
	لعظمـاُ�    
ـِد ِلرفعـِة  خَضعـْت 
�سـّلمْت  	لوقـا�   مـع  "ليـك  ��َنـْت 
علـى �مـا   	لزمـا&  مـن  	ألمـا&  �لـك 
قـد ُحـْزَ. فضـًال ِمـن "+ـك فـو* مـا

 
مشـاِ�ٌ فيـه  ليـس  علًمـا  �حَويـَت 
ببابـه 	لوفـو7ُ   نـَز8     	9" َمـن   يـا  

�حبَّـذ	  	لرسـو8ُ  �َعـد  	لـذ>  =نـت 
	ملـال   ? َجـْدٌ@  حـلَّ   &ْ" 	لـذ>  =نـت 
ملجـًأ بـك  �ضـا  قـد  لعبـٍد   Gُطـو
ُملكهـم بيضـُة  =نـت    Lٍلقـو  Gطـو
قاطـٌن فيهـا   =نـت   لـد	ٍ�     Gطـو
بـه �َمـن   	ألجـّل   	حلْبـُر   =يهـا  يـا 
سـيد> لـك   O�=  &= أل�غـب   R"
�صفاتـه 9	تـه     ? �	حـد	    يـا   
=�كاُنـه للعـال   	سـتقامت   �بـك  
Oـد+	 َعَلـَم  يـا  	حلـق  7يـَن  =ّّيـدَ. 
با9ًخـا حصًنـا    Lلإلسـال ��فعـَت 
=صبحـو	 حـ[   
ـر 	لشِّ =هـَل  �نـَكْأَ. 

	لَعليـاُ� 9يَلهـا  تسـَحب  �=تْتـك 
	لشـعر	ُ� مبدaـك     �تفاخـرْ.  
َعنـاُ� 	لزمـا&   مـن  فيـك  ال9َ   َمـْن  
	آلبـاُ� قبلـك     ِمـن     efَحـا قـد   
عطـاُ� �لإللـه      Lألنـا	   ? لـك   
جـا��	 "ليـه     عّمـا     =غناُهـُم    
	ألنبـاُ� صّحـت   قـد    بـه    �عـٌد  
	إل��	ُ� َحلَّـه   �بَّـك   �7عـوَ.   
َمـالُ�   eحتـا	�� iيـب    ال     9"
9ُكاُ� فيـه   =نـت   لعصـٍر   �كـذ	  
	لزَّْهـر	ُ� َسـْوحها    ? بـَدْ.  فلقـد 
ـّر	ُ� 	لضَّ �ُتكَشـف   	ملـر	7  يرجـى 
�ُ	7�ِ 	جلمـا8   مـن   عليـه   �جًهـا 
	ألشـياُ�   
بوجـو7 حّققـْت   قـد  
�ُ	fَجلـْو	 مبقامـك     �تزّينـْت    
	جلهـالُ� َطمَّهـا   طرًقـا    �َ=َبْنـَت  
فنـاُ� يليـه   �مـا    	لدهـوُ�      mتفـ
"قـو	ُ� ـهم    َمسَّ قـد    غّيهـم      ?
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بينهـم للشـريعة   سـيًفا   �سـَلْلَت  
	نثَنـو	 حـ[  فيهـِم  تضـر@  fلـَت  مـا 
	��َ7َ �مـا  عليـك  لينتصـر�	   	�oجـا
بالـذ>  	�fيفـو  &= ��	ُمـو	  صاُلـو	 
	�=� ملـا   =حز	ֲדـم    �تفّرقـْت   
جئَتهـم   9" rمنـو	   لـو   َضرَّهـم  مـا 
=ّملـو	 مـا   s" يِصلـو	   &= هيهـاَ. 

   O7لـر	 مـن  "ليـه  قصـد�	  	لـذ>  بئـَس 
َيُمـْت  t عيسـى   &ّ" �قالـو	  ضّلـو	 
ُ=مِّـه موتـِة   مثـَل   عيسـى  مـا.  قـد 
مبؤمـن فليـس    	9 ينكـر  كا&  َمـن 

مـا  ُبعيـَد  يأتَيـنَّ   عيسـى  كا&     &ْ"
�ال =هـًال   �ال   ֲדـُم   مرحًبـا   ال 

مسـا   مـع   صباًحـا  بِرحـتْ  �ال  كال 
عـَوْ.   	9" 	لذيـا@   كأvـم    Lقـو
�عندهـم 	حلـال8   مـن  يقَربـو&  ال 
=بصاُ�هـم شـو	خٌص   L	حلـر	  s"�
ِمثُلـه مـا    	لـذ>    	لبحـر   =يهـا  يـا 
eo	نـو= 	لـذ>   	لغيـث   =يهـا   بـل   
صبـا هّبـْت   كلمـا   �ّبـي    
حّيـا
ُمنِشـٌد مدaـك     ? َترنَّـَم   مـا    �=

=عبـاُ� َ=َكبَّهـم        e�=� ملـا    
=هبـاُ� فكأvـم     َ�ْقِعـه   ِمـن  
ِلـو	ُ� منـه  عليـك   	إللـه    &=
"عيـاُ� فَصدَّهـم    "ليـه    قَصـد�	  
َعْضبـاُ� َكفُّـه    َهُصـوً�	    =سـًد	   
	آل�	ُ� فخابـت      
كّذبـو بـل  
ّمـاُ� 	لصَّ �ُتنِبـَت    َتلـَني    حـ[   
َبْأسـاُ� بقلوֲדـم  �تنـّزلـْت 
~ـاُ� منـه  �=يـن  	لسـما�     ? بـل 
خفـاُ� فيـه  ليـس   حـقٌّ   �	ملـوُ. 
َبـر	ُ� منـه    �	لـر@ُّ     O�= فيمـا  
	لقدمـاُ� فهكـذ	   Lَِحلمـا	  *َ	9
	لَغْبـر	ُ� َ�لْتهـم  �ال  سـهًال 
َحْصبـاُ� ُجتذُّهـم   	لدهـو�    َمـرَّ   
�ُ�عـاُ� َ=ْكُلـٌب  فاسـتحو9ْتها 
َشـْنعاُ� طريقـة    	حلـال8       &"
غـذ	ُ� يُرْمـه    ملـن      L	حلـر	   &"
"حصـاُ� جلميلـه     �مـا    �ـٌر   
	ألنـو	ُ� تفعـل   ال    مبـا    فعلـْت  
	لَوْ�قـاُ� غّنـِت   قـد   �مـا   َنْجـٍد  
	لعظمـاُ�   
ـد لرفعـِة  خضَعـْت 
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