
 102 

 معجم شعراء أساس البالغة
 

 ستاذ عرفان عبدالباقي األشقرلأل          

ال يخفى  عىى  الظىافر فىىي أساى  لسىاة البامىج ل أىىا  اىاد الىى  لبىي القاسىى  
هىى  وفىرا الشىواهد الشىسريج واخىتا  83أحأود بن عأىر المأخشىرا الأتىوف  سىظج 

سىىىاأيين  أتقىىىدأين وأتىىى خرين  أشىىىموري ن وأغأىىىورين  لصىىىحابما أىىىن اىىىاهىيين وام
ن مىبىىىىض شىىىىواهد الأخ ىىىىرأين وا سىىىىاأيين  وقىىىىد بىىىىى  عىىىىدد  أكثىىىىرين وأقىىىىىين  وام

( بيىىض وشىىعر  عىىما المأخشىىرا ظحىىو 0000الشىىواهد الشىىسريج فيىى   أىىا يميىىد عىىى   
سىىاة الىىذين ذكىىر لسىىأا ه  ثىثيمىىا والبىىاقي سىىاق  دون عىىمو  وقىىارء عىىدد شىىسرا  األ

  وكظىاه  واكتفى  فىي بس ىم  " شاعرًا بس م  ذكر المأخشىرا لسىأا ه870ظحو "
اآلخر بذكر للقابم  ولحياظًا بذكر كظاه   وبسض الشواهد لسظدها إلى  كتىاء أسىين 
كالحأاسىىىج  وبس ىىىما إلىىى  قبيىىىىج أسروفىىىج  ولحياظىىىًا بىىىذكر أىىىن روا  لو لظشىىىد  أىىىن 
السىأىىا   واختىفىىض عبارتىى  فىىي تقىىدي  الشىىواهد ميىىر الأظسىىوبج  فأىىرا يىىذكر  "وقىىا " 

" " وحيظىىًا  "ولىى  لي ىىًا" ومالبىىًا أىىا كاظىىض عبارتىى   "وقىىا  لي ىىاً  ىىاً ولخىىر   "وقىىا  لي
ىىا قولىى    و"ولىى  لي ىىًا" تشىىير إلىى  لن الشىىاهد لشىىاعر الشىىاهد السىىابق الأظسىىوء  لأ 
"وقىىا " فمىىي عىىىى  األعىى  واألمىىىىء تشىىير إلىى  شىىىاعر  خىىر ميىىىر صىىاحء الشىىىاهد 

 السابق الأظسوء.

 منهجي في العمل:

  التىىي 2508هىىى 2871ا  الأسىىاا  السربيىىج اعتأىىدض فىىي عأىىىي أصىىورا إحيىى -2
هىىى 2832لشىىر  عىىى  إخراامىىا أحأىىد ظىىدي  عىىن عبسىىج دار الكتىىء الأصىىريج 

 بتحقيق األستاذ عبدالرحي  أحأود.
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 تاأًا  لو شعرًا لو بسض شعر. ل  لهأ  لا شاهد شسرا لكان بيتاً  -1

ياىىىام ولىىىبسض الأشىىىمورين شىىىسرا  الأغأىىىورين أىىىا اسىىىتعسض ذلىىى  ب تراأىىىض لى -8
 الذين ورد خا  في لسأائم  لو عصره .

تحققض أن ظسىبج الشىواهد التىي اكتفى  المأخشىرا فيمىا بى يراد لقىء الشىاعر لو  -3
سىىأا  واأللقىىاء أىىا اسىىتعسض اسىىأ  دون الكظيىىج لو الكظيىىج فقىىع لكثىىرا تشىىاب  األ

 .إل  ذل  سبياً 

فىىي  فىىي البىىد  لوقستظىىي عبىىارا المأخشىىرا فىىي تقديأىى  لىىبسض الشىىواهد "وقىىا " -0
بس ىىىما  لىىىبة ففظظىىىض لظمىىىا لشىىىاعر الشىىىاهد السىىىابق الأظسىىىوء ألظظىىىي واىىىدض

ليمىا فحاولىض عموهىا إلى  لصىحابما أىا لأكظظىي كذل   لكظي عدض بسد ذلى   إ
 ذل .

 لشرض لحياظًا إل  اختا  روايج الشاهد لو َظَسْبُتُ  إل  شاعر  خر. -0

أىىا ورد فىىي  ميىىر أحىىددا وهىىي ظسىىبض قىىدر امىىدا الشىىواهد التىىي ظسىىبض ظسىىبجً  -7
الشىىىىاهد  لحقتمىىىىا بشىىىىواهد لصىىىىحابما ذاكىىىىراً ظسىىىىبت  إلىىىى  المىىىىذلي  لو الحأاسىىىىي  ول

 الشسرا تاأًا.

 اعتأدض في ترتيء لسأا  لصحاء الشىواهد الصىورا التىي وردض فىي األسىاة -3
 فردض الكظ  فاسىتما في  خر حر  المأما.أستبرًا الىقء والكظيج كاالس  ول

ن خع  لو سقع لو تحري  في الشاهد لو في اس  لشرض لحياظًا إل  أا وقع أ -5
 صاحب .

 خر اض بسض الشواهد. -20

" بسد الاذر الىغوا إذا ورد لىشاعر شواهد في لكثىر أىن Xو سض عاأج " -22
 أو ع في الأادا ظفسما.
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 أّباق الدُّبيري -1

 نفذ

 .كظيت  لبو قريبج "عن التاج "لبق"
 أبان بن عبدة -

 يقظ

" اظفىىر الحأاسىىي "يقىىف" وهىىو لبىىان  لىى  يىىرد االسىى  صىىريحاً  ظأىىا ورد "الحأاسىىي  وام
 .(436المرزوقي ص )بن عبدا بن السَّيار في الحأاسج شرح ا

 َيْيرد بن المأعذَّرالأ  -2

 تمر

ويقىىا  لىى  لي ىىًا "األبيىىر واليربىىوعي" وهىىو األبيىىر بىىن الأسىىذر بىىن قىىية شىىاعر 
بيىىىىان والتبيىىىىين فصىىىىيو بىىىىدوا أىىىىن شىىىىسرا  ا سىىىىا  ولو  دولىىىىج بظىىىىي لأيىىىىج اظفىىىىر ال

( وفىىىي أختىىىار األمىىىاظي البىىىن أظفىىىور 13الأؤتىىىى  والأختىىىى   و ( حاشىىىيج 3/30 
" وفيىى   ولىىية بأكثىىر وال أىىدح الخىفىىا  وال وفىىد عىىىيم " 2/830  ( "األبيىىر الريىىاحي 

"8/28وذكر  في اأمرا الىغج    .( "االبيرد بن الأسذَّر الرياحي 

 حنفال -3
 صعد

البيض في الىسان  صسد( لألحظ  دون ورد الشاهد لألحظ  دون تحديد و 
( واألحظ  هو ال حا  03تحديد وهو لألحظ  بن قية في "سرح السيون"  

 (.2/170وقي  صخر بن قية اظفر األعا   



 103 

 الحوص -6

 ظس . –ففع  –عم   – رع  –شفع  –رفع 

( 3/220عبدالى  بن أحأىد بىن عبدالىى  بىن عاصى  األظصىارا عىن األعىا   
 ( عبدالى  بن أحأد بن عبي دالى .3/058الظبا (  وفي سير لعا  

 هحيْ حَ أ -5

 عقل –ذمر 
( 2/803في أختار األماظي   ... بن الُااح األوسي والشاهد في "عق "

 ( ق. هى.280بن الااح. ض   ألحيح 

 الخطل -4

 –خرع –خرة  –xحور  –حى   –حرر  –حدء  –امر  –بس   - xبدد 
 –رمو  –رعد  –رعث  –رش   –رحي  –رب   –xربع  –دبء  –خص   –خمر 
 يق  – وع – أر  –صأع  –شو   –شمر  –معمع  –مار  –رهن  –رك  
فرج  –مو   -مى  –مصص  –عين  –عفوا  –ع ض  –عصر  –عام  –
 –أدد  –كي   –كأ   –كأل  –كذء  –قود  –قسد  –فيض  –فوض  –فسك   –

 –وسع  -ورا –ظأ  –  ظق –ظاد  –ظبو  –( 2ظب    –أيم  – xأوض  –أشق 
 وع . –وشف 

 البيتان في  ظب ( وردا دون ظسبج وهأا 

 لال فاسقياظي واظفيا عظكأا القذ   ولية القذ  بالسود يسقع في الخأر

 ولكن قذاها ك  لشسىث ظابىئ            لتتظاب  األقدار أن حيث  ال ظىدرا
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( بىىاختا  فىىي 330-330 ان األخعىى  بتحقيىىق الىىدكتور قبىىاوا و يىىوهأىىا فىىي د
 الروايج.

 الخنس بن شهاب -
 زرب

" اظفىر "الحأاسىي" "مرء" وهىو ابىن  ظأا ورد "الحأاسىي  ل  يرد االس  صريحًا وام
 (.2/177" ق.هى عن األعا   70ثأاأج التغىبي ض "

 أرطأة بن سأهّية

 زرب
ظأىا ورد "الحأاسىي" اظفىر "الحأاسىي" "مرء" وهىو لرعى ا  ل  يرد االس  صىريحًا وام

 ".2/133اظفر األعا  " أر ا  لبو الوليد بن سميج وهي لأ ر الفعفافي البن مفا

 أسامة بن الحارث الهذليّ 

 هبط –ربع  –خدر 
 وربع".""خدر"  إل  المذلي   ورد الشاهد في خدر أظسوباً 

بىاظي فىىي أساأى  وقىىا  أخ ىىر  وهىو لحىىد بظىي عأىىرو بىن الحىىارث ذكىىر  الأرم 
رد ل  تراأج وافيج اظفر الشسر والشسرا " " ولساأج هذا ل  ت203-2صابج "عن ا 

. " وُيكظ  لبا325البن قتيبج "  سم " وهو في الىسان "ربع" لساأج بن حبيء المذلي 

 أسد بن ناعصة -7

 نمش –نجع 
ورد اسأ  في "ظاع" لسد بن باعصج بالبا  ولفظ  خع  أعبسيىًا وهىو لسىد بىن 

وكىان صىسء الشىسر  "153-2عىا  "ج بن عأرو التظوخي ااهىي اظفىر األظاعص
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بى أر الظسأىان "عىن لسىان السىرء  وقىأا يرو  شسر  لصسوبت  وهو الذا قتى  ُعبيىداً 
 "ظسص".

 السدي

 روح

 .دون تحديد الشاهد في الىسان والتاج "روح" و"سد " وفيمأا اأيساً 

 سعر الجعفيال -8
 سعر –حصن 

-72" عا بن أساويج الاسفي ااهىي اظفر األ بي حأران الحارثأرثد بن ل
( والشىاهد فىي "سىسر" 158" كظيت  "لبو مهير" في كظ  الشسرا  البىن حبيىء  120

سسر بن أال  الاسفىي" امىرا الىغىج في الاأمرا باختا  في الروايج وهو عظد  األ
"2-101." 

 سعر بن يعفر النهشليّ ال -9

 مذل –قنأ  –حضر  –حتف 

د "حتى " ورد د الشىاهسود دون تحديفي "حت " وكذا في "قظ " وردا لأل الشاهد
( 000ر  خفىىىصأ األصىىىغسىىىود بىىىن يسفىىىر فىىىي كتىىىاء االختيىىىارين لألفىىىي قصىىىيدا لأل

 سود بن يسفر.والشاهد في "قظ " في الىسان "قظ " لأل

بىىىو الاىىىراح  َيْسِفىىىر( لعشىىى  بىىىن ظمشىى  كظيتىىى  ل (رفُىىسَ فىىىر  يسَ سىىىود بىىىن يوهىىو األ
 ( حاشيج.120ااهىي فح  اظفر الأف ىياض  

 شترال -11
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 مضو  –لجج 

شتر الظخسي في الىسان الشاهد في "وأض" "لألشتر دون تحديد وهو لأل ورد
 "شأة" واسأ  أال  بن الحارث.

 شعث بن قيسال -11

 عطف

 .بن معدي كرب الكندي

 1عشىال -12

 -ار  –ار   –ادا –اد  –اث  –تىع -بغ  -برر –برد  –لث   –لبء 
 -ر ح -حرم -حذر -حا  -حب  -حبء -او  -اوع -اظ  -اسر
 –خم   -خرض  –خذ   –خث   –حأر  -حىج  -حفو  –ح ن  -حصي
 -رهص –رظء  -x رقق -ر ع -رمل –راع  - x رلا -دفق -دع  -خىو

 -شفع -شرن -شرخ -شح  -شبو -سود -سظق -سأع -سفن -سبو –ريصأ 
 -عص  -عذر -فى  -عأو -عرد - أر - ح  -صو  -صقء -شيع
 -فوق -فرع -فت  -مأد -مىو -مرق -مر  -1عي  -عأر -عأد -عك 
 -لعع –كأ   -كى  -كف  -كسو -كرر -كذء -كثر -قود -قمع -قر  -قرد
 -ظشد -ظد  -ظاء -أم  -أعق -أصع -أصد -لوا -لوح -لوث -لسو
 -وص  -ومر -وحي -واد -وب  -هك  -ه   -حبء -ظكر -ظعق -ظ و
 .يقن -يرق -يدا -وفد -و و
 

                                                 

 االعش   أيأون بن قية.  

 .ورد "في عي " صدر البيض هكذا "وأا تسي " والصحيو "أا تسي " فمو أن الرأ 
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 أعشى همدان -13

 .مح  –اد   –بخخ 

 ."8/821"أن بن عبدالى  بن الحارث األعا  عبدالرح

 عور النبهانيّ ال -16

 قرن

( وقائىىىى  السظ ىىىاء لعىىىور بظىىىي ظبمىىىان 2/81الشىىىاهد ظقىىىائض اريىىىر والفىىىرمدق  
عىىور (  وأىىظم  األ850واسىىأ  ظسىىي  بىىن شىىري   وذكىىر ابىىن دريىىد فىىي "االشىىتقاق"  

( "وعظىان 1ج  وهو حربث بن عظ اء الشاعر الذا كىان ُيمىااي اريىرًا وفىي الحاشىي
أيىىر  قىىا  الكىبىىي  هىىى  قىىا  األ2ي الىىذا هاىىا اريىىرًا " عىىور الظمىىاظبىىالظون األ لي ىىاً 

عىىىىور " األ37خىىىىظة وفىىىىي أساىىىى  الشىىىىسرا  لىأرمبىىىىاظي "اسىىىىأ  سىىىىحأ  بىىىىن ظسىىىىي  األ
الظبماظي  العىائي اسىأ  عىدا بىن لوة وقيى  اسىأ   ُسىأحج بىن ظسىي  وكىان يمىااي 

مىىاظي الغىىوث. وفىىي األبمىىان بىىن عأىىر بىىن ( ظ30اريىىرًا. وفىىي الأؤتىىى  والأختىىى   
لىىى  لىىى  لقبىىى  وال إإ( وأىىا بسىىىد تراأىىىج لحىىىديث بىىىن عظىىىاء لىى  يشىىىر فيمىىىا 23-831 

سىاأي أىن شىسرا  الدولىج األأويىج ولىية بأىذكور هاائ  اريرًا وذكىر فيى  "شىاعر إ
في أىدح وال هاىا  وال  أقًا مير أتصد بالشسر لىظاة في الشسرا  ألظ  كان بدوياً 

 .أر أا يخص "ليسدو شسر  

 الغلب -15

 .لح  -كفو -قسء -فثر –رحو  –ذكر  –لعع 



 105 

 .مىء الساىي أخ ر  عر  باألمىء الرااماأل

الشاهد فىي "لعىع" ذكىر  فىي الىسىان وقىا   قىا  ابىن بىرا  هىو لىراهىء. وذكىر 
عرابىىىي واآلأىىىدا والصىىىحيو لظىىى  تىىىاج وقىىىا   وأثىىىى  قىىىو  لبىىىي أحأىىىد األأثىىىى  فىىىي ال

مىىء أحىي فىي العبقىاض فىي تراأىج األا ذكر  ابىن سىا  الالألمىء الساىي  وهكذ
 كأا حقق  الصاماظي.

( 783( ص 1( وع  071ص  2 والبيض روا  ابن سا  في العبقاض ع
 والشاهد في قسء في التاج لألمىء الساىي.

 الفوه الوديّ  -14
 (2 -ظفىىىىى  -ظ ىىىىىر -ف ىىىىى  -عبىىىىىق -رعىىىىى  -ذظىىىىىء -ذعىىىىىر -خىىىىىور –تاىىىىىر  
 .(1 هف 

 امرؤ القيس -17
 -ثىىىوء -ثظىىىي -ثىىىظن -ثسىىى  -تأىىى  -بمىىىي -بىىىىق -بعىىىن -بصىىىر -بىىىمم -ليىىد -لوء
 -حم  -حرة -حن -حذ  - xحبو -اوم -اأع -اغر -اسر -x امع -ارو
 -رصىىص -ذقىىن -درا -دبىى  -خعى  -خ ىىد -حىىرن -حىذ  -حقىىء -حفىى  -حفى 
 -شىىىىو -شىىىس  -شىىىظن -سىىىو  -سىىىأو -سىىىفن -سىىىفر -سىىىس  -سىىىبي -ميىىى  -روح
 -عفىىىر -عىىىم  -عاىىى  - ىىىي  -  ىىىأ - ىىىىع - ىىىاع -صىىىفر -صىىىحء -شىىىظج
 -قصىىص -قسىىء -ق ىىي -قصىىر -قىىدة -قىىدر -قتىىر -فيىى  -أىىى  -مىىىء -معىىع
 -ظأىىىي -ظصىى  -ظحىىىض -ظبىى  -ظ ظىى  -أسأىىىع -أاىىر -لثىىق -لىىىبة -كأىىصأ -قىىوة
 .ورق -ورة -ورد -ودق -هظ  -هك  -هصر -همم -هبء -ظوع

                                                 

دون تحديىد وهىىي عىى  التتىابع فىي ديىىوان األفىو  األودا بىاختا  فىي الروايىىج  وردض الشىواهد لألفىو ( 2 
 (.0  –( 10  -(22ص 

 (.23( و 20( البيتان في  هف ( في الديوان ص 1 
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 امرؤ القيس الكنديّ  -18
 فظن –عمو 

  ح ىرأوض تىوفي ظحىو هو اأىرؤ القىية بىن عىاظة شىاعر أخ ىر  أىن لهى
( وفىي الشىسر والشىسرا  "ابىن عىابة" بالبىا  وكىذا فىي 1/21عىا   (هى عىن األ10 

 ( وفي  "عابة بن الأظذر".870االشتقاق البن دريد  

 أمية بن أبي عائذ الهذليّ 
 لوذ –فرغ  –عرح 

إل  المذلي دون تحديد اظفر المذلي "لىوذ" ذكىر   ورد الشاهد في "لوذ" أظسوباً 
ظمىىى  ااتأسىىىوا الىىىذين لىىى  يىىىرد خبىىىر قىىىع ل( فىىىي الأخ ىىىرأين 228-2ابج  صىىىفىىىي ا 
 .بالظبي 

 بي الصلتأأمية بن  -19
 -كثىى  -قىىىد –فىىوق –فىىرج  –عىىيع –صىىىء  –ركىىء  -رتىىق –حتىى  –اسىىر

 احاو. -وا  -هرصأ -كرء

الشاهد في "رتق" ورد لألأيج دون تحديد وكذا في "ركء" والشاهد فىي "ركىء" 
ون تحديد والشاهد في "صىء" ورد دون تحديىد وكىذا فىي في الىسان والتاج ألأيج د

 أا الشاهد في "فرج" وهو الىسان والتاج ألأيج دون تحديد ل "عيع" وهو في

ورد دون ظسىىىبج "ربأىىىا تاىىىمع الظفىىىوة أىىىن األأىىىر لىىى  فراىىىج كحىىى  السقىىىا  "فقىىىد 
لشىىسار ن الشىىاهد قىىد واىىد فىىي لوذكىىر البغىىدادا  032-1دء والبيىىض فىىي خماظىىج األ

ن اىىاأع صىىىض أىىن قصىىيدا عويىىىج وذكىىر لظىى  ألأيىىج بىىن لبىىي اللأشىىمور لاأاعىىج وا
فىي  ن البيىض واىد لي ىاً ل ي ىاً لديواظ  أحأد ابن حبء روا  باختا  يسير وذكىر 

ظصىارا وقىا  صىأسي ألبىي قىية اليمىودا وقيى   البىن صىرأج األقصيدا رواها األ
بىىىن  ابىىىن الأسىىىتوف  فىىىي شىىىرح شىىىواهد الأفصىىى   إظىىى  واىىىد  فىىىي لبيىىىاض ألبىىىي قىىىية
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في لبياض لحظي  بن عأر اليشىكرا وواىد فىي لبيىاض ألعرابىي  ي اً صرأج وواد ل
( 2/31 وروا  صاحء الحأاسج البصريج لحظي  بن عأير وفي الأقت ء لىأبرد 

وقىىد اىىا  البيىىض فىىي  إلىى  لأيىىج بىىن الصىىىضسىىيبوي   دون ظسىىبج وفىىي الحاشىىيج ظسىىب 
 برص.شسر عبيد بن األ

 تحديد. الشاهد في "فوق" ورد ألأيج دون
فىي الىسىان والتىاج  ون تحديد وهىو ألأيىج بىن لبىي الصىىضالشاهد في "قىد" ورد د

 الشاهد في "كث " ورد ألأيج دون تحديد وهو ألأيج بن لبي الصىض في التاج.

 الشاهد في "كرء" ورد ألأيج دون تحديد وهو البن لبي الصىض في التاج.
 الشاهد في "هرصأ" ورد ألأيج دون تحديد.

فىىىي "واىى " رو  المأخشىىىرا عاىىىم  فىىي صىىىىء وهىىو فىىىي كىيمأىىىا دون الشىىاهد 
ديىىد الشىىىاهد فىىىي "احاىىو" وهىىىو "أىىىاذا ببىىىدر فالسقظقىى  فىىىي أرامبىىىج احىىىااو" روا  تح

سىىرا وهىىو فىىي التىىاج ألأيىىج بىىن لبىىي الصىىىض وكىىذا فىىي أساىى  المأخشىىرا البىىن المب
( وقىىىا  أحقىىىق الأقىىىايية فىىىي الحاشىىىيج  هىىىو أىىىن قصىىىيدا 2/300أقىىىايية الىغىىىج  

ن البيىىض فىىي ل( وذكىىر 081-082رواهىىا ابىىن هشىىا  فىي السىىيرا   ( بيتىىاً 82ا  عىدتم
 الأاأ  والىسان  احو( دون ظسبج.

 مير الشريفال -21
 ولث. –ظشء  –كدة 

عى   أرائما قرللعىي بن عيس  بن حأما بن وه اة أن له  أكج وشرفائما و   لفظ
 (.23/30دبا   المأخشرا بأكج اظفر أسا  األ

فأا  لهي لألأير ل  لغير درا لوردها المأخشرا لألأير ال ل الشواهد التيو 
ل  األأير سو  في "ولث" فقد ذكر قب  البيض  وفي إَقد أما ِبِ  ال يقعع بظسبتما 
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أير... لأا في "َكدة" فقد ذكر قبى   أا كتب  لي... وفي "ظشء" بسض ظفاثاض األ
 أير....ذكر قبى  سأسض األ

 أنس بن أبي إياس -21
 هيب

عر إساأي اسأ  لظة بن لبي لظاة لو ابن لبي إياة بن مظي  الكظاظي شا
الديىي لو الدئىي وهو ابن لخ ساريج بن مظي  الصحابي والبيض في لبياض رواها 

صابج ( واظفر التاج  لظة( وفي ا 0/100( و 8/220 الااحف في الحيوان 
لبو عأر  ( ذكر 3/22( وهو لخو لسيد ابن لبي إياة الصحابي وفي  2/05 

 لظة بن لبي ُلظاة استخىف  الحك  بن عأرو عى  خراسان حين ح رت  الوفاا.

 أوس بن حجر -22

 -خأىىع -خعىى  -خىىرد -خبىى  -حىىوع -حفىىر -اأىى  -ب ىىع -xلكىى   -لد 
 -صىظو  -شىوة -شىى  -شىرع -سىسد -ماىج -مبىن -راع -دأر -دعو -خون
 -كسىىىء -كتىىىر -قأىىىع -قىىىىع -قىىىر  -قىىىرة -ففىىىو -فتىىى  -ع ىىى  -عاىىىء -عىىىىع
 وشج. -هو  -ظم  -ظأر -ظعع -ظبض -أظن -أفع -رضأ

بيىىىىاض فىىىىي "لد " الشىىىىاهد فىىىىي "دأىىىىر" عاىىىىم  فىىىىي "سىىىىق " دون ظسىىىىبج وردض األ
لىى  لوة بىىن إفىىوا" أقعوعىىج الظسىىبج "ف" و"فتىىاو"لكىى " و"حىىوع" "وشىىوة" و" ىىو " و

( 30حار وأا تبق  وردض ألوة دون تحديد الشاهد في "ب ع" في ديوان لوة  
( والشىىىاهد فىىىي "خبىىى " فىىىي 33شىىىاهد فىىىي "اأىىى " فىىىي الىىىديوان  بىىىاختا  يسىىىير وال

وكذا ظ  في الكشا  لعرفج تا  في الروايج وذكر في تخريا  ل( باخ12الديوان  
( 10( والشىىاهد فىىي "خىىرد" فىىي الىىديوان  237  فىىي الأفصىى  وهىىو فىىي ديىىوان عرفىىج

 211د/والىسان والتاج والشاهد في  حع ( في التاج "بىخ" والشاهد في "خأع" في 
والشاهد في "دأر" فىي  81والشاهد في "دعو" في د/ 11والشاهد في "خون" في د/
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والشىىىاهد فىىىي  212والشىىىاهد فىىىي "ميىىىن" فىىىي د/ 07والشىىىاهد فىىىي راىىىع فىىىي د/ 70د/
والشاهد فىي ماىج فىي  212وفي الىسان والشاهد في "مين" في د.  38ماج في د/
والشىاهد فىي "شىرع" فىي  50وفي الىسان والشاهد في "سسد" فىي د/ 38ماج في د/

 .37د/

 ياس بن حصينا -23

 فرض
قفان بن سويد كوفي كىان فىي مأىن الحاىاج  لياة بن ُحصين بن مياد بن ع

( بىاختا  يسىير وذكىر روايىج ظقىائض 121خعى   والشاهد في ظقىائض اريىر واأل
( 350اريىىر والفىىرمدق وقىىا  "أظَسىىْج" تصىىحي  وهىىو فىىي ظقىىائض اريىىر والفىىرمدق  

 .باختا 

 أياس بن سهم الهذليّ  -26

 فحو –غزل 

 اياس بن الوليد -25
 غلو

 حمرأابن  -24

 -رظىء -ر ىض -دفىع -خىمم -حيىي -حبىر -اىور -امى  -اىظن -بصر
 -عىرصأ -عظىء -عىرق - ىرء -صىأ  -شىك  -مم  -مب  -مبر -رو  -رظو

 .وفد -ول  -هوج -هى  -ظم  -أرر -لأة -لدد -كرا -قدع -قب  -ع ض
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 عأرو بن لحأر الباهىي

والشىىاهد فىىي  205والشىىاهد فىىي "اىىظن" فىىي د/ 30اهد فىىي "بصىىر" فىىي د/الشىى
 38والشىىاهد فىىي "حيىىي" فىىي د/ 70والشىىاهد فىىي "حبىىر" فىىي د/ 235"امىى " فىىي د/

 .باختا  05باختا  والشاهد في "خمم" في د/

 ابن أم دينار

 ظفر مأي ا

 ابن جؤّية -
 اظفر ساعدا بن اؤيج

 ابن حسان -27
 ختم

بسض ولىىد حسىىان فىىي عأىىر بىىن عبىىدالسميم ر ىىي الىىى  ورد الشىىاهد أظسىىوبًا لىى
عظ   وهأا اثظان عبدالرحأن بن حسان وسسيد بن عبدالرحأن وكاهأا عىاصأ إلى  

 أا بسد وفاا عأر ر ي الى  عظ .
 ابن الدمينة -28

 هدر -ظا  –خية 
 عبدالى  بن عبيد الى  والدأيظج لأ .

 .(135ادا  الشاهد في "خية" يظسء البن أيادا اظفر ديوان ابن أي
 قاعابن الر   -29

 ظو  -فش  -شع  -اظو -اس  -لبر
لبىىو داود عىىدا بىىن ميىىد بىىن أالىى  بىىن عىىدا بىىن الرقىىاع السىىاأىي ظسىىب  الظىىاة إلىى  

 الرقاع وهو اد اد  لشمرت .
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( 33( وفىىي العرائىىى  األدبيىىىج ص 01الشىىاهد فىىي "لبىىر" فىىي الشىىسرا  الشىىاأيون ص 
( والشىىاهد فىىي "اىىظو" فىىي العرائىى  50ص  البيتىىان فىىي "اسىى " فىىي العرائىى  األدبيىىج

( 08( باختا  في الروايج والشاهد في "شع " فىي الشىسرا  الشىاأيون  38األدبيج  
( بىىاختا  فىىي الروايىىج 08بىىاختا  يسىىير فىىي الروايىىج وكىىذا الشىىاهد فىىي "فشىى " ص 

 ( باختا  في الروايج.08والشاهد في "ظو " كذل  ص 
 عرىابن الزب -31

 ردو  -روح –جحجح 
المأخشىىرا إلىى  ابىىن المبسىىر  وهىىو ألأيىىج بىىن لبىىي  الشىاهد فىىي "احاىىو" ظسىىب 

بىىاختا  فىىي الروايىىج وهىىو فىىي  15الصىىىض اظفىىر "لأيىىج" والشىىاهد فىىي "روح" فىىي د/
 .02كروايج الديوان والشاهد في "ورد" في د/ 3/281البدايج والظمايج 

 اء الفزاريّ ابن شعو  -31
 جدي

 ابن عضاة -32
 تبن

 ّنابابن عَ  -33
 وجى

الشىىىاهد فىىىي التىىىاج والىسىىىان  واىىى ( دون ظسىىىبج وابىىىن عظىىىاء  هىىىو ُحريىىىث بىىىن 
( وربأىا 3/033عظاء الظبماظي العىائي شىاعر إسىاأي لأىوا أقى  اظفىر الخماظىج  

 كان هو األعور الظبماظي اظفر األعور الظبماظي واالختا  في اسأ .
 ابن َعْنقاء الفزاريّ  -36

 لحظ –رغد 
لقىاء الشىسرا  لخىو بظىي أىامن بىن فىمار  "ظىوادر الأخعوعىاض  عبد قية بن ظاوا ل 

 .805وأن يسر  أظم  ب أ  البن حبيء" ص
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سىىا  كبيىىرًا ولسىىى  عىىاصأ فىىي الااهىيىىج دهىىرًا ولدر  ا  قىىية بىىن باىىرا وعظقىىا  لأىى 
( الشىىاهد فىىي "لحىىف" 255وقيى  عبىىد قىىية... عىن "أساىى  الشىىسرا " لىأرمبىاظي ص 

 .بد قية بن بارال  عإ لورد  المأخشرا أظسوباً 
 ابن فسوة

 .اظفر عتيبج بن أرداة
 ابن القمقام -35

 لوذ
 ابن قيس الرّقيات -34

 قصع -قدو -قت  -مسق -عق  -صظ  -شسو -روق
لىى  ابىىن قىىية دون تحديىىد وهىىو فىىي الىسىىان "مسىىق" إ الشىىاهد فىىي "مسىىق" ورد أظسىىوباً 

 ج.باختا  في الرواي 270البن قية الرقياض والشاهد في  روق( في د/
 ابن كراع

 .راعر سويد بن كاظف
 ابن مالك العيني -37

 عضر
 ابن مأطير -38

 (2 رف 
 33( د/2  

 ابن مفّرغ -39
 (3)لبس -(2)كفر -(1)دنر

 .141( د/3باختالف في الرواية ) 138( د/2ساس )عن ال 236( د/1)
 ابن مقبل -61

-اىذو -اىدع -x ثأىر -ثىر  -تىىو -تىرا -تبىع -بىوء -بمج -بذل -باة -لظي
 -خىىو -خفىر -حيى  -حىوع -حف  -حرم -حذو -حدج -حاج -ام  -اظء
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 -رسىة -ردا -رخو -رل  -ذي  -ذوق -ذود -ذظء -ذخر -دلق -دثر -خي 
 -شىىىىور -سىىىىير -سىىىىأن -سىىىىأر -سىىىىأع -سىىىىعر -سىىىىرق -رويىىىىد -ركىىىىض -رفىىىىع

 -عىىو - ىفو - ى ن -صىوغ -صىم  -صىظ  -صىظع -صىظد -صى  -صحو
 -فتىىر -مأىىد -مىىدو -عىىين -عىىود -عىىود -ععىى  -عىىذق -فمىىر -فىىى  -عىىوع
 -لىد  -لحى  -لح  -كم  -قوة -قود -قظد -قعو -قد  -xقت   -قب  -ف  
 -ظقىذ -ظشىصأ -ظىمع -ظبىذ -أىظو -أىى  -أصىع -أىرح -أدد -لع  -لصق -لمم
 .يسر -وظ  -وقص -هرض -ظو  -ظمي -ظأر

  00ل  ابن أقب  وثاظيمأا ساق  دون ظسبج وهو في د/إ  ولمأا ظسبلفي "اذو" بيتان 
   الاأر في عرصاتما         أماح  قيظاض تحاذين اثأىداك ن خصي

( والشاهد في "هرض" هو 30الشاهد في "حف " في ديوان الراعي لىراعي ص 
 .الشاهد ظفس  في "فى " اظفر "مهير بن لبي سىأ " خو 

 ابن مولى المدني -61
 قلب
ظصىىىار شىىىاعر أسىىىى  أىىىول  بظىىىي عأىىىرو بىىىن عىىىو  أىىىن األأحأىىىد بىىىن عبدالىىىى  بىىىن    

 (.831لحق الدولج السباسيج عن أسا  الشسرا  لىأرمباظي ص أ ي  لسن  حت  ل
 ابن ميادة -62

 -قىىىرد - ىىىو  -شىىىعن -سىىىور -ذأىىى  -درة -حىىىرج -تىىىرة -بمىىىر –لفىىى  
 .وعد -ظحر -أظن -أأل

هىى  230و  280الرأاح لو رأاح بن لبرد بن ثوبان وأيادا لقء لأ  ض بين 
 "عن الديوان".

بىىاختا  فىىي  280والشىىاهد فىىي "بمىىر" فىىي د/ 231الشىىاهد فىىي "لفىى " فىىي د/
والشىىاهد  277والشىىاهد فىىي "حىىرج" فىىي د/ 237الروايىىج والشىىاهد فىىي "تىىرة" فىىي د/

فىىىي "درة" سىىىاقما المأخشىىىىرا فىىىي "قظىىىع" دون ظسىىىىبج وهىىىي فىىىي ديىىىىوان ابىىىن أيىىىىادا 
والشىىاهد فىىي "سىىور"  278( بىىاختا  فىىي الروايىىج والشىىاهد فىىي "ذأىى " فىىي د/275 
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بىىاختا  فىىي الروايىىج والشىىاهد فىىىي  128د فىىي "ُسىىعن" فىىي د/والشىىاه 200فىىي د/
لى  ابىن أيىادا إباختا  في الروايىج والشىاهد فىي "قىرد" يظسىء  237" و " في د/

( 100لىىى  عىىىدا بىىىن الرقىىىاع اظفىىىر ديىىىوان ابىىىن أيىىىادا  إو إلىىى  أىحىىىج الارأىىىي للو 
 والشىاهد فىي "ظحىر" 123والشىاهد فىي "أىظن" فىي د/ 212والشاهد فىي "أىأل" فىي د/

 (.221والشاهد في "وعد" في الديوان   200في د/
 .اظفر "ذو الرأج" "اسر" و"ابن الدأيظج" "خية"

 ابن نعيم -63
 بدل

الشاهد فىي الىسىان "أىذر" لىى "شىو ا  بىن ظسىي " وفىي "بىد " لىى "الشىو ا  بىن ظسىي " 
لفىاف. والشىاهد فىي التىاج "بىد " دون ظسىبج بىاختا  فىي ظشد  يسقوء في األلوقا  
بىىن وفىىي "شىىو " ذكىىر "وسىىال  بىىن شىىو ا   يىىج وهىىو فىىي "أىىذر" لىىى "شىىوا  بىىن ظسىىي "الروا

 ظسي  الأك ي تابسي".
 ابن هرمة -66

 -ععىىء -عبىىر -عظىىء -عىىرق - ىىىع -شىىرر -رهىىق -درج -حىىور –بىىىع 
 .وعث -هد  -هدر -ظخة -أمح -لب  -كرة -قع  -فصو -مبء

 أبو أسامة -65
 وقف

سىىاأج الاشىىأي" لتحديىىد وهىىو لبىىو لىى  لبىىي لسىىاأج دون إ روا الشىىاهد أظسىىوباً 
 101أساويىىىج بىىىن مهيىىىر شىىىاعر فارسىىىي أخ ىىىر  والشىىىاهد لىىى  فىىىي االختيىىىارين ص

 .باختا  في تبسيع في الروايج
 سود الدؤليأبو ال -64

 كسو –دمل 
سىود دون تحديىد البيىض لى  لبىي األ"كسىو" وردا أظسىوبين إالبيتان في "دأى " و

ديىىد وفىىي التىىاج قىىا   قىىا  لبىىو الحسىىن سىىود دون تحفىىي "دأىى " فىىي الىسىىان ألبىىي األ
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ظىىى  فىىىىي حأاسىىىج البحتىىىىرا الأحقىىىق ل وذكىىىىر 30سىىىود ص/وهىىىو فىىىي ديىىىىوان لبىىىي األ
سىىىود الكظىىىاظي  والشىىىاهد فىىىي "كسىىىو" ألبىىىي األسىىىود الىىىدؤلي فىىىي ألبىىىي األ 235ص/

وديواظىى   803وفصىى  الأقىىا   3/853مىىاظي وأختىىار األ 1/083عيىىان وفيىىاض األ
 باختا  في الروايج. 31

 سود العجّليال بوأ -67
 أتع –قشو 

 بو بثينة الباهليأ -68
 نجو

" فالشىىاهد ألبىىي بثيظىىج الصىىاهىي أىىن هىىذي   كىىذا ورد وهىىو تصىىحي  "الصىىاهىي 
 .1/782شسار هذي  رأي يماو ساريج بن مظي  في شرح لث  القُ 

 بو بكر الصديقأ -69
 سفو

 بو تمام الطائيأ -51
 ظ د -تأم  -رف  -حرء

لى  العىائي دون تحديىد وهىو ألبىي تأىا  فىي أىديو إالشاهد  في "حرء" ظسىب  
ل  العائي دون تحديد وهو عاىر بيىض إالحسن بن راا  والشاهد في "رف " ظسب  

 .8/252بي تأا  يأدح أال  بن عوق التغىبي ديواظ  أن قصيدا أل
 أبو ثمامة بن عازب الضبيّ  -51

 شغف
ديواظىىى   أىىىن شىىىسرا  الحأاسىىىج اسىىىأ  البىىىرا  شىىىاعر اىىىاهىي  أقىىى  فىىىارة" عىىىن

 ."2/100الحأاسج أصورا عن عبسج أصر شرح أحأد عبدالقادر الرافسي "
 أبو جنب الهذليّ  -52

 نشر –رمى 
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  الثالىث سىلبو اظدء بن أرا الِقردا أن شسرا  هذي  عن ديىوان المىذليين الق
30. 

 أبو الجهم الجعدي -53
 قبص

 أبو الحسن -56
 روق

 أبو حمزة الصوفي -55
 دوح
( هىىىى عىىىن "الأحأىىىدون أىىىن 150فىىىي كبىىىار شىىىيوخ الصىىىوفيج ض  بىىىراهي  إأحأىىىد    

 .225الشسرا " ص
 أبو حّية النُّميري -54

 كر  -قصء -ففر –رق  
  بىىىن الربيىىىع تىىىوفي سىىىظج ب ىىىع وثأىىىاظين وأئىىىج فىىىي روايىىىج البغىىىدادا" عىىىن الميىىىث   

 .ل  المذلي اظفر المذلي  "رق "إ الديوان ورد الشاهد في "رق " أظسوباً 
 أبو ِخراش -57

 .هد  -كم  -فرن -رفو -رح  -رب  -ذلق -حت  -رضا
 .(2/121خويىد بن أرا شاعر أخ ر  عن الخماظج  

ل  إالشواهد في "ارض" و"حت " و"ذلق" و"رح " و"فرن" وردض أظسوبج 
 المذلي دون تحديد فاظفرها هظا .

 أبو َدهَبل -58
 كنن

 .اأوبن وهء بن َمَأسج بن لسيد 
 أبو دؤاد -59
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 -مرث -صسى  -شأ  -شاو -مرر -رذا -ح ر -ثسء -تأ  -بسق
 .يسر -وتد -أر  -لوث -لذع -x كبء -قوض -قصء -قسة -قر  -فمد

( لبو 220ااريج بن الحااج وقي  مير ذل  وذكر في الأؤتى  والأختى   
خر . ذكر ألسأا  لااليادا واسأ  "اويريج بن الحااج" واظفر ديواظ  ففي  

 ساقما المأخشرا أظسوبج إل  لبي دؤاد دون تحديد. الشواهد في الأواد كىما تقريباً 
 -أرا -فمد -مرث -صسى  -شأ  -شاو -ثسء -تأ  -الشواهد في "دبق

 -833-150-885 -813بي داود االيادا في "ليسر" هي في ديوان  -وتد
883- 153- 801- 808- 818- 807- 158". 

وه  في اة سوالشاهد في "شأ " ذكر في هاأصأ الديوان " لن صاحء األ
بي دؤاد الرؤاسي" وهو لل  إل  لبي داود االيادا ويراو ظسبت  ظسبج هذا البيض إ

في القصيدا الأيأج الأظشورا في أاىج الأورد السراقيج السظج الثاأظج السدد الثالث 
 .ألبي دواد الرؤاسي 131ص

 .825والشاهد الثاظي في "ذكر" وأعىس / لو  أا رقء.../ في الديوان 
 

 أبو ذؤيب
 -ذأي -ذبو -ذلء -خىة -خر  -حي  -حذق -اأ  -امر -ارة  

 -شيو -2شو  -شأع -شرج -شرء -سوح -سأ  -سأج -ميض -رم  -ربث
 -عوق -عقء -عر  -عرض -عذر -عظ  -عرح -ع ع  - أد -صيد
 -ظمح -ظاة -ظب  -أشج -أرا -كشو -كدة -قرح -قبء -فىج -فحصأ
 .ةبي -وشو -ظي  -ظوء -ظفض -ظع 

 يسبأبو الرأ  -41
 خنز –بتر 

                                                 
 الشاهدان في "شوى" و "ضمد" لم ينسبهما الزمخشري إلى أبي ذؤيب وإنما إلى الهذّلي" شوى" و"ضمد".
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عن صاحء  1/083عبادا بن عمفج الأامظي ولورد البغدادا في الخماظج 
الاأمرا اسأ   عبادا بن الثسىبي  الأامظي وفي التاج "ربة" ذكر  "ولبو الربية 
 .عباد بن عمأج بالأي  في التكأىج وتبس  الفيروم  بادا  وذكر الحافف  عمفج...

 تغىبي  تصحي ".روايج الىسان  اللن الثسىبي وذكر 
الشاهد في "بتر" في التاج والشاهدان في "بتر" و"خظر" في الىسان "بتر" 

 وساق الشاهد في "خظم" في الىسان "خظم" دون ظسبج.
 أبو زأبيد الطائيّ  -42

 -مأة -عو  -عىق -صىي -سول -سرو -خير -اوء -ادع -برد
 .وه  -ولي -وتر -ظقد -ظفر -كى  -قسو -قرة

 .لو حرأىج بن الأظذر الأظذر بن حرأىج
 -قسو -بياض في "عو خشرا ألبي مبيد دون تحديد سو  األالشواهد لوردها المأ

 .كى "
ألبي مبيد العائي والشاهد في "سول"  1/208الشاهد في "اوء" في الخماظج 

والشاهد في "عىق"  003ألبي مبيد العائي في عبقاض فحو  الشسرا  البن سا  
ىسان  حأر( والشاهد في "قرة" ألبي مبيد العائي في ألبي مبيد العائي في ال

والشاهد في  20/101وكذا الشاهد في "ظفر" في   20/108دبا  أسا  األ
"مأة" في لسان السرء "مأة" ألبي ميد وذكر عبدالسا  هارون في "تحقيق 

ن البيض ل 210ص 10 لسان السرء" أاىج أاأع الىغج السربيج في القاهرا ج
 .30ائي وهو في ديواظ  صألبي مبيد الع

 
 داء العجليّ و أبو الس -

 شيح
م أن رب وهو …" احالبيض مير أظسوء في األساة وأعىس  "إذا سأسن الر 

 ألبي السودا  الساىي في الىسان "شيو".
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 أبو شأس -43
 رو 

 الشاهد في الىسان "رو " دون ظسبج.
 أبو شجرة -46

 غطل
ن ُسىي  عن "ظوادر الأخعوعاض  عأرو بن عبد الُسم  بن عبدالى  بن رواحج أ

سىي  بن عبد السم   بن  8/225" وفي األعا  133كذا "الشسرا " البن حبيء "
ظ  في الكاأ  ( ل2را وذكر المركىي في الحاشيج  عبيد السُّىأي لأ  الخظسا  الشاع

هو وقا  العبرا اسأ   سىي  بن عبد الُسمَّ  و  "عأرو بن الُسمَّ " 2/230لىأبرد 
 هى.2صابج سىي  لي ًا" في ا 

 أبو صخر الهذلي -45
 وهء -عوة -دعء -اأر

عبدالى  بن أسى  بن سمء المذلي  في "أسا  الشسرا  في لسان السرء" وفي 
 الحاشيج "وفي اس  لبي  خا  أظش  عبدالى  بن سىأج وذكر في  3/52عا  األ

 .التصحي "
 أبو صعترة البوالنيّ 

 ظتج
أاسي وهو في الحأاسج شرح الأرموقي ألبي ل  الحإ ورد البيض أظسوباً 

 .اظفر الحأاسي  ظتج( -صسترا البوالظي
 أبو طالب -44

 .هى  -ظوع -ظ و -سيو -رف  -حفر
الشاهد في "حفر" في سيرا ابن  –عبد أظا  بن عبد الأعىء بن هشا  

والشاهد في "ظ و" في الىسان "ظ و" والشاهد في "هى " في سيرا  2/873هشا  
 .2/103والخماظج  2/150ابن هشا  
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 أبو الطمحان القينيّ  -47
 .أىو -قي  -قمو -سرق

حد بظي القين أن ق اعج وقي  في اسأ  وظسب  ربيسج حظفىج بن شرقي  ل
 .1/130عا  بن كظاظج بن القين" األابن عو  بن مظ  

 أبو الطيب المتنبيّ  -48
 سسع -سر

 أبو عبيدة -49
 خلج

 .1/150ج الوعاا أسأر بن الأثظ  والشاهد في بغي
 أبو عبيد السالمي -71

 سظن
ل  لبي عبيد والشاهد أن قصيدا لسبيدا بن عبد السم  إ كذا ورد الشاهد أظسوباً 

 .280أي ابن ع  الشظفر  وهو شاعر ااهىي عن "قصائد ااهىيج ظادرا" السا  
 أبو العميثل -71

 حرز
بو السأيث  ل 1/120ج " وفي الخماظ3/30عا  عبدالى  بن ُخىيد بن سسد "عن األ

 عبدالى  بن خالد.
 أبو العالء المعّري -72

 نبط
 أبو العيال الهذليّ  -73

 قوة –مح  
  ابن لبي عظترا لو ابن لبي عظبر وهو لحد بظي ُخظاعج بن سسد بن هذي  أخ ر 

 ."13/257ماظي "ُعأ ر إل  خافج أساويج  عن األ
 أبو الغريب الّنضرّي )البصرّي( -76
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 رظو –اذو 
ل  لبي الغريء الظ  را وهو في الىسان ء المأخشرا الشاهد في "اذو" إسظ
ل  لبي الغريء إأا في "ورظو" فقد ظسب  بي الغريء الظصرا وكذا في التاج ل"اذا" أل

 البصر ا وهو في الىسان "مظو" ألبي الغريء دون تحديد وكذا في التاج.
دء ج "عن خماظج األيدر  الدولج الماشأولبو الغريء لعرابي ل  شسر قىي  ل

"1/810." 
 أبو الغول الّطهوي

 هدن
حد بظي ُعمي ج اظفر الحأاسي "هدن" ولبو الغو  ل ل  الحأاسيإ الشاهد ورد أظسوباً 

باد ول  يق  البغدادا عى  كوظ  با اللويقا  لم  بظو عبد شأة بن سود وكان ُيَكظَّ  
لظ   2/23في شرح الحأاسج ا وذكر التبريم  8/203اظفر الخماظج  و ااهىياً ل ساأياً إ
 ساأي وكذا ياقوض في أسا  البىدان "وقب ".إ

 أبو قدامة الطائي -75
 نشأ

 بو قالبةأ -74
 صون

ن القس  الثالث يوان المذلييدة" ألبي ِقابج المذ لي وكذا في البيض في الىسان " ر 
( ولبو قابج هو الحارث بن صسصسج لو عويأر بن عأرو ااهىي قدي  عن 81ص 

 .70"أسا  الأرمباظي" 
 أبو قيس بن السلت -77

 سس  –اأع 
إل  "قية بن  الشاهد في "اأع" ورد في الىسان "اأع" والتاج "اأع" أظسوباً 

" أن الأف ىياض 70سىض الس ىأي  باختا  في روايج الصدر وهو في القصيدا "األ
اسأ  صيفي  " أن الأف ىياض ولبو قية70سىض" وهو في القصيدا "ألبي "قية بن األ
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ساأ  خا  "وقا  لى  وقي  صرفج وقي  مير ذل  وفي إوقي  الحارث وقي  عبدا
ن شسرا  الااهىيج" عاأر بن اش  وهو شاعر أواسأ  سىض لقب  صاحء األماظي  واأل

 ."33-1/37دء "اظفر خماظج األ
 أبو قيس بن صرمة -78

 رويد
صابج اظفر ا   لبو قية صرأج بن لبي لظة و 1/207في سيرا ابن هشا  

بن افمظا  اختا  في اسأ  لهو لبو قية صرأج بن لظة لو ابن لبي لظة  1/233
صرأج وذكر لظ  أن بظي الظاار وفي االشتقاق البن دريد  أن الخمرج صحء الظبي 

  302شاعر أخ ر " وذكر ل  الأبرد في التساما 8/152عا  (/ وفي األ  
 ./210( /302اظفر ص  بياتاً لوالأراثي 

 أبو كبير الهّذلي -79
 وذ  -ها  -هب  -فرصأ –حرق 

 ل  المذ لي اظفر المذلي "وذ ".إ ورد الشاهد في "وذ " أظسوباً 
عا  سى  "األلسا  و سميىي وقي   لدر  ا  اسأ   عاأر بن الحُىية أن بظي

8/100." 
 

 أبو المَثّلم الهذليّ 
 فقو

 ." وهو شاعر ااهىيل  المذ لي اظفر المذلي "فقوإ ورد الشاهد أظسوباً 
 أبو محمد الفقعسيّ  -81

 بتت
 .2/200ل  حذل  بن فقسة عن أاالة ثسىء إلبو أحأد الحذلأي ظسبج 

عبدالى  بن ربسي  153وعبدالى  بن الربسي عن الىسان "اا" وفي كظ  الشسرا  
بن ربسي  البو أحأد الفقسسي واسأ  عبدالى   2/10الاذاأي  لبو أحأد وفي الاأمرا 
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هم  خالد ر ي الى  عظ  بظي لأا  ذكر الأيأظي  رليض ل  شسراً  2/233لسأع وفي ا
 .ظ  أخ ر سد أع عىيحج بن خويىد فالفاهر لل

 سديّ أبو مأكعت ال -81
 بور

ظ  اسأ  عرفعج بن ظ ىج وقي  ... الفقسسي  وتقد  ل3/238صابج ذكر في ا 
 "لىدراقعظي "لبو ُأكسض ساً شتر. و بع  ابن أاكوال تبالحارث بن ثسىبج بن عأرو بن األ

 .هى2
 .  أظقذ بن خظية بن ساأج131وفي كظ  الشسرا  البن حبيء ص
 أبو المنجم -82

 نعل
بو الظا  والشاهد مير أواود في ديوان لبي الظا  ول  لعثر لكذا ورد وربأا كان 

 .عىي 
 أبو النجم -83

 -ارء -اذء -ابن -x ثا  -تو  -تظ  -بوق -بمي -بق  -بخ  -افق -لسد
 -خظق -خ   -خرع -خب  -حيي -حظق -حشو -حدق -حث  -امض -اظن

 -سأع -سدا -سخ  -رأ  -رك  -رفق -ذوق -ذكر -ذرع -خوا -خو  -خوض
 -عس  -عب  -صو  -صوء -صق  -xصبء  -شيو -شفي -شرء -سظن
 -عأج -ععر -عصي -عصر -عشء -عر  -عتق -فأ  -عير -عوح -عىة
 -قو  -قعء -قعر -قب  -في  -ى ف  -x مأض -مأد -م ء -مشصأ -مرء
 -هيء -هشصأ - (2 ظصو -ظحض -ظب  -xأوض -أىة -أشع -لقع -xلع   -كح 
 .وعد -ورد

 أبو نأخيلة -86
 .ظقي -ععو -عرا -ست  -سبر -حظ  -تظ 

                                                 
 وقال أيضاً.الشاهد الثاني في )نصو( ذكر قبله  (1)
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ماظي اس  الشاعر ال كظيت  وكذا في األ لبو ظخيىج 2/75قا  البغدادا في الخماظج 
 با الاظيد ولبا السرأاة ومىء عى  شسر  الرام.ل وقا  ابن قتيبج اسأ  يسأر ويكظ 
 لبو ظخيىج السسدا وهو اسأ  وكظيت . 138وفي كظ  الشسرا  البن حبيء 

 أبو نواس -85
 قنب -شحم –اهب 

 أبو الهندي -84
 وضر

أن أخ رأي الدولتين اختى  في اسأ  فقي  مالء بن عبدالقدوة  وأث  عبدالأؤأن  
وفي كظ  الشسرا  البن حبيء  8/205عن فواض الوفياض وقي  لمهر  وقي  عبدالسا  
 اسأ  لمهر بن عبدالسميم.

 بو َوْجزةأ -87
 -صظد -سب  -سبع -ربع -رأد -رقص -ربع -دعو -خ   -ترح -تبع -بق 
 .ظسء -ظحر -قىء -قع  -قعع -ففع -مأ  -مأ  -عظن -عأر -عر 

  ابن لبي عبيد شاعر أايد ... السسدا  الأدظي  في التابسين واسأ  يميد بن عبيد وقي
ويقا  ابن عبدالى  عن "كظ  الشسرا "  1/200هى عن الخماظج 280وأحدث وأقرئ توفي 

133. 
 الشاهد في "سبع" ورد مير أظسوء وأعىس .

 ."وتسبغ  يغش  الأظاكء ريسما" وهو ألبي واما في التاج "سب "
 أبو الوليد الكالبيّ  -88

 مرض
 أبو يوسف بن عمر الخزاعي -89

 غطل
 خت حجر بن عدي الكنديأ -91

 عمد
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ْجرًا   خاهاأعمة امرئ القيس ترثي حأ
 أخت عمرو

 انظر كبشة
 أم الحسين -91

 ردد
 خاهالترثي 

 
 اظتم  حر  األل 

 

 

 

 


