
الخیامرباعیات

ُ صوتاً ھاتفاً في رسمعت َ السّح

 ِ ن الحان فاة البشَر: نادى مِ غُ

أنھبُّوا امألوا كأس الطلى قبَل

ْ كفّ  القدَرتَفعم كأس العمر
***

ُّ في نفسي دبیب الفناء أحس

ب في العیشِ إالّ  الشقاءولم أصَ

َ حیني ولم یا حسرتا إن حان

ْ لفكري حلّ لُغز القضاءیُتح
***

أفق وھات الكأس أنعمُ بھا

جبھافس مِنواكشف خفایا الن ُ ح

ّ أوصالي بھا قَبلَما ورو

ن ر مِ ّ الخمَ تُربھایُصاغ دن
***

ُ أیامي وال تغتدي تروح



ُّ الریح في الفدفدِ  كما تھب

لى َ النفس ھماً عَ وما طویت

ْ المنقضى: یومین  والغدِ أمس
***

رِ الغیب والیوم ليغدٌ بِظَھْ

ُّ في ُ الظن المقبلِ وكم یخیب

ِ حتى أرى ُ بالغافل ولَست

أجتليجمالَ دنیايَ وال
***

ُ في حلمي صوتاً أھابَ  سمعت

الشبابَ ما فتَّق النّوم كمام

َّ النّوم صنو الردى أفق فإن

الترابَ واشرب فمثواكَ فراش
***

ق البدرُ سنَار الظالمقَد مزَّ

المدامفأغنم صفَا الوقت وھات

ن َّ البدر مِ بعدناواطرب فإن



الرغامیسري علینا في طباقِ 
***

َ حثیث الورود سأنتحي الموت

ل ن سجِ الوجودویَنمحي اسمي مِ

ھات أسقنیھا یا مُنى خاطري

الھجودفغایةُ األیام طولْ 
***

ھات أسقنیھا أیھذا الندیم

فرار ن الوجھِ اصِ ب مِ الھمومأخضَ

ْ فاجعَل غسولي الطلىوإن أمُت

ن فروعِ  الكروموقدَّ نعشيَ مِ
***

ن أصلِھا سُرحتيإن تُقتلَع مِ

ُ األغصان قَد جفَّت وتصبح

ن طینتي ر مِ فصغْ وعاء الخمَ

جثتيوامألهُ تسرِ الروح في
***



َ العیش لم ُ ثوب أُستشَرلَبست

ُ فیھ بین شتّى الفِكَر وحرت

َ أنضو الثوب عنّي ولم وسوف

ُ ، أینَ  المقرأُدرك لماذا جئت
***

ضیةنمضي وتبقى العیشةُ الرا

نا الماضیة ُ وتنمحي آثار

نا ن بعدِ فقَبل أن نَحیا ومِ

ھیھوھذه الدُنیا علَى ما
***

الشبابطَوت یدُ األقدار سفرَ 

حت تلكَ الغصون الرطاب وصوَّ

ُ الصبى واختفى وقَد شدا طیر

غابأینَ . یا لھفا . متى أتى 
***

ُ ال یعطي الَّذي نأمل الدھر

ل ِ الیأس ما نَعمَ وفي سبیل



ُ في الدُنیا علَى ھاونحن ھمّ

لیسُوقنا حادي الردى ّ عج المُ
***

َ الظَّل ھذا رأفق خفیف َ السّح

وھاتھا صرفاً ونَاغِ الوتر

فما أطاَل النّوم عمراً وال

ر في األعمارِ طول السھَرقصَّ
***

َ التراب ◌ المھیلِ اشرب فمثواكَ

بال حبیب مؤنسٍ أو خلیل

وانشق عبیر العیش في فجرهِ 

َ یزھو الورد بعدَ فلی الذبولِ س
***

كم آلم الدھر فؤاداً طعین

وأسلم الروح ظعین حزین

ن فاتَنا عائدٌ  َ ممَ ولیس

الراحلینأسألھُ عن حالةِ 



***

ُ أكثرت البلى والخرابیا دھر

َ كُلّ الناس سوء ت سُمْ َ العذابو

ن جوھرٍ  َ مِ ویا ثرى كم فیك

ْ لو یُنبَش ھذا الترابیبین
***

النھاروكم توالى اللیل بعدَ 

ِ ھذا المدار وطالَ باألنجم

َّ ھذا الثرىفامشِ الھوینا إن

ٌ ساحرةِ  ن أعین األحورارمِ
***

َ الندیم السمح أینَ  الصبوحأین

َّ الھمّ قلبي الجریحفقد أمض

نى ُّ المُ ّ أحب ثالثةٌ ھن

ٌ وأنغامٌ ووجھٌ  صبیحكأس
***

الشرابنفُوسنا ترضى احتِكام



ذابأرواحنا تفدى الثنایا ِ الع

َّ نستّلھُ  وروح ھذا الدن

مُستطَابونستقیھِ سائِغاً 
***

َ ماھذا األسى والكدر یا نفس

قَد وقعَ اإلثم وضاع الحذر

َ إالّ  الَّذيھَل ذاقَ حلو العفو

َ وهللا عفَا واغتفرأذنب
***

َ الناس ثوب ُ بین الریاءنلبس

ّ القضاء ُ في قبضةِ كف ونحن

ینا نرتجي مھرباً وكم سع

َ مسعَانَا جمیعاً  ھباءفكان
***

َ باب َ األنفس الغیوبلم تَفتَح

َ تسأم القلوب حتى تَرى كیف

َ الَّذي لم یَكدما أتعس القلب



الخطوبیلتأم حتى أنكأتھُ 
***

عامل كاھلیك الغریب الوفي

ِ الَّذي ال ن األھل یفيواقطع مِ

َ فیھ الشفا ف زالالً لیس وعِ

َ السمّ لو تشتفيواشرب زعاف
***

أحسن إلى األعداء واألصدقاء

الصفَاءفإنَّما أُنس القلوب

واغفر ألصحابكَ زالّتھم

حُ  ْ داءوسامح األعداء تَم ِ الع
***

ن الناسِ كبار العقولعاشر مِ

وجانب الجھّال أھل الفضول

ن عاقلٍ واشرب نقیعَ السمّ مِ

الجھولواسكب علَى األرضِ دواء
***



َ لماذا تلوم یا تارك الخمر

دعني إلى ربي الغفور الرحیم

وال تُفاخرني بھجرِ الطلى

ِ في سوِاھا َ جان أثیمفأنت
***

الشرابأطفىء لظَى القلب ببرد

ابفإنَّما األیام مثلَ  َ السح

ٍ ، فَنل وعیشُنا طیف خیال

ت َ منھُ قبلَ فوَ الشبابحظّك
***

ر َ ُ أیامك نامي الشج بستان

ر ّ الثمَ ُ غض َ ال تقطف فكیف

اشرب فھذا الیوم إن أدبرت

القدربھ اللَّیالي لم یعدهُ 
***

 ُّ ابجادت بساط الروض كف َ السح

َ وھات الشراب ه الطرف ّ فنز



ن بِعدنا فھذه الخضرةَ مِ

نا في الترابتنمو علَى أجسادِ
***

الغدیروإن توافِ العشب عندَ 

ا األرض بساطاً  نضیروقَد كسَ

إنھ. الھوینا فوقھُ فامشِ 

طریرغذّتھُ أوصالُ حبیبٌ 
***

الحزنیا نَفس قَد آدكِ حملُ 

یا روح مقدور فُراق البدن

نى قبلَ أن إقطف أزاھیر المُ

ن عیشك غضّ  َّ مِ الفننیجف
***

ر عندَ  الربیعیحلو ارتشاف الخمَ

ُ أزھار الروابي یضوع ونشر

وتعذّب الشكوى إلى فاتنٍ 

الینیعخصیبعلَى شفا الوادي ال



***

الشرابفال تَتب عن حسوِ ھذا

المتَابفإنَّما تَندمُ بعدَ 

َ تصحو وطیور الربى وكیف

الجنابصدّاحةٌ والروض غضّ 
***

ُ الدُنیا أساس األلم زخارف

ُ الدُنیا ندیم الندم وطالب

ن أمرھا فكن خليَّ البال مِ

وھمفكلُّ ما فیھا شقاءٌ 
***

ْ الخلقْ قلیل الفضول وأسعد

ن یھجر الناس ویرضى القلیلمَ

كأنھُ عنقاءَ عندَ السّھى

ُ بینَ  الطلولال بومةٌ تنعب
***

 َّ َ المال أحب ن یحسب المُنىمَ



نى ِ َ یرید الغ ویزرع األرض

یفارق الدُنیا ولم یُختَبر

هِ أحوال ھذى الدُنىفي كدَّ
***

َّ ماء الفناءسرى بجسمي الغض

وسار في روحي لھیب الشقاء

ُ م توھمت َ حتى ذرَ ثلَ الریح

َ جسمي عاصفات القضاءتُراب
***

ُ الفَھمُ في ن یَحار قدرتكیامَ

ُ حمى طاعتك ُ النَفس وتطلب

ني اإلثمُ ولكنّني َ أسكر

ت باآلمال في رحمتكصحوَ
***

ر ابتغاء بلم أشرب الخمَ َ الطر

وال دعتني قلّةٌ في األدب

اعاً إلى ّ َّ إحساسي نز لكن



َ كلّ  السببإطالق نفسي كان
***

ُ عمري في اكتناهِ  القضاءأفنیت

ُ ما یحجبھُ في الخفاء وكشف

فلم أجد أسرارهُ وانقضى

ُ دبیب الفناءعمري وأحسست
***

أطاَل أھل األنَفس الباصره

تفكیرھم في ذاتِك القادره

ْ أفھامھم ولم تزلْ یا رب

الحائرهحیرى كھذى األنجمُ 
***

ن حیاتي الوجودلم یجنِ شیئاً مِ

ن یضیر الكون أنَّي أُبیدول

وا حیرتي ما قالَ لي قائلٌ 

الخمودكیفَ ! ماذا اشتعالُ الروح 
***



َ األجل إذا انطوى عیشي وحان

وسدَّ في وجھي باب األمل

َّ حبَاب العمر في كأسھِ  قَر

بھا للموتِ ساقي َّ األزلفَص
***

ُ في طاعتك ْ أخلصت إن لم أكن

فإنّني أطمعُ في رحمتك

وإنَّما یشفعُ لي أنّني

ُ ال أُشرك في وحدتكقَد عشت
***

َ الرزق لي ْ ھیىء سبب یا رب

وال تذقني منّةَ المُفضلِ 

َ كیما أرى وابقني نشوان

ن دائِھا ْ مِ المعضلِ روحي نَجت
***

المُنىأفنیت عمري في ارتقابِ 

الھناولم أذق في العیشِ طعم



وإنَّني أُشفقَ أن یَنقَضي

العَناعمري وما فارقت ھذا
***

َ الداء فؤادِي العلیللم یبرح

َ الرحیل ولم أنل قصدي وحان

وفات عمري وأنا جاھلٌ 

َ ھذا الدھر جمّ  الفصولكتاب
***

َ الیوم ورقَّ  النسیمصفَا لك

الغیوموجالَ في األزھارِ دمع

عَ البلبل ألحانھُ  ّ ورج

الھمومیقول ھیّا اطرب وخلّ 
***

الدرع ال تمنعُ سھم األجل

والمال ال یدفعھُ إن نزل

وكلُّ ما في عیشنا زائلٌ 

َ طیب العملال شىءَ یبقى غیر



***

هللاُ یدري كلُّ ما تُضمر

یعلمُ ما تُخفي وما تُظھر

َ الناس لم تستطع وإن خدعت

ن یطوي ومَن اع مَ یَنشرخدِ
***

وإنَّما بالموت كلٌ رھین

َ مِن الخالدینفاطرب فما أنت

فادحاً واشرب وال تَحمل أسىً 

لالحقینوخلّ حمل الھم
***

افاً رحاهُ تَدور ّ رأیت خز

ِ الخمور یجدُّ في صوغِ دنان

كأنھُ یخلطُ في طینھا

الفقیرجمجمة الشاهِ بساق
***

تمتلكُ الناس الھوى والغرور



القصوروفتنةُ الغیدِ وسُكنى

ُ بانت لھم ولو تُزال الحجب

قبىزخارف الدُ  األمورنیا وعُ
***

إن الَّذي تأنس فیھ الوفاء

األخاءال یحفظ الودَّ وعھدَ 

فعاشر الناس علَى ریبةٍ 

ن األصدقاءمنھم وال تُكثر مِ
***

غدازاد الندى في الزھرِ حتى

ِ قطر ن حمل نحنیاً مِ الندىمُ

والكُم قَد جمعَ أوراقھُ 

سیّدافظلَّ في زھرِ الربى
***

وأسعد الخلق الَّذي یُرزق

غلق َ الورى مُ وبابھُ دون

ال سیَّد فیھم وال خادم



مُطلقلھم ولكن وادعٌ 
***

قلبي في صدري أسیرٌ سجین

تُخجلھُ عشرةُ ماءٍ وطین

وكم جرى عزمي بتحطیمھ

َ یَنھاني نداءُ  الیقینفكان
***

ُ قلبي یستمدُ الضیاء مصباح

ن طلعةِ الغیدِ ذوات البھاءمِ

لكنّني مثلَ الفراش الَّذي

الفناءیسعى إلى النّورِ وفیھِ 
***

سانطبعي ائتناسي بالوجوه الحِ

نان تاق الدِ َ عِ ودیدني شرِب

بھافاجمع شتات الحظَّ وانعم

ِ أن تطویكَ كفّ  ن قبل الزمانمِ
***



ُ األیام یُدني األجل تَعاقب

ل ِ ھا یطویكَ طيّ السج ّ ومر

ھِا ّ وسوف تَفنى وھي في كر

ّ ما تغنمھُ في جذلفقَض
***

الزمانال تَشغل البَال بماضي

وال یآتي العیش قبلَ األوان

اتھِ  ن الحاضرِ لذّ واغنم مِ

َ في طبعِ اللَّیالي األمانفلیس
***

قیلَ لدى الحشر یكون الحساب

فیغضب هللا الشدیدَ العقاب

وما انطوى الرحمن إالّ علَى

الثوابإنالةِ الخیر ومنح
***

رني یعلمُ  َ الَّذي صوّ كان

في الغیبِ ما أجني وما آثمُ 



َ یجزیني علَى أنّني فكیف

ُ والجرمُ قضاً  مبرمُ أجرمت
***

السلسلِ ھات اسقني كأس الطلى

وغنّني لحناً مع البلبلِ 

فإنَّما اإلبریق في صبھِ 

الجدولِ یَحكي خریر الماء في
***

ُ في الكأسِ خیالٌ  ر ظریفالخمَ

ٌ لطیفوھي بجوفِ الد ّ روح ن

أبعد ثقیل الظَّل عن مجلسي

ر ظلٌ  خفیففإنَّما للخمَ
***

ُ ندیمي ذو الثنایا الوضاحباب

ٌ أنیقٌ وراح وبیننا زھر

ن لؤلؤِ أصدافھا َّ مِ وافتض

الصباحفافترَّ في اآلفاقِ ثغرُ 



***

ُ الھوى تمنعُ طیب المنامنار

وراحةُ النفس ولذُّ الطعام

ُّ ضعیف اللّظى وفاتر الحب

الضراممنطفىء الشعلةَ خابي
***

شق ُ قَد أضناهُ عِ الجمالالقلب

ُ قَد ضاقَ بما ال یُقالوالصدر

ْ ھل یُرضیك ھذا الظما یا رب

اللوالماءُ ینساب أمامي زُ
***

ْ ماءً وطین خلقتني یا رب

َ عزاً وھون وصغتني ما شئت

جرىفما احتیالي والَّذي قَد

ْ فوقَ  الجبینكتبتھُ یا رب
***

َ دُنیا الخیالویا فؤادي تلك



َ الھموم الثقال فال تنؤ تحت

َ الَّذي حو وسلّم األمر فمَ

مُحالخطّت یدُ المقدار أمرٌ 
***

ُ رخاخ القضاء وإنَّما نحن

ینقلنا في اللوحِ أنّى یشاء

ن دورهِ  ن یفرغ مِ وكلُّ مَ

الفناءیُلقَى بھ في مستقّرِ 
***

ن دنانٍ سرى ُ صفّاً مِ رأیت

ُ حدیثٍ جرى ما بینھا ھمس

َ الَّذي: كأنّھا تسألُ  أین

نا أو نا أوباعَ شرىقَد صاغَ
***

القبورسطا البلى فاغتالَ أھلَ 

فاتاً  ُ نَثیرحتى غدوا فیھا ر

َ الطلى تتركني غائباً  أین



َ حتى النشورأجھلُ أمر العیش
***

إذا سقاني الموت كأس الحمام

ك م بعدي مجال المداموضمَّ

فأفردوا لي موضعي واشربوا

ن أضحى رھین الرجامفي ذكرِ مَ
***

 َّ النقابعن وجنة األزھار شف

وفي فؤادي راحةٌ للشراب

ْ فالشمس لما یزل فال تَنم

والھضابضیاؤھا فوقَ الربى
***

نیامفكم علَى ظھرِ الثرى مِن

ِ تحت ن الثاوین الرغاموكم مِ

وأینما أرمي بعیني أرى

للحماممشیّعاً أو لھزةً 
***



ار البشرْ  َ ْ في فھمك ح یا رب

ر العاجز والمقتدرْ  وقصَّ

ُ نجواكَ وتبدو لھم تَبعث

رْ وھم بال سمعٍ یعي أو بصَ
***

َ النفس حربٌ  البیني وبین َ سج

ال ُ َ یا ربي شدیدَ المح وأنت

أنتظر العفو ولكنّني

ن علمك سوء جالن مِ َ الفعالخ
***

تار الظالمشقَّت یدُ الفجر سِ

فانھض وناولني صبوح المدام

فكم تُحیّینا لھُ طلعةٌ 

ُ ال نملكُ ردَّ  السالمونحن
***

عاقروا الكأس وھم سادرون مُ

وقائموا اللَّیل وھم ساجدون



الُنّھىغرقى حیارى في بحارِ 

غافلونوهللا صاحٍ والورى
***

نّا فَصرنا قطرةٌ في عباب كُ

ةٌ في ّ دنا ذر الترابعشنا وعُ

جئنا إلى األرضِ ورحنا كما

َّ علیھا النمل حیناً  وغابدب
***

ٍ ودون ّ لعال ال أفضح السر

وال أطیل القول حتى یبَین

حالي ال أقوى علَى شرحھا

ي دفینوفي حنایا الصدر سرّ
***

أولى بھذى األعین الھاجده

أن تغتدي في أُنسھا ساھده

ُ فقم قبلَ  أنتَنَّفَس الصبح

الھامدهتحرمھُ أنَفَاسنا



***

ِ السكون شىءٌ  بدیعھل في مجال

ن الكأسِ وزھرُ  الربیعأحلى مِ

ار ھل یشترى ُ للخمّ عجبت

َ مما یبیع 0!بمالھِ أحسن
***

ھوى فؤادي في الطلى والحباب

وشجو أذني في سماعِ الرباب

ن طینتي اف مِ ّ إن یَصغْ الخز

ھا ببردكوباً فأت الشرابرعُ
***

یا مدَّعي الزھدَ أنا أكرمُ 

نكَ ، وعقلي ثمالً أحكمُ  مِ

ُ الخلقَ وما أستقي تَستنزف

ن آثمُ إالّ دمُ الكرم فمَ
***

ُ كالورد وكأس الشراب ر الخمَ



شفّت فكانت مثل وردٍ مُذاب

كأنَّما البدر نَثا ضوءهِ 

ل الشّمس منھُ  َ نقابفكان حو
***

الزمانال تَحسبوا أنّي أخاف

حانأو أرھب الموت إذا الموت

ُ أخشى. الموت حقٌ  الردىلَست

األوانوإنَّما أخشى فوات
***

َ في الدُنیا بغیرِ  الشرابال طیب

الربابوال شجيَّ فیھا بغیرِ 

فكّرت في أحوالھِا لم أجد

ن لقاءِ  الصحابأمتعُ فیھا مِ
***

لماألعش راضیاً واھجر دواعي

واعدل مع الظَالم مھما ظلَم

نھایةُ الدُنیا فناءٌ فَعش



عدمفیھا طلیقاً واعتبرھا
***

الوفاءال تأمل الخلَّ المقیم

َ بدنیا الریاء فإنَّما أنت

تحمَّل الداء وال تلتمس

بالشقاءلھُ دواءً وانفرد
***

َ زمان الشباب الیوم قَد طاب

وطابت النفس ولذَّ الشراب

ةٌ  ّ ر فال تَقُل كأس الطلى مُ

ن العیشِ  صابفإنَّما فیھا مِ
***

َ ھذا العیش خلداً مقیم ولیس

ٌ أم قدیم فما اھتمامي مُحدث

سنَترك الدُنیا فما بالنا

النعیمنضیّعُ منھا لحظَات
***



الرجاءحتَّامٌ یُغري النفس برقّ 

ویُفزع الخاطَر طیف الشقاء

ُ أدري إذا ھات اسقنیھا لَست

ُ أنفاسي رددتُ صعَّ  الھواءدت
***

دنیاكَ ساعات سُراع الزوال

وإنَّما العُقبى خلود المآل

لد یا غافالً  ُ فھل تَبیع الخ

اللوتشتري دنیا المُنى والضّ
***

َ النار یوم ن نسیت الحسابیامَ

َ ماء المتَاب وعفَت أن تشرب

ُ إن ھبَّت ریاح الردى أخاف

نكَ  َ مِ الترابعلیكَ أن یأنف
***

ا قلب كم تشقى بھذا الوجودی

وكلّ یوم لك ھمٌ جدید



 ْ وأنتِ یا روحي ماذا جنَت

بَعیدنفسي وأُخراكِ رحیلٌ 
***

ْ أیام ھذا العمرْ  تناثرت

ل ُ األوراق حوَ الشجرْ تنَاثر

اتھا ن الدُنیا بلذّ فانعم مِ

ِ أن تسفیكَ كفّ  ن قبل القدرمِ
***

َ النفس بخوف الظّنونال توحش

نْ  ن الحاضرِ أمَ الیقینواغنم مِ

فقد تساوى في الثرى راحلٌ 

ن ألوف السنینغداً وماضٍ مِ
***

اف في ضحوةٍ  ّ ُ بالخز مررت

ن طینةٍ  ر مِ یصوغُ كوب الخمَ

اً فقاَلت لھُ  أوسعَھا دعّ

ن ْ نَفسُكَ مِ ت َ رحمةٍ ھل أقفر



***

یَّرت أو كانَ  ُ ليلو أنّني خ

ُ باب القدر المقفلِ  مفتاح

أنّنيعن دنیا األسىالخترتَ 

أرحلِ لم أھبطَ الدُنیا ولم
***

ُ ھذا العیش في اآلخرین ھبطت

ُ فیھ عیشةَ الخاملین وعشت

وال یوافیني بما ابتغي

َ منّي عاصفات المنونفأین
***

الل ِ یا أقدار عین الضّ حكمك

فأطلقیني آدُ نفسيَ العقال

جاھلٍ إن تُقصري النّعمى علَى

جا ن أھل الحِ الفلست مِ والكمَ
***

إذا سقاكَ الدھر كأس العذاب



ْ للناس وقعَ  المصابفال تُبن

واشرب علَى األوتارِ  . رنّانةٌ 

َ كأس ِ أن تُحطّم ن قبل الشرابمِ
***

ن نشوةٍ  ال بدَّ للعاشق مِ

جنّةٍ أو خفّةٍ في الطبعِ أو

َ الحزن فاشرب تكنْ والصحو باب

غفلةٍ عن حالةِ األیام في
***

ُ صریعأنا الَّذي  العقارعشت

ارفي مجلسٍ تحییھِ كأسٌ  َ تُد

ت. فَعُد عن نصحي  َ لقد أصبح

والخیَارھذى الطلى كلّ المُنى
***

ن أمري الَّذي قَد ظھَرأعلمُ مِ

ّ الباطن المستتر ف ِ تَش واسْ

ْ نشوتي عدمت فھمي أن تكن



تُنتَظَرْ وراءھا منزلةٌ 
***

ر إلى منزلٍ  طارت بي الخمَ

فوق السماك الشاھق األعزلِ 

ْ روحي في نجوةٍ  ت َ فأصبح

ِ ھذا الجسد ن طین األرذلِ مِ
***

ُ یا ربي حیاةَ األلم سئمت

وزاد ھمّي الفقر لما ألمّ 

ن وجودي فقد ربي انتشلني مِ

َ في الدُنیا وجودي عدَمجعلت
***

ن دواعي الھموملم یخل قلبي مِ

َ نفسي عن وجودي األلیمأو تَرض

َ بأحداثھِ  وكم تأدبت

ِ جھلٍ  بھیمولم أزل في لیل
***



هللاُ قَد قدّر رزق العباد

ل نیلَ كلّ المراد فال تؤمّ

ّ األسى ر وال تُذِق نفسكَ مُ

للنفادفإنَّما أعمارنا
***

ّ القضاء إن الَّذي یعرف سر

یرى سواء سعده والشقاء

ٍ فلندع أمرهِ  العیش فان

َ داءً مسَّنا أم دواءأكان
***

العثَاریا طالب الدُنیا وقیتَ 

ار دع أمل الربح وخوف الخسَ

ر فھي التي واشرب عتیق الخمَ

اإلسارتفكَّ عن نفسك قید
***

الكأس جسم روحھِ الساریھ

ةَ الصافیھ ّ ھذى السالف المز



َّ حتى غدا زجاجھا قَد شف

الجاریھماءً حوى نیرانھا
***

قَد ردّد الروض غناء الھزار

وارتاحت النفس لكأس العقار

تبّسم النّور فقم ھاتھا

ِ قبلَ  ن األیام ُ مِ الدمارنثأر
***

ِ الدھر ھمٌ  ن جفاء طویلبي مِ

ٌ دخیل ِ العیش حزن ن شقاء ومِ

ر یجري دماً  ّ الخمَ قلبي كدن

تسیلومقلتي بالدمعِ كأسٌ 
***

ُ حال الزمن وكلّما راقبت

رأیتھُ یحرمُ أھل الفطن

َ ليكلّ . سُبحان ربي  ما الح

ننجمٌ طوتھ ظُلمات َ المح



***

ن متاعِ البقاء ؟ماذا جنینا مِ

ِ الفناء ؟ماذا لقینا في سبیل

ھل تُبصر العین دُخان األلى

القضاءصاروا رماداً في أتونِ 
***

البناءتلكَ القصور الشاھقات

ّ ومجلى السناء منازلُ العز

ھا َ البوم علَى رسمِ قَد نعب

 ُ َ المجد ، أینَ : یصیح الثراءأین
***

ال ن علَى النفس احتمَ الھمومھوّ

یَدومواغنم صفَا العیش الَّذي ال

 ْ لأللىلو كانت الدُنیا وفَت

النعیمراحوا لما جاءكَ دور
***

ُ مُذیق الكروبوإنَّما الدھر



ّ الخطوب ٌ بكف نعیمھُ رھن

یجىءولو درى الھمّ الَّذي لم

الغیوبدنیا األسى الختار دار
***

ْ علینا وابالت البالء صبَّت

كأنّنا أعداء ھذا القضاء

قَدبینا تَرى اإلبریق والكأس

ل الدماءتَبادال التقبیل حوَ
***

ّ المدام ار صب تفتّح النوَّ

األنامواخلَع ثیاب الزھد بین

ِ سطو الردى ن قبل وھاتھا مِ

والغرامفي مجلسٍ ضمّ الطلى
***

ار الورى ما بین كفرٍ  َ ودینح

ِ أو في الیقینوأمعنوا في الشك

نادي الردى وسوف یدعوھم مُ



َ الحق ما تسلكونیقولُ لیس
***

َ في الدُنیا شرِاك الھوىنَصبت

وقلت أجزي كلّ قلبٍ غوى

َ لصیدي وإن أتنصب الفخ

َ غاصٍ  ُ فیھ قلت ھوىوقعت
***

ن قدرتك أنا الَّذي أبدعت مِ

ُ أرعى في حمى نعمتك فعشت

دعني إلى اآلثام حتى أرى

َ یذوب اإلثمُ في رحمتككیف
***

إن تُفصل القطرةُ في بحرھا

ففي مداهُ منتھى أمرھا

ْ ما بیننا ْ یا رب تقاربت

قدرھامسافةَ البُعد علَى
***



ٍ یزول وإنَّما الدُنیا خیال

ٌ یطول وأمرنا فیھا حدیث

ٌ بعید المدى مشرقھا بحر

األفولوفي مداهُ سیكون
***

ّ الوجود جھلتِ یا نفسي سر

البعیدوغبتِ في غورِ القضاء

ن نشوتي جنّةً  ري مِ فصوَّ

الخلودفربما أُحرمَ دار
***

َ خدود الحسان یا ورد أشبَھت

َ ذوب الجمان ویا طلى حاكیت

تَ  ْ َ یا حظَّي تَنكَّر ليوأنت

ِ األخَ  ن قبل َ مِ المستعانوكُنت
***

أولى بكَ العشق وحسو الشراب

نَّةُ النّاي ونوح َ الربابوح



فأطلق النفس وال تتصل

ف الدُنیا الوشیك الذھاببزخرُ
***

ال تَشغل البَال بأمر القدر

واسمع حدیثي یا قصیر النظر

ْ واجلس قانعاً وادعاً  تنح

بالبشروانظر إلى لعبِ القضاء
***

َ ثوب العناءیا قلب إن ألقیت

َ روحاً طاھراً في السماءغدوت

مقامك العرش ترى حطَّة

البقاءأنكَ في األرضِ أطلتَ 
***

إن الَّذي یَذبل زھر الربیع

ینثر أوراقَ وجودي الجمیع

والھمُّ مثل السمَّ تریاقھُ 

ر ما رِ فاشرب قدَ تستطیعفي الخمَ



***

ر ونصف الرغیف زجاجةُ الخمَ

وما حوى دیوان شعرٍ طریف

َ لي ُّ لي أن كُنت مُؤنساً أحب

لكٍ  ن كلّ مُ منیففي بلقعٍ مِ
***

أتَسمع الدیكَ أطاَل الصیاح

الصباحوقَد بدا في األفقِ نور

َ إالّ نادباً لیلةً  ما صاح

ن العمرِ السریع ْ مِ الرواَحولَّت
***

ِ األلم عالمَ تشقى في سبیل

َ تدري أنكَ ابن العدمما دمت

ُ ال تجري مقادیر هُ الدھر

ْ بما قَد حكَمبأمرنا فارض
***

تحملُ الداء كبیر الرجاء



أنكَ یوماً ستنال الشفاء

یَردواشكر علَى الفقر الَّذي إن

نى ِ ت موفور الغ َ والثراءأصبح
***

لیتك یا ربي تُبید الوجود

لقاً جدید َ وتَخلق األكوان خ

الَّذيفتُغفلَ اسمي أو تزید

َ لي في الرزقِ بین العبیدقدّرت
***

وصلتني بالنفس منذُ القدم

َ تفري شملَنا الملتئم فكیف

َ ترعاني فماذا دعا وكُنت

واأللمإلى اطراحي لألسى
***

ھات الطلى فالنفس عما قلیل

ِ األسى أن ن فرط تسیلتوشكُ مِ

عساي أنسى الھمَّ في نشوتي



ن بعدِ رشفي كأسھا السلسبیلمِ
***

ر أفق ھاتھا یا ساقي الخمَ

ثمَّ اسقني سائلَ یاقوتھا

ن روحھا ُ مِ فإنَّھا تبعث

اتھانفسي وتحیي میّتَ  لذّ
***

ن اإلبریقِ صافي َّ مِ الدماءصب

النقاءواشرب وھات الكأس ذات

ن ینطوي َ بین الناس مَ فلیس

ن صفَاءعلَى الَّذي في صدرھا مِ
***

 ُّ َ طھور النفس عف الیمینأین

َ كانت عیشةَ الصالحین وكیف

َ ال تَغفر ذنبي فما إن كُنت

َ یا ربي علَى العالمینفضلُك
***



َ فینا بیَّنات بَرابدعت ِ الع

ْ شتّى الصور وصغتنا یا رب

َ الَّذي فھل أطیق الیوم محو

ن أثرتركتھُ في خلقتي مِ
***

بتھا طبائعُ األنفس ركّ

َ تجزي أنفساً صغتھا فكیف

َ تُفني كامالً أو ترى وكیف

رتھانقصاً بنفسٍ أنتَ  صوّ
***

تُخفي عن الناس سنَا طلعتك

ن صنعتك وكلُّ مافي الكون مِ

َ الَّذي َ مجالهُ وأنت فأنت

نع في آیتكتَرى بدیع الصُ
***

ْ مھّد لي سبیلَ  الرشادیا رب

الجھادواكتب لي الراحةَ بعدَ 



ِ في نفسي المُنى مثلماوأحیي

العھادیحیىَ موات األرض صوب
***

ما حكَملن یرجعَ المقدار فی

وحملكَ الھمّ یُزید األلم

َ العمر لن یَنمَحي ولو حزنت

رّ  القلمما خطّھُ في اللوحِ مُ
***

الشرابولىَّ الدجى قم ھات كأسَ 

كأنَّما الیاقوت فیھا مُذاب

ن العودِ بخوراً  وخذواحرق مِ

ن غصنھِ المعطار واصنع ربابمِ
***

ُ تولیكَ نعیم الخلود ر الخمَ

ة الدُنیا وأُنس الوجود ولذّ

تُحرقُ مثل النار لكنّھا

دتجعلُ نار الحزن ماءً  َ برو



***

ِ الطلى مستحیل ن أجل عیشي مِ

فإنَّھا تشفي فؤادي العلیل

ما أعذب الساقي إذا قالَ لي

یمیلتناول الكأس ورأسي
***

أولى بھذا القلب أن یخفقا

قا َ ّ أن یُحر ِ الحب وفي ضرام

رّ  بيما أضیعَ الیوم الَّذي مَ

ن غیرِ أن أھوى وأن أعشقامِ
***

المنونسارع إلى الّلذات قبل

فالعمر یطویھِ مرور السنین

ُ كاألشجار إن قُلّمتْ  ولَست

الغصونفروعھا عادت رطاب
***

َّ األلى ذاقوا حیاةَ  الرغدإن



د ُ لھم ما وعَ َ الدھر وأنجز

َ الموت بھم فانطووا قَد عصف

َ تراب نوا تحت ِ األبدواحتِض
***

ن أُنسِ تلكَ  الصحابنفسي خلت مِ

َ تحتَ  الترابلما غدوا ثاوین

في مجلس العمر شربنا الطلى

ریعُ  الشرابفلم یفق منّا صَ
***

ُ مھما عشت أخشى العدَمولَست

وإنَّما أخشى حیاةَ األلم

أعارني هللا حیاتي وعن

النسَمحقوقھِ استرداد ھذا
***

الكرومقالوا امتنع عن شربِ بنت

فإنّھا تورث نار الجحیم

ولذّتي في شربِھا ساعةٍ 



نان ِ النعیمتعدلُ في عینيّ ج
***

ْ الكأس ولذَّ  الشرابإن دارت

ْ رضيّ النفس بین الصحاب فكن

ر َ الطلىواشرب فما یجدُ بكَ ھج

َ مقدوراً علیكَ  العذابإن كان
***

شیئان في الدُنیا ھما أفضلُ 

كلّ ما تنوي وما تعملُ في

ال تتّخذ كلَّ الورى صاحباً 

ن ما یؤكلُ وال تنل مِ
***

ٌ مجید َ لي قدرةَ رب لو كان

لقاً  َ َ ھذا الكون خ لَقت َ جدیدخ

یكون فیھِ غیر دُنیا األسى

ُ الحر فیھا سعیددُنیا یعیش
***



َ المجد قالوا زنیم إذا بلغت

َ الدار قالوا لئیم وإن لزمت

فجانب الناس وال تلتمس

مل َ الھموممعرفةً تُورث ح
***

ٌ لي العشق وكأس المدام خیر

ِ الزھد واالحتشام ن ادعاء مِ

لو كانت النار لمثلي خلَت

ن جمیعِ  األنامجنّات عدن مِ
***

نكَ  َ مِ الرضاءعبدكَ عاصٍ أین

َ الضیاء وقلبھُ داجٍ فأین

إن كانت الجنّةُ مقصورةً 

العطاءعلَى المطیعین فأینَ 
***

جا والفضل ھذى العقولأھل الحِ

الجلیلقَد حاولوا فھَم القضاء



فحدّثونا بعض أوھامھم

طویلثم احتواھم لیلُ نومٍ 
***

الیقینْ یا عالم األسرار علمَ 

َ عن ر ْ یا كاشف الضّ البائسین

یا قابل األعذار فئنا إلى

ْ ظلّك فأقبل توبةَ  التائبین


