
بن مإحمد بن علي بن أحمد الفضل أبو العصر حافظ المإام الشيخ  - أخبرنا1
وأربعين اثنتين سنة رمإضان في عليه سماعا الشافعي العسقلني حجر

عبد بن أحمد بن إبراهيم إسحاق أبي الشيخ على : قرأت قال ، وثمانمائة
بن مإحمد الله عبد أبو أنا ، الدائم عبد بن أحمد بن بكر أبي عن ، التنوخي الواحد

: قالت نسمع ونحن الكاتبة أحمد بنت شهدة على : قرئ قال ، الربلي إبراهيم
بن علي الحسين أبو أنا ، الزينبي علي بن مإحمد بن طراد الفوارس أبو أنا

ذي في البرذعي صفوان بن الحسين علي أبو أنا ، بشران بن الله عبد بن مإحمد
ابن عبيد بن مإحمد بن الله عبد بكر أبو ثنا ، وثلثمائة وثلثين تسع سنة الحجة

أبي عن ، الوليد بن بقية ثنا ، خارجة بن الهيثم : حدثنا قال القرشي الدنيا أبي
بن شداد يعلى أبي عن ، حبيب بن خمرة حدثني ، مإريم أبي بن الله عبد بن بكر

: « الكيس وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال ، عنه الله رضي أوس
هواها نفسه أتبع مإن والعاجز الموت بعد لما وعمل ) نفسه2( دان ) مإن1(

» وجل عز الله على وتمنى
__________

الفطن : العاقل ) الكيس1(
 مإنقادة مإطيعة صارت حتى وقهرها واستعبدها وأذلها : حاسبها نفسه ) دان2(

)1/2(

، برقان بن جعفر عن ، عيينة بن سفيان ثنا ، إسماعيل بن إسحاق  - حدثنا2
: « حاسبوا عنه الله رضي الخطاب بن عمر : قال قال ، الحجاج بن ثابت عن

في عليكم أهون فإنه ؛ توزنوا أن قبل أنفسكم وزنوا ، تحاسبوا أن قبل أنفسكم
( يومإئذ الكأبر للعرض وتزينوا ، اليوم أنفسكم تحاسبوا أن غدا الحساب
) ) »1( خافية مإنكم تخفى ل تعرضون

__________
 18:  رقم آية : الحاقة ) سورة1(

)1/3(

عن ، أنس بن مإالك عن ، عيسى بن مإعن ثنا ، الله عبد بن هارون  - حدثنا3
بن عمر : سمعت قال عنه الله رضي ، مإالك بن أنس عن ، الله عبد بن إسحاق

) فسمعته1( حائطا دخل حتى مإعه وخرجت يومإا عنه الله رضي ، الخطاب
أمإير الخطاب بن : « عمر الحائط جوف في وهو جدار وبينه وبيني يقول

» ليعذبنك أو الخطاب ابن ، الله لتتقين ) والله2( بخ المؤمإنين
__________

جدار وحوله الحديقة أو : البستان ) الحائط1(
 الخير وتعظيم المإر لستحسان تقال : كألمة ) بخ2(

)1/4(



عن ، خالد بن قرة ثنا ، العقدي عامإر أبو ثنا ، العجلي يزيد بن مإحمد  - حدثنا4
يعاتب إل المؤمإن يلقى : « ل ) ) قال1( اللوامإة بالنفس أقسم ( ول ، الحسن

يمضي والعاجز بشربتي أردت مإاذا بأكألتي أردت مإاذا بكلمتي أردت مإاذا نفسه
» نفسه يعاتب ل قدمإا

__________
 2:  رقم آية : القيامإة ) سورة1(

)1/5(

، قتادة عن ، سعيد عن ، حمران بن عمرو ثنا ، مإوسى بن يوسف  - حدثنا5
مإع وعسى نفسه أضاع الضيعة أكأبر : « أضاع ) ) قال1( فرطا أمإره ( وكأان

» لدينه مإضيعا ، له لما حافظا تجده أن ذلك
__________

 28:  رقم آية : الكهف ) سورة1(

)1/6(

: سمعت قال حدثهم ، الناجي عبيدة أبا أن ، مإالك بن صالح  - وأخبرني6
وكأانت نفسه مإن واعظ له كأان مإا بخير يزال ل العبد : « إن يقول ، الحسن

 » همته مإن المحاسبة

)1/7(

عن ، برقان بن جعفر عن ، حيان بن سليمان ثنا ، يونس بن سريج  - حدثنا7
مإحاسبة أشد لنفسه يكون حتى تقيا الرجل يكون : « ل قال ، مإهران بن مإيمون

 » لشريكه الشريك مإن

)1/8(

سمعت ، سليمان بن جعفر ثنا ، حميد بن أحمد الصفار حفص أبو  - حدثنا8
صاحبة : ألست النفيسة لنفسه قال عبدا الله : « رحم يقول ، دينار بن مإالك

لها فكان ؛ الله كأتاب ألزمإها ثم ، خطمها ثم ذمإها ثم ؟ كأذا صاحبة ألست ؟ كأذا
 » قائدا

)1/9(



: « قال ، مإهران بن مإيمون عن ، المليح أبي عن ، العبدي مإوسى أبو  - حدثنا9
) »1( شحيح شريك ومإن ، عاص سلطان مإن لنفسه مإحاسبة أشد التقي

__________
 الدنيا مإتاع على والحرص البخل : الشديد ) الشحيح1(

)1/10(

: قال يقول ، عيينة بن سفيان سمع أنه ، إبراهيم بن إسحاق  - حدثنا10
، أنهارها مإن وأشرب ، ثمارها آكأل ، الجنة في نفسي : « مإثلت التيمي إبراهيم
مإن وأشرب ، زقومإها مإن آكأل ، النار في نفسي مإثلت ثم ، أبكارها وأعانق
شيء أي ، نفسي : أي لنفسي فقلت ) ؛1( وأغللها سلسلها وأعالج ، صديدها
في : فأنت : قلت قال صالحا فأعمل ؛ الدنيا إلى أرد أن : أريد قالت ، ؟ تريدين
» فاعملي المإنية

__________
ُغل جمع ) الغلل1( السيرأو عنق في يجعل جلد أو حديد مإن طوق : وهو ال

 أيديهما في أو المجرم

)1/11(

بن مإالك سمعت ، سليمان بن جعفر عن وغيره مإروان بن أزهر  - حدثني11
اتخذ امإرأ ، نفسه وزن : « امإرأ ويقول يخطب ، الحجاج : سمعت قال ، دينار

أخذ امإرأ ، غيره إلى الحساب يصير أن قبل نفسه حاسب امإرأ ، عدوا نفسه
، مإيزانه في نظر امإرأ ، مإكياله في نظر امإرأ ؟ يريد أين فنظر ) عمله1( بعنان

» أبكاني حتى امإرأ يقول زال فما
__________

ِعنان1(  الدابة به تقاد الذي اللجام : هو ) ال

)1/12(

، الغر أبي عن ، سفيان عن ، مإهدي بن الرحمن عبد ثنا ، خيثمة أبو  - حدثنا12
ل أن العاقل على : حق داود آل حكمة في : « مإكتوب قال ، مإنبه بن وهب عن

نفسه فيها يحاسب وساعة ، ربه ) فيها1( يناجي ساعة ، ساعات أربع عن يغفل
، نفسه عن ويصدقونه بعيوبه يخبرونه الذين إخوانه مإع فيها يخلو وساعة ،

الساعة هذه في فإن ؛ ويحمد يحل فيما لذاتها وبين نفسه بين فيها يخلو وساعة
ظاعنا يرى ل أن العاقل على وحق ، للقلوب وإجمامإا ، الساعات تلك على عونا

، مإحرم غير في لذة أو لمعاش مإرمإة أو ، ) لميعاد3( زاد ، ثلثا في ) إل2(
» شأنه على مإقبل ، للسانه حافظا ، بزمإانه عارفا يكون أن العاقل على وحق

__________
يشاء مإا أو الدعاء أو بالتضرع سرا لربه العبد : حديث ) المناجاة1(



: المسافر ) الظاعن2(
ُغ ومإا والشراب الطعام : هو ) الزاد3( ّل َب َت ْطلق به، ُي ُي َتوّصل مإا كأل على و به ُي

 بعينها غاية إلى

)1/13(

سلمة عن ، رديح بن زريق عن ، زيد بن حماد عن ، خداش بن خالد  - حدثنا13
أصحبه : كأنت قال قيس بن الحنف يصحب كأان لهم مإولى عن ، مإنصور بن

: « يقول ثم فيه أصبعه فيضع المصباح يجيء وكأان الدعاء صلته عامإة فكان
مإا ؟ كأذا يوم صنعت مإا على حملك مإا ، حنيف : « يا يقول ) » ثم1( حس

» ؟ كأذا يوم صنعت مإا على حملك
__________

والضربة كأالجمرة شيء مإن توجع إذا النسان يقوله صوت : اسم ) حس1(
 ونحوهما

)1/14(

ذكأوان بن حسين بن عبيد حدثني ، الثقفي علي بن عمر بن مإحمد  - حدثني14
: « فقال ، خطيبا قام أو ، الحجاج : خطب قال ، مإسكين بن سلم عن ، المعلم

إلى بأزمإتها وخذوا واخطموها ) أنفسكم1( ذمإوا الرجل ذلك وكألكم الرجل أيها
» الله مإعصية عن بخطمها وكأفوها الله طاعة

__________
 : العيب ) الذم1(

)1/15(

بن شهاب ثنا ، عمار بن هشام ثنا ، التميمي مإحمد أبو يحيى  - حدثني15
: « يقول المنبر على ، يوسف بن الحجاج سمعت ، الحكم أبو سيار ثنا ، خداش

)1( بخطامإها فقادها وذمإها نفسه خطم رجل الرجل ذلك وكألكم الرجل أيها يا
» وجل عز الله مإعاصي ) عن2( بزمإامإها وعنجها الله طاعة إلى

__________
َع مإا : كأل ) الخطام1( َد البعير أنف على ُوِض ُيقتا به ل
ُبَرة في يشد الذي : الخيط ) الزمإام2( طرف إلى يشد ثم الِخشاش في أو ال

 المقود

)1/16(



جعفر ثنا ، هشام بن كأثير ثنا خداش بن مإحمود الطالقاني مإحمد أبو  - حدثنا16
فكان عماله بعض إلى كأتب عنه الله رضي ، الخطاب بن عمر أن ، برقان بن
مإن فإنه ، الشدة حساب قبل الرخاء في نفسك حاسب « أن كأتابه آخر في

الرضا إلى مإرجعه عاد ؛ الشدة في حساب قبل الرخاء في نفسه حاسب
والحسرة الندامإة إلى أمإره عاد أهواؤه وشغلته ، حياته ألهته ومإن ، والغبطة

مإن والموعظة التذكأرة عند وتكون عنه ينهى عما تنهى لكيما به توعظ مإا فتذكأر
 » النهى أولي

)1/17(

يحيى عن ، مإعمر عن ، المبارك بن الله عبد ثنا ، زكأريا بن إسماعيل  - حدثنا17
لله نفسه يحاسب نفسه على قوام : « المؤمإن قال ، الحسن عن ، المختار بن
الدنيا في أنفسهم حاسبوا قوم على القيامإة يوم الحساب خف وإنما ، وجل عز

غير مإن المإر هذا أخذوا قوم على القيامإة يوم ) الحساب1( شق وإنما ،
وإنك لشتهيك أني والله فيقول ، ويعجبه الشيء يفجأه المؤمإن إن ، مإحاسبة

ويفرط وبينك ) بيني2( حيل ، هيهات إليك صلة مإا ، والله ولكن ، حاجتي لمن
ولهذا لي ومإا هذا إلى أردت مإا : هيهات فيقول نفسه إلى فيرجع الشيء مإنه

مإا والله ، ولهذا ومإالي الله شاء إن أبدا هذا إلى أعود ل والله بهذا أعذر مإا والله
أوقفهم قوم المؤمإنين إن ، الله شاء إن أبدا هذا إلى أعود ل والله بهذا أعذر

فكاك في يسعى الدنيا في أسير المؤمإن أن هلكتهم وبين بينهم وحال القرآن
بصره وفي ، سمعه في عليه مإأخوذ أنه يعلم الله يلقى حتى شيئا يأمإن ل رقبته

» كأله ذلك في عليه مإأخوذ ، جوارحه وفي ، لسانه وفي ،
__________

: صعب ) شق1(
 ومإنع : حجز ) حيل2(

)1/18(

عن ، سالم بن إسماعيل عن ، هشيم ثنا ، الوهاب عبد بن فضيل  - حدثنا18
لم أني ليعلم ( ذلك وسلم عليه الله صلى يوسف قال : « لما قال ، صالح أبي

بما هممت حين : ول وسلم عليه الله صلى جبريل له ) ) قال1( بالغيب أخنه
لمإارة النفس إن نفسي أبرئ ( ومإا ) قال2( السراويل حللت حين ، به هممت
) ) »3( بالسوء

__________
52:  رقم آية : يوسف ) سورة1(
بينهما ومإا والركأبتين السرة يغطي : لباس ) السروال2(
 53:  رقم آية : يوسف ) سورة3(

)1/19(



الحكم حدثني ، النصاري الواحد عبد بن القدوس عبد ثنا ، أبي  - وحدثني19
قتل حين طالب أبي بن جعفر أن النصاري بشير بن النعمان بن السلم عبد بن
جانب في » وهو رواحة بن الله عبد يا رواحة بن الله عبد : « يا الناس دعا

فرمإى ، بثلثا ذلك قبل طعامإا ذاق يكن ولم ، مإنهشة وجمل ضلع ومإعه العسكر
فارتجز أصبعه فأصيب فقاتل تقدم « ثم الدنيا مإع : وأنت قال ثم ، بالضلع
، نفس يا لقيت مإا الله سبيل ) وفي1( دمإيت أصبع إل أنت : » هل يقول فجعل

؛ تفعلي إن لقيت فقد تمنيت ومإا صليت قد الموت حياض هذا تموتي تقتلي إل
شيء أي إلى ، نفس : » يا قال « ثم شقيتي فقد ؛ تأخرتي وإن هديت فعلها

- وإلى له - غلمان وفلن فلن وإلى ثلثا طالق فهي ، فلنة إلى تتشوفين
الجنه تكرهين لك مإا ، نفس : يا ولرسوله لله - فهو ) له2( - حائط مإعجف
نطفة إل أنت هل مإطمئنه كأنت قد فطالما لتكرهنه أو طائعة لتنزلنه بالله أقسم

« الرنه وشدو الناس أجلب قد شنه في
__________

يسل ولم الدم مإنه : خرج الجرح ) دمإي1(
 جدار وحوله الحديقة أو : البستان ) الحائط2(

)1/20(

عن ، أبي حدثني ، الرحمن عبد بن إبراهيم عن ، مإوسى أبو  - وحدثني20
مإشى إذا كألثوم بن السود : كأان قال ، هلل بن حميد عن ، المغيرة بن سليمان

، النسوة يفجأ أن فعسى تواضع فيها ذاك إذ الناس : ودور قال قدمإيه إلى نظر
، غازيا قرب فلما ينظر ل إنه كألثوم بن السود إنه : كأل لبعض بعضهن فيقول

كأانت فإن ، لقاك تحب أنها الرخاء في تزعم النفس هذه إن ، : « اللهم قال
فاجعل ؛ كأرهت وإن عليه فاحملها ؛ كأاذبة كأانت وإن ، ذاك فارزقها ؛ صادقة

طائفة في : فانطلق » قال وطيرا سباعا لحمي وأطعم ، سبيلك في قتل ذلك
العدو ) وجاء2( ثلمة ) فيه1( حائطا دخلوا حتى فيه خرج الذي الجيش ذلك مإن

عمد ثم ، غايرا فانطلق وجهه وضرب ، فرسه عن فنزل ، الثلمة على قام حتى
هكذا العجم : « تقول قال ، وصلى ، مإنه فتوضأ ، الحائط في الماء إلى

ذلك على الجيش وعظم قتل حتى قاتلهم صلته قضى » فلما العرب استسلم
مإن أصيبت مإا فتنظر الحائط تدخل : « أل لخيه فقيل ، أخوه وفيهم الحائط
» له فاستجيب أخي به دعا شيئا بفاعل أنا : « مإا قال » ، فتجبه أخيك عظام

__________
جدار وحوله الحديقة أو : البستان ) الحائط1(
 الفتحة أو : الثقب ) الثلمة2(

)1/21(

ثنا ، ذعلوق بن نسير عن ، سعيد بن المبارك ثنا ، عرفة بن الحسن  - حدثنا21
فحضر ، ) لنا1( غزاة في : « كأنا قال ، الغفاري أمإية أبو قيس بن الله عبد

شديد يوم وفي ) ،2( مإصافهم إلى يثوبون فهم ، الناس في فصيح ، عدوهم
، نفسه يخاطب وهو ، فرسه عجز عند فرسي رأس ، أمإامإي رجل إذا ، الريح



، وعيالك : أهلك لي فقلت ؟ وكأذا كأذا مإشهد أشهد ألم ، نفسي : أي فيقول
، وعيالك : أهلك لي فقلت ، ؟ وكأذا كأذا مإشهد أشهد ألم ، فرجعت وأطعتك
تركأك أو أخذك ، وجل عز الله على اليوم لعرضنك ، والله ، فرجعت ، فأطعتك

في فكان عدوهم على الناس فحمل فرمإقته ) اليوم3( : لرمإقنه فقلت ،
حملوا ثم ، حماتهم في وكأان فانكشفوا الناس على حمل العدو إن ثم ، أوائلهم

في فكان الناس وانكشف العدو حمل ثم ، أوائلهم في فكان عدوهم على
به ) فعددت5( صريعا رأيته ) حتى4( دأبه ذلك مإازال ، : فوالله قال ، حماتهم
» طعنة ستين مإن أكأثر أو ستين وبدابته

__________
العدو مإحاربة إلى الخروج وهو الغزو مإن ، : الغزوة ) الغزاة1(
الصفوف فيه تكون الذي الحرب مإوضع وهو مإصف : جمع ) المصاف2(
وراقب وتأمإل : نظر ) رمإق3(
والعادة : الشأن ) الدأب4(
 : قتيل ) صريع5(

)1/22(

 النفس ذم باب

)1/23(

، الكوفي عيينة بن إبراهيم ثنا ، الضبي الكوفي حماد بن الحسن  - حدثنا22
أبو : قال قال بكر لبي ، مإولى عن ، نصيرة أبي عن يذكأر ، الصباح أبا سمعت

مإن الله آمإنه ؛ الله ذات في نفسه مإقت : « مإن عنه الله رضي الصديق بكر
 » مإقته

)1/24(

، أيوب عن ، الطفاوي الرحمن عبد بن مإحمد ثنا ، يونس بن سريج  - حدثني23
حتى الفقه كأل ) الرجل1( يفقه : « ل قال ، الدرداء أبي عن ، قلبة أبي عن

» مإقتا أشد لها فيكون نفسه إلى يرجع ثم الله جنب في ) الناس2( يمقت
__________

والعلم والفطنة : الفهم ) الفقه1(
 البغض : أشد ) المقت2(

)1/25(



قال ، رستم بن صالح عن ، علية بن إسماعيل عن ، الله رحمه أبي  - حدثني24
 » الناس لقيت ، نفسي مإن أعلم مإا : « لول الله عبد بن مإطرف : قال

)1/26(

نهشل بني مإن ، رجل عن ، الوليد بن خلف عن ، قدامإة بن مإحمد  - حدثني25
 » أجلي مإن الجميع ترد ل : « اللهم بعرفة وهو الله عبد بن مإطرف : قال قال

)1/27(

عن ، سليمان بن مإعتمر ثنا ، الجوينباري خلف بن يحيى سلمة أبو  - حدثنا26
إلى نظرت : « لما رجل قال أو المزني الله عبد ابن يعني بكر : قال قال ، أبيه
 » فيهم كأنت أني لول لهم غفر قد أنه ظننت عرفات أهل

)1/28(

جعفر عن ، السدي الحسن بن مإحمد عن ، الضبي عمرو بن داود  - حدثنا27
 » وتف لي فأف ، الصالحين : « أذكأر دينار بن مإالك : قال قال ، سليمان بن

)1/29(

بن وهيب عن ، عامإر بن سعيد عن ، العباداني عاصم بن أحمد  - وحدثني28
 » بمعزل مإنهم كأنت الصالحون ذكأر : « إذا السختياني أيوب : قال قال ، خالد

)1/30(

سفيان سمعت ، خنيس بن يزيد بن مإحمد ثنا ، الصباح بن الحسن  - حدثني29
الطائفي السائب بن سعيد ومإعنا أحدثا يوم ذات : « جلست يقول ، الثوري
أذكأر تسمعني وأنت يبكيك مإا ، سعيد : يا فقلت رحمته حتى يبكي سعيد فجعل

( مإناقب ذكأر وإذا البكاء مإن يمنعني ومإا سفيان : يا قال ؟ وفعالهم الخير أهل
» يبكي أن له : حق سفيان : يقول قال ؟ بمعزل مإنهم كأنت الخير ) أهل1

__________
 الفعال مإن يحمد ومإا الفضائل في تستعمل مإا وأكأثر ، : الصفات ) المناقب1(

)1/31(



سمعت ، عقبة بن مإحمد بن الله عبد ثنا ، خلف بن مإحمد بكر أبو  - حدثني30
: أدخل لرجل قال الوفاة الثوري سفيان حضرت : « لما قال ، داود بن الله عبد

أبا : يا حماد له فقال ، سلمة بن وحماد الشهب أبا عليه فأدخل ، رجلين علي
: إي قال ، ترجوه مإن على وتقدم ، تخافه كأنت مإمن أمإنت فقد أبشر ، الله عبد

 » ذلك لرجو إني ، والله

)1/32(

مإالك عن ، يساف بن عامإر ثنا ، إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم أبو  - حدثني31
عيد يوم في لهم مإسجد في كأانوا إسرائيل بني مإن قومإا : « إن قال ، دينار بن

مإثلي ليس كأذا صاحب : أنا فقال المسجد باب على قام حتى شاب فجاء لهم
أن نبيهم إلى وجل عز الله فأوحى نفسه على يزري كأذا صاحب أنا مإعكم يدخل
 » صديق فلنا

)1/33(

: قال ، خنيس بن يزيد بن مإحمد عن ، الواسطي سليمان بن سعيد  - حدثنا32
رب : يا تقول وهى يوم ذات الطواف في امإرأة : « بينما الورد بن وهيب قال

يا الراحمين لرحم إنك وعزتك سبحانك رب يا التبعات وبقيت اللذات ذهبت
بيت دخلت أخية : يا مإعها كأانت لها صاحبة فقالت ، النار إل عقوبة لك مإا رب
أهل قدمإيها إلى وأشارت القدمإين هاتين أرى مإا : والله قالت اليوم ربك

علمت وقد ؟ ربي بيت ) بهما1( أطأ أهل أراهما فكيف ربي بيت حول للطواف
» ؟ مإشتا أين وإلى مإشتا حيث

__________
 بقدمإه : يدوس ) يطأ1(

)1/34(

مإستلم عن ، المبارك ابن عن ، إسحاق بن إبراهيم ثنا ، خيثمة أبو  - وحدثنا33
: قال أخبره ، أباه أن ، زيد بن جعفر بن حماد أخبرني ، الواسطي سعيد بن

( العتمة عند الناس فنزل أشيم بن صلة الجيش وفي كأابل إلى غزوة في خرجنا
) غفلة3( فالتمس ) عمله2( : لرمإقن فقلت اضطجع ثم فصلى ) وصلوا1

على ودخلت مإنا قريبا غيضة فدخل وثب العيون هدأت قلت إذا حتى الناس
قال شجرة : قصدت قال ) مإنه4( دنا حتى أسد وجاء يصلي قام ثم فتوضأ إثره

فجلس شيء فل يفترسه : الن فقلت سجد حتى جزوا به عد أو التقت : فتراه
له وإن » فولى آخر مإكان في الرزق اطلب السبع : « أيها قال ثم سلم ثم

عند كأان لما حتى يصلي كأذلك زال : فما قال مإنه الجبال : تصدع أقول لزئيرا



« اللهم قال ثم الله شاء مإا إل بمثلها أسمع لم بمحامإد الله فحمد جلس الصبح
: ثم » قال ؟ الجنة يسألك أن يجترئ مإثلي أو النار مإن تجيرني أن أسألك إني
عليم به الله شيء الفترة مإن وبي وأصبحت الحشايا على بات كأأنه فأصبح رجع

__________
العشاء : صلة ) العتمة1(
وراقب وتأمإل : نظر ) رمإق2(
: طلبه الشيء ) التمس3(
 : القتراب ) الدنو4(

)1/35(

عن بلغني ، عامإر بن سعيد ثنا ، المقدمإي علي بن عمر بن مإحمد  - حدثني34
مإا ) الخير2( خصال ) مإن1( خصلة مإائة لعد : « إني قال ، عبيد بن يونس
» مإنها واحدة نفسي في أن أعلم

__________
رزيلة أو فضيلة يكون النسان في : خلق ) الخصلة1(
 رزيلة أو فضيلة يكون النسان في خلق وهي خصلة : جمع ) الخصال2(

)1/36(

عن ، إبراهيم بن إسماعيل أنا ، حاتم بن الله عبد بن إبراهيم  - حدثني35
يغني : « ومإا فقال نعوده واسع بن مإحمد على : دخلنا قال ، عبيد بن يونس
 » ؟ النار في فألقيت ورجلي بيدي أخذ إذا الناس يقول مإا عني

)1/37(

: قال قال ، حزم عن ، عامإر بن سعيد عن ، إبرهيم بن إسحاق  - حدثنا36
الذي والله ؟ بي تذهب أين تدرون إخوتاه : « يا الموت في وهو واسع بن مإحمد

 » عني يعفو أو النار إلى هو إل إله ل

)1/38(

عن : بلغني قال ، علية بن إسماعيل عن ، الله عبد بن إبراهيم  - حدثنا37
 » إلي يجلس أن أحد قدر مإا ريح للذنوب كأان : « لو قال ، واسع بن مإحمد

)1/39(



: قال ، الزراد الله عبد بن مإحمد ثنا ، الطفاوي عيسى بن الله عبد  - حدثنا38
مإن أتدري ) تعال1( : « ويحك فقال بيده يخطر وهو له ابنا واسع بن مإحمد رأى
مإثل المسلمين في الله أكأثر فل وأبوك ، درهم بمائتي اشتريتها أمإك ؟ أنت

» « نحوه قال » أو ضربه
__________

ْيح1( َكألمُة ) و ٍم :  َوّجٍع، َتَرّح َت َقع لمن تقاُل و ٍة في َو َلك ّقها. وقد ل َه َتِح يقال َيْس
ّتعّجب المدح بمعنى  وال

)1/40(

مإن رجل : « رأى يقول ، جعفر أبا جسرا سمعت ، الجعد بن علي  - حدثنا39
 » واسع بن مإحمد بالبصرة رجل خير السماء مإن ينادي مإناديا كأأن البصرة أهل

)1/41(

سفيان عن ، الزبيري أحمد أبي عن ، مإوسى بن يوسف يعقوب أبو  - حدثنا40
لنا أبقاك مإا بخير نزال : ل رجل له وقال ، عمر ابن سمعت ، الوزاع أبي عن ،

» ؟ بابه أخيك ابن عليه يغلق مإا يدريك ومإا ) أمإك1( : « ثكلتك قال الله
__________

 التعجب به والمراد بالفقد : دعاء أمإك وثكلتك ، ولدها فقدت : مإن ) الثكلى1(

)1/42(

، العابدين مإن وكأان ، الفرغاني صبيح حدثني ، سعيد بن إبراهيم  - حدثني41
إسرائيل بني في عابد : « كأان قال ، أيوب بن الجلد عن ، الحسين بن مإخلد ثنا

فلنا : إن له فقيل مإنامإه في أتي وإنه سنة ستين ) مإنذ1( صومإعته على
أيضا القائلة مإن كأان فلما سكت ثم : رؤيا قال انتبه فلما مإنك خير السكاف

أمإر أنه له تبين حتى مإرارا مإنامإه في يرى يزل فلم مإنامإه في ذلك مإثل رأى
وتلقاه عمله مإن قام السكاف رآه فلما السكاف فأتى صومإعته مإن فنزل
أخبرني أنزلتني : أنت قال ؟ صومإعتك مإن أنزلك : مإا له فقال به يمسح وجعل

فما شيئا وأكأسب النهار أعمل : أجل قال ثم يخبره أن كأره فكأنه ؟ عملك مإا
النهار وأصوم النصف عيالي مإع وآكأل بنصفه أتصدق شيء مإن الله رزق

؟ وجهك صفرة مإم : سله للراهب قيل أيضا بعد كأان فلما عنده مإن فانطلق
ظننت إل أحد لي يرفع يكاد ل رجل : إني فقال ؟ وجهك صفرة : مإم فقال فأتاه

» نفسه على بإزرائه الراهب علي فضل وإنما النار في وأنا الجنة في أنه
__________



العبادة مإكان والمراد : مإتلصقه أي ، الرأس مإتصمع بناء : كأل ) الصومإعة1(
 للرهبان

)1/43(

الطائي داوود : بلغ قال ، عقبة بن قبيصة ثنا ، الحسين بن مإحمد  - حدثني42
ولو خلقه بين بستره نتبلغ : « إنما فقال عليه فأثني المإراء بعض عند ذكأر أنه

 » أبدا بخير نذكأر أن لسان لنا ذل مإا عليه نحن مإا بعض الناس يعلم

)1/44(

سماك ابن حدثني ، الحميد عبد بن يحيى عن ، الحسين بن مإحمد  - حدثني43
مإجالسة مإن كأثير مإن لنستحي وإنا الذنوب : « تركأنا الطائي داوود : قال قال ،

 » الناس

)1/45(

: قال قال ، عون عن ، جعفر بن مإحمد عن ، الحسين بن مإحمد  - حدثني44
)1( التفريط فأمإا تعالى بالله الظن حسن على إل نعول : « مإا الطائي داود
» البدان على المستولي فهو

__________
 فات حتى وضيعه فيه : قصر الشيء في ) فرط1(

)1/46(

: « الطائي داود : قال قال ، الصغار إشكاب بن مإحمد عن مإحمد  - حدثني45
 » الرجاء إلى تحن القلوب ولكن هذه أعمالنا سبيل اليأس

)1/47(

: قال ، سليمان بن جعفر عن ، سيار حدثني ، التميمي الله عبد أبو  - حدثني46
: « قال ؟ بك كأيف ، يحيى أبا : يا ثابت له فقال البناني ثابتا دينار بن مإالك لقي
فكيف ؟ استحقاق غير على مإستور الذنوب كأثير العيوب ظاهر هو بمن كأيف

: هذا وقال ، رأسه وخفض عنقه ومإد يده تابت : فكتف » قال ؟ مإحمد أبا يا بك
 سقطا حتى يبكيان : وأقبل . قال الشراء الخطائين عذر



)1/48(

عبد عن ، خيثم ابن عن ، سليم بن يحيى ثنا ، سعيد بن سويد  - حدثني47
صلى الله رسول سمع أنه ، الله عبد بن جابر عن حدثه أنه ، سابط بن الرحمن

( غاديان : الناس عجزة بن كأعب : « يا عجزة بن لكعب يقول وسلم عليه الله
» رقبته فمعتق نفسه ) مإبتاع2( وغاد رقبته فموبق نفسه ) فبائع1

__________
النهار أول والتبكير والذهاب : السير ) الغدو1(
ُدو2( ُغ  النهار أول : السير ) ال

)1/49(

 النفس مإعاقبة باب

)1/50(

عن ، مإنصور عن ، شعبة عن ، أبي ثنا ، العنبري مإعاذ بن المثنى  - حدثنا48
فخذها على يده وضع حتى يزل فلم امإرأة كألم العباد مإن رجل « أن ، إبراهيم
 » نشت حتى النار في يده فوضع

)1/51(

زيد بن الرحمن عبد عن ، داود بن مإوسى عن ، الحسين بن مإحمد  - حدثني49
)1( صومإعته في يتعبد رجل إسرائيل بني في : « كأان قال ، أبيه عن ، أسلم بن

بها وهم بها فافتتن بامإرأة هو فإذا يوم ذات فأشرف طويل زمإنا بذلك فمكث
؟ أصنع أريد الذي هذا : مإا فقال بسابقته الله فأدركأه إليها لينزل رجله فأخرج

الصومإعة في رجله يعيد أن أراد فلما فندم العصمة وجاءته نفسه إليه ورجعت
ل صومإعتي في مإعي تعود الله تعصي أن تريد خرجت رجل هيهات : هيهات قال

والرياح المإطار تصيبها الصومإعة مإن مإعلقة والله فتركأها أبدا والله ذلك يكون
بعض في فأنزل ذلك له الله فشكر فسقطت تقطعت حتى والثلج والشمس

» بذلك يذكأره الرجل وذو الكتب
__________

العبادة مإكان والمراد : مإتلصقه أي ، الرأس مإتصمع بناء : كأل ) الصومإعة1(
 للرهبان

)1/52(



، المبارك بن الله عبد عن ، إسحاق بن علي بن إبراهيم بن أحمد  - حدثنا50
بعض في كأانا مإوسى وأبا ، غزوان أن ، رئاب بن هارون عن ، الوزاعي عن

حتى عينه فلطم يده فرفع غزوان إليها فنظر جارية ) فتكشفت1( مإغازيهم
» يضرك مإا إلى للحاظة : « إنك ) وقال2( نفرت

__________
هنا بها والمقصود ، نفسه الغزو تكون وقد ، الغزو : مإواضع ) المغازي1(

الغزوات
 ونتأت : ورمإت ) نفرت2(

)1/53(

عن ، مإغول بن مإالك عن ، سابق بن مإحمد عن ، قدامإة بن مإحمد  - حدثني51
نظرت كأنت قد بصير أني يسرني : « مإا مإرة بن عمرو : قال قال ، سنان أبي

 » شاب وأنا نظرة

)1/54(

حبابة خالتي حدثتني ، ضغيم بن مإالك حدثني ، الحسين بن مإحمد  - حدثني52
بكوز البيت فوق مإن ليلة ذات نزل ضغيما أبا : رأيت قالت العتكية مإيمون بنت
: ذلك بعد له فقلت فشرب حارا مإاء الجب مإن اكأتاز ثم صبه حتى له برد قد

إلى مإرة نظرة مإني : « حانت قال ؟ ذاك فمم صنعت الذي رأيت قد أنت بأبي
» : أنغص قلت الدنيا أيام البارد الماء تذوق ل أن نفسي على فجعلت امإرأة
 الحياة عليها

)1/55(

، السلمي النضر بن الجبار عبد عن ، مإحمد بن الله عبد بن مإحمد  - حدثني53
على أقبل » ثم ؟ هذه بنيت : « مإتى فقال بغرفة سنان أبي بن حيان : مإر قال

 » فصامإها سنة بصوم لعاقبنك يعينك ل عما : « تسألين فقال نفسه

)1/56(

يسأل القيسي رباح : جاء قال ، ضغيم بن مإالك أخبرني ، مإحمد  - أخبرني54
وقت أهذا ؟ الساعة هذه : « أنوم فقال ، نائم : إنه فقلنا ، العصر بعد أبي عن
: قال ؟ لك نوقظه : أل له : قل فقلنا رسول فأتبعناه مإنصرفا ولى » ثم ؟ نوم



قلت فهل جدا : أبطأت فقلنا الشمس غربت وقد جاء ثم الرسول علينا فأبطأ
وهو المقابر يدخل وهو أدركأته شيئا عني يفهم أن مإن أشغل : هو قال ؟ له

ينام ؟ عليك هذا أفكان ؟ الساعة هذه : أنوم : « أقلت يقول وهو نفسه يعاتب
، نوم وقت ليس هذا أن يدريك ومإا ؟ نوم وقت : هذا وقلت شاء مإتى الرجل

ل أبدا أنقضه ل عهدا علي لله إن أمإا يعنيك ل بما وتكلمين يعنيك ل عما تسألين
لك سوءة ، زائل عقل لذهاب أو بك جاء لمرض إل حول لنوم الرض أوسدك
يبكي : وجعل » قال تنتهين ل غيك وعن توبخين كأم تستحين أمإا ، لك سوءة

 وتركأته انصرفت ذلك رأيت فلما بمكاني يشعر ل وهو

)1/57(

عن ، المإوي نباتة أبو يحيى بن يونس حدثنا ، الحسين بن مإحمد  - حدثني55
) فيها1( يتهجد يقم لم ليلة نام الداري « تميما أن ، أبيه عن ، مإحمد بن مإنكدر

» صنع للذي عقوبة فيها ينم لم سنة فقام أصبح حتى
__________

 الذكأر أو القراءة أو بالصلة الليل : قيام ) التهجد1(

)1/58(

: « قال ، مإعاوية بن طلق عن ، جرير عن ، إسماعيل بن إسحاق  - حدثنا56
وكأانت فراشا امإرأته له فمهدت سفر مإن عوف بن هند له يقال مإنا رجل قدم

فراش على ينام ل أن فحلف أصبح حتى عنها فنام يقومإها الليل مإن ساعة له
 » أبدا

)1/59(

طلحة عن ، ليث عن ، المحاربي : ثنا قال ، صالح بن الرحمن عبد  - حدثني57
لنفسه ) ويقول1( الرمإضاء في وتمرغ ثيابه فنزع يوم ذات رجل : انطلق قال ،

إذ كأذلك هو : فبينا قال بالنهار وبطالة بالليل جيفة حرا أشد جهنم نار ، : ذوقي
فقال نفسي : غلبتني فقال شجرة ظل في وسلم عليه الله صلى النبي أبصر

لقد أمإا ؟ صنعت الذي مإن بد لك يكن : « ألم وسلم عليه الله صلى النبي له
: « لصحابه قال » ثم الملئكة بك الله باهى ولقد السماء أبواب لك فتحت
الله رسول له فقال له ادع فلن : يا له يقول الرجل » فجعل أخيكم مإن تزودوا
واجمع زادهم التقوى اجعل : اللهم » فقال : « عمهم وسلم عليه الله صلى
» سدده : « اللهم يقول وسلم عليه الله صلى النبي فجعل أمإرهم الهدى على
)2( مإآبهم الجنة واجعل : اللهم فقال

__________
الظهيرة في حرارته اشتدت الذي : الرمإل ) الرمإضاء1(
 الموت بعد : المرجع ) المآب2(



)1/60(

قال ، الرقي يزيد أبي عن ، عاصم بن سهل ثنا ، شبيب بن سلمة  - حدثني58
الرض في : مإا قال ؟ شهوتك في تصنع : كأيف لرجل : « قيل قتادة بن حذيفة
 » ؟ شهوتها أعطيها فكيف مإنها إلي أبغض نفس

)1/61(

ابن : دخل يقول الحرثا بن بشر جنازة في ، الكندي جعفر أبا  - سمعت59
: « داود فقال التراب على بيت في وهو مإات حين الطائي داود على السماك
مإن ترى فاليوم تعذب أن قبل نفسك وعذبت تسجن أن قبل نفسك سجنت

 » تعمل له كأنت

)1/62(

، مإيمون بن مإهدي ثنا ، حرب بن سليمان ثنا ، الحسين بن مإحمد  - حدثني60
ثم زمإانا تعبد رجل « أن ، مإنبه بن وهب عن ، الزنادي صاحب ، الحميد عبد عن

ثم تمرة عشرة إحدى سبت كأل يأكأل سبتا سبعين فصام حاجة الله إلى له بدت
خير فيك كأان لو أتيت : مإنك فقال نفسه إلى فرجع يعطها فلم حاجته الله سأل

مإن خير هذه ساعتك آدم ابن : يا فقال مإلك ذلك عند إليه فنزل حاجتك أعطيت
 » حاجتك الله قضى وقد مإضت التي عبادتك

)1/63(

 شهواتها مإن ومإنعها النفس جهاد باب

)1/64(

مإسروق بن سعيد عن ، الحوص أبو ثنا ، السدي سليمان بن مإحمد  - حدثنا61
صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي ، هريرة أبي عن ، حازم أبي عن ،

غلب مإن الشديد ولكن الناس يغلب الذي ليس الشديد : « إن وسلم عليه الله
 » نفسه

)1/65(



، الوضاح أبي بن مإحمد ثنا ، مإهدي بن الرحمن عبد ثنا ، خيثمة أبو  - حدثنا62
: قلت قال ، خارجة بن حنان حدثني ، رافع أبي بن الله عبد بن العلء حدثني

بنفسك : « ابدأ قال ؟ والغزو الجهاد في تقول : كأيف عمرو بن الله لعبد
قتلت وإن فارا الله بعثك فارا قتلت إن فإنك فاغزها بنفسك وابدأ فجاهدها

 » مإحتسبا صابرا الله بعثك مإحتسبا صابرا قتلت وإن مإرائيا الله بعثك مإرائيا

)1/66(

: « يقول ، الحسن سمعت ، الناجي عبيدة أبو ثنا ، مإالك بن صالح  - أخبرني63
، طالعة فإنها النفس هذه واقرعوا الذنوب سريعة فإنها القلوب هذه حادثوا

، شيئا أعمالكم مإن لكم تبق ل تعاونوها إن وإنكم ، غاية شر إلى تنازع وإنها
أن يوشك ) وقوف1( ركأب أنتم وإنما ، قلئل أيام هي فإنما وتشددوا فتصبروا

» بحضرتكم مإا بصالح فانتقلوا ، يلتفت ول فيجيب مإنكم الرجل يدعى
__________

ْكأُب1(  وغيره للسفر : الراكأبون ) الّر

)1/67(

حيوة أنا ، الله عبد أنا ، مإوسى بن حبان أنا ، إسماعيل بن يعقوب  - حدثني64
يقول ، الجهني مإالك بن عمرو سمع أنه ، الخولني هانئ أبو أخبرني ، شريح بن
وسلم عليه الله صلى الله رسول : سمعت يقول ، عبيد بن فضالة سمع أنه

 « وجل عز الله في نفسه جاهد مإن : « » المجاهد يقول

)1/68(

دينار بن مإالك سمعت ، حرب بن السلم عبد عن ، عمران بن أحمد  - حدثنا65
 » مإرتين الخير إل بك أريد مإا والله : « إني لنفسه يقول ،

)1/69(

عن ، فراس أبي السلمي عبيد بن مإسلم عن ، سعيد بن سويد  - أخبرني66
حتى ويصوم العبادة في مإجتهدا يزيد بن السود : كأان قال ، أمإية بن إسماعيل

فكان الجسد هذا تعذب : كأم له يقول علقمة فكان ويصفر جسده يخضر
هذا : كأرامإة السود : قال غيره » وقال فجدوا جد المإر : « إن يقول السود
 أريد الجسد

)1/70(



: قال قال ، المؤدب عثمان أبو حدثني ، الرحمن عبد بن الحسين  - حدثني67
 » قدر عنده للدنيا يكن لم نفسه عليه كأرمإت : « مإن الحنفية ابن مإحمد

)1/71(

سعيدا سمعت ، جعفر بن حكيم حدثني ، الحسين بن مإحمد  - حدثني68
 » الدنيا عن بها رغب عليه نفسه كأرمإت : « مإن يقول ، البرائي

)1/72(

: قال يقول ، عيينة ابن سمع أنه ، التميمي المجيد عبد بن مإحمد  - حدثني69
 » بغيرها تبيعوها فل لنفسكم بمثابة الجنة جعل الله : « إن الحنفية ابن مإحمد

)1/73(

كأدام بن مإسعر سمعت ، كأناسة بن مإحمد عن ، الحسين بن مإحمد  - حدثني70
 » عليه ذلك تبين نفسه أهمته : « مإن يقول ،

)1/74(

عن ، الكميت بن عمر بن مإحمد ثنا ، مإحمد بن العباس بن مإحمد  - حدثني71
: « قال ؟ قدرا الناس أعظم : مإن الحنفية لبن : قيل قال ، زائدة بن عثمان

 » خطرا لنفسه كألها الدنيا ير لم مإن

)1/75(

مإطرف عن ، ثابت عن ، مإطر بن عثمان ثنا ، الله عبيد بن مإحمد  - حدثني72
المإر يكن فإن العمل في اجتهدوا ، إخوتاه : « يا يقول كأان أنه ، الله عبد بن

شديدا المإر يكن وإن الجنة درجات لنا كأانت وعفوه الله رحمة مإن ترجو كأما
: نقول نعمل كأنا الذي غير صالحا نعمل أرجعنا : ربنا نقل لم وتحذر تخاف كأما
 » ذلك ينفعنا فلم عملنا قد

)1/76(



: يقول ، عيينة بن سفيان سمعت ، التميمي المجيد عبد بن مإحمد  - حدثنا73
الجد : « الجد سليم بن وصفوان المنكدر بن لمحمد عياش ابن مإولى زياد قال

تلومإا لم وإل فضل عملناه مإا كأان نرجوه مإا على المإر يكن فإن الحذر والحذر
 » أنفسكما

)1/77(

نجوت فإن لجتهدن : « والله الله عبد بن عامإر : وقال سفيان  - قال74
 » نفسي ألم لم وإل الله فبرحمة

)1/78(

عن ، فضالة بن مإبارك عن ، هارون بن عمر ثنا ، مإخلد بن عفان  - حدثنا75
تنجبر لم النار دخلت إن فإنك فكايس نفسك عن آدم : « ابن قال ، الحسن

 » أبدا بعدها

)1/79(

مإن القيس عبد مإن رجل : قال قال ، النمري العباس بن أحمد  - حدثني76
في لها وليس ربها النفيسة بالنفس : « أثامإن فضل عنه ذكأر البصرة أهل

لئن الغبن فذلكم الدنيا مإن بشيء بعتها أنا فإن الدنيا تملك بها ثمن كألهم الخلق
 » الثمن ذهب وقد نفسي ذهبت لقد أصبتها بدنيا نفسي ذهبت

)1/80(

: قال الله عبيد بن طلحة ولد مإن أنه ذكأر قريش مإن  رجل1131  - حدثني77
سنة ستين ابن هو فإذا فحسب لنفسه مإحاسبا وكأان بالرقة الصمة بن توبة كأان

: وقال فصرخ يوم وخمسمائة يوم ألف وعشرون أحد هي فإذا أيامإها فحسب ،
آلف عشرة يوم كأل وفي كأيف ذنب ألف وعشرين بأحد المليك ألق ويلتي « يا
ركأضة لك : يا يقول قائل فسمعوا ، مإيت هو فإذا ) عليه1( مإغشيا خر » ثم ذنب

العلى الفردوس ) إلى2(
__________

والغماء ، الوعي : فقدان ) الغشي1(
ْكأض2(  والدفع بها والصابة بالرْجل : الّضرب ) الّر



)1/81(

يزيد بن داود عن ، أسامإة أبي عن ، الجوهري قدامإة بن مإحمد  - حدثني78
يديه بين فإذا مإرة عابد على : « دخلت قال ، حارثة بن البحتري عن ، الودي

 » مإات حتى يعاتبها يزل فلم نفسه يعاتب وهو أججها قد نار

)1/82(

قال ، الحسن عن يذكأر ، زيد بن حماد سمعت ، إبراهيم بن إسحاق  - حدثنا79
للناس ، ذلها مإن يجزع ول عزها في ينافس ل كأالغريب الدنيا في : « المؤمإن

 » شغل في مإنه ونفسه راحة في مإنه الناس حال وله حال

)1/83(

أسلم بن سهل عن ، مإحمد بن الحسين ثنا ، الصباح بن الحسن  - حدثنا80
هذا مإني خير : « هذا قال شيخا رأى إذا المربي الله عبد بن بكر كأان ، العدوي

أكأثر الذنوب مإن ارتكبت مإني خير : « هذا قال شابا رأى » وإذا قبلي الله عبد
 » ارتكب مإما

)1/84(

: قال ، أدهم بن إبراهيم عن ، كأثير بن مإحمد ثنا ، سهل بن بكر أبو  - حدثني81
، عطاء يا ويحك ، عطاء يا : « ويحك قال استيقظ إذا السليمي عطاء كأان

 » يصبح حتى عطاء يا وأمإك ، عطاء يا وأبيك

)1/85(

حدثني ، ضيغم بن مإالك بن مإحمد حدثني ، الحسن بن مإحمد  - حدثني82
على نفسك احذر أيوب أبا : « يا يومإا مإالك أبو لي : قال قال ، أيوب أبو مإولنا

لم لئن ) الله1( وايم تنقضي ل الدنيا في المؤمإنين هموم رأيت فإني ، نفسك
الخرة وشقاء الدنيا هم المإران عليه اجتمع لقد بالسرور والمؤمإن الخرة تأت

)2( ينصب وهو بالسرور الخرة تأتيه ل وكأيف ، وأمإي أنت : بأبي : قلت » قال
وكأيف ؟ بالقبول فكيف ، أيوب أبا : « يا قال ) ؟3( ويدأب الدنيا دار في لله

أصلح قد شأنه أصلح قد أنه يرى رجل : « كأم قال : ثم » قال ؟ بالسلمإة
وجهه به يضرب ثم القيامإة يوم ذلك يجمع عمله أصلح قد همته أصلح قد قربانه



«
__________

الله ايُمن وأصلها تعالى بالله قسم : أسلوب الله ) وايم1(
والمشقة : التعب ) النصب2(
 فيه والجد : مإلزمإته العمل في ) الدأب3(

)1/86(

: « قال ، أبيه عن ، العزيز عبد بن المجيد عبد ثنا ، بشير بن مإحمد  - حدثني83
يدرون ل والحزن الهم عليهم ألقي بلغوها فإذا العمال في يجتهدون أدركأتهم

 » ؟ عليهم ردت أو مإنهم قبلت

)1/87(

عن ، مإسلم بن عطاء ثنا ، أيوب بن مإوسى ثنا ، سعيد بن إبراهيم  - حدثنا84
سائق والعمل قائد : « اليمان قال ، مإنبه بن وهب عن ، برقان بن جعفر

شيئا ذلك يغن لم السائق يسق ولم القائد قاد ) فإذا1( حرون بينهما والنفس
وساق القائد قاد وإذا شيئا ذلك يغن لم القائد يقد ولم السائق ساق وإذا

» العمل وطاب وكأرها طوعا النفس اتبعته السائق
__________

النفس بها وشبه ، وقفت الجري بها اشتد وإذ تنقاد ل التي : الدابة ) الحرون1(
 فيها النسان تحكم وعدم لتقلبها

)1/88(

، صالح بن مإعاوية عن ، فضالة بن فرج ثنا ، واقد بن الرحمن عبد  - حدثني85
عمله كأان فإن وعمله هواه اجتمع الرجل أصبح : « إذا قال ، الدرداء أبي عن
 » صالح يوم فيومإه لعمله تبعا هواه كأان وإن سوء يوم فيومإه لهواه تبعا

)1/89(

، فاطمة أبو مإسكين حدثني ، سيار ثنا ، كأثير بن إبراهيم بن أحمد  - حدثنا86
يغلبان والهوى الشهوة أن : « بلغنا يقول ، السليمي عطاء : سمعت قال

 » والعقل العمل

)1/90(



هارون ثنا ، النعمان بن الصمد عبد حدثني ، سعيد بن إبراهيم  - حدثني87
سائق والعمل قائد : « اليمان قال ، عمير بن عبيد بن الله عبد عن ، البربري
لم سائقها وني وإذا لسائقها تستقم لم قائدها وني ) فإذا1( حرون والنفس
مإع بالله اليمان الخير على يقوم حتى هذا مإع إل هذا يصلح فل لقائدها تستقم
» بالله اليمان مإع لله والعمل ، لله العمل

__________
النفس بها وشبه ، وقفت الجري بها اشتد وإذ تنقاد ل التي : الدابة ) الحرون1(

 فيها النسان تحكم وعدم لتقلبها

)1/91(

 والمقت المنقلب سوء مإخافة النفس على الحذر باب

)1/92(

بن مإالك عن ، سفيان ثنا ، الله عبد أبو المكي عباد بن مإحمد  - حدثني88
لهله جئت ثم قتيل قتلت : لو أهله له فتقول يبكي رجل : كأان قال ، مإغول
 » نفسي قتلت : « إنما فيقول عنك لعفوا تبكي

)1/93(

، العجلي بهيم حدثني ، زفر بن عثمان حدثني ، الحسين بن مإحمد  - أخبرني89
الليل يبكي فجعل البدو أهل مإن البحر مإرة بني مإن شاب مإعنا : « ركأب قال

أقل : إن قال قليل بنفسك : ارفق وقالوا ذلك على المركأب أهل فعاتبه والنهار
بما لعملي الدنيا أيام عليها وأبكي أبكيها أن عندي لنفسي يكون أن لي ينبغي مإا

 » بكى إل أحد المركأب في بقي : فما قال غدا اليوم ذلك في عليها يمر

)1/94(

: قال ، أبان بن الحكم حدثني ، العدني العزيز عبد بن مإوسى عن  - حدثت90
)1( : « ويلي يقول عابدا وكأان العدني الزرق زامإرد بن الرحمن عبد رأيت

دائم أليم ويل لي والويل حسيب للحساب دعاني قد لو جرمإي تتابع مإن وويحي
نفس يا : واستيقظي غيره فيه : وزاد » قال نصيبي أخذت الدنيا في كأنت إن

ونحيبي عبرتي يهيج حذرا واحذري ويحك



__________
ٍد وقيل والعذاب والهلك : الحزن ) الويل1(  جهنم في وا

)1/95(

: قال ، قدامإة بن زائدة ثنا ، الخباب بن زيد ثنا ، الحسين بن مإحمد  - حدثني91
له قالت ولقد بمصيبة أصيب قد : رجل قلت رأيته إذا المعتمر بن مإنصور كأان
يا لعلك تسكت أن تكاد ل عامإته الليل تبكي ؟ بنفسك تصنع الذي هذا : مإا أمإه
 » نفسي صنعت بما أعلم أنا ، أمإاه : « يا فيقول قتيل قتلت نفسا أصبت بني

)1/96(

بن الحارثا حدثني ، الضرير عمر أبو حدثني ، الحسين بن مإحمد  - حدثني92
تجيء ، مإحمد أبا يا : « هلم فقال يومإا القيسي رباح بيدي : أخذ قال ، سعيد
مإعه : فخرجت » قال الحال هذه على ونحن الساعات مإمر على تبكي حتى
رأسه عند والله فجلست عليه غشي ثم صرخ القبور إلى نظر فلما المقابر إلى

. فابك : لنفسك قال بك أرى : لما » قلت ؟ يبكيك : « مإا فقال فأفاق أبكي
 » عليه غشي ثم وانفساه : « وانفساه قال : ثم قال

)1/97(

بن مإحمد حدثني ، راشد بن يحيى حدثني ، الحسين بن مإحمد  - حدثني93
عليه أدخل : كأنت قال لرباح قرابة ذا وكأان ، القيسي ربه عبد بن الحسن

يبكي وهو الجبال في وآتيه يبكي وهو البيت عليه وأدخل يبكي وهو المسجد
لهل : « يحق قال ثم : فبكى ) قال1( مإأثم في دهرك : أنت يومإا له فقلت

» هكذا يكونوا أن والذنوب المصائب
__________

 والعقوبة الذم إلى يجر الذي الثم يسبب : مإا ) المأثم1(

)1/98(

، وردان بن خالد عن ، وهب بن الله عبد ثنا ، مإوسى بن يوسف  - حدثني94
نملك ل مإا أنفسنا مإن سألتنا إنك : « اللهم يقول كأان أنه ، كأثير بن مإحمد عن

على إنك أنفسنا مإن نفسك رضا تأخذ حتى عنا يرضيك مإا أنفسنا مإن فأعطنا
 » قدير شيء كأل

)1/99(



بن حماد عن ، القرشي عبيد بن مإحمد عن ، العبدي مإعاذ بن بشر  - حدثنا95
عبد بنت فاطمة على : دخلت قال ، عطاء عن ، المنكدر بن مإحمد عن ، النقد

عن أخبريني ، الملك عبد بنت : يا لها فقلت العزيز عبد بن عمر وفاة بعد الملك
كأان الله رحمه عمر إن ، فعلت مإا حيا كأان ولو : « أفعل قالت ، المؤمإنين أمإير

مإن بقية وعليه أمإسى فإن يومإه لهم يقعد كأان للناس وبدنه نفسه فرغ قد
فدعا يومإه حوائج مإن فرغ وقد مإساء أمإسى أن إلى بليله وصله يومإه حوائج

واضعا أقعى ثم ركأعتين فصلى قام ثم مإاله مإن له يسرج كأان الذي بسراجه
خرجت : قد فأقول الشهقة يشهق خده على دمإوعه تسايل يده على رأسه
صائما أصبح ثم الصبح له برق حتى ليلته كأذلك يزل فلم كأبده وانصدعت نفسه
كأان مإا الليلة قبل كأان مإا لشيء المؤمإنين أمإير : يا فقلت مإنه : فدنوت قالت
أن أرجو إني له : فقلت قالت بشأنك وعليك وشأني فدعيني : أجل قال ؟ مإنك
المإة هذه أمإر وليت قد فوجدتني إلي نظرت إني أخبرك : إذا قال أتعظ

المحتاج والفقير الضايع الغريب ذكأرت ثم وأحمرها وأسودها وكأبيرها صغيرها
الله أن فعلمت الرض وأطراف البلد أقاصي في وأشباههم المفقود والسير
ل أن فخفت ) فيهم1( حجيجي وسلم عليه الله صلى مإحمدا وأن عنهم مإسائلي

( حجة وسلم عليه الله صلى الله رسول مإع لي يقوم ول عذر الله عند لي يثبت
كألما فأنا قلبي ) له3( ووجل عيني له دمإعت خوفا نفسي على ) فخفت2

» دعي أو الن فاتعظي أخبرتك وقد وجل لهذا ازددت ذكأرا لها ازددت
__________

والبرهان بالحجة والمناقش والمخاصم : المجادل ) الحجيج1(
والبرهان : الدليل ) الحجة2(
 والفزع والخشية : الخوف ) الوجل3(

)1/100(

عياض بن فضيل سمع ، الشعث بن إبراهيم عن ، شبيب بن سلمة  - حدثني96
عن تغفلوا : « ل ) ) قال1( أنفسكم تقتلوا ( ول وجل عز قوله في يقول ،

» قتلها فقد نفسه عن غفل : « مإن قال » ثم أنفسكم
__________

 29:  رقم آية : النساء ) سورة1(

)1/101(

: « قال ، عيينة بن سفيان عن ، التميمي المجيد عبد بن مإحمد  - حدثني97
وإن الله اتق هذا : يا فيقول إخوانه مإن الخ يلق السلف مإن الرجل كأان

يسيء : وهل يومإا رجل له » فقال فافعل تحب مإن إلى تسيء ل أن استطعت
الله عصيت فإذا عليك النفس أعز نفسك : « نعم قال ؟ يحب مإن إلى النسان

 » نفسك إلى أسأت فقد



)1/102(

بن الهيثم عن ، السعدي بكر بن مإحمد ثنا ، المؤدب جعفر أبو  - حدثني98
أنفسهم العباد أكأرم : مإا يقال : « كأان قال ، كأثير أبي بن يحيى عن ، جماز
 » وجل عز الله مإعصية بمثل أنفسهم العباد أهان ول الله طاعة بمثل

)1/103(

حدثني ، ليلى أبي ابن الرحمن عبد بن مإحمد بن عمران بن مإحمد  - حدثني99
بن عمر : سمع قال ، الشعبي عن ، مإجالد عن ، الجعفري قسيم بن الله عبد

اطلعا تطلع اللذات إلى عمرو خروج بعد النفس : دعتني تقول امإرأة الخطاب
سب أطيعك أن أحاذر رباعا إقامإته طالت ولو تطاعي فلن عجلت لها فقلت
» ؟ ذلك مإن مإنعك الذي : « مإا عمر لها فقال قناعا تحللني ومإخزاة نفسي
مإن ألوان ذات لهنات الحياء في : « إن عمر فقال روحي وإكأرام : الحياء قالت

 » وقي اتقى ومإن اتقى اختفى ومإن اختفى استحيى

)1/104(

 المعاد يوم الراحة طلب العمال في النفس إجهاز باب

)1/105(

، غالب بن الله عبد عن ، عاصم بن سهل عن ، شبيب بن سلمة  - حدثني100
الله عبد بن عامإر : كأان يقول ، زياد بن المعلى سمعت ، يساف بن عامإر عن
وقد جلس العصر صلى إذا وكأان ركأعة ألف يوم كأل نفسه على فرض قد

خلقت ولهذا أمإرت بهذا نفسي : « يا فيقول القيام طول مإن ساقاه انتفخت
سوء ) كأل1( مإأوى يا : « قومإي لنفسه يقول » وكأان الغيابق تذهب أن يوشك
مإن الرض يمس ل أن استطعت ) وإن2( البعير زحف بك لزحفن ربي فوعزة
: « فينادي يقوم ثم المقلى على الحب يتلوى كأما يتلوى » ثم لفعلن رهمك
» لي فاغفر النوم مإن مإنعتني قد النار إن اللهم

__________
ِزل ) المأوى1( ْن َقر : الَم َت َقام والُمْس والُم
أربع استكمل إذا وذلك ، البل مإن والحمل للركأوب صلح : مإا ) البعير2(

 والناقة للجمل ويقال ، سنوات

)1/106(



أبي بن عون عن ، قيس بن نوح أنا ، الجهضمي علي بن نصر  - حدثني101
: « لهذا ويقول ركأعة مإائة الضحى يصلي كأان ، غالب بن الله عبد أن ، شداد
 » ويحمدوا يكفوا أن الله أولياء ويوشك أمإرنا وبهذا خلقنا

)1/107(

أمإية بن إسماعيل عن ، عبيدة بن سلم حدثني ، سعيد بن سويد  - أخبرني102
جسده يخضر حتى ويصوم العبادة في يجتهد يزيد بن السود : كأان قال ،

: « يقول السود فكان ؟ الجسد هذا تعذب : لم له يقول علقمة وكأان ويصفر
 أريد الجسد هذا : كأرامإة : قال غيره » وقال فجدوا جد المإر إن

)1/108(

مإيمون بن مإسلم عن ، عاصم بن سهل عن ، شبيب بن سلمة  - حدثنا103
في يجتهد الجرجاني كأرز : كأان يقول ، زائدة بن عثمان سمعت ، الخواص
: « خمسون » قال ؟ القيامإة يوم مإقدار بلغكم : « كأم فقال له فقيل العبادة

» سنة آلف : « سبعة » قال ؟ الدنيا عمر بلغكم : « فكم » قال سنة ألف
 » ؟ اليوم ذلك يأمإن حتى سبعا يعمل أن أحدكأم : « فيعجز قال

)1/109(

مإحمد سمعت ، مإهدي بن الرحمن عبد ثنا ، الصيرفي حفص أبو  - حدثني104
عن ، يونس بن مإفضل فحدثني شيء مإنه نفسي في فحاك ، الحارثي النضر بن

نفسي عن أنا : « مإا فقال خيثم بن الربيع عند رجل : ذكأر قال الزفر بن مإحمد
غيرهم ذنوب على الله خافوا العباد إن ) غيرها1( ذم إلى مإنها فأنفرغ براض

» أنفسهم ذنوب على وأمإنوه
__________

 : العيب ) الذم1(

)1/110(

: « رجل : قال قال ، خالد أبي بن زكأريا عن ، الحسين بن مإحمد  - حدثني105
نفسي في لنفسي لغيرها أبكي لست أبكي : لنفسي سمعته شعر ببيت تعبدت

 » شاغل الناس عن



)1/111(

ابن حدثني ، القرشي مإحمد بن الله عبيد عن ، العبدي مإحمد أبو  - حدثني106
يوصف كأان مإمن مإروان بن الملك عبد على رجل : دخل قال ، شميلة أبي

وقد أتكلم : « بم قال : تكلم مإروان بن الملك عبد له فقال والدب بالعقل
» فبكى ؟ لله كأان مإا ) إل1( وبال عليه المتكلم به يتكلم كألم كأل أن علمت

قال ، ويتواصون يتواعظون الناس يزل لم الله : يرحمك قال ثم الملك عبد
غصص مإن ينجو ل جولة القيامإة في للناس إن ، المؤمإنين أمإير : « يا الرجل

: » قال نفسه بسخط وجل عز الله أرضى مإن إل فيها الردى ومإعاينة مإرارتها
مإا عيني نصب مإثال الكلمات هذه ) لجعلن2( جرم : ل قال ثم الملك عبد فبكى
أبدا عشت

__________
َقُل ) الوبال1( ّث ْكُروه : ال الخرة في عذاب والمعنى والم
ِرد كألمة : هذه جرم ) ل2( ْعنى َت ُتلف الّشيء. وقد َتْحِقيق بم تقديرها، في اْخ

ِقيل ُلها ف ِرئة : أْص ْب ّت ّد، ل بمعنى ال ْعِملت ثم ُب ُت ْعنى في اْس ّقَقا. وقيل مإ َجَرم َح
ْعنى ْعنى كأَسَب. وقيل بم ّق. وَجَب بم  وُح

)1/112(

بن يحيى عن مإعمر عن ، المبارك ابن عن ، زكأريا بن إسماعيل  - حدثنا107
فكاك في يسعى الدنيا في أسير المؤمإن : « إن قال ، الحسن عن ، المختار

 » وتعالى تبارك الله يلقى حتى شيئا يأمإن ل رقبته

)1/113(

، المحاربي مإحمد بن الرحمن عبد عن ، القرشي الرحمن عبد أبو  - حدثنا108
أفتك ل : « كأيف ويحيى ، الله عبد بن عون : قال قال ، الجهني مإوسى عن

 » رهني بي يعلق أن قبل مإن نفسي

)1/114(

بن إبراهيم حدثني ، أسامإة بن رستم حدثني ، الحسين بن مإحمد  - حدثني109
: قال قال ، عياش بن بكر أبي عن ، عياش بن بكر لبي جليس ، الخياط رستم

الخرة رق مإن الدنيا في استطعت مإا رقبتك : « خلص شاب وأنا مإرة رجل لي
 بعد نسيتها : فما بكر أبو » قال أبدا مإفكوك غير الخرة أسير فإن

)1/115(



، أمإية بن إسماعيل عن ، عبيد بن مإسلم عن ، سعيد بن سويد  - حدثني110
: قال العبادة مإن أي ، تصنع مإا بعض عن قصرت أنك : لو لمسروق : قيل قال

» العبادة في لجتهدت يعذبني ل الله أن فأخبرني ربي مإن آت أتاني لو « والله
أمإا ألومإها ل جهنم دخلت إن نفسي تعذرني : « حتى قال ؟ ذاك : وكأيف قيل

لمإوا ) ) إنما1( اللوامإة بالنفس أقسم ( ول وتعالى تبارك الله قول في بلغك
يشتهون مإا وبين بينهم وحيل الزبانية واعتنقتهم جهنم إلى صاروا حتى أنفسهم

يلوم مإنهم امإرئ كأل وأقبل الرحمة عنهم ورفعت المإاني عنهم وانقطعت
» نفسه

__________
 2:  رقم آية : القيامإة ) سورة1(

)1/116(

بن أسلم عن ، عياض بن فضيل ثنا ، الضبي زهير بن عمر بن داود  - حدثنا111
نعوده المزني الله عبد بن بكر على : دخلنا قال ، حرة أبي عن ، الملك عبد

به قصر أو الله طاعة في نفسه فأعمل قوة الله رزقه : عبد فقال رأسه فرفع
عبد بن أسلم لقيت : ثم سليمان أبو قال الله مإعاصي في يعملها فلم ضعف
 حرة أبي عن فحدثناه الملك

)1/117(

العرج يزيد ثنا ، زيد بن حماد ثنا ، عفان ثنا ، سعيد بن مإحمد  - حدثنا112
ل إني نفسي إليك أشكو المعتمر أبا : يا العجلي لمورق قال رجل أن ، الشني

ضعفت إذ أمإا نفسك على تثني مإا : « بئس قال أصوم ول أصلي أن أستطيع
 » أنامإها بالنومإة أفرح فإني الشر عن فاضعف الخير عن

)1/118(

بن مإؤمإل ثنا ، المكي القاسم بن الله عبد بن مإحمد بن أحمد  - حدثني113
: لول قال الموت حضره لما دينار بن مإالك أن ، زاذان بن عمارة ثنا ، إسماعيل

أن مإت أنا إذا أهلي لوصيت قبلي كأان أحد يصنعه لم شيئا أصنع أن أكأره أني
كأما أدفن حتى الحال تلك على بي فينطلق عنقي إلى يدي تجمعوا وأن تقيدوني

: أي قلت ربي سألني : فإذا مإحمد بن أحمد غير ) وقال1( البق بالعبد يصنع
قط عين طرفة نفسي لك أرض لم رب

__________
 : الهارب ) البق1(



)1/119(

: قال ، ربيعة أبي عن ، عاصم بن سهيل عن ، شبيب بن سلمة  - حدثني114
 » النفوس عليه أكأرهت مإا العمال : « أفضل العزيز عبد بن عمر قال

)1/120(

إلى رجل : كأتب قال ، كأليب بن عبادة عن ، الوضاح بن الله عبد  - حدثني115
وبين بينك حاجزا يكون مإا الله أحل مإما تدع أن استطعت « فإن بعد : أمإا له أخ
 » الحرام إلى نفسه تاقت كأله الحلل استوعب مإن فإن عليك الله حرم مإا

)1/121(

، زهيرا سمعت ، الحراني مإحمد بن الحسن ثنا ، شبيب بن سلمة  - حدثنا116
وأنا ربي ورجوت نفسي : « خفت يقول ، الزبيدي شيبة أبا : سمعت يقول
 » أرجو مإا إلى أخاف مإا أفارق أن أحب

)1/122(

يزيد : قال قال ، صغير بن مإنصور عن ، الرحمن عبد بن الحسين  - حدثنا117
نعي لو بعض على بعضك غليظ الناس على رقيق إنك آدم : « ابن الرقاشي

بكر أبو » وقال تبكيها ل نفسك إليك تنعى يوم كأل وأنت بكيت أهلك بعض إليك
: فيبكي الشاعر يقول ذلك مإثل وفي الوراق مإحمد : أنشده الدنيا أبي ابن يعني
صدر في المقبور الميت ومإا الردى مإن أمإانا بكفيه كأأن نفسه ويغفل مإيت على
 غدا مإيت مإن يبكيه بأن أحق يومإه

)1/123(

: لرجل : قيل قال ، أبيه عن ، الدارمإي صخر بن سعيد بن مإحمد  - حدثني118
نفسه على سلطانا أعظم أحدا رأيت : « مإا : قال قيس بن الحنف لنا صف
 » مإنه

)1/124(



: كأان قال ، عقبة بن الوليد ثنا ، الملك عبد بن عمران بن أحمد  - حدثنا119
على ليلة كأل في به يفطر بشريط يعلقها رغيفا ستون الطائي لداود يخبز

سوداء له : ومإولة قال إليه ينظر فجعل فطره ليلة فأخذ ومإاء بملح رغيفين
فلما صائما وأصبح فأفطر طبق على تمر مإن بشيء فجاءت فقامإت إليه تنظر

: حدثني عقبة بن الوليد قال ، ومإاء ومإلحا رغيفه أخذ الفطار وقت جاء أن
تمرا البارحة : « اشتهيت يقول نفسه يعاتب أسمعه : جعلت قال حارثة

 » الدنيا دار في دام مإا تمرا داود ذاق ل تمرا الليلة واشتهيت فأطعمتك

)1/125(

بشير حدثني ، مإحمد أبا يكنى الحرام المسجد في ، شيخ  - حدثني120
فرق قدمإيه تحت شهوته جعل : « مإن قال ، المهدي الحجاج أبي عن ، الجزري

 » ظله مإن الشيطان

)1/126(

، سليمان بن جعفر عن ، عوف بن زيد عن ، شبيب بن سلمة  - حدثني121
يهلك مإا قلئل أيام في كأان مإا البلء : « لول الحسن : قال قال ، هشام عن

 » نفسه الرجل

)1/127(

حسين عن ، المبارك ابن عن ، الخراساني خليد عن ، سلمة  - حدثني122
مإنها أضعف ول عودت إذا نفس مإن أعطى ير : « لم قال ، قتادة عن ، المعلم

 » تعود لم إذا

)1/128(

أبو حدثني ، عباد بن زهير عن ، شبيب بن سلمة الرحمن عبد أبو  - حدثني123
، بني : يا مإحمد لبنها القرظي كأعب بن مإحمد أم : قالت قال ، البصري كأثير
أراك لما مإوبقا ذنبا أحدثت أنك لظننت طيبا وكأبيرا طيبا صغيرا أعرفك أني لول

قد الله يكون أن يؤمإنني ومإا أمإاه : « يا قال والنهار الليل في بنفسك تصنع
أن مإع لك أغفر ل : اذهب وقال ) ؟1( فمقتني ذنوبي بعض في وأنا علي اطلع

» حاجتي مإن أفرغ ولم الليل لينقضي إنه حتى أمإور على تردني القرآن عجائب
__________

ْغض : أشد ) المقت1( ُب  ال



)1/129(

سفيان عن ، الجبار عبد بن أحمد حدثني ، إسماعيل بن إسحاق  - حدثنا124
: قال الموت علي بن بالحسن نزل : لما قال ، مإصقلة بن رقبة عن ، عيينة بن

نفسي أحتسب : « إني لهم فقال » فأخرج الدار صحن إلى فراشي « أخرجوا
 » بمثلها أصب لم فإني عندك

)1/130(

: لما قال ، عبيد بن يونس عن ، المزني صالح ثنا ، خداش بن خالد  - حدثنا125
، أبت : يا فقال الله عبد ابنه عليه فأكأب يسترجع جعل الوفاة الحسن حضرت

أصب لم التي نفسي والله هي بني : « أي قال ؟ غممتنا فقد شيئا رأيت هل
 » بمثلها

)1/131(

، طلحة بن بشير عن ، ربيعة بن ضمرة ثنا ، واقد بن الرحمن عبد  - حدثنا126
: لنفسه قال وسلم عليه الله صلى أيوب ابتلي : « لما قال ، دريك بن خالد عن

 « سنة سبعين البلء على فاصبري سنة سبعين نعمت » قد

)1/132(

عن ، ليث عن ، سليمان بن مإعتمر عن ، العنبري الله عبد أبو  - حدثني127
كأنت أني إل به فرحت شيئا أيوب مإن أصبت : مإا الله لعنه إبليس « قال ، زبيد
 » إليه أبلغت قد أني علمت أنينه سمعت إذا

)1/133(

اعدنا : « اللهم المري صالح : قال قال ، الرحمن عبد بن الحسن  - حدثنا128
 » فيها علينا عقوب ل عدوى أنفسنا على

)1/134(



بن كألب سمعت ، بكر بن صدقة حدثني ، الحسين بن مإحمد  - حدثني129
: يا له فقلت البكاء طول مإن عمش قد المقدس ببيت شابا : رأيت قال ، جري
شاء « كأم قال ثم : فبكى قال ؟ البكاء هذا على سليمة العين تكون كأم فتى
أبكي إنما بدني مإن علي بأكأرم فليست فلتذهب سيدي شاء وإذا فلتكن ربي
وحزن الدهر شقاء والله فهو الخرى تكن وإن الخرة في والفرح السرور رجاء
الله على احتسب وإني نفسي على وأحذره أخافه كأنت الذي والمإر ، البد

: الدنيا أبي ابن » قال عليه غشي ثم حظي في وتقصيري نفسي في غفلتي
للدمإع فقلت أرقني الموت وذكأر أرقت : إني الجوري قدامإة بن مإحمد أنشدني
لها أرق ولم الممات قبل حزنا مإشعرا لنفسي أبك لم إن فأسعدني أسعدني

لرقع إني بالحزن أوله فما يموت ومإن مإيتته تحزنه ولم يموت مإن يا فمن
لمن وأجمعها أمإوالي أثمر لمن والعفن بالوهن لها الزمإان جدب ويخلقها أثوابي
ترب الثرى تحت ويتركأني لحدي بي سيوقع لمن لمن لمن أغد لمن أروح

 والذقن الخدين

)1/135(

أبو حدثني ، المدني القروي علقمة أبي بن مإوسى بن هارون  - حدثني130
لهم مإجلس في يجتمعون المدينة أهل مإن قومإا : كأان قال ، النصاري عزبة

فجاء رجل مإنهم ونجا قتلوا الحرة يوم الناس قتل فلما ) فيه1( يسمرون بالليل
ثم أحدا مإنهم يحس فلم الثانية الليلة جاء ثم أحدا مإنهم يحس فلم مإجلسه إلى
: « البيت بهذا فتمثل قتلوا قد أنه فعلم أحدا مإنهم يحس فلم الثالثة الليلة جاء
جانب مإن : فنودي » قال للكماة بذكأري حزنا كأفى وخلفوني الكماة ذهب أل

فكل الممات قبل فابكها ونفسك تولت فقد الكماة عنك : « فدع المجلس
» الشتات شعث بينها يفرق يومإا بد ل جماعة

__________
 بالليل الحديُث : وهو ) الُمسامإرة1(

)1/136(

بن سليمان أن يذكأر ، أباه سمع أنه ، الدارمإي سعيد بن مإحمد  - حدثني131
: فنزل » قال الشاب الملك : « أنا فيقول المرآة في نظر ربما كأان الملك عبد
فدعا وأصحابه أهله في الحمى وفشت فيه مإات الذي مإرضه فمرض دابق مإرج

» ؟ قصتك : « مإا قال يدها مإن الكوز سقط إذ توضئه هي فبينا بوضوء جاريته
: مإحمومإة قالت : ففلنة قال ، : مإحموم قالت : ففلن قال : مإحمومإة قالت
» ثم يوضئه مإن عنده ليس أرضه في خليفته جعل الذي الله : « الحمد قال

وليد يا وضوءك : « قرب فقال العنسي القعقاع بن الوليد ابن خاله إلى التفت
حياتك في لنفسك : فاعمل الوليد : فأجابه » قال ومإتاع تعلة الحياة هذه فإنما

 وجماع فرقة فيه فالدهر صالحا

)1/137(



أيوب أبو قال ، الصباح بن مإثنى حدثني ، التميمي الله عبد أبو  - حدثني132
في : « تفكرت قال صالح أبا يكنى هجر أهل مإن ، شيخ : أخبرني الهجري

ساعة وسهرت ، ذكأرت لما عيني فدمإعت ) نفسي1( فمقت أمإري مإن أشياء
ثياب عليها حسناء بجارية فإذا مإوضعي أغفيت ثم وصليت فتوضأت الليل مإن

شهد هو فإذا فذقته هذا : ذق فقالت البيض القرص شبه شيء ومإعها خضر
فإن مإنك : هذا فقالت هذا مإثل ذقت : مإا فقلت تلقمني فجعلت فاستعذبته

حسنة وفكرتك عبادة ) نفسك2( : مإقتك قالت : فسري فقلت زادوك زدت
وقل بالكبير تضيق ل للكريم : اعمل قالت ) ثم3( جنة وصلتك مإسرة ودمإعتك

المغفرة نستحق لم فإن أهله لسنا لمإر وأهلنا بفضلك علينا اتسع مإتسع : يا
ومإا ينفذ عندنا مإا فإن برحمتك علينا وجد المغفرة وأهل التقوى أهل فأنت
فاضطجعت : اضطجع قالت ثم القيوم الحي وأنت الفناء إلى ونحن يبقى عندك
أنعم مإن : سبحان مإكتوب فيها لزورد حرير خرقة يدي في فإذا فانتبهت فنمت
وفيه رازقك وتعصي عدوك تطيع أجهلك مإا آدم ابن يا كأفر مإن وأعطى وشكر
لملصقة وإنها : فانتبهت قال التقى الدنيا تجارة فخير غبي يا مإنامإك مإن تيقظ

) »4( راحتي في
__________

وكأره : بغض ) مإقت1(
الكره : شدة ) المقت2(
وحماية : وقاية ) جنة3(
 : الكف ) الراحة4(

)1/138(

النوم في سلمة بن حماد : رأيت قال ، أبيه عن ، الله عبد أبو  - حدثني133
مإا : المال لي : قيل قال ؟ : مإاذا قلت : خيرا قال ؟ بك الله فعل : « مإا فقلت
) مإاذا1( بخ بخ الدنيا في المتعوبين وراحة راحتك أطيل فاليوم نفسك كأددت

» ؟ لهم أعددت
__________

 الستحسان على تدل : كألمة ) بخ1(

)1/139(

، يونس عن ، إبراهيم بن إسماعيل : ثنا قال ، يونس بن سريج  - حدثني134
حللها فكان الدنيا : « طلب أشيم بن صلة الصهباء أبو : قال قال ، الحسن عن

لما ، يجاوزني فل هو وأمإا فيه أعيل فل أنا أمإا قوتا إل مإنها أصيب ل فجعلت
ول تعب ) بغير2( ) فارتعي1( كأفافا رزقك جعل نفسي : أي قلت ذلك رأيت

» نكد
__________

مإن الحاجة وسد الوجه مإاء وحفظ الناس سؤال عن أغنى : مإا ) الكفاف1(



الرزق
 رزقك : اطلبي ) ارتعي2(

)1/140(

زياد بن المعلى عن ، سليمان ابن ثنا ، الرقاشي مإروان بن أزهر  - حدثني135
 » نفسي تتابعني لو الشهادة مإوضع أرى : « قد مإحرز بن صفوان : قال قال ،

)1/141(

: دخل قال ، الردني سهل بن أحمد أخبرني ، الحسين بن مإحمد  - حدثني136
لي : « مإا فقالت بنفسها الرفق في فكلموها القراء مإن نفر العابدة زنجلة على

يا والله غدا يدركأه لم شيء اليوم فاته فمن مإبادرة أيام هي إنما بها وللرفق
ولبكين حياتي أيام له ولصومإن جوارحي أقلتني مإا وجل عز لله لصلين إخوتاه

يقصر أن فيحب بأمإر عبده يأمإر : « أيكم قالت » ثم عيني الماء حملت مإا له
 » ؟ فيه

)1/142(

حدثني ، العنبري مإنظور بن سجق حدثني ، الحسين بن مإحمد  - حدثني137
كأثرة في عطاء : عاتب السليمي عطاء امإرأة لي : قالت قال ، عبيدة أبو سرار
إني ، إلي هو ليس شيء في تعاتبني « كأيف ، سرار : يا لي فقال فعاتبته البكاء

لي تمثلت وعقابه وجل عز الله عذاب مإن بهم ينزل ومإا النار أهل ذكأرت إذا
تصيح ل أن النار في وتسحب عنقها إلى يدها تغل لنفس فكيف ، ثم نفسي
البكاء غناء أقل مإا سرار ) يا1( ويحك ؟ تبكي ل أن تعذب لنفس وكأيف ؟ وتبكي

» وجل عز الله يرحمهم لم إن أهله عن
__________

ْيح1( َكألمُة ) و ٍم :  َوّجٍع، َتَرّح َت َقع لمن تقاُل و ٍة في َو َلك ّقها. وقد ل َه َتِح يقال َيْس
ّتعّجب المدح بمعنى  وال

)1/143(

سليمان أبا سمعت ، الحواري أبي بن أحمد ثنا ، شبيب بن سلمة  - حدثنا138
ليلة فأقامإت جهنم قناطر مإن قنطرة عبدة لختي : « وصفت قال ، الداراني

صاحت لها ذكأرت فكلما بعد عنها انقطع ثم تسكت مإا واحدة صيحة في ويومإا
: مإثلت قال ؟ صياحها كأان شيء أي : مإن قلت سكتت ثم ) واحدة1( صيحة
» بكفانها وهي القنطرة على نفسها



__________
 : الصراخ ) الصياح1(

)1/144(

علي بن غنام بن علي عن ، عاصم بن سهل ثنا ، شبيب بن سلمة  - حدثني139
بعض إلى عابدا وكأان البيض أبو : كأتب قال ، الجزري حفص أبو عمر حدثني ،

أصلحتها أنت فإن واحدة نفسا إل الدنيا مإن تكلف « لم فإنك بعد : أمإا إخوانه
صلح مإن صلح ينفعك لم أفسدتها أنت وإن بصلحها فسد مإن فساد يضرك لم

أسود أو أحمر مإن أكألها مإن تبالي ل حتى الدنيا مإن تسلم ل أنك واعلم بفسادها
« 

)1/145(

، يونس بن الفضل عن ، هارون بن جعفر عن ، شبيب بن سلمة  - حدثني140
: قال ؟ أصبحت : كأيف المؤمإنين أمإير : يا العزيز عبد بن لعمر رجل : قال قال

 » المإاني الله على أتمنى الخطايا مإن مإتلوثا بطينا بطيا « أصبحت

)1/146(

الثوري سفيان أن رجاله بعض عن يذكأر ، الحسين بن مإحمد  - سمعت141
رهائن النفوس : إن الناس « أخبر ، الله عبد أبا يا هاتف به فهتف نائما كأان

 » الدأب فكاكأهن فإن فاعمل بكسوبها

)1/147(

بن علي أنا ، الله عبد بن مإحمد ثنا ، الزدي الرحمن عبد أبو  - حدثني142
يضع فلم مإكة قدم الحسن أن ، المبارك بن الله عبد عن ، شقيق بن الحسن

)1( فترة نفسي في : « وجدت قال ، له قيل أصبح فلما يطف ولم جنبه
» الضجعة أعودها أن فكرهت

__________
 والضعف : الكسل ) الفتور1(

)1/148(



: التيمي سليمان قال ، قال الله عبد أنا ، زرعة أبي بن العزيز عبد  - حدثنا143
 » اعتادت النوم عودتها وإذا اعتادت السهر عودتها إذا وسهرا نومإا للعين « إن

)1/149(

سمعت ، العجلي سمرة بن مإعدان حدثني ، الرحمن عبد أبو  - وحدثني144
: « إن يقول ، المبارك بن الله عبد : سمعت يقول ، الزبرقان بن أحمد

تكاد ل أنفسنا وإن عفوا الخير على تواتبهم أنفسهم كأانت مإضى فيما الصالحين
 » نكرهها أن لنا فينبغي كأره على إل تواتبنا

)1/150(

، شيخ حدثني ، دينار بن مإالك ثنا ، جعفر ثنا ، سيار عن هارون  - حدثني145
: فيقول أصحابه يعظ كأان وسلم عليه الله صلى الله نبي أن الول الصدر أدرك

وإن الله قدام ) غدا1( ذمإته وكأاربها وقنفها صاحبها نعمها إن نفسا « أرأيتم
بين التي ) أنفسكم3( تيكم الله قدام غدا مإدحته ) وأتعبها2( وأنصبها خالفها
» جنبكم

__________
: العيب ) الذم1(
: التعب ) النصب2(
 المؤنث إلى : إشارة ) تيكم3(

)1/151(

قالوا ، ومإعمر ، الله وعبد ، رباح ثنا ، سيار ثنا ، مإعروف بن هارون  - حدثنا146
مإطاياكأم إل أبدانكم رأيت مإا والله : « إني يقول ، عجلن بن سميط : سمعنا

 » فيكم الله بارك الله طاعة في فأمإضوها

)1/152(

سمعت ، العنبري قيس بن نهشل ثنا ، المقدمإي عمر بن مإحمد  - حدثني147
أنا أو الجنة أهل مإن : « أنا الله عبد بن عامإر : قال قال ، صخر أبي بن صخر

 » ؟ الجنة يدخل مإثلي أو ؟ الجنة أهل مإن

)1/153(



يعقوب حدثني ، صالح أبو صالح بن الله عبد ثنا ، مإحمد بن علي  - حدثنا148
أبي بن زياد خلفت : إني المنكدر بن مإحمد : قال قال ، القاري الرحمن عبد بن

أين : « اجلس ؟ يقول المسجد في نفسه يخاصم وهو عياش ابن مإولى زياد
مإا إلى انظري ؟ المسجد هذا مإن أحسن إلى أتخرجين ؟ تذهبين أين ؟ تريدين

يقول : وكأان » قال ؟ فلن ودار فلن ودار فلن دار تبصري أن تريدين فيه
الثياب مإن لك ومإا والزيت الخبز هذا إل نفس يا الطعام مإن لك : « ومإا لنفسه

» ؟ تموتي أن أفتحبين ، العجوز هذه إل النساء مإن لك ومإا ، الثوبان هذان إل
 » العيش هذا على أصبر : « أنا فقالت

)1/154(

سهل حدثني ، أبي حدثني خلف بن مإحمد التيمي الله عبد أبو  - وحدثني149
وحده دار في وكأان العابد بكر إلى الصباح بن عامإر مإع : مإضيت قال ، غليظ بن

: « لنفس قال ؟ تكلم كأنت : لمن عامإر له قال أدركأنا فلما يتكلم فسمعناه
: لها فقلت طيبا مإلحا فسألتني بلها قد كأسر فيها مإطهرة فإذا الطعام نازعتني

قال غيره عندي فليس وإل هذا تشتهين كأنت فإن الجريش العجين مإلح إل ليس
 » شيئا يطعم لم ثلثا ذلك بعد فمكث

)1/155(

عن ، المبارك ثنا ، جميل بن الهيثم ثنا ، البصري الحسن أبو  - حدثني150
في أنفسهم يحاسبون الذين القيامإة يوم حسابا الناس : « أيسر قال ، الحسن

كأان وإن مإضوا لهم به هموا الذي كأان فإن وأعمالهم همومإهم عند فوقفوا الدنيا
المإور جازفوا الذين على القيامإة يوم المإر يثقل : وإنما قال أمإسكوا عليهم

عليهم أحصى قد وجل عز الله فوجدوا مإحاسبة غير مإن أخذوها الدنيا في
)2( أحصاها إل كأبيرة ول صغيرة يغادر ل الكتاب لهذا ( مإا ) وقرأ1( الذر مإثاقيل

« (
__________

ُة وقيل النمل : صغار ) الذر1( ّذر وي ، وْزٌن لها ليس ال
 : ) سورة2(
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