
  
  

     
  

  
  

 
  

  
حدثنا محمد بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى 

 عن النبي قال   المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا   

وشبك بين أصابعه
رواه البخاري  

)מ١٧٠٧−١٦٤٢−١١١٩−١٠٥٢(א
الشهري ،  بن أمحد بن حممد معصوم احلسين احلسيين املعروف بعلي خان بن مريزا أمحد هو علي

  شريازي األصل ولد باملدينة وأقام مدة باهلند– عامل باألدب والشعر والتراجم – . بابن معصوم
سالفة العصر يف حماسن ( وله كتب ومؤلفات كثرية  .  وبراعة يف شعره رقة –وتويف بشرياز 

 الدرجات الرفيعة يف طبقات  – سلوة الغريب وأسوة األديب  –الطراز   -عصر أعيان ال
ومما تقتضيه األمانة والناظم من رؤوس الشيعة اإلمامية  -  )  الكثري وغريهااإلمامية من الشيعة

 فالبعض يظنها –العلمية أال نكتم احلق أبداً فليس كونه شيعياً أن خنفي عن الناس أنه هو ناظمها 
مشرف وهذا ليس بصحيح فالعالمة بن مشرف أطرق على القصيدة اليت حنن بصددها بن ال

  .مل يتغري هي تغيريات يف األلفاظ واملعىن ثابت وضبط ألفاظهااآلن بعض التغيريات البسيطة
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  النبويةقطوف من السنة 

   لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري–من صحيح مسلم  -

 عن جده عن اهللا  عبد بن بريد عن عيينة بن سفيان حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا -

 عن أسامة أبو حدثنا ) له واللفظ ( الهمداني العالء بن محمد وحدثنا   النبي عن موسى أبي

 الصالح الجليس مثل إنما  قال   النبي عن موسى أبي عن بردة أبي عن بريد

 منه تبتاع أن وإما يحذيك أن إما المسك فحامل الكير ونافخ المسك كحامل السوء والجليس

   خبيثة ريحا تجد أن وإما ثيابك يحرق أن إما الكير ونافخ طيبة ريحا منه تجد أن وإما

  من المسند لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني - 

ي حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر يعني ابن برقان حدثنا حبيب حدثنا عبد اهللا حدثني أب -

دخلت مسجد حمص   رباح عن أبي مسلم الخوالني قال بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي

 فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق  فإذا فيه نحو من ثالثين كهال من أصحاب النبي

: من هذا قال: ه فسألوه فقلت لجليس ليالثنايا ساكت فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا علي

هذا معاذ بن جبل فوقع له في نفسي حب فكنت معهم حتى تفرقوا ثم هجرت إلى المسجد 

فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية فسكت ال يكلمني فصليت ثم جلست فاحتبيت 

ل فيما واهللا إني ألحبك قا: برداء لي ثم جلس فسكت ال يكلمني وسكت ال أكلمه ثم قلت

في اهللا تبارك وتعالى فأخذ بحبوتي فجرني إليه هنية ثم قال أبشر إن كنت : قلت: تحبني قال

المتحابون في جاللي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون :  يقول صادقا سمعت رسول اهللا

 يا أبا الوليد ال أحدثك بما حدثني معاذ: فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: والشهداء قال

حقت :  يرفعه إلى الرب عز وجل قال بن جبل في المتحابين قال فأنا أحدثك عن النبي 

محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين في وحقت 

محبتي للمتواصلين في   

 لإلمام أبي عبد اهللا محمد الحاكم النيسابوري-من المستدرك على الصحيحين  -

 حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، حدثنا عبد الرحمن -

بن المبارك، حدثنا الصعق بن حزن، عن عقيل بن يحيى، عن أبي إسحاق الهمداني، عن 

                                                                                                                                             ٢٢٢   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

 َوَجَعلْنَا ِفي قُلُوِب الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً َوَرْحَمةً  -  -سويد بن غفلة، عن ابن مسعود 

َوَرْهَباِنيةً اْبتََدُعوَها َما كَتَْبنَاَها َعلَْيِهْم ِإلَّا اْبِتغَاَء ِرضَْواِن اللَِّه فََما َرَعْوَها َحق ِرَعاَيِتَها فَآتَْينَا الَِّذيَن 

  ٢٧: الحديد   َءاَمنُوا ِمنُْهْم أَْجَرُهْم َوكَِثيٌر ِمنُْهْم فَاِسقُوَن

  يا عبد اهللا بن مسعود   -  قال لي النبي   قال ابن مسعود

  .لبيك يا رسول اهللا، ثالث مرار:  فقلت

  ؟هل تدري أّي ُعرَى اإليمان أوثق : قال

  . اهللا ورسوله أعلم: قلت

   .أوثق اإليمان، الوالية في اهللا بالحب فيه، والبغض فيه:  قال

  يا عبد اهللا بن مسعود

  .لبيك يا رسول اهللا، ثالث مرار:  قلت

   أّي الناس أفضل؟هل تدري:  قال

  .اهللا ورسوله أعلم:  قلت

  .فإن أفضل الناس، أفضلهم عمال إذا فقهوا في دينهم:  قال

  .يا عبد اهللا بن مسعود

  .لبيك وسعديك، ثالث مرار:  قلت

  هل تدري أي الناس أعلم؟:  قال

  .اهللا ورسوله أعلم:  قلت

 كان مقصراً في العمل، وإن فإن أعلم الناس، أبصرهم بالحق إذا اختلفت الناس، وإن:  قال

  .كان يزحف على إسته

واختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة، نجا منها ثالث، وهلك سائرها، فرقة وازت 

وفرقة لم يكن لهم طاقة . ، ودين عيسى بن مريم، حتى قتلواالملوك وقاتلتهم على دين اهللا

م إلى دين اهللا، ودين عيسى بن مريم، بموازاة الملوك، فأقاموا بين ظهراني قومهم، فدعوه

وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك، وال بالمقام بين . لتهم الملوك، ونشرتهم بالمناشيرفقت

ظهراني قومهم، فدعوهم إلى اهللا، وإلى دين عيسى بن مريم، فساحوا في الجبال، وترهبوا فيها، 

ُعوَها َما كَتَْبنَاَها َعلَْيِهْم ِإلَّا اْبِتغَاَء ِرضَْواِن اللَِّه فََما َرَعْوَها َحق َوَرْهَباِنيةً اْبتََد  :فهم الذين قال اهللا

الذين : الذين آمنوا بي، وصدقوني، والفاسقون: فالمؤمنون . فَاِسقُوَن إلى قوله ِرَعاَيِتَها 
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   كفروا بي وجحدوا بي
מ ، א .א

/٥٢٣–٢  

نور الدين الهيثمي  للحافظ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدن م -

  : يقول  اهللاسمعت رسول:  عن عمرو بن عبسة قال-

 رجال ليسوا بأنبياء وال شهداء، يغشى بياض وجوههم - وكلتا يديه يمين -عن يمين الرحمن "

يا رسول اهللا :  قيل". نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من اهللا عز وجل

هم جماع من نوازع القبائل، يجتمعون على ذكر اهللا، فينتقون أطايب الكالم  : من هم؟ قال

  . كما ينتقي آكل التمر أطايبه
א א  −א

  

  يدة القصمطلع
َيقــولُ َراجــي الــصَّمِد 

      
 علـــيٌّ بـــن أََمحـــدِ    

 
ــَداِني  ــْن َهـ ــداً ِلمـ َحمـ

      
 اِنبـــــالُنطقِِ والَبيـــــ  

 
ــصَّ َو ــرُف الــ الِة أشــ

      
 الِتِب الـــِصاِهـــ َوِمـــْن  

 
ــادي  ــنَِّيب اهلَـ ــى الـ َعلـ

      
ــاِد   ــِه األْمَجـــ  وآلـــ

 
ــالكَالُم  ــُد فَـــ وَبعـــ

      
ــَساُم   ــْسِنِه أَقـــ  ِلُحـــ

 
ــوِن  ــولُ ذو فُنــ َوالقَــ

       
ــونِ    ــِد َواملُُجـ ــي اجلِِـ  ِفـ

 
ــَو ــ األِرةُروَضــ  ِضِيــ
  

 ريضِِي القَـــ ِفـــُعْجالـــسَّ  
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ــش ــوانُ الَعــ عُر ِدَوال  بَري
       

 ن أََرب أنـــالَ ِمـــْمَوكََـــ  
 

ت األدب ْمـــ إذا ُرلَْسْنـــفاَ
       

ــِه ِمــ    ــِل َحــ إلي  دبن كُ
 

 روايـــــةُ اَألشـــــعاِر
        

ــَت   ــب الَعــ كْ  ياِرسو األدي
 

 يعاِضــــ الَورفــــُعوَت
       

 افيَعرم الـــــشَّكْـــــوُت  
 

ــ ــا  املَآجُحْنوُتـــ رَبـــ
  

 اَبـــــاِئَع املَلُحْصوُتـــــ  
 

ــرُب ــا َوُتطْــ  اإلْخواَنــ
       

ــذِْهُب   ــاَوُتــ   األَحَزاَنــ
 

ا اقَشَّعش الُعــــْنُتــــَو
 

 ااقََتشس املُــــؤْنُتــــَو  
 

ــَتَو ــاَدا  األْحُخَسْنــ قــ
       

 داداوُتثبـــــت الـــــِو  
 

ــوُت ــدم اجلَقْـــ  اباَنـــ
 

ــْعُتَو   ــْفِطــ  ااَنَبض الَغــ
 

ا يَبـــــب احلَنعـــــُتَتو
 

ــا   ــأ الَربيبـــ  والرشـــ
 

 امـــَتْه ُمُه لَـــْمقُـــفَ
      

 امـــ َجاًظَـــفْ ِحفظـــُهاْحَو  
 

ــَو ــرُهخْيـ ــا أطْ َمـ ا رَبـ
      

 اَبــــَجأْع َوعاًًِمَتْسُمــــ  
 

وزة ُجـــــْره أُِذَهـــــَو
   

ــ   ــني فَِفـ ــَزِجا َوَهـ  ةيـ
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 اِظ األلفَـــــيعـــــةُِدَب
     

 اِظفّـــــُح لِللُُهْسَتـــــ  
 

ــُت ــرُبطْـ ــلَّ كُـ ع اِم َسـ
      

ــِب   ــن لَْسُحـ ــٍظفْـ  عاِم َجـ
 

ــاُتَيأْب ــَهـــ  وُرُصا قُـــ
   

ــَو   ــا ِبَمـ ــَهـ  وُرُصا قُـ
 

ي اِنَعـــــا َمَهُتْنمَضـــــ
    

 اِنَوْخـــ اِإلِةَرْشي ِعـــِفـــ  
 

 اِبَبــــلْ لَألُحَرْشَتــــ
 

ــَحَم    ن األداِباِســــــ
 

ــ ــ َخإنْفَـ ــَرْيـ  ةشَر الِعـ
    

ــ   ــَم ــاَزا َح ــاًً قوَم  هَرْش ُع
 

 اِنَوْخــــ اِإلُرثَــــأكَْو
    

 األواِن َوصــــِلي الَوِفــــ  
 

ـ  ِنْمُهُتَبْحُصــــ  اُقفَـــ
    

ــ   ــَمـ ــا ِوَهاَنا َشـ  اُقفَـ
 

ــلَْي ــلُِلى اخلَقَـ ــ ِخيـ  ْهلّـ
  

ــ   ــَحى َمإذا أَتـــ  ْهلَّـــ
 

ــِب ــٍر ُماِهظَـــ ه وََّمـــ
 

ــَو   ــٍناِطَبـــ  هوََّش ُمـــ
 

ــظُْي ــُرِهـ ــْن ِمـ اقة َد َصـ
 

ــ   ـ َم ــو فَـ ــالطَّ وَقا ه  ةاقَ
 

ي اِلا َخـــَهـــْن ِمُبلْـــالقََو
  

 ايلَخـــــ املَِغاِرفَـــــكَ  
 

ا فََرَصا اْنـــى إذا َمـــتَّـــَح
     

ــأَ   ــَضَرْع ــصَّاَك ذَْن َع  فا ال
 

                                                                                                                                             ٦٦٦   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

د َس َحـــم ثَـــْنكُـــوإن َي
 

ــأَ   ــ ِإَبَشْن ــاَبَشْن  د األَس
 

ــ ــْري ِعِفـ ــاِلَخ َمِهِضـ ه َبـ
  

 هَبــــاِلثَ َماًًَيِصستقْــــُم  
 

ــَتْجُم ــدِهـ ــيَبي غَاً ِفـ ه ِتـ
 

ــ   ــْملَ ــَعْر َي ــيَب غَْق َح  هِت
 

ــفَ ــذِهَهـ ــةَُبْح ُصـ ن  َمـ
 

ــ   ــاُهَرَت ــ ِف ــزذَي َه  منا ال
 

ــ ــال َتفَـ ــعَت ُمْنكُـ  داِمـ
 

ــى َصـــ َع   ــيٍق أَِدلـ  اَدَبـ
 

ــ ت إال ْيَصوإن َعــــــ
   

ــ   ــُبَحْصَتـ ــ ِخْمُهْن ِمـ  الّـ
 

ــ ــَو املَُكفإَنـــ ق فَـــ
 

ــ   ــسََّبـ ــقطْعيد املُل الـ  لـ
 

ــصُّْحَبة  ــَصدت الـ َوإنْ قَـ
 

ــة     ــي اُألْهَب ــا ِف ــذْ لََه  فَُخ
 

ــَو ــص َعِراْح ــاِبَدى َآلَ ا َه
   

ــُدُت   ــعـ ــاِبَبْر أَْن ِمـ  اَهـ
 

ــَو ــِبْنَتاْس ــْن ِم ا َهوِطُر ُش
 

ــ   ــَقَوُتـ ــْن ِمـ  اَهوِطقُ ُسـ
 

ــ ــلَمت ِعْدَر أَإنْفَــ ا َهــ
 

ــَو   ــَرا َوَهَدَحــ  اَهَمْســ
 

ـ ن َر ِمــملِهَتاْســفَ ي ِزَجـ
  

 يِزوَج املُــيِعِدا الَبــذََهــ  
 

 فيـــــلُ كََُهإنَّـــــفَ
 

ــ   ــلُ َحِهِحْرَشِبـــ  فيـــ
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 والُص فُـــــُهلُتصَّفَـــــ
     

 والُصــــب الُوقــــرُت  
 

  األداِبِجَهْنَمــــــــِل
 

ــ   ــِف ــِةحَبي ُص  اِبَح األْص
 

ــَت ــصَّ ِمي َجِدْه ــع ال  ِبْحي
      

ــ   ــِقِرى طَإلَـ ــ الرَّيـ  ِبْحـ
 

ا َبــــ إذ أطَريتُهمَســــ
 

 اَبـــــَر إذ أغِْهِمـــــظَْنِب  
 

ي اِنغَـــــ اَألِةَمـــــْغَنِب
 

 اِنَوْخـــ اِإلِةَرْشي ِعـــِفـــ  
 

 ألُْســــــــيب أَاهللا َرَو
 

 ضلُفْـــ املُُميِر الكَـــهـــَوَو  
 

 اِدَدي للــــَساِداهلَــــ
 

 اِدَد اإلْمـــــِحاِنَمـــــَو  
 
  فصل في

  تعريف الصديق والصداقة
ـ  ـ ديُقالوا الـصَّ قَ  قَد َصــْن َم

        

ــ   ــ َوي ودِهِفـ ــَمـ  ذقا َمـ
 

ــلَِقَو ــيـ ــَعطْ َي الَْن َمـ ا َنـ
    

 ا أَنــ أنــَتِهوِلــي قَِفــ  
 

ى َر ال ُيـــفـــظٌ لَيـــلَِقَو
  

ــْعَم   ــاُهَن ــ ِف ــَوذَي َه  ىَرا ال
 

ــ ــصُرسوفَــ اقة َدوا الــ
 

 ةاقَــب الطَّْس َحــباحلُــ  
 

ــَو ــالَقَ ــْن َم ــلَ أطَْد قَ ا قَ
 

ــ   ــِوِهـ ــلَطْ ُماُدَدَي الـ  اقَـ
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ــ ــُرونَواآلَخــ وا صُّ َنــ
 

ــأنَِّب   ــا أََهـــ  صَُّخـــ
 

ــَو ــَصَوَه ــرَّيُحِح ال  ُحاِج ال
    

ــَو   ــ ِفُقاحلَـ ــ َوِهِيـ  ُحاِضـ
 

 يِقِد الــــصةُالَمــــَع
 

ــِع   ــَدْنـ ــِقِقْحي الت أوِلـ  يـ
 

ــَحَم ــةُبـ ــ ِبـ ض َرال غَـ
   

ــصَو   ــ ِفُقْدال ــفْا ُميَه  ضَرَت
 

طلـــُق احلـــب أَعـــم َوم
 

ــ   ــوَم ــْدى فَن أََب ــمق   َزع
 

 قــــولُْعها املَدَُّحــــَو
    

ــِع   ــَيِدْنـ ــ َمـ  ولُا أقُـ
 

ــي ِبـــ فَ ــتباِههـ  ال اشـ
    

ــَحَم   ــةٌبـــ  ي اِهللا ِفـــ
 
  فصل في

  من يصادق ويصافى
ب الٍح وأَدو َصــــأُخــــ

      
ــ   ــ ذُ َوٍبَسذو َحـ  بَسو َنـ

 
ــَبُر ــالٍح وُت َصــ ى قَــ
   

ــْنَي   ــ َعاَكَهـ ــتا ُيمـ  ىقَـ
 

ــ ــ ِحْنِمـ ــ َوٍةيلَـ  ِرْدغَـ
       

ــْدِبَو   ــَمٍة َوَعـــ  ِركْـــ
 

ــُم ــُبذَّهــ  ِقالَ األْخــ
    

 يالِقـــــ للَتُبَرطْـــــَي  
 

ــْحَي ــظُفَ ــ َم ــيَبي َعا ِف ك ِت
       

ــ   ــونُُصَي ــ َم ــيَبي غَا ِف  كِت
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ــِزَي ــُهيَنـ ــاَنا َز َمـ ا كَـ
   

ــ   ــُهيَنِشَيـ ــ َمـ  اكَاَنا َشـ
 

ا َنَس احلَـــَكْنـــ ِمُرِهـــظُْي
    

ــَو   ــسَت املُُركُذَْيــ  اَنَسْحــ
 

ــَيَو ــَيِع املَُمُتكْـــ ا َبـــ
 

ــظُْحوَي   ــِغ املَفـــ  ايَبـــ
 

ــ ــسرُهَيـ ــ َمـ ا كَرا َسـ
      

 اكَر ِســــيُعِذوال ُيــــ  
 

ــ ــالَإن قَ ــ قَ ك قََدوالً َص
     

ــَتأو قُ   ــل ــ قَ  كقَدوالً َص
 

 اَرْس ُعــــوَتكَوإن َشــــ
      

ــ   ــ ِمَتْدأفَـ ــُهْنـ  اسَر ُيـ
 

ي اِناألَمـــــ ِباَكقَـــــلَْي
      

ــ   ــِفـ ــ الزَِّثاِدي َحـ  اِنَمـ
 

ة يَحِص النَّــَك لَــِيهــِدُي
   

ــِنِب   ــَيـــ  ةيَحِحٍة َصـــ
 

ــلُّخ ــة اِنَد ُمُهُتـــ يـــ
 

ــ   ــسِفـ ــالِنالَع َوِري الـ  ةَيـ
 

ــ ــ ال ِلُهُتَبْحُصــ  ضَرَغــ
        

 ضَر َمـــلـــِب للقَاَكذَفَـــ  
 

ــ ــ َو إنْغْريَتال َيــ  يِلــ
      

ــ   ــِوِنَعــ  ِل األوَّاِدَد الــ
 

ــْرَي ــوَدى ُعَع ــصُّه ة َبْح ال
      

ــ   ــَميَّال ِسـ  ةبـــكْي النَّا ِفـ
 

ــ ــصَُّمِلْسال ُيــ ا يقَِد الــ
   

ــإنْ   ــ َيالَ َنـ ــوَمـ  ايقَاً ِضـ
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ــُي ــٌر َع أَ إنُْنيِعـ ــمـ ا َنـ
   

 اَنـــــاخلَ ِبوُهفُـــــال َيَو  
 

ــ ــْعال َيي َووِلُيــ  ُرِذَتــ
 

ــَع   ــِهلَا َعمَّـ ــ َييـ  ُرِدقْـ
 

ة قَـــ الثِّ األُخا هـــَوذََهـــ
   

 ةقَـــــلِم ِلُقِحَتْساملُـــــ  
 

ــ ظَإنْ ــْتَرِفــ ا اكََد َيــ
     

ــفَ   ــْدِكـ ــِه ِبـ  ااكََد ِعـ
 

ــفَ ــسُهإنَّـــ الُح  الـــ
  

ــوالكَ   ــاملَ َوُفْهــ  اُحَنــ
 

ــْدَو ــُرَو َرقــ  اةَُوى الــ
       

 اُتقَـــــ الثِّةُاَدالـــــسَّ  
 

ى َضَتـــْر املُاِم اإلَمـــِنَعـــ
     

 ىَضَتـــْن املُِهيف اإللَـــَســـ  
 

ــ ــصَِّف ــ َوِبْحي ال  اِنَواإلْخ
    

ــنأَ   ــُمُهـــ  اِنفَْن ِصـــ
 

 ةقَـــِث َوٍقْد ِصـــوانُْخـــِإ
    

ــأْنَو   ــِفَت ُمٍسفُـــ  ةقَـــ
 

ــ ــ اجلَُمُهـ ــُد َواُحَنـ  اليـ
     

ــُفالكََو   ــ َوهــ  ُدَنَتْساملُــ
 

ــَو ــ َولُاألْهــ  ُباِراألقَــ
   

ــْدأَ   ــ الَتُمُهْتَنــ  ُباِرَجــ
 

ــفَ  روِحالُّ ِبــــُمِهِدافْــ
   

 وِحُزالُنـــ َوِبْري القُـــِفـــ  
 

ــَو ــثَُح ِبْكلُاْس ــي وا كُلَ َس
      

ــَو   ــل لَِذاْب ــُه ــْما َتم َم  ُكِل
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ــ ــفَـ ــااِل َموَكَرال َيـ  كـ
  

ــ   ــوِن ُدْنِمـ ــاِلَم ِلْمِهـ  اكَـ
 

م اُهافَ َصــْن َمــاِفَصــَو
     

ــَو   ــاِفَنـ ــ َنْن َمـ  ماُهافَـ
 

ــاْحَو ــ َوُمفظُهــ م ُهْنُصــ
 

 مُهْنون َعـــُنـــ الظُِفاْنـــَو  
 

ــفَ ــ أَْمُه ــُزَع ــَو ِف ى َري ال
      

ــإنْ   ــ َخنْ َع ــٌبطْ  ىَر أو َع
 

 وِتاقُ الَيـــِرَمـــ أْحْنِمـــ
 

ــ   ــلَْب ــْن ِم ــالِل َح  وِت القُ
 

 ِس لألْنـــــةٌَوْخـــــِإَو
 

ــَو   ــل َحـ ــنَّظّنيـ  فِس الـ
 

 ةلَـــاَمَج املُةَُبْص ُعـــْمُهـــ
    

 ةلَـــاَمَعي املُ ِفـــِقْدللـــِص  
 

ك ْتذَّ لَـــيُبِصم ُتـــُهْنِمـــ
      

ــإذا اهلُ   ــوُمُمــ  كَتذَّ َبــ
 

ــا َو َمـــُمُهلِْصفَـــ وا لَُصـ
       

ــَو   ــل لَِذأْب ــْمُه ــ َم  والُذَا َب
 

ة اقََد الـــصَِّراِه ظَـــْنِمـــ
     

ــِب   ــالطَّ َوِرْشالِبــ  ةالقَــ
 

ــَو ــ أظْ إنْلَْسال َتـ وا ُرَهـ
     

ــُو   ــ َعِدللـ ــمَّـ  واُرَما أْضـ
 

ـ  اِحلدَّ َمــُمِهِواطْــَو ب قَـ
 

 بُتـــ للكُِلِج الـــسيطَـــ  
 

ــَو ــالَقَـ ــُرْش ِبـ ي اِف احلَـ
 

ــ   ــلَْبـ ــةُد ِعـ  اِفَن األْصـ
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ــثََ ــةٌالثََـــ األول  فَـــ
 

 لَض األفْـــَوْهـــ فَيِنللـــِد  
 

ــَو ــُدٌرآَخـــ ا نَي للـــ
 

ــَي   ــ َنيَكِدْهـ  الَيـــ الُعَدْجـ
 

 ِس لألْنـــــثٌِلـــــاثََو
 

ــكَِل   ــِهوِنـ ــْن ِمـ  ِسْن ِجـ
 

ــ ــأْعفَ ــط كُ ــا ُيالً َم ب ِح
    

ــَو   ــْنَع ــَتاْجم فَاُهَو ِس  بِن
 
  فصل في

  شروط الصداقة
ــ ــةُاقََدَصــ  اِنَو اإلْخــ

  

 ياِنَو الَعـــــِصلّـــــاخلُ  
 

ــلَ ــَهـ ــوطٌُرا ُشـ ة د ِعـ
       

 ةدَّا والـــشلـــى الرَخـــَع  
 

ــالِرَو ــلَالَت َوِقفْــ  ِفطُّــ
   

 ِفطُّــــَعالَت َوِدالــــِوَو  
 

ــَع الَتثـــــرِةكََو  ِدُهـــ
 

ــلَ   ــا ِبَهـ ــْع َمِلكُـ  ِدَهـ
 

ــ ــ ِبُرالِبــ  اِبَحاألْصــ
   

 اِب األســـَب أحكـــِمْنِمـــ  
 

ــَو ــَوصُحالُنــ  اِن لإلخــ
    

 اِنَس اإلْحـــِمظَـــ أْعْنِمـــ  
 

ي اِفدق والتـــَصالـــصَو
      

 اِف اإلنــَصِن أحــَسْنِمــ  
 

ــ ــَددع ِخــ ة ودَّع املَــ
   

 ةدَّسَو ُمــــاًَهــــأوُجَو  
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ــ ــاحملُضفَ ــ ِف  الِصي اإلْخ
       

ــذَّكَ   ــِبَهالــ  الِص اِخلــ
 

ا فَــالَو َوهــوِد الُعفــظُِح
   

 افَ الـــصَّاِنَو إلْخـــٌقَحـــ  
 

ــُهاِمَع ــِص ِبُملــ  دِقالــ
     

ــَحَو   ــ ِبْبأص ــ اخلُسِنُح  ِقلْ
 

 اِفاإلنــــَص َوِلْدالَعــــَو
       

ــِقَو   ــِةلَّـــ  الِف اِخلـــ
 

ـ  الِقَو  شِرهــــم بالِبـــ
       

 كِرالــــشُّم ِبِهحــــيَو  
 

ــ ــم ِبفُهِص ــَسا ُيَم  ُنستح
       

 ُنتهَجْسا ُيـــ َمـــِفأْخـــَو  
 

ــَت َرإنَْو ــَو َهأيــ ة فــ
 

 ةلـــَوي َخ ِفـــُمانـــصحُهفَ  
 

ــ ــمِزالرَِّبــ ارة  واإلَشــ
   

 ةاَرَبـــــ الِعِفألطَـــــَو  
 

ــ ــعِنالَتاك َوإيَّـــ ا يفَـــ
 

 ايفَـــــِن الَعلَذَالَعـــــَو  
 

ــإنَْو ــ ِعْدِر ُتــ م ُهاَبَتــ
 

 مُهاَبطَـــيء ِخِسال ُتـــفَـــ  
 

ــسن الِعَو ــأحــ  اِبَتــ
 

ــ   ــَم ــانَا كَ ــاِبِكالي  ِف  ت
 

ــالَعَو ــ ِبُبْتــ هة افََشاملُــ
 

 ةَهافََسن املُـــٌب ِمـــْرَضـــ  
 

ــَو ــْنَعـ ــ النَّاِم إَمـ  ِلْجـ
     

ــفَ   ــِكاِتـ ــ فَلّ كُـ  ِلْحـ
 

                                                                                                                                             ١٤١٤١٤   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ي اِن اجلَـــاَكَخـــ أَْباِتـــَع
     

 اِناإلحــــَس َورالِبِبــــ  
 

 يِقِدلــى الــصَّ  َعظْاِفَحــ
 

 يِقِضاملَـــ َوِعْســـي الِوِفـــ  
 

ــ ــْمفُهـ ــرُّيُمِس َنـ  وِح الـ
 

 روِح اجلُــــُمرَهَمــــَو  
 

 ِقاِط الَنــيِثِدي احلَــِفــَو
      

 ِقاِد الـــَصاِم اإلَمـــِنَعـــ  
 

ــ ــْنَمـ ــ ذا َحانَ كَـ  يِمِمـ
 

ــْنُي   ــِجـ ــن اجلَي ِمـ  يِمِحـ
 

ــكَ ــوِلقَـ ــِل أْهـ  اِر النَّـ
 

 اِرفَّـــــ الكُِةصَبُعـــــَو  
 

ــفَ ــا لََم ــَن ــْنا ِم ع اِف َش
 

 عاِف َنـــــيٍمِمـــــال َحَو  
 

 ِقالِئــي اخلَرب ِفــالقُفَــ
   

ــٌن ِمـــ    ــأمـ  ِقن البواِئـ
 

ــفَ ــِباِرقَــ  انََو اإلْخــ
  

ــَو   ــ لَْنكُـ ــاْعم ِمُهـ  وانـ
 

اال قَــــع املََمْسال َتــــ
 

 االَو َتـــــإنْم َويِهِفـــــ  
 

ي اِشـــ الَواَع أطَـــْنَمـــفَ
   

ــ   ــٍللَ ِباَرَسـ ــي َعيـ  اشـ
 

ا يقَِد الــــَصَعيََّضــــَو
 

ــَو   ــِصَبذَّكَــ  يقاد الــ
 

ــ ــَعِموإن َســ يالً ت ِقــ
 

 يالأِول التَّـــــتَمـــــْحَي  
 

                                                                                                                                             ١٥١٥١٥   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ل حَمـــر َمَيـــ َخلـــُهفاِمح
 

 لمَّـــال الكَُجـــل الرْعـــِف  
 

ــَت َرنْوإَ ــا ْه َوأيــ نــ
 

ــ   ــفَـ ــْعم طَُهْمُسال َتـ  اَنـ
 

 الِمي الكَـــ ِفـــعُنالطَفَـــ
 

ــَدِع   ــنـ ــ أوِلـ  الِمي األَحـ
 

ــذُأْن ــفـ ــي اجلَ ِفـ  اِنَنـ
 

ــ   ــِة طَْنِمـ ــِسعنـ  اِنَن الـ
 

ــفَ ــِدَعـ ــالِت َزْن َعـ م ِهـ
 

ــَو   ــَدُسـ ــن َخ ِمـ  ْمِهاِتلَّـ
 

ابوا  غَـــ إنُْمنـــُه َعلَْســـ
   

  آبــــوا إنُْمرُهــــُزَو  
 

ــتنِبَو ــاس ــواِلْن َع م ِه أح
     

 مِه أمـــواِلْن َعـــفُعـــَو  
 

ــأِط ــ إنُْمعُهــ روا  أَمــ
   

ــَو   ــ َه إنُْملُهِصــ  رواَجــ
 

 اِلَصــــع الِواِطقَــــفَ
 

ــكَ   ــاِطقَــ  اِلع األوَصــ
 

ــإنْ ــاقْ فَحوَكَص َنــ ل َبــ
  

ــ َدوإنْ   ــاقْ فَوَكَعــ  لِبــ
 

 عــِدي الَو ِفــُمقُهاصــُدَو
     

 عــِد الَولــُف ُخلُفاخلُفَــ  
 

ــاقَْو ــَب ــل إذا َم روا ذَا اعَت
      

 إليـــَك ممـــا ُيْنكَـــرُ    
 

ــَو ــارع َصـ م ِهاِلالح َحـ
      

 مِهاِلَحــى ِملَــق َعاشــِفَو  
 

                                                                                                                                             ١٦١٦١٦   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــ ــم َمـ ــوا وأَعِطهـ ا أَمَّلـ
       

ــَصبوا أِإنْ   ــوا أخـ  و أََحملـ
 

ــا   ــْم غَيَّاثَـ ــْن لَُهـ  َوكُـ
       

  َعاثــــاإذا الزََّمــــانُ   
 
  فصل في

  الحث على إعانة اإلخوان
 يِقِد الــــَصةُقيقَــــَح

       

ــَرُت   ــَد ِعُفعـ ــِضنـ  يِق الـ
 

ــُتَو ــَوُرخَبــ  انُ اإلخــ
    

 انُا الزَمـــــفَـــــإذا َج  
 

ــ ــَريال َخـ ــ ِفـ  اِءي إَخـ
   

ــَي   ــونُكُـ ــ ِفـ  اِءي الرَخـ
 

اقة َدا الـــــَصَمـــــوإنَّ
  

 ةاقَ واإلَضـــسِري الُعـــِفـــ  
 

دة َوَمـــــر ِخدَّال َتـــــ
       

 ةدَّ الـــــِشوِمَيـــــإال ِل  
 

ــُدوال ُت ــ اخلُعـــ ة لَّـــ
  

ــ   ــد اخلََسإال ِلـــ  ةلَّـــ
 

 ِدُض واَعـــاَك أَخـــْنأِعـــ
     

ــ   ــْنوكُـ ــ كَُه لَـ  ِدُضالَعـ
 

ــ ــ قَا إنَْميَّال ِســ ا َدَعــ
 

ــ   ــانٌ َزِهِبـ ــأ مـ  اَدوَعـ
 

ــ ــلُ اخلَئَسِب ــلي ــن َن َم ل كَ
   

ــ   ــِهن ِخَعـ ــ إذا اتلـ  لكَـ
 

ــُفال َت ــج ــي ِف ــاٍل َح ا  أَخ
    

 اَخان أو َســ الزَمــنََّضــ  
 

                                                                                                                                             ١٧١٧١٧   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ـ وإنْ ه طِبــ َخْن شــكا ِمـ
      

ــ   ــمُرفَ ـــِفن اللُ ِم ــط  ه ِب
 

ــه  ــشف كُربِت ــَع لك وِاس
      

ــظ ُع   ــحبِته وِاحفَ ــوَد ُص  ه
 

ــَو ــُهْنكُـ ــالُن لـ  وِر كـ
  

ــ   ــي ظُِفـ ــَدِملَـ  جيوِر الـ
 

ــَو ــَدال َتــ ر ذَع وال َتــ
 

ــ   ــَم ــيُعِطسَتا َت ــ َنْن ِم  رظَ
 

ــ ــحَتـ ــى َيـ  مُّزول اهلَـ
 

ــَشُيَو    مُِّلـــــف املُكـــ
 

ادقا  الـــَصيَقِد الـــَصإنْ
       

ــ   ــَمـ ــَجرَّن فَـ  ايقاَض املَـ
 

ــَو ــا رَمأكْــ  اإلخوانــ
    

 انــــاَوكوا َهإذا َشــــ  
 

ــ ــِم احلََفَعوأْســ ا يَمــ
   

 ايَمـــــِظ الَعلََمـــــَحَو  
 

ــأْنَو ــَدَجــ ا اَبَح األْصــ
   

ــُب َرإنْ   ــٍر َديـ ــ َرهـ  ااَبـ
 

ــ ــُهاَنأَعـــ  ِهم مباِلـــ
      

ــِسَنَو   ــ َوِهفـــ  ِهآِلـــ
 

ــَو ــرى ُمال ُيــ ا َرِصقْــ
    

ــ   ــِف ــذِلي َب ــاٍل َم  رى أو ِق
 

ــِف ــَم أيب أُلَْعـــ ة اَمـــ
 

ــ   ــي ِخِفـ ــَم احلَِهِلـ  ةاَمـ
 

ــإن أرْد ــفــ  ِعاَمست فَــ
        

ــِدَح   ــ ِلُهيثَـ ــي َتكَـ  يِعـ
 

                                                                                                                                             ١٨١٨١٨   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

  حكاية

  مةالفأر والحما
 لُاِقـــ َعيـــٌبى أِركَـــَح

      

ــِل   ــِلكُـ ــٍل َنْض فَـ  لُاِقـ
 

ــ ــَع ــرِبن ِس ــٍري طَ  ِباِر َس
        

 ِباِعـــ الَراِمَمـــن احلَِمـــ  
 

ــَب ــ َيَركَّـ ــوَمـ ا َرَحاً َسـ
    

 اَرىت أصـــَح َحـــاَرَســـَو  
 

ــ ــي طَِفـ ــ املَِبلَـ  اِشَعـ
   

ــو َرَو   ــهـ ــيطُِبـ  اِش اجلَـ
 

ـ وا َعُرَصفأْبــ ى َرلــى الثَـ
     

 اَرثِّـــًى ُنقَـــَناً ُمَبـــَح  
 

ــفأْح ــَصُدَمــ احا َبوا الــ
 

ــَتَو   ــيقنوا الَناســ  اجاَحــ
 

ــَر ــِهُعفأســـ  وا إليـــ
 

ــوا َعأقَْو   ــِهبلـــ  ليـــ
 

وا فُّطَا اْصــىت إذا َمــَحــ
     

ــ   ــُهاَءذَِحـــ  وافُّ أَســـ
 

 ُماِزم َحـــُهْن ِمـــاَحَصفَـــ
       

 ُمالِزم ُمــــِهصِحُنــــِل  
 

ــالً فََم ــه ــكَ ــَجن َعم ِم ه لَ
     

ــأْد   ــَحت ِلَنـ ــ أَجٍييـ  هلَـ
 

ــوا ال َتَمَت ــهلــ وا قُعــ
     

ــِصَو   ــأن ــتوا ِل  عواَمي واْس
 

 ِبم بـــــالَركُيـــــُتآلَ
     

ــ   ــُرا َنَم ــث ــ َه  بذا احلَ
 

                                                                                                                                             ١٩١٩١٩   
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ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــ ــِفـ ــذِهي َهـ  الِة الفَـ
  

ـ َخإال ِل   ــٍب َعـــ  ياِتطــ
 

اال َبــــى ِحي أَرإنــــ
    

ــ   ــْدقَـ ــت َوَنم ُضـ  االَبـ
 

ــَو  اُكَب الـــــِشذِهَهـــ
 

ــ   ــِفـ ــَهمِني ِضـ  الُكا َهـ
 

ــكَفَ ــَجوا املَُداِبــ ة اَعــ
       

ــِظانَتَو   ــروِنــ  ةاَعي َســ
 

ــَح ــَتى وأْخى أَرَتــ ر ِبــ
   

 رِبصطَ املُــظّ َحــوُزالفَــَو  
 

ه وِلـــ قَْنوا َعـــُضـــفأعَر
      

ــَو   ــكَُحْضاسَت ــن َحوا ِم  هوِل
 

ــ ــقَ ــد َخالوا وقَ ــا القَ ر َدط
       

 رَص والَبــمنــُه ِممِعللــَس  
 

ــيَس ــى احلَــ  َعل ــِقل ا َر ِم
    

ــ   ــٌد ُمٌبَحـ ــعـ  ىَر للِقـ
 

ــأُ ــَيلِقـ ــ ِفـ  اِبَري الُتـ
 

 اِبَو والثَــــلألجــــِر  
 

ــ ــه ِمــ َم ــذوِرن َما في  ح
       

 وِرُرْض َمـــــٍعاِئَجـــــِل  
 

 اِءَدلـــى الَغـــوا َعغـــُدأُ
    

 اِء َدرُّوع َشــــفــــاجلُ  
 

ا يَعــــِموا َجطُقََسفَــــ
     

ــِل   ــِهلقِطـــ  ايَعِر َســـ
 

ى َد الـــَروا أنَْرا َدَمـــَو
      

 اَد الَغــاَكي ذَ ِفــُنَمــأكْ  
 

                                                                                                                                             ٢٠٢٠٢٠   
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ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ة كََبي الـــشَّوا ِفـــُعـــقََوفَ
  

 ةكَـــــلَاهلَوا ِبأيقُنـــــَو  
 

ــَو ــوا َوُمِدَنـ ــَمـ م َدا النَّـ
  

ـ ُم   ـ  َوٍدْجـ  مَد القَـــلَد َزقَـ
 

ــفَ ــذُأَخـ ــوا ِفـ  بِطي اخلَـ
     

ــِل   ــَراَكل ذََحــ  بِط الــ
 

ــالَت ــِشِتَوفــ  اُكَب الــ
   

ــالَتَو   ــِتقَــ  اُكَر األْشــ
 

ــفَ ــ الَن ذاَكالَقَــ ح اِصــ
     

ــ   ــَم ــلُا كُ ــعٍي َس  حاِج َن
 

ــ ــذََه ــاُءَزا َج ــْن َم ى َص َع
       

ــ   ــانَت َوُهيَحِصَنــ  اَصقَــ
 

ــ ــ طَرِصللِحـ ــٌم ُمـ  رُّعـ
    

ــَو   ــُهرَشـــ  رُِّم َشـــ
 

ــَو ــكَـ ــِنت أْمَدم غَـ ه يَّـ
  

 هيَّــــــِن َمةًَبــــــاِلَج  
 

ــ  ــِمَوكَـــم َشـ  قاً يف ِنعـ
    

ــمِ    ــٍم يف لُقَـــ  َونقـــ
 

ة اَعــــَمت اجلَالَــــقَفَ
     

ــِعَد   ــسَّ املَــ  ةاَعالم الــ
 

ــإنْ ــلَ أقَبــ  اُص القنَّــ
   

 اُصَنـــا لنـــا َمَمـــفَ  
 

 اِككَـــي الفَ ِفـــفكـــُراِلَو
     

ــ   ــن َوِمـ ــِةرطَـ  الِك اهلَـ
 

ــ ــأولَـ ــى ِمـ  الِمن املَـ
   

ــرِةكََو   ــ اثـــ  الِملكَـــ
 

                                                                                                                                             ٢١٢١٢١   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــَو ــُدِفا ُيَمـ ــيـ ي  الالِحـ
   

ــ   ــِفـ ــ املُدِري القَـ  ياِحَتـ
 

 الِصى اخلَــلَــ َعلَْتــفاْح
       

ــكَ   ــِنِةحيلَـ ــ ابـ  اِص الَعـ
 

ــ ــ ذاَكالَفقَــ م اِز احلَــ
 

 م الِزوِحُص الَنــــوَعطَــــ  
 

ي صِحم ُنـــُتْعـــ أطَإنْفَـــ
    

 جِحالُن ِبـــــُمرُتِفـــــظَ  
 

ــوإنْ ــيُتَص َعــ ي ِرم أْمــ
   

 مِرالُع ِبـــــُماطرُتَخـــــ  
 

ــ ــالَفقَـ ــلٌ كُـ  اِت َهـ
 

ــَرِف   ــ بالَنَككـــ  اِةَجـــ
 

ــيُعِمَج ــُعِطا ُمَنـــ  يـــ
 

ــا َســـــ لُّكَُو    يُعِمنـــ
 

ــيَسَو ــلـ ــِت َولُ كُـ  قـ
    

ــ   ــلُ َعولُُزَيـ ــِت الثَقـ  بـ
 

ــفَ ــِرَح ال ُتالَقَــ وا كُــ
  

 ُكَبر الــــشَِّمسَتَتــــفَ  
 

ــاتِفَو ــقُـ ــي اِهلوا ِفـ ة مَّـ
  

 ةمَّـــــِل املُِهِذَهـــــِل  
 

ك َبوا بالــَشُريِطــحــىت َت
      

ــَو   ــُنأَمَتـ ــدَّوا ِمـ  رْكن الـ
 

ــ ــمَّثُـ ــُد َبالُص اخلَـ  عـ
 

ــلَ   ــي َوم َعكُـ ــُدلـ  عـ
 

ــِبقَفَ ــقَوا َملُـــ ه الَـــ
 

ــوا َمـــ ثَامَتَو   ــا قَلـ  هالَـ
 

                                                                                                                                             ٢٢٢٢٢٢   
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 البن معصوم                                                                          َ

ــَماجَتَو ــُع ــَري احلَوا ِف ة كَ
 

ــشَّفَارَتَو   ــوا بالــ  ةكََبعــ
 

 الِجـــوا َعُري ِســـالَفقَـــ
        

 ال األَجـــوُتفُـــاً َيَريَســـ  
 

ــَمال َتَو ــل وا فاملَلُّــ لــ
      

 لــل  َجطــُب فاخلَوُقُعــَي  
 

وا م وراُحـــــُهأمَّفَـــــ
     

ــ   ــاُحم ِرُهأنَّكَـــ  يـــ
 

ــلََو ــ احلَأقبـــ  الُبَّـــ
     

ــ   ــِفـ ــْخ َيشيِهي َمـ  الَُتـ
 

 ةكَــــَر الَب أنُْبحــــَسَي
      

ــ   ــد وقَقَ ــْتَع ــشَّ ِف  ةكََبي ال
 

 َر احلَماَمـــــافأْبـــــَص
    

ــْد َحلَّقـــ    ــاقَـ  ْت أَماَمـ
 

ــه ــِت احلَبَّالَـــ  وقَلَّـــ
   

 َوأوقََعـــــت َخَبالَـــــه  
 

ــفَ ــ غَضََّعـ ــاً كَيظَـ ه فَّـ
   

ــاِبَع   ــى ذهـ ــ الِكلـ  هفَّـ
 

ا َهـــلفَو َخعـــُد َياَحَرفَـــ
    

 اَهفَ َســـاَقو اللَحـــرُجـــَي  
 

ــَح ــَتـ ــى إذا َمـ ا َسا أيـ
      

ــ   ــو ُماَدَعـ ــبَت وهـ  اَسِئـ
 

ــأَو ــ احلَلَقَبـــ  اُمَمـــ
    

 اُمَمــــــ غَُهكأنَّــــــ  
 

ـ َع ــى فَــ ــِر قَالٍةلـ  فـ
     

ــ   ــِمـ ــاِمن األَنـ  فِر ِصـ
 

                                                                                                                                             ٢٣٢٣٢٣   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

 فَقَالَــــت احلَماَمــــة 
      

ــسَّ    ــشَراكُُم الــ  الَمةُبــ
 

ــ ــذا َمَهـ ــاُمقَـ  ِن األْمـ
      

ــ   ــِم ــلّن كُ ــينوٍف َخ   يع
 

ــإنْ ــْد أَرفـ ــقَم فَُتـ وا ُعـ
       

ــال َي   ــيكُِرعَتــ  ُعَزم فَــ
 

ــفَ ــ املَذِهَهـــ  اةُوَمـــ
 

 اةَُجـــا النََّهـــا ِبَنـــلَ  
 

ــ ــي ِبوِلـ ــلُا َخَهـ  ليـ
  

 يـــــلُِم َجُهاُنإحـــــَس  
 

ــ ــ بالفَُمنَعَيـــ  اِككَـــ
 

ــ   ــْبن ِرِمـ ــشِةقَـ  اِكَب الـ
 

ــَجلَفَ ــئـــ ا وا إليَهـــ
 

ــَو   ــلَوا َعوقُعـــ  ايَهـــ
 

ة اَمــــَم احلَِتاْدَنــــفَ
 

 ةاَمـــَما أُل أَبـــِبـــأقْ  
 

ة يَرَو فُـــــْتلَـــــَبأقْفَ
 

ــأنَّكَ   ــَهـــ  ةيَرَوا ُنـــ
 

ــَت ــولُقُـ ــ ُيْن َمـ ي اِدَنـ
 

ــ   ــي ِبأِبـ ــواديذََهـ  ا الـ
 

ــ ــ لَالَقَـ ــا املَُهـ ق وَّطَـ
 

ــ   ــلُا اخلَأَنـ ــشَّليـ  قيِِّ الـ
 

ــ ــقُـ ــلَي فَُهويل لَـ  ِجُرْخـ
 

ــِهآذِنَو   ــاملَيـــ  يِج بـــ
 

بال  وأقْــــْتَعــــَجفَر
  

ــ   ــ َيأٌرفَـ ــُدُهـ  الَب اجلَـ
 

                                                                                                                                             ٢٤٢٤٢٤   



ِنغمة  َ
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 البن معصوم                                                                          َ

ا قَـــــوَّطَ املَُرَصفأْبـــــ
   

ــ   ــتَناْع َوُهمََّضفَـــ  اقَـــ
 

ــَو ــالَقَـ ــالً ِبـ ى َتالفَ أهـ
 

ــاً ِبرَحَمَو   ــبـ ــْنَمـ  ى أَتـ
 

ــ ــمَتِدقَـ ــ َمَري َخـ  ِمَدقْـ
   

 ِمَد األقْــيِقِدلــى الــصَ َع  
 

اري  َدمٍنُيل ِبــــُخــــفاْد
 

ــَو   ــن ِمفَرَشــ  ياِرَدقْــ
 

  وَدَعــهَوانــِزل ِبَرحــبٍ 
       

 َجفَنــــٍة ُمَدْعَدَعــــه َو  
 

ــِف َجــ وا ــوِب وى القُش ل
       

ــلَك املَ   ــوِببوصــ  طلــ
 

ــي  ــشوُق للَتالقــ فالــ
       

ــ   ــي قَـ ــغ الَتراقـ  د َبلَـ
 

ــفَ ــَف كََالَقَـ ــيـ  ُم أنَعـ
       

 ُمَعــطْ املَىَنــْه َيَفَيــ كَأْم  
 

ــ  يُشَوَهـــل يطيـــُب َعـ
     

ــ   ــل يِقـ ــأَم َهـ  يُشرُّ طَـ
 

ــأَُو ــَرْسـ ــِري اَأليت ِفـ  سـ
      

ــ   ــونَكُْشَيـ ــلّ كُـ  سِر ُعـ
 

ـ   لِّأَعنــــاقُهم يف ِغـــ
     

ــ    لِّم يف ذُوكلُُّهـــــــ
 

ــفَ ــ ُمالَقَـ ــَتي أأرِنـ ر ِمـ
     

 رِمسَت ُمــحــٌساك َنَدِعــ  
 

ــِرالَقَـــ الـــه  احلبَِّض أقـ
     

ــاً ِبـــ    ــال َمقرضـ  هاللَـ
 

                                                                                                                                             ٢٥٢٥٢٥   
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ــحابا ــص اَألصــ  وخلِّــ
  

ــا   ــنم الثَوابـــ  وِاغتـــ
 

ــَو ــِر قَلُّحـ ــد أسـ م ِهيـ
 

 مِهن أســـِرم ِمـــُهـــكَّفَُو  
 

ــ ــالَقَـ ــارَت أَمـ   طائعـ
  

 عــــاطاِومــــاً ُماِدَخَو  
 

 اَكَب الــــشَضَرقَــــفَ
 

 ااكَ األشــــَرَعطَــــقََو  
 

ــَخَو ــ احلََصلَّــ ا ماَمــ
    

ــَو   ــاأى اِحلد َرقَــ  مامــ
 

ه نوا حبمـــــِدفـــــأعلَ
 

ــوا ِبَراعَتَو   ــَمفــ  هِدْجــ
 

ــفَ ــالَقَـ ــوا َعرُّ قَـ ا يَنـ
 

 م أينــــاوُتكَال َشــــَو  
 

ــَو ــ احلَُمدَّقَـــ ا بوَبـــ
 

ــِل   ــ َولألكــ  اوَبشُراملَــ
 

ة افََي بالـــــضاَمقَـــــَو
 

 ةافَــــ واللطَشِربالِبــــ  
 

ــأَ ــم ثَُهافََضـــ  االثَـــ
 

 ااثَــا أغَ َمــعــِدن َبِمــ  
 

 لُّ اِخلــــاَك ذَالَقَــــفَ
 

ــ   ــ ال ُيُرياخلَـــ  لَُّمـــ
 

ــَتفُ ــقـ ــَما أُ أَبـ ة اَمـ
 

ــ   ــنِ اً َعودُج ــى اب ــ َمل  ةاَم
 

ــَتِجَو ــصَّ ِبئــ ة اقََدالــ
     

 ةاقَــ الطَّوَق فَــدِقالــصِب  
 

                                                                                                                                             ٢٦٢٦٢٦   
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 البن معصوم                                                                          َ

ــ ــطَا ِنَنسَتألَبـــ  ااقَـــ
 

 ااقَـــــا أطَوَنـــــدَت ِزَو  
 

ــ ــن ِفِمـ ــِل اجلََكعِلـ  ميـ
 

ــَو   ــِلِز اجلََكضِلفَــ  يــ
 

ــِم ــَكثلُـ ــ َمـ  خُردَّن ُيـ
 

ــِبَرِل   ــٍر َديـ ــذَ ُيهـ  ُرحـ
 

ــِهِجرَتَتَو ــصَّيــ  حُب الــ
    

 طـــُبومـــاً َخ َينَّ َعـــنِْإ  
 

ــإذَ ــِصنْفــ  اِفَر باالنــ
    

 ايفَجــــال َتا ِبــــَنــــلَ  
 

 اُم اإلنَعــــَك لَــــاَمَد
 

ــ   ــَمـ ــ احلََدرَّا غَـ  اُمَمـ
 

ــَتُدَو ــم ــنشكوَر َم م َع ال
    

ــ   ــنَّا َرَمـ ــاٍد َشـ  مَغَن ِبـ
 

 اُر الفَــــاَك ذَالَقَــــفَ
 

ــِج   ــصَّفَـ ــا الـ  اُرديق َعـ
 

ــسُتَو ــل ــَد ُبَى أرَض م كُع
      

 مكُقــَدومــاً فَ َيُتقْــال ذُ  
 

ــالفَ ِخَىَرال أََو م كُـــــ
 

 مكُرافَم انــــِصمــــُت ُرإنْ  
 

ــَع ــَسُمتكُمَّــ ة الَم الــ
       

 ةاإلقاَمـــ َوعـــِني الظَِّفـــ  
 

ــَصودَّفَ ــوا وانــ فوا َرعــ
 

 ُفذِرم َيــنــُه ِممُعالــدََّو  
 

 ِلثَـــا املَذََهـــجـــب ِلاْعفَ
       

ــِراملُ   ــ املُِبغـــ  ِلؤثَّـــ
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ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــأوَر ــُي ِلُهدُتــ ى ذَحَتــ
   

 َى أذَلَّى اِخلــــَرإذا َعــــ  
 
  فصل في

  إتحاد الصديقين

 اِدَدي الـــِو ِفـــدُقالـــِص
     

 اِدَحــــي باالِتقــــِضَي  
 

ــ ــِتي النَِّف ــِصع  اِتفَ وال
       

ــَو   ــاِتاهلَ َواِلاحلَــ  يئــ
 

ــُيَو ــسَيِكــ  شوَق املَــ
    

 وَقعـــُشاملَ ُبكـــِسا ُيَمـــ  
 

 ُه أنَّـــنظُـــى َيَتـــَح
 

ــ   ــِبن احلَِمـ ــ كُبيـ  ُهنَهـ
 

ــ ــ الِعِةشدَِّلـــ ة القَـــ
 

ــصَو   ــال ــصَّدق ِف  ةاقََدي ال
 

ــذِهَو ــضيَّهـــ ة  القـــ
 

 ةيَّرِضـــا َمَهـــكِمي ُحِفـــ  
 

ــأثَب ــ الَبُهَتـــ  انَُيـــ
 

 انَُيـــــالِع َوقـــــلُالنََّو  
 

ــ ــاَكذَكَــ ل  األوَّالَ قَــ
  

ــا   ــُقحلَـــ  لؤَو ال ُيـــ
 

دة اَعَس املُـــَن ِمـــحـــُنَن
   

ــَن    ةَداِحـــ َووٍحُرا ِبـــحَيـ
 

ـ ثََّمَو  ِدَسلــــوا باجلَـــ
 

 ِدرُّ ذي التَجـــوِحالـــرَُّو  
 

ا  أَمـــٌر َعَنـــ ِإنْوُحفـــالرُّ
    

ــ   ــولُ للِجـ ــسِمَتقـ  ا أََنـ
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ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــ ــالَوقَـ ــ ُجـ  اظِملُّ النَّـ
   

 سَتَنُد اَألعــــاِظِمُمــــ  
 

ــ ــوِمن الُعِم ــشر ل ــد َن  ق
    

 منــصور أســتاذُ الَبــشر    
 

ــُرَو ــذا احلُأمـ ــِم هـ  كـ
 

ــِرقْمل َي   ــِمِعن ِبتـــ  لـــ
 

ــَو ــُهأنَّـ ــ ظَْد قَـ ا َرَهـ
 

ــ   ــَشُمـ ــاهداً ِبـ  راال ِمـ
 

ــي  ــَرى ِل ــاَ َج ــُه َم فَِمن
  

ــايل    ــِب الليـ ــي غَالـ  ِفـ
 

ومــــاً أمل ين َياَبأَصــــ
  

ــ   ــِم ــذاٍرِرين غَ ــ أَ إن  ملَ
 

ا َبـــَج َعنـــُه ِمرُتفـــاحَت
 

ــ   ــا فَملَـ ــَسدُتقَـ  اَبَب الـ
 

ــتغَرَو ــقتين الِفاســ  ُركَــ
 

ــَح   ــاين اخلََتـ ــى أتـ  ُرَبـ
 

ض َري َعـــاً ِلـــبيَبـــ َحأنَّ
 

 ضَرذا املَـــ َهـــِهجـــسِمِل  
 

ي لِمـــ ِعنـــَد ِعفـــازداَد
 

 كـــِما احلُذَ َهـــيُقصِدَتـــ  
 

ة بَّـــَحي املَدق ِفـــفالـــص
 

 ةسَبذي النــ َهــُبوِجــُي  
 

 قااِديقاً َصـــِد َصـــْنكُـــفَ
     

ــال َتَو   ــاِذَمن ُمكُــ  اقَــ
 

ــَح ــول ُمى َتتَّـ ــاعِلقـ  نـ
    

ــ   ــَوإين وَمـ ــن أهـ  اى أَنـ
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ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

  فصل في

  تزاور اإلخوان
 اِن اإلخــــَواوُرَزَتــــ

 

ــ   ــِمـ ــالِصن َخـ  اِن اإلَميـ
 

ــإنَّ ــآِخ الَتــ  ةَرَجي َشــ
  

ــلَ   ــا الَتَهـ ــي ثَالِقـ  ةَرَمـ
 

ة اَرَيــــك الزَّال تتــــُر
   

ــركَُتفَ   ــا َحَهـــ  ةاَرقَـــ
 

ــ   زواُر أٍخلّكُـــــــ
 

 اُر َداءْتَنــــــــ َتإنَْو  
 

ــَو  ووا آراَء َرْدقَــــــ
 

 اَءَرفـــــوا ِمـــــلَاخَتَو  
 

ــ ــِفـ ــ للزِدي احلَـ ة اَرَيـ
 

 ةاَرخَتـــــ املُِةدَّاملُـــــَو  
 

ــلَِقفَ ــيـ ــلّ كُـ  وِم َيـ
       

 وِمالقَـــ َني َبـــمِسالـــشَّكَ  
 

ــلَِقَو ــيـ ــلّ كُـ  هِر َشـ
   

ــلَِم   ــوِع طُثـ ــلـ  دِر الَبـ
 

ــلََو ــقي ــ َم ــر صَّا َن  األث
    

ــِهَع   ــليـ ــَتاًصَّ َنـ  رَه واشـ
 

ــُز ــن ُتر َمـ ــ ِغُبِحـ ا بَّـ
   

ــ   ــِهَتـ ــ ُحزداد إليـ  ابَّـ
 

 بي الِغـــوا ِفـــفُـــلَاخَتَو
     

ــ   ــن أي َمَعـ ــًى ُيعَنـ  ينِبـ
 

ـ ِقفَ ــل َعــ ــْنيـ  اِم أيَّـ
   

ــَخ   ــوفَـ ــاً ِمـ  اِمَرن اإلْبـ
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ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــلَِقَو ــيـ ــبوِعْن َعـ   أسـ
   

 وِعسُم املَـــلـــَى َعاًقفَـــَو  
 

ر  ُزاُهعَنـــل َم َبـــيـــلَِقَو
     

ــَي   ــَياً َووَمـ ــوَمـ  رُزاً ال َتـ
 

ــفَ ــل ِباعَمـ ــَمـ  اُهَرا َتـ
 

ــ   ــِلي َوِف ــص ــَون َت َم  اُهه
 

ــُزَو ــاِر َعاَكر أَخــ  افَــ
 

ــَحِب   ــالِط ُمِهِقـــ  افَـــ
 

ــت َم َحإنَْو ــِرتللــ ه لَــ
     

ــفَ   ــيِعِنل َصــاجَع ــ الفَ  هضل لَ
 

ــَو ــاقَبـ ــا َرل إذا َمـ ا اَمـ
       

ــُهِم   ــنـ ــ اإلكَرَك لَـ  ااَمـ
 

ــفَ ــَمـ ــَرى الكَن أَبـ ة اَمـ
       

ــَح   ــلَّـ ــ املَِهت ِبـ  ةالَمـ
 

 اَراِئــــ َزاَك أَتــــإنَْو
   

ــ   ــِهاهنَفَـ  اَراِك َشـــض إليـ
 

ــَو ــل َمقُ ــالَقَ ــ َم  ركَن َش
        

 ركَــذَ َوديِق الــصَّلَْضفَــ  
 

ــاَر َزإنْ ــي ِبِنــ ه ضِلفَــ
 

 هضِلفَـــــ ِلُهرُتـــــأو ُز  
 

ــفَ ــالفَ ــضل ِف ــِنيالَي احلَ ه  لَ
    

ــصــلَُوَو   ــَون َت َم ــه  هلَى ِص
 

ــضََّو ــُمالــ ة َحافََص واملُــ
   

ــ   ــِمـ ــِةنَّن ُسـ  ةَحالََص املُـ
 

ــ ــانَأو كَـ ــِد ِعوَم َيـ  يـ
   

ــ   ــاَءأو َجـ ــِدِعن َب ِمـ  يـ
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ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــ ــذََهـ ــو املَـ  وُرشُها هـ
   

 مهـــــوُر اجلُفُهِصَيـــــ  
 

ــَو ــقَ ــد أَت ــى ِف  ِري األثَ
   

ــ   ــ النَِّنَعـ ــِذي املُِبـ  ِرنـ
 

ــ ــَوافُحَصَتــ  اِن اإلخــ
 

ــ   ــنَسُيـــ   آِنلّ كُـــ
 

ــ ــَرا افَتَمـ ــَماجَتا َوقَـ ا َعـ
      

ــَشَي   ــَماُهغـ ــ َمُريا اخلَـ  اَعـ
 
  فصل في

  محادثة اإلخوان
ا ثَدَحــــ ُت أنْمــــَت ُرإنْ

      

ــِب   ــَمـ ــ  أوَىَضا َمـ  اثََدَحـ
 

ــِل ــَحَسؤِنُتــ ا اَب األصــ
    

 ااَبـــــطَ اِخلِنأحـــــِسفَ  
 

ــَو ــ الِعِرِصاخَتــ ة اَرَبــ
   

ــال َتَو   ــذاَرن ِمكُــ  ةهــ
 

ــَو ــاخَتـ ــَنر ِمـ  الِم الكَـ
    

ــ   ــ باملَا الَقَمـــ  اِمقَـــ
 

ــ ــِمـ ــ الُعائِقن فَـ  وِملُـ
     

ــَرَو   ــ املَِقاِئـــ  وِمنظُـــ
 

 وِلنقُـــ املََنر َمـــاذكُـــَو
      

ــ   ــَم ــحَّا َص ــوِلي الُع ِف  ق
 

ــاجَتَو ــاِئَر الَغَبِنــ ا َبــ
 

ــ   ــي ال ُتكَـ ــاِذ كَنَّظَـ  اَبـ
 

ــا  ــوَك أََمسعــ  وِإن أَخــ
   

ــ   ــفكُـ ــسَتِمعاُهن لَـ   ُمـ
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ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــَزَو ــالـ ــُسُهم لَـ ا اَتكَ الـ
   

 ااَت اإلنـــَصُهن لَـــاحـــِسَو  
 

ا َتــــِفلَتن ُمكُــــال َتَو
 

ــُهَع   ــنــ  اَتسكُ إىل أن َيــ
 

ــإنَْو ــِلَن ِبَى أَتـــ  قـــ
 

ــ   ــُهعَتِمَسـ ــِلن قَ ِمـ  بـ
 

ــ ــال َتفَ ــقُ ــذا اخلَل َه ر َب
   

ــُهِلَع   ــ ِفمتـ ــا غَيَمـ  رَبـ
 

 َىَوا َرب َمـــذِّكَـــال ُتَو
      

 َىَون غَــ َمــبيلَ َســْعَدَو  
 
  فصل في

  مداعبة اإلخوان
ة اَبــــَع والدُّزُحاِملــــ

 

ــ   ــِمـ ــَصِمَين ِشـ  ةاَبَح الـ
 

ــ ــُهفإنَّـ ــِقي اخلَ ِفـ  لـ
        

 لـــِق اخلُسِن ُحـــنـــوانُُع  
 

ــ ــوِلُتـ ــُسِهي ِبـ ا وَرُر الـ
       

ــَخ   ــَكليلَــ  اوَرصُد املَــ
 

ــ ــامَزفَ ــاَحَزح ِم ــ َم ط َسن قَ
     

ــَو   ــن َعكُ ــلَ ــ الَوِدى َح  طَس
 

ــاجَتَو ــ اإلَحيَبِنــ ا اَشــ
   

ــال َتَو   ــحَّن فَكُــ  ااَشــ
 

 زاِحي اِملـــ ِفـــحُشالفُفَـــ
    

 يالِحـــ الَتَنرٌب ِمـــَضـــ  
 

ة يَمِخ للـــــسَّرُُّجـــــَي
 

ــالظَ َو   ــِخ الَوِةنَّــ  ةيَمــ
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ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــَجَو ــِباِنــ ا اَر اإلكثَــ
    

ــَو   ــ الِعِراِذَحـــ  ااَرثَـــ
 

ة اَبـــــَعة الدُّثـــــَركَفَ
  

ــ   ــَهب باملَذَهَتـــ  ةاَبـــ
 

 اِن اللـــــَسةُثـــــَرَعَو
       

 اِنَس باإلْنـــــُعوِقـــــُت  
 

ة خــَو اإلاَحَزل ِمــاِمحــَو
      

 ةخـــَو النَّنـــَك َعلَِّخـــَو  
 

ــفَ ــالَب ــسط ِف ة َباَحَصي املُ
  

 ةَبـــاَعَد املَُى إلَـــِيفـــِضُي  
 

ــإنَْو ــعَتِم َســ  ةَراِد َنــ
    

ــ   ــال َتفَـ ــه ِبفُـ  ةَراِدِبـ
 

ب َض فالَغــــنََّبغــــَضال َت
      

ـ  ِف   ـ  زِحي اِمل ـ   ِم  ب األدَ وِءن ُس
 

ــَو ــانظُـ ــ املََىر إلَـ  اِمقَـ
    

ــقََو   ــِلاِئـــ  الِم الكَـــ
 

ــ ــ َيإنْفَـ ــِلن َوكُـ ا يَّـ
     

ــ   ــاِحَصُمـــ  ايَِّفباً َصـــ
 

ــقَفَ ــ َن وإنُْهولُـــ ا َبـــ
       

ــ   ــَوَوُهـ ــَتْج املُالُء الـ  ىَبـ
 

ا وَُّدن َعــــكُــــ َيإنَْو
      

ــكَُم   ــْجاً َمَحاِشــ  اوَّفُــ
 

ال  َحــــ وإنُْهقولُــــفَ
       

ــبَ    ــو الـ ــ املُالُءهـ  الَتْبـ
 

ــ ــَىَرأال َتــ  ِبَر للَعــ
  

ــَت   ــَد ِعولُقُـ ــ الَعنـ  ِبَجـ
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 وال  اُهللاُهلَـــــــــقاَت
    

ــولَُت   ــاَك ذَقـ ــ َعـ  الن ِقـ
 
  فصل في

  ضيافة اإلخوان
ــ ــَر طَيٌقِدإذا َصــ ا قَــ

     

ــ   ــِم ــٍد َســ  وِرين غَ  قاَبع
 

ــفَ ــنََّمدقَـ ــ َمـ ر َضا َحـ
     

ــفَ   ــيَسلَ ــ ِف ــ َخِري الِب  رطَ
 

 افَـــــلُّكَم َتُرال َتـــــَو
 

ــ   ــ الطَُّريَخ ــاِمَع ــا كَ َم  افَ
 

ــَو ــاعلَـ ــ اُألأنَّم ِبـ ة لفَـ
 

 ةلفَـــــ للكُطةٌسِقُمـــــ  
 

ل ِفـــ فاحَتوَتَعـــ َدوإنْ
    

ـ وال َت   ـ ن كَكُـ ـ ن َبَمـ  لِخـ
 

ــَو  يِف الـــضَِّقَحـــم ِبقُـ
  

ــ   ــِفـ ــأ توٍةي َشـ  يِفوَصـ
 

ــَو ــَس ــُهل لَ ــ َم ي ِهشَتا َي
   

ــ   ــِمـ ــ الَتِفَرن طُـ  ِهفكُـ
 

ــآِتَو ــا َي َمبــ  ُحِرقَتــ
 

 ُحقَبسَت ال ُيــــطُفاللُفََــــ  
 

ل  األَوقـــوِلل ِباعَمـــَو
       

ــضَّ   ــبُّ َريُفالــ  لِرت املَــ
 

ا اَســــ اإليَنِرظِهــــأَو
 

 ااَســــبَّن َعكُــــوال َت  
 

ــفَ ــشر واللطَالِبــ  ةافَــ
 

ــ   ــٌريَخـ ــضَن ِمـ  ةيافَ الـ
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ــوِخ ــَيةُدَمــ  اِف األضــ
 

ــ   ــَريةُِجَســ  اِف األشــ
 

ــِرإ ــى ُســ َعص ح م ِهوِرُرل
     

ــ   ــسِطبالَب ــ ِف  مِهوِرُضي ُح
 

ــ ــراً ِع َدشُكال َت ــدَّه م ُهن
      

ــوال ُت   ــدَّر ِودكَــ  مُهــ
 

 اِمدَّ اخلُـــِنم َعـــواحلُـــ
    

 الِم والُغـــــبـــــِدالَعَو  
 

ــوإنْ ــاؤا األَد أَســ ا َبــ
   

 اَبغـــَضوك ُمَري ال َيـــكَـــ  
 

ــ ــَو اِخلِمدوقَـــ ا اَنـــ
  

 ااَنــــاإلخَو ِموأكــــْر  
 

ــ ــن انِتَع ــاِرظَ ــن َي َم ي ِج
    

ــ   ــلُ ِفاَكذَفَـ ــ اهلَعـ  ِجَمـ
  

د َرا َويَمـــوا ِفَو َرْدقَـــَو
   

ــأَ   ــُمعظَ ــ َم ــضِنا ُي  دَسى اجلَ
 

ــَم ــنَت ُيةٌَداِئـــ  ُرظَـــ
   

ــبأكِل   ــَهـ ــُضن َيا َمـ  ُرحـ
 

ــ ــُمسُهآِنـ ــِل ِفـ  ي األكـ
 

ــلَِف   ــعـ ــِميِر الكَـ  زِل اجلَـ
 

ــَو ــِلأِطـــ ا يثَِد احلَـــ
 

 اثيثَـــــن َحكُـــــوال َت  
 

 اِمَعـــي الطَّ ِفـــبـــثُفاللُ
      

ــ   ــِمـ ــِمَين ِشـ  اِمَر الِكـ
 

ــصِ  طَإنْ   اافَ األضــــَيِعيوَشــــ ــوا انــ  اافََرلبــ
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ــ َدوإنْ ــاَكَع ــن ُت َم ب ِح

  

 ب فأِجــــاٍمَعــــإىل طَ  
 

 يِقِد الـــــصَّةُاَبـــــإَج
   

 لـــى التحقيـــِق َعرٌضفَـــ  
 

ــ ــإن أَجفَـ ــعَوت َدْبـ ه َتـ
   

ــ   ــال ُتفَـ ــفَوج َجيَهـ  هَتـ
 

ــ ــَيزِرال ُتــ  ِباِحَصن ِبــ
 

ــُد   ــأو أحــ  ِباِر األقَــ
 

ــاْجَو ــثَُحس ِبِل ــ أْجي ك َسلَ
  

ــ   ــوأَن ــِهس ِب ــا آ َم  كَسَن
 

ه ِتـــاَمَرن كَأب ِمـــال َتـــ
    

ــ   ــفوكُـ ــاَمَرن غَ َعـ  هِتـ
 

ثقـــــيال  والَتاَكإيَّـــــ
 

 يالِقـــــن ثَكُـــــوال َت  
 

ا َرَضا أحــر َمــِقــحَتال َت
   

 اَرَضا َحـــب َمـــِعـــوال َت  
 

ــذَّ ــ للطَُمفالـــ  اِمَعـــ
 

ــ   ــِمـ ــ الطَِّةاَدن َعـ  اِمَغـ
 

 ن أكـــِلم ِمـــِشحَتـــال َت
     

ــِلِفكَ   ــل أهـ ــِل اجلَعـ  هـ
 

ــ ــَمـ ــيء بالطَّا ِجـ  اِمَعـ
      

ــِتلإال لإل    اِمقَــــــــ
 
  فصل في

  عيادة اإلخوان
ــِع ــِل الَعةُاَدَيـــ ــ   ليـــ ــ َعرٌضفَـ ــِلى اخلَلَـ  ليـ
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ض ِر ُمــ إنْاَكد أَخــُعــفَ

      

ــ   ــكــِمُحل ِبواعَم ــ َم  ضِرا فُ
 

ــَو ــلُهَسـ ــن أحَو َعـ ه اِلـ
 

ــاللُ   ــطِفبـ ــ ِفـ  هؤاِلي ُسـ
 

ــَو ــِهع َعَضـ ــليـ كا َد َيـ
     

ــ   ــِهف َعواعِط ــَد َجلي  كاه
 

ــ ــاِئوَس ــالً َع ــن َم  ها ِب
        

ــ   ــوَسـ ــن اكِتل َعـ  هئاِبـ
 

ــوادُع ــ بالَعُه لَــ ة افَيــ
      

ــصو   ــ املُحةُالــ  هوافَيــ
 

 طويــِل الَتَنر ِمــواحــذَ
       

 ليـــــِل الَعِرَجوَضـــــ  
 

ــث ِذُمفَ ــصَّكـ اقة َدي الـ
   

 ةاقَـــالب النَّ احـــِتدُرقَـــ  
 

ــ ــا الَتإال إذا َمــ ا َسَمــ
 

 اَسجِلـــ أن َتِهفـــِسن َنِمـــ  
 

 ةاَدَيـــــ للِعوُدوالَعـــــ
 

ــد ثَـــ َب   ــالٍثعـ  ةاَد َعـ
 

ــذا ِل ــهـ ــَمـ ا ن أحبَّـ
 

ــ   ــأ فِغَشوإن َيـــ  ابَّـــ
 

ــ ــ املُةُنَّوُســـ  لِّعَتـــ
 

ـ    ــذان كُــ ــلّإيـ  لِّ ِخـ
 

ــِصِل ــفَدوا ِويقــ ه ادَتــ
   

 هَتـــــاَدَيوا ِعُمـــــغَنوَي  
 

ــُرلَيَو ــشتــ ــُتَيَو   ةاَيكَك الــ ــكَم النكـــ  ةاَيـــ
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ــ ــن َعَعـ ــٍداِئـ  ِر وزاِئـ

  

 ابِر الـــصَّرِمي الكَـــعـــلَِف  
 

ــولَي ــى  َعد اَهللاحَمــ لــ
 

 الَتا اْبـــَمـــ ِبِهالِئـــَب  
 

ــِرُيِل ــَو الثََّزحـــ ا اَبـــ
 

ــ   ــصَّواألْجــ  ااَبَور والــ
 
  فصل في

  مكاتبة اإلخوان
ــَوَت ــلُاُصــ  اِب األحَبــ

 

ــ   ــِدي الُبِفـ ــ بالِكعـ  اِبَتـ
 

ــكَفَ ــ اإلخَوِباِتــ ا اَنــ
 

 ااَنـــــوَّن َخكُـــــوال َت  
 

ــفَت ــكاَت املَُكركُــ ة َبــ
 

ــ   ــةَجن املُرٌب ِمـــَضـ  انبـ
 

ــَو ــدُءالَبــ ر اِفَس للُمــ
 

ــ   ــِبي الكَِف ــ ال للَحت  راِض
 

 اِبَو للَجــــُدوالــــرَّ
   

ــ   ــرٌضفَـ ــ ِبـ  اِبال ارتَيـ
 
  فصل في

  التحذير من صحبة األحمق
ــا  ــصحنبَّ اَألمحقــ ال َتــ

  

  الــــَشَمقَمقااملــــائَن  
 

ــلُ  ــوٍء عاقـ ــدوُّ سـ عـ
 

ــلُ    ــديٌق جاهــ  وال صــ
 

ـ  ــقِ    اِئِقإنَّ ِاصـــِطحاَب املــ ــِم البوائـ ــن أَعظـ  مـ
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فإنَّـــــه حلُمِقـــــِه 

     

ــهِ    ــه يف ُعمِقــ  وخبِطــ
 

ــهُ ُي ــالً فعلَـ ــبُّ َجهـ  حـ
     

 وأن تكــــونَ مثلَــــهُ   
 

ــ ــسُن القَبيَحــ ا َيستحــ
   

ــصيحا    ــبغُض الَنــ  َوُيــ
 

ــة  ــه فَهاَهـــ  بياُنـــ
  

ــفاَهة    وِحلُمـــــه َســـ
 

ــا متطَّـــــ  ى وربَّمـــ
 

 ىطَّــــغَوكَــــَشَف املُ  
 

ــرارا  ــظُ اَألســ ال حيفــ
     

 وال خيـــــاُف عـــــارا  
 

ــب  ــري َعَج ــن غ َيعجــُب م
    

ــ   ــن غَ ــضُب م ــَضبَيغ  ري غَ
 

ــثري ــُز ُهكـــ  وجيـــ
 

ـ      َتمييـــُزُهلـــيس لَــ
 

وربَّمـــــا إذا َنظَـــــر 
 

 أَراَد َنفعـــــاً فأََضـــــر  
 

 ــُدب ــل ذاك الــ كَفعــ
 

ــِه املُ   ــبِخبلِّـــ  حـــ
 
  بحكاية الدُّ

 َروى أولــــوا األخبــــاِر
    

ــيارِ     ــٍل سـ ــن رجـ  عـ
 

ــحراءِ  ــصَر يف َصــ  أَبــ
    

  اَألرجــــاِءسيحةفَــــ  
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ــا  ــاً موثَقـ ــاً َعظيمـ ُدبـ
   

 يف َســــرحٍة معلَّقــــا   
 

َيعـــوي عـــواَء الكَلـــِب 
   

ــربِ    ــدٍَّة وكَـ ــن ِشـ  مـ
 

ــشَّ  ــُه الــ فقَه فأَدركتــ
 

ــه    ــى أَطلقَـ ــه حتـ  عليـ
 

ــُه ــِدِه  وحلَّـ ــن قيـ  مـ
    

ــِه   ــِدهِ ألمِنـ ــن كيـ   مـ
 

َونـــام حتـــت الـــَشَجره 
 

ــجَره     ــد أَض ــن ق ــاَم م  من
 

ــَسفر    ــق وال ــولُ الطَري ط
 

ــَضجر    ــرِط ال ــن فَ ــاَم م  فَن
 

ــُدبُّ  ــاَء ذاَك الــ فجــ
   

ــ   ــذُبُّ َعـ ــِه َيـ  ن وجهـ
 

ــلُّ فَ ــذا اِخلـ ــال َهـ قـ
  

ــلُّ    ــاُه ال ِحيـــ  َجفـــ
 

ــري  ــن أَسـ ــذَين مـ أَنقـ
   

ــَد    ــكَّ قيـ ــسريوفـ  ُعـ
 

ــُه ــَده فحقّــ  أَن أَرُصــ
 

ــوٍء قَــ     ــلِّ س ــن كُ  صَدهم
 

ــه  ــت ذُباَبـــ فأقبلـــ
    

ــه    ــرنُّ كالَرباَبـــ  تـــ
 

ــِه ــت حلَيِنـــ  فوقََعـــ
 

ــهِ    ــفاِر َعيِنـ ــى ِشـ  علـ
 

  الـــُدبيظفَجـــاَش غَـــ
     

ــي   ــال ال وَربـــ  َوقـــ
 

                                                                                                                                             ٤١٤١٤١   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــذُال أَدع بابا  الـــــــ
  

ــ   ــذاباُمُهيِسُيـــ   َعـــ
 

فأســـــَرع الـــــَدبيبا 
 

ــَص   ــالـــ  خرٍة قَريبـــ
 

ــَبال  ــا وأَقـــ فقَلَّهـــ
 

ــال    ــه َعِجـ ــسعى ِإليـ  َيـ
 

حتــــى ِإذا حــــاذاُه 
  

ــذا    ــا َمحـ ــكَّ هبـ  ُهصـ
 

ــه  ــلَ الذُباَبـــ ليقُتـــ
 

  بـــال ِإراَبـــه قـــتالً  
 

ــا  ــه الراسـ ــرضَّ منـ فـ
     

ــرَّق اَألْض   ــاوفــ  راســ
 

وأَهلــــَك اخلَلــــيال 
 

ــِب   ــيالِهفعلـــ   اجلَمـــ
 

ــذِه ــة الرفهـــ  واَيـــ
 

ــ   ــهى َعـ ــةتنـ  ن الغواَيـ
 

ــِب ــصَّيف طَلــ  داقَة الــ
 

ــة ِع   ــد أُويل احلَماقَــ  نــ
 

 الـــُدب عـــلِإذ كـــانَ ِف
 

   ــب ــرِط احلُـ ــذا لفـ  َهـ
 

ــَصحيِح ــاَء يف الــ  وجــ
      

ــال َعـــ    ــسيِحَنقـ  ن املَـ
 

ــلَّ ــُت كـ ــهعاجلـ   أَكَمـ
 

ــ   ــوأَْبـــ  شوَّهرٍص ُمـــ
 

ــِق ــنَّين مل أُِطـــ  لكـــ
 

ــ   ــقَـ ــِقالَج طُّ ِعـ  اَألمحـ
 

                                                                                                                                             ٤٢٤٢٤٢   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

  فصل في

  التحذير من صحبة البخيل
ــِل  ــودَّةُ الَبخيـــ َمـــ

   

ــلِ     ــال تأويـ ــلٌ بـ  جهـ
 

ُر القَلــــيال َيــــستكِث
   

 ُم اخلَلـــــيالحـــــِروُي  
 

 ِإن جــدٌب َعــرا بخــلَُي
   

ــالِقرىوال َي   ــوُد بــ  جــ
 

منــــُع ذا الــــوداِد َي
 

 مـــــوارَد اإلمـــــداِد  
 

ــولُ ــِئال َيقــ  ال ِإن ُســ
 

ــِهُب   ــالً ويوليـ ــالخـ   الِقـ
 

ــ ــُهحيرمـ ــَدُه َمـ  ا عنـ
 

 وال ُيراعـــــــــي ودَُّه  
 

ــُه ــ قِإن راَم منــ ا رَضــ
 

ــاُد   ــارأَى الِبعــ   فَرضــ
 

 َيـــــضيُق بالَزهيـــــِد
     

ــَزمِن   ــشَّيف الــ  ديِد الــ
 

ــشَّ  ــُصحبةُ الــ حيِح فــ
 

 مـــــسٌك بـــــالريِحَت  
 

ــودَّة ال َت ــسب املــ حــ
 

 حتـــلُّ منـــه ُعقـــَده    
 

ــوَه اِحلِإنَّ و ــةجــ  يلــ
 

 يف الُبخــــِل ُمــــستحيلَة  
 

ا َبـــَجوِامســـع َحـــديثاً َع
  

ــ   ــا قَد َنقَـ ــه اُألَدبـ  لتـ
 

                                                                                                                                             ٤٣٤٣٤٣   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

  عـــن ُمزيـــِديف الُبخـــِل
  

ــ   ــديْعَمـ ــرٍب لَتهَتـ   َربـ
 

  حكاية الغانية

  دزيِّربرب مع البخيل ُم
َحكــى أُولــوا اَألخبــاِر 

 

ــاِر   ــاِقلوا اآلثـــ  َونـــ
 

ــ ــن غَـ ــوِل عـ اَدٍة ُعطبـ
  

 قوِللعـــــُب بـــــالُعَت  
 

ــا الَو ــيِمبوجههــ  ســ
 

ــ   ــرَّوُتوَصــ  خيِمها الــ
 

ــا الكَ ــِل بطَرفهــ حيــ
 

ــ   ــِلصرها النَّوِخــ  حيــ
 

وخـــــدها املـــــورَِّد 
     

 َوصــــدِغها املــــزرَّدِ   
 

ــضيبِ  ــدها القَــ  َوقــ
     

 وِردفهــــا الكَثيــــبِ   
 

ــُر املَ ــاين وَتعمـــ غـــ
    

ــِة   ــبرنَّـــ  اين اَألغَـــ
 

َنـــت ُتـــسمى َربَربـــا كا
     

  طََربـــافـــوسُتحيـــي الن  
 

ــراُف  ــت اَألشــ وكاَنــ
  

ــسَّ   ــراُفادةوالــ   الِظــ
 

جيمعُهـــــم َمغناهـــــا 
 

 اليـــــسَمعوا ِغناَهـــــ  
 

ــىت  ــا فَـ ــان َموالهـ وكـ
   

ــا    ــرٍف ُنِعتـ ــلِّ ظـ  بكـ
 

                                                                                                                                             ٤٤٤٤٤٤   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

 ةماَعــــفِاجَتمَعــــت َج 
 

ــ   ــةللَبــ  سِط واخلَالَعــ
 

ــتطَر ــِلدوا يف الَنوِاسـ  قـ
     

ــلِ    ــِل الُبخـ ــذكِر أَهـ  لـ
 

ــِرهم  ــاتَّفقوا بأَســ فــ
    

ــصِرهِ    ــروا يف َع ــم َي  مأَن لَ
 

ى وال رأَوا فيمـــا َمـــضَ 
      

 مـــن الَزمـــاِن وِانقـــضى  
 

ــدا  ــونُ أََبـ ــل ال يكـ بـ
    

ــدا   ــال مزيـ ــصاً َعـ  َشخـ
 

ــِه ــُشح يف ُبخِلــ  والــ
    

  ــح ــِه املُلـــ  وِحرصـــ
 

ــاةُ ــت الفَتـــ  فَقالَـــ
 

ــ   ــالَغـــ  اةُادةُ اَألَنـــ
 

 م كفيلَـــــةكُـــــِإين لَ
    

ــة   ــِذه باحليلَـــ  بأَخـــ
 

حتـــى جيـــوَد بالـــذَهب 
      

ــستقلّ   ــَويـ ــب َمـ  ا َوَهـ
 

ــا لَ ــال َموالهـ ــا فَقـ هـ
 

 ىَهـــأُشـــِهُد أَربـــاَب النُّ  
 

ــِإن َت ــَدعي ُمزيــ دا خــ
     

 َعـــن ِدرَهـــٍم ال أَزَيـــدا  
 

ــذَّ ــرنَّ الـــ با َهألنثـــ
 

ــِك   ــعليـ ــىت َيـ  اَبَهذْ حـ
 

ــ ــاَء فَـ ال قالَـــت ِإذا جـ
      

ــي َع   ــه عنـ ــحتِجبـ  الِجـ
 

                                                                                                                                             ٤٥٤٥٤٥   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــريه  ــَك الغـ ــلِّ عنـ وخـ
       

ــ   ــَريهوال تنفِّـــ  ر طَـــ
 

ــَسمُت مبـــن  ــال أَقـ فقـ
 

 لِق احلــَسنك بــاخلَاحلَّــ  
 

 َألرفعـــــنَّ الَغـــــَرية
 

ـ    ــو َحَبــ ــاكَِِولَـ  رة إبـ
 

ســــوال فأرســــلوا َر
    

  الوصـــــوالسأَلُهَيـــــ  
 

 م َعـــــشيَّةفجـــــاَءُه
   

 حيـــــةوأَحـــــَسَن التَّ  
 

فــــأَهَّلوا وَرحَّبــــوا 
 

ــِربوا   ــا َشـ ــى ِإذا مـ  حتـ
 

 َتـــساكَروا َعـــن َعمـــِد
     

ــصدِ    ــن قَـ ــوا َعـ  َوهوَّمـ
 

كــي َيــروا َوَيــسَمعوا ل
  

ــصَنعُ    ــا تـ ــرٍب مـ  لربـ
 

 ِدزيــــدت ُمبَرفــــانفَ
  

ـ أُ    ِدَيــال األغَْزخــت الَغـ
 

ــِه ــت عليـــ  فأَقبلَـــ
 

 شريةً ِإليـــــِهُمـــــ  
 

ــحاقِ  ــا ِإسـ ــت أَبـ  قالَـ
 

 َنِعمـــــَت بـــــالَتالقي  
 

ــي  ــأن أغنـ ــوى بـ َتهـ
     

ــي    ــُق عنـ ــار الفَريـ  سـ
 

الُق فَقـــالَ زوجـــي طَـــ
    

 ائُقمي عَتـــــَدَوَخـــــ  
 

                                                                                                                                             ٤٦٤٦٤٦   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

 ِإن لَـــم تكـــوين عاِرفَـــة
    

ــِب   ــ أَو ُمبالغيــ  فَةكاِشــ
 

َعتــــُه وطَــــِرب فأَمس
 

 ته فــــشِربقَمثَّ َســــ  
 

ــُه  انيـــــة ثََوخاطبتـــ
 

ــ   ــا ُمداِنيـــ  ةبلطفهـــ
 

ــحاِق  ــا إسـ ــت أَبـ قالَـ
 

ــاقِ     ــيَد الِرفـ ــا سـ  يـ
 

ــا  ــنُّ قَلَبكـ ــي أَظـ إنـ
  

ــوى ُج   ــي قُرَبكــا َيه  لوس
 

ــثَم اخلـــــدودا  لتلـــ
 

ــورودا    ــَف الــ  وَتقطــ
 

ــدقَة ــا يل َصـ ــال مـ  فَقـ
   

 وِامـــــرأَيت ُمطَلَّقـــــة  
 

ــَورى  ــوين يف ال ــم َتك  ِإن لَ
        

ــرا    ــضى وغََبـ ــن َمـ  ِممَّـ
 

ــِب َع ــةً بالَغيـــ املـــ
 

ــبِ     ــِري َريـ ــاً بغـ  حقّـ
 

ــِه ــَضت إليـــ  فنهـــ
 

ــِه    َوجلـــــَست لَديـــ
 

ــبَّال  ــضمَّها وقـــ فـــ
 

ــال ِن   ــالوقـ ــُت اَألَمـ  لـ
 

ـ  ــا غُــ ــرَّيـ  اينَوة الَغـ
 

 يناى اَألَمـــــَوُمنتـــــَه  
 

ــي وأَيب  ــديِك أُمــ َتفــ
    

ــ   ــلّوكُـ ــرِب َشـ  اٍد ُمطـ
 

                                                                                                                                             ٤٧٤٧٤٧   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــا  ــت أَنَّهـ ــني ظنَّـ فحـ
   

ــع    ــد أَوَسـ ــا متُهقـ  نَّهـ
 

ــُه ــت لـ ــرى قالَـ  أَال َتـ
      

 ِلزلَّـــٍة لـــن ُتغفَـــرا    
 

ــؤالِء ــن هـ ــوِم مـ  القَـ
      

ــِل   ــوِميف مثـ ــذا اليـ   َهـ
 

ــرِب  ــدعونين للطَــ َيــ
     

ــأنُس ِبـــ لّوكُ   ــم يـ  يهـ
 

ــم  ــىت َولَ ــهم فَ ــن من يك
 

ــا   ــر يب ُملَتِفتـــ  للِبـــ
 

فََيـــــشَتري َرحيانـــــا 
   

ـ    ــدرهٍم جماَنــــ  ابـــ
 

فهـــاِت أَنـــت ِدرَهمـــا 
    

ــُم   ــَوفُقُهـــ  ا تكرَُّمـــ
 

ــب  ــها َووثـ ــاَم عنـ فَقـ
  

ــب   ــن كَثَ ــدعو ِم  َوصــاَح َي
 

ــ ــال ُمـ ــةَوقـ  ه أَي زانيـ
    

ــة    ــاراً آنَيـ ــِت نـ  وطيـ
 

ِب لـــم الَغيـــدنَّـــسِت ِع
      

ــبِ ِم   ــلِّ َعيـ ــِك بكـ  نـ
 

ــواُم  ــَضِحَك اَألقــ فــ
 

ــ   ــن ِفِمـ ــامواعلـ  ِه وقـ
 

َومـــا دروا أَنَّ اخلُـــَدع 
     

ــع     ــِن يف ذاك الكَُت ــم ُتغ  لَ
 

 فأَقبلَـــــت بـــــاللَوِم
 

ــِهَع   ــومِ ليـ ــَني القَـ   بـ
 

                                                                                                                                             ٤٨٤٨٤٨   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ا َبها وأَغــــضَ فــــسبَّ 
  

ــ   ــَهار َعوَسـ ــَضا ُمنـ  اَبغـ
 

ــذِهفَ ــةهـــ   اِحلكاَيـــ
    

ــة    ــك يف اِهلداَيــ  َتكفيــ
 

 خيـــِل الَبحبِةن ُصـــَعـــ
      

ــهِِ   ــَدخيِلَوداِئـــ   الـــ
 
  فصل في

   الكذابالتحذير من صحبة
ــذّابِ  ــحاَبةُ الكــ  َصــ

     

 راِب الــــسَّكَالِمــــِع  
 

ــولُ  ــا َيقـ ــُق مـ َيخلـ
 

 معلوُمــــُه َمجهــــولُ   
 

ــدا ُي ــرُب الَبعيـــ قـــ
 

 َويـــــؤمُن الَوعيـــــدا  
 

ــُف ا ــودا َوُيخلــ لُوعــ
       

ــ   ــُني ُعـــ  وداَوال َيلـــ
 

ــُدوُي ــا القَبعـــ  ريبـــ
 

ــأمُن   ــا املُويـــ  ريبـــ
 

ــف  ــمَّ ُيخِلـ ــُف ثُـ َيحِلـ
 

ــني    ــال َيمـ ــففـ   كُلِّـ
 

َيمـــــُني يف الـــــَيمِني 
 

ــاَألمِني   ــيَس بـــ  َولَـــ
 

ــالِم ــا َويف كــ  اُألدبــ
 

ــ   ــاء الُنَجَبـــ  االُعلمـــ
 

ــائحِ  ــَر يف القبـ ــم ُيـ  لَـ
 

ــةُ   ــضاِئِحَوُجملــ   الفَــ
 

                                                                                                                                             ٤٩٤٩٤٩   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــَببا  ــى َس ــذب أَوه كالِك
 

 وال أَضــــلَّ َمــــذَهبا   
 

ــز ا  طاِلَبـــــوال أَعـــ
 

ــوال أَذلّ    اِحبا َصــــــ
 

ــصِ  ــن َيعتـ ــسِلُم مـ ُم ُيـ
 

 ن َيلَتـــِزُم وَمـــِهِبـــ  
 

ــطُ ــ أُُهلوعـــ ولُ فُـــ
 

  فُـــــضولُُهضلوفَـــــ  
 

ــ ــُع ُهغَليلـــ  ال ُينقـــ
 

  ال ُيرقَـــــُعُهَوَخرقـــــ  
 

ُه ُمكــــذَُّب احبَصــــ
 

 يف غَـــــٍد ُمعـــــذَُّبَو  
 

ــذّابا  ــِب الكــ فجانــ
  

ــا   ــِه ِاجِتنابـــ  وأَوِلـــ
 

ا َبـــَجوِامســـع َحـــديثاً َع
    

ــِض   ــْديف رف ــن ق ــذَبا َم   كَ
 
  حكاية الفتى

  البغدادي مع األمير المهلبي
َروى أُولــــوا اَألخبــــاِر 

   

ــاِر   ــاِقلوا اآلثـــ  َونـــ
 

ــَدٍث ذي أََدِب  ــن َحـ َعـ
 

ــذَِّب   ــٍق ُمهـــ  َوُخلُـــ
 

ــ ــداِد سكُنَيــ  يف بغــ
  

ــٍةيف ِن   ــالِدعمـــ   ِتـــ
 

ــ ــَده فَـ ــاً والـ ارق يومـ
     

ــُه   ــَدهَوِطرفَـــ   وتاِلـــ
 

                                                                                                                                             ٥٠٥٠٥٠   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

وحــــلَّ أَرَض الَبــــصَرة 
  

 وعـــــٍة وَحـــــسَرةلَِب  
 

ــاِئرا  ــا حـ ــلَّ فيهـ فظَـ
 

ــُد املَ   ــرايكابـــ  راِئـــ
 

َولَـــم َيـــَزل ذا فَحـــِص 
  

ــ   ــَيـ ــخِصسأل كُـ  لَّ َشـ
 

ــن ِب ــعمَّ ــَه ــاِزِل ا ِم ن ن
     

 َوفاضــــٍل ُمــــشاِكلِ   
 

ــدميا  ــفوا َنـــ فَوَصـــ
   

ــ كََذا أَدٍب    ارَميـــــــ
 

ــاِدُم املُ ــيب ُينـــ هلَّـــ
 

ــَربِ    ــُري الَعـ ــو أَمـ  وهـ
 

ــ ــه وقَـــ َصَده فأمَّـــ
 

ــَده    ــلَّ َمعَهـ ــني حـ  وحـ
 

ــُه ــأَمِره عرَّفـــ  بـــ
  

ــِوِه وُمـــــ وُح    رهلـــ
 

ــت َتـــ  ــال أَنـ صلُح فَقـ
       

ــستملَ    ــن ُي ــُري م ــل َخ  ُحب
 

لـــــصحبِة اَألمـــــِري 
 

ــِري   ــسيِد اخلَطـــ  الـــ
 

نــَت ِممَّــن يــصُرب ِإن كُ
   

 خلَـــــصلٍة ُتـــــسَتنكَُر  
 

ــصلَة  ــالَ أَيُّ َخــ فقــ
 

ــلَه     ــايف َوصـ ــه ُتنـ  فيـ
 

ــلٌ  ــذا َرجـ ــال َهـ فَقـ
 

ــِه   ــلُال َيعَتريـــ   املَلـــ
 

                                                                                                                                             ٥١٥١٥١   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ن ِافتـــراِء الكَـــذِب ِمـــ
   

ــَزٍن   ــَرِبيف حــ   َوطَــ
 

ــإن أَردت ــه طَفــ  ولَــ
  

ــه    ــصدقنَّ قولَـــ  فَـــ
 

ــُق  ــا َيختلـ ــلِّ مـ يف كُـ
  

 ُقَوَيفَتـــــري َوينِطـــــ  
 

ــه  ــالَ نائلَـ ــى َتنـ َحتـ
    

 وال َتــــرى غواِئلَــــه   
 

ــأَفعلُ  ــىت سـ ــال الفَـ قـ
 

ــ   ــستذاَك َولَــ  لُ أَجَهــ
 

ــ ــفَـــ دُمي ذهب النَّـــ
 

  َزعـــيُموهـــَو ِبـــهِ   
 

فعـــــرََّف اَألمـــــريا 
 

ــضلِه كَـــــ     ثريابفـــ
 

ــا  فحـــَضر ُهحتـــى َدعـ
   

ــرَُّه ِع   ــد النَّوَسـ ــرنـ  ظـ
 

ــُه اِل  يف احلَــــفراَشــ
 

ــاِل   ــسوٍة ومـــ  بكـــ
 

ــ ــة فَلـــ زَم املالزمـــ
 

 لُألنــــس واملناَدَمــــة   
 

ــصدقُه  ــزل يـ ــم يـ َولَـ
    

 خلقُـــهيف كُـــلِّ إفـــٍك َي  
 

 فَقـــال َيومـــاً وِافَتـــرى
        

ــُب   ــاً وِكـ ــراهتـ  ذباً ُمنكـ
 

 ستحــــَسنةادةٌ ُميل َعــــ
    

ــَنة     ــلَّ سـ ــا كـ  أَفعلُهـ
 

                                                                                                                                             ٥٢٥٢٥٢   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

 أَطــــبُخ للُحجــــاجِ 
 

ــن لَ   ــمـ ــدََّحـ  جاِجِم الـ
 

ــ ــرِد ِقـ ــيف فَـ زال دٍر نـ
     

 أكالَمـــيكفـــي اجلَميـــَع   
 

ــفَ ــىت َحـ ــك الفَـ اَر ذلـ
  

ــا     ــه وَبُهتـ ــن قولـ  مـ
 

 عريَوقـــال لَيتـــَت ِشـــ
       

ــدرِ     ــذا الِق ــدُر َه ــا ق  م
 

ــزمِ   ــُر زم ــي بئ ــل ه  َه
  

ــ   ــُر القََيأَم هـ ــزِم حبـ  لـ
 

ــضاِء  ــَي يف الفَــ أَم هــ
    

ــدََّب   ــةُ الـــ  هناِءاديـــ
 

غـــــِضَب اَألمـــــُري فَ
 

ــُه   ــنََّوغاظَـــ  كُري الـــ
 

ــو ــلَته قَــ ال ردُّوا ِصــ
 

ــُهِم   ــدوا ُحنـ ــهلّ وقـ  َتـ
 

وأَخرجــــوُه اآلنــــا 
 

 ال َيرانــــاعنــــا فَــــ  
 

ــُب  ــِدَم اَألديـــ فنـــ
 

ــذيبُ    ــاَءه الَتكــ  َوســ
 

ــاو ــدميا َوعـــ َد الَنـــ
     

ــ   ــ ُمذرِهلُعـــ  اقيَمـــ
 

ــذُ دَ  ــال منـ ــِروقـ  هـ
   

ــُسكرِ    ــَتِغل بـ ــم أَشـ  لَـ
 

راُب فغــــالَين الــــشَّ 
 

ــذابُ    ــاَق يب الَعــ  وحــ
 

                                                                                                                                             ٥٣٥٣٥٣   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــا ال أَعقـــلُ  َوقُلـــُت مـ
 

ــلُ    ــد ُيحَتَمـ ــُو قَـ  َواهلفـ
 

ــضاَء  ــَسل يلَ اإلغــ فَــ
  

ــَو والِر   ــاَءَوالَعفــ  ضــ
 

ــي  ــدُمي ِإنـ ــال الَنـ قـ
 

ــأُر   ــأنيِضـــ  يه بالتـــ
 

شرط أَن ُتنيبــــا ِبــــ
 

 كـــــذيباَوتتـــــرَك التَّ  
 

ع اَألمـــــريا فراَجـــــ
 

 وِاســــتوهَب الَتقــــصريا  
 

ــا  ــتأنَف اِإلنعامــ وِاســ
   

 عليـــــِه واِإلكرامـــــا  
 

ــاَد ناَدمـــــة  للُمفعـــ
 

ــاللُطِف   ــة واملُبــ  الَزمــ
 

ذب فكـــان كلَّمـــا كَـــ
 

 َوقـــال ِإفكـــاً وِانتـــَدب  
 

سما قْـــــ وأَدَّقُهَصـــــ
 

ــِه   ــبكونـــ  سلِّما ُمـــ
 

 ِربى يف َخـــَرحتـــى َجـــ
   

ــرِ    ــالِب َعبقَـ ــُر كـ  ذكـ
 

ــصغِر  ــفُها بالــ ووصــ
 

 َوخلقُهـــــا احملتقـــــِر  
 

ر قـــال اَألمـــُري وابتكَـــ
 

 ربلـــيس العيـــانُ كـــاخلَ  
 

ـ    ــذ ُمـ ــانَ من ــد ك  دَّةق
   

ــديَّ ِم   ــدَّة لـ ــها ِعـ  نـ
 

                                                                                                                                             ٥٤٥٤٥٤   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــُعها يف ِم ــةأَضــ  كحلَــ
     

ــَهزِل   ــة للــ  واخلَُزعَبلَــ
 

ــ ــسَخره ان ِعوكَ ــدي َم ن
  

ــ   ــها َبـ ــلُ منـ  صَرهأَكحـ
 

ــالُب  ــت الِكــ فَكاَنــ
 

ــاُب   ــِه َتنـــ  يف عينـــ
 

ــى ُم ــي علـ ــه َوهـ جوِنـ
    

 تنـــــبُح يف جفوِنـــــه  
 

ــىت  ــَك الفَـ ــام ذلـ فَقـ
 

 شُت مـــىتَيقـــولُ ال ِعـــ  
 

صــدَّقُت َهــذا الكَــِذبا   
      

ــ   ــُري أَو أَىبَشــ  اَء اَألمــ
 

اُه َسدَّ مـــــا كَـــــور
 

 اُهَبــــا َح وَمــــِهِبــــ  
 

ــدو َعَوراَح َي ــعــ ا ادَيــ
 

ــبالدِ    ــن الـ ــ ناِجمـ  اَيـ
 
  فصل في

   األشرارالتحذير من صحبة

ــراِر  ــحبةُ اَألشــ َوصــ
 

ــراِر   ــُم يف اِإلضــ  أَعظــ
 

 دعـــِة اَألعـــداِءمـــن ِخ
     

ــضاِل   ــن ُعـ ــدَّومـ  اِء الـ
 

ـ  َسنا يقبحــــون احلَـــ
 

ــ   ــاودأُبهـ ــولُ اخلَنـ  م قـ
 

شـــــأُنهم الَنميَمـــــة 
 

  يم الذَميَمــــةوالــــش 
 

                                                                                                                                             ٥٥٥٥٥٥   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ــ صنُع إذا أَردت َتــــــ
 

 َخـــرياً بـــشخٍص مَنعـــوا  
 

َسد يهم واحلَـــ ِفـــالغـــلّ
 

ــشرُّ َح   ــَسد وال ــن َم ــلٌ م  ب
 

ِإن ُمِنعـــوا مـــا طَلَبـــوا 
 

 بـــــواروا وكَلََّتَنمَّـــــ  
 

ــ ــوا ِإعراَضــ ا وأَعَرضــ
    

ــوا اَألَع   ــومزَّقــ  اراَضــ
 

ــالُح  ــم َصـ ــيَس هلـ لَـ
 

ــ   ــَحـــ  اُحراُمهم ُمَبـــ
 

ا َحـــــال يتَّقـــــون قُْب
   

ــصحا    ــونَ ُنــ  وال َيعــ
 

 ونَ بـــــالقَبيِحدْغـــــي
  

ــُض   ــربيِحوالــ  ر والَتــ
 

 اُشحَّــــم فَكالمُهــــ
     

 اُشوأنـــــسُهم ِإَحيـــــ  
 

اخلَــــُري منــــُهم واِن 
 

ــشرُّ ِم   ــُهم داِنوالــ  نــ
 

ــ ــيطاُنهم ُمَشــ اُع طَــ
 

 اُعيـــــُنهم ُمـــــَضوِد  
 

ــا ال َيرق ــونَ ِإلّـــ بـــ
 

ــا   ــرونَ ِخلّـــ  وال َيـــ
 

ــةِإ ــهم ُمداَهنــ  خالُصــ
     

ــ   ــشاحَنةوودُهــ  م ُمــ
 

ــ ــَصــ اُد َسالُحهم فَــ
 

 اُدَسرواُجهـــــم كَـــــ  
 

                                                                                                                                             ٥٦٥٦٥٦   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

عزيـــــُزهم ذَليـــــلُ 
 

ــحيح   ــلُُهَصــ  م َعليــ
 

الُم م ظَـــــُهضـــــياؤ
  

 الُمم َمـــــُهذروُعـــــ  
 

ــ ــُد م َبُهتقريبـــ عيـــ
     

 م َوعيـــــُدُهدووعـــــ  
 

ــنوا  ــأَلَت َضــ ِإذا ســ
 

 حــــوَك َمنــــوا َنأَو َم  
 

ــ ــدلَت َمــ الوا وِإن َعــ
 

ــالوا    ــألَت قــ  وإن ســ
 

 ُخــــسرانُ رحبُهــــُم
  

ــ   ــرانُوُشــ  كُرهم كُفــ
 

راُب راُبهم َســــَشــــ
 

ــ    ــوَعــ  اُبذَذُبهم َعــ
 

ــاق ــاُق ُهوفـــ م ِنفـــ
 

 م ِإخفـــــاُقُهجنـــــاح  
 

ــاُؤهِم ــالُ َوفـــ  حمـــ
 

 وِخــــصُبهم ِإحمــــالُ   
 

داُع ِووُدهـــــم ِخـــــ
    

  ــر ــذاُعُهوســـ  م ُمـــ
 

اُج َجــــِإذعــــاُنهم ِل
 

ــ   ــُهَمعينـــ  اُجم أَُجـــ
 

اري م َعـــيِهَولَـــيَس ِفـــ
 

 اِر الَعــــمــــن ِادراِع  
 

ــُري  ــهم َخـ ــُد عنـ الُبعـ
 

 م َضـــُريوالقـــرُب منـــُه  
 

                                                                                                                                             ٥٧٥٧٥٧   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

فِاحــذرُهُم كــلَّ احلــذَر 
 

ــ   ــاَك الٍح أَو َعــ  ذَرحلــ
 

 ِحاصــال الَنقَــوِاَمســع َم
 

 اجِحمَع اللَبيــِب الــرَّ َســ  
 

وقـــالَ أَربـــاُب اِحلكَـــم 
 

 َممالعـــــاملون بـــــاُأل  
 

ـ  ــئَت أَن ُتــ اِحبا َصِإن شـ
 

ــاِم   ــن اَألنـ ــاِحبامـ   صـ
 

ــَشاور   ــدأُه باملُــ  ةفأبــ
  

ــِة   ــاوريف َحالــ  ة املَُحــ
 

ــٍة ُت ــن حالـ ــُدهمـ ا ريـ
 

ــُدها    ــٍة ُتفيــ  أَو حاَجــ
 

ــ ــإنْفَـ ــحااَر أََشـ   ناصـ
      

ــاخلَِري   ــبـ ــانَ َصـ  احلا كـ
 

 الـــــَصداقَة فأَوِلـــــِه
  

ــقاقَه    ــف ِشــ  وال َتَخــ
 

ــاخلَري ــِهفـ ــُع  فيـ  طَبـ
 

 رُع َوالفـــــُهوأَصـــــل  
 

ــا  ــاَر ُمغريــ وِإن أَشــ
 

ــانَ ُم   ــشر كـ ــابالـ  غويـ
 

فِاجَتِنــــب ِاصــــِطحاَبه 
 

 ناَبــــهَوواظــــب ِاجِت  
 

ُم الرديَّـــــة يالـــــشو
 

ــُه   ــَحت لـ ــأَضـ  جيَّة َسـ
 

  خاتمة األرجوزة

)ناظم القصيدة (–البن معصوم 

                                                                                                                                             ٥٨٥٨٥٨   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

ز َجـــد متَّ الَرقَـــَهـــذا َو
 

ــِب   ــز َعـ ــي وَنَجـ  وِن ربـ
 

ــا  ــا أَحكامـ ــاَك هـ َوهـ
 

ــا ِإحكاَمــــ     اأَحكمُتهــ
 

 وِركـــــُدَرِر الُبُحـــــ
 

ــَع   ــوِرى ُنلَـ ــحـ  وِر احلُـ
 

ِمعا شنف املــــساُتــــ
   

 طــــرُب اجملاِمعــــا وُت  
 

ــ ــُتِحـ ــاظِم ُم كُـ لَّ نـ
  

 اِغِمادٍح وَبـــــوَصـــــ  
 

ــُد ــِهواحلَمـ ــى  للَـ  علـ
     

ــِه   ــؤمَّالِإبالغـــ   املـــ
 

ــدا   ــَصالةُ أَبـ ــمَّ الـ ثُـ
 

ــدا    ــَنيب أََمحـ ــى الـ  علـ
 

ــِه ــاِروآِلـــ   اَألطهـــ
 

ـ     راِروصــــحبِه اَألْبـــ
 

ــدا    ــٌري َوَش ــاَر طَ ــا ط م
 

ــدا وال   ــٌر َوَبــ  ح فجــ
 

  خاتمة األرجوزة

 ابن مشرف بتعديل
ز َجـــ متَّ الَرْدقَـــَهـــذا َو

 

ــِب   ــز َعـ ــي وَنَجـ  وِن ربـ
 

ــا  ــا أَحكامـ ــاَك هـ َوهـ
 

ــا ِإحكاَمــــ     اأَحكمُتهــ
 

 كـــــُدَرِر الُبحـــــوِر
 

ــَع   ــوِرلَـ ــى حنـ  وِر احلُـ
 

                                                                                                                                             ٥٩٥٩٥٩   



ِنغمة  َ
ْ ِاألغاني في عشرة اإلخوان َ ِ َِ ِ

 البن معصوم                                                                          َ

 الِة بالــــصَّتُمواخلَــــ
   

ــى َز   ــذَّعلـ ــي الـ  اِتكـ
 

ــس ــسَّالِموبالــ  ِدرَم الــ
  

ــنَّ َع   ــى الـ ــِيبلـ  ِد أَمحـ
 

ــَحواآلِل  اِب واألصـــــ
     

 اِب األحَبـــملـــِةع ُجَمـــ  
 

ــ ــَمـ ــَمدت َحرَّا غَـ  ةاَمـ
 

 ة القياَمـــــوِمإىل َيـــــ  
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