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 صاحب السجدة

 اداء نجود محمد عجب
 قصيد تشرح انواع الشفاعات الثمانية للنبي صلى هللا عليه وسلم

 

 رسولنا يا ناس صاحب السجده

 الشفيع العام صاحب النجده 

 

 شفاعة بها فالحساب يقوم

 شفاعة لطه سيد القوم

 ويؤذن ليهو بعده نقوم

 بعد الروح وصلت الحلقوم

 

 في سبعينشفاعة كمان الف 

 بغير حساب غير منتظرين

 في الجنات يلقوا حورا العين

 وبي افراح رحمه منطبعين

 

 شفاعة تنال واقف االعراف

 ومن نيران الجحيم صراف

 وتنقذ ليهم من اسراف

 نبينا حبيبنا ليهم كاف

 

 في الجنات سيدي لينا رجاة

 شفاعة كمان ترفع الدرجات

 شفاعة سيدي في الجنات

 زيدوا سيدي صالةيا صالحين 

 

 شفاعة اكيدة للمختار

 بتمنع ناس من دخول النار

 يا مشفوع الحبيب يجار

 وراضي ومرضي للجبار
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 شفاعة قوية ليها اساس

 تخرج من ام جحيما ناس

 بعد ما ضاقوا حر الباس

 ويدخلوا في جنة االعراس

 

 وتخفيفات عذاب في النار

 وقولوا معايا بئس الدار

 البارويا رحمانا ربي 

 وربنا جارنا نعم الجار

 

 شفاعة دخول كافة الجنات

 وللشايلين ليها تاشيرات

 صلي يا ربي آالف ميات

 على االرسلتو لينا نجاة
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 ايها التاريخ

 اداء نجود ومجموعة من الفنانين المصريين
 قصائد المحبة والتعظيم من 

 

 أيها التاريخ

  أحكي

 بعض صفحات جليله

 قف تمهل

 ثم حدثنا قليال

 يمأل االكوان نورا بحديث

 وفخارا وسرورا وحبورا

 قف تمهل

 ال تعجل

 رسوال إنها قصة

 

 كيف تكتب

 هذه القصة النبيله

 أي أقالم تطيق

 تليق أي أوراق

 برسول الهاشميه

  أي ألواح لها في االرض

 فخز ومزيه

 تغامر أي أحبار

 القبوالوتسأل هللا 

 

 يا حبيبا عنبر االكوان

 من بعض شذاكا

  االطياب زمرة

 في جملتها

 رامت لقاكا
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  يا رسوال

 وشهيدا ونبيا

  يا صباحا

 ونجاحا عبقريا

 دقي يا خرطوم

 للهادي الطبوال

 

 ومفتون انا مأسور

 بهاتيك العيون

 عشق القلب الحجاز

 وتهامه

 وهياما وغراما واشتياقا

 لعيون

  ما رأت غير اإلله

 والحالل والكمال

  ملئ الشهامة

 وافتخارات الرجوال

 

 آهـ يا مكة قلبي

 قد تعلق بفتاكي

 األشواق عامر

  حبا وحنينا

 قد أتاكي

 لجبال قد رقاها االنبيا

 تسامى ونبيا قد

 في مقام المنتهى

 حيث ال عين رأت

 ألصناف الجالل السرمديه

 

 بارك في العواتك رب

 من سليم
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  وابنها المجدول

 نور قديممن 

  حيث كان النور

 في االصل نبيا

 قبل ان يخلق آدم

 كان للكون هديه

 ورؤفا ورحيم

 كماالت عليه وذو

 

 ثم يا تاريخ صلي

 باحرف النور العظيمة

 وتقرب وتشرف

 بالسالم

 وانضدد االحرف 

 كالدر النظيما

 مثل اسراب الحمام

 همى دمع فاذرف وان

  ففي الديار الهاشميه

 يسبق الدمع الكالم
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 الجاه الشخصي

 اداء الشاب سعد 
 قصيدة تتحدث عن جاه صاحب الجاه العظيم والمقام السامي صلى هللا عليه وسلم 

 

 اتشرفنا بجاهك وفزنا

  شهادة مسلم منك حزنا

 بختنا امة سعيدة وجزنا

 أديتنا تمام االذنا كمان

 

 جاهك رسمي وايضا شخصي

 وتعيد لالمة وتوصيتشيل 

 مردوم وماهو المحصي جاه

 من ضمن الجاه هلل لم تعص

 

 الجايه دا المغفوره ذنوبو

 شهاده عظيمه واقرا اآليه

 يجوك الناس عموم ونبايا

 وتشيل الرايه في يوم الدين

 

 واسمك عالي مع المتعال

 في اآلذان حين يشدو دعالي

 القول وكالم وفعال وطيب

 وأمرك كلو نجوم ومعالي

 

 والمحبوب محروس بالملك

 حتى بروج الفلك وشرف

 نزور محبوبنا في طيبة ونبكي

 الحلك النورو يزيل لكل

 

 الذاتو الخير وقريش اخيار

 تحمي البيت الطاهرة ديار
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 ودهبو عيار نبينا االصلي

 لبسو قليل ما عندو غيار

 

 عاف الدنيا رفض مفتاحا

 الحسن ونوره الالحا الحايز

 فواحهعطور من جسمو تهب 

 بالراحه وتشعر قربه كمان

 

 صالتي عليك عظيم الجاه

 ووصلك في القلوب نرجاه

 وتزيل لدجاه تنير الكون

 وتقول لخالد قبلنا رجاه
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 كز رجب

 اداء عبده شرف 
 االسراء والمعراجقصيدة تتحدث عن المراكب االربعة للنبي صلى هللا عليه وسلم في رحلة 

 اسرى في كز رجب نبينا

 العجب وناجا ربه وشاف

 الكلمو الجبار ما احتجب

 وخف ليه فرضا قد وجب

 طار البي البراق من مكة

 وفي فلسطين كان المطار

 حيث أما الرسل العطار

 االطار لوحة حلوه وأحلى

 ثم بالمعراج عال وارتقى

 الجميل الهاشمي المنتقى

 التقى الرحمندا عظمة 

 حيث نال جميع ما ابتغى

 والماليكة إلى حد الحمى

 سما يوصلوا من سما لي

 في الجناح مختوت سلما

 وطه ال شاف جوع ال ظما

 الفريد ومن مقام السدره

  كان ركوبو الرفرف سعيد

 حيث قاب قوسين ما بعيد

 المجيد كان كالمو لربه

 طه بالمعراج نال مكانه

 كانامافي زول في الدنيا 

 وزكانا فات زمنا علمنا

  شافع الرحمن ما شكانا

 عليه صل يا ربي الكريم

 الرحيم على الحليم النبي

 وأيضا التسليم يا قديم

 وننجو بيك من نار الجحيم
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 شيال التقيله

 اداء محي الدين اركويت
 صلى هللا عليه وسلمقصيدة في انواع شفاعات النبي 

 ود آمنة شيال التقيله في الحساب

 والوسيله والشفاعة الكبرى حقك

 دي الخلوق بارياك وخاتاك الدليال

 والخليال وكونك المحبوب وشفاع

 دي كلمة التوحيد تختك في شفاعتو

 وضراعتو كرنفال تكريمو سجداتو

 ابوهو ابراهيم يطالب بي شفاعتو

 طاعتو العرشآه لو شفت كيف في 

 شفاعة للزار قبرو في بلدو المدينه

 السفينه شفاعة لي أهل الكبائر في

 وشفاعه لي من صل سلم عشرتينا

 السنينا شفاعة للمخلوق من آالف

 شفاعة لي اهل الجنان ترفع مقام

 الزحام وشفاعة تبدأ للحساب يوم

 شفاعة تمنع من دخول النار تمام

  وشفاعة تخرج من عذاب ام الغرام

 مبروك شفاعة طه ال باب ال حجاب

 وتدخل الجنة أم نعيما غير حساب

 لألعراف لدى عالي الجناب شفاعة

 وشفاعة لي من ذرة ايمان استجاب

 له شفاعات ثمانيه من في يوم الدين

 ومين يفك الناس من اسر الزبانيه

 للمعانيه ومين يفك الكربة والضيق

 ومين يوم الحساب بي لمسه حانيه

 وسرو ي صلي على كريم الذاتيا رب

 ينجينا في يوم الحساب الحامي زرو

 حرو يكفينا ام كالليب بارزات يكفينا

 يكفينا الصراط زي السبيب نقدر نمرو
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 انواع الشفاعات 

 اداء جماعي وليد زاكي الدين ومحي الدين اركويت
 الشفاعات المحمديةقصيدة توضح انواع 

 

 أبشروا يا امم بقرار

 شفاعة طه باالشهار

 تخص العاصي واالبرار

 في الجنات وجوه النار

 

 شفاعات كافة االخطار

 شفاعات البدون اعذار

 شفاعات ماسحه لالوزار

 شفاعات كبرى باصرار

 

 تالته تخص الهل النار

 واتنين خاصه نعم الدار

 وواحده تعم خيار وشرار

 وواحده هديه للمختار

 

 شفاعته التامنه يا حضار

 لالعراف لحق واجار

 شفاعة سيد قصي ونزار

 تفيد الطابوا واالشرار

 

 شفاعة طه في االخبار

 فيها ابليس رغب محتار

 شفاعتو العظمى باالقرار

 وغير مردودة من البار

 

 مين مقبول بدون انكار

 ومين غيرك نبينا منار

 جواروخالد ود سعاد في 

 وكل اصحابه بره النار
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 تاج العالمين

 قصيدة في تبيين سبق النبي صلى هللا عليه وسلم للخلق كافة 
 نبينا تاج العالمين

 فات الهداة المرسلين

 بي نبينا أفخروا يا أمم

 األول الناس في الهمم

 مقامو أعلى من القمم

 اليطفي نيران والحمم

 في النشور أول خروج

 قبور بالناس تموجاليوم 

 شوفو كيف زينة البروج

 خاتي في براقو السروج

 للعرش أول في السجود

 في عرش خالقنا الودود

 يتلقى منحات والمدود

 والعالمين والكل شهود

 في الناس اولهم شفيع

 صاحب وسام عالي ورفيع

 شفاعتو عظمى وال تضيع

 وهدية من رب بديع

 هو أول المخلوق عبور

 الصراط والنار تفورفوق 

 كونو ضو الناس ونور

 بل فاق في حسنو البدور

 وأول الناس الرسولو

 يشرف الجنة بدخولو
 هوسابق الناس العدول

 في أم نعيما ال يزول 

 صالتي لي خير النبايا

 أكرم الذات و السجايا

 أعظم الناس في واليه 

 وربي أعلم بالمزايا
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 ليهو عظموا 

 عادل مسلمأداء 
 نبيا كريم وعظيم 

 أنا هاوي ليه 

 صحبوهو بالتعظيم 

 أنا هاوي ليه 

 

 آالف سنين مدحوا أنا هاوي ليه 

 حسان ومن صدحوا أنا هاوي ليه 

 والشربوا من قدحوا أنا هاوي ليه 

 والمدحو من قدحوا أنا هاوي ليه

 

 صديق هدي حكايتو أنا هاوي ليه 

 يظلوا بي عبايتو أنا هاوي ليه

 بايتو أنا هاوي ليهمشكورة تر 

 رب العروش غايتو أنا هاوي ليه 

 

 ابن الزبير دمدم أنا هاوي ليه 

 في حجامتو شرب الدم أنا هاوي ليه 

 مروان وال يندم أنا هاوي ليه 

 بي فرشوا ادمدم أنا هاوي ليه

 

 معنى ويطول شرحوا أنا هاوي ليه 

 مالك يمص جرحوا أنا هاوي ليه 

 ليهفي الجنة ينطرحوا أنا هاوي 

 بالحور يزيد فرحوا أنا هاوي ليه 

 

 الكملوا التعظيم أنا هاوي ليه 

 في راحتو والتنظيم أنا هاوي ليه

 يا قدوة التعليم أنا هاوي ليه 

 كبيشة وأم سليم أنا هاوي ليه 

 

 الكمل الفطن أنا هاوي ليه 

 القبلوا البطن أنا هاوي ليه 

 في اآلخرة وهطني أنا هاوي ليه
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 هاوي ليه سيدي الرسول وطني أنا 

 

 من هيبتوا إرتعدوا أنا هاوي ليه 

 سيان صديق وعدوا أنا هاوي ليه 

 من بابو ابتعدوا أنا هاوي ليه 

 ربك يزيد سعدوا أنا هاوي ليه

 

 الحازوا للقربى أنا هاوي ليه 

 نعليهو والقربه أنا هاوي ليه 

 والموية للشربا أنا هاوي ليه 

 عصاتو في الحربا أنا هاوي ليه 

 

 ل أنا هاوي ليهالرب صالتو كما

 لي طه ثم اآلل أنا هاوي ليه 

 تسليمي باآلمال أنا هاوي ليه 

 يرضيني غير أعمال أنا هاوي ليه 
 

\ 
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 رائحة المسك
 

 

 قالت آمنه لي حليمه

 ابني من شيطان مكفى

 نوره في رؤيات قديمه

 وشفت في ميالدو زفه

 

 حليمه قبال يبدى عهدو

 قالت اتبارك باسمو

 ابتسم لي من في مهدو

 والمسك بيفوح في جسمو

 

 احسن الناس في جماله

 اعدل الناس في الرضاعه

 وما رضع ثديين وحاله

 وبعده قط ما أخوهو جاعا

 

 وكبر هللا حين فطامو

 وحمدل الرحمن كثيرا

 ونحن عايشين بي هيامو

 والقلب بالشوق اسيرا

 

 من صغير الهادي طبعو

 واللعب ما من عوايدو

 ست حليمه تشيل وتدعو

 لربي يكرمها بفوايدو

 

 وشافت الشيما الغمامه

 تحمي من شمس الظهيره
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 وكان تغني ليه دواما

 وتدعو ليه الباري الخبيرا

 

 

 

 ولما كان في رعي غنمه

 شق جبرائيل لصدرو

 ويملى باالنوار وحكم

 الرسول العالي قدرو

 

 صلي ربي على المكرم

 التصل انواره بصرا

 عظم الشهر المحرم

 واصراويرفع االغالل 
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 الضامن
 

 

 البرنا بشفاعتو جانا وجرنا

 السرنا حل القيود من زرنا

 الورنا درب االله ما غرنا

 اضطرنا نعدل نقيف من شرنا

 

 الجلنا من سيئات وحلنا

 الدلنا للحوض نشرب وبلنا

 الولنا يوم القيامه وعلنا

 القال لنا ابليس عدو ال يضلنا

 

 االدنا في مدده آخر حدنا

 الهدنا بي حبه روحنا وندنا

 المدنا من فيضه يده ليدنا

 الصدنا من نار بكفه يعدنا

 

 االمنا يوم الحسور وطمنا

 ما غمنا بكرمه زال لي همنا

 الضمنا بجناحو نسلم وجمنا

 الرمنا في حوضه يشرب فمنا

 

 النجنا يوم الحساب ما يرجنا

 الزجنا نعبر مخافة ضجنا

 لي حجنا نسلك العمق فجنا

 جنا في الحج نذبح وعجنابي ث

 

 البشنا حوض الشراب وهشنا

 هو عشنا نسلم ذنوبنا وغشنا

 من الشنا من العذاب وطشنا
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 المشنا فوق الصراط ال يكشنا

 

 وحجات لقنا البقنا بي نور 

 الوقنا من نارسموم ال تشقنا

 الحقنا في جنان كريمه وزقنا

 الرقنا درجات واطعم وسقنا

 

 تخصناالوصنا صلوات عليهو 

 النصنا شيطان رجيم ال يقصنا

 الرصنا يومت شفاعه محصنه

 اختصنا ضاعف اجور من نقصنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 اهلل ( املصطفي ) رحمهأحمد الراوي الدكتور / خالد 

 التعظيم مديح 

18 

 

 

 المعاد
 

 هيامي وبوحي كريم هون

 بيه انعش روحي رسول هللا

 

 بديت بي من انزل الماعون 

 وقال يا عباد االله هابوني

 في الثلث االخير ناجوني

 وبي طاعات وقيام هادوني

 

 نادونيفي بلوات الصعاب 

 وبالدعوات الجميع والوني

 في النيران كل من عادوني

 زي فرعون ومصير قارون 

 

 المولى يقول بطشي للكادوني

 وبالكفران والعدا وجافوني

 في يوم الدين العظيم وافوني

 ال اموال ال بنين فادوني

 

 ثنيت بالفاق موسى والهارون

 وقال يالشوق اخوتي الشاقوني

 المعاد القونيفي الكوثر في 

 واالكواب عد من كاسوني

 

 كريم وهاب اقبل الراضوني

 وفي قربات الرسول اخوني

 وللخيرات والكرم ساقوني

 في طرقات الحياة وصانوني

 

 واغفر لي ثم للعابوني

 ولالضياف كل من زاروني

 واكرم لي كل من راعوني 

 في االمداح بالسقا وشاشوني

 

 صالتي علي اب عيون هاجوني 

 يام وللحبيب قادونيغرام وه

 عظيم افخر هما لو حازوني

 وبالنظرات والوصال راعوني
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 كادونيحادوني  هادوني ناجونيحابوني سابوني عابوني رابوني هاجوني  هابونيصابوني ربوني خبوني جابون 

صادوني قادوني رادوني اذوني جازوني حازوني مازوني عاذوني غازوني راذوني  فادوني عادونيسادوني  نادوني

كالون مالوني صالون امون حاموني الموني ساموني راموني دانوني  والونيطاحون حطانوي حاكوني بالون جالون 

ي ذاعوني هانوني كانوني عانوني صانوني خانوني داسوني واسوني ياسون كاسوني ساسوني عاسوني قاسوني باعون

بارون  شاقونيالفون مافون نافون صافوني شافوني ساقوني  وافوني جافونيراعوني ضاعوني  ماعونطاعون 

 جاروني داروني

قاضوني  اخونيحاشوني طاشون ماشوني ناشوني عاشوني راشوني شاشوني  قارونواروني زاروني  هارون

 راضوني

 

 

 ث خ ذ ض ظ أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت

 

 نون بون جوني دوني هوني كوني لوني نوني عوني صوني خوني

 زبوني حبوني كبوني لبون نبوني سبوني
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 باب الرحمه
 

 يا بدر بدور وشموسا

 ومدينتك نور وعروسه

 البي المالك متروسه 

 شيطان دجال ما يدوسا

 

 في طيبه نخيل مغروسه

 وكل الخلوق وجنوسا

 في الساحه ويحلو جلوسا

 نحن نكوسا وباب رحمت

 

 السيرته علوم وبحوثا

 نشر العلوم مبثوثا

 ومممنهجه ومدروسه 

 بالمعنوي ومحسوسا

 االنقذ للمحبوسه

 واالبطل شرع حموسا

 منع اليمين وغموسا

 لرجوسا يزيلمن مكه 

 القابل ادم وموسى

 فوق السما المحروسه

 يسوسا يلالنس وجن

 هدم االوثان منكوسه

 سوسايا رازق الحوت وال

 حشرات وجبال وليوثا

 والطير والماء وجاموسا

 زيل مننا كل نحوسه

 نعوسا هنفسي الكسول

 البي الضالل مكبوسه

 زيل عنها هذي الحوسه

 ينبت هداها بروسا

 سيئاتنا تكون معكوسه

 وهدانا يكون موروثا

 والموت كشك دبوسه

 ونكفى اللعين ومسوسا

 

 رحمن ويا قدوسا

 المبعوثاصلوات على 

 عدد النفوس منفوسا

 وعدد الخلوق ورموسا
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 رسول االمم
 صباوهالالعشوق زاد 

 وإنت أحلى من الحالوه

 الغالوه القلبوليك في 

 قسنا فيك كل الخطاوه

 عشنا في سيرتك نداوه

 أيام سالمك والغزاوا

 وصرنا في حبك نشاوا

 الكمال كم يحكي عنك

 والجمال أوصافو منك

 سكران بدنكالعشوق 

 والقلوب بالشوق بكنك

 يإنت يا قائد العظام

 يإنت يا زايل الفصام

 يانت يا رمز النظام

 يانت يا زايل الخصام

 يا رسول كل االمم

 حممجحيم يا مطفي  

 يا قمة بل أعلى القمم

 يا صاين العهد وذمم

 الكل أشادوا وانصفوا

 وشعراء قالوا ووصفوا

 أهل الفنون ليك يعزفوا

 كيد االرجفواما ضر 

 كل ما في االرض ساء

 عنهم جميع رجال نساء

 انا بعتذر صاحب الكساء

 والفاتحة والناس والنساء

 

 صلي يا ربي العظيم

 والسالم ربي الكريم

 لمحمد النبي الحليم

 صاحب القلب الرحيم
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 الخصائص 

 أداء وليد زاكي الدين 
 

 فاتح الجنان 

 األمرو بي رأفة وحنان 

 نبيا عظيم 

 

 المولى خصاك بالسجود 

 ورعاكا بي كرم وجود 

 يا طه يا سبب الوجود 

 خلقوك لألكوان مدود 

 

 المولى خصاك بالكنوز 

 بالفضة والمال والركوز 

 صراطو أول من يجوز 

 البيه يوم الخوف نلوذ 

 

 المولى خصاك بالعموم 

 ورسالة يوم الدين تدوم 

 يا ماسح الغم والهموم 

 وسموم تنجينا من حر 

 

 المولى خصاك بالحلل 

 في البعث واليوم الجلل

 رسولنا يا شافي العلل

 الساكن الطابة ام قلل

 

 المولى خصاك بالوتر 

 لألمة والفوز والستر 

 يا شافع العاصي العتر 

 والذنب بالكيلو ومتر

 

 المولى خصاك انشراح 

 للصدروتداوي الجراح 
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 في اآلخرة للتعبان أراح 

 من كوثرو نشرب قراح

 

 ولى خصاك باللغات الم

 وتزلزل أقدام الطغاة

 أصحابه األخيار تقاة 

 واألخبرونا عدول ثقاة 

 

 المولى خصاك بالجمال 

 والعفة والنور والكمال 

 الصخر يبقى ليك رمال 

 راسخ وليس يميلو مال 

 

 المولى خصاك بالعروج 

 والنظرة  في ذات البروج 

 الهاشمي فارس السروج 

 دقالنا من نيران خروج 

 

 المولى خصاك بالكتاب 

 والجنة غيرك ماال باب 

 موالنا يا عالي الجناب 

 ارزقنا بعد الشيب متاب 

 

 المولى خصاك أولن 

 وذنوبنا بيك اتحولن 

 يوم االمور اتهولن 

 منو الخلوق إتمولن 

 

 المولى خصاك باللسان 

 بالدرجة والحور الحسان 

 الفارس الماسك العنان 

 قاد الجهاد حاد السنان

 بالوصال  المولى خصاك

 في الصوم لي عدة ليال 

 صليت عليك أصحاب وآل

 تسقينا يوم الخوف زالل 
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 العرجوهو
 

 العرجوهو

 وفي االكوان فرجوهو

 نبينا

 

 بالمعراج درجوهو

 من شيطان دججوهو

 بالحكمات سرجوهو

 لرب العز حججوهو

 

 جبرا وميكاال جوهو

 وباالرفاق اضجعوهو

 فتحوا صدورو وبنجوهو

 وباالنوار وهجوهو

 

 للمعراج مهدوهو

 وبالتعظيم مجدوهو

 في السموات صعدوهو

 ومع النبيان قعدوهو

 

 شوف جنات ورودهو

 وموسى وآدم يحمدوهو

 وبالترحيب وسالم بدوهو

 واالمالك صفوف اتوهو

 

 رسول بالنور سبكوهو

 وللمفتاح ملكوهو

 لواء الحمد مسكوهو

 وفي المعمور نسكوهو

 

 قبلوهوبيت هللا 

 ومن الشام حولوهو

 والنبيان وسلوهو

 وللرحمن ارسلوهو 

 

 

 نبينا عظيم بجلوهو

 وفي المعمور نفلوهو

 بالسدرات كحلوهو
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 وفي الشجرات سجلوهو 

 

 لسان اذكار بللوهو 

 وبالصلوات كيلوهو

 وفي الميعاد وكلوهو

 وباالحمال شيلوهو
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 امام اهل السماء واالرض
 

 األما لي اهل االرض

 بعدو لي اهل السمامن 

 الجانا بالسنه وفرض

 والمولى بالخيرات هما

 

 اما لي ناس نوح وآدم

 في السموات العليه

 ربي اجعلنا الخوادم

 لي جناب خير البريه

 

 في العروج اكمل واليته

 وشرفو في كل العوالم

 نال في التعظيم نهايته

 دا الرسول البر وسالم

 

 اعطوك في البقره الخواتم

 لعرش نلتومن كنوز ا

 الرسول مفتاح وخاتم

 وانت في الملكوت جلت

 

 جيتنا بالتوحيد مصفى

 وجيتنا بالسبعه المثاني

 انت ارجح خلقه كفه

 وانت احرص زول وحاني

 

 فوق كليمه وحبه رفعك

 ونلت لي خلقه الشفاعه

 والستالم الرايه دفعك

 راية الحمد ورفاعا
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 اتيتنا من خمسين بخمسه

 تخفيف بجاهك عمنا

 وازلت من الناس دمسا

 وعالجت مصبوب همنا

 

 صل ربي على الوسيله

 محمد المحمود وطاهر

 والسالم من كل فصيله

 لي جناب النوره باهر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 اهلل ( املصطفي ) رحمهأحمد الراوي الدكتور / خالد 

 التعظيم مديح 

28 

 

 

 لمراقي االربعها
 

 سبحان من اسرى وعرج

 لي عبده في السموات درج

 

 المولى زاد في عروجه جاه

 في عرشه اسمه بيطبعا

 من مكه لي عرش االلهو

 ل اربعهيوسافات بي 

 

 من مكه يسري بالبراق

 في االقصى حده ومربطه

 ومنه للسبعه الطباق

 يا نعم من جازو وخطو

 

 لالولى معراج يركبا

 و لي اول السموات وصل

 واالحتفال في موكبا

 بي سيد الناس والرسل

 

 بين السموات ينتقل

 بي اجنحة ملك السما

 وحبيبنا باهلل منشغل

 ما زاغ بصره وما طغى

 

 لسدره جبريل انتهىفي ا

 وركب النبي للرفرف

 ما شافا بشر قبلها

 مثل الخليل او كالصفي
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 سبحان ربي االكرمو

 بي اعظم السرى والعروج

 يشفع لمن قد اجرموا

 يوم القيام يوم الخروج

 

 صليت على نور الغرر

 وسالمي دايم مالو حد

 الزال للشوم والضرر

 يبقالنا من النار سد
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 األنبياء التسعه
 

 النبي االمام

 الطاف بالمسعى

 وقابل للكرام

 األنبياء التسعه

 في عروج الرسول

 في جزء من الليل

 شاف ود البتول

 وايضا لنوح وخليل

 

 قابل للكليم

 وهارون اخو االخوان

 ويوسفنا الحليم

 وادريس ذو العليان

 

 وقابل ابو البشر

 آدم سالمنا عليه

 من ربا رزوق

 اتكنى بيهفخور 

 

 والشاف لى ميكال

 خايف من النيران

 جبريل كمان الجال

 في االسرا بالطيران

 

 وجاهو بالتسليم

 رضوان ابو الجنات

 ومالك سالمه هميم

 ومن مالك االنات
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 والشاف السرافيل

 امينه في االلواح

 كل السما حفيل

 والمسك طيبا فاح

 

 صليت والتسليم

 لي طه واصحابه

 وسليمعدد السقيم 

 تفتح لنا بابه
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 يوم اللقاء

 
 في العروج يوم اللقا

 يطوي السموات ارتقا

 ما زاغ بصره وما طغى

 

 ومعاه جبريل الدليل

 من مكه في السدره انتهى

 والدليل بقى هو الخليل

 لي ربه ذي العز والبها

 

 وقف الحبيب متادبا

 وفي خشوع حيا االله

 بالنور كان متحجبن

 ممنوعه لي بشر سواه

 

 وسالم عليك انت النبي

 والرحمه والبركات تجيك

 الحرر الرق والسبي

 يا ربي صلي على نبيك 

 

 يوم العروج جاب الصاله

 كهديه من رب السما

 الواحده بي عشره وهال

 يا ربي فلنؤمن كما

 

 الصلى بي اهل السما

 من انبياء ومالئكه

 واهل الكباير قد حمى

 بك واالنبياء اليذين
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 شاف الجنان ومباهجا

 والنار تفور متميزا

 يا مطمع الناس والرجا

 يوم الخلوق متعوذه

 

 صليت على فايت الرسل

 بالدرجه وسجود واللوا

 قول شافع الناس والبسل

 من حبي يسقيني الدوا
 

 


