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 ،بفتح الزاي وامليم         ز م ن ي  أب ابن   
 .وكرس انلون 

الم ر ي )نسبة إىل                                               حممد بن عبد اهلل بن عيىس بن حممد 
لألندلس(، بدلة   الرشيق  اجلنويب  الساحل  ىلع                                         الم ر ي ة 

سئل: لم قيل لكم بنو أب ، وقد                         املعروف بابن أب ز م ن ي
من مؤلفاته: »أصول السنة«، »تفسري   . ف   ر     ع               زمني؟ فلم ي  

 .القرآن العزيز«، »املهذب يف اختصار املوطأ«

399 

معجم ابلدلان  
(، سري أعالم  5/119)

- 17/188انلبالء )
ايف بالوفيات الو(، 189
طبقات  (. 3/260)

املفرسين للسيويط،  
 . (104ص)

بضم امليم، وفتح   ة          م ل ي ك  ابن أب   
 الالم. 

ة، أحد كبار اتلابعي                  هلل بن أب م ل ي ك  عبد اهلل بن عبيد ا
د ر ك ت  ث ال ث ي  اثلقات احلفاظ، صاحب املقولة املشهورة:  

 
                  »أ
 
  

انل ِب     ص ح اب  
 
أ                 م ن  
 
م ا ملسو هيلع هللا ىلص       ن ف س ه ،  انل ف اق  ىلع                                                ، ُك  ه م  َي  اف  

 إ يم ان  ج ْب  يل  و  
: إ ن ه  ىلع  

ح د  ي ق ول 
 
                      م ن ه م  أ

            
            

 
 .             م يَك ئ يل «          

117 
األنساب للسمعاين 

(12 /431-432  ،)
توضيح املشتبه البن  

 (. 8/268نارص ادلين )

             بن الش خ ري  ا  
بكرس الشي 

واخلاء مع التشديد،  
 .وسكون ايلاء

اهلل عنه، ريض  العامري،                       عبد اهلل بن الش خ ري               أبو م ط ر ف  
من  اتلاسعة  السنة  يف  الوفود،  اعم  أسلم  جليل،  صحاب 

 رصة بعد ذلك. اهلجرة، وسكن ابل
- 

األنساب للسمعاين 
(، اللباب البن  8/69)

(، أسد  2/188األثري )
الغابة البن األثري  

(، اإلصابة 3/275)
 (. 4/110البن حجر )

ت ب ي ة   
        ابن الل 
         

وسكون  ، بضم الالم
وكرس ابلاء،  اتلاء، 

وياء مفتوحة  
 مشددة، 

 وقيل بفتح الالم. 

، ب               نسبة إىل بين تل   ية                                اهلل بن الل تبية األزدي، )واللتب  عبد
الالم(، استعمله  تبية، بهمزة مضمومة بدل 

 
ابن األ                                       ويقال 
 
            

 ىلع الصدقة، وهل قصة مشهورة. ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 
- 

تهذيب األسماء  
(،  301/ 2للنووي )
تبه البن  توضيح املش
(.،  7/357نارص ادلين )

فتح ابلاري البن حجر  
(، ذيل لب  1/221)

األبلاب للعجيم، 
 (. 212ص)

 د     ْب      م  ابن ال   

بكرس امليم، 
وسكون ابلاء، وفتح 

بضم   :الراء، ويقال
امليم، ويقال: بل 

 بفتحها.

،              ابن الم ْب  د الصاليح،    يوسف بن حسن بن أمحد مجال ادلين  
منها:   احلنابلة، هل مؤلفات كثرية  فقهاء  »مغين ذوي من 

»حتفة الوصول إىل ،  اإلفهام عن الكتب الكثرية يف األحَكم«
 . علم األصول«

أمحد  رىوي جده  لقب  امليم  بفتح  أنه  أو    ت       لقو    ؛الغزي  ه 
 خلشونة يده. 

909 

شذرات اذلهب البن 
العماد )وانظر تعليق  
املحقق يف احلاشية( 

عت  انل(، 10/62)
األكمل ألصحاب 

للغزي،   اإلمام أمحد
(، السحب  67ص)

 (. 1/120الوابلة )

              ابن الم ن ري    
فتح  بضم امليم، و
ايلاء  انلون، وكرس 

 ة. املشدد

ادلين   نارص  العباس،  بن أبو  منصور  بن  حممد  بن  أمحد 
»املتواري ىلع ، صاحب الكتاب املشهور:      نري           ابن الم  ،  القاسم

                            عنه ابن حجر كثري ا يف الفتح. ، ونقل أبواب ابلخاري«
683 

توضيح املشتبه 
(8/289-290  ،)

ادليباج املذهب البن 
 (. 1/245فرحون ) 

  
            ابن ب ط ة

    ي      ْب          الع ك  
، وسكون العيبضم 

 الَكف، وفتح ابلاء. 

الع كْب يد بن حمممعبيد اهلل بن حم نسبة )                     د بن محدان 
ىلع ضفاف دجلة                                    إىل ع كْبا، اليت ودل وتويف بها، ويه بدلة  

ة )لقب أحد أجداده(،           بابن ب ط  املشهور    ( بالقرب من بغداد
من أشهر كتبه: »اإلبانة عن رشيعة ،  من أئمة أهل السنة

 . اجية«، »اإلبانة الصغرى« الفرقة انل

387 

(،  9/345األنساب )
طبقات احلنابلة 

، معجم  (2/144-153)
(،  4/142ابلدلان )

وتوضيحه املشتبه  
(6/313 ) 
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بتشديد ايلاء       ي ة    م     ي     ت  ابن   
 . اثلانية

ابن  السالم،  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس،  أبو 
بال      تيمي   معروفة  تيمي ة  آل  وأرسة  احل ر اين،  واإلمام                                      ة  علم 

 والزهد وادليانة.
رأى   لم ا  أبوها  سم اها  واعظة،  واكنت  جدتهم،  يه                                                       )وتيمي ة 

بدلة بالقرب من تبوك فأعجب بها، فلما رجع    « تيماء » جارية بـ 
                                                         من سفره ر زق بنت ا فقال: أنت تيمي ة. وياء النسب تشدد، ال  

                   ن س ب ىلع غري قياس(.   «        تيمي ة » ولألنىث    «      تيم  » ختفف، فيقال:  

728 

وفيات األعيان  
(، العقود  388/ 4)

ادلرية البن 
 (. 18عبداهلادي، ص)

 ون       خ دل   ابن   
وسكون  بفتح اخلاء، 

الالم، وقيل: بضم  
 اخلاء. 

ون )وهو                                                     أبو زيد، عبد الرمحن بن حممد، املشهور بابن خ دل 
 لقب ألحد أجداده( املؤرخ صاحب املقدمة املشهورة. 

 وطة املقدمة. والضبط بالفتح خبط يده، كما يف خمط
                                                   للفائدة: من اعدة أهل األندلس عند اتلفخيم يزيدون واو ا 

دون.                ونون ا آخر االسم                                    كخ دلون، وز يدون، وس حنون، ومح 

808 

الضوء الالمع 
(،  11/346للسخاوي )

نيل االبتهاج 
-250، ص)          ت ن ب ك يتلل

(، األعالم للزريلك  251
(3 /330 .) 

         خ ل َك ن ابن   

 ثالثة أقوال:  
والم توحة، خاء مف

 . مشددة مكسورة 
أو خاء مكسورة، أو  
خاء مضموم، والم  

 مشددة مفتوحة. 

العباس،   بن أبو  بكر  أب  بن  إبراهيم  بن  بن حممد  أمحد 
اتلاريخ،    ،خلَكن  يف  الكبار  األئمة  كتبه: أحد  أشهر  من 

 .«                و ف ي ات األعيان »
يف  وذكر   رآه  «ادلارس »انلعيم  اخلاء،   أن  بفتح  خبطه 

الز ب   )خلَكن(              وضبطها  ويقال:  اخلاء،  بكرس  اسم   يدي 
                      أن هذا القول و ه م،                                  لقرية يف إربل، لكن ابن العماد بي  

اكن   : نه اكن يكرث قولوإنما هو اسم ألحد أجداده، حيث إ
اكن( فغلبت      ل      )خ    :                              وادلي كذا، اكن جد ي كذا، فقيل هل 

 . عليه

681 

طبقات الشافعية  
(،  237/ 1وي )لإلسن

شذرات اذلهب  
(7/650،  10/619  ،)

ادلارس يف تاريخ  
رس للنعييم  املدا

(، تاج العروس  1/143)
روضات (، 136/ 27)

اجلنات يف أحوال 
العلماء والسادات 

(1/320 .) 

بضم العي، وفتح          ع ل ي ة ابن   
 الالم. 

                                   ، املعروف بابن ع ل ي ة، واليت يه أمه، إسماعيل بن إبراهيم
إيلها،   ي نسب  أن  يكره  نسبته  لكن                           واكن  إيلها جيوز 

 أحد رواة احلديث اثلقات. وهو  ، يفللتعر
194 

تهذيب األسماء  
(،  121-1/120للنووي )

توضيح املشتبه البن  
 (، 6/332نارص ادلين )

ه ي ع ة   
        ابن ل 
وكرس  ، بفتح الالم       

 . اهلاء

بن   اهلل  الغافيقعبد  بن عقبة  احلديث هليعة  أحد رواة   ،
ن املشهورين، اختلط بعد احرتاق كتبه، فأصبح حيدث م

 حفظه.
174 

تهذيب األسماء  
(،  2/89للنووي )

وفيات األعيان  
(3 /39 .) 

             ابن م اج ه    
،  بفتح امليم واجليم

وبينهما ألف ويف  
 . اآلخر هاء ساكنة

)يقال هذا لقب ألبيه،   أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه
أو جده، أو اسم ألمه(، إمام من أئمة احلديث، وصاحب 

 السنن املشهورة. 
امل  يبىق علم:  قال  بأنه  العلم  أهل  رصح  أسماء  »أربعة 

 . ه(«   د     ي     س    ، منده  ، داسه  ه،)ماج  : ا ووصال ويه     وقف               آخرها هاء  
 ابلايق اخلالف ورجح أنه باهلاء.   ذكر حممد فؤاد عبدقد و

املحقق  لكن   هارون  يرى  السالم  ع ر        أن  عبد  ب           االسم 
 فيكون باتلاء املربوطة )ماجة(؛ يلقبل عالمات اإلعراب. 

 باهلاء؛ ألن االسم حيىك كما ينطق به أهله.   لصحيحلكن ا

273 

وفيات األعيان  
(، سنن ابن  4/279)

ماجه، حتقيق حممد  
فؤاد عبدابلايق 

(2/1520-1526  ،)
مقدمة إكمال  

 اإلكمال للمعليم
(1/60-61 .) 
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         م ن د ه ابن   
بفتح امليم، وسكون  

انلون، وفتح ادلال، ويف  
ة  آخره هاء ساكن

                 )وصال ووقف ا( وال  
 حترك. 

،                                  بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن م ن د ه حممدأبو عبد اهلل، 
الرد ىلع »، و«اتلوحيد»من علماء أهل السنة، من مؤلفاته: 

 . «اجلهمية
واخلالف   ماجه(  )ابن  ضبط  يف  اتلعليق  كما   هناينظر 

 .كهنا

395 
مقدمة إكمال  

اإلكمال للمعليم 
(1/60 .) 

بفتح ابلاء، وسكون               أبو ب ر ز ة   
 .الراء

 60                                       زة، ن ض ل ة بن عبيد األسلم، صحاب جليل.    ر         أبو ب  

  مشارق األنوار
للقايض عياض 

(، رشح سنن  1/110)
أيب داود البن رسالن 

(14 /367 .) 

وكرس  ،بفتح الراء            أبو ر ز ين  
 .الزاي

الع ق ي يل،   ر ز ين  املن ت ف ق                       أبو  بن  اع م ر  بن   صحاب                                ل ق يط    ،
 اتلاسعة من اهلجرة.  جليل، أسلم اعم الوفود يف السنة 

جامع األصول البن  -
 (. 12/396األثري )

بضم الزاي، وسكون          ز ر ع ة أبو   
 الراء.

ز ر ع ة،   الرازي                أبو  الكريم  عبد  بن  اهلل  رواة                               عبيد  أحد   ،
 احلديث اثلقات.

 . بالضم                                وهكذا يضبط لك من اسمه )ز ر ع ة(
264 

إرشاد الساري  
(4 /319 .) 

  
  طاهر أبو

ف   
    الس ل 
       

ي الس بكرس
الالم،  وفتح  ،املشددة

 وكرس الفاء.

طاهر   حممدأبو  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد   بن                                    الس ل ف 
األصبهاين )إبراهيم  ف   

الس ل   ،      
س ل ف         إىل  جلده لقب    ة               نسبة 

إبراهيم،   أو جد جده  الش  أمحد  غليظ  أنها ة   ف                   ومعناه  أو   ،
»معجم اكنت مشقوقة(، أحد حمديث أصبهان، من مؤلفاته:  

 . و»معجم شيوخ بغداد«ة أصبهان« مشيخ

576 

 األنساب للسمعاين
(، وفيات  2/126)

(،  1/105األعيان )
ابلداية وانلهاية  

(، شذرات 16/548)
اذلهب البن العماد 

(6/420 .) 

، بكرس القاف بة          أبو ق ال    
 . وختفيف الالم

ق  أ اجل        بو  زيد  بن  اهلل  عبد  اتلابعي، يم   ر                        البة  كبار  من   ،
 . ورجال احلديث اثلقات

104 

رشح صحيح مسلم  
،  120/ 2للنووي )

ابلاري (، فتح 4/27
 (، 1/60البن حجر )

، وفتح  انلون بضم             أبو ن و اس   
 الواو املخففة.

    احل ك م                            أبو ن و اس، احلسن بن هانئ 
                     ، شاعر عب ايس ، اشتهر      

 ه الشديد للخمر.                   بلهوه وجمونه وحب  
186 

األنساب للسمعاين 
(، توضيح  188/ 13)

ارص املشتبه البن ن
 (. 9/130ادلين )

اجليم، وكرس  بضم           اآلج ر ي    
 .وتشديد الراء

                                      د بن احلسي بن عبد اهلل اآلج ري ، )نسبة إىل حممأبو بكر  
وهو                                                  قرية من قرى بغداد يقال هلا: درب اآلج ر ، بها ودل(،  

من أشهر ومن أئمة أهل السنة، ومن فقهائها املجتهدين،  
 . كتبه: »الرشيعة«

360 

 األنساب للسمعاين
(، معجم 1/68)

(،  1/51دلان )ابل
اللباب البن األثري  

(، لب اللباب 1/18)
 (. 3للسيويط، ص)

س ي د   
 
      أ
 
وفتح   ، بضم اهلمزة           بن ح ض ري   

 .السي

س ي د بن ح ض ري  
 
                أ
 
 صحاب جليل. ريض اهلل عنه، ،  

س يدأما  
 
أ أىب  بن  س يد 

 
     أ

 
            

 
بالفتح،   قيل  ، فمختلف يف ضبطه 

بالفت )أسيد(  اسمه  ومن  بالضم،  وقيل  األشهر،  أو وهو  ح 
الصحابة كرث،   من  وابن الضم،  ماكوال،  ابن  ذكر ضبطها 

 حجر يف اتلقريب. 

20 

اإلكمال البن ماكوال  
(، تقييد  73- 53/ 1) 

- 71/ 1املهمل للغساين ) 
،  108/ 1(، أسد الغابة ) 74
- 234/ 1(، اإلصابة ) 111

235  ،373 -374  ،)
تقريب اتلقريب،  

(، توضيح  112- 111ص) 
 (. 219- 218/ 1املشتبه ) 
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 األ
 
 ويس    ل    

جيوز فيه بهمزة  
لويس(،  

 
       مفتوحة )األ
 
          

أو مضمومة  
لويس( وجيوز  

 
           )األ
 
   

فيه املد )اآللويس(،  
 واألخري أشهر.

ويه جزيرة                 ( أو )آل وس(،وس    ل  )أمدينة  األلويس )نسبة إىل  
(، وينتسب إىل هذه يف وسط نهر الفرات يف حمافظة األنبار

 املدينة بعض العلماء منهم: أبو اثلناء حممود بن عبد اهلل
ه(، وهو وأبو 1270األلويس، صاحب تفسري »روح املعاين« )

( األلويس  حممود  بن  نعمان  املعايل 1317الْباكت  وأبو  ه(، 
 ه(. 1342حممود شكري األلويس، )

                                                     كر أن أبا املعايل اآللويس كتبها باملد، كما اشتهر مؤخر ا.     وذ  

- 

األنساب للسمعاين 
(، معجم 18341)

(،  1/56ابلدلان )
األثري   بناللباب ال

(، شذرات 1/83)
اذلهب البن العماد 

(، تاج  6/309)
 (. 15/405العروس )

    ي     د       اآلم    
وكرس   ،بمد األلف
 .امليم

اآلم   اتلغلِب،  أب يلع  بن  ادلين يلع  إىل ،     ي     د                                 سيف  )نسبة 
يف   آم د،  العراق             بدلة  ودل(  شمال  املتلكمي بها  أئمة  من   ،

أش من  والوقف،  احلرية  عليه  يغلب  كتبه األشاعرة،  هر 
 «. اغية املرام يف علم الالكم»، وخمترصه «أبكار األفَكر»

631 
األنساب للسمعاين 

(، معجم  1/82)
 (. 57-1/56ابلدلان )

   
 
 أ
 
 ،بفتح القاف والراء     ن      ر       الق  س    ي     و   

 .وكرس انلون 

القرن   بطن من مراد من                  )نسبة إىل ق ر ن أويس بن اعمر 
ايلمن واألويلقبائل  اتلابعي،  سادات  من  الصاحلي، (  اء 
زمن   ملسو هيلع هللا ىلصأدرك  وبرش انلِب  بأمه،  بره  منعه  يلقه،  ولم   ،

 ، فقدم يف زمن عمر ريض اهلل عنه. ملسو هيلع هللا ىلصبقدومه انلِب 

37 

األنساب للسمعاين 
(، اللباب 10/392)

(،  3/29البن األثري )
لب اللباب للسيويط، 

 (. 206ص)

     ايل          الْب  ز    
بكرس ابلاء، ثم 

 سكون الراء. 

 الْبزايل   علم ادلين  ، مد بن يوسفلقاسم بن حمأبو حممد، ا
وهو  واملؤرخ،  املحدث  باملغرب(  ب ر زالة  قبيلة  إىل                                                    )نسبة 

خطك                                             اذلي ح ب ب  إىل اذلهِب طلب احلديث، لم ا قال هل: »
 «.           الم حد ثي          يشبه خط  

739 
لب اللباب للسيويط، 

(، شذرات 34ص)
 (. 216-8/214اذلهب )

يت     
    الب س 
       

              = ابن ح ب ان 
سكون  بضم ابلاء، و
 .السي

 )نسبة إىل بدلة     يت      س                       اتلميم، أبو حاتم الب  ان     ب            حممد بن ح  
س     س      »ب   بالد  من  و دلتان    س     ج               ت«  بها  اجلرح (          ،  يف  إمام   ،

 . «صحيح ابن حبان »و  « اثلقات»واتلعديل، وصاحب كتاب  
354 

اإلكمال البن ماكوال 
(1/431 -432  ،)

األنساب للسمعاين 
(، معجم 2/224)

 (. 415- 1/414ابلدلان )

بفتح امليم، وسكون        خم  دل   بن     يق      ب    
 .، وفتح الالماخلاء

، إمام حمدث ومفرس، بو عبد الرمحن بيق بن خمدل القرطِبأ
 صحب اإلمام أمحد بن حنبل، هل مسند كبري مفقود. 

276 

اإلكمال البن ماكوال 
(، توضيح  7/172)

(، فتح  8/91املشتبه )
ابلاري ال بن حجر  

(1/221 .) 

    ين           ابل ل ق ي  
ضم ابلاء، وسكون 

الالم، وكرس القاف، 
 .ويقال: بفتحها

، اليت            ب ل ق ين ة                    ابل ل ق يين )نسبة إىل    عمر بن رسالن بن نصري
بها، الكْبى   إحدى  ودل  املحلة  مدينة  من   قرى  بالقرب 

زمانهالقاهرة(،   يف  الشافعية  كتبه: إمام  أشهر  ومن   ،
ضمي »حماسن االصطالح وت ، و«اتلدريب يف فقه الشافيع»

 . الصالح«كتاب ابن 
ضبطه بكرس القاف احلموي والسيويط، يف حي ضبطه 

 بالفتح ابن نارص ادلين. 

805 

توضيح املشتبه البن  
- 1/590نارص ادلين )

(، لب اللباب  591
 (. 43للسيويط، ص)

 بضم ابلاء واهلاء.            ابل ه وت     
ابل ه وت    يونس  بن  )                        منصور  إىل  ،  يف    ه      )ب  بدلة  نسبته  وت( 

، صاحب كتاب احلنابلة بمرص يف عرصهشيخ  (  مرص  غربية
 .«كشاف القناع»، و«الروض املربع »

1051 
تاج العروس 

(، األعالم  4/456)
 (. 307/ 7للزريلك )
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بفتح ابلاء، وسكون      ي      ور     ج     ي      ابل    
 ايلاء، ثم ضم اجليم. 

أو إبراهيم بن حممـد بن أمحد ابلاجوري، )نسبة إىل بدلة باجور 
ودل            ب ي جور،   ويقابمرص  ابل  بها،  أيض ا:  فقهاء    ج     ي               ل  من  وري(، 

والرشوح ىلع  باحلوايش  اهتم  األزهر،  مشيخة  توىل  الشافعية، 
املريد ىلع  »حتفة  من مؤلفاته:  األشعري،  املذهب  متون كتب 

 . جوهرة اتلوحيد«

1276 

بن املنهل الصايف ال
(،  47/ 1) تغري بردي 

حلية البرش يف تاريخ  
القرن اثلالث عرش، 

ألعالم  (، ا11-7ص)
(، معجم  1/71)

 (. 1/84املؤلفني )

               اتل ف ت از اين    
،  بفتح اتلاءين

وسكون الفاء 
 بينهما.

سعيد اهلل ،  أبو  عبد  بن  عمر  بن  مسعود  ادلين  سعد 
بتفتازان من بالد خراسان(، )نسبة إىل مودله  اين،      از     ت     ف      اتل  

متلكم يسري ىلع طريقة املتلكمي املتأخرين من املاتريدية 
من واألشعر اإلييج،  ادلين  عضد  يد  ىلع  وتتلمذ  ية، 

علم  يف  »املقاصد  النسفية«،  العقائد  »رشح  مصنفاته 
 . الكم، ورشحه«ال

791 

األنساب للسمعاين 
(، معجم  3/61)

ادلرر (، 2/35ابلدلان )
(،  113-6/112الاكمنة )

،  (2/285بغية الواعة )
لب اللباب للسيويط، 

 (. 53ص)

، الالمورس اتلاء بك     ين   ا   س       ل م      اتل    
 .وسكون امليم

املرصي، ،  أبو حممـد الفهري  بن يلع  بن حممـد  اهلل  عبد 
بدلة  ت ل م سان  إىل  )نسبة  اتل ل م س اين،  بابن                                                  املعروف 

أصويل   فقيه  بكتب باملغرب(،  اهتم  أشعري،  شافيع، 
أصول  معالم  كتبه: )رشح  أشهر  ومن  والرازي،  اجلويين، 

 . ادلين(، )رشح معالم أصول الفقه(

658 

األنساب للسمعاين 
(، معجم 3/67-68)

(، لب  2/44ابلدلان )
اللباب للسيويط، 

مقدمة  (،  54ص)
حتقيق رشح معالم 

- 15أصول ادلين، ص)
32 .) 

     اين     ج     ر      اجل    
وسكون  ، اجليمبضم 

 .الراء

)نسبة إىل                                    عبد القاهر بن عبد الرمحن اجل ر ج اين ،أبو بكر
ومات(ان     ج     ر     ج  بدلة   و دل  بها  ماء عل  أحد،                        بطْبستان 

والش عر واألدب  مذهب   ،                    ابلالغة  ىلع  العقيدة  ويف 
كتبه:    األشاعرة، أشهر  يف  »من  ادل رر       اآلي    تفسري                د ر ج  

 اإلعجاز«.و»دالئل ، «         والس و ر 

471 

األنساب للسمعاين 
(، معجم  3/237)

(، تاج  2/119ابلدلان )
 (. 5/454العروس )

وفتح  ، بضم اجليم        ج ز ي    
 ، ثم ياء ساكنة. الزاي

، الغرنايط     ي     ز                                        أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد، ابن ج  
اتلفسري   صاحب  أصويل،  اتلزنيل»فقه  لعلوم   « التسهيل 

 املشهور بتفسري ابن جزي. 
741 

 نيل االبتهاج
 (.398، ص)           لت ن ب ك يتل

      اين      ج     ز     و      اجل    
 ،بضم اجليم األوىل
، وفتح الزاي واجليم
ويقال بسكون 

 الزاي.

إبراه إسحاق  بن  أبو  يعقوب  بن  السعدي يم  إسحاق 
     حمد ث بها ودل(،    إىل جوزجان خبراسان   )نسبة  اجلوزجاين

احلفاظ ابن حنبل وابن   الشام وأحد  تالمذة  اثلقات، من 
 معي وابن املديين. 

ابن  وضبطها  احلموي،  وال  السمعاين  النسبة  يضبط  لم 
بفتح   ي  الزايرسالن  وكذلك  أنها            ،  السيويط  الكم  شعر 

                          بن س ب ايه فضبطها بالسكون.بالفتح. أما ا

259 

األنساب للسمعاين 
(، معجم  400/ 3)

(، لب  2/182ابلدلان )
  (،70اللباب، ص)

رشح سنن أيب داود  
البن رسالن 

(، أوضح  372/ 12)
املسالك إىل معرفة  

ابلدلان واملمالك البن  
 (. 281سبايه، ص)

 .امليمبسكون            احل م د اين   

                 م مح  دان بن محدون                                  اشتهر به بنو مح  دان )نسبة إىل جده
املتوىف انتسب إيلها: سيف 250حنو سنة    اتلغلِب  ه( وممن 

                                 ه(، أمري ادلولة احلم دانية الشيعية، 356           احل م داين )ادلولة  
 ه(. 357                                      وابن عمه الشاعر أبو ف راس احل م د اين )

اللباب البن األثري   -
(1/386-387 .) 
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     يش      ر      اخل    
بفتح اخلاء والراء، أو  

 ء. بكرس اخلا
ويقال إن الضبط 
 األول خبط يده. 

اهلل عبد  اهلل  ،  أبو  عبد  بن  أو  حممد  رايش     اخل              اخل ر يش  
، أو مرص  من أعمال  ابلحريةباش     ر                       نسبته إىل قرية أبو خ  )

، وهل رشحان عن أول من توىل مشيخة األزهر،  (إىل خرشة
يف املذهب   «الصغري»الرشح  ،  »الرشح الكبري«منت خليل  

 املاليك.
ضبطواالختال يف  إىل ف  النسب  اكن  سواء  كثري،  ه 

 )اخلرايش(.)اخلريش( أو 

1101 

تاج العروس 
(17/180-181  ،)

األعالم للزريلك 
(، وانظر  6/240-241)

( يف  1احلاشية رقم )
 (. 241ص)

بكرس اخلاء، وفتح            اخل ر يق     
 .الراء، وكرس القاف

ع  أ القاسم  اخل     م               بو  احلسي  بن  )    يق      ر                ر  اثلياب   بيع  إىل 
خمترص من أشهر كتبه: »(، شيخ احلنابلة يف عرصه،  ق   ر       واخل  

، واذلي ألفه علماء احلنابلة يف الفقه  من أول ما  «      اخل ريق
 رشحه ابن قدامة يف املغين.

334 

األنساب للسمعاين 
(، اللباب 5/98-99)

(،  1/435البن األثري )
لب اللباب للسيويط، 

 (. 91ص)

     ين      ط     ق      ار      ادل    

، فألف،  بفتح ادلال
مفتوحة،  راء  مث

وضم القاف، 
 وسكون الطاء. 

              )نسبة إىل د ار                ادل ار ق ط ين   يلع بن عمر بن أمحد  ، بو احلسنأ
املشهورين،  املحدثي  بها ودل(، من  ببغداد،                                                   الق ط ن حملة 

« منها:  الكتب،  من  األحاديث وهل كثري  يف  الواردة  العلل 
 واملرتوكون«. «، »الضعفاء انلبوية

385 
ين األنساب للسمعا

جم (، مع5/273)
 (.  2/422ابلدلان )

    ي         ن و ر        ادل ي    
بكرس ادلال  

املشددة، وفتح انلون 
 . والواو

و ر ي  )نسبة أبو حممد  
             عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، ادل ي ن 
                                
فقيه، حنوي،                                               إىل د ين ور قرية من بالد فارس، أقام بها مدة(،

أهل   علماء  القرآن«، من  »غريب  مؤلفاته:  من  السنة، 
 . غريب احلديث«، »تأويل خمتلف احلديث«»

276 
األنساب للسمعاين 

(، معجم  5/456)
 (. 2/545ابلدلان )

    ي     ز     م     ر     ه      ام       الر    

بفتح الراء املشددة،  
وامليم، وضم اهلاء، 

وسكون الراء، وضم 
 امليم األخرى. 

بن خالد  ،  أبو حممد الرمحن  عبد  بن                     الر ام ه ر م ز ي  احلسن 
إىل   علوم باألهواز(،    ز           رام ه ر م  )نسبة  يف  صن ف  م ن                      أول 

الراوي ، يف كتابه املشهور »احلديث الفاصل بي  املحدث 
 «.والوايع

360 
األنساب للسمعاين 

(، معجم  6/47)
 (. 18- 3/17ابلدلان )

           الر ب ي ع   
         م ع و ذ  تبن

ضم الراء، وفتح  ب
  ابلاء، وكرس ايلاء

 . املشددة

ذ اذلي شارك                ما، أبوها معو  ريض اهلل عنه                       الر ب ي ع بنت م ع و ذ 
يف قتل أب جهل يوم بدر، ويه ممن شهدت بيعة الرضوان، 

 وممن اكنت تسيق وتداوي اجلرىح يف الغزوات.

يف خالفة  
 عبدامللك

اإلكمال البن ماكوال 
(، أسد الغابة 4/19)

(، تهذيب  7/108)
األسماء للنووي 

(2/343 .) 

احلاء، وسكون  بفتح          ح ي و ة رجاء بن   
 . ايلاء

، من كبار اتلابعي اثلقات، فقيه،                            رجاء بن ح ي و ة الك ن د ي  
 العزيز.                       اكن مالزم ا لعمر بن عبد

112 
لسان العرب  

(، تقريب  215/ 14)
 (. 208اتلهذيب، ص)

ِب     
    الر ح 
بفتح الراء املشددة،         

 . سكون احلاءو

ِب   )
      حممد بن يلع الر ح 
، يف سوريا  ق   و                  ح بة مالك بن ط     ر  نسبة                 

ا وا       لر ح  وتعين  يف ب  املشهورة  املنظومة  صاحب  لسعة(، 
 . «            الر ح ب ي ة»الفرائض 

                                                   للفائدة: بىن ابلدلة مالك بن ط و ق )أحد قادة جيش هارون 
هذه  فأعطها  الرشيد،  هارون  من  طلبها  حيث  الرشيد( 

 األرض، وسميت باسمه. 

557 
األنساب للسمعاين 

(، معجم  6/89-90)
 (. 35-3/34ابلدلان )
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وكرس  ،بفتح الزاي    ي     د     ي     ب       الز    
 . ابلاء

 يدي   ب                          بالسيد املرتىض احلسيين الز  ، املشهور  حممد بن حممد
                                                      )نسبة إىل بدلة ز ب يد بايلمن، بها و دل(، اعلم لغوي من أشهر 

ا ملعجم »القاموس     رشح  ، واذلي ألفه  «تاج العروس »كتبه  
 فأجاد وأفاد.  لفريوزآبادي،لاملحيط« 

        ب يدي.    ز  ال «صاحب اتلجريد الصحيح»ومثله 
                                          خبالف )الز ب ي دي( نسبة إىل قبيلة )ز ب ي د(.

1205 

معجم ابلدلان  
(، توضيح  3/131)

املشتبه البن نارص 
(،  273،  4/271ادلين )

لب األبلاب  
(،  124للسيويط، ص)

األعالم للزريلك 
(7/70 .) 

املشددة،  بضم الزاي       قاين     ر      لز  ا  
 وسكون الراء.

عبد )نسب  العظيم  حممد  إىل              الز رقاين  ز ر    ة  من           قرية  قان 
»مناهل العرفان يف (، صاحب كتاب  أعمال املنوفية بمرص

 املشهور. علوم القرآن«
ي   عبد         كذلك  بن  هلا حممد  الز رقاين، صاحب   نسب                      ابلايق 

 . ه1122تويف   »رشح املواهب الدلنية«

1367 
األعالم للزريلك 

(6/184  ،210 ) 

  
  هري بن أب   ز  

 بضم السي.         س ل م   
أب         ز ه ري   أصحاب بن  من  مشهور،  جاهيل  شاعر                                     س ل م  ، 

الصحاب  وابنه  تقريب ا،  بعام  ابلعثة  قبل  تويف                                                    املعلقات، 
 ه(. 26الشاعر كعب بن زهري ريض اهلل عنه )

قبل   13
 اهلجرة 

تهذيب األسماء  
(،  2/67)للنووي 

توضيح املشتبه البن  
 (. 5/143نارص ادلين )

ضم السي، ب       ب يك        الس    
 .وسكون ابلاء

الس بيك  الَكيف بن يلع                                                 أبو احلسن، تيق ادلين يلع  بن عبد 
س ب ك، ) هلا:  يقال  منهما  لك  بمرص  قريتي  إىل                                            نسبة 

هو وابنه ،                                              إحداهما س ب ك العبيد، واثلانية س ب ك اثلالثاء(
 . من املتعصبي ملذهب األشاعرة  ادلينتاج 

يك    ب                                              وذكر ابن نارص ادلين أن هذا الضبط وجده خبط الس  
 سه.نف

756 

توضيح املشتبه البن  
(،  5/284نارص ادلين )

لب اللباب للسيويط، 
 (. 132ص)

وكرس ، فتح السيب     يع            الس ب ي    
 . ابلاء

الس   ع    ي     ب             نسبة إىل س   )    يع      ي     ب                                أبو إسحاق عمرو بن عبد اهلل 
ه   من  بطن  املحدثي دان    م                وهو  اتلابعي  كبار  أحد   )

 اثلقات.
127 

األنساب للسمعاين 
وفيات  (،7/68)

 (، 3/459األعيان )

بكرس السي،             الس ج ز ي    
 وسكون اجليم. 

نرص   الوائيل، أبو  أمحد  بن  حاتم  بن  سعيد  بن  اهلل  عبيد 
الس ج زي  السجستاين،  س ج  )                            ابلكري،  بلدله  ، تان    س                نسبة 

قياس( غري  ىلع  أهل نسبة  ومن  السنة،  أهل  أئمة  من   ،
فيمن   احلديث، من أشهر مؤلفات: »رسالة إىل أهل زبيد

الكْبى« »اإلبانة  والصوت«،  احلرف  جليل   أنكر  كتاب 
 . لكنه مفقود 

444 

األنساب للسمعاين 
(، معجم 7/80)

(،  192-3/190ابلدلان )
طبقات علماء 

- 3/312احلديث ) 
(، سري أعالم  314

- 17/654انلبالء )
657 .) 

              الس خ ت ياين    
بفتح السي، ويقال 
بكرسها، وبعضهم  

قال جبواز ضمها،  
 أشهر. واألول

إىل  نسبة  فارسية،  )ُكمة  الس خ ت ياين  أيوب  بها:                                                    املشهور 
                                               أو بيع الس ختيان، ويه جدل املاعز امللون إذا د بغ(، عمل  

 وهو أحد اتلابعي اثلقات احلفاظ.
131 

األنساب للسمعاين 
(، فتح ابلاري  7/96)

(،  1/60البن حجر )
القاموس املحيط،  

(، تاج  153ص)
- 4/554العروس )
555 .) 
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       ع دي       الس    
مع  السيكرس ب

، ويقال تشديدها
 أشهر واألول، هابفتح

 دلى نفس العائلة. 

                       الس ع د ي  )نسبة إىل آل   أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن نارص
                                                 س ع د ي من بين تميم(، أحد علماء عنزية املشهورين، من 

، »تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان«أشهر كتبه:  
 كثري.  اوغريه 

1376 - 

  
  سعيد بن

 ب       املسي  

بفتح جيوز الوجهان: 
          املشد دة ايلاء
 أو كرسها (        )املسي ب

                 )املسي ب(، والفتح 
 أشهر. 

فقهاء  وأحد  اتلابعي،  سيد  حز ن،  بن  املسيب  بن                                                سعيد 
                  ي روى أنه اكن يكره   املدينة السبعة، وأبو وجده صحابيان.

               فتح )املسي ب(. 
الفتح بال خالف، أما غري وادله فذكر القايض عياض أنه ب

                 اكملسي ب بن رافع. 

94 

يح مسلم  صيانة صح 
من اإلخالل والغلط 

البن الصالح، 
(،  171-170ص)

تهذيب األسماء  
(،  219/ 1للنووي )

تبصري املنتبه البن 
 (، 4/1287حجر )

        الس ف ار يين     
تشديد الفاء         

 املفتوحة.

العون، احلنبيل،   أبو  انلابليس،  سالم  بن  أمحد  بن  حممـد 
بدلة   اريين   ف       الس   إىل  قرى  ا     س ف    )نسبة  من  بها لس،       ناب  رين 

اعلم باحلديث واألصول واألدب، من مؤلفاته: »ادلرة ودل( 
كتاب  يف  املرضية«، ورشحها  الفرقة  أهل  يف عقد  املضية 
»غذاء  األثرية«،  األرسار  وسواطع  ابلهية  األنوار  »لوامع 

 . األبلاب يف رشح منظومة اآلداب«

1188 

يف أعيان  سلك ادلرر
القرن اثلاين عرش 

تاج  (، 32- 31/ 4)
(،  12/47العروس )
للزريلك األعالم 

، معجم بدلان  (6/14)
فلسطني ملحمد 

اب، ص)  (. 448         رش 

  
ة بن     ر     م     س  

 دب   ن     ج  

بفتح السي، وضم 
امليم، وهو األكرث،  
                    وقد يقال: )س م رة(  

 بسكون امليم.

بن جندب   ر     م     س   عند ة  اسم مشهور  وهو  ، صحاب جليل. 
  به غري واحد.    م     س       ب ت  العر

فيها ضم اجليم وادلال، أو ضم اجليم وفتح                و)ج ن دب( جيوز  
 ادلال، أو كرس للجيم، وفتح لدلال. 

58 

مطالع األنوار البن 
(، رشح  5/561قرقول )

صحيح مسلم للنووي  
(، القاموس  1/63)

، 66املحيط، ص)
(، فتح ابلاري البن 410

،  1/219حجر )
(، الوايف  464- 6/463

 (. 11/22) بالوفيات

الشي،  بكرس ين    ي     ب        الرش     
 الراء.سكون و

)نسبة إىل بدلة   بيين     الرش    ، املعروف باخلطيبحممد بن أمحد
ب ي بمرص(، فقيه شافيع، من مؤلفاته:   ، «الرساج املنري»                                    رش 

 . »اإلقناع يف حل ألفاظ أب شجاع«و
977 

تاج العروس 
حاشية (، 464/ 38)

ابلجرييم ىلع اخلطيب 
 (. 1/20)الرشبيين 

 يك   
    رش 
   

بفتح الشي، وكرس 
 الراء.

الراء  الشي وكرس  بفتح  اسم معروف، وينطق   يك(، 
                                           )رش 
   

الصحابة ريض اهلل عنهم،  به بعض  األغلب، وتسم  ىلع 
 يك ريض اهلل عنها. 

                مثل: أم  رش 
            

الراء، مثل:                                         وقد ي سم بعضهم )رش  يك(، بضم الشي وفتح  
تنتسب اذلي  عمرو،  بن  مالك  بن  بنو                                     رش  يك  قبائل  إيله 

يك، وهو أحد أجداد الراوي املشهور م س د د بن م رس  ه د.                                                        رش 

- 
اإلكمال البن ماكوال 

(، توضيح  5/49)
املشتبه البن نارص 

 (. 5/330ادلين )

وفتح  ، بضم الصاد        ص د ي    
 . وتشديد ايلاء  ،ادلال

أمامة   عنه، أبو  اهلل  ريض  عجالن  بن  ص د ي                                 ابلايه، 
الص د ي، مثل:  عباس، والعباس( صحاب جليل،                        )ويقال: 

 . ن بايع حتت الشجرة مم
86 

جامع األصول البن 
(،  12/192األثري )

تهذيب األسماء  
 (، 176/ 2للنووي )
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     يح       اب     ن       الص    
  ، وفتحبضم الصاد

املخففة،  انلون 
 وكرس ابلاء.

ع    عبد بن  ص ن اب  )نسبة                الص ن اب يح    يلة   س              الرمحن  بن             إ ىل  ح 
، اختلف فيه هل هو صحاب (مرادزاهر بن اعمر، بطن من  

صحاب أنه  والصحيح  تابيع،  مالك، أم  اإلمام  رأي  وهو   ،
هل  ليس  أنه  والرتمذي  ابلخاري  اإلمام  رآه  ما  خبالف 

 صحبة، واهلل أعلم.

70-80 
اعش إىل 

زمن 
 عبدامللك

اللباب البن األثري  
(، لب األبلاب 2/247)

 (. 163للسيويط، ص)

       الْب    عبد  
اء، ثم  )الْب( بفتح ابل

راء مشدد، اسم من  
 أسماء اهلل احلسىن. 

، أحد األئمة رطِب                                  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل انلمري الق  
جامع من أشهر كتبه: »الكبار يف احلديث والفقه املاليك،  

وفضله العلم  و«بيان  يف  ،  ملا  املعاين »اتلمهيد  من  املوطأ 
 ، وغريها. واألسانيد«

 اخلري.                              أما )الْب  ( بكرس ابلاء فهو عمل 

463  

بفتح العي، وكرس  بن حاتم     ي       ع د    
 ادلال، وتشديد ايلاء. 

 ،أسلم يف سنة تسع                                   ع د ي  بن حاتم الطايئ، صحاب جليل،  
 ، وأبوه أكرم العرب.وقيل سنة عرش، واكن نرصانيا قبل ذلك

                         الضم، لكن ليس لع د ي  بن   «عدي»تنبيه: جيوز يف اسم  
أن   ماكوال  ابن  ذكر  يفحاتم.  يشء  »ع  لك  القبائل  ي«    د                

، ن ثعلبة بن عمرو ب دي   ع   ء إال اذلي يف يط، مفتوح العي
 فإنه مضموم. 

68 

املؤتلف واملختلف 
لعبدالغين األزدي 

(، اإلكمال  2/564)
(،  6/155البن ماكوال )

تاج العروس 
(39/22 .) 

         ع َك ش ة  
بشديد الَكف،  

ويروى بتخفيفها،  
واألكرث ىلع 

 التشديد. 

                                األس د ي ، صحاب جليل، من السابقي                  ع َك شة بن حمص ن
ألف ا اذلين  السبعي                                                  إىل اإلسالم، ومن أهل بدر، وهو من 

اجلنة بال حساب وال عذاب، وفيه قول انلِب ملسو هيلع هللا ىلص يدخلون 
                           للرجل: )سبقك بها ع َك شة(. 

11 

األنساب للسمعاين 
(، أسد  9/342-343)

(، تهذيب  4/64الغابة )
األسماء للنووي 

(، اإلصابة 1/338)
- 4/439البن حجر )
440 .) 

بفتح العي املهملة  ن   ال     ع    
 . وتشديد الالم

، اشتهر بعلم إبراهيم ابلكريحممد يلع بن حممد عالن بن 
مؤلفاته:   من  واحلديث،  لطريق »اتلفسري  الفاحلي  ديلل 

الصاحلي و«رياض  األذاكر ال»،  ىلع  الربانية  فتوحات 
 . انلواوية«

1057  

        ع م رو   
ون بفتح العي، وسك
امليم، والواو ال  

 . نطق   ت  

)ع م ر(الواو    زيدت وبي  بينه  وذلك                           للتفريق  حالة ،  يف 
فتقول: الرفع   حتذف،  فإنها  واجلر  انلصب  خبالف  فقط، 

بع                ر و، ورأيت ع     م          )هذا ع   ر (، خبالف ع م ر،                  م ر ا، ومررت 
                م 
  

ع   )هذا  الرصف  من  ممنوع  ع     م                           فهو  رأيت  مررت    م              ر ،           ر ، 
      ر (.    م      بع  

- 

ب عمدة الكتا
(،  1/164للنحاس )

تهذيب اللغة  
(،  15/485لألزهري )

تاج العروس 
(40/525 .) 

     ر ك      ف و    
، وفتح  بضم الفاء

الراء، وهو األفصح  
واألكرث، ويقال:  

 بفتح الفاء. 

، اشتغل بعلم الالكم، ك   ر     و                            أبو بكر حممد بن احلسن بن ف  
كتبه:   أشهر  ومن  األشاعرة،  ملذهب  مشلك »واالنتصار 

 . «احلديث وبيانه
الفاء، ىلع  الز ب يدي وفتح  الفاء، وخالفهم                                                   األكرث ىلع ضم 

                وزن )ف و ف ل(. 

406 

نساب للسمعاين  األ 
(، وفيات األعيان  257/ 10) 

(،  273/ 4البن خلاكن ) 
نفائس األصول للقرايف  

(، طبقات  458/ 1) 
الشافعية لإلسنوي  

(، شذرات اذلهب  126/ 2) 
(، تاج  42/ 5البن العماد ) 
 (. 297/ 27العروس ) 
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 . بتشديد الالم م    سال   قاسم بنال  

، أحد املحدثي، وإمام من أئمة م                       أبو عبيد القاسم بن سال  
كتبه   أشهر  من  واتلعديل،  املصنف»اجلرح  ، «الغريب 

 .«اإليمان »و
( لك  مويقال:  فهو       سال  الصحاب بالتشديد  (  وادل  عدا 

شيخ  يف  واختلف  باتلخفيف،  فهو  م(  سال  بن                                            )عبداهلل 
 م(.ابلخاري )حممد بن سال

224 

فتح ابلاري البن حجر  
(، توضيح  1/213)

املشتبه البن نارص 
(،  217/ 5، 310/ 2ادلين )

فتح املغيث للسخاوي 
(4/231 ،) 

 .فتح القاف واتلاءب          ق ت اد ة   

                                                     اسم مشهور. وأصله نبات يقال هلا: )الق ت اد( ش ج ر  صلب 
                                                    هل شوك، واحده )ق ت ادة(، وبها س م الرجل، ويف املثل عند 

ويرضب                                         ب )دونه خرط  الق ت اد( واخلرط قطع شوكه،  العر
 لألمر الصعب واذلي فيه مشقة. 

- 

املحيط يف اللغة  
(، اتللخيص 5/339)

يف معرفة أسماء  
األشياء للعسكري، 

(، القاموس 303ص)
 (. 308املحيط، ص)

 . بكرس ادلال مة      د اع   ادة بن    ت     ق    
د     ت     ق   بن  الس  دويس   اع            ادة  وأ             مة  اتلابعي،  كبار  من   حد ، 

 118 . تدليساملحدثي اثلقات، ودليه و املفرسين
تهذيب األسماء  

 (. 2/57للنووي )

 بفتح القاف والراء.            الق ر ايف     

شهاب ادلين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس،  
                                                     الص نهايج، الق رايف، ينتسب إىل قبيلة ص نهاجة، من برابرة 

بالقاهواملغرب،   الق رافة  بدلة  إىل  يسكنها،                             ينسب  ولم  رة 
أنواع  يف  الْبوق  »أنوار  مصنفاته:  من  املذهب،  أشعري 
»رشح  الفقه«،  يف  »اذلخرية  بالفروق«،  املشهور  الفروق، 

 . ي يف أصول ادلين« األربع 
)الق ر افة(   الق ر افة وهو بطن من يرجع                        وأصل بدلة  أن                             إىل 

 املعافر، نزلوا هذه املحلة بمرص فنسبت إيلهم. 

684 

اين األنساب للسمع
(10/361-362  ،)

معجم ابلدلان  
الوايف (، 317/ 4)

- 6/146بالوفيات )
لب األبلاب،  (، 147

 (. 205ص)

    ين     ال     ط     س       الق    

ضبطه:  خمتلف يف 
قيل: ضم القاف،  

وقيل:  األكرث، هو و
فتحة ىلع القاف،  

، وشدة ىلع الالم
وقيل: بضم القاف 

 وختفيف الالم. 

العباس،   بن  أبو  بكر  أىب  بن  بن حممد  امللك أمحد  عبد 
ق  )  ين    ال     ط     س       الق   إىل  ق س طيلة،  طلينة    س             نسبة  إقليم                أو  من 

اآلن أفريقية تونس  أشهر ،  ومن  الشافعية،  فقهاء  من   ،)
 . »إرشاد الساري يف رشح صحيح ابلخاري«كتبه: 

923 

تاج العروس 
(، رشح  30/251-252)

الزرقاين ىلع املواهب 
(، ذيل لب  1/246)

اللباب للعجيم،  
لة  الرسا(، 200ص)

للكتاين،  املستطرفة
(7 /30 .) 

بكرس القاف،            الق ن و يج   
 . وفتح انلون املشددة

                              ، نسبة إىل )ق ن وج( بدلة باهلند،                   صديق خان الق ن ويجحممد  
فتح ابليان يف »وأحد علماء اهلند الكبار، من أشهر كتبه  

 .«أجبد العلوم»، و«تفسري القرآن 
 ة كتابه احلطة.                                     وكهذا ضبطها الق ن و يج  نفس ه يف خاتم

ابلدلان  معجم  يف  اجليم،  بفتح  فضبطها  احلموي                                            وشذ  
(4/409 .) 

1307 

ملة واذليل  اتلك
(،  1/482للصغاين )

احلطة يف ذكر  
 الصحاح الستة

(،  262للقنويج، ص)
حلية البرش البن  

(، 739ابليطار، ص)
األعالم للزريلك 

(6/167-168 .) 

 اين   م     ر       الك    
 ثم السكون، بالكرس

  فتحتوربما 
 .الَكف

، )نسبة إىل اين   م     ر                                  حممد بن يوسف بن يلع، شمس ادلين الك  
كتبه: إقليم   أشهر  من  خراسان(  من  بالقرب                                          ك ر مان 

ابلخاري» ادلراري يف رشح صحيح  نقل الكواكب  «، وقد 
                                                عن ابن حجر كثري ا وتعقبه أيض ا يف كثري من املواقع. 

786 

األنساب للسمعاين  
(، معجم ابلدلان  85/ 11) 

، الكواكب  ( 454/ 4) 
ادلراري للكرماين  

(، توضيح املشتبه  86/ 7) 
 (. 321/ 7ادلين ) البن نارص  
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 بكرس الَكف.            الك س ايئ     

)لقب بذلك   أبو احلسن يلع بن محزة بن عبد اهلل، الكسايئ
                                                   ألنه دخل املسجد يوم ا مبكر ا مع أذان الفجر، وهو ملتف 
فقالوا: بنا،  يصيل  تقدم  من  الزيات  محزة  فقال                                                    بك ساء، 
                                                  صاحب الك ساء، فس م  بذلك( إمام اللغة وانلحو، وسابع 

 «. مشتبهات القرآن القراء السبعة، هل بعض الكتب منها: »

189 
األنساب للسمعاين 

البن  (، اللباب 11/99)
 (. 3/96األثري )

      ي ه ين            الك ش م    
   

بضم الَكف وسكون 
امليم وكرس ، الشي

)وقد تفتح(، 
وفتح ، وسكون ايلاء
 اهلاء 

ا ميكأبو  بن  حممد  ين            الك ش م    هليثم 
    ي ه 
    ( قرية ،  إىل  نسبة 

                        يف خراسان( حمد ث، ثقة، ممن   قرى مرو                 ك ش ميه ن إحدى  
                    حد ث بصحيح ابلخاري. 

389 
األنساب للسمعاين 

(، معجم  11/115-116)
 (. 4/463ابلدلان )

    
  بل 
فتح الالم، وكرس   يعة    ب        بن ر  د    ي    

 ابلاء

 ي د بن ربيعة
              بل 
ليل، من املخرضمي، العامري، صحاب ج    

يف  الوفود  اعم  أسلم  الشعرية،  املعلقات  أصحاب  وأحد 
بعد  الشعر  ترك  إنه  ويقال  اهلجرة،  من  اتلاسعة  السنة 

 إسالمه. 

41 

تبصري املنتبه بتحرير 
البن حجر  املشتبه

(، اإلكمال  3/1227)
 (. 146/ 7البن ماكوال )

بفتح اجليم، وقيل   ن    و     ش      اج       الم    
 بكرسها.

عب مروان  العزيزأبو  عبد  اإلمام  بن  امللك  ابن د   ،
وجنتيه  ألن  قيل:  فارسية،  ُكمة  )املاجشون                                                املاجش ون، 
                                                 اكنتا محراوين، فسم بالفارسية املايكون ثم ع ربت( وهو 

 مالك.تلميذ اإلمام 

213 

األنساب للسمعاين 
(، الكواكب  12/5)

ادلراري للكرماين  
(، سري أعالم  2/148)

(،  17-7/15انلبالء )
اري للعيين عمدة الق

(، تاج  2/198)
 (. 374/ 17العروس )

          الم ْب  د   

بفتح الراء املشدد  
)اسم مفعول( وهو  

، وبعضهم األكرث
الراء )اسم   يكرس

 فاعل( 

، األزدي  يزيد بن عبد األكْب اثلمايلحممد بن  أبو العباس،  
العربية يف زمنه، صاحب كتاب  إمام  بـ)املْبد(  املعروف 

 .«الَكمل يف اللغة واألدب»
إن ويقال  كثري،  اختالف ا  فيه  اختلف  مما  الراء   ه                                               وضبط 

الكوفيون اسمه  للحق، فغريه  املثب ت  أي  بالكرس                                                   )املْب د( 
 بالفتح.

286 

تاريخ دمشق البن  
- 56/249عساكر ) 

(، تاج العروس  250
(1/92 .) 

  
          ر و ذ ي       الم  

 
فتح امليم، وضم الراء  

املشددة، وسكون  
 الواو.

حممد   بن  أمحد  بكر،  اهلل، أبو  عبد  بن  احلجاج  بن 
(، وإيلها أشهر مدن خراسان   ذ و          مرو الر    )نسبة إىل  ،            الم ر و ذ ي

 ينتسب خلق كثري. 
ي   بـ)    نس              وأحيان ا  إيلها  والواو (                  الم ر و ر وذ ي  ب  امليم  بفتح 

 وضم الراء اثلانية املشددة. ، األوىل

275 

توضيح املشتبه البن  
(،  8/125نارص ادلين )

تهذيب األسماء  
  للنووي  لغاتوال
، معجم (1/106)

(، لب  5/112ابلدلان )
اللباب للسيويط، 

 (. 242ص)
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              الم ر و ز ي    
، فتح امليم والواو

بينهما الراء  و
 .الساكنة

)نسبة إىل                                             أبو عبد اهلل حممد بن نرص بن احلجاج الم ر و ز ي
املحدث،  الفقه  اإلمام  خبراسان(،  الشاه ج ان  مرو                                                   مدينة 

تعظيم قدر »  «، اختالف الفقهاء»  «،السنة »من أشهر كتبه  
 . « الصالة

وال  النسب،  مما شذ يف  باملروزي  مرو،  إىل  الرجل  ونسبة 
بالفار إنه  ويقال  عليه.  )يج( يقاس  ُكمة  يلحقون  سية 

ليس  ]ألنها  اجليم  فأبدلت  )مرويج(  فيقولون:  للنسب 
فأصبح  زاي  إىل  والشي[  اجليم  بي  بل  حمضة؛                                            جيم ا 

                         )الري ( اكنت بلغتهم )رايج(   )مروزي(، ومثله النسب إىل
 فأصبحت )رازي(. 

294 

األنساب للسمعاين 
(، معجم 207/ 12)

(،  116-5/112ابلدلان )
ن  توضيح املشتبه الب

 (. 8/125نارص ادلين )
وانظر يف النسب إىل:  
رشح كتاب سيبويه 

 (. 5/198للسريايف )

 ر ي       الم    
     يس       

بفتح امليم، وختفيف  
الراء املكسورة،  

د، ويقال بالتشدي
 واألول أشهر.

                سبة إىل م ر يسة، ن، )                               برش بن غياث بن أب كريمة املر ييس  
خبلق القرآن، ( ممن اشتغل بعلم الالكم، وقال  قرية بمرص

 .اكن عي اجلهمية يف عرصه واعملهمو
218 

األنساب للسمعاين 
(، معجم 210-211/ 12)

(،  5/118ابلدلان )
العباب الزاخر  

(،  1/195للصغاين )
حيط،  القاموس امل

(، لسان  574ص)
(، تاج  2/31املزيان )

 (. 16/499العروس )

          الم ز ي    
بكرس امليم، 
وتشديد الزاي 

 . املكسورة

                            عبد الرمحن الم ز ي  )نسبة إىل   يوسف بن الزيكأبو احلجاج 
الشامية يف بالقرب من دمشق(            الم ز ة قرية   حمدث ادليار 
كتبه  عرصه أشهر  من  الكمال»،  و«تهذيب  حتفة »، 

 .«رشافاأل

742 

األنساب للسمعاين 
(، معجم  234/ 12)

(،  5/122ابلدلان )
توضيح املشتبه البن  

 (، 8/131نارص ادلين )

 ح   ط     س     م    
 
 
 بن أ
 
 ثاثة    

، بكرس امليم
 .وإسَكن السي

هل،   :يقال لقب  وم س ط ح  القريش،  أثاثة  بن  عوف                                           اسمه 
 34 صحاب جليل ريض اهلل عنه. 

تهذيب األسماء  
 (. 2/89للنووي )

       ك ر ب     د ي       م ع    
فسكون   ،بفتح امليم

، فكرس ادلال  العي
 املهملة، فسكون 

 . ، ثم فتح فكرسايلاء

الوجهان  العرب قديم ا، جيوز يف كتابته                                                   اسم مشهور عند 
ر ب( وانلطق واحد. ويقال إن 

ك ر ب(، أو )م ع د ي  ك 
                          )م ع د ي 

                                
هو  بل  وقيل:  الغم،  جتاوزه  أي  الك ر ب(  )عد اه                                                    معناه: 

ح(.باحلمريية وم                     عناه: )وجه الفال 
ر ب( ىلع وذكر الزبيدي أن داهل قد ت

       فتح، فتصبح )م ع د ى ك 
                      

 األصل، كمرىم، ومسىع.
 وَيطئ بعضهم ويفتح ايلاء، والصحيح أنها ساكنة. 

- 

رشح املفصل البن  
،  185-1/184يعيش )

(، الروض  3/164
(،  1/236األنف )

(،  1/715لسان العرب )
 (. 39/15تاج العروس )

ي،            بفتح امليم   ر       م ع م    
 وسكون العي. 

، من حفاظ احلديث وجامعه أول اجلوامع راشدر بن     م     ع     م  
 يف احلديث. 

أوهل،  بضم  )م ع م ر(  أما  العرب،  عند  كثري  االسم                                                  وهذا 
فبمعىن  املفتوحة،  اثلانية  امليم  وتشديد  العي،  وسكون 

                                                ع م ر طويال ، وقد تسم العرب أيض ا بهذه التسمية. 

153 

البن ماكوال اإلكمال 
(، تقييد املهمل  7/207)

- 2/446) للغساين
(، األنساب  447

- 352/ 12للصنعاين )/
(، توضيح  365،  353

املشتبه البن نارص 
 (. 8/222ادلين )
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             بن ع ف ر اء          م ع و ذ  
ضم امليم، وفتح  ب

العي، وكرس  
)اسم   وتشديد الواو
 فاعل( 

 راء، نسب إىل أمه عف      ، وي  ريض اهلل عنه  بن احلارث          م ع و ذ 
بن   وهو معاذ  مع  وشارك  اثلانية،  العقبة  بيعة  شهد  ممن 

عمرو بن اجلموح يف قتل أب جهل يوم بدر، ثم استشهد 
 ريض اهلل عنه.

2 
جامع األصول البن 

(،  12/859األثري )
تهذيب األسماء  

 (. 343/ 2للنووي )

   
طاي بن     ل       م غ 

 يج    ل     ق  

وفتح  ،بضم امليم
، الالم وسكون  ،الغي

، يمبضم املويقال: 
الغي وفتح  وسكون

 .الالم
                    )ق ليج( أيض ا خمتلف  
يف ضبطه: إما فتح ثم  
كرس، وإما كرس أوهل  
 وثانيه، وإما ضم أوهل.

قليج بن عبد اهلل  بن  م غ ل طاي  ادلين                                                  أبو عبد اهلل عالء 
حمدث،              ابل ك ج ري مؤرخ،  األصل،  تريك  من املرصي، 

الصحيح«،   اجلامع  رشح  إىل  »اتللويح  ل »إكمامؤلفاته: 
 . تهذيب الكمال«

 القليج: السيف، بلغه الرتك. 

762 

توضيح املشتبه البن  
(،  7/118نارص ادلين )

رشح الزرقاين ىلع 
(،  238/ 1املواهب )

سلم الوصول حلايج 
 (. 346/ 3خليفة )

ر    
   الم ق 
    ي        

فتح امليم، وفتح  
القاف مع التشديد،  

ويقال بسكون 
 .القاف

                    نسبة إىل قرية م ق رة )           الم ق ريأمحد بن حممد  أبو العباس،  
غصن باجلزائر(،   من  الطيب  »نفح  كتبه:  أشهر  من 

 . األندلس الرطيب«
يقال االسم القديم بسكون القاف، كما ضبطه ابن خلَكن، 

نفح »ثم شددت بعد ذلك، كما ذكره املقري نفسه يف كتابه  
 .«الطيب

1041 
معجم ابلدلان  

(، نفح الطيب  5/175)
(5/204-205 .) 

 بفتح امليم والالم.            الم ل ط ي    

احلسي الم ل ط ي ،  أبو  الرمحن  عبد  بن  أمحد  بن                                     حممـد 
إىل   اآلن يف )ينسب  الروم، وتقع  م ل ط ي ة، من بالد                                            مدينة 

من  السلف،  عقيدة  وىلع  بالقراءات،  اعلم  فقيه،  تركيا(، 
 . أشهر مؤلفاته: »اتلنبيه والرد ىلع أهل األهواء وابلدع«

377 
األنساب للسمعاين 

(، معجم  424- 421/ 12)
 (. 193-5/192ابلدلان )

بضم امليم، ونون     ي            الم ن او    
 خمففة.

يلع   ابن  العارفي  تاج  بن  الرؤوف  عبد           الم ناوي حممد 
م ن ي ة  )نسبة   مؤلفاته:  مرص  بصعيد            إىل  من  اتليسري »(، 

 . «فيض القدير»واخترص يف  «رشح اجلامع الصغري
أن   الز ب يدي  لعد                   وذكر  اسم  بالكرس:  بمرص املنية،  قرى  ة 

                            ، ثم استثىن )م نية أب اخلصيب( جاءت مضافة إىل أسماء
                                 وأنها بالضم، واليت منها الم ناوي.

1031 

معجم ابلدلان  
(، لب اللباب 5/218)

(،  253للسيويط، ص)
تاج العروس 

(39/568 ،571-572 .) 

        م ن ّج    
ضم امليم، وفتح 
انلون، وجيم 

مفتوحة مشددة  
 )اسم مفعول(

الْباكت،   ابن زأبو  أسعد  بن  عثمان  بن  الم ن ّج   ادلين                                        ين 
احلنابلة يف عرصه،           الم ن ّج   إمام   ،« كتبه:  أشهر  املمتع من 

 . «رشح املقنع 
قائمة  أو   ) )منّج  مقصورة  تكتب  قد  األخري  يف                                             األلف 

 .        )منج ا(

695 
القاموس املحيط،  

(، تاج  1337ص)
 ( 40/34العروس )
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 بفتح انلون املشددة.       ايئ          الن س    
)نسبة إىل      ايئ     س                                    و عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع الن  أب
احلفاظ،   «      ن س ا» احلديث  أئمة  أحد  خراسان(،  مدن  من 

 صاحب السنن املشهورة.
303 

األنساب للسمعاين 
(، معجم 13/84)

 ( 5/281ابلدلان )

بضم امليم، وفتح   اد       بن مح   م   ي       ن ع    
               العي، كز ب ري. 

الم ر و ز ي    م بن محاد    ي     ع     ن    ،أبو عبد اهلل أئمة                    اخلزايع  ، أحد 
احلديث، من اذلين صْبوا أيام فتنة خلق القرآن، ومات 

 يف السجن. 
فتكون ىلع  لإلبل خاصة(،  ن ع م:  أو  )ن ع م،                                                      )ن ع يم، تصغري 

                                              وزن ف ع يل( أما انل ع يم فهو بمعىن س عة العيش. 
                                                  ومن الصحابة ستة عرش صاحبي ا بهذا االسم، منهم: ن عيم 

 ين.                                 ، ومن العلماء: أبو ن عيم األصبهابن مسعود 

228 

القاموس املحيط  
للفريوزآبادي،  

(، تاج  1164ص)
 ( 33/520العروس )

         ه ر ق ل   

وفتح  ، بكرس اهلاء 
وسكون  ، الراء

، ىلع وزن القاف
               )د م ش ق( وهو  

املشهور، ويروى  
بسكون الراء، وكرس 

القاف، ىلع وزن 
                     )س م س م( وهو قليل. 

ملك، ، ويقال: بل قيرص اسم للك  وهو اسم للك ملك للروم
، ملسو هيلع هللا ىلصوهرقل اسم علم هل، وأشهرهم اذلي اكن يف زمن انلِب  

فيها  يدعوه  الروم(  )عظيم  وسماه  رسالة  هل  أرسل  حيث 
                  واكد  أن ي سلم لوال   ملسو هيلع هللا ىلصلإلسالم، فعرف أنه رسول من اهلل  

              ذهاب م ل كه. من  خوفه من القساوسة، و

20 

الصحاح للجوهري 
(، املفهم  5/1849)

(،  3/602طيب )للقر
تهذيب األسماء  

 ( 2/65للنووي )

باهلاء وامليم               اله م ذ اين    
 املفتوحتي.

اله م ذ اين    الزمان  إىل  )                         بديع  خبراسان(نسبة  بدلة                        ه م ذ ان 
 صاحب املقامات املشهورة. 

 وهذه النسبة انتسب إيلها خلق كثري.
398 

األنساب للسمعاين 
(13 /424-429  ،)

معجم ابلدلان  
وضيح  (، ت 5/410)

 (. 9/153املشتبه )

بضم احلاء، وسكون         ح ج روائل بن   
 اجليم. 

احلرضيم، أسلم اعم الوفود يف السنة اتلاسعة                 وائل بن ح ج ر
 من اهلجرة. 

         تقريب ا   50
يف آخر 
خالفة  
معاوية  

ريض اهلل 
 عنه

تهذيب األسماء  
 (. 142/ 2للنووي )

 


