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ون املـؤمنني صـباحا ومـساء رجـاء لقائـه          من تبكيه عيـ    إىلواليته،  
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هدي هـذا القليـل راجيـا       أُ*العصر والزمان   

.والتوفيقمن ا ومنه القبول والتسديد 

وسام البلداويــ يا موالي ــ عبدكم  
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