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 سالم جبريل 

 اداء محي الدين اركويت
 قصيدة في مدح سيدي جبريل عليه السالم 

 

  دا المدح دوبا

 وسالم جبريل

 

 السفير مرحباب جبريل

 مرحباب اب خيرا وفير

 شاد زمزم حفر الحفير

 والصفير هو مانع المكا

 هو ناصر راكب العفير

 

 يا رسول الهادي وخبير

 الكبير دا إالهنا الباقي

 تعشق االمساك والعبير

 تهلك الكذاب والمبير

 الزبير في بدر بعمامة

 

 من هللا النذير جيتنا

 للرسول يا نعم الوزير

 الظهير وظهير يا نعم

 عليك اثنى الباري القدير

 وتهلك الكفار بالهدير

 

 يشير أهلك العاص حين

 والوليد الكافر شرير

 وابن عبد يغوث السكير

 الخطير جبريلبي علوم 

 حول األسود حسير
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 يا حبيب لي قلب المنير

 يطير في العروج ببراقك

 في بدر بي جيشك نصير

 كم كم تهون له العسير

 المرير والمصاعب وكل

 

 يا خليل النبي يا سمير

 يا رفيق في كل المسير

 االثير سد خلقك كل

 يا عظيم الصوت يا جهير

 تهلك الكفار في عصير

 

 وشهير البديع في النصرة

 تردع اب جهل الغرير

 نضيرالقين والواليهود 

 وقريظة بديت المسير

 كم ليك أسيركم بدر  في

 

 صلي يا رب يا قدير

 لنبينا الهادي البشير

 بالعدد الكثير صلوات

 عدد الغيث المطير

 في جنانك يكون المصير
 

 

 

 

 
\ 
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 لمأل األعلىا

 أداء محي الدين أركويت

 ادتها ايضا عبير علي 
 

 بحي  بقلبي حضرة ربي 

 ومأله األعلى حايز القرب 

 

 بيهم أجتهد فى دربي 

 ونورهم يا هو زادى وشربي 

 ومنهم أستزيد ألدبى 

 وضد شيطانى اكسب حربي 

 

 جبريل يا عظيم الحب

 يا صاحب الجناح الرحب

 ينصر فى الجهاد بالرعب

 وينقل لينا ما فى الغيب 

 

 صاحب النفخة يوم الرهب 

 الخطباسرافيل عظيم 

 يأتى الناس من كل صوب 

 عراة فى اللباس والثوب

 

 ميكال يا مزيل الجدب 

 ولالمطار يشيل ويعبئ 

 ورحمة ربي ليها يلبى 

 يقول للسحب هيا كبي 

 

 ذكروا بينا راجعوا طلبي 

 وخوفنا من الزوال والسلب

 والكفر بعد ايمان والحجب

 والزيغ والخسار والعطب

 

 بيهم ربي استر عيبى 

 ب صيبي وارحم سربي طي
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 واغفر ذنبي واعفو الحوب 

 وانصر نفسى من الريب 

 

 محمد يا نبينا العربي 

 صالتى عليك فيها طبي 

 تزيل لي حزنى تمنع كربي 

 وحبي ليك ساكن قلبي 
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 زيارة االمالك
 

 

 صليت والسالم بالحب جايبنو

 وامالك السما طايفنو زايرنو

 

 االمالك تزوره في كل صبح ومسا

 النوره شاع وكسادا النبي الكريم 

 مشتاق للزياره البين رجاء وعسى

 ومليان بالهيام وقلبي فوقه اسى

 

 سبعين الف يومي بالضريح حافه

 وسبعين الف ليال بي المقام صافه

 ورديات الحراسه وماليكتو الالفه

 من المعتدين ومن الشرور كافه

 

 ميه واربعين بااللف امالكو

 وبشرا واقفين قدام في شباكو

 المحبه اليشكو ويتباكومن نار 

 منظر مستحيل للعقل ادراكو

 

 امير الخلوق امالك وانس وجن

 الممدوح كتاب الباري بيهو يحن

 جيتك ود قريش ابيض قلب والسن

 تقبل لي مديحنا وان لم يهز ويرن

 

 مين العززوا بي جبرا واالسرا

 وامته في االمم ال خسف ال اصرا 

 واالسرا مين االكرموا بعروجوا 

 ومعاجز الرسل في طه منحصره

 

 اعجاز النبي فات الرسل جمله

 للناس العطاش من الصباع يمال

 بالحصى والتراب الشتت الحمله

 وعالج للكسير والصرعه والسمله

 

 صليت والسالم للطاهر اب غره

 التعلق بالطريق اطيابه ان مر

 وان شافو العدو من الحرب فر

 سروان شافو الحبيب في نومه ين
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 اسرافيل عليه السالم
 

 اسرافيل عظيم شانو

 رئيس امالكنا الكبرا

 وجل الباري سبحانو

 خلق ميكال والجبرا

 

 اسرافيل مالك الصور

 ونرجى تالته نفخاتو

 دنيا وآخره بيها ندور

 ويسمعوا احيا والماتوا

 

 دا اسرافيل في مقامو

 يروى عن عظيم الشان

 وفي يوم العباد قاموا

 ملك اركانبنفخه من 

 

 واسرافيل لم يضحك

 مما خلقت النيران

 يا ضاحك كتير فرحك

 ما تخليك دوام فرحان

 

 هبط على سيد السادات

 بالتخيير في امرو

 يكون عبدا رسول الذات

 او ملكا رسول عمرو

 

 شارك في غزاة بدر

 والف معاه من جندو

 جليل الشان والقدر

 مصاير للخلوق عندو

 

 هلل في الخلوق واحد

 على هدى اسرافيل قلبه

 الغوث التقي وعابد

 بي اورادنا هو كفيل

 

 توسل بيهو محبوبنا

 وبي جبرا وميكالو

 من النار ال تصيبنا

 صالتي عليه واآلل
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 جناح جبريل

 أداء سميرة تسفاي 

 ادتها ايضا عبير علي 

 الحان ناصر عبد العزيز
 

وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل الدر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأيت جبريل 

 والياقوت 

 رواه احمد بن حنبل 

 

 يا ريتنى لو ريشة فى جناح جبريل 

 ريشة فى جناح جبريل 

 بالتقى الفوقها ومهما قيل 

 

 وقصيدى فى الروح االمين 

 يا رفيق موسى وياسين 

 لى وصالك نحن كايسين 

 من مدحوا فى الذكر المبين 

 جناح جبريل يا ريتنى لو ريشة فى 

 ريشة فى جناح جبريل بالتقى الفوقها ومهما قيل 

 

 كم تزور النبي فى حرا 

 تمنع الزور والمرا 

 والربا فى البيع والشرا 

 يا خليل النبي فى السرى 

 يا ريتنى لو ريشة فى جناح جبريل 

 ريشة فى جناح جبريل بالتقى الفوقها ومهما قيل 

 

 يا حبيب لى قلب الرسول

 اسباب النزول يا كتاب 

 فى المشاهد قط ال تزول 

 وفى بدر كم سيفك يصول 

 يا ريتنى لو ريشة فى جناح جبريل 

 ريشة فى جناح جبريل بالتقى الفوقها ومهما قيل 
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 يا قريب من رب السما 

 ومقامك عالى وسما 

 ال يصيبك جوع او ظما 

 سبحان من ليك صمما 

 يا ريتنى لو ريشة فى جناح جبريل 

 بالتقى الفوقها ومهما قيل  ريشة فى جناح جبريل

 

 يا رسول قرآنا الحكيم 

 وفقيه االمة العليم 

 ينصر المسكين واليتيم 

 فيه شبه النبي الكريم 

 يا ريتنى لو ريشة فى جناح جبريل 

 ريشة فى جناح جبريل بالتقى الفوقها ومهما قيل 

 

 ذكره  فى القرآن ده موجود 

 من يحبه سعيد ومسعود 

 وااليمان البيه ال بد 

 تحاكى نفاق اليهود ال 

 يا ريتنى لو ريشة فى جناح جبريل 

 ريشة فى جناح جبريل بالتقى الفوقها ومهما قيل 

 

 من مقام جبريل المطاع 

 صليت على النبي فى سراع 

 وسالم فى االرض قد ذاع

 يبلغ السماء في االرتفاع 

 يا ريتنى لو ريشة فى جناح جبريل 

 يل ريشة فى جناح جبريل بالتقى الفوقها ومهما ق

 

 

 

 
 


