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 موعجودة الْنشأُ

)د العاشر من القرن اهلجري املاضي ملعهد آل أبي جبارة يف وائلة يف أواسط العقْ - يف األصل  -  أنشودة قيلت
 )مبحافظة صعدة إلنشادها يف إحدى املناسبات

ــلْ  ـ للْ قـ ــوعِ الســ   رهائجمـ
   

  يش اآلخــــرهعــــيش عــــالْ
     

ــبِ الْ ــوبى لركْـ ــطَفىطُـ   مصـ
   

ــاد ــوبِ الْي الْهـ ــائقُلُـ   رهحـ
     

دــذ ــوى نـــ   افرهير الصـــ
   

ــهلَّــــا ركبــــت الْ   اطرهقَــ
     

ــا ــوإِ يـ ــي قُتخـ ــيولُـ   وا معـ
   

  ـــرهكْـــبِ اآلخرى لطُـــوب  
     

ــن ــر لَســ ــداً نعتبــ   ا عبِيــ
   

ــاقِ إالَّ ــرالْ لخلّــــ   بشــــ
     

ــم بالطَّـــ والْ ــرحكْـ   اغُوت شـ
   

ـ  ــى بِـ ضري  ــر ــد كَفَ ــن ق م ه  
     

ــا ــب ي كوبِ اَأل مــح ــالص بر  
   

نا بِــــاَألثَرــــروس متــــر١س  
     

ـ  ــي علَـ ضمن ــر ــنهجِ اَألغَ   ٢ى ال
   

ــى الْ ــي وال نخشـ ــرنمضـ   خطَـ
     

ــميم  ال ــلَ الصـ ــطُ اَألصـ   نخلـ
   

  

ــالكُفْرِ ــيم  بـ ــرِ اَألثـ   ٣والفكْـ
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ــالْ ــدينِ الْفـ ــوِميخلْطُ يف الـ   قَـ

   
ـ    ظـــيمعاِهللا الْكالشـــرك بِــ

     
  خلْـــطِ الَّلئـــيمعصـــبةَ الْ يـــا

   
   يمــل الــذَّمعكُفُّــوا عــن الف  

     
ــتبدلُوا اللَّ ــلَ الْواسـ ــيميـ   بهِـ

   
ــ ــذِّكْرِ الْبِـ ــيمالنورِ والـ   حكـ

     
  ســد الرجــالْ كَــم قَــدم األُ 

   
  للـــدينِ مـــن نفْـــسٍ ومـــالْ

     
ــزالْ   ــي النـ ــا داعـ   وإذَا دعـ

   
ــدالْ ــا جِـ ــداَء بِلَـ ــوا النـ   لَبـ

     
ــالْ   ــاالً يف اجلبـ ــوا جِبـ   عاشـ

   
ــالْ  ــم الفعـ ــتوطَنوا قمـ   واسـ

     
 ــن ذ ــا م ــازوا الرض ــاللْح   ي اجلَ

   
  ١فَأَنــــالَهم خيــــر النــــوالْ

     
  ارِقَهن شــــمس شــــالــــدي

   
 ن ــق ــوار حــ ــأَنــ   هاطقَــ

     
ــى الْ ــرِيغشــ ــاًفَــ   يقَنيِ معــ

   
ــات الْبالْ ــهفارِقـــ   ٢خارِقـــ
     

ــوا الْ ـ حيـ ــوع الصــ   ادقهجمـ
   

قــــهاثــــا وطَاهطُــــو خخت  
     

  ابِقهمعــــالي ســــنحــــو الْ
   

قــــهافولِ الدــــيثْــــلَ السم  
     
  

   *            *         *  
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لمعاِییر الفارقة بینھم حتى یتمایز الطرفان تمامًا دون َلْبس وال غموض ، وھذه المعاییر رباِنّیٌة َیْغَشى الدین اإلسالمي الفریقین من المسلمین والكافرین با ٢

یر لعقاب بالجنة والنار ، وال ِبِمثل معاِیخارقٌة ال مثیل لھا ، فال یستطیع أحد اْلَمِجيء ِبِمْثل معاِییر آیات القرآن وجواِمع السنة ، وال ِبِمثل معاِییر َمْنھج الثواب وا
  عملیة التأثیر والتغییر السریع في النفوس والواقع ، وال ِبِمْثل الرقابة الذاتیة والشفافیة التامة رغم الخوض في غیاھب الحیاة .


