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 ةلاغَاس البَراء أسَعجم شعَمُ

 رف الميمحَ -رف العينحَ
 

 شقرالباقي األعبد األستاذ عرفان

 عنترة -672

 -شرر   -شرر   -سرر   -رنرر  -رمرر  -رد  -× دلرر  -خررر  -حررر  -ثرررر
 وقع. هزج. -نقذ -نبل -م و -لو  -قصر -قد  -ضب  -صر 

 :الشاهد في "حرق" ورد دون نسبة وهو
 حررررررررررررق الينرررررررررررا   ررررررررررر ن لح ررررررررررري ر سررررررررررر 

 

 يلمرررررررررررررررران با  بررررررررررررررررار هرررررررررررررررر  مولرررررررررررررررر 
 

 /.301/ "حرق" ود وان عنترة وهو لعنترة في اللسان
 عو  بن األحوص -677

 ظل 
العامري  ن تر   برو  د رد شراعر  /..321"معيم الشعراء" / بن يعفر بن  الب ..

 .5/49ياهلّي  ان   ام حرب الفيار "ا عالم" 
 عو  بن الَخِرع -672

 رز 
ررر    الت مررّي واسررم ال ررر  عمررروا شرراعر يرراهلّي "ال دانررة"       عرروب بررن عب ررة بررن ال  

ل رق. و  رر  برو عب رد الب ررّي فرري  2/22 "وهرو مرن فرسران العررب وشراعر يراهلّي م. و
.هرررر عرررن انررر  يررراهلي  سرررالمّي ولرررم  ذ رررد   حرررد فررري  لررر " /  321 -133/ السرررمب
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 ا عد ة/ با تالب في الراو 931 / والشاهد في "المفضل ات" /123"المفضل ات" /
/ 3/354ابن سالم في الببقة الثامنة من فحول الياهل ة "ببقرات فحرول الشرعراء" /

برن  وفي "التاج" " ر " وال ر    تب لقب عمرو بن عبس برن ود عرة برن عبداللر ..
بن عبد مناة.. يد عروب برن عب رة الشراعر الفارسري وفري "التراج" ب ال و رت اتم م 
 "الفارسي".تم م" و"ابن ت م" و"الفارس" بدل  "..

 عوي  القوافي -672
 قر  -سوغ -سمد - ذ 

عرروب بررن معاو ررة الفرردارّيا وعو ررب القرروافي لقررب لرر ا شرراعر شررر ب مررد  الول ررد 
/ا عو ررررب بررررن عقبررررة فرررري 323بررررن عبرررردالعد د "معيررررم الشررررعراء" / روسررررل مان وعمرررر

 " هر.44توفى بعد " 5/103"م تار ا غاني" 
 فائد بن الحبي  األسدي   -622

 ذم 
برررن حب رررب برررن ال م رررت برررن ثعلبررة مرررن بنررري فقعرررس  ررروفّي  سرررالمي معرررروب فائررد 

 /.322/ "معيم الشعراء"
 فرا  بن الربيع بن ُضبيع الفزاري   -622

 ملل
بّ   بّ   -رب   -ر. ب. ا انظر المذتلب والم تلب -ض.  ب القدسي. /294/ ض 

 الفرزد  -626
 -×(3)يحمرر -حمرر  -يلررق -حرردر -حرررد -حرر   -يمررر -يمررد -ثرر ر - در - بررد

 -رعل -ريد -رت  -رب  -دمق -  ر - مص - ض  - در -( 2)حول -حوب
                                                 

 3/211( الشررراهد الثالرررا والرابررر  فررري "حمررري" سررربقا بقولررر : ودرررال   ضرررا ا وهمرررا للفررررددق فررري النقرررائ  3)
 با تالب.

( الشاهد في "حول" ورد غ ر منسوب ومبلع  "و نت و ر ئب السروء.." وهرو للفررددق فري "المستق رى" 2)
 ول"   ابب هب رة بن ضمم.و"التاج" "ح 3/244
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 - رول - رلق - رفن - ربب -س ح -سيب -سب  -دنى -رمح -رف  -رعن
 -ع ررب -عرردب -عرر م -عيررد -ظفررر -بنررب -بمررا -بعررم -ضرر ب - رر ح
 -دررر  -درررص -درردس -دتررل -فضررو -فضرر  -فسررل -فرررس -فرررج -غ ررر -عنررق
 - سررر -وضرر  -و ررل -وسررم – د و  -نهرر  -نعنرر  -نضررد -ن ررب -نررد  -لرربس
  قظ.

 َفَضالة بن َشري  -622
 ض ع
و لررد ا سرردّي  رروفّي وشررعر  حيررة "معيررم الشررعراء" .. ررلومان بررن  . -331/ بررن س 
هررر  "19بعررد " ترروفي 1/22" / شرراعر فاترر   ررعلو  م ضرررم "م تررار ا غرراني333

 .5/391"ا عالم" 
 الفضل -622

  رش -خضر
ى الفضررررل دون تحد ررررد وهررررو للفضررررل بررررن الشرررراهد فرررري " ضررررر" ورد منسرررروبا   لرررر

فري  الفرة  مرن شرعراء الهاشرم  ن وف رحائهم تروفيالعباس بن عتب رة برن  بري لهرب 
/ 332/ ومعيرررم الشرررعراء /209-201/ الع رررون"  الول رررد برررن عبررردالمل  انظرررر "سرررر 

اللسرران" دررال: اللهبررّيا والشرراهد فرري " ررر " ورد منسرروبا   لررى اللهبررّي وهررو فرري "وفرري 
 ان" دون نسبة."التاج" و"اللس

ب  /93و قال ل : اال ضر اللهبّي شاعر  ب ا مرتم ن "المذتلرب والم تلرب" /
 القدسي.

 قتادة بن ُمعر  اليش ري   -622
 رعظ

سالم دتادة بن م.عودب من ب ر بن وائل  ان  هيو د اد ا عيم في ال  
" /. دتادة بن م رِّب ال ش ري و قال م. ورب "الشعر والشعراء192"االشتقاق" /
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/253./ 
 قدامة بن موسى -622

 بذل
 ررة للحررد ا مررن او ددامررة بررن موسررى بررن عمررر بررن ددامررة بررن مظعررون اليمحررّي ر 

ا 5/343هرررا "ا عررالم"  (351)  هررل م ررة و رران  مررام المسرريد النبرروّي لرر  شررعرا ت
 .250ص 3و  ا  ورد نسب  ابن سالم في ببقات  ج
 ُقراد بن َحنش -627

 حمد
شرهور ن وهرو دل رل الشرعر ي رد  "معيرم الشرعراء"  ياهلّي مرن شرعراء غبفران الم

سرالم  ن "ببقرات فحرول الشرعراء" / وعّد  ابن سالم في الببقة الثامنرة مرن ال  205/
2/304. 

 
 ُقريبة أ  الب لول -622

  ف 
   ر:  نشدت د.ر بة  م البهلولا ولم  يد تريمة لها.

 ُق  بن ساعدة -622
 بصر

ن دهر ود ل دس بن ساعدة برن عمررو برن بن ح افة بن دمر ود ل ح افة ب "..
" دانرة ا دب"  .هرربن عمرو بن شمر بن عدي بن مال " اابن ساعدة  مال  ود ل..

3/213. 
ق هررررر "ا عررررالم"  /21/  رررادّي و رررران  سرررقب نيررررران ت نحررروبرررن عمرررررو ال   ...

5/341. 
 قصي-622
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 شدخ
اسررم  بررن  ررالب بررن مرررة ا ب ال ررامس فرري سلسررلة النسررب النبرروي الشررر ب و  ..

 / وما بعد.34د دا انظر "االشتقاق" /
 القطامي   -622

 -ر ررع -رسرر  -ذ رري -خيررل -خطررل -خطرر  -حفررظ -حررر  - ررب  - ررن 
 -علررو -عضرر  -عررزز -عرررش -طلررع -شررو  -سرريع -سررو  -سررمر -ريررش
 -نبذ -مصع -لو  -لوذ -ل و -لد  - فل -قض  -قصد -فدن -عين -عمج
  .ور  -وثر -هم  -هل  -هف  -هزل -نمي -ن   -ن  

/ والقبرامّي 93/ معيرم الشرعراء""عمرو بن ش.ر  ما عم رر برن شر  م وهرو  ثبرت: 
/ 31معيم الشرعراء" /"سالم لقب ل   . نى  با سع د و قال  با غنم  ان في  در ال  

 .2/515سالم  ن عّد  ابن سالم في الببقة الثان ة من فحول ال  
 قعن  -626

 ز ن

احب  مررر  "شرررر  الحماسرررة" دعنرررب برررن  م  ررراحبا دعنرررب برررن ضرررمرةا و م  ررر
 5/202/ هرررر "ا عرررالم" 45/ مرررن شرررعراء الع رررر ا مررروّي ت نحرررو 9/32للتبر ررردّي 

والشرراهد فرري "اللسرران" لقعنررب بررن  م  رراحب بررا تالب  سرر را انظررر "ده ررر بررن  برري 
 سلمى" " وب".

 الُقالخ -622
 برذ

ات / و"ببقرر90الشرراهد ورد منسرروبا   لررى القررالد دون تحد ررد و رر ا فرري "الملمرر " /
ا 1/313/ وفرررري "العقرررد الفر ررررد" 923/ وفرررري "الشرررعر والشرررعراء" /99ابرررن المعترررد" /
سرالم برو ال  / "القالد العنبري" ب  رّي م ضرم عّمر فري ال  221/ و  ر المردباني
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وبقي  لى  ن تدوج  ح ى بن  بي حف ة بنت مقاتل بن بلبةا وفي حاش ة ال تاب: 
رايد والقالد بن د ردا و ر ا   رر التبر ردي بن حدن المنقري السعدي الاهنا  القالد 

/ ثررم   ررر والقررالد العنبرررّي ودررال:   ررر  دعبررل فرري شررعراء 1/92/ فرري شررر  الحماسررة
الب رررة وهررر ا هررو درررالد برررن حرردن. وفررري "الترراج" "دلرررس"   رررر: والمسررمى بهررر ا االسرررم 
القررالد العنبررري مررن بنرري العنبررر بررن مالرر  بررن تمرر ما والقررالد بررن  د ررد شرراعر   ررر 

د برررن حررردن شررراعر   رررر سرررعدي مرررن سرررعد القب لرررة المشرررهورة مرررن تمررر م. وفررري والقرررال
دال ابن ما والا وفرق ب ن  وب ن القالد السعدي فقال فري ا ول  1/233 ابة" ل  "ا

  ر  دعبلا وفي الثاني شاعر مشهور في دولة بني  م ة وما  بعد  ن   ونا واحردا " 
حف رة" و  رر  ب اترا  للقرالد برن فري   برار "مرروان برن  بري  30/35وفي "ا غاني" 

بنترر  ل ح ررى بررن  برري حف ررة فقررال قررري  هيررو مقاتررل بررن بلبررة حرر ن دوج احرردن المن
مقاتل  رد عل   و ر  ب ن  "ابن حدن" والشاهد ورد ضمن  ب رات دالهرا القرالد دون 
ن  انررررت ا ب ررررات غ رهررررا فرررري ببقررررات ابررررن المعتررررد  تحد ررررد فرررري المناسرررربة نفسررررها واي

 /.99ص/
اترل ب ب رات غ رر المويرودة فري ا غرانيا وعلرى هر ا فيّمرا  ن   رون ورد عل   مق

ّمرررا  ن   ونرررا شررراعر ن فررري دمرررن واحرررد وهرررو  القرررالد العنبرررري هرررو القرررالد المنقررررّي واي
مرروي ف ح ررى بررن  برري حف ررة  رران فرري عهررد عبرردالمل  بررن مررروان وابنرر  الع ررر ا 
بنت مقاترل هرو  برو  علم. وفي ببقات ابن المعتد  ن ال ي تدوج  ولة   الول د. والل

 بن  بي حف ة و ظن   ب .احف ة ال  ح ى 
 قي  -622

 حدث
/ 215ورد الشاهد منسوبا   لى د س دون تحد دا والب ت في "  ال  المنبق" /

 لع.تي بن مال  الع.ق لّي وف  :
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  ت ررررررررت مرررررررر  الحررررررررداا ل لررررررررى فلررررررررم  بررررررررن
 

 و  ل ررررررررررت فاسرررررررررررتعيمت عنررررررررررد  الئررررررررررري
 

"عنرد  الئري" ه ر ا  ي حاشر ة اللسران   رر: دولر والب ت في "اللسان" " ال" لعترّي وفر
 في ا  ل وفي "ال حا " و"المح م" "عند  الئ ا"  . هر.

 قي  بن الُحدادية
  وع

داد رة  مر  ود رل غ رر  الشاهد ورد منسوبا   لى الهر لّي انظرر الهر لّي "يرو "ا والح.
ن وهرو در س برن منقر  بر 2/2/201 ل  انظر شعر د س برن الحداد رة ميلرة المرورد 

/ ودررر س برررن منقررر  برررن عمررررو مرررن  داعرررة " لقررراب 202" /الشرررعراءعب رررد فررري "معيرررم 
 /.121الشعراء" /

 قي  بن الخطي  -622
 مذل -غر  -ث ر

 بررو  د ررد درر س بررن ثابررت مررن ا وس  در  السررالم ولررم  سررلم دتلرر  ال رردرج دبررل 
 الهيرة "د وان د س بن ال ب م".

 تمررر ل بسرررر .." وهرررو فررري والشررراهد فررري "مررر ل" ورد غ رررر منسررروب ومبلعررر  "وال
/ فررري الشرررعر المنسررروب  لرررى دررر س عرررن 215"اللسررران" لقررر س برررن ال بررر م ود وانررر  /

 "اللسان".
 قي  بن ُخويلد -622

 نسع -شفع -حرد
درررر س بررررن الع رررردارة الهرررر لّي والع رررردارة  مرررر  عا ررررر ترررر بب شرررررا  "معيررررم الشررررعراء" 

/202./ 
 قي  بن َذري  -627

 ردع
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با بن س.ّنة ود ل.. .. ب بن س.ّنةا ود ل  ّن  م  بنت س.ّنة بن ال اهل وهو بن الح.
 .1/325 ال ح ح و ن   ان ل   ال  .قال ل  عمرو بن س.ّنة شاعرا م تار ا غاني

 قي  بن زهير -622
 عصي -س   -دو 

 نر  يراهلّيا  2/113العبسي   رر الب ردادّي فري "شرر   ب رات م نري الب رب"  ..
وفررري "معيرررم الشرررعراء فررري لسررران العررررب"  /224/"  ن تررر  " برررو هنرررد" " نرررى الشرررعراء

 سالم و سلم ثم ارتّد.لأل وبي:  در  ال  
 

 قي  بن عنب  الفزاري -622
 صف 

 لم  يد تريمة ل .
 قي  بن النعمان -222

 خر 
 لم  يد تريمت .

  بشة -222
 ودي -رمل -ث ر

وا ب رات يم عهرا مرن  5/232بنت معدي  رب الدب دّي  حاب َّة "ا عالم"  ..
ا والشراهد فري 3/332ة ترثي ف ها   اها عبدالل  في "شر  الحماسة" للتبر دي د  د

"ودي" هو نفس  في "ث ر" با تالب  س ر في الروا ة والشاهد في "ودي" ورد منسوبا  
ت عمرو بن معدي  رب.   لى   و
 ُ ث ير بن  ابر المحاربي  -226

 عدن
 لم  يد تريمت ا والشاهد ا ول في "اللسان" "عدب".
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 ُ ث ير -222
 -رس  -ذرر -دلي -حم  -حمل - بن -ثو  -ثري -تر  -بلط -بلد
 -صح  -صب  -شمت -ش   -شب  -س د -سبي -رقي -رصد -رش 
 -مس  -مرح -لسن - ع  - دد -غطش -عوز -عق  -عفر -عذ  -ظلع
 نوح. -نش  -ندي -نثل

هرررر  /222/ أبررو صررخر  ثيررر برررن عبرردالرحمن الخزاعرري صررراح  عررزة ترروفي
 .222-227-2/222عيان" "وفيات األ

الشررواهد وردت ل .ث ررر دون تحد ررد والشرراهد فرري " رردد" فرري الترراج " رردد" لل م ررت 
 با تالب في روا ت .

  ع  بن  عيل -222
 سط 

سررالم شررهد مرر  معاو ررة  ررف ن بررن ع.يرررة شرراعر  سررالمي مفلررق فرري  ول ال   ..
 /.211"معيم الشعراء" /

  ع  بن زهير -222
 -ر ررر  -ذ رررر -دمرررن -خرررر  -حطررر  -رحرررر  -حرررد  - نررر  -تبرررل -أو 

 يسر. -وث  -ه ن -لفع - أل -ق ر –في   -ظل  -ضوأ -سوط -سدد -ر  
بن  بي سلمى عّد  ابن سالم في الببقة الثان ة من فحول الياهل ة "ببقرات  ..

 .3/43فحول الشعراء" 
" وردت منسررروبة  لرررى -هيرررن -سررروب -سررردد -تبرررل  ررررب -الشرررواهد فررري " وب
-31/ ل عرررب برررن ده ررررا فالشررراهدان فررري " وب" فررري د وانررر  عررب دون تحد رررد وهررري 

/ا  مررا الشرراهد فرري "سرردد" فهررو لألعشررى فرري "اللسرران" و"الترراج" "سرردد" وهررو غ ررر 33
/ 2/ مويررود فرري د رروان  عررب  و د رروان ا عشررىا والشرراهد "سرروب" فرري د رروان  عررب

ب" / وفي " رر 1/ / والشاهد في "تبل" في د وان 33/ والشاهد في "هي ن" في د وان 



 -307- 

 / با تالب  س ر.323/ في د وان 
  ع  الغنوي   -222

 نبط -عور -رب 
 عب بن سعد ال نوي و قرال لر   عرب ا مثرال ل ثررة مرا فري شرعر  مرن ا مثرالا 
يرراهليا و هرررب القررالي  لرررى  نرر   سرررالمي وتابعرر  الب ررردادي وداد دررائال  والظررراهر  نررر  

و مررررن   ررررحاب . وهرررر5/223تررررابعي و ضرررراب الدر لرررري ولرررر س ب ررررواب "ا عررررالم" 
/ عررن ا  ررمعي عررن حب ررب 11المراثرري. وورد فرري " نسرراب ال  ررل" لل نرردياني ص/

بررن شررو ب عررن  ب رر : سررمعت  عررب بررن سررعد ال نرروّي  نشررد المرث ررة بررر"را ان"  را  فرري 
 دمن عمر بن ال باب رضى الل  عن "  . هر.

ان  رررّل مرررا د رررل فررري نسرررب  قرررفقرررد   رررر المحق 41و 31وانظرررر ا  رررمع ات ص
 ريمت .وم ادر ت

  ع  بن لؤي -227
 ثلج

 222 / سرنة "معيرم الشرعراء"520/ بن غالب وب ن مروت  عرب وبر ن الف رل ..
 حاشررر ة: مرررا  ورد  المردبررراني مرررن  بررر  الببررر   رررواب  5/222و  رررر فررري ا عرررالم 

 / سنة نقال  عن مقدمة "الوافي بالوف ات".320/
  ع  بن مال  -222

 قد  -سخن -حبش
عبدالل  ومات في  الفة علي بن  بي بالب "معيرم بن  بي  عب   نى  با  ..

 .224الشعراء" 
رررررل مّي ال دريرررررّي م ضررررررم ..  5/222هرررررر "ا عرررررالم"  (50)ت  ا ن ررررراري الس 

/ لحسرران عررن العقررد الفر ررد 995/ الشرراهد فرري "سرر ن" وفرري د رروان حسرران بررن ثابررت
 .3/323ونسب البن الدبعري في ميم  ا مثال 
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 ال ميت -222
 -حردد - ثرل -ثمرر -ثر ج -تمر  -بلر  -بصر -ب ر -أول -أف  -أت  -ىأب
 -روي -رمر  -رق  -ر ل -رت  -رأ  -دغل -دب  -حتي -حل  -حطط -حس 
 -صرفو -صرري -شرر  -شر   -سرو  -سو  -سد  -زور -زند -زمن -زفر
 -عترد -ط رر -×طع  -طرر -طر  -ضري -ضر  -ضر  -ضبط -صير -صلد
 -قلرر  -قفررو -قعررر -قصرر  -قررذ  -قتررل -قتررر -عررر  -عررر  -ع ررل -عثررر
 -مرن  -ملرع -مقر  -مصرر -مخط -مثل -ل ج -لح  -لب  -  ه - أل - ثر
 -نضرر  -نضرر  -نصرر  -نشررل -نررزل -نررد  -نررد  -نحررر -نرربش -نرر د -م ررل
 -ودج -وثرر  -هرري  -هررول -همرر  -هررزج -هبرر  -نررور -نقرر  -نفرر  -نضررر
 يدي. -×يب  -وعث

نر س برن ميالرد  و ال م رت برن د رد برن ا   رنس.. و . نرى ال م ت بن د د برن  .
 .214-212 با المستهل ومندل  ال وفة "معيم المدرباني" 

ال م ررت يرمقرراني مررن  هررل الشررام وفررري حاشرر ة ال ترراب "وفرري اللسرران ويرامقرررة 
 /.993الشام  نبابها" "االشتقاق" /

 /. 33/ ال م ت بن د د بن الورد بن رب عة "شر  هاشم ات ال م ت"
قول  ودرالا وهرو ب ا ال رد اغبررن.." سبق الشاهد الثاني في "عفر" ومبلع  "واي 

فرري "اللسرران" "عفررر" لل م ررت بررا تالب فرري روا ترر ا والشرراهد الثرراني فرري " بررب" سرربق 
بقول  ودال   ضا  ومبلع  " باب من التنائب.." وهو في "اللسان" "لل م ت" والشواهد 

سان" يم عها وردت في "ا ساس" منسوبة  لى ال م ت دون تحد د ومعظمها في "الل
 دون تحد د   ل .

برب"  -ضبب -ش ب -ر ب -حبب -حسب -يثل -ث ج -والشواهد في "بلغ
 -29 -22فرري "شررر  هاشررم ات ال م ررت بررن د ررد ا سرردي" علررى ترت ررب المررواد ص)

304-399-341-29- 233- 354- 91.) 
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درال الحماسرّي وهرو "ا ا بقولر  والشاهد ال ي  ورد  الدم شري في "علب" وسبق 
/ لل م ررت بررن د ررد فرري 214عرردل لسررت مررنهم.."   ررر  المردبرراني ص/ نررت فرري درروم 
 روا ة دعبل.

 لبابة السدي ة -222
 رضع

 لم  يد تريمتها.
 لبيد -222

 -حصرر -حرز  - رود - ري  - زي -ثقل -تبل -ب ل -بقي -بع  -ب ل
 -رعرع -ر   -ذ ر -دمع -دلي -خون -خني -خزي -خر  -خرز -حن  -حق 
 -سررن  -سرررو -سررخن -سررب  -سرر د -زلرر  -زحرر  -ريررع -رو  -رقررص -رفررع

 -ضرع  -صرون -صرنع -صردع -صردح -صربع –شيع  -شمل –×شعل -شس 
 -عضرر  -×عررري -عررر  -ع رر  -عترر  -ظرررر -طفررل -طعررن -طررر  -طبررل
 -قمرص -قلرص -قرد  -قتر  -فرط -غور -×غلو -عوص -عمر -عطن -عطل
 -نحرر  -مقررر -متررع -لمررع -لمرر  -لعرر  -لحررن -لررب  - ررن  - ررري - برر 
 -وسرل -وسر  -هنرو -همر  -هضر  -ه رد -هتر  -ن   -لنق -نفص -نعش
 يسر. -يدي -وص  -وشل

بن رب عة بن مال    ر  ابرن سرالم فري الببقرة الثالثرة مرن فحرول اليراهل  ن  ...
.الشراهد فري "بقري" نسرب  فري " ررد"  لرى ال رلتانا 3/321"ببقات فحول الشرعراء" 

در ا  رردات..." هرو فري والشاهد الثاني في " رد" سبق بقول : ودال ومبلعر  "لرن تر
/ دار  ادر برا تالب فري الروا رةا والشراهد الثراني فري " ردي" سربق 31/ د وان لب د

 / دار  ادر.305/ بقول : ول ا ومبلع  " ضّل  وار .." وهو في د وان 
 لقيط بن ُزرارة -226

 مر  -رم  -تي 



 -310- 

/ ب ددسرري.. فررارس 335/ "المذتلررب والم تلررب" بررن عرردس دتررل  رروم يبلررة ...
" ق. 51اعر ياهلي  ن ت   بو د نتوس و قال ل   بو نهشل دتل  وم شعب يبلة "ش

 .5/299هر "ا عالم" 
 ليلى األخيلية -222

 ن ي -مر  -صنو -ره  -حيي -ثو 
 لررة فرري "الشررعر با   لررى ل لررى دون تحد ررد وهررو لأل الشرراهد فرري "ح رري" ورد منسررو 

" ورد منسرروبا  دون تحد ررد / بررا تالب فرري روا ترر  والشرراهد فرري "رهررب239/ والشررعراء"
 / لأل  ل ة وهو ف  :33وهو في "التعادي والمراثي" /

 ودررررررررررد  نررررررررررت مرهرررررررررروب الينرررررررررران وبّ نررررررررررا  
 

 وميررررررررررردام  سررررررررررر ر دائبررررررررررررا  غ رررررررررررر فرررررررررررراتر
 

 
 مال  بن الحارث

 فس 
بن وهو   و  سامة الشاهد ورد منسوبا   لى اله لي انظر "اله لي" "فسح"ا 

 ./212/ م الشعراء"الحارا شاعر م ضرم  حد بني  اهل "معي
 مال  الخناعي   -222

 قم  -قرع -نب  -أل 
و ظهرر مرن  9/211بن سعد بن  ناعة بن سعد برن هر  ل " دانرة ا دب"  ...

/ الشراهد فري 35-3/ شعر   ن  ياهلي انظر شعر  في د روان الهر ل  ن القسرم الثالرا
 "دمح"."در " و"دمح" وردا منسوب ن  لى "اله لّي" انظر "اله لّي" "در " و

ي  -222  مال  بن الرَّ
 هبو -لق 

دا مرر  بررن تمرر م  رررج  لررى  راسرران ف رر بررن مررادن بررن مالرر ... بررن حرروب... ...
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هرر "ا عرالم"  (10نحو ) ي/ توف215/ بن العاص ومات بها "معيم الشعراء"اسع د 
5/213. 

 مال  بن ُزْغبة -222
 قصر -فرأ -سرع

وال دانررررة  /  393ار ن" /شرررراعر يرررراهلّي شررررهد  رررروم ال رررروم مرررر  باهلررررة "اال ت رررر
 3/333/ و"ميالس ثعلب" 15/ ا والشاهد في "سر " في "  ال  المنبق"1/993

وف هررا يم عررا  بررا تالب فرري الروا ررة وفرري "شررر   ب ررات  2/335وفرري "د رروان ا دب" 
: "دال ال اغاني في العبراب "نرور" "حر ق" هر ا الب رت 219-5/211م ني اللب ب" 

نمرا هرو ليردء برن ربرا  البراهلّي ودرال السر وبي ثرم  نشد  ا دهري لمال  برن دغ برة واي
ودفرت علرى الق ر دة بتمامهرا فري الق ررائد ا  رمع ات وعداهرا  بري شرق ق البرراهلي 
واسرم  يرردء بررن ربررا  البراهلي" و  ررر المحققرران فرري " "  ن ا دهرري لررم  نسررب   حررد 
  وهررررو غ ررررر مويررررود فرررري ا  ررررمع اتا والشرررراهد فرررري "فررررر " فرررري "شررررر  مررررا  قرررر  ف رررر

/ و"اللسرران" "ود" "ا والشرراهد فرري "د ررر" فرري "  ررال  311الت ررح ب والتحر ررب" /
 /.239/ المنبق"

 مال  بن عو  الغامدي -227
 بحت

 دون نسبة. 3/209الشاهد في معيم مقا  س الل ة 
 

 مال  بن نويرة -222
 غي  -صر  -سنن

ف.ول" "معيررم ... الشررعراء"  بررن يمرررة بررن شررداد التم مررّي  بررو حنظلررة و لقررب بررر"الي 
 .5/213/ . و قال ل  فارس  ي ال مار وهي فرس  "ا عالم" 254-210/

 المتلم  -222
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 - دس -ع ر -عتب -سو" -سمح -رول -رفل - رب -يمد -ي م
 نفل. -نشق -ملس -لو  - م - شر

ير ررر برررن عبرررد المسررر ح الضررربعّي وهرررو المرررتلمس برررن عبرررد المسررر ح برررن عبداللررر  
/ شاعر ياهلي من  هل البحر ن 202/  ال برفة / وهو33/ "المذتلب والم تلب"

ق.هررررر وهررررو ف رررر  ير ررررر بررررن عبررررد العربرررري  و عبررررد المسرررر ح "ا عررررالم"  /50ت نحررررو/
2/334. 

 متم  بن نويرة -262
 نحو - ن  -قذر

 بررو نهشررل و  ررر الدر لرري فرري " ": ضرربب  الف رررود  بررادي فرري مررادة "تررم" بفررتح 
" بالشرر ل م سررور المرر م "ا عررالم" المرر م الوسرربى المشررددة ثررم يعلرر  فرري مررادة "نررور

 ./912/ براه م "معيم الشعراء"و قال ل   بو   5/239
 " في المفضرل اترالشواهد وردت منسوبة  لى متمم دون تحد دا الشاهد في "د 

/ بررررا تالب فرررري 211/ / لمررررتمم بررررن نررررو رة و رررر ل  الشرررراهد فرررري " نررررب" ف هررررا211/
 الروا ة.

 المَتنخَّل -262
 وعى. -لو  -فق  -عت  -شمع -سقط -سطو - زل -ربع -بري -أبط
 "معيررم الشررعراء" الهرر لّي واسررم  مالرر  بررن عررو مر  حررد بنرري لح رران يرراهلي ...

ا مالر  برن عمررو و قرال المنت رل ب سرر ال راء 5/219 بو  ث لة "ا عالم" . /253/
/ و  ررررر فرررري "معيررررم الشررررعراء فرررري لسرررران العرررررب"  نرررر  111وفتحهررررا "االدتضرررراب" /

و"شررم " و"عترر " و"فقررح" و"وعررى" وردت منسرروبة  لررى " فرري "سررقب م ضرررما الشررواهد
 اله لّيا انظرها في "اله لّي".

 المثقِّ  العبدي   -266
 ل   -ثق 
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ن بر الن رّي واسم  عائ  بن مح ن ود ل اسم  شر س برن عائر  ود رل نهرار ...
/ا 313شر سا  ن ترر   بررو واثلرةا وهررو يرراهلّي مررن شرعراء البحررر ن "معيررم الشررعراء" /

اهد فررري "ل ررر " ورد منسررروبا   لرررى العبررردي دون تحد رررد وهرررو للمثقرررب العبررردي فررري الشررر
 "التاج" "ل  " با تالب في الروا ة.
 محمد بن ذؤي  العماني   -262

 موت -لذذ -فرط -طير -دلي
محمررد بررن دذ ررب بررن محمررد بررن ددامررة الحنظلررّي الرردرامّي الرايررد وهررو ب ررريا 

اء الدولررة العباسررّ ة  رران فرري عهررد والعمررانّي لشرردة  ررفرت ا شرراعر متوسررب مررن شررعر 
. شاعر دد م مفلق مببرو  ي رد 3/320م تار ا غاني" "/ سنة 310/ الرش د ع.ّمر

برل  ران  ببر  منهمراا     الريد و ان  ودن بالعياج ورذبرةد غلب عل الق و الريد 
و ررران مرررن  درانهمرررا فررري السرررن والدمرررانا و درررران د ررر ن و بررري الرررنيما امترررد  الحيررراج 

/ النهشررلّي التم مررّي 339-303الرشرر د "ببقررات الشررعراء" البررن المعتررد /و در    ررام 
/ا 992/  بو العباس من  هل اليد رة ود ل من د ار مضر "المحمدون من الشعراء"

الشرررواهد فررري "ب رررر" و "فررررب" وردت منسررروبة  لرررى العمرررانّي دون تحد رررد وفررري "دلررري" 
 نّي.و"موت" لمحمد بن  ذ با وفي "ل  " لمحمد بن  ذ ب العما

 
 محمد بن يزيد األموي   -262

 وزن
محمرد برن  د رد البشرري ا مروّي  برو يعفررر مرن ولرد بشرر برن مرروان برن الح ررما 

/ محمرد برن 124/ "معيرم الشرعراء" يدرّي من  هل م افارد ن لر  فري المتو رل مرراا  
/ و ظرررن الّسرررلمي ت رررح فا  13/  د رررد ا مررروّي الّسرررلمّي "الرسرررالة الموضرررحة" للحررراتميّ 

ّي وفي "يمهرة  نساب العرب" البن حدم   ر في "ولد مسرلمة برن عبردالمل ا للمسلم
/ 309محمررد بررن  د ررد بررن محمررد بررن مسررلمة بررن عبرردالمل  الح ررنّي الشرراعر" ص/
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وفري ولررد بشررر بررن مرروان "البشررري الشرراعر الب رردادي محمررد برن  د ررد بررن مسررلمة بررن 
 ن مرن  /  الّ 301هشام بن بشر برن عبردالمل  برن بشرر برن مرروان برن الح رم" ص/

 وض  فهرس ال تاب يعلهما شاعر ن.
 والب تان في "سرور النفس" وا ول:
 حتررررررررررررررررررررررى   ا مررررررررررررررررررررررا الرررررررررررررررررررررردلو فرررررررررررررررررررررري

 

 حرررررررررررررررررررو   مررررررررررررررررررررن الحرررررررررررررررررررروت  ررررررررررررررررررررر 
 

" بو ا  ربغ محمرد برن  د رد برن مسرلمة برن عبردالمل  ا مروّي و ران مرن  و  ر
 /.393-391 ف ح المحدث ن و و فهم لألدمنة والنيوم" ص/

 عدي  الُمخبَّل السَّ  -262
 فت  -غبر -عري -ضلل -حل  -   

برو  د رد  رب عة بن مال  بن رب عة م ضرم ود ل اسم   عرب برن رب عرة و ن تر  
يعلررر  ابرررن سرررالم فررري الببقرررة ال امسرررة و حسرررب  مرررات فررري  الفرررة عمرررر  و عثمررران 

ا 2/525ا رب رررر  بررررن رب عررررة بررررن عرررروب " دانررررة ا دب" 1/525"م تررررار ا غرررراني" 
تحد رررد وهرررو  ررر ل  فررري اللسررران  وبا   لرررى الم برررل دونضرررلل" ورد منسرررالشررراهد فررري "

 والتاج.
 ِمرا  بن َعقيل من بني ُب ثة -262

 سنج
 لم  يد تريمة ل .

 مردا  الدبيري   -267
 قبر -خضل

 لم  يد تريمة ل .
 المر ار الفقعسي   -262

 وزر -ن   -لوث - حل -عبط -طلع -طفل -حز 



 -315- 

ن م ضررمي الردولت ن ود رل لررم المرّرار برن سرع د برن حب رب الفقعسرّي ا سردّي مر
ا  بررو القبررران "رسررالة 1/923 رردر  الدولررة العباسررّ ة و رران ل ررا  "م تررار ا غرراني" 

/ الشرراهدان فرري "بفررل" 113/ /  سررالمّي  ث ررر الشررعر "معيررم الشررعراء"25/ ال فررران"
وردا منسررروب ن  لرررى المررررار دون تحد رررد وهمرررا للمررررار برررن سرررع د فررري "اللسررران" "نشرررغ" 

 ن م" ورد منسوبا   لى المرار دون تحد د.والشاهد في "
 َمر ار بن منقذ -262

 نشع -نشص -ن و -غو  -زبن
 = المّرار الينظلّي= المّرار العدويّ  المّرار بن منق 

 المررررّرار بررررن منقرررر  بررررن عبررررد مررررن تمرررر م  مرررروي عا ررررر ير ررررر و"معيررررم الشررررعراء"
/112./ 

لرّي البرائّي الشراعر  ران فري دمرن ال حيراج "تب ر ر المنتبر "   المّرار بن منق  الي.
 وضبب  الدم شري في "نش " م.رار بالضم و ظن   ب . 3/191

 
 ش األصغرالمرقِّ  -22

  ش 
/ حرملرة برن سرعد 293رب عة بن سف ان ود رل عمررو برن حرملرة "المفضرل ات" /

/ الشرررراهد ورد 9/  و رب عررررة بررررن سررررف ان يرررراهلّي عا ررررر المهلهررررل "معيررررم الشررررعراء"
 / با تالب  س ر.293 د وهو لأل  ر في "المفضل ات" /منسوبا  للمرد  دون تحد

 المرقِّش األ بر -222
 نشر -قرن -زل  -رقش -أود

/ عرروب بررن سررعد  و 223/ عمررر بررن سررعد عررم المرررّد  ا  رر ر "المفضررل ات"
/ والشررواهد 9/ بررن سررعد يرراهلّي عا ررر المهلهررل بررن رب عررة "معيررم الشررعراء"ارب عررة 

 ررد وهرري لأل بررر فرري المفضررل ات علررى ترت ررب وردت منسرروبة  لررى المرررد  دون تحد
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 ( با تالب  س ر في روا ة بع  ا ب ات.212-222-213-213-293المواد )
 المرو ح الس لمي   -226

 مض 
 .لم  يد تريمت 

 ُمزَاِح  الُعَقيلي   -222
 قفل. -قرح -فلل -عر  -ش   -سل  -سبي -زهز -رق  -خط  -أن  -أسل

غرراني هررو مررداحم بررن عمرررة شرراعر برردوي الحررارا ودررال  رراحب ا  مررداحم بررن
الشررواهد فرري  1/95ف رر ح  سررالمي  رران مررن دمررن ير ررر والفرررددق " دانررة ا دب" 

" نرررب" و" برررم" و"ردرررق" و"دهرررو" و"سررربي" و"سرررلب" و"شرررهق" و"درررر " و"دفرررل" وردت 
منسوبة  لى مداحم دون تحد دا الشاهد في " نب" لمرداحم العق لري فري "التراج" " نرب" 

"اللسرران" " نررب" وهررو فرري د رروان ابررن  حمررر ف مررا نسررب البررن  حمررر والبررن  حمررر فرري 
لررى غ ررر  والشرراهد فرري "رفررق" فرري "الترراج" "ردررق" لمررداحم العق لررّي والشرراهد فرري "دهررو"  واي
في "التاج" و"اللسان" لمداحم دون تحد د و  ا الشاهد في "سبى" والشاهد في "شرهق" 

 لمداحم العق لي في "التاج" "شهق".
 ن ضرارُمزرِّد ب -222

 شر  -سب  -زرد -رمز -دح  -دبل
 د د بن ضرار ال بفانّي   و الشماد و ن ت   بو ضرار ود ل  بو الحسن  در  

/ا الشررررواهد وردت منسرررروبة  لررررى مرررردّرد دون 921سررررلم "معيررررم الشررررعراء" /سرررالم و ال  
 -لمردرد برن ضررار وف ر  "رذس 1/102تحد دا الشاهد في " دبل" في "العقد الفر د" 

بعرررت ال تيّمررر " بررردل "رذس تقررراد  ررروم نهرررب تيّمررر " والشررراهد فررري "درد" فررري ر رررال د
 / لمررردرد برررن ضررررار والشررراهد فررري "سررربغ" فررري "المفضرررل ات"333/ "الشرررعر والشرررعراء"

 / لمدرد بن ضرار با تالب  س ر.42/
 ُمزرِّد بن مزرِّد -222
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 قر 
 لم  يد تريمت .

 مسافر بن أبي عمرو -222
 لف 

  روان برن عبرد شرمس  :اسرم  /311   "االشرتقاق" /بن  م ة من ريال در  ...
هلررر  برررالح رة عنرررد النعمررران برررن المنررر ر  3/231( ق.هرررر "ا عرررالم" 30) تررروفى نحرررو

 /.311/ و ان  رج في تيارة "نسب در  " للدب ري
 

 المستوغر -227
 رض 

نر   سرالم و قرال "عمرو بن رب عة بن  عب و  نى  با ب هس مات في  ردر ال  
/ وفي 21/ بب ت دال " "معيم الشعراء" ام معاو ة وسمي المستوغرعا   لى  ول   

سرراق نسررب   مررا سرربق ثررم   ررر شرراعرا  مررن المعمررر ن الفرسرران فرري  5/33"ا عررالم" 
 سالم.د ل  در  ال   الياهل ة

 مس ين الدرامي   -222
 نصص -مل  -محل - حل -قص  - دي

الفرددق "م تار  رب عة بن عامر بن  ن ب من تم م ومس  ن لقب عل  ا هايى
 .9/52ا غاني" 

 مسل  بن معبد الوالبي  
لوم بن معبد الوالبيّ   انظر س 

 الُمَسيَّ  بن َعَل  -222
 .يدع -وذل -ملع -مطو -طل  -صوع -سق  -سر  -رف  -ذم  -تو 

ل س يراهلّي لرم  ردر  ال   سرالم ومرن شرعراء ب رر برن وائرل المعردود ن ده ر بن ع 
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 .335-3/339ة "الشعر والشعراء" و ال ا عشى   نى  با الفض
 مصرِّ  بن األعل  العقيلي   -222

 سب  -تبع
"معيررررم  بررررن  و لررررد بررررن عررررامر بررررن عق ررررل العررررامرّي فررررارس وشرررراعر يرررراهليّ  ..
 .3/222/ و"ا عالم" 101/ الشعراء"

 /.32الشاهد في "تب " في " شعار العامر  ن الياهل  ن" /
 مضرِّ  بن ربيعي   -222

 مطر -شر 
"شررررر  الحماسررررة"   ب بررررن  الررررد بررررن نضررررلة شرررراعر معا ررررر للفرررررددقبررررن لقرررر ..

شراعر يراهلّي الشراهد فري "شررق"  2/241/ وفري " دانرة ا دب" 3312/ للمردودري
ورد منسرروبا   لررى مضرررس دون تحد ررد وربمررا  رران مررن د رر دة رول المردبرراني منهررا 

ا  مرر  /  و هررو الب ررت نفسرر  بروا ررة   رررل و  ررر المردبرراني  ّن لرر   بررر 103ب تررا  ص/
 الفرددق.

 معاوية بن أبي سفيان -226
 تره

الشرراهد ورد منسرروبا   لررى معاو ررة دون تحد ررد وهررو لمعاو ررة بررن  برري سررف ان فرري 
مرررر   ب ررررات  2/32/ و"شررررر  نهرررر" البالغررررة" 11/ "ودعرررة  ررررف ن" لن ررررر بررررن مررررداحم

   رل.
 معبد بن َسْعَنة -222

 هذذ
"سرعن" وابرن سرعنة شراعر الشاهد في "اللسان" و"التراج" دون نسرب  وفري "التراج" 

 ياهلّي واسم  معبد بن ضبة.
 المعتر  االظفري   -222
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  حش
الشاهد في "التاج" "يح " للمعتر  الّسرلمّي وهمرا واحرد فبنرو ظفرر مرن سرل ما 
والمعتررر  شرراعر يرراهلّي واسررم  المعتررر  بررن حنررواء دتررل  رروم  نررب انظررر " دانررة 

 .1/339ا دب" 
 

 معقل بن ريحان -222
 زمن

 ريمت .لم  يد ت
 معقل بن عو  بن ُسبيع -222

 فضل -أد 
الثعلبررري شررراعر يررراهلي ممرررن شرررهد حررررب داحرررس وال برررراء "نقرررائ  ير رررر  ...

 ا والشاهد في " دم" هو الشاهد ا ول في "فضل".3/303والفرددق" 
 معن بن أو 

 عصي -ضبط

معن بن  بي  وس المدنّي رض   عبدالل  بن الدب ر و ان م احبا  ل  وفي " " 
/ شرراعر مي رد فحررل م ضرررم 122معرروب  نرر  معرن بررن  وس" "معيررم الشرعراء" /"ال

 ررام الفتنررة برر ن عبداللرر  بررن الدب ررر ومررروان بررن الح ررم "م تررار ا غرراني" عّمررر  لررى  
3/33. 

 مغل   الر بعي   -222
 نشع

 لم  يد تريمت .
 المغيرة بن َحْبنا  -222
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 طبع -أطر
الم  رة بن عمرو و ن ت   برو ع سرى التم مّي وحبناء  م  واسمها ل لى وهو  ...

وهو شاعر المهلب وفي ) ( ودال  ادوت: وحبناء لقب على  ب   واسم  يب را دال 
ن حبنرراء  مرر  وهررو  بررر  و رردل علررى  ررحة درررول  مرررال:  و  ررر ابررن مررا وال فرري ال  

  ادوت دول د اد ا عيم بهيو :
ب رررررررررررررررررا   ن حبنرررررررررررررررراء  رررررررررررررررران  رررررررررررررررردعى ي.

 

 فررررررررررررررررررررردعو  مرررررررررررررررررررررن لذمررررررررررررررررررررر  حبنررررررررررررررررررررراء
 

  ان شاعر تم م في ع ر  ودترل ب راسران "االشرتقاق" /231/ شعراء""معيم ال
/220./ 

 َمقَّا  العائذي   -222
 خص 

و قال ال امدّي واسم  م.سوهر بن النعمان من در   نسبوا  لى  مهم عائ ة ود ل 
 اسررم  مسررهر بررن عمرررو ودررال ابررن در ررد اسررم   عمررر بررن عمرررة وهررو شرراعر م ضرررم

االشررتقاق"   ررر ابرررن در ررد: ومررن بنرري عائرر ة مقررراس / وفرري "113/ "معيررم الشررعراء"
 /.302/ الشاعر الياهلّي واسم  مسهر" ص

 المقدا  التميمي   -222
 تبل

 لم  يد تريمت .
 م حول بن عبدالله -226

 سم 
/ بررا تالب فرري 323/ السررعدّي والب ررت فرري "حل ررة الفرسرران وشررعار الشرريعان" ...

/ بروا رة 39ال  رل"  بري عب ردة ص/الروا ة وفي " " و ررول هر ا الب رت فري  تراب "
   رل و بدو  ن  شاعر  سالمي فالب ت ال ي دبل ه ا الب ت في "حل ة الفرسان":
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 تلررررررررروم علرررررررررى ربرررررررررب ال  رررررررررول وحبسرررررررررها
 

 ووّ رررررررررررى بهرررررررررررا اللررررررررررر  النبررررررررررريَّ محمررررررررررردا
 

 
 ملي  ال ذلي   -222

 صح  -صبو -شب  -رهج -حطط
 الشرعراء"  سرالمّي "معيرمالمل ح بن الح م اله لّي  حد بني درد برن معاو رة شراعر 

 / الشاهد في " بو" ورد منسوبا   لى اله لّي انظر "اله لي" " بو".994/
 

 الممزِّ  -222
 مر  -خسي -ثلث -أ ل

ش س برن نهرار برن  سرود العبردّي وهرو ابرن   رت المثقرب العبردّي ونقرل المردبراني 
"المفضررل ات"  درروال  برر ن اسررم   د ررد بررن نهررار ودرروال    ررر غرب ررا  وهررو  د ررد بررن حرر اق

   الشواهد وردت منسوبة  لى الممدق دون تحد د. /244/

/ 315/ / والشرررراهد فرررري "ثلررررا" ف هررررا311الشرررراهد فرررري "  ررررل" فرررري ا  ررررمع ات" /
 / وهي للممدق العبدّي.103والشاهد في "مرق" في "المفضل ات" /

 ُمنب ه بن سعد بن قي  بن عيالن -222
 عصر

نّبرررر ا وهررررو  بررررو القب ع رررررا  هلرررر  وغنرررري والبفرررراوةا ودرررروم  قولررررون ائررررل باواسررررم  م.
 / والشاهد ف   با تالب في الروا ة.912/ "معيم الشعراء" " ع ر" ول س بشيء

 منظور بن رواحة -222
 شطن



 -322- 

شرراعر ويررد   نثررر بررن ا ضرربب ال البررّي مشررهور "الترراج" "نظررر"  سررر   الررد بررن 
   /222" // والشرررراهد فرررري "معيررررم الشرررررعراء293/ نضررررلة  رررروم النِّسررررار "النقررررائ "

 با تالب  س ر. 3/100 و"الح وان"
 منظور بن سحي 

 انظر ن  ح بن منظور
227- "  منظور بن فروة "الفقعسي 

 عط  -صيد -سعل -رعد
منظور بن مرثد بن فروة الفقعسّي ود ل هرو منظرور برن فرروة برن مرثرد برن نضرلة 

ر بررن بررن فقعررس  سررالمّيا وفرري " "  نررا   بررو محمررد ا سررود:  بررا مسررعر وهررو منظررو 
/ وفري " دانرة ا دب" 223حبة وحبة  م  وهو ابن مرثرد برن فرروة "معيرم الشرعراء" /

منظور بن مرثد ومنظرور برن حبرة واحرد بعضرهم  نسرب   لرى  ب ر  وبعضرهم  2/551
  نسب   لى  م .

الشرراهد فرري "رعررد" ورد منسرروبا   لررى منظررور الفقعسرري وهررو فرري اللسرران والترراج دون 
روة  ب رات فري "معيرم الشرعراء" مرن ودن الب رت الشراهد نسبة ولمنظور بن مرثد بن فر

 وداف ت .
 ميسرة -222

 حمش
الشررراهد فررري د ررروان "د ررراد ا عيرررم" و  رررر المحقرررق فررري الحاشررر ة  ن اليررراحظ روا  

 منسوبا   لى م سرة  بي الدرداء.
 ُم ل ل -222

 نب  -عل 
 ح بررن رب عررة الت لبرررّي ود ررل اسرررم  امرررذ القرر س ودرررال محمررد برررن سررالم ال رررح ..

/ عرردي بررن رب عررة   ررو  ل ررب 319/ / وفرري "الشررعر والشررعراء"34/ "معيررم الشررعراء"
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 وهو  ال امرئ الق س ويد عمرو بن  لثوم
 مرررئ القرر س ويررد عمرررو بررن  لثرروم  سررر عرردي بررن رب عررة   ررو  ل ررب وهررو  ررال ا

/  ن تر   برو رب عرةا الشراهدان 222/ بن مال  في  سار ا وفي " نى الشرعراء"اعوب 
 /.254دون تحد د وا ول في "اللسان" و"االشتقاق" / في "التاج"

 
 

 

 


