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 براقا خلوب

 اداء عبد المحمود نور الدايم
 قصيدة مجاراة على نسق اهلنا في البطانة 

 

 براقا خلوب

 انواره باهره وفاقعه

 ينزل في القلوب

 والصاقعه زي الحديد

 

 قت ليه يا حبيب

 ارحم عيوني الدامعه

 محتاج الطبيب

 وقاري الجامعه دكتور

 

 قال لي اشتكي

 سامعهأنا آذاني كلها 

 قت ليه اتكي

 روحي هايمه وطامعه انا

 

 قت ليه الغرام

 في جوفي قايمه حريقه

 الكرام يا الناس

 شوفولو اي طريقه

 

 قال لي مستحيل

 داير ام قصور وفريقا

 طرفا كحيل واب

 ال تكون شهيد ال غريقا

 

 قت ليه الهيام

 دمي ونيرانو حرقت
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 والناس النيام

 وأنا جنبي راقد همي

 

 وققال لي يا عش

 المايل سيب الكالم

 لو حتى الحلوق

 بالسيف دمها سايل

 

 أخير احسن تروق

 ظلها زايل والدنيا

 غير كي الحروق

 فوق العشوق ما خايل

 

  قت ليه االمان

 عقلي أصبح طاشي لي

 قال لي من زمان

 في الشبكة عقلك خاشي

 

 الضمان لو داير

 خليكا هاشي وباشي

 زي نغم الكمان

 مجروح وقلبك كاشي

 

 الوداع قال لي

 طابق صالتو سالمو

 النبي المطاع

 ما أحلى نادي كالمو

 البقاع قت ليه

 وفي اآلخره بخشى مالمو

 قال لي الشفاع

 إترصرصت أعالمو
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 الضاوي نورو

 اداء عبد المحمود نور الدايم
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 الضاوي نورو

 نبي السرورو

 ارح نزور طه

 دوروجوه 

 أبو البشر هو بيك فخورو

 الفاق لي نوح والحصورو

 بشارة في صحف الزبورو

 رجانا في حشري ونشور

 

 وأول العابرين مرورو

 العظيم وكريم جزورو

 محبة هللا في شعورو

 يخاطب الجن والطيورو

 

 عالج الحمى والكسورو

 آمن الدابي في جحورو

 والعدو يخافوا بالشهورو

 القبوروخاطب الموتى في 

 

 بارك الزاد في ندورو

 وشاة جابر في القدورو

 الوافي لي دينو ونذورو

 أتلف الريبة والخمورو

 

 األسودين عشا وفطورو

 أمين كريم تقي وصبورو

 وبي علوم الغيب خبورو
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 نمشي لي طيبة ونزورو

 

 رشفة نشرب من بحورو

 قلبو بالرحمن حضورو

 في مقام الليل سهورو

 ذاكر هللا في كل امورو

 

 حطم القاسية و الصخورو

 آمن الدابي في جحورو

 الجسم يرشح بالعطورو

 وفايح المسك والبخور

 

 حارب الباغي الكفورو

 وأبي جهل وغرورو

 وكيد شيطانو وشرورو

 أزال لى فتنو وفجورو

 

 اكفينا يا رب من فتورو

 وغفلة الدين والنفورو

 وفتنة النار الزفورو

 وشر عدونا ال يجورو

 

 يا غفوروصل يا رب 

 على النبي بدر البدور

 وسالم رضا والحبورو

 عدد الدهر والعصورو
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 سرى برقا الحا

 اداء محمد حسن الخضر

 قصيدة في المحبة والتعظيم 
 

 سرى برقا الحا

  لومي من

 الما شفت بطاحا

 

 فتاحا ربي يا

 وخالق االرواحا

 ندعو بي إلحاحا

 لتمالنا صالحا

 

 الالحا ثنيت بي

 نورو خير وفالحا

 لجهنم أطاحا

 دينه حق وسماحه

 

 للساحه مشتاق

 ولي كريم الراحه

 ونجلس نرتاحا

 في عطور فواحه

 

 نواحا والناس

 وبي هيام بواحا

 وحمام صداحا

 يهدل في الباحه

 

 صباحا نسام في

 جاب األرياحا
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 ذكرني الواحه

 وفتق لي جراحا

 

 الناحا متى قلبي

 يطلق لي سراحا

 ألقى األفراحا

 والغم ينزاحا

 

 سحاحا صلوات

 لي نبينا متاحه

 تملى األلواحا

 واألرض مساحه
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 نسيم منك يغشانا

 اداء وليد زاكي الدين وعبده شرف 
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 

 نسيم منك يغشانا

 وقول منك احيانا

 والمصروف اعيانا

 

 الحضره يا أيهاأال 

 وذات القبة الخضرا

 فكوا عننا الحظر

 هوحيونا ولو نظر

 

 وتسليمي صلواتال

 للمبدوء بالميمي

 وقولو لروحنا هيمي

 واشفونا برد جيمي

 

 زاهر لمعا طيف

 لكل الناس قد جمعا

 إال البائس الدمعا

  فقلنا الطاعه والسمعا

 

 حيونا ولو سرا

 وعاودوا الكرا بالكرا

 رافأنت الحب والب

 عطركم مرا وقالوا

 

 قول منكمو يشفي

 ونار القلب كم يطفي
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 تكفي صغيرة هعبار

 لجرمي صفحكم يعفي

 

 تقبل مني ازهاري

 اطفي في الحشا ناري

 التالي والقاري بحق

 وحق الجاه والباري

 

 روحي لروحكم تهوي

 زهوا تسير باسمكم

 وتخشى الغفله واللهوا

 وموت القلب والسهوه

 

 أبدا والسالمصالتي 

 عدد هلل من عبدا

 عدد مقبول والزبدا

 عدد مخلوق في كبدا
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 آالف الصالة

 لحن وأداء معتز صباحي 

 واداها ايضا عادل مسلم

 وعابدة الشيخ
 

 آالف الصالة ألب جاها عظيم 

 قمر األنبياء إدريس والكليم 

 

 الليلة البريق شن علي إغارتو 

 بالمليون زيارتو انقطع النصيب 

 يا قلبي الجريح و كسري وجبارتو 

 أنا كيف استريح وأفارق طهارته 

 

 الليلة البريق شن علي هجومو 

 طال الليل علي وما غارت نجومو 

 واالشواق بحور لنبيا رحوم 

 األهدانا حور و قاتلي ال ألومو 

 

 الليلة البريق عارض لي سالحو 

 بق النور وكيف قلب الليل صباح 

 الظهورعنبر ومسك فاحوافي وقت 

 ما أحلى العطور ما احلى الوشاح 

 

 الليلة البريق أظهر لي هياجو 

 فوق القبتين عزز لي سياجو 

 وين ألقى الطبيب لمرضي وعالجو 

 وين طاقة الحبيب وين الليهو ناجو 

 

 الليلة البريق آذاني بسهامو 

 هيج نار غرامي وقلبي المستهام 

 حير في الدروب كل البيهو هاموا 

 شتعلت قلوب واذدادت ضراموا

 

 الليلة البريق إضربن مدافعو 

 والتهبت  مشاعري ما قادر أدافعوا
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 واقع في الرسول يمكن يبقى شافعوا 

 اليحول ال يزول وبالصلوات رافعه

 

 الليلة البريق ينصبلي الكماين 

 من شدة بهورو المقالت أذاين 

 يا  رب يا غفور امته ليها صاين 

 باين وجهنم تبور ما تلقى الز

 

 آالف الصالة لزوج هند وسودة

 صلوات فاخرات بطيب وجودة

 بيها الكل سعيد ال حزنا ووجدا

 ينطلق العبيد يلقى خروج وعودة
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 براق المدينة

 أداء الفنانة نبوية المالك

 الحان سيد خليفة 
 

 براق المدينة الليلة ضوى الكون 

 هيج نار غرامي وقلبي الممكون

 بالخلوق من كل جنس ولونمليان 

 يارب يا كريم باإلسم كان يكون

 ينطلق العبيد في طيبة يمحو شجون

 

 براق المدينة الليلة ضوى حمار

 ذكرني الصحابة وحمزة والكرار 

 وكل من ينتسب لي زمرة المختار

 يارب يا كريم يا عالم االسرار

 ونزور الرسول اليبتسم أنوار

 

 براق المدينة الضوى من جده 

 ني االهل والعمة والجدةنسا

 يا رب يا كريم تدعوني في الوفدا 

 للبيت الحرام ونمرق الخدا 

 

 براق المدينة الضوى من مكة 

 يهدي السائرين ألعظم السكة 

 ونزور العروس ونقدم الشبكة

 سموك في الكتاب أم القرى وبكة

 وجناك الرسول من المسك أزكى

 

 براق المدينة الضوى في القبله 

 الرسول الفي الجهاد أبلى ذكرني 

 اليرعى المواشي الغنم واإلبال

 يارب يا كريم يا ساتر السبال

 ازور للمقام ونص الحجر قبله 

 

 براق المدينة الضوى من عرفات

 وراني الدروب البي الحجيج ضاجات

 مزدلفة المشاعر وأكرم النفحات

 يا رب يا كريم سامحني واعفو الفات

 جمراتفي منى يصرفولي كامل حصا ال 

 

 براق المدينة الضوا من وسطا 



 ديوان القمر الهاشمي

 اهلل ( املصطفي ) رحمهأحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الربق والنور والنسيم مديح 

12 

 

 هيج للنفوس والقلوب بسطا

 ان شاء هللا بنزوره اليكرم البسطا

 شريعتو القويمة الفي االمور وسطا

 سبحان الذي سبحان من اعطى 

 

 براق المدينة الضوى في بلدي 

 جانا الغيث عميم وسبح الرعد 

 ذكرني االمين الصادق الوعد 

 كبديسيدي الرسول حبك حرق 

 صليت يوت عليك ال سبحة ال عدد
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 براقا خلوب 

 اداء عبد المحمود نور الدايم
 قصيدة مجاراة على نسق اهلنا في البطانة 

 

 براقا خلوب

 انواره باهره وفاقعه

 ينزل في القلوب

 والصاقعه  زي الحديد

 

 قت ليه يا حبيب

 ارحم عيوني الدامعه 

 محتاج الطبيب

 الجامعهوقاري  دكتور

 

 قال لي اشتكي 

 أنا آذاني كلها سامعه

 قت ليه اتكي

 روحي هايمه وطامعه انا

 

 قت ليه الغرام 

 في جوفي قايمه حريقه

 الكرام  يا الناس

 شوفولو اي طريقه

 

 قال لي مستحيل

 داير ام قصور وفريقا 

 طرفا كحيل واب

 ال تكون شهيد ال غريقا

 

 قت ليه الهيام

 دمي ونيرانو حرقت

 والناس النيام

 وأنا جنبي راقد همي

 

 قال لي يا عشوق 

 المايل سيب الكالم

 لو حتى الحلوق

 بالسيف دمها سايل

 

 أخير احسن تروق
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 ظلها زايل والدنيا

 غير كي الحروق

 فوق العشوق ما خايل

 

  قت ليه االمان

 عقلي أصبح طاشي  لي

 قال لي من زمان 

 في الشبكة عقلك خاشي 

 

 الضمان  لو داير

 هاشي وباشيخليكا 

 زي نغم الكمان

 مجروح وقلبك كاشي

 

 الوداع  قال لي

 طابق صالتو سالمو

 النبي المطاع

 ما أحلى نادي كالمو

 

 البقاع قت ليه

 وفي اآلخره بخشى مالمو

 قال لي الشفاع

 إترصرصت أعالمو 
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 الضاوي نورو 

 اداء عبد المحمود نور الدايم
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 
 الضاوي نورو

 نبي السرورو

 ارح نزور طه

 جوه دورو

 

 أبو البشر هو بيك فخورو

 الفاق لي نوح والحصورو

 بشارة في صحف الزبورو

 رجانا في حشري ونشور

 

 وأول العابرين مرورو

 العظيم وكريم جزورو

 محبة هللا في شعورو

 يخاطب الجن والطيورو

 

 عالج الحمى والكسورو

 آمن الدابي في جحورو

 والعدو يخافوا بالشهورو

 خاطب الموتى في القبورو

 

 بارك الزاد في ندورو 

 وشاة جابر في القدورو

 الوافي لي دينو ونذورو

 أتلف الريبة والخمورو

 

 األسودين عشا وفطورو

 أمين كريم تقي وصبورو

 وبي علوم الغيب خبورو

 نمشي لي طيبة ونزورو

 

 رشفة نشرب من بحورو

 قلبو بالرحمن حضورو

 مقام الليل سهوروفي 

 ذاكر هللا في كل امورو
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 حطم القاسية و الصخورو 

 آمن الدابي في جحورو

 الجسم يرشح بالعطورو

 وفايح المسك والبخور

 

 حارب الباغي الكفورو

 وأبي جهل وغرورو

 وكيد شيطانو وشرورو

 أزال لى فتنو وفجورو

 

 اكفينا يا رب من فتورو

 وغفلة الدين والنفورو

 النار الزفورو وفتنة 

 وشر عدونا ال يجورو

 

 صل يا رب يا غفورو

 على النبي بدر البدور 

 وسالم رضا والحبورو

 عدد الدهر والعصورو 
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 سرى برقا الحا

 اداء محمد حسن الخضر

 قصيدة في المحبة والتعظيم 
 

 سرى برقا الحا

  لومي من

 الما شفت بطاحا

 

 فتاحا ربي يا

 وخالق االرواحا

 بي إلحاحاندعو 

 لتمالنا صالحا

 

 الالحا ثنيت بي

 نورو خير وفالحا

 لجهنم أطاحا

 دينه حق وسماحه

 

 للساحه مشتاق

 ولي كريم الراحه 

 ونجلس نرتاحا

 في عطور فواحه 

 نواحا والناس

 وبي هيام بواحا

 وحمام صداحا 

 يهدل في الباحه 

 صباحا نسام في

 جاب األرياحا

 ذكرني الواحه 

 وفتق لي جراحا

 الناحا متى قلبي

 يطلق لي سراحا

 ألقى األفراحا 

 والغم ينزاحا

 سحاحا صلوات

 لي نبينا متاحه

 تملى األلواحا

 واألرض مساحه
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 نسيم منك يغشانا 

 اداء وليد زاكي الدين وعبده شرف 
 قصيدة في المحبة والتعظيم 

 

 

 نسيم منك يغشانا

 وقول منك احيانا

 والمصروف اعيانا

 

 الحضره يا أيهاأال 

 وذات القبة الخضرا 

 فكوا عننا الحظر

 هوحيونا ولو نظر

 

 وتسليمي صلواتال

 للمبدوء بالميمي

 وقولو لروحنا هيمي

 واشفونا برد جيمي

 

 زاهر لمعا طيف

 لكل الناس قد جمعا

 إال البائس الدمعا

  فقلنا الطاعه والسمعا

 

 حيونا ولو سرا

 وعاودوا الكرا بالكرا 

 رافأنت الحب والب

 عطركم مرا  وقالوا

 

 قول منكمو يشفي

 ونار القلب كم يطفي

 تكفي صغيرة هعبار

 لجرمي صفحكم يعفي

 

 تقبل مني ازهاري

 اطفي في الحشا ناري 

 التالي والقاري  بحق

 وحق الجاه والباري
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 روحي لروحكم تهوي

 زهوا تسير باسمكم

 وتخشى الغفله واللهوا 

 وموت القلب والسهوه

 

 أبدا  والسالمصالتي 

 عدد هلل من عبدا 

 عدد مقبول والزبدا 

 عدد مخلوق في كبدا 
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 مسك الكون

 أداء عبد العظيم الفاضل 
 

 مسك الكون كالعطر فاح 

 ودايما عاشقك في نواح 

 يا ناس النورو الح 

 

 المخصوص باإلنشراح 

 كم عالج أشفى الجراح 

 المكنون شمس الصباح 

 شغل أفكارنا والصحاح 

 

 داراتو الناس سياح لي 

 واالمالك تغدو ورواح 

 بدار سيدي الهم يزاح 

 وكم هايم بي حبو باح 

 

 المحبوب نورو الح 

 للعاشق أصبح متاح 

 ضج وطار بالجناح 

 وا شوقي حبا مباح 

 

 الموسوم تقوى وصالح 

 للعالم أروى االرواح 

 الصادق جدو ومزاح 

 المليان يعفي وسماح 

 

 للكفران والشر أطاح 

 لبطاح الهدى للبدو وا

 أنفس كم عالج شحاح 

 اليهدي الخير بالمراح 

 

 فوق التل باألمر صاح 

 دعا قومو لفوز الفالح 

 خاضوا فيهو فعاال قباح 
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 دعا ربه وشال السالح 

 

 المنصور صبا ورياح 

 واالمالك شايله الرماح 

 ابن الغر قادة وفصاح 

 حين يعفي يطلق سراح 

 

 صل ربي ما الطير ناح 

 لنبينا المسك الفواح 

 وصالتك تبقى الوشاح 

 بي نبينا نلقى النجاح 
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 يا قمر في نص سمانا
 

 ويا تواريخ للزمانا      يا قمر في نص سمانا 

 يا قمر في نص سمانا     وحسنك المحبوب رمانا  

 

 تشبيه جمالك بالرسول     يكفيك فخرا خصلتين 

 والناس تزورك للوصول    ونورك يضوي القبلتين  

 

 صورة من صور الكتاب     والخصلة ثانية وكونك 

 والشعراء يكتبو في عتاب       والنور يغازل لونك  

 

 وحكاية في كل السير         لما الرسول بيك استعانا 

 وفي لحظة وانشق القمر        والعلم اثبت ذا الزمانا 

 

 مرات تشوف مرات تغم     بيك نعرف الصوم والفطر 

 في دنيا انت حبيب وام      بس داير اقول في فد سطر

 

 ام السنة لم شمسنا    ويسمى عام لف قمرنا 

 في يومنا ومن امسنا    في ظلو اطيب لي سمرنا 

 

 في الجنة اهلها كالقمر   يكفيك فخرا في الحديث  

 ي الجنة يدخلو في زمرل    يا بدر يا نعم الجليس  

 

 واجمل كالم واجمل خبر   قال في الحديث ويعزنا   

 زي ما بنشوف هنا للقمر    في الجنة بنشوف ربنا 

 

 جاب المثل قال النبي      نبينا من واحد احد 

 كالقمر فايق الكوكب      عالم يفوق عابد عبد

 ضوئه احسن من قمر     وقارئ القرآن معادو 

 ويرقى بي عدد السور      والكريم المولى زادو 

 في وجهو يشبه للقمر     ياربي صلي على النبي 

 افداه بي امي وابي       واطيعو مهما لي امر
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 نورك الباهر
 

 

 نورك الباهر ضوانا  وحبك الطاهر شوانا

 وجاهك العامر حوانا   كرمك الغامر هوانا

 

 بنقول يا محمد   إنت ترياقنا ودوانانحن 

 ونحن بنقول يا محمد   وربي بمحمد كفانا

 

 شرف االخالق وزانا   اسعد الناس الحزانا

 وكل همو يكف اذانا   من عيوننا يزيل قذانا

 

 ونحن بنقول يا محمد    كل ما الظالم غزانا

 

 لي طريق هللا دعانا   وكان بيطعم للجعانا

 في سبيل هللا اعاناطه علمنا ورعانا   و

 

 ونحن بنقول يا محمد    في دقيقة يكون معانا

 

 ربي شاهدنا ويرانا   اغسل االسواء ورانا

 واغفر اخطاءنا ومرانا   سترة يوم الدين برانا

 

 ونحن بنقول يا محمد   ياك شفاعنا وضرانا

 

 

 ومن جبال فاراني جانا    هو مبعوث انس وجانا

 يك رب العز نجاناوبدر بينور دجانا       وب

 

 ونحن بنقول يا محمد    إنت في اآلخر رجانا

 

 ربي من نيران فدانا   ليلى اسمعي لي ندانا

 ومكة بتردد صدانا   وديمة مرفوعات يدانا



 ديوان القمر الهاشمي

 اهلل ( املصطفي ) رحمهأحمد الراوي الدكتور / خالد 

 الربق والنور والنسيم مديح 

24 

 

 

 ونحن بنقول يا محمد    بيك رب الكون هدانا

 

 صلي ربي على صفانا   علي نبي اخلص تفانا

 آدابنا ووفاناواغفر اعراضنا وجفانا     وقلة 

 

 ونحن بنقول يا محمد    وربي بمحمد كفانا
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 اسر برقا الليله الح
 

 اسر  برقا الليله الح
 للضلوع شق وكسر

 
 ربي يا من قد فطر 

 ومنزل الغيث والمطر
 ربي حقق لي الوطر 

 في االخره بالنبي ال خطر
 كان يكره االشر وبطر
 وبالدعوه ينزل للقطر

 انشطرشق القمر كيف 
 واسمه يمال الكون عطر 

 
 في كل خيرات قد بكر 
 ومعاه صاحبو ابو بكر
 الما خزن قط واحتكر
 الما جلس عرش وككر 
 تشهد قريش قط ما مكر
 وال شاهد السوء النكر
 كان يمنع الربا والسكر
 وعابد االله حامد شكر 

 
 وهللا وجهو النور قمر
 دا الجمل االكوان عمر 
 بشرانا بي سيدي الممر

 على الجنات زمر نفوت
 و الصحاب يحلو السمر 
 ناس علي وفاروق عمر 
 الطاعوا ما ينهى وامر
 والصحاب اغلى الثمر

 
 ربي يا زايل الحسر 
 ابدلنا يسرا زيل عسر 

 وانفعنا من خيبه وخسر
 بي ذات الواح ودسر 
 اكفينا من مسلك وعر
 وحرقة العرق النعر

 وآمنا في الخوف والزعر 
 ومن سكون سجين قعر
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 بثني بي حلو الوفر
 بالخميس دايم السفر
 في العبادات ما زفر 

 ال طيره ال هامه وصفر
 وفي الحفاير قام حفر 
 وفي البعير مع كم نفر
 ويحرس الناس كالغفر
 ووجهه للرحمن عفر 

 
 لما في طيبه انحصر 
 سيدي بالريح انتصر

 لي قريش غطفان مصر 
 وكان يشوف سنوات بصر

 غنينا للباسل نتر
 سادة الكفار وتر لي 

 دا الما استبد وما ختر
 وفي القيام قط ما فتر 

 
 يا ربي خالد افتخر 

 بالنبي الالنلو الصخر 
 اصلي في االولى واخر 
 على الرسول المدخر 
 الهي يا من قد ستر 

 صلي صالة دون قتر 
 على النبي الما ليه اتر

 وسيفه للكفار بتر
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 مشروح الصدر 
 

 مشروح الصدر الظالم اليضوي 

 ليهو صخور تلين والعجفا بتدر 

 خالد يا كريم بي ليلة القدر

 لموا مع الرجال في حوار ود بدر

 

 حبيت باختيار ما حبيت جبر 

 من تبيت صغير لي زمن الكبر 

 خالد يا صحاب معدوم الصبر 

 يا رب اكرموا دنيا وفي القبر 

 

 حبينا المنير ال درجه وتجر 

 كايسين اجر ال دايرين مقام ال 

 بي حق الكتاب والضحى والفجر 

 خالد احفظوا ال صد ال هجر 

 

 النبي الكريم ما سب ال بطر 

 عالم للعلوم وما يقرا السطر 

 الصايم دوام وقليل الفطر 

 من زمن الرضاع يرضع فد شطر 

 

 يا ناس الحبيب شوقه لهيب جمر 

 والهجران عذاب طعم الموت ومر 

 اسقوني الدنان وكاسات الخمر 

 ر الحبيب لي طول العمر من خم

 

 فارس للحروب في الغزوات ظفر 

 حطم للوثن ولي دين الكفر 

 صلى للضحى في حضرو وسفر 
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 واول ما غزا االبواء في صفر 

 

 الوجه الصبوح منسر ما كشر

 مخلوق من كمال فخرا للبشر 

 خصاك االله الصال بي عشر

 واعطاك اللوا يوم للناس نشر 

 

 خالد يا الرسول غنى وافتخر 

 ا على الحبيب نبيا مدخرصلو

 عدد الصافنات او قارب مخر

 عدد العالمين والسما ما زخر 
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 حبيب انواره لي ضون
 

 حبيب انواره لي ضون

 وفي نص القليب شوا

 شلع براقو حال سوا

 متين مشتاق اقوم جوا

 

 سحيرات الدعاش هبن

 نسايم طيبه واتصبن

 انعشو روحي وين شبن

 شوف عشاقا ما غبن

 

 ارواحنا ليك حجناريت 

 وسلكوا الضامرات فجا

 في الساحات بكن ضجن

 وزاروا حبيبنا واتنجن

 

 جروح شوقك عديل هدن

 متين يا ربي اتمدن

 وامرق في الضريح خدا

 واسلم وارجو لي ردا

 

 أذان الحج وين اذن

 مالني هيام واتحزن

 دريبات الوصال عزن

 وخالد قالوا يتخزن

 

 حجيج النفره وين ضحن

 نغيمات كل عشوق بحن

 وشايل شوقه واتمحن

 عصرو الشوق واتطحن
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 حدودك طيبه وين طلن

 دموع وخدودنا اتبلن

 ضيافة الماحي فيك حلن

 وزاد النور واتجلن

 

 حبيب انواره ضي بقن

 حبيب امداده ري سقن

 حبيب بي وعده لي يقن

 حبيب درجاته كي وقن

 

 دي سماوات االله اطن

 دي رحمات االله حطن

 تار االله غطندي اس

 انال الرحمه واتعطن

 

 في يوم الراسيات دكن

 خلوق بذنوبا يتبكن

 يوم اب جاه جا واتمكن

 وطه نجاها واتفكن

 

 منو االخالقو ليك برن

 منو الصلواتو ليك سرن

 ايادي المن جحيم جرن

 منو الحسناتو فيك درن

 

 نبينا الزال شرور وكهن

 قايم ليلو  لما وهن

 هالكنا نهنشرايعو اللي 

 ومات مديون عليه رهن
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 خصايلك يا ابو فاطمه وفن

 وايديك بي مسيسه شفن

 شفاعات لي حريقنا طفن

 يا شافع القلوبا جفن

 

 وضوعو اليوم نجومه دنن

 افخر منه جات ومنن

 واهدى لينا شرع وسنن

 وزال لالمه إصر وعننا

 

 منو االوراد شرح بين

 وللتوحيد شرح زين

 القاسيات لينمنو اللي 

 وللمسكين رقا وعين

 

 حليل اماتنا وين وصن

 نصلي عليك ونتحصن

 نصلي نزيد لو اتعصن

 همومنا نشوفا اتقصن

 

 صلوات للفؤاد جمن

 عدد ما ناطقت فما

 على من في المعاد طمن

 واكرم زايره ليه امن
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 دعاش الصبا
 

 بدعاش الصبا نسماته السرت   نفحات المسك ام ليلى قد مرت

 

 وادي القرى ليالي قد شبت   بي شام الشمال ارياحها هبتبي 

 بوادي العتيق امطارها صبت   وفي كل القرى بلسانها نبت

 

 اخالق السماء في ناسها زكت   فوق المكتين كلماتها ابكت

 وشيوخ الضالل اصنامهم بكت   الالت والمناة وسواعهم دكت

 

 عرفاتها حجتفي شان االله لجسمها شجت   بي كل من اطاع 

 وزمزم يا كرام من ريقها مجت   في ظل الحساب للناس قد نجت

 

 عروش الظالم بسيفها هدت   والحق العظيم للناس قد ردت

 بي طول السجود النار قد سدت   وارتال من شقايا بشفاعها صدت

 

 لكل االمم وانصارها بزت   سيوفا عظام في هللا كم هزت 

 والكفرة اللئام من سوحها فزت واصحابا الكرام لدينها عزت  

 

 اقطار السماء بمالئكة قد اطت   وذنوب االسى ليلى لنا غطت

 بكرم االله من صحفنا انحطت   مشكورة اليمين اللينا ما اعطت

 

 من مثل الكمال لها الخلوق غنت   من مثل الجالل لها الجذوع حنت

 صحاب هنتمن مثل الجمال بها القلوب جنت   مين من غير جدال لها ال

 في شمس الهجير بجناحها ظلت   واركان السماء وامالكها صلت

 للحضرة التي بمقامها اتعلت   قاب قوسين دنت بكرامة واتجلت

 

 ابتهج العشوق واشواقه درت   ثوبة القلب واحزاننا فرت

 
 


