
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
َالــذي خـــصَّ هــذه األمـــة ، الجـــوادالغنــي  هللا لحمــدا ، ِ العبـــادِ ســـنة خیــرِلحفــظ ِاإلســـناد بعلــم ّ

َقــیضو ویبــذلون  ،والــبالد األزمــان جمیــع فــي عنهــا یــذبون ،النقــاد الحفــاظ مــن المخلــصین هــالحفظ ّ
  علــىُ والــسالمُ، والــصالةِلتنــادا ِیــوم إلــىهــا َونحفظی، وواالجتهــاد ِّبالجــد هــاِوجوه إیــضاح فــي وســعهم
وأصـــحابه   وعلـــى آلـــه ،ٍنا محمـــدســـید ،ِالمحمـــود ِوالمقـــام ،ِالحمـــد ِولـــواء ،العظمـــى ِالـــشفاعة ِصــاحب

  : إلى یوم الدین أما بعدتبعهم بإحسانوعلى من أجمعین، 
علـــى دعوتهـــا لنـــا لحـــضور هـــذا المـــؤتمر فبـــادئ ذي بـــدء أشـــكر وحـــدة الدراســـات العمانیـــة 

 كمـــا أشـــكر اللجنـــة التحـــضیریة للمـــؤتمر،  وقـــد -رحمـــه اهللا-یة ابـــن دریـــد األزديالمتعلـــق بشخـــص
ٕجهــود ابــن دریــد األزدي فــي مجــال الروایــة؛ وذلــك ألن ابــن دریــد وان كــان تناولــت فــي بحثــي هــذا 

ًلـــه جهـــودا فـــي الروایـــة، ومـــا یمیـــزه عـــن غیـــره مـــن األدبـــاء إال أن  حـــسب علـــى أهـــل اللغـــة واألدبُی
الــشعر واألدب كمـــا یـــروي الحـــدیث بالــسند، وهـــذا مـــا حملنــي علـــى كتابـــة هـــذا والــشعراء أنـــه یـــروي 
، وقـــسمته إلــى مقدمـــة وثالثــة مطالـــب "ابــن دریـــد األزدي وجهــوده فـــي الروایــة: "البحــث الموســوم بــــ

  :وخاتمة على النحو اآلتي
  .وذكرت فیها أهمیة الموضوع وسبب اختیاره: المقدمة

  .يترجمة ابن درید األزد: المطلب األول
  . روایات ابن درید األزدي: المطلب الثاني
  مكانة ابن درید بین المحدثین وأثره فیمن جاء بعده: المطلب الثالث

  .وذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها: الخاتمة
فمــا كــان فــي هــذا العمــل مــن صــواب فبتوفیــق اهللا وفــضله، ومــا كــان فیــه مــن خطــأ فمــن 

  . تغفر اهللا العظیم وأتوب إلیهنفسي المقصرة ومن الشیطان فأس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المطلب األول 
  :ترجمة ابن درید األزدي

 نـسب ابـن دریـد نفـسه فیمـا رواه الخطیـب البغـدادي بـسنده عنـه :اسمه وكنیته ونسبه: ًأوال
 :أنـا :بـن دریـدا قـال لنـا : نبأنا احمد بن إبراهیم بن الحسن قـال: قالي، بن أبى عليأخبرنا عل: قال

 الحسن بن درید بن عتاهیة بن حنتم بن الحسن بن حمامى بن جـرو بـن واسـع بـن سـلمة محمد بن
 عـدنانبن حاضر بن أسد بن عدى بن عمرو بـن مالـك بـن فهـم قبیـل بـن غـانم بـن دوس قبیـل بـن 

بــن عبــد اهللا بــن زهــران بــن كعــب بــن الحــارث بــن كعــب بــن عبــد اهللا بــن مالــك بــن نــصر بــن األزد 
 ،)١ (بن مالك بن زید بن كهالن بن سبا بن یـشجب بـن یعـرب بـن قحطـانت بنبن الغوث بن اقبیل 
  .)٢(المقصورة صاحب الشاعر النحوي اللغوي : وهو

  . )٣( سنة ثالث وعشرین ومائتین، سكة صالح،البصرةولد في : والدته: ًثانیا
 ،وفـارس ، والبـصرة، وتنقـل فـي جزائـر البحـر،مـانُعفـي نـشا : رحلته في طلب العلـم: ًثالثا
 ّأسـن، أن وورد بغـداد بعـد ، وكان أبوه من الرؤسـاء وذوى الیـسار، وعلم النحو واللغة،وطلب األدب

ّمـن الثابـت أن ابــن دریـد لبـى طلـب عبـد اهللا بـن محمـد بـن میكــال " ، و)٤(إلـى آخـر عمـرهفیهـا فأقـام 
هـواز ، أعمـال كـور األ)  هــ٣٢٠ – ٢٩٥خالفته من (ّالذي واله الخلیفة المقتدر أبو الفضل جعفر 

ســنة " جمهــرة اللغــة " ّفلحــق بــه لتأدیــب ابنــه أبــي العبــاس إســماعیل ، وهنــاك قــدم لــه كتابــه العظــیم 
ال تـصدر إال عـن رأیـه ، وال " فـارس " ّ هـ ، وتقلد ابن درید آنذاك دیوان فارس ، فكانت كتب ٢٩٧

   .)٥(ًینفذ أمر إال بعد توقیعه ، وقد أقام هناك نحوا من ست سنین
أخذ ابن درید عن كثیر من الشیوخ في مختلف العلوم، ومن مختلف : شیوخه: ًرابعا 

وقد أحصى الدكتور النبهان في مقدمة كتاب المالحن خمسة وعشرون البلدان التي رحل إلیها، 

                                                
  ).٢/١٩٥.(لبنان – بیروت ،دار الكتب العلمیة، اریخ بغدادت ،أبو بكر أحمد بن علي، الخطیب البغدادي(١)

  ).١١/١٧٦.(لبنان- بیروت ،مكتبة المعارف، البدایة والنهایة، أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر، (٢)

ـــــاني، (٣) ـــــيالمرزب ـــــد أب ـــــن محمـــــد : اهللا عب ـــــن عمـــــران ب ـــــشعراء ،موســـــى ب  تـــــاریخ ).١/١٣٣(ت. ، دمعجـــــم ال

  ).٢/١٩٦(بغداد

   .)١١/١٧٦(، والبدایة والنهایة)٢/١٩٥(تاریخ بغداد(٤)

 جامعـة البعـث –عبد اإلله أحمد نبهـان قـسم اللغـة العربیـة لألستاذ الدكتور  بحث ،البن درید؛ كتــاب المالحـن (٥)

  ).٢ص( م٢٠٠٤عام بمكتبة االسكندریة لمخطوطات األلفیةّ مقدم إلى مؤتمر ا، سوریة-بحمص



 حاتم ووأب ،)٧(األصمعي أخي بن الرحمن عبد :وأهم شیوخه ثالثة هم، )٦(البن درید ًشیخا
  .)١٠(أبو عثمان االشناندانى، و)٩(ریاشيالأبو الفضل و ،)٨(السجستاني

ع مـــن التالمیـــذ فـــي مختلـــف الفنـــون بـــسبب غـــزارة ْمـــَكـــان البـــن دریـــد ج: تالمیـــذه: ًاسخامـــ
وفـــد أحـــصى الـــدكتور النبهـــان فـــي مقدمـــة كتـــاب المالحـــن خمـــسة وأربعـــین علمـــه، وكثـــرة رحالتـــه، 

: أشـهر تالمیـذه، ومـنهمولست بصدد استقصاء تالمیذه وشـیوخه، ولـذلك سأقتـصر علـى ، )١١(ًتلمیذا

                                                
  ).٢ص(مرجع سابق-كتاب المالحن للدكتور النبهان(٦)
 عنـه ثناحـد: ، قـال ابـن حبـانعاصـم وأبـى ،عمه عن یروى ،األصمعي قریب بن اهللا عبد بن الرحمن عبد: هو(٧)

  ).٨/٣٨١الثقات البن حبان(وغیره إبراهیم بن إسحاق
 سـنة مـات دعابـة فیـه صـدوق البـصري المقـرىء النحـوي السجـستاني حـاتم أبـو عثمان بن دمحم بن سهل: هو(٨)

  .)١/٢٥٨تقریب التهذیب(وخمسین خمس
 ثقــة :النحــوي البــصري الفــضل أبــو وبالمعجمــة التحتانیــة وتخفیــف الــراء بكــسر الریاشــي الفــرج بــن عبــاس: هــو(٩)

، وتقریــــب )١١/١٧٦( والبدایــــة والنهایــــة،)٢/١٩٥(تــــاریخ بغــــداد.وخمـــسین ســــبع ســــنة الــــزنج بأیــــدي استـــشهد

   .)١/٢٩٣التهذیب

كــان أبــو عثمــان االشــناندانى معلمــى وكــان عمــى الحــسین بــن دریــد یتــولى ": روي عــن أبــن دریــد أنــه قــال (١٠)

ولم أقف له على ترجمة أكثر من ذلك، وقد ذكـره المـزي مـرتین فـي شـیوخ ابـن ) ٢/١٩٦(تاریخ بغداد ".تربیتى

  ).١٨/٣٩١و٣٣٤/ ١٠(تهذیب الكمال: (ینظر. تهدرید من خالل روایا

  ).٢ص(مرجع سابق-كتاب المالحن للدكتور النبهان(١١)



 وأبــو عبیــد اهللا ،)١٤( وأبــو بكــر بــن شــاذن،)١٣( وعمــر بــن محمــد بــن ســیف،)١٢( الــسیرافيأبــو ســعید
  .)١٧( وجماعة غیرهم)١٦(األغاني وأبو الفرج األصبهاني صاحب كتاب ،)١٥(المرزباني

ًبلغــت نحــوا مــن ثالثــین كتابــا، لــه الكثیــر مــن المــصنفات، : مــصنفاته: ًاسادســ ، )١٨(بــىالمجت: منهــاً
 والقـــصیدة األخــــرى فــــي ، والمقــــصورة،  وكتــــاب المطـــر،الجمهـــرة فــــي اللغـــة نحــــو عـــشر مجلــــداتو

الة ، واالشـــتقاق،)١٩(المقـــصور والممـــدود ام"  ورس سرج واللج نال اب المالح ونقـــل ،)٢٠(، وكت
       .)٢١(األخبار المنثورة: "الحافظ ابن حجر بعض الروایات واألشعار من كتاب ابن درید

                                                
 وشـرح التـصانیف وصـنف ،القـضاء ولـي ،الـسیرافي سـعید أبو النحوي اللغوي المرزبان بن اهللا عبد بن الحسن(١٢)

 بعــشرة كراســا واالشــتغال للقــضاء یجلــس أن قبــل ینــسخ یدیــه عمــل مــن اال یأكــل ال وكــان ،الدریدیــة المقــصورة

 وســتین ســبع ســنة ومــات ،یظهــر ال ولكــن االعتــزال عنــه یــذكر كــان الفــوارس أبــي بــن قــال ،بهــا یتقــوت دراهــم

  ).٢/٢١٨لسان المیزان(مائة وثالث

 ،الكاتب ،القاسم أبو سلیمان بن اهللا عبد بن إبراهیم بن جعفر بن محمد بن سیف بن محمد بن عمر: هو(١٣)
 أربع سنة األولى جمادى من بقین لسبع توفي بها توفي حتى فسكنها عمره آخر في البصرة إلى انتقل

  ).١١/٢٥٩تاریخ بغداد(ثقة وكان وثالثمائة وسبعین
 ،صدوق ثقة :الدارقطني قال ،صحیحه في عوانة أبو، روى عنه الجوهري بكر أبو یزید بن شاذان بن محمد(١٤)

  ).٩/١٩٣تهذیب التهذیب(سنة ٧٣ وله هـ،٢٨٦ سنة مات ،مأمونا ثقة كان :كامل بن اوقال
 یخرجــه مــا وأكثــر وطبقتــه البغــوي عــن روى ،األخبــاري الكاتــب ،المرزبــاني اهللا عبیــد أبــو عمــران بــن محمــد(١٥)

 لـیس :الخطیـب وقـال ،ثقة وكان االعتزال مذهبه كان العتیقي وقال ،یبینه وال أخبرنا فیها یقول لكنه ؛فباإلجازة
 وفـي الـشعراء أخبـار في كثیرة كتبا صنف ،یبین ولم اإلجازة في وروایته المذهب :هعلی عیب ما أكثر ،بكذاب
 هـــ،٣٨٤ مــات الجــاحظ مــن تــصنیفا أحــسن انــه یقــال یجمعــه لمــا الترتیــب حــسن وكــان وأشــیاء والنــوادر الغــزل
  ).٥/٣٢٦لسان المیزان.(ثقة كان وما معتزلیا كان األزهري لي قال الخطیب وقال

 كان ،أموي في نادر وهذا ،شیعي ،األغاني كتاب صاحب ،األموي األصبهاني الفرج بوأ الحسین بن علي(١٦)
 لقد حتى ... بأعاجیب یأتي ،والمحاضرات ،والغناء ،والشعر ،الناس وأیام ،األخبار معرفة في المنتهى إلیه
 ست ةسن ومات قال ،موته قبل خلط :الفوارس أبي بن الفتح أبو قال وقد ،صدوق أنه والظاهر ،اتهم

  ).٤/٢٢١لسان المیزان(مائة وثالثة وخمسین
    .)١١/١٧٦(، والبدایة والنهایة)٥/١٣٣(، ولسان المیزان)٢/١٩٥(تاریخ بغداد (١٧)

ــاني (١٨) ــسنة المــصنفة ،محمــد بــن جعفــر، الكت ــان مــشهور كتــب ال محمــد : تحقیــق ، الرســالة المــستطرفة لبی

  ).١/٥١.(م١٩٨٦الطبعة الرابعة لبنان، –بیروت  ،دار البشائر اإلسالمیة، المنتصر الزمزمي الكتاني

   .)١١/١٧٧(البدایة والنهایة(١٩)



  

  
قــرأت علــى الحــسن بــن أبــى بكــر عــن احمــد بــن : قــال الخطیــب البغــدادي: فاتــهو: ًعاابســ

 مات أبو بكر بن درید في یوم األربعاء لثنتى عـشرة لیلـة بقـین مـن شـعبان سـنة :كامل القاضي قال
، )٢٤(الكتــانيوكــذلك  ،)٢٣(أبــو بكــر بــن شــاذان: ، وهــذا مــا أكــده تلمیــذه)٢٢(إحــدى وعــشرین وثالثمائــة

                                                                                                                                       
النبهـان بعـض تفاصـیل كتـب ابـن . ، وقـد ذكـر د)٢ص(مرجـع سـابق-كتاب المالحن للدكتور النبهان:  ینظر(٢٠)

ق  ثـم نـشرته مؤســسة الخـانجي بتحقیــم،١٨٥٤ أو ١٨٥٣غوتــا :  نـشره فردنانــد وسـتنفلد:االشــتقاق: دریـد فقـال

 ونـشر فـي ، والـشیخ محمـد الـسورتي،عنـي بـه المستـشرق كرنكـو: جمهرة اللغـةو،  م١٩٥٨عبد السالم هارون

 نـشره الـسید محمـد : دیـوان ابـن دریـدو،  رمزي بعلبكي: ثم صدر في لبنان بتحقیق،هـ١٣٥٣حیدر اباد بالهند

وعـــة جـــرزة الحاطـــب طبـــع فـــي لیـــدن ضـــمن مجم : الـــسرج واللجـــامو، م١٩٤٦بـــدر الـــدین العلـــوي بالقـــاهرة 

 ثـم نـشر فـي القـاهرة ،مـن مجلـة كلیـة اآلداب ببغـداد١٣ إبراهیم الـسامرائي فـي العـدد:شر بتحقیق ثم نم،١٨٥٩

نــشره : المجتنــىو،  معهــد المخطوطــات العربیــة، صــفة الــسرج واللجــام: منــاف مهــدي محمــد بعنــوان:بتحقیــق

مقـصورة ابـن وم، ١٩٧٩ر الفكـر بدمـشق  ونـشرته دا، وطبـع یحلـب،هـ١٣٤٢المستشرق كرتكو في حیدر آباد

 :نـشره المجمـع العلمـي العربـي بدمـشق بتحقیـق: وصف المطر والـسحابو، لها طبعات وشروح عدیدة : درید

  .م١٩٦٣عز الدین التنوخي 

- بیـروت، دار الجیـل،علي محمد البجاوي: تحقیق، اإلصابة في تمییز الصحابة ،أحمد بن عليابن حجر، (٢١)

    .)٦/٨٣ و٦/٤٩١.(هـ١٤١٢ولىالطبعة األلبنان، 

   .)٢/١٩٧(تاریخ بغداد(٢٢)

  ).٥/١٣٣(لسان المیزان: ینظر(٢٣)

  ).١/٥١(الرسالة المستطرفة (٢٤)



ُمـات بعمـان فـي رمـضان سـنة إحـدى : والسیوطي إلى أنه ،)٢٥( هري اللغويأبو منصور األزوذهب 
  .)٢٧(المائة وقارب التسعین جاوز وقد.)٢٦(ثمائةعشرة وثال

بـن ا كنـت فـي جنـازة أبـى بكـر :أحمد بن عبـد العزیـز قـال وروى الخطیب بسنده من طریق
  : فانشدنا لنفسه،درید وفیها جحظة

  ربـلما غدا ثالث األحجار والت...       فقدت بابن درید كل فائدة 
   لفقد الجود واألدب أبكىفصرت ...  وكنت ابكى لفقد الجود مجتهدا 

بـن دریـد لمـا ا أن علـي قرأت بخط المحسن بن :هبة اهللا بن الحسن األدیب قالوروى عن 
 ، وكـان قـد جـاء فـي ذلـك الیـوم طـش مـن مطـر، حملت جنازتـه إلـى مقبـرة الخیـزران لیـدفن بهـايتوف

ٕ فنظــروا واذا هــي جنــازة أبــى هاشــم ، أخــرى مــع نفــر قــد اقبلـوا بهــا مــن ناحیــة بــاب الطـاقةبجنـازٕواذا 
 فــــدفنا جمیعــــا فــــي ،بــــن دریــــد والجبــــائىا مــــات علــــم اللغــــة والكــــالم بمــــوت : فقــــال النــــاس،الجبــــائى

  .)٢٨(الخیزرانیة
  

  : روایاته: المطلب الثاني
  :روایاته في الحدیث: ًأوال

 من قول أو فعل أو  النبي إلى أضیف ما: لمحدثیناصطالح جمهور االحدیث في 
ُتقریر أو صفة خلقیة أو خلقیة، وما أضیف إلى الصحابي أو التابعي َ.  

؛ فهو الحدیث المرفوع، ومـا أضـیف إلـى الـصحابي؛ فهـو الحـدیث فما أضیف إلى النبي
  .)٢٩(الموقوف، وما أضیف إلى التابعي أو من دونه؛ فهو الحدیث المقطوع

سوف أنقـــل األحادیـــث التـــي رواهـــا ابـــن دریـــد ســـواء أكانـــت مرفوعـــة أم موقوفـــة أم وعلیـــه فـــ
ــــصحة أو الــــضعف؛ إذ ان معظــــم هــــذه  مقطوعــــة، ولــــست بــــصدد دراســــة األحادیــــث مــــن حیــــث ال
ًاألحادیـث رویـت بـصیغة التعلیـق، ومعلـوم أن الحـدیث المعلـق خـارج الـصحیحین یعـد ضـعیفا حتـى  ّ

                                                
  ).٥/١٣٣(لسان المیزان: ینظر(٢٥)

ــوم اللغــة وأنواعهــاا ،جــالل الــدین عبــدالرحمن بــن أبــي بكــرالــسیوطي، (٢٦) فــؤاد علــي : تحقیــق ، لمزهــر فــي عل

  ).٢/٣٩٥.(م١٩٩٨الطبعة األولىلبنان، – بیروت ،یةدار الكتب العلم ،منصور

  ).١١/١٧٧(البدایة والنهایة: ینظر(٢٧)

   .)١٧٧-١١/١٧٩(البدایة والنهایة: ، وینظر)٢/١٩٧(تاریخ بغداد(٢٨)

  .)٢٧-٢٦ص(ومنهج النقد في علوم الحدیث) ١/١٨٣(، وتدریب الراوي)٤٢-١/٤٠(المنهل الروي:  ینظر(٢٩)



سأعلق على بعض هذه األحادیـث إذا دعـت الحاجـة لـذلك، ومـن علم الساقط من إسناده، إال أنني ُی
  : األحادیث التي وقعت علیها البن درید

 مــسلم وأبــو ،ببغــداد الــواعظ أحمــد بــن عمــر أنــا ،الهــروي ذر أبــو أخبرنــا:  البیهقــيقــال. ١
 كـان : قـال یـونس عـن ،عبیـدة أبـي عـن ،حـاتم أبـو نـا ،دریـد بـن بكـر أبـو نـا : قـاال ،بمصر الكاتب

 كانـت إن لـسانك علـى الـسكوت سـلط :صـدره فـي مكتـوب أسطر ثالثة بصنعاء عمدان محراب في
 الجانــب فــي و ،مكافحتهــا عــن فانــصرف نــار الــسلطان :األیمــن الجانــب فــي و ،شــأنك مــن العافیــة
  .)٣٠( غیرك الكالم ّول :األیسر

منثـورة بـن دریـد فـي األخبـار الاذكر أبو بكـر  : قالاإلصابةروى الحافظ ابن حجر في . ٢
وكــان قــد أدرك - ، عــن مــسلمة بــن عبــد اهللا بــن شــریك النخعــي، عــن أبیــه،بــن الكلبــيامــن طریــق 

 خــرج فـي زمــن عمــر بــن الخطــاب "نباتــة بـن یزیــد النخعــي" :نــا رجـل یقــال لــهی كــان ف: قــال-معاویـة
 : فوثب رجـل مـن الحـي یقـال لـه، نفق حماره، حتى إذا كانوا بموضع ذكره، في نفر من الحيًغازیا

 إذهبــوا ، ال: قــال؟ هــل لــك أن نحملــك معنــا: فقــالوا لــه، فأخــذ قالدتــه، مــن النخــع"عــالن بــن رهیــل"
 اللهــم انــك تعلــم أنــي أســـلمت : ثــم قــال، ثــم ركــع ركعتــین، قــام فتوضــأ، فلمــا أدبــروا عنــه،ودعــوني

 ثــم ســجد ،ةّ منــّي وال تجعــل ألحــد علــ، فــأحي لــي حمــاري، أریــد وجهــكً وقــد خرجــت مجاهــدا،ًطائعــا
  .)٣٢( . ثم لحق بأصحابه،)٣١( فقام فأوكفه، فإذا هو بحماره قائم،ع رأسهورف

 كــان وهـب بــن عمیــر :قـال أبــو بكــر بـن دریــد فــي األخبـار المنثــورة: قــال-ًأیـضا-وروى. ٣
مــا جعــل اهللا  فــأنزل اهللا -مــن شــدة حفظــه- لــه قلبــان: فكانــت قــریش تقــول،مــن أحفــظ النــاس

ــین فــي جوفــه  ، ونعــاله واحــدة فــي یــده،ًیــوم بــدر أقبــل منهزمــا فلمــا كــان ،)٣٣(لرجــل مــن قلب

                                                
دار الكتــب ، لمحمــد الــسعید بــسیوني زغلــو: تحقیــق ، شــعب اإلیمــان بــن الحــسین، أحمــدأبــو بكــر ، البیهقــي(٣٠)

 الغلظـــة و المفـــسدین و الكفـــار مباعـــدة فـــي  بـــاب)٧/٥٠.(هــــ١٤١٠الطبعـــة األولـــىلبنـــان، - بیـــروت،العلمیـــة

   ).٩٤١٥( برقمالظلمة مجانبه، فصل علیهم

ِالرحال شبه :بالمراك من واُألكاف ُاإلكاف و،اإلكاف علیه َّشد َأي :أوكفه(٣١) ِواَألقتاب ِّ   ).٩/٨لسان العرب(ْ
: من طریق) ١/٢٩(من عاش بعد الموت: وهذه القصة رواها ابن أبي الدنیا في كتابه. )٦/٤٩١(اإلصابة(٣٢)

 الشعبي عن ،خالد أبي بن إسماعیل عن ،عبید بن محمد كالهما عن بجیر بن وأحمد إسماعیل بن إسحاق
  .نحوه

  .)٤(األحزاب، آیةسورة (٣٣)



 ، فـي رجلــي: قـال؟ فـأین نعــالك: قـالوا، هزمـوا: قــال؟ مـا فعـل النـاس: فقــالوا،واألخـرى فـي رجلـه
  .)٣٤( فعلموا أن لیس له قلبان، ما شعرت: قال؟ فما في یدك:قالوا

مـن طریـق ذكر أبو بكـر بـن دریـد فـي كتـاب األخبـار المنثـورة : وقال الحافظ ابن حجر. ٤
 كـان مــروان بــن قـیس الدوســي خـرج یریــد الهجــرة : عــن أبیـه قــال،بـن الكلبــيا عــن ،محمـد بــن عبـاد

 ، لـهً وأخـذوا إبـال، واإلبـل التـي أخـذهاغالمین، فأدركوه فأخذوا له ،فمر بإبل لثقیف فأطردها واتبعوه
ین تلقاهمـا مـن  خـذ أول غالمـ: فقـال لـه، شـكا إلیـه مـروان،من حنین إلى الطـائففلما أقبل النبي

بــن معاویـة بــن ســلمة ا بــن مالـك ّبـي ُأ: أحــدهما، فأخــذ فتیـین مــن بنـي عــامر، فأغــار مـروان،هـوازن
 ،أمـا هـذا: " فقـال النبـي،فانتـسبهما فأتى بهما النبي، حیدة الجرشي: واآلخر،بن قشیر القشیري

 مـا إن یعـود : قـال،هللا یـا رسـول ا: فقـال؟ كیف قال یا أبـا بكـر،فإن أخاه یزعم أنه فتى أهل المشرق
 اشـدد یـدك ، وأمـا هـذا فإنـه مـن قـوم صـلیب عـودهم،امرؤ عن خلیقته حتى تعود جبال الحرة السود

 تــضرب خرجــت أنـك تــزعم ألــست محمـد یــا :بـيُأ  فقــال،َكَ یعنـي مالــ؛ حتــى تـؤدي إلیــك ثقیــف،بهمـا
 والمـــال لـــدارا فـــي شـــاركتهم ،منــي بثقیـــف أولـــى فأنـــت :قـــال ،بلــى :قـــال ؟الحـــق علـــى النـــاس رقــاب

ـــیفهم ،العـــصب فـــي أحـــدهم أنـــت بـــل فقـــال ،والنـــساء  تـــزول حتـــى مكانـــه الطـــائف دام مـــا بـــاهللا وحل
 ْسنِأحــالنبــي فقــال ،مــروان فانــصرف ،واألرض الــسماوات دامــت مــا الجبــال تــزول ولــن ،الجبــال
 بــن الـضحاك فجــاءه ،بنفقتهمـا یقــوم أن ًبـالال فـأمر النبــي إلـى فــشكیا ،أمرهمـا فــي فقـصر ،إلیهمـا
 ،لــه فـإذن ،الطـائف إلـى أدخـل أن لـي ائـذن ،اهللا رسـول یـا :فقـال ،كـالب بـن بكـر بنـي أحـد ؛سـفیان
 ثـم ،الغالمـین مـروان فـأطلق ،مـروان إلـى بـه فخـرج ،لـه ذلك فوهبوا ،له وما مروان أهل في فكلمهم

 بـن بـيُأ یـا بالئـي أتنـسى :یعاتبـه فقـال ،ذلـك بعـد شـيء فـي مالـك بـن ّبـيُأ علـى عتـب الضحاك إن
 الرفیــع قیــد كمــا ذلــیال بحبلــه قــیس بــن مــروان یقــودك ،أشــوس عنــك معــرض الرســول غــداة ،مالــك

  .)٣٥(المخیس
                                                

 ثنــا ،بالویــه بــن بكــر أبــو حــدثني: "القــ فالنیــسابوري قــصة ذي القلبــین،وقــد روى الحــاكم  ).٦/٦٢٧ (اإلصــابة(٣٤)
 تحـت كانـت أمـه :قیـل حـسنة بـن شرحبیل:  قال ،الزبیري اهللا عبد بن مصعب ثنا ،الحربي إسحاق بن إبراهیم
 عبـد فهـو شـرحبیل أبـو أمـا و سـفیان مـع وهـاجرت ،جمـح بـن حذافـة بـن وهـب بـن حبیب بن معمر بن سفیان

 مـن القلبـین ذو : لجمیـل یقـال كـان و معمـر بـن جمیـل هـو هـذا سفیان و الیمن من عمرو بن المطاع بن اهللا
 مــاتو  حنینـا  اهللا رسـول مـع شـهد و جوفـه فـي قلبـین مـن لرجـل اهللا جعـل مـا  : اهللا قـال حتـى عقلـه

طبـري ذكر ال، و)٥٢٠١ح٣/٣٠٩(المستدرك ".شرةع ثمان سنة  خالفة في الیرموك یوم حسنة بن شرحبیل
ٕوانمـا  من طریق ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، ومجاهد، لكنه لم یـذكر اسـمه: قصة ذي القلبین من عدة طرق

 أبـي في نزلتإن اآلیة :  البغوي هذه القصة في تفسیره، لكنه قالوذكر ،)١٠/٢٥٥تفسیر الطبري(.ذكره بلقبه
تفـسیر .(وهذا یؤید ما جاء قي روایة الحاكم، وال یتناقض مع مـا ذكـره الطبـري، الفهري معمر بن جمیل معمر
  .)١/٣١٦البغوي

  ).٦/٨٣ (اإلصابة(٣٥)



 ثنـا ،أبو بكر بن دریـد ثنـا ،حدثنا أحمد بن محمد بن موسى: قال أبو نعیم في الحلیةو. ٥
  سـئل علــي عـن قــول اهللا عــز: قــال سـفیان بــن عیینــة: قـال، ثنــا یحیـى بــن یــونس،الحـسن بــن الفـرج

 وسـئل ، التفـضل: واالحـسان، االنـصاف: العـدل:قـال، )٣٦(إن اهللا یأمر بالعدل واالحـسان :وجل
 .)٣٧( یؤمن عذابه بالطاعة: قال، المؤمن:ى اهللا عز وجل نفسهّألي شيء سم

خبرنـا الــشمس محمـد بــن عمـر الـصالحى أنــا أبـو عبــداهللا محمـد بــن أ: قـال ابـن طولــون .٦
المحب أنـا إسـماعیل القیـسى أنـا الـسخاوى أنـا الـسلفى وكتـب إلـى محمد بن حوارش أنا أبو بكر بن 

عالیا أبو عبداهللا محمد بن أحمد المـصرى منهـا عـن أم محمـد عائـشة بنـت المحتـسب العمـرى عـن 
الــشهاب ابــن الــشحنة عــن أبــى الفــضل الهمــدانى عــن الــسلفى أنــاأبو طالــب الــدینورى أنــا أبــو ســعید 

بــو بكــر بــن دریــد أنــا أبـو حــاتم السجــستاني عــن األصــمعى عــن الـرواس أنــا أبــو الخیــر الكاتــب أنـا أ
 سـمعت النابغـة یقـول أتیـت النبـى صـلى :أبى عمرو بن العالء عن نصر بن عاصـم عـن أبیـه قـال

  :اهللا علیه وسلم فأنشدته حتى أتیت إلى قولى
  ویتلو كتابا المجرة نیرا      أتیت رسول اهللا إذ جاء الهدى 

  ٕ وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا        نا وجدودنا بلغنا السماء مجد        
  : وأنشدته"إن شاء اهللا" : فقال علیه السالم، أین یا أبا لیلى فقلت إلى الجنةإلى فقال 

   حلیم إذا ما أورد األمر أصدرا   وال خیر في جهل إذا لم یكن له        
  بوادر تحمي صفوه أن یكدرا   وال خیر في حلم إذا لم تكن له 

 .)٣٨("فاك اهللا یفضض ال صدقت" :لي قالف 
 كتـب معاویــة : قـال، عـن أبـى عبیـدة، أخبرنــا عـن دمـاد:قـال أبـو بكـر بـن دریـد: قـال ابـن كثیـرو. ٧

 فــي ً وصــرت ملكــا، وكــان أبــى ســیدا فــى الجاهلیــة، فــضائل كثیــرةلــي إن ، یــا أبــا الحــسن:إلــى علــى
 أبـا لفـضائل یفخـر :ي فقـال علـ،الـوحي وكاتـب ،وخـال المـؤمنین،  وأنا صهر رسول اهللا ،اإلسالم

  : ثم قال اكتب یا غالم، ابن آكلة األكباديعل
  وحمزة سید الشهداء عمى         وصهريأخي النبيمحمد          

   أمى ابن المالئكة مع یطیر       ویضحى یمسى الذى وجعفر
  ولحمي بدمي لحمها مسوط       وعرسي سكني محمد وبنت

  كسهمي سهم له فأیكم          نهام ولداي أحمد وسبطا
                                                

  ).٩٠(سورة النحل، من اآلیة(٣٦)
-  بیروت،دار الكتاب العربي، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ،أحمد بن عبد اهللا األصبهانيأبو نعیم، (٣٧)

  ).٧/٢٩١.(ـه١٤٠٥الطبعة الرابعة لبنان، 
 القاهرة ،  دار الطالئع،مسعد عبد الحمید السعدني: تحقیق،  ألحادیث المائةا ،محمد بن عليابن طولون، (٣٨)

   ).١/١٠٥٣(، وأسد الغابة البن األثیر)٥/١٤(األغاني لألصفهاني: وینظر). ١/٤٥. (مصر–



  .)٣٩(حلمى أوان بلغت ما صغیرا          طرا االسالم إلى سبقتكم 
   

  
أخبرنــا أبــو محمــد القاســم بــن علــي بــن الحــسن الدمــشقي إجــازة أخبرنــا : قـال ابــن األثیــر. ٨

أبـــي أخبرنـــا أبـــو الـــسعود حـــدثنا أحمـــد بـــن محمـــد بـــن المجلـــي أخبرنـــا محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد 
قــام الحــسن بعــد مــوت : لعكبــري أخبرنــا محمــد بــن أحمــد بــن خاقــان أخبرنــا أبــو بكــر بــن دریــد قــال ا

إنــا واهللا مــا ثنانــا عــن أهــل الــشام شــك وال نــدم : أبیــه أمیــر المــؤمنین فقــال بعــد حمــد اهللا عــز وجــل 
 فــي ٕوانمــا كنــا نقاتــل أهــل الــشام بالــسالمة والــصبر فــسلبت الــسالمة بالعــداوة والــصبر بــالجزع وكنــتم

ٕمنتــدبكم إلــى صــفین ودیــنكم أمــام دنیــاكم فأصــبحتم الیــوم ودنیــاكم أمــام دیــنكم أال وانــا لكــم كمــا كنــا 
قتیـل بـصفین تبكـون لـه وقتیـل بـالنهروان تطلبـون : ولستم لنا كما كنتم أال وقد أصبحتم بـین قتیلـین 

یس فیـه عـز وال نـصفة ٕبثأره فأما البـاقي فخـاذل وأمـا البـاكي فثـائر أال وان معاویـة دعانـا إلـى أمـر لـ
ٕفــإن أردتــم المــوت رددنــاه علیــه وحاكمنــاه إلــى اهللا عــز وجــل بظبــا الــسیوف وان أردتــم الحیــاة قبلنــاه 

  .)٤٠(البقیة البقیة فلما أفردوه أمضى الصلح: وأخذنا لكم الرضا فناداه القوم من كل جانب 
 بــن عمــران أخبرنــي علــي بــن أیــوب القمــي قــال أنبأنــا محمــد: قــال الخطیــب البغــدادي. ٩

المرزبـاني قـال نبأنــا بـن دریـد قــال نبأنـا محمــد بـن أحمـد البغــدادي المعـروف بـابن الخــشن قـال نبأنــا 
القاسم بن عبید اهللا الهمداني قـال نبأنـا الهیـثم بـن عـدي عـن مجالـد عـن الـشعبي قـال قـال علـي بـن 

لمــي أو أبــي طالــب إنــي ألســتحیي مــن اهللا أن یكــون ذنــب أعظــم مــن عفــوي أو جهــل أعظــم مــن ح
  .)٤١(عورة ال یواریها ستري أو خلة ال یسدها جودي

قال ابن درید عن أبى حاتم عن العتبى قال قال معاویة یا أیها : قال ابن كثیر. ١٠
ٕ بخیركم وان منكم لمن هو خیر منى عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو وغیرهما الناس ما أنا

وأنكاكم فى عدوكم وأدركم حلبا وقد رواه أصحاب من األفاضل ولكن عسى أن أكون أنفعكم والیة 

                                                
ــــــة (٣٩) ــــــةالبدای ــــــدي : ، وینظــــــر) ٨/٣١٠(والنهای ــــــي الهن ــــــز العمــــــال المتق ــــــاریخ دمــــــشق البــــــن )١٣/٩٦(كن ، وت

  ).٤٢/٥٢١(عساكر
 علي معوض، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیقأسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدین الجزري، ابن األثیر(٤٠)

  ).١٣/٢٦٨ (تاریخ دمشق البن عساكر: وینظر). ١/٢٦١(.م٢٠٠٣لبنان، الطبعة الثانیة -بیروت      
  .)٤٢/٥١٧(، وتاریخ دمشق)١٣/٩٦( العمال للمتقي الهندي كنز: وینظر  .)١/٣٨١(تاریخ بغداد(٤١)



محمد عن ابن سعد عن محمد بن مصعب عن أبى بكر بن أبى مریم عن ثابت مولى معاویة 
  .)٤٢(أنه سمع معاویة یقول نحو ذلك

 قال : قال، عن أبى عبیدة، أنبأنا أبو حاتم:بن دریداقال أبو بكر : قال ابن كثیر. ١١
 إال قول ابن منعني فما ،هممت یوم صفین بالهزیمةالركاب و في رجلي لقد وضعت :معاویة

  : حیث یقول ،االطنابة
   وأخذى الحمد بالثمن الربیح      أبت لى عفتى وأبى بالئى 

   وضربى هامة البطل المشیح   ٕواكراهى على المكروه نفسى 
  .)٤٣( مكانك تحمدى أو تستریحى     وقولى كلما جشأت وجاشت 

  دخل عمرو: قال، عن العتبى، عن أبى حاتم:قال ابن درید: وقال ابن كثیر. ١٢
 فقال ، فاسترجع معاویة، بعض الصحابةفي وقد ورد علیه كتاب فیه تعزیة له على معاویة

  :بن العاصاعمرو 
   تخطاك المنایا ال تموت        تموت الصالحون وأنت حى 

  :فقال له معاویة
  .)٤٤(ت بمیت حتى تموت فلس         أترجو أن أموت وأنت حى 

 تمثل معاویة عند موته بقول بعضهم وهو :وقال العتبى عن أبیه:...قال ابن كثیر. ١٣
  : السیاقفي

 ر بعد الموت أدهى وافظع  نحاذ       هو الموت ال منجا من الموت والذى 
 ، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم یرج غیرك، واعف عن الزلة، اللهم أقل العثرة:ثم قال

 ورواه ابن درید عن أبى حاتم ، خطیئة من خطیئته مهرب إال إلیكلذي لیس ،ك واسع المغفرةفان
  .)٤٥( . ثم مات: وزاد،عن أبى عبیدة عن أبى عمرو بن العالء فذكر مثله

                                                
 بـنا الولیـد عـن دحـیم: وهذا الحدیث رواه الضحاك في اآلحاد والمثاني مـن طریـق .)٨/١٣٤( البدایة والنهایة(٤٢)

، الـضحاك . مثلـه، عـن معاویـة بـن أبـي سـفیانمـریم أبي بن سفیان مولى ثابت عن مریم أبي بن عن مسلم

الطبعـة ،  الریـاض-دار الرایـة، باسـم الجـوابرة: تحقیق، اآلحاد والمثاني ،ن عمرو بن الشیبانيأبو بكر أحمد ب

، كما رواه ابن عساكر من طریق ابن درید به مثله، ومن طریق ابـن أبـي )١/٣٧٧.(م١٩٩١-هـ١٤١١األولى

  ).١٦٣-٥٩/١٦٢تاریخ دمشق(مریم به مثله

  .)٨/١٢٩( البدایة والنهایة(٤٣)

  .)٨/١٣٨(نهایة البدایة وال(٤٤)



 كتــب عبــد الملــك إلــى الحجــاج فــي أیــام :وقــال أبــو بكــر بــن دریــد: "...قــال ابــن كثیــر. ١٤
 وأذل مـا تكـون للمخلـوق أحـوج مـا تكـون ، أحوج ما تكـون إلیـه إنك أعز ما تكون باهللا:ابن األشعث

 ســأل رجـل مــن عبــد :قــال بعـضهمو ،ٕ والیــه ترجـع،ّ فإنــك بـه تعــز،ٕ واذا عــززت بـاهللا فــاعف لـه،إلـیهم
 قــال لــه عبــد ، فلمــا خــال بــه وأراد الرجــل أن یــتكلم،باالنــصراف فــأمر مــن عنــده ،الملــك أن یخلــو بــه

 فإنـه ال رأي ؛ أو تكـذبني، فإني أعلـم بنفـسي منـك؛یاك أن تمدحني إ: احذر في كالمك ثالثا:الملك
 ، فـإنهم إلـى عـدلي وعفـوي أقـرب مـنهم إلـى جـوري وظلمـي؛ أو تسعى إلى بأحد مـن الرعیـة،لكذوب

 : وكــذا كــان یقــول للرســول إذا قــدم علیــه مــن اآلفــاق، فأقالــه، أقلنــي: فقــال الرجــل،ٕوان شــئت أقلتــك
 وال تحملنـي ، وال تكـذبني، وال تجبني فیما ال أسـألك عنـه، تطرني ال؛ وقل ما شئت، من أربعأعفني

 أتــى عبــد الملــك : قــال، عــن أبیــه، وقــال األصــمعي، فــإنهم إلــى رأفتــي ومعــدلتي أحــوج؛علــى الرعیــة
 مــا كــان هــذا ، یــا أمیــر المــؤمنین: اضــربوا عنقــه فقــال:برجــل كــان مــع بعــض مــن خــرج علیــه فقــال

 وذلــك أنــي رجــل ،واهللا مــا خرجـت مــع فــالن إال بــالنظر لــك:ال  فقــ؟ ومــا جــزاؤك: فقــال،جزائـي منــك
 وكنــت علیــك خیــرا ، وقــد بــان لــك صـحة مــا ادعیــت، مــا كنــت مــع رجــل قـط إال غلــب وهــزم،مـشئوم

 ، وكنـت مـع فـالن فقتـل، لقد كنت مع فالن فكسر وهزم وتفـرق جمعـه،من مائة ألف معك تنصحك
 أي : وقیـل لعبـد الملـك، وخلـى سـبیله،فـضحك ، حتى عد جماعة من األمـراء،وكنت مع فالن فهزم

 ال : وقـال أیـضا، وترك النصرة عـن قـوة، وزهد عن قدرة، من تواضع عن رفعة: قال؟الرجال أفضل
 ودفـع ،ً مـا أفـاد حمـدا؛ر المـالیـ خ: وقـال، فإن الطمأنینة قبل الخبرة ضد الحـزم؛ قبل الخبرةطمأنینة

  .)٤٦(اهللا عیال كلهم لخلقا  فإن؛ وال یقولن أحدكم أبدأ بمن تعول،ًذما
 أن  فیمـا رواه الـشیخان مـن طریـق حكـیم بـن حـزامّ وهذا مخالف لما صـح النبـي:قلت

  .)٤٧("تعول بمن وابدأ السفلى الید من خیر العلیا الید" : قالالتي
 .لكن لعله أراد عدم تذرع القادرین بهذا القول لمنع الصدقة، واهللا أعلم

 عـــن أبـــي عبیـــدة ، عـــن أبـــي حـــاتم السجـــستاني:ابـــن دریـــدقـــال : "...وقـــال ابـــن كثیـــر. ١٥
 وســع علـى النــاس فــي ، لــه العـراقْتَفَصـَ و، ابــن األشــعثُتــل الحجـاجَ لمـا ق: قــال،معمـر بــن المثنـى

 فقــد بلــغ أمیــر المــؤمنین أنــك تنفــق فــي الیــوم مــاال ینفقــه : أمــا بعــد، فكتــب إلیــه عبــد الملــك،العطــاء
  : ثم قال، األسبوع ماال ینفقه أمیر المؤمنین في الشهر وتنفق في،أمیر المؤمنین في األسبوع

                                                                                                                                       
  .)٨/١٤٢( البدایة والنهایة(٤٥)

  .)٩/٦٥( البدایة والنهایة(٤٦)

 بیــان بـابكتـاب، بـاب ) ٢/٧١٧(رواه البخـاري فـي كتـاب الزكـاة، بـاب ال صـدقة إال عــن ظهـر غنـى، ومـسلم(٤٧)

  .)١٠٣٤(ة برقماآلخذ هي السفلى وأن المنفقة هي العلیا الید وأن السفلى الید من خیر العلیا الید أن



  وكن یا عبید اهللا تخشى وتضرع          علیك بتقوى اهللا في األمر كله 
 ع ــوكن لهم حصنا تجیر وتمن        ووفر خراج المسلمین وفیأهم  

  :فكتب إلیه الحجاج
  ع ـتطبقراطیس تمال ثم تطوى ف        لعمري لقد جاء الرسول بكتبكم 

  وذكرت والذكرى لذى اللب تنفع        ة ــكتاب أتاني فیه لین وغلظ
     ع ــفأرضخ أو اعتل حینا فأمن           وكانت أمور تعتریني كثیرة 

  عـولم یك عندي بالمنافع مطم       إذا كنت سوطا من عذاب علیهم 
  ذع ــأم أحمد فیهم أم أالم فأق      أیرضى بذاك الناس أو یسخطونه 

  ع ــبها كل نیران العداوة تلم           وكان بالد جئتها حین جئتها 
  أصارع حتى كدت بالموت أصرع         فقاسیت منها ما علمت ولم أزل 
  ولو كان غیري طار مما یروع       وكم أرجفوا من رجفة قد سمعتها 

   حسرت لهم رأسي وال أتقنع         وكنت إذا هموا بإحدى نهاتهم 
 ...تقسم أعضائي ذئاب وأضبع            فلو لم یذد عنى صنادید منهم 

  .)٤٨(قال فكتب إلیه عبد الملك أن اعمل برأیك
 كتـب عبـد الملـك إلـى الحجـاج یعتـب علیــه : قـال، عـن أشـیاخه،وقـال عمـر بـن شـبة .١٦ 

 وســیان ،انــةّ ونحــن خز، إنمــا المــال مــال اهللا: ویقــول، وســفك الــدماء،فــي إســرافه فــي صــرف األمــوال
  :منع حق أو إعطاء باطل وكتب في أسفل الكتاب هذه األبیات

  وتطلب رضائي في الذي أنا طالبه       إذا أنت لم تترك أمورا كرهتها 
   إلى اهللا منه ضیع الدر حالبه     وتخشى الذي یخشاه مثلك هاربا 

  فیا ربما قد غص بالماء شاربه             فان تر مني غفلة قرشیة 
  فهذا وهذا كله أنا صاحبه             ٕوان تر مني وثبة أمویة  
 تقم فاعلمن یوما علیك نوادبه        فال تعد ما یأتیك مني فإن تعد  

 فــي  ســرفي أمــا بعــد فقــد جــاءني كتــاب أمیــر المــؤمنین یــذكر فیــه:فلمــا قــرأه الحجــاج كتــب
 فــإن ، وال قــضبت حــق أهــل الطاعــة،ة فــو اهللا مــا بالغــت فــي عقوبــة أهــل المعــصی،والــدماء األمــوال

 إذا : وكتـب فـي أسـفل الكتـاب، انتهـى إلیـه وال أتجـاوزهً لي أمیر المؤمنین حداّ فلیحد،كان ذلك سرفا
   أذاك فیومي ال توارت كواكبه    أنا لم أطلب رضاك وأتقى 

  فقامت علیه في الصباح نوادبه         إذا قارف الحجاج فیك خطیئة 
  ومن ال تسالمه فإني محاربة       ت من ذي هوادة سالم من سالم ُأ

                                                
  .)١٢٧-٩/١٢٦( البدایة والنهایة(٤٨)



  وأقص الذي تسرى إلى عقاربه          إذا أنا لم أدن الشفیق لنصحه 
  .)٤٩("على ما أرى والدهر جم عجائبه     فمن یتقى یومي ویرجو إذا غدى 

  
  
 تغـدى الحجــاج : قــال، عــن الفـراء، عــن محمـد بــن الجهـم:وقـال أبــو بكـر بــن مجاهـد. ١٧ 

 یــا : فقــال، دعــاه الولیـد إلــى شــرب النبیـذ، فلمــا انقــضى غـداؤهما،اص مــع الولیـد بــن عبــد الملـكیومـ
 وأكــره أن أخــالف ، وأهــل عملـي، ولكنـي أنهــى عنــه أهـل العــراق، الحـالل مــا أحللــت،أمیـر المــؤمنین

  . وما أرید أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه،قول العبد الصالح
 فقــال ، أتــى الحجــاج بــسارق: قــال،المــستورد الجمحــي عــن محمــد بــن :وقــال الثــوري" .١٨

 ، مــن أعــضائكً فیبطــل علیــك عــضوا، فیــؤتى بــك إلــى الحــاكم، أن تكــسب جنایــةً لقــد كنــت غنیــا:لــه
 لــو كــان حــسن اعتــذار ، صـدقت واهللا: قــال، سـخت الــنفس بالمتــألف، إذا قــل ذات الیــد:فقـال الرجــل
  .)٥٠(" فقطع یده،رجل قاطع یا غالم سیف صارم و،ً لكنت له موضعا،ًیبطل حدا

قال ابن درید عن الحسن بن الحضر عن ابن عائشة قال أتى الولید بن عبد الملك . ١٩
رجل من الخوارج فقیل له ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى خیرا قال فعثمان فأثنى خیرا قیل له 

ل بما یناسبه حتى فما تقول في علي فأثنى خیرا فذكر له الخلفاء واحدا بعد واحد فیثنى على ك
قیل له فما تقول في عبد الملك بن مروان فقال اآلن جاءت المسألة ما أقول في رجل الحجاج 

  .)٥١(خطبئة من بعض خطایاه
ابن درید ثنا االشنانداني ثنا الثوري عن آبى عبیـدة عـن عثمـان النبـي قـال رأیـت قال . ٢٠

قـال سـبحان اهللا والحمـد هللا وال الـه إال اهللا جریرا وما تضم شفتاه من التسبیح فقلـت ومـا ینفعـك هـذا ف
  .)٥٢(واهللا اكبر وهللا الحمد آن الحسنات یذهبن السیئات وعد من اهللا حق

 حـــدثنا عبـــد : قـــال،أخبرنـــي محمـــد بـــن الحـــسن بـــن دریـــد األزدي:  وقـــال األصـــفهاني. ٢١
 ثـم ،یم كان ألبـي األسـود الـدؤلي صـدیق مـن بنـي تمـ:ه قال، عن عم،الرحمن ابن أخي األصمعي

 وأنهمـا ، وكانت بینه وبین ابن عم لـه خـصومة فـي دار لـه، مالك بن أصرم: یقال له،من بني سعد
 إني بالـذي بینـك وبینـه عـارف فـال : فقال له خصم صدیقه،ماه بینهماّ فحك،اجتمعا عند أبي األسود

                                                
  .)١٢٨-٩/١٢٧(البدایة والنهایة(٤٩)

  ).٩/١٣٥(البدایة والنهایة: ، وینظر)١٨٠-١٢/١٧٩(تاریخ دمشق(٥٠)

  .)٩/١٣٥( البدایة والنهایة(٥١)

  .)٩/٢٦٠( البدایة والنهایة(٥٢)



و  فقــضى أبــ،ً وكــان صــدیق أبــي األســود ظالمــا،یحملنــك هــا ذاك علــى أن تحیــف علــي فــي الحكــم
 وال ، واهللا مــا بـــارك اهللا لــي فـــي صـــداقتك: فقـــال لــه صـــدیقه،األســود علـــى صــدیقه لخـــصمه بــالحق

 : ولقد قضیت علي بغیر الحق فقال أبو األسود،نفعني بعلمك وفقهك
ًإذا كنت مظلوما فال تلف راضیا  ًَ ُْ ِالقوم حتى تأخذ النصف واغضب  عن      َ َ ِّ 

ْوان كنت أنت الظالم القوم فأطرح  ِ َّ َ َالتهم واشغب بهم كل مشغب مق    ٕ َْ َ َّ ْ 
ْوقارب بذي جهل وباعد بعالم  ِلوب علیك الحق من كل مجلب َ ج       ِ ْ َ َّ ٍ 

ٕفإن حدبوا فاقعس وان هم تقاعسوا  ْ َ ِ لیستمكنوا مما وراءك فاحدب    ِ َ ِ  
ُتدعني وال ِللجور ْ   أبي على للبعید ِأقضي ُكنت بها   التي على ِواصبر َ

ُجربت وقد معادى         َّوأتقي إلهي خشىأ امرؤ فإني  ِتجرب لم ما ّ ِّ )٥٣(.  
   :في الشعرروایاته : ًثانیا

 بكـــر محمـــد بـــن روق بـــن علـــى بـــرع ابـــن دریـــد فـــي اللغـــة واألدب والـــشعر، فقـــد قـــال أبـــو
  .)٥٤(كان یقال ان أبا بكر بن درید اعلم الشعراء واشعر العلماء: األسدي

حصى، وسأترك الحدیث عـن ابـن دریـد لمتخصـصین مـن ولذلك فإن أشعاره أكبر من أن ت
أهل هذا الفـن، إال أننـي سـأذكر بعـض األشـعار التـي رواهـا باإلسـناد أو رویـت عنـه باإلسـناد؛ ألن 

   :هذا یدخل ضمن الصناعة الحدیثیة، واإلسناد هو أحد جناحي الحدیث، ومن أشعاره
ال أنبأنـا إسـماعیل بـن سـعید أخبرنا احمد بن على المحتسب قـ: قال الخطیب البغدادي. ١

  :المعدل قال أنشدنا أبو بكر بن درید وقال هذا أول شيء قلته من الشعر
  رـــوسوف تنزعه عنى ید الكب      ه ـــ ثوب الشباب على الیوم بهجت

  .)٥٥(بن عشرین من شیب على خطرا إن     بن عشرین ما زادت وال نقصت ا أنا 
 عبــداهللا أبــي عــن ،الخــوارزمي موســى بــن محمــد كــرب أبــي علــى قــرأت: -ً أیــضا-وقــال. ٢

 عبــداهللا أبــا یرثـي األزدي دریــد بــن الحـسن بــن محمــد بكـر أبــو قــال :قـال ،األزدي المعلــى بــن محمـد
   :الشافعي

 روادع ابيـالتص ورد عن ذوائد               طوالع للمشیب بملتفتیه 
   عـطائ وهو فاقتاده الصبا دعاه           وربما العنان طول تصرفنه

                                                
 الطبعـةلبنـان، -بیروت، فكردار ال، سمیر جابر:  تحقیق ، األغاني الحسین بن علي،  الفرج األصفهانيوأب(٥٣)

  ).١٢/٣٥٦. (الثانیة

   .)٢/١٩٦(تاریخ بغداد (٥٤)

   .)٢/١٩٦(تاریخ بغداد (٥٥)



   وازع فودیه شیب من له فلیس              وحیاؤه لبة یزعه لم ومن
   نافع الوعظ أم مقبول النصح أم         راجع للحظ المدعو النافر هل
   ضائع المال من یرعى الذي بان         عالم بالجمع المهموم الهمك أم

   عـجام هوو له اضحى الذي فراق          ضنه فرط على قصاراه وان
   عــــراف للمرء العلم جمع ولكن      بعده المال ذي المرء ذكر ویخمل

   عــــلوام المشكالت في دالئلها        دهــبع إدریس بن آثار تر الم
   وارعـــف وهى االعالم وتنخفض        لدـخوا وهي الدهر یفنى معالم
   عـــــشرائ للرشاد فیها موارد        متصرف دىــلله فیها مناهج
   عـــــجوام فیه التفریق حكم لما        ومستنبطاتها مـحك رهاـظواه
   عـــساط الخطب أظلم ما إذا ضیاء       محمد مـع بن إدریس بن لرأى
   عــم ال دجاهن في نور منه سما     تشابهت المشكالت المعضالت إذا
   عـواض العرش ذو یعلیه لما ولیس               وعلوه رفعه اال اهللا أبى

   ارعــص للمرء الزیغ ان الزیغ من       التقى ید فاستنقذته الهدى توخى
   عـــتاب الناس في اهللا رسول لحكم             فحكمه الرسول بآثار والذ

   ناصع والحق الوحي في قضى ما على            وقضائه احكامه في وعول
   ارعـــــمس لبسا یخش لم إذا إلیه      التباسه المخوف الراى عن بطئ
   عــــــیتاب العالمین في ددـم لها         فكره امداد العلم لبحور جرت
   وارعــــــالب الباهرات هن خالئق        معدن خیر من منشیة له وانشا

   عـــــیاف هو مذ الكهل بلب وخص           وناشئا ولیدا بالتقوى تسربل
  عـــــــاألصاب إلیه اال التمست إذا           بفضیلة تشر لم حتى وهذب

  عــــــواس العلم باحة في فمرتعه           امامه الشافعي علم یك فمن 
   عـــــالهوام المدجنات علیه وجادت        جسمه تضمن قبر على سالم  
   عــــــالمجام علیه التفت إذا جلیل           ماجد جسم اثراؤه غیبت لقد
   عـــــــفواج فیه حكمن لما لهن         بشخصة الحادثات تنافجع لئن

  .)٥٦(عــــــــطوال نجوم فینا واثاره             زواهر بدور فینا فأحكامه
 بن محمد بكر ألبي األدیب الحسن بن اهللا هبة الحسین أبي على قرأت: - ً أیضا-وقال. ٣

  : قالالطبري جعفر أبا یرثي درید بن الحسن
  الحوبا فاستشعر أو الصبر فاستنجد              تعقیبا اهللا ألمر طیعتست لن 

                                                
  .)٥١/٤٣٧(تاریخ دمشق: ، وینظر)٧٢-٢/٧٠( تاریخ بغداد(٥٦)



  ومحبوبا مكروها المهیمن قضى      بما وارض التسلیم كنف إلى وافزع
   مجنوبا فانقاد عریكته ذلت               جائحة عزته إذا العزاء ان
  لوبامغ الحزن لدیه یعود حتى                ایده العزم إلیه قرنت فان
  مشبوبا الصدر ضلوع خالل جمرا        مواقعها یطفي باالسى االسى فارم
   منكوبا العیش طوال منها یظل        مجلجلة یعدم لم الدهر صاحب من
   وتشذیبا تشتیتا الحوادث أیدي                تزعزعه وفر ال البلیة ان
   مقضوبا لوصلا حبل یغادر بین               بهم یفوت آالف تفرق وال

   مسلوبا العلم وبهاء الهدى نور         بمصرعه اضحى من فقدان لكن
   مصحوبا ذاك إذ صاحبا بذا أعظم        فاصطحبا والعلم جعفر أبو اودي

   منصوبا للدین علما اتلفت بل             رجال به تتلف لم المنیة ان
 مصبوبا الحق عاديی من على نجما      مهجته نال إذ للثرى الردى أهدى
   مقطوبا بالتكدیر أصبح فاالن          مشاربه تصفو به الزمان كان
   محاریبا وللتقوى نورا للعلم            جعلت التي الغر وایامه كال
   اركوبا باالنصاب الحج استوقف ما       ابدا له شبه عن الدهر ینسري ال

   منه وتأدیبا ابراما وآكد زندا         مظلمة عند واورى بعهد أوفى
   منخوبا الذهن القلبي تغادر            مزعجة عند حلما وارصن

   ملحوبا المطموس منهجها أعاد   مشكلة إیضاح في الراي انتضى إذا
   تثریبا الزالت ذا یجرع وال    نزق وفي عتب في الحلم یعزب ال
   انیبات یغشیه ما یقارف وال        مسمعه والعوراء اللغو یولج ال
   تهییبا النفس أولى الصمت آثر أو       منطقه الصدق زمام قاد قال ان

   وترهیبا ترغیبا الفكر فایقظ           بهما سما تقوى ناظرا لقلبه
   الغیاهیبا الصبح سنا ضیاء یجلو       كما القلوب رین مواعظه تجلو
   جدوبام العالت على تراه فال          وباطنه البادي ظاهره سیان

   تكذیبا اإلطناب على یخاف وال      مادحه والتقصیر العجز یأمن ال
   طیبا جسمه فحباها له قبرا         جعلت لو اهللا بالد بقاع ودت
   محجوبا النور عنها فأصبح نورا           وساكنها للدنیا حیاتك كانت

   وترحیبا إجالال لك اقطارها خشعت لقد وارت ما األرض تعلم لو
   وتأدیبا وتسدیدا نصحا وفاك       ظلع ومن زیغ من المقوم كنت

   تهذیبا الجهل قراف من مهذبا          مطهرة أخالق جامع وكنت
   مطلوبا عز عما العجز یثنها لم           طالبة االقدار من تنلك فان



   مشروبا بد ال كراهته على         فظعا ممقرا وردا للموت فان
   ومندوبا مرثیا العلم واصبح         عروشهم ثلت فقد یندبوك ان

   االعاجیبا الدهر لنا یبین وقد      به الزمان جاء ما أعاجیب ومن
     .)٥٧(واللوبا السهل منها تمال وكنت   لحف في األرض غموض طوتك قد ان
  : قال أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي: قال الخلیل بن أحمد.٤

  .)٥٨(تدافعهم عنك الرماح المداعس... یر ما رهط خندف  لعمر أبیك الخ
 بــن الحــسن إلــى كتــب مــا ذلــك فمـن ؛االســتطراد یــسمى البــدیع مــن بــاب: قـال البــاقالني. ٥

 لحـسان بـن ثابـت ؛ عـن أبـي عبیـدة، أنـشدنا أبـو حـاتم: قـال، أنشدني أبو بكر بـن دریـد:عبد اهللا قال
           : فنجوت منجى الحارث بن هشام... إن كنت كاذبة الذي حدثتني 

  .)٥٩(امـرة ولجـا برأس طمـونج... ترك األحبة أن یقاتل دونهم        

  : في األدب: ًثالثا
 : قــال، اخبرنــا أبــو بكــر بــن دریــد: قــال،أخبرنــا أبــو أحمــد: وقــال أبــو الهــالل العــسكري. ١

بـن ا لقمان بن عـاد أخبرنا السكن بن سعید عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي عن عوانة قال كان
عوص بن إرم بن سام بن نوح لما أعطي ما اعطـي مـن العمـر وهلكـت العمـالیق فخـرج معهـم وهـم 
ظاعنون حتى أشرفوا على ثنیة فقالت امرأة لزوجها یافالن احمل لي هذا الكرز فـإن فیـه متاعـا لـي 

 كـرزك فخـرج رجـل ففعل فلما توسط الثنیـة وجـد بلـال علـى عنقـه فقـذف بـالكرز وقـال یـا هنتـاه علیـك
قــال ابــو بكـــر ) احــدى بنــات طبـــق شــرك علــى رأســـك ( یــسعى فــي عــرض الجبـــل فقــال لــه لقمـــان 

ســألت أبــا حــاتم عــن بنــت طبــق فقــال هــي الــسلحفاة بــضم الــسین وفــتح الــالم وســكون الحــاء وتقــول 
العـــرب إنهـــا تبـــیض بیـــضة تنقـــف عـــن اســـود فقـــال یالقمـــان مـــا جزاؤهـــا قـــال تـــدفن حیـــة فـــي كرزهـــا 

 هـذه المـرأة بمنزلـة أن : واظن أصل رجم المحصنة من هذا واهللا أعلم ومعنـاه:قال أبو حاتم ،فدفنت
   .)٦٠(الحیة

                                                
   .)١٦٨-٢/١٦٧(تاریخ بغداد (٥٧)

ــل بــن أحمــد، (٥٨) طبعــة الخامــسة لا ،فخــر الــدین قبــاوة.د: تحقیــق ، كتــاب الجمــل فــي البحــث ،الفراهیــديالخلی

   .)١/١٨٥.(م١٩٩٥

الـسید أحمـد : تحقیـق ،إعجـاز القـرآن ،أبـو بكـر محمـد بـن الطیـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن القاسـم، الباقالني(٥٩)

    .)١/١٠٤ (مصر،- القاهرة،دار المعارف، صقر

  ).١/١٨٠.(م١٩٨٨الطبعة الثانیةلبنان، -، بیروتدار الفكر، كتاب جمهرة األمثال ، هالل العسكريوأب(٦٠)



 أخبرنــا هبــة اهللا بـــن محمــد بـــن عبــد الواحــد بـــن الحــصین الـــشیباني :قــال ابــن عـــساكر. ٢
 ثنـا أبـو الحـسن علـي بـن محمـد : قـال، أنا القاضي علي بن المحسن بن علي التنوخي: قال،ببغداد

عـن العتبــي -یعنـي السجـستاني- أنـا أبـو حـاتم: قـال، أنـا أبـو بكـر بـن دریــد: قـال-مـن لفظـه-سريالـ
 قــد اســتدللت علــى كثــرة عیوبــك :-ً وســمعه یعیــب قومــا- ســمعت أعرابیــا مــن تنــوخ یقــول آلخــر:قـال

  : ثم أنشده، فإن الطالب لها یطلبها بقدر ما فیه منها،بكثرة ذكرك الناس
  .)٦١(على ذكر العیوب ذوو العیوب...  ما رأیت بظهر غیب وأجرأ 
 أن الولیــد بــن ، عــن العتبــى، عــن أبــي حــاتم، عــن إبــن دریــد،وحكــى المعــافى بــن زكریــا. ٣

 فبعـــث یراودهـــا عـــن ، فأحبهـــا"ســـفرى"یزیـــد نظـــر إلـــى نـــصرانیة مـــن حـــسان نـــساء النـــصارى اســـمها 
ارى فـي بعـض كنائـسهم  فاتفق اجتماع النص، فلم تطاوعه، وعشقها، فألح علیها، فأبت علیه،نفسها

 فخــرج النــساء مــن الكنیــسة ، وأظهــر أنــه مــصاب، فتنكــر، فــذهب الولیــد إلــى بــستان هنــاك،لعیــد لهــم
 حتـى استـشفى ، فجعـل یكلـم سـفرى ویحادثهـا وتـضاحكه وال تعرفـه، فأحـدقن بـه، فرأینه،إلى البستان

 هـو : فقیـل لهـا، ال:لـت فقا؟ أتـدرین مـن هـذا الرجـل، ویحـك: فلما انصرفت قیل لها،من النظر إلیها
 ، وكانت علیه أحرص منه علیهـا قبـل أن تحـن علیـه، حنت علیه بعد ذلك، فلما تحققت ذلك،الولید

  :ًفقال الولید في ذلك أبیاتا
  صبا قدیما للحسان صیودا              ولید عمیدا   أضحك فؤادك یا

   برزت لنا نحو الكنیسة عیدا         في حب واضحة العوارض طفلة 
  حتى بصرت بها تقبل عودا              مق رما زلت أرمقها بعیني وا

  منكم صلیبا مثله معبود        عود الصلیب فویح نفسي من رأى 
  .)٦٢(ً وأكون في لهیب الجحیم وقودا              فسألت ربي أن أكون مكانه 

جــل أن یحظــى بقبلــة ًإذ یتمنــى أن یكــون وقــودا للنــار مــن أ، زفــةمجاوهــذا القــول فیــه : قلــت
هـذا ال یعیـب ابـن دریـد فـي نقـل هـذه القـصة وقـد یـؤدي بـصاحبه إلـى الكفـر، ولكـن من امرأة كافرة، 

  .ناقل الكفر لیس بكافروهذه األبیات؛ ألن 
وقـــال ابـــن دریـــد عـــن الریاشـــي عـــن محمـــد بـــن ســـالم قـــال رأت جاریـــة للمنـــصور ثوبـــه . ٤

  :ما سمعت ما قال ابن هرمةمرقوعا فقالت خلیفة وقمیص مرقوع فقال ویحك أ
                                                                                                                                       

  محمد أبو الفضل إبراهیم  و عبد المجید قطامش: تحقیق 

بیین كذب المفتري فیما نسب إلى اإلمام أبـي الحـسن ت، علي بن الحسن بن هبة اهللا الدمشقيابن عساكر، (٦١)

  )١/٣٦٤(.)١٤٠٤الطبعة الثالثة ، لبنان، – بیروت ،دار الكتاب العربي، األشعري

  .)١٠/٧( البدایة والنهایة(٦٢)



  .)٦٣(خلق وبعض قمیصه مرقوع...  قد یدرك الشرف الفتى ورداؤه          
   :وقال ابن درید قال أبو حاتم لو أن العامة بدلت هذین البیتین كتبتهما بماء الذهب. ٥
  من البلوى ألعوزك المزید        بي   ولو أني استزدتك فوق ما  
  .)٦٤( لم یریدواي بعیش مثل عیش    حیاتي  ولو عرضت على الموتى  
 حـدثني : قـال،أخبرنـي محمـد بـن الحـسن بـن دریـد األزدي: وقال أبو الفـرج األصـفهاني. ٦

 عــن ، عــن أبیــه، عــن حمــاد، وأخبرنــي الحــسین بــن یحیـى، عـن أبیــه، عــن العبــاس بــن هــشام،عمـي
 وذكـره العنــزي عــن ،دي عــن الهیـثم بــن عــ، عـن العمــري، عــن الكرانــي، وأخبرنــي عمـي،ابـن الكلبــي

 ،ً خرج أعشى همدان إلى الشأم في والیة مروان بن الحكـم فلـم ینـل فیهـا حظـا:أصحابه قالوا جمیعا
  .)٦٥( فشكا إلیه حاله فكلم، وهو عامل على حمص،فجاء إلى النعمان بن بشیر

  أن عبــد اهللا بــن،وفــي المنثــور البــن دریــد األزدي.... ":عمــدة القــاريوقــال العینــي فــي . ٧
 فــتكلم معــه فقــال لــه ، لمــا أرســل ابــن عبــاس رســوال إلــى جرجیــر ملــك المغــرب،ســعد بــن أبــي ســرح

   .)٦٦(" فسمي عبد اهللا من یومئذ الحبر، ما ینبغي إال أن یكون حبر العرب:جرجیر
 قــال قــرأت علــى أبــي ،أخبرنــا خــالي أبــو المعــالي محمــد بــن یحیــى القاضــي: وقــال ابــن عــساكر. ٨

 أخبـركم أبـو بكـر أحمـد بـن عبیـداهللا بـن : قلـت لـه، عثمان بن غـانم التنیـسيالقاسم عبد المحسن بن
 قرئ على أبي بكـر بـن دریـد : قال، نا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب،محمد بن إسحاق

 بـن أبـي مـسلم للنـاس َ بن عبد الملـك یزیـدُ لما وقف سلیمان: ثنا العتبي قال، عن أبي حاتم،األزدي
 حتـــى ، أفرجـــوا عنـــي: وقـــال، أقبـــل جریـــر علـــى راحلتـــه، ونـــصبه للمظـــالم،شقعلـــى درج مـــسجد دمـــ

   : ثم أنشأ یقول،وصل إلیه
  .)٦٧( شقت صغار وكم خربت من دار    ... كم في وعائك من أموال مؤتمة 

  المطلب الثالث
   والعصور التي تلتهفي العصر الذي عاش فیهمكانة ابن درید بین المحدثین وأثره 

                                                
  .)١٠/١٢٥( لبدایة والنهایةا(٦٣)

  .)١٠/٢٢٩( البدایة والنهایة (٦٤)

  ).٦/٥٨( األغاني(٦٥)

  ).٤/١٤١(واإلصابة)٥/٢٩١(فتح الباري: ، وینظر)١٣/٢٦٠(عمدة القاري (٦٦)

  ).٦٥/٣٩٢(عمدة القاري(٦٧)
  



ــه ا: ًأوال ــهمكانت ــاء العلمــاء علی ــة وثن   وقــد أثنــى علیــه كثیــر مــن العلمــاء، إذ یقــول:لعلمی
 أهــل العلــم والمقـــدم فــي حفـــظ اللغــة واألنــساب وأشـــعار العــرب ولـــه رأسكـــان " :الخطیــب البغــدادي

   .)٦٨("شعر كثیر
 ًكان أبو بكـر واسـع الحفـظ جـدا: "أنه قال الحسن أحمد بن یوسف األزرق  وروي عن أبي

 ، ویحفظهــاإتمامهــان العــرب كلهــا أو أكثرهــا فیــسابق إلــى اویــقــرأ علیــه دوُه كــان ی منــأحفــظمــا رأیــت 
 :-ًأیــضا-، وقــال)٦٩(" وهــو یــسابق إلــى روایتــه لحفظــه لــهإالومــا رایتــه قــط قــرئ علیــه دیــوان شــاعر 

ـــم ، هـــو أشـــعر العلمـــاء:كـــان شـــاعرا مجیـــدا نحویـــا مطلقـــا یـــضرب بحفظـــه المثـــل وكـــان یقـــال"  وأعل
 .)٧٠(بحفظه المثل یضرب األدب في رأسا كان: رقطني، وقال الداالشعراء

ْانتهـــى إلیـــه علـــم لغـــة البـــصریین: وقـــال الـــسیوطي َ ُ  ،ً وأوســـعهم علمـــا، وكـــان أحفـــظ النـــاس،ْ
َ ومـا ازدحـم العلـم والـشعر فـي صـدر أحـد ازدحامهمـا فـي صـدر خلـف األحمـر،وأقدرهم على شعر ُ ُ، 

َوابن درید   .)٧١(َّ وتصدر ابن درید في العلم ستین سنة،ُ
وللتــدلیل علــى حفظـــه أورد القــصة اآلتیـــة التــي رواهــا الخطیـــب البغــدادي بـــسنده عــن ابـــن 

 فــإذا ، وكـان عمــى الحـسین بـن دریــد یتـولى تربیتـى،كــان أبـو عثمـان االشــناندانى معلمـى: دریـد قـال
 وأبــو عثمــان المعلــم یروینــى قــصیدة ،ً فــدخل عمــى یومــا،أراد األكــل اســتدعى أبــا عثمــان یأكــل معــه

 إذا حفظـت هـذه القـصیدة وهبـت : فقـال لـي عمـى، اذنتنـا بینهمـا أسـماء:ث بن حلزة التي أولهـاالحار
 أن فــإلى ، وتحــدثا بعــد األكــل ســاعةفــأكال ، فــدخل إلیــه، معــهلیأكــل ثــم دعــا بــالمعلم ،لــك كــذا وكــذا

 فاســتعظمه وأخــذ ،فتــه ذلــكّ فعر، فخــرج المعلــم،رجــع المعلــم حفظــت دیــوان الحــارث بــن حلــزة بأســره
  .)٧٢( فأعطاني ما كان وعدنى به، فأخبرهي، فدخل إلى عم، فوجدنى قد حفظتهّي،بره علیعت

ٕ، وارضــاء والعـصمة لألنبیـاءه،  هللا وحـد المطلـقالكمـال :االنتقـادات الموجهـة إلیـه: ًثانیـا
جمیــع النــاس غایــة ال تــدرك، ولــذلك فكــل إنــسان تجـــد فیــه مــن خــصال مــن الخیــر، ومــن خـــصال 

  .یة، فبعض الناس یغلب خیره على شره، وبعضهم بالعكسالشر، ولكن األمور نسب

                                                
  .)٢/١٩٥(تاریخ بغداد(٦٨)

  .)٢/١٩٦(تاریخ بغداد(٦٩)

-دائرة المعـرف النظامیـة: تحقیق ،  لسان المیزان، عسقالنيالأبو الفضل أحمد بن علي ، ابن حجر:  ینظر(٧٠)

  .)٥/١٣٣. (هـ ١٤٠٦الطبعة الثالثةلبنان، – بیروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات: الناشر  ، الهند

   .)٢/٣٥٠(المزهر في علوم اللغة(٧١)

   .)٢/١٩٦(تاریخ بغداد(٧٢)



ًوابن درید حاله كحال أي إنسان آخر، لم یسلم من الطعن، وبخاصة أنـه مـصنف، وقـدیما  ِّ
  ".ّمن صنف فقد استهدف: "قیل

وقد وجهت البن درید مجموعة من االنتقـادات أو الطعـون، منهـا مـا یتعلـق بالعدالـة ومنهـا 
إنــه لــیس بثقــة، وأنــه ال یعبــأ بمــا یقــول، أو یكتــب، وكــان یتعــاطى اللهــو، :  بالــضبط، فقیــلقمــا یتعلــ

  . والخمر، وغیر ذلك
قـال فــي و ،بـن دریـد فرأیتـه سـكرانادخلــت علـى ، )٧٣(قـال أبـو منـصور األزهـري اللغـويفقـد 
 ، وتقلیـب األلفـاظ، فرمى بافتعـال العربیـة، وممن ألف في زماننا الكتب":تهذیب اللغة: "مقدمة كتابه

 أبــو بكـر بــن دریـد صــاحب كتـاب الجمهــرة واشــتقاق :ٕادخـال مــا لـیس مــن كـالم العــرب فـي كالمهــمو
 ، وال وثقـه فـي روایتــه، فلـم یعبـأ بـه،بـن عرفــة عنـها وسـألت ، وقـد حـضرت فـي داره ببغـداد،األسـماء

 وال ، فلــم أر مــا یــدل علــى معرفــة مــا فیــه، وقــد تــصفحت الجمهــرة: ثــم قــال،ثــم ذكــر قــصة الــسكر
  .)٧٤(أنكرتها وعلى حروف كثیرة ، وعثرت فیه على حروف كثیرة أزالها عن جهتها،دةقریحة جی

بــن دریــد وهــو ا إلــى جلــست :وقــال حمــزة الــسهمي ســمعت أبــا بكــر األبهــري المــالكي یقــول
 حــدثنا : وفــي آخـر، حــدثنا الرقاشـي: فــي واحـد: فكــان یقـول، قــال األصـمعي:یحـدث ومعـه جــزء فیـه

  .)٧٥( األصمعي كما یجيء على قلبهبن أخيا حدثنا : وفي آخر،أبو حاتم
 منـه ي ونـستحی،بـن دریـدا كنـا نـدخل علـى :بن شاهین یقولا سمعت :وقال أبو ذر الهروي

 كـان كثیـر الروایـة :)٧٦( وقال مـسلمة بـن القاسـم... ، والشراب المصفى،مما نرى من العیدان معلقة

                                                
.  المتـوفى سـنة سـبعین وثالثمائـةب اللغـة، صاحب كتاب تهذیاألزهري اللغويبن طلحة محمد بن أحمد : هو(٧٣)

    ).٥١٦و١/١ كشف الظنون:(ینظر

  )٥/١٣٣(لسان المیزان (٧٤)

  .المصدر السابق نفسه (٧٥)

 المــــشبهة مــــن كــــان وقیــــل ضـــعیف األمــــوي المستنــــصر أیــــام فــــي كـــان القرطبــــي القاســــم بــــن  مــــسلمة: هـــو(٧٦)
 كــان ولكــن ،كــذابا یكــن لــم :فقــال عنــه مفــرج نبــ یحیــى بــن محمــد القاضــي وســئل ،كــذبوه وربمــا علیــه یتحــاملون...

 وحفـظ وكتـاب وسـر رأي صـاحب مـسلمة كـان الفرضـي بـن یعنـي األزدي یوسـف بـن اهللا عبـد وقال ،العقل ضعیف
 بــن وهــو وخمـسین ثــالث ســنة األولـى جمــادي مــن بقـین لثمــان اإلثنــین یـوم وتــوفي التــشبیهات فـي ســوء كــالم علیـه
  ).٦/٣٥لسان المیزان(سنة ستین



ـــم یكـــن ثقـــة عنـــد ، واألنـــساب، وأیـــام النـــاس،لألخبـــار وقـــال ، )٧٧(ًجمـــیعهم وكـــان خلیعـــا غیـــر انـــه ل
     .)٧٨( تكلموا فیه:الدارقطني

ــد: ًثالثــا ــن دری ــى الطعــون الموجهــة الب ــرد عل فأمــا قــول أبــي منــصور األزهــري، وابــن : ّال
ٕشــاهین، فإنهمــا مــن أقرانــه وان كانــا أصــغر منــه، لكنهمــا كانــا یجلــسان فــي مجلــسه، ویأخــذا عنــه، 

  . یؤخذ به إن لم یؤیده غیرهّوطعنهما فیه یعد من جرح األقران الذي ال
وأمـا قـول حمــزة الـسهمي، فقـد أورده الــدارقطني فـي سـؤاالت حمــزة عـن أزرق بـن دریــد، وال 

، وعلـى فــرض أنــه هــو هــو، فهــذا ال یقــدح )٧٩(أدري إن كـان هــذا رجــال آخــر غیــر ابــن دریــد األزدي
مع مـن ثالثـتهم دیـوان في ابن درید؛ ألن الثالثة المذكورین مـن شـیوخه، وال یـستبعد أن یكـون قـد سـ

  . األصمعي، فكان ینوع في اإلسناد
 قولــه كمــا یجــيء علــى :قلــت : ّوقــد رد الحــافظ ابــن حجــر علــى قــول حمــزة الــسهمي بقولــه

 یعــرف مــا حــدث بــه كــل ،بــن دریــد مــع وفــور حفظــها یكــون أن فمــا المــانع ٕواال ، رجــم بالغیــب:قلبــه
  .)٨٠(واحد من هؤالء على انفراد

ضــعیف ومــتهم بالكـــذب كمــا هــو واضــح مـــن : القاســـم؛ فــإن مــسلمةوأمــا قــول مــسلمة بــن 
  .ّترجمته، فال یعتد بقوله

َ ولـم أر أحـدا مـن المتقـدمین أو المحـدثین : "دافع الدكتور النبهان عـن ابـن دریـد بقولـهقد و ّ ً
أبــو  ّ لقــد اتجــه. وال أخــذه بعــین االعتبــارّحمــل طعــن أبــي منــصور فــي ابــن دریــد علــى محمــل الجــد

ْعجمــات أو مــن ســبقه إلــى تجــریح مــا ســبقه مــن الم" التهــذیب " ّقدمتــه لكتابــه العظــیم منــصور فــي م َ
َ لیقلــل مــن شــأنه، وجــرح ابــن دریــد بحجــة أنــه ؛إلــى اللیــث" العــین " ، فنــسب معجــم مــن المعجمیــین ّ ّ
 ولیحجـــب عنـــه ثقــة العلمـــاء، وذلـــك لیعلــي مـــن شـــأن ،"الجمهــرة " ّ لیقلــل مـــن شـــأن ؛یتعــاطى النبیـــذ

 ألنهمـا ؛ ولكـن ال یرفـع منـه اإلزراء بـالعین والجمهـرة، وهو كتاب عظیم وال شك،"لتهذیب ا " :كتابه
                                                

  .المصدر السابق نفسه (٧٧)

 من كان وقیل ضعیف األموي المستنصر أیام في كان القرطبي القاسم بن  مسلمة.)٢/١٩٦(تاریخ بغداد(٧٨)
 ولكن ،كذابا یكن لم :فقال عنه مفرج بن یحیى بن محمد القاضي وسئل ،كذبوه وربما علیه یتحاملون... المشبهة

 وكتاب وسر رأي صاحب مسلمة كان الفرضي بن یعني ياألزد یوسف بن اهللا عبد وقال ،العقل ضعیف كان
 وهو وخمسین ثالث سنة األولى جمادي من بقین لثمان اإلثنین یوم وتوفي التشبیهات في سوء كالم علیه وحفظ

  سنة ستین بن
موفــق بــن : تحقیــق ، ؤاالت حمــزة بــن یوســف الــسهميســ ، أبــو الحــسن علــي بــن عمــرالــدارقطني،  :ینظــر(٧٩)

  ).١/١٢٣.(م١٩٨٤الطبعة األولىالسعودیة، - الریاض،مكتبة المعارف، دالقادربن عباعبداهللا 

  )٥/١٣٣(لسان المیزان (٨٠)



 " :ّكانـا مـن األصـول األساسـیة لتهـذیب األزهـري، ویكـاد یكـون كـل مـا ورد فیهمـا قـد نقـل إلـى كتـاب
ًعــن ابــن دریـــد دفاعــا جمــیال مؤیــدا بالـــشواهد )  هـــ ٩١١ت ( وقــد دافــع الـــسیوطي " . التهــذیب  ً ً– 

 أمـــا طعـــن الـــدار قطنـــي فـــال قیمـــة لـــه فـــي مقـــاییس اللغـــویین فـــي الجـــرح والتعـــدیل – ٩٣: مزهـــرا ال
   .)٨١("ّلالختالف بین مقاییسهم ومقاییس المحدثین

وهكـــذا نـــرى أن هـــذه الـــتهم لـــم تثبـــت فـــي حـــق ابـــن دریـــد، ومـــا ثبـــت منهـــا إنمـــا هـــو مجـــال 
  .الروایة، ولم یقدح به من جهة اللغة واألدب

  
وتجدر اإلشـارة إلـى أن العـصر الـذي : بن درید في عصره والعصور التي تلتهأثر ا: ًرابعا

عـاش فیـه ابــن دریـد مـن بدایــة القـرن الثالــث إلـى منتـصف القــرن الرابـع الهجـري كــان یـسمى عــصر 
الــسنة الــذهبي، وهــو عــصر تــدوین الــسنة ، وتــصنیفها، وفــي هــذا العــصر عــاش جهابــذة المحــدثین؛ 

ــــسنن األ ــــار المحــــدثین كالــــشیخین، وأصــــحاب ال ــــدارمي، وغیــــرهم مــــن كب ربعــــة، واإلمــــام أحمــــد، وال
 مــن حیــث اهتمامــه باإلســناد فــي روایاتــه، وحتــى ّ، ولعــل هــذا أثــر فــي شخــصیة ابــن دریــد)٨٢(والنقــاد

  .في أشعاره
ًولقد ترك ابن دریـد أثـرا واضـحا فـي العـصر الـذي عـاش فیـه، وفـي العـصور التـي تلتـه؛ إذ  ً

 ترجمـت لغـة أو األدب أو الـشعر مـن قـول لـه، كمـا أن كتـب الرجـالال یكاد یخلو كتاب من كتـب ال
نـسب  أو ،عنـهٍمنقـول  البـن دریـد ٍمائـة قـولفقد أحصیت ما یزید عن له، وذكرت شیوخه وتالمیذه، 

  .)٨٣(، أو تحدث عنه أو ترجم لهإلیه

                                                
  ).٢ص(مرجع سابق-كتاب المالحن للدكتور النبهان(٨١)
  ).٦١ص(م١٩٩٧ ،٣طلبنان، –، دار الفكر، بیروتمنهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین، العتر(٨٢)

، وتهـذیب )٣/١٤١٨، وكنـز العمـال)١/٣٤(، وتعزیـة المـسلم)١٢/٣١٩و٢/٧٠و١/٣١١(تاریخ بغداد:  ینظر(٨٣)

) ١٣/٢٦٠، وعمــدة القــاري)٣/٨١، وتــذكرة الحفــاظ)٢٤/٣٧٧و١٤/٢٣٦و١٢/٢٠٣و٢/١٧٧(الكمــال  للمــزي

ـــــــاریخ دمـــــــشق ، والبدایـــــــة )٦٨/١٧١و٦٥/٣٩٢و٦٠٦٥و٥٨/١٥٧و٥١/٤٣٧و٥٠/٨٣و٤٢/٥٠٣و٥/٦٨(وت

، )١٢/٣٥٦و٦/٥٨(، واألغــــاني)١/١٨٥( والجمــــل فــــي النحــــو،)٣/٤٥٣، وتــــاریخ الطبــــري)١/١٧٦(والنهایــــة

، وتــاج )٣/٧٢(، ونفــح الطیــب)تــسع مــرات١/١(، ومجمــع الحكــم واألمثــال)٢/٣٥٠(والمزهــر فــي علــوم اللغــة

  .باإلضافة إلى الكتب التي نقلت منها روایاته وأقواله وأشعاره، )١/٥١(، والرسالة المستطرفة)١/١٧العروس



ًمــــصنفاته فــــي مختلــــف العلــــوم زادت عــــن الثالثــــین مــــصنفا، وتالمیــــذه زادوا عــــن  كمــــا أن
  .)٨٤(ًففد أحصى الدكتور النبهان في مقدمة كتاب المالحن خمسة وأربعین تلمیذاین، األربع

 وأهم ما یمیز ابن دریـد عـن غیـره أنـه ال یـروي األحادیـث باإلسـناد فحـسب، بـل إنـه یـروي 
، وقــد أوردت بعــضا مــن روایاتــه وأشــعاره وأقوالــه المرویــة -ًأیــضا-األشــعار واآلثــار األخــرى بالــسند

  .طلب الثانيبالسند في الم
ٕأمــا االنتقــادات التــي وجهــت إلیــه فهــي لیــست قلیلــة، وان ثبتــت؛ فإنهــا تــسقط عدالتــه؛ لكــن 
ّأغلبهــا صــادر عــن أقرانــه، ومعلــوم أن طعــن األقــران ال یلتفــت إلیــه، وقــد ســبق الــرد علــى الطعــون 

  .التي وجهت إلیه
  : الخاتمة

  : وصلت إلى النتائج اآلتیة في سیرة ابن درید وروایاته وأشعاره فد تبعد هذا التطواف
ان ابن درید عاش في العصر الذهبي للحدیث، وهذا أثر في شخصیته من حیث  .١

 .باإلسناداهتمامه 

  .بحفظه المثل یضرب ،كان واسع الحفظ، األدب في رأسا كانان ابن درید  .٢
 . كان ممن یعتد بقوله في الشعر واألدب واللغةان ابن درید .٣

دبیة بمجموعة من المصنفات التي ساهمت في نهضة  رفد المكتبة األان ابن درید .٤
 .العلوم األدبیة

عتضد بغیرها، َ في الحدیث، وال یلتفت إلى روایاته إذا لم تًاضعیفكان ان ابن درید  .٥
وما زال في كل وقت یكون العالم إماما في فن، ": عیبه؛ إذ یقول الذهبيَوهذا ال ی

 .)٨٥("ًمقصرا في فنون
ومعظـم روایاتـه یغلـب علیهـا الطـابع  ًایـة الحدیثیـة قلیلـة نـسبیا، الروجهود ابـن دریـد فـي .٦

 .األدبي، وهو الفن الذي برع فیه

ً درید محدثا، وان كان راویا؛ ألنه لم یهتم بمقاییس نقد المحدثیننّال یعد اب .٧ ، ولم یهتم ًٕ
، وقد جاء ذكره في كتب الروایة والرجال والعلل؛ إما لورود اسمه بالصناعة الحدیثیة

ٕشیوخ أو تالمیذ بعض الرواة، واما لبیان ضعفه في الحدیث، واما لالستشهاد في  ٕ
 .بأقواله في علوم اللغة واألدب والشعر

                                                
  ).٢ص(مرجع سابق-ر النبهانكتاب المالحن للدكتو(٨٤)

   ).٥/٢٦٠. (سیر أعالم النبالء، للذهبي)٨٥(



أن ابن درید كان على مذهب أهل السنة والجماعة؛ ألنه مدح في أشعاره بعض  .٨
 عن معاویة بن أبي أحادیث، كما روى علماء السنة؛ كالشاقعي والطبري، وغیرهما

  .لشیعة ال تستحل الروایة عنه، واسفیان
٩.   
  
  

  
 


