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  البالغة نهجخطب  ياستقصاء الممتنع وفلسفة االمتناع ف

*ايوکیعلی نجفی 
  

**مرضيه سادات کدخدايی
  

  الملخص
مـن الفنـون البيانيـة  ـج البالغـة بن أيب طالب عليـه السـالم يف ياستفاد اإلمام عل

فاالمتنـاع  املتلقي؛ لتجسيد املفاهيم املعنية حسب مقتضی الظاهر وعقلية املتعددة
يف نصه الديين؛ الفن الـذي يسـتفاد منـه  (ع) فها االمامالتقنيات اليت وظّ  من أهمّ 

اليت يستعني ا املتکلم  ةفاألدا الشیء، بانتفاء علی أمر وقطعَ  املتکلمحينما جزم 
 .تني)وغـري جـازم تنيلـوال جـازمو  بني (إن، لـو إليصال املقصود ترتاوح علی العموم

متنــاع أّن االبــاالعتقــاد إلــی مــن هــذا املنظــور يــدعونا  ــج البالغــةي خطــب تقّصــو 
 املوضـوعات مرتاوحـاً بـني امتنـاع اهللاخمتلـف جاء لتجسـيد ببعده احلجاجي الّرصني 

حضــور مکثّــف ألشــکال االمتنــاع يف ضــوء علــی اإلمــام وامتنــاع املالئکــة. امتنــاع و 
يف الرســالة اّلــيت يريــد صــاحب ودور هــذا األســلوب البيــاين  ةــج البالغــبنيــة نــص 

تتعــــاطی هــــذه املقالــــة ، ــــج البالغــــة فهــــم وأمهيتــــه يف الــــنص إيصــــاهلا إلــــی القــــارئ
م. مـن خطب هذا الکتاب القيّ  متناع يفاالموضوع  يالتحليل - يمبنهجها الوصف

إشــارة اإلمــام علــي (ع) إلــی عــدد البــأس بــه مــن االمتنــاع انتهــی إلــی  املســتنبط أنّ 
تنـوير ذهــن املتلقــي جتــاه املوضــوعات العديــدة دينيــة کانــت أو غــري دينيــة، مث إّن مــا 
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ميکــن أن نستشــّفه مــن دراســة املوضــوع هــو أّن اخلطبــة القاصــعة هــي أکثــر خطبــة 
تعالی مرتبط يف الکثري باألنبياء ، هذا وإّن االمتناع الصادر من اهللا متناعتوظيفاً لال

  والبيت احلرام.

  االنتفاء. ، احلکمة،احلجاج  ، االمتناع،ج البالغة الکلمات الرئيسة:
  

  المقدمة .1
احلــق أّن اإلمــام علــي بــن أيب طالــب عليــه الســالم بعلمــه الواســع وباعتبــاره مالزمــاً لنــيب اإلســالم 

اإلســـالم ذو معرفـــة خاصـــة خبفايـــا األمـــور الّـــذي قـــال صـــلوات اهللا عليـــه وتلميـــذاً ممتـــازاً ملدرســـة 
 ِإذاً  َغْيبُـهُ  َعـْنُكمْ  طُـِويَ  ِممـا أَْعلَـمُ  َمـا تـَْعَلُمـونَ  َولَـوْ «وأخـربهم » فاسألوين قبَل أن تفقـدوين«ملتلّقيه 
ـــُعَداتِ  ِإَىل  َخلَـــَرْجُتمْ  ـــى تـَْبُكـــونَ  الص ـــِدُمونَ  أَْعَمـــاِلُكمْ  َعَل ـــى َوتـَْلَت ـــُتمْ  أَنـُْفِســـُكمْ  َعَل ـــَواَلُكمْ  َوَلَرتَْك  َال  أَْم
کيـف ال فإنّـه انـدمج علـی مکنـون علـم وسـيع،  )116(اخلطبـة » َعَلْيَهـا َخـاِلفَ  َوَال  َهلَـا َحاِرسَ 

وإذا کــان نبــی اإلســالم (ص) مدينــة العلــم فهــو باــا؛ الّــذي کــان أّول مــن آمــن بــاهللا وأّول مــن 
  .صّدق النيب وما شکك يف احلق ُمذ رآه

عــن کثــري مــن األمــور الــيت امتنــع  ــج البالغــةهــذا وإنــه حتــّدث بأســلوبه احلجــاجي يف کتابــه 
اهللا تعــالی عــن اجنــازه وقــام بشــرح فلســفة االمتنــاع وأجــاب عــن األســئلة الــيت طرحهــا النــاس يف 
عهده حيـث ميکـن أن تتبـادر هـذه األسـئلة إلـی ذهننـا حتـی يومنـا هـذا؛ علـی سـبيل املثـال ملـاذا 

هللا أن خيلــــق آدم أو مجيــــع األنبيــــاء مــــن النــــور حتــــی مييــــل کــــل النّــــاس إلــــيهم وينقــــادوا امتنــــع ا
ألوامــــرهم؟ ملــــاذا مــــا رأی اهللا مــــن الصــــواب أن يســــتقر الکعبــــة يف أرض خضــــراء مملــــوءة بــــورود 
وريــاحني وملــاذا مــا زيّنهــا بزمــرد ويــاقوت و...؟ فعلــي (ع) رأی مــن وظيفتــه أن جييــب عــن هــذه 

  اً هادياً مرشداً إلی الدين الّصحيح والطريق القومية.األسئلة بصفته زعيم
واملســـألة التنتهـــي إلـــی هنـــا؛ فدراســـة حيـــاة اإلمـــام (ع) ومراجعـــة الوثـــائق التارخييـــة والدينيـــة 

مـا ويسـتنکف تدعونا إلی االعتقاد بأنّه قـد ميتنـع أيضـاً أن يقـوم بعمـل ج البالغةخاصة کتابه 
عـن إجنــازه؛ فلـيس هــذا فحســُب، بـل يــذکر أســباب امتناعـه ويقــوم بشــرحه تنـويراً لعقليــة املتلّقــي 
وتبيينــاً لفلســفة االمتنــاع عــن املوضــوعات الــيت کانــت حمــل البحــث والنقــاش، علــی ســبيل املثــال 
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مـن أدهـی ماذا دفـع اإلمـام إلـی االمتنـاع عـن املـؤامرة علـی مقتـل عثمـان؟ ملَ مل يـرَض أن يکـون 
  الناس يف السياسة؟ ملاذا أبی أن يقّدم إلی الّناس مجيع العلوم اليت کان ميتلکها؟ و...   

عــن عمــٍل مــا،  فاستقصــاء املمتنــع والعمــل الــذي امتنــع عنــه والســبب الــذي دفعــه أن يکــفّ 
هو موضوع البحث الذي بني أيدينا اعتقاداً بأن هذا املوضوع علـی أعظـم جانـب مـن اخلطـورة 

عـــني علـــی فهـــم مقاصـــد املـــتکلم الـــذي صـــاحب ي، ورصـــده ةـــج البالغـــهـــم مرتکـــزات ومـــن أ
  ث وبالغة خاصة.الکالم مع تدبّر وتريّ  يالقومي ويلق يسلوب الکالماأل

  

  بحثأسئلة ال 1.1

وحتـاول اإلجابـة عـن  ـج البالغـةأشـکال االمتنـاع يف  تسعی هذه املقالة إلی إلقاء الضـوء علـی
؟ مـا هـو مـا هـو أهـم املمتنَـع يف الـنّص املـدروس؟ ةج البالغـاألسئلة التالية: من هو املمتنع يف 

مـن املفـروض أّن اهللا تعـالی امتنـع حبکمتـه عـن کثـري مـن األمـور ؟ المتناع املمتنِـعالسبب الرئيس 
  وقد رأی اخلري يف االمتناع وعدم اإلعطاء.

  

  البحثخلفية  2.1

دراسـة سـندية ودالليــة «هــی ـج البالغـة املقالـة الوحيـدة الـيت أشــارت إلـی موضـوع االمتنــاع يف 
 مـن)  «)1389ـج البالغـةمن  92المتناع اإلمام علی (ع) عن اخلالفة بالرتکيز علی خطبة 

للوصــول إلــی األســباب الــيت هــذه اخلطبــة ســنداً ومضــموناً الباحــث عــاجل حيــث مهــدی مردانــی 
دون أن يشـري إلـی أسـلوب الکــالم أو علـی (ع) إلـی االمتنـاع عــن قبـول اخلالفـة دفعـت اإلمـام 

هــذه املقالــة، هنــاك حبــوث عــن ف يف هــذا الکتــاب. بغــض النظــر عــن غــريه مــن االمتنــاع املوّظــ
البالغـي لکلمــة لــو يف  -  يدراسـة البنــاء النحــو « کـــ  اجلمـالت الشــرطية املرتبطــة مبفهـوم االمتنــاع

حيــث اســتنتج الباحثــان أّن لـــو  )1392قــائمی وســيد حممــود قتــالی ( ملرتضــی» القــرآن الکــرمي
ويـــــرتواح معناهـــــا بـــــني التنبيـــــه، والتـــــوبيخ، واحلســـــرة،  القـــــرآن الکـــــرميالشـــــرطية أکثـــــر توظيفـــــاً يف 

القـــــرآن طبقـــــات اجلمــــالت الشــــرطية يف اللغـــــة العربيــــة وتوظيفهــــا يف «والتحضــــيض، والتمــــّين، 
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حيـــث قـــام الباحثـــان بتقســـيم  )1392(  آقاجـــانی، مـــن أمريحســـني رســـول نيـــا ومـــرمي» الکـــرمي
اجلمالت الشـرطية علـی أسـاس الشـواهد القرآنيّـة وعاجلـا بعـض األداة الشـرطية مـن هـذا املنظـور 

ـج أسـلوب الشـرط يف «املاجستري املعنونـة بـــــ  رسالةدون أن يشريا إلی لو الشرطّية االمتناعية. 
ـــقيتطب ةيـــ(دراســـة حنو  البالغـــة فالباحثـــة ) 1430( ،دييالّســـع وانيـــد ريخلـــف مســـ یســـر لي)» ةي

واخـــتالف  هـــايوتعـــّدد معان ينيمفهـــوم الشـــرط عنـــد النحـــو  ديـــحتد یهـــذه الرســـالة إلـــيف أشـــارت 
وحاولــت أن تــأيت بنمــاذج مــن ــج البالغــه لکــل أنــواع الشــرط  وأمنــاط هــذا األســلوب فتهــايوظ

حقيقتهــا وأنواعهــا   واللغــة، ايــد القــرآن لــوال يف« وأشــکاله دون اإلشــارة إلــی أســباب االمتنــاع.
ــــوظيف ــــراهيم خليفــــة الشوشــــرت » يودورهــــا ال ــــد يحملمــــد إب ــــث عــــاجل ) 1433( قــــادر هوناهي حي

وکيـف أّن هـذه الکلمـة  القـرآن الکـرمييف » لـوال«الباحثان األشکال العديدة من توظيـف کلمـة 
ث والتمحـيص مل مـن خـالل البحـ كلذلساعدت علی خلق املعاين اجلديدة يف النّص القرآين. 

يف حـني أّن هلـذا املوضـوع أمهيّـة  ، ـج البالغـةهذا املوضوع يف  نقع على حبث تطرق إىل دراسة
  يساعدنا علی فهم أفضل للنصوص دينية کانت أو غري دينية.کربی و 

  
  البحث النظري .2

ي الـذ يءکتب اللغة منها: منع: أن حتول بني الرجل وبني الش  متناع يفلالخمتلفة  ذکرت معاين
: 1411(فــــارس بــــن زکريــــا،  وهــــو خــــالف اإلعطــــاء )5/534: 1408(إبــــن منظــــور،  يريــــده

 )3/279: 1414ي، (الفراهيــد فـامتنع: ُحلـُت بينـه وبـني إرادتـه. ) منعتُـه أمنعتـه منعـاً 5/278
 واالمتنـاع مصـدر امتنـع مبعنـی )888: 1408 (أنـيس وآخـرون، بـه. واحتمـی یبه: تقـوّ  وامتنع

) وعند أهل املناظرة هو 1/232: 1986  ومسعود، 393: 1375، ي(طرحيالکف عن األمر 
  .)865: 1993، (البستايني ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود اخلارج

: 1986 (يعقــوب، »لــوال«و »لــو« هــو تعــذر احلصــول ومــن معــاين االصــطالح واالمتنــاع يف
ـــُتْم  الشـــرط حنـــوالمتنـــاع غـــريه ويتضـــمن معنـــی يء ) ألنـــه قيـــل: لـــو المتنـــاع الشـــ152 ﴿قُـــْل لَـــْو أَنـْ

لوقـوع غـريه ويلـزم  يءعلـی وجهـني أحـدمها مبعنـی امتنـاع الشـ يءولوال جيـ )100َمتِْلُكون﴾ (اسراء/
ـــُتْم َلُكنـــا  ) حنـــو458: 1362، (األصـــفهاين جبوابـــه عـــن اخلـــرب خـــربه احلـــذف ويســـتغين ﴿لَـــْو ال أَنـْ
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 هـــذه األدوات أن يصـــل إلـــی نتيجـــة، ألنّ  ييلـــي العمـــل الـــذ ال ميکـــن يأ )31ُمـــْؤِمِنني﴾ (ســـبأ/
  ثبوت الشرط باطل. . بعبارة أخری ميتنع حصول اجلزاء، ألنّ كالالزم باطل، فامللزوم باطل کذل

اه عمـرو هـو مـذهب مسّـ«علم البديع؛ فـ هذا وإّن أهل البالغة أشاروا إلی هذه املسألة يف
و اصـــــطناع مـــــذهب هـــــ«) و53-57 :1979 (ابـــــن املعتـــــز، ».ياجلـــــاحظ املـــــذهب الکالمـــــ

البليـغ  بـأن يـأيت كاجلدل واالستدالل وإيراد احلجـج والتمـاس العلـل وذلـ يف يمني العقلاملتکلّ 
وعلــی حــد  )171-172 د.ت:  (عتيــق،» کــان نوعهــا اً علــی صــحة دعــواه حبجــة قاطعــة أيّــ

   ).1411: 374 ( »هو إيراد حجة للمطلوب علی طريقة أهل الکالم: «تعبري القزويين
اهللا أّن ، حيـث نـری القـرآن الکـرميومن املصادر اليت استفادت مـن هـذا األسـلوب البيـاين هـي 

) 22كـاَن فِيِهمـا آِهلَـٌة ِإال اللـُه لََفَسـَدتا﴾ (أنبيـاء/ حني أراد نقل مفهوم الوحدانية قال: ﴿لَوْ  تعالی
مهـا عليـه،  يالنظـام الـذألن املراد به خروجهما عـن   الالزم (وهو فساد السموات واألرض) باطل؛

وتقريـر حجـة اآليـة «تفسـري هـذه اآليـة:  يف ئيطباطبـااليقـول  فکذا امللزوم وهو تعدد اآلهلة باطـل. 
متبـاينني حقيقـة وتبـاين حقـائقهم يقضـي  ه لو فرض للعامل آهلـة فـوق الواحـد لكـانوا خمتلفـني ذاتـاً أنّ 

، لكــن النظــام اجلــاري نظــام واحــد تفاســد التــدبريات وتفســد الســماء واألرض بتبــاين تــدبريهم يف
 )14/267: 1417( ».متالئم األجـزاء يف غاياـا فلـيس للعـامل آهلـة فـوق الواحـد وهـو املطلـوب

ــا َيِصــُفون﴾ يشــري إلــی تنزيــه اهللا عمــا يصــفونه بــه مــن وختــام اآليــة ﴿َفُســْبحاَن اللــِه رَ  اْلَعــْرِش َعم ب
  تأکيد ملا قبلها. فاجلملة األخرية اختاذ الشريك والصاحبة والولد

ســورة البقــرة يشــار إلــی أن اليهــود مل يتبعــوا اهللا بــل اتبعــوا الشــياطني وکفــروا بــاهللا: ﴿َولَــْو  ويف
هـذه اآليـة  تقـع يف )103وبٌَة ِمْن ِعْنِد اللـِه َخـْريٌ لَـْو كـانُوا يـَْعَلُمـون﴾ (بقـره/أَنـُهْم آَمُنوا َواتـَقْوا َلَمثُ 

 اليهـود مل يتقـوا ومل يرعـوا حمـارم اهللا، فكـانوا كـافرين إنّ  يعـين النفـی، ةحمل أدا» لو«االمتناع  ةأدا
  إميــام،امتنــع حصــول الثــواب لعــدم ي ولــيس هلــم نصــيب مــن الــرمحن وثــواب مــن عنــد اهللا، أ

   فاإلميان هو املمتنع عنه.
 يُِطـيُعُكمْ  لَـوْ ﴿هـي اآليـة السـابعة مـن سـورة احلجـرات  القـرآن الکـرميومن أمثلته األخری يف 

فلــزم انتفــاء اجلــزاء أی الوقــوع يف الَعَنــت والشــّدة؛ ألّن رســول اهللا مل ﴾ لََعِنــتمْ  اْألَْمــرِ  ِمــنَ  َكِثــريٍ  ِيف 
انتفـاء الوقــوع يف الشـّدة مسـتنتج مـن امتنـاع اإلطاعـة. هــذا وإّن يطعهـم يف کثـري مـن األمـر، أي 
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لقصـــد «الــدال علــی انتفـــاء اجلــزاء دخــل يف هــذا النمـــوذج القــرآين علــی املضــارع » لــو«حــرف 
  ).   101: 1411(القزويين، » استمرار الفعل فيما مضی وقتاً فوقتاً 

ومــــن والتــــوبيخ، التحضــــيض  ةمــــن أداإذا دخلــــت علــــی الفعــــل املضــــارع » لــــوال«هــــذا وإّن 
باطـل  ء الثـاينيوجـود الشـ يعين )409: 1993ي، ء لوجود غريه. (زخمشر يمعانيها امتناع الش
ـــْوَالَك ي علـــی ســـبيل املثـــال وال احلصـــر قـــال عمـــر عـــن علـــ ء األول،يلعـــدم وجـــود الشـــ (ع): َل

ألن مل نفتضـــــح  نـــــوع مـــــن االمتنـــــاع؛ يعـــــينففـــــي هـــــذه العبـــــارة   )270مـــــتکَالفْـَتَضـــــْحَنا (ح
  من علمه. استفدنا(ع) حاضر مساعد و  يعل

قولـه تعـالی: ﴿َولََتِجـَدنـُهْم َأْحـَرَص النـاِس  التمـين معـين يف» لو«وجدير بالذکر قد يستعمل 
ذاِب أَْن َحياٍة َوِمَن الِذيَن َأْشرَُكوا يـََود َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمُر أَْلَف َسَنٍة َومـا ُهـَو ِمبَُزْحزِِحـِه ِمـَن اْلَعـ  َعلى

ــا يـَْعَمُلــوَن﴾ (بقــره/ ــَر َواللــُه َبِصــٌري ِمب ــم أحــرص 96يـَُعمــم لــن يتمنــوا املــوت، إيشــهد علــى أ (
الناس على هذه احلياة الدنيا اليت ال حاجب وال مـانع عـن متـين الـدار اآلخـرة إال احلـرص عليهـا 

ويتعقبـه الفعـل التوبيخيّـة ) لوال مبعنـی(هّال يأيت و  )1/344: 1417(طباطبايی،  واإلخالد إليها
ياتِـَك ِمـْن حنو: ﴿َوَلْو أَنا أَْهَلْكناُهْم بَِعذاٍب ِمْن قـَْبِلِه لَقالُوا رَبنا َلْو ال أَْرَسْلَت إِلَْينا َرُسوالً فـََنتِبَع آ

  القرآن. يف کثريةهال وأمثلتهما   ي) أ134قـَْبِل أَْن نَِذل َوَخنْزى﴾ (طه/
ــــج «عمليــــة نقــــل املعــــاين واملفــــاهيم هــــي  يف ةهــــذه األدا تعملت اســــومــــن النصــــوص الــــيت

 بعـض اخلطـب لتبيـني موضـوعات خمتلفـة وتثبيتـه يف يستفيد اإلمـام(ع) منهـا يف حيث» البالغة
يف هـذا  ندرسـهاغـري هـذه األدوات الـيت  ـج البالغـةخطـب  يف جنـدوال غـرو أن . ذهن املتلقی

الرجـل: فـََواللـِه َمـا اْسـَتطَْعُت  کقولـه عليـه السـالم: فقـالاملقال، أفعال تدل علی معنی االمتناع،  
ــُه (عليــه الســالم) (اخلطبــة ــِة َعَلــي فـََبايـَْعُت ــاِم احلُْج طبــة اخليف  ) أو مــا جــاء170 أَْن أَْمَتِنــَع ِعْنــَد ِقَي

َــاَء 36 ــُتُكْم َعــْن َهــِذِه احلُُْكوَمــِة فَــأَبـَْيُتْم َعَلــي إِب اْلُمَنابِــِذيَن َحــىت َصــَرْفُت رَأِْيــي ِإَىل : قَــْد ُكْنــُت نـََهْي
امتنعــتم.لکّن مــا يـرتبط ــذه الدراســة هــو البحــث عــن األمــور  ) أبيــتم مبعــين36 َهـَواُكْم (اخلطبــة

  .ةج البالغاليت امتنع املمتنع ُحبکم حکمة عن عمل خاص وکّف عن إجنازه برواية 
ظـــف املشـــار إليـــه يف هـــذا الکتــــاب هـــذا وإّن طبيعـــة البحـــث تقتضـــي تقســـيم االمتنـــاع املو 

 املرتبطـة النمـاذج جبميع حسب املمتِنع إلی امتناع اهللا، امتناع اإلمام وامتناع املالئکة حيث أتينا
  سيمها علی أساس املوضوع کما يلي.املتوافرة يف اخلطب وقمنا بتق
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  امتناع اهللا 1.2

حبــدودها وانتهائهــا العــارف بقرائنهــا  احلــق أن اهللا عــّز وجــّل العــامل باألشــياء قبــل ابتــدائها احملــيط
جيعـل،  وأحنائها حبکم حکمة ميتنع عن بعض الشيء ويـری مـن احلکمـة أحيانـاً أّال يعطـي، أّال 

عليه السالم قد قـام بـذکر بعـض هـذا االمتنـاع  ييستقر و...، هذا وإّن اإلمام عل يأمر، أّال  أّال 
  تالياً. هشارحاً أسبابه من جانب اهللا تعالی ونذکر 

  االمتناع عن جعل األنبياء من األثرياء 1.1.2

إعطـــاء مفـــاتيح الکنـــوز واملعـــادن لألنبيـــاء وأراد أن يکونـــوا مـــن الفقـــراء وال  امتنـــع اهللا تعـــالی عـــن
االمتنـاع؛ فالسـؤال املطـروح ك األثرياء، ورأی أنه غري جمد ومناسب هلم ووجد مصلحتهم يف ذل

الطيـور والوحــوش لرســله؟ و...  بقدرتــه الالمتناهيــةملـاذا مــا ســّخر الـرب ؟ هـو ملَ فعــل اهللا هکــذا
ويشـــرح مشـــيئة اهللا مـــع االســـتفادة مـــن أســـلوب  (ع) عـــن هـــذه األســـئلة يفجيـــب اإلمـــام علـــ

لَــْو أَرَاَد اللــُه ُســْبَحانَُه ِألَنِْبَيائِــِه َحْيــُث بـََعــَثُهْم أَْن يـَْفــَتَح َهلُــْم ُكنُــوَز الــذْهَباِن  االمتنــاع حيــث قــال:
ــْو َوَمَعــادِ  ــَماِء َوُوُحــوَش اْألََرِضــَني لََفَعــَل َوَل ــاِن َوأَْن َحيُْشــَر َمَعُهــْم طُُيــوَر الس َن اْلِعْقَيــاِن َوَمَغــاِرَس اْجلَِن

  .)192 (اخلطبة فـََعَل َلَسَقَط اْلَبَالُء َوبََطَل اْجلَزَاُء َواْضَمَحلِت اْألَنـَْباءُ 
اهللا هـــو املمتنــع؛ حيـــث مــا رأی مـــن  ه مـــن املقطــع الســـابق هــو أنّ إّن مــا ميکـــن أن نستشــفّ 

فلـــم يفـــتح هلـــم؛ واحلـــال أّن وجـــود طيـــور الســـماء   احلکمـــة أن يفـــتح الکنـــوز واملعـــادن لألنبيـــاء،
الکائنات؛ بتعبري آخر إنـه الميتنـع عجـزاً  ووحوش األرضني يدل علی أن اهللا يستطيع أن يسخر

مل يعد لألنباء واجلـزاء والـبالء  ادنمن الکنوز واملع يبل ميتنع علماً بأنه لو کشف للرسل ما خف
 احلجـــج الـــّذي يتکـــون مـــن تقـــدمي -  احلجـــاجي فصـــاحب الـــنص ألقـــی مفهـــوم کالمـــه مفهـــوم.
 يللمخاطــب باالســتفادة مــن الکلمــة االمتناعيــة وهــ -  احملــّددة النتيجــة إلــی تــؤّدی التــی واألدلّــة

  (عتيـــق، المتنــاع الشــرط.بأصــل وضـــعها علــی امتنــاع اجلــواب عنــد النحــويني الــيت تــدل » لــو«
بـــأن ال يتحقـــق  كواالمتنـــاع مـــن أظهـــر املعـــاين املســـتعملة هلـــذه الکلمـــة وال شـــ) 113د.ت: 

) مث اليکمــن اإلغمــاض عــن اإليقــاع الصــويت الّــذي 131: 1392الفعــل الــذی يليــه (قــائمی، 
/ َغـــاِرَس اْجلَِنـــانِ مَ ، َمَعـــاِدَن اْلِعْقَيـــانِ ، ُكنُــوَز الـــذْهَبانِ «حصــل عـــن طريـــق التجـــانس بـــني کلمـــات 
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ـــَبَالُء، فـََعـــَل، َســـَقَط، ـــَل/ اْل ـــاءُ  اْجلَـــزَاُء، بََط حيـــث يـــدّل هـــذا التنـــاغم الصـــويت علـــی الـــنظم » اْألَنـَْب
تاسيســاً والرتتيــب والتنســيق اهلــي يف الکــون؛ فاالمتنــاع املعــّين مــأخوذ يف هــذا النظــام وجــزء منــه. 

  لبالء مفهوم عديد.علی هذا التفسري کان واليزال لألنباء واجلزاء وا

  االمتناع عن استقرار البيت الحرام في األرض الخضراء 2.1.2

البقـاع  امتناع آخر من جانب اهللا تعالی الذي تطّرق إليه االمام هـو أّن اهللا جعـل بيتـه احلـرام يف
اخلضــراء  ياألراضــ تقــع بــني اجلبــال اخلشــنة واألرض الــوعرة؛ واحلــال بإمکانــه أن جيعلهــا يف الــيت

؟ هـذا وإّن كواألماکن املبهجة، فما هو السبب هلذا اإلباء واالمتنـاع وملـاذا مل يقبـل اخلـالق بـذل
صاحب النّص يفسر أسباب هذا االمتناع قائالً: َلْو أَرَاَد ُسْبَحانَُه أَْن َيَضَع بـَْيَتُه اْحلَرَاَم َوَمَشـاِعرَُه 

ــرَاٍر َجــم اْألَْشــَجاِر َداِينَ الثَمــاِر ُمْلَتــف اْلُبــَىن ُمتِصــَل اْلُقــَرى اْلِعظَــاَم بـَــْنيَ َجنــاٍت َوأَنـَْهــاٍر َوَســ ْهٍل َوقـَ
ٍة َلَكـاَن بـَْنيَ بـُرٍة َمسْرَاَء َوَرْوَضٍة َخْضرَاَء َوأَْريَـاٍف ُحمِْدقَـٍة َوِعـرَاٍص ُمْغِدقَـٍة َورِيَـاٍض نَاِضـرٍَة َوطُـُرٍق َعـاِمرَ 

  .)192(اخلطبة  َعَلى َحَسِب َضْعِف اْلَبَالءِ  َقْد َصُغَر َقْدُر اْجلَزَاءِ 
لــو أراد أن يضــع بيتــه احلــرام بــني هــذه  اهللا حيــتّج اإلمــام بــأنّ  کمــا يبــدو مــن الــنص الســابق

أراد أن کـرب جـزاء املخلـوق خاصـة قلـة «املواضع احلسنة املبهجة املذکورة يف الـنص لفعـل، لکنـه 
يــة مضــاعفة الثــواب وبلــوغ کــل نفــس غايــة کماهلــا والعنايــة اإلهل الــبالء تنتهــي إلــی صــغر اجلــزاء

 مل يــرد أن جيعــل بيتــه احلــرام يف كلــذل ، بکمــال االســتعداد بالشــدائد وامليثــاقال يــتم إّال  كوذلــ
ـــبالء كتلـــ ـــو 4/282لبحـــراين، د.ت: (ا .»املواضـــع الســـتلزامها ضـــعف ال ) ويف تفســـري آخـــر ل

حــــدائق وأــــار لکــــان مقهــــی وملهــــی ومســــرحا وبالجــــا للشــــياطني ال مهبطــــا  جعــــل بيتــــه يف
) علـــی ضـــوء هـــذا التفســـري 3/131: 1973، (مغنيـــه فني.کللمالئکـــة املقـــربني ومســـجدا للعـــا 

امتنع اهللا أن يضـع بيتـه بـني هـذه األمکنـة احلسـنة ألنـه يلـزم حينئـذ أن يکـون سـبحانه قـد صـغر 
ة إن البلــوی واالختبــار ملــا کانــت أعظــم، کانــت قــدر اجلــزاء علــی حســب ضــعف الــبالء؛ خاصــ

  املثوبة واجلزاء أجزل واهللا تعالی يريد أمت وأکمل اجلزاء لعباده.
زاد اللفــظ علــی  يشــهد أّن املــتکلم ةــج البالغــإّن مثــل هــذا الــنص الّــذي بــني أيــدينا مــن 

فيـه؛ علمـاً  رامبيـت اهللا احلـميکـن أن يقـع  ياملعنی وأخـذ يـذکر کـل امليـزات احلسـنة للمکـان الـذ
ــــــذهن يف اإلطنــــــاب تثبيتــــــاً للمعنــــــی وتقريــــــراً يف«بــــــأن   ةعلــــــی حــــــّد تعبــــــري علمــــــاء البالغــــــ »ال



 283   البالغة جخطب  استقصاء املمتنع وفلسفة االمتناع يف

  ،يوهو استيفاء املتکلم أقسام الشـ- ) مثّ إنه استفاد من فن التقسيم 136: د.ت  ،ي(السکاک
علــــــی مجيــــــع أنواعــــــه وال خيــــــرج منهــــــا جــــــنس مــــــن أجناســــــه  يحيتــــــو  حبيــــــث ال يغــــــادر شــــــيئا، 

ال  ومکانــــه مــــن الفــــن القــــويل -  )308 :1427عســــکري، ال  ،3/471: 1957  زرکشــــي،(ال
) 3/144: 1914، ي(العلـو » ن جحده وال يسع إنکارهکالفصاحة ال مي فله موقع يف«خيفی 

ف بعطف النسق يف الـنص ميهـد األذهـان لبيـان إذاً اإلطناب والتقسيم وتفصيل املسندإليه املوظّ 
يـدت وکملـت حماسـن املکـان صـغر جـزاء؛ بينمـا لـن يريـد اهللا أي يريد أن يقـول کلمـا ز  النتيجة؛

  الثواب الصغري ألعمال العباد. 
ف بني کلمات حـرام وعظـام، مسـراء واليفوتنا أن ننظر إلی أدبية النص خاصة السجع املوظّ 

 حيـث أدی إلـی موسـيقی الکـالم وزاد علـی إيقـاع الـنص. وخضراء، ناضرة وعامرة، جزاء وبـالء
جتســيد  ) زاد علــی28: 1998(عبــاس،  »كمبــا فيــه مــن خاصــية التحــرّ «مث تکــرار حــرف الــراء 

حرکـــة األشـــجار واألـــار وقـــّدم احليويـــة هلـــذا املکـــان ونغمـــة الـــنص؛ ملَ ال والکـــالم املـــنغم يعـــني 
: 2010دراوشـــة،الســـامع علـــی حفظـــه وينبّـــه األجهـــزة الســـمعية وجيعلهـــا أقـــدر علـــی التلقـــی (

ـــة اإليـــراد مـــع احلجـــاجي األســـلوب ل فاالســـتفادة مـــن هـــذا) علـــی أيـــة حـــا547  املناســـبة بالعّل
  الطريق. ذا ويقنع للموضوع يستسلم حتی املتلّقي تستقطب

  الثاني االمتناع عن أن يکون االله 3.1.2

ويبــني  للـذين يعتقــدون أن اهللا هــو اإللــه الثــانی حينمـا أراد اإلمــام أن حيــتّج بأزليــة اهللا ويظهــر قدرتــه
ــِدمياً َلَكــاَن ِإَهلــاً  وجــوده قبــل وجــود کــل شــيءأن  ــْو َكــاَن َق ــاً َوَل ــَك َكائِن ــِل َذِل ــْن قـَْب يقــول: َملْ َيُكــْن ِم

أنـه حمـدث مسـبوق الوجـود  يأ َكائِنـاً  َذلِـكَ  قـَْبـلِ  ِمـنْ  َيُكـنْ  ملَْ ) والتوضـيح أنـه 186(اخلطبـة  ثَانِياً.
فهـو أشـار إلـی  ثَانِيـاً؛ ِإَهلـاً  َلَكـانَ  قَِدمياً  وَْكانَ َولَ وسبب عدم وجود األشياء قبله هذا الکالم:  بالعدم

لــو کــان کالمــه تعــالی قــدميا لکــان کالمــه إهلــا ثانيــا؛ «وتقريــره:  يبرهــان حدوثــه وهــو قيــاس اســتثنائ
بتعبـري آخـر يسـتنبط ممـا ذکـر أّن  )4/154البحـراين، د.ت: ( .»كلکن التالی باطل فاملقدم کـذل
  هو املمتنع. قبله واإلله الثاين يءحمال؛ ألنه ال يوجد ش وجود إله آخر غري اهللا تعالی

 ء قبــل اهللا إلــی املتلقــي يفيومــن منظــور بالغــي ميکــن القــول: نقــل اإلمــام عــدم وجــود الشــ
مـع هـذا  التأکيـد، ةفيـه فالحيتـاج إلـی أدا كاعتقاداً بـأن هـذا األمـر واضـح وال شـ مجلة ابتدائية؛
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قبلــه کــائن  کــانويقــول إن   ورد عقائــد املنکــرين، الکــالم للحجــاج وحتکــيم» لــو«يليهــا حــرف 
خلق األشياء وهـذا مسـتحيل. وهکـذا يصـبح مـن املقبـول،  إله آخر يساعده يف يکونفعليه أن 

بل رّمبا من املسّلم به أن اإلمام اسـتلهم يف نصـه مضـمون هـذه اآليـة القرآنيـة: ﴿لَـْو كـاَن ِفيِهمـا 
لَـْو َكـاَن قَـِدمياً َلَكـاَن ِإَهلـاً ثَانِيـاً ولَـْو كـاَن ِفيِهمـا آِهلَـٌة ِإال  ) يعـين22اء/آِهلٌَة ِإال اللُه لََفَسَدتا﴾ (انبي

ألّن امللــزوم وهــو تعــدد اآلهلــة باطــل ولــيس أدل علــی   والــالزم وهــو الفســاد باطــل، اللــُه لََفَســَدتا
أنــه ال ) علــی أيــة حــال أکــّد املــتکلم علــی 317 :1379، يمــن احلقيقــة والواقــع (هــامش كذلــ

املکـّون مـن لفـظ  إجيـاز القصـر؛ مـع يوجد إله آخر غري اهللا وهو صمد بـال نظـري؛ والقـی حديثـه
  .ياملتلق کثري حيث الميکن إنکار أثره يف  داٍل علی معين يسري

  االمتناع عن خلقة آدم من النور 4.1.2

حتـی  ورسـله مـن النـورلـق اهللا آدم أو غـريه مـن األنبيـاء خي ململـاذا  سؤال يطرح نفسه هنا وهو مثّ 
فــالنظرة عــن البشــر ويــدفع هــذا اخلــالف النــاس خاضــعني ألوامــر النــيب؟  ةکــون خلقــتهم خمتلفــت

اليسرية إلی خطبـة القاصـعة خليقـة أن تقنعنـا؛ حيـث جييـب االمـام (ع) عـن هـذا السـؤال علـی 
َهـُر اْلُعُقـوَل ُرَواُؤُه الشکل التايل: َولَـْو أَرَاَد اللـُه أَْن َخيْلُـَق آَدَم ِمـْن نُـوٍر َخيْطَـُف  اْألَْبَصـاَر ِضـَياُؤُه َويـَبـْ

يِه َعلَـى َوِطيٍب يَْأُخُذ اْألَنـَْفاَس َعْرفُُه لََفَعَل َوَلْو فـََعَل َلظَلْت لَُه اْألَْعَناُق َخاِضَعًة َوَخلَفِت اْلبَـْلَوى فِ 
ْعِض َمــا َجيَْهُلــوَن َأْصــَلُه َمتِْييــزاً بِاِالْخِتَبــاِر َهلـُـْم َونـَْفيــاً اْلَمَالِئَكــِة وَلِكــن اللــَه ُســْبَحانَُه يـَْبَتِلــي َخْلَقــُه بِــبَـ 

ُهْم (خطبة  ُهْم َوإِبـَْعاداً لِْلُخَيَالِء ِمنـْ   .)192ِلِالْسِتْكَباِر َعنـْ
انطالقاً من نّص اخلطبة نری أّن اإلمام حيـتّج بـأن اهللا تعـالی يسـتطيع بقدرتـه الالمتناهيـة أن 

لکنـه ميتنـع حبکمتـه البالغـة أحيانـاً کمـا امتنـع مـن أن خيلـق آدم مـن النـور ء اراده؛ ييفعل کل شـ
لو خلق آدم من نور باهر ومنظر حسـن وخـّالٍب يبهـر العقـول وروائـح ذکيـة، «اعتقاداً بأّن اهللا 

خلــّف التکليــف علــی املکّلفــني بالســجود ملــا يــرون مــن عظمتــه وائــه، ولکــّن اهللا تعــالی خيتــرب 
) املقصــود لُيطــع رســول 354- 355 :2003(دخيــل،  .»ملطيــع مــن العاصــيعبــاده متييــزاً مــن ا

اهللا ألنه مـأمور مـن جانـب اهللا تعـالی ويبلـغ مـا أمـر بـه اخلـالق الـذي مل ُخيـِل سـبحانه خلقـه مـن 
مــن الظــاهر؛  كفــال قيمــة للطاعــة الــيت تنشــأ مــن اخــتالف اخللقــة أو مــا يشــبه ذلــ نــيب مرســل،

فالرسول آدم کـان أو غـريه أمـره مطـاع ألنـه يـأمر مبـا أمـر اهللا بـه وينهـی عمـا ـی اهللا عنـه. علـی 
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 مــع األفکــار بتهــذيب وقــام والربهــان باحلجــة صــاحب الــنّص کالمــه اســتدلّ ضــوء هــذا التفســري 
عـدم خلقـة آدم مـن  املمتنع هو اهللا واالمتناع هـووال يفوتنا أن نقول إّن . واملنطقية املتقنة األدلة

النـــور والســـبب هـــو ابـــتالء النـــاس بـــبعض اهـــوالت وإبعـــاد الکربيـــاء مـــنهم ومتييـــز العبـــد املطيـــع 
. علـی أيـة حـال أتـی اإلمـام علـی صـّحة امتنـاع اهللا املکتفي بالظاهر ياملخلص من العبد العاص

  اه املوضوع.حبجة بالغة وحاول لتقرير املفهوم املراد ومتکينه يف ذهن السامع وإقناعه جت

  االمتناع عن جواز الکبر لألنبياء 5.1.2

بتحقـري إبلـيس واملتکـربين حيـث ذّمـه علـی اسـتکباره وترکـه » القاصعة«اختص اإلمام (ع) خطبة 
الســــجود آلدم عليــــه الســــالم وأخــــذ حيــــّذر النــــاس مــــن الکــــرب طالبــــاً االعتبــــار بــــاألمم املســــتکربين 

هذه األمم وعلی النـاس أن يسـتعيذوا بـاهللا مـن هـذه الرذيلـة واجتنبـوا  السابقني قائالً: إن الکرب ذلّ 
أحـــد أن يتکـــرب مؤکـــداً علـــی أنـــه تعـــالی مـــا  يواهللا ال حيـــب هـــذه الرذيلـــة للنـــاس وال جيـــوز أل عنـــه

َص فـَلَـْو َرخـَص اللـُه ِيف اْلِكـْربِ ِألََحـٍد ِمـْن ِعبَـاِدِه لَـَرخ «أصدر جوازاً ألي أحد أن يتکرب ويتغطرس؛ 
َوَلِكنُه ُسـْبَحانَُه َكـرَه إِلَـْيِهُم التَكـابـَُر َوَرِضـَي َهلُـُم التَواُضـَع فَأَْلَصـُقوا بِـاْألَْرِض فِيِه ِخلَاصِة أَنْبَِيائِِه َوأَْولَِيائِِه 

   .)192خلطبة (ا »ُخُدوَدُهْم َوَعفُروا ِيف التـرَاِب ُوُجوَهُهْم َوَخَفُضوا َأْجِنَحتَـُهْم لِْلُمْؤِمِننيَ 
واألمر الذي يستوجب عناية خاصـة هـو أّن الفقـرة السـابقة تؤکـد علـی أن اهللا تعـالی مل يـرَض 
بالکرب والتکابر ألّي أحد من خملوقاته ولو کان هذا املخلوق نبياً صاحب مکانـة مرموقـة عنـد اهللا 

﴿َواْخِفــْض َهلَُمــا :تعــالی، کيــف ال فهــو الــذي يــدعو إلــی التواضــع واخلشــوع يف کتابــه الکــرمي قــائالً 
امتنــع اهللا مــن إصــدار أي رخصــة للکــرب خلاصــة  كلــذل )24/(اإلســراء َجنَــاَح الــذل ِمــَن الرْمحَــِة﴾

أنبيائـــه وأوليائـــه، وإذا منـــع اخلـــواص مـــن الکـــرب والغـــرور کيـــف يســـمح لســـائر خملوقاتـــه وشـــأم يف 
لـــني اجلانــــب  أن اهللا حيــــبّ  الکثـــري األکثـــر دون شــــأن األنبيـــاء! فســــبب هـــذا االمتنـــاع يعــــود إلـــی

والتواضع ويکره التغطرس والغرور من خملوقاته نبياً کان أو غـري نـّيب. علـی ضـوء هـذه القـرأة حصـل 
  انتفاء اجلواب (کرب خواص األنبياء) النتفاء الوحدة األولی من الکالم (عدم الرخصة للکرب).

يف نـــّص، يـــأيت لغـــرض خـــاص  ومـــن منظـــور لغـــوي ميکـــن القـــول بـــأّن تکـــرار حـــرف خـــاص
موضــوع؛ علــی ســبيل املثــال نــری أّن صــاحب الــنّص قــام بتکــرار حــرف للويلفــت نظــر املتلقــي 

ويف  وصوت حـرف الـراء مـن أصـوات احلـروف هـو أشـبه مـا يكـون باملفاصـل مـن اجلسـد، الراء؛
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وحســب احلقيقــة إن حاجــة اللغــة العربيــة إىل حــرف الــراء التقــل عــن حاجــة اجلســد للمفاصــل. 
لــوال صــوت الــراء لفقــدت لغتنــا الكثــري مــن مرونتهــا وحيوــا وقــدرا احلركيــة، «ل أهــل اللغــة قــو 

 :1998(عبــاس، » ولفقــدت بالتــايل الكثــري مــن رشــاقتها، ومــن مقومــات ذوقهــا األديب الرفيــع
اهللا ســبحانه  يعــين  يــدل علــى الثبــات واالســتقرار؛ العبــارة )؛ إذاً وجــود هــذا احلــرف يف83- 88

أحـد مـن أوليائـه وأنبيائـه وامتنعـت هـذه الرذيلـة عـنهم. يقـول حسـن ي يريـد الکـرب أل وتعالی لن
 )کمـــا أن األنبيــــاء يفاملصـــدرنفـــس ( شـــكل حـــرف الـــراء يف الســـريانية يشـــبه الـــرأس عبـــاس إنّ 

 سبب لتکرار حـرف الـراء يف کرأس أو جبل حيتاج اآلخرون إليهم للهداية وهذه املماثلة اتمع
ووجــود الضــمائر يــدل  الــذهن اجلــواب لتثبيــت املعنــا يف فعــل الشــرط يف وتکــرار نفــس. اجلملــة

شـري إلـی اختصـاص خـري ت ص)  حـروف (خ،هذا وإّن کثرة تکـرار علی انسجام بني العبارات. 
روف املشددة تدل علی أن اهللا جزم علی امتناع الکـرب احلالصفات خلري العباد وهم أنبياء وکثرة 

مــن  اصــطفاهم علــی العــاملني وهــذا األمــر يظهــر کراهيــة الکــرب.عــن النــاس حتــی األنبيــاء الــذين 
ـــــ إلصــــاق اخلــــدود «ناحيــــة أخــــری نــــری أّن اإلمــــام قــــام بتوظيــــف عــــّدة الکنايــــات يف العبــــارة کــــ

فجميعهـا يـدّل علـی اخلضـوع » باألرض، تعفري الوجوه يف الرتاب، إخفـاض األجنحـة للمـؤمنني
  ليًة ختدم عّلة االمتناع. حيث جعل صاحب النّص هذا التکرار أداًة مجا

  االمتناع عن جعل األنبياء أهل قوة التُرام وعّزة الُتضام 6.1.2

مــا و ّن اهللا امتنـع أن يتفــّوق األنبيـاء علـی البشـر يف مجيـع األمـور إ ـج البالغـةعلـی أسـاس شـهادة 
خاصـة ، هرأعطاهم قوة وقدرة اليروم إليها من أحد وعزّة ودرجـة التتقبـل أي ظلـم ومذلّـة أبـد الـدّ 

القدرة العظيمة والعزة املنيعة تسلس قيـاد اخللـق وجتعلهـم ينصـاعون ويرضـخون منقـادين وخاضـعني 
االمتنـــــاع؟ احلکمـــــة يف هـــــذا  يالســـــؤال الـــــذي يتبـــــادر إلـــــی الـــــذهن هـــــو مـــــا هـــــ .ألوامـــــر األنبيـــــاء

  املعروفة بالقاصعة قائالً: 192اين يف خطبة (ع) أخذ يشرح فلسفة هذا االمتناع الربّ   اإلمامف
َوُتَشـد إِلَْيـِه  َوَلْو َكاَنِت اْألَنِْبَياُء أَْهَل قـُوٍة َال تـُرَاُم َوِعزٍة َال ُتَضاُم َوُمْلٍك ُمتَد َحنَْوُه أَْعَناُق الرَجـالِ 

ــاِر َوأَبـَْعــ ــِق ِيف اِالْعِتَب ــَك أَْهــَوَن َعَلــى اْخلَْل ــوا َعــْن ُعَقــُد الرَحــاِل َلَكــاَن َذِل َد َهلـُـْم ِيف اِالْســِتْكَباِر َوَآلَمُن
ن اللـــَه َرْهَبـــٍة قَـــاِهرٍَة َهلـُــْم أَْو َرْغَبـــٍة َمائَِلـــٍة ِِـــْم َفَكانَـــِت النـيـــاُت ُمْشـــتَـرََكًة َواحلََْســـَناُت ُمْقَتَســـَمًة َوَلِكـــ

ُشــــوُع لَِوْجِهــــِه َواِالْســــِتَكانَُة ِألَْمــــرِِه  ُســــْبَحانَُه أَرَاَد أَْن َيُكــــوَن اِالتـَبــــاُع لُِرُســــِلِه َوالتْصــــِديقُ  ِبُكتُِبــــِه َواخلُْ
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اِالْخِتبَـاُر َواِالْسِتْسَالُم ِلطَاَعِتِه أُُموراً لَُه َخاصًة َال َتُشوبـَُها ِمْن َغْريَِها َشائَِبٌة وَُكلَمـا َكانَـِت اْلبَـْلـَوى وَ 
  .أَْعَظَم َكاَنِت اْلَمثُوبَُة َواْجلَزَاُء َأْجَزلَ 

أّن القــدرة الکثــرية جتعــل البشــر أن يرتکــوا الکــرب واالســتکبار أمــام صــاحب  يبــدو مــن الــنصّ 
القــدرة وجتعلهــم متجهــني إليــه طلبــاً للحصــول علــی املــال عنــده أو خوفــاً مــن بطشــه وفــراراً مــن 
غضــبه، ولکــّن اهللا تعــالی حيــّب اخلشــوع واالستســالم واخلضــوع ويرغــب يف احلــب الــذي يبــذل 

ء ممـا يشـينه ويدّنسـه والقيمـة يلـی األنبيـاء ورسـله بصـدق کامـل وبرضـًی وسـرور بـر الناس إليـه وإ
عنــده تعــالی للحــب الــذي منبعــث مــن کــره أو خــوف. واحلقيقــة الــيت التُنکــر هــي کلّمــا کانــت 

  البلوی واملصيبة واالمتحان أعظم، کانت املثوبة واجلزاء أجزل. 
أن يکـون إميانـه مـن أجـل اهللا وحـده ومبـا علی ضوء هذا التفسري مبا أّن املطلوب من املسلم 

أّن اهللا راغــب يف خــالص النيــات مؤکــداً علــی صــدق اخلضــوع واخلشــوع، رأی أن يبعــد األنبيــاء 
مــن قــوة التــرام وعــزّة التضــام، يف حــني امتنــع أن جيعــل الرســل متمــّولني حتــی ال يتجــه اآلخــرون 

أاليکـون األنبيـاء أصـحاب القـوة  إليهم طمعاً للحصول علی املال والثروة؛ فحکمة اهللا اقتضت
صـــارت قـــوة األنبيـــاء  كالعظيمـــة، ألّن اخلضـــوع واخلشـــوع وخلـــوص النيـــات کـــان مطلوبـــاً، لـــذل

  وعزم منتفية غري حاصلة. 
ولغويــاً ميکــن القــول بــأّن النمــوذج املــدروس ذو إيقاعــات موســيقية الفتــة حصــلت بواســطة 

تـرام، التضـام/ ُمتـّد، ُتشـّد/ الرحـال، الرجـال/ توظيف السـجع واجلنـاس املتجلّـي يف قـّوة، عـزّة/ ال
االعتبار، االستکبار/ رهبة، رغبة/ و... حيث انتهـی هـذا التـوازن اللغـوي والصـويت إلـی اتسـاق 
اخلطــــاب الــــديين وزاد علــــی مجاليتــــه وأدبيتــــه، فنــــری يف الــــنص تــــداخالً وتعاضــــداً بــــني االيقــــاع 

  واالنتباه إليه. ، وهذا جيعل السامع أکثر حتّفزاً للنصوالداللة

  االمتناع عن تقديم زيادة المعرفة إلی المالئکة 7.1.2

الســؤال الــذي ميکــن التبــادر إلــی الــذهن هــو ملــاذا مــا رأی اهللا مــن الصــواب أن جيعــل املالئکــة 
عليمـا بکـل األمـور ومـا زاد علـی معـرفتهم بعظمــة اهللا بينمـا هـم أعلـم خلـق اهللا بـه وأخـوفهم لــه 

کثـرية لـه وغفلـتهم قليلـة عـن أمـره؟ فاإلمـام جييـب عـن مجيـع هـذه األسـئلة وأقرم منه وطـاعتهم  
َولََعَرفُـوا املطروحة قائالً: َلْو َعايـَُنوا ُكْنَه َما َخِفَي َعَلْيِهْم ِمْنَك َحلَقُروا أَْعَماَهلُْم َولََزَرْوا َعَلى أَنـُْفِسـِهْم 
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) فالنص يشهد علـی أن 109طبة اخلِطيُعوَك َحق طَاَعِتك (أَنـُهْم ملَْ يـَْعُبُدوَك َحق ِعَباَدِتَك وَملَْ يُ 
اهللا مل يــرض أن يقــدم مجيــع املعرفــة إلــی املالئکــة وينــبههم جبميــع األمــور اخلفيــة خاصــة مــا زاد 

» ألــــم اســــتقّلوا عبــــادم واســــتخفوها ووجــــدوها التليــــق مبقــــام اهللا«علــــی معــــرفتهم بعظمتــــه؛ 
بــه مــا کانــت عبــادة املالئکــة عظيمــة وماکــان يطــاع ) ولــو رّخــص اهللا 185: 2003 (دخيــل،

  حق طاعته؛ إذاً رأی من احلکة أن يبقی بعض األشياء جمهوالً خمفياً عليهم.

  االمتناع عن جعل أحجار البيت الحرام من زمرد و ياقوت 8.1.2

أســـباب امتنــاع اهللا تعـــالی عـــن تــزيني البيـــت احلـــرام  192(ع) عــاجل يف خطبـــة  يإّن االمــام علـــ
 كبأحجار کرمية مـن زمـردة خضـراء وياقوتـة محـراء ونـور وضـياء ولـو زينهـا المتنـع تسـرب الشـکو 

إلی النفوس والبتعد الشيطان عن قلوب الناس ولکانت النفوس أدعـی إلـی تعظـيم البيـت علـی 
َســـاُس اْلمَ «حـــد تعبـــري اإلمـــام:  ـــْو َكـــاَن اْإلِ ـــرَدٍة َوَل ـــْنيَ زُُم ْحُمـــوُل َعَلْيَهـــا َواْألَْحَجـــاُر اْلَمْرفُـــوُع َِـــا بـَ

ــُدوِر َوَلَوَضــَع ُجمَاَهــَدةَ  ِيف الص ــك ــَف َذلِــَك ُمَصــاَرَعَة الش ــٍة َمحْــرَاَء َونُــوٍر َوِضــَياٍء َخلَف  َخْضــرَاَء َويَاقُوَت
؛ فـإذا کانـت فيـه الفوائـد الکثـرية مـن ابتعـاد »َن النـاسِ إِبِْليَس َعِن اْلُقُلوِب َولََنَفى ُمْعَتَلَج الريْـِب ِمـ

والريــب والشــيطان مــن قلــوب النــاس، فلــَم رفــض اهللا أن يقــوم بــه وأبــی أن جيعــل البيــت  كالشــ
اإلمـــام أخـــذ يشـــرح حکمـــة هـــذا االمتنـــاع مـــن جانـــب اهللا ف م مزينـــاً باألحجـــار الکرميـــة؟املعّظـــ

ــ«احلکــيم قــائالً:  ــَدائِِد َويـََتَعبــُدُهْم بِــأَنـَْواِع اْلَمَجاِهــِد َويـَْبَتلِــيِهْم َوَلِكــن اللــَه َخيَْت ِربُ ِعبَــاَدُه بِــأَنـَْواِع الش
َك أَبـَْوابـاً ِبُضـُروِب اْلَمَكـارِِه ِإْخرَاجـاً لِلتَكـربِ ِمـْن قـُلُـوِِْم َوِإْسـَكاناً لِلتـَذلِل ِيف نـُُفوِسـِهْم َولَِيْجَعـَل َذلِـ

  .»ِلِه َوَأْسَباباً ُذُلًال لَِعْفوِهِ فـُُتحاً ِإَىل َفضْ 
من املالحظ أّن اإلمام جعل اللون األسود لألحجار املستعملة للبيت احلرام نوعاً مـن الشـّدة؛ 

ولعــّل جنــوح املــتکّلم إلــی مثــل هــذا االنزيــاح فالبيــت غــري املــزيّن جــاء کنقــيض مــن الراحــة واهلــدوء؛ 
التفسري اليريد اهللا توّقف البشر عن احلرکة والعمل  علی ضوء هذايعطي النص حيويًة واستمراريًة. 

والشــدائد الــيت يعانيهــا  ؛ويبــدو أّن التشــديد يف احملنــة ســبب للحصــول علــی علــّو املنزلــة ومســّو املرتبــة
البشر تنتهي إلی األجر الکرمي واخلري الوافر؛ فاهللا خيترب عباده مبختلف املکاره، خاصة إّن الشدائد 

فاالستفادة من هذا األسلوب البيـاين  .يکرب والغرور ومتنعه أن يتغطرس ويتباهتبعد االنسان عن ال
  النتيجة املعنية. انتهت إلی إثبات کحّجة، الّذي عمل واملنطقية الداللية بفاعليته
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  امتناع اإلمام (ع) 2.2

اإلمــام (ع) أبــی طــوال حياتــه أن  أنّ  يخــذها بعــني االعتبــار هــأاملســألة اهلامــة الــيت جيــب أن ن
إلـی  ـج البالغـةخطـب يقوم ببعض األعمال ورأی من الصواب عدم القيام به، فقد أشـار يف 

  هنا ونکشف أسبابه. هحيث جيدر بنا أن نعاجل عدد من االمتناع

  االمتناع عن الجزع الشديد علی وفاة النبي (ص) 1.2.2

(ع) مـــن رســـول اهللا (ص) بالقرابـــة القريبـــة،  يالتـــاريخ يشـــهد علـــی موضـــع االمـــام علـــ احلـــق أنّ 
واملنزلة اخلصيصة؛ فقد قرنه اهللا بالنيب من لدن أن کان فطيماً وکان يتبع النيب اتباع الفصـيل أثـَر 

) وهــو الــذي أول مــن آمــن بــه، وواســاه بنفســه يف 373(القاصــعة:  أّمــه علــی حــد تعبــري نفســه
) و...  والسـؤال املطـروح 195(خطبـة   تـنکص فيهـا األبطـال وتتـأخر فيهـا األقـداماملواطن اليت

هنــا ملــاذا مــا اســتغرق داء فقــدان النــيب زمنــاً طــويالً علــی اإلمــام (ع) وماحالفــه احلــزن واجلــزع يف 
مصيبة فراقه وملَ ما انفد علی هذا الفراق ماء الشُئوِن؟ بعبارة أخری ما هـو سـبب امتنـاع اإلمـام 

(ع) عـــن البکـــاء الشـــديد علـــی فـــراق النـــيب (ص) طـــوال عمـــره؟ ألـــيس مثـــل هـــذه القرابـــة  يعلـــ
  والصداقة جديراً بالبکاء واجلزع بعد الوفاة ؟

؛حيـث يکشـف ـج البالغـةجيد اإلجابة الصرحية من صاحب  ۲۳۳يف خطبة  باحثوال
لسـاعة قـائًال: علـی مـدار ا اإلمام (ع) سـبب امتناعـه وامتنـاع اآلخـرين عـن البکـاء علـی النـيب

ــُئوِن َوَلَكــاَن الــداءُ « ــاَء الش ــَك َم ــْدنَا َعَلْي ــَت َعــِن اْجلَــزَِع َألَنـَْف ــْربِ َو نـََهْي ــْرَت بِالص ــْو َال أَنــَك أََم  َوَل
فــالنص يشــهد ». ُممَـاِطًال َواْلَكَمــُد ُحمَالِفــاًَو قَــال لَـَك َوَلِكنــُه َمــا َال ُميَْلــُك َردُه َوَال ُيْسـَتطَاُع َدفْـُعــهُ 

علـــی انتفـــاء إنفـــاد جمـــاري العـــني الدمعيـــة وانتفـــاء مماطلـــة الـــداء وحمالفـــة احلـــزن ألن النـــيب أمـــر 
عــن اجلــزع والبکــاء احلــار علــی فقدانــه ولــو أّن مواصــلة الــداء واحلــزن  يبــالتحّلي بالصــرب وــ

 طاع َدفْـُعــه!وال ُيْســتَ  رّده كلقليلــة أمــام مصــيبة وفــاة النــيب األعظــم؛ ومــا احليلــة دون مــا الميلــ
) جعل 475: 1998، ي(السيوط مبا فيها امتناع لوجود» لوال«علی أية حاٍل توظيف کلمة 

وهــذا احلـرف يـدخل علــی اجلملـة االمسيــة والفعليـة لـربط امتنــاع الثانيـة بوجــود  الـنص امتناعيـاً.
) مضافاً إلی ذلك أتی 68: 1433األولی ويسّمی حرف امتناع لوجود (خليفة الشوشرتي، 
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ملــتکّلم خبــرب کــان نکــرة (ممــاطًال/ حمالفــاً) حتــی يــدّل علــی زمــن طويــل جمهــول؛ بتعبــري آخــر ا
تنکري اخلرب يف هـذا السـياق يـدّل علـی زمـن غـري معلـوم، فالصـرب و االجتنـاب مـن اجلـزع منـع 

 اإلمام عن احلزن املديد. 

  عنه ياالمتناع عن األمر بالقتل أو النه 2.2.2

عنه مؤکداً علی أنه غري  يلعثمان واملشارکة فيه والنه اام قتله وتکراراً مراراً رّد اإلمام (ع) 
ـِئْن َنَظـْرَت ِبَعْقِلــَك «مطّلـع علـی هـذا األمـر، ويف کتــاب لـه إلـی معاويـة خاطبـه: ـُة َل يَــا ُمَعاِوَي

ـَتْعَلَمن َأين كُ  اَن َو لَـ ْن َدِم ُعْثَمــ َرأَ النــاِس ِمــ ــ َدين أَبـْ َواَك لََتِجــ ـٍة َعْنـــُه ِإال َأْن ُدوَن َهــ ْنــُت ِيف ُعْزلَـ
(الکتاب السـادس)؛ فإنـه امتنـع عـن صـدور أمـر لقتـل عثمـان، » تـََتَجىن فـََتَجن َما َبَدا َلكَ 

 ـاِتًال َأْو «اآلخرين عن قتله اعتقاداً بأن  يوليس هذا بل امتنع عن ـِه َلُكْنـُت َق َلْو أََمْرُت ِب
(ع) مـا أمـر بقتـل  أنـه يهذا الکالم بظـاهره يقتضـ )30(اخلطبة .نـََهْيُت َعْنُه َلُكْنُت نَاِصراً 

 السـري  عنه، غري أنه ال جيوز أن حيمل الکالم علـی ظـاهره ألن قـد ثبـت يف يعثمان وال
مــا يقــال  -  علــی املنــع يجيــب أن حيمــل لفــظ النهــ« اً إذ أنــه کــان ينهــی النــاس عــن قتلــه؛

(ابـن » ألنـه مـا أمـر بقتلـه وال منـع عـن قتلـه -  مينـع ياألمري ينهی عن ب أموال الرعيـة أ
العرف علی األعم من السبب واملباشر  القتل يطلق يف إنّ  )2/126: 1385، احلديد ايب

راً) السـتلزام النهـ عنـه النصـرة لـه وهـو  يفيستلزم األمر بـه لـه عرفـا (نـََهْيـُت َعْنـُه َلُكْنـُت نَاِصـ
ي قتــــل عثمــــان بــــاألمر والنهــــ يفظــــاهر وهاتــــان القضــــيتان منتجــــان لعــــدم مداخلتــــه (ع) 

  .)4/29ئي، د.ت: و اخل  اهلامشی(
فيلــزم   الشــرط، مــع القطــع بانتفــاء ياملاضــ وهــذا احلــرف للشــرط يف »لــو«ـــــــــبـ بــدأت اجلملــه

مل يـــأمر اإلمـــام بقتلـــه فلـــم  يأ )143- 144 : 1411  ،(التفتـــازاين عـــدم الثبـــوت وانتفـــاء اجلـــزاء
فيمتنـع أن يکـون قـاتال أو ناصـرا لعـدم   ينـه النـاس عـن قتلـه، مل يکن قاتال ومل يکن ناصـرا، ألنـه

عدائـه علـی أدم عثمـان وکـان  عدم اشـرتاکه يف يه واحلصيلة النهائية بقتله. يوجود األمر والنه
وتکـرار » أمـرُت/ يـتُ «واليفوتنا أن نشري إلی االتساق احلاصـل مـن التضـاّد بـني  .كعلم بذل
قـــاِتالً/ «واملوازنـــة احلاصـــلة مـــن الکلمتـــني » / يـــتُ أمـــرُت/ کنـــتُ «يف کلمـــات » تُ «ضـــمري 

 ؛ فاملصاحبة املعجمية زادت علی التالئم بني املعنی واللفظ. »ناِصراً 
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  االمتناع عن اإلخبار بجميع الحقائق للناس 3.2.2

عليــه الســالم قــد بلــغ مــن العلــم إلــی مبلغــه، فهــو الــذي أخــرب بعلومــه  ياإلمــام علــ احلــق أنّ 
العــامل الــذي خاطــب النــاس قــائًال: أَيـَهــا  الواســعة عــن احلــوادث املســتقبلة واألخبــار املتعــددة؛

 )189 (اخلطبـة .الناُس َسُلوِين قـَْبَل َأْن تـَْفِقُدوِين َفَألَنَا ِبطُُرِق السَماِء أَْعلَـُم ِمـين ِبطُـُرِق اْألَْرضِ 
بَـِل انْـَدَجمُْت َعلَـى َمْكنُـوِن ِعْلـٍم لَـْو  ...: «ةـج البالغـالذي نقرأ منه يف اخلطبة اخلامسـة مـن 

ــِه َالْضــَطَربـُْتْم اْضــِطرَاَب اْألَْرِشــَيِة ِيف الطــِوي اْلَبِعيــَدةِ  هــذه العبــارات تشــري إلــی ســعة ». ُحبْــُت ِب
َواللِه َلْو ِشـْئُت : «175(ع) خبفاياء الناس وتصرفام. هذا فإنه قال يف خطبة  اإلمام معرفة

يــِع َشــْأنِِه َلَفَعْلــتُ  لکــن احلقيقــة الــيت الميکــن  ».َأْن ُأْخــِربَ ُكــل َرُجــٍل ِمــْنُكْم ِمبَْخَرِجــِه َوَمْوِجلِــِه َومجَِ
أن يبـوح بکــل األســرار وأبــی  أنــه امتنــع عـن اإلخبــار جبميــع احلقـائق هلــم ياإلغمـاض عنهــا هـ

فالسوأل املطروح هو ملاذا امتنـع اإلمـام عـن تقـدمي مجيـع املعلومـات إلـی النـاس ومـا  واخلفاياء،
دفعــه أن يــأبی التصــريح بتصــرفات النــاس ماضــية کانــت أو آتيــة؟ واحلــال أنــه قــادر علــی هــذا 

أحوالـــه، مبواضـــع تصـــرفاته وحرکاتـــه ومجيـــع  لـــو شـــاء ألخـــرب کـــل رجـــل مـــنهم األمـــر و مبقـــدوره
  خاصة أنه أقسم علی هذه االستطاعة.

وَلِكــْن «فاإلمــام يواصــل حديثــه ويشــري إلــی فلســفة امتناعــه عــن هــذا العمــل حيــث يقــول: 
ه مـن اجلملـة املـذکورة هـو أنّـه اليثـق إّن ما ميکن أن نستشفّ ». َأَخاُف أَْن َتْكُفُروا ِيف بَِرُسوِل اللهِ 

لّقــي العلــوم؛ کيــف ال فهــو أمــام مجاعــة هزيلــة إذا شــبعت بالنــاس الــذين ليســت لــديهم قابليــة لت
البحـراين، لونه علـی رسـول اهللا تعـالی (فيـه ويفّضـ إذاً اليعتمد عليهم وحيتمل أم يغلـون ماتت!
) فمـــا هـــو إال کفـــر بالرســـول وخـــروج مـــن اإلســـالم؛ علـــی هـــذه العقليـــة 348- 3/347د.ت: 

مبا يعلم والتزم بالسـکوت ومنـع نفسـه مـن حتاشی اإلمام من الکفر اجلديد ورغب عن التصريح 
ـــه أنـــه شـــري ـــه برســـول اهللا وادعـــوا في  الرســـول يف كالبـــوح جبميـــع احلقـــائق حـــذرا مـــن أن يفـــروا في

 إنـــه ال خيـــرب بـــه خوفـــا أن يقـــال فيـــه مـــن الغلـــو مـــا يوجـــب الکفـــر بـــاهللا ورســـوله كالرســـالة؛ لـــذل
  .)2/522: 1972، (مغنيه
والفعــل املاضــي يف الشــرط وجوابــه » واهللا«أســلوبياً ميکــن القــول بــأّن االســتفادة مــن القســم  

وتوظيــف الم التأکيــد يــدّل علــی قطعيــة مفهــوم الــنّص وحتققــه حيــث الميکــن » شــئُت/ فعلــتُ «
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رّده؛ لکــّن صــاحبه امتنــع عــن القيــام بــه؛ فعــدم القيــام ــذا األمــر املقطــوع خــري دليــل علــی أّن 
ّرف حســـب علمـــه ال علـــی حســـب القـــدرة واالســـتطاعة املعطيـــة مـــن جانـــب اهللا اإلمـــام يتصـــ

يـِع  /َوَمْوِجلِـهِ  /ِمبَْخَرِجـهِ «العليم. مثّ الميکن اإلغماض عن اإلحصـاء املفّصـل يف الفقـرة النثريـة  َومجَِ
حيـــث يشـــهد هـــذا التفصـــيل علـــی ســـعة اطـــالع صـــاحب الـــنّص مـــن جزئّيـــات األمـــور » َشـــْأنِه

  اخلفايا. وإشرافه علی مجيع 

  االمتناع عن أن يکون من أدهی الناس 4.2.2

الوفــاء غــري راٍع أّي  كکــره اإلمــام أن يتصــرف کمعاويــة وأن يکــون مثلــه خائنــاً نــاقض العهــد تــار 
ميثــاق وغــري حـــافظ أّي حرمــة اعتقــاداً بـــأّن معاويــة لــيس أشـــّد دهــاًء وأوســع حيلـــًة منــه، لکنـــه 

ه، حيـــث انتهـــی هـــذا الغـــدر بـــه إلـــی الفجـــور صـــاحب اخلدعـــة واملکـــر يـــنقض العهـــد واليفـــي بـــ
َواللِه َمـا ُمَعاوِيَـُة بِـأَْدَهى ِمـين َو َلِكنـُه يـَْغـِدُر َو يـَْفُجـُر َولَـْو َال َكرَاِهيَـُة اْلغَـْدِر َلُكْنـُت ِمـْن «والکفر: 

 ُفَجــرٍَة ُكَفــرٌَة َوِلُكــل ُغــَدرٍَة ُفَجــرٌَة وَُكــل ــاِس َوَلِكــْن ُكــلــْوَم اْلِقَياَمــةِ أَْدَهــى الن  َغــاِدٍر لِــَواٌء يـُْعــَرُف بِــِه يـَ
) کما يستنبط من الفقرة السابقة فيما يتحدثنا اإلمـام عـن غـدر معاويـة وفجـوره، 200(اخلطبة 

فإنه خيربنا عن استنکافه من أن يکون من أدهی الناس؛ إذ أنه اليـری الـدهاء املنبثـق مـن الغـدر 
جعلـه معـادالً للفجـور والکفـر؛ فـإذا کانـت احلـال کـذا اليليـق حذقاً ومهارة يف تـدبّر األمـور بـل 

يف  « . واليفوتنـا أن نقـول إن يف عبـارة به أن يکون من أدهی الناس ولو کـان األمـر باسـتطاعته
 ُفَجرَةٌ  ُغَدرَةٍ  ُكل  التسـبيغ«أو » تشـابه األطـراف«اسـتفاد املـتکّلم مـن تقنيـة » ُكَفرَةٌ  ُفَجرَةٍ  وَُكل «

  ها علی أدبّية النص االمتناعي.وزاد بتوظيف

  خالفة العاجل للقبول الاالمتناع عن  5.2.2

(ع) لقبـول احلکومـة وأحلّـوا علـی طلـبهم  بن أيب طالـب يطلب الناس من عل ،بعد قتل عثمان
» َدُعــــوِين َواْلَتِمُســــوا َغــــْريِي«قــــائالً:  العاجــــل والفــــوري وأرادوا البيعــــة، لکنــــه امتنــــع عــــن القبــــول

ــُه ُوُجــوٌه « قــائالً:) ورفــض بدايــة األمــر أن يتــولی أمــور النــاس 92  (اخلطبــة ــراً َل فَِإنــا ُمْســَتْقِبُلوَن أَْم
ــــَة قَــــ اْآلفَــــاَق قَــــْد أََغاَمــــْت َواْلَمَحج ــــِه اْلُعُقــــوُل َوِإن ــــَواٌن َال تـَُقــــوُم لَــــُه اْلُقُلــــوُب َوَال تـَْثُبــــُت َعَلْي ْد َوأَْل

ْن َأَجْبُتُكْم رَِكْبُت ِبُكْم َمـا أَْعلَـُم وَملَْ ُأْصـِغ ِإَىل قـَـْوِل اْلَقائِـِل َوَعْتـِب اْلَعاتِـِب تـََنكَرْت. َواْعَلُموا َأين إِ 
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ُكـْم َوزِيـراً َخـْريٌ َوِإْن تـَرَْكُتُموِين فَأَنَـا َكَأَحـدُِكْم َولََعلـي َأْمسَُعُكـْم َوأَطْـَوُعُكْم لَِمـْن َولْيُتُمـوُه أَْمـرَُكْم َوأَنَـا لَ 
  .)املصدرنفس ( ِمين أَِمرياً َلُكْم 

کمــا يســتنبط مــن الــنص أّن اإلمــام اليثــق بالنــاس احلاضــرين واليعتمــد علــيهم ألنــه علــی 
علــم کامــل بــأّن الــذين أرادوا بيعتــه هــم الــذين بــايعوا مــن کــان قبلــه، واعتــادوا علــی ســريم؛ 

تقلّـــد ماتريـــدون، أن أ واترکـــوين الســـرية فـــأبی وقـــال: دعـــوين كفـــأرادوا منـــه أن يســـري فـــيهم بتلـــ
 كليســري فــيکم بســريم. علــی ضــوء هــذا التفســري إّن کالمــه کــالم عاتــب وشــا يواطلبــوا غــري 

والتمسـوا غـريي لـيس إال علـی طريـق الضـجر مـنهم والتـربم  من أصـحابه، وحينمـا قـال دعـوين
ـم کـانوا عـدلوا عنـه مـن قبـل واختـاروا عليـه، فلمـا طلبـوه بعـُد أجـام والتسّخط ألفعاهلم؛ أل

) فهـــو يعـــرفهم حـــق املعرفـــة وخيـــاطبهم: 173: 2012، (املـــيالين جـــواب املســـخط العاتـــب.
» هذا وإّن القبول  )131(اخلطبة  »َهْيَهاَت َأْن َأْطَلَع ِبُكْم َسرَاَر اْلَعْدِل أَْو أُِقيَم اْعوَِجاَج احلَْق

العاجل والفوری ألمر يشهد علی اشتياق صاحبه والرغبة امللّحة مـن جانبـه؛ فکـره اإلمـام أن 
يکــون مشــتاقاً حمبــاً للخالفــة يف رأی النــاس وحــذر أن يکــون مّتهمــاً يف عيــوم. ويف تفســري 

إصالح  آخر إّن اإلمام (ع) امتنع عن القبول الفوری للخالفة ألّن البدعة قد زادت وصعب
  )163: 1390اتمع فرأی رفض اخلالفة من الصواب. (مرداين، 

أصّر الناس علی طلبهم ما رأی حيلة إال أن يقبل مشرياً اليـه يف خطبـة لـه أن وأخرياً بعد 
ــِة ِبُوُجــوِد الناِصــِر َوَمــا َأَخــَذ اللــهُ «املعروفــة بالشقشــقية: َعَلــى  لَــْو َال ُحُضــوُر اْحلَاِضــِر َوِقَيــاُم احلُْج

ُت اْلُعَلَمــاِء َأال يـَُقــاروا َعَلــى ِكظــِة ظَــاملٍِ َوَال َســَغِب َمْظُلــوٍم َألَْلَقْيــُت َحْبَلَهــا َعَلــى َغارَِِــا َوَلَســَقيْ 
ق ) واحلـ3 . (اخلطبـة»آِخَرَها ِبَكْأِس أَوِهلَـا َوَألَْلَفْيـُتْم ُدنـْيَـاُكْم َهـِذِه أَْزَهـَد ِعْنـِدي ِمـْن َعْفطَـِة َعْنـزٍ 

أّن نظرتــه املعنويــة مــن املکونــات الرئيســة لکالمــه القــيم؛ فهــو الــذي قــال يف قســم مــن خطبــة 
ٍء ِمـْن  : اللُهم ِإنَك تـَْعَلُم أَنُه ملَْ َيُكِن الِذي َكاَن ِمنا ُمَناَفَسًة ِيف ُسْلطَاٍن َوَال اْلِتَمـاَس َشـيْ 131

ْصــَالَح ِيف بِــَالِدَك فـََيــْأَمَن اْلَمْظُلوُمــوَن ُفُضـوِل احلُْطَــاِم َوَلِكــْن لَِنــرَِد اْلَمَعــ اِملَ ِمــْن ِدينِـَك َونُْظِهــَر اْإلِ
  ِمْن ِعَباِدَك َوتـَُقاَم اْلُمَعطَلُة ِمْن ُحُدوِدَك.

املمتنعــة عنهــا والغــرض مــن االمتنــاع هــو  يأيــة حــال اإلمــام هــو املمتنــع واخلالفــة هــ یعلــ
  ا أخرياً ووافق عليها ألسباب ذکرناها آنفاً.عدم الثقة بالناس، ولو أّن اإلمام رضی 
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  االمتناع عن ايثار شخص علی آخر في الغنائم 6.2.2

خالفتـه وطلـب  يف اإلمـام (ع) قـدم علـی -  فهـو مـن شـيعة اإلمـام - زمعة  نروی أّن عبداهللا ب
َهـَذا اْلَمـاَل ِإن   (ع): منه ماال، فامتنع اإلمام عنـه وحـذر واحـرتز مـن ايثـاره علـی اآلخـرين وقـال

َــا ُهــَو يفَْ  ــَك َوِإمن ــْيَس ِيل َوَال َل ــِإْن َشــرِْكَتُهْم ِيف َحــْرِِْم َكــاَن لَــَك  َل ٌء لِْلُمْســِلِمَني َوَجْلــُب َأْســَياِفِهْم َف
 ) املقصـــود مـــن هـــذا232 ِمثْـــُل َحظِهـــْم َوِإال َفَجنَـــاُة أَيْـــِديِهْم َال َتُكـــوُن لِغَـــْريِ أَفْــــَواِهِهْم (اخلطبـــة

الکـالم هـو أن هـذا املــال مـن غنـائم املســلمني الـذين شـارکوا يف احلــرب والحيـّق ألحـٍد أن يأخــذ 
منه حسب احتياجاته؛ فثمرة أيدي املناضلني وااهـدين اليتعلـق إال ـم ال أقـّل وال أکثـر. إذاً 

لـی امتنع االمام عليه السالم أن يبذل ما للمسلمني من الغنـائم ألحـدهم وأن يـرّجح شخصـاً ع
ـــــة واملســـــاواة ـــــة آخـــــر دون أن يراعـــــی جانـــــب العدال ؛ فاالمتنـــــاع املوظّـــــف خـــــري داّل علـــــی عدال

  (ع) وخري دليل علی أنه الجيامل أي أحد يف غنائم املسلمني قريباً کان أو بعيداً.  اإلمام
ملشـــاته  املـــال مالحظـــة كملـــا اکتســـبوه بايـــديهم مـــن ذلـــاســـتعري لفـــظ اجلنـــاة أّن  والتوضـــيح

جمـری املثـل يضـرب ملـن يطلـب  يالثمـرة واجتنائهـا، وهـو مـن أفصـح اإلسـتعارات وجيـر باقتطاف 
داال علــی مقــدم » واال«الغــري وتعــب فيــه. وملــا کــان قولــه  كمثــرة فعــل فعلــه ذلــ غــريه يف مشــارکة

حــرم. إذ کــان مفهــوم هــذا القــول داال علــی  شــرطية متصــلة تقــديره واال تکــن قــد شــرکتهم يف
حـرم فــال  فکأنـه قــال: وإال شـرکتهم يف نصـيبا ممـا جنتــه يـد اجلـاين ينعـدم اسـتحقاق غـري اجلــا

البحـــــراين، د.ت: ( نصـــــيب فيمـــــا کســـــبته أيـــــديهم والفـــــاء جلـــــواب الشـــــرط املقـــــدم كيکـــــون لـــــ
َــا «املــال:  مــا قــال اإلمــام لسياســته يف )4/112 ــَف َوِإمن لَــْو َكــاَن اْلَمــاُل ِيل َلَســوْيُت بـَْيــَنُهْم َفَكْي

فســـويت بيـــنهم فـــاآلن کيـــف يفضـــل  إن کـــان املــال يل ) يعـــين126(اخلطبـــة  »ُل اللـــهِ اْلَمــاُل َمـــا
  البعض علی بعض واملال مال اهللا.

(ع) هـذا:  ومفهـوم کـالم اإلمـام» لـو«هذه اخلطبـة ملعنـی  يف» إن« علی أية حال استعمل
ســبيل اهللا يعنــی منــع  يف احلــرب ومل تقاتــل يف كمل تشــر  كنصــيب مــن هــذا املــال ألنــ كلــيس لــ

عـــدم جـــزم وقطـــع املـــتکلم بوقــــوع  يف» إن«احلـــرب. يســـتعمل حـــرف شــــرط  ءالغـــائبني مـــن يف
مـــا ينــدر وقوعهــا و  األحــوال الــيت ألنــه يقــع يف )138: 1379 ي،(هــامش املســتقبل. الشــرط يف
 ألنـــه ينـــزل املخاطـــب العـــامل منزلـــة ؛الشـــرط املقطـــوع بثبوتـــه هـــذه اخلطبـــة يف االمـــام يف اســـتفاده

  اجلاهل ملخالفته مقتضی علمه.
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  امتناع المالئکة 3.2

ميکننـا القـول بـأّن اإلمـام علـي (ع) أشـار مـرّة واحـدة إلـی امتنـاع  ـج البالغـةانطالقاً مـن نـص 
املالئکـة يف کتابـه القـيم وذکـر أسـباب اسـتنکافهم عـن بعـض األعمـال؛ لـذلك نقـوم يف اخلطــوة 

  التالية هذا النموذج من االمتناع البادر من املالئکة.

  االمتناع عن استعظام األعمال 1.3.2

اهللا حـق معرفتـه  ونيعرفـحيـث شغلتهم العبادة عن األمور األخری  الذينيصف اإلمام املالئکة 
 لََنَسـخَ  َذلِـكَ  اْسـَتْعَظُموا َولَـوِ  أَْعَمـاِهلِمْ  ِمـنْ  َماَمَضـى َيْسـَتْعِظُموا ملَْ : «قائالً  أعماهلم نوال يستکربو 

ـــْنُهمْ  الرَجـــاءُ  ن ســـتعظمو ياملالئکـــة ال أنمـــا يـــراد مـــن الـــنص  )91 (اخلطبـــة .»َوَجلِـــه َشـــَفَقاتِ  ِم
أعمــاهلم مــن العبــادة وطــول االجتهــاد ولــو اســتعظموها ألزال رجــاُؤهم اخلــوَف والوجــل مــن اهللا 

وقـال باحـٌث  املالئکة خـائفون ابـدا وأـم ال يسـتعظمون سـالف عبـادم مـن خيفـتهم.تعالی؛ 
 يفف املکلّـ يسـتمرّ  يللرجـاء والتفائـل للتشـاؤم کـ ن يکون اخلوف مساوياً أجيب يف هذا اال: 

اإلمهــال والکســل واســتکثار األعمــال  فــان تغلــب أحــدمها علــی اآلخــر کانــت النتيجــة ،العمــل
: 1972، (مغنيـــه نتيجـــة طبيعيـــة لتغلـــب الرجـــاء علـــی اخلـــوف ومـــن أجـــل هـــذا جتنبـــه املالئکـــة.

اغـرتارهم وزيـادة رجـائهم لثـواب ك إم لو استعظموا سالف أعماهلم ألوجـب ذلـ ) يعين2/29
فاحلصــيلة النهائيــة  )6/934ي، د.ت: ويزيــل مــا وجلهــم وخــوفهم (خــويك أعمــاهلم فيبطــل ذلــ

هـي أّن املمتنِـع هـو املالئکـة، واملمتنـع عنـه هـو اسـتعظام األعمـال، وفلسـفة االمتنـاع هـي الرغبـة 
يف اسـتمرار اخلــوف ودوام الوجــل مـن اهللا العظــيم؛ فحکمــة اهللا تعـالی أقتضــت أن يــدوم خــوف 

  ف انتهی إلی مواصلة العبادة واالجتهاد من جانب املالئکة. املالئکة، لذلك استلزام اخلو 
  

  ائجالنت .3
اإلمـام فيمـا يتحـدثنا عـن االمتنـاع، هـو أن  ـج البالغـةميکن االستنتاج من دراسة اخلطب مـن 

فإنه خيربنا عن فلسـفته وأسـبابه؛ واالمتنـاع املوظـف واملشـار إلـی فلسـفته يف کتابـه القـيم يتـأرجح 
واإلمــام واملالئکــة. فالدراســة هـــذه تــدعونا إلــی االعتقــاد بــأّن اهللا أراد أن يبتلـــي  بــني امتنــاع اهللا
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الناس ببعض اهوالت، وصحيح أنه قادر علی کل شيء، لکنه حبکم حکمته العظيمة امتنـع 
عن بعض األمور؛ علی ضوء هذا التفسري امتناع اهللا منبعث من احلکمـة وال الضـعف والعجـز. 

 الميتنـــع عجـــزاً بـــل ميتنـــع علمـــاً  ر األمـــور وخبـــري مبـــا جـــری وجيـــري يف العـــاملومبـــا أنـــه عـــامل بأســـرا
وحکمة. مث إّن حکمته جرت أن يکون مجيـع اخلالئـق حمتـاجني إليـه متواضـعني أمامـه؛ فجميـع 
مــا يف احليــاة مــن حســن وســّيیء وإعطــاء وامتنــاع جــاء الختبــار العبــاد وامتحــام، إذاً االمتنــاع 

 تعــالی وال اإلعطــاء دلــيالً علــی رضــائه، بــل يــأيت کــل منهمــا علــی لــيس دلــيالً علــی غضــب اهللا
  أساس درجة الفتنة واالختبار. 

هذا وإّن اإلمام صرّح يف کالمه عـن بعـض امتنـاع خيـتّص بـه؛ فإنـه امتنـع عـن اجلـزع الشـديد 
علی وفاة النيب (ص)، استنکف عن األمر بقتل عثمان أو ي عنه، أبی أن خيرب الناس جبميـع 

ائق، کـره أن يکـون مـن أدهـی النـاس، مل يـرض بـالقبول الفـوري والعاجـل للخالفـة ومل يقبـل احلقـ
ايثار شخص علی آخـر يف تقسـيم الغنـائم؛ فـالقراءة الفاحصـة هلـذه االمتناعـات ووقـوف املتـأين 
عنــدها تتــيح لنــا أن اإلمــام کــان مبقــدوره القيــام باألعمــال الســالفة الــذکر، لکنــه اســتنکف منهــا 

بــأن يف هــذا الــرفض مرضــاة هللا تعــالی، وتوصــية ونصــحاً مــن النــيب (ص) وحکمــة وخــرياً اعتقــاداً 
  للناس؛ علی ضوء هذا التفسري فاإلمام يتصّرف حسب علمه وال القدرة املتاحة له. 

مث اليفوتنــا أن نقــول إّن االســتفادة مــن االســلوب الفــين املبــين علــی االمتنــاع جعلــت الــنص 
ة وســـاعدت علـــی ســـرعة عمليـــة نقـــل املعـــاين واملفـــاهيم املعنيـــة املـــدروس اکثـــر اســـتحکاماً وقـــوّ 

النمــــاذج  للمتلّقــــي وانتهــــی إلــــی متکــــني الکــــالم وتقريــــره يف الــــّذهن. مــــن ناحيــــة أخــــری تشــــهد
املدروســة علــی أّن احلجــاج هــو املکــّون الــرئيس لالمتنــاع حيــث حــاول صــاحب الــنّص أن يقنــع 

 يقـوم االمتنـاع إطـار فی الفريدة واألدلة الرباهني ظيفبتو  فاإلمام املخاطب لتلّقي املفهوم املعّين؛
فنــی وحيــاول عــن طريــق حجاجيــة النمــاذج االمتناعيــة أن جيعــل الــنّص ذا  بشــکل املتلّقــي باقنــاع

  واملتلقيني. النص بني العالقة ويقّوی املتلّقي حضور حيويّة وشحنة إقناعية وينّشط ذه اآللية
  

  المصادر
  .ميکر القرآن ال
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 اءيـــ، د.ب: دار إح2ط م؛يالفضــل ابــراه أبـــو حممــد قيــ). شــرح ـــج البالغــة، حتقش1385( ديــاحلد يبأبــن ا
  .الرتاث العريب

  ، د.ن.، د.ب2ط ؛يراتشقوفس وسي: إغناطقيتعل ع،ي). البدم1979املعتز، عبداهللا ( بنا
  .دار لسان العرب  ل،ي: داراجلوتري د.ط، ب ط،ي). لسان العرب احملق1408منظور ( بنا 

، د.ب: 2ط ؛الينيکــــ  ديحممــــد ســــ  :قيــــالقــــرآن، حتق بيــــغر  ی). املفــــردات فــــق1362الراغــــب ( ،صــــفهايناإل
  .ةياملکتبة املرتضو 

  .ی، د.ب: دفرت نشر فرهنگ اسالم3ط ط،ي). املعجم الوسق1408وآخرون ( ميبراهإ س،يأن
  .یالعامل اإلسالم داراآلثار للنشر،  : داروتري (د.ت). شرح ج البالغة، د.ط، ب ثميإبن م   ،البحراين
  .: مکتبة لبنان ناشرونوتري د.ط، ب ط،ياحمل طي. حم )م1993بطرس (  ،البستاين
  .الفکر ، قم: دار1ط ،). خمتصر املعاينق1411( نيسعدالد ،التفتازاين
  .ي، قم: مکتبة الداور 4ط ف؛يشر  ريم دي: السةيل، حاش). املطوّ ق1416( نيسعدالد ،التفتازاين

لـوال) يف القـرآن ايـد واللغـة، حقيقتهـا وأنواعهـا ). «(1433حممد ابراهيم وقادر، ناهيـده ( خليفة الشوشرتي،
  .63- 85، صص 1، ش15، آفاق احلضارة اإلسالمية، س»ودورها الوظيفي

  .ی: دار املرتضوتري ، ب .(1ج البالغة، طم2003(يحممد عل يعل ل،يدخ
، األردن: 1ط ،ياهلجـــر  ت عنـــد شـــعراء القـــرن الثـــاينواألدوا ی). الـــرؤ م2010أمحـــد ( نيصـــالح الـــد دراوشـــة،

  .ثيعامل الکتب احلد
ــــراهقيــــعلــــوم القــــرآن، حتق ). الربهــــان يفم1957حممــــدبن عبــــداهللا ( ،يالزرکشــــ ، 1ط م؛ي: حممــــد أبوالفضــــل إب

  .ةيالکتب العرب اءيإح دار القاهرة: 
بــــو  ي: علــــبيــــوتبو  ميصـــنعة اإلعــــراب، تقــــد ). املفصــــل يفم1993(  أبوالقاســــم حممــــود بــــن عمــــر ،يالزخمشـــر 

  .، لبنان: مکتبة اهلالل1ملحم؛ ط
  د.ب، د.ن. ،1(د.ت). مفتاح العلوم، ط يالسکاک

: وتري ، بــ1ط ن؛ي: أمحــد مشــس الــدقيــشــرح مجــع اجلوامــع، حتق ). مهــع اهلوامــع يفم1998أبــوبکر ( ،يوطيالســ
  .ةيدارالکتب العلم

، قـــم: دفـــرت انتشـــارات اســـالمى ۵ط  ، تفســـري القـــرآن امليـــزان يف). ق1417( ســـيد حممـــد حســـني ،يطباطبـــاي
  . مدرسني حوزه علميه قم  جامعه

، ــــران: كتابفروشــــى 3؛ ط حتقيــــق: ســــيد امحــــد حســــيىن ، ني). جممــــع البحــــر ش1375( فخــــر الــــدين طرحيــــى،
  . مرتضوى

  .الکتاب العرب : منشورات احتاد، سوريا1ط ها،يومعان ةي). خصائص احلروف العربم1998( حسن  عباس،
  .ةي: دارالنهضة العربوتري د.ط، ب ع،ي(د.ت). علم البد زيعبدالعز  ق،يعت
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  .ةي: دارالنهضة العربوتري د.ط، ب ،(د.ت). علم املعاين زيعبدالعز  ق،يعت
حمّمـــد  ،یحمّمـــد البجـــاو  ی: علـــقيـــالکتابـــة والشـــعر، حتق ني). کتـــاب الصـــناعتق1427أبـــوهالل ( ،يالعســـکر 

  .ةي: املکتبة العصر وتري ب ،1ط م؛يأبوالفضل إبراه
 دبني: سـحي). الطراز املتضـمن ألسـرار البالغـة وعلـوم دقـائق اإلعجـاز، تصـحم1914بن محزة ( يیحي ،يالعلو 

  .د.ط، مصر: مطبعة املقتطف ؛یاملرصف یعل
 ،1ط هــــــارون؛ حممــــــد عبدالســــــالم: حتقيــــــق اللغــــــة، مقــــــاييس معجــــــم). ق1411( زکريــــــا، أمحــــــد بــــــن فــــــارس
  .داراجليل:ب.د
 ؛يالســـــامرائ ميابــــراه ،یاملخزومــــ ي: مهـــــدقيــــحتق ،ني). کتــــاب العــــق1414بــــن أمحـــــد ( ليــــخل ،يديــــالفراه

  .ي، قم: املطبعة باقر 1ط ب؛يّ : أسعد الطحيتصح
و کــاربرد آن » لــو«بالغــی حـرف  - بررســی ســاختاری حنـوی). «1392قـائمي، مرتضــی وقتـايل ســيد حممـود (

  .127- 154، صص1، ش1قرآنی، س -  های ادبی ، فصلنامه پژوهش»در قرآن کرمي
  .ي، قم: دارالکتاب اإلسالم1ط  علوم البالغة، يف ضاحي). اإلق1411( بياخلط  ،ينيالقزو 

 92بررسی سندی و داللی امتناع امام علی (ع) از خالفـت بـا تأکيـد بـر کـالم ). «1390مرداين، مهدي (
  .153- 167، صص2، ش43، جمله پژوهشهای قرآن و حديث، س»ج البالغه

  .ينيالعلم للمال : داروتري ، ب5). الرائد، طم1986جربان (  مسعود،
  .ينيالعلم للمال : داروتري ، ب1، طةظالل ج البالغ ). يفم1973حممدجواد ( ه،يمغن

  .، ران: موسسة أنوار الرسول األعظم .(9ج البالغه، طم2012السيد هاشم ( امليالين،
  .، ران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر1البالغة، ط ). جواهرش1379أمحد ( ديالس ،يهامش
 ؛ياجنيــامل ميابــراه دي: الســحيشــرح ــج البالغــة، تصــح اهللا (د.ت). منهــاج الرباعــة يف بيــحب ،ياخلــوئ ياهلــامش

  .ةيد.ط، طهران: مکتبة اإلسالم
  .ينيللمال: دارالعلم وتري ، ب1موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ط ). م1986( عيبد ليإم عقوب،ي


