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 جداد النبيأ

 أداء معتز صباحي
قصيدة اسماء اجداد النبي صلى هللا عليه وسلم وهم الذين انتقل عبرهم النور  

 المحمدي المبارك ورحمة العالمين
 إذا هبت نسائم مشرقيه 

 ا وأطياف تهيجني عشي

 فردي يا ربى مي التحيه 

 وليلى العامريه  الحبابي

 سالم هللا يا طه النبيا

 المسك فواحا زكيا بطيب 

 اللحن فتانا شجيا بصوت

 عبر الروضة فخما وشهيا

 شجرة األنساب فخر ونقيه 

 سفاح وفجور ورزيه  ال

 ومساوئ ومطاعن وبليه 

 نحن نفخر كل ما فيها مزيه 

 ااجداد عظام وعلي قصة

 شيبة الحمد وهاشم وقصيا 

 ثم فهر ولؤي وعديا

 والنضر المحيا وكنانة ثم

 شميه وكرام في بيوت الها

 حيث لالنسان شرف ابديا 

 الرحمن حبا وحفيا  يغرس

 في بني عامر راض ورضيا

 كان بالناس رحيما ووفيا 

 طه ال تقل اني شقيا وبعد

 وفي الحساب ابشر نجيا 

 اشرب الماء مطهر ورويا

 

 ربي على طه الهديه  صل

 أزهر الوجه وجوادا نديا

 عابد الرحمن حقا وتقيا

 الناس محبه وسجيه  أفضل

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 السالموأهل النبي علية الصالة مديح 

2 

 

 خديجة ام المؤمنين 

 اداء نبوية المالك
 

 قصيدة تسرد بعض سيرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها 
 

 خديجة أم المؤمنين

 وأولى زوجات االمين

 العالمين ومقاما ست

 

 في قصي كان النسب

 والقلب للنبي انجذب

 واالدب كاملة محاسن

 رغب الزواج كان الطلب

 

 من بني اسد النسب

 الرتب قرشية عالية

 في الجنة قصرا قد وجب

 ال صخب ال فيه والنصب

 

 عملها كان النبي في

 وهو درة أهلها

 وقال الرسول لنا عنها

 إني رزقت حبها

 

 بالنبي أول مصدق

 وأمواال للدين األبي

 أشرف نساء االبطحي

 بالوحي وأول ايمان

 

 ينا المصطفىدعمت نب

 بالمال مهما كلفا
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 وورقه جاها وعرفا

 اآلخرة ربك شرفا في

 

 عاشت مع النبي دعوتو

 كانت حبيبتو وعزوتو

 بخطوتو ومعاه خطوة

 وتجهز أغراض خلوتو

 

 جبريل بلغها السالم

 االنام من ربنا رب

 وتقلدت ارفع مقام

 بسيادة النسوة الكرام

 

 الحنين التسقي لي طه

 واالنينوتمسح الهم 

 كانت له نعم المعين

 والبنين وبناتو منها

 

 يا يمة يا ست العقول

 قريش تعدك في العدول

 القبول ومن السما جاك

 واالزمة توجدي للحلول

 

 صليت على طه االغر

 وبر باسم الحميد مجيد

 ينجينا من نار وحر

 من الحسود وباغي شر
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  جعفر الطيار

 فرفوراداء جمال 

 
 قصيدة معلوماتيه عن سيدي جعفر الطيار رضي هللا عنه 

 

 قول جعفرنا يا طيار

 يا شامة علي الكرار

 

 باإلبحار فات الحبشة

 قط ما بالى باألخطار

 ملك الحبشة ليه أجار

 الدار وقال للمسلمين

 

 كونو بيشبه الماحي

 خلق في خلقة فواح

 سيرتو تزايد أفراحي

 من طار بي جناح لي

 

 دون طمنطاشرأسلم و

 عاف الدنيا خيرا وشر

 كشر ال عاب ضيفو ال

 ونال مقامو واستبشر

 

 في االردن مقامو فريد

 بريد دا المن قلبي جوه

 بينك وبينا دم ووريد

 وامدح سيرتو بالتغريد

 

 طالب جعفر بن أبي

 من طه الرسول جالب
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 نفس أخالقو والقالب

 ونعم مجاهد صاحب

 

 في موقعة مؤته شهيد

 والخير من جدودو أتى

 يا أفضل صديق وفتى

 متى متي يا رب نزورو

 

 صلي يا رب والسالم

 على النبي طه االمام

 عد طيورك والحمام

 الرمال ثم الغمام عدد
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 الجمال هاشمي
 

 قصيدة عن آباء واجداد النبي صلى هللا عليه وسلم

 
  يالجمال هاشم

 قصيفي هيبتك 

  شرف االجداد

 نزار ولؤيقل 

 هللا يا رسول

 نظرة واحدة إلي 

 

 من ساللة الياس

 وغالب الفهري

 االجناس أشرف

 ومالك النضري

 والشهامة اساس

 مدركة المضري

 

 مناف ابن عبد

 تاج كالب مره

 ال خاف فزعال 

 للقلوب سر

 و من عدناننسل

 الكره قائد

 

 دا ابن عبد هللا

 السعدكوكب 

 ساللة االخيار

 المعدي خزيمة

 قال في المشهور
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 ال نبي بعدي

 

 كنانه المعروف

 الحمد وشيبة

 اثم قول كعب

 ذروة المجد

 أكرم اآلباء من

  وأكرم الولد

 

 بالمسك وعطور

 صل رب الكون

 للنبي المامون

 سالم دايمالو

 االصحاب يشمل

 يبقي لينا العون
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 فاطمة الزهراء 

 ثنائي الصحوةأداء 
 

 يا أصحابي حيوا الطاهره

 مرحب ستي فاطمة الزاهرا 

 

 من أسماها أم أبيها

 الزهراء برة نبيهة 

 في الكونين مافي شبيهة 

 الذريه فيها وليها 

 

 يا بنت الرسول الغالي

 في الجنات مقامك عالي 

 في فقر وتجود بالمال 

 والقرآن يشيد متوال 

 

 يا فلذة خديجة الكبرى

 الفالح والصبر يا رمز 

 الياقوت زمرد تبرا 

 من اعداكي خالد يبرى

 

 زوجة حيدر الكرار 

 غرة وتحفة االبرار 

 مركز باطن االسرار 

 وقاطع دابر الكفار 

 

 يا أم الحسين و حسن

 طبعك نور وطابعك حسن 

 مسلم في الحديث حدثني 

 محبوبة الرسول درسني 

 

 يا أم النجوم الخمسه 

 يا أعظم نساء الحمسا

 رك شمساالكوكب ونو

 سيدنا يناجي ليك بالهمسا 
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 حي السيدة الهاشمية 

 الفي كونا ميه الميه 

 في كل البالد مسميه 

 طاهرة مجاهدة ورسميه 

 

 يا خير الفواطم كافه

 األمالك تقودك زافه 

 والحور باأللوف وحافه 

 والذريه حولك صافه 

 

 الصلوات بغير حسابا

 عدد الكائنات وابوابا

 للمختار وبيها يثابا

 لألصحاب أهل ونسابا
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 حب النبي  الزهراء

 ثنائي الصحوة والبلحي   أداء مجموعة

 ألحان ناصر عبد العزيز
 

 الزهراء حب النبي

 صلواتنا تغشاه

 أم الحسن والحسين

 كرارنا زوجاه

 

 زهراء ذلك نسبى

 وافتخارى به

 وكل حسب سواه

 لست أبغاه

 

 نلقى االله به

 والقرآن أوصانا

 في صون عترته

 ونود قرباه

 

 فى الدين عصبتها

 لنبينا مرساها

 وكل نسل بهي

 ينسب الى طه

 يريبه ما رابها

 إن شابها غضب

 

 وكل من آذاها

 فى الحال آذاه

 زهراء فى الجنة

 من صفوة السادة

 يا بضعة من

 رسول هللا وفلذاه

 خير النساء أبا

 في الدنيا بأجمعها

 هللاعليك سالم 

 يا خير ابناه

 للقبة البيضاء

 بحظيرة القدس 

 تقلها القصواء

 للخير ونعماه
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 تستفتح الجنات

 والرحمات تمطرها

 بالشرف والسؤدد

 والعز والجاه

 

 بحبك الزهراء

 يحبك الرحمن

 وتكسب الرضوان

 جنات وعلياه

 

 مرضاة اهل البيت

 االحسان يفرضها

 وفي السماء ظهير 

 جبريل وهللا

 

 خبزت الكسرةكم 

 إلطعام رسول هللا

 وأكرمت بالقليل

 هناسوا وأضياف 

 

 يا جدة المهدي

 وأهل كساءنا النبوي

 عليك سالم هللا

 رحماته وآاله

 بالسيدة الفضلى

 اكرمنا يا قيوم

 واقبل مودتنا

 في القربي رباه

 

 بالسيدة الحوراء

 يا جبار أنقذنا

 شفاعة من جحيم

 مالك وكرباه
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 جاه خديجه
 جاه خديجة امنابي 

 يا ربي خيرك يعمنا

 لمنايفي تاج محمد 

 نا وهمناذنوب تزيلو

 

 خديجه ام البشريات

 السيده ام الكبرياتو

 قسما بسورة العاديات

 جنان قصورك رابيات

 

 خديجه مشكور اصلها

 وقط ما تزوج مثلها

 محمود وطاهر نسلها

 وكريم ودايم وصلها

 

 خديجه صدقت الرسول

 للدين قبولواول بشر 

 الطاهره من ضمن العدول

 من ماال للمسكين تعول

 

 بي ماال واست للرسول

 والرسول سيد الفحول

 يطراها بالشوق اليطول

 ومقاما قط ما فاتو زول

 

 قول ربي اداها الغني

 وادى الرسول منها الجنى

 عاش المكارم والهنا

 والحب هدية ربنا
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 بي عزه عايشت الحصار

 وجاروماال يدخل دار 

 والحصار طغيان وضار

 وكان سبب في موت منار

 

 صليت على طه الوفي

 ذكراك خديجه بيحتفي

 وسالم قلوبنا بتشتفي

 اعداد ظاهر والخفي
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 الحسن بن علي

 

 

 عترة رسول هللا وخاتما

 في الحسن كلماتي ناظمه

 ود علي الكرار وفاطمه

 

 في السنه الهجريه تالته

 الحسن مولود مدينه

 والحبيب ذكراه الفته

 وهو قدوة خير ودينا

 

 قول ابو محمد كنايته

 الهاشمي االب ثم امه

 ربي خصاهو بعنايتو

 ومن رسول هللا دمه

 

 يشبه النبي قطعه منو

 وخامس الخلفا الرواشد

 يوم مات خمسين سنو

 وفي المدينه الدفن حاشد

 

 قول خالفته الراشديه

 سته اشهر لم يزيدا

 كان كالسابقين مزيه

 كان غياثا نجيدا

 

 ولما يتوضا ويكبر

 لونه يتغير ويرعش

 وكان للمسكين يدبر

 واليتيم حوله بيعشعش
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 همو دم الناس سالمه

 وخلى لمعاويه الخالفه

 والنبي قال فيه عالمه

 يصلح الفئتين وعافا

 

 ريحانة النبي في حياتو

 وفي الجنان سيد شبابا

 وهو مشكوك في وفاتو

 مذابابالسموم في عسل 

 

 صلي ربي على نبينا

 وآله بيتو سبب نجاتنا

 والحسن وحسين حبيبنا

 ورحمه من المولى جاتنا
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 الحسين بن علي
 

 من شوق حبك قلبي طار 

 يا حبيب ربك يا منار 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 غيرك رضع الحليب 

 وانت رضع ريق المنيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 ****************** 

 وجبينك لثمه النبي 

 ووجهك نور هيبة ورهيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 ******************* 

 ونشيت فى الحجر الشريف 

 حاز الشرف  نعم العفيف 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 **************** 

 يا روح ريحانة الحبيب 

 وجبرائيل ليك الطبيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 ****************** 

 يا زهرة فاطمة المهيب 

 وحسام سيف هللا الرهيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 ******************* 

 رسول هللا وليك االصول 
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 يشيل الكل يحمى الغريب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 ******************* 

 مالك للمغروم يصيب 

 وتجعل ليه اكبر نصيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 ******************** 

 

 تدعو وليك الرب يجيب 

 يجيك الغيث ريا خصيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 نسلك ذرية المهيب 

 وديل اشراف للطيب طيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 كتلوه شهيدا اديب 

 وحاز بيها مقامه العجيب 

 دو الحبيبج

 الحسين على الكرار

 أظهرت كرامتك ظهرت فى الكليب

 قبال ما يضوق نار لهيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 للحسين عقال لبيب

 ويا الجسور قلبك رحيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار

 صلوات وسالمنا جيب 

 للرسول تمالنا طيب 

 جدو الحبيب

 الحسين على الكرار
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 سيدي علي الكرار

 

 قصيدة في مدح سيدي علي الكرار رضي هللا عنه 
 

 في حبك بقول سيدي علي الكرار

 وبتار يا سيف النبي حاسم قوي

 الفرتق للصفوف وازعج الكفار

 اليهزم للجيوش وللقلوب حفار

 كسارللدروع وللضلوع  اليقطع

 تنصر لي رسولنا التجيب التار

 باألخطار وتنوم في سريره ال تبالي

 

 صفتك يا علي الفارس المغوار

 الطيار وشقيق العقيل قول جعفر

 ابو طالب ابوكا لي رسولنا اجار

 امك ستي فاطمة ترعى للمختار

 الجدود العترة االطهار نسبك في

 يا بطل المعارك في الحروب زرار

  بياكل حار سيفكيوم دعوا للجهاد 

 

 همك في صالتك والحرب واالذكار

 االحجار زاهد في طعامك وتربط

 قايم في الليالي وتخشى للجبار

 افقر من فقيرنا وتكرم الزوار

 المدينة والعلم واالنوار يا باب

 خصاك الرسول بي جملة االسرار

 الليالي نهار يا شمس العلوم قالبه

 

 الكوكب السيار نجومناشبهك في 

 االشعار تمدح سيدنا طه وتنظم

 حبك من صميم الدين واالفكار

 تاكل كسب ايدك وتلبس االطمار

 المدينة الفي الحروب نتار يا اسد

 انا بوصف حقيقه وهللا ما شكار

 عدوك احتار في خيبر شجاعه خلت

 

 يا حب الرسول هارون مقامك صار

 االبرار في الجنات مقامك في زمرة

 البيارتعتزل المشاكل وتسكن ا

 باالسحار صايم في نهارك وتدعو



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 السالموأهل النبي علية الصالة مديح 

19 

 

 الليالت تقوم وتؤدي حق الجار

 لليهود بحصارويا فاتح الحصون 

 للحروب كالصاقعه واالعصار تدخل

 

 حبك للرسول مرسوم شعور وشعار

 االرعب االشرار دفاعك للرسول

 تقتدي بالرسول في فقرو واالعسار

 حصار وتشارك الرسول الهم وكل

 البيوت وديارلرسول في لوتجاور 

 محبوب الماليكة الترضى باالقدار

 سيفك يا علي الواسا للفجار دا

 

 يا رب يا حميد يا بر ويا ستار

 وآله األبرار صلي على نبينا

 عدد المسلمين الهجره واالنصار

 عدد السابحين في سماك وبحار

 واالحجار نامياه واشجار رةذ ددع

 والتسليم يصله بالمسك واالعطار

 لنا االوزار للجميع وتغفرترحم 
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 فارس الحروب
 يا فارس الحروب يا غرة االسالم

 جبريل يا حبيب يهدي ليك سالم

 ناداكا الرسول للراية واألعالم

 قال يفتح عليك وتشتت األوهام

 

 مين الفي الهجير والشمس صايم

 يوم الهجرة في حب الرسول هايم

 وابو جهل اللعين بالسيوف حايم

 فرش الرسول شوف األسد نايمفي 

 فات بلد الرسول مشاها باالقدام

 االسد الهصور ثابت شجاع مقدام

 يحرس لي نبينا وينفذ االعدام

 في بدر وبطولته فات الكماة قدام

 ود عمه وربيبه ونبيه ليه امام

 الصاحب واخوه في شرعة االسالم

 ونسيبو وحبيبو ال يرضى فيه كالم

 ام وكراملي ذريته باني نسال عظ

 سيفك يا علي يواسي للظالمين

 في الحمالت يصول نلقى زيك وين

 تنصر للرسول الهاشمي زيك مين

 في خيبر حباك بتفلو يشفي العين

 علمك يا علي ينور الظلمات

 من فيض البحور تظهر الحكمات

 انوار باهرات من هدى و رحمات

 تمدح لي نبيك بي الشعر والكلمات

 وم صباالكرار علي صب  العل

 في بيت النبي وسط الكرام شبا

 القاد الفصايل في السلم والحربا

 من عرق الجبين االكل والشربا

 إياكا علي الفي ايدو ذو الفقار

 وشقيقه العقيل وجعفر الطيار

 أم هاني وجمانه األخوة للمختار

 أبوطالب أبوك زاد المحنة جوار

 صليت والسالم عليكا يا سيدي

 للسالم من ايدو لي أيديمشتاق 

 يوم ألقى الرسول داك يوم عيدي

 يا طه االمام حلحل رباط قيدي
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 الوفود ألوف زاروا 

 أداء ثنائي الصحوة
 

 

 أسد هللا في الغزوات 

 عم المصطفى القرشي 

 

 الوفود ألوف زاروا

 سيدي حمزة في دارو 

 ولما ظهرت أنوارو 

 منو للحبيب ساروا

 

 قوداني يا خاليا 

 سيدي حمزة ناداني 

 بالمحبة يرعاني 

 قول بحبو سوداني 

 

 الخليقة ساعيالو

 بالقبول داعيالو

 ود حسينا حيالو

 والشريف مع عيالو 

 

 جات الشمس والقمر

 والسمار في السمر 

 يبكي دمعو منهمر 

 عبد المطلب عمر 

 

 حمزة سيد الشهدا

 الرفيق في المهدا 

 حمزة صاين العهدا

 وسيفه للرسول أهدى

 

 يوم اسالمه الحمزه 

 االسالم قوى وعز 

 هز سيفه كم هزه 
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 وهاشمي للرؤس جز 

 

 

 أبو يعلي وعماره 

 اليشتت الغارا

 بالسيوف بتارا

 ومنو وحشي إضارا 

 

 الوزير لدى الحضره

 أخو صاحب الخضرا

 في جنانك النضره 

 وبس أكرمنا بي نظره 

 

 قاتل شيبة والعتبا 

 ذاك فاعل العجبا

 حقق أرفع الرتبا

 وإسمو في السما كتبا

 

 رب صل متوالي 

 يا كريم ويا والي 

 لي من قدره عالي 

 واألصحاب واآلل
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 قبر حمزة

 لحن وأداء عصام محمد نور 

 اداها انشادا سيف الجامعة
 

 دامت سحائب رحمة تتواتر فى قـبر حمزة ما استزاره الزائر 

 المنابر لك يا مآثر في الرجال مفاخر فى حمزة القرشى تسمو 

 يا عـم رسول هللا تهواك أمـة وهللا من فـوق السـموات شـاكر

 أسـد الرسول وحبه فى دربـه وأخـا الرضاع وحزنه المـتواتر 

 يا إبن هالة وابن هاشم من قريش نال الشهادة  فالمقام الباهر

 شرفت ثويبة بعد إرضاع النبي برضاع حـمزة عمه ومناصره 

 هزم الطغاة وكل كافر جائرصاحب لواء الجيش فى كل غزوة 

 قاد السرايا في المدينة وقبلها فى مـكة رد فجور من هو فاجر 

 بالـحق يصـدع جاهرا متوثـبا وفي بـدر بالسـيفـين لـيث كاسر

 

 بالغدر مصرعه من ذا يواجهه  والملك يغسل جثمانه الطـاهر

 بكت المدينة حين فارقها الفتى وقـباء حنـت والصـدور تزافـر 

 الزهـراء بالدمـع واصـبا ومثلك تـبكيه النساء الصـوابر بكتك 

 يا سـيد الشـهداء أكرم بها من مكانة فرحنا بها والجرح غائر

 

 يا لهفتى أعظم مقامك في أحد يحظى بنوركم وللجبال مشاعر

 كفى بمدح رسول هللا لالسد فى الوغى فلتكف المعانى الخواطر

 بحب مواله ذاخر  وصـوال لالرحام للخير فاعـال تـقي نقي

 

 فيا ليت شـعري هل أبيتن ليلة بجـبل الرماة قرب حـمزة ساهر 

 ألشفي شجونا واهتياجا ولوعة فالقلب مفطور والرأس حاسر

 فأقبل زيارتنا بالروح لروحكم إن عز فى الطلب حضور مسافر 

 صلى األله على النبي وآله وسـالمه رحماك ربي من إله غافر 
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 رضي هللا عنهالعباس 

 أداء عبد العظيم الفاضل وجمال فرفور 
 

 االروى الظما

 من بير زمزما 

 كم زول بي جاه

 العباس إحتمى

 

 الهاشمي النما

 والبحر الطمى 

 جاهد واحرما

 وبالطاهر سما

 

 للنبي عظما

 وقريش اكرما 

 وعهود ابرما 

 في منى نظما

 

 في حنين اقدما 

 والروح قدما 

 ما فات احجما

 أو قال ربما

 

 أبيض أجسما

 وجميل أوسما 

 وجهير أفخما 

 وعفيف الفما 

 

 الحاقن الدما

 وقريش سلما

 في الناس احلما

 البليغ مفحما 

 

 للنبي يلزما

 في الدين اسهما 
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 للسر كاتما

 في هللا خادما

 

 كم أعتق أمه 

 وفي هللا قدما

 انفق واطعما 

 وللناس اولما

 

 رحمن انعما 

 وبالماء الهمى 

 غيثو يعمما 

 معلما وعباس 

 

 خالد اجرما

 وحج آثما 

 يرجو المنعما

 نفسه يلجما 

 

 يا رب السما

 االمة ارحما

 ونبيك داوما

 صلي وسلما
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 عبد هللا بن عبد المطلب
 

 

 

 عبد هللا عبد المطلب

 والد رسول هللا األمان

 الهاشمي االسد القلب

 وافرس اعراب الزمان

 

 ولوده عبد هللا بمكه

 وامه فاطمه بنت عمرو

 اشرف هاشمي بكهابوه 

 وامه مخزوميه طهرو

 

 كان احب بني ابوهو

 وكان شامه في اهل مكه

 بطاهر اآلداب حبوهو

 وما جبن خايف تلكا

 

 لما قرر ابوه ذبحوا

 يوفي لي عهده ونذورو

 جات قريش تطلب لصفحو

 ويفدي لي ابنه ونورو

 

 في الحجاز الكاهنه افتت

 وبيها حلت للقضيه

 وقريش لفتاها فدت

 ابل معدوده ميهبي 

 

 وابوه ساقه وزوجه

 للسيده آمنه البت وهب
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 والمولى قط ما حوجه

 وذريته للعالم وهب

 

 وتوفى عبد هللا ومات

 في خمس والعشرين سنه

 في طيبه قبره والرفات

 وقبرو امتار من جنا

 

 اطيب الصوات كماال

 للبترجو شفاعته سلهب

 قدوة الخير والجماال

 والغرام للقلب يلهب
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 االمهات

 أداء نبوية مالك 
 

 علي أمي  

 بصلي بالمليون

 

 زوجات خير البرية  

 حداشر زوحة وفية

 ال احصيا صفاتم

 عند االله مرضية 

 

 أول زواجو خديجة 

 و كانت أبرك زيجة

 هي الرشيدة سديدة 

 تريدا هوذكراها نفس

 

 ال تنسي سودة الطيبة  

 الفي البراءة عجيبة

 المن بناته قريبه

 في مكة و طيبة هعام

 

 ثم عايشة البكرة     

 حبيبتو بنت ابو بكر

 ست العلوم و الذكر 

 ال بالرسول مفتخرة

 

  ظن الة صوحف

 في الجنةه من نسا

  ىبها الفاروق تهن

 زواج وداد ومحنة

 

 يمة زثم بنت خ

 زينب عابدة حكيمة

 مساكين هايمة ي الالب

 هباتا وأصلة ودايمة

 

 ثم زينب  جحش 

 زواجا من العرش

 مع النبي القرشي 

 عاشت أطيب عيش
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 ثم ذات الشان 

 سفيان رملة أبي سفيان

 أم حبيبة أعني  

 بالهجرتين أهني

 

 ثم هند أم سلمي 

 المهاجرة أم اليتمي

  هال ولماعي أكرم

 اعممن صار بخير

 

 وأكرم األهلونا 

 بالسيدة الميمونة

 و منونا  تآخر زوجا

 سرف مدفونةوفي 

 

 زواجوا خير حفية 

 بالسيدة جويرية

 في أسرها محظية 

 باألسرة النبوية

 

  ايا معشر المؤمنين

 صالتونا علي نبيا

   اأماتنا نور الجبين

 مليون ما بتكفينا
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 شيخ قريش 
 

 الكفل النبي

 ودافع في رسالته

 ابو طالب كريم

 بالهيبه وبسالته

 

 مناف اسموعبد 

 في اشهر روايه

 هاشم قرشي وسمو

 وعم سيد النبايا

 

 امه تسمى فاطمه

 المخزوميه نسبا

 وقريش الريسوه

 وهو االغلى حسبا

 

 عم طه وحبيبه

 كان يذكر ايامه

 وشقيق والده وربيبه

 في سفرو وقيامه

 

 يلقب شيخ قريش

 ووصفه رئيس لمكه

 وكرمه كمان يجيش

 ونصر الدين وزكا

 

 الملوكفي سمت 

 وحكماته ووقارو

 ومن اهل السلوك
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 وبني هاشم اطارو

 

 هاشمي وزوج هاشميه

 فاطمه البنت اسد

 واوالده اسود الواحد بميه

 وموفور الجسد

 

 صليت يا كرام

 على نبي الهدى

 والحب والسالم

 وهيامي البدا
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 عبد المطلب بن هاشم 
 قال النبي عند الحرب

 انا النبي ال كذب

 عبد المطلبانا ابن 

 

 في اصله عبد المطلب

 امه من اهل المدينه

 من بني النجار حسب

 واسمها سلمى الرزينه

 

 ولقبه عبد المطلب

 واسمه شيبه بال خالف

 الكان للملهوف يجب

 االكرم الحاج والطواف

 

 االسقى في العام الجدب

 بي دعوه منه الى السما

 والماء في الحال منسكب

 من السما جادا وهما

 

 االبيض الشيخ الصلب

 االطعم الطير في الجبال

 الرد زمزم للشرب

 وحفيرا من بعد الزوال

 

 للحبشه ال خاف ال رهب

 واالشرم الحبشي الطغا

 بالطير ابابيل قد غلب

 وهللا يغلب من بغى
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 لكرائم االخالق يحب

 والسارق ايده بيقطعا

 وخمره والزور والسلب

 والديه ميه بيدفعا

 

 نور القلبصليت على 

 وسالمي بالعدد الوفير

 والقلب بالحب منجذب

 باآلهه والشوق والزفير
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 هاشم زعيم الهاشميه
 

 

 هاشم زعيم الهاشميه

 جد الرسول الخاتما

 

 االسم عمرو ولقبه هاشم

 سيد قريش جده القصي

 كريم شجاع ودود وباسم

 اكرم قريش بطعام وري

 

 هو امه عاتكه بنت مره 

 وابوهو عبد مناف لزم

 بغزه مات والذكرى مره

 وقبره في فلسطين جزم

 

 علم قريش مهنه وتجاره

 صيفا وشتا عبر الحدود

 مشى لليمن والشام زارا

 لي رحلة االيالف يقود

 

 كان يطعم الحجاج ثريد

 ويعظم الكعبه وحجيجا

 والعرب تحترمه وتريد

 بشياخته رضيانه وبهيجه

 

 قبيلتوفي الحج يخطب في 

 لتعظم الكعبه وحجيجا

 الحجيج دي قريش كفيلتوا

 ومويه بالفاكهات مزيجا

 

 خمسه والعشرين توفى

 ومات هاشم عز شبابو

 ولي قريش اسس لحرفه

 وكان كالنور والشهاب

 

 ربي صلي على الحجازي

 كوكب الكون والعروبه

 كهفي في االخره ومالذي

 يوم تضيق بينا الدروبا
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 فهر بن مالك 
 

 الفهر بن مالك جد النبي العاشر

 انجب للرسول الماحي والحاشر

 

 االسمو القريش والفهر لقبو

 والفهري بتعني الحجر الطويل

 ويا بخت الذي نبينا من عقبه

 نبيا للعالمين كان منار ودليل

 

 جندله بنت حارث امه من جرهم

 وكان الفهر واحد عند امه وابوه

 قريش اهل التجاره دينار والدرهم

 اكرموا للعرب والحجيج وهبوا

 

 تزوج ليلى وانجب لي اربعه اوالد

 الحارث وغالب ومحارب واالسد

 وانجب لي بنيه ومكه بيهم ساد

 والرحمن كفاهم شر عين والحسد

 

 قريش اعظم قبيله في كافة العرب

 وما قرشي النسب الما فهر جده

 في يوم الحساب تنال اعلى الرتب

 الخلوق عدومن فوق الصراط فاتوا 

 

 

 قريش اسما جذوره من حوتة البحر

 ومن قرش التجاره او ناس وتجميعا

 ديل اهل الكرم البي ضبيحه ونحر

 اهل بيته الحرام وايالفو والبيعا

 

 النبي الكريم في حديثو وكالمو

 بين في قريش جميال وافضاال

 قال افراد قريش في االخره اعالم

 سايدين الجنان والحشر اقباال

 

 يا كرام والسالم مليون صليت

 على غرة قريش النور االخره

 الساد االمم سدد رهون وديون

 االخره السفين المنجي والباخره
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 آل البيت 

 أداء محمود عبد العزيز  

 اداها ايضا خالد الصحافة

 وعبير علي 
 

 على آل البيت موالى صليت 

 بفاطمة الزهراء بديت 

 الصيتوبالحسنين ذائعى 

 موالى صليت 

 

 وعلى الكرار يا رب ما جزيت

 تزيد فى مقامو الليه أهديت 

 موالى صليت 

 

 فى حمزة اسد هللا عزيت 

 ووقفت بباب النبي وبكيت 

 موالى صليت 

 

 وللعباس وأوالده حبيت 

 من حب النبي انا ليه حبيت 

 موالى صليت 

 

 لخديجة وعايشة بقدمى مشيت 

 وكل نساء النبي حييت 

 موالى صليت 

 

 بجعفر الطيار قويت 

 لروحى ونفسى قد داويت 

 موالى صليت 

 بام كلثوم ورقية رويت 

 

 لزينب زوج العاص سعيت 

 موالى صليت 

 فى ضريح ابراهيم  قط ما قسيت 
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 لدموع الحب والشوق صبيت

 موالى صليت 

 

 والقاسم وعبد هللا هويت 

 واالبن الطيب ما خليت

 موالى صليت 

 

 وصفية العمة عنها حكيت 

 لمان لو عديتوالفارسى س

 موالى صليت 

 

 بجاهم يا ربي اترقيت 

 ونص خدامن أنا اتفجيت 

 موالى صليت 
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 المرضعات السبعه
 

 ه ارضعن النبيسبع

 حتى الفطام نعم الصبي

 افداه بي امي وابي

 

 ارضاعه اوال آمنه

 السيده الفضلى الجليله

 لي تسعه ايام كامله

 ترضعه واالم هي الظليله

 

 كاملهواربعه شهور 

 ثويبه ترضعه اللبن

 وللهاشمين الشامله

 ولي كل غلمانن سقن

 

 وحليمه بنت اب ذؤيب

 المرضعه ومربيه

 معاها عاش سنوات وطيب

 بركات امام االنبيا

 

 وقالوا في االخبار ذخرا

 وغير حليمه المرضعه

 ارضاعه من سعديه اخرى

 في ذات ونفس الموضعا

 

 وفي العواتك من سليم

 الرسولتالته ارضعن 

 الفازو بالفاق الكليم

 المصطفى اصل االصول
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 من كل جميع المرضعات

 ارضاعه سنتين كامله

 وحليمه قالت بركه جات

 في الحي مواشي وزامله

 

 صليت علي حب القلوب

 وسالم كتير ما ليهو حد

 عدد المشاهد والغيوب

 وعدد المغيب في اللحد
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 المربي
 والد النبي والمربي

 زلهمن تمانيه في من

 يحيطه بالرحمات وحب

 والخير ليهو بيبذله

 

 ساد قريش من غير مال

 وكان معلم للحكم

 في الحصار لنبينا مال

 كم صد للعدوان وكم

 

 الخطيب للقوم وشاعر

 وكان بيمدح للرسول

 يكتب امداح بالمشاعر

 في الدفاع دق الطبول

 

 الجسيم اوسم واعرج

 والخصال حسن الفعال

 للنبي واتباعه ابهج

 واالذى لقريش شال

 

 وعمره اكبر من نبينا

 بي تالتين عام وازيد

 القوي الجسم البدينا

 نافع للناس وافيد
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 اسن من والد النبي

 خمسه سنوات الفرق

 بالحب كان ابو طالب

 يعطف على النبي كالبرق

 

 صليت على اتقى التقى

 صليت على انقى النقا

 عدد المسالم والطغا

 زمزم سقاعدد الحجيج 
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 خرطة بيت خديجة 
 

 خرطة بيت خديجة   حيث نبينا عاش

 في مكة البهيجة   بي خيرا ودعاشا

 

 البيت يا جماعة    فيو غرفا ثالثة

 للنبي المطاعا   وخديجة وبناتا

 البيت يا االحبة   بي صالون وصالة

 مشتاق عندي رغبة   وانعم بي وصاال

 

 كمان مخازنالبيت بي شروقو   فيو 

 للمختار وسوقو   تفخر بيك حجازن

 لما تلوح بروقو   واالنوار هو حازن

 والحب بالحروقو   والمحبوب معاذن

 

 في بيت الرسول   الباب بي غروبو

 يا رب ليك وصول   وامسح للكروبو

 في حرمك نزول   نبحث عن دروبو

 عن اصل االصول   منك اليك هروبو

 

 وزيدا كمان تمانيةعاش عشرين عاما  

 في بيك خديجة    واالرواح هاما

 وااليمان وليجة   من شائع وآمن

 واالعطار اريجا في بيت طه حامن

 

 بي باب النبي   تخرج تلقى ساحة

 بي خطواتو تدرج  وتنعم بالسماحة

 تلقى البيت وتدرج  وقول يا قلبي آحا

 متين يا قلبي تعرج  لي من مسكو فاحا

 

 والتسليم يصلو صليت يا صحابي  

 في من ال نحابي   والرائع في دله

 اجيك حافي حابي   بالتعظيم اقله

 عد مطر السحاب   عد حجاجنا هلو
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 بتريد الجهاد
 

 بتريد الجهاد أسد القريش الجاد   هزيت الجميع الحاسي بيك وجماد

 سيفك اللي الفقر جالد

 

 الوليد بي ضربة واحدي ومالفي بدر بتصول تاكل يمين وشمال   شقيت 

 والنضر اللعين قصرت لي اآلجال   وكتين ذو الفقار في راسو طاح وجال

 

 الجاب في الفتوح تار فاطمة وام كلثوم   بقتله الحويرث الكان كفور وظلوم

 العاصي بن عاصي شق لي الحلقوم   عثمان بن طلحة بسيفه مرجوم

 

 ا اسد من لي االهو اطاعود منذر كفيتو بي سيفك القطاع  يا علي ي

 قول اوس القتلته دنيا وآخرة الضاع   وطعيمة الكويفر ال كسب ال باع

 

 جاك فارس اليهود مرحب بيتضرع   وسقيتو الحمام موتا بيتجرع

 وكمان فارس العرب عمرا واتصرع   سبحان الذي للدين قد شرع

 

 علي وفاسوابو الحكم الذي سيفك يحز راسو   وابو طلحة الصريع بي 

 والعاص الذي قد ذاق من باسو     وعمير الذي بالنعال داسو

 

 وبن حميد قتلته واوردته في هالك   ونوفل ود خويلد بي ضربة مافي حراك

 وابو العاص بن قيس ينهزم في حداك   ومسعود الذي هزيتو ما هزاك

 

 الجرعةومعاوية بن عامر في جملة الصرعى  وعقبة بن ابي معيط يا خد 

 وبن ابي حذيفة شق لي الدرعا   يا علي يا حبيب يا ناصر الشرعا

 

 صليت يا كريم بي انبل الكلمات   لي طه الذي قد احيا فينا المات

 لي نوره الذي قد زال للظلمات  عدد الماطرات والرمل والنجمات
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 زينب بنت النبي صلى هللا عليه وسلم
 

 ة السعيدةحيوا يا ناس للشهيدة   زينب الفايز

 بت رسول هللا وبكره

 

 بالحساب مولودة ستي   قبل بعثتو بي تمانية

 أكرمك موالي وطبتي   أب عظيم ووالدة حانية

 

 بت محمد وبت خديجة   في رحاب البيت ولودا

 عايشت مكة وحجيجا   ونالت الجنة وخلودا

 

 تزوجت ما تامة عشرة    من ابو العاص بن هالة

 وبن هالة هو بن خالةعاش معها أغلى عشرة   

 

 انجبت علي مات صبيا   وانجبت ايضا امامة

 كانوا احباب للنبيا   حتى في الصلوات اماما

 

 اسلمت زينب بمكة   قبل زوجها بي سنينا

 من طريق الخير سكة   هاجرت طيبة المدينة

 

 من بعير ترمى الشهيدة   واجهضت زينب جنينة

 اآلالم سنينارماها هبار بي حديدة  وعانت 

 

 في غزاة بدر الكبيرة   أرسلت زينب قالدة

 تفدي زوجا كان اسيرا    اال نبي هللا اعادا

 

 اسلم العاص عام سبعة   واسرته الفي طيبة باتت

 عام تمانية يزيدا وجعا   وزينب اتوفت وماتت

 

 لم تعيش تالتين سنة   ويرحم هللا الشهيدة

 السيدة المجيدةلما داعي الموت دنا   ماتت 

 

 ربي صلي على شفيعنا   والسالم ارداف مكيل

 عد خريفنا وعد ربيعنا   عد نهارنا وليلنا ليل
 

 

 رقية بنت النبي صلى هللا عليه وسلم

 

 لوحة في السيرة البهية   واطيب الناس في سجية
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 بت رسول هللا رقية
 

 عمرها وحتى النهاية   اتنين وعشرين عام فقط

 ونهاية جاية   حصبة والموت قد هبطبالمرض 

 

 اول مهاجرة لالله   واول مهاجرة هجرتين

 في الحبشة اول اتجاه   طيبة نالت اجرتين

 

 في الهجرة اطناشر سنة   اجهضت في الحبشة طفال

 رافة رسولنا على الجنى   طابت رقية وطاب بعال

 

 زواجا اول ستنا   من عتبة بن ابي لهب

 وزواجا ذو النورين وجب ثم الطالق المحزنا  

 

 وانجبت عبد هللا ثاني   مات في سن السادسة

 ونبينا يدفنه بالحنان   والطفل مات بحادثة

 

 ورقية ماتت عز شباب   ايام نصر المسلمين

 ايام بدر والموت اصاب   بالحصبة والنبي كم حزين

 

 وفاطمة تبكي على القبر   ونبينا يمسح في الدموع

 بر   واكرم بكاء هذي الجموعيا ربي ارزقنا الص

 

 صلوات تزيد متضاعفة   من وقته لي يوم الحساب

 ترضي الحبيب المصطفى   واالهل ويقول لي حباب
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 أم كلثوم بنت النبي صلى هللا عليه وسلم

 

 أم كلثوم يا بنت الهادي   صلى هللا عليه وسلم

 آل البيت يا نعم الزاد   اقبلو فينا هيامنا البادي

 

 كلثوم يا اخوانا ولودا   عام السادس قبل البعثةام 

 بت الطاهر ومكة بلودا   وبيهم دين هللا اترسا

 

 ام كلثوم اخواتا تالتة   فاطمة وزينب ثم رقية

 اسرة طه اصلي غالتا   تهدي من الضالل والغيا

 

 زوجا االول كان لعتيبة   وبعد طالقه اكل االسد

 كمان في جيدا المسدكان بيشوف في دينا العيبا   وامه 

 

 تسمة رقية النور االول   وام كلثوم هي النور التاني

 وذو النورين بيهم اتنول   شرف اصهار لنبينا الحاني

 

 عقدو عليها تالتة شهور   وتم زفافا الى عثمان

 لم تنجب السيدة النور   وبعد فراقا شهد احزان

 

 ام كلثوم ماتت في شبابا   عمر تمانية والعشرين

 م التاسع فيك يا طابة   في شعبان زينة الميتينعا

 

 حفر القبر علي والفضل   ثم اب طلحة كمان واسامة

 وبالتوجيه نبينا بيدلي   اغلق كل القبر ومساما

 

 صالتي عليك يا ابو ام كلثوم   سالمي يدوم لي يوم الدين

 عد ما كان في الدنيا جسوم   عد ذرات الماء وطحين
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 وهب والدة النبي صلى هللا عليه وسلمآمنة بنت 
 

 اعظم االمات آمنة   ام رسول هللا ونبيهو
 وكان بيبكي لذكرى كامنة

 

 آمنة بت وهب الشريفة   واعظم االمات ربيعا

 ومركز الدوحة الوريفة  وملجأ الخايفين جميعا

 

 هي قرشية وصميمة   من بني زهرة العوالي

 والهموم توزن جبالبالرسول برة وحميمة   

 

 قالت اشعار في نبينا   ترجو يبعث لالنام

 ازهر اللون والجبينا   البشرى جاتا من المنام

 

 كان تعزو وكان تحبه   وكان تربيهو بمهارة

 الكريم الحاني قلبه   فاق من بنى للجدارا

 

 كان تسافر بيهو طيبة   شان يشوف لقبر ابوهو

 ا ماليكة جوهوالشجاع مالن وهيبة   وبالسالم د

 

 ومات عبد هللا زوجا   وهي حامل بي نبينا

 كان يتاجر ضمن فوجا   وجوها بالنعي الحزينا

 

 ونبينا يوم زار قبرها   بكى وتوجع عندها

 يومت تذكر برها   ورسولنا تفخر ابنها

 

 يا ربي صلي على اليتيم   احمد الهادي االغر

 المفريوم العباد تبكي وتهيم   من العذاب اين 
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 غني وشكري أمه يا حليمة
 

 غني وشكريهو امه يا حليمة  مفخرة النبايا خليال وكليما

 ربيان البوادي الهادي وحليما

 

 غني وشكريهو امه في رضاعو   بادية ود سعد يرضع لبن سنتين

 من جاكم كريم ال عطشو ال جاعو   في سنته بيشب زي شباب عامين

 

 ن غير عين تشوف مين بلوليهوقولي وحدثي عن مهدو بتحرك   م

 وغنماتك كمان ليها اللبن برك   ولبنك صار يشبع يتيمنا واخيهو

 

 غنماية ليهو سجدت وقبلت راسو   الطاهر نضيف واخالقه حسنى

 البادية وحياتا للفصيح ساسو   فيك حاز للبالغة ومنطقة اثنى

 

 جسموكان النور بينزل فيه كنور شمس   ويكره من صغير كشف عن 

 ويتناول باليمين الغرة للحمص   قول محمود واحمد محمدا اسمو

 

 في شهرين بيحبي وتالتة قام طولو   وبدايات للمش ي في شهره الرابع

 في السادس صحيح اقدامه بيجولو   والجري السريع في شهره السابع

 

 في التاسع نبينا كان كالمه فصيح   ود آمنة وحليمة حبيبي اب غرة

 بشروا بيك نبايا الخليل ومسيح   يا تاج الكرم ليك الصباع در

 

 صلوات واصالت حضرة املحبوب   من رب السماء اليمدحك قرآن

وسالم اشتياق الحال اجيك مصبوب   من يوم الخليقة يحسب لحدي اآلن
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 يا لسان أمدح وجيب في عائشة أم المؤمنين 
 

 ينيا لسان أمدح وجيب    في عائشة أم المؤمن

 بت ابو بكر االديب   الحاني بي طه واديب

 

 ولودا عايشة الفاضلة   في مكة في ام القرى

 وامها ام رومان صلة   الحور وعين ومبطرة

 

 زوجة نبي هللا الحبيب   وتسعة اعوام عرسة

 اكرام ابي بكر الصحيب   نعم الصديق والمدرسة

 

 وكانت البكرة الوحيدة   ضمن زوجات الرسول

 يحبها كان يريدا   ودائما ليها القبولوكان 

 

 المولى اكرم ليها زادا   مدفون نبينا في غرفتا

 العالمة والراقية العبادة   والناس سالمة بشرفتا

 

 كانت تعلم للصحابة   الفقه وعلوم الرسول

 كالخير والغيصث والسحابة   في فرعنا او في االصول

 

 

 نةمات الرسول وعمرها    في زي طمنطاشر س

 في الغرفة حرست قمرها   وعاشت مع النبي في هنا

 

 ياخالة اوالد الزبير   واخت ذات الطرحتين

 يرعاك موالي الكبير   البر ورحمان المتين

 

 صلوات وتسليما كتير   يغشى النبي في جنته

 يغفر ذنوب الشوم تطير   ونشكر هللا ومنته
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 وسلم عليه هللا صلى النبي أمهات
 

 ممكون بالهوى   وعليك اغير من الهوى أنا قلبي  
 شوف قلبي زي نجما هوى 

 
 انا آمنة ولدت الحبيب   انا بت وهب ام العجيب 

 من صغروا متحشم اديب   وشفت ليه نورا رهيب 
 

 انا ثويبة مرضعة للنبي   اجمل جميل زي الظبي 
 انا في اليمن مولود ابي    لعمو جيت ضمن السبي 

 
 الحنين   معايا عاش خمسا سنين انا حليمة ارضعتو 

 في بيتي قط ما شاف انين   كان ولدي زي باقي البنين 
 

 انا فاطمة امه وعمتو   انا بت اسد في لمتو 
 ولد الهدى المتو   انا في القبر في ذمتو 

 
 انا بركة من بلد الحبش   انا ام من ياكل اجش

 انا ام من للناس دهش   واذا دعا هلل جهش

 

 امه ونسبتو   انا اول امه الحملتو انا حواء 

 انا من نشيت في قبلتو   انا من بدت في رحلتو 

 

 صليت على خير البشر   وسالمي في الدنيا انتشر 

 عدد الكتم عدد النشر    ينجينا من كيد كل شر 
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 وجعفر الكرار علي أب
 

 اب علي الكرار وجعفر   والعقيل والبكر طالب
 واالكل من شامو جالبلللحجيج الموية وفر   

 
 باع زمزم لي اخوهو   اربعة وعشرين الف درهم

 والحجيج آالف يجوهو   ود ساللة نوح وجرهم

 

 كان بيتفاءل بطه   في حروب قيس والكنانة

 كان بيشعر فيهو جاها   وكان بيغمره بالحنانا

 

 ويبكي لما يشوف نبينا   يقول بذكرني باخويا

 هللا ود امي وابويانحن اوالد فاطمة زينة   عبد 

 

 كان من سن القسامة   ولما جا االسالم اجازا

 وكان لالسالم حساما   ولي رسول هللا اعاذا

 

 ولما ابو طالب توفى   جاوز التمنين عمره

 بعد ما ناصر واوفى   والكريم راضين بامره

 

 صلي يا من انت ارحم   على الرسول البينا ارحم

 حجيج للبيت زحمواغفر السيئات وارحم   عدد 
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 السبعة وسلم عليه  هللا صلى  النبي أحفاد
 

 أحفاد النبي السبعة   غالين النسب 
 في الشجرة والطبعة 

 
 اولهم علي    من زينب الكبرى
 اردفه النبي   في ناقته العفراء 

 
 

 ثانيتهم امامة   من زينب ايضا

 بنت رسول هللا   في الصلوات اماما

 

 

 ثالثهم كمان    في الحسبة عبد هللا  

 ابنك يا عثمان      ورقية يتعال

 

 رابعهم حبابه   الحسن االكبر 

 كرار هو جابه    وفاطمة تتبختر 

 

 خامسهم أضيف   حسين بن زهراء 

 ال شر ال يحيف   وسحنته الغراء

 

 في السادس تقول   زينب الصغرى

 والذوق والعقول   في الحفدة الغراء

 

 سابع وختام   السيدة ام كلثومقول 

 يا آل بيته عام   دنيا آخرة نجوم

 

 موجود في رواية   سقطا لدى فاطمة 

 يا آل بيته غاية   الننجو من حاطمة

 

 قول سقطا كمان   منسوب الى رقية 

 آل بيته الضمان   اكفونا من شية 

 

 صليت والسالم   على النبي وآله 

 يكفينا المالم   يعرضنا في باله
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 آمنة  يا امه وشكري غني
 

  آمنة يا امه    وشكري غني
 محمود النبي   شفاعته الضامنة

 مفخرة البالد   من صينا لي شامنا
 

 قولي وحدثي   يا امه بي الشفتي
 كيف يرضع صباعه   واللبن سايل

 
 يا أم البشير   الهادي والمفتي

 من مولود صغير   تسبيحه القايل

 

 مقطوع حبل سرةمولود بي ختان   

 ناظر للسماء   والبرمة شقاها

 

 وزينت الجنان   بالتبر والدر

 وامته في االمم   في االخرة رقاها

 

 مين ادو القمر   يلعبو في مهدو

 مين شق القمر   في مكة باشارة

 

 مين فات النبايا   في العلم والزهد

 مين فرحوبو الرسل   قالوه كبشارة

 

 د ظاهرةبركات الرسول   الفي البال

 غنيمات لي حليمة   وحمارا والناقة

 

 قولي وحدثينا   يا امه يا الطاهرة

 بالنعم التي    لالمة قد ساقه

 

 يا شيماء غني   زي ما كنت غني

 ادي العز محمد   وعزو يدوم لالبدا

 

 يا اخت الرضاعة   ليك العز يهني

 زي غزوة حنين   ليك في اآلخرة نجدا

 

 وزيدي يا شيماءقولي وحدثينا   

 عن خبر الغمامة    تظله وين ما سار
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 وجمال القمر   والنور في السيماء

 والبركة التزيل   من بيت سعد اعسار

 

 حبابك يا االمين   اهال بميالدك

 يا غرة قصي   والدين ومفخرتو

 

 تسليما يصل     آلك واوالدك

 صالتي عليك كتاب   طبلتو واتدخرتو
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 المربي
 

 النبي والمربي   من تمانية في منزلهوالد 
 يحيطه بالرحمات وحب   والخير ليهو بيبذله

 
 

 ساد قريش من غير مال   وكان معلم للحكم
 في الحصار لنبينا مال   كم صد للعدوان وكم

 
 الخطيب للقوم وشاعر   وكان بيمدح للرسول
 يكتب امداح بالمشاعر   في الدفاع دق الطبول

 
 واعرج   والخصال حسن الفعالالجسيم اوسم 

 للنبي واتباعه ابهج   واالذى لقريش شال
 

 وعمره اكبر من نبينا   بي تالتين عام وازيد
 القوي الجسم البدينا   نافع للناس وافيد

 
 اسن من والد النبي   خمسة سنوات الفرق

 بالحب كان ابو طالب   يعطف على النبي كالبرق
 

 على انقى النقاصليت على اتقى التقى   صليت 
 عدد المسالم والطغى   عدد الحجيج زمزم سقا
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 صفية عمته يا وشكري غني
 

 دا االسد النتر صفاته هاشمية   صفية عمته يا وشكري غني
 

 يا ام الزبير غنينا بي حقوقه   مين في مولده اسراب قطا يقوقو
 مين في الغار ينوم ودابي في شقوقه

 
 للدين الحنيف البي الجهاد عزغني وحدثينا يا اخت حمزة   

 في غزوة احد لي راس ابي جزة 
 

 يا بت شيبة قولي امدحي وهاتي   في غزوة حنين زي الجبل عاتي
 بي كشحة تراب اعداهو اموات

 
 قولي واطربينا باهلل بت هالة   بفارس الفوارس والحرب جاال

 ال سيف ال درع ال حربة شاال
 
 دعثور الذي اسلحته ارتدتيا ام الحواري اعداهو انبتت   

 وسم الخيبرية  في جسمو اتثبت
 

 يا نسبة قصي دا الكريم ماجد   للطير والبعير والغزال ناجد
 والجمل اليهيج خاف وجاو ساجد

 
 صارع لي ركانة والجتة مرمية   ضرب بيهو االرض اليصرع المية

 ونادالو الشجر عاد جاتو كلية
 
 قال كرار علي السيفو قط ال ينبوحبيبي الذي مختار ومغفور ذنبه    

 أشجعنا الذي في الحرب هو الجنبة
 

 صليت والسالم لليصلح االعطال   للبطل الذي شهدت له االبطال
 منصور بالرعب وطال لالطوال

 


