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  )  مبرة اآلل واألصحاب ( نشيد 
  

ــب وإكبــارٍ وإجــالِل جــاءتْ بِح  
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  مفْخَـرةٌ ) مبرةُ اآلِل واألصـحابِ   (





 
  ارِ الجهِل عن كُتُبٍ   جاءتْ ِلنَفْضِ غُب  






 

  ِلتَحتَفي بـاُأللَى جـادوا بَِأفْـضالِ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــصحبِ واآللِ  ــسبٍ لل ــلِّ منْتَ   ِلكُ
  
  
  

ــأغْالِل ــراً بِ هثَقَهــا دــفُ َأو يالز  
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    ِلكي قاقالش تْ ِلنَقْْضِ أساساتجاء  









  
  

  جاءتْ ِلنُصرة أصحابِ النبـي وآ      
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  تَصفُو القُلـوب بِفعـلٍٍ ال بِـأقوالِ       
  
  
  
  
  
  
  
  

  ِله الذين سخَوا بـالنَفْسِ والمـالِ      
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  اآلُل والصحب حدا سـيف سـيدنا      













  
  جاءتْ ِلتَروي لنا عن فَضلهِم قَصصاً     







  
  
  
  
  
  

 
 

ــالِ  ــدنيا بِأبط ــاتحِ ال ــد ف   محم






 
 

 

 

  فَهم مثاُل العال ، بْل خَيـر َأمثـالِ        
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  حيوا جهوداً ِلجمعِ الشَمِل سـاعيةً     






  

  فَخَيرهــا للــورى يبقَــى ألجيــاِل
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  رسول اهللا
  

        كَـى قَلبـي  وز قَـد كبـا طَبِحاب  












 

ــاز قَّ فَجربِ وــد جــسحابا الو    ال
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  ار البرايــألــستَ المــصطَفى خَيــ
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   وانْتـسابـا وَأكْملَهــم جمــاالً    
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ــنُــوبِ                 اقَ اإليمـــان فينــررِك َأشْ
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ــا ابجاباً أو حــب ض كــر ــم يتْ   ولَ
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ــا  ــواء عنَّ ـــةَ اْأله ظُلْم دــد فَب                   

 
 . 

 

    هابّـِـرِنا الـش   اوَأطَلَقَ في دياجِـ


 

 

ْاضِ اَلْدي   فَصــو  رنا فيِ ريهـنِ نَز  






  

ـ       ذَاب ِـــاقمي اْألعاِهللا ف بحاو  
  
  
  
  

  

ــلنَغْــساوِلــه الْخَطَايدـــي جاَل ف  
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ــسعادةََ والثَّوابــ   ــرِفَ ال   اونَغْتَ
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ــ ــفف ـــام ذُلّ ــيالدك األصن تْي م  











  

ـ        خَراب َ َ قد َأمـسى   اوصرح الكفرِ
  
  
  
  
  
  
  
 

راً     ويـشـْتَ لَنَـا ب ـْتَ كُن   حين بعث
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ــَأل الْرِحابــ نى ماجاً بِالــســراس  

 
 
 

 

ــي ــ اهللا حنب بــا ك ــي الحناي    ف





  

 ــزنِكمـاءالم  انْــ ينـصب باباص  

 



  

  قُهطْـشَى     تُعانع ـيهو راِئرالـس  





  

يهقــسالــشَّفَي ــنا مــجرابانِ الق  
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ــ   رٍنَــسيـم الــشَّوقِ يلْثمهــا بِِعطْ

 







 

ــم ــا شَ ــِإذَا م َأجاب ـــب   اه قَلْ
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  خير القرون
  

  جِيٌل كَقُرصِ الشَمسِ فَوقَ سحابِ    





  

  متَـــوهج بِـــضياِئه الخَـــالبِ
 
 
 

 

ــا  ــدفَّقَ بالعطَ ــشَالٍل ت ــٌل كَ   جي




 

ــسابِ  ــرِه المنْ نَه ــن نا مــد مِلي  
  
  

  
  جيٌل فَريد ، صاغَ َأسـمى مـنْهجٍ       







 

ــابِ  ِلح ــنَّة وكت س ــن م ــه يات  



 

 
      هِملوفَـض بِجيـِل الـسابقين َأكْرِم  








  َأكْــرِم بِــآِل البيــت واألصــحابِ
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ــد حمــراجِ م س ــن م ــور   اآلُل ن

 





  

  والصحب نَثْـر يديـه باَألطْيـابِ      
    

ــاِئجٍ  ــةٌ بِوش ــامهم محبوكَ   َأرح







  

ــسابِ  ــولَةُ اَألنْ ــاُؤهم موص   ودم






 
  

  

ــي  ــي جم ــاعِ النب ــرِم بَأتْب   عهِمَأكْ

   
  

ــحابِ  واألص ــت ــآِل البي ــرِم بِ   َأكْ

    
        سـو ولـيمالقُـرونِ ه ركَخَي هِمـثْلم  

   
  عظَماء بعـد الرسـِل فـي اَألحقـابِ        
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  رحماء بينَهم ولكن فـي الـوغَى      
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  ُأسد على البـاغي كَُأسـد الغـابِ      
 

  

  نَصروا النبـي وبـايعوه وجاهـدوا      
   

لينــس تَبســرابِ م ــَأنْفُسٍ وح     بِ

  

  أكْرِم بِمن جمعـوا المـآثر كُلَّهـا       








 
 

 ابِـت واألصحـآِل البيـرِم بِـَأكْ
  
  

  
  
  
 

  

  
 

 
  

  
             



 

٢٣
 

  الصديق
  

َ قـإذا ُأم    رـاخامتْ تُفـم األرضِ

     


    
  

  لِّ خطيبٍ وشاعرـاءتْ بِكُـوج
  

  هـر ليس لــا بكــإن أبــف
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ـِر  يشابِهـرَنظي   ــه في المآث
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  لبِ النبـيـا لقـرايب البـَأحـ

     
  
    
   
     


 

    



 

ـِـكذا ابنَتُ   ره في النِّساء الحرائ
  

  

                       تٌفَـأحمد صهــر وعـاِئشُ بِن

  
   

    
   


  

  

غَي ـنـِلمفاخالم لككُلُّ ت هرر  
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  هعرفْنَـا بـه الصدقَ من صدقـ
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ى المشاعوطيبِ السجايا وَأسمر  

  
 



  

ـرٍــتَـولَّى الرسونص بوَل بح                       


     

  
    

    
  

  رـاهد بعد المهاجِـان المجـَفكَ
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َ كان الرفيــقَ األمينففي الغ                        ارِ
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  رالكُفـرِِ ثاِئــى درٍ علولَيثٌ بب
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ـَبِي ويحـنُيكـ                         وــرم آَل النّ


  ص  


      

 
  

ِ بِحب كَبِ هِـملَيــعيـرٍ وآسر   

    


    


 
  

                        وِلولَّى اَألمانَةَ بعــد الرســتَ

     

     
    

  

  رلِّ كافت اَألرض من كُد ضجوقَ
  

                         هفثـاب بـه الرشـد عـن غيـ

  
  

  لُّ السرائـرـقِّ كُوآبتْ إلى الح
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                    ليصنـع منهـم دعـاةَ الفُتـوحِ


    

   

    

  

  النورِ سود الضماِئر يغـزون بو
  

ـَى لَهـفـالَ ال                         يصـراًاَ قروم أبق

    
 

   
    

 

 
     


     
 

َ ظارَوالَ ف ـَل فيهـسا األَْكَاَسر  
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  الفـــاروق
  

  
  

                    ُ  

ــبِحـبـتك تَهفُ اُألمـــــم  
     

    
  

                      

والْقَلــم َ   َفــأنْـتَ الْسيــفُ
    
    

    


  
   ـْــن ِ فيــك اِلدي   َأعـــز اهللا










               

نـــمّى الْصـَـو   بالـذُّلِّ اكْت
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فــر َ ـنبوم ِ   ــك اإلســالَم حٍ
  
    

  

  ى الحـــــرم َكبـــرَ واْحتَفَ
  

  ــــاروقُـها الفَـامـك َأيمقَ


    


    


               

  ي العلْيــــاء محتَــــرمِف
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َ رســــولِ   نَــيـيَ عياِهللا    وف 








ص







 

ـَــمأنــ َ الْفَهـــم والحك   تَ
     

  
  ص
     


     

  

  َشرفـتَ بِحفْصـــةَ نسبــــاً 


ص
ص

               

ـِم   بِــروحيَ ذلك الرحـــــ
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ـــتَ اآللَ وبِ ـــب اصـطَـفي الْح  
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َ خاِلصاً لَ ــا ـُـــمحبــ   هـ
  

ـــــانِ َأوخليـفـةُ اِإليم َ   نْـتَ
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  ـدُل والقيـــمِفيـــك العـ
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َ تــرَفقَ لـم َ ـلَكـــبنْيـا  الُد  
     




    

  
   

   
  

ــمنع ِ ــــهفَتْح َ ـْـراً   َأميـ
   

ـَـبِـعهـــ   ارـد اِهللا والْمخْتـ
    




                    

  ــملعـــرب والعـجــَدان ا
  
  

يَ لَهـف    وهــب الُقــدسِ فــ
     

 
  

 
                  

َ يبتســـ رْؤيــــاك ُ   مإلـى
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َ والْمحـ َ الْفَــجــرِ رابِ  َشهِيـد
 
     

          

حـــرمهـــا العـىَ أيـَـم   ل
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  ذو النورين
  

  خَليفَةََ الجود ذا النُّورينِِ عثمانـا     







          

  بدر الصحابة ِإنْفَاقَــاً وإِِحسانا   
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حلْـتَ المينةََ فبوم قلْبِ النَبي             ن
    
     
   
    

  

  سواك بِِنْتاه مـن أزواجِـه كانا 
  

ِ صدقه خَجِلتْ               لَك الحياء الّ   نذي م






















 

ـَاض ِإيمانـمالِئـك اِهللا   ا لَما فَ
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ـَـذٍْل وفي كَـ ـِي ب اون فيه الخَيـر َألْوانَـيامـن تَلَرمٍ             ِهللا درك ف  
    

    

   


    
  
   

  
    

  


    
  

ـَـ   الَمِ تَنْصرهك لإلسـبذَلتَ نَفْس


 

ـُ ـُربانَه حبوالْماَل تُرسل   اا وق
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من له بيعةُ الرضوانَِ قَد عقدتْ              يا








 

ْؤمانَا   والْمفْـواً وغُفْرنواْ عج نون  
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   نَاب قد َـدمعـــةً           وكَفُ أََحايبتْ م









  

 كَفِّه نانــعثْمع ناهمتْ يافََغَد  
  

لــةُ فيالفَض ها             ي اآللَكعمتَج يات






 

ـَـا الرحم ـَا َأراد لَه   ان قُرآنَكَم
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قَـاً ِلقَتَب َرالغَد كلَيـُوا             ومٍ ع   دارِِ عدوانَـاوحاَصروك بِيـومِ الد جمع
  

    



 

   





  
  يـذُب عنْك بنُو الزهراء ما بخلوا      


ش











  

َ وَأعوان َ َأنْصاراً ونَكابـالنَّفسِ د  
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  ى مضيتَ شَهيداً والكتاب على    حتَّ
 





             

َ ريحانَا         ـاءجي اَألربقُ فعي كَفَّيك
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  أبا الحسنين
  

  

  اـَّين السور والنُّنِيسنَا الحـبَأ


    



    

     
    

      
     

 

َ  يكـبحي بِـِلبا قَدشَ   اـَّـيعلا
  

  ايدهى وـًق تُعـِشراً يميا قََأ
             

وا َأيــسـه الجِدادالهاش اـَّيم  
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والمختارِ اِهللا حبيب     عـى  يا مـن و   







 

























 

درسـ الفدى شالًـببِ صاـي  
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  اـراي البريى خَدـتَ افْنِـ متَسلََأ
   

    
  

  



      






 

  

 

ويالهِوم جرةطَل البالو فاـي  
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تَوتح الِل ظ س يفـ  ك    تْوهـا  تَ م كَ






   

ررِشُْأ ؤوسفراً كُتْبغَ واــي  
  

  اـَّ لمعبِ بالررـَبي خَتْداعتَ


  

أتْرى الشَّتَ فَكجاعةوالح مةـي  
  

   اًنحص فَصناًها حـونَ حصكدـتَ
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  ةـين الماتـاسكَا بِـيهسقوتَ
   



 

٤٥
 

   ابٍرـا تُب َأريفُـ الشَّسب النَّكلَ
 

     
   

  


   
    


   

   


   


    
    

 
  

َ ـ سبسال نَـفَ   اــيدحممواك
   



 
 

 

٤٦
 

ومهرك  ـ  في الب ا خَ راي يـر ـ  م رٍه   





















  

لهالص حبـ الكـتَ َأراموِوا ساي  
  



 

٤٧
 

  رأيٍـبِ  ْلخَبتَ م ـْلَ  نِـيخَيوللشَّ



 

  

  ةـَيعرـ النيا بمهنْي عضقْتَو
 

 

















  



 
 

 

٤٨
 

ومن  ـإكراماروقَـالف  ك  يواغد  

    
ص  


  



  

  اـَّـياطم فَراًهـ صتيالب آلل
  

  

مـوعدو َ   اًـن عثْمان كَم داَفَعتَ
     
    





   


   

  اــوي قَداًـ سنَهـقح بِتَموقَُ
    


   
  

   


     


      


  



 

٤٩
 

ـهوالح ببِ العظيم هـقيتُتَ ارم   








   


     

ـَّـري الثُّتـكَرأدـنا فَتأمبِ   اـ



  



 
 

 

٥٠
 

   نـي درِـ الفجدـهي يا شَكـبحفَ
    
   

   


     


    


    
    

      





 

ومنـ عاداكـ ع قدى البِادنَّي  






    


 
    

 
  
 

  
  
  
  

 
 

  
  



 

٥١
 

  الزهراء
  

 هـراءفي الز فاض َالُّنبـوة نور  
     


   




    
  

  اءفعـالَ الُُبـدور وفاقَ كلَّ ضي    َ
  

م الَّنبِي ــدى ِبنتنبعِ اله حمد  
                   

   ناءاألب ــنـَا م َ لَه ـاَنتاهيحر  
 –

–













 



 
 

 

٥٢
 

ِ مثُلُها جمع المكارِم والُّ نتقَـى                  م
   





  
  

 

  يَ طاَعــة وتواضعٍ وحيـاء    ف
  

ُ أمـــها                  خَديجف ةُُُُُُُُُُُُُ ذاتُ الفضائِل
    

  
    

    
ص

 



   
    

  
  

  

  لِّ نسـاءَأخَواتُهــا مثَـٌل لكـ
  



 

٥٣
 

بـرِ زينب فيَ صفَاءُ رقية                  صَ في


 


  



  

     نََقاء ـــورحكلثـومٍٍ ب ُ في أم  
  

ولسيدي أهـلِِ الجِنانِِ صفاتُها                   
    

  


 
 







 

    بهـاء َ   َقمـراَنِ من نُورٍٍ وحسنِِ
  



 
 

 

٥٤
 

في حب أصحابِ الَرسوِلَ تَرعرعا                  
     

   


    
    

   



ب
    

    
 

   
صس

    
  

  

ـاءحفي َضــةوبر رودثَل الوم  
  

رأى الص َ                  هديقُ شبـه نبيفـإذاَ
     
   

   

  مـوع وضمـه بوفاء  هـلَّ الد 
  



 

٥٥
 

   
   


     


    
   

  
    

     


    

    
 

  
                   اً قَـدـَه وكذا الحسـين بِجِده شَب


    

    
   
    


     

َ فكَ   اءَاقْتبس الِّضي  لْياءالع َ   ان فىِ
  



 
 

 

٥٦
 


  

  

ِل بكَأهرٍ في اومـا                  داْهري طَـاءلع
  
    

ب  



    


    



  

رمع  بمح َ   ة ورِِضـــاء  بكـلِّ
   

 َ ـرةً                   قامـاِ غيَكاُألسـد يوم الدارِِ
    

     
  

  ثمانـرِِ عفي نَص  داءعلى اَألع   
 


س






«  



 

٥٧
 

                   هملبفض ِ المسلمين دماء ِ حِقَِنَتْ
 
    
   
     

-

 - :
  

    امِ كُـلُّ ثَنَـاءى األيـمَ مـدَفلَه  
  

مــــةٌ                   تَحيا ُأِل الَفَتَهمختَركُوا 
    

   
    
    

    
   

   
 

ما غَرِقتْ ببحـرِ دماء عدب نم  

                            

  
 
 

  



 
 

 

٥٨
 

  
  أم المؤمنين عائشة الصِّديقة

  

َ صـاحبها     ـَار   هي الحبيبةُ والمخْت






ص
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 ملَ وفي السع راً وتَنزِيهـا   اءتْ طُه   
  

  
  
  
  



 

٥٩
 

ـ    ى  عل   االحرِيرِ أتى جِبريُل يحملُه









  

 

  إلى الرسوِل من الرحمنِ يهـديها     
  
  

  
  
  
  
  

  ال تُحصى شَـواطُئه    بحر من العلمِ    
















  

  والفقْهِ إن فاض يجرِي في سواقيها





 

 
 
 
 



 
 

 

٦٠
 

   في الفَضِل يدرِكُها   من مثُْل عاِئشة  










  

ـ       يهراققَى فـي موتَر النِّساء نام  
  

  
  
  
  
  
  

ـّـرةٌ    ـْر مطهـ    اُهللا برأهـا   -بِك
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  من فَوقِ سبـعٍَ وعادى من يعاديها
  
  
  
  

  
  
  
  



 

٦١
 

  ـاوالوحي ينْـزُِل باآليات يقرُؤهـ






























  

  على فراشٍ مع المخْتارِ يْؤوِيهــا   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

٦٢
 

  ـرها زخْـرفُ الدنيا وزِينَتُها   ما غَ 
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َ هاديهـا        واخْتارت اَهللا والمبعـوثَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

٦٣
 

  

َ باَركَهـا      َ واإلسـالَمِ   واُهللا ِللنـاسِ
  
  

  

  ـُّمِ فَضُل اليسرِ يكْفيهـا    وفي التَّيم 













س















 

 



 
 

 

٦٤
 

  حب الرسوِل قَـرين في محبتهـا      
  

  لدينِ تَروِيهـا  ونصفُ َأخْبارِه في ا   












  
  

  َوماتَ في حجرِها والقَبر حجرتُهـا    





:








ص

 

 الع ـَـا   َوآخر   هـد في الدنيا مآقيه


 





  
  
 

  
 

 
 
 
 



 

٦٥
 

  وجى لَها زكَنُهـاُطوبنِ مساريالد ة  











 
 

     ـِه   فيهـابِجنة الخُلد مـن َأزواج
 

  
  
  
  
  
  
    

  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

٦٦
 

  

 



 

٦٧
 

  الخاتمة
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٦٨
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   


