
 

 

 

 

 

 

 

 اخالص
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛ّلّا ّليعبد اهلل مخلصين ّله اّلدینإمروا أوما 

که خدا را بپرستید در حالی که دین  و به آنها دستوری داده نشده بود جز این
 .خود را برای او خالص کنند

 شناسی مفهوم

 و حقيقت 5.به معنای برگزيدن و پيراستن از آميختگی است« خلص»، از ريشة «اخالص»

 .ست0و ترك ريا 7آاليشی، پرداختن به خداوند بی 3آن، بيزاری از غير خدا،

 آیه تفسیر

که خدای يكتا را بپرستند، برای او همتا و شريكی نگيرند،  و آنان فرمان نيافته بودند جز اين
پرستش و عبادت او را خالص سازند، به شرك نگرايند و عبادت غير او را به پرستش ذات 

ها  راهه آلود، خرافی و بی های شرك و اين در حالی باشد که از همة آيين. نياميزندهمتای او  بی

، به «حنيف»: اند برخی گفته. ايمان آورند توحيد، يكتاپرستی، قرآن و پيامبر دوری جسته، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5بیّنه، .  

 .، ص مفرداتغب، ، ج ، ص ؛ رالسان العربابن منظور، . 8

 .53 ، ص مفرداتراغب، . 4

 .822، ص  ، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 3

 .81، ص 1، ج لسان العربابن منظور، . 5



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    941

جمع شود، به معنای مسلمان و توحيدگراست اگر « مسلم»گزارده است؛ اگر با کلمة  معنای حج

 1.رود کار تنها به

 های آیه پیام

وما تفرّق اّلذین أوتوا )توحید و پرستش خالصانة خداوند عامل وحدت است . 1

 .(وما أمروا إّلّا ّليعبدوا اهلل مخلصين... اّلکتاب

 (.وما أمروا إالّ ّليعبدوا اهلل)کردند نه به سوی خود  پيامبران مردم را به سوی خدا دعوت می. 3

 .(ذّلک دین اّلقيمة... مخلصين)قاست پيرايه بودن رمز ب خالص و بی. 9

 5.(وما أمروا إالّ ّليعبدوا اهلل)فرمان به عبادت خالصانه در تمام اديان آسمانی بوده است . 0

 ارزش اخالص

خداوند  3.گيرد اخالص سرّی است الهی که تنها در قلب بندگان محبوب الهی قرار می

 7.پيامبران بزرگ خويش را با اين صفت ستوده است

اخالص کمال . هدف است، مقصود است، کمال است 0.ص، غايت و نهايت کار استاخال

اخالص، . شود با اخالص، اعمال سنجيده و سبك و سنگين می. است 7و نهايت يقين 6داری دين

 2.عبادت و بندگی استمعيار 

امام  11.راه نجات در اخالص است 1.شود به واسطة اخالص مراتب درجة مؤمنان معلوم می

الزم است انسان در هر حرکت و سكونی نيّت پاك و خالصانه داشته باشد و »: فرمود صادق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .858 ، ص 42، ترجمة كرمی، ج مجمع البیانطبرسی، .  

 .، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 8
 .322، ص 8و   ، ج مجمع البیانطبرسی، . 4

 . 5مریم، . 3

 .3145، ش 4، ج میزان الحکمهری، ری شه. 5

 (.3114، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« اإلخالص غایة الدین»(: ع)قال اإلمام علی. 1

 (.3131، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« غایة الیقین اإلخالص»(: ع)قال اإلمام علی. 1

 (.3142، ش 4، ج لحکمهمیزان اری شهری، )« اإلخالص مالک العبادة»(: ع)قال اإلمام علی. 2

 (.3135، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« باإلخالص تتفاضل مراتب المؤمنین»: قال رسول اهلل. 2

 (.3138، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« فی اإلخالص یکون الخالص»(: ع)قال اإلمام علی. 2 



 

 

 

 

 

 
 

 943 / اخالص: فضائل اخالقی

را خداوند در گيرد و غافالن  برای خدا کار کند؛ زيرا اگر چنين نباشد، در جرگة غافالن قرار می

خوشا به حال کسی که عملش،  1.تر از آنان توصيف کرده است قرآن کريم به حيوانات، بلكه پست

اش، گرفتن و نگرفتنش، سخن و سكوتش، گفتار و کردارش تنها  اش، دشمنی ستیعلمش، دو

 5.برای خدا باشد

البتّه عمل خالصانه . استقدر ارزشمند  شود که عمل خالصانه چه ها برداشت می از اين توصيه

و کار هر کسی نيست؛ ولی مؤمن بايد هم خود از اخالص خويش بهره ببرد  3.داشتن سخت است

وی ديگران باشد و اگر عالم هم باشد مسئوليّت عالم دينی از اين جهت بسيار سنگين و هم الگ

در روايت است که همة دانشمندان در هالکتند، مگر آنها که به علمشان عمل کنند و همة . است

 7.دانشمندان عامل در هالکتند، مگر آنها که مخلص باشند و مخلصان در چنبرة خطر هستند

 دگاه قرآن و روایتآثار اخالص از دی

 ارزش آفرینی. 9

هايشان  موظّف به ارزشمند قلمداد کردن مؤمنان به دليل اخالص آنان در عبادت پيامبر

 .است 6و کسب اخالص در اعتقاد و عمل، ماية ارزشمندی انسان نزد خداوند 0است

 نجات. 2

 7.راه نجات، منحصر در اخالص است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حركة وسکون ألنّه إذا لم یکن هذا المعنی یکون غافالً، والبد للعبد من خالص النیّة فی كلّ »(: ع)قال اإلمام الصادق.  

میزان ری شهری، )« أولئک هم الغافلون»: وقال« أولئک كاألنعام بل هم أضل»: والغافلون قد وصفهم اهلل تعالی فقال
 (.3132، ش 4، ج الحکمه

« ه، وكالمه وصمته، وفعله وقولهطوبی لمن أخلص اهلل عمله وعلمه، وحبّه وبغضه، وأخذه وترك»(: ع)قال اإلمام علی. 8
 (.3152، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )

 (.3151، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« ...تصیفه العمل أشدّ من العمل»(: ع)قال اإلمام علی. 4

« ون علی خطرالعلماء كلّهم هلکی إالّ العاملون، والعاملون كلّهم هلکی إالّ المخلصون، والمخلص»: قال رسول اهلل. 3
 (.3112، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )

 .82و كهف،  58انعام، . 5

 .2ـ  1و  5؛ انسان، 2 ؛ فتح، 88؛ لقمان، 85 ؛ نساء، 14 ـ  18 ؛ آل عمران،   بقره، . 1

 (.3222، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« غایة اإلخالص الخالص»(: ع)قال اإلمام علی. 1



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    944

 پاکیزگی عمل. 3

 1.شود ال انسان پاك میبه وسيلة اخالص، اعم

 یابی بصیرت. 4

 5.شود با اخالص، انسان دارای بصيرت شده، ديدگانش نورانی می

 ها رهایی از پستی. 5

 3.يابد ها رهايی می به واسطة اخالص، انسان از پليدی و پستی

 مقصودیابی. 6

 7.رسد به واسطة اخالص، انسان به مقصود و غرض نهايی خود می

 حکمت. 7

های حكمت از قلبش  روز خود را برای خدا خالص کند، سرچشمه هل شبانههرکس که چ

 0.شود جوشيده، بر زبانش جاری می

 کفایت امور. 8

هرکس برای خدا کار کند و در عبادتش برای او شريكی قائل نباشد، خداوند امور دنيا و 

 6.کند آخرت او را کفايت می

 مهابت. 1

مؤمن وقتی از عظمت و جاللت خدا . شود نسان میاخالص برای خدا سبب مهابت و بزرگی ا
چيز را در برابر او خاشع ترسان بود و نسبت به خدا خضوع و خشوع خالصانه داشت، خداوند همه 

 7.اندازد گردانيده، ابهّت او را در دل پرندگان آسمان و درندگان زمين هم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4 32، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« لو خلصت النیّات لزكّت األعمال»(: ع)قال اإلمام علی.  

 (.  32، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« عند تحقّّق اإلخالص تسنیر البصائر»(: ع)قال اإلمام علی. 8

 (.3 32، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« من أخلص النیّة تنزّه عن الدّنیة»(: ع)قال اإلمام علی. 4

 (.1 32، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« ...أخلص تنل»(: ع)قال اإلمام علی. 3

ری )« ما أخلص عبد هلل عزّوجلّ أربعین صباحاً إالّ جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه»: قال رسول اهلل. 5
 (.3225، ش 4، ج میزان الحکمهشهری، 

حّقّ اهلل األكبر علیک فإنّ تعبده التشرک به شیئاً، فإذا فعلت ذلک باإلخالص، جعل  فإنّما... »(: ع)قال اإلمام السجّاد. 1
 (.3222، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« لک علی نفسه أن یکفیک أمر الدنیا واآلخرة

ف اهلل من كلّ إذا كان مخلصاً هلل أخا: إنّ المؤمن لیخشع له كلّ شیء ویهابه كلّ شیء ثم قال»(: ع)قال اإلمام الصادق. 1



 

 

 

 

 

 
 

 941 / اخالص: فضائل اخالقی

 سعادتمندی. 91

 1.اعمالتان را خالص کنيد تا سعادتمند گرديد

 قبولی اعمال. 99

پذيرد که  اعمالتان را برای خداوند متعال خالص کنيد؛ زيرا خدا تنها عملی را می! ای مردم

 5.او خالص باشدبرای 

 عوامل اخالص

 یقین. 9

 3.يقين، علّت و سبب اخالص است

 صالح نیّت. 2

 7.رسد اگر انسان، نيّت خود را اصالح کند به اخالص می

 عبادت. 3

 0.خدا دارای ثمراتی است؛ اخالص يكی از آن ثمرات استعبادت و بندگی 

 علم. 4

وقتی علم انسان زياد شد و قدرت تشخيص او باال رفت  6.رساند علم، انسان را به اخالص می

رو، به اخالص رو  از اين. کند که فوايد او زياد باشد و کارها را سنجيد، کاری را انتخاب می
 .آورد می

                                                                                                                   
های  شماره: ک. ؛ نیز ر3221، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« شیءٍ حتّی هوام األرض وسباعها وطیر السماء

 (.3282ـ  1 32و  5 32، 8 32، 2 32ـ  3222، 3221

 (.25، ص غرر الحکمآمدی، )« أخلصوا أعمالکم تسعدوا»(: ع)قال اإلمام علی.  

، ص 5، ج تفسیر قرطبی)« هلل تعالی فإنّ اهلل الیقبل إالّ ما خلص له. س، أخلصوا أعمالکمأیّها النا»: قال النبی. 8
 (.سورة نساء 41، ذیل آیة 2 

 (.3124ـ  3128، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« سبب اإلخالص الیقین»(: ع)قال اإلمام علی. 4

 (.3123، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« نیّةإخالص العمل من قوّة الیقین وصالح ال»(: ع)قال اإلمام علی. 3

 (.3125، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« اإلخالص ثمرة العبادة»(: ع)قال اإلمام علی. 5

 (.3122، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« ثمرة العلم إخالص العمل»(: ع)قال اإلمام علی. 1



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    946

 کم کردن آرزو. 5

 1.ن آرزوها، موجب کسب اخالص استکم کرد

 اجتناب از طمع. 6

 5.آورد چشم طمع به مال مردم نداشتن، برای انسان اخالص می

 ه به پاداش الهیتوجّ. 7

که خداوند چه هدايايی را برای مخلصان اندوخته  توجّه به پاداش الهی و ميل در رغبت به اين

 3.آورد کرده است، برای انسان اخالص می

 های خدا د به وعدهاعتما. 8

 7.گرداند هرکس به آنچه نزد خداست راغب باشد، عملش را پاك می

 موانع اخالص

 هوای نفس. 9

های متفاوت دارد؛  و هوای نفس شكل 5.ترين مانع اخالص آدمی است هوای نفس، بزرگ

جويی و خودخواهی يا  گاهی به صورت دوستی دنيا و دوستی رياست و مقام و يا برتری

نقل است که فردی سی سال در صف . اهی و نفوذ در مردم و خوشآمدگويی آنان استخو مردم

کرد و يك روز دير به نماز رسيد و در صف دوم قرار گرفت و اين  عت شرکت میاوّل نماز جما

ديدند، او  دقّت کرد و ديد مردم وقتی هميشه او را در صف اوّل می. نماز به دل او نچسبيد

فهميد . برد و امروز که در صف دوم است حال او حال ديگری است می شد و لذّت حال می خوش

و اين شكل ديگر  0نبوده است، بلكه برای ارضای نفس خود بوده استکه اين نمازها برای خدا 

 .هوای نفس است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3122، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« عمالقلل اآلمال تخلص لک األ»(: ع)قال اإلمام علی.  

 (. 322، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« أصل اإلخالص، الیأس ممّا فی أید الناس»(: ع)قال اإلمام علی. 8

 (.3228، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« من رغب فیما عنداهلل أخلص عمله»(: ع)قال اإلمام علی. 4

 .3228، ش 4، ج حکمهمیزان الری شهری، . 3

 (.3223، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« كیف یستطیع اإلخالص من یغلبه هواه»(: ع)قال اإلمام علی. 5

 . 4 ، ص 2، ج محجة البیضاءفیض كاشانی، . 1



 

 

 

 

 

 
 

 947 / اخالص: فضائل اخالقی

 رفاه طلبی. 2

شود که رفاه و آسايش، هم از موانع خالص شدن برای  از بعضی از آيات قرآن استفاده می

 1.خداست

 های مخلص نشانه

 سان بودن ظاهر و باطن و کردار و گفتار یک. 9

سان باشد، در حقيقت  هرکس باطن و ظاهرش، کردار و گفتارش يك»: فرمود امام علی

 5.«امانت را ادا کرده و عبادت را خالص نموده است

 ع نداشتنتوقّ. 2

 ست؟انسان مخلص کي! ای روح اهلل: عرض کردند حواريون به حضرت عيسی

که دوست  رسد، مگر اين ای به حقيقت اخالص نمی هيچ بنده»: فرمود حضرت عيسی

مثل اين روايت از  3.«کدام از اعمالی که برای خدا انجام داده، ستوده شود نداشته باشد بر هيچ

 7.رسيده است امام صادق

 تسلیم. 3

اعضا و . 3؛ دلش تسليم خداست. 1نشانة مخلص چهار چيز است؛ »: فرمود رسول خدا

اش را از همه  شر و بدی. 0کند؛  کار نيكش را نسبت به همه بذل می. 9جوارحش تسليم خداست؛ 

 0.«دارد باز می

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11ـ  15و عنکبوت،  84ـ  88یونس، .  

، نامة البالغه نهج)« د أدّی األمانة وأخلص العبادةمن لم یختلف سرّه وعالنیته وفعله ومقالته فق»(: ع)قال اإلمام علی. 8
81.) 

، ص 8، ج الدرر المنثورسیوطی، )« الذی یعمل هلل الیحب أن یحمده الناس علیه: من المخلص هلل؟ قال! یا روح اهلل». 4
183.) 

الترید أن یحمدک أحد الذی : اإلبقاء علی العمل حتّی یخلص أشدّ من العمل والعمل الخالص»(...: ع)عن أبی عبداهلل. 3
 (.11، ص (مخطوط) التحفة السنیةو جزائری،  1 ، ص 8، ج كافیكلینی، )« ...إالّ اهلل عزّوجلّ

 .1 ، ص تحف العقولحرّانی، . 5
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 حکایت

 دعای مخلص. 9

من نظر افكندم و . سالی قحطی شد و مردم به طلب باران رفتند: گويد سعيد بن مسيّب می
 .در آسمان ظاهر شدديدم غالمی هنوز دعای او تمام نشده بود که ابری 

غالم سياه چون نظرش بر آن ابر افتاد، خدا را سپاس گفت و رفت و باران نازل شد به 
 .که گمان کرديم ما را از بين خواهد بردای  اندازه

رسيدم و  خدمت امام. شد من به دنبال آن غالم رفتم، ديدم وارد خانة امام سجّاد
 .منّت بگذاريد و او را به من بفروشيد در خانة شما غالم سياهی است،: عرض کردم
چرا به تو نبخشم، پس به بزرگان غالمان خود امر فرمود هر غالمی که در ! ای سعيد: فرمود

 .پس ايشان را جمع کرد؛ ولی آن غالم را ميان آنان نديدم. خانه است به من عرضه کند
ی نمانده مگر فالن غالم، ديگر باق: فرمود. خواهم ميان ايشان نيست آن را که من می: گفتم

: گفتم. ن مقصود من استچون حاضر شد، ديدم او هما. پس امر فرمود او را نيز حاضر کردند
 .مطلوب من همين است

چه : غالم رو به من کرد و گفت. سعيد مالك توست، همراهش برو! ای غالم: فرمود امام
 چيزی سبب شد که مرا از مواليم جدا ساختی؟

وقتی غالم اين سخن را شنيد، . ن چيزی که از استجابت دعای باران تو ديدمبه سبب آ: گفتم
رازی بود ميان تو و من، اآلن که آن را فاش کردی، ! ای پروردگار من: رو به آسمان کرد و گفت

 .مرا بميران و به سوی خود ببر

يرون و آن کسانی که حاضر بودند از حال غالم گريستند و من با حال گريان ب پس امام

خواهی جنازة غالم را  اگر می: آمد و گفت چون به منزل خويش رفتم فرستادة امام. آمدم

 1.با آن فرستاده برگشتم و ديدم آن غالم از دنيا رفته است. بياببينی 

 اخالص در کار. 2

در راه ابری ظاهر . سفر شدند ديگر هم اسرائيل با يك سه نفر از بنی: فرمود پيامبر اسالم
روز را بر آنان  به غاری پناه بردند، ناگهان سنگی درِ غار را گرفت و. باريدن آغاز گرديدشد و 

خوب : يكی از آنان گفت. راهی جز آن که به سوی خدا روند نداشتند. چون شب، تاريك ساخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42، ص 8، ج منتهی اآلمالقمی، .  



 

 

 

 

 

 
 

 941 / اخالص: فضائل اخالقی

است کردار خالص خود را وسيله قرار دهيم، باشد که نجات يابيم و هر سه نفر اين طرح را قبول 
 .کردند

دانی که من دختر عمويی داشتم که در کمال زيبايی بود،  می! پروردگارا: يكی از آنان گفت
که در مكانی او را تنها يافتم، با او درآويختم و خواستم کام دل برگيرم که  م، تا آنشيفتة او بود

ن من به اي. از خدا بترس و پردة عفّت مرا مدر! ای پسر عمو: آن دختر سخن آغاز کرد و گفت
اين کار از روی اخالص بوده ! خدايا. سخن پای بر هوای نفس گذاشتم و از آن کار دست کشيدم

ناگاه ديدند آن سنگ . و جز رضای تو منظوری نداشتم، اين جمع را از غم و هالکت نجات ده
 .مقداری دور شد و فضای غار کمی روشن شد

رده داشتم که قامتشان از پيری خو دانی که من پدر و مادری سال تو می! خدايا: دومی گفت
نزد آنان  شبی نزدشان آمدم که خوراك. خميده بود و در همه حال به خدمت آنان مشغول بودم

اند، آن شب تا صبح خوراك بر دست گرفتم و آنان را از خواب  بگذارم و برگردم، ديدم خوابيده
ا را رهايی ده؛ در اين هنگام اين کار را محض رضای تو انجام دادم، م! پروردگارا. بيدار نكردم

 .سنگ مقداری ديگر کنار رفت
دانی که من کارگری داشتم، چون مدّتش  می! ای دانای هر نهان و آشكار: سومی عرض کرد

. کرد و از نزدم رفت تمام شد مزد وی را دادم و او راضی نشد و بيش از آن اندازه طلب مزد می
بعد از . حافظت کردم که در اندك زمان بسيار شدمن آن وجه را گوسفندی خريدم و جداگانه م
او گمان کرد که . اشاره کردممن به گوسفندان . مدّتی آن مرد آمد و مزد خود را طلب کرد

 1.کنم؛ همة گوسفندان را گرفت و رفت اش می مسخره

ين وقت در ا. ام، ما را از اين گرفتاری نجات بده اين کار را برای رضای تو انجام داده! پروردگارا
 .تمام سنگ به کناری رفت و هر سه با دلی شاد از غار خارج شدند و به سفر خويش ادامه دادند

 5.«يابد هرکس از در راستی با خدا درآيد، نجات می»: فرمود اکرمگاه پيامبر  آن

 !قطع ریشۀ ریا. 3

. ا پرسيدندسبب ر. روزی شاگردان سيّد بحرالعلوم ايشان را خندان و متبسّم يافتند: گويند
پس از بيست سال مجاهدت، اکنون که در خود نگريستم ديدم ديگر در اعمالم ريايی : فرمود

 3!ام به رفع آن موفّق شوم نيست و توانسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 !وقتی برگشت هجده هزار برابر به او داد. مزدش نیم درهم بود: برقی نوشته شد محاسندر .  

 .854، ص 8، ج  محاسنبرقی، : ، به نقل از823ـ  824، ص 5، ج پند تاریخسروی، خ. 8

 .55، ص رسالة لبّ اللباب: ، به نقل از88 ، ص سیمای فرزانگانمختاری، . 4
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 شعر
ــود    ــلمان ب ــوذر و س ــون ب ــاهرت چ  ظ

 

ــود    ــفيان بـ ــون ابوسـ ــت همچـ  باطنـ
 

ــل    ــر حُلَ ــافر پُ ــور ک ــون گ ــاهرت چ  ظ
 

ــلّ    ــدا عزّوجــ ــر خــ ــدرون قهــ  وانــ
 

ــرون ــد  از بـ ــر بايزيـ ــی بـ ــه زنـ  طعنـ
 

 دارد يزيـــد وز درونـــت ننـــگ مـــی   
 

ــوز ــر و رمـ ــه داری در دل از مكـ  هرچـ
 

ــد روز     ــود ماننـ ــدا بـ ــا پيـ ــيش مـ  پـ
 

ــروری   ــده پ ــيميش ز بن ــور ش ــه پ  گرچ
 

ــی      ــد م ــوايی از ح ــرا رس ــو چ ــری ت  ب
 

ــه    ــد نوح ــاتمی ص ــود در م ــر ب ــر گ  گ
 

ــر   ــد اثـــ ــاحبْ درد را باشـــ  1آه صـــ
 

* * * 
ــت نكوســ    ــالص نيّ ــه اخ ــادت ب  تعب

 

ــی    ــد ز ب ــه آي ــه چ ــت؟  وگرن ــز پوس  مغ
 

ــق    ــه دَل ــت چ ــر ميان ــغ ب ــار م ــه زُنّ  چ
 

 کـــه درپوشـــی از بهـــر پنـــدار خلـــق 
 

ــاش   ــويش ف ــردیِ خ ــت م ــن گفتم  مك
 

ــاش     ــث مب ــودی مخن ــردی نم ــو م  چ
 

ــود   ــد نمــ ــود بايــ ــدازة بــ ــه انــ  بــ
 

 کــه ننمــود و بــود   خجالــت نبُــرد آن  
 

ــرش   ــد از س ــت برکَنَن ــون عاري ــه چ  ک
 

 ر بـــرشای د نمايـــد کهـــن جامـــه   
 

ــد  ــوبين مبنـ ــای چـ ــوتهی پـ ــر کـ  اگـ
 

 کــه در چشــم طفــالن نمــايی بلنــد     
 

ــاس  ــد نحـ ــدوده باشـ ــره انـ ــر نقـ  وگـ
 

ــناس   ــر ناشـ ــردن بـ ــرج کـ ــوان خـ  تـ
 

ــيز  ــر پشـ ــن آبِ زر بـ ــانِ مـ ــه جـ  منـ
 

 چيـــز کـــه صـــرّاف دانـــا نگيـــرد بـــه 
 

 زر انــــدودگان را بــــه آتــــش برنــــد
 

ــد  پديــد آيــد آن  ــا زرن  5گــه کــه مــس ي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ، ص مثنویمولوی، .  

 .852، ص بوستانسعدی، . 8




