
 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 شوف حجاجنا طاف سيلهم
 أداء وليد زاكي الدين وعبير علي 

 ألحان ياسر فانتا 
 

 شوف حجاجنا طاف سيلهم 
 لي موالنا تجليلهم 

 خلوني بالشوق اناديلهم 
 

 ديل القاموا لي طيبة 
 الهاشمي الهيبه 
 هم السعداء ال ريبه 

 ونعم اللي الرسول طلبا
 

 دخلوا حماهو في الروضه 
السنه والفرضا وصلوا   
االرضا اطيب زاروا  

 ونعم اللي الرسول ارضى 
 

 ديل الفي البقيع سواح 
 زاروا اكرم االرواح 
 شهدوا اكرم االنفاح 

 نعم البي الرسول مرتاح 
 

 زاروا في احد حمزه 
 وكل شهيدو ال فرز 
 شالوا الفاتحه بمعزه 
 ونعم اللي الرسول عز 

 
 حزموا النيه لي مكة 
 وسلكوا اعظم السكة 

شيطانهم اندك ديل   
زكي  ي الرسول ونعم الل  

 
 ديل الهلوا بالعمره 
 وطافوا قبلوا الحجرا 
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 الجحافل الغرا
 ونعم اللي الرسول بر 

 
 ديل الفاضوا من عرفات 
 ديل الحققوا الدرجات
 اهل المسعى والجمرات
 نعم اللي الرسول ميقات 

 
 لبيك بالجوى هلوا 
 يوت ال كلوا ال ملوا 
 ديل الشافوا واتملوا 

لي الرسول صلوا نعم ال  
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 بيت للا   حجاجيا 

 نبوية المالك
 وادتها ايضا عبير علي
 ألحان خالد المصطفى 

 

 يا حجاج بيت للا سالم 

 وا شوقي لبسوا االحرام
 

 الحجاج في مكة اجتمعوا 
 ومن زمزم اضلعوا كرعوا 
 طافوا طواف قدوم وسعوا 
 وركعوا ركيعات المقام

 
هرعوافي تامن مني سريع   
وا طلعوا جبل عرفات اتحزم  

 وباألذكار اتشبعوا رتعوا 
 عرب وهنود أتراك وحام 

 
 قصدوا جمع بوقار دفعوا 
 عشا ومغرب بيناتهم جمعوا 
 ذكروا كتير وقليل هجعوا 
 تعظيمه كبير مشعر وحرام 

 
 رجموا الشيطان جدعو وردعو
 ذبحوا الهدي أكلوا وشبعوا 
 طافوا االفاضة وركعوا 
ميا مكة نورت الظال  

 
طبعه بحب وشوق راسي في   

 زار المدينة وسال دمعه 
 في  طيبه   ناس اتولعوا 
 يا طه ألف صالة وسالم 
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 لبيك اللهم 
 أداء محمد حسن الخضر

 لحن عربي 
 

 لبيك اللهم
 بي الحج والعمره
 لبيك يا هللا

 
 يا مكة الغراء

 يأتي إليكي الكبراء
 بي خشوع الفقراء
 لي من اوحى بحراء

 
بيتنا الحراميا   

 ليكا مني السالم
شواق الغراماو  

 لي غرة الكرام
 

 في مقام ابراهيم
 روحي وقلبي يهيم
 بي حبيبي الحميم
 صليت بالحواميم

 
 زي هاجر في المسعى
 بين الجبلين نسعى
 بي ذات الفزعا
 نبذل كل الوسعا

 
 في منى ال شغبا
 يا بيعة النقبا



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 واجتماع العقبه
 منذ قديم الحقبا

 
نمشي عرفهثم   

 نزداد بيها شرفا
انصرفا والشيطان  

 يبكي بدموع ذرفا
 

 يا مزدلفه االذكار
 باسم هللا الغفار
 يغفر لينا وأجار
 من فيح حر النار

 
 في طابه الزائرين
 لطه سائرين
 بالشوق طائرين
 في مقام الحائرين

 
 صالتي لألمين
 لحبيبي الضمين
 صالتي باإلسمين
 تاج أصحاب اليمين
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 كعبة الرحمن
 قصيدة في مدح الكعبة المشرفة

 
 يا كعبة الرحمن

 يا ذات الستور الفاخره
 يا قبلة األكوان

 يا أول طريق اآلخرة
 

 أنا إن تنكبت الطريق
 فلي مشاعر ذاخره 
 بالحجر بالبيت العتيق
 وبالجموع الهادره

 
 لبيك ربي وال شريك
 وال هبل وأباطرا

 والحمد والنعماء إليك
 ملك السماء وفاطرا

 
 يا قاصد البيت الحرام

مجاورامصليا و  
 أرأيت أسراب الحمام
 في البيت غير محاذره

 
 االبرهه الحبشي مات
 رمي الطيور الباتره
 والبيت بالهيبات بات
 قدر اإلله الناصرا

 
 وتعلقت مكه السما
 وشيبه يدخل ظافرا
 فاليوم تحتقن الدما
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 والفيل يربض خاسرا
 

وأنبياءملك يطوف   
 وكل عبد شاكرا

 والمؤمنون وأولياء
وراوزمخشري مجا  

 
 يا ابن مكة والجبال
 صلى عليك الغافرا
 وسالم ربي وال يزال
 أبد الدهور وعاطرا
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 الكعبة المهيب أستارا 
 أداء خالد الصحافة 

 
 الكعبة المهيب استارا 
 شوقي وحليل زوارا 

 
 من آدم تحوى جوارا 

أحجارا وابراهيم نقل   
 اسماعيل نشا في دارا
 ومحمد فقع أنوارا 

 
ماس وحراره ك بح جينا  

 ناكرين كافة األوزارا
 والتأشيره حج وزياره 
 نشهد من منافعو تجاره 

 
 بي ربي الكريم متقوي 
 لي بيتو الحرام متنوي 
 اضناني الغرام متكوي
 لمتين بالهيام متلوي 

 
 بيتك بالماليكة يضوي
 محروس بالدفاع الجوي 

ليلو لما يدوي حليل ته  
 وزمزم شربة للمتروي

 
افي أجمل من سوادك م  
 يا بيت االله الكافي 
 يكرم لي ضيوفك وافي 
 ويغفر لغشيمنا الجافي 

 
 بالبيت العتيق مطافي 
 تثقل بالذنوب أكتافي 
 من إطعامو من إيالفي 
 تنزل رحمتك آالف 
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 يا قبلتنا في اسالمنا 
 يا وجهة يمنا وشامنا

الكامنه اشهدي بالمحبه   
 في قلوب العباد اآلمنه 
 يا حليله وحليل ايامنا 

حرامنا طى بي ايوم نتغ  
 في ذي الحجة يوم التامنه 
 نطمع في الكريم اكرامنا 
 شوف الكعبه رغم سكونا 
 تشتاق لي قريش وبطونا
 هيبة وبي جنودا مصونه 
 يا رب ابقى ليها زبونا 
 متين يا مكه فيكي اكونا 
 أغشى المأزمين وحجونا 

الفيك مالنا شجونا  جمال  
 من تاريخو آدم أبونا 
 آالف الحجيج طافوكي 

وما جافوكي قين مشتا  
 من جوه الفؤاد صافوكي 
 و الشهر الحرام وافوكي 
 كم كم في المنام شافوكي 
 احرموا باالدب خافوكي 
 لو تجفينا ما يجفوكي 

 في جوه القلوب ضافوكي 
 ستارتك بالدهب مشغوال 
 يا الطافوك عرب ومغوال 
 امدح فيكي ماذا اقوال 
 مدحك ربي مافي مقوله 

 
 صليت الصاله المصقوله 

والقوال الصفات لي سمح   
 عد ما في المتون منقوله 
 بحرير والدهب مشغوله 
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 حبيبتي 
 ناعس وكاحل طرفها
 وفايح واليح عرفها
 والكاف كماال وحرفها
 شوق حبيبتي ووصفها
 شوف الماليين حبتا
 في بيتا جاتا وزارتا
 ومباح عناقا وضمتا
 وواجب نقبل وجنتا
 اسود حريرا ولبستا
 منعش طيوبا ونسمتا

 متاشاشة بسترحيب ب
 وجماال ذاتا وطيبتا

 غض بصر في حبيبتي ال 
 بل شوفا بي عين امتال 
 وفي حجرها دفع البال
 وتجلس كمان وتقبال 
 نص الخلوق متوهجه
 دي النورا زايل للدجا
 واحضانا للخايف لجا

 اجاة نجاوكم ذو من
 الشامخه تبهج طلعتا
 انوارا تبرق شلعتا

 غاليات وصاال وسلعتا
 عتاوتكتل عشوقا بخل

 ليك ربي يكرم ويلحظا
 ويعتق احبتا من  لظى
 يجعل عدوها لنا عظه
 واحوال ابابيل بايظه
 صلوات جليله وضامنه
 تفرح فؤاد ود امنه 
 تنقذ احبه في شامنا
 وتسعد جميع ايامنا
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 مكة الحنين حماما
 

 مكة الحنين حماما
 طيب شراب مداما 
 موالي أعلي مقاما 

 
 بلد الصفا والمروه 

نروى لمتين نزورك   
 نمأل العيون ال غرو 
 ونطوفك ساعة الذروة 

 
 سنة ونلف إحرامنا
 البيت نرومه ورامنا 
 يغفرلنا إجرامنا 

 ويسعدنا نيل مرامنا
 

 هذي جبال آل طه 
 النبي بنفسه رقاها 

من جاها ظافر سعيد    
 يتحلى بي محياها

 
 يا مكة ساسك ساسنا 
 بيتك نكوسه وكاسنا
 بقلوبنا وحر أنفاسنا 
ا أسقونا قدر مقاسن  

 
 يا مكة قلبي معاكي 
 من يوم رسولك جاكي 
 أرجوكي واترجاكي 
 فوق الغيوم برجاكي 

 
 بيتك تشع أنوارو 
 نعم الحجيج الزاروا 
 الخايف من أوزارو 
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 متمسح في احجاروا
 

يره هذي الجموع الزا  
 هذي الوجوه النايره 
 هذي القلوب الفايره 
 هذي النفوس الحايره

 
 هذي الطيوف الدايره 
ره هذي الوفود الساي  

 هذي الحشود الطايره 
 هذي الذنوب البايره 

 
 صليت وقلبي وجفا 
 لنبيك ونوره الخطفا
 عدد الحجيج في عرفا 
 عدد اليطوف والوقفا 
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 مكــــــــة المكرمــــة
 أداء مجموعة الكوثر 
 ادتها ايضا عبير علي 

 
 أنا ما بجفا وبزورك وأعاين

 بس بعاين بعيوني 
 
ين بعيونى بعا           يا مكة معشوقك  

 ومكتول بي شوقك       بعاين بعيونى 
 واسالمنا بشروقك        بعاين بعيونى 

 أكرمتى زوارك 
 والطلبوا  لجوارك 
 ليك حبي وشجونى 

بجفا وبزورك وأعاينأنا ما   
 بس بعاين بعيوني 

 
 ونبينا سر فخرك         بعاين بعيونى 
 وبي نوره زاد قدرك     بعاين بعيونى 

ه فى عمرك   بعاين بعيونى عمر وبدأ  
 وتعلق بى حبالك
 وتعبد فى جبالك

 يا أهل هللا أرحموني 
 أنا ما بجفا وبزورك وأعاين

 بس بعاين بعيوني 
 

بعاين بعيونى   ما أعظم نور بيتك         
 ومن أجله حبيتك         بعاين بعيونى 
 وذاع فى الورى صيتك  بعاين بعيونى 

 أدهشتى عمارك 
 واتحفتى سمارك

قبلة الكون  اي  
 أنا ما بجفا وبزورك وأعاين

 بس بعاين بعيوني 
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 ما أكثر من طافك        بعاين بعيونى 
 وتعرف ألطافك         بعاين بعيونى 

بعاين بعيونى         إطعامك وإيالفك       
 فى سعيك ومقامك 
 كم من نبي رامك 

 فى المروة  والحجون
 أنا ما بجفا وبزرورك وأعاين

 بس بعاين بعيوني 
 

 ماء زمزم لشرابك      بعاين بعيونى 
 ومغفور ألحبابك        بعاين بعيونى 
 وعرفاته أسبابك       بعاين بعيونى 

 وصليت على نبيك
 وعلى كل صالح فيك 

بفتون سلمت   
 أنا ما بجفا وبزرورك وأعاين

 بس بعاين بعيوني 
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   عرفة يوم 

 أداء فرقة فكتوريا اإلثيوبيه 

 اداها ايضا ثنائي الصحوة
 

 في مكان نبينا وقفا 
 ثم قال الحج عرفه 

 
 ما أعظم المناسك 
 ياعرفه فازوا ناسك
 خلينا من جالسك
 وعفونا في التماسك 

 
 في يوم الحج االكبر 

جموع تكبر دموع   
 والمولى باهى يخبر 
 شوفوه اشعث اغبر 

 
 يا اكثر يوم عتقا 
 وبالماليكه رفقا 
 في رحمة هللا نرقا 
 واقفين غرب وشرقا 

 
 بتسعى ليك وفودا 
 من اقدم العهودا

 وفي الكتاب مسعودا 
 سموكي يوم مشهودا

 
 ليك أحرموا البياضا
 وأهلوا باألفراضا
 مال المكان وفاضا

االفاضه في نفرة   
 

 فيها الصيام شرفا 
 لغير الحاج زلفا
 ربي يزيدنا لطفا
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 وذنوبنا فيها تعفى 
 

 نبينا فيكي ضوا 
 وآدم القا حوا 

 تهليل حجاجنا دوا 
خنس وعوا ليسواب  

 
 يا ربي صلي وسلم 
 على النبي المعلم
 البيه عز  المسلم
 ومن نار جهنم نسلم 
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 عرفة مزدلفة ومنى
 اداء نجود محمد عجب

 قصيدة تتحدث عن تاريخ المشاعر الثالثة التي يمر بها العابد في حجه
 

 طوفت في كل الدنا
 شكل العماير والبنا

 ما شفت زي افراح هنا
 عرفة مزدلفة منى

 
 افخم مشاعر والشعور
 ال فيها جور ال فيها زور
 ال فيها سور ال فيها دور
 وكل الجبال مكسية نور

 
ويلبيوفيها موسى يعج   

 ولي بني إسرائيل ينبي
 وللصفوف في هللا يعبي
 ولي قلوب احجار يربي

 
 وفيها آدم ويمة حوا
 يعني فيها بدأ االبوه
 عاشوا في مزدلفة سوا
 واول اسم هللا دوا

 
ا ابراهيم خليلويهوف  

 يذبح اسماعيل سليلو
 بس فداهو له الجليلو
 ورد كيد ابليس ذليلو

 
 وفيها قمر الكون نبينا
 ناير الخد والجبينا



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 محمد القرشي االمينا
 وهجرة لي قلب المدينه

 
 مسجد الخيف في منانا
 فيهو آالف أنبيانا
 الف لهجة وكم كيانا
 وكلمة التوحيد ديانا

 
يصلي يا مالك السجل  
 عرفة في يوم التجلي
 على النبي الطاهر واجل
 ومن فيوضك ال نجلي
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 بادية بني سعد
 البواديفي بني سعد 

 يشرب البان والفصاحه

 الرسول الخير وهادي

 

 آمنه قالت في الوالده

 حمله كان اسهل وايسر

 والكريم المولى جادا

 وارث الكسرى وقيصر

 

 قالت آمنه في وضوعو

 لسمامرفوع ل كان راسو

 والمسك وعطور يضوعو

 والسما بنجوم همى

 

 من كراماتك نبينا

 تشبع الحارث بلبنو

 الحزيناتسعد اب كبشه 

 وآل بيته خبزو عجنو

 

 في بني سعد المراعي

 جافه وااللبان شحيحه

 حليمه واغناما الشباع

 بركة الهادي الصبيحا

 

 وشيما تعمل فيك قصايد

 محمد خير البشر

 ير سايدتقول اخوي للخ

 احسن الوجه من قمر
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 قول بعد عامين وفطمو

 اعيد للباديه وحياتا

 خمس سنوات فيها تمو

 وجهاتا ثم عاد مكه

 

 ربي صلي على محمد

 اكرم الناس والخاليق

 والسالم الدهر سرمد

 يغفر السوء والبوايق

 

 

 

 

 بحيرة ساوه
 في العراق غاضت بحيره

 يوم مولد سيدي طه

 والعباد عاشت في حيره

 يوم جف من ساوه ماها

 

 وقال علماء الجيلوجيا

 القتراب كوكب فغارت

 شوف عالمة طه باديه

 وايران زارتللعراق 

 

 ولما كوكبنا ارتفع

 فاض من ساوه السماوه

 والدليل للناس نفع

 واليهود بس في عداوه

 

 ورغم انه يهود براهم



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 كوكب احمد قالوا طالع

 ولما في السموات اراهم

 طالعكفروا بي كل الم

 

 وساوه يا اهل المحبه

 مويه في وسط الصحاري

 ولما جريان ماها غبا

 يبقو راجين ود نزارا

 

 وساوه تبلغ في المساحه

 اطناشر او زد كيلوميترا

 وهي اصال مويه مالحه

 غير معروف ماها يترى

 

 

 

 

 وغير يوم مولد نبينا

 ما حصل لساوه غاضت

 ورغم االف السنينا

 ساوه بالقطرات وفاضت

 

 على رجانا ربيصل 

 عد عالمات مولده

 الشفيع يومت نجانا

 وحبي مشتاق اقلده

 
 
 
 

 



 ديوان القمر الهاشمي 
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 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 ساوه الجميله
 ليلة ظهوره ومولده

 نشفت بحيرة ساوه كو

 لي ربي شاكر واعبده

 لعالمه في أرضين وجو

 ساوه يا بحيره وجميله

 عراق جوار المملكه

 وكنتي للمرسول دليال

 يهود عالمه بتملكه

 انتي يا معلم سياحي

 مل مشاهد في الرمالجا

 تعيشي في وسط الرياح

 والصحرا عندك والغزال

 المحيطيا مويه بخواص 

 مجهول مصادر منبعك

 الصحراء بي مائك تحيط

 والرمله حولك تتبعك

 مياها بالكبريت مشبع

 والمياه دافيه وملوحه

 وغير معروف ليها منبع

 وحلوه منظرها وصبوحه

 يومت نزل كوكب رسول

 جوار هو احمد المصباح

 نشفتي من المويه حول

 وسماوه فاض منك بحار

 ومن كرامات البحيره

 تشفي لي مرضى الجلود

 والعباد والعلما حيرى

 من عالمات الودود

 صلي يا قدوس وشاهد

 للنبي المرسول وشاهد

 عد حضور يوم المشاهد

 وعد ما انطقت شاهد



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 ابواب الجنة التمانية
 ربك الرحمن ليك ارادا

مانية تدخل ابوابا الت  
 في الجنان تلقى السعاده
 هي افعال في العباده

عناها واستجادامن   
 تبلغ الروح لي مرادا
 وكل باب اسمك ينادي 
 رحمة الرحمن زوادا
 يال افرح بي موادا 

 تمسح الشوم والسوادا
 والذنوب ثم الرمادا
 الرسول ليك خير افادا 
 بالوضو المسبوغ اشادا
 انوي في  لفظ الشهاده 

قى الرفادة في أي باب تل  
 بشرى إيمانك رشادا

والمعاداوترضى باهلل   
 الشهيد مات في جهادا
 في الجنان نعم الحصادا
 بشرى من الرب وجادا 
 تدخل أبوابا بعدادا 

 لو سته من بنوت والدا
 وتالته يدفن من اوالدا
 والصيام سيدو استفادا
 تمانيه من رجب وزادا
 والصالة فرض العمادا
 والزكا وترك الفسادا

 
 

 صل يا رب يا جوادا
 والسالم بي كل ودادا
 للنبي النور القالده 
 الليه بيحن الجمادا

 



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 آداب الحج
 اول اآلداب ال تزاحمقول 

 مراحمالللحجيج خليك و

 الطواف ما تسوي المالحم

 واذكر ام نيرانا وفاحم 

 قول ثاني اآلداب يا رفيقي 

 تقبل الحجر ان تيسر 

 صحي نفسك قول ليها فيقي 

 فالجهول لمناسكو خسر 

 كله موقف قول جبل عرفات 

 وليس جبل الرحمه خاصه 

 وسوي خيمتك وليها اسقف 

 وشوف ماليين خلقه راصه 

 ونفره من عرفه بالسكينه 

 وشوف جمال آداب في نبينا

 وما بنقدر مهما حكينا 

 وفيها اسرار رحمن مبينا

 ومزدلفه تنزل وين ما تريد 

 وليس في المسجد ضروري 

 تحن المريد وبالتقوى يم 

 مرويوقول يا ربي سهل لي  

 وادي محسر اطويهو بسراعه

 وامشي بي اقصى االستطاعه 

 رجمو فيهو الحبشه وضياعا

 شوف ربي الحفيظ لقريش راعا

 ال رفث في الحج وفسوق 

 وال جدال بي نص الكتاب 

 والكبير الشيخ ليه سوقو 

 وقول يا ربي تعظم ثوابي 

 صل يا ربي وعظم مقامه 

 ش وشفاعته يوم سجود العر

 عدد االناموجيب سالمك 

 وتنشرو الكوثر اذاعته 
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 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 اركان الحج
 

 اصغي للكلمات واسمعا

 اركان الحج اربعه

 ولبي للداعي الدعا

 

 ابدا باالحرام ركن اول

 ال مخيط ال محيطا عليك

 ال تضج ان لبسو طول

 تلقى عطف الرحمن عليك

 

 ال تعطر جسمك بريحه

 وانت محرم يا لبيب

 طع تزيحاال سبيبه تق

 تغطي لراسك وسيبال 

 

 ادخل احرام بالركعتين

 ثم هل هلل وتلبي

 واحفظ الجارحات وعين

 واحفظ الخاطرات في قلبي

 

 وسعي بين المروه وصفا

 هو في الحج ركن تاني

 فعل هاديك المصطفى

 واحمد الزمزم رواني

 

 ثم عرفه وقوفك عليها

 هي في لالركان ركن تالت

 في الصباح اتوجه اليها

 الشمس فيها ثابتغيب لم
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 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 

 ثم طوف طوف االفاضه

 وهو رابع ركن ليكا

 غير محرم او بالبياضا

 تنزل الرحمات عليكا

 

 صلوات بالنور مفرحه

 على نبينا الهادي االمين

 عدد مكتوب حرف حا

 وكاف وها يا عين ويس
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 التحصيب
 

 

 التحصيب مستحب

 فعل النبي وخلفاهو

 وكتير ممن صحب

 جاهوبي عظم يا ر

 

 هو البين مكه ومنى

 واالرض ارض كنانه

 ونزل الخير هنا

 من ظهره جاز لعشانا

 

 وايضا اسمه ابطح

 آلدم ينبطح بحصاه

 ومحصب مرجح

 والخيف من اسماهو

 

 النبي من بعد العشا

 اخدلو نومه قصيره

 وقام مكه ومشى

 ومكوثه فيها يسيرا

 

 نبي ودع بي طواف

 للبيت وغادر مكه

 يخاف حبيبي للرب

 ودل العباد للسكه

 فالتحصيب صالتك

 للظهر والعصر

 ومغربك وعشاك

 ومبيت كذا الخبر



 ديوان القمر الهاشمي 
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 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 

 في بطحاء منى

 الحصبه بعد الحج

 تقتدي بالهنا

 تقعد قليل في الفج

 

 ما امرا قسي

 في الدين والطاعه

 وقال السرخسي

 حصب ولو ساعه

 

 نزل في هذا المكان

 تعظيم لنعمة ربه

 فقريش قبال زمان

 نوت تغدربه باالبطح

 

 صليت والسالم

 بالحب والتكريم

 وجميل الكالم

 لنبينا الرحيم
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 انواع الحج
 

 

 شوال ذو القعده وذو الحجه

 شهور الحج الزمنيه

 الناس ياتون من كل فج

 وجميع شعوبنا الدينيه

 

 الحج في نسكو انواعا

 المفرد وقارن ومتمتع

 انواعه تالنه وتباعا

 اختار النسك وليه تطع

 

 الحج هو العج والثج

 وكون في عفو للا طامع

 ومؤدي العمرة قبل الحج

 اسمه المتمتع يا سامع

 

 واما االدى لحجه وعمر

 فهو المفرد نوعنا الثاني

 كونه في عمرته قام اتاخر

 وقدم حجه عليها زمان

 

 واما القارن تالت نوع

 جمع للحج والعمره سوا

 طواف وسعي لكلتا النوع

 وىللعمره حوفي حجه 

 ولزم المتمتع والقارن

 ذبح الهدي خروفا واحد

 والبقرة والناقه جبارن

 للسبعة تكفي بالشاهد



 ديوان القمر الهاشمي 
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 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 

 

 والمفلس يلزمه صيام

 لتالته ايام في مكه

 في بلده الصوم سبع ايام

 وبذلك يوفي للنسكا

 

 صلوات تتقاطر كالمطر

 في عز خريف السافنا

 لنبينا االمي النضري

 الموعد ووافنابرقن في 
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 رحلة المشاعر المقدسه
 

 

 

 شهر ذي الحجه العظيم

 ويوم تمانيه الترويه

 تبدا حجك يا نديم

 وتمشي كل االوديه

 

 لي منى من مكه تمشي

 سبعه كيلو هي المسافه

 قول منى لي مكه شرقي

 والسعيد للحج وافا

 

 تاني يومك وفي الصباح

 يعني يوم تاسوعا وقفه

 الفالحتسال للا 

 يلو تصلها عرفهوعشره ك

 

 تقيف في عرفه الى المغيب

 ثم لي مزدلفه تنفر

 وهي سبعه كيلو يالبيب

 والمبيت للصبح يسفر

 

 في الصباح يوم عيدنا اضحى

 مزدلفه ترجع لي منى

 تالته كيلو وفينا فرحه

 يا ربي اقبل حجنا

 

 وفي منى تقضي التالته
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 ولو تعجل اقضي يومين

 البخاتهوابقى من اهل 

 كون حسينوتم تالته ت

 

 ثم ترجع مكه ظافر

 تقضي لي باقي الطواف

 بعد وداع البيت سافر

 ربي يرحمنا ويعافي

 

 صلي ربي على املنا

 والسالم ارداف عددنا

 نلقى للغفران شملنا

 ونلقى من ياسين مددنا
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 الطواف
 

 

 الطواف اشواطه سبعه

 حول كعبتنا العريقه

 طف طواف ما فيهو تبعه

 الجنه الوريقه سبواك

 

 خلي للكعبه في شمالك

 وابدا بطوافك عليها

 انسى الوالدك ومالك

 وعظم االحساس بيها

 

 بالحجر ابدا لطوافك

 وبيهو اختم منه شوطك

 كون ربنا استضافك

 جهز القربات لموتك

 

 قلل كالمك في الطواف

 واجعل طوافك كالصاله

 من للا رب العز تخاف

 الوالءجدد كمان ليهو 

 

 ته اشواط عجالطف تال

 وامشي في بقية االربعه

 والكعبه ادعو وبجال

 قد فاز من طاف ودعا

 

 شيخ كبير او للمريض

 يقضي الطواف بمركبه
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 فالدين يسر يا مهيض

 والحج زحمه وموكبا

 

 

 في اي وقت الطوف مباح

 لوكان ليل او في نهار

 فاترك اقذار المزاح 

 واكرم مزورك والمزار

 

 الحجر اسعى وقبلو

 ان ذلك ممكناان ك

 واخوك اوعى تكبلو

 واحفظ قواعد حجنا

 

 ال تطوف بالبيت حايض

 حتى تطهر من نفاسا

 وزمان الحج فايض

 وعظم البيت بالنفاسه

 

 صلي يا ربي وسالمك

 للنبي المبعوث رحمه

 عد ما يبلغ كالمك

 وعد ما في الحج  وزحمه
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 حج البيت
 

 الطيبهحج البيت بالنفقه 

 يكاكة ربي تبشر لمالي

 وبعد الحج تزور لي طيبه

 تفوز برؤية نور نبيكا

 نبينا استغفر للحجاج

 ولمن استغفر لهم الحاج

 فامنع نفسك زيف ولجاج

 نظف قلبك يكون وهاج

 روج الحاج من كل ذنوبه

 بعد ثالث ايام وليالي

 كونه المولى يكون مطلوبه

 ويترك لالوطان وعيال

 ضمان واكيد مقبولهدعوه 

 ورجوع وحتىلحاج لعاء د

 فكون من فضل للا نهوال

 واساله يرفع خوف والجوع

 الحجاج هم وفد للا

 خطواتكحساب الحسنه عدد 

 يبقى رصيدك وافي وباهي

 احمد ربنا رحمه وجاتك

 في اهلهللحاج شفاعة للا 

 اربعمية شخص تماما

 وخالد من الغفله وجهله

 لسنين داماغاب الحج 

 كل تكبيره وكل تهليلهي ب

 تبشر حاجنا ماليكة ربي

 وسبحان للا ربي جليال

 بالحسنات للناس ثجاجنا

 االعجل بركه الحاج رجوع
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 مية يوم مغفوره لحاجناو

 يرجع اهله يخف الحركه

 وليه نسلم وشوقنا اهاجنا

 صالتي تصل ليك نبي للا

 والتسليم موفور ومحزم

 االجمل وزاهيبحرف النور 

 نرضى شريعتك وغرزك نلزم

 

 ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غأ ب ج د هـ و ز ح 

 
ا بنفقٍة طيبٍة ووضع رجلَه فى الغَْرِز فنادى لبيك ناداه مناٍد من السماِء لبيك وسعديك زاُدك حالٌل الحاج  إذا خرج   حاجًّ

ك مبروٌر غيُر مأزوٍر وإ اداه َملٌَك من السماِء ذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجلَه فى الغرز فنادى لبيك نوراحلتُك حالٌل وحج 
ك غيُر مبروٍر )الطبرانى فى األوسط عن أبى هريرة( ]المناوى[  ال لبيك وال سعديك زاُدك حراٌم ونفقتُك حرام وحج 

 خروج الحاج من كل ذنوبه
 بعد ثالث ايام وليالي

ه وكان سائُر أياِمِه درجاٍت ومن كفن  من أهِلِه فسار ثالثةَ أياٍم أو ثالَث لياٍل خرج من ذنوبه كيوِم ولدتْ الحاج  إذا خرج  ه أم 
ميتًا كساه هللا من ثياِب الجنِة ومن غسل ميتًا خرج من ذنوبه ومن حثا عليه التراَب فى قبِرِه كانت له بكل ِ هبأة أثقَل فى 

  )البيهقى فى شعب اإليمان وضعفه عن أبى ذر(ميزانِِه من جبِل من الجبالِ 
( وقال : تفرد به عبد الرحيم بهذا اإلسناد ، وليس بالقوى . 4114، رقم  3/478ن )أخرجه البيهقى فى شعب اإليما

 ( .1262، رقم  1/319وأخرجه أيًضا : الديلمى )
 قبل أن يدخَل بيتَه فإنه مغفوٌر له )أحمد عن ابن عمر( فسلْم عليه وصاِفْحه وُمْره أن يستغفَر لك الحاج  إذا لقيَت 

 أخرجه أحمد
 ودعوةُ األخِ ألخيه بظهِر الحاج ِ  ال ترد  دعوةُ أربُع َدَعَواتٍ 

 حتى يرجَع ودعوةُ الغازى حتى يصدَر ودعوةُ المريِض حتى يبرأَ
 دعوةُ األخِ ألخيه بظهِر الغيِب 

 )الديلمى عن ابن عباس(الغيِب وأسرُع هؤالء الدعواِت إجابةً
 أخرجه الديلمى

 م ، والبيهقى عن أبى هريرة()الحاك الحاجاللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
 أخرجه الحاكم

الراكب له بكل خف يضعه بعيره حسنة والماشى له بكل خطوة يخطوها سبعون حسنة من حسنات الحرم )الديلمى  الحاج
 عن ابن عباس(

 ضعفه(والغازى والعمار وفد هللا إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم )ابن ماجه ، والبيهقى عن أبى هريرة و لحاجا
 

 الحاج يشفع فى أربعمائة من أهل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه )البزار عن أبى موسى(
 أخرجه البزار

حتى يصدر ودعوة المجاهد حتى يقفل ودعوة  الحاجخمس دعوات يستجاب لهن دعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة 
دعوات إجابة دعوة األخ بظهر الغيب )الحاكم فى تاريخه ، المريض حتى يبرأ ودعوة األخ ألخيه بظهر الغيب وأسرع هذه ال

 والبيهقى فى شعب اإليمان عن ابن عباس(
( : فيه زيد العمى قال 3/460( ، قال المناوى )1125، رقم  2/46البيهقى فى شعب اإليمان من طريق الحاكم )أخرجه 

 البيهقى .الذهبى : ضعيف متماسك ، ورواه عنه أيًضا الحاكم ومن طريقه أورده 
 وللحديث أطراف أخرى منها : "أربع دعوات ال ترد"



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 
عنه بها خطيئة ورفع له درجة وكتب له حسنة )الخطيب فى المتفق والمفترق قدما وال يضع أخرى إال حط  الحاجال يرفع 

 عن ابن عمر وسنده لين(
 

 عن ابن عباس(من تكبيرة وال هلل من تهليلة إال بشر بها تبشرة )ابن عساكر  الحاجما كبر 
 أخرجه ابن عساكر

 
 

م وصفر وعشرا من ربيع األول )ابن أبى شيبة ، بقية ذى الحجة والمحر الحاجعن عمر قال : يغفر للحاج ولمن استغفر له 
 [12375ومسدد( ]كنز العمال 

فات وما له حين ما له حين يخرج من بيته وما له حين يقدم عر الحاجهللا أخبرنى بما جئت أسألك قال جئت تسألنى عن 
هللا والذى بعثك بالحق ما أخطأت يرمى الجمرات وما له حين يحلق رأسه وما له حين يقضى آخر طواف البيت فقال يا نبى 

مما كان فى نفسى شيئا قال فإنه له حين يخرج من بيته وأن راحلته ال تخطو خطوة إال كتب هللا له بها حسنة أو حط عنه 
فإن هللا ينزل إلى السماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادى شعثا غبرا اشهدوا أنى غفرت لهم  بها خطيئة فإذا وقف بعرفة

وإن كانت مثل عدد قطر السماء ورمل عالج وإذا قضى رمى الجمار ال يدرى أحد ما له حتى يتوفاه هللا يوم القيامة  ذنوبهم
 [22394ر ، ابن حبان ، والطبرانى( ]كنز العمال وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه )البزا

 ( .13566، رقم  12/425ى الكبير )( ، والطبرانى ف 1887، رقم  5/206أخرجه ابن حبان )
 

 

هإذا قضى أحُدكم   فليعجل الرجوَع إلى أهِلِه فإن ه أعظُم ألجِرِه )الحاكم ، والبيهقى عن عائشة( َحج 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 

 واجبات الحج
 

 جبات الحج مهمهوا

 وهي معروفه وجليه

 عند سادتي المالكيه

 

 اول الواجبات طوافك

 قدومك لي مناسككفي 

 واهدا ما تكتر خالفك

 خلي حب للا ماسكك

 

 تاني الواجبات نزولك

 مزدلفه من بعد الغروب

 بعد عرفه ومن رحولك

 وربي يمسح ليك كروب

 

 تالت الواجبات بترمي

 جمرة العقبه وتعيد

 لي جرميربي اغفر 

 وانصر اخواني وتايد

 

 رابع الواجبات مبيتك

 في منى ايام شروقك

 م هي بيتكتالت ايا

 وامنع الليل لي مروقك

 

 خامس الواجبات رميك

 جمار ايام التشارق

 تالته ايام في سعيك

 ترمي شيطانك تحارق



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 

 سادس الواجبات بتحلق

 او تقصر لي شعورك

 احذر ابليس ليك يزلق

 كوخلي تقوى للا سور

 

 اي واجب لو تخلي

 تجبرو بدم عند مالك

 ربي يديك التحلي

 المناسكتكمل اركان 

 

 صلي ربي على المهنى

 بالمقام عند الحساب

 بقدر ما اهديت منه

 للعباد في كل باب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 العمره

 

 يا ناوي للعمره ودعا

 رسولنا عمر اربعه

 وطاف بالكعبه وسعى

 

 قول ركنها االول بتحرم

 حدودامن مواقيتا و

 تم مناسكك واوعى تجرم 

 وحرمة البيت عنها زودا

 

 طوافكوحول بيت هللا 

 سبعه اشواط بي عدادا

 وامنع الضجر وخالفك

 وادع ربك بي ودادا



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 

 ركعتين في مقامه صلي

 دا سيدنا ابراهيم خليله 

 بالكافرون واخالص خلي 

 تلقى رضوان من جليل

 

 بين صفاك والمروه تسعى 

 سبعه اشواط بي تماما

 اقب االبصار وسمعاور

 ونفسك اربط لي زماما 

 

 ثم احلق او تقصر

 راسك يا حبيبشعر  

 عد ذنوبك وليها احصر 

 وادعو للباري المجيب



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 

 ثم من زمزم تضلع

 وامال من بركاتا بطنك

 من ذنوب الشوم بتطلع

 واطرى يوم كفنك وقطنك

 

 صلي ربي على حبيبك

 والسالم اصنافه وافيه

 ننجا من نارك لهيبك

 خره بنلقى عافيهدنيا آ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ديوان القمر الهاشمي 

حمد املصطفي ) رحمه اهلل ( الراوي الدكتور / خالد أ   

 ه ج ومناسك الح   مديح 

 

 
 السعي بين الصفا والمروه

 
 

وعمرة   مسعاك بين مروة وصفاالركن في حج   
 فعل الرسول المصطفى

 
 من الصفا للمروة   ومن مروة ترجع للصفا 

 حسابا شوطين اخوتي   وسبعة اشواط بس كفى
 

 جبل الصفا شرق الحرم   مية وتالتين بالمتر
وكتر دعاك كتر ذكر تبدا السعي وبال برم    
 

 الكعبة مروة شماال شرق   تالتة ميات بالمتر
يعني مشيك برق   اال من معذور فتر والسعي  

 
 والشوط بين مروة وصفا   بالمتر اربعمية كاملة

 ودا المشي في الطب شفا   وبين عمودين ناسنا راملة
 

 من ابو قبيس جبله الصفا   ومن قعيقان حبله مروة
الوفا  والرب حنين للطفل اروىومسعى هاجر في   

 
االسالم بدايتووفي الصفا صعد الرسول   واعلن   

 فتح مكة جيوش تصول   والصفا مجمع قيادتو
 

 ربي صلي على الحجازي   والسالم من حبه يطرب
 عد ما بالخير تجازي   وعد جبال فاران ويثرب

 


