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 قلب الدنيا 

 اداء نجود محمد عجب
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 إنتي قبة تزيد غالتا

 وال قلب الدنيا ذاتا

 لونك أخضر

 وضوك انور

 والحمامات وا حالتا

 

 الخلوق طايفات جهاتا

 ونحن نحلف بي حياتا

 لونا باهي

 صافي زاهي

 وناس بتحلم في بياتا

 

 راسا مرفوع في السما

 دعاها الغيث همىوبي 

 قبة عاليه

 الدنيا ماليه

 وشربة بتشيل الظما

 

 وفي حواك الكون نما

 يا أعلى من جبل الجما

 فؤادي حبا

 وقلبي غبى

 والدموع صارت دما

 

 انتي ما معمار ومبنى

 انتي جوه قلوبنا معنى

 انتي فرحه
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 وانتي صرحا

 انتي قاب قوسين وادنى

 

 نحن بي رؤياكي طبنا

 الفيكي هجناولما شفنا 

 مشينا زفه

 نقرنا دفا

 ولي لجميع الزاروا ردنا

 

 ناس تشوفك في المنام

 وناس تهاجر بالسنام

 إال نحن

 نعيش في محنه

 بي لهفة نحسب في االيام

 

 أطيب الصاله والسالم

 وأجمل انواع الكالم

 مبديه بيك

 وهديه ليك

 يا سيد الناس العظام
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  القبة أم دهانا يرقو

 اداء جمال فرفور
 قصيدة سريانية في المحبة والتعظيم 

 

 القبة أم دهانا يرقو

 شوقي اليخاتف برقو

 

 وغرقوا العشاق سكارى

 في نار الهيام اتحرقوا

 يوم جانا النسيم من شرقو

 عرقوا مسكا بل عطيرا

 

 غطى من الجنوب لي أرقو

 كل سودان سريا وطرقو

 يراجع ورقوكل هايم 

 لي بالد الرسول انسرقوا

 

  مبعوثا في بيت عربايا

 الهاشمي الصميم اآليه

 يا محبوبي يا ملجاي

 وآخرة إنت رجايا دنيا

 

 شفاعتك سوبتو يوما جايه 

 بي أوزارنا بيكا نجايا

 نورك كان ختام وبدايه

 وسجايا يا أكرم صفات

 

 مبعوث من هدية أودو

 لي كل من سكن في بلودو

 و كل وجودوراحم بيه

 وسجودو حريصا مستقيم
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 يا رحمن رحيم وودودو

 في زوم الكريمة جدودو

 نجلس آمنين في حدودو

 في ساحة الحبيب وورودو

 

 سابار الرسول ونبيا

 مرسوال ألمه أبيه

 يرووا ليه أنس وأبيه

 وصبيا معصوم من نشا

 

 للعالم خالص وهديه

 سيد السودورو والكوفيه

 حقوقك لينا كيف نوفيا

  صافي الحسب والنيه يا

 

  الكون من مدودك شاري

 تشريف الكريم الباري

 دايما لينا فيضك جاري

 ناري ضايق في بعادك

 

 يا الصاحب تميم الداري

 دايما موريو في أفكاري

 يا رب طيبات أقداري

 جدار بي الفاق من أقام

 

 يعبد ربو في الحايوسو

 الغير للمعاصي يكوسوا

 جبريل منهجو ودروسو

 محروسو من لعينمحفوظ 
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 نتسامر ونيحا جلوسو

 وشموسو في ظل القمر

 مرتاحين حديثنا هموسو

 ما فينا البغيض وعبوسو

 

 ساعورا يا ريت ألم خدار

 زي أسراب حمام وطيورا

 وشهورا ارابط فيك سنين

 وبي نورك أقيف مبهورا

 

 يا ريت في الكتاب مسطورا

 مقدورا في اللوح بل قدر

 خالد يمشي ليها يزورا

 صلي على نبيك النوراوي

 

 شرح المفردات السريانية لقصيدة القبة ام دهانا يرقو
  خضراء يعنييرقو 

 النهر والبحر يعنيسريا 

 أرض العرب يعني بيت عربايا

 عيد يعنيسوبتو 

 الواحد األحد يعنيأودو 

 البقعة يعنيزوم 

 بشر يعني سابار 

 العمامة يعنيالسودورو 

 يبدأ يعني) شاري

  سيدي يعنيموريو 

 الغار يعنيالحايوسو 

 مرتاحين يعنيونيحا 

 زائرين يعنيساعورا 
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 برقك يا ام خدار 

 اداء احمد مهدي
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 

 برقك يا أم خدار

 طير عقول وابراجا

 أحرمني الزمان

 اليضوي سراجا فقد

 

  يا خالقنا يا بارينا

 ويا فراجايا هللا 

 للقيود أطلق

 ودق للعبيد إفراجا

 

 اكتب في السطور

 ناس ود فالن حجاجا

 ألم قصور زايرين

 الشافي حتى عجاجا

 

 ناوين الفريضة

 مانعين جدال ولجاجه

 شوفة النبي شوق

 النورو يضوي زجاجه

 

 من بطن البالد

 بيجيك بريق وهاجا

 الشغل العقول دا

 في ارضها ومعراجا

 

 أجمل من جميل
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 فضتا وديباجا فات

 البلدتين قمر

 كلم حبيبو وناجى

 

 االنوار تفور

 في القبه زولك هاجا

 نرتوي ونشرب

 كاسات طهور ومزاجا

 

 مبروك ألم قزاز

 البي الماليكة سياجا

 في االمم وتصلح

 واآلخرة زالت إحراجا

 

 يا حليل ام نخيل

 تاجا الالبسه دايما

 والضو النبيل

 البسمه بين افالجا

 

 والسالمصليت 

 االعواجا لي زايل

 سيدنا الجميل

 أدانا ما نحتاجا
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 القبة البديع أركانا

 أداء نبوية المالك 

 ألحان عمر القصاص

 وأدتها أيضا مجموعة محمود عبد العزيز

 ونبوية المالك وهشام درماس وعاصم البنا 

 ومحمد عمر وعبد العظيم الفاضل ومحمد حسن الخضر

 رواداها عصام محمد نو
 

 

 القبة البديع أركانا 

 بالشوق والوداد مالكانا 

 قسما باألشاد أركانا 

 بي حب الرسول هالكانا 

 

 القبة اليفور بركانا 

 بي حبل اإلله ماسكانا 

 في جبل الفروض ناسكانا 

 ويصعب للشديد فككانا 

 

 المبعوث وذاتو أمانا 

 من نار الجحيم حمانا 

 زيارة القبة كرت ضمانه 

 وزمانا مشتاق ألم قصور  

 

 تغزل في القلوب رابكانا 

 بي دهب المعز شابكانا 

 الغيب والشهود سالكانا 

 أحداث اليكون والكانا 

 

 اخضر منظرا وعاجبانا 

 شوف القبة تضوي مكانا 

 عالي ومرتفع دكانا 

 أعظم بالكرام سكانا 
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 مبعوث للبشر والجانا 

 من حر السموم ينجانا 

 نور الظلمتين لدجانا 

 في الكوثر يقيف يرجانا 

 

 لعبادة اإلله دالنا 

 من غم والهموم جالنا 

 فرد األجنحة وظالنا 

 فوق كل االمم والنا 

 

 يا ابن الكرام وحسانا 

 الباهرين شرف ولسانا 

 يمسح لي قسانا وأسانا 

 بالنور والمحبة كسانا 

 

 في الموت والحياة رعانا 

 دنيا وآخرة نلقا معانا 

 الكافل يتيم وجعانا 

 لي فاخر الجنان دعانا 

 

 نجدة حبايبو تفانى في 

 في يوم الحساب يلفانا 

 ورغم السيئات وجفانا 

 رب العرش بيه كفانا 

 

 حبك في القلوب شوانا 

 حبك في الصميم جوانا 

 صل يا رب كل أوانا 

 لألرسلتو نور وضمانه 
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 القبة البتروي سحابا

 أداء خالد الصحافة
 

 القبة البتروي سحابا

 شوقي وحليل أصحابا 

 

 القبة فاز بحجابازاير 

 من نار ودعوه مجابه

 رافع ايدو همسه رجابا

 آيات الكريم وإعجابا

 

 ياخي القبة سمحه شبابا

 قصفت للقلوب دبابا

 هاج الشوق ملتني صبابه

 يا خالد الصحافة حبابا

 

 شوف القبة بي طالبا

 كالغيث الروي وخالبا

 لما تفوروتسقي غالبا

 وكاسات البعيد اوالبا

 

 للقلوب اضناباخيالك 

 ناكل بكرة من اعنابا

 موالي الكريم اغنابا

 والقصاص عزف غنابا

 

 شوف القلب فيها مذابا

 رويانه وهدى وجذابا

 عز الشوق تزيدنا عذابا

 في كل الشعوب أحزابا

 

 سهمك لي قليبي أصابا

 أقلق نفسي واالعصابا

 أرحم روحي وأتوصابا

 أدنو من الحرم وأنصابا 

 

 وأسرابايا طير الحرم 

 فوق القبه تلقى شرابا

 مشتاقين ونلقى سرابا

 في نص البيوت أغرابا
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 يا باري النفوس وهابا

 لي بلد الرسول وذهابا 

 نيران الغرام لهابا

 شوفة حبي باقية رهابا

 

 شاحد هللا الكريم توابا

 ادخل طيبة من ابوابا

 امكن افوز برد جوابا

 عاشق مركزا ونوابا

 

 ندخل سورا باآلدابا

 شيل الحجيج أهداباوت

 لزيارة الوزير نبدابا

 رضيانة ونفوس حامدابا

 

 سيد المرسلين يا يابا

 طيب المسك بل اطيابا

 طاهر للجسوم واتيابا

 فاخر شرعتو واحيابا

 

 فاخرلالصول واحسابا 

 من كل البيوت انسابا

 المدخور ليوم حسابا

 في يوم الصراط مثابا

 

 يا عبد الرحيم في طابا

 خاتمو بين اقطاباتلبس 

 تاكل منو بعض رطابا

 وتفوز بالسالم وخطابا

 

 صليت والصالة أشفابا

 من داء النفوس نعفابا

 من نار الهموم ندفابا

 لي ملك الملوك نوفابا
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 القبة التضوي سماها

 وأدتها معه   اداء خالد الصحافة

 ثنائيا نبوية المالك
 

 ه التضوي سماهابالق

 نسماهاشوقي وحليل 

 

 كم كم للقلوب سباها

 كنز الدنيا قلبو أباها

 مشتاق للعقيق وظباها

 ثم الركعتين في قباها

 

 بي نوره المنير ضواها

 سبحان الذي سواها 

 هيج للكبود وكواها

 في نار المحبة شواها

 

 بقسم بالشمس وضحاها

 سورة نون ومن اوحاها

 أيقظ لألمم صحاها

 ونور الظلمتين محاها

 

 القليب يطراهامشتاق 

 ساحات المدينة يراها

 شتالت النخيل وضراها

 يشفي للجروح وبراها

 

 من كل العلوم مالها

 شوف التقوى ما أحالها

 بالهدى والعفاف جالها

 وعناية الرحيم كالها

 

 باهيه ومختلف ازياها

 دون كل المدن أحياها

 فوق كل البلود تياها

 جبريل االمين حياها

 

 مليون الحجيج أماها

 تقدل راضيه ما هماها

 من القبلتين لجماها
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 مسعود اليصل لحماها

 

 طابت طيبه ما أزكاها

 وآالف الجموع أبكاها

 بركان الهموم حكاها

 ذنبا والخطايا شكاها

 

 عالي وفي نفوسنا بناها

 باكر تلقى كل مناها

 موالي الكريم أدناها

 راضي ويغتفر أبناها

 

 لي كل البالد مداها 

 ا في كل القرون صداه

 من أصل الخليقة بداها 

 من مسك الجنان نداها

 

 سبحان الذي خصاها 

 من أقصاها لي أقصاها 

 حرمان الجبل وحصاها 

 وتعالى الذي أحصاها 

 

 بالنور والجالل كساها

 في قلوب الخلوق أرساها 

 يمسح لى دموعا وأساها

 طابت في شروق ومساها

 

 من موية الزالل وضاها

 لكريم الخالل حضاها 

 والعاشق دوام أرضاها 

 لفروضا وسنن قضاها 

 

 صليت والسالم باآلهه

 محمود العظيم الجاها

 يوم الدين تزيدو وجاهه

 بمقام الوسيلة نجاها
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 القبة الجميل معمارا

 أداء محمد حسن الخضر
 

 القبة الجميل معمارا

 شوقي وحليل اقمارا 

 

 يا كينون ويا ديهارا

 يا قيوم غني وقهارا

 قبة واالطهارازورة ال

 نقعد فيها ليل ونهارا

 

 كم كم للقلوب عمارا

 ترياق والنفس امارة

 من حجاجا من سمارا

 عاشق منظرا ومضمارا

 

 يا حليل البقيع واحجارا

 نخالت طيبة واالشجارا

 نعم نبينا نعم الجارا

 سيد مسجد بني النجارا

 

 يا ست المدن وصداره 

 والكون اليدور في مدارا 

 اقدارا مشيئة ربي في 

 فاخره وتحتفل في دارا 

 

 يا أصحابي من اخبارا

 للذات والصراط عباره 

 أمدح أقول بأي عباره

 زيد يا ربي في إكبارا

 

 امالك والخلوق زوارا 

 مسعود اليصل لجوارا 

 راسية وتتخبت انوارا

 ماليكة ربي في اسوارا

 

 مافي الكون مثيال مزارا

 قاصدنك كهول وعذارى 

 اعذارا كل افواجا بي 

 راجياك التشيل اوزارا 
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 عاين طيبه شوف آثارا

 تاريخ العهوده الساره

 االبطال بحق وجساره

 تاريخا نفوتو خساره

 

 مشتاق الصيام وافطارا

 مشتاق لي رزاز امطارا

 جاييلك بدون اخطارا

 كايس للمحبة اطارا

 

 آالف الخلوق وخيارا

 بالشوق هلوا من أبيارا

 زمزم باردة من ازيارا

 ناوين الجوار وزياره

 

 جوك من اليمن وغفارا

 تعدادك بألف سفاره

 جيوش الكفر منك فارا

 رؤوس الشرك والكفارا

 

 موالنا الكريم اختارا

 منصوراليطالب تارا

 عيونا الكاحالت بتارا

 تعزف للقلوب اوتارا

 

 كل الناس اماما قصارا 

 فتيان المبره انصارا

 تروينا وتزيدنا بصاره

 ظالم صارتهدي من 

 

 صليت والسالم بحراره

 يا نور غرة االبرارا

 وآل البيت والكرارا 

 راجيك تشفي كل مراره
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 القبة أم هالل ونحاسا

 أداء ثنائي الصحوة
 

 القبة ام هالل ونحاسا 

 شوقي ربوعا وناسا 

 

 الغاليه الدهب وألماسا 

 نشرب من نميرا الكاسا 

 ننظرللهالل  في راسا

 النجوم مقاسا ومواقع 

 

 نظرة حنينة من اقواسا 

 تجرح للقلوب امواسا 

 رب الكون مالها قداسه

 هايم في  المتينه اساسا 

 

 مشتاق المدينة وناسا 

 يا حليل اهلها االكياسا 

 وبدورا النفيسه نفاسا 

 آل بيت النبي وعباسا 

 

 يوم تشهر بنوك افالسا

 وتقوم الخلوق أبثاثا 

 في يوم الحشور الناسا 

 محتاره وتكوسو كواسا 

 

 أدهش في ثقيف عداسا 

 نادى الجيفه في ارماسا 

 خبر الدابه والجساسه 

 والسامر يقول ال مساسا 

 

 يا ريت نبقى من جالسا 

 دي الالمة الخلوق اجناسا 

 نشبع من لذيذ ايناسا 

 اصناف الطباق وجناسا 
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 تشرح للكتاب دراسه 

 من دون اقلما وكراسا 

 بي كل العلوم حداثه 

 قرون واحداثا اخبار ال

 

 شوف القبة بي إحساسا 

 نسمات البكور انفاسا 

 تعجبني شديده مراسا 

 كاحله وفي عيونا فراسا 

 

 يا سيد العرب واحماسا 

 يا تاج الخضر والياسا 

 مبعوثا بأغلى رئاسه 

 ماسح للهموم واليأسا 

 

 شال من كعبتو االرجاسا 

 وكبيرن هبل بالفاسا 

 في خيبر يهودن جاسا 

 وأخباسا وأزال للفتن  

 

 شوف القبه كيف وناسا 

 علماء يقوموا في أبحاثا 

 الصالحين يراعو مداسا

 اصناف الملوك والساسه 

 

 تعالى الال ينوم ونعاسا 

 أكفينا اللعين وسواسا 

 وكيد الشر والحباسا 

 والغاسق دني ودساسا 

 

 صليت والصالة غراسا 

 في يوم المحن حراسا 

 والتسليم بكل كياسه 

 لي قايد االمم نبراسا 
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 القبة الغمرنا دالال 

 أداء طه سليمان
 

 القبة الغمرنا دالال 

 مشتاق  لرسولنا هالال 

 

 تجرح لنفوسنا نباال 

 تتعالى ونزيد إقباال 

 راسية وتفتخر بجباال 

 من رب العروشي حباال 

 

 ضامر من اتاك ورجاال 

 من كل الفجاج ومجاال 

 مشتاقين بحب وعجالى 

 خايف والحروب سجاال 

 

 القبه رمز اصاله ياخي 

 ماعون للقيم وخصاال 

 لي كل الجروح امصاال 

 والعاشق يحج لوصاال 

 

 قداما ونقيف إجالال 

 نرتاح في فيافي ظالال 

 ننهل من مساقي زالال 

 أنا المأسور بكل خالال 

 

 القبة التطول أطواال 

 كافية العالمين بنواال 

 يوم الرجفة واالهواال 

 باكر نستمع أقواال 

 

 االجياال يا فتنة هوى 

 لحمول الرجال شياال 

 الك مقبوحه الك مياال 
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 ال تعادي وتجر اذياال 

 

 مشتاق القليب رحاله 

 بي كل الشجون اوحاال 

 ابقى سعيد بدونا محاال 

 ياريت كشفي ليها يحاال 

 

 يا موالنا جل تعالى 

 يسرلى السفر اسعالى 

 نيران الغرام وأفعاال 

 والغربه بتزيد إشعاال 

 

 يا كامل صفات ومثاال 

 مبعوثا باسمى رساله 

 الجلمود وصخره أساال 

 عايف للزكاة وغساال 

 

 طالب من سعادتو كفاال 

 أرتال الذنوب يعفاال 

 أمراض العليل يشفاال 

 ويفتح للقلوب وأقفاال 

 

 فيك كل األمم وآماال 

 يوم تنكرخلوق اعماال 

 يوم الحشر إنت جماال 

 نرجوك التزيل أحماال 

 

 كم كم في معاجزو مقاال 

 كنز رغاال العير ثم 

 السابعة العروج يرقاال 

 والقاهرة بيشيل أثقاال 

 

 صليت والسالم ما زاال 

 للضامن حمام وغزاله 

 عدد ما إستقام وأزاال 

 ثم الناسجات وأغزاال 
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 القبة أم سراج وهاجا

 أداء ثنائي لخالد الصحافة

 وعصام محمد نور  
 

 القبة أم سراج وهاجا 

 شوقي وحليل حجاجا 

 

 الجموع أفواجا تأتيك 

 األفريقي والخواجه 

 للملكوت تمد أبراجا

 فايرة وعاتيات أمواجا 

 

 الطيب بالعنابر فاحا 

 من نورك غمر للساحه 

 والعاشق تأوه صاحا 

 بالشوق المعربد ناجى 

 

 الفاتكه وعيونا سالحا 

 تحفر للقلوب جراحا 

 المة الشعرا والمداحه

 والناس التزور أفواجا 

 

 الالحا يغمرني البريق 

 من أم اليقين وصالحا  

 تنعش روحي بي أرياحا 

 يا حليل القليب الهاجا 

 

 حبك لي نفوسنا أراحا 

 عرقك في القلوب نتاحا 

 في محبوبنا نلقى مساحه 

 نشرب من معينه مزاجا 

 

 في ليل والنهار وضاحا 
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 بي عنبر طيوب نضاحا 

 تقدل فينا البسه وشاحا 

 في كل الشعوب رواجا 

 

 صباحا شمسك في دجانا 

 لي قلوب الرجال طواحه 

 تجذبي في الوفود سواحا 

 ولي كل الخيوط نساجا 

 

 واحدين يدعو في إلحاحا 

 واحدين يقرو في ألواحا 

 والعاشق متيم ناحا 

 والعبرات تسيل هداجا

 

 يا سيد اللسان وفصاحا 

 يا زينة العقول ورجاحا 

 أطلق لي قيودنا  سراحا 

 شيل من القلوب أرتاجا 

 

 حا أغفر للذنوب وسما

 من نار السعير لواحا 

 أستر للعيوب وإصالحا 

 وامراض النفوس عالجا 

 

 يا تواب ويا فتاحا 

 في بيتك نطوف نرتاحا 

 رهام تسنيم شجن ورماحا 

 وآالء والجميع حجاجا 

 

 سائلين ربي بي إلحاحا 

 صلوات فاخرات أرباحا 

 لي نور الجمال ومالحه 

 وسالم ينكتب في تاجا 
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 أوتادا القبة الحوت 

 لحن وأداء وليد زاكي الدين 
 

 القبة الحوت أوتادا

 شوقي وحليل أسيادا 

 

 كم كم للخلوق إمدادا

 يا درة مضر واجدادا

 أقدر أقول ملتني ودادا

 ظاهرة وباهرة بين أندادا

 

 أصحاب النبي الروادا 

 الفي الدين سهر وجهادا 

 الصادقين كالم وعباده 

 في وسط الظالم سجاده 

 

 فراداعاشق طيبه في أ

 عاشق تربتا وزهادا

 يا رب أبقى من قصادا

 أمتلك الرحيل والزادا

 

 فوق القبة قول إنشادا

 تهدى الناس لكل رشادا

 رب العرش بيها أشادا

 بي كرم المعالي أشادا 

 

 حليل القبه في األعيادا

 بالتقوى ورزانه جالدا

 عامر بالمحبة فؤادا 

 بني هاشم كرم ورفادا 

 

 سعادهفي شان الفقير 

 وأورادو اليقوال قصادا

 ميزان القيم وعمادا 

 مشتاق لي التحن أعواد 
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 تهرد للضمير وأكبادا 

 لي كل القلوب صياده 

 أصدر ليها ربي شهاده 

 يغفر لي جميع أعدادا

 من المعجزات قتاده

 والغيث إنهمل بزياده

 بالدعوات عدوه أبادا 

 بارك للجيوش وأزوادا 

 نيران الغرام وقاده 

 ه واالسيادا فيك يالقب 

 بسال ربي بي اورادا 

 خالد للمدينة ينادى 

 في سيدي الرسول إفاده

 ينصر امته الحماده

 في يوم الحساب سدادا

 يا بشرانا بيه معادا

 مناي يا طيبه ألقى مرادا

 في أطهر ديار وبالدا

 القى مناي ألقى سعاده 

 بى أمر اليكون وأرادا

 جيوش الكافرين أبادا

 إلحاداوأزال في قريش 

 وأصناف البالغة أجادا 

 شرف لي مراعي جيادا 

 قاموا الفقرا شوق وسعاده 

 ليك يا طيبه شهر جمادى 

 زيارة هنية لألسيادا

 عامر عبد الحميد عمادا 

 

 صليت والصالة عتاده 

 تكفينا الزمن وحساده 

 ترفع لي رقم عدادا

 شاملة العتره واالوالدا 
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 القبة الجميل بنيانا 

 عبد العظيم الفاضلاداء 
 

 

 القيه الجميل بنيانا 

 شوقي قمر دنيانا 

 

 بالذوق والدالل غنيانه 

 لي كل االمم وديانا 

 في كل القلوب شريانا 

 طاهره وبالحالل رويانه 

 

 بالنور والجمال نديانه 

 بسهام الدالل راميانا 

 في نص الفؤاد شاويانا 

 في عز الهجير كاويانا 

 

 يا ريت ام خدار هاويانا 

 احصه لي محيانا تنظر ف

 نلمح بسمتا وداعيانا 

 حالف امشي فيك حفيانا 

 

 فيك درة بني النبيانا 

 والشيخين كفاك مليانه 

 تفخري بي عالك احيانا 

 وما بنقدر بالك شاقيانا 

 

 كهربا عاليه في سريانا 

 في كل الخلوق تبيانا 

 نشكو ليها ما شاكيانا 

 وفي ذات االله فانيانا 

 

 واعيانا حليل أم قبتين 

 مشتاق مسجدا واطيانا 
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 في كل االمور راعيانا 

 دنيا وآخرة ما ناسيانا 

 القبة أم خدار شافيانا 

 من كل الشرور ناهيانا 

 بي ادب االله راعيانا 

 من نار الجحيم ناجيانا 

 يا ريت ام قزاز عافيانا 

 بالشوق والجمال وافيانا 

 بي فيض المحب عانيانا 

 وفي كل االمور حاويانا 

 الصراط اضوانا  يعبر في

 ندخل في جنان رضوانا 

 بسيدي الرسول حظوانا 

 على كل االمم زهوانا 

 نجلس في السرير إخوانا 

 نحمد شاكرين دعوانا 

 ناس وسط الجنان نشوانا 

 تزاحم للنبي الديوانا 

 يا أهل الطريق وأعوانا 

 يا بسطامي يا شعوانه 

 شربة من الحبيب تروانا 

 نقدر كيف نبث نجوانا 

 القبة بس تهوانا أريت 

 تسقينا الحنان ألوانا 

 تبارك لينا في خطوانا 

 وتتلطف تكون مثوانا 

 لسيدي الحبيب شكوانا 

 نشرح لي جميع فحوانا 

 ما احوالنا ما فتوانا 

 فاقدين قبلتا وعنوانا 

 

 صليت والسالم سلوانا 

 عد ما تحمل األكوانا 

 ليل ونهار وال نتوانا 

 نستغفر جميع بلوانا 
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 ساحة القبة

 أداء مجموعة الكوثر 

 ألحان عبد اللطيف ود الحاوي

 
 من هاهنا مر الحبيب

 إلى البقيع

 وكل أحياء المدينة العامره

 

 يا طيب خطوات

 مشت في هللا

 تزرع في الديار

 فضيلة التقوى

 وأصناف المودة الغامره

 فتحا مبينا قد فتح

 

 يا ارض كم لثمت حبيبا

 حافي القدمين 

 الجبينوضاء 

 تعبق في الطريق عطوره

 والمسك طيب قد رشح

 

 في الساحة الزهراء

 تمتزج المشاعر بالفرح

 والروح دوما في صاله

 والحزن يرقص في مرح 

 دمع تساقط في المكان

 وحال من يبكي انصلح

 

 فالقبة الخضراء 

 زاد السالكين

 الفيحاء  ساحةوال

 قلب العاشقين

 باالمس كان وما برح

 

 العشاق اركان ناوبيت

 الزوايا الدانيه

 ليكون اقرب للحبيب

 وتكاد تسمع في الفضاء

 حتى الدبيب
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 وهمهمات حانيه

 جرح لألكبادوالحب 

 

 مرحى تراب االرض

 لو كان التراب

 مهلال ومسبحا ومكبرا

 مرحى الحصى والعود 

 لوكان الجماد معبرا

 مرحى النبات وما طرح

 

 يا ارض ما أجمل حصاك

 ومعدنك

 التقوىما أجمل 

 وسبحان الذي جذب القلوب 

 فمدنك

 والنور في الدنيا سبح

 

 بشر يموج ويرتوي

 والنور ينفذ في

 القلوب الخاشعه 

 فتستجيب وتستوي

 وبعض درويش شطح

 

 هاهنا عاش النبيفي 

 بكل زهد الزاهدين 

 يعلم التاريخ

 ايمان النبوة

 العابدين اشتياقو

 وهللا للصدر شرح 

 

 صالتي ال عداد لها 

 صالة ما لها شبها

 فحبي يشتهي الولها

 صبيح القلب والوجها

 يا ربي أكرم من مدح
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 القبه الملتنا هياما
 

 القبه الملتنا هياما

 شوقي وحليل اياما

 

 بسم هللا ذي االنعاما

 يرفع لينا عام ورا عاما

 رضيت باهلل ركن ودعامه

 والكافر الخبيث تعامى

 

 دي القبه الرمتنا سهاما

 الكون كرم وشهامهماليه 

 قلب تهامه عاليه الهامه

 بالرحمات رؤفه مهاما

 

 في يوم الحساب وندامه 

 تلقى الناس تقيف قداما

 دنيا واخره ربي اداما

 وايش حال اليكون خداما

 

 زي شيمه ونقع في غراما

 زاد الشوق يزيدنا ضراما

 يوماتي وتزيدنا كرامه

 زورة السوح منانا مراما

 

 امافيها قلوب تطوف وحم

 واالمالك يقيفوا اماما

 جبريل المسك لزماما

 هاذي المن عذاب صماما

 

 الشوق في الفؤاد تنامى

 هد الحيل منعني مناما

 شوف القبه باقيه سناما

 تجمع للماليكه واناما

 

 وتواكل مريض بجزاما

 واالعداء يفروا هزامى

 آالف من ماليكه حزاما 

 وقلوب العاشقين رزاما

 

 ورفرفت اعالمافي الساحه 
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 في التسجيل تشتغل اقالما

 وا شوقي لحالي كالما

 في الزورات ورد سالما

 

 شوف القبه حب ووسامه

 فيها جمال الهدى وبسامه

 فايحات العطور وانساما

 والفايز يحوز اقساما

 

 صلوات والسالم الداما

 للهادي العظيم الهامه

 الهاشمي النبيل الشامه

 قلبه الصاحي قط ما ناما

 

 

 


