بسم اهلل الرحمن الرحیم
 -4امام شناسی در نهج البالغه
 -1برخی ویژگی های امام علی(ع)
 -1-1مقام علمی امام علی(ع)
الف) يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَ لَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْر
واژه ها
ینحدر :جاری می شود
الیرقی :باال نمی رود
ترجمه :سيل ها و چشمههاى (علم و فضيلت) از دامن كوهساار وجاود جاارى اسات و مرغاا (دور پارواز
اندیشهها) به افكار بلند من راه نتوانند یافت.
ب) أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ
واژه ها
تَفْقِدُونِی :مرا از دست بدهيد
ترجمه:اى مرد پيش از آ كه مرا نيابيد آ چه مىخواهيد بپرسيد كه من به راه هاى آسما از طرق زمين
آشناتر .
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ج) فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَ لَاا عَانْ فِئَاة
تَهْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ سَائِقِهَا وَ مُنَاخِ رِكَابِهَا وَ مَحَطِّ رِحَالِهَا وَ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَاا
قَتْلًا وَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتا
واژه ها
فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ :سوگند به كسى كه جانم در دست قدرت او است
فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ :از آنچه بين امروز تا قيامت واقع مىشود
فِئَة :گروه
ناعِقِهَا :دعوت كننده آ
قَائِدِهَا :رهبر آ
سَائِق :كسی زما امور دیگرا را در دست دارد
مُنَاخِ رِكَابِهَا :جایگاه خيمه آنها
مَحَطِّ رِحَالِهَا :محل اجتماع آنها
ترجمه :بنا بر این پيش از آ كه مرا از دست بدهيد ،هر چه مىخواهيد از من بپرسيد سوگند به كساى كاه
جانم در دست قدرت او است ممكن نيست از آنچه بين امروز تا قيامت واقع مىشود ،و نه در باره گروهى كاه
صد نفر را هدایت و یا صد نفر را گمراه كنند از من پرسش كنيد جز آنكه از دعوت كننده و رهبر و آ كا
كه زما این گروه را بدست دارد ،و جایگاه خيمه و خرگاه و محل اجتماع آنها ،و آنا كاه از گروهاى كشاته
مىشوند ،یا به مرگ طبيعى مىميرند (از همه اینها) شما را آگاه مىساز .
 -2-1رسیدن به مرتبه یقین
الف) مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ
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واژه ها
مُذْ أُرِيتُهُ :از آ زما كه به من نشا داده شد
ترجمه :از آ زما كه حق به من نشا داده شد هرگز در آ شك نكرد .
ب) وَ سَمِعَ ( عليهالسالم )رَجُلًا مِنَ الْحَرُورِيَّةِ يَتَهَجَّدُ وَ يَقْرَأُ فَقَالَ نَوْمٌ عَلَى يَقِين خَيْرٌ مِنْ صَلَاة فِي شَك
واژه ها
الْحَرُورِيَّةِ :خوارج
يَتَهَجَّدُ :شب زنده داری می كند و نماز شب می خواند
يَقْرَأُ :قرآ تالوت می كند
ترجمه :اما عليه السال صداى یكى از خوارج را شنيد كه نماز شب مىخواند و قرآ تالوت مىكرد ،فرمود:
خواب توأ با یقين و ایما بهتر است از نماز با شك.
ج) وَ قَالَ (عليهالسالم) لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِاينُ
هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ وَ الْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَل
واژه ها
لَأَنْسُبَنَّ :تفسير و توصيف می كنم
لَمْ يَنْسُبْهَا :تفسير و توصيف نكرده
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ترجمه :اسال را چنا تفسير مىكنم كه هيچ ك

پيش از من آ را چنين تفسايرى نكارده باشاد ،اساال

هما تسليم است (تسليم در برابر فرما خدا) و تسليم هما یقين است (چرا كه تسليم بدو ایما و یقين
ممكن نيست) و یقين هما تصدیق است (چرا كه تا علم و تصدیق حاصل نشود یقين حاصال نماىشاود) و
تصدیق هما اقرار است (چرا كه تصدیق در درو قلب كافى نيست باید آنرا افشا كرد) و اقرار هما احساس
مسئوليت است (چرا كه بدو آ لفظى است بىمعنا) و احساس مسئوليت هما عمل است (چرا كه نتيجاه
احساس مسئوليت عمل مىباشد).
 -3-1عدالت امام علی (ع)
ترجمه :و من كال له ( عليهالسال ) فيما رده على المسلمين من قطائع عثما رضی اهلل عنه
وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْاهِ الْعَادْلُ فَاالْجَوْرُ
عَلَيْهِ أَضْيَقُ
واژه ها
قَدْ تُزُوِجَ بِهِ النِسَاءُ :زنانى را به آ عقد بسته اند
مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ :كنيزانى را با آ خریده باشند
لَرَدَدْتُهُ :حتما آ را لرمی گردانم
سَعَةً :گشایش
ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ  :از دادگرى به تنگ آید
فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ :از ستمى كه بر او مىرود ،بيشتر به تنگ آید
ترجمه( :این سخن را اما هنگامى فرمود كه عطایاى عثما را به بيت المال باز گرداند) به خدا سوگند ،اگار
چيزى را كه عثما بخشيده ،نزد كسى بيابم ،آ را به صاحبش باز مىگردانم ،هار چناد ،آ را كاابين زناا
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كرده باشند یا بهاى كنيزكا  .كه در دادگرى گشایش است و آنكه از دادگرى به تنگ آید از ستمى كه بار او
مىرود ،بيشتر به تنگ آید.
 -2برخی ویژگی های امامان (اهل بیت) (ع)
 -1-2امام ،قرآن ناطق
هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَان وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَان وَ إِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَال
واژه ها
خَطٌّ مَسْطُورٌّ :خطوطى نوشته شده
بَيْنَ الدَفَتَيْنِ :ميا دو جلد
تَرْجُمَا ٍ :مترجم ،مفسر
ترجمه :ولى این قرآ خطوطى است كه در ميا دو جلد پنها است ،با زبا سخن نمىگوید و نيازمناد باه
ترجما است و تنها انسا ها مىتوانند از آ سخن بگویند.
 -2-2سعادت انسان در گرو شناخت صحیح امام
الف) وَ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَا يَادْخُلُ
النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوه
واژه ها
قُوَّامُ اللَّهِ :مدبرا الهى
عُرَفَاء :جمع عریف به معنای كسی كه امور افرادی را به دست می گيرد
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ترجمه :پيشوایا  ،مدبرا الهى بر مردمند و رؤساى بندگا اویند ،هيچ ك

جز كسى كه آنها را بشناسد و

آنها نيز او را بشناسند وارد بهشت نخواهد شد و جز كسى كه آنا را انكار كند و آنا هم او را انكار كنند
وارد دوزخ نگردد.
 -3-2امامان درهای ورود به دین
ب) نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ
سَارِقاً
واژه ها
الشِعَارُ :اصل معنای آ لباس زیر است و در اینجا منظور از آ محر اسرار است
الْخَزَنَةُ :گنجينهها
ترجمه :ما محر اسرار حق و یارا راستين و گنجينهها و درهاى علو پيامبریم و هيچ ك

به خانهها جز از

در وارد نمىشود و كسى كه از غير در وارد گردد سارق خوانده مىشود.
 -4-2امام شاخص تمیز حق و باطل( حرکت جلوتر از امام و عقب ماندن از امام یعنی گمراهی)
الف) ال يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ ( صلىاهللعليهوآله )مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً هُمْ
أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي وَ بِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَة
واژه ها
لَا یُسَوَى :با آنها برابر نخواهند بود
مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ :آنا كه ریزهخوار خوا نعمت آنهایند (آل محمد)
عِمَاد :پایه و اساس
یَفِیءُ :باز می گردد
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الْغَالِی :غلو كننده
ترجمه :احدى از این امت را با آل محمد (ص) مقایسه نتوا كرد .آنا كه ریزهخوار خوا نعمت آل
محمدند با آنها برابر نخواهند بود .آنها اساس دینند و اركا یقين .غلو كننده باید به سوى آنا بازگردد و
عقب مانده باید به آنا ملحق شود ،ویژگی هاى والیت و حكومت از آ آنها است.
ب) وَ خَلَّفَ فِينَا رَايَةَ الْحَقِّ مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ
واژه ها
خَلَفَ :به یادگار گذارد
رَایَةَ الْحَقِ :پرچم حق
تَقَدَ َ :پيشى گيرد
مَرَقَ :از دین خارج شود
تَخَلَفَ :عقب بماند
زَهَقَ :هالك گردد
لَزِمَهَا :از آ جدا نشود
ترجمه :و (پيامبر اسال "ص")پرچم حق را در ميا ما به یادگار گذارد ،پرچمى كه هر ك
گيرد ،از دین خارج شود و آ ك

كه از آ عقب بماند ،هالك گردد و هر ك

از آ پيشى

كه از آ جدا نشود به او

رسد.
ج) اُنْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ  ...فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ
فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا
واژه ها
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فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ :از آ سمت كه آنها گا برمىدارند منحرف نشوید
فَإِ ْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا :اگر ایستادند(سكوت كردند) ،بایستيد (سكوت كنيد)
إِ ْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا :اگر قيا كردند قيا كنيد
ترجمه :به اهل بيت پيامبر بنگرید ،از آ سمت كه آنها گا برمىدارند منحرف نشوید و قد به جاى
قدمشا بگذارید ...اگر سكوت كنند سكوت كنيد و اگر قيا كردند قيا كنيد ،از آنها پيشى نگيرید كه گمراه
مىشوید ،از آنا عقب نمانيد كه هالك مىگردید.
 -5-2امام موجب حیات علم
فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ
لَا يُخَالِفُونَ الدِّينَ وَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ
واژه ها
عَيْشُ الْعِلْمِ :موجب حيات علم
صَمْتُهُمْ :سكوتشا
صَامِتٌّ نَاطِقٌّ :ساكتى سخنگو
ترجمه :آنها زندگى علم ،و مرگ جهلند :آنهایند كه حكمشا شما را از علمشا و سكوتشا شما را از
منطقشا و ظاهرشا از باطنشا آگاهى مىدهد .اینا نه با دین مخالفت مىكنند و نه در آ اختالف
دارند ،بنا براین ،دین در ميا آنا گواهى است صادق و ساكتى است سخنگو.
 -6-2افراط و تفریط در مورد مقام امام ممنوع
سَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ
خَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطُ
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واژه ها
سَيَهْلِكُ :بزودى هالك مىگردند
فِیَ :در مورد من
یَذْهَبُ بِهِ الْحُبُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِ :محبت افراطى من ،وى را به غير حق بكشد
النَمَطُ الْأَوْسَطُ :گروه ميانهرو
ترجمه :بزودى دو گروه در باره من هالك مىگردند :دوستدار افراط كننده كه محبت افراطى من وى را به
غير حق بكشد و دشمن افراطى كه از سر دشمنى قد در غير راه حق بگذارد (جمعى مرا خدا بدانند و
جمعى حتى مسلما ندانند) بهترین مرد در باره من گروه ميانهرو هستند از آنها جدا نشوید.
 -3امام زمان (عج) در نهج البالغه
 -1-3امام زمان (عج) ذخیره و حجت الهی
قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ أَدَبِهَا مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَ الْمَعْرِفَةِ بِهَا وَ التَّفَرُّغِ لَهَا فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِي
يَطْلُبُهَا وَ حَاجَتُهُ الَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ وَ ضَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنَبِهِ وَ أَلْصَقَ الْأَرْضَ بِجِرَانِهِ بَقِيَّاةٌ
مِنْ بَقَايَا حُجَّتِهِ خَلِيفَةٌ مِنْ خَلَائِفِ أَنْبِيَائِهِ
واژه ها
قَدْ لَبِ َ لِلْحِكْمَةِ جُنَتَهَا :زره «دانش» را بر تن پوشانده
التَفَرُغِ لَهَا :آمادگى برای آ
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ضَالَتُهُ :گمشده او
مُغْتَرِبٌّ :غریب است
إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَا ُ :هنگامى كه اسال غریب شود
ضَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنَبِهِ :چونا شترى كه از شدت خستگى د خود به حركت آرد
أَلْصَقَ الْأَرْضَ بِجِرَانِهِ :گرد بر زمين نهد
ترجمه :زره حكمت بر تن كرد و آ را با همه آدابش فرا گرفت .بادا روى آورد و بشاناختش و جاز آ باه
چيزى نپرداخت .حكمت در نظر او گمشدهاش بود كه به طلبش برخاسته بود و نيازش بود كه پيوساته از آ
مىپرسيد .او غریب است هنگامى كه اسال غریب شود .چونا شترى كه از شدت خستگى د خود به حركت
آرد و گرد بر زمين نهد .او باقى بقایاى حجت اوست و خليفهاى است از خلفاى پيامبرا .
 -2-3وعده ظهور امام زمان (عج)
يَا قَوْمِ هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ وَ دُنُوٍّ مِنْ طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُونَ أَلَا وَ إِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسِارَاج مُنِيار وَ
يَحْذُو فِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ لِيَحُلَّ فِيهَا رِبْقاً وَ يُعْتِقَ فِيهَا رِقّاً وَ يَصْدَعَ شَعْباً وَ يَشْعَبَ صَدْعاً فِي سُتْرَة عَنِ النَّاسِ
لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَ لَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ ثُمَّ لَيُشْحَذَنَّ فِيهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْقَايْنِ النَّصْالَ تُجْلَاى بِالتَّنْزِيالِ أَبْصَاارُهُمْ وَ يُرْمَاى
بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ وَ يُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوحِ
واژه ها
إِبَا ُ :زما
دُنُوٍ :نزدیكی
طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُو َ :طلوع آ چه بر شما مجهول و مبهم است
سِرَاجٍ مُنِيرٍ :چراغى روشنگر
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یَحْذُو :حركت می كند ،گا مىنهد
یَسْرِی :رفتار می كند
لِيَحُلَ فِيهَا رِبْقاً :تا گرهها را بگشاید
یُعْتِقَ فِيهَا رِقاً :بردگا و ملت هاى اسير را آزاد سازد
یَصْدَعَ شَعْباً :جمعيت هاى گمراه و ستمگر را پراكنده
یَشْعَبَ صَدْعاً :حق جویا پراكنده را گرد هم آورد
سُتْرَةٍ :پنهانى
الْقَائِفُ أَثَرَهُ :پى جویا اثر قدمش
وَ لَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ :گر چه بسيار در یافتن اثرش جستجو كنند
لَيُشْحَذَ َ :مهيا مىگردند
شَحْذَ الْقَيْنِ النَصْلَ :هم چو مهيا شد شمشير به دست تيرگر
تُجْلَى بِالتَنْزِیلِ أَبْصَارُهُمْ :چشم اینا با قرآ روشنى مىگيرد
یُرْمَى بِالتَفْسِيرِ فِی مَسَامِعِهِمْ :معانى آیاتش به گوش آنا افكنده مىشود
یُغْبَقُو َ :سيراب مىگردند
كَأْسَ الْحِكْمَةِ :جا حكمت
بَعْدَ الصَبُوحِ :شامگاها و صبحگاها
ترجمه :اى جمعيت اكنو هنگا رسيد آ فتنههایى است كه به شما وعده داده شده و نزدیكى طلاوع آ
چه بر شما مجهول و مبهم است ،بدانيد آ ك

از ما (مهدى ما) كه آ فتنهها را دریابد با چراغاى روشانگر

در آ گا مىنهد و بر هما سيره و روش صالحا (پيامبر و ائمه (ع)) رفتار می كند تاا گارههاا را بگشااید،
بردگا و ملت هاى اسير را آزاد سازد ،جمعيت هاى گمراه و ستمگر را پراكنده و حق جویا پراكنده را گارد

هم آورد و این رهبر (سال ها) در پنهانى از مرد به سر مىبرد آ چنا كه پى جویا اثر قادمش را نبينناد
گر چه بسيار در یافتن اثرش جستجو كنند ،سپ

گروهى براى درهم كوبيد فتنهها مهياا ماىگردناد هام

چو مهيا شد شمشير به دست تيرگر .چشم اینا با قرآ روشنى مىگيرد و معانى آیاتش به گاوش آناا
افكنده مىشود و شامگاها و صبحگاها از جا حكمت و معارف الهى سيراب مىگردند

