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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  
  
  

  ):ص ( اهللاقال رسول
  

انی تارک فيکم الثقلين کتاب اهللا و عترتی        
  .لن تضلوا ابدا ما ان تمسکتم بهما

        
  

  :فرمودند ) ص(پيامبر گرامی 

: ما دو شئ گرانبها به جا می گذارم       همانا ، من در بين ش     

، )  اهل بيت (و دیگری عترت خودم      )  قرآن(یکی کتاب خدا    

تا آنگاه که شما به آندو تمسک جویيد هرگز گمراه                      

  .نخواهيد شد
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  مقدمه

  

عطر   طراوتی است که       پر   بسان گلستان       قرآن مجيد ،  

 ریاحين آن همه زوایای حيات انسان های پارسا          دل انگيز   

ی است که    را فرا می گيرد ، و همانند بوستان پرثمر               

های عاشقان حق به       اشجار طيبه اش در سرزمين دل        

  .برگ و بار می نشيند

  

قرآن گنجينه اسرار الهی و گنج گرانبهای انوار هدایت                 

  .است

  

زمزمه دلپذیر جویبار جاری حقيقت در سایه سار            ،  قرآن  

 .نخل رفيع رسالت است

  

بيان سخنوران با فصاحت و کالم دانشمندان علم بالغت             

صيف آن کالم مقدس و ترسيم معالم آن کتاب مبين            در تو 

  .ناتوانند

  

بنابراین ، سزاوار است که تنها در مکتب پرفيض پرچمدار             

) ص(قرآن یعنی رسول خدا و خاتم انبيا محمد مصطفی             

به کالم شيوا و بيان زیبای آن سرور کائنات ، در توصيف                 

  :کالم خدا گوش فرا دهيم که چنين  می فرماید 
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  "ن مأدبة اهللالقرآ"

 .خداوند  است" مأدبه"قرآن : یعنی 

 

  :دو معنا بيان کرده اند" مأدبه"برای لفظ 

  .خوان نعمت و سفره پر برکت: مأدبه -1

  .ادبستان و مدرسه: مأدبه -2

  

  : پس بنا بر قول نخست ، معنای حدیث چنين است

  " .  قرآن ، خوان نعمت حق است"

  

  : چنين   می باشدیه مفهوم آو  بنا بر گفتار دوم ،  

قرآن ادبستان خدا و مکتب آموزش آداب و معارف الهی              "

  ". است

  

قرآن کتابی است که انسان را می سازد ، و انسان کامل            

همانگونه که عالمه اقبال       .  می تواند جهان را بسازد         

  :الهوری می گوید 

  

  نقش قرآن چونکه بر عالم  نشست

  نقشه های پاپ و کاهن را شکست
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   در جان رفت جان دیگر شودچونکه

  جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

  

  فاش گویم آنچه در دل مضمر است

  این کتابی نيست  چيز  دیگر است

  

*****  
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  سخنی در تفسير

  

برای کالم اهللا مجيد ، تفاسيری گوناگون نگاشته اند که              

  :یاد آور می شویم را برخی از آنها 

". نور الثقلين "و  "  فسير البرهان ت" ، مانند     تفسير روائی 

در این گونه مجموعه ها ، در ذیل هر یک از آیات قرآن ،                   

روایاتی که توضيح دهنده آن آیه شریفه می باشد بيان               

 .گریده است

  

در این گونه از تفاسير ،      ".  الکشاف" ، مانند    تفسير ادبی 

نویسنده به مباحث ادبی مانند لغت ، معانی ، بيان و                  

بيش از امور   صرف و نحو و امثال آن ،        کلمات ،   ریشه یابی   

 .دیگر توجه نموده است

  

 ".مجمع البيان" ، مانند تفسير جامع با گرایش ادبی

 

 ".الميزان" ،  مانند تفسير جامع با گرایش فلسفی

  

در این  ".  تفسير تسعة عشر   " ، مانند      تفسير حروفی 

ر ،  گونه از نوشتارها ، نویسنده کتاب ، بيش از هرچيز دیگ           

 .به بيان اسرار حروف و رموز کلمات قرآن پرداخته است
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 ". في ظالل القرآن" ، مانند تفسير علمی

  

البته هر کدام از تفاسير یاد شده  ممکن است حاوی یک             

یا چند جهت از ابعاد دیگر نيز باشد ، اما این تقسيم بندی             

  .بنا برحکم اغلبيت بيان گریده است

  

*****  
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 "الحمد"ات سوره مبارکه کلي

 

  مکان نزول

در باره محل نزول این سوره ، سه نظریه ارائه شده                     

  :است

 و در شهر مّکه بر پيامبر            است"  مکيه"سوره حمد      -1

این قول منسوب است به      (.  گرامی اسالم ، نازل گردیده     

 ).قتاده ابن عباس و

  

 و در شهر مدینه منّوره نازل        است"  مدنيه"سوره حمد     -2

 ).این کالم منسوب است به مجاهد (. شده

  

یکبار در مکه و دیگر      :  سوره حمد دو مرتبه نازل شده           -3

شاید این سخن بر اساس آن باشد که             .  (بار در مدینه   

 ).است" المثانی"یکی از اسامی سوره حمد 

 

 نام های این سوره

  :سوره یادشده عبارتند از اسامی 

 غاز قرآن مجيد    ، زیرا سوره مذکور در آ          فاتحه الکتاب    

 قرار گرفته است و افتتاح      خدابعنوان نخستين سوره کتاب     

 .قرآن به این سوره است
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 ، زیرا غرض از این سوره ، حمد و سپاس و                        الحمد

 .ستایش خداوند است با اظهار عبودیت

  

از آنجا که عصاره قرآن مجيد و خالصه پيام            ام الکتاب ،     

 .های آن در این سوره گنجانده شده است

 

 . ، زیرا عدد آیات این سوره هفت استالسبع

 

 ، برای آنکه این سوره کریمه دو مرتبه نازل                   المثانی

 .گردیده

 

 ، زیرا سوره مذکور برای مهمات مشروعه ، وفا               الوافيه

 .کننده است

 

 ، از آنجا که این سوره در جهت رفع مشکالت ،                الکافيه

 .کفایت کننده  است

 

وره ، اساس شرع مقدس      ، زیرا مضمون این س     االساس

 .است
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 ، زیرا آیات این سوره مبارکه ، شفا دهنده دلها و               الشفا

 .مایه سالمت است

 

 . ، زیرا سوره یادشده باید در نمازها قرائت شودالصلوة 

  

  "الحمد"فضيلت سوره  

  

عظمت و کرامت این سوره از خالل روایات اسالمی و                  

 ضی از آن ها      احادیث فراوانی استنباط می شود که بع          

  :بعنوان تيمن و تبرک بيان می گردد 

 

ایما مسلم قرأ فاتحة الکتاب ُاعِطَی        ):  "ص(قال رسول اهللا     

مجمع   (.ق علی کل مؤمن و مؤمنة            من االجرکأنما تصدّ    

  ).البيان

 

هر مسلمانی که    :  فرمودند  )  ص(رسول خدا    :  ترجمه

ثل م،  شود به او از اجر        عطا می ،  فاتحة الکتاب را بخواند     

   داده    پاداش    و    است   خوانده  را    دو سوم قرآن       اینکه  

شود مثل آنکه صدقه داده است بر هر مرد و زن با                   می

  .ایمان

  

 :فقال)  ص(قرائت فاتحه الکتاب علی رسول اهللا          

فسِِي بيده ما انزل اهللا فی التوراة و ال             و الذی ن   "
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،  و ال فی القرآن مثلها         في االنجيل و ال في الزبور      

ب و هی السبع المثانی و هی                 ام الکتا    هي

.  بين اهللا و بين عبده و لعبده ماسال                 مقسومة

  ).مجمع البيان(

  

 الکتاب بر رسول خدا         خوانده شد سوره فاتحة       :ترجمه

قسم بآنکه جان من در دست اوست         :   پس فرمود  .)ص(

نازل نکرده است خدا در تورات و نه در انجيل و نه در زبور و           

سبع "او است ام الکتاب و اوست         .  نرا  نه در قرآن مثل آ     

اش و    و او است تقسيم شده بين خدا و بين بنده         "  مثانی

  .برای بنده او است آنچه سئوال کند

  

 من لم یبرئه الحمد لم یبرئه          ):  "ع(عن الصادق     

  ).مجمع البيان(. ئش

  

: روایت شده که فرمودند     )  ع( از حضرت صادق        :ترجمه

هيچ چيز او را بهبود        کسی که حمد او را درمان نکند              

  .نبخشد

  

لو قرأت الحمد علی ميت       :  "  )ع(عن ابی عبداهللا     

                           .سبعين مره ثم ردت فيه الروح ما کان ذلک عجبا              

  ).نور الثقلين(
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روایت شده که   )  ع(امام صادق   عبد اهللا      از ابی  :ترجمه

 وانندو بخميتی    برحمد را هفتاد مرتبه      اگر سوره      :فرمودند

  .عجيب نيست، روح به بدنش باز گردانده شود 

  

 يُتعَطو اَ :  ...  حاکيا عن اهللا تعالی     )  ص(عن النبی   

نور   (. الکتاب  اتحةامتک کنزا من کنوز عرشی ف            

  ).الثقلين

از خداوند نقل   در حالی که    )  ص( از حضرت رسول     :ترجمه

و عطا کردم به امت تو      ...  :  می کند روایت شده که فرمود       

  . الکتاب راةفاتح) یعنی(جی از گنجهای عرش خودم گن

  

 ابليس اربع رنات اولهن       رّن):  "ع(عن ابی عبداهللا     

و حين بعث    ،  یوم لعن و حين اهبط الی االرض              

 و حين     ،  من الرسل   ةعلی حين فتر   )  ص(محمد  

  ).نورالثقلين (.انزلت ام الکتاب

  

روایت شده  )  ع)  (حضرت صادق ( از ابی عبداهللا       :ترجمه

شيطان ، چهار مرتبه صيحه و فریاد کشيده          :   فرمودند که

دوم زمانی که فرو    ،   اول آنها روزی که لعنت شد          :است  

سوم هنگامی که حضرت      ،  فرستاده شد بسوی زمين        

و چهارم زمانی که     ،  مبعوث به رسالت شد      )  ص(محمد  

  .نازل گشت) الحمد(سوره ام الکتاب 

  

  :ارکه می پردازیماینک به شرح هریک از آیات این سوره مب
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  "بسم اهللا الرحمن الرحيم: "آیه اول

  

  : ترجمه تحت اللفظی

  

به اسم اهللا که صاحب     )  جویم  یا کمک می  (کنم    آغاز می "

و ،  رحمت عامه واسعه است نسبت به مؤمن و کافر                 

  ".واجد بخشش خاصه است نسبت به مؤمنين

توضيح بيشتر این کلمه طيبه توقف دارد بر شرح مفردات             

   .آن

واژه هائی را که این جمله          شایسته است    این     بر  بنا

شریفه از آنها تشکيل می گردد بطور جداگانه مورد                    

  .بررسی قرار دهيم

  

 این کلمه از حروف جاره بشمار می رود و                :"ب"حرف  

در جمله شریفه فوق عبارت است از                 مقصود از آن    

و یا   )  یعنی یاری طلبی و کمک جوئی              "  (استعانه"

  ). یعنی سرآغاز کردن(" ابتدائيه"

  

یکی از  ه  بر این اساس، کلمه مذکور باید متعلق باشد ب           

 :این دو فعل

  .یعنی کمک ميجویم" استعين) "الف

  .یعنی آغاز ميکنم" ءابتد) "ب
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این کلمه از حيث لغت مشتق شده است        :    "اسم"لفظ  

" مهِس"بمعنای رفعت و بلند مرتبه بودن ویا از            "  ّوُمُس"از  

 .و نشانهیعنی عالمت 

  

  : که اسماء الهيه بر دو قسم استیاد آور می شود

  ...اسماء وضعيه مثل اهللا، رحمن، رحيم و 

ی که عالمت وجود     سماء تکوینيه، یعنی همه پدیده های      ا

صانع و داللت کنندگان بر قدرت و حکمت حقتعالی                     

  .هستند

  

  :مثالی کوتاه

  

    :گوید یکی از دانشمندان می

با مطالعه بر روی دستگاه     شناختم که   من از آنجا خدا را       "

های بدن انسان به این نکته پی بردم که تمام قوانين                  

پيچيده علمی ، در ساختار آن ها  کامال رعایت شده                   

 ردر مورد نو  که   قوانينی   تگاه بينایی ،     در دس مثال  .  است

 مانند قانون انعکاس نور و        برده شده است ،      بکار    است

:   ن نتيجه رسيدم که       ایه   پس ب  .  ها  قانون عدسی  

نسبت به قوانين     ،   چشم   و   آفریننده دستگاه بينائی       "

همان   داشته است و او       لآگاهی کام ،  دقيق و ظریف نور     

  ."استخدای دانا و توانا 
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در جهان وجود تعداد بيشماری از این نوع پدیده ها یافت              

ميشود که با تمام هستی خودبر وجود آفریننده حکيم و             

زیرا ،  آنان همه اسماء خدایند        .  مایندن  اللت می دقادر  

  .همگی عالماتی واضح بر وجود صانع عالم هستند

  

اله یا    گرفته شده و  "  اله"این کلمه از واژه     :    "اهللا"لفظ  "

مشتق است و یا از فعل      )  َدبََبمعنی عَ "  (ُه، یألَ   َهِلَا" فعل   از

  ).َرحيَّبمعنی َت" (َهِلَو"

  

" معبود"معنای  ه  ، ب  بنا بر نظریه نخست        اله  پس لفظ    

ها در    معنای کسی که عقل    ه  ، ب   است و بنابرقول دوم    

  .ذات او حيرانند

عالم است برای آن ذات واجب        به هر حال، لفظ اهللا از اَ         

الوجودی که مستجمع جميع صفات کمال و نعوت جالل و            

  . جمال است

صاحب تفسير مجمع البيان در مورد معنای اهللا چنين                  

  : ميفرماید

   ." و االله انه الذی تحق له العبادة اهللاو معنی"

یعنی معنای اهللا و اله آنست که عبادت و پرستش حق او             

  .باشد

 اقوال   ، در مورد اشتقاق یا عدم آن نسبت به کلمه اهللا             

   اشاره   ها   آن    از   برخیه   ب   که   وجود دارد       دیگری نيز 

   :شود می
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 و اال     ، ی مشتق باشد   فظضرورت ندارد که هر ل       )  الف

 پس لفظ اهللا جامد است نه               .آید  تسلسل الزم می    

  .مشتق

   .مشتق است) یعنی عبادت(اهللا از اولوهيت ) ب

  . استگرفته شده" فزع"به معنای " لَهَا"اهللا از ) ج

  .مشتق شده است) َنَکبمعنای َس ("لَهَا"اهللا از ) د

  . استگرفته شده" احتجب"بمعنای " اله"اهللا از فعل ) ه

  

  :حدیث

  

لثقلين، هشام ابن الحکم سئل ابا عبداهللا         فی نورا 

): ع(جل و اشتقاقها فقال       و  عن اسماء اهللا عز   )  ع(

  .اهللا هو مشتق من اله

آمده است که هشام ابن       در تفسير نور الثقلين       :ترجمه

در مورد اسمهای خدای عزوجل     )  ع(از حضرت صادق    حکم  

 اهللا    :، پس آنحضرت فرمودند     پرسيد   و مشتق بودن آنها    

  .ق است از الهمشت

  

  "الرحيم"و " الرحمن"لفظ 

  

گرفته شده اند   "  رحمت"این دو کلمه از حيث لغت از واژه          

  :و برای رحمت دو معنی بيان کرده اند
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تأثر و انفعالی که به هنگام        :  معنای وضعی رحمت   )  الف

مشاهده شخص فقير و محتاجی بر قلب و دل عارض                 

  .ميشود

 که تأثر قلبی به         جااز آن  :  معنای تحليلی رحمت    )    ب

 شخص محتاج، انگيزه ای است در جهت         هنگام رؤیت یک  

رحمت بمعنای اعطاء       ،    بخشش به وی، بنابراین              

هنگامی که صفت رحمانيت یا          .نيز می آید   )  بخشش(

، بر اساس      رحيميت به حقتعالی نسبت داده ميشود         

  ).یعنی اعطاء(معنای تحليلی رحمت است 

  

از حيث  "  الرحيم"و  "  الرحمن" که دو کلمه     یاد آور می شود   

  .معنا و از نظر ساختمان لفظی متفاوتند

عطاء از جهت معنا عبارت است از آنکه صاحب ا         "  الرحمن"

مؤمن و  ( آفریدگان    و بخشش عام است نسبت به همه         

و از جهت فن ادبيات عربی صيغه مبالغه ميباشد،          ؛  )  کافر

.  دکثرت صفتی در موصوفی داللت دار     یعنی کلمه ای که بر    

آنکه صاحب  عبارت است از      از نظر معنا       "  الرحيم  "واژه

، یعنی فقط نسبت به          است     اعطاء وبخشش خاص    

  .مؤمنان

اما از جهت صناعت ادبيات عربی ، در مورد این کلمه                   

  :اختالف نظر است 

صفت "  الرحيم:  "گویند  میان   بعضی از مفسر     )  الف

 یعنی کلمه ای که بر ثبات و بقاء وصفی          ،  هه است   مشّب

  .در موصوفی داللت مينماید
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نيز مانند   "  الرحيم:  "گویند  برخی دیگر چنين می       )  ب

 زیرا وزن فعيل از اوزان صيغه .صيغه مبالغه است" الرحمن"

  .عظيم مبالغه نيز ذکر شده مثل رحيم و

  

   :حدیث

  :فی حدیث) ع(، عن الصادق  فی تفسير الميزان

حيم  ، الر  ، الرحمن بجميع خلقه     و اهللا اله کل شئی    

  .بالمؤمنين خاصة

روایت )  ع( در تفسير الميزان از حضرت صادق              :ترجمه

اله هر چيز است، رحمن نسبت       ،  اهللا  :  "که فرمود   شده  

  .ه آفریگانش و رحيم نسبت به مؤمنان و بسبه هم

  

  فضيلت بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

در این زمينه ، روایاتی را به عنوان نمونه از نظر گرامی                  

  :نيم شما می گذرا

سم ببذی بال لم یبدء فيه         کل امر ):  ص(عن النبی   

  ).تفسير الميزان (.اهللا فهو ابتر

هر :  روایت شده است که   )  ص( از حضرت رسول     :ترجمه

م خدا آغاز نشود، ناقص     س ا امر مهم و قابل توجهی که با      

  .بی فرجام استو  
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بسم اهللا الرحمن الرحيم اقرب الی       ):  ع(عن الرضا   

  .ظم من سواد العين الی بياضهااسم اهللا االع

: روایت شده که فرمودند   )  ع( از حضرت امام رضا       :ترجمه

بسم اهللا الرحمن الرحيم نزدیکتر است به اسم اعظم خدا          

  .از سياهی چشم به سفيدی آن

  

  :تبصره

کنيم   که ما از این آیه کریمه برداشت می              زا   درسی   

ن اینست که همانگونه که حقتعالی کالم خود را با ای                 

جمله شریفه آغاز فرموده است، ما نيز در ابتداء هر گفتار            

این کالم مقدس را بر زبان جاری کنيم تا          ،  و کردار خویش    

 و کار خویش را در پرتو آن ، برکت           همواره بياد خدا باشيم   

  .بدهيم

  :در تفسير منهج الصادقين چنين ميفرماید

گذر روزی به گورستان بقيع     )  ص(آورده اند که رسول خدا      "

کرد، نزدیک قبری رسيد اصحاب را فرمود که بتعجيل                   

در وقت مراجعت    ایشان بتعجيل از آنجا بگذشتند و        .بگذرید

 خواستند که بتعجيل بگذرند، حضرت      چون بدانجا رسيدند ،   

فرمود که تعجيل مکنيد، گفتند یا رسول اهللا نه در وقت                 

رفتن به تعجيل امر فرمودی؟ گفت بلی شخصی را عذاب           

ردند من طاقت ناله و فریاد او نداشتم، اکنون خدای           ک  می

وی رحمت فرموده، گفتند یا رسول اهللا سبب              تعالی بر 

عقوبت و رحمت او چه بود؟ فرمود که مردی فاسق                     

 کودکی از    .بسبب فسق تا این ساعت اینجا معذب بود           
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وی مانده بود در این زمان وی را بمکتب دادند، معلم وی               

لرحمن الرحيم نمود و کودک آنرا بر زبان        را تعليم بسم اهللا ا    

راند، خطاب عزت در رسيد به آن فرشتگان که مأمور بودند           

به تعذیب او که دست از این بر دارید و او را عذاب نکنيد،                 

  ."نباشد که پدر را عذاب کنيم و پسرش در یاد ما باشد اور

  

  :در همان کتاب ، چنين آمده است 

فرمود که هر   )  ص( پيغمبر   از ابن مسعود مروی است که     "

که خواهد که حق تعالی او را از زبانيه دوزخ که نوزده اند                

نجات دهد باید که بقرائت بسم اهللا الرحمن الرحيم                    

اشتغال نماید، زیرا که آن نوزده حرف است تا حق تعالی             

هر حرف از آن را سپری و حاجبی گرداند از جهت دفع هر              

ه نشانه غضب الهی اند و       یک از ایشان، چه آن نوزده زبان       

سبقت " بموجب   .این نوزده حرف عالمت رحمت نامتناهی     

  ."رحمت الهی بر غضب او غالب است" رحمتی غضبی

  

که در روز قيامت بنده را به              و در روایت آمده است            

گاه آرند و نامه اعمال وی که مملو باشد از قبایح                حساب

حين اعمال و فضایح افعال به دست وی دهند، بنده در                

بسم اهللا  "عادتی که در دنيا داشته باشد           گرفتن نامه بر  

بر زبان راند و نامه را بستاند چون بگشاید "  الرحمن الرحيم 

همه آنرا سفيد بيند و هيچ نوشته به نظر وی در نياید،                 

گوید با فرشتگان که در اینجا چيزی مرقوم نيست تا                    

ت و  که در همه این نامه سيئا       :  بخوانم، فرشتگان گویند   
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بسم اهللا   "خطيئات نوشته بود اما از برکات و ميمنت                 

  .زائل گشت" الرحمن الرحيم

  

*****  
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  "مينلالحمد لّله رب العا: "آیه دوم

  

هر ستایش و ثنای جميل، سزاوار       :  "ترجمه تحت اللفظی  

  "خداوندی است که پروردگار جهانيان است

  

  :اتتوضيح

  

، از نظر فن ادبيات عربی بر سه          )الف و الم  (،  "ال"لفظ  )  1

  .قسم است

  موصوله) الف

  زائده) ب

  .تعریفيه) ج

  

  :تعریفيه نيز بر دو نوع است" ال"همچنين 

  عهدیه، ) 1 

  جنسيه) 2

  

  : الف و الم جنسيه نيز بر سه قسم 

  استغراق افرادی ) 1

  استغراق خصایص افرادی ) 2

  .تعریف ماهيت) 3
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در جمله  "  ال" که    رسد  پس از این تقسيم، بنظر می         

الف والم جنسيه باشد، خواه برای استغراق        "  الحمد لّله "

افراد باشد و خواه برای استغراق خصائص افراد و خواه                

برای تعریف ماهيت، لکن معنی جمله مزبور بنا بر قول                

همه حمد و ستایشها سزاوار      :  "شود  نخست چنين می  

یش کامل  حمد و ستا  :  "، و بنا بر قول دوم چنين      "اهللا است 

و بر  "  که حاوی کمال هر حمدی باشد، سزاوار اهللا است          

حقيقت و واقعيت حمد    :  "اساس قول سوم چنين ميشود     

  ".و سپاس، سزاوار اهللا است

  

ستایش و ثناء   "، از حيث علم لغت یعنی         "حمد" لفظ   )2

مانند ثنا گفتن بر سخاوت     ،  "  اختياری   و شایستهبر عمل   

زیرا مدح  ؛  ح است   مد اخص از مد   پس ح .  دهشخص بخشن 

ير غ اختياری و یا ارزش          خوباعم است از ثناء بر کار            

زیبایی و   مثل مدح کردن درخت به خاطر               ،   اختياری   

 ، یا تعریف کردن از یک گوهر به خاطر                    سرسبزی آن  

  .درخشندگی و گرانبهایی آن

  

  ،  در کلمه مذکور   این حرف     برای    .در لّله "  ل" لفظ    )3

بنا بر  در این عبارت،    "  ل" لکن    ، دمعانی زیادی بيان کرده ان    

بر اساس قواعد     زیرا    .، الم استحقاق است     دیدگاه ما    

اگر لفظ الم بين اسم معنا و اسم ذات فاصله شود           ادبی ،   

مين باب  و از ه  "   لّله ةالعز"باشد، مثل     الم استحقاق می  

  ."لّلهالحمد "است، جمله شریفه 
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عنای مالک   کلمه رب در این آیه شریفه بم         ".رب" لفظ   )4

البته برای این واژه، معانی زیادی نقل کرده           .  مدبر است 

  :برخی از آنها را از نظر شما می گذرانيم اند که 

 .)یعنی بزرگواری که از او پيروی ميشود(السيد المطاع  -

 .)صاحب اختيار(المالک  -

 .)مرّبی(الُمرّبب  -

 .)اصالح کننده(المصلح  -

 .)صاحب تدبير(ر المدّب -

 .)تکميل و تتميم کننده امور(المتمم  -

 .)عطاکننده نعمت( المنعم -

 .)صاحب رفعت مقام(ی المتعّل -

 .)دارای قهر و غلبه(القاهر  -

 .)سياستمدار(الّسائس  -

 

 این واژه یعنی جهانيانی که ذوی             ."العالمين" لفظ     )5

  . مثل انسانها و اجّنه و مالئکه ،العقول باشند

د قلمدا)  جهان(ین کلمه را جمع عالم      بعضی از ادباء عرب ا    

 . جمع بحساب آورده اند     کرده اند و برخی دیگر آنرا شبه        

ما سوی  "زیرا واژه مذکور در صورتيکه مفرد باشد بمعنای           

است یعنی غير از خدا هر چه هست، یا بعبارت دیگر           "  اهللا
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" نيعالم"یعنی مخلوقات و پدیده ها، اما هر گاه بصورت              

  .ی مخلوقات ذوی العلم و العقل استدر آید فقط بمعنا

  

  "الحمد لّله رب العالمين"فضيلت 

  

هر جمال و کمالی که در جهان وجود بچشم            که  از آنجا    

باشد، پس    ميخورد معلول ذات اقدس حق جل جالله می        

در عالم  هر حمد و ستایشی و هر سپاس وثنای جميلی           

  زیرا او  .تنها در خور شأن پروردگار جهانيان است        هستی  

 به هنگام    ، علت همه نيکی ها و زیبائيها است، بنابراین         

رؤیت هر نعمت و مشاهده هر خيری، حمد صاحب                    

یعنی ستایش و سپاس آفریدگار جهان،           ،   حقيقی آن     

  .ضرورت دارد

  

  :حدیث

ور ن فيه کان فی     اربع من کنّ  ):  ص(قال رسول اهللا    

 : و من اذا اصاب خيرا قال        :الی قوله ...  اهللا االعظم   

  ).تفسير نورالثقلين (.مد لّله رب العالمينالح

چهار جيز است که اگر     :   فرمود   )ص(رسول خدا     :ترجمه

 تا    ...در هر شخصی باشد در نور اعظم خدا خواهد بود،            

ه خيری به او رسد        گاهرکس که    هرو  :  نجا که فرمود   آ

  .مينلّله رب العاالحمد ل: بگوید
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  :حدیث

ال الحمد  و من ق   :  قال)  ع(عن علی ابن الحسين       

همان   (. اهللا تعالی    کل نعمة  لّله فقد اّدی شکر         

  ).مصدر

روایت شده که   )  ع( از حضرت امام زین العابدین         :ترجمه

هر کس بگوید الحمد لّله پس شکر هر نعمت                :  فرمود

  .خدای تعالی را بجا آورده است

  

*****  
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  "الرحمن الرحيم: "آیه سوم

  

رحمت عام و همگانی و       صاحب  :  "ترجمه تحت اللفظی   

  ."ن استامؤمنبرای دارای رحمت خاص 

در ذیل  "  الرحيم"و کلمه    "  الرحمن  "هترجمه و شرح کلم    

کنيم،    و لذا از تکرار آن خودداری می         ، آیه اول بيان گردید   

البته یک نکته ظریفی از ترتيب این آیه و آیه بعد از آن                     

ک یوم  مال"شود که بعد از ترجمه و شرح آیه           استفاده می 

  .خواهد آمد" الدین

  

  :حدیث

  

انه قال، بعد ان شرح رب العالمين،         )  ع(عن الرضا   

الرحمن الرحيم استعطاف و ذکر آالئه و نعمائه                

  ).همان مصدر (.علی جميع خلقه

روایت شده که بعد از آنکه      )  ع(از حضرت امام رضا     :  ترجمه

" الرحمن الرحيم :  "را شرح دادند فرمودند     "  رب العالمين "

است و یادآوری نعمتهای     )  و جلب رضایت  (ب عطوفت   طل

  .باشد باطنی و ظاهری خداوند بر همه آفریدگانش می
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  یک نکته زیبا

  

یکی از مباحث مهمی که در علوم اجتماعی مورد توجه              

است که در    "  اولين برخورد متقابل   "قرار دارد ، مسأله        

  موردThe first mutual contactفرهنگ غرب نيز به عنوان      

  .اهتمام است

این اصل ارزشمند ، به خوبی در سوره فاتحة الکتاب به               

زیرا این سوره که اولين سوره از قرآن             .  کار رفته است   

است ، با نام خدا و واژگانی که داللت بر رحمت و مهر و                 

  .محّبت می نمایند ، آغاز گردیده است

  

*****  
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  "مالک یوم الّدین: "آیه چهارم

  

مالک وصاحب اختيار روز جزا           :  " اللفظی  ترجمه تحت  

  ."است

  

  :اتتوضيح

  

از حيث فن قرائت به دو طریق خوانده              "مالک" لفظ    )1

  :شده است

 برخی از قراء مانند عاصم و کسائی و خلف و یعقوب            :الف

  .خوانده اند" مالک"را  حضرمی آن

  . قرائت نموده اند" کَمِل"را   بقيه قراء قرآن آن:ب

در احادیث اسالمی ،    م هر دو نوع قرائت       از نظر روایات ه   

خورد که بعنوان نمونه دو حدیث در این               به چشم می   

  :گردد زمينه بيان می

مالک یوم   "انه کان یقرء       ):  ع(عن ابی عبد اهللا         

  ."الدین

حضرت   روایت شده که آن     )  ع(از امام صادق      :  ترجمه

  ."مالک یوم الدین": کرد  چنين قرائت می

  

 یقرء ما    أّنه کان  )ع(ابی عبد اهللا    عن  داود ابن فرقد    

  ."ملک یوم الدین": صی  أحال
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شنيدم از حضرت صادق    :  گوید   داود ابن فرقد می    :ترجمه

ملک یوم  ":  خواند بطوریکه قابل شمارش نبود        که می )  ع(

  ."الدین

 صاحب مال که قادر در تصرف در آن باشد            :یعنی  "  مالک"

 توانا که صاحب     سلطان:  یعنی  "  ملک"اما  .  با اختيار تام   

  .سياست و تدبير باشد

  

 کلمه یوم بمعنای شبانه روز است و لکن            ".یوم" لفظ   )2

و گاهی بمعنای برهه ای      )  یعنی روز (گاهی بمعنای نهار    

  .از زمان می آید

برهه ای از   (بمعنای ثالت   "  در این عبارت احتماال   "  یوم"اما  

ت،  زیرا روز قيامت از جهت کيفيت و کمي         .باشد  می)  زمان

 ، ساعت باشد  24نه اینکه فقط    ،  روز فوق العاده ای است      

بلکه امتداد آن روز بر مبنای محاسبات زمانی ما پنجاه                 

  .هزار سال خواهد بود

  

 برای این واژه، معانی فراوانی بيان کرده         ."الدین"لفظ  )  3

  .يمنک اند که به بخشی از آنها اشاره می

  

   :معانی دین

سی معنا به شرح زیر بيان شده در حدود " دین"برای واژه   

  :است 
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 الهی برای صاحبان عقل که شامل اصول          وضع و تشریع   -

 .گردد و فروع آن می

 .)پاداش و کيفر(جزاء  -

 )محاسبه اعمال(حساب  -

 طاعت -

 عادت -

 قهر و غلبه -

 )برتری جوئی(استعالء  -

 توحيد -

 حکم -

 ملک -

 سياست -

 اذالل -

 استعباد -

 تعبد -

 ذلت -

 عزت -

 معصيت -

 اکراه -

 خدمت -

 ورع -
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 سيره -

 )بطور عام(مذهب و آئين  -

 حال -

 شأن -

 خضوع -

 احسان -

 قضاء -

 سلطه و تسلط -

 تدبير -

 .جميع آنچه خداوند به آنها عبادت ميشود -

  

از نظر   که بر طبق برخی از روایاتی که            یاد آور می شود    

بور کلمه دین در جمله شریفه مز       شما خواهد گذشت ،       

  .است" حساب"یا " جزاء"بمعنای 

  

  :حدیث

یوم :  قال"  مالک یوم الدین  )...  "ع(عن ابی عبد اهللا     

  ).تفسير نورالثقلين (.الحساب

مالک ...  "روایت شده است  )  ع( از حضرت صادق      :ترجمه

  .روز حساب: فرمود" یوم الدین

  

  :حدیث
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له  اقرار   "مالک یوم الدین  :  "انه قال )  ع(عن الرضا   

الحساب و المجازاة و ایجاب ملک اآلخرة         بالبعث و   

  .له کایجاب ملک الّدنيا

: روایت شده که فرمودند   )  ع( از حضرت امام رضا       :ترجمه

به برانگيخته  )  خدا(اقرار است برای او      "  مالک یوم الدین  "

و به حساب و مجازات و اثبات ملک         )  در روز قيامت  (شدن  

  .آخرت برای وی مانند اثبات ملک دنيا

  

  :ه مفيد و آموزندهیک نکت

  

نکته سنجيده و زیبائی را از         ،  بعضی از صاحبان تفسير       

که  بدین منوال    .ترّتب بين سه آیه اخير استفاده کرده اند         

 الرحمن  لّله رب العالمين،  الحمد  (از تعاقب سه آیه مزبور       

 منهج الهی در مدیریت و تربيت         )الرحيم، مالک یوم الدین    

 بعد از آنکه حقتعالی خود        زیرا .شود  جهانيان، معلوم می  

یعنی مربی و مدیر و مدّبر            "  (رب العالمين  "را بعنوان     

معرفی فرمود، به دو اصل اساسی مدیریت              )  جهانيان

  :اشاره نمود

  )ترغيب(اصل رحمت و تبشير ) 1

  )ترهيب(اصل هشدار و انذار ) 2

  

و اصل دوم از عبارت     "  الرحمن الرحيم "اصل اول از دو کلمه      

درسی که ما از      .  شود  استنباط می "  لدینمالک یوم ا   "

ترتب و تعاقب آن سه آیه شریفه فرا می گيریم، عبارت                
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است از لزوم رعایت هر دو اصل مذکور در مدیریت یک                  

 اعم از جوامع     ، خانواده یا مؤسسه و اداره و یا یک جامعه         

کوچک یا جامعه های بزرگ، لکن ذکر این نکته نيز ضروری            

هر دو اصل مدیریت، رعایت تقدم        است که در عين لزوم        

هم از حيث    (اصل ترغيب بر اصل ترهيب، ضرورت دارد              

، چنانکه  )تقدم زمانی و رتبه ای و هم از نظر تقدم کمی             

  :این مطلب در بيان صفات الهيه نيز رعایت شده است

 ای کسی که         :، یعنی  "یا من سبقت رحمته غضبه        "

  .رحمتش بر غضبش سبقت دارد

يز در سه آیه مذکور به خوبی به چشم            و لذا این نکته ن     

بيان صفت رحمت که ناظر بر اصل           "  خورد، زیرا اوال     می

مالک یوم  "است، از حيث ترتيب کالم، بر صفت          "  ترغيب"

و هشدار نظارت دارد، مقدم      "  ترهيب"که بر اصل     "  الدین

دو صفت  "  ترغيب"در رابطه با اصل       "  ثانيا.  گردیده است 

  : بيان گردیده

  الرحيم) ب     نالرحم) الف

به صورت   به یک صفت  "  ترهيب"در حالی که در مورد اصل       

  ". مالک یوم الدین: " اشاره شده استضمنی

دو اصل یادشده ، یعنی ترغيب و ترهيب ، زیربنای اصول              

شایسته است    در اینجا       .  اساسی مدیرّیت هستند      

و "  ترغيب"بخشی از اصول و مبانی مدیریت که با دو اصل           

  .تباط دارد را بيان نمائيمار" ترهيب"

*****  
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  بخشی از اصول مدیریت

  در رابطه با ترغيب و ترهيب

  

امروزه ، مدیریت ، از جمله رشته های علمی است که در            

کتاب های بسياری نيز در     .  دانشگاه ها تدریس می شود      

دانشمندان علم   .  این زمينه به رشته تحریر در آمده است        

 در بخش های گوناگون و ابعاد        مدیرّیت ، اصول بسياری را    

در اینجا تنها به برخی از       .  مختلف مدیریت بيان داشته اند     

اصول یادشده که در ارتباط با موضوع مورد بحث ما است ،            

  :می پردازیم 

  

  وقار و طمأنينه:  اصل اول

  

داشتن صفت ارزشمند وقار ، بر هيبت و ابهت یک مدیر               

ت فرمان او را       می افزاید و احترام بيشتر مجموعه تح            

  .موجب می گردد

نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گيرد ، تفاوت              

وقار ، یک صفت پسندیده ، ولی         .  ميان وقار و تکّبر است     

وقار آن است که انسان ،       .  تکّبر ، یک خوی ناپسند است      

احترام خود را با حفظ طمأنينه نگهدارد و شخصيت خویش          

اما تکّبر آن   .   ، مخدوش نسازد   را با حرکات سخيف و سبک     

است که شخصی خود را از آنچه که هست برتر و بلندتر              

  .بداند و خودبزرگ بينی داشته باشد
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برای تحصيل صفت وقار ، راه های گوناگونی توسط بزرگان          

) ع(به عنوان مثال ، امام علی       .  دین ما توصيه شده است    

  :در حدیثی می فرماید 

  ". بالصمت یکثر الوقار"

  .)افزایش می یابدکم حرفی ، وقار سکوت و با (

همچنين ، خود داری از شوخی های زننده و حرکات                   

  .مضحک ، بر وقار شخص ، می افزاید

  

  حسن خلق: اصل دوم 

 

اهميت اخالق خوب در مدیر ، از سخنان زیبای پيامبر                  

  :روشن می گردد که چنين می فرماید ) ص(گرامی 

کما یذیب الماء الجليد و الخلق       ب الخطایا   یالخلق الحسن یذ  "

  ".السّيئ یفسد العمل کما یفسد الخل العسل

اخالق زیبا خطاها را ذوب ميکند چنانکه آب، یخ را ذوب               (

ميکند، و اخالق بد، عمل را فاسد می نماید چنانکه                    

  ).سرکه عسل را فاسد ميکند

  

  تواضع و محّبت به دیگران: اصل سوم 

  

دارا کردن پيامبر گرامی      خدای بزرگ در قرآن مجيد ، م           

اسالم با مردم را به عنوان یکی از عوامل ارزشمند در                  
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جهت موفقيت آن حضرت در امر مدیریت جامعه مسلمانان         

  : قلمداد می کند و چنين می فرماید 

  

ُآنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب     َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلوْ       "

َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم    َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهمْ  َالنَفضُّوْا ِمْن   

َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ          ِفي اَألْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوآَّلْ        

   ).159آل عمران ، اآلیة :  سورة            (". اْلُمَتَوآِِّليَن

به خاطر رحمت خداوند ، با مردم مهربان و خوش رفتار                (

و اگر خشن و سخت دل بودی ، مردم از دور و بر               .  شدی

پس بر  آنان ببخش و برایشان طلب . تو پراکنده می شدند   

پس هرگاه تصميمی    .  مغفرت کن و با آنان مشورت نما           

خداوند متوکالن را دوست       .  گرفتی ، بر خدا توکل کن          

  ).دارد

  

نيز  در نامه خود به مالک اشتر   چنين              )  ع(امير مؤمنان   

  :ید می فرما

َوَال ُتْسِرَعنَّ   َوَال َتْنَدَمنَّ َعَلى َعْفٍو، َوَال َتْبَجَحنَّ ِبُعُقوَبٍة،          "

ِإنِّي ُمَؤمٌَّرآُمُر  :  َتُقوَلنَّ ِإَلى َباِدَرٍة َوَجْدَت ِمْنَها َمْنُدوَحًة َوالَ       

ٌ ِللدِّيِن،    فأطاع ، فإّن ذلک إدغال في اْلَقْلِب،              َوَمْنَهَكة

َأْنَت ِفيِه ِمْن ُسْلَطاِنَك     ِر َوِإَذا َأْحَدَث َلَك َما     َوَتَقرٌُّب ِمَن اْلِغيَ  

ُمْلِك اِهللا َفْوَقَك ، َوُقْدَرِتِه       ُأبََّهًة َأْو َمِخيَلًة َفاْنُظْر ِإَلى ِعَظمِ      

َنْفِسَك، َفِإنَّ ذِلَك ُيَطاِمن      َمْنَك َعَلى َما َال َتْقدرُِ َعَلْيِه ِمنْ        

َغْرِبك وَ َيِفيُء ِإَلْيَك ِبَما        َعْنَك ِمنْ  ُِإَلْيَك ِمْن ِطَماِحَك َوَيُكفُّ   

  ! َعَزب َعْنَك ِمْن َعْقِلَك

 37



َوُمَساَماَةاِهللا ِفي َعَظَمِتِه، َوالتََّشبَُّه ِبِه ِفي َجَبُروِتِه،         ِإيَّاَك

  ".اَهللا ُيِذلُّ ُآلَّ َجبَّاٍر، َوُيِهيُن ُآلَّ ُمْخَتاٍل َفِإنَّ

يمان مباش، و   هرگز نسبت به عفو و بخشش ديگران پش       (

از آيفر آردن شادمان مشو ، و نسبت به حّدت و کار                    

تندی  آه می توانى از آن پرهيز کنی  شتاب نداشته                   

به مردم نگو به من فرمان دادند و من نيز فرمان                  .  باش

دهم، پس بايد اطاعت شوم، زیرا اينگونه خود بزرگ              مى

و دين را پژمرده می سازد ، و موجب           بينى دل را فاسد،      

و اگر با مقام و قدرتى آه        .  نزدیکی به غير خدا می گردد      

دارى، دچار غرور يا خود بزرگ بينى شدى به بزرگى                   

حكومت پروردگار آه برتر از تو است بنگر، آه تو را از آن                  

نشاند،  دهد، و تند روى تو را فرو مى         سرآشى نجات مى  

. گرداند ات را به جايگاه اصلى باز مى            و عقل و انديشه     

يز آه خود را در بزرگى همطراز خداوند پندارى، و در              بپره

شكوه و جبروت  همانند او دانى ، زيرا خداوند هر                         

سرآشى را ذليل می کند ، و هر خود پسندى را خوار                  

  .)می گرداند
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  همواره با نشاط بودن: اصل چهارم 

  

  :پيامبر گرامی اسالم در این زمينه چنين می فرماید 

ه و  واس بأموالکم ، فسعوهم ببسط الوج      إّنکم لن تسعوا الن   "

  ".حسن الخلق

شما نمی توانيد با مال خود مردم را تحت پوشش قرار               (

دهيد ، پس تالش کنيد با اخالق زیبای خودتان دل آنان را              

  ).بدست آورید

  

  اکرام و احترام دیگران: اصل پنجم 

  

  :می فرماید ) ع(امام صادق 

  ".ما أکرم اهللا عّز و جّلمن أتاه أخوه المسلم فأکرمه ، فإن"

کسی که برادر ایمانی خود را احترام بگذارد ، مانند آن               (

  ).است که خداوند را اکرام کرده است

        

  رسيدگی مداوم و احتراز از غفلت: اصل ششم 
  

  :در مذمت غفلت می فرماید ) ع(امير مؤمنان 
  

  ".الغفلة و الغرور ، أشّد سکرا من الخمور"

ر ، سخت تر از مستی شراب              مستی غفلت و غرو      (

  ).است
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  عدم توقع بيش از حّد: اصل هفتم 
  
  

مدیر الیق باید از هرکسی به اندازه توانش توقع و انتظار              

 و به هر فردی به اندازه لياقتش اختيارات         کار داشته باشد  

  .و مسئوليت بسپارد

  :خداوند سبحان در قرآن مجيد ، چنين می فرماید 

    
َما َآَسَبْت َوَعَلْيَها َما         الّلُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها           َال ُيَكلِّفُ  "

َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوَال َتْحِمْل َعَلْيَنا       اْآَتَسَبْت َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا     

ا َال َطاَقَة َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َوَال ُتَحمِّْلَنا مَ  ِإْصًرا َآَما َحَمْلَتهُ  

َعَلى  ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْوَالَنا َفانُصْرَنا              َلَنا

  ).286سورة البقرة ، اآلیة  (". اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن

، تكليف    خداوند هيچ آس را، جز به اندازه تواناييش                (

ى را انجام دهد، برا    خيری  هر آارى   ]  هر فردی .  [آند نمى

آرده  ؛ و هر آار بدى آند، به زيان خود               خود انجام داده   

اگر ما فراموش يا      !  پروردگارا:]  گويند مؤمنان مى .  [ است

تكليف سنگينى  !  پروردگارا!   مؤاخذه مكن  ، ما را   خطا آرديم 

بر ]  ، طغيان به خاطر گناه و    [، آن چنان آه       بر ما قرار مده    

آنچه !   پروردگارا ! آسانى آه پيش از ما بودند، قرار دادى          

و آثار گناه را از     !  ، بر ما مقّرر مدار     را نداريم  طاقت تحمل آن  

تو موال و   !   خود قرار ده   ما را ببخش و در رحمت     !   ما بشوى 

، پيروز    ، پس ما را بر جمعّيت آافران               سرپرست مايى  

  ). گردان
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  اعتدال در حسن ظّن: اصل هشتم 
  
  

  : ماید قرآن مجيد در این زمينه چنين می فر
  
  
   ".ِإْثٌم الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َآِثيًرا مَِّن"
  

  ).12سورة الحجرات ، اآلية                                                      (
از ظّن و گمان بسيار         !  ای کسانی که ایمان آورده اید          (

  ).ا برخی از گمانها گناه استبپرهيزید ، همان
  

  : نيز در سخنی زیبا چنين می فرماید ) ع(امام علی 
  

و .  ضع أمر أخيک علی أحسنه حّتی یأتيک ما یقلبک عنه                "

 بکلمة خرجت من أخيک سوءا  و أنت تجد لها في                    التظّنّن

  ".الخير سبيال

کار برادر ایمانی خود را در بهترین محمل آن قرار ده ، تا                (

. يلی بر خالف آن بيابی که تو را از آن باز دارد                    آنکه دل 

هرگاه سخنی از برادر دینی تو صادر شد ، تا مادامی که              

  ).راهی برای حمل آن بر خير داری ، به آن بدگمان مشو

  

بنا بر این ، مدیر شایسته نباید دچار افراط یا تفریط در                   

حسن ظن یا سوء ظّن نسبت به دیگران باشد ، بلکه باید             

  .ال را رعایت کنداعتد

  

  جلب اعتماد مردم: اصل نهم 

  

  : در این زمينه چنين می فرماید ) ع(امام علی 
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أعجز الناس من عجز عن اکتساب اإلخوان ، و أعجز منه من              "

  ".ضّيع من ظفر به منهم

ناتوان ترین انسان ها کسی است که نتواند دوستان               (

ه صميمی بدست آورد ، و ناتوان تر از او کسی است ک                

  ).دوستان موجود خود را نيز ، از دست بدهد

  

  تشویق: اصل دهم 

  

  :می فرماید ) ع(امير مؤمنان 

  ".من کثر إحسانه ، أحّبه إخوانه"

هرکه احسانش زیاد باشد ، دوستانش بيشتر او را                   (

  ).دوست خواهند داشت

  

  بردباری و شرح صدر: اصل یازدهم 

  

روشن ) ع(لی اهّميت این اصل از این سخن گهربار امام ع    

  : می گردد که می فرماید 

  ".الحلم: آلة الرئاسة "

  ).بردباری ، ابزار ریاست است(

  

  : در سخنی دیگر چنين می فرماید 

العقل حسام قاطع ، و الحلم غطاء ساتر ، فاستر خلل خلقک            "

  ".بحلمک ، و قاتل هواک بعقلک
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خرد ، شمشيری برنده است ، و بردباری پرده ای                      (

 پس نارسایی اخالق خود را با بردباری بپوشان پوشاننده ؛

و با بهره جویی از عقل خود بر عليه هواهای نفسانی                 

  ).مبارزه کن

  

  راز داری : اصل دوازدهم 

  

  :به اباذر غفاری فرمود ) ص(پيامبر گرامی 

  ".المجالس باألمانة ، و إفشاء سّر أخيک خيانة"

 اسرار گفته شده در یک مجلس ، امانت است ، و                     (

  ).افشای راز برادر ایمانيت ، خيانت است

  

نيز  در نامه خود به مالک اشتر چنين             )    ع(امير مؤمنان    

  :می فرماید 

  ".فإنَّ في النَّاِس ُعُيوبًا، اْلَواِلي َأَحقُّ َمْن َسَتَرَها"

در مردم عيوبی وجود دارد که سزاوار تر است حاکم و                (

  ).مدیر جامعه آن ها را بپوشاند

  

***** 
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