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 السودان و الجزائر

 اداء منير حمودي ونسرين هندي

 

 قصيدة للدعوة للصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم
 

 نحن سودان والجزائر

 دعوة الخير والبشائر

 والعشائر كافة الناس

 صلوا سلموا ع النبي

 

 صلوا ع النبي بالزياده

 العباده وتموا اركان

 بكرة تشعروا بالسعاده

 دهتفوزوا جنات السيا

 

 بالسرور صلوا ع النبي

 تفوزوا بجواز المرور

 وتنجوا من نار الحرور

 الشرور وكافة انواع

 

 صلوا ع النبي يا شباب

 صلوا ع الطاهر حباب

 باب دا نبينا مفتاح كل

 وكلما تصلي استجاب

 

 صلوا ع النبي بالفرح

 مرح صلوا سلموا في

 بصالتك الباب انفتح

 نصلحوالبال والحال ا
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 مصبحين يصلوا ع النب

 في نهار وليلك كل حين

 وكل ما همك يحين

 مسبحين وكونو ديمة

 

 انت محبوبنا ورسولنا

 انت في الميزان قبولنا

 وصولنا نبينا يا قمة

 انت في اصلك اصولنا

 

 صلوا ع النبي شعبنا

 صعبنا بكلمة بتذلل

 دي كلمة شالت رعبنا

 وزادت حالوة في قلبنا
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 حةكربوا السب

 اداء علي صبري
 قصيدة تدعو لالهتمام باالوراد واالذكار والتسبيح 

 

 كربوا السبحه

 وعدوها سقط

 نعم الربحا

 اللقطوها لقط

 

 جابوا الفروه

 وعقدوا النيه

 عطشا يروى

 بدفع الديه

 

 قبلوا قبله

 بقلب خالي

 سلكوا السبال

 وطلعوا العالي

 

 حبهحبه ف 

 وخشوع ذاكر

 ذكروا الربا

 لي يوم باكر

 

 قام متوضي

 القلبو نضيف

 ورده يقضي

 وهتف يا لطيف

 

 بدأ اورادوا
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 وناجى الباري

 يلقى مرادو

 بليلو الساري

 

 بي طيب مجلس

 وقلب واعي

 رايق ومخلص

 خايف ساعي

 

 سبح تهليل

 سبعين الفي

 القام الليل

 من النصف

 

 في ايدو سالح

 في روحو هيام

 قلبو صالحفي 

 في خشمو كالم

 

 زي الجنيد

 وموكبار الق

 واهل المسيد

 مانعين النوم

 

 للحجب داس

 صليت عليك

 يا سيد الناس

 وسالمي ليك
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 العددية

 اداء احمد خضر
 قصيدة معلوماتيه في العقيدة والفقه والسيرة

 

 بديت بي ربنا الواحد

 اسماه المية إل واحد

 ويجمعنا صعيد واحد

 درجه وسيله لي واحد

 في الجنة بقلب واحد

 للمخطئ االجر واحد

 شيطان فقيه واحد يك

 

 بثني بي الوضع اثنين

 جماعة صفه من اثنين

 وللجنات شهادة اثنين

 صالة مردودة من اثنين

 عقوبة الدنيا لي اثنين

 يصرف نظره عن اثنين

 

 يضحك ربي لي ثالثة

 لثالثهوضاعف اجره 

 وحق العون لي ثالثه

 واوصى الصوم لثالثه

 مساجد زورو لثالثه

 وآفة الدين في ثالثة

 

 لقرآن من اربعةا خذ

 فبيت الجنة لالربعه

 وبغض الرب لالربعه

 كنوز الجنة االربعه
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 جبال الجنة االربعه

 وشوق الجنة لالربعه

 

 شهدا االمه هم خمسه

 على جبريل قلب خمسه

 يهز اقدام سؤال خمسه

 صنوف النار هم خمسه

 وجوب الغسل لى خمسه

 منهي الصوم عن خمسه

 

 حق مسلم عليك سته

 ف ستهملعونين صنو

 خصال امتنا قول سته

 وميزات الشهيد سته

 جبالنا الطارت السته

 من شوال تصوم سته

 

 سجود الجسم بالسبعه

 وظل العرش لي سبعه

 وابواب طيبة السبعه

 تجزي بقرة عن سبعه

 سبعهتعرف لقطه في 

 وكافراكله في سبعه

 

 واسهم دينا في ثمانيه

 مصارف صدقه لثمانية

 وصلي ضحاك بثمانيه

 ثمانيهلعصر بوذكر ا

 ويبغض ربي لثمانية

 مطر طوفانو لثمانيه

 وسرية نخله بثمانيه
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 واستار ربنا التسعه

 وفد سليم اتوا التسعه

 ووفد الجن من تسعه

 وقفة عرفة يوم تسعه

 وامالك الشمش تسعه

 ب الرهط هم تسعهوخا

 

 بشر بالجنان عشرة

 صافح االخ تجد عشرة

 خصاال للسواك عشرة

 رةقول كلمات تنال عش

 واسماء النبي العشرة

 صالتو نبينا بي عشرة
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 العددية المئوية

 اداء عبد المحمود نور الدايم
 والفقه والسيرةقصيدة معلوماتيه في العقيدة 

 

 بديت باليجزي بالعشرين

 يغفر ليك ذنوب عشرين

 ونفي للفقر بي عشرين

 مشيك الجمعة بي عشرين

 تجود حرفه بي عشرين

 ب رزقه قول عشرينوااب

 

 بثني بمنذر التالتين

 خالفته البعده قول تلتين

 وابدال أمتو التلتين

 وتشفع سورة التلتين

 يموت في الرجفة التلتين

 ويكذب بعده التلتين

 

 خاف واحذر من اربعين

 شهادة االمة بي االربعين

 والجار أحسب لي اربعين

 دخول الجنة باالربعين

 شفعاء الموتى عد اربعين

 غاسل المات نال اربعين

 

 حسابه يسير المات خمسين

 من الذاكرين تالي الخمسين

 وساعة الخير البي خمسين

 والمئتين البي الخمسين

 البي خمسين وصوم اليوم
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 وصالة السته البي خمسين

 

 للطائفين رحمات ستين

 إعذار عمرك في الستين

 ويوم العادل بي الستين

 اول زمرة في طول ستين

 في الستين وكنز االبل

 وأجر آذانا البي ستين

 

 حوقل تنجو من سبعين

 سامح خادمك لي سبعين

 ريحة الجنة المن سبعين

 باب التوبة بطول سبعين

 الصالح من سبعينسمت 

 ينظر ربي عليه سبعين

 

 صفوف الجنة لنا تمنين

 سيدي يوسف غاب تمنين

 و التمنين تغفر تمنين

 وحرام للنار تاكل تمنين

 تمنين والحية ام طوال

 شبابك عمرو الفي تمنين

 

 من الرسول اخد التسعين

 وسليمان الطاف تسعين

 وسارة تلد عمر التسعين

 ابدأ سالمك شيل تسعين

 هللا دا الفي التسعيناسير 

 وبنتا لبون الفي التسعين

 

 توبوا الى الرحمن ميه
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 تسبيح بعد صلوات ميه

 درجاته في الجنات ميه

 وظل شجر الجنات مية

 هولو لي ميشرط ملغي 

 صالتنا على النبي بمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يوان القمر الهاشميد

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 والفقه واألوراداألذكار مديح 
 

11 

 

 العام الثاني من الهجرة

 اداء معتز صباحي
قصيدة تحصي كل العبادات التي فرضها هللا سبحانه وتعالى على المسلمين 

 في العام الثاني من الهجرة المشرفة 
 

 دي فرائض ربنا لألجرا

 في العام الثاني من الهجره 

 

 قومي ايا أهل هللا وي

  البشرى في العام الثاني

 بفريضة رمضان الصوم

 الحاني من عند القدوس

 

 وكذلك فرضت زكوات

 نفس العام المذكورفي 

 الفطرات في مال وصاع

 وصالة العيد لفطور

 

 تحويل القبلة إلى مكه

 الظهر من بيت المقدس في

 ليهود العالم قد صكا

 قبلة صلواتي مدى الدهر

 

 وإقرارو فرض اآلذان

 بينا قد أذن مرهنو

 في بعض رحيلو وأسفارو

 تترى بالنص ولم تثبت

 

 وصالة كسوف وجهادن

 ضانوصالة قيام الرم
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 مدافن تخطيط بقيع لي

 وضحية كبش القربان

 

 تحريم الخمرة قد تما

 الرجسا والميسر وأزالم

 في العام الثاني لألمه

 وأزال المنكر والرجسا

 

 فرضت وصالة نبينا قد

 مسعودفي نفس العام ال

 فصالة هللا كما ذكرت

 لنبينا البر الموعود
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 ابشر بنبيك

 لي صبرياداء ثنائي لجمال فرفور وع
قصيدة تتحدث عن االفعال التي تجعل العابد في معية النبي صلى هللا عليه  

 وسلم في الجنة

 

  أبشر بي نبيك والصحبة األبديه

 الجنة الوسطيه تصحب للرسول

 م بالجنان والصحبة االبديهنعوت

 القطعيه وارد في الحديث والسنة

 

 عثمان الخليفة فتح المجال واتهنى

 الجنه برفقة نبينا وأعلى المقام في

 هاك افعال كتيره وتعطيك ما تتمنى

 أحنى وأكفل لليتيم وكن من والديه

 

 والي الصمت دايما اجتنب لكالم

  وأحبب للنبي وألهل بيتو كرام

 حالل وحرام علم تعرفواطلب لل

 تبقى مع نبيك في جنة دار سالم

 

 النبي ولدك وما تتأنى سمي على

 تربح لي جنان درجة نبيك األسنى

 أبنا معاك من تسمي محمدا من

 معية الرسول تلقى المقام االدنى

 

 حسن لصالتك يا كايس الخيرات

  للعروض واستر العورات احفظ

 ومع كثرة عيالك تبقى ليك نجاة

  الحجرات يك في اطيبمع نبتبقى 
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 انجب البنتينبشروا بالمقام من 

 والدين وقام بالتربيه في الكمال

 ومن قلل طعامو كازهد الزاهدين

  في جوار النبي باكر مقامو متين

 

 ولي أمر المسلمين لو اتقى هلل

 ينصر للضعيف من القوي الداهي

 في الجنان بالمقام الباهي ينعم

 يم الجاهفي صحبة نبينا طه العظ

 

 لحضرة مافي مثيال صلي والسالم

 ب الجنان الدرجة ليه وسيلهلصاح

 كسيال تشفع للعبيد العمرو كلو

 وذنوب العباد بي كرمو تلقى غسيال
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 صالة المسجد

 اداء محمد الخاتم
 قصيدة تحض على اداء الصلوات الخمس بالمسجد

 

  اوعى يا سالك

 ما تتغشى

 عتسيب الجام

 أخشى وربك

 

  سنة طه

 تزيل الغبشه

  وأمر صريح

  من رب العرشا

 

  الجامع حب

 زي ناس ورشا

  بتلقى الخير

 في بيتك رشا

 

 صالة الجامع

 الرمشه زي

  وتحفظ ليك

 من جني ولطشه

 

 ولو كنت محب

 لي طيب العيشا

  دار أجعل

 من جامعك وعشه

 

 لبي نداهو
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 وزيل الوحشه

 بتاخد حسنة

 الممشى بهذا

 

 يقدقا خمسة

 الفرشاسيبو 

 تصلي سريع

 ملحوق القرشا

 

 دايما حاذر

 واطرى النعشا

 رقاد القبر

 ويوم البطشا

 

 صالتك حصنك

 الطقشه من

 ومنكر يبسم

 ليكا وهشا

 

  احذر من

 الغفله ونفشا

 تلقى وباكر

 رصيدك طشا

 

  يجيك الدابي

 ويقرش قرشا

  ويقرص فيك

 نهشا وينهش

 

 أحذر تغفل

 لو كان نتشه
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  بتكسر ظهر

 شهالدابة الق

 

 تلقى وأحذر

 مصير األعشى

 ضاع بالغفله

 وفعل الطيشا

 

 وصية صالتك

 اتعشى بيها

 بتشفع ليك

 في يوم الدهشه

 

 صل يا ربي

 لنور المنشى

 الحام بعدد

 وسامي وحبشه
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 األوراد

 أداء ثنائي الصحوة اشرف وهشام 
 واالذكار والتسبيحقصيدة في الحث على االوراد 

 

 رب العباد اكرمتنا

 انعمتنا بالصالحات

 بارك كالمنا وصمتنا

 

 أهديتنا اوراد للذكر

 حكر ومثاني ملكا ما

 وجعلت للعقل الفكر

 وسألت هل من مدكر

 

 اوراد تفرج همنا

 تروق دمنا وكلمات

 تصلح لكل االزمنه

 وتدخل قلوبنا تطمنا

 

 معبره كلمات بسيطة

 تجبراتعدل كسورنا 

 وتربط قلوبنا تصبرا

 وتوزن امورنا تدبرا

 

 كلمة واحدة ترددا لو

 والنية دايما جددا

 وتعزم شديد وتعددا

 مهدده تكفيك بالوي

 

 القبلة قوم واستقبال

 وابدأ دعاك بالبسمله
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 واتجمال البس يقين

 وهللا ما يقول ليك ال

 

 السر سيف الذاكرين

 القرين السبحة يا نعم

 نورا كشف للساهرين

 وبركة في اليد اليمين

 

 المنير على الغر يتصل

 للسالكين ضل الهجير

 للخائفين نعم المجير

 وسالمي بي عدد كثير
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 دخول الجنة بغير حساب

 اداء ثنائي جمال فرفور وعبد العظيم الفاضل
 بغير حساب قصيدة عن االفعال التي توجب للعابد دخول الجنة 

 

 من هدايا الرب يا أحباب

 ير حسابدخول الجنة بغ

 

 سيدنا عكاشه فتح الباب

 ودخل الجنة بغير حساب

 وهاك كشفا بغير حجاب

 أعمل وركز في االسباب

 

 أحمد ربك في كل حاله

 اصبر دايما ما تقول ال ال

 عليهو اتوكل تلقى نواال

 وأذكرو دايما بي اقباال

 

 وأرحم كل عباد هللا

 مسكين وفقير الجاهكن 

 كتر عفوك ما تكون داهي

 الواهيما اخوك ساعد داي

 

 قوم من ليلك جافي النوم

 رجح حسناتك اختا اللوم

 حافظ صلواتك يا مرحوم

 ازهد في الدنيا الما بتدوم

 

 قد فازو بجنة ربي العلما

 اهل الورع الرفعو العلما

 وكل مرابط مات بالغما
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 هيا سريع للخير انضما

 

 ربي بتمأل الكونرحمة 

 ودايما ربنا نعم العون

 ممكون قوم استبشر يا

 ابني حولك بعض حصون

 

 صلي يا ربي صالة هايله

 تغفر لينا ذنوب الزايله

 تصلح لينا الحال المايله

 سالمنا كمان لكل العايله
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 غفران الذنوب

 اداء محمد الخاتم
 تتحدث عن االفعال التي بموجبها يغفر للعابد بها كل ذنوبهقصيد 

 

 دوهبة للمسلم ولي إسعا

 يفارق ذنبه كيوم ميالدو

 

 أبشر ياخي بفضل هللا

 دايما رائع وافي وباهي

 يغفر كافة ذنب الالهي

 يجعلو زي مولودا صافي

 

 هاك افعال بجايزة كبيره

 خلي رصيدك فيها وفيرا

 تمسح ليك ذنوب وخطيره

 دفاتر ليك مريراوكل 

 

 غسل الميت وكتم أسرارو

 حج البيت ومسك أستارو

 نهارصوم رمضان وصبر 

 رباط وجهاد يرضي الغفار

 

 وضوء وصالة ركعات أثنين

 قضاء حاجة من كان في أنين

 ونظر في الكعبة كمان بالعين

 وتحمد بعد بالءا شين

 

 دايما شوف لذنوبك كنس

 لو صليت في بيت المقدس

 وحمى تكبسعامة مرضك 
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 وكل أمراضك لو متحسس

 

 وتحمد بعد األكل وشرب

 وتصبر بعد الهم وكرب

 عض الطلبمسلم بتقضي ل

 تطوف بالبيت رجاء القرب

 

 نحمد نعمة ربي الجابا

 قمرا طالع في نص طابا

 نصلي نسلم نرجو اجابه

 ليك يا سيد روحي ونحيابا
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 البراءة

 أداء ثنائي الصحوة ومحمد الخاتم وعافية حسن
 النار  قصيدة عن االفعال التي ينال بها العابد شهادة البراءة من

 

 شهادة عظيمة واإلقرار 

 وبراءة نفسك من النار

 

 حديث الصادق المختار

 ايمان حكم اسرار كالم

 اعرف دينك وما تحتار

 واعمل من النار ستار

 

 مالنوهو  قول من قلبك

 شهادة الحق وااليمان

 زي ما تسمع في اآلذان

 رحمن شهادتك تصدر من

 

 نصحك وصاك والرسول

 صلي عشاك كصبحلصلي 

 نجاك يوما وهللا عينارب

 رب العزة من نارو فداك

 

 أرجع مره توب واستغفر

 كفر من القلب وذنبك

 تلقى شهادة وحاال تظفر

 براءتك من نيران تزفر

 

 عام صالة الضحى لي مدة

 تواصل فيها بحرص دوام

 نجاتك من نيران وحطام
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 االيام وتسعد بيها مدى

 

 أقرأ االخالص عددك ميه

 واكسب من المولى هديه

 مزيه تجيكببراءة النار 

 وتنعم بالجنه االبديه

 

 تأذن صدقة لسبع سنين

 تصدر نفس الحين براءتك

 براءتك من النار وانين

 تفوز بالدنيا وبرضو الدين

 

 ركعات إتنينبراك  تصلي

 بعيد من ناسك من العين

 براءتك حتما من سجين

 اآلخرة وسفلين ومن نار

 

 صالتك في مسجد طيبة

 ون غيبهتمان ايام من د

 غير ريبه براءتك حتما

  من نار االخرة ومن خيبه

 

 حج عن ميت تلقى براءتك

 وتلقى سعادتك من نيرانو

 فرصة كبيره فيها نجاتك

 من المولى هدية وجاتك

 

 حضا ووصا نا كذلكنبي

 كالمو صريح وثابت نصا

 قود لضرير بمحنة وحرصا

 تتعصا وسهل أمورو وما
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 صالتي عليك يا حل القاسيه

 العين اخالقك راسيه نوريا 

 لالمه وكاسيه فضايلك جات

 صالتك تب ما ناسيه االمةو
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 اتحصنا برب العزة
 

 قصيدة في التحصين 
 

 اتحصنا برب العزه

 جزا الظالم اعظميجز 

 وكل الكايد وشايع ووزا

 

 واتحصنا بسيف القدره

 الهدره  تلكي صياح جبريل ب

 تلك الحدره ي ب وملك الموت

 وجاه من فات مقام السدره 

 الصدر تشق لي قلبو تشق

 

 واتحصنا بسمعوا وعلموا

 والمانعات تامات من كلمو

 راياتو وعلمو وقفنا تحت

 يقدر لينا الخير بي قلمو

 لى ظالمنا الظلمويكفي ع

 

 بسمعوا وبصرو اتحصنا

 نرجى فيوضو ثم ونصرو

 واالعداء بالقدرة اتمصرو

 ينعصرو ومهم دنيا واخرة

 جوه مقام فرعون ينحصرو

 

 واتحصنا بكاف الكافي

 عدونا الخافي تهتك قلب

 كل الخان ورسولنا يجافي

 يطش مجنونا وأيضا حافي
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 األفعى الصافي ويشرب سم

 

 حزابسيف العزة رقاب تن

 وناراآلخرة تموت تنلزه

 لهوام النار المزه ويكون

 شوف القيح في قلبوم نزه

 اعزه ورب الكون يجعلنا

 

 واتحصنا بأهل الدايره

 النايره ابدالنا النقباجميع 

 االيدي الجايره يقطعوا كل

 وكل سموم الحقد الفايره

 الحايره  واطمنوا لينا قلوبنا

 

 صلي وسلم ربي وزيدوا

 ربي حميدوصلي وبارك 

 والكيدو صالة تكفي الهم

 صالة تنفي العدو وتصيدو

 وتربط حبل المسد في جيدو
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 ن اخفيت الخبام يا
 والدعاء  قصيدة في التحصين 

 

 يا من أخفيت الخبا

 ندعوك بسورة سبا

 النبا وسؤال في عم

 ترفع البلوات والوبا

 

 والرضاامنحنا العفو 

 القضا الراحة وحسن

 وثوابا حجم الفضا

 لمن قد مضى نوتغفر

 

 بسر قولك هل اتى

 عتا قد شرور من اكفينا

 وسؤال من اين ومتى

 تاف والشض الصيامراو

 

 أال ندعوك بي آية

 تكفينا الجوع والغال

 فتنة السلطان والمال

 البال وكافة انواع

 

 الرحمة صباحي ومسا

 وتهون كل ما قسا

 االسى من قلبي نتمسح

 حبك رسىي وفؤادي ف

 

 ربي وامنعنا الجفا

 الوفا في قلوبنا تزيد
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 املئ االكوان بالصفا

 بالبنين والرفا والشفا

 

 تشا ربي يا فعال ما

 الجوف والحشا نبردا

 لجيل النشال نواصلح

 لقرن المشال نوارحم

 

 كوىقد لألكباد  حبك

 واعتراني بدور الدوا

 بحق ما ضل وغوي

 نويال ساهل ما فيهرزق 

 

 صليت على قطر الندى

 المنير الهادى الهدى

 وسالم لي آخر مدى

 حماك ال نضيع سدى في
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 بالفيل وقاف

 جباداء نجود ع
 قصيدة في التحصين 

 

 بالفيل وقاف

 يكفينا كاف

 شر ما نخاف

 سنوات عجاف

 الخالف ضرر

 

 بالتين وصاد

 كايدنا باد

 كثمود وعاد

 ناصرنا ساد

 زاد والخيرو

 

 بالطاء وسين

 ربي المعين

 في كل حين

 ما يخلي شين

 دين يمالنا

 

 بالحاء وميم

 ساعي النميم

 يصبح رميم

 قول يا كريم

 عميم خيرا

 

 وسين بالياء

 السيف سنين
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 والرب ركين

 يفرح حزين

 مكين يصبح

 

 بقريش ونون

 يكفى الظنون

 سوء المنون

 مرض الجنون

 المجون ذنب

 

 بالطاء وهاء

 نال ما اشتهى

 وعدو اتلهى

 مات انتهى

 وهى والشر

 

 صلوات دوام

 في كل عام

 من قلب هام

 عدد السوام

 تشفي األنام
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 الجنــــــــــــــــــــة

 اداء الصحوة لالنتاج الفني
 

 

 بديت بي خالق الجنه

 وشجر الذهب في الجنه

 الجنهتراب المسك في 

 وتسبيح نخله في الجنه

 

 وبثني بفاتح الجنة

 وقايم ليله اذ جنه

 وانذر انسنا وجنه

 ويرضع ابنه في الجنه

 

 وبشر عشرة بالجنه

 ونهر خديجه في الجنه

 مناديل سعد في الجنه

 لجنهوصوت النعل في ا

 

 جناح جعفرنا في الجنه

 واعرج صح في الجنه

 وزوجة عمر في الجنه

 الجنهسريرك زيد في 

 

 جيران طه في الجنه

 وغرفة عمه في الجنه

 وكوكب ضوى في الجنه

 وعاشر عشرة في الجنه

 

 ابل مخطومة في الجنه
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 وطير خضر في الجنه

 وساحب ذيله في الجنه

 وصاحب العذق في الجنه

 

 جنهصهر نبينا في ال

 تالوة حارثة في الجنه

 وصاحب الظل في الجنه

 ورفيقك طه في الجنه

 

 بيهو في الجنهيرحبوا 

 وصاحب الكنز في الجنه

 وأعزب مافي في الجنه

 ونهر النيل عسل جنه

 

 صلي عليه تخش جنه

 صالته شفاعه في الجنه

 وسيلته الجنه في الجنه

 مجوهرة كلها الجنه
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 االلفية
 الحنيف تيه عن العدد الف وبعض ما ارتبط به في ديننا معلوماقصيدة 

 

 بديت يا قوم بي مانح االلف

 ليلة رمضان الخيرا بالف

 واقل الناس في الجنه بالف

 وباب العلم الفاق االلف

 وسورة يعادل اجرها الف

 

 بثني بمن اسماه االلف

 ثواب الصوم في طيبه بالف

 والصلوات في حرمه بالف

 حورا االلفوست الموكب و

 صوت ابي طلحه يعادل الف

 

 مجلسكم قال بي الفسالم 

 وسيدي آدم عاش االلف

 والحارس في هللا بي الف

 والحجاج الخطوة بي الف

 وفقيه عالم اليوزن الف

 

 واشري لنفسك سبح الف

 ومريضا فزيارته بألف

 وفي االسواق اكسب لاللف

 علية الناس ادخل بي الف

 وسابق الناس للجنة بالف

 

 كون الواحد من كل الف

 فجهنم بزمامات الف

 ما بنفع تعميرك الفو



 يوان القمر الهاشميد

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 والفقه واألوراداألذكار مديح 
 

36 

 

 وااللفين مغلوبه بالف

 والعارج هلل بي الف

 

 وجهينة االسلموا الف

 اليقتل في اآلخرة بالف

 وصدقتك في قتال بي الف

 وزيارتك لمريض بي الف

 واذيتك لي مؤمن الف

 

 ومرابط في هللا بي الف

 وركعة عالم توزن الف

 لفيساوي اال صومك عرفة

 ويوم الجمعه الواحدة بالف

 ومبشر من صلى االلف
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 الفروض خمسة

 أداء ثنائي الصحوة
 

 الفروض خمسه يا بني 

 واضحة زي شمسا يا بني 

 

 كلمة التوحيد يا بني 

 قولها بي ترديد يا بني 

 تكسب التجديد يا بني 

 وتبقى بيها سعيد يا بني 

 

 واحفظ الصلوات يا بني 

 للهموم سلوات يا بني 

 للغموم جلوات يا بني 

 الحلوات يا بني تأكل 

 

 وأدي للزكوات يا بني 

 لو نصاب ملوات يا بني 

 واترك الشكوات يا بني 

 تبقى في البكوات يا بني 

 

 ثم صم رمضان يا بني 

 ترضي للرحمن يا بني 

 وتشفى لو مرضان يا بني 

 وتستقر في جنان يا بني 

 

 حج وزور البيت يا بني 

 لبيت يا بني  يا رب وقول 

 مكة فيها نبيت يا بني 

 تقول يا ليت يا بني ما 

 

 واحذر الشيطان يا بني 

 وفتنة النسوان يا بني 
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 وأذى الجيران يا بني 

 واطفي للنيران يا بني 

 

 ثم حب لنبيك يا بني 

 بر الوالدة وأبيك يا بني 

 واعتذر ألخيك يا بني 

 بالصدق من فيك يا بني 

 

 واستعذ من دين يا بني 

 عين يا بني ر الثم ش

 كون صدوق وأمين يا بني 

 وطاعة الوالدين يا بني 

 

 أفضل التسليم يا بني 

 والصالة  تديم يا بني 

 للرؤف ورحيم يا بني 

 بادي حرفو الميم يا بني 
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 الصلوات الخمسة
 

 صلواتنا الخمسة 

 بيها نصبح ونمسى 

 ال تغيب ال تنسى 

 

 يا سالك اعرف 

 الطريقة وناسا 

 الجامعة فى الصال

 ا واساسا عمدت

 المنافق يكسل 

 الفقير فى حماسا و 

 

 الصالة فى الجامع

 للذنوب كناسا 

 كل خطوة بتخطي 

 ياخدوا ليك قياسا 

 دين عظيم يا ناس 

 يحسبا بمداسا 

 

 يال قوم اتوضا 

 واحذر الحباسا 

 ورفاق السوء 

 وللنفس وسواسا 

 والكسل والعجز 

 والعن الخناسا 

 

 اترك االهمال 

 سا ما تقوم تتنا

 تمشي يوم الجمعة 

 مرة واحدة يباسا 

 عيب عليك يا سالك 

 تكون أقل الناس 

 

 صاحب اقرب جامع
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 وابقى من حراسا 

 والصالة فى جماعة 

 تبقى ليك سياسة 

 تضمن المامول 

 فى الصراط جوازا

 

 خلى روحك مسجد 

 والصالة انفاسا 

 البخارى يعزى 

 من اضاعا وواسا 

 والصالة فى الحشر 

 لي من داسا دايسه

 

 الة تتوحد الصفى 

 االمم واجناسا 

 الغنى المترف 

 والفقير افالسا 

 البسيط فى عمله 

 والمدير فى رئاسة 

 

 الصالة فى جماعة 

 الرسول نبراسا 

 ووقوفنا فى صفه 

 وهو راسنا وراسا 

 ربي صلى وسلم 

 على الخلقته خالصة 
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 عيب شبابي  

 اداء عبير علي 
 

 صليت عليك يا نبينا 

 اليكالشوق والسالم مبعوث 

 

 عيب شبابي الضاع هدر 

 ما حج للبيت  وأعتمر

 يا نفسي توبي من الكبر 

 قبال ما يجيك المحتضر

 

 أنا عيب شبابي الضاع وجاها 

 ما حج زار البي قباء 

   هيا نفسي توبي من التفاه

 قبال منيتك   إنتباها

 

 ر يانا عيب شبابي الضاع كبا

 ببراقو طايرما حجة زار 

 م  يراالجيا نفسي توبي من 

 ريقبال   يجيك في القبر زا

 

 عيب شبابي الضاع جنايا 

 اما حجا زار سعدي وهناي

 يا نفسي توبي من الدنايا 

 قبال ما تشهدي للمنايا

 

 عيب شبابي الضاع معاصي  

 ي مال حج زار األختصاص

 يا نفسي توبي من العواصي 

 قبال تزلزلي بالنواصي 

 

 عيب شبابي الضاع مالهي  

 اإللهبي ر نما حجا زا

 يا نفسي توبي من التباهي  

 هيالقبال تقرقري أو ت

 

 عيب شبابي الضاع مالم 

 ما حجا زار سيد األنام

 يانفسي توبي المالم

 قبال ما تمنعي من كالم 
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 الجنــــــــــــــــــــة 

 اداء الصحوة لالنتاج الفني 
 

 

 بديت بي خالق الجنه

 وشجر الذهب في الجنه 

 المسك في الجنه تراب 

 وتسبيح نخله في الجنه 

 

 وبثني بفاتح الجنة

 وقايم ليله اذ جنه 

 وانذر انسنا وجنه

 ضع ابنه في الجنه وير

 

 وبشر عشرة بالجنه

 ونهر خديجه في الجنه 

 مناديل سعد في الجنه

 وصوت النعل في الجنه 

 

 جناح جعفرنا في الجنه 

 واعرج صح في الجنه 

 وزوجة عمر في الجنه 

 سريرك زيد في الجنه 

 

 في الجنه  ن طهجيرا

 وغرفة عمه في الجنه 

 وكوكب ضوى في الجنه 

 وعاشر عشرة في الجنه 

 

 ابل مخطومة في الجنه 

 وطير خضر في الجنه 

 وساحب ذيله في الجنه 

 وصاحب العذق في الجنه 

 

 صهر نبينا في الجنه 

 تالوة حارثة في الجنه

 وصاحب الظل في الجنه 

 الجنه ورفيقك طه في 

 

 يرحبوا بيهو في الجنه
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 ب الكنز في الجنه احوص

 وأعزب مافي في الجنه 

 ونهر النيل عسل جنه

 

 صلي عليه تخش جنه

 صالته شفاعه في الجنه 

 وسيلته الجنه في الجنه 

 مجوهرة كلها الجنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يوان القمر الهاشميد

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 والفقه واألوراداألذكار مديح 
 

44 

 

 أسماء القيامه

 
 أسما القيامه الفي

 الكتاب محصوره

 وتشهد بالصعوبه

 من يوم نفخ الصورا

 

 ها يوم الدينمااسمن 

 يوم الحشر ويوم مشهود

 ويوم البعث يا سامعين

 يوم ترجف تكون مهدود

 

 ويوم ينفع وال ينفع

 ويوم يكشف ويوم يفر

 ويوم تبيض ويوم يجمع

 ويوم عسير ويوم عسر

 

 يوم يحمى ويوم عظيم

 ويوم يأتي ويوم ينفخ

 ويوم كبير ويوم اليم

 ويوم ال يابا فيه ال اخ

 

 حيطويوم ميوم ال بيع 

 يوم الفصل ويوم مجموع

 يوم معلوم وما هو بسيط

 ويوم ال يخزي للمشفوع

 

 يوم نبطش ويوم الجمع

 ويوم تبلي ويوم عقيم

 ويوم يلقونه اجمع
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 يوم ال مرد حتى سقيم

 

 يوم الوقت ويوم حسره

 ويوم نطوي ويوم تجد

 ويوم يدعوكم قسرا

 ويوم ينادى يمه وجد

 

 

 يوم نقول ويوم وعيد

 تقلب تشقق ويوميوم 

 يوم الفصل ماهو بعيد

 يوم تنادي يوم يحسب

 

 يوم يغشاهم التعذيب

 ويوم اآلزفه يوم يقول

 ويوم تغابن التكذيب

 يوم ال يخزي ليك رسول

 

 يوم ترى يوم يسحبون

 ويوم تمور ال ينطقون

 يوم خروج يوم يسمعون

 يوم تشهد  يوم تكون

 

 صالتي عليك حبيب الحق

 سالمي عليك متواصل

 حود والشقفع في اللين

 جميع مسلم بدون فاصل
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 السبحه
 

 السبحه يا نعم المعين

 تظبط عددنا في كل حين

 

 الفتاويبل ابن تيميه قو

 سبحه حسنه بنيتاال

 للرب ناويورياء ال لل

 اعمالك احيي لميتاو

 

 بي سبحه الفيه بيسبح

 اب هريره الراوي ذاتو

 وخادم النبي اب صفيه

 صفاتوتسبيحو بالعداد 

 

 ء يسبح بالنوىلدرداابو ا

 وود وقاص يسبح بالحصى

 يا ربي اكفينا الهوى

 واغفر ذنوب من قد عصا

 

 وعن علي الكرار وارد

 نعمة في السبحه المذكر

 ونرجو من المولى وارد

 ويا مريد للورد بكر

 

 والسيوطي الشيخ قال

 ال سلف ال خلف يمنع

 سبحتك رمز االصاله

 جر الوفك واوعى تقنع

 



 يوان القمر الهاشميد

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 والفقه واألوراداألذكار مديح 
 

47 

 

 تسبحكان صفيه حصى ب

 وقام نبينا اجازا ليها

 وامسى باالذكار واصبح

 واذكر هللا في كل جيهه

 

 وامنا جويريه ذاكره

 كان تسبح بالحصى

 وتحفظ االعداد وفاكره

 للعدد خوف من نسى

 

 اهل بيته كمان بسبحه

 زي فاطمه بنت الحسين

 يطلبوا الغفران وربحا

 دي عترة الهادي االمين

 

 يبناصل ربي على حب

 نظوم مقفىوالسالم م

 واقبل اذكارنا ونحيبنا

 بحق نبيك البينا وفى
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 كعبة الرحمات
 

 النظر للكعبه رحمه

 ومن عباداتنا االصيله

 وهي اجمل لما زحمه

 بالخلوق من كل فصيله

 

 شوف جمال لوحة طوافا

 ناس بتبكي وناس بترجو

 وناس من النيران تخافا

 ناس يلبوا وناس يضجوا

 

 كعبه بيتاوالماليكه ال

 وبااللوف بتطوف عليها

 طفت بالكعبه ورجيتا

 لتقبل ايماني بنبيها

 

 كم نبي مدفون في سوحا

 وكم نبي بالكعبه طافا

 والعباد الكعبه روحا

 وقبله للطايع وجافا

 

 وقول طواف الصالحينا

 وكل علمانا االكابر

 هجروا للمال والبنينا

 واضافت الكعبه المجاور

 طاف فيها الرسولكعبه 

 وصلى جواها وتنفل

 كعبه فيها السول ونول

 وبابا بالرحمات يحفل
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 يا كريم بي اغلى اسما

 خالد المسكين يوافي

 من عطور الكعبه نسمه

 وقبسه من انوارا صافي

 

 انتي يا مركز ارضنا

 حقيقي مركز لي قلوبنا

 وفيكي يتحقق فرضنا

 وفيكي تتساقط ذنوبنا

 

 خليلكصلي ربي على 

 اوالسالم تعداد حجيجن

 هو في االكوان دليلك

 وهو في الميعاد بهيجنا
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 اسرار السبعه
 

 

 يا رب يا كريم يا خالق السبعه 

 ونزول الكتاب باالحرف السبعه 

 قول ام الكتاب وآياتها السبعه 

 

 اعمال العباد تصنيفها سبعه 

 ا سبعه هالدنيا الطويله ايام

 اليفعلوا السبعه ملعونين كمان 

 الفرض في يوم من سبعه الغسل 

 اعضاء السجود في جسمنا سبعه 

 سبعه   اماكنممنوعة الصالة في 

 والكعبة التي طوفانها سبعه 

 والمروة الصفا اشواطها سبعه 

 والظل الذي حكرا يظل سبعه

 ورميا للجمار في العيد بالسبعه 

 

 النار قول سبعه في ابواب الجحيم 

 هم سبعه ورؤس الكفر في بدر 

 في الكافر السبعه الطعام  ءوامعا

 والحر الذي في االيكه دام سبعه 

 اغالق الجحيم وابوابه بالسبعه 

 وخيبر لليهودي فتحها عام سبعه 

 والشحمة التي في انفس السبعه 

 الناء من كلب عد سبعه لوغسال 

 وحساب االجور للموتى في سبعه 

 حدادا للنساء في االب قول سبعه 

 

 الكرام اصنافهم سبعه الشهداء 

 لذي قد قاتل السبعه جليبيب ا

 سعد الذي كان سابع السبعه

 عبد هللا الزبير يواصل السبعه 

 الكرام لكل نبي سبعه  ءوالنجبا

 بابكر الذي قد اعتق السبعه
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 سبحان الذي يسمعها فوق سبعه 

 قول عاصم قتل واصحابه السبعه 

 والكفن الشريف قد كان من سبعه 

 ي المسجد السبعهواسارى السواري ف

 ي قوته بسبعه قول موسى الذ

 والواح الكتاب لي موسى عد سبعه 

 والطير الذي قد صر في سبعه 

 قلبك يا الخليل الفي الخلوق سبعه 

 اسحاق الذي مختونو في سبعه 

 قول اهل الرقيم تعدادهم سبعه 

 جنا استمع لي كتابنا قول سبعه 

 الحزينه جلوسا كل سبعه  والحور

 المدينة وابوابها السبعه محروسة 

 سبعه البالخنادق  والناصح يفوز

 في سبعه  هختما للكتاب واحسان

 ونحرا للبعير اليجزي عن سبعه 

 تامر للصبي ان يصلي في سبعه 

 عرضا للطريق بي االذرع السبعه 

 عودا للهنود ذي االشفيه السبعه 

 اعتاق الرقاب تحية السبعه 

 والجمعة التي اختارا من سبعه 

 شفاء الجذام بالعجوة لي سبعه 

 لزينة لي سبعه للنبي في ا اونهي

 للرسول بالطاعة في سبعه  ا وامر

 يا من استوى وسوى للسبعه 

 صلي على نبينا االنجب السبعه 

 عد ما تحتوي وتشمل السبعه 

 الينفقون سنابال سبعه  دعد

 عدد الما كتب واالبحر السبعه 

 من صام للتالته وفي البيوت سبعه 

 الملك اني ارى سبعه  ما قال

 ياكلوهن السبعه  سمانبقرات 

 تكفينا العذاب ريح عاد في سبعه 

 لسبعه االياكلوا  عجافتكفينا ال
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 كتر منها
 

 في السنه ابحثوا اتروا

 في الغفله قط ال تعتروا

 خفاف ما تقتروا كلمات

 منها الرسول قال كترو

 

 قال كتروا من السجود

 وايضا كمان للحوقله

 ونبينا بالسجده بيسود

 يشفع جميع اهل المال

 

 تكتروشهادة التوحيد 

 واستغفر الغفار كتير

 ودفاتر الحفاظ تسطر

 وتخلي للسيئات تطير

 

 وكتر كمان للسبحله

 واقرن معاها الحمدله

 اآلخره قط ما بتوحال

 وماكا بتشوف للبهدله

 

 كتر كمان سورة الفلق

 كترا تالوتكوالناس 

 القشان تلقى نورك في 

 وذنوب بغيضه مستره

 

 قرآنا كتر من تالوتهو

 مراك وعبيوت اغمر

 قول ربي يكرمنا بغالوته



 يوان القمر الهاشميد

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 والفقه واألوراداألذكار مديح 
 

53 

 

 ويشد نفوسنا ويشمرا

 

 

 

 

 كتر كمان في الباقياتو

 ومعارفك الفي المؤمنين

 تلقى االمان والواقيات

 وشفاعه في يوم االنين

 

 وكتر صالتنا على النبي

 في الجمعه ليال ويومها

 بجيلموت لذكر اكتر و

 والروح تكتر لومها

 

 صلوات على نور امته

 لحسابشافع األمم يوم ا

 عدد الخلوق االمته

 وسالمي يدخل كل باب
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 ليلة النصف من شعبان
 

 

 وفضلك بانخيرك هل 

 ليلة نصفك يا شعبانفي 

 حب رسول هللا وشهره

 

 في ليلة نصفك يا شعبان

 يلحظ ربي الكعبه بنظره

 حنانفتملى قلوب الناس 

 ربي  اكرمنا وفك الحظرا

 

 ليلة نصفك تكتر زمزم

 و كرامه مبينهوماها اليحل

 واكدوا علما وقالوا ونجزم

 اهلك مكه وبيهو شفينا

 

 يروي الديلمي وابن عساكر

 دعوة مجابه في ليلة النصف

 اجهد نفسك وقوم يا ذاكر

 دي ليله تجل عن كل الوصف

 

 ليلة النصف يقول الراوي

 في االجر  صباحا وليال سوا

 خير خيرين لنفسك حاوي

 خلي حساب حسناتك يجري

 

 نصف يحدد فيهاليلة ال

 موتى العام وارزاقو وحجوا

 قوم اتحزم وسوي نديهه



 يوان القمر الهاشميد

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 والفقه واألوراداألذكار مديح 
 

55 

 

 افلح من بي دعاهو اتنجوا

 

 

 ليلة النصف اسماها كتيره

 رحمة وبركة وصك وبراءه

 ليك سيئات سوداء وخطيره

 فقوم هلل ندمان واتراءه

 

 المغفره ثابتهليلة النصف 

 وسماء الدنيا بينزل ربي

 رحمة ربنا جايه وفايته

 اب عطاي وطبيكريم وه

 

 ليلة النصف تاذن ربي

 وفيها امر بشفاعتو الكامله

 للمختار معشوقي وحبي

 صالتي عليه مقبوله وشامله
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 مدحة الخمسه

 

 يا رب يا عظيم يا فارض الخمسه

 الخمسهووجوه الكتاب المحكم 

 والدين الحنيف بي اركانه الخمسه

 

 سنن المرسلين مجموعه في خمسه

 معوا الكتاب انصاره الخمسهقول ج

 

 الجمعه الفريضه مرفوعه عن خمسه

 والجمعه ام فضايال بي خالل خمسه

 وحج المستطيع قول مره كل خمسه

 ليس يجوز صيامك في ايام خمسه

 وخصال امتي قال في الصيام خمسه

 كفارات ذنبوبنا صلواتك الخمسه

 تكتب في الجنان في يوم بي خمسه

 من خمسهويضمنك االله بي واحده 

 

 

 في المئتين زكاتك تطلع الخمسه

 في الثمرات نصابك من اوسق خمسه

 

 زكاتك في الزروع في ثمار خمسه

 تزكي من الجمال الشاة في الخمسه

 والسارق قطع في الدراهم الخمسه

 رجيم في الصالة خمسهفعال شيطان 

 قواصم للظهور بي واحده من خمسه

 وفسادا للصيام والوضوء خمسه

 يسيطر على بيوت خمسه والشيطان

 من ألهم لخمسه لم يحرم من خمسه
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 اهل الجنه قول شبابهم خمسه

 ورفيق لي نبينا في الجنه ابو الخمسه

 

 مقابله لي رسولنا في اآلخره بي خمسه

 يشفعوا الخمسهفي الموقف حبابهم ال

 ونبينا استعاذا باهلل من خمسه

 والكرار علي قال الفتن خمسه

 شه بي خمسهوالفاروق بيوصي جيو

 والوالي الذي واجباته خمسه

 واغتنم الفرص قبال تجيك خمسه

 وقول اهل الجحيم اوصافهم خمسه

 

 دعوات الليالي الال ترد خمسه

 ودعوات تستجاب في الفور من خمسه

 

 من اذن الخمسه مغفور ما تقدم

 ومغفور ما تقدم من صلى للخمسه

 ومغفور ما تقدم من اما لي الخمسه

 على النساء خمسه حقوقا للرجال

 ونهيا للنساء من فعال خمسه

 رواية البخاري الشهداء قال خمسه

 في سفره وحضر كان ال يدع خمسه

 ومحسوب في العباده نظرنا لي خمسه

 

 

 خمسهمحظور في الجنان اصحاب فعال 

 واقدام العباد تزول عند خمسه

 

 دمار في االمه كائن بي فعال خمسه

 خمسهواالمر الشريف في القتل لي 
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 وتعجيل في العقوبه بارتكاب خمسه

 وتحريم بالرضاعه بالرضاع خمسه

 الحاف في السؤال من يملك الخمسه

 حقوق مسلم عليك بالعد هم خمسه

 طعام االربعه قال يكفي للخمسه

 جنب لي صفات خمسهفي زواجك ت

 

 ادعوك يا الهي يا عالم الخمسه

 صلي علي نبينا واسماءه الخمسه

 

 دايد الخمسهتنجي المسلمين ش

 والدجال مجاعته ظهورا بي خمسه

 تنجينا الخمور المن ثمار خمسه

 بالنهر الذي كل يوم غسول خمسه

 بي حق الركوع وسبحاته الخمسه

 بي جبريل كالمه واالسما هم خمسه

 يا رؤف كلماتنا الخمسهواقبل 

 والعشرة التي مكفيه بي خمسه
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 الوضوء

 

 رضوكفي اآلخره مقبوال 

 ساقوك للجنات مضوك

 غر محجل بي وضوكوا

 

 اتوضى كفر للذنوب

 اسبغ وضوك شطر االيمان

 في اآلخره تمسح للكروب

 وتضوي نور تلقى االمان

 

 اتوضى في برد الشتا

 يغسل ذنوب الشوم غسال

 نقوم شيخنا وفتىننشط 

 وما بنطيع شيطانا اصال

 

 اسباغ وضوك يا سامعي

 قوم يال طول غرتك

 ور كن طامعفي نور وح

 واشكر ديانتك برتك

 

 السهو في الصلوات دوام

 اسبابه اهمال الوضو

 واياك تلخبط لالمام

 ويسهو والناس ما قضو
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 اسبغ وضو واعدل لصف 

 باالمام كثم اقتداء

 تالته من اشياء وصف 

 لصالتنا مقبوله وتمام

 

 خلل وضوك بالمضمضه

 واستنشق الماء واالصابع

 اطرق سبيل من قد مضى 

 لم ومتابعمن عا

 

 الغيبه تبطل لي وضوك

 والنظره ويمين الكذب

 ونميمه واهزم لي عدوك

 وللسنه خليك منجذب

 

 اعرف وضوك تلت الصاله

 وتلت الركوع تلت السجود

 بالغره واالنوار حباه

 الكريم ربي الودودربي 

 

 معنى السبوغ يا سامعين

 تغسل تالته لكل عضو

 سنة جميع المرسلين

 وفي اكمل انجاز الوض
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 طول لعمرك يا لبيب

 اسباغ وضوك عند الصاله

 اتوضى صلي على الحبيب

 وتلقى في اآلخره العال

 

 وضوك مفتاح الصاله

 ومت وانت على وضو

 تربح شهاده من االله

 ترتضووتلقو حتان 

 

 اسبغ وضوك يا صاحبي

 دايما يحبك حافظيك

 قال النبي للطالب

 وان كان ذاك يشق عليك

 

 اذكر لربك في وضوك

 هر جميع بدنك بذلكيط

 بالنور تهزم لي عدوك

 وتنجو من ليل وحالك

 صليت عليك حبي الرسول

 وسالمي بالعدد الجزيل

 نرجو المدودات والقبول

 نرجو االله للهم يزيل
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 السوء نفس 
 

 خالد لنفسك حرزا

 لالخره سوقا وميزاو

 صحى وهززاتمن نوما 

 جهزاولي موتا اشرع 

 

 من نار جهنم احجزا

 قرونا وجوزا سوق من

 لو ليك تراخت لكزه

 واعلمها بي سوء الجزا

 

 ما ترضى بي كلمة اذا

 ويا ليتني ويا حبذا

 وساستقيم وهكذا

 فالكسل طلب العاجزا

 

 نفسي المريضه مبوزه

 اللي يعجن ويخبزامين 

 ال صالحات بتحفزه

 طالحات متلذذهكوم و

 

 فوق المواعظ بوجزا

 للنفس اهجر واجزا

 حذا ومع الرجال قيف في

 وامر هللا طيعه ونفذا

 

 بي رب كريم متعوذا

 برسول رحيم متعززا

 لكتاب حكيم متحيزا
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 بالصالحين متركزاو

 

 

 يا ربي عونك وفوزا

 فرزوبارك قليال و

 رايعه وبارزهاشوفا 

 في تاج نبينا وتنقذا

 

 صليت على مسك الشذى

 اليشفي للعين من قذى

 يوم الخلوق متلوذهو

 راياته جات متركزه
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 وم االثنيني
 

 

 صلوات في كل حين

 على النبي والهاشمين

 

 المولود يوم االثنين

 المبعوث يوم االثنين

 والهاجر يوم االثنين

 والمات في يوم االثنين

 

 الصايم يوم االثنين

 منصور بدر في يوم اثنين

 فاتح مكه البي االثنين

 جمع آل عباس باالثنين

 

 غادر مكه في يوم اثنين

 وم اثنينويدخل طيبه في ي

 سورة المايده في يوم اثنين

 ورفعه الحجر في يوم اثنين

 

 آخر يوم صلى االثنين

 دعا للفاروق يوم اثنين

 عثمان بويع باالثنين

 والشاهد يوم االثنين

 

 االسرى في يوم االثنين

 صرف القبله في يوم اثنين

 هدم ضرار يوم االثنين
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 وتخفيف نار يوم االثنين

 

 نينطلب العلم في يوم اث

 فتح الجنه في يوم اثنين

 رفع اعمالنا خميس واثنين

 والغفران في يوم اثنين

 

 صلي في قبا يوم االثنين

 التحجيم في يوم اثنين

 واالشجار يوم االثنين

 والصديق مات باالثنين

 

 طير آبابيل باالثنين

 فلق البحر في يوم اثنين

 فتح الكعبه خميس واثنين

 وسافر تاجر يوم اثنين
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 ه والتسعينالتسع

 
 

 اسماء االله التسعه والتسعين

 الرحمه الفي غيبه من تسعه والتسعين

 

 واالسم البيدفع هم تسعه والتسعين

 واالمر اللي آدم بالتسعه والتسعين

 وانزل بالتصافح للتسعه والتسعين

 يا راحم القتل للتسعه والتسعين

 والصدقه البتدفع للتسعه والتسعين

 والتسعينوالتهليل يصارع للتسعه 

 

 قول صاحب السجل من تسعه والتسعين

 والواحد شفاعه من تسعه والتسعين

 والتسعينسليمان اليطوف بالتسعه 

 والمراة التي من تسعه والتسعين

 والشاب اجره زي تسعه والتسعين

 قول شعب االيمان التسعه والتسعين

 

 تسبيح في صالتك للتسعه والتسعين

 ينحر شمس القيامه زي تسعه والتسع

 وتحيطك منايا عد تسعه والتسعين

 وابواب الشياطين قل تسعه والتسعين

 وقبور انبيانا التسعه والتسعين

 وخليلنا البينجب في التسعه والتسعين

 

 في االنجاب عروقنا من تسعه والتسعين

 واآلمر جزاته نار تسعه والتسعين

 جبريل بي جناحه شال تسعه والتسعين
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 تسعينومقتلة الفرات ام تسعه وال

 وابواب الربا التسعه والتسعين

 درجات العقول هي تسعه والتسعيتن

 

 تسعه والتسعينرجال الحبشه كانوا هم 

 بركات ابن مالك في التسعه والتسعين

 قل صاحب النعاج هم تسعه والتسعين

 بي سر الجراده ام تسعه والتسعين

 في القبر اكفي لينا اب تسعه والتسعين

 ا بالتسعه والتسعينواكرمنا في قبورن

 

 يا رب يا مجيب بالتسعه والتسعين

 بي سورة الحجر ام تسعه والتسعين

 يله ام تسعه والتسعينوالميم الجل

 سر كرار يبارز للتسعه والتسعين

 صلي على نبينا بالتسعه والتسعين

 واكرم لي عبادك بالتسعه والتسعين
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 الياقوت

 
 يا حي ورازق القوت

 ذو الملك والملكوت

 ي على السكوتصل

 نبينا خفيض الصوت

 

 يوم نوقف كالعتوت

 ينجدنا صاحب القنوت

 

 القبه الحمراء

 لنبينا من ياقوت

 والشهداء عند هللا

 في ظل على ياقوت

 قول ادنى اهل الجنان

 على قبة من ياقوت

 قول ديل أهل اآلذان

 في كراسي من ياقوت

 طيارجعفر وجناحا 

 في الجنه من الياقوت

 ومجاري الكوثر

 مصنوعات من الياقوت

 وحدود حرمنا

 بي مسحة من الياقوت

 

 ذو الرحمه والرحموت

 عظموتوالعظمه وال

 

 وحصان الجنة

 االحمر من الياقوت
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 وحجرنا االسود

 معدنه من الياقوت

 ومقام خليلنا

 االصله من الياقوت

 صفحات اللوح

 المحفوظ من ياقوت

 ومحب في هللا

 على عمود من ياقوت

 ونساء الجنه

 اض كالياقوتببي

 قول غرف الجنه

 بزبرجد والياقوت

 

 يا قاهر العباد بالموت

 برهوتاكفينا لبير 

 

 حصباء الجنه

 ؤلؤ وبالياقوتلبال

 ولجام خيولها

 بالدر وبالياقوت

 جنة عليون

 هي عباره عن ياقوت

 ومنابر للشهداء

 مصنوعه من ياقوت

 ولكل شهيد

 ينال تاجا من ياقوت

 ولمن يبني المسجد

 ا من ياقوتينال بيت

 ولمنع الطاعون

 البس خاتم الياقوت

 في االخبار من المثبوت



 يوان القمر الهاشميد

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 والفقه واألوراداألذكار مديح 
 

70 

 

 النصره وبالتابوت

 ولنفي الفقر

 البس خاتم الياقوت

 قول تارك الزينة

 له الكسوه من ياقوت

 قول سدرة المنتهى

 هي اوراقا من ياقوت

 وغناء في الجنة

 بزبرجد والياقوت

 وهدايا الجنه

 من جوهر والياقوت

 خالصولتالي اال

 غرفات من ياقوت

 ومالبس آدم

 في الجنة من ياقوت

 للمنحوتال نعبد 

 وال نعمل بيت عنكبوت

 قول وصف العرش

 باالحمر من الياقوت

 وحجاب من رفرف

 بالدر والياقوت

 قول كعبة الرحمن

 أنزلها من ياقوت

 نافاروقلي وبكاء 

 لما رأى الياقوت

 الصائم يوم رمضان

 له بيت من ياقوت

 يال غازيوالكافل ع

 له قصور من ياقوت

 صف قصرا لخديجه

 وبالياقوتبالدر 
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 آية الكرسي
 

 كتاب هللا امامنا ورايه

 وآية الكرسي

 هي اعظم آيه

 

 آية الكرسي النزلت ليال

 ونادى نبينا لزيد فكتبها

 هرب ابليس وقال يا ويال

 وصنما خر يدق الوجها

 

 ميه وسبعين عدد حروفا

 وخمسين كلمه قول كلماتا

 وي عددها تلقى صروفاس

 التوراتاودي ولية هللا في 

 

 ثواب اآليه العاجل وآجل

 وليها لسان وكمان شفتين

 تنجي الخايف تنجي الواجل

 وقول اعظم آية تحصين

 

 وواظب اآليه بعد صلواتك

 تلقى الجنه كمان مضمونه

 مقام صديق اتهنى وجاتك

 وغزوه مع الرسل المامونه

 

 وآية الكرسي العند منامك

 حفظ بيها من الشيطانت

 ويعجز كل عدو رامك

 وحصن بيتك في االركان
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 آية الكرسي االعظم آيه

 تعدل في القرآن الربع

 وكتر منها ختها غايه

 واشرب من قرآنا ونبعه

 

 آية الكرسي وجاء في الخبر

 فيها كمان اسم هللا االعظم

 واظب فيها لحدي القبر

 وربك يساعد ليك وتلزم

 

 رك ايضاصلي يا ربي وبا

 والتسليم من غير تعداد

 خالد يربح مددك فيضا

 وبركة جاه صالحين بغداد

 

خر كل صنم في الدنيا،  آية الكرسيروى عن محمد ابن الحنفية أنه قال: لما نزلت 

وكذلك خر كل ملك في الدنيا وسقطت التيجان عن رؤوسهم، وهربت الشياطين يضرب 

يبحثوا عن ذلك، إبليس فأخبروه بذلك فأمرهم أن  ( إلى أن أتأأوا1بعضهم على بعض )

 قد نزلت. آية الكرسيفجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن 

وروى االئمة عن أبى بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " يا أبا المنذر 

أتدرى أي آية من كتاب هللا معك أعظم " ؟ قال قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: " يا أبا 

معك أعظم " ؟ قال قلت: " هللا ال إله إال هو الحى  منذر أتدرى أي آية من كتاب هللاال

 القيوم " فضرب في صدري وقال: " ليهنك العلم يا أبا المنذر ".

زاد الترمذي الحكيم أبو عبد هللا: " فو الذى نفسي بيده إن لهذه اآلية للسانا وشفتين 

 تقدس الملك عند ساق العرش ".
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جل ذكره، وجعل ثوابها لقارئها عاجال وآجال، فأما بد هللا: فهذه آية أنزلها هللا قال أبو ع

آية في العاجل فهى حارسة لمن قرأها من اآلفات، وروى لنا عن نوف البكالى أنه قال: 

 ولية هللا. تدعى في التوراة الكرسي

 نيريد يدعى قارئها في ملكوت السموات واالرض عزيزا، قال: فكان عبد الرحم

الكرسي في زوايا بيته االربع، معناه كأنه يلتمس بذلك  ابن عوف إذا دخل بيته قرأ آية

 أن تكون له حارسا من جوانبه االربع، وأن تنفى عنه الشيطان من زوايا بيته.

وروى عن عمر أنه صارع جنيا فصرعه عمر رضى هللا عنه، فقال له الجنى: خل عنى 

 ن منا بآية الكرسي.لى عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعوحتى أعلمك ما تمتنعون به منا، فخ

 قلت: هذا صحيح، وفى الخبر:

 

 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة كان الذى يتولى قبض روحه ذو الجالل واالكرام، 

 وكان كمن قاتل مع أنبياء هللا حتى يستشهد.

على أعواد  وعن على رضى هللا عنه قال: سمعت نبيكم صلى هللا عليه وسلم يقول وهو

آية الكرسي دبر كل صالة لم يمنعه من دخول الجنة إال الموت وال المنبر: " من قرأ 

يواظب عليها إال صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه هللا على نفسه 

 وجاره وجار جاره واالبيات حوله ".

لم بحفظ زكاة وفى البخاري عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول هللا صلى هللا عليه وس

وفيها: فقلت يا رسول هللا، زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعني هللا بها  رمضان، وذكر قصة

فخليت سبيله، قال: " ماهى " ؟ قلت قال لى: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 

 من أولها حتى تختم " هللا ال إله إال هو الحى القيوم ".

( 1وكانوا )ظ وال يقربك شيطان حتى تصبح، وقال لى: لن يزال عليك من هللا حاف

 أحرص شئ على الخير.

فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: " أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 

 ثالث ليال يا أبا هريرة " ؟ قال: ال، قال: " ذاك شيطان ".

ل من وفى مسند الدارمي أبى محمد قال الشعبى قال عبد هللا بن مسعود: لقى رج

ه وسلم رجال من الجن فصارعه فصرعه االنسى، فقال له أصحاب محمد صلى هللا علي

االنسى: إنى الراك ضئيال شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب فكذلك أنتم معشر الجن، أم 

أنت من بينهم كذلك ؟ قال: ال وهللا ! إنى منهم لضليع ولكن عاودني الثانية فإن 

الكرسي: " هللا ال إله إال  تقرأ آية ال نعم، فصرعه، قال:صرعتني علمتك شيئا ينفعك، ق
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هو الحى القيوم " ؟ قال: نعم، قال: فإنك تقرأها في بيت إال خرج منه الشيطان له خبج كخبج 

 الحمار ثم ال يدخله حتى يصبح.

 أخرجه أبو نعيم عن أبى عاصم الثقفى عن الشعبى.

عن الشعبى عن و معاوية عن أبى عاصم الثقفى وذكره أبو عبيدة في غريب حديث عمر حدثناه أب

 عبد هللا قال: فقيل لعبد هللا: أهو عمر ؟ فقال: ما عسى أن يكون إال عمر !. 

قال أبو محمد الدارمي: الضئيل: الدقيق، والشخيت: المهزول، والضليع: جيد االضالع، والخبج: 

 الريح.

 اء.وقال أبو عبيدة: الخبج: الضراط، وهو الحبج أيضا بالح

  -المؤمن  -قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " من قرأ حم  وفى الترمذي عن أبى هريرة

إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسى، ومن قرأهما حين يمسى حفظ 

 بهما حتى يصبح " قال: حديث غريب. 

دبر كل  وا إلى المحافظة على قراءتها وقال أبو عبد هللا الترمذي الحكيم: وروى أن المؤمنين ندب

 صالة.

عن أنس رفع الحديث إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قال: " أوحى هللا إلى موسى عليه السالم من 

( الشاكرين وأجر النبيين 1داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صالة أعطيته فوق ما أعطى )

يأتيه ملك الموت   يمنعه أن أدخله الجنة إال أن وأعمال الصديقين وبسطت عليه يمينى بالرحمة ولم

" قال موسى عليه السالم: يا رب من سمع بهذا ال يداوم عليه ؟ قال: " إنى ال أعطيه من عبادي 

 ( أو رجل أريد قتله في سبيلى ".2إال لنبى أو صديق أو رجل أحبه )

في دبر كل صالة أعطيته   وعن أبى بن كعب قال قال هللا تعالى: " يا موسى من قرأ آية الكرسي

االنبياء " قال أبو عبد هللا: معناه عندي أعطيته ثواب عمل االنبياء، فأما ثواب النبوة فليس ثواب 

 الحد إال لالنبياء.

وهذه اآلية تضمنت التوحيد والصفات العال، وهى خمسون كلمة، وفى كل كلمة خمسون بركة،  

 ه ابن عطية. وهى تعدل ثلث القرآن، ورد بذلك الحديث، ذكر

 ، و " ال إله " مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره معبود أو موجود. و " هللا " مبتدأ

 و " إال هو " بدل من موضع ال إله.

وقيل: " هللا ال إله إال هو " ابتداء وخبر، وهو مرفوع محمول على المعنى، أي ما إله إال هو، 

 ستثناء.اال ويجوز في غير القرآن ال إله إال إياه، نصب على

الطويل: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي آية أنزل هللا عليك من   قال أبو ذر في حديثه

 القرآن أعظم ؟ فقال: " هللا ال إله إال هو الحى القيوم ".

 وقال ابن عباس: أشرف آية في القرآن آية الكرسي. 

 اهر ثمانى عشرة مرة.قال بعض العلماء: النه يكرر فيها اسم هللا تعالى بين مضمر وظ

قيوم( نعت هلل عز وجل، وإن شئت كان بدال من " هو "، وإن شئت كان خبرا )الحى ال

 بعد خبر، وإن شئت على إضمار مبتدأ.
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 والنار  الجنة
 

 الجنان آمال عملنا   ننجو من النار املنا
 ونحن بالرحمن حللنا

 
 من مالقاتك جهنم   نسال هللا السالمة

 عالمةنا نغنم   ببشارة تكون بيك يا فردوس
 

 نسال هللا ابتعادنا   من لظى ليست معادنا
 والنعيم الجنة زادنا    والسرور والبشر سادنا

 
 ناره حطمة بعيدة منا    ودار سالم الجنة منه
 كتابة لينا من االجنة   في غرف نرقص حجلنا

 
 ربي اكرم من اجابا   ننجو من ذل الحجاب

 ا   وجنة المأوى المآبانار سعير اكفينا باب
 

 ويا سقر منك جفلنا   وبابك المفتوح قفلنا
 جنة الخلد احتفلنا   بحرير والحور رفلنا

 
 والجحيم يحمينا هللا   ننجو من وسواس وعلة

 ونرقى عليين لعل   كالبقيع واهل المعال
 

 نحن بي ربي احتمينا   ال نرى في اآلخرة شينة
 ن نحن ارتويناناره هاوية يكفي لينا   وفي عد

 
 على شفيعنا   والسالم غرة ربيعنا صلي ربي

 ترحم العاصي ومطيعنا   وندخل الجنات جميعنا
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 راسي الدينو
 

 ودبلوماسي   على المقارب ماهو قاسي راسي الدينو
 

 دعا لي كسرى في الفراسي   ود حذافة يجيهو آسي
 كسرى خاف على الكراسي   مزق الكلمات وناسي

 الدواسي مزقه هللا في
 

 قيصر في عرشو   مخوفا باهلل وبطشوودعا لي 
 والطعام وسالمه افشو   يقول دحية هلل اخشو

 اال قيصر زاد طيشو
 

 ودعا لي ملك النجاشي   الحكيم ملك الحباشي
 ان ال يطيع في هللا واشي   مؤمنا باهلل وخاشي

 ال يقول نفسي ومعاشي
 

 صرا ودع لي مقوقس في مصرا   للنجاة من ذنب وا
 قصرا             وعبادة هللا حصرا وبناء في الجنة

 اال دينا جاهو نصرا
 ودعا لي ملك اليمامة   وسليط جاهو بالعالمة
 وطمع في النبوة راما   نبينا قال في شانو الما

 كال ربي وال كرامة
 ودعا لي ملك الغساسنة   ود وهب يحكي ليه اساسنا

 ناسنانو يكون من واليم قومنا يوم بعاثنا   يرجو ا
 االحارث رفض خالصنا

 ودعا للملك بن ساوي   صاحب البحرين وضاوي
 فاستجاب للدين وناوي   ليزور النبي المكاوي

 ويصير للدين هاوي
 صلي يا خالق البرايا   على نبيك سمح السجايا
 والسالم زاهي وكفاية    نبينا يا املي ورجايا

 وبيك خالد في النجايا
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 سالكين يا لالجم حساب
 

 طريق القوم والسالكين   سالكين يا الجمل حساب
 

 ابجد هوز سره متين   قل يا هللا ستة وستين
 والتهليل يا سامعين   مية وخمسة وزيد ستين

 
 حسبن حسبن للتحصين   اطلب علمك ولو في الصين

 اربعمية وزيد خمسين   بعون هللا تجاوب السين
 

 هم وحزين يش فيحوقل حوقل وابقى رزين   يا عا
 تالت ميات ومكتملين   ثم تالتة وزيد عشرين

 
 في اسفارنا دوام خايفين   من صادم والمصدومين

 يا حفيظ تحفظنا ضمين   من الف تنقص اتنين
 

 في تسبيحك كن فيكون   عدد مائتينستة وتلتين
 باالذكار هدوء وسكون   تبدد ام آالم وديون

 
 ن تسعة وتمنينميتيالتكبير كالسيف سنين   عدد 

 سبحان هللا فيا عابدين   بعد مية السبعة وتمنين
 

 قول يا لطيف حديدة يلين   عدد مية وتسعة وعشرين
 احمد ربك وقول يا معين   تمانية ومية واربعين

 
 وباالنسية تصلي رصين   على المختار طه ويس

 ست ميات وديل كاملين   تزيد الستة بشوق وحنين
 


