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من كال� �إلما� �لمهد�

ثناِء حـــوُل  ولــيــس  عليك  نُثني 
ــاِء ــّم ــُغ ال ــَف  ــاش ك ــا  ي َملجئي  ــا  ي
ــاِء ــن ــد ف ــع ــا وب ــي ــدن ـــذه ال ــي ه ف
ضياِء ـــدار  ب وأَْنــِزْلــنــا  فــارَحــْم 
أعباِء ــن  ِم ــنــاس  ال ـــاَب  رق تُنجي 
ــي وعــلــيــك كـــلُّ تــوّكــلــي ورجــائ
َرْوحــــاِء على  ــــاًء  َروح فــشــربــُت 
ندائي الــتــراب  في  بذكرك  يـُــْدرى 
النعماِء  ذا  ــروف  ــع امل واِســـَع  ــا  ي
ـــالِء واإلم القلم  ــح  رش ــّل  ك ــي  ف
بالئي أُِحــــسُّ  فما  ــالء  ــب ال ـــب  ذَه
ــاِء ــب ــل ــط ـــُب ال ـــي طـــال ـــان ملـــا أت
ــاء ــن األحــي ــدْت جــنــازتُــنــا م ــُع ب
بكائي ســيــوُل  تعفِّيني(١)  كــادت 

ــراِء  ــَب ِ ب جـــى(٢)  ـــدُّ ال مببتاع  لسنا 
َوْجــنــائــي(٣) ــوِّري  ــن مُ عند  فــأَنـَـْخــُت 
الــَبــيــداِء فــي  ــِت  ــْي كــاملَ أسلمتُها 
بقائي ــني  ع ـــوت  امل بعد  ــُت  ــرأي ف

ــَق بـــاآلالِء ــل ـــن أحـــاط اخل ــا َم ي
ــٍة وعــطــوفــٍة ــرحــم ـــّي ب ـــُظـــْر إل اُن
نفوسنا كــهــُف  وأنـــت  املـــالذ  ــت  أن
مصيبًة ــالم  ــظ ال ــي  ف ــا  ــن رأي ـــا  إنّ
بتوبة العظيم  الــذنــب  عــن  تعفو 
مُْهجتي مطلب  ــت  وأن املـــراد  ــت  أن
ــهــا ــقَ َرْي ــة  احملــب كــأس  أعطيَتني 
محبتي ـــوت  مي وال  أمـــوت  ـــي  إن
محِسنًا كمثلك  عيني  شاهدْت  ما 
مُْهجتي مقصَد  كــان  قد  ــذي  ال أنــت 
والــنــدا لطفك  كــمــال  ـــُت  رأي ــا  مل
جذباتها مــع  النفس  تــركــُت  ــي  إن
ــا ــدوُّن ع يــــراه  ال  ـــوت  مب ــا  ــَن ــْت ِم
كافلي املهيمن  رحــُم  يُكْن  لم  لو 
وضوحه  عند  احلــق  ــاَء  ــي ض نتلو 
مُظلٌِم هو  ما  كل  عن  نَــأَْت  نفسي 
َمَحّجتي(٤) ــدَّ  َس النفَس  ــُت  رأي ملا 
للهُدى ــوٍت  م ــؤوس  ك شــربــُت  ــي  إن
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