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 الزهري الهاشمي 

 اداء جمال فرفور   

 قصيدة يف وصف مناقب النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 سبحان من أراد واعطى

 وأخرج في بالدنا النفطا

 بارك يا كريم في الشفطا

 لي بحور من نقطه حول

 

 بثني بالرسول والرهطا

 زهري هاشمي الخلطه

 واإلبطا والناير جبين

 قديم هبطاونورك من 

 

 يشرح لي قليبك ربطا

  حين غاب المالك وابطا

 ساكن للجنان الوسطى

 وفي يوم القيامه الفرطا

 

 بالخيطا يرقع للثياب

 أكرم لي نصارى القبطا

 ياكل للصفق والخبطا

 السقطه يحمي لينا من

 

 خالد أخطا هيا رب كون

 بي جاه الرسول والسبطا

 حطا عشمان في كرم من

 عيوبا غطاوستار لي 

 أكفينا الجنون والعبطا

 والجلطه والموت بالخبيث
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 ونخاف من رياء والحبطا

 واغفر لينا هذي الغلطه

 

 السوطا اكفى في العذاب

 في يوم القيامه الشرطه

 من شر الكهوله وشمطا

 الحيطا وأهدي قلبي زيد

 

 يا من يبتلي بالخمطا

 وسماك بالماليكة األطا

 والورطه في يوم العذاب

 تعفي ليه القسطاعبدك 

 

 صليت بالسالم وبسطا

 خطا لي من ال كتب ال

 عدد العاربين والنبطا

 عد ما تحتويه الخرطه
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   حكومة أهل اهلل 

 اداء الجيلي الصايف 

 قصيدة تتحدث عن عدد ووظائف اخيار اهل االرض يف كل زمان 
 

 حكومة اهل هللا اميرا القوس

 نفوس ويداويالساكن مكة 

 يا ربي في الحرم جلوس

 

 معاه اتنين في نفس الزمن

 اليمن وزارة دين ساكنين

 يمين وشمال يقودوا الرسن

 مقام سري ما ظاهر علني

 

 في االرض واالوتاد اربعة

 يعزوا الدين ويحموا العرض

 يزيدوا كماال سنة وفرض

 الراضي ومرضي يرجو ثواب

 

 واألخيار سبعه في سياحه

 وصباحا يجوبوا الكون مساء

 والذاكر شمعتا ومصباحا

 وهمو تقيل ال نوم ال راحه

 

 االرض يحومو كم صديق في

 وهم تلتين وبالخير يقومو

 وباألوراد يفطروا ويصومو

 عليها يعومو ورحمة ربي
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 أذكر االبدال علماء امتنا

 افيهم نص الحديث ومتن

 اربعة لو همتنا عشرة في

 ابالد الشام ليهم ودتن

 

  والنجبا سبعين في العصر

 الجميع في مصر ومقر

 بيهم نرقى وننال النصر

  ندعو الرب ما نحمل اصرا

 

 النقبا هم تالت ميات اذكر

 وفي المغرب نورم اميات

 اكفينا يا رب من حميات

 امراض وسميات جميع

 

 ناصح االمهيا صالتي عليك 

 كاشف الغمهيا سالمي جزيل 

 وعمه بعبايه يوم الخوف

 وفي الميعاد بالناس اهتما
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 عربة عبدك

 اداء محمد الجزار
 رمزية تتحدث عن المدرسة الجديدة في المديح السوداني  قصيدة

 
 رب الناس وملجانا يا 

 عربة عبدك ال تتوانى

 

 موديال جديد ما خسرانه

 من رب العزة الرحمانا

 وصناعة عز ما تايوانا

 األصلي وألماناوتفوت 

 

 ترخيص العام ما محنانه

 بشهادة الحق ربي هدانا

 صلواتنا الخمسه وآذانا

 وبوليس الحركة يرعانا

 

 تأمين شامل ليها ضمانه

 تحصين من مارد والجانا

 وحوادث شوم هللا نجانا

 محفوظة بنون والدخانا

 في صباح اليوم ومسانا

 

 مصافى جديده وصيانه

 األكوانابزيارة سيد 

 وتالوة جزء من قرآنا

 وزيارة موتى االنسانا
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 مكناتا تمام مافي سخانه

 بصالة نبينا وبردانه

 ولديتر مروحه احسانا

 وفرامل من شر شيطانا

 

 بنزينا مكيل ومالنا

 تقسيما تبدد لشقانا

 ال تمشي سريع العجالنه

 باإلستغفار رطبه لسانا

 

 أنوارا تبدد لدجانا

 ومسجل تسبيحا شجانا

 مرات عربي ومرة رطانه

 واالسم لطيف ليها أمانا

 

 مفروشه وللنبي سايقانا

 باألخضر مضروبه دهانا

 يسوقا بآداب وحنانا

 الماحي وبرعي وحسانا

 

 صالتي على ورد كنانة

 الدايما يهتف يطرانا

 وسالم يا نورنا وحجانا

 يملى الملكوت ثم فضانا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 اهلل ( املصطفي ) رحمهأحمد الراوي الدكتور / خالد 

 مديح األدب والسلوك

7 

 

  كرمبحر 

 اداء محمد الخاتم

 
 قصيدة في ادب الطريق الى هللا تعالى 

 

 أأس أسيسا في سي سي

 أأك أكيكا في كي كي

 

 الري الشال اكوابا وجاب

 من بحر كرم تشرب ياخي

 الذاكر ترجم قال يا حي

 دبي لواله لما في االرض

 

 االنس انواع سعيد وشقي

 والجن الطاير في زي زي

 دي في دي الباكي اليحدي

 اختار النور ما تبقى عصي

 

 ال يفلح كافر ويرشد وي

 ني يوم تاكل كافر يرجع

 تزفر بوقود الناس وحصي

 يا رب بي جاه حمياطا نجي

 

 الطي يا طاوي الغيب وطي

 اجعلني سليم قلبا وهدي

 صامت خشية ال من العي

 والدي أرحمني كمان وأرحم

 

 يا أهيا شراهيا تزيل البي

 وهللا سلمان من جيمسعود 

 بليلى ومي أوصلني دوام
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 أقطعني تمام من شر وغي

 

 يا سامع الهتمل ثم جلي

 مرفوعة يدي ضعيف همة

 بحق كرامة وابن قصي

 تغفر للسامع وتغفر لي

 

 الضي صالتي عليه النور

 احمد مازمازن يشفع لي

 يهدينا غنايم ومن الفي

 مالم يخطر على بالك شي
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 اهل الطريق يا محبتي

 اداء الجيلي الصافي
 قصيدة تتحدث عن مهام اهل هللا من رجال الغيب

 

 أهل الطريق يا محبتي

 وإنشغالي وحرفتي

 

 رجال الغيب مصون منهم

  وهم عشرة ال ينقصون

 خاشعين هلل وال يعصون

 يهمسون مانعين كالم بل

 

 منهم رجال الفتح نور

 الحبورهم دستين أهل 

  أسرار معارف للصدور

 في الناس يلمعوا كالبدور

 

 منهم رجال يرعوا الصال

 العال هم خمسة من اهل

 ديل الملوك يكفوا البال

 ديل سادة من عالي المال

 

 وجالل منهم رجال هيبة

 ثمانية يظهروا كالجبال

 في الشدة شايلين النبال

 ووبال للكافرين حرب

 

 منهم حوار في كل زمان

 والسيف والبيانبالحجة 

 المكان مثل الزبير فارس
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 عز الرسول نصر القرآن

 

 منهم رجال عطف وحنان

 كمان العشره زيدا النص

 رحموا العباد من الهوان

 والشفقه بيهم كل اوان

 

 

 التحكيم منهم رجال عين

 هم عشرة بي امر الحكيم

 زادوا اليقين لعنوا الرجيم

  عليم بالغيب علم من

 

 العظيممنهم رجال رجب 

 هم اربعين فردا كريم

 تهيم في هللا أرواحم

  وفي رجب فيضم عميم

 

 صلوات ربي بال انتهاء

 البهاء على الرسول نور

 وسالمو من كنز الرجاء

 ألفن والميني وهاء
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 ألفين حباب

 
 قصيدة في مدح اعالم الطريق السادة القادة من اهل هللا تعالى

 

 

 اهل الطريقالفين حباب 

 هم سادة ينشلوا للغريق

 اللوبو دكك

 ما هم هبك

 أكلوا العبك

 سكنوا النبك

 وسط النجوم ليهم بريق

 

 عشقوا اإلله ثم الرسول

 جوه القلوب ليهم قبول

 الناس ضبك

 بالريد لبك

 تسبيح دهك

 كشباب مهك

 والنوبة شايلين والطبول

 

 السادة في الليل والنهار

 الكبار وعبادة كاالمراء

 عاشوا الهدك

 سووا الحبك

 ماهم سدك

 في هللا لدك

 في الكبرياء منعوا االزار
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 االدرى بي طرق السماء

 بي دعوة انزلوا منه ماء

 نفس فهك

 والروح رهك

 ابليس هوك

 بالسيف دوك

 واعداء تموت بال دماء

 

 

 حيوا العباد المؤمنين

 الزادوا للدين واليقين

 اهل الحزك

 مسك صوك

 اللحكقوم 

 ماهم محك

 

 الفارقوا الدنيا ام قدود

 ديل  طاعوا هلل الودود

 رضعوا الشحك

 قبلوا السحك

 أهل البزك

 عدموا السيك

 ما طالوا بي نسب الجدود

 

 ربي صلي على الحبيب

 في الغار يدافع للدبيب

 عدد العوك

 ثم البوك

 عدد الكشك

 ثم الحشك

 عدد المباعد والقريب
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 اهل الطريقشرح قصيدة الفين حباب 

 
 : هم أهل هللا واعالم الطريق اليه سبحانه وتعالى الفين حباب اهل الطريق

تتنزل عليهم امداد الرحمة النبويةة فيكونةوا عونةا لنشةل مةن  : هم سادة ينشلوا للغريق

 غرق في بحور الدنيا ومآثمها

دكك : اوجعوا الاللوبه بكثةرة الجةرد واالذكةار واالوراد ت حتةى تعبةت مةنهم ولةم اللوب 

 يتعبوا منها  

 : الهبك األحمق ت الذي ال هدف له في الدنيا   ما هم هبك

 الطعام الخشن ولم يذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا: الكسره القليلة و أكلوا العبك

: سكنوا الجبال ت والهضاب المحدودبةه وعايشةوا الوحشةة إستسناسةا بةاهلل  سكنوا النبك

 عز وجل

 وسط النجوم ليهم بريق

 وا اإلله ثم الرسولعشق

 جوه القلوب ليهم قبول

 الناس ضبك : سادة زرعهم أخضر وقلوبهم بيضاء

 الهم ممزوجة بالمحبة هلل ولرسوله ولجميع خلق هللا  بالريد لبك : واعم

 تسبيح دهك : جل وقتهم في كثرة التسبيح والذكر ومناجاة هللا عز وجل

كشباب مهك : مع إنهم كبار فةي السةن وضةعيفي البنيةة إال ان تسةبيحهم بقةوة الشةباب 

 وصالبته  

 والنوبة شايلين والطبول

 السادة في الليل والنهار

 اء الكباروعبادة كاالمر

 عاشوا الهدك : الشدة والجلد والخشونة في الحياة

 سووا الحبك : أسسوا الطريق إلى هللا تعالى وحددوا معالمه

 ماهم سدك : ليسوا لجوجين وال متحججين وال متمشدقين بالكالم ويميلون للصمت

 في هللا لدك : ملتصقين وموصولين باهلل تعالى

في الحديث عةن أبةي هريةرة ت أن رسةول هللا صةلى هللا في الكبرياء منعوا االزار : جاء 

عليةةه وسةةلم قةةال فيمةةا يحكةةي عةةن ربةةه : ئ الكبريةةاء ردارةةي ت والعظمةةة إزاري ت فمةةن 

 نازعني واحدا منهما قذفته في النار «

 االدرى بي طرق السماء

 بي دعوة انزلوا منه ماء
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 نفس ال تبالي بنعيم الدنيا ومباهجها   نفس فهك :

 والروح رهك : سحقوا ارواحهم وعذبوها بكثرة الطاعات

 ابليس هوك : عجز ابليس االحمق عن اغوارهم  

 بالسيف دوك : طحنوا ابليس وضربوه بسيف الجالله حتى مات في نفوسهم

 واعداء تموت بال دماء

 حيوا العباد المؤمنين

 الزادوا للدين واليقين

 اهل الحزك : االرتباط باهلل

مسك صوك : يفوح من عرقهم رارحةة المسةك لكثةرة االذكةار واالوراد التةي جةرت فةي 

 دمارهم

 قوم لحك : شديدي االلتحام بالحق

 ماهم محك : العسير اللجوج الذي اينما توجهه ال يأتي بخير

 ديل مسلمين ومسالمين

 الفارقوا الدنيا ام قدود

 ديل  طاعوا هلل الودود

رضعوا الشحك : العود الذي يوضع على فم العجل فال يرضةع امةه ت يعنةي لةم يرضةعوا 

 من الدنيا شيسا

 قبلوا السحك : الشديد السواد

 أهل البزك : شديدي السرعة

 عدموا السيك : النظير والمشابه لهم

 ما طالوا بي نسب الجدود

 ربي صلي على الحبيب

ت اراد الصحابة قتل ثعبان سام كان فةي جحةر في الغار يدافع للدبيب : في غار المرسال

 في الغار فقال لهم النبي صلعم دعوه فقد وقاه هللا شركم ووقاكم شره

 عدد العوك : عدد من يكر في الحرب

 ثم البوك : عدد من يستخرج الماء من االرض

 عدد الكشك : دقيق الحنطة

 ثم الحشك : اللبن في الضروع

 والقريب عن ربه عز وجلعدد المباعد والقريب : البعيد 
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 كيلو يا اهل هللا كيلو

 
 قصيدة عمن تاب قبل رحيله من الدنيا  

 

 كيلو يا أهل هللا كيلو

 بالمدود من رب وكيلو

 

 هكل ليل نارما في

 هفي المعاصي انهد حيل

 يزكم اآلناف رذيلو

 الجليل إال بس حابي

 

 في قيام الليل عليلو

 بخيلووفي زكاة المال 

 عليلو ساحة الطاعات

 وربي يقبل لي قليلو

 

 باعو في المنكر طويلو

 مقيلو وفي لحوم الناس

 وعاش منبوذا ذليلو

 إال تاب قبال رحيلو

 

 صار معدوال سبيلو

 مهديا خليلو وصار

 وصار مبروكا نخيلو

 وصار توابا نبيلو

 

 هطيلو صار غياثا

  وفي قيام الليل يطيلو

 وكل محروم يعيلو
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 مثيلو وصار معدوما

 

 صار مشكورا جزيلو

 وكل منكر بس يزيلو

 وفي سبيل هللا صليلو

 محمودا جميلو وظل

 

 ربي اغفر لي تقيلو

 ابقى في البرذخ كفيلو

 ونزيلو أكرم القبر

 واقبل العمل القليلو

 

 صلي ربي على الدليلو

 الكحيلو النبي الهاشمي

 عد ما االرضين تشيلو

 عد ما الوديان يسيلو
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 الطريقــــــة

 الحان علي ابراهيم 
 

 الطريقة الطريقة الطريقة 

 الطريقة ياهلل الطريقة 

 الطريقة هى الشريعة وهى الحقيقة 

 

 الطريقة الطريقة من للا 

 الطريقة عن رسول للا 

 الطريقة حرفة أهل للا 

 الطريقة أترك الدنيا وبريقا 

 الطريقة الطريقة الطريقة 

 

 الطريقة رباعى اركانا 

 الطريقة الصالة ميزانا 

 الطريقة جماعة وأذانا 

 الطريقة ما تاخر الفرض حت لو دقيقة

 الطريقة الطريقة الطريقة 

 

 الطريقة فتوحها ال ريب 

 الطريقة فى كامل االدب 

 الطريقة فاعرف السبب 

 الطريقة السر فى الخلق والكلمة الرقيقة

 الطريقة الطريقة الطريقة 

 

 الطريقة بالخدمة أبنيها 

 الطريقة أورادا سويها 

 الطريقة ونفسك افنيها 

 الطريقة عقلك يدورا وروحك تطيقا 

 الطريقة الطريقة الطريقة 

 

 الطريقة ان كنت تدريها 

 الطريقة كباير ما فيها 

 الطريقة ذنوبك ألغيها 

 الطريقة ربك يعينك وقلبك  صديقا 

 الطريقة الطريقة الطريقة 
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 وليها آدابا الطريقة 

 الطريقة وعظم الجابا 

 الطريقة سيب لمن سابا 

 الطريقة بالجوع والسهر والعزله الرفيقا

 الطريقة الطريقة الطريقة 

 

 الطريقة صالتنا لي طه 

 الطريقة وسالمنا باآلهة 

 الطريقة  بركاته تغشاها 

 الطريقة كل الصحابة والدوحة الوريقة 

 الطريقة الطريقة الطريقة 
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 أسود المولى 

 أداء ثنائي لوليد زاكي الدين وعاصم البنا

 ألحان عاصم البنا
 

 بمدح أسود المولى 

 أهل القيام والصوله 

 

 تلتو األخير يا ذاكر

 وقت القبول كن فاكر

 للمولى حامد شاكر 

 تلقى الرسوم وتذاكر

 

 تلتو األخير ال تهزل 

 وقت اإلله متنزل 

 وابذل ضاعف جهودك 

 فالجنة نعم المنزل 

 

 تلتو األخير يرعوكا 

 ملك العظيم يدعوكا 

 قوم ابتهل وعفوكا 

 للوالدة ثم أبوكا 

 

 تلتو األخير وعجايب 

 احذر تكون الغايب 

 الدعوة سهم صايب 

 تنفع صديق وحبايب 

 

 تلتو االخير أرجاهو 

 وقت السؤال وعطاهو 

 في الليل من ناداهو 

 يغفر ذنوب وخطاهو 

 

 االخير حين يحما تلتو 

 وقت النفوح بالرحمه 

 هادي وقليل الزحمة 



 ديوان القمر الهاشمي

 اهلل ( املصطفي ) رحمهأحمد الراوي الدكتور / خالد 

 مديح األدب والسلوك

20 

 

 وماليكة بيك ملتحمه 

 

 تلتو األخير قم سبح 

 بالطيبات متربح 

 بالباقيات متلفح 

 والصالحات متمسح 

 

 تلتو االخير قم صلي 

 تلقى اإلله متجلي 

 لو ثانية أوعا تخلي 

 كالصالحين متحلي 

 

 يا رب صل وبارك 

 فوق النبي المتبارك 

 طيبة ترضي مناركيا 

 عدد المقيم والتارك 

 الحامدين
 

 

 الحامدين الشاكرين

 بل عابدين وذاكرين

 

 للدنيا يدخلوا عابرين

 متخففين ومهاجرين

 في هللا دايما ساهرين

 متطهرين وطاهرين

 

 الليل يسبحوا هادرين

 بالنور يلمعوا ناضرين

 والتقوى فيهم ظاهرين

 ديل حافظين وساترين

 

 للكساير جابرينديل 
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 صابرين ومصابرين

 ماهم غرر ومكابرين

 للرب دايما ناظرين

 

 ند الفضايل ناشرين

 بالمولى ربي مبشرين

 لنبينا طه مناصرين

 مكه طيبه مجاورين

 

 ماهم بيخدعوا ماكرين

 او للحقايق ناكرين

 ديل للطريقة مذاكرين

 بقلوب زكية وعامرين

 

 الدنيا يكسبوا خاسرين

 يربحوا وافرين واالخرة 

 للحق صحبو مسامرين

 ديل عاطرين وضامرين

 كم للمقصر عاذرين

 كم بالشهامة مبادرين

 كم في الجهاد مغامرين

 الدين ركايزوا مؤازرين

 

 ديل بالمشاعر ذاخرين

 نعم الصديق ومعاشرين

 نعم االتونا مسافرين

 ديل ان ظلمت الغافرين

 

 صلوات بعد الغابرين

 والحاضرينكل االمم 

 عد المضى ومعاصرين

 ليك يا رسول  الزاهرين
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 رؤية هللا
 مبروك على كل الكرام 

 الشافوا ربنا في المنام 

 سبحان جال جالله 

 

 عقيدة اهل السنه جازت 

 رؤية للا في منامنا

 والخلوق الفايزه حازت

 رؤية للا عاشت آمنه

 

 قال احمد بن حنبل

 شفت رب العز منامي

 قلت ربي عباده اكمل

 قال يا احمد كالمي

 

 قال والبسطامي يشكي

 قلت لي ربي في منامي

 كيف طريقنا اليك احكي

 قال ال تكون نفسك امامي

 

 قال شريح رؤية منامو

 وربي قال اطلب مناكا

 والقلوب بي ربي هامو

 قلت رحمن سر رجاكا

 

 ورؤيه شافا القومساني

 ربي شراب طهورا سقاني

 قال انت وعيالك عيالي 

 والضيوف الجوك مزورا

 

 وللحسن البصري رؤيه 

 قلت ربي اغفر ذنوبي

 قال ما عشت وتحيا

 احذر السيئات وحوب

 

 صلي ربي على رسولك 

 نظر اليك ولم يراكا

 منبع النور من اصولك

 كيف يشوف والنور مداكا
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 األبةةةةةةةةةةةةةةةدال
 

 سادتى األبدال جباال راسية
 يشيلوا التقيل والحمولة القاسية 

 يا قلوب بوحي بالران البيك

 

 هم أربعين لطفى النار الحامية 

 وموزعين نصفهم فى الشامية 

 بدعوتهم أمطارنا الهامية 

 والرزق موفور للفقير والعانية 

 

 ربي الخصاهم بالدعوة الداويه 

 فقل الجبل يا ساريه ان اردت 

 يقابلوا البالء جباال عاتية

 والغاثة الناس خيولهم عاديه 

 

 سادتى االبدال بطونهم طاوية 

 من خوف هللا دموعهم جارية 

 منهم القواس ابو كبدا داميه 

 وابو العباس بي القيم السامية 

 

 يعالجوا القلوب الذاكره وشاويه 

 اهل التيجان والحلل بالعافيه 

 السراير الطيبه وصافيه اهل 

 دعموا القلوب القاسيه وجافيه 

 

 سالمة الصدري والصبري والحابيه 

 وسخاء المال والبكاء في الخاليه

 وعبره وفكره ورحمه للراجيا

 اقلة كالم وطعام والليالي صاحيه

 

 منهم القصار ذو الطبعه الحانيه 

 وابن مهران وزهرة أبو حاال زاكية 

 عينا باكيه وابو اليقظان الكوفى ابو 

 وابو ثوبان وسيدي الدراج للعاصية
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 ثم الصالة لصاحب القبة الضاويه 

 محمد رسولنا الهادي للغاوية 

 بركات الخير عدد الخيل العاديه 

 وسالم مذكور في الحضر والباديه 
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 السادة حليلهم

 أداء ثنائي الصحوة
 

 السادة حليلم

 يكابد ليلم   مين

 

 الوافر كيلم 

 الزاخر سيلم 

 ونبينا دليلم 

 وللا وكيلم 

 ال تنسى جميلم 

 وتجافي سبيلم 

 أركب لي خيلم 

 ثم هز لي نخيلم 

 أطرب لي هديلم 

 واشتاق لمقيلم 

 صاحب لخليلم 

 واقنع بي قليلم 

 رفقة و والوبا 

 سبحة اللوبه 

 بالخال جالوبا 

 وهلل وصلوبا 

 شايلين الرايه 

 وتهليلم غايه 

 للمولى سبايا 

 الصرفوا باليا 

 نفوسم بازله 

 وانوارم نازله 

 بركاتم عازله 

 وخيوطم غازله 

 

 صلوات وسالما 

 لي نبينا الشامه 

 من قلب هاما 

 بالوصل وراما 
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 هونو هودي

 
 هونو هودي

 آتون حنن

 يتوبيا نفسي 

 عليك سنن

 

 ما تقول ابيتا

 نفسك شكيتا

 بالشر مليتا

 من خير حميتا

 

 للغير عتيتا

 للدين عصيتا

 واخالق جفيتا

 بسموم حشيتا

 

 سرعة انغويتا

 للناس هجيتا

 تظلم اذيتا

 بلسان شويتا

 

 قول انهديتا

 وهللا رجيتا

 تبتا وحبيتا

 نفسي وحميتا

 

 هلل دعيتا

 يارب بخيتا

 بذنوب محيتا
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 وقلبا شفيتا

 

 حجا نويتا

 وذنبا بكيتا

 وقلبا جليتا

 اذكار كسيتا

 

 ربي الوحيتا

 مطرا هميتا

 ترمي ورميتا

 هما كفيتاو

 

 صلوات حكيتا

 وسالم رويتا

 لرسول هويتا

 تشفع رجيتا

--------------------------------------------- 

 معاني العصاية السريانيه

 هونو معناها هذا

 هودي معناها هذه

 اتون معناها انتم

 حنن معناها نحن
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 اهل هللا 

 
 القرآن بمدح أهل هللا الكابدوا

 ادريس أبو فركة ود حسونة حسن

 شرق امدح بدوى وامدح أب صوبان

 غرب امدح شيخى وسيدى الغرقان

 ونبينا صلوا عليه

 

 الهميم الهل وأوقد النيران

 والشيخ القرشى وحمد النحالن

 يالشيخ بانقا ومبارك الهيمان

 وسليم والعجمي مجاور الحرمان

 ونبينا صلوا عليه

 

 لفقير هيجانأبو حراز البركة ول

 يا أبونا العركى ومصطفى الحفيان

 والشيخ المخفي وراجل ام درمان

 والكشيف ابو عاقلة للسبب سريان

 ونبينا صلوا عليه

 

 الشيخ باسبار فى دينو قط ما الن

 واوالد ود بدر فى الحلة ضوهم بان

 يا الشيخ دفع هللا يا صايم األزمان

 وأوالد الفادنى األكرموا الفرقان

 ونبينا صلوا عليه

 

 يا النور ابو شملة مخاطب الحيوان

 يا طه القرنى والمكاشفى أمان

 وشيخ شكر هللا ايمانه ديمة يمان

 والشيخ السايح من مكان لمكان

 ونبينا صلوا عليه
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 غنوا للبكاي وللزغرات سلمان

 والشيخ البرعي فى زريبة الحيران

 والناطق مدنى جوه فى االكفان

 البرتى وخوجلى وحمدانوالشيخ 

 ونبينا صلوا عليه

 

 

 يالشيخ أبو شرا وأحمد السمان

 وقرون فى أب قرون للذكر رهبان

 كباشى القوم والطيب الجيالن

 شمبات البشير ياحملة الليحان

 ونبينا صلوا عليه

 

 يا سرور الصاردى للجريح بريان

 يا شيخ ابو صالح زيدنى بااليمان

 يا والد بوالد واللبدى العريان

 امام والراشدى وقدال الطيران

 ونبينا صلوا عليه

 

 يا أبونا الماحى يا روحنا يا ريحان

 وخليل الرومى والضرير ود عون

 يا عووضة وناجى بيكون فيكون

 ود نفيع والهندى وهجو أبو قرون

 ونبينا صلوا عليه
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 يا حي قيوم
 
 

 بحي قيوم قمريك قوقى 

 ذكر خفيف قوله بروقه  ده

 حي قيوم حي قيوم يا حي قيوم

 حي قيوم حي قيوم يا حي قيوم

 

 يا سالك أقيف جيبلو تبروقه 

 ده إسم عظيم أبقى معشوقا 

 الناس جميع بيهو ملصوقه 

 يا قادري شوف في السما بروقا 

 

 في شتاك والصيف في ربيع خريف 

 يا حي قيوم قوال بي شوقا

 االرجاسزي أبو العباس أكنس 

 أذكر اسم السيف أنطقه نطوقا

 

 الختمي قال لظالم ازال 

 في المدن والريف خلقه مرزوقه 

 خليك همام يالمكاشفي امام

 وفي الخلوات أطبقو طبوقا

 

 الطيب الحال يعرض فوقا

 سماني القوم حرر سوقا 

 سيدي االدريس دهبا نفيس 

 رتب االوراد يرعى لحقوقا

 

 برهان القوم في كل يوم 

 وم صافيه في شروقاالحي قي

 سيدي التجاني الخير داني 

 في الجمعه كيف حلقه بي طوقا
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 بي بركة االف من هنا الكوثر 

 بي شر ماكرين ما نتأثر 

 بي حي قيوم ألف وأكثر 

 عدونا يطيح زي فيل محسر 

 

 يا رسول هللا نفسى مطلوقه 

 والصالة عليك دعوة ملحوقة 

 تسليم يزيل مقفول طوقا

 روحي معتوقه وبي حي قيوم 
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 الما جفوا

 

 
 الما جفوا

 وحبيب هللا وفوا
 

 عشاقوا القامو جو

 بحرا برا رجو 

 بي حب ونواح شجوا 

 من نار وعذاب نجوا 
 

 وتراهم انتكوا

 وجوار النور شكوا 

 حكوا  نهاج غرام

 واسرار الحال البكوا
 

 وصلوا طه وخلوا

 وبياض القلب الجلو

 نفيس والغلوبذلوا 

 ومن الحلو زادم حلو
 

 االمراء الماسهو 

 في الدنيا وما لهوا 

 وباالوراد هم زهوا 

 ما شبعوا وما طهو 
 

 أصحابه الما خبوا

 هاموا وفي يس صبوا

 ضرب اسياف ما نبوا

 ديل باعوا وما ربوا 
 

 بي صحبة طه وسموا 

 سمعوا وما صموا  هم

 يفدوه بالروح حموا

 يرمي وما رموا  ربي
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 نشروا االسالم هدوا 

 دوا  وفي شروق وغروب

 ورسول هللا الفدوا 

 انصار واعرابا بدو 
 

 صليت على من غنوا

 دنو و  كرامهوفي العرش 

 هنو الوفي مقام النور 

 بنو  املوا صدرو انوار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


