هذي وفودُ الحجيجْ
- هذي وفودُ  الحجيجْ
تسري  برَكْبٍ  بهيجْ
والقصْدُ    أمُّ    القرى
والشوق   نارٌ   تهيجْ
- من  كل  فجٍ  عميقْ
جاءوا   لبيتٍ   عتيقْ
خافوا   عذابَ  الحريقْ
والنارَ  ذاتَ  الأجيجْ
- لله    هم  خاشعونْ
والدمعُ  مِلءَ  العيونْ
بالمصطفى      لائذونْ
مَنْ  ذكرُهُ  ذو  أريجْ
- يا ما أحيلى البياضْ
يحكي ورودَ  الرياضْ
والثلجَ   لما   استفاضْ
يا حسنَ ذاك النسيجْ
يا قاصدًا
يا قاصدًا  أرضَ  الحجازِ  ومُحْرِمَا
أسرِعْ إلى أمِ القرى أسمى  حِمَى
واقضِ الذي فرضَ الإلهُ عليك مِنْ
نُسُكٍ وعُدْ نحو الحبيبِ ميمِـّما
فالمختار     /     نعم     الجار /
صلوا      على /      خير  الملا
يا      إمامي      يا        تهامي
وحبيبي              يا      محمدْ
يا      رسولا     جاء     كبدرٍ
بنورٍ                        يتوقّدْ
أنت     أنت     السيدُ   الهادي
مِنْ      سحاب      الخير أجودْ
أنت     من    أسعَدَه        الله
بنُعْماهُ                     فأسعدْ
أنت    من    أُرْسِلَ    بالقرءانِ
والذكرِ                   فأرشدْ
يا     حبيبي     يا        محمد
كن    شفيعي     يا       مؤيد
أنتَ     عند     الخلقِ  محمودٌ
وعند          اللَّهِ          أحمد


الكعبة محلاها	(بالعامية)
- الكعبة محلاها
ومحلى ذكراها
بإخلاص النوايا
جينا وزرناها
وضيوفا ملايين
للخير محبين
أُمَرَا ومساكين
دابوا بهواها


- هي متل الشمس بتظهرْ
حلوي منوَّره
والستاير لون العنبرْ
هيبة مسوَّره
ارتاح القلبو معنّى
بشوفتها وتهنّى
بحسنا الكلّ تغنّى
وروعة مرءاها


- من شرق ومن غرب تلاقى
حجَّاجِك سوا
يلبّوا وقلوبن مشتاقه
والكلّ ارتوى
يا كعبة وشمّوكي
من اللهفة وضمّوكي
ومن قلبن حيّوكي
وصلوا على طه


يا حمامَ المدينة
- يا حمامَ المدينة
طِير وعليّ وودّينا
واللَّهِ اشتقنا تنزور
قبر الطاهر هادينا
- ودّينا الصّدّيق نزور
بالروضة ونشوف النور
وابنَ الخطاب المشهور
غرامو زايد فينا
- ودّينا نزور البقيع
وزوجات الهادي الشفيع
ونتوسَّل عند الجميع
إنو المولى يحمينا
- ودّينا مكة يا طير
نزور الكعبة ذاتَ الخير
يحميها ربي من الضِيرْ
حتى تبقى تهنّينا
- ودّينا تنزور بغداد
والجيلاني والأسياد
عسى تأتينا الأمداد
ويُكْرمنا ويراعينا
- ودّينا نزور الأقطاب
والرفاعي والأنجاب
بْأم عبيدة قلبي داب
وِزْيارتها بتُروينا
- ودينا طيرَ الحمام
نزور البدوي والمقام
تننال بطنطا الإكرام
وبأنظارو يُحيينا


حيوا الهادي
- حيوا الهادي بالإنشادِ
صلّوا معانا يا حضّارْ
فهو عمادي يومَ المعادِ
نبيُّنا طه المختار
حيوا الهادي
- إني أتيتُ المصطفى
أبهى وأوْفى مَنْ وَفَى
أرجوهُ أنْ يتعطَّفا
عليَّ مِنْ فرط الأكدارْ
- صلّ يا ربي على
محمدٍ تاجِ العُلَى
والصحبِ أسيادِ الملا
وآلهِ ذوي الأنوار


القلب متيّم
القلبُ متيّم
بالحِبّ الهادي يا هادي
ذي القدر المكرّمْ
بين الأمجادِ يا هادي
حبيبي محمدْ
له القلبُ أنشدْ
حلو الإنشادِ
- وحباهُ الإلهْ
بمزايا عظامْ
وبنيلِ رضاهْ
وعلوّ المقامْ
ليتني أراهْ
دومًا في المنامْ
أحظى مِنْ نَدَاهْ
ما يُرْوِي الصادي


- حَنَّ القلبُ إليهْ
في ذاكَ الضريحْ
فجلوسي لديهْ
واللَّهِ مُريحْ
وبجودِ يديهْ
عِلاتي تَزِيحْ
وصَلاتي عليهْ
فيها إسعادي
- من حُبّي صَلّيتْ
على طه الرسولْ
وعلى آلِ البيتْ
عَنهمْ لا أحولْ
بالصحبِ التجيتْ
أحبابي العُدُولْ
وإليهم حنّيتْ
خذني يا حادي


هذه طيبة تزهو بالأمين
- هذه طيبة تزهو بالأمينْ
أشرفِ الرسْلِ إمامِ المتقينْ
يا أخا الأشواقِ كيف الملتقى
برّح الشوقُ قلوبَ العاشقينْ
- إن تناءت ذُبْتُ وجدًا وهوى
أو تراءت بهجةً للناظرينْ
يا لذكراها فما أروعها
كم أثارت من شجونٍ وحنينْ
- حبذا العيشُ بذياك الحمى
عند أحلى الخلقِ خيرِ الشافعينْ
في ظلالِ القبر أحيا قربه
ما تبقّى من ثوانٍ أو سنينْ


جاء من كل النواحي
لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك
جاءَ من كلّ النواحي
راغبو نيلِ الفلاحِ
كعبةً لاح سناها
فائقًا نورَ الصباحِ
مولاي مولاي
يا مولاي
في طوافٍ مثلَ موجٍ
في نواحيها الفِساحِ
يرتجون الخيرَ جمعًا
ومتابًا من جُنَاحِ
مولاي مولاي
يا مولاي
بالرسولِ الحِبّ طه
سيدي زينِ الملاحِ
وصحابٍ ثم آلٍ
هم شموسٌ للصلاحِ
مولاي مولاي
يا مولاي


- جموعٌ طابَ مجناها
بفعل الحج بشراها
فمولى الكونِ يرعاها
وبسم الله مجراها
- فَمَنْ أدّى مناسكَه
بصدقٍ زان مبناها
فوعد الله يلقاهُ
ينال العزّ والجاها
- وصلى ربُّنا الوالي
على خيرِ الورى طه
به نرجو لنا الحسنى
في دارٍ يحلو مرءاها


