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 يوُعْدُت إليَك أدراج 

 

 يَعِهدُتَك قبَل إحراج

 يو قد ألبستين اتج

 ن كأمجَل م

 ضياِء الشمِس:

 أتَ إْن عاقبَت أو أنش

 تبُلوين

 لُتعليين

 أبوجاع  

 ا وخِز السكاكيِ كم 

 َك ذكرُت أبن

 الرمٰحـن يف قليب

  . . .فتشفيين

 يفأغدو فوَق معراج

 ي..و قْد ألبسَتين اتج

 ي  اي إالهذا  ملا
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 اليومَ   (1)مل تُغثين

 يمن َوَجع

 ـي؟!...و أنَت مع

 يو أعلُم ُموقناً و أع 

 َك تغمُر األكوانَ أبن

 تغُمُرين

 يو تستبِطُن من جسم 

 ونِ و جسِم الك

 جوهَرهُ 

 يهِ ُل فعَ فْ و تَـ 

 يهِ ِهُر فُتظْ 

 َمْظَهَرهُ 

 ا ـ أمهْلتُ ألين ـ رمب

 ــيؤملنتُ   وتوِجُعين 

  ...تعلِ مين

 َوِجال (2)مروَّعاً    تُ غدو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 تنجيين تغثين: (1)

 مرعواب. مروعا:  (2)
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 َن األجالكمن قد عاي

 اآلنَ   عرفت

 ا اليومَ كيف ُدعاَي هذ

 عْ مل يُرف

 ـعْ و مل ُيسم 

 ْبَت عليَّ! ..... و ت

 (1)  يعدُت إذاً إىل عهد

 ي ِ ِب الـدُّر ِ و مثل الكوك

 يفيه الَح ِمصباح

 ىمساألَ   ن نوِركَ الذي م

 (2)ي و قد ملَّكتين رشد

 يبه أسجُد إمسائ

 يو إصباح

 (3)  يو عدُت اليَك أدراج

 و قد فارقُت أحزاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي عدت اىل احلالة اليت كنت فيها. (1)

 عقلي املهتدي بك. رشدي: (2)

 عدت كما أتيت. (3)
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 (1)ي  و أتراح

 يمعراج  على قمةِ 

 امليثاُق . . هو

 (2)أغَلظُُه و أثَقُلهُ 

 دا أبَ ينبه شرَّفت

 قيٌق حيُث جتعُلهُ حَ 

 َبدَ أبْن تُع

 (3)   تُّونِ ِر أَ لو يف ان

 (4)كإبراهيَم 

 (5)ن  أو سج

 وُسفَ كما ي

 (6) النُّوِن أو يوُنَس يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهومي وأحزاين. أتراحي: (1)

 .أصعبه حتمالً  وأثقله: ه على املخلصي،أشدُّ  أغلظه: (2)

 حفرة فيها انر أتون: (3)

 على إبراهيم عليه السالم وسالماً  إشارة اىل النار اليت جعلها برداً  (4)

 .ره للمنكريوسف عليه السالم وإنكا عففإشارة اىل السجن الذي كان سببه ت (5)

 النون: احلوت (6)
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 يسفْ كاً نَـ رأيُتَك مال

 يو أنفاس

قْـ  و قد ََ  ابألمسِ   (1)يَتنخلًّ

 ىدزنبقًة تفيُض نَ 

 األرضِ  (2)  فـَُويق 

 و الناسِ 

 كوانِ أراَك حُتيُط ابألَ 

ً واحداً َصَمداً   راب 

 او غريََك ال أرى أحد

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو اخللق حالة بعد حالة التخليق: (1)

 تصغري فوق فويق: (2)
 


