
 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 كريم وصافي

 اداء منير حمودي الجزائري
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 لو حتى كملنا القوافي

 وكل شاعر قال ووافي

 وقلنا ظاهر والخوافي

 برضو زيك وهللا مافي

 النك انت كريم وصافي

 ودنيا آخرة علينا كافي

 في مشاعرك بينا دافي

 وجيتنا بالحا ميم وقاف

 صافيانت زي الموية 

 لي شموس الدنيا طافي

 تمشي البس ومرة حافي

 بلمستك لعليلنا شافي

 يا حبيب واجمل هديه

 ويا رسولنا ويا نبيا

 وأكرم االيدي النديه

 وصاحب الكلمة العليه

 بيك حبيت كل جدودك

 اخدت تاشيرة لحدودك

 عرفت افضالك مدودك

 وخفت هجرانك صدودك

 بيك صالتنا وبيك صمنا

 زكاتنا وبيك قمناوبيك 

 في ثرى الحرمين حمنا

 ثم كلمة التوحيد رمنا

 صلي ربي على المهنى

 على حبيبنا مالن محنه

 وأرفع امراضنا ووهنا

 وسدد اقساطنا ورهنا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 نبينا يا ناس

 اداء نبوية المالك
 للنبي صلى هللا عليه وسلمقصيدة تتحدث عن البرنامج اليومي 

 

 نبينا يا ناس كريم الذات

 ويومو مقسم بالساعات

 

 الفجر  يقوم من نومو صالة

 يصلي فريضتو عظيم االجر 

 ويجلس ذاكر ونعم التجر

 يجري مهمع أصحابو ثواب

 

 يظل في المسجد يدير الدوله

 يراعي مصالح االمه االولى

 بالفعل وقوال ويمضي قرار

 ونعم المولىونعم نصيرو 

 

 يؤم الناس بالظهر فريضة

 ينوم قيلوله عريضه يمشي

 تنشط ليلو الفيهو يفيضا

 يصلي يتلو بصوت خفيضا

 

  يصلي صالة العصر ثم

 يزور من بعدو بيوته العشر

 كل نسائه وفاطمه الطهر

 بيوتو يهل البدر في كل

 

 وبعد المغرب يجلس تاني

 مع االصحاب قريبا داني

 نمعاهم أي مكا ويمشي

 ويسمع ليهم يا خالني



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 بعد العشا يذهب لي دارو

 كالم وأخبارو ويكره أي

 يجمع شملو حلو أسمارو

 ويتعشوا لو فيها يسار

 

 الليل ساعات ثم ينوم في

 ويقوم الثلثي بالطاعات

 وينوم السدسي للرؤيات

  قد فات ويبدا اليوم كما

 

 صل هللا عليك يا حبي

 وصلوا عليكا ماليكة ربي

 والحب الناس والجنعدد 

 يا أهلي وقلبي روحي وطبي
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 وصفك مستحيل

 اداء عبد الرحيم البركل
 قصيدة في الوصف الحسي لحضرة النبي صلى هللا عليه وسلم

 وصفك مستحيل يا سيد السادات

 آيات حسي ومعنوي فيك الوصوف

 بوصف للحبيب اشرب معاي كاسات

 فالسكر الحالل من اجمل الطاعات

 يا الرسول دخلنا في حاالت وحبك

 مشتاق ام قصور وجلسة الساحات

 اسمك نبي الراحات مبروك يا حبيب

 موعود في القيامة باشرف الرايات

 الجاهات جاهك يا الرسول من اعظم

 يا سيد المرسلين والعلما والقادات

 متينه أطول من وسط والبنية فوقو

 فوح مسكا عطورو حسينهالعرق الي

 بارد للطروف باسم دوام وحزينا

 ومعتدل فوقو الجمال والزينه منسق

 عيونك واسعات والفم عريض ومفلج

 الثنايا بين السنون يتبلج والنور في

 والوجه القمر بيه الغرام يتأجج

 ما متعرج الحاجب متصل في قوسو

  قوي الساعدين والكفه باردة نديه

 قوية بة واحدةحطم للصخور بي ضر

 ابيض لونو لالسمر يميلو شويه

 عظيم اخالق من الباري جانا هديه

 رب العباد يا النعمتك مشكوره يا

 اهديتنا الرسول أديتنا أجمل نورا

  راسخ فروع وجذورا سراج العالمين

 أخالقو العظيمة فوق الكتاب مذكوره

 عاشق ليكا صليت والسالم بي قلب

 والرب صلى عليكايا سيد العالمين 

 ومليكا وبيكا بنفتخر صلى المالك

 وكل المؤمنين باأللف صلوا عليكا
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 قول يا مسلم

 اداء منى اش اش 
 المدحة التي فازت في مهرجان الغردقة بمصر

 قول يا مسلم وراسك عالي

 حبيب هللا الهاشمي الغالي

 ومالي نفسيتفديك روحي 

  هيمان فيكا وشاغل بالي

 مين غيرك حبوه الماليين

 عليين ومين غيرك شاف

 ومين يشفع في يوم الدين

 ومين قرب من قاب قوسين

 وغربي دول انصارك شرقي

 وكله كمان من غير العربي

 فوق المليار ويتمنوا القرب

 دربي ونورك يضوي يولع

 حبيبي رسالتك تملى الدنيا

 زا للعالمواالسم محمد غ

 كأجمل غنيه واصبح فيها

 كونه بيرشد وجاهد وسالم

 اكبر نعمة لزومنا لبابك

 هو الجابك ونعبد ربنا

 وكل املنا نكون احبابك

 وخالد يطمع يكون بوابك

 سوداني ومصري كلنا ليك

 روحي وقلبي سمعي وبصري

 بيتي وناسي واهلي وقصري

 وحربي ونصري كل معاركي

 منكونحن بنفخر كوننا 

 نصلي عليك ونسلم فرحى

 همومنا ندافع عنك وكل

 وسط العالم نشفي الجرحا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 يا لساني نم وقول

 اداء عبد المحمود نور الدايم
 قصيدة مجاراة لسيدي الشيخ هاشم عبد المحمود رحمه هللا تعالى 

 يا لساني نم وقول

  سيد الناس

 شغل العقول

 مافي وصفو ال نبيا

 نبيا زايل للبال

 نبيا سايق للعال

 خاتم رسلو وأوال

 ما اتحوال حبي فيك

 راسخ فيك ما اتبدال

 يا شفاع المسلمين

 مين مين في الكون الزيو

 المينمن تب وقام ا

 نصر الفقرا المعدمين

 من غير نورو مضلمين

 احشرنا معظمين ربي

 حبو في جوه الحشا

 زاد نيراني واوحشا

 مشى قلبي تابعو وين

 مثل جابر وانجشه

 كرامة ربي ولو يشا

 نوصل دارو ونجهشا

 المرسلين نبيا أما

 نبيا ليه صخور تلين

 نبيا آله مكملين

 سادة وغر ومحجلين

 الفردوس مقيلين في

 حور وأمالك ومبجلين

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 يا رب العز والوفا

 يتوقفا خالد ما

 يرقى المروة والصفا

 يغشى عرفة الموقفا

 الصفا انقل حالو الى

 وارحم حتى يقول كفى

 

 خالد بيك اتدثرا

 يوم الدافن والثرى

 ال يتبعثرا شملو

 فوقو الهم ما ياثرا

 نربح بيك ما نخسرا

 الكوثرا ونشرب ماء

 

 للنور والبها صالتي

 لي من قال انا بس لها

 جهة عدد الكون في كل

 بالمحدود والمنتهى

 عدد المذنب والنهى

 عدد ألفين من كل لها
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 في شهورو االولى  

 اداء عبده شرف 
 قصيدة في احوال النبي صلى هللا عليه وسلم في شهور عمره االولى

 في شهورو االولى 

 باهلل ما بشبه زوال قسم 

 رسول هللا 

 في شهرين كان يحبو نبينا 

 كريم الروح العالي جبينا 

 كان فخر الكون وآلدم أبينا

 وجده يقول دا حالتو صبينا 

 حليمة تقول وصفو لحولو 

 شفت االمالك لمهدو يلولو 

 تالته شهور وقف على طولو

 وعشنا كرم بركاتو ونولو 

 وشفت نبينا الطاهر وطهرو 

 ويمشي مسند رابع شهرو 

 كل شهرين يقضيها في شهر 

 خليل للحق والكوثر نهرو 

 خمس شهور يمشي عديل 

 ومن صغرو مبروك ونبيل 

 مسكو يفوح وطرفو كحيل 

 ميزان الكون والقدره جليل 

 قسم بي رب البيت والفجر 

 سبع شهور بيمشي ويجري 

 دا سيد مكة ويثرب وهجر 

 كلمو ابكم وعود والحجر 

 عربي صحيح  بليغة عبارتو

 بشرو بيهو خليل ومسيح

 تسعه شهور كالمو فصيح 

 بالتكبير كالمو مريح 

 

 صلواتي عليك يا المكنون

 عدد اسرار الفاتحة ونون 

 تسليم للحضره رقيق وحنون

 تبل اشواقي واكون ممنون 
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 طيب الغرسا

 اداء احمد بورسودان
 االبتهاالت والدعاء والتضرع قصيدة في 

 محمد طيب الغرسا

 ابن األنبيا الخمسه

 القدسا إلهي الطيب

 نظف قلبي ال يقسى

 نور روحي بي قبسا

 شيطان الهوى يخسى

 نفسي من حبسا أطلق

 فال تجري على اليبسا

 وزيل الهم والهجسا

 كبسا وغم القلب وين

 واحفظنا من الرجسا

 وداء القلب والنجسا

 الجن واللبساوشر 

 روحي في رمسا أرحم

 ثنيت بالطاهر الكيسا

 امير الحضرة والجلسه

 الخمسه جاب من ربنا

 مطهر مكة من دنسا

 أزال من أرضنا النحسا

 الوحسا يشفع يوم ترى

 يناطق الموتى والخرسى

  أنار الكون من دمسا

 الحمسا ازورك غرة

 قلبي في أم خدار يرسى

 اشوف البدر والشمسا

 الهمسه ي مدىواسلم ف

 صالتي عليك عدد جنسا

 عدد مكتوب ومن درسا

 طبسا عدد ذرات رمال

 عدد قطرات وما انبجسا
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

  الباركليت

 اداء جمال فرفور
قصيدة تتحدث عن الباركليت او روح الحق الذي بشر به عيسى عليه السالم في 

 هللا عليه وسلماالنجيل وهو محمد صلى 

 

 من خوف بكيت

 يوم الحساب

  بالباركليت

 من نار نجيت

 

 رعيت يا نعم راعي وما

 بالروح واالموال سعيت

 ما ادعيت جاه وافتريت

 ودعيت بل تبت هلل

 

 معصوم منزه من نشيت

 بي تفله والقرآن شفيت

 بنيت ما شدت قصرا ما

 وبالجلود يبنيلو بيت

 

 ما من يتيم إال وكسيت

 أبيت للسائلما رد 

 ما صم قلبك ما قسيت

 ال سب ال قال ال جفيت

 

 هجيت ال قلت شعرا ال

 تقرأ الكتاب تتلو وشجيت

 في الصدر علم هللا حويت

 أزيت ال كلمة ال فعال

 

 يا الفي شبابك ما لهيت
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 بي بركة لي أبيار مليت

 فديت تضمن غزال البر

 وآالف مؤلفة كم رويت

 

 تالته فوق خمسين غزيت

 عليت سالموراية اال

 ما صد طالبا ما حميت

 ال سحت ماال ال رشيت

 

 ربيت وفي بني سعدن

 لي يتامى الناس أويت

 وبي عهود هللا وفيت

 طهيت بالشهور قط ما

 

 صالتي للهادي ورجيت

 يا ربي في النجار نبيت

 شقيت نشوفو ال شقا ال

 بي حبو أمرضنني وفنيت
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 السادات يا سندي يا سيد 

 اداء جمال فرفور
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 يا سندي

 يا سيد السادات يا سندي

 يا رسول هللا

 

 منبع البركات

 اآليات وصاحب

 يحيي فينا موات

 ولما لينا شتات

 

 صاحب الباب

 أحبابي وغرة

 اآلمن الدابي

 في ربه ال يحابي

 

 في مقام سامي

 حامي وللحرم

 ظاميقلبي ليك 

 يا بهجة أيامي

 

 أحمد النضري

 وحضري  أبطحي

 هاشمي ومضري

 دا يشفي بالنظر

 

 كونو مطلبي

 قلبي وحبو في

 االنار دربي
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 أريتو في قربي

 

 الجانا من مكه

 وكنا نتوكى

 نتلكا ومرة

 وجابلنا السكه

 

 فرحت األكوان

 والملك أعوان

 الحيوان خاطبو

 تصدع االيوان

 

 كنا شر وظالم

 جانا باإلسالم

 عالم ن ملكم

 نتلو احلى كالم

 

 مج في بره

 والعجوف در

  بالجنان مر

 انزر والعدو

 

 صل يا رحمن

 طيلة األزمان

 والسالم ألوان

 لغرة االنسان
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 سالم المصطفى مني ليك

 اداء ثنائي لنجود والفنان المصري خالد رمزي
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 

 سالمالمصطفى مني ليك 

 يا طب القلوب

 يا شفا االجسام

 

 ميم أول حرفو

 هاشمي حر صميم

 خاطب الرميم

 منصور في تميم

 

 حا تاني حرفو

 للكفران محى

 حباهو اللحى

 ادوهو الضحى

 

 تالت حرفو ميم

 هميم باالسالم

 دا الرؤف حميم

 جانا خير عميم

 

 رابع حرفو دال

 قدال في الجنان

 حرم الجدال

 كسرى روم ادال

 

 كالهاللحاجبه 

 جالل وجهو نور
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 ريقه كالزالل

 جانا بالحالل

 

 الح براق سرى

 من ام القرى

 مني الكرى شال

 دمع العين جرى

 

 حبك ياألمير

 يشوى للضمير

 النمير أسقينا

 وابقالنا السمير

 

 صلي يا سالم

 بي احلى الكالم

 الظالم لي نور

 وتعفينا المالم
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 امدحي يا حروف

 اداء معتز صباحي
 قصيدة في مجاراة سيدي حاج الماحي رحمه هللا تعالى 

 

 هامدحي يا حروف لي علم المنار

 العباره الهاشمي الفصيح وبليغ

 

 باأللف أحمد في كتب النصارى

 للحضارا بالباء بصيرا واستاذ

 بالجيم جماال حير لي نزارا

 الحيارى وبالدال دليال لي كل

 

 بالهاء هالال في نص السمايا

 النبايا بالواو وريثا لصفات

 بالزاي زراعتو لي آخر نهايه

 السجايا بالحاء حليما وجميل

 

 بالطاء طهورا عاليات صفاتو

 بالياء يمينو بتشفي ونجاتو

 كريما في كل حياتو بالكاف

 بالالم لطيفا ويميل للسكاتو

 

 للجنان بالميم محمد فاتح

 يرا بالحد والسنانبالنون نذ

 بالسين سالمو بالحب والحنان

 عليما بالصدر المالن بالعين

 

 بالفاء فراسة واخبار بالغيوب

  رعوب بالصاد صباحو للكافر

  بالقاف قولو الزم في الوجوب

  بالراء رسالتو تنير للدروب
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 شفاعتو ألهل الكباير بالشين

 بالتاء تزمل بالدين والبشاير

 العشاير كلبالثاء ثمارو لي 

 بالخاء خلوقا وفات للنظاير

 

  بالذال ذخرا ترجاهو الحشودو

 بالضاد ضوا للعالم ولودو

 بالظاء ظال في يوم الخلودو

 الجلود بالغين غرامو يشوي

 

 صالتي عليك ما الرعد زمجر

 عدد الكائنات والماء التفجر 

 الشوق لي طه المطهر وسالم

 من خالد وأبونا ماحي الكاسنجر
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 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 
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 بالباء وصاد

 اداء الفنان المصري خالد رمزي 
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 
 

 بالباء وصاد

 للقلب صاد

 يوم الحصاد

 قصاد نقعد

 

 مطبوع وداد

 هلل جاد

 ثم واجاد

 من غير عداد

 

 هاد في هللا

 تقوى وجهاد

 صوم وسهاد

 فخر الزهاد

 

 لي مكة عاد

 اعاد والدين

 يوم المعاد

 بنكون سعاد

 

 حتى الجماد

 في حبه ماد

 العماد وذات

 صارت رماد

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 نادى الجواد

 جات البواد

 من كل واد

 سواد بذنوب

 

 ملك الرفاد

 قام بالوفاد

 ال ال نفاد

 والكل افاد

 

 راد ما ليهو

 وكتين اراد

  لو بالجراد

 يبقى المراد

 

 خالد اشاد

 رشاد صلوات

 بالحب حشاد

 بالنور اشاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 بلغت الرسالة

 اداء جمال فرفور
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 بلغت الرسالة

 وأديت األمانه

 ومنك نهر ساال

 على مر الزمانا

 

 لألمه ونصحتا

 والغمة الكشفتا

 في هللا اجتهدتا

 أرضيتو ونجحتا

 

 يا شاهدا مبشر

 ونذير ما مكشر

 والداعي بإذنو

 لكونهوسراجا 

 

 نعمتنا وهديه

 لي امتنا كافه

 وراحاتك نديه

 وفيوضك سالفه

 

 و تخبر بالغيوب

 وتخاطب الجمادا

 يا اصل الطيوب

 ولالخالق عمادا

 

 واخالقك عظيمة

 ليها المولى يمدح



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 وفمك در نظيما

 دايما تعطي تمنح

 

 مدرسة الفضايل

 والخير والمعالي

 دهب تاج االوايل

 وبالموت ال تبالي

 

 بدر العواليياك 

 تنور لي طريقتا

 بالخيرات توالي

 وتنشل لي غريقنا

 

 صليت يا حبيبنا

 بآالف الحروف

 بركتنا وطبيبنا

 وتسليم بالدفوف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 بحر الصفا

 اداء نسرين هندي

 قصيدة في المحبة والتعظيم 
 

 

 بحر الصفا

 يحلو فيك كالم

 يا سيدي الرسول

 سالمالبالصال و

 

 العباد يا رب

 يا خالق الجماد

 قلبي ليك حماد

 وعليك العماد

 

 صحاب بثني يا

 بي آمر السحاب

 ليه قلبي حاب

 نمشيلو الرحاب

 

 رضى قلبي ما

 عارضا ابراق

 للشوق فارضا

 للناس مارضا

 

 يا سيد الورى

 الكرى جافاني

 حبي متين أرى

 طيفو كيف سرى

 

 ونوفي للنذور



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 ونزور لي طه

 الجذورلراسخ 

 نسلم شر وزور

 

 بالدين الحنيف

 الشريف والبيت

 ماهو الفظ عنيف

 عالج لي النزيف

 

 يا صاحب اللوا

 هوى قلبي ليك

 بالشوق إكتوى

 وكايس الدوا

 

 أحمد يا رحيم

 وحريصا كريم

 للرميم اشفع

 من نار الجحيم

 

 صليت يا معيد

 يا حميد مجيد

 بزيد في مليون

 لنورنا السعيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 اشرف منارة 

 قصيدة في المحبة والتعظيم 
 طه يا اشرف منارة

 وحياة شمس الوجود

 انا قلبي دارااهدي ليك 

 زمني الجحود واعتذار

 في الجمال الفكر حارا

 ومنك تأتينا المدود

 نارا أشعل االشواق

 في قلوب تلك الحشود

 صرنا في دينك كبارا

 نجمك في صعود واصلو

 قاموا كالسكارى يوم

 يوم ان جاء الوفود

 نت في عيسى البشارها

 الجدود وكان نورك في

 فالهدى بدا من مغاره

 من حراء سعد السعود

 اهدى شرعك الطاهر

 من رحيق النحل شهدا

 فزت بالميثاق عهدا

 ك تصديقا وجهدايبو

 رحمان وفردا ربي يا

 أكفي عبدك حر وبردا

 من وفاق ابليس وطردا

 وزردا القبرمن عذاب 

 صلي يا ربي وسالما

 بأجمل الصلوات كالما

 وظالما وارفع الجهل

 وارفع الشر ومالما
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 المنير

 اداء منير حمودي الجزائري
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 يا ربي يا قدير 

 يسر لنا المسير 

 أجمعنا بالمنير 

  دا القدره كبير

 وعطره عبير 

 ثنيت بالعطير 

 الزاهر النضير 

 بمحمد البشير 

 الدمعه غزير 

 وكفه حرير 

 للضمير  الصافي

 معدوم له النظير 

 ابصر به الضرير 

 بنبينا صار بصير 

 وحديثه شهير 

  ألطافك يا خبير

 هون لنا العسير 

 من خيرك الكتير 

 اكفينا من سعير 

 مرير الوالمر و

 الصايم الهجير 

 حصير  نايم على

 الكلمو البعير 

 للخلوق يجير 

 يا واحد يا بصير 

 يا ربي يا نصير 

 على البشير  صلي

 وفيرمقدارك ال



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 يا اكرم بشرا يا مختار

 اداء عبده شرف 
 وزيارة النبي صلى هللا عليه وسلمقصيدة عن الحج 

 

 يا مختار

 يا اكرم بشرا

 صلوا عليك

 بعشرا الواحده

 

 نادى منادي

 وعاشق شبا

 قال يا منعم

 سأل الربا

 

 القومة عزم

 ماشي محبه

 قال يا لطيف

 وسافر وهبا

 

 أمرو إتيسر

 القبه وزار

 لما متاعو

 وحج ولبى

 

 نعم القاصد

 طه وعبا

 قول مسكين

 موسم غبا لو

 

 وقف قدامو

 سالم انكبا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 وفي الستين

  كان يبدو اشبا

 

 نعم رسولنا

 بلغ ونبى

 خيرو كتير

 اتنزل صبا

 

  على المختار

 صليت يا ربا

 عدد ذرات

 الماء ومصبا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 مكنونات وفاي

 اداء منير حمودي

 قصيدة في المحبة والتعظيم 
 

 

 مكنونات وفاي

 مصطفايلحضرة 

 يا طبي وشفاي

 وصفاي ودوايا

 

 احبك بي هيام

 وأعدك باأليام

 أقابلك في القيام

 نيام واالكوان

 

 احبك بي شغف

 بي صبابه وكلف

 وأحلف بالحلف

 ألف أحبك ألف

 

 احبك بالظواهر

 وانت البدر باهر

 وبي حبك اجاهر

 واساهر يعذبني

 

 احبك بالبواطن

 في كل المواطن

 يا فخر الفواطن

 ورواطن بالعربي

 

 احبك بالرضا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 حب من قد مضى

 الفضا نثور فيم

 القضا في ومسطور

 

 احبك باعتزاز

 لحجازفي ا كوأزور

 يا مطر الرزاز

 لو الرب اجاز

 

 أحبك بانبهار

 في ليلي ونهار

 السر والجهار

 بانصهار احبك

 

 أحبك بالودود

 يا عز الجدود

 احبك دون حدود

 الردود ومستني

 

 يا رب يا حميد

 لي واستزيداص

 لنبينا العميد

 وأقول هل من مزيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 بشكر المختار
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 

 قول يا فمي وامدح بشكر المختار

 االخيار واالل الكرام واصحابه

 

 همومك في اإلله دايما جبال وكبار

 أخبار محبوب لإلله جاب الغيوب

 والعلماء واألحبارأدهش للكهان 

 أجار مالذي وملجأي في آخرة دنيا

 

 جليل في الليل واالسحارالناجاك 

 األسرار  بالصدر اليشيل لي كافة

 يا رافض الملك وعبد اإلله إختار

 واألوتار نحب مدحك نقول بالطار

 

 على مر القرون جوك الجميع زوار

 األقطار من شرق وغروب من كافة

 مسحوا لالوزارزايرين الرسول بل 

 ومطار الجوك بالبحر جوك بالقطار

 

 معاجزك يا نبي من غير حصر كتار

 اإلبيار الحصى والغزال وتفلو في

 وطويان االرض والخطوة بي أمتار

 أشجار خاطب للجماد بي أمرو جات

 

 ثابت في الحديث الصخر واألحجار

 األقمار أعجز ناس قريش وانشقت

 وفي نص الصحاري تفجرت أنهار

 لبس للضعيف من الملوك سواروأ



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 دعوات نبينا تهطلت امطار وبي

 وشكالو البعير والطير في األوكار

  شقوق الغار وأجار للدبيب داخل

 أبشر بالحبيب هو الشفيع من نار

 

 مزار يا قوم النبي لي طيبه ناوي

 ونوصل ألم قصور ونقبل األستار

 وندخل لي مقامو باالدب واإلكبار

 القلوب تحتار يا حبيب فيك ونقول

 

 صلي يا عظيم لي غرة األطهار

 األخير األخيار نبينا المصطفى

 والزاكي التقي الباهر االنوار

 حار أكتب يا مالك أكتب سالما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 ركن المالذا
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 

 مبروك يا امم بي ركن المالذا

 ومعاذا للدنياواشارة االمان 

 

 البيت الحرام بالمعمور وازا

 أكمل لألدب والخيرات اجازا

 العيون يا بدر الحجازا نورت

 أخجل للقمر بالحسي ومجازا

 

 نفاذه خيرك يا حبيب الشح ال

 نطمع للحضور في يوم الجنازه

 تيسر للسؤال ونقطع بيك مفازه

 معيتك نلقابا الحرازه  في حضرة

 

 ه فازاسعيد الدنيا بيك من يا ط

 الناس العزازا  نكون االولين و

 وأمته في االمم أرساها وامازا

 طازه  ناكل في الجنان الثمرات

 

 مين فات السما بالمعراج جازا

 وتجيهو االمم ومن نيران اعاذا

 مين الكنترول للجنة وجوازا بل

 وأمته في االمم استكمل جهازا

 

 للدهب الركازا صليت يا كريم

 ورزازا عد ريحة دعاش المطرة 

 عدد السائلين بي كيف ولماذا

 الالمعات و النور في قزازه  عدد



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 ليك سيد الكمال سالمنا
 سالم سوداني لحضرة النبي صلى هللا عليه وسلم

 سالمنا ليك سيد الكمال

 من كل نخالت الشمال

 الهشاب من كل غابات

 من كل لوحات الجمال

 سالمنا من نيل الجنان

 بالحنان وسالمنا مليان

 يأتيكا من شيخ وشاب

 في كل لحظة وكل اوان

 يدوم سالم من التوتيل

 من كل شجرة نيم ودوم

 سودانا بيقول ليك حباب

 يدوم وسالم ليوم الدين

 سالم من الخرطوم وشندي

 طاب من القضارف وكسال

 كل جنديو عمالطلبة من 

 خطابسالم يجيك بالشوق 

 الرمالسالم من كل ذرات 

 الشمال من كل مواطن في

 سالم عميق من كل باب

 بالطايرة وسفينة وجمال

 وكردفان وسالمنا فاشر

 وجزيرة وأم در األمان

 سالمنا من القلب طاب

 الزمان وسالمنا بيغطي

 صالتي ليك عالي المقام

 وسالمي يوصل ليك دوام

 الحجاب يمرقنا من نار

 نتناجى بي احلى الكالم
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 أمين السماء
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 

 الحاقن الدما

 وحامي الحمى

 أمين لإلله

 وسما في ارض

 

 الفايح العطور

 جالب للمطور

 التالي السطور

 وطور االنعام

 

 العالي الهمم

 وامين الذمم

 وشفيع الرمم

 الحمم في يوم

 

 سيدي حين امر

 القمرشق لي 

 الصافي السمر

 غمر بالخيرات

 

 يبراهو الغمام

 من خلفو وامام

 حراسو الحمام

 الحمام يكفيهو

 

 دا القال مرحبا

 وللجاهل حبا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 وللدينار أبى

 صبا قلبي بيك

 

 دا المانع البال

 وحالتو الحال

 بالمعراج عال

 المال وهناهو

 

 صليت بسرور

 لي نبيا برور

 يكفينا الغرور

 ونار الحرور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 الخفف لي آالمي

 اداء نجود عجب

 
 

 الخفف لي آالمي

 صلواتي عليك وسالمي

 

 االسرى لبيت االقصى

 الجابا عزيمة ورخصه

 روى حارث بن البرصا

 لي مكة امانا اوصى

 

 تعظيمه الثابت نصا

 الهدم صنم الخلصه

 العابد قط ما بيعصى

 والبشر ساكن حمصا

 

 الخاتمو حبشي الفصادا 

 دا العالج حمى ومغصا

 وابو الهيثم في الخرصا

 وحذيفه بسره اختصا

 

 الكارم قط ما احصى

 للراغب زاد الحصه

 دعا لي زبيب بالحرصا

 والمزود زاد ما نقصا

 

 بعموم رسالته اختص

 وللحبشة يشاهد رقصا

 قضي بالجنان في الوقصا

 وقال فاطمة اول شخصا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 الخوصااليعجبو نعل 

 والنصر يقيم بالعرصه

 منع الجلوس في القلصا

 ومالك لي دمه المصه

 

 يا رب امنحنا الفرصه

 ويكون الموت كالقرصه

 جنبنا طعام الغصه

 وخطر الصراط والفحصا

 

 صليت على زوج حفصه

 الجاب ياسين والقصصا

 عدد النجوم والجبصا

 عدد الرمال مترصه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 عمرات النبي وحجاتو
 قصيدة عن العمرات التي اعتمرها النبي صلى هللا عليه وسلم وحجاته

 

 يا مسلم أعرف لحياتو

 عمرات نبينا وحجاتو

 

 الحج والعمرة من سننه

 وفرايض ربنا بل مننه

 إرخاء الفرض على علنه

 لوفاتو من أخر حجا 

 

 والحج في خالف واسع

 التاسعمفروض في عام 

 يمحو ذنبا فتكون ناصع

 محروم من جاء وفاتو

 

 والحج في ختام العمر

 لي نبينا من خوف الشر

 ونظافة مكة من الكفر

 حتى عاد للبيت صفاتو

 

 عمراتو األربعه من طابا

 قول فيها تالته النبي جابا

 الرابعة قريش سدت بابا

 وقالت البيت نحن رعاتو

 

 وبعد البعثة حج حجات

 فيها لدين ونجاةويدعو 

 يقابل فيها وفود الجات

 األعراب من كل جهات

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 وأفاض رسولك من عرفه

 بخالف قريش ال تقفا

 لمناسك كفر منحرفه

 معصوم منها في حياتو

 

 في ختام حياتو الطاهره

 حج نبينا حجا زاخره

 حج وداع وكانت باهرة

 أكتر من مية ألف جاتو

 

 احرم قارن من ابيارو

 دارمن الوادي جنوب ال

 سار لي مكة معاه حوارو

 وكانت حجة لكل رواتو

 

 علم فيها لي الحجاج

 القادمين من كل فجاج

 حرم فيها دم ولجاج

 كل من يتبع لي رسالتو

 

 صليت يا رب على الهادي

 عدد المخفي عنا وبادي

 عدد الكائنات والزاد

 عدد الرائحين و الغادي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 سمي محمد
الحض على التسمية باسم النبي صلى هللا عليه وسلم واصحابه  قصيدة في 

 وآله وزيارة آثاره الشريفة

 
 وسمي محمد وكل اسامي

 تلقى وليدك بركة وسامي

 أصلو محمد فخري وسامي

 هادي بشوش حنان بسام

 

 سمي على اصحابو الكمل

 هم االخيار نصروا المزمل

 هم السادات االزهى واجمل

 اتحملغيرهم مين للموت 

 

 وسمي على آله االطهارا

 وصل عليهم سر وجهارا

 نص الليل يقوموا سهارى

 في البستان اجمل ازهارا

 

 وزاور كل اصحابو البركه

 أزالوا الشر ودين الشركا

 منهم جاهد وحارب وعركا

 ومنهم عاف الدنيا وتركا

 

 وزاوار أي مكانا زاروا

 وابحث عن طه وآثاروا

 اكرم في يثرب لي جاروا

 ناسوا وعظم دارو وعظم

 

 سافر دايما وفتش عنو



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 شوف آثارو تبقت منو

 شوف للشعرة وايضا سنو

 وخلي الناس زي ما يظنو

 

 صالتي عليكا غير محدوده 

 عدد الناس حديث وجدودا

 عدد الفيض نفحات ومدودا

 عدد ازهار الكون وورودا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 عز الرسالة
 قصيدة في الدفاع عن النبي صلى هللا عليه وسلم من الهجمات االوربية 

 
 شوقي ليك عز الرساله

 و حبي فيك فخر النبوة

 وليكا يا رمز البساله

 حبي من القلب جوه

 

 النبي الحلو الخصاال

 هل في عالمنا ضوا

 من قريش اصل االصاله

 وفخري آلدم وحوا

 

 قلبي يتمنى الوصاال

 وجواونمشي ليك برا 

 هيج المقالت أساال

 وحبه لي اكبادنا شوا

 

 في الغرام الحب سجاال

 وفي وطنا العربي قوه

 ونأتي بالضامر رجاال

 لما شوم الروم عوا

 

 دا حتى ربات الحجاال

 لما صوت النصر دوا

 خرجوا للساحات عجاال

 وزادوا عن حرم النبوه

 

 حبه في كل العواصم

 في وطنا العربي كافه

 المولى عاصمجانا من 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 والحشود تهدر وصافه

 

 صل يا مالك ملوكنا

 والسالم امالكنا كايله

 ربي نور لي دلوكنا

 من نفوس للدنيا مايله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 امة محمد
 االمه باهلل الفا

 جمع قلوب ومشتته

 بالسنه والخير كلفا

 وقلوبنا يثرب حبتا

 
 االمه راسا وشرفا

 ورعاة شمس المعرفه

 في هللا دموعم تذرفا

 الكتب ما محرفهتقرا 

 
 الصدر اناجيلنا وكتابنا

 وكالماليكه على العروش

 نحن سيف للحق جابنا

 اللنا زخرف ال فروش

 
 آمنا بي كل النبايا

 صدقنا كل المرسلين

 الجهاد في هللا غايه

 وأمة احمد باسلين

 
 امه في كل حاله ذاكره

 ويوت تكبر كل حاله

 إل بتحمد وماها ناكره

 واالوالتسابيح ليها 

 

 شرعة ناسخه ومحكمه

 وكتابنا خاتم للكتب

 انفعنا بي آية كما

 يا ربي واجعلنا نتب

 

 يا ربي صل وسلما

 بارك وانعم واكرما

 وعظم نبينا العلما

 واعفو لخالد اجرما

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 الوصال عز
 

 الوصال عز

 قبل نتاذ

 قوم بالد عزه

 للسيوف هز

 حاشا ما وز

 ما شرد فز

 

 للكرام بز

 واللئام جز

 والرؤس حز

 ما عرف مزه

 دنيا واللذه

 اسرى في كز

 

 حبي ود مره

 للعباد بر

 زال للزره

 الجفاف سره

 مطرو كم مره

 عاد للكره

 

 الدبيب تر

 والعجوف در

 والعدو الفر

 ابعد الشر

 وللحبل جر

 وزال للقر

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 الغرام اجا

 في القلب وجا

 والفؤاد رجا

 مطلبو الحجا

 يسلك الفجا

 يرفع العجا

 

 الثجايذبح 

 من بيوت هجا

 يشرب المجه

 حاجبو الزجا

 في احد شجا

 للعباد نجا

 

 للصنم هد

 للصوص حد

 يقطع اليد

 ياكل الرده

 عاش في الشده

 للفقير ادى

 

 للقتيل ودى

 لالسير فدى

 للضيوف غدى

 ناير الخد

 عطره كالند

 طاهر الجد

 

 النسيم هبا

 والحجيج لبى



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 زاده اتعبى

 صلي يا ربا

 عد من دبا

 بالحبهرملي 

 

 عد ما صبا

 حاضر او غبا

 ظاهر او خبا

 فاكهه وابا

 عد من شبا

 والمطر كبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 المبشر
 شاهد مبشر والنذير

 والحرز لالمه وامانا

 اسمه في التوراة كتير

 وانجيل يبشر بالضمانه

 

 صاحب التاج بالعمامه

 والقضيب ثم الهراوه

 بعثه للعالم اماما

 واليهود عادوا بضراوه

 

 العينين واقنىاكحل 

 وقارن الحاجبين واجمل

 واضح الخدين واسنى

 وواسع الكفين واكمل

 

 موسى بي قدره وتمنى

 ان يكون من امة احمد

 ربي حسن لي عملنا

 وللجهاد والتقوى نعمد

 

 ذو ضفيرتين كتفه خاتم

 يحلب الشاة في بيوتو

 لبسه مرقوع ماهو شاتم

 والنعال البي خيوتو

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 

 العميان وصمافاتح 

 والقلوب الفي ضالال

 وبيهو نحرز خير امه

 نسبح هللا بالجالله

 

 نص اشعيا في كتابو

 حن للناس والبهيمه

 ثم والقرآن كتابه

 وامته الحامده الفهيمه

 

 صل ربي على حبيبنا

 صلي يا ركني الركينا

 مركز الدين والسكينه

 الحبيب في اآلخره طيبنا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 اخالق النبي
 لسان فوق الكمالنم يا 

 وامدح مفاتيح الجمال

 اخالقه ال فظ ال غليظ

 ال يجزي للشر بالشرور

 كان يعفو للكايد يغيظ

 يشفعلو من نار الحرور

 سمة السكينه لباسه

 والبر شعاره ووسمته

 والطاغي خاف من باسه

 والراعي يعشق بسمته

 فعل التقاة ضميره

 بالنصر خضعوا وما طغوا

 صفو الوداد سميره

 الحكمه مظهر منطقوو

 حسن الوفاء من شيمه

 والعدل منهج سيرته

 سنن الهدى من قيمه

 الحق شريعته ومنهجه

 نقل الضالل الى الهدى

 واعلم به بعد الجهل

 والدين في فاران بدا

 في قلب مكة واالهل

 يرفع لذكر الخاملين

 وتالفت بيهو القلوب

 والسالكين به عاملين

 والعيوبواصلح الناس 

 صليت عليك نبي الهدى

 وسالمي ليك ماليهو حد

 عدد انتهى وعدد البدا

 عدد العدد ما ليهو عد



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 الطفل الساجد
 في يوم ولود النور

 ويوم الكل حضور

 وماليكه واالرواح تزور

 في يوم ميالدو السعيد

 طافوه مشرق ومغربا

 ونبينا يملى الدنيا عيد

 وهلل يدنو واقربا

 قالت في انتباهالشفا 

 يوم جانا ساجد لالله

 والواهب الرحمن حباه

 وقلبه بالرحمات ماله

 رفع الصباع مهلال

 ولولى المالك لي مهده

 وللخير جانا محلال

 وضاللنا هادي بيهده

 الشفا قالت دون تمس

 يوم الوالده وهلتا

 ازداد لي نور الشمس

 ورث النبايا وخلتا

 مولود نظيف من غير دم

 قطوع سرتهمختون وم

 زال الكروب زال كل هم

 وماليكه جاتو وبرته

 قائل يقول ليه وخفي

 يرحمك ربك واالله

 حبيبي ال فظ ال جفي

 حبيبي يملى الدنيا جاه

 اعظم الصلوات واجمل

 والسالم يوصل حبيبنا

 والصحاب والعتره يشمل

 يطفي اشواقنا ولهيبنا

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
   طلع البدر علينا

 العزيزأدء محمود عبد 

 ألحان الشافعي شيخ ادريس
 طلع البدر علينا

 من ثنيات الوداع

 وجب الشكر علينا

 ما دعا هلل داع

 أيها المبعوث فينا

 جئت باألمر المطاع

 جئت شرفت المدينة 

 مرحبا يا خير داع 

 محمد رمز السكينة 

 سره ليس يذاع

 حبه فرض ودينا

 ليس فينا من يراع

 يا إمام المتقينا

 للنور اتباعنحن 

 أنت للناظر زينة 

 كنز أمتنا المشاع

 يا قوى ال يلينا 

 ليس تهزمه الضباع

 ورقيق للمؤمنينا

 إن بكى طفل وجاع

 يبتسم حينا وحينا

 صامت حلو السماع

 آه يا قلبى هوينا

 إن فى القلب انصداع

 لم يشد قصرا وطينا 

 عاجل الدنيا سراع

 فبهديك اهتدينا 

 ونجونا من ضياع 

 ر سفينة طه فى الحش

 فتمسك بالشراع 

 فلنصلى ما حيينا 

 ونسلم فى انصياع 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 التوسل 

 اداء وليد زاكي الدين 

 ادتها ايضا مجموعة الكوثر
 

 يا رسول هللا ارشدني 

 وبي ذكر هللا احشدني 

 

 توحيد هللا لقني 

 وأركان إيمانو بلغني 

 هوى وشهوات ما يسوقني 

 وخمول وكسل ما يعوقني 

 

 علمني اركان الدين 

 في بخاري ومسلم كلمني 

 من جهل وغرور سلمني 

 الدنيا الفانية بتظلمني 

 

 نفحاتك غامرة بتشملني 

 ومديحك عطرو يجملني 

 صحيفة اعمالي يكملني 

 من نار جهنم يزملني 

 

 بضياك الباهر نورني 

 في منام الليل زاورني 

 من أي مقابر تورني 

 قول مرحب بيك تجاورني 

 

 في جوف الليل سامرني 

 هللا تعمرني بكتاب 

 وذكر الموت يتمرني 

 ابليس في حسابو يدمرني 

 

 زي أهل الصفة أرعاني 

 زيد في تفكيري وإمعاني 

 خضوعي لربي وإذعان



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 ابليس ال يقدر يسعاني 

 

 يا رسول هللا آثرني 

 وبثياب القوم دثرني 

 لألدب الباهر يسرني 

 خاب الملعون ما يخسرني 

 

 يا رسول هللا شربني 

 قربني من كاس القوم و 

 بجمال كلماتك أطربني 

 ما تخلي همومي تكربني 

 

 في سلك شفاعتك أشرني 

 وضمان الرفقة احشرني 

 بالجنة الخالدة بشرني 

 شيطاني ال يشوشرني 

 

 اعظم صلواتي فهمني 

 وسالمي عليك الهمني 

 خدامك وعاشقك اسهمني 

 ما تخلي الهجر يداهمني 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 إنشاد مناقب النبوة

 البكري لحن وأداء ود  
 

 

 يا سيدي الرسول نشهد بما صار لينا

 بلغت الرسالة وفوق الحرم صلينا

 أديت األمانه ال كل ال مال بينا

 نحمد للكريم متشهدين هلينا 

 

 جهادك يالرسول في هللا حق جهادو

 ما خلى العدو هلل إال ابادوا

 هزم المشركين هزم اليهود الهادوا

 اعادواودين هللا الحنيف لمكة تاني  

 

 نصحك يا الرسول لألمه زال الغمه

 احيا للنفوس فتح القلوب الصما

 وحات الواردات في المرسالت وعما 

 لوالك يا حبيب ما شق موسى اليما

 

 يجزيك الرحيم خيرا على إسالمنا

 يا نور العيون يا من ازلت ظالمنا

 صلوات طيبات فيما تبقى كالمنا

 واقبل يا الرسول في الباقيات سالمنا 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 سعد السعود

 اداء عاصم البنا 

 ألحان عبد اللطيف ود الحاوي 
 

 يا السعد طالع قدركا

 ولألمة ناير بدركا 

 يا ود كنانة ومدركا 

 

 مين المكارم يدركا 

 مين اليجاوز سدركا 

 مين اليفاخر ندركا 

 مين اليماثل صدركا

 

 كشف الغيوب ما غركا 

 جاتو المكارم بركا

 اتحركاوالصخر ليك 

 وعدوك خاب ما ضركا

 

 النخل ناداكا وبكى

 إتلوى بي شوقو وحكى 

 قال الفؤاد مصروع بكا 

 زي االبل ناح واشتكى 

 

 أبيض وناير خدكا 

 قلبك سليم في ودكا 

 وأديب عليم في ردك

 لو في مزاح أو جدكا 

 

 القرشي طاهر دمكا 

 جبريل حبيبك ضمكا 

 وربك ازال لي غمكا

 قهر العدو من ذمكا

 

 وماليكة سايره تحفكا 

 يوم الحساب وتزفك 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 والعالمين بي كفكا

 واشارة تدخل صفكا

 

 مليار تزاور حجكا

 من العميق لي فجك 

 سنة طوافك وثجكا

 وتشرب بقية مجكا 

 

 صلى عليك محبكا

 المؤمنينا وربك

 ترد الصالة مشبكه 

 من الجميع لمصبك 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 برطانة وعربي 

 أداء عبد العظيم الفاضل 
 

 رطانة وعربي بي 

 فيك يزيد ايماني وعجبي 

 وأزيد تعظيم 

 

 من علم الكرسي

 رسول هللا يرطن بالفرس 

 افهم للدرس

 وفي االعجاز نادوهو الخرس

 

 يا أهل السورا

 الكل معزوم عند جابر سورا 

 قدرا مقدورا 

 ونبي هللا بارك لقدورا 

 

 أشكمت درد 

 قال أوجاع لي بطني هرد 

 للمغص طرد

 وجعو برد وبالصلوات قام 

 

 يا حسن كخ

 الصدقات ال يجوز وسخن 

 آل بيتو بخ 

 بالتشريف والطيب ضمخن 

 

 سناهو سناهو 

 في أم خالد شوف حسناه

 حبشي ومعناهو 

 سيدي الرسول داعب أبناهو 

 

 غير التنزيل 

 جاب جبريل لغة إسماعيل 

 المافي مثيلو 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 يراطنو بعير وحمام بهديلو 

 

 طالقتو زالقتو 

 و علي الكرار يشير لي بالغت 

 صديق بعالقتو 

 مع الوفود معجب بلباقتو 

 

 بفصاحتو الباديه 

 رسول هللا مدرسة الباديه 

 ألفاظو الناديه

 كالمو رصين وعبارتو الهاديه 

 

 في جوامع الكلم

 يفوت الناس العربي وعجمي 

 معلم بالقلم

 األمي النور نور للظلم

 

 صلوات موصوله 

 من الرحمن  يزداد محصوال 

 ثابت وأصوال 

 الكون أزمان وفصوال يغطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الرسول نور عيني 

 لحن وأداء معتز صباحي 

 واداها ايضا محمود عبد العزيز  

 ومجذوب انسه وثنائي الصحوة 
 

 الرسول نور عيني 

 ساس هدايا وديني 

 

 حبو غير حالي 

 أخرجني من أوحال 

 بالمدد أوحالي

 مدحو طاعم وحالي

 

 الحبايب ساروا

 شربوا من أسرارو 

 إقتفوا آثاروا

 تعلقوا استاروا

 

 الفريده طباعوا

 كالبعير الباعوا

 الحمام وسباع

 والمشيرة صباعو 

 

 الشفاعتو نجيضه 

 سيدي حبو فريضة 

 بس نفوسنا مريضه 

 بالذنوب بغيضه 

 

 الخاليق عاذن

 بي جنابك الذن 

 لي حنانك حازن

 بي شفاعتك فازن 

 

 الجزع صاح ليكا

 لي محبتو فيكا 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 والحجر يقريكا 

 السالمو عليكا

 

 بهجتي وسروري 

 يا جواز مروري 

 بيك تزيل لشروري 

 والشفاعة ضروري 

 

 الخلوق تتبارى 

 اعتمار وزياره 

 جوك صغار وكبارا

 دي المحبة ونارا 

 

 الرسول يا صاحي

 قدوتي وصباحي 

 منهجي وافراحي 

 كسرتي ومالحي 

 

 بالهدية يجازي 

 االصيل وحجازي 

 مقصدي واعزازي 

 دنيا آخرة مالذي 

 

 من أحالمي شوفتو 

 نور يشيل لظالمي 

 المختصر لكالمي 

 عليك صالة وسالمي 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الصفات تامه

 أداء عصام محمد نور 

 واداها ايضا عبد العظيم الفاضل 
 الصفات تامه 

 شوف إسم سيدي في الكتب عامه 

 ربي صل عليه 

 في كتاب موسى إسمو قدمايا

 اليهود عرفوا شارتو نجمايه 

 ونوايا بالحجر وسموم  قتلو 

 مقتل النبيان والرسل غايه 

 في كتاب عيسى اسمو منحمنا

 صاحب المعراج بشرى يا آمنه 

 قصة المحبوب في القلوب كامنه 

 في ربى السودان ثم في شامنا 

 في كتاب داؤد إسمو حاط حاط

 بلسان أعراب والعجم راطن

 في جريد وجلود البيوت قاطن

 والنعال والثوب باإلبر خاطن 

 ابراهيم اسمو ماذ ماذنصحف 

 لي صفات الجود والكرم حازن

 سيد البلدان عامه وحجازن 

 والبروج الفوق بالبراق جازن

 آخر ماخ إسمو في صحف شيثا

 النبي المفضال التقي وكيسا 

 فضلو لألبيار تعرفوا أريسا 

 خاطرو للمسكين ما عرف ليسا

 اسمو في القرآن احمد الماحي 

 أفراحييوم وضوع الخير زادت 

 طه نور الكون خير مصباح 

 العيون نايمات والقلب صاحي 

 

 صل رب الكون والسالم وافر 

 وأعظم البركات للنبي الطاهر 

 صل يا قدوس يا غفورغافر 

 عد خلوق الناس التقي وكافر 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الحجرات

 أداء المجموعة 

 واداها ايضا وليد زاكي الدين 

 ألحان الهادي الجبل 

 القديل وألحان يوسف  
 

 بسكونك وتقوى 

 في الحجرات الضجة ولغوه 

 نبي هللا 

 

 ما تدخل جافي 

 شيل الشوق وضميرك صافي 

 باألدب الوافي 

 خفيض الصوت من نعلك حافي 

 

 عظم للرسل

 وسيد الكون أدخل بالغسل

 أضرب للمثل 

 بطيب وعطور اطرد للكسل

 

 بالذوق الوافر 

 وللزوار ال تذم ال تدافر 

 لي راسك سافر 

 ال تدوس بي حافر وسط الناس 

 

 بسعادة إتهنوا 

 في الشباك أمال عينك منو 

 الناس إتمنوا

 والمداح بجمالواتغنوا

 

 عاين المقصورة 

 وأمال الروح بالصوت والصورة 

 يوم نفخ الصوره 

 يجيك سعدك بنبيك منصورا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 أنطق بكالمك 

 نبي هللا يرد لسالمك 

 حقق أحالمك

 يوم الدين تزول آالمك 

 

 أشهد برسالتو 

 والتبليغ أمانتو بسالتو 

 والمولى سألتو

 ينجيني من ذنب وحثالتو 

 

 أخشع في بابو 

 مع الرسول حيي ألصحابو 

 أبدا ما رابوا

 بتقوى هللا ومخافته ذابوا 

 

 صل ما تتواني 

 على الرسول وأهل وأخوانا 

 في اآلخرة نجانا 

 من أهوال وذل وهوانا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الشتيق 

 أداء وليد زاكي الدين 
 

 الرسول يا كل آمالنا

 نهدي ليك روحنا ومالنا

 

 الشتيق كالمو قليل 

 فخرا للكليم وخليل

 العالي المقام جليل

 دنيا وآخرة لينا دليل 

 

 إسمو في الدعاء شحيسا

 الفات النبايا وعيسى

 الصادق الكالم وحديثا

 االتنين يصوم وخميسا 

 

 الهرموس ولينا أمير 

 في يوم الحساب وزير 

 ير الباسم بشير ونذ

 هللا والماليكة ظهيروا 

 

 الرسول أغر وبسوما 

 من هباتو كل تاسوما 

 أموال الزكا المقسومة 

 أوشفاعتو المحسومة 

 

 المعاجزو ما بتغبانا 

 مفريان نخيل سلمانا 

 الغار ثم يونو الغانا

 تفل الجوبو جات مليانا 

 

 األزال ظالم ودجنه 

 الرسول قليدو الجنة 

 مبعوث للبشر والجن

 إتعجنا فوق جاه طه 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 الرسول يالف ورابي 

 عالج جفوة األعراب

 أنقذ للسكير ومرابي 

 والمؤدة تحت ترابي 

 

 الفصيح بليغ ليشونو 

 كل العاربات بطونو 

 انطق اسموكان يكون 

 عاتيات القواسي يهونو 

 

 صل ربي طول الدهر 

 لي نبينا الضي النوهر 

 أعداد الصالة الجهر

 والحصى والما والزهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 وجها صبيح أب 

 أداء حنان بلوبلو 

 واداها ايضا ثنائي الصحوة 
 سولنا اب وجها صبيح ر

 الجمل القول والمديح 

 ود البوادي الحر فصيح

 من بدري بشربو المسيح 

 من آيو إبراء الكسيح

 الطيب المرضان جريح

 دا الهل بالتوحيد يصيح

 و الحديث صادق صحيح

 دا المنهجو البيع الربيح 

 ضريح القبرو قصرا ما 

 الشرعو للخيرات يبيح 

 االمرو بالبركات نجيح 

 الكفو للدعوات يتيح

 في الشر والسيئات يشيح 

 الحبه كامن في الجبال

 والعير واحجار والغزال 

 فاق البدور فاتن جمال 

 واشوقي النسان الكمال

 بغني لي ماحي الضالل

 اليشفي من داء عضال

 من حوضو نشرب ماء زالل 

 الخبالوننجو من طينة 

 من االله رحمة ومنيح 

 ينجدنا في يوم الوحيح 

 نتهنى بالقبر الفسيح 

 في الصراط قط ما نطيح 

 صليت على الغر المليح

 اليكفي من نيران وفيح 

 يسترلنا العمل القبيح 

 ينزلنا في منزل مريح

 
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 أعالم والمنن 

 أداء عادل مسلم

 واداها ايضا ثنائي الصحوة 

 واحمد البلحي ومعاوية الحتانه 

 ألحان أحمد العبيد
 أعالم والمنن وكساوا

 جات من سيد أحد وجماوا

 نبيا أرسلوهو نقاوه

 والعشاق ليهو صباوه

 شامخ في االرض وسماوا

 تاج البلدتين وزهاوا

 يوم غاضت بحيرة ساوا

 والكون حن ليه شجاوه

 ابليس المهلوس قاوا

 جاب لطه جيش وعداوه

 أرسلوهو هداوهنبيا 

 بين أنصار وقادم خاوا

 أمسك كفو تلقى نداوه

 واالمالك تحفو حفاوه

 نبيا نلقى بيهو عالوه

 نسلم من السين والواوا

 من الهم فسوق وشقاوه

 من ساحر وكيد ودناوه

 من كيد الحسود وكفاوا

 من مال اليتيم ورشاوا

 من ظالم وشح وأتاوا

 من داء القلوب وقساوا

 شرور ودعاوانسلم من 

 ونلزم لي اليزيدنا تقاوا

 من المفترين وغباوه

 حق الوالدين وجفاوا

 صليت ربي زيدو غالوه

 لألرسلتو لينا نجاوا

 عدد العاربين وبداوه

 ضعف الكائنات وحصاوا

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 أشجان

 أداء ثنائي : منال بدر الدين ومحمد الخاتم 

 لحن ناصر عبد العزيز
 

 يا نبي يا نبيل 

 نور للكون 

 ضياك هداني 

 

 مبعوث لإلنس والجان

 شفيع للعاصي والجاني

 من طيبة نسيم هب وجاني 

 بهواه يبوح زاد أشجاني

 

 جمالو يفوق غصن البان

 والشعر يموج فوقو وباني 

 شرابو زالل واأللباني 

 ما عندو قصور مال ومباني 

 

 ده نصير الغارم والعاني

 أنوار ودروس حب ومعاني 

 ة دعاني أخالق  وسلوك قم

 لجنابو شهيد باإلذعان

 

 رؤوف ورحيم قلبو وحاني 

 ويمشي سريع  للظهر حاني 

 ما عرف الكاس وبنت الحان

 في طه بقول غناء والحان

 

 لي طيبة جذبني فوداني 

 قتلني حبيبي  فما وداني 

 حاشاه تهم غير مدان

 في  فؤادي سكون حبو وداني 

 

 ويبقي الحق والكل فان

 وأكفان تأسرني قيودي 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 وشروري تزورني حافاني 

 يا طه أغثني بل  وأكفاني 

 

 ذمولو الكافر والشاني 

 نبينا عظيم عالي الشان

 يصلي عليك من أنشاني 

 لحبيب الروح انا عطشان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 النبي البريدو 

 أداء عابدة الشيخ 

 ولحن وأداء ود البكري
 

 نبي هللا بريدو 

 وبريد البريدو 

 زينة الكمال

 

 الفريد اليكرم مريدو النبي 

 النخل وجريدو حن ليه يريدوا

 

 الساجد وليدو وفايت نديدو 

 الذاخر مسيدو ومليان رصيدو

 

 ذو الراي السديد وخلقة الحميد 

 المشهور تمجيدو في سورة الحديد

 

 اللين كبيدو وفي السيف شديد

 ولي الناس مفيدو في يوم الوعيد 

 

 الياكل الثريد الخل والقديد

 د وفي القوت جهيد متاعة الزهي

 

 اليدني البعيد ويأوي الطريد 

 احتمي بيه صيد وبقي ليه شهيد 

 

 النديانة إيدو وأمره الرشيد 

 المولود وحيد وللكون عميدو

 

 يحلو لي قصيدو مدحو وأعيدو

 صلي يا مجيد مليار وزيدو 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 دوبا على الرسول 

 أداء طه سليمان وفرقة

 فكتوريا االثيوبية 
 

 على الرسولدوبا 

 دا المدح دوبا على الرسول

 

 السماحة سماحة العرب 

 الرسول عنوان االدب 

 أقرا سيرتو تزيل الكرب 

 في فصوال تشوف العجب

 اليصوم رمضان من رجب 

 في مدينتو نزوره يارب 

 

 السماحة سماحة مضر 

 الرسول يا وجه القمر 

 الجمال من نوروانبهر 

 والعلوم يغرف من بحر 

 شجريفهموا الحيوان وال

 فضلو بالمليار كم غمر 

 

 السماحة سماحة قريش 

 في القبايل تسمو وتعيش 

 بالرسول الساكن العريش

 اليخت في األرض الفريش 

 اليقود الحملة والجيش

 عام وضوعو انهزم الحبيش 

 

 السماحة سماحة الهاشمين 

 ديل أساس الدين المتين

 يا هداة الكون وهادين

 الرسول لحقوقو راعين 

 النصر المبين نصروهو 

 في شفاعتو نخش قولوا آمين



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 السماحة سماحة النبي 

 اليتيم االم واالب

 اليعول الشيخ والصبي

 حرر المسجون والسبي 

 والبعير وضمانة الظبي 

 بشفاعتو الناس تحتبي 

 

 صليت عليك والسالم

 يا رسول اللوا والوسام

 يحلو صمته قليل الكالم

 بق نوره وطرد الظالم

 حمام في مقامو يطوف ال

 والماليكة تقود للزمام 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 النورو أتما

 أداء نجود عجب  

 واداها ايضا وليد زاكي الدين 

 لحن ابوبكر الصديق 
 

 يا محمود واالسم مسمى 

 نبي هللا النورو أتما 

 

 يا مرسول لهداية االمه 

 ولي أم أيمن قال يا أمه 

 في األقصى يمين للناس أما

 ودا الال يعرف إما وأما

 

 التاج واللوا والعمه صاحب 

 كريم االم والجد والعمه 

 للكفار في الهجرة اتعمى 

 وخبرو أكيد في سورة عما 

 

 في كل شانو كبر وسما 

 بعض معاجزو الشاة والسم

 لصديق عتيقن سما 

 عليك عمادنا بعد الثما

 

 الطاهر أوفى الناس ذمه 

 ما بتغشاهو جنس مذمه 

 بالصلوات والطاعات هما

 ه يكابد ليلو عظيم الهم

 

 سيدي الصادق يشفي الغما

 فتح اعمى وأذنا صمه 

 من جوف بيتو المسك اتشما 

 والمحزون بالعطر انجما 

 

 هاشم شامه وإبنو أشما

 شايع نورو أنار الظلمه 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 شوق عطشان لشفيع االمه 

 شاوي حشايا بدور أنجما

 

 صالة وسالمن حد العلما

 والتأليف من حرف وكلمه 

 من إدريس ما خط القلما

 ذرات السما والنجماعد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 دوبيت للرسول صلعم 

 أداء الفنان ودالبكري لحن و
 

 

 يا سيدي الرسول فوقك تقوقي القافيه 

 شوفتك في المنام أو يقظه فيها العافيه

 تأسر للقلوب تمشي وتزورك حافيه 

 وفي يوم الصراط والكربة إيدك الفيه 

 

 غيرت القلوب الفي البداوة وجافيه 

 حنان كاس المودة الدافيهشربت من 

 هامت بي خشوع في طيبة تقدل صافيه 

 يا ريت الحبيب بالنظره واحدة وكافيه 

 

 من المعجزات المويه تنبع طافيه 

 والشوف بالظهور والعين تغرود غافيه 

 وكالم البهيم واللمسه في الطب شافيه 

 أخبار الغيوب كشف الخيانه الخافيه

 

 صليت والسالم عدد الصالة الوافيه 

 تغشى القبتين تاريخا والجغرافيا 

 تحجل للرسول وتقولو سيدي عوافيا

 بحلف بالكريم تقبل غناي وقوافيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 حلو الشمايل

 خالد الصحافة  أداء

 أداها ايضا محي الدين اركويت 
 

 للنبي حلو الشمايل 

 نسمات الكون تمايل 

 

 من طيبة نسمات عاليل 

 هاجوني ولساني قايل 

 والهدايل بطرى حمامو  

 قرشي نبيل فخر القبايل 

 

 في الكتفين الشعر سايل 

 عيون الصيد شبه األرايل 

 هاشمي جميل للطول مايل 

 يجلس في البير والخمايل 

 

 فات سابقو وفات األوايل 

 نبي تختم بيه الرسايل 

 خيرو كتير كالنخل شايل 

 كتاب جامع كل الفضايل

 

 قاد الجيش والفصايل

 صايل في الغزوات بي سيفو 

 رؤف ورحيم كامل الخصايل

 رد غروب شمس االصايل 

 

 من معاجزو لعدوهو طايل 

 واطعم جيشو من القاليل 

 أباد لكسرى والروم زايل 

 ببعض شعير يكفي العوايل 

 

 فقير وكريم وصاعو كايل 

 لأليتام والصفة عايل

 شوف الجود من كفو خايل 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 تعجز في وصفو الداليل 

 

 صل ربي وسالمي نايل 

 كل الوسايل يوصل بي 

 طه أب نور تاج الجمايل 

 عطر الروض والخمايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 عجبوني 

 أداء عبد العظيم الفاضل 

 واداها ولحنها سامي عبد الواحد
 

 عجبوني اإلهتدوا نصروا النبي وإفتدو 

 

 السموا محمود وأحمد 

 في حراء سبق التعبد 

 الحياهو الحجر األسود

 بي جبريل من قام مؤيد 

 يسددوافريق ماليكه 

 عجبوني اإلهتدوا نصروا النبي وإفتدو 

 

 السمو منصور وشاهد 

 بالكالم والسيف يجاهد

 الفقير في الدنيا زاهد 

 للعدو بالخير يعاهد

 قط ال يكيد اإلعتدوا 

 عجبوني اإلهتدوا نصروا النبي وإفتدو 

 

 السموا غوث والشفيع 

 للرحمن طائع مطيع 

 وللملهوف ينجد سريع 

 شوف جمال أدبو الرفيع 

 بحان ربو األدبو س

 عجبوني اإلهتدوا نصروا النبي وإفتدو 

 

 السموا حامد وماحي 

 عينو تنوم والقلب صاحي

 إسمو في الصال  والفالح

 تشهد ليه كتب الصحاح 

 كتير ظالم البددوا

 عجبوني اإلهتدوا نصروا النبي وإفتدو 

 

 السموا العاقب وطه



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 تطوى ليه االرض وزواها 

 رد شمًسا من دجاها

 عرضوا ليه الدنيا وأباها

 يعيش مسكين ما أوجدوا

 عجبوني اإلهتدوا نصروا النبي وإفتدو 

 

 السموا بشرى ومبين 

 للمسكين قط ال يهين 

 فك المرهون و السجين 

 هتفوا بيه من كان جنين 

 في بطن آمنه ومجدوا

 عجبوني اإلهتدوا نصروا النبي وإفتدو 

 

 السموهو رؤف رحيم 

 قلبوا نور صافي وسليم 

 الشيطان الرجيم هزم

 وفي العروج غار الكليم

 صليت عليه وسلموا 

 عجبوني اإلهتدوا نصروا النبي وإفتدو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 صلوا عليه كتير  

 أداء عابدة الشيخ 
 

 سيد المرسلين بالرعب منصورا 

 مذكورفي الكتاب باآلية والسوره 

 صلوا عليه كتير 

 

 نبيا إسمه في الجنه مخطوطن

 مشروطنالدين الحنيف بحبه 

 يوفي للعهود والوعد مزبوطن

 ينجو المذنبين والذنب محطوطن

 صلوا عليه كتير 

 

 الوجه النبيل غير زيت ممسوحن

 والعرق الغزير كالمسك مرشوحن

 في القبر العظيم العفو ممنوحن

 وباب االتصال باهلل مفتوحن 

 صلوا عليه كتير 

 

 بالدعوة النيس اوالده فوق ميه 

 ميه سخل جابر يكفي الناس تسع

 

 ينفع امته بخيره مكفيه 

 وعشرات االلوف بالقبر محمية 

 صلوا عليه كتير 

 

 نبيا يشربوا مغسول إيديهو 

 والدم والوضوء وجبة تكسيهو 

 والماء اليفور من بين أصابعيهو 

 وأكل الطيبات وفضلة من فيهو 

 صلوا عليه كتير 

 

 نبيا حازوا لي جميع آثاروا

 العصا والسبيب وموية أبياروا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 والقربة وفراش البر ومختارو 

 السيف والدروع تركية صاروا

 صلوا عليه كتير 

 

 قبرا يقصدوهو الناس وأمالكا

 والدنيا العريضة ما كانت إالكا

 هللا الرحيم بعنايتو أوالكا

 فوق العالمين والخلق أعالكا

 صلوا عليه كتير 

 

 صليت والسالم علي النبي الطاهر

 والظاهر عدد العالمين المخفي 

 عدد المرسلين والوحي والخاطر

 عدد الطائفين بمكة ومجاور 

 صلوا عليه كتير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 طه النبي االماما

 أداء محمود عبد العزيز

 اداها ايضا خالد الصحافة

 وطه سليمان
 

 طه النبي االماما

 في كتفو شايل الشامه 

 سليل قريش وتهامه 

 

 نبيا تظلو غمامه 

 نبيا تخاطبو حمامه 

 نبيا رعى االغناما 

 نبيا نعى االصناما 

 

 الناقة من قداما 

 جبريل يقود لخطاما

 وافر عريض سناما 

 مأمورة ليها مهاما

 

 نبيا ضحوك بساما 

 أكرم بالل وأسامه 

 المنهجو االسالما 

 بالكلمة والحساما

 

 المسجد آية فخامه 

 تكييف فرش ورخاما 

 موكيتو فخر الخامه 

 نعم اليزور  وأقاما

 

 سالمايا غرة اال

 نشتاق إالما إالما 

 الهامو بيك هياما 

 سودان يمن وشواما 

 

 األرض في اوهاما 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 نورك كشف لظالما 

 طيبك مزج أنساما 

 يا نبينا بدر تماما 

 

 ماهو الكسول نواما

 ماهو العسول نماما

 ماهو الضجير لواما 

 ال يلوم وال مالمه 

 

 صليت عليك وسالما

 يا حامل األختاما

 يا ملجأ اليتامى

 منبع الشهامة يا 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 زيارة طيبة 

 أداء سعد الصغير 
 

 

 نبي مختار مالن بالهيبة 

 قوم نزور حبيبنا في طيبة 

 

 كالم عظيم ببشارته 

 فيهو الدليل وإشارته 

 طه األمر بي زيارتو 

 ضمانة  فيها شفاعتو 

 

 جوهو بمشاعر ذاخرة 

 بالبر وجو والباخرة 

 واليأتي طيبة الباهرة 

 كفاهو دنيا وآخره 

 

 نقيف بسرور قدامو 

 والباكي ليس يالم

 ونقبل األقدام

 ونفوز برد سالمو 

 

 البشرى لي زوارو 

 الفازوا بي أنوارو 

 في اآلخرة ال يتوارو 

 في عهدتو وجوارو 

 

 األخلصوا النياتو

 ودخلوا من ثنياتو 

 الزارو في أبياتو 

 كأنو زارو حياتو 

 

 المستديمة سحابتو 

 طه العزيز وغالوتو 

 بوابتو المر من 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 كأنو بعض صحابتو 

 

 مزار مقامو بريدو 

 شوف الوفود في العيد 

 الزار مدينة سيدو 

 رسولنا يبقى شهيدو 

 

 صليت عليك آالفا

 يا أحمد بن منافا 

 وعشنا أغلى ضيافا

 والزارو قط ما جافا 

  



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 مقصود الهداة 

 

 عاجبني مقصود الهداة

 ساروا بي مدحو الرواة 

 

 وأماتسبحان من أحيا 

 واختار للدين الحماة

 السدد الجيش والكماة

 والرمية في إيد الرماة

 

 بثني بي دايم الهبات 

 الخاطب الطير والنبات

 غار مالن ثعبان و بات

 علم الجبل الثباتالدا 

 االحيا مؤدة البنات

 الهد سواعا ومناة

 الشق للدين القناة

 دا الكف ايدين الجناة

 الشفه بالبشرات جات

 النور لمع شق الدجاة

 الخر ساجد في صالة

 في االخرة للناس النجاة

 لسان  أمداحو هاتاليا 

 أطربني بي كل الجهات 

 الفيل وابابيل والعصاة

 والعير كذا بير والحصاة

 الرسول ملك الرعاةيا 

 الرسول قايد الدعاةسيدي 

 الرسول بطل الغزاةسيدي 

 الرسول منهج حياة دا 

 

 جزاة صلي ربي وزيد 

 د السراةيالطاهر القا

 عد نيلنا مليان والفرات

 والطير ثمارك والنواة

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 التوسل 

 اداء وليد زاكي الدين 

 ادتها ايضا مجموعة الكوثر
 

 يا رسول هللا ارشدني 

 وبي ذكر هللا احشدني 

 

 توحيد هللا لقني 

 وأركان إيمانو بلغني 

 هوى وشهوات ما يسوقني 

 يعوقني وخمول وكسل ما 

 

 اركان الدين علمني 

 في بخاري ومسلم كلمني 

 من جهل وغرور سلمني 

 الدنيا الفانية بتظلمني 

 

 نفحاتك غامرة بتشملني 

 ومديحك عطرو يجملني 

 صحيفة اعمالي يكملني 

 من نار جهنم يزملني 

 

 بضياك الباهر نورني 

 في منام الليل زاورني 

 من أي مقابر تورني 

 قول مرحب بيك تجاورني 

 

 جوف الليل سامرني في 

 بكتاب هللا تعمرني 

 وذكر الموت يتمرني 

 ابليس في حسابو يدمرني 

 

 زي أهل الصفة أرعاني 

 زيد في تفكيري وإمعاني 

 خضوعي لربي وإذعان



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 ابليس ال يقدر يسعاني 

 

 يا رسول هللا آثرني 

 وبثياب القوم دثرني 

 لألدب الباهر يسرني 

 خاب الملعون ما يخسرني 

 

 يا رسول هللا شربني 

 من كاس القوم و قربني 

 بجمال كلماتك أطربني 

 ما تخلي همومي تكربني 

 

 في سلك شفاعتك أشرني 

 وضمان الرفقة احشرني 

 بالجنة الخالدة بشرني 

 شيطاني ال يشوشرني 

 

 اعظم صلواتي فهمني 

 وسالمي عليك الهمني 

 خدامك وعاشقك اسهمني 

 ما تخلي الهجر يداهمني 

  



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 ماحي الخطايا 

 أداء معتز صباحي  

 واداها ايضاعادل مسلم
 

 أملي ورجايا 

 في سيدي المعصوم فخر البرايا

 مواليا صلي عليه 

 

 ماحي الخطايا

 اليمسح الكفران وينشي الواليه 

 مكتوب وفي شرعو مانع الدنايا

 الحاشر العاقب صارف الباليا

 

 خير النبايا

 األسرى في الملكوت وملوك مزايا 

 الموقف كهف الحمايه يشفع  وفي 

 في يومنا الموعود راكب المطايا

 

 في إيدو رايه 

 الحمد يوم الهول والكل خزايا

 واألنبياء تأمر بي سيد رجايا

 األوحد المبعوث رحمة وكفايه 

 

 البس العبايا

 يوم يستوي الرحمن والناس عرايا

 في يمينو متخصرشايل العصاية 

 من كوثرو المليان نشرب روايا

 

 السجايافخم 

 الباسم الضحاك حلو الثنايا

 اليمسح االيتام بر بالشقايا

 اليطعم الجيعان يكسي الحفايا

 

 كم شوفلو آيه 

 الغيب والقرآن عود والحصايه 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 والشجر بين يديه يسعى سعايه 

 ويسبح المأكول ونقل الوبايا

 

 قاد السرايا

 من جدو اسماعيل ورث الرمايه 

 الفارس الغارس أصل الهدايه 

 بسيفو كم جاهد وحرر سبايا 

 

 ستري وغطايا

 اليكرم المسكين ويهب العطايا

 ده وسيم وفاق حسنه نور الدجايا

 المشطو من عاجي الزيت والمرايا

 

 سعدي وهنايا

 صلواتي ليك واآلل تمال السمايا

 واألرض والبحر وكل الزوايا

 وسالمي للمحبوب ما ليو نهايه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 نعم القام وهاجر 

 أداء سيف الجامعة 
 

 

 نعم القام وهاجر للمدينة 

 ربح البيع وصابر زي نبينا

 

 السبحلو الحجر

 والس

 عالو الشجر

 شق قريش فجر 

 طالب بيها األجر

 

 اليظلو الغمام

 اليحرسو الحمام

 للعذاب صمام

 يرى خلفو وأمام 

 

 للرحيم الرؤف 

 در ضرع العجوف 

 يوم الناس صفوف 

 ساجد يوم الوقوف 

 

 الخلق العظيمذو 

 يمسح راس اليتيم 

 اليشفع في الجحيم

 مين األبكى الكليم

 

 مين أما المرسلين 

 في األقصى بركعتين 

 المطاع األمين

 الصلى في قبلتين 

 

 الشكالو البعير

 وإنشقالو المنير 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 اليفك لألسير

 في الصراط الوزير 

 

 قاب قوسين دنا 

 من خطاب ربنا 

 الرسول سعدنا

 من نيران صدنا 

 

 األدوهو تاج 

 كوكبو الوهاج 

 الشفا وعالج

 صل يا فراج 

 

 اليزيل الظالم

 البليغ الكالم

 اليشفع لألنام

 ليه الصال والسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 أنشد األبيات

 قول يا فمي فيه وانشد االبيات

 القرشي النبيل الساكن الحجرات

 في كفه النبيل تسبح الحصوات

 نعما للرسول شاف في العرروج آيات 

 قام من مكه يقطع بالبراق طيات

 معاه جبريل يرافقه ويشرح الخطوات

 في االسرا وعروجه العظم الحضرات

 اما االنبيا في في االقصى فرض صالة

 هنوه الرسل واصطفوا في الدرجات

 آدم وسيدنا عيسى ويحي في السادات

 ويوسف في الجمال الغنوا ليه رواة 

 وادريس في علوه في رابع السموات

 رون ثم موسى يسكب العبرات وها

 وابراهيم يوصي بالباقيات نجاة

 اتجاوز نبينا العظم السدرات

 وهللا كلمه وخفف ليه الصلوات

 لسدر المنتهى ودع دليله وفات

 وما مسموح لغيره اتجاوز الميقات 

 جبريل جلد بالي من شدة الخشيات

 ادن يا محمد للعرش والرحمات

 للنار اطلعوه وزورو الجنات 

 وشاف لنيلنا يجري ثم نهر فرات 

 قاب قوسين دنا من ربه ذي القدرات

 واستمع الصريف في المحو واالثبات 

 شاف في الجنه حورا وفي النيران لوحات

 اليامر بخير ويفعل السيئات 

 الياكل اليتامى والماشطه وقصورات 

 واستمع الذكرر للماليكه تسبيحات

 صليت يوت عليك سيدي نبي الراحات

 وسالمنا عليك ملياورو بالميات

 وافضالك علينا في الكون مشهودات 

 وذنوبنا بجاهك انشاللله ممحيات

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 حبيب هللا 

 
 

 أحب هللا صدق واتكلم 

 بالقرآن لسانه مقوم 

    خلق واخالق وادبا جم

 حياء وايمان وصمت الفم

 صلى هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم 

 

      ودايم الهمخشوع فى قلبه 

 سجوده خضوع وركوعه اتم

        جاهو عظيم وشفاعتو حتم

 يقوم لربه ليالى ظلم

 صلى هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم 

 

 صيامه كتير زاد جوفه لمم   

 طعامه تمر وشراب زمزم 

 فراشه حصير ووسادته ادم     

 ماعونه قليل دنياه عدم 

 سلم صلى هللا على محمد صلى هللا عليه و

 

 ايمانه جبال ويقينه قمم     

 كالمه قليل منظوم وحكم 

 حياتو كتاب ومسيرتو علم    

 جهاد وقتال وحوار وسلم

 صلى هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم 

 

 كساه هللا من نوره حزم    

 من عزو كرم من فضله علم

 رؤف ورحيم وفخيم أفخم    

 ورحمة هدية لخير امم 

 ى هللا عليه وسلم صلى هللا على محمد صل

 

 حماد هلل موصول بقيم      

 ذكار شكار ما شالو قلم

 تواب وعفيف ما سب شتم    



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 معصوم محفوظ ما بسمموا سم

 صلى هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم 

 

 عطوف وشفوق خالصة امم     

 حلف مواله وبيه قسم 

 فى يوم الدين ضربولو سهم    

 يا طه اغثنى حماك حرم 

 هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم صلى 

 

  لطيف ورقيق وحزنه الم

 شجاع وجسور وجود وكرم 

  احتار اعداه ملوهو تهم 

 وكان مواله يزيده نعم 

 صلى هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم 

 

  فى عيد ميالده بسوى نغم  

 واصلى عليه بالكيف  والكم

  سالمى وشوقى يخص ويعم 

 محمد قلبي الليه بسم 

  على محمد صلى هللا عليه وسلم صلى هللا

 

  الصالة عليك اسرار وحكم

 زادتنى علم زالتلى وهم 

 رفعتلى همم وشفتلى سقم        

 صليت عليك فى كل اسم

 صلى هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 المثال وكمال   

 أداء محمد الخاتم  

 اداها ايضا خالد الصحافة

 العزيزألحان ناصر عبد  
 

 لي في المثال وكمال 

 عبده ورسوله نبيه 

 سيدي الهاشمي طه 

 موالي صلى عليه 

 

 النادر في األمم ما بتلقى ليه شبيه 

 بي خلقه العظيم قرآنا بشهد ليه 

 الرائع وفي الجمال القلب حال يسبيه 

 شوف نبع الحنان الربي أقسم بيه 

 

 الوجهو كالقمر ومقرونة حاجبيه 

 واسعه من غير كحل يبديه عيونه السودا 

 وشعره الناعم المجدول يصل كتفيه 

 الضامر البطن والمسك طيب من فيه 

 

 الدايم السكون والصمت فيه وجيه 

 وإن قام للبالغة أفصح بما يكفيه 

 بجوامع الكلم عبر الزمان نرويه 

 كلمات لي طريقنا تنوره وتضويه 

 

 لجمال الرسول يوسف تملى وضيه 

 وعروجه في التالته رحب بيه في االسرا 

 والقمر المنير وجمال ما يبديه 

 وحديث جابر صحيح البدر ما بساويه 

 

 ده ادب المصطفى الكلمة ما بتوفيه 

 كيف تمدح تقول في الربنا مربيه 

 ده الخلقه الكتاب حق يفتخربو سميه 

 متين قلبي السقيم تلثم تراب نعليه 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 في مدح الرسول ظاهر وما اخفيه 

 ك منه العسل تجنيه اب سنا ضحو

 مذكور في الكتب والرسل بشروا بيه 

 هاج ولع الغرام في موسى بل يبكيه 

 

 امالك السما طربانه حارسه مجيه 

 القرشي الكريم بي جده وامه وابيه 

 صليت والسالم عد كونا ما يحويه 

 على نبينا العظيم وآله ثم ذويه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 المثال وكمال 

 أداء محمد الخاتم  

 اداها ايضا خالد الصحافة

 ألحان ناصر عبد العزيز
 

 لي في المثال وكمال 

 عبده ورسوله نبيه 

 سيدي الهاشمي طه 

 موالي صلى عليه 

 

 النادر في األمم ما بتلقى ليه شبيه 

 بي خلقه العظيم قرآنا بشهد ليه 

 الرائع وفي الجمال القلب حال يسبيه 

 أقسم بيه شوف نبع الحنان الربي 

 

 الوجهو كالقمر ومقرونة حاجبيه 

 عيونه السودا واسعه من غير كحل يبديه 

 وشعره الناعم المجدول يصل كتفيه 

 الضامر البطن والمسك طيب من فيه 

 

 الدايم السكون والصمت فيه وجيه 

 وإن قام للبالغة أفصح بما يكفيه 

 بجوامع الكلم عبر الزمان نرويه 

 ه كلمات لي طريقنا تنوره وتضوي

 

 لجمال الرسول يوسف تملى وضيه 

 في االسرا وعروجه في التالته رحب بيه 

 والقمر المنير وجمال ما يبديه 

 وحديث جابر صحيح البدر ما بساويه 

 

 ده ادب المصطفى الكلمة ما بتوفيه 

 كيف تمدح تقول في الربنا مربيه 

 ده الخلقه الكتاب حق يفتخربو سميه 

 نعليه متين قلبي السقيم تلثم تراب 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 في مدح الرسول ظاهر وما اخفيه 

 اب سنا ضحوك منه العسل تجنيه 

 مذكور في الكتب والرسل بشروا بيه 

 هاج ولع الغرام في موسى بل يبكيه 

 

 امالك السما طربانه حارسه مجيه 

 القرشي الكريم بي جده وامه وابيه 

 صليت والسالم عد كونا ما يحويه 

 على نبينا العظيم وآله ثم ذويه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 المثال وكمال  

 أداء محمد الخاتم  

 اداها ايضا خالد الصحافة

 ألحان ناصر عبد العزيز
 

 لي في المثال وكمال 

 عبده ورسوله نبيه 

 سيدي الهاشمي طه 

 موالي صلى عليه 

 

 النادر في األمم ما بتلقى ليه شبيه 

 بي خلقه العظيم قرآنا بشهد ليه 

 الرائع وفي الجمال القلب حال يسبيه 

 نبع الحنان الربي أقسم بيه شوف 

 

 الوجهو كالقمر ومقرونة حاجبيه 

 عيونه السودا واسعه من غير كحل يبديه 

 وشعره الناعم المجدول يصل كتفيه 

 الضامر البطن والمسك طيب من فيه 

 

 الدايم السكون والصمت فيه وجيه 

 وإن قام للبالغة أفصح بما يكفيه 

 بجوامع الكلم عبر الزمان نرويه 

 طريقنا تنوره وتضويه كلمات لي 

 

 لجمال الرسول يوسف تملى وضيه 

 في االسرا وعروجه في التالته رحب بيه 

 والقمر المنير وجمال ما يبديه 

 وحديث جابر صحيح البدر ما بساويه 

 

 ده ادب المصطفى الكلمة ما بتوفيه 

 كيف تمدح تقول في الربنا مربيه 

 ده الخلقه الكتاب حق يفتخربو سميه 

 يم تلثم تراب نعليه متين قلبي السق

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 في مدح الرسول ظاهر وما اخفيه 

 اب سنا ضحوك منه العسل تجنيه 

 مذكور في الكتب والرسل بشروا بيه 

 هاج ولع الغرام في موسى بل يبكيه 

 

 امالك السما طربانه حارسه مجيه 

 القرشي الكريم بي جده وامه وابيه 

 صليت والسالم عد كونا ما يحويه 

 ثم ذويه على نبينا العظيم وآله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الغزوات 

 أداء خالد الصحافة 
 

 جاب النصر في الغزوات 

 طه المصطفى الهاشمي 

 

 اول غزوة بدرية 

 والماليكة بسرية 

 طه روحه مرضيه 

 فوق المولى شاريا

 

 سار الجيش لي احدن

 واالسود كيف برزن

 فوج رماتنا انسحبن

 والجحافل انشبكن

 

 ثم غزوة بحران 

 الرقاع وسفوان

 قين قاع ولحيان

 والنضير ورضوان 

 

 بالسيوف فتح خيبر 

 وقريظة ليها غمر 

 مكة جيشه ليها عبر 

 وبالل أقام كبر 

 

 ثم غزوة العسرة 

 وتبوك وذي أمرا 

 في السويق حاز نصرا 

 قول الخندق الكبرى 

 

 ثم غزوة االبواء 

 والعشيرة والحمراء 

 نادى في حنين وقف

 يالكتيبة السمراء 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 دعا جيشه من طابه 

 لسليم والغابه

 فات الطائف وصعابا

 والمريسيع جابا

 

 ثم غزوة ابواط 

 والجندل بشارات 

 ليه أغلى صلواتي

 كنز البرعي وحياتي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 طيبة الجميل وساما

 أداء خالد الصحافة 
 

 طيبة الجميل وساما 

 ياليلى جات نساما

 وسالماصاله  عليه 

 يا ليلي ولدك وافا

 في الحج وقوف وطوافا 

 يسعى ومنى وإزالفا 

 زمزم يشرب لسالفا

 يا ليلى ليلك جافا

 ولدك حكايته طرافه 

 ناقص خشوع ومخافه 

 واقع نبي االشرافا 

 يا ليلى في األوصافا 

 قوتو القليل وكفافا

 صاحب أسيد وحذافه 

 أنور وجميل وقيافه 

 دا الحقق اإلنصافا

 الملة واألحنافافي 

 دا األكرم األضيافا

 عبد منافا  مود هاش

 الوجهو نور كشافه 

 يا ليلى دينو نضافه 

 الفات الجنه وشافا

 قطعولو من أقطافا 

 

 يوم الخلوق اوقافا

 عسر ويمين واعرافا 

 نادوا البزيل اآلفه 

 نصبولو لوا الخالفه 

 صليت عدد آالفا

 عدد الخلوق واصنافا

 ياليلى نطوي مسافه 

 نون قباال  كافابال



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الحجرة الشريفة 

 أداء عبير علي 
 سالمي لنبي الحنيفة 

 ساكن الحجرة الشريفة 

 المقصورة المنيفة 

 هي دوحة وريفة 

 الماليكة بي حفيفها 

 أبوبكر ياالخليفه 

 والفاروق عمر عريفه 

 خير بقعة نظيفة 

 أم قبة سقيفة 

 والمقام لبس القطيفة

 توصيفها يستحيل عليك 

 أنعم واكرم بي مضيفها 

 العيون بدموع ذريفة 

 واالرواح ترجف رجيفا

 والقلوب بالشوق وجيفا 

 الجموع تهدر لفيفا 

 وبعناء يتم تصريفها 

 األجناس كالحليفة

 للنبي الحلو وعفيفا

 تهدر شتا وصيفا

 في الشباك اسكن واقيفا

 اقرا راتبك والوظيفة 

 طه الزكي وحصيفا 

 التأليفافيه يعجز 

 نفسه الحلوة ورهيفة 

 االقالم  سمع صريفها 

 راعا نفسه وزاد تخويفها 

 العبادة أذاها زيفها

 ومن ذنوبك كن أسيفا

 ولهواك ازداد تعنيفها 

 صالة نبينا روح تكليفها

 وفي الميزان ما تكون طفيفا 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الرسول سيد الورى 

 أداء عافيه حسن

 ادتها ايضا عبير علي 

 احمد بورسودانواداها 
 نعم من للكون مفخره 

 الرسول  سيد الورى

 البدور بالنور يبهرا

 والشمس بسراج يجهرا 

 لليهود ومجوس حيرا 

 للكبير واالم وقرا

 باإلله واللوح أخبرا 

 للمقام والبيت طهرا

 العيون في الغار أسهرا

 وختام رمضان في حرا 

 لبالل وسلمان بطرا

 لي سمية وعمار قدرا 

 جيش أمرا ألسامة ال

 بالوداد والشوق أسكرا

 في الشمس ظله ال يرى 

 في ظالم الليل أبصرا

 في الفتن ومحن يصبرا 

 قلبه ال ال يصيبه الكرى

 النفوس هلل حررا 

 فوق هبل هلل كبرا

 األمين وشهيد ألم تر

 رد كيد ابليس ودمرا 

 أكرمك موالك بالسرا

 وبالشفاعة وبيك بشرا

 في الحساب الماء كوثرا 

 نشربن والناس تنهرا 

 صل يا موالي وكترا 

 فوق ألف مليون مكرره 

 على النبي المحمود وأزهرا 

 والسالم لجاهه عاطره



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الشوق للنبي 

 أداء عبير علي 
 

 

 يا محمد خير رسول                سيد بني اإلنسان

 شوق روحي ليك ميال             ذاخر ندى وريان

 

 هالل                 ونور لكل زمان يا الفى سمانا 

 نبع الخشوع و الجمال             مشروح صدر ولسان

 بالدين هديت الضال                 وأعلوا ليك الشأن

 في مقام صريف االقالم            معراجه للرحمن

 

 يا من تحبه الجبال                 وللجذوع حنان

 طاهر يدا ولسان    صدوق فى كل ما قال          

 مرفوع لذكره كمال                واسمه فى اآلذان

 يا فال ونعم الفال                  خلقوك لينا امان

 

 يا معلم االجيال                   الدين من الديان

 وقدوة االبدال                     الصحابة واالخوان

 عظيم أركانمن رب مريد فعال               بعثوك 

 وريت حالل في حالل           وقواعد االحسان

 

 صحبوك خير رجال            ما بين نزال وطعان 

 هم كالرواسى جبال           عمر على وعثمان

 صديق لقربك نال              ومعاك فى كل مكان

 واشهرت  قدر بالل            ميزانك االيمان

 

 صالة محب ولهان صليت عليك واآلل           

 وسالم غدو وآصال           ما سارت الركبان

 فى قلوبنا شوقا طال          ما بنلقى ليه بيان

 من كل أهل الحال            والناس غني وفقران 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 السيد الموصوف 

 غسان الماحي 

 ادتها ايضا عبير علي 
 غنيت بكل حروفي 

 للسيد الموصوف 

 الحاله بيه طيوفي 

 من معينه رشوفي 

 يا نفس نذرك أوفي 

 وبالبصيرة تشوفي 

 وسيم قسيم ورؤف 

 لي نبينا زفوفي 

 لطابة سايرة صفوفي 

 موالي شايكة كهوفي 

 رجاي مدينته عكوفي 

 هرعوا ليك ألوف 

 بالبدل والصوف 

 كالجنيد الصوفي

 وأبي النجود الكوفي 

 عظيم خلوق ولطوف 

 وأمرو  بالمعروف 

 وللدنايا عيوف 

 عطوف وفي الرعاية 

 يا رب أغفر زيفي 

 واعفو شر تسويفي 

 وفي القيامة رجوفي 

 بي طه غطي كشوفي 

 موالي أرض كفوفي 

 من غرسه بقطوف 

 بعد ذنوب وكسوف 

 للروضة أبقى ولوف 

 صالته روح مصروفي 

 وأدرعي وسيوفي 

 المادحة ليه دفوفي 

 وأنواره ضاوية سقوفي 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 معصوم وطاهر

 أداء نبوية المالك 

 وعبير علي ومحمود عبد العزيز 
 

 معصوم وطاهر وضاح وباهر 

 تاج المفاخر باطن وظاهر 

 ينفعني بُِجلَِهْن في اليوم اآلخر

 أملي نبي الرحمات كلو مآثر 

 

 معشوق لبني السودان

 وكْل مصَري وباكستان

 يا كايس على العنوان

 طهور قلبك صالْه وقرآن 

 اليوم اآلخرينفعني بُِجلَِهْن في 

 

 ده رسولنا في النُدرهْ 

 اتجاوز  السدرهْ 

 في معراجه واالسرا 

 شرفوا رب القدرهْ 

 ينفعني بُِجلَِهْن في اليوم اآلخر

 

 يا شايف جناح جبريل 

 وُمسدد باسرافيل 

 نهواك جيل وراء جيل 

 يا درة بني اسماعيل 

 ينفعني بُِجلَِهْن في اليوم اآلخر

 

 اختصوك بالبطِش 

 العرِش بي كنز تحت 

 وقران بديع مخشيِ 

 بالدوري وعمرِو وورِش 

 ينفعني بُِجلَِهْن في اليوم اآلخر

 

 اعطوك الضحى ويسْ 

 وفي االجر قيراطينْ 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 ادوك قول آمينْ 

 وشفاعة في  يوم الدينْ 

 ينفعني بُِجلَِهْن في اليوم اآلخر

 

 ََ  من طيبه النسيم هبَّ

 من طه األّدْب وربى 

 وألسماْ السريع ِطبا 

 غسيل الجبة بشراب 

 ينفعني بُِجلَِهْن في اليوم اآلخر

 إعجازه الكريم أبواب

 وحين مس ُعميْر ما شابْ 

 وقُتادة وجه عجاب 

 بي مسحهُ بريق وشبابْ 

 ينفعني بُِجلَِهْن في اليوم اآلخر

 

 هو فاتح الجنات

 ومخفف األنات 

 زيد ليه في الصلوات

 في بيتك والخلوات

 ينفعني بُِجلَِهْن في اليوم اآلخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 سيدي الرسول 

 أداء مجموعة الكوثر 

 ادتها ايضا عبير علي 

 الحان سامي عبد الواحد
 

 حبيبي محمد رسول ربي 

 

 سيدى الرسول بالقيه 

 ملك االصول بالقيه 

 الما بطوله طول بالقيه 

 لكل ما يهول بالقيه 

 طالب القبول بالقيه 

 حبيبي محمد رسول ربي 

 

 عند شهر الصيام بالقيه 

 القيام بالقيه و تلت 

 فى باب السالم بالقيه 

 و طيب الكالم بالقيه 

 فى الشهر الحرام بالقيه 

 حبيبي محمد رسول ربي 

 

 فى كافل اليتيم بالقيه 

 عند من صابه ضيم بالقيه 

 جوه  رؤف رحيم بالقيه 

 بخلقه العظيم بالقيه 

 فى كل حرف ميم بالقيه 

 حبيبي محمد رسول ربي 

 

 فى كل شئ جميل بالقيه 

 لنبيل بالقيه بطالعه ا

 كلما النيل يسيل بالقيه 

 فى رطب النخيل بالقيه 

 فى دعاء الخليل  بالقيه 

 حبيبي محمد رسول ربي 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 فى حاجة المسكين بالقيه 

 بي طبعو الحزين بالقيه 

 فى دم الحسين بالقيه 

 كلما القلب يلين بالقيه

 أعظم خلقه  دين بالقيه 

 حبيبي محمد رسول ربي 

 

 بالقيه عند كل شيخ بسيح 

 فى كرمه الفسيح بالقيه 

 بشارة المسيح بالقيه 

 بوجهه الصبيح بالقيه 

 فى صوت من يصيح بالقيه 

 حبيبي محمد رسول ربي 

 

 إن زدناه صاله بالقيه 

 وسالم وفاء بالقيه 

 بعدد الحصى بالقيه 

 من طاعه وعصى بالقيه 

 إن غاب واختفى بالقيه 

 حبيبي محمد رسول ربي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 نور الحبيب سطع 

 أداء عادل مسلم

 وادتها ايضا عبير علي
 

 نور الحبيب سطع 

 في طيبة الطيب فقع 

 والعالم إجتمع 

 بي جاهو إنتفع 

 

 بي قرآن هللا شرع 

 ولي ربه ساجد ركع 

 مالن تقوى وايمان ورع 

 وفي القيامة قام شفع 

 ال هم ال خوف ال فزع 

 ينجدنا يوم الدين

 في طيبة الطيب فقع 

 

 حارب الزيف والبدع 

 والكفر بيه انقمع 

 كل مساوئ والجشع

 بإشارته هبل وقع 

 بالسيف كم كافر خضع 

 في بدر ثم حنين 

 في طيبة الطيب فقع 

 

 وجه موسوم بالورع 

 ومن كالمه عسل نقع 

 وابتسامته برق شلع 

 شعره ال شاب ال صلع

 يعالج الجن والصرع

 بالتفل والتحصين

 في طيبة الطيب فقع 

 

 حلمه للجاهل يسع 

 رفع وكرمه للسائل 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 وادبه للمسكين سمع 

 وسيفه للظالم فجع

 بالحق والدين كم ردع

 الهاشمي المكين 

 في طيبة الطيب فقع 

 

 

 عمره ما ضاق الشبع 

 والرفاهة والمتع 

 وفي مرضه ضعف الوجع 

 لثيابه خصف رقع 

 وجل ما اكله القرع

 او يربط الحجرين 

 في طيبة الطيب فقع 

 

 من كفوفو الماء نبع 

 والجزع ليهو إتلوع

 بكف شعير الجيش شبع

 شوف ايوان كسرى انصدع 

 ونار فارس نورا انقطع 

 آمين وال الضالين

 في طيبة الطيب فقع 

 

 حياته ال خان ال خدع

 وللفضائل كم زرع 

 وجه في الظلمات لمع

 وقلبه للرحمن خشع

 يظل صحيان ما هجع 

 صليت على أبو حسين

 في طيبة الطيب فقع 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 النبي المعشوق 

 مامون عوض صالحأداء 
 

 محمد رسول هللا 

 اسقونا رشفة 

 من كوثر حبك

 بيها نحيا ونشفى 

 

 يا حبيب ربك 

 خلونا فى بالكم

 نسعد بجواركم 

 ال نهون او نجفى 

 

 ََ  الجزع ان حنَّ

 مليان عشق واحساس

 معذور قلبي المضنى 

 وشوقى ليه هفا 

 

 عشقوك باالرواح 

 وعشقوا حرف الميم 

 يا ريت قلبي يرتاح 

 غرفة منك يشيل 

 

 حبوك اللف سبب 

 وحتى السبب حباك

 وكفاية حب موالك 

 كفى باهلل كفى 

 

 من نوره خلقك نور 

 وبيك راحم الناس

 للكون انت اساس

 ومنك تشيع الفة 

 

 فى الناس أنت قسيم 

 مليان جمال ووسيم 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 مليح وضئ وظاهر 

 الكون بيك شرفا

 

 فى صمته سكون ووقار 

 وكالم حكم وأنوار 

 احور بهى ومحفود 

 الن ظرفا مشهود م

 

 متواصل األحزان

 ودايم االفكار 

 ومعظم الرحمن 

 حاشاك ما بتجفا

 

 فى الشمس وشروقا 

 والسحب ببروقا

 بشوف ثغرك باسم 

 والماء منك صفا 

 

 هيجت لقلوبنا 

 ونورت لدروبنا

 يا رحمة  امتنا 

 ارواحنا بيك حافه 

 

 بي قلبك اللين

 وبي طبعك الهين 

 قرشى نبيل هاشمى 

 مبعوث للناس كافة 

 

 انا بحلف بحياتك

 وبعظائم نياتك 

 يا اكرم خلق هللا

 منه البراق وجفا 

 من حبه نرشف كاس 

 جلوك ماليكة وناس 

 والرب صلى عليك

 وسالم يزيد لطفا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 ليهو هنو 

 أداء محمود عبد العزيز

 ألحان يوسف القديل 

  
 

 ليه هنوا ثم صلوا 

 للرسول البيضا سنو 

 

 الخاليق إنس وجنو 

 بايعنوالإلله 

 والجماد بالريد حبنو 

 وبالمشاعر صارحنو 

 

 غيم السحاب ظلنو

 والماليكة صفوف حفنو 

 من شراب عدن سقنو 

 والصدر مشروح شقنو 

 

 الماليكة أيدنو 

 وبالصواب سددنوا 

 في الحروب ناصرنه 

 ومن شرور إبليس نجنو 

 

 المكارم نابعه منو 

 والفضايل تحكى عنه 

 ال يعادي ال يظن

 واألعادي ما ذمنو 

 

 المكسي باألنوار جلنو 

 وزاهي باآلداب حلنو

 عالي أخالق أهلنو

 لي مقام اللوح ودنو 

 

 الصبايا أنشدنه



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 والكهول باركنه 

 والرجال ما غبنو 

 في جهاد السيف سرنه 

 

 الخاليق يوم رجنو 

 للشفاعه ما خلنه

 لرضا الرحمن زفنه 

 ونالوا بيه ما تمنوا

 

 البريق يحاكي فنو 

 شال قليبي وشوشونو 

 بالوداد والشوق حشنو 

 وفي ربى الحجاز سدنوا 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 أعظم حبيب 

 أداء محي الدين أركويت

 لحن عربي 
 

 هللا ما اطيب شذاك

 الرسول حبة  فؤادي

 مالن باالنوار كساك

 العفيف طاهر االيادي

 انت بشر غير عادي

 فيك الجمال المهيب

 حبيب واعظم حبيب

 

 مناي ازور مكة الفتيه

 المشاعروالحجون

 وللديار ألف تحيه

 من قلب مليان شجون

 للرسول إبن البوادي

 حبو في قلبي لهيب

 حبيب واعظم حبيب

 

 مناي أزور بيت الحرم

 للصالة والطواف

 فالرب عنوان الكرم

 واألمان مما أخاف 

 ما أحلى قولو يا عبادي

 في السؤال إني قريب

 حبيب واعظم حبيب

 

 مناي أزور أهل البقيع

 ساجد والجبالوالم

 واعاين القبر البديع

 طيبه ما أحلى الوصال

 فيكي كم حن الجماد

 رد شمسك من مغيب 

 حبيب وأعظم حبيب

 

 مناي أزور جبل المحبه

 وقباء والقبلتين

 ونبتهل ألسمى ربا

 بقبول العمرتين



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 يحفظ أوالدنا وبالدي

 يا سميع ربي المجيب

 حبيب وأعظم حبيب

 

 صليت عليكا والسالم

 للصحابه والقرايب

 قدر ما يسع الكالم

 الغرام للقلب صايب

 نحن معاك في سهاد

 وانت يا نعم الطبيب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 اسد المغازي 

 أداء جمال فرفور 
 

 يا أسد المغازي

 وأفعاله إعجاز

 بالمعروف يجازي

 للجنات جوازي

 انا يا ناس حبيبي 

 في شمال الحجاز

 

 يا ربي ودينا 

 لزيارة نبينا

 الزينهاالبيض 

 شفاعتو الكامله لينا

 انا يا ناس حبيبي 

 في قلب المدينة

 

 اكرمنا يا باري

 وتزيل السواري

 ونزور لي مختار

 في اطيب الدار

 انا يا ناس حبيبي

 في حي النجار

 

 في القران موصف

 باالنوار مغلف

 في االكوان مصرف 

 للجنات مشوف

 انا يا ناس حبيبي

 في الجامع المشرف

 

 اخاض الرحمه خوض

 الما عرف بغضا

 ما قال ال ال رفضا

 راضي لربه وارضى

 انا يا ناس حبيبي

 الساكن الروضه

 

 ما اجمل الصوره

 خلقوه من نورا

 واخالقو مشكوره



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الماشهد زورا

 انا يا ناس حبيبي

 في طرف المقصوره

 

 باالمالك مترس

 باالنوار ملبس

 باالخالق مكبس

 للعالم مريس

 انا يا ناس حبيبي

 الحايز المخمسفي 

 

 نفسي عليه لهيفا

 المالوف اليفا

 الهين ما عنيفا

 من ايتو الصحيفه

 انا يا ناس حبيبي

 في الحجرة الشريفه

 

 للجنة جناتا

 نبع المكرمات

 كريم االمهاتا

 وحات ؤروحو وغالتا

 انا يا ناس حبيبي

 من بين التالته

 

 فوق المهد وحد 

 صلي عليه وجود

 طريقو جميل معبد

 استشهدسلم ثم 

 انا يا ناس حبيبي

 نبي هللا محمد 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 

 

 

 ربيع أول  

 أداء مجموعة الكوثر 

 وعبير علي  

 ألحان سامي عبد الواحد  
 

 راق الكون وصار انبل
 في باطن التقوي تتجمل

 نبيناالفي ربيع اول

 رسول هللا قد اقبل

 حبابو االنور األكحل

 حبابو وحباب من ارسل

 و هذي مكه تتحول

 وهذا جعفر يرحل

 وهذي يثرب تحجل

 وشق صدره يغسل

 بزمزم وحكمه اتبلل

 نبيا في الكمال اكمل

 نبيا في السماء اتقدل

 نبيا لالنام اذهل

 نبينا للكفر زلزل

 رقي جبل الصفا وهلل

 بنوره البيت اتجلل

 كتاب هللا قد انزل

 و عذب الصوت بل اصحل

 في غارو حمامة تهدل

 فسبحان الذي اسبل

 رسولنا زينه المحفل

 و بيه االمه تدلل

 و من حوض النجوم ننهل

 صالتي وللصحاب تشمل

 وسالمي بصيغة أجزل

 على من للسحاب أهطل



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 محمد البشير 

 أداء عبير علي 
 سيدى محمد البشير

 يالعظيمة خصالك

 لو ألقى ليك أطير

 معزة في كمالك

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

 يارسول هللا

 كبيرحبي ليك 

 وما براي المغرم

 الكون وراك بسير

 معزة في كمالك

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

 بيك شرفوا امتك

 يا امة خير في خير

 حازوا ماء الكوثر

 والوضوء المنير

 معزة في كمالك

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

 يالحباك ربك

 بالكتير المثير

 اعطيت جوامع الكلم

 واللواء يوم النشور

 معزة في كمالك

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

 الصالة عليك اتجار

 وربحوا كتير

 المرة واحدة بعشرة

 وفى الجنان أثير

 معزة في كمالك

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

 

 بالرعب نصروك

 لمسافة شهور

 وجعلوا ليك االرض

 مسجدا وطهور

 معزة في كمالك

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

 حطوا عنا االصر

 أغاللنا والتعسير

 ادونا زى طاقتنا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 اكرام لطه وتيسير

 معزة في كمالك

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

 يا رب صل وسلم

 للقلبي ليه اسير

 على نبينا االمى

 الدمعوا ليك غزير

 معزة في كمالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 شهر ابريل
 

 

 

 الشفا داية النبي في وضوعو

 وبت سعد تربيتو ورضوعو

 يوم ولوده االطياب يضوعو

 للرحمن خضوعهجانا ساجد 

 

 دا شرف االثنين يوم ولودو

 في ربيع اول كان سعودو

 حين بزوغ الفجر في بلودو

 جانا مختون نايرات خدوده 

 

 الحبيب البي الخير نبيع

 شرف اطناشر من ربيع

 والكتف بالخاتم طبيع

 ومن شطر واحد شبيع

 

 وافق الميالد شهر ابريل

 يوم عشرين يرعاه جبريل

 الكون إيلقول وحات رب 

 جوهو آسيا ومريم عديل

 

 الولود يا معشر سامعين

 خمسميه كمان زيدا سبعين

 عام يسمى الفيل يوم حين

 يوم اتونا األحباش هاجمين

 

 الحبيب الفي االكوان سما

 اتانا رافع الراس للسما



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 في الولود كالنور اوسما

 والنظر في وجه البلسما

 

 ما تعب في الحمل امه

 هال وحم ال ضعف وغم

 وللشهور التسعه تمه

 ولوده شرف للجد وعمه

 

 صلوات في الكون جالوا

 على النبي المحمود وآله

 تكرم الراوي وعيالو

 وتنجي للقبر وسؤالو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 الشعب البكاي
 

 اسمك جميل 

 هز النفوس الهايمه 

 في بحر الكمال

 طبعك نبيل 

 جذب القلوب الكايسه

 في الخير والجمال 

 

 ما انت عايش

 نفوسنا وفي فؤادنافي 

 وفي قلوبنا 

 

 في مدايحنا وفرحنا 

 وفي بوادينا وصرحنا 

 وكل بالدي 

 

 وفي طرقنا وفي دروبنا 

 وفي سالمنا وفي حروبنا 

 ولسه جايش

 

 ونحن زايد بيك فرحنا 

 وياكا متجرنا وربحنا 

 وبيك تتوحد شعوبنا 

 وقلبي عايش 

 

 انت يا نبع الحنان

 الما خيال شاعر

 بقولوا يقول زي ما 

 الحاضرين

 

 والسابقين واالولين

 والالحقين واآلخرين

 انت رحمة ناس ودين 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 والحكمه 

 والسيره المشرفه 

 والمنابر والسنين 

 في كل حين 

 

 انت حق بعثوك حق 

 بالرافة حق بالرحمة حق 

 يا جيتنا بالريد والمشاعر 

 والجنان

 والتقوى والحور الحسان

 جيت بالمكارم والحنين 

 

 والصحراء في الغابة 

 والخلوة المعطره

 بي ربع يس 

 وسورة االنبياء 

 

 انت اجمل غنيه 

 في عشش  الغالبه 

 وفي قصور الدنيا

 ليك نفس االجابه 

 

 نحن عاشقين

 لي صفاتك

 وبرضو ذاتك

 ونحن مشتاقين وحاتك 

 

 نحن شعبنا في هيامك 

 كيف يباري الغيمه 

 من ارض الحجاز

 يعشق ظالال 

 ويغازال 

 

 وشوفو دايما 

 يشم النسمه كيف 

 والناس والرزاز 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 ويلم خيوط الفجر

 في اجمل حديقه 

 ومنزله 

 

 شعب يحلم بيكا ياما

 يقرا في االخبار وسيرتك 

 وحب جيرتك 

 وكل عشيرتك

 وزار جزيرتك

 

 وهو اليكوس 

 يقظه ومناما 

 وقلبه مشحون 

 بالغراما

 ياك رجانا

 

 يا زهور العيد نريدك 

 يا جمال الشوق نزيدك 

 جوانا حب بينبع  من 

 وذات وراي 

 

 كالسحابه بكاها جاي

 بركة شعب في حبك 

 هو شعب حجاي

 وشعبنا في 

 الرسول بكاي

 

 لالجناس بنتحدى

 بحب من اعمق االعماق 

 فوقو شرافة االشراف 

 وحزن الناي

 

 

 

 شعب يصلي ويسلم 

 وشعب صالتو 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 بالمليون وتسليماتو بالفطري

 النك يا حبيب الكون

 دوام مشكور 

 الخاطر المطريدوام في 

 وفي اعماق بالد النيل 

 صالة الناس

 صالة الصدق باالحساس

 الال عداد والال قياس 

 جمال النور 

 غالة اللولي وااللماس

 صالتك ربي صل سلم

  



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 التهامي
 التهامي التهامي

 برجوك لي مهامي

 دايما دمعه هامي

 ويرحم للبهام

 ويزجر للجهام

 وينصح للوهام

 في يوم الزحام

 يسجد ولينا حامي

 عالي وقدره سامي

 ليك فخر االسامي

 ليك حبي ودوامي

 يا شربي ومدامي

 ما برضى الفطام

 بيك رميت سهامي

 

 العاش في الخيام

 معدود االيام

 عشقك لينا رامي

 يا حبي وهيامي

 يقلل للكالم

 حاشاه المالم

 يبدا بالسالم

 وبدد للظالم

 

 شايفه دوام امامي

 بربط فيه زمامي

 بحر دميره طامي

 تشرب صين وشامي

 يا من هو رامي

 صلي على التهامي

 محبوبي وغرامي

 مقصودي ومرامي



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 

 الحبيب القال
 الصال والسالم

 للحبيب القال

 ربي ادبني 

 واحسن التاديب

 وهللا احال كالم

 في المقام والحال

 االله يبني 

 للرسول واديب 

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا والد لكم

 والد منزله 

 وهللا فخرا دام

 لي يسر البال 

 ليكم كلكم

 وروحك ابذال 

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 من صلى علي

 كنت له شفيع 

 اكثروا يا كرام

 والسالم لآلل

 خليك زي ابي

 طيع تللمحبوب 

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا اولى بكم

 من مؤمن لنفسه 

 هذا البيان الهام

 دخلني في احوال



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 وانوار الحكم

 بالمحبوب وانسو 

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 الموعد معاكم

 في الكوثر شراب 

 يوم كوثرنا الم 

 والمسعود ينال 

 قولة يال هاكم 

 اشربوا يا صحاب

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا فيكم احق

 ومن اوفى الذمم 

 قول بالحق تمام

 وكل البشر طال

 والنبي قد سبق 

 االمم لي كل 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا اول يدق 

 للجنات بابا

 يا كاشف ظالم

 والمسك اللي سال

 قلبي الليهو رق 

 واتعشق وذابا 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا دعوة خليل

 وتبشيرا لعيسى 

 الرسول ود سام

 لالشراك زال

 بي امر الجليل

 ناسخ للكنيسه



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 وسلم اسماء النبي صلى هللا عليه 

 

 ال اله اال هللا 

 محمد يا رسول هللا 

 

 احمد يا رسول هللا 

 ابو الطيب رسول هللا 

 ابو ابراهيم رسول هللا 

 ابو القاسم رسول هللا 

 يا الماحي رسول هللا 

 والحاشر رسول هللا 

 يا العاقب رسول هللا 

 رؤف ورحيم رسول هللا

 

 نبي التوبه رسول هللا 

 نبي الرحمه رسول هللا

 الشاهد رسول هللا يا 

 بشير ونذير رسول هللا

 سراج ومنير رسول هللا

 والداعي رسول هللا 

 مدثر يا رسول هللا 

 مزمل يا رسول هللا 

 

 قول يس رسول هللا 

 ويا طه رسول هللا 

 مطاع ومطيع رسول هللا

 سيدي مقفى رسول هللا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 قول مختار رسول هللا 

 واالمي رسول هللا 

 نبي مصدق رسول هللا 

 النور رسول هللا ثم 

 

 المسلم يا رسول هللا 

 ومبشر يا رسول هللا 

 والمنذر يا رسول هللا 

 ثم مبين يا رسول هللا 

 عبد هللا رسول هللا 

 والهادي يا رسول هللا 

 ومهاجر يا رسول هللا 

 والعامل يا رسول هللا 

 

 الناهي هو رسول هللا 

 واآلمر يا رسول هللا 

 ومبارك يا رسول هللا 

 هللا والرافع يا رسول  

 ثاني اثنين رسول هللا 

 ومحلل يا رسول هللا 

 ومحرم يا رسول هللا 

 والخاتم رسول هللا 

 

 نقيب وعلي يا رسول هللا

 المنصور يا رسول هللا

 واذن الخير هو رسول هللا 

 امين مامون يا رسول هللا 

 قول المصطفى يا رسول هللا 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 متوكل يا رسول هللا 

 الطيب يا رسول هللا 

 هللا الصاحب رسول 

 

 الصادق يا رسول هللا 

 والقاسم يا رسول هللا 

 والقتال يا رسول هللا 

 ثم ضحوك يا رسول هللا

 حبيب هللا يا رسول هللا

 نجي هللا يا رسول هللا 

 صفي هللا يا رسول هللا

 كليم هللا يا رسول هللا 

 

 المرسل يا رسول هللا 

 ونبينا يا رسول هللا 

 الفاتح يا رسول هللا 

 ومعلم يا رسول هللا 

 نبي الحرمين يا رسول هللا 

 شفيع الناس يا رسول هللا 

 المخبر دا رسول هللا 

 وصلوا عليه حبيب هللا

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 امم متحده

 

 نفسك في اي شيئ

 ابن عبد هللا ولؤي

 والغرام كاويني كي

 

 يا حالة في الساحه قعده

 والنظر لي قبه آسره

 نرجو من ناس ليلى وعدا

 والنفوس من دنيا حاسره

 

 حالتا الحضره الفهويا 

 تروي للعطشان وظامي

 والقلوب ترعش ورافه

 والمدد كالمطره هامي

 

 ويا حالة مليون قبيله

 روحا تتوحد في طه

 رسولنا دخريها وسبيال

 وجاهو في الميعاد جاها

 

 ويا حالة عربي ورطانه

 سفاره لالسالم عجيبه

 بل امم متحده زانا

 رعاية الحضره الحبيبه

 

 يافهويا سالم كرم الض

 شفاعه منك يوم قيامنا

 هميم تغطغط كل آفه

 وتسعد احوالنا وايامنا

 

 وهللا انت الرحمه صافيه

 وانت اغلى هديه لينا

 ولو نالف الف قافيه

 ما بنسد دينك علينا

 

 صلي ربي على رسولنا

 محمد الجمع االحبه 

 وبيهو للرحمن وصولنا

 يصب مدوده علينا صبا

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 شغلوني 

 واداء معتز صباحي لحن 

 واداها ايضا محمد عمر
 

 نعم الوصوفو لرسولم 

 حبوا وقالوا معقولم 

 شغلوني 

 ياموالي بي قولم 

 

 نبيا طيب الغرس 

 فاز بالبقرة والكرسي 

 صاحب السيف والترس

 واالمالك في الحرس

 

 في بيتو جنة الروضة 

 وجهو من الجمال أوضا 

 صاحب الوتر والموضا

 نال الكوثر والحوضا

 

 نبيا للسماء يسري 

 نبيا يجبر الكسر

 يوم الخلق في عسر 

 أول ماري بالجسر 

 

 كل االرض محجوزه 

 حيزت ليهو بكنوزا 

 يوم الخلق مهزوزه 

 طه شفاعتو مركوزه 

 

 شاف السدره بي نورا 

 والفردوس بي حورا 

 والنيران عظيم سورا 

 مالك يشهد لي زفورا 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 تابعوا خيرة االمم 

 اليطفى ثورة الحمم 

 الحق في شمم يوم 

 كبائر تعفى واللمم

 

 موالي بالملك صلي 

 على من قدره معلي 

 كريم االصل والفصل 

 بنوره الكون متحلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 الوسيلة

 أداء نسرين هندي 

 لحن عربي 
 

 تاريخ  نبينا الطاهر

 نجوى وتقوى و إيمان

 مستقبل طه الزاهر

 فخر لبني اإلنسان

 

 من رب العزة صادر

 يشهد لنبي صابر

 يوم الحشر الهادرفي 

 هادر هادر هادر

 فمحمد هو وسيلتنا

 للرب تبارك وتعالى

 صلواتي على األواب

 وسالمي بغير حساب

 وستنجو يا هذا المسلم

 بشفاعة تاج البشريه

 وستنجو من ليل مظلم

 بسراج الكون البدريا

 

 من مكة شهاب قابس

 بدد لظالم دامس

 وبفضل هللا الباعث

 باعث باعث باعث

 وتهاوت تلك الوثنيه

 بمعاول جد الحسنيه

 وتهاوى هبل ومناة

 وتهاوى ثقيف والالت

 ومحمد هادي ال يعبا

 بالكلمة قد حرر شعبا

 وبالل يصعد في الكعبه

 وقريش ترجف مرتعبا

 

 الحرم الخائف آمن

 ينجو من كيد ورامن

 فنبينا القائد ضامن

 ضامن ضامن ضامن

 من يدخل دار ابي سفيان



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 دى األزمانفالبيت أمان م

 وتناول للمفتاح

 وباعلى صوت صاح

 خذوها فيكم ابديه

 مفتاح البيت اغلى هديه

 وارتاحت  شيبة القرشيه

 بجمال كمال الهاشميه

 

 فرسول هللا الماجد

 يدخل في مكة ساجد

 وباسم هللا الواحد

 واحد واحد واحد

 ال توجد إحن بدريه

 وبقايا ضغائن احديه

 فالعهد على اإليمان

 وال اوثانال كفر 

 عتاب يحكم في مكه 

 وطليق تائب يتزكى

 العفو الشامل قد ابكى

 وللتاريخ قصص تحكى

 رعاية الغنم

 

 نبينا كان يرعى الغنم

 وما نبي اال ورعاها

 ورسالته كسر للصنم

 وحقيقة الرحمن وعاها

 

 بمنطقة اجياد يرعى

 لي غنم مكه السعيه

 برعاوالمرسول  افادت

 في سياسات الرعيه

 

 قراريط يرعى ليهمبي 

 يعني نص دوالر اجرو

 ويمطر البركات عليهم

 يسلم المحمود وتجرو



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 

 تعلم الرعي والرعايه

 في بني سعد البوادي

 والغنم دايره العنايه

 والشرف يرعاها هادي

 

 السكينة والوقار قال

 في المربين للغنم

 فوق االبل وابقار خيار

 والراعي مهموم ال ينم

 

 صلوا في بيت الغنمو 

 هي القريبه لرحمتوو 

 والبركه في البيت البهم

 ألبان وتاكل لحمتو

 

 للغنم احسانا وجايز

 وامسحوا عنها التراب

 ومن دواب الجنه ماعز

 قال نبينا وليها طاب

 

 صلي ربي على صفانا

 هادي راعي ومصطفانا

 خدمة الرحمن تفانى

 وجانا في الميعاد كفانا
 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 المكاوي الحبه لي كاوي

 

 والشكاوي المكاويبالحب 
 وغرام والحكاوي المكاوي

 يغفر لليكاوي المكاوي
 جاب ناس الركاوي المكاوي

 
 كان يشفي ويداوي المكاوي
 ويبيت ليله طاوي المكاوي
 كم لي جيشه راوي المكاوي
 قلبي الليهو شاوي المكاوي

 
 انقذ من مهاوي المكاوي
 والنار والدهاوي المكاوي

 يا فارس الصهاوي المكاوي
  بريدو هاوي المكاويوهللا

 
 يا شاغل لحالي المكاوي

 عنده عيون كحال المكاوي
 كتر للضحال المكاوي

 مدحه جميل وحالي المكاوي
 

 نيتي يكون حيالي المكاوي
 ومساهر الليالي المكاوي

 بين طيف والخيال المكاوي
 وارمي عليك عيالي المكاوي

 
 ما بكنز لي مال المكاوي

 المكاويفي هللا ال يمالي 
 تشكيلو الجمال المكاوي
 انسان الكمال المكاوي



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 
 

 يعرج لالعالي المكاوي
 سامي وقدره عالي المكاوي

 دعوته للمعالي المكاوي
 ويكره للتعالي المكاوي

 
 للصلوات تالي المكاوي
 للذات والجالل المكاوي

 لي زايل الضالل المكاوي
 وتقبل في العاللي المكاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 جنة عدن 
 

 

 الحبيب نور للدجنبي نوره 

 شوف سود العيون وجمال الوجن

 والعنق الطويل يشبه لي اللجن 

 والخلق النبيل والذوق والشجن 

 

 النبي يا صحاب ال خاف ال جبن

 واسياف العدو في وجهو ونبن

 بدد للظالم واالصنام خبن 

 كان من العجاف يحلبن للبن 

 

 حاشاك الرسول ما سب ولعن

 بل راحاتو قول بالخيرات دعن 

 حين دعا للتمور طايعالو وسعن

 واالشجار تجيهو واتلمت معا

 

 دعوات الرسول للكافر هدى 

 ومن نار الجحيم للعاصين فدى 

 يا رب يا كريم امنن بي يدا

 ادخلنا الجميع في جنة عدن 

 

 يا النبي الحبيب اب وجها حسن

 يا جد الكرام كحسين وحسن

 خالد في القيام اكفيه الوسن 

 يدي الحسنلمو مع الرجال ناس س

 

 صلوات طيبات بي رافه ورضا

 بالشوق طالعات في السما يعرضن

 لمحب نافعات ولعدوك يخفضن

 وللمنكر تكون كاسود يربضن

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 بعد مزار أطيب بقاع

 

 بعد مزار اطيب بقاع    في منى بيكون الوداع

 

 زرنا النبي حلو الطباع   مخاطب الطير والسباع

 تجي وترجع شباع الهاشمي وهاب الشجاع   الناس 

 

 معجزاته من الرضاع   الهد لي كسرى القالع

 ركانا آمن بالصراع   والشق صخرا بالضراع

 

 لكلمة التهليل اذاع   هلل اعظم من اطاع

 والقيم والخير اشاع   النبي البحر الشراع

 

 االنقذ الحق المضاع   العالج الهم والصداع

 الجياعالبيتو خالي من المتاع   واالطعم الفقراء 

 

 للبيت نطوف باالنصياع   والمسعى بي خفة وسراع

 والنفرة بالبص والكراع   موالك ادعو ولن تراع

 

 ياطيب هاتيك الرباع   يا نعم من تاجر وباع 

 مبروكة الكيل وصاع   يا ربي دايما في ارتفاع 

 

 صليت على حلو الطباع    على الرسول الخير داع

 والحطم الصنم السواعالحارب الزيف والخداع   
 

 أمة الخير الوسط

 

 يا أمة الخير الوسط   امه مشفوعة وشفيعه

 المولى ليك الخير بسط   وانتي مرحومة ورفيعه

 

 يا دوي النحالت تالوتك   موسى يرجو يكون معاك

 النو شاف قيمتك غالوتك   ومنهج التخفيف رعاك

 

 مدخل الجنات محرم   قبل امتنا ورسوال

 على اكرم   بي شهاداتنا وقبوالوالعظيم اال

 

 نحن حامدين لي االهنا   في صعودنا وفي هبوطنا



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 ديمة ساجدين بي جباهنا   نحن نور الحق يحوطنا

 

 دي امة رهبان الليالي   وامة صايمين النهار

 دي امة اكبر من خيالي   مرسي والشبلي وبهاري

 

 امة محجولة بوضوها   تصلي للسنة وفروضا

 قضوها   وتنعم الجنة وورودا جملة التكليف

 

 في الصراط بنمر كبرقا   وفي الجنان نتلو وبنرقى

 ونحن مافي النار زرقا   ونبرى من تعذيب وحرقا

 

 صلي ربي على اميرنا   حامل اللواء في يمينو

 في جنانك يكون سميرنا   ويبقى لالمة الضمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 
 طلع البدر وناجا

 

 العاشقينطلع البدر وناجا   لقلوب 

 وشعاع النور هاجا   كامن الداء الدفين

 كلهم في بعض ماجا   هكذا حال الحنين

 

 عندما يخطر قمري   ليس اني طوع امري

 ليس اني ملك عمري   كل ما اشرب خمري

 كان صدري بعض جمري   وكل ما يبغيه امري

 

 ابدع الخالق ربي   في بني هاشم عربي

شربي نوره االشرق دربي   مدده الدائم  

 سربه الطائر سربي   ظله الدائم قربي

 

 أي بدر في سمانا   انت للكون امانا

 انت للناس ضمانا   انت بالحب رمانا

 ايها الهادي الزمانا  انت من يجلو عمانا

 

 آه ما اجمل بهاكا  ليس في قلبي سواكا

 كم يعذبني هواكا   بت اخشى من هالكا

 رجاكاربي يرحم من بكاكا  وزاد في قلبي 

 

 

 

 اجمل االحالم طه   اروع االنات آهه

 اكمل االقمار جاها   اطيب المخلوق فاها

 انما البلجيكي تاها   فهو اال بعض عاهه

 

 صلي ربي على كمالك   فهو نبع من جمالك

 عد جبالك عد رمالك   عد حرامك عد حاللك

 وعد ما يبلغ جاللك   وعد ما اشهر هاللك
 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الشمائل والخصائص مديح 

 البشارة
 

 العهد صارا   صفته في كتب اليهودمن قديم 

 وصورته في دير النصارى

 

 ابن تيمية يروي لينا   هم عارفين ليس جهال

 الرسومات لي نبينا   عند مقوقس وعند جبلة

 

 ومكة فيها الراجي بعثو   ود نفيل ومعاهو ورقة

 والجوار في الغار ولبثو   والشياطين ليها حرقا

 

 ومفتي لي كل الكنيسةالنجاشي علم نصارى   

 قال محمد هو البشارة   من رسول هللا عيسى

 

 هرقل الفاتكات جنده   قال وظاهر فيهو ندمو

 لو لقيتو وكنت عنده   كنت اغسل ليه قدمه

 

 ابن هيبان اليهودي   قام مهاجر للمدينة

 قبل ميالده بعهود   شان يقابل لي نبينا

 

 من عالمات النبوة  الماليكة بيوزنوه

 غالم النورو ضوة   يوزن العالم لقوهوال

 

 ومن عالماته الجليلة   انو جبريل شق صدرو

 ويرمي للعلقة االذية   قسمة الشيطان وغدرو

 

 صل يا رب البرايا   وابسط انوارك عليهو

 والسالم سمح السجايا   غرة الهاشمين نبيهو
 

 

 

 


