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 چکیده 

سخنان ن از قرآن و است. آفریننده این اثر فراوارین متون دینی و روایی در اسالم تمهماز البالغه نهج

البالغه امام علی)ع( از سویی تجلّی بخش آیات قرآن )ص( متأثر بوده است، از این روی نهج پیامبر

های سخنان پیامبر)ص(. هدف از پژوهش حاضر بررسی گونه ۀدهنددیگر انعکاس سویی است و از

مام علی)ع( از ایشان است. از البالغه و تبیین تأثیرپذیری ادر نهج انعکاس سنت و سخنان پیامبر)ص(

 -آنجا که در این زمینه خأل پژوهشی مستقل و جامع وجود داشت، تحقیق حاضر با روش توصیفی

البالغه، های نهجها و حکمتها، نامهیابی به هدف پژوهش خطبهتحلیلی سامان یافت. جهت دست

)ص( به سه گونۀ تلمیح، تضمین که انعکاس حدیث نبوی ها حکایت از آن دارددیدند، یافتهجستجو گر

ذلک مبهم و تضمین مصرّح است. از نظر محتوا موضوعات اعتقادی، اخالقی و فقهی را در بردارند، مع

له خالفت مسئعقاید و اخالق متمرکز هستند، در این بین در تضمین مصرّح فراوان از  ۀغالباً در حوز

های احادیث نبوی)ص( در جوامع مام گونهچنین ت. همسخن به میان آمده است )ص(پس از پیامبر
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 . مقدمه1

وران که از دیرباز اندیشه -ترین متن موجود پس از قرآنالبالغه، این کتاب حیات آفرین بشریت و مهمنهج
سار قرآن و تمام هستیش وامدار چشمه -کرده و سخنوران را به اعجاب وادار ساخته است  را مسحور خود

سار پیامبر)ص( است. آفریننده این اثر بدیع، تلمّذش در پیشگاه قرآن را بارها اشاره داشته، از جمله سایه
یش را بر من که بر پیامبر)ص( خواندمش و او معناباشد مگر آنای در قرآن نمیهیچ آیه»فرموده: 

(، از این رو آن حضرت شایسته ترین فردی است که بعد از رسول خدا 1/14: 1111)حسکانی، « آموخت
)ص( از صالحیّت اظهار نظر در مورد قرآن برخوردار است و حتی به عقیده برخی دانشمندان اهل سنت، 

امام علی)ع( در بارگاه خاتم  (. اما شاگردی1: 1431معارف،  و )شریعتی نیاسر مبدع علم تفسیر قرآن است
که در خطبه بلند از طفولیتش آغاز گردید، چنان -ماندکه به روشنای آفتاب در روز می-رسوالن)ص( را 

که شتر بچّه در پى چنان -در سفر و حضر -من در پى او بودم»قاصعه، این حقیقت را تصویر کرده است: 
)سیدرضی، « گماشتداشت و مرا به پیروى آن مىبر پا مىاى مادر. هر روز براى من از اخالق خود نشانه

شنود )همان( و نخستین کسی بود دید و بوى نبوّت را مى(، لذا روشنایى وحى و پیامبرى را مى222: 1431
 (.164«: الف» 1114که اسالم را اختیار کرد )مفید، 

 له. بیان مسئ1-1

دادگی به ایشان، چنان اثری در افکار، رفتار و گفتار  همراهی مستمر امیرمؤمنان)ع( با پیامبر)ص( و و دل

 ﴾أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُم﴿بر اساس آیه »منزله جان پیامبر)ص( گردید؛ امام)ع( داشت که بنا بر نص قرآن به
)جوادی آملی، « طالب)ع( همان روح مطهّر رسول اکرم)ص( استابیبن( وجود مبارك علی61عمران: )آل

مطابق سیره  طابق النعل بالنعلدهد که سیره ایشان (، آن سان که تاریخ گواهی می13-11«: ب»1411

که رسول خدا)ص( بوده است، جوامع روایی نیز بر تأثیرپذیری از کالم پیامبر)ص( شاهدند، چنان
 باشد.البالغه گویای این حقیقت مینهج

أُعْطِيتُ »افاضه داشته است  الكَلِمجوامعن اند که خداوند به ایشافریقین از رسول خدا)ص( نقل کرده    

أَعْطَانِي »(، از هم ایشان نیز نقل شده است: 2/62 :تا؛ مسلم، بی1/232 :1462صدوق، ) «جَوَامِعَ الْكَلِم

و  الكَلِمجوامع(. خداوند به پیامبرش 111و  101: 1111)طوسی،  «جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أَعْطَى عَلِيّاً جَوَامِعَ الْعِلْم

توان نتیجه گرفت که عنایت فرموده است، از مالزمۀ این دو با یکدیگر می الْعِلْمجوامعبه وصیش 

دهنده سخنان پیامبر)ص( و شارح کلمات حکیمانه ایشان است که غالباً قصار گونه البالغه انعکاسنهج
غالب سخنان حضرت »جوادی آملی:  اهللالبالغه تفصیل آن را دارد، به تعبیر آیتافاضه شده است و نهج

که الحاق شده به کلمات دیگر الکلم حضرت خاتم انبیا)ص( است، چنانعلی)ع( ]الحاق شده[ به جوامع
های نوری و مآثر آنان، مصبوغ به صبغۀ الهی هستند که احسن امامان معصوم است، چون همۀ آن ذات

ین بدون اغراق باید گفت سخنان امام علی)ع( در (. بنابرا111«: الف»1411ها است )جوادی آملی، صبغه
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البالغه و در دیگر سخنان ایشان، از سنت نبوی بهره جسته و وامدار آن است، از این روی پژوهش نهج
تحلیلی سامان یافته است تا به این سؤال پاسخ دهد که انعکاس حدیث  -حاضر با روش توصیفی

 البالغه چگونه است؟نبوی)ص( در نهج

 پیشینۀ پژوهش .1-2

هایی چند به خامۀ دانشیان و پژوهشگران سامان البالغه، پژوهشدر زمینه جلوه و انعکاس قرآن در نهج
( در مقاله 1413زاده )و عباس« البالغهتجلّی قرآن در نهج»( در مقاله 1433یافته است، از جمله: نصیری )

آیات قرآن و گفتار »دی نیز در کتاب خود: آقای محمدی اشتهار«. البالغههای قرآنی در نهجاقتباس»
البالغه هایی از آیات قرآن و سخنان رسول خدا)ص( در نهجبه تبیین نمونه« البالغهپیامبر)ص( در نهج

البالغه پرداخته است، در میان این تحقیقات، صرفاً اثر اخیر، اجماالً از تجلّی حدیث نبوی)ص( در نهج
 سخن گفته است. 

 اهمیت پژوهش. ضرورت و 1-3

با توجه به مصاحبت و مؤانست دراز مدت امام علی)ع( با پیامبر)ص(  از جمله تحقیقات بایسته در نهج 
البالغه پژوهی، تبیین کیفیت و ابعاد انعکاس سخنان رسول خدا)ص( در نهج البالغه جهت اثبات برتری 

هیچ پژوهش مستقل و مستوفایی  علمی و عملی خالق آن نسبت به دیگر صحابه است، این امر تاکنون در
 تحقق نیافته و مقاله حاضر در جهت تدارك این خأل نگاشته شده است.

 

 . بحث 2
البالغه، مشخص گردید های نهجها و حکمتها، نامههای صورت گرفته در خطبهبا جستجوها و بررسی
هم و تضمین مُصَرَّح به سه صورت تلمیح، تضمین مب -به تفصیلی که خواهد آمد-کالم رسول خدا)ص( 

البالغه نسخۀ صبحی صالح و نسخۀ ترجمه شده البالغه انعکاس یافته است. در این پژوهش از نهجدر نهج
ها از نسخۀ سیدجعفر شهیدی استفاده شده است، لذا ارجاعات متن عربی از نسخۀ اول و ارجاعات ترجمه

 دوم خواهد بود. 

 . تلمیح2-1

در بالغت جایگاهی مهم و در فصاحت منزلتی رفیع دارد، تلمیح است )علوى یکی از انواع علم بدیع که 
با گوشه »باشد. در لغت به معنای و مصدر باب تفعیل می« لمح»(. تلمیح از ریشه 4/33: 1124، یمنى

( و در اصطالح علم بدیع، اشاره به آیه، حدیث، مَثَل، 2/111: 1111منظور، است )ابن« چشم نگریستن
تر و مطلبش ها مقصود گوینده واضحا شعری مشهور با حداقل کلمات است تا با تداعی شدن آنداستان ی

ای تلمیح نیست و (، البته باید دانست که هر اشاره31: 1101؛ جرجانی، 131: 1103مؤثرتر شود )تفتازانی، 
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که آن ته باشد نه آنبهترین تلمیحات آن است که ذهن شاعر و نویسنده تنها تأثیری از آیه یا حدیث پذیرف
 (.16: 1411آیه و حدیث را عیناً بیاورد و نام تلمیح بر آن گذارد )حلبی، 

باشد؛ امام علی)ع( از سخنان البالغه، تلمیح میهای تجلی حدیث نبوی)ص( در نهجیکی از گونه    
یامبر)ص( در گفتارش بهره جسته است. استخراج تلمیحات به سخنان پ« تلمیح»صورت پیامبر)ص( به

ای که صورت های گستردهباشد. با بررسیامری دشواری بوده و الزمۀ آن تسلّط به حدیث نبوی)ص( می
پذیرفت موضوعاتی چون: حدیث ثقلین، گریستن بر گناه، شهود قلبی، تبیین جایگاه حکمت و تبیین آثار 

الزم به یادآوری است که این آید. ها در پی میها تا حکمتترتیب از خطبهغصب استخراج گردیده و به
هایی هستند تا اثرپذیری امام علی)ع( از کالم از باب احصای تمام موارد نیستند بلکه تنها نمونهها نمونه
 ها در کالم ایشان را نشان دهند. و انعکاس غیرمستقیم آن )ص(پیامبر

 حدیث ثقلین .2-1-1

به حدیث ثقلین  ،سخن به میان آوردهن امت جایگاه خود در میااز  هایی کهخطبه یکی از امام علی)ع( در

فَلَا تَقُولُوا بِمَا لَا تَعْرِفُون فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ وَ اعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّةَ : »اندفرموده نیز اشاره داشته و

 دانیدنمى را آنچه مگویید پس.  بَرِ وَ أَتْرُكْ فِيكُمُ الثَّقَلَ الْأَصْغَرلَكُمْ عَلَيْهِ وَ هُوَ أَنَا أَ لَمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ بِالثَّقَلِ الْأَكْ

آیا  .شمارید معذور -منم آن و -ندارید حجّتى او بر که را آن و آنید منکر که است چیزى در حقّ بیشتر که
 «گذاشتمرا براى شما ن ]ثقل اصغر[ را میان شما جارى نداشتم و خاندان پیامبر ]ثقل اکبر[حکم قرآن

 .(13)خطبه/

تلمیح زیبایی است به  «أَ لَمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ بِالثَّقَلِ الْأَكْبَرِ وَ أَتْرُكْ فِيكُمُ الثَّقَلَ الْأَصْغَر»در این خطبه جمله     

حدیث معروف ثقلین که در بسیاری از جوامع روایی فریقین از پیامبر)ص( گزارش شده است، برای نمونه 

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ الثَّقَلَ الْأَكْبَرَ وَ الثَّقَلَ الْأَصْغَرَ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَا تَضِلُّوا »جات آمده است: در بصائرالدر

روایت  -با تفاوت اندکی-(. شیخ صدوق و حاکم نیشابوری هر دو 1/114: 1101)صفار،  1«وَ لَا تَبَدَّلُوا

ا ٍ  دِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ نَزَلَ بِغَدِيرِ خُمٍّ ثُمَّ أَمَرَ بِدَوْحَعَنْ زَيْ»اند: کرده

رُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابَ اللَّهِ وَ فَقُمَّ مَا تَحْتَهُنَّ ثُمَّ قَالَ كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَ

: 1431)صدوق،  2«وْضِعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِّي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَ

 (.4/103تا: ؛ حاکم نیشابوری، بی1/241-241

                                                           
تِ( تبدیل دچار تر، اگر به آن دو چنگ زنید، به گمراهی و )سنگوهر کوچکتر و گذارم؛ گوهر بزرگمیگرانبار من در میان شما دو گوهر  .1

  شوید.  نمی

های بزرگ جاروب تا زیر درخت فرود آمد؛ دستور دادخم گشت، در غدیر زید بن ارقم گوید: زمانی که رسول خدا )ص( از حجۀ الوداع باز می .2

تر از گذارم که یکی بزرگمی اند و من اجابت کردم، بدانید که در میان شما دو گوهر گرانبار، سپس فرمود: مرا به سرای آخرت دعوت کردهشود
که در حوض بر کنید، آن دو از یکدیگر جدا نخواهند تا اینها رفتار میکه چگونه با آندیگری است، آن دو کتاب خدا و اهل بیتم هستند، بنگرید 

 من وارد گردند.
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 گریستن بر گناه .2-1-2

يَا أَيُّهَا النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَ أَكَلَ قُوتَهُ وَ »اند: گریستن بر گناه فرموده همیتا)ع( در امیرمؤمنان

 (.136)خطبه/« وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ اشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّه

تلمیح به  «.بر گناه خود بگرید خوشا کسى که ... و. طُوبَى لِمَنْ ... وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ»در این خطبه، جمله 

العقول با سند کالم رسول خدا)ص( دارد که در جوامع روایی گزارش شده است؛ ابن شعبه حرانى در تحف

طُوبَى لِصورَةٍ نَظَرَ اللََّهُ إلَيها تَبكي عَلى ذَنبٍ لَم يَطََّلِع عَلى ذلِكَ الذََّنبِ »خود از رسول خدا)ص( آورده است: 

األعمال با سند خود األعمال و عقاب(، شیخ صدوق نیز در ثواب1: 1101. )ابن شعبه حرانى، 1«هِأحَدٌ غَيرُ اللََّ

طُوبَى لِصُورَةٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهَا تَبْكِي عَلَى ذَنْبٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ »از امام باقر)ع( از رسول خدا)ص( آورده است: 

 (.133: 1106)صدوق،  .2«كَ الذَّنْبِ غَيْرُهُعَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَطَّلِعْ إِلَى ذَلِ

 شهود قلبی .2-1-3

فرماید: است؟ امام)ع( می کند که آیا پروردگار خود را دیدهاز امام علی)ع( سؤال می ذِعْلِب يَمَانِي نوبتی در

الَ »فرماید: پرسد، امام)ع( در پاسخ چنین میپرستم، ذِعْلِب چگونگی آن را میچیزى را که نبینم نمى

ها ها او را آشکارا نتواند دید، امّا دلدیده .تُدْرِكُهُ اَلْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ اَلْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ اَلْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ اَلْإِيمَانِ

  (.133)خطبه/« با ایمان درست بدو خواهد رسید
وایی فریقین گزارش شده است؛ جمله اخیر امام)ع( تلمیح دارد به حدیث پیامبر)ص( که در تفاسیر ر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ صِر ٍُْ إِلَى سِدْرَةِ »فرات کوفی در تفسیر خود آورده است: 

(. ثعلبی نیز در 412: 1011)کوفی،  4«فَأَبْصَرْتُهُ بِقَلْبِي وَ لَمْ أَرَهُ بِعَيْنِي الْمُنْتَهَى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى

رَبَّك قَالَ: أَ رَأَيْت  : يَا رَسُولَ اللَّهقَالَ بَعضُ أصحَابِ رَسُولِ اللَّه»والبیان گزارش کرده است: تفسیر الکشف

 (.3/110: 1122)ثعلبی،  1«بِفُؤَادِي وَ لَمْ أَرَهُ بِعَيْنِي رأْيْتُه مَرَّتَيْن

 تبیین جایگاه حکمت  .2-1-4

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ »فرمایند: می باره اهمیت حکمت آموزی مؤمندرامام علی)ع( 

این  (. در10)حکمت/« حکمت گمشده مؤمن است. حکمت را فرا گیر هر چند از منافقان باشد. أَهْلِ النِّفَاقِ

در ح زیبایی به کالم رسول خدا)ص( دارد؛ سید رضی ، تلمی«الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ»ت، جمله حکم

                                                           
 .باشد ریانگ نیست، آگاه آن از کسی خدا جز که گناه آن بر بنگرد، او به خدا چون که صورتی خوشا .1

 .باشد گریان نیست، به سبب ترس از خدا آگاه آن از کسی خدا جز که گناه آن بر بنگرد، او به خدا چون که صورتی خوشا .2

 هن و-قلبم با را خدا من و بود کمتر یا کمان دو اندازه به امفاصله رفتم، المنتهی سدرة تا بردند آسمان به مرا که زمانی: فرمود( ص) خدا رسول .4
 .  دیدم -چشمم با

 .  امهام ولی با چشمم ندیدای؟ فرمود: او را دو بار با قلبم دیده! آیا پروردگارت را دیده(ص) خدا رسول ای گفتند: (ص) خدا برخی اصحاب رسول. 1
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 الْكَلِمَةُ الْحَكِيمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيمِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُ: »کنداز رسول خدا)ص( نقل می «المجازات النبویۀ»

حَكِيمَةَ تَكُونُ فِي قَلْبِ إِنَّ الْكَلِمَةَ الْ»( و در حدیثی مشابه روایت کرده است: 131: 1410 )سیدرضی، 1«بِهَا

 )همان(.  2«فَلَا تَزَالُ تُنْزَعُ حَتَّى تُلْحَقَ بِصَوَاحِبَاتِهَا فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ الْمُنَافِقِ

 تبیین آثار غصب .2-1-5

هْنٌ [ الْغَصِيبُ فِي الدَّارِ رَالْحَجَرُ ]الْغَصْبُ»اند: فرموده گر اموال غصبیتبیین نقش ویران امام علی)ع( در

این حکمت  .(210حکمت/« )سنگى که به غصب در خانه است، در گرو ویرانى کاشانه است. عَلَى خَرَابِهَا

شده است؛ خطیب بغدادی و متقی پیامبر)ص( دارد که در جوامع روایی اهل سنت گزارش تلمیح به سخن

رَ الْحَرامَ ِفي البُنْيانِ َ فَإِنَّه أساسُ إتَّقُوا الحِجْ»اند: هندی با سند خود از ابن عمر از رسول خدا)ص( آورده

 (.11/101: 1103 ؛ متقی هندی،1/412: 1113)خطیب بغدادی،  4«الخَرابِ

 تضمین .2-2

نویسد: ضاد، میم و نون، اصلی صحیح و به باشد. ابن فارس میمی« ضمن»تضمین مصدر باب تفعیل از 

 ضمَّنت»و بر همین اساس سخن عرب: معنای قرار دادن چیزی در چیزی است که آن را در بردارد 

(. در اصطالح علمای 4/232: 1101فارس، باشد )ابنبه معنای گنجاندن چیزی در ظرفش می« ءالشى

اش به مَثَلی رایج یا شعری نادر یا بیان تضمین آن است که متکلم در اثنای سخن، شعر و یا خطابه
واسطه آن، سخنش زیبا و ای در کالمش باشد و بههآورد تا نشانای مشهور اشاره کند و آن را میقصه

(. گفتنی است اگر چه اصطالح تضمین در علم بالغت ناظر به 4/33: 1124دلنشین گردد )علوی یمنی، 
 (.104: 1462شعر است اما منطقاً انحصاری به آن ندارد )رادویانی، 

عِیب؛ تضمین حسن که به کالم زیبایی دارد: تضمین حَسَن، تضمین مَاثیر دو نوع تضمین بیان میابن    
را در برداشته باشد و به دو صورت:  )ص(که کالم، آیات قرآن و روایات نبویبخشد عبارت است از اینمی

رود. تضمین کلی ذکر تمام آیه و روایت است، اما تضمین جزئی کار میتضمین کلی و تضمین جزئی به
: 1212 اثیر،آید )ابنحساب میکه جزئی از آن بهطوریست، بهذکر قسمتی از آیه و روایت در ضمن کالم ا

2/424.) 
کاشفی سبزواری، تضمین را از منظری دیگر به دو دسته مُصَرَّح و مبهم تقسیم کرده است: تضمین     

مُصَرَّح آن است که شاعر در اثنای شعر به تصریح یا اشاره از سراینده شعر یاد کند و تضمین مبهم آن 
 (.112: 1463ه به نام شاعر یا گرفتن شعر از دیگری اشاره نکند )کاشفی سبزواری، است ک

                                                           
 .است آن به( دیگران از) ترشایسته بیابد را آن جا هر است، مؤمن گمشده حکیمانه سخن .1

 .بپیوندد ،است مؤمن قلب که صاحبش به تا شودمی گرفته قلب آن از پیوستهاما  ،گیردقرار می منافق قلب رد حکیمانه سخن .2

 .است ویرانی اساس زیرا کنید، پروا شده، فراهم حرام مال با که سنگی از ساختمان افراشتن در. 4
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توان احکام آن را در آیات و سنت نبوی جاری باشد و میکه گذشت تضمین محدود به شعر نمیچنان    
صورت تضمین ، فراوان در سخنان امامان شیعه، به)ص(ساخت بر این اساس باید گفت کالم پیامبر اکرم

صورت گردد و تضمین بهالبالغه امام علی)ع( نیز نمایان میبه کار رفته است. این امر با دقت در نهج
جزئی آن در دو قالب تضمین مبهم و تضمین مُصَرَّح استعمال گردیده است و در ادامه تحقیق انعکاس 

 . 1شودالبالغه بر پایه این دو دسته ارائه میدر نهج )ص(سخنان رسول خدا

 ین مبهمتضم .2-2-1

- )ص(البالغه آن است که در اثنای سخنان امام علی)ع( حدیثی از پیامبرمراد از تضمین مبهم در نهج
البالغه به کار آمده باشد. این تضمین، فراوان و در موضوعات مختلف در نهج -بدون تصریح به نام ایشان

مسلمان راستین، تشویق به  هایرفته است: پرهیز از حسد، پرهیز از کینه و دشمنی، تبیین ویژگی
شکن در قیامت، عدم جویی و پرداختن به خود، نشانه پیماننگری، فرو گذاردن عیبگرایی و مآلعمل

ها است و تفصیل آن )ص(های امام علی)ع( به سخنان پیامبرامکان توبه پس از مرگ، از جمله تضمین
 ذیل است: شرح ها بهها تا حکمتترتیب از خطبهبه

 ز از حسدپرهی .2-2-1-1

بعد از بیان صفات پروردگار به موعظه مردم پرداخته و در البالغه های نهجیکی از خطبهامام علی)ع( در 

بر هم  ا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.وَ لَاتَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَ»فرماید: مورد تأثیر حسد بر ایمان می

جمله تضمین مبهم به  این (.16)خطبه/« که آتش هیزم راخورد، چنانایمان را مىحسد مبرید که حسد 
 شده است:است که در جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت به نقل از ایشان روایت)ص( سخن رسول خدا

 ... أَنَّ»اند: روایت کرده ماجه به نقل از أنسابنأبوداود به نقل از أبوهریره و در روایتی مشابه،     

؛ 2/113: 1110)أبوداود،  2«مَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَالنَّبِيَّ)ص( قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَا ٍِ كَ

 در کنزالفوائد و متقی هندی در کنزالعمال به نقل از پیامبر (، همچنین کراجکى2/1101تا: ماجه، بیابن

 ؛ متقی هندی،13: 1463)کراجکی، « الْحَسَدُ تَأْكُلُ الْحَسَنَا ٍِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ»اند: آورده )ص(

1103 :4/161.) 

 پرهیز از کینه و دشمنی .2-2-1-2

دهند: پس از تبیین خطر حسد، نسبت به کینه و دشمنی هشدار میگفته پیشخطبه امام علی)ع( در ادامه 

وَ لَا »در این خطبه، جمله  (.16)خطبه/« الْحَالِقَةُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَلَ يُسْهِي الْعَقْلَ وَ لَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا»

                                                           
های آن در تضمین و گونه»رد، برای مثال در تحقیقی با عنوان های جدید وجود دابندی تضمین در پژوهش. گفتنی است این رویکرد در تقسیم1

 (.132-131: 1432الدین حلی پرداخته شده است )گنجی، اشراقی، به تضمین مبهم و تضمین مُصَرَّح در اشعار صفی« الدین حلیهای صفیچکامه

  .خوردهیزم را می که آتش گونهخورد آنها را میپیامبر )ص( فرمود: از حسد بپرهیزید، زیرا حسد نیکی. 2
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تضمین مبهم سخن  «.بَردبا یکدیگر دشمنى مکنید که آن پیوند خویشاوندى را مى. تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ

 است: شدهاست که در جوامع روایی فریقین گزارش )ص(پیامبر

أَلَا إِنَّ فِي التَّبَاغُضِ الْحَالِقَةَ لَا أَعْنِي » کند:نقل می )ص(کلینی با سند خود از امام صادق)ع( از رسول خدا    

 (. 2/416: 1103)کلینی،  1«حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَ لَكِنْ حَالِقَةَ الدِّينِ

إِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَةَ فَإِنَّهَا هِيَ ...»آورده است:  )ص(بربخاری در األدب المفرد با سند خود از ابوهریره از پیام    

بیهقی نیز در السنن الکبری در ، (61: 1106 )بخاری، 2«الْحَالِقَةُ ال أَقُولُ لَكُمْ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

: دَبََّ إِلَيْكُمْ دَاءُ األُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ ()صقَالَ رَسُولُ اللََّهِ »روایتی مشابه روایت بخاری گزارش کرده است: 

 (.10/242تا: )بیهقی، بی 4«وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدَِّينِ الَ حَالِقَةُ الشََّعْرِ

 های مسلمان راستینتبیین ویژگی .2-2-1-3

های مسلمان فرمودند: اد داشتند، در تبیین ویژگیکه در آغازین ایام خالفتشان ایر ایخطبهع( در امام علی)

 کسى مسلمان .مَا يَجِبُفَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَحِلُّ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِ»

 در جز نیست روا مسلمان گزند و ود،ب حق براى آنکه جز نبیند آزارى او زبان و دست از مسلمان که است
باشد که در جوامع می )ص(تضمین مبهم حدیث رسول خدااین عبارت  (.163)خطبه/« شود واجب آنچه

 شده است:حدیثی شیعه و اهل سنت به نقل از ایشان روایت

الْمُسْلِمُ مَنْ ...»اند: آورده )ص(برقی در محاسن و کلینی در کافی به نقل از امام باقر)ع( از رسول خدا    

: 1431 )برقی، 1«يْهِسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَا ٍِ وَ تَرَكَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَ

مَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِ»کند: نقل می )ص((. بخاری با اسناد خود از پیامبر2/241: 1103 ؛ کلینی،1/211

 (. 3/116 :1101بخاری، ) 1«الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اهللُ عنهُ

 گرایی و مآل نگریتشویق به عمل .2-2-1-4

فرماید: میاز جمله پس از بیان فضائل قرآن به موعظه مردم پرداخته و گفته خطبه پیشامام علی)ع( در 

 ،جمله این (.136)خطبه/ «شما را پایانى است، خود را بدان برسانید. نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَايَتِكُمْإِنَّ لَكُمْ »

حفظ در میان مردم های ایشان است که خطبهیکی از آن و  است )ص(ول خدارس تضمین مبهم حدیث

ا حُفِظَ مِنْ خُطَبِ النَّبِيِّ )ص( أنَّهُ قَالَ يَا إِنَّ مِمَّ»کند: که در روایتی کلینی از امام صادق)ع( نقل میشد؛ چنان

                                                           
 .است -مو رفتن بین نه و– دین بردن بین از ،منظورم؛ است برنده بین از یکدیگر، با دشمنی که باشید آگاه. 1

 .است -مو رفتن بین نه و– دین بردن بین از مرادم، است؛ برنده بین از زیرا بپرهیزید؛ دشمنی از. 2

 .است -مو نه و– دین برنده بین از دشمنی است؛ یافته راه شما میان است، دشمنی و حسد هک پیشین امم درد: فرمود( ص) خدا رسول. 4

 .کند ترك را محرمات همه و کرده هجرت گناهان از که است کسی مهاجر و باشد امان در دستش و زبان از مسلمان که است کسی مسلمان. 1

 کند. هجرت چه خداوند نهی کرده،آن از که است کسی مهاجر و باشد امان در دستش و زبان از مسلمان که است کسی مسلمان. 1
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؛ 2، ج 1103)کلینی، 1«كُمْ ...أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ وَ إِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَايَتِ

30 .) 

 جویی و پرداختن به خودفرو گذاردن عیب .2-2-1-5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ »فرمایند: ضرورت خودسازی می بارهدرگفته خطبه پیشعلی)ع( در  امام

 «خوشا کسى که پرداختن به عیب خویش وى را از عیب دیگران بازدارد !مردم اى. عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ

در جوامع حدیثی به نقل از مشابه آن  وت اس )ص(تضمین مبهم کالم پیامبر این عبارت (.136)خطبه/
 است: شدهگزارشایشان 

... فَقَالَ )ص(: أَيُّهَا » نقل کرده است: )ص(متقی هندی در کنزالعمال با سند خود از أنس از رسول خدا    

چنین کلینی از امام هم .(16/113: 1103متقی هندی، «)النَّاسُ!.... طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُه عَنْ عُيُوبِ النََّاسِ

... طُوبَى لِمَنْ مَنَعَهُ عَيْبُهُ عَنْ »فرمودند:  )ص(باقر)ع( به نقل از جابر بن عبداهلل انصاری آورده که پیامبر

 (. 161-1/163: 1103)کلینی،  2«عُيُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِخْوَانِه

 شکن در قیامتپیمان نشانۀ .2-2-1-6

وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ »فرمایند: شکن در قیامت میاخت انسان پیمانهای شنامام علی)ع( در مورد نشانه

 (.200)خطبه/ « افراخته و او بدان درفش شناخته روز رستاخیز پیمان شکن را درفشى است. بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

 است:  )ص(این جمله تضمین مبهم سنت نبوی

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ »آورده است:  )ص(خود از عایشه از رسول خداحاکم نیشابوری در مستدرك با سند     

)حاکم نیشابوری،  4«امَةِوَاحِدَةٌ فَإِنْ جَاز ٍَْ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ فَلَا تَخْفِرُوهَا فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَ

آورده  )ص(از انس از رسول خدابه نقل را  این روایتبه در نیل األوطار مشانیز ، شوکانی (2/111تا: بی
 (.1/133: 1334)شوکانی، است

 عدم امکان توبه پس از مرگ  .2-2-1-7

آوری زاد و توشه برای سفر آخرت و هشدار نسبت به عدم امکان ضرورت جمعخصوص امام علی)ع( در 

كَ وَ وَطِّئِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَو ٍِْ فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِ... »فرمایند: توبه پس از مرگ می

                                                           
 هاآن به را خود دارد، وجود شریعت هاینشانه شما برای! مردم ای: فرمود که است این شد، حفظ( مردم میان در) که( ص) پیامبر هایخطبه از. 1

 .رسانید آن به را خود است، پایانی شما برای و رسانید

 .دارد باز مؤمنش برادران عیوب)پرداختن به(  از را او عیبشداختن به( )پر که کسی خوشا. 2

 قیامت در را شکنیپیمان هر زیرا نباشید، بندپای بدان نیز شما نداشت، پاس را پیمانی کسی اگر است، محترم مسلمانان همه پیمان و عهد. 4
 .شودمی شناخته بدان که است اینشانه
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پس از . فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَو ٍِْ مُسْتَعْتَبٌ»در این نامه امام)ع( جمله  (.41)نامه/« مُسْتَعْتَبٌ وَ لَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرَفٌ

 :است )ص(تضمین مبهم کالم پیامبر«. مرگ جاى عذر خواستن نیست

فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد  بِيَدِهِ  ...»آورده است:  )ص(کلینی در روایتی از امام صادق)ع( به نقل از رسول خدا    

 (.30: 2: ج 1103)کلینی،  1«مَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَ مَا بَعْدَهَا مِنْ دَارٍ إِلَّا الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ

 گراییضرورت عمل .2-2-1-8

مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ »اند: فرمودهدر ارتباط با اهمیت پرداختن به عمل و نبالیدن به اصل و نسب، امام علی)ع( 

این  (.24حکمت/)« آن که کرده وى او را بجایى نرساند نسب او وى را پیش نراند . لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

مَنْ نَفَّسَ »شده است: نقل )ص(أبوهریره از رسول خدا از باشد؛می )ص(حکمت تضمین مبهم حدیث پیامبر

أَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .... وَمَنْ بَطَّ

 (. 1/11 :تا)مسلم، بی 2«نَسَبُهُ

 چارچوب حدود و قوانین الهیحرکت در  .2-2-1-9

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا فرمایند: می به احکام و قوانین الهی یباره پایبندامام علی)ع( در

دى حدوهایى نهاده، آن را ضایع مکنید و همانا خدا بر عهده شما واجب. وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا

است که در  )ص(تضمین مبهم روایت پیامبراین حکمت  (.101حکمت/)« برایتان نهاده از آن مگذرید
شیعه شیخ مفید در أمالی با سند خود این روایت را  در ثی شیعه و اهل سنت گزارش شده است؛جوامع حدی

لَكُمْ حُدُوداً فَال تَعْتَدوُها وَ فَرَضَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعالي حَدَّ »نقل کرده است:  )ص(از امام علی)ع( از رسول خدا

از  ش(، در اهل سنت دارقطنی در سنن خود با سند113«: الف»1114)مفید،  «فَرائِضَ فَال تُضَيَِّعُوها...

ا وَحَرَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَال تُضَيِّعُوهَ»گزارش کرده است:  )ص(ثعلبۀ خُشَنی از رسول خداأبو

 (.1/103 :1113 )دارقطنی، 4«حُرُمَا ٍ  فَال تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فاَل تَعْتَدُوهَا ...

 عبرت از مرگ دیگران .2-2-1-11

وَ تَبِعَ »فرمایند: می به مرگ دیگران و درس گرفتن از آننسبت تفاوت نبودن بی خصوص امام علی)ع( در

فَقَالَ كَأَنَّ الْمَو ٍَْ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنَّ  جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا يَضْحَكُ

                                                           
 .نیست جهنم و بهشت جز منزلی و ندارد وجود عذرخواهی مرگ از پس است، او دست به( ص) محمد جان که آن به سوگند. 1

 کوتاهی عملش در که هر و... کندمی برطرف را اخروی هایاندوه از اندوهی خداوند کند، برطرف را دنیوی هایاندوه از اندوهی مؤمنی، از که هر. 2
 .نبرد پیش را او بشسَنَ کند،

 .مکنید تجاوز هابدان داده، قرار را حدودی و مکنید حرمتبی را هاآن گردانده، حرام را اموری و مکنید ضایع را هاآن نهاده، هایىواجب خداوند. 4
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كَأَنَّ الْمَو ٍَْ فِيهَا »در این حکمت، جمله  (.122)حکمت/« الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَا ٍِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

 است: )ص(تضمین مبهم کالم پیامبر «. اندگویا مرگ را در دنیا بر جز ما نوشته . غَيْرِنَا كُتِبَ عَلَى

که رسول خدا )ص( هنگام بازگشت از حجۀ الوداع  کندکلینی با سند خود از امام محمد باقر)ع( نقل می    

مِنَ النَّاسِ حَتَّى كَأَنَّ الْمَو ٍَْ فِي هَذِه الدُّنْيَا عَلَى غَيْرِهِمْ مَا لِي أَرَى حُبَّ الدُّنْيَا قَدْ غَلَبَ عَلَى كَثِيرٍ : »فرمودند

 (.161: 1، ج 1103)کلینی،  1 «كُتِبَ وكَأَنَّ الْحَقَّ فِي هَذِه الدُّنْيَا عَلَى غَيْرِهِمْ وَجَبَ ...

ز أنس بن مالک نقل النبالء این روایت را با سند خود ادر میان اهل سنت، ذهبی در کتاب سیر أعالم    

يَا أَيهَا النََّاسُ! كَأَنَّ الْمَو ٍَْ فيها عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ و كَأَنَّ الْحَقَّ فيِهَا عَلَى غَيْرِنَا : »که پیامبر )ص( فرمودندکرده 

 (.14/113: 1114 )ذهبی،« َوَجَبَ

 تزکیه نفس .2-2-1-11

ى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ وَ طُوبَ»فرمایند: می نفس تشویق پرداختن به تزکیه امام علی)ع( در

 عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَ عَزَلَ

قال الرضي »گوید: . سید رضی ذیل این حکمت می(124حکمت/« )وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لَمْ يُنْسَبْ إلَى الْبِدْعَةِ

، این سخن سید رضی «أقول و من الناس من ينسب هذا الكالم إلى رسول اهلل)ص( و كذلك الذي قبله

نقل گردیده است، اما با جستجو در جوامع روایی فریقین به  )ص(گر آن است که این جمالت از پیامبربیان
صورت است که امام علی)ع( به )ص(از پیامبر -و نه تمام آن -ای از آن عمدهآید که بخش نظر می

طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ »کار گرفته است، در این حکمت جمله تضمین مبهم در سخنان خود به

مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَ عَزَلَ عَنِ كَسْبُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ 

.  خوشا آن که خود را خوار انگاشت، و کسبى پاکیزه داشت، و نهادش را از بدى بپرداخت، و النَّاسِ شَرَّهُ

تضمینی مبهمی «. خوى خود را نیکو ساخت و زیادت مالش را بخشید و زبان را از فزون گویى درکشید
 شده است:که در جوامع حدیثی به آن اشاره )ص(م پیامبراست از کال

طُوبَى لِمَنْ »نقل کرده است:  )ص(حمزه ثمالی از امام سجاد)ع( از رسول خداکلینی با سند خود از أبو    

الِه وأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ طَابَ خُلُقُه وطَهُر ٍَْ سَجِيَّتُه وصَلَحَتْ سَرِيرَتُه وحَسُنَتْ عَلَانِيَتُه وأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَ

نقل کرده است:  )ص(از رسول خدا عساکر نیزن(. در میان اهل سنت اب111: 2 ج ،1103 )کلینی، 2«قَوْلِه....

                                                           
 حق گویا و است شده نوشته ایشان غیر بر دنیا این در مرگ گویا کهچنان است، چیره گشته مردم از بسیاری بر دنیا محبت بینممی که شده چه. 1
 .است گشته واجب ایشان غیر بر دنیا این در

 از را زبانش و کرد انفاق را مالش زیادی و گردید نیک آشکارش و گرایید صالح به درونش و شد پاك شخُویَ و گشت نکو اخالقش که آن خوشا. 2
 .بازداشت پرگویی
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 هِطُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ و سُنَتْ سريرتُهُ وَ كَرُمَتْ عالنيَتُهُ و عزلَ عن النََّاسِ شرََّهُ طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِ»

 (.64/41؛ همان، 11/413 :1111، عساکرن)اب« عَلَانِيَتُه و أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِه و أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِه

 روی و عدم نیازمندیمیانه .2-2-1-12

. آن که مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ»فرمایند: میروی بر تنظیم امور اقتصادی زندگی تأثیر میانهامیرمؤمنان)ع( در 

باشد که می )ص(تضمین مبهم کالم پیامبر . این حکمت(110حکمت/)« روى گزید، درویش نگردیدانهمی
شده است. احمد بن حنبل در مسند خود این روایت را از ابن مسعود از رسول در جوامع حدیثی به آن اشاره

حبان (، ابن1/206: 1111نی، ؛ طبرا1/113تا: حنبل، بیابن«)ما عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ»نقل کرده است:  )ص(خدا

نقل کرده است )ابن )ص(عباس از رسول خداالحدیث النبوی این روایت را از ابننیز در کتاب األمثال فی
 (.1/11: 1102حبان، 

 . عدم پیروی از مخلوق در نافرمانی خداوند2-2-1-13

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ »فرماید: می مخلوقات فرامین الهی به فرامین بخشیبرتریامام علی)ع( در 

. این حکمت (161حکمت/)« آفریده را فرمان بردن نشاید آنجا که نافرمانى آفریننده الزم آید  .الْخَالِقِ

شده است: شیخ که در جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت گزارش )ص(تضمین مبهمی است از حدیث نبوی

« لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»نقل کرده است:  )ص(صدوق در کتاب امالی این روایت را از پیامبر

 )ص(نیز در سنن خود از پیامبردارقطنی الکبرى و تیمیه نیز در کتاب فتاوىابن(. 114: 1113)صدوق، 
 (.36دارقطنی، ؛ 4/111: 1101اند)ابن تیمیه، چنین گزارش کرده

 جامعیت علمی در قرآن .2-2-1-14

وَ »فرمایند: می تبیین اشتمال قرآن بر اخبار پیشینیان و پسینیان و قوانین مورد نیاز جامعهامام علی)ع( در 

در قرآن است خبر آنچه پیش از شما بود، و خبر .  بَيْنَكُمْفِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا 

 این حکمت تضمین .(414حکمت/)« که چگونه بایدتان زندگى نمودآنچه پس از شماست، و حکم آن
در تاریخ عساکر نشده است: ابکه در جوامع حدیثی اهل سنت گزارش )ص(مبهمی است از سخن پیامبر

ال تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ »نقل کرده است:  )ص(مسعود از رسول خدا دمشق این روایت را از ابن مدينة

كُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ فِيهِ شَيْء  فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخْبِرُوكُمْ بِالصِّدْقِ فَتُكَذِّبُوهُمْ أَوْ يُخْبِرُوكُمْ بِالْكَذِبِ فَتُصَدِّقُوهُمْ عَلَيْ

(. ثعالبی در نقلی متفاوت آورده 16/133: 1111، عساکرن)اب 1«وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْنَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ 

                                                           
 را آنان شما و دهند دروغ خبر یا و کنید تکذیب را آنان شما و دهند راست خبر که دارم بیم زیرا نکنید؛ سؤال کتاب اهل از مطلبی هیچ درباره. 1

 .دارد وجود شما میان( داوری برای)قاطع حکم و است شما از پس و شما از پیش چهآن خبر آن در که دریابید را قرآن کنید، تصدیق
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اهلل)ص(: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ قيل: فما النجاة مِنْهَا يَا رَسُولَ اللََّهِ؟ قَالَ: قال رسول»است: 

 (.1/124: 1111)ثعالبی،  1«ارك و تعالى فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْكِتَابُ اللََّهِ تب

 تضمین مُصَرَّح .2-2-2

که گذشت مراد از تضمین مُصَرَّح آن است که شاعر در اثنای شعر به تصریح یا اشاره از سراینده شعر چنان
است البالغه در نهج )ص(دیث نبویحای از کارکرد گونهو مقصود از آن در این تحقیق یاد کند 

سخنی از ایشان را در اثنای کالم خود ذکر کرده  )ص(امام علی)ع( با تصریح به نام پیامبر کهصورت بدین
البالغه، انبوهی از تضمین مُصَرَّح به سخنان های نهجها و حکمتها، نامهباشند. با بررسی خطبه

 -2، )ص(استشهاد به حدیث پیامبر -1منقسم هستند:  یافت گردید که تحت محورهای ذیل )ص(پیامبر
. برای برخی )ص(تفسیر آیات با حدیث پیامبر -1و  )ص(تبیین حدیث پیامبر -4، )ص(نسخ حدیث پیامبر

البالغه وجود دارد که بررسی و تحلیل های بسیاری در نهجنمونه -چون محور نخست -از این محورها 
ذلک در این مجال برای هر محور به ذکر یک نمونه بسنده ز دارد، معتر نیاها مجالی فراختفصیلی آن

 شود.می

 . استشهاد به حدیث پیامبر)ص(2-2-2-1
 )ص(تری داشته باشد، به سخنان پیامبرکه سخنانش در دل مخاطبان تأثیر فزونامام علی)ع( گاه برای آن

و  210، 133، 132، 161، 30های هراهنماشناسی )خطباز نظر گستره موضوعات: کرده است. استشهاد 
( 161و حکمت  14( و فقهی )نامه 14و  13های ، نامه136و  160، 111های (، اخالقی )خطبه11حکمت 

البالغه را تشکیل در نهج )ص(شوند. استشهادات غالب تضمین مُصَرَّح سخنان رسول خدارا شامل می
موضوعات اعتقادی نیز نوعاً در باشد و در می -هاندی آنبه دلیل بل -ها ها نیز در خطبهدهد و اکثر آنمی

 باشد.می )ص(ارتباط با راهنما شناسی است که معطوف به مسأله جانشینی پس از پیامبر
که برای آن 210شود؛ امام علی)ع( در خطبه جهت اختصار یک نمونه از استشهادات تبیین و تحلیل می    

کند که در عهد ایشان این مسأله اشاره می )ص(دهد، به سخن پیامبرنسبت به شیوع احادیث جعلی هشدار 

إِنَّ فِي »آمده است: مزبور جاعالن را به دوزخ وعید داد، در خطبه  )ص(چنان گسترش یافت که رسول خدا

صّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ أَيْدِي النَّاسِ حَقَّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَا

عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً  )ص(دْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ]وَهَماً[ وَهْماً وَ ]قَدْ[ لَقَ

باطل، راست و دروغ. ناسخ و منسوخ. عام و خاصّ، در دست مردم حق است و  . فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار

محکم و متشابه و آنچه در خاطر سپرده شده است و آنچه حدیثگو بدان گمان برده است، و بر رسول 

                                                           
ها چیست؟ سؤال شد: ای رسول خدا! راه نجات از آن پیوندد،به وقوع میهای شب تاریک هایی چون پارهبه زودی فتنه فرمودند: )ص(خدارسول . 1

 .دارد وجود، است شما از پس و شما از پیش چهآن خبر آن درفرمودند: کتاب خداوند است؛ 
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هر که به عمد بر من دروغ بندد ه برخاست و خطبه خواند و فرمود: خدا)ص( در زمان او دروغ بستند تا آنک
 .(210خطبه/)« زدجایى در آتش براى خود آماده سا

دارد، بخاری و  )ص(صریحاً اشاره به سخن پیامبر« مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»جملۀ     

يقول إِنََّ كَذِبًا عَلَيََّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى  )ص(عن المغيرة قال سمعت النبي»اند: مسلم در صحیحین نقل کرده

 (.1/1 :تا؛ مسلم، بی2/11 :1101 )بخاری، 1«د  مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارأَحَ

 )ص(نسخ حدیث پیامبر .2-2-2-2
نوشتن مطلبی از روى نوشته دیگر است و مشتقات آن در ابواب  -1نسخ در لغت به چند معنا آمده است: 

جای از بین بردن چیزی و جایگزین کردن چیز دیگر به -2معنا است، به همان « انتساخ»و « استنساخ»
(. با الهام از معناى لغوى، نسخ در اصطالح عبارت 61: 4، 1111منظور، جایی )ابنبهانتقال و جا -4آن، 

است از برداشته شدن حکمى از احکام ثابت دینى در اثر سپرى شدن وقت و مدّت آن، یعنى حکم چیزى 
(. نسخ در قرآن و حدیث واقع 411: 1432یابد )خویی، ن وقت و دوران آن حکم تغییر مییا سپرى شد

 شده است. 
 در خصال از پیامبر باشد؛ شیخ صدوقهای تضمین مُصَرَّح می، از دیگر گونه)ص(نسخ حدیث پیامبر    

بر  ایشاناین فرموده . (131، 2: 1462، )صدوق 2«غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَالَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»کند: نقل می )ص(

 خضاب داللت دارد.عدم  -و یا حداقل کراهت -تحرم

وَ »شود: سؤال می )ص(از امام علی)ع( درباره این حدیث پیامبر وقتی البالغه آمده استدر نهجکه چنان    

فرماید: این سخن ، امام)ع( در پاسخ می«بِالْيَهُودِ سُئِلَ )ع( عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ)ص( غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا

شده و اسالم ای بود که شمار مسلمان اندك بود و اینک که گشایش حاصلبرای دوره )ص(رسول خدا
اند، الزامی در آراستگی به خضاب وجود ندارد؛ هر که مداران از اقلیت برون رفتهپیشرفت کرده و دین

إِنَّمَا قَالَ)ص( ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌّ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ »فرو گذارد:  خواهد آن کند و هر که خواهد

دین اندك بود. اما  -و شمار مرد -او که درود خدا بر وى باد چنین فرمود:.  ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَار

« آن به همه جا رسیده، هر کس آن کند که خواهداکنون که میدان اسالم فراخ گردیده و دعوت 
داللت دارد. ایشان در عصر پیشرفت اسالم،  )ص(بیان امام)ع( بر نسخ سخن رسول خدا (. این13)حکمت/

 اند.خارج کرده و انجام آن را در حد استحباب یا اباحه دانسته حکم تکلیفی خضاب را از حرمت یا کراهت

                                                           
 خود هجایگا باید ببندد، دروغ من بر که هر نیست؛ دیگران بر بستن دروغ مانند من بر بستن دروغ: فرمودمی که شنیدم( ص)پیامبر از گوید مغیره. 1
 .کند آماده آتش از را

 .مگردانید یهود همانند را خود و بپوشانید (خضاب با) را پیرى. 2
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 )ص(تبیین حدیث پیامبر .2-2-2-3

آمده است که چون برای امیرمؤمنان)ع( خبر آوردند که در سقیفه چه گذشته است، فرمود:  63 در خطبه

(. منا أمير و منكم أميرانصار چه گفتند؟ عرضه داشتند: سخنشان این بود که از ما امیرى و از شما امیرى )

يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَ يُتَجَاوَزَ عَنْ  ( وَصَّى بِأَنْفَهَلَّا احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ)ص»امام)ع( فرمود: 

يَّةُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ)ع( فَمَا مُسِيئِهِمْ قَالُوا وَ مَا فِي هَذَا مِنْ حَجَّةً عَلَيْهِمْ فَقَالَ )ع( لَوْ كَانَتِ الْإِمَارَةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِ

]چون به . فَقَالَ)ع( احْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ وَ أَضَاعُوا الثَّمَرَةتَجَّتْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ)ص( ذَا قَالَتْ قُرَيْشٌ قَالُوا احْ

 :گفتند فرمود: انصار چه گفتند؟ [اکرم در سقیفه چه گذشت امیرالمؤمنین)ع( خبر دادند که پس از رسول
چرا بر آنان حجّت نیاوردید که: رسول خدا)ص(  ود:فرم از ما امیرى و از شما امیرى.که  سخن آنان این بود

حجّتى در این چه گفتند: . ، و از گناهکارانشان در گذرید؟سفارش فرمود با نیکوکاران انصار نیکى کنید
نمود. سپس پرسید: قریش ش آنان را کردن، درست نمىبود، سفاراگر امارت از آن آنان مى فرمود: است؟

و خالفت را  -حجّت آوردند که درختند فرمود: د که آنان درخت رسولند.ردنحجّت آو :گفتند چه گفتند؟
 (.63)خطبه/« و تیمار آن را نخوردند -اند تباه کردندمیوه -خاندان رسول را که -و -بردند

ر اشاره دارد، درباره انصا )ص(به سخن پیامبر« يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَ يُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ أَنْ»جمله     

إِنَّ األَنْصَارَ... فَاقْبَلُوا : »نقل کرده است )ص(از رسول خداأنس بن مالک این روایت را از  مسلم و ترمذی

 (.434: 1، 1104؛ ترمذی، 131: 3تا، )مسلم، بی 1«مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

که امام)ع( در مواجهه میان انصار و قریش به  گفتنی است در نگاه سطحی شاید چنین به نظر رسد    
باشد، اما ادامه خطبه می )ص(دنبال اثبات حقانیت انصار در رهبری و زعامت جامعه اسالمی پس از پیامبر

دار سازد؛ دست آوردن حکومت خدشهگر این حقیقت است که امام)ع( خواسته استدالل قریشیان در بهبیان
م)ع( در پاسخ به این سؤال که در این حدیث چه حجّتى است، فرمودند: در ادامه خطبه آمده که اما

قریش چه گفتند؟ حجّت »، سپس امام)ع( پرسید: «فَقَالَ)ع( لَوْ كَانَ الْإِمَامَةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ»

خاندان رسول را که  آوردند که آنان درخت رسولند، فرمود: حجّت آوردند که درختند و خالفت را بردند و

ثُمَّ قَالَ)ع( فَمَا ذَا قَالَتْ قُرَيْشٌ قَالُوا احْتَجَّتْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ)ص( فَقَالَ)ع( احْتَجُّوا »« اند تباه کردندمیوه

 .«بِالشَّجَرَةِ وَ أَضَاعُوا الثَّمَرَة

که؛ با توجه به سفارش که اول آنبنا بر آنچه گذشت امام علی)ع( در این خطبه به دنبال است     
نسبت به انصار، جایگاه نص و وصیت در تعیین خلیفه را تبیین کند؛ شهید مطهری در کتاب  )ص(پیامبر

اى وجه به مسأله نص اشارههیچالبالغه بهپندارند که در نهجبرخى مى»نویسد: می« البالغهسیری در نهج»
شده است. این تصور صحیح نیست، زیرا اوالً در ستگى اشارهنشده است، تنها به مسأله صالحیت و شای

                                                           
 .درگذرید آنان گناهکاران از و باشید راپذی را انصار نیکوکاران. 1



 های حدیث...بررسی و تبیین گونه           77

 

یعنى وصیت رسول « وَ فيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِراثَةُ»فرماید: بیت مىالبالغه صریحاً درباره اهلخطبه دوم نهج

هاست. ثانیاً در موارد زیادى علی)ع( از حق خویش در میان آن )ص(و همچنین وراثت رسول خدا )ص(خدا
وسیله پیغمبر گوید که جز با مسأله تنصیص و مشخص شدن حق خالفت براى او بهان سخن مىچن

خواستند که امام)ع( می(، دو دیگر آن161-16/164تا: )مطهری، بی« قابل توجیه نیست )ص(اکرم
استدالل به نسب از »نویسد: باره میاستدالل قریشیان به نَسَب را مخدوش کند، شهید مطهری دراین

دادند، على)ع( طرف على)ع( نوعى جدل منطقى است. نظر بر اینکه دیگران قرابت نسبى را مالك قرار مى
فرمود از هر چیز دیگر از قبیل نص و لیاقت و افضلیت گذشته، اگر همان قرابت و نسب را که مورد مى

 (.16/163استناد دیگران است مالك قرار دهیم، باز من از مدعیان خالفت اوالیم )همان، 

 تفسیر آیات با حدیث پیامبر)ص( .2-2-2-4

در  )ص(های تضمین مصرّح حدیث نبویاز دیگر جلوه )ص(تفسیر آیات قرآن با سخن رسول خدا
که خطاب به مردم بصره حوادث آینده را بیان امام علی)ع( درحالیکه در نوبتی چنانباشد؛ البالغه مینهج
 )ص(آیا آن را از رسول خدا بر ده، و بالفاصله سؤال کرد:داشت، مردى برخاست و گفت ما را از فتنه خمی

 ﴾الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ﴿پرسیدى؟ امام)ع( در پاسخ آیات 
داشته  درباره فتنه )ص(( را قرائت کرد و پس از بیان چند پرسش و پاسخی که با پیامبر2-1/)العنکبوت

قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ يَمُنُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَى : »کندنقل می )ص(است، آنگاه از رسول خدا

بَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ رَبِّهِمْ وَ يَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ وَ يَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَا ٍِ الْكَاذِ

أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ أَ بِمَنْزِلَةِ رِدَّةٍ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبِأَيِّ الْمَنَازِلِ 

هاى خود فریفته شوند و به دین گفت: اى على پس از من، مردم به مال. قَالَ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةأَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ فَ

خویش بر خدا منّت نهند. رحمت پروردگار آرزو کنند، و از سطوت او ایمن زیند. حرام خدا را حالل شمارند، 
د و حالل پندارند. حرام را هایى که به غفلت در سر دارند. مى را نبیذ گوینهاى دروغ و هوسبا شبهه

هدیّت خوانند و ربا را معاملت دانند. گفتم: اى رسول خدا)ص(، آن زمان آن مردم را در چه پایه نشانم از 
 (.116)خطبه/ «دین برگشتگان، یا فریفتگان فرمود: فریفتگان

ار ایمان است، آیه دوم سوره عنکبوت ابتالی مردمان به امتحان و آزمایش به هنگام اظه« افتنان»    
دارد. ها را بیان میند و ایشان مصادیق این آزمونکامیرمؤمنان)ع( از پیامبر)ص( کیفیت آن را سؤال می

 بنابراین در این خطبه، امام)ع( با حدیث رسول خدا)ص(، آیه را تفسیر به مصادیق کرده است.

ا عَلِيُّ! إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ وَ يَفتَخِرُونَ يَ»متقی هندی در کنزالعمال مشابه این خطبه را نقل کرده است:     

يَأْمَنُونَ عِقَابَهُ وَ  بِأَحسَابِهِم وَ أَمْوَالِهِمْ وَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم وَ يَمُنُّونَ دِينَهُم عَلَى رَبِّهِمْ وَ يَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ وَ
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)متقی  1«فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بَالمُشتَبهَا ٍِ الكَآبةِ

 .(16/131 :،1103هندی، 
 

 گیری. نتیجه3
البالغه، حدیث رسول خدا)ص( به سه گونه تلمیح، تضمین سنگ نهجبنابر آنچه گذشت، در کتاب گران

ها، انعکاس یافته است. در ها و حکمتها، نامهالبالغه: خطبهسه بخش نهجمبهم و تضمین مُصَرَّح، در هر 
کرده و در کالمش ها اشارهرا بیاورد به آن )ص(که مستقیماً سخنان پیامبرتلمیح امام علی)ع( بدون آن

بدون تصریح -را  )ص(بهره جسته است، در تضمین مبهم امام)ع( در اثنای سخنان خود حدیثی از پیامبر
، سخنی از ایشان را )ص(اند و در تضمین مُصَرّح امام علی)ع( با تصریح به نام پیامبرآورده -نام ایشان به

ی موضوعات، مسائل اعتقادی، اخالقی و اند. این سه گونه از جهت گسترهالی کالم خود ذکر کردهدر البه
البالغه غالباً بر این دو محور وای نهجکه محت-ذلک غالباً در حوزه عقاید و اخالق فقهی را در بر دارند، مع

باشند. موضوعات اعتقادی نیز نوعاً در ارتباط با راهنماشناسی و مسأله امامت و رهبری می -استوار است
 هستند.  )ص(پس از پیامبر

در این تحقیق برای هر یک از سه گونه چندین نمونه ذکر گردید. بدیهی است این به معنای استقصای     
تر از یک مقاله نیاز دارد. حدیث ها به مجالی گستردهباشد چرا که احصای تمام آنوارد نمیتمام م

یافت گردید  -هاهر دو یا یکی از آن -در هر سه گونه یادشده در جوامع حدیثی موجود فریقین )ص(نبوی
باشد که می و بسیاری از احادیث نبویِ مستعمل در سخنان امام علی)ع( در مصادر اهل سنت نیز موجود

 تواند در تقریب میان مذهب اسالمی مؤثر باشد.نوبه خود میاین به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بر خود دینداری هب و کرده ستایش را خویشتن فروخت، خواهند فخر خود اموال و نسب و اصل به آنان شد؛ خواهند امتحان قوم! علی ای. 1

 شمارند،می حالل ساختگی هایشبهه با را خدا حرام پندارند،می ایمن را خود عقابش از و دارند آرزو را خدا رحمت گذارند،می منت پروردگارشان
 .دشمارنمی حالل دانستن، معامله را ربا و پنداشتن هدیه با را حرام مال دانستن،( خرما یا انگور آب)نبیذ با را شراب
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