
 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 في محبته نحن نبكي 

 اداء عبد العظيم الفاضل
 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 

 

 

 في محبتو نحنا نبكي

 نحنا ساهور والنسائم 

 ساجدة يسرا ثم رشكي 

 وكل زول في نبينا هايم

 

 قول محمد في المناقل

 وبنت أبو ظبي النبيلة 

 و كل فؤاد للحب ناقل

 قول روان ست القبيلة 

 

 وقول أبو ماجد كمان

 و في سما األردن سنا

 و الرسول للناس أمان 

 ومنية في يمن الهنا

 

 وقول تسابيح ثم ريما

 ماري بت مدني وأصيلة

 محبة يا رحمن تديما

 في نبي الدرجة الوسيلة

 

 يا صالح ساكن الكويت 

 وبرضو ميمونة بتواصل

 ويا الرسول وهللا هويت

 جيك يراسلكل نسمة ي
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 النسائم فجر طالع 

 شوف بريق انو و فدوى

 جيلنا في السيرة بي يطالع

 في نبينا وعملوا ندوة

 و قول رميساء ثم هالة 

 و ماما ساهور الجليلة

 و المهندسة في مجاال

 وكل انسامنا الظليلة

 قول ام عمار وأم مؤيد 

 وأم االء و قول معاوية

 كل يوم أنسامو أزيد

 نا ضاويةأنتي يا ساهور

 جات شعاع حي الزهور

 وجاتنا زينب والعنود

 ال تنسى قدورة و سمير

 و ماريا بت عز الجدود

 ثم هيثم وقول سهير

 كلهم في نبينا هاموا

 وعبيدة دكتورنا الشهير

 دمتي يا ساهور وداموا

 يا النسائم انتو آية

 انتو في شاشتنا معنى

 والنبي ختيتو غاية

 وقاية من الشر و لعنة

 صلي يا رب النسائم 

 وبارك األسرة الجديدة

 في النشور ما نلقى اليم

 و نجح الخطوة السديدة
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 نحن نفنى   هفي محبت

 اداء عبد العظيم الفاضل
 

 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 
 

 في محبتو نحنا نفنى

 نحن ساهور والنسائم

 اتفقنا و ما اختلفنا 

 وكل في نبينا هايم

 

 فيكي يا ساهور غزالة

 وفيك قمر وام الشريف

 وفيكي عاكف ثم هالة

 قول كمان بت الجريف

 ليكي في البحرين مكانة

 عاشق الماحي و صحابو

 حامل المسك ولسان

 وابو عازة المولى جابو

 شوف ابو همسة المجاهد

 مهدي في ام در النبيلة

 ابو النسيم في الدنيا زاهد

 قول جواهر وقول جميلة

 بي جانا الرواسيمن د

 واالمين منصورة رايتو

 شوف ايهاب في حلفا راسي

 و ود منصور في نبينا غايتو

 جاتنا من جدة اليمامة

 برضو شمس الدين و جوهر

 في المدينة كمان حمامة
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 دكتور صالح للكل ابهر

 

 في اليمن محبوبة سارية

 واذكر الفاروق بي طيبة

 شوف دعاش للسيرة قارية

 هيبة رسايل ابو العربي

 

 قول ابو طلحة المجاور

 شوفو ود العقلي هايم

 بت امدرمان تحاور

 وهللا يا نعم النسائم

 

 انت يا نفاجنا رائع

 قول شريفية االميرة

 الجميع عابد وطايع

 في رسولنا وليه غيرة

 

 سارة الحصاحيصا قامة

 و زيد كمان هند الحكيم

 ثم سوسو و مستهامة

 عشقو للنبي الرحيم

 

 بجدة يا سفير ساهور

 قول ويلي فوق الرياض

 ثم زاكي الدين ادى

 للصالة وبيها فاض

 

 بدر و بدر الدين يصلوا 

 على الحبيب في كل حين

 يا طه لي شانك يعلوا 
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 وميدو من السالكين

 

 قول ابو ماجد حبيبنا

 وروحنا في مكة الشريفة

 دندراوي كمان طبيبنا

 واذكر االسرة الوفيرة 

 

 حي ناس عاصم و مودي

 هاجر يا لبيبو قول م

 زيدي يا ساهور وجودي 

 بي الصالة على الحبيب
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  نحن عشنا هفي محبت

 اداء عبد العظيم الفاضل
 

 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 
 

 عشنا في محبتو نحنا

 نحنا ساهور و النسائم

 نحنا في يثرب شمسنا

 هايم وكل زول في نبينا

 

  شلت يا اب شورة القواسي

 النسائم يا امين عام

 خندقاوي ولدنا راسي

 دايم والمدد من هللا

 

 حي في الحرمين بناتنا

 قول منازل وجعفرية

 ساهور قناتنا وانت يا

 الهادي في كوستي الفتية

 

 وسهارة  حي دارفوري

 واسيا عمتنا الحكيمة

 بال انشطوا ليل نهارا

 ديمه بالصالة عليه

 

 خليفة حي شندي ود

 واذكر مهادا ود ازهري

 والقلوب طايفة واليفة

 القالدة على الحبيب زي
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 حي في الشرق رياضنا

 قول اسامة وقول حنين

 زيد غرة بياضنا ربي

 احشرنا ضمن المؤمنين

 

 ايضا   اشرف الجموعي

 ولي النوايا كمان سفيرة

 ونسأل الرحمن فيضا  

 الجزيرة وميشو في قلب

 

 المدينةوحي معتصم 

 محمد الفكي ثم طاتو

 ساهور ودينا دنيا يا

 والمعانا تفوز تجارتو

 

 يا قناديل الصغيرة

 الكريم الفي عمان قسم

 محبة االيمان جديرة

 نلقى االمان وبي الرسول

 

 مديحو اذكر الراكع

 يا صباح ساهور حبابك

 قول صالح اتش الصبيح

 عقابك مريمية يجيب

 

 اذكر االمات جميعا  

 جد ومالكمصطفى وعس

 ربا سميعا وندعو ليك

 في الصفوف ال نلقى هالك
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  جبل احد النجيبة يا

 يا ود الغالي الفي الدمام

 قول معتز ود اديبة

 النبي اطيب سالم على

 

 يقودنا عادل ابراهيم

 للصالة على الرسول

 عطبراوي كمان نجودنا

 القبول با ربي ارزقنا

 

 قول عمر صديق وعزوز

 االصيلة وكوكب الشرق

 وقول حكيم والكل يفوز

 الوسيلة والرسول يلقى
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  بس بنحيا هفي محبت

 اداء عبد العظيم الفاضل
 

 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 
 

 في محبتو بس بنحيا 

 نحن ساهور و النسائم 

 في النزول تعظيمو وحيا

 و كل زول في نبينا هايم

 

 ربيعناسعادة اللواء يا 

 وجوهرة نوري و مشاعر

 يال صلوا على وجيعنا 

 قول كالم ما بقولوا شاعر

 

 جات عسل ساهور تصلي

 و فاطمة الزهراء الرزينة

 قول حباب الخير وصلي

 و انتي يا ساهورنا زينة

 

 نحنا في الصلوات اوايل 

 قول بابكر عباس وسارة

 يا قناة كل القبائل 

 عندي ليك انا بشرى سارة 

 

 با ولمياراحي بت سو

 و قول نغم والهاشمية

 نحنا مشروعنا الحضارة

 و نرجو ننجح مية مية
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 يا حسن حسبو المثالي

 وحي يوسف في الشواك

 و عاطفة للصلوات توالي

 و عابدة تدخل في حماك

 

 حي عنبر وام عنبر 

 وابو عنبر في عراقنا

 الرسول الطيب و عنبر

 و بيهو اتفاخر براقنا

 

 االذاعةخادم النبي في 

 و كنترول نور المدينة

 ام وسيم ضمن الجماعة 

 محبة النبي فينا دينا

 

 حسكو جدة وبحر جدة 

 واذكر الطامع وهاني

 يارسولنا الطيب ندا

 وسوقو للماحي التهاني

 

 حي ملهمة و ابو نايب

 بنت حلفا وبت هدية

 يا الرسول من ذنبي تايب

 والشفاعة ضروري ليا

 

 حي حلفاوي وصراحتو

 لة وقول حكومةشيخ الح

 والقليب في نبينا راحتو

 والمدينة نشوف نجوما
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 قول ابو اشواق حبيبنا 

 وحي خلودي المتابع

 ثم شعراوي اديبنا

 وعد كمان فيصولي رابع

 

 ابن مارنجان مواصل 

 في شريط ساهور يضوي

 والصالة في كل فاصل

 والسالم نحال يدوي

 

 يا صالح راعي النسائم 

 كتروا الصلوات و زيدوا

 والسالم من هللا دايم

 والرسول اكتر نريدو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي
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 ائمالنســــمديح 
 

  نحن توثيق هفي محبت

 اداء عبد العظيم الفاضل

 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 
 

 في محبتو نحن توثيق

 نحن ساهور والنسائم

 يا ابو مرام البليغ

 كل زول في نبينا هايم

 

 نوره كاشفصفو واحد 

 ونحن بنحب الرسول

 ليس فينا فرع ناشف

 والرسول اصل االصول

 

 قلبنا ابيض صاحنا احمر

 شريطنا ازرق يا صحابي

 زرعنا في الصلوات اخضر

 في الرسول قط ال نحابي

 

 يا ابو عزام شدو حيلكم

 اربطوا الناس بي حجازنا

 في الحرم قيموه ليلكم

 ياهو تاج العز مالذنا

 

 هاديهحيي في الموثوق 

 قول درر راسيه واصيله

 في ام عكاشه التقوى باديه

 في النسايم دي الحصيله

 

 حي الهادي الفي المدينة
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 قول بنات حرمينا الزم

 حي قانون الحنينا

 ولي نبينا التاج مالزم

 

 انت يا بت بحري رايعه

 دا نسل صوفيه التقيه

 والمحامد سلعه شايعه

 في نسايمنا النقيه

 

 االكارميا رنا بنت 

 وقول معالي وام معالي

 لي نبيكم حبه ضارم

 ان شاء في الجنات اعالي

 

 حيي سلمى المستشاره

 حبيبنا ود عبد هللا باهر

 يا ربي تدينا البشاره

 من نبينا شفيع وطاهر

 

 يا فقير جده وحكيمنا

 يا مبارك في جريفنا

 الرياض حضري حليمنا

 هاني والنحالن حريفنا

 

 المحاميحي اوراد 

 وفي هالليتنا فاطمه

 للرسول نعشق نحامي

 ننجو من نيران وحاطمه

 

 سالمي غنوه واخو غنوه

 اسره تعظيم لي نبينا
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 في نبينا مديح وغنوه

 الحبيب ناير الجبينا

 

 يا صالح ربك وكيلك

 وانت بتراعي االمانه

 الرسول في الحوض كفيلك

 من جحيم النار حمانا

 

 صلي يا من هو اعلى

 والسالم موفور ودايم

 على النبي االوسم واغلى

 جاك من كل النسايم
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  في محبته هو روحنا

 اداء نجود عجب
 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 

 

 في محبته هو روحنا

 نحن ساهور والنسايم

 طه بنيانا وصروحنا

 وكل زول في نبينا هايم

 

 حبيبنا ويا نبينايا 

 يا فرح كل القصايد

 نحن نفداك بي ابينا

 الغرام لي قلوبنا صايد

 

 نحن بنحبك هيامى

 محبة تنبع من جذورنا

 والغرام اضنانا ياما

 اريت نزورك او تزورنا

 

 يا الشريف خالد حبابك

 الشريط ازرق ورايع

 والنجوم مرت ببابك

 والنسايم هم طاليع

 

 يا مدير البث غزالي

 الجموعي تانيووايل 

 وذو الفقار الذوقو عالي

 والفكي الحافظ القرآني

 

 يا حمد كونت المواقع
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 املوا للنت بي رسولنا

 ويا رماح ست الروايع

 أسالوا الرحمن قبولنا

 

 حيي ام عاطفة الكريمه

 واشرف التصوير وماهر

 حي في الخرطوم حليمه

 ونعمه ساهور نورا ظاهر

 

 حيي في االنتاج دروغبا

 مسامح في مديحاوام 

 في المقام مالكاني رغبه

 زيارة للهادي المليحا

 

 ثم في ساهور فراشه

 وزهره مساوي الشريفه

 والوجوه الهاشه باشه

 طول شتاها وكل خريفا

 

 سالمي ليك يا جد براءه

 وحيوا عموري االديب

 نحب نبينا بكل جراءه

 صلوا سلموا ع الحبيب

 

 محمد الحسن الموسيقي

 اساوام سمؤال في حم

 ان شا هللا يا ساهور تليقي

 قول صحاري وقول داماسا

 

 حيي ست الهمه عاتقه

 وجوه مدني الموناليزا
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 ومحبة لي هادينا الحقه

 وليها ميزه والف ميزه

 

 يا صالح ناسك نقاوه

 همهم حب الرسول

 والرسول في هللا خاوا

 في القبايل واالصول

 

 صلي يا مالك صرفنا

 ذنوبناعلى النبي واغفر 

 من سعاد الفي جرفنا

 حتى ماجده الفي جنوبنا
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  عايله نحن محبته في

  اداء نجود عجب
 

 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 
 

 في محبتو نحن عايله

 نحن ساهور والنسايم

 والقلوب لي حبه مايله

 وكل زول في نبينا هايم

 

 حبيبنانشهد انك يا 

 رحمة النور السماوي

 يا رسولنا ويا نبينا

 يا كمال للخير حاوي

 

 يا طه بلغت الرساله

 ثم اديت االمانه

 ضربت لالمه المثاال

 والحساب ياكا الضمانه

 

 ابو عكاشه البشرى هيلنا

 ونحن في االمه السعيده

 والرسول نورنا ودليلنا

 والشفاعات لينا عيدا

 

 مهندسك ساهور عجبنا

 وابتهال ملكة رسايل

 والفيوضات في رجبنا

 وقولو ود الحرتي صايل
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 رسايل ام البرعي روعه

 ثم عبده الشايقي باهي

 ربي اجعل حبي طوعا

 لي نبينا النوره زاهي

 

 حيي ام ايثار وابوها

 ثم صديق في نشاطو

 زوروا طيبه وحدثوها

 ربي اجعلنا ف رباطه

 

 حيوا في االردن وليدنا

 وتاجناوابو حمودي 

 ربي في الصلوات يزيدنا

 في طه يتعمر نتاجنا

 

 حيوا ام زيد المذيعه

 ثم رمويه المشاركه

 وام ريهام للدين مطيعه

 والنسايم اغلى ماركه

 

 ربي اكرم للنسايم

 وزيدنا في تعظيم نبينا

 حيوا لي ام النسايم

 والفنار علم السفينه

 

 حيوا نسمه الفي شمالنا

 وقول كمان ود الجبيل

 وي الفي وصالناوالحال

 ال تنسوا صفراوي الشبيل

 

 يا النسايم والوا صلوا
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 زيدوا في تعظيم رسولكم

 واليفرق كله خلوا

 ودقوا فوق العز طبولكم

 

 يا صالح الموج هادر

 والنسايم فجر طالع

 حرك اركانك وبادر

 شوف برق طيبتنا شالع

 

 صلي يا رب الجماعه

 والسالم من غير عداد

 الشفاعهع النبي صاحب 

 بالمحبات والوداد
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 النسائم والعارفات 

   اداء عبد العظيم الفاضل
 

 قصيدة في مدح العارفات باهلل تعالى

 
 في رضا الرحمن قوافل

 من قديم العهد سايرة

 هاك كشفا شوفو حافل

 بي نساء فى الدنيا نايرة

 

 شريعه النبي بي كماال

 اعلت المرأة الفضيلة

 والعابدات ياهم جماال

 واسمع التسبيح هديال

 

 يامليكة الفى المدينة

 وقول الوف الموصلية

 وانتى يا نسمتنا زينة

 بس حضارتك اوصليها

 

 يا هنيدة وياعليلة

 فى الحرم امدح حكيمة

 ثم خنساء الجليلة

 وكلمة التهليل دليال

 

 عابدات من كل دولة

 وقدوةوللنسائم تاج 

 قول منيبة الليها صولة

 ومدرسة ايمان وتقوى

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 فى اليمن اذكر سوية

 وحي منفوسة الفوارس

 والسيدة خشة االبلية

 واالله للطاعو حارس

 

 ياصالح راعي النسائم

 ادعموا الرابطة الوليدة

 وحدوا الرحمن ودائم

 ولى نبينا صالتنا عيدا

 

 ياصالح تاريخنا باهر

 حي طافية وقول عفيرة

 وهم مجموعة ازاهر

 ام حريش هلل غفيرة

 

 حي زجلة وحي غضنة

 وأمة الواحد وعايشة

 والقليب فى هللا مضنة

 قول نقيش فى مكة عايشة

 

 نحنا نفخر بي جذورنا

 بي منيرة وبي مطيعة

 يا النسائم يا بذورنا

 محبة الرحمن طبيعة

 

 مضغة واخواتا الزهادا

 ووالدة الثورى االديبة

 ثم مؤمنة بي جهادا

 وبنت سيرين العجيبة

 

 حي ام حيان وبردة



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 قول كمان راحبة الطفأوى

 زاكرين فى الصيف وبردا

 ياربي اكفيا الكفارى

 

 حي ريحانا وجنونا

 حي غنضكة والمنيفة

 واعرف السكة وفنونا

 واعبد الرحمن حنيفا

 

 صلوا يا ابرك نسائم

 رددوا الصلوات وزيدوا

 والسالم من هللا دايم

 يقولوا ميدوفى االذاعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

  في محبته نحن اشبال

 اداء نجود عجب

 

 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 
 

 في محبته نحن اشبال

 نحن ساهور والنسائم

 لي رسولنا نحب باقبال

 وكل زول في نبينا هايم

 

 ال اله االك االهنا

 واحدا معبود ودايم

 بالشهادة بنملى فاهنا

 آمنا بيك يا حي وقايم

 

 بثني بيك يا نور عيونا

 محمدا محمود وطاهر

 وبيك تسدد ديونا

 وفي الشفاعة نبينا باهر

 

 نحن اشبال في النسايم

 ونحن تعظيم لي رسولنا

 شوف عالماتنا الحمايم

 ويا معارج ضاع عزولنا

 

 قول دعاش الفي المدينه

 وحي نسمتنا االميره

 بالمحبه كمان شدينا

 ونحن زي بحر الدميره

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 بشرانا يا بت بحري بيها

 والمحبه اساس بنانا

 ونشكر الوالدين عليها

 فالرسول قمة هنانا

 

 حيي شهالء في النسائم

 وقول كمان شفق الغروب

 ويا رزاز ان شا هللا دايم

 بالرسول تضوي الدروب

 

 نحن اشبال في حماسنا

 نفدي للماحي بمهجنا

 رنا شايالهو كاسناقول 

 وبيكي ساهور ابتهجنا

 

 كال يا احباب وحاشا

 يوم نقصر في حبيبنا

 اذكر ايمن وقول عكاشه

 قول ابو حفص نجيبنا

 

 كل زول صاحب هوايه

 واي واحد فينا قمه

 الرسول حبي وهوايا

 وفي المدارس لينا همه

 

 حيي سلومه وغاده

 ثم بندق يا حبايب

 حب وتعظيم لينا نادى

 والغرام للقلب صايب

 

 نحن في حبك مدحنا



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 بالراكع االنسر بالي

 مديح محمد انشرحنا

 وقول كمان ود الغزالي

 

 يا صالح اشبالنا روعه

 ونحن مستقبلنا ظافر

 والمحبه اساسا لوعه

 والشروق واضح وسافر

 

 صلي ربي على صباحنا

 وسالم اشبالنا واصل

 نلقى لشهادة نجاحنا

 حاصلوالغرام في قلوبنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 في محبته نحن احزان

 اداء عبد العظيم الفاضل
 

 في محبته نحن احزان

 نحن ساهور والنسايم

 وكل من في االرض فان

 وكل زول في نبينا هايم

 

 ببدا بالحي من صفاتو

 واحدا ما ليهو تاني

 هو ربي عظيمه ذاتو

 انزل الدين والمثاني

 

 بثني بي روحنا المنبى

 محمد الهادي الهديه

 متين نسيمك طيبه هبا

 يمسح اضرار واالذيه

 

 نبينا في سيرة حياتو

 كان في احزانو دايم

 في مسيرو وفي بياتو

 ما تضجر وماهو اليم

 

 نبينا نورنا وكهربتنا

 وهو مركز مملكتنا

 وانت من باهلل ربطنا

 مهما قلنا او سكتنا

 

 انت رابط لي جموعنا

 رؤسناانت تاجنا الفي 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 انت ماسح لي دموعنا

 انت موضوعنا وبحوثنا

 

 اعظم الدنيا ومصيبه

 يوم رسول هللا توفى

 كانت اللحظات عصيبه

 يوم فراق الزاد واوفى

 

 في الخلود يوم خيروه

 وللرفيق االعلى نادا

 وبالماليكة وسيروهو

 والخلق في اآلخره سادا

 

 سنة الدنيا ونظاما

 نمشي كلنا في طريقو

 م القيامهوقافلة لي يو

 فرقة الزول لي صديقو

 

 يا درر موتك وجعنا

 وربي يغفر ليك ويرحم

 والخبر هز وفجعنا

 واالله بعباده ارحم

 

 يا درر راسيه واصيله

 نحن نشهد ليكي جمله

 محبة للنبي لي رحيال

 وابو عكاشة يقودا حمله

 

 يال وردوا لي اختكم

 سورة الفاتحه في حسابا

 سووا مليون كم وكم



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 يعوضنا في شباباوربي 

 

 والوا للدعوات وزيدوا

 وربي اكرم من اجابا

 والبيرفع ليهو ايدوا

 يلقى فورا استجابه

 

 صلي ربي على نبينا

 ثم تسليم ثم بارك

 من نسائم هائمينا

 ربي من نيران اجارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 في محبتو نحن افراح

 اداء نجود عجب

 
 في محبتو نحن افراح

 نحن ساهور والنسائم

 بالرسول شافي الجراح

 وكل زول في نبينا هائم

 

 ال اله االك يا ربي

 جاعل الليل والنهار

 نور االبصار ودربي

 يا احد وسميع وباري

 

 بثني بي من شفعوه

 في خاليق الدنيا جمله

 وكل لحظة يرفعوه

 والشفاعات ليهو صوله

 

 نحن نفرح بي نبينا

 السعيدهوكوننا االمه 

 جئت شرفت المدينه

 ويوم نشورك لينا عيدا

 

 نحن بي اسالمنا فرحى

 وربي يحفظ للعقيده

 وبالشرايع نبني صرحا

 ونمشي بالسنه ونريدا

 

 نحن نفرح بي كتابنا

 بي كالم من هللا نازل



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 بيهو يتضاعف ثوابنا

 ونلقى في الجنه المنازل

 

 نحن نفرح بي صالتنا

 بي سجودنا وبي ركوعنا

 وبيها تتاكد نجاتنا

 وتدخل الجنات جموعنا

 

 

 نحن نفرح بي صيامنا

 واجره من المولى مكفي

 بي تراويحنا وقيامنا

 يا كريم مليون والف

 

 نحن نفرح كل حجه

 وكل ما سوينا عمره

 ويوم ترج االرض رجا

 ننجو من نيران وجمره

 

 نحن نفرح بي جهادنا

 وفي سبيل هللا نرجو

 فوق رسول هللا سهادنا

 ل فرسا فوقو سرجووك

 

 بطاعة الوالدين فرحنا

 وهم سترتنا وغطانا

 والعقوق يا اخوانا محنه

 ونبرى انو يكون خطانا

 

 وحتى نفرح بي رحيلنا

 نرجو رحمة ربي شامله



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 نحن في الجنات نيلنا

 ونرجو لي درجاتو كامله

 

 نحن نفرح بالمحبه

 وكل تعظيم لي رسولنا

 وكل عاشق طاف ولبى

 قال عزولناوما مهم ما 

 

 بالنبي البدد ظالمنا

 يال افرحوا يا نسايم

 وبي صالتنا وبي سالمنا

 خلي وردك ليهو دايم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 

   نسايم ساهور 

 اداء مقدس خالد وشروق

 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 
 

 

 نحن نسايمك يا ساهور

 نحن عقودك فل وزهور

 جهور نقول لنبينا بصوت

 ألف صالتنا عليك وسالم

 

 نحن اساس بنيان االمه

 ملمه بننصر طه في كل

 نبينا حبيبنا الجانا وتما

 لشرع هللا جهاد وكالم

 

 وسمير سيرة طه صديق

 ونحن نحب لنبينا كتير

 قمر الكون لطريقنا ينير

 وظالم يزيل الجهل شرور

 

 نحن اساس مستقبل زاهر

 نحن حماة لنبينا الطاهر

 الشاهر نحن ليوث السيف

 نحن جنود ودروع وسهام

 

 أكيد بنحب لنبينا النور

 ساهور ورافعين رايتك يا

 نشاهد شاشتك كل سرور

 ونحسب فيك سنين وايام



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 

  رسولنا نحن نعظم ليك يا

 وفيك بندرس كل فصولنا

 وفيك بنقول ونكرر قولنا

 وسام انت في صدر االمه

 

 صلي يا ربي واحد ودايم

 وبارك في ساهور ونسايم

 وقايم عدد الراكع وساجد

 عدد القاعد ونايم وحايم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

  كرايميا نسايم يا 

 اداء عبد العظيم الفاضل
 

 قصيدة في مدح الزمال من نسائم ساهور 
 

 يا نسايم يا كرايم

 يا محبين للنبي

 أنتوا في الحرم الحمايم

 وفيكم الليث والظبي

 

 حب طه يجري في دمكم

 عاشقين ومليانين شديد

 تعظيمو يشغل همكم

 جيلنا الجديدوبشارة من 

 

 هللا اكبر يا صباح

 سبحان من جذب القلوب

 النور واشراق الصالح

 ومحبة لي عالم الغيوب

 

 طه الحبيب وحدتنا

 وجيناك من كل الدروب

 بي نفحة واحدة جمعتنا

 ومسحت لي كل الكروب

 

 أقبلنا يا سيد االمم

 بيعتنا ليك بنجددا

 نمضيها بالروح والذمم

 زي النشيد بنرددا

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 النسايم معلنيننحن 

 تعظيم وحبك يا امام

 بالسنة والشوق والحنين

 وشريعه ترفع لالنام

 

 راية النبي أغلى رايه

 وفيها نتجمع الوف

 واأللوف اللسه جايه

 والصفوف تولد صفوف

 

 صلواتنا بالمليار عليك

 وسالمنا يعجز للحساب

 تلم جميع ارواحنا فيك

 تبقالنا في حاجاتنا باب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 يمينفي محبتو نحن صا
 

 في محبتو نحن صايمين

 نحن ساهور والنسايم

 رمضان في ليلو قايمين

 وكل زول في نبينا هايم

 

 ربي اكرم لي جموعنا

 بي شهر سيد الشهور

 ليله نوقد لي شموعنا

 بي طهارة وبي طهورنا

 

 بثني بي روحنا وحياتنا

 صاحب التاج والعالمه

 ورحمة من المولى جاتنا

 مالمهوبعده ال خوف ال 

 

 شهر في مبداهو رحمه

 وفي االواسط مغفراتو

 يا شهر خيراتو زحمه

 وجنه بالنيل والفراتو

 

 فيهو كان الماحي اجود

 من رياح جات بالبشاير

 شهر للشيطان اسود

 وفيهو ابليس ديمه حاير

 

 فيهو ليله كمان عجيبه

 تسوى آالف من شهورنا

 تسعد الزول البصيبه



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 وبيها نضمن لي عبورنا

 

 لينا المولى يغفرفيهو 

 من ذنوبنا لما تقدم

 الحريص بالجنه يظفر

 والبفرط فيهو يندم

 

 يال افرحوا يا نسايم

 بي شهر مبروك يزورنا

 لو تفطر فيهو صايم

 فيهو تتضاعف اجورنا

 

 وحمله من اشراف جده

 زهره مساوا بتقودا

 نختم القرآن موده

 ونطمع الجنات خلودا

 

 اختموا القرآن جماعه

 شاركوا في الحمله النبيله

 كل يوم واصلوها طاعه

 والجنان اعرف سبيال

 

 اما في العشر االواخر

 زيد نصيبك في العباده

 الشهر بي خيرو زاخر

 وفيهو مضمونه السعاده

 

 وفيها اعظم انتصارنا

 في بدر ام المغازي

 فيها اتفرتق حصارنا

 وألب جهل بالسيف نجازي
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 ائمالنســــمديح 
 

 

 يا صالح مبروك شهرنا

 ونرجو ينجح مؤتمرنا

 والصيام بالخير بهرنا

 وربي بالطاعات امرنا

 

 صلي يا مالك عمرنا

 على الشفيع اللينا ضامن

 الرسول نورنا وقمرنا

 وكل زول في حواهو آمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 في محبته نحن رواد
 

 
 في محبته نحن رواد

 نحن ساهور نحن كوثر

 نلقى في طه المراد

 وكل يوم بنحبه اكثر

 

 هنانبدأ بي توحيد اال

 ونورد التهليل الوفا

 لي ربي  تذلل جباهنا

 وليهو نتقرب زلوفا

 

 بثني بي من حبه فرضا

 نحن عاشقين ليهو طوعا

 ونار غرامه سالم وبردا

 نقرا سيرته نهيم ونوعى

 

 اب عكاشه رئيس قطاعنا

 ونحن في المنشيه دارنا

 ونحن تتنور رباعنا

 بكل من في السبت زارنا

 

 انتباهويا ابو مرام في 

 ثم اب شوره المثالي

 وابو عازه العالي جاه

 في الطريق سريتو بالي

 

 حي في الشات لي مشاعر

 ملكة الشات االصيله

 يا سفيرنا نبيل وشاعر

 وانت في جده الحصيله



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 ائمالنســــمديح 
 

 يا دعاش بت المدينه

 وفي الرياض اذكر حنين

 وزهره مساوي االمينه

 احبه بنات بنينكل و

 في المدينه الهادي مرحى

 م معتز كونترولناث

 نحن بي حب طه فرحى

 ربي اختم بي قبولنا

 آل سرور الفي الحويله

 وآل سعد تتباركو جمله

 نقرا في سيرته الجميله

 في المحبه نعبي نمال

 ابن منصوركتي راقي

 وفي الشمال ريحانه لينا

 والرسول لألمه واقي

 شال حماالت العليناو

 حيي للزهراء وحفيدا

 المهندسه يا صحابيام 

 ثم شهالء السعيده

 وكله للخيرات يشابي

 في درر رحماته تنزل

 قدر ايمانا وتقاها

 ربي عظم ليها منزل

 والنبي المعصوم سقاها

 يا صالح روح النسايم

 ورائد التعظيم وباهر

 بالفروض ومحبه قايم

 ونورك الرائع وجاهر

 صلي يا رب النبايا

 ع النبي المحمود وحامد

 ما انزلت آيهعد 

 والخلوق الحي وخامد

 


