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 سيدنا ابراهيم
 سيدنا ابراهيم خليلو 

 واب رحيم في المعنى اسم
 في شبه طه الجميلو 

 انيله امه وابوهو تارح 
 والخليل لقبه ومقامو 
 معلم التوحيد وشارح
 للصحف والدين امامو 

 قبل ميالد المسيح هو 
 حوالي الفين من سنين 
 بالعراق نمرود يطيح 
 بي بعوضه لها طنين 

 اسماعيل واسحاق والدو 
 جابوا للعربي ويهود 
 النجا من نار واحراق 
 وبذل في الدين الجهود
 نساهو هاجر قل وساره
 وهاجر االرست لمكه

 ام اسماعيل وباره 
 وزمزم الطير فيها ركا 
 ربي لي تبيين صالبتو 

 بذبح ابنه ابتالهو
 وكان صديق في اجابتو 
 وليهو اسماعيل فداهو

 نبينا في العروج قابل 
 واهدى لي باقيات واوراد 

 صلواتنا على ابونا 
 والسالم من غير عداد 
 صلي ربي على نجومنا 

 نبينا وابراهيم جدو 
 تمسح اوزارنا وذنوبنا 
 والسالم ما ليهو حد
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 نا يوسف عليه السالمدسي
 

 حليموسامح اخوانه 
 سيدنا يوسف بن يعقوب

 الكريم بن الكريمهو 
 

 حداشرترتيبو في االوالد 
 وابوه يعقوب امه راحيل
 والشياطين نفخوا شر
 بين ابناء خير سليل

 
 عندو في حسنه وجمالو
 نص جمال احمد نبينا
 ومن صغير بين كمالو
 وكان قمر اخوانه زينه

 
 وامه ماتت في نفاسا
 لما ولدت لي شقيقو

 سيدنا يوسف عانا قاسا
 والجرح في الروح بليغو

 
 اخوانه في البير الرموه
 وباعوا كالعبد الرقيق

 وفي مصر ظلم يسجنوه
 والنبايا ضعف تطيق

 
 والحلم شافو الملك

 عجزوا عن تفسيرو علما
 والوزير كان مرتبك

 يوسف اشرح لينا حلما
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 ونادى اخناتون ليوسف
 وانصفوا ممن يكيدو

 ومن صغيرا هو كوشف
 القمر ونجوم سجودو

 
 صار عزيز مصر المقرب

 ينشر التوحيد وايمان
 و بالنبيان مشربوسند

 لي لخليلنا الجدو كان
 

 صلي ربي على جميلك
 البيه نور كونا واشرق
 واهدى خالد لي سبيلك
 ربي ال تحشرني ازرق
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 لقمان الحكيم النوبي 

 سادة السودان تالته 

 النجاشي بالل ولقمان 

 ربي لقمان حكمه آتى 

 

 اسمه لقمان بن باعور 

 كان يعمل بالنجاره 

 بحوروالعلم يغرف 

 وآثر الحكمه اختيارا 

 من بالد النوبه اصلو 

 زمنه بين عيسى ونبينا 

 يعرف الرحمن ووصلو 

 ويشفي للروح الحزينه

 لونه اسود كان قصيرا 

 اال قلبه بياض حليب 

 كان قاضي وكان اجود

 وابن خالة سيدنا ايوب 
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 قال يعظ ماثان ابنه 

 بالوصايا الفي كتابنا 

 وابنه اسلم ادى ركنه 

 ونحمد الخير االصابنا 

 عمر طويل عاش الفطون

 والسنين بالخير تقيسا 

 بيت لحم مات والدفون

 في مغارة ولدو عيسى 

 اتلو لقمان في كتابنا 

 تلقى للحكمه ووصايا 

 والحكيم زادنا وشرابنا 

 ين رايه كوهو للسال

 صلي ربي على نبينا 

 منبع الحكمه الكثيره 

 والسالم عدد السنينا 

 القاسي وعسيرايحلحل 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 وسادة القرآن األنبياءقصائد مديح 
 

6 
 

 ريم وآسيامليلة 
 

 وهللا لي طه بنغني

 ونعلن اشواقنا وفرحنا

 وذكرى ميالدو بنهني

 

 ليلة نوره ضوا الشام

 وجات مريم وجات آسيا

 كان اعظم حدث في العام

 واالنوار طغت كاسيا

 

 وماليكه جاتوا مهنيه

 وفتحوا ابواب السما

 وحور الجنان متغنيه

 اتسفك الدماوفي يومو ما 

 

 الحور الوف مستبشره

 وفتحوا ابواب الجنان

 واحجار كريمه منشره

 والبهجه والحور الحسان

 

 وتطاولت ليهو الجبال

 وموج البحار متالطما

 وابليس بيهتف بالوبال

 ليلة ولود ابو فاطمه

 

 ابليس بيلقى مصفدا

 واتباعه في قاع البحار

 وماليكه تبعث موفدا

 وحارموكب عظيم لسالم 
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 وانتكست االصنام جميع

 والكعبه تطرب في تمايل

 ياهلل يا ربي السميع

 تنفعنا بي حلو الشمايل

 

 الف مليار صلي سلم

 والسالم ما ليهو آخر

 للنبي الهادي المعلم

 نحن بي حبه بنفاخر
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 عيسى بن مريم

 

 عيسى عبد هللا ورسولو

 ما صلب فوق الصليب

 وليهو عند هللا القبولو

 

 مريم الطاهره العفيفه

 جاها جبريل بشرا

 بالوجيه عيسى الشفيفا

 هو المقرب وازهرا

 

 كلم الناس يوم ولودو

 ووحد هللا بي فصاحه

 من عبيدو وما جحودو

 وخص باالنجيل راحه

 

 آتى عيسى البيناتو

 وايدوا بروح القدس

 صنع عيسى المعجزات

 واحيا اموات الرمس

 

 باالذن يحيلو ميت

 واكمهويبرئ لالبرص 

 والطيور من طين تصوت

 وعلموهو كتاب وحكمه

 

 الرسول عيسى المبارك

 ربي اوصاهو بصالتو

 ولي زكاتو ماهو تارك

 وامه مريم بي هباتو
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 عيسى بشر بي نبينا

 احمد الماحي الخطايا

 جاهو بعض الغيب حينا

 لكي يقيم لي ناسه آيه

 

 عيسى في امتنا نازل

 للصليب يكسر لزيفو

 الخنزير وخاذلويقتل 

 ويقتل الدجال بسيفو

 

 صلى ربي على املنا

 احمد البشربو عيسى

 ونحن للتوحيد قبلنا

 ال صليب ال حج كنيسه

 

 الرسول عيسى المبارك

 ربي اوصاهو بصالتو

 ولي زكاتو ماهو تارك

 وامه مريم بي هباتو
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 بن عمران موسى

 

 موسى بي افراضو يسعى

 وحج لي بيتنا الحراما

 وبالصفا والمروه يسعى

 

 في مصر ميالدو موسى

 ويارخا اسم السيده امه 

 والفضايل رام يكوسا

 الشجاع الحامي دمه 

 

 امه في صندوق تختو

 مريم اخته تمش تتابعوا

 قام وصل فرعون وبتو

 حكمة هللا وملكو نازعو

 

 مبعوث بالرساله وموسى 

 للطغاه فرعون وهامان 

 بالعصايه االيه جاال

 زيف فرعون دجلو بان 
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 معجزات موسى الرجاها

 تهدي فرعون للحقيقه

 من ضفادع ودم مياها

 عادا موسى ومات غريقا

 كاد رمسيس قوم موسى

 بامتهان خدمو وعبيودو

 والعداله عديل يدوسا 

 وكل من عادا يبيدوا

 اعلى قال انا الرب ليكم 

 وملك مصر وماء بحارا

 وكان شر افكار وفعال

 النار الصدارا  وليهو في

 وسى يا ناس حن لينام

 في العروج خفف صالتنا

 كان بخاف الضعف فينا 

 وباالله تضعف صالتنا

 قال رسول هللا محمد 

 اكثروا الصلوات لموسى 

 صلي ربي عليهو احمد

 والسالم عدد النفوسا
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 سفينة نوح

الفي قرآنا   وآية رب القدرة الكبرىسفينة نوح   

 وللتوحيد في الدين برهانا

 ومن اسماها الفلك والجارية   كمان التذكرة قول واآلية

طوفان سالمة وجارية   وكل الفيها امان ونجايالفي ا  

 تالت ميات الطول لسفينتو   وقول تلتين العرض بتاعا

عاتالتة طوابق فيها سكينتو   ونور نبينا محمد شا  

 وفيها كمان تمنين بني آدم   وكل مخلوق من جنسه اتنين

 زاحف وطاير وليهو قوادم   وقبلها قط ما كان في سفين

 سفينة نوح من خشب الساج   وكان كل الكفرة بيسخرو منو

 وغرق الشر ومن آمن ناجي   وربي كريم بالرحمة ومنو

 في طوفانا تطوف بالبيت   وفي عاشوراء نهاية الرحلة

فينة نوح وفيتي كفيتي   وجبل الجودي تحط الرحالس  

 بعد طوفان االرض توقف   وجاتو حمامة تزف البشرى

 جبل الجودي الوفد اتلقف   جنوب لي تركيا كان العبرة

 نبينا ضرب للمثل وقاال   آل البيت كسفينة نوح

 صالتي عليك يا شاغل البال  سالمي اليك يا روح الروح
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 نبي هللا الخضر

 نبي هللا الخضر   اليحب بر ال بحر

 طاف ريفو الحضري

 هو ملك ارضي   للسنة والفرض

 ربي اقضي غرضي   ابقى راضي ومرضي 

 معلم االخالق   والسلوك الراقي 

 منهج مليح خالقي   وطيب االعراق

 حبه للنبي نوره   كل صالح يدوره

 ال بد يوما يزوره   يهدي ليهو بذوله

هللا   تكون لظاهري وخافي ادعوك بوجه  

 من شرابك صافي   بالمقاس الوافي

 مسبعات الخضر   فيها سر الخضر 

 بيها يطفي الجمر   يستقيم االمر

 بالليالي العشر   وبي شفيع الحشر

 ربي يسر امري   بالقطب والخضر

 يا رئيس بالل   وكل اهل الحال

 طعام شرابك حالي   انقذني من اوحال

نبينا نصلي   والسالم للكليعلي   

 وداوم اوعى تخلي   تقوم طريقو تجلي


