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  إىل والدي اجلليل
)مهداة رمحةً إىل والدي الراحل رمحه واسعة) ا  

  م٢٧/٩/٢٠١١ - هـ ١٤٣٢شوال  ٢٩
  

ــي  ــا أَبِ ــيائي ي ــا ض ــارِي ي نــا م   ي
   

ــأَ نكَبِي   تــو ــا كَ حق ــاي ينيف د  
     

ــتأَ ــي الْ ن يملعي و تــاد ــدىإِرش ه  
   

ــأَ ــأَحلَى اَألدبِنـ ــوِيين لـ   ت تكْـ
     

  احي و نصـحي ، صـحيت  مصـب  تنأَ
   

ــأَ نــبِ   ت تقَى الرــأر ين لــي كمت  
     

ــائهِ    يف آب ــاس ى النــار بت ــو   ملَ
   

ـ  أَنت عندي    اَألبِـي  ي الشـهم يـا أَبِِ
     

ــرا بالْ ح ــاش ــى ع ــا فَت لْيالع ــد ي  
   

 ــيالش كْـرِمكَي ـ خ ــبِيمــي الصطعا ي  
     

ــرا طَ   مــاقِ ع ــاش يف اآلف ــاع بال  
   

ــب ــبِ  أَطْي ــأَزكَى الطَّلَ ــرزقِ بِ   ال
     

ـ  عــاش يبنِــي     ةً يف مكَّــة حقْبـ
   

الن بــر ــا قُ ــرى مثْلَه أُخ ــم ــيثُ   ١بِ
     

 نــد ع ــن ــى م نالْم ــو ــى حلْ نو اقْت  
   

ــبِ   شٍ طَيــي ــا بِع لْمى عنتــاج   ٢ف
     

ــومالَ يف أَ  ــطفَى الص ــفَارِهو اص س  
   

  يبتغـــي اخلَيـــر لطَيـــرٍ زغُـــبِ
     

  و بِنجــد كــانَ أَمضــى مــدةً   
   

  يف نـــواحي شـــرقها و الْمغـــرِبِ
     

ــذَّهبِ   ى أَقْرانِــــهمــــاهر راقٍ علــــ ــافي ال كَص ــاف ص ــادق   ص
                                                

  المدینة . كان یشتغل في البناء في مكة مدة ومدة في ١
  كما اشتغل في عدن واستفاد علمًا من حلقات المسجد في عدن والحرمین ، كما سافر إلى نْجد وشْرِقھا والصومال . ٢
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 ــبِريِه ــبق يف تكْـ ــرى السـ   يتحـ

   
ــي الْ ــامٍ أو أَماسـ ــبِأو قيـ   ١كُتـ

     
 ــه بــرٍ) ر ــج كُفْ ــج (علْ ــب علْ س  

   
  فَـــدعا اَهللا دعـــاَء الكَـــربِ  

     
تـ   يف اب   اتمٍهــالٍ ضــد علْــجٍ شـ

   
ـ     ٢لُ العطَــبِفــإذا العلْــج قَتيـ

     
ــا  ــا أَمثَالُهـ ــن مثْلهـ ــه مـ   و لـ

   
ــببِ   ــذْلِ الس ــقَى بِب شي ــن   ٣ملْ يكُ

     
يلبيف (ت اهــر ــزلْ ذكْـ ــه)ملْ تـ   طـ

   
ــ أو احةَ الكَس ــة بعــاح ــي س   ٤النبِ

     
ــرحم الْ ـ ي ــكني مـ ســهم ماقن أع  

   
ــأَبِي   ــالْعزمِ الْ ــوم ب ــر الْمظْلُ صني  

     
ــم الْ   ــدخني ثُ الت ــق ــات يفطلَّ   ق

   
ــرِبِ   ــن يثْ م ــة بطَي ــن م ــة ب٥أَو  

     
ــلُ اَألكَ ــا  اف مو كَرــم ســامِ ي حر  
   

ــه ــي كَ ــرِي أَبِ ــا أُطْ ــي و لَ ذا  ظَن  
     

  أَمطــرِ الَّلــهم مثْــوى والــدي   
   

ــ ــحبِ  ٦وافيعالْبِ الس ــن ــلَ ش   مثْ
     

ــلِ الْ عواجدــر ــف م ســو ى واليأْود  
  

ــ يف اَألعي حــبِ ال تي الرــال ــثُ ع   ي
     

                                                
في بكر الجزائري َیَتحرَّى إدراك تكبیرة اإلحرام في الجماعة ، ویقوم اللیل ، ویحُضر حلقات العلم مساًء ، كحلقة الشیخ البیحاني في عدن و الشیخ أبي  ١

  المسجد النبوي .
ر البریطاني ، فترك الوالد العمل لدیھ َسبَّ ِعْلٌج لبنانيٌّ نصرانيٌّ الرَّبَّ سبحانھ َجلَّ جالَلھ ، وكان ھذا الِعْلج  مسؤوًال في شركة ِللِبناء في عدن أیام االستعما ٢

  روت فھلك ، والحمد هللا قاِصم المجرمین .ودعا علیھ ، فسافر ھذا الِعْلج إلى لبنان وعند عودتھ حدث حادث للطائرة في بی
  وللوالد قصص أخرى في إجابة دعائھ رحمھ اهللا . ٣
  عمل في تبلیط الحرمین . ٤
  سِمع فْتوى بتْحریم التدخین من الشیخ أبي بكر الجزائري في المسجد النبوي فترك التدخین والقات تمامًا . ٥
  الَعَوافي جمع عافیة . ٦


