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 الديلمي
 

 عالم حديث ومعلم

 الديلميحيي اب شجاع 

 وكتابو تحفه ومغنم

 

 مولود بهمدان البلد

 وارخ لها تاريخها

 تلميذه يا نعم الولد

 جاب للمتون اسنادها

 

 شهرويه االصل اسمه

 ويحفظ آالف الحديث

 الودود الهادي نسمه

 ويهزم ابليس الخبيث

 

 ابن فيروز الصحابي

 والحسبه جدهفي النسب 

 كان في الخير كالسحاب

 والكرم والجود في يده

 

 مسند الفردوس كتبه

 من احاديث الرسول

 وكل عالم ليه عجبه

 ويسرج انوار للجهول

 

 شيوخه مستملي وجريري

 قول علي العطار وبسري

 وقومساني كمان دينوري

 وزيد ابن منده والعطار
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 تالميذه في علم الروايه

 وحواروشهردار ابنه 

 واسفرايني الند ورايه

 وكانوا للمعصم سوارو

 

 في بدايات خمسميه

 وتسعه اعواما توفي

 ناصر الدين بالحميه

 وللسنن وشريعه اوفى

 

 صلي ربي على سراجك

 اهدى للعلما البصاير

 في الوقار البسته تاجك

 ولي مقام الدرجه صاير
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 محي الدين بن عربي
ثوبي يا ربي بجاهم طهر   

 انر دربي القاصد وجهك الجميل 
والبي   فاطو  

 استاذنا محي الدين ابن عربي 
 علم التوحيد والحب والقرب 

 شيخنا االكبر 
 اندلسي وعربي 

 يا ربي بجاهم طهر ثوبي 
 العليم سقاه العلوم وهب 

 ومن رسول هللا لبس االدب 
 وبالفنون اخبر 

 ال شرقي ال غربي 
 يا ربي بجاهم طهر ثوبي 

 استاذنا في الفقه وازالة الحجب
 وكيف تكون عبدا بالحق واللقب

 وباالله تثمر 
 ال شرك ال نصب 

 يا ربي بجاهم طهر ثوبي 
 في مكة ليه فتوح وصنف الكتب 
 لكل باب مشروح من علوم عجب

 وللجفون اسهر 
 يبارك الكسب 

 يا ربي بجاهم طهر ثوبي 
 في مقامو وقار يسكن القلب

الجبل الصلبفي رحاب قاسيون   
 ان اردت فزر 
 دمشق للشرب 

 يا ربي بجاهم طهر ثوبي 
 على النبي صلي وابلغ الرتب
 محمد المامون غاية الطلب

 نورنا االبهر 
 بيه يزيل كربي 

 يا ربي بجاهم طهر ثوبي 
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 بيبي بت عبد الصمد
 بيبي بت عبد الصمد 
 الراويه لحديث النبي 
 والعابده للواحد احد

 

الحديث مشهوره في علما   
 وكتابا من ضمن الكتب 
 والمراه كيتا في الخبيث 
 موجوده في اعلى الرتب 

 

 المرأه مدرسه للرجال 
 من الرضاع حتى اللحود

 تلقاها في كل المجال 
 وحقيقه من زمن الجدود

 

 ام الفضل ربت رجال 
 واجازت العلما الكبار 
 وشوفو ربات الحجال 

 كيف زينوا الناس والديار
 
 

العلوم ام الفضل وام   
 من بخشه في ايران نشت 

 األدت الحكما الفهوم 
 والتقوى للمسلم حشت 

 
 

 الراويه البن ابي شريح
 الهروي استاذ الحديث 
 الميز الغث والصحيح

 علم الحديث نعم الجليس 
 

 رووا ليها ناس المقدسي 
 والسجزي وابن عساكر 
 وعلم الديانه االقدس 
 بالتقوى نالو الذاكر 

 



 ديوان القمر الهاشمي 

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل ( 

 العماء والرموز  مديح 

5 
 

معمره وكان بيبي شيخه    
 حياتا فوق تسعين سنه 
 وللعلم ديمه مشمره 

 وعايشه في سعد وهنا
 

 ربي صلي على الصبوح 
 الينعش االبدان وروح 

 سالمي زي المسك يفوح 
 وقبولنا من رب منوح 
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 علماء الحديث النبوي 
 

 العلما اصولنا
 بي حديث رسولنا

 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 بالمولى صولنا
 في كل فصولنا

 
البخاريصحيح   

 بسماع ومعاصره
 مسلم صحيحو

 قال سمع ان راى
 وصحيح الترمذي
 الحسن لما درى

 وموطأ مالك
 هو امامنا المفخره
 قول سنن البيهقي
 هوالحافظ ابو بكر

 معجم طبراني
 ابو قاسم الحبرا
 شيخنا النسائي

 السنن له الكبرى
 بيهم الجرح يبرى

 يا سادة الكبرا
 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا
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العلم عدولنافي   
 وأفادوا جهولنا
 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 جامع السيوطي

 المصري وعلموا عميم
 والبغية للحارثا

 هو عراقي من تميم
 وابانة ابن بطه

 هو الحنبلي الهميم
 آحاد ابن ابي عاصم
 ابو بكر قاضي وفهيم
 مسند ابن المبارك
 المروزي الكريم
 ومشكل الطحاوي

 ابو جعفر علمه سليم
نن ألبي داؤدوالس  

 سليمان ناسك وحليم
 يا واحد يا كريم
 اسقينا من العليم
 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 بي شباب وكهولنا
 من علمو نهولنا
 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 مستخرج ابو عوانه

 بالبصره محدثا
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 مسند ابن ابي شيبه
 الكوفي المدرسا

 منتقى ابن الجارود
 للسنن حارسا

الدارميقول سنن   
 سمرقندي وباحثا
 وصحيح ابن حبان
 ابو حاتم الواعظا
 وزوائد الهيثمي

 نور الدين الفارسا
 مصنف عبد الرزاق
 من صنعاء الباعثا
 وجزء بن عيينه

 بي مكه له الرمسا
 مستدرك الحاكم
 الحافظ وكيسا

 مسند ابن الجعدي
 العالم بالدين رسى
 وفوائد الصوري
 هو كاشف الدلسا

مؤسسهاركانهم   
 ولالمه مورثه
 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 الجابوا سهولنا
 واالشفوا ذهولنا
 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 وامالي بن بشران
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 ابوقاسم بغدادي
 وللطوسي االربعين
 بالسنه عليم هادي
 والمسند البن حنبل
 دا امامنا الحادي

 معجم ابن االعرابي
 في مكه له نادي
 مسند امة هللا

داديمريم ليها و  
 قول سنن الدارقطني
 ابو حسن ساكن بغداد
 وصحيح ابن خزيمه
 هو السلمي السجاد
 بي جاهم يا هادي
 ادخلنا في عبادي

 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 
 
 

 العلما فحولنا
 من جهل ووحولنا

 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 وامالي الباغندي
 في عراق ساكنا
 ومسند البي يعلي
 في الموصل قاطنا
 وصحيفه لي همام
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 صنعاني الموطنا
 والمسند لطيالسي
 الفارسي تاجنا
 وامالي محاملي
 لحسين الخازنا

 معجم ابن عساكر
 الدره في شامنا

 وغريب ابن الحربي
 للعلم سادنا

 يا ربي يا ضامنا
 بهم اصلح لي حالنا

 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 

 العلما هم بابنا
 وللرحمن كابنا
 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 سبحانك الغفار

 ورحيم بالمؤمنين
 صلوات على المختار
 وسالم كتير حنين
 في العرش له دوار
 وكالنحل له طنين
 بركاته كاالنهار

 كالفضه وكاللجين
 ما شالت االشجار
 والطايره والسفين
 عدد الحزين والسار
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 والظاهر والدفين
 وكمان عدد الكفار
 وجميع المسلمين

وصولنابيهم   
 لرضاء هللا

 
 بالتقوى اعجابنا
 ومن ناره حجابنا

 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا

 
 مسند ابن راهويه
 لحديثنا هو االمير
 وفوائد ابن زرعه

 
 واتحاف الخيرة

 الحمد البوصيري
 

 ورياضة االبدان
 لي احمد ابو نعيم

 وكتاب كشف الخفاء
 للعجلوني الخطير
 والمسند للبزار

 
المسندوحميدي في   

 لعبد هللا بن الزبير
 

 يا رب زيل سرابنا
 وحسن لي آدابنا
 بيهم وصولنا
 لرضاء هللا
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 وكتاب جامع الحديث
 لسيوطي خيرا عميم
 قول سنن البيهقي

 البن الحسين الهميم
 وكمان سنن ابن ماجه
 البن غزويني الصميم
 وقول سنن الشافعي

 لي امامنا العليم
 وقول سنن الدارمي

الحليمابو محمد   
 ثم سنن ابو داؤد
 بالسنه نعم الكليم

 وشهاب في مسنده
 بن سالمة السليم

 بحق الكهف والرقيم
 انصرنا على الرجيم
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 االئمة االربعه
 

 نعمان ومالك وشافعي

 واحمد تمامن ورابعن

 نور السلوك ومنافعي

 اهل الطريق ومدافعن

 

 قول مالك المدني الورع

 لدغته عقرب ما فزع

 نبي الشرععظم حديث 

 والنبل مطبوع فيه طبع

 

 المات قريب تسعين سنه

 والعلمه ميراثا لنا

 والحبه في طه الفنا

 شهدوله سبعين يفتنا

 

 وامدح كمان الشافعي

 الهاشمي علمه النافعي

 بي كيميا والطب ناجع

 تنجيم وفيزياء كساطع

 

 حذق الفراسة والحساب

 عشرون افتى  للصحاب

 المهابدا االسمر اللون 

 مولود في غزه ومنها آب

 احمد كمان ود حنبال

 دا العلمه جاب ليه ابتال

 وبغدادي نسبه مؤصله

 وشيوخه ميه مكمله



 ديوان القمر الهاشمي 

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل ( 

 العماء والرموز  مديح 

14 
 

 

 االسمر اللون داكنا

 بالزهد والجوع واهنا

 من قريه لي بيت ساكنا

 يطلب حديث ود آمنه

 وابو حنيفه الفارسي

 وشيوخه متين دارس

 حفظ الشريعه كحارس

 فقيه ومقايسواول 

 

 صوته اجمل في انسجام

 والحجه في علم الكالم

 وهو الكريم عند الطعام

 ويصلي والناس في نيام

 

 صليت على النور االجل

 الحرك احساس الجبل

 والهل في كل القبل

 يشفينا من هذا الوجل
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 البخاري ومسلم

 
 ربي يا قدوس وباري

 اكرم العلما الكبار

 والبخاريشيوخنا  مسلم 

 

 محمد اسماعيل بخاري

 اوزبكستان الولودو

 واحفظ العلما وقاري

 وللحديث فارق بلودو

 

 اعظم العلما في عصره

 وقرننا الثالث ظليله

 والجليل ردالو بصرو

 برؤية ابراهيم خليله

 

 راس شيوخه على المديني

 ويرووا عنه شيوخ كباره

 قول بخاري حفظلي ديني

 العبارهبي صحيح اصلي 

 

 كل حديث بصحيحه كاتبه

 بالغسل والركعتين

 اتنين وستين تم راتبه

 ومات ام الزاهدين

 

 اما مسلم يا جماعه

 فهو نيسابوري اصله

 يعني ايراني الرباعا

 والحديث يعجبني فصله
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 القشيري وعربي نسبه

 وشيخه يحي بكير تميمي

 وفي التجاره المولى كسبه

 وفي علوم الدين حكيم

 

 قامته ربعه وراسه شايب

 وطاف بالعالم كثيرا

 ولي حديث العلما جايب

 والعلم بالحق عسيرا

 

 خمسه والخمسين توفي

 الضريح في مكان ولودو

 مات بعد هلل اوفى

 وربي يكرمو بي سعودو

 

 صلي يا من لينا راحم

 والسالم بي الف لهجه

 ود سعاد يرقى ويزاحم

 في جنان ياقوت وبهجه
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 سيدي ابراهيم  بن  ادهم
 

 خالد ينهم جده الكريم الملهم   سيدي ابراهيم بن ادهم
 سلطان القوم

 
 منشأه بالد سامرائي    قدوة اخالص ماهو مرائي
 قدامي اراهو وورائي    في بيعي وربحي وشرائي

 
 مولود في بالد االفغاني   االسمو مدون في اغاني

يرقانيدا االثبتني وما الغاني   في سلك القوم   
 

 العربي لسانا وتميمي    في علوم الدين وصميم
 ماهو المشاء بنميم   في كل الخيرات عميمي

 
 من اكبر علماء السنة   بجهاد السيف واسنة
 وعلوم حديثنا احسنا    نحن الذنوب المسنا

 صحب الفضيل والثوري   وقمم جبال والطور
 يخشى الظالم والجور   والحور من بعد الكور

ايح في كل بالدنا    الشام ومصر وحجازناالس  
 زار فلسطينا وعراقنا   وزار في لبنان اوتادنا

 كان في الحديث كبحاري   ورووا ليه جماعة وبخاري
 صاحب عزالت وصحاري   ويرجو الكريم الباري

 تارك نعال وعمامة    وبذل السخاء وشهامة
 رابط النفوس بزمامة    وعاشق الرسول بهياما

الباقر واالوزاعي    ومن الرباط جانا الناعي خدم  
 حين لبى سيدي ندا الداعي   في سبعة وسبعين لوداع

وفي الالذقية مراميمدفون في سوريا الشام     
 مات المجاهد وظامي   لحدود اسالمنا يحامي
 صليت وسالم متوالي   على ذا الجناب العالي

 خالد طيبلو فعال   ترحم عموم اخوالي
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 فاطمة بنت ابي المثنى
 

 الفقير للشيخة غنى   ولي عموم المرأة هنى 
 استاذة اشياخنا وفطنا   فاطمة بنت ابي المثنى

 
 مقاما اكمل في الوالية   ودرة اندلس الهداية
 هي درست آالف ظمايا   في التصوف والبداية

 
 قرن خامس هجري خط   مولد السيدة الفضيلة

يخة حتى ليوم رحيالالكريم في اشبيلية اعطى   ش  
 

 في التمانين من سنينا   وتسمع االالف بصوتا
 فيها سمت الدين حنينة   وضجت اشبيلية لموتا

 
 درست اقطاب غواثا   اشادو بي الفهم المثالي

 ومعدن الذوق والرياسة   واربعة وتسعين تاللي
 

 تقرا سورة الفاتحة دايما   وردها اليومي بتالزمو
ايبا   والبعيد سر هللا حازمووكان ترد بالدعوة غ  

 
 شهرة في خرق العوايد   وسرها في سورة المثاني

 مابتجامل وما بتزايد   وبيتا من قصب المباني
 

 في محبة ربي هايمة    وتضرب الدف ابتهاجا
 والمدود من ربي دايمة   والدموع اشواقا هاجا

 
 عاشت المية وزيادة   قبل صايح الناعي ثكل

الغوث اشادا   وتنظر الجن غير مشكلبيها قطب   
 

 ربي اكرمنا بصالتك   والسالم لي طيبة يوصل
 يربط ارواحنا بصالتك    والمدد بالرحمة يوصل
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 مفسري القرآن 
 

 يا الف مرحب ويا هال   بالسادة اعلى المنزلة
 شرحوا الكتاب المنزال   يا الف مرحب ويا هال

 
النبيل يا مرحباب القرطبي   البغوي والرازي  

 ديل حبوا لي الرب والنبي   في الدين اوضحوا للدليل
 

 النسفي والخازن وحقي   ابو السعود وثعالبي
 الثعلبي حسن التلقي   والطبري ليك يا طالبي

 
 قول االمام الواحدي   ومقاتال والتستري

 ديل زالو شرك ومالحد   نقرا الكتاب منهم طري
 

الخطيب وزمخشريوالوسي وبن كثير عد   ثم   
 والثوري والصنعاني زد   بالدين بايع واشتري 

 
 الجوزي والمصري شهاب   كم زالو شكي وريبتي

 قول بن طنطاوي المهاب   والعالم بن عجيبة
 وسيوطي ايضا واسعدا   ثم ابن عادل اذكرا 
 وقشيري عد ال تبعدا   قول بن عرفة واشكرا

ني ضمكلمات ابو حيان كمان   بيضاوي والشوكا  
 نظرات عثيمين الضمان   والسعدي نيسابوري رم

 ثم الجزايري الورع    قول بن عرفة وسيدا 
 يا زارعا نعم الزرع    مثل الفقيه مجاهدا 

 
 العالم النحاس قل   وابن حاتم في الرجال

 الكل للرحمن يدل   الكل يشرحوا في المجال
 

 والسمرقندي اماما عالما   ابن زمنين وقطان االريب
 ياربي خالد يسلما             واالخرة ال يكون البعيد
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 النجاشي رضي هللا عنه
 

 قاد هجرتنا   حبيب جعفرنا
 في غربتنا   نجاشي نصرنا

 
 سيدي نجاشي   ملكا صالح
 رضي هللا   عليك يا ناجح

 
 جاء المسلم   ركب المالح

 بحر االحمر   نجاشي المانح
 

 سيدي يا جعفر   لقريش رابح
 عدل نجاشي   البحر الطامح

 
 عاشو سيوم   ماشي ورايح

 الحبشة الكبرى   نجاشي الناصح
 

 مافي دهورا   مافي الكالح
 بلدنا امان   مافي الجارح

 
 


