
ــد  ــرى املول ــال بذك *دالالت االحتف
النبوي الرشيف يف ظل العدوان؟

ــد  باملول ــال  واالحتف ــاء  االحتف أوًال: 
ــه وآله أفضل  ــوي الرشيف عىل صاحب النب
الصالة والتسليم هو تقدير للنعمة اإللهية 
ــرح  ــربى وف ــة الك ــة الرباني ــى واملن العظم

بفضل الله وبرحمته.
ــده  ــال وفوائ ــن دالالت االحتف ــاً: م  ثاني
ــول صىل  ــىل التعرف عىل الرس الحرص ع
الله عليه وآله وسلم وترسيخ االرتباط به.

ــول الله  ــن التويل لرس ــري ع ــاً: التعب ثالث
ــلم "إنما  ــه وآله وس ــه علي ــد صىل الل محم
ــوا الذين  ــوله والذين آمن ــه ورس ــم الل وليك
ــم  وه ــزكاة  ال ــون  ويؤت ــالة  الص ــون  يقيم
ــة  ــن املحب ــري ع ــاً تعب ــو أيض ــون" وه راكع

الصادقة للرسول.
كل  ــىل  ع ــيل  عم رد  ــال  االحتف ــاً:  رابع

ــول الله وأن كل محاوالتهم  ــيئني لرس املس
ــول الله باءت وستبوء  لفصل األمة عن رس

بالفشل.
ــذه الذكرى  ــة ه ــاء وإقام ــاً: إحي خامس
ــعب اليمني  ــل الش ــورة من قب ــذه الص وبه
ــتهداف  ــدوان والحصار واالس ويف ظل الع
ــث قصفت  ــبة حي ــكل يشء حتى للمناس ل
ــذه الذكرى  ــاحات التي أقيمت فيها ه الس
ــم كل هذا  ــرات التحالف ورغ ــل طائ من قب
ــعب يجعل منها املناسبة الكربى  إال أن الش
ــبات  ــني كل املناس ــن ب ــرز م واألوىل واألب
ــة  بأهمي ــه  من ــا  وعي ــة  والوطني ــة  الديني
ــنوية  ــل ويجعل منها محطة س ــبة ب املناس
ــحذ الهمم واقتباس  ــاب الوعي وش الكتس
ــالة  ــول والرس ــز الوالء للرس ــور وتعزي الن
ــه، أعداء  ــداء الل ــة ضد أع ــة العام والتعبئ
ــداء  أع ــري،  والخ ــق  الح ــداء  أع ــوله،  رس

البرشية.
ــعب اليمني  ــذا دليل عىل عظمة الش  وه
ــادق  ــه الص ــايل، وارتباط ــه الع ــىل وعي وع
ــالة ودليل عىل انه يتمتع  ــول والرس بالرس

باإليمان والحكمة.
ــايل للتوجيه  ــن املعهد الع ــذة ع *نب

واإلرشاد واملهام املناطة به؟
ــئ املعهد بالقرار الجمهوري رقم  - أنش
ــاف  ــع وزارة األوق ــنة 1992م ويتب (6) لس
ــة وذمة  ــخصية اعتباري ــه ش ــاد ول واإلرش
مالية مستقلة ويمارس بموجب هذا القرار 

االختصاصات واملهام التالية:
ــني  ــة لتحس ــدورات التدريبي ــد ال 1 - عق
ــة  الخطاب ــال  مج يف  ــني  العامل ــتوى  مس

واإلرشاد
ــة  ــاءات اليمني ــل الكف ــام بتأهي 2 - القي

الداعية

ــة  التخصصي ــات  الدراس ــة  متابع  -  3
ــة  الرشيع ــال  مج يف  ــة  العلمي ــوث  والبح

اإلسالمية ويف الخطابة والتوجيه
ــني  اليمني ــاء  بالعلم ــف  التعري  -  4
ــرش  ن ــالل  خ ــن  م ــم  وفكره ــم  ومؤلفاته
ــات  ــات والبحوث والكتب والدراس املعلوم
ــالمية مع توضيح دور اليمن يف إغناء  اإلس
ــالمي ونرش العقيدة اإلسالمية  الفكر اإلس
ــة الكثري من  ــذه املؤسس ــن ه ــد تخرج م وق
ــدين واملرشدات  الكوادر والخطباء واملرش
ــة وال يزال املعهد  ــنوات املاضي عىل مر الس
إىل اليوم يقوم بدوره رغم الظروف الصعبة 

التي يمر بها.
وبعض مخرجات املعهد اليوم تعترب من 
ــط الدعاة عىل الساحة بل  أملع وأبرز وأنش
ــهد يف سبيل  ان منهم الكثري ممن قد استش

الله تعاىل نذكر منهم:
-  الداعية الخطيب عيل موىس القييس

- الداعية الخطيب نبيل الغرارة
ــح  صال ــب  نجي ــب  الخطي ــة  الداعي  -

الحيمي وغريهم.
ــة •  ــاء األم ــالتك إىل علم رس

اإلسالمية؟
ــالمية  ــاء األمة اإلس ــالتي إىل علم - رس
ــف أن اتقوا الله  ــني بإعالم التحال املخدوع
ــي  ــعب اليمن ــاء الش ــوه يف دم ــاىل وخاف تع
ــاء اليمن فال ولن  ــال اليمن ويف نس ويف أطف
ــن انتم من  ــال وال الدوالر وأي ــم الري ينفعك
ــوا إن  ــا الذين آمن ــا أيه ــه تعاىل " ي ــول الل ق
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
ــا فعلتم نادمني"  ــة فتصبحوا عىل م بجهال
ــوع إىل  ــم بالرج ــيس وأنصحه ــح نف وأنص
ــيل (ع) إىل علماء  ــام زيد بن ع ــالة اإلم رس
ــورة حتى عىل  ــي مطبوعة ومنش األمة وه

االنرتنت.
ــن  ــاً م ــا جميع ــه أن يجعلن ــال الل  وأس

ــاالت الله ويخشونه وال  الذين يبلغون رس
يخشون أحداً إال الله.

 وال يخفاهم من يدير هذه الوسائل ومن 
ــاتها ويضع  ــم سياس ــن يرس ــا وم يوجهه

خرائطها الربامجية.
ــن تزويرها  ــد م ــد تأك ــا ق ــم م  وال يخفاه

للحقائق وتزييفها للواقع وفربكتها.
ــا من •  ــي أجيالن ــف نحم كي

خطر الغزو الفكري؟
ــر الغزو  ــن خط ــا م ــي أجيالن ــا يحم - م
ــظ لنا هويتنا  ــري واإلعالمي وما يحف الفك
هو أن نثقف أنفسنا وأجيالنا بثقافة القرآن 
ــم وأن نحرص عىل مايقدم ألبنائنا يف  الكري
ــات واإلذاعات والقنوات  املدارس والجامع
ــف املختلفة وأال  ــائل اإلعالم والتثقي ووس
ــاء الثقافية  ــتهني باألخط ــاهل أو نس نتس

فلها أثرها السيئ يف واقع الحياة.
ــدو اإلرسائييل  ــوات التطبيع مع الع خط
ــخط  ــي تس ــال الت ــن األعم ــه م ــودد ل والت
ــذر الله  ــايص التي ح ــن املع ــاىل وم ــه تع الل
ــم التي تدل  ــارعة فيه ــي من املس ــا وه منه
ــوب وإن قدمت  ــرض يف القل ــود م ــىل وج ع
ــة فهي كلها عند  ــربرات املختلفة واملنمق امل
ــرى  ــن ن ــوم ونح ــه ال يشء ال يشء. والي الل
هذا الرتاجع والتخلف والتقهقر واملخالفة 
ــوله محمد صىل  ــة لكتاب الله ولرس العلني
ــل يف التويل  ــلم واملتمث ــه وآله وس ــه علي الل
ــه ونعم  ــبنا الل ــود نقول حس ــر لليه الظاه
الوكيل ونعوذ بالله من الضاللة بعد الهدى 

ومن الزيغ ونسأل الله الوهاب الرحمة.
 وهذه اللحظة  - والله أعلم – هي اللحظة 
ــذه املرحلة –  ــيتدخل الله فيها وه ــي س الت
ــي عرب عنها  ــي املرحلة الت ــم – ه ــه اعل والل
ــداد عن الدين الذي عند  القرآن بأنها االرت
ــوم يحبهم ويحبونه  ــه يأتي الله بق حصول
وهذا ما أشارت إليه اآليات يف سورة املائدة.

مدير عام المعهد العايل للتوجيه واإلرشاد:

07الثغظ والتغاة الثــــورة

بخطابه العقالني ونربته الواثقة وّجه قائد الثورة 
السيد عبدامللك الحوثي سلسلة أحاديث بمناسبة 
ــنها مطلع  ــاء ذكرى املولد النبوي الرشيف دش إحي
األسبوع املايض حيث أشار إىل املكانة الرفيعة ملقام 
ــالم صىل الله عليه  ــول الهدى والس رسول الله رس
ــلم  ــان املس ــعر اإلنس ــلم وأهمية أن يستش وآله وس
ــذه املكانة العظيمة  ــف العصور واألزمنة ه يف مختل
لخري البرش وسبب سعادة البرش، هذا الرسول الذي 
هو ميثاق الله لرسله وأنبيائه اجمعني حني واثقهم.

ــلم  ــىل الله عليه وآله وس ــول ص ومن خالل الرس
عرفت البرشية سائر الرسل واألنبياء والكتب التي 
ــف واالنحراف  ــا التحري ــل أن يناله ــلوا بها قب أرس
ــك بالنهج  ــىل رضورة التمس ــد الثورة ع ــث قائ ، وح

ــل  ــق األمث ــو الطري ــج ه ــذا النه ــون ه ــدي ،ك املحم
والطريقة املثىل  التي نستطيع من خالله أن نحافظ 
ــالمية من مخاطر الحرب الناعمة  عىل الهوية اإلس
ــالمية من خالل  التي يديرها  أعداء الحضارة اإلس
ــات  ــة املجتمع ــة لخلخل ــة الحديث ــائل التقني وس
ــورة اىل  ــرق قائد الث ــعوب .وتط ــة عىل الش والهيمن
ــاء العروبة  ــا أبن ــي يعاني منه ــة الت ــر املعضل جوه
ــالم والتي أسهمت يف هذا الرتاجع الحضاري  واإلس
ــة  العربي ــا  مجتمعاتن ــه  تعيش ــذي  ال ــف  املخي
ــالمية ،هذا الخلل الجوهري هو ابتعادنا عن  واإلس
ــول الله ،وكيف  ــي يمثلها رس ــة الحقيقية الت القيم
ــالة يف أن يكون اإلنسان  نجحت مؤامرة أعداء الرس
ــلم عىل هذا النحو من ضعف االرتباط وضعف  املس

االنشداد وضعف العالقة اإليمانية بالرسول الكريم 
ــال القيم واملبادئ التي  ــذا االبتعاد يتمثل يف إهم ،ه
أرساها نبي اإلسالم ،نبي اإلنسانية ،هذه القيم التي 
تنادي بالحرية والكرامة واالنعتاق ،وعدم االنقياد 
للطاغوت والطغيان ،ومن خالل واقعنا اليوم ندرك 
ــاهد مخططات زرع الفتنة  حجم الكارثة ونحن نش
ــلم واتضحت لنا  واالحرتاب بني أبناء املجتمع املس

الرؤية ونحن نرى مشاريع احتالل األوطان.
ــوذج  ــًال بالنم ــي ممث ــتكبار العامل ــوى االس إن ق
ــعب الحكمة  ــعودي الذي يشن عدوانه عىل ش الس
ــي الذي  ــر الظالم ــداد لذلك الفك ــو امت ــان ه واإليم
جاهر بالعداء لرسالة التوحيد منذ بواكريها األوىل 
ــورة بإيالء  ــي اهتمام قائد الث ــذا املنطلق يأت ومن ه

ــاع عىل كافة  ــه البرشية من أوج ــا تعاني م
ــكا هم  ــة وأمري ــدة وان الصهيوني األصع

سبب أوجاع الشعوب .
ــون  مضم إىل  ــورة  الق ــد  قائ ــار  وأش
ــا املالذ اآلمن  ــالة اإللهية باعتباره الرس
ــا فيها  ــكل الناس بم ــي ل ــذ الحقيق واملنف
ــا فيها  ــن نور ،بم ــا فيها م ــة، بم ــن هداي م
ــن توجيهات  ــا م ــات ،بما فيه ــن تعليم م

ــا إلنقاذ املجتمع اإلنساني  ،وهي انها جاءت أساس
ــون عىل صلة  ــبحانه، حتى يك ــه بالخالق س ولربط
ــة يكمن يف  ــالص البرشي ــد أن خ ــون وأك ــق الك بخال
ــاء من خالل حلقة  ــل واألنبي العودة إىل منهج الرس
ــلني  ــة يف خاتم األنبياء واملرس ــم املتمثل ــل به الوص

ــاره  ــم باعتب ــرآن الكري ــك بالق والتمس
ــي خالصة لكل  ــة التي ه ــة االلهي الوثيق
ــة لقائد  ــذه الرؤي ــابقة ،ه ــب الله الس كت
ــت  ــورة تؤكدها حقائق العرص ،فليس الث
ــتطاعت أن تتسم  هناك إيديولوجية اس
ــية التي تصدت لحل  بالكمال ،فاملاركس
ــارت  ــي ج ــدل االجتماع ــكالت الع مش
ــمالية  ــية والرأس ــىل الحقوق السياس ع
ــم امتالكها  ــة ورغ ــا املتعجرف ــة بطبيعته االمربيالي
ــاواة  ــرك العاملي عجزت أن تحقق املس ــة التح حري
ــعوب األرض، بل تحولت إىل  ــالم لش والعدالة والس
ــانية  ــيج الثقافات اإلنس ــل يف نس ــق يتغلغ رش مطل

ويهدد حيوية التنوع اإلنساني.   

ـــة يف مــنــهــج قـــائـــد الـــثـــورة ـــي ـــان ـــس ــــح اإلن ــــالم امل

محاوالت إبعاد األمة عن رسول اهللا باءت بالخسران
ــالة إيمانية جليلة من خالل تأهيل الكوادر التي املعهد  ــالمي شامخ يؤدي رس ــاد رصح إس العايل للتوجيه واإلرش

تقع عىل عاتقها مهمة تنوير املجتمع.
ــاد تطرق يف حديثه مع "الثورة" إىل دالالت االحتفال باملولد  ــتاذ أحمد املروني مدير عام املعهد العايل للتوجيه واإلرش األس
ــات والكرامة  ــث ملحمة الثب ــوض للعام الثال ــي الصامد يخ ــعبنا اليمن ــن مهام املعهد خاصة وش ــف وتحدث ع ــوي الرشي النب

واستقاللية القرار الوطني.

التقاه/ املحرر

عادل ابو زينه

املقدسات اإلسالمية واألقدس 
منها واألعظم حرمة (٢-٢)

ــربى وبهتان  ــن الك ــة املفرتي ــا فري   إنَّه
ــل اليمن بتهم  ــت الذين رموا أه ذوي البه
ــعو  ــدوان الس ــة الع ــذ بداي ــب من وأكاذي
ــون  يختلق ــم  وه ــن  اليم ــىل  ع ــي  أمريك
ــم  الته ــالق  إط يف  ــون  ويتفنن ــب  األكاذي
ــم الرافضية  ــية ث ــة من تهمة املجوس بداي
ــات اإلسالمية ثم تهديد  ثم تهديد املقدس
ــم  ــدويل ث ــي وال ــي الخليج ــن القوم األم
ــة الدولية ثم التواجد اإليراني عىل  املالح
األرايض اليمنية واملد الصفوي املجويس 
ــب إفكهم، وآخر فرية افرتوها وكذبة  حس
ــوح بها أن  ــىل الب ــرأوا ع ــا وتج اختلقوه

ــها الله تعاىل  ــتهدفت مكة املكرمة حرس ــوة اليمن الصاروخية اس ق
ــر الصاروخ  ــه لدم ــوال عناية الل ــركان1 ول ــتي نوع ب ــارخ بالس بص
ــعوا سعيهم  ــوقوا وس الكعبة وجعلها أثرا بعد عني هكذا روجوا وس
ــا يف  ــيما إخوانن ــالمي ال س ــي واإلس ــارع العرب ــتعطاف الش الس
ــتجلبوهم تحت هذا البهتان وهذه  ــتان وغريها، أرادوا أن يس باكس
ــن آيات الله وهجرهم لها  ــالخهم م الفرية التي تعترب دليال عىل انس
ــيلة لتحقيق مآربهم وتنفيذ  ــات اإلسالمية وس واتخاذهم للمقدس
مطامعهم  قال تعاىل{ إِنََّما َيْفَرتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اللَِّه 
ــاىل{ َوالَِّذيَن  ــوَن (105) [النحل : 105] وقال تع ــَك ُهُم اْلَكاِذُب َوأُوَلِئ
ــِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا  ــُبوا َفَق ــْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْريِ َما اْكَتَس ُي
ــزاب : 58] وقال الحبيب املصطفى صىل  ــا ُمِبيًنا (58)} [األح َوإِْثًم
ــلم: «من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال ما ليس  الله عليه وعىل آله وس
ــن النار حتى يخرج مما قال».  ــه أقامه الله يوم القيامة عىل تل م في
ــاد عىل امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء  وىف رواية: «أيما رجل أش
ــا يف نار جهنم،  ــىل الّله أن يعذبه به ــينه بها، كان حقاً ع ــد أن يش يري
حتى يأتي بنفاد ما قاله فيه». يقول العالمة محمد الغزايل يف معنى 
ــتطيع أن  هذا الحديث وداللته : وما دام الذى قاله بهتانا، فكيف يس
ــالمة الصدر  ــال؟ وكيف يتنصل من تبعته؟ إن س ــت عن الله باط يثب
تفرض عىل املؤمن أن يتمنى الخري للناس، إن عجز عن سوقه إليهم 
ــم انتحاال، ويزوره  ــاس ّرشاً فينتحله له ــده. أما الذى ال يجد بالن بي
عليهم تزويرا فهو أفاك صفيق . قال الله عز وجل: (إن الذين يحبون 
ــيع الفاحشة يف الذين آمنوا لهم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة  أن تش

والله يعلم وأنتم ال تعلمون).
ــاوى  ــم والدع ــن الته ــزز م ــم املق ــري  والك ــيل الكب ــام الس   وأم
ــارة إليه  ــبق اإلش ــرتاءات والرصيد القذر والقبيح لكل ما س واالف
ــذوي العقول  ــة والتباينات الجلية ل ــات الواضح ــم التناقض ورغ
واأللباب إال أن كل هذه التهم تجد رواجا كبريا عند بعض العلماء 
ــوبة عىل العلم  ــات املحس والدعاة والخطباء والجهات واملؤسس
ــالمي  ــمى بمنظمة التعاون اإلس ــا ما يس ــاء وليس آخره والعلم
ــني دولة ومنها اليمن فنجد  التي تضم يف عضويتها أكرث من خمس
ــل هذه املنظمة وغريها من الهيئات العلمائية تتعاطى مع فرية  مث
ــتهداف القوة الصاروخية اليمنية ملكة كخرب مسلم به وحقيقة  اس
ــف والفتاوى وتصدر عىل  ــكيك، وتبني عليها املواق ال تقبل التش
ــتبيحت الحرم  ــببها اس ــرة التي بس ــات الجائ ــك البيان ضوء ذل
ــة الرتكاب املجازر  ــعودي ذريع واملحرمات، وجعلها النظام الس
ــك البيانات فال  ــذه املنظمات تل ــاء تصدر ه ــق األطفال والنس بح
ــاء الدائرين حيثما  ــدن العلم ــق وهذا  دي ــت أو تتح ــني أو تتثب تتب
ــم القرآن أن يكونوا ويدوروا وكفى  ــلطان ال حيثما يريد له دار الس
ــف علمهم وبالدة  ــم لطرف واحد دليال عىل ضع برسعة تصديقه
طبعهم وسوء تدينهم وسقوط عدالتهم والجرح يف بياناتهم التي 

ال تنطيل إال عىل السذج والبله وعمي القلوب. 
* عضو رابطة علماء اليمن

خالد موىس 
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ولد الهدى

يف الثاني عرش من ربيع األول ، يف فجر 
ــري من يف الوجود ، خري  ذلك اليوم ولد خ

الربية ، وأفضل خلق الله أجمعني.
ــم ،  ــي الخات ــة ، النب ــي الرحم ــه نب إن
ــه وحبيب  ــم ، حبيب الل ــول األعظ الرس
ــض فؤادي  ــي ونب ــب قلب ــاده ، وحبي عب
ــه  ــي ، إن ــدي ومعلم ــي وقائ ــه قدوت إن
ــن عبدالله بن  ــد ب ــان محم النبي اإلنس
ــم بن عبدمناف ، إنه  عبداملطلب بن هاش
املصطفى بن إسماعيل وإبراهيم ، وولد 

آدم.
ــن  م ــرت األرض  ــوم طه الي ــك  ذل يف 
ــاءت النجوم يف أجرامها ،  أدرانها ، واض
ــماء وانقشعت الغيوم وهب  وصفت الس
ــمس املحرقه ظال"  النسيم وصارت الش
ــي ترشفت  ــة الفضل الت ــىل مولود آمن ع

بقدومك يا نبيي يا رسول الله.
كل الخالئق سعدت بقدوم النور املبني 
ــة العاملني وقدوة  ــنني ورحم وضياء الس
ــد الرجال  ــني وقائ ــام املتق ــني وإم املؤمن
الصادقني الصائمني القانتني الصابرين 

ــماء  ــة الس ــي مالئك ــن ، وهاه املجاهدي
ــة" ورسورا" ومحبة" يف يوم  تحفك بهج

القدوم العظيم.
ــي الرحمة  ــا نب ــك ي ــال" ب ــا" أه مرحب
ــانية وخري األنبياء والرسل  وقلب اإلنس

أجمعني.
ــالمه ورحمته عليك يا  صالة ربي وس
ــه بن عبداملطلب  ــور قلبي يا بن عبدالل ن

بن هاشم يا نبي الله.
ــة وبمحبتك راضية  ــوب معلن لك القل
ــالم األرض ،  ــك يتبدد كل ظ وبنور وجه
وينجيل كل زيف وباطل ، وتلهج األلسن 
محبة" ورغبة يف رضاك فتكون أحب إيل 
ــأ الرثى  ــون خري من وط ــن نفيس ، وتك م
ــا  ــدس رسى ي ــماء وإىل الق ــرج الس وع

أباالقاسم يا سيدي يا رسول الله.
ــىل عليك  ــك الله محبة" ص ــىل علي ص
األرض  ــت  رشف ــك  وب ــني  أجمع ــق  الخ
ــماوات العال ، وإليك وحدك ترسل  والس
ــا  ــات يف حياتن ــى التحي ــوات وأزك الصل
ــتوطن  وبعد املمات ، فما أطيب حياة اس

ــع القلوب  ــى جم ــب املصطف ــا الحبي به
وتربع يف عروشها وملك مقاليدها.

ــا أبو الزهراء يا خاتم األنبياء يا خري  ي
ــيد الثقلني ، يا  ــار من خيار ، يا س من خي
ــل وجاهد ، يا  ــجع من قات خري قائد وأش
ــك ال  ــكارم ، فمثل ــالق وامل ــب األخ صاح
ــك الله يا  ــق ، صىل علي ــه يف الخل ــري ل نظ

علم الهدى.
ــد يف باطنها  ــرثب وأنت ترق ــا" لي هنيئ
ــا" وتعمها  ــأل األرض عطرا" وطيب ، فتم
ــكا" يمنح  ــرا" ونقاًء" ، وعبريا" ومس طه
ــة"  ــدوءا" وراح ــكينة" وه ــوس س النف
وطمأنينة فيعمنا الخري ويحل بنا الرسور 
ونمتلك السعادة بزيارة خري الورى ونور 
ــم والنبي األكرم  ــول األعظ الهدى الرس
ــاء فاطمة أم  ــيدة النس ــي الزهراء وس أب
ــالم عىل  ــا وريحانته فالصالة والس أبيه
ــى وآل بيته الطاهرين  ــب املصطف الحبي
ــال ، وردد اآلذان  ــان مرت ــق اللس ــا نط م
مكربا ، وصىل عليه خلق األرض ومالئكة 
ــأي ويربأ  ــالة أروي بها ظم ــماء ، ص الس
ــعد  ــقمي وتطيب بها نفيس ، وأس بها س
ــا كربي ، وأنهي بها  بها قلبي ، وأجيل به

حزني وغمي وهمي ،  ويرىض بها ربي.

نرص الرويشان 


