


اقلبمةالآوق
\س-لأ\\ر

رمحِسم
.(٥١٤٥٦٢٨.. هات , /\\ ١YWV : ص.ت ً تتج'وت 
١١. هاش. - ١٣٠٧٩:ص.ت •• ينشق  ١٦٣٧
٤٦٥٦٦٠۵غاف. -  ٢١٨  ٠٦٥ث.ْى. ء عنان 



م_إفاؤص

ب،ماركا طيبا حمدأ العالمين، رب ض الحمد 
النبيمحمد سدنا على التلمم وأتم الصلاة وأنمل 
وصحبهآله وعلى للعالمين، رحمة البعوث، الأمي، 

أجمعن•

ؤبجشد؛
حقيقة،الأمة نادة هم والمربون، اض إلى الدعاة 

اسمامجتهاالمرانيرن وهم الخير، إلى بيدها والأحدون 
الظلام،يشتد عندما للمسار والمصححون العلريق. على 
.الأمراض. تفشو عندما الأطباء وهم 

أنوالدعوةا التربية في امعالم لململة أتيح وند 
ممنالأمة، هال0 أعلام مجن طاتفة الكريم للقارئ تقدم 

ظلالتفيأنا وند الهجرى، الثاني الفرن ني عاش 
لمابدت ذلك خلال ومجن بحكمهم، وانتقما مواعنلهم، 
فكانتحياتهم، تنتفلم كانت، التي المريضة الخْلوط 
.الصالح السالما ليرة أنموذجا 

٣



آثارمبلة الطريق على دامت ما حير على والأمة 
لف.ال

فيلف الأعلام من علم الداراني سليمان وأبو 
بلمنه، الثاني النمف في عاش فقد المرن، هذا 

الثالث.القرن مهلير على وأشرف 
هذافى عنه المتحدث ليكون اختياره كان ولذا 

لة،لالهذه من الأول العمد يكمل وبه الكتاب، 
اممهسائلا الثاني. القرن عن الحدث به ننهي والذي 
ويهال؛ينارشد.نا، يلهمنا وأن نقرأ، بما ينفعنا أن تعالى 
الميل.سواء 

وصحبهآله وعلى محمد، سيدنا على اض وصلى 
العالمين.رب فه والحمد وسلم، 
١٤١٨سة الخحة ذي غرة 

سلإشا.ى



'العنسي عطيه بن أحمد بن الرحمن عبد امحمه 
■العريب صله من 

ومائة•الأربمن حدود في ولد 
واسط.من أصله 

داريا•ت لها ثقال دمشق غربي فرية مكن 
وأبيالثوري، سميان من الحديث مع موقد 

•وغيرهم مؤيدا بن وعلممة العطاردي، الأشهب 

الحواري،أبي بن أحمد تلميذه عنه وروى 
.وجماعث. 

الدارانيسليمان أبو سمع الجوزي ابن نال 
ولكنه، وغيرْ الثوري سفيان ولقي الكثير، الحديث 

•الرواية عن بالتعد اشتغل 

مشهوروقبرْ مها، ودين دارا، نر؛ة في نوني 
،اواك.



حمىنة ّفقيل وفاته، تاريخ في اختلف وقد 
ضوقيل ومائسن عشرة حمس سنة وقيل دمائتثن، 

ذلك.

الأول.القول الجوزي ابن ورجح 
فيووفاته "رحمته وصع حين كثير ابن وكيلك 

٠وماتتين حمى منة حوادث 

العلماعأئمة آحد ت فقال كثير ابن وصنه 
٠،١العا٠ااينل

أبوالعصر، زاهد الكبير، الإمام الذمي•' وفال 
يازرأ،.

اسرالهاة،ا/خحآؤ)ا(
•ا/\ا/ا.الملأء أعلام ص )٢( 





وقال:

يعملأن الخير، من سيئا ألهم لمن ينغي ررليس 
به،عمل الأثر ني سمعه فإذا الأثر، في سمعه حتى به 

•قيه® من وفق ما على وجل عر اض وحمد 

علميقه يأن الأساس، الحور هدا عن ؤينتج 
الميدان.لهدا أهلا ليس فالجاهل والمنة، بالكتاب 

الضوورية:الحاجات - ٢ 
يقصرأن العيادة، إلى والأنقطاع الزهد معنى ليس 

عياله،ورزق رزقه تحميل من وا-ماته أداء في المرء 
ؤيحاففلالناس، حاجة عن الاستغناء في يسعى أن بل 

فهوولذا اليدان. هذا في يدب لا وأن ه نفعزة على 
•يقول 

وغيركقدمياك،، تصف أن عندنا المبادة ®ليس 
تعبدا؛.نم فأحرزهما، برغيفيك ابدأ ولكن للث،، يفت، 

الباب،قئ يتوقع هلب، في خير ءالأ ؤيقول؛ 
سيئا؛؛.يععليه يجيء إنسانا يتوغ 

لأنالمزب، من أجرآ أعتلم الميال وصاحيإ 
•الُزب من سعين تعدل منه ركعتين 

٨









إلاخيرآ فيهم يجد لم ولكنه كثيرون، فالمتصوئ 
نسبة.ينكل لا للكثرة النسبة والواحد واحدأ، 

نتيجةكان الموفية لدى الواقع هذا ولعل 
فلواهرثغلتهم ولدا جهل، على الزهد طريق لسلوكهم 

•بها والتخلق تمثلها يتغي التي الأخلاق عن الْلريق 

فهمالشام، أمر من موقفهم ذلك على والدليل 
الشبهات.أكل عن يورعون ولا الشبع، حتى يأكلون 

بنأحمد لتلمياوه اليمان سأبو أوصحه مؤا وهذا 
تله قال عندما الحواري أيي 

فيهمالجؤع يعدون ناصا عهدت أحمد، اريا 
غنيمة.الشح الموفية وأصحابااثا أنت، تعد كما غنيمة، 

يجدونهشيء وكل قلوبهم، تنير كيفا أحمد، يا 
.يأكلونه،، الشبهات من 

تحولالشام؛ في كشأنهم اللماس في وأمرهم 
فيقول؛ذلك< سليمان أبو لنا ؤيوصح ١ شعار مجرد إلى 

وشهوتهدراهم، ثلاثة هيمنها عباءة أحدهم ®يلبى 
،،. دراهم. خمسة نليه في 

١٢





.التواضع:٠

بعضهو بل للنهي، ملازم أمر والتواصع 
ه.ينفالإنسان يزهد أن وهو الزهد، ممليقات 

طرفةنمى عن رضيتا ما ملجمان أبو نال 
يضعوض،أن على جميعا الخلق اجتمع ولو ■من، 

ذلك.على غدروا ما نمي عند كاتضاعي 

لمالميحس ملبية نتائج له التواصع وعدم 
تفيقول ذلك سليمان أبو لنا ؤيوصح ه، نفمن آثارها 

الخدمة.حلاوة يدق لم قيمة، ه لتفرأى من 

•الشهرة. إلى عون بالدين محن يعجب وهو 
بالقليليالأيناء ينصح عندما الأمر هدا خفايا ؤيبين 

نهومشهورأ! يكن لم ما اللماس من دنو أمحا ذللث، ومن 
تجعلعلامة يكون ند اللباس دنيء أن إلى بهيا يثير 

علامةكان مجا يصح وهنا • بالأصاع إليه يشار الإنسان 
والتكبر.بالفى للاعجاب علامة والثوانحع الزهد على 

فيصبغالقلب، به يفيض وخلق صفة ادثواصع إن 
يكونوعندها عته، المنبثقة بالمعاني ان الإنملوك 

.مجتواصعا الإنسان 







الذهبهذا إلا حمالة، ثيء لكل وجدت ®قد 
حيلة،.الةال_، من لإخراجهما أحد لم فاني والفضة، 

آ_اكوكل:

التوكلمنام في الئبامت، أن يمان أبو ؤيرى 
ذلك،في تجرسه عن ؤيتحدث صع_،، أمر افه على 

قائلاالحواري أبي ين أحمد تلميذه قيحاحلب 
شيخكؤإن كنيرة الأخرة محترق إن أحمد، ءايا 

مافإني المارك، اكوكل هذا إلا منها، بكثير عارف 
رائحةا،.منته شممتا 

أعرفهلا فإني الميارك التوكل هذا ررإلأ ت مرة وتال، 
.شأ،،اليس الرح كام إلا 

ؤإنمانول، مجرد ليس يربدْ الذي والتوكل 
مهتاقةوالسلوك الأعمال فتأتي ، القلب، في يتمر اعتماد 

له.

Iالتالي الخبر وق نذللث، على وكمثال 

إلاشيثا يتناول لا بمكة رجلا لجمان ّأبو رأى 
أبوله فقال أيام، عليه فمضتا زمزم، ماء محن شربة 

ت،كنماذا زمزم، غارت؛ لو أرأبتا يومان مليمان 
١٧





وفيالظن، حن وبين الخوف بين تعارض ولا 
يقولهدا 

اضيخاف لا ثم وجل، عز باض ظنه حس ®من 
مخيؤع،.فهو 

الخوف.روافد من رافد الظن فحن 

يرثيفهو ولذا آخر، رافد القيامة يوم ومثاهد 
مقول:الأم هدا إلى الأس 

آخرفليقرأ القيامة، يوم يشهد أن سره ارمن 
الزمر،ا.

الزهد:طريق - ٩ 
•رحلين أحد الزهد محلريق ماللثج 

منردحأ فيه وعاش الدنيا نعيم عرف رجل 
الزهد.طريق الث، و>أالنعيم، هدا ترك آثر نم الزٌن، 

علىاسمر نم العيش، من صيق في نشأ ورجل 
رغدفرصة له تتح ولم الزهد، طريق محوثرآ ذلك 

العيش.

وأكثرثباتا أكثر الأول، أن سليمان أبو ؤيرى 
١٩













واسهباماب امحزام 

تالداراني سليمان أبو نال ت الجتيد نال 
أياما،القوم نكن، من الكتة قلبي في يقع ربما 

و\ذح*ص.الكتاب عدلين: بشاهدين إلا مه أقبل فلا 

الأترموافقت 
Iسليمان أيو قال 

تهيعمل أن الختر من شثثأ ألهم لمن يبني ليي 
له،عمل الأثر قي سمعه فإذا الأير، في يسمعه حتى 

ءدهأآ،له.من وفق ما على وحل عز اض وحمد 

أ/؛أ،شالصفوة صفة )١( 

٠\/y\\.النلأء أعلام وسر  YI؟/؟الأولياء حالية )٢( 
الإسلامي،الزهد مذهب المولين بهذين سليمان أبو صبط )٣( 

الأثر،واساع رالسنه بالقرآن التزامه وبين 
جعلالذي ولكن القول، هذا مثل قال سمه من بأن شك ولا 

وظهور:التمرف مذهب انتشار هو كبيرآ شأنا هذا لموله 

٢٠





.، راضرل مسلم وقلك تحمده أن ولكن 

 Wشغلهمت
تسليمان أبو قال 

فيهارما الجنان يئغالهم ما لخلقا اض حلق من إن 
بالدنياعنه يشعلون فكيف عته، النعيم من 

الخوكلمنزم علو 

أبولي نال الحواري.' أبي بن أحمد قال 
Iسلمان 

شيخكؤإن كثيرة، الاحرة طرق إن أحمد، يا 
مامحاني المارك، التوكل هذا إلا منها، بمر عارف 

راتحةمنه ثمهت 

،٤٢إلا العابدين درج من شيء من ما وقال؛ 
امكإلا أعرفه لا فاني المبارك الموكل هدا إلا 

.١٠•ا/الأربءحالين )١( 
الأوفءحلة )٢( 
الرسالة)٣( 

٠وعرفه سليمان أيي الشخ نفس في ثت أي ر٤( 

٢٧







الشهوةمميت 
سليمانأبو نال 

شبااشتههم إذا علكم؟ الفاسقون يزيد شيء أي 
أكالتموْلاآ.

القاءحب 
صاليمانأبو نال 

ليaليعوهإلا الدار هدم فى البقاء المتقون أحب ما 
لأي

الخوف
Iمليمان أبو قال 

 Uخرلأ،.إلا قلبا الخوف ارق ف
وغال:

فإنهالخوف، إلا عليه يغلب لا أن للقلب ينبغي 
القلب.فد القلب على الرجاء غلب إذا 

الأوبء؟/ها-أ.حلب )١( 
.ص٠٣المغترين سب )٢( 

.النشرة

٣'



صيعوهفإن ارتفعوا، يالخوف أحمد، يا قال! ثم 

استزاحم لا الأخرة 
سالمان!أبو قال 

منه،١^^؛ ترحلت القالب إلى الدنيا حاءيت، إذا 
تزحمها،الأخر0 تجئ لم القال-، في الدنيا كانت، ؤإذا 
ءزيزةل٢،.والاخرة لثيمة، الدنيا لأن 

محراممأة
Iفقال - رجل له وذكر - مليمان أبو مال 
حاله.لي صم، وص محلي، على وقع لقد 

وأكووامحرآزأ؛، المّوفلم في نشأ إنه قال: 
انةلْ،.

ممنيكون أن أحعس، كنته قل- سليمان! أبو فقال 

.اكشيرةص٨٢١الرسالة )١( 
.٢٦ا،/• الأوبء حالة )٢( 
٠الملس حثرنة على نثأ أي انمرق، لباس في أي )٣( 
القرآن.تلاوة أي )٤( 
الحار.الرماد على يخبز الذي الخز الملة؛ )ْ( 

٣١



ثمطعمها رجي إذا لأنه تركها، نم الدنيا طعم وجد 
لمطعمها، يجد لم ممن كان ؤإذا بها. يغتر لم تركها 

إليهايرمع أن طعمها وجد إذا عليه أمن 

المال

سليمانأبو قال 

وحدهكان إذا إنه الرجل، يفين يضعفون العيال 
جاعؤإذا لهم، ب، طالعيال له كان ؤإذا فع، فجاع 

اليقينصعق، نقد الءلالب 

المه

تسليمان أبو نال 

بطنيألمقت، إذا العيادة، لي تكون ما أحلى 
الخالي،البيت، تهللبإ كالعروس الحكمة فان بغلهري، 

ما>~هالم.فيه لتخلو فيه سام 

.١٩٢/٤المنوة صنة )١( 
.٢٦٠ا،/الأوبء حلة )٢( 
^U.\سميو سه )٣( 

٣٢



واممضقامماهب 
سليمان!أبو قال 
الذهبهذا إلا حيلة، سيء لكل وجدت قد 
ا.حيالة١١القلب من لإخراحهما أجد لم قاني والفضة، 

أولااممردض 
مليمان!أبو قال 

فجاءبه، يلد التهلؤع من شيء في كان من كل 
فيفهو التهلؤع، لذة وفتها يقطع فلم فريضة، رفت، 

.مخي^-٤^٢، تهلوعه 

الشهواتبع ١٥
أبيمع خرجتا الحراري: أبي ين أحمد نال 

يالتم3لانطانران ؤإذا زيع، على فمررنا ليمان، س
قتال:الأش. الذكر أراد شيعا نلما الم،، 

إلىط4 دعته شع لما كان: فيما انفلر أحمد، يا 

^إ^٦^الأريء حلية )١( 
الأريء؟/\،أأ)؟(حاوأ

الأويءحلة )٣( 

٣٣



امحوكلصتيح في درس 
إلاشيثا يتناول لا بمكة، رجلا مليمان أبر رأى 

أيام.عليه فض، زمزم، ماء من شربة 
غارتلو أرأيت يوما سليمان أبو له نمال 

تشرب؟كنت، ماذا زمزم، 

تعالىافه جزاك وغال: رأمه ونل الرجل فقام 
مندأعبدزمزم كنت فإني أرشدتنى، حيث خيرأ، 

اممسوممرهن امحواصع 
تسلمان أبو تال 

اجتمعولو عض، طرفة نفي عن رضت ما 
مانمي، عند كاتماعي يضعوني أن على جمعا الخلق 
ذللث،.على تدروا 

،.ل ه نفيعرف، حتى المرء يتواضع لا وتال! 

إنماوالتوكل زمزم، على توكله جعل كان أنه المقصود )١( 
٠تعار اف على يكون 

صلأ\.القثيرية الرسالة )٢( 
\.1IT/والإحياء ، ٢٩٠•ا/واكهاية الداية )٣( 

٣٤







اس

سليمان!أبو قال 

وثوبلشمك، وثوب ش، ثوب ثلاثة؛ الثياب 
لداس،وهوثراكلأثة.

وتشتريبثلاثين تجد أن فهو ف، كان فما 
عثرة.وتقدم يعترين، 

جدك.على ليته تريد أن فهو لنمك، كان وما 

حسنه.تريد أن فهو للناس، كان وبما 

.، ل ولفك ض الواحد اكوب في تجمع وقد 

اممساتهام 
Iسليمان لأيي نلت الحواري؛ أيي بن أحمد قال 

قالي.على بمعان لا وفلانا فلأنا إن 

قلصمن أتينا لعلنا ولكن ملص، على ولا مال؛ 
•، ر الصالحين نحب وليي ، حير فينا فليس وقلبك، 

.٢٧٤الأوبءا،/حلة )١( 
إ/آ-ا<ا.الصنوة صفة )٢( 

٣٧





الخعرههأهل س
تسليمان أبو قال 
ماإلا أرادوا ما واض المعرنة؟ أهل أراد شيء أي 

الملامعليه موسى سال 

وقال:

الواحدةالأية هذْ إلا انمرفة لأهل يكن لم لو 
هآ،?لر؟إل . لج(' محمز ه* •' ا هبغوا لاكت

 d_العارف
تمليمان أبر قال 

اف؛ل؛،.العارف صحك 

ارنيرب تعالى؛ قوله ض جاء ما مدّى أرائه ما  ٢١١
ذلكالمرنة أعل ومطلوب [ ١٤٣]١^١٧ أنظر 

الاخرة.في 
(.٢٣.  ٢٢)الأتان الشامة مررة )٢( 
.٩٢٦٤;الأوس حلة )٣( 
عائشةنالت المة في ورد ما وهر  ٢٦٧/٩الأولياء حلية )٤( 

ضاحكا،قل متجمعا الني. رأيت ما منها؛ اه رضي 
(.٨٩٩٢، ٦ ٠ ^٢٩ يتسم. كان إنما 



اثماءةزهد 
سليمان!أبو قال 

وشهوتهدراهم، ثلاثة قيمتها عباءة أحدهم يلبى 
شهوتهتجاور أن يسحي أفما دراهم، حمه قلبه في 

uU!؟،

سليمانأبو قال 

لهجاز شيء الشهوات من قلبه في ثبق لم ؤإذا 
منطإ العباءة لأن الطريق، ؤيلزم عباءة يتدؤع أن 

بخالعلةأبيضين بثوبين زهده متر أنه ولو الزهد، أعلام 
لأمأسلم كان الاس 

معاثظاهر تناسق 
سليمانأبو قال 

علىثيابه ؛aj ،،L3قي يزيد أن لمقير يبغي لا 
باطنه.ءلاهرْ يشاكل بل قلبه، 

اكيابل٢/في ثوبي مثل القلوب في هلي ليت، 

.٢٦٠الأدنءو/حلية )١( 
ا/ا/ا•.للشرانى الكبرى الطقان، )٢( 





لأنكلها، الأدان على الإسلام اختار حين الأولى الب 
•، الإ'لأمأ شعاثر ومن الإسلام، سن من العمل هدا 

واممكراس 
تسليمان أبو تال 

الشكرأى.وقلوبكم الهكاء، أعيكم >دوا 

يفطكانظر 

صاليمان؛أبو تال 

إلىهوا0 به أسميع ه نفرعاية بعن لم محن 
الهلكة.

•غيرْ لها ينظر لم لفه، ينظر لم ومن 
الماحييضر ولا المعصوم، نجاة الهالك يفع ولا 

\بج.تف 

فرادى،وهم جمتعا، واحد مومحم، الماس يجمع 
•مزيل وحده وعنها مشغول، بنمه منهم شخص كل 

.٢٧١؟/الأربء حلة )١( 
.٢٧٤؟/الأولياء حلة )٢( 

٤٢



توحشمعمله ثر دمن سمّور، صله بصالح ذءر 
،.محزوزأ 

الزمرسورة آخر 
تسلمان أبو قال 
آخرنليقرأ القمامة، يرم يشهد أن مرْ من 
الزمر>ى.

امممه

سليمان؛أبو قال 

إلىأولها من فيها وما الدنيا لي أن رني يما 
طرفة ٠٥١عن أغفل وأني البر، وجوم ني أنفقه آخرها، 
)٣(

ءض

الناسمقاصد 
سليمان؛أبو قال 
جمعفي أنع بوا نحالغنى، طلبوا نوما إن 

الخنىفىاكائ.ا ؤإنألا اJال.

.٢٧٠ا،/الأوبء حلة )١( 
.٩٢٧٧;الأولياء حلة )٢( 
«ا/'ا،أ.اسرالهايغ)'آ(

٤٣









إلاأطلع ولا معصيتي، تحل لا الذي الديان فأنا 
رحمتي•بمقل 

المقاممن خوفهم على إلا مائي أشكر لم ولو 
الأمنثوابهم وجعلت ذلك، على لشكرتهم يدي، بين 
.خافوامما 

لرؤيتهاتحار قصورأ رفعتر وند بعبادي فكيف 
تفأقول النمور؟ هده لمن ربنا، •' ش-قوذوئ الأبصار، 

عفوي.جب فى بممتعظمه ولم ذنبآ أذنب لمن 

فامدحوتيل١،.المدح على •كافئ ؤإنى ألا 

اك|ااحالمن 

ملمانأبو تال 

كنتوند كلامه، تبل برؤيته يعظلث، الذي الأخ 
برؤيتهفأنتنع يالحراق، أصحابي من الأخ إلى أنظر 

الأونءآ/ههأأ.حلة )١( 

اسرالّاة'ا/؟؟1)'ا(

٤٧



الشهواتْع الخعاْل 
سليمان!أبو قال 

لها،ناركأ كنت وقد شهوة، إليك قدمت إذا 
٠مناها دفساك تعهل ولا يسيرأ، ميثا منها فأصب 

قدوتكون الشهوة، ملث عن أمقطت قد فتكون 
.شهوتهار١، نملها لم إذا عليها نغصت 

مسوولإنلى 
أبيعند تنهدت ت الحواري أبي بن أحمد قال 

تفقال يوما، سليمان 

علىكانت فإن القيامة، يوم عنها مموول إذلث، 
أودنيا فوت على كانت، ؤإن لك، فطوبى لف مذنب 

للث،لى.فويل شهوة، 

اممصيرعلى بكاء 
سليمانأبو قال 

علىإلا عموم من بقي فيما العاقل يبك لم لو 

.٩٩/٣الدين عازم إحياء )١( 
.٢٩٢/١٠اسواJهاة)٢(

٤٨













واللهسفك، والحي مطيتك، الصدق اجعل 
طوظلث،را،.غاية -مار 

اتجؤخفوائد 
تمحاليمان أبو ئال 

للقلب،ورقة للقس، مذلة فإنه بالجؤع، عليك 
.السماوي العلم يورمثا وهو 

وقال:

شبعؤإذا ورق، صفا وعطش ب، القالجاع إذا 
وغلغل.عمي 

وقال،:

آفايت،:ست، عليه دخل شع من 
المناجاة.حلاوة د مم- 

الحكمة.حفنل مذر و_ 

ظنثبع إذا لأنه الخلق، على الشفقة حرمان و. 
•شلع كلهم الخلق أن 

TAU؛/الدين عازم \ه 



العبادة.وثقل -

الشهوات.نيادة و- 

اجد،المحول يدورون المرمنين سائر إن ؤ- 
،•المزا؛لل حول يدورون والشثاع 

اممتوة
تصاليمان أبو قال 

ينقيكولا نهاك حيث اف براك لا أن الفترة 
ءثامك"ء.

ا|عماة

سلمانأبو تال 

عليه،لهوانهم عماه من وجل عز اف عمى إنما 
.، ل معاصيه عن لحجزهم عليه كرموا ولو 

الزاهد
سليمانأبو نال 

.٨٧. f/٤٨ الدين علوم إحياء )١( 
•ا/هخا.النلأء أعلام سر )٢( 
.١٩أ/•الصنوة صفة )٣( 

٠٠



منها،واستراح الدنيا غم ألقى من الزاهد ليس 
رتعبغمها، ألقى من الزاهد ؤإنما راحة، تلمانا 

لآخر-اا،نها 

الزهاد
تصيمان أيو تال 

طشزتعلى الدنيا مح، الزهد أهل 
روحمها له يفتح غلا الدنيا، في يزهد من منهم 

الاخرة.

روحفيها له فتح الدنيا، في زهد إذا من ومنهم 
(٢)ليطيعل٢،الماء محن إنه أحسا شيء فليس الأجرة، 

الزص
سليمانأبو تال 

;;العراق الزهد في علينا اختلفوا 

الناس.لقاء ترك في الزهد ت تال من فمنهم 
الشهوات.ترك في نال؛ من ومنهم 

.٥٤يرغم اعير الزهد )١( 
.٢٧٤و/الأوبء حلة )٢( 



الشح.ترك ني نال: من ومهم 

بعض-من مضه قريب وكلامهم 
يثغالكما نرك في الزهد أن إلى أذهب وأنا 

•١^١٢عن 

الونامن الهارب 
ساوم.ان:أبو قال 

جرحته،أدركته فإن منها، الهارب تطلب الدنيا 
لهاالطالب أدركها ؤإن 

دعاء

مول:وهو ليلا سليمان أبو محح 
٠بتوحيدك طالتالث، سريرني، طالتني إن رب، يا 

بكرمالثج.طالتالئ، يخنويي، طالتتي ؤإن 

الجرناملاكارجعانميماهلاكار، ىن 

.٤٠يرقم الكٍٍر والزس  yoA\</آلأوبء حلة )١( 
.Y0A\،/الأولياء حلية )٢( 
الأونء\</0ْآ.حلية )٣( 

٥٧





غيرْلوالأخرة الدنٍا من تريد لا وأنت قلبك، 

باهدرالإيمان 

تسلمان أبو تال 

وأدخالهميطيعوه، أن قبل الغرف أسكنهم ند 
يعصره.أن نل النار 

إلىالطعام يحمل الخطاب بن عمر كان وند 
اضمحي ذلك، صره ما يحبه، تعالى واف الأصنام 

V،•>نة 

حامذدموعظه 

تسليمان أبو قال 

•هواك بمخالفة إبليس من تحرز 

الأعمال.في والصدق بالإخلاص ض وتزين 
والمرانبة.منه بالحياء للعفو وتعرض 

آ/ا-ه\.الأولياء حلية )١( 
إم.نل مدا )٢( 
الأوفءا</ماه؟.حالية )٣( 

٥٩



النعموامتدم بالشكر، النعم نيادة واستجلب 
.زوالهاخوف 

كسلامةسلامة ولا الملامة، كطب عمل ولا 
القلم،.

الهوى.كمخالفت عقل ولا 

القس.كغنى غنى ولا القلم،، كفقر فقر ولا 

٠الغض، كرذ قوة ولا 

.الدنيا كامتصغار يقين ولا اليمين، كنور نور ولا 

النفس.كمعرفة معرفة ولا 

عافيةولا ، الذنوب، من كالمافئة نعمة ولا 
١التوفيق اعدة كم

الأمل.كقصر زهد ولا 

.الدرجايت، في كالمنافة حرصس ولا 

كالجور.تعي.ي ولا كالإنماف، عدل ولا 

كاجتنابتقوى ولا الفرائض، كأداء طاعة ولا 
المحارم.

٦٠



كملةعقل عدم ولا العمل، كعدم عدم ولا 
اص•

النفس.كمجاهدة جهاد ولا كالجهاد، فضيلة ولا 

كالطمع.ذل ولا 

كالعفو.ثواب ولا 

جزاءولا 

وغاياتوسالل 

تسليمان أبو قال 

١^٢،.أول والورع الرنحا، أول اكاعة 

ومال؛

إلىذلك أحرجه الزهاو، من غاية العبد بلغ إذا 
.،١^٣

الصفوةوصفة ، ٢٧•ا،/ الأولياء حلية )١( 
.٢٥٧/٩الأوبء حالية )٢( 
ا'/آهآ.الأولياء حلية )٣( 



اليملالعجب 
مليمانأبو قال 

نعمةالعمل يعد ؤإنما بعمله؟ عانل يعجب كيف 
.ؤيتواصع يشكر أن له ينغي إنما اش، من 

أنهميزعمون الذين المالرية بعماله يعجب ؤإنما 
شيءفبأي تعمل مأنه زعم من فأما يعملون، 

!لا،.سجب!

ممعلونلا U تمولون 
سليمانأبو قال 

الديناربترك تامرونه من الدنيا يترك كيف 
،.٢٢١أخذتموها ألقوها إذا وهم والدرهم؟ 

القلبلامراض وصمة 
تماليهان أبو تال 

إلىوتخلص القس، بمعرفة العجم-، ميل ود 

.٢٦٣؟/الأربء حنة )١( 

٠٢٦٤و/الأربء حلية )٢( 

٦٢





التمسرعاة 
تسليمان أبو نال 

إلىهواه به أسميع ه نفرعاية يحس لم من 
المعصوم.نجاة الهالك ينفع ولا الهلكة، 

،•١^٣^ ذلك في حلاوة اليوم التقوى ومرارة 
قاربوقد مفره أحر في هلك من والهالك 

المنزل.

وبارزعماله، صالح للناس أبدى من والحاسر 
•١^^٢، حل من إله أقرب هو من المح 

امماعئلذة 

سليمان!أبو قال 

إنماالطاعة، لذة يجد لم ممن العجب ليس 
صبركيف تركها، نم لدنها وحد ممن العجب 
ءنها؟رم.

القيامة.يوم أي )١( 
.١٩٥أ/الصنوة صفة )٢( 

. ٢٦٢آ/الأولياء )"ا(حاوة 



\ص2م

Iمحيمآن 1دو قال 

Iوقلت الموت، أحب لم الخيئة ذكرت إذا 
١^١،لعلي أبقى 

اهرآنتوبر 

تسلمان أبو قال 

ولولاليال، حمس الواحدة الأية في أقمت ربما 
جاءتولربما أيدآ، ^^٢، ما ميها النكر أنع أني 

إليهمرده الذي بحان فالعمل، تطير القرآن من الأية 
بعدص-

الدعاعجوامع 
تسليمان لأبي قلت •' الحواري أبي بن أحمد قال 

عنييدمن، أن والياب، الركن بين تعالى اش محأك 
والماء.والهليب واللباس، والشراب، الهلعام شهوة 

إ/ه؟ماسوة صفة )١( 

ء؛ر*ا■إلمح، تجاوزتها ٌا أي ، ٢١
.٩٢٦٢;الأوبء حلية )٣( 

٦٠



مااللهم نل• عليه؟ تعدد شيء أي ت قال 
•^١٢نأذهبه عندك أزراني 

اثمادةثملة 

مليمانأبا سمعت، الحواري! أبي بن أحمد قال 
تيقول 

لذةعلى إلا عمرْ من ض فيما العاقل بجك لم لو 
يبكيهأن له ينبغي كان مضى، فيما الطاعة من فاته ما 

يموت.حتى 

منإلا مضى ما لذة على يبكى فليس ت له تاك 
*بقى ما لذة رجي 

إنماالطاعة، لذة يجد ممن العجب، ليس ت فمال 
يصركيف تركها، ثم لن>تها، رجي ممن العجب، 
■"V

اسقدم 
سليمان!لأبي قلت، ت الحواري أبي بن أحمد قال 

.٢٧٤الأويءو/حلة )١( 

.٨٢٧٥ الأولياء )؟(حلة 

٦٦



.لذة لها فرأيت خلوة في صلاة أمي صليت 
مها؟لك لد شيء وأي لي: فقال 
•أحد يرني لم كونه • قلت 

خطرحيث لضعيف، إنك أحمد، يا ت فقال 
١^١،.ذكر ملك 

الزاهدأهل 
Iسليمان أبو قال 

فيالزهد على وعياله أهله يحمل أن للرجل ليس 
زهدؤإلأ أجابوه فإن إليه، يدعوهم أن عليه إنما الدنيا، 

بملحهمل٢/بما وأتاهم ه، نففي 

التجأْوسالل 
سليمان!أبو فال 

الذياللي في الاعتزال الثر من الأسباب أنجى 
كنت.أين الذكر خمول إلى والتخلص فيه، يعرف 
بالرب،والاعتصام المخالعلة، وقلة الصمت، ومحلول 

.YUA\،/رس \/لأ اعري اسمان )١( 
_AA^المغرين تنمه )٢( 

٦٧



لمما اللباس س دنؤ وما الكسرأ فلق على والعض 
والانتظارالصبر، بعنان لث، والنم، مشهورا يكن 

معالنظر لحن والاستعداد الموت، وترقب للفرج، 
الخوفرثدة 

أجرأأعظم المال صاحب 
سليمانأبو قال 

منهركعتين لأن أحرا، أعظم العيال صاحب 
العبادةلذة س يجد والمتفؤغ العزب،، من سبعين تعدل 

يشغلهشيء فى ليس لأنه العيال، صاح—، يجدها لا ما 
)٤(

•ّماء ءن 

المؤمنحرمه 
ماليمانأبو قال 

؛،حرمتهاستخف، ، عينه فى المزمن صغر من 

ابس.م تطع اعر: )١( 
مشهورا،ؤيكون متواصعة، قيمة ذو دنيا، اللباس يكون ند )٢( 

المتصوفة.كالياس 
.٢٧٥ا</الأوبء حلية )٣( 
ا</ْيآ.الأولياء حالة )٤( 
الكبرىالمليقات )٥( 

٦٨





يد

•الحواري أيي ين أحمد قال 
فلماعليه، فغنى يلى، أن أراد صاليمان أبا رأيت، 

قال:أفاق 

حله،غير من حج إذا الرحل أن بلغي أحمد، يا 
ولا_، لا الرب: له قال لبيالئج، اللهم لبيالاط قنال: 

يقالأن يؤمنني قما يديلث،، ني ما ترد حتى سعدبم،، 
■رذا،مر 

تعالىعلمه في سبق 
سليمان:أبو قال 

عليهموندر يعليعوْ أن نبل الجنة الائه أدخلهم 
عزعلمه في سق لما يعصره، أن نبل المعصية 
ُخم"'■

داودخط؛اق 
سليمؤان:أبو تال 

.YU؟/الأوبء حلة )١( 

.ص٠٣المغترين تنسه )٢( 

٧٠



لهأنفع كان ئط عملا لام العليه داود عمل ما 
بريهلحق حتى هاربا، حائفا منها زال ما خطيئته، من 

^١،•عز 
هالشهوة ترك ْن 

سليمان!أبو تال 
أحنومن نهارْ، ني كوفئ ليله في أحن من 

شهوةترك ني صدق ومن ليله، ني كوفئ نهارْ ني 
شهوةترك نلبا يعيب، أن من أكرم واف مونتها، كغي 

القدرةانحراف 
:اكJرية ني سليمان أبو تال 

همأنفيثركوا أن - واف - رخوا أما ؤيحلتؤ! 
أقوىوالشيهلان أنمهم جعلوا حتى معهم، والشيطان 

مه.

الخلقحلق وتعالى بيانه اش أن وزعموا 
المعصية.إلى نملهم إبليس فجاء لعلاءت4، 

الصفوةصفة )١( 
أيمونتها; كني ومعنى . ص٤٥١التشمرية الرسالة )٢( 

نلبه.من بها اش ذم، 

٧١





اممسعتاب 
إليهجلس إذا - اض رحمه - ليمان مأبو كان 

لهاتويقول مسه يوخ قلبه، على وثقل أحد' 
منكحيرآ رأيت ولما المالحين، تحبين لا إنك 

مجاعلك ومل كرهه، 

الطاعاتلذة 

تاليمان >>أبو قال 

وهوالطاعات لذة أحد يجد أن المحال من 
الشهواتل٢/ساول 

طمحبى
ملمان!أبو قال 

ومورلأمالهوى، سكرات حدر لمن طوبى 
مرارةعلى فصر • الدنيا من بشيء والمرح الغضب 
التقوى.

.١٧١ص ١ل٠غترين تشيه )١( 

.شدته ت الغضب سررة )٣( 

٧٣



والمحذر،بالانكاش الجادة لزم لمن طوبى 
بعالمن كهربه والهرب، بالثواب الدسا من وتخلص 
الكف.

واعتقدبالاقتصاد، أمور0 امحتحكم لن طويى 
في، وننوقال مزرعة، الدنيا وجعل للمعاد، الخير 
يالحمحّاد.غدأ لمح الال.ر، 

يغولم الغرور، دار من يقله انتقل لمن طوبى 
سمهارآ،.لها 

بنوهايتمها أم كل 
ليمان!سأبو قال 

الآحرةترك ومن • ربحهما للأخرة الدنيا ترك من 
.حسرهما للدنيا 

سوها:سعها أم وكل 
منومقا«ع ثديي، خزي إلى سلمهم الدنيا بتو 

•الصديل. وسرابا حديد، 

واخيارْ.انتقاص ش انق أي ت البذر في نتوق )١( 
.٢٨٧؟/الأوبء حاو؛ن )٢( 

٧٤



ونعيمرغد، عيش إلى لمهم تالآخرْ وبنو 
تجرىوأنهار مسكوب، وماء ممدود، ظل ني الأبد، 

•، أخدودل بغير 

١^^٥وطالب اووسإ طالب 
تمليمان أبو قال 

ليسأنه كما عدها، يقف غاية الدنيا كنالب ليس 
غاية.الأخرة 

اليقول! كان لام العاليه عيي أن روى وند 
يستقيملا أنه كما قاو_ا، في والأخرة الدنيا حب سقيم 

•واحدرأ، إناء ني والنار الماء جعل 
الثوخ

سليمانأبو نال 
أّرع.إليه العقوبة كانت القلب، منزلة ارتقعت كلما 

وقال:

ؤإنالمقوية، ارتفعت فندم الشهوة أصاب إذا 
.، الحقو؛ةأعليه دامت، يعاودها أن ه نفوحديث، اغتعل 

.٢٨٧ا،/الأولياء حلية )١( 
.المغترينتنبيه )٢( 
.Y،>U\،/الأوبء حالية )٣( 

٧٠





امحذلأنم
محليمان!أبو قال 

سالكاء ترك الخذلان وغلم غلم، شيء لم 
اشل١،.خثب 

اشأحباب 
الحواري!أبي بن أحمد قال 

تله فقالت يبكي. وهو سليمان أبي على دخلت 
تبكي؟مم 

لي:فقال 

أنهبلغنيI وقد أبكي لا كيف أحمد، يا ؤيحك 
حبيبكل وخلا العيون، وهدأت ، الليل جس إذا 

بذكروتلذذت العارفين، قلوب واستنارت بحبيبه، 
أهلوافترش العرش، ذي إلى هممهم وارتفعت ربهم، 

ورددوامناجاته، في مليكهم يدي بين أقدامهم المحبة 
علىدموعهم جرت محزونة، بأصوات كلامه 

واشتياقا.خوفا محارسهم في وتقهلرت حدودهم، 

والداهص\\؛ ^^ ٠١١الرسالة )١( 
سرهم.اللل: وجهم أظالم، إذا اللل: حن )٢( 

٧٧





أقدامهم؟على وتوقا لي تحلقوا قو-ا' 
الليلجهم إذا توما أعدب أن يي يجمل كيف أم 

إلىوامتراحوا إلئ انقعلعوا كانوا وكيفما تملقوني؟ 
هدي.القربة وطلوا عذابي، وحافرا ذكرى، 

نلوبهم،عن الوحشة لأرنعن حلمت، نجي 
بومعلي ندموا نإذا يلقوني، أن إلى أبهم ولأكونن 
عنلهم أكشف أن إليهم هديتي أول فإن القيامة، 

عنديلهم ثم إلهم، وأنفلر إلذ، ينفلردا حض وجهي 
غيري.يعلمه لا ما 

أنلي فيحق لك، ذكرت ما فاتني إن أحمد، يا 
•، الدُوعر بمد دما أبكي 

اثشهواتعن اد،طني 
تسسيمان أبو قال 

•راض هو الشهوات، عن السالي 

يرحهلخلق، لوالرحمة اف، عن والرمي 
 ،١^٢•

«ا/1االأوبء)ا(حاوأ
«ا/ا".الأربءحلة )٢( 





امحامراصب 
تسليمان \وو قال 

حيطاسما،ينقب خربة إلى يجيء لا اللص إن 
ؤإنما، شاء مكان أي من إليها الدخول على قادر وهو 

•المعمور الين إلى يجيء 
uمر،قلب كل إلى إلا يجيء لا إبليس كيلك 

•شيءأ أعز ؤيله كرميه عن ؤثنزله لتستنزل 
السضت

تسليمان أيو قال 
.٢٢٣إلى مها• أقرب الكون إلى المرنة 

امماصوناهراء 
تسليمان أبو قال 

اف،يعصون الذين القرآن حملة إلى أمع الزبانية 
سبحانهاض عصوا حين الأوثان عبدة إلى منهم وجل عز 

.، القرآنل بعد 

ا/ابمآ.اولاةوالهاية)ا(
.١٧١; الدين علوم إحياء )٢( 
.٢٧٤ا/الدين علوم إحياء )٣( 

٨١





صرءتا،لا،.الدنيا صايع من 

السخاءخير 

سليمانأبو قال 

.، الحاحانل وافق ما الخاء خير 

والرضياكبر 

•الحراري أبي بن أحمد قال 
شيءأيكون أحمد، يا يمان؛ أبو لي قال 

الصبر؟من ثوابأ أعظم 
اش.عن الرصى نعم، ت نلت 

أحرهمالصابرين يوفي اف كان إذا و!حك-ا ت قال 
.^٣، ٢٠٣بالمرصي يفعل ماذا فانظر حاب، بمر 

ممر. الخانجي مكتبة ، _UU لليي المرئية طبقات )١( 

^.١٣٩٣صر 

٨٣





يقعاسم أي القلب، من الشهران خر-بمت، إذا 
ماذا؟ويع؟ زاهد؟ عليه؟ 

•، راضرل نهو الشهوات عن ملأ إذا قال؛ 

النفسراحه 
تسالمان أبو ئال 

مابمنزلة به، تظفر فلم الدنيا من طيتا ما اجعل 
تهلله.ولم ، بياللث، يخطر لم 

يهويو

Iمليمان أبو قال 

أديرف ^١^ •' تعالى قوله المعاؤيض لطاف من 
تهديد، ١^^١٢

وصاممل 
تاليمان مح||أبو هال، 

.٨١- ءس؟ما المرنة طقات عن بعد0 وما الص هذا )١( 
■١.الأة الزمر: مورة )٢( 

تها.دا؛.وهاJا له، خالص ما إلا ينبل لا اش أن والمعنى  ٢٣١
خالصا.يكن لم إذا العمل نرل، بعدم 

٨٥



الأيلاختلاف إلى نفغلر بط، واعظأ أراد من 
وصل١د

اثرصىمملم 
سليمانأبو قال 

فعمالمقدور، بمجارى الرنحى القوس علموا 
,المعرفة درجات إلى الومحيلة 

الخوف
تّليمان أبو فال 
وؤلردالشهوات، أحرق القاو_ا الخوف محكن إذا 

القلب.س الغفلة 

امحومإلى المحق 
سليمانأبو فال 

المتوكلين.أق.ام أول الزاهدين، أقدام [خر 

واحدشغل 
سليمانأبو قال 

بذببم يوم وكل جديد، كل سليان رالمهار نالأيل )١( 
أيام.الأسان فعمر الأسان، ييعفى 

٨٦





الذنوبمحو 
سليمأن؛أبو تال 

ليدنبه بدتب إلا جماعة صلاة أحدأ يفوت لا 

حجابالدنيا في اممكر 
ملمانأبو تال 

وعقوبةالاخرْ، عن حجاب الدنيا تى النكر 
الولاية.لأهل 

ويحمىالحكمة، يورث، الأحرة فى والمكر 
.،١^٢

مالهالرجع )١( 
ا-/ه؛.ناله الرجع )؟(

٨٨



انحتوى

الصشحتالموصؤع 

٣المقدُة 

٥.•٠ ٠٠■.٠*.■.٠..٠٠.■٠**٠.■■الدارانى يمان أبو 
٧*• ٠٠٠•*..••■■•■•*.مليمان أيي عند الزهد صرايهل 

٧رالمة الكاب الزام - ١ 
٨الضرورية الحاجات - ٢ 

٩رابيوات ٣-الجوع 
١١التصوف - ٤ 
٠٠٠٠٠..•ء •،..•.. ٠٠. ٠٠٠. ٠٠التواضع - ٥  ١٤ ٠٠٠•.٠
٠ ٠٠٠المجتمع أعر - ٦ ٠  ٠.٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠  ٠٠ ٠ ٠٠ ٠٠٠٠  ١٥. ٠.٠٠٠
١٦عقبات . ٧

١٨الظن وحن الخوف - ٨
١٩الزهد ٩-ريق 

٢٠الفئة الصحة •١-
٢٢الواعثل 

٢٥والنة بالمحاب الخزام 
٢٥الأثر ُوانقة 

٠٢٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الصر ومنزلة الحمد منزلة 

٨٩





الصفحنالوصؤع 

٣٧اس 

٣٧القس اتهام 
٣٨انمراؤل يجهل 
٣٨صدأ 

٣٨الحج 
٣٩المرص أهل غاة 

٣٩العارف صحك 

::
٤١الدنوب وترك الحكمت 

٤١الحقوق رناء في دعاء 
٤١الأيل التا 

٤٢والممكر الكاء 
٤٢لشك انئلر 
٤٣الزُر صورة آخر 

٤٣\س 

٤٣الاس .قاصد 
٤٤والخشؤع الإعراب 

٤٤ه نفعن ثغل ُن 
٤٥المواعقل خلاصة 
٤٥والجؤع الخرف 

٤٦تعار اش عفو عثلم 
٤٧.. .....•*•ء..................السمتالصالح 



اكفحةالموصهمع 

٤٨الشهوات •ع التعامل 
٤٨مؤول إنك 
٤٨التقصير على بكاء 

٥١المعرفة تمام 
٥١اللل مكانة 
٥١الدنيا صغير 

٥٢العبادة لذة محي 
.٠٠•.■*-اليومان يتساوى ءتو»و\  ٠٠ ٠ ٥٢. ..٠
٥٢الية فساد 

"١٥اJتصوفة 
"١٥البكاء أثر 

"١٥الغاية 

٥٤الجؤع فراتي 
٥٥الفتوة 

١الحصاة  ١ ٠ ١ ٠...١ ٠ ١١ ٠ . ١٠.٠ ٠ ٠١ ٠.١ ٠ ٠١ ١ ٠ ٠١ ١ ٠ ٥٥ ٠٠

٥٥الزائ 
٥٦الزهاد 
٥٦الزهد 

٥٧الدنيا من الهارب 
٥٧دعاء 





اكغحتالوضيع 

٦٩له صرورة لا ما ترك 
٠٠■تلية  ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠., ,٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ٧٠ ٠٠
٧٠تعالى علمه ش سق 

٧٠داود خطيئة 

٧١ف شهوة ترك من 
٠٠٠٠٠٠\سو؛ة انحراف  ٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧١ ٠٠٠٠
٧٢النية تصحيح 

٧٣القس عتاب 
Jd اءة ؛i٧٣والشهوات ال

٧٣>يى 
٧٤بتوما تعها أم كل 

٧٥الاخرة وءلالب الل,نيا طالب 
٧٥العتوبة 

٧٦الحياء مقام 
٧٦الهوى خلاف 

٧٦التطلع قضاء 
٧٧الخن.لأن غلم 

٧٧اش أحياب 
٧٩الشهوات عن المالي 

٨• المحن انموت 

::
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العامر القلب  ٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠ ٠ ٠٠ ٨١ ٠٠٠٠.٠٠

٩٤



اكستالمرصؤع 

٨١الكون 
٠المحاصون القراء  ٠-.. ٠٠٠  ٠,٠٠ ٠  ٨١, ,٠, ٠

٨٢^جر الJسا يعللب 

٨٢مرقي لتس 
٨٢الدنيا صرممه 

٨٣السخاء خير 

٨٣دارصى الصر 
٨٤الأبرار 
٠الدنيا ثواب  ٠. ..٠  ٠ ٠٠٠٠٠  ٠٨٤

٠المحاسبة  ٠ ٠ ٠  ٠٠ ٠ ٠٠  ٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٤ ٠٠٠

٨٤ويع؟ أم نمد 
٨٥القس راحة 

٠ ٠٠٠..يالهلف تهديد   ٠٠٠٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٨٥ ٠٠٠

٨٥دالهار الأل 
٨٦الرضي تحلم 

٨٦واجد شغل 
٨٧عنهم رضي 

٨٨الذنوب أثر 
٨٨حجاب الدنيا ني الفكر 

٨٩المحوى 

٩٥
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