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I. فیض االسالم ،41 خطبھ 
	: 41خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 منھ یحذر و الغدر عن ینھى فیھا و -الّسالم علیھ -لھ خطبة من و
ْدقِ  تَْوأَمُ  اْلَوفَاءَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَیُّھَا  أَْكثَرُ  اتََّخذَ  قَدِ  َزَمانٍ  فِي أَْصبَْحنَا لَقَدْ  وَ  اْلَمْرِجعُ  َكْیفَ  َعلِمَ  َمنْ  یَْغِدرُ  َما وَ  ِمْنھُ  أَْوقَى ُجنَّةً  أَْعلَمُ  َال  وَ  الصِّ
ً  اْلَغْدرَ  أَْھلِھِ  ُ  قَاتَلَھُمُ  لَھُمْ  َما اْلِحیلَةِ  ُحْسنِ  إِلَى فِیھِ  اْلَجْھلِ  أَْھلُ  نََسبَھُمْ  وَ  َكْیسا لُ  یََرى قَدْ  هللاَّ  أَْمرِ  ِمنْ  َمانِعٌ  ُدونَھَا وَ  اْلِحیلَةِ  َوْجھَ  اْلقُلَّبُ  اْلُحوَّ
 ِ  الدِّین فِي لَھُ  َحِریَجةَ  َال  َمنْ  فُْرَصتَھَا یَْنتَِھزُ  وَ  َعلَْیھَا اْلقُْدَرةِ  بَْعدَ  َعْینٍ  َرْأيَ  فَیََدُعھَا نَْھیِھِ  وَ  هللاَّ

 فرماید از آن.وفایي، و پرھیز ميفرماید از بياست، و در آنھا نھي مي -علیھ الّسالم -ھاي اوو از خطبھ
 بداند آن كھ نكند وفایىبى شناسم، وتر از آن نمينگاھدارنده سپرى ھیچ و است، راستى ھمزاد وفا ھمانا -!مردمان ھان، اي
 (بدان) درآن يناداناھل  و دانند، زیركى را وفایىبى آن اھل بیشتر كھ بریممى بسر روزگارى در. بازگشتناست  چگونھ

زیر و زبر شدن  وي آن کھ گردش گاھ! بکشد داشانخچھ شده است آنھا را؟! . دھند آنان را بھ خوش فکرينسبت مي
با در نتیجھ، باز پس زند آن را  ،در کنار آن مانعي از امر خدا و نھي او بیند][مي روزگار دیده است ببیند راه چاره را ولي

 آن را آن کھ او را پروایي نیست در دین. فرصتو مغتنم شمرد  ،آن بر یيتوانااز  پسچشمان باز 
II.  1( 41شرح خطبھ( 
 در بعضي متون این خطبھ چنین آمده است: ثبت و ضبط خطبھ: .1

 ع:  -ُخطَبِھِ  ِمنْ  وَ 
ِ  اْلَحْمدُ   إِنَّ  وَ  أََال  أََحبَّھُ  َمنْ  اْلبَقَاءَ  یُْعطَى َال  وَ  َخافَھُ  َمنْ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  یَْنُجو َال  فَإِنَّھُ  اْلَجلِیلِ  اْلَحَدثِ  وَ  اْلفَاِدحِ  بِاْلَخْطبِ  الدَّْھرُ  أَتَى إِنْ  وَ  ِ�َّ
ْدقِ  تَْوأَمُ  اْلَوفَاءَ   )335 ص ،74ج بیروت، األنوار، ط. (بحار َو... الصِّ
 حكمین: دادن رأى از است پس -ع -حضرت آن ھاىسخنرانى از (قسمتى
 كندنمي پیدا نجات مرگ از كھ زیرا آورد، پیش سخت بسیار پیشامد و بزرگ بلیّھ روزگار چند ھر خداست ىویژه ستایش
 است، ...) (كتاب راستى با توأم وفا كھ باش آگاه شود،نمى بخشیده دارد دوست را آن كھ بھ كسى بقاء بترسد، كھ كسى

 )342 ص األنوار، بحار 74 جلد اخالق، ترجمھ مبانى در الروضة
یدادھاي سخت است، حمد گزارد خدای سبحان را، چرا بھ و رو امو دشواروفایي، کھ سبب و نکوھش بي از مدح وفاءپیش 

دانست کھ گردش امور بر مشیّت الھي است، و ، و ميدیدميقّوت یقین و از روي کشف و شھود حکمت این گونھ امور را 
سپس، در سّر کمال وفاء و نقصان جفاء چند  حضور در پیشگاه خداي دادگر. ، واست و کوچ سوي آخرت پایان ھمھ مرگ

 اي را بیان فرمود.جملھ
در ستایش وفاء و نکوھش جفاء  -علیھ الّسالم -در اصول کافي نیز از حضرت عليھاي اجتماعي و سیاسي: پس زمینھ .2

 َعنِ  أَبِیھِ  َعنْ  إِْبَراِھیمَ  ْبنُ  َعلِيُّ اْلَخِدیَعِة):  وَ  اْلَغْدرِ  وَ  اْلَمْكرِ  ، بَابُ 336 ص ،2ج اإلسالمیة، الكافي، ط.چنین روایت شده است (
 أَْمَكرَ  لَُكْنتُ  النَّارِ  فِي اْلَخِدیَعةَ  وَ  اْلَمْكرَ  أَنَّ  َال  لَوْ ، "-علیھ الّسالم -اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرُ  قَالَ  قَالَ  َرفََعھُ  َسالِمٍ  ْبنِ  ِھَشامِ  َعنْ  ُعَمْیرٍ  أَبِي اْبنِ 

 كھ نبود او فرمود، "اگر چنین نقل کرده است كھ -الّسالم علیھ -المؤمنین امیر از مرفوع حدیثى در سالم بن " (ھشامالنَّاسِ 
 ".بودممي مردمان ترین اندیش مكر من ،آتشند در فریبكارى و مكر

ایي را کھ باعث سیاسي -مرحوم عالّمھ مجلسي در توضیح این حدیث کافي سخناني دارند، و در بخشي از آن فضاي اجتماعي
 ،2ج األنوار، بحار 72 و 71 جلد معاشرت، ترجمھ کنند (آدابچنین بیاناتي ترسیم ميشده بوده بر  -علیھ الّسالم -آن حضرت

 ، با اندکي تصّرف در ترجمھ)179 -180ص 
علیھ  -حضرت آن و شمردند،مي عاقل و سیاستمدار را معاویھ مردم این كھ براى گفتھ است را جملھ این حضرت آن گویا
 نیرنگ و عھدشكنى و دروغ بر بنیادش كھ رسد،مي خود بھ مقاصد معاویھ دیدندمي چون شمردندمي راى سست را -الّسالم
 چنانچھ بستنمى بكار بود خدا دستور خالف چون ولى او" از میدانم بھتر را حیلھ و مكر فرمود، "من حضرت آن و بود،
 و دانند زیركى را عھدشكنى مردمش بیشتر كھ دچاریم زمانىھ ب: فرمود كھ آورده حضرت آن از البالغھ نھج در رضى سید
 ولى داند را حیلھ راه تدبیر با مرد كھ بسا بدھد؟ مرگشان خدا شده چھ را آنھا شمارند، خوب جوىچاره را آنان نادان مردم
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 را آن فرصت ندارد دینى تقواى كھ كسى و گزارد واش ،تواند و بیند را آن خود چشمھ ب اینكھ با و است او جلودار خدا دستور
 .برد پیش را خود كار و شمارد غنیمت
 میان) معاویھ و -ع -على پیروان( گروه دو ھر كھ بوده این براى گفتھ سخن این تفسیر در البالغھ نھج شارحان از یكى

 و شرع دستور رعایت ىیك اینكھ جز ھوشیارى در دیدند][مي مانند بھم دو ھر زیرا گذاشتندنمي فرق زیركى و عھدشكنى
 ھانفھم و شود اشتباه زیركى بھ عھدشكنى ،است دقیق دو آن میان فرق چون و ،داند آنھا پابند را خود دومى و ،نكند عقل حكم

 و ھمگنانشان و شعبھ بن مغیره و عاص بن عمرو و معاویھ چون دانند تدبیر خوش و شمارند باھوش و زیرك را عھدشكنان
ھ ب كھ زیرك جوئىچاره خالفھ ب ندارد خوبى آور پستى حیلھ و اندازد بدكارى منجالبھ ب را او عھدشكن حیلھ كھ ندانند
 .پایان كشاند عدالت

 امور باین حضرت آن بودن تواناتر و شناساتر و كشد، درازاھ ب آنھا ذكر كھ گفتھ را سخن این جا چند در) ع( حضرت آن و
 آن و نفھمد، كھ بطورى بدیگریست آنھا كردن وارد و بدیھا راه شناخت و جوئىچاره اندیشھ نیرنگ و مكر زیرا است روشن
 ... است دوزخ در دارد را آنھا كھ ھر یعنى دوزخند در دو آن اینكھ و بود داناتر امور ھمھھ ب مردم ھمھ از حضرت

ْدقِ  تَْوأَمُ  اْلَوفَاءَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَیَُّھا .3  " ھم شکم، ھمزاد را گویند.تَْوأَمُ " است! راستى ھمزاد وفا ھمانا -!مردمان ھان، اي: الصِّ
 ) فرموده است. 190ص  ،4ج البالغة، نھج شرح في البراعة در "منھاج

ا ب كافي باشند بنا بر آنچھ در روایتمي جھلاز سپاھیان  كذب و غدرھستند چنان کھ  عقلاز سپاھیان  ّصدق و وفاءبدان کھ 
 ،ملكھ است و عدم تقابل دوتاي نخستین با دوتاي اخیر تقابل و ،آمده است، -الّسالم علیھ -ّهللا  عبد أبياز  ھرانمِ  ابناز  اسنادش

 ، نھ [بھ اعتبار]نفسدر  شانثابت ملكات آنھا و راسخ مبادي اعتبارھ بشمرد  جھل و عقلرا از سپاھیان  وصافزیرا این ا
 عھدو پایبندي بھ  لزوم شودي ميشاننفساني کھ از آن  اي استملكھ "وفاءبنابراین، " و ،باشندمي افعال و عمالشان از اآثار

و  لزومایي است از ملكھ دقص و وفاء،آن است  شأناست بدانچھ از  فاءو عدم "غدر" و ،بر آن بقاء وچنانچھ شایستھ است 
 .صدق است براي کسي کھ از شأن او باشد صدق عدم "كذب" و ،است واقع با اقوال پایبندي بھ مطابقت

لي و است، وعددر  دقص مانھ "وفاء" ، زیرامطلقاز دومي بھ طور  تر استصّ اخ ياّول ،دقص و وفاء بین سبتن أما و
: یقال أن یمكن و ،نیست وفاء يصدقھر  ليواست،  صدق یيوفاء. پس، ھر وعد مقام غیردر باشد صادقبسیار باشد شخص 

 مثلھا و بالعمل، یكون قد الوفاء و قول الخبر و الخبر، أنواع من ألنّھ القول، في إّال  یكون ال الّصدق إذ وجھ من عموم النسبة انّ 
 :الّشاعر قال الكذب و الغدر بین النّسبة

 العمل و القول بین لفالخُ  مسافة  اتّسعت و الغدر فاض و الوفاء غاض
  بسیار است) عمل و گفتار میان فاصلھ  گسترش یافت وفایى بى و شد، یابكم (وفاء

 متالزمو اغلب  شان،بودن عقل" متشارک ھستند در از سپاھیان دق"ص و "وفاء"از آنجا کھ گویم چون این دانستي، مي
ْدقِ  تَْوأَمُ  اْلَوفَاءَ  إِنَّ فرمود، " -الّسالم لیھع -او و" بودن، وأمتَ ھ "بفرمود آن دو را  ھیشبت الجرمھستند،  ھمزاد  وفاء( " الصِّ
 " را بھ آنوفاء" فرمود ھبیشبا فرزند است در یک شکم. پس، ت مقارنفرزند  "وأمتَ آن بدان خاطر است کھ " و ،)است صدق
 ھمراه بودنش با آن در بیشتر موارد... و عقل حسبھ ب دقبا ص ین بودنشقرسبب  بھ

المائده) (ای کسانی کھ ایمان  5:1" ( بِاْلُعقُودِ یا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا أَْوفُوا خدای تعالى می فرماید، ": گفتاري در وفاء بھ عھد .4
َ فََسیُْؤتِیِھ أَْجًرا َعِظیًما"نیز فرماید،  آورده اید، وفا کنید بھ عقود!)  یعنی، بھ عھود.  48:10" (َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاھََد َعلَْیھُ هللاَّ

 اداشی بزرگ داده شود.)الفتح) (و ھر کس کھ وفا کند بھ عھدی کھ با خدا بستھ است، بھ زودی پ
ثََالٌث ھُنَّ ِجَماُع اْلُمُروَءِة ، "قل شده استچنین ن -علیھ الّسالم -از امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب در غرر الحكم و درر الكلم،

 :ده استآوردر ترجمھ و شرح آن چنین  جمال الدین خوانساری" َعطَاٌء ِمْن َغْیِر َمْسأَلٍَة َو َوفَاٌء ِمْن َغْیِر َعْھٍد َو ُجوٌد َمَع إِْقَاللٍ 
عھدى، و سخاوت با سؤالى، و وفاكردن بىكردن مرّوت است یعنى مردى یا آدمیت، بخشش بىھ شیوه است كھ آنھا جمعس

 .پریشانى
او و ھ آن ھر چند وعده نكرده باشد بھ وفا كند ب ،كسى بدھدھ ست كھ آنچھ قصد كند كھ با این "عھدىوفا كردن بى"مراد بھ 

 منزلھ وعده داند، یا مجّرد این كھ بخششھا كند بى این كھ وعده كرده باشد بھ آنھا.ھ قصد را ھم ب
ِ َعلَْیُكْم َو میثاقَھُ الَّذي واثَقَُكْم بِِھ إِْذ قُْلتُْم َسِمْعنا َو أَطَْعنا َو اتَّقُوخداي تعالی فرماید، " عھد و میثاق چیست؟: .5 َ َو اْذُكُروا نِْعَمةَ هللاَّ ا هللاَّ

ُدورِ  َ َعلیٌم بِذاِت الصُّ  )المائدة 5:7(" إِنَّ هللاَّ
] آن متعھد گردانیده، بھ یاد آورید، آن گاه كھ و نعمتى را كھ خدا بر شما ارزانى داشتھ و [نیز] پیمانى را كھ شما را بھ [انجام(

 )آگاه است ھاو از خدا پروا دارید كھ خدا بھ راز دل "شنیدیم و اطاعت كردیم."گفتید: 
 گوید:مولی عبدالرّزاق قاسانی در اصطالحات خود درباره وفاء بھ عھد می
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وفاء بھ عھد ھمان خروج از عھده آن چیزی است کھ ھنگام اقرار بھ ربوبیّت بھ قول "بلی" قبول کردند، چھ خدای تعالی 
آیا نیستم رّب شما، گفتند، آری، گواھی دادیم). و آن برای عاّمھ، األعراف) ( 7:172" (بَلَى َشِھْدنَاقالوا  أَلَْسَت بَِربُِّكمْ فرمود، "

عبادت از روی رغبت است در وعد و روی رھبت در وعید. و برای خاّصھ،عبودیّت بر وقوف با امر است بھ خاطر خود 
ز روی رھبت، و ز روی رغبت، و نھ ااامر، وقوف نزد آنچھ تحدید شده است، و وفای بھ آنچھ گرفتھ شده است بر عبد، نھ 

نھ از روی غرض. و برای خواص از خواص، عبودت است بر تبری از حول و قّوه. و برای محّب، صیانت قلب است از 
کشیده شدن بھ غیر محبوب. و از لوازم وفاء بھ عھده عبودیّت آن است کھ ھر نقصی را ببینی کھ از خودت ظاھر شده است 

 الی برای غیر پروردگارت.و بھ تو بر می گردد، و اینکھ نبینی کم
در توصیح حفظ عھد نیز می فرماید: حفظ عھد ھمان وقوف است نزد آنچھ خدای تعالی برای عبادش تحدید فرموده است. 

 پس، مفقود نباشد در جایگاه امر ، و حاضر یافت نشود در جایگاه نھی.
 رّب، و نقصی را نسبت ندھی مگر بھ عبد.و حفظ عھد ربوبیّت و عبودیّت آن است کھ کمالی  را نسبت ندھی مگر بھ 

وفاي بھ میثاق، کھ ترجمھ آن را ھمراه با شرح محّمد عبدالجبّار نفّري نیز در مواقف خود اشارتي دارد بھ میثاق و معناي 
 آوریم:عفیف الّدین تلمساني در اینجا مي

نشناسدش. پس، چون بشناسدش، خارج شود از بشناسد آن را یا  -وقفھ میثاق من است با ھر عارفیمرا گفت:  و] 8:78[
 معرفت سوی وقفھ، و اگر نشناسدش امتزاج یابد معرفتش با حدش.

گویم یعنى بشناسد آن میثاق را یا نشناسدش، "، میبشناسد آن را یا نشناسدش -وقفھ میثاق من است با ھر عارفیقول او، "
در حال شھود کھ إثبات نکند برایش رسمی را از آنچھ  -و تعالى تبارك -و معنى میثاقش، ھمان معاھده اوست با پروردگارش

"، زیرا عھد بست بھ لسان حال، نھ با لفظ. بشناسد آن را یا نشناسدششھود محو کردش. پس، این است آن میثاق، و گفت، "
بب قصورش از آن مقامی نبرد بدان بھ سبرده باشد بدان از مقامی فوق مقامش، و گاه باشد کھ پیبرد بدان، پیپس، کسی پی

 کھ فوق اوست تا برسد بدان. 
"، پس، چون بشناسدش، خارج شود از معرفت سوی وقفھ، و اگر نشناسدش امتزاج یابد معرفتش با حدش" قول او،

شناسدش. و گویم یعنی چون بشناسد آن را، خارج شود از معرفت سوی وقفھ، وگرنھ نشاختھ باشد آن را، چھ با وقفھ، میمی
نشناسدش، او در مقام معرفت بوده باشد، و در مقام معرفت ممتزج است معرفت بھ حّد عارف، و حّد عارف ھمان است  اگر

شناسد کھ تجربھ کنم در شرح تنھا کسی میکھ باقي است از رسمش از آنچھ فانی نشد با شھود، و این عبارتی را کھ یاد می
باشد، یا کسی کھ إمتحان کرده باشد خدا قلبش را با إیمان، او بر نوری بوده  کرده باشد این میثاق، و این أمر بھ عیان دیده

 (پایان نقل)باشد از پروردگارش. 
شود، و اکتسابي ، حال وارد قلبي است کھ از مقام برتر ھبھ ميلفظ با است، نھ لسان حالھ ببستن عھد توضیح بیشتر آن کھ 

 تر براي سالک تنگنا است، و حال سعھ.است، مقام پایین نیست، دعوتي است بھ مقام باالتر، و ناپایدار
وفاء و صدق را را دو ھمزاد خواند. در اینجا درو معنا از صدق را توضیح دھیم، یکی  -علیھ الّسالم -امامگفتاري در صدق:  .6

َ َو ُكونُوا َمَع یا أَیُّھَا الَّذیَن فرماید، "صدق وعد، کھ ھمان وفاء باشد، و دیگري صدق خبر. خداي تعالی مي آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
اِدقینَ   )!باشید راستگویان با و كنید پروا خداوند از! مؤمنان (اى )التّوبة 9:119(" الصَّ

ْقتَِدٍر   و باغھا میان در با تقوا مردم، حقیقت درالقمر) ( 54:  54-55(إِنَّ اْلُمتَّقِیَن فِي َجنَّاٍت َونَھٍَر فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِیٍك مُّ
 ).توانایند پادشاھى نزد، صدق قرارگاه در، نھرھا

 )البقرة 2:117( أَْمراً فَإِنَّما یَقُوُل لَھُ ُكْن فَیَُكونُ  بَدیُع السَّماواِت َو اْألَْرِض َو إِذا قَضى
یُق أَْفتِنا في دِّ ِعجاٌف َو َسْبِع ُسْنبُالٍت ُخْضٍر َو أَُخَر یابِساٍت لََعلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس َسْبِع بَقَراٍت ِسماٍن یَأُْكلُھُنَّ َسْبٌع  یُوُسُف أَیُّھَا الصِّ

 )یوسف 12:46( لََعلَّھُْم یَْعلَُمونَ 
(اى یوسف راستگوى ! درباره ھفت گاو فربھ كھ ھفت گاو الغر آنھا را مى خورند و ھفت خوشھ سبز و ھفت خوشھ خشكیده 

 كسان بازگردم و آنھا [حقیقت را] بدانند.] بھ ما نظر بده ، تا شاید نزد
ا  لسِّْجنِ ٱٰیَصاِحبَِي  آ أََحُدُكَما فَیَْسقِي َربَّھُ َخْمراً َوأَمَّ ْأِسِھ قُِضَي  لطَّْیرُ ٱفَیُْصلَُب فَتَأُْكُل  آلَخرُ ٱأَمَّ :  41(فِیِھ تَْستَْفتِیَاِن  لَِّذيٱ ألَْمرُ ٱِمن رَّ

 )یوسف 12
] مغز[ از پرندگان و شودمى آویختھ دار بھ دیگرى اما و، نوشاندمى باده خود آقاى بھ شما از یكى اما، زندانیم رفیق دو (اى
 ).یافت تحقق شدید جویا من از تن دو شما كھ امرى. خورندمى سرش

(ھمانا سخن ما بھ چیزي چون بخواھیم آن را، آن است کھ آن  )النّحل 16:40( ٍء إِذا أََرْدناهُ أَْن نَقُوَل لَھُ ُكْن فَیَُكونُ إِنَّما قَْولُنا لَِشيْ 
 را گوییم، "باش!"، پس بوده باشد).

اِدقِینَ خدای تعالی می فرماید، " صدق اصل ھمھ خیرات است: َ َوُكونُوْا َمَع ٱلصَّ أیُّھَا ٱلَِّذیَن آَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱ�َّ اى التّوبة) ( 9:119" (یَٰ
 باشید) صادقانخدا و با تقوای پیشھ کنید از  ،دایكسانى كھ ایمان آورده

 مولی عبدالرّزاق قاسانی در ذیل این آیھ کریمھ، می فرماید:
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أیُّھَا ٱلَِّذیَن آَمنُوْا ٱتَّقُواْ " َ" (ای کسانی کھ ایمان آورده اید، تقوای خدا را پیشھ سازید) در جمیع رذائل با اجتناب از آنھا، بھ  یَٰ ٱ�َّ
اِدقِینَ كذب، و آن معنى قول اوست کھ "خصوص از رذیلت  " (و با صادقان باشید)، چھ دروغ بدترین رذائل و َوُكونُوْا َمَع ٱلصَّ

زشت ترین آنھاست، بھ خاطر آنکھ آن منافي است با مرّوت، چنانچھ قول او، صلى هللا علیھ و سلّم است، "دروغگو را 
ز إنسان از سائر حیوانات، إخبار غیر است بدآنچھ نمی داند، و چون مرّوتی نیست" زیرا مراد از كالم، کھ بدان است تمیی

خبر غیر مطابق باشد، حاصل نشود فائده نطق، و از آن، اعتقادی غیر مطابق حاصل می شود، و این از خواّص شیطنت 
حسنھ ای، و است. پس، كاذب شیطان است. و چنانچھ كذب قبیح ترین رذائل است، صدق نیکوترین فضائل است. و أصل ھر 

ماّده ھر خصلت محمودی و مالک ھر خیر و سعادتی است، کھ بدان حاصل می شود ھر كمالی، و حاصل می شود ھر 
حالی، و أصل صدق در عھد خدای تعالى آن است کھ نتیجھ وفاء بھ میثاق فطرت یا خود آن است، چنانچھ خدای تعالى می 

َ فرماید، " ) اند كھ بھ آنچھ با خدا عھد بستند صادقانھ وفا كردندمردانىاألحزاب) ( 33:23" (  َعلَْیھِ ِرَجاٌل َصَدقُوْا َما َعاھَُدوْا ٱ�َّ
" إِنَّھُ َكاَن َصاِدَق ٱْلَوْعدِ بھ عقد عزیمت، و وعده خلیقت، چنانچھ خدای تعالی راجع بھ إسماعیل، علیھ الّسالم، فرمود، "

واطن حتى خاطر، و فكر، و نیّت، و قول، و عمل، صادق باشند مریم)، و در صورتی کھ الھام شود در ھمھ م 19:54(
 منامات، و واردات، و أحوال، و مقامات، و مواھب، و مشاھدات، گویی کھ آن أصل شجره كمال و بذر ثمره أحوال است.

م، ایمان آورده اند، قدم صدق مومنان نزد خدای تعالی: خدای تعالی در مورد کسانی کھ بھ نبی اکرم، صلی هللا علیھ و الھ و سلّ 
ِر الَِّذیَن آَمنُوْا أَنَّ لَ می فرماید، " ْنھُْم أَْن أَنِذِر النَّاَس َوبَشِّ ھُْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّھْم قَاَل أََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحْینَا إِلَى َرُجٍل مِّ

بِینٌ  آور است كھ بھ مردى از خودشان وحى كردیم كھ مردم آیا براى مردم شگفت(یونس)  10:2" (اْلَكافُِروَن إِنَّ ھََذا لََساِحٌر مُّ
 جادوگریكافران گفتند این قطعا  ،نزد پروردگارشانقدم صدقی دارند اند مژده ده كھ را بیم ده و بھ كسانى كھ ایمان آورده

وحی فرموده است کھ  -صلی هللا علیھ و الھ و سلّم -). پس، در این کریمھ فرمود کھ خدای تعالی بھ رسول هللاست آشكار
 مردم را بترساند، و آنان را کھ ایمان آورده اند بشارت دھد بھ اینکھ آنھا قدم صدقی نزد پروردگارشان دارند. 

 مرحوم عالمھ طباطبایی قدم صدق را بھ مقام صدق تفسیر می کند، و می فرماید:
ِر الَِّذیَن آَمنُواْ ، "شریفھ ، جملھحال ببینیم آن بشارت چیست ؟ در آیھ  اینكھ  –" أَنَّ لَھُْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّھمْ ، " با جملھ "َوبَشِّ

منزلت صادق و واقعى  مقام و"، قدم صدق" از ، و منظوراستشده  تفسیر –مؤمنین نزد پروردگارشان قدم صدقى دارند
ْقتَِدرٍ فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ، "است، ھمچنانكھ آیھ شریفھ و مى فھماند كھ مؤ  است بھ آن اشاره نمودهالقمر)  54:55" (ِعنَد َملِیٍك مُّ

منزلت نزد خداى تعالى مى  ھا و زمین دارند، چون ایمان آنجا كھ باعث قرب ومجلسى صدق نزد مالك مقتدر آسمان منین
ین ھمانطور كھ ایمانشان صادق است، ھست ، پس مؤ من شود، قھرا صدق در ایمان باعث صدق در آن مقام و منزلت نیز

  . منزلتشان نیز صادق است
، از باب كنایھ است، و است صدق را قدم صدق خوانده بنابراین، اگر در آیھ شریفھ منزلت صدق و یا بھ عبارت دیگر، مقام

اگر مورد از موارد  -در مكان  "قدم" وسیلھ قدم صورت مى گیرد بدین مناسبت كلمھھ ب چون اشغال مكان معموال و عادتا
 عمال مى شود، و در آیھ نیز بھ ھمین مناسبت استعمالإ -مورد از امور معنوى باشد  اگر -و در مقام و منزلت  -مادى باشد 

 صدقِ  ،صاحب صدق، و صدق اضافھ كرد، بھ این عنایت كھ قدم، قدمِ  "صدقھ "را بھ كلم "قدم" ، و سپس كلمھاستشده 
قدمش قدم كسى است كھ صادق است، و یا خود قدمش  است كھ در كارش صادق است، یعنى كسى[و او] صاحب قدم است، 

  ت. صادق اس صادق است، چون خودش 
از صدق، طبیعت صدق باشد، گویا صدق  البتھ، در این میان معنائى دیگر براى این جملھ ھست، و آن این است كھ منظور

دارد، و قدمى كھ داراى صدق است آن قدمى است كھ در راه ھدف  مىخودش قدمى دارد، ھمچنانكھ كذب ھم براى خود قد
 .لغزد، ولى قدم كذب آن قدمى است كھ از راه منحرف مى شود استوار مى ماند و نمى

ایت أولى "، یعنی سابقھ بھ حسب عنأَنَّ لَھُْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّھمْ مولی عبدالرّزاق قاسانی در ذیل این آیھ کریمھ، می فرماید: "
عظیم، یا مقامی از قرب او، کھ برای أحدی مثل ان نیست، کھ خدا مختّص ساختھ آنھا را بدان در أزل بھ محض برگزیدگی، 

 و گرنھ بدان ایمان نمی آوردند.
 موالنا، در دفتر پنجم مثنوي:
    زند دانا دل بر گر عجب چھ  تندمی جمادی بر عاشق صدق
    زد اشکوه پر دریای بر بلک  زد کوه و عصا بر موسی صدق
   زد راه رخشان خورشید بر بلک   زد ماه جمال بر احمد صدق

 حافظ:
    میبر قاتیبھ م یگو یارن یھمچو موس  میبست منیا یتو آن عھد کھ در واد با

    میعلم عشق تو بر بام سماوات بر  میناموس تو بر کنگره عرش زن کوس
 

    آھنگ خصم او بھ سراپرده عدم طرفھ منزل است نیبازگشت شاه در ا از
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    ممذَ  یھالنُ  کیعند مل ھودَ العُ  نَّ إ  گردد شکستھ حال نھیشکن ھرآ مانیپ
 

  ات و سنگ بھ جام اندازدبخورد باده  زنھار یبا محتسب شھر ننوش باده
 وگرنھ ھر کھ تو بینی ستمگری داند  و عھد نکو باشد ار بیاموزی وفا

 
 آیدکھ آب زندگیم در نظر نمی  خاکی از کویش انداخت چشم منصبا بھ 

 
 خرمن سوختگان را ھمھ گو باد ببر   از یاد ببر خودم روی بنمای و وجود

 گو بیا سیل غم و خانھ ز بنیاد ببر   ما چو دادیم دل و دیده بھ طوفان بال


