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[عمار الفهداوی]

سخنان امیرالمؤمنین؟ع؟ به انتخاب ثعالبی

ای���ن نوشت���ار به نقل سخن���ان امیر المؤمنی���ن؟ع؟ به روایت اب���و منصور ثعالب���ی (م 429ق)
اختص���اص دارد  .ثعالب���ی این سخنان را به عن���وان َم َثل نقل کرده اس���ت .این احادیث از
رسائ���ل ثعالبی که در حاشیۀ کت���اب الفوائد والقالئد ،چاپ شده ،انتخ���اب گردیده است.
اهمی���ت ای���ن احادیث _ که به عنوان َم َثل انتخاب شدهاند _ در این است که سابقۀ جمع
آوری سخن���ان امی���ر المؤمنی���ن؟ع؟ را در بین دانشمندان اسالمی به ج���ز سید رضی و نهج
البالغهاش نشان میدهد.
حرف األلف
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ُ
االنسان ُي َ
عرف باألقران.
.۱
 .۲أخوك من آساك في الشدة
 .۳اظهار الغنى من الشكر
 .۴أدب المرء خير من ذهبه
َ
 .۵أداء الدين من الدين
ّ .۶أدب عيالك تنفعهم
 .۷أحسن إلى المسيء تسده
ُ
العيوب
جواسيس
 .۸أخوان هذا الزمان
ِ
 .۹استراحة النفس في اليأس
 .۱۰اخفاء الشدائد من المروءة
حرف الباء
ّ .۱بر الوالدين سلف
ّ .۲بشر نفسك بالظفر بعد الصبر
 .۳بركة المال في أداء الزكاة
 .۴بع الدنيا باآلخرة تربح
 .۵بالء االنسان من اللسان

 .۶بكاء المرء من خشية اهلل قرة عين
 .۷باكر تسعد
 .۸بطن المرء عدوه
 .۹بكرة السبت والخميس بركة
 .۱۰بركة العمر حسن العمل
 .۱۱برك ال تبطله بالمنة
 .۱۲بشاشة الوجه عطية ثانية
حرف ا لتاء
 .۱توكل على اهلل تكف
 .۲تأخير االساءة من اإلقبال
 .۳تدارك في آخر العمر ما فاتك في ّأوله
 .۴تكاسل المرء في الصالة من ضعف اإليمان

 .۵تفاءل بالخير تنله
 .۶تأكيد ّ
المودة في الحرمة
 .۷تغافل عن المكروه توقر
 .۸تزاحم األيدي على الطعام بركة
 .۹تظرف بترك الذنوب
 .۱۰تواضع المرء يكرمه

حرف الثاء
 .۱ثالث مهلكات :بخل وهوى وعجب
 .۲ثلث اإليمان حياء وثلثه عقل وثلثه جود
لاّ
 .۳ثلمة الحرص ال يسدها إ التراب
 .۴ثلمة الدين موت العلماء
 .۵ثوب السالمة ال يبلى
 .۶ثن احسانك باالعتذار
 .۷ثبات الملك بالعدل
 .۸ثواب اآلخرة خير من نعيم الدنيا
 .۹ثبات النفس بالغذاء
 .۱۰وثبات الروح بالغناء
 .۱۱ثناء الرجل على معطيه مستزيده

 .۱جد بما تجد
 .۲جهد المقل كثير
 .۳جمال المرء في الحلم
 .۴جليس السوء شيطان
 .۵جولة الباطل ساعة
 .۶جولة الحق إلى الساعة
 .۷جودة الكالم في االختصار
 .۸جليس الخير غنيمة
ً
 .۹جالس الفقراء تزدد شكرا
 .۱۰جل من ال يموت
حرف الحاء
 .۱حلم المرء عونه

حرف الخاء
 .۱خف اهلل تأمن غيره
 .۲خالف نفسك تسترح
ّ
 .۳خير األصحاب من يدلك على الخير
 .۴خابت صفقة من باع الدين بالدنيا
 .۵خليل المرء دليل عقله
 .۶خوف اهلل يجلي القلب
 .۷خلو القلب خير من ملء الكيس
 .۸خلوص الود من حسن العهد
 .۹خير النساء ودودة ولودة
ّ
 .۱۰خير المال ما أنفق في سبيل اهلل عز وجل
حرف الدال
 .۱دواء القلب الرضى بالقضاء
 .۲داء النفس على الحرص
 .۳دليل عقل المرء قوله
 .۴دليل أصله فعله
 .۵دوام السرور برؤية االخوان
 .۶دولة االرذال آفة الرجال
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حرف الجیم

 .۲حلي الرجال األدب
 .۳حياء المرء ستره
 .۴حرقة األوالد محرقة األكباد
 .۵حسن الخلق غنيمة
 .۶حدة المرء تهلكة
 .۷حرم الوفاء على من ال أصل له
 .۸حرمة المرء كنزه

 .۷دينار الشحيح جمر
 .۸دين الرجل حديثه
 .۹دولة الملوك في العدل
 .۱۰دار من جفاك يخجل
 .۱۱دم على كظم الغيظ تحمد عواقبك

310

 .۹راع الحق عند غلبة النساء
 .۱۰رفيق المرء دليل عقله
حرف الزاي
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 .۱زن الرجال بموازينهم
 .۲زحمة العقل كثيرة
حرف الذال
 .۳زوال العلم أهون من موت العالم
 .۱ذم الشيء من االشتغال به ذر الطاغي في  .۴زن المرء على قدر إكرامه لك
ّ
 .۵زهد العامي مضلة
طغيانه
 .۲ذنب واحد كثير والف طاعة قليل
 .۶زوايا الدنيا مشحونة بالرزايا
 .۳ذكر األولياء ينزل الرحمة
 .۷زيارة الضعفاء من التواضع
 .۴ذل المرء في الطمع
حرف السین
 .۵ذليل الفقر عزيز عند اهلل
 .۶ذالقة اللسان رأس المال
 .۷ذكر الموت جالء القلب
 .۸ذكر الشباب حسرة
حرف الراء

 .۱سوء الظن من الحزم
 .۲سرورك بالدنيا غرور
 .۳سوء الخلق وحشة ال خالص منها
 .۴سيرة المرء تنبئ عن سريرته
 .۵سالمة اإلنسان في حفظ اللسان

 .۱رؤية الحبيب جالء العين
 .۲راع أباك يراعك ابنك
 .۳رفاهية العيش في األمن
 .۴رزقك يطلبك فاسترح
 .۵رسول الموت فاسترح
 .۶رسول الموت الوالدة
حرف الشین
 .۷رواية الحديث انتساب إلى رسول اهلل
 .۱شين العلم الصلف
؟ص؟
ّ .۲
شر الناس من تتقيه الناس
 .۸رعونات النفس متعبتها

 .۶سكوت اللسان سالمة االنسان
 .۷سادة األمة الفقهاء
 .۸سكرة االحياء سوء الخلق
 .۹سالح الضعفاء الشكاية
 .۱۰سمو المرء في التواضع

 .۳شمر في طلب الجنة
 .۶ضل من ركن في األشرار
ّ
 .۴شح الغني عقوبة
 .۷ضل من باع الدين بالدنيا
 .۵شمة من المعروف خير من كثير من  .۸ضيق القلب أشد من ضيق اليد
العمل
 .۹ضاق صدر من ضاقت يده
 .۶شيبك ناعيك
 .۱۰ضاقت الدنيا على متباغضين
 .۷شفاء الجنان قراءة القرآن
حرف الطاء
 .۸شحيح غني أفقر من فقير سخي
 .۹شرط األلفة ترك الكلفة
 .۱طاب وقت من وثق باهلل
حرف الصاد

 .۶طر مع االشكال
 .۷طال عمر من قصر رجاؤه
 .۸طاعة العدو هالك
 .۹طاعة اهلل غنيمة
 .۱۰طوبى لمن ال أهل له

 .۶صالح االنسان في حفظ اللسان
 .۷صاحب األخيار تأمن األشرار
ّ .۸
صحة الجاهل ستره
حرف الظاء
 .۹صل األرحام يكثر حشمك
 .۱۰صالح الدين في الورع وفساده في الطمع  .۱ظلم المرء يصرعه
 .۲ظلم الملوك أولى من دالل الرعية
حرف الضاد
 .۳ظالمة المظلوم ال تضيع
ّ
 .۴ظلم الظالم يقوده إلى الهالك
 .۱ضل سعي من رجا غير اهلل
 .۵ظمأ المال أشد من ظمأ الماء
 .۲ضمن اهلل رزق كل أحد
 .۶ظل السلطان كظل اهلل
 .۳ضرب الحبيب أوجع
 .۷ظلم الظالم يظلم اإليمان
 .۴ضياء القلب من أكل الحالل
 .۸ظل عمر الظالم قصير
 .۵ضرب اللسان أشد من طعن السنان
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 .۱صدق المرء نجاته
 .۲صحة البدن في الصوم
 .۳صبرك يورث الظفر
 .۴صالة الليل بهاء النهار
 .۵صالح البدن في السكوت

 .۲طوبى لمن رزق العافية
 .۳طول العمر مع الطاعة من خلق األنبياء
 .۴طال عمر من قصر تعبه
 .۵طلب األدب أولى من طلب الذهب

 .۹ظل الكريم فسيح
 .۱۰ظل األعوج أعوج
حرف العین

ً
 .۱عش قنعا تكن ملكا
 .۲عيب الكالم طوله
 .۳عاقبة الظلم وخيمة
 .۴علو ّ
الهمة من اإليمان
ّ .۵
عدو عاقل خير من صديق جاهل
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 .۶عسر المرء مقدم على اليسر
 .۷عليك بالحفظ دون الجمع في
الكتب
 .۸عقوبة الظالم سرعة الموت
ّ
 .۹عيب كل ليلة يوم
حرف الغین
 .۱غنم من سلم
 .۲غال قدر المتوكلين
 .۳غم���رة الم���وت أهون م���ن مجالسة من ال
يهواه قلبك
 .۴غالم عاقل خير من شيخ جاهل
 .۵غلب حظ من غلب نفسه
 .۶غال قدر المتقين
 .۷غدرك من دلك على االساءة
 .۸غشك من ارضاك بالباطل
 .۹غضبك عن الحق مقبحة
 .۱۰غنیمة المؤمن وجدان حكمة

حرف الفاء
 .۱فاز من ظفر بالدين
 .۲فخر المرء بفضله أولى من فخره بأصله
 .۳فلجك على خصمك باالحتمال
 .۴فعل المرء يدل على أصله
 .۵فرع الشيء يخبر عن أصله
 .۶فاز من سلم من ّ
شر نفسه
 .۷فكاك المرء في الصدق
ّ
 .۸في كل قلب شغل
 .۹فسدت نعمة من كفرها
حرف القاف
 .۱قول المرء يخبر عما في قلبه
 .۲قبول الحق من الدين
 .۳قوة القلب من صحة اإليمان
 .۴قاتل الحريص حرصه
 .۵قدر في العمل تنج من الزلل
 .۶قيمة المرء ما يحسنه
 .۷قرب المرء دليل دينه
 .۸قرب األشرار مضرة
 .۹قسوة القلب من الشبع
 .۱۰قدر المرء ما يهمه
حرف الکاف
 .۱كالم اهلل دواء القلب
 .۲كافر سخي أرجى من مسلم شحيح
 .۳كفران النعمة مزيلها

 .۴كفى بالشيب داء
 .۵كفى بالحسود حسده
 .۶كمال العلم في الحلم
 .۷كفاك من عيوب الدنيا أن ال تبقى
 .۸كفاك هما علمك بالموت
 .۹كمال الجود االعتذار معه
ً
 .۱۰كفى بالشبيب ناعيا
حرف الالم

 .۹منقبة المرء تحت لسانه
 .۱۰مجالسة االحداث مفسدة الدين
حرف النون
 .۱نور الوجه من قيام الليل
 .۲نسيان الموت صدأ القلب
 .۳نور قلبك بالصالة في الظلم
 .۴نعيت إلى نفسك حين شاب رأسك
 .۵نم آمنا تكن في امهد الفرش
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 .۱لين الكالم قيد القلوب
 .۲لين قلبك تحبب
 .۳ليس الشيب من العمر
 .۴ليس لسلطان العلم زوال
 .۵لبس الشهرة من الرعونة
لاّ
ّ
 .۶لكل عداوة مصالحة إ عداوة الحسود
حرف الهاء
 .۷لو رأى العبد األجل ومروره ال يغض األمل
ّ
 .۱هموم المرء بقدر همه
وغروره
 .۲هيهات من نصيحة العدو
حرف المیم
هم السعيد آخرته ّ
ّ .۳
وهم الشقي دنياه
 .۴هالك المرء في العجب
 .۱من علت همته طالت همومه
 .۵هربك من نفسك أنفع من هربك من
 .۲من كثر كالمه كثر مالمه
األسد
 .۳المشرب العذب مزدحم
ّ
 .۶هامة المرء همته
 .۴مجلس العلم روضة
 .۷هشم الثريد غير آكله
 .۵مهلكة المرء حدة طبعه
 .۸هلك الحريص وهو ال يعلم
 .۶مصاحبة األشرار كركوب البحار
ّ .۹
همة المرء قيمته
 .۷ما ندم من سكت
 .۱۰هات ما عندك
 .۸مجلس الكرام حصون الكالم
 .۶نيل المنى في الغنى
 .۷نار الفرقة ّ
أحر من نار جهنم
ّ .۸نور مشيبك بالطاعة ال تظلمه بالمعصية
 .۹نضرة وجه المؤمن في التقى
 .۱۰نضرة الوجه في الصدق

حرف الواو

314

 .۱وضع اإلحسان في غير موضعه ظلم
 .۲وزر صدقة المنان أكثر من أجره
 .۳والية األحمق سريعة الزوال
ُ
َ ُْ
 .۴ويل لمن ساء ُخلقه وقبح خلقه
 .۵وحدة المرء خير من جليس السوء
 .۶واساك من تغافل عنك
 .۷واالك من لم يعادك
 .۸ويل للحسود من حسده
ّ
 .۹ولي الطفل مرزوق
 .۱۰ويل لمن وتر األحرار
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حرف الالم األلف
 .۱ال دين لمن ال مروءة له
 .۲ال فقر للعاقل
 .۳ال كرامة للكاذب
 .۴ال راحة لحسود
 .۵ال غم للقانع

 .۶ال حرمة للفاسق
 .۷ال وفاء للمرأة
 .۸ال قذف للفاحش
 .۹ال أمان لمن ال ايمان له
 .۱۰ال غنى لمن ال فضل له
حرف الیاء
ُّ
 .۱يأتيك ما قدر لك
 .۲يعمل النمام في ساعة فتنة أشهر
 .۳يزيد التصدق في العمر
 .۴يطلبك الرزق كما تطلبه
 .۵يأمن الخائف إذا وصل إلى ما خافه
 .۶يصير أمر الصبور إلى مراده
 .۷يبلغ الصغير بالصدق منازل
 .۸الكبار يسود المرء قومه باإلحسان إليهم
 .۹يأس القلب راحة النفس
 .۱۰يسعد الرجل بمصاحبة السعيد

