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 ِلدوا للموِت وابنوا ِللخراِب 

 
 فكُلّكُم يِصري إىل تباِب ِلدوا للموِت وابنوا ِللخراِب
 نِصري كما خِلقْنا من تراِب ملن نبِني وحنن إىل تراِب

تواً،! أال يا مدب منك مل أر  أتيت وما ِحتيف وما تحاِبي 
ا هجم املَشيب على شبايبكَم كأنك قد هجمت على مشييب،  

نيايما يلَ ال أراين! أيا د  أسومِك مِرتالً أال نبا ِبي 
 ِلي الدنيا وتسِرع باستالِبي أال وأراك تبذُلُ، يا زماين،
ِك يا زمانُ لذُو صروفيا زمانُ لذُو انقالِب وإن كوإن 

ك عاِقبةَ  اِحلالِبفأحمد من فما يل لست أحِلب منك شطراً،  

 بعثْت اهلَم يل ِمن كلّ باِب وما يلَ ال أُِلح علَيك، إالّ
 كحلِم النوِم، أو ِظلِّ السحاِب أراِك وإنْ طِلبِت بكلِّ وجٍه
 وليس يعود، أو ملِع السراِب أو األمِس الذي ولَّى ذهاباً
  مجيعاً يف الركاِبوارجلُهم وهذا اخللق منِك على وفاِء

 مبا أسدى ، غداً دار الثّواِب وموِعد كلِّ ِذي عمٍل وسعٍي
 كأني قد أِمنت ِمن الِعقاب نقلَّدت الِعظام من الربايا

 فإين ال أِفيق إىل الصواِب ومهما دمت يف الدنيا حريصاً،
وما جواِبيفَما عذِري هناك  سأسألُ عن أموٍر كُنت ِفيها  

 ـِحساِب، إذا دعيت إىل احلساِب بأيةِ  حجةٍ  أحتج يوم الـ

 كتايب، ِحني أنظُر يف كتايب هما أمراِن يوِضح عنهما يل
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 وإما أنْ أحلَّد يف عذاِبي فَإما أنْ أخلَّد يف نِعيم

 
 
 
 

بأد له نم صاِحلر دعبا استم 
 

 للمرِء يف اِحلرِص مهّةٌ  عجب  استعبد اِحلرص من له أدبما
،لَه قلُ احلَريِص كَيفللِّه ع بأد ا لَهِفي مجِع ماٍل م 
هطِْمعاحلِريِص ي صا زالَ ِحرم ه الطّلَبيَء، دونِكِه الشريف د 
  ِمنه والنصبفارقَه التعس ما طاب عيش احلريِص قَطُّ والَ

نى ِفتواهلَو صواِحلر يغالب ربوال ع مجعنها ع جنمل ي 
 إنْ هي صحت، أذًى وال نصب ليس على املَرِء يف قَناعِتِه،
 لَم تكِفِه األرض كلُّها ذَهب من مل يِكن بالكَفاِف مقْتِنعاً،
ِتِهمن أمكَن الشك ِمن عِزمي  طَِربيض هِمن ِل الرأْيزي لَم 

 يحذر ِشداِتِه ويرتِقب من عرف الدهر ملْ يزلْ حذراً
 تغِرقُه، يف بحوِرها، الكُرب من لَِزم اِحلقْد مل يزلْ كَِمداً،
 تقْتلُ سكّانها، وتستلَب املَرُء مستأِنس مبنِزلَةٍ ،

 واملَوت ِمنه ِفي الكُلِّ مقتِرب  ِفي هلوِه وباِطِلِهواملرُء
 والعجب واللّهو ِمنك واللِّعب يا خائف املوِت زالَ عنك ِصباً
 قَصرك تبلي جديده اِحلقَب دارك تنعى إلَيك ساِكنها،
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بيأِْتي علَى ما مجعته احلر يا جاِمع املاِل منذُ كانَ غداً  

 زالَ علَينا الزمانُ ينقَِلب إياك أنْ تأْمن الزمانَ فَما
ظُلَم هإن والظُّلْم اكإي كِذب هِإن والظَّن اكإي 

لَِّتِهمجِفي م مى القَورا توا بينبإذْ قيلَ بادوا، وقيلَ قَد ذَه 
صطَِبراً للحقُوق، إذْ تِجبم إني رأَيت الشِريف معتِرفاً  

هلم سلَي اللِّئام فْترع وقد بسوال ِخلّةٌ ، وال ح ،دهع 
مهإن اللِّئام كلَيع وا احذَرِكبما ر بالُونَ منكي لَيس 

 ذُلٌّ ذَليلٌ، وِنصفُه شغب فِنصف خلِْق اللِّئاِم مذْ خِلقُوا
ؤِم واللِّئاِم والَِفر ِمن اللُّ  برج مهفَإن ِهمنُ إليدت 

 
 
 
 

 وبتى تتم تأالَ ِهللا أَن 
 

وبتى تتم تأالَ ِهللا أَن اخلُطوب كذَواِئب تغوقد صب 
 يحثّ بك الشروق، كما الغروب كأنك لَست تعلَم أي حثٍّ
واِح يبكُلَّ ص تراك تٍمألَس  وبنةٍ  تناِئب هجقاِبلُ وت 
 نعاك مصرحاً ذاك اهلُبوب لَعمرك ما تهب الريح، إالّ
 تلُوح علَى مفاِرِقك الذُّنوب أالَ ِهللا أنت فىتً  وكَهالً
،همن دت الذي ال باملَو هو لُ الكَذوباألم بك بلعفال ي 
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 وأنت ِلكُلِّ ما تهوى ركُوب  تدعى حكيماً،وكيف تريد أنْ

 وتذكُر ما اجترمت فَما تتوب وتصِبح ضاِحكاً ظَهراً لبطٍن،
 وتوِشك أنْ تِغيب وال تؤوب أراك تغيب مثّ تؤوب يوماً،
 وأي الناِس ليس لَه عيوب أتطِلب صاِحباً الَ عيب ِفيِه
 وهم، واللّه محمود، ضروب رأيت الناس صاِحبهم قَليلٌ،
 ولِكن اإلله هو الْوهوب ولَست مسمياً بشراً وهوباً
 وحاشا ساِئليِه بأَنْ خييبوا تحاشى ربنا عن كلّ نقٍْص،

 
 
 
 

 إذا ما خلوت، الدهر، يوماً، فال تقُلْ
 

،تقُلْإذا ما خلوماً، فال تيو ،هرالد  ِقيبر لَيقُلْ ع ولِكن تلَوخ 
 وال أنَ ما خيفَى علَيِه يغيب والَ حتْسبن اَهللا يغِفلُ ما مضى
تعتاباللِّه، حىت ت مرا، لَعنهلَو وبذُن على آثارِهن ذُنوب 
  ِفي توباِتنا فنتوبويأْذَنُ فَيا لَيت أنّ اللّه يغِفر ما مضى ،

 وخلّفْت يف قَرٍن فَأنت غَريب إذَا ما مضى القَرنُ الِذي كُنت فيهِم
 إىل منِهِل ِمن ورِدِه لقَِريب وإنَّ أمرًءا قَد سار مخِسني ِحجةٍ 
هقَلب دِبالو ناجاك نم كِسيبن سيبراِب نالت حتت ملَن ولَيس 

مافأحفإن دتهتزاًء ما اجج ِسن  روبض وضى والقُرزجت بقرِضك 
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 أما من املَوِت ِلحيٍّ جلَا؟

 
 كُلُّ امرىءٍ  علَيِه الفَنا أما من املَوِت ِلحيٍّ جلَا؟
،هبحانوس ،اللّه كاربا تِقضةٌ  وأندِلكلِّ شيٍء م 
 أمراً ويأباه عليِه القَضا يقَدر اإلنسانُ يف نفِسِه

 يرجو وأحياناً يضلُّ الرجا ويرزق اإلنسانُ ِمن حيثَ الَ
هضى ِعرِمي للفَتحي ا اليأسيداٌء ع الكاِذب عوالطَّم 
 وغايةُ  اِحللِْم متام التقَى ما أزين اِحللْم إلصحابِه

ر للمعروِف ِنعم اجلزاوالشك واحلمد من أربح كسب الفَتى  

 ِلكُلِّ عيٍش مدةٌ  وانتها يا آِمن الدهِر على أهِلِه،
 أصبح قد حلّ عليِه الِبلَى بينا يرى اإلنسانُ يف ِغبطَةٍ 
بأحساِبِهم اسِر النفْخا ال يوم رابت اسما النفإن 

 
 

 أشد اِجلهاِد جهاد الورى
 

هاِد جهاد الورىأشد اِجل  وما كرم املرَء إالَّ التقَى 
 ببذِل اجلِميِل وكف األذَى وأخالَق ِذي الفَضِل معروفةٌ 

 وطُولُ التعاشِر فيِه الِقلَى وكُلُّ الفَكَاهاِت مملُولةٌ 
 وكلُّ تليٍد سريع الِبلَى وكلُّ طريٍف لَه لَذَّةٌ 
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يَء إالَّ لَهى  آفَةٌ والَ شهتنم َء إالَّ لَهيالَ شو 
 ولكن ِغىن النفس كلُّ الِغىن وليس الِغنى نشب ِفي يٍد
 يدلّ على صانٍع ال يرى وإنا لَِفي صنِع ظَاِهٍر

 
 
 
 
 

 لعمرك، ما الدنيا بداِر بقَاِء 
 

وِت دار فَناِءكَفَاك بداِر املَ لعمرك، ما الدنيا بداِر بقَاِء؛  

 يرى عاِشق الدنيا جبهِد بالَِء فال تعشِق الدنيا، أُخي، فإنما
 وراحتها ممزوجةٌ  ِبعناِء حالَوتها ممزوجةٌ  مبرارةٍ 

 فإنك من طٍني خلقت وماِء فَال تمِش يوماً يف ِثياِب مخيلَةٍ 
اِكراً؛لَقَلّ امرؤ تلقاه هللا ش  وقلَّ امرؤ يرضى له بقضاِء 

 وِهللا إحسانٌ وفضلُ عطاِء وللِّه نعماٌء علَينا عظيمةٌ ،
 وما كُلُّ أياِم الفىت بسواِء وما الدهر يوماً واحداً يف اخِتالَِفِه
وا هبؤٍس وشدةٍ  وم ةً  ورخاِء إالَّ يومروٍر مرس ويوم 

 ج؛وما كلّ ما مل أرهفْعن مأُحر  وما كلّ ما أرجوه أهلُ رجاِء 
 خيرم ريب الدهِر كُلَّ إخاِء أيا عجبا للدهِر الَ بلْ لريِبِه

 وكَدر ريب الدهِر كُلَّ صفَاِء وشتت ريب الدهِر كلَّ جماعةٍ 
اً وبعد ِلقَاِءفَحسِبي بِه نأْي إذا ما خليلي حلّ يف برزِخ الِبلى ،  
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 بهاًء، وكانوا، قَبلُ،أهل هاِء أزور قبور املترفني فَال أرى
 وكلُّ زماٍن ملطَف جبفَاِء وكلُّ زماٍن واِصلٌ بصرميةٍ ،

 ويعيا بداِء املَوِت كلُّ دواِء يِعز دفاع املوِت عن كُلِّ حيلةٍ 
للنقِْص تنمو كُلُّ ذاِت منَاِءو ونفس الفَتى مسرورةٌ  بنماِئها  
لَهأه رمل ي ى ماتفدبِفداِء وكم من م وا لهوال جاد ،هوبح 
 يدوم البقَا فيها، ودار شقاِء أمامك، يا نومانُ، دار سعادةٍ 
،تِني، فال تنمإلحدى الغاي لقتاُء خجا ورمخوٍف منه بني وكُن 

 ولِكن كَساه اُهللا ثوب ِغطَاِء  شر لو بدا ما تعاشرواويف الناِس
 


