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 هوى صاحيب ريح الشمال إذا جرت

 
 وأهوى لنفسي أن ب جنوب هوى صاحيب ريح الشمال إذا جرت
 ِبغمي، أما يف العاِذِلني لِبيب فويلي على العذال ما يتركونين
 فَقلْت وهلْ ِللعاشِقني قُلُوب يقولون لو عزيت قلبك ال رعوى
حى بين الْغصوِن طروبهتوف الض دعاين اهلوى والشوق ملل ترمنت  

 فَكُلٌّ ِلكُلٍّ مسِعد ومجيب تجاِوب ورقاً إذْ أصخن ِلصوِتها
 أَفارقْت إلْفاً أَم جفاك حِبيب فقلت محام األيك مالك باكياً
 وليلى قتول للرجال خلوب تذكرين ليلى على بعد دارها
د كان يدعوين الصبا فأجيبوق وقد رابين أن الصبا ال جتيبين  

 غزال بأعلى املاحتني ربيب سبى القلْب إالَّ أنَّ فيِه تخلُّداً
 ِبداِئي وإنْ لَم يشِفِني لَطَِبيب فكلم غزال املاحتني فإنه

 عن العهد منكم ما أقام عسيب فدومي على عهد فلست بزائل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قيس بن امللوح    جمنون ليلى -

www.arabEspanol.org 
 

 
 وأيام ال خنشى على اللهو

 
 ذكرت ليلى والسنني اخلواليا ى على اللهو ناهياوأيام ال خنش

 ويوم كظل الرمح قصرت ظله  بليلى فلهاين وما كنت الهيا
 بثمدين الحت نار ليلى وصحبيت بذات الغضى تزجى املطي النواجيا
 حملة كوكب: فقال بصري القوم  بدا يف سواد الليل فردا ميانيا
  نار ليلى توقدتبل: فقلت له  بعليا تسامى ضوءها فبداليا

 فليت ركاب القوم مل تقطع الغضى  وليت الغضى ماشي الركاب لياليا
 فيا ليل كم من حاجة يل مهمة إذا جئتكم بالليل مل أدر ما هيا
 وقد جيمع اهللا الشتيتني بعدما يظنان كل الظن أن ال تالقيا

 إنين: حلا اهللا أقواما يقولون  وجدت طوال الدهر للحب شافيا
 فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها الق ليلى يف فؤادي كما هياوأع

 ومل ينسين ليلى افتقار وال غىن وال توبة حىت احتظنت السواريــا
 خليلي ال واهللا مـــا أملك الـذي قضى اهللا يف ليلى و ال ما قضى ليا
 قضاها لغريي وابتالين حببهـــا  فهال بشيء غري ليلى ابتالنيـــا

 فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت رمي بليلى املراميـــافما للنوى ت
 فلو كان واش باليمامـــــة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا
 أعــد الليايل ليلــة بعد ليلــة وقد عشت دهرا ال أعد اللياليــا
 وأخرج من بني البيوت لعلين أحدث عنك النفس بالليل خاليا
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دجأحجاج بيت اهللا يف أي هو  

 
 ويف أي ِخدٍر ِمن خدوِركُم قَلْيب أحجاج بيت اهللا يف أي هودج
 وحاِديكُم يحدو بقليب يف الركِْب أأبقى أِسري احلُب يف أرِض غُربةٍ 
 احلب وقد غاب عنه املسعدون على ومغترٍب ِباملَرِج يبِكي ِبشجِوِه
 تنفَّس يستشِفي ِبراِئحة الركِْب إذا ما أتاه الركْب ِمن نحِو أرِضِه

 
 

 سأبكي على ما فات مين صبابة
 

 وأندب أيام السرور الذواهب سأبكي على ما فات مين صبابة
 وإني وإنْ جانبت غَير مجاِنِب بغريكم وأمنع عيين أن تلذ
نوهوخري زمان كنت أرجو د  رمتِني عيونُ الناِس ِمن كُلِّ جاِنِب 

 فصرباً على مكروهها والعواقب فأصبحت مرحوماً وكنت حمسداً
 وعهِدي ا عذراَء ذَات ذَواِئِب ومل أرها إال ثالثاً على مىن

 بدا حاِجب ِمنها وضنت ِبحاِجِب تبدت لنا كالشمس حتت غمامة
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نع إليكِصبو ي هاِئمإن ي  
 

ِصبو ي هاِئمإن ينع إليك طَبى به الْعقد أود مى الِْجسرا تأم 
 حر الصبابة واألوجاع والوصب ِللّه قلِبي ماذا قد أُِتيح له

 ياللرجال فهل يف األرض مضطرب ضاقت علي بالد اهللا ما رحبت
ة والشمل منشعبوالدار نازح البني يؤملين والشوق جيرحين  

تِجببيلُ إىل ليلى وقد حكيف الس بجا حهونناً ما دما ز ديهع 
 
 
 
 

ِثيبأالَ ال أرى وادي املياِه ي 
 

ِثيبأالَ ال أرى وادي املياِه ي ِطيبوادي املياِه ت عن وال النفْس 
 ملشتهر بالواديني غريب أحب هبوط الواديني وإنين

 وال صادراً إال علي رقيب  اهللا أن لست وارداًأحقاًعباد
 من الناس إال قيل أنت مريب وال زاِئراً فرداً وال يف جماعةٍ 
 إىل إلْفها أو أن يِحن نجيب وهل ريبة يف أن حتن جنيبة

 إيل وإن مل آته حلبيب وإنَّ الكَِثيب الفرد ِمن جاِنِب اِحلمى
مل تزروال خري يف الدنيا إذا أنت   بيبح كإلَي بطْرحبيباً ومل ي 
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 وقالوا لو تشاء سلوت عنها

 
 فقلت هلم فاني ال أشاُء وقالوا لو تشاء سلوت عنها
 كما عِلقَت ِبأرِشيةٍ  ِدالُء وكيف وحبها عِلق بقلْيب
  انِتهاُء-وإنْ زِجر-فليس له هلا حب تنشأ يف فؤادي

اًوعاذلة تقطعين مالم  ويف زجر العواذل يل بالء 
 


