معجم شعراء أساس البالغة
من حرف السين إلى حرف العين
لألستاذ عرفان عبدالباقي األشقر
حمص
 -191السائب [بن العوام]
هجــر
أورده "السائب أخو الزبير" وقد قتل يوم اليمامة 11هـ ،انظر البداية والنهاية 333/6

واالشتقاق ./33/

 -191سابق البربري
ضبب
أبو سعيد سابق بن عبدالله ،وفد على عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنـه ،والبربـر

لقب له "شرح أبيات مغني اللبيب"  ،636/4كنيته "أبو أمية" كنى الشعراء 634.
 -191ساعدة بن ُج َؤية الهذلي
ورك.

أزم -بغ ـ

 -ج ـ م -حســب -رم ـز -شــيم -ضــر  -فعــي -قنــب– محــق– نج ـ –

شاعر محسن جاهلي "المؤتلف والمختلف" .33
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نسب الشاهد في "أزم" إلى ساعدة دون تحديد ،وهو البن جؤية في اللسان "أزم" وك ا

الشــاهد فــي "شــيم" وهــو البــن جؤيــة فــي اللســان "شــيم" وفــي "قنــب" كــر اســمه "ســاعد بــن

جوبة" وهو خطأ مطبعي.

و كر ابن حجر في "اإلصابة" " :101/6ساعدة بن جـوين ويقـال :ابـن حريـة شـاعر

مخضرم ،كره المرزباني وأنشد له" 1هـ.

 -191ساعدة بن العجالن الهذلي
حلــف
الشاعر مخضرم كان يغير علـى رجليـه "اإلصـابة  "101 /6عـن المرزبـاني والشـاهد

في ديوان اله ليين القسم الثالث ص 160باختالف يسير.

 -191ساعدة بن علي بن طُفيل
خضــر
لم أجد ترجمة له.
سحيم عبد بني الحسحاس
ُ -191
دول -ردي
أبــو عبداللــه شــاعر مخضــرم ،قيــل فــي اســمه "حيــة" قتــل قبــل 33هـ ـ "دي ـوان ســحيم"

بتحقيق العالمة الميمنـي ،الشـاهد فـي "دول" ورد منسـوباى إلـى "سـحيم" دون تحديـد وهـو فـي

ديوانه ص116 /وك ا في "رد " وهو في ديوانه ص./61/

بن وثيل [اليربوعي] [الرياحي]
 -191سحيم َ
دور -يأس
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س ــحيم ب ــن وثي ــل الري ــاحي شـ ـريف مش ــهور ا"م ــر ف ــي الجاهلي ــة واإلس ــالم "طبق ــات

الش ــعراء" ط 6ص ،316ورد الش ــاهد ف ــي "ورد" منس ــوبىا إل ــى س ــحيم دون تحدي ــد وه ــو ف ــي
"اللسان" "دور" لسحيم بن وثيـل وكـ ا فـي "يـأ " وهـو فـي "اللسـان" "يـأ " لسـحيم بـن وثيـل

اليربوعي ،و كر أنه لولده "جابر بن سحيم" 1هـ وله روايات عدة انظرها فـي اللسـان ،وفـي
"االشتقاق"  :661بنو رياح من قبائل يربوع بن حنظلة.

ضباب
سدوس بن ُ
َ -191
نفـق
لم أجد ترجمة له.
 -199سـالمة بن جندل
حتت – سبي – سفو – سكب -صرخ.
شاعر جاهلي قيل في اسـمه "سـالم" فـي فـتق القـدير وقيـل فـي اسـم أبيـه "جنـدب" فـي

المزهر وقيل "حبيـب" الهمـداني "سـالمة بـن جنـدل" د .قبـاوة ورد الشـاهد فـي "سـوو" منسـوبىا
إلى سالمة دون تحديد وهو صدر البيت لسالمة بن جندل د 100/باختالف في روايته.
 -122ســالمة عياش الينبعي
زفـف
كــر قبــل الشــاهد :أنشــدني ســالمة  ...وفــي "نبــم" ســمعت الشـريف ســلمة بــن عيــا

الينبعي اهـ.

س ْلم بن معبد الوالبي
َ -121
مثــل

-311-

البيتــان لمســلم بــن معبــد بــن طــواف بــن وحــوح ال ـوالبي شــاعر أمــو "خ ازنــة ا"دب"

 366/1والبيتان فيه ص363.

سليم بن ُمحرز
ُ -121
سلهب -يقع
 ...بن مالك بن حمار من الشعراء الورسان "عن المؤتلف والمختلف" 163.-163
 -121سليمان بن ُحيي البوالني
زعـزع
لم أجد ترجمته.
الع ْكلي
َّ -121
السمهري بن أسد ُ
خزن -رهن -شرك -صبب -نعم.
السمهر بن بشر بن أو

أبو الديلم كان في خالفة عبدالملك بن مروان وقتـل فيهـا

"مختار ا"غاني"  ،633/4الشاهد في "خـزن" فـي مختـار ا"غـاني  ،633 /4والشـاهد فـي

"رهن" فيه  630/4والشاهد في "صبب" في الوحشيات  666باختالف في الرواية.
 -121سهم بن حنظلة الغنوي
جمر -خصر

ســهم بــن حنظلــة بــن خاقــان بــن خويلــد بــن حرمــان الغنــو  .قــال المرزبــاني :شــاعر

ش ــامي مخض ــرم إ
"اإلص ــابة"  ،116/6و كـ ـره ف ــي "المؤتل ــف والمختل ــف"  136ط القدس ــي
باختالف في نسبه.
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 -121السهمي
منـع
ورد الشاهد منسوباى دون تحديد ،ولم أعثر عليه.
ضِّرب
 -121سوار بن ُم َ
زبــن
 ...الســعد أحــد بنــي ربيعــة شــاعر مشــهور "المؤتلــف والمختلــف" ط القدســي 133

وفـ ــي ح :كثيـ ــر الش ـ ــعر لـ ــه شـ ــعر ف ـ ــي االختيـ ــارين وا"صـ ــمعيات وغيره ـ ــا .وفـ ــي معج ـ ــم

الش ــعراء /301/ط القدسـ ــي ،فـ ــي ترجم ــة العـ ــوام بـ ــن المضـ ــرب ك ــر :وأخـ ــوه الس ـ ـوار بـ ــن
المضرب بصريان إسالميان.

 -121سويد بن أبي كاهل اليشكري
بدأ -جنن -رتع -شجو -طحل -طوع– كون– لفع.
شـاعر مقـدم مخضــرم مـن المعمـرين "شــرح أبيـات مغنـي اللبيــب"  63/4وفـي "الشــعر

والشـعراء" ط شـاكر  461/1سـويد بـن غطيـف ،الشــاهد فـي "شـجو" ورد منسـوباى إلـى ســويد
دون تحدي ــد وه ــو الب ــن أب ــي كاه ــل ف ــي "الموض ــليات"  133و"مخت ــار ا"غ ــاني" 610/4

و"الشعر والشعراء"  630وك ا الشاهد في "كون" ولم أجده ،ولي

في شعر سويد بن كراع

المنشــور فــي مجلــة المــورد مجلــد  3عــدد  1ص ،160والشــاهد فــي "لوــم" ورد منســوباى إلــى

سويد دون تحديد وهو البن أبي كاهل في "اللسان" "سقط" والتـا "لوـم" و"الشـعر والشـعراء"

 630و"مختار ا"غاني"  610/4و"ا"سا " دون نسبة وفـي "الموضـليات"  133و"معجـم
مقايي

اللغة" 36./3
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 -129سويد بن الصامت
ضبب -علق
 ...الخرجــي ا"نصــار  .قــال ابــن ســعد والطبــر شــهد أحــد إ
"اإلصــابة"  ،33/6وشــك

صــاحب "االســتيعاب فــي أســماء ا"صــحاب" فــي إســالمه و كــر أنــه شــاعر محســن كثيــر

الحكم وكان قومه يدعونه الكامل "االستيعاب" 113.-116/6
 -112سويد بن ُكراع
عطف -ينع -وعد -ملل

 ...م ــن ع ْك ــل ج ــاهلي إس ــالمي "الش ــعر والش ــعراء"  633/6ط ش ــاكر  ...العقيل ــي

ويقــال :كـراع أمــه واســم أبيــه ســويد وقيــل عمــرو ،عمـر إلــى أن حكــم بــين جريــر والوــرزدق،
ك ـره المزربــاني إ
"اإلصــابة"  113/6الشــاهد فــي "عطــف" ورد منســوباى إلــى ابــن ك ـراع دون

تحديــد وهــو لســويد فــي مجلــة المــورد  160/1/3عــن المعــاني الكبيــر وته ـ يب اللغــة وك ـ ا
الشاهد في "وعـد" فقـد نسـبه إلـى سـويد دون تحديـد وهـو لسـويد بـن كـراع فـي "التـا " "لعلـم"

و"اللسان" و"االختيارين"  433وعجزه فـي "الصـناعتين"  616لسـويد بـن أبـي كاهـل وانظـر

"ديوان ابـن ميـادة"  610–663والشـاهد فـي "ملـل" ورد منسـوباى إلـى سـويد دون تحديـد وهـو
لسويد بن كراع في "الشعر والشعراء" 403.

شبيب بن البرصاء
َ -111
مجــد
 ...اب ــن يزي ــد الم ــر  ،والبرص ــاء أم ــه ،م ــن ش ــعراء الدول ــة ا"موي ــة "معج ــم ا"دب ــاء"

 ،663/11و ك ــر اب ــن حبي ــب ف ــي "ألق ــاب الش ــعراء"  303أن البرص ــاء ه ــي أمام ــة بن ــت
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الحارث ،وفي "معجم ا"دباء"  663/1و"مختار ا"غاني" اسمها "قرصافة" وفي "كتاب من
نسب إلى أمه من الشعراء"  30اسمها "قرضابة".

شبيل بن عزرة
ُ -111
وكس
ُّ ...
الضبعي من خطباء الخوار وعلمائهم ،وفي اسمه اختالف كثير ،فهو شبل بن عمرو

فـ ــي "خ ازنـ ــة ا"دب"  36/1وشـ ــبيل بـ ــن عـ ــروة "ا"مـ ــالي  "43/1وشـ ــبيل بـ ــن عرع ـ ـرة فـ ــي
"الوهرســت"  63وشــبيل بــن عــروة فــي "القــامو " و كــر الزبيــد فــي التــا وابــن دريــد فــي
االشــتقاق شــبيل بــن عــزرة عــن "الحي ـوان"  313/1ح و كــر فــي الحي ـوان  314/1أنــه كــان

شيعياى من الغالية فصار خارجياى من الصورية والشاهد فيه باختالف.
شتيم بن خويلد
ُ -111
سفه– شمل– ملح

أحــد بنــي غ ـراب بــن ف ـ ازرة "الحي ـوان"  36/3شــاعر جــاهلي ،والبيتــان فــي "ملــق" فــي "خ ازنــة

ا"دب" " 164/4و كر أن ابن ا"عرابي أوردهمـا فـي "نـوادره" لنهيكـة بـن الحـارث المـازني،
والشطر الثاني من البيت الثاني وقم في شعر عبيد بن ا"بـرص ،وشـعر سـماك بـن عمـرو

الب ــاهلي ،ا  .ه ـ ـ الخ ازن ــة  .163-164/4وق ــد ورد اس ــمه ف ــي بعـ ـ
خويلد".

المص ــادر "ش ــييم ب ــن

 -111الشماخ
بعـ ـ  -ب ــي

 -ك ــرز– جـ ـ أز -جل ــز -جلـ ـ  -حج ــر -ح ــدد -ح ــرز -ح ــزز -حس ــن-

حضــر -حــنن -خــرق -خمــص -دفــأ -كــي -وق -رتــب -رغــم -رقــم -رك ـ

 -رنــم-

س ــبب -س ــبل -س ــرد -س ــوه -س ــكك -س ــمم -ش ــبب -ش ــقق  -xش ــمر -ش ــيز -ص ــبب-
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صخر -صلب -صلم -صوم  -xصبق -عصر -عطل -عوز -غضب -فـرع -فعـل-

فقــر -فيــد -قطــم -قعــد -قــوم -قــي

 -قيــل -كبــر -كــتم -كــرز -لج ـ  -لحــن -لوــف-

مظم -مور -نبب -نخ  -نزع -نسب -نشأ -نصب -نقق -نغز -نقز -هـز  -هـو -

وجر -وصف -وقد -وكل -زهي -يب .

معقــل بــن ض ـرار ال ـ بياني شــاعر مخضــرم تــوفي بــين 36-30ه ـ "الشــما بــن ض ـرار

ال بياني" د .صالح الدين الهاد  ،الشاهد الثـاني فـي " كـي" ومطلعـه "إ ا مـا جـد واسـت كى

عليهــا  "...فــي دي ـوان الشــما  444و كــر المحقــق أنــه فــي "المحكــم"  666/1و"اللســان"
و"التا " "عصر".

 -111الشمودل اليربوعي
توج -هون
 ...بـن شـريك ،إسـالمي مــن شـعراء الدولــة ا"مويـة ،معاصــر جريـر والوــرزدق "مختــار

ا"غاني" 363./4

 -111الشنفرى
بعد -حتر -سجس -عجج -كفت
كر الميمني أن الشنورى علم ال لقب ،وأن مـا كـر مـن اسـمه :عمـرو بـن بـراق وهـم،

وهو شاعر جاهلي ،وأحد صعاليك العرب وعدائيهم "الطرائف ا"دبية" 61.
 -111صخر بن َحبناء
ذري
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 ...بن عمرو من بني حنظلة من تميم "االشتقاق"  ،660وحبناء لقب على أمه غلب

علــى أبيــه واســمه حبــين ،وهــو شــاعر أمــو "شــرح أبيــات مغنــي اللبيــب" .111-116/4
وقيل :حبناء أبوه واسمه جبير ،وكان صخر أعور "مختار ا"غاني"  63/1والشاهد فيه:
أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة زور قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

تعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده فقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اكا

 -111صخر بن عمرو بن الشريد
فكــه
أخو الخنساء وكان شريوىا في بني سليم "الشعر والشعراء"  344/1ط شاكر.
 -119صخر الغي
رزم -فلل -مهو
"صخر بن عبدالله اله لي كره المرزباني في معجمـه وقـال :إنـه مخضـرم" "اإلصـابة"

133./6

 -112الصلتــان
صــرد
ورد الشاهد منسوباى إلى الصلتان دون تحديد ،والصلتان اسم شعراء ثالثـة :عبـد إلـى

عبد القي

واسم قثم ،وضبي إلى ضبة بن أد ،وفهمي ،إلى فهم بن مالك "التا " "صـلت"

والشاهد للعين المنقر في "الشعر والشعراء"  314وفي التا "صـرد" كـ لك يخاطـب جريـ اىر
والورزدق وك ا في "اللسان" "صرد" و"معاهد التنصيص"  .630/1وقد نسبه الزمخشر في

"بقي" إلى لبيد.
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 -111ضبة بن ثروان
ربــع
لم أجد ترجمته.
الضريس
الضريس بن أبي ُ
ُ -111
ظلــع
ش ــاعر أم ــو ق ــال بيت ــه هـ ـ ا حينم ــا قت ــل عب ــدالملك ب ــن م ــروان ا"ش ــدق ،و ك ــر ف ــي

"االش ــتقاق"  313الضـ ـري

 341/1الضري

ب ــن عبدالل ــه ب ــن هرم ــي الش ــاعر م ــن بجيل ــة ،وف ــي "النق ــائ

بن الحتات ،وله كر في شعر جرير وفي "النقائ

"  333/6الضري

"

ابن مسلمة ،وفي "الحيوان" " 316/6اسم أبي الضري  :دينار و كر أنه مـن بنـي مخيلـة".
وأظنه تصحيف بجيلة .فأيهم شاعرنا؟

 -111طرفـة
أصــر -بلــل -جــأب -جثــو -ح ـ  -حــرر -حصــي -حــول -خــدر -خلــط -دلــف-

دل ــق -ي ــل -رد  -رغ ــث -رف ــم -ش ــتو -ش ــزب -طح ــر -ط ــول -غب ــر -قـ ـ ع -ق ــرر-
قطب -كظم -مثل -نول -وصف.

 ...بن العبد بن سويان ،وقيل اسمه عمرو وسمي طرفـة ببيـت قالـه "الشـعر والشـعراء"

 133/1ط .شاكر ،انظر أو

"خبل".

رماح
 -111الطِّ َّ
أ ن -أنـ ـ  -بح ــر  -xب ــوع -ب ــين -بث ــر -ثل ــث -جس ــر -جهـ ـ  -ج ــو  -ح ــتم-

حدث -ح  -حر  -حرز -حصر -حضـر -خطـر -خوـق -خلـط -خيـل -ددد -بـب-
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هن -وب -و  -يل -رأب – ربم -رفد -رمز -زمق -زلم -سـعف -سـكر -سـكك-

ســمط -ســوم -شــئن -ش ـ و -شــظي -شــعب -شــعث -صــرب -صــون -صــوو -صــنم-
صــوب -ص ــيف -ض ــأن -ض ــبث -ض ــمر -ض ــيف -ط ــرب  -xط ــرح -ط ــرق -طو ــل-

طلم -طلل -طوع -طوف -طير -عسف -عصي -علـق -عـنن -عـود -عـوم -غـدق-

غرز -غصص -غمر -فتي -فل  -قدم -ق ف  -xقر  -قسم -قصـف -قـنن -قـي -
كبر -كبـل -كـره  -xكوـن -كمـ  -لـثم -لحـك -لحـم -لحـن -لوـف -لـو  -متـك -مـرح-
معمم -ملق -نأى -نس  -نصـت -نضـل -نوـ

هو  -وشق -وف

 -ولول -يد .

 -نكـد -نهـ

 -نيـر -هـرول -هـزز-

ضـر ،ويكنـى أبـا ضـب ْية ،والط قرمـاح لقـب غلـب
الحكم بن حكيم من طيء ،كنيتـه أبـو ن ْ
عليــه ،ع ــا فــي النص ــف الثــاني م ــن القــرن ا"ول الهج ــر وأوائــل الق ــرن الثــاني "ديوان ــه"
بتحقيق د .عزة حسن.

الشاهد الثاني في "ش و" ومطلعـه" :ضـرم الشـ اة علـى الحميـر  "...سـبق بقولـه :وقـال

وهو في ديوان الطرمـاح  ،/313/والشـاهد الثـاني فـي "قـر " ومطلعـه "كـم عـدوا لنـا ق ارسـية

العز  "...سبق بقوله :وقال أيضاى .وهو في ديوانه ./613/
 -111طُريح الثقفي
أنـف

ط ـريق بــن إســماعيل ،شــاعر ش ـريف كــان فــي زمــن الوليــد بــن يزيــد "الشــعر والشــعراء"

 613/6ط .شاكر.

 -111طُفيــل
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تمم -ثر  -دمي -أب -رحب -رمق -زفت -زهز -سوف -شعر -شهم -ضرب-

ظلل -عقب -عنف -عوف -فوت -كوف -نبق -نو  -ورد -وهل.

 ...ب ــن ع ــوف الغن ــو  ،ش ــاعر ج ــاهلي ،وأوص ــف الع ــرب للخي ــل "الخ ازن ــة" ،643/3

طويل بن كعب ،يقال له في الجاهلية :المحبقر "الشعر والشعراء"  ،433/1و كر شاكر في
الحاشية" :أكثر من ترجموا له كروا أنه "طويل بن عوف" إال في "االشتقاق" فإنه كـر أنـه

"طويل بن كعب"  1هـ.

الشـ ـ ـواهد وردت جميعهـ ـ ـا منس ـ ــوبة إل ـ ــى طوي ـ ــل دون تحدي ـ ــد إال م ـ ــا ورد ف ـ ــي "س ـ ــوف"

و"غوـف" .الشــاهد فــي "تمــم" هــو نوســه فــي "نـبق" وهــو لطويــل الغنــو فــي "الشــعر والشــعراء"

 ،616والش ــاهد ف ــي "ث ــر " ف ــي "االختي ــارين"  34لطوي ــل الغن ــو  ،والش ــاهد ف ــي "دأب" ف ــي
"االختيارين"  46له أيضىا ،والشاهد في "شعر" في المصدر السابق ص 16له أيضـىا ،وفـي

"اللسان" باختالف في الرواية ،والشاهد في "شهم" في "ا"مالي"  31/6للغنو  ،والشاهد في
"عنف" فـي "شـرح أبيـات مغنـي اللبيـب"  66/6للغنـو  ،والشـاهد فـي "ورد" فـي "االختيـارين"

 13للغنو .

 -111طلق بن حنظلـة
شمــر
راجز ولعله الشاعر التالي.
 -111طلق بن عــدي
زنــد
وج ــدت ف ــي "معجـ ــم الش ــعراء" للمرزبـ ــاني " 36أب ــو طلـ ــق العائـ ـ

واسـ ــمه ع ــد بـ ــن

حنظلــة" .ا .هـ ـ ،وربمــا كــان ه ـ ا أبــا شــاعرنا ،والش ـواهد التــي وردت لــه فــي "لســان العــرب"
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جميعها من الرجز ،وفي "االشتقاق" " :103عد أبو طلق الشاعر من بنـي عائـ ة" ا .هــ،

وانظر شعره في أراجيز المقلين في "مجلة المجمم العربي" بدمشق 404./6/33
 -119عــارق
رعــن
عارق أجا الطائي :قي

بن جروة "المرزباني"  603شاعر جاهلي "الخزانة" ،331/3

والشاهد في شرح الحماسة للتبريز 61./4

 -112عبــاد بن عمرو الباهلي
لطــط
لم أجد ترجمته.
 -111العبـــاس
ضوأ -طبق -كول -مثل.
الشواهد جميعها وردت منسوبة إلى العبا

دون تحديد الشاهد فـي "ضـوأ" للعبـا

بـن

عبــد المطلــب يم ــدح النبــي ( )فــي "الس ــيرة النبويــة" الب ــن كثيــر ت عبدالواح ــد .31/4
والشاهد في "طبق" كـ لك للعبـا

بـن عبـد المطلـب فـي المصـدر السـابق ،و كـره ابـن كثيـر

في "البداية والنهاية"  633/6ضـمن أبيـات أخـرى ضـمن سـياق رو لحسـان بـن ثابـت ،ثـم
كر أنه حديث منكر ،ثم كر أن بعضهم يرويه للعبا

بن مردا .

 -111العباس بن مرداس
برح -بوع -بين -جلد -جول -حصل -خير -رويد -صمت -كمل -وجه -يب .
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 ...السُّلمي أسلم قبل الوتق "الشعر والشعراء"  143-141/6ط شـاكر ،انظـر "عمـرو

ابن معد يكرب" "طبب".

 -111عبدالرحمن بن حسان
 ...بـن ثابـت ا"نصـار  ،وهـو ابـن أخـت ماريـة أم إبـراهيم ابـن رسـول اللـه " الشـعر

والشــعراء"  ،301/1والشــاهد فــي "غلــو" فــي دي ـوان حســان  33لحســان و كــر المحقــق أنــه
نسب في "أسا

البالغة" إلى عبدالرحمن ،وانظر "ابن حسان".
 -111عبدالرحمن بن الحكم

صمـع
 ...بن أبي العاص ا"مو  ،أخو مروان ،شاعر محسن توفي نحو/10/ه ـ "فـوات الوفيـات"

 611/6وفي "مختار ا"غاني"  :143/3شاعر متوسط الحال في شعراء زمانه.
س ْيحان المحاربي
 -111عبدالرحمن بن َ
حجــب

هك ا أورده سيحان "بالمهملة" وهو سيجان "بالمعجمة" بن أرطاة المحاربي حليف حرب بن

أمية ،شاعر كان في أيام معاوية ،كره االمرزباني في "معجم الشعراء" ولم ي كر له صـجة

وال ادراكىا ،إ
"اإلصابة  406/6وفي "تاريخ ابن عساكر" "عبدالله بن جابر -عبدالله بن زيد"

ص 433روى لـه بيتــين ،و كـر لــه بيتـين ،و كــر" :وقـال عبــدالرحمن بـن أرطــاة بـن ســيحان

"بالمهملـة" الجسـر حليـف حـرب بــن أميـة ،وفـي "نسـب قـري "" :عبـدالرحمن بـن أرحـاة بــن

ســيحان" "بالمهملــة" ص .111و كــر فــي ص 141وكــان مــم ســعيد بــن عثمــان بــن عوــان
حين قتله غلمانه" ا هـ.

البرجمي
 -111عبد قيس بن ُخفاف
ُ
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ذحــل
قيــل :هــو قــي

بــن خوــاف شــاعر جــاهلي ،إال أن الســيوطي كــر أنــه إســالمي فــي "شــرح

شـ ـ ـواهد المغن ـ ــي"  ،611/1وانظ ـ ــر "ش ـ ــرح اختي ـ ــارات الموض ـ ــل"  .1333/3وف ـ ــي "الش ـ ــعر

والشـعراء"  163/1يـ كر أنــه كــان فــي زمــن النابغــة الـ بياني ،وممــن قــالوا شــع اىر علــى لســان

النابغة حسداى.

 -111عبدالله بن رواحة
أول -عمــل
 ...بن ثعلبة الخزرجي يكنى أبا محمد وقيل "أبو رواحة" وقيل "أبو عمرو" قتـل شـهيداى فـي
مؤتة سنة ثمان للهجرة "أسد الغابة"  136/3الشاهد في "عمل" ورد في "طول" دون عزو.
 -111عبدالله بن َّ
الزبير األسدي
قــدم -ودج
شــاعر إســالمي ،كــوفي المنشــأ والمنــزل ،مــن شــعراء الدولــة ا"مويــة" ،مختــار ا"غــاني"

 ،113/3الشــاهد فــي "قــدم" ورد منســوباى إلــى "عبداللــه بــن الزبيــر" دون تحديــد وهــو ل ســد
في مختار ا"غاني 136./3

 -119عبدالله بن سليمان الغامدي
صلب -غمس
كره في "صلب" "عبدالله الغامد " ولم أجـد "عبداللـه بـن سـليمان" وانمـا "عبـد اللـه بـن

سلمة" أو "سليمة" الغامد  ،روى له الموضل قصيدتين إحدهما بائية والثانية سينية ،ويبـدو

أن الشاهد في "غم " منها .و كر الزركلي في "ا"عالم" " :30/4لعله مخضرم".
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 -112عبدالله بن عمر
دور
 ...بــن الخطــاب ،والشــاهد مختلــف فــي قائلــه ،قيــل إنــه أبــو ا"ســود وقيــل :عبداللــه بــن

معاويـة ،وقيـل :زهيـر بـن أبـي سـلمى ،وقيـل :دارة والـد سـالم بـن دارة .انظـر" :المصـون فـي

ا"دب"  103ح 6.

 -111عبدالله بن َع َنمة
فــرع
َّ ...
الضــبي مــن بنــي غــيط بــن الســيد "شــرح اختيــارات الموضــل"  1340/3و 1336

و كره في إ
اإلصابة  333/6و 36/3ويبدو أنه مخضرم.

 -111عبدالله بن همام السلولي
ثغل -رضع
عــده ابــن ســالم فــي الطبقــة الخامســة مــن إ
اإلســالمين و كــر أنــه كــان س ـرياى فــي نوســه،

ويقال له من حسن شعره العطار "طبقات فحول الشعراء"  .663/6الشاهد في "رضـم" هـو

الشاهد في "ثعل".

 -111عبد المطلب بن هاشم
ديـن -عطش
الشاهد في "دين" ورد منسوباى إلى عبد المطلب دون تحديد.
 -عبدالملك الحارثي
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مجـــد
أب ــو الولي ــد ش ــاعر ش ــامي م ــن فح ــول الش ــعراء فـ ـي ص ــدر الدول ــة العباس ــية "الش ــعراء

الشــاميون"  ،616والشــاهد ورد منســوباى إلــى الحماســي ومطلعــه" :أتينــاه زو اىر فأمجــدنا قــرى"
وهو لعبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي ،انظر الحماسي "مجد".
 -111عبدة بن الطيــب
حلـق -نشـع
عبدة بن يزيد بن عمرو من تميم شاعر فحل مخضرم إ
"اإلصابة" 100./3
 -111عبدالواسع بن أسامة الخزامي
نشــأ
لم أجد ترجمته.
 -111عبلة العبسية
شظــف
َ -111عبيد بن األبرص
بدأ

()1

– ثجق( –)1خوف( -)1ديص( -)1قسب( -)1قور( -)1هبط(.)1

 -1الشواهد وردت منسوبة إلى عبيد دون تحديد وهي في ديوان عبيد بن ا"برص ص " -16 -30-43

 ، "43 -16والشاهد في " فقر " ورد في " عود " دون نسبة.
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 ...ب ــن ع ــوف  ...ب ــن أس ــد ،ج ــاهلي ق ــديم م ــن المعمـ ـرين ،قتل ــه النعم ــان ب ــن المنـ ـ ر

"الشعر والشعراء"  661 /1ط شاكر ،كنيته أبو زياد "ا"عالم" 133./4
ُ -111عبيد بن أيوب بن ضرار العنبري
سيل -قعر -لوط -موه

كنيته أبو المطراب أو أبو المطراد ،من شعراء العصر ا"مو  ،وكان لصاى" .ا"عـالم"

133/4عــن ســمط ال لــى ،ورغبــة اشمــل ،والشــعر والشــعراء ،والش ـواهد فــي "ســيل" و"قعــر"
و"لوط" في "رغبة اشمل"  1/4باختالف في الرواية.

ُ -119عبيد الله بن عمر
غبــر
 ...بــن الخطــاب ،شــهد حطــين وقتــل فيهــا ،وا"بيــات لــه فــي "العقــد الثمــين" ص313

والثالث فيه "حاشا نبي الله والشيخ ا"غر".

ُ -112عبيــدة
فــوق
هو في التا "فوق" دون نسبة وباختالف في الرواية.
ُ -111عتبة بن مرداس "عتيبة"
ثأب -خزم -زرع -فلك -ض .
عتبة أو عتيبة ،لقبـه ابـن فسـوة ،وهـو مـن تمـيم" ،الشـعر والشـعراء"  611وفـي "مختـار

ا"غاني" " 336/3عيينة بن مردا " وابن فسوة لقب لزمه في نوسه ،وكـان أوصـف النـا

-326-

لإ
لبل ،وفـي "ا"عـالم"  :601/4شـاعر هجـاء مقـل مخضـرم أسـلم بعـد حنـين .الشـواهد ورد
بعضها منسوبىا إلى عتبة وبعضها البن فسوة وفي "فلك" إلى عتيبة.
ُ -111عتبة بن ُمكرم
سكــب
لم أجد ترجمته.
 -111العثماني
حكــل
الشاهد في "اللسان" (حكل) دون نسبة.
 -111العجــاج
بجـ  -أيــد -بحــر -بخـخ -بــرز -بعـ  -بـوع -ثبــت -ثجــل -جـد  -جبــر -جــر -

جشــم -جلــق -جــوب -جــون -حــب  -حــدب -حــدو -حــزن -حصــف -حوــظ -حقــف-
حم ـ ـ  -خـ ــثم -خـ ــرر -خـ ــزر -خصـ ــف-خضـ ــم -در  -دع ـ ـ  -دنـ ــف -أب -رسـ ــن-

رصف -رعد -رغب -رفث -رك

 -رمق -ريب -سدد -شـبب -ضـجم -طوـو -طـوح–

طــوف -عت ــر -قـ ـ ر -قص ــب -قص ــف  -xقطــو -ق ــي  -لج ــف -لح ــم -لي ــث -مط ــل-
نطي -نعر -نو  -وث  -ورق -وكف.

عبدالل ــه ب ــن رؤب ــة ب ــن لبي ــد م ــن تم ــيم وكنيت ــه أب ــو الش ــعثاء ،والعج ــا لق ــب ل ــه ،وه ــو

مخضـرم عمـر طـويالى ،وعــا

حسن.

إلـى أواخـر القـرن ا"ول مــن الهجـرة "ديـوان العجـا " ت عـزة
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الشــاهد فــي "خــزر" ورد فــي "قــزح" مــم أبي ـات أخــرى دون نســبة وا"بيــات فــي "اللســان"

"مرر" لعمرو بن العاص أو "رطاة بن سهية.

العجير السلولي
ُ -111
جلف -مو .
العجير بن عبدالله بن عبيدة من شعراء الدولة ا"مويـة ،كـان فـي أيـام عبـدالملك وقيـل

اســمه عميــر وعجيــر لقــب لــه .تــوفى نحــو 30ه ــ" ،ا"عــالم"  611/4وعــده المرزبــاني مــن
الشــعراء المحســنين ،وكنيتــه أبــو الوــرزدق ،وأبــو الويــل وهــو شــاعر مقــل "الخ ازنــة" 633/6
وجعلــه ابــن ســالم فــي الطبقــة الخامســة مــن اإلســالميين "طبقــات فحــول الشــعراء" 333/6
ويبدو أن وفاته كانـت بعـد التسـعين مـن الهجـرة فلقـد روى لـه الجمحـي فـي طبقاتـه 663/6

أبياتاى فـي عمـر بـن عبـدالعزيز ويبـدو أنهـا بعـد توليـه الخالفـة .وقـد ولـي عمـر الخالفـة سـنة

33هـ .الشاهد في "جلف" ورد للعجير دون تحديد وهو في التا "جلف" للعجير السلولي.
الرعالء الغساني
 -111عــدي بن َّ
نفـس
شاعر جاهلي ،والرعالء أمه "خزانة ا"دب" 133./4
 -111عــدي بن زيد

بخل -تخم -تير  -xثمن -جهد -حجل -لـق -ردن -رقـم -زنـد -شـرف -طوـف-

طمـث -عــر  -عصـر -عصــف -فقـم -فنــق -قصـر -كبــب -كبـل -لؤلــؤ -لمـم -متــم-
مجد -مصر -ميم -هجر -هدأ – وصر -وهم.
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 ...العبــاد التميمــي ،جــاهلي مــن أهــل الحي ـرة ،نص ـراني ،قتلــه النعمــان  33ق .هـ ـ

"ا"ع ــالم"  660/4غي ــر مع ــدود ف ــي الوح ــول "الخ ازن ــة"  134/1كنيت ــه أب ــو عمي ــر "معج ــم

الشعراء" للمرزباني .30

الشواهد جميعها إال ما ورد في "ردن" و"عر " و"قصر" أوردها منسوبة إلى عد دون

تحديد وهي لعد بن زيد.

فالشاهد في "تخم" في "اللسان" "تخم" ،والشاهد ا"ول في "بتر" في التا "بتر" واللسان

بــاختالف فــي الروايــة ،والشــاهد فــي "جهــد" فــي االختيــارين  ،103والشــاهد فــي " لــق" فــي

التــا " لــق" ،والشــاهد فــي "زنــد" فــي التــا "زنــد" وديوانــه  ،103والشــاهد فــي "شــرف" فــي
االختيــارين  103بــاختالف فــي الروايــة ،والشــاهد فــي "طوــف" فــي "الشــعر والشــعراء" ،113
والشــاهد فــي "طمــث" فــي التــا "طمــث" والشــاهد فــي "عصــر" فــي "معجــم الشــعراء" ،31

والشاهد في "عصف" في "مختار ا"غاني"  431/4بروايـة مختلوـة ،والشـاهد فـي "فقـم" فـي

اللســان "فقــم" ،والشــاهد فــي "فنــق" فــي "االختيــارين"  ،104والشــاهد فــي "كبــب" فــي "شــرح
أبيات مغني اللبيب"  43/4باختالف في الرواية ،والشاهد في "كبل" في "شرح أبيات مغني

اللبي ــب"  ،33/6والش ــاهد ف ــي "لم ــم" ف ــي "اللس ــان" "لم ــم" ،والشـ ـاهد ف ــي "مص ــر" "اللس ــان"
"مصـر" ،والشـاهد فـي "ميـم" فـي "التـا " "ميـم" ،والشـاهد فـي "هـدأ" فـي التـا "هـدأ" والشــاهد

فــي "وصــر" فــي "اللســان" "وصــر" ،والشــاهد فــي "وهــم" فــي "التــا " دون نســبة بــاختالف فــي
الرواية ،وفي "مختار ا"غاني"  431/4برواية ا"سا .

العديل بن الفُﹶـ ْرخ
ُ -111
بسط
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شــاعر إســالمي فــي الدولــة المروانيــة "الخ ازنــة"  361/6وهــو مقــل "مختــار ا"غــاني"

404./3

 -119عروة بن أذينـة
أفـك
كنيته "أبو عامر" "مختار ا"غـاني"  633/3واسـم أبيـه يحيـى ولقبـه أ ينـة ،تـوفي نحـو

130هـ" ،ا"عالم"  .661/4وانظر الراهب المكي "برد".

 -112عروة بن الورد
حور -قصب -ملق -ندب.
ُ -111عش بن نذيــر
نعــر
لم أجد ترجمته.
 -111عطاء السندي
فقــه
ربما كان الشاهد "بي العطـاء السـند وورد خطـأ لعطـاء أو هـو لعطـاء حقيقـة .واسـم

أبـي عطــاء أفلــق بـن يســار وقيــل مــرزوق وكـان ســندياى ال يوصــق ،وفـي لســانه ع ْجمـة ولثغــة
وهــو مــن مخضــرمي ال ـدولتين .انظــر "ف ـوات الوفيــات"  601/1ومــا بعــد .أمــا عطــاء فهــو
وص ــيف "ب ــي عط ــاء تبن ــى ب ــه ،والش ــاهد استش ــهد ب ــه الزمخش ــر ف ــي توس ــيره ف ــي س ــورة

"المؤمنين" عند قوله تعالى :فأرسلنا فيهم رسوالى منهم دون نسبة وباختالف في الرواية.
 -111عقبة بن حجــر
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نســف
لم أجد ترجمته.
 -111علقمــة
جنب -رنم -طعم  – xطوف  -xطمم -قدم -نحر -نشم -نوق.
ال ،عن "دوانه" ،عده ابـن سـالم فـي الطبقـة ال اربعـة
علقمة بن عبدة من تميم عمر طوي ى

من فحول الجاهلية "طبقات فحول الشعراء"  131/1ويبدو أنه أدرك اإلسالم انظر "مختار

ا"غــاني"  313/3وديوانــه  /6/و"معاهــد التنصــيص" 113-111/1وفــي "ا"عــالم" تــوفي
نحــو  60ق .هـ ـ ،وفــي "شــرح أبيــات مغنــي اللبيــب"  641/4فــي حاشــية الكتــاب كــر :أنــه
مجمم على جاهليته.

الشاهد الثاني في "مطعم" في د 136/و كر فـي الحاشـية أنـه فـي "اللسـان" لـ

وهو في ديـوان

الرمـة

الرمـة  ،431والشـاهد ا"ول فـي د .66/الشـاهد فـي "نحـر" فـي د113/

و كـر أنـه لعبــدالرحمن بـن علــي بـن علقمــة ،والشـطر الثـاني منــه لعلقمـة فــي "شـرح مقامــات

الحرير " للشريشي  131/1ولنظر عمرو بن شأ

"ضبط" ،والشاهد الثاني في "قد لـم" لـم

يــرد منســوباى وانمــا ورد قبلــه :وقــال .ومطلعــه "وقــد علــوت قتــود الرحــل  "...وهــو فــي ديوانــه

.13

والشواهد التي وردت نسبها إلى علقمة دون تحديد وهـي علـى ترتيـب المـواد فـي ديـوان

علقمة60.-11-113–]13-113[-33–]34-33[-]136-66[-63-43 :
 -111علي بن أبي طالب
روق -زخخ -زعق -قسر -ودق.
ُ -111عمارة بن عقيل الحنظلي
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صلم -عمر -نخل.
عمــارة بــن عقيــل بــن بــالل بــن جريــر الشــاعر الحنظل ـي التميمــي "تــاريخ بغــداد" /16

 636شــاعر فصــيق مــدح المــأمون والواثــق والمتوكــل ت 633هـ ـ "ا"عــالم"  31/3ومعجــم
الشعراء في لسان العرب.

الشاهد في "صلم" ورد منسوبىا إلى عمارة بن عقيل وفي "نخل" لعمارة فقط وهو لعمارة

ابن عقيل في "معجم الشعراء" للمرزباني  13و"رغبة اشمل" 163./1
 -111عمر بن أبي ربيعة

بشر -بطأ -بطر – بعد -بلـه -حـدر -حضـر -حوـظ -حـزب -خلـ  -خـو  -دنـو-

رفـ ــف -روع -سـ ــد  -سـ ــد  -xسـ ــرب -سـ ــرع -سـ ــقط -سـ ــكر -سـ ــلم -سـ ــنن -سـ ــوط-
شــبب -xطلــم -طهــو -ظهــر -عمــد -عمــر -عــود -فتــي -قطــب -قعــد -قمــر -xقمــن-
ميل -نشب -نكق -ودع.

الشاهد الثاني في "سوط" ومطلعه "هنيئاى لكم قلبي  "...سـبق بقولـه :وقـال أيضـاى ،وهـو

في ديوان ابن أبي ربيعة 603.

 -111عمران بن حطان
مرض -مهمه -نقه.
كــر فــي "ا"عــالم"  10/3أنــه تــوفي ســنة 34هـ ـ أمــا فــي "معجــم الشــعراء فــي لســان
العرب" ف كر :إعمران بن ظبيان بن سدو توفي سنة  34أو 33هـ.
 -119عمرو بن الطنابة
أتى -جشأ.
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إ
اإلطنابة أمه وأبـوه عـامر بـن زيـد ،شـاعر ،فـار معـروف قـديم" ،المؤتلـف والمختلـف"

 603ط القدســي .جــاهلي "االشــتقاق"  ،433الشــاهد فــي "أتــى" لقــي
قي

 131باختالف في الرواية.

بــن الخطــيم ،دي ـوان

 -112عمرو بن شأس
ضبط -ذنب.
عبيــد بــن ثعلبــة ويكنــي أبــا ع ـرار ،شــاعر كثيــر الشــعر أســلم وشــهد القادســية "معجــم

الشعراء" ط القدسي  .616الشاهد في "ضبط" في ديوان علقمة الوحل ص.43

شمر
 -111عمرو بن َ
جنــد
شــاعر جــاهلي "معجــم الشــعراء" للمرزبــاني  ،40وفــي الحاشــية كــر فــي ضــبطه شـ إـمر

إ
وش ْمر.

 -111عمرو بن قميئــة
بقل -رجـل.
الق ــي

أبــو كعــب عاص ـر الملهــل بــن ربيعــة وعمــر حتــى تجــاوز التســعين وكــان رفيــق امــر

ف ــي رحلت ــه إل ــى قيص ــر" ،معج ــم الش ــعراء"  ،4وقي ــل ل ــه عم ــرو الض ــائم "المؤتل ــف

والمختلف" قدسي 163.

 -111عمرو بن كلثوم
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رأس -قتو -لهو.
يكنى أبا ا"سود وقيل أبا عمير وبلغ خمسين ومائة سنة "معجم الشعراء" قدسي .606

 -111عمرو بن معدي كرب
ردد -صلع -طبب -ظلف -عذر -عكظ -ينع.
أبو ثور الزبيد  ،الشاهد في "طبب" ورد منسـوبىا إلـى عمـرو دون تحديـد وهـو "فمـا إن

طـبهم جــبن ولكـن -رمينــاهم بثالثـة ا"ثــافي" وهـو فــي "المستقصـى"  .103/6فلــم يـك طــبهم

جنبا ولكن  "...لخواف بـن ندبـة وكـ لك فـي "الشـعر والشـعراء"  ،131وهـو بروايـة ا"سـا

في "الحماسة الشجرية  136للعبا

بن مردا .

الشاهد في "ردد" ورد منسوبىا إلـى عمـرو دون تحديـد وهـو لعمـرو بـن معـد كـرب فـي

"شرح الحماسة" للتبريز .33/1

(عميرة )
َ -111عمير بن طارق اليربوعي َ
كفـــح
عميـرة بــن طــارق اليربــوعي "أســماء الخيــل وأنســابها"  31و"القــامو

المحــيط" "خــن "

وفـي التـا "خــن " عميـرة بـن طــارق اليربـوعي أخـو خزيمــة بـن طـارق ،وفــي "شـرح نقــائ

جريـر والوـرزدق"  41عميـرة بـن طــارق بـن ديسـق أحـد بنـي ثعلبــة بـن يربـوع والشـاهدان فيــه

ص  36-31وا"ولى برواية ا"سا

وباختالف في الثاني وهما كـ لك فـي ص 133منـه،

وفي ص 130ساق نسبه عميرة بن طارق بن حصبة بن أزنم بن عبيد بن ثعلبة بن يربـوع
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و كره في أخبار يـوم

طلـوح ص .131وقـد فخـر بعميـرة جريـر علـى الوـرزدق والبعيـث،

انظر ديوان جرير  336-334-631وهو شاعر جاهلي.
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