
 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 والسالم الصالة علي النبي عليه الصالةمديح 

1 

 

  األبجدية

 اداء وليد زاكي الدين
 قصيدة قافيتها منسوجة على االحرف االبجدية الثمانية والعشرين

 

 صالتي عليك واآلل

 ودمعي الحن صبالو

 

 حباب سيدي حباب آله

 نطمع خاطره في باله

 في بالنا الطيوف جالوا

 طرف ميمك إلى دالو

 

 فراقك طيبة كم هاله

 والوبي حجة وعمرة كم 

 مناظرك للغموم زالوا

 في سعدك يطيب حاله

 

 من حالك قصار طالوا

 ببذل الجهد كم يألوا

 من فيضو العميم كالوا

 جواهر بسمتك اللوا

 

 من أسرارو من ماله

 من طه الكريم نالوا

 دموع العاشقين سالوا

 الشال في اليتيم عاله

 

 أريت أحوالنا بي فاله

 نفوسنا بي حواك صالوا

 وقديم فيك قالواجديد 

 تبارك تفلو بالرالوا
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 ومنك كم كفن شالوا

 وللقرآن قروا وتالوا

 حولو صحابتو كم ثالوا

 فدوك بالعم والخالو

 

 كريم ال كافي ال ذالو

 تهدي الحاير الضالوا

 في ظل الكريم ظالوا

 ديل حبوك ما غالوا
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 الليل و ليلى

 اداء منير الجزائري ونجالء عبد السالم والمجموعة
 

 قصيدة في المحبة والتعظيم 
 

 

 صالة هللا الخالقنا

 على طهر واطهرنا

 على كامل واكملنا

 وانورنا على نور

 

 إذا ما ليلنا جنى

 وليلى أقبلت عنا

 شببنا بالنخالت

 وبالهجران تعذبنا

 

 رسول هللا اتقانا

 وأكرمنا وأنقانا

 أرقانا وللمعراج

 ولإلشراك أوقانا

 

 بذكر هللا اطربنا

 بتقوى هللا أدبنا

 حببنا وللرحمن

 وبالقرآن هذبنا

 

 في األحساب أعربنا

 في األنساب أطيبنا

 األجداد أنسبنا وفي

 وفي األلفاظ اعذبنا
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 في االيمان أصوبنا

 أطلبنا وللرحمن

 وللطاعات أسبقنا

 وللملكوت أقربنا

 

 أوهبنافي اإلكرام 

 إعجاز أعجبنا وفي

 وفي التنفيذ اوجبنا

 وفي الذرية انجبنا

 

 أصحبنا باالخالق

 حدود هللا اصعبنا

 للحسنات اكسبنا

 وأزهدنا وأجدبنا

 

 أصلبنا في محنات

 وللصهوات أركبنا

 قيام الليل اتعبنا

 في األنوار اسطعنا

 

 الصادق فكذبنا هو

 جفا الدنيا فرحبنا

 عنى صمت فاسهبنا

 فأذنبنا أطاع الرب
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 عيب شبابي 

 اداء عبير علي 
 

 صليت عليك يا نبينا 

 الشوق والسالم مبعوث اليك

 

 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  ييا نفسي توبي من الجرا

 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  

 ما حجا زار نبي اإلله

 يا نفسي توبي من التباهي  

 هيالقبال تقرقري أو ت

 

 عيب شبابي الضاع مالم 

 ما حجا زار سيد األنام

 يانفسي توبي المالم

 تمنعي من كالم قبال ما 
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 جمال الكون

 أداء ثنائي الصحوة
 

 اللهم صل على جمال الكون 

 النبي الكريم محمد المأمون 

 

 معاجز الرسول مشهورة يا سامعين 

 البرق اليضوي للحسن وحسين 

 أبو طلحة وفطيرته تشبع السبعين 

 وطعام أم جابر يكفي للخمسين 

 من البير شراب للمرض يشفون 

 صحابي يعالج المجنون النبي يا 

 

 يا قوم الرسول تسجد له االغنام 

 والشجرة الوريفة والبعيربسنام 

 مائدة السماء من شراب وطعام 

 اطعم للمئات من بعض بيض نعام 

 والماء اليسبح في خشوع ونظام 

 الطير الخطف لألفعى كشف السام

 

 منبره كيف تحرك بالرسول ومال 

 مزود أبي هريرة كيله ألف شوال

 اليشيل حمل سبعة جمال وسفينة

 إذعان البعير حين سيدي قالو تعال 

 خاطب أم محجن في القبور وقال 

 قولي وحدثينا عن افضل االعمال 

 

 يا ناس الرسول قلب المياه ألبان 

 والعصا لي سيوفا تنصر االيمان 

 وبشير عقربة الفك ليه لسان 

 حين يدعو يؤمن الباب والحيطان 

 الغلمان برسالته ونبوته يشهد 

 وغالم اليمامة لي رسولنا بيان 

 

 حين دعا لليهودي راسه قط ما شاب 
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 واالبكم تكلم وبالشهادة اجاب 

 وحصان الجعيلي في الخيل خير ركاب 

 وحمار العصيمي ادهش االسباب 

 وعصاة االسيدي تضوي مثل شهاب 

 وأصابع بن عمرو  تحير األلباب 

 

 اخبر بالغيوب واذهل االجيال

 الشهاده بغير أي قتالام ورقة 

 االقرع بقبره بالشام فوق تالل

 ام حرام تجاهد في بحر واهوال

 عثمان الشهيد في فتنة ليها وبال 

 وكالم للربيع من بعد موت  ومقال 
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 النبي األواب 

 أداء عصام محمد نور 
 

 اللهم صلي على النبي األواب 

 صالة الجمال يا حي ويا تواب 

 

 رسولنا قمة االعجاب بمدح في 

 الخاطب خليلو بغير أي حجاب 

 فات نور  البدور الفاتن الجذاب 

 كفي من معاجزو حنت االخشاب 

 الماء المرير بتفلو حالي شراب 

 والشئ العجيب وجه القتاده شباب 

 

 يا ناس الرسول تطيعه االسباب 

 يا ناس الرسول تفتح له االبواب 

 بي مسو المريض اتعافا ثم وطاب 

 شمايلو حين يدعو مجاب أذكر من 

 إكثار الطعام والحية واالعناب 

 من شمس الهجير نبيا يظلو سحاب 

 

 الوجه النبيل ناير جميل وضاح 

 اللحظ الكحيل يسوي فينا جراح

 الجسم اليفوق المسك في االنفاح 

 والشفا في بالغته سيد الفصاح

 ما أظن يوصفوهو كاتب وال مداح

 في قبره الشريف يبكي الحمام نواح 

 

 نبيا في رضاعتو ما شرب ثديين 

 نبيا في مجاعتو يربط الحجرين 

 نبيا أكرموهو في الجنة بي نهرين 

 نبيا إختيارو اليسر االمرين 

 والعسر الوحيد ال يغلب اليسرين 

 نبيا من هباتو جزية البحرين 

 

 يا قوم الرسول تهاتي بيه جبال
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 والجزع البكى والمرفعين وجمال

 وغزالوالطفل الرضيع والحصى  

 رمضان اليصومو بالجهاد ووصال 

 أتعب من يماشي الخطوة باألميال 

 والسهم األصاب من غير أي نصال 

 

 يا أخوانا الرسول بفضلو غامرنا 

 يشفع للبعيد قال ثم زائرنا 

 يوم بعث القبور في حوضو دايرنا 

 يسقي للعطاشى ويهدي حايرنا 

 في إيدو اللواء وللجنة صايرنا 

 و آمرناود آمنة العظيم بي ذات 

 

 يا أخوانا الرسول للمرسلين أما

 يتصل الرسول في اليقظة والنوما 

 وصالة الرسول كم عالجت هما 

 كم خاطب جمادا وخاطب الحمى 

 ذو الجاه العريض في تاجو نتلما 

 ال نار ال عطش نخشى  وال ذما

 

 يا اخوانا الرسول تزوره االمالك

 واصحابه الكرام يقولو ما أحالك

 المنيرسبحان من اجالكالبدر 

 أقسم بي حياتك العظيم موالك

 في سورة الضحى ما ودعك وقالك

 كيف يكون هذا وفوق العباد اعالك

 

 يا الماحي وحياتي بردولنا قلوب 

 يا برعي الزريبة والهايم المجذوب 

 يا علي ود حليب أشرحوا المطلوب 

 يا كافة قوافل مادح المحبوب 

 المتعوب الهوى كيف يداوى ويشتفي 

 يا النبي اشكو ليك قلبا عليل مصبوب 
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 صل يا حميد 

 أداء مجذوب أنسه

 واداها ايضا ثنائي الصحوة 
 

 صل يا حميد ربي المجيد 

 للهادي نورو 

 

 يوم الوعيد 

 طه السعيد 

 ضاويات بدورو 

 ترى من بعيد 

 أرض الصعيد 

 وجهو البهورو 

 

 طه االمام 

 شكى ليه الحمام 

 فرخو وطيورو 

 جبريل أمام 

 قاد الزمام

 قصوا وضمور 

 

 قاد الحروب 

 رد الغروب

 زال الدجورو

 شفى للجروب 

 محى للكروب 

 بهجة وحبورو 

 

 العاشقو صاح 

 والجذع باح 

 حبو وشعورو 

 والقلب ساح 

 والمسك فاح

 عرقو العطور 
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 شاة الغنم 

 قات في سم

 يقتل لفورو 

 كم كم وكم 

 نجا واطصدم 

 العادي طورو 

 

 ينهي وامر 

 القمرشق 

 باين ظهورو 

 فيضو الغمر 

 للناس زمر

 والنار تفورو 

 

 قرب دنا

 ونال المنى 

 معراج عبورو 

 ما قال انا

 سجد انحنى 

 في هللا صبورو 

 

 شفا بالعسل 

 سيد الرسل

 بالطب خبورو 

 حاشا الكسل

 نهى وامتثل 

 جافا الغرورو 

 

 نوره النزل 

 منذ األزل

 وآدم فخورو 

 الماهزل

 في هللا بذل

 ونحورو روحو  

 

 ايديو شفن 
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 خارق البدن 

 فتت صخورو 

 اعواد بكن 

 وسبح حصى 

 طائع شكورو 

 

 بحبو اتمكن 

 سيف ذي يزن 

 راقب ظهورو 

 صاحب السنن 

 ناير الوجن 

 يارب نزورو 
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 النبي المعصوم 

 أداء ثنائي الصحوة
 اللهم صل على النبي المعصوم 

 صالة الكمال يا حي ويا قيوم 

 اليغني للمعدوم ثنيت بي محمد 

 الجاب الفضايل الصاله والصوم 

 جوه ربيع تلوح انواره ونجوم 

 اإلثنين وضوعو إتزلزل المرجوم 

 نبيا من خصايصو سيادة الجنه 

 قاب قوسين دنا من ربو بل أدنى

 تهواهو الخاليق والجماد حن 

 في ايد الرسول يطيعلو ويتثنى

 نبيا من معاجزو عيسى بشربو 

 والموية للشرب وتكثير الطعام 

 في ايدو القضيب حين أشربو 

 انكفت الصنوم والكهان هربوا

 نبيا من وصوفو الناس تتحير 

 أدهش أم أوس بالسمن ما اتغير

 أوسم من وسيم األبيض النير 

 ياخذ باليسير في هللا ما اتخير 

 نبيا من كرايمو اختص بالدرجه

 باللواء والوسيلة بالبراق عرجا

 لحرجا نبيا يرفع التعسير وا

 نبيا يفتدوهو بالروح والمهجا 

 نبيا من شمايلو أخالقه القرآن 

 البسام وضاحك يهدي للحيران 

 يكرم لعدوه ويتفقد الجيران 

 من أطراف أصابعو يشرب العطشان 

 

 نبيا فخر ليهو شفاعتو العظمى

 نشرب من حياضو الكبرى ال نظما 

 الحصى ناطقوهو والنخل والعظم 

 الشعر والنظمايا من يحلو فيهو 
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 صالة هللا في سري وجهري 

 أداء طه سليمان

 لحن عربي
 

 صالة هللا من روحي وقلبي 

 على المختار تمحو كل كرب 

 

 رسول هللا يا قرشي وعربي 

 رسول هللا هاشمي خير نسب 

 

 رسول هللا في االمداد شربي 

 رسول هللا رافع كل حجبي 

 

 رسول هللا في االخالق وأدب 

 رسول هللا جوهر تبر وذهب 

 

 رسول هللا در ضروع وسحب 

 رسول هللا أخضر كل عشب 

 

 رسول هللا أسقى لكل جدب 

 رسول هللا زايل كل تعب 

 

 رسول هللا يسعى إليه رطب 

 رسول هللا عالج كل جرب 

 

 رسول هللا عالي مقام ورتب 

 رسول هللا نخبة كل نخب 

 

 رسول هللا قايد كل سرب 

 سبب رسول هللا أوتى كل 

 

 رسول هللا في الكفار لهب 

 رسول هللا لألحباب جذب 

 

 رسول هللا للعطشان صيب 
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 رسول هللا ماسح كل عيب 

 

 رسول هللا يا مرآة دربي 

 رسول هللا رغم البعد قربي 

 

 رسول هللا حزب هللا حزبي 

 رسول هللا من حباه شعبي 

 

 رسول هللا نعم اآلل وصحب 

 رسول هللا أفضل ذات وحسب 
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 مرثية البرعي

 أداء ثنائي الصحوة

 مجموعة عافية حسنالوادتها ايضا 

 ووليد زاكي الدين وأشرف مبارك

 ألحان الهادي الجبل
 

 الصالة عليك يا حجانا 

 الصالة عليك يالرسول ملجانا

 

 واحدا ربي وباري 

 جاعل الليل والنهار 

 خالق الطين والصحاري 

 مطعم الحوت في البحار 

 

 بثني بي تاج الوالية 

 البشير كاشف الباليا 

 في الصراط أمني ورجايا 

 وللخلوق شافع الوقايه 

 

 برعي في دينو استقاما 

 وبالرسول بشر وهاما 

 ينشر الحب والغراما 

 ويستعيذ من لظى وغراما 

 

 برعي فيك شاع المحبة 

 للرسول وآل وصحبا 

 في الستور ضجا ولبى 

 وطيبه فيها يفنى ويحبى 

 

 برعي فيك عمر مسيدو 

 شمر قصيدو برعي ليك 

 للكتاب يحفظوا ويعيدو 

 للحوار والناس مفيدو 

 ربي باركلو في رصيدو 
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 برعي لي الشبان عفا 

 ولي نبينا منهاجو وفا 

 في الزواج بالمهر خفا 

 بعض آيات تمر وزفه 

 

 برعي لي اآلداب نادي 

 برعي بي خيراتو جادا

 برعي ما كادا وعادا 

 برعي لألقوام قادا

 

 برعي ليك صلى وسلم 

 ارشد وعلم  برعي فيك

 في الصراط والحشر يسلم 

 بالشفاعة وهللا ارحم 

 

 ربي يا قيوم وحيا 

 ال يفوت من علومو شيا 

 برعي في جنات عليه 

 في مقامو يرزق وحيا 
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 أحمد المصباح 

 أداء عبير علي 

 اداها ايضا مامون عوض
 

 على أحمد المصباح بصلي 

 وآهو طيبك فاح وصل لي 

 بي هواك ببوح 

 منير لى دجاك يخلب األبصار يا نور 

 

 هللا صلى عليك يا نورنا 

 والماليكة وقلوب صدورنا 

 إنت يالكرموك على الخاليق قدموك

 وجعلت فى األذكار

 

 خلقت قبل اللوح والقلم 

 والكرسي  و العرش وآدم 

 وللسدرة جاوزوك وبالقرآن شرفوك

 تخاطب الجبار 

 

 يا سليل األرحام الطاهرة 

 باهرة هللا عنايته بيك 

 فى األزل حباك وباآلداب رباك

 وكان لك أعظم جار 

 

 ابتعثت لى الناس عامة 

 ورفعوا بيك العذاب والطامة

 وشفاعة غير مردودة  حبيبنا طه يقودها 

 للبدخل النار

 

 ما خلق فى الكون مثلك 

 كنت نور ومصان أصلك

 صليت عليك يا رحيم 

 شرفت حرف الميم

 والحمام فى الغار 
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 صلوا عليه كتير 

 أداء عابدة الشيخ 
 

 سيد المرسلين بالرعب منصورا

 مذكورفي الكتاب باآلية والسوره 

 صلوا عليه كتير

 

 نبيا إسمه في الجنه مخطوطن 

 الدين الحنيف بحبه مشروطن 

 يوفي للعهود والوعد مزبوطن 

 ينجو المذنبين والذنب محطوطن 

 صلوا عليه كتير

 

 ممسوحن الوجه النبيل غير زيت 

 والعرق الغزير كالمسك مرشوحن 

 في القبر العظيم العفو ممنوحن 

 وباب االتصال باهلل مفتوحن 

 صلوا عليه كتير

 

 بالدعوة النيس اوالده فوق ميه 

 سخل جابر يكفي الناس تسعميه 

 

 ينفع امته بخيره مكفيه 

 وعشرات االلوف بالقبر محمية 

 صلوا عليه كتير

 

 إيديهو نبيا يشربوا مغسول 

 والدم والوضوء وجبة تكسيهو 

 والماء اليفور من بين أصابعيهو 

 وأكل الطيبات وفضلة من فيهو 

 صلوا عليه كتير

 

 نبيا حازوا لي جميع آثاروا 

 العصا والسبيب وموية أبياروا

 والقربة وفراش البر ومختارو 
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 السيف والدروع تركية صاروا

 صلوا عليه كتير

 

 وأمالكاقبرا يقصدوهو الناس 

 والدنيا العريضة ما كانت إالكا

 هللا الرحيم بعنايتو أوالكا 

 فوق العالمين والخلق أعالكا 

 صلوا عليه كتير

 

 صليت والسالم علي النبي الطاهر 

 عدد العالمين المخفي والظاهر

 عدد المرسلين والوحي والخاطر

 عدد الطائفين بمكة ومجاور 

 صلوا عليه كتير
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 الصالة والسالم 

 أداء عبد العظيم الفاضل
 الصالة والسالم من الفؤاد والروح 

 للنبي الباسم المشروح 

 الصالة والسالم من عاشق مجنون 

 تغشاك يا عشاي في قصرك المكنون 

 تبرد نار حشاي بي رد سالم مضمون 

 من غير حادث ندخل مقام سمنون 

 

 الصالة والسالم مشحونة لي أم سور 

 كتفو شاهد النجيح حيصور لي من 

 ينفع امته ويجبر المكسور 

 الحور والزرابي ولؤلؤا منثور

 

 الصالة والسالم من العسل أحلى

 لي من أوحوا ليه التين والنحال

 هاك من معجزاتو يكتر الضحال

 ومن جاهل صغير عيونو مكتحال 

 

 الصالة والسالم من دولة السودان 

 ديل أحباب نبينا على مدى األزمان 

 محبتو في االساس ايمان  شعب 

 بالنبي والصحابة في المديح غرقان 

 

 الصالة والسالم من كل ناحية تجيك 

 من المؤمنينا من كل مالك ومليك

 تختم بي قبوال والمحبة إليك 

 ومثل أبي نجعل صالتنا كلها ليك

 

 الصالة والسالم تبني القناة الهام 

 تقدير للذي أحب طه وهام 

 والبيان الهام أسمع للحقيقة 

 سيرة تقيه ناصعة تبدد االوهام 

 

 الصالة والسالم من النجوم أكثر 
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 ترحمنا وتبارك إذاعة الكوثر 

 بصفية وهنادي البث إتيسر 

 ناس نبوي اليقوموا الليل بالمكسر

 

 الصالة والسالم ما جادت االمطار

 من كل البوادي وجملة األقطار

 تقضي لينا بيها كافة األوطار 

 بالدنا محنة االخطاروتزيل من 
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 صالة وسالمألف 

 لحن وأداء سيف الجامعة

 ايضا ادتها نبوية المالك

 أداء مجموعة الكوثر 

 ألحان يوسف القديل 
 

 ألف صالة وسالم سيدي رسول هللا 

 الصالة والسالم لآلل ومن وااله

 

 الصالة والسالم ممزوجة بالكافور 

 لي حضرة نبينا الكلو نور في نور 

 توصل باب مدينته أم ماليكة وسور 

 وأرتال الحجيج في طيبه هادرة تفور 

 

 الصالة والسالم ممزوجة بي ريدنا 

 ونشتاق ليك دوام فوق الوصال زدنا

 نهاجر لي مدينتة وداك يوم عيدنا 

 وفي يوم الوقاف تنجدنا يا سيدنا

 

 الصالة والسالم ممزوجة بالفرحه

 ونعاود المقام بعد العشاء وصبحا 

 أهال حبابكم يا ألف مرحاقول 

 السودان عموم ومقامن الصلحا

 

 الصالة والسالم ممزوجة ورد وفل

 في طيب الحسين العقده بي قرنفل 

 صلوات طيبات بيها القلوب تحفل 

 لجبل الشهامة البي ذنوبنا اتكفل

 

 الصالة والسالم ممزوجة بالتهليل

 لي شافع العصاة الفي القيامة دليل

 العظيم اللي الكرامة سليلالهاشمي 

 في المعراج مقامه فات الكليم وخليل
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 الصالة والسالم ممزوجة بالكوثر 

 لي طه أب عالمة الفي الجماد أثر

 حرر مكة سادا ولي هبل كسر

 والخالف عقيدته في اآلخرة يتحسر 

 

 الصالة والسالم ممزوجة بي روحنا 

 للضامن ختامنا وداوى مجروحنا 

 والسالم بيها انختم لوحنا الصالة 

 الصالة والسالم و طابه هي نزوحنا 

 

 الصالة والسالم ممزوجة بي زمزم

 ومن باب السالم نمر ونتحزم 

 نلقى النور هناك وللمقام نلزم 

 ألف سالم حباب يا سيد نبايا العزم

 

 الصالة والسالم ممزوجة بالعطر

 عد رمل الصحاري والنجم والمطر

 ي سطروما خط القلم من حرف ف

 سالم أشواق بحور ال أشر ال بطر
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 صل يا قدوس 

 أداء وليد زاكي الدين 

 الحان الشافعي شيخ ادريس
 صل يا قدوس وباقي 

 علي نبينا سالم وراقي 

 سيد الناس والبراق 

 المر بالسبع الطباق 

 السماوات جازا راقي

 وهو أرقى من المراقي

 خارج الحس والنطاق 

 طاغي اليزوغ وليس 

 بعض كلمات رقاق

 تقدم أنت وال إحتراق 

 ليلى أشهدي لي بالغي 

 من فعيل الخير معاق 

 محبة النبي كل صداقي

 وليس يرضينا الفراق 

 بكل ذنوبي وانزالقي 

 طه يشفع لينا واقي 

 تغتفر لينا المالغي 

 وذنب هذا العبد الغي 

 يوم تغرغر في التراقي 

 ال طبيب ينفع وراقي 

 وثاقي جوه قبري في  

 أخشى منكر والمشاق 

 يا طه أدركنا اللحاق 

 والدموع تمال المآقي 

 واليخوف ما نالقي 

 ومن ظالمات وفاق 

 ربي أغفر لي  شقاقي 

 أرحم أوالدي ورفاقي 

 طه كوثرو لينا ساقي 

 طيب حلو المذاق
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 االلفية
 

 صالة هللا واكرامو

 على النبي آله ومن رامو

 

 بديت بي مانح االلف

 والليلة الخيرها الف

 واقل الناس بي الف

 وباب العلم الفاق ألف

 والسورة االجرها ألف

 

 نبي اسماءه االلف

 وصوم في طيبه بي الف

 صالة الحرم بي الف

 أميرة الموكب وحور الف

 وصوت ابي طلحه بي الف

 

 سالم مجلسكم بي الف

 وآدم عاش سنين الف

 وحارس في القتال الف

 وخطوه حجاج بي الف

 الف لي يوزن والعالم

 

 واشري نفسك سبح الف

 وزر لمريضك بي ألف

 وفي االسواق مكسب الف

 علية الناس ادخل الف

 وسابق الناس بي الف

 

 وكون الواحد من الف
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 جهنم قودا من الف

 وما بنفعك تعمير الف

 والفين مغلوبه بي الف

 والعارج هلل بي الف

 

 جهينة االسلموا االلف

 الفواليقتل قتلوا عد  

 صدقتك في القتال الف

 زيارتا للمريض الف

 واذيتك مؤمن بي الف

 

 مرابط في الجهاد الف

 وركعة عالم بي الف

 صومك عرفة بي الف

 ويوم الجمعه البي الف

 وبشر من صلى االلف
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 صلوا عليه
 لنبيك صلي

 عليه وسلم 

 درجات تعلي

 والواحده بي سبعين

 

 اعرف صالتك 

 باالنوارفي الموقف 

 وتجلي ذاتك

 وتكون من االطهار

 

 في الجمعه صلي 

 نورك يسع للناس

 وتضاف سجل

 شفاعة عم عباس

 

 صالتك اعرف 

 عليه بتعرض

 وتكون زكاتك

 في جملة االفرض 

 

 انعم بقربوا

 دا حبيبك المختار

 وصالتك دربه

 كم في الصال اسرار 

 

 اسمعه صوتك

 العالي بالصلوات 

 لو من بيوتك

 توصيالتفي ماليكه 

 

 صلوات تكفيكا

 امورك دنيا

 واالخره ليكا

 وتحقق المنيه

 

 ويكون شهيدك

 النبي المعصوم

 يا مصلي عيدك

 والخير عليك يدوم
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 كاتب الصلوات

 في ورقات لديه 

 كل الخيرات

 ومالك يصلي عليه

 

 صلواتك ميه

 تقضيلك الحاجات

 لو يبقوا ميه

 ابشر عديل زي جات 

 

 تمسح ليك خطايا

 درجاتوترفعك 

 الى ما ال نهايه

 بس كتروا الصلوات

 

 صلوات مبروره

 من خالد المادح 

 تلقوا السرورا 

 وتزيل لكل فادح
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 در 10خطااي ورفع  10حط 
 الحبيب القال

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 ربي ادبني 

 واحسن التاديب

 وهللا احال كالم

 في المقام والحال

 االله يبني 

 للرسول واديب 

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا والد لكم

 والد منزله 

 وهللا فخرا دام

 لي يسر البال 

 ليكم كلكم

 وروحك ابذال 

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 من صلى علي

 كنت له شفيع 

 اكثروا يا كرام

 والسالم لآلل

 خليك زي ابي

 طيع تللمحبوب 

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا اولى بكم

 مؤمن لنفسه من 

 هذا البيان الهام
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 دخلني في احوال

 وانوار الحكم

 بالمحبوب وانسو 

 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 الموعد معاكم

 في الكوثر شراب 

 يوم كوثرنا الم 

 والمسعود ينال 

 قولة يال هاكم 

 اشربوا يا صحاب

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا فيكم احق

 ومن اوفى الذمم 

 قول بالحق تمام

 وكل البشر طال

 والنبي قد سبق 

 لي كل االمم 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا اول يدق 

 للجنات بابا

 يا كاشف ظالم

 والمسك اللي سال

 قلبي الليهو رق 

 واتعشق وذابا 

 الصال والسالم

 للحبيب القال

 انا دعوة خليل

 وتبشيرا لعيسى 

 الرسول ود سام

 لالشراك زال

 بي امر الجليل

 هناسخ للكنيس
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 صلوات الحروف 
 

 صلى هللا على محمد   صلى هللا عليه وسلم 

 

 الف الصالة وللجاف الف   باء الصالة نقل الوباء

 جيم الصالة هزم الرجيم   دال الصالة منع الجدال

 

 هاء الصالة نور البهاء   واو الصالة الميل طواو

 زاي الصالة في الحب ازاي   حاء الصالة جاب الضحى

 

 الصالة جاب العطاء   ياء الصالة ايمان حياءطاء 

 كاف الصالة وهللا كاف   الم الصالة ما عمره الم

 

 ميم الصالة الخير عميم   نون الصالة طيب حنون

 سين الصالة خلقا حسين   عين الصالة دا الرد عين

 

 فاء الصالة عين الوفاء   صاد الصالة من نار صاد

 الة في غار حراء قاف الصالة يخطب بقاف   راء الص

 

 شين الصالة منع المشين   تاء الصالة ماهو العتا

 ثاء الصالة منع الغثاء   خاء الصالة أجود سخاء

 

 

 ذين الصالة ماهو االذين   ضاد الصالة للشر يضاد

 ظاء الصالة نسب وظاء   غين الصالة امطر لغين

 


