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  رسالة من محمد بن داود بن الجراح

رمحه اللّه تعاىل إىل أيب أمحد حيىي بن علي بن حيىي بن أيب منصور املنجم رمحه اللّه فيمن يسمى من 
 الرحيم وبه أثق الشعراء عمراً كتبها لنفسه يوسف بن لؤلؤ بن عبد اللّه نفعه اللّه بالعلم بسم اللّه الرمحن

أطال اللّه بقاءك، وأدام عزك، وأسبغ نعمه : الرسالة إىل أيب أمحد حيىي بن علي بن حيىي، أدام اللّه عزه
 عندما جرى بيننا من ذكر ما حكي عن أيب سعيد - أعزك اللّه- عليك، وزاد فيها عندك، أَعلمتين

م، ممن امسه عمرو، أنك ال تعرف منهم العدة األصمعي فيمن قال الشعر من العرب يف اجلاهلية واإلسال
اليت ذكر األصمعي أنه وأبا محرز خلف بن حيان األمحر عداهم، وهم ثالًثون رجالً، وسألتين تعريفك 

 هذان األستاذان فيمن عرفاه من مشهريهم إالّ احلق، -  أعزك اللّه-من أحصيته منهم وعرفته، ومل يقُل
لشعر الناس وفيهم املُقلُّ واملكثر يف اجلاهلية واإلسالم ممن تضعف عدته على من عرفه ولكنه قد قال ا

  .خلف واألصمعي أضعافاً، وحدث بعد وقتهما منهم مجاعةُ، ال جيب أن يعتد عليهما م

باب كل واحد منهم وأنا متبع كلُّ من انتهى إيلّ أنه قال شيئاً سار له من الشعر من العمرين، وذاكر يف 
 لو تصفحت كُتبك -  أيدك اللّه- ما يدلُّ على معرفته من أخباره ونسبه وشعره على اختصار، ولعلك

وجدت زيادة عليهم، ولعلي أُهدي إليك مما كتبت به إيل إىل ما أنت به عليم وعليه مطلع، وليست بيننا 
  . االنتفاع بك، قائالً وسائالًحماسبة حبمد اللّه، واللّه يبقيك إلخوانك، وال يعدمهم

حدثنا أبو حامت السجستاين عن أيب عبيدة، :  أبو علي عسل بن ذكوان النحوي، قال-  أعزك اللّه-حدثين
سيف الذّهب، والعمر والعمر، يقال بالنصب : العمر: مباذا كُنيت، قال: قيل أليب عمرو بن العالء: قال

  .سنان، وهي مغارزهاأحد عمور األ: والضم، والعمر

وحدثين أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وكتب إيلً أبو علي حممد بن سعد السامي 
حدثنا أبو الفضل : حدثنا أبو حامت سهل بن حممد السجستاين، وقال الكراين: الكُراين، قال ابن قتيبة

ي عن عامر بن عبد امللك اِملسمعي امللقب كردين، حدثنا األصمع: العباس بن الفرج الرياشي، قاال مجيعاً
قعد فتيان أحداث إىل أيب ضمضم، ومل يسمه األصمعي وال نسبه، وأُخربت أنه النسابة املذّكور : قال

كال، : قال. جئنا لنحدثك ونؤنسك: ما جاء بكم يا خبثاء؟ قالوا: صاحب رؤبة بن العجاج فقال هلم
ونتلعب به، عسى أن نأخذ عليه سقَطاً، : نتلعبه، هذا لفظ الدينوري، قال الكراينلكن قلتم كرب الشيخ و

  .فأنشدهم ملائة شاعر، كلهم امسه عمرو: قال
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وقعدت أنا وخلف األمحر فلم نقدر على اكثر من ثالثني شاعراً، فقلت لعبد اللّه بن : قال األصمعي
شعار القبائل ومن فيهم من املُقلّني لوجد فيهم أكثرمما أحسب إنساناً لو تتبع الشعراء بكتب من أ: مسلم

أنت فارغ لذلك فافعله، فأخرجت له أمساَء نيٍف وثالثني رجالً من مشهري : فقال يل. ذكر األصمعي
اجلاهليني واإلسالميني القدماء وبضعة عشر رجالً من اإلسالميني املُحدثني، وعرضته عليه فارتضاه، 

 حدثت باحلديث أبا العباس أمحد بن حيىي ثعلب رمحه اهللا، فسألين إن اكتبهم له ففعلت، ونسخته له، مث
فما أفادين فيهم زيادة، وقد تتبعت عندما جرى بيننا من يف القبائل من الشعراء املكثرين واملُقلّني والفرسان 

 -، فأخرجت من ذلك، واألعراب واملغمورين ومن حدث إىل وقت األصمعي من شعراء اإلسالم وبعده

 أكثر من مائيت اسٍم، ليس فيهم من حدثَ بعد األصمعي إالّ نيف - على أين مل أتقصه ومل تطل املدةُ فيه
وعشرون رجالً، وفيهم من قد رآه األصمعي وبينت ذلك يف هذا الكتاب، ومن منهم من اجلاهليني 

 عز وجل من التشاغل مبا ال يؤدي إىل مرضاته، وأستقيله املخضرمني واإلسالميني واملُحدثني، واستغفر اللّه
  .من كل عمٍل ال يتصل مبا يقرب منه، وحسيب اللّه ونعم الوكيل

 يف هؤالء الشعراء عمراً اِجلني وما يروى له ، إذ كنت إمنا تعلمت أمر -  أعزك اللّه عز وجلّ-ومل أذكر
الد عن الشعيب عن متيم الداري، إن عمرو بن حومانة اإلنس، وقد روى عفيف بن سامل املوصلي عن جم

اجلني أحد جن نصيبني الذين أسلموا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وعلى آله وسلّم وروى هو 
  .وغريه له شعراً

    

  .أطال اللّه بقاءك، وأدام عزك وكرامتك وسالمتك، ومتّم النعمة عليك وفيك

  . سنة مخس وتسعني ومائتنيوكتب يف ذي احلجة من
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم
 عمرو، وهو هاشم جد - 1وصلّى اهللا على حممٍد وعلى آله أمساء الشعراء اجلاهليني من العمرين من مضر 

رسول اهللا، ابن املغرية، وهو عبد مناف، بن زيد، وهو قصي، يكنى أبا نضلة، وفيه يقول مطرود بن 
  : كعب اخلزاعي

 مكة مسِنتون ِعجافُ ورجاُل  رو العلَى هشم الثريد لقومهعم

  : ومن قوله، ملا ورد بعض من قصد البيت احلرام

مهرذْتُ بما غاذَ به إبع  

  .يف رجٍز له

 عمرو بن احلارث بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية، وهو األمحر، ومن قوله أنشدنيه احلسن بن حممد -2
  : نشدين حممد بن سعد الساقياألموي، قال أ

  وإذا يحاس الحيس يدعى جنْدب  اهتكون كريهةٌ ُأدعى ل وإذا

أن هذّا القول لبعض ولد طيء، وكان يفضلُ جندباً أحد ولد ولده عليهم، ويقدمه يف : وذكر املُفضل
  : الزاد وغريه على فرسان ولده، فقال آلخر منهم يسمى عمراً

 صاحبك الذي ال يكذب وأخوك   ولست بكاذٍبعمرو خَبرني يا

فأنا البع  ميتالقضية أن إذا استغن أِمن ،األجوأمنتم نيدب 

  وإذا يحاس الحيس يدعى جندب  اهتكون كريهةٌ ُأدعى ل وإذا

 المالح وماؤهن المجدب ولي  اهصفو المياِه وعذب ولجندٍب

 على تلك القضية أعجب فيكم  يتاملتلك قضيةً وإق عجباً

 ان ذاك وال أََبال أم لي إن ك  هينعوجدكم الصغار ب هذّا

  :  عمرو بن عامر بن ِجذْل الطعان، وامسه علقمة بن ِفراس الكناينَ، وهو الذّي يقول يصف بين ضبة-3

  اِرياَل ِضر: لِحقوا وهم يذعون  نعم الفوارس، يوم جيش محرِق

 عمرو بن كلثوم الكناين، من بين عميس بن جذمية، فارس شاعر مشهور، ومن قوله أنشدنيه أمحد بن -4
  : حممد بن بشر املرثدي

  أمام الجيش تحلم بالنعيق  هامةً الجدلي تزقو تركنا
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  : ومن قوله أيضاً

  المحِلمطاعين في الهيجا، مطاعيم في   انّانة أننيا كلت ععلم وقد

  : ومن قوله أيضاً

 بؤسى حيثُ سارتْ وحلِّت جزاية  جزى اللّه عني مدلجاً أين أصبحت

  :  عمرو األشعر الرقَبان بن حارثة بن ناشب بن سالمة بن سعد بن مالك األسدي، ومن قوله-5

  على ِوتِر لم نُغِض من ملٍك  انادتان عك ككذّل إنّا

  : قال: بن ِدثار األسدي الفقعسي عمرو بن أُهبان -6

 المقد عجلتم بالم قُدامةُ  أال ينْهى عرينةَ عن مالمي

  :  عمرو بن حكيم األسدي الدبريي، وهو القائل يف أرجوزة طويلة-7

  حتى إذا ما انبطح انْبطاحا  اومةً ِرداحطُفيل ن نام

  :  الفقعسي، الذي يقول عمرو بن مرثد بن عرفُطة بن الطماح األسدي-8

  فأسِد إلينا ما استطعتَ وألِحم  ٍدراكباً بلّغ حبيب بن خال يا

  :  عمرو بن مسعود بن عمرو بن مرارة األسدي الفقعسي، يقول-9

 يُلصلشداٍد فَ ومايرعى  اينلداد عآُل ش أيبغى

 ِيلطا نَيبدو لعينيه وما  كصارفِة البكاِء لشجِو أخرى

:  عمرو ذو الكلب اهلذيل، أحد حلْيان، قدمي شاعر مغوار، حدثين أمحد بن زهري بن حرب قال- 10

كان عمرو اللحياين املعروف بذي الكلب من رجال العرب : خربنا أبو عبد اللّه ابن األعرايب قال
قتلوه، فأنشدين له وشعرائهم، وعشق امرأة من فَهٍم ، يقال هلا أم جليحة فرصده قومها حىت ظفروا به ف

  : غُزية: غَِزية، ورواه غريه: وكذا قال: أمحد بن زهري أشعاراً فيها، منها قوله

  وأمسى حبلَها رثَّ الوصال  زياِلَل الآذنتْ قب غَزيةُ

 تُقتَل بأرِض بني هالل ألم  ينأال قالت غزيةُ إذ رأت

 الامتهقد أناب إلى  وكلُّ  لو قُتلتُ بأرِض فهٍم أسرِك

 اإلصبعين من الِقباِل مكان  اكُربٍة قد كنتُ فيه ومقعد

    

ما وجدمت حجزته جافية، وال عانته وافية، وال : وخربين بكالٍم تكلمت به عشيقته ملا قُتل، تصفه به فيه
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  .ضالته كافية

  : هذا الشعر لهومن قوله أنشدين ابن أيب خيثمة . معوجة: قوس من شجر الضال، وكافية: الضالة 

اِل العيِش مكذوبمغ وكلُّ  كلُّ امريٍء بطو األيام لمن غالبوب 

 ِيبشفمدركُه الِولدان وال مؤٍد  لمن حج بيتَ اهللا من رج وكلُّ

  يوماً طريقتهم في الموِت دعبوب  موإن طالتْ سالمتُه حي وكلُّ

 له من نوازي الدهر شؤبوب تيح  هتبعيش الفتى ناعم راٍض بينا

  : وجنوب أخته شاعرة حمسنة، وفيه تقول ترثيه

 ؤاالسين ردوا الح ينعفأفظ  هبحي صرٍو أخمعب سألتُ

    ُأتيح له نَِمرا أجبلفناال لعمرك منه مناال

 االضك داء عا ِبهبنَ إذن  فأقسم يا عمرو لو نبهاك

 االاً وموسفاً نيتفم يداًمف  ريسٍةيثَ عا لهبذن نَإ

  : من قوله:  عمرو بن هميل اللحياين اهلُذيل- 11

  رسوالً أصلُها عندي ثبيتُ  من مبلغُ الكعبي عني أال

  :  عمرو بن احلُر بن منيغ بن سعنة الضبي، مدح أباه فقال- 12

 راِئمالشّقيق زينتها الص ظباء  اهدم الهجان كأنّمدح اُأل أبي

  فهو طاعم ومن يأِتها من جائٍع  وةًيأِتها من عائٍل يلْق كس فمن

  : عمرو بن أُبري التميمي السعدي، من قوله- 13

  غداةَ التقينا حولها الطير تحجُل  مكراتأسٍد إنّا تركنا س بني

ِقالً ونحنعِقل هوى  امأن فكطَعنّا معِمن هواء يوم ذلك م 

 ُلجياطْ وَأبدماً منه ن يمجُ  هوليبةُ حمكباً والكت فَظّل

  :  عمرو بن أسود الضبي القائل- 14

 االنِكس للطِّعاِن فهاب دِعي  لهفَ نفسي على جناٍب إذا ما

  :  الطُهوي، يقول عمرو بن أسود بن عبد اللّه بن سعيدة التميمي- 15

 كعنوان الصحيفِة طاِسم قديم  بشرقي سلْمى من أميمةَ منزٌل
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 عمرو بن عدي بن زيد الِعبادي التميمي املَرِئي، شاعر، وهو صاحب النعمان بن املنذر الذي سعى - 16
لئن : اقفاً فقالإىل كسرى أبرويز يف قتله متئراً بأبيه، وهو الذي قال له وقد صار إىل باب كسرى فرآه و

: واإلرنُ: امِض نعيم فقد أخيت لك آخية ال يقلعها املُهر األِرنُ: فقال له عمرو. سلمت ُألحلقنك بأبيك

فما أدِخل على كسرى أُرِخيت الستور يف وجهه، وكان ال يقتل من عاينه فكلمه مث أمر . املَرح والنشاطُ
مث أمر بإلقائه حتت الفيلة فوطئته فقتلته، حدثين بذلك أبو جعفر أمحد بن به إىل احلبس، فحِبس خبانقني، 

  : وقد قال األعشى يذكر النعمان. عبيد

  بساباطَ حتى مات وهو محزرقُ  هِكلما أنجاه عزة م هناِلك

  : يريد كسرى: وقال فيه آخر

  مسودِب ٍتبطون الفيول جوفَ بي  اؤهمالمدِخل النعمان بيتاَ س هو

  :  عمرو بن موهبة بن جرول النهشلي الذي يقول- 17

 مثلها والخيُل تعدو ِثقالُها على  كفرتُ عسى أن يجمع اهللا بيننا

18 - السوداء أم ههو الذي يقول وأغارت عليه بنو عبٍس فأخذوا زبيبة أمت ،كّليعان العدعمرو بن و 
  : عنترة بن شداد العبسي الفارس

 يعلخ ٍلوحقكم على بط  ِسبم يا آل عثأرك زبيبةُ

 يعربالبن فاطمةَ ال وأولى  برمحي خذلتُ بها ابن مخروٍم

 ناجز الموت السريِع برمحي  يهرى إلجه لأدركتُ ولو

 عمرو البختري بن طرفة بن عمرو بن احلصني بن ربيعة بن جعدة، وهو -19: الربيع بن زياد العبسي
  : من قوله. لبختري اجلعديا

 أخالقُ سندِس البردين بناصفِة  كأن ديار الحي من طول عهدها

 جواب السائل المتنحِس وعيتْ  افاستعجمتْ عن كالمن أساِئلُها

     بأنزعا أغم القَفَا والوجِه، ليس=وال تنِكحي إنْ فَرق الدهر بيننا: وهو القائل المرأته، أنشده األصمعي

 االقوم هموا بالفَعاِل تقنَّع إذا  ضروباً بلَحييه على عظم زوِره

  .ويذكر أما هلُدبة بن خشرم العذري يف امرأته، قاهلما ملا أقيد بزيادة بن زيد ابن عمه

  :  عمرو بن ربيعة بن عامر اجلعدي، يقول- 20

 الوقيعة عن قُران ما فعال ومي  يا هند هال سألِت القوم إذ حشدوا
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  :  عمرو بن ليلى العامري، من عامر بن ربيعة من قوله- 21

مري عام إنشَ  ٌلراً رجأبانا لعها بطيعسالغوَل ال ي قد ولَّدر 

 بعد والنُمر أكثر شيٍء واُألسد  والناس والنمُل ال يحصى عديدهم

  : ن عامر بن صعصعة، يقول عمرو بن عامر بن ربيعة ب- 22

  فليس على الرهط األعزة منْدم  لٍّةرهٍط أصفقوا البن ع ثالثةٌ

  .عمرو بن األحوص بن خالد العامري، من عامر بن ربيعة- 23

  : يقول

  من اهللا حوباً، والقوي المزمِل  مدرهبني ثوٍر بأن لغ أبلغ

  :  بن عامر بن ربيعة، القائل عمرو بن حرملة بن سدرة بن عمرو- 24

  إذا راع لماع الِخصاص المخاِدع  يارتادن جلعفُّ ال أخ إنّي

توإعراضاً وكان سج حياءالرجاَل المطام عفافاً  يي إذا قادع 

  :  عمرو بن سلَمة الكاليب، أبو جحوش من أيب بكر بن كالب، القائل- 25

 ياانأتي قد مللتُ مك وظَبيان  اًحِقبهل أتى عبد العزيِز وم أال

  من الناِس إالّ الِعلْج يحدو السوانيا  دينة ال أرىمالمِللتُ ثَوائي ب

  . عمرو بن قُريط بن عبد بن أيب بكر بن كالب العامري- 26

  يسفي على رحلها بالكوفة املُوز =أنختها بعد حوٍل سبعةً جدداً: من قوله

  إن الحبيب على الِعالّت مذكور  ميهربيعةَ أني لست ناِس أبلغ

  :  عمرو بن البراء الكاليب، من بين الصموت، القائل- 27

ا لداتُك  ادمالهدى والبينّات وبع أبعدالرجال وشيبه لعانص 

  بنجران تنأى عن نواك شعوبها  يةًارثى درةً حليل تذكرتَ

  .بن حسان الكاليب، من بين أيب بكر من كالب عمرو - 28

  : من قوله

 هلُسفاهاً فقحلي تباع فإن  اللتي شقّتْ عليك إزاره قْل

 تُعطَ مربوطاً فإنّك قاِتلُه وما  كرهتَ ِطراد الخيل تعثر بالقنا
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  . عمرو بن احلارث بن الشريد السلمي، أبو اخلنساء- 29

  : يقول

 يااليميني ُأفردتْ من شم وأن  هأستطيع دفاعالصبر ماال  أبى

  أال ليتَ صخراً حاضري ومعاويا  دةًتُ ذُالً ووحاينْوقد ع أقوُل

  .عمرو بن خاِلد بن الشريد السلمي- 30

  : يقول

 بالثُكِل أم عمرو فبشروا  هذا مقامي وأمرتُ أمري

 أدرك بثأره جبفر اهلباءة من بين بدر بن عمرو الفزاري، ويف  عمرو بن اَألسلع العبسي، فارس شاعر- 31
  : ذلك يقول

 يراعا الرهاجني حف اوبتَج  ٍنان دجبقا عهأنَّك كتأت

    :فقال حذيفة. ة يا عمروالبقي: وفيه يقول حذيفة بن بدٍر ألخيه حمٍل حين قال، له حملُّ

  .اتِق مأثور الكالم، أخربنا بذلك حممد بن حيىي املروزي عن اجلاحظ

  . عمرو بن اجلَون الفزاري، أمه هند ابنة بدر بن عمرو- 32

  : من قوله

  لقيِس بن سعٍد دون أرضهما الرقْم  يتِْفأن أمي من سواكم ُأللْ ولو

  : زاري، أخو قطبة بن سيار، هو الذي يقول عمرو بن سيار الف- 33

 اقد َأبى إالّ الحنين وقلٍب  أال يا من لرأٍي قد عصاني

 ابها ِلما تلقى جنون كأن  ونفٍس ما تزال الدهر تَهفو

  . عمرو بن أنس بن هزلة بن معشر الغنوي، من جالّن- 34

  : يقول

  ِمِك أنأى من سهيل وَأنْزحوقَو  اهوِمإبلي إالّ تَذكُّر ق َأبتْ

  -ربيعه-

    

 عمرو بن قميئة بن قيس بن ثعلبة، شاعر كبري، معمر، جميد مِقلّ، خمتار الشعر على قلته، يقال إنه - 35
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حدثين أبو عمرو : أرمى على مائة سنة، ذكر أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن يعقوب بن داود قال
شيخ : هل فيكم من يقول الشعر؟ قالوا: يس ببكر بن وائل فضرب قبته وقالنزل امرؤ الق: الشيباين قال

كبري قد خال من عمره وأتوه بعمرو بن قميئة فلما أنشده شعره أعجب به فاستصحبه وكان معه إىل 
  : الروم، قال وأنشدين أبو عمرو الشيباين له

 اِمجذَار ِلي ِعبها عن خلعتُ  جةين ِحوقد جاوزتُ تسع كأنّي

 راِميس بى ولبمن يرم فكيف  رمتني بناتُ الدهِر من حيث ال أرى

 اِمهيِر سغى بُأرم ولكنما  اهيتُقٌَّل إذن التبأنها نَ فلو

 ييامن قدهعاً بأنوء ثالث  االراحتين مرةً وعلى العص على

شآميةٌ غرباٌء ذات =يف إناِء طعاِم يد من غريٍب أو قريٍب أتت بهيد بني أَيٍد =وأهونُ كف ال غَريك ضريةً
  : ومل يغِن ما افنيت ِسلْك نظاِم وأنشد له=قَتاِم وأَفين وما أُفِْني من الدهِر ليلةً

 امكَِه حفالن بسن أمسى  هال لرء إن يقتَغِْبِط الم ال

  لوجِه طوُل ما سِلماأخنى على ا  دإن يمِس في خفِض عيشٍة فلق

كان امرؤ القيس أملك من أن يقول : وقال روح بن عبادة، وهو من قيس بن ثعلبة صليبةً: قال اليعقويب
وهذا القول إذا صح عن روح ال خيلو من قلّة فهم منه . شعراً، وكل شعر يروى عنه فهو لعمرو بن قميئة
ميئة، وإن كان عمرو حمسناً يف شعره فليس هو من نظراء مبا بني منط شعر امرىء القيس وشعر عمرو بن ق

أو . امرىء القيس يف غزارة الشعر وإصابة املعىن وحسن التشبيهات، وإمنا صحب امرأ القيس مدة يسرية
. من عصبية على امرىء القيس لعمرو، وليس مكان امرىء القيس من بيت امللك مانعاً له عن قول الشعر

 يعاب عليه ومما ليس مشبهاً للملك الذي نشأ فيه وطلبه إىل أن أتى عليه أجله، وقد قال امرؤ القيس مما
وقد استجار يف طيء جاراً بعد جاٍر، كلّهم أو أكثرهم يغدر به ويتهضمه حىت حصل على أعنٍز له، 

  : وسيقت إبله، فقال

 يصكأن قُرون جلَِّتها ِع  زىما لم يكن إبٌل فِمع إذا

 يعالحي صبحهم ِن كأن  تْا َأرنَّهم حاِلبما قا إذا

  وحسبك من ِغنى ِشبع وِري  اًنمبيتنا َأِقطَاً وس فتمَأل

  : وقد ثبتت أبو عبيدة وغريه من الرواة أمر عمرو بن قميئة مع امرىء القيس، ووصفوا أنه إياه عنى بقوله

 ربا رأى الداِحبي لمدوننابكَى ص  رايصقاِن بأنَّا الِحق وأيقن 



ابن اجلراح-من امسه عمرو من الشعراء        11  

 ذَراعملكاُ أو نَموتَ فَنُ نُحاوُل  امك إنَّينُله ال تَبِك ع فقلتُ

أن عمرو بن قميئة هلك يف : وكان أعلمين أبو حممد بن قتيبة الدينوري يف خرب حدثنيه، لست أقوم عليه
ومات امرؤ القيس يف منصرفه عن . ه إليه أو يف احندارهسفر امرىء القيس إىل الروم، فال أدري يف إصعاِد

  .ملك الروم بأنقرة، وقربه هناك معروف

  .وحكي يل عن املأمون أنه رآه ورأى صورته هناك يف حجر

وكان امرؤ القيس معتقداً للحلف بني من حتالف . وال يعرف لعمرو بن قميئة خرب بعد صحبته امرأ القيس
  : ويف ذلك يقولمن أحياء ربيعة واليمن، 

 دةَ أو وائِلكان من ِكن من  انِفراكباً ابلغ ذوي حلْ يا

 سعِف البحرين والساحِل من  والحي عبد القيس حيث انتووا

 الزوِر من الكاهِل كموِضِع  انينا بم وموإياه إنَّا

ذكر أبو عبد اهللا بن . ش األكرب عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، وهو املرقّ- 36
وحدثين أبو بكر أمحد بن . أنَّ لقيطَ بن بكري مساه عمراً: أن امسه عمرو، وأخربين غريه: مسلم الدينوري

أنّ امسه عوف بن : أيب خيثمة قال أخربين عبد اهللا بن أيب كرمي عن إسحاق بن مرار أيب عمرو الشيباين
  . وهو جاهلي قدمي جيد الشعر.سعد، ويف نسب ابن الكليب امسه عوف

  .واملرقّش ااألصغر ابن أخيه، وطرفة ابن أخي املرقش األصغر

    : ومن قول املرقش األكرب القصيدة املعروفة

ممص تُجيب بها لتَك لو  هل بالدياِر أن لَّكان حيم 

كما الدار وحشٌ والرسوم  رقَّشَ في ظهِر اَألديِم قَلَم  

 وراء المرء ما يعلم ومن  ِل الحياِة نَدمعلى طُو ليس

 عمرو بن حرملة، املرقّش األصغر حدثين أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة، قال أخربنا غيث بن عبد - 37
وذكر الدينوري أن امسه ربيعة . عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك: املرقش األصغر: الكرمي الباهلي، قال

  : ن املرقش األكرب عمه أخو أبيه، وهو الذي يقولبن سفيان بن سعد بن مالك، وأ

 تعتري اَألحالم من كان نائما وقد  اًمَأِمن حلٍُم أصبحتَ تَنكُتُ واج

  ومن يغِو ال يعدم على الغي الئما  رهفمن يلْقَ خيراً يحمد الناس أم

  : ومن قوله
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  حى على األقواِم ِعبئاً مثُقْالَأض  اًشفمن مبِلغُ األقوام أن مرقّ

  .وكانت صاحبة األول أمساء، وصاحبة الثاين فاطمة ابنة عجالن

 عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، وهو طَرفة، قال أبو - 38
  : ة بقوله يف قصيدتهكان أُطرد بسبب هجائه آل املنذر اللخميني، فلحق باحلبشة، وسمي ا طرف: عبيدة

 أميريكما بالدار إذ وقَفا وال  ال تعجال بالبكاء اليوم مطّرفاً

  : وأنشدين أمحد بن أيب خيثمة عن عبد اهللا بن أيب كرمي عن أيب عمرو الشيباين لطرفة

 واِذلُةُيقُ عفإذ ال تست بأسماء  شبسلمى فوقَ وجِد مرقّ فوجدي

  لذي البثِّ أشفى من هوى ال يزايلُه  دهعوبةَ بلَموتُ ال عقُ لَعمِري

أشعر : - وقد سِئل عن الشعراء-أن لبيد بن ربيعة قال: حدثين ابن أيب خيثمة عن األثرم عن أيب عبيدة
الناس امللك الِضلّيل، يريد امرأ القيس، مث الغالم القتيل ابن العشرين، يريد طَرفة، مث صاحب اِملحجن، يعين 

  .مث الشيخ أبو عقيل، يعين نفسه: وقال غري أيب بكر إنه قال. نفسه

  .ورفع لبيد رمحه اهللا نفسه فوق مقداره يف الشعر: قال أبو عبيدة

 عمرو بن قَطَن يلقب ِجهنام، وهو ابن قطن بن املنذر بن ِعبدان بن حذافة بن حبيب بن ثعلبة، وهو - 39
  : ل فيه األعشىمهاجي أعشى بين قيس بن ثعلبة، الذي يقو

 ِمجدعاً للهجيِن المذم ِجهنّام،  دعوتُ خَليلي ِمسحالً ودعوا له

  .شيطان األعشى فيما زعموا: ومسحل

  : ومن قول جهنام

اعجل أم عمني  ينو أنتَزما ضر اءلقيتُ ابن حو  

 ِنمكاناً من اَألمك عليك  ابلى إن يد قبضتْ خمسه

  .عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة هو املشهور بكرم األوالد السادة الفرسان - 40

  : وفيه يقول طرفة بن العبد

  ولو شاء ربي كنتُ عمرو بن مرثَِد  ٍدشاء ربي كنتُ قيس بن خال فلو

 وِدسمادةٌ لرام سك ونبن  ييٍر وزارنذا ماٍل كث فأصبحتُ

  : ، ويروى جلده سعد بن مالكومن قول عمرو

 واراحتاسطَ فتْ َأراِهعوض  يترب الحلؤس لب يا
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 راحِميُل والختال اهِمِح  اجى لقال يب ربحوال

    إالّ الفتى الصبار في النَجداِت والفرس الوقاح

  : ومن قوله

مرلخأبيك ما مالي بن لع  ٍف يطير به الغباروال طَه  

  .طعام يشبه الذُرة: الطَهف: قال الطائي

ال أدري : ما الطهف؟ قال: قلت أليب عبيدة: حدثين سهل بن حممد أو غريه قال: حدثين ابن مهرويه قال
  .خذ عنه: هو الِتبن فقلت ذلك أليب عبيدة، فقل: فقلت لكيسان أيب سليمان، فقال

د اهللا، ذو الكف األشل بن حنيف بن ثعلبة بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة،  عمرو بن عب- 41
  ونازع أطراف اِجلالِل املُزرِر =أَِمن دعٍة شهرين عض رياطَه: يكنى أبا جالّن، فارس شاعر، يقول يف فرسه

  وحرٍب تلظّى كالحريِق المسعر  يادهرى جبرٍب ال تُع فأبِشر

  : ومن قوله

  أهلَّ ورجى الغُنْم منها السميدع  القاح المرِء جالَّن بعدم رددنا

  . عمرو بن حباشة بن ِقرواس بن ِرزاح بن حبيب بن ثعلبة بن سعد بن قيس بن ثعلبة- 42

    : الذي يقول

  وقوفي على صدر المقام ومقْدمي  ارهشَهدتني يوم ِخضرم س ولو

  :  أيضاًوقال

 الجذوع بهن ليثٌ أغلب حم  ماذا أردتَ إلى ثالث صنابٍر

والزبابة فأرة من فأر .  عمرو بن احلارث بن مهام، يلقب ابن زبابة وهو من بين تيم اهللا بن ثعلبة- 43
  .احلرة

  : ومن قوله، أنشدنيه أمحد بن حيىي عن ابن األعرايب

   وقد نعمتُ، ما بالُه؟يبكي  ه؟ا لَدٍد مِلدٍد ما ِل ما

 هوالِسنٍة يوِعد أخ في  هألياً عارضاً رمح نُبْئتُ

  أن يفعل الشيء الذي قالَه  ونٍةأممنه غير م وتلك

 هالإذ يمنع أشب كالليث  ائٍشوأخوالي بني ع إنّي

 هالمكالعبد إذ قيد أج  يا عمرو وترك الندى إنك
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  .ن بن ذُهل بن ثعلبة بن عكابة عمرو بن شيبا- 44

  : يقول

 علي ِعزتُه الطريقا تَسد  وهل خُبرتَ قبلك يشكُرياً

  :  عمرو بن ألي بن موأَلَة بن عائذ بن ثعلبة، من بين تيم اهللا بن ثعلبة، الذي يقول- 45

  قوُل السفَاِه وشدةُ الغَشِْم  عمرو بن هنٍد إن مهلكةً

  : بن قيس بن شراحيل بن مره، وهو الذي جييب ذَريح بن جزء، فيقول له عمرو - 46

 مِقضاٍت حلَّقوا منهم اللّم غداة  بنو الِحصِن أصحاب الثنية واُأللَى

  .يريد يوم التحالق، يوم احلارث بن عباد على تغلب

  . عمرو بن مرة الشيباين- 47

  : هو الذي يقول يف متيم

 تنفع غَداةَ اٍذ مناها ولم  ٍس يوم قَوَأصبنا عبد شم

  . عمرو بن ثعلبة بن أسعد بن مهّام بن مرة الشيباين- 48

  : هو الذي يقول، أنشدنيها ثعلب وغريه

 تأِت رضوان عني النُذُر ألم  ِهرضوان عن ضيِف تَجانَفَ

كفيهم ِغن بأنك  في القوِم أن يعلموا وحسبم ِضير 

  ِق تَباعد رفدك من أن تَصر  راعك دون اللُِّمح فأنتَ

 رأنتَ حلو وال أنتَ م فال  واِرحوأنتَ مِسيخْ كلحم ال

هطَبيك تح فَأيورويداً وال تنبِه ِق  رواتَ الب عواسر 

يعة بن ذُهل  عمرو اَألصم، أبو مفروق الشيباين، وهو عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر بن أيب رب- 49
  .بن شيبان

أودت ا منكم ذُهلُ بن =إنّ املَقاد به قتلَى مصرعة: هو الذي يقول يف يوم املقاد، وكان على بين تغلب
  :  عمرو بن خالد بن حممود بن عمرو بن مرثد الضبعي، يقول-50شيباِن 

ناِعجة النق إن يوم االفوارس  من بني س نعم اِرالفوارسي 

 واِرلِّ يوم ِغكتُعد ل قُوٍد  وا على لُحِق األياطل كالقنالحق
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  . عمرو بن مالك بن زيد بن عائش بن مالك بن تيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة- 51

  : يقول

  كَوماء موِقع رحِلها جسر  ايلٍةالذّفَرى مك بعواضة

التغليب، ويكنى أبا األسود، شاعر فارس  عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن زهري بن جشم - 52
حدثنا : أخربين أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة قال. مقدم سيد فاتك، والبنه األسود شعر، وهو بيت تغلب

عمرو بن كلثوم صاحب قصيدة واحدة جيدة ليست له ثانية : علي بن املغرية األثرم، عن أيب عبيدة قال
  : مثلها، وهي قوله

 تبقي خمور األندرينا وال  ِك فاصبحيناهبي بصحن أال

  إذا ما الماء خالطها سِخينا  كأن الحص فيها مشعشَعةً

  : يريد فعلنا من السخاء، وليس يريد سخونة املاء، وفيها يقول: حدثين أبو العباس ثعلب قال

 الكأس مجراها اليمينا وكان  صددِت الكأس عنّا أم عمروا

 االذي ال تُصبحين بصاحبك  رومثِة أم عوما شر الثال

    

 اح، وأنَّ احلنذمية الوضِدي بن أخت جما لعمرو بن عما له، واملفضل يذكر إالرواة مجيعاً يروو
استهوته، مث أفلت منها فطلب الريف، ووقع إىل مالك وعقيل ندميي جذمية فأسعفاه، مث شربا ومل يسقياه، 

باه فلما انتسب ألبساه حلَّةً كرمية وقلَّما أظفاره وأخذا شعر ومحاله إىل خاله، فلما رآه فقال البيتني فنس
  .حكَّمهما، فاحتكما منادمته، فضربت ما وبه العرب املثل

  : وفيها وعيد من عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند، منه قوله

  متى كنّا ألمك مقْتوينا  وأوِعدنا رويداً تَهددننا

  .مقتاء مثل مغزاء ومجعه مقتوين: ما واحده؟ قال: لت للدينوريق

حدثنا أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة عن األثرم عن أيب عبيدة خبرب مقتل عمرو بن هند وكان يسمى مضرطُ 
  .احلجارة لشدة عقوبته، وليس هذا الكتاب موضع ذكره

إن :  هضيمة على عريب يف أن ختدم أمه أمه، فقيل لهومجلته أنه سيد العرب وأمه سيدة نسائها، وأنه ال
عمرو بن كلثوم ال يقر ذلك، فأمر بإحضاره وإحضار أمِه، وهي ليلى بنت كُليب وائل، وخرج متبدياً، 

: يا هند ناوليين كذا، فقالت: وجعل أم عمرو مع أمه، وأقعد عمراً معه، وأمر أمه باستخدامها، فقالت هلا

واذُالّه يا آل : فقالت. لتفعلن ما أمرتك به: لتقُم صاحبة احلاجة إىل حاجتها، فأعادت اجلواب، فقالت
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فسمع عمرو بن كلثوم الكالم، وسيف امللك معلّق على قائمة الفسطاط، فوثب فاستلَّه مث : تغلب، قال
وا العسكر، وختلّص أمه ضرب به عنق عمرو بن هند، وخرج إىل باب الفسطاط فنادى يف تغلب، فنهب

 طمع فيه إىل أن قتل نفسه بشرب اخلمر صرفاً ملا أسنال ي ،م، فما زال عزيزاً منيعاً، بعد وقومه، رحل
  : وتضعفه بنوه وبنو أخيه، ويف ذلك يقول جابر بن حني التغليب

 ِقوفَّمه بى أمليل لتخدم  لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا

 ِقنَّخْمن نَدماِنه بالم فأمسك  ابن كلثوٍم إلى السيف مغْضباً امفق

 عمرو بن ناشرة بن املُستعر بن ماوية بن عمرو بن شيبان بن ذُهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن - 53
  .علي بن بكر بن وائل

ذي كان ليشكر اللخمي، شاعر قدمي هو الذي أزال رئاسة يشكُر بن بكر عن ربيعة وقتل فرخ النسر ال
  : فانتقلت الرئاسة إىل ولد ثعلبة بن عكابة، وهو اِحلصن، وقال يف ذلك

  مضت ِحقبة تحمي الرياض وتغشم  ادمعر بهدمنا عز يشْكُ نحن

 ملظعلى حين ال يغشى وال يت  اوطئنا هامةَ الفرِخ إذْ عس ونحن

 مسقه يتمحفأصبح فينا ل  اًوسسلبنا البكر جمعاً مك ونحن

 عمرو بن حني التغليب فارس مذكور، أنشدين أبو بكر عن أيب خيثمة قال أنشدنا علي بن املغرية - 54
  : األثرم عن أيب عبيدة، له

 له من ميلِه فتقوما أقمنا  وكنّا إذا الجبار صعر خده

  :  يف قصيدة املتلمس اليت أوهلافتقوم أنت، وهذا البيت يروى: قال يريد

 ارمكرٍم إالّ بأن يتك أخا  يعيرني ُأمِي رجاٌل ولن ترى

  : ويقول فيها

 له من ميلِه فتقوما أقمنا  وكنّا إذا الجبار صعر خده

ينومن قصيدة عمرو بن ح :  

 ِم هرثَوردوا ماء ورمح ابِن إذا  َأِنفْتُ لهم من عقِْل عمرو بن مرثٍد

  :  عمرو بن ِعكَب العجلي يقول- 55

 هل عليك بأتْي الدار من لَمِم أم  هل بالديار أبا الهلّوات من صمِم
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إذا أُِمخد النريانُ من حذَِر :  عمرو بن عبد اهللا بن معاوية بن عبد سعد بن جشم الِعجلي، القائل- 56
 عمرو بن احلارث بن عبد اهللا بن قيس بن حارثة الِعجلي، - 57 رأيت سنا ناري يشب اضِطرامها=القرى

  .أبو هوبر، وهو أبو هانئ

  : من قوله

  رغائب هزلَى ما ينام جزوعها  اتيبة إذ شمن العج وأبدلتَه

  :  عمرو بن قيس ِكبد احلَصاة، من ضبيعة بن عجل بن لُجيم، وهو الذي يقول- 58

الجهل ما ي صبوتَ، وبعضتذكَّر  كوصبر عن ليلى أعفُّ وأستر 

 ورنأنصارعليها الس وغسان  يئاًاً وطبأن الحي كل ونُِبئتُ

    

  من الناس إالّ أنتَ تُعِطي وتَغِفر  يفةٌلا خونحن أناس ليس فين

  :  عمرو بن شجرية الِعجلي، وشجرية أُمه، وكانت سبية، وهو الذي يقول- 59

 افَأنّي ثأرتُ المكفَّ وغربتها  أال هل أتى هنداً على نأي دارها

  : هو الذي يقول.  عمرو بن الوازع احلَنفي، صاحب يوم النشاش، على بين متيم- 60

 ِرلسعدى ال حبي بِن عاِم وقُوال  اهبسعدى السير إذ بنتُما ب َأجدا

  ومن ِكنّها في الستِر سير الهواجِر  اهلأهبدلتْ ركباً حثاثاً ب فقد

 ِراِجزوجتنا من بنات المه كما  اناحنحن شئنا زوجتنا رم إذا

  . عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مر بن الدول احلنفي- 61

  : هو الذي يقول

  وبين الِمسحليِن صدى يناِدني  ٍفهال يزال بذاِت كَ يميناً

  . بن ِشمر بن عمرو بن عبد اهللا احلنفي عمرو- 62

  : هو الذي يقول

ٍق قد غدوتُ بِفتْيٍة ويومقَيكمثل اُألسوِد حارداً بسنانيِه  ح  

  . عمرو بن عصم الضبيعي- 63

  : من قوله

  وأضحتْ ركابي كالحِني المخيِم  اًأن أضحتْ ركابك بدن ِليهنِْك
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 ثواٍب، لستُ فيها بمجرِم رجاء  هء نفسفيما يكْرم المر عواِمَل

  . عمرو بن أسوى بن ِعساس بن ليث بن حداد بن ظامل العبدي، من بين وديعة بن لُكَيز- 64

  : هو الذي يقول

  قَضاً وَأثْلبا تواِعس بعد الضرِع  ريةًدى عنبريماٍن لت أحفّت

 ابحاِئقٌ لم تترك لعينين نيسس  بذات القَصِر يفري ِصاللَه فباتَ

  : ومن قوله

  تجزعن عن ثاِئب الحرِب واصبر فال  الةًيٍس رسن قرو بأال أبلغا عم

  : . عمرو بن جبري بن سليمة العبدي البكري هو الذي يقول- 65

 به من شاهد السيف عاِذر آلب  لعمرك لو القيتَ عمرو بن فَرتنا

  :  أنشد له مؤرج- وقالوا باخلاء-لعبدي عمرو بن حنثر ا- 66

 هل كررتُ عليه ثم ثَنَيتُ أم  سائل قَميئةَ هل أغشيتُه فرسي

  . عمرو بن قُرصة بن عازب بن صلَيع بن قيس بن ذُهل بن عامر بن كنانة بن يشكر- 67

  : هو الذي يقول

 ؤيداًيالً متُعطي قل وشازبٍة،  جلبنا الخيَل من كل شازٍب ونحن

  إذا ما القطا من آخر الليِل هجدا  هيتينَبهن أسراب القطا من مب

  : وهو املعروف بالقعقاع اليشكري، يف قوله.  عمرو بن ثُمامة بن البار- 68

 وايةَ ودعبصبٍر، آل م تجمْل  عجأيها القلب الكئيب المف أال

   الزاكي علي مفْجعبذي المرفق  ينتهلكن إن فارقوك فإن فال

  . عمرو بن جبلة بن باعث بن صرمي، الغربي اليشكري- 69

  : من قوله

  وقيسا، وال تترك شُريحا وال عمرا  اسيهبني ماوية الصيد ب فأبلغ

  . عمرو بن اَألحر بن األخضر بن هالل بن ربيعة بن خطمة بن احلارث بن جالّن بن عنزة- 70

  : يقول

  وأبلغْ بني جالّن ما الحقُّ يسأُل  ابني عوٍف وأبلغْ محارب أبلغ

انها وِهزفما  بلّغْ حيثُ حلّتْ ديار ُلعمن أٍخ إالّ عليه مو 
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  . عمرو بن مالك بن القُدار العنزي- 71

  : يقول حلاِتم الطائي، وكان أسرياً فيهم

نيع أسجإنَّا ال نُ أحاِتمكان نالَكاوأنتَ طليقُ ا  اير لجوِع إن  

بتَنا ف أحاِتماكليوثاً لدى الهيجاِء، إنَّا كذال  اندتوجقد جر 

حدثين أمحد بن حممد بن راشد، .  عمرو، اسم زوره أعرايب من بين ذُهل، فصار مماتعير به ذُهل- 72
تويف رجل : دام يف إسناد ذ كره قالحدثنا أمحد بن املق: حدثين حممد بن إبراهيم اِحلنائي مبصر، قال: قال

من بين ِعجٍل فبين على قربه بناٌء، وكان يضاف عند قربه األضياف، فإذا كان الليل، جاء رجل من أهل 
  .الِعجلي، فنظر كم ثَم من ضيف، فجاءهم من الرتل على قدر ذلك

     ليل، فمر فجاء رجل من بين ذُهل، فجاء الرجل املوكَّل باألضياف وقد جاء ال

. فذهب الرجل فجاءه بنزل رجلني. قُم يا عمرو: فلما رآه الذُهلي نزع قلنسوته فوضعها على ركبته وقال

  : فقال فيهم شاعر يهجوهم بذلك

 راهل يلقى برابيٍة قَب تلفَّتَ،  ِهَأنْفَذَ الذُهلي ما في ِجراِب إذا

من لُجيٍم بب: قيل فإن دٍةلقبر  مراأناخَ وسمكبِتِه عر ى رأس  

وأمه أمامة ابنة عمرو بن احلارث .  عمرو بن املنذر امللك بن امريء القيس اللخمي-73 \//اليمن 
وهو أصغر ولد املنذر، وكان ولد املنذر امللوك األكابر، وهم عمرو األكرب واملنذر . الِكندي، وا يعرف

  : قها املنذر بن امرىء القيس وتزوج ابنة أخيها، وقالفطل. وقابوس، لعمتها هند ابنة احلارث الكندي،

  فَأزلن إمتَها بركٍض معجل  كَِبرتْ وأدركها بناتُ أٍخ لها

النعمة فلما مات املنذر وملك ابنه األكرب عمرو يف املنذر، رد إىل أخيه قابوس أمر البادية، ومل يرد : اإلمةُ
  : إىل عمرو بن أُمامة شيئاً فقال

ِنأإلب مُأم كقُ والورنخال كول  داا بسدير 

فَألمنعن ِنع القُصورران إذ مممنابتَ الض   

 ورسنيِف الجى التَردى إل  بكتائب تَرِدى كما

ى دون شاهِدنا األمورالِّت تُقضإنّا بني الع    
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اعته مراد، فأقبل ا يقودها حنو العراق، حىت إذا سار ا ليايلَ مث خرج مغاضباً ألخيه وقصد اليمن فأط
تالومت مراد بينها وكرهت املسري معه، وثار به املشكوح هبرية بن عبد يغوث وقتله، وملا أُحيطَ به 

  : ضارم بسيفه حىت قُِتل، وقال

 ِهالجبان حتْفُه من فَوِق إن  عرفتُ الموتَ قبَل ذَوِقِه لقد

 ِهيحمي جلْده بروِق كالثور  كل امرىء مقاتٌل، عن طوِقِه

حدثين . وذا متثل عامر بن فُهرية الشهيد رمحه اللّه يوم بئر معونة، حني هاجروا إىل املدينة فاجتووها
  .بذلك أمحد بن أيب خيثمة عن أمحد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحق

رو أبو شرحبيل الكندي، هو الذي يقول يرثي أخاه شرحبيل املقتول  عمرو بن احلارث بن عم- 74
  : بالكُالِب، وقتلته تغلب

يافجكت  ياِبنَراِش لفن الي عبنج إن فاَألس راِبظّوق الر 

    نمى إلي فما أطعم نوماً وال ُأسيغ شرابي من حديٍث

 اِبهشاللٍَّة، كر مى حلس ع  مرة كالذُعاِف يكتمها النا

 اِبجير متَ غاً وأنيممت عو  دك إذتدتهو شي ولن ُأماب يا

  . عمرو بن اإلطْنابة، وهي أمه، وأبوه عامر بن زيد مناة بن مالك بن اَألغر اخلزرجي- 75

  .شاعر فارس معروف

حدثنا سليمان بن أيب شيخ عن حممد بن احلكم عن عوانة بن احلكم : هري، قالحدثين أبو بكر أمحد بن ز
: قال. حدثنا ابن داحة عن ابن دأب: حدثنا مسعود بن بشر قال: الكليب، وحدثين حممد بن راشد قال

قال معاوية بن أيب سفيان لقد مهمت باهلرب يوم ِصفني، فما ردين إالّ ما ذكرت من أبيات عمرو بن 
  : طنابة، حني يقولاإل

 يِحربالحمد بالثَمن ال وأخذي  الئيى بي وأبلي ِعفّت َأبتْ

 ي، تُحمدي أو تستريح مكانَِك  يسفكلما جشَأتْ لن وقولي

 يحهامة البطِل المش وضربي  يسواقدامي على المكرِوه نف

  وأحمي، بعد، عن حسِب صريح  اٍتحالر صَألدفع عن مآِث

  .فصربت حىت آلَ األمر إىل ما آلَ إليه: قال! اللّه لتحاِمين عن الشاة والبعري وَألِفرنَّ عن املُلك: فقلت: قال

ملا قَتل احلارثُ بن ظامل املرقي خالد : وحدثين أبو عبد اهللا حممد بن علي بن محزة العباسي بإسناده، قال



ابن اجلراح-من امسه عمرو من الشعراء        21  

متِئراً بزهري بن جذمية العبسي، قال فيه الناس ويف قتله إياه نائماً، بن جعفر بن كالب نائماً يف قُبة النعمان 
  : وكان احلارثُ يغاور األوس واخلررج باملدينة لقرب دارهم منهم، فقال عمرو بن اإلطنابة

 يالَذور عنُاذر النوال عد  ومٍم الُالن ظارثَ بحال غلأب

   ياِمك الٍحان ذا سالنيام وال تقتُُل يقظتقتُل  إتما

    ومعي عدتي معابُل كالخمِر، وأعددتُ صارماً مشرفيا

  .قد أَجرتك: إين مستجري، قال: فأتاه احلارث بن ظامل متخفياً فدق بابه ليالً مث قال: قال

    

  .ال مزيد فيما فعلت: اجتهد، قال: إنّ يل أمراً أريدك له فاستلِئم يف سالحك ففعل، فقال: قال

  .اخرج معي، فخرج ومع احلارث سيفه: قال

  .أنا احلارث بن ظامل وقد استَألمت ولست نائماً فخذ جذرك: فلما بعد عن البيوت، قال

  .فجز ناصيته وخلَّى سبيله، فرجع إىل مرتله. ملكت فأَسجح : قال

  . احلارث بن أوس، وهو معقِّر البارقي، وبارق من اَألزد عمرو بن سفيان بن محار بن- 76

  : إمنا لُقّب معِقراً لقوله يف العقاب: قال اهليثم بن عِدي فيما أخربين عنه ابنه حممد

 رمهدتْ للبعِل حسناء عاِق كما  لنا ناِهض في الوكِر قد مهدتْ له

  : وهذه قصيدته املشهورة وفيها يقول

 في جمع الرباب مكاِثر وحشان  هولَن الجون ذُبيان حمعاويةُ ب

 ايرطهفا في هبوٍة مت جراد  اءهأن زهك إلى جمٍع فجئنا

  وبين قُرى نَجران والدرِب كاِفر  اهالوراد أن ليس بين وخبرها

 رلمساِفقر عيناً باإلياِب ا كما  عصاها واستقر بها النَّوى فَألقتْ

حدثَين معقل بن أيب بكر اهلُذيل الراوية، وكان قد بلغ : وأُخربت عن حممد بن أنس عن محاد الراوية، قال
شهدت يوم جبلة، يوم أقبل ابنا اجلَون معاوية وحسان الِكنديان هذا يف : حدثين أيب، قال: مائة سنة، قال

كم كانت : بارقي يف بين متيم، فقال هذا الشعر، فقلت أليبمتيم وهذا يف قيس، وكان معقر بن محار ال
  .كان مع الفريقني حنو من أربعني فارساً: خيل احليين، مع ما يكثر معقر منها؟ قال

  :  عمرو بن عدي بن نصر اللخمي، جد النعمان بن املنذر وآبائه امللوك، يقول من رواية املُفضل- 77

  وكان الكأس مجراها اليمينا   عمروالكأس عنَّا أم صددِت
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ع وماشر ابصاحبِك الذي ال تصبحين  رومالثالثة أم 

  . عمرو ابن أيب عمارة اخلُنيسي اَألزدي- 78

  : يقول

  إلى الِضرِب مشي المحِنقاِت الرواِقِل  ابصيٍس ِعفثابتْ من خُن دعوتُ

  : يقول عمرو بن أشيم األزدي احلُداين الذي - 79

ب شاقتك كأظعانب ورا  وراكرنوتجاسرتْ عن ذ ي اَألصابِع ز  

 عمرو بن طَلَّة وهي أمه، وأبوه معاوية بن عمرو بن مبذول، يعرف بابن طلَّة، بن مالك بن النجار - 80
  .اخلزرج

زرج يف حرم مع  ويقال إنه للحارث بن عبد العزى اخلررجي، وكان عمرو بن طلَّة قائد اخل-من قوله
  : األوس

  أم قضى من لَذٍّة وطَره ؟  رهى ذكَأصحا أم قد نه

 الشباب أو عصره ِذكُرك  ااب ومتذكرتَ الشب أم

  :  عمرو بن امرىء القيس، من بين احلادث بن اخلزرج يقول يف مالك بن العجالن النجاري- 81

 رفُبعض رأيه الس طرهيب  دم قممال والسيد المع يا

ختِلفُ  امت ببما عندنا وأن نحنم راٍض، واألمر عندك  

 واِرفتسيماهم فيع يبدون  اموك بسيماك يعرف فَأبِد

  :  عمرو بن رفاعة الواِقفي اَألوسي، من قوله- 82

  مكتوبوالموتُ أمر لهذا الناِس   انُتَربنا وقد خَفَّتْ مجاِلس إما

 وبرهكََأتي الليِل م وساِكن  جِثر عغَنَينَا وفينا ساِم فقد

 ومنَّا المرد والِشيب والعاِنسون  هالذي هو ما إن طُر شاِرب منَّا

  :  عمرو بن سيار بن مرة السكوين، أبو النيل يقول- 83

 ِبقُّن دوننا بالتَّولُطَّ القناع  لججنا ولجتْ هذه في التَغضِب

ويروى هذا الشعر حلُجية بن املُضرب الكندي يف ولد أخيه معدان بن املضرب، أنشدته عائشة أم املؤمنني، 
رضوان اللّه عليها، أخاها عبد الرمحن بن أيب بكر يف أمر القاسم بن حممد بن أيب بكر وأخيه، ملا قُِتلَ حممد 

  .أبومها مبصر
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ن عبد مناة اخلزاعي، كذا قال ابن أيب خيثمة، وهو ابن عبد مناف عند بعض الرواة، وله  عمرو ب- 84
أخربنا أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة عن أيب عبد الرمحن الغاليب عن علي بن صاحل عن ابن . أشعار كثرية

سن كان أول عاشٍق يف العرب، صدق يف عشقه، عمرو بن عبد مناة، وكان مذكوراً حب: دأب، قال
فرأى ليلةً ابنة عيينة اخلزاعية جتتاز إىل بيت هلا فعشقها، وهام حىت كان النوم قد . احلديث وجودة الشعر

  : امتنع عليه إالّ حبيث يرى بيوت أهلها، ويف ذلك يقول

دقْ ُأوسِم  ائياًاء نعأحجاراً ودغير المكر سيِف الحيبيتَ عم  

 رِمقوأشهى من ِمهاٍد م ألذَّ  هاببيتَ ليلى حين ُأِغلقَ ب أرى

ومن قول عمرو بن عبد مناة، أنشدنيه أمحد بن حممد بن . مث قتله زوج ليلى، وحدثنا ابن أْيب خيثمة حبديثه
  : بشر

 ياالنأي ال نأي الحبيب ليال هو  العهد من ليلى حديثاً ونائياً أرى

 ياالقداِر أالّ تنأي ال ولكن  هو النأي ال أن تشحطَ الدار مرةً

  : ومنه أخذَ احملدث قوله

 ى داِروال التنقّل من دار إل  بيناً هو البين البين النَّوى زمناً

 عمرو بن جابر بن كعب املُنتِكث اخلزاعي، شاعر قدمي ذكر حممد بن اهليثم بن عدي عن أبيه أنه - 85
  : سمي املُنتِكثُ لقوله

 ثُكينكثوا يوماً من الدهر أن وإن  القوم أفرح بخَرِجهمفإن يخرجوا في 

  :  عمرو بن جعدة بن فهد بن عبد اللّه اخلزاعي، القائل- 86

 وِفبخُف: وآذن صحبتي عنّي  ُأميمة التَ حين صدوِف صدفتْ

 من نَقْرى ِنجاء خريِف بالجزع  مهالَبأن نم كرأيتُه لما

  للضبِع ْأو يصطاف شر مصيِف  واقَفوه يتركأن من يثْ وعرفت

 يِفِل وظم كتفاوت ج إالَّ  مهأيقنتُ أن ال شيء ينجي من

  :  عمرو بن احلارث بن عمرو اخلزاعي، القائل- 87

 ِموآث اٍغل بلنمنعه من ك  ولينا البيتَ من بعِد جرهِم نحن

ونترك ى له ال نمسدهاللّه عند المحارِمنخ  هما ي اف عقاب  
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  :  عمرو بن براقة اهلَمداين الِنهمي، شاعر فارس مقدم صعلوك، ومن قوله- 88

 نَزاِل: ِشعارهم المبين ِنهماً،  عرفتْ حنيفةُ إذ رأتْ بمبايٍض

  : وقصيدته املشهورة اجليدة

 ائم نيِكمن ليل الصعال وليلُك  فٍةلسليمى ال تعرض لت تقول

 كلوِن الملح، أبيض صارم حسام  هاِلينام الليل من جلُّ م وكيفَ

دعالضريبة لم ي ك بها  صموتٌ إذا عضاليدين م طمعاً، طوعارم 

نوم الصعاليك تعلمي أن الم قليلُّ،  مهألم الخلي السإذا نامم 

 موصاح من اإلفراِط هائم جواِث  هالليل أدجى واستقلتْ نجوم إذا

  . عمرو بن مالك النخعي مث الكعيب من بين واالن- 89

  : هو الذي يقول

  ومرتْ تسحب الريطة تدعو يا بني كعب

  أال من يبِصر العارض قد أوفى على الِشعِب

  .ن خارجة الطائي عمرو بن ثعلبة بن ِغياث بن ِملْقط بن عمرو بن ثعلبة بن رومان بن جندب ب- 90

  : هو الذي يقول

مهالِل ام لييلة، مهها ِلمى  يدوسنلعنب َأو بيالرهي 

هاِويتَِسفُ الدها الِشقَ وقد تَعالخيُل قد تُجشم أرباب    

 يةالعض الركَأن تُ يهغوب  إنك قد يكفيك درء الفتى

  .د ثعلب هذه القصيدة البن عبدل اَألسديأنش

  :  عمرو بن احلارث بن مضاض اجلرمهي، القائل- 91

 راِمكَّةَ سولم يسمر بم أنيس  كأن لم يكن بين الحجوِن إلى الصفَا

 الليالي والجدود العواِثر صروفُ  انَأزالا فنحن كنّا َأهله بلى

أخربنا أمحد بن عبد اهللا الزهري عن عبد امللك بن هشام عن زياد : زهر قالأنشدين ذلك علي بن أيب اَأل
  .وعنه زالت والية البيت عن جرهم إىل خزاعة: بن عبد اهللا البكّائي عن حممد بن اسحق قال

    :  عمرو بن عزية املَعين، هو الذي يقول- 92

 ياحصالقفر إلى الكَرميِن ف  مأن دياركٍل بعبني ثُ أبلغ
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 الجير سغالً بنَفَ أنعامكم  لوال بنو عمرو بن ِسنِْبس أصبحتْ

  . عمرو بن يسار بن قرواش بن مالك بن عمرو الطائي- 93

  : هو الذي يقول

 رحيِل القوِم عرس الكروِس قُبيَل  إن اسطعِت يوماً أن تكوني لمحجٍن

 وِسنجاد السيِف ليس بأك طويل  ٍدتعلقي في رحِل أبيض ماج إذن

  :  عمرو بن اَألبجر الطائي البحتري، هو الذي يقول- 94

  وربي ما جننتُ وال انتشَيتُ  كَالّ: قد جننتَ فقلتُ :وقالوا

  :  عمرو بن النبيت الطائي البحتري، هو الذي يقول- 95

 ه وورائهن دونم لمقاِنفٌ  اًإنّي وإن كان ابن عمي عاتب

 في أرِضه وسماِئِه مترحرجاً  ومعده نصري وإن كان امرءاً

  :  عمرو بن ِقعاس بن عبد يغوث بن حمرش بن مالك بن عوف املرادي، هو الذي يقول- 96

  هم خير من يعلو متون الرحال  ىبنو غُطَيف ُأسرتي في الوغ

 رئالال كاستحقّوا هدجاً إذا  ىوغير يوم البنا ِحم سائل

 عمرو بن عمار اخلطيب الطائي، خطيب شاعر، كان صحب النعمان بن املنذر ونادمه، وكان - 97
النعمانُ أبرش أمحر معربداً، فعربد عليه يوماً فقتله، فقال يف ذلك أبو قُردودة الطائي، أنشدناه املروزي عن 

  : اجلاحظ

  أحمر العينين والشعرهتقْربن ال  هتُ لنهيتُ ابن عمار وقل لقد

متى تنزل بساحِته إن مالملوك  همن نيراِنهم شرر بك يوماً تِطر  

 مثل وشي اليمنة الِحبره ومنطقاً  يا جفَنَةً كإزاِء الحوِض قد هدموا

  . عمرو بن اخلُثَارم البجلي، من بين عسرية- 98

  .املتطري، وأنشدين يف ذلك شعراً: ثارماخلُ: حدثين عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة قال

وأنشدين حممد بن شيبان عن محاد بن اسحق عن أبيه لعمرو بن اخلثارم يقوله يف بين أفصى بن نذير بن 
وكان إذا نزلَ م ضيف حسبوا مالَه وعرفوه، فإن مات له بعري أو : قَسر بن عبقر بن أمنار البجليني، قال

ت أو واحد من أهله أو ولده ودوه وإذا شخص عنهم بلغوا ما منه وأحسنوا شاة أخلفوه عليه، وإنْ ما
  : إليه
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 على َأفصى دليُل لغُربِته  يمن كان مغتَِرباً فإنّ َأال

  ويثرو في جوارهم القليُل  اهالغني على غن يعينون

  : ومن قول عمرو بن اخلثارم البجلي

  وحلَّ مكانهم حي شطير  فإن بالد قوِمك قد ُأبيحتْ

تركوا أبا بكٍر ينادي :  عمرو بن شراحيل اهلَمداين، أبو بكر القائل يؤنب أبا كُرٍز بفراِره عنه- 99
  قُطعت دعائمهم بقطٍع موصِل =قائماً

  كل امرىء منهم ينول بِمغْزِل  اًيضاء حيا ليتهم كانوا نس

  .ادي عمرو بن قيس بن مسعود املُر-100

  : يقول يرثي امرأته

 ايهذي فمحصيةً كل ال فلسِت  ايهكّسعيد قُوِمي على سعدى فب

 ايهآقالبكاء على سعدى م من  في مأتٍم كرياِض الروِض قد قرحتْ

  :  عمرو بن ذكوان احلضرمي، من قوله-101

لَهمرح بن اشَمه أحيا أباه  

  يعملَهيوم الهباتَين ويوم ال

  والخيُل تعدو بالحديِد مثقلَه

  . عمرو بن رباه بن نصب بن بداء بن د اهلمداين املُرِهيب، له شعر-102

 عمرو الفوارس بن عامر بن سعد بن مسى بن مالك بن بشر بن وهب اهللا بن شهران بن ِعفِْرس، -103
  : وهو ابن ذي اجلوشن اخلثعمي، يقول

 رتَ ذاكتُجد اليوم ما أن وأنت  الجوشن األمر قد خالتناسيتَ يا ذا 

  :  عمرو بن الصِعق اخلَثْعمي، يقول-104

  وهل تبكي من الحزن الِسالم  ٍوجير شَأبكيت الجباَل بغ

  :  عمرو بن خالد اهلمداين السبيعي، هو الذي يقول-105

 ما تعد مراد ٍضحرا بوادي  قتلتَه وما كان في نَسِر ِهجفٍّ

عظيم عتيق: هجف.  

  :  عمرو بن الفَضفاض اجلُهين، هو الذي يقول-106
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  ريا المزاد ويشكو الورد اقاللي  الدوار إذا ما قمتُ أرحلُه بشكو

    

 يمبرز عن حاِلنا جال بياننا  ثالثةُ رهطً عنك في شُغٍُل إنّا

 اِلِفتيٍة بسيوِف الهند َأبطفي   حقَ له أن يالقى وسطَ معركٍة

بغونلْقَى نفوسهم يراةٌ من األمواِل أمثالي فيهم  ما ابتغى مع 

  : ومن قوله

 العقيِق ويوم نَعِف األثْوِل يوم  ماذا رِزئن من الرجاِل نفوسهم

  . عمرو بن صيفي اجلُهين من بين ِخزامة-107

  : وهو الذي يقول

  وأنقذتُ من طول العناوِة معِقال  اهلَنَسأبا ألٍم يوشّج  تركتُ

  .تذكِّرين وال تذْكُر: ومن قوله

  . عمرو بن احلارث بن أيب مشر اجلُهين-108

  : القائل

ال أب يممأنّي ثالغٌ ق  ِكالتقاربي ه ِكذالال بد 

    كلُّ ِقتاِل القوِم قد بدالِك

د بين عوٍف بن ودم بن ِهنيء البلوي، يقول للنخار بن أَوٍس العذري  عمرو بن املُراد البلَوي، أح-109
  : الراوية، واستلحق بطناً من بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة، وذكر أم من قومه

  وتُعِرض عنهم في السنين العوارق  ميهدعا تكنتَ يا نخّار م وقد

 ادقصوما النخّار فينا ب ي،بأل  بٍةساقَ نحار إلالنخّ يمنّيهم

  :  عمرو بن ذي الرحا القيين، يقول-110

تُغضتلومني و بكرتْ عليِعِب  بِني بالمالمِة تُصومتى تُرد  

 غاديٍة وراِح َأصهِب بغريِض  علي فلم يزْل مصخابها بكرتْ

ى بن ِرفاعة بن عذرة بن عدي  عمرو بن أوس بن أمساء بن ِرباب بن معاوية بن بالل بن سلَّ-111
اجلرمي.  

  : هو الذي يقول
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البيِت عنّا وعنهم فريقين  فَأجلَتْ سماء وهارب رسي محبور 

 لَفَّه القَطر آيب نعاٍم رعيُل  مهوالنقع ينَجاب عن كَأنّهم

  . عمرو بن قُدامة العذري، من بين عامر-112

  : يقول

  بالعرِم إذ حضر الصديقُ فأضلعا  جائٍر ٍمعمرو من لليزاِز خص يا

  . عمرو بن قُعيط العذري، من بين هند-113

  : يقول

  فابكي الكرام بني عمرو بن شماِس  رزئٍةِر مبإن كنِت باكيةً من كُ

 اِسبقِْمه بيهتدى من كأنَّما  همن كِل أبيض نصل السيف معقلُ

  : من قوله. بن عبد العزى بن امرىء القيس الكليب، من عبد وٍد عمرو بن شراِحيل -114

  كأنَّه من جماِلي الريِف مهشوم  ائم رِدنكعباً وكعب ق تركتُ

 السالم وفينا المجد والِخيم فينا  قٍةابيا كعب إنّا قديماً أهُل س

  :  عمرو بن عروة بن العداء الكليب األجداري، يقول-115

  إلي وأهُل العلِم قاٍض وحاكم  عدي بينهما وتفاضلتْ تباغت

  : ومن قوله

 ورِخزيٍة عثّارها يتث على  َأقروا خدودكم بني أم عقّاٍس

  : يقول.  عمرو بن زيد بن املُتمني بن عبد اهللا بن الشجب بن عبد ود الكليب-116

 جبال محارِب راً فٍيأسي لكنتُ  كنتُ بعض المقرنين وعاجزاً فلو

  وروحتُه باألمِس عن ذي تَناضب  ديةًعلى عمرو الذباب غُ وقفتُ

  . عمرو بن اَألسود الكليب االجداري-117

  : يقول

صادقاً بالتَّيم ظنّ وإن أل  ييك الحرب ويةٌ كيشبِرام 

 راميب أم حماُل َأه أحٌل  فما أدري وعلِّي سوفَ أدري

  .قبيلة: أهيب

 دامم قُهنسب وآل لهم  وَأهيب معشر من ِجذم كلٍب
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  . عمرو بن عبد ود احلارث بن كعب بن الوكّاء الكليب، وهو ابن شعاث اَألصغر-118

  : يقول

  إذن شكرتْ يوم المسيح ابن أصرم  مٍةعشكرتْ بهراء يوماً لن ولو

  . عمرو بن جنادة اخلُزاعي-119

  : يقول

  دعا لحيان ثوباً ما حِييتُ  واهللا ما أكسو غُالماً فال

قاىل .  عمرو بن عبدود، من بين عامر بن لؤي، فارس قريش وشاعرها-120 من مضر \//املُخضرمون 
  .أته كان ندمي أيب طالب بن عبد املطلب يف اجلاهلية: أخربين هشام ابن الكليب: محاد بن إسحق املوصلي

    

حدثين احلسن بن حممد بن فهم عن سعيد بن حيىي عن أبيه عن حممد بن إسحق بإسناده وعن احلسن بن و
كان عمرو ممن : محاد سجادة عن جيىي بن سعيد األموي حبديث مقتل عمرو بن عبدود يوم اخلندق، قال

يوم اخلنلق حضر يوم بدر حارب فارتشته، اجلراحات وهو مثبت، وأفلت ومل حيضر يوم أُحد وحضر 
  : فأقبل بترتَّى اىل القتال وينادي بالرباز، ويقف وراء اخلنلق فينشد

 اِرزبن مل مم ههعمجل ِء  دانن التُ مِححب دقول

زناجموقفَ القرن الم عشجووقفتُ إذ وقفَ الم    

انتسب، :  إليه، فخرج إليه راجالً، فقال له علي بن أيب طالب عليه السالم باخلروج"فأمر رسول اهللا 
فقال . ابن أخي لقد كنت أراك صبياً عند أمك فأومل أن تكون لالِّت والعزى نصرياً: فتسمى، فقال له

إن اهللا تعاىل أنزل على ابن عمي كتاباً وشرع له ديناً وال يرضى غريه وكلّ ما كان عليه آباؤنا باطل : له
  .وضالل

  .حب أن أجزي أبا طالب عن مودته بقتلكما أ: قال

فلما سمع التكبري من حتت العجاجة عِلم أن علياً : يعني اهللا عليك، فرتل إليه عمرو واجتلدا، قال: قال
، " عمرو بن قميئة الليثي، عدو اهللا وعدو رسوله - 121. "قتله، وكان ذلك أول الفتح على رسول اهللا 

 وشجه يف وجهه يوم أحد، وكان فارس قريش، " كسر رباعية رسول اهللا والذي توىل األمث العظيم من
. "وتعاهد هو وأُيب بن خلف اجلُمحي وابن شهاب جد الفقيه الزهري وعتبة ابن أيب وقاص، على قتله 

 احلربة من احلارث بن الِصمة "فرد اهللا ابن شهاب بغيظه، وقصده أيب بن خلف، فأخذ رسول اهللا 
فلم يسر إالّ ليلتني حىت احتقن به الدم فقتله اهللا، مث . ي فطعنه ا طعنة خفية مل تصل اىل حلقهاألنصار
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أفضى عدو اهللا عمرو بن قميئة إليه وقد خف عنه أصحابه، فجرحه وانصرف إىل قريش فبشرهم بقتله، 
، فلما حتاجزوا وصعد وامتحن اهللا املسلمني باِجلراح واالحنياز واستشهد منهم من خِتم له بالرمحة

اهللا أعلى : "فقال له عمر بن اخلطاب بأمر النيب . اُعلُ هِبلْ: املسلمون اجلبل، قال أبو سفيان بأعلى صوته
  .وأجل، ال سواء قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار

ال واهللا، : نشدتك اهللا هل قُتلَ صاحبكم؟ قال: قال. عمر بن اخلطاب: من املتكلم قال: فقال أبو سفيان
  .إنه ليسمع كالمك اآلن

  .قبح اهللا ابن قميئة، أنت واهللا أصدق عندي منه وأبر: قال

  .والبن قميئة شعر

  . عمرو بن أيب أُحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس-122

نه إ: أسلم يف أول االسالم واستشهد يوم أجنادين بالشام، وكان أسلم قبله أخوه خالد بن سعيد، يقال
خامس املسلمني، مث أسلم عمرو بن سعيد وكتما اسالمهما عن أبيهما أيب أحيحة فمات بالظريبة من 

  : أرض الطائف، فأظهروا إسالمهما، فقال أخومها أبان بن سعيد، وقد أسلم بعد ذلك

  بما يفتري في الدين عمرو وخالد  داهريية شليت ميتاً بالظ أال

 داِبكن نُنُكابد من أعداننا م  احفأصببنا أمر الوشاِة  أطاعا

  : فأجابه عمرو بن سعيد

  وال هو عن سوِء المقالِة مقِْصر  ما َأخي ال شاتم أنا ِعرضه أخي

 رشَليت ميتاً بالظريبِة ينْ َأالَ  ورهيه أمإذا اشتدتْ عل يقول

تاً قد مضى لسبيل فَدعيعلى  وَأقبْل  هعنك مالذّي هو أفقر الحي 

أنشدين ذلك أمحد بن أيب خيثمة عن أمحد بن حممد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحق، 
لعن اهللا :  الطائف مر بقرب أيب أحيحة، فقال أبو بكر الصديق رضوان اهللا عليه"وملا غزا رسول اهللا : قال

لعن اهللا أبا قُحافة فإنه كان : فقال خالد بن سعيد. سولهصاحب هذا القرب فإنه كان شديد العداوة هللا ولر
  .ال يؤذى مسلم بسب كافٍر: "فقال رسول اهللا . ال يقري الضيف واليعني على النوائب

  . عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي-123

 املدينة يف اهلدنة اليت يكنى أبا عبد اهللا، صاحب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وعلى آله وسلّم، هاجر إليه إىل
 صدراً من -  وبني قريش، واستعمله، وعمل أليب بكر وعمر وعثمان رضوان اهللا عليهم"كانت بينه 

خالفته، وكان يهاجي وهو مبكة حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اهللا بن رواحة فيمن كان 
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  .لشاعر، وعمر عمراً طويالًهو عاقلُّ وليس با: يهاجيهم من شعراء قريش، ومسع حسان شعره فقال

    

قال : مسعت مالك بن أنس يقول: حدثنا أبوحذافة السهمي قال: حدثين حممد بن خلف بن حيان قال
ما : عمرو بن العاص إني لَفي شرب من قريش يف اجلاهلية إذ رأيت يف دار اخلطاب بن نفيل ناراً، فقلت

عمر، فإذا كان هذا على ما قاله مالك، فليس يكون : اه؟ قالواوِلد له مولود، فقلت ما مس: هذا؟ فقالوا
يف الشرب إالّ رجل له عشرون سنة أو أكثر منها، وتويف عمر رمحه اهللا عليه يف سنة ثالث وعشرين، 

وهو ابن ثالث وستني سنة، ذلك أكثر القول فيه، عليه معاوية والشعيب وغريمها، وولُده يصفون أنه تويف 
وبقي عمرو بن العاص بعده تسع عشرة سنة ألنه هلَك يف سنة اثنتني وأربعني، وال . سني سنةلسبع ومخ

يشك يف أنه جتاوز املائة سنة ومل يقصرعنها، وكان بعد صرف عمر رمحه اهللا إياه عن مصر، قد لزم 
واحلكومة بني املسلمني ضيعته بفلسطني متنحياً عن أمر الطاعنني على عثمان، مث غمس يده من أمر صفّني 

  .فيما فعله، وجعل له معاوية والية مصر وماهلا فلم يتقلّدها إالّ سنتني وأشهراً، حىت تويف

وكان وردان مواله ملّا عقد له مواله ما عنده بينه وبينه من أمر مصر، أقبل حيك عِقبه وعمرو غافلُّ عنه، 
  .ما شعرت: عِقبك من بعدك، قالإمنا أذكرتك أن تشترط مصر ل: فلما خرج قال له

  .أن وردان كان فوق عمرو بن العاص يف املكر والدهاء واحليلة: وأخربين عمر بن شبة

أن عمر بن اخلطاب كان إذا رأى رجالً يتلجلج يف كالمه ويشك يف : وأخربين أبو زيد عمر بن شبة
  .إن الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص واحد: رأيه، قال

ما رأيت رجالً يكلّم عمر بن اخلطاب إالّ : قال عمرو بن العاص: بو زيد عمر بن شبة قالوحدثين أ
  .رمحته، ألنه كان أعقلّ من أن خيدعه أحد، وأَتقى هللا من أن خيدع أحداً

  : وأنشدنا ابو بكر أمحد بن أيب خيثمة عن دعبل، لعمرو

ديني ولم ُأِصب ال ُأعطيك عاوينيا فا به  مد منككيفَ تصنع نظرن 

 عفَبها شيخاً يضر وين أخذتَ  فإن تعطيني مصراً فَأرِبح بصفقٍة

أخربنا عبد : حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخربين أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن شاكر العنربي قال
قال عمرو : العاص، قالأخربنا عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن : امللك بن قُدامة، قال
  : بن العاص يوم ِصفّني

ِرجفأع م هددتُ لالدين  جع الحارِك مروي الثَبقرم  

 دجابتّل من الماِء ح فاذا  هرتَأعظمه جفْ جرشُعاً
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 عمرو بن عبد اهللا، أبو عزة اجلُمحي، كان أحد شعراء قريش، وحضر يوم بدر معها، فأسره -124
 ملكان فقره وبناته وعاهده إال يظاهر عليه بقوٍل وال فعل، فلما اجتمعت " فمن عليه رسول اهللا املسلمون

كيف مبا أعطيت حممداً، : قريش فترافدت على غزوة أحد، قال له صفوان بن أمية يف اخلروج، فقال
خرج إىل بطوِن ِكنانة ف. لك اهللا إني أنقل بناتك إىل بنايت فيصيبهن ما أصان من خري وشر: فقال

  : ، يقول"يحرضهم على مظاهرة قريش على غزو رسول اهللا 

 امم حوكأنتم حماةٌ وأب  رزامبني عبد مناة ال َأيهاً

كم بعد العامال  ال تَعدونّي نصر تسلموني ال يحلُّ اسالم 

به أسرياً فذكر له عياله وبناته ويده ، "فاستجلب قبائل كنانة وحضر الوقعة يوم أحد، فأظفر اهللا رسوله 
  .ال متسح عارضيك وتقول خدعت حممداً مرتني: عنده، فأمر عليه السالم بضرب عنقه، وقال

حدثنا أمحد بن : حدثنا ذلك علي بن احلسن بن عرفة، قال. ال يلْدغ املؤمن من جحٍر مرتني: "وقال 
  .بن إسحقحممد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن حممد 

، وهاجر إىل " عمرو بن ظامل بن سفيان، أبو األسود الديلي، من كنانة، أدرك حياة رسول اهللا -125
البصرة على عهد عمر رضي اهللا عنه، واستعمله علي بن أيب طالب عليه السالم، على البصرة خالفة عبد 

  :  ومن شعره أنشده عمر بن شبة.اهللا بن العباس، وكان شيعةً له، مييل إليه، ويقول بفضله حىت تويف

 ريِبير مود غفي ال ولكنّه  َأمنتُ على السر امرءاً غير حازِم

ُأوِق  امبه في الناِس حتى كأنّ أذاع وِبقثُدتْ ببعلياء، نار 

 يِببلكلُّ مؤٍت نصحه ب وال  هكلُّ ذي لُب بمؤتّيك نُصح وما

    

معجمتى ما ي ق  ا عند واحٍدولكنيِبله من طاعٍة بنص فح 

  : ومن قوله، وكان جماوراً لبين قُشري، وهم عثمانية

 ياطواَل الدهِر ما تنسى عل  يٍرشَاألرذلون بنو قُ يقوُل

محمداً ح أحباساً  ديداًاً شباوصوحمزةَ وال وعبي 

   إن كان غياولستُ بمخطىٍء  هبفإن يك حبهم رشَداً ُأِص

وإنا وإياكم لعلى هدى أو يف ضالٍل "ما شك اهللا عز وجلّ حني قال: فقال. شككت: فقيل له: قال
  ."مبني
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ملا وقعت الفتنة أيام ابن الزبري بالبصرة، مر أبو األسود على جملس بين : وحدثين أبو زيد عمر بن شبة قال
: وملَ تسألنا يا أبا األسود؟ قال:  يف هذه الفتنة؟ قالوايا بين قُشري على ماذا أمجع رأيكم: قشري فقال

  .ُألخالفه فإن اهللا ال جيمعكم على هدى

  : وأنشدين أبو زيد يف هذا املعىن

  علي ولم أعرفْ صواباً ولم أدِر  الاشتبه األمران يوماً واشك إذا

   مت للقدفمعلى مح

    فإن قال قوالً قلت شيئاً خالفهألن

 عمرو بن شأس األسدي، يكىن أبا ِعرار، شاعر مقدم، أسلم يف صدر اإلسالم، وشهر وقعة -126
  .القادسية

  : أنشدنا محاد بن إسحاق املوصلي، من قوله

  يطأن، وإن أعنَقْهن بي جدداً وحالْ  امانَّير كتطلّى بالعب وبيٍض

 الًوباً وجدتَ له عقْقلتَ مغل إذا  ارٍبشاً بلهوتُ بها يوماً ويوم

 هجاناً رد عن شولِه فَحال يصادي  امأنَّماجرتْ فيه المدام ك إذا

  : ومن قوله

  ريقَ الطّامع اَألمُل وقد يدوِم

  : وهو يقول يف ابنه ِعرار بن عمرو

غير واض فإن يكن ٍحِعراراً إن  ممذا المنكب الع نوالج فإنّي ُأِحب  

 ملعمري بالهواِن فقد ظَل ِعراراً  ن يِردِعراراً بالهواِن وم رادتْأ

 الذي يروى عنهم حديثه، رجل يقال له عمرو بن شأس وهو أسلمي خزاعي، "ومن أصحاب رسول اهللا 
  .وليس ذا، وليس يروى لذاك شعر

  .ال تؤِذين يف علي يا عمرو بن شأس: "وحديثُه قولُه 

اَألهتم اِملنقَري، واسم األهتم ِسنان، بن سمي، سيد من سادات قومه، وبيت من بيوت  عمرو بن -127
ووفد عمرو بن األهتم على . اخلطابة واللَسن، ومل يزل ذلك معروفاً هلم منذ اجلاهلية، ويف اإلسالم متصالً

  .، يف وفد بين متيم وبايعه، وكان حديث السن"رسول اهللا 

حدثنا أبو عبيدة معمر بن املثىن أن قيس بن عاصم ضرب وجه سنان بن : ر بن شبة قالحدثين أبو زيد عم
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  .سمي يف يوم الكُالب يف شيٍء جرى بينهما بقوٍس عربية فهتم فاه، فعرف بعد ذلك باألهتم

 "ملّا أمر النيب : ى بن محاد الرببري عن ابن أيب السري عن ابن الكليب قالوحدثين ابو أمحد حممد بن موس

غالم منا حيفظ ركابنا، فأمر له : هل بقي منكم أحد؟ فقال قيس بن عاصم: لوفِد بين متيم جبوائزهم، قال
  :  مبثل ما أمر لكل واحد منهم، فقال عمرو بن األهتم يهجو قيساً وينفيه "النيب 

  عند الرسوِل، فلم تصدق ولم تُِصِب  ينماً ِهلْباك تشتمفترش ظللتَ

أص إن الروم كلتبغضونا فإنم  للع والروم البغضاء رِبال تمِلك 

 ِبعند أصِل العجِب والذَنَ مؤخَّر  مؤددكز وسا ِعفسؤددن سدنَا

  : فقال قيس يعارضه مبثل قوله

  حيرية، ليس كما يزعمون  هلهابكم فقرةٌ من أ جاءتْ

  مسكنها الحيرةُ والسيلحون  دابدفاعي كنتم أع لوال

حدثنا أبو : حدثنا اهليثم بن حمفوظ قال:حدثنا علي بن حرب، قال: وحدثين أبو بكر حممد بن خلف قال
 لعمرو بن " قال رسول اهللا: املُقوم حيىي بن سامل األنصاري عن احلَكم عن مقسم عن ابن عباس قال

يا رسول اهللا شديد العارضة، مطاع يف أدانيه، مانع ما وراء : يا عمرو كيف الزبرقان فيكم؟ قال: األهتم
  .ظهره

أما إذا أبيت، فأنت واهللا : فقال عمرو . واهللا يا رسول اهللا لقد حسدين، وإنه ليعلم مين أكثر مما قال: قال
 حديث الِغىن، أمحق األب، لئيم اخلاِل، واهللا يا رسول اهللا ما كذبت ما علمت زمر املروءة، ضيق العطِن،

يف األوىل ولقد صدقت يف الثانية، ولكين رضيت فقلت أحسن ماعلمت، وسخطت فقلت أسوأ ما 
  .علمت

    

  . إن من البيان لسحرا"فقال رسول اهللا 

حدثنا : نا بن عائشة، قالحدث: حدثنا العباس بن ميمون قال: وحدثين عسل بن ذكوان النحوي، قال
وحدثنيه أبو حرب حممد بن خالد املهلّيب : قال عسل. حدثنا حممد بن الزبري احلنظلي: محاد بن زيد قال

 عمرو -128. حدثنا حممد بن عباد املهليب عن أبيه عن حممد بن الزبري ويف احلديثني اختالف ألفاظ: قال
  .إن عمرية أخوه: مل، وقد قيل إن امسه عِمرية بن يثريب، وقيلبن يثريب الضبي، فارس بين ضبة يوم اجل

أن أمسه عمرو بن يثريب وكان عثمان بن عفّان استقضاه على البصرة مث : وحدثين ابن أيب خيثمة عن دعبل
خرج مع عائشة، وقتل يوم اجلمل ثالثة من قُراء الكوفة املعدودين رمحهم اهللا من أصحاب علي رضوان 
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ِعلباء بن اهليثم املُرادي وهند بن عمرو اجلملي من مراد أيضاً وزيد بن صوحان العبدي، وارجتز : هاهللا علي
  : فقال

  إن ينكروني فأنا ابن يثربي

  قاتُل ِعلباء وهند الجملي

  ثم ابن صوحان على دين علي

  . ذلك من العباد املعروفنيوكان عمرو بن يثريب قبل. وقتله عمار بن ياسر رضي اهللا عنه يف ذلك اليوم

حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن ابن عون عن أيب رجاء : وحدثين أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة قال
  .العطاِردي

  : مسعت ابن يثريب يرجتز يوم اجلمل: قال

  نحن بنو ضبة أصحاب الجمْل

  والموتُ أحلى عندنا من العسْل

  ننعى ابن عفّان بأطراف اَألسْل

  ردوا علينا شيخَنا ثم بجْل

  : ومن قوله

  وطلحةَ والذين هم النُّضار  يهقُل للزبير وصاحب َأال

  . عمرو بن أيب محزة اهلُذَيل، أخو بين قُرمي-129

  : قال

 يةَ اَألوزارالِْحنبذنا ب قد  اَل أنّقومنا الصواه بلّغوا

  بِل الحٍق ما طاراطار في ح  نال نَنْظُر المطي ولك حين

  . عمرو بن املستوغر بن زمعة، بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم-130

يزعم بعض الرواة أنه عمر ثالمثائة ومخسني سنة، وهذا باطل، واملشهور من أمره، أنه حضر أمر اجلاهلية 
رة أباء، وبني عمرو بن قميئة بينه وبني مضر عش: قالوا. اجلهالء وبقي إىل آخر أيام معاوية بن أيب سفيان

حدثين . املعمر وبني نزار عشرون أباً، وهذا فوقه يف قُعدد النسب وطرافته وبعده، وقد يكون مثل هذا
حدثنا أبو عمرو بن العالء وعقبة : حدثنا األصمعي قال: حدثنا مسعود بن بشر قال: حممد بن أمحد قال

أنَّ املستوغر مر بعكاظ، وعلى ظهره ابن ابنه حيمله شيخاً : تيبةوحدثين عبد اهللا بن مسلم بن ق. بن رؤلة
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يا عبد اهللا اتقول هذا : عنيتين صغرياً وكبرياً، فقال له رجلٌ: هرماً، وأُعِيي من محله فوضعه باألرض وقال
فأنا : لما رأيت شيخاً أكذب منك، مازدت لو كنت املستوغر بن زمعة، قا: قال. أنا جده: ألبيك؟ قال

  .املستوغر

  : أنه سمي املستوغر بقوله يف شعره: وذكرحممد بن اهليثم بن عِدي عن أبيه

  نشيشَ الرضف في اللَّبِن الوغيِر  اهالماء في الربالِت من ينشُّ

 عمرو بن حبيب الثقفي، أبو ِمحجن، فارس شاعر له صحبة، وكان مستهتراً بالشراب، كثري -131
فيه، فحده عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه مرات، مث أخرجه اىل العراق فشرب به فضربه سعد بن القول 

أيب وقاص وسجنه يف قصر العذيب، وكان سعد مريضاً يف القصر، فأقام املسلمون يف حرب القادسية أياماً 
سعٍد عن غري ووجهت األعاجم قوماً إىل القصر ليأخذوا من فيه، فاحتال أبو حمجن حىت ركب فرس 

  .ال أضربك بعدها يف الشراب: علمه وخرج فأوقع م ورآه سعد، فلما انصرف بالظفر خلّى سبيله وقال

  .فإني ال أذوقها أبداً: فقال

  : أبوك الذي يقول: دخل ابن أيب حمجن على معاوية، فقال له: أخربين أبو حنيفة إمساعيل بن عبد اهللا قال

  يروي عظامي بعد موتي عروقُها  رمٍة كَمت فادِفنّي إلى َأصل إذا

 اهتُّ أالَّ أذوقَإذا ما م أخافُ  ينإنّف الةفتَدِفنَنّي بال وال

  : يا أمري املؤمنني بل هو الذي يقول: فقال

  وسائلي القوم عن جودي وعن خُلُقي  هرِتتسَألي الناس عن مالي وكث ال

 ِقلَالرمِح أرويه من الع وعامُل  هتَ حصالسنان غداةَ الروِع نُعطي

    

راِته والقومأنّي من س ديدِة الفَِرِق  مأعلمالِرع رصإذا سما ب  

  .لئن كنا أسأنا، ال نسيء الفعال، وأمر له بِصلٍة: فقال

  . عمرو بن مسعود الثقفي-132

كان عمرو : اصم حممود بن عاصم الشيباين قالحدثين أبو ع: أخربين أبو حنيفة إمساعيل بن عبد اهللا قال
 والشهيد بالطائف وكان عمرو "بن مسعود أخا عروة بن مسعود بن معتب الثقفي، صاحب رسول اهللا 

صديق أيب سفيان بن حرب يرتل عليه كلما ورد الطائف فكربت ِسنه وامتدت أيامه وأثكل ولده، 
ر له واستخلف فلم يعرف ببابه، فأقام عليه مدة، إىل أن فشخص حنو معاوية بن أيب سفيان، وقد متّ األم
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أذن معاوية إذناً عاماً، فدخل عليه، ومثل بني السماطني فأنشده قصيدة طويلة وصف فيها ما كان بينه 
  : ولني أبيه وما مرعليه من الزمان وما أصيب به من ماله وولده ومن حجاب معاوية وأوهلا

 ِدلدى جدثي أو ال فبعد غَ تزقو  ٍدغَامةً لشيخاً كبيراً ه َأصبحتُ

 ِدبلكفّاي من سبِد األمواِل وال  الزمان حلوباتي وما جمعتْ أودى

 ِدللرجال، فلستُ اليوم ذا عض يا  حتى أحاَل على من كان لي عضداً

 ِدحتْ ذُرى اُفي ُأحٍد ذلّ القيتُ  اخير الخالئِف م لو كان يا واهللا

فبكى معاوية وقربه إليه وبره وأكرمه ووصلَه بِصلة سنية، ورده إىل الطائف وكتب إىل عامله يوصيه : قال
  .به، فلم ينشب أن مات

  : ومما قاله أيضاً ملعاوية

  طال الثواء به دهراً وقد صبرا  هرتما باُل شيخك مخنوقاً بِج

يف خلِِّه، فلقد = الدهر من أوالدِه ذَكرا فاذكر أباك أبا سفيان فاحفظهمل يترك=أباك ترعد كفّاه مبحجنِه
حدثين الغضبان بن املنخل : ضيعته عصرا وقد كتب إىل عبد اهللا بن أمحد بن سوادة مويل بين هاشم قال

حدثين أبو عيسى موسى بن أيب بكر البكري : حدثين خايل احلكم بن موسى السلويل قال: البجلي قال
قدم عمرو بن مسعود السلمي هذا، قال إنه من بين سليم، على معاوية، وكان صديق أيب سفيان، : لقا

ما علمت أنه باٍق، وأذن له فذكر احلديث : فلم يصل إليه شهرين، فكلمه عبد اهللا بن جعفر فيه فقال
، فماتوا وبقي عشرة كلهم قد رعى علي وكفاين: وكم كان ولدك؟ قال: فقال له: وأنشد الشعر، قال

اإلناث وذهب مايل، فأمر له بدياِتهم وبره ومحله وكتب إىل عامله باملدينة أن يدين جملسه ويقضي 
  .حوائجه

ويف شعره الذي أنشدنيه أبو حنيفة ما يصدق حديث ابن سوادة أنه أقام بباب معاوية شهرين فأما نسبه 
  .ك إسنادهإىل سليم وما حكي أنه وصلَه به فهو مضطرب، وكذل

  يدنيه منك وهذا الموت قد حضرا  مر شهر وشهر ال يرى طمع قد

 رايترك الدهر من أبناِئه ذَكَ لم  هتَاح آلته واجأفنى حلوبتَ

 عمرو بن سفيان، أبو األعور السلمي، فارس أهل الشام، كان فيمن كفر وغدر برسِل رسول اهللا -133
عصت : " شهراً يدعو على قبائل من سليم، منها ِرعل وذَكوان وعصية، وقال فيها " فقِنت رسول اهللا. "

  .اهللا ورسوله، ومسى عمرو بن سفيان بامسه

  .حدثنا أبن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحق: حدثنا بذلك علي بن احلسن بن عرفة قال
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  .يان وسهيالً ذا األسنان وأبا سفيان لعن عمرو بن سف"أنه : ويف حديث آخرحدثنيه ابن شاهني

وأسلم أبو األعور بعد ذلك، وحضر فتوح الروم بالشام وأبلى ورأَس هناك، مث كان رئيس القيسية يوم 
  .ِصفّني وعظيم القدر عند معاوية، ومشهور اخلرب ويقول الشعر

 بن زياد السامي عن حدثين أيب عز، إسحاق: حدثنا أبو حبر أمحد بن إسحاق بن البهلول التنوخي قال
: أنّ معاوية غَِرض جبلسائه فقال حلاجبه: شبيب بن شيبة عن خالد بن صفوان بن عبد اهللا بن األهتم

اطلب يل قوماً حيدثوين سواهم، فوجد ببابه أبا اَألعور ومعن بن يزيد بن األخنس ونصر بن احلجاج بن 
م طويل، مث أمر بإخراجهم، فكتب إليه أبو عالط السلميني فأدخلهم فخاطبهم معاوية وخاطبوه بكال

  : األعور

ا التمست ال معاِويلْتَم َل  ارجإمفتلك التي مثلها يس 

  من الكاشفي عنك ما قد لبس  ورامكنتك لعمري األم فقد

 سفَنَتطاوَل فيه ال وهم  داِرهِر وإصِمِن ايراِد أم

    

 رسالِدالِء وجر الفَ ومد  لامفإما تُردنا لهنْي الج

  فليس بنا يا ابن هنٍد خَرس  ؤالواطراقنا بعد ثني الس

 عمرو بن أمحر بن العمرد الباهلي، من بين قراص، شاعر فصيح مقدم على مجيع نظرائه يف فنون -134
  .الشعر وغريبه

هد عثمان بن عفّان رضي اهللا عنه، وهو وقد أسلم وغزا مغازي الروم وأُصيب بعينه هناك، وتويف على ع
  : أحد العور احملسنني من الشعراء أنشدين أبو العباس حممد بن يزيد املربد لعمرو بن أمحر يف عينه

 داجوان من كان يرجو النوم قد ه  رداد بيَل قلضما وسادي فإن ال

 دانَا لم تجعال سوال على الظّهر م  قٌفَعلى الجانب الوحشي مرت فما

 داه أبفّي كاستعان بضاح وال  رتْبثأنامُل مخِْشي فال اج شُلّتْ

  سيفُ ابِن عيساء يشكو النحر والكمرا  ادرهى وغشَسهمه أع َأصارِني

 ِرداقَد الأدعو قَذاها اإلثم وكنتُ  اهلها ِمشْقصاً حشْراً فشَبرق أهوى
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  .اإلمثد الذي مل ينعم سحقُه ومثله احلَِتر:  املبردقال يل

  . عمرو بن شبيل الثقفي، من بين عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد، له شعر-135

  :  عمرو بن قبيصة وهو ابن الطيفانية الدارمي أحد بين زيد بن عبد اهللا بن دارم يقول-136

  لصدِر أحشائي وأسلمني ظهريإلى ا  دتْعما تذكرتُ ابني يزيد تص إذا

  -ربيعة-

عمرو الرحال بن النعمان بن الرباء بن أسعد بن عبد اهللا بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان، أنشد -137
  : له دعبل

 يِرجكنتَ اال عاقداً لم هل  ميهَأير أببنو هنٍد ب عضت

  ورجالُهم في الكوكِب المسعوِر  اخيلُهم تردى علي فضوله إذ

  .وأنشدىن له املرثدى

  شرقى األسنة والنحور من الدِم  مالبقية والرماح تنوشه سألوا

 معلساغبٍة ونسٍر قش جزراً  مفتركتُ في نقع العجاجِة منه

  .هذا البيت األخري يف قصيدة عنترة امليمية

  . عمرو بن شقيق من بين عمرو بن سدوس، له أشعار يف يوم النشاش-138

  : بن العديل العبدي القائل عمرو -139

 األنابة والسجودا وراجعت  ذهلتَ عن الصبا إال القصيدا

  -اليمن-

 وهو ممن أعان على عثمان رضي " عمرو بن احلمق اخلزاعي رضي اهللا عنه صاحب رسول اهللا -140
  : اهللا عنه وحضر قتله ومن قوله

 ِرمعشٍر شُم اُألنوِف زه من  يا عمرو يا ابن الحمق بن عمرو

، والشهيد يوم أحد، وقال له رسول اهللا " عمرو بن اجلموح بن زيد اخلررجي صاحب رسول اهللا -141
واهللا يا رسول اهللا إين َألطمع أن :  وهو خيرج إىل أُحد قوال يعذره به يف التخلف عنه ملكان عرِجِه فقال"

  : ن قولهأطأ بعرجيت هذه يف اجلنة، وقربه معروف يف قبورالشهداء بأُحد وم

 اِرهاهللا من ن وَأستغفُر  َأتوب إلى اهللا مما مضى
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 قلبي وإسراره بأعالن  آالئهيه بلع وُأثني

 بعد أن أمتنع من األسالم مدة وقد فشا باملدينة، فعدا فتيان من قومه قد "وكان أُسلم قبل هجرة النيب 
  : اً فقالأسلموا على صنمه فكسروه وألقوه يف بئر وقرنوا به كلباً ميت

  أنتَ وكلب وسط بئِر في قرن  نكم تلو كنت إلهاً ل باهللا

  .مث أَسلم

 عمرو بن معدي كرب الزبيدي الفارس املشهور، يكنى أبا ثور، جعله ابن سالم رابع فرسان -142
: العرب املذكورين، وحكي عن خلف األمحر وغريه تقدمه عليهم أخرب بذلك أبو خليفة بن احلباب قال

ثنا حممد بن سالم، وأخربين أبو بكر بن زهري قال حدثنا األثرم أن أبا عبيدة معمر بن املثىن قال كانت حد
العرب ال تزيد فيمن تعد من الفرسان أو الشعراء أو اخلطباء على ثالثة نفر، وذكر أن العرب جممعة على 

عامر بن الطفيل العامري وبسطام عتيبة بن احلارث بن شهاب الريبوعي، و: أن فرساا يف اجلاهلية ثالثة
  .بن قيس بن مسعود الشيباين، ومل يذكر أبو عبيدة عمرو بن معدي كرب فيهم

كان عمرو بن معدي : وأخربنا أبو سعيد بن شاهني قال حدثنا ابن النطاح قال حدثنا أبو عبيدة قال
علم له يف اجلاهلية أسريكرب يقدم على زيد اخليل يف البأس والنجدة، وال ي.  

    

 مث عاد " مث ارتد مع مرتدة اليمن وحارب عمال رسول اهللا "وكان عمرو قد أسلم يف حياة رسول اهللا 
اىل اإلسالم، وأخرجه عمر بن اخلطاب يف بعث العراق فشهد فتوح فارس وأبلى فيها فكتب عمر بن 

 يوليهما شيئاً من اخلطاب إىل سعد بن أيب وقاص أن يستشريه يف احلرب وطليحة بن خويلد األسدي وال
  .أمر املسلمني، وأخباره يف غاراته يف اجلاهلية وقتله من قتل من الفرسان مشهورة وكثري منها أكاذيب

كان عمرو بن : حدثين أمحد بن زهري قال حدثنا حممد بن سالم أراه عن عبد امللك بن املاجشون قال
فلقيت أنس بن مدرك اخلثعمي فطعنته : معدي كرب يف مسجد الكوفة حيدث بأيامه يف اجلاهلية إذ قال

اسكت وحيك نوزغ هذه : ها أنا جالساً امسعك فقال: حالّ أبا ثور: فقتلته وأنس يف القوم فقال أنس
حدثنا ابن الكليب : حدثين عمي أبو فراس قال: الرتارية، نوزعها نكفها وذكر أمحد بن اهليثم الفراسي قال

ا يف الكناسة بالكوفة فتتحدث، قال فوقف مجاعة من األشراف كانت الفرسان تتواقت على خيوهل: قال
فيهم خالد بن الصقعب النهدي وطلع عليهم عمرو بن معدي كرب فقالوا، يا أبا ثورحدثنا ببعض 

عجائبك، فابتدأ بذكر أمر جرم حني حالفت بين زبيد وإغارم على احلارث بن كعب وحلفائها من د 
فلقيتين بنو د مسترعفني خبالد بن الصقعب، فضربته بالصعصامة ضربةً : وإخوا وساق خربهم فقال فيه
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إن قتيلك يا أبا ثور يسمع : فرقت ا بني شقيه، فسقط اىل األرض من كال جانبيه فقال له خالد
  .إمنا أنت حمدث فامسع: حديثك، قال

كان عمرو بن معدي كرب : حدثين أبو عبيدة معمر قال: حدثنا ابن النطاح قال: وأخربنا ابن شاهني قال
  .يوم القادسية قد أرمق على مائة سنة

حدثنا أبو حامت السجستاين قال كان خلف األمحر موىل األشعريني : وحدثين عسل بن ذكوان قال
: إنه كذاب، فقال: يتعصب لعمر بن معدي كرب ويفرط يف اإلشادة بذكره، فقال له بعض أصحابه يوماً

  .ه كان يصدق يف الفعالإن كان يكذب يف املقال فإن

أبت : قال يونس بن حبيب: حدثنا حممد بن سالم قال: وأخربنا حممد بن إمساعيل بن يعقوب األعلم قال
العرب إال أنّ عمراً كان يكذب، وله أشعار كثرية جياد، أنشدنا له حممد بن حييف املروزي عن اجلاحظ 

  .قصيدته اليت أوهلا

قنييؤر  أمن ريحانة الداعي السميع وأصحابي هجوع 

   :وليق ايهوف

 يعالى ما تستط وجاوزه  إذا لم تستطع شيئاً فدعه

  : ومما استحسن تشبيهه فيه

 ديعِه صكأن بياض لبت  ترى السرحان مفترشاً يديه

  .ومن قوله املختار

 رِترٍم وفعن أبنَاِء ج أقاتُل  اح دريةًرملكأني ل ظللتُ

  فردت على مكروهها فاستقرِت  رٍةس أوَل م النفالي وجاشت

والبيت الثاين من أصدق ما قاله فارس ي به أحدجما ه والبيت األول من أمض.  

  .، وبسببه كان فتح مكة"من أصحاب رسول اهللا :  عمرو بن سامل بن حصرية اخلزاعي املُلَحي-143

كانت راية : ىي األموي عن أبيه عن حممد بن إسحق قالحدثين حممد بن األزهر قال حدثنا سعيد بن حي
  . مع عمرو بن سامل هذا"خزاعة يوم الفتح وهم مع رسول اهللا 

وأخربين أمحد بن أيب خيثمة قال حدثنا أمحد بن حممد عن إبراهيم ابن سعد عن حممد بن إسحق بإسناده 
ب باحلديبية كانت خزاعة مسلمها وكافرها  قريشاً السنني اليت كتب ا الكتا"هلا هادن رسول اهللا : قال

 وكانت بكر بن عبد مناة يف عقد قريش وبني بكر وخزاعة مغاورات، وفشا اإلسالم يف "يف عقد النيب 
خزاعة وانتصفت من بكر فشكت بكر ذلك إىل قريش فأعانتها سراً ودست اليها الرجال والسالح فبيتوا 
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تلوهم قتالً ذريعاً، فخرج عمرو بن سامل حىت قدم املدينة على النيب خزاعة على ماٍء هلم يقال له الوثري، فق
  :  فأنشده"

 دالا اَألتَأبيه وَأبين حلفَ  دامحهم إني ناشد م ال

 داقريشاً َأخلفتك الموع إن  داا ولنراً وككنت أباً ب

  وزعمت أن لستَ تدعو أحدا  داؤكميثاقك الم ونقضتْ

 داجير هوطرقونا بالوث  دداًلُّ ع وأقأذلُّ موه

 هداك اهللا نصراً أيدا فانصر  داجاً وسعركّ فقتلّونا

اهللا يأت وادع دارسول اهللا قد تج فيهم  دداوا معبادر 

    

 دافيلق كالبحر حين أزب في  أبيض مثل البدر يسمو مصعدا

إنّ هذه السحابة لتستهلّ بنصر :  غزوهم، وقال ورأى سحابة بنكث قريش العهد"فاستحل رسول اهللا 
 يف عشرة آالف رجل من قريش واألنصار وبطون العرب، "بين كعب بن عمرو، وهم خزاعة، وخرج 

 عمرو -144. إذهبوا فأنتم طلقاء: ففتح اهللا عز وجلّ عليه مكة ودخلها عنوةً، فمن على أهلها، وقال
ي، وأحيحة يكىن أبا عمرو وليس يروى عنه خرب، ولكن أبا خمنف ذكره يف بن أُحيحة بن اجلالح اَألوس

  .خرب علي بن أيب طالب عليه السالم، وأنشد له يف خطبة احلسن بن علي عليه السالم

ناٍه خطيٍب  ٍيالخيِر إنّه لعلّ حسن فينا مقام قام  

  :  عمرو بن فروة بن عون األنصاري من قوله يوم اجلمل-145

  ذبوا بأطراِف الرماِح واضربوا  وار األنصاِر جدوا تغلبمعش يا

  : ، وهو بيت األوس، ومن قوله" عمرو بن سعد بن معاذ األشهلي من أصحاب رسول اهللا -146

  ومن صلي بحربنها ومن خَِرس  سنبالي من غزا ومن جل لسنا

  :  عمرو بن جعده األنصاري يقول-147

 كعباً في العجاِج األكدِر أصبت  ابن الجحدِريا عمرو يا عمرو يا 

 عمرو بن عبد اهللا املرادي يقول يف يوم اجلمل ملا عقر مجل عائشة أم املؤمنني رضى اهللا عنها، -148
  .وكان مع علي بن أيب طالب عليه السالم

 اولكني رهبت المهالك علي  عقرت ولم أعقر بها من هوانها
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  :  الذي ارجتز باجلمل وقد أخذ خبطامهومن قوله يرد على الضبي

  كم قائٍل منهم ألخر ال شلل  لملم يغضبوا هللا إال للج

  :  عمرو بن أيب اجلرب بن عمرو بن شرحبيل الكندي، أنشدنا له أمحد بن زهري عن دعبل له-149

 واِسيشٍة أو ذو نبأنعم ع  ينك ذو رعأنتهددني ك

  ملك كان في اَألقوام راسو  يمقد كان قبلك من نع فكم

 اِسي أنتنقّل من أناس ف  ىحبعد ثروته وأض تبدل

وأنشدنا هذا الشعر عمر بن شبة قال حدثنا أبو بكر أمحد بن معاوية بن بكر بإسناده أنه لعمرو بن معدي 
  .كرب قاله يف سعد بن أيب وقاص

  . عمرو بن مالك اجلهين، له شعر-150

عبس بن مالك بن حمرث بن مازن بن رواعة اجلهين، له شعر، وقد أسلم  عمرو بن مرة بن -151
  : وحسن إسالمه منه قوله

  وبين فرقان القُراِن لعامِر  هتر أن اهللا أظهر دينَ الم

 ممن هاجر إىل الشام وأقام ا، ودعاه معاوية بن أيب سفيان إىل أن "عمرو بن مرة هذا صاحب رسول اهللا 
  : أصعدين املنرب وإمجع يل الناس، فلما فعل قال: ة إىل معد بن عدنان فقال لهحيول نسب قضاع

نا وَأبعها الداعي آديِرمن مالِك بن حم قضاعةٌ  ِرصيا أي 

    النسب المعروفُ غير المنكِر

يه هؤالء قومك، حدثن:  أنه رأى قوماً من محري قد أسلموا وهاجروا فقال له"مث حدث عن رسول اهللا 
حدثين : حممد بن راشد قال حدثين عبد اهللا بن حممد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال

عثمان وعمرو ابنا مضرس بن عثمان اجلهنيان عن أبيهما : حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سربة قال
  .وذوي السن من قومهما عن عمروبن مرة ومها ابنا عمه

  خر أيام بني أميةاإلسالميون إلى آ

 " عمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي وهو أحد العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا -152

  .باجلنة وقد انقرض ولد سعيد بن زيد رمحةُ اهللا عليه

  .أنشدنا محاد بن إسحق املوصلي عن أبيه لعمرو بن سعيد بن زيد: أنشدين حممد بن شيبان قال

  كما الح وشم في الذراع مرجع  عربتلمال مآل ليلى با أمن
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 عطّقتأخو حيٍة أوصالُه ت  يبروحاء الطريق كأنن ظللتُ

 ودعفُ وماس اال آلوما للن  ليلى حيث سارت وخيمتْ وأتبع

 عمرو بن الوليد بن عقبة بن أيب معيط األموي، يعرف بأيب قطيفة، شاعر حمسن، وأحسن شعره -153
 وكان أهل املدينة نفوا بين أمية عنها مث نفاهم ابن الزبري بعد ذلك إىل الشام، -يف احلنني إىل وطنه باملدينة

  .فأكثر القول يف التشوق إىل املدينة

    

كان عمرو بن الوليد كثري شعر الرأس : وأخربين حممد بن شيبان عن محاد بن إسحق املوصلي عن أبيه قال
  .أبا قطيفة بذلك، وأنشد له يف تشوقه إىل املدينةوالوجه واجلسد، فكين 

  أشهى إلى النفس من أبواب جيروِن  امهفالنخل فالجماء بين القصر

 وِننزحن عن الفحشَاء واله دور  هرائنازت قالبالط فما ح إلى

ق عذبة طيبة، القصر قصر سعد بن العاص، والبالط والقرائن دور آل سعيد بن العاص، واجلماء بئر بالعقي
  .وباب جريون دمشق، وأنشد أبو زيد عمر بن شبة يف ذلك

  جنوب المصلى أو كعهدي القرائن  ادنليتَ شعري هل تغير بع اال

 نالحي أم هل بالمدينة ساك من  روامأدؤر حوَل البالِط ع وهل

 نالشوقَ مني برقُها المتيام دعا  ابةٌحاِز سبرقت نحو الحج إذا

 ائن كدر اهللاا قه مولكنّ  االِدهن بأنَأ عنها رغبة ع فلم

كان : حدثنا محاد بن إسحق عن أبيه عن احلسن بن عتبة، وهو غورك اللهيب: أخربين حممد بن شيبان قال
  .أُريد احلج وال أقدر على احلج ألنّ أهل املدينة يستقبلونين بصويت معبد: الوليد بن يزيد يقول

  .فالنخل فالجماء بينهماالقصر 

  .اال ليت شعري هل تغري بعدنا: و

  .وأنشد له أبو زيد أيضاً

 رامِبن فبالعهد يلْ أعلى  يتُي لشعري وأين من ليتَ

 اتُ واأليامادثحال ديبع  هيرتكعهدي البقيع أم غ أم

 اما اآلطالتي به والقصور  يومٍن قمن مساك وتبدلتُ

 اممحعلى ذَراه ال تتغنّى  يٍد ذى أواٍسشٍر مكلَّ قص
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 ذامي جناً وَأين موجذام  اًمخبدلت عكاً ول ويقومي

 الماده األسأرسى أوت حيث  ٍعلبين العريِض وس ولحي

 المسمني لقومي ال وقليٌل  أقِر قومي السالم إن جئت عني

بلغ عبد اهللا : أخربنا حممد بن إسحق بن صوما أو حممد بن أمحد بن صدقة قال: حدثنا أمحد بن عمار قال
فارحتل لريجع حنو : وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته، لريجع مأذوناً له به، قال: بن الزبريهذا الشعر فقال

  .احلجاز، فمات يف الطريق، ومن قوله لعبد امللك بن مروان

المسلّم  ينابس عنُبئتُ أن ابن القلم ومن ذا من الناس الصحيح  

أنشدين حممد بن يونس بن الوليد أليب قطيفة، ومل أمسع ا إال من ابن : وأنشدين أمحد بن عمار قال
  ! عمار

 وهل زاَل العقيقُ وحاضره قباء  ادناال ليت شعري هل تغير بع

 رهغر من قريش تباك أراهط  ٍدموهل برحت بطماء قبر مح

  وصفو الهوى مني وللناس سائره  يودتمنتهى حبي وجلُّ م لها

  . عمرو بن شيبان بن ظامل من بين جلس بن نفاثة بن الدئل بن بكر بن كنانه، له أشعار-154

 عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، يلقب باألشدق، وهو الذي قتله عبد امللك بن -155
أنشدين اهليثم بن مروان عن روح بن إبراهيم بن مسلم :  له حممد بن راشد قالمروان على اخلالفة أنشدين

بل : بن ذكوان موىل مروان لعمرو يقوله قي معاوية، وكان عرض عليه قضاء دين سعيد بن العاص، فقال
  .أبيع أمواله، فأعانه بألف ألف درهم

 وابثه اليستحق ب جزاء  الرحم عنّا يا ابن حرٍب جزتك

 ابرب بمن ديِنِه والح به  رضتَ قضاء ما أوصى سعيدع

 وابه ثالمال ذاك ل بكسِر  هناهللا يقضي الدين ع فقلتُ

 ابمن بني فهٍر غض رجاٌل  رٍبن حوقد عابتْ معاويةَ ب

  : ومن قوله

  ويا لليِل عن بعض السرى لنؤوم  إني في العالء لذو سرى لعمرل

  : لقباع بن عوف بن معبد بن زرارة بن عدس من قوله عمرو ا-156

  إن كنتَ ال تدري فأني أدري  ِرمغالقُباع وابن أم ال َأنا



ابن اجلراح-من امسه عمرو من الشعراء        46  

حدثنا خالد :  عمرو القنا اَألزرقي اخلارجي، متيمي فارس األزارقة، حدثين أمحد بن أيب خيثمة قال-157
سكر األزارقة، مث حضر الصالة مع قَطَري بن صلّى عمرو القنا ليلة حىت أصبح وهو يف ع: بن خداش قال

    : الفجاءة مث سبح حىت ارتفعت الشمس، مث صلّى صالة الضحى، فأخذ حجراً فكتب يف قبلته

 اهللا في دار القراِر نصيب من  خير في الدنيا لمن لم يكن له ال

 يبجخوار العنان ن وأجرد  فحسبي من الدنيا دالص حصينةٌ

حدثنا : حدثين حممد بن حيىي قال. خذ رحمه فعمل يف املسلمني عمالً مارأوا مثله من أحديف أبيات، مث أ
أين كان عمرو القنا من جذل الطعان ومالعب : قلت ليونس بن حبيب: اجلاحظ عن القريعي قال

 فقال. ال بل أين كان جذل الطعان ومالعب األسنة من عمرو القنا، ومات موتاً ومل يقتل: األسنة، فقال

 عمرو بن حكَيم بن معية بن - 158. ال وألت نفس اجلبان، هذا عمرو القنا مات،حتف أنفه: احلجاج
  : أيب صعبة التميمي من ربيعة اجلوع، يقول

  إذ هي خود عجب من العجب  تعرف الدارة من ام وهب هل

 زبكَل ذات زوٍج وع تقتل  فيما اشتهت من خبز بر وحلب

 بن حرثان ذي االصبع العدواين، نزل خراسان وهو شاعر فارس، ضربه أمية بن عبد اهللا  عمرو-159
  : -  فهجاه فقال- بن خالد بن أَِسيد حداً يف الشراب

 ِلعن فك ملجعل أٍف لفع أبا  هيتراً ولغلقد ضيعت ث لعمري

  رجِلزحفت إلى األعداء في الخيل وال  داًاجية مراً يا أمت حنفلو ك

 ِلعن فعل الكرام ذوي الفص تقصر  يةٌان ونبب جلي قن أبولك

 لخبلبني سوداء والجود وال فما  والخقريشاً أن يجودوا ويب عذرت

 ِلهبني السوداء شر من الج وحلم  رتمرب شمغازيل اكفال إذا الح

 ِلى األصد الحفاِظ علقادة عن وال  ادٍةسوا بيسبني السوداء ل رأيتُ

  .وقال فيه أيضاً

 فينا المشركين ابن خالِد وأطمع  اورنأمير المؤمنين ثغ أضاع

  يالعب أمثال المها في المجاِسد  اًوباتَ على خور الحشايا منعم

 دننادي ربنا في المساج قياماً  ارةًديد وتوبتنا جلوساً في الح

 راِئدحديد الناِب عند الث وليثٌ  دهؤاإذا هتف العصفور طار ف
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: أخربين أبو حنيفة إمساعيل بن عبد اهللا، وحممد بن أمحد عن مسعود بن بشر عن إبراهيم بن داحة قال

فهال درأته عنه : وجب عليه حد فأقمته قال: مالك والبن حرثان، قال: فقال له عبد امللك بن مروان
 ما حلق علقمة بن عالثة من بيت األعشى وأن يل ما على األرض، مث بالشبهة فو اهللا ما يسرين أنه حلقين

  .أنشد بعض أبيات األعشى الصادية يف علقمة

  :  عمرو بن عتاب التيمي تيم الِرباب أحد بين ربيع من قوله يرثي أخاه عباد بن عتاب-160

اِد وال  كأنَّه لم يكن ميتٌ وال حزنرزيةٌ دهٍر قبل عب 

  : رياح املزين من بين جآوة بن عثمان، يهجو أبا وجزة السعدي عمرو بن -161

  مع الرسول تمام األلف وانتسبوا  ابن أوٍس وعثمان اُأللى بلغوا أنا

 واوما خذلوا عنه وال نكب ألفاً  دوفى معه من غيرهم أح وما

 أُمية، له  عمرو بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أيب أحيحة سعيد بن العاص بن-162
شعرصاحل، وأكثر ما يروى له يف هجاء عمته أم موسى بنت عمرو بن سعيد ورميه إياها مبتطبب نصراين 

أنشدنا : أنشدنا روح بن فرج احلرمازي، قال: يقال له وهب، أنشدين حممد بن القاسم بن مهروية قال
  : هشام ابن الكليب له

  فَهوزادها في ضعفها ضع  بارك الرحمن في عمتي ال

 هفزيد اال عجلت حت يا  يدزوجت من رجل س ما

 ِهفّجديداً عندها خ أبلى  اهرأينا قط زوجاً ل وال

  : وأنشدين له حممد بن اهليثم بن عدي عن أبيه يف املتطبب

 انتهويت من األشياء عم فيما  ينليتني كنت وهباً كي تطاوع يا

 انتعندها يا زيد حاج وَأنجحت  اهودتن مريياً ملكنت ق إذن

 انتفعن هوى ربي ويل يردنا  اهنت آموهب أموراً كن يريد

  هانت على عمتي في القس سخطتنا  قٌقس وضيء لطيفُ الخصر مختل

  : وأنشد له أيضاً فيها

 اهأبعد األيمان من قلب ما  يبارك الرحمن في عمت ال

  لم تخش في القسيس من ربها  لتيأم موسى بنت عمرو ا تلك

 اهخير لك من قرب فالبعد  ادهعبد التأسي على بع يا
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  وال تخافي الحوب في جنبها  يزعقولي لها أفاً وال تج

  : وأنشد له أيضاً فيها

 اهبن يحم احول  يتم عاهللا نلع

 اهبي أسياتح ل   ال أزااهللا ارهعم

    بعدها ماعلمت مني سواء وقربها

 عمرو بن الفرزدق بن عبد اهللا السلويل، من قيس عيالن شاعر سائر الشعر، وجده العجري من -163
  .احملسنني، ويكىن أبا الفرزدق

 عمرو بن معاوية بن املنتفق العقيلي، فارس مشهور كان يتقلّد الصوائف أيام بين أمية، وهو الذي -164
  : اخليل العراب على اهلجن والرباذين يف املغازي، وقال يف ذلكفضل 

  على فارس البرذون أو فارس البغل  زيةدي منيل عامرؤ للخ إني

  : وقال أيضاً

  من الدرب طود مشرف ولهوب  هينأبو حرب وقد حال ب دعانا

د على املهدي ومن قول عمرو  عمرو بن رئاب األسدي اجلُذَمي، وهو عم العتري الشاعر الذي وف-165
  : بن رئاب

  وبنو الشريِد وفارس النّماِم  رٍسبنو لجأ وآُل مض منّا

 عمرو بن الصدي الغنوي، من بين حويرثة، يقول يف قتل وكيع بن زفر بن احلارث الكاليب، -166
  : وزياد بن عمرو العقيلي

 كيعوصلنا بعده بو زياداً  نحن قتلنا العامريين عنوةً

أخربنا أبو احلسن املدائين :  عمرو بن حنظلة التميمي، بصري، وأخربنا أبو حممد بن أيب أُمامة قال-167
حضر عمرو بن حنظلة يوم الربذَة، وكان يوم استؤصل فيه أهل الشام مع حبيش بن دجلة القيين، : قال

يد بن معاوية مسلم بن عقبة، فلم يصده وكان مروان بن احلكم ملا بويع له بالشام أنفذه ملثل ما أنفذ له يز
عن املدينة أحد، واستسلموا له، وهرب عامل ابن الزبري إىل مكة، فأنفذ عمر بن عبيد اهللا بن معمر أو 

احلارث بن عبداهللا بن أيب ربيعة عامل ابن الزبري بالبصرة احلنتف بن السجف يف ألف من األساورة وبين 
فلتوه بالربدة، فقتلوه وقتلوا جيشه، وكان احلجاج بن يوسف فيهم متيم، وخرج إليهم حبيش بن دجلة، 
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وأبوه، فهربا على بعري يعتقبانه حىت وردا الشام، وصلب حبيش بن دجلة وهو أول مصلوب يف اإلسالم 
  : فقال عمرو بن حنظلة التميمي

فدى المرىء سوى حبيشاً على 
 العصا

 دران آل أجاس مقبل الن قدامة 

 رابجى وتوكان حبيش قد طغ  يةًطايا مطمالر له ش أناخ

 راكّداً وسنقتال القوم ق وظن  وادمقود تنجحبيشٌ لل وقال

 وراسمو يزيد الدعأساورةٌ ت  يةٌارسا فنيٌل لخ مهفالقت

 رم أدباعةُ ثيٍش سباَل حقت  ال والراءوا كان إال أن تك فما

 راطّوأجلوا عن حبيٍش مق عزين  اربون هآمالتقوا ولى الشولما 

 راًفعري ملغادرنا الج لحقنا  هوباً ولضاج ركوأفلتنا الحج

 راشَّقأعلى جلدها قد ت طراثيثُ  دوةًيريين غمحكأن أيور ال

  -ربيعة-

اعر حمسن كثري الشعر جيد اهلجاء والفخر، وبعض  عمرو بن األيهم بن أفلت التغليب، نصراين ش-168
: قيل لألخطل وهو ميوت: الرواة يسميه عمري بن األيهم، وروى أو عكرمة عامر بن عمران الضيب قال

على العمريين، يريد القطامي عمري بن شييم، وعمري بن األيهم ولعله صغره، : على من ختلف قومك؟ قال
  : وقد رووا له الشعر الذي أوله

  أن قيل يوماً إن عمراً سكور  هالمه أحبال من سفّ ام

  .لعمرو بن األيهم، وهذا يدل على أن امسه عمراً إن كان الشعر له

  ومن قول عمرو بن األيهم يف هجائه قيساً 

  نسج ريٍح وصائباتُ السحاِب  المن الدار قُد عفت ومحاه

  : ومن قوله فيهم

 يِرفيِر خوال بغ ٍربخفي  رييجوزن أرضنا مض ال

 يٍرارٍب وأسقتيٍل وه من  اًما اشتهيتما إن قيس إشربا

 ورالظِن واثقاً بالحب حسن  ياًنير غتترك الفق شربةً
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  نعمةَ النِّيِم من شَبا الزمهريِر  الٍءن ِطبشربٍة م نعماني

    

هذا الشعر ما النيم؟ فقال له جعفر املؤدب شبا كل شيء حده، وقال لنا أمحد بن حيىي ثلب وقد أنشدنا 
فأنا ترمجان لست صاحب لغة، مث حدثنا عن : املعروف بالشاعر النيم أعزك اهللا نصف بالفارسية، فقال

  .النيم الفرو، ومن هذا أخذ القائل شعره: سلمة عن الفراء عن الصقيل العقيلي قال

 ازِلمنها عنقُ الب يميُل  صرفاً وممزوجة نشربها

  فقد لبسنَا الفرو من داِخل  سةًشربنا خمسةً خم ذاإ

 عمرو بن حسان بن هانئ بن مسعود بن قيس بن خالد من بين احلارث بن مهام بن مرة بن ذهل -169
بن شيبان صاحب شراب استفرغ شعره يف وصف االس والندامى واخلمر وأسباا، وأنشد له محاد بن 

  .يهم التغليبإسحق وغريه، ويروى لعمرو بن األ

  أن قيل يوماً إن عمراً سكور  ...واربوم أغال قب ما

 يدوال يسلم مني البع وغالً  ربَأك مسكيراً فال أش إن

 ورأن ذا مرٍة عنك صب لو  روبٍةشن ماهللا م قاتلك

 يرمنه طويل وقص والملك  هان لن كملك لم الزقُّ

 يرثِعِفرين ومالي ك ليث  يالصبوح الذي يجعلن منه

 ورالليل فضبعان عث وآخر  داجرم مقفَأول الليل ف

 ريرالم غيالقيك غ منهم  يةك أربقلان ت وأنت

 صدأ الدرع ويوماً عبير من  هاً بمة يومأشمط الل أو

  أحكمه الصنع ِمجشُّ ضمور  ارحإلى الموت به ق يسعى

  يب خيثمة لعمرو بن حسان هذا وأنشدين ابن أ

  إذا اجتمع النَدامى والعمائم  يومَأال يا أم عمرٍو التل

 امنطلتي ما إن ت تاوه  افٌا ُأسنابين بالهم أفي

  .باعهما فشرب، بأمثاما، وطلته زوجته: باهلما

  : عجل الذي يقول عمرو بن عبد اهللا بن معاوية بن عبد بن سعد بن جشم بن قيس بن سعد بن -170

  رأيتَ سنا ناِري يشب اضطَرامها  رىإذا ُأخِمد النيران من حذِر القُ
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  : مربد العبدي، من حمارب عبد القيس، أنشد له دعبل:  عمرو بن مربدة، وقالوا-171

 خيلكم يوم الرهان فتدركوا على  ماءكنأن تحملوا هج نهيتكم

 ركحا يتمساقاه ف دروتح  هوطط سقكفاه ويس فتفتر

  طهرها متشرك وهذا ابن أخرى  وهل يستوي المرآن هذا ابن حرٍة

 إن عرق السوء ال بد مدرك أال  هنزلتخاالته فاخ وأدركه

إنّ بين عبد امللك بن مروان استبقوا بني يديه فسبقوا مجيعاً مسلمة بن عبد امللك فأنشد عبد امللك : ويقال
  .فأجابه مسلمة بشعر مثلههذا الشعر 

 عمرو بن أوس بن عصبة العبدي أخو أيب اجلويرية عيسى بن أوس، وهو الذي يقول يف علي بن -172
  : عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنهم

 النجيب للنجيب المنجِب أنت  يا ابن صريِح الحسِب المهذِب

  : قول فيهاوقد رووها له يف العريان بن اهليثم بن االسود النخعي ي

  عريان يا طيب يا ابن الطيِب

  :  عمرو بن اهلذيل الربعي، هو الذي يقول-173

لهِب  لسيوٍف من ربيعة بحبحتْ فدىبن س ِجيرأخاها سجستاناً ب  

حدثنا سعد :  من الشراة، حدثين أبو بكر حممد بن راشد قال- عمرو بن ذكينة الربعي اخلارجي-174
ملا استخلف : بد الوهاب بن جندة احلوطي، عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي قالحدثنا ع: بن حممد قال

  : عمر بن عبد العزيز رضى اهللا عنه كتب إليه رجل من احلرورية يقال له عمرو بن ذكينة بأبيات من شعره

 وى واِهقنُرى أنه رثُ ال وقد  اًللمولّى على اإلسالم مؤتنف قل

 اِهبراِف والبنخوِة العِز واألت  لةأكبه معشر غذّوه م أزرى

 اِهجم البذاِك إليه أعظَ نبغي  انسف أنشرينا بديِن اهللا إنّا

 اِهٍر نبذاك لهم من زاج كفى  نبغي الوالة بحِد السيِف عن سرٍف

راقصدتَ سبيَل الحِق يا عم فأن  يفي اِهللا أمثالي وأشباه آخاك 

ِهللاجوٍر سيفِهم فالحك في  مدهنتَ واحلحقتَ يقوٍم ك وإن م 

    

نعم يا أمري املؤمنني، له جندة وبصرية وعارضة : أتعرفون هذا الرجل قالوا: فلما ورد الكتاب على عمر قال
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فالذي أنكره أنا أكثر من الذي أنكر وإن كنت أكره الشعر، أجبه : شديدة وقد شهد مواطن كثرية، قال
يا أمري املؤمنني دع عدو اهللا ميت بغيظه، قال لئن كافأناه بالسرور غيظاً : لك، قاليا مسلمة بن عبد امل

وباملوعظة صدوداً ما أتصفناه، أجب الرجل كذا وكذا فأجابه مسلمة على لسان عمر، وهذا خطأ ألن 
  : مسلمة يف ذلك الوقت كان ببالد الروم ولعله غريه

 اِهللاحاسن والتوفيق بالم إن  هتَأيها الرجل المهدي نصيح يا

  فما عرى الدين واالسالم بالواهي  رهكان أمر من السلطاِن تنك إن

 ياهمصدق الوحي فينا آمر ن  رأهق نالكتاب كتاب اهللا هذا

 راِهربي على طوٍع وإك بعون  زٍةاجد ننا عإذا نهانا وقفن

 يِة وهو العالم الداهالسوي عند  اًيزلُّ الذي يبغي الهدى رهق فقد

اهللا خاِلق الملك انيا عمرو ملك  ذ إلى اهللا والحكميا عمرو مردود 

واهللا ال أحل وال أعقد وال أحل وال أحرم حىت أيت هذا الرجل، فإن : فلما ورد الكتاب على عمرو قال
يت له إىل صحب، فخرج وافق فعله قوله كنت له صديقاً وسيفاً صقيال، وإن أىب أذنت له حبرب، وانتم

: السالم عليك يا إنسان فقال: يف عدة من أصحابه، فلما قدموا على عمر استأذنوا عليه فدخلوا فقالوا

ال حكم إال هللا، وأنا عبد من عبيد الل ، وأنتم إخواين يف : ال حكم إال هللا قال: وعليكم يا ناس، قالوا
 قال أنا عمرو، وأنت أمري املؤمنني حقاً، فأعزك اهللا اهللا، ابتليت برعايتكم يف أرض اهللا، أيكم عمرو؟

لكم : تنصف املظلوم، وجتيب الضعيف، قال: فما الذي نقمتم؟ وما أخرجكم علينا؟ قالوا: بالنصر، قال
ما فعل إخواننا بالقسطنطينية؟ قتال قد بعثت اليهم بالزاد، وآذنتهم بالقفل، فخرج من عنده : ذلك، قالوا

  .واهللا ال اختلف عليك منا اثنان ما دمت حياً يا عمر: إنسان وهم يقولون

  :  عمرو بن سنة اخلزاعي، يقول يف عبيد اهللا بن زياد- 175 \ //-اليمن -

إناهللا ال أخش عبيد أبى لي منصبي وأبى بياني  ياك  

 انحلي اللسان يهيذب كما  فمالك قد حليت بذكر عمرو

  : ومن قوله

  حمر القروِع صيبا خناجرا  قراعشت إن لم أتخذ بوا ال

  :  عمرو بن عامر احلارثي، يعرف بابن هند من أهل جنران، أنشدين أمحد بن زهري عن دعبل له-176

  فبتُ َأراعي النجوم المثوال  رىم سللوعِة ه أرقتُ
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 تؤيسني أن تزوال غياطُل  اقلتُ ولتْ تداعت له إذا

  : ارثي من أهل جنران، أنشد له أمحد بن زهري عن دعبل  عمرو بن قُراد الزيادي احل-177

 ِبصوأولُها لئام المن بقيت  اقَنان غير أن ِشراره هلكت

كأنه قصب واٍد م عند  متهزهزه الرياح دِبجالهياج نعام 

  قَِصفون في عقِد األموِر الغيِب  وءٍةحين يكَشَّفون لس سِرقون

بن هالل بن سعد بن عمرو بن سلمان النخعي كويف أنشد له دعبل يف إبراهيم بن  عمرو بن يزيد -178
  : األشتر يعاتبه

  فهل لديك لمن يرجوك معتتب  بةًتلديك أبا النعمان مع أبلغ

  .يف شعر له

 عمرو بن احلضني بن النعمان بن عمرو بن حظَيان بن وابش بن دمهة بن شاكر بن ربيعة بن -179
  .مداين، له شعرمالك اهل

 عمرو بن دويرة البجلي، سحمي كويف، أخربين أمحد بن أيب خيثمة، عن دعبل بن علي، وذكر -180
: أبو طالب بن سوادة عن حممد بن احلسن اجلعفري عن احلسن بن يزيد القرشي عن أيب بكر الواليب قال

ضه ويأباه، فشكاه إىل خالد كان لعمرو بن دويرة السحمي أخ قد كلف بابنة عم هلما، وكان أبوها يبغ
القسري، فحبسه مث أطلقه بعد مدة، فلم يلبث أن تسور اجلدار عليها، فأتى به أخوا خالداً ومعهم مجاعة 
يشهدون أم وجدوه يف مرتهلم، وادعوا عليه السرق فسأله، فصدقهم، ليدفع الفضيحة عن اجلارية، فأراد 

  : عة فيهاخالد قطعه، فرفع عمرو أخوه إىل خالد رق

 ارِقالعاشقُ المظلوم فينا بس وما  وةًشئتَ ع ُأوِطقد واهللا أخالد

  رأى القطع خيراً من فضيحِة عاِتِق  هرء إنّمه الم يأتا لأقر بم

    

  فكن أنت تجلو اليوم عن قلِب عاشِق  اهبلومثُل الذي في قلبه حلَّ ق

 ِقفي أمِر الهوى غير ناط أللفيتُ  هالذي قد خفتُ من قطع كفِّ ولوال

 ِقاب أوُل سابن عبد اهللا فأنت  ىمدتْ الغاياتُ في السبِق للعل إذا

فأرسل خالد موىل له يثق به يسأل عن اخلرب سراً، فأتاه بتصحيح ما قال عمرو، وأخذه بتزوجيه، فامتنع 
 بذل كفّه عنها، ولئن مل تزوجه ُألزوجنه وأنت بلى واهللا، إنه لكفؤ هلا إذ: ليس بكفؤ هلا، قال: وقال
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  .كاره، فزوجه وساق خالد عنه املهر، فكان يسمى العاشق إىل أن مات

 عمرو بن مرة بن عبد يغوث بن مالك بن احلارث بن شجب النهدي، هو الذي يقول يف خرب له -181
  : مع علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه يف شعر له

 ِقفأبتُ حميداً فيهم غير مغل  ضاعة كلهارهنتُ يميني عن ق

  :  عمرو بن عبد العزيز احلمصي الطائي، من قوله-182

 قبيح ولفظٌ ليس بالحسِن صد  سمتُ المديح رحاالً دون نَقِْدهم

ابن خمالة، وخمالة احلمار، وأخربت عن محزة :  عمرو بن ِمخلَى الكليب، من أهل الشام، ويقولون-183
مؤدب ولد يزيد بن عبد اهللا أنه ابن ذي املخالة، فأما أبو زيد عمر بن شبة، فحدثين عن عبد اهللا املصري 

بن حممد بن حكيم الطائي عن خالد بن سعيد بن العاص عن أبيه أن ابن املخالة قال يف زينب إبنة سعيد 
هللا بن يزيد بن معاوية، بن العاص وأمها إبنه عثمان بن عفان، وكان خطبها الوليد بن عبد امللك وعبد ا

  : وجلّا فيها وتغايرا، خياطب الوليد

 ما أكفاؤها بكثيِر وعثمان  فتاةٌ أبوها ذو العصابة وابنُه

 علقي منبٍر وسريِر بأكرم  تفتلتها والخالفة تنقلب فأان

يف يوم وكان ابن خمالة شاعر آل مروان، وفيهم يقول يذكر ما كان من قومه يف معاونة مروان بن احلكم 
  .مرج راهط

 راإذ ال تستطيعون منب بجيرون  هلكم عن منبِر الملك أهلَ ضربنا

  نصرنا ويوم المرج نصراً مؤزرا  متملصدٍق كلها قد ع وأيام

  -المحدثون في أيام بني العباس-

  .وأكثرهم كان بعد األصمعي وخلف إال نفَري لعلهما مل يعرفاهم

 مضر املُسلّم الرياحي مديين حسن الشعر ميدح ويهجو ، وله حظ من أدب،  عمرو بن مسلّم أبو-184
: حدثين عبد اهللا بن شبيب قال: وكان على عهد املنصور واملهدي، حدثين حممد بن احلسن الزرقي قال

جئت احلسن : حدثين أبو املسلّم عمرو بن املسلّم قال: حدثين حممد بن عبد اهللا بن أيب عتيق البكري قال
ن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي صلوات اهللا عليهم أمتدحه، وهو بينبع، وهو أخو حسني ب

: مل ذاك أعزك اهللا؟ قال: ال حيا اهللا وال سلم، يا عاض كذا، فقلت: فلما رآين قال: صاحب فخ، قال

  : ألست القائل يف حممد بن خالد بن عمرو بن عثمان رضي اهللا عنه
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  وأكرم من وافي جمار المحصِب   الحصى في يمينهابن الذي حن يا

 بسلَفاً أرواحهم لم تشع مضوا  الثٍةد ثعان بإمام ك وخير

 رغِم أنِف الساِخط المتعتب على  ٍدمالثالثُ الهادي بهدي مح هو

ه احلرة بيين وبينك نعم أعزك اهللا، أنا قائل ذاك، وواهللا لئن احتملت رحلي حىت أصير هذ: قلت: قال
  : ليأتينك معىن ما قال زهري

  في دين عمرٍو وحالتْ بيننا فَدك  ِدي أسحللتُ بجو في بن لئن

قٌ قطنمنّي م ليأتينكة ال باٍق  ِذعنّس الِقبطيكما ددكو 

ثين ابن أيب خيثمة وحممد أدنُ ال حياك اهللا، فأوسع يل إىل جنبه، وأوقر يل رواحلي متراً، وحد: فقال: قال
حدثنا عبد اهللا بن شبيب عن ميسرة بن عبد اهللا الكاليب عن أبيه أن أبا املسلّم : بن احلسن الزرقي قاال

  : أنشده لنفسه

 ِبوعيٍن تمادتْ في البكا والتنح  ذَِّبعمؤاِد اليا لقوٍم للف أال

 ِبعلاٍر ومربع ذو َأم لميةَ  هيضئيٍب ال يزال يهوقلٍب ك

 ِببحأال أهالً بذاك الت إلينا  اًببحيك إال تال تُول ليالي

  من الدهر صرفُ الِمرة المتقلِّب  انبذاك العيِش ثم انتحى ل أقمنَا

  .أنشدين أبو سعيد: وأنشدين حممد بن احلسن الزرقي قال

    

م، وطلق امرأته ومتعها ومحلها إىل أهلها، فلما استقلّت أنشدين حممد بن اهللا بن أيب عتيق أليب املسلّ: قال
  : ركاا قال

  لزومي على األحشاِء من العِج الوجد  والمحتولستُ بناٍس إذ غَدوا ف

 ِدهعتُحدى ال يكن آخر ال بواِكر  مهولُموقد زالت بليٍل ح وقولي

اوية، شآمي دمشقي يقول يف فتنه اهلَيذام املُري بالشام  عمرو بن واقد موىل عتبة بن يزيد بن مع-185
أيام الرشيد يصف هيذاماً وخرمياً ابين أيب اهليذام ومواله سابقاً ورجالً من قريش، وكانوا محاته يف تلك 

  : احلرب مع من كان فيها من املعدية ملا وقعت العصبية بني معد واليمن

 الئِقخي الكخُريم حلْبةً ف وال  اًارسأر كالهيذاِم في الناِس ف فلم

 ِقابسوال مولى رأيتُ ك بعيني  هريٍش رأيتن قا مينكأخ وال
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  ُأِتيحت على الخرباِن من رأس حالِق  نِّةور دجقوا صانك مكأنه

 ِقهنالك ضأن جلْن من صوِت ناع  مهأنا كنّفولتْ بنو قحطان ع

حدثنا أبو : حدثين اهليثم بن مروان قال: قد ذا أدب وأخبار، حدثين حممد بن راشد قالوكان عمرو بن وا
فىت العرب يف : مسعت غري واحد منهم عمرو بن واقد وخالد بن عبدة بن رياح يقولون: مسهر قال

  عمرو بن نصر القصايف التميمي أبو الفيض،- 186: اجلاهلية امرؤ القيس، ويف االسالم يزيد بن معاوية

كان أحسن شعراء عصره ابتداء شعر، : من شعراء الرشيد احملسنني، أخربنا أبو هفّان عبد اهللا بن حممد قال
  : من ذلك قوله

  غيري أطاع مقالةَ العذّاِل

  : وقوله

  راحوا ولَما يؤذنوا برواِح

  : وقوله

  نوم حتى تقضى دولةُ السهر ال

  : وقوله

 يخبر السائَل عن حاله ام  في دمعه الجاري وإعوالِه

 حاِل أرقالي وأرقاِلِه في  لرحلْتُ ِعيساً كلّتها عام

 ِهإلى طلعة سّؤاِل صب  يٍدى سين إلحتى تناه

  .وضده يف بشاعة ابتداء األشعار حبيب بن أوس الطائي: قال

  : له إال بيت واحد وهوقال القصايف الشعر ستني سنة مل يعرف : وأخربنا ابن أيب خيثمة عن دعبل قال

 ادام أيديها قُأرجلَه رأيتَ  خوص نواٍج إذا صاح الحداةُ بها

 عمرو بن أيب بكر العدوي، قرشي، قاضي دمشق، أخو عمر بن أيب بكر املؤملي الذي روى عنه -187
ه الواشون عين كما أتاِك ب=بِرئت من األسالِم إن كان ذا الذّي: زبري بن بكار، وله شعر ظريف منه قوله

  قالوا 

  إلي تواصوا بالنميمة واحتالوا  ريعةًا رأوِك سلم ولكنّهم

قاض ال تكون له : قلته وأنا حدثٌ، فقال: وبلغين أن املأمون استنشده هذا الشعر، فاعترف به له، وقال
  : فيه أن يتغىن فيهوأمر بصرفه عن احلكم بدمشق، وأنه قال ملن يتغىن ! ميني إال بالرباءة من اإلسالم
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  حرمت مناي مند إن كان ذا الذي

 وكان حممد بن يزداد -وذكر دعبل أن عمرو بن مسعدة كان يقوم بأمر عمرو بن أيب بكر يف أيام املأمون
  :  فقال ميدح عمراً ويغمز على ابن يزداد-حيمل عليه

  عدوبين الوزير الحق عمرو بن مس  ين وزارةًدِعمين الب انلشتّ

موهئُّم  موهباِس أن يجفي الن فَهم دمحوم أبي الفضِل اصطناع 

 دةؤصناراً من النار م وأسكنهم  هانرب الناس عمراً جن فأسكن

 عمرو بن حبر اجلاحظ العالمة أبو عثمان، صاحب الكتب اليت مل يسبقه إىل تأليفها أحد من -188
إن شاء اهللا، وهو مقتدر على الشعر، وكثري القول، وسراق فيه حدثين أبو نظرائه، وال يلحق به غريه 

مدحين محدان : حدثين إبراهيم بن رياح بن شبيب قال: مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكشي رمحه اهللا قال
  : بن أَبان بن عبد احلميد الالحقي بشعر فيه هذان البيتان

 دِمباةَ الععنهم شَ قفلَّل  حسين َأثرى بأخواِنه بدا

األمو وذكره ِغب قبَل انتقاِل الِنعِم  الحزم ِر فبادر  

فروي هذا الشعر وعرف بالبصرة، مث جاءين اجلاحظ بشعر أدخل فيه هذين البيتني، فاحتملتف ذلك : قال
ما مِدحت : محدوأَثَبته عليه، فبينا أنا يوماً يف جملس أمحد ابن أيب داود واجلاحظ يف جملسه إذ قال يل أ

  .بشيء أحسن مما مدحين به أبو عثمان

    

أن مادحك أعزك اهللا جيد فيك مقاالً، واجلاحظ ميُأل عينيه مين وال : وأنشد هذين البيتني فقلت له
  .يستحيي، وله يف رسالته إىل أيب الفرج بن جناح قصيدة فيه مستحسنة جداً ويف غريه أشعار جياد

 صاحب العصبية يف فتنة حممد األمني على مثل ما كان خرج عليه أبو  عمرو بن عبد العزيز-189
حضرت عبد : حدثين محزة بن ميمون أو حدثت عنه قال: اهليذام، حدثين حممد بن أيب مسهر الرملي قال

امللك بن صاحل يوماً وقد أُدِخلَ إليه عمرو بن عبد العزيز وهو يسائله بعد أن استأمن إليه، ملا قلده حممد 
يا عمرو، لقد تناهى إيل من خرب ظفرك بأعدائك يف : األمني الشام، فأعجبه حماورته وجوابه فقال له

  : ال واهللا، أصلح اهللا األمري، إال ما قال، الشاعر: حروبك ما يعجب منه، فهل تعرف سبباً ختربين به؟ قال

  ولكن بَأولى بالطعاِن وَأصبرا  مهإن قتلناهم بأكثر من فما

  : أنت واهللا كما قال الشاعر: عمرو من عنده، فقالوقام 

  على صريمِة أمٍر غيِر مردوِد  إذا ما ِخالج الشك عن له يغدو
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كّابقْدمه رما يكره األبطاُل ي  رعديِد رأي غير وقلب جميع 

  : ومن قوله عمرو بن عبد العزيز

 رغُِب اللنُّجفعَل السادِة ا بلبيك  مهوابدعوتُ بني عمي فكان ج

  وال المني قومي لدى النهي واَألمِر  ملمتُهم في النصِر حين دعوتُه فما

  : ومن قوله

 اكان مخطئاً أو مصيب همه  الثأر من إذا هم أمضى يطلُب

 اوبان حإذا ناله وإن ك ه  ليس يخشى عواقب األمِر يغشا

  : ومن قوله

 داِئي أحا يرتَيماور فيش وال  هلعاَل يفن قالفتك إال الذي إ ما

 داه ولى لالعواقب إن بقّ يخشى  دِئيه وقا يرتيماوِر فكالمش ال

 دات وإن رشَانإن غيةً ك هممتَ  ال تخشىئ عاقبةً في الفتِك وامِض لما

 دداعوان والمالفتِك أو يطلب اَأل في  هِتزيميستَشر تُختزل أولى ع من

 عمرو بن عبد الرمحن بن اخللق، أبو هشام الباهلي الظاملي، شاعر مكثر كان على عهد املنصور -190
  : واملهدي والرشيد، وهاجى بشاراً األعمى فانتصف منه، وفيه يقول

  ويا للؤم اجترأت على الجواِب  زاًتَ عبوالديك كس بذلِّة

سرف عليه، ورماه باللواط واألجارة يف صباه، واللؤم واجلنب، حدثين أبو وهجا روح بن حامت املهليب فأ
كان أبو هشام يعرب اجلسر على دجلة مبدينة السالم، : بكر أمحد بن أيب خيثمة عن دعبل بن علي قال

 فلقيه عليه أبو ِنيقة احلسني بن الوراس مويل خزاعة وكان شاعراً، وعاتبه أبو نيقة على هجائه آل املهلب،

مث اختذا وتالطما، فدفع أبو نيقة أبا هشام، فرمى به إىل دجلة فبادر إليه قوم من املالحني وأصحاب 
الزواريق فأخرجوه وتشبث به، وكان على أحد اجلانبني املسيب بن زهري الضبي وعلى اآلخر نصر بن 

املسيب، ففرق الناس إرفعونا إىل : إرفعونا إىل نصر، وقال أبو هشام: مالك اخلزاعي، فقال أبو نيقة
  .بينهما، فقال أبو نيقة

  قذفتُ بعبد الباهليين في الِجسِر  ينمبلغٌ عليا خزاعة أن فمن

 به من لؤِمه زبد البحِر فجاشَ  به كي يغرق العبد عنوةً قذفتُ

  : ومن قول أيب هشام يف سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي ميدحه
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 الِدل ببن سلٍم ضوء ك سعيد  ةًأال قل لساري الليل ال تخشَ ضل

 واِدلِّ جحثا في وجِه ك جواد  يٍدل سى كسيد أركل عل لنا

 اِدجلِّ نعنه باع ك ويقصر  على الرمِح الرديني قامةً يطوُل

  :  عمرو املخلخل، موىل ثقيف، بصري، ومن قوله يهجو عمراً اخلاركي األعور-191

 ُلماقةٌ وال جفيها لكم ن  ا فمنظرتُ في نسبِة الكراِم

قوم أعراضه الهجاِء تنت  دفٌم هلئام لضفيها سهام 

  إن لم تقل في الدعاِء يا ِسفَل  مهوتال يستجيبون إن دع

هالُخَ أبوهموأم همبعِض أوالِدها بها حبُل من  م 

    

معروف يرد على ربيعة الرقي قوله الذي ميدح به يزيد  عمرو بن مرثد أبو الغراف السلمي، شاعر -192
  : بن حامت بن قبيصة بن اهللب ويهجو يزيد بن أسيد السلمي

لى لشتانليم واَألغراب يزيد  ما بين اليزيديِن في العِماتن حس 

الماِل والف يزيد ليم سالممسال  ىتس ِمأخو اَألزِد لَألمواِل غير 

مدي تفريقُ مالالفتى ا فَهالدراهِم  هألز عمالفتى القيسي ج وهم  

  وهم الفىت اَألزدي ضرب اجلماجِم =وهم الفىت القيسي دف ولعبةٌ

 فضلتُ أهَل المكارِم ولكنّنى  فال يحسب التمتام أني هجوتُه

 حامت ويزيد بن أسيد فهجا أبو الغراف اليمن وربيعة، وقال أبو الشمقمق ىف هذا املعىن يهجو يزيد بن
  : ويفضل عليها يزيد بن مزيد الشيباين

اليزيدين في الن لشتان إذا  دىما بين والمجد في الناِس المكارم دع 

  وإن غضبتْ قيس بن عيالن األزد  امهنيزيد بني شيبان أكرم م

فتى من س نميه ولم ينم وال  يلةٌبيم قللم تلدهي ه نِهلخمد 

 دنا هتنميه ومن بعده ومرة  ن آل وائٍلرز منَمتْه الغ ولكن

حدثين أبو حممد عبد :  عمرو بن بشري، بغدادي متيمي، حدثين أبو احلسني إسحق ابن إبراهيم قال-193
 أنشدين عمرو بن بشري الشاعر، وكان صديق علي بن أيب طالب الشاعر الضرير: اهللا بن أيب سعد قال

أنشدين هذا الشعر : أخي العباس وحيىي ابين أيب طالب صاحب الطعام احملدثني، وصديق أيب العتاهية، قال
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: قبل سنة عشٍر ومائتني يف أيام املأمون يقوله يف أيب احلارث جمني، ويصحف عليه ويتهكم بذلك، قال

  : دت أنا والواثق يف شهروسألت ابن أيب سعد عن سنِه فقال مولدي سنة ثالٍث وتسعني ومائة، وول

 اِءمحست بدلرِث ب  احي الْل ألبقُ أال

 اِءنحب بضخت فال  ا زينير مغ اًبياض

 اِءال طر بطأو خ ء  رافمة صوس نكول

الاقن سالم اِءحالِك بهى وجعل ِم  يمص 

 اِءال فه بنْل مكُفَ ت  يبي الك فل خروفٌ

 اِءالٍم وال ه وال  ال داٍلب ردلةٌوخ

 اِءشرش الك شّمح  وٍبال نب وبرنوخ

 راِءالزاه ب دلوب  اِءبص الاقن زبوخ

    وخمر ناقص الميِم تَحساه بال ماِء

 ياءص الاقيراً نخ ن   جميجزاك اهللا يا

 اِءزنّتَ با أنوم  ٍيوطلتَ بأن افم

 ا ياءدهعب اقٌوق  ا المم كنكول

وهذه األبيات مشهورة أليب زهري رزين العروضي يف أيب احلارث مجني، وابن أيب سعد مؤمتن على ما 
يف وجمهول وكذّاب، ال مييز ذلك مع تصحيحه السماع عن كل من يقول، وكان يروي عن كل ضع

  .يقلده حمادثته

 عمرو بن خلف الباهلي الضرير أبو احلسني، كويف تويف يف أيام املعتمد، أنشدين أبو جعفر حممد -194
ني أنشدين أبو احلسني عمرو بن خلف لنفسه يف قتل احلسني بن إمساعيل املصعيب أبا احلس: بن األزهر، قال

  : حيىي بن عمر اخلارج بالكوفة

 ُلجرح الفؤاد فُليس يندم  دقي فبابن الن بكّي

 الكمي الفارس البطُل قُِتل  وأبكي لفقِد أبي الحسين فقد

 بل أنتَ السيد البطُل غمراً  قُتلتَ فلم تكن ضرعاً ولئن

 وخير الناِس إن رحلوا ثاٍو  للحسين قتلت خير فتى قُل

 ُلوالذي حجتْ له اإلب ال  من حوِضهم بلالً تجيأفتر
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 عمرو بن حيان الضرير ينتمي إىل والء قريش، كان يف عصر هذا أو قبيله، أنشدين أابو الفضل -195
  : أنشدين عمرو بن حيان لنفسه: أمحد ابن أيب طاهر قال

 الًيحملوا منها سواكاً وال نع ولم  ىالحجيج العام لم يقربوا من كأَّن

  وال وضعوا في كِف طفٍل لنا مقالً  وِد أراكٍةعاءوا با جفم أتونا

  -ربيعة-

    

 عمرو بن حنظلة العجلي ، أحد بين خمصانة، يقول يف مروان بن سعد العجلي، اخلارج على -196
 املنصور مع إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن، وكان قلّده أمر واسط، وهو من أصحاب احلديث، وكان

  : عمرو بن حنظلة من الدعاة إىل رأى الرافضة يف أيام بين أمية وبين العباس، وممن يكفّر الزيدية

 ابه الهوى جوراً مبين وجار  جرى في الغي مروان بن سعٍد

هوتابع وا وصمالذين عاينفَأمسوا في الضاللِة تائه  وام 

ة، شاعر رشيدي، وله شعر كثري يف حرب حممد أيام مقامه  عمرو بن عبد امللك الوراق، موىل عرت-197
  : مبدينة السالم، وأصله بصري، وهو أحد اخللعاء اّان، وله مع أيب نواس أخبار، ومن قوله

 ِرمسماٍع وخ إلى  عوجوا إلى بيِت عمرو

 ِرحبجيٍد ون يزهو  يٍمرخ رييسوب

ز وإن ش فذاكِرحبا بينَتم َأت  ئبر 

 وال وقتُ عصِر ُأولَى  ميكلوليس ع هذا

امسه عمر ومساه يل املرثدي عمرو بن دراك بتشديد الراء، :  عمرو بن ِدراك العبدي، وقد قالوا-198
  : يهجو اليمن ويتعصب عليهم لرتار، ومن قوله

 يِمموخالفتُ المزون على ت  يٍساَل قإن قطعتُ حب لَهنِّي

دوِم  اٍل من أبي رغخطةُ ألخسروأجور في الحكومة من س  

  ومن قوله يهجو سليمان بن حبيب بن املهلب 

  عن العلج والعلجِة الزانية  يهمالَك ال تنت سليمان

  ك لئيم اللهازم من طاحية _رضيت وأنت تسامي امللو
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 تشبه العصبة الماضية ولم  وأشبهتَ خالَك خاَل الخسار

  -اليمن-

عمرو بن املبارك اخلزاعي، كويف طيب الشعر، أعطاين شعره ابن أيب خيثمة يف حنو جلدين، ومن  -199
  : قوله

 داِممب يفَولك  الِممي بمن ألذن

 متن عراِمي وانحنى  رقَّ عظم الجهِل منّي

 إلى الشيِب التؤاِم بي  الفذُّ من شي وتمشّى

نظَمك إلى الدر اِم النظفي سلِك ِة  الدر 

  : ومن قوله

  حِق رمين فرشقهن مصيب  وبلينتظَرن فتستبلَّ ق لم

 من بعِد النُدوِب نُدوب فلهن  ٍمهيتّبعن السهام ألس نجّل

  : وأنشدين له

 يغضب أن يرضى أن  نيحسن من يحس أما

  على األرِض له أرضا  يرضى بأن صرتُ أما

بن حوي السكسكي، أبو حوي، من أهل دمشق كان على عهد الرشيد واملأمون، وذكر  عمرو -200
دعبل أنه كان صديقه، وكان يرتل عليه أيام مقامه بالشام، وأنه وابنه نوح بن عمرو كانا شاعرين 

له حمسنني، وكانا يتقلدان للسلطان أعماالً، وهو من ولد ابن حوي، قاتل عمار بن ياسر بصفني وأنشد 
  : دعبل

  ودونَك صفو الراِح إن كنتَ شاربا  اباحأسقنيها ال عدمتُك ص هلم

 اايبمن اللذّاِت منها األط جنينَا  انَوسَأسرتْ نفس المداِم نف إذا

 اباحبنا ما تبدلنَا بك الدهر ص  ذَرةٌك عوبلوال أن تَشُ وبالليل

عبادي احلريي من بين احلارث من كعب أخربين أبو العباس املربد أنه  عمرو بن سليم بن قابوس ال-201
يقال له أبا قابوس وهو لبين العباس مثل األخطل لبين إذ مل يكن ميدح سواهم وسوى كُتام، أنشدين 

أنشدين املُعلّى بن عثمان موىل حيىي بن خالد شعره يف الفضل : كثرياً من شعره أبو بكر بن أيب خيثمة قال
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 الربيع، وهو حمسن يف شعره، وأكثر قوله يف الربامكة، وويف هلم بعد نكبتهم، حدثين أبو قدامة حممد بن
  : وقف أبو قابوس على خشبة جعفر بن حيىي اليت صلب عليها باجلسر مبدينة السالم فقال: بن حممد قال

 اممأيها الملك اله لنفِسك  أمين اهللا هب فضَل بن يحيى

 واقعد الوشاةُ به وقام وقد  هإليك العفو عنطلبي  وما

 امماهللا الزيادةُ والت على  وياًأرى سبب الرضا عنه ق

 تم الرضا وجب الصيام فإن  ٍرنذرتُ علي فيه صيام شه

 امتوجِهِه ريح ق محاسن  وجعفر بالجسِر يمح وهذا

    

 امنيفِة ال تلخلوعين ل  وفُ واٍشواهللا لوال خ أيا

 للناِس بالحجِر استالم كما  لِطفنَا حوَل ِجذِْعك واستلمنَا

 ا العتايب، ويرد عليه العتايب مثلها، والفضل يف مجيعها أليب قابوس ظاهر وأنشدين املربد له قصائد يراسل
  .بين، وفيها قصائد على الغني وغريها مما يعاىب به

كي اَألزدي، بصري أصله من خارك قرية بفارس على البحر، فاسق ماجن عمرو اَألعور اخلار-202
  : خبيثُ الشعر، كان على عهد املخلخل والوراق، وأنشدين حممد بن حيىي املروزي وعن اجلاحظ له

  نصيح زادني حرصاً  رِدالم على الم إذا

 ىأقلع أو ُأخص ال  واهللا ال واهللا وال

  : يبان لهوأنشدين حممد بن ش

  فطاَل في حبس الضنَى لبثي  كنتُ أرجو لك من سلوٍة إن

 ِثعبعد الموِت بالب يوِقن  ِهكالمغروِر من دين وكنتُ

 عمرو بن مسعده الكاتب الرسائلي أبو الفضل موىل خالد القسري، يقول الشعر بفضل -203
  : أدبه،أنشدوا له

 ربَأى وَأقْينحبي ف هُأكاِتم  للهجِر والوصل أعذب ومستعذٍب

 بضحبي له كيف يغ وعلَّمه  تعلّمتُ أبواب الرضا خوفَ هجِره

 بى أين أذهبال قلٍب إل ولكن  هغير وجٍه قد علمتُ مكانَ ولي
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  .وقد ادعي هذان البيتان جلماعة، ولكن رجالً من ولد عمرو أنشدين هذا الشعر وصححه له

لكليب، شآمي، قال أبو هفان عبد اهللا بن أمحد قدم علينا أعرايب حمسن امسه عمرو  عمرو بن هوبر ا-204
  : بن هوبر فأنشدنا لنفسه يف مصلوب

الكلِب يشهر لوم قالوا  لما رأى الناس القوِل تفنيد مقاالً وبعض 

 جمع وفي الدنيا عباد يد فالقوم  مهلمن بالِد اهللا ك تَجمعوا

 يدعيوم بابك هذا أم هو ال أ  مهرِت فيهم لكثقائلُهم يقول

 ودفّشاويٍة والِجذع س تَنّور  هواء لهِشلْو شاٍة وال كأنه

وهذان البيتان األخريان يف قصيدة إبراهيم بن املهدي ميدح ا املعتصم، ووصف ظفره ببابك وقتله وصلبه 
:  وسألت علي بن األزهر احلرسي عن عمرو بن هوبر هذا فقالإياه، وال أدري أيهما املغري على صاحبه،

  : هو معروف بالشام يزيدي كليب، وأنشدين له غريه شعراً يقول فيه

 حرمدير وتَتفُلوةُ خيٍل تس  هأنٍَّب ال يزال كمن لقل أال

 حذْبإذا لم تسفح العين تَ تكاد  زازةٌٍل حبه من بقايا حب جم

 حطّبا يتهبكلِّ خليٍج تحت  انةٌأي بجمالً على النَّ كِّرنيتُذ

 حرجأعالي غُصنها تت وظلَّ  اهحركتها الريح النت قنَاتُ إذا

  تغنَّى على السدِر الحمام الموشّح  املّسالم اِهللا يا بان ك عليِك

 يدح البيد صلجابتْ نحوِك إليك  هريقحبيٍب لو تخلّى ط سالم

 رحسرى عنكم ينام ويج بإسٍم  ٌلبكفى بالعذِر إنّي مك ولكن

 عمرو بن أمحد بن بديلْ النامي أو السري، شاعر كويف راوية، رأيته باجلبل،وكان شخص مع -205
 كثرياً وينتحله، أبيه، وهو القاضي هناك، وأقام إىل أن تويف صدر أيام املعتمد، وكان ينشدنا شعر الغريبني

  : ومن قول أيب السري

 اِدلفرط هوى وذا لبع هذا  ؤاِدوجداِن بين حشى وبين ف

  مهج النفوِس له عن اَألجساِد  الرحيُل فحين جد ترحلتْ أما

 اِديدِر كيف تفتُّتُ اَألكب لم  لم يِبتْ والبين يصدع قلبه من

كتب إيلّ من بغداد إىل :  صاحلاً، وأنشدين له أبو عبيد السكوين قالوكان صاحب أخبار كتبت عنه شيئاً
  : الكوفة
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 يبقد ضاقتْ علي مذاه ببغداد  ين أنحسرةً والحمد هللا كفى

 ِبراغوأرغب فيمن ليس في ب  هالذَ وصلمن ال أست أواِصُل

 ذوائِبوداِد الورقْتُ لغواني باس  طالَما أوضعتُ في طلِب الصبا أال

غالم أرى للجهِل فضالً على النهى  الم وَألبس ارِبحللناهين ثوب 

    

  بكُوفان واألخوان صوب السحائِب  ورعى اهللا اَألوانس كالدمى سقَى

ٍعاطُما فارقتكم عن تق أخالي  الع ولكن مائِبجهذا الدهر ج 

 بالطأن فيها مستزاداً ل وال  اهِلَأثِْو في بغداد حباً أله ولم

 ِبهجر العدو المجان وأهجرهم  اهراِتسعنها قالياً ل سأرحَل

 وائِبنفأير حماٍر في ِحر أم ال  ميهاتُ إلائبألجأتني الن فإن

  خاتمة الكتاب

سالم إىل أيب أمحد حيىي بن علي بن هذا آخر الرسالة يف العمِرين ممن قال الشعر من العرب يف اجلاهلية واإل
. حيىي بن أيب منصور املنجم، بن حممد بن داوود بن اجلراح رمحة اهللا عليهما واحلمد هللا رب العاملني

  .وصلواته على سيدنا حممد وعلى آله وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
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