اي حتركه العصبية 
، لك ٔاحياÒ قذاعتناول Zلنقد الالذع اي يصل ٕاىل حد التجرحي و³اي �ى الشاعر، 

ٔاشعار دعبل ٔانه مل يكن  وما زاد من بروز هذا التوجه يف.من هلم عالقة Zلسلطة العباسـية
امتã من اجلرٔاة ما جع
 يعرب عن ضيقه منبين العباس ويقذع يف ٕاذ يتسرت Zلتقية، 

يف  هلموتتلخص الهتم اليت وæها  . يليق هجاهئم علنا ويتناوهلم يف كثري من أالحيان مبا ال
  .الطعن يف ٔاخالقهم وديهنم

اخللفاء أالحياء مهنم وأالموات، حفني يتصيد املناسـبات ليصب ٔاهاجيه عىل  دعبل اكنقد و 
بلغه نبأ وفاة إالمام الرضا ودفنه جبوار قرب هارون الرشـيد يف مدينة طوس، ٕاحدى مدن 

Õع الطهر والرجس، فأنشد قوï44( : خرسان شق عليه اج(  
مُ : قَْرباِن يف ُطوِس  ّهُ   َخْريُ اخلَلِْق ُلكِ

  
، هذا ِمَن الِعَربِ    ِمهُ ِ   وقَْربُ َرشّ

  
، وما ما ِيكِّ ْرِب الز�   يَنفع الّرِْجَس ِمْن قُ
  

ِيكِّ ِبُقرِب    رِ  عَىل الز� َرضَ   الّرِْجِس ِمنْ
  

  َهْهيات ُلك� اْمرٍِئ َرْهٌن ِبَما َكَسبَْت 
  

  Õَُ يََداُه، فَُخْذ َما ِشئْْت ٔاْو فََذرِ   
  

  )45:(فقالومجع دعبل بني هجاء امليت واحلي حني بلغه نبأ وفاة املعتصم وتويل الواثق، 
، ُJَاحلَْمُد ِ� ال َصْربٌ وال َج  

  
ذا ٔاْهُل الَبَال رقَُدوا  

�
  وال َعَزاٌء ا

َحٌد،   َزْن Õ ا!   َخِليَفٌة ماَت مل َحيْ
  

َحدُ      وآَخٌر قاَم مل يَْفرْح بِه ا!
  َمفر� هذا وَمر� الُشْؤُم يَتْبُعهُ   

  
  وقَاَم َهَذا، فقاَم الُشْؤُم والن�َكدُ   

عر ٔابياته حبمد هللا اي واىف املعتصم ٔاج
، فال صرب وال جJ وال عزاء ٔالن  يفتتح الشا  
اي مات من ٔاهل البالء، فال حزن عىل خليفة مات، وال فرح خليفة قام فPهام شؤم 

ويف تنكري لكمة خليفة ما يدل عىل اسـهتزاء Zلغ Zملعتصم، وكذÀ . وويل ونكد للمسلمني
  .الواثقلكمة االٓخر واملقصود هبا 
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كام يشري دعبل ٕاىل ظاهرة أاللقاب ا�ينية اليت شاعت بني ملوك بين العباس، واليت 
Õ46:(تناقض حقيقة سلوكهم يف قو(  

وا رشـيًدا لَيَْس ِفِهيْم ِلُرْشِدهَ    وَمس�
  

  ذاَك َما_ُموٌن وذاَك ٔاِمنيُ  وها  
ِبلَْت Zِلُرْشِد ِمْهنُْم ِرعايَةٌ      فَام قُ

  
   Zِ ٍّماِنِة ِدينُ وال ِلَوِيل   ال!

  َرشـيُدُمهْ غَاٍو، وِطْفَالُه بَْعَدُه،  
  

  ِلهذا َرزا�، ُدوَن ذاَك ُمجونُ   
سار دعبل يف هجائه عىل هنج غريه من شعراء الشـيعة، متخذا من ٔاهاجيه سالحا وقد       

ٔاساسا من تعصب  والنابعةللطعن يف العباسـيني كنوع من ٔانواع املامرسة السـياسـية الرافضة 
  .شاعر للشـيعة ونظرته ملسأ¶ اخلالفةال 
غري ٔان املالحظ عىل ٔاهاa اخلزاعي ٔاهنا عفت عن توجيه السـباب والشـتامئ للشـيخني  

عىل ومعر بن اخلطاب، ؤايضا عائشة ٔام املؤمنني رضوان هللا علهيم، ،ٔايب بكر الصديق
  .امحلريي غريه من شعراء الشـيعة من ٔامثال السـيدعكس 

اكنت ٔاشعاره ، و مبعتقدهجاهر ، شاعر شـيعيال بن عّيل اخلزاعي ن دعبإ :وخالصة القول
ٔاهل البيت من خالل  مساحة لالسـï¶ العاطفية واجلدل والنقاش وا�فاع عن مظلومية

من  املسـمتدةفكرية الرجعيات ذات املواملنطقية  العقلية ،العديد من أالد¶ والرباهني
ية �ٓ  الكرمية الرشيفة واالٓ�ت حاديث النبويةاتية لبعض االٔ ا ممعتقدات الشـيعية وتأويالهت

  ....املباهw، وآية التطهري، وحديث يوم الغدير
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        ::::    واملراجعواملراجعواملراجعواملراجع    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
،عامل الكتب احلديث، 1محمد سلمي هياجنة، اخلطاب ا�يين يف الشعر العبايس، ط -)1(

  .56م، ص2009العراق،  –ٕاربد 
شاعر عبايس ممتزي، اختلف املؤرخون ) هـ246 -هـ 148( دعبل بن عّيل اخلزاعي -) 2(

، نشأ يف بيت اشـهتر اكرث رجاÕ "دعبل" يف امسه و نسـبه وماكن والدته، واتفقوا يف لقب 
بقول الشعر، عارص العديد من خلفاء بين العباس ؤاقذع يف هجاهئم، قتل مبنطقة السوس 

 ...  .ٔالدZءأالغاين، معجم ا: ٔاخباره مبثوثة يف . بعاكز مسمومة مات ٕاثرها
محمد حميي : ٔابو احساق ابراهمي احلرصي، زهر االٓداب ومثر أاللباب، حتقيق: ينظر -)3(

  .186، ص1م، ج1999، دن، دب،1ا�ين عبد امحليد،ط
ٕابراهمي : ٔابو العالء املعري، رسا¶ الغفران، ضبط وتصحيح: ينظر -)4(

 .134م، ص1907مرص، -،املطبعة الهندية أمني هندية، أالوزبكية1اليازa،ط
مدينة فارسـية، ، خصبة ذات ٔاZر وبساتني وفواكه، اكن الشـيعة يكرثون فهيا : مق -)5(

 .553عبد الكرمي أالشرت، شعر دعبل اخلزاعي،ص: ينظر
، دار 16شويق ضيف، Úرخي أالدب العريب العـرص العبايس أالول،ط: ينظر -)6(

: قصيدة دعبل النونية اليت مطلعها ٕاشارة ٕاىل.(321م،ص2004املعارف، القاهرة ــــ مرص،
ٔافيقي من مالمك � ضغينا، يف هجاء املرضية ومناقضته قصيدة المكيت يف هجاء 

 ).ٔاال حييت عنا � مدينا: القحطانية ومطلعها
خالف الباطن  ٔاحد املبادئ الشـيعية اليت تبيح التعامل مع غري الشـيعي عىل: التقيّة -)7(

، أالعلمي للمطبوعات، بريوت ــــ لبنان، ، 3تفسري القرآن،ط املزيان يفالطباطبايئ،: ينظر
 . 729م، ص1972

نور ا�ين ومحمد خليل الزين، دط، دار : عّيل بن ٔايب طالب، هنج البالغة، حتقيق -)8(
 .5654م، ص1954الفكر، بريوت ـــ لبنان، 

ع اللغة ، مجم2عبد الكرمي أالشرت، ط: دعبل اخلزاعي، شعر دعبل اخلزاعي، صنعة -)9(
 .335م، ص1983سور�،  -العربية، دمشق
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، مؤسسة ا7تار، القاهرة 3ٔابو الفداء اسامعيل بن كثري، تفسري القرآن العظمي، ط -)10(
 .71، ص2مرص، دت ، ج –
 .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها -)11(
 .322، 321دعبل اخلزاعي، شعر دعبل بن عيل اخلزاعي،ص -)12(
القامس جار هللا محمود بن معر، الكشاف عن حقائق التزنيل وعيون الزخمرشي، ٔابو  -)13(

 .426، ص3م، ج1993أالقاويل يف وجوه التأويل، دط، دار الفكر، دب، 
، دار 1القرطيب ٔابو محمد بن ٔامحد أالنصاري، اجلامع ٔالحاكم القرآن الكرمي،ط -)14(

 .183، ص15م، ج1946مرص،  -الكتب، القاهرة
 .352،351، شعر دعبل بن عيل اخلزاعي، صدعبل اخلزاعي -)15(
حيي : ٔابو الفضل عياض بن موىس اليحصيب، رشح حصيح مسمل، حتقيق-)16(

 .419ص، 4م، ج1998، دار الوفاء للطباعة والنرش، دب، 1اسامعيل،ط
 .411،412املرجع نفسه، ص -)17(
ريب للطباعة زيك مبارك املداحئ النبوية يف أالدب العريب، دط، دار الكتاب الع -)18(

 .77مرص، دت، ص -والنرش، القاهرة
 .84دعبل اخلزاعي، شعر دعبل بن عيل اخلزاعي، ص -)19(
 .346املصدر نفسه، ص -)20(
 .املصدر نفسه، ص -)21(
 –، دار الفكر، بريوت 2الرتمذي محمد بن عيىس بن مسورة، سنن الرتمذي، ط -)22(

 .303، ص5م، ج1983لبنان،
 .411،412ص، مسمل بن موىس، رشح حصيحٔابو الفضل عياض -)23(
ٔابو محمد بن عيل بن ٔامحد بن حزم، الفصل يف امللل وأالهواء والنحل، دط، دار  -)24(

 .94، ص4م،ج1998لبنان،  -اجليل، بريوت
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محمد حميي : شاه عبد العزيز عالم ا�هلوي، خمترص التحفة االثنا عرشية، ترمجة -)25(
 -ين اخلطيب،دط، املطبعة السلفية، القاهرةحمب ا�: ا�ين أالسلمي، حتقيق

 .1373مرص،ص
�قوت : ينظر. واد بني مكة واملدينة املنورة ، به غدير خطب رسول هللا عنده: مخ-)26(

 .389، ص2م،ج1957لبنان،  -امحلوي الرويم، معجم البJان، دط، دار صادر، بريوت
 -، دار املعرفة، بريوتإالمام احلافظ بن جحر العسقالين، فتح الباري، دط -)27(

 .67، ص8لبنان،دت،ج
 .308،307دعبل اخلزاعي، شعر دعبل بن عيل اخلزاعي، ص -)28(
 .302- 300املصدر نفسه، ص -)29(
�قوت امحلوي الرويم، : املوضع اي قتل فيه احلسني عند الكوفة، ينظر: كربالء-)30(

 .445، ص4معجم البJان، ج
 .317-315ن عيل اخلزاعي، صدعبل اخلزاعي، شعر دعبل ب-)31(
ف-)32( عبد الكرمي أالشرت، : ٔارض  Zلكوفة، اكن فهيا مقتل احلسني بكربالء، ينظر: الط�

 .531شعر دعبل بن عيل اخلزاعي، ص
 .333،334دعبل اخلزاعي، شعر دعبل بن عيل اخلزاعي، ص -)33(
 .328،329املصدر نفسه، ص -)34(
، دار 2عبد السـتار ٔامحد فراح، ط: شعراء، حتقيقعبد هللا بن املعزت، طبقات ال  -)35(

 .267مرص، دت، ص -املعارف، القاهرة
 .79، 78دعبل اخلزاعي، شعر دعبل بن عيل اخلزاعي، ص-)36(
 .303،304املصدر نفسه، ص -)37(
 .305املصدر نفسه، ص-)38(
 .312- 310املصدر نفسه، ص -)39(
 .313-312املصدر نفسه، ص-)40(
، 3، دار الكتاب العريب، دب، دت، ج10حضى إالسالم، ط ٔامحد ٔامني، -)41(
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 .237ص
 .241املرجع نفسه ص -)42(
عبد الهادي ٔابو : آدم ميزت، احلضارة العربية يف القرن الرابع جهري، ترمجة: ينظر -)43( 

 .145، ص1ريدة، دط، دن، دت،ج
 .146،145املصدر نفسه ، ص -)44(
 .116،115املصدر نفسه، ص -)45(
  .251ملصدر نفسه، صا -)46(
  

  
  


