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الملوح بن قيس  

)ليلى مجنون(   
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  قيس بن الملوح

  

هاب هو قيس بن معاذ ويقال له قيس بن الملوح أحد بني جعدة بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، لقب بالمجنون لذ
  :وآان هو وصاحبته ليلى يرعيان البهم وهما صبيان فعلقهما عالقة الصبا وفي ذلك يقول . عقله بشدة عشقه

  ولم يبُد لألتراِب من ثديها حجُم                  تعلقت ليلى وهي ِغٌر صغيرٌة

  إلى اليوم لم نكبر ولم يكبر البهُم                صبيان نرعى الُبهَم يا ليت أننا

د حجبها أبوها فهام على وجهه ينشد األشعار ويأنس بالوحوش فُيرى حينًا في الشام وحينًا في الحجاز أو نجد إلى أن وجد وق
  . ميًا في الصحراء فحمل إلى أهله

وذآر ابن األعرابي أن جماعة من بني عامر . وفي األغاني أن المجنون اسم مستعار ال حقيقة له في بني عامر أصل وال نسب
  .وا عن المجنون فلم يعرفوه وذآروا أن ما ينسب إليه من شعر هو مؤلف عليهسئل

ابن أبي العقم صاحب قصيدة المالحم، وابن القرّية ومجنون بني : ثالثة لم يكونوا قط وال عرفوا: وحديث عن عوانة أنه قال
  . عامر

  .قيل أنه أنشد هذين البيتين على أنهما للمجنون

  ليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا                  وخبرتماني أن تيماء منزل

  فما للنوى ترمي بليلى المراميا          فهذي شهور والصيف قد انقضت

وقد . مجنون بني عامر وابن القرية وإنما وضعها الرواء: رجالن ما عرفا في الدنيا قط إال باالسم: أما األصمعي فكان يقول
  . ية وغيره آثيرونأخذ الدآتور طه حسين بهذه النظر

ويبقى أن قيس بن الملوح في نظر متذوقي الشعر شاعر عذري حمل لواء الغزل فأغناه، وتغنى به وبشعره المغنون ووضع 
  .الرواء والقصاص حوله الروايات واألقاصيص الغريبة

ي، والصحيح أنه قيس بن مهد: قيٌس، وقيل -على ما يقوله من صحح نسبه وحديثه  -هو ": ((األغاني"وقال األصفهاني في 
ومن الدليل على أن اسمه قيٌس قول . الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  : ليلى صاحبته فيه

 متى رحل قيس مستقٌل فراجع   أال ليت شعري والخطوب آثيرٌة

  .اسم المجنون قيس بن الملوح: من ال أحصي يقولسمعت : وأخبرني الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن زهير قال

قيل آانت به لوثة ولم يكن مجنونًا، وأخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا الرياشي، وأخبرني الجوهري عن عمر بن 
  .لم يكن مجنونًا ولكن آانت به لوثة آلوثة أبي حية النميري: -وقد سئل عنه  -شبة أنهما سمعا األصمعي يقول 

أخبرني بخبره في شغفه بليلى جماعٌة من الرواة، ونسخت ما لم أسمع من الروايات وجمعت ذلك في سياقه : ء تعشقه ليلىبد 
  .خبره ما اتسق ولم يختلف، فإذا اختلف نسبت آل رواية إلى راويها
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ة عن رجاله وإبراهيم حدثنا عمر بن شب: فممن أخبرني بخبره أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي، قاال
بن أيوب عن ابن قتيبة، ونسخت أخباره من رواية خالد بن آلثوم وأبي عمرو الشيباني وابن دأٍب وهشام بن محمد الكلبي 

  .وإسحاق بن الجصاص وغيرهم من الرواة

الحريش بن آعب بن آان المجنون يهوى ليلى بنت مهدي بن سعد بن مهدي بن ربيعة ابن : قال أبو عمرو الشيباني وأبو عبيدة
ربيعة بن عامر بن صعصعة وتكنى أم مالٍك، وهما حينئذ صبيان، فعلق آل واحد منهما صاحبه وهما يرعيان مواشي أهلهما، 

  : ويدل على ذلك قوله: فلم يزاال آذلك حتى آبرا فحجبت عنه، قال

   صوت

 ولم يبد لألتراب من ثديها حجم   تعلقت ليلـى وهـي ذات ذؤابٍة
  إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم   نرعى البهم يا ليت أننا صغيرين

  .في هذين البيتين لألخضر الجدي لحٌن من الثقيل الثاني بالوسطى، ذآره هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات والهشامي

من خط هارون بن محمد أخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن أيوب بن عباية ونسخت هذا الخبر بعينه 
حدثنا عبد اهللا بن عمرو بن أبي سعد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثني أبو عتاب البصري عن : بن عبد الملك الزيات قال

  : بينا ابن مليكة يؤذن إذ سمع األخضر الجدي يغني من دار العاص بن وائل: إبراهيم بن محمد الشافعي قال

 ولم يبد لألتراب من ثديها حجم   وعلقتـهـا غـراء ذات ذوائٍب
  إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم   صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا

  .حي على البهم، حتى سمعه أهل مكة فغدا يعتذر إليهم: حي على الصالة فقال: قال فأراد أن يقول

آان سبب عشق المجنون ليلى، أنه : لواحدثني معروف المكي والمعلى بن هالل وإسحاق بن الجصاص قا: وقال ابن الكلبي
آريمة، وعندها جماعة نسوٍة : أقبل ذات يوم على ناقة له آريمٍة وعليه حلتان من حلل الملوك، فمر بامرأة من قومه يقال لها

عقر يتحدثن فيهن ليلى، فأعجبهن جماله وآماله، فدعونه إلى النزول والحديث، فنزل وجعل يحدثهن وأمر عبدًا له آان معه ف
منازل يوسق : لهن ناقته، وظل يحدثهن بقية يومه، فبينا هو آذلك، إذ طلع عليهم فتًى عليه بردٌة من برد األعراب يقال له

  : معزى له، فلما رأينه أقبلن عليه وترآن المجنون، فغضب وخرج من عندهن وأنشأ يقول

 ووصلي مفروٌش لوصل مـنـازل  أأعقر من جـرا آـريمة نـاقـتـي
  إذا جئت أرضى صوت تلك الخالخل  جاء قعقعن الحـلـي ولـم أآـن إذا

 وإن نرم رشقًا عندها فهو ناضـلـي  متى ما انتضلنا بالسهام نـضـلـتـه

فلما أصبح لبس حلته ورآب ناقة له أخرى ومضى متعرضًا لهن، فألفى ليلى قاعدًة بفناء بيتها وقد علق حبه بقلبها : قال
هل لك في محادثة من ال يشغله عنك : يرياٌت يتحدثن معها، فوقف بهن وسلم، فدعونه إلى النزول وقلن لهوهويته، وعندها جو

إي لعمري، فنزل وفعل مثل ما فعله باألمس، فأرادت أن تعلم، هل لها عنده مثل ما له عندها، فجعلت : منازٌل وال غيره؟ فقال
ن علق بقلبه مثل حبها إياه وشغفته واستملحها، فبينا هي تحدثه، إذ تعرض عن حديثه ساعًة بعد ساعٍة وتحدث غيره، وقد آا

انصرف، ونظرت إلى وجه المجنون قد تغير وانتقع لونه وشق : أقبل فتًى من الحي فدعته وسارته سرارًا طويًال، ثم قالت له
  : عليه فعلها، فأنشأت تقول

 وآل عند صاحبه مكـين   آالنا مظهٌر للناس بغضًا
  وفي القلبين ثم هوًى دفين   عيون بمـا أردنـاتبلغنا ال
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وتمكن حب " حتى أفاق"فلما سمع البيتين شهق شهقًة شديدة وأغمي عليه، فمكث على ذلك ساعًة، ونضحوا الماء على وجهه 
  .آل واحد منهما في قلب صاحبه حتى بلغ منه آل مبلغ

علي قال حدثني هارون بن محمد بن عبد الملك قال حدثني  خطبته لليلى واختيارها عليه وشعره في ذلك أخبرني الحسن بن
لما : عبد الرحمن بن إبراهيم عن هشام بن محمد بن موسى المكي عن محمد بن سعيد المخزومي عن أبي الهيثم العقيلي قال

مد العقيلي وبذل شهر أمر المجنون وليلى وتناشد الناس شعره فيها، خطبها وبذل لها خمسين ناقًة حمراء، وخطبها ورد بن مح
واهللا لئن لم تختاري : نحن مخيروها بينكما، فمن اختارت تزوجته، ودخلوا إليها فقالوا: لها عشرًا من اإلبل وراعيها، فقال أهلها

  : وردًا لنمثلن بك، فقال المجنون

  خيارك فانظري لمن الخيار   أال يا ليل إن ملكت فـينـا
 مًا إذا حب القـتـاروال بر   وال تستبدلـي مـنـي دنـيًا

 وتعجزه ملمـاٌت آـبـار   يهرول في الصغير إذا رآه
 افتـقـار ومثل تمؤٍل منه   فمثل تأيم مـنـه نـكـاٌح

  .فاختارت وردًا فتزوجته على آرٍه منها

لهيثم بن عدي حدثنا عمر بن شبة قال ذآر ا: حكاية أبيه عن جنونه بليلى وأخبرني أحمد بن عبد العزيز وحبيب بن نصر قاال
خرجت إلى أرض بني عامر أللقى المجنون، فدللت عليه وعلى محلته، فلقيت أباه : عن عثمان بن عمارة بن حريم المري قال

أما واهللا لهو آان آثر عندي من هؤالء : شيخًا آبيرًا وحوله إخوٌة للمجنون مع أبيهم رجاًال؛ فسألتهم عنه فبكوه، وقال الشيخ
مرأًة من قومه واهللا ما آانت تطمع في مثله، فلما فشا أمره وأمرها آره أبوها أن يزوجه إياها بعد ما ظهر جميعًا، وإنه عشق ا

من أمرهما، فزوجها غيره، وآان أول ما آلف بها يجلس إليها في نفٍر من قومها فيتحدثون آما يتحدث الفتيان، وآان أجملهم 
يث فيكون أحسنهم فيه إفاضًة، فتعرض عنه وتقبل على غيره، وقد وقع وأظرفهم وأرواهم ألشعار العرب، فيفيضون في الحد

  : له في قلبها مثل ما وقع لها في قلبه، فظنت به ما هو عليه من حبها، فأقبلت عليه يومًا وقد خلت فقالت

  صوت 

 وآل عند صاحبه مـكـين   آالنا مظهٌر للناس بغضـًا
 ي العيونإذا نطقت بما تخف   وأسرار المالحظ ليس تخفي

فخر مغشيًا عليه ثم : قال -إن هذا الغناء لشارية، والبيت األخير ليس من شعره : غنت في األول عريب خفيف رمٍل، وقيل
أفاق فاقدًا عقله، فكان ال يلبس ثوبًا إال خرقه وال يمشي إال عاريًا ويلعب بالتراب ويجمع العظام حوله، فإذا ذآرت له ليلى أنشأ 

لم يرد حرفًا، وآنا نحبسه ونقيده، فيعض ! ما لك ال تصلي: وال يخطىء حرفًا، وترك الصالة، فإذا قيل له يحدث عنها عاقًال
  .لسانه وشفته، حتى خشينا عليه فخلينا سبيله فهو يهيم

قال الهيثم؛ فولى مروان بن الحكم عمر بن عبد الرحمن بن عوف صدقات بني : قصته مع عمر بن عبد الرحمن بن عوف
شير وجعدة، والحريش وحبيب وعبد اهللا، فنظر إلى المجنون قبل أن يستحكم جنونه فكلمه وأنشده فأعجب به، فسأله آعب وق

أن يخرج معه، فأجابه إلى ذلك، فلما أراد الرواح جاءه قومه فأخبروه خبره وخبر ليلى، وأن أهلها استعدوا السلطان عليه، 
وذآر أبو . بقالئص، فلما علم بذلك وأتي بالقالئص ردها عليه وانصرف فأهدر دمه إن أتاهم، فأضرب عما وعده وأمر له

أآون معك : أن المجنون هو الذي سأل عمر بن عبد الرحمن أن يخرج به، قال له: نصر أحمد بن حاتم عن جماعة من الرواة
رهٌط من رهط ليلى  في هذا الجمع الذي تجمعه غدًا، فأرى في أصحابك، وأتجمل في عشيرتي بك، وأفخر بقربك، فجاءه

وأخبروه بقصته، وأنه ال يريد التجمل به، وإنما يريد أن يدخل عليهم بيوتهم ويفضحهم في امرأة منهم يهواها، وأنهم قد شكوه 
  ": في ذلك"إلى السلطان فأهدر دمه إن دخل عليهم، فأعرض عما أجابه إليه من أخذه معه وأمر له بقالئص، فردها وقال 
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 بدا لي النقض منه للعهود   ي لمارددت قالئص القرش
 إلى حزٍن أعالجه شـديد   وراحوا مقصرين وخلفوني

فلم تزل تلك حاله، إال أنه غير مستوحٍش، إنما يكون في جنبات الحي منفردًا : ورجع آيسًا فعاد إلى حاله األولى، قال: قال
راب والحجارة، وال يجيب أحدًا سأله عن شيء، فإذا عاريًا ال يلبس ثوبًا إال خرقه، ويهذي ويخطط في األرض ويلعب بالت

بأبي هي وأمي، ثم يرجع إليه عقله فيخاطبونه ويجيبهم، ويأتيه أحداث : أحبوا أن يتكلم أو يثوب عقله ذآروا له ليلى، فيقول
ليهم في السنة الثانية الحي فيحدثونه عنها وينشدونه الشعر الغزل، فيجيبهم جوابًا صحيحًا وينشدهم أشعارًا قالها، حتى سعى ع

يا : بعد عمر بن عبد الرحمن نوفل بن مساحق، فنزل مجمعًا من تلك المجامع فرآه يلعب بالتراب وهو عريان، فقال لغالم له
هذا : ال، قال: أتعرفه جعلت فداك؟ قال: خذ هذا الثوب فألقه على ذلك الرجل، فقال له: غالم، هات ثوبًا، فأتاه به، فقال لبعضهم

سيد الحي، ال واهللا ما يلبس الثياب وال يزيد على ما تراه يفعله اآلن، وإذا طرح عليه شيء خرقه، ولو آان يلبس ثوبًا لكان ابن 
إن أردت أن يجيبك جوابًا : في مال أبيه ما يكفيه، وحدثه عن أمره، فدعا به وآلمه، فجعل ال يعقل شيئًا يكلمه به، فقال له قومه

فذآرها له وسأله عن حبه إياها، فأقبل عليه يحدثه بحديثها ويشكو إليه حبه إياها وينشده شعره فيها، صحيحًا فاذآر له ليلى، 
أتحب أن : الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال نعم، وسينتهي بي إلى ما هو أشد مما ترى، فعجب منه وقال له: فقال له نوفل
تى أقدم على أهلها بك وأخطبها عليك وأرغبهم في المهر لها، انطلق معي ح: نعم، وهل إلى ذلك من سبيٍل؟ قال: أزوجكها؟ قال

لك علي أن أفعل بك ذلك، ودعا له بثياب فألبسه إياها، وراح معه : قال! انظر ما تقول: نعم، قال: أتراك فاعًال؟ قال: قال
ٍق ال واهللا ال يدخل المجنون يابن مساح: المجنون آأصح أصحابه يحدثه وينشده، فبلغ ذلك رهطها فتلقوه في السالح، وقالوا له

انصرف، فقال له : منازلنا أبدًا أو يموت، فقد أهدر لنا السلطان دمه، فأقبل بهم وأدبر، فأبوا، فلما رأى ذلك قال للمجنون
  : انصرافك بعد أن آيسني القوم من إجابتك أصلح من سفك الدماء، فقال المجنون: واهللا ما وفيت لي بالعهد، قال له: المجنون

   صوت

 فاصبح مذهوبًا به آل مذهـب   أيا ويح من أمسى تخلس عقلـه
  يضاحكني من آان يهوى تجنبي   خليًا من الخـالن إال مـعـذرًا

  : الغناء للحسين بن محرز ثقيٌل أول بالوسطى من جامع أغانيه

 روائع عقلي من هوًى متـشـعـب   إذا ذآرت ليلى عقلـت وراجـعـت
 وال الهم إال بافـتـراء الـتـكـذب   ه طـيف جـنٍةوقالوا صحيٌح ما بـ

  برى اللحم عن أحناء عظمي ومنكبي   وشاهد وجدي دمع عيني وحـبـهـا

  صوت 

 وهيهات آان الحب قبل التجنـب   تجنبت ليلى أن يلج بك الـهـوى
  صدًى أينما تذهب به الريح يذهب   أال إنمـا غـادرت يا أم مـالـٍك

خفيف ثقيٍل أول بإطالق الوتر في مجرى البنصر، وفيه البن جامٍع هزٌج من رواية الهشامي وهي قصيدة  الغناء إلسحاق
  .طويلة

  : ومما يغنى فيه منها قوله

   صوت

  بخيف منًى ترمي جمار المحصب   فلم أرى ليلى بعد موقـف سـاعٍة
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 من البرد أطراف البنان المخضب   ويبدي الحصى منها إذا قذفت بـه
 مع الصبح في أعقاب نجٍم مغرب   صبحت من ليلى الغداة آناظـٍرفأ

 يذهب صدًى إينما تذهب به الريح   أال إنمـا غـادرت يا أم مـالـٍك

فيه ثقيٌل أول مطلٌق باستهالل، ذآر ابن المكي أنه ألبيه يحيى، وذآر الهشامي أنه للواثق، وذآر حبش أنه البن محرز، وهو 
  منسوٌب إليه في جامع أغاني سليمان

  أنشدني األخفش عن أبي سعيد السكري عن محمد بن حبيب للمجنون 

 أفكر ما ذنبي إليهـا وأعـجـب   فواللـه ثـم الـلـه إنـي لـدائٌب
 وأي أموري فيك يا ليل أرآـب   وواهللا ما أدري عالم قتلـتـنـي

 أم أشرب رنقًا منكم ليس يشرب   أأقطع حبل الوصل فالموت دونه
 أم أصنع ماذا أم أبوح فأغـلـب   أهرب حتى ال أرى لي مجاورًاأم 

 فإني لمظلوم وإنى لـمـعـتـب   فأيهما يا ليل مـا تـرتـضـينـه

  :حجه مع أبيه إلى مكة لسلوان ليلى ودعوته هو استزادة حبها ودوامه 

ذآر هشام بن الكلبي ووافقه في : شبة قال حدثنا عمر بن: أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قاال
روايته أبو نصر أحمد بن حاتم وأخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي سعد قال حدثني علي ابن الصباح عن هشام ابن 

ذا إن ه: أن أبا المجنون وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا إلى ليلى فوعظوه وناشدوه اهللا والرحم، وقالوا له: الكلبي عن أبيه
الرجل لهالٌك، وقبل ذلك ففي أقبح من الهالك بذهاب عقله، وإنك فاجٌع به أباه وأهله، فنشدناك اهللا والرحم أن تفعل ذلك، فواهللا 
ما هي أشرف منه، وال لك مثل مال أبيه، وقد حكمك في المهر، وإن شئت أن يخلع نفسه إليك من ماله فعل، فأبى وحلف باهللا 

أفضح نفسي وعشيرتي وآتي ما لم يأته أحٌد من العرب، واسم ابنتي بميسم فضيحة : جه إياها أبدًا، وقالوبطالق أمها إنه ال يزو
فانصرفوا عنه، وخالفهم لوقته فزوجها رجًال من قومها وأدخلها إليه، فما أمسى إال وقد بنى بها، وبلغه الخبر فأيس منها حينئٍذ 

لى مكة وادع اهللا عز وجل له، ومره أن يتعلق بأستار الكعبة، فيسأل اهللا يعافيه أحجج به إ: وزال عقله جملًة، فقال الحي ألبيه
يا : مما به ويبغضها إليه، فلعل اهللا أن يخلصه من هذا البالء، فحج به أبوه، فلما صاروا بمنى سمع صائحًا في الليل يصيح

حتى أصبح ثم أفاق حائل اللوان ذاهًال، فأنشأ  ليلى، فصرخ صرخًة ظنوا أن نفسه قد تلفت وسقط مغشيًا عليه، فلم يزل آذلك
  : يقول

  صوت 

 من اآلن فاياس ال أعزك من صبـر   عرضت على قلبي العزاء فقال لـي
  فال شيء أجدى من حلولك في القبر   إذا بان من تهـوى وأصـبـح نـائيًا

 فهيج أطراب الـفـؤاد ومـا يدري   وداع دعا إذ نحن بالخيف من منـًى
 أطار بليلى طائرًا آان في صـدري   باسم ليلى غيرهـا فـكـأنـمـادعا 

 قـفـر وليلى بأرٍض عنه نـازحٍة   دعا باسم ليلى ظلل الـلـه سـعـيه

: وقال. تعلق بأستار الكعبة واسأل اهللا أن يعافيك من حب ليلى، فتعلق بأستار الكعبة: ثم قال له أبوه - الغناء لعريب خفيف ثقيٍل 
فكان يهيم في البرية مع الوحش وال : قالوا. ني لليلى حبًا وبها آلفًا وال تنسني ذآرها أبدًا، فهام حينئٍذ واختلط فلم يضبطاللهم زد

يأآل إال ما ينبت في البرية من بقل وال يشرب إال مع الظباء إذا وردت مناهلها، وطال شعر جسده ورأسه وألفته الظباء 
ل يهيم حتى يبلغ حدود الشأم، فإذا ثاب إليه عقله سأل من يمر به من أحياء العرب عن والوحوش فكانت ال تنفر منه، وجع

فأروني وجهة الطريق، فيرحمونه ويعرضون : أنت في موضع آذا، فيقول! قد شارفت الشأم! وأين أنت من نجد: نجٍد، فيقال له
  .عليه أن يحملوه وأن يكسوه فيأبى، فيدلونه على طريق نجد فيتوجه نحوه
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خبرني عمي قال حدثني الكراني قال حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي وأخبرنا حبيب بن نصر المهلبي وأحمد بن عبد أ
خرج منا فتًى حتى إذا آان ببئر ميموٍن : العزيز الجوهري قاال حدثنا عمر بن شبة قال ذآر الهيثم بن عدي عن أبي مسكين قال

فتًى أبيض طوال جعد آأحسن من رأيت من الرجال على هزاٍل منه وصفرٍة،  إذا جماعة فوق بعض تلك الجبال، وإذا معهم
هذا قيٌس المجنون خرج به أبوه يستجير له بالبيت، وهو على أن يأتي به قبر رسول : وإذا هم متعلقون به، فسألته عنه، فقيل لي

أخرجوني لعلني : عًا يرحمه منه عدوه، يقولاهللا صلى اهللا عليه وسلم ليدعو له هناك لعله يكشف ما به، فإنه يصنع بنفسه صني
أتنسم صبا نجٍد، فيخرجونه فيتوجهون به نحو نجٍد، ونحن مع ذلك نخاف أن يلقي نفسه من الجبل، فإن شئت األجر دنوت منه 

نفسٍة ظننت أن يا أبا المهدي، هذا الفتى أقبل من نجد، فتنفس ت: فأخبرته أنك أقبلت من نجٍد، فدنوت منه وأقبلوا عليه فقالوا له
  : آبده قد انصدعت، ثم جعل يسألني عن واٍد واٍد وموضٍع موضٍع، وأنا أخبره وهو يبكي أحر بكاٍء وأوجعه للقلب، ثم أنشأ يقول

 لطول الليالي هل تغيرتا بـعـدي   أال ليت شعري عن عوارضتي قنًا
 دعلى عهدنا أم لم تدوما على العه   وهل جارتانا بالبتيل إلى الحـمـى
  بريح الخزامى هل تهب على نجد   وعن علويات الـرياح إذا جـرت
 إذا هو أسرى ليلًة بثرًى جـعـد   وعن أقحوان الرمل ما هو فاعـٌل
 على الحق المتنين مندلق الوخـد   وهل أنفضن الدهر أفنان لمـتـى

 تحدر من نشٍز خصيٍب إلى وهـد   وهل أسمعن الدهر أصوات هجمٍة

مر : أخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي والعتبي قاال: ليلى عن عشرته معها سؤاله زوج
  : المجنون بزوج ليلى وهو جالٌس يضطلي في يوٍم شاٍت، وقد أتى ابن عم له في حي المجنون لحاجٍة، فوقف عليه ثم أنشأ يقول

  صوت 

 و قبلت فاهـاقبيل الصبح أ   بربك هل ضممت إليك ليلى
 رفيف األقحوانة في نداها   وهل رفت عليك قرون ليلى

فقبض المجنون بكلتا يديه قبضتين من الجمر، فما فارقهما حتى سقط مغشيًا عليه، وسقط : اللهم إذ حلفتني فنعم، قال: فقال
  .ه فمضىالجمر مع لحم راحتيه، وعض على شفته فقطعها، فقام زوج ليلى مغمومًا بفعله متعجبًا من

  .غنى في البيتين المذآورين في هذا الخبر الحسين بن محرٍز، ولحنه رمل بالوسطى عن الهشامي

  :مروره بجبلي نعمان وشعره في ذلك

إنه حدثه : حدثنا عمر بن شبة قال قال محمد بن الحكم عن عوانة: أخبرني أحمد بن عبد العزيز وحبيب بن نصر المهلبي قاال
" من"إن أهل المجنون خرجوا به معهم إلى وادي القرى قبل توحشه ليمتاروا خوفًا عليه : حبيب قالواووافقه ابن نصر وابن 

هذان جبال نعمان، وقد آانت ليلى تنزل بهما، : أن يضيع أو يهلك، فمروا في طريقهم بجبلي نعمان، فقال له بعض فتيان الحي
فواهللا ال أريم هذا الموضع حتى تهب الصبا، فأقام ومضوا فامتاروا : الصبا، قال: فأي الرياح يأتي من ناحيتهما؟ قالوا: قال

  : ألنفسهم، ثم أتوا عليه فأقاموا معه ثالثة أيام حتى هبت الصبا، ثم انطلق معهم فأنشأ يقول

   صوت

 سبيل الصبا يخلص إلي نسيمهـا   أيا جبلي نعمان بـالـلـه خـلـيا
 لم يبق إال صميمـهـاعلى آبٍد    أجد بردها أو تشف مني حـرارًة
  على نفس محزوٍن تجلت همومها   فإن الصبا ريٌح إذا ما تنسـمـت

  :ارتحال أهل ليلى وما قاله في ذلك
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: أخبرني علي بن سليمان األخفش قال حدثني محمد بن الحسين بن الحرون قال حدثني الكسروي عن جماعٍة من الرواة قال
تزويجه بها، آان ال يزال يغشى بيوتهم ويهجم عليهم، فشكوه إلى السلطان فأهدر دمه  لما منع أبو ليلى المجنون وعشيرته من

الموت أروح لي فليتهم قتلوني، فلما علموا بذلك وعرفوا أنه ال يزال يطلب غرًة منهم حتى : لهم، فأخبروه بذلك فلم يرعه وقال
فأشرف على دورهم فإذا هي منهم بالقع، فقصد منزل  إذا تفرقوا دخل دورهم، فارتحلوا عنها وأبعدوا، وجاء المجنون عشيًة

وذآر هذه األبيات ابن  - ، ثم أنشأ يقول، "ويبكي"ليلى الذي آان بيتها فيه، فألصق صدره به وجعل يمرغ خديه على ترابه 
  : - " بغير خبر"حبيب وأبو نصر له 

 بذي سلٍم ال جادآـن ربـيع   أيا حرجات الحي حيث تحملوا
 بلين بلًى لم تبـلـن ربـوع   تي بمنعرج اللوىوخيماتك الال

 آما يندم المغبـون حـين يبـيع   ندمت على ما آان مني نـدامًة
 نهيتك عن هذا وأنت جـمـيع   فقدتك من نفٍس شعاٍع فإنـنـي

 إليك ثنايا ما لـهـن طـلـوع   فقربت لي غير القريب وأشرفت

  :حديثه مع نسوة فيهن ليلى

جميل وخالد بن آلثوم في أخبارهما التي صنعاها أن ليلى وعدته قبل أن يختلط أن تستزيره ليلًة إذا وجدت وذآر خالد بن 
فرصًة لذلك، فمكث مدًة يراسلها في الوفاء وهي تعده وتسوفه، فأتى أهلها ذات يوم والحي خلوٌف، فجلس إلى نسوة من أهلها 

  : بلى، فأنشدهن: أال أنشدآن أبياتًا أحدثها في هذه األيام؟ قلن: قالحجرًة منها بحيث تسمع آالمه، فحادثهّن طويًال ثم 

  صوت 

 مستطرٍف وقديٍم آـاد يبـلـينـي   يا للرجال لهـم بـات يعـرونـي
 يأبى فيمطلنـي دينـي ويلـوينـي   من عاذري من غريم غير ذي عسٍر

 وال يحدثني أن سوف يقضـينـي   ال يبعد النقد من حقي فـينـكـره
 وال مناي سـواه لـو يوافـينـي   وما آشكرى شكٌر لو يوافـقـنـي
 يعصـينـي في أمره وهواه وهو   أطعته وعصيت النـاس آـلـهـم

وجعلن يتضاحكم وهو يبكي، فاستحيت ليلى منهن ورقت له حتى بكت، ! ما أنصفك هذا الغريم الذي ذآرته: فقلن له: قال
  .وقامت فدخلت بيتها وانصرف هو

وآان للمجنون ابنا عم يأتيانه : قاال في خبرهما هذا -الثالثة األبيات األولى من هذه األبيات هزٌج طنبوري للمسدود  في -
ال، بل أمضي إلى منزل : يا أبا المهدي أال تجلس؟ قال: فيحدثانه ويسليانه ويؤانسانه، فوقف عليهما يومًا وهما جالسان، فقاال له

إذا فعلتما أآرمتما وأحسنتما، : فنحن معك، فقال: يه، فأشفي بعض ما في صدري بها، فقاال لهليلى فاترسمه وأرى آثارها ف
  : فقاما معه حتى أتى دار ليلى، فوقف بها طويًال يتتبع آثارها ويبكي ويقف في موضٍع موضٍع منها ويبكي ثم قال

  صوت 

 قد مر حيٌن عليهـا إيمـا حـين   يا صاحبي ألما بـي بـمـنـزلة
 وآان في بدئها ما آان يكفـينـي   أرى رجعات الحب تقتلـنـي إني

 آأن صاحبها في نزع مـوتـون   ال خير في الحب ليست فيه قارعٌة
 قال الهوى غير هذا القول يعنيني   إن قال عذاله مهًال فـالن لـهـم
 فـتـحـيينـي وللرجاء بشاشاٌت   ألقى من اليأس تاراٍت فتقتلـنـي
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آان : إن جماعة من بني عامر حدثوه قالوا: اهيم خفيف ثقيٍل من جامع غنائه وقال هشام بن الكلبي عن أبي مسكينالغناء إلبر
قيس بن معاذ، وآان يدعى المجنون، وآان صاحب غزٍل ومجالسٍة للنساء، فخرج على : رجل من بني عامر ابن عقيٍل يقال له

آريمة، وآانت جميلًة عاقلًة، معها نسوة فعرفنه ودعونه إلى النزول : ناقة له يسير، فمر بامرأة من بني عقيٍل يقال لها
والحديث، وعليه حلتان له فاخرتان وطيلساٌن وقلنسوٌة، فنزل فظل يحدثهن وينشدهن وهن أعجب شيٍء به فيما يرى، فلما 

شاٌب حسن الوجه من حيهن  أعجبه ذلك منهن عقر لهن ناقته، وقمن إليها فجعلن يشوين ويأآلن إلى أن أمسى، فأقبل غالٌم
آيف ظللت يا منازل اليوم؟ فلما رأى ذلك من فعلهن غضب، فقام وترآهن وهو : فجلس إليهن، فأقبلن عليه بوجوههن يقلن له

  : يقول

 ووصلي مفروٌش لوصل مـنـازل   أأعقر من جـرا آـريمة نـاقـتـي
  الخلإذا جئت أرضى صوت تلك الخ   إذا جاء قعقن الحـلـي ولـم أآـن

إن شئت ذلك فقم إلى حيث ال تراهن وال يرينك، ثم ما شئت فافعل، : هلم نتصارع أو نتناضل، فقال له: فقال له الفتى: قال
  : وقال

  وإن يرم رشقًا عندها فهو ناضلي   إذا ما انتضلنا في الخالء نضلتـه

متعرضًا لهن، فالفى ليلى جالسًة بفناء بيتها، وآانت فلما أصبح لبس حلته ورآب ناقته ومضى : وقال ابن الكلبي في هذا الخبر
هل لك : معهن يومئٍذ جالسًة، وقد علق بقلبها وهويته، وعندها جويرياٌت يحدثنها، فوقف بهن وسلم، فدعونه إلى النزول وقلن له

تعلم هل لها عنده مثل  إي لعمري، فنزل وفعل فعلته باألمس، فأرادت أن: في محادثة من ال يشغله عنك منازل وال غيره؟ قال
ما له عندها، فجعلت تعرض عن حديثه ساعًة بعد ساعٍة وتحدث غيره، وقد آان علق حبها بقلبه وشغفه واستملحها، فبينا هي 
تحدثه إذ أقبل فتى من الحي فدعته فسارته سرارًا طويًال ثم قالت له انصرف، فانصرف، ونظرت إلى وجه المجنون قد تغير 

  : ما فعلت، فأنشأت تقول وامتقع وشق عليه

 وآٌل عند صاحبه مكـين   آالنا مظهٌر للناس بغضًا
  وفي القلبين ثم هوًى دفين   تبلغنا العيون مقالـتـينـا

ساعًة، ونضحوا الماء " آذلك"فلما سمع هذين البيتين شهق شهقًة عظيمًة وأغمي عليه فمكث " قد نسبت هذا الشعر متقدمًا "
  .وتمكن حب آل واحٍد منهما في قلب صاحبه وبلغ منه آل مبلغ على وجهه حتى أفاق،

حدثني عمي عن عبد اهللا بن أبي سعد عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل القرشي قال حدثنا أبو العالية عن أبي ثمامة الجعدي 
  .ال يعرف فينا مجنوٌن إال قيس بن الملوح: قال

  :حديث اتصاله بليلى في صباه

طرقنا : ما أعجب شيء أصابك في وجدك بليلى؟ قال: قلت لقيس بن الملوح قبل أن يخالط: لعشيرة قالوحدثني بعض ا: قال
اطلب لنا منه أدمًا، فأتيته : اطلب لنا وقال لي: ذات ليلٍة أضياٌف ولم يكن عندنا لهم أدٌم، فبعثني أبي منزل أبي ليلى وقال لي

يا : رقنا ضيفان وال أدم عندنا لهم فأرسلني أبي نطلب منك أدمًا، فقالط: ما تشاء؟ فقلت: فوقفت على خبائه فصحت به، فقال
ليلى، أخرجي إليك ذلك النحي، فاملئن له إناءه من السمن، فأخرجته ومعي قعٌب، فجعلت تصب السمن فيه ونتحدث، فألهانا 

فأتيتهم ليلًة ثانيًة : السمن، قالالحديث وهي تصب السمن وقد امتأل القعب وال نعلم جميعًا، وهو يسيل استنقعت أرجلنا في 
أطلب نارًا، وأنا متلفٌع ببرٍد لي، فأخرجت لي نارًا في عطبٍة فأعطتنيها ووقفنا نتحدث، فلما احترقت العطبة خرقت من بردي 
ما خرقًة وجعلت النار فيها، فكلما احترقت خرقت أخرى وأذآيت بها النار حتى لم يبق علي من البرد إال ما وارى عورتي، و

  : أعقل ما أصنع، وأنشدني
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 ببرٍد ثنـايا أم حـسـان شـائق   أمستقبلي نفح الصبا ثم شـائقـي
 بماء الندى من آخر الليل عاتق   آأن على أنيابها الخمر شجـهـا
  آما شيم في أعلى السحابة بارق   وما شمته إال بعيني تـفـرسـًا

  .كذا روي في هذا الخبرومن الناس من يروي هذه األبيات لنصيٍب، ولكن ه

  شيء من أوصافه

أخبرني أحمد بن عمر بن موسى بن زآويه القطان إجازًة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرني عبد الجبار بن 
أنا رأيت مجنون بني عامر، وآان جميل الوجه أبيض اللون قد عاله : سليمان بن نوفل بن مساحٍق عن أبيه عن جده قال

  : ، واستنشدته فأنشدني قصيدته التي يقول فيهاشحوٌب

  وأيام ال أعدي على اللهو عاديًا   تذآرت ليلى والسنين الخوالـيا

سمعت معاذًا : سمعت أبا عثمان المازني يقول: أخبرني محمد بن الحسن الكندي خطيب مسجد القادسية قال حدثنا الرياشي قال
  : بيتين وينسبانهما لمجنون بني عامروبشر بن المفضل جميعًا ينشدان هذين ال

  تقطع أعناق الرجال المطامع   طمعت بليلى أن تريع وإنمـا
 مقانع شهوٌد على ليلى عدوٌل   ودانيت ليلى في خالٍء ولم يكن

قضى عبيد اهللا الحسن بن : عن ابن سالم قال" الفضل بن الحباب"وحدثني محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا أبو خليفة 
لحصين بن أبي الحر العنبري على رجل من قومه قضيًة أوجبها الحكم عليه، وظن العنبري أنه تحامل عليه وانصرف ا

  ! إيه يا عبيد اهللا: مغضبًا، ثم لقيه في طريق، فأخذ بلجام بغلته وآان شديدًا أيدًا، ثم قال له

  تقطع أعناق الرجل المطامع   طمعت بليلى أن تريع وإنمـا

  : اهللا فقال عبيد

 مقانـع شهوٌد عدوٌل عند ليلى   وبايعت ليلى في خالٍء ولم يكن

  !.فال أدري أمن قوله هو أم حكاية عن أبي خليفة: والبيتان للبعيث هكذا، قال: قال الصولي في خبره هذا. خل عن البغلة

  سبب تسميته المجنون واختالف الرواة في ذلك 

  : إنما سمي المجنون بقوله: القرشي عن ابن عائشة قال" بن طاهرقال حدثنا محمد "أخبرني الحسن بن علي 

  في حب من ال ترى في نيله طمعا   ما بال قلبك يا مجنون قد خـلـعـا
 مـعـا فأصبحا في فؤادي ثابتـين   الحب والود نيطا بالـفـؤاد لـهـا

  : العشق، وأنشد لهلم يكن المجنون، إنما جننه : حدثنا وآيٌع عن ابن يونس قال قال األصمعي

 نعم بي من ليلى الغداة جنـون   يسمونني المجنون حين يرونني
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  وإذ بي من خفض المعيشة لين   ليالي يزهى بي شباٌب وشـرٌة

أنه ذآر عنده مجنون بني : أخبرني محمد بن المرزبان عن إسحاق بن محمد بن أبان قال حدثني علي بن سهل عن المدائني
  : مجنونًا، وإنما قيل له المجنون بقوله لم يكن: عامر فقال

  ولست عزوفًا عن هواها وال جلدا   وإني لمجنوٌن بلـيلـى مـوآـٌل
 الـخـدا لتذآارها حتى يبل البكا   إذا ذآرت ليلى بكـيت صـبـابًة

ما آان واهللا المجنون الذي : أخبرني عمر بن جميٍل العتكي قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عون بن عبد اهللا العامري أنه قال
  : تعزونه إلينا مجنونًا، إنما آانت به لوثٌة وسهٌو أحدثهما به حب ليلى، وأنشد له

 جماعة أعدائي بكت لي عيونـهـا   وبي من هوى ليلى الذي لو أبـثـه
 جنونـهـا فقد جن من وجدي بليلى   أرى النفس عن ليلى أبت أن تطيعني

  : إنما سمي المجنون بقوله: قال العتبيأخبرني ابن المرزبان قال 

 يروم سلوًا قلت أنى لـمـا بـيا   يقول أناٌس عل مجنـون عـامـٍر
  أخي وابن عمي وابن خالي وخاليا   وقد المني في حب ليلى أقاربـي
 بنفسي ليلى من عـدو ومـالـيا   يقولون ليلى أهـل بـيت عـداوٍة

 الـمـالويا للويت أعناق المطي   ولو آان في ليلى شذًا من خصومٍة

لو حلفت أن مجنون بني عامٍر لم يكن مجنونًا : الخزاعي عن عيسى بن إسماعيل قال قال ابن سالم" بن محمد"أخبرني هاشم 
  : لصدقت، ولكن توله لما زوجت ليلى وأيقن اليأس منها، ألم تسمع إلى قوله

 مذهـب فأصبح مذهوبًا به آل   أيا ويح من أمسى تخلس عقلـه
 يساعدني من آان يهوى تجنبي   خليعًا من الخالن إال مجـامـال
  عوزاب قلبي من هوًى متشعب   إذا ذآرت ليلى عقلت وراجعت

  .أخبرني به الحسن بن علي عن دينار بن عامر التغلبي عن مسعود بن سعد عن ابن سالم ونحوه"

  .سعيد قال أنشدني يعقوب بن السكيت للمجنونأخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال أنشدني صالح بن 

 "جنون نعم بي من ليلى الغداة   يسمونني المجنون حين يرونني

  : وأنشدنا له أيضًا: قال

  صوت 

 ما آان فيك فإنه شـغـلـي   وشغلت عن فهم الحديث سوى
 أن قد فهمت وعندآم عقلـي   وأديم لحظ محـدثـي لـيرى
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  جهه من أجلها جنونه بليلى وهيامه على و

آان المجنون في بدء أمره يرى ليلى : ذآر العتبي عن أبيه قال: الرياشي قال" العباس بن الفرج"أخبرني هاشٌم الخزاعي عن 
نزوجك أنفس جاريٍة في عشيرتك، فيأبى إال ليلى : ويألفها ويأنس بها ثم غيبت عن ناظره، فكان أهله يعزونه عنها ويقولون

، وآان ربما هاج عليه الحزن والهم فال يملك مما هو "فكان ربما استراح إلى أمانيهم ورآن إلى قولهم"ويهذي بها ويذآرها 
فيه أن يهيم على وجهه، وذلك قبل أن يتوحش مع البهائم في القفار، فكان قومه يلومونه ويعذلونه، فأآثروا عليه في المالمة 

  : والعذل يومًا فقال

  صوت 

 مستطرٍف وقديٍم آان يعـنـينـي   رونـييا للرجال لهـمٍّ بـت يعـ
 يأبى فيمطلني دينـي ويلـوينـي   على غريم مليء غـير ذي عـدم
 وال يحدثني أن سوف يقضـينـي   ال يذآر البعض من ديني فينكـره
 وال منًى آمـنـاه إذ يمـنـينـي   وما آشكري شكٌر لو يوافـقـنـي
 ثم يأبى فهو يعصـينـيفي أمره    أطعته وعصيت النـاس آـلـهـم

  من دون شري وشري غير مأمون   خيري لمن يبتغي خيري ويأمـلـه
 يواتـينـي وال أقول أخي مـن ال   وما أشارك في رأيي أخًا ضعـٍف

  .في هذه األبيات هزٌج طنبوري للمسدود من جامعه

لق ليلى آثير الذآر لها واإلتيان بالليل إليها، آان المجنون أول ما ع: حدثني رباح العامري قال: وقال أبو عمرو الشيباني
والعرب ترى ذلك غير منكٍر أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات، فلما علم أهلها بعشقه لها منعوه من إتيانها وتقدموا إليه، فذهب 

واهللا ما هي لك بهذه : لذلك عقله ويئس منه قومه واعتنوا بأمره، واجتمعوا إليه والموه وعذلوه على ما يصنع بنفسه، وقالوا
  : الحال، فلو تناسيتها رجونا أن تسلو قليًال، فقال لما سمع مقالتهم وقد غلب عليه البكاء

  صوت 

 ومن زفراٍت ما لهـن فـنـاء   فواآبدا من حب من ال يحبنـي
 ولم يك عنـدي إذ أبـيت إبـاء   أريتك إن لم أعطك الحب عن يٍد

 بـقـاء ما للنفوس الخائفـاتو   أتارآتي للموت أنـت فـمـيٌت

  .إن الذي بي ليس بهيٍن، فاقلوا من مالمكم فلست بسامٍع فيها وال مطيٍع لقول قائٍل: ثم أقبل على القوم فقال
قصة حبه ليلى برواية رباح العامري أخبرني عمي ومحمد بن حبيب وابن المرزبان عن عبد اهللا بن أبي سعد عن عبد العزيز 

آانت ليلى من بني : أنه سأله عن حال المجنون وليلى، فقال: بن دأٍب عن رباح بن حبيب العامريصالح عن أبيه عن ا
الحريش وهي بنت مهدي بن سعيد بن مهدي بن ربيعة بن الحريش، وآانت من أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن جسمًا وعقًال 

صبًا بهن، فبلغه خبرها ونعتت له، فصبا إليها وعزم على وأفضلهن أدبًا وأملحهن شكًال، وآان المجنون آلفًا بمحادثة النساء 
زيارتها، فتأهب لذلك ولبس أفضل ثيابه ورجل جمته ومس طيبًا آان عنده، وارتحل ناقًة له آريمًة برحٍل حسٍن وتقلد سيفه 

نهما مقبٌل على صاحبه وأتاها، فسلم فردت عليه السالم وتحفت في المسئلة، وجلس إليها فحادثته وحادثها فأآثرا، وآل واحد م
معجٌب به، فلم يزاال آذلك حتى أمسيا، فانصرف إلى أهله فبات بأطول ليلٍة شوقًا إليها، حتى إذا أصبح عاد إليها فلم يزل 

  : عندها حتى أمسى، ثم انصرف إلى أهله فبات بأطول من ليلته األولى واجتهد أن يغمض فلم يقدر على ذلك، فأنشأ يقول

  لي الليل هزتني إليك المضاجع   س حتى إذا بـدانهاري نهار النا
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 ويجمعني والهم بالليل جامـع   أقضي نهاري بالحديث وبالمنى
  آما ثبتت في الراحتين األصابع   لقد ثبتت في القلب منك محـبٌة

من يأتيه فيتحدث  وأدام زيارتها وترك: قال - عروضه من الطويل، والغناء إلبراهيم الموصلي رمٌل بالوسطى عن عمرو  -
إليه غيرها، وآان يأتيها في آل يوم فال يزال عندها نهاره أجمع حتى إذا أمسى انصرف، فخرج ذات يوٍم يريد زيارتها فلما 

  : قرب من منزلها لقيته جاريٌة عسراء فتطير منها، وأنشأ يقول

 بجد القوى والوصل أعسر حاسـر   وآيف يرجى وصل ليلى وقد جـرى
 األواصر لوصل امرىٍء جدت عليه   صعب المرام إذا انتحى صديع العصا

ال ترع، حاش هللا من : ثم سار إليها في غٍد فحدثها بقصته وطيرته ممن لقيه، وأنه يخاف تغير عهدها وانتكاثه وبكى، فقالت
ي قلبها مثل ما وقع لها في قلبه، تغير عهدي، ال يكون واهللا ذلك أبدًا إن شاء اهللا، فلم يزل عندها يحادثها بقية يومه، ووقع له ف

فجاءها يومًا آما آان يجيء، وأقبل يحدثها فأعرضت عنه، وأقبلت على غيره بحديثها، تريد بذلك محنته وأن تعلم ما في قلبه، 
  : فلما رأى ذلك جزع جزعًا شديدًا حتى بان في وجهه وعرف فيه، فلما خافت عليه أقبلت عليه آالمسرة إليه فقالت

 وآل عند صاحبه مكين   ظهٌر للناس بغضناآالنا م

إنما أردت أن أمتحنك والذي لك عندي أآثر من الذي لي عندك، وأعطي اهللا عهدًا إن : فسري عنه وعلم ما في قلبها، فقالت له
ًا فانصرفت عنه وهو من أشد الناس سرور: جالست بعد يومي هذا رجًال سواك حتى أذوق الموت إال أن أآره على ذلك، قال

  : وأقرهم عينًا، وقال

  من األرض ال ماٌل لدي وال أهل   أظن هواها تارآي بـمـضـلٍة
 وال صاحٌب إال المطية والرحل   وال أحٌد أفضي إلـيه وصـيتـي
 قبل وحلت مكانًا لم يكن حل من   محا حبها حب األلى آن قبلـهـا

لما حجبت ليلى عن المجنون خطبها : بي العيناء عن العتبي قالشعره بعد أن تزوجت وأيس منها أخبرني جعفر بن قدامة عن أ
جماعٌة فلم يرضهم أهلها، وخطبها رجل من ثقيف موسٌر فزوجوه وأخفوا ذلك عن المجنون ثم نمي إليه طرٌف منه لم يتحققه، 

  : فقال

 وربي بما تخفي الصدور بصير   دعوت إلهي دعوًة ما جهلتـهـا
 ألفقر مني إنـنـي لـفـقـيٌر   العـاللئن آنت تهدي برد أنيابها 

 بـشـير فهل يأتيني بالطـالق   فقد شاعت األخبار أن قد تزوجت

  : وقال أيضًا

 تقطع إال من ثقيٍف حـبـالـهـا   أال تلك ليلى العامرية أصبـحـت
 بها المال أقواٌم أال قل مـالـهـا   هم حبسوها محبس البدن وابتغـى

 حالـهـا بنخلة جلت عبرة العين   ٌر من البرىإذا التفتت والعيس صع

  : وجعل يمر بيتها فال يسأل عنها وال يلتفت إليه، ويقول إذا جاوزه: قال
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  صوت 

 وإن حله شخٌص إلي حبـيب   أال أيها البيت الـذي ال أزوره
 وفيك علي الدهر منك رقيب   هجرتك إشفاقًا وزرتك خائفـًا
  بيوم سروٍر في الزمان تؤوب   سأستعتب األيام فيك لعلـهـا

  : وبلغه أن أهلها يريدون نقلها إلى الثقفي فقال: قال. الغناء لعريب ثاني ثقيٍل بالوسطى

  صوت 

 بليلى العامرية أو يراح   آأن القلب ليلة قيل يغدى
 تجاذبه وقد علق الجناح   قطاٌة عزها شرٌك فباتت

بالوسطى في مجراها عن إسحاق، وفيه خفيف ثقيٍل آخر لسليمان " أول"ثقيٍل  الغناء البن المكي خفيٌف. عروضه من الوافر -
  : إلى الثقفي قال" ليلى"فلما نقلت : قال -مطلٌق في مجرى البنصر، وفيه إلبراهيم رمٌل بالوسطى في مجراها عن الهشامي 

  قصيدته العينية

 غداة دعا بالبـين أسـفـع نـازع   طربت وشاقتك الحمول الـدوافـع
 حريٌب سليٌب نازح الـدار جـازع   شحا فاه نعبًا بـالـفـراق آـأنـه

 فقد راعنا بالبـين قـبـلـك رائع   فقلت أال قد بين األمر فانـصـرف
 تبينت ما خبرت مـذ أنـت واقـع   سقيت سمومًا من غراب فأنـنـي
 وال ببديٍل بعـدهـم أنـا قـانـع   ألم تر أنـي ال مـحـب ألـومـه

 "بحيث انحنت للهضبتين األجـارع   ألم تر دار الحي في رونق الضحى"
 ويصدع ما بين الخليطـين صـادع   وقد يتناءى اإللف من بـعـد ألـفٍة
 زمانًا فلم يمنعهم الـبـين مـانـع   وآم من هوى أو جيرٍة قد ألفتـهـم
 أخو ظمأ سدت عليه المـشـارع   آأني غداة الـبـين مـيت جـوبٍة
 فال الشرب مبذوٌل وال هو نـاقـع   تخلس من أوشـال مـاٍء صـبـابًة
 نعاج المال جيبت عليها البـراقـع   وبيٍض تطلى بالعـبـير آـأنـهـا

 لهن بأطراف العيون الـمـدامـع   تحملن من وادي األراك فأومضـت
 هجائنها والجون منها الخـواضـع   فما رمن ربع الدار حتى تشابهـت

  وخاضت سدول الرقم منها األآارع   ى حلمن الحور من آل جانـبوحت
 عبيٌر ومسٌك بالـعـرانـين رادع   فلما استوت تحت الخدور وقد جرى
 من الصيف يوٌم الفٌح الحر ماتـع   أشرن بأن حثوا الجمال فـقـد بـدا
 بنا مقصراٌت غاب عنها المطامـع   فلما لحقنا بالحمـول تـبـاشـرت

 جناهن مشغوٌف فهـن مـوانـع   بالدل الـمـلـيح وإن يرد يعرضن
 وقد صدع الشمل المشتت صـادع   فقلت ألصحابي ودمعي مـسـبـٌل
 لعيني أم قرٌن من الشمس طالـع   أليلى بأبواب الخدور تـعـرضـت



 

15 

 

جعفر بن أبي آثير بن شبيب عن هارون بن موسى الفروي عن موسى بن " عبد اهللا"أخبرني عمي عن : سبب ذهاب عقله
  : لما قال المجنون: قال

  قضى اهللا في ليلى وال ما قضى ليا   خليلي ال واللـه ال أمـلـك الـذي
 ابـتـالنـيا فهال بشيٍء غير ليلى   قضاها لغيري وابتالني بحـبـهـا

  .سلب عقله

  .وحدثني جحظة عن ميمون بن هارون عن إسحاق الموصلي أنه لما قالهما برص

  : خ من بني مرة لقيه ميتًا في وادخبر شي

حدثنا عمر بن شبة قال ذآر الهيثم ابن عدي عن : أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري، وحبيب بن نصر المهلبي قاال
عثمان بن عمارة، وأخبرني عثمان عن الكراني عن العمري عن لقيط، وحدثنا إبراهيم بن أيوب عن عبد اهللا بن مسلم قال ذآر 

بن عدي عن عثمان بن عمارة، وذآر أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب األصمعي وأبو مسلم المستملي عن ابن األعرابي الهيثم 
أن عثمان بن عمارة المري أخبرهم أن شيخًا منهم من بني مرة حدثه أنه خرج إلى أرض بني -يزيد بعضهم على بعض  -

ا أبوه شيخ آبيٌر وإخوٌة له رجال، وإذا نعٌم آثيٌر وخيٌر ظاهٌر، فسألتهم فدللت على محلته فأتيتها، فإذ: عامر ليلقى المجنون، قال
وإنه هوي امرأًة من قومه، واهللا ما ! واهللا لهو آان آثر في نفسي من هؤالء وأحبهم إلي: عنه فاستعبروا جميعًا، وقال الشيخ

ظهور الخبر فزوجها من غيره، فذهب عقل آانت تطمع في مثله، فلما أن فشا أمره وأمرها آره أبوها أن يزوجها منه بعد 
أن يقطعها فخلينا " عليه"ابني ولحقه خبٌل وهام في الفيافي وجدًا عليها، فحبسناه وقيدناه، فجعل يعض لسانه وشفتيه حتى خفنا 

. ء فأآل منهالفيافي مع الوحوش يذهب إليه آل يوم بطعامه فيوضع له حيث يراه، فإذا تنموا عنه جا" هذه"سبيله، فهو يهيم في 
إنه ال يأنس إال به وال يأخذ أشعاره عنه غيره، : فسألتهم أن يدلوني عليه، فدلوني على فتًى من الحي صديقًا له وقالوا: قال

إن آنت تريد شعره فكل شعٍر قاله إلى أمس عندي، وأنا ذاهٌب إليه غدًا فإن قال شيئًا أتيتك : فأتيته فسألته أن يدلني عليه؛ فقال
إنه إن نفر منك نفر مني فيذهب شعره، فأبيت إال أن يدلني عليه؛ فقال : تدلني عليه آلتيه؛ فقال لي" أريد أن"بل : تبه؛ فقل

مستأنسًا وال تره أنك تهابه، فإنه يتهددك ويتوعدك أن يرميك بشيء، فال " منه"فادن " إذا رأيته"اطلبه في هذه الصحاري 
حيانًا، فإذا رأيته قد سكن من نفاره فأنشده شعرًا غزًال، وإن آنت تروي من يروعنك واجلس صارفًا بصرك عنه والحظه أ

شعر قيس بن ذريح شيئًا فأنشده إياه فإنه معجٌب به؛ فخرجت فطلبته يومي إلى العصر فوجدته جالسًا على رمل قد خط فيه 
ه أحجاٌر فتناول حجرًا فأعرضت بأصبعه خطوطًا، فدنوت منه غير منقبٍض، فنفر مني نفور الوحش من اإلنس، وإلى جانب

أحسن واهللا قيس بن : عنه، فمكث ساعًة آأنه نافٌر يريد القيام، فلما طال جلوسي سكن وأقبل يخط بأصبعه، فأقبلت عليه وقلت
  : ذريٍح حيث يقول

 بعلمك في لبنى وأنت خبير   أال يا غراب البين ويحك نبني
  الجناح آسيرفال طرت إال و   فإن أنت لم تخبر بشيٍء لمته
 أدور آما قد تراني بالحبيب   ودرت بأعداٍء حبيبك فـيهـم

  : أحسن واهللا، وأنا أحسن منه قوًال حيث أقول: فأقبل علي وهو يبكي فقال

 بليلى العامرية أو يراح   آأن القلب ليلة قيل يغدى
 تجاذبه وقد علق الجناح   قطاٌة عزها شرٌك فباتت

  : وأحسن اهللا قيس بن ذريح حيث يقول: أقبلت عليه فقلتفأمسكت عنه هنيهًة، ثم 

 حذارًا لما قد آان أو هو آائن   وإني لمفٍن دمع عيني بالبـكـا
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 فراق حبيٍب لم يبن وهو بـائن   وقالوا غدًا أو بعد ذاك بـلـيلٍة
 حـائن بكفيك إال أن من حان   وما آنت أخشى أن تكون منيتي

أحسن لعمر اهللا، : ننت أن نفسه قد فاضت، وقد رأيت دموعه قد بلت الرمل الذي بين يديه، ثم قالحتى ظ - واهللا  -فبكى : قال
  : وأنا واهللا أشعر منه حيث أقول

  صوت 

  بقوٍل يحل العصم سهل األباطح   وأدنيتني حتى إذا ما سبيتـنـي
 وخلفت ما خلفت بين الجوانـح   تناءيت عني حين ال لي حـيلٌة

ثم سنحت له ظبيٌة فوثب يعدو خلفها حتى غاب عني وانصرفت، وعدت من غٍد فطلبته  - ..." درت ما غادرتوغا: "ويروى -
فلم أجده، وجاءت امرأٌة آانت تصنع له طعامه إلى الطعام فوجدته بحاله، فلما آان في اليوم الثالث غدوت وجاء أهله معي 

أثره حتى وجدناه في واٍد آثير الحجارة خشٍن، وهو ميٌت بين تلك  فطلبناه يومنا فلم نجده، وغدونا في اليوم الرابع نستقري
  .الحجارة، فاحتمله أهله فغسلوه وآفنوه ودفنوه

  ندم أبي ليلى على عدم تزويجه بها

أنه لم تبق فتاٌة من بني جعدة وال بني الحريش إال خرجت حاسرًة صارخًة عليه : فحدثني جماعٌة من بني عامر: قال الهيثم
اجتمع فتيان الحي يبكون عليه أحر بكاء، وينشجون عليه أشد نشيج، وحضرهم حي ليلى معزين وأبوها معهم فكان تندبه؛ و

ما علمنا أن األمر يبلغ آل هذا، ولكني آنت امرأ عربيًا أخاف من العار وقبح : أشد القوم جزعًا وبكاًء عليه، وجعل يقول
ولو علمت أن أمره يجري على هذا ما أخرجتها عن يده وال احتملت ما  األحدوثة ما يخافه مثلي، فزوجتها وخرجت عن يدي،

  .فما رئي يوٌم آان أآثر باآيًة وباآيًا على ميٍت من يومئٍذ: قال. آان علي في ذلك

  : نسبة ما في هذا الخبر من األغاني منها الصوت الذي أوله

 خبير بعلمك في لبنى وأنت   أال يا غراب البين ويحك نبني

وفي رواية ابن األعرابي أنه أنشده . ء البن محرز ثقيٌل أول بالوسطى عن الهشامي، وذآر إبراهيم أن فيه لحنًا لحكٍمالغنا
  : مكان

 بعلمك في لبنى وأنت خبير   أال يا عراب البين ويحك نبني

  صوت 

 بخيٍر آما خبرت بالنـأي والـشـر   أال يا غراب البين هل أنت مخبـري
 جماًال لبيٍن مثقالٍت مـن الـغـدر   بـيٌن وقـربـواوخبرت أن قد جد 

 إذا ذآرت فاضت مدامعها تجـري   وهجت قذى عيٍن بلبنـى مـريضٍة
  صدقت وهل شيٌء بباٍق على الدهر   وقلت آذاك الدهر مازال فاجـعـًا

وفيه لبحٍر ثقيٌل أول بالوسطى . قالشعر لقيس بن ذريح، والغناء البن جامع، ثقيٌل أول بالسبابة في مجرى البنصر عن إسحا
  .وفيه لدحمان ثاني ثقيل عن الهشامي وعبد اهللا بن موسى. عن عمرو
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  .ومنها الصوت الذي أوله

 بليلي العامرية أو يراح   آأن القلب ليلة قيل يغدى

  : ومنها الصوت الذي أوله

  بقوٍل يحل العصم سهل األباطح   وأدنيتني حتى إذا ما سبيتـنـي

  .اء إلبراهيم، خفيف ثقيٍل بالوسطى عن الهشاميالغن 
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عنها سلوت تشاء لو وقالوا  

عنها سلوت تشاء لو وقالوا  

أَشاُء ال فانِّي لهْم فقلُت  

بقْلبي َعِلٌق وحبُّها وآيف  

ِدالُءٍ  ِبأْرِشَية َعِلَقْت آما  

فؤادي في تنشأ حب لها  

انِتهاُء -ُزِجَر وإْن-له فليس  

مالمًا تقطعني وعاذلة  

بالء لي العواذل زجر وفي  

 

ُيِثيُب المياِه وادي أرى ال أَال  

ُيِثيُب المياِه وادي أرى ال أَال  

َتِطيُب المياِه وادي عْن النْفُس وال  

وإنني الواديين هبوط أحب  

غريب بالواديين لمشتهر  

واردًا لست أن اهللا أحقًاعباد  

رقيب علي إال رًاصاد وال  

ٍ َجماَعة في وال فردًا زاِئرًا وال  

مريب أنت قيل إال الناس من  

نجيبة تحن أن في ريبة وهل  

َنجيُب َيِحنَّ أن أو إْلفها إلى  

الِحمى جاِنِب ِمْن الفْرَد الَكِثيَب وإنَّ  

لحبيب آته لم وإن إلي  

تزر لم أنت إذا الدنيا في خير وال  
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َحبيُب َكإَلْي َيْطَرْب ولم حبيبًا  

 

موتهم بعد من الهوى أهل سيل لو  

موتهم بعد من الهوى أهل سيل لو  

الكرب متم مذ عنكم فرجت هل  

َجَسدي َبِلي قد أْن صاِدُقُهْم لقال  

تلتهب القلب في الهوى نار لكن  

بكى حين الجسم عين مدامع جفت  

تنسكب الروح عين بالدمع وإن  

 

َوِصٌب هاِئٌم إنِّي َعنَِّي إليَك  

َوِصٌب هاِئٌم إنِّي َعنَِّي َكإلي  

اْلَعَطُب به أوَدى قد اْلِجْسَم َتَرى أَما  

له ُأِتيَح قد ماذا قلِبَي ِلّله  

والوصب واألوجاع الصبابة حر  

رحبت ما اهللا بالد علي ضاقت  

مضطرب األرض في فهل ياللرجال  

يجرحني والشوق يؤلمني البين  

منشعب والشمل نازحة والدار  

ُحِجَبْت وقد ليلى لىإ السَّبيُل آيف  

ُحُجُب ُدوَنَها ما َزَمنًا بها َعْهدي  
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غريب أضالعي بين فؤادي  

غريب أضالعي بين فؤادي  

ُيجيُب فال ُيحبُّ َمن ُينادي  

يوم فكل البالء به أحاط  

والنحيب الصبابة تقارعه  

قلبي علّي الَبالَء َجلَب لقد  

جلوب له علمت مذ فقلبي  

قلبي مثاَل الُقلوُب َتكِن فإْن  

الُقلوُب ِتلَك إذًا آاَنْت فال  

 

جرت إذا الشمال ريح صاحبي هوى  

جرت إذا الشمال ريح صاحبي هوى  

جنوب تهب أن لنفسي وأهوى  

يترآونني ما العذال على فويلي  

لِبيُب الَعاِذِلين في أما ِبغمِّي،  

رعوى ال قلبك عزيت لو يقولون  

ُقُلوُب ِللَعاشِقيَن َوَهْل َفقْلُت  

ترنمت لمل والشوق لهوىا دعاني  

طُروُب اْلُغُصوِن َبْيَن الضَُّحى َهُتوُف  

ِلَصْوِتَها أَصْخَن إْذ ُوْرقًا ُتَجاِوُب  

َوُمجيُب ُمْسِعٌد ِلُكلٍّ َفُكلٌّ  

باآيًا مالك األيك حمام فقلت  

َحِبيُب َجفاَك َأْم إْلفًا َأفاَرْقَت  
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دارها بعد على ليلى تذآرني  

خلوب للرجال قتول وليلى  

تجيبني ال الصبا أن رابني قدو  

فأجيب الصبا يدعوني آان وقد  

َتخلُّدًا فيِه أنَّ إالَّ القْلَب َسَبى  

ربيب الماتحين بأعلى غزال  

فإنه الماتحين غزال فكلم  

َلَطِبيُب َيْشِفِني َلْم وإْن ِبَداِئي  

بزائل فلست عهد على فدومي  

عسيب أقام ما منكم العهد عن  

 

َفطاَلَما َلْيَلى ُبُرقَّا َآُثَرْت َلئن  

َفطاَلَما َلْيَلى ُرقَّاُب َآُثَرْت َلئن  

رقيب لهن ما بليلى لهوت  

فربما ليلى دون يأس حال وإن  

حبيب وهو الشيء دون اليأس أتى  

َرأْيِتِني َما إَذا َحتَّى َوَمنَّْيِتِني  

يِريُب ِللنَّاِظريَن َشَرٍف َعَلى  

َناِبَهْجِرَ  اْلُعَداة َوأشَمتِّ َصَدْدِت  

ُمثِيُب َتْصَنِعيَن ِفيَما أثاَبِك  

ٌ َصبَّة والنَّْفُس اْلنَّْفَس َعْنِك ُأَبعُِّد  

َقِريُب إلْيك َوالَمْمَشى ِبذْآِرِك  

مظنة الوشاة تسعى أن مخافة  

ُمريُب َيْسَتريَب أْن وُأْآرمُكْم  
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آلها السائر يبلو والذي أما  

وتغيب به تبدي ما ويعلم  

حلة النفس تصطفي ممن آنت لقد  

ُحُجوُب الصََّفاِء ُخالَِّن ُدون َلَها  

َآأنما َحتَّى َألْسَتْحِييِك َوإنِّي  

رقيب منك الغيب بظهر علي  

بالهوى اليأس يذهب حتى تلجين  

َتِطيُب َعْنِك النَّْفُس َتكاَد َوَحتَّى  

لعلها فيك األيام سأستعطف  

َتُؤوُب َهَواك في ُسُروري ِبَيْوِم  

 

جضجي لهم والحجيج ذآرتك  

ضجيج لهم والحجيج ذآرتك  

وجيب لها والقلوب بمكة  

َحراٍم َبلٍد ِفي َوَنْحُن َفُقْلُت  

القُلوُب ُأْخِلَصِت والّله ِبِه  

مما يارحمن إليك أتوب  

الذنوب تظاهرت فقد عملت  

وترآي ليلى هوى من فأما  

َأتوُب ال َفإنِّي ِزيارَتها  

رهين قلبي وعندها وآيف  

أنيب أو منها إليك أتوب  
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النََّوى َشطَِّت وإْن َلْيَلى إلى َأِحنُّ  

النََّوى َشطَِّت وإْن َلْيَلى إلى َأِحنُّ  

المنشب اليراع حن آما بليلى  

بحبها عذبتك ليلى يقولون  

المعذب الحبيب ذاك حبذا أال  

 

عشاقها قتلت الغواني إن  

عشاقها قتلت الغواني إن  

ذاقها الصبابة جهل من ياليت  

ننايلسع عقارب صدغهن في  

ترياقها بواجد لسعن من ما  

خريدة آل عناق الشقاء إن  

ِعناَقَها نَملُّ الِ  َآاْلخْيُزَرانة  

ُثِديَُّها ِباْلِحَقاِق ُتشبَُّه ِبيٌض  

حقاقها الثدي حكت عاجة من  

وإنما جلودهن الحرير يدمي  

ِرَقاَقَها اْلحِريِر ُحلِل ِمْن ُيْكَسْيَن  

ِرَهاُخُصو ِدقاُق َرَواِدَفَها َزاَنْت  

دقاقها الخصور من أحب ني إ  

َخَياُلَها الرَِّجاَل َطَرَق الَِّتي إنَّ  

طرَّاَقَها وال زاِئَرَها آْنُت ما  
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لدائبًا إني اهللا ثم اهللا فو  

لدائبًا إني اهللا ثم اهللا فو  

فأعجب إليك ذنبي ما أفكر  

هجرتني عالم ماأدري وواهللا  

ارآب ليل يا فيك أمور وأي  

ُدوَنه فالمْوُت اْلَوْصل، َحْبَل أأُقَطُع  

ُيْشَرُب ليس ِمْنُكُم آْأسًا اشَرُب أْم  

مجاورًا لي أرى ال حتى اهرب أم  

فأغلب أبوح أم ماذا افعل أم  

تفعلينه ما ليل يا فأيهما  

موتنا بعد أرواحنا تلتقي فلو  

َمْنِكُب اْألرِض مَن َرْمَسينا ُدوِن وِمْن  

ً ةِرمَّ ُآْنُت وإْن َرْمِسي صَدى لظلَّ  

َوَيطرُب َيَهشُّ َلْيَلى َصَدى لَصْوِت  

 

ناقتي الملوح قبر على عقرت  

ناقتي الملوح قبر على عقرت  

أقاِرُبْه َجفاُه أْن َلمَّا الرَّْمث ِبذي  

فإنَّني َعقيرًا ُآوِني لها َفُقْلُت  

راآبه وباألمس ماش غد غداة  

ُمَزاحٍم ياْبَن الّله ُيْبِعدْنَك فال  

شارُبهَ الُبّد لَمْوِتِلٍ  اْمِرىء فُكلُّ  
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صبابة مني فات ما على سأبكي  

صبابة مني فات ما على سأبكي  

الذواهب السرور أيام وأندب  

بغيرآم تلذ أن عيني وأمنع  

ُمجاِنِب َغْيُر َجاَنْبُت وإْن وإنِّي  

دنوه أرجو آنت زمان وخير  

َجاِنِب ُآلِّ ِمْن النَّاِس ُعُيوُن َرَمْتِني  

محسدًا نتوآً مرحوما فأصبحت  

والعواقب مكروهها على فصبرًا  

منى على ثالثًا إال أرها ولم  

َذَواِئِب َذاَت َعذَراَء بها وَعْهِدي  

غمامة تحت آالشمس لنا تبدت  

ِبَحاِجِب َوَضنَّْت ِمْنها حاِجٌب َبَدا  

 

اْلَجْنِبِ  ِبجارة الفؤاُد ُشِغَف  

اْلَجْنِبِ  ِبجارة الفؤاُد ُشِغَف  

َآْرٍب وذا أَسٍف ذا َفَظلْلُت  

مالكة أمسيت جارتي يا  

لبي على وغالبة روحي  

 

هودج أي في اهللا بيت أحجاج  

هودج أي في اهللا بيت أحجاج  

َقْلبي ُخُدوِرُآُم ِمْن ِخْدٍر أيِّ وفي  

ٍ ُغْربة أرِض في الُحبِّ أِسيَر أأْبقى  
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الرْآِب في بقلبي َيْحدو وحاِديُكُم  

ْجِوِهِبَش َيْبِكي ِبالَمْرِج َوُمْغَترٍب  

الحب على المسعدون عنه غاب وقد  

أْرِضِه َنْحِو ِمْن الرَّْآُب أَتاُه َما إذا  

الرَّْآِب ِبَراِئحة َيْسَتْشِفي َتَنفََّس  

 

َعْقُلُه ُيَخلَُّس أمَسى َمْن َوْيَح أَيا  

َعْقُلُه ُيَخلَُّس أمَسى َمْن َوْيَح أَيا  

مذهب آل به مذمومًا فأصبح  

ُمَعذَّبًا إالَّ َناْلُخالَّ ِمَن َخِلّيًا  

تجنبي يهوى آان من يضاحكني  

َوَراَجَعْت َعَقْلُت َلْيَلى ُذِآَرْت إذا  

متشعب هوى من قلبي روائع  

جنة طيف مابه صحيح وقالوا  

التَّّكذُِّب ِباْفِتَراِء إالَّ الهمُّ وال  

ِذْآَرَها ُأْغِفُل ِحيَن َسَقَطاٌت َوِلي  

بيَتَعقُّ أَراَد َمْن َعَلْيها َيُغوُص  

وحبها عيني دمع وجدي وشاهد  

ومنكبي عظمي أحناء عن اللحم برى  

الهوى بي يلج أن ليلى تجنبت  

التجنب قبل الحب آان وهيهات  

غزالها بات أدماء مغزل فما  

َوحلَِّب َعَراٍر ذي ِنْهٍي ِبأْسَفل  

َفْرَقد أمُّ َوَال ِلْيَلى ِمْن ِبأْحَسَن  
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ْبَرِبَر َوْسَط َرْعُيَها َطْرٍفُ  َغِضيَضة  

الضُّحى َرْوَنِق ِفي الرَّْآِب ِخَالَل َنَظْرُت  

ُعْرُقِب َفْوَق َنما ُقَطاِميٍّ ِبَعْيَنْي  

زهاءها آأن تحدى ظعن إلى  

أْثَلِب َسِعيَّاُت أْو أْثٍل َنَواِعُم  

ٍ َساَعة َمْوِقِف َغْيَر َلْيلى أَر َوَلْم  

الُمَحصَِّب ِجَماَر َترِمي ِمنى ِبَبْطِن  

آناظر الغداة ليلى من فأصبحت  

ُمغرِّب نْجٍم أعقاب في الصُّبِح َمَع  

َماِلٍك َياأمَّ َغاَدْرِت إنََّما أَال  

به َقَذَفْت إذا منها الحصى َوُيبِدي  

َمكاَنُه َثِبيرًا أْرسى ِبَمْن َحَلْفُت  

الُمَعصَِّب َرْأس ِمْثُل َضباٌبَ َعلْيِه  

نقصة آل من الموماة يسلك وما  

لمرآب هدىت السيف آجفن طليح  

ُسفوِحِه ِمْن أْو ُنْعَماَن ِمْن َخواِرج  

آبكب نجد من يطلعن أو البيت إلى  

زمانًاأحبها ليلى من عشت لقد  

ومذهبي مجيئي في منها الموت أرى  

فلتة التفرق أن رأت ولما  

نتشعب نفترق ما متى وأنا  

بنانه آأن بموشوم أشارت  

المهذب الدمقس هداب اللين من  
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ِبُقْرِبِه الزَّماُن عنِّي نأى حبيٌب  

ِبُقْرِبِه الزَّماُن عنِّي نأى حبيٌب  

َحبيِب بغْيِر َفْردًا َفَصيَّرِني  

مدله وعقل محزون قلب فلي  

َغريِب َوُذلُّ َمهُجوٍرُ  َوَوْحَشة  

مطمع فيك هل األيام حقب فيا  

ُآُروِب ِلَدْفِع أْو حبيٍب ِلَردِّ  

 

ِبنْفِسِه َيزجَّ أْن قيٌس َهمَّ َلقد  

ِبنْفِسِه َيزجَّ أْن قيٌس َهمَّ دَلق  

الصَّْعِب الَجَبِلِ  ُذْرَوة ِمْن بها وَيْرِمي  

قاتل للمرء الحب أن غرو فال  

َجْنِب إلى َجْنَبًا شاَء ما يقلُِّبُه  

َفأذاَبُه ِبِه َلْيَلى َهَوى أَناَخ  

الحب محمل عن الصبر يطيق ذا ومن  

أوانه قبل الموت آأس فيسيقه  

التُّْرِب إلى الَمماِت َقْبَل وُيوِرُدُه  

 

دمي سفكت وإن ليلى عن اهللا عفاا  

دمي سفكت وإن ليلى عن اهللا عفا  

عائب غير تجزني لم وإن فإني  

ِشكاَية ِلَلْيَلى ُمْبٍد وال عليها  

صاحب آل إلى المشكى يشتكي وقد  

وُحبِّها َلْيلى ِذْآِر عن ُتْب يقولون  
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ِبتاِئِب َلْيَلى ُحبِّ َعْن َخْلِدي وما  

 

جاِئٌر ُحْكُمَك الرِّيِح َنِسيَم يا أَال  

جاِئٌر ُحْكُمَك الرِّيِح َنِسيَم يا أَال  

َوَرِضيُت أْرَضْيَتني إذا عليَّ  

واِحدًا َأنَّ لو الرِّيِح َنسيَم يا أَال  

لبليت الهوى يبليه الناس من  

بريقها الزعاف السم خلط فلو  

َوَرِويُتً  َنْهَلة ِمْنُه َتَمصَّصُت  

 

مضرجا وردُا الخدين ومفرشة  

مضرجا وردُا الخدين ومفرشة  

َبَنْفسَجا عاد اْلَعْيُن َجَمَشْتُه إذا  

ٍ ِبِعْبرة َلْيِلي ُطوَل إليها َشَكْوُت  

مفلجا درًا بالغنج لنا فأبدت  

ٍ ِبُقْبَلة َعَليَّ ُمنِّي لها َفُقْلُت  

تغنجا فقالت قلبي بها أداوي  

ْمَلُهَح َأْسِطيُع َلْسُت ِبِرْدٍف ُبِليُت  

َتَرْجَرَجا ما إذا أْعَضاِئي ُيَجاِذُب  

 

الصَّباُح فعَل ما اللَّْيِلَ  ُرَعاة  

الصَّباُح فعَل ما اللَّْيِلَ  ُرَعاة  

اْلِمَالُح أَواِئُلُه َفَعَلْت وما  

ُفؤادي َسَبْوا الَِّذيَن باُل وما  
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رواح بهم أجد أم أقاموا  

مَعلََّقاُت النُُّجوِم َباُل وما  

َبَراُح لها ليس الصَّبِّ ِبقْلِب  

ِبَقْفٍر ُتِرَآا قد َفْرخاِن لها  

الرياح تصفقه وعشهما  

هبا الريح هبوب سمعا إذا  

الرُّواُح َتْأِتي ُأّمنا، وقاال  

ترجى ما نالت بالليل فال  

َبَراُح لها آان الصُّبِح في وال  

ِشْئُتْم َآْيَف ُآوُنوا اللَّْيل ُرعاة  

المناح الحب بي أودي فقد  

 

راجع بنعمان قيظ هل يليخل  

راجع بنعمان قيظ هل خليلي  

الصوالح أيامهن أو,  لياليه  

ِبُمَتاِلٍع أيَّاُمَنا َوال َال أال  

قادح بزندي أورى ما رواجع  

َيُمْت وَلْم عليَّ َيْكُدُر َلْم اْلَعْيُش إِذ  

ناصح العقيدة ذو لي وإذ يزيد  

 

ُغْدَوة َتصاَيْحَن غْرَباٍن أْجِل أِمْن  

ُغْدَوة َتصاَيْحَن غْرَباٍن أْجِل أِمْن  

سافح دمعك األحباب ببينونة  

بعبرة مني العينان جادت نعم  
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تطارح الآللي نظم من سل آما  

بعده صحت ال البين غراب يا أال  

َذابح َحْلِقَك أْوداِج ِمْن َوأمَكَن  

الهوى ذوى العاشقين قلوب يروع  

صائح أنك الشحاج أمنوا إذا  

َخاِليًا واْترْآُه بِّالُح َسواَء َوَعدِّ  

جامح هو آما واجمح رجًال وآن  

 

فتنتني ما إذا حتى وأدنيتني  

فتنتني ما إذا حتى وأدنيتني  

اَألَباِطِح َسْهَل اْلُعْصَم َيِحلُّ ِبَقْوٍل  

حيلة لي ال حتى عني تجافيت  

الجوانح بين غادرت ما وغادرت  

 

لوعتي هيجت البين غراب يا أال  

لوعتي يجته البين غراب يا أال  

َتْصُرُخ أْنَت ِبَما َخبِّْرِني َفوْيَحَك  

َصاِدقًا ُآْنَت فإْن ؛ َلْيَلى ِمْن أِباْلَبْيِن  

ُيْفَسُخ َجَناِحَك ِمْن َعْظٌم َزاَل َفال  

سهمه فوق فيك رام والزال  

ُتْفِرُخ َأْنَت َوَال ُعشٍّ في أْنَت َفال  

ُمَنفِّرًا اْلِمَياِه َعْذِب َعْن ِزْلَت َوَال  

ُيْرَضُخ وَبْيُضَك َمْهُدوَمًا َوَوْآُرَك  

تقع وإن الحتوف أردتك طرت فإن  
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ينفخ بوجهك ثعبان تقيض  

مشدخا لحمك الموت قبل وعانيت  

َوُيْطَبُخ ُيْشَوى النَّاِر َجْمِر َحرِّ َعلى  

ُمَخلَِّدًا اْلّعَذاِب َشرِّ ِفي ِزْلَت َوَال  

يشرخ ولحمك منتوف وريشك  

 

أشده ما الهوى اهللا قاتل أال  

أشده ما الهوى اهللا قاتل أال  

جليد وهو للمرء أسرعه و  

فأجبته نحوها من الهوى دعاني  

ُيِريُد حيث َيْسَتنُّ ِبي فأْصَبَح  

 

جراد يا بك إلينا حب  

جراد يا بك إلينا حب  

األآباد بك جاعت وإن أرض  

واَألْوَراُد اَألْصَداُر َوَضاَقِت  

َعَتاُد َلنا َقْبُل َيُكْن َوَلْم  

َزاُد السَِّبيِل ِألبناء وال  

 

ليلى الصدفين عشية ذآرت  

ليلى الصدفين عشية ذآرت  

جديد ذآراها الدهر وآل  

ُدوِني اْلَجْوُن اْلُغَراُب َحاَل إذا  

بعيد ليلى إلى فمنقلبي  
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أْدِري ُآْنُت إْنٌ  أِليَّة َعَليَّ  

َيِزيُد أْم َلْيَلى ُحبُّ َأَيْنُقُص  

حتف لحظات طرفها في لها  

تريد من وتحيي بها ميتت  

هلكى الناس رأيت غضبت وإن  

تعود فأرواح رضيت وأن  

َآّال َفُقْلُت َبَكْيَت َلَقْد َفُقْلَن  

الجليد الطرب من يبكي وهل  

َعْيِني َسَواَد أَصاَب قْد َوَلِكْن  

حديد طرف له ندى عويد  

َسَواٌء ِلدْمِعِهَما َفما َفُقْلَن  

؟ عود أصاب مقلتيك أآلتا  

 

جديد هم عادنيو أرقت  

جديد هم وعادني أرقت  

بليد نضو للهوى فجسمي  

الثريا مع الفرقدين أراعي  

َشِديُد أْهَوُنُه الُحبُّ آذاك  

وردُا الخدين مليحة علقت  

السُُّعوُد َمْطَلِعَها ُحْسَن ُتشابه  

َصّبًا َوأَظلُّ ِبِذآِرَها أِهيُم  

تُجوُد لها ِبالدُُّموِع َوَعْيِني  

َلْحِدي آان ِكلْحَد َلْيَت أَال  

اللُّحوُد َجَنائَزَنا َضمَّْت إَذا  
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َتَلظَّى ِنيَرانًا الحبَّ َوَجْدُت  

َتَلظَّى ِنيَرانًا الحبَّ َوَجْدُت  

َوقوُد َلَها اْلَعاَشِقيَن ُقلوُب  

تفانت احترقت إذا آانت فلو  

تعود احترقت آلما ولكن  

ُجُلوٌد نِضَجْت إْذ النَّار آأْهل  

ُجُلوُد َلُهْم -اِءِللشََّق-ُأِعيَدْت  

 

جازعًا تك وال حزنًا مت قلب فيا  

جازعًا تك وال حزنًا مت قلب فيا  

ِبَخاِلِد َلْيَس اْلَقْوِم َجُزوَع فإنَّ  

َوْجُهَهاِ  َآاْلَغزاَلةً  َفَتاة َهِويَت  

َعاِبِد ُآلَّ َدلُّها َيْسِبي وَآالشَّمِس  

ُمّعذٌَّب َوَقْلٌب َحّرا َآبٌد َولي  

جاِمِد َغْيُر الَهوى في يٌثَحِث وَدْمٌع  

دمعه تهطال الصب وجد وأية  

شاِهِد أْعَدُل الصَّبِّ الشَِّجيِّ وَدْمُع  

َضِميره في َوْجِدِه ِمْن اْنَطَوى َما على  

الخرائد الناعمات اآلنسات على  

ٍ ِبرْجَعة َجاَد الدَّْهَر أنَّ ليت فيا  

بَعاِئِد َلْيَس الدَّهَر إنَّ وَهْيَهاَت،  

اَألَسى واْسَتْشِعِر الَنْفَس َفَعزِّ إَلْيَك  

بائد غير زائدًا يمني فحبك  
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مزارها وشط ليلى شسعت وقد  

حاسد قول عهدها عن وغيرها  

ُمَعذٌَّب َقْلِبي َحتَّاَم أَسفا َفَيا  

الشَّداِئِد هِذي ُطوَل أْشُكو الّله إلى  

 

َلمَّا اْلُقرِشيِّ َقَالِئَص َردْدُت  

َلمَّا ِشيِّاْلُقر َقَالِئَص َردْدُت  

لْلُعُهوِد ِمْنُه النَّقَض َرأْيُت  

وخلفوني مقصرين وراحوا  

شديد أعالجه حزن إلى  

ِبَلْيَلى َآَلِفي ِمْن السَّْبَت ُأِحبُّ  

اْلَيُهوِد ِمَن َذاك َيْوَم َآأنِّي  

 

الفرد األبرق على بي مرا خليلي  

الفرد األبرق على بي مرا خليلي  

َعْهِد ِمْن َكذا َحبََّذا بَلْيَلى َوعهِدي  

نجد من هجت متى نجد صبا أاليا  

وجد على وجدًا مسراك زادني فقد  

الضُّحى َرْوَنِق في َوْرَقاُء َهَتَفْت َأإْن  

الرند من البنات غض فنن على  

أزْل وَلْم اْلَوليُد َيْبِكي َآَما بكيُت  

أبدي أآن لم الذي وأبديت جليدًا  

ٍ ُلَباَنة ُآلَّ َقضَّيُت قد َوأْصَبْحُت  

َنْجِد إلى َقْلِبي َواْشَتاَقٍ  ِتهاِميَّة  
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نتظارها ال الهوى زاد وعدت إذا  

الوعد على مت بالوعد بخلت وإن  

َنأْت َوإْن بكيُت َدارًا َقُرَبْت وإْن  

اْلُبعِد َوَال أْسُلو ِلْلُقْرِب فال َآِلْفُت  

العهد على نجد آان إن وأرواحه  

ترابه وطيب نجد أالحبذا  

العهد على نجد آان إن وأرواحه  

دنا إذا المحب أن زعموا وقد  

اْلَوْجِد ِمَن َيْشِفي النَّْأَي َوأنَّ َيملُّ  

ِبَنا ما ُيْشَف فلْم تَداَوْيَنا َبُكلٍّ  

اْلُبْعِد ِمَن َخْيٌر الدَّاِر ُقْرَب أنَّ على  

ِبناِفٍع ليَس الدَّاِر ُقْرَب َأنَّ على  

ُودِّ ِبذي ليس َتْهواُه َمْن آان إذا  

 

أَبْوا َوَلو َلْيَلى ِشْبَه ِبَشاِتي َرْيُتَش  

أَبْوا َوَلو َلْيَلى ِشْبَه ِبَشاِتي َشَرْيُت  

وتالدي طريفي مالي من ألعطيت  

َمعًا ِبْعُتَما ما ُحرَّيِن آْنُتما َفَلْو  

المتَزاِيِدَ  َبْيعة ِلَلْيَلى شبيهًا  

ثوابها في رغبة وأعتقتماها  

زائد غير ناقص في ترغبا ولم  
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َآأنََّها النَِّعيُم باَآَرَها َبْيَضاُء  

َآأنََّها النَِّعيُم باَآَرَها َبْيَضاُء  

أْسَوِد َلْيٍل ُجْنُح َتَوسََّط َقَمٌر  

حواسد ذات بالحسن موسومة  

للحسد مظنة الحسان إن  

ً ُمْقَلة َتَرْقَرُق َمَداِمَعَها وَترى  

اِإلثِمِد َسَواِد َعْن َتْرَغُب َسْوَداَء  

تعوذت الكالم آثر إذا خود  

تقصد تكلم وإن الحياء بحمى  

 

َوِوَصاِله ِبَهْجِرِه َشَغْلُت َمْن َيا  

َوِوَصاِله ِبَهْجِرِه َشَغْلُت َمْن َيا  

معادي يوم ونسيت المنى همم  

بنظرة الجفون التقت ما واهللا  

بفؤادي خاطر وذآرك إال  

 

تعجبني الدور في التي الظباء إن  

تعجبني الدور في التي الظباء إن  

الشََّجَرا َتْأُآُل ال الَِّتي الظِّباُء تلك  

وأعينها غزالن أعناق لهن  

صورًا أبدانها من أحسن وهن  

َيْصَدُعُه الشَّْوُق َيَكاُد ُفؤاٌد َوِلي  

الذآرا مكنونه من تذآر إذا  

غائصها غاص بحر آدرة آانت  
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َقَدَرا َما َبْعَد يَداُه َفأْسَلَمْتها  

 

ُمعيٍر من َهل الَقطا ِسْرَب  

ُمعيٍر من َهل الَقطا ِسْرَب  

َجديُر بالُبكاء ومثلي فُقلُت : 

َجناَحُه ُمعيٍر من َهل الَقطا أِسْرَب  

أطيُر َهِويُت َقد من إلى لعّلي  

جناحها تعرني لم قطاة وأي  

َآِسيُر والَجناُح بَضيٍر فعاَشْت  

ً َتِحّية ُيؤدِّي هذا َفَمْن وإّال  

شكور المحب إن فأشكره  

 

بكور الجميع حياءبأ أجد  

بكور الجميع بأحياء أجد  

تزور الذين األخالء وبان  

ترحلوا يوم الجيران عصا وشق  

تجور عنك بالكليبيات نوى  

َيُكْن َلْم اْلَبْيِن ِمَن َمْكُروٍهُ  َبَراَعة  

نِكيُر الصََّفاء َتْكِديِر دُوَن َلَها  

ٍ ِبيَشة َبْيَن َما أّن أَتاَها ُمِحبٌّ  

َمِطيُر اْلَجَناِب ْخَضرُُّم َوَنْجَراَن  

عال وإْن علمي بعد َعْقلي َأَيْذهُب  

َقتيُر المشيب َبْعِد ِمْن ِعذاِري  

نسوة التحلم بعد ومستجهلي  
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مشير نحوهن بليلى أشار  

آأنما المسلمين قتل تعودن  

َطُهوُر الُمْسِلِميَن ِدَماُء َلُهنَّ  

بيننا آان ما دع ثم تزوج وقلن  

ُمجيُر الزََّماِن َرْيِب ِمْن أَجاَرَك  

لبانة قضين ما بالئي ردن أ  

َتُغور النُُّجوم َآاَد أْو َغاَر َفَقْد  

 

َوَبْيَنها َبْيني َلْيَس َلْيَلى َأَأْتُرُك  

َوَبْيَنها َبْيني َلْيَس َلْيَلى َأَأْتُرُك  

َلَصُبوُر إذًا إنِّي ،ٍ َلْيَلة ِسَوى ! 

 

الَمَدى ِبَي َبلْغَت َقْد لْيلى َهَجْر أَيا  

الَمَدى ِبَي َبلْغَت َقْد لْيلى َهَجْر أَيا  

الَهْجُر َبَلَغ َيُكْن َلْم ما َعَلى َوِزْدَت  

َوَبْيَنها َبْيِني الدَّْهِر ِلْسَعي َعِجْبُت  

الدَّْهُر َسَكَن َبْيننا َما اْنَقَضى َفَلمَّا  

ٍ َلْيَلة ُآلًَّ  َجوى ِزْدِني ُحبَّها َفَيا  

الحشر موعدك األيام سلوة ويا  

لمستها ما إذا تندى يدي تكاد  

النضر الورق أطرافها في وينبت  

ٌ ُقرِشيَّةٌ  ِديَباَجة َلُه َوَوْجٍه  

القطر ويستنزل البلوى تكشف به  

قوامها الثياب تحت من ويهتز  



 

41 

 

النَّْضُر والفنُن الباِن غصُن اهتزَّ َآما  

فيهِم دمِت ما األحياُء حبَّذا فيا  

رالقب ضمك إن األموات حبذا ويا  

نفضة لذآراك لتعروني وإني  

اْلَقْطُر بلََّلُه اْلُعْصُفُر اْنَتفَض آَما  

واعتمرناوحرمت حججنا إن عسى  

اَألْجُر َلَنا َيُكوَن أْن َلْيَلىُ  ِزياَرة  

افجاءة أراه أن إال هو فما  

نْكُر َوَال َلَديَّ ُعْرٌف َال َفُأْبَهُت  

الحصا فلق بالحصا بي ما أن فلو  

الصخر النصدع ءالصما وبالصخرة  

رعت لما بالوحش بي ما أن ولو  

الزَّْهُر َوال النَِّميُر الَماُء َساَغَها َوَال  

جرى لما بالبحار بي ما أن ولو  

اْلَبْحُر َزَخر إذا َبْحٌر ِبأْمَواِجَها  

 

الَبْدُر أَفَل إْن الَبْدِر َمكاَن أِنيري  

الَبْدُر أَفَل إْن الَبْدِر َمكاَن أِنيري  

الَفْجُر اْسَتأَخَر ما الشَّمِس َقاَمَم َوقوِمي  

ضؤوها المنيرة الشمس من ففيك  

َوالثَّْغُر الّتَبسُُّم ِمْنِك لَها َوَلْيس  

ُآلُُّه والَبْدُر الشَّْمِس ُنوُر َلِك بلى  

بدر وال شمس عينيك حملت وال  

َطاِلع والَبْدُر الَّْألالُءُ  الشَّْرَقة َلك  
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النَّْحُرو التََّراِئب ِمْنِك لها وليس  

بالضُّحىِ  الُمِنيرة ِللشَّْمِس أْيَن ومن  

َفْتُر طْرِفَها في اْلَعْيَنيْنِ  ِبَمْكُحوَلة  

انثنت إذا ليلى دل من لها وأنى  

الذُّعُر َمسََّها َقْد الرَّْمِلِ  َمهاة ِبَعْيَني  

آأنَّها َثَنايا َعْن َلْيَلى َتَبسَُّم  

در أو المراضين بجرعاء اقاح  

جلدها الذر اشرب لو منعمة  

الذَّرُّ َمَداِرِجها في ِمْنَها َألثََّر  

َخطَوَها ُتقاِرُب َتْمِشي أْقَبَلْت إذا  

البهر تقسمها األدنى األقرب إلى  

إنَّها التََّعطُِّف َأْثَناءُ  شِعَمِريَضة  

الخصر يثلمها األرداف على تخاف  

َتْرَعِوي باْلَعِقيَقْيِن ِخْشٍف ُأمُّ فَما  

خدر مفاصلها طفل رشأ إلى  

ُزَهاَءَها الرَِّبيُع جاَدٍ  ِبُمْخَضلَّة  

غزر سحائبه وسمي رهائم  

ً َعِشيَّة َلْيَلى أْطَالِل َعَلى َوَقْفنا  

دثر طامسة وهي حزوى بأجرع  

َباِآٌر أْسَحُم: ُمْزَناِن ِبها ُيَجاُد  

زجر لها الرواح معهاد وآخر  

نسيمها الخزامى روض على وأوفى  

النضر الورق واخضوضل وأنوارها  

ليلها أوائل حنت وقد رواحا  
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آدر ألوانها ألظالم روائح  

مرعو بين خازل عيني تقلب  

الُعْفُر َراَحِت َوَقْد آياٍت َوآثار  

ٍ َنْظرةَ  ِمُعيَدة َلْيَلى ِمْن ِبأْحَسَن  

السفر بها ولت حين التفاتًا إلي  

َآأنََّما ِبَدْمٍع َعْينيً  مَحاِذَية  

ُغْزُر ُدَرٌر اِرَهاأْشَف ِمْن َتَحلَُّب  

ِبَها أَآْد َلْمً  ُمْقَلة إالَّ أَر َفَلْم  

الذآر فعل ما الدار رسوم أشيم  

وجُوُهَها اْلُعيوِن ُخوَص ِبَها َرَفْعَن  

غزر وأعينها تربًا ملفعة  

الِذي في التََّصبُِّر َمْحُموَد َوَماِزْلُت  

صبر لي ليس الهوى في ولكن ينوب  

 

َوَحاَجتي َجاِزاْلِح أْرِض إلى أِحنُّ  

َوَحاَجتي اْلِحَجاِز أْرِض إلى أِحنُّ  

يقصر الطرف دونها بنجد خيام  

بنافعي نجد نحو من نظري وما  

أْنُظُر ذاَك َعَلى َولكنِّي َال، أَجْل،  

نظرة ثم عبرة يوم آل أفي  

َيَتحدَُّر َماُؤَها يْجِري َلَعْيِنَك  

مجاور إما ، القلب يستريح متى  

ذآريت نازح وإما حزين  

عينِه مدامُع تجري آم يقولون  
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يتحدر واآف دمٌع ، الدهر لها  

ماؤها العين من يجري الذي وليس  

َوَتْقُطُر َتُذوُب َنْفٌس َوَلِكنََّها  

 

َصْدري في يقَدُح اْلَبْين َزْنُد ليَل أيا  

َصْدري في يقَدُح اْلَبْين َزْنُد ليَل أيا  

بالجمر فؤادي ترمي األسى ونار  

تشتُّتًا إالَّ الدهر َحَدثاُن أَبى  

الدهِر َحَدِث على َيْبَقىً  َهوى وأيُّ  

الصفا في يجرح الدهر فإن تعز  

الوعر الجبل في بالعصرين ويقدح  

أهله الدمع أعوز ما إذا وإني  

القطر دائمة دلحاء إلى فزعت  

الصبا هبت ما أنساك ما اهللا فو  

الَفْجِر َوَضح في األطياُر ناحِت وما  

القطا سارية بالليل نطقت وما  

الكدر غادية الصبح في صدحت وما  

بكت وما السماء في نجم الح وما  

السِّْدِر َفَنِن على َشْجوًاٌ  ُمَطوَّقة  

شارق آل لدى شمس طلعت وما  

النحر واضح على عين هطلت وما  

لونُه واْسَودَّ الِغْربيُب اْغَطوَطَش وما  

صدري في ذآرك الدهر طول مر وما  

ِذْعِلٌب َخبَّ وما َثىُأْن َحَمَلْت وما  
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البحر لجج في اآلذي طفح وما  

برآبها الرحال تحت زحفت وما  

القْفِر الَبلِد في الَبْيَت تؤّم ِقالٌص  

َنسيُتُكْم أني ليَل يا تْحَسبي فال  

ُذْآِر على آنِت حيُث ِمنِّي َلْسِت وأْن  

إْلِفه َفْقِد من الَوْرُق الحماُم أيبكي  

َصْبِر ِمْن َيأليف َعْن لي وما وَتْسلو  

شارق ذر ما أنساك ال فأقسم  

فقر معلمة في آل خب وما  

ليلة أبيتن هل شعري ليت أال  

الفْجِرَ  ُغرَّةَ  أرى َحتَّى ُأناجيُكُم  

مطيتي الزمان أيدي حملت لقد  

والظُّْفِر النَّاب َمْسَتْعِطل َمْرَآٍب على  

 

النوى يسعف لو النفس شفاء يا أال  

النوى يسعف لو النفس شفاء يا أال  

سرائره التباح فؤادي ونجوى  

عدوه قول حققت فتى أثيبي  

معاذره الصديق في وقلت عليه  

ٍ ِريَبة َغْيِر َعَلى َلْيَلى يا ُأِحُبِك  

َضَماِئُرْه َتِعفُّ ال ُحبًّ َخْيُر وما  
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ُأَهاِجَرْه أْن ِلي بدَّ َال َمْن ِبَنْفِسَي  

اِجَرْهُأَه أْن ِلي بدَّ َال َمْن ِبَنْفِسَي  

َذاآُرْه َواْلُعْسِر الَميُسوِر ِفي أَنا َوَمْن  

فاتقاهم بي الناس رماه قد ومن  

ضمائره تجن ما إال بهجري  

برحبها علي ضاقت جلها فمنأ  

ُأَجاِوُرْه َعمَّْن أْرَض لْم إْذ ِبَالِدَي  

ُيِحبُِّني َال َمْن أْحَبْبُت أْجِلَها َوِمْن  

ُأَعاشُرْه نًاِحي ُآْنُت َقْد َمْن َوباَغْضُت  

َتَعلََّقْت ِللَحِبيب َبْيتًا َأَتْهُجُر  

َزائُرْه أْنَت أْم واألعداء اْلِحبُّ ِبه  

بعدما الحب جوى من خالصي وآيف  

َوَظاِهُرْه الُفَؤاِد َبْطُن ِبِه ُيَسرُّ  

فانقضى الحب أول قبلى مات وقد  

آِخُرْه َماَت قد اْلُحبُّ أْضَحى ِمتُّ فإن  

َيُكنُُّه ِحَجاٍب في َقْلِبي آاَن وقد  

يباشره الحجاب دون من فحبك  

الهوى بي يلج أن حياء أصد  

ُأحاِوُرْه َعُدوُّ لوال الُمَنى وفيِك  

 

َواْلَقْفِر الَمَهاِمِه أْحَجاَر َتَوسََّد  

َواْلَقْفِر الَمَهاِمِه أْحَجاَر َتَوسََّد  

الصَّْدِر َمْنَدِمَل اْلَقْلب َجريَح َوَماَت  

مرة يعشق لحبا هذا ليت فيا  
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الهجر من المحب يلقى ما فيعلم  

 

َتَرى أَال َزْيٍد ْبِن ِلقَمقاِم أُقوُل  

َتَرى أَال َزْيٍد ْبِن ِلقَمقاِم أُقوُل  

النواظر للعيون يبدو البرق سنا  

اْلَهَوى ّهيََّج الَّذي ِللَبْرِق َتْبِك َفإْن  

ِبَصاِبر َفَلْسُت َتْصِبْر َوإْن ُأِعْنَك  

والحمى ضارة بين حيًا اهللا سقى  

المواطر المدجنات صوب الرشف حمى  

منهم آان من اهللا بوادي أمين  

الَمَقادِر ُصُروَف َوَوقَّاُهْم إَلْيِهْم  

 

ويخمدها يذآيها النار موقد يا  

ويخمدها يذآيها النار موقد يا  

وأمطار بأرياح الشتاء قر  

مضرمة قلبي من النار فاصطل قم  

النَّاِر وِقَدُم يا ُيْضِرُمَها فالَّْوُق  

بها الظماء طال قد الذود أخا وأيا  

وإقتار جدب من الري ما تدر لم  

ومحجرها عيني على المطي رد  

جار مسبل بدمع المطي تروي  

فال الرحيل جد إن البين مزمع يا  

صبار غير فإني الرحيل آان  
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الصال طلبوا وقد ألصحابي أقول  

الصال طلبوا وقد ألصحابي أقول  

صدري من القر خفتم أن اصطلوا تعالوا  

جوانحي بين النار لهيب فأن  

اْلَجْمِر ِمَن أَحرُّ َلْيَلى ُذِآَرْت إذا  

َوَنْسَتِقي َنْسِقي الَماَء ُنريُد َفَقالوا  

نهري من الماء فأستقوا تعالوا فقلت  

َمَداِمِعي ُقْلُت النَّْهُر َوَأْيَن َفَقالوا  

ْفِراْلَح َعِن اْلُجُفوِن َدْمُع َسُيْغِنيُكُم  

الهوى من فقلت هذا ولم ففالوا  

ُعْذِري اْسَمُعوا ُقلُت الّله، َلَحاَك َفَقاُلوا  

شعاعه لليلى وجهًا تعرفوا ألم  

والبدر الشمس عن يغني برزت إذا  

َفَيُؤدَُّها َخاِطٌر ِبَوْهِمي َيُمرُّ  

فكري لها العيان دون ويجرحها  

وجهها البدر قابل لو منعمة  

البدر على مبين فضل له لكان  

الذَُّرىُ  ُمَطلَّخة اَألْعَلىُ  ِهالليَّة  

الخصر مهفهفة السفلى مرجرجة  

الحشا مهضومة هيفاء مبتلة  

الثَّْغِرُ  َواِضَحة اْلَخدَّْيِنُ  ُمَورََّدة  

ٌ َبِضيضة بضٌّ السَّاَقْيِنُ  َخَدلََّجة  

الَعْمِرُ  َمْصُقوَلة اَألْنَياِبُ  ُمَفلََّجة  

َمَوْسَوٌس َفُقْلَت أَمْجُنوٌن َفَقاُلوا  
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َقْفِر إَلى َقْفرًا الِبْيِد ِبَظْهِر أطوُف  

يريحني المريح الموت ملك فال  

َصْبِر ُذو أَنا وال َعْيِش ُذو أَنا وال  

حمامة منها البين بوشك وصاحت  

َنْضِر َناعٍم ُذَرى في ِبَلْيٍل َتَغنَّْت  

ُأُصوَلَها َتْحَت َيْسَتنٍُّ  َدْوَحة على  

الصخر رضف مدة ماء نواقع  

ِخَطاِمَها ِفي َتَرى َطْوقًاٌ  َمَطوََّقة  

النَّْحِر َعَلى ُمْطَمئنٍّ سواٍد ُأُصوَل  

َفهيََّجْت ِمْنها الصَّْوِت ِبَأْعَلى َأَرنَّْت  

لوتدري بالمليحة معنى فؤادًا  

َتَرنََّمْت َفَلمَّا ُعوِدي َلَها َفُقْلُت  

ْدِرالصَّ َعَلى َسحَّا اْلَعْيناِن َتَباَدَرِت  

َمِسيُرَها َجدَّ ِحيَن ُفَؤاِدي َآَانَّ  

اْلَوْآِر إَلى َنْهضًا َراَم ُغَراٍب َجَناُح  

الحشا قي تقدح والنار فودعتها  

الصبر من أمر عندي وتوديعها  

جمالهم راحت يوم آأني ورحت  

عمري انقضى حين الحياة دم سقيت  

الَهَوى ِمَن َداٍم اْلُحبِّ َصريَع أِبيُت  

الصبر من الفؤاد عمنزو وأصبح  

ٍ ِغرَّة َقْوِس َعْن اَأليَّاِم َيُد َرَمْتِني  

َسْحِري َوفي َقْلبي أْعَشاِر في ِبَسْهَمْين  

َشاهٍق رْأس ِمْن َمْسُموَمْيِن ِبَسْهَمْيِن  
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النَّْحِر َو التراِئب ُمْحَمرَّ َفُغوِدْرُت  

متعلقًا الهوى في دعيني مناي  

قْبِري ُيَزْر َلْم أنَّني إالَّ ِمتُّ َفَقْد  

ٍ ُمْزَنة َماء َمْن ُآْنِت َماًء ُآْنِت َفلْو  

الَفجر َغْفَوة ِمْن ُآْنِت َنْوَمًا ُآْنِت َوَلو  

َتَواُصٍل َلْيَل ُآْنِت َلْيًال ُآْنِت َوَلْو  

َيْسِري الدَُّجى َبْدَر ُآْنِت َنْجمًا ُآْنِت َوَلْو  

المنى ياغاية اهللا سالم عليك  

َواْلحْشِرِ  ِقَياَمةاْل َحتَّى َوقاِتَلتي  

 

تهوي والعيس لصاحبي أقول  

تهوي والعيس لصاحبي أقول  

فالضمار المنيفة بين بنا  

َنْجٍد َعَراِر َشميِم ِمْن َتَمتَّْع  

َعَراِر مْنِ  الَعِشيَّة َبْعَد فما  

نجد نفحات حبذا أال  

الِقَطاِر ِغبَّ َرْوِضِه وَريَّا  

َنْجدًا الَحيُّ َيحلُّ إْذ َوأْهُلَك  

زار غير زمانك على وأنت  

َشَعْرَنا وما َيْنَقِضيَن ُشُهوٌر  

َسَراِر وال َلُهنَّ َبأْنَصاٍف  

ليل فخير ليلهن فأما  

النهار من يكون ما وأطول  
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بنا َوَشوا الَِّذيَن القوُم أيُّها اأال  

 

بنا َوَشوا الَِّذيَن القوُم أيُّها أال  

بنا َوَشوا الَِّذيَن القوُم أيُّها أال  

ِبرِّ َوال اإلله َتْقَوى ما َغْيِر ىعل  

َفَتْنَتُهوا ُتقاُآْم عنَّا يْنَهُكْم أال  

الُكْفر َعَلى ُجبلُتم قد ُأناٌس أْنُتْم ّأَم  

ومنكم منا صفين نقف تعالوا  

الفجر وضح في الناس إله وندعوا  

الَخَنى َيْطُلُب أْو الزُّوَر َيُقوُل َمْن َعَلى  

َيْدِري وال َصاَنالَح الَخوَد َيْقِذُف وَمْن  

َوَجمََّرْت ُقَرْيٌش َصلَّْت ِبَمْن َحَلْفُت  

والنحر اإلفاضة يوم بمنى له  

ُمَلبٍِّئ ُآلِّ َرْأِس ِمْن َحَلُقوا وَما  

الشهر من مضين قد عشر صبيحة  

ً َبريَئة َحَصانًا ِمنِّي أْصَبَحْت َلَقْد  

والنكر الفحش من ليلى مطهرة  

الَخَنى ما َتْدِر لم الِبيِض الَخِفَراِت ِمَن  

َتْسِري َبْعَدَهْجَعِتها يومًا ُتْلَف ولم  

مثلها الناس سائر من سمعوا وال  

فطر وال أضحى يوم في برزت وال  

صحوها يوم في آالشمس برهرهة  

الخدر من شبرًا تخط لم منعمة  

آواآب والنساء حسنًا البدر هي  
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والَبْدِر الَكواِآب ِبْيَن ما َفَشتَّاَن  

بذآرها يهيم نمجنو يقولون  

سحر وال جنون من بي ما واهللا و  

ذآرها غير في الشعر قرضت ما إذا  

شعري يطاوعني أن وأبيكم أبى  

صبابة ذي من اهللا سالم فال  

والفكر بالوساوس معنى وصب  

مقودي البطالة أعطيت ليالي  

أدِرَي َوال َوالُسنُون اللَّيالي تُمرُّ  

َبْيَنُه ُأَخيَُّر لو َزماٌن َلي َمَضى  

الدهر أبد خالدًا وبين  

وآالمها ساعة ذروني لقلت  

عمري اقطعوا ثم الواشين غفلة على  

 

ضرية وآر الوآر عقاب يا أال  

ضرية وآر الوآر عقاب يا أال  

َوْآِر على ُعَقاٍب من الَغَواِدي ُسِقيِت  

َناِعمًا ِريُشِك ّزاَل ال لنا أِبيِني  

ِرالظُّْفَ  ُمَخضَّبَّة َصْيٍد في ِزْلِت وال  

َتَرْآِتَنا قد ما َطاَل قد لنا أبيني  

نسري أم أنصبح ندري ال بعمياء  

ناقتي أنشد مران على وقفت  

بكر وال قلوص من لي هلكت وما  

صبابة إال البعران أنشد وما  
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النشر طيبة الخدين بواضحة  

ِريَقَها أنَّ َلْو األْنيابِ  ُمَفلََّجة  

القبر من لقاموا الموتى به يداوى  

ِبِذْآِرَها ُأَسرُّ َلْيَلى ْتُذِآَر إذا  

الَقْطِر َبَلِل ِمْن الُعْصُفوُر اْنَتَفَض آَما  

َنَشْدُتَها َلمَّا النَّاس جميُع فقاَل  

َنْدِري َما والّلِه: َقاَل َوَفريٌق ، َبَلى  

اْلَهوى َعن ِبَلْيَلى َلْيَلى ِمْن َتَداَوْيُت  

ِباْلَخْمِر الَخْمِر َشاِرُب َيَتَداَوى آَما  

أحبها ال بأن ليلى زعمت الأ  

َواْلَوْتِر والشَّْفِع الَعْشِر َواللََّياِلي َبَلى  

غْيُرُه الَغْيَب َيْعَلُم َال َوالَّذي َبَلى  

البحر في السفائن تجري بقدرته  

َعْبَدُه الطُّوِر ِمَن َناَدى والَِّذي َبَلى  

والنحر الذبيحة أيام وعظم  

ما مثل الناس على ليلى فضلت لقد  

القدر ليلة فضلت شهر ألف على  

 

َنْرَتِعي َغَزاَلْيِن ُآنَّا َلْيَتَنا أَال  

َنْرَتِعي َغَزاَلْيِن ُآنَّا َلْيَتَنا أَال  

قفر بلد في الحوزان رياضًا  

ٍ َمَفاَزة َحَماَمْي َآنَّا ليتنا أال  

َوْآِر إلى ِبالَعشيِّ وَنأِوي نِطيُر  

َنرَتِمي الَبْحِر في ُحوتَاِن ليتنا إال  
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اْلَبْحِر ِفي ُنَلجُِّج أْمَسْيَنا َنْحُن ذاإ  

وليتنا َجِميعًا َنْحيا ليتنا ويا  

قبر في ضجيعين متنا إذا نصير  

معزل الناس عن قبر في ضجيعين  

والنشر والحشر البعث يوم ونقرن  

 

أجرتما داويتمتاني لو طبيبان  

أجرتما داويتمتاني لو طبيبان  

ِراألْج َعن َتْسَتْغِنيان َلُكَما فما  

عندنا اليوم لك ما:  بحزن فقاال  

بالصبر نفسك عز أو فمت دواء  

َوَداُؤُه َغاٍل اْلُحبِّ دَواُء وَقاَال  

يدري آمن شيء ينبيك وال رخيص  

َوِصيَِّتي َآَتْبُت َحتَّى َبِرَحا فما  

قبري احفروا وقلت أآفاني ونشرت  

أهله يقتل ليس عشق خير فما  

الدَّْهر َساِلف في الُعشَّاَق َقَتَل آما  

آالدمى األوانس البيض حبذا أال  

سكر أيما الفتى يسكرن آن وإن  

 

ودعت يوم أنها شجاني ومما  

ودعت يوم أنها شجاني ومما  

أْدِري َمْن الّله أْسَتْودُع َلَنا َتُقوُل  

ِفراِقَها بعد النَّْفَس ُأَعزِّي َوَآيَف  
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صدري حبها من بالكتمان ضاق وقد  

همكان العزيز واهللا فواهللا  

أمر بال يزول أن روحي آاد وقد  

بتربتي موتي بعد مرا خليلي  

الهجر من قتيل ذا لليلى قوال و  

 

منى من بالخيف نحن إذ دعا وداع  

منى من بالخيف نحن إذ دعا وداع  

َيْدِري وما الفؤاِد أحزاَن َفهيََّج  

فكأنما غيرها ليلى باسم دعا  

صدِري في آاَن طائرًا بليلى أطاَر  

عينه اهللا أسخن ىليل باسم دعا  

قفر بلد في الشام بأرض وليلى  

لي فقال قلبي على عرضت  

الصَّْبِر مَن تمّل َال فاْجَزْع اآلَن ِمَن  

النَّوى به وَشطَّ َتهَوى من باَن إذا  

الجمر مَن أحرُّ تهوى َمْنُ  َفُفرَقة  

 

وقوة بطشًا أعطاك والذي أما  

وقوة بطشًا أعطاك والذي أما  

بطشي من نقصو بي وأزرى وصبرًا  

خالصًا لي الهوى اهللا أمحض لقد  

غش بال مني القلب في ورآبه  

بي وحل الجسوم آل من تبرأ  
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َنْعِشي على َفاْطُلُبوُه َيْومًا متُّ َفإْن  

رقاده أذوق هل عني الليل سلي  

فرشي على مستقر لضلوعي وهل  

 

بذآره أبوح ال من وذآرني  

بذآره أبوح ال من وذآرني  

قانِص حبائل في ِخْشٍف محاجُر  

ٍ بُحْرقة يجري الَعْين ودمُع فقلُت  

شاخص لحظة عينيه إلى ولحظي  

خله الخشف القانص أيهذا أال  

بقالِئِصي فُخذ تْأَباه ُآْنَت وإْن  

شبيهه أن تقتله ال,  اهللا خف  

فرائصي مني أرعدت وقد حياتي  

 

َيْرَضى ِبَنا َما الَِّذي الشَّْيُخ أيَُّها أال  

َيْرَضى ِبَنا َما الَِّذي ْيُخالشَّ أيَُّها أال  

الخفضا عيشك من أدرآت وال شقيت  

وترآتني أشقيتني آما شقيت  

اْلَغْمَضا ُأْطَعُم ال الُهالَّك مع َأهيُم  

بليتي بليلى أبلى والذي أما  

المحضا مودتي من لليلى وأصفى  

يبيعها من الرضا ليلى في ألعطيت  

القرضا أآثروا ولو لومي أآثروا ولو  

بكربة يعيش ليلى آرذا فكم  
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َنْفَضا َيْذآُرَها حين َقْلِبي َفَيْنُفَض  

الهوى من أحس إني الهوى وحق  

مرضا أعظمي وفي نارًا آبدي على  

َطاِئٍر َمخاِلِب في ُفؤاِدي آأنَّ  

َقْبضا ِبه َشدَّْت النَّْفُس َذَآَرْتَها إذا  

خاتم حلقة األرض فجاج آأن  

ْرَضاَع وَال ُطوًال َتْزَداُد فال عليَّ  

َمْضَجِعي األْرِض ِمَن لي َفُيحمى وُأْغَشى  

األْرَضا َفأْلَتزُم أْحَيانًا َوأْصَرُع  

ألنَّي َهَواها في بَقْتلي َرضيُت  

َفْرَضا َوطاَعَتها َحْتمًا ُحبَّها أَرى  

ِبِذْآِرَها أِهيُم َلْيَلى ُذِآَرْت إذا  

أرضى لها وآنت نفسي مني وآانت  

يرهابغ سلوًا أو صبرًا رمت وأن  

بعضا دونها من الناس جميع رأيت  

 

َمْرَضى ِللشَّْوِق اْلَعاِشقيَن أْنُفُس  

َمْرَضى ِللشَّْوِق اْلَعاِشقيَن أْنُفُس  

يتقضى ال المحب وبالء  

َتَراَها آيف الُمِحبِّ َعَبَرات  

بعضا الخد في يستحث بعضها  

َتَراُه أْن الَهَوى أخو َيْخُلو ليس  

َرضَّىَيَت أو ُيالُم َيْوٍم ُآلَّ  

َذِليًال نِحيًال َساِهيًا َباِآيًا  
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غمضا يطعم وليس يهدا ليس  

 

ِبَعْيِنِه الِكَتاُب ِمْنَها جاَءني إَذا  

ِبَعْيِنِه الِكَتاُب ِمْنَها جاَءني إَذا  

األرض من آنت حيث ببيتي خلوت  

َجَفاِئَها ِمْنً  َرْحَمة ِلَنْفِسي َفأْبِكي  

بعضي على بعضي الهجران من ويبكي  

ومحسنًا مسيئًا ألهواها نيوإ  

َتْقِضي ِبالَِّذي لها َنْفِسي على وأْقِضي  

ينالني ال الرضا روح متى فحتى  

تمضي ال سخطك أيام متى حتى و  

 

َالِمِع اللَّْيِل ُدَجى في ساٍر أْجِل أِمْن  

َالِمِع اللَّْيِل ُدَجى في ساٍر أْجِل أِمْن  

الَمضاجِع ليَن اْلَبْيِن ِحَذاَر َجَفْوَت  

نافع والبين البين تخاف عالم  

بنافع ليس الدار قرب آان إذا  

 

تراعي ال ليلى شبه يا أال  

تراعي ال ليلى شبه يا أال  

التالع ورد عن تنسل وال  

ِخالًال إال أشبهتها لقد  

الكَراِع َخْمَش أو الَقْرِن ُنشوَز  
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ُعذِري َبَسْطُت َفِهْمِت لو ِبَالدي  

ُعذِري َبَسْطُت َفِهْمِت لو ِبَالدي  

نزوع عاوده القلب ما إذا  

بغاه لمن المباح الحسن بها  

ُمريُع-به ِلْلغِريب-وَجْزٌع  

َنْفِسي ُتَشاُق اْلِكَراِم أْهِلي إلى  

أريع وطني إلى يومًا فهل  

 

ميتتي يوم على أبكي ما اهللا فو  

ميتتي يوم على أبكي ما اهللا فو  

أجزع بينك وشك من لكنني و  

يومنا حان إن اهللا ألمر فصبرًا  

َمْدَفُع الّله َحمَُّه ألْمٍر فليس  

 

هلعا قد مجنون يا قلبك بال ما  

هلعا قد مجنون يا قلبك بال ما  

َطَمَعا َنْيِلِه في َترى ال من حبِّ في  

لها بالفؤاِد ِنيطا والودُّ الحبُّ  

َمعا ثاِبَتْيِن فؤاِدي في فأصبَحا  

قرينُته الدنيا في أنِت لمن ُطوَبى  

والجزعا الهم نهع اهللا نفى لقد  

يبلغني منك آتابًا قرأت ما بل  

دمَعا أو الَعْين ماُء ترقرَق إالَّ  
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فيتبعني قلبي هجرها إلى أدعو  

نزعا صادق هذا قلت إذا حتى  

مودتها عن نزوعًا أستطيع ال  

صنعا الذي فوق بي الحب يصنع أو  

أتَبُعُه آنُت قد لها َدِنيٍّ من َآْم  

عاتب لي آان عنها القلب صحا ولو  

ُمِنَعْت أن الحبِّ في َآَلفًا وزادني  

ُمِنعا ما اِإلنسان إلى شيٍء أحبُّ  

لها وحقَّ ِلْيَلى على السالَم ِإْقَر  

نزعا قد الموت إن التحية مني  

فقد البالد في حي هو أم أمات  

َجِزعا ما القلُب وأبَدى الّعَزاُء قلَّ  

 

ٌ َحَماَمة َواٍد َبْطِن في َسَجَعْت َأإْن  

ٌ َحَماَمة َواٍد َبْطِن في َجَعْتَس َأإْن  

َداِفُق َعْيِنَك َدْمُع ُأْخَرى ُتَجاِوُب  

ٍ َحَماَمة ُبكاء َتْسَمْع لم آأنَّك  

مفارق إلف يحزنك ولم بليل  

ُيِحبُُّه ِبَشْيٍء َمْفُجوعًا تَر ولم  

عاشق آعشقك يعشق ولم سواك  

فإنََّما َلْيَلى ِذْآِر عن َوأِفْق َبَلى  

وهوتائق الهوى قذا من الحب أخو  
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فإنني ُتراعي ال ليلى شْبَه أيا  

فإنني ُتراعي ال ليلى شْبَه أيا  

صديُق الوحوِش بين ِمْن اليوَم لَك  

عتيق شكرت إن لليلى فأنت  

جيُدها وجيُدك عيناها فعيناِك  

دقيق منك الساق عظم أن سوى  

ٍكمال أّم يا الّله بالُد وآاَدْت  

َتضيُق عليَّ ِمْنُكْم َرُحَبْت بما  

 

ٌ َمريضة باْلِعَراِق لْيلى يقولون  

ٌ َمريضة باْلِعَراِق لْيلى يقولون  

َصديُق وأْنَت َتْضَنى ال َلَك َفَما  

فإنني بالعراق مرضى اهللا سقى  

شفيق بالعراق مرضى آل على  

ً َمريَضة راِقباْلِع َلْيَلى َتُك فإْن  

غريق الحتوف بحر في فإني  

وَعْرِضَها البالِد بأْقطاِر أِهيم  

طريق الغداة ليلى إلى ومالي  

ِبقاِدٍح ُموٍر ِفيِه ُفَؤاِدي آأنَّ  

وبروق ساطع لهيب وفيه  

ً َصباَبة َماَتْت النْفس َذآَرْتها إذا  

َوَشِهيُقٌ  َقتَّالةٌ  َزْفَرة َلها  

رهانو البدر يخجل شمس سبتني  

بروق وهو البرق ضوء ويكسف  
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الَسناُ  َبدِريَّة اْلفْرَعْيِن ُغراِبيَّة  

أِنيُق اْلَجَمال َباِدي َوَمنَظُرها  

َهاِئمًا اْلُحبِّ ِمَن َمْجُنونًا ِصْرُت َوقد  

َوِثيُق الُقُيوِد في عاٍن آأنَِّي  

الكَرى ُأْطَعُم َما اْلَعْقل َرزيَح أظل  

وخفوق أنة مني وللقلب  

َوُمْهَجِتي َوقلِبي ِجْسِمي بُّهاُح َبرى  

وعروق أعظم إال يبق فلم  

َتَرحَُّموا َهَلْكُت إْن تْعذُلوِني فَال  

َيُعوُق لْيَس الرُّوِح َفَفْقُد َعليَّ  

واآتبوا مت إذا قبري على وخطوة  

َعِشيُق َوهَو َماَت ِلحاٍظ َقِتيُل  

اْلَهَوى ِمَن ُأَالِقي َما أْشُكو الّلِه إلى  

وحريق جوى قلبي ففي بليلى  

 ً

  ُغْدَوةَ  َدْأَية اْبُن َصاَح وقد أقول

ً ُغْدَوةَ  َدْأَية اْبُن َصاَح وقد أقول  

الشَّباِئُك َأْخطأْتَك ال النََّوى ِبُبْعِد  

روعة أنت رائعي يوم آل أفي  

فارك إلفك األحباب ببينونة  

بيضة عشت ما خضراء في بضت وال  

المساِلُك عليَك ِبَرْحَبْيها وَضاَقت  

ِقلى َعْن السَّْوِء األفُرِخ ُأمَّ َوفاَرْقَت  

الُمماِحُك الضَُّروُس اْبَنْيَك على وَناَحْت  
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َهالكًاِ  األِحبَّة َبْيِن ِمْن وأْصَبْحَت  

هالك األحبة بين مت أنا آما  

 

راتع وهو بي مر لظبي أقول  

راتع وهو بي مر لظبي أقول  

يقال فقال ليلى أخو أأنت  

ٌ َمِريَضة َلْيَلى إنَّ َلْيَلى ِشْبَه أيا  

لمحال ذا إن صحيح وأنت  

 

ونظرة الخزامى شم إلى هل أال  

ونظرة الخزامى شم إلى هل أال  

سبيل الممات قبل قرقرى إلى  

شربة ءالحجيال ماء من فأشرب  

عليل الممات قبل بها يداوى  

صحبتي مل قد القاع أثالث فيها  

َمقيُل ِظلُِّكنَّ في فهل َمِسيري  

بدا ما ظاهُر القاِع َأَثالِت ويا  

دليُل الفؤاِد في ما على بجسمي  

ُتوِضٍح َبْيِن ِمْن القاِع أَثَالِت ويا  

َطويُل أْفَيائُكنَّ إلى َحِنيِني  

ُمَوآٌَّل ِبيَقْل القاِع َأَثَالِت ويا  

َقِليُل َخْيِرُآنَّ وَجْدَوى بُكنَّ  

َفَيُردُِّني َنْحَوَها اْنِحَدارًا أُروُم  

َثقيُل َعَليَّ َدْيٌن وَيْمَنُعِني  
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راجعًا لست إذ النفس عنك أحدث  

َدخيُل الُفَؤاِد في َفُحْزِني إليِك  

 

وبالضحى بالعشي أصبو ليالي  

وبالضحى بالعشي بوأص ليالي  

والُعْصِل ِبُسوٍد ليست ُخرٍَّد إلى  

بطونها هيف األطراف منعمة  

الوحل في الخيل مشية تمشي آواعب  

رملة غزالن أعناق أعناقها و  

النجل البقر أعين من وأعينها  

َساِحٍل ُبَراِديُّ السُّفَلى وأثالُثَها  

الرَّْمل ِمن َآِثيٌب اْلُوْسَطى وأْثَالُثها  

ُفُروَعَها آأنَّ اْلُعْلَيا هاوأْثَالُث  

وِبالِغْسِل ِبالدَِّهاِن ُتْغَذى َعَناِقيُد  

ُعُيوُنها الُقُلوَب َفَتْصطاُد وَترْمي  

بالنبل الرمي تحسن ما أطرافها و  

سقينه ثم القلب في الهوى زرعن  

النجل باألعين الشوق ماء صبابات  

وإنَّما الُقُلوَب أْقصْدَن رَعاِبيُب  

وبالكحل بالفتور ريشت النبل هي  

مطلة العاشقين دماء ففيم  

عقل وال الحسان عند قود بال  

عنوة الصبابة أبناء ويقتلن  

عدل حكم من رب يا الهوى في أما  
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أَنْل ولم َعَليَّ َلْيَلى في َيِجيشوَن  

أَنْل ولم َعَليَّ َلْيَلى في َيِجيشوَن  

ِحالَّ وال َحَرامًا َلْيَلى من اْلعْذِل مع  

أقلها يشاء لو حبًا أن سوى  

ظال لها لكان ظًال تبتغي ولو  

البال على ليلى أطالل حبذا أال  

قال وإن نوال من لي بذلت وما  

تجددت إال العهد يتمادى فما  

َال أْن َزَعَمْت وإن عندي َمَودَّتُّها  

 

يلىل شبه يا سالمًا تروح  

ليلى شبه يا سالمًا تروح  

البقوال واستطب العين قرير  

المنايا من أنقذتك فليلى  

الُكبوَال َقَواِئِمَك عن وَفكَّْت  

 

الُمَعذَُّل اللَّجوُج الَقْلُب أيُّها أال  

الُمَعذَُّل اللَّجوُج الَقْلُب أيُّها أال  

تعقل آنت إن البيض طالب عن أفق  

وارعوى الحب عن ود ذي آل سال  

موآل مستهام بليلى وأنت  

المتحمل به يعيا ما فؤادك  

تفعل آنت إن حاشاك نعم فقلت  
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إنني ليل يا باهللا لها قلت و  

علمته ذنبًا أذنبت أنني هبي  

وُأْفِضُل الجميل في بعهدي ُألوفي  

حكومة نازعيني هاتي شئت فإن  

 

ِسَوى الَحديِث َفْهِم عن َوُشِغلُت  

ِسَوى الَحديِث َفْهِم عن َوُشِغلُت  

ُشْغِلي وُحبُُّكْم ِمْنك آان ما  

ليرى محدثي نحو وأديم  

عقلي وعندآم فهمت قد أن  

 

هضبة بجانب ليلى ناعيي أيا  

هضبة بجانب ليلى ناعيي أيا  

سواآما إلي نعاهاي آان أما  

هضبة بجانب ليلى ناعيي ويا  

قواآما أمرت ال ليلى بعد فمن  

لنا هجمتا لقد ليلى ناعيي ويا  

آالآما الديار في نوح تباريح  

مصيبة حليفي إال عشتما فال  

بالآما يطول حتى المتما و  

عجائبًا فيها األيام وأسلمت  

َرَداُآَما ُأِحبُّ إنِّي ِبَمْوِتُكَما  

مصيبتي علمانت ال أظنكما  

أراآما فيما الوصل بين حل لقد  
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هابطًا آنت إن البين غراب يا أال  

هابطًا آنت إن البين غراب يا أال  

َتَكلََّما أْن َفاْلَتِمْس ِلَلْيَلى ِبَالدًا  

َوَصْبَوِتي إَلْيَها َتِحيَّاِتي َوَبلِّْغ  

عجماأ الناس سائر عن بعدها وآن  

 

ِباْلُبَكا َعْيِنَي َدْمَع لُمفٍن وإنِّي  

ِباْلُبَكا َعْيِنَي َدْمَع لُمفٍن وإنِّي  

آائن هو أو آان قد لما حذارًا  

منيتي تكون أن أخشى آنت وما  

حائن حان ما أن إال بكفي  

بلية ذاك بعد أو غدًا قالوا و  

بائن هو وأ بان حبيب فراق  

 

آية أعلم الربع هذا خليلي  

آية أعلم الربع هذا خليلي  

َسلَِّما ثمًَّ  ساعة ُعوَجا َفبالّلِه  

مودتي بذلت أني تعلما ألم  

تصرما منها الحبل وأن لليلى  

َقَضْيُتَما لمَّا بالّلِه َسأْلتُكَما  

ُكَمافاْح اْلحْكَم ُولِّيتَما َفَقْد ِبَعْدٍل  

َوُبْخِلها ِبُودِّي َلْيَلى َعَلى ِبُجوِدي  

أظلما آان أينا سالها,  علي  
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َشاِرٌق َذرَّ ُآلََّما إَليها أِحنُّ  

مريما ابن عيسى قدس النصارى آحب  

لصادق إني واهللا ثم فواهللا  

َوَأْعَظَما َأجلَّ َقْلِبي َمَدى َغَدْوِت  

أناله لو فاعلمي أشهى آالمك  

الظََّما َعَلى الشََّراِب َبْرِد ْنِم النَّْفِس إلى  

فاعلمي حبك أحببت ما وواهللا  

مأثما حبك أحببت وال لنكر  

مالمتي فيك اللوام أآثر لقد  

أْلَوَما اللَّْوِم ِمن أْبَدوا ِلَما وآاُنوا  

َرُسوَلَها إَليَّ لْيَلى أْرَسَلْت وقد  

أْظَلَما اللَّْيل إذا ِسّرًا آِتَنا ِبأْن  

ُمعوِّذًا وُآْنُت َخْوٍف َعَلى َفِجْئُت  

َوُنوََّماً  ُعَداة أْيَقاظًا ُأَحاِذُر  

ٍ ِبِريبة َنُهمَّ لم وَباَتْت َفِبتُّ  

َمْحَرَما َوالّلِه َصاِح يا نْجترْح ولم  

َتَجلُّدًا عنها القْلَب ُأعزِّي وآيف  

مكتما داء القلب في أورثت وقد  

أجابها الحمام تدعو أنها فلو  

لتكلما إذًا ميتًا آلمت لو و  

ألذهبت أعمى بالكف مسحت ولو  

َعَمى بال َعاَد ُثمَّ َوِشيكًا َعَماُه  

بوجهها الحليم تسبي منعمة  

وتكرما منهاعفة تزين  
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دواؤه داء آان من التي فتلك  

تعلََّما ِمْنَها السِّْحِر ُآلَّ َوهاُروُت  

 

بهجرها أسقمته مريضًا تعود  

بهجرها أسقمته مريضًا تعود  

السقما يعرف ال عاد عادته ولو  

الجوى من نارًا القلب في أضرمت لقد  

َلْحَما َترآْت وال َعْظمًا َتَرَآْت فما  

َوُصدوِدَها ِهْجَراِنَها َعَلى وإنِّي  

َحْتَما ُحبَّها أَرى ِمْنَها بي حلَّ وما  

ُمَتيَّمًا َتُلوَما ال ُآفَّا َخليليَّ  

ُظْلَما ِبَلْوِمكما َصّبًا َتْقتَال ال  

 

اَوأْهَله َلْيَلى آِت َلْم وإن َوإنِّي  

َوأْهَلها َلْيَلى آِت َلْم وإن َوإنِّي  

التماِئُم عليه ِطْفٍل ُبَكا لَباٍك  

دائمًا القليل بالنزر ليس بكًا  

َدائُم الدَّْهِر على َلْيَلى من الَهْجُر آما  

إنَِّني الَغمِر ِبذي أيَّامًا ُتِكَهجْر  

َنادُم الَغْمر ِبِذي أيَّاٍم َهْجِر على  

َواْرَتمى الَغْمِر ِذي أيَّاُم َمَضْت َفلمَّا  

اللََّواِئُم َعلْيك َالمْتني الَهْجُر ِبَي  

َتْعَلِميَنْه َما الَهْجَر وَذاَك وإنِّي  

رائم وهي طفلها عن آعازبة  
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بذآرها أهيم أني تعلمي ألم  

َهائُم اْلَوْصِل على َيْبَقى َال ِحيَن َعلى  

خاليًا إياك النفس أمني أظل  

صائم الماء بارد يتمنى آما  

 

ٌ َحَماَمة َلْيٍل ُجْنِح في َهَتَفْت لقد  

ٌ َحَماَمة َلْيٍل ُجْنِح في َهَتَفْت لقد  

لنائم وإني وهنًا فنن على  

وإنني ذاك عند تذارًااع فقلت  

لالئم أتيت قد فيما لنفسي  

صبابة ذو عاشق أني أأزعم  

البهائم وتبكي أبكي وال بليلى  

َعاشقًا ُآْنُت لو الّلِه وَبْيِت َآّذْبُت  

اْلَحَماِئُم باْلُبَكاِء َسَبَقْتِني َلَما  

 

ٌ َصِغيَرة ِغرٌّ وْهَي َلْيَلى تَعلَّقُت  

ٌ َصِغيَرة ِغرٌّ وْهَي َلْيَلى تَعلَّقُت  

َحْجُم َثْديها من ِلألتراِب َيْبُد ولم  

أنََّنا َلْيَت يا الَبْهَم َنْرَعى َصِغيَرْيِن  

البهم تكبر ولم نكبر لم اليوم إلى  

 

أعولت شهدناك لو ليلى قبر أيا  

أعولت اكشهدن لو ليلى قبر أيا  

َعَجْم وِمْن َفصيٍح ِمْن ِنساٌء َعَلْيَك  
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َمَحلََّها أْآِرَمنَّ ليلى قبَر ويا  

ِنَعْم بها َعَلْيَنا ِعْشَنا ما لَك َيُكْن  

ٌ غريَبة َلْيَلى إنَّ ليلى قبَر ويا  

عم والابن لديها خل ال بأرضك  

قبلها تضمنت ما ليلى قبر يا و  

َرْمَآ وذا َعفاٍف ذا ِلَلْيَلى َشِبيهًا  

أمها اليوم غابت ليلى قبر يا و  

الذَِّمْم لها َواْلَحاِفُظوَن َوَخاَلُتَها  

 

ظالله في الذي الثلج جبل أيا  

ظالله في الذي الثلج جبل أيا  

مؤتلفان مكحوالن غزاالن  

وغبطة نعيم في شبا غزاالن  

َعِطَراِن َناعٍم َعْيٍشِ  َوَرْغَدة  

أْسَتِطْعُهما َفَلْم َخْتًال ُتهَماأَرْغ  

َقَتالني َما َبْعَد َوِشيكًا َفَفرَّا  

فمنهما عمرو أم أما خليلي  

َتسَالِني َفَال اُألْخَرى َعِن وأمَّا  

وليلة يومًا جمن صاديات فما  

حوان هن الورد دون الماء على  

دونه والموت الماء حباب يرين  

دوان السقاء ألصوات وهن  

وصبابة ةحسر مني بأآثر  

عراني الفراق ولكن إليها  
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مكلم أم ميت أني خليلي  

وذراني فامضيا بحاجي لليلى  

ٍ َحاَجة ُربَّ فَيا َوْحِدي َحاِجتي أُقْل  

مكان وخوف هول على قضيت  

تحية مني الناس أحق وإن  

َشَقاِني َيَشاُء لْو َمْن له َوَشْوقًا  

َصَفْت إذا َحتَّى ِلْلَمْوِت َقاَدِني َوَمْن  

َسَقاِني الزَُّعاِف ُسمَّ اِرُبُهَمَش  

 

بَطْوٍق َحَماماٍت َيا أَجدَِّك  

بَطْوٍق َحَماماٍت َيا أَجدَِّك  

حزنيا مشغوفًا هيجت فقد  

بطْوٍق َحَماماٍت َيا أغرَِّك  

وتهجعينا أنام ال بأني  

حتى الحب براني قد وأني  

تغيرينا أراك وما ضنيت  

السَُّالَمى في َمْحَللِك الّله أَراَد  

تشوقينا بالحنين من إلى  

وجدا أشد حننت وإن ولست  

وتعلنينا أسر ولكني  

أنِّي َغْيَر ِبِك الَِّذي ِمْثُل وِبي  

” َوَتعِقِليَنا اْلعَقال عن أحلُّ  

وبغض قلى غير واهللا أما  

حزينا َجِزعًا أزْل َوَلْم ُأِسرُّ  
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واِنياْلَغ َدَواِويُن َجَعَلْت لقْد  

ممحلينا ليلى ديوان سوى  

ِعْنِدي النَّاِس أْرَجى آْنِت فِقْدمًا  

َتْطُلِبيَنا َما َعَلى َوأْقَدَرُهْم  

َقْلِبي َرْوَعاِت َتْنِسَيْن ال أَال  

الَعاِذليَنا َعَلْيِك َوِعْصَياِني  

 

ً َعُوَدة َنُعْد الِحَمى َحَماَماَت َيا أَال  

ً َعُوَدة ُعْدَن الِحَمى َحَماَماَت َيا أَال  

حنون أصواتكن إلى فأني  

لشقوتي عدن فلما فعدن  

ُأبيُن َلُهنَّ ِبأْسراٍر وِآْدُت  

آأنََّما الَهِديِر ِبَقْرَقاِر َوُعْدَن  

جنون بهن أو مدامًا شربن  

َحَماِئمًا ِمْثَلُهنَّ َعْيِني َتَر َفَلْم  

ُعُيوُن لُهنَّ َتْدَمْع ْمَفَل َبَكْيَن  

بعطيل جميعًا حمامات وآن  

قرين لهن ما شتى فأصبحن  

حمامة إال قرقرن قد فأصبحن  

َرِنيُن الناِئَحاِت، َنْوِح ِمْثُل لَها،  

دارها بعد على ليلى تذآرين  

حزين وهو مات قلب رواجف  

َعْيَنه أرََّق ِلْلنَّْوِم َخَال َما إذا  

غصون فرشهن ورق نوائح  
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تألفًا البكاء من ينتداع  

سكون وهن أرياشًا فقلبن  

وليتني بعضهن ليلى ليت فيا  

رآين عندهن ودهري أطير  

ٍ َخْيُزَراَنة َعَصا َلْيَلى إنََّما أَال  

َتِليُن ِباألُآفِّ َغَمُزوَها إَذا  

 

وصله تجدد من أما الناس أرى  

وصله تجدد من أما الناس أرى  

فسمين خال من وأما فغث  

أَراُآُم َأنَّي اَألْحَالُم ُتّخبُِّرِني  

َيِقيُن الَمَناِم أْحَالَم َلْيَت َفَيا  

مودة أخنك لم بأني شهدت  

َضِنيُن الَمَماِت َحتَّى ِبُكْم َوأنِّي  

هوى إلى يلين ال فؤادي وأن  

سيلين بلى قالوا وإن سواك  

 

َرأْيُتُه ِحيَن ِللتَّْوَباِد وأْجَهْشُت  

َرأْيُتُه ِحيَن ِللتَّْوَباِد وأْجَهْشُت  

رآني حين للرحمن وهلل  

َرأْيُتُه َلمَّا اْلَعْيِن َدْمَع وأْذَرْيُت  

وَدَعاِني َصْوِتِه بأْعَلى وناَدى  

َعِهْدُتُهْم الَّذِيَن أين له َفُقْلُت  

؟ زمان وطيب خصب في حواليك  
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بالدهم واستودعوني ضوام فقال  

الحدثان مع يبقى الذي ذا ومن  

غدًا حذري من اليوم ألبكي وأني  

مؤتلفان والحيان فراقك  

ً وِديَمة وَوْبًال َوَتْهتانًا ِسَجاًال  

َهَمَالِن إلى وتْسَجامًا وَسّحًا  

 

َخَلَقاِن لها ُبْرٍد من إَزاراِن  

َخَلَقاِن لها ُبْرٍد من إَزاراِن  

أعظمي رم إذا ليلى إلى وآيف  

وبناني منكبي وسادي وصار  

فأصبحت بيشتين بأعلى حلت و  

َيماني غيُر والرْمُسً  يماِنيَّة  

 

وَلْيَلى َيْجَمُعِني اللَّْيُل ألْيَس  

وَلْيَلى َيْجَمُعِني اللَّْيُل ألْيَس  

َتَداني َلَنا ِفيِه ِبَذاَك َآَفاَك  

أراه آما النهار وضح ترى  

عالني آما النهار يعلوها و  

 

ً َضلَّةَ  ِبَمكَّة لْيَلى باِئَعْي أيا  

ً َضلَّةَ  ِبَمكَّة لْيَلى باِئَعْي أيا  

الثََّمناِن َيْستِوي َهْل َتباَيْعتما  

ِبماِلِه َلْيَلى ْبتاُعالُم ُغِبَن فما  
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غبنان هما ليلى البائعا بل  

 

ومغفرة من ذو إنك رب يا  

ومغفرة من ذو إنك رب يا  

المحبينا ليل بعافية بيت  

رقُدوا َبعِدها ِمْن الَهَوى الذاآريَن  

المكبينا األيدي على الساقطين  

أبدًا ُحبَّها تْسُلَبنِّي ال رب يا  

آمينا قال َعْبدًا الّله َحُمَوَيْر  

 

مثَله تحبِّين لو حّبًا ُأِحبُّك  

مثَله تحبِّين لو حّبًا ُأِحبُّك  

جنوُن عليَّ َوْجٍد مْن أصابك  

نهاُره أّما األشواِق من قتيل  

فأنيُن ليُله وأّما فباٍك  

 

صبيحة الحبيب نعي لي مهد أيا  

صبيحة الحبيب نعي لي مهد أيا  

تِشَياِن ِجْئُتَما َمْن وإلى ِبَمْن  

َلَفَدْيُتُه َعاِنيًا أَراُه َلْو ِبَمْن  

َلَفَداِني َعاِنيًا َرآِني لْو وَمْن  

رسالة الحبيب عني مبلغ فمن  

الخفَقاِن دائُم ُفؤادي ِبأنَّ  

مدنف النوم من ممنوع وأني  
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يكفان سىاأل وجد من عيناي و  

 

البال على الرسيس رآيات يا أال  

البال على الرسيس رآيات يا أال  

شجون ظلكن في هل سقيتن  

سحابة نوء العام أضربكن  

ُعُيوُن َلُكنَّ َتْجِري َفَما َوَمْحٌل  

اللوى فانصاحت الحي بعد أجنتن  

أجون بكن ما عهدي وآنتن  

 

َقْوِمي ِجَماَل َرأْيُت إذا أِحنُّ  

َقْوِمي ِجَماَل َرأْيُت إذا أِحنُّ  

حنينا لها سمعت إن وأبكي  

قومي بالد المجيد الغيث سقى  

َبليَنا َوإْن الدَِّياُر َخَلِت َوإْن  

نجد أرض وساآن نجد على  

َوَيْغَتِديَنا َيُرْحَن َتحيَّاٌت  

 

مريضة بالعراق ليلى يقولون  

مريضة بالعراق ليلى يقولون  

أعودها إليها مصر من فأقبلت  

جئتها أنا إذا أدري ما فواهللا  

أِزيُدَها أْم َداِئَها ِمْن َأُأْبِرُئَها  
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أميرها وآلى ليلى حجبت أال  

أميرها وآلى ليلى حجبت أال  

أزورها ال اهًالج يمينًا علي  

أبوهم رجال فيها أوعدني و  

ُصدوُرها لي ُخشَِّنْت وأبوها أبي  

أحبها أني غير شيء غير على  

أسيرها ليلى عند فؤادي وأن  

إلفها اإللف إلى حنت إذا وإني  

ُسُحوُرها حنَّت حيُث بفؤادي هفا  

 

َنْتَد إذا َوأحَيا شطَّْت إذا أُموت  

َدَنْت إذا َوأحَيا شطَّْت إذا أُموت  

وَنسيُمَها الصَّبا أْحَزاِني َوَتْبَعُث  

بالبكا العين تولع ليلى أجل فمن  

همومها آثير نفس إلى وتأوي  

به َعِلَقْت َتْحِتِه ِمْن اْلَحَشا آأنَّ  

آلوُمها َفَتْدمى أْظَفاٍر ذاُت َيٌد  

 

خليا باهللا ماننع جبلى أيا  

خليا باهللا نعمان جبلى أيا  

َنِسيُمها إَليَّ َيْخُلصْ الصِّبا َسِبيَل  

حرارة مني يشف أو بردها أجد  

صميمها إال يبق لم آبد على  

َتَنسََّمْت َما إذا ِريٌح الصََّبا َفإنَّ  
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همومها تجلت محزون نفس على  

جيرة بنعمان أهلونا ليالي  

انقيمه بدار نرضيها نحن وإذ  

يمة قد بليلى أدوائي إن أال  

ُشوُمها اْلَعْيِن على َيْأِتي وقد َقَذاها  

ِبالضَُّحى النَّاِعِجيَّاِت َوْصَل َتَذآَّْرُت  

َنِعيُمها َتَولَّى قد َعْيٍشَ  َولذَّة  

بالبكا عيني هيجت التي وأنت  

سجوُمها َفَطال َغْرَباَها فأْسَجَم  

َعْتوأْتَب ِبَلْيَلى َعْيِني َقِذَيْت وقد  

شومها العين على يأتي قذاعًاوقد  

فاْعِصَباِ  ِباْلِعصاَبة ُقوَما َخليَليَّ  

رميمها إال يبق لم آبد على  

 

قصيرة ليلى الواشون لي يقول  

قصيرة ليلى الواشون لي يقول  

وطولها ليلى ذراعًاعرض فليت  

شهلة لعمرك بعينيها وإن  

ُعيوُنها ُشْهٌل الطَّْير ِآَراُم َفُقْلُت  

إنَّها َالَبأَس فْوهاُء،ٌ  وَجاِحَظة  

وسولها نفسي آل بل آبدي منى  

َسْرَمدًا رأَسَك الصَّْخِر ِصَالَب َفُدقَّ  

خليلها الممات حين إلى فإني  
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أَخَذا قد اليوَم اللَّذيِن َصاَحبيَّ يا  

أَخَذا قد اليوَم اللَّذيِن َصاَحبيَّ يا  

َغالََّها ُثمَّ ِلَلْيَلى ِشْبهًا الَحْبل ِفي  

حبلكما اعطاف قي اليوم أرى إني  

َفُحالََّها َلْيَلى َأْشَبَهْت َمشاِبهًا  

معشبة خضراء إلى وأرشداها  

فدالها إلفًا طلبت وأن يومًا  

عدمتكما يرًاال غد وأورداها  

ْرَعاَهاَم ِعْنَد َقِريٍب ُمْزٍن َماِء من  

 

بدمع تفيض مقلتي تزل لم  

بدمع تفيض مقلتي تزل لم  

َفَقَدْتها أْن َبْعَد الَغْيَث ُيْشِبُه  

وأخرى حثيث دمعها مقلة  

تها أسعد دمعها جف آلما  

حتى الخد على هذه جرت ما  

سبقتها بالتي تلك لحقت  

ما فإذاٍ  دْمَعة بعدٌ  َدْمَعة  

رتها أحد ههذ تلك لحقت  

 

حجة آل وافقت ليلى ليت فيا  

حجة آل وافقت ليلى ليت فيا  

َرفيُقَها وأنِّي لْيَلى على قضاًء  

ٌ َثِنيَّة َنْخَلْتيِن ِمن َفَتْجَمَعَنا  
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طريقها لمطي بأعضادا يغص  

الصََّفا َجانَب أْو الرُّْآِن عْنَد فأْلَقاِك  

سوقها مكة أهل عنا ويشغل  

والهوى الهون تجزي أن فأنشدها  

حقوقها مطًال طال نفسًا وتمنح  

 

أْصَبَحْتَ  اْلَعاِمريَّة لْيَلى إنَّ أَال  

أْصَبَحْتَ  اْلَعاِمريَّة لْيَلى إنَّ أَال  

ِحَباُلَها َثِقيٍف ِمْن إالَّ َتَقطَُّع  

البرى من عرص والعيس التفتت إذا  

حالها العين عبرة غشى بنحلة  

واْبتَغى اْلُبْدِن َمْحَبَس َحَبُسوَها َفُهْم  

َماُلَها َقلَّ أَال أْقَواٌم الَماَل بَها  

 

يستغفرونه اهللا المحرمون دعا  

يستغفرونه اهللا المحرمون دعا  

نوبها تمحىذ آي شعثًا بمكة  

سؤلتي أول!  رحمن يا يت وناد  

حسيبها أنت ثم ليلى لنفسي  

َيُتْب َلْم َحياِتي ِفي َلْيَلى ُأْعِط وإْن  

َأتوُبها َالً  َتْوَبة َعبٌد الّله إلى  

ويزيدني قربها لعيني يقر  

َيعيُبها ِعنِدي آاَن َمْن َعَجبًا ِبها  

فعصيته تب قال قد قائل وآم  
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ُأِصيُبها الٌ  َخلَّة َلَعْمري َوِتْلَك  

أنَّها َلْيَل يا النَّْفُس َهجَرْتِك َوَما  

َنِصيُبها ِمْنِك َقلَّ َوَلِكْن َقَلْتِك  

فاعلمي واهللا لست صبرًا نفس فيا  

َحِبيُبها َعْنها غاَب َنْفٍس ِبأوَِّل  

 

وَشفَِّني ُدُموِعي أْفني إنََّما أَال  

َشفَِّنيو ُدُموِعي أْفني إنََّما أَال  

َوَراِئَيا ُأِحبُّ َمْن وَتْرِآي ُخُروِجي  

َعْبَرِتي الشَّْوِق َيْسَتْنِفُد َال ِلَي وَما  

َناِئَياِ  األِحبَّة َداِر ِمْن ُآْنُت إذا  

وُلْمُتها ِلنْفِسي ُعْذرًا أِجْد لم إذا  

َجاِرَيا آان ما اَألْقَداِر َعَلى َحَمْلُت  

 

غاديًا المحلق الطير أيها  

غاديًا المحلق الطير أيها  

مناديا تذرني ال سالمي تحمل  

ً ِرَسالة ِمنِّي الّله ّهَداَك َتَحمَُّل  

هاديا باألرض آنت إن بلد إلى  

مضلة ليلى نحو من قفرة إلى  

وفَؤاِدَيا ُموَثٌق ِمنِّي اْلَقْلُب بها  

ِفَراِقُكْم ِمْن ِبي َحلَّ َيْوَمًا َلْيَت أَال  

زاِدَيا آِخَر اليوَم ذاك َتَزوَّْدُت  
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ُمَصعِّدًا إالَّ السَّيَر ُأِحبُّ َال أَال  

ُمَصعِّدًا إالَّ السَّيَر ُأِحبُّ َال أَال  

َيَماِنَيا َيُكوَن أْن إالَّ الَبْرَق َوَال  

نفسه المرء يقتل ليلى مثل على  

طاويا اليأس على ليلى من آنت إن و  

وراحة روحًا الناس تمنى ما إذا  

خاِلَيا َلْيَل َيا ألقاِك أْن تَمنَّْيُت  

ثاويًا أصبح الجسم في سقما أرى  

غاديا ثم رائحًا طويًال وحزنًا  

؟ أسيرنا أين الحب منادي نادى و  

تَماِدَيا إالَّ َتْزَداُد َما َلعلََّك  

حبها تعلق إن فؤادي حملت  

فاديا الموت رةزف له جعلت  

 

ِباْلَقا بِاْلَبَالِآِث نحن بينما  

ِباْلَقا بِاْلَبَالِآِث نحن بينما  

ُهِويَّا َتْهوي َواْلِعيُس ِسَراعًا ِع  

ذك من القلب على خطرة خطرت  

مضيا استطعت فما وهنًا راك  

الشَّْو َلِك َدَعاِني إْذ َلبَّْيِك ُقْلُت  

الَمطيَّا ُآرَّا وِلْلَحاِدَيْين ُق  
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عذابيا أطلتم قد دعوني دعوني  

عذابيا أطلتم قد دعوني دعوني  

المكاويا بحر جلدي وأنضجتم  

وآربة وهمًا غما أمت دعوني  

بيا ما ِمْثُل ِبِه َمْن قلِبي ويَح أيا  

آالءة في وانهدوا بغمي دعوني  

باِقيا لْسُت أْن أيقْنُت قد الّلِه ِمَن  

الهوى من لقيت إني آم وراء  

وشبابيا جدتي أبلت تباريح  

لهده برضوى لو الشوق يراني  

وسافيا مسًا صار بثبير ولو  

الحمى بناحية أطالًال اهللا سقى  

بيا ما للناس أبدين قد آن وإن  

ِجَنازِتي َعْليها َمرَّْت لو َمَنازُل  

بيا انِزال َحاِمَليَّ يا:  الصََّدى لقاَل  

مؤمنًا آان من الرحمن فأشهد  

ِليا َدَعا فْهو الّله َيْرُجو َآان وَمْن  

إنَّنا يقولون أقوامًا الّلُه لَحى  

شافيا للصب النأي في الهوى وجدنا  

والهوى الشوق هده قلبي بال فما  

فؤاديا مني البين حر وأنضج  

رآآم من رأت قد عيني ليت أال  

باِليا البين َجَوى من قميِصي وهذا  

تحيتي أد الريح نسيم فقلت  
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ودهانيا بي حل قد وما إليها  

شائق ذاك إلى إني فأشكره  

تالقيا يكوُن هل ِشعري ليت فيا  

هائمًا آنُت ما لوالِك ُمَعذِّبتي  

باآيا َحرَّاَن العين َسخيَن أبيُت  

وشفَِّني وجدي طال قد معذبتي  

عزائيا قل للناس فيا هواك  

الرَدى َهَلَمْن أوردِتني معذِّبتي  

وصاليا واحترمت ظني أخلفت و  

ونمتما أرقت قد إني خليلي  

علالنيا فاجلسا يمان لبرق  

وآنُتما الصحيَح آنُت لو خليليَّ  

بيا آفعلكما أفعل لم سقيمين  

وارفعا فراشي لي مدا خليلي  

بيا ما يذهب النوم لعل وسادي  

فاطُلبا وفاِتَي حانت قد خليليَّ  

ليا غفراواست واألآفان النعش لي  

أْبِلغا الصبابة داء ِمن ِمتُّ وإن  

 

أَصاَبِني هَيام ِمْن ِبي َما اْلَيْوَم ِبَي  

أَصاَبِني هَيام ِمْن ِبي َما اْلَيْوَم ِبَي  

ِبَيا َما ِبَك َالِيكْن َعنِّي فإيَّاَك  

جفونها تسقى العين دموع آأن  

غواديا ليلى ظعانأ رأت غداة  
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ُمْغَرٍب َنَواِصُح أَثرَّْتها ُغُروٌب  

وصاديا نحيًال تروي معلقة  

حثيثة فروع من ففاضت أمرت  

متعاديا منى يعلو جدول على  

دونهم اآلل واستطردوا بعدوا قد و  

َجاِدَيا َوأْنزْلُت َقْفٍرٍ  ِبَدْيُموَمة  

 

االخوالي والسنين ليلى تذآرُت  

الخواليا والسنين ليلى تذآرت  

ناهيا اللهو على نخشى ال وأيام  

ظله قصرت الرمح آظل ويوم  

الهيا آنت وما فلهاني بليلى  

وصحبتي ليلى نار الحت بثمدين  

النواجيا المطي تزجي الغضى بذات  

آوآبا وألمحت القوم بصير فقال  

يمانيا فردًا الليل سواد في بدا  

توقدت ليلى نار بل له فقلت  

ليا فبدا ضوؤها تسامى بعليا  

الغضى تقطع لم القوم رآاب فليت  

لياليا الرآاب ماشى الغضى وليت  

مهممٍة لي حاجٍة من آم فياليل  

ماهيا أدر لم بالليل جئتكم إذا  

ألتمس تبكياني ال إن خليلي  

ليا بكى دمعي أنزفت إذا خليًال  
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بعدما نالشتيتي اهللا يجمع وقد  

تالقيا ال ان الظن آل يظنان  

إننا يقولون أقوامًا اهللا لحى  

شافيا للحب الدهر طوال وجدنا  

غنى وال أفتقار ليلى ينسني ولم  

السواريا أحتضنت حتى توبة وال  

جلعدًا آيداء صبغن نسوة وال  

ليا عرضناها ثم ليلى لتشبه  

الذي أملك ال واهللا ال خليلي  

ليا قضى ما وال ليلى في اهللا قضى  

بحبها وابتالني لغيري قضاها  

ابتالنيا ليلى غير بشٍئ فهالِِ  

منزًال تيماء أن وخبرتماني  

المراسيا ألقى ماالصيف إذا لليلى  

انقضت قد عنا الصيف شهور فهذه  

المراميا بليلى ترمي للنوى فما  

داره باليمامة واٍش أن فلو  

ليا أهتدى حضرموت بأعلى وداري  

حالهم هللا أحسن ال لهم وماذا  

حباليا ليلى تصريم في الحظ من  

يزل فلم ليلى حب أعلو آنت وقد  

عالنيا حتى واإلبرام النقض بي  

وبينها بيني الحب سوِِ رب فيا  

ليا وال عليا ال آفافًا يكون  
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به يهتدى الذي النجم طلع فما  

ليا ذآرها هيجا اال الصبح وال  

بدا وال دمشق من ميًال سرت وال  

ليا بدا إأل مالشا ألهل سهيٍل  

سميٍة من لها عندي ُسميت وال  

ردائيا دمعي بل إال الناس من  

ألرضها الجنوب الريح هبت وال  

حانيا للريِح بت إال الليل من  

بالدها وتحموا ليلى تمنعوا فأن  

القوافيا تحمواعلي فلن علي  

ُأحبهُا أني اهللا عند فأشهد  

ليا عندها فما عندي لها فهذا  

لغيرنا منها بالمعروف اهللا قضى  

ليا قضى والغراِم مني وبالشوق  

مالك يأم أملُت الذي وأن  

فواديا واستهان فويدي أشاب  

ليلة بعد ليلة الليالي أعد  

اللياليا اعد ال دهرًا عشت وقد  

لعلني البيوت بين من وأخرج  

خاليا بالليل النفس عنك أحدث  

نحوها يممت صليت إذا أراني  

ورائيا المصلي آان وأن بوجهي  

حبها ولكن إشراك مابيو  

المداويا الطبيب اعيا الجوى وعظم  
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اسمها وافق ما األسماء من احب  

مدانيا منه آان أو أشبهه أو  

والُمنى الحاِج أآبر ليلى خليلي  

بيا لها ذا فمن أو بليلى لي فمن  

ياحمامة أبكيتني لقد لعمري  

البواآيا العيون وأبكيت العقيق  

ياحمامة أبكيتني لقد لعمري  

البواآيا العيون وأبكيت قيقالع  

بعدما العيش من أرجوا ما خليلي  

ليا تشترى وال تشرى حاجتي أرى  

المنى هي ليلى صيرت إذ رب فيا  

ليا زنتها آما بعبينها فزني  

أنني تعزم ثم ليلى وُتجِرم  

بيا ما الناس على يخفى وال سلوت  

وأهلها إلي فبغضها إال و  

الدواهيا لقيت قد بليلى فإني  

صبابًة خليلي مثلينا رىأ فلم  

تصافيا األعادي رغم على أشد  

فقربا بليلى ضنوا أن خليلي  

ليا واستغفرا واألآفان النعس لي  

فقربا بليلى ضنوا أن خليلي  

ليا واستغفرا واألآفان النعس لي  

نرى وال القاء نرجوا ال خليالن  

التالقيا يرجوان ال خليلين  
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