بسم اهلل الرمحن الرحيم

قصيدة يف مدح أصحاب احلديث
لشمس الدين حممد بن سعد املقديس (ت056:هـ)
ترمجة الناظم:
قال احلافظ الذهبي يف (تاريخ اإلسالم) ( )016-014/41يف وفيات سنة
056هـ:
(حممد بن سعد بن عبد اهلل بن سعد بن مفلح بن هبة اهلل بن نمري ،املوىل العامل
شمس الدين أبو عبد اهلل األنصاري ،املقديس ،ثم الدمشقي ،الصاحلي ،احلنبيل،
الكاتب األديب.
ولد سنة إحدى وسبعني ومخسامئة.
وسمع من :أيب احلسني أمحد ابن املوازيني ،وحييى الثقفي ،وعبد الرمحن بن
عيل اخلرقي ،وابن صدقة احلراين ،وإسامعيل اجلنزوي ،ومجاعة.
وأجاز له :عبيد اهلل بن شاتيل ،وأمحد بن ينال الرتك ،واحلافظ أبو موسى
املديني ،وأبو السعادات نرص اهلل بن عبد الرمحن القزاز ،وآخرون.

وكان أديبا بليغا ،وشاعرا ُحمسنا ،وكاتبا ُمنشئا ،يرجع إىل دين وصالح
وصيانة ورياسة.
كتب اإلنشاء للملك الصالح عامد الدين ،وطال عمره ،وروى الكثري ،وكتب
عنه القدماء كاحلافظ ضياء الدين ،وأيب الفتح ابن احلاجب.
وروى عنه :جمد الدين ابن العديم ،ورشف الدين الدمياطي ،والقايض تقي
الدين سليامن ،والفخر ابن عساكر ،والرشف ابن خطيب بيت اآلبار ،والعفيف
إسحاق اآلمدي ،والفقيه عيل بن عبد احلميد الفندقي ،وسعد الدين حييى بن حممد
ولده ،وطائفة سواهم.
وتويف بسفح قاسيون يف ثاين شوال).
األصل اخلطي املعتمد:
جاءت هذه القصيدة ضمن جمموع خمطوط ،فيه قصائد وغريها ،بخط ناسخ
سمى نفسه أبا بكر بن حمي الدين من القرن احلادي عرش اهلجري ،حمفوظ باملكتبة
الوطنية بباريس برقم ( ،)2146وجاءت القصيدة يف اللوحة (.)12

.

صورة عن النسخة اخلطية

النص املحقق:
أنشد شمس الدين بن سعد املقديس لنفسه:
ـــديم
غرامــــي ببصــــحاب احلــــديث قـ
ُ

ــــيم
ومـــــدحي ُع ُ
الهـــــم ســـــائر ومقـ ُ

( )

يـــدوم ،وبـــاقي احلـــب لـــيس يـــدو ُم

ـــزب نبيــــه
هــــو صــــفوة الــــرمحن حـ ُ
ُ

ـــــيم
وحملهــــــم عنــــــد اإللــــــه ع ـ
ُ

ــم القـــوم ش يشـــقى ـــم جلســـا هم
هـ ُ

ونعـــــيم
إذا القـــــرب مـــــنهم جنـــــة
ُ

وهــم ل ــالم اجلهــل ،والغــي ،واهلــوى

شــــموه ،وهــــم لالهتــــداء نجــــو ُم

وهــم يف اهلــدى ،والــدين ،والصــدق قــدوة

وهــــم لشــــياطني الرــــالل رجــــو ُم
ُ

أولئـــــك أعـــــالم العلـــــوم علـــــيهم

لنــــور التقــــى بــــني األنــــام نجــــو ُم

يــــذ عبون عــــن رشع النبــــي ببلســــن

( )

هلـــا يف حشـــا أهـــل الكـــالم ُك ُلـــو ُم

وحيمونــــه عــــن إفــــك كــــل ُمعطــــل

عليــــــه بــــــبنواع العبــــــاد حيــــــو ُم

رســـو ُله)
يقولـــون( :قـــال اهلل)( ،قـــال ُ

حكـــيم)
وقـــول أول التعطيـــل( :قـــال
ُ

فهــــم كــــالكرام الكــــاتبني مقــــ ُام ُهم

ـــريم
بــــام اســــتُحف ُوا يف املكرمــــات كـ
ُ

وواهلل مــــا عــــاب احلــــديث وأهلــــ ُه

ـــــــيم
وراويــــــــه إش فاســــــــ وزنـ
ُ

فــــال زال مــــنهم مــــن يقــــال لقولــــه

ســـقيم)
صـــحيح إذا قـــال( :احلـــديث
ُ

وحبــــي هلــــم يف اهلل حــــب موكــــل
ُ

( )1أشار الناسخ يف اهلامش إىل أنه ورد يف نسخةُ :موكد.
( )1يف األصل:

ي ذ ُّبون ع

لن الن

حمم د

بألس هلا يف حشا أهل الكالم كل و ُم

خريا ( : -وأظنه م
وهو عىل هذا الوجه فيه خطأ وال بد ،فالوزن غري مستقيم ،قال الشيخ ع د الرمح قائد  -جزاه اهلل ر
النساخ ،ويش ه أن تكون زيادة (حممد) مقحمة ،وال يت مستقيم ،عروضيا بدوهنا).

كتبه :حممد براء ياسني
يوم اإلثنني  /66رمران 4116/هـ

