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»امام علی؟ع؟ ش���نید که مردی می گوید که بخیل عذر پذیرتر از س���تمگر است. 
گفتی چه بس���ا ستمگری توبه و طلب مغفرت می کند و  حضرت به او فرمود: دروغ 
که بخل می ورزد از زکات  َمظلم���ه را بر صاحبش برمی گرداند، ولی تنگ  نظر آن گاه 
کارهای خیر بازمی ماند و  و صدقه و صله رحم و مهمان نوازی و انفاق در راه خدا و 

که بخیل وارد بهشت شود«.1 حرام است 

1. فروع الکافی، ج4، ص44؛ قرب االسناد، ص72؛ من الیحضره الفقیه، ج2، ص63؛ مکارم االخالق، ص134.
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دیباچه
بخ���ل، از نکوهیده تری���ن صفت ها و بخیل از ناخوش���ایند ترین آدم هاس���ت. در 
سرتاس���ر اح���کام و س���فارش های آیی���ن  انسان س���از اس���ام، توصیه به س���خاوت و 
گشاده دس���تی هویدا و نکوهش سهمگین خشک دستی و خساست، روشن است. 
اف���زون ب���ر معارف اله���ی، بخل و بخ���ل ورزان در فرهنگ عمومی م���ردم نیز اقبالی 
ندارن���د و همه ج���ا تیر تند نه���ی و مذمت را به ج���ان خریده اند. ادبیات م���ا لبریز از 
که جماعت مال اندوز و تنگ چشم را  داستان ها، ضرب المثل ها و شعرهایی است 
کرده و حتی جاهایی نیز طبع ناپسندشان را به سخره  اندرز داده، رفتارشان را نقد 

گرفته است.

www.takbook.com



12

گلچین���ی از احادیث ن���اب اهل بیت؟مهع؟،  کوش���یده ایم  کوچک  کت���اب  در ای���ن 
گلبرگی از اش���عار قدما و نیز شاخه ای از داستان های طنز قدما درباره افراد بخیل را 
گردآوری کنیم با این امید که مقبول طبع نازک اندیش شما خوانندگان گرامی قرار 
گیرد. بر خود الزم می دانم پس از طلب غفران و رحمت واسعه الهی، باب تحسین 
و تقدی���ر از والدین، همس���ر و فرزندم را بگش���ایم که بس���تر پژوه���ش را برایم هموار 
گرامی جناب آقای اصغر عرفان قدردانی  س���اختند و نیز از راهنمایی های دوس���ت 

نمایم.

الحمدهلل رب العالمین
قم 1396/8/14

Ryazdi1395@gmail.com  
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مهمانی
َمْعُبوِد؛ بخل به آنچه هست، 

ْ
ّنِ ِبال

َ
َمْوُجوِد ُسوُء الّظ

ْ
  ِبال

ُ
ُبْخل

ْ
امام علی؟ع؟: »ال

بدگمانی به خداوند است«.1
ش���خصی به خانه دوس���تش به مهمانی آمد. هر چه نشست، چیزی نیاوردند تا 
بخ���ورد. بعد از چند لحظه برخاس���ت و گفت: ما که رفتی���م؛ برخیزید و الاقل برای 

کنید.2 خودتان چیزی بیاورید و میل 
گویید، تا َزر نگه ندارد3 کاّیام داد بر باد          برغنچه باز  گنِج  قارون،  احوال 

1. ُغَررالِحکم و ُدَررالِکلم، ص61؛  عیون الحکم و المواعظ، ص18.
2. ریاض الحکایات، ص118.
3. حافظ، غزل شماره 126.
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درایت
ْیَس  ِلَبِخیٍل  َراَحة؛ بخیل آسایش نخواهد داشت«.1

َ
امام علی؟ع؟: »ل

کوزه گر  کوزه ای بسازد.  کاس���ه ای و  کوزه گری رفت و از او خواست  خسیس���ی نزد 
کوزه حک نما:»َفَمْن   گفت: و اما بر روی  کنم؟ خس���یس  گفت: به آن دو چه حک 
ی؛هرکه ازآن بیاش���امد، از من نیست« )بقره:249(. و بر روی  َش���ِرَب  ِمْنُه  َفَلْیَس ِمّنِ
ی ؛ هرکه از آن نخورد، او از من اس���ت«  ُه ِمّنِ کاس���ه نیز بنویس: »َوَمْن  َلْم  َیْطَعْمُه  َفِإّنَ

)بقره:249(.2
ک پذیرد بخیل را 3     که هیچ خا ک          حاشا  گویند بازگشت بخیان ُبود به خا

1. ُتَحُف الُعقول، ص450؛ بحاراالنوار، ج75، ص345.
2. لطایف قرآنی، ص11.

3. صائب تبریزی، غزل شماره 715.
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هدیه
ُهَو 

َ
ْیِه ف

َ
���ِإْن َزاَد َعل

َ
، ف

ً
ِتَصاِد ِمْق���َدارا

ْ
ن  ِلِلق

َ
���ْم أ

َ
امام حس���ن عس���کری؟ع؟: »َواْعل

گر ازآن حد بگذرد بخل است«.1     که ا  ؛ براِی میانه روی مقداری است 
ٌ

ُبْخل
 نق���ل اس���ت توانگ���ری به واعظی خوش س���خن، انگش���تری ط���ا داد که نگین 
ک���ن. واعظ برای او  ک���ه برای من روی منبر دعا  کرد  نداش���ت و ب���ه واعظ التماس 
که سقف نداشته باشد. وقتی از  کرد: خدایا! او را در بهشت قصری بده  چنین دعا 
که  ع دعایی بود  گفت: ای بزرگوار ! این چه نو منب���ر پایین آمد، توانگر جلو رفت و 
گر انگشتر تو نگین داشت، قصر تو هم سقف داشت.2 گفت: ا کردی؟  در حق من 

خ نبیند ِایچ3 َسخی                 بوی جنت نیابد ِایچ بخیل4   دود دوز

1. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص144؛  الُدرالنظیم، ص746؛ الُدره  الباهر، ص45.
2. لطایف الطوائف، ص73.

3. هیچ.
4. ناصر خسرو، شماره 138، بیت 33.
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بیماری
َمْرِء 

ْ
ِإْعَج���اُب ال َبٌع َو

َ
اٌت ُش���ٌح  ُمَطاٌع  َوَه���ًوى ُمّت

َ
ٌث ُمْهِل���ك

َ
���ل

َ
کرم؟ص؟:»ث پیامبرا

که شخص بخیل مطیع آن باشد  ِبَنْفِسه ؛ سه چیز مایه هالکت است. ُبخلی 
که از آن پیروى شود و خود پسندى1  کم بر انس���ان باش���د( و هواى نفس���ی  )حا

است«.2
1. متکبر، مغرور، از خود راضی.

2. الخصال، ج1، ص84؛ المحاسن، ج1، ص4؛ الزهد، ص68؛ ُعدة الداعی، ص235.
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  گویند ش���خصی می خواس���ت به خانه یکی از دوس���تان برود. گفتند: دوست تو 
بیمار است؛ او باید تب کند و عرق کند تا خوب بشود. گفت: بروید مهمان او شوید 

کند و حالش خوب بشود.1 و از غذایش بخورید تا از وحشت تب 
گذر مردانه وار              خویشتن بر شمع زن پروانه وار زین بخیان در 

ک ایشانت خب�ر3           کی بود ز امسا کنی زین قوم قولنجی2 حذر               گر 

1. گزیدۀ َزهرالربیع، ص89.
2. نوعی بیماری.

3. عطار، مصیبت نامه، آغاز کتاب فی الحکایه و التمثیل.
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دعا
ِغَنى 

ْ
ِذی ِمْنُه َهَرَب َوَیُفوُتُه ال

َّ
َفْقَر ال

ْ
 ال

ُ
َبِخیِل  َیْسَتْعِجل

ْ
امام علی؟ع؟:»َعِجْبُت  ِلل

ِخَرِة ِحَس���اَب 
ْ

ُفَقَراِء َوُیَحاَس���ُب ِفى ال
ْ
ْنَیا َعْیَش ال

ُ
َیِعیُش ِفى الّد

َ
َب ف

َ
اُه َطل ِذی ِإّیَ

َّ
ال

که از آن فرار  گرفتار فقری اس���ت  که  ِنَی���اء؛ تعج���ب می کنم از آدم بخیل 
ْ

غ
َ ْ
ال

می کند و از غنا و بی نیازی دور است. او در دنیا همانند فقرا زندگی می کند و 
در آخرت از او همانند اغنیاء حساب می کشند«.1

1. نهج البالغه، ص491؛ نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص54؛ مجموعه ورام، ج1، ص62؛ روضه الواعظین، ج2، ص384.
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 گویند بخیلی نیمه شب دعا می کرد و می گفت: الهی! امشب مرا هزار تومان نقد 
گفت: این دیگر چه دعایی  که مناجات او را می ش���نید،  بده و فردا بس���تان! زنش 
باش���د! پولی که امش���ب خدا دهد و فردا بازگیرد، چه گرهی گش���اید؟ بخیل گفت: 

بگذار او بدهد، مگر با جانم بستاند.1
که تنهاخور، چو دریا َتلخ روی است 3         مخور تنها،  گرت2 خود آب جوی است          

1. لطایف و پندهای تاریخی، ص30.
2. گر تو را.

3. نظامی، خمسه، خسرو و شیرین، بخش 64، صفت داده دهش خسرو.
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غذا
اَیِتك ؛ ای 

َ
���ُه َیْقُصُر ِبَك َعْن غ

َ
ِإّن

َ
  ف

َ
َبِخیل

ْ
 ُتَش���اِوِر ال

َ
کرم؟ص؟:  »َیا َعِلى  ل پیامب���ر ا

علی! با بخیل مشورت مکن؛ زیرا تو را از هدف باز می دارد«.1
که مرغی بریان را س���ه روز س���ر سفره  مرد نکته دانی در خانه آدم خسیس���ی دید 
غ بعد از مرگ، درازتر از عمر اوست پیش  گفت: عمر این مر می آورند و نمی خورند. 

از مرگ.2
که از بخل در دلش زنگ3 است           همه دینارهای او سنگ است 4و5   هر 

1. علل الشرایع، ج2، ص559؛ بحاراالنوار، ج72، ص99.
2. کلیات عبید زاکانی، ص434.

3. دل پاک نیست.
4. مکتبی شیرازی.

5. قال امام علی)ع(؟ع؟ »دینار الشحیح حجٌر؛ دینار بخیل سنگ است«. )نثر اآللی، ح88(
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شجاعترین
ِن 

َ
 َوُیْدِخل

َ
ة َمَحّبَ

ْ
ِسَباِن ال

ْ
ِبْشِر َیك

ْ
َمْعُروِف  َوُحْسُن ال

ْ
امام صادق؟ع؟: »َصَناِئُع  ال

کارهای نیک و  اَر؛ 
َ
ِن الّن

َ
َوْجِه ُیْبِعَداِن ِمَن اهَّلِل َوُیْدِخل

ْ
 َوُعُبوُس ال

ُ
ُبْخل

ْ
 َوال

َ
���ة

َ
َجّن

ْ
ال

کرده و به بهشت می برند و بخل و ُترش رویی،  کسب  خوش رویی، محبت را 
کرده و به دوزخ می برند«.1 آدمی را از خدا دور 

که  که ش���جاع ترین مردم چه کسی اس���ت؟ گفت: کسی   از خسیس���ی پرس���یدند 
که در خانه او چیزی می خورند و زهره اش نترکد.2 صدای دهان هایی 

کم باشی از آدمی 3          که  گر مردمی         همانا  بخیلی مکن هیچ، ا

1. الکافی، ج2، ص3؛ الوافی، ج4، ص428؛ بحاراالنوار، ج71، ص172.
2. لطایف الطوائف، ص345.

3. فردوسی.
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احتیاط
ْرِض؛  بخیل،  

َ ْ
ٌض ِفى ال

َ
���َماَواِت ُمَبّغ ٌض  ِفى الّسَ

َ
  ُمَبّغ

ُ
َبِخیل

ْ
کرم؟ع؟: »ال پیامبر ا

هم در آسمان ها و هم در زمین، سخت منفور است«.1
 م���ردی ب���ه غام خود گفت: »غ���ذا بیاور و در را ببند«. غام گفت: واجب اس���ت 
ک���ه اول در را ببن���دم و بعد غذا بیاورم. گفت: تو را از بندگی خودم آزاد کردم؛ چون 

کردی.2 احتیاط را رعایت 
که آب تیشه سزاوار نخل بی ثمرست4و5     مریز پیش بخیل آبروی خود زنهار3        

1. الکافی، ج4، ص39؛ تفسیر نورالثقلین، ج5، ص683؛ الوافی، ج10، ص480.
2. کلیات عبید زاکانی، ص420.

3. بر حذر باش،به پرهیز.
4. نخل بی ثمر را باید با تیشه آبیاری کرد.کنایه از قطع آن.

5. صائب تبریزی، غزل 1679.
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گربه
 

ُ
َبِخیل

ْ
وا ِمْن َطَعاِم���ِه َوال

ُ
ل

ُ
ك

ْ
���اِس  ِلَیأ

َ
  َطَعاَم  الّن

ُ
ل

ُ
ك

ْ
���ِخُى  َی���أ ام���ام رضا؟ع؟: »الّسَ

وا ِمْن َطَعاِمِه؛ س���خاوتمند غذای مردم را 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
 َیأ

َّ
���اِس ِلَئل

َ
 ِم���ْن َطَعاِم الّن

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 َی���أ

َ
ل

ک���ه مردم هم از غذای او بهره مند ش���وند ولی بخی���ل از طعام مردم  می خ���ورد 
که از غذای او نخورند«.1 نمی خورد 

1. الکافی، ج4، ص41؛ مشکاة االنوار فی غرر االخبار، ص231.
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گربه ای آمد. میهمان لقمه ای    نقل است کسی مهمان سفره تنگ نظری1 بود. 
گرب���ه لقمه را خورد. مهمان خواس���ت لقم���ه دوم را بیندازد که  ب���رای او انداخ���ت. 

گربه مال همسایه است.2 گفت: این  صاحب خانه 
ب�خ�������ل نادی�������دن بود أع����واض3 را           ش���������اد دارد دی�������ِد ُدر خ����ّواض را 

کس چیزی نبازد بی دلیل4      کس نبود بخیل          زآنکه  پس به عالم هیچ 

1. بخیل، خسیس، تنگ چشم، تنگ نظر، ناخن خشک، سیه کاسه، ممسک، زفتی از مترادف های بخیل هستند.
2. نکته چینی ها از ادب عربی، ص311.

3. جمع عوض، بدل.
4. مثنوی معنوی، دفتر دوم، ابیات 898 و 899.
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پذیرایی
ِته ؛ بخیل، نگهبان )مال خود( براِی ورثه 

َ
  َخاِزٌن  ِلَوَرث

ُ
َبِخیل

ْ
امام علی؟ع؟: »ال

خویش است«.1
بخیلی در خانه خود ایس���تاده بود و عصایی در دس���ت داش���ت. شخصی از آنجا 
می گذش���ت، ب���ه او رس���ید و گفت: من مهمان ت���وام. بخیل به عصا اش���اره کرده و 

کرده ام.2 گفت: این را برای پذیرایی مهمانان مهیا 
مزد3 دارد عرض4 بخشش پیش دکان بخیل

خیر باش�����د چ�����اه کندن بر لب دری����ای ش�������ور5    

1. غررالحکم و دررالکلم، ص34؛ عیون الحکم و المواعظ، ص26.
2. گزیدة زهرالربیع، ص55.

3 . پاداش.
4. بذل و بخشش.
5. دهلوی، 1088.
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پاداش
 

َ
ل

َ
ْس���أ

َ
أ

َ
َخ ِمْن ِإْخَواِنى ف

َ ْ
َرى ال

َ
ْن أ

َ
���ی  أ ّبِ ْس���َتِحى  ِم���ْن  َر

َ َ
ام���ام س���جاد؟ع؟: »ِإّنِى  ل

ْو 
َ
 ِلى ل

َ
ِقَیاَمِة ِقیل

ْ
اَن َی���ْوُم ال

َ
ك ا 

َ
ِإذ

َ
ْرَهِم ف یَناِر َوالّدِ ْی���ِه ِبالّدِ

َ
 َعل

َ
ْبَخل

َ
 َوأ

َ
���ة

َ
َجّن

ْ
���ُه ال

َ
اهَّلَل ل

؛ من از پروردگارم ش���رم می کنم 
َ

ْبَخل
َ
 َوأ

َ
ْبَخل

َ
 َوأ

َ
ْبَخل

َ
ْنَت ِبَها أ

ُ
ك

َ
َك ل

َ
 ل

ُ
ة

َ
َجّن

ْ
اَنِت ال

َ
ك

کنم  ک���ه ب���رادری از برادرانم را ببینم و از خداوند، برایش بهش���ت را مس���ئلت 
وآنگاه،  در دینار و درهم، بر وی بخل بورزم؛ زیرا چون روز قیامت بر پا شود، 
گر بهش���ت،  از آِن تو بود، بی گمان،  نسبت به آن بخیل تر  گویند: »ا  به من می 

و بخیل تر وبخیل تر بودی«.1

1. مصادقه االخوان،  ص169،  ح1؛ وسائل الشیعه، ج16، ح21853.
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گویند یکی از بخیان در آب داش���ت غرق می شد،کس���ی برفت وگفت: دستت را 
به من ده تا تو را بیرون بکش���م.  ش���خص بخیل دس���ت نداد. یکی از همسایگان 
مرد بخیل حاضر بود، گفت: نگو دس���تت را به من بده که او هرگز به کس���ی چیزی 
که دست من بگیر. چون بگفت دست من بگیر شخص بخیل  نداده اس���ت، بگو 

گرفت و نجات یافت.1 دست او را 
َحّب�ذا 2خوانی نهاده در جه�����ان         لیک از چشم خسیسان بس نهان

کی بود.3   گر جهان باغی پر از نعمت شود         قس�ِم موش و مار ه�����م خا

1. لطائف و پندهای تاریخی، ص58.
2. چه خوش، چه نیکو.

3. مثنوی معنوی، دفتر پنجم، شماره 300.
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نذر
ِذی 

َّ
���ِخّىُ ال الّسَ

َ
ِئیٌم ف

َ
 َول

ٌ
یٌم َوَبِخیل ِر

َ
 َس���ِخٌى  َوك

ٌ
ْرَبَعة

َ
  أ

ُ
َجال کرم؟ص؟: »الّرِ پیامب���ر ا

 ُیْعِطى 
َ

 َول
ُ

ل
ُ
ك

ْ
���ِذی َیأ

َّ
 ال

ُ
َبِخیل

ْ
 َوُیْعِطى َوال

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 َیأ

َ
ِذی ل

َّ
ی���ُم ال ِر

َ
ك

ْ
 َوُیْعِطى َوال

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َی���أ

کریم،  گونه اند: س���خاوتمند،   ُیْعِطى ؛ مردان،  چهار 
َ

 َول
ُ

ل
ُ

ك
ْ
 َیأ

َ
���ِذی ل

َّ
ِئی���ُم ال

َّ
َوالل

که هم خود می خورد و هم به  کس���ی اس���ت   بخیل، و پس���ت. س���خاوتمند، 
که خود نمی خورد و به دیگران می دهد.  کسی است  کریم،  دیگران می دهد. 
کس���ی  کس���ی اس���ت خود می خورد و به دیگران نمی دهد؛  و پس���ت،  بخیل، 

که نه خود می خورد و نه به دیگران می دهد«.1 است 

1. جامع االخبار، ص308،  ح846؛  بحاراالنوار، ج71، ص356، ح18.
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 فقی���ر ب���ه در خانه بخیلی آمد و گفت: ش���نیده ام که تو ق���دری از مال خود را نذر 
کرده ای و م���ن به غایت فقیرم؛ چیزی به من ب���ده. بخیل گفت: من  مس���تحقان 
گر بینا می بودم، از  کور واقعی هستم؛ زیرا ا گفت: من هم  کرده ام. فقیر  کوران  نذر 

که به در خانه مثل تو بیایم.1 در خانه خداوند روی نمی تافتم 
ای خدایا ممس���کان را در جهان               تو م����ده إال زی�����ان اندر زی�����ان2        

1. ریاض الحکایات، ص128.
2. مثنوی معنوی، دفتر اول، شماره 2225.
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انتخاب
َث 

َ
���ُه َمْن َحّد

َ
ِإّن

َ
 ِبُطوِل ُعُمٍر ف

َ
ْم  ِبَفْق���ٍر َول

ُ
ْنُفَس���ك

َ
وا أ

ُ
ث  ُتَحّدِ

َ
کاظ���م؟ع؟: »ل ام���ام 

گرفتار آم���دن به فقر و یا  ُعُمرَحَرص ؛ 
ْ
َها ِبُط���وِل ال

َ
ث

َ
 َوَمْن َحّد

َ
َفْق���ِر َبِخ���ل

ْ
َنْفَس���ُه ِبال

که ب���ه خود، فقر را  کس���ی  داش���تن عم���ر طوالنی را به خود، تلقین نکنید؛ زیرا 
کند، دچار  که به خود، طول عمر تلقین  کسی  کند، بخیل می شود، و  تلقین 

حرص می گردد«1

1. تحف العقول، ص410؛ فقه الرضا؟ع؟، ص337؛ کنزالفوائد، ج2، ص194؛ بحاراالنوار، ج78،  ص321،  ح18.
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گفتندش: مصلحت  توانگری بخیل را پس���ری رنجور )بیمار( بود. نیکخواهان 
کنی از بهر وی، یا بذل قربانی. توانگر به اندیشه فرو رفت  که ختم قرآن  آن  است 
گفت:  ِله دور. صاحبدلی بشنید و 

َ
گ که  گفت: قرآن مهجور )غریب( اولی تر است  و 

که قرآن، بر سر زبان است و َزر در میان جان.1 کرد  ختمش به این دلیل انتخاب 
که در بازاره����ا        دو فرشت������ه می کن�����د ایدر2 دع������ا گف�������ت پیغمب����ر 

کای خدا تو ُمنفقان را ده َخلف3       و ای خدا تو ممسکان را ده َتلف4  

1. گلستان سعدی، باب 6، حکایت 7.
2. اینجا.

3. عوض، جایگزین.
4. مثنوی معنوی، دفتر دوم،380.
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دندان
ُه  

َ
ْمَس���ك

َ
 َوَما أ

ً
فا

َ
ْنَفَقُه َتل

َ
 َما أ

ُ
ُجل ْن َیَرى الّرَ

َ
 أ

ُ
ُبْخ���ل

ْ
امام حس���ن مجتبی؟ع؟: »ال

کرده است، بر باد رفته بداند  که آدمی، آنچه را انفاق  َش���َرفا؛ بخل، آن اس���ت 
و آنچه را نگه داشته است، )مایه( بزرگی بشمارد«.1

1. الدره الباهره، ص22؛ نزهة الناظر، ص122،ح199؛ کشف الغمه، ج2، ص191؛ العدد القویه، ج4، ح34.
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  بخیلی را دیدند که در بازار اره اش را می فروش���د. علتش را پرس���یدند. گفت: هر 
که دندان دارد، نگاه داشتن آن در خانه زیان دارد.1 چیز 

کهن خ  کن         بخ�ت تو دریاب در چ�����ر گردن دور  2 ُبخل از دست و 
ُغّلِ

کن بیچ�����ارگی بر چاره گر5     کعب����ه لط���ف پ����ر4       عرضه  ور نمی ت���انی3 به 

1. روضه خلد، ص242.
2. زنجیر ، گردنبند.

3. نمی توانی.
4. پرواز کن.

5. مثنوی معنوی، دفتر دوم، شماره 1948.
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اسراف
���ِحیِح 1َداء؛ غذای ش���خص 

َ
���ِخِى  َدَواٌء َوَطَعاُم الّش کرم؟ص؟: »َطَعاُم  الّسَ پیامبر ا

بخشنده، داروست، و غذای شخص تنگ  نظر، درد است.2

1. ش���ح: به معنی بخل توام با حرص اس���ت که به صورت عادت درآید.)المفردات(. امام صادق؟ع؟: فرق بین ش���ح 
و بخیل را چنین فرمودند:» ش���ح از بخل ش���دیدتر اس���ت، بخیل کسی است که در مورد آنچه دارد بخل می ورزد، ولی 
شحیح هم نسبت به آنچه در دست مردم  است بخل می ورزد و هم آنچه خود در اختیار دارد، تا آنجا  که هر چه را 
در دست مردم ببیند آرزو می کند آن را به چنگ آورد، خواه از طریق حالل یا حرام و هرگز قانع به آنچه خداوند به او 

روزی داده نیست«. )الکافی، ج4، ص45؛ من ال یحضره الفقیه، ج2، ص63؛ تحف العقول، ص372(
2. بحاراالنوار، ج71، ص357، ح22؛ کنزالعمال، ج3، ص448، ح7384؛ البخالء، ص37.
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که حاتم طایی به م���ردم نان می دهد. به او    نقل اس���ت بخیل���ی در خواب دید 
گفت: تو در دنیا اسراف می کردی، در آخرت هم اسراف می کنی!.1

کف���ش بر سر ب���زن3   کفش من2           مرا ن����ان ده و  بخدمت منه دست بر 

1. ریاض الحکایات، ص118.
2. تعارف کم کن و بر مبلغ افزای.

3. بوستان، باب احسان، شماره 1380.
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عالمت
1  َس���ِخٌى  َخْیٌر ِمْن َناِسٍك ِبَخْیل؛ ناداِن سخاوتمند، 

ٌ
َجاِهل

َ
امام صادق؟ع؟: » ل

برتر از عابد بخیل است«.2 

ُموَن(.
َ
 َیْعل

َ
اِس ال ْکَثَر الَنّ

َ
ِکَنّ أ

َ
اِس َول ِق الَنّ

ْ
ْکَبُر ِمْن َخل

َ
ْرِض أ

َ ْ
َماَواِت َوال ُق الَسّ

ْ
َخل

َ
1. )الم( قسم، همانند آیه 57 سوره غافر. )ل

2. الدره الباهره، ص30؛ أعالم الدین، ص303؛ جامع االخبار، ح834؛ بحاراالنوار، ج71، ص356، ح18.
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ک���ه از زیاد  نق���ل اس���ت به بخیل���ی گفتند: ما ب���ه دیدن تو می آییم و می ترس���یم 
نشستن ما ناراحت شوی. عامتی تعیین کن که وقتی آن را دیدیم، برویم. بخیل 

گفتم غذا بیاورند، شما بروید.1 گفت: هر وقت 
بخی������ل توانگ�������ر بدین����������ار و سی����������م2        طلس����می س��ت ب���االی گنج��������ی مقی���م
از آن س���������������ال ه�����ا می بم������������اند زرش         که گ����ردد طلس�������می چنین بر س������رش

گه�����ش بشکنن������د            ب�ه آس����ودگی گن�������ج قسم������ت کنن��������د    بسن�����گ اج���������ل نا
گور 4      ک�����ردن چ����و م����ور        بخور پیش از آن کت3 خورت کرم  ِگرد  پ�س از ب�����ردن و 

1. گزیدة َزهر الربیع، ص90.
2. نقره، سکه.

3. که تو را.
4. بوستان، باب احسان، شماره 1545.
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جانشین
َمَرُهْم 

َ
���ِح  أ

ُ
ْم  ِبالّش

ُ
ك

َ
ْبل

َ
اَن  ق

َ
ك َك  َمْن  

َ
َما َهل

َ
ِإّن

َ
���ّحَ ف

ُ
ْم َوالّش

ُ
ك ا ک���رم؟ص؟: »ِإّیَ پیامب���ر ا

َقَطُع���وا؛ از 
َ
َقِطیَع���ِة ف

ْ
َمَرُه���ْم ِبال

َ
ُم���وا َوأ

َ
َظل

َ
���ِم ف

ْ
ل

ُ
َمَرُه���ْم ِبالّظ

َ
ُب���وا َوأ

َ
ذ

َ
ك

َ
���ِذِب ف

َ
ك

ْ
ِبال

تنگ نظ���ری بپرهیزی���د؛ زیرا پیش���ینیان ش���ما، در حقیقت،  به س���بب همین 
گفتن، واداش���ت،  و دروغ  تنگ نظ���ری، نابود ش���دند: بخ���ل آنان را ب���ه دروغ 
کردند؛ و به  ش���ی 

ُ
ک ش���ی واداش���ت، و آنها ظلم وحق 

ُ
ک گفتند؛  به ظلم و حق 

ُبریدن از خویشان، وادشت، و آنان ُبریدند«.1

1. الخصال، ص176، ح234؛ بحاراالنوار، ج73، ص303، ح15؛  وسائل الشیعه، ج9، ص42.
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نقل اس���ت مردی خس���یس سه پسر داش���ت. هنگام وفات به یکی از آنها گفت: 
مال مرا چگونه صرف خواهی کرد؟ گفت: به نان و پنیری قناعت خواهم کرد. پدر 
که تو پسر من نیستی. به دیگری گفت: تو چگونه  روی از او برگردانید و گفت: برو 
ج خواه���ی کرد؟ گفت: ن���ان را می مالم به پنیر به قدری که ب���وی پنیر بردارد.  خ���ر
گفت تو چگونه مال  کرد و  گفت: تو نیز پس���ر من نیس���تی. پس رو به  جانب سومی 
م���را مصرف می کنی؟ گفت: م���ن نان خود را به خیال پنیر خواهم خورد. گفت: به 
که تویی فرزند حال زاده من. اختیار مال من به دست تواست. پس او را  درس���تی 

جانشین خود ساخت و دیده از جهان فرو بست.1
کن�����ی4  ش��د به پی���ش رس���ول بی��وه زن���ی             از نه������ال2 قب��������ول3 می�����وه 
ک�س���ی              زد ز اعم���������ال خی�����������ر او نفس�������ی ک����رد ب��ا رس��ول  وص���ف او 

1. مجموعه لطایف گلچین لطیفه های منظوم و منثور، ص64.
2. درخت.

3. عبادات.
4. میوه چیدن.
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ک�������ه هم��������������ه روز روزه م���ی دارد             هم�����ه ش���������ب جز نم�����از نگ�������زارد   
لیک������ن از جود1 دست او بستست             رگ جانش ببخ������ل پیوست������ست

کاشش آلوده بودی از همه عی��ب2 که دامن و جیب              گفت ختم رسل 
و ز بخی������لی نبودی������ش بست���������ه             دست از ب������ذل م�������ال پی��������وسته

کج������ا ج���ود عیب ها هن�رست3       کج����ا بخل فخ������ر بی ثمرست            هر  هر 

1. بخشش.
2. قطعا انتساب چنین سخنی به رسول اهلل)ص( صحیح نمی باشد.

3. جامی، هفت اورنگ، دفتر سوم، سلسله الذهب، ص288.
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شفا
ْنَیا، 

ُ
 ِفى الّد

ٌ
َیة ِ

ّ
َصاٌن ُمَتَدل

ْ
غ

َ
َها أ

َ
اِر ل

َ
ْشَجاِر الّن

َ
  َشَجَرٌة ِمْن  أ

ُ
ُبْخل

ْ
کرم؟ص؟: »ال پیامبر ا

اِر؛ بخل،  
َ
ى الّن

َ
ُغْصُن ِإل

ْ
ِلَك ال

َ
ُه ذ

َ
َساق

َ
َصاِنَها، ف

ْ
غ

َ
َق ِبُغْصٍن ِمْن أ

َّ
 َتَعل

ً
اَن َبِخیل

َ
ك َمْن 

َ
ف

که ش���اخه هایش،  در دنیا آویزان  درخت���ی از درخت های آتش ]دوزخ[ اس���ت 
شده است. پس شخص بخیل، به شاخه ای از شاخه های آن  آویخته است. 

آن شاخه،  او را به سوی آتش می کشاَند«.1

1. االمالی )طوسی(،  ص475،  ح1036؛  قرب االسناد،  ح409؛  االختصاص، ص253؛ روضه الواعظین، ص422.
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روزی جمعی از دوستان به عیادت بیماری که مردی بخیل بود رفتند. و با یک 
دیگر قرار گذاشتند که پیش از ظهر بروند تا غذا را در منزل او صرف کنند. هنگامی 
که به خانه او رفتند پس از س���ام و احوال پرسی یکی از همراهان خطاب به بیمار 
که  این آیه را خواند »آِتنا َغداَءنا َلَقْد َلِقینا ِمْن  َس���َفِرنا هذا َنَصبا«1 )غذای ما را بیاور 
که تا آن زمان به متکایی تکیه  س���خت از این س���فر خس���ته ش���ده ایم.( مرد بیمار 
ِذیَن ال 

َ
َعفاِء َوال َعَلی اْلَمْرضی  َوال َعَلی اّل

ُ
داده بود، داراز کشید وگفت: »َلْیَس  َعَلی  الّض

که وس���یله ای برای انفاق  ج «2 )بر ضعیفان و بیماران و آنها  َیِجُدوَن ما ُیْنِفُقوَن َحَر
که در اینجا  گفتند برخیزید  ندارند، ایرادی نیس���ت( دوس���تان چون چنین دیدند 

خیری به شما نخواهد رسید.3

1. کهف )18(، 62. 
2. توبه )9(، 91.

3. ثمرات االوراق فی المحاضرات، ص50.
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گه همچو سیماب مکن زر جم��ع چون سیماب1 درت�����اب2        که خواهی گشت نا
ک است که از وی  بیشت��������ر مردم ه���ا کس���ت        ازان زر بیشت����������ر در زی�����������ر خا
کمر داشت       بخیل از سنگ آن زر سخ��ت تر داشت کوه و  کان3 سنگ در  زری 
ب�����ده از مردم�����ی ص���د گن���ج پیوس���ت         ولی یک نان جو بمردی کم ده از دست
که یک ن��ان ده زفرم����ان ده بسی به5  کس���ی ب��ه4        کو نان ده آم�����د از  خس����ی 
ُکشت�������ه ش��دن در پ��ای پی�������ان       به از نان خ���وردن از دس���ت بخی��ان6         ولی 

1. جیوه.
2. بی قرار بودن.

3 . که آن.
4. شخص حقیر که سخاوتمند است از شخص مهم بهتر است.

5. کسی که نان می دهد از کسی که دستور می دهد بهتر است.
6. عطار،  الهی نامه، مقاله19، حکایت دوم، حضرت عیسی؟ع؟.
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مهماننوازی
ِ ُسوء؛ 

ّ
ل

ُ
ك ى 

َ
ُعُیوِب َوُهَو ِزَماٌم ُیَقاُد ِبِه ِإل

ْ
  َجاِمٌع  ِلَمَساِوِئ  ال

ُ
ُبْخل

ْ
امام علی؟ع؟: »ال

که با آن، ]شخص[ به   بخل، جامع خوی های زشت است. آن، مهاری است 
کشانده می شود«.1 سوی هر بدی ای 

1. نهج البالغه، حکمت 378؛  مشکاة االنوار،  ح1364؛  روضه الواعظین، ص421.

www.takbook.com



45

که یک  مرتبه مرا مهمان نکرده ای؟   ش���خصی بخیلی را گفت: س���بب چیس���ت 
گف���ت: برای آنکه از قوه اش���تهای تو با خبرم که هن���وز لقمه ای به دهانت  بخی���ل 
که در  کن، ش���رط می کنم  گفت: ت���و مرا مهمان  نرس���یده، لقمه دیگ���ر برمی داری. 

میان هر دو لقمه، دو رکعت نماز به جا آورم.1
کی��������������زه است دیگ خواجه زگوشت دوشی��زه2 است            مطب���������خ3 او ز دود پا

خواجه چون نان خورد در آن موض��ع            ُم���������ور در آرزوی ن��������ان ری�������زه است4            

1. حکایات و پندهای تاریخی، ص37.
2.  باکره، دیگ خواجه نو و تازه است.

3. آشپزخانه.
4. دیوان سنائی، مقطعات، شماره 12455.
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سالمتی
ُبْخ���ِل َوُمَقاَرَنِة 

ْ
ِفَراِرِه���ْم ِمَن ال

َ
ك ِحَماِم1 

ْ
ِكَراِم  ِم���َن ال

ْ
ام���ام عل���ی؟ع؟: »َما ِف���َراُر ال

که از بخل و همنشینی با افراد فرومایه  َئام ؛ انسان های بخشنده،  آن چنان  ِ
ّ
الل

می گریزند، از مرگ نمی گریزند«.2

1. قضا و قدر، مرگ.
2. غررالحکم و دررالکلم،  ح9693؛  عیون الحکم و المواعظ، ح8775.
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که مبادا پاره شود  گرفته بود  َکنده بود و به دامن  نقل است مردی کفش خود را 
که از آن طرف بیرون آمد.  گاه خار بزرگی بر پایش چنان فرو رفت  و راه می رفت. نا

کفش در پایم نبود وإال سوراخ می شد.1 که  گفت: الحمد هلل 
کن�����ی خ�����ان و مان2 ُپر سن�����گ سنگ و گوهر یکی است چون نخوری       چ�������ه 
به دو تن����گی بسن�����������ده کار مب����������اش        تن��������������گی گ�����ور و زندگ�������انی تن�������گ3         

1 . گزیدة زهرالربیع، ص65.
2 . مان، خانه با اهل خانه و اسباب خانه. خان، مخفف خانه است. 

3 . رودکی.
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ختم
ْقر؛  بخل،  ]نوعی[ فقر است«.1

َ
  ف

ُ
ُبْخل

ْ
امام علی؟ع؟: »ال

 گویند مرد تنگ نظری هرگاه شتر خود را برای آب خوردن به سر حوض می برد، 
کسی از آن استفاده نکند.2 کمی آب درحوض می ماند، آن را آلوده می کرد تا  گر  ا

گوی����د         َپری َبرَکن به پیش من بفگن غ بپ�����رد از َب���َرش3  ور مر
وز بخل نیوفتد به صد ِحیل���ت        از مش���ت پر ارزنش یک��ی ارزن4   

1 . غررالحکم و دررالکلم،  ح106؛ عیون الحکم و المواعظ، ح3710.
2 . گزیدة زهرالربیع، ص65؛ طنزها و لطایف اخالقی در ادب فارسی، ص54.

3 . کنارش.
4 . دیوان ناصرخسرو، شماره 199.
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صبر
قیٍر َس���ِخّىٍ ؛  بخی���ل توانگر، از تهی 

َ
،  أفَقُر ِمن ف ِنّىٌ

َ
ام���ام علی؟ع؟: »َش���حیٌح غ

دسِت سخاوتمند، نیازمندتر است«.1        
ش���خصی از بخیلی پرس���ید: چه وقت در صبر و بردباری س���رآمد هستم؟ بخیل 

کسی نان تو را بشکند و تو سرش را نشکنی.2 که  گفت: وقتی 
که خردمن���د پارسا ز ح���رام3        کند پرهیز             از بخیلی چنان 

1 . المواعظ العددیه،  ص57؛  نثراآللی،  ح131.
2 . لطائف و الطوائف، ص345.

3 . فرخی سیستانی، قصیده شماره،40.
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آیهمحبوب
ُبْخل ؛ آفت توانگری، بخل است«.1

ْ
ِغَنى  ال

ْ
 ال

ُ
ة

َ
امام علی؟ع؟: »آف

کدام آیه را دوست تر می داری؟ گفت: آیه شریفه »َوال   از بخیل پرسیدند: از قرآن 
ْمواَلُکم «2 یعنی: اموالتان را به بی خردان ندهید.3

َ
َفهاَء أ ُتْؤُتوا الّسُ

کز4 چنان5 لقمه داشت لقمان عار لقمه مستان ز دست لقمه شم�����ار               
کاس����������ه ی پر پی����������از دوغین���������ه               به6 ز ص�������د ُمنِع��������م دروغین����������ه7          

1 . غررالحکم و دررالکلم، ح3969؛ عیون الحکم و المواعظ،  ح3710.
2 . نساء )4(، 5.

3 . مکالمه قرآنی، ج1، ص36.
4  . که از.
5  . چنین.

6  . بهتر.
7 . اوحدی، جام جم، در مذمت بخیل و بخیالن.
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انتظار
؛ صدقه بده تا از َپستی  ّحِ

ُ
ِة َتْنُج  ِمْن َدَناَءِة الّش

َ
َدق ْیَك  ِبالّصَ

َ
امام علی؟ع؟: »َعل

تنگ نظری، رهایی یابی«.1
که  گفت: منتظرم آن قدر ارزان شود  گفتند: چرا خربزه نمی خری؟  به ش���خصی 
گر خربزه ای بردارد و بگریزد، خربزه فروش به دنبال او خربزه دیگری پرتاب  کسی ا

کند.2
که زه�����ر آلود که خون دل پالود3         ن�ده�د لقم��������ه ج��ز  خوان اینان 

کاس����ه          چون نگیرد خوردنده را تا س��ه؟ 4   زه������ر بر روی و زه����ر در 

1 . غررالحکم و دررالکلم، ح6147؛ عیون الحکم و المواعظ، ح5683.
2 . نثر الدر، ج،6، ص473.

3 . آمیخته.
4 . اوحدی، جام جم، در مذمت بخیل و بخیالن.
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آرایشگاه
َة ِلَبِخیل ؛ بخیل را مردانگی نیست«.1  ُمُرّوَ

َ
امام علی؟ع؟: »ل

 بخیلی به حمام می آمد، آخِر همة مردم س���ر می تراشید. سبب پرسیدند، گفت: 
کرده ام سالی یک سر تراشی تفاوت می کند و آن نفع من است.2 من حساب 

بخل نخلیس���ت دخل3 آن همه خار           خار آن ج������������ان خس���ت��گ�����������ان آزار
گر ب��������ه خرم���ای او ب���ری دن���������دان         هست دن�����دان شکن ت����ر از ِسن��دان4و5     

1 . غررالحکم و دررالکلم، ح10438؛ عیون الحکم و المواعظ، ح 9679.
2 . ریاض الحکایات، ص130.

3 . میوه.
4 . آهنی ضخیم که فلزات را بر آن می گذارند و با ُپتک می ُکوَبند.

5 . جامی، هفت اورنگ، سلسله الذهب، دفتر سوم.
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ولیمه
َمة؛  بخل، سرزنش به بار می آورد«.1

َ
َمل

ْ
ُح  َیْجِلُب  ال

ُ
امام علی؟ع؟: »الّش

یک���ی از طفیلیان2 ب���رای نوزادش ولیمه م���ی داد. طفیلیان دیگر باخبر ش���دند و 
گانه ای فرستاد و پلکان را برداشت و در آنجا محبوس  آمدند. همه را به غرفه جدا
گاه طفیلیان را ف���رود آورد و از خانه  ماندن���د ت���ا مهمانان غذا خورن���د و رفتن���د، آن 

کرد.3 بیرون 
بخل نخلیست نوش او همه نیش         جگر خست����������گان ز نیش����ش ریش4

گر بی�����االیدت به شه������د انگش�������ت         سازدت خ������م ز ب�����ار منت پش������ت5       

1 . تحف العقول، ح97؛ بحاراالنوار، ج77، ص211،  ح1.
2 . کسانی که بدون دعوت به مهمانی بیایند.

3 . نثرالدر، ج4، ص39.
4  . زخم.

5 . جامی، هفت اورنگ، سلسله الذهب، دفترسوم.

www.takbook.com



54

کفن 
ُموم ؛ بخیل، نکوهیده1 است«.2

ْ
  َمذ

ُ
َبِخیل

ْ
امام علی؟ع؟: »ال

گ���ر من بر دِر س���رای ت���و بمیرم با م���رده من چه  گف���ت: ا  درویش���ی خواج���ه ای را 
که زن���ده ام، مرا  ک می س���پارم. گفت ام���روز  گف���ت : ت���و را کفن و ب���ه خا می کن���ی؟ 

کم سپار.3 پیراهنی بده و چون ُمردم، بی کفن به خا
به ِحیل بر در بخیل مرو               به عزیزی او ذلیل مش�و 4      

1 . ناپسندیده، سرزنش شده.
2 . غررالحکم و دررالکلم، ح97؛ عیون الحکم و المواعظ، ح56.

3 . لطایف و پندهای تاریخی، ص94.
4 . جامی، هفت اورنگ، سلسله الذهب، دفتر سوم.
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خرید 
ة؛ از بخل بپرهیزد؛  زیرا بخل،  ْؤٌم َوَمَسّبَ

ُ
ُه ل

َ
ِإّن

َ
  ف

َ
ُبْخل

ْ
ُروا ال

َ
امام علی؟ع؟: »اْحذ

پستی و مایه دشنام است«.1
گر  گفت ا که پول بده برای مسجد بوریا بخریم  همسایگان بخیلی نزد او آمدند 
شما مرا تا بحال در مسجد دیده باشید یا ببینید حاضرم فرش های جهرمی2 برای 

مسجد بخرم.3
گ����ر روز مرگ، عزرائی�������ل ک������ه ا تا به حدی لئیم4 بود و بخی���ل       

گرفتی ز وی به فدیه جان       جان روان دادی و ندادی نان5             نان 

1 . غررالحکم و دررالکلم، ح2583؛ عیون الحکم و المواعظ، ح2346.
2 . از شهرستان های استان فارس.

3 . نثر الدر، ج6، ص546.
4 . َپست، فرومایه.

5 . جامی، هفت اورنگ، سلسله الذهب، دفتر سوم.
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سوزن
 ] ِته؛ بخیل، در می���ان عزیزانش]نیز ِعّزَ

َ
  َبْی���َن أ

ٌ
ِلیل

َ
  ذ

ُ
َبِخیل

ْ
ام���ام عل���ی؟ع؟: » ال

خوار است«.1

1 . غررالحکم و دررالکلم، ح1441.
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گفتن���د اربابت به تو لباس نمی دهد که بپوش���ی؟ غام گفت: به خدا  ب���ه غامی 
گر تمام خانه اش پر از سوزن باشد و حضرت یعقوب؟ع؟ تمام پیامبران  سوگند که ا
که از  و مائکه را به ش���هادت بیاورد که یک س���وزن از او بگیرد تا پیراهن یوسف را 

پشت سر پاره شده است، بدوزد، نخواهد داد؛ چگونه لباس به من بدهد؟1
بعد از آن سوی جامع��ه اش2 نگ����ریست                گفت در جامه چاکت این همه چیست    
ک های جامه ب�����دوز     گرچ��������ه بر خ�����وردنی نی�����ی3 فی������روز          ب����اری این چ�����ا
که ت��وان خرق�����ه ای به هم پی����وست  گف������ت ب���ر س��������وزنی ن����دارم دس������ت         
گ������ر ب�����ود پ�������������ر ز س������������وزن پ�����والد    خواج������ه ام4 را ز بص��������ره تا بغ����������داد          
کنع������������ان بیاید اسرائی������������ل5         هم������������ره جبرئی�����������ل و میکائی�����������ل              پس ز 

1 . گزیدة زهرالربیع، ص90.
2  . لباس غالم یک بخیل.

3 . نیستی.
4  . ارباب من.

5  . حضرت یعقوب )ع(.
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ِگرو1        چن���������������د روز اوفتن������������د در تگ و دو                  کنن�����������د  کعب����������������ه را  خان����������ه 
کنن������������د از وی     تا به آن جس����ت و ج���وی پ��ی در پ��ی          س����وزن�������ی ع���اری����ت 
ک3          ک          آنچ�����ه بر یوس������ف از قفا ش�ده چا تا زن��������������د بخی������ه َدرزی2 چ����اال
نده������������د س�����وزن آن فروم���������������ایه          نکن�����������د ش����ادش���������ان ازان وای��������ه4و5                  

1  . رهن.
2  . خیاط.

3  . اشاره به آیه 25 سوره یوسف)ع(.
4 . وایه: ضروری، حاجت.

5 . جامی هفت اورنگ، سلسله الذهب، دفتر سوم.
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ذخیره
  َعاٌر؛ بخل، ننگ است«.1

ُ
ُبْخل

ْ
امام علی؟ع؟: »ال

1  . نهج البالغه،  حکمت 3؛ تحف العقول،  ص202؛  مشکاة االنوار، ح1364؛ روضه الواعظین، ص421.
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گردش  ش���خصی هرگاه پولی به دس���تش می آم���د، می گفت: ای پول! چ���ه قدر 
کنون به صن���دوق افکنم و زندان���ی ات به طول  که به دس���تم رس���دی. ا ک���رده ای 
گفتند:  چرا  انجامد. آن گاه پول را در صندوق می افکند و قفل بر آن می زد. به وی 
گفت: ادامه روزگار بیش���تر  انف���اق نمی کنی، حال آنکه ثروت تو خیلی زیاد اس���ت؟ 

است.1
داش�����ت می������راث بن���������ده ای ز پ���������در2               بست�������ه در خدمت��������ش چو م���ور کم�����ر
تن���������ی از الغ����������ری به م�����������و نزدی��ک                چ�����ون می����ان بت�����ان3 هم�����ه باری����ک
ب����ودی از ب����س گرسن������گی خ����������ورده               چ�����ون خی�����الی4 ن�����ه زن����ده نی م����رده
ک ک                در ِح����رم����ان5 دیگ���������رش ه�����ر چ����ا جام������ه ای در ب�����رش س���راس���ر چ�����ا

1 . گزیدة زهرالربیع، ص89.
2  . پسر یحیی بر مکی از پدرش غالمی را به ارث برد.

3  . زیبا رویان.
4  . شبحه، سایه.

5  . محرومیت.
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بوالفض������ولی چ��������و ح�������ال او را دی������د                خب����ر از خ�����وان خواج�����ه اش پرسی������د
گفت ک���و1 را شکست����ه خوان����ی هس�ت                در ف�����راخی بس���ی ک����م از ک�ف دس����ت
گرد خوان صحن2 و کاسه اش بی آش                هر یک�����ی همچ������و دان�����ه خشخ����اش
ک�����������ز س����������ر سوزن����������ش خراشی�������ده                صح������ن م�����ا کاس��������ه زان تراشی������ده
گ�����ر نه����د پش�����ه ای در آن خرط��������وم مگ������س از آش او ش�������ود مح������������روم                
نیم شب خوان کش��د به خانه و بس                که نه پشه ست آن زمان نه مگ����س3    

1  . که او را.
2  . بشقاب.

3 . جامی، هفت اورنگ، سلسله الذهب، دفترسوم، ص288.
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استدالل
ِعْرَض؛  بخل،  آبرو را بر باد می دهد«.2 

ْ
ُق 1 ال   ُیَمّزِ

ُ
ُبْخل

ْ
امام رضا؟ع؟: »ال

گفتند: چرا به فقرا نان نمی دهی؟ بخیل در جواب این آیه را خواند:  ب���ه بخیلی 
گر خدا می خواس���ت  ْطَعَمه «3 یعنی اینها بندگان خدایند ا

َ
ُنْطِعُم  َمْن  َلْو َیش���اُء اهلُل أ

َ
»أ

خودش سیرشان می کرد فضولی به من نرسیده است.4
جمع مکن درهم5 و دینار6 را                ُسخره مشو ِشحنه7 ِادبار8 را9       

1  . پاره کردن.
2 . العدد القویه، ح35؛ نزهه الناظر، ح448؛ أعالم الدین، ص308؛  بحاراالنوار،  ج78، ص355، ح9.

3 . یس )36(، 47. ترجمه: آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را اطعام می کرد؟
4 . کشکول طبسی، ج1، ص172.

5 . مسکوک نقره.
6 . مسکوک طال.

7 . نگهبان شهر، پاسبان.
8 . بدبختی.

9 . جامی، هفت اورنگ، تحفه االبرار، مقاله ششم، ص407.
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انجیر
ْیَس  ِلَبِخیٍل  َحِبیٌب ؛ بخیل، هیچ دوستی ندارد«.1

َ
امام علی؟ع؟: »ل

1 . غررالحکم و دررالکلم، ح7473؛ عیون الحکم و المواعظ، ح 6956.
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که خواجه با ولع و   ظریف���ی به در خانه خواجه ای بخیل آمد و از س���وراخ در دید 
کوبید. خواجه انجیر را در  رغبت مش���غول خوردن انجیر اس���ت. ظریف حلقه در را 
کرد و ظریف به  کرد و ظریف آن را دید.  پس برخاس���ت و در باز  زیر دس���تار1 پنهان 
گفت: مردی  کسی؟ و چه هنری داری؟  گفت: چه  خانه او آمد و نشست. خواجه 
حاف���ظ و قاری هس���تم . قرآن را به ده قرائت می خوان���م و آوازی نیز دارم. خواجه 
ْیُتوِن  َوُطوِر ِسیِنیَن َوهَذا اْلَبَلِد  گفت: برای من آیتی چند بخوان: ظریف خواند» َوالّزَ

گفت : زیر دستار.4 کجا رفت؟ ظریف  ین «3  گفت: »َوالّتِ ِمین «2 خواجه 
َ ْ
ال

حق چ������و تو را داد ز دین����ار بیس���ت                بخ���ل به یک نیم�����ه دینار چیس�ت
کن�����اره مایست کنارت دویس����ت                پن���ج چ�����و خواهد ز  ریخت ز درهم به 
گردن������ت از م�������ار ش����ود ط�����وق دار که ش�����ود م�����اره مار                 م��اره مک����ن زر 

1 . عمامه.
2 . تین )95(، 3-1. 

3 . انجیر.
4 . محاضرات ااُلدباء ج2، ص 637؛ لطائف الطوائف، ص308.
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گل��و مارپی����چ کس ازان ماره هیچ                نده���ی ازان بی����ن به  گلوی  چون به 
که ح������ق فقی�������ر                زیر زمی�������ن می کن�������ی اش جایگی����ر ه�������ر ِدَرم سی�����م 

کنن�������دش ِز ن�������ار1 خ چو دین�����ار  بهر ج�������زای تو ب�������ه روز شم�������������ار                س�ر
خ داشت���ی از وی نه������ان که ه����ان                بهر چ���ه ر خ داغ نهن������دت  گ��اه به ر
ک����ردی ته����ی ک��ه ز ب����س بی ره����ی2                پهل����و ازو به������ر چ��ه  گاه به په����لو 
کردی سوی بیچ��اره پشت ک���ه ز روی درش��ت3               بهر چه  گ��اه به پشت��ت 
ک���ه بس������وزند ش���وی الل����ه زار داغ دو روی������ه4 به تن�������ت الل���ه وار5                بس 
کن��������د ه����ر َدَرم6               همچ����و تو ننهن�������د به باالی ه������م ج����ای دگ��������ر داغ 

1  . آتش.
2 . گمراه.

3 . پررویی.
4 . پشت و روی انسان.

5  . وار: شبیه، نظیر.
6 . هر لحظه.
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گ���ر بود اف���زون به ف����رض                طول دهندت به همان قدر و عرض قدر درم 
کن ز ال����م های خوی��ش کن جمع درم ه����ای خوی�ش                سینه تهی  تفرقه 
ک��ش����ی1 که ف�������ردا  ک�شی                بهت�������ر ازان داغ  ک�ه اینج�����ا  داغ جدایی�������ش 
ک���ز پ�����ی فرزن������د و زن                داغ نه��ی این هم���ه بر خویشت������ن حی�����ف بود 

گ����������ذار 2             ک�������ار خ�����دا را به خ�������دا وا کردگ����ار                 ض��ام���ن رزق هم���ه ش������د 

1 . توبه )9(، 35و36.
2 . جامی، هفت اورنگ، تحفه االبرار، ص407.
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گریه
ْحَوَج َما 

َ
���َك ِفى َماِلِه أ

ُ
ل

ُ
ُه َیْخذ

َ
ِإّن

َ
َبِخیِل  ف

ْ
 ال

َ
���اَك  َوُمَصاَحَبة امام س���جاد؟ع؟: »ِإّیَ

که بیشترین نیاز را به  کن؛ زیرا زمانی  ْیه ؛ از همنشینی با بخیل،  دوری 
َ
وُن ِإل

ُ
َتك

کمک مالی به تو دریغ می ورزد«.1 او داری، از 
از دس���ت بخیلی نانی به زمین افتاد. س���گی آن را برداشت و دوید بخیل هر چه 
کنان برگشت. مردم از وی پرسیدند چرا  گریه  کرد تا بلکه به او برس���د. نرس���ید.لذا 

ی  َوُحْزِنی  ِإَلی  اهلل«2 ْشُکوا َبّثِ
َ
ما أ گفت: » ِاّنَ گریه می کنی؟ بخیل در جواب 

یعنی هرگز قصه این غصه را جز با خدای متعال نباید گفت که سگ را آفریده است.3
ک خور و نان بخیان مخور4             کباب              خا وز دل خود ساز چو آت���ش 

1 . الکافی،  ج2، ص377، ح7؛ االختصاص، ص239؛ تحف العقول، ص279؛ بحاراالنوار، ج74، ص208،  ح44.
2 . یوسف )12(، 86. ترجمه: من غم و اندهم را تنها به خدا می گویم.

3 . کشکول طبسی، ج1، ص168.
4 . نظامی، مخزن االسرار.
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بخشش 
ّمَ 

ُ
���ّحِ َش���ْى ٌء ث

ُ
َم  َمْحَق الّش

َ
ْس���ل ِ

ْ
 اهَّلِل؟ص؟  َما َمَحَق  ال

ُ
 َرُس���ول

َ
ال

َ
امام باقر؟ع؟: »ق

َرك؛ پیامبر خدا؟ص؟ 
َ

ُشَعِب الّش
َ

ك  
ً
ْمِل َوُشَعبا

َ
َدِبیِب الّن

َ
ك  

ً
ّحِ َدِبیبا

ُ
ا الّش

َ
 ِإّنَ ِلَهذ

َ
ال

َ
ق

فرم���ود: »هیچ چیز مانند بخل،  اس���الم را از بین نمی برد«. س���پس افزود: »این 
بخل را حرکتی همچون حرکت مورچه و رش���ته هایی همانند رش���ته های دام 

صیادی است«.1 

1 . الکافی، ج4، ص45، ح5؛ من ال یحضره الفقیه،  ج2، ح1716؛ مکارم االخالق، ج1، ح921؛ بحاراالنوار، ج73، 
ص307، ح34.
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گفت: از مال خود   ش���اعری در مدح پادشاهی خسیس، ش���عری خواند. پادشاه 
چی���زی را ب���ه ت���و نمی دهم ام���ا می توانی مرتک���ب جنایتی بش���وی تا من نی���ز تو را 

مجازات نکنم.1
ک����������ه آب دارد در دوغ از بخل کسی که می کند وع��ده دروغ                بگری��������������ز ازو 
آن صبح که خلق کاذبش می خوانند              هرگز نرس�������د ازو به ایم�����ان ف��روغ2 و 3    

1 . َزهر الربیع، ص43.
2 . خاقانی، رباعیات، شماره 196.

3  . روشنایی، نور.
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جواب
ْزق ؛  ّنِ ِبالّرِ

َ
 َوُس���وُء الّظ

ُ
ُبْخل

ْ
 َتْجَتِمَعاِن  ِفى  ُمْؤِمٍن  ال

َ
َتاِن  ل

َّ
کرم؟ص؟: »َخل پیامب���ر ا

دو خصوصیت، درمؤمن جمع نمی شود: بخل و بدگمانی به روزی«.1

1 . أعالم الدین، ص294؛ نزهه الناظر،  ص84، ح86؛ بحاراالنوار، ج77،  ص172، ح8.
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ک���ه بخیلی خانه ای خرید. وقت���ی به آنجا رفت، درویش���ی آمد و چیزی  آورده ان���د 
خواست. بخیل گفت: خدا برساند. دوریشی و درویشانی دیگر آمدند و مرد بخیل به 
همه آنها همین را می گفت. بخیل به دخترش گفت: گدایان زیادی به در این خانه 
می آیند. دختر گفت: پدر شما که با یک کلمه همه را بر می گردانی، کم و زیادش چه 

فرقی می کند.1
بودن اندر عذاب2 چون جرجیس3                یا ش����دن در جحیم چ���ون ابلیس

کردن و طم������ع4                و ایست���ادن به  ن���زد م�رد خسی���س5    بهترست از سوال 

1 . گزیدة زهر الربیع، ص90.
2  . شکنجه.

3  . پیامبری که شکنجه های سختی را تحمل کرد.
4  . به دلیل ضرورت شعری )میم( طمع ساکن خوانده می شود.

5 . دیوان انوری، مقطعات، در ذل السوال، بیت 9925.
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اسب
ا؛ 

َ
 ِلَما ذ

ُ
ُبْخل

ْ
ال

َ
 ف

ً
 َحّق���ا

َّ
���ُف  ِمَن  اهَّلِل  َع���ّزَ َو َجل

َ
َخل

ْ
اَن  ال

َ
ك ام���ام ص���ادق؟ع؟: »ِإْن  

گر عوض دادن خداوند )عز و جل( راس���ت اس���ت، پس دیگر بخل  ورزیدن،  ا
چرا؟!«.1

1 . م���ن الیحض���ره الفقی���ه، ج4، ح5836؛ التوحی���د، ص376، ح21؛ الخص���ال، ص450، ح55؛ االمال���ی )ص���دوق(، 
ص56، ح12.
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گوشش رسید. پرسید این صدا چیست؟  بخیلی از خواب بیدار شد و صدایی به 
کند،  که مال م���را تلف  گفت: م���ن چیزی را  گفتند: اس���ب تو اس���ت، جو می خورد. 

کند.1 که زراعت  نمی خواهم. اسب را فروخت، پولش را زمین خرید 
که س���رهای بخی���ان                نمی زیب��������د مگ�������ر در پای پی��������ان ک�ن  سخاوت 
گش�����اده کس  که ابروش�����ان نبین�����د  چنان بندی  است بر جانشان نهاده                
بخیان را ز بخ��ل خویش پی����وست                نه دنیا و نه دین در هم زند دست2   

 

1 . ریاض الحکایات، ص128؛ طنزها و لطایف در ادب فارسی، فاطمه عسکری، صدا و سیمای جمهوری  اسالمی ایران 
مرکز پژوهش های اسالمی،تهران،1390.

2 . عطار، اسرارنامه، بخش 19.
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گشایش 
ى  ِدْرَهِمَك  َوِدیَناِرَك ؛ 

َ
َشّحَ ِمْنَك َعل

َ
ى ُعُمِرَك أ

َ
ْن َعل

ُ
ك  ، ّرٍ

َ
َبا ذ

َ
کرم؟ص؟:»َیا أ پیامبر ا

[ باش تا بر درهم و دینارت«.1 ای ابوذر! بر عمر خود، تنگ نظرتر ]حریص تر
گفت:  ج )گش���ایش( بعد از ش���دت چیس���ت؟  از یکی از خسیس���ان پرس���یدند: فر

که روزه ام.2 اینکه برای آدم مهمان برسد و عذر بیاورد 

1 . االمالی )طوسی(، ص527، ح1162؛ مکارم االخالق، ج2، ص364، ح2661؛ أعالم الدین، ص190.
2 . گزیدة زهرالربیع، ص95.
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خ  است                و ان بخیلک از سگان مسلخ  است1 بخل شاخی از درخ���ت دوز
کج���ا بین����د بخی����ل                پشه افت�����اده است اندر پای پی������ل روی جن��ت را 

باش از بخ����ل بخی�����ان برک�����ران2                ت������ا نب��������اشی از شم��������ار ابله��������ان3      

1 . کشتارگاه.
2  . دور.

3 . عطار، پندنامه، در بیان عالمت های ابلهی.
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مردن
ِم؛ 

َ
���ل   ِبالّسَ

ُ
  َمْن  َیْبَخل

َ
َبِخی���ل

ْ
 ِإَن  ال

َ
ال

َ
 ق

َّ
ام���ام ص���ادق؟ع؟: »ِإّنَ اهَّلَل َع���ّزَ  َوَج���ل

کردن،  بخل ورزد«.1 که از سالم  کسی است  خداوند فرموده: »بخیل، 

1 . الکافی، ج2، ص645، ح6؛ معانی االخبار، ص246، ح8؛ تحف العقول، ص248؛ بحاراالنوار،  ج73، ص305، ح27.
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ش���اعری در س���تایش بخیلی قصی���ده ای گفت و برایش خوان���د، اما بخیل هیچ 
کرد، س���پس ش���عری در مورد  صل���ه ای )هدیه( ب���ه او نداد. ش���اعر یک هفته صبر 
»تقاضا« خواند. بخیل توجه نکرد. بعد از چند روز،  هجو بخیل را گفت. باز بخیل 
ب���ه روی خودش نی���اورد. این بار آمد دِر خانه بخیل نشس���ت.  بخیل بیرون آمد، 
گفتی، هیچ چیز به تو  دید به آس���ودگی نشسته اس���ت، گفت: ای بی حیا! ستایش 
ن���دادم. تقاضا خواندی، توجه نکردم. هجو کردی، به روی خودم نیاوردم. دیگر 
گفت: به امید آن که بمی���ری و برایت مرثیه  ب���ه چه امیدی در اینجا نشس���ته ای؟ 

بگویم.1
کم نشین در عمر بر خوان بخی�ل ای پسر هرگ���ز مخ����ور نان بخی��ل                  

نان ممسک جمله رنجست و عنا2                می شود ن������ان سخی جمله ضی����ا3و4     

1 . لطائف الطوائف، ص225.
2 . رنج.
3 . نور.

4 . عطار، پندنامه.
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 رطب 
ُبْخِل؛ بهانه تراش���ِی فراوان،  نش���انه بخل 

ْ
 ال

ُ
ِل  آَیة

َ
ِعل

ْ
ْث���َرُة ال

َ
ام���ام علی؟ع؟: »ك

است«.1 

1 . تحف العقول، ص81؛ غررالحکم و دررالکلم، ج4، ح7090؛ بحاراالنوار، ج77، ص209.

www.takbook.com



79

که رطب می خورد. از قضا یک دانه رطب از دس���ت او بر   م���ردی، بخیلی را دید 
کرد تا آن را بقاپد.  که آن را بردارد، مرد پیش دس���تی  کرد  زمین افتاد، دس���ت دراز 
بخیل به س���رعت رطب را برداشت وگفت: نمی گذارم رطب را شیطان بخورد. مرد 
گر جبرئیل و میکائیل هم از آسمان  گفت: به خدا برای ش���یطان که س���هل است، ا

نازل شود، نمی گذاری بخورد.1
گی���رش ای خلی��ل گویم ی�اد  سه عامت ظاه�����ر آمد در بخی���ل                با تو 
ع3 هم ل�����رزان ُب�ود اوال از س���ائ�����ان2 ترس��������ان ُب������ود                وز ب���ای ج�����و
گوید مرحب�����ا چون رسد در ره به خویش و آشنا                بگذرد چ�����ون باد و 

کس ز خوانش مای��ده4و5     کم رسد با  کس����ی را فای�����ده                 نب����ود از مال���ش 

1 . گزیدة زهر الربیع، ص144.
2 . گدایان.

3  . گرسنگی.
4 . خوردنی.

5 . عطار، پندنامه.
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مالدار
ک���ردن به بخیل،  َب؛ نگاه 

ْ
َقل

ْ
َبِخیِل  ُیْقِس���ى ال

ْ
���ى  ال

َ
َظُر ِإل

َ
ام���ام عل���ی؟ع؟: »الّن

انسان را سنگدل می کند«.1

1 . تحف العقول، ص214؛ الدرالنظیم، ص374؛ بحاراالنوار، ج75، ص53.
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َکَرم،  ک���ه حاتم طائ���ی در  ک���ه ب���ه بخل چنان مع���روف بود  مال���داری را ش���نیدم 
ظاه���ر حالش بنعمت دنیا آراس���ته و خب���ث نفس جبل���ی در وی همچنان متمکن 
گربه بوهریره را بلقمه ای ننواختی و  که نانی بجانی از دس���ت ن���دادی و  تا بجایی 
س���گ اصحاب الکهف را اس���تخوانی نینداختی فی الجمله خانه او را کس ندیدی 

درگشاده و سفره او را سرگشاده.
درویش بج���ز بوی طع���امش نشنی���دی

غ از پس نان خوردن او ریزه نچیدی مر
که به دی���اری مغرب اندر راه مص���ر برگرفته بود و خیال فرعونی در س���ر  ش���نیدم 

کشتی برآمد. ْدَرَکُه  اْلَغَرُق «1بادی مخالف 
َ
ی  ِإذا أ »َحّتَ

کشتی کن�د هرکه نس���ازد             ُشرطه2 همه وقتی نبود الیق  با طبع ملولت چه 
گرفت »َفِإذا َرِکُبوا ِفی اْلُفْلِك َدَعُوا اهلَل  دست دعا برآورد و فریاد بی فایده خواندن 

1 . یونس )10(،90.
2 . باد موافق.
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ین «1 ُمْخِلصیَن َلُه الّدِ
ع چه سود بنده محتاج را                وقت دعا بر خدای وقت کرم در بغل دست تضر
از زر و سی�����������م راحت���������ی برس�����������ان                خویشت�������ن ه�������م تمت��������عی برگی������ر
کز تو خواه����د مان��د                خشت�ی ازسی�����م و خشت�����ی از زرگی����ر وانگه این خان�ه 
ک او( به بقیت مال او  آورده ان���د که در مصر اقارب2 درویش داش���ت )بعد از ه���ا
توانگر ش���دند و جام های کهن به م���رگ او بدریدند و خز و دمیاطی3 بریدند هم در 

آن هفته یکی را دیدم از ایشان بر باد پایی4  روان غامی در پی روان.
گردیدی                  به میان قبی��������له و پیون����د گر مرده باز  که  وه 
رد میراث سخت تر ب���ودی                   وارثان را ز مرگ خویشاون��د

1 . عنکبوت )29(، 65.
2 . نزدیکان، اقوام.

3 . نوعی پارچه گرانبها و لطیف.
4 . کنایه از تیز و تند است و غالبا صفت اسب واقع می شود.
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گفتم گرفتم و  که میان ما بود آستینش  به سابقه معرفتی 
ِگرد کرد و نخورد3 بخور ای نی����ک سی����رت ِس���ره م����رد1               کان2 نگون بخت 

1 . جوان مرد.
2 . که آن.

3 . گلستان سعدی، باب سوم، حکایت 22.
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درمانصفتبخل
1. ایمان با بخل قابل جمع نیست

َبدا؛  تنگ نظری و 
َ
ِب َعْبٍد أ

ْ
ل

َ
یَماُن  ِفى ق ِ

ْ
ُح  َوال

ُ
 َیْجَتِمُع  الّش

َ
کرم؟ص؟: »ل پیامبر ا

ایمان، هرگز در دل بنده با هم جمع نمی شود«؛1

2. یقین به عوض الهی
که به  کس���ی  َفَقِة؛ 

َ
ِف  َس���َخْت َنْفُس���ُه ِبالّن

َ
َخل

ْ
ْیَقَن  ِبال

َ
ک���رم؟ص؟: »َمْن  أ پیامب���ر ا

عوض ]الهی[ یقین دارد، سخاوتمندانه، انفاق می کند«؛2

1 . الخصال، ح118؛ روضه الواعظین،  ج2، ص 383؛  بحاراالنوار، ج73، ص302، ح10.
2 . الکافی، ج4، ص43، ح3؛ من الیحضره الفقیه، ج2، ص62، ح1712؛ مکارم االخالق، ج1، ح898.
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3. صدقه دادن
؛ صدقه بده تا از پستی  ّحِ

ُ
ِة َتْنُج  ِمْن َدَناَءِة الّش

َ
َدق ْیَك  ِبالّصَ

َ
امام علی؟ع؟: »َعل

تنگ نظری،  رهایی یابی«؛1

4. میهمان نوازی
َقْد 

َ
اِئَب���ِة ف

َ
ْعَط���ى  ِفى الّن

َ
ْیَف  َوأ

َ
���َرى  الّض

َ
اَة َوق

َ
ك ى ال���ّزَ

َ
ّد

َ
ک���رم؟ص؟: »َم���ْن أ پیامب���ر ا

کس وجود داش���ته باش���د،  از  که در هر  ���ح ؛  س���ه خصلت اس���ت 
ُ

ُوِقَى ِمَن الّش
که زکات مال خود را با رضایِت خاطر بپردازد،  کسی  تنگ نظری، مبراست: 

کند و در سختی ها بخشش نماید«؛2  میهمان نوازی 

5. بزرگواری نفس
ِریم ؛  از بخل 

َ
ك وُن ِف���ى 

ُ
 َتك

َ
 ل

ٌ
ُه  َعاَه���ة

َ
ِإّن

َ
 ، ف

َ
ُبْخ���ل

ْ
���اَك  َوال ک���رم؟ص؟: »ِإّیَ پیامب���ر ا

1 . غررالحکم و دررالکلم، ح6171؛ عیون الحکم و المواعظ، ح5683.
2 . مستدرک الوسائل، ح7570.
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که در انس���ان بزرگ���وار، یافت  [ آفت���ی اس���ت  بپرهی���زد، زی���را بخل،]بیم���اری و
نمی شود«؛1

6. یاری خواستن از خدا
ُبْخل ؛ بارخدایا! از بخل، به تو 

ْ
 ِبَك  ِمَن  ال

ُ
ُع���وذ

َ
ُهَم  ِإّنِى  أ

َّ
کرم؟ص؟: »الل پیامب���ر ا

پناه می برم«؛2

7. امید داشتن به رزق و روزی
ة؛  فرزند، س���بب بخل، مایه 

َ
 َمْجَهل

ٌ
 َمْجبَن���ة

ٌ
ة

َ
���ُد َمْبَخل

َ
َول

ْ
کرم؟ص؟: »ال پیامب���ر ا

ترس و مایه نادانی است«؛3
یک�������ی طف���������ل دن������دان ب�����رآورد ب��������ود         پدر س������ر به فک������َرت ف������رو ب������رده ب������ود
1 . دالئل االمامه، ص71، ح9؛ دانش���نامه قرآن و حدیث، محمدی ری ش���هری، ترجمه، حمیدرضا ش���یخی، حمیدرضا 

آژیر، جلد یازدهم، دارالحدیث.
2 . مجموعه ورام، ج1، ص 172.

3 . مجموعه ورام، ج1، ص174؛ کشف الغمه، ج2، ص60.
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ک�������ه م������ن ن�����ان و ب�رگ از کج���ا آرم���ش         مرّوت نباش��������������د ک��������ه بگ��������ذارم�������ش
چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت         نگ���ر ت�����ا زن او را چ������ه مردان������ه گف�������ت
مخ������ور گ������ول ابلی������س تا ج�����ان ده����د         هر آن ک����س که دن�����دان ده����د نان دهد
ت����وان��������اس���ت آخ�����������ر خ�������داون���������د روز            ک�����ه روزی رس�����اند تو چن������دان مس������وز1      

8. تامل و تفکر در احوال  بخیالن، نفرت طبع از ایشان و ذلت بخیالن؛

9. )تلقین به نفس( نفس خود را به نیکو نامی و مش���هور ش���دن به سخا 
بفریبد پس به قصد ریا ببخشد؛

10. شناختن آفات بخل و فوائد سخی بودن.

1 . بوستان سعدی، باب قناعت، حکایت ششم.
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