
لكتاب  لنفوس: ا   أدب ا
لبغدادي: املؤلف  ا رِّيُّ  اآلُج اهللا  عبد  بن احلسني بن  بكر حممد  بو    أ

  

  أدب النفوس لآلجري

  ذكر احلذر من النفس

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، واحلمد هللا على كل حال ، وصلى : قال أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري 
وفقنا اهللا وإياكم للرشاد من القول والعمل ، : أما بعد . مجعني ، وباهللا أستعني اهللا على حممد النيب وعلى آله أ

اعلموا أن اهللا جل ذكره ذكر النفس يف . وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، إنه مسيع قريب 
ا موالنا الكرمي أهنا متيل إىل ما أخربن. غري موضع من كتابه ، منبه مبعاين كثرية ، كلها تدل على احلذر من النفس 

مث أعلمنا موالنا الكرمي من هنى نفسه عما هتوى فإن اجلنة . هتواه مما هلا فيه من اللذة ، وقد علمت أهنا قد هنيت عنه 
فإذا جاءت الطامة الكربى يوم يتذكر اإلنسان ما سعى وبرزت اجلحيم ملن يرى فأما : مأواه ، قال اهللا تبارك وتعاىل 

غى وآثر احلياة الدنيا فإن اجلحيم هي املأوى وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي من ط
، فإن كان اهللا تعاىل قد هنى عنه انزجر عنه ، فإن تابعته نفسه إىل ما زجرها عنه ، فليعلم أنه من اهللا عز ) ١(املأوى 

أمل تسمعوا رمحكم اهللا إىل ما أخربكم موالكم . رمي على ذلك وجل ببال ، وأن هذه نفس مرحومة ، فليشكر اهللا الك
وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم : الكرمي عن نيب من أنبيائه ، وهو يوسف عليه السالم ، قوله 

مث . ل إن النفس األمارة املرحومة هي املعصومة اليت عصمها اهللا عز وج: ، فيقال ) ٢(ريب إن ريب غفور رحيم 
مل : اعلموا رمحكم اهللا أن النفس إذا ركبت ما هتوى مما قد هنيت عنه ، فإهنا ستلوم صاحبها يوم القيامة ، تقول 

ال : فعلت ؟ مل قصرت ؟ مل بلغتين ما أحب وقد علمت أن فيه عطيب ؟ أمل تسمعوا رمحكم اهللا إىل قول اهللا عز وجل 
اآلية فالواجب على من مسع هذا من اهللا عز وجل أن حيذر من ) ٣(ة أقسم بيوم القيامة وال أقسم بالنفس اللوام

مل ألزمتين هذا احلذر من : فإن قال قائل . نفسه أشد حذرا من عدو يريد قتله ، أو أخذ ماله ، أو انتهاك عرضه 
مالك ، إن عدوك الذي يريد قتلك ، أو أخذ : النفس حىت جعلته أشد حاال من عدو وقد تبينت عداوته ؟ قيل له 

أو انتهاك عرضك ، إن ظفر منك مبا يؤمله منك فإن اهللا عز وجل يكفر عنك به السيئات ، ويرفع لك به الدرجات 
، وليس النفس كذلك ؛ ألن النفس إن ظفرت منك مبا هتوى مما قد هنيت عنه ، كان فيه هلكتك يف الدنيا واآلخرة 

فالعاقل ، . ملنزلة عند اهللا عز وجل مع سوء املنقلب يف اآلخرة ، أما يف الدنيا فالفضيحة مع شدة العقوبة ، وسوء ا
يرمحكم اهللا ، يلزم نفسه احلذر واجلهاد له أشد من جماهدة األقران ممن يريد ماله ونفسه ، فجاهدها عند الرضا 

من جاهد اجملاهد « : والغضب ، كذا أدبنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف غري حديث بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  »نفسه يف طاعة اهللا عز وجل 

__________  
  ٣٤: النازعات آية رقم : سورة ) ١(



  ٥٣: يوسف آية رقم : سورة ) ٢(
   ١: القيامة آية رقم : سورة ) ٣(

ثنا ابن املبارك ، : ثنا املسيب بن واضح ، قال : ثنا أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب قال : أخربنا حممد ، قال  - ١
مسعت رسول اهللا : بن شريح ، عن أيب هانئ اخلوالين ، عن عمرو بن مالك ، عن فضالة بن عبيد ، قال  عن حيوة

  « : صلى اهللا عليه وسلم ، يقول 

  اجملاهد من جاهد نفسه يف اهللا عز وجل

 «  

، أنبأ ابن  أخربنا حممد بن احلسني ، وحدثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد ، ثنا احلسني بن احلسن املروزي - ٢
املبارك ، ثنا الليث بن سعد ، حدثين أبو هانئ اخلوالين ، عن عمرو بن مالك اجلنيب ، حدثين فضالة بن عبيد ، قال 

  « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع : 

  أال أخربك باملؤمن ؟ من أمنه الناس على أمواهلم ،

اهد من جاهد نفسه يف طاعة اهللا عز وجل ، واملهاجر من هجر الذنوب واملسلم من سلم الناس من لسانه ، واجمل
  » واخلطايا 

وحدثنا الفريايب ، ثنا حممد بن املثىن ، ثنا عبد األعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن : أخربنا أبو بكر ، قال  - ٣
ما : ، قالوا » يس الشديد بالصرعة ل« : محيد بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »الذي ميلك نفسه عند الغضب « : الشديد ؟ قال 

أخربنا أبو بكر ، ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبد احلميد الواسطي ، ثنا يعقوب الدورقي ، ثنا عبد الرمحن  - ٤
ة ، أن النيب صلى اهللا عليه بن مهدي ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هرير

  « : وسلم قال 

  ليس الشديد بالصرعة ، ولكن الشديد الذي ميلك نفسه عند

  » الغضب 

أخربنا أبو بكر ، وثنا أبو حممد بن صاعد ، ثنا حممد بن حبيب لوين املصيصي ، ثنا أبو األحوص ، عن سعيد  - ٥
  إن « : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رس: بن مسروق ، عن أيب حازم ، عن أيب هريرة ، قال 

  الشديد ليس الذي يغلب الناس ، ولكن الشديد من غلب نفسه



جتاهدها حىت تلزم أداء فرائض اهللا عز وجل ، : فعلى ما أجاهد نفسي حىت أغلبها ؟ قيل له : فإن قال قائل » 
حيسن ، حىت أحذرها ، وأمقتها ، صف يل من أخالقها اليت متيل إليه مما ال : فإن قال . وتنتهي عن معاصيه 

إن النفس أهل أن متقت يف اهللا عز وجل ، ومن : قيل له . وأجاهدها ، إذا علمت أن فيها شيئا من تلك اخلصال 
  مقت نفسه يف ذات اهللا عز وجل رجوت أن يؤمنه اهللا عز وجل من مقته ، كذا روي عن الفضيل بن عياض 

بو عبد اهللا احلسن بن حممد بن عفري األنصاري ، ثنا عبد الصمد بن حممد أخربنا أ: أخربنا أبو بكر ، قال  - ٦
  « : مسعت الفضيل بن عياض ، يقول : العباداين ، ثنا عبد الصمد بن يزيد ، قال 

  من مقت نفسه يف ذات اهللا عز وجل أمنه اهللا

هي األخالق اليت قد : ل له قي. فبني يل أخالقها القبيحة : فإن قال قائل : قال أبو بكر » عز وجل من مقته 
فإهنا نفس . استوطنتها النفس ، وليس حتب مفارقتها ، وهي أخالق كثرية إذا تصفح اإلنسان نفسه وجدها كذلك 

. قليلة االكتراث ألجل ال بد أن يغشى . باسطة لطول أمل عن قليل ينقضي . منهمكة يف لذة الدنيا . متبعة للهوى 
. حمبة ألخالق تعلم أهنا مضرة هبا غدا . زاهدة يف دار نعيمها ال يفىن . قلب عبد قسى راغبة يف حب دنيا إذا أحبها 

نفس حتزن على ما مل جير هلا به املقدور مما أملته من الدنيا صباحها . ضاحكة مستبشرة ناعمة مبا عنه موالها هنى 
نفس . اخلري الذي إليه موالها دعا  نفس خيف عليها السعي والكد يف طلب الدنيا ، نفس تلذ بالفتور عن. واملسا 

نفس وعدها اهللا املغفرة ، والفضل فلم . هتم بالنفقة يف طاعة اهللا ، فيوعدها الشيطان الفقر ، فتميل إىل ما إليه دعا 
نفس ترضي املخلوقني بسخط رهبا ، وعن . نفس تثق بوعد خملوق ، وعند وعيد موالها تتلكا . تثق ، ومل ترض 
نفس تتصنع . نفس ندهبا اهللا إىل الصرب عند املصائب ، تعزية منه هلا ، فال تقبل العزا . اىن رضا موالها تتو

نفس تترك املعاصي بعد القدرة عليها ، حياء من . للمخلوقني بوفاء الوعد ، وفيما عهد اهللا الكرمي إليها قليلة الوفا 
نفس تستعني . ليلة الشكر هللا الكرمي على نعم ال حتصى نفس ق. املخلوقني ، وعند نظر اهللا العظيم إليها قليلة احليا 

. نفس خيف عليها جمالسة البطالني ، ويثقل عليها جمالسة العلما . بنعم اهللا الكرمي على معاصيه يف صباحها واملسا 
. نفس تسارع فيما هتوى ، وهي تتعلل بالتسويف للتوبة اليوم وغدا . نفس تطيع الغاش ، وتعصي أنصح النصحا 

من عرف من نفسه هذه األخالق ، وغريها ، سارع إىل رياضتها ، حبسن األدب هلا : قال أبو بكر حممد بن احلسني 
؛ لريدها إىل ما هو أوىل هبا من تقوى اهللا عز وجل ، يف السر والعالنية ، بالندم الشديد ، والنزوع من قبيح ما صح 

  ما يستأنفه يف طول عمره ، واهللا عز وجل املوفق لذلك عنده من هذه األخالق ، إن فيه شيء منها ، وإصالح 

  ذكر أدب النفوس

القرآن ، والسنة ، وقول علماء املسلمني ، : ما دل على تأديب النفس ؟ ، قيل له : فإن قال قائل : قال أبو بكر 
) ١(أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا : قال تبارك وتعاىل . نعم إن شاء اهللا : فاذكره ؟ قيل : فإن قال 
فاذكر ما يقي به اإلنسان نفسه : فإن قال . فمن مسع هذا وجب عليه أن يطلب علم هذا ، وال يغفل عنه : ، قلت 

  نعم: ، وأهله من النار ، قيل 
__________  

   ٦: التحرمي آية رقم : سورة ) ١(



مد بن عامر بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هنشل ، أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن أيب داود السجستاين ، حدثنا حم - ٧
يكون الرجل : قال ) ١(قوا أنفسكم وأهليكم نارا : عن الضحاك ، عن ابن عباس ، يف قول اهللا تبارك وتعاىل 

املسلم يف أهل البيت ، فيعمل باألعمال الصاحلة ، يصلي فيصلون ، ويصوم فيصومون ، ويتصدق فيتصدقون ، 
  قوا أنفسكم وأهليكم نارا :فذلك قوله عز وجل 

__________  
  ٦: التحرمي آية رقم : سورة ) ١(

أخربنا أبو بكر ، وثنا ابن أيب داود ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل ، ثنا معاوية بن  - ٨
وا بطاعة اهللا عز وجل اعمل: يقول ) ١(قوا أنفسكم وأهليكم نارا : صاحل ، عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس 

  ، واتقوا معاصي اهللا عز وجل ، ومروا أهليكم بالذكر ، ينجيكم من النار
__________  

  ٦: التحرمي آية رقم : سورة ) ١(

أخربنا أبو بكر ، وثنا ابن أيب داود ، ثنا حم بن نوح ، ثنا أبو معاذ ، ثنا أبو مصلح ، عن الضحاك ، يف قول  - ٩
اعملوا بطاعيت ، وتعلموا ، وعلموا أهليكم ما افترضت : ، يقول ) ١(فسكم وأهليكم نارا قوا أن: اهللا عز وجل 
  عليكم وعليهم

__________  
  ٦: التحرمي آية رقم : سورة ) ١(

أخربنا أبو بكر ، وثنا ابن أيب داود ، ثنا احلسني بن علي بن مهران ، ثنا عامر بن الفرات ، عن أيب جعفر ،  - ١٠
  أدبوا أنفسكم ، وأهليكم على أمر اهللا عز وجل: قال ) ١(قوا أنفسكم وأهليكم نارا : نس عن الربيع بن أ

__________  
  ٦: التحرمي آية رقم : سورة ) ١(

أخربنا أبو بكر ، وثنا ابن أيب داود ، ثنا يعقوب بن سفيان ، عن حيىي بن أيب بكري ، حدثين ابن هليعة ، عن  - ١١
  األدب الصاحل: ، يعين ) ١(قوا أنفسكم وأهليكم نارا : جبري  عطاء بن دينار ، عن سعيد بن

__________  
  ٦: التحرمي آية رقم : سورة ) ١(

أخربنا أبو بكر ، وثنا ابن أيب داود ، ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ،  - ١٢
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم :  قول اهللا جل وعز عن بعض ، أصحابه ، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف

أال ترون رمحكم اهللا إىل موالكم الكرمي ، حيثكم : قال أبو بكر » علموهم ، أدبوهم « : قال ) ١(وأهليكم نارا 
  : على تأديب نفوسكم وأهليكم ؟ ، فاعقلوا رمحكم اهللا عن اهللا عز وجل 

  :كم نارا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلي



أال ترون رمحكم اهللا إىل موالكم الكرمي ، حيثكم على تأديب نفوسكم : قال أبو بكر » علموهم ، أدبوهم « 
مث اعلموا رمحكم اهللا أنه يلزمكم . اهللا عن اهللا عز وجل ، وألزموا أنفسكم علم ذلك  وأهليكم ؟ ، فاعقلوا رمحكم

علم معرفة النفس ، وقبح ما تدعوكم إليه ، مما هتواه وتلذه ، مضمرة لذلك ، وقائلة : علم حالني ال بد منهما 
علم كيف السياسة هلا ؟ ،  :واحلال الثاين . وفاعلة ، فواجب عليكم أن تزجروها عنه ، حىت ال تبلغوها ذلك 

وكيف تراض ؟ ، وكيف تؤدب ؟ ، فهذان احلاالن ال بد لكل مسلم عاقل أن يطلب علمه حىت يعرف نفسه ، 
فأما معرفة النفس ، وقبيح ما تدعو إليه ، فقد تقدم ذكري له ، وأنا أزيدك يف : قلت . ويعرف كيف يؤدهبا 

وتظهر . تظهر لك الزهد وهي راغبة . ، وإليها يأوي ، ويطمئن وخزانة إبليس . هي جامعة لكل بالء : فضحتها 
ويثقل عليها الصدق من ذمها . تفرح حبسن ثناء من جهلها بباطل ، فتحمده ، وتدينه . لك اخلوف ، وهي آمنة 

س مثلها اعلم أن النف: وأنا أمثل لك مثاال ال خيفى عليك أمرها إن شاء اهللا . حبق ، نصحا منه هلا ، فتبغضه وتقصيه 
ال ينتفع هبذا حىت : كمثل املهر احلسن من اخليل ، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وهباؤه ، فيقول أهل البصرية به 

يراض رياضة حسنة ، ويؤدب أدبا حسنا ، فحينئذ ينتفع به ، فيصلح للطلب واهلرب ، وحيمد راكبه عواقب تأديبه 
فإن قيل صاحب هذا املهر .  ببهائه ، وال حيمد راكبه عواقبه عند احلاجة فإن مل يؤدب مل ينتفع حبسنه وال. ورياضته 

مث ال يصلح أن يكون الرائض . قول أهل النصيحة والبصرية به ، علم أن هذا قول صحيح فدفعه إىل رائض فراضه 
ع به صاحبه ، فإن إال عاملا بالرياضة ، معه صرب على ما معه من علم الرياضة ، فإن كان معه بالرياضة ونصحه انتف

كان الرائض ال معرفة معه بالرياضة ، وال علم بأدب اخليل ، أفسد هذا املهر وأتعب نفسه ، ومل حيمد راكبه عواقبه 
، وإن كان الرائض معه معرفة الرياضة واألدب للخيل إال أنه مع معرفته مل يصرب على مشقة الرياضة ، وأحب 

، من النصيحة يف الرياضة ، أفسد هذا املهر ، وأساء إليه ، ومل يصلح  الترفيه لنفسه ، وتواىن عما وجب عليه
للطلب ، وال للهرب ، وكان له منظر بال خمرب ، فإن كان مالكه هو الرائض له ، ندم على توانيه يوم ال ينفعه الندم 

هو مل يدرك ، ، حني نظر إىل غريه يف وقت الطلب ، قد طلب فأدرك ، ويف وقت اهلرب قد هرب فسلم ، وطلب ف
مل : وهرب فلم يسلم ، كل ذلك بتوانيه ، وقلة صربه بعد معرفته منه ، مث أقبل على نفسه يلومها ويبخها ، فيقول 

اعقلوا رمحكم اهللا علم هذا املثل . واهللا املستعان . فرطت ؟ مل قصرت ؟ ، لقد عاد علي من قلة صربى كل ما أكره 
أرى النفس هتوى ما تريد ويف : د قلت يف هذا املثل أبياتا تشبه هذا املثل ، وتفقهوا به ، تفلحوا وتنجحوا ، وق

متابعيت هلا عطب شديد تقول وقد أحلت يف هواها مرادي كل ما أهوى أريد فأمنحها نصحي لكي تنزجر فتأىب وريب 
، ولو بقيد احلديد  على ذي شهيد فإن أنا تابعتها ندمت وخفت العقوبة يوم الوعيد فإن كنت للنفس يا ذا حمبا فقيد

ورضها رياضة مهر يراض بالسوط ، والسوط سوط حديد مينعه الرائض ما يشتهي يريد باملنع صالحا وفهما يريد 
وقد روي يف معىن ما قلت من هذه األمثال : حيمده الراكب يوم اللقى واخليل يف احلرب وجهد جهيد قال أبو بكر 

  ليعتربها من تدبرها ، وآثارا تدل على ما قلت ، فأنا ذاكرها ؛
__________  

   ٦: التحرمي آية رقم : سورة ) ١(

قال : مسعت أبا احلسن حممد بن أيب الورد ، يقول : أخربنا أبو بكر ، ثنا جعفر بن حممد الصنديل ، قال  - ١٣
  « : وهب بن منبه 

  النفس كنفوس الدواب ، واإلميان قائد ، والعمل سائق ،



  »ر قائدها حرنت على سائقها ، وإن فتر سائقها ضلت على الطريق ، فإن فت) ١(والنفس حرون 
__________  

  الدابة اليت ال تنقاد وإذ اشتد هبا اجلري وقفت ، وشبه هبا النفس لتقلبها وعدم حتكم اإلنسان فيها : احلرون ) ١(

لي بن إبراهيم بن عبد احلميد أخربنا أبو بكر ، ثنا أبو عبد اهللا بن حممد بن خملد العطار ، ثنا أبو احلسن ع - ١٤
ثنا موسى بن إمساعيل ، ثنا أبو مقاتل يعين حفص بن سلم ، ثنا عون بن أيب شداد ، عن احلسن ، يف : الواسطي قال 

  يا بين : وصية لقمان البنه 

  ال تنتفع باإلميان إال بالعقل ، فإن اإلميان قائد ، والعمل

ضلت عن الطريق ، فلم تستقم لصاحبها ، وإن فتر قائدها حرنت ، ، فإن فتر سائقها ) ١(سائق ، والنفس حرون 
فلم ينتفع سائقها ، فإذا اجتمع ذلك استقامت طوعا وكرها ، وال يستقيم الدين إال بالتطوع والكره ، إن كان 
اإلنسان كلما كره من الدين شيئا تركه ، أوشك أن ال يبقي معه شيء من دين اهللا عز وجل ، فال تقنع لنفسك 
بقليل من اإلميان ، وال تقنع هلا بضعيف من العمل ، وال ترخص هلا يف قليل من معصية اهللا عز وجل ، وال تعدها 

بشيء من استحالل احلرام ، فإن النفس إذا أطمعت طمعت ، وإذا أيستها أيست ، وإذا أقنعتها قنعت ، إذا أرخيت 
، وإذا فوضت إليها أساءت ، وإذا محلتها على أمر  هلا طغت ، وإذا زجرهتا انزجرت ، وإذا عزمت عليها أطاعت

اهللا صلحت ، وإذا تركت األمر إليها فسدت ، فاحذر نفسك واهتمها على دينك ، وأنزهلا منزلة من ال حاجة له 
فيها ، وال بد منها ، فإن ال حاجة لك يف باطلها ، وال بد لك من هتمتها ، وال تغفلها عن الزجر فتفسد عليك ، وال 

نها فتغلبك ، فإنه من قوم نفسه حىت تستقيم ، فباحلري أن ينفع نفسه وغريها ، ومن غلبته نفسه فأنفس الناس تأم
أحرى أن تغلبه ، وكيف ال يضعف عن أنفس الناس وقد ضعف عن نفسه ؟ وكيف يؤمن على شيء من النفس ، 

رم حظ نفسه ؟ يا بين ثقفهم وهو متهم على نفسه ؟ وكيف يهتدى مبن قد أضل نفسه ؟ وكيف يرجا من قد ح
باحلكمة واستعن مبا فيها ، فإن وافقك اهلوى أو خالفك ، فاصرب نفسك للحق ، وكن من أهل احلكم ، فإن احلكيم 

يذل نفسه باملكاره حىت تعترف باحلق ، وإن األمحق خيري نفسه يف األخالق ، فما أحبت منها أحب ، وما كرهت 
رمحكم اهللا عن لقمان احلكيم ما تسمعون ، اعلموا أنه من مل حيسن أن يكون طبيبا اعقلوا : منها كره قال أبو بكر 

لنفسه ، مل يصلح أن يكون طبيبا لنفس غريه ، ومن مل حيسن أن يؤدب نفسه ، مل حيسن أن يؤدب نفس غريه ، 
نفسه بعلم ذلك ، كيف واعلموا أنه من مل يعرف ما هللا عز وجل عليه يف نفسه مما أمره به ، وهناه عنه ، ومل يأخذ 

ما أسوأ حال من تواىن عن تأديب . يصلح أن يؤدب زوجته وولده ، قد أخذ اهللا عز وجل عليه تعليمهم ما جهلوه 
نفسه ورياضتها بالعلم وما أحسن حال من عين بتأديب نفسه ، وعلم ما أمره اهللا عز وجل به وما هناه عنه ، وصرب 

  لعظيم عليهاعلى خمالفة نفسه ، واستعان باهللا ا
__________  

  الدابة اليت ال تنقاد وإذ اشتد هبا اجلري وقفت ، وشبه هبا النفس لتقلبها وعدم حتكم اإلنسان فيها : احلرون ) ١(

أخربنا أبو بكر ، ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبد احلميد الواسطي ، ثنا هارون بن عبد اهللا ، ثنا سيار  - ١٥
  يا ابن آدم « : مسعت قتادة ، يقول : بن سليمان ، ثنا حجاج بن األسود القسملي ، قال  بن حامت ، ثنا جعفر



  إن كنت تريد أن ال ، تأيت اخلري إال على نشاط

والفتور والكلل أقرب ، ولكن املؤمن هو العجاج ، واملؤمن هو املتوقي ، واملؤمن هو ) ١(، فإن نفسك إىل السآمة 
ربنا ربنا ، يف : اجلائرون إىل اهللا عز وجل بالليل والنهار ، واهللا ما زال املؤمنون يقولون املتشدد ، وإن املؤمنني هم 

  »السر والعالنية حىت استجاب هلم 
__________  

  امللل : السآمة ) ١(

  البن اجلوزي» ذم اهلوى « ملحق يف تتميم النقص الواقع يف املخطوط من 

: أنبأنا علي بن حممد العالف ، قال : ن علي ، وحممد بن ناصر ، قاال أخربنا عبد اهللا ب: قال ابن اجلوزي  - ١٦
حدثنا أبو : حدثنا عبد اهللا بن حممد العطش ، قال : أنبأنا عبد امللك بن بشران قال حدثنا أبو بكر اآلجري ، قال 

: ملبارك بن عبد اجلبار ، قال أنبأنا ا: وأخربنا ابن ناصر ، قال ) . ح ( حدثنا الربيع بن روح ، : حيىي العاقويل ، قال 
حدثنا : حدثنا أبو أمحد السعدي ، قال : حدثنا عبد الرمحن بن عمر ، قال : أنبأنا أبو عبد اهللا الصوري ، قال 
حدثنا : حدثنا يوسف بن بقية ، واللفظ له قاال : حدثنا املعلى بن الوليد ، قال : يوسف بن يزيد القراطيسي ، قال 

أيب الزاهرية ، عن جبري بن نفري ، عن ابن البجري ، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه سعيد بن سنان ، عن 
  « : أصاب النيب يوما جوع شديد ، فوضع حجرا على بطنه ، مث قال : وسلم قال 

  أال رب نفس طاعمة ناعمة يف الدنيا ، جائعة عارية

هني لنفسه وهو هلا مكرم ، أال يا رب متخوض متنعم يوم القيامة ، أال رب مكرم لنفسه وهو هلا مهني ، أال رب م
فيما أفاء اهللا على رسوله ما له عند اهللا من خالق ، أال وإن عمل اجلنة حزنة بربوة ، أال وإن عمل النار سهلة 

  » بسهوة ، أال رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويال 

: أنبأنا عبد امللك بن بشران ، قال : لعالف ، قال أنبأنا ابن ا: أخربنا حممد وعبد اهللا بن علي قاال : وقال  - ١٧
حدثنا سفيان بن : حدثنا هارون بن عبد اهللا ، قال : حدثنا بنان بن أمحد ، قال : حدثنا أبو بكر اآلجري ، قال 

  « : قال عمر بن اخلطاب : عيينة ، عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن احلجاج ، قال 

  ، وزنوا أنفسكم قبل أنحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا 

يومئذ : توزنوا ، فإنه أهون عليكم يف احلساب غدا أن حتاسبوا أنفسكم يوم القيامة ، وتزينوا للعرض األكرب 
  ») ١(تعرضون ، ال ختفى منكم خافية 

__________  
   ١٨: احلاقة آية رقم : سورة ) ١(



حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين ، : احلميد ، قال  حدثنا عبد اهللا بن عبد: حدثنا اآلجري ، قال : وبه قال  - ١٨
  « : حدثنا أبو عبيدة الناجي ، أنه مسع احلسن ، يقول : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : قال 

  حادثوا هذه القلوب ، فإهنا سريعة الدثور ، واقرعوا هذه

مل تبق لكم من أعمالكم شيئا ، فتصربوا  األنفس ، فإهنا طلعة ، وإهنا تنازع إىل شر غاية ، وإنكم إن تقاربوها
وتشدوا ، فإمنا هي ليال تعد ، وإمنا أنتم ركب وقوف ، يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب وال يلتفت ، فانقلبوا 

بصاحل ما حبضرتكم ، إن هذا احلق أجهد الناس ، وحال بينهم وبني شهوائهم ، وإمنا صرب على هذا احلق من عرف 
  » فضله ، ورجا عاقبته 

: حدثنا شعيب بن عبد احلميد ، قال : حدثنا أبو بكر بن أيب داود ، قال : حدثنا اآلجري ، قال : وبه قال  - ١٩
) ١(وال أقسم بالنفس اللوامة : أنبأنا ورقاء ، عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد ، يف قوله : حدثنا يزيد بن هارون ، قال 

  »تندم على ما فات ، وتلوم نفسها « : قال 
__________  

  ٢: القيامة آية رقم : سورة ) ١(
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