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 معجم شعراء أساس البالغة
 لى حرف الزايإ –من حرف الباء 

 لألستاذ عرفان عبدالباقي األشقر   
 

 بدر بن عامر الهذلي   -29

 .مهن –خيط 
ناعيس سيمن م يرج ُيره  ل  ي ُن فيي ُففيس عمير بين الُريا  ر يي  امن بنيي 

"ذمير ببيو الجيره بنيه شياعر  1/171وفي اإل ابس  52/111الله عنه عن األغاني 
  رمج وبسلم في ع د عمر ر ي الله عنهج ونزل هو وابن عمه م ر".مُ

لبدر بن عامر ال ذلّي باُتفف بس ر في  52/501الشاهد في "ُ ر" في األغاني 
 .ج انظر ال ذلّي "م ن"الروا سج والشاهد في "م ن" ورد منسوبًا  لى ال ذلي  

 الُبرَيق الهذلي   -29

 .نعم –ركض 
حجازّي مُ رم عن "معجم الشعراء للمرزباني"  ع اض بن ُو لد ال ذليّ 

 .115ص

 َبشامة بن الغدير -29
 .عمل

ورد اسمه بشامس بن الغر ر بالراء وهو ُرأ مربعّيج والب تان في الح وان 
وج شاعر جاهليج وهو ُال . وهو بشامس بن الغد رج بو بشامس بن عمر 5/19

ن اإلسفم  ن انظر امنس مم في الربقس الثبي سلمى وعّده ابن سّف زه ر بن ب
 ".717م ص "ربقات ابن سّف 
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 بشر بن أبي خازم األسدي   -29

 
 -(7)ح ل -(9)حور -(2)حجل -(2)حرر – (3)ثمد -ب ر –بقي  -(5)برر – (1)بدم
 - مم - مع - بح - ب  -شمر -سقر -سرع –سجد  -رو  -رمو -رفع

 -فرر -غني -غرز -ع   -عول -عقق -عرف -ظمي -روف -  ف - ب 
 -وذف -هول -(7)هرش -هجر -نجض -ن ل -نجو -نجذ -قمع -قلم -قرر -قذع
 .وفى

 19شييييياعر جييييياهلّي مييييين بنيييييي بسيييييدج وببيييييو ُيييييازم اسيييييمه عميييييرو "د يييييوان بشييييير" ص
 عزة حسن. تحق ق د.

 في "بقي" و"ب ر". منسوبس  لى بشر دون تحد د ما ُفالشواهد وردت 

 بشر بن سلوة -29
 .أمر

 172سوادة من تغل ج وسلوة بمهج "عن االُت ار ن" ص  قال له ب  ًا بشر بن
هي وفي معجم ما اوذمر: "بو قال ا عمرو بن حني التغلبي"  172والشاهد ف ه ص

 : بشر بن َسَوادة بن ِشموة التغلبي.1/30استعجم 

 بشر بن المعتمر -29
                                                 

( 7) -97( د/9) -7( د/2) -79( د/2) -515( د/3) -71( د/5) – 510( فييييييييييي د/1انظيييييييييير )( 1)
 الشاهد ومرلعه: –( 7) 551د/

 "م ارشس العنان     مأن ف  ييا"               
 ".72ورد غ ر منسو  وهو لبشر بن ببي ُازم. انظر التاه "هرش" والد وان "     
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 .لطع
ن /هي "ع510بشر بن المعتمر ال فلي البغداديج ببو س لج فق ه معتزلّي ت/

 ."5/22األعفم 
 

 بشير بن النِّكث -29
 .كحل

شاعر  ربوعي  بر في اللسان "دعا" بنشْ رًا بالت غ ر ُففًا لما مان في 
ج 5ج ح2/21القاموس وما نص عل ه اآلمدي في المؤتلف والمُتلف "عن المتا " 

"بنش ر بن الن مث ال ربوعي راجز  1/15وهو معا ر لجر ر وفي تب  ر المنتبه 
 هي.اال: بشر بف  اء" و ق

 الَبعيث -22

 -عرض -ربل -سلل -رمض -ُول -ُنس  –حنف  –حدث  –تلو  –بسر 
 .xنزع  -نحو -مجف -مذ  -مبح -قت  -فرس

داش بن بشر والَبع ث لق  له "عن ربقات فحول الشعراء " " وهو معا ر 220ُِ
 للجرزدق وجر ر.

 بالل بن جرير -011

 .شسع
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".... ومان له عشرة من األوالد... من م  :ترجمس جر رفي الشعر والشعراء في 
وفي األعفم  572بن جر ر ومان بف ل م وبشعرهم و نمنى ببا زافر" صابفل 

 هي.120شاعر هّجاء ت/ 5/75
 بيهس -010

 .نقض -مرو –ظ ر  –بررل 
 هناك بمثر من شاعر اسمه ب  س من م:

 .ّنعامسب  س بن بفل الجزاري شاعر جاهلي بحمق  لق  بال -1
 .ب  س بن  ر م -5

 .ب  س العذريّ  -3

 .ب  س بن      -2

والشواهد وردت  1/125ومجمع األمثال للم داني  3/575انظر ُزانس األد  
منسوبس  لى ب  س دون تحد د لمّن الشاهد ن في "ظ ر" و"نقض"  ش ران  لى بن ما 

فلم  زل لب  س الجزارّي وذلك بن قومًا بغاروا على  ُوة الشاعر وقتلوهم جم عًا 
 . حتال حتى بدرك ثأره

 تأبط شرا   -019

 .عذل –عبأ  - وح –رعل  -ُزي -ُر  –حسو  –حثث 
 .172والشعر والشعراء  11ثابت بن جابر بن سج ان د/

 ُتبَّع -019

 .جزر –ثر  
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ورد الشاهدان منسوب ن  لى تنبَّع دون تحد د و بدو بن ما لي"تبان بسعد ببو مر  
 .5/17في تار خ الربري فالشاهد في "ثر " له 

 توبة بن ُمَضرِّس -019
 .شغر

نَّوت "عن المؤتلف  َُ .... السعدّي بحد بني مالك بن رب عسج  نلق  بال
"ج وهو شاعر  سفمّي معا ر لتوبس بن الحم رج عن "شرح 91-97والمُتلف ص

" ذمر: مان في زمن معاو س 3/219" وفي اإل ابس "5/59بب ات مغني اللب   
 ه ومان شاعرًا فاتمًا.ومن بعد

 ثعلبة بن أوس الكالبي   -019
 .طرح –بهرج 

 لم بجد ترجمس له

 ثعلبة المازني   -019
 .ثقل

زاعي المازنيج شاعر جاهلّي قد مج والب ت من ق  دة  ُن َع ر بن  ثعلبس بن  ن
. وذمر المحققان: و شتبه ثعلبس هذا بثعلبس بن  ع ر بن 130في المج ل ات/ 
العذرّيج ف ذا متأُر لم  ذمر له شعر وشتان ما ب ن المازنّي عمرو بن ز د 

عبدالله بن  –هي. لمنني وجدت في تار خ ابن عسامر "عبادة بن بوفى اوالق اعّي" 
ثو " في ترجمس عبدالله بن ثعلبس العذري عن ربقات ابن سعد وبعد بن  سوق 

متا  نجسه ترجمته ما ن ه... ومان ببوه ثعلبس بن  ع ر شاعرًا.." وفي ال
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ثعلبس بن  ع ر بن عمرو الشاعرج وابنه عبدالله  "... :" عن الدارقنرني277ص
" من المتا  271هي وفي  جحس "ابن ثعلبس ل ما جم عًا  حبس وروا س عن النبي" ا

 هي.انجسه "و قال ابن ببي  ع ر المازنّي" 
 ثمامة السدوسي   -019

 .ورق

ج وفي اللسان 5/277ي مجالس ثعل  ثمامس بن المحّبر السدوسّيج والشاهد ف
 "ورق" و"لوث".

 جابر بن َحني التغلبي   -019

 .أتى
/ 511/ شاعر جاهلي قد م مان  د قًا المرئ الق سج والشاهد في المج ل ات

 وانظر في "بشر بن سلوة".

 جب ار بن جزء بن ضرار

 .انظر في ح ان

 ُجبيهاء األشجعي   -012
 .خرش

" 2/59ل ف الحجاز نشأ وتوفي ب ام بني بم س "الح وان مُا شاعر مقل بدوّي من
/". وورد اسمه في 197(ج اسمه  ز د بن حم مس بن عب د "المج ل ات ص/3ح)
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ج وفي "المؤتلف "/ "جب اء101/ "التنب ه على حدوث الت ح ف" لحمزة األ ج اني
 / جب اء وهو  ز د بن عنب د بحد بني عق ل شاعر ُب ث.102والمُتلف" /

 

 جثامة الكلبي   -001
 .هزل

 وف ه ثمامس الملبي. 2/172الشاهد في الح وان 

 ِجران العود -000

 .مأق –لوح  -قور -سوف –حنف  –برح 
 .3/520عامر بن الحارث من بني نم ر "التاه" "جرن" وفي األعفم 

 سفم".درك اإل"وب

 جرير -009

 -فحل -حمم -ح ر -جحف -ثري -ب ت -بوح -لو –بمى –بذخ –بنس
 -ر ش -روع -رمل -رقأ -ر ع -رزم -ذوق -ُور -ُ ع -ُزر -ُدع
 -شمم -شمل -شرف -شبك -شبح -سمو -سجع -سرح -سجم -ستر -زهر
 -عرق -ر ر -رلع -ررد - بر -  ف - لق - دق -شور -شمو
 -غرض -ع ص -ع د -عنن -علو -علق -ع ى -ع م -ع ر -عرك
 -مبل -قنن -(1)قعد -قرو -قرب -ف ل -فعي -غول -غور -غمر -غلف

                                                 

 ( نسبته في التاه  لى "الجرزدق".1)
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 -ن   -ندس -نحل -نجو -فتح -مزع -مرر -مدر -متن -مجل -مر 
 . بس -و أ -وشظ -ورد -وبر -نوم -ن ى -ن م -نقل -نجس -نجذ -نعم

 
 جس اس -009

 .غسق
 ورد الشاهد منسوبًا  لى جّساس دون تحد د.

 الُجَليح -009

 .مرح –حطب 

بالحاء والج م من بني ثعلبس و بدو  ل ج"هد في "مرح" ورد منسوبًا  لى "الحالشا
بنه ت ح فج والحل ج هو ابن شد د الثعلبي من بني سعد بن ذ بان رهر الشماخ 

 .5/157/ ونقائض جر ر والجرزدق 323/ ورف قه. انظر د وان الشماخ

 الجموح الظفري  
 .سود –رود 

رود" والشاهد الشاهد في "رود" ورد منسوبًا  لى ال ذلّي دون تحد د انظر ال ذلّي "
في "سود" ورد منسوبًا  لى "راشد" دون تحد د وهو للجموح الظجرّي في اللسان "سود" 

 انظر "راشد".

 ُجميح األسدي   -009
 .نتج
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منقذ بن الرماح األسدّيج بحد فرسان الجاهل س ش د  وم جبلس وبه قتل "عن 
( سنس "عن 22/" و وم جبلس مان قبل اإلسفم بي)351معجم الشعراء للمرزباني /

 /".32المج ل ات ص/
 

 جميل -009

 .(7)هلك -(7)نقر -(9)نشر -(2)قلل -(2)رمث -(3)رق  -(5)رعف – (1)جدي

 ُجْنَدب بن ضمرة -009

 .طفف

 .125 بدو بنه جند  بن  مرة الن شلّي المعا ر للجرزدق انظر النقائض / 

 جندل الراجز -009

                                                 

عن األساس وهو فيي األسياس  130( د/5/ عن األساس. )511جم ل بن معمر/  الشاهد في د وان( 1)
 عن األساس وفي اللسان والتاه. 13( د/2/ عن األساس. )31( د/3" مغ" دون نسبس )

 "تمن ت من حبي عل ه بننا       على رمض في الشرم ل س لنا وفر"            
(ج 2فيييي ال يييحاح "فيييي حبيييي بث نيييس" ) نسيييبه  ليييى ببيييي  يييُر ال يييذلّي وذمييير فيييي الحاشييي س: بنيييه

 .177( د/7. )111( د/7( لم بجده في الد وان )9) 171د/
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 .عضه

ن نسبس وفي "ع ه" مذلك دون نسبس ومذا الشاهد بع ه في اللسان "جل " دو 
 في التاه و بدو بنه جندل بن المثنى الر وي التالي.

 ل الط َهوي  دجن

 (9)مري -(2)قر  -عر  -(2)رحن -(3)سحل -(5)ُ س – (1)ُش  –بعق 
 .(10)وسق -(1)هد  -(7)محل -(7)لجف

 ."5/120جندل بن المثنى الر وّي من تم م شاعر راجز معا ر للراعي "األعفم

 جنوب أخت عمرو ذي الكلب -002
 .سكب

                                                 

 ( نسبته  لى جندل دون تحد د وهو في التاه )ُش ( لجندل بن المثنى.1)
 ( الشاهد في "ُ س" هو نجسه في "لجف" وهما في المادت ن لجندل دون تحد د ومذا في التاه واللسان.5)
 دل دون تحد د والشرر األول في اللسان لجندل الر وّي باُتفف في الروا س.( نسبس  لى جن3)
 ( نسبس  لى جندل دون تحد د وهو في اللسان "رحن" لجندل بن المثنى الر وّي.2)
 ( نسبس  لى جندل دون تحد د وهو في اللسان والتاه دون تحد د.2)
 تاه "مرا" دون نسبس.( نسبس  لى جندل دون تحد د وبعض الشاهد في اللسان وال9)
 ( تقدم في "ُ س".7)
 ( نسبس  لى جندل دون تحد د وفي اللسان "محل" بع ه لجندل الر وّي.7)
 ( نسبس  لى جندل دون تحد د.1)
 ( نسبس  لى جندل دون تحد د ومذا في اللسان "وسق" والتاه.10)
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 شاعرة جاهل س من هذ ل والب ت في اللسان "سم " ورسالس ال اهل والشاحج
 ./ وذمر اسم ا "عمرة بُت ذي المل " باُتفف بس ر في روا س الشرر الثاني517/

 جهم بن خلف المازني   -091
 .ذرب

عي له شعر في الحشرات راو س عالم بالغر   والشعر في زمان ُلف واأل م
 ".71 والجارح والر ر من آل ببي عمرو بن العفء "الج رست/

 اتمح -090

 - مم - رم -(3)سقف -ُمص -حلم -حق  -(5)حشر -برد –بأو  -(1)بهل
 .(2)وحد -ق ر -قرع -فلل -فحو -عرد - مم

 بنه حاتم الرائي المعروف.الظاهر 

 حاجب بن زرارة -099

 .دوم
 

 عيد األزدي  حاجز بن الجُ  -099

                                                 

 لحاتم الرائي باُتفف  س ر في الروا س. 17/379( في األغاني 1)
 لحاتم الرائي. 17/372جز ب ت  دره في األغاني ( ع5)
 ( الشاهد في "سقف" نجسه في " مم".3)
 لحاتم الرائي باُتفف  س ر في الروا س. 17/372( الشاهد في األغاني 2)
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 .نصص
حاجز بن عوف بن الحارث شاعر جاهلي مقل وهو بحد ال عال ك "األغاني 

" حاجز األزدي بزد شنوءة بحد بني 1/31" وفي "معجم ما استعجم 13/501
 / منه حاجز بن الجعد اللص.937سفمان وفي ص/

 الحادرة بن أوس "الحويدرة" -099
 .هشم –سجر  –حرص 

وْ ِدر  وفي  3/570ة واسمه "قربس بن بوس الغرجانّي" اللسان واألغاني  قال له الحن
 /ح "قربس بن مح ن بن جرول... وهو شاعر جاهلي مقل" اهي.23المج ل ات /

 الشواهد في "حرص" و"سجر" نسب ا  لى الحو درة وفي "هشم"  لى الحادرة.
 الحارث بن ثعلبة األزدي   -099

 .ثبو

 .لم بجد ترجمس له

 ن حرجة الفزاري  الحارث ب -099

 .هلك -كبر -فيأ –شمل  –ذكر  –حقب 

 1/527" شاعر جاهلي "تب  ر المنتبهالحارث بن عمر بن حنرجس الجزاري 
وذمر في  1/170والشاهد في "حق " مع بب ات بُرى في حماسس ابن الشجري 

حاش س المتا  بن ا منسوبس في الوحش ات  لى "شت م بن ُو لد". الشاهد في "ف أ" 
 د منسوبًا في األساس  لى "الحر ث بن حرجس".ور 
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 الحارث بن حلزة اليشكري   -099
 .نتج –رقح 
 

 الحارث بن ُعباد -099
 .زجر
/ ق.هي عن األعفم 20/ ابن ق س حم م جاهلّي شاعر شجاع ت نحو .....

5/129. 

 الحارث بن مرارة الحنظلي   -092
 .أثر

 .لم بجد له ترجمس
 حارثة بن بدر -091

 .أنى
. ابن ح  ن بن قرن الجداني بدرك النبي وله بُبار في الجتوح وذمر المبرد .."..

 ح. 5/177/هي الب ان والتب  ن 92/ بنه غرق سنس
 .7/372ترجم له في األغاني 

 الحارثي -099
 .نفذ –فتن 
 

 حبيب بن األعلم -090



 557 

 .صعد –حنن 

 ن عن "د وان ال ذل  ن" حب   بن عبدالله بُو  ُر الغي ال ذلّي من العدائ
 الشاهد في  عد ورد منسوبًا  لى ال ذلّي انظر ال ذلّي " عد". 5/77

 حبيب بن ُجدرة الهاللي   -099
 .درر

درة" بالُاء وذمر الجاحظ بنه  3/592و  1/329في الب ان والتب  ن  ُن "... "ابن 
التاه "ُدر" من ُرباء الُواره وعلمائ م وشعرائ م من بني ش بانج وفي القاموس و 

ابن ُدرة تابعي محّدث" وانظر "التنب ه على حدوث الت ح ف" لحمزة  "...
 /.11األ ج اني ص/

 
اج -099  الحج 

 .قصب
 .لم بعثر على الشاهد

 َحْجل الباهلي   -099
 عيل

"َحْجل بن َنْ لس الباهلي شاعر  بدو بنه من شعراء الجاهل س" اهي عن 
 ا باُتفف  س ر في الروا س.ح والشاهد ف   /137/ األ مع ات
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 حذافة بن غانم -099
 .ثجج

 /.120.... ابن عامر من بني عدي بن مع  "االشتقاق" البن در د ص/

 حذيفة بن أنس الهذلي  
 انظر ال ذلّي "جرض".

 َحرام بن وابصة الفزاري   -099

 .هرر –حدب 

 /.302شاعر فارس عن المؤتلف والمُتلف /

 
 حرب بن أمية -099

 .حصل

 جد معاو س بن ببي سج ان.

 حسان -099
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 -(3)حمي -حذذ -ج ش -(5)جوف -(1)جر  -ثأر -بوق -ب ل –بأس
 -فوز -عمم -عزل -  د - عر -سجح -رقم -رقص -ذود -ُ ر -(2)ُزع
 .ودع -همم -نجح -نرق -(2)نح  -نجس -معد -لجف –مجأ  -قلل -قتل

 -11 –312ترت   المواد  األن ارّي واألب ات في د وانه على ت. ابن ثاب...
311- 19- 217- (17-511)- 10- 577- 273- 273- 277- 52- 

72- 72- 511- 277- 32- 22- 72- 253- 72- 319- 17- 217- 
295- 299- 233- 109- 223- 535- 71. 

 
 حسان بن ُنشيبة -092

 كثر

 الشاهد في اللسان "مثر" وف ه "ابن ننشبس" ومذا في التاه "مثر" وفي شرح
"حسان بن ننشبس العدوي بُو بني عدي قال ببو  1/179الحماسس للتبر زي 

 هي.امحمد األعرابي هذا االسم م حف وال وا : جساس بن نشبس" 

                                                 

 .217( الشاهد لعباس بن مرداس في الس رة والروض األنف د وان حسان/ 1)
 وذمر بعده شاهدًا آُر وهو: ( بورد الزمُشري شاهد ن األول نسبه  لى حسان5)

 حار بن مع  بال بحفم تزجرمم       عنا وبنتم في الجوف الجماُ ر         
 .511دون نسبس وهو لحسان د/     

 .273( الشاهد في الس رة لعون بن ب و  د وان حسان 3)
 .273( الشاهد في الس رة لعون بن ب و  األن اري د وان حسان 2)
 .223ة للنعمان بن بش ر ولم  نسبه  لى حسان غ ر "األساس" د وان حسان/ الشاهد من ق  د( 2)
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 الحطيئة -091

 -زفر -د ن -ُلج -ُشر -حقف -حجظ -جزي -حجر -تل  -بنى -بنف
 -فتك -عنن -عنج -عرف -عدد - نع - لل - لح -شلل -سوس -سجل

 .وهق -هلك -هرس -نمس -ن ج -لجع -لحم -مسو -مري -قرد

 الحكم الُخْضري   -090
 جنن.

لج ابن معمر الُ ري  سفمي متقدم في الشعر هجاء ُب ث اللسانج . ....
 .23هي انظر د وان ابن م ادة صال جاء ب نه وب ن ابن م ادة" ا

099- "  حكم بن ُزْهرة "األصم الفزاري 
 .مزج

بن المقداد من فزارة ومان فارسًا شجاعًا ش د الحر  "زهرة بمهن وهو الحمم 
 ج ربعس القدسي.23المعروفس ببنات ق ن عن "المؤتلف والمُتلف" ص

 حكيم بن ُمْصَعب -099

 .نضخ
ببو َجّنس األسدّيج واسمه حم م بن عنبّ د و قال حم م بن م ع  ُال ذي الرمسج 

 .129لف والمُتلف" /ومان ب نه وب ن عنمارة بن عق ل مفحاة. عن "المؤت
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 الحماسي  
 .نتج -يقظ -هدن -مجد -لقب -علف – xزرب

الشواهد وردت منسوبس  لى "الحماسّي" دون تحد د والشاهد في "نتج" ذمر قبله: 
 ب ت الحماسس":"

 واألب ات هي:
 هما: نفي "زر " شاهدا

 ئ ترى رائدات الُ ل حول ب وتنا     ممغزى الحجاز بعورت ا الزرا          
 لألُنس بن ش ا . 5/153وهو في شرح الحماسس 

 والثاني:
 ونحن بنو عم على ذلك ب ننيا      زرابيّي ف  يا بج يس وتنافيس       

 ألررأة بن س  س. 1/507وهو في حماسس التبر زي 
 والشاهد في علف:

  ذا منت في قوم عدي لست من م    فمل ما علجيت مين ُب ث ور           
 لُالد بن ن لس. 3/103ح وان وهو في ال

 والشاهد في "لق ":
 بمن يه ح ن بناد يه ألمرميه      وال بلّقبييه والسييوبة الّلقبييا             

مذا في حماسس المزوقي لبعض الجزار م و  3/77في شرح الحماسس للتبر زي 
زانس األد  .2/9  ُو

 والشاهد في "مجد":
 من البث والداء الدُ ل المُامير      -ناِقريبت نياه زوارًا فأمجدنا          

لعبدالملك بن عبدالرح م الحارثّي وهو في  5/177في شرح الحماسس للتبر زي 
 .575شعر عبدالملك في الشعراء /
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 والشاهد في "هدن":
 وال  رعون بمنياف ال و نيا        ذا حلييوا وال روض ال يدون           

 ألبي الغول الر ورّي. 1/17في شرح الحماسس للتبر زي 

 والشاهد في " قظ":

 تحرك  قظان الترا  ونائمه     مغر و  ذا نحن سرنا ب ن شرق         
 سألبان عبده وذمر التبر زي بنه في نسُ 5/12التبر زي في شرح الحماسس  

 ُرى لعب دة "ببو هفل عبده بن ع ار بن مسعود بن جابر بن عمرو بن جزء".ب

 :تج"والشاهد في "ن

 هم بنتجوك تحت الل يل سقبيا      ُب ث الر ح من ُمر ومياء         
 ألبي  عترة البوالني. 1279في شعر الحماسس للمرزوقي 

 
 ُحميد األرقط -099

 .نشط -ثبو -أرض
. ابن مالك األرقر واألرقر لق  آلثار مانت بوج ه وهو شاعر  سفمي مج دج ...

 .11/13"معجم األدباء"  عده ببو عب دة من بُفء العر 
باُتفف في الروا سج والشاهد في  11/13الشواهد في "ثبو" في معجم األدباء 

 ."نشر" ورد لحم د دون تحد دج وهو لحم د األرقر في اللسان "عزم"

 ُحميد بن ثور -099
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 -شُص -سأر -رتج -(1)ربد -ذري -(1)ُبأ -حجد -ح ن – (1)تبع –بعث 
 -قرب -قذي -(1)قبض -فغر -غ   -عنن -رفر -(1) جع -(1) أن - بر
 وسن. -وحش -ن ر -(5)مزق

ذمر العفمس الم مني في مقدمس د وانهج "وحم د في عوران ق سج وروى المرزباني 
بنه توفي في ُففس عثمان ولمن تجد في هذا المجموع في الفم ثفثس بب ات في 

هي د وان رال عمره" ا اتجق مفم م على بنه عبدالملك بو عبدالله بن جعجر وقد
 .(2حم د بن ثور ص)

 ببو المثنى مُ رم. 5/573وفي األعفم 
 الحنان الهذلي   -099

 .سجس

 .لم بجد ترجمس له

 حيان بن َجْزء بن ضرار -099
 .عضد

                                                 

 ( وردت الشواهد في المواد منسوبس  لى حم د دون تحد د وهي:1)
دون بن  133وفيي "ُبيأ" ليم بجيدهج وفيي "ذري" د/ 5/ 102في "تبع" د وان حم د بين ثيور  /     

ج 12"ربد" ليم بجيدهج فيي " يبر" د/ قرع بنسبته  لى حم يد بين ثيور ف يو عين األسياسج وفيي 
دون بن  قرع بنسبته  ل يهج وفيي "قيبص" ليم بجيدهج  132ج في " جع" د/71وفي " أن" د/

/ لحم يد بين 109-102دون بن  قرع بنسيبته  ل يهج فيي "هيول" فيي البيارع / 92في "ن ر" د/
 .102ثور وفي "وحش" في د/

 .51فجاؤا بشوشاة... وهو لحم د بن ثور د/( الشاهد الثاني ورد مسبوقًا بقوله وقالج ومرلعه: 5)
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مذا ورد االسم في األساس "ح ان" وهو شاعر  سفمّي وهو ابن بُي الشماخ 
/ وذمر 371/ ص/52/ ج ز األرجوزةالشاعر والشاهد في د وان الشماخ األرا

 وفي المؤتلف والمُتلف 5/172االسم "جبار بن جزء" ومذا ورد في ُزانس األد  
وذمر جبار بن َجْزء بن  رار بن حرملس الذب اني  1/532 / وتب  ر المنتبه137/

 ابن بُي الشماخ.

 خالد بن زهير -099
 .سير

سان "س ر" باُتفف في الروا س ُت ببي ذؤ   والب ت في اللب... ال ذلّي ابن 
وفي معجم الشعراء في لسان العر : شاعر  1/127ومذا في د وان ال ذل  ن 

 بموي.

 خالد بن الصقعب -092
 .نبح -حلف

" والشاهدان في "نبح" 1/21شاعر جاهلّي  نمنى ببا ل لى. عن معجم ما استعجم 
 .لُالد بن ال قع  الن ديّ  1/320في الح وان 

 لةخالد بن نض
 .علف

الشاهد ورد منسوبًا  لى الحماسّي انظر الحماسّي "علف" وهو في الح وان 
لُالد بن ن لس األسدّي. وفد على المنذر األمبر اللُمّي ومان ند مًا له  3/103

 /.133وقلته المنذر بالسم عن نوادر المُرورات "بسماء المغتال ن" /
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 ِخداش بن زهير -091

 .نطق -ميز -طبل –شدد  -رحل –ذوي 
ُداش بن زه ر بن رب عس بن عمر... من شعراء ق س المج د ن في الجاهل س 

"... األ غر العامري بدرك اإلسفم ولم  سلم عده ابن سفم 201"الشعر والشعراء 
/. ورد الشاهدان في 1/ شعار العامر  نبفي الربقس الُامسس من فحول الجاهل س "

لشاهد في "ذوي" لُداش بن زه ر في بشعار "ذوي" و"رحل" لُداش دون تحد دج وا
/ وبشعار 210/ / والشاهد في "رحل" في الشعر والشعراء22/ العامر  ن الجاهل  ن
 /.59/ العامر  ن الجاهل  ن

 ِخراش بن عمرو -090
 .بدر

راشس بن عمرو العبسّي وذمر اسمه في  ُِ الشاهد ورد في اللسان "بدر" ل
راشس بن عم202المج ل ات ص/ ُن  رو العبسّي./ 

 

 
 ِخرنق -099

 أزر
" والشاهد 2 ... بنت بدر بن هجانج بُت غ ر شق قس لررفس بن العبد "الد وان" /

 ./51ف ه ص/
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 خط ار بن مزاحم -099
 .خضع

 .لم بجد له ترجمس

 ُخفاف -099

 .وعد -ضري –صرد  –بحح 

ا "شرح ببو ُراشس ُجاف بن َنْدبس وهي بمهج  حابي وبحد فرسان ق س وشعرائ 
 .1/172بب ات مغني اللب  " 

الشواهد وردت منسوبس  لى ُجاف دون تحد دج وهي لُجاف بن ندبسج فالشاهد 
في "بحح" في اللسان لُجاف بن ندبسج وفي " رد" في اللسان والتاه لهج وفي 

 /207"وعد" األول ورد منسوبًا  لى ُجاف وهو لُجاف بن ندبس في االُت ار ن /
الروا س ومذا في األ مع ات والثاني ذمره دون نسبس وامتجى بي باُتفف  س ر في 
 وقال: والشاهد هو:

  ذا ما استحمت بر ه من سمائه      جرى وهو مودع وواعد م دق       
/ و"االقت ا  207وهو في اللسان " دق" لُجاف بن ندبس وفي االُت ار ن /

 /.311/" شرح بد  المتا 
 

 خلف بن خليفة -099
 .نقد
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.... األقرع شاعر  سفمي مقل مج د مان في زمن جر ر والجرزدق وهو من 
. وعده الجاحظ من الشعراء المربوع ن ح1/322شعراء الحماسس "الح وان" 

 .1/20المولد ن عن "الب ان والتب  ن" 

 الخليل بن أحمد -099
 .سخو
 لروا س.باُتفف  س ر في ا 5/529الجراه ديج والشاهد في وف ات األع ان  ...

 الخنساء -099

 -عور -عرض -عتق -ررد - غر -شرو -شبر -رعي -درك –جن   –برن 
 نسل. -نذر -مدس -قنو -عول

 ُخنيش بن مالك -099
 .نبأ

حنش  /599/ الشاهد في اللسان "نبأ" نسبس  لى حنش بن مالكج وفي النقائض
 بن مالك من تغل .ا

 ري  بالخي
 .تيه

 دون نسبس. الشاهد في "اللسان والتاه"
 داود بن رزين -092

 .ضيق
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بن برد "انظر األساس"  شاعر عباسي مان في زمن الرش د ومعا رًا لبشار
 .1/353ر اآلدا  "  ق" وزه

 درهم بن زيد -091
 .طعن

حج وفي "شرح ما  قع ف ه 3/101ابن  ب عس من بني عوف "الب ان والتب  ن" . ...
شعراء األن ار من بني النجارج وهو  / من212/ الت ح ف والتحر ف للعسمريّ 

/ باُتفف  س ر 512ص/ 5شاعر جاهلي والشاهد في ربقات فحول الشعراء ر
 في الروا س.

مة -090  دريد بن الصِّ
 .وم  -نمر -غ   -عمظ -شلل -شرح -زمع -ردي -جلس –بمر 

شعر ... من جنشم و نمنى ببا قنّرة من فُذ بني َغزّ س بدرك اإلسفم ولم  سلم "ال.
 ./270/ والشعراء"

 ُدكين -099
 .هدد

/ واألول في 77/ دنم ن بن رجاء الجق مّيج والب تان في د وان القتال المفبيّ 
 اللسان )جون( للقتال المفبّي باُتفف في الروا س.

 الد يان الحارثي   -099
 .قعد
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 .الب ت في اللسان والتاه دون نسبس

عبد المدان الحارثّي شر ف ماهن وهو جاهلّي ذمر الّد ان بن  1/395وفي الب تان 
الّد ان بن قرن الحارثّي وق ل  ّن اسمه  ز دج والّد ان لقبهج  3/9قد م. وفي األعفم 

/  ز د بن عبد المدان الحارثّي ومان شاعرًا شر جًا توفي بعد 121/ وفي النقائض
 رثي./هي وفي التاه "د ن" والّد ان لق   ز د بن قرن بن ز اد الحا10/

 الذهلي  
 يتم

 

 ذو اإلصبع العدواني   -099
 عضل -زيد -خزي

رثان بن عدوان بن عمرو بن ق س ومان جاهل ًا "الشعر والشعراء"  وفي  222حن
"حرثان بن حارثس بن محرث و قال الحارث بن ثعلبس  /117/ المؤتلف والمُتلف

 هي.اوهو بحد الحمماء والشعراء" 

 ذو الرمة -099

 -تجل -تع  -بنق -بلد -xبمر -برح -برد -بُع -بحر -بجج -بثث –ب س 
 -جمع -جمح -جلس -جعد -(1)جسر -جبي -ثني -ثمل -ثبج -توم -تلو

                                                 

 / وهو في ملحق د وان ذي الرمس عن األنسا  والجائق.132الشاهد في د وان ابن م ادة /( 1)
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 -حور -حل  -حق  -ح ل -حشش -xحرر -حره -حدث -ج ش -جم ر
 -ُمش -ُلع -ُرم -ُ ر(1) -ُ ص -ُشع -ُره -ُدل -ُتع - بر

 -دنو -دمج -لصد -دفع -xدعو -دعج -دب  -ُ ل -ُ ر -ُون -ُوص
 -رجع -رجح -رثم -xرتج -رب  -رب  -ذوي -ذو  -ذن  -ذمي -ذبر -دوم

م -رجف  -رمض -رمز -xرقق x -رقد -رشق -رشف -رشأ -رسم -ردف -ُر
 -ر ق -(5)ر ش -روع -روز -xروح -رهو -رهم -رنق -رمى -رمم -رمح -رمع
 -سجح -سبي -سبر -سب  -x(3)زمم -زلل -زلج -زعم -زعر -زر  -زجج
 -سلم -xسلل -سلف -xسقر -xسجه -سجن -سجر -سرع -سرد -سر  -سحر
 -x(2)شغف -شع  -شر  -شرف -شر  -شتو -س ح -xسوف -س و -سمك
 - در -x بو -ش م -ش ر -ش   -شمل -شمس -شلل -شمك -شجى

 - بر -    -  ل -    - جر - علك - عد - ري -x دع
 - xررف -xررد -ررح -رحل -ربى - نن - رى -x ره - ر 
 -عذر -عذ  -عدو -عدل -روح -ر م -رن  -رلق -رجل -رعم -ررق
 -عرف -ع د -ع جر -ع   -عسف -عري -عرف -عرض -عذو

 -x(2)غرر -غر  -ع د -عوه -عنف -عمم -xعقل -xعقص -عقد -عرو
 -فرق -فرخ -فدى -فحل -xفتق -فتر -غول -غمض -غلو -غلف -غشى
 -قدم -قدح -قبص -هفو  -فلي -فلك – xفعل -ف و -ف ل -ف ض -ف ح

                                                 

 /.1222الشاهد الثاني سبق بقوله: وقال ب  ًا: ومرلعه "وجدت ب ا الدمقاء..." وهو في د وان ذي الرمس /( 1)
 /.123ب  ًا: ومرلعه بفان ن ممتو  ل ا..." وهو في د وان ذي الرمس /الشاهد الثاني سبق بقوله: وقال ( 5)
بورد لييذي الرمييس ُمسييس شييواهد من ييا اثنييان ذميير قبل مييا وقييال ب  ييًا ومرلع مييا "تييزم بييي األرمييو ..." وهييو فييي ( 3)

 .721ج ومرلع الثاني "وماني ورحلي فوق..." وهو في د وان ذي الرمس 1271د وان ذي الرمس /
 /.122الثاني سبق بقوله: وقال ومرلعه "وشغّجن عن بج اد..... وهو في د وان ذي الرمس / الشاهد( 2)
/ بييياُتفف 777الشيياهد األُ يير سيييبق بقولييه: وقييالج ومرلعيييه: "وهيياجرة غيييراء...." وهييو فييي د يييوان ذي الرمييس /( 2)

  س ر في الروا س.
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 x(1)قوت -قنو -قمص -قلس -قجو -قجر -ق   -قسس -xقزع -قرن -قرض
 -مون -مجل -معم -مشح -مسر -مرع -مث  -ق ظ -ق ص -قوس -قور -قود
 -لمع -لمح -ملك -لقر -لجف -لجظ -لغ  -لع  -لحن -لحد -لح  -لبأ

 -xموت -م ل -x(5)منح -مأل -معج -مشق -مسس -مزق -مرة -مرر -مُر
 -نُو -نحز -نح  -نجع -نتج -نبل -نبك -نبر -نبك -نبر -نأى -نأه -موه
 -نغش -نغ  -نعم -(3)نرق -ن ل -ن ل -ن   -نسم -نسج -نزك -نزر
 -xهجم -هجر -هبل -x(2)نول -نوع -xن ز -ن   -نم  -نق  -نجنف -نجج

 -وب  -ه ض -همم -هلك -xهجف -ه   -هشش -هرب -xهدى -هجن
 -وعس -ورئ -و ع -و ح -و ي -و ل -و   -وشع -وسج -وجه
 . جخ - سر - ري - xولي -وم  -وقع

 راشد -099
 سود

ورد الب ت منسوبًا  لى راشد دون تحد دج والب ت في اللسان "سود" للجموح 
الظجرّي باُتفف في الروا س وفي اللسان "عذر" و قال هذا الشعر لراشد بن عبد 

راشدًاج وفي التاه للجموح الظجري ومذا في  ربه ومان اسمه غاو ًا فسماه النبي 
 /.771/ شرح بشعار ال ذل  ن

 راشد بن شهاب -099

                                                 

 .." وهو لذي الرمس في التاه "قوت".الشاهد الثاني سبق بقوله: وقالج ومرلعه: "فقلت له ارفع ا..( 1)
 /.771الشاهد الثالث سبق بقوله: وقال ب  ًاج ومرلعه: " ذا ما استدرته.... وهو في د وانه /( 5)
 .1103الشاهد الثالث سبق بقوله: وقالج ومرلعه: "تنرقن من رمل...." وهو في د وانه /( 3)
/ج وانظير فيي 1952"ت يا بت واسيتعبرت... وهيو فيي د وانيه /الشاهد الثالث سبق بقوله: وقال ب  يًاج ومرلعيه: ( 2)

 "زه ر بن ببي سلمى "ُوف".
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 خدع

راشد بن س ا  "بالم ملس" بن ج بل بن عبده مذا  بره المججع الب رّي وقال: 
من قاله بالمعجمس فقد بُرأ "عن التاه" "س  " وهو شاعر جاهلّي من بني  شمر 

 باُتفف في الروا س. 307د في المج ل ات/" والشاه307"عن المج ل ات 

 الراعي -099

 -جسم -جزع -جرز -جبر -ثو  -ثمن -ت ح -بني -برن -برد -بدي
 -ُرر -ُ ر - xُدد -حشو -حسر -حرم -حر  -حذذ -حدد -حد 
د -رجز -ربو -ربع -ذمي -ذرع -ذُر -ذبح -دمج -ُلو  -رزم -ردف -ُر
 -سمد -xسقر -سرق -دسر  -سُر -زفر -ر ث -روق -روض -رقل -رفع

 - جق - حف -ش ع -xشمم -xشمر (1)شرف -شر  -شبك -سوى -سوف
 -عذل -عثن -ظ ر -روى -ررد -xربق - نن - جن - ر  -  ح
 -قذف -قبض -ف ض -فلل -فُر -فحل -عند -عقل -ع ي -عري -عرف
 -مذل -مدر -متع -ل م -لمس -لغو -ل ق -مرف -محل -مبر -قنع -ق  

 -نزع -نحر -نجو -نتج -نبذ -م ل -م د -ملل -قمش -مرع -مرض -مرح
 -وفق -وعى -ورد -ودع -هرل -هده -ن م -ن أ -نم  -نجس -نسل -نس 
 .ومس

 رافع بن ُهريم اليربوعي   -092

                                                 

الشياهد الثيياني فييي شيرف ومرلعييه: "بسييع د  نيك فييي بنييي م يير...." سيبق بقولييه: وقييالج وهيو للراعييي فييي د وانييه ( 1)
 / بتحق ق را ن رت وف  ما "بسع د  نك من قر ش مل ا".1/ بتحق ق الحاني وص/50ص/
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 رزم

حج ال ذمر له في مت   1/172شاعر قد م بدرك اإلسفم وبسلم "الب ان والتب  ن" 
 .3/13ال حابس "األعفم" 

 لُحَقيقالربيع بن ا -091
 لطط

ق ق جاهلّي   ودّي من بني الن  رج والشاهد في ربقات فحول  ...ابن ببي الحن
 /.575( ص/5) الشعراء ر

 ربيعة بن مقروم -090
 قتل -ظلف – (1)حبب

من  بس جاهلّي  سفمّي ش د القادس س وجلوالء وهو من شعراء م ر المعدود ن 
 .170"الشعر والشعراء" 

 ُرشيد -099
 زلم

-3/333ب ات مغني اللب   بش د بن رنم ض من عنزة شاعر مُ رم "شرح رن 
لرش د بن رم ضج وفي اللسان  1/172/ والشاهد في شرح الحماسس للتبر زي 332

 هي.ابي زغبس الُزرجي  وم بحدج و روى لرش د "حرم" للحرم الق سي و روى أل
 الر ك اُض الدَُّبيريُّ  -099
                                                 

 / والشاهد الثاني ف ه "ومشجوجس" بدل "ومسحورس".379تان في المج ل ات /الب ( 1)
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 هضب -شكك -ربد -خيط

مر في معجم الشعراء في لسان العر  "رماض بن بباق الدب رّي" ومذا في راجزج ذ
 "التاه" "رمض".

 رؤبة -099

 -حوش -حقق -ج د -جنن -جرض -بله -بمأ -بغي -ب ض -برم -بُق
 -رقن -رقش -رعل -رعث -رسن -رذى -دلم -دسق -ُ ل -ُش  -ح د
 - جع - بع - دق - بح -(1)شقق -سوف -سرح -زر  -رمك -رمق
 -غدن -ع د -عرس -ع ض -عزز -عري -عرد -عته -روس -ف ع
 -ق ض -ق   -قسم -قذذ -قتم -قبض -فوت -فلز -فرن -فسق -فتق
 -م ع -مجج -متن -مأق -ل ق -لغ  -مجف -(5)مرز -قور -ق   -قمم

 -ولق -ولع -وقي -وفد -وحي -ه   -هذذ -هتك -نوح -نقل -نجض -نشر
  وم. -و ل

 ُرويشد الفزاري   -099

                                                 

" 107الشييياهد الثييياني فيييي "شيييقق" ورد غ ييير منسيييو  وهيييو "ليييو  يييُبت حيييواًل وحيييواًل... وهيييو فيييي د يييوان رؤبيييس "( 1)
 باُتفف في الروا س.

 الب تان وهما:( 5)
 /      مالمرز المربور ب ن األوتاد"لما ربتني را  ًا باإلهماد  /                            

/ج والب يت الثياني فيي معجيم مقيا  س 37وقد جاءا بعد الشاهد األول وسبق بقوليه: وقيالج هميا لرؤبيس فيي د وانيه /      
 .5/352/ والجم رة 570لرؤبس وذمر في الحاش س في اللسان "مرز" والمعر  للجوال قي / 2/191اللغس 
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 رضو – بوق

 .لم بجد ترجمس له

 ريحان بن معقل -099
 نسق

 .لم بجد له ترجمس

 زبَّان بن سي ار الفزاري -099
 قرح –طرح  -ركل -دفع

ذمره الزمُشري زّبان بالباء في "ررح" و"قرح" وبال اء في "دفع" و"رمل"ج وهو 
زبان بنه " 3/227شاعر جاهلّيج وهو   ر النابغس الذب انيج وذمر في الح وان 

"زبان بن س ار بن جابر"  3/302بن س ار بن عمرو" بالباء وفي الب ان والتب  ن ا
وهو في اللسان بالباء في "درر" و"ملي" و"ز اد" في "جنف" و" نك" وفي 

 الوحش ات "زبان" بالباء.

 الِزبرقان -099
 لغب –فتع 

ن بدر / ِح ن ب302الشاهدان في اللسانج وذمر اسمه في "بلقا  الشعراء" /
 / من ته "ببو عّ اش" و"ببو شذرة".513وفي "منى الشعراء" /

 
 َزَفيان -092
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 سدن

س د و قال بنس د وهو بحد بني عنَوافسج واسمه عراء بن بَ الّزَف ان الراجز التم مّيج 
ومن ته: "ببو المرقال" عن القاموس  121 سفمّي "عن معجم الشعراء للمرزباني" 

 في اللسان باُتفف في الروا س. المح ر "رقل"ج والب تان

 الزمخشري   -091

 سرع -جنى -حبل -نطع -فقر –طمو 

بنشدت ما بزود  :الب تان في "حبل" سبقا بقوله: بنشد الزمُشري بنجسهج قال
 والشاهد في "جنى" سبق بقوله: "وقع لي"ج وفي "سرع"ج مما بنشده والد الزمُشرّي.

 ُزَمْيل بن أم دينار الفزاري   -090
 فحل –حضن  –بضع 

بو "ابن وب ر" عن  115زم ل بن بنَبْ ر "من نس   لى بمه من الشعراء" ص
ج بو "ابن دب ر" عن اإل ابس وف  ا... ابن عبد مناف 129"بسماء المغتال ن" ص

من مازن مان ح ًا في ع د عثمان بن عجان ر ي الله عنهج والشاهد في "ب ع" 
 وهو "لُارجس بن  رار" في اللسان.ورد منسوبًا  لى زم ل دون تحد دج 

 زنباع بن محراق -099
 نظر

 .لم بجد ترجمس له
 زهير بن أبي ُسلمى -099
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 -جرو -جذر -جدر -تلو -بلو -برن -بزل -برم -بجل -تبل -ببي -برى
 -(3)ُوف -(5)ُلف -ُ ر -ُره -ُبر -حمم -حرض -x(1)حبك -جون
 -xرحل -رجو -مرح -ذود -ذمي -ذعن -ذري -دفف -دفع -  م -ُون
و  -شجج -شأم -سمر -سجل -زرق -زحر -رهق -رمل -رغم -رسو -ُر

 -رمح -رجل -ررق -رحل - ري - أل -x دق -شمل -شرك -شر 
 -فُر -فتت -غوي -غول -غجر -عقم -عشو -عرف -عرش -ظمأ -ظلم
 -لرم -لسس -لحظ -لؤلؤ -منز -ملف -مأل -مشف -قزع -قذل -قدح -فمك
 -نظر -ن و -نجم -نتخ -م ل -مني -مقل -مشي -مره -ل و -لقم -لعن

 وشج. -وسر -درك -وتر -همم -(2)همم -نجض

 زهير بن جناب الكلبي   -099
 قبب

شاعر جاهلّي س د بني مل  وقائدهم في حروب م من المعمر ن "مُتار األغاني" 
2/170. 

 زهير بن ِحزام الهذلي   -099

                                                 

 .121هم   ربون حبك..." لم  نسبه وهو لزه ر د/الشاهد الثاني ومرلعه "( 1)
 .573الشاهد الثاني ومرلعه "غجلت مُالج ا السباع..." سبق بقوله: وقال ب  ًاج وهو لزه ر د/( 5)
/ ولعبداله بن العجفنج ولقعن ج ولذي الرميسج والبين الميزاحم 202الشاهد مُتلف ف ه ف و في د وان ابن مقبل /( 3)

 الثمالّي.
 شرر.بعض ( 2)
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 صيخ
 مذا بورده "ابن ِحزام" بالمعجمس.

= الداُل بن حرام= عمرو بن الداُلج انظر د وان ال ذل  نج  بن حرام زه ر
/ فج ه ق  دة لعمرو بن الداُل والب ت الُامس ف  اج هو 17القسم الثالث ص/

( في 1الشاهد الذي ذمره الزمُشري باُتفف بس ر في الروا سج وذمر في ح)
عي: هذه الق  دة ال جحس نجس ا "بورد السمري في مقدمس الق  دة... وقال األ م

 حد بني س م بن معاو س.له الداُل واسمه زه ر بن حرامج ب لرجل من هذ ل  قال

 زهير بن مسعود -099
 شيأ -سود 

... ال بّي األعسرج شاعر جاهلي من شعراء الجروس س والو فج عا ر 
/ والب ت في "ش أ" في المتا  72عنترة وز د الُ ل "ق ائد جاهل س نادرة" ص/

 /.12ص/السابق 

 زياد األعجم -099
 .نعم –شمر 

 .انظر "م سرة"

 زياد ُعلبة السهمي  
 كظم

 ببو الحّنانج والب ت ورد منسوبًا  لى ال ذلّيج انظر ال ذلّي "مظم".
 

 زياد بن منقذ -099
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 ثمد

ُو المّرار بن منقذ ال المرار بن منقذ مما سفمّي حنظلّي عدوّيج وهو بشاعر  
ُزانس ومعجم الشعراء وفي لسان العر  وغ رهاج و بدو بن الوهم ورد في األعفم وال

جاء مما ذمره البغدادي في الُزانس وشرح بب ات مغني اللب   عن زهر اآلدا  من 
رلع عل  ا البغدادي من زهر اآلدا  تي ابنه المرار بن منقذ فلربما مانت النسُس ال

ة لز اد بن منقذ الحنظلي / وبنشد ببو عب د1092قد سقر من اج فجي المربوعس ص/
وهو ]بُو المرار العدوي[ج وفي شرح ما  قع ف ه الت ح ف والتحر ف للعسمري 

"ومن شعراء بلعدو س ز اد بن حمل بن منقذ وهو بُو المران بن منقذ"  :/207ص/
هي وربما مان "المران" "والمرار" فت حفج والشاهد في "ثمد" من ق  دة لز اد بن ا

ن منقذ  ذم ف  ا  نعاءج وفي الق  دة ب ت  ش ر ف ه ز اد  لى حمل و قال لز اد ب
 بُو ه "المرار" و"الحمم" والب ت هو:

 نحو األمل ح من سمنان مبتمرًا      بجت س ف  م المرار والحميم        
"بنشدني.... بحمد بن  ح ى  :/71وفي "الم ون في األد " للعسمري ص/

 .لز اد بن منقذ بُي المرار..."

 زيد بن ُجندب اإليادي   -092
 رمح

 .3/27.... الزرقّي ُر   األزارق وبحد شعرائ م. األعفم 

 زيد الخيل -021
 ودج –ضحو 
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/ هي وق ل بل مات في 1"ز د الُ ر" توفي / ز د بن م ل لج سماه الرسول 
 .2/77آُر ُففس عمر ر ي الله عنه "شرح بب ات مغني اللب  " 

 


