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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

 

 وفيها موسى يعج ويلبي

 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

 

 وفيها ابراهيم خليلو

 يذبح اسماعيل سليلو

 بس فداهو له الجليلو

 ابليس ذليلوورد كيد 

 

 وفيها قمر الكون نبينا

 ناير الخد والجبينا
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 محمد القرشي االمينا

 وهجرة لي قلب المدينه

 

 مسجد الخيف في منانا

 فيهو آالف أنبيانا

 الف لهجة وكم كيانا

 وكلمة التوحيد ديانا

 

 صلي يا مالك السجلي

 عرفة في يوم التجلي

 على النبي الطاهر واجل

 ومن فيوضك ال نجلي
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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

 وأباطراوال هبل 

 والحمد والنعماء إليك

 ملك السماء وفاطرا

 

 يا قاصد البيت الحرام

 مصليا ومجاورا

 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

 الدمافاليوم تحتقن 
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 والفيل يربض خاسرا

 

 ملك يطوف وأنبياء

 وكل عبد شاكرا

 والمؤمنون وأولياء

 وزمخشري مجاورا

 

 يا ابن مكة والجبال

 صلى عليك الغافرا

 وسالم ربي وال يزال

 أبد الدهور وعاطرا
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 الحجر االسود
 

 من الجنه

 لرسول هللا سلم وحنى

 يا ركن البيت

 

 رازق الناس واهب القوتا

 االسود من ياقوتاوحجر 

 فرض الصلوات الموقوته

 ونبرى ونسلم من طاغوتا

 

 حجر االسود فاخر الجاها

 الثم فاهافوكف الرحمن 

 الحجر االسود لوال اذاها

 ارجاس الناس شفى العاهه

 

 ابدا لطوافك بالعلما

 فرسول هللا له استلما

 ال تؤذي وال تحدث الما

 للطائف واحسن للكلما

 

 كبرارفع يدك وهلل 

 للشوط السابع عد واصبر

 في سبيل هللا قدمك غبر

 لذنوب السوء امسح وجبر

 

 حجر االسود ليهو شفاعه

 وللطائف في اآلخرة دفاعا

 عند الحذية تشير بصباعا

 واحذر من جدل وصراعا
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 مسح الحجر يحط خطايا

 يا ستر المسلم وغطايا

 والناس تسافر بمطايا

 لتنال من المولى عطايا

 

 

 هللا اوصى مزيداورسول 

 اجعل من الحجر شهيدا

 بلسان والفم نضمو اكيدا

 في يوم الناس على صعيدا

 

 تقبيل الحجر من الشرع

 وسجودك ليس من البدعي

 كابني عباس ذوي الورع

 يا ربي فخفف لي نزعي

 

 ما اسعدنا بحجر االسعد

 والكلم الطيب حين يصعد

 من رحمة ربي ال نبعد

 المقعدجنات ونهر صدق 

 

 صلواتي على نور الكون

 عدد المخلوق من كل لون

 يا رب الناس كن في عوني

 ونسلم منه عذاب الهون

 

 

 

 

 

 قصيدة طريق الهجرة
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 يوم هجرة البشير

 من مكة ليل يسير

 باالمري من خبير

 لطيبه مسار ومصير

 

 متعالي يا كبير

 والهجره امري جدير

 باالمري من خبير

 لطيبه مسار ومصير

 

 غارو لمكه جنوبمن 

 بحر احمر سار غروب

 عسفانا بقربه يصوب

 وامج كالمثلي سروب

 وقديد يقطعها وجوب

 وخرارا سلكها دروب

 والمره بدليلو يجوب

 ولقفا كذاك ذهوب

 

 وسراقه غاص في البير

 يوم طارد النذير

 باالمري من خبير

 لطيبه مسار ومصير

 

 ومحاجا سريع مرا

 ومجاحا كذا الكره

 في الحروذي الغضوين 

 وذي كشر انسرا

 بالهادي الكريم برا

 وجداجد يسير طرا 
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 واالجرد فما انضرا

 وذا سلم بالصبرا

 

 ويوم قابل الزبير

 وكساه بالحبير

 باالمري من خبير

 لطيبه مسار ومصير

 ال جمه وال راحه

 بعثيانه وقاحه

 والعرج بها الحا

 والغاير اجتاحا

 وقباء بها فاحا

 والعاشق حين صاحا

 مسجد بالباحهبنى 

 والكفري خاف طاحا

 

 يا ربي يا قدير

 صلوات على المنير

 باالمري من خبير

 لطيبه مسار ومصير

 

 وسالم عددا وفير

 ويفوح وله عبير

 في العرشي له هدير

 وجماله كالحرير

 به يسهل كل عسير

 به يحلو كل مرير

 به يفرح منكر ونكير

 به يطلق كل من اسير
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 الملتزم
 

 

 سنة هادينا المدثر

 لزوم في الكعبه الملتزم

 فبها تعمل بالغ واكثر

 

 الملتزم على التعيين

 من الباب للحجر االسود

 يعني مسافه تقول مترين

 تلقى نفس رحمانا االجود

 

 يقول البصري على التاكيد

 دعاك مجاب في الملتزم

 والصق جسمه عليه سعيد

 شيطانه تدمر ومنهزم

 

 تدخل حافيقال الزيلعي 

 وتلصق صدرك ووجهك فيهو

 تلقى لربك يرحب ووافي

 وانت توسل واخضع ليهو

 

 وقال سروجي لزوم ملتزمك

 قبل صالة ركعات طوافك

 اجمع همك وبالك وعزمك

 وربك جهرا وسرا شافك

 باالستار تلوذ وتشبث

 واستشفع وصيح ابكي وضج

 وكون في الكعبه كانه مدبس

 وقول يا ربي عبيدك انفع
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 ومعناهو كمان الملتزم

 من يلزم يلقى مناهو هو

 يلقى اجابه وبه جزمو

 صاحب عاهة يلقى شفاهوو

 

 واسماهو كتيره الملتزم

 اسمو المدعا والمتعوذ

 والصالحين به رزموا

 والكايس الدنيا به ميز

 

 صالتي عليك حبيب عيني

 سالمي عدد حجاج الدنيا

 عدد من قال في الدنيا بني

 واهزوجه وغنيهنقوال نشيد 
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 المسجد الحرام
 

 

 مسجدنا الحرام في مكة

 وتغلبنا الذنوب نتبكى

 

 السموكي مكه وبكه

 للطايف وداير يتزكى

 في باب االله نتشكي

 نرجو المولى لينا الصكا

 

 اصناف الشباب الجك

 والكهل الكبير اتوكا

 الطفل الصغير السكا

 أسراب الحمام الركا

 

 نخشى من الجبال الدكا

 نخشي الكفري ثم الشك

 بسأل من يضحاك وابكى

 اجعل موتنا قرصه وشكه

 

 نترك دعوة ما نتحكى

 وفي كعبتنا بس نتحكا

 نستغفر ونملى التنكا

 نبرى من المعيشه الضنكا

 

 نعدل نستقيم في السكه

 نحذر ما نكون في الهلكه

 نتجافى الضريع والحسكه

 ال ناكل طعام الشوكا
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 يا رب استغيث من سفكا

 شر المقال واالفكامن 

 من وقب الظالم والحلكا

 من متربصين والفتكا

 

 

 

 اهدينا الطريق السلكا

 مثل الصالحين والملكا

 من خير الطريق السككا

 ندخل جنه ناكل الكعكه

 

 في الجنه ام زهور االيكه

 والحور الجميل ام سبكه

 ماليات بالعطور والمسكا

 لي من اوفى ليها النسكا

 

 والسالم والبركهصليت 

 لي من حل لينا الشبكه

 عد من صلى عد من تركا

 عد الساكنات والحركه
 

 

 

 

 

 

 

 

 البيت المعمور



 ديوان القمر الهاشمي

 اهلل ( املصطفي ) رحمهأحمد الراوي الدكتور / خالد 

 األماكنمديح 

13 

 

 

 يا بيتنا المعمور

 في السماء السابعه

 مسجد للماليكه

 الساجده والراكعه

 

 النبي معراجو زارك

 وصلى فيك الركعتين

 فوقك العرش ومبارك

 عرش ذي العزه ومتين

 

 الضراح اسمك البيت

 والكعبه هي مثاله

 اراح للطاف والعاكف

 والسجد نال مناله

 

 معمور في أعلى السما

 والكعبه بيت من تحته

 وحرمو وصفو مصمما

 زي مكه بيت في نعته

 

 سبعين الف زاير

 ماليكه لي حرمه

 البي االنوار ناير

 والوداد والكرم

 

 تشرفالبيت دا ال

 جمله الكتابنقل 

 حاشا الما محرف

 اليحفظو المولى
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 في عروج النبي

 قابل خليل هللا

 بي البيت محتبي

 وبالذكر اوصاه

 

 صليت يا صحاب

 والتسليم الوف

 لي من قلبي حاب

 اب خلقا ولوف
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 اسماء مكه المكرمه
 

 اسمع يا حبيب

 اسماء لي مكه

 نهرب من لهيب

 ونبدابها النسكا

 

 قول ام القرى

 والباسه والناسه

 درىوزاد من قد 

 السيل ونساسه

 

 هي البلد االمين

 والعرش والقادس

 وفيها نزل الدين

 وفاران يا باحث

 

 والقريه القديمه

 والبلده وتهامي

 محبوبه بالقيمه

 ورب الحرم حامي

 

 وهي البيت العتيق

 قول مهبط الوحي

 حبك مين يطيق

 لروحي بس تحيي

 

 وهي البيت الحرام

 وقول البلد مامون

 وكم ممكون غرام

 بكه كيف يبكونفي 
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 هي الراس وام رحم

 وكوثاء والدوار

 وسبوحه وزحم

 والحاطمه يا زوار

 

 وهي معاد والبنيه

 وتسمى بي ناذر

 ويا مكه الغنيه

 لغيابي ما عاذر

 

 صليت بي رضا

 صليت باحترام

 عد ما وسع الفضا

 عد من مكه رام
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 مزارات مكه
 

 

 في مكة ابحث في الجذور

 الرسول الزم تزوروسيرة 

 واقرا للدين من بذور

 

 امانه عليك يا حاج ما تنسى

 تزور في مكه السيده خديجه

 ضريح معروف ما داير بحثا

 ومن الحرم مسافه قريبه

 

 ثم تزور االم ميمونه

 رضي هللا تعالى عليها

 خارج مكه سرف مدفونه

 زي عشرين بالكيلو اليها

 

 وايضا زور لجامع الرايه

 فتحو لمكهمنزل طه في 

 خلي مزارك نيه وغايه

 اعرف مكه بشارع وسكه

 

 وزور في مكه لجامع الجن

 وفود الجن البايعو فيهو

 وود مسعود قال ليه فرجني

 رسم الدايره وقعد يوصيهو

 

 وزور ايضا لي جامع الشجره 

 جوار لجامع الجن تقريبا

 مشهد حب ال مشهد زجرا

 طاعة الشجره وجات لحبيبا
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 ت العقبهوزور جامع بيعا

 عند منى وجوار الخيف

 وشر الغاسق لمن وقبا

 ونصر هللا من دون السيف

 

 وزور لمكانة دار االرقم

 حيث مقر الدعوه السري

 بجوار الصفا بتعالج غم

 وتقرا السيره عيان بالنظر 

 

 زور في مكه مكان ميالده

 دا عظم خلق هللا ونبيهو

 شرقا ساحة الحرم وهاده

 ابيهودار بني هاشم وايضا 

 

 والتنعيم جامعا بتزوره

 شمال الجامع كتلو خبيب

 رفض يقول بهتان والزور

 وقال النبي في قلبي حبيب

 

 صلي يا ربي وسلم ابدا

 على المبعوث بالرحمه هديه

 عدد ذرات بحورا وزبدن

 وامة طه دوام ترضيا
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 مسجد الخيف في منى
 
 
 

 مسجد الخيف الشريف
 حجتهمنزل نبينا في 

 الحج دوام خليك حصيف
 انزل في خيفنا وبهجته

 
 مسجد الخيف في منى

 في جوار الجمره صغري
 دا مسجد الخير والهنا
 والثواب والنور واجرا

 
 مسجد الخيف في جبل
 والجبل الصابح اسمه
 لخيف كنانه تزور لعل
 تكسب الغفران وتسمو

 
 سبعين نبي للخيف اتو
 في الحج هللوا كبروا

 روايه للرحمن مضوفي 
 وفي الخيف ماتو واقبروا

 
 آدم كمان في الخيف دفن
 جبريل يصلي على جنازته
 ومن الجنان جابو الكفن

 وحنوطه باالمالك جهازته
 

 من شمال الخيف وداخله
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 نادى جبريل للخليلو
 وامسك السكين وجابله
 الكبش يفدي اسماعيل

 
 الصحابه الغر بيوصو
 اهل مكه يصلوا فيهو

 ص شفنا حرصهابن وقا
 وابو هريره حبيب نبيهو

 
 الخيف جلوس الصالحين
 والعلما في مر الزمان
 في سنه الهادي االمين
 وشريعه تدينا الضمان

 
 صل ربي على حبيبنا

 اعظم الناس في العباده
 والسالم بالخير يصيبنا

 ويكرم اصحاب ود سعادا
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 الكعبه بيت هللا الحرام 
 

 من قلبي بغريك السالم   الكعبه بيت هللا الحرام

 يا مركز الكون واالنام

 

 نحن طوفان ليك هادر   جينا من كل البنادر

 والعواصم والحواضر   شان نسبح ربي قادر

 

 يا كعبة طافا االنبياء   والملك واالصفياء

 والرسل واالتقياء   والصالحين االولياء

 

 الطواف راحة وسعادة   والنظر للبيت عبادة

 والكريم المولى جادا   ولي زيارة البيت نادا

 

 ربي زيد البيت شرافه   وارحم الزايرين حنافا

 واكرم الطايف ووافا   يا ربي عظم للمطافا

 

 كل مسلم فيكي هاما   مرة صايم ومرة قاما

 نحن بنحن ليكي ياما   زي حنين ام الحمامة

 

 كعبة يبنوها النبايا   وفيها ينزل ربي آية

 للحجاج راية   لكل مسلم هي غايةوهي 

 

 ربي صلي على المهنا   اللي فراقو النخل حن

 عد شريعتنا وسنة   عد ما في الناس وجنا
 


