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  قْد شقَّ صوُتَك كلَّ ظنٍّ باطل

 للشاعر فواز اجلود

 وصحا بعْزم َك كّلُ قلبٍ غافل    قْد شقَّ صوُتَك كلَّ ظنٍّ باطل   
 فيها اليقنُي جواب حرٍّ سائل    مبا َحَوتْ  وََسَْت صحائُف نستضيءُ 

 ذريٌّة َشرَُفْت بأصلٍ فاضل    رمضاُن رّّب مثَّ أهدى داعيا  
 صاَرْت رياضا  بعَد عمرٍ قاحل فوسٍ طيَبهاوسعيُد أحيا يف ن

تفّضل    آتاُه رّّب حكمة   فيّاضة   
ُ
امل ْنع م  

ُ
 وكذا جزاُء امل

 ما بنَي داعٍ  أو شجٍ  متبّتل    وكساُه َْسَت الّصاحلنَي وأُنَسهم
ال مييُل لغريه    فلقْد ترّفَع عْن سراٍب زائل    احلّقُ  حّق ٌ

حروف ه   القائل    النوُر يسري يف مسار    والّسّرُ فيها صدق قْصد  
 وهي الطّريُق لكلِّ عبٍد واصل    هْدُي الّنيبِّ سبيُلُه وبه  اقتدى

 أم َن الوقوَع مبهلكات   اجلاهل    َمْن ساَر بالّنجم   الّدليل   على الّدجى
 أيَن الكثيُب مَن األشمِّ املاثل    إنَّ البسيطةَ  باجلبال   ترسََّختْ 

 ستزيُد عزّا  فوَق عزٍّ شامل    الّسفهاُء أْبشْر واحتسبْ  إْن جارت  
 ضمَن الّنجاَة بكلِّ خْطبٍ  نازل    أْمَسْكَت بالقْرآن   َمْن مُيْسْك به
جمدٍ  آف ل    جّدْدَت ديَن اهلل  مْن شام   اهلدى  فنما الّرجاُء ب بُ ْرء  

 قاتل   وسواَك أعمى يف هواُه ال تدعو بعلمٍ  ال ُيَكدَُّر صفُوهُ 
َر ما جيزي األىل  سلكوا بدرب  جهاد َك املتواصل    فجزاَك رّّب خي ْ
 فبه   بشارُة مؤمنٍ  متفائل    ويبار ُك الغْرَس اّلذي منكم َسا

 ويُغيُث مْن كرمٍ  بنْصرٍ  عاجل    وحبُبِّكْم علَّ اإللَه يُداو نا
واحلبيب  الكامل    مثَّ الّصالُة على الّنيبِّ اجملتىب  حبر  املكارم  
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  ْت رأشالُء قْلِبَك بالّسماِء تناثَ 

 و جتمََّعْت بالّشام  تنبُض عْشَقها أشالُء قْلب َك بالّسماء  تناثَ َرتْ 
 َسَن خْلَقهاُسْبحاَن َمْن سّوى و أحْ  و فَتْحَت نافذةَ  اجل نان  بطَّلةٍ 
 و جبيُنَك الوّضاءُ ميألُ أُف َْقها ٌمتبسِّما  متوّردا  متفائال  

 أْرسى الثّباَت فراَح يسقي ع ْرَقها و نَسْجَت معىن الّصْْب  و الزُّْهد  اّلذي
َقها بسنا امل َداَدْين  الَّلَذْين  تعانقا  فأتى الرّبيُع لكْي يُعجَِّل ع ت ْ

 مبراتع  اجلّنات  تغرُف ر ْزَقها تاَقْت و ارتَ َقتْ  و الّروُح بْعَد األْسر  
 َمْن كاَن يف أهل  احملّبة  أفقها احلّبُ  ف ْقُه الّدين  باَح دليَلهُ 

 


