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 نظـرات في

 فهارس لسان العرب
 تصنيف وتقديم: الدكتور َخلْيل أْحَمد َعمايرة

 الدكتور َحنَّا جمْيل َحداد

 جامعة اليرموك / إربد
 

مهنا  المعناجم العرةينل كن نان العنر   أفهرس معجم منن  إنن يقال: أ ليس كثيرا  
 ننل جامعننل ذا كاسنن  هننذف اليهر إهميننل عننن فننلليج المعجننم سي نن   ي  ننيما أعمننل ي يقننل 

قنن ال الاننهاةل أهاديننا الر نن ل الكننريم   ألكننل مننا اهفنن اف الكفننا  مننن انيننا  القر سيننل   
مثنالهم ال ناةر   رينر ذلن   أق ال العر  المنلث ر    أ النهجا   النغا   الشعر  الشعراء   

همد عماير  في فهر نل أن عمل الةاها الجاد الدكف ر خنيل إن يقال: أ ةل  ليس كثيرا  
عننن الن ننان سي نن   ذلنن  لمننا اخف لفنن  هننذف  -فنني سنرسننا –هميننل ي يقننل أ  ل ننان العننر 

اهنا منن الكفنا  ا م اليهر ل من ال قن   الجهند الم منين لنهان ل عنني منا يريندف الة
 *قل مجه د ةلي ر  ةيل  أ

 ل ان العر   ليس كةقيل الماسيا    ي ه  كغيرف من معناجم النغنل  ه ن   
مننن السقن ل النغ يننل  انالها   خمل هيننن  لسنا قنندرا  لني جاسنن  هنذا م  نن عل  نإ لكسن  

ةني أ رير النغ يل منن عندد المانسيا  الفني منا  لسنا سجهنل الكثينر عسهنا كمانسيا  
 ةي عني الهجري  كراع السمل  ريرهم أعمر  ةن العمء  شمر ةن همد ي    

                                                 

مننن داةننر  الهسد ننل الكهرةاةيننل فنني كنيننل فق نني ا ماسننل أي سغمننت النندكف ر أهمنند أةنن  الهيجنناء   *
هقننن  فننني هنننذا الكفنننا    أن سسننن ف ةجهننندف العننننيم فننني  - ننناةقا   –الهسد نننل  جامعنننل اليرمننن   

عننرا  إليسنا ةهننذف الان ر    منا اإلشنراج عنني ةرامجن  فنني جهنا  الها ن    هفنني  انل اإل
   لكننن لمننا ةذلنن  مننن جهنند  قدمنن  مننن عتنناء عننن ذكننر ا ننم  فنني ثسايننا هننذا الةهننا فجنناهم  

 قااة  عن داةر  السقد  هذلقل السقاد ا  لفةرةف  مما قد ي ج  لنكفا     
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 العسايننل ةيهر ننل نل ننان العننر ن  خدمفنن  لي نن  جدينند  عسنند الةنناهثين  فقنند نهننر  
ةننن ادر ايهفمنننام ةننن  فننني السانننج ا  ل منننن القنننرن العشنننرين عسننندما قنننام الةاهنننا  لننني أ

 نماههم فني ل نان العنر  من  أم ل ي عةدالقي م ايم ةعمنل فهنرس لنشنعراء النذين  رد  
م  2391رقننام الانيها  الفنني جناء فيهننا شنعرهم  سشننر عمنن  فنني الةسجنا   سنننل أذكنر 

قننند ةاشنننر  مسنننذ  نننس ا  ةيهر نننل  هننندل الجامعنننا  العةرينننلإن أ نمسنننالننني عإكمنننا فسننناهي 
 عن ماير هذف المها ل  نل ان العر ن  لكسسا ي سعرج شيةا  

 نفاذ يقا   فسةيهنا  فني ل نان العنر ن لأثم كان العمل الثاسي  ه  كفا  نفهق
م   هن  لنيس فهر نل لمعجنم 2393اندرف فني القناهر   نسل أعةدال مم هار ن النذي 

لكسنن  مجم عننل مننن الفهقيقننا   الفانن يةا  ل ننان العننر  ةننالمعسي العنمنني النندقي     
 الفي اعفمد فيها ااهةها عني متالعاف  لن ان   قراءاف  في  

 ننماههم أثننم قننام النندكف ر يا ننين ا ينن ةي ةاننساعل معجننم لنشننعراء الننذين  رد  
لني من ادف النغ ينل ثنم سشنرف إشار  في الن ان  عمل في  راد م اتن هذا الشعر   اإل

ن هاننننل ةنننن  عننننني درجننننل النننندكف راف مننننن جامعننننل أعنننند م ة2311فنننني ةيننننر    ننننسل 
 عننني الننررم ممننا جننناء فنني هننذا المعجننم مننن الهسننا  الفننني  (2)ال نن رة ن فنني ةنناريس

 (1)عسنن ان: ن قيننل منن  معجننم الشننعراء فنني ل ننان العننر نةفعقةسننا ةع ننها فنني ةهننا لسننا 
ن جهننندف  أ - منننسهم كافننن  هنننذا الةهنننا –فننناد الكثينننرين أن عمنننن  قننند أسسننا ي سسكنننر إف
ن الكفنننا  كنننان سفنننا  أذا عرفسنننا جهننند كةينننر ي نننفه  الثسننناء  ي  نننيما إمةنننذ ل فيننن   ال

هداا دم يل منفهةل كاس  أس  فم في نل هر   ر س  أمجه د شخاي مسيرد    
 ةان عمن  في  إفجفاح  تس  )لةسان( 

                                                 

  6( معجم الشعراء في ل ان العر  ص2)
 م 2312(  سل 21-22سشر الةها في مجنل مجم  النغل العرةيل ا ردسي  العدد الم د   )( 1)
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كمننا سشننر  ةعنند هننذا  ةعنن  الةهنن ا  الدرا ننا  الفنني ا ننفهدج ةع ننها فرفينن  
خننر فهذيةنن   فاننهيق مننا  قنن  فينن  مننن فهدج ةع ننها انمنناد  نل ننان العننر ن   ا نن

  هسنا    لكنن هنذف الةهن ا  الدرا نا   ننن  مهنا ي  ج ةينل ذا  فاةنند  أختناء أ
  (2)مهد د 

ليهجم كل فنن  المهنا ي  ال ناةقل   ينغني  (1) عمل الدكف ر عماير  خيرا   جاء أ
 ليها  فكان عمن  كالق ل اليال الذي ي ق ل ةعدف إالهاجل 

سا انن ةانندد الهننديا عننن ل ننان العننر   مسهجنن   فينني المقنندمفين النفننين  ل نن
لدكف ر عماير   ف اةد فغسي عنن اإلعناد   ةيند أسن  منن النم م   عهما اةن مسن ر  ا

  المتنالعين أن الاع ةا  الفي كاس  فعفر   نةيل الةناهثين ألي إن سشير هسا  أ
لسه   ةما سه  ة    فهمل الن ان  هي ذافها الفي شجع  الدكف ر عماير  عني 

عنننني النننررم ممنننا كنننان ي نننمع  فننني ةداينننل الفيكينننر ةعمنننن  منننن  راء مهةتنننل  –عةاةننن  أ
 همينل ل نان العنر   : ن سننرا  (9)لين  ةق لن إشنار أ هنذا منا  -ق ل العن  مق ال فيل أأ  

سسننا قنند عقنندسا العنن م عننن القيننام إخننرل فأمننن جهننل   لاننع ةل الفعامننل معنن  مننن جهننل 
ليفنننيق لنةاهنننا فننني أي فنننن: فننني الدرا نننا  السه ينننل  الانننرفيل  فننني ةمشنننر عسا هنننذا 

   المهننندثين  القنننراء اةالنهجنننا   النغنننا   فننني الشنننعر  الشنننعراء  فننني الفننناري   ال قننن
لنني مننا إ مفاةعننل كننل مننا قننال ف فنني هننذا العمننل الم  نن عي الكةيننر  ليفننيق لنن  ال انن ل 

  أ نننناعل  قنننن  ن إيرينننند ةي ننننر  فيسانننن  كننننل ذي فخاننننص عننننني فخاانننن  د  
 اهفمال لنيلسن 

                                                 

  29( فهارس ل ان العر   المجند ا  ل ص2)
 م 2319العر ن عن مه  ل الر الل في ةير    سل ( ادر كفا  نفهارس ل ان 1)
  21-29( فهارس ل ان العر   المجند ا  ل ص9)
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( اننيهل مننن القتنن  المف  ننت  م  عننل 9123 فقنن  فهننارس ل ننان العننر  فنني )
 عني  ة  مجندا  كةار هي:

 المجلد األول:

ةتريقننل ا ننفعمال   ثننم قاةمننل   يف ننمن المقدمننل الفنني   ننعها الميهننرس  كشننافا  
 ا   ردف ااه  الن نان منن انينا  القر سينل الفني  جند فيهنا الميهنرس فةايسنأةةع  ما 

  فنننني الماننننهج فننني ةعنننن  الهنننر ج  الكنمننننا  ةننننين منننا هنننن  فننني الن ننننان  مننننا هننن
د  ةقنراء  مغناير  لقنراء  عاانم  خنرل ةانينا  القر سينل الفني  ر العثماسي  ثم قاةمنل أ

 نماههم أ  الكسينل   لمنن  رد  أ نماههم ةالنقن  أمثنل مفس عل   ماء من جناء   أ
 ماههم مهرفل  أةةع  من  رد   كثر من هيةل  ثم ثةفا  أعني 

مثنننل لننةع  الفاننهيج  الفهريننج الننذي عثننر عنينن  أكمننا ف ننمن هننذا المجننند  
فنني ر ايننل الن ننان لننةع  شنن اهد الشننعر   الخنننت فنني س ننةل قاةنينن  فقننام ةفق يمنن   منن  

فنني  ننةت  - ننفاذ هننار ن ي  ننيما ا  –فننادف مننن ريننرف مننم  ننةق ف ألنني مننا إشننار  اإل
 مسها ةف ا   جم  ةغير ما ادعاء المخفل من هذف الش اهد  فق يم المع   

ةانينننا  القر سينننل الكريمنننل الفننني ف نننمسها نل نننان  كمنننا ف نننمن هنننذا المجنننند ثةفنننا  
( انيهل هني 2121العر ن   خر ةا هاديا السة يل الشرييل  ا ثر  م  عل عنني )

 عد  ايها  هذا المجند من اليهارس 

 المجلد الثاني:

غنا   الكفن   ا مناكن  ال قناة  الفني  قد ف نمن كشنافا  لأقن ال  ا مثنال  الن
 ( ايهل 914 رد ذكرها في نل ان العر ن م  عل عني عدد ايهاف  الةالغل )

 المجلد الثالث:
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 ماء ا عمم  القةاةل  الشعراء م  عل عني عدد انيهاف  الةالغنل  قد ف من أ
 ( ايهل 311)

الساني  فني نل نان العنر ن فقند ا نفه ذ عنني  -الشنعر  الرجن  –ما القنري  أ
 ذ ف  ع عني المجندا  الةاقيل من الكفا   هي:إا  فر من مجندا  اليهارس  

 المجلد الرابع:

 قنند ف ننمن الشنن اهد المقيننا  ةننالهم    الةنناء  الفنناء  الثنناء  الجننيم  الهنناء  النندال 
 ( ايهل 614م  عل عني )

 المجلد الخامس:

 الااد  ال اد  التاء   قد ف من الش اهد المقيا  ةالراء  ال اي  ال ين  الشين
 ( ايهل 699 الناء  العين  م  عل عني )

 المجلد السادس:

 قنند ف ننمن الشنن اهد المقيننا  ةننالغين  الينناء  القنناج  الكنناج  الننمم م  عننل عننني 
 ( ايهل 699)

 المجلد السابع:

 قننند ف نننمن الشننن اهد المقينننا  ةنننالميم  السننن ن  الهننناء  الننن ا   اليننناء م  عنننل عنننني 
 ( ايهل 661)

لنتريقنننل الفننني  قننندم مهلنننج اليهنننارس فننني ةداينننل المجنننند الراةننن  مسهنننا عر نننا    قننند
يهفدي ة  منن يسشند العثن ر عنني  نالف   ارف اها في فهر ل الشعر  الرج    دليم  

 في هذا الكم الهاةل من الشعر 
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  ألينن  مننن ايسفقنناد إن ي جنن  أكمننا عننر  الماننسج هجفنن  فنني دفنن  مننا يمكننن 
الفةعننل  لفنني ارف نناها  المننسه  الننذي  نننك  فيهننا  منقيننا  يهخننذ عنينن  فنني هننذف اليهر ننل ا

ني ي نف ع  منا يفن قي  -كمنا قنال –في ذل  عني الها    ا ةكم  المامم ةهال 
لي  الةاها في النغل العرةيل منن هينا فرفين  الشن اهد  فانسييها    ن  الهركنا  إ

د  مننن هننذا فننالنني مها لفنن  اإلإشننار  منن  اإل (2)عننني الكنمننا  فنني مةنناسي الجمننل فيهننان
ةيننا  أالجهننا   فغنةنن  عننني عنندد مننن المشننكم  الفنني اعفر نن  تريقنن  فنني فرفينن  

 الشعر  م  ةقاء ةع  المشكم  الفي س ف ةها  أشار إليها 

ليهنا إم  كثر  ا فعمالي لهذف اليهنارس  رجن عي  – م  هذا  فن   أسكر أسسي 
اهد عثنن ر عننني الشننفنني ال -هياسننا  أ –جنند اننع ةل أمننا  لنن   – ا ننفيادفي الثننر  مسهننا 

 لي ما يني:الذي أةها عس    مرد ذل  في رأيي إ

: فرفينن  الشنن اهد الشننعريل فنني هننذف اليهننارس ةه نن   خننر كنمننل فنني الشنناهد أولا 
أن المانننسج قننند افةننن  هنننذا  قننند يس ننني الةاهنننا أهياسنننا   ذالشنننعري ةفرفيننن  معكننن س  إ

د عنين   ةهث  عن  نالف   فن  منا أل ي ن المسه  في فرفي  الش اهد فيم ي في    فعن د
 ه  فخنيص الكنمل ا خير  في الشاهد الشعري منن نالن الفعرينج  ةعن  الهنر ج 

ثنننم الةهنننا عسهنننا فننني الق نننم الخننناص ةهنننا ةتريقنننل الهنننر ج  -ن  جننند إ –ال اةننند  
 المففاةعل من اليمين 

ن منننا افةعننن  المانننسج فننني فرفيننن  الشننن اهد الشنننعريل المسفهينننل ةنننننهاءن إ: ثانياااا
لنقنار   المتنن  عنني هند  ن اء   شنديدا   ن المهسنا  قند  نةة  إرةاكنا    ةنننهاءأالمذكر 

فيي ال ق  الذي يجند الشناهد المقيني ةكنمنل )رراةهنا( فني شن اهد الةناء  يجند الشناهد 
المقينني ةكنمنني )رر ةهننا( فنني شنن اهد الهنناء   فنني ال قنن  الننذي يجنند الشنناهد المقينني 

                                                 

  9( فهارس ل ان العر   المجند الراة  ص2)
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ةكنمنننل )رقاةهنننا( فننني شننن اهد ةكنمنننل )الرقةنننل( فننني شننن اهد الةننناء  يجننند الشننناهد المقيننني 
 الهاء   مثل هذا سراف في ةقيل الهر ج 

  مفعنارج عنين  فني عمنل : عدم فخايص فهارس خاال ةالرج   كما هاا ثالث
  جنن ء مسننن  ي أسنن  عجنن  شنناهد مننن الشننعر أثةننا  الةينن  مسنن  كمننا لنن  اليهننارس   ا  

    ميمل أفعرج ل  ففمل 
اجنن  الفنني ا ننفعمن  فنني عمننل هننذف : خننن  الكفننا  مننن ثةنن  ةالماننادر  المر اا رابعاا

أمنننناكن تةاعفهننننا  أ ننننماء اليهننننارس  ةخااننننل د ا يننننن الشننننعراء  مجنننناميعهم الشننننعريل   
ن ةعنن  د ا يننن الشننعر أسنن  قنند رننر  عننن ذهننن النندكف ر عمنناير  أنننن مهققيهننا   ي أ

   فهقي  رير  اهد من الةاهثين أالعرةي قد تةع  رير مر   ةعسايل 

فني الن نان  (2)لني قاةنين  منن الشن اهد الشنعريلإ ةا  ما عن س ةل ما لنم ينرد مس ن  أ
ةننان عمننن  فنني هننذف فني ذلنن  فقنند فمكننن إ كةيننرا   فقنند ةننذل النندكف ر عمنناير  جهنندا    سي ن 
فنناد   لمننا كننان الكمننال لننن   هنندف  فقنند  أرس مننن س ننةل كننم هاةننل مسهننا  فلعننان اليهننا

 ةين:شذ  عس  معرفل قاةني عدد ي ةلس ة  من الش اهد الشعريل  ذل  ل ة

ن ةع  هذف الش اهد مجه ل الس ةل في ا ال  فمنا كنان ةا نفتاعل أ: األول
لننيهم  ن ذلنن  لننم يكننن ةا ننفتاعل اةننن إ  يفعننرج ألنني قاةنيهننا إن يع  هننا أالماننسج 

 مسن ر من قةن  

                                                 

ال ارد  فني ل نان العنر   هةنذا هااةيل ةعدد الش اهد الشعريل إ( لم يقدم الدكف ر خنيل عماير  2)
ن ل نننان العنننر  قننند اشنننفمل عنننني اثسنننين أفننناد أمنننا الننندكف ر ا يننن ةي فقننند أسننن  فعنننل ذلننن   لننن  أ

  ليننا  : مننن هننذف الكميننل  اهنند  عشننر ن أردج قنناةم     ألننج ةينن  مننن الشننعر فقريةننا  أ ثمثننين 
رينننل ذكنننر ا  نننماء  )معجنننم أ  لينننا  أهننند عشنننر أانننهاةها    أ نننماء ألننني إشنننار اةنننن مسنننن ر أ

 ( 19الشعراء في ل ان العر   ص
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لنني الكمننال   ني إالعنناج   عننن ال انن ل  -س ننانكننل إ –س ننان : قنندر  اإلالثاااني
   عهان  إيد  يكنج الن  سي ا  

قامنل الةيسنل فنإ رةي ا   لما كان الشعر مادرا     ن معرفنل من ماادر ايهفجنا   ا 
اننةه  ي مننل   ن ألنني العاننر الننذي  جنند فينن  قاةننن  إقاةننل هننذا الشننعر  الفعننرج 

ن أالشننناهد المجهننن ل القاةنننل  شننناهد  نننقيم  لنننيس ةهجنننل   لهنننذا فقننند هراننن  مسنننذ 
د ن أن أنخنننننر   قننننن  اننننيهاف  ةننننين الهننننين  اأن أامفنكنننن  فهننننارس الن ننننان عننننني 

هفنننني فنننن افر  لنننندي هننننذف  -ةخااننننل –ممهنننننافي عننننني ةعنننن  الشنننن اهد الشننننعريل 
قننندمها عنننني أمنننن الس نننةل فننني الكفننناةين  الهانننينل منننن س نننةل ةعننن  منننا جننناء رينننم  

ن ييينند مسهننا ال ميننل الكننريم  هنن  أ ا ننفهياء مننن جهنند الماننسج  جننمل عمننن   راجيننا  
 د:ادار التةعل الثاسيل لهذا الكفا  المييإةادد 

 المجلد الرابع
 
  ةعنننننن  القننننننن ل لننننننيس لننننننن  عسننننننننا  (:21ص 4)م

         

 كمخنننننن  المننننناء لنننننيس لننننن  إفننننناء
 

ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني: نأفننننين  نعننننس ن  لننننم يس ننننة    قنننند س نننننة   
ال مخشنننري فننني أ ننناس الةمرنننل نعنننس ن لنهتيةنننل   هننن  لنننذا فننني منهننن  

  939دي اس  ص

 إذا كنننننننننننننننان الشفننننننننننننننناء فلدفة سننننننننننننننني (:21ص 4)م
       

 فننننننننإن الشنننننننني  يهدمننننننننن  الشفننننننننناء
 

ذكرف ااه  الن ان في نك نن  لم يس ة    ه  لنرةين  ةنن  نة  الين اري  
  9/919 خ اسل ا د   119كما في  مت الآللي ص



 143 

 ففسنننننننننننننن ر  سنننننننننننننننارها منننننننننننننن ةعيننننننننننننننند (:23ص 4)م
       

 ةخننننن ا ل هيهنننننا  مسننننن  الانننننمء
 

    هنننن  لنهننننارا ةننننن هننننن  ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني نسنننن رن  لننننم يس ننننة  
 معجنننم الةنننندان ر نننم  493اليشنننكري كمنننا فننني شنننرح القاننناةد ال نننة  ص

  1/969نخ ا لن 

  ي يةننننننننننننننننننرد الغننيننننننننننننننننننل المنننننننننننننننننناء                             (:11ص 4)م
 

 :ذكرف ااه  الن ان في نةردن  لم يفم    الشاهد فاما   

 ثنننننننننم فننننننننناء ا منننننننننسهم ةقاامننننننننننل النننننننننن 
        

 نهننننننننر  ي يةننننننننرد الغنيننننننننل المننننننننناء
   

  416شرح القااةد ال ة  صفي  ه  الهارا ةن هن   اليشكري كما  

سنننننننننننني لكننننننننننن :(19ص 4)م  عنننننننننننن الم ةةننننننننننننا  يء ا 
        

 إذا مننننننننا الرتنننننننن  إسمننننننننلل مرفنننننننننهف
 

ذكرف ااه  الن ان في نكيان  ن أ ن  لم يس نة    قند س نة  ال ةيندي فني  
 فا  العر س نك أن  ةي ه ام العكني 

 أمنننننننننننننننننننن  الاسنننننننننننننننننننن يف ننننننننننننننننننننراف إذا  (:19ص 4)م
         

 يسننننننننننن ء النفننننننننننننيء الننننننننننننذي ينفنننننننننننننهف
 

ذكرف ااه  الن ان في نلفلن  لم يس ة    ه   ةي ه ام العكني كما في  
 الفكمنل  العةا   فا  العر س نلفلن 

  لكنننننننننننننننننننننننننننن يلةةننننننننننننننننننننننننننن  ةنهةننننننننننننننننننننننننننننه (:19ص 4)م
         

  ةةةنننننننننننننننننننناهف هجنننننننننننننننننننننل أهجنننننننننننننننننننننهف
 

   ةنني هنن ام العكننني كمننا ذكنرف انناه  الن ننان فنني نةلةننلن  لننم يس نة    هنن 
 ( 99في مجم ع أشعار العر  ص)
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 فهننننننننننننننناها م ننننننننننننننناةة  لننننننننننننننننم يننننننننننننننننهل ( :16ص 4)م
         

 ةادةهنننننننننننننننننننا الةننننننننننننننننننندء إذ فةننننننننننننننننننندهف
 

ةني هن ام العكنني كمنا  ذكرف ااه  الن ان في ن ةلن  لنم يس نة    هن   
 في الفكمنل  العةا   فا  العر س ن ةلن 

 فنمنننننننننننننننننننننننا اسففنننننننننننننننننننننننل  لدريةهنننننننننننننننننننننننم (:16ص 4)م
          

 سننننننننننن أ  عنيننننننننننن  الننننننننننن أل أهننننننننننننذهف
 

ذكرف ااه  الن ان في نسفلن  لم يس ة    ه   ةي ه ام العكني كما في  
 العةا  نسفلن  نس أن  الفكمنل  الفا  نسفلن 

 كشنننننننتة  ةالعننننننن ء منننننننا فشنننننننتهف                            (:16ص 4)م
 

 :ذكرف ااه  الن ان في نشتلن  لم يفم    الةي  كامم   
  رهدها  ل  ء كشتة                       ال   
  ه   ةي ه ام العكني كما في الفكمنل  العةا  نشتلن   

 أسنننننننا اةنننننننن م يقينننننننا عمنننننننر   جننننننندي :(92ص 4)م
        

 أةنننننننننننن ف عامننننننننننننر منننننننننننناء ال نننننننننننماء
 

ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني نمنننن  ن  نمنننن فن  لننننم يس ننننة    هنننن    س ةننننن  
  2/932يل الاام  كما في المقااد السه  

 فلاننننةهن ي ي ننننللس  عننننن ةمننننا ةنننن  :(99ص 4)م
      

 أانعد فني عنن  الهن ل أم فانن ةا
 

ذكرف ااه  الن نان فني نانعدن  لنم يس نة    هن  لأ ن د ةنن يعينر كمنا  
  12 دي ان ا   د ص 4/219في المقااد السه يل 

 لننننننننننننننننني  هنننننننننننننننننذا النينننننننننننننننننل شهنننننننننننننننننر (:299ص 4)م
        

 ي سنننننننننننننننننننننننرل فيننننننننننننننننننننننن  رريةننننننننننننننننننننننننا
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كرف ااه  الن ان في نليسن  لم يس ة    ه  لعمر ةن أةي رةيعل كمنا ذ 
  لنعرجنننننني كمنننننا فنننننني خ اسنننننننل ا د  أ   هننننن  لعمننننننر 69فننننني دي اسنننننن  ص

1/414  

 ليننننننننننننننننننننننننننننننس إيننننننننننننننننننننننننننننننناي  اينننننننننننننننننننننننننننننننا (:293ص 4)م
         

    ي سخشننننننننننننننننننننننننننننننني رقيةننننننننننننننننننننننننننننننننا
 

يس ة    ه  لعمر ةنن أةني رةيعنل كمنا  مذكرف ااه  الن ان في نيسن  ل 
ةناخفمج فني الر اينل   هن  لعمنر أ  لنعرجني كمنا فني  69اس  صفي دي  

  1/414خ اسل ا د  

 اثة  الشاهد ةر ايل: (:291ص 4)م
 لنعج  العجةا يا عجةا  

   ا ق أن الر ايل الاهيهل
  لنعج  العجا  يا عجةا  

 

 اننناح ينننا اننناح هنننل  نننمع  ةنننراع (:299ص 4)م
     

 رد في ال نرع منا قنرل فني العنم 
 

 ننماعيل ةننن ي ننار ه  الن ننان فنني نعننن ن  لننم يس ننة    هنن  إلذكننرف اننا 
  4/2619الس اةي كما في ا راسي 

 فنننننننننننننن ي الننننننننننننن   المهنننننننننننننر الميننننننننننننندل (:299ص 4)م
      

 لرهنننننننن   أسنننننننن  ررةنننننننننال ايهننننننننننا 
 

ذكرف ااه  الن ان في نعسكن ن  لنم يس نة    هن  لمسنذر ةنن ه نان فني  
 1/91دةنناء مها ننرا  ا  لعسفننر  الكنةنني فنني  9/241المقاانند السه يننل 

  1 لعيير  ةس  ترامل في ال هشيا  ص

 الكنننن  مسهننننمم جنننر منننا  ال مهنننري  (:191ص 4)م
        

 لننننندن رننننند   هفننننني دسننننن  لغنننننننر  
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ذكننرف انناه  الن ننان فنني نلنندنن  لننم يس ننة    هنن   ةنني  ننييان ةننن هننر   
    ر ايف :  ما  ال 9/264 الر   ا سج  2/921كما في الهي ان 

 أسننننننا شننننننماتيت الننننننذي هننننننندث  ةننننننن  (:141ص 4م)
          

 مفننننننننننننني أسةننننننننننننن  لنغنننننننننننننداء أسفةنننننننننننننن 
 

ذكرف ااه  الن ان في نشمتن  نسة ن  نس ان  لنم يس نة    هن  لشنماتيت  
  1/921الغيتاسي كما في ا راسي 

 قنند كسنن  أهجنن  أةننا عمننر   أخاثقننل (:162ص 4)م
       

 منمننننننا  هفننننني ألمننننن  ةسنننننا ي مننننننا  
 

ن ننان فنني ن ننري ن  نهجننان  لننم يس ننة    قنند عننن  عنينن  ذكننرف انناه  ال 
ةق ل : أق ل قاةنن  فمنيم ةنن أةني ةنن  1/996العيسي في المقااد السه يل 

 مقةل  كذا قال  اةن هشام  س ة  في المهكم  ةي شسةل ا عراةي 
  ان المنننننننننناء منننننننننناء أةننننننننننني  جننننننننننندي (:191ص 4)م

          

  ةةننننننرل ذ  هيننننننر   ذ  ت ينننننن 
 

ن ان فني: نذ ان  لنم يس نة    هن  ل نسان ةنن فهنل التناةي ذكرف ااه  ال 
 2/496 المقاانند السه يننل  932كمننا فنني الهما ننل ةشننرح المر  قنني ص

  1/922 خ اسل ا د  
 كننننننننننننننج مننننننننننننن عساةننننننننننننن   شق فنننننننننننننن  (:911ص 4)م

          

 ةسننننن  ثمننننناسي عشنننننر  منننننن هجفنننننن 
 

فنني ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نشننقان  لننم يس ننة    هنن  لسيينن  ةننن تننار   
  9/219 عس  في خ اسل ا د   6/469الهي ان 

 منننننننننن ينننننننننن  ذا ةنننننننننن  فننننننننننهذا ةفنننننننننني (:914ص 4)م
          

 مقينننننننننننننننننننن مايدننننننننننننننننننج مشننننننننننننننننننفي
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ذكرف ااه  الن ان فني: نةفن ن  نقنينن نانيجن  نشنفان  لنم يس نة    قند  
لرهةل ةن العجا   ه  لذا في  2/961س ة  العيسي في المقااد السه يل 

  213 يادا  دي اس  ص
 ينننننننننننننننا ةنننننننننننننننننهس لنهننننننننننننننننر  النفنننننننننننننننني (:999ص 4)م

           

   ننننننننننننع  أراهنننننننننننننت فا فراهننننننننننننن ا
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نرهننتن  لننم يس ننة    هنن  ل ننعد ةننن مالنن  فنني  
 1/19  2/199   أمنننننالي اةنننننن الشنننننجري 231المهفننننننج  المخفننننننج ص

  116  2/114   خ اسل ا د 231 شرح ش اهد المغسي لن ي تي ص
 قنند كسنن  فخينني هنن   ننمراء هقةننل   (:994ص 4)م

      

 فنننةق ين مسهنننا ةالنننذي أسننن  ةننناةق
 

ذكرف ااه  الن ان في: نأينن  لم يس ة    ه  لعسفر  العة ي في دي اس   
  2/491 المقااد السه يل  41ص

 ليةننننننننن  ي يننننننننند  ننننننننننارع لخا منننننننننن  (:999ص 4)م
         

  مخفننننننةت ممننننننا فتينننننننق التنننننن اةق
 

 لم يس ة    أق ل: هذا الةين  منن أكثنر  ذكرف ااه  الن ان في: نت حن 
 شنرح المياننل  2/249الش اهد المخفنج عنيهنا  فقند س ن  فني الكفنا  

لنةينند ةننن  2/249لنهننارا ةننن سهينن    فنني فهاننيل عننين الننذه   2/11
   فنننني المقاانننند السه يننننل 961رةيعنننل  هننن  لنننذا فننني  ينننادا  دي اسننن  ص

شنل ةننن هننري  فنني لسه 2/943 مجننا  القننر ن  2/249  الخ اسنل 1/494
 ل رار ةن سهشل  2/91معاهد الفسايص 

  الهنننننننننننننننننننننر  ي يةقننننننننننننننننننننني لجننننننننننننننننننننننا (:992ص 4)م
         

 همهنننننننننننننننننا الفخيننننننننننننننننننل  المنننننننننننننننننننراح
 

ذكرف ااه  الن ان في: نجهمن  لم يس ة    ه  ل عد ةن مال  كما في  
  231 شرح ش اهد المغسي لن ي تي ص 119-2/114الخ اسل 
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 سي ل   ةالااهيمن ياق عس  فإ ن ذا  ايكنيراحيا دير هسدل م (:499ص 4)م

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نكننرحن  لننم يس ننة :  هنن   ةنني سنن اس كمننا فنني  
  2/141معجم الةندان ر م ناكيراحن 

  اسثسننننننننن  الرجنننننننننل فانننننننننار  فخننننننننننا (:441ص 4)م
        

  اننننننننار  انننننننننل الغاسينننننننننا  أخنننننننننا
 

يس نننة    هننن   ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نأخسننن ن  نجخنننان  ندخنننسقن  لنننم 
  9/219 خ اسل ا د   4/99لنعجا  كما في شرح الميال 

 سةةننننننننننننن  أخ النننننننننننننني ةسنننننننننننننني ي يننننننننننننننند     (:411ص 4)م
     

 عنيسنننننننننننننننا لهنننننننننننننننم فديننننننننننننننند ننمننننننننننننننا  
 

ذكرف ااه  الن ان في: نفددن  ن يدن  نييين  لم يس ة    ه  لرهةنل كمنا  
 هننن  لنننذا فننني  2/229 شنننرح الفانننريق  2/911فننني المقااننند السه ينننل 

  291نه  دي اس  صم
 يعجةنننننننننننننننن  ال خنننننننننننننننن ن  العاننننننننننننننننيد (:413ص 4)م

         

  الفمننننننننننر هةننننننننننا منننننننننا لنننننننننن  م ينننننننننند
 

ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني: ن ننننخنن  لننننم يس ننننة    هنننن  لرهةننننل كمننننا فنننني  
  291 ه  لذا في منه  دي اس  ص 9/49المقااد السه يل 

 فنلةننننننننننننننننننند  ي مسهنننننننننننننننننننم فعفاةننننننننننننننننننندف (:439ص 4)م
          

 اج  ف  اعننننننننندففننننننننذ   ننننننننننم أسشنننننننن
 

ةنن أ س ش ن  ن عدن  لم يس ة    هن  لمعنن ذكرف ااه  الن ان في: نس 
  9/3كما في معجم الةندان نعفاةدن 

 النننننننننننني نعنننننننننننننن لنمالكينننننننننننننل رننننننننننننند   (:921ص 4)م
          

 فيننننا لنننن  مننننرأل مننننا أشننننا   أةعنننندا
 

ذكرف اناه  الن نان فني: نشن  ن  لنم يس نة    هن  لنقهينج العقينني كمنا  
  4/496الةندان نكفمانن في معجم 
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سمنننننننننا (:929ص 4)م  يعنننننننننافةسي ةالديننننننننننن ق منننننننننني  ا 
          

 ديننن سي فننني أشنننياء فك نننةهم همننندا
 

ذكرف ااه  الن ان في: ندينن  نك  ن  لم يس ة    هن  لنمقسن  الكسندي  
  9/2291كما في الهما ل ةشرح المر  قي 

 فنننننننننننرد شننننننننننع رهن ال ننننننننننن د ةي نننننننننننا (:911ص 4)م
 

 ن   نننننننننن دا رد  جننننننننن ههن الةيننننننننن
 

ذكرف ااه  الن نان فني: ن نمدن  لنم يس نة   هنذا الةين  ممنا اخفننج فني  
يننل  المقاانند السه   342س ننةف   فهنن  فنني الهما ننل ةشننرح المر  قنني ص

 913 نندي  هنن  فنني معجننم الشننعراء صلعةدالننن  ةننن ال ةيننر  ا  1/429
لي ننننالل ةنننن شننننري    هننن  فنننني المسنننا ل  الننننديار  9/69 عيننن ن ا خةنننار 

 229ن ةن خريم  ه  في ذيل ا منالي  السن ادر لنقنالي ص يم 463ص
 م  ةن معر ج يلنك

 رمنننننني الهنننننندثان س نننننن ل  ل هنننننننر  (:911ص 4)م
 

 ةلمننننننننر قننننننند  منننننننندن لننننننن   منننننننن دا
 

ذكرف اناه  الن نان فني: ن نمدن  لنم يس نة    هنذا الةين   نميمل لنةين   
 ال اة   س ةف  في مناس   كس ةل الةي  ال اة  

  ينننننننننننننننننننننةس الةنننننننننننننننننننننر دا مرجننننننننننننننننننننم (:911ص 4)م
 

 أقاةنننننننننننننننن أه ننننننننننننننر ا الشهنننننننننننننن دا
 

ذكرف ااه  الن نان فني: نرالن  لنم يس نة    هن  لرهةنل ةنن العجنا  كمنا  
 هنننن  لننننذا فنننني منهنننن  دي اسنننن   9/641  2/221فنننني المقاانننند السه يننننل 

  299ص

 ةالي ننننننننناء ياننننننننتد إن يننننننننر ي مننننننننا   (:991ص 4)م
 

ر شننننر مهكنننند  أ  يسجهننننر فننننالجمهك
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ي: نهكننندن  لنننم يس نننة    هننن  لهميننند ا رقنننت فننني ذكنننرف اننناه  الن نننان فننن 
  1/499 خ اسننننل ا د   1/114 الفكمنننننل  الننننذيل  1/29أمننننالي القننننالي 

  2/991 ه  لأرقت أ   ةي مجدلل في: المقااد السه يل 

 أي هةنننننننننننننننننننننننذا هةننننننننننننننننننننننننذا هةننننننننننننننننننننننننذا (:611ص 4)م
 

 هةيننننننننننن  فهمننننننننننننن  مسنننننننننننن  ا ذل
 

عمر ةن أةي رةيعل كما ذكرف ااه  الن ان في: نجنذن  لم يس ة    ه  ل 
  1/134 الكامل  223في دي اس  ص

  يننننننننننننننننننا هةننننننننننننننننننذا ةننننننننننننننننننرد أسيناةنننننننننننننننننن  (:611ص 4)م
 

 ذا أثننننننننننننننننننننم النيننننننننننننننننننل  اجننننننننننننننننننن ذاإ
 

ذكرف ااه  الن ان في نجنذن  لم يس ة    ه  لعمر ةنن أةني رةيعنل كمنا  
  1/134 الكامل  223في دي اس  ص

 المجلد الخامس

 اتنننننننننننننننراري رهنننننننننننننننق فيهننننننننننننننا  ي ا (:26ص 9)م
 

  لننننننننم يقنننننننننن  أر هنننننننننا الةيتنننننننننار
 

ذكرف ااه  الن ان في: نرجقن  ناررن  لم يس ة    ه  لهميد ا رقنت  
  413ي اح ص شرح ش اهد اإل 921كما في ايقف ا  ص

 فغنننننننن ةالشعننننننننر إمننننننننا كسننننننن  قاةنننننننن  (:11ص 9)م
 

 ن الغسننناء ةهنننذا الشنننعر م مننننارإ
 

له ننان ةننن ثاةنن  كمننا  ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نرسننان  لننم يس ننة    هنن  
  111في دي اس  ص

 فهينننننا   ا منننننر النننننذي إن ف  نننننع  (:99ص 9)م
 

 منن اردف  ننناق  عنينن  المانننادر  
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ذكرف ااه  الن ان في: نهيان  نأيان  لم يس ة    ه  لتييل الغس ي كمنا  
   الم نننرس ةنننن رةعننني كمنننا فننني شنننرح شننن اهد شنننرح 211فننني ديننن ان ص

 ( 212ص 9اسنر م  )4/496شافيل اةن الهاج  لنةغدادي 

 أمنننا إذا الشنننمس عار ننن  رأ  رجنننم   (:49ص 9)م
 

 في هي  أمنا ةالعشني فيخانر
 

 نان فني: ن نهان  لنم يس نة    هن  لعمنر ةنن أةني رةيعنل نذكرف اناه  ال 
  212كما في دي اس  ص

 ةسننننني عمسنننننا هننننننل فنننننذكر ن ةمءسننننننا (:41ص 9)م
 

 إذا منننننننننننا كننننننننننننان ينننننننننننن م قماتنننننننننننننر
 

 ل رير م فقيم   ا ا  ر ايف :عر   الةي  في هذا الر اي 
 ذا ما كان ي م قماتر عنيكم إ

 يننننننا مننننننا أمننننننينق ر يسننننننا ةننننننررن لسنننننننا (:69ص 9)م
 

 منننننن ههليننننناةكن ال ننننننال  ال نننننمر
 

ذكرف ااه  الن ان في: ناين  لم يس نة    هن  لمجسن ن لينني فني دي اسن   
 هننن   9/649  2/426   لنعرجننني كمنننا فننني المقااننند السه ينننل 261ص

   قنال الةغندادي فني الخ اسنل 4/39المغرةني فني الخ اسنل  لعنني ةنن مهمند
:  هننذا الةينن  قنند ر ي لنمجسنن ن  لننذي الرمننل  لنه ننين ةننن عةدالننن  2/49

 الننن  أعنننم  كمننا قننال الةغنندادي فنني الم  نن  سي نن :  ذكننر الةنناخر ي فنني 
 الدميل أس  أ ل أةيا  ثمثل لةد ي ا م  كامل الثقيي 

  ينننننننننن رلكنننننننننل ريننننننننننق فيننننننننن  ذيننننننننننل م (:19ص 9)م
 

 

ذكرف ااه  الن ان في: نذيلن  لم يس ة    هن  لهميند ا رقنت فني شنرح  
  492ش اهد الكفا  يةن ال يرافي ص
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 ألم ف معي أي عةد في ر سن  ال نهي (:13ص 9)م
 

 ةكنننننناء همامنننننا  لهنننننن هديننننننر
 

فنني دي اسنن  ذكننرف انناه  الن ننان فنني نرسنن ن  لننم يس ننة    هنن  لكثيننر عنن    
  19لن ي تي ص ي شرح ش اهد المغس 494ص

  مكننن عننني اليننرد س أ ل مشننر  (:211ص 9)م
 

 رفثأجننل جيننر إن كاسنن  اةيهنن  دعننا
 

ةنن   ندعثنرن  لنم يس نة    هن  لم نرس ذكرف ااه  الن ان فني: نجينرن 
 شننننرح شنننن اهد المغسنننني لن نننني تي  4/31رةعنننني فنننني المقاانننند السه يننننل 

(: 4/196   قنننننال الةغننننندادي )الخ اسنننننل 4/199 خ اسنننننل ا د   219ص
سمنننا شنننعر م نننرس عنننني منننا ر اف ا انننمعي   ا   هنننذا الةيننن  لنننم أرف فننني 

 الر ايل كذا:

  قننننننن أي الينننننرد س أ ل مه ننننننر 
 

 ن كاسنن  أةيننر  دعنناثرفإمننن الهنني 
 

سمننا هنن  شننعر تييننل إلشنناهد  ا هننذا لننيس فينن  نأجننل جيننرن   الننذي فيهننا  
 الغس ي  ه :

  مكنننننننننن أي الةنننننننننردل أ ل مشننننننننننر  
 

 افن أجنننل جينننر إن كاسننن  ر اء أ ننن
 

 فقنننننن  لهنننننا عيثننننني جعنننننار  جننننننرري (:211ص 9)م
 

 ةنهننم امننر  لننم يشننهد الينن م سااننرف
 

نجننننررن  لننننم يس ننننة    هنننن  لنساةغننننل   ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني: نجعننننرن 
  1/91 الكفا   111الجعدي في دي اس  ص

  قننننننننننر  جاسننننننننننن  الغنننننننننننرةي ينننننننننننلد  (:226ص 9)م
 

 مننننننذ  ال ننننننيل  اجفسننننننن  الشننننننعارا
 

 لننم يس ننة    هنن  لنراعنني فنني ي: ندةنن ن  نشننعرن ذكننرف انناه  الن ننان فنن 
 ( 62سااج في م اةل الخمج  الم للل )اإل
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 أةننن   هةنننا   نننار  ال نننيج ةنننردف (:294ص 9)م
 

  جنننندي يننننا هجننننا  فننننارس شمننننننرا
 

ذكرف ااه  الن ان في: نةقمن  نشمرن  لم يس ة    ه  لجميل ةثيسنل فني  
  9/133 العقد اليريد  229دي اس  ص

 شنن  الهنن اجر لهمهننن منن  ال نننرلم (:293ص 9)م
 

 هفنننننني ذهننننننةن كمكننننننم  اننننننند را
 

ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نكننننلن  لنننم يس نننة    هننن  لجرينننر فننني دي اسننن   
  9/244 المقااد السه يل  2/12 الكفا   119ص

 منننننننننا  ال منننننننننذ عقنننننننننند  يننننننننننداف إ ارف (:216ص 9)م
 

 ف ننننننننما  أدر  خم نننننننننل ا شةنننننننننار
 

س ننة    هنن  لنيننر د  فنني دي اسنن  ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نخمننسن  لننم ي 
 خ اسننننننل  6/99 شننننننرح المياننننننل  9/912 المقاانننننند السه يننننننل  2/919

  2/219ا د  

  لكسننننننننننني خشيننننننننننن  عننننننننننني عننننننننننندي (:231ص 9)م
 

  نننننننني ج القنننننننن م أ  إينننننننننا  جنننننننننار
 

ذكرف اناه  الن نان فني: نقيندن  نرمنقن  نهمنرن  لنم يس نة    هن  ليافخنل  
  22/9316ةس  عدي كما في ا راسي 

 ي فخننننننننننناج   منننننننننننن هننننننننننذر أمنننننننننن را   (:232ص 9)م
 

 قنننننندارمنننننننا لننننننيس يسجيننننننن  منننننننن ا 
 

ذكنرف انناه  الن ننان فنني: نهننذرن  لننم يس ننة    هنن   ةنني يهينني المهقنني  
فقند قنال:  عنم أةن  يهيني المهقني أن  9/949كما في المقااد السه ينل 

؟ قال: ف  ع  هذا الةي   عمنف  ل   ية ي   لل  هل فعدي العر  فعم  
 لي العر   أثةف  في كفاة  إ   س ةف
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 قننننننند جعننننننننن  منننننننيد عننننننننني التننننننننرار (:233ص 9)م
 

 خمننننننننس ةسنننننننننان قاسننننننننن  ا نينننننننننار
 

ذكرف اناه  الن نان فني: نقنرأن  نةنسنن  لنم يس نة    هن  يةنن أهمنر كمنا  
  9/126 الفةيان في شرح الدي ان  226في دي اس  ص

 لعمنننننر  منننننا خشينننننن  عنننننني عننننننديد  (:112ص 9)م
 

 ند  الهمننننننننننناررمنننننننننناح ةسننننننننني مقيننننننننن
 

نقيندن  لنم يس نة    هن  لياخفنل   ذكرف اناه  الن نان فني: نرمنقن  نهمنرن 
  22/9316ةس  عدي كما في ا راسي 

 يهنننننن   فنننننني رجنيننننننن  مننننننا فيهمنننننننا (:111ص 9)م
 

  قنننننننند ةنننننننندا هسنننننننن  مننننننننن المةننننننن ر
 

نأالن  لم يس ة    ه  لأقيشر ا  دي  ذكرف ااه  الن ان في: نهسان   
   هننن  4/926 المقااننند السه ينننل  1/193 الخ اسنننل  66فننني دي اسننن  ص

  1/99   أمالي اةن الشجري 211لنير د  في الشعر  الشعراء ص

  كهنننننننننننننننننل العيسنننننننننننننننننين ةالعنننننننننننننننننن ا ر (:169ص 9)م
 

 

ذكرف ااه  الن ان في: نعن رن  لنم يس نة    هن  لجسندل ةنن المثسني فني  
   هنننن 994 شننننرح شنننن اهد شننننرح الشننننافيل ص 4/992المقاانننند السه يننننل 

  9/916لنعجا  في الخااةص 

  هننننل أسنننا إي منننن رةيعنننل أ  م نننر (:919ص 9)م
 

 

 الشاهد: مذكرف ااه  الن ان في: نأ ان  لم يس ة    فما 

 فمسنننننني اةسفننننننناي أن يعيننننننن  أة همننننننا 
 

 ي مننن رةيعننل أ  م ننرإ هننل أسننا 
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   أمنالي 1/123 خ اسنل ا د   129 ه  لنةيد ةن رةيعنل فني دي اسن  ص 
  2/292المرف ي 

  ال نننننها  المهمنننننن ر الننننندجن ي منننننا   (:949ص 9)م
 

 لكننننننننل رينننننننق فيننننننن  ذيننننننننل م ينننننننن ر
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نةننندن  لننم يس ننة    هنن  لهمينند ا رقننت كمننا فنني  
  1/93شرح ش اهد الكفا  يةن ال يرافي 

 هنننننل فعنننننرج الننننندار يعييهنننننا المنننننن ر (:941ص 9)م
 

  ال نننها  المهمننن ر الننندجن ي منننا  
 

  الن ننان فنني: نةننندن  لننم يس ننة    هنن  لهمينند ا رقننت كمننا فنني ذكننرف انناه 
  1/93شرح ش اهد الكفا  يةن ال يرافي 

 أةينننننننن  النعنننننننننن إن  كنننننننننا  عننننننننننن  (:996ص 9)م
 

 سينننننننننننننننيس ي فنعنننننننننننننننار  ي فةننننننننننننننناع
 

ذكرف ااه  الن ان في: ن ك ن  لنم يس نة    هن  لعةيند  ةنن رةيعنل كمنا  
  49عراةي ص ماء خيل العر   فر اسها يةن ا أفي 

 أرمننننننني عنيهنننننننا  هننننننني فنننننننرع أجمنننننننن  (:942ص 9)م
 

  هننننننننننننني ثننننننننننننننما أذرع  ااةنننننننننننننن 
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نذرعن  نفننرعن  نرمننين  نعننمن  لننم يس ننة    هنن   
  919-4/914لهميد ا رقت كما في المقااد السه يل 

 ذا أسة ننننننن  فيهننننننننا ف جنننننننن إ هننننننني  (:949ص 9)م
 

 ي ي يهجنننننننننن ةنننننننننفرسننننننننننم السهننننننننننل أ
 

ااه  الن ان في: ن ج ن  لم يس ة    ه  لهميد ا رقنت كمنا فني  ذكرف 
  4/919المقااد السه يل 

 همنيننننننننننننننننننننند النننننننننننننننننننننذي أمننننننننننننننننننننن د دارف (:963ص 9)م
 

 أخننن  الخمنننر ذ  الشنننيةل ا انننن 
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ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نأمننةقن  لننم يس ننة    هنن  لهمينند ا مجنني فنني  
ةننن عمنن  فنني    هنن  ي2/232معجننم الةننندان نأمننة ن  معجننم مننا ا ننفعجم 

  6/991العقد اليريد 

 أتننننننننننن ج منننننننننننا أتننننننننننن ج ثنننننننننننم   ل (:914ص 9)م
 

 لننننننننننني أمنننننننننني  يكنننننننننننسيسي السقيننننننننننن إ
 

ذكنننرف اننناه  الن نننان فنننني: نسقننن ن  لنننم يس نننة    هنننن  لسقيننن  ةنننن جرمنننن    
  911 المهفنج  المخفنج ص 23العةشمي في س ادر أةي  يد ص

 ينننننننننا ليننننننننن  أيننننننننام الاةنننننننننا ر اجعننننننننا (:939ص 9)م
 

 

ه  الن ننان فنني: نلينن ن  لننم يس ننة    هنن  لنعجننا  فنني الم شننق ذكننرف اننا 
  2/214 لرهةل ةن العجا  في شرح الميال  941ص

 فنننننني الهنننننن  أن مسعنننننن    ادف كنيننننننا   (:621ص 9)م
 

 س نان منا مسعنالني اإلإ  ه  شيةا  
 

منا فني ذكرف ااه  الن ان في: نهة ن  لم يس ة    هن  لمجسن ن لينني ك 
  299في دي اس  ص سااري أي ا   ه  لأه ص ا  112دي اس  ص

 ي فهنننننننننننننننننين اليقنننننننننننننننننير عنننننننننننننننننن  أن (:614ص 9)م
 

  النننندهر قنننند رفعنننن  فخ نننن  ي منننننا  
 

ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني: نقننننسسن  نركنننن ن  نهنننن نن  لننننم يس ننننة    هنننن   
 261لأ ننةت ةننن قرينن  ال ننعدي كمننا فنني شننرح شنن اهد شننرح الشننافيل ص

نر  الشننننعراء    الشعنننن4/994 المقاانننند السه يننننل  4/911  خ اسننننل ا د 
  439   المعاسي الكةير 2/919

 فكسيسنننننننننننننني ال شننننننننننننننننا  فل عجنننننننننننننننن سي (:691ص 9)م
 

 فينننننننننا لنسننننننننناس لن اشننننننننني المتنننننننناع
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ذكننرف اننناه  الن نننان فننني: نلننن من  لنننم يس ننة    هننن  لقنننيس ةنننن ذرينننق فننني  
   ه  له ان ةن ثاة  1/613 الشعر  الشعراء  911  2/923الكفا  

  4/193في المقااد السه يل 

 هجنننننن    ةننننننان ثننننننم جةنننننن  معفنننننننذرا (:699ص 9)م
 

 مننن هجنن   ةننان لننم فهجنن   لننم فنندع
 

 ننان فنني: ننيننان  لننم يس ننة    هنن   ةنني عمننر ةننن العننمء نذكننرف انناه  ال 
  14كما في س هل ا لةاء ص

  ساةغننننننننل الجعننننننننندي ةالرمننننننننل ةيفنننننننننن  (:691ص 9)م
 

 عنيننن  انننييق منننن فننننرا  م  ننن 
 

يس ننننة    هنننن  لم ننننكين ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني: نسةنننن ن  ن  ننننتن  لننننم  
   فرجنننننل ا دينننننن  1/229 خ اسنننننل ا د   43الننننندارمي فننننني دي اسننننن  ص

  299-296ص

 المجلد السادس

  مننننا ةيسهننننا  الكعنننن  رنننن ت سياسنننننج (:13ص 6)م
 

 

ةين  منن الشنعر   ان في: نر تن  لم يس ة    ه  عجن ذكرف ااه  الن 
 ه :

 سعنننننن  فننننني مثنننننل ال نننننن اري  ننننني فسا 
 

 سيننناسج منننا ةيسهنننا  الكعننن  رننن ت 
 

   المقاانند 6/434 الهينن ان  99 هنن  لم ننكين النندارمي فنني دي اسنن  ص 
  4/264السه يل 

 لنننن  م رقنننننا أيننننا شننننجر الخنننناة ر مننننا (:99ص 6)م
 

 كلسنن  لننم فجنن ع عننني اةننن تريننج
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  لنينني ةسن  أذكرف ااه  الن نان فني: نخةنرن  لنم يس نة    هن  لنيارعنل  
 شننرح شنن اهد  291   ال هشننيا  ص329تريننج فنني  ننمت الآللنني ص

  94المغسي لن ي تي ص

  داةننننننننننننننن   أينننننننننننننننن منننننننننننننننسي داةننننننننننننننن  (:19ص 6)م
 

 

ذكرف ااه  الن ان فني: ندةن ن  لنم يس نة    هن  لغنيمن ةنن هرينا فني  
  1/91فهايل عين الذه  

  مسهننننننننننننننل لننننننننننننننيس ةنننننننننننننن  هنننننننننننننن ا   (:31ص 6)م
 

 

ان فننني: نهننن  ن  لنننم يس نننة    هننن  منننن انننسعل خننننج ذكنننرف اننناه  الن ننن 
 الشنننعر  الشنننعراء  299 الم شنننق ص 2/944ا همنننر كمنننا فننني الكفنننا  

  21/14 شننننننرح المياننننننل  9/999 العقنننننند  2/149 المقف نننننن   211
11  

 أهقننننننننننننننننننا أن جينرفسننننننننننننننننننا ا فقننننننننننننننننننن ا (:213ص 6)م
 

 فسيفسنننننننننننننننننننننا  سيفنهنننننننننننننننننننننم فنريننننننننننننننننننننن 
 

 هننن  لعنننامر ةنننن معشنننر ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نفنننر ن  لنننم يس نننة    
 هنن  لنمي ننل السكننري فنني  4/911 الخ اسننل  2/461العةنندي فنني الكفننا  

  913 شرح ش اهد الكفا  يةن ال يرافي ص 111ا امعيا  ص

 ينننننننننننننننننا عجةننننننننننننننننننا لهنننننننننننننننننذف الييقننننننننننننننننننل (:291ص 6)م
 

 هننننننننننننل فغنةننننننننننننن الق ةننننننننننننا الريقننننننننننن 
 

فني  ذكرف ااه  الن ان في: نقن  ن  لنم يس نة    هن  يةنن قسنان الراجن  
 شنننننرح شننننن اهد المغسننننني  191 المعنننننرد  ص 611الشنننننعر  الشنننننعراء ص

   هنننننننننن  لهميننننننننننان )؟( فنننننننننني 219 الفسةيهننننننننننا  ص 191لن نننننننننني تي ص
  21 لرهةل في منه  دي اس  ص 22/293المخاص 
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 ذا العجننننننننننننن   ر ةننننننننننننن  فتنننننننننننننن إ (:269ص 6)م
 

  ي فنر ناهننننننننننننننننننننننننننا  ي فمننننننننننننننننننننننننننن 
 

فننني منهننن   ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نر نننين  لنننم يس نننة    هننن  لرهةنننل 
  9/999 خ اسل ا د   2/196 المقااد السه يل  293دي اس  ص

 فقننننننننننند جا  فمنننننننننننا خمنننننننننننر الترينننننننننن  (:291ص 6)م
 

 

ةين  مننن الشنعر   ان في: نخمرن  لم يس ة    ه  عجن ذكرف ااه  الن 
 ه :

 أي ينننننننننننا  يننننننننننند  ال هننننننننننننال  ننننننننننننيرا 
 

 فقنننننننننند جنا فمننننننننننا خمنننننننننر التريننننننننن 
 

   شننرح 2/131 الكفننا   269  ص هنن  لةشننر ةننن أةنني خننا م فنني دي اسنن 
  4/929 خ اسل ا د   1/192 المقااد السه يل  1/63الميال 

 شننننننننننرا فةاكنننننننننر الع ننننننننننا  قةنننننننننل اإل (:211ص 6)م
 

 ةمقسعنننننننننننننننننننا  كعقننننننننننننننننننننا  اي را 
 

ذكرف ااه  الن ان في: نقع ن  نقس ن  لم يس نة    هن  يةنن ميناد  فني  
  293دي اس  ص

 ناع القننننننننننننر كننننننننننننلن أيديهننننننننننننن ةالقننننننننننن (:219ص 6)م
 

 أيننننننندي س ننننننناء يفعاتننننننننين النننننننن ر 
 

ذكرف ااه  الن ان في: نقر ن  نثمنن  لم يس ة    ه  لرهةل في منه   
  2/13 الدرر الن ام   1/91 الكامل  293دي اس  ص

  النننننننننننن  أ مننننننننننننا   مننننننننننننا مةناركننننننننننننا (:119ص 6)م
 

  ثنننننننننننننننر  الننننننننننننننن  ةننننننننننننننن  ايثناركنننننننننننننننا
 

سناسي فني  هن   ةني خنال  القذكرف ااه  الن ان في: ن مان  لم يس ة    
  294امح المست  ص ا   2/294المقااد السه يل 
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 يننننننننننا مكنننننننننل الياجننننننننننر مكنننننننننني مكننننننننننا (:111ص 6)م
 

  ي فمكننننننننننننننني مذجهنننننننننننننننا  عكنننننننننننننننا
 

ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نمكننن ن  لنننم يس نننة    هننن  منننن فنةينننا  عننن   
  214 مسل  فنةيل الجاهنيل ص مذجق في الجاهنيل  اسنر: ا 

  لننننن  قنننننن مي لنننننم يك سننننننن ا أشاةنننننننلأي (:111ص 6)م
 

  هنننننننل يعننننننن ال نننننننيل إي أيلكننننننا
 

ذكرف ااه  الن ان في: نأ ةنين  لنم يس نة    قند س ن  الشناهد لأعشني  
  كمنا س ن   خني الكنهةنل العريسني فني الخ اسنل 21/6في شرح الميال 

  ر ايف  فيهما: 294 س ادر أةي  يد ص 2/231

 ألننم فنن  قنند جرةنن  مننا اليقننر  الغسنني 
 

 هننننل يعنننننل ال نننننيل إي ايلكنننننا  
 

  كنننننننننننم د ن ةيفنننننننننننن  منننننننننننن مهمنننننننننننن  (:122ص 6)م
 

  مننننننن هننننننس  هاجنننننننر فنننننني مكنننننننا
 

 نندي ذكنرف اناه  الن ننان فني: نمكننان  لنم يس ننة    هن   ةنني اني ان ا  
  141-1/199كما في أمالي القالي 

 ن ةكنننننننننننرا د سكننننننننننننا ي أي هننننننننننننم لنننننننننننن (:122ص 6)م
 

 يعةننننننننننننند  السننننننننننننناس  ييجر سكنننننننننننننا
 

ااه  الن ان في: نعث ن  نةررن  ذكر ففمف  في نميقن  لم يس ة  ذكرف  
في أي م      ه  من فنةيا  فميم في الجاهنيل  اسنر: ا  مسل  فنةيل 

  221الجاهنيل ص

  هنننننننل يسةننننننن  الختنننننننيد اي شيجننننننننل (:199ص 6)م
 

  فغننننرس إي فننننني مساةفهنننننا السخنننننل
 

ةنن أةني  ننمي  في: نختتن  لم يس ة    هن  ل هينرذكرف ااه  الن ان  
  1/411 المقااد السه يل  229في دي اس  ص
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  لنننننننننننننم يس نننننننننننننق ةمننننننننننننناء فيغ نننننننننننننل (:193ص 6)م
 

 

ةينن  مننن الشننعر  الن ننان فنني: نر ننلن  هنن  جنن ء مننن عجنن  ذكننرف انناه  
 ه :

 فعننننننناد عنننننننداء ةنننننننين ثنننننننن ر  سعجننننننننل 
 

 دراكننننا  لننننم يس ننننق ةمننننناء فيغ ننننل
 

  11 ه  يمر  القيس في دي اس  ص 

 مننننننننننننننا أفنننننننننننننني  ةننننننننننننننسي منالنننننننننننننن  إذا (:161ص 6)م
 

 ف نننننننننننننم عننننننننننننني أيهننننننننننننم أف ننننننننننننل
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نأيننان  لننم يس ننة    هنن  لغ ننان ةننن  عنننل فننني  
 112  19 شرح ش اهد المغسي لن ي تي ص 2/496المقااد السه يل 
  2/299 شرح الفاريق 

 كننننننننلن س ننننننني  العسكةنننننننن   المرمنننننننل (:193ص 6)م
 

 

 لنننم يس نننة    هننن  لنعجنننا  فننني دي اسننن  ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نرمنننلن  
   قننننال الةتني  ننننني: 444 ايقف نننننا  ص 2/129   الكفننننا  291ص

عراةنننني فننني سننن ادرف لعةدالننننن  ةنننن ر اهنننل  هنننن   ةننني الننننسجم أسشننندف اةنننن ا 
   ه  لةكير ةن عةد الرةعي فني 92العجني في ا هاجي لن مخشري ص
  241شرح ش اهد المغسي لن ي تي ص

  يننننننننننننننل لهننننننننننننننا فهنننننننننننننن يلعنننننننننننننني فها (:924ص 6)م
 

 

رقنننت فننني ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نهننن لن  لنننم يس نننة    هننن  لهميننند ا  
 العين نه لن 
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 عنننننننننننني أسننننننننننن  ةعننننننننننند منننننننننننا م ننننننننننني (:919ص 6)م
 

 ثمثننننننننن ن لنهجنننننننننر هنننننننن ي كمننننننننيم
 

ذكرف ااه  الن ان في: نكملن  لم يس ة    ه  لنعةاس ةن منرداس فني  
 المقاانننند  919ص  شننننرح شنننن اهد المغسنننني لن نننني تي 296دي اسنننن  ص
  2/999 الخ اسل  4/413السه يل 

 فقنننننن  امكثننننني هفننننني ي ننننننار لعنسننننننا (:911ص 6)م
 

  قاةنننننن  قالنننننن  أعامنننننا   سهننننن   معنننننا  
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: ني ننرن  لننم يس ننة    هنن  لهمينند ةننن ثنن ر فنني  
 664  1/199 شننننرح شنننن اهد الكفننننا  يةننننن ال ننننيرافي  229دي اسنننن  ص

  911 سقاة  جرير  الير د  ص

 اقةنننننل  نننننيل جنننننناء منننننن عسنننننند الننننننن  (:931ص 6)م
 

 يهنننننننننننرد هنننننننننننرد الجسنننننننننننل المغنننننننننننل
 

ذكرف ااه  الن ان فني: نرننلن  نهنردن  نألن ن  لنم يس نة    هن  له نان  
   قيننل: هنن  مننن اننسعل 2/299اننمح المستنن  اةننن ثاةنن  فنني فهننذي  إ

 قتر  

 لننننننيد جمننننننني تننننننن ل ال ننننننرلشكنننننننا إ (:939ص 6)م
 

 مةفنننننننننيفكنننننننننمسا  جمننننننننيم   اةنننننننننرا  
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نشننكان  لننم يس ننة    هنن  لمنةنند ةننن هرمنننل فنني  
  111شرح ش اهد الكفا  يةن ال يرافي ص

  كسننننن  امنننننرأ أرمننننني ال  اةنننننل مننننننر  (:411ص 6)م
 

 اننةه  قنند  دعنن  رمنني ال  اةننللف
 

ذكرف ااه  الن نان فني: ن  لن  لنم يس نة    هن  يةنن ميناد  فني دي اسن   
  116ص



 163 

  قنننننننند أدركفسنننننننني  الهنننننننن ادا جمنننننننننل :(461ص 6)م
 

 عاج  ي عننننن ل ننننأ ننننسل قنننن م ي 
 

ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نهنننيمن  فننني نفشنننلن  ةر اينننل: ي  نننعاج  ي  
: قنال 199فشل   لم يس ة    قال ال ي تي في شرح ش اهد المغسني ص

اةن ا عراةني فني سن ادرف: هن  رجنل منن ةسني دارم   قنال اةنن هةين : هن  
ةنن    فني كفنا  أينام العنر : هن  له يرثنلأةن  عةيند لج ير  ةن  يد   قنال

 ةدر 

  مننننن يهفننننرا هرثنننني  هرثنننن  يهنننن ل (:492ص 6)م
 

 

ةي  منن الشنعر   ان في: نهران  لم يس ة    ه  عج ذكرف ااه  الن 
 ه :

 أفافنننننن  ذا منننننا سننننننال شنننننيةا  إكمسننننننا  
 

  منننن يهفنننرا هرثننني  هرثننن  يهننن ل
 

  2/69 هن  فني الخ اسنل  991 ه  يمر  القيس فني  ينادا  دي اسن  ص 
منسهم   قال الةغدادي:  هذا الةي  من أةيا  أرةعل ر اها الر ا  لفلةت شرا  

فيةننل فنني أةيننا  اننمعي  أةنن  هسييننل الننديس ري فنني كفننا  السةننا   اةننن قا 
سها يمنر  القنيس  ر اهنا فني المعاسي   خاليهم أة   عيد ال كري   عم أ

:  هذا الكمم أشة  ةكمم الننص م  معنقف  المشه ر   ثم عن  الةغدادي قاة
  الاعن   ي ةكمم المن   

  عتننن  قنن س النهنن  عننن  ننرعافها (:496ص 6)م
 

  عنناد   نننهامي ةنننين را  ساانننل
 

 ذكرف ااه  الن ان في: نسالن  ن  لن  ن رعن  لم يس ة   
 ( 116 ه  يةن مياد  في دي اس  ص )
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 كنننننننننننننلن خاييننننننننننننن  منننننننننننننن الفدلنننننننننننننل (:412ص 6)م
 

 ن   فينننن  ثسفننننا هسنننننلنننننرج عجنننن
 

ذكرف ااه  الن ان في: نثسين  نخاان  نهدلن  ندللن  لم يس ة    قند  
اخفنج العنماء في س ةف   فس ة ف لختنام المجاشنعي  الجسندل ةنن المثسني 
 ل نمي الهذليل  لشماء الهذليل   هن  ةهنذف الس ن  المخفنينل فني: الكفنا  

يجننننننن     منننننننا 119  1/299 فهانننننننيل عنننننننين النننننننذه   119  1/299
 المخاننننننننص  1/292 المساننننننننج  214لنشنننننننناعر فنننننننني ال ننننننننر ر  ص

  961  969  9/924   الخ اسل 211  29/13  26/31

  قننند خيننن  هفننني منننا ف يننند مخننناففي (:432ص 6)م
 

 عننننني  عننننل ةننننذي المتننننار  عاقننننل
 

ذكنرف انناه  الن ننان فنني: نخنن جن  لنم يس ننة    هنن  لنساةغننل الننذةياسي فنني  
 161 هما ل الةهفري ص 2116 معجم ما ا فعجم ص 61دي اس  ص

  2/69 مجار القر ن 

 فشنننننك  الننننن جي مننننننن أنننننننل  أنننننننل (:911ص 6)م
 

 

ذكرف ااه  الن نان فني: نكينقن   نكندسن  لنم يس نة    هن  لنعجنا  فني  
 693 شننننننننرح شنننننننن اهد الكفننننننننا  يةننننننننن ال ننننننننيرافي ص 299دي اسنننننننن  ص

  44 السن ادر  ةي  يند ص 2/262 الخااةص  296 الاساعفين ص

  ي فشننننننننفم المننننننننن لي  فةننننننننن  أذافننننننننن  (:913ص 6)م
 

 ن فيعنننننننل ف ننننننيد   فجهنننننننلإفإسنننننن  
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ذكرف ااه  الن ان في: نأذلن  لم يس ة    ه  لجرير في منه  دي اس   
   هن  9/94 شنرح الميانل  2/419 فهايل عين النذه   2196ص

   هنن  فنني شننرح أةيننا  29لجهندر ةننن معا يننل فنني مجم عننل المعناسي ص
: لجهنندر العكننني  يقننال: لنختننيم 999  994ص الكفننا  يةننن ال ننيرافي

 العكني  يقال: لنختيم ةن ممص 

 فس رفهنننننننننا منننننننننن أذرعننننننننننا   أهنهننننننننننا (:999ص 6)م
 

 ةيثننننر  أدسننننني دارهننننا سنننننر عننننالي
 

ذكرف ااه  الن ان في: نذرعن  لم يس ة    ه  يمر  القيس في دي اس   
  92ص

 فعننننننننننننر   لننننننننننني ةمكننننننننننننان خننننننننننننني (:941ص 6)م
 

 

الن نننان فننني: نخننننلن  لنننم يس نننة    هننن  لمسنننن ر ةنننن مرشننند ذكنننرف اننناه   
  941ص 6ا  دي كما جاء في فهارس ل ان العر  مجند 

 ن ي أهةهنننننننناأي  عمنننننننن  أ مننننننننناء أ (:949ص 6)م
 

 فقننننن  ةننننني لنننن ي يسننننا عسي شننننغني
 

ذكرف ااه  الن ان في: نعذرن  لم يس ة    ه   ةي ذهي  الهذلي فني  
 191شننن اهد المغسنني لن ننني تي ص  شننرح 2/11شننرح أشننعار الهنننذليين 

  4/431 خ اسل ا د   1/913  2/499 المقااد السه يل 

 قننننننننن  لتاهيسنننننننننا المتننننننننردي لنعمنننننننننل (:946ص 6)م
 

نننننل لسنننننا هننننننذا  ألهقسنننننا ةنننننذا  ال عجد
 

ذكرف اناه  الن نان فني: نتنران  لنم يس نة    هن  لغنيمن ةنن هرينا فني  
خ اسنل ا د     2/921 المقااند السه ينل  1/199فهايل عين النذه  

  919   ه  لهكيم ةن معيل في شرح أةيا  الكفا  ص9/193
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 ينننننننننا ر  يننننننننننا رةنننننننننناف إيننننننننننا  أ ننننننننننل (:991ص 6)م
 

 عيننننراء يننننا رةنننناف مننننن قةننننل ا جنننننل
 

ذكرف ااه  الن ان في: نهان  لم يس ة    ه  لعر   ةن ه ام فني خ اسنل  
  3/49 شرح الميال  9/161  4/139ا د  

 ةل أاهننننا  الجمنننلسهنننن ةسننني  ننن (:999ص 6)م
 

 رد ا عنيسنننننننننا شيخسنننننننننا ثننننننننم يجننننننننل
 

ذكرف ااه  الن ان في: نةجلن  نقهلن  لم يس ة    ه  لأعر  المعسي  
  39 شعر الخن ار  ص 132في الهما ل ةشرح المر  قني ص

 فانننننننير ا مثنننننننل كعانننننننج ملكنننننننن ل (:999ص 6)م
 

 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نعاننجن  لننم يس ننة    هنن  لرهةننل فنني منهنن   
 هن  لرهةنل  4/191 الخ اسل  1/411 المقااد السه يل  212 اس  صدي

  2/299أ  هميد ا رقت في الدرر الن ام  

 المجلد السابع

 أي ينننننننننا سخننننننننننننل منننننننننننن ذا  عنننننننننننر  (:29ص  9)م
 

 ةنننننننننر د الننننننننننل شاعكنننننننننم ال ننننننننمم
 

ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني نشنننني ن  لننننم يس ننننة    قنننند جنننناء فنننني الخ اسننننل  
مجهنننن ل القاةننننل  يس نننن  لأهنننن ص   اسنننننر: أن الةينننن   129  2/231

  169شرح ش اهد المغسي لن ي تي ص

  سلخننننننننننننذ ةعنننننننننننندف ةذسننننننننننننا  عينننننننننننن  (:29ص  9)م
 

 أجننننننن  النهنننننننر لننننننيس لنننننن   سنننننننام
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ذكننننرف انننناه  الن ننننان فنننني: نجةنننن ن  نذسنننن ن  لننننم يس ننننة    هنننن  لنساةغننننل  
 شننننرح  2/211 فهاننننيل عننننين الننننذه   191الننننذةياسي فنننني دي اسنننن  ص

  9/993 المقااننننند السهنننننن يل  12ةنننننن ال يرافنننننني صشننننن اهد الكفننننننا  ي
  4/39 الخ اسل  4/494

 ف قنننننننننني ةنننننننننمد  رننننننننننير مي دهننننننننننا (:23ص  9)م
 

 اننننننننننن   الرةيننننننننننن   ديمننننننننننل فثنننننننننننم
 

ذكرف ااه  الن ان في: ن ثمن  نهمان  لنم يس نة    هن  لترفنل ةنن العةند  
  2/112 الدرر الن ام   39في دي اس  ص

  م ننننننفغيرها قنننننندر ككننننننج القننننننرد ي (:19ص  9)م
 

 يعننننننننننار  ي منننننننننن يلفهننننننننننا يفد نننننننننم
 

ذكرف ااه  الن نان فني: ند نمن  لنم يس نة    هن  يةنن مقةنل فني منهن   
  2/442ل عين الذه  ي فها 939دي اس  ص

 فلق ننننننننننننم أن لنننننننننننن  الفقيسننننننننننننا  أسنننننننننننفم (:96ص  9)م
 

 لكنننان لكنننم يننن م منننن الشننننر منننننم
 

  ةنن عننس فني ذكرف ااه  الن ان فني: ننننمن  لنم يس نة    هن  لنم ني 
 ي شننننرح ش اهننننند المغسنننن 994شننننرح شنننن اهد الكفننننا  يةننننن ال ننننيرافي ص

  4/114 خ اسل ا د   41ص

 كمننننننا فراتنننننننن فنننننني هافافهننننننا الننننننر م (:49ص  9)م
 

 

ةين  منن  نفدنن  لم يس ة    ه  عج ذكرف ااه  الن ان في: نرتنن   
 الشعر  فمام :

 د ينننننننننننننل  دجنننننننننننننل لينننننننننننننل كاسهمننننننننننننننا 
 

   الننننننر ميننننننم فراتنننننننن فنننننني هافافننننننن
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 المقاانند  21/23 شننرح المياننل  996 هنن  لننذي الرمننل فنني دي اسنن  ص 
  2/429السه يل 

 ةسننننننننننننيد إن الةنننننننننننننر شنننننننننننننيء هنننننننننننننيدن (:69ص  9)م
 

 المينننننننننننننننننر  الننننننننننننننننننين  التعينننننننننننننننننم
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نلننينن  لننم يس ننة    هنن  ل ننييان ةننن عييسنن  فنني  
  2/294دةاء مها را  ا 

  ننننننننن  فنننننننننن   ةكنننننننننررأل ةرقننننننننننا فل   (:13ص  9)م
 

 فننننننم ةنننننن  مننننننا أ نننننننال  ي أرامنننننننا
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نأهننلن  لننم يس ننة    هنن  لعمننر ةننن يرةنن ع فنني  
  919  مت الآللي ص 246الس ادر  ةي  يد ص

  ريشنننننننني مسكنننننننننم  هنننننننن  أي معكنننننننننم (:31ص  9)م
 

 ن كاسننننننننننننن   يارفكننننننننننننننم لمنننننننننننننناماا    
 

السميننري فنني  ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نمعنن ن  لننم يس ننة    هنن  لنراعنني 
 المقاانننند  119 لجريننننر فنننني دي اسنننن  ص 1/49فهاننننيل عننننين الننننذه  

  9/491السه يل 

 سينننننننس عانننننننننام  نننننننن د  عاامنننننننننا (:31ص  9)م
 

  ايرفننننننننننننننننننن  منكنننننننننننننننننننا همنامنننننننننننننننننننا
 

ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نعانننمن  لنننم يس نننة    هننن  لنساةغنننل كمنننا فننني  
  299الياخر ص

 ألننننننم فعنمنننننننا مننننننا لنننننني ةرا سنننننند كنهنننننننا (:211ص 9)م
 

 ةخنننن ا  مننننن انننندي   ننننن اكما ي 
 

 لنننم يس نننة    هننن  لقنننس ةنننن  ننناعد   ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نخننن  ن 
 م نخ ا ن يادي كما في معجم الةندان ر اإل
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 فهنننننم عننننن ايدسننننين  ا ننننفة   دهنننننم (:219ص 9)م
 

  لنننن ف نننفتي  الهننننم هفننني فهنمنننا
 

ذكرف ااه  الن ان في: نهنمن  لم يس ة    ه  لهافم التاةي في دي اس   
  9/291 شرح الميال  1/141 فهايل عين الذه   11ص

 يه ةنننننننن  الجاهننننننننل منننننننا لنننننننم يعنمننننننننا (:211ص 9)م
 

 شيخنننننننننا عنننننننننني كر ينننننننننن  معممنننننننننا
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نخشننرن  نعمننين  نشنني ن  نر لن  لننم يس ننة    
 ه  مس    لغير  اهد  فقد س    ةي هيان اليقع ي  لم ادر ةن هسد 

 1/291ي   اسننر لنذل : فهانيل عنين النذه  العة ي  لنعجا   لن ةير 
 شننننرح شنننن اهد المغسنننني  613 شننننرح شنننن اهد الكفننننا  يةننننن ال ننننيرافي ص

  4/11 المقااننند السه ينننل  4/963   خ اسنننل ا د  913لن ي تنننني ص
913  

 ذا منننننننننننننننا هننننننننننننننندا ألمنننننننننننننننناإإسننننننننننننننني  (:299ص 9)م
 

 دعنننننننن   يننننننننا النهنننننننننم ينننننننننا النهمنننننننننا
 

يس نة    هن   ةني خنرا  الهنذلي فني ذكرف ااه  الن ان في: نأل ن  لنم  
   المقااننند السه ينننل 9/113 الخ اسنننل  2946شنننرح أشنننعار الهنننذليين ص

  4/2941   ه   ميل ةن أةي الان  في ا راسي 4/126

 فكلسنننننننننننننني  مننننننننننننننا أهنننننننننننننن ن مسهننننننننننننننا (:249ص 9)م
 

 قعننننننننننننننننننندي ين ينننننننننننننننننننن الفهكمنننننننننننننننننننا
 

اس فني ذكرف ااه  الن ان في: نقعدن  نهكمن  لم يس ة    هن   ةني سن   
  13دي اس  ص

 ألنننننننم فرسنننننني عاهنننننند  رةنننننني  أسسنننننني (:269ص 9)م
 

 لةنننننننننننننين رفنننننننننننننا  مقينننننننننننننل  مقننننننننننننام
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ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نرفنن ن  لننم يس ننة    هنن  لنينننر د  فنني دي اسننن   
 1/93 شنننننننننرح الميانننننننننل  2/299 فهانننننننننيل عنننننننننين النننننننننذه   1/121

  2/211 الخ اسل  4/929 المقف   

 رلهننننننننننن  ةنننننننننننال  ر الننننننننننننذي ي ينننننننننننن (:291ص 9)م
 

 ي ايهننننننننننل عنننننننننن لمننننننننننامإمسنننننننننن  
 

ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: ن  رن  لنننم يس نننة    هننن  لنينننر د  فننني دي اسننن   
  9/414 المقااد السه يل  1/116

 ينننا ليننن  شنننعري  ي مسجننني منننن الهنننام (:234ص 9)م
 

 أم هل عني العي  ةعد الشي  منن سندم
 

الهنذلي ذكرف ااه  الن ان في نأممن  لم يس ة    ه  ل ناعد  ةنن جهينل  
 شننننرح شنننن اهد المغسنننني لن نننني تي  9/2219فنننني شننننرح أشننننعار الهننننذليين 

  9/499 خ اسل ا د   99ص

 أ عدسننننننننننننننني ةال جنننننننننننننننن  ايداهنننننننننننننننم (:113ص 9)م
 

 رجنننننننني  رجننننننني ششننننننسل المسا ننننننم
 

ن الينر  ةنندهمن  لم يس ة    هن  لنعنديل ذكرف ااه  الن ان في ن عدن   
  1/966 الخ اسل  4/231في المقااد السه يل 

 لننننن  قننننن  مننننا فنننني ق مهنننننا لننننم فيننننثم (:121ص 9)م
 

 يي نهنننننننننا فنننننننني ه نننننننن   مي نننننننننم
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نقعنن ن  نأثننمن  لننم يس ننة    هنن   ةنني ا  نن د  
   هن  62  9/93 شنرح الميانل  4/92الهماسي في المقااند السه ينل 

  1/292لهكيم ةن معيل أ  هميد ا رقت في الدرر الن ام  

 اعننننننن ججن قنننننننن  انننننننناح قنننننننن م إذا (:149ص 9)م
 

 ةالنننننننندد  أمثنننننننننال ال ينننننننننين العننننننننن م
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ذكرف ااه  الن ان في: نع من  لم يس ة    ه   ةي سخينل ال عدي في  
 شنرح شن اهد الكفنا  يةنن ال نيرافي  119شرح شن اهد شنرح الشنافيل ص

  919ص

 ذا ةعننننننننننننننن  ال سنننننننننننننننين فعنرقفسننننننننننننننناإ (:191ص 9)م
 

 يفنننننننام فقنننننند أةنننننني اليفينننننننمكينننننني ا 
 

كننرف انناه  الن ننان فنني نانن    نعننر ن  لننم يس ننة    هنن  لجريننر فنني ذ 
  1/269 الخ اسل  91  2/19 فهايل عين الذه   123دي اس  ص

 أي ينننا  نننسا ةنننر  عنننني قنننسن الهمننني (:191ص 9)م
 

 لهسنننننننن  منننننننن ة نننننننرك   عننننننننني كنننننننريم
 

ذكرف ااه  الن ان فني نأسننن  لنم يس نة    لكسن  س نة  لمهمند ةنن  ننمل  
لرجننل مننن ةسنني سميننر  قنند  4/993ن   هنن  فنني الخ اسننل فنني نلهنننن  نقننذل

 ذكر الةغدادي ال ة  الذي من أجن  س   الةي  لمهمد ةن  نمل 

 ف نننننننننقي ديننننننننننار  رننننننننننير مي دهننننننننننا (:169ص 9)م
 

 انننننننن   الرةينننننننن   ديمنننننننل فهمننننننني
 

ن  لننم يس ننة    هنن  لترفننل ةننن العةنند فنني ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نهمنني 
  2/142 هم  اله ام   2/112 الدرر الن ام   39دي اس  ص

 ينننننا ليننننن  أسننننني   ةينننننن  فننننني الغسننننننم (:191ص 9)م
 

  الخنننننر  مسهنننننا فننننن   كنننننرا  أجنننننم
 

انننمح نكنننر ن  لننم يس نننة    هنن  لنراعننني فنني إذكننرف انناه  الن نننان فنني  
  419المست  ص

 ليننن  شنننعري م نننافر ةنننن أةننني عمنننن (:919ص 9)م
 

 ر   ليننننننننننننن  يق لهننننننننننننننا المهننننننننننننننن  ن
 

لنم يس نة    هن   ةني تالنن  عنم السةني ذكرف ااه  الن ان فني نشنعرن    
  2/299   ه   ةي  يينان في الر   ا سج 4/916في الخ اسل   
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 قنننننننننند عنمننننننننننن   نمننننننننننني  جارافهننننننننننننا :(929ص 9)م
 

 مننننننننننننا قتننننننننننننر اليننننننننننننارس إي أسنننننننننننا
 

ذكرف اناه  الن نان فني نقتنرن  لنم يس نة    هن  لعمنر  ةنن معند يكنر   
   هنن  لنيننر د  422ص الهما ننل ةشننرح المر  قنني  299فني دي اسنن  ص

  149  عمر  ةن معد يكر  في شرح ش اهد المغسي لن ي تي صأ

 إن المسنناينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا يننتنعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن (:999ص 9)م
 

 سنننننننننناس انمسيسننننننننننانننننننننننننن عننننننننننني ا 
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نأسننسن  نسنن سن  لننم يس ننة    هنن  لننذي جنندن  
  49   المعمر ن  ال اايا ص999  2/992الهميري في الخ اسل 

 لمننننننننن الدينننننننننار ةر  نننننننننل ال نننننننننمن (:911ص 9)م
 

 فننننننننننالرقمفين فجناسننننننننننن  الاننننننننننمان
 

ذكرف ااه  الن ان في: ن ننلن  لنم يس نة    هن  لعمنر  ةنن معند يكنر   
 في معجم الةندان ر م نال منن 

 أينننننا ر د مننننننن فغفشنننننن  لنننننن  ساانننننننق (:419ص 9)م
 

  مسفانننننننق ةالغينننننن  ريننننننر أمننننننين
 

هن  لعةدالنن  ةنن همنام فني ذكرف ااه  الن ان في نرش ن  لنم يس نة      
  2/62دةاء  مها را  ا  299هما ل الةهفري ص

 عنيفهنننننننننننننننا فةسنننننننننننننننا  مننننننننننننننناء ةننننننننننننننناردا (:419ص 9)م
 

 هننننننننننفي شنننننننننف  همالننننننننننل عيساهننننننننننا
 

ذكننرف انناه  الن ننان فنني ن جنن ن  نعنننجن  نقننندن  لننم يس ننة    هنن  لننذي  
 ةاخفمج  664الرمل في منه  دي اس  ص

 اهننننننننننننننننننناأي قننننننننننننننننننن ص راكنننننننننننننننننن  فنر  (:416ص 9)م
 

 فاشنننننننندد ةمثسننننننني هقنننننننن  هق اهنننننننا
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ةنل فني منهن  دي اسن  ذكرف ااه  الن ان في: نعمن  لم يس ة    ه  لره  
  2/299ةي السجم العجني في المقااد السه ينل أ     لرهةل أ261ص

  قننننننند  عمنننننننن  لينننننننني ةنننننننلسي فاجننننننننر (:911ص 9)م
 

 لسي نننني فقاهننننا أ  عنيهننننا فج رهننننا
 

م يس ننة    هنن  لف ةننل ةننن الهميننر فنني ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نأ ان  لنن 
 1/929 أمننننالي اةننننن الشننننجري  91شننننرح شنننن اهد المغسنننني لن نننني تي ص

  1/99 أمالي المرف ي 

 فةنننننننننننننين لننننننننننننني أن القنننننننننننننماء  ذلنننننننننننننل (:999ص 9)م
 

  أن أعننننننننننننن اء الرجنننننننننننننال تيالهننننننننننننا
 

ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نتننن لن  لنننم يس نننة    هننن   سينننج ةنننن  ةنننان  
 الهما نننل الةاريننننل  919الشنننافيل ص السةهننناسي فننني شنننرح شننن اهد شنننرح

   هنن  فنني 4/246 هنن   ثننال ةننن عةنند  ةننن التةينن  فنني الخ اسننل  2/99
  عراةي من ةسي أ د  قد فمثل ة  ف ةل ةن الم رس  2/99الكامل 

 أي ترقفسننننننننننننا ميدننننننننننننل اةسننننننننننننل مسنننننننننننذر (:963ص 9)م
 

 ي  ممهنننننننننننناالسيننننننننننننام إفمننننننننننا أر  
 

ة    هنن  لننذي الرمننل فنني شننرح ذكننرف انناه  الن ننان فنني: نسنن من  لننم يس نن 
   هنن   ةنني رمننر الكمةنني فنني 1/9 المساننج  912شنن اهد الشننافيل ص
  1/919 شرح الفاريق  4/991المقااد السه يل 

 إن  ننيمنننننننننننننننننني  النننننننننننننننننن  يكنههنننننننننننننننننننا (:913ص 9)م
 

 مننننننا كننننننان ير ههننننننا د سننننننن  ةننننننن ا
 

ذكنرف اناه  الن ننان فني: نكنمن  لننم يس نة    هن  يةننن هرمنل فني دي اسنن   
 شنننرح شننن اهد المغسننني لن ننني تي  2/129أمنننالي اةنننن الشنننجري    99ص
  193ص
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 يننننننننا دار هسننننننننند عينننننننن  إي أثافيهنننننننننا (:931ص 9)م
 

 ةننننننين التننننننن ل فاننننننار  ف اديهننننننا
 

ذكرف ااه  الن ان في: نثيان  لم يس ة    ه  لنهتيةل في شنرح شن اهد  
  666الكفا  يةن ال يرافي ص

 ذا فجنننننننننننننننننننننن  النن ينننننننننننننننننننناإهننننننننننننننننننننفي  (:691ص 9)م
 

 رد الهينننننننج ال نننننننيا الانننننننيييا تنننننننن
 

ذكنننرف اننناه  الن نننان فننني: نلننن لن  لنننم يس نننة    هننن  لهميننند ا رقنننت فننني  
  19ايشفقا  ص

  ةعد 

فه نن  نفهننارس ل ننان العننر ن أسنن  الكفننا  ا كمننل فنني م  نن ع  فنني المكفةننل 
النننذي ي نننخر لننن   -فيمنننا أعننننم –العرةينننل   أسننن  الكفنننا  الثننناسي  ةعننند القنننر ن الكنننريم 

لين  قنام ةن   عمنل فشن ف  إ فمام    ه ن  المانسج  أن مناإني الها     يعين ع
لينن  أفةنند  عشننا  العرةيننل  مهةيهننا إسجننا  فاقنن  ا  أسنننار العنمنناء  الةنناهثين مسننذ أمنند    

 مسذ أجيال 
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 قائمة المصادر والمراجع

 م 2363ا هاجي السه يل لن مخشري  فهقي : ماتيي اله ري  هما   -
هقينن : النندكف ر هسننا جميننل هننداد  ال رقنناء  ا  مسننل  فنةيننل الجاهنيننل لقتننر   ف

 م 2319

 م 2362-2361 اس الةمرل لن مخشري  القاهر  أ -

أ نننماء خينننل العنننر   فر ننناسها يةنننن ا عراةننني  فهقيننن : د  سننن ري القي ننني  د   -
 م 2319هافم ال امن  ةغداد 

 م 2391ايشفقا  يةن دريد  فهقي : عةدال مم هار ن  القاهر   -

ال نكي   فهقين : أهمند شناكر  عةدال نمم هننار ن  دار  انمح المستن  يةننإ
 م 2343المعارج ةالقاهر  

  دار 9ا اننمعيا  لأاننمعي  فهقينن : أهمنند شنناكر  عةدال ننمم هننار ن  ت -
 م 2369المعارج 

ةينننناري  دار ةننننراهيم ا إشننننراج  فهقينننن : إا رنننناسي  ةنننني اليننننر  ا اننننيهاسي   -
 م 2396-2363الشع  ةالقاهر  

 م 2312ال يد الةتني  ي  سشرف: عةدالن  الة فاسي  ةير   ايقف ا  يةن  -

 هن 2943ا مالي الشجريل  يةن الشجري  هيدر أةاد الدكن 

 م 2316ا مالي  ةي عني القالي  دار الكف  الماريل   -

ةنننن اله نننين الم  ننن ي  فهقيننن : مهمننند أةننن  أمنننالي المرف ننني  لنشنننريج عنننني  -
 م 2394  القاهر  2ةراهيم  تالي ل إ

سةننناري  فهقيننن : مهمننند مهننني الننندين  ساننناج فننني م ننناةل الخنننمج  يةنننن ااإل -
 م 2399القاهر   9عةدالهميد  ت
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 هن 2919فا  العر س لن ةيدي  ة ي   -

  هن2191الفةيان في شرح الدي ان لنعكةري  ة ي  
 فهايل عين الذه  لنشسفمري  متة ع عني هام  الكفا  ل ية ي  

-2391  فهقين : مجم عنل منن العنمناء  القناهر  الفكمنل  الذيل  الاننل لناناراسي
 م 2393

ليت الر ا  لعني ةن هم   الةانري  فهقين : عةندالع ي  الميمسني  االفسةيها  عني أر
 م 2369القاهر  

 م 2364فهذي  النغل لأ هري  فهقي : تاةيل من العنماء  القاهر  
هنار ن  القناهر   هما ل أةي فمام ةشنرح المر  قني  فهقين : أهمند أمنين  عةدال نمم

 م 2392-2399
هما ننننل الةهفننننري  ةنننني عةنننناد  الةهفننننري الشنننناعر  فهقينننن : لنننن يس شننننيخ   ةيننننر   

 م 2321
الهما ننل الةاننريل لانندر النندين عننني ةننن أةنني اليننر  الةاننري  سشننر: مخفننار النندين 

 م 2364ةاد الدكن اأهمد  هيدر 
 م 2363-2369  القاهر  1الهي ان لنجاهن  فهقي : عةدال مم هار ن  ت

 هن 2133خ اسل ا د  لنةغدادي  ة ي  
 م 2396-2391الخااةص يةن جسي  فهقي   مهمد عني السجار  القاهر  

 هن 2911الدرر الن ام   لنشسقيتي  القاهر  
= شنننعر اةنننن أهمنننر  جمننن   فهقيننن : الننندكف ر ه نننين عتنننن ان   ديننن ان اةنننن أهمنننر

 دمش   د   
 م 2361ن  دمش  دي ان اةن مقةل  فهقي : الدكف ر ع   ه 
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= شنننعر اةنننن ميننناد   جمننن   فهقيننن : الننندكف ر هسنننا جمينننل هنننداد   ديننن ان اةنننن ميننناد 
 م 2311دمش   

= شننعر اةننن هرمننل  جمنن   فهقينن   مهمنند سينناع  ه ننين عتنن ان   دينن ان اةننن هرمننل
 م 2363دمش  

 م 2399دي ان أةي س اس  فهقي : أهمد عةدالمجيد الغ الي  القاهر  
 ه ص ا سااري  جم   فهقي : عادل  نيمان جمنال  = شعر ا دي ان ا ه ص

 م 2391القاهر  
 م 2361دي ان ا   د ةن يعير  اسعل: الدكف ر س ري القي ي  ةغداد 

= ا قيشر ا  ندي  أخةنارف  أشنعارف  جمن   فهقين : التين   دي ان ا قيشر ا  دي
 م 2392العشا   مجنل ه ليا  الجامعل الف س يل  العدد الثامن ل سل 

 م 2363  القاهر  9ةراهيم  تإدي ان امر  القيس  فهقي : مهمد أة  الي ل 
 م 2361دي ان ةشر ةن أةي خا م  فهقي : الدكف ر ع   ه ن  دمش  
 م 2369  القاهر  1دي ان جميل ةثيسل  جم   فهقي : الدكف ر ه ين ساار  ت

 دي ان هافم التاةي ) من خم ل د ا ين العر (  ةير    د   
 م 2992ان ه ان ةن ثاة   شرح مهمد العساسي  القاهر  دي  

 م 2391دي ان الهتيةل  فهقي : سعمان أمين ت   القاهر  
 م 2392دي ان هميد ةن ث ر  فهقي : عةدالع ي  الميمسي  القاهر  

 م 2323دي ان ذي الرمل  فاهيق: كارليل  كمةرد  
 م 2319 دي ان رهةل ةن العجا   فاهيق:  ليم ةن ال رد  لية  

 م 2364ةي العةاس ثعن   القاهر   هير  اسعل: أ = شرح دي ان دي ان  هير
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 م 2311دي ان ترفل ةن العةد  سشر ةعسايل:  ني  ن  شال ن  
 م 2361دي ان تييل الغس ي  فهقي : مهمد عةدالقادر أهمد  ةير   

 م 2361دي ان العةاس ةن مرداس  جم   فهقي : الدكف ر يهيي الجة ري  ةغداد 
 م 2392دي ان العجا   فهقي : الدكف ر ع   ه ن  ةير   
 م 2366دي ان عمر ةن أةي رةيعل  سشر دار اادر  ةير   

 م 2391  اسعل: هاشم التعان  ةغداد  دي ان عمر  ةن معد يكر 
= شرح دي ان عسفر   فهقي   شرح: عةندالمسعم شننةي  القناهر    دي ان عسفر  العة ي

 د   
 م 2366سشر: دار اادر في ةير    دي ان الير د  

 م 2392ه ان عةاس  ةير   إدي ان كثير ع    جم   فهقي : الدكف ر 
ه نان عةناس  الك ين   إدي ان لةيد = شرح دي ان لةيند ةنن رةيعنل  فهقين : الندكف ر 

 م 2361
 د    دي ان مجس ن ليني  جم   فهقي : عةدال فار فرا   القاهر   

   فهقيننن : خنينننل العتينننل  عةدالنننن  الجةننن ري  ةغنننداد ديننن ان م نننكين الننندارمي  جمننن
 م 2391

= شننعر الساةغننل الجعنندي  جمنن   فهقينن : عةنندالع ي  رةنناح   دينن ان الساةغننل الجعنندي
 م 2364دمش  

 م 2361دي ان الساةغل الذةياسي  فهقي : الدكف ر شكري فيال  ةير   
 م 2316ذيل ا مالي  الس ادر لنقالي  القاهر  

 م 2399ن هيني  سشرف: عةدالره ج  عد  القاهر  الر   ا سج ل
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 م 2399-2396 مت الآللي لنةكري  فهقي : عةدالع ي  الميمسي  القاهر  
 م 2394شرح أةيا  الكفا  يةن ال يرافي  فهقي : مهمد عني الريق  القاهر  
 د     شرح أشعار الهذليين لن كري  فهقي : عةدال فار أهمد فرا   القاهر 

 هن 2919 القاهر   1 هري  تريق لنشي  خالد ا شرح الفا
شنرح شن اهد شنرح الشنافيل  لنةغندادي  فهقينن : مهمند سن ر اله نن   خنرين  القنناهر   

 د   
 هن 2911شرح ش اهد المغسي لن ي تي  القاهر  
سةننناري  فهقيننن : عةدال نننمم هنننار ن  القننناهر  شنننرح القاننناةد ال نننة  التننن ال يةنننن ا 

 م 2369
 ةن يعي   القاهر   د   شرح الميال  ي

 ه ان عةاس  ةير    د   إشعر الخ ار   فهقي : الدكف ر 
 م 2396الشعر  الشعراء يةن قفيةل  فهقي : أهمد مهمد شاكر  القاهر  

ةنراهيم  إةن  الي نل أةي همل الع كري  فهقي : عني ةجا ي  مهمند الاساعفين  
 م 2392القاهر  

 مننا  2399: مهمنند ه ننن  ل يا ننين  ةيننر   العةننا  ال اخننر  لنانناراسي  فهقينن 
 ةعدها 

 م 2343سدل ي  فهقي : أهمد أمين   خرين  القاهر  العقد اليريد يةن عةد رة  ا 
 م 2364عي ن ا خةار يةن قفيةل الديس ري  القاهر  

 م 2361الياخر لنمي ل ةن  نمل  فهقي : عةدالعنيم التها ي  القاهر  
 م 2312هقي : الدكف ر مهمد عني  نتاسي  دمش  فرجل ا دي  لنيسدجاسي  ف
 هن 2926الكفا  ل ية ي   ة ي  
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مننا يجنن   لنشنناعر فنني ال ننر ر   لنقنن ا  القير اسنني  فهقينن : مسجنني الكعةنني  فنن سس 
 م 2392

  1مجنننا  القنننر ن  ةننني عةيننند  معمنننر ةنننن المثسننني  فهقيننن : مهمننند فنننهاد  ننن كين  ت
 م 2391القاهر  

 م 2319ل:  ليم ةن ال رد  لية   مجم ع أشعار العر   ةعساي
 هن 2912مجم عل المعاسي  مجه لل المهلج  الق تستيسيل  

 هن 2912-2926سدل ي  ة ي  ا  المخاص يةن  يدف
-2349ةناد االمعاسي الكةير يةن قفيةل الديس ري  فاهيق:  الم الكرسكن ي  هيندر 

 م 2391
 هن 2926معاهد الفسايص لنعةا ي  المتةعل الةهيل ةالقاهر  

 معجم الةندان لياق   الهم ي  سشرف: دار اادر في ةير    د   
 هن 2994معجم الشعراء لنم رةاسي  ةعسايل: ك سك   القاهر  

 م 2311معجم الشعراء في ل ان العر  لندكف ر يا ين ا ي ةي  ةير   
-2349معجننننم مننننا ا ننننفعجم لنةكننننري  فهقينننن : ماننننتيي ال ننننقا   خننننرين  القنننناهر  

 م 2392
 م 2364  القاهر  1معر  لنج اليقي  فهقي : أهمد شاكر  تال

 م 2362المعمر ن  ال اايا لن ج فاسي  فهقي : عةدالمسعم عامر  القاهر  
 المقااد السه يل لنعيسي  سشر عني هام  خ اسل ا د  

-هنننننن2919المقف ننننن  لنمةنننننرد  فهقيننننن : مهمننننند عةننننندالخال  ع نننننيمل  القننننناهر  
 هن 2911

 هن 2919ةن مسقذ  فهقي : ماتيي هجا ي  القاهر  المسا ل  الديار ي
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-2394ةنننراهيم مانننتيي  عةدالننن  أمنننين  القننناهر  إالماننسج يةنننن جسننني  فهقينن : 
 م 2361

 م 2362المهفنج  المخفنج لآلمدي  فهقي : عةدال فار فرا   القاهر  
 م 2369الم شق لنمر ةاسي  فهقي : عني مهمد ةجا ي  القاهر  

 م 2369ةراهيم  القاهر  إة  الي ل أسةاري  فهقي : مهمد  س هل ا لةاء يةن ا
 م 2134سااري  ةعسايل:  عيد الشرف سي  ةير   ةي  يد ا الس ادر في النغل  

القننناهر    ال هشنننيا  )الهما نننل الانننغرل(  ةننني فمنننام  فهقيننن : عةننندالع ي  الميمسننني
 م 2391

 


