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 نسأل اهلل العافية

 حيز يف انلفس أين اعقين مريض
 

 واألمر هلل فيما شاءه وريض 
 كم اكن قليب هل شوق حيركه 

 
 للشعب واحلول حىت زاديب نبيض 

 تريث وانتظر فرجاقال الطبيب  
 

 يزول رسيع انلبض والعرض كيما 
 قلنا قبلنا وكم هلل من قدر 

 
 جيرى وحنمده واخلري يف الِعوض 

 ت بهيا أيها احلشد يف شعب ولع   
 

 حياكم اهلل ما عهدي بمنتِقض 
 هذا املهاجر من آوى بدعوته 

 
 يف وادي انلخل وجها ال يزال ويَض 

 مصطرباه  لحأحفاد قد أسس انل 
 

 ىلع اجلفاة بلطف غري معرتض 
 وايلوم ذكراه صارت مطلعاً حسنا 

 
 ِض عَ تدعوا الساللة واألحباب للرَ  

 يك تستمد من اذلكرى مواقفه 
 

 السالك انلِهض السالمة نه َ  نه َ  
 أهال وسهال بكم يف ظل مرقد من 

 
 أّس السالم نلا يف العالم الركِض  

 قوموا بدعوته إن شئتم رشفاً  
 

 يبىق ملدرسة األسالف ويه تيُض 
 فالعالم ايلوم يف حرب ويف هرج 

 
 ضرواللك يطمع يف اتلحريش واحل 

 نه  اتلوسط ال ميل وال عبث 
 

 هِض تَ ن  ادلين هلل فينا خري مُ  
 علم كذا عمل خوف هل أثر 

 
 هلل يف ورع من خملص نهِض  

 هذي األمانة تدعو لك ذي رشف 
 

 وهو ريض يك حيمل الراية الغراء 
 ويا شباب الرضا يف لك منطلق 

 
 صونوا الطريقة من آفات معرتض 

 عهدي بكم ولكم أن نستمّر ىلع 
 

 هدي الطريق بعلم غري منقبض 
 جندد الويع يف الوادي بأكمله 

 
 ومنه منطلق اإلبداع سوف ييُض 

 سألت ريب ثباتاً غري منقطع 
 

 يف طريق الصدق ال تغِض  وهمةً  
 



 أشياخنا حفظا يمكنهم َظ ف  وحِ 
 

 رس اهلدى يف جيلنا ايلقض وضعمن  
 آمني موالي نرجوا منك مرمحة 

 
 حتيم اجلميع من اآلفات واملرض 

 والشكر نرفعه للك من حرضوا 
 

 وخص من شاركوا حبثا ملنقرض 
 من نور علم كتاب اهلل يف بدل 

 
 زانت معاهدها باحلافظ الفريض 

 مفخرةومن بنا مسجداً بالشعب  
 

 جازاه ريب دأباً أفضل العوض 
 واخلتم باملصطىف طه وعرتته 

 
 والصحب من سلموا من فتنة الغرض 

 حياهم اهلل بل حيا مواقفهم 
 

 ونسأل اهلل يشفينا من املرض 
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