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المقدمة
من خالل معرفة اسلوب الشخص في حواره مع اآلخر يمكن لنا تقييم شخصيته
ومنھج''ه ،وكيم''ا تك''ون دراس''ة س''يرة االم''ام عل''ي )ع( حي''ة ومتواص''لة وذات عب''رة
وعالق''ة بواقعن''ا المع''اش حالي''ا  ،ال''ذي طغ''ت علي''ه لغ''ة التكفي''ر واالقص''اء والقت''ل
وااللغاء  ،جاء ھذا البحث ليوض'ح اس'لوب االم'ام عل'ي )ع( ف'ي ح'واره وموقف'ه م'ن
اآلخر  ،وكيما نتعرف على موقفه من اآلخ'ر وبي'ان المنطلق'ات الت'ي اعتم'دھا االم'ام
في نقاشه وحواره وبيان موقفه منه.
وسنأخذ لذلك مثال لذلك ھو الخطبة الشقشقية ،فالمعروف انھا احدى خط'ب نھ'ج
البالغة الذي جمع بواسطة الشريف الرضي وسميت بالشقشقية ألنه ورد في سياقھا
قول االمام علي )ع(  ) :انھا شقشقة ھدرت ثم قرت (
ولھ''ذه الخطب''ة اھمي''ة خاص''ة ذل''ك ألنھ''ا تنق''ل وجھ''ة نظ''ر االم''ام عل''ي )ع( ح''ول
مس'ألة الخالف''ة وكي'ف ك''ان موقف'ه م''ن ذل'ك  ،وس''نعمد ف'ي بحثن''ا ھ'ذا ال''ى مناقش''ة
المحاور االتية :
اوال  -نص الخطبة ا ْل َم ْعرُو َف ُة ِبال ﱢش ْق ِش ِقيﱠة.
ثانيا – مدى صحة ونسبة ھذه الخطبة لإلمام علي ) ع(.
ثالثا – حوار االمام مع الخليفة االول وموقفه منه .

رابعا – حوار االمام مع الخليفة الثاني وموقفه منه.
خامسا – حوار االمام مع الخليفة الثالث وموقفه منه.
سادسا – حوار االمام مع من بايعه من المسلمين.

٢

ش ْق ِش ِقيﱠة
اوال  -نص الخطبة ا ْل َم ْع ُرو َفةُ ِبال ﱢ
للتعرف على موضوع البحث نمھ'د ل'ه بع'رض للخطب'ة الشقش'قية الت'ي اختي'رت
مثاال للبحث:
ص َھا فالن َو إ ِ ﱠن ُه َل َي ْع َل ُم أ َ ﱠن َم َح ﱢلي ِم ْن َھا َم َح ﱡل ا ْل ُق ْ
ب ِمنَ ال ﱠر َحى
ط ِ
ﷲ َل َق ْد َت َق ﱠم َ
) أ َما َو ﱠ ِ
ط َوي ُ
ت ُدو َن َھا َث ْوبا ً َو َ
س ْي ُل َو َال َيرْ َقى إ ِ َل ﱠي الط ﱠ ْي ُر َف َسدَ ْل ُ
ْت َع ْن َھا َك ْشحا ً َو
َي ْن َح ِد ُر َع ﱢني ال ﱠ
ت أَرْ َت ِئي َبيْنَ أ َ ْن أَصُو َل ِب َيدٍ َج ﱠذا َء أ َ ْو أَصْ ِب َر َع َلى َ
ط ِف ْق ُ
َ
ط ْخ َي ٍة َع ْم َيا َء َي ْھ َر ُم ِفي َھا ا ْل َكبِي ُر َو
ص ِغي ُر َو ي َ ْك َد ُح ِفي َھا ُم ْؤ ِم ٌن َح ﱠتى ي َ ْل َقى َربﱠه.
َي ِشيبُ ِفي َھا ال ﱠ
ص َبرْ ُ
َف َرأَي ُ
ق َشجًا
ْت أ َ ﱠن ال ﱠ
ص ْب َر َع َلى ھَاتَا أَحْ َجى َف َ
ت َو ِفي ا ْل َع ْي ِن ق َ ًذى َو ِفي ا ْل َح ْل ِ
ضى ْاألَ ﱠو ُل ِل َس ِبي ِل ِه َفأ َ ْد َلى ب ِ َھا إ ِ َلى ابن الخطاب َب ْع َد ُه ُث ﱠم ت َ َم ﱠث َل
أ َ َرى ُت َرا ِثي َنھْبا ً َح ﱠتى َم َ
ورھَا
َو َي ْو ُم َحيﱠانَ أ َ ِخي َجابِرِ
ِب َق ْو ِل ْاألَ ْعشَى َ :ش ﱠتانَ َما َي ْو ِمي َع َلى ُك ِ
َف َيا َع َجبا ً َبيْن َما ُھ َو َي ْس َت ِقيل ُ َھا ِفي َح َيا ِت ِه إ ِ ْذ َع َق َدھَا ِآل َخ َر َب ْع َد َو َفا ِت ِه َل َش ﱠد َما َتش ﱠ
َط َرا
ص ﱠي َرھَا ِفي َح ْو َزةٍ َخ ْشنَا َء َي ْغل ُ ُ
س َھا َو َي ْك ُث ُر ا ْل ِع َثا ُر فِي َھا َو
ظ َك ْل ُم َھا َو َي ْخ ُش ُن َم ﱡ
ضرْ َع ْي َھا َف َ
َ
ي
صا ِح ُب َھا َك َراكِبِ ال ﱠ
ص ْع َب ِة إ ِ ْن أ َ ْش َن َ
ق َل َھا َخ َر َم َو إ ِ ْن أ َ ْس َل َ
ِاال ْع ِت َذا ُر ِم ْن َھا َف َ
س َل َھا َت َق ﱠح َم َف ُم ِن َ
ت َع َلى ُ
صبَرْ ُ
طو ِل ا ْل ُم ﱠدةِ َو ِش ﱠدةِ
اض َف َ
ال ﱠناسُ ◌َ َع ْم ُر ﱠ ِ
ﷲ ِب َخ ْب ٍط َو ِش َماسٍ َو َت َل ﱡو ٍن َو ا ْعت ِ َر ٍ
َ zو ِلل ﱡ
شو َرى
ضى ِل َسبِي ِل ِه َج َع َل َھا ِفي َج َما َع ٍة َز َع َم أ َ ﱢني أ َ َح ُد ُھ ْم َف َيا َ ﱠ ِ
ا ْل ِمحْ نَ ◌ِ َح ﱠتى إِذَا َم َ
ت أ ُ ْق َر ُن إِلَى َھ ِذهِ ال ﱠن َ
صرْ ُ
ظا ِئ ِر َل ِك ﱢني
ض ال ﱠريْبُ ِف ﱠي َم َع ْاألَ ﱠو ِل ِم ْن ُھ ْم َح ﱠتى ِ
َمتَى ا ْع َت َر َ
ت إ ِ ْذ َ
طرْ ُ
أ َ ْس َف ْف ُ
صھ ِْر ِه
ض ْغ ِن ِه َو َما َل اآلخر ِل ِ
صغَا َر ُج ٌل ِم ْن ُھ ْم ِل ِ
طارُوا َف َ
ت إ ِ ْذ ◌َ َس ﱡفوا َو ِ
َم َع َھ ٍن َو َھ ٍن إ ِ َلى أ َ ْن َقا َم َثا ِل ُ
ض َن ْي ِه َبيْنَ َن ِثي ِل ِه َو ُم ْع َت َل ِف ِه َو َقا َم َم َع ُه َب ُنو
ث ا ْل َق ْو ِم نَا ِفجا ً ِح ْ
يع إ ِ َلى أ َ ِن ا ْن َتك َ
َث َعل َ ْي ِه َف ْت ُل ُه َو أ َ ْج َھ َز َع َل ْيه ِ
ض ُمونَ َما َل ﱠ ِ
أ َ ِبي ِه َي ْخ َ
ﷲ ِخضْ َم َة ْ ِ
اإل ِب ِل ِن ْب َت َة ال ﱠرب ِ ِ
ت ِب ِه ب ِ ْ
َع َم ُل ُه َو َك َب ْ
ط َن ُته ُ
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ئ
ف ال ﱠ
ضب ُِع إِل َ ﱠي َي ْن َثا ُلونَ َع َل ﱠي ِم ْن ُك ﱢل َجا ِنبٍ َحتﱠى َل َق ْد ُو ِط َ
َف َما َرا َع ِني إ ِ ﱠال َو ال ﱠناسُ َكعُرْ ِ
ق ِع ْ
ضْت ِب ْاألَ ْم ِر َن َك َث ْ
ضة ِ ا ْل َغن َِم َفل َ ﱠما َن َھ ُ
ا ْل َح َسنَا ِن َو ُش ﱠ
ت
ي ُمجْ ت َ ِم ِعينَ َح ْولِي َك َر ِبي َ
ط َفا َ
س َ
طا ِئ َف ٌة َو َم َر َق ْ
َ
ك ال ﱠدا ُر
ﷲ ُس ْب َحا َن ُه َي ُقو ُل ِت ْل َ
ت أ ُ ْخ َرى َو َق َ
ط آ َخرُونَ َكأ َ ﱠنھ ُ ْم َل ْم َي ْس َمعُوا ﱠ َ
ض َو ال َفسادا ً َو ا ْلعا ِق َب ُة ِل ْل ُم ﱠت ِقينَ ب َ َلى َو
اآلخر ُة نَجْ َع ُلھا ِلل ﱠ ِذينَ ال ي ُِري ُدونَ ُع ُل ًّوا ِفي ْاألَرْ ِ
ْر ُج َھا أ َ َما َو ا ﱠل ِذي
ﱠِ
ﷲ َل َق ْد َس ِمعُوھَا َو َوع َْوھَا َو َل ِك ﱠن ُھ ْم َح ِل َيتِ ال ﱡد ْن َيا ِفي أ َ ْع ُي ِن ِھ ْم َو َرا َقھ ُ ْم ِزب ِ
ص ِر َو َما
َف َل َ
ض ِر َو ِق َيا ُم ا ْل ُح ﱠج ِة ِب ُوجُو ِد ال ﱠنا ِ
س َم َة َل ْو َال ُحضُو ُر ا ْل َحا ِ
ق ا ْل َح ﱠب َة َو َب َرأ َ ال ﱠن َ
ب َم ْ
ﷲ عَلى ا ْل ُع َل َما ِء أ َ ﱠال ُي َقارﱡوا َع َلى ِك ﱠ
وم َألَ ْل َقي ُ
ظة ِ َ
ْت َح ْبل َ َھا َع َلى
أ َ َخ َذ ﱠ ُ
س َغ ِ
ظا ِل ٍم َو َال َ
ظ ُل ٍ
س أ َ ﱠول ِ َھا َو َألَ ْل َف ْي ُت ْم ُد ْن َيا ُك ْم َھ ِذ ِه أ َ ْز َھ َد ِع ْن ِدي ِم ْن َع ْف َ
َار ِب َھا َو َل َس َقي ُ
ط ِة َع ْن ٍز
ْت آ ِخ َرھَا ِبكَأْ ِ
غ ِ
ض ِع ِم ْن ُخ ْ
ط َب ِته ِ َفنَا َو َله ُ
َقا ُلوا َو َقا َم إ ِ َل ْي ِه َر ُج ٌل ِم ْن أ َ ْھ ِل ال ﱠس َوا ِد ِع ْن َد ب ُ ُلو ِغ ِه إ ِ َلى َھذَا ا ْل َم ْو ِ
اإل َجا َب َة َع ْن َھا َفأ َ ْق َب َل َي ْنظ ُ ُر ِفي ِه ) َفل َ ﱠما ف َ َر َ
غ ِم ْن ِق َرا َء ِت ِه
ِكتَابا ً ِقي َل إ ِ ﱠن فِي ِه َم َسا ِئ َل َكانَ ي ُِري ُد ْ ِ
َت ُخ ْ
س َيا أ َ ِمي َر ا ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َل ِو ﱠ
ك ِم ْن َحي ُ
اط َرد ْ
ضيْتَ َف َقا َل َھ ْي َھاتَ
ط َب ُت َ
ْث أ َ ْف َ
( َقا َل َل ُه اب ُْن َعبﱠا ٍ
ت َع َلى ك ََال ٍم َقط ﱡ
ﷲ َما أ َ َس ْف ُ
ت ُث ﱠم َقر ْ
ك ِش ْق ِش َق ٌة َھ َد َر ْ
َيا ابْنَ َعبﱠاسٍ ت ِ ْل َ
ﱠت َقا َل اب ُْن َعبﱠاسٍ َف َو ﱠ ِ
َكأ َ َس ِفي َع َلى َھ َذا ا ْلك ََال ِم أ َ ﱠال َي ُكونَ أ َ ِمي ُر ا ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ ع َب َل َغ ِم ْن ُه َحي ُ
ْث أ َ َرادَ(.
قال الشريف رضي ّ
ﷲ عنه قوله عليه السالم كراكب الصعبة إن أشنق لھا خرم
و إن أسلس لھا تقحم يريد أنه إذا شدد عليھا في جذب الزمام و ھي تنازعه رأسھا
خرم أنفھا و إن أرخى لھا شيئا مع صعوبتھا تقحمت به فلم يملكھا يقال أشنق الناقة
إذا جذب رأسھا بالزمام فرفعه و شنقھا ،أيضا ذكر ذلك ابن السكيت في إصالح
المنطق و إنما قال ع أشنق لھا و لم يقل أشنقھا ألنه جعله في مقابلة قوله أسلس لھا
فكأنه ع قال إن رفع لھا رأسھا بمعنى أمسكه عليھا ( ).(١
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ثانيا – مدى صحة ونسبة ھذه الخطبة لإلمام علي ) ع( )( ٢
اثير كثير من الكالم حول مدى صحة نسبة كتاب نھج البالغة لإلمام علي )ع( ،
وبما ان ھذا الموضوع ليس من اختصاص بحثنا ھذا لكن نذكر فيما يأتي مايخص
صحة نسبة الخطبة الشقشقية لإلمام علي )ع( :
ذكر ابن سالم في غريب الحديث  ،وابن االثير في النھاية قال  ) :ومنه
حديث علي في خطبة له  » :تلك شقشقة ھدرت  ،ثم قرّت «(.
وقد تتبع ذلك الشيخ األميني رحمه ﷲ في الغدير  ، ٨٢/٧ :وج  ، ١٩٧/٤و
الشيخ المحمودي في نھج السعادة . ٥١٢/٢ :
قال الشيخ األميني رحمه ﷲ في الغدير  ٨٢/٧ :حول ھذه الخطبة  » :ھذه
الخطبة تسمى بالشقشقية  ،وقد كثر الكالم حولھا  ،فأثبتھا مھرة الفن من الفريقين ،
ورأوھا من خطب موالنا أمير المؤمنين الثابتة التي ال مغمز فيھا  ،فال يُسمع إذن
قول الجاھل بأ ّنھا من كالم الشريف الرضي  ،وقد رواھا غير واحد في القرون
األولى قبل أن تنعقد للرضي نطفته  ،كما جاءت بإسناد معاصريه والمتأخرين عنه
من غير طريقه  ،وإليك ا ُ ّمة من اُؤلئك :
 ١ـ الحافظ يحيي بن عبد الحميد الحماني  ،المتو ّفى  ، ٢٢٨كما في طريق الجلودي
في العلل والمعاني .
 ٢ـ أبو جعفر دعبل الخزاعي  ،المتوفّى  ، ٢٤٦رواھا بإسناده عن ابن عبّاس  ،كما
في أمالي شيخ الطائفة ، ٢٣٧/ورواھا عنه أخوه أبو الحسن علي.
 ٣ـ أبو جعفر أحمد بن مح ّمد البرقي  ،المتو ّفى  ، ٨٠ / ٢٧٤كما في علل الشرائع .
 ٤ـ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة  ،المتو ّفى  ، ٣٠٣كما في الفرقة الناجية للشيخ
إبراھيم القطيفي  ،والبحار للعالمة المجلسي . ١٦١ : ٨

٥

 ٥ـ وجدت بخط قديم عليه كتابة الوزير أبي الحسن علي بن الفرات  ،المتو ّفى ٣١٢
 ،كما في شرح ابن ميثم .
 ٦ـ أبو القاسم البلخي أحد مشايخ المعتزلة  ،المتو ّفى  ، ٣١٧كما في شرح نھج
البالغة البن أبي الحديد . ٦٩/١
 ٧ـ أبو أحمد عبد العزيز الجلودي البصري  ،المتو ّفى  ، ٣٣٢كما في معاني
األخبار.
 ٨ـ أبو جعفر ابن قبة تلميذ أبي القاسم البلخي المذكور  ،رواھا في كتابه ) اإلنصاف
( كما في شرح نھج البالغة البن أبي الحديد  ٦٩ : ١وشرح ابن ميثم .
 ٩ـ الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني  ،المتو ّفى  ، ٣٦٠كما في طريق القطب
الراوندي في شرح نھج البالغة .
 ١٠ـ أبو جعفر ابن بابويه القمي  ،المتوفّى  ، ٣٨١في كتابيه  :علل الشرائع ومعاني
األخبار.
 ١١ـ أبو أحمد الحسن بن عبد ﷲ العسكري  ،المتو ّفى  ، ٣٨٢حكى عنه شيخنا
الصدوق شرح الخطبة في معاني األخبار والعلل .
) لفت نظر (  :عده السيد العالمة الشھرستاني في  ) :ما ھو نھج البالغة( ، ٢٢/
م ّمن روى الشقشقية  ،فأرخ وفاته بسنة  ، ٣٩٥وذكره في ٢٣/فقال  » :من أبناء
القرن الثالث  .ال يتم ھذا وال يصح ذاك  ،وقد خفي عليه ّ
أن الحسن بن عبد ﷲ
العسكري راوي الشقشقية ھو  :أبو أحمد صاحب كتاب الزواجر  ،وقد توفّي سنة
 ٣٨٢وولد  ، ٢٩٣وحسبه أبا ھالل الحسن بن عبد ﷲ العسكري صاحب كتاب »
األوائل « تلميذ أبي أحمد العسكري  ،والتاريخ الذي ذكره تاريخ فراغه من كتابه )
األوائل ( ال تاريخ وفاته «  .توجد ترجمة كال الحسنين العسكريين في  :معجم
االُدباء  ٢٣٣ : ٨ـ  ، ٢٦٨وبغية الوعاة. ٢٢١/
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 ١٢ـ أبو عبد ﷲ المفيد  ،المتو ّفى  ، ٤١٢اُستاذ الشريف الرضي  ،رواھا في كتابه )
اإلرشاد (. ١٣٥/
 ١٣ـ القاضي عبد الجبار المعتزلى  ،المتو ّفى  : ٤١٥ذكر في كتابه ) المغنى ( تأويل
بعض جمل الخطبة ومنع داللتھا على الطعن في خالفة من تقدم على أمير المؤمنين
من دون أي إيعاز إلى الغمز في إسنادھا .
 ١٤ـ الحافظ أبو بكر ابن مردويه  ،المتو ّفى  ، ٤١٦كما في طريق الراوندي في
شرح النھج
 ١٥ـ الوزير أبو سعيد اآلبي  ،المتو ّفى  ، ٤٢٢في كتابه  ) :نثر الدرر ونزھة األديب
(.
 ١٦ـ الشريف المرتضى أخو الشريف الرضي األكبر  ،تو ّفي سنة  ، ٤٣٦ذكر جملة
منھا في الشافي ٢٠٣/فقال  :مشھور  .وذكر صدرھا في ٢٠٤/فقال  :معروف .
 ١٧ـ شيخ الطائفة الطوسي  ،المتوفّى  ، ٤٦٠رواھا في أماليه ٣٢٧/عن السي ّد أبي
الفتح ھالل بن مح ّمد بن جعفر الحفار  ،المترجم في مستدرك العالمة النوري : ٣
 ٥٠٩من طريق الخزاعيين  .وفي تلخيص الشافي .
 ١٨ـ أبو الفضل الميداني  ،المتو ّفى  ، ٥١٨في مجمع األمثال ، ٣٨٣/قال  ) :وألمير
المؤمنين علي رضي ﷲ عنه خطبة تعرف بالشقشقية ؛ ّ
ألن ابن عباس رضي ﷲ
عنھما قال  » :له حين قطع كالمه  :يا أمير المؤمنين ! لو اطردت مقالتك من حيث
أفضيت  .فقال  :ھيھات يا بن عبّاس ! تلك شقشقة ھدرت ث ّم قرّت «(.
 ١٩ـ أبو مح ّمد عبد ﷲ بن أحمد البغدادي  ،الشھير بابن الخ ّشاب  ،المتو ّفى ، ٥٦٧
قرأھا عليه أبو الخير مصدق الواسطي النحوي  ،وسيوافيك بعيد ھذا كالمه فيھا .
 ٢٠ـ أبو الحسن قطب الدين الراوندي  ،المتو ّفى  ، ٥٧٣رواھا في شرح نھج
البالغة من طريق الحافظين  :ابن مردويه  ،والطبراني .
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» وقال  :أقول  :وجدتھا في موضعين تاريخھما قبل مولد الرضي بمدة :
أحدھما  :أ ّنھا مضمنة كتاب » االنصاف « البي جعفر ابن قبة  ،تلميذ أبي القاسم
الكعبي أحد شيوخ المعتزلة  ،وكانت وفاته قبل مولد الرضي .
الثاني  :وجدتھا بنسخة عليھا خط الوزير أبي الحسن علي بن مح ّمد بن الفرات ،
وكان وزير المقتدر با ، zوذلك قبل مولد الرضي بنيف وستين سنة  ،والذي يغلب
على ظني ّ
أن تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدة « .
 ٢١ـ أبو منصور الطبرسي  ،أحد مشايخ ابن شھر اشوب ـ المتو ّفى  ٥٨٨ـ في كتابه
» االحتجاج «  ، ٩٥/فقال  » :روى جماعة من أھل النقل من طرق مختلفة عن ابن
عباس« .
 ٢٢ـ أبو الخير مصدق بن شبيب الصلحي النحوي  ،المتو ّفى  ، ٦٠٥قرأھا على أبي
مح ّمد ابن الخ ّشاب وقال  » :لما قرأت ھذه الخطبة على شيخي أبي مح ّمد ابن
الخشاب  .. ..الخ « .
 ٢٣ـ مجد الدين أبو السعادات ابن االثير الجزري  ،المتو ّفى  ، ٦٠٦أوعز إليھا في
كلمة » شقشق « في النھاية  ، ٢٩٤ : ٢ :فقال  ) :ومنه حديث علي في خطبة له » :
تلك شقشقة ھدرت ث ّم قرت « ( .
 ٢٤ـ أبو المظفر سبط ابن الجوزي  ،المتو ّفى  ، ٦٥٤في تذكرته ، ٧٣/من طريق
شيخه أبي القاسم النفيس األنباري باسناده عن ابن عبّاس  ،فقال  » :تعرف بالشقشقية
 ،ذكر بعضھا صاحب نھج البالغة وأخل بالبعض  ،وقد أتيت بھا مستوفاة  .ث ّم
ذكرھا مع اختالف ألفاظھا « .
 ٢٥ـ عز الدين ابن أبي الحديد المعتزلي  ،المتوفّى  ، ٦٥٥قال في شرح النھج : ١
 » : ٦٩قلت  :وقد وجدت أنا كثيرا ً من ھذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم
البلخي  ،إمام البغداديين من المعتزلة  ،وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي
بمدة طويلة  .ووجدت أيضا ً كثيرا ً منھا في كتاب أبي جعفر ابن قبة  ،أحد متكلمي
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اإلمامية  ،وھو الكتاب المشھور بكتاب » االنصاف «  ،وكان أبو جعفر ھذا من
تالمذة الشيخ أبي القاسم البلخي رحمه ﷲ تعالى  ،ومات في ذلك العصر قبل أن
يكون الرضي رحمه ﷲ تعالى موجودا ً « .
 ٢٦ـ كمال الدين ابن ميثم البحراني  ،المتوفّى  » : ٦٧٩حكاھا عن نسخة قديمة
عليھا خط الوزير علي بن الفرات  ،المتو ّفى  ، ٣١٢وعن كتاب» االنصاف « البن
قبة  ،وذكر كلمة ابن الخشاب المذكورة  ،وقراءة أبي الخير إياھا عليه « .
 ٢٧ـ أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األفريقي المصري  ،المتوفّى  ، ٧١١قال
في مادة ) شقشق ( من كتابه ) لسان العرب (  ) : ٥٣ : ١٢ :وفي حديث علي
رضوان ﷲ عليه في خطبة له  » :تلك شقشقة ھدرت ث ّم قرت « (.
 ٢٨ـ مجد الدين الفيروزآبادي  ،المتو ّفى  ، ١٧ / ٨١٦أوعز إليھا في القاموس :٣ :
 ،٢٥٣قال  ) :والخطبة الشقشقية العلوية ؛ لقوله البن عباس ـ لما قال له  »:لو
اطردت مقالتك من حيث أفضيت ـ  :يا بن عباس ! ھيھات تلك شقشقة ھدرت ث ّم
قرت « ( .
وقال الشيخ المحمودي في نھج السعادة  » : ٥١٢/٢ :لي ُعلم ّ
أن الخطبة الشريفة
قد رواھا جماعة كثيرة من علماء السنة واإلمامية  ،ومن عجائب الدھر أ ّنه مع كثرة
الدواعي على إخفاء أمثال ھذا الكالم  ،واستقرار ديدنھم على تغطيته وستره ،
وتمزيق أصله وإحراق مصادره  ،ومع ذلك كله قد تج ّلى في اُفق كتب كثير من أھل
اإلنصاف من علماء أھل السنة  ،وتألأل بدره التام بحيث ينفذ شعاعه في حاسة
العميان فضال عن أھل البصائر والضمائر .« ..
فرواھا الحافظان  :ابن مردويه  ،والطبراني ـ كما يأتي ـ .
ورواھا ابن الخشاب عبد ﷲ بن أحمد  ،واعترف بأ ّنھا من كالم أمير المؤمنين عليه
السالم وأ ّنه وجدھا في كتب العلماء وأھل األدب بخطوطھم قبل أن يُخلق الرضي
بمائتي سنة  ،كما ذكره عنه ابن أبي الحديد في شرح الخطبة .
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وكذلك ذكر ابن أبي الحديد في الشرح  : ٦٩/١ : :أ ّنه وجد كثيرا ً من ألفاظ الخطبة
في تصانيف إمام البغداديين من المعتزلة الشيخ أبي القاسم البلخي .
وأيضا رواھا سبط ابن الجوزي يوسف بن قزغلي الحنفي في أ ّول الباب السادس
من كتاب تذكرة الخواص ، ١٣٣/عن شيخه أبي القاسم النفيس األنباري  ،ث ّم ذكر
الخطبة بما يستفاد منه تعدد الطرق لھا .
ورواھا أيضا ً الحسن بن عبد ﷲ بن سعيد العسكري  ،المتو ّفي عام  ، ٣٨٢كما
رواھا عنه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ومعاني األخبار  ،وكذلك العالمة الحلي
في المطلب الخامس من كتاب كشف الحق  ، ٤٠/٢ : :وكذلك نقلھا عنه في المقدمة
الثالثة من كتاب الدرجات الرفيعة . ٣٧/،
ورواھا أيضا ً أبو علي الجبائي وأبو ھالل العسكري الحسن بن عبد ﷲ بن سھل ،
المتو ّفي بعد سنة  ، ٣٩٥في كتاب األوائل  ،كما نقل عنه في إحقاق الحق  ،نقالً عن
ھدية األحباب .
وكثيرا ً منھا ذكره األدباء واللغويون ؛ فذكر قطعا منھا في مادة  » :جذ «  ،و »
حذ «  ،و » حضن «  ،و » نفج «  ،و» نفخ «  ،و» شقشق « من القاموس  ،ولسان
العرب  ،وتاج العروس  ،ومجمع األمثال . ١٦٩/ :
وقطعا كثيرة منھا ذكرھا ابن األثير في النھاية ؛ فانظر منه المواد التالية  » :جذ «
 ،و» حذ «  ،و» حضن «  ،و» نفج «  ،و» نفخ «  ،و» نثل «  ،و » خضم «  ،و »
شقشق «  ،و» عفط «  ،و» حأل «  ،و » سفف «  ،و» شنق « .
وقال الفيروزآبادي في مادة  » :شقق « من كتاب القاموس  :والخطبة الشقشقية
العلوية ؛ لقوله البن عباس ـ لما قال له  » :لو اطردت مقالتك من حيث أفضيت ـ :
يا بن عباس ھيھات تلك شقشقة ھدرت ث ّم قرت ! ! !«.
وقال في باب االستعانة من الجزء الثالث من كتاب تحرير التحبير » : ٣٨٣/،
وأ ّما الناثر فإن أتى في أثناء نثره ببيت لنفسه س ّمى ذلك  :تشھيرا ً  ،وإن كان البيت
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لغيره ُس ّمي  :استعانة  ،كقول علي عليه السالم في خطبته المعروفة بالشقشقية  ] :فيا
عجبا [ بينا ھو يستقيلھا في حياته  ،إذ عقدھا آلخر بعد وفاته ] ث ّم قال [ :
شتان ما يومي على كورھا * ويوم حيان أخي جابر
فھذا البيت لألعشى  ،استعان به علي عليه السالم كما ترى «.

ثالثا – حوار االمام مع الخليفة االول وموقفه منه .
يذكر االمام ان الخالفة بعد رسول ﷲ تقمصھا شخص رمز اليه االمام ب)فالن(
وھذا ادب عالي واسلوب راقي في الحوار  ،فالكل يعرف من المقصود ب ) فالن (
ويذكر الشيخ محمد عبده ان )فالن( كناية عن الخليفة االول )(٣
وھذا درس وعبرة لكل م'ن ي'دلي ب'دلوه ف'ي الوق'ت الحاض'ر كمح'اور ومن'اقش ف'ي
مج''ال االدي''ان والم''ذاھب ،اذ يج''ب علي''ه الترف''ع واالبتع''اد ع''ن لغ''ة الس''ب والق''ذف
والتش''ھير ،كم'''ا يج'''ب ان يلت'''زم ب'''آداب الح'''وار والنق'''اش وان يرك'''ز عل'''ى الفك'''رة
والمضمون دون التركيز على النيل من االشخاص والصفات .
وعمد االمام في اسلوب راقي من الحوار ال'ى اتب'اع م'نھج اب'راز فض'يلة القائ'ل
وبالتالي ُيعرف ان الشخص المعني بالمقارنة ھو مفض'ول فق'ال  :ان'ه يعل'م ان محل'ي
منھا محل القطب من الرحى ينحدر مني السيل وال يرقى الي الطير ،اي ان الشخص
الذي تولى الخالفة يعلم في قرارة نفسه انه مفضول بوجود االفض'ل وان ل'دى االم'ام
علي )ع( من الصفات ما ليس عنده.
وعندما لم ينجح االم'ام ف'ي ثن'ي المقاب'ل ع'ن موقف'ه ف'ي ذل'ك ل'م يلج'أ ال'ى عن'ف
مدمر ،او سب او تجاوز في الحدود بل اكتفى ببيان موقفه منه قائال :
)فسدلت دونھا ثوبا وطويت عنھا كشحا ( ) (٤اي ان االمام ك'ان ملفت'ا ف'ي ح'واره
ان ال يؤدي الى ضرر ب ّين وواضح ،بل عمل موازنة دقيقة بين الضرر والفائدة .
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ف ّغل'ب االم''ام )ع( الض''رر ال''ذي يلحق''ه بش'كل شخص''ي عل''ى الض''رر ال''ذي يلح''ق
باألمة ككل  ،وفي ھذه عبرة لمن يستسھل في الوقت الحاضر شق عص'ا المس'لمين
في سبيل اھداف سياسية وشخصية ضيقة ،وحافز لھم ان يكفوا عن ذل'ك ،وان يغلب'وا
المصلحة العليا لالمة على المصالح الفئوية والجھوية والشخصية الضيقة .
فق'د اخت'ار االم'ام الص'بر عل'ى االذى رغ'م ك'ل م'ا يعاني'ه م'ن ض'رر واذى مقاب'ل
الحفاظ على وحدة المسلمين وبيضة االسالم .
ويؤكد االمام )ع( انه يرى تراثه وم'ا ض'حى ف'ي س'بيله ينھ'ب امام'ه وي'تحكم ب'ه
،على الرغم ان االمتداد الرسالي للنبوة المتمثل بشخصه حرم من فرصته في اكم'ال
المسيرة النبوية  ،اال انه صبر على ذلك وقدم االھم فاالھم .

رابعا – حوار االمام مع الخليفة الثاني وموقفه منه.
ي'ذكر االم'ام ف'ي الخطب'ة م'ا نص'ه ):

َف َي'ا َع َجب'ا ً َبيْن َم'ا ُھ' َو َيسْ' َت ِقي ُل َھا ِف'ي َح َيا ِت' ِه إ ِ ْذ

َع َق' َدھَا ِآلخَ' َر َب ْع ' َد َو َفا ِت' ِه ( ) (٥وھن''ا يس'تخدم االم'ام نف''س االس'لوب ف''ي ح'واره م''ع
اآلخر بالتلميح دون التصريح  ،وفي ذلك مضامين عالية منھا :
 .١يراعي االمام مشاعر اآلخرين ،وال يعمد الى مس ما يعتقدون به .
 .٢يلفت االمام عنايتنا )ع( الى التركيز على الحدث دون االشخاص.
 .٣ان النقطة االولى ال تعني ان االمام يتنازل عن واجبه في تبيان الحق  ،ولكن'ه
يعمل موازنة دقيقة بين ما ھو مكلف به بالتبليغ عنه وبين الواقع الذي يعيشه ،
لذا فان االمام في حواره وبيان موقفه من اآلخر يذكر ما امكن له الظرف من
الحادثة مع الحفاظ على جوھرھا وروحھا .
ويستخدم االمام ھنا اسلوب التفكير المنطقي في دحضه حجة اآلخر فيستشھد بما
قاله وثبت عن الخليفة االول ال'ذي يق'ول  ) :في'ا عجب'ا بين'ا ھ'و يس'تقيلھا ف'ي حيات'ه اذ
عقدھا آلخر بعد وفاته ( )  (٦وف'ي ذل'ك اش'ارة ال'ى ق'ول الخليف'ة االول) :إن'ي ولي'ت
عل'يكم ولس''ت بخي''ركم ،ف'إن اس''تقمت ف''اتبعوني ،وإن زغ'ت فقوم''وني! ال أق''ول إن''ي
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أفضلكم فضال ،ولكني أفضلكم حمالً ( )، (٧وھنا نقاش منطقي وحوار عقالني م'ع
اآلخر حيث يقول ل'ه ) :ياعجب'ا ف'ي حيات'ك تق'ول ان'ا لس'ت االفض'ل ويمك'ن ان يك'ون
ھناك ش'خص افض'ل من'ي  ،ولك'ن عن'دما يتعل'ق االم'ر بتس'مية قائ'د لالم'ة االس'المية
تنفرد براي واحد وتعين عليھا شخص بعينه( .
ونحن في ھذا البحث ال ندعي اننا نفسر كالم االمام )ع( او اننا نع'رف مكنون'ات
نفس'ه  ،ولك''ن يمك'ن الق''ول ان م'ا يمك''ن لن''ا فھم'ه ف''ي ھ'ذه الخطب''ة ف'ي تناولھ''ا ألم''ر
حساس ومھم جدا بين المسلمين وھو موضوع الخالفة  ،وفي ھ'ذا درس وعب'رة لك'ل
شخص يستسھل اسالة دماء المسلمين في الوقت الحاضر لھذا السبب ،فيكف'ر ويفج'ر
ويدمر ويستبيح الحرمات  ،فصاحب العالقة والشخص المعني بھا وھو االمام عل'ي
)ع(ھذا منطقه وھذا اسلوبه في نقاش ھذه المسألة :
فيذكر االشخاص تلميحا دون تصريح  ،ويلجأ معھم الى االسلوب العلمي المنطقي
الحضاري في الحوار .
ويذكر االمام انه وبعد تولي الخليفة الثاني الخالفة بالتعيين دون الشورى عالج ھذا
االمر بالصبر فيقول :

) فصبرت على طول المدة وشدة المحنة

( ) . (٨

ﺧامسا – حوار االمام مع الخليفة الثالث وموقفه منه.
يذكر االمام انه بعد ان مضى الثاني الى سبيله ):جعلھا في جماعة زعم اني
احدھم ( )(٩وھنا يستنكر االمام ذلك ويعلل ھذا االنكار ان منزلة االمام ال يمكن ان
تقاس بأشخاص جاءوا الى االسالم من بعده وھذا ال يمكن لنا حمله على محمل
التعالي والتفاخر فاإلمام )ع( ابعد ما يكون عن ذلك  ،ولكن لتعلق االمر باألمة
االسالمية ومصير الرسالة يجب ان تسمى االمور بمسمياتھا ويجب على الشخص
ان يعلن كامل ما يملك من معلومات وادلة تخص ذلك كيف وان لنا اسوة بأمور
اصغر من ذلك فمثال ان الغيبة محرمة شرعا  ،وتعريفھا ھو :

١٣

أن يذكر اإلنسان عيب اآلخر وعمله في حال عدم حضوره بحيث لو سمعه ذلك
الشخص لتألم وتأثر .وينقل الشيخ األنصاري عن بعض كبار العلماء ّ
أن اإلجماع
واألحاديث الشريفة تد ّل على ّ
أن الغيبة في حقيقتھا ھي )ذكر أخاك بما يكره( في
غيبته).(١٠
ولكن لو تعلق االمر بفضح شخص يدعي الصالح وھو غير ذلك عندما يستشيرنا
احد في الزواج منه اوله  ،فيجب علينا قول الحقيقة دون االكتراث بالغيبة

.

وي''ذكر االم''ام)ع( ان''ه ال ش''ك ف''ي ان الخالف''ة ل''ه م''ع االول والث''اني فكي''ف ب''دئوا
يقرنونه مع صحابة اخرين وھم  :عثمان بن عفان وطلح'ة ب'ن عبي'د ﷲ والزبي'ر ب'ن
العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن اب'ي وق'اص ،والمع'روف ان مب'دأ التفاض'ل
ھو مبدأ قران'ي ل'م يبتدع'ه االم'ام عل'ي )ع( فق'د ق'ال ﷲ تع'الى ) :تل'ك الرس'ل فض'لنا
بعض''ھم عل''ى بع''ض ( ) (١١ف''ا zجع''ل ھن''اك تم''ايز وتفاض''ل ب''ين الرس''ل وھ''م
معصومون ومنزل عليھم الوحي فكيف بالصحابة وقسم كبير منھم غير معصوم .
وحسب ما يفرضه العقل والمنطق ال تجوز والية المفضول بوجود االفضل ،وما
احوجنا في ھذه الظروف التي تمر بھا امتنا االسالمية ان نغلب لغة الحوار والمنطق
على لغة التكفير واالقصاء وااللغاء .
وب'رغم ك'ل م'ا تق'دم فق''د خض'ع االم'ام للظ'روف الت'ي م''رت ب'ه ،ول'م يش'ق عص''ا
المسلمين عمال بروحيته المعروفة في الحفاظ على نسيج االم'ة ووح'دتھا وتماس'كھا،
ويقينه ان االسالم ال يزال غضا طري'ا  ،وان االع'داء ال زال'وا يتربص'ون ب'ه  ،وھ'ذا
المنھج سار عليه ابناؤه من بعده ،فمھما كان االخ'تالف م'ع اآلخ'ر فمص'لحة االس'الم
تبقى ھي العليا  ،ولدينا مثاالن على ذلك :
االول -ھو االمام علي بن الحسين ب'ن عل'ي الملق'ب بالس'جاد )  (١٢فب'الرغم م'ن ان
الدولة االموية قامت بقتل ابيه واھل بيته في معرك'ة ك'ربالء المش'ھورة ) (١٣اال ان
الس'جاد )ع( يف'رد ف'ي اح'د ادعيت'ه لل'دعاء ألھ'ل الثغ'ور) ، (١٤وھ'و ال'دعاء الس''ابع
والعشرون من الصحيفة السجادية  ،وھذا يدل على ان عالقة االئمة باآلخر لم تك'ن

١٤

عالقة مبنية على المواقف الشخصية ،فحتى لو كان اآلخر ق'اتال الب'ي االم'ام الس'جاد
فاإلمام )ع( يقدم مصلحة االمة والرسالة االسالمية على اموره الشخصية .
الثاني -موقف االمام الصادق من ص'لوات الجماع'ة الت'ي تق'ام ف'ي الح'رم المك'ي ف'ي
مواسم الحج اذ يحث االمام اصحابه على عدم التخلف عنھ'ا عن'د انعقادھ'ا واالئتم'ام
باإلمام ھناك  ،ومرد ذلك حرص االمام على ان يعطي انطب'اع عن'د اع'داء االس'الم
ان المسلمين وحدة واحدة غير قابلة للتقسيم ف'ي ص'لواتھم وف'ي موس'م حجھ'م  ،وھ'ذا
بحق دليل على الشعور العالي بالمسؤولية تجاه االمة  ،والترفع عن االم'ور الجزئي'ة
في سبيل امور اعلى واھم .
ولدينا في الوقت الحاضر امثلة لفقھاء يفتون بذلك ومثال ذلك :
السيد الخميني اذ يفتي  ):إذا انعقدت الجماعة في المسجد الحرام أو مسجد النبي ال
يجوز للمؤمنين الخروج  ،وعليھم عدم التخ ّلف عن الجماع'ة  ،وأن يُص' ّلوا الجماع'ة
مع باقي المسلمين ().(١٥
و الشيخ ناصر الشيرازي يفتي  ) :الجماعة مع أھل السنة والمشاركة في
جماعاتھم في أيام الحج من المستحبات المؤكدة  ،ومما يوجب تقوية شوكة المسلمين
وتوحيد صفوفھم أمام األعداء  ،وقد وردت تأكيدات كثيرة في أحاديث أھل البيت
المعصومين عليھم السالم على ذلك .والحق أن ھذه الصالة تجزئ عن الصالة
الواجبة وال حاجة إلى اإلعادة  ،وينبغي متابعتھم في مسألة الوقت وما شابه ذلك مثل
السجود على بالط المسجد  ،ألن جميع ھذه الصخور المفروشة يجوز السجود عليھا
( (١٦).
وبالعودة الى االم'ام عل'ي )ع( وح'واره م'ع اآلخ'ر فق'د س'ار االم'ام وفق'ا لش'روط
الش''ورى رغ''م ع''دم قناعت''ه  ،والس''بب ف''ي ذل''ك ك''ي ال يق''ال عن''ه ان''ه ش''ق عص''ا
المسلمين  ،ويقينه ان االمة سائرة في اتجاه معين ال يمكن ردھا عنه ،وملخص قضية
الشورى ان الخليفة الثاني اوصى ان الشورى بين ستة نفر وھم الذين اسلفنا اسمائھم

١٥

 ،واوصى ان ال تطول مدة الشورى ف'وق ثالث'ة اي'ام وان ال ي'أتي الي'وم الراب'ع اال و
لھم امير ،واذا كان ھناك خالف بينھم فيكونوا مع الفريق الذي يكون فيه عبد الرحمن
بن عوف ).(١٧
ويذكر االمام ما جرى في الشورى بقول'ه  ):فص'غى رج'ل م'نھم لض'غينته وم'ال
اآلخر الى صھره( ) .(١٨ويذكر الشيخ محمد عبده ان الذي اصغى الى ض'غنه ھ'و
سعد بن ابي وقاص والذي مال الى صھره ھو عبد الرحمن بن عوف )(١٩
وبعد استتباب االمر الى الخليفة الثالث واتفاق المسلمين عليه لم ي'أل االم'ام جھ'دا
في خدمة االم'ة االس'المية  ،واس'لم القي'اد للخالف'ة الجدي'دة حفاظ'ا عل'ى وح'دة االم'ة،
وانصياعا لما اتفق المسلمون عليه .
على الرغم من ان بعض الصحابة انكروا على عبد الرحمن بن عوف ذلك ومنھم
المقداد بن االسود الكندي حيث قال لعبد الرحمن بعد مبايعته للخليفة الثال'ث  ) :وﷲ
لقد تركت عليا وانه من الذين يقضون بالحق وب'ه يع'دلون ( فق'ال عب'د ال'رحمن  ):ي'ا
مقداد لقد تقصيت الجھد للمسلمين( فقال المقداد ) :وﷲ اني ألعجب من ق'ريش انھ'م
تركوا رج'ال م'ا اق'ول وال اعل'م ان رج'ال اقض'ى ب'الحق وال اعل'م ب'ه من'ه( فق'ال عب'د
الرحمن  ):يا مقداد اني اخشى عليك الفتنة فاتق ﷲ ( ).(٢٠
ثم يكمل االمام )ع( سياقه في الح'وار م'ع اآلخروبي'ان حالت'ه م'ع الخليف'ة الثال'ث
فيقول  ) :وقام معه بنو امية يخضمون مال ﷲ خضم االبل نبتة الربيع الى ان انتكث
قتله واجھز عليه عمله وكبت به بطانته ()(٢١
ويش'ير االم'ام ال'ى ان الخليف'ة الثال'ث ق'د تبطنت'ه بطان'ة س'وء وھ'م ال'ذين اودوا ب'ه
،ومن ثم فاإلمام في حواره مع اآلخر يحفظ لكل ذي ح'ق حق'ه  ،فھ'و ل'م ي'تھم الخليف'ة
الثالث شخصيا ولكن رمى باللوم على بطانته ،فالمعروف عن الخليفة الثالث وداعته
وعبادته ودماثة اخالقه وسيرته بالرفق ) ، (٢٢وصلته للرحم حت'ى ول'و ك'ان غي'ر
مستحق للصلة ،فارجع الحكم ب'ن الع'اص وابن'ه م'روان ال'ى المدين'ة بع'د ان ط'ردھم

١٦

الرسول منھا  .ولذلك فاإلمام لم ينل منه بسوء ب'ل اش'ر عل'ى م'وطن الخل'ل المتمث'ل
ببطانة السوء.
وھذا ال'رأي لإلم'ام عل'ي )ع( م'ن يؤي'ده م'ن الجان'ب اآلخ'ر حي'ث ي'روى ان عب'د
الرحمن بن عوف لما حدث ما حدث في ايام عثمان ب'ن عف'ان م'ن قي'ام االح'داث ف'ي
واليته في والية االمصار ووجد عليه كبار الصحابة قيل لعبد الرحمن بن عوف ھ'ذا
عمل يديك فقال ما كنت اظن ھذا به ولكن  zعل'ي ان ال اكلم'ه اب'دا  ،ث'م م'ات عب'د
الرحمن بن عوف وھو مھاجر للخليفة الثالث  ،حتى ان عثم'ان ب'ن عف'ان دخ'ل علي'ه
في مرضه يعوده فتحول الى الحائط ال يكلمه ). (٢٣

سادسا – حوار االمام )ع( مع من بايعه من المسلمين .
ي'ذكر االم'ام عل''ي )ع( ان المس'لمين بع''د مقت'ل الخليف''ة الثال'ث انث''الوا علي'ه ك''ي
يعلنوا له البيعة  ،حتى لقد داسوا الحسنين في خضم ھذه الفورة  ،وعن'دما قب'ل االم'ام
بيعتھم لم يصف له الود من جماعة من المسلمين فانقسموا تجاھه الى ثالثة فرق:
فم''نھم م''ن نك''ث البيع''ة وھ''م اص''حاب الجم''ل ،وم''نھم م''ن م''رق م''ن ال''دين وھ''م
الخوارج ،ومنھم ظلموا انفسھم وھم اصحاب صفين الذين قاتلوه فيھا .
وب''رغم ك''ل ھ''ذه االختالف''ات فق''د تعام''ل االم''ام )ع( م''ع ك''ل فرق''ة م''نھم معامل''ة
عقالنية قائمة على المعالجة الشاملة دون اللجوء الى الثارات او االحقاد الشخص'ية ،
فقد نھى عن سلب اصحاب الجمل  ،كما نھى عن سب اصحاب صفين .
وھ''ذا ي''دل عل''ى رق''ي ف''ي اس''لوب الح''وار عن''د االم''ام )ع( ،وان الض''ابطة ف''ي
الح''وار عن''ده ھ''ي تحقي''ق مص''لحة االس''الم ،وحف''ظ بيض''ة ال''دين دون االلتف''ات ال''ى
االمور الشخصية او االعتبارية .
ويعلل االمام االسباب التي دفعت ببعض المسلمين الى محاربته باالتي :
 .١حب الدنيا وحالوتھا في اعينھم .
 .٢حبھم لزخارفھا وزينتھا )(٢٤

١٧

ثم يذكر االمام )ع( في نھاية الخطبة انه ل'وال وج'ود الحج'ة عل'ى العلم'اء ان ال
ينصروا ظالما ،وال يأخذوا رزق ج'ائع لتص'رف االم'ام تص'رف م'ن ال يأب'ه بھ'ذه
الدنيا وال يھتم بكل مراتبھا ودرجاتھا.

االستنتاجات

 .١من خالل ما وضحناه من موقف االمام علي مع الصحابة اآلخرين في قض'ية
الخالفة ،نلحظ كيف كان الصحابة االوائل يتصرفون في حل مشاكلھم ،وكيف
كانوا يسيرون وفقا للمصالح العليا لإلسالم.
 .٢يمكن ان نستنتج من ھذا الموق'ف ان الص'حابة كان'ت تختل'ف وجھ'ات النظ'ر
بينھم ،وال يمكن ان نجعل بعض االختالف'ات ب'ين االم'ام عل'ي وب'ين الخلف'اء
سببا للفرقة وسفك الدماء في الوقت الحاضر .

١٨

الھوامش
)(١

نھ''ج البالغ''ة  ،ش''رح محم''د عب''ده ،دار المعرف''ة  ،بي''روت  ،ج،١

ص.٣٨-٣٠
)(٢

علي الكوراني  ،موقع العقائد االسالمية االلكتروني .

) (٣نھج البالغة  ،شرح محمد عبده  ، ،ص.٣١
) (٤المصدر نفسه ،ص.٣١
) (٥المصدر نفسه  ،ص ٣٢
) (٦المصدر نفسه  ،ص٣٢
) (٧اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي ،ج ، ١ص.١٥٥
) (٨نھج البالغة ،شرح محمد عبده ،ص.٣٣
) (٩المصدر نفسه  ،ص.٣٣
) (١٠الشيخ األنصاري  ،المكاسب ،كتاب المكاسب المحرمة ،ص.٤١
) (١١سورة البقرة  :اية.٢٥٣
) (١٢السجاد :علي بن الحسين السجاد )٣٨ھ'ـ  ٩٥ -ھ'ـ (  ،ول'د ف'ي المدين'ة
يوم الجمعة  ٥شعبان  ٣٨ھـ  ،اشتھر بزين العاب'دين وھ'و اإلم'ام الراب'ع
ل''دى الش''يعة بك''ل ط''وائفھم و ل''ه ع''ده ألق''اب منھ''ا ذو الثفن''ات و زي''ن
الصالحين و منار القانتين.
) (١٣معركة كربالء :وتسمى أيض'ا ً واقع'ة الط'ف ھ'ي ملحم'ة وقع'ت عل'ى
ثالث''ة أي''ام وختم''ت ف''ي  ١٠مح''رم س''نة  ٦١للھج''رة وال''ذي يواف''ق ١٢
أكتوبر ٦٨٠م ،وكانت بين الحسين بن علي بن أبي طالب ابن بنت نبي
اإلسالم ،محم'د ب'ن عب'د ﷲ ،ال'ذي أص'بح المس'لمون يطلق'ون علي'ه لق'ب
"سيد الشھداء" بعد انتھاء المعركة ،ومع'ه أھ'ل بيت'ه وأص'حابه ،وج'يش
تابع ليزيد بن معاوية.

١٩

) (١٤الثغور :مفردھا الثغر وھو ك'ل موض'ع قري'ب م'ن أرض الع'دو ،ول'ذا
ﱠ
فإن مواقع الثغ'ور تتب' ﱠدل تبع'ا ً المت'داد الدول'ة أو تقلص'ھا ،والثغ'ور منھ'ا
برية ومنھا بحرية ومنھا ما يجتمع فيه األمران معا ً كأنطاكية مثالً.
) (١٥الخميني ،مناسك الحج  ،تعليق الشيخ األراكي  ،ص . ٢٧٥
) (١٦ناصر الشيرازي  ،مناسك الحج  ،ص .١٨١
) (١٧السيوطي  ،تاريخ الخلفاء  ،ص.٦٢
) (١٨شرح نھج البالغة ،ص ٣٥
) (١٩المصدر نفسه ،ص .٣٥
) (٢٠المصدر نفسه  ،ص.٣٥
) (٢١المصدر نفسه  ،ص.٣٥
) (٢٢ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب،ج ،١ص.٣٢٩
) (٢٣محمد عبده  ،شرح نھج البالغة  ،ص.٣٥
) (٢٤المصدر نفسه  ،ص.٣٦
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Style of dialogue with others when Imam Ali (AS)
sermon Alshqshqih example
ABSTRACT
By knowing the style of the person in his dialogue
with the other we can assess his personality and approach, and
so the study of biography of Imam Ali (AS) is alive and
sustained, with a lesson and do our reality pension now, which
was overshadowed by the language of atonement and exclusion,
murder and cancellation, came this search to explain the style
of Imam Ali (p) in his dialogue and the position of the other,
and in order to know the position of the other and premises
statement adopted by the Imam in his discussion and dialogue
.and a statement of the position
we will take the example of this is sermon
Aslhqshqih, is well known it is one of the speeches Nahj
collected by Sharif Razi
This sermon is particularly important because
they convey the point of view of Imam Ali (AS) on the eligibility
of succession and how was his position
.
We will in our research to discuss the following
topics
First - the text of the sermon known Aslhqshqih.
Secondly - the validity and the proportion of this sermon
.(of Imam Ali (AS)
Thirdly - dialogue forward with the first caliph and his
position from him.
Fourthly - dialogue forward with the second Caliph and
position .
V - forward dialogue with allied third position from him
VI - dialogue forward with Muslims.
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