
 املَُساَجَلُة الد َِّمْشقِّيَّةُ 

  

وْر َُِّّة  َوْيو ِّ َد َوْرَ َ ودِّْْ  ِّ املَُسواَجَلُة الش ِّ ُِّ ِْ َ و وْر ب  ور نيو ورق َد َوْد َجوَ  ِِّ واار   ِِّ املَُساَجَلُة عَِّبارَة عِّْن حِّ قَِّنا الشَّوْي
يِّ  َِّسوَر ِِّّ َددَّْعهُوُه َعْبدِّ اْلَرزِّْْزِّ اْلُرَاْ ِّد عِّْنَدَما َساوَوَ  إََِّل دَِّمْشَق الشَّامِّ  لُِّيَصا َِّر  َوْ ََنََماً َلُه ُ َناَكق وَوَلمَّا َأْخََبَِنِّ َ واحِّ

:ْ َا  َوْاِلِّ   َِّقَصْيَدة  مَِّن الَبْح ِّ الطَّاِّْْلِّ َأْرَسْلهُوَها إِّلْيهِّق َأْخَهاُر َلُكْم مِّْن َأ ْوَياِتِّ

                        

  ُ َاْْيِّيِّ تَوَنشَّْق َعبِّْْيَ الشَّامِّ َع  ِّ 

 َدَأ ْلِّْغ دَِّمْشقاً َعْن َ َااَب اْلَرَجائَِّبا     

 إَذا َما َدَخْلَت الشَّاَم ََي اْ َن ُعَاْ ِّد   

 وَوبَول ِّْغ َسََلمِّي رُوْوَقِتِّ َداْْلََ ارِّبَ      

َها ْ ُرَبَ ا ََنظَِّ َْْك َدَمْ جِّ ْل ِفِّ  َأجِّ

  َوَما َأنْيَيَب اْلَاادِّْب َدتِّْلَك اْلمَضارِّبَ 

 تَوَ ى لِّْلَمَراِلِّ ِفِّ ُرَبَ ا َمَدارِّس             

 َدِفِّ ُكل ِّ َساح  لِّْلُكَماةِّ َمََلعَِّبا                                

 إَذا َما َدَخْلَت الشَّاَم َع  ِّْج َعَلى اْلل َِّاى     

 َااكَِّباَسَقى هللاُ َذاَك ال َّْ َع ُسْحًبا سَ                                 

بَوْيهِّ َداملَْجَد َداْلُرََل     َحَاى اْلرِّْلَم ِفِّ َجنوْ

ُِْهًبا ثَوَاا َِّبا                                  َحَاى َأْْنُماً زُْ  اً َد

  

ْيَدًة مِّ  َهمَّ َأرِّْْيََهاق َدنيَاَب َلُه املَُقاُمق َأْرَسَل إِِّلَّ َ صِّ ِْ يِّ الشَّاَمق َدا  :ْن ُ َناَك تَوُقاُل َأ ْوَياُِتَاوَوَلمَّا َدَ َل َ احِّ

  

ْ مِّْص  وِّْيُكْم َساُكُن الشَّامِّ ... َي َساكِّ ِّ ََ 

 َُْكا ُِّد الشَّْاَق مِّْن َعام  إََِّل َعامِّ                                 

 هللاَ ِفِّ َرَمق  َأْدَدى السََّقاُم  ِّهِّ ... 

 َكْم َذا ُْوَرلَُّل وِّْيُكْم نِّْضُا َأْسَقامِّ           

َر ِّد ...   َما ظَنُُّكْم  َوَبرِّْيدِّ الدَّارِّ ُمنوْ



 َحلِّْيف َ م   َدَأْحَزان  َدآََلمِّ 

َر َمََت َتْدنُا النوََّاى  ُِّكُم ...   ََي ََنزِّحِّ

مِّي  َحاَلْت لِّبُوْردُِّكْم َحاِلِّ َدأَيَّ

 ...  من ذا ْلام أخا دجد  حببُكمُ 

اِلِّ ُدُلاَّامِّي َُّ  وأ رد هللاُ ُع

 ِف ذمة هللاِّ  اٌم ما ذك ُِتُُم ...

 إَل دمنَّ  اجدب مدمري الدامي      

ُم ...    اٌم أذاَب وؤادب و ُط حب ِّهِّ

 د د أملَّ  قلي أبَّ إملام

 دَل اختُِ ساا م منهم  دَل ...

 دَل نقضت لرهدب عقد إ  ام      

 دَل ع وت ساى حي هلم أ دا ... 

 ُحب اً ْرَُب عنه جر  اهلامي

  

 دالقصيدة من البح  البسيط د ي للشيِ تقي الدْن ا ن متَّام  اهلا جاابً على  صيدة

 للقاضي ِهاب الدْن حممادق دكان  د أرسله إليه مص  ْقال ويها:

  

  ل عند من عند م   ئي دأسقامي ... 

 علٌم أبن  نَوَااُ م أ ُل آَلمي

 دأن جر  د لي  رد  رد م ... 

 ذا دائم دجدَ ويهم دذا دام

 بناا وبان ر ادب ْام  ينهم ... 

 ولست أنيمع من نييف إبملام

 كهمت ِأن اهلاى ْام الناى ونمى ...

  سَ  من دماعي أب منام 

 م ...كانت لياِل  يضا ِف دنا 



 وَل تسل  رد م ما حال أَيمي 

 دليس أ ل ضىن جسمي النحيل ساى ... 

 و ط اِهيا ي إَل لقيا ا ن متام

هه ...   ماَل مَت أخل من   ء   ْؤ

 خلِا و دا أبِجاِن دأسقامي

هه عندب أحب إَل ...   أنى درْؤ

  لي من املاء عند احلائم الظامي 

 د د ع  ولم ْسأل جلراته ... 

 مره من  ردَ  امعن  ائم د

 َي ليت ِر ب أمل ْبلغه أن له ... 

 أخا مبص  حليف الضرف مُ عام

 ما كان ظ   ُا ِف مادته ... 

 دَل احلدْث كُا ِف ساك  الشام

  

ز من دمشقق أعجبت ويها أميا إعجاب  وَلمَّا َد َلْه ِّ َ َُ القصيدة من الشيِ عبد الرْز

 د من ال د عليها  قصيدة جاا ية تكان على دزهنا د اويهها لهكهمل املساجلةق دزادت  َدْجداً على دْجد ق دكان َل 
َجاٌل كما  الااق دمن  ُا أخُ الشر اء اسم  وج دِ عند ا سَلحي _أع :  لمي _ ْلن احل ب سِّ

: َها  َوْاِلِّ نوْ ُِّ على أخينا  قصيدة  أخهاُر مِّ  مساجَلِتمق دردد

  

ل ْي تَوَبارِّْْيِّي َدَأسْ    َقامِّي  َ يَّْجَت خِّ

 وََأْسَبَل الدَّْمُع مِّْن َجْر ِّ َدَأْ ََلمِّي         

ثُاٌر لِّبُوْردُِّ ُم         ُدرٌّ َعَلى اخلَد ِّ َمنوْ

ْحَكامِّ  ْرٌ  َعَلى الط ِّْ سِّ َمْسُباٌك إبِّ ِِّ 

ُِّْك ُِّكُم      َما  ِّْيَمُة اْلرِّْرِّ ََل تَوْبكِّي لِّ

ََلمِّي       ْر ِّ ََل َْْشُدد ِبِّ  أد  ِّْيَمُة الش ِّ

ْرَ  ِفِّ ذِّْكَ اُكُم َعبِّقا     َما َأْْجََل الش ِّ



 َدَأنْوَرَس الدَّْمَع ِفِّ َدْجد  َدُِتَْيامِّي 

 َدْجٌد َأَ اَب اْلَقْلَب ِفِّ َمَقاتِّلِّهِّ      

 ْهمِّ َأحْلَاظ  مِّْن َغْْيِّ َما رَامِّ  ِّسَ          

ل ِّي الرَِّ اَق َوَما     ََِكى خِّ  لِّبُوْردِّ َْوْام  

مِّ َدَأْعَاامِّ            تَوُقاُل ِفِّ َ ْج ِّ َأَيَّ

  

ْر َُِّّة الد َِّمْشقِّيَُّة ق راجيا أن أكان  د أودتكم دأمهرهكم.   عند  ُا احلد انههت املَُساَجَلُة الش ِّ

  

 حملمدأمحد إ  ا يم ا

  

  

 


