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   ش/ د          

  

ة واوا  ل ار  م

و  و ااو  و.  

ذج  اء ادب  أن 

 ا اا دــــــــا   

      ياا ء ا   

  

 ل ُاي ي ا ا ء

ا ،أد          روا  فو ، 

أ        و و ،  تن    

    فا     إ

  

ا ا   
   ء ا اي

 

دب اا 

  راآش / ا  
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 ا اة ه ا،ا  

 ل ا،و ا ط 

ا ة إم،وا م1915  و  

   درا  ء وأا  

ا.   

   آ  ا دب ودرس ا

        م اداب واا

ن، واق    ار

د.  

  ا إدارة ا  

د  ا.   

   ةرس ا ركو 

     د اتا

   .ا اب

       سا  عا  رك

  .م 1948ذ ا

     نآ  ًا ر 

دوا.   

 َدسر    ت ا    م  ب

   .م1991_1983

 ُد    ًاًا وذًا زاأ 

     ت اا  د آ

وا.   

   دب اا را 

    ا ا أ و

  وا اث  ا ا

   رة ال ( ا 

ردن) اا .  

        اآ  

ًوآ ًاد   أآ.  

         ت إ   و

أ.  

  و  درا  ُأ

 توةأ .  

  فـو ) ا 

ا(.  

  : اي
  ا   اي    

آ اء    اي     

وأها    دا اول 

          ة 

 اوأه   حا  وه

 ل  ا  :  
أي  ا ًن رر  

   
   ي  إن
    

ر إا  ا إ    
   

       
    

ًأإ  ى را    
   

وأ      
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إ   آ  رة   
   

     وار
    

إ    ةة او   
   

و   وة    
    

إ  ل ي ة  
   

   وات واا   
    

   زة  و ا   ن
   

أ     
    

  آه  أرا   
   

   أ ًو  أو
    

يأ نرا   
   

ا ة و    
    

ه  اق روإ  أو رو   
   

ه      
    

ه   ح ةا ّ   
   

     وي
    

           
   

 ه   ْ ى     
    

          إ د اأ  ه و

        أ رًا وه اا   ا

    وه   سا

 واه  و  

 ا  اف زاوأ 

،           ا   ى  

ّرك         ا أن      

        أ،     اوه 

ًا  ا وا       آًار

ا.  

        دئ ا ًو  نآ و

ّ  آ  ر   ًا

ت  و، ً ر ت  

 ،أ ًل ان وا ً اة  

 واً ً ً ،ور ًة

  ً، ً  اآ 

ًا ا ا ، وأ ود

    إ  ًا ن آ 

  اً        ً ، إ،  ل

ا .  

ا     اد ) ا           

 وت واة  تاا  

      او، ن

وا (   ا(ها اان 

ان ا ،     الأ د آ

      و وا وا ن اا

      و  رآ و   

    ،    ا  آ ز  

 اا)ا  ( دا  ف
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 و ات  ،ي ااز

واد اة ا   ها  

 ا.  

        إ  دذ اا  و

 ر ي  )  ا)ان  

  ل :)    ت ا  اد

   ةوا ا      رئا 

 ان آ  ق     

و  ا   ،....) ان

 اي  اد وذاع  

  و ،      إ ذ    ه 

  وروة  ؟ ذ و )  

 ا ( ل ا:   

   اهللا في سبحات الفكرمع
   اهللا في لمحات البصرمع

   اهللا في رعشات الهوىمع
   اهللا في الخلجات األخرمع
   اهللا والقلب في نشوةمع
   اهللا والنفس تشكو الضجرمع
   اهللا في سبر كنه الوجودمع

   الحياة وسر القدروروح
   اهللا في وحي قرآنهمع

   اهللا في آيه والسورمع
   اهللا في الفيض من قدسهمع

   بصيرتنا والبصرينير
  

  :ة ع ا ل و

 دا اه آ   

   
و  ارأ آ    

    
دا د وها   

   
و اراء أ   

    
     واد وت

   
واروأ ّ   

    
   آد و ري اد  وإذ

   
و  ارأ     

    
  دا     

   
    آر ع

    
  : و  ( اة(وة 

را     

   
   م و أ  وان

    
  

  ت ادر أ   ا 

   ا  ء  ة او

ا  ا   رات

  ا    ،وات

   ا ة ا ،   وه 

     تا ة اا أ

  وا  ا  ا     ،وال

 ، ومُ   ري ذا  

 ا    أ  و

  و    ف ا يا 

        ا   ور ل    س أوا 
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رق   ا ه   ،       ا  و  

ا   ّو            ا   ز 

أ ً.  

    ّأن أ  وه         از ذأن ا

   ااب  رأى 

  يا:  

ا  أه  أدري    

   
   ذا ْ ارب

    
   آم ا ال ووراء

   
   أّي أ أ ّْل

    
      أ إ ، 

 ،ن  ا(ّ  أدري(

 رو      را إ    ج ا

   د اة وأً    و ذر 

 و،          ون ان   

   ري   ،ء ذاو أ 

  ه أ وإ،و د أ    ل

إ ذه  :   

واا    

   
ُفُِوامّ  ا َِ   

    
يّ دار   

   
 ْم أ   

    
واا    

   
     اْواروث

    

 د    

   
     ا ْام

    
 ذا   

   
مْ أ ة، وا   

    
أ و ا   

   
وا ْ  أ   

    
  :و  أول اة

اا ّا ا   

   
ا    

    
     اءوي

   
وْا ا   

    
  

ي أي أو ب ري أا

     اه   ا    رو    إ

  ت  أاو     إ    ه 

 تا ة اا،  اوه 

     ً  ا     ه  

  .وم وس

ى او     ي

 وه ا  ًو ر 

ة    و  ً)بأ(،     د وا 

  ا   ًًو ً اءا ،  وه 

   و   دأو ر

     ا ل  

:  
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أب واا ا   

   
؟أا  ارسا   

    
أ  ه  ا   

   
؟  أرض واا  ا   

    
ضأ دو آا   

   
؟أ  آا   

    
أ  وا آا   

   
ب؟ ون واوا ،    

    
   ، أ ذها ،و  ذها

   
    ا ا و  ، ا   

    
  )(ا   

   
موا   )(  

    
ا  د ي آا   

   
  ارآ  اآ   

    
  ا روا و إذا   

   
     أ   

    
أ آ   

   
    آ  ذا 

    
ر  الا    

   
 أ  و ، ِ   

    
    آ ا ر   هت

   
 لإم ا أُب..  و  

    
    ًل ا اوي  

 ا  (( ،اةه اة 

      ا ورو ،ة ا

  او ،ة اا 

ا اه، ود ات    

  اه  ا ،ا

        و ،ا  ،ها

     ف اا ر  ر

        ا اا دق واا وا

   ق اأ  ((، ُو    

و ( :اد أ ل  ه اة

ن  ء  آن دب ا دا   

 ،) ه اة          ا ٍ و

      ا ة إا ه  و، 

ور ا  ) ر ه

 ( لا ،  و

ا  (  (ا ا ة    

   م  )     إ

ا، ار وإاع   ، اا و 

    اديوا ا ازا 

 ، وال  اوب او

   ث اا اه  هوا،  

ى واى ق  ا إ ال

وا وا،   ةا 

واة  ًا ) ا اة

      از ذرأي ا  و

 ،   أه  اي    
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   أان ا اي  َن

أ و:  
   ما د  ورو    

   
  ار ة ذا    

    
  ادي وٍح   ٍُِ ا  ج 

   
   رإ   ،ى اآ   

    
 سا ح، ووها    

   
    اح ر وار،

    
   اط  آّد

   
   اة  أر  آد

    
ور اش واا   

   
   ا  َ ر   دأب

    
و ا َ  را   

   
وور  ءا   
    

 ء رود ّار، آا   
   

رّ  ف   
    

اديوآا  رت    
   

ورِ  ًح زاه   
    

    ءة ا أ   
   

   ال  ار ى
    

     ّ أ   
   

   اة، ر ور  ات

    
  

،    وإ 

ّ تأوا آ ، 

وآ      آ      ا    ق

 ،  اص  و ،اء 

      أو  وة 

 و ة     ، وأا  ا و 

و (    اار ( ان 

:  
  ا؟   را :   ا

   
 ءا    

    
إًد ولأن أ ر   

   
ءو   غ ذا   

    
    ا إذا اا دآن

   
ً اءا     

    
  ة ار إا    

   
واءواا  ا آ   

    
   ا  ال إ ى   إن

   
ءا ا    

    
   اوم أو    

   وا  أو ا ا، 

           اد، وا  ه وإ

 ا أ ء وأآ   ن 

،ء   وا ا  روا  

ر ا اه .  
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آ آ  ا  آد       

  و    ،وال ا و اق    

اض  ا لذج  اه  

ا.  

  ت ا اا و 

ام اي أ آن  إى    

   ا  ة ت أدب ا

  ،    و

  و  رأ  ل  

ا:  

ــلَخَ ــاَلتَقْ ـ  الجم ــا فتنـ   ةً لن

   
ــت ــاوقل ــا : لن ــون ي ــاد اتق   عب

    
ــت ــال وأن ــب الجم ــل تح    جمي

   
  يعــشقون  عبــادك الفكيــف

    
د    اات   

 أن ج     وآد ا و اة   

  :   أن ل 

  لا   

   
و       ند ا  

    
   ال ً وا وان

   
   و  ن  ل

    
  س ال  اوق

   
ن وا  نا   

    
   ا هه  اب   وإن

   

ن  و ا زال أه   

    
وأ ا    

   
ّ   نف ار وا   

    
  

     ت اا

 وآن اد ٍ ،ووره ا اد

      يا ق و ً

  ا   وا ل وا، 

       ر ن، 

    ة وار ا ، 

  ا  و       إ ر ووا 

اا ا .  

    ا ي را   وأ

آ ت   ل  ر أ

)   ًا و  اه،       

ف  ، و روح وق،وقذو

     ا رة أ  ر

   وا وا وا ف     ،ا  

        و  ق ق و إ 

  ا  إ،  ا  

وا آة،وا ق  و 

و  و ًد    ) أى

 وأد      ن ، 

اا .         


