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التقوى

َخبِّـر"� عّنـــا �لعصـوَ��٢ بعَدنــا
كيـَف كــلُّ �أل�êِ قـد ��َنـت  لنا٣ 

ياِئَســا ِسـو�نا٦  �ملـاضـي   ٥Àُينـُد
َ"ْهــَو٧ مــا بـَني لعـّل  "عسـى

Ëـُن ُجْنـُد �ِهللا 
نصــاُ� �لّســـالْ\
للِوئــاْ\١٢ "نســعى  �ألمـَن  ننشـُر 

ـصطفـى 
�ُّ َمْجــٍد غـÈ Nُـِد �ملـُ
Ëـُن جّد�نـا لــُه عهــَد �لـَوفا١٦

ûُّْ�نـا   ُفتوحــاِ{ �لــد كيـف جدَّ
�لـّدِ\ َسـْفـِك  ال  �إلسـالِ\  ِبُهـد�٤ 

يبعـُث �لّشــكو�   "يـز��ُ� 
َســى
�لنََّعـِم١٠ ِمْثـَل   ٩ ��ِسـٌف٨ � �ُخلْسـفِ

ُنرِسـُل �لّنـوَ� علـى كــلِّ �ألنـاْ\١١
ـَلـِم١٤ ِبُهـد�١٣ �لقـرYِÌ ماِحـي  �لظُّ

çُسـُه تســـطُع � غـNِ َخـَفـا١٥
"ِبــِه ُســـْدنا �يــَع �ألَمــِم

للّد�عية �ألستاi  منh �ُحلْصِنّي �لّدمشقّي 
Jه �هللا

QQ@@flâÏñ»€a@b��Č‰«@aÎ ğ5Å@@flâÏñ»€a@b��Č‰«@aÎ ğ5Å

RXŸ±Ä‚6Ò6⁄‘6XŸ„—º6∂̊ğ—Ñc6Ò6÷›—̨–W8

ÏËuî¯\;flŸ;Ì÷m∏\;ÏÁ]∆’\

!\;◊àÖÁ;‡^;flŸ;Åd;ˆ;‡]—Â

◊u�ià\;ÍÉ’\;ÖÁáfi}÷’;˜h]Õ;

~â∏\;flŸ;ÅÁá∏;]fi—2Ë’;!\;‡]—]Ÿ

ÏÁÖçd;]åÊtÂ;ÿÊui›;Ìit;

ČÜ�ª˛a@ čÜ�1a@ ŽÜ�Óí„ČÜ�ª˛a@ čÜ�1a@ ŽÜ�Óí„

ÏzËzp]zfi’\;;ÏzÕÖz�’\



٢٩

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد السابع - ذو احلجة ١٤٣٢ ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١ م

{ÖåÂ;◊Ë“çhÂ;ªeî


سعد موسى 
سعد عو�� jألستا�

١ �لقصيد� على Ýر �لرََّمل: فاِعالُتن فاِعالُتن فاِعال{.

 .Y´لو� ��٢ �أللف هنا لإلطال�، لضر"

٣ jّلت لنا "
طاعتنا.

 .Y´لو� ��شبا° كسر� حر² �جلّر، �لبا¨، لضر"v ٤ ال ُبّد من

٥ يبكي.

٦  غNُنا.

 .Y´لو� ��نت �%ا¨ لضر" ٧ َ"ُهَو؛ فُسكِّ

٨ ماٍ
 ِمشيَة �ملُقيَّد. 

٩ �إلjال� "حتميُل �إلنساY ما يكر¬.

١٠ �إلِبل 
" �لبقر 
" �لغنم. 

١١ �َخلْلق/�لّنا�. 

١٢ �لِوفا�.

عهــَدُ¬ ُيحـيـي  �ملوعــوَ�  
-ـَد 
غـNَ َمـن لَّّبــاُ¬ َثْبـَت �لَقـــَدِ\١٧

�آلَخـر�١٨  Yُسـيكـو عيـسـى   Yّ

ـلَِم٢٢ �لسَّ  ٢١�َ��  êِ�أل�  � ناِشـًر� 

عبـــَدُ¬ vلينـــا   �هللا  
�ســَل 
ليـس لإلسـالِ\ حـــاٍ\ بعـــَدُ¬

سـّيـُد �ألكــو�Yِ ِقْدًمــا خبَّــر�
ـْرَ� مـن بِني �لـَو��٢٠ َ"ُيجيـُح١٩ �لشِّ

١٣ ال ُبّد من vشبا° كسر� حر² �جلّر، �لبا¨، لضر"�� 

.Y´لو�
١٤ �ع ُظْلمة. ماِحي �لُظلم: ُمزيلها.

١٥ خفا¨؛ "قد ُحذفت �%مز� لضر"�� �لّتقفية "�لّتصريع. 

١٦ �لوفا¨؛ "قد ُحذفت �%مز� لضر"�� �لّتقفية "�لّتصريع. 

١٧ َثْبَت �لقَدِ\: بصد� "vصر�� "قّو� "شجاعة "مد�"مة.


� عيسى Ìَخر Jّمدّ�، غN عيسى �إلسر�ئيلّي.  ١٨

١٩ ُيِجيح: يستأِصل، "ال ُبّد من vشبا° َفْتَحة "�" �لعطف 

لضر"�� �لو´Y: َ"�ُيِجيُح. 
٢٠ �َخلْلق/�لّنا�.

٢١ �ع ��ية. 

٢٢  �لّسال\.


