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 املقدمة
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 :األلقاب واألطوار التي مرت بهانبذة مختصرة عن  -1

من  تعالى ه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللنحمد تعالى إن الحمد هلل

؛ فال مضل له، ومن تعالى شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل

 يضلل؛ فال هادي له.

عبده  وأشهد أن محمدا وحده ال شريك له، وأشهد أن ال إله إال اهلل

 أما بعد:  ورسوله،

، ملسو هيلع هللا ىلص هدي محمدفإن أصدق الحديث كتاب اهلل تعالى، وأحسن الهدى 

 لـاللة، وكـوشر األمور محدثاهتا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ض
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 ضاللة يف النار.

 هذه أحدوفإن من أجل العلوم معرفة فنون الحديث النبوي الشريف، بعد: و

 ، فإن فيهم جماعة ال يعرفون إال هبا،والرواة الفنون معرفة ألقاب المحدثين

يف سياق األسانيد مجردة من األلقاب أيت وقد ت غلبت عليهم األلقاب، وبعضهم

فيجعل الراوي الذي يذكر تارة باسمه وتارة  فيظنها البعض أهنا أسامي، أسمائهم

العلماء ، وقد اعتنى ال سيما وقد وقع ذلك لجماعة من أكابر الحفاظ اثنين، بلقبه

كأبي بكر أحمد بن عبد  ;جماعة من األئمة الحفاظه صنف فيف، هبذا النوع

لنفع، واختصره أبو الفضل بن من الشيرازي، وهو يف مجلد مفيد كثير االرح

 بن الفرضي، وأبي الفرج بن الجوزيوأبي الوليد  ،وكأبي الفضل الفلكي ;طاهر

يف  الحافظ ابن حجر ، وجمعها مع التلخيص والزيادات«كشف النقاب»وسماه 

 .، وقد استفدت منه كثيرا«نزهة األلباب»مؤلف بديع سماه 

 :وإرادةة غبر -2

إال باأللقاب مجردة عن ذكر أسباهبا، وإن  المصنفات لم تعتن تلكال أن إ

كانت نفسي تنازعني در وعلى سبيل اإلجمال، وما نففي ذكرت بعض األسباب

اب جامعا لما فيها من بساألحاويا لهذه  تصنيفا مستقال جمع يف هذاأن ألى إ

جهل بكثير منه يصدين، ومع هذا فكان العجز عنه يمنعني وال، المعارف واآلداب

حوم أ أنا فبينما ،فأنا مالزم الرغبة فيه معرض عما يباينه وينافيه كثير البحث عنه

أقدم عليه  ،عن مالبسته تراجعو إقدام على مالمسته ما بينهذا المطلب  حول

ووقفت على  ": يقول الحافظ ابن حجرأن  وجدت إذ ،حجم عن ممارستهأثم 

 ريـصـمـد األزدي الـيـعـاألوحد أبي محمد عبد الغني بن سجزء لطيف للحافظ 
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  .ـاه ."، فاستفدت منه جملة(1)«أسباب األسماء»سماه 

أخذت يف البحث عن ذلك فشعرت حينها بما يكون بين األقران، ثم 

 فلعله فحاولت العثور على مخطوطه فلم أنجح، مطبوعا، فلم أظفر به الكتاب؛

ثية، فلم ير نور التحقيق حتى اآلن، والذي يغلب ما زال حبيس الخزائن الرتا

 أعلم.أعلى وعلى ظني أنه فقد، واهلل 

 وشمرت عن ساعد الجد ،هذا التصنيف يف الشروع يف فاستخرت اهلل تعالى

من  جمعتفوأخذت يف البحث والتنقيب والمطالعة،  يف تحصيل ذلك المراد،

وضة األلباب يف أسباب ر»بـ سميته: و ،منتهبحول اهلل و مادته بطون الكتب

 .«األلقاب

  :التعريف باللقب - 3

هو ما يوضع عالمة للتعريف، ال على سبيل االسمية العلمية، مما  اللقب:

 مدح أو ذم.ب أشعرما  هو أو كأنف الناقة. ;ن العابدين، أو ضعةكزي ;دل لرفعة

 ، وأقسامه:حكمه -4

، وهو ما ال يكرهه قال ابن الصالح: وهي تنقسم إلى ما يجوز التعريف به

 الملقب، وإلى ما ال يجوز، وهو ما يكرهه الملقب.

كأبي  ;هقال السخاوي: ثم إن األلقاب تنقسم إلى ما ال يكرهه الملقب بو

فإنه لم يكن له اسم أحب إليه منه، كما قدمته،  ;تراب، لعلي بن أبي طالب

                                                             
 عض( منها )سبب(، يعني:ـبـان لـا كـمـا فـ )ربـهـابـقال السخاوي: ومن المهم معرفة أسب (1)

ظاهر، وإال فكلها ال تخلو عن أسباب. ويستفاد الكثير من ذلك من جزء سمعته 

 «.أسباب األسماء»صري سماه للحافظ أبي محمد عبد الغني بن سعيد األزدي الم
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ديث، وإلى ما كان بندار الحلكونه كما قال الفلكي:  ;لمحمد بن بشاروكبندار 

كأبي الزناد وعلي بن رباح ومشكدانة، فاألول جائز ذكره به يف الرواية  ;يكرهه

وغيرها، سواء عرف بغيره أم ال، ما لم يرتق إلى اإلطراء المنهي عنه، فليس 

 بجائز، )ولن يجوز( أيضا )ما يكرهه الملقب( إال إذا لم يتوصل لتعريفه إال به.

 عن األلقاب التي يكرهها صاحبها، ثم ذكربابا يف النهي  النووي عقدو

واتفق : [، ثم قال11]الحجرات:  ىئ يئجب ىئ مئ يئقول اهلل تعالى: 

العلماء على تحريم تلقيب اإلنسان بما يكره، سواء كان له صفة، كاألعمش، 

واألجلح، واألعمى، واألعرج، واألحول، واألبرص، واألشج، واألصفر، 

س، واألشرت، واألثرم، واألقطع، واألحدب، واألصم، واألزرق، واألفط

 والزمن، والمقعد، واألشل، أو كان صفة ألبيه أو ألمه أو غير ذلك مما يكره.

 ،واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن ال يعرفه إال بذلك

 .جواز واستحباب اللقب الذي يحبه صاحبه يف ،آخر ثم عقد بابا

كرهه لم يجز أن يدعى به إال عند قصد قال الحافظ ابن حجر: من لقب بما ي

التعريف به، ليتميز من غيره بغير قصد ذم، قال أبو حاتم الرازي: ثنا عبدة بن عبد 

الرحيم، سألت عبد اهلل بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل، وحميد 

 األعرج، فقال: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فال بأس.

عن الرجل يعرف بلقبه، قال: إذا لم يعرف وقال األثرم: سمعت أحمد سئل 

 إال به جاز، ثم قال: األعمش إنما يعرفه الناس هبذا، فسهل يف مثله إذا اشتهر به.

وسئل عبد الرحمن بن مهدي: هل فيه غيبة ألهل العلم؟ قال: ال، وربما 

 .؟ سعيد: يا أحول، ما تقول يف كذا سمعت شعبة يقول ليحيى بن
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 يدل على جواز دعاء من به عاهة بذلك وأحسن قلت )ابن حجر(: هذا ال

 أحوال هذا أن يقال: لعله كان يرى جوازه إذا رضي من به ذلك.

ومتى لم يكن التعريف بعين اللقب فهو أولى بل إذا أمكن بغيره وهو يكره 

ذلك حرم، وسلك الشافعي مسلكا حسنا، فكان يقول: أخربين إسماعيل الذي 

 تعالى.  $ين التعريف والتربي من التلقيب يقال له: ابن علية، فجمع ب

واأللقاب ثالثة: لقب تشريف، ولقب تعريف، ولقب  قال الفيروزآبادي:

 .ىئ يئجب ىئ مئ يئتسخيف، وإياه قصد بقوله تعالى: 

كأشهب، وبالصنائع  ;وهي تارة تكون بألفاظ األسماءقال السخاوي: 

واألنساب إلى  كأبي بطن، ;والكنىكالبقال، وبالصفات كاألعمش،  ;والحرف

  والبلدان وغيرها. القبائل

قال ابن فارس: ومما جرى مجرى االسم وهو لقب قولهم: مدركة 

وطابخة. وذلك يف العرب على ثالثة أضرب: ضرب مدح، وضرب ذم، وضرب 

 تلقب اإلنسان لفعل يفعله.

 فالمدح: تلقيبهم البحر والحرب والباقر والصادق والديباج وغيرهم.

 بهم بالوزغ ورشح الحجر وما أشبه ذلك.والذم: فكتلقي

 (1) وأما اللقب المأخوذ من فعل يفعل فكطابخة ومدركة.

                                                             
(، بصائر ذوي التمييز يف 293(، األذكار للنووي )ص: 338مقدمة ابن الصالح )ص:  (1)

(، فتح المغيث 39/ 1(، نزهة األلباب يف األلقاب )438/ 4لطائف الكتاب العزيز )

(، الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب 222/ 4بشرح ألفية الحديث )

 (.56كالمها )ص:  يف
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  :الكتابرات هذا ممن ث -5

 المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف يف كثير من األحيان معناهمعرفة  - أ

الظاهر، فإن معرفة أسباب األلقاب من أجل مقاصده؛ أنه يعين على فهم معناها، 

حتى استبانت  ،هذا فقد أشكلت على بعض الحفاظ الكبار فمن دوهنمول

 .أسباهبا

يف ولو بجزء يسير والمساهمة  ،إضافة الكتاب إلى المكتبة اإلسالمية - ب

 .البحث العلميثراء إ

  :الكتابعملي يف هذا  -6

 ة أبواب:أربعرتبته على فقد 

والحرف كالحذاء، ، وألحقت هبا الصنائع : األلقاب بألفاظ األسماءاألول

 والصفات كاألعشى.

، فكثير من األسماء المصدرة باألب أو األم األلقاب بألفاظ الكنى والثاين:

لم يقصد هبا الكنية، وإنما يقصد هبا إما العلم وإما اللقب وال يقصد هبا الكنية، 

 .كما سيأيت

هذا الباب أذكر فيه من و ،األلقاب بألفاظ من عرف بابن فالن والثالث:

 اشتهر بابن فالن طلبا للتيسير على كاشفه.

 إلى القبائل والبلدان وغيرها. األلقاب بألفاظ األنساب، والرابع:

منهج  يف كتابيسلكت قد و ،تها على حروف المعجمرتباألبواب وكل 

من شاع اسمه  ألقابواقتصرت فيه على االختصار إال إذا دعت الحاجة، 

ى معرفة حاله، كاألعيان من الخلفاء واشتهر ذكره واحتاج طالب العلم إل

الراشدين وأعيان الصحابة والتابعين والقراء والمحدثين والفقهاء والمشايخ 

والصلحاء والنحاة واألدباء والكتاب والشعراء والملوك واألمراء والقضاة 
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وأصحاب النحل  والقدامى والوزراء واألطباء والحكماء واأللباء والعقالء

 والبدع واآلراء.

إال إذا دعت إلى ذلك حاجة، وكذا من  لم أذكر األلقاب بديهية السببما ك

 بنسبة. اشتهر

من األلقاب ما لكن ، ولكل األلقابأحببت أن أجمع كتابا حاويا  قد وكنت

كل لقب ليس له سبب  لم أذكرليس له سبب مشهور وال علة معروفة، فلذلك 

 فكنت كما قال األول: ،وربما كان له سبب لم يصل إلي ما ندر،إال  مشهور،

وفوق كل ذي علم عليم، والتوفيق من  حفظت شيئا وضاعت منك أشياء،

اهلل الذي هو رب العرش العظيم، والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم 

 على خير خلقه محمد وآله أجمعين.

 ]من الطويل[ فهي روضة تتنزه مقل الخواطر يف أنحائها.

يييييييييا ووردهيييييييييا  يحكيييييييييي عدون 

 
 

يياقها دميياخيي ا جييرت أجنيياَّ عها  دود 

 (1)وإَّ هبا معتل الناسدم تأرجحي  

 
 

ييييما  وفيييياس بمسييييو نهييييرها وتنسا

 (2) .وذلك بفضل اهلل وطوله وسعادة من استنبطت من أجله 

 وكتبه

 العبد الضعيف، راجي عفو ربه المنان

 األثري الحلفاوي أبو زياد

 هـ 1442/  6 / 8

 

                                                             
 يف المطبوع: تأرججت بجيمين. (1)

 (.196/ 4األبيات من: قالئد الجمان يف فرائد شعراء هذا الزمان ) (2)
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 لباب األولا
 األلقاب بألفاظ األمساء 

 1122وينتهي برقم  1يبدأ برقم 
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 اهلمزة  حرف
 

 22وينتهي برقم  1يبدأ برقم 
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 باب آا
 آبي الخسف - 1

، أم ڤخويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب، والد خديجة 

 لد. ، وجد الزبير بن العوام بن خويملسو هيلع هللا ىلصالمؤمنين زوج النبي 

 ؛ لقوله: "الخسفآبي "بـ  وإنما لقب

 نحيييين أبيييياة الخسييييف يييييو   لد يييية

 
 

 ونحييين أبييياة الخسيييف  يييل مكييياَّ

وكانت بنو بكر منعته أن يسقي من حوض كلية فقاتلهم وهزمهم، قاله  

 (1).الزمخشري

 وفيه يقول يحيى بن عروة بن الزبير:

َلموَنييه ييِف قييد َتعق  َأٌب لِييي آبِييي الَخسق

 
 

و ييرم  ٍف َرئِييد م الَكَتائِييِب وَفيياِر م َمعق

 
 (2)معروف: اسم فرس.  

 آبي اللحم - 2

بفتح الهمزة، والمد، وكسر الباء، وظنه بعض الحفاظ كنية له فأورده يف 

  الكنى فوهم.

وهو صحابي جليل يعرف بآبي اللحم الغفاري، اختلف يف اسمه، فقيل: 

ك، وقيل: خلف بن عبد عبد اهلل بن عبد الملك، وقيل: عبد اهلل بن عبد اهلل بن مال

 الملك، وقيل: الحويرث بن عبد اهلل. 

                                                             
 إال أنه جعل اللقب بلفظ الكنية، كذا وجدته يف المطبوع. (1)

(، تبصير المنتبه 485/ 2(، ربيع األبرار ونصوص األخيار )337/ 64تاريخ دمشق ) (2)

 (.51/ 1(، نزهة األلباب يف األلقاب )5/ 1مشتبه )بتحرير ال
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 على ثالثة أقوال: "آبي اللحم"واختلف يف تلقيبه بـ 

 : ألنه كان ال يأكل اللحم مطلقا ويأبى منه. أحدها 

 ألنه كان ال يأكل ما ذبح على النصب يف الجاهلية. والثاين:

ي بذلك، حكاه لما ضرب عبده على دفع اللحم سم أنهوقيل  والثالث:

 . (2). (1)القرطبي

 اآلد   - 3

داود بن سلم مولى بني تيم بن مرة، شاعر من مخضرمي الدولتين األموية 

 والعباسية. 

كان يسكن المدينة، وكان دميما، وكان يقال له: اآلدم؛ لشدة سواده، ويقال 

 (3)له أيضا: داود األدلم، وداود األرمك، وكان من أقبح الناس وجها. 

 آ ل الخبز - 4

 عبد اهلل بن حبيب العنربي، أحد بني سمرة، وكان سيد العنرب يف زمانه. 

                                                             
 ذكر السيوطي أن القرطبي رجح هذا القول. (1)

/ 2(، هتذيب الكمال )1591/ 4()943/ 3()422، 136، 135/ 1االستيعاب ) (2)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب  (،25/ 7(، اإلصابة يف تمييز الصحابة )273

(، 121/ 3(، شرح السيوطي على مسلم )52/ 1(، نزهة األلباب )68/ 3مسلم )

 (.346/ 12(، جامع األصول )63/ 1جامع المسانيد والسنن )

/ 17(، تاريخ دمشق )552/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )15/ 6األغاين ) (3)

 (.292/ 13(، الوايف بالوفيات )1282/ 3(، معجم األدباء )148
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وسمي آكل الخبز؛ ألنه كان ال يأكل التمر، وال يرغب يف اللبن، باإلضافة 

إلى أن الخبز نفسه عندهم ممدوح، وكانوا إذا فخروا قالوا: منا آكل الخبز ومنا 

ة بن علي الحنفي دخل على كسرى ، ذكر أبو عبيدة: أن هوذ(1)مجير الطير

أبرويز فقال له: أي أوالدك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكرب والغائب حتى 

يقدم، والمريض حتى يربأ، قال: ماغذاؤك ببلدك؟ قال الخبز، فقال كسرى: هذا 

عقل الخبز، ال عقل اللبن والتمر، فصار الخبز عندهم ممدوحا كما صار ما 

مدوحا، وهو الفالوذج ألنه أشرف طعام وقع إليهم، ولم يناسبه بعض المناسبة م

يطعم الناس الطعام أحد من العرب إال عبد اهلل بن جدعان فمدحه أبو الصلت 

بذلك، وما يناسبه كل المناسبة يعني الثريد، وهو يف أشرافهم عام، وغلب عليه 

 هاشم حين هشم الخبز لقومه، فمدح به يف قول الشاعر:

ييي  هَ  و العم يييرم ِميييهِ َعمق  َهيييَم الثارِييييَد لَِقوق

 
 

يييينِتموََّ ِعَ ييييافم  سق ييييَة مم  َوِرَجييييالم َمكا

  :ومن أمثالهم 

 أْقَرى مِْن آكِِل الُخْبزِ 

يف كتابه الموسوم بـ  (2)قيل أن هذا المثل حكاه عمرو بن بحر الجاحظ

 (3)ولم أقف عليه.  «كتاب أطعمة العرب»

                                                             
  (.815سيأيت برقم: ) (1)

 (.137أيت برقم: )سي (2)

/ 2(، جمهرة األمثال )292(، البخالء للجاحظ )ص: 128/ 2مجمع األمثال ) (3)

 (.282/ 1المستقصى يف أمثال العرب )
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 آ ل المرار  - 5

ارث بن معاوية الكندي، الملقب بآكل حجر بن عمرو بن معاوية بن الح

 المرار، وهو والد امرىء القيس بن حجر الشاعر.

 ثالثة أقوال: ويف تسميته بآكل المرار 

قال ابن الكلبي: إنما سمي حجر بن عمرو بن معاوية األكرمين آكل : أحدها

المرار؛ ألن امرأته هند بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية األكرمين لما 

ار عليه ابن الهبولة السليحي، فأخذها فقال لها: كيف ترين اآلن حجرا؟ أغ

 قالت: أراه، واهلل حثيث الطلب شديد الكلب كأنه بعير آكل المرار.

والمرار: نبت حار يأكله البعير فيتقلص منه مشفرة ، وكان حجر أفوه خارج 

 األسنان فشبهته به فسمي آكل المرار بذلك.

ل المرار؛ ألنه لما أتاه خرب ابن الهبولة ومداعبته لهند إنما سمي آك والثاين:

وأن رأسه كان يف حجرها فجعل يسمع ذلك وهو يعبث بالمرار وهو نبت شديد 

المرارة وكان جالسا يف موضع فيه منه شيء كثير فجعل يأكل من ذلك المرار 

 غضبا وال يعلم أنه يأكله من شدة الغيظ والغضب فسمي يومئذ آكل المرار. 

 (1)سمي بذلك لكربه، والمتكرب كأنه مقلص الشفة.  والثالث:

                                                             
(، 172/ 12(، األنساب للسمعاين )2129/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، 139(، أدب الخواص )ص: 62/ 1(، تاريخ ابن الوردي )223/ 9تاريخ دمشق )

/ 9(، األغاين )74/ 1(، المختصر يف أخبار البشر )117/ 8توضيح المشتبه )

(، بغية الطلب ىف تاريخ 484/ 2(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )382/ 16()94

 (. 3(، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )ص: 2225/ 4حلب )
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 آندة النحل - 6

مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، أبو عيسى، ويقال: أبو عبد 

 اهلل األسدي الزبيري. 

حكى عن: عمر بن الخطاب، وأبيه الزبير بن العوام، وروى عنه: الحكم بن 

 عتيبة.

هم وأجودهم، وكان يسمى: آنية النحل، وكان من أجمل الناس وأشجع

 .(1)لقب بذلك؛ لجوده وكرمه. 

    

 باب أب
 أبي الص ة - 7

أبي بن قيس بن عبد اهلل بن مالك النخعي، أخو علقمة بن قيس، وعم 

األسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد، وخال إبراهيم النخعي، قتل مع علي 

ذلك اليوم، ليس له حديث مروي ُيرجع بصفين وكان تحت راية أخيه علقمة يف 

 إليه إال ما يحكى عنه الحرف بعد الحرف. 

 (2). ، قاله طلق بن غناملكثرة صالته ؛وكان يقال ألبي: أبي الصالة

                                                             
(، ثمار القلوب يف 26/ 9(، مرآة الزمان )212/ 58()41/ 46تاريخ دمشق ) (1)

/ 4(، سير أعالم النبالء )881/ 2(، تاريخ اإلسالم )528المضاف والمنسوب )ص: 

 (. 29/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )52/ 1(، نزهة األلباب )142

الثقات ممن لم يقع يف (، 659/ 2(، الكامل يف التاريخ )88/ 6الطبقات الكربى ) (2)

 (.273/ 2الكتب الستة )
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 أبي - 2

بضم الهمزة، وفتح الباء، وتشديد الياء: محمد بن علي بن ميمون بن 

 محمد، الحافظ، القارئ، أبو الغنائم النرسي، الكويف. 

وهو محدث مشهور، وكان يورق للناس باألجرة، وقرأ القرآن بالقراءات، 

وأقرأ، وصنف، وكان ذا فهم ثقة، ختم به علم الحديث ببلده، ويعرف بأبي؛ 

 (1)لجودة قراءته، فلقبوه أبيا وذلك يف زمان الصبوة. 

 األبرش - 9

جذيمة بن مالك بن فهم، المعروف باألبرش، ملك الحيرة، جاهلي، 

 ه ابن خلكان: بفتح الجيم وكسر الذال وسكون الياء وفتح الميم. وضبط

 ويف تلقيبه باألبرش، ثالثة أقوال:

أن تسميه به وتنسبه إليه إعظاما له، : ألنه كان أبرص، فهابت العرب أحدها

 (2).فكانت تكني عن ذلك، وتقول: جذيمة األبرش، وجذيمة الوضاح

 ه، كراهية للفظ األبرص.ألنه كان به برص فكنوا به عن والثاين:

 (3)ألنه أصابه حرق فبقي فيه من أثر الحرق نقط سود أو حمر. والثالث:

                                                             
/ 22(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )152/ 17المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم ) (1)

(، شذرات الذهب 125/ 4(، الوايف بالوفيات )396/ 2(، العرب يف خرب من غرب )99

 (.47/ 6يف أخبار من ذهب )

  .(1214) :سيأيت برقم (2)

(، البدء 497شتقاق )ص: (، اال613/ 1(، تاريخ الطربي )645 ،582/ 1المعارف ) (3)

(، المناقب المزيدية يف 112/ 1(، تجارب األمم وتعاقب الهمم )196/ 3والتاريخ )

(، الكامل 52/ 2(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )95أخبار الملوك األسدية )ص: 

= 
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 األبله  - 11

محمد بن بختيار، أبو عبد اهلل البغدادي، المعروف باألبله، الشاعر، أحد 

 المتأخرين المجيدين، جمع يف شعره بين الصناعة والرقة، وله ديوان شعر.

 قوالن: باألبله،ويف تلقيبه 

ألنه كان يف غاية الذكاء، وهو من أسماء األضداد، كما قيل  :أحدهما

 لألسود: كافور.

وقيل: بل كان فيه بله ما، أو لغفلة فيه، فعرف باألبله لذلك، ويذكر  والثاين:

عنه حكايات يف التغفل أوردها ابن النجار الحافظ، منها أن أمه أعطته شيئا 

لس عنده، وال ترتكه تأكله العصافير، فرتكه وقالت له: أجمله يف الشمس واج

ونزل، وقال: تركته يف موضع عال ورفعت السلم فما يصل إليه العصفور فلهذا 

 (1)قيل له: األبله. 

                                                              = 

(، المؤتلف والمختلف يف أسماء 18/ 6وفيات األعيان )(، 312/ 1يف التاريخ )

المختصر يف (، 67(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 42الشعراء )ص: 

/ 1(، تاريخ ابن الوردي )345/ 2(، كنز الدرر وجامع الغرر )69/ 1أخبار البشر )

 (. 428/ 1(، سلم الوصول )55/ 1نزهة األلباب )(، 58

ثير: والربش: لون مختلط، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غرباء أو نحو ذلك، وقال ابن األ

 لون مختلط حمرة وبياضا، أو غيرهما من األلوان. 

/ 6(، لسان العرب )118/ 1(، النهاية )61/ 8(، المحكم )262/ 6انظر: العين )

 ( مادة )برش(.247/ 11هتذيب اللغة ) (،264

(، الوايف بالوفيات 631/ 12(، تاريخ اإلسالم )333/ 7()463/ 4وفيات األعيان ) (1)

(، شذرات 298/ 21(، مرآة الزمان )132/ 21م النبالء )(، سير أعال176/ 2)

 (.111/ 3(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول )437/ 6الذهب يف أخبار من ذهب )
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 األبدض  - 11

يحيى بن عبد الرحمن، أبو زكريا األندلسي، السرقسطي، الفقيه، المالكي، 

 المحدث، النحوي، المعروف باألبيض.

ي: كانت له رحلة قديمة، وكان متصرفا يف ضروب من العلم، قال ابن الفرض

 ومتقدما يف النحو واللغة بارعا، وألف يف النحو كتابا أخذه الناس عنه.

وسمي باألبيض؛ ألنه كان أبيض الرأس، واللحية والحاجبين، وأشفار 

العينين خلقة، وقيل: إن أمه كانت أخت أبيه من الرضاعة فظهرت فيه هذه اآلية، 

 .(1)هلل أعلم. وا

    

 باب أت
 أتدد - 12

 مالك بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل، جاهلي.

قال ابن الكلبي: إنما سمي عمرو: ضنة، ومالك: أتيدا ابنا ثعلبة بن عكابة؛ 

ألن أمهما وهي فاطمة بنت طابخة، وهو عامر بن الثعلب بن وبرة من قضاعة، 

عها عمرو وقد خلفت مالكا فقيل لها: لم ال تتزوجين؟ رجعت إلى قومها وم

                                                             
 (،179/ 2(، تاريخ علماء األندلس )274/ 4مسالك )ـريب الـقـدارك وتـمـب الـيـرتـت (1)

مس يف تاريخ رجال أهل (، بغية الملت377جذوة المقتبس يف ذكر والة األندلس )ص:  

 (.337/ 2(، بغية الوعاة )447/ 6(، تاريخ اإلسالم )524األندلس )ص: 
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وسمي مالك:  (1)فسمي عمرو: ضنة !فقالت: الضن بعمرو وابني أتيد خلفته

 .(2)أتيدا فال يعرفون إال به. 

    

 باب أث 
 :منهم جماعة األثر ، -13

 عمرو بن دينار المكي، أبو محمد األثرم، أحد أعالم التابعين. 

باس، وابن عمر، وجابر بن عبد اهلل، وغيرهم. وحدث عنه: سمع من: ابن ع

 شعبة، والحمادان، والسفيانان، وخلق سواهم.

وروى له البخاري حديثا يف كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار يبين سبب 

تلقيبه باألثرم، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن 

مم الثاَعاِريرم : »، قالملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي ڤجابر  هم َناَعِة َ َأنا جم ِمَن النااِر بِالها رم ، ُقْلُت: «َيخق

هم »َما الثََّعاِريُر؟ َقاَل:  ، َوَ اََّ َقدق َسَقَط َفمم َغابِد م   «.الضا

قال الكرماين: وكان قد سقط فمه أي كان ال يعطي الحروف حقها ولهذا 

 لقب باألثرم إذ الثرم هو انكسار األسنان.

الحافظ ابن حجر: أما الثعارير فقال ابن األعرابي هي قثاء صغار، وقال قال 

أبو عبيدة مثله، وزاد ويقال بالشين المعجمة بدل المثلثة وكأن هذا هو السبب يف 

قول الراوي وكان عمرو ذهب فمه أي سقطت أسنانه فنطق هبا ثاء مثلثة وهي 

                                                             
 (.559سيأيت برقم: ) (1)

 (.399/ 8(، األنساب للسمعاين )1463/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)
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ت يف أصول الثمام .. وأما الضغابيس فقال األصمعي: شيء ينب.شين معجمة

 يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل.

وقال ابن المديني، عن سفيان قال: أدركنا عمرو بن دينار وقد سقطت 

 (1)أسنانه ما بقي له إال ناب، فلوال أنا أطلنا مجالسته لم نفهم كالمه. 

 األثدم  - 14

وكان يلقب  ، أحد ملوك الفرس،(2)يزدجرد بن هبرام بن سابور ذي األكتاف

باألثيم؛ لسوء سيرته، فقد كان فظا غليظا مستطيال على الناس، سيئ الخلق، ال 

يكافئ على حسن بالء، وكان منانا، ال يتجاوز عن زلة وإن صغرت، ويعاقب 

على الصغيرة كما يعاقب على الكبيرة، وال يقبل شفاعة أحد من الناس وإن كان 

 (3)الدماء، فلذلك سمي األثيم.  قريبا منه، ويعاقب بما ال يطاق، ويسفك

    

                                                             
(، ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين 115/ 8صحيح البخاري ) (1)

(، سير أعالم النبالء 472/ 3(، تاريخ اإلسالم )5/ 22، هتذيب الكمال )(39)ص: 

(، فتح الباري 52/ 23الكواكب الدراري )(، 157/ 3(، المعرفة والتاريخ )322/ 5)

 (.322/ 9(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )429/ 11)

خو هبرام كرمان (. ومن أهل العلم من يقول: إن يزدجرد هذا هو أ315سيأيت برقم: ) (2)

 شاه بن سابور ال ابنه.

(، تجارب األمم وتعاقب الهمم 51(، األخبار الطوال )ص: 63/ 2تاريخ الطربي ) (3)

(، 92/ 2(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )42/ 1(، تاريخ ابن الوردي )155/ 1)

/ 2(، تاريخ ابن خلدون )429/ 2(، مرآة الزمان )364/ 1الكامل يف التاريخ )

226.) 
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 باب أج
 األجدع - 15

 عمرو بن عبد اهلل بن هنار بن عامر بن سعد بن مر بن حمل الحملي.

 (1)له إدراك، وشهد فتح هناوند، فجدع أنفه يف الحرب، فقيل له: األجدع. 

 األجذ   - 16

صيبت بكابل الربيع بن عمرو الغداين، وكان يقال له: األجذم، كانت يده أ

 (2)مع عبد الرحمن بن سمرة، ذكره صاحب األغاين. 

  األجلح -17

يحيى بن عبد اهلل بن حجية، وقيل: ابن معاوية، أبو حجية الكندي، 

 المعروف باألجلح. 

روى عن: الشعبي، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير، ونافع مولى ابن 

بد اهلل، وابن المبارك، عمر، وجماعة. وعنه: شعبة، والثوري، وشريك بن ع

 ويحيى بن سعيد القطان، وطائفة. 

 (3)؛ لجلحة كانت به. باألجلحوإنما لقب 

                                                             
 (.115/ 5(، اإلصابة )332/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (1)

(. واألجذم: المقطوع اليد، وقيل: هو الذي 151/ 6األغاين ألبي الفرج األصبهاين ) (2)

/ 31(، تاج العروس )87/ 12(، لسان العرب )96/ 6ذهبت أنامله. انظر: العين )

 ( مادة )جذم(.379

(، طبقات األسماء المفردة من الصحابة 282)ص:  الطبقات لخليفة بن خياط (3)

/ 9(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )124والتابعين وأصحاب الحديث )ص: 

(، فتح الباب يف الكنى واأللقاب )ص: 22/ 9(، الكامل يف ضعفاء الرجال )163

= 
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  أجدمع - 12

سعد بن مالك بن نسر بن وهب اهلل بن شهران بن خثعم، بطن من بني 

 .(1)شهران. يقال له: أجيمع؛ ألنه جمع األحالف، ذكره ابن ماكوال. 

    

 باب أح
 ماعة منهم:األحدب، ج - 19

 الربيع بن عبد اهلل ابن خطاف، أبو محمد األحدب البصري. 

يروي عن: الحسن، وابن سيرين، ولقب باألحدب؛ لحدب يف ظهره، وهو 

 (2)والنتوء. االنحناء 

 األحرد -21

، الذي ، ويقال: األحرد أيضامسلم بن عبد اهلل، أبو حسان البصري، األعرج

 يروي عنه قتادة بن دعامة. 

                                                              = 

، الشذا (326(، مقدمة ابن الصالح )ص: 33/ 35()275/ 2(، هتذيب الكمال )283

/ 1نزهة األلباب ) (،227/ 4(، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )584/ 2ح )الفيا

59.) 

واألجلح من الناس: الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه، وقيل: ذهابه عن مقدم الرأس. 

وقيل: إذا زاد قليال على النزعة. ورتبه الجوهري فقال: أوله النََزُع، ثم الَجَلُح، ثم 

/ 1انظر: الصحاح )«. حتى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء»الَصَلُع. ومنه الحديث 

 ( مادة )جلح(. 342/ 6(، تاج العروس )284/ 1(، النهاية )82/ 3(، المحكم )359

/ 1اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماء والكنى واألنساب ) (1)

 (.396(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 273

 (.32/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )119/ 1األنساب للسمعاين ) (2)
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أبو عبيد اآلجري: سألت أبا داود عن مسلم األحرد فقال: هذا أبو قال 

 حسان األعرج سمي األحرد؛ ألنه كان يمشي على عقبه.

وذكر الحافظ عن ابن عبد الرب أنه قال: األحرد الذي يمشي على ظهر قدميه 

 (1)وقدماه ملتويتان. 

 جماعة منهم: األحمر، -21

 إسحاق بن محمد النخعي األحمر.

 ارق من الغالة، روى عن: إبراهيم بن بشار الرمادي.كذاب م

وعنه: ابن المرزبان، وأبو سهل القطان، وجماعة، والغالب علي رواياته 

 األخبار والحكايات.

قال: الخطيب: سمعت أبا القاسم عبد الواحد بن علي األسدي، يقول: 

قاد، إسحاق بن محمد بن أبان النخعي األحمر كان خبيث المذهب، رديء االعت

يقول: إن عليا هو اهلل، جل اهلل وعز، قال: وكان أبرص، فكان يطلي الربص بما 

يغير لونه، فسمي األحمر لذلك، قال: وبالمدائن جماعة من الغالة يعرفون 

 (2)باإلسحاقية، ينسبون إليه. 

 

                                                             
(، 333سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف الجرح والتعديل )ص:  (1)

(، التكميل يف الجرح 72/ 12(، هتذيب التهذيب )242/ 33هتذيب الكمال )

 (.59/ 1ة األلباب )(، نزه144/ 3والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 274/ 8(، الوايف بالوفيات )428/ 7تاريخ بغداد ) (2)

 (.62/ 1(، نزهة األلباب )196/ 1(، ميزان االعتدال )424/ 12)
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 أحمر ثمود - 22

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، الخليفة األموي، وأما عن تلقيبه 

مر ثمود؛ فإنه كان أشقر أحمر أزرق، ولقبه بذلك بنو العباس والعلويون، بأح

 (1)قاله ابن الدواداري. 

 :األحنف، جماعة منهم - 23

األحنف بن قيس بن معاوية بن حصين، أبو بحر التميمي. واسمه: صخر،  •

 وقيل: الضحاك، وقيل غير ذلك.

عقالء الناس سيد بني تميم من كبار التابعين وأشرافهم، وكان من 

وفصحائهم وحكمائهم يضرب به المثل يف الحلم، روى عن: عمر، وعثمان، 

 وعلي، وغيرهم. وروى عنه: الحسن البصري، وأهل البصرة.

ولم يره، فهو يعد من المخضرمين، وروي أنه ذكر عنده  ملسو هيلع هللا ىلصأدرك النبي 

 فاستغفر له. 

وهي واألحنف لقب لقب به؛ لحنف كان برجله ولد به، قالت حاضنته 

 ترقصه وهو صغير:

ِليييييييييهِ  ب َحنَيييييييييٌف برِجق  َليييييييييوق
ِ
 واهلل

 
 

م ِميين ِمثِلييِه   (2)َمييا  يياََّ فِييي فِتقدييانِكم

قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا األحنف الكوفة مع مصعب، فما رأيت   

خصلة تذم إال رأيتها فيه، كان ضئيال، صغير الرأس، مرتاكب األسنان، مائل 

                                                             
 (.434/ 4كنز الدرر وجامع الغرر ) (1)

 ورد هذا البيت بألفاظ أخرى ذكرهتا المصادر. (2)
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، خفيف العارضين، أحنف الرجل، فكان (1)لعينينالذقن، ناتئ الوجه، باخق ا

 إذا تكلم جال عن نفسه.

وقيل: كان أعور أحنف برجليه جميعا، وولد ملتزق األليتين حتى شق 

وعولج وكان دميما قصيرا كوسجا ولم يكن له إال بيضة واحدة، أفاده الجاحظ 

 والعجلي وغيرهما.

أو قال:  -هذا واهلل السيد قيل: احتبسه عمر عن قومه سنة يختربه، ثم قال: 

 .منطقه فأعجبه عنده خطب إنه: وقيل ،–السؤدد 

ومحمد بن عبد اهلل بن خليفة بن الجارود، أبو عبد اهلل األحنف، من أهل  •

نيسابور، كثير الحديث والتصنيف معروف بالطلب إال أن المشايخ سكتوا عنه، 

باألحنف؛ لحنف من المحدثين  كذا قال السمعاين وعده من جملة من لقب

 (2)هبم.

                                                             
 ف العين. باخق: منخس (1)

(، تاريخ دمشق 142/ 7()126/ 1(، األنساب للسمعاين )55/ 4الثقات البن حبان ) (2)

/ 2(، تاريخ اإلسالم )362/ 8(، البداية والنهاية )178/ 1(، أسد الغابة )312/ 24)

(، اللباب ىف 526/ 2(، وفيات األعيان )142(، مشاهير علماء األمصار )ص: 779

(، عمدة 256/ 12التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (،32/ 1هتذيب األنساب )

(، الفاخر 72(، شرح أدب الكاتب )ص: 264/ 8القاري شرح صحيح البخاري )

 (.314(، الربصان والعرجان والعميان والحوالن )ص: 298)ص: 

والحنف: االعوجاج يف الرجل، وهو أن تقبل إحدى إهبامي رجليه على األخرى. وقال ابن 

لذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها. وقال الليث: األعرابي: هو ا

 الحنف: ميل يف صدر القدم. وقيل: هو انقالب القدم حتى يصير بطنها ظهرها.

= 
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 :منهم جماعة األحوص، -24

عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن عاصم بن ثابت األنصاري، الشاعر  •

المشهور، كان يف زمن عمر بن عبد العزيز، وإنما لقب باألحوص؛ لحوص كان 

 يف عينيه.

وربيعة بن جعفر بن كالب، جاهلي، وهو جد علقمة بن عالثة العامري  •

ي، وكان يقال له: األحوص؛ ألنه كان أرمص ضعيف العينين، وقيل: الصحاب

 (1)لصغر يف عينيه. 

 :منهم جماعة األحول، -25

أخو عبد اهلل بن إبراهيم بن أحمد بن األغلب التميمي األغلبي، األمير أبو  •

 العباس أمير المغرب، لم أقف على اسمه.

ظر كسر جفنه، فلقب ولم يكن أحوال، وإنما لقب بذلك؛ ألنه كان إذا ن

 باألحول.

                                                              = 

وقيل: الحنف االستقامة؛ قاله ابن عرفة، قال: وإنما قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤال 

/ 1، العباب الزاخر )(1347/ 4(، الصحاح )248/ 3باالستقامة. انظر: العين )

 ( مادة )حنف(.56/ 9(، لسان العرب )382/ 3(، المحكم )392

(، إصالح المنطق 146/ 41(، تاريخ دمشق )224/ 4(، األغاين )82/ 4أسد الغابة ) (1)

 (. 62/ 1(، نزهة األلباب )281)ص: 

والحوص: ضيق يف مؤخر العين حتى كأهنا خيطت، وقيل: هو ضيق مشقها، وقيل: هو 

/ 3(، المحكم )1234/ 3يق يف إحدى العينين دون األخرى. انظر: الصحاح )ض

 ( مادة )حوص(.18/ 7(، لسان العرب )475
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وعاصم بن سليمان، اإلمام، الحافظ، محدث البصرة، أبو عبد الرحمن  •

 البصري، األحول. 

وصف بصفة نقص يف جسده عرف هبا، كما قال ابن الصالح، وأكد وهو 

  عليه السخاوي وغيره.

 قال العراقي يف ألفية الحديث: 

 ِمييينق َلَقيييبق 
ٍَ ٍف بَِهيييي وق يييرم يييرم َمعق  َوذِ ق

 
 

ٍٍ َأوق َنَسيبق  ي ِف َنقق نقَدٍر َأوق َوصق  (1)َ غم

 
    

 باب أخ
 األخر   -26

األخرم بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 

 معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن. 

 (2)قطعت بحديدة.رجله ملتصقة بأنفه فسمي األخرم؛ ألن أمه ولدته وإهبام 

                                                             
(، مقدمة ابن الصالح 764/ 6(، تاريخ اإلسالم )587 ،529/ 6الكامل ىف التاريخ ) (1)

(، ألفية العراقي )ص: 392/ 1(، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح )243)ص: 

(، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي 262/ 3فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (،156

 (.63/ 1(، نزهة األلباب )113/ 2)

/ 1اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماء والكنى واألنساب ) (2)

38.) 

 كرته للفائدة. : األخرم هو اسمه وليس بلقب، إال أهنم ذكروا السبب يف تسميته به، فذتنبده
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 األخضر - 27

شاعر مشهور، أمه آمنة بنت الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب، 

 العباس بن عبد المطلب وهي ألم ولد سوداء. 

 . وفد على معاوية بن أبي سفيان، وعلى عبد الملك بن مروان

 ويف تلقيبه باألخضر قوالن:

  األدمة.إنما لقب باألخضر؛ ألنه كان أدما شديد  :أحدهما

واألخضر يف كالم العرب: األسود. ويسمون الليل: األخضر، والماء: 

 األخضر. قال الراجز:

 وعارُض الليِل إذا ما أخضرا

 ولذلك سمي السواد؛ لكثرة األشجار، وخضرهتا.

 لقب بذلك؛ لقوله: والثاين:

نِييييييي رِفم َضييييييرم َميييييينق َيعق  َوَأَنييييييا األَخق

 
 

يييَدةِ يف َبدقيييِ  ال َضيييرم القِ لق  َعيييَربق َأخق

قال مؤرج السدوسي: أراد أنه أسود. وقالوا: أراد أنه البحر يف السعة  

 (1)والسخاء، ألن البحر أخضر. 

                                                             
(، 126/ 1المعارف )(، 92نسب قريش )ص:  (،4حذف من نسب قريش )ص:  (1)

(، تاريخ دمشق 3(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 329معجم الشعراء )ص: 

 (.165/ 4(، سلم الوصول )335/ 48)
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 األخطل -22

 غياث بن غوث التغلبي، النصراين، الشاعر المشهور، المعروف باألخطل. 

كان مقدما عند خلفاء بني أمية لمدحه لهم، وانقطاعه إليهم، قيل للفرزدق: 

الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرت، وبجرير إذا هجا، وبابن النصرانية من أشعر 

 إذا امتدح.

 واختلف يف سبب تلقيبه باألخطل، على ستة أقوال:

: لقبه كعب بن جعيل؛ ألنه تعرض له، وكان األخطل يومئذ غالم أحدها

والقرزمة: االبتداء بقول الشعر، وكان كعب شاعر تغلب يف وقته، فقال  يقرزم،

إنك ألخطل يا غالم، أي: سفيه فلقب به، وقيل: سماه بذلك أبوه، وقيل غير  له:

 ذلك. والخطل: الحمق.

 لقب باألخطل؛ لخطل لسانه، وثقل يف كالمه.  والثاين:

 لطول أذنيه، ورخاوهتما. والثالث:

: أذن خطالء: بينة الخطل مسرتخية، وثلة خطل، وهي (1)قال الجوهري

 وكذا الكالب. قال: ومنه سمي األخطل. الغنم المسرتخية اآلذان. 

قال ابن دريد: وإنما سمي األخطل؛ لسفهه واضطراب شعره،  والرابع:

هكذا قال األصمعي، والخطل: االلتواء يف الكالم. يقال: رمح خطل، إذا كان 

 شديد االهتزاز.

 إنما سمي به؛ لفحش كالمه، وبذاءته، وسالطة لسانه. والخام :

                                                             
 ( مادة )خطل(.1685/ 4الصحاح ) (1)
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 .(1). : لبيت قالهوالساد 

 :منهم جماعة األخنش، -29

سعيد بن مسعدة، أبو الحسن األخفش، البلخي، ثم البصري، النحوي، 

 المعروف باألخفش األوسط، أحد األعالم، صاحب سيبويه. 

وكان أوال يقال له: األخفش الصغير. بالنسبة إلى األخفش الكبير أبي 

وأبي عبيدة، فلما  الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الهجري، شيخ سيبويه

ظهر علي بن سليمان ولقب باألخفش أيضا صار سعيد بن مسعدة هو األوسط، 

 والهجري األكرب، وعلي بن سليمان األصغر.

وإنما سمي األخفش؛ لصغر عينيه وضعف بصره. واألخفش: الصغير 

 العينين مع سوء بصرهما.

 : يف نظمه قال شهاب الدين الخويي

َحييييييييييياةم  يييييييييييمم نم هم لة  جماعيييييييييييٌة  م

 
 

واةم  َنيييييشم هيييييم رم يييييلا هيييييو األخق   م

َ رم  فواحييييييييٌد يف َسييييييييدقَبويقهِ   ييييييييذق  يم

 
 

بِييييييرم   وآَخييييييٌر عيييييين سييييييدبويِه يمخق

 وثالييييييٌث وهييييييو علييييييية َصييييييِحبا 

 
 

، وأيضييييذاك الثممَ  َلبيييالية  (2)اييييييًا َثعق

                                                             
(، مرآة الزمان 124/ 48ريخ دمشق )(، تا1294/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، 3(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 1255/ 2(، تاريخ اإلسالم )224/ 11)

/ 1شرح شواهد المغني )، (294/ 8()423/ 2(، األغاين )65/ 1نزهة األلباب )

(، الحلل يف شرح أبيات 459/ 1(، خزانة األدب )338 ،126(، االشتقاق )ص: 123

 (. 165/ 4(، سلم الوصول )373/ 7التذكرة الحمدونية ) (،52الجمل )ص: 

(، تاريخ اإلسالم 321/ 3()382/ 2(، وفيات األعيان )274/ 14البداية والنهاية ) (2)

/ 3(، معجم األدباء )85(، تاريخ العلماء النحويين للتنوخي )ص: 323/ 5)

واللغويين )ص:  (، طبقات النحويين36/ 2(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )1374

= 
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 األخن   - 31

 أبي بن شريق بن عمرو الثقفي، له صحبة، وليس له رواية.

ألنه لما خرجت قريش إلى بدر وجاءهم الخرب أن أبا  وإنما لقب باألخنس؛

سفيان نجا بالعير وأجمعت قريش على إتيان بدر، أشار علي بني زهرة بالرجوع 

إلى مكة، وكان حليفا لهم وكان مقدما فيهم فرجعوا ولم يشهدوا بدرا، فسلموا 

 (1)من القتل، فلما رجع ببني زهرة قيل: خنس هبم، فسمي األخنس. 

 خدلدةاأل -31

ليلى بنت عبد اهلل بن كعب بن حذيفة بن شداد بن معاوية ذي الرحالة بن 

الشاعرة  ،(2)كعب بن معاوية بن فارس الهزار بن عبادة بن عقيل بن كعب

  المشهورة، المعروفة بليلى األخيلية.

                                                              = 

(، 226/ 12(، سير أعالم النبالء )415/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )72

 (.66/ 1(، نزهة األلباب )313أقصى األمل والسول يف علم حديث الرسول )ص: 

/ 2قال السيوطي: األخفش أحد عشر نحويا. انظر: المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )

386.) 

(، تفسير ابن 192/ 1(، اإلصابة )166/ 1(، أسد الغابة )14/ 2كربى )الطبقات ال (1)

(، جامع األصول 371/ 1(، درج الدرر يف تفسير اآلي والسور )122/ 11أبي حاتم )

 (.66/ 1(، نزهة األلباب )116/ 5(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان )186/ 12)

أي انقبض « د، فإذا ذكر اهلل خنسالشيطان يوسوس إلى العب»خنس هبم، أي: تأخر. ومنه 

 وتأخر.

، فأنشده من أبيات. قال ملسو هيلع هللا ىلصقال األزهري: وأنشد أبو بكر اإليادي لشاعر قدم على النبي 

 الصاغاين: هو العالء بن الحضرمي:

مييييًا فم َتَكرة ييييُر َفيييياعق ييييوا بالها  وإَِّق َدَحسم

يييوا َعنقيييَو الَحيييِديَث َفيييَ  َتَسيييلق     وإَِّق َخنَسم

/ 1(، العباب الزاخر )79/ 5(، المحكم )83/ 2(، النهاية )925/ 3انظر: الصحاح ) 

 ( مادة )خنس(.32/ 16(، تاج العروس )97

: يف سلسلة نسبها تقديم وتأخير وتغيير. قال أبو الفرج األصبهاين: هي ليلى بنت تنبده (2)

 عبد اهلل بن الرحال وقيل ابن الرحالة بن شداد بن كعب بن معاوية وهو األخيل وهو

= 
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 . وفدت على عبد الملك بن مروان، والحجاج

كعب بن  (1): بقول جدهاقال المرزباين: وسميت األخيلية؛ بقولها، ويقال

 حذيفة:

نيييا ييينم األََخايِيييلم َميييا َييييزال غم مم  َنحق

 
 

ا ور   َحتاييي َيييِدبا َعَلييي الَعصييا َمييذق م

قال الجوهري: وبنو األخيل: حي من بني عقيل، رهط ليلى االخيلية.   

يل بن معاوية وقولها: نحُن األَخايُِل...، فإنما جمعت القبيل باسم األخ

 (2)العقيلي.

    

 باب أد
 األدبر - 32

والد حجر بن  عدي األدبر بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الكندي،

 (3).عدي الصحابي المعروف بحجر الخير

                                                              = 

فارس الهرار ابن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهي من 

 النساء المتقدمات يف الشعر من شعراء اإلسالم.

/ 4(، الصحاح )232/ 11قال ابن منظور: ويقال البيت ألبيها. انظر: لسان العرب ) (1)

 ( مادة )خيل(.1691

(، زهر 212/ 11(، األغاين )343: (، معجم الشعراء )ص439/ 1الشعر والشعراء ) (2)

(، 523(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 998/ 4اآلداب وثمر األلباب )

 (.242/ 6خزانة األدب )

 وال تثبت له صحبة.«: التلقيح»قال سبط ابن الجوزي: وقال جدي يف  (3)
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األدبر؛ ألنه طعن موليا يف دبره فسمي األدبر، وقيل: ضرب  أبوه وإنما سمي

 بالسيف على أليته، فسمي هبا األدبر.

: األدبر عدي جده، وقال بعضهم: حجر هو األدبر هو جبلة، وقيل أنوقيل: 

 (1)األدبر، ذكر ذلك ابن العديم. 

 األدرع  - 33

محمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن 

 (2)، قتل أسدا أدرع فسمي به. ڤعلي بن أبي طالب 

 األدر   - 34

 . تيم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، جد القبيلة

وإنما قيل له: األدرم؛ ألن أحد لحييه كان أنقص من اآلخر. والدرم: نقصان 

 (1)يف الذقن. 

                                                             
من الكبير نسب معد والي(، 268/ 5(، أنساب األشراف )217/ 6الطبقات الكربى ) (1)

(، 665/ 11(، تاريخ الطربي )149المنتخب من ذيل المذيل )ص: (، 142/ 1)

(، بغية الطلب ىف 697/ 1أسد الغابة )(، 266/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم )

(، مرآة 227/ 12(، تاريخ دمشق )329/ 1(، االستيعاب )2125/ 5تاريخ حلب )

(، الوايف 462/ 3(، سير أعالم النبالء )482/ 2(، تاريخ اإلسالم )221/ 7الزمان )

 (.227/ 11(، البداية والنهاية )247/ 11بالوفيات )

/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )177/ 1(، توضيح المشتبه )137/ 1اإلكمال ) (2)

(. واألدرع من الخيل والشاء: 69/ 1(، نزهة األلباب )168/ 4(، سلم الوصول )37

(، 82/ 8سائره، وقيل بعكس ذلك. انظر: لسان العرب ) ما اسود رأسه وابيض

 ( مادة )درع(.715القاموس المحيط )ص: 
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 أديب القنة  - 35

 القاسم بن علي، أبو محمد الحريرى. 

قيل عنه أنه كان كثير الوسخ قذر الجلد والثوب، كان بمصر، قال ابن ظافر: 

يلقب أديب القفة، وكان ال تكاد تفارقه قفة فيها كراريس، يعرف بالمفشرايت، و

يصنع مقامات مضحكة فيها غرائب وعجائب، يزعم أنه يضاهي هبا مقامات 

الحريري، وكان يقول: أنا موازنه يف كل شيء حتى يف اسمه ولقبه، هو أبو محمد 

، وأنا القاسم أبو محمد وهو ابن علي وأنا ابن علي وهو الحريرى وأنا (2)القاسم

ح الرباهين وأقوى األدلة على مساواته يف كل الحريرى، ويجعل هذا من أوض

 قصيدة. 

على سبيل اإلطراف، فلقد كان عجيب  (3)وأنا أذكره -ومما أنشده لنفسه 

 قوله: -الشأن 

 يييييييييييا سييييييييييابحًا يف بر ييييييييييو

 
 

 وصييييييييييييييييائدا  يف  ييييييييييييييييبكو

 ب تحقييييييييييييييييييرَّ  كتييييييييييييييييييي 

 
 

 فككتيييييييييييييييييي  ككتيييييييييييييييييو

 (4) .والككة: مركب من مراكب صعيد مصر ليس فيها مسمار 

                                                              = 
نخب األفكار يف تنقيح مباين (، 627/ 1(، الكامل يف التاريخ )262/ 2تاريخ الطربي ) (1)

(، هناية 375/ 7(، التذكرة الحمدونية )257/ 12األخبار يف شرح معاين اآلثار )

/ 4(، سلم الوصول )69/ 1(، نزهة األلباب )17/ 16دب )األرب يف فنون األ

168.) 

 يف المطبوع: تقديم وتأخير.  (2)

 القائل هو: ابن ظافر. (3)

 (.23بدائع البدائه )ص:  (4)
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 باب أر
 :منهم جماعة األرقط، -36

خالد بن يزيد الباهلي األرقط أبو عمرو. كان راوية ألخبار العرب  •

وأشعارها أخذ عن أبي عمرو بن العالء وغيره، وكان به أثر جدري، فسمي 

 األرقط.

وحميد بن مالك األرقط، شاعر إسالمي مجيد، ولقب باألرقط؛ آلثار  •

 كانت بوجهه.

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد ومحمد بن عبد اهلل بن  •

 اهلل، الملقب باألرقط. 

قال العمري: كان مجدرا فلقب باألرقط، وقال أبو نصر البخاري: من يطعن 

يف األرقط فال يطعن من حيث النسب وإنما يطعن بشيء آخر جرى بينه وبين 

ط الوجه به جعفر الصادق ويقال: إنه بصق يف وجه الصادق فدعا عليه فصار أرق

 (1) نمش كريه المنظر وأما نسبه فال مطعن فيه.

    

                                                             
(، شرح ديوان الحماسة 232/ 13(، الوايف بالوفيات )1225/ 3معجم األدباء ) (1)

(، 66(، نور القبس )ص: 4ء )ص: (، المذاكرة يف ألقاب الشعرا392/ 2للتربيزي )

 (. 135/ 4سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )

والرقطة بالضم: سواد يشوبه نقط بياض، أو بياض يشوبه سواد، وقد ارقط ارقطاطا وارقاط 

/ 6(، المحكم )1128/ 3الصحاح )ارقيطاطا، وهو أرقط، واألنثى رقطاء. انظر: 

 ( مادة )رقط(.324/ 7(، لسان العرب )668)ص: (، القاموس المحيط 269
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 باب أز
 األزد  - 37

دراء بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن  وسكون الزاي: هوبفتح الهمزة 

 كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، جد القبيلة. 

سد بالسين قال أبو عبيد القاسم بن سالم ويعقوب بن السكيت: يقال لهم األ

واألزد بالزاي وهم أزد شنوءة وهي أفصح من األزد، وذكر أبو بكر بن أبي 

بالسين، وكان  -خيثمة عن وهب بن جرير أنه قلما ذكر األزد إال قال: األسد 

السبب يف ابن الكلبي  وذكرفصيحا، قال يحيى بن معين: األزد واألسد سواء، 

رجال  -بكسر الدال والمد  -سمه دراء كان األزد بن الغوث وا لقبه باألزد فقال:

 
ّ
 دراء يدا وأزدى إلي

ّ
كثير المعروف وكان الرجل يلقى الرجل فيقول: أسدى إلي

ويقال فيه: األسد ، فكثر هذا حتى سمي به فقالوا: األسد واألزد. -مبدل يدا 

 (1)لقرب السين من الزاي. 

 األزرق -32

األزرق التنوخي  يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول، أبو بكر

الكاتب. سمع: جده إسحاق بن البهلول، والزبير ابن بكار، والحسن بن عرفة، 

 وعنه: الدارقطني، وابن شاهين، وغيرهما.  وغيرهم.

 (2)ولقب باألزرق؛ ألنه كان أزرق العينين. 

                                                             
 (.184/ 1(، توضيح المشتبه )213/ 1األنساب للسمعاين ) (1)

 (، المنتظم يف تاريخ الملوك184/ 1األنساب للسمعاين )(، 471/ 16تاريخ بغداد ) (2)

= 
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 باب أس

 األستاذ، جماعة منهم: - 39

بو محمد عبد اهلل بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل، أ •

 الكالباذي، الفقيه، الحارثي، السبذموين، المعروف باألستاذ. 

حدث عن: أبي الموجه محمد بن الموجه، وروى عنه: أبو العباس ابن 

عقدة الحافظ، وكان شيخا مكثرا من الحديث غير أنه كان ضعيفا يف الرواية غير 

ة المناكير موثوق به فيما ينقله، وذكره الحفاظ يف تواريخهم ووصفوه برواي

 واألباطيل.

قال السمعاين: وإنما قيل له: األستاذ؛ ألنه كان فقيه دار السلطان السعيد،  

وقال يف موضع آخر: فكان يختص بدار األمير الجليل إسماعيل بن أحمد 

 الساماين ويسألونه فيها عن أشياء فيجيب.

سين، وسليمان بن محمد بن طراوة الشيباين المالقي، النحوي، أبو الح •

إمام عظيم يف النحو، قرأ عليه أكثر أهل األندلس، وكان نحوي األندلس يف 

 عصره. 

قرأ على أبي الحجاج يوسف األعلم، وكان يعرف باألستاذ، وذكروا أنه ال 

 يلقب باألستاذ يف المغرب إال النحوي األديب. 

بن  وأحمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن علوان بن عبد اهلل •

علوان بن رافع قاضي القضاة كمال الدين أبو العباس بن قاضي القضاة زين 

                                                              = 

(، الجواهر المضية ىف 7/14(، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة )18/ 14واألمم ) 

(، مرآة الزمان 47/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )234،362/ 2الحنفية )طبقات 

 (.137/ 15(، البداية والنهاية )191/ 17)
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الدين بن المحدث اإلمام الزاهد أبي محمد األسدي الحلبي المعروف بابن 

األستاذ. قال ابن قاضي شهبة: عرف جد أبيه باألستاذ؛ ألنه كان يعلم الناس 

 لك.القرآن العظيم وانتفع به خلق كثير فعرف باألستاذ لذ

وأشهرهم أبو إسحاق اإلسفراييني، العالمة، أحد المجتهدين يف عصره  •

وصاحب المصنفات الباهرة، وعنه أخذ الكالم واألصول عامة شيوخ نيسابور، 

لجاللته، فقال: أبو ؛ «تاريخه»انتخب عليه الحاكم عشرة أجزاء، وذكره يف 

انصرف من العراق إسحاق األصولي الفقيه المتكلم، المتقدم يف هذه العلوم، 

وقد أقر له العلماء بالتقدم. إلى أن قال: وبني له بنيسابور المدرسة التي لم يبن 

 (1)بنيسابور مثلها قبلها، فدرس فيها. 

 األسد الرهدٍ  - 41

ويعرف باألسد ، من فرساهنم يف الجاهليةالطائي،  جبار بن عمرو بن عميرة

ه. وقال الصحاري: وإنما سمي الرهيص. قال ابن األثير: سمي بذلك؛ لشجاعت

األسد الرهيص؛ ألنه كان اليربح وال يولى عن القتال وهو قاتل عنرتة العبسي يف 

 :(1)ويف ذلك يقول(2)وقعة كانت بين طيء وبين عبس

                                                             
(، تاريخ اإلسالم 196/ 1(، توضيح المشتبه )57/ 7()196/ 1األنساب للسمعاين ) (1)

(، 1422/ 3(، معجم األدباء )957/ 2(، خريدة القصر وجريدة العصر )291/ 9)

 (.72/ 1(، نزهة األلباب )128/ 2الشافعية البن قاضي شهبة ) طبقات

« اإلصابة»قيل يف خرب مقتل عنرتة وقاتله غير ذلك، فقد قال مغلطاي، ووافقه الحافظ يف  (2)

 وزر بن سدوس الطائي.«: النزهة»و « التبصير»دون 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل يف جملة الصحابة، وأنه وفد مع زيد الخيل على سيدنا رسول  ذكره ابن قانع

= 



 
 

 رف الهمزة()حالباب األول  43

ٍم بِحييييا طيييي ِهد  أنيييا األسيييدم اليييرا

 
 

َعيييييييييي لنائبيييييييييٍة أجبييييييييي   إذا أدق

 قتلييييي  مم ا يييييعًا وبنيييييي أبديييييه 

 
 

 وعنتيييييرة النيييييورا  قيييييد قتلييييي 

 فييييسَّ أِسيييين  بنقييييو عييييب  علدييييه 

 
 

 (2)فييي  وأبيييي جديلييية ميييا أسييين 

  أسد السنة - 41 

أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، 

 األموي الحافظ، أبو سعيد، المعروف بأسد السنة. 

روى عن شعبة بن الحجاج وطبقته، ورحل يف طلب الحديث، وصنف 

 حزم: صاحب التواليف يف السنة.التصانيف، قال ابن 

                                                              = 

 -وعند الكلبي: وزر بن جابر، من بني سدوس، ويعرف باألسد الرهيص، وفد على النبي 

ولم يسلم، وهو قاتل عنرتة بن شداد العبسي ويعرف بابن سلمى، وفيه يقول  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 عنرتة لما أصابه بنبله:

 .. وَهيهات ال ُيرَجى ابن َسلمى وال دمي..وإن ابن َسلمى فاعلموا عنَده دمي

 تنبيه: تروى األبيات بألفاظ مختلفة. (1)

(، المؤتلف والمختلف 385(، االشتقاق )ص: 229/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (2)

(، 422، 124(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: 422/ 1للدارقطني )

(، شرح المعلقات السبع للزوزين )ص: 38/ 2(، اإلكمال )94حلية المحاضرة )ص: 

(، التعريف 183/ 3(، األنساب للسمعاين )116ألنساب للصحاري )ص: (، ا242

(، اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم من 56باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 

(، 235/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )477/ 6(، اإلصابة )237/ 2الصحابة )

 (. 72/ 1نزهة األلباب )

الذي يظلع يف مشيته خبثا لقب به، كأنه من شجاعته ال يربح شبه باألسد الرهيص، وهو: 

(، القاموس 2655/ 4مركزه، فكأنما رهص، وهو مجاز. انظر: شمس العلوم )

 ( مادة )رهص(.626/ 17(، تاج العروس )621المحيط )ص: 
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قال البخاري: مشهور الحديث، يقال له: أسد السنة. قال السمعاين: إنما قيل 

له ذلك؛ لكتاب صنفه يف السنة، زاد مغلطاي، فقال: وقيل: إن الكتاب صنفه ابنه 

 (1)سعيد، فيما ذكره الصريفيني. 

 أسد جهدنة  - 42

 ليلة.عمرو بن مرة الجهني، له صحبة، ورواية ق

وكان قواال بالحق، وقد وفد على معاوية، وكان بطال شجاعا، أسلم وهو 

 شيخ، وكان معاوية يسميه أسد جهينة. 

 (2)قلت: وأراه لقبه بذلك؛ لشجاعته، وصدعه بالحق. 

 األسعر - 43

 مرثد بن أبي حمران الحارث بن معاوية الجعفي، شاعر جاهلي. 

 ويف تلقيبه باألسعر، قوالن:

 إنما سمي األسعر؛ لقوله: :أحدهما

                                                             
(، 36/ 5(، اإلكمال )35/ 2(، تاريخ ابن يونس )49/ 2التاريخ الكبير للبخاري ) (1)

(، هتذيب 277/ 7األنساب للسمعاين ) (،92/ 1اب العرب البن حزم )جمهرة أنس

/ 2(، طبقات علماء الحديث )126/ 2إكمال هتذيب الكمال )(، 512/ 2الكمال )

 (، تذكرة الحفاظ275/ 5(، تاريخ اإلسالم )284/ 1(، العرب يف خرب من غرب )24

(، 149/ 2األنساب )اللباب يف هتذيب (، 162/ 12(، سير أعالم النبالء )294/ 1)

 (.71/ 1نزهة األلباب )

(، 528/ 2(، تاريخ اإلسالم )237/ 22(، هتذيب الكمال )444/ 7مرآة الزمان ) (2)

 (.227/ 7تذهيب هتذيب الكمال )
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 .. لئن أنا لم أسعر عليهم وأثقِب .فال يدعني قومي لسعِد بن مالك  

 أي: أوقد. والسعر: وقود النار والحرب.

 (1)سمي األسعر؛ لدقة ساقيه.  والثاين:

  األسوار -44

بن أبي سفيان، وهو بضم الهمزة وكسرها: عبد اهلل بن يزيد بن معاوية 

 (2)وكان فارسا صاحب خيل، ولقب بذلك؛ لجودة رميه. المعروف باألسوار. 

 األسود -45

بالنون  -هو األسود العنسي، واسمه عبهلة بن كعب بن عوف العنسي 

 وهو المتنبيء الذي ظهر باليمن.وعنس بطن من مذحج.  -الساكنة 

                                                             
(، المؤتلف والمختلف يف أسماء 163/ 4، الروض األنف )(428االشتقاق )ص:  (1)

القرط على الكامل (، 94/ 1لقالي )سمط الآللي يف شرح أمالي ا، (57الشعراء )ص: 

/ 3(، التذكرة الحمدونية )2المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: (، 124)ص: 

(، سلم الوصول 72/ 1(، نزهة األلباب )222(، الحور العين )ص: 7/371()392

(4 /182 .) 

 ( مادة )سعر(. وفيهما يروى البيت: 28/ 12(، تاج العروس )684/ 2وانظر: الصحاح )

َعرق عَلدقِهم وأمثقِقِب َفَ   َوا م من آِل مالٍِو...إَِذا َأنا َلمق َأسق نِي األَقق عم   َتدق

 (. 73/ 1(، نزهة األلباب )323/ 8(، مرآة الزمان )387/ 33تاريخ دمشق ) (2)

واألُْسَواُر واإِلْسواُر: قائد الُفْرِس، وقيل: هو الجيد الرمي بالسهام، وقيل: هو الجيد الثبات 

 الفرس، والجمع أساورة وأساور؛ قال: على ظهر

ييييييييييييَر األََسيييييييييييياِورم الِقداَسييييييييييييا  َوَوتا

 
 

ة  َتنقَتيييييييييييِزعم األَنقناَسيييييييييييا ِديا يييييييييييغق  صم

 
( مادة 124/ 12(، تاج العروس )388/ 4(، لسان العرب )479/ 4المحكم )انظر: 

 )سور(.
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 (1)وإنما قيل له: األسود؛ لعالط أسود كان يف عنقه. 

    

 باب أش 

 األ تر - 46

الك بن الحارث النخعي، المعروف باألشرت، أدرك الجاهلية، وكان من م

 شيعة علي؛ شهد معه الجمل وصفين والنهروان ومشاهده كلها.

 واألشرت لقب غلب عليه؛ من شرتة كانت بإحدى عينيه.

 والشرت: انحراف أو انشقاق جفن العين. 

إلى الشام،  حكى سبط ابن الجوزي عن ابن يونس أنه: كان فيمن نفاه عثمان

وكان من المؤلبين على عثمان، وشهد حصره، وكان قد حضر اليرموك وأبلى 

 فيه بالء حسنا، وذهبت إحدى عينيه، وانشرتت األخرى.

ثم قال: وقد ذكرنا فعله يوم الجمل، وأنه هو الذي عقر الجمل، وصرع عبد 

 (2)اهلل بن الزبير. 

 :منهم جماعة األ ج، -47

مه: المنذر بن عائذ، وقيل غير ذلك، صحابي أشج عبد القيس، واس •

 ، ولقب باألشج؛ ألثر كان يف وجهه.جليل

                                                             
(، ( مادة )حمر82/ 11(، تاج العروس )482/ 2التكملة والذيل والصلة للصغاين ) (1)

 (.332سيأيت سبب تلقيبه بذلك برقم: ) وكان يلقب أيضا: ذا الخمار.

(، هتذيب 389/ 6(، مرآة الزمان )297االشتقاق )ص:  (،213/ 6الطبقات الكربى ) (2)

 (.74/ 1(، نزهة األلباب )2/118(، الفائق ىف غريب الحديث )257/ 3الكمال )
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يف وفد عبد القيس، وكان رئيسهم، ولما أراد  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ممن قدم على النبي 

: ها هنا يا أشج، زاد ابن أبي خيثمة وغيره: وكان أول ملسو هيلع هللا ىلصالجلوس قال له النبي 

بحافرها وهو فطيم، وكان يف  يوم سمي األشج ذلك اليوم؛ أصابته حمارة لهم

 وجهه مثل القمر. 

وأشج بني أمية: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان، اإلمام، الحافظ،  •

العالمة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين، أبو حفص القرشي، 

 األموي، الخليفة، الزاهد، الراشد، أشج بني أمية. 

من دابة ضربته وهو غالم فشجته فلذلك  لقب بذلك؛ ألن بجبينه أثر شجة

 سمي أشج بني أمية.

قال ضمرة بن ربيعة عن ثروان مولى عمر بن عبد العزيز، قال: دخل عمر بن 

عبد العزيز إلى إصطبل أبيه، وهو غالم، فضربه فرس، فشجه، فجعل أبوه يمسح 

 (1)عنه الدم، ويقول: إن كنت أشج بني أمية، إنك إذا لسعيد. 

 داأل  - 42

وسمي األشد؛ سنان بن خالد األشد، أحد الفرسان األبطال. قال ابن دريد: 

 (2)لشجاعته. 

                                                             
(، 436/ 21(، هتذيب الكمال )292 /9(، األغاين )247/ 1تاريخ ابن أبي خيثمة ) (1)

(، 1448/ 4(، االستيعاب )321/ 6(، وفيات األعيان )261/ 1األنساب للسمعاين )

(، سير 116/ 3(، تاريخ اإلسالم )256/ 5(، أسد الغابة )133/ 45تاريخ دمشق )

(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 182/ 12(، مرآة الزمان )115/ 5أعالم النبالء )

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان 122/ 2، شرح التصريح على التوضيح )(229/ 3)

 (.74/ 1(، نزهة األلباب )242/ 1الدهر )

 (222/ 1(، توضيح المشتبه )251االشتقاق )ص:  (2)
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 :منهم جماعة األ دق، -49

عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف 

 القرشي األموي، أبو أمية المدين المعروف باألشدق. 

 قريش وأهل الخطابة منهم. ولي المدينة ليزيد بن معاوية، وكان من فصحاء

 ويف تلقيبه باألشدق، ثالثة أقوال:

: إنما سمي األشدق؛ ألنه كان أفقم مائل الشدق، أو لعظم شدقيه، أو أحدها

 التساع شدقه. 

مفوها فصيحا، قال  لتشادقه ىف الكالم؛ ألنه كان خطيبا مفلقا، والثاين:

 الشاعر:

هم  قم ِل ِ يييدق  َتَهييياَدَق حتيييي َمييياَل بيييالَقوق

 
 

يييَدقم   و يييلة خطديييٍب ب أبيييا ليييَو َأ ق

قيل: أنه دخل على معاوية فقال له: إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: أبي  

أوصاين ولم يوص بي، قال: وبم أوصاك؟ قال: أوصاين بأن ال يفقد أخوته منه 

 غير وجهه، فقال: إن ابن سعيد هذا ألشدق، يريد التشادق يف الكالم. 

صعد فبالغ يف شتم علي فأصابته لقوة، قاله سمي األشدق؛ ألنه  والثالث:

 (1)المرزباين. 

                                                             
/ 5أنساب األشراف ) (،258/ 1البيان والتبيين ) (،249األوائل للعسكري )ص:  (1)

(، المستطرف يف 135لى الكامل )ص: (، القرط ع181/ 11(، تاريخ دمشق )441

(، 498/ 8(، مرآة الزمان )231(، معجم الشعراء )ص: 285كل فن مستطرف )ص: 

(، 122/ 21()197/ 5هناية األرب يف فنون األدب ) (،161/ 3فوات الوفيات )

= 
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 األ ر   - 51

 . الحبشي، صاحب الفيل أبرهة

ألنه لما تبارز أبرهة وأرياط بشأن من يصير إليه الملك، وإنما سمي األشرم؛ 

خرج إليه أرياط ويف يده حربة له، وخلف أبرهة غالم يقال له: عتودة يمنع ظهره 

فضرب أبرهة يريد يافوخه فوقعت الحربة على جبهة أبرهة  فرفع أرياط الحربة

فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك سمي: أبرهة األشرم، وحمل عتودة 

على أرياط من خلف أبرهة فقتله، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة فاجتمعت 

 (1)عليه الحبشة باليمن. 

                                                              = 

(، مغاين األخيار يف 75/ 1(، نزهة األلباب )122/ 6اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )

 (. 391/ 2جال معاين اآلثار )شرح أسامي ر

والشدق: جانب الفم. واألشدق: العريض الشدق الواسعه المائله، أي ذلك كان. ورجل 

أشدق: واسع الشدق. والشدق، بالتحريك: سعة الشدق. وخطيب أشدق بين الشدق: 

مجيد. والمتشدق: الذي يلوي شدقه للتفصح. ورجل أشدق إذا كان متفوها ذا بيان. 

( مادة 172/ 12(، لسان العرب )152/ 6(، المحكم )1522/ 4ح )انظر: الصحا

 )شدق(.

(، 112/ 1(، الروض األنف )129/ 2(، تاريخ الطربي )62األخبار الطوال )ص:  (1)

(، 393/ 1(، الكامل يف التاريخ )118/ 2(، المنتظم )87األنساب للصحاري )ص: 

(، 72/ 2تاريخ ابن خلدون )(، 137/ 3(، البداية والنهاية )511/ 2مرآة الزمان )

(، 78تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقرب الشريف )ص: 

 (.283/ 1سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )

 قال السهيلي: شرم أنفه وشفته أي شقهما.

(، 262/ 6ن )والشرم: قطع األرنبة، ورجل أشرم بين الشرم: مشروم األنف. انظر: العي

 ( مادة )شرم(.321/ 12(، لسان العرب )62/ 8(، المحكم )1962/ 5الصحاح )
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 األ عث  - 51

ة الكندي، أبو محمد، له معدي كرب بن قيس بن معدي كرب بن معاوي

 صحبة، ورواية.

واألشعث لقب اشتهر به؛ ألنه كان أبدا أشعث الرأس، فغلب عليه هذا 

 (1)االسم حتى عرف به. 

 األ عر - 52

 نبت بن زيد بن يشجب، جد القبيلة.  •

على جميع جسده ألن أمه ولدته وهو أشعر، والشعر  األشعر؛نما سمي إ

 .ڤون ومنهم أبو موسى األشعري فلقب باألشعر، وولده األشعر

وجبلة بن األشعر الخزاعي. ذكره الحافظ ابن حجر وقال: واألشعر لقب  •

 (2)بذلك؛ لكثرة شعره. 

                                                             
(، ألقاب الصحابة والتابعين 677/ 11(، تاريخ الطربي )13/ 3الثقات البن حبان ) (1)

(، سير أعالم النبالء 286/ 3(، هتذيب الكمال )29يف المسندين الصحيحين )ص: 

(، كشف المناهج 239/ 1(، اإلصابة )158/ 1يل )(، المنتخب من ذيل المذ37/ 2)

(، التحفة 76/ 1نزهة األلباب ) (،311/ 3والتناقيح يف تخريج أحاديث المصابيح )

 (.191/ 1اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة )

والشعث بالتحريك: مصدر األشعث وهو المغرب الرأس المتلبد الشعر الجاف الذي لم 

 يدهن، ومنه الحديث:

هرم »   ألََبرا
َسم َعَلي اهللِ ، َلوق َأقق به َلهم ؤق َريقِن، َب يم َبر ذِي طِمق َعَث َأغق / 1انظر: العين )«.  با َأ ق

تاج (، 162/ 2لسان العرب )(، 355/ 1(، المحكم )285/ 1(، الصحاح )244

 ( مادة )شعث(.279/ 5العروس )

 (، هناية282/ 2ات الحنفية )الجواهر المضية يف طبق، (266/ 1األنساب للسمعاين ) (2)

= 
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 أ عر بر ا - 53

  الوليد بن عقبة بن أبي معيط. •

أي: األشعر  -قال ابن الكلبي: وكان يقال للوليد بن عقبة: األشعر بركا 

 اهــكـدر، حــصـ: ال(1)ركــبـد، والــســجــدر والـصـالر ـعـر شـيـثـان كـوك –صدرا 

 (4).للوليد يف ذلك مع عدي بن حاتم خربا (3)وساق المربد، (2)البالذري

وزياد بن أبي سفيان، وكان يقال لزياد: أشعر بركا؛ وذلك لكثرة شعر  •

 (5)صدره. 

                                                              = 

نسب معد واليمن الكبير  (،87/ 1(، اإلكمال )168األرب يف معرفة أنساب العرب )ص:  

 (.56المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: (، 565/ 1(، اإلصابة )133/ 1)

والربك: الصدر. ويقال برك وبركة، فإذا أدخلت الهاء كسرت أوله، وإذا سقطت الهاء  (1)

 تحت فيقال بركا.ف

 (.1164سيأيت برقم: ) (2)

 (.792سيأيت برقم: ) (3)

قال المربد: وذكروا أن عدي بن حاتم بن عبد اهلل الطائي قال يوما: أال تعجبون لهذا،  (4)

أشعر بركا! يولي مثل هذا المصر! واهلل ما يحسن أن يقضي يف تمرتين. فبلغ ذلك الوليد 

ال سماين أشعر بركا إال قام! فقام عدي بن حاتم فقال: فقال على المنرب: أنشد اهلل رج

أيها األمير، إن الذي يقوم فيقول: أنا سميتك أشعر بركا لجريء، فقال: إجلس يا أبا 

 فقد برأك اهلل منها. فجلس وهو يقول: واهلل ما برأين اهلل منها. ?طريف

 (،22/ 3دب )الكامل يف اللغة واأل(، 352/ 9()547 ،517/ 5أنساب األشراف ) (5)

العقد  (،217شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )ص:  (،247االشتقاق )ص: 

/ 5(، التذكرة الحمدونية )122/ 4نثر الدر يف المحاضرات ) (،298/ 2الفريد )

 (.76/ 1نزهة األلباب ) (،158/ 3هناية األرب يف فنون األدب ) (،283/ 8()249
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 : منهم جماعة األ ل، -54

  ، األشل.منصور بن عبد الرحمن الغداين، البصري •

 وعنه: شعبة، وبشر بن المفضل، وابن علية. روى عن: الحسن، والشعبي.

 وصف بصفة نقص يف جسده عرف هبا. وكان أشل، وهو 

 ومحمد بن سهل المرزبان الكرجي األشل، أبو منصور.  •

 المنتهى يف»ب ـتـن الكـه مـد، ولـيـل الـان أشـاء، وكـوهو أحد البلغاء الفصح

 (1).«الكمال

 أ هب  - 55

، العالمة، مفتي المشهور اإلمامأشهب بن عبد العزيز، صاحب مالك، 

مصر، أبو عمرو القيسي، العامري، المصري، الفقيه، يقال: اسمه مسكين، 

 وأشهب: لقب له.

ويف  قلت: وال أدري ألي سبب لقب بأشهب، فلعله لقب بذلك؛ لبياضه،

وقيل: البياض الذي خالله. اللغة: الشهب والشهبة: لون بياض يصدعه سواد يف 

  وقد شهب وشهب شهبة، واشهب، وهو أشهب.غلب على السواد. 

                                                             
(، مقدمة 741/ 3(، تاريخ اإلسالم )82/ 2السامع ) الجامع ألخالق الراوي وآداب (1)

(، فتح 396/ 1(، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح )243ابن الصالح )ص: 

(، 113/ 2(، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي )262/ 3المغيث بشرح ألفية الحديث )

 (. 2542/ 6(، معجم األدباء )78/ 1نزهة األلباب )

د، أو الفساد فيها، أو ذهاهبا، وقد شلت يده تشل، بالفتح كمل يمل. والشلل: اليبس يف الي

 ( مادة )شلل(.277/ 29(، تاج العروس )616/ 7المحكم ) انظر:
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 (1)أو من قبيل المجاز شبه باألسد، واألشهب: األسد، ذكره الصاغاين. 

    

 باب أص

 األصعر - 56

 إياس بن سعد بن عبيد، جاهلي. قال عنه القسقاس:

 وميييييازاحم األقيييييوا  عنيييييد ملمييييية

 
 

 دمة قيييرسبكبييية جيييري مييين صييي 

  أصيييعر حميييال المذيييدن اليييذي بيييه 

 
 

 تييرا األميير تييم اهلل يف  ييل منسييرس

 (2)فسمي إياس األصعر، قاله المرزباين.   

 :منهم جماعة األصم، -57

حاتم بن عنوان، أبو عبد الرحمن البلخي، العابد، الزاهد، الواعظ،  •

 المعروف باألصم.

                                                             
(، الديباج المذهب يف 168 ،34/ 5(، تاريخ اإلسالم )522/ 9) سير أعالم النبالء (1)

ر والقاهرة (، حسن المحاضرة يف تاريخ مص327/ 1معرفة أعيان علماء المذهب )

/ 1(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول )296/ 3(، هتذيب الكمال )325/ 1)

 (. 78/ 1(، نزهة األلباب )272/ 3(، ترتيب المدارك وتقريب المسالك )334

(، القاموس 528/ 1(، لسان العرب )191/ 4(، المحكم )159/ 1وانظر: الصحاح )

 )شهب(.( مادة 164/ 3(، تاج العروس )123المحيط )ص: 

 (. 79/ 1(، نزهة األلباب )437/ 4()96/ 1(، اإلكمال )339معجم الشعراء )ص:  (2)

َك لِلنَّاسِ }واألصعر: المعرض بوجهه كربا، ومنه قول اهلل عز وجل: ْر َخدَّ ] {َواَل ُتَصعِّ

( مادة 456/ 4(، لسان العرب )31/ 3(، النهاية )298/ 1[. انظر: العين )18 :لقمان

 )صعر(.
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وأسند الحديث عنه، وعن صحب شقيقا بن إبراهيم البلخي، وتأدب بآدابه، 

 غيره، وقدم بغداد يف أيام أبي عبد اهلل أحمد ابن حنبل، واجتمع معه.

ولم يكن أصم وإنما أتته امرأة تسأله عن مسألة، فاتفق أنه خرج منها صوت 

يف تلك الحالة، فخجلت، فتصامم لئال تستحي وقال: ارفعي صوتك، فأوهمها 

نه لم يسمع الصوت، فغلب عليه اسم أنه أصم، فسرت المرأة بذلك، وقالت: إ

  الصمم، ولقب بحاتم األصم، وهذا التغافل هو نصف الفتوة.

ومحمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد اهلل، أبو العباس  •

 األصم، شيخ الحاكم، ومحدث عصره بال مدافعة. 

رفه وإنما ظهر به الصمم بعد انصرافه من الرحلة فقد فقد سماعه عند منص

 من مصر، فاستحكم فيه حتى أنه كان ال يسمع هنيق الحمار.

 ومالك بن جناب ابن هبل الكلبي، الشاعر، األصم.  •

 فإنما لقب به؛ لقوله:

ييييا دييييَل يوم 
ييييمة عيييين الخنييييا إَّ قِ  َأصم

 
 

ا  (1)ويف غديييير الَخنَييييا أملنييييي َسييييِمدع 

 
    

                                                             
(، المنتظم يف 149/ 9(، تاريخ بغداد )467/ 1لمؤتلف والمختلف للدارقطني )ا (1)

العرب يف خرب من غرب  (،28/ 2(، وفيات األعيان )253/ 11تاريخ الملوك واألمم )

/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )822/ 5(، تاريخ اإلسالم )333/ 1)

(، مرآة الزمان 292/ 1اين )(، األنساب للسمع359(، معجم الشعراء )ص: 495

/ 2(، السلوك يف طبقات العلماء والملوك )328/ 2(، مدارج السالكين )52/ 15)

(، نزهة 178طبقات األولياء )ص:  (،38/ 2المختصر يف أخبار البشر ) (،273

 (.168/ 3(، شذرات الذهب )82/ 1األلباب )



 
 

 رف الهمزة()حالباب األول  55

 باب أض
 األض م  -52

 لقبيلة، وبه سميت ضبيعة أضجم. الحارث بن عبد اهلل بن ربيعة، جد ا

 (1)وإنما لقب باألضجم؛ ألنه أصابته لقوة فضجم فمه، فصار أضجم. 

    

 باب أط
 بصدغة األمر أطبق، -59

أبو موسى الهادي أمير المؤمنين بن محمد المهدي بن عبد اهلل المنصور، 

 محمد، الخليفة العباسي، أخو هارون الرشيد.

أنه كان بشفته العليا تقلص، فوكل به أبوه  ويلقب موسى أطبق؛ وذلك

فيفيق، خادما يالزمه متى غفل وفتح فاه يقول له: موسى أطبق!  يف الصباالمهدي 

فيضم شفته، لتستقر عادته على طبق فمه فلزمه هذا اللقب، وذكر أبو منصور 

 (2)وأورده فيه.  "معايب الفم"الثعالبي فصال يف 

                                                             
 (.365/ 7(، التذكرة الحمدونية )216/ 24األغاين ) (1)

(، 269/ 5(، الكامل ىف التاريخ )7/ 15(، تاريخ بغداد )213/ 8تاريخ الطربي ) (2)

(، صبح األعشى يف صناعة 441/ 7(، سير أعالم النبالء )525/ 4تاريخ اإلسالم )

/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )89(، فقه اللغة وسر العربية )ص: 513/ 1اإلنشاء )

 (. 357/ 3وصول )(، سلم ال81/ 1(، نزهة األلباب )123
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 األطروش -61

 (1)الحسين بن علي بن عمر بن علي زين العابدينالحسن بن علي بن 

 العلوي، الهاشمي، أحد ملوك الدولة العلوية بطربستان. 

وكان األطروش زيدي المذهب، شاعرا مفلقا، ظريفا، عالمة، إماما يف الفقه 

والدين، كثير المجون، حسن النادرة، وكان عادال حسن السيرة لم ير مثله يف 

ضربة يف رأسه بالسيف يف الحرب، فلذا قيل له:  أيامه، وأصابه الصمم من

 . (2)األطروش. 

    

 باب أع
 األع م، اثناَّ: - 61

األول: هو زياد بن سليم، ويقال: ابن سليمان، ويقال: ابن سلمى، وقيل  •

غير ذلك، أبو أمامة العبدي، المعروف بزياد األعجم، مولى عبد القيس، من 

 فحول الشعراء.

األشعري وعثمان بن أبي العاص وحكى عنهما وشهد  أدرك أبا موسى

 معهما فتح اصطخر.

 وأما عن سبب تلقيبه باألعجم، ففي ذلك قوالن: 

 وهو المشهور أنه لقب باألعجم؛ لعجمة كانت يف لسانه. :أحدهما

                                                             
  .(453) :سيأيت برقم (1)

 (.457/ 3(، تاريخ ابن خلدون )628/ 6الكامل يف التاريخ ) (2)
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ويشهد لذلك جملة من األخبار رواها ابن عساكر تبين أن ألفاظه كانت يف 

 هناية اللكنة منها:

األعجم أنشد يزيد بن المهلب قصيدة رثى هبا المغيرة بن المهلب،  أن زياد

 فلما انتهى إلى قوله:

ت بقبيييييره فييييياعقر بِيييييهِ   َوإِذا َميييييَررق

 
 

  ييو  اله يياَّ و ييل طييرف سييابح

 وانضييييح َجَوانِييييب َقبييييره بييييدمائها 

 
 

 َفَلَقيييييد يكيييييوَّ َأخيييييا د  وذبيييييائح

كنت على ابنة فقال له يزيد: هل عقرت؟ قال: ال، قال: وما منعك؟ قال:   

فقال: أما واهلل لو فعلت ما أصبح يف آل المهلب  -يريد الحمارة  -الهمارة 

 صاهل إال على مزودك. 

 ومنها قوله:

 ألييييم تيييير أننييييي وتييييرت  وسييييي

 
 

 ألنكييييع ميييين  يييي ب بنييييي تمييييدم

 . "قوسي، وأنقع"يريد: القاف يف   

قال له: منذ ومنها أنه دعا غالما له ليرسله يف حاجة فأبطأ عليه فلما جاءه 

لدن دأوتك إلى أن قلت لبي ما كنت تسنأ. يريد: منذ لدن دعوتك إلى أن قلت 

 لبيك ماذا كنت تصنع.

وروي عن جرير أنه قال لزياد األعجم: يا أبا أمامة إنه عسى أن تبلغ عني، 

 فال تعجل حتى تبين قال: ما شئت إذا كلت كلنا. يريد: ما شئت إذا قلت قلنا.

 مي األعجم؛ ألن مولده ومنشأه كان بفارس. إنما س والثاين:

وكان شاعرا مجيدا فصيحا يف الشعر مع لكنته، ومن أجمل أبياته يف عبد اهلل 

 بن جعفر بن أبي طالب، وقيل يف غيره:
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ييييييَل َفَمييييييا َتلكييييييا  َسييييييَألقنَاهم ال ِزيق

 
 

نقَدتِنَيييييييا َوَزاَدا َق مم َطيييييييي َفيييييييوق  َوَأعق

ييييدق   ييييما عم َسييييَن ثم ييييما َأحق َسييييَن ثم  َناَوَأحق

 
 

تم َلييييهم َفَعيييياَدا ييييدق ييييما عم َسييييَن ثم  َفَأحق

ا ب أعيييييييييود إَِلدقيييييييييِه إِبا    ِميييييييييَرار 

 
 

ا َوَثنَييييي الِوَسيييياَدا ييييَم ضيييياِحك   َتَبسا

أخرج ابن عساكر من طريق أبي بركة األشجعي قال: حضرت امرأة من نمير  

 الوفاة، فقيل لها: أوصي. فقالت: نعم خربوين عن القائل:

َك َمييييا ِرَميييي ييييرم  اسم َبنِييييي نمدييييرٍ َلَعمق

 
 

وِر َوب قَِصييييييارم  ييييييدم  بَِطائَِهييييييِة الصة

فقيل لها: لزياد األعجم. قالت: فأشهدكم أن له ثلث مالي. فحمل له من   

 ثلثها أربعة آالف درهم.

اآلخر: عبد اهلل األصغر بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي و •

قل، فلذلك سمي العبدري الشيبي المكي، وهو األعجم، كان ىف لسانه ث

 (1)األعجم. 

 :منهم جماعة األعهي، -62

 روف باألعشىـــأعشى قيس، المعر، ـــأبو بصيدل، ـبن جنبن قيس  ميمون

                                                             
(، 3918/ 9(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )172/ 29()146/ 19تاريخ دمشق ) (1)

/ 2(، ربيع األبرار )322الجليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف )ص: 

(، فوات الوفيات 597/ 4(، سير أعالم النبالء )322/ 8دونية )(، التذكرة الحم475

(، شرح شواهد 226/ 1(، الحماسة البصرية )164/ 14(، الوايف بالوفيات )29/ 2)

(، المذاكرة يف 372/ 15(، األغاين )1329/ 3(، معجم األدباء )226/ 1المغني )

(، نزهة األلباب 364/ 4ن )(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمي4ألقاب الشعراء )ص: 

(1 /82.) 
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األكرب. وهو أحد األعالم من شعراء الجاهلية وفحولهم، وكانت العرب تتغنى 

 ،بعد أن مدحه ملسو هيلع هللا ىلص، ومات يف عهد النبي (1)بشعره وتسميه صناجة العرب

 (2)شى؛ لضعف يف بصره. ولقب باألع

  أعصر - 63

 أبو غني وباهلة القبيلتين.  جاهلي،منبه بن سعد بن قيس عيالن بن مضر، 

 وإنما سمي أعصر؛ لقوله ]من الكامل[:

مدييرةم مييا لرأِسييَو بعييد مييا  قاليي ق عم

 
 

نقَكييييرِ  ِقييييَد الهييييبابم أَتييييي بلييييوٍَّ مم  فم

مدييييييَر إَّ  أبيييييياِك غدايييييير رأَسييييييه   أعم

 
 

 فم األعصييييرمييييرة اللدييييالي واخييييت 

 .(3)فسمي بذلك.  

                                                             
 (. 544سيأيت برقم: ) (1)

(، سمط 372/ 7(، التذكرة الحمدونية )128أشعار الشعراء الستة الجاهليين )ص:  (2)

/ 1(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )83/ 1الآللي يف شرح أمالي القالي )

 (. 175/ 1(، خزانة األدب )85/ 1(، نزهة األلباب )196

والعشا مقصور: مصدر األعشى، وهو الذي ال يبصر بالليل ويبصر بالنهار، وعشا يعشو إذا 

ضعف بصره، ومن أمثالهم: وهو يخبط خبط عشواء، يضرب مثال للذي يركب رأسه 

وال يهتم لعاقبته كالناقة العشواء التي ال تبصر، فهي تخبط بيديها كل ما مرت به. انظر: 

 ( مادة )عشا(.56/ 15لسان العرب ) (،188/ 2)العين  (،2427/ 6الصحاح )

(، األنساب 466(، معجم الشعراء )ص: 2116/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

(، طبقات 297/ 1(، أسد الغابة )362/ 6(، توضيح المشتبه )311/ 1للسمعاين )

هة (، نز372/ 7(، التذكرة الحمدونية )337/ 15األغاين ) (،33/ 1فحول الشعراء )

 (. 88/ 1األلباب )
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 األعلم  - 64

أبو الحجاج  النحوي، األديب، اللغوي، يوسف بن سليمان بن عيسى،

 .(1)األندلسي، المعروف باألعلم، من أهل شنتمرية

أخذ عن ابن اإلفليلى وطبقته، وكان عالما باللغة والعربية، ومعاين األشعار، 

وقد أخذ عنه: أبو علي ة يف وقته إليه، مشهورا بمعرفتها وإتقاهنا، وكانت الرحل

 الغساين، وجماعة كثيرة. 

ولذا لقب  كبيراوإنما قيل له: األعلم؛ ألنه كان مشقوق الشفة العليا شقا 

 ان مشقوق الشفةـإن كـم، فـلـباألعلم، ومن كان مشقوق الشفة العليا يقال له: أع

 .(2)السفلى يقال له: أفلح. 

  األعمش -65

ران األعمش، اإلمام، أبو محمد األسدي موالهم، الكاهلي، سليمان بن مه

 الكويف، الحافظ، المقرئ، شيخ اإلسالم والمحدثين، أحد األئمة األعالم. 

روى عن: أبان بن أبي عياش، وإبراهيم النخعي، وإسماعيل بن أبي خالد، 

 وطائفة. وعنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة، وجماعة. 

                                                             
 نسبة إلى شنتمرية، مدينة باألندلس. (1)

(، إنباه الرواة على أنباه النحاة 2848/ 6(، معجم األدباء )81/ 7وفيات األعيان ) (2)

(، سير 195/ 2المختصر يف أخبار البشر ) (،422/ 12تاريخ اإلسالم )(، 65/ 4)

(، مرآة الجنان وعربة اليقظان 92 /29(، الوايف بالوفيات )555/ 18أعالم النبالء )

/ 5(، شذرات الذهب )532/ 3(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )121/ 3)

411 .) 
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وصف نقص، كما سبق أن ذكرنا ألعمش؛ لعمش كان بعينه، وهو واشتهر با

 وبينا، قال العراقي: 

 ِمييينق َلَقيييبق 
ٍَ
وٍف بَِهييييق يييرم يييرم َمعق  َوذِ ق

 
 

ٍٍ َأوق َنَسييبق  يي ييِف َنقق نقييَدٍر َأوق َوصق  َ غم

 ومما حكي عنه من النوادر: 

أنه جرى بينه وبين زوجته كالم، وكان يأتيه رجل يقال له: أبو ليلى مكفوف 

يح يتكلم باإلعراب يطلب الحديث منه، فقال: يا أبا ليلى، امرأيت نشزت فص

علي وأنا أحب أن تدخل عليها فتخربها مكاين من الناس وموضعي عندهم، 

فدخل عليها وكانت من أجمل أهل الكوفة فقال: يا هنتاه إن اهلل قد أحسن 

ك عموشة قسمك، هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ أصل ديننا وحاللنا فال يغرن

عينيه وال حموشة ساقيه، فغضب األعمش وقال: يا أعمى يا خبيث، أعمى اهلل 

 قلبك كما أعمى عينيك، قد أخربهتا بعيوبي كلها؛ اخرج من بيتي.

ودخل الحمام يوما وجاء رجل حاسر، فقال له الرجل: متى ذهب بصرك 

 فقال: مذ بدت عورتك.

ش: إن الناس إذا رأونا معا وأراد إبراهيم النخعي أن يماشيه فقال األعم

قالوا: أعور وأعمش، قال النخعي: وما عليك أن نؤجر ويأثموا، فقال له 

 (1)تعالى.  $األعمش: وما عليك أن يسلموا ونسلم، 

                                                             
(، هتذيب 883/ 3(، تاريخ اإلسالم )422/ 2(، وفيات األعيان )5/ 12تاريخ بغداد ) (1)

 (،768(، شرح نخبة الفكر للقاري )ص: 262/ 3(، فتح المغيث )76/ 12الكمال )

 (. 88/ 1(، نزهة األلباب )156ألفية العراقي )ص: 

(، تاج 1212/ 3الصحاح )والعمش: ضعف الرؤية مع سيالن الدمع يف أكثر أوقاهتا. انظر: 

  ( مادة )عمش(.277/ 17العروس )
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 األعنق -66

قيس بن الحارث بن همام، ينسب إليه قوم يقال لهم: بنو األعنق، وهم بطن 

 (1)عنقه. من وائل بن قاسط. وإنما سمي األعنق؛ لطول 

    

 باب أغ
 :منهم جماعة األغر، -67

 سلمان األغر، أبو عبد اهلل المدين، مولى جهينة، أصله من أصبهان. •

وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدري، روى عن: أبي هريرة، 

وإنما قيل له: األغر؛ لغرة يف وجهه، أي:  وغيرهم. وعنه: الزهري، وجماعة.

 بياض. 

أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل بن محمد و •

لشامة بيضاء كانت يف مقدم  المعتصم، وباقي نسبه معلوم. ويلقب األغر؛

 .(2)رأسه

    

                                                             
 (. 161/ 4مقاييس اللغة ) (1)

/ 11(، هتذيب الكمال )264/ 6(، الوايف بالوفيات )318/ 1األنساب للسمعاين ) (2)

(، 294/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )77/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )256

 (.92/ 1نزهة األلباب )
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 باب أف

 األفكل -62

معاوية بن قيس بن سلمة، األفكل، من بني زبيد األصغر ويقال: من بني 

  زبيد األكرب.

 (1)فكل؛ ألنه كان إذا غضب أرعد. كان شريفا، وإنما سمي األ

 أفنوَّ  - 69

بن معشر بن ذهل بن غنم بن  (2)صريمبضم الهمزة وفتحها وسكون الفاء: 

 عمرو بن مالك التغلبي، شاعر جاهلي.

 وهو أحد شعراء بني تغلب المشهورين، وإنما سمي أفنونا؛ لقوله:

د  ييييا َمضييينوََّ َمضييينونا  َمن دِتنيييا اليييوم

 
 

ييييييييب اَِّ أفنونيييييييياأَزماَننييييييييا إَّ  لل  هم

وذكر أبو عبيدة: أنه كان يشبب بنساء قومه. فقالت امرأة منهم: ألسمين   

نفسي وابنتي اسما ال يشبب به صريم، فسمت بنتا لها مضنونة، فقال صريم عند 

 (3)ذلك، هذا البيت؛ ليريها أن ذلك ال ينفعها، فسمي أفنونا هبذا البيت. 

                                                             
األفكل، كأحمد: الرعدة تعلو اإلنسان، تكون من الربد و(. 343/ 3العقد الفريد ) (1)

األفكل: اسم لألفوه األودي، الشاعر؛ لرعدة كانت فيه. أيضا: أبو بطن، وأوالخوف، 

(، 38/ 7(، المحكم )1792/ 5عرب، يقال لبنيه: األفاكل. انظر: الصحاح )من ال

(، 1244(، القاموس المحيط )ص: 529، 19/ 11(، لسان العرب )56/ 1النهاية )

 ( مادة )فكل(.188/ 32تاج العروس )

 ذكر اآلمدي أن اسمه: ظالم بن معشر. (2)

/ 1 شرح أمالي القالي )(، سمط الآللي يف994/ 3شرح نقائض جرير والفرزدق ) (3)

(، 336(، االشتقاق )ص: 195المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (،684

= 
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 :اثناَّ األفوه، - 71

 بن السري البصري، أبو عمرو األفوه، نزيل مكة. : بشر األول •

روى عن: زائدة بن قدامة، والثوري، وابن المبارك، وعبد الرزاق، والليث 

بن سعد، وغيرهم. وعنه: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وابن 

 المديني، وآخرون.

 وسمي األفوه؛ ألنه كان صاحب مواعظ يتكلم هبا، فلقب األفوه لذلك.

األفوه األودي: صالءة بن عمرو بن مالك، من بني أود، من  والثاين: •

مذحج، شاعر يماين جاهلي يكنى أبا ربيعة، ولقب باألفوه؛ ألنه كان غليظ 

 (1)الشفتين ظاهر األسنان. 

    

 باب أق

 األقرع، جماعة منهم: - 71

 األقرع بن حابس بن عقال التميمي، المجاشعي، له صحبة.  •

أحد المؤلفة قلوهبم، وكان شريفا يف الجاهلية واإلسالم، واسمه وكان 

 فراس، وإنما لقب األقرع؛ لقرع كان برأسه. 

                                                              = 

(، 199/ 4(، سلم الوصول )146/ 1(، شرح شواهد المغني )94/ 1نزهة األلباب )

 (. 151/ 11خزانة األدب للبغدادي )

(، فتح الباري 238/ 3) (، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين122/ 4هتذيب الكمال ) (1)

/ 1(، رجال صحيح مسلم )129/ 1(، رجال صحيح البخاري )4/ 13()393/ 1)

(، نزهة األلباب 41(، ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 86

 (.4(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 442/ 7(، الحيوان )95/ 1)
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 وهو الذي عناه العباس بن مرداس بقوله من المتقارب:

َبدييييي بيييييي ونهيييييَب العم َعيييييلم َنهق  يَأت ق

 
 

ددنييييييييييَة واألقييييييييييرعِ   د َبييييييييييدن عم

 َوَميييييا َ ييييياََّ حصيييييٌن َوَب حيييييابٌ   

 
 

 ي م ميييييعِ ينرقييييياَّ ميييييرداَ  فِييييي

 
واألشيم، وقيل: األشجع بن معاذ بن سنان بن حزم القشيري، وجعله  •

 الحافظ ابن حجر لقب أبيه، وعده من المخضرمين.

 واألقرع لقب جرى عليه؛ لقوله يهجو بني معاوية بن قشير:

 معييياوي مييين ييييرقدكم إَّ أصيييابكم

 
 

 (1) ييبا حديية مميييا إذا النقيير أقرعيييا

 :منهم جماعة األقطع، - 72 

 خلف بن خليفة األقطع، مولى بني قيس بن ثعلبة.  •

شاعر إسالمي مجيد، محسن، مقل، كان يف زمن جرير والفرزدق، وكان 

يقال له: األقطع؛ ألنه قطعت يده لسرقة اهتم هبا، فاستعاض عنها بأصابع من 

 جلود. وهو من شعراء الحماسة. 

ا أبا فراس من الذي وكان لسنا بذيئا مر ذات يوم بالفرزدق، فقال له خلف: ي

 يقول:

ييَو القَقييدقن َوابقيين القَقييدقن ب َقييدقن مثلييه  هم

 
 

 لنطح القمسياِحي َأو ل يدل األداهيم

 
                                                             

(، 8/ 18()74/ 15(، عمدة القاري )254/ 1اإلصابة )، (264/ 1أسد الغابة ) (1)

(، 162/ 2(، تاريخ اإلسالم )316/ 1(، تعجيل المنفعة )184/ 9تاريخ دمشق )

(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 255/ 2(، عيون األثر )182/ 9الوايف بالوفيات )

/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )54(، مجالس ثعلب )ص: 522/ 21)

 (. 95/ 1أللباب )(، نزهة ا914

(، 1262/ 3(، الصحاح )155/ 1واألقرع: الذي ذهب شعر رأسه من آفة. انظر: العين )

 ( مادة )قرع(.198/ 1المحكم )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 66

 يعرض بالفرزدق، فقال الفرزدق: يقوله الذى يقول:

ٍ  مثليه َو اللٍ َوابقن الل يٍ َب لي  هم

 
 

َراِهم  لنقييييب جييييدار َأو لطيييير  الييييدا

 يعرض بخلف.  

 ي، السلطان، معز الدولة، أبو الحسين. وأحمد بن بويه الديلم •

وكان يقال له: األقطع؛ ألنه طاحت يده اليسرى يف حرب، وبعض أصابع 

يده اليمنى، وأثخن بالضرب يف رأسه وسائر جسده، وسقط بين القتلى، ثم نجا، 

 وتملك بغداد بعد ذلك بال كلفة، ودانت له األمم.

معروف بالمباحي، صاحب وأبو الخير األقطع التينايت، المغربي، ال •

الكرامات، صحب أبا عبد اهلل بن الجالء وغيره من المشايخ، وكان يقال له: 

المباحي؛ ألكله من المباحات، وقيل اسمه: حماد بن عبد اهلل، وكان أسود اللون 

مغربيا، فسكن التينات فنسب إليها، وإنما قيل له: األقطع؛ ألنه كان يف جبال 

وكان عاهد اهلل أال يشارك الطير يف مأكوالهتا، فرأى أنطاكية يطلب المباح، 

شجرة فيها ثمر فأكل منها، ونسي معاهدته، فاتفق أن أمير الثغر، أمسك 

عهم وأمسك بلصوص، وأخذه يف الجملة، فقطع أيديهم وأرجلهم، وقطع يده م

 (1)عن رجله، فسمي األقطع.

                                                             
(، شرح حماسة 852/ 2(، المتفق والمفرتق )724/ 2()465/ 1الشعر والشعراء ) (1)

القرط  (،361/ 2(، شرح ديوان الحماسة للتربيزي )342/ 3أبي تمام للفارسي )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 174/ 1(، وفيات األعيان )76على الكامل )ص: 

/ 16(، سير أعالم النبالء )4435/ 12(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )96/ 14)

 (.173/ 6(، الوايف بالوفيات )189
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 األقدهر - 73

 ، الكويف، المعروف باألقيشر. المغيرة بن عبد اهلل، أبو معرض األسدي •

شاعر مشهور، يقال: إنه ولد يف الجاهلية، ولقب باألقيشر؛ ألنه كان أحمر 

 الوجه أقشر.

 وكان يغضب إذا دعوه األقيشر، ويخاصم، فدعاه بعضهم به، فقال له:

 أتيييييدعوين األقدهيييييَر، ذاك اسيييييمي

 
 

 وأدعيييييوَك ابييييين مطنذيييييِة السيييييراِج 

 سراج.فسمي ذاك الرجل بابن مطفئة ال 

وعقبة من بني عميرة. وسمي األقيشر؛ لشدة حمرة لونه، واألقيشر:  •

 الشديد الحمرة، وقوله:

 إين أنيييييا األقدهيييييرم ذا يييييم نزبيييييي

 
 

 أنيييا اليييذي يعيييرفم قيييومي حسيييبي

جبذ  والنزب والنبز: اللقب. وهذا من المقلوب، وهو النبز. كما قالوا: 

 .(1)وجذب، وما أطيبه وما أيطبه

    

 باب أل
 إلكدا  - 74

 بكسر الهمزة والكاف وفتح الياء، والهمزة من أصل الكلمة ال للتعريف: 

علي بن محمد بن علي الطربي، أبو الحسن الهراسي، الفقيه الشافعي، 

 المعروف بإلكيا الهراسي. 

                                                             
أماليه التنبيه على أوهام أبي علي ىف ، (252/ 11(، األغاين )63/ 62تاريخ دمشق ) (1)

(، المذاكرة يف ألقاب 922/ 2(، تاريخ اإلسالم )261/ 1(، سمط الآللى )37/ 1)

 (.96/ 1(، نزهة األلباب )52/ 4(، هناية األرب ىف فنون األدب )3الشعراء )ص: 
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 تفقه بنيسابور مدة على إمام الحرمين، وروى عنه أبو طاهر السلفي. 

معنى قيل له: إلكيا، ويف اللغة العجمية إلكيا قال ابن خلكان: ولم أعلم ألي 

 هو الكبير القدر المقدم بين الناس.

أحد أعيان الشافعية  $قلت: ولعله لقب بإلكيا؛ لهذا المعنى، فقد كان 

وقد حكى ابن كثير وغيره أنه كان ذكيا فصيحا، وكان يستعمل االستدالل يف 

الفكر، وقد ولي تدريس مناظراته بالحديث، وكان بارعا قوي البحث، دقيق 

النظامية ببغداد إلى أن تويف، وحظي بالحشمة والجاه والتجمل وارتفع شأنه، 

 .(1)وتخرج به جماعة من األصحاب. 

    

 باب أم

 إما  الحرمدن - 75

عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد بن عبد اهلل، اإلمام، العالمة، 

 ي. إمام الحرمين، أبو المعالي الجوين

رئيس الشافعية بنيسابور، صنف يف كل فن، قال له أبو إسحاق الشيرازي: يا 

 مفيد أهل المشرق والمغرب، أنت اليوم إمام األئمة. 

 وأغلقت األسواق يوم موته وقعد الناس لعزائه ورثوه كثيرا، ومنه:

ييييوب القَعييييالمدن علييييي المقييييالي لم  قم

 
 

َدييييييالِي ييييييا  الييييييورا  ييييييبه اللا  َوَأيا

ييياأيثمييير غم   م  ييين أهيييل القعليييم َيوق  صق

 
 

 َوقيييد َمييياَت اِ َميييا  َأبميييو القَمَعيييالِي

 
                                                             

/ 3(، وفيات األعيان )52/ 11(، تاريخ اإلسالم )528طبقات الشافعيين )ص:  (1)

 (.133/ 3مرآة الجنان وعربة اليقظان )(، 54/ 22(، الوايف بالوفيات )286
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 ويف تلقيبه بإمام الحرمين قوالن:  

وهو المشهور أنه لما خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين،  :أحدهما

وبالمدينة شرفهما اهلل تعالى، يرتدد بين الحرمين يدرس ويفتي ويجمع طرق 

 رمين لهذا السبب.المذهب، قيل له: إمام الح

يحتمل أنه على وجه التفخيم له كما هو العادة يف أقوالهم: ملك  والثاين:

البحرين وقاضي الخافقين، وعليه تكون نسبة إمامته للحرمين لشرفهما، إشارة 

إلى شرفه وفضله، وبراعته ونبله، وتحقيقه وفهمه واهلل أعلم، أفاده أبومحمد 

 (1)اليافعي. 

 جماعة منهم:امرؤ القد ،  - 76

امرؤ القيس بن حجر الكندي، الشاعر المشهور. قيل إن اسمه: حندج،  •

وقيل غير ذلك، اشتهر بلقبه، وقيل: إن امرأ القيس لقب غلب عليه، ومعناه: 

 رجل الشدة، لقب به؛ لما لقي من الشدائد.

 ، كذا قال علي بن حمزة البصري، وأنشد:(2)والقيس: الشدة

ييَ  علييي األعييداَ َقيي ييَدةٌ وأنق  دقٌ  وَن ق

 
 

َفييييلم   وللط يييياِرِق العييييايف ِهَهيييياٌ  وَنوق

                                                              
(، تاريخ ابن 184/ 2(، المختصر ىف أخبار البشر )192/ 8الكامل ىف التاريخ ) (1)

/ 3(، وفيات األعيان )95/ 3(، مرآة الجنان وعربة اليقظان )371/ 1الوردي )

(، 424/ 12(، تاريخ اإلسالم )579/ 3(، تاريخ ابن خلدون )138/ 5()168

/ 5(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )165/ 5فعية الكربى للسبكي )طبقات الشا

 (.325/ 2(، سلم الوصول )97/ 1(، نزهة األلباب )127

تاج  (،187/ 6لسان العرب ) (،176/ 1العباب الزاخر ) (،487/ 6انظر: المحكم ) (2)

  ( مادة )قيس(.418/ 16العروس )
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وقال غيره: القيس: اسم صنم نسب إليه، ولهذا كان األصمعي يكره أن  

 يقول: امرؤ القيس، قال ثعلب: امرؤ القيس بمنزلة عبد الرحمن وعبد اهلل.

وقال أبو القاسم المغربي: وأخربين بعض أهل البحث أنه وجد الفراء يقول 

بعض كتبه: أن القيس الذهب، وأن امرأ القيس قيل له ذلك على معنى  يف

 كالتفضيل له، والقيس مصدر قاس يقيس قيسا مثل القياس. 

وامرؤ القيس الرويدشتي، متأخر، اسمه: عثمان بن محمد بن أحمد بن  •

 .(1)علي، لقب بذلك؛ لجزالة ألفاظه ومتانة شعره. 

 األمدر - 77

عفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف القاسم علي بن هبة اهلل بن ج

بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير العجلي، أبو نصر الحافظ، الناقد، 

 النسابة، المعروف بابن ماكوال، والملقب باألمير. 

 كان لبيبا عالما عارفا، ترشح للحفظ حتى كان يقال له: الخطيب الثاين. 

لميم وبعد األلف كاف مضمومة وبعدها قال ابن خلكان: وماكوال: بفتح ا

واو ساكنة ثم الم ألف، وال أعرف معناه، وال أدري سبب تسميته باألمير، هل 

 كان أميرا بنفسه أم ألنه من أوالد أبي دلف العجلي.

                                                             
/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )15: شرح المعلقات السبع للزوزين )ص (1)

(، الوايف 137(، أدب الخواص )ص: 13(، الحلل يف شرح أبيات الجمل )ص: 38

 (. 335/ 19بالوفيات )
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قلت: يحتمل أنه لقب باألمير؛ لكال السببين، فعلى االحتمال األول؛ لكونه 

«: طبقاته»شيرويه الديلمي أنه قال عنه يف  كان أميرا بنفسه، فقد حكى الذهبي عن

 كان األمير أبو نصر يعرف بالوزير سعد الملك ابن ماكوال، قدم رسوال مرارا.

وقال ابن النجار: وأنفذه المقتدي بأمر اهلل رسوال إلى سمرقند وبخارى، 

 ألخذ البيعة له على ملكها طمغان الخان.

ء والرئاسة القديمة، قال ياقوت وعلى الثاين؛ ألنه من بيت الوزارة والقضا

الحموي: وهو ابن الوزير أبي القاسم هبة اهلل بن ماكوال وزير جالل الدولة بن 

بويه، وكان عمه أبو عبد اهلل الحسن بن جعفر قاضي القضاة ببغداد، وقال ابن 

عساكر: وزر أبوه للخليفة القائم، وولي عمه قضاء القضاة، وهو الحسين بن 

 علي.

 ومن نظمه:

 َقيييييُويق ِخدَاَميييييَو َعييييينق َداٍر أمِهنقيييييَ  بَِهيييييا

 

تَنَيييييييبم   لا مم ق لا إَِّا اليييييييذة  َوَجانِيييييييِب اليييييييذة

يييييدََعة    َطييييياَّم َمضق َحيييييلق إَِذا َ اَنيييييِ  األَوق  َوارق

 

َطانِييِه َحطَييبم  (1)َفالَمنقيَدلم   ييي َأوق
ييبم فِ طق  (2)الرا

 المؤمندن أمدر - 72  

ياح بن قرط بن رزاح بن عدي عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ر

بن كعب بن لؤي، أمير المؤمنين، وثاين الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة 

 .ڤ (3)المبشرين بالجنة، أبو حفص القرشي، العدوي، الفاروق

                                                             
 المندل: عود الطيب الذي يتبخر به. (1)

(، 325/ 3(، وفيات األعيان )581/ 12(، تاريخ اإلسالم )1986/ 5معجم األدباء ) (2)

 (.112/ 3(، فوات الوفيات )569/ 18نبالء )سير أعالم ال

 (.668سيأيت برقم: ) (3)
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وهو أول من سمي أمير المؤمنين من الخلفاء ال مطلقا، بل أول من سمي 

يف سرية يف  ملسو هيلع هللا ىلصبعثه النبي  أمير المؤمنين من المسلمين عبد اهلل بن جحش حين

أول مقدمه المدينة فقال له أصحابه: بما ندعوك؟ فقال: أنتم المؤمنون وأنا 

 أميركم، قالوا: فأنت إذا أمير المؤمنين.

 واختلف يف سبب تلقيبه بذلك على أربعة أقوال:

أن أول من سماه أمير المؤمنين عدي بن حاتم، ولبيد بن ربيعة حين : األول

أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا  لما رواه البخاري وغيرهن العراق، وفدا إليه م

بكر بن سليمان بن أبي حثمة: لم كان أبو بكر يكتب: من أبي بكر خليفة رسول 

اهلل، ثم كان عمر يكتب بعده: من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر، من أول من 

ن المهاجرات وكانت م -كتب: أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني جديت الشفاء 

قالت:  -إذا هو دخل السوق دخل عليها  ڤاألول، وكان عمر بن الخطاب 

: أن ابعث إلي برجلين جلدين (1)كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين

نبيلين، أسألهما عن العراق وأهله، فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة، 

ا بفناء المسجد، ثم دخال وعدي بن حاتم، فقدما المدينة فأناخا راحلتيهم

المسجد فوجدا عمرو بن العاص، فقاال له: يا عمرو، استأذن لنا على أمير 

المؤمنين عمر، فوثب عمرو فدخل على عمر فقال: السالم عليك يا أمير 

المؤمنين، فقال له عمر: ما بدا لك يف هذا االسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما 

ة، وعدي بن حاتم، فقاال لي: استأذن لنا على قلت، قال: نعم، قدم لبيد بن ربيع

                                                             
 العراقان هما: البصرة والكوفة. (1)

: األقوال التي ذكرهتا ابتداء من القول الثاين تستند إلى عدة آثار ال تخلو معظمها من تنبده

 مقال.
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أمير المؤمنين، فقلت: أنتما واهلل أصبتما اسمه، وإنه األمير، ونحن المؤمنون. 

 .فجرى الكتاب من ذلك اليوم

وتشاورهم ثم اتفاقهم على : أنه لقب بذلك بعد اجتماع المسلمين الثاين

واستخلف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال: لما تويف أنهروي عن ابن عباس  لماتلقيبه بذلك 

أبو بكر كان يقال له: خليفة رسول اهلل، فلما تويف أبو بكر واستخلف عمر قيل 

لعمر: خليفة خليفة رسول اهلل، فقال المسلمون فمن جاء بعد عمر ما يقال له؟ 

أيقال: خليفة خليفة خليفة رسول اهلل، هذا يطول ولكن أجمعوا على اسم 

من بعده من الخلفاء فقال بعضهم نحن المؤمنون تدعون به الخليفة، ويدعى به 

 وعمر أميرنا، فدعي أمير المؤمنين، رواه البالذري.

هو الذي أشار بذلك عليهم لما روي عنه أنه قال:  ڤ: أن عمر الثالث

 رواه الطربي وغيره. "أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فهو الذي سمى نفسه"

 ڤمنين المغيرة بن شعبة أمير المؤ ڤأن أول من سمى عمر  :الرابع

وعلل ذلك بقوله: نحن المؤمنون، وأنت أميرنا، فأنت أمير المؤمنين، رواه ابن 

 شبة وغيره.

رأى أن  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عبد الهادي: وإذا نظر اإلنسان يف كالم أصحاب النبي 

جميعهم قد اتفقوا على تسميته هبذا االسم وسار له يف جميع األقطار يف حال 

 (1)واليته. 

                                                             
(، 75/ 12د )(، التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألساني1223األدب المفرد ) (1)

تاريخ دمشق (، 228/ 4تاريخ الطربي )(، 321/ 12()528/ 1أنساب األشراف )

(، المنتظم يف تاريخ 1758/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني )(، 297/ 32)

(، تاريخ المدينة البن 26/ 1التعيين يف شرح األربعين )(، 135/ 4الملوك واألمم )

= 
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 األمة أمدن - 79

عامر بن عبد اهلل بن الجراح بن هالل القرشي، أبو عبيدة ابن الجراح، أمين 

 هذه األمة، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة.

، ڤ، فقد روى الشيخان، من حديث أنس بن مالك ملسو هيلع هللا ىلصلقبه بذلك النبي 

ٍة َأِمدن ا، َوإَِّا َأِمدنَنَ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ُل أمما َبدقَدَة بقنم إَِّا لِكم ةم َأبمو عم ا َأياتمَها األمما

اِس   «.الَ را

مق َرجم   »، قال ألهل نجران: ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي ڤحذيفة  وعن أَلَبقَعَثنا إَِلدقكم

 (1)، فبعث أبا عبيدة.ملسو هيلع هللا ىلص، فاستشرف لها أصحاب النبي «َأِمدن ا َحقا َأِمدنٍ 

    

 باب أن
 أن  النوار   - 21

العبسي، أحد  د بن سفيان بن عبد اهلل بن ناشب بن هدمأنس الفوارس بن زيا

 من بني عبس. (2)الكملة

                                                              = 

/ 1مير المؤمنين عمر بن الخطاب )(، محض الصواب يف فضائل أ677/ 2شبة )

313 .) 

( باب قصة أهل نجران، 171/ 5( باب مناقب أبي عبيدة، )25/ 5صحيح البخاري ) (1)

( باب فضائل 1881/ 4( باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد، صحيح مسلم )88/ 9)

 (،345/ 4(، الرياض النضرة يف مناقب العشرة )52/ 14أبي عبيدة، هتذيب الكمال )

 .(98/ 1نزهة األلباب )

الكملة من العرب أربعة، وهم: الربيع الكامل، وعمارة الوهاب، وقيس الحفاظ، وأنس  (2)

 الفوارس، وإنما سموا كملة؛ ألهنم كانوا سادة كاملين.

= 
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ابن سعيد المغربي: فأما أنس فأضيف إلى الفوارس؛ لكثرة زحفه هبم قال 

 (1)وغاراته. 

 أنف الناقة  - 21

 جعفر بن قريع التميمي، بطن من سعد بن زيد مناة. 

ة وقسمها بين نسائه، فبعثته وسبب جريان هذا اللقب عليه؛ أن أباه ذبح ناق

أمه إلى أبيه، ولم يبق إال رأس الناقة، فقال له أبوه: شأنك به، فأدخل يده يف أنف 

الناقة وهو غالم وجعل يجره، فقيل له: ما هذا ؟ فقال: أنف الناقة! فلقب به، 

 وكانوا يغضبون من ذلك، فلما مدحهم الحطيئة بقوله ]من البسيط[: 

يي ييمم األَنق ٌ  هم مم َقييوق هم َنييابم َغدقييرم  فم واألَذق

 
 

َنَبا ِف النااَقيييِة اليييذا  وَمييين يمَسيييُوي بِيييَأنق

 (2)صار اللقب فخرا لهم وشرفا فيهم.   

                                                              = 

قال ابن رشيق: الكملة: بنو زياد العبسيون، وهم: أنس الحفاظ، ويقال له أيضا: أنس 

 بيع الكامل، وقيس الجواد، هكذا رويناه عن النحاس.الفوارس، وعمارة الوهاب، ور

قال المربد وغيره: ربيع الحفاظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس، أمهم فاطمة بنت 

 الخرشب األنمارية.

(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية 458(، المحرب )ص: 13الديباج ألبي عبيدة )ص:  (1)

(، شرح حماسة أبي 197/ 2آدابه )(، العمدة يف محاسن الشعر و533العرب )ص: 

(، 516(، المجموع اللفيف )ص: 312/ 7(، اإلكمال )252/ 2تمام للفارسي )

(، 16(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 349/ 2مجمع األمثال )

(، خزانة 369/ 1(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )625/ 1أسد الغابة )

 (.193/ 3(، حاشية الدسوقي على مختصر المعاين )12/ 4األدب للبغدادي )

(، 422/ 12(، األنساب للسمعاين )1872/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

(، ربيع األبرار 219/ 1(، جمهرة أنساب العرب )177/ 6()322/ 3العقد الفريد )

= 
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 باب أهـ

 األهتم  - 22

سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر التميمي، والد عمرو بن األهتم 

 . ڤالصحابي 

ضربه بقوس على فيه وإنما قيل له: األهتم؛ ألن قيس بن عاصم المنقري 

فهتم ثناياه، فسمي األهتم، وذكر ابن األثير: أن سبب ضرب قيس بن عاصم إياه 

أن قيسا كان رئيس بني سعد بن زيد مناة بن تميم يوم الُكالَب، فوقع بينه وبين 

األهتم اختالف يف أمر عبد يغوث بن وقاص بن صالءة الحارثي، حين أسره 

 (1)م، فضربه قيس فهتم فاه. عصمة التيمي، فرفعه إلى األهت

 

  

                                                              = 

/ 1(، شرح التصريح على التوضيح )372/ 7(، التذكرة الحمدونية )462/ 2)

 (. 212/ 4(، سلم الوصول )99/ 1(، نزهة األلباب )132

(، هتذيب الكمال 12/ 3(، وفيات األعيان )327 ،91الطبقات لخليفة بن خياط )ص:  (1)

(، نزهة 184/ 4(، أسد الغابة )3244/ 7(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )362/ 12)

 (. 122/ 1األلباب )

ة، وقيل: من أطرافها، يقال: ضربه فهتم فاه، إذا ألقى والهتم: انكسار الثنايا من أصولها خاص

مقدم أسنانه. ورجل أهتم بين الهتم. وهتتمت أسنانه، أي تكسرت. ويف الحديث: َنهى 

ى بَِهْتَماَء؛ هي التي انكسرت ثناياها من أصلها وانقلعت.  / 5الصحاح )انظر: َأن ُيَضحَّ

 ( مادة )هـتم(.66/ 34(، تاج العروس )622/ 12(، لسان العرب )2255
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 بابويه - 23

محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين بن رافع، أبو 

الشرح »الفقيه الشافعي، أبو اإلمام الرافعي صاحب الفضل الرافعي، القزويني، 

 «.الكبير

وكان يلقب يف صغره ببابويه سبب تلقيبه ببابويه فقال:  وذكرم له، الذي ترج

على ما يعتاده أهل قزوين من التلقيب ببابا وبابويه يعنون أنه سمي جده ويحبون 

كان يكرهه ويذكر أن عمة له  $ذكر الجد بالحافد وبقي عليه ذلك إال أنه 

 (1)كانت ترقصه به يف صغره فاشتهر به. 

 باس - 24

 عبد اهلل بن غالب، أبو عبد اهلل األصبهاين الكاتب، الملقب بباح.  محمد بن

ورد بغداد وأقام هبا، وكان فصيحا كاتبا مرتسال بليغا وله من الكتب كتاب 

 ، وغيره.«جامع الرسائل»

 (2). "َباح بَما فِي الُفَؤادِ َباَحا"وإنما لقب بباح؛ لقوله من أبيات: 

 :منهم جماعة البارد، - 25

 بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي، أبو الفضل.حماد 

                                                             
 (.332/ 1التدوين يف أخبار قزوين ) (1)

(، الدر الثمين يف 7/ 2(، توضيح المشتبه )168/ 1(، اإلكمال )168الفهرست )ص:  (2)

 (.225أسماء المصنفين )ص: 
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كان أديبا راوية فاضال، شارك أباه إسحاق يف كثير من سماعاته، وسمع من 

 أبي عبيدة واألصمعي وأخذ أكثر علم أبيه وألف يف األدب كتبا كثيرة.

لما أورده ابن النديم عن يحيى بن علي أنه قال: قلت وكان يلقب بالبارد، 

البارد ؟ فقال: يا بني ظلموه كان يجلس مع أبيه إسحاق ألبي لم سمي حماد 

وكان إسحاق كالنار الموقدة، زاد ياقوت الحموي: ولم يكن كذلك، ولم يكن 

 (1)بعد أبيه من أهله مثله. 

 البارسا  - 26

محمد بن محمد بن : معناه الزاهد ويعرف به الشيخ حاجي خليفةقال 

، لقبه به شيخه الخواجه هباء 822ة ، مات سنمحمود الحافظي البارسا البخاري

الدين وسببه أنه قام يوما على باب شيخه يف مقام الخدمة فإذا صغيرة دخلت إلى 

 دار 

الشيخ، فسألها الشيخ عمن بات بالباب فقالت شاب بارسا واقف، فلما 

 (2)خرج إليه ورآه قال: ليكن لقبك بارسا بعد اليوم فقبل ذلك. 

 منهم: الباز األ هب، جماعة - 27

أحمد بن عمر بن سريج، القاضي الفقيه، أبو العباس البغدادي، المعروف 

 بالباز األشهب. 

                                                             
(، الدر الثمين يف أسماء المصنفين 1196/ 3(، معجم األدباء )176الفهرست )ص:  (1)

 (.127/ 1(، نزهة األلباب )363)ص: 

 (.227/ 4سلم الوصول إلى طبقات الفحول ) (2)
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أبو إسحاق الشيرازي وهو أشهر أئمة الشافعية، قال إمام أصحاب الشافعي، 

يف حقه: كان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين حتى كان يقال له: الباز 

ل من وليه من أصحاب الشافعي حتى األشهب، ولي القضاء بشيراز وهو أو

كانوا يعاتبونه ويقولون له: لم يكن هذا يعرف يف أصحاب الشافعي إنما كان 

 القضاء يف غيرهم.

وقال عنه تاج الدين السبكي: الباز األشهب واألسد الضاري على خصوم 

 (1)المذهب. 

 الباقر - 22

طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي  (2)محمد بن زين العابدين

 القرشي، الهاشمي، المدين، أبو جعفر، المعروف بالباقر. 

أحد األئمة االثني عشر يف اعتقاد اإلمامية الضالة الذين يرون عصمتهم، 

. كان الباقر عالما سيدا كبيرا. وهو تابعي جليل، (3)وهو والد جعفر الصادق

  إمام، بارع، مجمع على جاللته، معدود ىف فقهاء المدينة وأئمتهم.

 ويف تسمدته بالباقر ث ثة وجوه:

: وهو المشهور؛ لغزارة علمه، إما ألنه تبقر يف العلوم أي توسع، أحدها

والتبقر: التوسع، أو ألنه بقر العلم، أي شقه، فعرف أصله، وعلم خفيه فأظهره 

 وبينه. 

                                                             
(، طبقات 99/ 7(، تاريخ اإلسالم )225/ 1السلوك يف طبقات العلماء والملوك ) (1)

(، نزهة األلباب 193(، طبقات الشافعيين )ص: 21/ 3الشافعية الكربى للسبكي )

(1 /128.) 

  (.453سيأيت برقم: ) (2)

 (. 527سيأيت برقم: ) (3)
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 وفيه يقول الشاعر:

 ييييييا بييييياقَر العليييييِم ألهيييييل التةَقيييييي

 
 

 بمييييلِ وَخديييير َميييينق َلباييييي علييييي األجق 

 لكثرة سجوده، فإنه بقر جبهته، أي: فتحها، ووسعها. والثاين:  

لقوله: استصرخني الحق وقد حواه الباطل يف جوفه، فبقرت عن  والثالث:

 (1)خاصرته، وأطلعت الحق من حجبه حتى ظهر وانتشر بعد ما خفي واسترت. 

  الببغاَ - 29

لنصيبي، الشاعر عبد الواحد بن نصر بن محمد، أبو الفرج المخزومي ا

 المشهور، المعروف بالببغاء. 

كان شاعرا مجودا كاتبا مرتسال مليح األلفاظ جيد المعاين مدح األمراء 

 والفضالء واألكابر والعلماء وغيرهم، ويف تلقيبه بالببغاء قوالن:

 أنه لقب بالببغاء؛ للثغة كانت يف لسانه. :أحدهما

 (2)وحسن فصاحته. إنما قيل له: الببغاء؛ لنطقه،  والثاين:

                                                             
(، تاريخ 1/194(، مرآة الجنان )32/ 11(، مرآة الزمان )174/ 4وفيات األعيان ) (1)

(، 87/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )286/ 2الخميس يف أحوال أنفس النفيس )

(، 1123/ 3(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )295/ 12نخب األفكار )

/ 4(، الوايف بالوفيات )45ن )ص: ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحي

77.) 

/ 37تاريخ دمشق ) ،(73/ 2األنساب للسمعاين ) ،(159 ،73/ 1يتيمة الدهر ) (2)

(، الذخيرة يف محاسن 185/ 19(، الوايف بالوفيات )222/ 3(، وفيات األعيان )282

(، العرب يف خرب من 4718/ 12(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )574/ 8أهل الجزيرة )

= 
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 ببه  - 91

بموحدتين مفتوحتين الثانية مثقلة: عبد اهلل بن الحارث بن نوفل بن الحارث 

 عبد المطلب بن هاشم، أبو محمد الهاشمي، النوفلي، المدين، نزيل البصرة.

أخت أم حبيبة  ألبيه وجده صحبة، وأمه هند بنت أبي سفيان بن حرب،

فحنكه،  ملسو هيلع هللا ىلص، فأيت به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ولد على عهد رسول اهللڤومعاوية 

ودعا له، وهو الذي اتفق عليه أهل البصرة أيام ابن الزبير، وكتبوا إليه بالبيعة له، 

  فاستعمله عليهم.

 وفيه يقول الفرزدق:

يييِدِهمق  واميييًا وَفدقييي م بَعهق ييي م َأقق  وباَيعق

 
 

تميييييه غديييييَر نيييييادِ ِ   وَببايييييةم َقيييييدق باَيعق

 
ت ترقصه وهو صغير، وتقول ]من مجزوء وإنما لقب ببه؛ ألن أمه كان 

 الرجز[: 

كَِحييييييييييييييييييييينا َبباييييييييييييييييييييييهق   ألمنق

 
 

 جاِريييييييييييييييييييييية  ِخَدبايييييييييييييييييييييهق 

َحبايييييييييييييييييييييه  َرمييييييييييييييييييييية  مم كق  مم

 
 

بيييييييييييه يييييييييييبة َأهيييييييييييَل الَكعق  َت م

والرجز ألمه هند كانت ترقصه به، قيل: لقبته به يف صغره؛ لكثرة لحمه،  

ب: إذا سمن، تريد: والَببَّة: السمين. وقيل: الغالم الممتلئ البدن نعمة. وَتَببّ 

ألنكحنه إذا بلغ جارية هذه صفتها. وجارية خدّبة: ضخمة. وتجب أهل الكعبة 

 أي: تغلب نساء قريش يف حسنها.

                                                              = 

(، شذرات 174/ 18(، مرآة الزمان )788/ 8(، تاريخ اإلسالم )194/ 2غرب )

 (. 515/ 4الذهب )

والببغاء: هو الطائر المعروف وهو يف قدر الحمام يتخذه الناس لالنتفاع بصوته، كما 

 (.164/ 1انظر: حياة الحيوان الكربى )يتخذون الطاووس لالنتفاع بصوته ولونه. 
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وقيل: إنما سمي به؛ ألن أمه كانت ترقصه بذلك الصوت، وببة حكاية 

الصوت الذي كانت ترقصه عليه، وليس باسم، وإنما هو لقب كقب لصوت 

لضحك، وددد لصوت الشيء يتدحرج، فإنما هذه أصوات وقع السيف، وطيخ ل

 ليست توزن وال تمثل بالفعل بمنزلة صه ومه ونحوهما.

ورده ابن خالويه فقال: ببة الغالم السمين فالنقل من صفة ال صوت قال ابن 

 مالك وهو الصحيح. 

 وذكر ابن سعد وغيره: أن أهل البصرة هم الذين لقبوه ببه.

 ه يوصف به األحمق الثقيل، أفاده الخليل.وقيل يف معنى ببه: أن

وفيه أنه: قدم عبد اهلل بن  ڤوقد روى الخطيب وغيره أثرا عن ابن عمر، 

الحارث حاجا، فأتى ابن عمر فسلم عليه، والقوم جلوس، فلم يره بش به كما 

كان يفعل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أما تعرفني؟ قال: بلى، ألست ببه؟ قال: 

ه وتضاحك القوم، ففطن عبد اهلل بن عمر، فقال: إن الذي قلت ال فشق ذلك علي

بأس به، ليس يعيب الرجل، إنما كان غالما خادرا، وكانت أمه تنزيه أو تنبزه 

 تقول:

كَِحييييييييييييييييييييينا َبباييييييييييييييييييييييهق   ألمنق

 
 

 (1)جاِريييييييييييييييييييية  ِخَدبايييييييييييييييييييهق 

 

                                                             
(، 1/186(، القرط على الكامل )3/885(، اإلستيعاب )56/ 4الطبقات الكربى ) (1)

(، تاريخ 582/ 1(، تاريخ بغداد )17/62(، الواىف بالوفيات )3/228أسد الغابة )

/ 5(، مرآة الزمان )335/ 4(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )954/ 2اإلسالم )

(، 27/ 2المدينة الشريفة )(، التحفة اللطيفة يف تاريخ 184/ 12(، فتح الباري )222

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر 286/ 1همع الهوامع يف شرح جمع الجوامع )

(1 /469.) 

= 
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 البتول - 91

 مريم أم المسيح عليهما السالم، البتول.  •

عن الرجال، وامرأة بتول: منقطعة عن الرجال ال  وسميت بذلك؛ النقطاعها

 شهوة لها فيهم.

ابنة سيد العالمين وصفوة األنبياء  (1)البتول الزهراء ڤوفاطمة  •

 ثالثة أقوال: البتول. ويف تلقيبها بملسو هيلع هللا ىلصوالمرسلين 

أهنا لقبت بالبتول، تشبيها بمريم يف المنزلة عند اهلل تعالى، قاله : أحدها

 الزمخشري.

النقطاعها عن نساء زماهنا، حسنا وفضال وشرفا ودينا وحسبا  :والثاين

  وعفافا، وهي سيدة نساء العالمين، قاله ثعلب.

 ڇ يئالنقطاعها عن الدنيا إلى اهلل عز وجل، ومنه قوله تعالى:  والثالث:

 (2). قال األزهري: معناه: انقطع إليه. [8]المزمل:  ىئ ڇ ڇ

                                                              = 

(، جمهرة اللغة 8/415(، العين )626، 552/ 12(، المحكم )89/ 1انظر: الصحاح )و 

(، 486/ 15()346، 221/ 1(، لسان العرب )12/ 2()91/ 1(، النهاية )1/63)

 مادة )ببب(. (337/ 2()42/ 2عروس )تاج ال

 (.445برقم: ) "الزهراء"سيأيت لقب  (1)

(، الفتوحات الربانية على 24اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل )ص:  (2)

 (. 59(، الروضة الفيحاء يف أعالم النساء )ص: 52/ 2األذكار النواوية )

(، 496/ 9اء وترك النكاح. انظر: المحكم )والبتل: القطع، والتبتل: االنقطاع عن النس

 ( مادة )بتل(.51/ 28(، تاج العروس )42/ 11(، لسان العرب )94/ 1النهاية )
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  البحر - 92

بد المطلب بن هاشم، البحر، حرب األمة، وترجمان عبد اهلل بن عباس بن ع

، وصاحبه ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن، وإمام التفسير، أبو العباس الهاشمي، ابن عم رسول اهلل 

  .ڤ

وإنما سمي بحرا؛ لسعة علمه وكثرته. قال ابن سعد: وأخربت عن ابن 

جريج عن عطاء، قال: كان ابن عباس يقال له: البحر، قال: وكان عطاء يقول: 

 حر، وفعل البحر.قال الب

قال الخطابي: وإنما سمي البحر؛ الستبحاره واتساعه، ومنه قولهم: تبحر  

 (1)الرجل يف العلم، إذا توسع فيه. 

 بحر ال ود  - 93

أبو جعفر الهاشمي، الجواد ابن الجواد، له عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب، 

، مين باتفاق العلماء، وهو أول من ولد هبا من المسلصحبة ورواية، ولد بالحبشة

 ويقال: لم يكن يف اإلسالم أسخى منه.

وكان كريما جوادا ظريفا حليما عفيفا؛ ولذلك سمي بحر الجود، وأخبار 

حكاه األصمعي: أن عبد اهلل أحواله يف السخاء والجود والحلم مشهورة، منها ما 

                                                             
/ 1(، اإلصابة )1699/ 3(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )366/ 2الطبقات الكربى ) (1)

(، 154/ 15(، هتذيب الكمال )372/ 4(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )88

(، المستطرف يف كل فن 298/ 8(، التذكرة الحمدونية )469/ 2ربيع األبرار )

(، الغاية ىف شرح الهداية 274/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )285مستطرف )ص: 

حسن المحاضرة  (،152/ 3(، غريب الحديث للخطابي )317ىف علم الرواية )ص: 

 .(214/ 1يف تاريخ مصر والقاهرة )
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عبد اهلل  بن جعفر أسلف الزبير بن العوام ألف ألف درهم، فلما تويف الزبير قال

بن الزبير لعبد اهلل بن جعفر: إين وجدت يف كتب أبي أن له عليك ألف ألف 

درهم، قال: هو صادق، فاقبضها إذا شئت، ثم لقيه بعد فقال: إين وهمت، المال 

لك على أبي، قال: فهو له، قال: ال أريد ذلك، قال: فإن شئت فهو لك، وإن 

 كرهت ذلك فلك فيه نظرة ما شئت.

 (1)ي: هذه الحكاية من أبلغ ما بلغنا يف الجود. قال الذهب

 بالتصغدر البحدر، - 94

عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء الطائي، له إدراك. 

 (2)وكان يلقب البحير؛ لجوده وسماحته. 

 البدَّ  - 95

امرؤ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر، من بني نمارة بن بفتح الباء والدال: 

 لخم.

قال ابن الكلبي: إنما سمي امرؤ القيس البدن؛ ألنه كان عظيما يف أمره كبيرا، 

 والبدن يف كالم العرب: الكبير العظيم.

                                                             
(، 263/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )199/ 3(، أسد الغابة )882/ 3) االستيعاب (1)

/ 3(، سير أعالم النبالء )367/ 14(، هتذيب الكمال )825/ 2تاريخ اإلسالم )

العقد الثمين ىف تاريخ (، 58/ 17(، الوايف بالوفيات )172/ 2(، فوات الوفيات )456

 (.112/ 1(، نزهة األلباب )332/ 4البلد األمين )

/ 1(، اإلكمال )114/ 5(، اإلصابة )162/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

 (.113/ 1(، نزهة األلباب )63/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )223
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هو امرؤ القيس األول. وروي أنه يقال «: المناقب المزيدية»وقال صاحب 

له: البدن، وقيل: إنه إنما سمي بذلك؛ لعظم خلقه، وقيل: بل كان إلدمانه لبس 

 (1)البدن من أسماء الدروع. الدروع، و

 بديع الزماَّ - 96

أحمد بن الحسين، أبو الفضل الهمذاين، صاحب المقامات، المعروف 

 ببديع الزمان. 

كان صاحب عجائب وبدائع؛ فمنها: أنه كان ينشد القصيدة لم يسمعها قط، 

وهي أكثر من خمسين بيتا، فيحفظها كلها، ويوردها إلى آخرها، ال يخرم حرفا 

ا وال يخل بمعنى، وينظر يف األربع والخمس أوراق، من كتاب لم يعرفه ولم منه

 يره إال نظرة واحدة خفيفة، ثم يهذها عن ظهر قلبه هذا، ويسردها سردا.

وكان يقرتح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة يف معنى غريب وباب بديع، 

 فيفرغ منها يف الوقت والساعة، والجواب عما فيها.

يكتب الكتاب المقرتح عليه، فيبتدئ بآخر سطوره ثم هلم جرا وكان ربما 

 إلى األول، ويخرجه كأحسن شيء وأملحه.

وسئل بعض علماء األدب عن الحريري والبديع يف مقاماهتما، فقال: لم 

 يبلغ الحريري أن يسمى بديع يوم، فكيف يقارب بديع زمان!.

ور وتعصبوا له ولقبوه وحكي أن أبا الفضل الهمذاين األديب لما ورد نيساب 

بديع الزمان، أعجب بنفسه، إذ كان يحفظ المائة بيت إذا أنشدت بين يديه مرة، 

                                                             
(، األنساب للسمعاين 217/ 1(، اإلكمال )183/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، المناقب المزيدية يف أخبار 127/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )113/ 2)

 (. 112، 124الملوك األسدية )ص: 
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وينشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة. فأنكر على الناس قولهم: فالن الحافظ يف 

الحديث، ثم قال: وحفظ الحديث مما يذكر؟! فسمع به الحاكم ابن البيع، فوجه 

معة يف حفظه، فرد إليه الجزء بعد الجمعة وقال: من إليه بجزء، وأجل له ج

يحفظ هذا؛ محمد بن فالن، وجعفر بن فالن، عن فالن؟ أسامي مختلفة، 

وألفاظ متباينة. فقال له الحاكم: فاعرف نفسك، واعلم أن حفظ هذا أصعب مما 

 .(1)أنت فيه. 

 البرصاَ  - 97

، أم شبيب بن ثةبن أبي حار قرصافة، وقيل: أمامة بنت الحارث بن عوف

 يزيد الشاعر. 

 بياضها، ال ألهنا كان هبا برص. لشدة وإنما لقبت بالربصاء؛ 

 ولذلك قال شبيب:

ََ بهيييييا أمِجديييييبم  َصيييييا  أنيييييا ابييييينم َبرق

 
 

َِّ مييييا َتِعدييييبم  ييييوق  َمييييا يف ِهَ يييياَّ اللا

خطبها إلى  ملسو هيلع هللا ىلصوقيل: إنما سميت بذلك؛ لربص حدث هبا، وذلك أن النبي   

وقيل: قال أبوها: إن هبا حا، فأصاهبا ذلك ولم يكن هبا، أبيها فقال: إن هبا وض

لتكن كذلك، فربصت من  بياضا، والعرب تكني عن الربص بالبياض، فقال:

 وقتها.

                                                             
(، مسالك 96/ 9(، تاريخ اإلسالم )162/ 4طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) (1)

(، نزهة األلباب 422/ 1(، وفيات األعيان )67/ 12األبصار يف ممالك األمصار )

(1 /114.) 
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 (1)قال أبو القاسم الفارسي: هذا الخرب ليس من الصحة يف شيء. 

 برقوق  - 92

الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن آنص من ملوك مصر، المتوىف سنة 

 حدى وثمانمائة. إ

كان اسمه: الطنبغا، فسماه أستاذه األمير يلبغا الكبير: برقوقا؛ لنتوء يف عينه، 

 (2)فغلب عليه. 

 البرك  - 99

 بضم الباء وفتح الراء: عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة. 

أقام على ثنية قضة بالسيف وعقر ناقته بالثنية، وقال: يا معشر بكر انسوا 

وال يخطرن ذلك منكم ببال فسمي يومئذ الربك فقال: أنا الربك أبرك حيث الفرار 

 (3)هذا.  سمي الربك بقولهأدرك، قاله الدارقطني، وقال المرزباين: 

  البرنامج - 111

 ن عمر األنصاري،ـل بـيـاعـمـن إسـي بـلـن عـر بـمـن عـد اهلل بـبـن عـد بـمحم

                                                             
(، سمط الآللي يف شرح أمالي 316/ 12(، األغاين )47/ 8()683/ 1اإلصابة ) (1)

(، شرح حماسة أبي 88(، التنبيه على أوهام أبي علي يف أماليه )ص: 632/ 1القالي )

 (.727/ 2(، طبقات فحول الشعراء )62/ 2تمام للفارسي )

/ 6(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )141/ 5السلوك لمعرفة دول الملوك ) (2)

 (.372/ 1(، سلم الوصول )362

(، األغاين 276(، معجم الشعراء )ص: 248/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

 (.5(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 136/ 6()47/ 5)
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لصفار من بني الصفار المنتمين إلى بني األوسي، القرطبي، أبو عبد اهلل، ابن ا

 مغيث مولى بني أمية وهو بيت عظيم بقرطبة. 

وكان أحفظ أهل زمانه ألنواع العلوم، بارعا يف النحو حاضر الذكر لآلداب 

اعتنى بكتاب اهلل، فتال على أبي القاسم ابن الشّراط، والتواريخ، شاعرا مفلقا، 

 وسمع من خلق ال يحصون الحديث.

 قيبه بالربنامج قوالن: تلويف 

إما لما استولى على أعضائه من اآلفات، فَقلَّ عضو من أعضائه  :أحدهما

هو األقرب؛ لما حكاه ابن سلم من آفة، وهذا االعتبار يف شهرته هبذا اللقب 

وقد اجتمع به يف تونس فوصفه بما يأيت: ولم أر أعجب من « المغرب»سعيد يف 

دين والرجلين، شنيع الخلقة ال يزال لعابه يسيل شأنه فإنه كان أعمى، معطل الي

  ووجهه يهتز.

 (1)وإما لما جمع من فنون المعارف.  والثاين:

 بريد الغواين - 111

بريد بن سويد بن حطان من بني هبثة بن حرب بن وهب. شاعر كان يتحدث 

 .(2)إلى النساء فلقب بريد الغواين، هكذا باإلضافة. 

                                                             
(، 65/ 1المعلم بفوائد مسلم )(، 314/ 4الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) (1)

 (. 117/ 1المغرب يف حلى المغرب )

باء وسكون الراء وفتح الميم، وقيل: بكسر الميم، وقيل: بكسرهما، والربنامج: بفتح ال

واألول أشهر: الورقة الجامعة للحساب وعبارة المشارق: زمام يرسم فيه متاع التجار 

وسلعهم، وهو )معرب برنام( وأصلها فارسية. انظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار 

 (.422/ 5وس )(، تاج العر182(، القاموس المحيط )ص: 85/ 1)

/ 1اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماء والكنى واألنساب ) (2)

228.) 
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 البزار - 112

 والزاى المشددة، اشتهر به جماعة من األئمة والعلماء منهم: بفتح الباء

اإلمام، الحافظ الكبير، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، 

 وهي نسبة ال لقب لكنه اشتهر هبا فذكرهتا.البزار، صاحب المسند، 

قال السمعاين: والبزار اسم لمن يخرج الدهن من البزر أو يبيعه. وقال ابن 

 ثير: اسم لمن يخرج الدهن من البزور ويبيعه.األ

 (1)البزار: بياع بزر الكتان، أي: زيته بلغة البغاددة. :ويف اللغة

 بس   - 113

البستي بفتح الباء وسكون السين: أبو نصر أحمد بن محمد بن زياد الزراد 

 من شيوخ اإلدريسي. الدهقان، يعرف بابن أبي سعيد من أهل سمرقند، 

: هذه النسبة إلى بست ولعله كان قصير القامة فقيل له قال السمعاين

 بالعجمية: بست. 

وأكده الزبيدي، فقال: وأما أبو نصر أحمد بن زياد الزراد الدهقان المعروف 

بابن أبي سعيد السمرقندي، فإنه كان قصيرا فلقب بست بالعجمية، وهو 

 (2)القصير. 

                                                             
(، اللباب يف هتذيب األنساب 194/ 2(، األنساب للسمعاين )548/ 5تاريخ بغداد ) (1)

(. وانظر: 554/ 13سير أعالم النبالء ) (،886/ 6تاريخ اإلسالم ) (،146/ 1)

 ( مادة )بزر(.169/ 12(، تاج العروس )1/349حيط )القاموس الم

توضيح (، 151/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )224/ 2األنساب للسمعاين ) (2)

وانظر: تاج العروس (. 149/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )497/ 1المشتبه )

 .( مادة )بست(442/ 4)
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 جماعة منهم: البصدر، - 114

 ن الفضل بن يونس، أبو علي البصير الكاتب األنباري.الفضل بن جعفر ب •

مدح المعتصم والخلفاء بعده، وكان أديبا ظريفا مرتسال بليغا وكان يتشيع تشيعا 

 فيه بعض الغلو. وكان أعمى، ويف تلقيبه بالبصير ثالثة أقوال:

: ألنه كان يجتمع مع إخوانه على النبيذ، فيقوم من صدر المجلس أحدها

فيتخطى الزجاج وكل ما يف المجلس من آلة ويعود إلى مكانه ولم يريد البول 

 يؤخذ بيده.

 أنه لقب بالبصير على العادة يف التفاؤل. والثاين:

 أنه لقب البصير؛ لذكائه. والثالث:

 وهو القائل:

ييَ   لييوجهتي  َلييذِن َ يياََّ يهييديني القغم

 
 

يييدر إِذق َأنيييا َرا يييب  ويقتيييادين فِيييي الس 

يورهمفقد يستضيَ القَقوق      بِي فِيي أممم

 
 

 ويخبييو ِضييَداَ القعييدن والييرأي ثاقييب

 وله:  

 إِذا َمييا َغييَدتق َط ابييةم القعلييم َمييا َلَهييا

 
 

 ميين القعلييم إِبا َمييا يخلييد فِييي القكتييب

ت بتهييييمدرٍ وجييييد َعَلييييدقِهم   َغييييَدوق

 
 

ِعي ودفترهيييا قلبِيييي  ومحبرتيييي َسيييمق

بن عامر بن خطمة،  وعمير القارئ، وهو عمير بن عدي بن خرشة بن أمية • 

له صحبة وكان من الذين كسروا أصنام بني خطمة، وقتل عمير عصماء بنت 

وتعيب اإلسالم، وتحرض  ملسو هيلع هللا ىلصمروان من بني أمية بن زيد، كانت تؤذي النبي 

 عليه. وكان عمير ضريرا، ويف تسميته بالبصير قوالن:
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سماه أنه سمي بالبصير على العادة يف التفاؤل. قال أبونعيم:  :أحدهما

وقال: « اإلصابة»البصير، وذكره ابن السكن يف الصحابة،كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 يزوره يف بني واقف. ملسو هيلع هللا ىلصهو البصير الذي كان رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصلما رواه أبو نعيم وغيره بسند اختلف فيه على ابن عيينة، أن رسول اهلل 

هم انقطَِلقموا بِنَا إَِلي القبَِصدرِ الاِذي فِي َبنِي َوا»قال:  ٍف َنعمودم
 «. قِ

 ملسو هيلع هللا ىلصنظر النَّبِي »أنه لقب بالبصير؛ لما رواه عبد الرزاق وغيره أنه:  والثاين:

أ َوَكاَن أعمى َفجعل النَّبِي  َيُقول: بطن  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى ُعَمْير بن عدي بن َخرَشة يَتَوضَّ

 .(1)«. اْلقَدم َواَل يسمعُه اأْلَْعَمى َحتَّى غسل بطن اْلقَدم، فسمي البصير هبذا

 البطل - 115

 هرمز بن سابور، أحد ملوك الفرس. 

عظيم الخلق شديد القوة، وكان يلقب  ،ملك بعده أبيه، وكان عادال منصفا

 .(2)بالبطل؛ لشجاعته. 

 البطدن - 116

بفتح أوله وكسر الطاء، جماعة منهم: مسلم بن عمران، ويقال: ابن أبي  

 عمران، أبو عبد اهلل الكويف، المعروف بالبطين. 

                                                             
(، الوايف بالوفيات 438/ 4لسان الميزان ) (،152/ 22ذيل تاريخ بغداد البن النجار ) (1)

 (،314(، معجم الشعراء )ص: 212/ 1(، نكث الهميان ىف نكت العميان )24/ 24)

/ 1مصنف عبد الرزاق ) (،598/ 4(، اإلصابة )2296/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم )

(، السيف المسلول على من سب الرسول )ص: 331/ 3(، توضيح المشتبه )25

351 .) 

 (.48/ 1(، المختصر يف أخبار البشر )426/ 2مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ) (2)
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و محدث مشهور يروي عن: عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وطائفة. وه

 وعنه: األعمش، وغيره. 

 .(1)وإنما لقب بذلك؛ لعظم بطنه. 

 بظدر العناق، بصدغة التصغدر  - 117

عبد اهلل بن الجارود العبدي. لقب بذلك؛ لقصره. قال البالذري: حدثني 

العبدي وكان جسيما ابن المدائني عن سحيم وغيره، قالوا: رأى أبو جابر 

الجارود مصلوبا بين الهذيل وبين حكيم وكان عبد اهلل بن الجارود قصيرا يسمى 

 فقال: ليتني كنت بينهما فقد فضحنا هذا بقصره. (2)لقصره بظير العناق

 .(3)قلت: وقد كان خرج على الحجاج. 

 البعدث  - 112

 بني تميم.  بفتح الباء وكسر العين: خداش بن بشر، شاعر مشهور من

 وإنما لقب بالبعيث؛ لقوله:

يييث بعيييد ميييا يييث من يييي ميييا تبع   تبع 

 
 

ت قييييواا واسييييتمر  عزيمييييي  أميييير 

 (4)أنه قال الشعر بعد ما أسن وكرب. أراد 

                                                             
/ 2فتح الباري البن حجر )(، 562/ 1(، توضيح المشتبه )526/ 27هتذيب الكمال ) (1)

/ 1(، نزهة األلباب )134/ 12(، هتذيب التهذيب )291/ 6(، عمدة القاري )458

124.) 

 (.574سيأيت برقم: ) (2)

 (.125/ 1(، نزهة األلباب )291/ 7(، أنساب األشراف )338/ 1ارف )المع (3)

(، طبقات 488/ 1، الشعر والشعراء )(212/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (4)

 راءـعـشـاب الـقـرة يف ألـذاكـالم ،(325/ 16(، تاريخ دمشق )533/ 2فحول الشعراء )

= 
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 بالتصغدر البغد ، - 119

 هو البغيت الجهني، ولم يرفع نسبه إلى جهينة. 

شارح  وكان فاتكا كثير الغارات، وبغيت تصغير باغت مثل شريح تصغير

وحريث تصغير حارث وهو من تصغير الرتخيم، وإنما سمي البغيت؛ ألنه كان 

 (1)يأيت القوم بغتة. 

 بغدض الطبري - 111

أبو بكر ابن الجواليقي. قال ياقوت: كان يأخذ لسانه باإلعراب ويكثر 

اإلشارات فيه إلى حد البغض، فأخذ يوما يف ذلك، فقال أبو جعفر الطربي: أنت 

 (2)بغيض الطربي.  بغيض، فسمي

 البقدر - 111

. ماتت أمه وهو حمل، فتحرك يف بطنها فبقر عنه (3)خارجة بن سنان المري

زاد بعضهم: سمي خارجة: بقير غطفان، وسميت أمه: . بقيراحتى خرج فسمي 

 (4)البقيرة، وكل شيء وسعته فقد بقرته. 

                                                              = 

 (. 126/ 1األلباب ) (، نزهة742/ 1(، المنتخب من كالم العرب )2)ص:  

 (. 336/ 1(، اإلكمال )72المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (1)

 (.2441/ 6معجم األدباء ) (2)

 (.237سيأيت برقم: ) (3)

(، ربيع 122/ 13أنساب األشراف ) (،288(، االشتقاق )ص: 84/ 1المعارف ) (4)

 (.322/ 8(، التذكرة الحمدونية )476/ 2األبرار )
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 :منهم جماعة بالتهديد البكاَ، - 112

 علي حسنويه الزاهد، أبو بكر الوراق النيسابوري. محمد بن إبراهيم بن  •

كان من البكاءين من خشية اهلل تعالى حتى لقب بالبكاء، روى عنه الحاكم 

أبو عبد اهلل الحافظ، وقال: كان من البكاءين من خشية اهلل تعالى حتى عمي من 

لى كثرة البكاء، عهدته وال يذكر بين يديه شيء من الرقاق إال والدموع تسيل ع

 لحيته البيضاء. 

والهيثم بن جماز الحنفي البكاء من أهل الكوفة. عرف بالبكاء؛ لكثرة  •

 بكائه وعبادته. 

قال ابن حبان: الهيثم بن جماز كان من العباد البكاءين ممن غفل عن 

الحديث والحفظ واشتغل بالعبادة حتى كان يروي المعضالت عن الثقات 

 حتجاج به.توهما فلما ظهر ذلك منه بطل اال

وأرطاة بن كعب الفزاري. ذكره المرزباين، وقال: مخضرم، وسمي البكاء؛  •

 لقوله ]من الكامل[:

هم  َق  يييملم  ميييا  نييي م أوَل مييين تنيييرا

 
 

 ورأا الغييييداَة ميييين النييييراِق يقدنييييا

قتها (1)وبيييدارةِ السييييلم   التييييي  ييييو 

 
 

هييييييا يمبكدنَييييييا  دمييييييٌن يظييييييلة حمامم

بن صعصعة. وسمي البكاء؛ لخرب  وربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر • 

يسمج ذكره إال أين أذكره للفائدة: قيل أنه دخل على أمه وهي تحت زوجها 

                                                             
ودارة السلم: بفتح السين والالم، وهو الشجر المعروف ورقه القرظ الذي يدبغ به وبه  (1)

 سمي هذا الموضع، وقد أكثر الشعراء من ذكر هذا الموضع وهى ىف ديار فزارة.
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، فذهبت مثال «أهون مقتول أم تحت زوج»فبكى وصاح إنه يقتل أمي؛ فقالوا: 

 (1)«. أحمق من ربيعة البكاء»ولقب البكاء، وضرب به المثل يف الحمق، وقيل: 

 بلعاَ  - 113

الليثي، الشاعر،  (2)قيس بن عبد اهلل بن يعمر بن الشداخ حميضة بن

 المذكور يف شعر الحماسة، المعروف ببلعاء بن قيس، وإنما لقب بلعاء؛ لقوله:

ا َوابقييين َسيييبمعق   َأَنيييا ابقييينم َقيييدقٍ  َسيييبمع 

 
 

 َأَبيييياَر ِميييينق َقييييدقٍ  َقبِييييد   َفييييالقَتَمعق 

 (3)َكَأّنَما َكاُنوا َطَعاًما َفاْبُتلِْع.  

 بلدع األري  - 114

 خبيب بن عدي األنصاري. بضم أوله وفتح الباء وسكون الياء:

وهو أحد المأسورين يف وقعة ، ملسو هيلع هللا ىلصشهد بدرا واستشهد يف عهد النبي 

الرجيع، وأول من صلب يف ذات اهلل يف اإلسالم، وأول من سن الصالة عند 

لم خربه وكان هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر، ذكر أهل العالصلب، 

 :]من الطويل[ بطوله، وفيه قصة أسره وقتله وقوله

                                                             
الجواهر المضية ىف  (،286/ 2األنساب للسمعاين ) ،(121تاريخ نيسابور )ص:  (1)

(، معجم ما استعجم من 335/ 1صابة )(، اإل364/ 2()227/ 2طبقات الحنفية )

(، الخزل والدأل بين الدور والدارات والديرة )ص: 535/ 2اسماء البالد والمواضع )

(، جمهرة 259/ 1(، سفر السعادة وسفير اإلفادة )428/ 2(، معجم البلدان )15

 (.127/ 1(، نزهة األلباب )25/ 7(، التذكرة الحمدونية )389/ 1األمثال )

 (.496) : برقمسيأيت (2)

(، الروض األنف 536/ 2(، اإلكمال )639/ 2المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

 (.131/ 1نزهة األلباب ) (،232/ 1)
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ا يييِلم  سق َتيييلم مم يي م أمَبيييالِي ِحيييدَن أمقق  َوَلسق

 
 

ييَرِعي  َمصق
ِ
 َعَليي َأُي ِ يقك َ يياََّ فِيي اهلل

َلييييِه َوإَِّق َيَهييييأ  ِ  َوَذلِييييَو فِييييي َذاِت ا ق

 
 

عِ  َميييزا ٍو مم َصييياِل ِ يييلق َبييياَركق َعَليييي َأوق  يم

رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن عمرو بن وسمي بليع األرض؛ لما   

َريقٍش. َقاَل: َفِ ذق م إَِلي » ملسو هيلع هللا ىلصأمية عن أبيه، أن رسول اهلل  َدهم َعدقن ا إِلَي قم َبَعَثهم َوحق

َبدقب ا، َفَوَقَع إَِلي  د م فِدَها، َفَحَللق م خم
دموََّ َفَرقِ فم القعم َبدقٍب، َوَأَنا َأَتَخوا َخَهَبِة خم

ِي، َفانق  َرق ، َقاَل: األق يم َرق َما ابقَتَلَعتقهم األق َبدقب ا، َوَ َأنا ، َوَلمق َأَر خم تم َغدقَر َبِعدٍد، َفالقَتَن ة َتَبذق

اَعةِ  َمة  َحتاي السا َبدقٍب أمرق  .«َفَما َرَأا لِخم

عن الضحاك، أن النبي « اللطائف»قال الحافظ: وذكر أبو يوسف يف كتاب 

خبيب عن خشبته، فوصال إلى التنعيم، أرسل المقداد والزبير يف إنزال  ملسو هيلع هللا ىلص

فوجدا حوله أربعين رجال نشاوى، فأنزاله، فحمله الزبير على فرسه، وهو رطب 

لم يتغير منه شيء فنذر هبم المشركون، فلما لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته 

 (1)األرض فسمي بليع األرض. 

  بلدل - 115

بن الهجيم بن عمرو بن  قيل بن عمرو بضم أوله وفتح الالم وسكون الياء:

 . الشاعر تميم،

 سمي بليل؛ بقوله:

ٍَ بعديييييد وصيييييلته  وذي نسييييب نيييييا

 
 

 وذي رحيييييييم بللتهييييييييا بب لهييييييييا

 
                                                             

 ر السلفــ(، سي225/ 2()458/ 1ابة )ــــــاإلص(، 384/ 2ة )ـــــد ابن أبي شيبـــــمسن (1)

 العقد الثمين ىف تاريخ البلد(، 397اين )ص: ــاعيل بن محمد األصبهـــالصالحين إلسم

 (.37/ 4األمين ) 



 
 

 )حرف الباَ الموحدة(الباب األول  99

 (1)فسمي بليال.  

 البناَ  - 116

بفتح الباء بعدها نون مشددة: أبو الفضل جعفر المتوكل بن محمد المعتصم 

 بن هارون الرشيد. وباقي نسبه معلوم. 

 (2)رة ما أحدثه من األبنية يف عهده. ويلقب البناء؛ لكث

 بندار - 117

 بضم الباء وسكون النون وفتح الدال، جماعة أشهرهم: 

محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان، اإلمام، الحافظ، راوية 

اإلسالم، أبو بكر العبدي، البصري، المعروف ببندار، أحد شيوخ البخاري 

 ومسلم. 

كان مكثرا من الحديث، والبندار: من يكون مكثرا وإنما لقب ببندار؛ ألنه 

من شيء يشرتيه منه من هو دونه ثم يبيعه، أفاده السمعاين، قال: وهي لفظة 

 عجمية.

فالبندار معناه: الحافظ، وكان ممن يحفظ حديثه فكان بندار الحديث يف 

 (3)عصره، جمع حديث أهل بلده البصرة، ولم يرحل برا بأمه، ثم رحل بعدها. 

                                                             
(، توضيح 338(، معجم الشعراء )ص: 1853/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

 (. 131/ 1(، نزهة األلباب )61/ 7(، اإلكمال )585/ 1المشتبه )

 (.232/ 5كنز الدرر وجامع الغرر ) (2)

(، رجال مسلم البن 179/ 2) (، األسامي والكنى335/ 2ألنساب للسمعاين )ا (3)

(، المنهل الروي يف مختصر علوم 341(، مقدمة ابن الصالح )ص: 167/ 2منجويه )

= 
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  البنٍ - 112

محمد بن محمد بن عمرو، أبو نصر النيسابوري القاضي، حافظ أديب 

 ولقب البنص تركيبا من أبي نصر كنيته.

وعلل هو سبب تسميته بالبنص عندما سئل يوما بحضرة سيف الدولة، لم 

 لقبت بالبنص؟! وكان مشهورا بالطيبة، وخفة الروح، وحسن المحاضرة.

اشتقاق من كنيتي، كما أننا لو أردنا أن نشتق من قال: ما هذا لقب، إنما هو 

أبي علي مثل هذا، وأومأ إلى ابن البازيار، لقلنا ألبعل، ولو اشتققنا من أبي 

 الحسن مثل هذا، وأومأ إلى سيف الدولة، لقلنا ألبحس.

 (1)فضحك منه، ولم ينكر عليه. 

                                                              = 

/ 12(، سير أعالم النبالء )38(، مشيخة ابن جماعة )ص: 122الحديث النبوي )ص: 

(، المقنع ىف علوم 137/ 4()335/ 3(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )144

(، الكواكب 253ية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية )ص: (، الغا588/ 2الحديث )

(، هتذيب 111/ 9(، الثقات البن حبان )33/ 2الدراري يف شرح صحيح البخاري )

(، نزهة األلباب 549/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )511/ 24الكمال )

(1 /133.) 

المعادن، أو هم الذين يخزنون ويف اللغة: البنادرة، دخيل: وهم التجار الذين يلزمون 

البضائع للغالء، واحدهم بندار. ويف النوادر: رجل بندري ومبندر ومتبندر، وهو الكثير 

 ( مادة )بندر(.251/ 12(، تاج العروس )81/ 4انظر: لسان العرب )المال. 

(، بغية الطلب 526/ 2(، معجم األدباء )95/ 1نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ) (1)

 (. 4722/ 12تاريخ حلب )ىف 
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 بوق ال امع - 119

الفوارة بجيرون بعد نفيس الدين الحربي، المصري. كان إمام مسجد 

 -بأمر من الصاحب صفى الدين بن شكر -الستمائة، وهو أول إمام راتب فيه 

وكان الشيخ نفيس الدين، يلقب بوق الجامع؛ لقوة صوته، وكان حسن الصوت، 

 قاله النويري.

وقال ابن كثير: وكان يقال له: بوق الجامع؛ لطيب صوته، إذا قرأ على الشيخ 

 (1)مصدر، فيجتمع عليه الناس الكثير. أبي منصور الضرير ال

 البددق - 121

 محمد الراوية المعروف بالبيدق، الشيباين، من أهل نصيبين. 

شاعر له يف الربامكة مدائح، وكان أحسن الناس إنشادا للشعر، وكان الرشيد 

 (2)يحضره لينشده، ولقب بالبيدق؛ لقصره. 

 البدطار - 121

 أبو محمد السفياين.  معاوية، زياد بن عبد اهلل بن يزيد بن •

وكان يقال له: البيطار؛ ألنه كان صاحب الذي خرج يف أول الدولة العباسية، 

 صيد. 

 والوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، يكنى أبا العباس.  •

                                                             
/ 1(، نزهة األلباب )17/ 17(، البداية والنهاية )53/ 29هناية األرب يف فنون األدب ) (1)

 (. 321/ 2(، الدارس يف تاريخ المدارس )137

 (.128/ 9(، تاريخ دمشق )172(، المحمدون من الشعراء )ص: 458/ 3األغاين ) (2)

 معجمة.تنبيه: عند القفطي: البيذق بالذال ال
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ولي الخالفة بعد هشام، وكان يلقب بالبيطار؛ ألنه كان يصيد حمر الوحش، 

وقد رأى السفاح يوما حمر وحش يف الربية، عليها فيسمها باسمه، ثم يطلقها، 

 (1)وسم الوليد. 

 البدع الناسد - 122

علي بن سعيد بن الحسن بن علي بن العريف، أبو الحسن البغدادي، الفقيه 

 الشافعي، المعروف بالبيع الفاسد. 

كان حنبلي المذهب فانتقل إلى مذهب الشافعي، وصحب أبا القاسم بن 

وكان خصيصا به وهو الذي لقبه بالبيع الفاسد؛ ألنه كان قد  فضالن وتفقه عليه

حفظه مسألة البيع الفاسد هل يصح أم ال وكان يكثر تكرارها والسؤال عنها 

 (2)واالعرتاض فيها، فعرف هبا. 

                                                             
(، 154/ 19(، تاريخ دمشق )292/ 11(، مرآة الزمان )127/ 9أنساب األشراف ) (1)

 (. 139/ 1(، نزهة األلباب )3927/ 9بغية الطلب ىف تاريخ حلب )

( مادة 213/ 12(، تاج العروس )69/ 4لسان العرب )والبيطار: معالج الدواب. انظر: 

 )بطر(. 

 (.673/ 16داية والنهاية )الب، (92/ 21الوايف بالوفيات ) (2)
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 التائب - 123

 المحدث، المعروف بالتائب.  أبو بكر هلل،أحمد بن التكين بن عبد ا

وعنه: أبو الطاهر  أبي نصر محمد بن محمد الزينبي وغيره، روى عن:

 السلفي. 

وإنما لقب بالتائب؛ ألنه كان يحضر مجالس الوعظ كثيرا وال ينفصل عن 

 (1)مجلس واعظ حتى يتوب على يده. 

 تأبط  را - 124

بن خالد بن سفيان، أحد بني  جاهلي من الشجعان، اسمه: ثابت بن جابر

 فهم بن عمرو بن قيس بن عيالن، يكنى أبا زهير. 

وكان من رجال العرب المشهورين، يغزو على رجليه، وأحد العدائين 

المعدودين وكان إذا جاع لم تقم له قائمة فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره 

 سيفه ثم يشويه فيأكله. أسمنها ثم يجري خلفه فال يفوته حتى يأخذه فيذبحه ب

ومما حكي عنه من النوادر، أنه لقي ذات يوم رجال من ثقيف يقال له: أبو 

وهب كان جبانا أهوج وعليه حلة جيدة، فقال أبو وهب لتأبط شرا: بم تغلب 

الرجال يا ثابت وأنت كما أرى دميم ضئيل؟ قال: باسمي إنما أقول ساعة ما 

قلبه حتى أنال منه ما أردت فقال له الثقفي: ألقى الرجل أنا تأبط شرا فينخلع 

أقط، قال: قط، قال: فهل لك أن تبيعني اسمك، قال: نعم، فبم تبتاعه؟ قال: هبذه 

                                                             
(، الثقات ممن لم 162/ 6(، الوايف بالوفيات )467/ 1إكمال اإلكمال البن نقطة ) (1)

 (.291/ 1يقع يف الكتب الستة )
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الحلة وبكنيتك، قال له: أفعل، ففعل وقال له تأبط شرا: لك اسمي ولي كنيتك 

 وأخذ حلته وأعطاه طمرية ثم انصرف وقال يف ذلك يخاطب زوجة الثقفي:

ََ أَّ  َحِلدلَهييياأب هيييل   أتيييي الحسييينا

 
 

يييب  تيييَأب ط َ يييران وا تندييي م أب يييا َوهق

يُمد م باسيِمه  يمي وسم ي اسق  فهبه َتسيمق

 
 

َظيِم الخطيب عق  فَأين له صبري علي مم

رتي   وأيييين ليييه بيييأقٌ  َ َبأقسيييي وَسيييوق

 
 

بييييي  وأييييين لييييه يف  ييييل فادحييييٍة َقلق

 واختلف يف تلقيبه بتأبط شرا، على أقوال كثيرة:  

و المشهور؛ ألنه تأبط سيفا وخرج، أو تأبط جفير سهام، وأخذ : وهأحدها

 قوسا، فقيل ألمه أين هو؟ فقالت: ال أدري تأبط شرا وخرج.

: ألنه تأبط جفير سهام، وأخذ قوسا، أو تأبط سكينا، وخرج إلى نادي الثاين

 قومه فوجأ بعضهم، فقيل: تأبط شرا.

 كان ال يفارقه السيف. -زعموا  -: ألنه الثالث

: أن أمه قالت له: كل إخوتك يأتيني بشيء إذا راح غيرك فقال لها الرابع

فلما راح أتى  سآتيك الليلة بشيء ومضى فصاد أفاعي كثيرة من أكرب ما قدر عليه

هبن يف جراب متأبطا له فألقاه بين يديها ففتحته فتساعين يف بيتها فوثبت 

الت: أتاين بأفاع يف جراب، وخرجت فقال لها نساء الحي: ماذا أتاك به ثابت؟ فق

 قلن: وكيف حملها؟ قالت: تأبطها، قلن: لقد تأبط شرا، فلزمه. 

 :(1)أةـمـوذكر البعض مثل هذه الحكاية وزاد فيها أن أمه قالت له يف زمن الك

                                                             
قال ابن سيده: الكمء: نبات ينقض األرض فيخرج كما يخرج الفطر. والجمع: أكمؤ،  (1)

أهتا. وأرض مكموءة: كثيرة وكمأة، هذا قول أهل اللغة. وأكمأت األرض: كثرت كم

الكمأة. وكمأ القوم، وأكمأهم: أطعمهم الكمأة. وخرج الناس يتكمئون: أي يجتنون 

 (.97/ 7الكمأة. المحكم )

= 
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أال ترى غلمان الحي يجتنون ألهليهم الكمأة فيروحون هبا فقال أعطيني جرابك 

 لها أفاعي، وباقي الخرب مثل ما تقدم. حتى أجتني لك فيه فأعطته فمأله

: ألنه كان ربما جاء بالشهد أو العسل يف خريطة كان يتأبطها، الخام 

فكانت أمه تأكل ما يجيء به، فأخذ يوما أفعى فألقاها يف الخريطة، فلما جاءت 

أمه لتأخذ ما يف الخريطة سمعت فحيح األفعى فألقتها وقالت: لقد تأبطت شرا يا 

 بني!.

: ألنه أتى بالغول فألقاه بين يديها فسئلت أمه عما كان متأبطا فقالت د السا

 ذلك فلزمه.

ومن ذكر أنه إنما جاءها بالغول يحتج بكثرة أشعاره يف هذا المعنى فإنه 

 يصف لقاءه إياها يف شعره كثيرا فمن ذلك قوله: 

يييييولم ليييييي جيييييارة    فَأصيييييبح  الغم

 
 

  فديييييا جارتيييييا ليييييو ميييييا َأهيييييوب

ه احتطب ذات ليلة، ثم انصرف بحطبه، فإذا فيه حية، فقال: إين : ألنالسابع  

 كنت أتأبط شرا.

: أنه رأى كبشا يف الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل يبول عليه طول الثامن

طريقه فلما قرب من الحي ثقل عليه الكبش فلم يقله فرمى به فإذا هو الغول 

لوا: لقد تأبطت شرا، فسمي فقال له قومه: ما تأبطت يا ثابت؟ قال: الغول، قا

 بذلك.

                                                              = 

والتأبط: االضطباع، وهو أن يدخل رداء تحت إبطه األيمن ثم يلقيه على عاتقه األيسر، 

/ 1العباب الزاخر )، (229/ 9وتأبط الشيء: أي جعله تحت إبطه. انظر: المحكم )

 ( مادة )أبط(.253/ 7(، لسان العرب )229
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أو ألنه لقي الغول يف ليلة ظلماء يف موضع يقال له: رحى َبطان يف بالد هذيل 

فأخذت عليه الطريق فلم يزل هبا حتى قتلها وبات عليها فلما أصبح حملها 

 تحت إبطه وجاء هبا إلى أصحابه فقالوا له: لقد تأبطت شرا فقال يف ذلك:

بليييييييٌ  فِت  دييييييياََّ َفهيييييييمٍ أب َمييييييينق مم

 
 

  بمييييا بقديييي م عنييييد َرَحييييي بطيييياَِّ 

 وأُنييييي قييييد لقديييي م الغييييوَل تهييييوي 

| 
 

ب  الصييييحدنة صحصييييحاَِّ    بَسييييهق

 : أنه سمي بذلك؛ ببيت قاله يف غول تأبطها وهو: التاسع 

َتيييييدا  تييييَأباط  يييييرا  ثيييييم راس أو اغق

 
 

ييل نقمييا أو َيِهييدف علييي َذحق ييوائم غم   تم

 (1): يقتدر.ويهدف: يوافق، يوائم  

 تاريخ الدمن  - 125

عبيد بن محمد الكشوري، أبو محمد الصنعاين، أحد شيوخ الطرباين، قال 

 الخليلي: هو عبد اهلل بن محمد، عالم حافظ له مصنفات. 

 وإنما قيل له: تاريخ اليمن؛ لجمعه له.

 (2)يقال له: تاريخ اليمن، وقد جمعه.قال الذهبي: وكان 

 

                                                             
/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )138/ 21()154، 138/ 12األغاين ) (1)

(، كنز الدرر 266(، االشتقاق )ص: 16/ 1(، شرح ديوان الحماسة للتربيزي )158

هج يف تفسير أسماء (، المب137/ 1(، خزانة األدب للبغدادي )458/ 2وجامع الغرر )

(، نزهة األلباب 6(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 78شعراء ديوان الحماسة )ص: 

(1 /143.) 

 (.349/ 13(، سير أعالم النبالء )778/ 6تاريخ اإلسالم ) (2)
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 تبع - 126

لمشددة: لقب لكل من ملك اليمن، ككسرى لقب بضم التاء وفتح الباء ا

 لكل من ملك الفرس، وقيصر لكل من ملك الروم، ونحوه.

 ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ يئۇئقال تعالى: 

  [.37]الدخان:  یىئ

المشار إليه يف القرآن الكريم، هو تبع الحميري، وكان من قيل: إن تبعا 

 اليماين. ملوك اليمن، قيل اسمه: أبو كرب أسعد بن ملكي كرب 

 ويف تلقيبه بتبع قوالن:

 سمي تبعا؛ لكثرة أتباعه.إنما  :أحدهما

كل ملك من ملوك اليمن كان يسمى: تبعا؛ ألنه يتبع صاحبه،  والثاين:

 (1)فموضع تبع يف الجاهلية موضع الخليفة يف اإلسالم. 

 ت وب - 127

لب بفتح التاء وضم الجيم: كلدة الحميري، وهو جد قاتل علي بن أبى طا

، عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم بن المكشوح بن نفر بن كلدة الحميري. ڤ

                                                             
(، 272/ 3تفسير السمرقندي )(، 235/ 7تفسير ابن كثير) (،39/ 22تفسير الطربي ) (1)

/ 2(، شمس العلوم )93/ 4(، زاد المسير يف علم التفسير )179/ 4تفسير البغوي )

(، تفسير الخازن 221/ 3(، تفسير العز بن عبد السالم )493/ 2(، مرآة الزمان )715

(، شرح سنن أبي داود البن رسالن 327/ 17(، اللباب يف علوم الكتاب )119/ 4)

(، 253/ 6لقرآن )(، فتح الرحمن يف تفسير ا176/ 4(، عمدة القاري )193/ 18)

 (.544/ 2شرح الشفا )
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وكان كلدة أصاب دما يف قومه من حمير، فأتى مرادا فقال: جئتكم تجوب بي 

 (1)ناقتي األرض، فسمي تجوب. 

 التدرج - 122

بن حبيب، أبو عثمان المازين،  -وقيل: بقية  -بكر بن محمد بن عدي 

  و بكنيته أشهر.البصري، النحوي، وه

كان إمام عصره يف النحو واألدب، أخذ عن: أبي عبيدة، واألصمعي، وأبي 

زيد األنصاري، وغيرهم، وأخذ عنه: أبو العباس المربد وبه انتفع وله عنه 

يلقب  (2)روايات كثيرة، وأما عن تلقيبه بالتدرج، فقد قال المربد: كان أبو زيد

 (3)شيه كان يشبه مشي التدرج. الناس فلقب المازين بالتدرج؛ ألن م

 تغلب - 129

، نقل ابن خلكان عن محمد بن أحمد األسدي النسابة أنه قال: جد القبيلة

اسم تغلب: دثار، وإنما سمي تغلب؛ ألن أباه وائال قصدته اليمن يف داره لتسبي 

أهله، فصرخ يف أهله وعشيرته، فنصر على اليمن، وكان تغلب طفال، فتربك به 

 (4)ا تغلب، فسمي به. وقال: هذ

                                                             
(، مغاين األخيار يف شرح أسامي 458/ 6(، مرآة الزمان )488/ 2أنساب األشراف ) (1)

 (.389/ 3رجال معاين اآلثار )

سعيد بن أوس بن ثابت بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة ابن كعب بت  (2)

الثقة تويف سنة خمس عشرة ومائتين عن الخزرج أبو زيد األنصاري معروف بالعلم و

 ثالث وتسعين سنة.

/ 2(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )1362/ 3(، معجم األدباء )579/ 7تاريخ بغداد ) (3)

/ 1(، وفيات األعيان )125/ 15(، الوايف بالوفيات )1293/ 5(، تاريخ اإلسالم )34

 (. 384/ 1) (، سلم الوصول272/ 12(، سير أعالم النبالء )283

 (.117/ 2وفيات األعيان ) (4)
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 تنصابة - 131

 عبد اهلل بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس الهاشمي.

 قال المرزباين: لقب بذلك؛ لقوله: 

  يييييييييهد اهلل أَّ دينيييييييييي حيييييييييق

 
 

 لسييييييي  تنصيييييييابة وب رافضيييييييدا

 وأحيييب الهيييدخدن  يييدخي قيييريش 

 
 

 (1)لسيي  أبييرأ مميين يكييوَّ رضييدا

 التندن - 131  

ي بن المنصور أبي جعفر بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن إبراهيم بن المهد

 العباس بن عبد المطلب، أبو إسحاق العباسي الهاشمي، أخو هارون الرشيد. 

بويع له بالخالفة ببغداد بعد المائتين والمأمون يومئذ بخراسان، وقصته 

 مشهورة، وأقام خليفة هبا مقدار سنتين، وأمه أم ولد يقال لها: شكلة، وهبا

كانت سوداء جدا فنزع إليها، فقد كان أسود  يعرف، فيقال: إبراهيم بن شكلة!

 (2)لذلك.  فلقب التنينسمينا ضخما، عظيم الجثة، شديد السواد،  حالكا،

 التوأ  - 132

 عبد اهلل بن يحيى بن سلمان الثقفي، أبو يعقوب البصري، المعروف بالتوأم.

                                                             
 (.147/ 1(، نزهة األلباب )421/ 1ربيع األبرار ) (1)

(، األنساب 165/ 7(، تاريخ دمشق )518/ 1(، اإلكمال )68/ 7تاريخ بغداد ) (2)

(، 178/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )292/ 14(، مرآة الزمان )99/ 3للسمعاين )

(، 73/ 6(، الوايف بالوفيات )39/ 1(، وفيات األعيان )522/ 5تاريخ اإلسالم )

 (. 54/ 1(، سلم الوصول )148/ 1(، نزهة األلباب )264/ 14البداية والنهاية )



 
 

 )حرف التاَ المثناة(الباب األول  111

: ابن أبي مليكة، وغيره. وعنه: ويقال: اسمه عباد، وقيل: عبادة. روى عن

 قتيبة بن سعيد، وجماعة.

ولد هو وأخ له يف بطن واحد، فقيل له: التوأم، وقيل: إهنم كانوا إخوة ولدوا 

 (1)يف بطن واحد. 

 التوأمة - 133

لها ذكر، وال رؤية لها، ويقال: والتوأمة هي بنت أمية بن خلف الجمحي، 

 .التي نسب إليهامولى التوأمة،  ، وهي موالة صالحملسو هيلع هللا ىلصإهنا بايعت النبي 

، فسميت هذه وقيل لها: التوأمة؛ ألهنا كانت معها أخت لها يف بطن واحد

 (3)، وسميت تلك باسم آخر. (2)التوأمة

 تدار النرات - 134

كان يقال له: تيار ، له صحبة. والقعقاع بن معبد بن زرارة التميمي الدارمي •

 الفرات؛ لجوده وسخائه.

                                                             
(، هتذيب الكمال 57/ 7(، الثقات البن حبان )232/ 5التاريخ الكبير للبخاري ) (1)

 (.675/ 4(، تاريخ اإلسالم )414/ 34()292/ 16)

 توأمة اسم لها ال لقب، اشتهرت به فذكرته للفائدة.تنبيه: ال (2)

(، 42/ 3(، الثقات البن حبان )462/ 1(، المعارف )272/ 8الطبقات الكربى ) (3)

(، األنساب 1198/ 2(، المتفق والمفرتق )3282/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيم )

المفرتق (، تجريد األسماء والكنى المذكورة يف كتاب المتفق و112/ 3للسمعاين )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 51/ 2(، الضعفاء والمرتوكون البن الجوزي )264/ 1)

(، رجال صحيح 564/ 1(، اإلكمال )44/ 6أسد الغابة )(، 244/ 7واألمم )

/ 1(، شرح النووي على مسلم )99/ 13(، هتذيب الكمال )883/ 2البخاري )

 (.58/ 8(، اإلصابة )653/ 1(، توضيح المشتبه )119
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أبو  ملسو هيلع هللا ىلص بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي وعبيد اهلل •

 محمد شقيق عبد اهلل بن عباس، من صغار الصحابة. 

وهو أحد األجواد المعدودين يف قريش، يسمى تيار الفرات، وكان ينحر كل 

 (1) يوم جزورا يطعمه للناس.

 

 

  

 

 

 

                                                             
(، تاريخ دمشق 42/ 12(، أنساب األشراف )161/ 5()214/ 3الطبقات الكربى ) (1)

(، مرآة الزمان 111/ 5(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )425/ 62()472/ 37)

/ 4(، اإلصابة )82/ 29()62/ 19(، هتذيب الكمال )374/ 7()252/ 6)

طيفة يف تاريخ المدينة الشريفة (، التحفة الل148/ 1(، نزهة األلباب )344/ 5()332

(2 /227.) 
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 136 وينتهي برقم 135يبدأ برقم 
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 ثقدف  - 135

بن منبه،  جد القبيلة، يقال: هو لقب واسمه عمرو، ويقال: بل اسمه قسي

 أيضا.  (1)ويقال: بل قسي لقب

 ويف تلقيبه بثقيف ثالثة أقوال:

 بن الظرب : أنه سمي ثقيفا؛ لقولهم فيه: ما أثقفه حين ثقف عامراأحدها

 (2).وزوجه ابنته فأجاره حتى آمنه

 (3).و لقول عامر: لقد ثقف أمره فسمي يومئذ ثقيفاأ والثاين:

                                                             
 -سمي قسيا؛ ألنه مر على أبي رغال وكان مصدقا "وقسي بوزن غني. قال أبو عبيد:  (1)

، وقيل: سمي قسيا بقسوة "قسا قلبه، فسمي قسيا"فقلته، فقيل:  -يعني جابيا للصدقات 

 قلبه حين قتل أخاه أو ابن عمه. قال شاعرهم:

نشوة الطرب ىف تاريخ جاهلية العرب  (،91/ 1. انظر: المعارف )نحن قسى وقسا أبونا

] وكذا: الصحاح (، 35(، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي يف النسب )ص: 511/ 1)

 ( مادة )قسا( [.322/ 39(، تاج العروس )182/ 15(، لسان العرب )2462/ 6)

ى لعامر بن ظرب قيل: أن قسيا نزل موضعا قريبا من الطائف، فرأى جارية ترع (2)

العدواين، فطمع فيها وقال: أقتل الجارية وآخذ الغنم. فأنكرت الجارية منظره فقالت 

له: إين أراك تريد قتلي وأخذ الغنم، هذا شيء إن فعلته قتلت وأخذت الغنم منك، 

وأظنك غريبا خائفا، فدلته على موالها عامر بن ظرب فأتاه واستجار به فأجاره وزوجه 

 م بالطائف معه فقيل: هلل دره، ما أثقفه حين ثقف عامرا فأجاره.ابنته، وأقا

نقل أبو الفرج األصفهاين عن ابن الكلبي أنه قال يف خرب طويل ذكره: كان قسي مقيما  (3)

باليمن فضاق عليه موضعه ونبا به فأتى الطائف وهو يومئذ منازل فهم وعدوان ابني 

العدواين وهو أبو عامر بن الظرب فوجده عمرو بن قيس ابن عيالن فانتهى إلى الظرب 

نائما تحت شجرة فأيقظه وقال من أنت قال أنا الظرب قال علي ألية إن لم أقتلك أو 

تحالفني وتزوجني ابنتك ففعل وانصرف الظرب وقسي معه فلقيه ابنه عامر بن الظرب 

= 
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أن ثقيفا كان عبدا ألبي رغال فهرب منه فثقفه بعد ذلك، فسماه  والثالث:

 (1) ثقيفا.

 ثمالة - 136

بن كعب، بطن من األزد، وإليه ينتمي محمد  (2)عوف بن أسلم بن أحجن

ول بعض شعراء ، وفيه يق(3)بن يزيد الثمالي األزدي النحوي المعروف بالمربد

  :(4)عصره يهجوه

يييييلا َحييييييك  ماَليييييَة  م  َسيييييَألقنا َعييييين ثم

 
 

ماَلييييييهق   َفَقيييييياَل القييييييائلوََّ وَميييييينق ثم

مق   ييييدم بيييينم َيِزيييييَد ِميييينقهم حما  فقليييي م مم

 
 

َتنييييييا بِِهييييييمم َجهاَلييييييهق   َفَقييييييالموا ِزدق

 ويف تلقيبه بثمالة قوالن: 

: إنما «شتقاقاال»ما نقله ابن خلكان، عن المربد أنه قال يف كتاب  :أحدهما

سميت ثمالة؛ ألهنم شهدوا حربا فني فيها أكثرهم، فقال الناس: مابقي منهم إال 

 ثمالة، والثمالة: البقية اليسيرة.

                                                              = 

ومئذ فقال من هذا معك يا أبت فقص قصته قال عامر هلل أبوه لقد ثقف أمره فسمي ي

 ثقيفا.

/ 4(، األغاين )268/ 13()25/ 1(، أنساب األشراف )248/ 4الروض األنف ) (1)

 (.154/ 1(، نزهة األلباب )298

 يف بعض المصادر: أحجر، والمشهور ما أثبته.  (2)

 (.792سيأتى برقم: ) (3)

ألبيات زاد ابن خلكان، فقال: ويقال: إن هذه االمعروف أهنا لعبد الصمد ابن المعذل،  (4)

للمربد، وكان يشتهي أن يشتهر هبذه القبيلة، فصنع هذه األبيات فشاعت وحصل له 

 مقصوده من االشتهار. 
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ألنه أطعم قومه وسقاهم لبنا بثمالته، فغلب عليه ذلك. والثمالة:  والثاين:

 .(1)رغوة اللبن. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
/ 7(، اإلكمال )2135/ 4(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )335/ 3العقد الفريد ) (1)

(، عجالة 146/ 3(، األنساب للسمعاين )224(، األنساب للصحاري )ص: 149

(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي 35ة المنتهي يف النسب )ص: المبتدي وفضال

(. وانظر: 154/ 1(، نزهة األلباب )313/ 4(، وفيات األعيان )42األحساب )ص: 

 ( مادة )ثمل(.168/ 28(، تاج العروس )973القاموس المحيط )ص: 
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 حرف اجليم 

 182وينتهي برقم  137يبدأ برقم 
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 ال احظ - 137

عمرو بن بحر الجاحظ، أبو عثمان البصري المعتزلي، العالم المشهور، 

 صاحب التصانيف. 

كان بحرا من بحور العلم، رأسا يف الكالم واالعتزال، وكان تلميذ أبي 

 المتكلم المشهور. (1)إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام

؛ ألن عينيه كانتا جاحظتين، والجحوظ: النتوء، وكان يقال له وسمي جاحظا

 (2)لذلك.  «الحدقي» أيضا:

 ال ارود  - 132

سنة عشر يف وفد عبد  ملسو هيلع هللا ىلصبشر بن عمرو، له صحبة، وفد على رسول اهلل 

 القيس، ويعرف بالجارود العبدي، والجارود لقب.

 واختلف يف تلقيبه بالجارود، على ثالثة أقوال:

لقب بالجارود؛ ألنه أغار يف الجاهلية على بكر بن وائل،  : أنهأحدها

 فأصاهبم فجردهم، وقد ذكر ذلك المفضل العبدي يف شعره فقال:

 ودسييناهم بالخدييل ميين  ييل  جانييب

 
 

ود بكيير بيين َوائِييل  َ َمييا جييرد القَ ييارم

 فغلب عليه الجارود، وعرف به.  

                                                             
 (.981سيأيت برقم: ) (1)

(، قالدة النحر يف وفيات 472/ 3)(، وفيات األعيان 162/ 3األنساب للسمعاين ) (2)

 (.159/ 1نزهة األلباب ) (،231/ 3(، شذرات الذهب )556/ 2أعيان الدهر )
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دبت وبقي للجارود ألنه أصاب إبله داء وكانت بالد عبد القيس أج والثاين:

بقية من إبله، فخرج هبا إلى أخواله من بكر بن وائل، ففشا ذلك الداء يف إبلهم 

فأهلكها، فقال الناس: جردهم بشر، والجارود: المشؤوم، وفيه يقول الشاعر: 

 َكَما جرد اْلَجاُرود بكر بن َوائِل.

 .قال ابن سيده وغيره: ومعناه: شئم عليهم، وقيل: استأصل ما عندهم

 سمي الجارود؛ لقوله: والثالث:

 جردنيياهم بييالبدض ميين  ييل َجانييب

 
 

ود بكير بين َوائِيل  (1)َ َما جرد القَ ارم

 جار اهلل  - 139  

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، العالمة، أبو القاسم الزمخشري، 

الخوارزمي، النحوي، اللغوي، المتكلم، المعتزلي، المفسر، صاحب 

وزمخشر: من قرى خوارزم، وكان يقال له: جار اهلل؛ ألنه  يف التفسير. «الكشاف»

 جاور بمكة زمانا.

قال ابن فضل اهلل العمري: وكان يسمى جار اهلل وهكذا كان يكتب يف 

الفتاوى، وتلقب بجار اهلل تشبيها بأبي المعالي الجويني؛ إذ يلقب بإمام 

 (2)لمجاورته هبما.  (1)الحرمين

                                                             
(، 281/ 62(، تاريخ دمشق )326(، االشتقاق )ص: 559/ 5الطبقات الكربى ) (1)

(، جامع األصول 552/ 1(، اإلصابة )329/ 5(، مرآة الزمان )262/ 1االستيعاب )

(، الوايف بالوفيات 132/ 2(، تاريخ اإلسالم )498/ 1لغابة )(، أسد ا212/ 12)

(12 /94 .) 

( 272(، القاموس المحيط )ص: 116/ 3(، لسان العرب )313/ 7المحكم )وانظر: 

 مادة )جرد(.
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 جاسو  القلوب - 141

صاحب القدوة،  الزاهد،اإلمام، عاصم، أبو عبد اهلل األنطاكي،  أحمد بن

 المواعظ.

، وكان من أقران وهو من كبار المشايخ وزهادهم وأولي الحكمة واللسان

 .(4)، وسري السقطي، والحارث المحاسبي(3)بشر الحايف

يروي عن: أبي معاوية الضرير، والهيثم بن جميل، وإسحاق بن إبراهيم 

 الحنيني.

ه: أحمد بن أبي الحواري، وأبو زرعة الدمشقي، وعبد العزيز بن محمد وعن

 الدمشقي، وآخرون.

 قال أبو حاتم الرازي: أدركته بدمشق، وكان صاحب مواعظ وزهد. 

 وكان أبو سليمان الداراين يسميه: جاسوس القلوب؛ لحدة فراسته.

 قوله: إذا أردت صالح قلبك فاستعن عليه بحفظ ;ومن مستجاد كالمه

 لسانك.

                                                              = 
 (.75تقدم برقم: ) (1)

(، بغية 383/ 7(، مسالك األبصار يف ممالك األمصار )697/ 11تاريخ اإلسالم ) (2)

(، طبقات المفسرين 314/ 2(، طبقات المفسرين للداوودي )279/ 2الوعاة )

 (.122للسيوطي )ص: 

 (.1191سيأيت برقم: ) (3)

 (.1329سيأيت برقم: ) (4)
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وقال: إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق، فإهنم جواسيس 

 . (1)القلوب، يدخلون يف قلوبكم ويخرجون منها من حيث ال تحتسبون. 

 ال امع - 141

واسم أبيه: مابنة، ويقال: مافنة، ويقال: ماقبة، وقيل:  -نوح بن أبي مريم 

 لمعروف بنوح الجامع. أبو عصمة المروزي، قاضي مرو، ا -يزيد بن جعونة 

 ويف تلقيبه بالجامع ثالثة أقوال:

: وهو المشهور أنه أخذ الفقه: عن أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، أحدها

والحديث عن: حجاح بن أرطاة ومن كان يف زمانه، والمعازي عن: ابن إسحاق، 

والتفسير عن: مقاتل ابن سليمان، وابن الكلبي، وكان مع ذلك عالما بأمور 

 يا فسمي نوح الجامع. الدن

ألنه كان جامعا بين العلوم وكان له أربعة مجالس: مجلس لألثر،  والثاين:

 . (2)، ومجلس للنحو، ومجلس لألشعار$ومجلس ألقاويل أبي حنيفة 

 بمرو. $ألنه أول من جمع فقه أبي حنيفة  والثالث:

وهو مع ذلك مرتوك الحديث كما قال مسلم وغيره. قال ابن حبان: قد 

 جمع كل شيء إال الصدق. 

                                                             
(، تاريخ اإلسالم 848/ 2(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )222/ 71تاريخ دمشق ) (1)

(، طبقات 357/ 14(، البداية والنهاية )429/ 11(، سير أعالم النبالء )528/ 5)

 (.46األولياء )ص: 

وقيل المجالس: مجلس لمعاين القرآن ومجلس ألقاويل اإلمام من درس الفقه  (2)

 ومجلس لألدب كالنحو ومجلس للمناظرة وغيره.
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من طريق أبي عمار المروزي أنه قيل ألبي عصمة: من أين  (1)وذكر الحاكم

يف فضائل القرآن سورة سورة وليس عند  ڤلك عن عكرمة عن ابن عباس 

أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال: إين قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن 

فوضعت هذا الحديث  واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق

 (2) حسبة.

  ال امو  - 142

حفص بن عمر المقرىء، أبو عمر الضرير، وقيل: اسمه غير ذلك. قال 

 (3) الحافظ: لقبه بذلك عبد الرحمن بن مهدي؛ ألنه كان جسيما.

 ال باب - 143

بفتح الجيم والباء المشددة: عبد اهلل بن أحمد التميمي السعدي. عرف 

 (4)قهم. بذلك؛ لجلوسه يف سو

                                                             
(، والنوع الحادي والعشرين: معرفة 54انظر: المدخل إلى كتاب اإلكليل )ص:  (1)

 (.98الموضوع مقدمة ابن الصالح )ص: 

 ،176/ 1(، الجواهر المضية ىف طبقات الحنفية )175/ 3ساب للسمعاين )األن (2)

(، العرب يف خرب من 146(، تاج الرتاجم البن قطلوبغا )ص: 366 ،258/ 2()518

(، شذرات 757/ 4(، تاريخ اإلسالم )129/ 27(، الوايف بالوفيات )224/ 1غرب )

/ 4زان االعتدال )(، مي292/ 8(، الكامل يف ضعفاء الرجال )335/ 2الذهب )

(، التكميل يف الجرح والتعديل ومعرفة الثقات 56/ 32(، هتذيب الكمال )279

(، سلم 64(، األربعون البلدانية البن عساكر )ص: 413/ 1والضعفاء والمجاهيل )

 (.374/ 3الوصول )

 (.162/ 1نزهة األلباب يف األلقاب ) (3)

/ 1(، نزهة األلباب )287/ 18بالوفيات ) (، الوايف66/ 2إكمال اإلكمال البن نقطة ) (4)

 (. 393/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )161

= 
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 ال باَّ - 144

وال  -يعني من باب األضداد  -غير منسوب، كان يلقب بذلك؛ لشجاعته 

 (1)أعرف اسمه، شهد فتح تسرت، مع أبي موسى، وله إدراك، قاله الحافظ. 

 :منهم جماعة جحدر، - 145

 (2)ربيعة بن ضبيعة بن قيس، شاعر قديم، وإنما سمي جحدرا؛ لقصره. 

 جحظة - 146

عفر بن موسى بن يحيى بن خالد، أبو الحسن الربمكي النديم، أحمد بن ج

 المعروف بجحظة. 

 كان أديبا بارعا، كثير الرواية لألخبار، متصرفا يف فنون من العلم.

: سألت جحظة عمن لقبه الوزيرقال أبو عبد اهلل الحسن بن علي بن مقلة 

ما حيوان إذا ال لي: هبذا اللقب فقال: ابن المعتز لقبني به، فإنه لقيني يوما فق

فقلت: علق إذا عكس صار قلعا، فقال:  عكسته صار آلة للمراكب البحرية ؟

فلزمني هذا اللقب، وهو من يف عينيه نتوء جدا؛ وكان قبيح  !أحسنت يا جحظة

 قول ابن الرومي:يوفيه المنظر، 

                                                              = 

( مادة 96/ 1(، الصحاح )25/ 6والجباب: جمع الجبة التي تلبس. انظر: العين )

 )جبب(.

 (.632/ 1اإلصابة يف تمييز الصحابة ) (1)

(، المذاكرة يف 355)ص:  (، االشتقاق627/ 1نشوة الطرب ىف تاريخ جاهلية العرب ) (2)

  (.162/ 1(، نزهة األلباب )48/ 5(، األغاين )4ألقاب الشعراء )ص: 

تاج العروس ، (118/ 4لسان العرب ) (،629/ 2والجحدر: القصير. انظر: الصحاح )

 ( مادة )جحدر(.376/ 12)
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وَ يييهم  حم يييَتِعدرم جم َظيييَة َيسق ُبذقييي  َجحق  نم

 
 

َج َوِمييينق   َسيييَرَطاَِّ ِمييينق فِديييِل ِ يييطقَرنق

يييييييوا  لم ِمدييييييِه َتَحما
نَادِ َمَتييييييا لِمم  َواَرحق

 
 

َذاَِّ  ةِ اآلق دميييييييوَِّ لَِليييييييذا  (1)َأَليييييييَم القعم

 بالتصغدر ال ديدة، - 147  

قال ابن يونس: الجديدة قبيلة من رازح بن مالك بن خوالن، جاهلي. 

خوالن، وإنما قيل له: الجديدة؛ ألنه لما شاب خضب فكان إذا أعاد الخضاب 

 (2)خوالن: جدد، فسمي الجديدة. تقول 

 جذا  - 142

عامر بن بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد، جد القبيلة، ويقال اسمه: 

بن عدي، واسمه: مالك، وكانا قد تشاجرا فلخم عامر  (3)عمرو، وهو أخو لخم

 -فضرب مالك عامرا بمدية فجذم يده  -أي لطمه، واللخمة: اللطمة  -مالكا 

 كــالـي مـمـسـه، فـعـبـذم إصـل: جـ: عضه يف يده فجذمها، وقيوقيل -أي قطعها 

 (4)لخما، وسمي عامر جذاما لهذا السبب: وهما القبيلتان المشهورتان. 

                                                             
/ 7(، تاريخ اإلسالم )182/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )133/ 1وفيات األعيان ) (1)

سمط الآللي يف شرح (، 227/ 1معجم األدباء ) (،97/ 15(، البداية والنهاية )485

/ 4(، شذرات الذهب )491/ 2(، زهر اآلداب وثمر األلباب )25/ 2أمالي القالي )

127.) 

(، األنساب للسمعاين 62/ 1(، اإلكمال )422 ،262/ 1تاريخ ابن يونس المصري ) (2)

 (.165/ 1نزهة األلباب )(، 235/ 2توضيح المشتبه ) (،211/ 3)

  .(777) :سيأيت برقم (3)

(، 61(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 57/ 1الروض األنف ) (4)

(، هناية األرب يف فنون األدب 167/ 1(، وفيات األعيان )374/ 61تاريخ دمشق )

= 
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 ال ذع - 149

أبو ثابت األنصاري، البنه ثابت صحبة وشهد بن الحارث، ثعلبة بن زيد 

 (1). وسمي بذلك؛ لشدة قلبه وصرامته. بدرا

 ، بالكسرجذل الطعاَّ - 151

علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك الكناين، جاهلي مشهور، أحد 

 . ملسو هيلع هللا ىلصأجداد أم سلمة زوج النبي 

 ويف تلقيبه بجذل الطعان، أربعة أقوال:

: لثباته يف الحرب وصربه على الطعان كأنه جذل شجرة واقف، قاله أحدها

 السهيلي.

يسرتاح إليه كما تسرتيح قاله أيضا؛ ألنه كان يستشفى برأيه، و والثاين:

البهيمة الجرباء إلى الجذل تحتك به ونحو منه قول الحباب ابن المنذر: أنا 

جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، وقول األعرابي يصف ابنه إنه لجذل 

 حكاك. 

                                                              = 

بأرض مصر من  (، البيان واإلعراب عما117/ 3(، البداية والنهاية )323/ 2)

 (. 129(، رسائل المقريزي )ص: 12األعراب )ص: 

قال المقريزي: وقيل يف سبب تسميتهما بذلك غير هذا. وقد اختلف أيضا يف نسب جذام 

فقيل: جذام بن عدى بن عمرو بن سبأ، وقيل: جذام ولخم ابنا عدي بن عمرو بن 

، وأن أسدة بن خزيمة الحارث بن مرة، وقيل: إن قنص بن معد بن عدنان هو أبو لخم

أخا أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر هو أبو جذام، وأن جذاما لحقت 

 بالشام فانتمت إلى سبأ ولحقوا باليمن.

(، تاريخ الطربي 5(، المنتخب من ذيل المذيل )ص: 569/ 3الطبقات الكربى ) (1)

 (.164/ 1(، نزهة األلباب )497/ 11)
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وهي خشبة تنصب لإلبل يف أعطاهنا لتحك هبا، أفاده صاحب المناقب 

 المزيدية.

يلها، هو تصغير جذل، أراد العود الذي ينصب قال ابن األثير: قوله: جذ

لإلبل الجربى لتحتك به، أي: أنا ممن يستشفى برأيه، كما تستشفى اإلبل 

الجربى باالحتكاك، وعذيقها: تصغير عذق، بالفتح، وهو النخلة، والمرجب: 

الرجبة هو أن تدعم النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها 

 حملها أن تقع، يقال: رجبتها فهي مرجبة. لطولها، وكثرة

لقب بذلك؛ ألنه كان جسيما، طويل الرمح، غليظه، قاله ابن ناصر  والثالث:

 الدين الدمشقي.

لجودة طعانه، يقال للرجل العالم باألمر القائم به المثابر عليه: هو  والرابع:

 . "اصرب من جذل الطعان"جذله، قاله الزمخشري، وذكر له المثل 

 (1)ير إلى السبب األول، واهلل أعلم.ت: والمثل يشقل

 جذيمة - 151

جذيمة بن عوف األنماري، جد القبيلة. اسمه: األحزن، ضربه أثال بن لجيم 

 ، وقال:(2)فجذمه، فسمي: جذيمة، وضرب هو أثاال فحنف رجله فسمي حنيفة

                                                             
(، 665/ 1(، أسد الغابة )89/ 11(، أنساب األشراف )142/ 1الروض األنف ) (1)

(، المناقب المزيدية يف أخبار الملوك 373نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 

/ 1(، المستقصى يف أمثال العرب )29/ 6(، توضيح المشتبه )199األسدية )ص: 

221.) 

 (.228سيأيت برقم: ) (2)
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 فيييسَِّق َتيييوم ِخنقَصيييرِي َباَنييي ق َفيييسُِني

 
 

ييييي م َحييييياِمَلَتيق   (1)أمَثيييييالِ  بَهيييييا َحنانق

 جراب الدولة - 152 

 . صاحب النوادر، السجستاين أحمد بن محمد بن علويه

كان يف أيام المقتدر وأدرك دولة بني بويه فلذلك سمى نفسه بجراب الدولة؛ 

ترويح األرواح ومفتاح »ألهنم كانوا يفتخرون بالتسمية يف الدولة، وله كتاب: 

 (2)له. لم يصنف يف فنه مث« السرور واألفراح

 جراب الكذب - 153

 المعروف بجراب الكذب.محمد بن عبد اهلل بن القاسم الرازي، النحوي، 

روى عن أبي حاتم الرازي، وذكر أنه درس على المربد، وثعلب، ويقال: إنه 

كان يقعد يف جامع الري يف زاوية تعرف بزاوية الكذب، ويحدث بأحاديث 

 .كذب، فقيل له: لذلك لقبت بجراب الكذب!

فقال: بل أنا جوالق الكذب، فإن شئت فاسمع وإال فدع، رواه الفلكي يف 

 ألقابه.

كما يف اللسان: سمعت محمد بن عبد الواحد « األلقاب»وقال الشيرازي يف 

الخزاعي يقول: سمعت منه وكان شيخا رازيا خضيبا وانتقل إلى طربستان ثم 

بو زرعة وحدث عن رجع إلى الري وكان يكذب، ذكر لي أنه ولد سنة مات أ

وهب بن إبراهيم الفامي وكان قد مات قبل أبي زرعة بأربع عشرة سنة! وروى 

 عن أبي حاتم.

                                                             
 (.374/ 7(، التذكرة الحمدونية )12/ 2ألبرار )(، ربيع ا26/ 3وفيات األعيان ) (1)

 (.166/ 1(، نزهة األلباب )6/ 8(، الوايف بالوفيات )459/ 1معجم األدباء ) (2)



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 128

وذكر أنه درس النحو على المربد ست سنين، وعلى ثعلب تسع سنين وكان 

 يقعد بالري يف زاوية تعرف بزاوية الكذب.

ا شاذان، فحدثنا يف تلك البقعة يف يوم جمعة قال: حدثنا أبو حاتم حدثن

يوزن »رفعه قال:  ڤوعفان، وعارم، قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس 

فعرضناه على «. مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء

شيخنا أبي علي بن عبد الرحيم فقال: كذب فلم يكن عند أبي حاتم عن شاذان 

 (1) وية الكذب بحديث كذب!.شيء ولكن قولوا: حدثنا جراب الكذب يف زا

 ال رادة الصنراَ  - 154

مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي األمير، أبو سعيد، وأبو 

األصبغ األموي، يكنى هبما جميعا، وهو أخو سليمان بن عبد الملك، ويزيد بن 

عبد الملك، ويلقب بالجرادة الصفراء، وكان موصوفا بالشجاعة واإلقدام 

 ي والدهاء.والرأ

سمع: ابن عمه عمر بن عبد العزيز. وروى عنه: أبو واقد صالح بن محمد 

بن قدامة الليثي المدين وغزا معه، وعيينة بن أبي عمران والد سفيان بن عيينة، 

 ويحيى بن يحيى الغساين، وجماعة.

وإنما لقب بالجرادة الصفراء؛ لصفرة لونه، ولقول يزيد بن المهلب: وما 

 (2)جرادة صفراء أتاكم يف أقباط وأنباط وأخالط. مسلمة إال 

                                                             
/ 3(، ميزان االعتدال )621/ 2(، المغني يف الضعفاء )53/ 13األنساب للسمعاين ) (1)

 (.166/ 1(، نزهة األلباب )244/ 7(، لسان الميزان )624

 خـــتاري (،27/ 58، تاريخ دمشق )(359/ 8(، أنساب األشراف )358/ 1ارف )المع (2)

= 
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 ال رار  - 155

بفتح الجيم وتشديد الراء: كليب بن قيس بن بكير الليثي، الجرار، الذي 

حين وجأ عمر، فوجأه أبو  ڤوثب على أبي لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب 

 لؤلؤة، فقتله. 

 (1)وإنما قيل له: الجرار؛ إلقدامه يف الحرب وجرأته. 

 ال رافة - 156

أحمد بن محمد بن أحمد، األديب شهاب الدين الفار الشطرنجي، ويعرف 

 بالجرافة. 

كان يتعانى نظم المواليا ويحفظ منه شيئا كثيرا جدا، وكان عالية يف 

 الشطرنج، وإنما لقب بالجرافة؛ لكثرة أكله. 

: كان المذكور صغير الحبة لطيفها، كبير النفس شريفها، (2)قال الصفدي

عليه من لقبه إشارة ال يكاد يخطئ شكل الفارة، وكان يف أكله آفة، فلذلك لقب 

 (3)بالجرافة. 

                                                              = 

(، شذرات 298/ 8(، التذكرة الحمدونية )469/ 2ربيع األبرار )، (312/ 3اإلسالم ) 

 (.93/ 2الذهب )

(، تبصير المنتبه 339/ 2(، توضيح المشتبه )268/ 1اللباب يف هتذيب األنساب ) (1)

 (.166/ 1(، نزهة األلباب )329/ 1بتحرير المشتبه )

 «.أعيان العصر»وذلك يف:  (2)

(، الدرر الكامنة يف 235/ 7(، الوايف بالوفيات )322/ 1أعيان العصر وأعوان النصر ) (3)

 (.68/ 2(، المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف )299/ 1أعيان المائة الثامنة )

= 
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 جراَّ العود  - 157

المستورد العقيلي الشاعر، ويقال اسمه: عامر ابن الحارث، وهو شاعر 

 قديم.

 وإنما لقب بذلك؛ لقوله يخاطب امرأتيه:

، فيييسناني يييذا َحيييَذرا ، َييييا جييياَرَتيا  خم

 
 

ييَلحم رَأييي م  دِ َقييدق َ يياَد َيصق  ِجييراََّ الَعييوق

يعني أنه كان قد اتخذ سوطا قده من جران عود وهو أصلب ما يكون   

ليضرب به نساءه، فقال: احذرا فإين رأيت السوط قد قرب صالحه، وإنما حذر 

 (1)امرأتيه سوطه لنشوزهما عليه. 

  ال رز - 152

بد الرحمن بن معاوية إبراهيم بن عبد الوارث بن محمد بن يزيد، مولى ع

 الداخل، جد المحدث القاسم بن سعدان بن إبراهيم. 

                                                              = 

ب الدين هو الذي يعرف بالجرافة، شها أن أحمد جد« الوايف»تنبيه: ذكر الصفدي يف 

وضبطه بضم الجيم وتشديد الراء، وتبعه على ذلك: يوسف بن تغري بردي يف 

 فليتأمل.« المنهل»

(، 167(، هتذيب مستمر األوهام )ص: 534/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، أمالي المرزوقي )ص: 6/392توضيح المشتبه ) ،(233/ 3األنساب للسمعاين )

/ 12(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )64/ 2(، شرح ديوان الحماسة للتربيزى )72

 (.169/ 1(، نزهة األلباب )4724

(، 2291/ 5والجران: عرق على عنق البعير. والعود: الجمل المسن. انظر: الصحاح ) 

(، القاموس المحيط )ص: 87/ 13()325/ 5(، لسان العرب )386/ 7المحكم )

 ( مادة )جرن(.1186
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 (1)وإنما لقب بالجرز؛ لفضل قوة كانت فيه. 

 جرو البطحاَ  - 159

وهو زوج زينب بنت مختلف يف اسمه،  أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى،

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

حاق أبطح مكة. وكان يلقب جرو البطحاء، قال ابن دريد: ألنه كان من 

 وقال البالذري: جرو البطحاء، أي ابن البطحاء.

وقال ابن عساكر: وكان يقال ألبي العاص: جرو البطحاء، يعني أنه كان 

 (3)متوسطا فيها يعني يف نسبه يف قريش.  ،(2)متلدا هبا

 ال زار - 161

 (4).إبراهيم بن موسى الكاظم

                                                             
والجرز، بالضم: عمود (. 855/ 7(، تاريخ اإلسالم )214/ 1تاريخ علماء األندلس ) (1)

( 317/ 5(، لسان العرب )287/ 7) (، المحكم866/ 3الصحاح )من حديد. انظر: 

  مادة )جرز(.

(، تاج العروس 122/ 3وتلد الرجل يف بني فالن، يتلد: أقام فيهم. انظر: لسان العرب ) (2)

 ة )تلد(.( ماد457/ 7)

/ 3(، تاريخ دمشق )82(، االشتقاق )ص: 379/ 9()397/ 1أنساب األشراف ) (3)

 (. 169/ 1(، نزهة األلباب )86/ 5(، مرآة الزمان )21 -6/ 67()126/ 12()126

 والجرو، بكسر الجيم: الصغير من كل شيء.

الذين وبطحاء مكة وأبطحها: معروفة، النبطاحها، ومنى من األبطح، وقريش البطاح: 

 ينزلون أباطح مكة وبطحاءها، وقريش الظواهر: الذين ينزلون ما حول مكة؛ قال:

/ 1انظر: الصحاح ).. ُقَرْيِش البِطاِح، اَل ُقَريِش الظواِهر. .َفَلْو َشِهَدْتني مِْن ُقَرْيش  ِعصاَبٌة،

 (314/ 6(، تاج العروس )139/ 14) (412/ 2(، لسان العرب )2321/ 6()356

 )جرى(. مادة )بطح( (342/ 37)

  .(752) :سيأيت برقم (4)
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على اليمن، فلم يزل هبا  لقب بالجزار؛ لكثرة من قتل من الناس لما غلب

 (1)أيام المأمون يسفك الدماء حتى لقبه الناس بذلك. 

 ال زاز - 161

عوف بن األحوص بن جعفر بن كالب، جاهلي. لقب الجزاز؛ ألنه جز 

 (2)ناصية أسيره حسان بن الجون. 

 جزرة - 162

صالح بن محمد بن عمرو، أبو علي األسدي البغدادي، الحافظ المشهور، 

 ف بجزرة.المعرو

كان حافظا عارفا من أئمة الحديث، وممن يرجع إليه يف علم اآلثار، ومعرفة 

 نقلة األخبار.

 ويف تلقيبه بجزرة قوالن:

َكاَن َيْرقِي »وهو المشهور أنه لقب بذلك؛ ألنه صحف حديث  :أحدهما

فقرأها هو بجزرة تصحيفا منه فغلب عليه ذلك فلقب به، وقد روي يف « بَِخَرَزة  

 حكايات كثيرة إال أهنا متفقة يف الجملة على أن السبب تصحيفه خرزة.ذلك 

ألنه كان يف الكتاب فأهدى الصبيان للمؤدب هدايا فكانت هديته  والثاين:

  هو جزرة فلقب هبا.

 ذا مزاح ودعابة مشهورا بذلك. $وكان 

                                                             
/ 4(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )1256/ 4تاريخ اإلسالم ) (1)

 (.172/ 1(، نزهة األلباب )148/ 4(، تاريخ ابن خلدون )144

(، القرط 152/ 11(، األغاين )532المناقب المزيدية يف أخبار الملوك األسدية )ص:  (2)

 (.171/ 1(، نزهة األلباب )122على الكامل )ص: 



 
 

 )حرف ال دم(الباب األول  133

قال الربقاين: حدثنا أبو حاتم بن أبي الفضل الهروي قال: كان ببخارى رجل 

فظ يلقب بجمل، فكان يمشي مع صالح، فاستقبلهما جمل عليه جزر فقال: حا

 ما هذا الذي على البعير؟ قال: أنا عليك.

قال الذهبي: هذه حكاية منقطعة، وأصح منها ما روى الحاكم، قال: حدثنا 

بكر بن محمد الصيريف قال: سمعت صالح بن محمد قال: كنت أساير الجمل 

مل عليه جزر فقال: يا أبا علي، ما هذا ؟ قلت: أنا الشاعر بمصر، فاستقبلنا ج

 عليك.

  قال الخويي يف نظمه:

َرباييييييييييعم   َجييييييييييَزَرٌة، َ دقَلَ ييييييييييٌة، مم

 
 

ييييوا  ألقييييابم قييييوٍ  يف الحييييديث َبَرعم

  وقال العراقي: 

َنييييييرِ  ييييييِد بقييييييِن َجعق َحما نقييييييَدٍر مم  َ غم

 
ييييييَتهرِ   هق  (1)وَصييييييالٍِح َجييييييَزَرَة المم

 

 

 

 ال زور - 163 

مر بن مالك بن المصطلق، والدة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي قيلة بنت عا

 (2)طالب. لقبت بذلك؛ لعظم خلقها. 

                                                             
(، المنتظم يف تاريخ الملوك 269/ 1المؤتلف والمختلف لعبد الغنى بن سعيد ) (1)

(، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع 439/ 12(، تاريخ بغداد )52/ 13واألمم )

فهوم  (، تلقيح389/ 13(، تاريخ دمشق )272/ 3(، األنساب للسمعاين )294/ 1)

(، 25/ 14(، سير أعالم النبالء )953/ 6(، تاريخ اإلسالم )356أهل األثر )ص: 

(، مقدمة ابن الصالح )ص: 122/ 11(، البداية والنهاية )156/ 16الوايف بالوفيات )

/ 4(، فتح المغيث )172/ 1(، نزهة األلباب )122(، المنهل الروي )ص: 342

 (. 173لفية العراقي )ص: أ (،314أقصى األمل والسول )ص:  (،225

(، األنساب للسمعاين 464/ 2(، اإلكمال )725/ 2المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

 (.172/ 1(، نزهة األلباب )256/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )273/ 3)
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 ال عرانة  - 164

ريطة بنت سعد بن زيد مناة، وقيل: بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 

مرة، ويقال: هي التي نقضت غزلها من بعد قوة، وهي المشار إليها يف قوله 

 [.92]النحل:  ىئ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ يئتعالى: 

وسميت جعرانة؛ لحماقتها، وكانت إذا غزلت الشعر أو الكتان نقضته، 

وقيل أهنا كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار، ثم تأمرهن 

فينقضن ما غزلن جميعا، فهذا كان دأهبا، والمعنى: أهنا كانت ال تكف عن الغزل 

العرب مثال يف الحمق ونقض ما أحكم من وال تبقي ما غزلت، فضربت هبا 

 (1)العقود وأبرم من العهود.

  ال عل - 165

سليمان بن جربائيل بن محمد، أبو حامد ابن أبي القاسم العقيلي اإلربلي 

 الفقيه الشافعي، الملقب بالجعل. 

                                                             
(، 524/ 22(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )484/ 2تفسير مقاتل بن سليمان ) (1)

(، نزهة األلباب 17/ 19(، عمدة القاري )384/ 1م بأخبار البلد الحرام )شفاء الغرا

(، مرعاة المفاتيح شرح 412/ 2(، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )173/ 1)

 (.372/ 8مشكاة المصابيح )

والجعرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وبكسر العين وتشديد الراء لغتان،  

إليه األصمعي وصوبه الخطابي. قال ابن المديني: أهل المدينة يثقلون واألول ذهب 

تصحيف »وأهل العراق يخففون، وبالتخفيف قيدها المتقنون. وقال الخطابي يف 

إن هذا مما ثقلوه وهو مخفف وهي موضع قريب من مكة معروف، بينها «: المحدثين

ة أميال أو تسعة أميال وبين الطائف وهي إلى مكة أقرب. قال القاري: وهو على ست

وهو األصح، وسمي هذا الموضع باسم امرأة كانت تلقب بالجعرانة، أفاده 

 المباركفوري.
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 (1)بذلك؛ ألنه كان شديد سمرة اللون.وإنما لقب 

 ال نول  - 166

أخو متمم بن نويرة، كان من فرسان العرب  مالك بن نويرة التميمي،

 وكان يلقب بالجفول. وشجعاهنم وذوي الرأي والردافة يف الجاهلية،

 ويف تلقيبه بالجفول قوالن:

 كان يلقب بالجفول؛ لكثرة شعره، وكان ذا لمة كبيرة. :أحدهما

استعمله على صدقات قومه فلما بلغه وفاة رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  والثاين:

سك الصدقة وفرقها يف قومه وجفل إبل الصدقة، فسمي الجفول بذلك أم ملسو هيلع هللا ىلص

 فقال:

 فقليي  خييذوا أمييوالكم غديير خييائٍف 

 
 

 وب نيييا رٍ فدميييا ي ييييَ مييين الغيييد

 (2)فييسَّ قييا  بيياألمر المخييوف قييائم 

 
 

 أطعنيييا وقلنيييا اليييدين ديييين محميييد

 
 قال الحافظ ابن حجر: ذكر ذلك ابن سعد، عن الواقدي، بسند له منقطع.

وذلك يف ضرار بن األسور األسدي بأمر خالد بن الوليد بالبطاح صربا فقتله 

 (3). قتال أهل الردة

                                                             
(. والجعل، بضم الجيم وفتح العين: 74/ 2قالئد الجمان يف فرائد شعراء هذا الزمان ) (1)

لكربى انظر: حياة الحيوان ا دويبة أكرب من الخنفساء شديد السواد، يف بطنه لون حمرة.

(1 /281.) 

 ....ويروى: فإن قام بالّدين المحّوق قائم (2)

(، فوات 183/ 12(، أنساب األشراف )562/ 5(، اإلصابة )1362/ 3االستيعاب ) (3)

(، 225/ 1(، طبقات فحول الشعراء )362(، معجم الشعراء )ص: 233/ 3الوفيات )

 (.174/ 1(، نزهة األلباب )6المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 
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  ال  َ - 167

يحيى بن عبد اهلل الجالء. صحب بشر بن الحارث، وحكى عنه، وكان عبدا 

 صالحا. وروى عنه: أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي.

دة كالمرآة والسيف قال السمعاين: والجالء اسم لمن يجلى األشياء الجدي

 وغيرهما، وقد ينسب إلى غير ذلك.

قيل البنه أبي عبد اهلل بن الجالء: لم سمي أبوك الجالء ؟ فقال: ما جال أبي 

شيئا قط، وما كان له صنعة قط، ولكنه كان يعظ الناس، فيقع كالمه يف قلوهبم، 

 .(1)فيجلو القلوب، فسمي الجالء. 

  ال  ل، جماعة منهم: - 162

الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي، والد العالمة عبد 

 محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 

الذي قال عنه: حفظ القرآن عند الشمس السعودي وتدرب به يف التجويد 

وحفظ العمدة والمنهاج وعرض على الولي العراقي، والعز بن جماعة، 

أجاز، واشتغل يف  والربهان البيجوري، والشمس الربماوي، وغيرهم ممن

المنهاج عند الشهاب الطنتدائي، والبيجوري ووصفه بالفاضل، والشمس 

 البوصيري وغيرهم. 

وحضر عند الجالل البلقيني وهو الملقب له بالجالل والمكني له بأبي 

الفضل؛ لنكتة غريبة فإنه لما عرض عليه سأله عن اسمه فخفض رأسه وقبل يده 

                                                             
(، 442/ 3(، األنساب للسمعاين )85/ 6(، تاريخ دمشق )297/ 16تاريخ بغداد ) (1)

 (. 121/ 7(، تاريخ اإلسالم )149/ 12المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )
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السم وقال حينئذ لوال محبة والدك فينا ما سماك ففهم من هذا موافقته له يف ا

 .(1)باسمنا فنحن لذلك نلقبك ونكنيك كلقبنا وكنيتنا. 

 :منهم جماعة ال لد ، - 169

األغلبي، السعدي، القاضي، أبو  (2)الجبابعبد العزيز بن الحسين بن 

  .المعروف بالجليس المعالي

 ويف تلقيبه بالجليس قوالن:

 .صاحب مصرذلك؛ ألنه كان يجالس الخليفة  إنما قيل له :أحدهما

سمي الجليس؛ ألنه كان يعلم الظافر وأخويه أوالد الحافظ القرآن  والثاين:

 (3) الكريم واألدب، وكانت عادهتم يسمون مؤدهبم الجليس، قاله ابن نقطة.

 ال ماز  - 171

  أحد الشعراء والندماء.البصري،  محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء

وإنما قيل له: الجماز؛ ألنه كان يركب الجمازة، ا عبيدة اللغوي. سمع أب

 (4)وهي من آالت المحامل. 

                                                             
 (.124/ 4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (1)

 (.143اسمه: عبد اهلل جد أبي المعالي، تقدم برقم: ) (2)

/ 18(، الوايف بالوفيات )332/ 2(، فوات الوفيات )252/ 12سالم )تاريخ اإل (3)

(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر 452/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )287

 (.563/ 1والقاهرة )

/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )24/ 2سمط الآللي يف شرح أمالي القالي ) (4)

 (.176/ 1(، نزهة األلباب )345
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  ال مال - 171

محمد بن محمد بن عبد اهلل بن حمزة بن جميل، أبو جعفر البغدادي، 

 . الحاكم شيخ المحدث، –بتشديد الميم  -الجمال 

 كان تاجرا سفارا فحدث بأماكن عدة. 

حدث عصره بخراسان، وأكثر مشايخنا رحلة وأثبتهم قال الحاكم: هو م

 (1)أصوال، وكان صاحب جمال، فلقب بالجمال. 

 جمح - 172

جمح بن عمرو بن هصيص، جاهلي واسمه تيم، واسم أخيه زيد ويعرف 

فجلست يوما ومعها  وأمهما األلوف بنت عدي بن كعب بن لؤي، (2)بسهم

، فدحت هبا وقالت لتيم وزيد: أترجة يقال أهنا كانت من ذهب ويقال من فضة

استبقا إليها فمن أخذها فهي له فسبق إليها سهم، فأخذها فقالت: كأنك واهلل يا 

زيد سهم مرق من رميته، وكأن شيئا جمح بك عنها يا تيم، فقيل لهذا: أنت 

 (3)جمح، ولهذا: أنت سهم، فسميا بذلك. 

 :منهم جماعة جمل، - 173

يزيد بن برذع الجملى مولى جمل، شهد فتح عامر جمل: مولى عبد اهلل بن 

 مصر مع عمرو بن العاص. ذكر ابن عفير أن له رواية. 

                                                             
/ 55(، تاريخ دمشق )321/ 3(، األنساب للسمعاين )58األنساب المتفقة )ص:  (1)

(، 841/ 7(، تاريخ اإلسالم )111/ 14(، المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )179

 (. 412/ 2توضيح المشتبه )

 (.482سيأيت برقم: ) (2)

واص )ص: (، أدب الخ245/ 12(، أنساب األشراف )343/ 3أخبار مكة للفاكهي ) (3)

135.) 
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وإنما سمي بذلك؛ ألن عمرا وفد على معاوية يف أهل مصر، فيهم عامر هذا، 

فتجادل معاوية وعمرو، فعال كالم معاوية كالم عمرو، فنادى عامر عمرا، وكان 

بكل فيك، وأنا من ورائك. فقال معاوية:  -اهلل  يا أبا عبد -من وراء السرت: تكلم

 (1)من هذا ؟ قال: أنا عامر مولى جمل. قال: بل أنت عامر جمل، فغلب عليه. 

 ال موس - 174

 سمير بن أسد بن همام، من بني الشقيقة، ثم من بني أسعد بن همام. 

 شاعر لقب الجموح؛ لقوله لسلسلة بن غنم الطائي:

ِسيييييييَلة بييييييي  ن َغييييييينقمبآيييييييية إَّا ِسلق

 
 

 جميييوس قيييد َأَ يييب  إليييي ال َمييياِس 

 (2)فسمي الجموح، قاله ابن دريد، كما عند الدارقطني.  

 ال نة  - 175

الجعفري أبو عبد اهلل ، بن عبد الرحمنمحمد بن عبد القادر بن عثمان 

 المعروف بالجنة. الحنبلي، العالمة، شمس الدين،النابلسي 

وغيره، وصحب ابن قيم الجوزية سمع على الحافظ صالح الدين العالئي 

وتفقه به وقرأ عليه أكثر تصانيفه، وحدث وأفتى وانتفع به الناس، وكانت له 

عناية بالحديث، وانتهت إليه الرحلة يف زمانه، وكان يلقب بالجنة؛ لكثرة ما عنده 

                                                             
(، 331/ 3(، األنساب للسمعاين )121/ 2(، اإلكمال )253/ 1تاريخ ابن يونس ) (1)

 (.176/ 1(، نزهة األلباب )135/ 26تاريخ دمشق )

(، نزهة األلباب 371/ 4(، اإلكمال )1251/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

(1 /178 .) 
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من العلوم، ألن الجنة فيها ما تشتهي األنفس، وكان عنده ما تشتهي أنفس 

 (1)الطلبة. 

 ال ندد  - 176

محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، فخر اإلسالم أبو بكر الشاشي، شيخ  •

 الشافعية. 

الزم أبا إسحاق الشيرازي حتى عرف به، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بعد 

 انقراض مشايخه، فكان ينشد:

د يار فسييدت غديير مسييو   خليي  الييد 

 
 

دي بالسيييييؤدد  وميييين العنييييياَ تنييييير 

 وضع المنديل على عينيه وبكى بكاء شديدا. ذكره يف بعض دروسه و 

وكان مهيبا وقورا متواضعا ورعا، وكان يلقب يف حداثته بالجنيد؛ لشدة 

 ورعه. 

 (2).قال ابن خلكان: والبيت المذكور من جملة أبيات يف الحماسة

وجد أبي عبد اهلل الجنيدي محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن  •

 يد اإلسكايف الجنيدي من أهل أصبهان.محمد بن أحمد بن الجن

                                                             
 اءـنـأبـر بـمـغـاء الـبـ(، إن148/ 1د )ـمـب أحاـالجوهر المنضد يف طبقات متأخري أصح (1)

/ 8(، شذرات الذهب )268/ 5(، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة )523/ 1العمر ) 

596.) 

 قال أبو قدامة السرخسي: سمعت ابن عيينة كثيرا ما يقول: (2)

 .. ومن العناَ تنردي بالسؤدد..ذهب الزماَّ فسدت غدر مسود
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قاله  وقيل لجده األعلى: الجنيد؛ ألنه كان يتكلم بكالم الجنيد فسمي به،

 (1). السمعاين

 جهبذ العلماَ - 177

سعيد بن جبير بن هشام األسدي الوالبي موالهم، اإلمام، الحافظ،  •

 المقرئ، المفسر، أبو عبد اهلل الكويف، أحد األئمة األعالم.

ن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على ع

 األرض أحد إال وهو محتاج إلى علمه.

 وعن أشعث بن إسحاق قال: كان يقال لسعيد بن جبير: جهبذ العلماء.

وأيوب السختياين، فقد روى جرير الضبي، عن أشعث قال: كان أيوب  •

 (2)جهبذ العلماء. 

 جواب - 172

بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كالب شاعر قديم، سمي  مالك بن كعب

 جوابا؛ لقوله للبيد بن ربيعة الجعفري:

                                                             
(، التحبير يف 28/ 6(، شذرات الذهب )292/ 1شافعية البن قاضي شهبة )طبقات ال (1)

  (.64/ 2المعجم الكبير )

(، تذكرة 216/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )618/ 3()1121/ 2تاريخ اإلسالم ) (2)

(، طبقات 38(، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص: 62/ 1) الحفاظ

(، سير السلف 333/ 4(، سير أعالم النبالء )188 /1المفسرين للداوودي )

(، 463/ 2(، ربيع األبرار )782الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاين )ص: 

 (. 296/ 8التذكرة الحمدونية )

والجهبذ، بكسرالجيم معرب: وهو النقاد الخبير بغوامض األمور، البارع العارف بطرق 

 ة )جهبذ(.( ماد392/ 9تاج العروس )انظر: النقد. 
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 ب تسييييقني بدييييديو إَّ لييييم تييييأتني

 
 

 (1)رقييييٍ المطديييية إننييييي جييييواب

 : منهم جماعة ال واد، - 179 

جعفر ابن  (3)موسى ابن الصادق (2)محمد ابن الرضا علي ابن الكاظم

علي ابن الشهيد الحسين ابن أمير المؤمنين  (5)بدينمحمد ابن زين العا (4)الباقر

 علي بن أبي طالب، أبو جعفر الهاشمي الحسيني. 

كان يلقب بالجواد، وهو أحد األئمة االثني عشر الذين تدعي الشيعة فيهم 

العصمة، وكان يروي عن آبائه، وكان أحد الموصوفين بالسخاء، ولذلك لقب 

 بالجواد.

العتبي أنه قال: إنما سمي الجواد؛ لما حكى حكى سبط ابن الجوزي عن 

بعض العلويين قال: كنت أهوى جارية بالمدينة ويدي تقصر عن ثمنها، 

فشكوت ذلك إلى محمد بن علي بن موسى فقال: ولمن هي؟ فأخربته، فلما 

كان بعد أيام سألت عن الجارية، فقيل لي: بيعت، قلت: ومن اشرتاها؟ قالوا: ال 

قال: فزاد قلقي، فأتيت إليه فقلت له:  -قد اشرتاها سرا وكان محمد  -ندري 

بيعت فالنة، فقال: ومن اشرتاها ؟ قلت: ال أدري، قال: هل لك يف الفرجة ؟ 

 قلت: نعم.

                                                             
(، نزهة األلباب 373/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )362معجم الشعراء )ص:  (1)

(1 /182.) 

 (. 752سيأيت برقم: ) (2)

 (.527سيأيت برقم: ) (3)

 (.88)تقدم برقم:  (4)

 (.453سيأيت برقم: ) (5)
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فخرجنا إلى ظاهر المدينة إلى قصر له عند ضيعة فيها نخل وشجر، وقد قدم 

يقول: بيعت  من الطعام ما شاء، فلما صرنا إلى القصر، دخل وأخذ بيدي وأخذ

فالنة وما تدري من اشرتاها ؟ وأنا أبكي وأقول: نعم، حتى انتهى بي إلى بيت 

على بابه سرت وفيه جارية جالسة على فرش لها قيمة، فرجعت، فقال: واهلل 

لتدخلن، فدخلت، وإذا بالجارية التي كنت أحبها، فبهت وتحيرت، فقال: 

والقصر والضيعة والغلة وجميع أتعرفها ؟ قلت: نعم، هي فالنة، فقال: هي لك 

ما يف القصر، فأقم معها بحيايت اليوم، وكل هذا الطعام واقض من الجارية 

وطرك، ثم خرج فقال ألصحابه: أما طعامنا فقد صار إلى غيرنا، فجددوا لنا 

طعاما، ثم دعا األكار فعوضه عن حقه من الغلة حتى صارت لي تامة، وتركني 

 (1)الجارية والجميع. ومضى إلى المدينة، فقبضت 

 ال وال  - 121

قيس بن الربيع األسدي، أبو محمد الكويف، من ولد قيس بن الحارث، 

ويقال: الحارث بن قيس الذي أسلم وعنده ثمان نسوة ويف رواية تسع نسوة 

 .أن يمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن ملسو هيلع هللا ىلصفأمره النبي 

 وهو أحد أوعية العلم، وقد تكلم فيه.

ا أتينا شيخا بالكوفة إال وجدنا قيس بن الربيع قد سبقنا إليه، كنا قال شعبة: م

 نسميه قيسا الجوال.

 (2)وكان يقال لقيس: الجوال؛ لكثرة سماعه وعلمه.

                                                             
(، نزهة 79/ 4ت )(، الوايف بالوفيا242/ 14مرآة الزمان )، (446/ 5تاريخ اإلسالم ) (1)

 (.182/ 1األلباب )

 (،96/ 7()152/ 1اتم )ــل البن أبي حــ(، الجرح والتعدي377/ 6الطبقات الكربى ) (2)

= 
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 ال والة - 121

 أحمد بن الحسين، أبو زرعة الرازي الصغير. 

سمع من: المحاملي، وابن مخلد، ويلقب بالجوالة؛ لكثرة جوالنه يف 

 (1)البالد. 

 ال وَّ  - 122

 ڤ، موسى بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب •

 أجمعين. حدث عن: أبيه، وعنه: عبد العزيز الدراوردي، وغيره. 

والجون: هو لقب لموسى، وكان آدم شديد األدمة، وله تقول أمه هند بنت 

 من مجزوء الرجز:أبي عبيدة وهو صغير ترقصه 

يييييو َأَّق تكيييييوََّ َج  نيييييًا أنزعييييياإِنا  وق

 
 

مق َأو تننعيييييا يييييرهم يييييَدر َأَّ َتضم  (2)َأجق

  

                                                              = 

/ 24(، هتذيب الكمال )469/ 14تاريخ بغداد ) (،217/ 2المجروحين البن حبان ) 

/ 8)(، هتذيب التهذيب 393/ 3(، ميزان االعتدال )41/ 8(، سير أعالم النبالء )25

 (.492(، الكواكب النيرات )ص: 391

قال السمعاين: الجوال: بفتح الجيم والواو المشددة، جماعة من مشاهير المحدثين أكثروا 

الرحلة والجوالن يف البالد فاشتهروا هبذا االسم. ثم ذكر جماعة. انظر: األنساب 

 (.366/ 3للسمعاين )

 (.141/ 1(، سلم الوصول )438/ 1(، لسان الميزان )93/ 1ميزان االعتدال ) (1)

 قال الزبيدي: كان أسود اللون فلقبته أمه بذلك وكانت ترقصه وهو طفل وتقول:  (2)

نًا أقرعًا م وَتبقَرعا. ...إناو َأَّ تكوَّ َجوق وَدهم  يموِ وم أَّق َتسم
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، سمي بذلك؛ لشدة ومعاوية بن حجر بن عمرو بن الحارث الكندي • 

 (1) .سواده

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
/ 62(، تاريخ دمشق )333(، مقاتل الطالبيين )ص: 388/ 16()139/ 11األغاين ) (1)

 (. 29(، لباب األنساب واأللقاب واألعقاب )ص: 68/ 2ابن الوردي )(، تاريخ 443

والجون، بفتح الجيم وسكون الواو: األسود، وهو من األضداد، ويقع على األسود، 

/ 1(، النهاية )555/ 7(، المحكم )2295/ 5واألبيض، واألحمر. انظر: الصحاح )

(، تاج العروس 1187(، القاموس المحيط )ص: 121/ 13(، لسان العرب )318

 ( مادة )جون(.387/ 34)
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 حاجب - 123

وكان اسمه زيدا، وإنما حاجب بن زرارة التميمي. يقال: إن حاجبا لقب، 

سمي حاجبا؛ لعظم حاجبيه، يف قول أبي اليقظان، وهو صاحب القوس الذي 

 (1)رهنه عند كسرى. 

 الحادرة  - 124

قطبة بن أوس بن محصن بن جرول، شاعر جاهلي. وإنما لقب الحادرة؛ 

 بقول زبان بن سيار الغزاري له:

َرةم الَمنقكَِبييييييييدقنِ 
ييييييييو حييييييييادِ   أن 

 
 

يييييييينق  َم تم ييييييييَعا  ِقضم يف َحييييييييائِرِ َرصق

قال األزهري: يعني ضفدعة ممتلئة المنكبين. وقال ابن بري: شبهه   

بضفدعة تنقض يف حائر، وإنقاضها: صوهتا. والحائر: مجتمع الماء يف منخفض 

 (2)من األرض ال يجد مسربا. 

 ثم ما حاصل - 125

 . «حاصل ما ثم»شرف الدين بن عبد الرحيم، القاضي الملقب بـ 

                                                             
(، المستقصى يف أمثال 29(، اإليناس بعلم األنساب )ص: 22/ 12أنساب األشراف ) (1)

 (.355/ 42(، تاريخ دمشق )263/ 1العرب )

(، المنتخب من كالم العرب )ص: 268/ 3(، األغاين )142/ 13أنساب األشراف ) (2)

/ 1(، نزهة األلباب )372/ 7رة الحمدونية )(، التذك93/ 3(، كتاب األفعال )744

 .(527/ 2(، حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي )187

(، التكملة والذيل والصلة 281/ 4(، لسان العرب )237/ 4وانظر: هتذيب اللغة )

 ( مادة )حدر(.467/ 2للصغاين )
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ر به وأصله أن القضاة بديار مصر والشام بأيديهم األوقاف لقب اشته

والصدقات ألبناء السبيل فإذا أتى فقير لمدينة من المدن قصد القاضي هبا 

أي: لم « حاصل ما ثم»فيعطيه ما قدر له فكان القاضي إذا أتاه الفقير يقول له: 

 (1)يبق من المال الحاصل شيء حتى أعطيكه، فلقب بذلك ولزمه. 

 الحافظ - 126

لقب جماعة من أئمة الحديث لحفظهم له ومعرفتهم به، وفيهم كثرة وهناك 

 سوى هؤالء من يقال لكل واحد منهم الحافظ لمعنى آخر، منهم:

الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالي المعروف بالحافظ. وكان  •

 يعرف بالحافظ؛ ألنه كان يحفظ ثياب الناس يف الحمام.

نصر األصبهانى، وكان يقول ىف روايته عنه: الحافظ، قال  حدث عنه: أبو

بدر الدين العيني: هذا على لغة أهل بغداد، وأهل مصر يسمونه الحارس، وأهل 

 الشام: الناطور.

وأبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المزكي  •

 الشروطي المعروف بالحافظ، من أهل نيسابور.

ن أحد المعدلين من أهل التمييز والحديث، وإنما قيل له: قال السمعاين: كا

 (2)الحافظ فيما أظن؛ ألنه كان يحفظ خريطة القاضي. 

                                                             
 (.226/ 1رحلة ابن بطوطة ) (1)

(، اللباب ىف هتذيب األنساب 18/ 4للسمعاين )(، األنساب 36األنساب المتفقة )ص:  (2)

(، التحبير يف 466/ 3(، مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار )331/ 1)

= 
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  حايف رأسه - 127

محمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر، إمام النحو، محيي الدين، أبو عبد 

 بحايف رأسه.  الشهيراهلل الزنايت، الكمالين، المالكي، 

  .من طبقة المنذري زمانا، وتخرج به خلق كثير، وهوتصدر للعربية 

 ومن شعره:

 ومعتقييييد أَّ الرياسيييية فِييييي الكِبيييير

 
 

ِري ييَو َب يييدق ييا بهييا َوهم  فأصيبح مملو  

ييب َطالِييب رفعييةٍ    ي يير  ذيييول العم ق

 
 

يع بِيالقَ رُ  فق  َأب فاع بوا من َطالب الر 

 أربعة أقوال:  بحايف رأسهويف تلقيبه   

 حايف رأسه؛ لحفرة كانت يف دماغه.: أنه لقب بأحدها

ومعناه أنه كان يف رأسه شيء ما  ،«ح»أنه كان يف رأسه شيء يشبه  والثاين:

ثم سهلت فقيل: حايف  «حاء يف رأسه»بـ يشبه حرف الحاء، وعليه يكون عرف 

 رأسه، واهلل أعلم.

 ألنه كان أول أمره مكشوف الرأس.  والثالث:

فأعطاه ثيابا جددا لبدنه، فقال هو: هذا لبدين  ألنه رآه رئيس بالثغر والرابع:

 (1)ورأسي حايف !، فأمر له بعمامة، فلزمه ذلك. 

                                                              = 

(، 1239(، المنتخب من معجم شيوخ السمعاين )ص: 571/ 1المعجم الكبير )

 (.188/ 1(، نزهة األلباب )141/ 3(، لسان الميزان )737/ 12تاريخ اإلسالم )

(، 429/ 3(، فوات الوفيات )289/ 3(، الوايف بالوفيات )774/ 15تاريخ اإلسالم ) (1)

 (. 138/ 1(، بغية الوعاة )189/ 1نزهة األلباب )
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 :، جماعة أ هرهمالحا م - 122

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي 

 (1).الطهماين، أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري، الحافظ المعروف بابن البيع

الحديث يف عصره والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبق إلى مثلها،  إمام أهل

كان عالما عارفا واسع العلم، طلب الحديث وغلب عليه فاشتهر به، وسمعه من 

جماعة ال يحصون كثرة فإن معجم شيوخه يقرب من ألفي رجل حتى روى 

 عمن عاش بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه. 

المدخل »و « تاريخ نيسابور»و  (2)«ثمعرفة علوم الحدي»ومن مصنفاته: 

 «.المستدرك على الصحيحين»و « إلى علم الصحيح

وتقلد القضاء بنيسابور يف سنة تسع وخمسين وثلثمائة يف أيام الدولة 

بعد ذلك ثم قلد ووزراء أبي النصر محمد بن عبد الجبار العتيبي،  السامانية

 إلى ملوك بني بويه. قضاء جرجان فامتنع، وكانوا ينفذونه يف الرسائل 

 (3)تعالى. $وإنما عرف بالحاكم؛ لتقلده القضاء، 

                                                             
 (.1289سيأيت برقم: ) (1)

 قمت بتحقيقه وخرجت أحاديثه ولم يتبق إال اليسير يسر اهلل إتمامه.  (2)

(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب 89/ 9)(، تاريخ اإلسالم 282/ 4وفيات األعيان ) (3)

(، التقييد لمعرفة رواة 155/ 4(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )392/ 8الستة )

(، العقد 121(، الدر الثمين يف أسماء المصنفين )ص: 75السنن والمسانيد )ص: 

 (.72المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 

تاريخ »القضاء يف بعض البلدان، ومن تأمل كتاب  تنبيه: هذا اللقب كان يطلق على من تولى

يجد أن أبا عبداهلل الحاكم $ تعالى قد ترجم لجملة من الرواة ممن وصف « نيسابور

= 
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                                                              = 

هبذا اللقب: كإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن شداد النيسابوري الحاكم، والحسين بن 

إبراهيم الفقيه محمد بن محمد سام التميمي الحاكم البلخي، وأحمد بن هارون بن 

الحاكم المزكي النيسابوري، والحسن بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين 

الحاكم النيسابوري، ويحيى بن منصور بن يحيى بن عبد الملك الحاكم النيسابوري، 

 وغيرهم. 

أحمد ، فذكر على سبيل المثال: وأورد السمعاين ترجمة لبعض شيوخه ممن لقب بالحاكم

أحمد بن الحسين بن العباس بن أحمد الحاكم الباخرزي، من أهل قصبة بن محمد بن 

 باخرز، وكان يتولى الحكومة هبا. 

وعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن صالح الحاكم الميهني، من أهل ميهنة. 

 ،251المنتخب من معجم شيوخ السمعاين )ص: ولي الحكومة هبا مدة. انظر: 

1225.) 

 اريني: السفقال اإلمام 

 ٻىئ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ القضاء لغة هو: إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله تعالى:

 ىئ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئ[، وبمعنى: أوجب، ومنه قوله تعالى: 12]فصلت: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ يئ [، وبمعنى: أمضى الحكم، ومنه قوله تعالى:23]اإلسراء: 

 [؛ أي: أمضينا وأهنينا، وغير ذلك.4]اإلسراء:  ىئ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

وسمي الحاكم قاضيا؛ ألنه ُيمضي األحكام وُيحكمها، أو إليجابه الحكم على من يجب 

 عليه.

 واصطالحا: تبيين الحكم الشرعي، واإللزام به، وفصل الخصومات.

 ىئىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ يئېئواألصل فيه قوله تعالى: 

 ېىئ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ يئٴۇ [، وقوله تعالى:26]ص: 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإن أخطأ، : »--[، وقوله 65]النساء: 

. انظر: كشف اللثام شرح -ڤ  -متفق عليه من حديث عمرو بن العاص « فله أجر

 (. 439/ 6عمدة األحكام )

قلت: ومما سبق يتبين أن لقب الحاكم ليس من ألقاب المحدثين كما ظن البعض فقال هو: 

 يفوته منها إال اليسير. فليتأمل.من أحاط علما بجميع األحاديث، حتى ال 
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 حالب الح ارة - 129

إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .ڤ

قال ابن فندمه: وكان إسماعيل من أهل الفضل والخير، يصوم يوما ويفطر 

 يوما، ويروى عنه األحاديث.

سابون يف لقبه، فقال قوم: حالب الحجارة، لقب بذلك؛ لقوته واختلف الن

 وشدته.

 وقيل: ألنه يكسب المال الحالل من حيث ال يتوقع.

وقيل: ألنه يشتار العسل الذي يتولد من الحجر وينفق منه، ومن العسل نوع 

 يتولد من الحجر ويذوب على وجه األرض الشمع إن لم يجد من يشاره.

وال أدري وجهه من طريق مكتوب، إال أين سمعت  وقيل: جالب الحجارة،

السيد النسابة الونكي بالري أنه قال: كان إسماعيل يحمل الحجارة من الجبال 

ويبني هبا المساجد والقناطر بيده، فقيل له: جالب الحجارة، وما رأيت ذلك 

 (1)مكتوبا يف أصل، واهلل أعلم. انتهى. 

 الحامض - 191

 موسى، أبو أحمد بن - سليمان بن محمد: ويقال –سليمان بن محمد 

  .بالحامض المعروف البغدادي، النحوي،

                                                             
 (.92لباب األنساب واأللقاب واألعقاب )ص:  (1)
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كان أحد المذكورين من العلماء بنحو الكوفيين، أخذ النحو عن أبي العباس 

ثعلب، وهو المقدم من أصحابه، وجلس موضعه وخلفه بعد موته، وكان دينا 

 صالحا، وكان جامعا بين المذهبين الكويف والبصري.

ما قيل له: الحامض؛ لشراسة أخالقه، فقد كان ضيق الصدر سيئ وإن

 الخلق.

قال أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي: حدثني بعض أصحابنا قال: لما 

تويف أبو العباس أحمد بن يحيى تقدم أبو موسى الحامض ليصلي عليه، فجذبه 

بي ابن الحائك، وقال: أنت رجل شرس، ومثلك ال يصلح أن يصلي على أ

 (1)العباس. 

 حامل  ننه، جماعة منهم: - 191

 محمد بن يحيى بن محمد، أبو سعيد البغدادي، المعروف بحامل كفنه.  •

سكن دمشق، وحدث هبا عن: أبي بكر، وعثمان ابني أبي شيبة، ومحمد بن 

 عبد الملك بن زنجويه وغيرهم.

فضالة روى عنه: أبو بكر النقاش المقرئ، وأبو عمر محمد بن موسى بن 

 الدمشقي وغيرهما.

واتفق له حكاية عجيبة، قال الخطيب: بلغني أن المعروف بحامل كفنه تويف 

وغسل وكفن وصلي عليه ودفن فلما كان يف الليل جاء نباش فنبش عنه، فلما 

                                                             
(، طبقات النحويين 141/ 3(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )1421/ 3معجم األدباء ) (1)

(، 262/ 15(، الوايف بالوفيات )426/ 2(، وفيات األعيان )152واللغويين )ص: 

 (.152/ 2(، سلم الوصول )188/ 1األلباب ) (، نزهة621/ 1بغية الوعاة )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 154

حل أكفانه ليأخذها استوى قاعدا فخرج النباش هاربا منه فقام فحمل كفنه 

له يبكون فدق الباب عليهم، فقالوا من وخرج من القرب وجاء إلى منزله وأه

 أنت؟ فقال: أنا فالن.

 فقالوا له: يا هذا، ال يحل لك أنت تزيدنا على ما بنا.

فقال: يا قوم افتحوا لي فأنا واهلل فالن فعرفوا صوته، ففتحوا له الباب، وعاد 

 حزهنم فرحا وسمي من يومئذ حامل كفنه.

، ويقال: أبو األحوص الكويف، والد وُسعير بن الِخْمس التميمي، أبو مالك •

 مالك بن سعير بن الخمس.

روى عن: سليمان التيمي، وسليمان األعمش، وأبي إسحاق السبيعي، 

 وهشام بن عروة، وغيرهم.

وعنه: سفيان بن عيينة، وحسين بن علي الجعفي، ويحيى بن يحيى 

 التميمي، وغيرهم.

لقواريري، عن عبد اهلل بن وله أيضا حكاية عجيبة، قال عبيد اهلل بن عمر ا

داود الخريبي: شهدت سعير بن الخمس وقرب إلى قربه ليدفن، فتحرك عضو 

من أعضائه، فكشف الثوب عن وجهه، فإذا نفسه، فرد إلى منزله، فولد له مالك 

بن سعير بعد ذلك وروي عن الحماين، قال: دفنا سعير بن الخمس، فاضطرب 

 سنة بعد ذلك.يف لحده فأخرجناه، فعاش خمس عشرة 

وقال الخطيب: فإنه لما دلي يف حفرته اضطرب فحلت عنه األكفان، فقام 

 فرجع إلى منزله، وولد له بعد ذلك ابنه مالك بن سعير!.
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وقال ابن حبان: كان قد مرض مرضه فغشي عليه فصح وحسبوه قد مات 

فغسل وكفن فلما أن وضع على النعش تحرك فرد إلى منزله فربئ وعاش بعد 

 .(1)حتى ولد له ابنه مالك.  ذلك

 الحب - 192

، يقال لكل ڤزيد بن حارثة وولده أسامة بن زيد، الصحابيان الجليالن، 

  يحبهما حبا شديدا. ملسو هيلع هللا ىلص، وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمنهما: حب رسول اهلل 

، قال: بعث النبي ڤروى البخاري ومسلم، من حديث عبد اهلل بن عمر 

فطعن بعض الناس يف إمارته، فقال النبي  ، بعثا، وأمر عليهم أسامة بن زيدملسو هيلع هللا ىلص

 إَِّق : »ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
، َوايقمم اهلل  َأبِدِه ِمنق َقبقلم

نموََّ فِي إَِماَرةِ نقتممق َتطقعم نموا فِي إَِماَرتِِه، َفَقدق  م إَِّق َتطقعم

، َوإَِّا َهَذا َلِمنق  َِماَرةِ، َوإَِّق َ اََّ لَِمنق َأَحُب النااِ  إَِليا ا لِْلق َأَحُب النااِ   َ اََّ َلَخِلدق 

َدهم   «.إَِليا َبعق

قال ابن حبان: وكان نقش خاتمه: وكان أسامة يقال له: الحب بن الحب، 

  .ملسو هيلع هللا ىلصحب رسول اهلل 

وعن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب فرض ألسامة بن زيد يف 

 ثالثة آالف وخمس مئة، وفرض لعبد اهلل بن عمر يف ثالثة آالف فقال عبد اهلل بن

 عمر ألبيه: لم فضلت أسامة علي، فواهلل ما سبقني إلى مشهد.

                                                             
(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 282/ 73(، تاريخ دمشق )668/ 4تاريخ بغداد ) (1)

(، مرآة الزمان 626/ 4(، تاريخ اإلسالم )132/ 11(، هتذيب الكمال )132/ 13)

(، 265(، مشاهير علماء األمصار )ص: 422/ 3(، شذرات الذهب )423/ 16)

 (.164/ 2زان االعتدال )مي
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من أبيك، وكان أسامة أحب  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ألن زيدا كان أحب إلى رسول اهلل 

 إلى رسول اهلل منك، فآثرت حب رسول اهلل على حبي.

: ما كنا ندعوه إال زيد بن محمد، حتى نزل قول اهلل ڤقال ابن عمر، 

 [.5ألحزاب: اآلية ]ا ىئ ڱ ڳ ڳ ڳ يئتعالى: 

قال العلماء: ولم يذكر اهلل عز وجل ىف القرآن باسم العلم من أصحاب نبينا 

 ڌ يئوغيره من األنبياء، صلوات اهلل وسالمه عليهم، إال زيدا ىف قوله تعالى: 

 .(1)[37]األحزاب:  ىئ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 الحبر - 193

ة عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب، أبو العباس الهاشمي، حرب األم

 وعالمها، الصحابي الجليل. 

 بالحكمة، وإنما لقب بالحرب؛ لكثرة لعلمه، وحدة ملسو هيلع هللا ىلصدعا له رسول اهلل 

 فهمه.

                                                             
/ 4(، صحيح مسلم )73/ 9()128/ 8()16/ 6()141 ،23/ 5صحيح البخاري ) (1)

(، الثقات البن 49/ 1(، تاريخ ابن أبي خيثمة )61/ 4(، الطبقات الكربى )1884

/ 1(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )32(، مشاهير علماء األمصار )ص: 2/ 3حبان )

(، معرفة أسامي أرداف النبي 542/ 2()75/ 1ب )(، االستيعا1135/ 3()224

(، 352/ 2()194/ 1(، أسد الغابة )46/ 8()265/ 4(، تاريخ دمشق )43)ص: 

(، تاريخ 35/ 12()338/ 2(، هتذيب الكمال )222/ 1هتذيب األسماء واللغات )

 (.193/ 1(، نزهة األلباب )474/ 2()332/ 1اإلسالم )
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قال الحافظ ابن حجر: وكان يقال له: حرب العرب. ويقال: إن الذي لقبه 

 ان قد غزا مع عبد اهلل بن أبي سرح إفريقية،ــرب، وكــــرجير ملك المغـــبذلك ج

 (1)ال له: ما ينبغي إال أن تكون حرب العرب. فتكلم مع جرجير فق

 حبش - 194

محمد بن محمد بن عيسى الزاهد، أبو الحسن بن أبي الورد البغدادي، 

 المعروف بحبش. 

صحب بشر بن الحارث وغيره، وحدث عنه: البغوي، وغيره. وإنما سمي 

ضييع حبشا؛ لسمرته، وكان يقول: هالك الناس يف حرفين: من اشتغال بنافلة، وت

فريضة، وعمل بالجوارح بال مواطأة القلب، وإنما منعوا الوصول لتضييع 

 (2)األصول. 

 الحبط  - 195

الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم، جاهلي، وإليه تنسب الحبطات، بفتح 

 الباء وبكسرها.

 واختلف يف سبب تلقيبه بالحبط، على ثالثة معان:

                                                             
(، العقد 274/ 1هتذيب األسماء واللغات )(، 1699/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (1)

/ 4(، اإلصابة )154/ 15(، هتذيب الكمال )372/ 4الثمين ىف تاريخ البلد األمين )

(، المستطرف يف كل فن 298/ 8(، التذكرة الحمدونية )469/ 2(، ربيع األبرار )121

 (.317(، الغاية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية )ص: 285مستطرف )ص: 

(، تاريخ 185/ 12(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )332/ 4تاريخ بغداد ) (2)

 (.194/ 1(، نزهة األلباب )421/ 6اإلسالم )
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ثرة أكل الكأل حتى تنتفخ بطوهنا : أن الحبط داء يصيب الماشية عن كأحدها

فتمرض عنه. يقال منه: حبط بكسر الباء، يحبط بفتحها، حبطا بفتح الباء أيضا، 

فهو حبط. وكان يف سفر فأصابه مثل الحبط الذي يصيب الماشية فسمي الحبط، 

 وقيل ألوالده: الحبطات.

ط، أي قال ابن دريد: وإنما لقب بذلك؛ ألنه أكل صمغا كثيرا فحب والثاين:

ورم بطنه. يقال: حبط يحبط حبطا، إذا انتفخ بطنه وامتنع من الغائط، وهو 

 الحباط.

 (1)أنه لقب بذلك؛ لعظم بطنه. والثالث:

 الحبلي - 196

 بضم الحاء، وسكون الباء، وفتح الالم مقصورا، وقيده الدارقطني باإلمالة:

من  ، وإليه ينسب بنو الحبلى بطنسالم بن غنم بن عوف بن الخزرج

 األنصار.

 (2)ولقب سالم بالحبلى؛ لعظم بطنه.

                                                             
فصل المقال يف  ،(213/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )222االشتقاق )ص:  (1)

(، 46ب )ص: (، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي يف النس9شرح كتاب األمثال )ص: 

(، 335/ 12(، جامع األصول )11التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 

(، هناية األرب يف معرفة 211/ 12(، خزانة األدب )425/ 2بصائر ذوى التمييز )

 (.194/ 1(، نزهة األلباب )126 ،52أنساب العرب )ص: 

(، 382/ 8()542/ 3ى )(، الطبقات الكرب951/ 2المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

(، جمهرة أنساب 54/ 4األنساب للسمعاين ) (،256/ 1هتذيب األسماء واللغات )

(، تبصير المنتبه بتحرير 228/ 2(، توضيح المشتبه )354/ 1العرب البن حزم )

 .(279/ 3سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )(، 296/ 1المشتبه )
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 حتات  - 197

 بفتح أوله وتشديد التاء: بشر بن وذيح بن الحارث بن ربيعة، الشاعر. 

 سمي حتاتا؛ بقوله:

 ومهييييهِد أبطيييياٍل  ييييهدتم  أنمييييا

 
 

 أحييييييييتهمم بالمهييييييييريفُ المهنييييييييدِ 

 وقد يلقب حثاثا وينشد الشعر: أحثهم 

لمعجمة بثالث تصحيف، غير أن الحتات الفعال؛ قال ابن ماكوال: وبالثاء ا

 (1)ألنه حتهم فسمي حتاتا ال حثاثا، واهلل الموفق. 

 ح ر الهر  - 192

حجر بن يزيد بن سلمة بن مرة بن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية 

 األكرمين الكندي، له صحبة.

ل وكان يلقب حجر الشر، وإنما قيل له ذلك؛ ألن حجر بن األدبر كان يقا

 له: حجر الخير، فأرادوا تمييزهما.

قال ابن األثير: وإنما قيل له ذلك؛ ألنه كان شريرا، وكان حجر بن عدي 

 األدبر خيرا، ففصلوا بينهما بذلك.

                                                             
(، المؤتلف والمختلف 11/ 4ألنساب للسمعاين )(، ا45/ 4()147/ 2اإلكمال ) (1)

المذاكرة يف ألقاب (، 159(، هتذيب مستمر األوهام )ص: 486/ 1للدارقطني )

 (.196/ 1(، نزهة األلباب )48/ 3توضيح المشتبه ) (،2الشعراء )ص: 

/ 1(، الصحاح )21/ 3والحت: فركك الشيء اليابس عن الثوب، ونحوه. انظر: العين )

 ( مادة )حتت(.22/ 2(، لسان العرب )512/ 2كم )(، المح246
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وكان أحد شهود يوم الحكمين مع علي، وواله معاوية بن أبي سفيان بعد 

 (1)ذلك أرمينية. 

  الحداَ - 199

ن أسامة بن مالك بن بكر بن تغلب التغلبي، عامر بن ربيعة بن تيم اهلل ب

 الشاعر، الملقب بالحداء. 

 كان من أحسن خلق اهلل صوتا فأصابه سعال فتغير صوته فقال:

تم عييييياِمرٍ صيييييذِد ا يييييَبح َصيييييوق  َأصق

 
 

ييييييييييم الَمطِداييييييييييا  أبكييييييييييم َب يكل 

ييييييييييا  راقِرين َ  قم ا  و يييييييييياَّ َحييييييييييدا

 
 

 (2)فسييييمي الحييييداَ لقولييييه هييييذا

 الحذاَ - 211 

مهران، اإلمام، الحافظ، أحد األعالم، أبو المنازل البصري،  خالد بن •

 المشهور بالحذاء.

سمع: الحسن، وابن سيرين، ولم يكن حذاء للنعال، ولذا اختلف يف تلقيبه 

 بالحذاء على ثالثة أقوال: 

: ألنه كان يجلس إليهم، فلقب بذلك، قاله يزيد بن هارون، وكذا قال أحدها

 (3).محمد بن سعد

                                                             
/ 5(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )699/ 1(، أسد الغابة )234/ 12تاريخ دمشق ) (1)

 (.34/ 2(، اإلصابة )242/ 7(، مرآة الزمان )2137

(، اإلكمال 77/ 4(، األنساب للسمعاين )811/ 2المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

 (.491/ 2(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )152/ 3المشتبه )(، توضيح 427/ 2)

 قال الخويي يف نظمه: (3)

= 
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أنه تزوج امرأة فنزل عليها يف الحذائين. قال خالد الطحان: سمعت  :والثاين

خالدا الحذاء يقول: ما حذوت نعال، وال بعتها، ولكن تزوجت امرأة من بني 

 مجاشع، فنزلت عليها يف الحذائين هناك، فنسبت إليهم.

أنه كان يتكلم فيقول: احذ على هذا النحو، فلقب: الحذاء، قاله  والثالث:

 حيان. فهد بن

 وعبيدة بن حميد، أبو عبد الرحمن الحذاء التيمي.  •

من أهل الكوفة سكن بغداد وكان مؤدب محمد بن هارون الرشيد يروي 

عن: منصور بن المعتمر، وإسماعيل بن أبي خالد، وعنه: أحمد بن حنبل، وأهل 

 العراق. 

 (1)قال ابن حبان: ولم يكن بحذاء كان يجالس الحذائيين فنسب إليهم. 

                                                              = 

يييييينااعِ  ا ميييييين الصم  لييييييم يكييييييِن الَحييييييذ 

 
 

 لكييييين بهيييييم قيييييد  ييييياَّ ذا اجتمييييياع

 
 وقال العراقي:

يييييييَلدقَماَّم َنيييييييَزلق   َ يييييييَذلَِو التادقِمييييييييق سم

 
 

ِعيييييييلق   جم
ٍَ ا  َتدقميييييييًا، َوَخالِيييييييٌد بَِحيييييييذا

 
َسييييييييمٌ  ، َوِمقق ييييييييهم سم لموق ييييييييا َلييييييييِز ق  جم  َلما

 
 

ِسييييييمق  بَهم وم لِييييييَ  َعبقييييييِد اهللِ َمييييييوق  َم ق

 
 وقال السيوطي:

ِريا "َوَنَسبموا  ا"َو  "القَبدق وِزيا نِِه َجاَوَر َو ."القخم  التادقِمدَا ".. لَِكوق

َم  "َ َذلَِو  َلي َبنِي َعباا ِ  ".. وَ .لِلقَ  ا ِ  "القَحذاا َسٌم َموق  ِمقق

(، المعارف 32/ 8، المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )(259 /7الطبقات الكربى ) (1)

(، 95/ 4األنساب للسمعاين )(، 162/ 7(، الثقات البن حبان )596 ،521/ 1)

(، شرح النووي على مسلم 148/ 1(، العرب ىف خرب من غرب )181/ 8هتذيب الكمال )

ع الصحيح (، التوضيح لشرح الجام855/ 3(، تاريخ اإلسالم )122/ 2()218/ 1)

شرح (، 182(، ألفية العراقي )ص: 362أقصى األمل والسول )ص: (، 382/ 3)

/ 1(، طبقات الحفاظ للسيوطي )296/ 4فتح المغيث ) (،285/ 2ألفية العراقي )

= 
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 حذلم  - 211

حذلم بن فقعس بن طريف األسدي، اسمه: منقذ جد جاهلي، بنوه بطن من 

 أسد بن خزيمة.

 (1)قيل: سمي حذلما؛ لكثرة كالمه، مأخوذ من الحذلمة وهي اإلسراع. 

 حر ات  - 212

علي بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 

 (2)كات اسمه. بن جعفر الصادق، لقب حركات بحر

 الحرماز - 213

 الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم، جاهلي. 

كان مضعوفا، وكان أخوه مازن يشرف على أمره ويقومه، فكان يأخذ العذرة 

فيلطخ هبا رأسه ولحيته، فيقال له يف ذلك، فيقول: حتى أغيظ أخي مازنا، وكانت 

األيام فقال: كأن وجهه حر  لمازن جارية يقال لها: ماز، فنظر إليه مازن يوما من

 (3)ماز، فلقب بذلك. 

                                                              = 

/ 1نزهة األلباب )(، 195/ 2(، شذرات الذهب )142(، ألفية السيوطي )ص: 71

197.) 

(، 232رب يف معرفة أنساب العرب )ص: (، هناية األ155/ 11أنساب األشراف ) (1)

 (. 197/ 1نزهة األلباب )

(، 1895/ 5والحذلمة: اإلسراع يقال: مر يحذلم، إذا مر كأنه يتدحرج. انظر: الصحاح )

 ( مادة )حذلم(.451/ 31(، تاج العروس )119/ 12لسان العرب )

 (.198/ 1نزهة األلباب يف األلقاب ) (2)

 (.198/ 1(، نزهة األلباب )479المجموع اللفيف )ص:  (3)
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 حرمي رسول اهلل - 214

قال الحافظ: وأبوه باسم الحيوان  عياض بن حمار المجاشعي الصحابي،

المشهور، وقد صحفه بعض المتنطعين من الفقهاء؛ لظنه أن أحدا ال يسمى 

 بذلك.

 ملسو هيلع هللا ىلصنبي ؛ وذلك أنه كان ينزل على الملسو هيلع هللا ىلصوكان يقال لعياض: حرمي النبي  

 بمكة إذا قدمها يف الجاهلية. 

قديما، وكان إذا قدم مكة ال  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عبد الرب: وكان صديقا لرسول اهلل 

، ألنه كان من الجملة الذين ال يطوفون إال يف ملسو هيلع هللا ىلصيطوف إال يف ثياب رسول اهلل 

 ثوب أحمسي.

قال الصفدي: ومعنى ذلك أن قريشا كانت من الحمس، وكانت بنو مجاشع 

ة، وهما دينان من أديان العرب يف الجاهلية، وكان الحلي ال يطوف من الحل

بالبيت إال عريان إال أن يعيره رجل من الحمس ثيابا يطوف فيها وكان عياض 

 (1). ملسو هيلع هللا ىلصيطوف يف ثياب رسول اهلل 

 الحروَّ - 215

 حبيب بن المهلب بن أبي صفرة األزدي. 

ابه لم يربح مكانه، سمي الحرون؛ لثباته يف الحرب، فكان إذا اهنزم أصح

 فسمي الحرون لذلك.

                                                             
(، تاريخ ابن أبي 179(، المحرب )ص: 625/ 4(، اإلصابة )1232/ 3االستيعاب ) (1)

 (.198/ 1(، نزهة األلباب )89/ 1(، الوايف بالوفيات )422/ 1خيثمة )
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 (1)والحرون من الدواب: التي إذا استدرت الجري وقفت فلم تتحرك. 

  الحزين - 216

إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

 القرشي، الهاشمي، العلوي، المدين. 

هيم بن المنذر روى عن: عبد اهلل بن جعفر المخرمي، وجماعة. وعنه: إبرا

 الحزامي، وغيره. 

قال الحافظ: وذكره ابن عقدة يف رجال الشيعة وقال: كان يقال له: الحزين؛ 

 (2)ألنه لم ير ضاحكا قط. 

 الحسا  - 217

 . ملسو هيلع هللا ىلصحسان بن ثابت األنصاري، الصحابي الجليل، شاعر رسول اهلل 

 ويف تلقيبه بالحسام قوالن:

 يبلغ بلسانه مبلغ الحسام. إنما سمي الحسام؛ ألنه كان  :أحدهما

 قال مزرد بن ضرار:

                                                             
( مادة )ح ر ن(، معجم 524/ 1(، جمهرة اللغة )246/ 1الكامل يف اللغة واألدب ) (1)

(، 1429(، الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي )ص: 396/ 1ديوان األدب )

(، أنوار الربيع يف أنواع 199/ 1(، نزهة األلباب )212األنساب للصحاري )ص: 

 (.341البديع )ص: 

/ 2(، هتذيب الكمال )1268/ 4(، تاريخ اإلسالم )383/ 1التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

 (.221/ 1باب )(، نزهة األل51/ 2(، لسان الميزان )416
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 ولسييَ   حسيياَِّ الحسيياِ  بييِن ثابييٍ  

 
 

 ولسيييي م  هييييماٍا، وب  المخبييييلِ 

 أنه لقب بذلك؛ لقوله: والثاين:  

 لَِسيييييياين صييييييارٌ  ب َعدقييييييَب فدييييييه

 
 

َم  َكييييييُدره الييييييُدب  (1)وبحييييييري ب تم

  الحصن - 212  

يه جماعة من الشعراء ، نسب إل، جد القبيلةثعلبة بن عكابة بن صعب

 وغيرهم من رجاالت بني شيبان، فمن نسب إليه قيل له: الحصني. 

 (2)عتهوإنما سمي ثعلبة حصنا؛ لمن

 الحصدٍ  - 219

 عامر بن زيد مناة العبدي، جاهلي، سمي الحصيص؛ بقوله:

ييي  القَبدقَضييية َرأ  اميييراَ  قيييد حصن

 
 

ييييَوال صييييبار َهق ييييد علييييي األق  (3)جلق

 حضر موت - 211  

 بن قحطان جد اليمانية، لقبه حضرموت.  مرعا

                                                             
(، التكميل يف الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء 39/ 35هتذيب الكمال ) (1)

/ 1(، نزهة األلباب )6(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 122/ 4والمجاهيل )

221.) 

(، 134/ 12(، لسان العرب )1899/ 5والحسام: السيف القاطع. انظر: الصحاح )

 ( مادة )حسم(.488/ 31(، تاج العروس )1294القاموس المحيط )ص: 

(، األنساب المتفقة 314/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )98/ 1المعارف ) (2)

 (.369/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )175/ 4(، األنساب للسمعاين )43)ص: 

 (.372/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )223/ 1نزهة األلباب ) (3)
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 الـرموت؛ ألنه كان ال يحضر حربا إال كثرت فيه القتلى فقـضـب حـوإنما لق

 (1)لضاد ثم كثر ذلك فأسكنت للتخفيف.عنه من رآه حضر موت بتحريك ا

 الحطم - 211

 شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك القيسي. 

يدة ىف سبب تسميته بالحطم: إنه كان غزا اليمن ىف جموع جمعها قال أبو عب

من ربيعة، فغنم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة، أسر فيها فرغان ابن 

                                                             
نزهة (، 251/ 3توضيح المشتبه )(، 311نية األسماء واألفعال والمصادر )ص: أب (1)

(، مرقاة المفاتيح شرح 154/ 1(، شرح السيوطي على مسلم )223/ 1األلباب )

 (.1999/ 5مشكاة المصابيح )

حضرموت بفتح الحاء المهملة والراء والميم وسكون الضاد المعجمة بلد قال السيوطي: 

لحا لما هلك قومه جاء بمن معه من المؤمنين إليه فلما وصل إليه باليمن قيل إن صا

 مات فقيل: حضرموت.

وقال ياقوت الحموي: حضرموت: بالفتح ثم السكون، وفتح الراء والميم: اسمان مركبان 

والنسبة إليه حضرمي، والتصغير حضيرموت تصغير الصدر  -من )حضر( و )موت(  -

من الحضارمة مثل المهالبة، وقيل: سميت بحاضر منهما، وكذلك الجمع، يقال: فالن 

ميت وهو أول من نزلها، ثم خفف بإسقاط األلف، قال ابن الكلبي: اسم حضرموت يف 

التوراة حاضر ميت، وقيل: سميت بحضرموت بن يقطن بن عامر بن شالخ، وقيل اسم 

حضرموت: عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائلة بن الغوث بن 

 قطن بن عريب ابن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ، وقيل

حضرموت اسمه: عامر بن قحطان وإنما سمي حضرموت؛ ألنه كان إذا حضر حربا أكثر 

فيها من القتل فلقب بذلك، ثم سكنت الضاد للتخفيف، وقال أبو عبيدة: حضرموت بن 

بيلة. وحضرموت: ناحية قحطان نزل هذا المكان فسمي به، فهو اسم موضع واسم ق

 (. 269/ 2واسعة يف شرقي عدن بقرب البحر. انظر: معجم البلدان )



 
 

 )حرف الحاَ المهملة(الباب األول  167

مهدي بن معدي كرب عم األشعث بن قيس، وأخذ على طريق مفازة؛ فضل هبم 

دليلهم، ثم هرب منهم، ومات فرعان عطشا، وهلك منهم ناس كثيرون 

وجعل شريح يسوق بأصحابه سوقا حثيثا حتى نجوا، ووردوا الماء؛  بالعطش،

 فقال فيه رشيد بن رميض العنزي هذه األبيات:

َلمق  يييييَ ٌ  َ يييييالزا  َبييييياَت يمَقاِسيييييدَها غم

 
 

يييا َوابقييينم ِهنقيييٍد َليييمق َيييينَمق   َبييياتموا نَِدام 

ييييَتُدي ِزَيييييمق   ييييُد َفا ق  َهييييَذا َأَواَّم الها

 
 

دقييييلم بِ  َهييييا اللا َطييييمق َقييييدق َلنا اٍق حم  َسييييوا

يييياقم القَقييييَد ق   يييياَقدقِن َخنا  َخييييَدلاجم السا

 
 

 َلييييييدقَ  بَِراِعييييييي إِبِييييييٍل َوَب َغيييييينَمق 

ار  َعَلى َظْهر  َوَضْم     .َواَل بَِجزَّ

فلقب يومئذ الحطم لذلك. والرجز المذكور اختلف يف قائله فقد نسب إلى 

الحطم؛ لقوله: قد لفها نفسه، قال ابن الكلبي: إنما سمي شريح بن ضبيعة شريح 

 (1)الليل بسواق حطم فسمي الحطم يومئذ. 

 الحطدم - 212

 نعمان بن مالك، الحطيم، الشاعر. 

 سمي الحطيم؛ لقوله:

 سيييِل الحطيييدَم، الديييوَ  عييين غماميييهق 

 
 خالمهييييييييا فرضييييييييد ق خ مييييييييهق  

 

 

 .(1)غمامة: امرأة من دارم. وخالمها: صادقها. والخلم: الصديق. 

                                                             
/ 19هناية األرب ىف فنون األدب )(، 2232/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

شرح ديوان الحماسة للتربيزي (، 229/ 4(، األغاين )84/ 16(، الوايف بالوفيات )98

/ 1(، الحماسة البصرية )424ح كتاب األمثال )ص: فصل المقال يف شر (،132/ 1)

123.) 
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 الحطدذة  - 213

 : ضم الحاء وفتح الطاء وسكون الياءب

 جرول بن أوس بن مالك العبسي، الشاعر المشهور، يكنى أبا مليكة. •

، ثم ملسو هيلع هللا ىلصوهو مخضرم، أدرك الجاهلية واإلسالم، وكان أسلم يف عهد النبي 

ارتد، ثم أسر وعاد إلى اإلسالم، وكان كثير الهجاء حتى هجا أباه وأمه وأخاه 

 وزوجته ونفسه. 

عي: كان الحطيئة جشعا سؤوال ملحفا دينء النفس كثير الشر قال األصم

 بخيال قبيح المنظر رث الهيئة.

 واختلف يف تلقيبه بالحطيئة على أربعة أقوال:

والحطيئة: الرجل  وقربه من األرض.: أنه لقب بذلك؛ لقصره أحدها

 القصير.

ة قال ابن دريد: ولقب الحطيئة؛ لقربه من األرض وقصره، تشبيها بالقمل

 الصغيرة، يقال لها: حطأة.

يقال: حطأ إذا ألنه ضرط بين قوم، فقيل له: ما هذا؟ فقال: حطيئة.  والثاين:

 ضرط.

سمي بذلك؛ ألنه كان محطوء الرجل، والرجل المحطوءة هي  والثالث:

 التي ال أخمص لها. 

                                                              = 
 (.2المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (1)
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 سمي الحطيئة؛ لدمامته، قاله ثعلب.  والرابع:

بن قحطبة، متأخر وكان يلقب  ومحمد بن محمد بن محمد بن أحمد •

 (1)الحطيئة؛ لكثرة هجائه حتى أدبه السلطان بسبب ذلك ونفاه ولم يرجع. 

 :منهم جماعة الحندد، - 214

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد القرطبي، 

األندلسي، العالمة، الفقيه، الفيلسوف، المتكلم، صاحب المصنفات، الشهير 

 . حفيدبابن رشد ال

ابن رشد الحفيد؛ ألنه حافد أبي الوليد محمد بن أحمد بن  وإنما قيل له:

رشد القرطبي الفقيه المالكي المعروف بابن رشد، فعرف بالحفيد؛ للتمييز بينه 

وبين جده لتشابه كل واحد منهما يف االسم والكنية والنسبة فيقال لكل واحد 

 (2)منهما: ابن رشد. 

                                                             
(، الحلل يف شرح 82/ 1(، سمط الآللى )152/ 2(، اإلصابة )594/ 1المعارف ) (1)

(، هتذيب 327/ 5(، المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )39أبيات الجمل )ص: 

هناية األرب ىف ، (187/ 1المختصر ىف أخبار البشر )(، 276/ 2األسماء واللغات )

(، 276/ 1(، فوات الوفيات )161/ 1(، تاريخ ابن الوردي )71/ 3فنون األدب )

(، 529/ 1(، صبح األعشى )54/ 11، الوايف بالوفيات )(279االشتقاق )ص: 

الثامنة  (، الدرر الكامنة يف أعيان المائة312/ 1الشعر والشعراء )(، 149/ 2األغاين )

 (.3(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 426/ 2(، خزانة األدب )483/ 5)

 ( مادة )حطأ(.194/ 1تاج العروس )(، 57/ 1لسان العرب )(، 44/ 1وانظر: الصحاح )

(، العرب يف خرب من غرب 1239/ 12(، تاريخ اإلسالم )198/ 4األنساب للسمعاين ) (2)

(، الديباج المذهب يف معرفة أعيان علماء 327/ 21(، سير أعالم النبالء )111/ 3)

 (.522/ 6(، شذرات الذهب )191/ 4(، توضيح المشتبه )257/ 2المذهب )
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 منهم:الحكدم، جماعة  - 215

 إسحاق بن محمد بن إسماعيل، أبو القاسم، اإلمام، الحكيم السمرقندي.  •

كان من عباد اهلل الصالحين، وممن يضرب به المثل يف الحلم والحكمة 

 وحسن العشرة، ولقب بالحكيم؛ لكثرة حكمه ومواعظه.

 وصالح بن مهران الفقيه، أبو سفيان األصبهاين.  •

د بن عاصم، وأسيد بن عاصم، وكان حدث عنه: عمرو بن علي، ومحم

 يقال له: الحكيم؛ لكالمه يف العرفان، وكان إذا قعد يكتب كالمه. 

 وسعيد بن أبي هند الطليطلي.  •

 رحل فلقي مالك بن أنس وسمع منه. وكان: مالك يسميه الحكيم. 

قال ابن وضاح: وكان مالك يسأل عنه يقول: ما فعل الحكيم الذي عندكم 

ما أحسن السكوت "لمة سمعها منه. وهي: أن قال مالك يوما: باألندلس، لك

. فقال له ابن أبي هند: وكل من سكت يا أبا عبد اهلل؟ فأعجبت "وأزينه بأهله

 مالكا كلمته هذه. وكان: كثيرا ما يسأل عنه لها.

وروى ابن وهب عن مالك قال: قال ابن أبي هند: وجدت الصمت أشد من 

 (1)الكالم. 

                                                             
/ 2)(139/ 1، الجواهر المضية يف طبقات الحنفية )(227/ 4األنساب للسمعاين ) (1)

/ 1(، الكاشف )216/ 2طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها )(، 368

(، 192/ 1(، تاريخ علماء األندلس )424تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص: (، 499

 (.226/ 1(، نزهة األلباب )123/ 3ترتيب المدارك وتقريب المسالك )
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 الح ج - 216

الحسين بن منصور بن محمي، أبو عبد اهلل، ويقال: أبو مغيث الفارسي، 

، وكان جده ، المشهور بالحالج، الذي قتل على الزندقةالبيضاوي، الصويف

 مجوسيا.

 واختلفوا لم سمي الحالج على ثالثة أقوال:

: أنه مر على حالج وقال له: اذهب يف شغل كذا وكذا، فقال: أنا أحدها

فقال: اذهب وأنا أعينك على شغلك، فذهب الرجل وعاد،  مشغول بصنعتي،

 فإذا جميع ما يف دكانه من القطن محلوجا، فسمي الحالج بذلك، ذكره السلمي. 

 يف ابتداء أمره قبل أن ينسب إلى ما نسب إليه،كان يتكلم  أنهزعموا  والثاين:

، فغلب عليه اسم على األسرار ويخرب عنها، فسمي بذلك حالج األسرار

 .الحالج

 (1)أن أباه منصورا كان حالجا فنسب إليه.  والثالث:

 الحمار - 217

 مروان بن محمد بن مروان، آخر خلفاء بني أمية.

 اختلفوا لم سمي الحمار على أربعة أقوال:

وشجاعته، يقال: فالن  ثباته: إنما لقب بالحمار؛ لصربه يف الحرب وأحدها

وال يفرت عن محاربة الخارجين عليه، أصرب من حمار يف الحروب، فإنه كان ال 

                                                             
(، 313/ 14سير أعالم النبالء )(، 146/ 2وفيات األعيان )(، 688/ 8تاريخ بغداد ) (1)

(، 473/ 16آة الزمان )(، مر314/ 4(، األنساب للسمعاين )16/ 7تاريخ اإلسالم )

 (.226/ 1(، نزهة األلباب )162/ 1طبقات المفسرين للداوودي )
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ويصل السرى بالسير، ويصرب على مكاره  يمل الحرب ويقف ويحرن ويصرب

 .الحرب، ولذا قيل له: الحمار

 حتى قيل: إنه لم يتهن بالخالفة؛ لكثرة من خرج عليه من كل جانب.

سمي بالحمار؛ ألن العرب تسمي كل مائة سنة حمارا، فلما قارب  والثاين:

ني أمية مائة سنة لقبوا مروان هذا بالحمار، وأخذوا ذلك من قوله تعالى يف ملك ب

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ يئموت حمار العزير: 

 ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ

 [.259]البقرة:  ىئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ

مغلطاي:  وقال بان،إنما عرف بالحمار؛ لقلة عقله، قاله ابن ح والثالث:

 وقيل: لبالدته.

إنما لقب بالحمار؛ ألن أصحاب أبي مسلم لما خرجوا كانوا  والرابع:

 اــــروان، فلمــحمارة، فكان الواحد إذا استعجل حماره يقول: هر مروان. هس م

 (1)ظفروا به استمر به اللقب، أفاده أبو سعد اآلبي. 

                                                             
/ 11(، مرآة الزمان )434/ 4(، كنز الدرر وجامع الغرر )732/ 3تاريخ اإلسالم ) (1)

(، الثقات 495(، اإلشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا )ص: 329

(، نثر الدر ىف 322/ 1لزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )، النجوم ا(322/ 2البن حبان )

(، 135(، الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية )ص: 52/ 3المحاضرات )

(، 192تاريخ الخلفاء )ص: (، 112/ 1مورد اللطافة يف من ولي السلطنة والخالفة )

 .(227/ 1نزهة األلباب )
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 عناَّ حمار - 212

بو عبد الرحمن القرشي، الجرجاين، الملقب محمد بن علي بن زهير، أ

 بحمار عفان.

أكثر عن عفان، وأبي نعيم، وطبقتهما، ولقب بحمار عفان؛ للزومه إياه، 

 .(1)ولكثرة روايته عنه. 

 الحما   - 219

عامر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن 

 (2)أدد بن زيد. وإنما سمي الحماس؛ لشدته. 

 الحمال - 221

هارون بن عبد اهلل بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز، الحافظ،  •

 المعروف بالحمال، والد موسى بن هارون.

 قال عنه الخليلي: قرين أحمد، ويحيى، وابن المديني، يف العلم والحفظ.

 واختلف يف تلقيبه بالحمال على ثالثة أقوال:

 يحمل األشياء باألجرة ويأكل منها.  : أنه كان بزازا فتزهد فصارأحدها

 أنه لقب بالحمال؛ لكثرة ما حمل من العلم. والثاين:

 ألنه حمل رجال على ظهره كان منقطعا بطريق مكة حتى بلغه.  والثالث:

                                                             
 .(616/ 6الم )تاريخ اإلس(، 395تاريخ جرجان )ص:  (1)

 (.32اإليناس بعلم األنساب )ص:  (2)
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أبو  -وقيل: حمدان بن سعيد  -وبنان بن محمد بن أحمد بن سعيد  •

 الحسن الواسطي، الزاهد، نزيل مصر. 

  دث عن: الحسن بن عرفة.صحب الجنيد، وح

وكان صاحب كرامات وآيات، وإنما قيل له: الحمال؛ ألنه خرج إلى الحج 

سنة من السنين وحمل على رقبته زادا وكان يتوكل فرأته عجوز يف البادية 

وقالت: أنت حمال، ما أنت متوكل، ما ظننت أن اهلل يرزقك حتى حملت الزاد 

ه! فكان يقال له: الحمال؛ بسبب هذه إلى بيته ومائدته؟ فرمى ما على رقبت

 الحكاية. 

ومن كراماته أن ابن طولون غضب عليه، وذلك أنه أمر ابن طولون 

بالمعروف، فرماه بين يدي السبع فجعل يشمه وال يضره فلما أخرج من بين 

يدي السبع قيل له: ما الذي كان يف قلبك حين شمك السبع ؟ قال: كنت أتفكر 

 (1)سؤر السباع ولعاهبا. يف اختالف الناس يف 

 حمامة الحر   - 221

 محمد بن أحمد بن علي المصري، شمس الدين المعروف بالرفاء.

سمع الحديث وأكثر عن العز ابن جماعة، وكان يلقب حمامة الحرم؛ لكثرة 

 (2)مجاورته. 

                                                             
/ 2(، توضيح المشتبه )228/ 4، األنساب للسمعاين )(45األنساب المتفقة )ص:  (1)

/ 2(، اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث للخليلي )96/ 32(، هتذيب الكمال )414

لذهب (، شذرات ا228/ 1(، نزهة األلباب )348(، مقدمة ابن الصالح )ص: 599

(4 /76 .) 

(، 72/ 5(، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة )427/ 1إنباء الغمر بأبناء العمر ) (2)

 (.555/ 8(، شذرات الذهب )269/ 3المجمع المؤسس للمعجم المفهرس )
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 ، جماعة منهم: حمامة المس د - 222

 اإلسالم بالمدينة، له صحبة عبد اهلل بن الزبير بن العوام، أول مولود ولد يف •

 ورواية.

عن أم جعفر بنت النعمان أهنا سلمت على أسماء بنت أبي بكر، وذكر 

عندها عبد اهلل بن الزبير، فقالت: كان ابن الزبير قوام الليل صوام النهار، وكان 

 من يسمى حمامة المسجد. 

يصيب وقال عمرو بن دينار: كان ابن الزبير يصلي يف الحجر والمنجنيق 

طرف ثوبه فما يلتفت إليه، وكان يسمى حمامة المسجد. وقال ابن إسحاق: ما 

 رأيت أحدا أعظم سجدة بين عينيه من ابن الزبير.

وإبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اهلل الفيروزآبادي، الشيرازي، أبو  •

إسحاق، إمام أصحاب الشافعي ومن انتشر فضله يف البالد، وفاق أهل زمانه 

 م والزهد. بالعل

وكان القاضي أبو الطيب يسمى الشيخ أبا إسحاق حمامة المسجد؛ للزومه 

 واشتغاله بالعلم طول ليله وهناره.

 وعبد الملك بن مروان بن الحكم، الخليفة األموي.  •

ولد بالمدينة ونشأ هبا يف الطاعة والعبادة، حتى كان يقال له: حمامة 

 ابن المسيب. المسجد، وقد عده أبو الزناد يف طبقة
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قال ابن عائشة: ولم يكن بالمدينة شاب أورع منه، وال أنسك وال أفقه وال 

أكثر صالة وعبادة، وكان يسمى حمامة المسجد. وجاءته الخالفة والمصحف 

 (1)يف حجره، فأطبقه وقال: هذا فراق بيني وبينك، هذا آخر العهد بك. 

 حماَّ - 223

جد  بن كعب بن سعد بن زيد مناة،: عبد العزى بكسر أوله وتشديد الميم

، وقيل له: حمان؛ ألنه كان يحمم شفتيه، أى يسودهما. وقيل: سمي القبيلة

 (2)حمانا؛ لسواده. 

 جماعة منهم: والمدم الحاَ بنتح حمو، - 224

محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي، أبو أحمد الفراء 

ايخنا، ويلقب بحمك، وذاك أن النيسابوري. قال الحاكم: وكان من أعقل مش

أهل الثروة والشرف يف بالد خراسان وخصوصا بنيسابور يلقبون أوالدهم 

 (3)لعزهم وشفقتهم عليهم فيقولون لمحمد: حمك أو حمش، أو غير ذلك. 

                                                             
(، تاريخ 58/ 9()332/ 8(، مرآة الزمان )39/ 6المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم ) (1)

(، الوايف 171/ 2(، فوات الوفيات )363/ 3(، سير أعالم النبالء )832/ 2اإلسالم )

(، قالدة 32/ 21(، المستفاد من تاريخ بغداد البن الدمياطي )92/ 17بالوفيات )

(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل 482/ 1النحر يف وفيات أعيان الدهر )

 (.276/ 3والتوالي )

(، 255والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (، المؤتلف246االشتقاق )ص:  (2)

 (.212/ 1(، نزهة األلباب )262/ 1المستقصى يف أمثال العرب )

(، تاريخ 29/ 26(، هتذيب الكمال )124/ 2(، اإلكمال )32تاريخ نيسابور )ص:  (3)

 (.216/ 1(، نزهة األلباب )613/ 6اإلسالم )
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بقرِ  - 225  َحِمية الدا

عاصم بن ثابت بن أبي األقلح قيس بن عصمة بن النعمان، أبو سليمان 

 را، ويعرف بحمي الدبر. األنصاري، شهد بد

من طريق عمرو بن أبي « صحيح البخاري»ويف تلقيبه بذلك قصة، ففي 

 »، قال: ڤسفيان الثقفي، عن أبي هريرة 
ُّ
َر  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث النَّبِي ًة َعْينًا، َوَأمَّ َسِريَّ

.. الحديث بطوله يف قصة خبيب بن عدي، وفيه قصة .«َعَلْيِهْم َعاِصَم ْبَن َثابِت  

، اللَُّهمَّ َأْخبِْر َعنَّا »ه: أن عاصما قال: طويلة، وفي ِة َكافِر  ا َأَنا َفالَ َأْنِزُل فِي ذِمَّ َأمَّ

وكان قد عاهد اهلل أال يمس مشركا وال  -« َنبِيََّك، َفَقاَتُلوُهْم َحتَّى َقَتُلوا َعاِصًما

 مِنْ » -يمسه مشرك 
 
ء
ْ
َجَسِدِه َيْعِرُفوَنُه، َوَكاَن  َوَبَعَثْت ُقَرْيٌش إَِلى َعاِصم  لُِيْؤَتْوا بَِشي

ْبِر،  ، َفَبَعَث اهلُل َعَلْيِه مِْثَل الظُّلَِّة مَِن الدَّ َعاِصٌم َقَتَل َعظِيًما مِْن ُعَظَمائِِهْم َيْوَم َبْدر 

 
 
ء
ْ
 ولذلك كان يقال له: حمي الدبر.« َفَحَمْتُه مِْن ُرُسلِِهْم، َفَلْم َيْقِدُروا مِنُْه َعَلى َشي

شهرا يلعن رعال وذكوان وبني لحيان، ويف هذه القصة  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل وقنت رسو

 يقول حسان بن ثابت: 

ِركٍ  يدق َذيقل بقين مم رِي َلَقدق َ اَن ق هم  َلَعمق

 
 

 َأَحادِيث َ اَن  فِيي خبديب َوَعاِصيم

َدييياٍَّ صيييلوا بَِقبِدِحَهيييا  ييييث لِحق
 َأَحادِ

 
 

يابوَّ َداَّم ر    (2)َ ير  القَ يَرائِمِ  (1)َولِحق

 

                                                             
 يف بعض المصادر: جرامون. (1)

(، الوايف بالوفيات 127/ 3(، أسد الغابة )123 ،79/ 5()67/ 4صحيح البخاري ) (2)

(، 131(، المغرب يف ترتيب المعرب )ص: 462/ 3(، اإلصابة )321/ 16)

  (.437االشتقاق )ص: 

= 
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 : النوَّ بتهديد لحناَّ،ا - 226 

 قيس الحنان الجهني، الشاعر.  •

 الحنان؛ بقوله: سمي

 َحنَنقيييي م علييييي عييييدي  يييييو  ولاييييوا

 
 

َك ميييا َحنَنقييي  َعليييي نسيييدب  لعميييرم

 وأنهيييييد بعضيييييهم ع يييييز البدييييي  

 
 

َك ميييا َحنَنقييي  َعليييي ذمحديييث  لعميييرم

 وذحيث: بطن من جهينة. 

 ر. وأنس بن نواس بن مالك، الحنان المحاربي، الشاع •

 لقب الحنان؛ بقوله:

 تييييييأوَبني الَحنييييييدنم بمَعدقييييييَد هييييييدَ

 
 

فم ييي م له: أمِ يييفقل  (1)ندنم ييَر الَح ييينق زم

 حننش - 227 

بفتح الحاء وسكون النون وفتح الفاء: محمد بن حمد بن خلف، أبو بكر 

 البندنيجي، البغدادي، المعروف بحنفش، من شيوخ السمعاين وابن عساكر.

                                                              = 

والدبر، بفتح الدال المشددة وسكون الباء: جماعة النحل، وقيل: الزنابير. انظر: الصحاح 

(، 274/ 4(، لسان العرب )99/ 2(، النهاية )314/ 9(، المحكم )652/ 2)

 ( مادة )دبر(.252/ 11(، تاج العروس )389القاموس المحيط )ص: 

(، األنساب للسمعاين 318/ 2(، اإلكمال )432/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

المزهر يف علوم (، 222/ 1نزهة األلباب )(، 158/ 2(، توضيح المشتبه )274/ 4)

( مادة 222/ 6(، وانظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين )376/ 2اللغة وأنواعها )

 )ح ن ن(.

حنان بفتح أوله وتخفيف النون هو قيس الجهني خالف الحافظ ابن حجر، فقال: تنبيه: 

 جاهلي.
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نبل ثم تحنف ثم تشفع فلذا لقب حنفش. يعني أنه كان قال الذهبي: تح

 (1)، فلقب بذلكحنبليا ثم صار حنفيا ثم صار شافعيا

 حندنة - 222

وهي قبيلة جد القبيلة،  حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل،

 كبيرة مشهورة، واسمه: أثال، بضم الهمزة. 

رى بينه وبين األحزن بن عوف قال ابن خلكان: وإنما قيل له: حنيفة؛ ألنه ج

مفاوضة يف قصة يطول شرحها فضرب حنيفة األحزن المذكور بالسيف، فجذمه 

، وضرب األحزن حنيفة على رجله فحنفها، فسمي حنيفة، (2)فسمي جذيمة

 فقال جذيمة:

 فيييسَِّق َتيييوم ِخنقَصيييرِي َباَنييي ق َفيييسُِني

 
 

 (3)الِ ييياِمَلَتيق أمثَ ييييي م َح ييييا َحنانق يييييبهَ 

 حواري رسول اهلل - 229 

 وــدي، أبــد بن عبد العزى القرشي، األســالزبير بن العوام بن خويلد بن أس

وحواريه، وابن عمته صفية بنت عبد  ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل المدين، صاحب رسول اهلل 

 ، وأحد العشرة المشهودملسو هيلع هللا ىلصالمطلب، وابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي 

 .ڤ (2)تة أصحاب الشورى، وأحد الس(1)لهم بالجنة

                                                             
(، تاريخ 224/ 2(، إكمال اإلكمال البن نقطة )11/ 21المستفاد من تاريخ بغداد ) (1)

(، نزهة 124/ 7(، لسان الميزان )528/ 3ال )(، ميزان االعتد691/ 11اإلسالم )

 (. 541/ 2(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )222/ 1األلباب )

 (.169)تقدم برقم:  (2)

 (،374/ 7(، التذكرة الحمدونية )12/ 2(، ربيع األبرار )26/ 3وفيات األعيان ) (3)

 (.222/ 1نزهة األلباب )
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، ففي الصحيحين ملسو هيلع هللا ىلصسماه بذلك رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص حواري رسول اهللويلقب ب

، ڤمن طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اهلل 

َزاِب : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  َ  األَحق ِ  َيوق َبْيُر: َأَنا، ُثمَّ « ؟ َمنق َيأقتِدنِي بَِخَبرِ الَقوق  َقاَل الزُّ

 «؟ َمنق َيأقتِدنِي بَِخَبرِ الَقوق ِ »َقاَل: 
ُّ
َبْيُر: َأَنا، َفَقاَل النَّبِي ُل َنبِيك : »ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل الزُّ إَِّا لِكم

َبدقرم  ا َوَحَواِريا الزة  «.َحَواِرين

قال سفيان: الحواري: الناصر. وقال الكلبي: الحواري: الخليل. وقال 

 شيء. مصعب الزبيري: الحواري: الخالص من كل 

حوارييى : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال محمد بن سالم: سألت يونس بن حبيب عن قوله 

 فقال: من خلصائه. «. الزبير

 وقال غيره: الحواري: الصاحب المستخلص. وقال معمر، عن قتادة:

الحواريون كلهم من قريش، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وحمزة، 

 وف،ــــن بن عـــد الرحمــون، وعبـوجعفر، وأبو عبيدة الجراح، وعثمان بن مظع

 وسعد ابن أبي وقاص، وطلحة، والزبير.

 وقال روح بن القاسم، عن قتادة أنه ذكر يوما الحواريين فقيل له:

 وما الحواريون؟ قال: الذين تصلح لهم الخالفة.

                                                              = 
بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد العشرة المشهود لهم بالجنة: أبو  (1)

ن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن ب

 . 
، الخالفة ىف أحدهم: ڤالستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب،  (2)

ء وقال: هؤالڤ. عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، 

 وهو عنهم راض. -ملسو هيلع هللا ىلص  -تويف رسول اهلل 
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أسباب تسمية أصحاب عيسى « المرآة»وذكر سبط ابن الجوزي يف 

ختلف العلماء يف تسمية أصحاب عيسى بالحواريين، فذكرهتا للفائدة، فقال: ا

 بالحواريين على أقوال:

: أهنم الخواص األصفياء، والوزراء ومن يصلح للخالفة ويستعان به أحدها

يف النوائب، قاله الحسن البصري، ورواه العويف عن ابن عباس قال: ومنه قوله 

 «.لكل نبي حواري وحواري الزبدر: »ملسو هيلع هللا ىلص

ثياهبم، وأصل الحور شدة البياض، يقال:  إنما سموا بذلك؛ لبياض والثاين:

رجل أحور وامرأة حوراء لشدة بياض مقلة العينين، ويقال للدقيق األبيض: 

حواري، وهذا مذهب أهل اللغة، قال أبو عبيدة: فالحواريون هم الذين نقوا من 

 العيوب كما ينقى الدقيق الحواري من لباب الرب.

الثياب، أي: يقصروهنا ويبيضوهنا،  أهنم القصارون كانوا يحورون والثالث:

قاله الزجاج. ووهب قال: ومر عيسى على بحيرة طربية فرأى عليها قصارين 

 فدعاهم إلى اهلل فآمنوا.

 أهنم المجاهدون، قاله مقاتل، واحتج بقول القائل ]من الطويل[: والرابع:

نَييا يينم أمَنيياٌ  تمييي الَبييدقَض َهامم  َوَنحق

 
 

ييييوََّ ِحييي ييينم َحَوارة َزاِحيييفم َوَنحق  دَن نم

يييينَا  َ  الُلقيييياَ تراسم نَييييا َيييييوق  َجَماِجمم

 
 

ِهي َلدق  منيا َتَ يانمفم  ِت نمق  إلي الَموق

 
 أهنم الصيادون، قال السدي: كانوا مالحين يصيدون السمك. والخام :

 : أهنم الملوك، حكى هذه األقوال ابن األنباري.والساد 

 (1). : سموا به؛ لصفاء قلوهبم، قاله الضحاكوالسابع

                                                             
/ 4(، صحيح مسلم )89/ 9()111 ،21/ 5()57 ،27/ 4صحيح البخاري ) (1)

(، فضائل 422/ 9(، أنساب األشراف )125/ 3(، الطبقات الكربى )1879

= 
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 حوثرة - 231

ربيعة بن عمرو بن عوف بن بكر بن وائل، المعروف بحوثرة، وهو أبو 

 الحواثر من عبد القيس. 

 ويف تلقيبه بحوثرة قوالن:

أنه ساوم امرأة بقدح تبيعه منه فأغلت عليه، فقال: لو أدخلت  :أحدهما

 حوثريت فيه لمألته، فلقب حوثرة.

 ره.والحوثرة: حشفة اإلنسان، أي رأس ذك

أنه كانت به طرقة، أي جنون، ولذلك لقب بحوثرة؛ ألنه غرس  والثاين:

فسيال فكان يسقيه بالنهار، فإذا كان الليل اقتلعه وأدخله بيته، فقيل له يف ذلك، 

 (1)فقال: أخزى اهلل ماال ال تطبق عليه بابك. 

  الحوفزاَّ - 231

 جاهلي. الحارث بن شريك الشيباين، 

                                                              = 

/ 2(، االستيعاب )124/ 1(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )33الصحابة للنسائي )ص: 

(، مرآة 327/ 2(، أسد الغابة )127/ 5خ الملوك واألمم )(، المنتظم يف تاري512

/ 2(، تاريخ اإلسالم )319/ 9(، هتذيب الكمال )216/ 6()323/ 2الزمان )

 (.457/ 2(، اإلصابة )41/ 1سير أعالم النبالء )، (279

/ 1(، المستقصى ىف أمثال العرب )244/ 24(، األغاين )45/ 7وفيات األعيان ) (1)

/ 3(، التذكرة الحمدونية )86/ 5(، ربيع األبرار )222/ 1لباب )(، نزهة األ422

293 .) 

( مادة 528/ 12(، تاج العروس )165/ 4(، لسان العرب )622/ 2وانظر: الصحاح )

 )حثر(.
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؛ ألن قيس بن عاصم وإنما لقب بالحوفزانذكورين، كان أحد الشجعان الم

حفزه بالرمح، أي طعنه به حين خاف أن يفوته فعرج من تلك الحفزة  المنقري

 . فسمي بتلك الحفزة حوفزانا

وقيل: إن الذي حفزه بسطام بن قيس الشيباين، واألول أصح، واهلل تعالى 

 أعلم بالصواب.

 يفتخر بذلك: (1)قال الشاعر

نَييييةٍ ونحيييينم َحنَ  َفزاََّ بطَعق نييييا الَحييييوق  زق

 
 

كَ   (2) يَسَقتقه َن دعًا من َدِ  الَ وِف َأ ق

 حدة الوادي - 232  

الحسن بن صالح بن حي، الفقيه، أبو عبد اهلل الهمداين، الكويف، العابد  •

 المشهور. 

                                                             
لجرير، واألول هو: سوار بن حيان المنقري، قاله يوم جدود. وقيل: هو  البيتقائل  (1)

ويف النقائض أنه لقيس بن عاصم، والصواب أنه زاد الصاغاين: . أصح حكاه ابن بري

قال الجوهري، وقولهم: إنما حفزه بسطام بن قيس غلط ألنه شيباين فكيف لسوار. 

 يفتخر جرير به. 

قال ابن األزهري: والحوفزان: لقب لجرار من جراري العرب، زاد ابن منظور: وكانت 

 العرب تقول للرجل إذا قاد ألفا: جرارا.

(، الصحاح 216/ 4دفعه من خلفه، وبالرمح: طعنه. انظر: هتذيب اللغة )وحفزه يحفزه: 

(، القاموس المحيط )ص: 337/ 5(، لسان العرب )232/ 3(، المحكم )874/ 3)

 ( مادة )حفز(. 112/ 15(، تاج العروس )529

غريب (، 156/ 1الرياض النضرة ىف مناقب العشرة ) ،(81/ 2معجم ديوان األدب ) (2)

وفيات األعيان ، (424/ 3الفائق يف غريب الحديث )، (24/ 2طابي )الحديث للخ

 (.223/ 1(، نزهة األلباب )82/ 14(، األغاين )254/ 5)
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 يروي عن منصور بن المعتمر، وطبقته.

العبادة بالليل ال كان الحسن بن صالح وأخوه علي وأمهما يتعاونون على 

ينامون، وبالنهار ال يفطرون، فلما ماتت أمهما تعاونا على القيام والصيام عنهما 

وعن أمهما، فلما مات علي قام الحسن عن نفسه وعنهما، وكان يقال للحسن: 

وكان يقول: إين أستحيي من اهلل تعالى أن حية الوادي؛ ألنه ما كان ينام الليل، 

 النوم هو الذي يصرعني.أنام تكلفا حتى يكون 

وعلي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح السعدي، أبو الحسن بن المديني،  •

 . أحد أئمة اإلسالم، ومن المربزين ىف الحديث

إذا استثبت سفيان أو وكان إذا كان سفيان بن عيينة يسميه: حية الوادي، 

 سئل عن شيء يقول: لو كان حية الوادي.

ن يقول: نحن نستفيد من علي أكثر مما يستفيد وكان يحيى بن سعيد القطا

 منا.

 (1)وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن المديني.

  :منهم جماعة حددرة، - 233

ابن عم  ،ڤعلي بن أبي طالب، أبو الحسن الهاشمي، أمير المؤمنين 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                             
/ 5(، تاريخ اإلسالم )5/ 21()464/ 22(، هتذيب الكمال )421/ 13تاريخ بغداد ) (1)

م (، سير أعال352/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )361/ 12(، مرآة الزمان )887

(، خالصة تذهيب هتذيب الكمال )ص: 349/ 7(، هتذيب التهذيب )41/ 11النبالء )

(، الوايف 995(، سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاين )ص: 275

 (.125/ 21بالوفيات )
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 :ارتجز يوم خيرب، فقال

تقنِي يييي َحدقيييَدَرهق  َأَنيييا ال يييِذي َسيييم   أمم 

 
 

ييييدف رؤ  الكنييييره ييييرِبم بالس   َأضق

 بحيدرة ثالثة أقوال ذكرها قاسم بن ثابت السرقسطي: ڤويف تسميته   

 : أن اسمه يف الكتب المتقدمة أسد، واألسد هو الحيدرة. أحدها

 اــأن أمه فاطمة بنت أسد حين ولدته كان أبوه غائبا فسمته باسم أبيه والثاين:

ه فسماه عليا، فرجز علي، وذكر ذلك االسم األول، وكنى عنه أسد فقدم أبو

 باألسد. 

وقال ابن الكلبي: لما وضعته أمه سمته حيدرة، وهو من أسامي األسد، 

وسمي به؛ لغلظ عنقه وذراعيه، وهذه من أوصاف علي، قال: والدليل عليه أنه 

  ..َأَنا اّلِذي َسّمْتنِي ُأّمي َحْيَدَرهْ ارتجز يوم خيرب: 

 م سماه أبوه عليا.ث

أنه لقب يف صغره بحيدرة؛ ألن الحيدرة المعتلي لحما مع عظم  والثالث:

 بطن. 

 قال األصمعي، يقال: غالم حادر، ورمح حادر، ومنه اشتق حيدرة.

 وأنشد للنمري: 

َرةٌ  َرٌة َبييييييييدق َلييييييييٌة َحييييييييدق قق  َلَهييييييييا مم

 
 

رق  يييينم ييييلا فِدييييِه الهة  إَِلييييي َحاِجييييٍب غم

م، ، واهلل أعلم، كان يلقب هبذا االسڤأن عليا قال: حدرة: مجتمعة، فك 

  (1)وهو صغير؛ لحدارته وعظم بطنه.

                                                             
 دىــــل الهــــــ(، سب127/ 7(، الروض األنف )672/ 2الدالئل يف غريب الحديث ) (1)

= 
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 حدٍ بدٍ - 234

سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي، شهاب الدين أبو الفوارس، 

 الشاعر المشهور، المعروف بحيص بيص. 

كان من أعلم الناس بأخبار العرب ولغاهتم وأشعارهم، أخذ عنه: السمعاين 

قرأ عليه ديوان شعره وديوان رسائله، وتفقه يف مذهب الشافعي وتكلم يف و

 الخالف وسمع الحديث، إال أنه غلب عليه األدب، ونظم الشعر.

 ويف تلقيبه بحيص بيص ثالثة أقوال:

ألنه رأى الناس يوما يف حركة مزعجة وأمر شديد واضطراب من : أحدها

، فبقي عليه هذا اللقب، ومعنى «ما للناس يف حيص بيص ؟!»شيء بلغهم فقال: 

هاتين الكلمتين: الشدة واالختالط، تقول العرب: وقع الناس يف حيص بيص، 

 أي يف شدة واختالط.

وقعت منك يف حيص »ألنه قال إلنسان خاطبه يف جملة عتاب:  والثاين:

 فغلب عليه. ، أي يف شدة، وذكر ذلك يف شعره،«بيص

 يف أبيات يفتخر: أنه لقب بذلك؛ ببيت قاله والثالث:

 وإين سييييييوف أرفعكييييييم ببأسييييييي

 
 

 (1)ايييوإَّ طال المدا يف حدٍ بدص

                                                              = 

/ 1(، مشارق األنوار على صحاح اآلثار )163/ 5يف سيرة خير العباد )والرشاد        

(، أعالم الحديث 385/ 1(، حياة الحيوان الكربى )48/ 6(، مرآة الزمان )184

 (.223/ 1(، نزهة األلباب )1384/ 2) )شرح صحيح البخاري(

/ 3)(، معجم األدباء 192/ 15المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ) (1)

طبقات  ،(4262/ 9(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )259/ 21(، مرآة الزمان )1352

/ 12(، تاريخ اإلسالم )365/ 2(، وفيات األعيان )91/ 7الشافعية الكربى للسبكي )

= 
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 حدنذذ - 235 

 محيي الدين عبد القادر بن أحمد البغدادي. 

فقيه كهل، تام الشكل، لديه معرفة وفضل وكان يف بحوثه يكثر من قول: 

 (1)، فلقب بذلك، قاله الذهبي. «حينئذ»

 

 

  

                                                              = 

(، العقد المذهب يف 532/ 16(، البداية والنهاية )123/ 15(، الوايف بالوفيات )536

التاريخ المعترب يف أنباء (، 34/ 4سان الميزان )(، ل319طبقات حملة المذهب )ص: 

(، شذرات الذهب 266/ 4(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )427/ 2من غرب )

(6 /429.) 

 (.952/ 15تاريخ اإلسالم ) (1)
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 ملعجمة حرف اخلاء ا

 279وينتهي برقم  236يبدأ برقم 
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 خاثر - 236

السائب بن يسار، أبو جعفر المديني، مولى بني ليث، المعروف بسائب 

خاثر. مغن معروف وله أخبار وحكايات مشهورة، وكان منقطعا إلى عبد اهلل بن 

جعفر فنسب إلى والئه، سمع من معاوية ووفد عليه وسمع من عبد اهلل بن 

ر، وإنما لقب خاثرا؛ ألنه غنى صوتا ثقيال فقالوا: هذا غناء خاثر غير جعف

 (1)ممذوق. 

 خارجة، اثناَّ: - 237

، وإنما سمي خارجة؛ ألنه استخرج من بطن (2)خارجة بن سنان المري •

 أمه بعد ما هلكت فسمي خارجة. 

وخارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي البالوجي، وسمي خارجة؛ ألنه  •

بطن أمه بعد موهتا، وهو من رواة األحاديث، وكان عبد اهلل بن أخرج من 

 (3)المبارك معظما له ويحسن القول فيه. 

                                                             
(، الوايف 224/ 8(، مرآة الزمان )12/ 2(، اإلكمال )122/ 22تاريخ دمشق ) (1)

  (.333/ 8)(، األغاين 66/ 15بالوفيات )

الخثورة: نقيض الرقة. والخثورة: مصدر الشيء الخاثر، خثر اللبن والعسل ونحوهما. 

األصمعي: أخثرت الزبد تركته خاثرا وذلك إذا لم تذبه. وخثارة الشيء: بقيته. والخثار: 

انظر: ما يبقى على المائدة. وخثرت نفسه، بالفتح: غثت وخبثت وثقلت واختلطت. 

(، القاموس 232/ 4لسان العرب )(، 163/ 5المحكم ) (،642/ 2الصحاح )

 مادة )خثر(. (137/ 11(، تاج العروس )383المحيط )ص: 

 .(111)له تقدم برقم:  "البقير"انظر للفائدة: لقب  (2)

(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه 59/ 2(، األنساب للسمعاين )84/ 1المعارف ) (3)

 (.322/ 8(، التذكرة الحمدونية )476/ 2(، ربيع األبرار )125/ 1العشرة )
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 الخاسر، اثناَّ: - 232

سلم بن عمرو بن حماد البصري، أحد الشعراء المحسنين، وهو غالم  •

 بشار بن برد، مدح المهدي وغيره.

ا كثيرة، ملخصها واختلف يف تلقيبه بالخاسر، فقد رووا يف ذلك أخبار

 قوالن:

سمي الخاسر؛ ألنه ورث من أبيه مصحفا، فباعه واشرتى بثمنه  :أحدهما

فقيل: شعر امرئ القيس،  -وقيل: باع مصحفا واشرتى بثمنه دفرت شعر،  طنبورا،

 ، وقيل: بل رده على الورثة وأخذ بدله دفاتر من شعر. -وقيل: شعر األعشى 

سر؛ ألنه ورث من أبيه ماال كثيرا، وأصاب إنما قيل له: سلم الخا والثاين:

من مدائح الملوك كذلك ماال كثيرا، فأنفقها كلها على األدب وأهله، فقيل له: 

 إنك لخاسر أنفقت مالك فيما ال تنتفع به. 

قيل: أنه مدح الرشيد فأمر له بمائة ألف درهم وقال له: كذب هبذا المال من 

 ولست بالخاسر.  لقبك بالخاسر، فكان يقول: أنا الرابح

وأحمد الناصر بن الظاهر يوسف بن عبد اهلل بن المجاهد علي بن المؤيد  •

 داود.

ولقب هذا السلطان بالخاسر؛ لما حدث لزبيد وأهلها من هنب وقتل 

وتخريب، فقد أمر بالنهب وبقتل من وجد من صغير وكبير، حتى لم يبق ألهل 

 اعة من الدولة، وأصبحت زبيدزبيد باقية، ولم يسلم من النهب سوى بيوت جم
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 (1)خرابا كأن لم تغن باألمس، فلقب بالخاسر؛ لوقوع هذه القبائح يف أيامه. 

 الخاصة - 239

 .الخاصةاألمير،  ،فائق بن عبد اهلل، أبو الحسن األندلسي، الرومي

األمير بالسلطان  ، وإنما قيل له: الخاصة؛ الختصاصهالحاكم من شيوخ

فإنه رباه مولي أمير المؤمنين والي خراسان، ور بن نوح منص السديد أبي صالح

وكان مختصا به أيام حياة أبيه األمير الحميد نوح بن نصر، وكان ولي أكثر مدن 

خراسان نيفا وأربعين سنة باإلمارة، وكان من أهل العلم والخير راغبا يف 

 (2).ظرأهلهما، وكانت داره مجمع العلماء والمحدثين، وكانت فيها مجالس الن

 خاقاَّ، جماعة منهم: - 241

يحيى بن عبد اهلل بن زياد بن شداد السلمي، أبو سهل، ويقال: أبو الليث  •

المروزي، ويقال: البلخي، ويقال: إنه بلخي سكن مرو، المعروف بخاقان، شيخ 

 البخاري.

                                                             
/ 13(، مرآة الزمان )99(، طبقات الشعراء البن المعتز )ص: 198/ 12تاريخ بغداد ) (1)

(، تاريخ 81/ 3(، هناية األرب ىف فنون األدب )1382/ 3(، معجم األدباء )76

(، األنساب 185/ 5(، األغاين )425/ 3(، سمط النجوم )631/ 4اإلسالم )

(، المنتظم يف تاريخ 787/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )15/ 5اين )للسمع

(، 299/ 8(، التذكرة الحمدونية )474/ 2(، ربيع األبرار )122/ 9الملوك واألمم )

 (. 414/ 6قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )

مع اآلداب (، مج412/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )17/ 5األنساب للسمعاين ) (2)

 (.237/ 2يف معجم األلقاب )
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وأهنم يسمون  (1)وإنما سمي خاقان؛ ألن أمه كانت جارية من أهل تبت

 ذلك قالوا له: خاقان تعظيما له.ملكهم خاقان، فل

ومسلم يكنى أبا الضحى،  -بن مسلم بن صبيح  (2)والنضر بن موسى •

 جد عبيد اهلل بن يحي بن خاقان الوزير.  -الراوي عن ابن عباس وغيره 

وإنما لقب بخاقان؛ ألنه كان معجبا بالغلمان األتراك، فقال بعض أهل 

 (3)ملك الرتك، فبقيت عليه. خراسان وقد رآه راكبا: أما أنت خاقان 

 الخال  - 241

خليفة، فغلب لفظ الخال على هارون بن غريب، كان خال المقتدر ال

 (4)اسمه.

 خال المؤمندن - 242

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، أبو عبد الرحمن األموي، صاحب 

 ، وخال المؤمنين، وكاتب وحي رب العالمين.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ولمكانه منها، قيل له: خال سفيان أم المؤمنين  وأخته أم حبيبة بنت أبي

 (5)المؤمنين. 

                                                             
قال ياقوت الحموي: تبت: بالضم، وكان الزمخشري يقوله بكسر ثانيه وبعض يقوله  (1)

بفتح ثانيه، ورواه أبو بكر محمد بن موسى بفتح أوله وضم ثانيه مشدد يف الروايات 

 (.12/ 2معجم البلدان )كلها: وهو بلد بأرض الرتك. انظر: 

 الحافظ ابن حجر: موسى هو من لقب بخاقان. تنبيه: جعل (2)

ذيل تاريخ بغداد البن ، (239/ 11(، هتذيب التهذيب )427/ 31هتذيب الكمال ) (3)

 (.232/ 1(، نزهة األلباب )129/ 17النجار )

 (.231/ 1نزهة األلباب يف األلقاب ) (4)

(، 55/ 59مشق )(، تاريخ د13/ 5(، البدء والتاريخ )222/ 2سير أعالم النبالء ) (5)

 (.146/ 11البداية والنهاية )
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 الخبدث  - 243

عامل الوليد بن عبد الملك  ،المري عثمان بن حيان بن معبد، أبو المغراء

 على المدينة. 

 .لم تحمد سيرته وكان ظلوما عسافا جائرا، حدث عن أم الدرداء

ان ينشد األشعار على أن مالك بن أنس قال عنه: كسبط ابن الجوزي وذكر 

ويأكل التمر، ويرمي أهل المسجد بالنوى، ويستخف بأهل  ملسو هيلع هللا ىلصمنرب رسول اهلل 

وحلق رؤوس جماعة ولحاهم، وكان يؤذي الفقهاء،  ڤالمدينة، ويسب عليا 

 (1)فلقبوه الخبيث. 

 خ  - 244

يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحداين، أبو زكريا البلخي، 

 بخت، شيخ البخاري.  السختياين، المعروف

 ألهنا كلمة كانت تجري على لسانه. ;وإنما لقب بخت

 (2)وقال أبو علي الجياين: خت لقب أبيه موسى. 

 الختن، جماعة منهم:  - 245

محمد بن الحسن بن إبراهيم، أبو عبد اهلل اإلسرتاباذي، وقيل: الجرجاين،  •

 أحد أئمة الشافعية، وأصحاب الوجوه. 

                                                             
 (.447/ 12(، مرآة الزمان )338/ 38تاريخ دمشق ) (1)

/ 31()123/ 14(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )6/ 32هتذيب الكمال ) (2)

/ 1(، نزهة األلباب )224/ 4(، فتح المغيث )289/ 11(، هتذيب التهذيب )582

233.) 
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ألنه كان ختن اإلمام أبي بكر اإلسماعيلي، أي زوج ابنته، ويعرف بالختن؛ 

 فاشتهر بالختن فيقال له: الختن مطلقا، ويقال: ختن أبي بكر اإلسماعيلي.

وعمرو بن محمد بن منصور بن مخلد بن مهران العدل، أبو سعيد  •

 الجنجروذي الختن. 

مة، وكان وإنما قيل له: الختن؛ ألنه ختن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزي

 من أعيان مشايخ نيسابور، ولم يكن أحد أخص بمحمد بن إسحاق منه. 

وأبو بشر بكر بن خلف الختن، هو ختن أبي عبد الرحمن المقرئ، روى  •

 (1)عنه البخاري تعليقا، ثم قيل له: ختن المقرىء. 

  خثعم - 246

 يلة. أفتل بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن زيد بن كهالن، جد القب

وإنما سمي خثعما بجمل كان له يقال له: خثعم، فكان يقال: احتمل خثعم 

كذا. قال ابن الكلبي ويقال: إن أفتل بن أنمار لما تحالف ولده على سائر ولد 

أبيه نحروا بعيرا ثم تخثعموا بدمه أي تلطخوا بدمه يف لغتهم، فبقي االسم 

 (2)عليهم. 

                                                             
(، هتذيب الكمال 822/ 5(، تاريخ اإلسالم )343/ 3()48/ 5األنساب للسمعاين ) (1)

(، العقد 255/ 2(، هتذيب األسماء واللغات )223/ 4(، وفيات األعيان )225/ 4)

(، نزهة 251/ 2(، الوايف بالوفيات )62المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 

ة الكربى (، طبقات الشافعي119/ 1(، طبقات الفقهاء الشافعية )233/ 1األلباب )

(، طبقات الشافعية البن قاضي 329(، طبقات الشافعيين )ص: 136/ 3للسبكي )

 (. 163/ 1شهبة )

(، 297/ 1(، أسد الغابة )442/ 2اإلكمال )(، 343/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (2)

(، سمط الآللي يف شرح 149المبهج يف تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص: 

 (.641/ 1أمالي القالي )
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 خذينة - 247

الحارث بن الحكم بن أبي العاص، أمير خراسان  سعيد بن عبد العزيز بن

ليزيد بن عبد الملك، وكان زوج ابنة مسلمة بن عبد الملك، ويلقب سعيد 

 خذينة.

 ويف تلقيبه بخذينة قوالن:

وهو المشهور إنما لقب بذلك؛ ألنه كان رجال لينا متنعما، فدخل  :أحدهما

مصبغة وحوله مرافق  وسعيد ىف ثياب -أو دهاقينها  -عليه بعض ملوك العجم 

 مصبغة، فلما خرج من عنده قالوا له: كيف رأيت األمير. قال: خذينة.

فلقب خذينة، وهى الدهقانة ربة البيت والقيمة بمنزل زوجها بكالمهم، 

 شبهه بالمرأة.

أنه كان يقول: إنما سميت خذينة؛ ألين لم أوافق على قتل أهل  والثاين:

 (1)اليمن فضعفوين. 

 ه الخرب - 242

عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن طلحة، ولي شرط الكوفة، 

 (2)وكان أحدب فلقب بذلك؛ لحدبته. 

                                                             
/ 1(، القرط على الكامل )322/ 6(، أنساب األشراف )625/ 6تاريخ الطربي ) (1)

(، تاريخ ابن خلدون 31/ 16(، تاريخ دمشق )138/ 4(، الكامل ىف التاريخ )137

/ 21(، هناية األرب ىف فنون األدب )332/ 12()497/ 5(، مرآة الزمان )122/ 3)

 (.234/ 1(، نزهة األلباب )392

(، نزهة 135/ 12(، أنساب األشراف )15رة أنساب العرب البن الكلبي )ص: جمه (2)

 (.235/ 1األلباب )
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  الخزج - 249

زيد بن عامر بن بكر بن عامر األكرب بن عوف، بطن من عامر بن عوف من 

 قضاعة، ومن ولده دحية الكلبي الخزجي، الصحابي. 

الخزج زيد، سمي بذلك؛ لعظم  قال ابن حبيب عن هشام بن الكلبي: واسم

 (1)لحمه. 

 الخهاب - 251

أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل، أبو حامد النيسابوري، المعروف 

 بالخشاب. 

سمع: محمد بن يحيى الذهلي، وطائفة، وعنه: أبو عبد اهلل بن منده الحافظ 

ن وغيره. وإنما قيل له: الخشاب؛ ال لبيعه الخشب، بل ألنه كان يسكن الخشابي

 (2)بنيسابور، وكان يكره هذه النسبة. 

 الخها  - 251

 (3)عمرو بن مالك الخشام، لقب بذلك؛ لكرب أنفه. 

                                                             
(، 314/ 3()142/ 3(، اإلكمال )987 ،934/ 2المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

 (. 442/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )119/ 5األنساب للسمعاين )

رجل خزج أي ضخم والمخزاج، بالكسر، من قال الزبيدي: لقب به؛ لعظم جثته، يقال، 

اإلبل: الشديدة السمن، وقال الليث: المخزاج من النوق: الناقة التي إذا سمنت صار 

(، لسان 546/ 4(، المحكم )157/ 4جلدها كأنه وارم من السمن. انظر: العين )

 ( مادة )خزج(.523/ 5(، تاج العروس )255/ 2العرب )

(، اللباب يف هتذيب 48(، األنساب المتفقة )ص: 129/ 5األنساب للسمعاين ) (2)

 (.284/ 15(، سير أعالم النبالء )587/ 7(، تاريخ اإلسالم )444/ 1األنساب )

 ر المنتبهــ(، تبصي239/ 1(، نزهة األلباب )356(، االشتقاق )ص: 466/ 2اإلكمال ) (3)

= 
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 الخصدب  - 252

 (1)عامر بن عمرو الخصيب، وإنما سمي الخصيب؛ لسماحته. 

 الخضر - 253

بليا بن ملكان، صاحب موسى النبي عليه السالم أثنى اهلل تعالى عليه ىف 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ يئڇالى: كتابه بقوله تع

 [، وقيل يف اسمه غير ذلك، والمشهور ما أثبته. 65]الكهف:  ژىئ

والخضر، بفتح الخاء وكسر الضاد، ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء 

 وفتحها كما يف نظائره. 

 واختلفوا ىف سبب تلقيبه بالخضر، على ثالثة أقوال:

خضراء، والفروة: وجه : ألنه جلس على فروة بيضاء فصارت أحدها

األرض، وقيل: الهشيم من النبات، وهو قول الجمهور لما رواه البخاري من 

هم َجَلَ  َعَلي »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ڤحديث أبي هريرة  ُمَي الَخِضَر َأنا َما سم إِنا

 ََ َرا ِنِه َخضق َتزة ِمنق َخلق ، َفسَِذا ِهَي َتهق ََ َوةٍ َبدقَضا  . «َفرق

                                                              = 

  (.438/ 1بتحرير المشتبه ) 

وإن لم يكن مشرفا. ويقال: إن أنف فالن لخشام إذا  والخشام كغراب: العظيم من األنوف

والخشام كشداد: لقب  الفيروزآبادي:قال  كان عظيما. ورجل خشام: غليظ األنف.

عمرو بن مالك؛ لكرب أنفه، وضبطه الحافظ يف التبصير كغراب، ولعله الصواب فتأمل 

القاموس  ،(179/ 12لسان العرب ) (،35/ 5المحكم ) ذلك، أفاده الزبيدي. انظر:

 ( مادة )خشم(.96/ 32تاج العروس ) (،1122المحيط )ص: 

 (.62األنساب للصحاري )ص:  (1)
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ن إذا جلس اخضر ما حوله. قاله عكرمة. وقال مجاهد: كان ألنه كا والثاين:

 . (1)إذا صلى اخضر ما حوله

 (2)إنما سمي به؛ لحسنه وإشراق وجهه، قاله الخطابي.  والثالث:

 خضدر  - 254

 مصعب بن مصعب بن الزبير بن العوام، ولد بعد قتل أبيه، فسمي باسمه. 

رملة بنت الزبير: هذا وإنما سمي خضيرا؛ ألنه كان آدم، وقالت عمته 

و يعرف بخضير بن مصعب بن خضير! فبذلك السبب سمي خضيرا، فه

 (3)الزبير.

                                                             
 وهو بمعنى األول إال أنه يفيد االستمرار. (1)

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 117/ 12جامع األصول )(، 156/ 4صحيح البخاري ) (2)

(، 176/ 1ماء واللغات )(، هتذيب األس128/ 2(، مرآة الزمان )358/ 1واألمم )

(، عمدة 182/ 6(، تفسير الثعالبي )62/ 2كشف المشكل من حديث الصحيحين )

/ 1(، نزهة األلباب )152/ 8(، طرح التثريب ىف شرح التقريب )59/ 2القاري )

241 .) 

والفروة: األرض البيضاء التي ليس فيها نبات وال فرش. قال عبد الرزاق: أراد بالفروة 

بسة؛ وقال غيره: يعني الهشيم اليابس من النبات، شبهه بالفروة. وقيل األرض اليا

(، 441/ 3(، النهاية )2454/ 6الصحاح )الفروة: قطعة نبات مجتمعة يابسة. انظر: 

 ( مادة )فرا(.152/ 15لسان العرب )

/ 2(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )337جمهرة نسب قريش وأخبارها )ص:  (3)

(، توضيح 13(، جمهرة أنساب العرب البن الكلبي )ص: 482/ 2(، اإلكمال )555

(، نزهة 533/ 2()445/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )267/ 3المشتبه )

 (.242/ 1األلباب )

= 
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 الخطني  - 255

مخضرم من بني كليب بن يربوع التميمي، وهو  ،(1)بن سلمة حذيفة بن بدر

 جد جرير بن عطية بن الخطفى الشاعر المشهور. 

 رجز يصف إبال:بقوله يف هذا ال -مقصور وهو بفتحات،  -سمي الخطفى

  

 

 

 ...وَعنَقًا َبْعَد الَكالِل َخْيَطفاويروى: 

والجنان: جنس  أسدف: أظلم وقال ابن األعرابي: هي ظلمة خاللها ضوء.

والرسيم: فوق العنق رسم البعير وأرسمه  شت رفعت رؤوسها.من الحيات إذا م

 صاحبه. وخيطف: سريع. 

والخيطف والخيطفى: سرعة انجذاب السير كأنه يختطف يف مشيه عنقه أي 

 (2)يجتذبه. 

                                                              = 

قتل بالمدينة مع تنبيه: قال ابن الكلبي: خضير هو إبراهيم بن مصعب بن مصعب بن الزبير، 

 على شرطه.محمد بن عبد اهلل بن الحسن، وكان 

 وقيل: لقب عوف، وهو جد جرير بن عطية بن عوف الشاعر. (1)

(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 231(، االشتقاق )ص: 456/ 1الشعر والشعراء ) (2)

/ 1(، سمط الآللي )5/ 8(، األغاين )744(، المنتخب من كالم العرب )ص: 2

/ 5(، المحكم )1353/ 4(. وانظر: الصحاح )242/ 1(، نزهة األلباب )753

 ( مادة )خطف(.226/ 23(، تاج العروس )76/ 9(، لسان العرب )119

ييييييَدفا َن باللدييييييِل إَِذا َمييييييا َأسق َفعق  َيييييييرق

نييييييا  جا ييييييا رم نيييييياَق ِجنايييييياٍَّ َوَهام   َأعق

 

 

ِسييييييدِم َخدقَطنييييييا ييييييَد الرا  وَعنَقييييييًا َبعق
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  خطمة - 256

عبد اهلل بن بفتح أوله وسكون ثانيه، جد الخطميين من األنصار، اسمه: 

 (1). ثعلبة بن عمرو بن عامر ماء السماء جشم بن مالك بن أوس بن حارثة بن

 (2)وإنما سمي خطمة؛ ألنه خطم رجال بسيفه على خطمه فسمي خطمة. 

 الخطدب  - 257

قال السمعاين: هذه النسبة إلى الخطابة على المنابر، وفيهم كثرة من العلماء 

 والمحدثين، والمشهور منهم: 

 كر الخطيب البغدادي،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، أبو ب •

 الحافظ، أحد األئمة المشهورين، والمصنفين المكثرين، والحفاظ المربزين. 

كان إمام عصره بال مدافعة، وحافظ وقته بال منازعة، قال الحافظ ابن حجر: 

 وهي صفة له ال لقب لكنه اشتهر هبا. 

 وشبيب بن شيبة، الخطيب البصري. •

عن: الحسن، وعطاء، وابن المنكدر كان ينادم خلفاء بني أمية، يروي 

وغيرهم، وإنما قيل له: الخطيب؛ ال ألنه خطب على المنابر بل لفصاحته 

 وحسن منطقه وبالغته. 

                                                             
 (.787سيأيت رقم: ) (1)

/ 8(، تاريخ دمشق )375/ 7(، تاريخ بغداد )1823/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (2)

(، نزهة 1522/ 3(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )321/ 16(، هتذيب الكمال )289

 (.243 /1األلباب )
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قال المازين: وكان شبيب أبصر الناس بمعاين الكالم مع بالغة، حتى صار 

  يف كل موقف يبلغ بقليل الكالم ما ال يبلغه الخطباء بكثيره.

الحسن بن أبي نصر، الشيخ أبو الفضل المقرئ البغدادي ومحمد بن أبي  •

 الضرير، المعروف بالخطيب. 

حدث، وأقرأ الناس، وكان عالي اإلسناد يف القراءات، قال ابن نقطة: لم 

 (1)يخطب قط، وقال الذهبي: لم يكن خطيبا، وإنما لقب به. 

 خطدب قريش - 252

 ر ببدر ثم فدي. سهيل بن عمرو العامري، خطيب قريش، وكان ممن أس

وكان صحيح اإلسالم، وخطب بمكة بمثل ما خطب به أبو بكر بالمدينة 

وكانوا هموا أن يرتدوا فسكن الناس، وقد نعت بـ  ملسو هيلع هللا ىلصعند وفاة رسول اهلل 

؛ لفصاحته وقوة بيانه، ولهذا اختارته قريش ليكون لساهنا حين «خطيب قريش »

يف  ملسو هيلع هللا ىلصه ومراجعته للنبي على الصلح يف الحديبية، وكالم ملسو هيلع هللا ىلصفاوضت الرسول 

 (2)ذلك، يف الصحيحين وغيرهما. 

                                                             
/ 73(، تاريخ دمشق )166/ 5(، األنساب للسمعاين )49األنساب المتفقة )ص:  (1)

(، 453/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )49/ 5(، الكامل يف ضعفاء الرجال )137

(، نزهة األلباب 127/ 2(، غاية النهاية يف طبقات القراء )622/ 13تاريخ اإلسالم )

(1 /243.) 

/ 1(، سير أعالم النبالء )124/ 2()88/ 2(، تاريخ اإلسالم )669/ 2االستيعاب ) (2)

(، التحفة اللطيفة يف تاريخ 264/ 4(، هتذيب التهذيب )177/ 3(، اإلصابة )194

 (.434/ 1المدينة الشريفة )
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 خطدبة النساَ - 259

أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية، من بني عبد األشهل، وافدة 

 وهي من المبايعات.  ،(1)النساء

عدة أحاديث، وكانت من ذوات العقل والدين، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصروت عن النبي 

 (2)حصافة رأيها، وجيد عقلها.يقال لها: خطيبة النساء؛ لفصاحتها، و

 الخطدم  - 261

 بفتح الخاء، وكسر الطاء، جماعة منهم: 

عباد بن عبد العزى بن محصن بن عقيدة بن وهب بن الحارث بن جشم  •

بن لؤي بن غالب. قيل: له صحبة، وكان يلقب بالخطيم؛ ألنه ضرب على أنفه 

 يوم الجمل، فخطم.

ولقب  ملسو هيلع هللا ىلصي، صحب النبي وعكراش بن ذؤيب بن حرقوص التميم •

 (3)بذلك؛ ألنه ضرب على أنفه أيضا يوم الجمل.

                                                             
وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي أنا وافدة النساء ملسو هيلع هللا ىلص روي عنها أهنا أتت النبي  (1)

 .. الحديث..إليك

/ 4(، االستيعاب )3259/ 6(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )75تاريخ واسط )ص:  (2)

(، 227(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 66/ 29()363/ 7(، تاريخ دمشق )1787

 (.21/ 8(، اإلصابة )17/ 7أسد الغابة )

(، األنساب 312/ 1(، المعارف )921/ 2المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

/ 3(، أسد الغابة )826/ 2(، االستيعاب )168/ 3(، اإلكمال )169/ 5للسمعاين )

(، نزهة 148/ 5(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )522/ 3(، اإلصابة )152

 (. 243/ 1األلباب )

= 
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 خناجة - 261

 معاوية بن عمرو بن عقيل، جد القبيلة، واشتهر باللقب. 

 (1) ، فلقبوه خفاجة.قال ابن حبيب: طعن رجال من اليمن فأخفجه

 خندر الظلمة - 262

 سليمان بن علي بن عبد اهلل بن عباس. 

؛ ألنه كان يجير من التجأ إليه من (2)به بذلك السفاحروى عن عكرمة. ولق

 (3)بني أمية. 

 الخ ل  - 263

 حفص بن سليمان الهمداين، أبو سلمة الخالل، وزير أبي العباس السفاح.

 وهو أول من وزر لهم، ولم يكن خالال، وإنما كان منزله بالكوفة يف حارة

 (4)خالال.  الخاللين، فكان يجلس عندهم لقرب داره منهم، فسمي

                                                              = 

وخطم اإلنسان: أنفه. وخطمه خطما: وسمه على أنفه، وذلك األثر هو الخطم. انظر: 

(، تاج 186/ 12(، لسان العرب )128 /5(، المحكم )1914/ 5الصحاح )

 ( مادة )خطم(.113/ 32العروس )

(، 57(، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي يف النسب )ص: 172/ 5األنساب للسمعاين ) (1)

 (.244/ 1(، نزهة األلباب )454/ 1اللباب يف هتذيب األنساب )

ود أخفج: معوج. والخفج: عوج يف الرجل وخفج فالن إذا اشتكى ساقيه من التعب وعم

( مادة 526/ 5(، تاج العروس )255/ 2(، لسان العرب )13/ 5انظر: المحكم )

 )خفج(. 

  .(469) :سيأيت برقم (2)

 (.245/ 1نزهة األلباب يف األلقاب ) (3)

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 7/ 6(، سير أعالم النبالء )195/ 2وفيات األعيان ) (4)

 (.166/ 1مرتضى )(، أمالي ال315/ 7واألمم )
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 الخلج  - 264

 بكسر الخاء وسكون الالم، وقيل: بفتح الخاء وكسر الالم: 

 عبد اهلل بن الحارث بن عمرو بن وهب بن الحارث بن سعد بن ناجية. 

 وسمي الخلج؛ بقوله:

يييييَطاَِّ فِيييييدهمق   َ يييييَأَّا َتَخيييييالمَج األَ ق

 
 

يييييودم ِمييييينق الَغيييييَوادِي  َ يييييآبِدٌب َت م

خلج من االنتزاع. خلجت الشيء من الشيء، إذا قال ابن دريد: وأصل ال  

 (1)انتزعته منه. 

 الخلدع  - 265

الحسين بن الضحاك، أبو علي البصري، الشاعر، النديم، المعروف  •

 بالخليع. 

له مع أبي نواس أخبار معروفة، وسمي بالخليع؛ لكثرة مجونه، وخالعته، 

 وهزله.

سمي بذلك؛ لتخلعه عن ورياح بن عمرو بن ربيعة بن عقيل الخليع،  •

 (1)طيهم الطاعة، ذكره صاحب األغاين.الملوك ال يع

                                                             
(، 189/ 3(، اإلكمال )429(، االشتقاق )ص: 316/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (1)

(، نزهة 374/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )1المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 

( مادة 425/ 1(. وانظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين )245/ 1األلباب )

 )خلج(.
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 خلدنة الزمخهري - 266

عبد السيد بن علي، أبو الفتح المطرزي، الخوارزمي، أبي المكارم  ناصر بن

 النحوي، األديب. 

ولد بخوارزم يف السنة والبلدة التي مات فيها الزمخشري، ولذلك قيل له: 

 (2)يما وقد كان على طريقته رأسا يف االعتزال داعيا إليه.خليفة الزمخشري س

 الخمخا   - 267

مالك بن الحارث السدوسي، له صحبة، ويلقب خمخام. قال ابن دريد: 

 (3)سمي بذلك؛ ألنه كان يتخمخم يف كالمه، كأنه يخنن نفسه.

                                                              = 
(، تاريخ 26/ 5(، األغاين )1263/ 3(، معجم األدباء )186/ 5للسمعاين )األنساب  (1)

(، قالدة 246/ 1(، نزهة األلباب )162/ 2(، وفيات األعيان )1122/ 5اإلسالم )

 (.234/ 3(، شذرات الذهب )546/ 2النحر يف وفيات أعيان الدهر )

(، 182/ 4لوفيات )(، فوات ا253/ 13(، تاريخ اإلسالم )2741/ 6معجم األدباء ) (2)

(، 192/ 2(، الجواهر المضية يف طبقات الحنفية )17/ 4مرآة الجنان وعربة اليقظان )

(، قالدة النحر يف وفيات 311/ 2(، بغية الوعاة )329تاج الرتاجم البن قطلوبغا )ص: 

 (.365/ 3(، سلم الوصول )41/ 5أعيان الدهر )

(، 352(، االشتقاق )ص: 289/ 2صابة )(، اإل2482/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (3)

/ 2المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة )

 (.246/ 1(، نزهة األلباب )314

 والخنخنة: أن ال يبين كالمه فيخنخن يف خياشيمه. قال:

(، الصحاح 142/ 4انظر: العين ) .. َفَقاَل لِي َشْيًئا َوَلْم َأْسَمِع..َخنَْخَن لِي فِي َقْولِِه َساَعًة،

( مادة 143/ 13()191/ 12(، لسان العرب )522/ 4(، المحكم )2129/ 5)

 )خنن(.
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 خندف - 262

نوها ليلى بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة، سميت هبا القبيلة، واشتهر ب

بالنسب إليها دون أبيهم، ثم أطلقوا هذا اللفظ على القبيلة كما هو المعتاد يف 

 إطالق اسم جد القبيلة عليها نفسها.

وكانت تحت إلياس بن مضر وقد ولدت له فيما ذكروا ثالثة بنين عمرا 

فأدركها عمرو فسمي  -زعموا  -وعامرا وعميرا، فندت لهم إبل فندوا يف طلبها 

وأما عمير فانقمع يف  (2)أما عامر فاقتنص أرنبا فطبخها فسمي طابخةو (1)مدركة

فلما ابطؤوا خرجت يف إثرهم فقالت: ما زلت  (3)بيته أي أقام فيه فسمي قمعة

 أخندف يف إثركم فلقبت خندفا. 

وقيل: لقبت بخندف؛ ألن زوجها إلياس بن مضر لما مات حزنت عليه 

ساحت يف األرض حتى ماتت، فكان حزنا شديدا بحيث هجرت أهلها ودارها و

من رأى أوالدها الصغار يقول: من هؤالء؟ فيقال: بنو خندف إشارة إلى أهنا 

 (4)ضيعتهم. 

                                                             
 .(842): سيأيت برقم (1)

 .(562سيأيت برقم: ) (2)

 .(742سيأيت برقم: ) (3)

(، شرح ديوان الحماسة 42(، االشتقاق )ص: 213/ 2غريب الحديث للخطابي ) (4)

(، 8 42/ 6التذكرة الحمدونية ) ،(399/ 1يف غريب الحديث )(، الفائق 285)ص: 

(، إرشاد الساري لشرح صحيح 287/ 1سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )

 (. 198/ 1(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )15/ 6البخاري )

قال: إن الخندفة مشية والخندفة: الهرولة واإلسراع يف المشي. وخص بعضهم به المرأة، ف

/ 5(، المحكم )1347/ 4الصحاح )كالهرولة للنساء خاصة دون الرجال. انظر: 

 ( مادة )خندف(.98/ 9(، لسان العرب )82/ 2(، النهاية )343
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 الخنساَ - 269

تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية، الشاعرة المشهورة، وهي صحابية 

مع قومها من بني سليم وأسلمت معهم،  ملسو هيلع هللا ىلصقدمت على رسول اهلل  ڤ

 مشهورة يف مراثيها وغيرها.  (1)أخيهاوأخبارها مع 

وهي أشعر نساء العرب عند كثير من الرواة، والخنساء مؤنث األخنس، 

والخنس: تأخر األنف عن الوجه مع ارتفاع قليل يف األرنبة، ولذلك قيل لها: 

 (2)الخنساء، ألهنا كانت على هذه الصفة. 

 الخنوت - 271

توبة بن مضرس، الخنوت بكسر الخاء وبعدها نون مفتوحة مشددة: 

الشاعر. قتل أخواه فأدرك األخذ بثأرهما، وكان ال يزال يبكي أخويه فطلب إليه 

األحنف أن يكف فأبى فسماه الخنوت، وهو الذي يمنعه الغيظ أو البكاء عن 

 (3)الكالم، أفاده اآلمدي. 

                                                             
 قالوا: وكانت الخنساء تقول يف أول أمرها البيتين أو الثالثة حتى قتل أخوها شقيقها (1)

بيها صخر، وكان أحبهما إليها، فلما قتل أخواها أكثرت معاوية بن عمرو، وقتل أخوها أل 

 من الشعر، فمن قولها يف صخر:

أعدني  جودا وب ت مدا
 .. أب تبكداَّ لصخر الن دا.

د دا.أب تبكداَّ ال ريَ ال مدل  .. أب  تبكداَّ النتي الس 

داب زهر اآل(، 129/ 8اإلصابة )(، 34/ 6(، وفيات األعيان )1827/ 4االستيعاب ) (2)

 (.421/ 4(، سلم الوصول )434/ 1(، خزانة األدب )998/ 4وثمر األلباب )

(، القرط على 159/ 2(، اإلكمال )84المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (3)

 (.272/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )199الكامل )ص: 
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 الخواص - 271

 إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل، أبو إسحاق الخواص، الصويف. 

خذ عنه جعفر الخلدي، وغيره، وله تصانيف يف التصوف. ولم يكن أ

 خواصا، وإنما جرت له واقعة سمي هبا الخواص.

فكنت أخرج كل يوم إلى شط هنر كبير كان  قال: فرتت يف بعض األوقات،

حواليه الخوص، فكنت أقطع شيئا من ذلك، وأسفه قفافا، فأطرحه يف ذلك 

مطالبا به، فجرى وقتي على ذلك أياما كثيرة، النهر، وأتسلى بذلك، وكأين كنت 

فتفكرت يوما، وقلت: أمضي خلف ما أطرحه يف الماء من القفاف ألنظر أين 

يذهب، فكنت أمضي على شط النهر ساعات، ولم أعمل ذلك اليوم، حتى أتيت 

يف الشط موضعا، وإذا عجوز قاعدة على شط النهر وهي تبكي، فقلت لها: مالك 

اعلم أن لي خمسة من األيتام مات أبوهم، فأصابني الفقر تبكين؟ فقالت: 

والشدة، فأتيت يوما هذا الموضع، فجاء على رأس الماء قفاف من الخوص، 

فأخذهتا، وبعتها وأنفقت عليهم، فأتيت اليوم الثاين والثالث والقفاف تجيء على 

منتظرة  رأس الماء، فكنت آخذها وأبيعها حتى اليوم، فاليوم جئت يف الوقت وأنا

وما جاءت، قال إبراهيم الخواص: فرفعت يدي إلى السماء وقلت: إلهي لو 

علمت أن لها خمسة من العيال لزدت يف العمل، فقلت للعجوز: ال تغتمي فإين 

الذي كنت أعمل ذلك، فمضيت معها، ورأيت موضعها، فكانت فقيرة كما 

 (1)قالت، فأقمت بأمرها، وأمر عيالها سنين، أو كما قال. 

                                                             
 اريخــم يف تـــــ، المنتظ(493/ 6(، تاريخ بغداد )222طبقات الصوفية للسلمي )ص:  (1)

= 
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 خواهرزاذه  - 272

بضم الخاء وفتح الواو والهاء بينهما ألف وبعد الهاء راء ساكنة وزاي 

 مفتوحة بعدها ألف أخرى ويف آخرها الذال المعجمة والهاء، جماعة منهم: 

محمد بن الحسين بن محمد، أبو بكر البخاري القديدي، شيخ الحنفية، 

محمد بن أحمد البخاري،  وفقيه ما وراء النهر، ابن أخت القاضي أبي ثابت

 (1)ولهذا قيل له بالعجمي: خواهرزاذه، وتفسيره: ابن أخت عالم. 

 الخداط  - 273

محمد بن علي القاضي، أبو عبد اهلل المروزي، الزاهد، العابد، الملقب 

 بالخياط. 

ولي قضاء نيسابور، وسمع الحديث، وسئل أن يحدث فلم يحدث إال يف 

ء، وكان ال يدع سماع الحديث وهو على القضاء، المذاكرة بالشيء بعد الشي

 وال يتخلف عن مجالس أبي العباس السراج. 

 وإنما لقب بالخياط؛ ألنه كان يخيط على األيتام والمساكين حسبة.

قال الحاكم: سمعت أبي يقول: كان محمد بن علي الحاكم المروزي طول 

يط بالليل وعند فراغه أيامه يسكن دار ابن حمدون بحذاء دارنا، وكنت أعرفه يخ

 (2)بالنهار لأليتام والضعفاء، ويعدها صدقة. 

                                                              = 

الوايف  (،927/ 6(، تاريخ اإلسالم )289/ 16(، مرآة الزمان )26/ 13الملوك واألمم ) 

 (.65/ 1(، المقفى الكبير )221/ 5بالوفيات )

(، الجواهر 468/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )221/ 5األنساب للسمعاين ) (1)

(، سير أعالم النبالء 522/ 12يخ اإلسالم )(، تار49/ 2المضية يف طبقات الحنفية )

 (.217/ 2ديوان اإلسالم )(، 353/ 5شذرات الذهب )(، 15/ 19)

 (.564/ 14(، سير أعالم النبالء )395/ 7تاريخ اإلسالم ) (2)



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 212

 خداط السنة  - 274

زكريا بن يحيى بن إياس، أبو عبد الرحمن السجزي، المعروف بخياط  •

السنة. سمع: قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وخلقا 

 كثيرا.

 ين، وابن صاعد، وغيرهم. وعنه: النسائي فأكثر، وأبو القاسم الطربا

 وإنما سمي خياط السنة؛ ألنه كان يخيط أكفان أهل السنة دون غيرهم. 

يلقب بخياط السنة؛ ألنه كان يخيط الكفن للسنة، قاله  (1)وأسد بن موسى •

، ذكر ذلك «رواة التابعين»، وأبو موسى المديني يف كتاب «اإلرشاد»الخليلي يف 

 (2)مغلطاي. 

 :منهم جماعة لتخندفبا الخدر، - 275

طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب، أبو محمد التيمي، أحد  •

العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين تويف رسول 

 . ڤوهو عنهم راض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 وكان يقال له: طلحة الخير؛ لسخائه.

                                                             
قلت: المشهور بخياط السنة هو زكريا بن يحيى السجزي، أما أسد بن موسى، فهو  (1)

 .(41) :بأسد السنة أشهر، تقدم برقم

/ 19(، تاريخ دمشق )247/ 5(، األنساب للسمعاين )264/ 1اإلرشاد للخليلي ) (2)

(، خالصة 126/ 2(، إكمال هتذيب الكمال )527/ 13(، سير أعالم النبالء )69

/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )483 ،122تذهيب هتذيب الكمال )ص: 

642.) 
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العابد، المعروف بمرة  ومرة بن شراحيل الهمداين، أبو إسماعيل الكويف، •

 ، ومرة الخير، مخضرم، كبير الشأن. (1)الطيب

وجماعة. وعنه: الشعبي، وعطاء  روى عن: أبي بكر، وعمر، وابن مسعود،

بن السائب، وأبو إسحاق السبيعي، وطائفة. ويقال له: مرة الخير؛ لعبادته، 

 وخيره، وعلمه. 

 زيد، والوليد، وهشام. وسعيد بن عبد الملك بن مروان، أخو سليمان، وي •

روى عنه: هشام بن عروة، وأهل المدينة. وكان يقال له: سعيد الخير، لم 

 يسلك مسلك إخوته فيما كانا فيه. 

وسلمة الخير بن قشير جد يزيد الشاعر المشهور المعروف بابن  •

هكذا ساق نسبه أبو عمرو الشيباين، وإنما قيل له: سلمة الخير؛ ألنه  .(2)الطثرية

 (3)ن لقشير ولد آخر يقال له: سلمة الشر. كا

 بالتهديد الخدر، - 276

محمود بن سالم بن مهدي البغدادي، المقرىء، الضرير، المعروف بالخير، 

 والد الشيخ إبراهيم ابن الخير. 

                                                             
 (. 578سيأيت برقم: ) (1)

 (.945البن الطثرية سيأيت برقم: ) "المودق"ر: لقب انظ (2)

(، تاريخ 498/ 4(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )369/ 6الثقات البن حبان ) (3)

المنتظم يف تاريخ (، 432/ 3(، اإلصابة )367/ 6(، وفيات األعيان )54/ 25دمشق )

(، 379/ 27كمال )(، هتذيب ال336/ 7(، مرآة الزمان )276/ 5الملوك واألمم )

/ 12(، هتذيب التهذيب )74/ 4سير أعالم النبالء ) (،1224/ 2تاريخ اإلسالم )

/ 2(، ربيع األبرار )28/ 3(، مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار )88

(، 285(، المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 297/ 8(، التذكرة الحمدونية )468

 (.252/ 1نزهة األلباب )
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سمع من: أبي الوقت، وابن ناصر. وأخذ عنه آحاد الطلبة، وكان شيخا 

 (1)، ولذلك لقب بالخير. $صالحا خيرا 

 خدر النساج  - 277 

محمد بن إسماعيل، ويقال: خير بن عبد اهلل، أبو الحسن النساج الصويف، 

الزاهد المشهور من أهل سر من رأى، نزل بغداد وكان له حلقة يتكلم فيها، 

 وكان قد صحب الجنيد بن محمد وغيره.

وإنما سمي خير النساج؛ ألنه خرج إلى الحج فأخذه رجل على باب 

ل: أنت عبدي واسمك خير، وكان أسود، فلم يخالفه، فاستعمله الكوفة، وقا

 الرجل يف نسج الخز، فكان يقول: يا خير، فيقول: لبيك.

 ثم قال الرجل له بعد سنين: غلطت ال أنت عبدي وال اسمك خير.

فمضى، فقيل له: أال ترجع إلى اسمك؟ فقال: ال أغير اسما سماين به رجل 

 مسلم.

فيقال: إنه كان عاهد اهلل عز وجل على ترك أكل نوع وبقي عليه هذا اللقب، 

من المباح ثم غلبته شهوته فأكله فألقى عليه شبه عبد النساج ثم تاب فأزاله اهلل 

 (2)عنه، وهذا ملخص حكاية ذكرها الخطيب وغيره يف سياق طويل. 

                                                             
إكمال اإلكمال البن نقطة (، 335/ 15المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ) (1)

(، ذيل التقييد 236/ 23(، سير أعالم النبالء )87/ 13(، تاريخ اإلسالم )468/ 2)

(، تبصير المنتبه 479/ 3(، توضيح المشتبه )455/ 1يف رواة السنن واألسانيد )

 (.252/ 1األلباب ) (، نزهة543/ 2بتحرير المشتبه )

 اءــات العلمـــــوك يف طبقــــــ(، السل251/ 2(، وفيات األعيان )327/ 9تاريخ بغداد ) (2)

= 
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 خدط باطل - 272

كانوا  مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي، جد خلفاء بني أمية الذين

 ، ولم يصح له سماع منه.ملسو هيلع هللا ىلصبعده، ولد على عهد رسول اهلل 

وكان مروان يلقب بخيط باطل؛ لدقته، وطوله، واضطرابه، شبه بالخيط 

 األبيض الذي يرى يف الشمس. 

قال ابن أبي السري: كان مروان قصيرا، أحمر الوجه، أوقص، دقيق العنق، 

 قة عنقه.كبير الرأس واللحية، وكان يلقب خيط باطل؛ لد

 :-ويقال: أخوه عبد الرحمن بن الحكم  -وفيه يقول الشاعر، 

ييييوا َخييييدقَط باطِييييلٍ  مييييًا َملاكم  َلحييييي اهللم َقوق

 
 

نَعم ييييَعَلي النااِ ، يمعقطِي َمن َيه َم وَيمق  (1)ا

 الخدل - 279

 سلمان بن ربيعة التميمي، أبو عبد اهلل الباهلي.  •

                                                              = 

 (.252/ 1(، نزهة األلباب )74/ 17(، مرآة الزمان )354/ 2والملوك ) 

(، 19/ 6(، البدء والتاريخ )1388/ 3(، االستيعاب )256/ 6أنساب األشراف ) (1)

(، العرب يف 351/ 8(، مرآة الزمان )139/ 5(، أسد الغابة )224/ 57تاريخ دمشق )

(، 476/ 3(، سير أعالم النبالء )726/ 2(، تاريخ اإلسالم )53/ 1خرب من غرب )

(، تاريخ الخميس يف أحوال 726/ 11(، البداية والنهاية )125/ 4فوات الوفيات )

/ 1(، نزهة األلباب )118/ 1(، المستقصى يف أمثال العرب )327/ 2أنفس النفيس )

 (. 289/ 1(، شذرات الذهب )249

وخيط الباطل: هو الهباء المنثور الذي يدخل من الكوة عند حمي الشمس، يضرب مثال 

لمن يهون أمره، وقيل: خيط باطل الذي يقال له لعاب الشمس ومخاط الشيطان، وقيل: 

(، العباب الزاخر 1125/ 3الصحاح )هو الخيط الذي يخرج من فم العنكبوت. انظر: 

 ( مادة )خيط(.299/ 7(، لسان العرب )253/ 1)
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قضي بالكوفة، وهو الذي يقال له: يقال: إن له صحبة، وهو أول قاض است

بالكوفة،  ڤسلمان الخيل؛ ألنه كان يلي الخيول يف خالفة عمر بن الخطاب 

 وهو أول من فرق بين العتاق والهجين فيما قيل.

وزيد بن مهلهل بن يزيد بن منهب الطائي، المعروف بزيد الخيل يف  •

  ن من فرسان العرب.فأسلم فسماه زيد الخير، وكا ملسو هيلع هللا ىلصوفد على النبي  الجاهلية،

 قوالن: بزيد الخيلويف تلقيبه 

أنه سمي بزيد الخيل؛ لكثرة خيله منها المسماة المعروفة التي  :أحدهما

ذكرها يف شعره وهي: الهطال، والكميت، والورد، والكامل، ودؤول، والحق، 

 ولم يكن ألحد من العرب سوى فرس أو فرسين.

 للخيل، ومغاورته القبائل واألحياء.  إنما سمي بذلك؛ لكثرة طراده والثاين:

 . (1)المحرببطفيل بن عوف الغنوي الشاعر، المعروف و •

قال عبد الملك بن مروان: من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر 

 طفيل. وقال معاوية بن أبي سفيان: دعوا لي طفيال وسائر الشعراء لكم. 

كان من أوصف الناس  وهو جاهلي، وكان يقال له: طفيل الخيل؛ ألنه

 (2)وكان غاية يف نعتها.للخيل، 

                                                             
 (.818سيأيت برقم: ) (1)

(، الثقات البن حبان 117/ 3(، اإلصابة )632/ 2(، االستيعاب )36الخيل )ص:  (2)

(، هتذيب 517/ 19(، تاريخ دمشق )162(، مشاهير علماء األمصار )ص: 332/ 4)

(، 275/ 1(، رجال صحيح مسلم )136/ 4يب )(، هتذيب التهذ242/ 11الكمال )

(، 5(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 248/ 17(، األغاين )199/ 4مرآة الزمان )

= 
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                                                              = 

(، سمط الآللي يف شرح أمالي 444/ 1(، الشعر والشعراء )12فحولة الشعراء )ص: 

 (.212/ 1القالي )
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 دابة عناَّ  - 221

إبراهيم بن الحسين، أبو إسحاق بن ديزيل الكسائي الهمذاين، اإلمام، 

 الحافظ، الثقة، العابد.

 (2).(1)أيضا سيفنة ويلقب بدابة عفان؛ لشدة لزومه له، ويلقب

  الداخل - 221

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، األمير األموي، 

 . ، المشهور بالداخلصاحب األندلس

لدخوله بالد أول ملوك األندلس من بني أمية، وإنما لقب بالداخل؛ 

 ية،، عند قيام دولتهم وزوال دولة بني أممن بني العباس فرلما األندلس 

وكون فيها دولة  فلما دخلها ملكها وبويع له هبا،واستطاع أن يدخل األندلس 

وقصته مشهورة، وامتدت أيامه وبقيت  قوية، فسمي لذلك بعبد الرحمن الداخل

 (3)األندلس يف يد أوالده إلى بعد األربعمائة. 

                                                             
 .(488) :سيأيت برقم (1)

/ 4(، توضيح المشتبه )184/ 13أعالم النبالء ) (، سير727/ 6تاريخ اإلسالم ) (2)

 (.255/ 1(، نزهة األلباب )265/ 1(، لسان الميزان )12

(، البستان 445/ 35(، تاريخ دمشق )93/ 1جمهرة أنساب العرب البن حزم ) (3)

(، المعجب يف تلخيص أخبار المغرب 144الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان )ص: 

(، البيان المغرب يف 433/ 4(، وفيات األعيان )437/ 12)(، مرآة الزمان 23)ص: 

(، تاريخ 12/ 2(، المختصر يف أخبار البشر )39/ 2أخبار األندلس والمغرب )

/ 2(، فوات الوفيات )244/ 8(، سير أعالم النبالء )679/ 4()626/ 3اإلسالم )

قفى الكبير (، الم332/ 13(، البداية والنهاية )167/ 18(، الوايف بالوفيات )322

 (.182/ 3()8/ 2()337/ 1(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )66/ 4)

= 
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 دار أ  سلمة  - 222

اهلل بن موسى،  أحمد بن حميد الطريثيثي، أبو الحسن الكويف، ختن عبيد

 يعرف بدار أم سلمة، وكان من حفاظ الكوفة. 

سمع: حفص بن غياث، وابن المبارك، ويحيى بن أبي زائدة، وجماعة. 

 وعنه: البخاري، والدارمي، وعباس الدوري، وآخرون.

 واختلف يف تلقيبه بدار أم سلمة، على ثالثة أقوال:

 : لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك.أحدها

 أنه كان له اتصال بأم سلمة زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك. :والثاين

 يعرف بدار أم سلمة، موضع كان ينزله. والثالث:

 (1)قال الحافظ ابن حجر: ووهم الحاكم فقال: جار أم سلمة. 

                                                              = 

تنبيه: لم يتلقب بأمير المؤمنين بل باألمير فقط، وكذلك بنوه من بعده، قال أبو محمد بن 

حزم: أقام عبد الرحمن يف بالده يدعو بالخالفة ألبي جعفر المنصور أعواما، ثم ترك 

هبي: ولم يتلقب بالخالفة، ال هو وال أكثر ذريته، إنما كان يقال: الخطبة. وقال الذ

األمير فالن. وأول من تلقب بأمير المؤمنين منهم: الناصر لدين اهلل، يف حدود العشرين 

 وثالث مائة، عندما بلغه ضعف خلفاء العصر، فقال: أنا أولى بإمرة المؤمنين.

لرحمن ويقول ذاك صقر قريش دخل قال ابن عساكر: وكان المنصور يثني على عبد ا

المغرب وقد قتل قومه فلم يزل يضرب العدنانية بالقحطانية ويلبس القحطانية 

 بالعدنانية حتى ملك. 

(، هتذيب 194(، تقييد المهمل وتمييز المشكل )ص: 47الثقات للعجلي )ص:  (1)

(، 262/ 5(، تاريخ اإلسالم )115/ 2(، طبقات علماء الحديث )298/ 1الكمال )

(، 26/ 1(، هتذيب التهذيب )529/ 12(، سير أعالم النبالء )33/ 2تذكرة الحفاظ )

= 
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 دارة  - 223

مسافع بن عقبة بن شريح بن يربوع الغطفاين، مخضرم، وهو والد سالم بن 

 دارة الشاعر المشهور.

قال أبو عبيد البكري: وكانت امرأة من العرب تعشقه، فقيل لها: من هذا 

 الذي تصبين إليه؟ قالت: ال أعلم، إال أن وجهه كدارة القمر، فلقب بدارة. 

إال أن الحافظ ابن حجر جعل اللقب لجده فقال: وكان شريح يلقب دارة 

 القمر؛ لحسنه. 

اله شبه بدارة القمر. كذا وقال اآلمدي: ويربوع هو دارة، سمي بذلك؛ لجم

وجدت يف كتاب بني عبد اهلل بن غطفان. قال أبو اليقظان دارة أمهما وهي امرأة 

من بني أسد سميت بذلك؛ ألهنا كان جميلة شبهت بدارة القمر وهو إن شاء اهلل 

 الصحيح؛ ألن سالما يقول:

 أنيييا ابييين دارة معروفيييًا بهيييا نسيييبي

 
 

 (1)وهييل بييدارة يييا للنييا  ميين عييار

 دار  - 224 

جد القبيلة  دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم،

 المعروفة، والنسبة إليه: دارمي. 

                                                              = 

(، إرشاد الساري لشرح صحيح 166/ 18عمدة القاري ) (،242/ 8فتح الباري )

 (.255/ 1(، نزهة األلباب )77/ 7البخاري )

(، المؤتلف 25/ 1(، فصل المقال ىف شرح كتاب األمثال )227/ 6اإلصابة ) (1)

 (.146المختلف يف أسماء الشعراء )ص: و
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ألن قوما أتوا أباه مالكا يف حمالة فقال له: قم يا بحر وإنما سمي دارما؛ 

فأتني بالخريطة يعني خريطة كان له فيها مال فحملها يدرم عنها ثقال والدرمان 

جاءكم يدرم هبا، قد  خطو، أي يقارب الخطا من ثقلها، فقال لهم:تقارب ال

 (1)فسمي دارما. 

 دالق - 225

عمارة بن زياد العبسي، وكان يلقب بدالق؛ لكثرة غاراته، شبه بالسيف 

 (2)الدالق. 

 الداناج - 226

 بفتح الدال وسكون األلفين بينهما نون مفتوحة، والمشهور هبذا: 

 لداناج، البصري، من صغار التابعين. عبد اهلل بن فيروز، ا

يروي عن: أنس بن مالك، وأبي برزة األسلمي، وأبي سلمة بن عبد 

 الرحمن، وجماعة.

                                                             
عجالة  (،249(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 278/ 12األغاين ) (1)

 .(256/ 1نزهة األلباب )(، 58المبتدي وفضالة المنتهي يف النسب )ص: 

(، االشتقاق )ص: 183/ 1(، الكامل يف اللغة واألدب )375/ 11أنساب األشراف ) (2)

(، القرط على الكامل )ص: 452مع العزيزي شرح ديوان المتنبي )ص: الال(، 277

 (. 275/ 1نزهة األلباب )(، 99

واالندالق: التقدم، وسيف دالق ودلوق، إذا كان سلس الخروج من غمده، وقد دلقوا 

(، 122/ 12(، لسان العرب )1476/ 4عليهم الغارة أي شنوها. انظر: الصحاح )

 مادة )دلق(.( 884القاموس المحيط )ص: 
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 وعنه: إسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، وسعيد بن أبي عروبة، وطائفة. 

وهو الذي يقال له: الداناج، وهذا معرب الدانا بالفارسية، ومعناه: العالم 

 .(1)، وهو يف األصل داناه، ويقال: داناء، ويقال: دانا فعرب. بلغة الفرس

 داود ب يصلي - 227

 أبو سليمان داود، إمام مسجد طرسوس، شيخ أبي عوانة.

قال أبو عوانة: لم أر أحدا أحسن صالة من داود، وكان يلقب بداود ال 

ي، يصلي؛ وذاك أن والدته سألته أن يصلي فقال: إما أن أسبح، وإما أن أصل

 .(2)فقالت: سبح ثم سألته الصالة. 

 الدب  - 222

محمد بن أحمد بن عمر بن سلمان بن أبي سالم بن علي البالسي، أبو عبد 

 اهلل الصالحي، المعروف بالدبس. 

                                                             
(، 136/ 5(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )167/ 5التاريخ الكبير للبخاري ) (1)

(، رجال صحيح 422/ 1(، رجال صحيح البخاري )39/ 5الثقات البن حبان )

(، 53(، ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 362/ 1مسلم )

هتذيب الكمال (، 486/ 1 هتذيب األنساب )اللباب يف(، 292/ 5األنساب للسمعاين )

(، نزهة األلباب 299/ 6(، فتح الباري )359/ 5(، هتذيب التهذيب )437/ 15)

(1 /256.) 

بال جيم. قلت: إنما أراد ابن حبان  -تنبيه: قال أبو حاتم بن حبان: هو الذي يقال له: الدانا

 أصل الكلمة دون تعريبها.

(، قال 363/ 2)« إتحاف المهرة البن حجر»(. ويف 359/ 17مستخرج أبي عوانة ) (2)

أبو عوانة: لم أر أحدا أحسن صالة من داود وكان يلقب داود ال يصلي وذلك أن أمه 

 منعته من صالة النافلة، فكان ال يصلي، ثم أذنت له.
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سمع منه: ابن كثير، وتاج الدين السبكي، وغيرهما. وذكر ولده أبو حفص 

صالحية، فأعطوه دراهم عمر أن والده كان مع جماعة يف زاوية بني قوام بال

 (1). $ليشرتي هبا ما يأكلون، فاشرتى بالجميع دبسا وطحينة، فلقب الدبس 

 دحروجة ال عل  - 229

 عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي، مختلف ىف صحبته. 

اصطلح عليه أهل الكوفة بعد موت يزيد بن معاوية، وأقره عليها ابن الزبير 

اهلل بن يزيد الخطمي، وكان يلقب دحروجة الجعل؛  ثالثة أشهر، ثم عزله بعبد

 ألنه كان قصيرا.

 وفيه يقول عبد اهلل بن همام السلولي، يناشد ابن الزبير:

َت بِييييهِ   ا ييييددق يييييديقو بزيييييٍد إَّق  ِنييييرق

 
 

عَ  وَجِة ال م رم  (2)لِ يوا ِف األَراِمَل من دمحق

                                                             
(، معجم 71/ 1(، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد )22/ 4توضيح المشتبه ) (1)

 (. 363لسبكي )ص: الشيوخ ل

والدبس، بكسر أوله وسكون الباء: عسل التمر وعصارته، وقال أبو حنيفة: هو عصارة 

(، 926/ 3الرطب من غير طبخ، وقيل: هو ما يسيل من الرطب. انظر: الصحاح )

(، القاموس المحيط 99/ 2(، النهاية )75/ 6(، لسان العرب )462/ 8المحكم )

 ( مادة )دبس(.47/ 16(، تاج العروس )543)ص: 

/ 5(، تاريخ الطربي )251/ 12()344/ 6()422 ،386/ 5أنساب األشراف ) (2)

(، 142/ 3(، أسد الغابة )488/ 3(، اإلصابة )135أدب الخواص )ص:  (،529

 (. 329/ 4(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )236/ 3الكامل يف التاريخ )

يف حدور، والدحروجة: ما يدحرجه الجعل من ودحرج الشيء دحرجة فتدحرج أي تتابع 

قال ابن دريد: ودحروجة الجعل: ما دحرج من روث أو غيره. انظر: االشتقاق البنادق. 

(، تاج 265/ 2(، لسان العرب )313/ 1(. وكذا انظر: الصحاح )522)ص: 

 ( مادة )دحرج(. 552/ 5العروس )

ساكنة، وهو دويبة أكرب من والجعل: كصرد ورطب جمعه جعالن بكسر الجيم والعين 

 (.281/ 1انظر: حياة الحيوان الكربى ) الخنفساء شديد السواد، يف بطنه لون حمرة.
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 :أ هرهم جماعة دحدم، - 291 

اإلمام، الحافظ، شيخ البخاري،  عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،

 المعروف بدحيم. 

يقال إنه كان يكره هذا اللقب، ودحيم: تصغير دحمان، ودحمان بلساهنم: 

 (1)الخبيث. فلعله لقب بالضد كما هو معروف عندهم. 

 دخاَّ - 291

منبه بن سعد بن قيس عيالن بن مضر، أبو غني وباهلة القبيلتين، وكان يلقب 

 ة، وغني ابنا دخان. دخانا فيقال: باهل

وإنما قيل له ذلك: ألن بعض ملوك اليمن قديما أغار عليهم، ثم انتهى 

بجمعه إلى كهف، وتبعه بنو معد، فجعل منبه يدخن عليهم فهلكوا، فقيل له: 

 دخان.

ونقل أبو عبيدة عن الكلبي أنه قال: كان بعض ملوك العجم غزا معدا 

اهلة فدلف فإذا هو مع أصحابه يف خلوة فأحجموا عنه فانتدب منبه بن سعد أبو ب

 م ينجـا لـعـيـمـوا جـاتـقد كفر يف كهف عظيم، فأخذ برأس الغار فدخن عليهم فم

 (3). واألعصر: الدخان. (2)منهم أحد فسمي منبه أعصر

                                                             
(، رفع اإلصر 493/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )319/ 5األنساب للسمعاين ) (1)

 (.258/ 1(، نزهة األلباب )212عن قضاة مصر )ص: 

تقدم  "أعصر"الذي حكاه أبو عبيدة، انظر: لقب  تنبيه: لم يلقب بأعصر لذلك السبب (2)

 (، فليحرر.63برقم: )

 (. 22(، الديباج ألبي عبيدة )ص: 297/ 1(، أسد الغابة )95/ 13أنساب األشراف ) (3)
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 درابة - 292

أبو البيان النهرواين. قال الصفدي:كان ابن الدهان النحوي يلقب كل من 

 (1)البيان النهرواين درابة؛ لطوله. يقرأ عليه فلقب أبا 

 الدرف  - 293

 عبد اهلل والد عمر بن الدرفس الغساين. 

قال ابن عساكر: ويقال إن الدرفس كان مولى لمعاوية بن أبي سفيان فحمل 

 (2)علما يسمى الدرفس فلقب به. 

 دعبل - 294

دعبل بن علي الخزاعي، الشاعر المشهور، يقال اسمه: محمد، وقيل غير 

 ذلك، ودعبل لقب. 

 (3)داال.  وإنما لقبته دايته؛ لدعابة كانت فيه، فأرادت ذعبال فقلبت الذال

                                                             
 (.144/ 12الوايف بالوفيات ) (1)

(، 443/ 7(، هتذيب التهذيب )333/ 21(، هتذيب الكمال )9/ 45تاريخ دمشق ) (2)

 (.261/ 1ب )نزهة األلبا

 والدرفس: الحرير. وقال شمر: الدرفس أيضا: العلم الكبير؛ وأنشد قول ابن الرقيات:

َقةم الُدَرفق  من الهم ِ   .. َ َلدقٍث يمَنُرجم األََجما.تمكِنةه ِخرق

( 71/ 16(، تاج العروس )545(، القاموس المحيط )ص: 82/ 6انظر: لسان العرب )

 مادة )درفس(.

(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 245/ 17(، تاريخ دمشق )362/ 9اد )تاريخ بغد (3)

(، 18المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: (، 266/ 2وفيات األعيان ) (،342/ 11)

بكسر  -(. ودعبل 263/ 1(، نزهة األلباب )3496/ 7بغية الطلب ىف تاريخ حلب )

= 



 
 

 )حرف الدال(الباب األول  225

 دعموص الرمل - 295

 رافع بن عمير التميمي، المعروف بـدعموص الرمل. 

سمي بذلك؛ ألنه كان أهدى الناس لطريق، وأسراهم بليل، وأهجمهم على 

 (1)هول، فكانت العرب تسميه لذلك دعموص الرمل. 

 دق صدره - 296

 محمد بن عبيد اهلل بن يحيى بن خاقان، أبو علي الوزير.

 كان ممن تقلد الوزارة للمقتدر باهلل.

ولقب بذلك؛ ألنه كان إذا سأله إنسان حاجة دق صدره وقال: نعم وكرامة، 

 (2)فسمي: دق صدره بذلك. 

                                                              = 

قال أبو عمر الشيباين: الدعبل  -الدال وسكون العين وكسر الباء الموحدة وبعدها الم 

البعير المسن. وقال أبو زيد األنصاري: الدعبل الناقة التي معها أوالدها. وقيل الدعبل: 

الناقة الشديدة، وقيل: الشارف. قال ابن األعرابي: هي الناقة الفتية القوية الشابة. 

 (،244/ 11(، لسان العرب )459/ 2(، المحكم )1697/ 4وانظر: الصحاح )

 ( مادة )دعبل(.489/ 28(، تاج العروس )999القاموس المحيط )ص: 

 (.263/ 1(، نزهة األلباب )557/ 5()368/ 2اإلصابة ) (1)

والدعموص، بالضم: دويبة صغيرة تكون يف مستنقع الماء، وقيل: هي دويبة تغوص يف 

ار الماء، والجمع الدعاميص والدعامص أيضا، والدعموص: الدخال يف األمور الزو

أي أهنم سياحون يف الجنة « ُهْم َدَعامِيُص اْلَجنَّةِ »للملوك. ومنه: حديث األطفال 

دخالون يف منازلها ال يمنعون من موضع، كما أن الصبيان يف الدنيا ال يمنعون من 

الدخول على الحرم وال يحتجب منهم أحد. ودعيميص الرمل: اسم رجل كان داهيا 

(، 338/ 2يص هذا األمر أي عالم به. انظر: العين )يضرب به المثل؛ يقال: هو دعيم

(، القاموس المحيط 36/ 7(، لسان العرب )122/ 2(، النهاية )1242/ 3الصحاح )

 ( مادة )دعمص(.582/ 17(، تاج العروس )619)ص: 

 (،287(، تحفة األمراء يف تاريخ الوزراء )ص: 76/ 5تجارب األمم وتعاقب الهمم ) (2)

= 
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 الدقاق  - 297

  الدقاق، األصبهاين.محمد بن عبد الواحد بن محمد، الحافظ، أبو عبد اهلل

 روى عنه: أبو طاهر السلفي، ويف تلقيبه بالدقاق قوالن:

أنه قال: عرفت بين المحدثين بالدقاق بصديقي أبي علي الدقاق،  :أحدهما

 فإهنم سألوين وقت سماعي: بأي شيء تكتب تعريف سماعك؟ فقلت: بالدقاق.

 (1)لقوله: أنا أدق رءوس المبتدعة.  والثاين:

 دند  - 292

عمرو بن حماد بن زهير المالئي، الكويف، والد أبي نعيم الفضل بن دكين 

 شيخ البخاري.

ودكين لقب لقبه بكلب يف الحي يقال له: دكين، كانت حاضنته تفزعه به 

 فكانت تدعوه فتقول: يا دكين يا دكين، فالتصق به اللقب.

اسم أبي وقيل إن رجال قال ألبي نعيم: كان اسم أبيك دكينا؟ قال: كان 

 (2)عمرا، ولكنه لقبه فروة الجعفي دكينا. 

                                                              = 

 (،613/ 6يخ )الكامل يف التار 

 (.34/ 23هناية األرب يف فنون األدب )

/ 4(، تذكرة الحفاظ )28/ 4(، طبقات علماء الحديث )265/ 11تاريخ اإلسالم ) (1)

 (. 43/ 4(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )474/ 19(، سير أعالم النبالء )36

مسندين الصحيحين )ص: (، ألقاب الصحابة والتابعين يف ال327/ 14تاريخ بغداد ) (2)

/ 1(، نزهة األلباب )197/ 23(، هتذيب الكمال )42/ 4(، توضيح المشتبه )54

 (.271/ 8(، هتذيب التهذيب )264
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  الدبل - 299

بتخفيف الالم، اسمه: ناقد، وكنيته: أبو زيد، وهو مدين مولى بني فهم، 

 وقيل: مولى عائشة بنت سعيد بن العاص، مغن مشهور، وكان مخنثا.

وإنما لقب بالدالل؛ لشكله، وحسن دله، وظرفه، وحالوة منطقه، وحسن 

 (1)وجهه. 

 دوبل - 311

وكان يلقب يف صغره دوبال؛ ألن دوبل على وزن جعفر: األخطل الشاعر. 

 «.الرتقيص»أمه كانت ترقصه به، ذكره األزدي يف كتاب 

 ويقال إن جريرا هو الذي لقبه بذلك؛ بقوله:

َعييييهم  قيييييَ اهللم َدمق َبييييٌل ب يمرق  َبَكييييي َدوق

 
 

َميييا َبيييلم  أب إِنا ل َدوق  َيبكيييي ِمييين اليييذ 

بلغ األخطل هذا البيت قال: واهلل ما سمتني أمي دوبال إال يوما واحدا فلما  

 فمن أين سقط إلى الخبيث، ذكره ابن سالم.

 (2)قلت: وهذا يفيد بأن جريرا لم يلقبه به إنما هجاه به فقط. 

                                                             
/ 1(، نزهة األلباب )298/ 4(، هناية األرب ىف فنون األدب )266/ 4األغاين ) (1)

265.) 

لمزهر يف علوم اللغة (، ا124/ 48(، تاريخ دمشق )481/ 2طبقات فحول الشعراء ) (2)

(، المذاكرة يف ألقاب 44/ 2(، االقتضاب يف شرح أدب الكتاب )367/ 2وأنواعها )

/ 1(، نزهة األلباب )238/ 12(، األغاين )461/ 1(، خزانة األدب )3الشعراء )ص: 

268.) 

والدوبل: الحمار الصغير الذي ال يكرب، وقيل: الحمار القصير الذنب. انظر: حياة الحيوان 

 (.473/ 1الكربى )
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 دوراَّ - 311

سالم بن أسد بن خزيمة. وإنما لقب بذلك؛ ألنه كان يقول لقومه: كل يوم 

يدان يف األبدان فاتركوا اللهو والزموا الجد فقد أبادت الدنيا قد آن حلول الد

 (1)األمم واآلباء وستفني الباقين واألبناء، ذكره أبو منصور ابن الجواليقي. 

 الدويو  - 312

عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، اإلمام، العالمة، المفتي، فقيه 

ري، المصري األصل، الدمشقي، الشام، تاج الدين، أبو محمد الفزاري، البد

 . (2)الشافعي، الفركاح

سمع من: ابن الزبيدي، وابن اللتي، وابن الصالح، واشتغل عليه وعلى العز 

ابن عبد السالم، وانتفع هبما، وخرج له الحافظ علم الدين الربزالي أحد تالميذه 

ن أبو مشيخة يف عشرة أجزاء عن مائة شيخ، وسمع منه: ولده الشيخ برهان الدي

 ان الشيخــــإسحاق الفزاري، وابن تيمية، والمزي، وابن الزملكاين، وغيرهم. وك

 (3)؛ لحسن بحثه.-تصغير الديك  -عز الدين بن عبد السالم يسميه الدويك 

                                                             
 (.223شرح أدب الكاتب )ص:  (1)

 .(676) :سيأيت برقم (2)

(، 58/ 18(، الوايف بالوفيات )263/ 2(، فوات الوفيات )662/ 15تاريخ اإلسالم ) (3)

(، طبقات الشافعية البن 921(، طبقات الشافعيين )ص: 641/ 17البداية والنهاية )

(، المنهل 229اريخ أهل الزمان )ص: (، عقد الجمان يف ت173/ 2قاضي شهبة )

/ 8(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )153/ 7الصايف والمستوىف بعد الوايف )

 (.721/ 7(، شذرات الذهب )31
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 الدياَّ - 313

يزيد بن قطن بن زياد الحارثي، ومن ولده: عبد الحجر بن عبد المدان، 

يف وفد بني الحارث بن كعب،  ملسو هيلع هللا ىلصى النبي واسمه عمرو بن الديان الذي وفد عل

 فقال: أنا عبد الحجر فقال: أنت عبد اهلل، فأسلم. 

: الحاكم. قال: -بتشديد الدال والياء  -قال هشام بن الكلبي، والديان 

وسمعت بعضهم، يقول: إنما سمي الديان؛ ألنه قال: اليوم دين، وغدا دين، 

 (1)ودين اهلل خير دين. 

 الديباج - 314

محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان القرشي، األموي، أبو عبد  •

 اهلل المدين، المعروف بالديباج. 

 يروي عن أبي الزناد، ولقب بالديباج؛ لجماله، ورقته.

ومحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،  •

 يعرف بالديباج. 

 (2)قب بذلك؛ لحسن وجهه. حدث عن أبيه، وروى عنه جماعة، ول

                                                             
(، االستيعاب 972/ 2(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )528/ 5الطبقات الكربى ) (1)

(، 227/ 3(، أسد الغابة )296/ 65(، تاريخ دمشق )312/ 3(، اإلكمال )895/ 3)

 (.272/ 1(، نزهة األلباب )137/ 4اإلصابة )

(، 417/ 7(، الثقات البن حبان )199/ 1(، المعارف )473/ 8الطبقات الكربى ) (2)

(، األنساب 12/122(، المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )379/ 53تاريخ دمشق )

(، هتذيب 383/ 13(، مرآة الزمان )49/ 9(، الكامل يف التاريخ )435/ 5للسمعاين )

= 
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 ديو ال ن  - 315

عبد السالم بن رغبان بن عبد السالم بن حبيب، أبو محمد الكلبي، 

 الحمصي، الشاعر المشهور، الملقب بديك الجن، أحد شعراء الدولة العباسية.

 ويف تلقيبه بديك الجن قوالن:

كان أنه لقب بديك الجن؛ ألن عينيه كانتا خضراوتين، وألنه  :أحدهما

 يصبغ لحيته وشاربه وحاجبه بألوان مختلفة. 

قال سعيد بن يزيد الحمصي: دخلت على ديك الجن وكنت أختلف إليه 

أكتب عنه شعره فرأيته وقد شابت لحيته وحاجباه وشعر يديه وكانت عيناه 

خضراوان ولذلك سمي ديك الجن وقد صبغ لحيته وحاجبه بالزنجار خضرا 

 وعليه ثياب خضر.

 ه كان أشقر أزرق العين ويصبغ حاجبيه بالزنجار وذقنه بالحناء.وقيل: أن

ألنه كان يرثي ديكا ألبي عمرو عمير بن جعفر كان له عنده مدة  والثاين:

 فذبحه، وعمل عليه دعوة، فقال:

َمدقييرم بيينم جعنييرٍ   دعانييا أبييو عمييرو عم

 
 

 علييي لحييم ديييٍو دعييوة  بعييد موعييدِ 

حًا  ليييييدا ِلدًا مم مم يييييدق  فقيييييد  ديكيييييا عم

 
 

 مبييييرن  أثديييياٍب مييييؤذَّ مسيييي د

ثنا عييين قيييو  هيييود وصيييالٍح    يحيييد 

 
 

 وأغييرب ميين بقيياه عمييروم بيين مرثييد

ييي      وقيييال لقيييد سيييباحق م دهيييرا  مهل 

 
 

يييد  وأسيييهرت بالتيييأذين أعيييدن هم ا

                                                               = 

(، الوايف 68/ 2(، تاريخ ابن الوردي )256/ 35()41/ 35()516/ 25الكمال )

 (.242/ 3()217/ 2بالوفيات )
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 ٌَّ َبحم بييييدن المسييييلمدن ميييييؤذ  ييييذق  أيم

 
 

 مقييييدٌم علييييي ديييييِن النبييييي محمييييد

يييَو صيييادٌق    فقلييي م ليييه ييييا دييييوم إنا

 
 

 دييييرم مننييييدوإنييييو فدمييييا قلييييَ  غ

 وب ذنَب ليضداِف إَّ ناليو اليردا 

 
 

 (1)فيييسَّ المناييييا لليييديوِك بمرصيييد

  

 

 

  

 

 

 

                                                             
(، 257/ 18(، الوايف بالوفيات )221/ 36(، تاريخ دمشق )865/ 5تاريخ اإلسالم ) (1)

(، سرور 69سوب )ص: (، ثمار القلوب يف المضاف والمن151/ 16مرآة الزمان )

(، المطالع البدرية يف المنازل الرومية 116النفس بمدارك الحواس الخمس )ص: 

 (.271/ 1نزهة األلباب ) (،45)ص: 
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 حرف الذال املعجمة

 392وينتهي برقم  316يبدأ برقم 
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 الذائب - 316

طويس بن عبد اهلل، اسمه: عيسى، وطويس تصغير طاوس، أبو المنعم 

 يف الشؤم فقالوا: المدين المغني، الذي يضرب به المثل

، وفطم يوم مات أبو ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه ولد يوم مات رسول اهلل «أشأم من طويس»

بكر، وبلغ يوم مات عمر، وتزوج يوم قتل عثمان، وولد له يوم مات علي بن أبي 

 طالب، رضوان اهلل عليهم أجمعين.

وكان من شؤمه يقول: يا أهل المدينة ما دمت بين أظهركم فتوقعوا خروج 

 الدجال، وإن مت فأنتم آمنون.الدابة و

 وكان يلقب بالذائب، وإنما لقب بذلك؛ لقوله: 

 قيييييييد بيييييييراين الحيييييييبة حتيييييييي

 
 

ييييييِدي أذموبم   (1) ييييييدتم ميييييين َوجق

 الذائد - 317  

امرؤ القيس بن بكر بن امرئ القيس بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع 

مرئ القيس الكندي، شاعر جاهلي. من ولده إياس بن شراحيل بن قيس بن ا

 . ملسو هيلع هللا ىلصأحد من وفد على النبي 

 وإنما سمي الذائد؛ بقوله:

 َأذمودم القَقييييييييَوافَِي َعنُييييييييي ذَِييييييييياَدا

 
 

ٍَ َجييييييَواَدا ييييييَ ٍ  َجييييييرِي  ذَِييييييياَد غم

َددقنَنِييييييييييي  ََّ َوَأعق ييييييييييا َ ثمييييييييييرق  َفَلما

 
 

ا ا ِجَديييييياد  يييييير  نا َعهق دقيييييي م ِميييييينقهم  َتنَقا

                                                              
 (،137/ 2فوات الوفيات ) (،4/246هناية األرب ىف فنون األدب ) (،32/ 3األغاين ) (1)

 (.287/ 16الوايف بالوفيات )
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َجاَنَهيييييييييا َجانِب يييييييييا ِزلم َمرق  َفيييييييييَأعق

 
 

يييذم ِميييي ييييَتَ اَداَوآخم سق ُرَهييييا القمم  (1)نق دم

 الذبدح - 312 

إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وقيل: إسحاق. قال النووي: واختلف  •

 العلماء ىف الذبيح هل هو إسماعيل أم إسحاق ؟ واألكثرون على أنه إسماعيل.

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ يئقال تعالى 

]الصافات:  ىئ يث ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب خبمب

122.] 

وعبد اهلل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي، القرشي،  •

 . ملسو هيلع هللا ىلصالملقب بالذبيح، والد رسول اهلل 

قيل: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم، نذر هلل إن سهل له أمرها أن ينحر 

بعض ولده، فأخرجهم فأسهم بينهم، فخرج السهم على عبد اهلل، فأراد ذبحه، 

ن بني مخزوم، فقالوا: ارض ربك وافد ابنك، ففداه بمئة ناقة، فمنعه أخواله م

 (2)فهو الذبيح وإسماعيل الذبيح، ويف ذلك روايات مختلفة، واهلل أعلم. 

                                                             
(، المؤتلف والمختلف 724الطبقة الرابعة )ص:  -حابة متمم الص -الطبقات الكربى  (1)

(، 192(، الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي )ص: 12يف أسماء الشعراء )ص: 

(، 2221/ 4(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )222/ 1العمدة يف محاسن الشعر وآدابه )

 (. 276/ 1(، نزهة األلباب )12/ 1معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )

(، لباب 195(، أعالم النبوة للماوردي )ص: 2499/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (2)

(، الكامل يف التاريخ 222/ 56(، تاريخ دمشق )9األنساب واأللقاب واألعقاب )ص: 

/ 1(، مرآة الزمان )52/ 2(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )97/ 1)

(، اإلشارة إلى سيرة المصطفى 116/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )8/ 3()411

= 
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 الذهاب - 319

 مالك بن جندل بن مسلمة، شاعر جاهلي. 

 وإنما لقب بالذهاب؛ لقوله:

َراقِيييييرا   ََّ قم نا إذ َعَلييييوق هم  ومييييا َسييييدقرم

 
 

َهابم َذَهيييابم بيييذي أَميييٍم وب الييي  (1)ذا

 ذو اآلثار - 311  

 األسود بن يعفر النهشلي، شاعر جاهلي. 

وإنما لقب بذي اآلثار؛ ألنه كان إذا هجا قوما ترك فيهم آثارا يعرفون هبا، أو 

 (2)ألن شعره يف األشعار كآثار األسد يف آثار السباع. 

 ذو األذعار - 311

، وقيل: العبد بن أبرهة، من ملوك (3)عمرو ذو األذعار بن أبرهة ذي المنار

 اليمن يف الجاهلية. 

 ويف تلقيبه بذي األذعار قوالن:

                                                              = 

(، 12/ 2(، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام )47وتاريخ من بعده من الخلفا )ص: 

(، غاية 244/ 1(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )276/ 1نزهة األلباب )

 (.31السول يف سيرة الرسول )ص: 

(، معجم الشعراء 166/ 6اإلكمال )(، 1627/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

 (.275/ 1(، نزهة األلباب )421/ 1(، مجمع األمثال )359)ص: 

(. وانظر: القاموس المحيط )ص: 438/ 4(، سلم الوصول )277/ 1نزهة األلباب ) (2)

 ( مادة )أثر(.21/ 12(، تاج العروس )342

  .(377) :سيأيت برقم (3)
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ألنه لما ولي الملك قهر الناس بالملك وذعرهم بالجور فال يرفق  :أحدهما

لقريب وال بعيد وأسرف على العرب بالسلطان وشرد الناس ووسم من سخط 

لسيرة التي كانوا عليها يعرفون. عليه بالنار من أبناء الملوك وبدل على الناس ا

 فذعر الناس منه ذعرا شديدا، فسمي: ذا األذعار، قاله ابن هشام.

، فقتل «بالد النسناس»قال ابن قتيبة: سمي بذلك؛ ألنه كان غزا  والثاين:

منهم مقتلة عظيمة ورجع إلى اليمن من سبيهم بقوم وجوههم يف صدورهم، 

 .فذعر الناس منهم، فسمي: ذا األذعار

قال ابن األثير: وقد زعم أهل اليمن أنه غزا ناحية من أقاصي المغرب فغنم، 

 وقدم بسبي له وحشة منكرة، فذعر الناس منهم، فسمي: ذا األذعار.

وقال ابن دريد: ويزعم ابن الكلبي أنه سمي ذا األذعار؛ ألنه جلب النسناس 

 (1)صحة هذا.إلى اليمن فذعر الناس منه، فسمي ذا األذعار، وال أدري ما 

                                                             
(، األخبار الطوال )ص: 628/ 1، المعارف )(143التيجان يف ملوك حمير )ص:  (1)

المنتظم يف تاريخ الملوك  (،532(، االشتقاق )ص: 68/ 1(، الروض األنف )16

(، نشوة 492/ 2(، مرآة الزمان )149/ 1الكامل يف التاريخ )(، 332/ 1واألمم )

نزهة (، 59/ 2(، تاريخ ابن خلدون )121الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 

 (.277/ 1)األلباب 

أنه عشقته امرأة "وذكر صاحب التيجان  «:نشوة الطرب»: قال ابن سعيد المغربي يف تنبده

الذين كانوا يسكنون بوادي الجن عند المشلل  -الكالم عن ذي المنار -جنية من الجن

من أرض اليمامة، وكان من نزل بذلك الوادي أحرقته الجن، فخطبها من أبيها فزوجها 

. وقد أنكر هذا جماعة من العلماء، "العبد ذا األشعار وعمرا ذا األذعارمنه، فولدت له 

وقالوا: إن الجن ال تتناسل من اإلنس، وإنما هذا حديث ينقل على ما تداولته األلسن. 

ذو األشعار العبد بن ذي المنار هكذا ذكر صاحب التيجان: ملك من بعد أبيه،  ثم قال:

ار؛ ألنه كان عليه شعر كثير قد مأل جسده. ولم ولم يطل ملكه، وإنما سمي ذا األشع

= 
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 ذو األذندن - 312

بن مالك بن النضر األنصاري، النجاري، أبو حمزة المدين، نزيل  أنس

 .ڤ، وخادمه ملسو هيلع هللا ىلصالبصرة، صاحب رسول اهلل 

بذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود والرتمذي وغيرهم من  ملسو هيلع هللا ىلصمازحه النبي 

َندقنِ : »ملسو هيلع هللا ىلصحديث أنس، قال: قال لي النبي  مذم  (1)«. َيا َذا األق

 ذو ا صبع  - 313

حرثان بن محرث بن الحارث، وقيل يف اسمه غير ذلك، الحكيم، الشاعر، 

 الخطيب، المعمر، ذو اإلصبع العدواين.

                                                              = 

إال حكاية الجن على « التيجان»يطل ملكه، وال ورخ له خرب. قلت: لم أجد يف 

 اإلجمال، وذو األشعار هبذا الوصف لعله من قبيل التصحيف واهلل أعلم.

(، سنن 352/ 7(، سنن أبي داود )279/ 21) (322، 226/ 19مسند أحمد ) (1)

(، المستخرج من كتب 135/ 4(، معالم السنن )162/ 6) (426/ 3الرتمذي )

(، هتذيب 212/ 2(، أسد الغابة )182/ 13(، شرح السنة للبغوي )133/ 2الناس )

 (. 278/ 1(، نزهة األلباب )342/ 2(، اإلصابة )353/ 3الكمال )

 : يعني مازحه.-أحد رواة هذا الحديث  -قال أبو أسامة 

 ث حسن غريب صحيح. وقال البغوي: هذا حديث صحيح غريب. قال الرتمذى: هذا حدي

قال ابن األثير: أخرجه أبو موسى كذا مختصرا، وهذا ليس بشيء، فإن أنسا لم يكن يعرف 

 وليس باسم له وال لقب.ملسو هيلع هللا ىلص هبذا، وإنما مازحه به النبي 

فهو  مزحا ال يدخله الكذب والتزيد وكل إنسان له أذنانملسو هيلع هللا ىلص قال الخطابي: كان مزح النبي 

 صادق يف وصفه إياه بذلك.

وقد يحتمل وجها آخر وهو أن ال يكون قصد هبذا القول المزاح وإنما معناه الحض والتنبيه 

على حسن االستماع والتلقف لما يقوله ويعلمه إياه، وسماه ذا األذنين إذ كان االستماع 

ة منهما إنما يكون بحاسة األذن، وقد خلق اهلل تعالى له أذنين يسمع بكل واحد

وجعلهما حجة عليه فال يعذر معهما إن أغفل االستماع له ولم يحسن الوعي له واهلل 

 أعلم.
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 ويف تسميته بذي اإلصبع، قوالن:

وهو المشهور أن أفعى هنشت إصبعه فقطعها، وقيل: فشّلت،  :أحدهما

 وقيل: فيبست.

 (1): أنه كانت له إصبع زائدة. الثاين

 ذو األعواد - 314

ربيعة بن مخاشن بن معاوية التميمي، جاهلي. كان يجلس على سرير من  •

 خشب يف قبة من خشب فسمي ذا األعواد. وله يقول األسود بن يعفر:

 ولقييد علِميي م ِسييَوا الييِذي َنباييأقتِني

 
 

يييييَوادِ  يييييبِدَل سيييييبدلم ذِي األَعق  َأَّا السا

قتل أخيه سلط اهلل عليه وعمرو بن تبع، لما استقل بملك اليمن بعد  •  

السهر، ثم اضطربت عليه أموره، وفسدت عليه قلوب بطانته، وتواترت أسقامه 

وعلله، فكان أبدا على فراشه، ولزمته علة كان ينقل معها يف النعوش، حتى كان 

 (2)ال يمضي إلى الخالء إال محموال على نعش، فسمي ذا األعواد لذلك. 

 ذو األ تاف - 315

 مز من ملوك الفرس، وهو الذي بنى نيسابور. سابور بن هر

                                                             
(، تاريخ دمشق 89/ 3(، األغاين )149المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (1)

/ 1(، توضيح المشتبه )244/ 1أمالي المرتضى ) (،436/ 2(، اإلكمال )329/ 59)

/ 3(، االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ) 7لقاب الشعراء )ص: (، المذاكرة يف أ252

(، سمط الآللي يف شرح 31/ 2(، ربيع األبرار )37/ 6(، التذكرة الحمدونية )343

 (.278/ 1(، نزهة األلباب )289/ 1أمالي القالي )

(، المختصر يف 151(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 134المحرب )ص:  (2)

/ 1(، تاريخ ابن الوردي )362/ 2(، كنز الدرر وجامع الغرر )68/ 1شر )أخبار الب

 (.279/ 1(، نزهة األلباب )57
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وإنما لقب بذي األكتاف؛ ألنه كان ينزع أكتاف من غضب عليه، قيل: فعل 

 (1)ذلك مع العرب، وقيل: بل كان يثقب أكتاف العرب ويدخل فيها الحلق. 

 ذو الب اد - 316

 ذو البجاد الشاعر. سمي ببيت قاله وهو:

ييييِب إِذق آبمييييوا ِجد  اعيييييًافَويييييلم الرا ق

 
 

وَّ َميييا َتحيييَ  البَِ يييادِ   (2)َوَب َييييدرم

 ذو الب ادين - 317 

وكان اسمه  ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل بن عبد هنم بن عفيف، له صحبة، قدم على النبي 

عبد اهلل، وهو عم عبد اهلل بن مغفل بن عبد  ملسو هيلع هللا ىلصعبد العزى، فسماه رسول اهلل 

قطعت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هنم. وإنما لقب بذي البجادين؛ ألنه حين أراد المسير إلى رسول

  قطعتين فاتزر بواحد، وارتدى باآلخر. -وهو كساء -له أمه بجادا 

وقال ابن هشام: وإنما سمي ذا البجادين؛ ألنه كان ينازع إلى اإلسالم فيمنعه 

قومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه يف بجاد ليس عليه غيره والبجاد 

فلما كان قريبا منه شق  ملسو هيلع هللا ىلص الكساء الغليظ الجايف، فهرب منهم إلى رسول اهلل

 فقيل له: ذو ملسو هيلع هللا ىلصل باآلخر، ثم أتى رسول اهلل ـــــبجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتم

 (3)البجادين لذلك، واهلل أعلم. 

                                                             

(، 66(، المدهش )ص: 124(، مفاتيح العلوم )ص: 142/ 1أمالي ابن الشجري ) (1) 

(، تاريخ ابن خلدون 116(، سير أعالم النبالء )راشدون/ 92/ 2تاريخ اإلسالم )

(، ربيع األبرار ونصوص األخيار 4288/ 9ب ىف تاريخ حلب )(، بغية الطل225/ 2)

 (.279/ 1(، نزهة األلباب )187/ 5)

/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )84/ 2(، األنساب للسمعاين )225/ 1اإلكمال ) (2)

122.) 

 (،351/ 11راف )ـــاب األشــــ(، أنس322/ 1(، المعارف )322/ 4الروض األنف ) (3)

= 
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 ذو البردين - 312

عامر بن أحيمر بن هبدلة، جاهلي. ويف تلقيبه بذي الربدين حكاية، وهي أن 

، فأخرج المنذر بردين يوما يبلو الوفود اجتمعت عند المنذر بن ماء السماء

الوفود، وقال ليقم أعز العرب قبيلة فليأخذهما، فقام عامر بن أحيمر فأخذهما 

وارتدى باآلخر. فقال له المنذر: أأنت أعز العرب قبيلة؟ قال  أحدهمافاتزر ب

العز والعدد يف معد، ثم يف نزار ثم يف مضر، ثم يف خندف ثم يف تميم، ثم يف سعد 

عب، ثم يف عوف، ثم يف هبدلة، فمن أنكر هذا فلينافرين. فسكت الناس، ثم يف ك

فقال المنذر هذه عشيرتك كما تزعم فكيف أنت يف أهل بيتك ويف نفسك؟ فقال 

أنا أبو عشرة وأخو عشرة وخال عشرة، وعم عشرة، وأما أنا يف نفسي فشاهد العز 

ا فله مائة من شاهدي ثم وضع قدمه على األرض فقال: من أزالها عن مكاهن

 (1)اإلبل؟ فلم يقم إليه أحد من الحاضرين، ففاز بالربدين. 

                                                              = 

(، 139/ 4اإلصابة )(، 1636/ 3(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )1223/ 3االستيعاب ) 

األنساب (، 412سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاين )ص: 

(، سمط الآللي يف شرح أمالي 228/ 3()213/ 2أسد الغابة ) ،(13/ 6للسمعانى )

 (.282/ 1لباب )(، نزهة األ532/ 1(، اللباب ىف هتذيب األنساب )362/ 1القالي )

(، 67(، المستجاد من فعالت األجواد )ص: 838/ 3شرح نقائض جرير والفرزدق ) (1)

(، أشعار 1168(، شرح ديوان الحماسة )ص: 44الممتع يف صنعة الشعر )ص: 

(، شرح مقامات 146(، القرط على الكامل )ص: 113الشعراء الستة الجاهليين )ص: 

(، حدائق 438 تاريخ جاهلية العرب )ص: (، نشوة الطرب يف166/ 3الحريري )

(، شرح 412/ 1(، خزانة األدب وغاية األرب البن حجة الحموي )14األزاهر )ص: 

 (.586/ 2شواهد المغني )
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 ذو البطدن، بالتصغدر - 319

، وحبه وابن حبه، الصحابي ملسو هيلع هللا ىلصأسامة بن زيد بن حارثة، مولى رسول اهلل 

 المشهور. 

قال ابن ناصر الدين الدمشقي: قيل له ذلك: لعظم بطنه، وعن سعد بن أبي 

يعني  -ا واهلل ال أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين وأن»أنه قال:  ڤوقاص 

 .(1) «.–أسامة 

 ذو البداندن - 321

الحسين بن إبراهيم النطنزي، أبو عبد اهلل األصبهاين، األديب صاحب 

 التصانيف الحسنة يف اللغة. 

سمع أصحاب أبي الشيخ الحافظ. وإنما لقب بذي البيانين؛ لفصاحته، 

 (2)بالعربية والعجمية.  وحسن بيانه للنظم والنثر

 ذو التاج، جماعة منهم: - 321

هوذة بن علي الحنفي. كان ذا شرف ومكانة يف قومه، ويف مدح هوذة يقول 

 األعشى:

تاذيييٍب  دق َغدقيييَر مم ييي م َذَة َيسق  َمييينق َييييَر َهيييوق

 
 

ييييَم َفييييوَق التايييياِج َأو َوَضييييَعا  إَِذا َتَعما

يييييلَها  وِت َفصا  ليييييهم َأَ الِديييييلم بالَدييييياقم

 
 

ييي ها َب َتيييَرا َعدقبيييًا َوَب َطَبَعييياصم اغم  وا

                                                              
(، 562/ 1توضيح المشتبه ) (،41/ 35(، هتذيب الكمال )334/ 1اإلكمال ) (1)

 (.282/ 1(، نزهة األلباب )122/ 4التكميل يف الجرح والتعديل )

 (. ويقال له أيضا:533/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )13/ 6األنساب للسمعاين ) (2)

 (.439/ 4سلم الوصول ) (،197/ 12الوايف بالوفيات ) ذو اللسانين، انظر:
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وقد اختلف يف المعنى الذي من أجله سمي بذي التاج، قال ابن األثير  

وغيره: دخل على كسرى، فأعجب به كسرى ودعا بعقد من در فعقد على رأسه، 

 ، فمن ثم سمي ذا التاج.(1)وقد كان أجاز لطيمة لكسرى

ض الرواة دفع ذلك وقال: أنما كانت وقال أبو البقاء الحلي: على إن بع

خرزات له َتعّمم هبا فمدح بذلك على مذهب الشعراء يف التوسع يف القول، 

وتجاوزهم الحد يف المدح والصفات والهجاء والتشبيه وغير ذلك من كل 

 معنى. 

وقال أبو عبيدة عن أبي عمرو: لم يتتوج معدي قط، وإنما كانت التيجان 

 لليمن.

 بن علي الحنفي، فقال: إنما كانت خرزات تنظم له. فسألته عن هوذة

وقال المربد: وكان هوذة بن علي ذا قدر علي، وكانت له خرزات فتجعل 

 على رأسه، تشبها بالملوك.

وقيل: إن عبد اهلل بن طاهر لما وصل إلى مرو جلس يف قصر اإلمارة، فدخل 

 عليه أبو يزيد الشاعر فقال: 

يياا ييربق هندذ ييا علدييو التيياجم مم   رتِنق 

 
 

يييداََّ لليييَدمنِ  مق  يف قصييير ميييرٍو وَدعق غم

َبسيييهم   يييِو تلق لق َليييي بتييياِج المم  فأنيييَ  أوق

 
 

َذة بن عليك واب  (2)َزَِّ يين ذي يَ ييمن َهوق

                                                             
 واللطيمة: اإلبل تحمل الطيب والرب. (1)

يخ الطربي (، تار127/ 2(، العقد الفريد )18/ 3()22/ 2الكامل يف اللغة واألدب ) (2)

(، المناقب المزيدية يف أخبار الملوك األسدية )ص: 348(، االشتقاق )ص: 169/ 2)

(، تاريخ ابن خلدون 423/ 14(، مرآة الزمان )424/ 1(، الكامل يف التاريخ )54

 (.281/ 1(، نزهة األلباب )127/ 2(، العقد الفريد )212/ 2)
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 ذو الثدية - 322 

هو نافع، وقيل: حرقوص، كبير الخوارج الذي قتله علي بن أبي طالب، 

 يف الخوارج، وكان يف عضده مثل ثدي المرأة. ڤ

ة ذي الثدية روايات كثيرة جدا استوعبها أهل العلم يف كتبهم، وأصح ولقص

ما ورد فيها ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهما، أن أبا سعيد الخدري، قال: َبْينَا 

 
ِ
َوُهَو َيْقِسُم َقْسًما، َأَتاُه ُذو اْلُخَوْيِصَرةِ، َوُهَو َرُجٌل مِْن َبنِي  ملسو هيلع هللا ىلصَنْحُن ِعنَْد َرُسوِل اهلل

 ،  َتِميم 
ِ
، اْعِدْل، َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
ِدلم إَِّق َلمق : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل َلَو َوَمنق َيعق َويق

ِدلق  تم إَِّق َلمق أَعق ؟ َقدق ِخبق م َوَخِسرق ِدلق : َيا َرُسوَل ڤَفَقاَل ُعَمُر بُْن اْلَخطَّاِب « َأعق

 
ِ
، اْئَذْن لِي فِيِه َأْضِرْب ُعنَُقُه، َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
ِقرم : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َحاب ا َيحق هم، َفسَِّا َلهم َأصق َدعق

آََّ، َب يمَ اِوزم  رق وََّ الققم َم َر ، َيقق ، َوِصَداَمهم َمَع ِصَداِمِهمق مق َصَ َتهم َمَع َصَ تِِهمق َأَحدم م

نقَظرم إِ  ِمداِة، يم مم ِمَن الرا هق قم السا رم َ ِ  َ َما َيمق سق
ِ وََّ ِمَن ا ق قم رم ، َيمق مق َدهم

ِلِه َفَ  َتَراقِ َلي َنصق

نقَظرم إَِلي َنِضُدِه َفَ   ، ثمما يم ٌَ نقَظرم إَِلي ِرَصافِِه َفَ  يموَجدم فِدِه َ يق ، ثمما يم ٌَ يموَجدم فِدِه َ يق

 ٌَ سم  -يموَجدم فِدِه َ يق َو القِقدق ، َسَبَق  -َوهم ٌَ  َفَ  يموَجدم فِدِه َ يق
َذذِهِ نقَظرم إَِلي قم ثمما يم

َث وَ  َعِة القَنرق َأةِ، َأوق ِمثقلم القَبضق ِي القَمرق َديقِه ِمثقلم َثدق َدا َعضم ، إِحق َودم ٌل َأسق مق َرجم َ ، آَيتمهم الدا

َقٍة ِمَن الناا ِ  رق وََّ َعَلي ِحدِن فم جم رم ، َيخق َدرم : « َتَتَدرق َفَأْشَهُد َأنِّي َسِمْعُت »َقاَل َأُبو َسِعيد 

 
ِ
 ْبَن َأبِي َطالِب  ، َوَأْشَهُد ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا مِْن َرُسوِل اهلل

َّ
َقاَتَلُهْم َوَأَنا َمَعُه، َفَأَمَر  ڤَأنَّ َعلِي

 
ِ
َ بِِه، َحتَّى َنَظْرُت إَِلْيِه، َعَلى َنْعِت َرُسوِل اهلل

ُجِل َفاْلُتِمَس، َفُوِجَد، َفُأتِي بَِذلَِك الرَّ

 «.الَِّذي َنَعَت  ملسو هيلع هللا ىلص

لجيش الذين ويف رواية لمسلم من طريق زيد بن وهب الجهني، أنه كان يف ا

: أيها الناس إين ڤ، الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي ڤكانوا مع علي 

مق »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  تمكم ََ آََّ، َلدقَ  قَِرا رق وََّ الققم َم َر تِي َيقق ٌ  ِمنق أمما جم َقوق رم َيخق
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ٍَ، وَ  مق إَِلي َصَ تِِهمق بَِهيق ، َوَب َصَ تمكم
ٍَ
تِِهمق بَِهيق ََ مق إِلَي ِصَداِمِهمق إَِلي قَِرا كم َب ِصدَامم

مق  َدهم
مق َتَراقِ هم ، َب تمَ اِوزم َصَ تم َو َعَلدقِهمق مق َوهم هم َلهم ِسبموََّ َأنا آََّ َيحق رق وََّ الققم َم َر ، َيقق

ٍَ
بَِهيق

ِمداةِ  مم ِمَن الرا هق قم السا رم َ ِ  َ َما َيمق سق
ِ وََّ ِمَن ا ق قم رم ِذيَن ، َلْو َيْعَلُم اْلَجيُْش الَّ «َيمق

َ َلُهْم َعَلى لَِساِن َنبِيِِّهْم 
َوآَيُة َذلَِك »، اَلتََّكُلوا َعِن اْلَعَمِل، ملسو هيلع هللا ىلصُيِصيُبونَُهْم، َما ُقِضي

َأنَّ فِيِهْم َرُجاًل َلُه َعُضٌد، َوَلْيَس َلُه ذَِراٌع، َعَلى َرْأِس َعُضِدِه مِْثُل َحَلَمِة الثَّْدِي، 

 َيْخُلُفوَنُكْم َفَتْذَهبُ « َعَلْيِه َشَعَراٌت بِيٌض 
ِ
اِم َوَتْتُرُكوَن َهُؤاَلء وَن إَِلى ُمَعاِوَيَة َوَأْهِل الشَّ

 اْلَقْوَم، َفإِنَُّهْم َقْد 
ِ
، إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َيُكونُوا َهُؤاَلء

ِ
فِي َذَراِريُِّكْم َوَأْمَوالُِكْم، َواهلل

َم اْلَحَراَم، َوَأَغاُروا فِي َسْرِح النَّاسِ  . َقاَل َسَلَمُة َسَفُكوا الدَّ
ِ
، َفِسيُروا َعَلى اْسِم اهلل

ا اْلَتَقيْنَا  ، َفَلمَّ
َلنِي َزْيُد ْبُن َوْهب  َمنِْزاًل، َحتَّى َقاَل: َمَرْرَنا َعَلى َقنَْطَرة  : َفنَزَّ ْبُن ُكَهْيل 

، َفَقاَل: َلُهْم 
ُّ
اِسبِي  ْبُن َوْهب  الرَّ

ِ
َماَح، َوَعَلى اْلَخَواِرِج َيْوَمئِذ  َعْبُد اهلل َأْلُقوا الرِّ

َوُسلُّوا ُسُيوَفُكْم مِْن ُجُفونَِها، َفإِنِّي َأَخاُف أَْن ُينَاِشُدوُكْم َكَما َناَشُدوُكْم َيْوَم 

ُيوَف، َوَشَجَرُهُم النَّاُس  ُشوا بِِرَماِحِهْم، َوَسلُّوا السُّ َحُروَراَء، َفَرَجُعوا َفَوحَّ

، َوَما ُأِصيَب مَِن النَّاِس َيْوَمئِذ  إاِلَّ بِِرَماِحِهْم، َقاَل: َوُقتَِل َبْعُضهُ  ْم َعَلى َبْعض 

 
ٌّ
: اْلَتِمُسوا فِيِهُم اْلُمْخَدَج، َفاْلَتَمُسوُه َفَلْم َيِجُدوُه، َفَقاَم ڤَرُجاَلِن، َفَقاَل َعلِي

 
ٌّ
، َقاَل: َأخِّ  ڤَعلِي ُروُهْم، بِنَْفِسِه َحتَّى َأَتى نَاًسا َقْد ُقتَِل بَْعُضُهْم َعَلى َبْعض 

ا َيلِي اأْلَْرَض، َفَكبََّر، ُثمَّ َقاَل: َصَدَق اهلُل، َوَبلََّغ َرُسوُلُه، َقاَل: َفَقاَم إَِلْيِه  َفَوَجُدوُه مِمَّ

َه الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو، َلَسِمْعَت َهَذا  ، َفَقاَل: َيا َأمِيَر اْلُمْؤمِنِيَن، َألِلَّ
ُّ
ْلَمانِي َعبِيَدُة السَّ

 اْلحَ 
ِ
 الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو، َحتَّى اْسَتْحَلَفُه ملسو هيلع هللا ىلصِديَث مِْن َرُسوِل اهلل

ِ
؟ َفَقاَل: إِي، َواهلل

 "َثاَلًثا، َوُهَو َيْحلُِف َلُه 

فيهم رجل »ويف رواية، عن عبيدة، عن علي، قال: ذكر الخوارج فقال: 

 .«مخدج اليد، أو مودن اليد، أو مثدون اليد
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 (1)اقص، ومخدج اليد، أي ناقصها. والمخدج، أي: الن

 ذو الثننات - 323

 . (2)علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بزين العابدين •

سمي بذلك؛ ألنه كان يصلي كل يوم ألف ركعة، فصار يف ركبتيه مثل ثفنات 

 البعير.

                                                             
، (749 - 744/ 2ح مسلم )(، صحي17/ 9()38/ 8()222/ 4صحيح البخاري ) (1)

/ 6(، مرآة الزمان )543/ 2، غوامض األسماء المبهمة )(163االشتقاق )ص: 

(، التذكرة 461/ 2ربيع األبرار ونصوص األخيار ) (،341/ 2(، اإلصابة )322

 (.282/ 1(، نزهة األلباب يف األلقاب )295/ 8الحمدونية )

غزوة الخندق يلقب هبا أيضا، قاله الحافظ  تنبيه: وكان عمرو بن عبد ود الذي قتله علي يف

 (. 25ابن حجر، وانظر: جمهرة أنساب العرب البن الكلبي )ص: 

وذو الثدية، كسمية: رجل، أدخلوا الهاء يف الثدية هاهنا، وهو تصغير ثدي. وأما حديث 

علي، عليه السالم، يف الخوارج: يف ذي الثدية المقتول بالنهروان، فإن أبا عبيد حكى 

الفراء أنه قال إنما قيل ذو الثدية بالهاء هي تصغير ثدي؛ قال الجوهري: ذو الثدية  عن

لقب رجل اسمه ثرملة، فمن قال يف الثدي إنه مذكر يقول إنما أدخلوا الهاء يف التصغير 

ألن معناه اليد، وذلك أن يده كانت قصيرة مقدار الثدي، يدل على ذلك أهنم يقولون فيه 

دية جميعا، وإنما أدخل فيه الهاء، وقيل: ذو الثدية وإن كان الثدي ذو اليدية وذو الث

مذكرا ألهنا كأهنا بقية ثدي قد ذهب أكثره، فقللها كما يقال لحيمة وشحيمة، فأنثها على 

هذا التأويل، وقيل: كأنه أراد قطعة من ثدي، وقيل: هو تصغير الثندوة، بحذف النون، 

ء فيها واوا لضمة ما قبلها، ولم يضر ارتكاب الوزن ألهنا من تركيب الثدي وانقالب اليا

الشاذ لظهور االشتقاق. وقال الفراء عن بعضهم: إنما هو ذو اليدية، قال: وال أرى 

(، 2291/ 6األصل كان إال هذا، ولكن األحاديث تتابعت بالثاء. انظر: الصحاح )

اموس (، الق129/ 14(، لسان العرب )228/ 1(، النهاية )393/ 9المحكم )

 ( مادة )ثدا(.267/ 37(، تاج العروس )1266المحيط )ص: 

ذا الثفنات هو علي بن عبد اهلل بن العباس جد السفاح  (. وقيل: إن453) :سيأيت برقم (2)

 . والمنصور الخليفتين، نبه على ذلك ابن خلكان، وغيره
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 وعبد اهلل بن وهب الراسبي، أمير الخوارج.  •

ى لقب ذا الثفنات؛ ألن طول السجود كان قد كان عجبا يف كثرة العبادة حت

  (1)أثر يف ثفناته، فكان لكثرة سجوده صار يف يديه وركبتيه كثفنات البعير.

 ذو جدَّ - 324

 الحميري، من ملوك اليمن يف الجاهلية.  (2)علس بن الحارث بن زيد

ولقب ذا جدن؛ لحسن صوته، والجدن: الصوت أو حسن الصوت، 

أول من أظهر الغناء باليمن، زاد السهيلي: وجدن أيضا: بلغتهم، ويقال: إنه 

 .(3)مفازة باليمن زعم البكري أن ذا جدن إليها ينسب

 ذو ال دين - 325

قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبد اهلل بن عمرو بن الحارث، والد 

بسطام بن قيس الشيباين، أحد فرسان الجاهلية المشهورين، وقيل سمي به: عبد 

                                                             
كمال (، هتذيب ال274/ 3(، وفيات األعيان )71/ 4()359/ 2أنساب األشراف ) (1)

(، التاريخ المعترب يف أنباء من 283/ 1(، نزهة األلباب )78/ 5(، اإلصابة )41/ 35)

 (. 338/ 1غرب )

الثفنة من البعير والناقة: الركبة وما مس األرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه، ويف 

الصحاح: هو ما يقع على األرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما، 

قيل: هو كل ما ولي األرض من كل ذي أربع إذا برك أو ربض، والجمع ثفن وثفنات. و

(، 78/ 13(، لسان العرب )164/ 12(، المحكم )2288/ 5انظر: الصحاح )

 ( مادة )ثفن(.332/ 34(، تاج العروس )1184القاموس المحيط )ص: 

 م.تنبيه: قيل غير ذلك يف اسمه من تقديم وتأخير وتبديل اسم باس (2)

(، 321/ 3(، العقد الفريد )56(، األنساب للصحاري )ص: 98/ 1الروض األنف ) (3)

/ 5(، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء )217/ 4(، األغاين )138/ 3ربيع األبرار )

 (.284/ 1(، نزهة األلباب )23
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ن عمرو الشيباين، وقيل غير ذلك، واألول أشهر، وذو الجدين، أي: ذا اهلل ب

 الحظين. 

 ويف تلقيبه بذي الجدين قوالن:

 سمي بذلك؛ ألنه كان له جد عند الملوك وجد يف الحروب. :أحدهما

يف  -أي حظ  -ألنه أسر أسيرا له فداء كثير، فقال رجل: إنه لذو جد  والثاين:

 جدين؛ فصار يعرف هبذا.  األسر، فقال آخر: إنه لذو

وقيل: إنما سمي ذا الجدين؛ ألنه أسر أسيرين شريفين كان لهما فداء كثير، 

ولم يأسر أحد يف زمانه أشرف منهما وال أكثر فداء، فسمي ذا الجدين، قال 

 الشاعر:

َرَتنَا يقِن َسيييوق َمييياَس ذِي الَ يييدا يييِز م َأرق لق  تم

 
 

يِهمق َوَتعق 
دِ  َفتميييرق

َِ  (1)َتيييِزلم ِعنقيييَد الُلَقيييا

 ذو الجناحين - 326 

، ذو الجناحين، (2)، أبو عبد اهلل الطيارجعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب

 . ملسو هيلع هللا ىلصابن عم رسول اهلل ، ڤ

على غزوة مؤتة بعد زيد  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم وهاجر الهجرتين واستعمله رسول اهلل 

 بن حارثة فاستشهد هبا.

                                                             
(، معجم الشعراء )ص: 313/ 3(، العقد الفريد )32شرح المعلقات التسع )ص:  (1)

(، شرح القصائد العشر )ص: 222صل المقال يف شرح كتاب األمثال )ص: (، ف324

(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 146(، القرط على الكامل )ص: 323

 (.284/ 1(، نزهة األلباب )57/ 3(، زهر األكم يف األمثال والحكم )628

 .(576) :سيأيت برقم (2)
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ؤتة أبدله اهلل تعالى وإنما لقب بذي الجناحين؛ ألنه لما قطعت يداه يوم م

 هبما جناحين يطير هبما يف الجنة. 

إذا سلم على ابن جعفر قال: السالم عليك يا ابن ذي  ڤوكان ابن عمر 

 (1)الجناحين. 

 ذو ال و ن - 327

اختلف يف اسمه، فقيل: شرحبيل بن األعور بن عمرو بن معاوية بن كالب 

بني الضباب بن كالب، بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الضباين من 

 ويقال اسمه: أوس بن األعور، وقيل: عثمان، واألول أكثر، وعداده يف الصحابة.

 ويف تلقيبه بذي الجوشن قوالن:

 وهو المشهور، أنه لقب بذي الجوشن؛ ألنه كان ناتئ الصدر. :أحدهما

ألنه دخل على كسرى فأعطاه جوشنا فلبسه، فكان أول عربي لبسه،  والثاين:

 (2)بن األثير. قاله ا

                                                             
(، 225/ 1المعارف ) (،242/ 1(، االستيعاب )511/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (1)

(، هتذيب األسماء واللغات 122/ 72(، تاريخ دمشق )338/ 3األنساب للسمعاين )

(، هناية األرب يف 322/ 1(، تاريخ اإلسالم )52/ 5(، هتذيب الكمال )148/ 1)

العقد الثمين ىف (، 123/ 16الكواكب الدراري )(، 124معرفة أنساب العرب )ص: 

(، حدائق 558/ 3تحفة األبرار شرح مصابيح السنة ) (،276/ 3ريخ البلد األمين )تا

/ 17(، عمدة القاري )345األنوار ومطالع األسرار يف سيرة النبي المختار )ص: 

 (. 283/ 1(، نزهة األلباب )272

(، المحدث الفاصل 122/ 3(، الثقات البن حبان )266/ 3التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

(، أسد 14/ 6األنساب للسمعاين ) ،(272الراوي والواعي للرامهرمزي )ص:  بين

= 
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 ذو الحاجتدن - 322

محمد بن إبراهيم بن ياسر. وهو أول من بايع عبد اهلل السفاح العباسي، 

 (1)فحكمه كل يوم يف حاجتين فلقب به. 

 ذو الحظائر - 329

 مالك بن ربيعة، أبو خوط النميري، ذو الحظائر. 

المنذر على قال المرزباين: لما أغار امرؤ القيس بن المنذر عم النعمان بن 

النمر بن قاسط فسبى سبيا فأتى هبم الحيرة فحظرهم حظائر وهم بإحراقهم 

فكلمه أبو خوط فيهم وأبو خوط أخو المنذر بن امرئ القيس ألمه فوهبهم له 

 (2)فسمي يومئذ أبا خوط ذا الحظائر. 

 ذو الخرق، جماعة منهم:  - 331

ن حميري، وقيل يف ذو الخرق الطهوي، اسمه: خليفة بن حمل بن عامر ب •

 اسمه غير هذا، وهو شاعر جاهلي. 

 سمي ذا الخرق؛ لقوله:

                                                              = 

تلقيح فهوم أهل  (،524/ 8(، هتذيب الكمال )342/ 2(، اإلصابة )213/ 2الغابة )

(، 211/ 4، كشف المشكل من حديث الصحيحين )(356، 149األثر )ص: 

رب يف فنون (، هناية األ376/ 12(، جامع األصول )158/ 5األسامي والكنى )

 (.284/ 1(، نزهة األلباب )432/ 22األدب )

(، 522 ،185(، القاموس المحيط )ص: 418/ 1التكملة والذيل والصلة للصغاين ) (1)

 (.465/ 14()499/ 5تاج العروس )

(، المؤتلف 358(، معجم الشعراء )ص: 334(، االشتقاق )ص: 95/ 1المعارف ) (2)

 (.285/ 1(، نزهة األلباب )197/ 3إلكمال )(، ا858/ 2والمختلف للدارقطني )
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وَلتهيييا َليييي َحمم يييا َرَأتق إِبِليييي َهزق  َلم 

 
 

ا َعَلدقها الُريشم والِخَرقم  ََتق ِعَ اف   َجا

 ويروى: 

وَلتمهيييا مم يييا َرَأتق إِبِِليييي جييياَتق حم  َلما

 
 

َثي ِع افًا َعَلدقها الُريشم والِخَرقم   َغرق

 ذو الخرق ابن شريح بن سيف بن أبان بن دارم، شاعر جاهلي. و •  

 وإنما سمي ذا الخرق؛ لقوله:

 ب يييألفم الييدرهمم المصييرورم خرقتنييا

 
 

 لكيييينق يمييييرة علدهييييا، ثييييما ينطلييييقم 

 
وذو الخرق النعمان بن راشد بن معاوية بن عمرو بن وهب بن مرة بن  • 

 (1)لحرب. عبد األشهل؛ إلعالمه نفسه بخرق حمر وصفر يف ا

 ذو الخ ل - 331

بن عامر بن عمرو بن كعب بن  -واسمه عثمان  -عبد اهلل بن أبي قحافة 

سعد بن تيم بن مرة القرشي، التيمي، أمير المؤمنين، وخليفة رسول رب 

 . ڤالعالمين، أبو بكر الصديق 

                                                             
(، تخليص 747/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )124األصمعيات )ص:  (1)

(، 378/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )156الشواهد وتلخيص الفوائد )ص: 

 (،286/ 1(، نزهة األلباب )42/ 1(، خزانة األدب )162/ 1شرح شواهد المغني )

/ 1(، المؤتلف والمختلف ىف أسماء الشعراء )2لمذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: ا

138 .) 

(، 1467/ 4(، الصحاح )592/ 1والخرقة: القطعة من خرق الثوب. انظر: جمهرة اللغة )

(، القاموس 77/ 12(، لسان العرب )37/ 5التكملة والذيل والصلة للصغاين )

 (، مادة )خرق(.222/ 25(، تاج العروس )878المحيط )ص: 
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وكان يلقب ذا الخالل؛ لعباءة كان يخلها على «: وشاحه»قال ابن دريد يف 

 أفاده ابن الملقن وغيره.صدره، 

وحديث التخلل بالعباءة: أخرجه الخطيب، وابن عساكر من طريق سفيان 

 »الثوري، عن آدم بن علي، عن ابن عمر، قال: 
ِّ
َوِعنَْدُه َأُبو َبْكر   ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت ِعنَْد النَّبِي

َها َعَلى َصْدِرِه بِِخالل   يُق َعَلْيِه َعَباَءٌة َقْد َخلَّ دِّ  (1) الحديث.« الصِّ

 ذو الخمار  - 332

بالنون  -، واسمه: عبهلة بن كعب بن عوف العنسي (2)األسود العنسي •

 وعنس بطن من مذحج. -الساكنة 

 وجعل ابن الملقن اسمه لقبه وفسره بأن معناه: أمره ال يرد.

وكان األسود أول أمره كاهنا يشعوذ، فيظهر األعاجيب، وادعى النبوة 

  وتخرق على الجهال فاتبعوه.

 بخاء معجمة، وىف تلقيبه بذلك قوالن:« ذو الخمار»وكان يقال له: 

 ألنه اسم شيطانه، أو وصفه؛ ألنه كان يقول: يأتيني ذو خمار. :أحدهما

 : ألنه كان يغطي وجهه، فكان متخمرا أبدا.الثاين

                                                             
(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 71/ 32(، تاريخ دمشق )464/ 2تاريخ بغداد ) (1)

(، اإلشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من 137/ 5(، مرآة الزمان )61/ 4)

(، عمدة القاري 242/ 22(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )468الخلفا )ص: 

/ 1(، نزهة األلباب )132/ 1نضرة يف مناقب العشرة )(، الرياض ال172/ 16)

287.) 

 . (45) :تقدم برقم (2)
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بالحاء المهملة؛ ألنه كان له حمار معلم، « ذو الحمار»وقيل: كان يقال له: 

 د لربك، فيسجد له، ويقول له: ابرك، فيربك.يقول له: اسج

وقيل: ألنه مر بحمار، فعثر الحمار بوجهه، فزعم أنه سجد له، قيل: لم يقم 

 الحمار حتى قيل له: قم، وال شك أنه كان من الكهان.

وذو الخمار: عوف بن الربيع بن ذي الرمحين؛ ألنه قاتل يف خمار امرأته،  •

 (1)من طعنك؟ قال: ذو الخمار. وطعن كثيرين، فإذا سئل واحد: 

 ذو الخدهة  - 333

وكان يسكن  -حرسها اهلل تعالى  -رجل كان من الزهاد والعباد بمكة 

بالحجون، وال يرتدي، واقتصر على إزار يسرت عورته، ويصلي الصلوات 

الخمس بحرم اهلل تعالى، وكان أشعث أغرب؛ فخشن جلده حتى صار كأنه خيش 

 (2)وقربه بالحجون، رحمنا اهلل وإياه، قاله الصاغاين.  خشن، فلقب ذا الخيشة،

                                                             
تاريخ الخميس ، (18/ 4(، المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )1266/ 3االستيعاب )(1)

(، غرر الخصائص 415(، صيد الخاطر )ص: 155/ 2يف أحوال أنفس النفيس )

(، طرح التثريب يف شرح 49/ 19ألدب )(، هناية األرب يف فنون ا272الواضحة )ص: 

(، 352/ 7(، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )218/ 8التقريب )

انظر: (. و287/ 1(، نزهة األلباب )549/ 21التوضيح لشرح الجامع الصحيح )

انظر: وكذا  ( مادة )خمر(.217/ 11(، تاج العروس )387القاموس المحيط )ص: 

(، تاج 379(، القاموس المحيط )ص: 482/ 2لة للصغاين )التكملة والذيل والص

 ( مادة )حمر(.82/ 11العروس )

(، تاج 593(، القاموس المحيط )ص: 475/ 3التكملة والذيل والصلة للصغاين ) (2)

 ( مادة )خيش(.222/ 17العروس )
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 ذو الدمعة  - 334

 الحسين بن زيد بن علي. 

 ال: وهل تركت النارــــل له يف ذلك، فقــــرة بكائه، فقيــــــب بذلك؛ لكثـــلق

والسهمان لي مضحكا؟! يريد السهمين اللذين أصابا زيد بن علي ويحيى بن 

 (1)زيد. 

 رأ ذو ال - 335

بن بدر بن سلمة، أبو حزرة التميمي،  (2)جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى

البصري، الشاعر المشهور، كان من فحول شعراء اإلسالم، وكانت بينه وبين 

 الفرزدق مهاجاة ونقائض.

مدح يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان، وغيرهما، وأمره يف ذلك 

 مشهور.

عن جرير والفرزدق  -أخا بني سالمة  -قال ابن سلمة: سألت األسيدي

فقال: بيوت الشعر أربعة، فخر ومديح وهجاء ونسيب، ويف كلها غلب جرير، 

 فالفخر قوله:

 إِذا غِضيييييب  َعَلدقيييييو َبنيييييو َتِميييييدم

 
 

هييييمحسييييب  الناييييا    غضييييابا  ل 

                                                              
(، 72(، مجالس ثعلب )ص: 134/ 3البيان والتبيين )، (475/ 19تاريخ دمشق ) (1)

(، 219/ 9(، البصائر والذخائر )331(، مقاتل الطالبيين )ص: 462/ 2األبرار ) ربيع

(، لباب األنساب واأللقاب واألعقاب )ص: 4251/ 9بغية الطلب ىف تاريخ حلب )

29.) 

 .(255) :لقب جده حذيفة تقدم برقم (2)
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 والمدح قوله:

 ألسيييتم خدييير مييين ر يييب المطاييييا

 
 

 وأنييييييدا القَعييييييالمدن بطمييييييوَّ َراس

 :والهجاء قوله  

ييييَو ِمييينق نمدييييرٍ  َف إِنا يييضا الطايييرق  َفغم

 
 

ييييييَ  َوب  َِ َبييييييا ب ييييييا َبَلغق  َفييييي  َ عق

 والنسيب قوله:  

فَِهييا َمييَرٌي  دمييوََّ الاتِييي فِييي َطرق  إَِّا القعم

 
 

دِيييييدَن َقتق َنيييييا يييييما َليييييمق يمحق نَنَيييييا ثم  َقَتلق

وحكى أبو عبيدة أيضا قال: رأت أم جرير يف نومها وهي حامل به كاهنا  

حبال من شعر أسود، فلما وقع منها جعل ينزو فيقع يف عنق هذا فيخنقه، ولدت 

حتى فعل ذلك برجال كثيرة، فانتبهت مرعوبة، فأولت الرؤيا، فقيل لها: تلدين 

غالما شاعرا ذا شر وشدة شكيمة وبالء على الناس، فلما ولدته سمته جريرا 

 باسم الحبل الذي رأت أنه خرج منها، والجرير الحبل.

 -واسمه حذيفة  -الصاغاين: وذو الرأس: جرير بن عطية بن الخطفى  قال

بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 

 (1)ان يقال له يف حداثته: ذو اللمة.تميم. وقيل له: ذو الرأس؛ لجمة كانت له، وك

                                                             
ملوك (، المنتظم يف تاريخ ال86/ 72تاريخ دمشق )(، 297/ 2طبقات فحول الشعراء ) (1)

(، سير أعالم 21/ 3(، تاريخ اإلسالم )321/ 1(، وفيات األعيان )144/ 7واألمم )

(. انظر: 412/ 1(، سلم الوصول )62/ 11(، الوايف بالوفيات )592/ 4النبالء )

/ 16(، تاج العروس )547(، القاموس المحيط )ص: 112/ 1العباب الزاخر )

 ( مادة )رأس(.123
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 ذو الرأي  - 336

صاحب المشورة يوم بدر، أخذ اري األنص بن الجموحالحباب بن المنذر 

برأيه، وهو أن ينزل على آخر ماء ببدر ليبقى المشركون على غير  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ماء وكانت له آراء مشهورة يف الجاهلية. 

روى ابن إسحاق، بسنده، أن الحباب بن  وكان يقال له: ذو الرأي؛ لما

 َأَرَأْيَت َهَذا الْ »المنذر قال: 
ِ
َمنِْزَل، َأَمنِْزٌل َأْنَزَلَكُه اهلُل َفَليَْس َلنَا َأْن َيا َرُسوَل اهلل

ْأُي َواْلَحْرُب  ْأُي َواْلَحْرُب َواْلَمكِيَدُة؟ َفَقاَل: بَِل الرَّ َر َعنُْه، َأْم ُهَو الرَّ َنَتَقَدَمُه َأْو َنَتَأخَّ

، إِنَّ َهَذا َلْيَس َلَك بِمَ 
ِ
 َأْدَنى َواْلَمكِيَدُة. َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

َ
، َفاْنَهْض بِنَا َحتَّى َنْأتِي نِْزل 

 َعَلْيِه َحْوًضا َفنَْمأَلَُه َماءً 
َ
َر َما َوَراَءُه مَِن اْلُقُلِب، ُثمَّ َنْبنِي  مَِن اْلَقْوِم َفنَنِْزَلُه َوُنَغوِّ

 
، َماء

 «َفنَْشَرَب َواَل َيْشَرُبونَ 
ُّ
  (1)َوَفَعَل َما َأَشاَر بِِه.َذلَِك مِْن َرْأيِِه،  ملسو هيلع هللا ىلص. َفاْسَتْحَسَن النَّبِي

 ذو الرقعة - 337

خالد بن عبد اهلل القسري من ولده عامر بن عبد شمس بن جوين بن شق، و

 (2)برقعة. األمير، وسمي بذلك؛ ألن عينه أصيبت فكان يغطيها 

                                                             
(، الدرر يف اختصار المغازي 85(، جوامع السيرة )ص: 192/ 2سيرة ابن هشام ) (1)

/ 1(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )442/ 2(، تاريخ الطربي )125والسير )ص: 

(، االشتقاق )ص: 665/ 1(، أسد الغابة )477/ 2()316/ 1(، االستيعاب )475

 (. 292/ 1(، نزهة األلباب )162/ 2(، تاريخ اإلسالم )464

كره ابن إسحاق ال يخلو من مقال، فقد قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال والسند الذي ذ

.. فذكره، كذا عند ابن .من بني سلمة، أهنم ذكروا: أن الحباب بن المنذر بن الجموح

( من طريق بسام الصيريف، عن 482/ 3وأخرجه الحاكم يف المستدرك )هشام، وغيره، 

أشرت على رسول اهلل  »األنصاري، قال: أبي الطفيل الكناين، أخربين حباب بن المنذر 

 قال الذهبي: حديث منكر وسنده. و« يوم بدر بخصلتين، فقبلهما مني... ملسو هيلع هللا ىلص 

 (.232/ 2(، وفيات األعيان )16/ 22األغاين ) (2)
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 ذو الرقدبة - 332

مالك بن سلمة القشيري، الذي أسر حاجب بن زرارة التميمي يوم جبلة، 

 (1)ذو الرقيبة؛ ألنه كان أوقص.  وقيل له:

 ذو الرمة  - 339

 غيالن بن عقبة، المعروف بذي الرمة، الشاعر المشهور. 

له رواية يف الحديث، حدث عن: ابن عباس، وروى عنه: أبو عمرو بن 

 العالء.

 ويف تلقيبه بذي الرمة ثالثة أقوال:

 : إنما سمي ذا الرمة؛ لقوله يف وصفه الوتد: أحدها

ِة التَّْقلِيِد  أْشَعَث   َباقِي ُرمَّ

أشعث، يريد: الوتد، قد شعث رأسه مما يضرب بالحجارة. والرمة: قطعة 

 حبل يكون الوتد معلقا هبا.

 الحبل البالي، وبكسرها العظم البالي. -بضم الراء  -والرمة 

ألنه أتى مية صاحبته وعلى كتفه قطعة حبل بالية وهي الرمة  والثاين:

 اشرب يا ذا الرمة، فلقب به. فاستسقاها فقالت:

                                                             
 (.292/ 1(، نزهة األلباب )555/ 1المعارف ) (1)

(، 187/ 5ن )والوقص: قصر يف العنق، واألوقص: الذي قصرت عنقه خلقة. انظر: العي

(، لسان 214/ 5(، النهاية )519/ 6(، المحكم )1261/ 3()138/ 1الصحاح )

  وقص[. -(، مادة ]رقب 519/ 2(، تاج العروس )126/ 7()428/ 1العرب )
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 وحكى ابن قتيبة أن هذه القصة جرت بينه وبين خرقاء العامرية. 

قيل كان يصيبه الفزع يف صغره فكتبت له تميمة فكانت تعلق عليه  والثالث:

 (1)بحبل، فلقب ذا الرمة. 

 ذو الرمحدن، جماعة منهم: - 341

ومي، واسمه: عمرو، أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمرو المخز

وقيل: حذيفة، وقيل: اسمه كنيته، وهو جد عمر بن عبد اهلل بن أبي ربيعة الشاعر 

المشهور الذي ولد يف الليلة التي قتل فيها عمر بن الخطاب، وكان الحسن 

 البصري، إذا ذكر ذلك، يقول: أي حق رفع، وأي باطل وضع!

 ويف تلقيبه بذي الرمحين قوالن:

 ك؛ ألنه كان طويال، كأنه يمشي على رمحين.سمي بذل :أحدهما

 (2)ألنه قاتل يف عكاظ برمحين، فسمي بذلك.  والثاين:

                                                             
(، المنتخب من كالم العرب 358، 332، 184/ 1ديوان ذي الرمة شرح الباهلي ) (1)

(، االقتضاب يف 5/ 18()4/499(، األغاين )48/142(، تاريخ دمشق )748)ص: 

(، طبقات فحول الشعراء 6/14(، األنساب للسمعاين )23/ 3شرح أدب الكتاب )

نزهة  (،2(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 16/ 4(، وفيات األعيان )566/ 2)

حاشية الصبان على شرح (، 1/142(، شرح شواهد المغنى )291/ 1األلباب )

 .(395/ 1)األشمونى أللفية ابن مالك 

(، وفيات األعيان 392/ 9(، مرآة الزمان )313/ 6المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم ) (2)

(، مرآة الجنان 284/ 4(، كنز الدرر وجامع الغرر )72/ 1(، األغاين )439/ 3)

(، وانظر: التكملة والذيل والصلة 69/ 4(، اإلصابة )147/ 1وعربة اليقظان )

 م ح(.( مادة )ر 34/ 2للصغاين )
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 ذو الرئاستدن  - 341

الفضل بن سهل، وزير المأمون. ولقب ذا الرئاستين؛ ألنه دبر أمر السيف 

 (1)والقلم، ولي رياسة الجيوش والدواوين. 

 ذو السن - 342

 (2)ري، كانت له سن زائدة، فلقب به. ذو السن بن وثن البجلي القس

 ذو السندنة - 343

حبيب بن عتبة بن حبيب بن بعج بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر. 

 (3)وسمي ذا السنينة؛ لسن له كانت زائدة أيضا. 

 ذو السدندن، جماعة منهم: - 344

ولقب بذي أبو الهيثم بن التيهان الصحابي األنصاري، اسمه: مالك،  •

 السيفين؛ ألنه كان يتقلد سيفين يف الحرب.

                                                             
/ 5(، الكامل يف التاريخ )313(، معجم الشعراء )ص: 6/15األنساب للسمعاين ) (1)

(، الوايف بالوفيات 99/ 12(، سير أعالم النبالء )41/ 4(، وفيات األعيان )373

(، 284(، المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 382/ 13(، مرآة الزمان )32/ 24)

 (.292/ 1(، نزهة األلباب )8/321ونية )(، التذكرة الحمد2/464ربيع األبرار )

(، القاموس 254/ 6(. وانظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين )517االشتقاق )ص:  (2)

 ( مادة )سنن(. 239/ 35(، تاج العروس )1227المحيط )ص: 

(، المناقب المزيدية يف 247/ 12(، األغاين )622/ 2شرح نقائض جرير والفرزدق ) (3)

(. وانظر: 288/ 4(، شرح أبيات مغني اللبيب )527األسدية )ص:  أخبار الملوك

 المصادر السابقة، مادة )سنن(.
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وإسحاق بن كنداج، وقيل: كنداجيق الخزري قائد مذكور، من أكابر  •

القواد. كان يف أيام المعتمد على اهلل، وبقي إلى زمن المعتضد، وولي مدينة 

أبو بكر الصولي يف سنة ست وستين ومائتين: هزم إسحاق ، قال حلب وقنسرين

أيوب، واستنجد عليه عيسى بن شيخ وأبا المغراء، ووجه  بن كنداج إسحاق بن

السلطان إلى إسحاق بن كنداج بخلع ولواء، وواله الموصل وديار ربيعة 

وأرمينية، وقال الصولي يف سنة تسع وستين ومائتين: وخلع على إسحاق بن 

عن يمينه، واآلخر عن شماله، وسمي ذا  أحدهماكنداج، وقلد سيفين بحمائل 

 وتوج وألبس وشاحين، ورصع ذلك بالجوهر، فقال البحرتي:السيفين 

ق بييه  أخلييق بييذي السييدندن أو صييد 

 
 

 أَّ يعميييل السيييدندن حتيييي يحسيييرا

 مييييييا قلييييييد  السييييييدندن إب  ن ييييييدة 

 
 

يد آخيرا  (1)يف الحرب توجيب أَّ يقل 

 ذو الهامة، جماعة منهم: - 345  

كان يقال خالد بن جعفر بن كالب. لقب به؛ لشامة كانت يف مقدم رأسه، و

 (2)له: األصبغ، قاله الصاغاين.

 ذو الهرفدن - 346

 عبد بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن – أوله بكسر –طراد 

 إبراهيم بن محمد بن اهلل عبد بن سليمان بن محمد ابن سليمان بن الوهاب

                                                             
(، رسوم دار الخالفة )ص: 477/ 2(، االستيعاب )84/ 4الكامل يف اللغة واألدب ) (1)

(، نزهة 62/ 16(، مرآة الزمان )1499/ 3(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )128

 (.293/ 1األلباب )

(، تاج 1128(، القاموس المحيط )ص: 69/ 6تكملة والذيل والصلة للصغاين )ال (2)

 ( مادة )ش ي م(.488/ 32العروس )
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 أبو الهاشمي، المطلب عبد بن العباس بن اهلل عبد بن علي بن محمد بن اإلمام

بن علي بن حسين بن علي بن أبي  سليمان بنت زينب ولد من: الزينبي ارسالفو

 .ڤطالب 

ولي نقابة العباسيين بالبصرة، ثم انتقل إلى بغداد، وصارت إليه الرحلة من 

األقطار، وكان يحضر مجلس إمالئه جميع أهل العلم من الطوائف وأصحاب 

ني العباس وشرف بني الحديث والفقهاء، وقيل له: ذو الشرفين؛ لجمعه شرف ب

 ويـــعلي، قاله عياض، وقال ابن عبد الملك المراكشي: لكونه عباسي األب عل

  (1)هو قول أبي محمد بن علي الرشاطي.األم، قال: وهو الصحيح، و

 ذو الهمالدن - 347

عمير بن عبد عمرو بن نضلة، صحابي استشهد ببدر وهو غير ذي اليدين 

 على قول كثير من أهل العلم.

 ولقب بذي الشمالين؛ ألنه كان يعمل بيديه جميعا.

قال الزبيدي: ووجه ترجيحه على ذي اليمينين، ألن عمل الشمال نادر، 

 (2)فغلب الوصف به.

                                                             
(، 725/ 12(، تاريخ اإلسالم )387/ 1الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) (1)

(، مجمع اآلداب يف 97/ 21(، المستفاد من تاريخ بغداد )37/ 19سير أعالم النبالء )

 (.44/ 4األلقاب )معجم 

(، اللباب ىف هتذيب األنساب 6/15(، األنساب للسمعاين )469/ 2االستيعاب ) (2)

(، المحاضرات والمحاورات 141/ 3(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )1/533)

( مادة )ش م 292/ 29(. وانظر: تاج العروس )296/ 1(، نزهة األلباب )425)ص: 

 ل(.
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 ذو الهناتر - 342

 صاحب اليمن له ذكر يف السيرة، واسمه: لختيعة، وقيل غير ذلك. 

ون من نكح، كان ينكح ولدان حمير لئال يملكوا؛ ألهنم لم يكونوا يملك

، لما أراد أن يفسق به، قال الفيروزآبادى: لقب بذي الشناتر؛ (1)وقتله ذو نواس

إلصبع زائدة له، زاد الزبيدي، فقال: وقيل: لعظم أصابعه، ويقال: معناه: ذو 

 (2)القرطة، كما يف الصحاح واللسان. 

 ذو الهنة  - 349

  (3)وهب بن خالد الجشمي، كان يقطع الطريق ومعه شنة. 

 ذو الههادتدن - 351

 . ڤخزيمة بن ثابت الصحابي األنصاري، أبو عمارة المدين 

جعل شهادته بشهادة رجلين،  ملسو هيلع هللا ىلصوإنما قيل له: ذو الشهادتين؛ ألن النبي 

أخرج ذلك أبو داود يف كتاب األقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 

ن خزيمة، أن عمه الواحد يجوز له أن يقضي به، من طريق الزهري، عن عمارة ب

                                                             
  .(381) :سيأيت برقم (1)

(. والشنرتة، بالضم، وقيل: بالفتح: اإلصبع، 296/ 1نزهة األلباب يف األلقاب ) (2)

بالحميرية، وهي أيضا: ما بين اإلصبعين والجمع: الشناتر. وقولهم: ألضمنك ضم 

(، 321/ 6الشناتر، وهي األصابع، ويقال: القرطة، وهي لغة يمانية. وانظر: العين )

(، 432/ 4(، لسان العرب )3555/ 6من الكلوم ) شمس العلوم ودواء كالم العرب

 ( مادة )شنرت(.246/ 12(، تاج العروس )422القاموس المحيط )ص: 

 (. 296/ 1(، نزهة األلباب )51/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )37/ 5اإلكمال ) (3)

(، 261/ 6والشنة: القربة الخلق الصغيرة. انظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين )

 ( مادة )شنن(. 292/ 35(، تاج العروس )1212القاموس المحيط )ص: 
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 ملسو هيلع هللا ىلصحدثه، وهو من أصحاب النبي 
َّ
،  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ النَّبِي

ٍّ
اْبَتاَع َفَرًسا مِْن َأْعَرابِي

 
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْسَتْتبََعُه النَّبِي

ُّ
،  ملسو هيلع هللا ىلصلَِيْقِضَيُه َثَمَن َفَرِسِه، َفَأْسَرَع النَّبِي

ُّ
، َوَأْبَطَأ اأْلَْعَرابِي

َ
اْلَمْشي

 َفَطِفَق ِرَجاٌل َيْعَتِرُضوَن اأْلَ 
َّ
َّ َفيَُساِوُموَنه بِاْلَفَرِس، واَل َيْشُعُروَن َأنَّ النَّبِي

 ملسو هيلع هللا ىلصْعَرابِي

ْوِم َعَلى َثَمِن اْلَفَرِس الَِّذي اْبَتاَعُه بِِه  َّ فِي السَّ
اْبَتاَعُه، َحتَّى َزاَد َبْعُضُهُم اأْلَْعَرابِي

 
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

َّ
 النَّبِي

ُّ
ُكنَْت ُمْبَتاَعا َهَذا اْلَفَرَس َفاْبَتْعُه، َفَقاَل: إِْن  ملسو هيلع هللا ىلص، َفنَاَدى اأْلَْعَرابِي

 
ُّ
، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوإاِلَّ بِْعُتُه. َفَقاَم النَّبِي

ِّ
َأَوَلْيَس َقْد اْبَتْعُتُه  "ِحيَن َسِمَع نَِداَء اأْلَْعَرابِي

  "مِنَْك؟ 
ُّ
 َما بِْعتَُك. َفَقاَل النَّبِي

ِ
: اَل َواهلل

ُّ
 "اْبَتْعتُُه مِنَْك  َبَلى َقدْ  ": ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل اأْلَْعَرابِي

 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَفَطِفَق النَّاُس َيُلوُذوَن بِالنَّبِي

ُّ
 َوُهَما َيَتَراَجَعاِن، َفَطِفَق اأْلَْعَرابِي

ِّ
َواأْلَْعَرابِي

 :
ِّ
َيُقوُل: َهُلمَّ َشِهيًدا َيْشَهُد َأنِّي َباَيْعتَُك، َفَمْن َجاَء مَِن اْلُمْسلِِميَن َقاَل لأِْلَْعَرابِي

 َوْيَلَك إِ 
َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَّبِي

ِّ
ا. َحتَّى َجاَء ُخَزْيَمُة لُِمَراَجَعِة النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصَلْم َيُكْن لَِيُقوَل إاِلَّ َحقًّ

ُّ َيُقوُل: َهُلمَّ َشِهيًدا َيْشَهُد َأنِّي َباَيْعتَُك. َقاَل 
، َفَطِفَق اأْلَْعَرابِي

ِّ
َوُمَراَجَعِة اأْلَْعَرابِي

  ُخَزْيَمُة: َأَنا َأْشَهُد أَنََّك 
ُّ
بَِم َتْشَهُد؟  "َعَلى ُخَزْيَمَة َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد بَاَيْعَتُه. َفأَْقبََل النَّبِي

"  
ُّ
. َفَجَعَل النَّبِي

ِ
 َشَهاَدَة ُخَزْيَمَة َشَهاَدَة َرُجَلْيِن. ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل: بَِتْصِديِقَك َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
نق َمَعنَا َما َحَمَلَو َعلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية: َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل  َوَلمق َتكم

َهاَدةِ ي الها

ا ا، َفَقاَل « ؟َحاِضر  ْقتَُك لَِما ِجْئَت بِِه، َوَعلِْمُت َأنََّك اَل َتُقوُل إاِلَّ َحقًّ َقاَل: َصدَّ

 
ِ
بمهم : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َمةم َفَحسق َزيق َمةم، َأوق َ ِهَد َعَلدقِه خم َزيق فسمي: ذا « َمنق َ ِهَد َلهم خم

 (1)الشهادتين. 

                                                             
( واللفظ له، وأبي داود 225/ 36(، وأحمد )38/ 1والحديث عند: ابن أبي شيبة ) (1)

(، 87/ 4(، والطرباين )115/ 4(، وابن أبي عاصم يف اآلحاد والمثاين )459/ 5)

/ 3، هتذيب التهذيب )(243 /8وانظر: هتذيب الكمال ) (.247/ 12والبيهقي )

(، قالدة النحر يف وفيات 297/ 1(، نزهة األلباب )2/462(، ربيع األبرار )142

 (.147/ 1أعيان الدهر )
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 ذو الهو ة - 351

القيني، ويقال: ذو الشكوة، له صحبة، شهد يوم  ذو الشوكةأبو عبد الرحمن 

أجنادين وأبلى بالء حسنا وأثنى عليه أبو عبيدة بن الجراح، وذكر ابن الكلبي أنه 

 (1)كان يقال له: ذو الشوكة؛ ألنه كانت له شوكة إذا قاتل ال يفارقها. 

 ذو العبرة - 352

 حريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ربيعة بن ال

والعربة، بالضم: خرزة كان يلبسها، بمنزلة التاج، ُتشّبه بتاج الملوك، فلقب 

 (2)ذا العربة. 

 ذو العمامة - 353

سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، أبو أحيحة، من سادات أمية يف 

 الجاهلية، كان إذا اعتم بمكة لم يعتم معه أحد.

لصفدي:كان يقال له: ذو العمامة؛ ألنه كان ذا لبس عمامة لم يلبس قال ا

قرشي عمامة حتى ينزعها كما أن حرب ابن أمية كان إذا حضر ميتا فيبكيه أهله 

حتى يقوم وكما أن أبا طالب إذا أطعم لم يطعم أحد يومه ذلك وكما أن أسيد بن 

قال إن ذا العمامة العاص إذا شرب الخمر لم يكن يشرهبا أحد حتى يرتكها، وي

إنما لزم سعيدا كناية عن السؤدد وذلك أن العرب تقول للسيد هو المعمم 

 يريدون أن كل جناية يجنيها أحد من عشيرته فهي معصوبة برأسه.

                                                             
/ 2(، اإلصابة )57/ 67(، تاريخ دمشق )687/ 2نسب معد واليمن الكبير ) (1)

355()7 /222.) 

(، 122/ 3صلة للصغاين )(. وانظر: التكملة والذيل وال252/ 13أنساب األشراف ) (2)

 ، مادة )عرب(.(12/529تاج العروس )(، 435القاموس المحيط )ص: 
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وكان سعيد بن العاص حفيد سعيد بن العاص هذا يسمى ذا العصابة؛ لهذا 

 (1)المعنى، وبعضهم جعل اللقبين للجد. 

 رينذو العم - 354

محمد بن عبد اهلل بن سعيد السلماين اللوشي األصل، الغرناطي األندلسي، 

أبو عبد اهلل، الشهير بلسان الدين ابن الخطيب، الوزير العالمة المؤرخ النبيل، 

 وغير ذلك من المصنفات المفيدة النافعة.« اإلحاطة يف تاريخ غرناطة»صاحب 

مبتلى بداء األرق  $كان و«: تعريف ابن الخطيب»قال المقري يف كتابه 

الوصول لحفظ الصحة يف »ال ينام من الليل إال اليسير جدا. وقد قال يف كتابه 

العجب مني مع تأليفي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله يف الطب، «: الفصول

ومع ذلك ال أقدر على داء األرق الذي بي، ولذا يقال له: ذو العمرين؛ ألن 

 مؤلفاته ما كان يصنف غالبها إال بالليل.الناس ينامون وهو ساهر، و

فكان يلقب بذي العمرين؛ الشتغاله بالتصنيف يف ليله، وبتدبير المملكة يف 

 (2)هناره.

 ذو العنق - 355

 (3)خويلد بن هالل بن عامر البجلي، ولقب بذلك؛ لغلظ رقبته. 

                                                             
/ 1المستقصى يف أمثال العرب ) (،143/ 15(، الوايف بالوفيات )78االشتقاق )ص:  (1)

 (.298/ 1(، نزهة األلباب )52

(، إنباء 213/ 5امنة )(، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الث91/ 1إنباء الغمر بأبناء العمر ) (2)

 (.422/ 8(، شذرات الذهب )78األمراء بأنباء الوزراء )ص: 

: ومن قيل له: (. قال الصاغاين43/ 1(، اإلكمال )352/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (3)

ذو العنق، ثالثة: يزيد بن عامر بن الملوح الليثي؛ وخويلد بن هالل بن عامر البجلي، 

= 
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 ذو العدندن  - 356

عينين، ويقال له: ذو قتادة بن النعمان الصحابي األنصاري، الملقب بذي ال

 العين أيضا.

فوضع يده  ملسو هيلع هللا ىلصأصيبت عينه يوم أحد فسقطت على خده فردها رسول اهلل 

الشريفة عليها وأعادها إلى موضعها فكانت أحسن عينيه، وكانت ال تعتل وتعتل 

التي لم ترد. وقيل: إهنا لم تعرف. فقيل له: ذو العينين، أي له عينان مكان 

 (1)الواحدة. 

 الغرةذو  - 357

يعيش الجهني، وقيل: الهاللي، وقيل: الطائي، له حديث يف الوضوء من 

 لحوم اإلبل، ولقب بذي الغرة؛ لبياض كان يف وجهه. 

قال أبو "وحكى البعض أن هذا اللقب للرباء ابن عازب، قال ابن األثير: 

نعيم: قيل: إن الرباء كان يف وجهه بياض، أو نحوه، فسمي ذا الغرة، وقال ابن 

                                                              = 

انظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين ، لم أقف على اسمه. وذو العنق الجذامي، شاعر

( مادة )ع ن 212/ 26(، تاج العروس )912(، القاموس المحيط )ص: 123/ 5)

  ق(.

تنبيه: اسم الصاغاين قد يقال: الصغاين )بفتحتين( قال ياقوت: صاغان: بالغين المعجمة، 

اين، والصغانيان: بالد بما وآخره نون: قرية بمرو وقد تسمى جاغان كوه، عن السمع

وقد يف موضع صغانيان:  فقال وراء النهر، وقد تشبه النسبة فيهما وتذكر يف موضعها.

 (.429، 389/ 3معجم البلدان ) نسبوا إليها على لفظين صغاين وصاغاين. انظر:

االستيعاب  ،(2338/ 4(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )452/ 3) الطبقات الكربى (1)

تاريخ (، 42/ 35(، هتذيب الكمال )46، مفيد العلوم ومبيد الهموم )ص: (477/ 2)

(، نزهة 2/462ربيع األبرار ) ،(331/ 2(، سير أعالم النبالء )137/ 2اإلسالم )

 (.298/ 1األلباب )
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اكوال: قال بعض أهل العلم: إن الرباء هو ذو الغرة، سمي به؛ لبياض كان يف م

طائيا، وال هالليا، وال  وجهه، وهذا عندي فيه نظر، ألن الرباء لم يكن

 (1)."جهنيا

 ذو الغصة - 352

 الحصين بن يزيد بن شداد الحارثي، له صحبة، ويقال له: ذو الغصة.

حصين بن يزيد ذا الغصة؛ ألنه كان ذكره ابن الكلبي وقال: إنما سمي ال

 بحلقه غصة، فكان ال يبين الكالم، فسمي ذا الغصة.

قال ابن األثير: وكان له يف حلقه شبه الحوصلة، فقيل له: ذو الغصة، ومن 

قبله صارت الغصة يف ولد يحيى بن سعيد بن العاص، ألن سعيد تزوج العالية 

ت يزيد بن ذي الغصة، ولدت بنت سلمة بن يزيد الجعفي، وأمها أم يزيد بن

 يحيى بن سعيد.

وقال ابن دريد: وسمي ذا الغصة؛ ألنه كان يغتص إذا تكلم، يصعب عليه 

الكالم. وأصل الغصص بالريق ونحوه؛ فإذا كان بالريق فهو غصص، وإذا كان 

بالماء فهو شرق، فإذا كان من مرض أو ضعف فهو جرض، فإذا كان من كرب 

 (2)أزا.جأز جأو بكاء فهو جأز. جنز ي

                                                             
(، 1233/ 2(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )314/ 2معجم الصحابة للبغوي ) (1)

(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 11/ 7كمال )(، اإل1588/ 4()472/ 2االستيعاب )

/ 1(، تعجيل المنفعة )541/ 6()345/ 2(، اإلصابة )219/ 2(، أسد الغابة )356

 .(4/211كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (،299/ 1(، نزهة األلباب )513

(، 1883/ 4(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )149/ 6الطبقات الكربى ) (2)

(، أسد الغابة 59/ 62(، تاريخ دمشق )422(، االشتقاق )ص: 472/ 2االستيعاب )

= 
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 ذو النرية  - 359

بضم الفاء  -وهب بن الحارث الزهري، شاعر جاهلي، ولقب ذا الفرية 

قتال أعلم بفرية، أي: قطعة ؛ ألنه كان إذا أراد ال-وفتح الراء وتشديد الياء 

 (1)فروة.

 ذو القبة - 361

حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي، سمي بذلك؛ ألنه نصب قبة بصحراء ذي 

 (2) قار.

 ذو القرندن - 361

 ىئ يب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ يئقال اهلل تعالى: 

 [. 83]الكهف: 

 اختلف يف اسمه، فقيل اسمه: الصعب، وقيل: المنذر، وقيل: اإلسكندر

 بعيد، وقيل غير ذلك. وهو

                                                              = 

(، نزهة األلباب 2/82(، اإلصابة )59/ 13(، الوايف بالوفيات )398/ 4()39/ 2)

(1 /299.) 

(، أنساب 265(، نسب قريش )ص: 14جمهرة أنساب العرب البن الكلبي )ص:  (1)

(، تبصير المنتبه 87/ 7ه )(، توضيح المشتب47/ 7(، اإلكمال )32/ 12األشراف )

(. وانظر: التكملة والذيل 322/ 1(، نزهة األلباب )1276/ 3بتحرير المشتبه )

/ 39(، تاج العروس )1321(، القاموس المحيط )ص: 486/ 6والصلة للصغاين )

 ( مادة )ف ر ى(.227

 (،122(، القاموس المحيط )ص: 234/ 1انظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين ) (2)

 )قبب(.  ( مادة512/ 3تاج العروس )
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 واختلفوا يف سبب تسميته بذي القرنين، على أقوال كثيرة:

على قرنه فهلك، فغرب زمانا ثم  : ألنه دعا قومه إلى اهلل تعالى فضربوهأحدها

بعثه اهلل فدعاهم إليه، فضربوه على قرنه اآلخر فهلك، فذلك قرناه. قاله علي بن 

 يف رواية. ڤأبي طالب 

ألنه بلغ قرن الشمس من مغرهبا وقرن الشمس من مطلعها، رواه  والثاين:

 الزبير بن بكار عن الزهري. وقيل: ألنه ملكهما.

 أسه كانتا من نحاس، قاله مجاهد.ألن صفحتي ر والثالث:

ألنه رأى يف المنام كأنه امتد من األرض إلى السماء فأخذ بقرين  والرابع:

الشمس، فقص ذلك على قومه، فسمي بذي القرنين، قاله عكرمة، وكان تأويل 

 رؤياه أنه طاف الدنيا ما بين المشرق والمغرب.

: وهما عاليان على ألنه ملك الروم وفارس، قاله مقاتل، قال والخام :

 األرض من الجانبين فهما قرنان.

 : كان يف رأسه شبه القرنين.والساد 

: ألنه كان له غديرتان من شعر، قاله الحسن وابن األنباري، وتسمية والسابع

الضفيرة من الشعر قرنا معروف ومنه قول أم عطية وضفرنا شعرها ثالثة قرون، 

 ن.وقول أبي سفيان يف الروم: ذات القرو

قال األصمعي: أراد قرون شعورهم وكانوا يطولون ذلك، يعرفون به، 

 وللرجل قرنان أي ضفيرتان.

 : كان لتاجه قرنان، حكاه الرازي.والثامن
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: ألنه كان كريم الطرفين من أهل بيت ذوي شرف من قبل أبويه، والتاسع

 قاله الشعبي.

 قاله ابن المسيب.: ألنه انقرض يف زمانه قرنان من الناس وهو حي، والعا ر

 : ألنه دخل النور والظلمة، قاله الربيع.والحادي عهر

 : ألنه كان إذا قاتل قاتل بيده وركائبه جميعا.والثاين عهر

 : ألنه أعطي علم الظاهر والباطن جميعا، حكاهما الثعلبي.والثالث عهر

: يجوز أن يلقب بذلك؛ لشجاعته، كما يسمى الشجاع كبشا والرابع عهر

 (1)نطح أقرانه، حكاه الرازي. كأنه ي

 ذو القروس - 362

 امرؤ القيس بن حجر الكندي الشاعر، ويف تلقيبه بذي القروح قوالن:

ألن ملك الروم أرسل إليه حلة مسمومة، فلما لبسها أسرع السم  :أحدهما

 فيه وتقرح جلده، فسمي ذا القروح.

 سمي ذا القروح بقوله: والثاين:

َحيييًا دا لق م َقرق ةٍ َوبمييد   ِمديييًا َبعيييَد ِصيييح 

 
 

لَن أبقؤسييا  َفدييا لييِو ميين نمعَمييي تَحييو 

                                                              
(، المنتظم يف تاريخ الملوك 6/15(، األنساب للسمعاين )1/131معالم السنن ) (1)

(، المختصر ىف 21/493(، تفسير الرازي )445/ 1(، مرآة الزمان )286/ 1واألمم )

(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير 1/39(، تاريخ ابن الوردي )1/45أخبار البشر )

(، فتح الباري 282(، ثمار القلوب يف المضاف والمنسوب )ص: 348/ 2العباد )

(، 91/ 4(، اإلتقان يف علوم القرآن )2/278(، شرح أبى داود للعيني )6/382)

 (.179/ 2معرتك األقران يف إعجاز القرآن )
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ا.. .ويروى:  س  لقَن َأبقؤم   (1) َلَعلا َمنَاَياَنا َتَحوا

 ذو القلبدن - 363

 جميل بن معمر الجمحي، وقيل: هو جميل بن أسيد الفهري. 

قيل أنه كان ال يكتم ما يسمع، وخربه يف ذلك مع عمر بن الخطاب وإخباره 

ا بإسالمه مشهور، قيل كان أهل مكة يقولون: له قلبان وعقالن يف صدره قريش

 من قوة حفظه، كما قال الفراء وغيره.

 قال مصعب بن عبد اهلل الزبيري: وكان يقال لجميل: ذو القلبين؛ لعقله.

 چڇىئ چ چ چ ڃ ڃ ڃ يئڃويقال: وفيه نزلت، يف أحد األقوال: 

 .(2)[4]األحزاب: 

 ذو القلمدن - 364

بن أبي سعيد الكاتب، أحد الكتاب، لقب بذلك؛ لحسن قلمه يف  علي

 (1)الكتابة. 

                                                             
(، 149(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: 121/ 1الشعر والشعراء ) (1)

 (،285(، المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 741تخب من كالم العرب )ص: المن

/ 9(، األغاين )2226/ 4(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )124ثمار القلوب )ص: 

(، ربيع 295/ 8(، التذكرة الحمدونية )193/ 5هناية األرب يف فنون األدب ) (،118

/ 2علوم اللغة وأنواعها ) (، المزهر يف322/ 1(، نزهة األلباب )2/473األبرار )

 (.12/ 1معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ) (،379

(، 329/ 3(، المستدرك على الصحيحين للحاكم )395نسب قريش )ص:  (2)

معاين القرآن للفراء (، 493مفيد العلوم ومبيد الهموم )ص:  (،247/ 1االستيعاب )

/ 1(، اإلصابة )142/ 11ت )(، الوايف بالوفيا351(، أسباب النزول )ص: 334/ 2)

 (.289/ 3(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )223/ 1(، نزهة األلباب )624
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 ذو القو  - 365

 حاجب بن زرارة التميمي. 

قال أبو عبيدة: وكان حاجب بن زرارة يقال له: ذو القوس، وذلك أن رسول 

لما دعا على مضر بالقحط فأقحطوا ارتحل حاجب إلى كسرى، فسأله  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ل حول بالده، فقال: إنكم أهل غدر. فقال: أنا ضامن. فقال: أن يأذن له أن ينز

ومن لي بأن تفي؟ قال: أرهنك قوسي. فأذن لهم يف دخول الريف، فلما 

دعا اهلل فرفع عنهم القحط، وكان حاجب مات فرحل  ملسو هيلع هللا ىلصاستسقت مضر بالنبي 

 (2)عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه فردها عليه، وكساه حلة. 

 لكتفذو ا - 366

 مروان بن أبي حفصة، أبو السمط، ويقال: أبو الهندام، الشاعر المشهور. 

 مدح المهدي، والرشيد، ولقب ذا الكتف؛ لقوله ]من البسيط[:

 (3)ذو اللب  يعلم أن ي تؤ ل الكتف... 

                                                              = 
(، نزهة األلباب 533/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )16/ 6األنساب للسمعاين ) (1)

(1 /223.) 

 (، اإليناس بعلم األنساب )ص:21/ 12(، أنساب األشراف )628/ 1المعارف ) (2)

(، نشوة الطرب يف تاريخ 585/ 2(، مرآة الزمان )6/ 4(، األنساب للسمعاين )29

 (.324/ 1(، نزهة األلباب )419/ 4(، اإلصابة )452جاهلية العرب )ص: 

(، 189/ 5(، وفيات األعيان )972/ 4(، تاريخ اإلسالم )362/ 57تاريخ دمشق ) (3)

(. وانظر: العباب الزاخر 312/ 2) (، التذكرة الحمدونية479/ 8سير أعالم النبالء )

 ( مادة )ك ت ف(.294/ 24(، تاج العروس )847(، القاموس المحيط )ص: 2/ 2)
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 ذو الكرسنة - 367

شريك بن عمرو اليشكري، كان يف زمن الحجاج، وكان أعور يضع على 

 (2)قب ذا الكرسفة. ، فل(1)عينه قطنة

 ذو الكف األ ل - 362

عمرو بن عبد اهلل بن حنيف، من بني قيس بن ثعلبة، فارس وشاعر، جاهلي، 

 . (3)وكان أشل. 

 ذو الكنل، جماعة أحدهم: - 369

الذي ذكر يف القرآن الكريم، وقد اختلف يف اسمه، وكذا  ذو الكفل 

 يف نبوته.

 ا أم ال على قولين: قال ابن الجوزي: اختلفوا هل كان نبي

القول األول: إنه لم يكن نبيا إنما كان عبدا صالحا. قاله أبو موسى 

 األشعري، ومجاهد يف آخرين. 

 ثم اختلف هؤالء يف علة تسميته بذي الكفل على ثالثة أقوال: 

                                                             
 ابن األثير: قطعة.عند  (1)

/ 3(، المقفى الكبير )252/ 12(، البداية والنهاية )426/ 3الكامل يف التاريخ ) (2)

123.) 

(، الربصان 6عراء )ص: (، من اسمه عمرو من الش227معجم الشعراء )ص:  (3)

(. وانظر: التكملة 327/ 1(، نزهة األلباب )372والعرجان والعميان والحوالن )ص: 

/ 24(، تاج العروس )6/ 2(، العباب الزاخر )557/ 4والذيل والصلة للصغاين )

 (، مادة )ك ف ف(.319
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: أن رجال كان يصلي كل يوم مائة صالة فتويف فكفل هذا بصالته، أحدها

 موسى. فسمي ذا الكفل. قاله أبو 

أنه تكفل للنبي بقومه أن يكفيه أمرهم وتعهد أن يقضي بينهم بالعدل  والثاين:

 ففعل، فسمي ذا الكفل. قاله مجاهد. 

أن ملكا قتل يف يوم ثالثمائة نبي وفر منه مائة نبي فكفلهم ذو  والثالث:

 الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا. فسمي ذا الكفل، قاله ابن السائب.

 اين: إنه كان نبيا. قاله الحسن، وعطاء، وأهل الكتاب.والقول الث

 وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن ذا الكفل هو يوشع بن نون.

ويف رواية عن ابن عباس، قال: كان ذو الكفل من أوالد أيوب، فأرسله اهلل 

 تعالى داعيا إلى توحيده بالشام.

 وقال غيره: هو اليسع بن أخطوب، وكان قبل داود.

 ب: كان بعد اليسع.قال وه

قال عطاء: وإنما سمي بذي الكفل؛ ألن اهلل تعالى أوحى إلى نبي من 

األنبياء: إين أريد أن أقبض روحك، فاعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن 

تكفل لك بأنه يصلي الليل ال يفرت ويصوم النهار ال يفطر، ويقضي بين الناس فال 

اب، فقال: أنا أتكفل لك هبذا، يغضب فارفع ملكك إليه ففعل ذلك، فقام ش

 فكفل به فوىف.

وحكى بعض علماء السير: أنه كان يف زمن ذي الكفل جبار من العماليق 

فدعاه ذو الكفل إلى اإليمان وضمن له الجنة، فقال: من كفل لي بذلك، قال: 

أنا، وكتب له كتابا تكفل له بالجنة إن هو آمن. فرتك الملك ملكه ولحق بالنساك. 

ات دفن الكتاب معه، فبعث اهلل الكتاب إلى ذي الكفل وأخربه أنه ويف فلما م
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الملك بما ضمن له، فآمن به مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وتكفل لهم بمثل ما 

 تكفل لملكهم، فسماه اهلل تعالى ذا الكفل. 

قلت: وقد أضاف بعض أهل العلم غير ذلك، فيما حكاه السيوطي وغيره، 

 (1)بالصواب. فاهلل تعالى أعلم 

  ذو الكلب - 371

 عمرو بن العجالن بن عامر الهذلي، الشاعر، المعروف بذي الكلب. 

 ويف تلقيبه بذلك قوالن:

إنما سمي ذا الكلب؛ ألنه كان له كلب ال يفارقه، قاله ابن  :أحدهما

 األعرابي.

قال أبو عبيدة: لم يكن له كلب ال يفارقه، وإنما خرج غازيا ومعه  والثاين:

 (2)لب يصطاد به فقال له أصحابه: يا ذا الكلب. فثبتت عليه. ك

 ذو اللحدة، اثناَّ: - 371

الحميري. قال ياقوت الحموي: كان ثطا فسمي بضد صفته، وقال  :أحدهما

 الزبيدي: وكان ثطا فقلبوا ذلك وكذلك تفعل العرب. 

                                                             
/ 17شق )(، تاريخ دم388/ 1(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )55/ 1المعارف ) (1)

(، البداية والنهاية 255/ 2(، كنز الدرر وجامع الغرر )123/ 2(، مرآة الزمان )372

(، 235/ 2(، الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية )326/ 1(، نزهة األلباب )516/ 1)

/ 2(، نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة )179/ 2معرتك األقران يف إعجاز القرآن )

199.) 

(. 392/ 12(، خزانة األدب للبغدادي )325/ 1(، نزهة األلباب )353/ 22األغاين ) (2)

 ( مادة )كلب(.172/ 4(، تاج العروس )132وانظر: القاموس المحيط )ص: 

تنبيه: ومن الناس من يقول له عمرو الكلب بغير ذو. واهلل أعلم. ذكر ذلك عبد القادر 

 البغدادي.
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غير  كالبي، وهو ذو اللحية الكالبي، واسمه: شريح بن عامر، وقيل والثاين:

 (1)ذلك، وله صحبة. 

 ذو اللساندن - 372

موله بن كثيف، معّمر، يقال: إنه عاش يف اإلسالم مائة سنة، له صحبة،  •

 وسمي ذا اللسانين؛ لفصاحته.

وحجر بن عقبة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري كان يلقب ذا  •

 (2)اللسانين؛ لكثرة شعره. 

 ذو الم اسد  - 373

 ي، جاهلي. عامر بن جشم اليشكر

قال ابن دريد: وسمي ذا المجاسد؛ ألنه كان يصبغ ثوبه بالجساد، وهو 

 الزعفران. 

وروى الدارقطني بسنده، عن أبي عبيدة قال: كان عامر ذو المجاسد بن 

جشم بن حبيب بن كعب بن يشكر وإنما لقب بذي المجاسد؛ ألنه أول من 

                                                             
(، هتذيب 221/ 2(، أسد الغابة )7/ 11فيات )(، الوايف بالو775/ 2معجم األدباء ) (1)

 (.327/ 1(، نزهة األلباب )347/ 2(، اإلصابة يف تمييز الصحابة )532/ 8الكمال )

انظر: العين والثط هو: الكوسج الذي عري وجهه من الشعر إال طاقات يف أسفل حنكه. 

سان (، ل211/ 1(، النهاية )124/ 9(، المحكم )1117/ 3(، الصحاح )423/ 7)

 (، مادة )ث ط ط(.444/ 39()182/ 19(، تاج العروس )267/ 7العرب )

/ 2أسد الغابة ) (،1487/ 4(، االستيعاب )2645/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (2)

، جمهرة (1/533اللباب ىف هتذيب األنساب ) (،16/ 6األنساب للسمعاين )(، 222

/ 1(، نزهة األلباب )248/ 11(، الوايف بالوفيات )8نسب قريش وأخبارها )ص: 

328.) 
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حظ األنثيين فنزل القرآن  صبغ ثيابه بالمجسد، وكان أول عربي قسم للذكر مثل

 بذلك فهي مأثرة ال مثلها.

 وقيل للزبرقان بن بدر: إنك من بني عامر ذي المجاسد، فقال:

 إَّق أكم ميين  عيييٍب بييين سيييعٍد فيييسُنني

 
 

 َرِضد م بهيم مين َحيُي ِصيدٍق وواليدِ 

َر َمنقِصيبي   وإَّق يوم من  عِب بن َيهكم

 
 

 (1)فيييسَّا أبانيييا عيييامٌر ذو الَم اسيييدِ 

 ذو مرحب - 374  

مرحب: صنم كان بحضر موت، وذو مرحب: ربيعة بن معدي كرب، كان 

 سادنه، أي من يتولى أمره.

عقد الثعالبي بابا يف أذواء اليمن وقال: ومنهم ذو مرحب سمي بذلك؛ ألنه 

 كرـو بـال أبـا. وقـشـا بـشـاع هـبـكان يرحب به كل من رآه وكان رحب الصدر وال

 .(2)ن رحب به. الخوارزمي: ألنه أول م

 ذو المروة - 375

سلمة بن صالءة بن كعب بن معقل، من أشراف مذحج، وإنما سمي ذا 

 المروة؛ ألنه رمى رجال بمروة فقتله.

                                                             
(، تلقيح فهوم أهل 628/ 2(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )342االشتقاق )ص:  (1)

 (.328/ 1نزهة األلباب ) (،122/ 3(، توضيح المشتبه )338األثر )ص: 

(، 493(، مفيد العلوم ومبيد الهموم )ص: 493/ 1جمهرة أنساب العرب البن حزم ) (2)

(. وانظر: القاموس المحيط )ص: 282يف المضاف والمنسوب )ص:  ثمار القلوب

 ( مادة )رحب(.493/ 2(، تاج العروس )89
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قال ابن دريد: والمرو: الحجارة تكون يف سفوح الجبال، والجمع مرو. 

وأحسب أن اشتقاق مروان منه، وقال نشوان الحميري: ومن ذلك المروة التي 

  (1)[.158]البقرة:  ىئ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ يئكة، قال اهلل تعالى: بم

 ذو المههرة - 376

، كانت له مشهرة ڤأبو دجانة سماك بن خرشة، الصحابي األنصاري 

 (2)يلبسها ويختال بين الصفين. 

 ذو المنار - 377

وإنما لقب  -وقد اختلف يف اسمه واسم أبيه  -أبرهة بن الرائش جاهلي 

ه غزا بالد المغرب، ووغل فيها برا وبحرا، وخاف على جيشه بذي المنار؛ ألن

الضالل عند قفوله فبنى المنار ليهتدوا هبا. وقيل: ألنه أول من عمل المنار على 

 (3)طريقه يف مغازيه، ليهتدي هبا إذا رجع، فسمي ذا المنار. 

                                                             
األنساب للصحاري  (،422(، االشتقاق )ص: 279/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (1)

 (.6262/ 9(، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )137)ص: 

(، 8/297(، التذكرة الحمدونية )2/464رار )(، ربيع األب477/ 2االستيعاب ) (2)

 (.329/ 1(، نزهة األلباب )284المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 

(، 627/ 1(، المعارف )364(، المحرب )ص: 547/ 2نسب معد واليمن الكبير ) (3)

مفيد  (،532(، االشتقاق )ص: 68/ 1الروض األنف ) (،12األخبار الطوال )ص: 

(، مرآة 332/ 1(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )493م )ص: العلوم ومبيد الهمو

نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية (، 1/149(، الكامل ىف التاريخ )491/ 2الزمان )

/ 2تاريخ ابن خلدون )(، 357/ 2(، كنز الدرر وجامع الغرر )119العرب )ص: 

 (.328/ 1(، نزهة األلباب )58
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 ذو الن اد - 372

 ذو النجاد الشاعر، سمي بذلك؛ لقوله:

يييييب إذا  يييييافويييييلم الرا ق  آبييييوا جداع 

 
 

 (1)وب ييييدروَّ ميييا تحييي  النَُ ييياد

 ذو النسبدن - 379  

عمر بن الحسن بن علي بن محمد الجميل بن فرح بن خلف بن قومس بن 

مزالل بن مالل بن بدر بن أحمد بن دحية بن خليفة بن فروة الكلبي، كذا نسب 

منه:  نفسه، أبو الخطاب المعروف بذي النسبين، الحافظ ابن دحية، وقد سمع

 .«الموطأ»أبو عمرو بن الصالح 

ودحية: بكسر الدال وفتحها وسكون الحاء، وهو دحية الكلبي صاحب 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل، 

وكان يذكر أن أمه أمة الرحمن بنت أبي عبد اهلل ابن أبي البسام موسى بن 

عبد اهلل بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 

، فلهذا كان يكتب بخطه: ڤبن الحسين بن علي بن أبي طالب  محمد بن علي

 ."ڤذو النسبين بين دحية والحسين، "

 قال الذهبي: هكذا ساق نسبه، وما أبعده من الصحة واالتصال!

وقال سبط ابن الجوزي: قدم دمشق، وسأل الوزير ابن شكر أن يجمع بينه 

هما البحث يف قول العرب: وبين شيخنا تاج الدين، فاجتمعا، وتناظرا، وجرى بين

لقيته من وراء وراء. فقال ابن دحية: ال يقال: وراء بالرفع، بل بالنصب. فقال تاج 

                                                             
 (.196/ 1)المؤتلف والمختلف للدارقطني  (1)
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فسفه على شيخنا تاج الدين. فقال  (1)الدين: أخطأت بل الصحيح وراء، بالرفع.

له: يا مدعي، أنت تكتب: وكتب ذو النسبين بين دحية والحسين. ودحية بإجماع 

 قب، فقد كذبت يف نسبك.المحدثين ما أع

يقول لي: كان تاج العلى  (2)وقال ابن العديم: وسمعت شيخنا ابن االثير

عندنا بالموصل، فاتفق أن حضر عند أخي مجد الدين، وعنده ذو النسبين 

المعروف بابن دحية، فالتفت أخي الى تاج العلى فقال له: هذا السيد ذو النسبين 

فإين قليل السمع، فقال له: هو ينتسب إلى ابن دحية والحسين فقال: أسمعني 

دحية، فقال: حاشى هذا السيد أن ينتسب إلى دحية الكلبي ودحية لم يعقب، فإن 

النسابين كلهم قالوا إن دحية كان له عقب، وامتد عقبه إلى ما بعد الثالثمائة، ثم 

انقطع، فلم يبق منهم أحد على وجه االرض، فقال له ابن دحية: تكذب يا شيخ 

السوء، فقال له من غير اكرتاث وال انزعاج، على تؤدة من القول، من غير 

ال تسفه، أنا ال أقول هذا من تلقاء نفسي، وإنما أنقله عن الناس، فإن  غضب:

فالنا قد ذكر ذلك، وذكره فالن، وفالن، فاحتد ابن دحية، وسبه، وهو ال يرد 

  عليه، ويكلمه كالم عاقل ثابت من غير اكرتاث بقوله.

 والبن عنين فيه:

َتييييِزي ِقييييبق َفِلييييم َتعق َدييييةم َلييييمق يمعق  دِحق

 
 

ييييييييييِو  َتيييييييييياَِّ َواِ فق  إَِلدقييييييييييِه بِالبمهق

ٌَ ِسييَوا   َمييا َصييحا ِعنقييَد النايياِ  َ يييق

 
 

يييييٍب بِييييي َ َ يييييُو  يييييَو ِمييييينق َ لق  َأنا

                                                              
قال سبط ابن الجوزي: والصحيح مع تاج الدين، وقد ذكرها الجوهري، فقال: وراء  (1)

 بمعنى خلف، وقد يكون بمعنى قدام، وهو من األضداد، وأنشد: 

َمنق علدو ولم يكن َم .إذا أنا لم أموق َم ورا  .. لقاؤك إبا من ورا

 هو عز الدين علي بن محمد بن محمد بن األثير. (2)
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وقال الحافظ: وكان يحمق ويتكرب ويكني نفسه ويكتب: ذو النسبين بين  

يف دعواه لكان ذلك رعونة كيف وهو متهم يف انتسابه دحية والحسين. فلو صدق 

 !.ملسو هيلع هللا ىلصإلى دحية الكلبي الجميل صاحب رسول اهلل 

  (1)وإنما جرأه على ذلك ألنه كلبي نسبة إلى موضع من ساحل دانية.

 ذو النسعة - 321

، أما عن تلقيبه بذي النسعة، فقد روى أصحاب (2)لم أقف على اسمه

ش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: ُقتَِل السنن، وغيرهم، من طريق األعم

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرُجٌل َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل

ِّ
 اْلَمْقُتوِل،  ملسو هيلع هللا ىلصَفُرفَِع َذلَِك إَِلى النَّبِي

ِّ
َفَدَفَعُه إَِلى َولِي

 
ُّ
 َما َأَرْدُت َقْتَلُه، َقاَل: َفَقاَل النَّبِي

ِ
، َواهلل

ِ
:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل اْلَقاتُِل: َيا َرُسوَل اهلل

ِّ
َأَما »لِْلَولِي

، َقاَل: َفَخلَّى َسبِيَلُه، َقاَل: َوَكاَن َمْكُتوًفا «إِنَُّه إِْن َكاَن َصادًِقا ُثمَّ َقَتْلَتُه َدَخْلَت النَّارَ 

 َذا النِّْسَعِة 
َ
ي ، َقاَل: َفَخَرَج َيُجرُّ نِْسَعَتُه، َقاَل َفُسمِّ

 "بِنِْسَعة 

 (3)سعة: حبل.قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، والن

                                                             
 المستفاد من تاريخ بغداد البن الدمياطي (،42/ 22) البن النجار ذيل تاريخ بغداد (1)

مفرج الكروب  (،448/ 3وفيات األعيان ) (،339/ 22(، مرآة الزمان )154/ 21)

طبقات  (،482/ 4مجمع اآلداب يف معجم األلقاب ) (،162/ 5يف أخبار بني أيوب )

 (،143/ 4تذكرة الحفاظ ) (،113/ 14تاريخ اإلسالم ) (،222/ 4علماء الحديث )

/ 17البداية والنهاية ) (،278/ 22الوايف بالوفيات ) (،389/ 22سير أعالم النبالء )

(، لسان 311/ 1(، نزهة األلباب )1878/ 4بغية الطلب ىف تاريخ حلب ) (،223

 (.82/ 6الميزان )

 قال الحافظ ابن حجر: ال أعرف اسمه. (2)

/ 6(، السنن الكربى للنسائي )74/ 3(، سنن الرتمذي )548/ 6سنن أبي داود ) (3)

(، مستخرج أبي 463/ 5(، مصنف ابن أبي شيبة )694/ 3(، سنن ابن ماجه )325

= 
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 ذو نوا   - 321

قيل اسمه: زرعة بن تبان أسعد، وقيل: يوسف  ذو نواس الملك الحميري،

بن شراحيل بن تبع، وقيل: لما هتود تسمى يوسف، وملك اليمن بعد أن قتل 

لختيعة الذي أراد أن يفسق به والخرب معروف يف كتب التاريخ والسير، قال ابن 

 ذكره اهلل تعالى يف القرآن.  هشام: وهو صاحب األخدود الذي

 وإنما سمي ذا نواس؛ ألنه كانت له ضفيرتان تنوسان على عاتقه. 

قال ابن دريد: ونواس: فعال من قولهم: ناس الشيء ينوس، إذا تحرك. 

وكل  وسمي به ذو نواس الملك الحميري؛ لذؤابة كانت تنوس على ظهره،

 (1)متحرك نائس.

 ذو النور، جماعة منهم: - 322

، كان سيدا مطاعا من أشراف ملسو هيلع هللا ىلصلطفيل بن عمرو الدوسي صاحب النبي ا

 العرب. 

نورا يف  ملسو هيلع هللا ىلصوإنما سمي ذا النور؛ ألن اهلل تعالى جعل له بدعوة رسول اهلل 

وجهه؛ فقال: اللهم يف غير وجهي، فإين أخشى أن يظنوا أهنا مثلة لفراق دينهم، 

ري إليهم، وإنه على قال: فتحول يف رأس سوطي، فلقد رأيتني أسير على بعي

                                                              = 

(، عمل اليوم والليلة البن السني 423/ 2(، شرح مشكل اآلثار )127/ 4عوانة )

 (.349/ 2(، اإلصابة )127(، تحريم القتل وتعظيمه )ص: 355)ص: 

(، األخبار الطوال )ص: 636/ 1(، المعارف )311يجان يف ملوك حمير )ص: الت (1)

(، نشوة 232/ 7(، اإلكمال )182/ 3(، البدء والتاريخ )191(، االشتقاق )ص: 61

(، 361/ 2(، كنز الدرر وجامع الغرر )155الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 

 (.312/ 1(، نزهة األلباب )368المحرب )ص: 
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رأس سوطي كأنه قنديل معلق فيه حتى قدمت عليهم، والحديث بتمامه مذكور 

 (1)يف المصادر. 

 ذو النورين  - 323

، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة الذين شهد ڤعثمان بن عفان 

 بالجنة.  ملسو هيلع هللا ىلصلهم رسول اهلل 

 يف سبب تسميته بذي النورين على ستة أقوال: واختلفوا

رقية وأم كلثوم  ملسو هيلع هللا ىلص: وهو المشهور؛ ألنه تزوج ابنتي رسول اهلل أحدها

 واحدة بعد أخرى.

 وقيل للمهلب بن أبى صفرة: لم قيل: عثمان ذو النورين؟ قال:

 ألنه ال نعلم أن أحدا أرسل سرتا على ابنتي نبي غيره.

ألنه ورقية كانا أحسن زوجين يف اإلسالم، فالنوران: نور نفسه،  والثاين:

 ور رقية.ون

 ألنه كان يختم القرآن يف الوتر، فالقرآن نور وقيام الليل نور. والثالث:

  ألنه كان سخيا يف الجاهلية واإلسالم، يعني قبل اإلسالم وبعده. والرابع:

                                                             
/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم )(، 1221/ 2لف والمختلف للدارقطني )المؤت (1)

(، 477/ 2(، االستيعاب )382/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )1561

(، 344/ 1(، سير أعالم النبالء )265/ 4()77/ 3(، أسد الغابة )392/ 3اإلكمال )

(، 264/ 16الوفيات )(، الوايف ب8/296(، التذكرة الحمدونية )2/459ربيع األبرار )

 (.311/ 1نزهة األلباب )
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ما روي عن سهل بن سعد، قال: قيل لعثمان: ذو النورين؛ ألنه  والخام :

 .(1)قتان، فلذلك قيل له ذلكيتنقل من منزل إلى منزل يف الجنة فتربق له بر

: أنه إنما سمي ذا النورين؛ ألنه ذو كنيتين يكنى أبا عمرو وأبا عبد والساد 

 (2)اهلل، ذكره ابن النجار، عن وكيع بن الجراح. 

 ذو النوَّ - 324

 يونس بن متى نبي اهلل، على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم. 

لنون الذي التقمه، والنون اوإنما سمي ذا النون؛ ألنه كان يف بطن 

 (3).الحوت

 ذو النوندن  - 325

الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاين، اللغوي، المقرئ، النحوي، أبو عبد 

 اهلل، أحد العلماء المشهورين واألدباء المصنفين.

                                                             
أورده ابن عراق من طريق الحسين ابن عبد اهلل العجلي، ثم قال: قال السيوطي وأخرجه  (1)

الحاكم يف المستدرك من هذا الطريق، وقال صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه 

 ا كذب.الذهبي يف تلخيص المستدرك، فقال بل موضوع، وكذلك قال يف الميزان هذ

(، 452/ 19(، هتذيب الكمال )6/16(، األنساب للسمعاين )1239/ 3االستيعاب ) (2)

(، الرياض النضرة يف مناقب 377/ 4()349/ 2(، اإلصابة )578/ 3أسد الغابة )

(، التمهيد والبيان يف 156/ 2(، نزهة المجالس ومنتخب النفائس )6/ 3العشرة )

(، هناية األرب يف فنون 549/ 2ل يف التاريخ )(، الكام159مقتل الشهيد عثمان )ص: 

/ 1(، تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة )422/ 19األدب )

(، نزهة 284(، المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 2/171(، البدر المنير )349

 (.358/ 2شرح البخاري للسفيري ) (،311/ 1األلباب )

(، حياة الحيوان الكربى 11/329تفسير القرطبي ) (،371/ 17تاريخ دمشق ) (3)

 (.312/ 1(، نزهة األلباب )2/527)
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وكان يقال له: ذو النونين؛ ألنه كان يكتب يف آخر كتبه: كتبه الحسين بن 

 ، فكان يطولهما يف خطه وهما نون الحسين ونون ابن. خالويه فيعرق النونين

قال ابن مكتوم: وقد رأيتهما طويلتين يف آخر كتاب الجمرة بخطه وقد 

 طولهما جدا كما ذكر عنه.

بخط أبي الحسن علي بن عبد اهلل  «إصالح المنطق»ووجد على نسخة من 

العطاردي  بن أحمد البزار ما مثاله لما فرغت من هذا الجزء كان أبو سعيد

 حاضرا فقال على لساين: 

 قييييرأت مييييا فدييييه علييييي الحسييييدن

 
 

 قييييراَة صييييدق لييييم تهييييب بمييييدن

 مسييييييييتنهم الهييييييييكل مييييييييرتدن 

 
 

 ف ييييياَ  المسيييييو عليييييي ل يييييدن

 أو  عييييييييذار فييييييييوق عارضييييييييدن 

 
 

 حتيييييي إذا ميييييا تيييييم ليييييي بييييياوَّ

 (1)شرفني اإلسناد بالنونين. 

 ذو اله لدن - 326

، ڤت علي بن أبي طالب، ، أمه أم كلثوم بنڤزيد بن عمر بن الخطاب 

 (2)لقب بجديه. 

                                                             
/ 3(، لسان الميزان )312/ 1نزهة األلباب ) (،121الفالكة والمفلوكون )ص:  (1)

142.) 

(، 1272(، القاموس المحيط )ص: 562/ 5التكملة والذيل والصلة للصغاين ) (2)

 (. 154/ 31(، تاج العروس )461الكليات )ص: 
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 ذو الوزارتدن، جماعة منهم: - 327

 ام المعتمد باهلل بذيـــاسي، لقب يف أيـــوفق العبــصاعد بن مخلد، وزير الم

 (1)الوزارتين إشارة إلى وزارة المعتمد والموفق.

 ذو الددين  - 322

بت يف الخرباق السلمي، وقيل اسمه: عمير، وله صحبة وحديثه ثا

 وفيه ذكر ذي اليدين.  "حديث السهو"من حديث أبي هريرة  «الصحيحين»

ولقب بذلك؛ ألنه كان يف يده طول، وقيل: كان يعمل بيديه جميعا، ويقال: 

 (2)إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد.

 ذو الدمدندن - 329

طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق األمير، مقدم الجيوش، ذو اليمينين، 

 و طلحة الخزاعي، أحد أمراء المأمون. أب

                                                             
/ 1(، نزهة األلباب )132رسوم دار الخالفة )ص:  (،326/ 13سير أعالم النبالء ) (1)

313 .) 

(، الثقات 167/ 3(، الطبقات الكربى )122/ 1ترتيب السندي ) -مسند الشافعي  (2)

(، المنتخب من ذيل المذيل )ص: 475/ 2(، االستيعاب )321/ 3البن حبان )

(، األنساب 88/ 1(، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك )598/ 4(، اإلصابة )157

(، تلقيح فهوم 4/211(، كشف المشكل من حديث الصحيحين )6/17للسمعاين )

(، شرح مشكل الوسيط 511(، المغرب يف ترتيب المعرب )ص: 356أهل األثر )ص: 

(، نزهة 264/ 4(، عمدة القاري )8/442(، المجموع شرح المهذب )2/182)

 (. 313/ 1األلباب )
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روى عن: ابن المبارك، وعمه علي بن مصعب. وعنه: ابنه عبد اهلل بن طاهر 

 أمير خراسان، وابنه اآلخر طلحة.

 واختلفوا يف تلقيبه بذي اليمينين ألي معنى كان، على خمسة أقوال:

: ألنه ضرب شخصا يف وقعته مع علي بن عيسى بن ماهان فقده أحدها

 صفين، وكانت الضربة بيساره، فقال فيه بعض الشعراء:ن

 ."ذا اليمينين"فلقبه المأمون:  ،... لتا َيديو َيِمدن ِحدن تضربه

: ألن المأمون قال له: يا أبا الطيب، يمينك يمين أمير المؤمنين الثاين

 وشمالك يمين، فبايع بيمينك يمين أمير المؤمنين.

سرى فلقبه المأمون بذي اليمينين؛ ألن كلتا : ألنه كان أعور العين اليالثالث

 .(1)عينيه يمين

 وفيه يقول الشاعر:

 َييييييا َذا القَدِمدنَيييييدقِن َوَعيييييدقٍن َواِحيييييَدهق 

 
 

ققَصييييياَّم َعيييييدقٍن َوَيِميييييدٌن َزائِيييييَدهق   نم

 : لقب بذلك؛ لفرط جوده وسماحته. الرابع 

 (2): وإنما لقب بذلك؛ ألنه ولي العراق وخراسان. الخام 

                                                             
 ضعف هذا القول ابن األثير فقال: ومتى أطلقت اليمين فال يعرف إال اليد. (1)

/ 6(، األنساب للسمعاين )517/ 2(، وفيات األعيان )124القرط على الكامل )ص:  (2)

(، اللباب يف هتذيب 226/ 16(، الوايف بالوفيات )128/ 12(، سير أعالم النبالء )17

/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )161/ 14اية والنهاية )البد(، 534/ 1األنساب )

/ 8(، التذكرة الحمدونية )464/ 2ربيع األبرار ) (،152الشعور بالعور )ص:  (،185

  (.313/ 1نزهة األلباب ) (،321
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 ت الخمارذا - 391

هنيدة بنت صعصعة بن ناجية التميمية المجاشعية، أخت غالب والد 

 الفرزدق، وهي زوج الزبرقان بن بدر، وكانت تدعى ذات الخمار.

ذكر أبو عبيدة أهنا كانت تقول: من جاءت من نساء العرب بأربعة يحل لها 

أن تضع خمارها عندهم بمثل أربعتي: أبي صعصعة، وأخي غالب، وخالي 

 (1)قرع بن حابس، وزوجي الزبرقان، فسميت ذات الخمار. األ

 ذات الذنب - 391

أمية ذات الذنب، ويقال: آمنة، وكان لها ذنب مخلوق يف عجزها، ولها قصة 

 (2)رواها ابن عساكر. 

 ذات النطاقدن - 392

، أسلمت قديما بمكة، وبايعت رسول ڤأسماء بنت أبي بكر الصديق 

 ، ومنها: عبد اهلل، والمنذر، وعروة، وعاصم.ڤ ، وكانت تحت الزبيرملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصوكانت تسمى ذات النطاقين، وإنما قيل لها ذلك؛ ألهنا صنعت للنبي 

سفرة حين أراد الهجرة إلى المدينة فعسر عليها ما تشدها به، فشقت خمارها، 

: ذات ملسو هيلع هللا ىلصفشدت السفرة بنصفه، وانتطقت بالنصف الثاين، فسماها رسول اهلل 

 النطاقين.

                                                             
(، نزهة األلباب 351/ 8(، اإلصابة )522/ 12(، مرآة الزمان )456/ 2ربيع األبرار ) (1)

(1 /314.) 

(، توضيح 662/ 2(، إكمال اإلكمال البن نقطة )268/ 72()45/ 69دمشق )تاريخ  (2)

 (.82/ 4المشتبه )
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 ا ذكر محمد بن إسحاق وغيره.هكذ

أبدلك اهلل »قال لها:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال الزبير بن بكار يف هذا الخرب: أن رسول اهلل 

 ، فقيل لها: ذات النطاقين.«بنطاقك هذا نطاقين يف الجنة

وروى ابن سعد، وابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

 َصنَْعُت ُسْفَرَة النَّ "وفاطمة، عن أسماء قالت:
ِّ
فِي َبْيِت َأبِي َبْكر  ِحيَن َأَراَد  ملسو هيلع هللا ىلصبِي

َأْن ُيَهاِجَر إَِلى اْلَمِدينَِة، َقاَلْت: َفَلْم نَِجْد لُِسْفَرتِِه َواَل لِِسَقائِِه َما َنْربُِطُهَما بِِه، َفُقْلُت 

 َما َأِجُد َشْيًئا َأْربُِط بِِه إاِلَّ نَِطاقِي، َقاَلْت: َفقَ 
ِ
: َواهلل َبِي َبْكر 

ِ
يِه بِاْثنَْيِن، »اَل: أل ُشقِّ

يُت َذاَت النَِّطاَقيْنِ  ْفَرَة، َفلَِذلَِك ُسمِّ َقاَء َوبِاآْلَخِر السُّ  السِّ
  ."« َفاْربِطِي بَِواِحد 

ُل َما اتَّخذ النساُء اْلِمنَْطْق مِْن »وقال ابن األثير: ويف حديث أم إسماعيل  َأوَّ

المنطق: النطاق، وجمعه: مناطق، وهو أن « ًاقَِبل ُأمِّ إِْسَماِعيَل اتََّخذت مِنَْطق

تلبس المرأة ثوهبا، ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوهبا، وترسله على 

األسفل عند معاناة األشغال؛ لئال تعثر يف ذيلها. وبه سميت أسماء بنت أبي بكر 

ذات النطاقين؛ ألهنا كانت تطارق نطاقا فوق نطاق. وقيل: كان لها نطاقان تلبس 

وأبي بكر، وهما يف الغار. وقيل:  ملسو هيلع هللا ىلص، وتحمل يف اآلخر الزاد إلى النبي هماأحد

 .اهـ، وجعلت اآلخر شدادا لزادهما. أحدهماشقت نطاقها نصفين فاستعملت 

قال ابن سعد: أخربنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن أهل 

لنطاقين، فقال ابن الشأم كانوا يقاتلون ابن الزبير ويصيحون به يا ابن ذات ا

الزبير: تلك شكاة ظاهر عنك عارها، فقالت له أسماء: عيروك به؟ قال: نعم، 

 قالت: فهو واهلل حق.
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وقال األسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب: قالت أسماء 

للحجاج: كيف تعيره بذات النطاقين؟ يعني: ابنها عبد اهلل. أجل قد كان لي 

 من النمل ونطاق البد للنساء منه. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نطاق أغطي به طعام رسول

وقال ابن عبد الرب: لما بلغ ابن الزبير أن الحجاج يعيره بابن ذات النطاقين 

 أنشد قول الهذلي متمثال:

 وَعدارهييييا الوا ييييوَّ َأُنييييي أحبةهييييا

 
 

هييا  َوتلييو َ ييكاٌة  يياهٌر َعنقييو عارم

َتيييذر َعنقَهيييا َفيييسُِني مكيييُذٌب    َفيييسَِّ أعق

 
 

 (1)ر يردد َعَلدقيو اعتيذارهاَوإَِّ تعتذ

  

 

  

 

                                                             
(، مسند إسحاق بن 343/ 7(، مصنف ابن أبي شيبة )249/ 8الطبقات الكربى ) (1)

/ 8(، اإلصابة )3/ 69(، تاريخ دمشق )1782/ 4(، االستيعاب )584/ 2راهويه )

القلوب يف المضاف والمنسوب )ص: (، ثمار 123/ 35(، هتذيب الكمال )12

/ 1(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )847/ 2(، رجال صحيح البخاري )294

 (.314/ 1(، نزهة األلباب )423

والنطاق: شقة أو ثوب تلبسه المرأة وتشد وسطها ثم ترسل األعلى على األسفل إلى الركبة 

ق وال ساقان، والجمع نطق. وقد واألسفل ينجر على األرض، وليس لها حجزة وال نيف

/ 4انتطقت المرأة، إذا شدت نطاقها على وسطها، أي لبست النطاق. انظر: الصحاح )

(، 355/ 12(، لسان العرب )75/ 5(، النهاية )285/ 6(، المحكم )1559

 ( مادة )نطق(.424/ 26(، تاج العروس )926القاموس المحيط )ص: 
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  الرابدة - 393

سعد بن شداد الكويف، وهو من بني يربوع، ويقال له: سعد الرابية، أخذ عن 

أبي األسود الدؤلي، وإنما سمي الرابية بموضع كان يعلم فيه النحو يقال له: 

 ي تميم.رابية بن

 وفيه يقول الفرزدق:

 إُنييييي ألبِغييييضم سييييعدا  أَّق أجيييياوَره

 
 

 وب أمحيييبة بنيييي عميييرٍو بييين َيربيييوعِ 

مق أحييٌد   َهييهم  قييوٌ  إذا غِضييبموا لييم َيخق

 
 

 (1)وال ار فدهم ذلدٌل غدر ممنوعٍ 

 

 

 راس يكذب - 394 

واسمه  -كانت له بنت اسمها صفرة وهبا كان يكنى  -المهلب بن أبي صفرة 

 ن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو، األمير أبو سعيد األزدي العتكي. ظالم ب

أحد أشراف أهل البصرة، ووجوههم، وفرساهنم، وأبطالهم، ودهاهتم، 

 وأجوادهم.

لقب راح يكذب؛ ألنه كان يضع الحديث أيام الخوارج ثم راح إلى حي من 

 ب.األزد ينزلون قريبا منه ليحدثهم به، فإذا رأوه قالوا: راح يكذ

 قال واثلة السدوسي ]من الطويل[:

ليييييه  اعديييييور مهييييينوَ يمَخيييييالف َقوق

 
 

 َ َميييا وصييينوه ليييي إِذا َراس يكيييذب

 من« البصرة»اس، وحمى ــــب من أشجع النـــان المهلــــال ابن قتيبة: وكـق 

                                                             
(، 1345/ 3(، معجم األدباء )228شتقاق )ص: (، اال227/ 12أنساب األشراف ) (1)

 (.9(، نور القبس )ص: 122/ 15الوايف بالوفيات )
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بعد جالء أهلها عنها، إال من كانت به قوة، وله معهم وقائع مشهورة  (1)الشراة

مهلب لذلك، ولم يكن يعاب إال بالكذب. وفيه قيل: راح فهي تسمى: بصرة ال

 يكذب.

وذكر ابن خلكان عن ابن قتيبة تتمة لم أقف عليها وهي قوله: كان المهلب 

أتقى الناس هلل عزوجل، وأشرف وأنبل من أن يكذب، ولكنه كان محربًا، وقد 

: الحرب خدعة، وكان يعارض الخوارج بالكلمة فيوري هبا من ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

غيرها، يرهب هبا الخوارج، وكانوا يسمونه الكذاب ويقولون: راح يكذب، وقد 

 إذا أراد حربا ورى بغيرها. ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

وقال أبو العباس المربد يف الكامل يف شرح أبيات رمي فيها المهلب 

بالكذب، ما صورته: وقوله الكذاب ألن المهلب كان فقيها، وكان يعلم ما جاء 

كل كذب يكتب كذبا إال ثالثة: الكذب يف الصلح  "قوله  من ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل 

بين الرجلين، وكذب الرجل المرأته يعدها، وكذب الرجل يف الحرب يتوعد 

. وكان المهلب ربما صنع الحديث ليشد به أمر المسلمين ويضعف به "ويتهدد 

من أمر الخوارج، وكان حي من األزد يقال لهم الندب إذا رأوا المهلب رائحًا 

 الوا: قد راح المهلب يكذب، وفيه يقول رجل منهم:ق

 أنييييييي  النتيييييييي  يييييييل النتيييييييي

 
 

 ليييييو  نييييي  تصيييييدق ميييييا تقيييييول

 
وقال ابن عبد الرب: وهو ثقة ليس به بأس. وأما من عابه بالكذب فال وجه له، 

ألن صاحب الحرب يحتاج إلى المعاريض والحيلة، فمن لم يعرفها عدها كذبا، 

                                                             
الشراة: الخوارج، ويسمون بالشراة؛ من شرى يشري، أي يبيع، يزعمون أهنم باعوا  (1)

 ىئ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئأنفسهم هلل، كما يف قوله تعالى: 

 [. 227]البقرة: 
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طيبا، وهو الذي حمى البصرة من األزارقة وكان شجاعا ذا رأي يف الحرب خ

الخوارج والصفرية بعد أن أجلى أكثر أهلها عنها إال من لم يكن له قوة على 

 (1)النهوض، حتى قيل: بصرة المهلب. 

  الرأ  - 395

 . بعد الستمائة أحمد بن محمد اللخمي الزاهد، المعروف بالرأس،

ه جماعة، وكان بظاهر وهو شيخ صالح، زاهد، مشهور بالصالح، انتفع ب

اإلسكندرية على شاطئ البحر، يف الموضع المعروف بالرأس، ولهذا قيل له: 

 (2)الشيخ أحمد الرأس. 

 رأ  البغل  - 396

سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاين، البصري، النحوي،  •

 المقرىء، من أصحاب أبي زيد األنصاري لقبه أبو زيد بذلك؛ لكرب رأسه.

 .«رأس البغل»لجاحظ: وإذا كان اإلنسان عظيم الرأس لقبوه: قال ا

وجالينوس الطبيب، لقبه بذلك اإلسكندر األفروديسي الذي كان يف زمن  •

ملوك الطوائف بعد اإلسكندر بن فيلبس؛ ألنه اجتمع به وناظره وجرت بينهما 

محاورات ومشاغبات ومخاصمات فسمي جالينوس إذ ذاك رأس البغل؛ لقوة 

 ذلك؛ـــحال المناظرة والمنافرة، أو لقوة رأسه يف البحث، وقيل: إنما لقبه برأسه 

                                                             
(، ربيع 352/ 5(، وفيات األعيان )1692/ 4تيعاب )(، االس399/ 1المعارف ) (1)

(، المستطرف يف كل فن 291/ 1(، المستقصى يف أمثال العرب )2/471األبرار )

 (.285مستطرف )ص: 

 (. 322/ 1(، نزهة األلباب )431/ 13تاريخ اإلسالم ) (2)
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 (1)لعظم رأسه. 

 رأ  العصا - 397

عمر بن هبيرة الفزاري، األمير، ولي العراقين ليزيد بن عبد الملك، وكان 

يلقب برأس العصا، ويقال لصغير الرأس: رأس العصا، وكان عمر بن هبيرة 

 قال سويد بن الحارث: صغير الرأس جدا ولذلك

 ميييين مبليييي  َرأ  القَعَصييييا َأَّ َبدقننَييييا

 
 

 ضيييغائن َب تنسيييي َوإَِّ قيييد  اليييدهرم 

 (2).ضغائن َب تنسي َوإَِّ هي سل .. .ويروى 

 رأ  برأ   - 392

 مهرم العبدي جاهلي.

 قال الزمخشري: كان بالبصرة قوم يلقبون الناس، فخطب إليهم رجل وقال:

قالوا: وما هي؟ قال: أن ال تلقبوين وتدعوين أتزوج إليكم على شريطة، 

 (3)رأسا برأس. قالوا: فلقبك رأسا برأس، فلزمه. 

                                                             
أنباه  إنباه الرواة على (،125/ 15(، الوايف بالوفيات )1362/ 3معجم األدباء ) (1)

(، عيون األنباء يف 121 ،48(، إخبار العلماء بأخبار الحكماء )ص: 2/34) "النحاة

 (.62، البغال )ص: (73/ 1(، تاريخ مختصر الدول )126طبقات األطباء )ص: 

(، ثمار القلوب يف 537/ 2(، غريب الحديث البن قتيبة )28/ 3البيان والتبيين ) (2)

/ 24(، تاريخ دمشق )658/ 1البالغة ) (، أساس324المضاف والمنسوب )ص: 

 (.483(، الربصان والعرجان والعميان والحوالن )ص: 352

 (.319/ 1(، نزهة األلباب )462/ 2ربيع األبرار ونصوص األخيار ) (3)
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 رأ  مال أهل الكوفة - 399

األسود بن يزيد بن قيس بن عبد اهلل بن مالك، أبو عمرو النخعي، من الطبقة 

 األولى من التابعين من أهل الكوفة. 

لسانه وكان يصوم يف السفر كان يصوم الدهر ويصوم يف الحر حتى يسود 

فقيل له: لم تعذب هذا الجسد ؟، فقال: إنما أريد الراحة، وذهبت إحدى عينيه 

من الصوم يف الحر وحج سبعا وسبعين حجة وكان يختم القرآن يف شهر رمضان 

تقول: ما بالعراق رجل أكرم علي من  ڤيف كل ليلتين، وكانت عائشة 

 (1)؛ لزهده وفضله وكثرة عبادته. ل الكوفةاألسود، وكان يقال له: رأس مال أه

 را ب الندل - 411

 (2)غيالن الراجز يلقب راكب الفيل؛ ألن الحجاج كان يحمله على الفيل. 

 الراهب - 411

 زهرة بن سرحان بن رزن بن أسلم الراهب المحاربي، شاعر جاهلي. 

 ها ببنيوقيل له: الراهب؛ ألنه كان يأيت عكاظا فيقوم إلى سرحة فيرجز عند

 (3)سليم قائما ال يزال كذلك دأبه حتى يصدر الناس عن عكاظ. 

 راهب الكوفة، جماعة: - 412

هناد بن السري بن مصعب، الحافظ، القدوة، الزاهد، شيخ الكوفة، أبو  •

 ، وغير ذلك.«الزهد»السري التميمي الدارمي المحدث، مصنف كتاب 

                                                             
(، 115(، الشعور بالعور )ص: 162/ 9(، مرآة الزمان )72/ 6الطبقات الكربى ) (1)

 (. 151/ 9الوايف بالوفيات )

 (.297/ 8(، التذكرة الحمدونية )393/ 5()463/ 2بيع األبرار )ر (2)

 (.321/ 1(، نزهة األلباب )156المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (3)
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ير البكاء، كنت عنده ذات يوم قال أحمد بن سلمة النيسابوري: وكان هناد كث

يف مسجده، فلما فرغ من القراءة عاد إلى منزله، فتوضأ وانصرف إلى المسجد، 

وقام على رجليه يصلي إلى الزوال، وأنا معه يف المسجد. ثم رجع إلى منزله 

فتوضأ وانصرف إلى المسجد، فصلى بنا الظهر، ثم قام على رجليه يصلي إلى 

آن، ويبكي كثيرا. ثم صلى بنا العصر، وجاء إلى العصر ويرفع صوته بالقر

المسجد فجعل يقرأ يف المصحف إلى الليل، فصليت معه المغرب، وقلت 

لبعض جيرانه: ما أصربه على العبادة. قال: هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنة، 

فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ وما تزوج قط وال تسرى قط، وكان يقال له: 

 ة. يعني من كثرة عبادته.راهب الكوف

 وأحمد بن بديل بن قريش بن بديل بن الحارث اليامي، أبو جعفر الكويف.  •

 من أهل العلم والفضل، ولي قضاء الكوفة، وقضاء همذان.

وكان من أصحاب حفص بن غياث، حدث عنه وانتفع به، وسمع غيره، 

 وحدث وأفاد.

 اهب الكوفة؛ لعبادته.وكان رجال صالحا عادال يف أحكامه، وكان يسمى ر

قال صالح بن أحمد الحافظ: بلغني أنه كان يسمى بالكوفة: راهب الكوفة، 

فلما تقلد القضاء قال: خذلت على كرب السن، خذلت على كرب السن مع عفته 

 وصيانته.

وقبيصة بن عقبة الكويف، الحافظ، أبو عامر العابد، أحد شيوخ اإلمام  •

 أحمد،
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كوفة، وكان هناد بن السري إذا ذكره دمعت عيناه الذي يقال له: راهب ال

 (1)وقال: الرجل الصالح. 

 راهب بني ها م - 413

محمد بن علي بن محمد بن عبيد اهلل بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل، أبو 

 الحسين الهاشمي الخطيب المعروف بابن الغريق. 

عنه، وكان  سمع أبا الحسن الدارقطني وغيره. قال أبو بكر الخطيب: كتبت

فاضال نبيال، ثقة صدوقا، وولي القضاء بمدينة المنصور وما اتصل هبا وهو ممن 

حتى كان يقال له: راهب بني اشتهر ذكره وشاع أمره بالصالح والعبادة، 

 (2)هاشم.

 راهب قريش  - 414

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر 

رشي، المخزومي، المدين، أحد الفقهاء السبعة الذين يؤخذ عنهم بن مخزوم الق

العلم، من أهل المدينة، قيل: إن اسمه محمد، وقيل اسمه: أبو بكر، وكنيته أبو 

 عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. 

                                                             
(، طبقات 339/ 2(، الكاشف )72/ 2(، تذكرة الحفاظ )1277/ 5تاريخ اإلسالم ) (1)

(، تاريخ 331/ 12( )465/ 11(، سير أعالم النبالء )177/ 2علماء الحديث )

(، قالدة النحر يف وفيات 61/ 1(، الجواهر المضية يف طبقات الحنفية )82/ 5بغداد )

 (.72/ 3(، شذرات الذهب )565/ 2( )417/ 2أعيان الدهر )

(، تاريخ 152/ 16(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )183/ 4تاريخ بغداد ) (2)

 (.226/ 12اإلسالم )
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وكان ثقة، فقيها، كثير الحديث، عالما، عاقال، سخيا، عابدا، وكان يسمى: 

 (1)دته واجتهاده وفضله. راهب قريش؛ لعبا

 الراوية، اثناَّ: - 415

حماد الراوية: وهو حماد بن ميسرة مولى بني شيبان، وقيل: هو  :أحدهما •

 حماد بن سابور. العالمة، األخباري.

وكان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنساهبا. وكانت 

 على المنصور والمهدي. ملوك بني أمية تقدمه وتؤثره وتسني عطاءه، ودخل

 أما عن سبب تسميته بالراوية: 

قيل أن الوليد بن يزيد قال لحماد: لم سميت الراوية، وما بلغ من حفظك 

حتى استحققت هذا االسم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كالم العرب تجري 

على ثمانية وعشرين حرفا، أنا أنشدك على كل حرف منها مائة قصيدة. فقال: 

فأنشد حتى مل الوليد، ثم استخلف من يسمع منه حتى وفاه ما قال هات، 

 فأجزل صلته.

وقيل أنه قال: ألين أروي لكل شاعر تعرفه، ولكل شاعر تعرتف أنك يا أمير 

المؤمنين ال تعرفه، وأنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة 

 للجاهلية.

                                                             
(، 112/ 33(، هتذيب الكمال )33/ 66(، تاريخ دمشق )227/ 5)الطبقات الكربى  (1)

(، 825/ 2(، رجال صحيح البخاري )128فتح الباب يف الكنى واأللقاب )ص: 

(، مرآة 334/ 6(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )124/ 1رجال صحيح مسلم )

/ 3لصحيح )لمن خرج له البخاري يف الجامع ا (، التعديل والتجريح463/ 7الزمان )

(، 322/ 1(، نزهة األلباب )494/ 1(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )1254

 (. 279/ 3مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار )
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وتسعمائة قصيدة، فأمر له سرد ألفين  فيقال: إنه وكل به من يستنشده، حتى

 بمائة ألف درهم.

وقال الطرماح: أنشدت حماد الراوية قصيدة لي ستين بيتا فسكت ساعة ثم 

قال: أهذه لك؟ قلت: نعم. قال: ليس األمر كذلك، ثم ردها علي كلها وزيادة 

 عشرين بيتا زادها يف وقته.

ن بن زين واآلخر: عبيد اهلل بن عالن بن زاهر بن عمر بن أحمد بن عال •

 الخزاعي، أبو جعفر بن أبي الفضل الواسطي، المعروف بالراوية.

 ولقب بالراوية؛ ألنه ذا حفظ تام ألشعار العرب والمحدثين. 

قال الرامهرمزي: حدثني عمر بن الحسن بن جبير الواسطي، ثنا محمد بن 

غالب، ثنا الحجبي قال: سمعت يوسف الماجشون قال: سمعت محمد بن 

ما كنا ندعو الراوية إال راوية الشعر، كنا نقول للذي يروي  "قول: المنكدر ي

 .(1). "الحديث: عالم 

 الرأي  - 416

ربيعة الرأي شيخ اإلمام مالك، هو ابن أبي عبد الرحمن المدين، المعروف  •

 بربيعة الرأي. 

ويقال له: ربيعة الرأي؛ ألنه كان يعرف بالرأي والقياس. وقيل: إنما لقب 

 لسعة علمه وكثرة فقهه.الرأي؛ 

 وهالل بن يحيى بن مسلم البصري، أحد أصحاب أبي يوسف.  •

                                                             
(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 157/ 7(، سير أعالم النبالء )79/ 6األغاين ) (1)

الجمان يف فرائد شعراء هذا الزمان  (، قالئد253/ 2(، شذرات الذهب )272/ 8)

 (.182(، المحدث الفاصل )ص: 323/ 1(، نزهة األلباب )123/ 5)
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وإنما قيل له: الرأي؛ ألنه كان ينتحل مذهب الكوفيين ورأيهم فعرف 

 بالرأي. وقيل: لسعة علمه وكثرة فقهه.

 . ملسو هيلع هللا ىلص، الصحابي المشهور، صاحب رسول اهلل ڤوالمغيرة بن شعبة  •

: مغيرة الرأي، وكان داهية ال يشتجر يف صدره قال ابن سعد: وكان يقال له

 (1)مخرجا.  أحدهماأمران إال وجد يف 

 الرائش  - 417

 جاهلي. الحارث الرائش من ولد كهالن، 

وإنما سمي الرائش؛ لغنيمة غنمها من قوم غزاهم فأدخلها اليمن، وراش 

 لرجل،م: تريش اـهـولـقومه وأغناهم، وأعطى أهلها، فسمي لذلك الرائش، من ق

 .(2)إذا حسنت حاله. 

 ربدع المقترين - 412

ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب العامري، والد لبيد بن ربيعة، أحد شعراء 

 ال منــــا والمخضرمين ممن أدرك اإلسالم، الذي قــــدودين فيهــالجاهلية المع

                                                             
(، الجواهر المضية ىف طبقات 13/ 62تاريخ دمشق ) (،284/ 4الطبقات الكربى ) (1)

/ 5(، نخب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار )2/227الحنفية )

/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )62/ 6األنساب للسمعاين )(، 385/ 11()149

(، مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال 312(، تاج الرتاجم البن قطلوبغا )ص: 189

 (. 323/ 1(، نزهة األلباب )192/ 3معاين اآلثار )

(، االشتقاق )ص: 491/ 2(، مرآة الزمان )329/ 1المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم ) (2)

 (. 323/ 1(، نزهة األلباب )11، األخبار الطوال )ص: (532
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 :(1)قصيدة يذكر أباه لما قتل يوم ذي علق

تِييييري قق تمييييهم َوب ِميييينق َربدييييِع المم ِزئق  َن رم

 
 

ييبِرِي ِك واصق ََ نَيق َحَدييا  بييذي َعَلييٍق فيياقق

 (2)وكان يقال له: ربيع المقرتين؛ لجوده وسخائه وكرمه.   

 ربدعة الحناظ - 419

 الربيع بن زياد بن سفيان بن عبد اهلل بن ناشب بن هدم العبسي. 

ابن قاله ، كان يلقب بربيعة الحفاظ؛ لمحافظته على قومه، ومن يلوذ به

 (3) سعيد المغربي.

                                                             
وهو يوم التقى فيه بنو عامر بن صعصعة وبنو أسد بذي علق فاقتتلوا اقتتاال شديدا  (1)

 عظيما. 

(، الشعر 262(، شرح المعلقات التسع )ص: 45ديوان لبيد بن ربيعة العامري )ص:  (2)

، شرح القصائد السبع الطوال (165/ 11(، أنساب األشراف )266/ 1والشعراء )

(، شرح المعلقات السبع للزوزين )ص: 352/ 15(، األغاين )514الجاهليات )ص: 

 (.572/ 1(، الكامل يف التاريخ )179/ 5(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )153

(، العمدة يف محاسن الشعر وآدابه 533نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص:  (3)

 (.193/ 3، حاشية الدسوقي على مختصر المعاين )(197/ 2)

: قيل: إن الكملة من العرب أربعة، وهم: الربيع الكامل، وعمارة الوهاب، وقيس تنبده

 الحفاظ، وأنس الفوارس، وإنما سموا كملة؛ ألهنم كانوا سادة كاملين.

ا: أنس قال ابن رشيق: الكملة: بنو زياد العبسيون، وهم: أنس الحفاظ، ويقال له أيض

 الفوارس، وعمارة الوهاب، وربيع الكامل، وقيس الجواد، هكذا رويناه عن النحاس.

قال المربد وغيره: ربيع الحفاظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس، أمهم فاطمة بنت 

 الخرشب األنمارية. 

والحفاظ بضم الحاء وتشديد الفاء كما سمعته من شيخنا العدوي، وسمعته  الدسوقي:قال 

 شيخنا الشيخ عطية األجهوري بكسر الحاء وتخفيف الفاء.من 
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 ربدعة النر   - 411

 ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، جد القبيلة المشهورة. 

وإنما سمي بذلك؛ ألن أباه نزار بن معد لما حضرته الوفاة أوصى بنيه وهم 

أربعة: ربيعة، ومضر، وإياد، وأنمار، وقسم ماله بينهم فقال: يا بني هذا الفرس 

لقدر وما أشبهها من مالي لربيعة، فسمي ربيعة األدهم والخباء األسود وا

الفرس، وهذه القبة الحمراء وما أشبهها من مالي لمضر، فسمي بذلك مضر 

الحمراء، وهذه الخادمة وما أشبهها من مالي إلياد، وكانت شمطاء فأخذ البلق 

من غنمه؛ وهذه البدرة، والمجلس ألنمار، فأخذ أنمار ما أصابه، وقيل يف 

 (1)ذلك.  الوصية غير

 الرحال - 411

الرحال بفتح الراء والحاء المهملة المشددة ويف آخرها الالم، هذه النسبة 

إلى المبالغة يف الرحلة وكثرة األسفار يف طلب الحديث وفيهم كثرة والمشهور 

 هبا: 

أبو الفضل محمد بن أحمد بن مجاهد بن يونس الكاغذي السمرقندي، 

لعلم سنين كثيرة وتحمل المشقة يف جمع المعروف بالرحال رحل يف طلب ا

 األخبار والحكايات فلقب به. 

يروي عن: محمد بن زكريا الغالبي والحارث بن أبي أسامة وغيرهما، روى 

 (2)عنه: الهيثم بن كليب الشاشي وغيره. 

                                                             
(، المنتظم يف تاريخ الملوك 22/ 1(، األنساب للسمعاين )324/ 12تاريخ دمشق ) (1)

/ 1(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )32/ 3(، مرآة الزمان )233/ 2واألمم )

 (.367/ 7(، التذكرة الحمدونية )299

 (.18/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )87/ 6ين )األنساب للسمعا (2)



 
 

 )حرف الراَ(الباب األول  323

 ردف رسول اهلل - 412

الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، شهد حجة الوداع، وأردفه 

 (1). ملسو هيلع هللا ىلصوراءه، فكان يقال له: ردف رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 الرديم - 413

ضرار بن عمرو الضبي، جد زيد الفوارس بن حصين بن ضرار، جاهلي، 

ويقال: الرديم اسمه عمرو، سمي بذلك؛ لعظم خلقه، فكان إذا وقف يف الحرب 

ردم ناحيته أي سدها، وكان يحمل على بعيرين يقرن بينهما من ثقله، وقيل: 

 (2)مي بذلك؛ ألنه ردم ردما بأرض قومه. س

 الرزاز - 414

الحافظ، أبو الحسن الواسطي الرزاز، المعروف ببحشل، أسلم بن سهل، 

 .«تاريخ واسط»شيخ الطرباين، وصاحب 

والرزاز بفتح الراء وتشديد الزاى المفتوحة نسبة إلى الرز وهو األرز، وهو 

 (3)محلة الرزازين فقيل له: الرزاز. إال أنه كان ينزل يف  اسم لمن يبيع الرز،

                                                             
(، معرفة أسامي 2278/ 4(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )54/ 4الطبقات الكربى ) (1)

(، اإلصابة 292/ 5(، مرآة الزمان )319/ 48(، تاريخ دمشق )32أرداف النبي )ص: 

(5 /287.) 

(، االشتقاق 364/ 11(، أنساب األشراف )361/ 1شرح نقائض جرير والفرزدق ) (2)

(. 177/ 3(، خزانة األدب )216/ 1(، شرح ديوان الحماسة للتربيزي )194)ص: 

(، 236/ 12(، لسان العرب )327/ 9(، المحكم )639/ 2وانظر: جمهرة اللغة )

 ( مادة )ردم(.245/ 32تاج العروس )

اريخ (، ت376/ 2(، طبقات علماء الحديث )24/ 3إكمال اإلكمال البن نقطة ) (3)

(، 553/ 13(، سير أعالم النبالء )173/ 2(، تذكرة الحفاظ )918/ 6اإلسالم )

 (.126/ 6(، األنساب للسمعاين )33/ 9الوايف بالوفيات )

= 
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 الرسول  - 415

 خير بن علي، أبو الفرج الطرسوسي، المعروف بالرسول. 

روى عن: محمد بن هارون الطزري، وعنه: أبو سعد عبد الرحمن بن 

محمد ابن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحافظ اإلسرتاباذي، وعرف بالرسول؛ 

 (1)مستنفرا. ألنه أرسل من طرسوس إلى خراسان 

 ر ح الح ر  - 416

 عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، من ملوك بني أمية. 

كان حازما عاقال عالما دينا حتى تولى، وفيه يقول الحسن البصري: ما أقول 

 يف رجل الحجاج سيئة من سيئاته.

 وكان عبد الملك يلقب برشح الحجر؛ لبخله.

الحجر يضرب مثال للبخيل يجود بالشىء  قال أبو منصور الثعالبي: رشح

 (2))والرشح أدنى ما يكون من السيال.. (. القليل على عسرة ونكد

                                                              = 

(: وفتح الهمزة وضمها وتشديد 382/ 5) «وفيات األعيان»فائدة: قال ابن خلكان يف 

كلمة، وفيها ست لغات: الزاي وتخفيفها يف األرز يختلف باختالف اللغات يف هذه ال

الواحدة بضم الهمزة والراء وتشديد الزاي، واألخرى بفتح الهمزة والباقي مثل األولى، 

والثالثة أرز: بضم الهمزة وسكون الراء وتخفيف الزاي، والرابعة مثل الثالثة لكن الراء 

ن مضمومة، والخامسة رز، بضم الراء وتشديد الزاي، والسادسة رنز، بضم الراء وسكو

 النون وتخفيف الزاي. 

 (.3396/ 7بغية الطلب ىف تاريخ حلب ) (1)

(، تاريخ الخميس يف أحوال أنفس 332/ 8(، مرآة الزمان )193/ 7أنساب األشراف ) (2)

ربيع ، (1/172(، تاريخ ابن الوردي )423/ 2(، فوات الوفيات )328/ 2النفيس )

= 
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 الر و - 417

بكسر أوله وسكون الشين: يزيد بن أبي يزيد الضبعي، موالهم، أبو األزهر 

البصري الذراع المعروف بالرشك، التابعي المشهور، الذي يروي عنه: شعبة 

 بن الحجاج.

 تلفوا يف تلقيبه بالرشك ألي معنى كان، على ثالثة أقوال:واخ

: أنه لقب بالرشك؛ لكرب لحيته، قال أبو علي الغساين: حدثنا أبو عمر أحدها

يوسف بن عبد اهلل النمري قال: قال لنا خلف بن قاسم الحافة: يقال أن الرشك 

ا خلف، قال الكبير اللحية بالفارسية، ويزيد سمي الرشك؛ لعظم لحيته، قال: ون

لنا محمد بن عمر بن إسماعيل قال: نا يحيى بن أيوب بن بادى العالف قال: نا 

حامد بن يحيى البلخي قال: حدثني من لقي يزيد الرشك أنه قال: بلغ من طول 

اللحية أنه دخلت فيها عقرب فمكثت فيها ثالثة أيام ال يدري هبا، وروى عباس 

ن يزيد يسرح لحيته فخرجت منها عقرب الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: كا

 فلقب بالرشك.

وقيل: العقرب هو اسمها بالفارسية وألهنا اختفت يف لحيته ثالثة أيام ولم 

 يشعر هبا.

: والعجب كيف ال يحس هبا أو كيف ال تسقط عند وضوئه قال ابن دحية

للصالة؟! ولعله كان ال يخلل لحيته لكربها أو كانت العقرب صغيرة جدا 

بأت بين الشعر، وأما كوهنا مقدرة بثالثة أيام فهذا التقدير كيف يصح؟! ألنه فاخت

                                                              = 

(، 8/298الحمدونية ) (، التذكرة558(، ثمار القلوب )ص: 2/469األبرار )

/ 3) (، هناية األرب يف فنون األدب285المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 

325()21 /98.) 
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لو علم هبا من أول وجودها يف لحيته ما تركها، فمن أين يعلم هبذه المدة؟! 

والذي عندي أن يف ذلك احتماال يصح حمل المعنى عليه وااللتجاء إليه وهو أنه 

ك الموضع من ثالثة أيام، فلما يكون يف متنزه أو غيره يكون مبدأ كونه يف ذل

أصاهبا بعد ذلك علم أن مبدأ وجودها كان من وقت كونه يف ذلك الموضع، 

وإنما خصصناه بالمتنزه ألنه موضع تكون فيه العقارب غالبا اللتفاف الشجر، 

فلما وجدها علم أن ذلك كان مما سبق يف ذلك الموضع، وكان الكون فيه من 

حسن يف االحتمال وهو أولى من تكذيب من رواه من مدة ثالثة أيام، فهذا وجه 

 األئمة األعالم. 

وقال الكرماين بل الرشك بالفارسية: القمل الصغير الملتصق بأصول شعر 

 اللحية.

أنه كان غيورا، والغيور يسمى بالفارسية أرشك، فقيل: الرشك،  والثاين:

 حجر. فمضى عليه الرشك، قاله أبو حاتم الرازي، ورجحه الحافظ ابن

أن الرشك هو القسام بلغة أهل البصرة، سمي بذلك؛ ألنه كان  والثالث:

 يقسم األرض والدور وغير ذلك، قاله الرتمذي.

قال الحافظ ابن حجر: بل كان يزيد يتعانى مساحة األرض فقيل له: القسام، 

 وكان يلقب الرشك ال أن مدلول الرشك القسام بل هما لقب ونسبة إلى صنعة. 

ؤيده ما ذكره الذهبي وغيره، أن المثنى بن سعيد الضبعي قال: بعث قلت: وي

الحجاج يزيد الرشك إلى البصرة فوجد طولها فرسخين وعرضها خمس 

 (1)دوانيق، يعني فرسخا إال سدسا. 

                                                             
(، ألقاب الصحابة 127/ 2(، سنن الرتمذي )211معرفة علوم الحديث للحاكم )ص:  (1)

(، فتح الباري 3/569(، تاريخ اإلسالم )56والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 

= 
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 رغواَّ - 412

 مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

وته، فقالت امرأة سمعته: ما هذا إال لقب بذلك؛ لكثرة كالمه ولجهارة ص

يرغو، فلقب رغوان، ويقال: إنه وقف بباب ملك من ملوك العرب فلم يؤذن له 

فرغا كما يرغو البعير حتى سمعه الملك، وقيل: وكان يقبقب كما يقبقب البعير 

 إذا تكلم ويقال يبقبق. وقيل: كان مجاشع يلقب أبا رغوان، قال جرير: 

يييواََّ   سيييدِف مم اِ يييعٍ  بسيييدِف أبيييي َرغق

 

 َضَربقَ  ولم َتضرِبق بسيدِف ابين  يالمِ  

 (1)وكالم مرغ، بتشديد الغين: إذا لم يفصح عن معناه.   

 رقاصة - 419

حريث رقاصة، وهو مولى لبني هبز من سليم، كان بعض عمال المدينة قطع 

 (2)رجله، فكان إذا مشى كأنه يرقص فسمي رقاصة. 

                                                              = 

(، التكميل ىف الجرح والتعديل 35/43()32/281، هتذيب الكمال )(11/492)

(، أداء ما وجب من بيان وضع 27/ 4(، شرح النووي على مسلم )4/123)

(، 245/ 3(، مغاين األخيار )326/ 1(، نزهة األلباب )61الوضاعين يف رجب )ص: 

 (.347/ 9إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )

(، شرح نقائض جرير 551/ 2()187/ 1د بن حبيب )ديوان جرير بشرح محم (1)

(. وانظر: 496(، الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي )ص: 243/ 1والفرزدق )

(، القاموس 426/ 6(، التكملة والذيل والصلة للصغاين )2562/ 4شمس العلوم )

 ( مادة )ر غ ا(.172/ 38(، تاج العروس )1289المحيط )ص: 

 (.176/ 5العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )(، 29/ 1األغاين ) (2)
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 الرقدات  - 421

 ويقال: عبد اهلل بن قيس الرقيات الشاعر.عبيد اهلل، 

 واختلف يف معنى تلقيبه بذلك على أربعة أقوال:

 بثالث نسوة سمين جميعا رقية. (1): ألنه كان يشببأحدها

ألنه كانت له عدة جدات له توالين أسماؤهن كلهن رقية، فهو على  والثاين:

 اإلضافة. 

هن رقية، فنسب إليهن، ألنه تزوج عدة نسوة وافق أسماؤهن كل والثالث:

 وقيل: إن أباه هو الملقب بالرقيات لهذا السبب.

 سمي بذلك؛ لقوله: والرابع: 

َقدايييييييييييييييييييَة ب َقدايييييييييييييييييييةم َب رم  رم

 
 

جييييييييييلم  َهييييييييييا الرا َقداييييييييييَة َأية  (2)رم

 الرماس - 421 

مالك الرماح بن عامر المذمم بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 

 (3)يل الرجلين، فسمي الرماح. الالت، بطن من كلب، كان طو

                                                             
تشبيب الشعر: ترقيق أوله بذكر النساء، وهو من تشبيب النار، وتأريثها. وشبب بالمرأة:  (1)

قال فيها الغزل والنسيب؛ وهو يشبب هبا أي ينسب هبا. والتشبيب: النسيب بالنساء. أي 

 ( مادة )شبب(.96/ 3(، تاج العروس )481/ 1بذكرهن. انظر: لسان العرب )

(، شرح المفصل البن يعيش 5/82األغاين ) (،746المنتخب من كالم العرب )ص:  (2)

(، نزهة األلباب 145(، القرط على الكامل )ص: 383/ 9(، مرآة الزمان )145/ 1)

(، 278/ 7(، خزانة األدب )369/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )328/ 1)

 (.6شعراء )ص: المذاكرة يف ألقاب ال

(، األنساب 122/ 4(، اإلكمال )1298/ 2المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

 (.225/ 4(، توضيح المشتبه )162/ 6للسمعاين )
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 الرمدصاَ - 422

أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد األنصارية، أم أنس بن مالك، وأخت 

 ، لها صحبة، ومناقبها كثيرة مشهورة. (1)أم حرام بنت ملحان

واشتهرت بكنيتها، واختلف يف اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: 

مليكة، وقيل: الغميصاء أو الرميصاء. روى البخاري رميثة، وقيل: أنيفة، وقيل: 

 ڤمن حديث جابر بن عبد اهلل 
ُّ
َرَأْيُتنِي َدَخْلُت الَجنََّة،  ": ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َقاَل النَّبِي

، اْمَرَأةِ َأبِي َطْلَحَة 
ِ
َمْيَصاء  ."َفإَِذا َأَنا بِالرُّ

  وروى مسلم من حديث
ِّ
َجنََّة َفَسِمْعُت َدَخْلُت الْ  "، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصأنس، َعِن النَّبِي

 ."َخْشَفًة، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: َهِذِه اْلُغَمْيَصاُء بِنُْت مِْلَحاَن ُأمُّ َأَنِس ْبِن َمالِك  

 (2)وتعرف بالرميصاء أو الغميصاء؛ لرمص كان يف عينيها. 

 رهباين بني العبا  - 423

 رينـــرة العمــتشبه بسيمحمد بن هارون الواثق باهلل بن المعتصم باهلل، كان ي

                                                             
وقال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة، واسمها: سهلة، ويقال: رميلة،  (1)

 ويقال: رميثة، ويقال: أنيفة، وقيل: مليكة.

/ 8(، الطبقات الكربى )1928/ 4(، صحيح مسلم )12/ 5لبخاري )صحيح ا (2)

(، 3524/ 6(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )214/ 4(، الروض األنف )425

(، 324/ 2(، سير أعالم النبالء )365/ 35(، هتذيب الكمال )1942/ 4االستيعاب )

رح الجامع (، التوضيح لش2/61(، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )428/ 8اإلصابة )

(، مرقاة 193/ 16(، عمدة القاري )329/ 1(، نزهة األلباب )281/ 22الصحيح )

 (. 3895/ 9المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )

يقال: غمصت العين ورمصت، من الغمص والرمص، وهو البياض الذي تقطعه العين 

كس ويجتمع يف زوايا األجفان، والرمص: الرطب منه، والغمص: اليابس، وقيل: ع

(، 324/ 8المحكم )ذلك وقيل: هما سواء. وقيل: الرمص صغرها ولزوقها. انظر: 

 ( مادة )رمص(.623/ 17(، تاج العروس )43/ 7(، لسان العرب )263/ 2النهاية )
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حتى قيل إنه يف العباسيين كعمر بن عبد العزيز يف األمويين، ويلقب رهباين بني 

 (1)العباس؛ لما كان عليه من الزهد والتقشف. 

 رواي البغال - 424

عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، الملقب 

 (2)، وحسن قيامه عليها. برواض البغال؛ لشغفه هبا وحذقه بركوهبا

 الرو   - 425

حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري، مختلف يف صحبته، وكان له 

 نكاية قوية يف العدو.

وكان يقال له: حبيب الروم؛ لكثرة جهاده فيهم ونيله منهم، قاله مصعب 

 (3)الزبيري. 

 ريش لغب - 426

بن جابر بن سفيان وقيل: ريش بلغب وهو أخو تأبط شرا، واسمه: عمرو 

 الفهمي، ولقب ريش لغب؛ بقوله:

عييييًا َنابتييييًا بَِقييييَرارةٍ   ومييييا  نيييي  َفقق

 
 

 وب ريهييييًا ميييين ذنييييابي وب لغييييب

                                                              
 (.261/ 5كنز الدرر وجامع الغرر ) (1)

(، هناية 352(، فتوح البلدان )ص: 218/ 2(، الرسائل للجاحظ )22البغال )ص:  (2)

 (.86/ 12رب يف فنون األدب )األ

(، األنساب للسمعاين 296/ 7(، اإلكمال )22/ 2(، اإلصابة )322/ 1االستيعاب ) (3)

(، سير أعالم النبالء 396/ 5(، هتذيب الكمال )66/ 12(، تاريخ دمشق )277/ 13)

 (.222/ 11(، الوايف بالوفيات )188/ 3)
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 ويروي: فما ولدت أمي من القوم عاجزًا وال كنت ريشًا الخ. 

قال ابن قتيبة: واللغب الردى من الريش إذا اجتمع ظهران وبطنان فالريش 

 (1)لغب. 

 

 

 

 

                                                             
(، المزهر يف 1258/ 2يف أبيات المعاين )(، المعاين الكبير 226معجم الشعراء )ص:  (1)

 (.376/ 2علوم اللغة وأنواعها )
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 زاد الرا ب، ويقال: الر ب: - 427

واسمه: حذيفة، وقيل:  أبو أمية بن المغيرة والد أم سلمة أم المؤمنين، •

 سهيل بن المغيرة بن عبد اهلل بن مخزوم.

 وكان أبو أمية أحد األجواد يلقب بزاد الراكب؛ ألنه لم يكن يرتك أحدا 

 يتزود ممن يخرج معه يف سفر ويكفي من رافقه زاده.

ومازن بن األزد، كان عظيما كثير اإلنعام على العرب ولقب بزاد الراكب؛  •

 (1)ألنه كان إذا وفد إليه قوم زودهم وحملهم إلى بالدهم. 

 الزاملة - 422

 . ڤبريدة بن الحصيب األسلمي الصحابي 

يه بريدة الزاملة، وذلك أنه كان إذا كان يسم ملسو هيلع هللا ىلصذكر الصفدي: أن رسول اهلل 

حمل بريدة أزواد ستة عشر أو سبعة عشر رجال منهم  ملسو هيلع هللا ىلصغزا أصحاب النبي 

  .(2)على ظهره يف سبيل اهلل 

                                                             
(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد 424، 342/ 8(، اإلصابة )325/ 63تاريخ دمشق ) (1)

(، طرح التثريب يف شرح 41(، المنتخب من ذيل المذيل )ص: 132/ 6األمين )

/ 3داب يف معجم األلقاب )(، مجمع اآل152(، االشتقاق )ص: 151/ 1التقريب )

 (.335/ 1(، نزهة األلباب )299

(. والزاملة: البعير الذي يحمل 77/ 12(، الوايف بالوفيات )774/ 1تاريخ اإلسالم ) (2)

/ 9(، المحكم )1718/ 4(، الصحاح )371/ 7عليه الطعام والمتاع. انظر: العين )

 )زمل(.( مادة 329/ 11(، لسان العرب )313/ 2(، النهاية )56
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 زاهر - 429

زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي، اإلمام، الشافعي، شيخ 

وعنه: أبو  عصره بخراسان يكنى أبا علي. سمع: أبا القاسم البغوي، وجماعة،

 عثمان إسماعيل الصابونى، وغيره.

وكان أحد الفقهاء المشهورين وأعيان المحدثين واسمه: الحسن، وزاهر 

 لقب لقب به، فغلب على اسمه، ويف تلقيبه به ثالثة أقوال:

 : لحمرة وجهه.أحدها

 لحسن وجهه.  والثاين:

حسنا  رأت أمه وهي حامل به كأن سراجا خرج من قبلها فسمته والثالث:

 (1)ولقبته زاهرا فغلب عليه، قاله أبو ذر الهروي. 

 زبارة - 431

محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن 

 علي بن أبي طالب. 

وإنما لقب بذلك؛ ألنه كان من أهل المدينة، وكان شجاعا شديد الغضب، 

 (1)بارة. وكان إذا غضب يقول جيرانه: قد زبر األسد، فلقب ز

                                                             
(، 71نزهة الناظر يف ذكر من حدث عن البغوي )ص: ، (82األربعون للبكري )ص:  (1)

(، نزهة 293/ 3(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )645/ 8تاريخ اإلسالم )

 (.336/ 1األلباب )
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 الزبرقاَّ  - 431

بكسر الزاي وسكون الباء وكسر الراء: الحصين بن بدر التميمي، له صحبة، 

 وهو أحد رؤساء العرب وسادات بني تميم.

 ويف تلقيبه بالزبرقان أربعة أقوال:

: إنما سمي الزبرقان؛ لحسنه وجماله، شبه بالقمر؛ ألن القمر يقال أحدها

 ه: قمر نجد.له: الزبرقان، وكان يقال ل

لصفرة عمامته، يقال: زبرقت الثوب إذا صفرته. وكان يلبس عمامة  والثاين:

 مزبرقة بالزعفران، وكان تصفير العمائم للسادة.

 ألنه لبس حلة، وراح إلى ناديهم، فقالوا: زبرق حصين فلقب به. والثالث:

ب تسمي الخفيف اللحية: ألنه كان خفيف اللحية. والعر والرابع:

 (2)ان.الزبرق

 بالتصغدرزبدد،  - 432 

منبه وهو زبيد األصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه وهو 

  (3).زبيد األكرب وهو جماع زبيد القبيلة المشهورة بن صعب بن سعد العشيرة

                                                              = 
(، 46لباب األنساب واأللقاب واألعقاب )ص:  ،(6/247األنساب للسمعاين ) (1)

 (.2/56نساب )اللباب ىف هتذيب األ

(، طلبة الطلبة يف االصطالحات 562/ 2االستيعاب )(، 37/ 7الطبقات الكربى ) (2)

(، 193/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )5/2755(، شمس العلوم )27الفقهية )ص: 

(، 454/ 2(، اإلصابة )323/ 2(، أسد الغابة )6/198المجموع شرح المهذب )

(، 188/ 1(، عمدة القاري )237/ 12باري )(، فتح ال14/117الوايف بالوفيات )

 (.338/ 1، نزهة األلباب )(4المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 

  (.467سيأيت برقم: ) (3)
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وإنما سمي زبيد األصغر زبيدا؛ ألنه لما كثرت عمومته وبنو عمه قال: من 

طيني نصرة، على بني أود، فأجابوه، فسموا كلهم: ، يعني يع(1)يزبدين نصرة

زبيدا، ما بين زبيد األصغر إلى زبيد األكرب، وهو منبه بن صعب بن سعد 

 (2)العشيرة. 

 زبددة - 433

أمة العزيز بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، أم جعفر المعروفة بزبيدة 

، وخيرات زوجة هارون الرشيد وأم ولده األمين، وكان لها صدقات جزيلة

 كثيرة، ومعروف كثير. 

ولدت يف زمان جدها المنصور وكان يحبها وكانت بيضاء سمينة، فكان 

يالعبها ويرقصها وهي صغيرة ويقول: إنما أنت زبدة وأنت زبيدة؛ لبياضها 

 (3)ونضارهتا، فغلب ذلك عليها فال تعرف إال به. 

 الزجاج  - 434

 : شددةبفتح الزاي واأللف بين الجيمين األولى م

                                                             
 يف بعض المصادر قال: من يزبدين رفده؟.  (1)

(، اإلنباه على قبائل الرواة )ص: 411(، االشتقاق )ص: 198/ 4الطبقات الكربى ) (2)

(، مغاين 62/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )263/ 6عاين )(، األنساب للسم126

 (.412/ 3األخيار )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 37(، الديارات للشابشتي )ص: 619/ 16تاريخ بغداد ) (3)

(، 172/ 13(، مرآة الزمان )89(، اإلنباء يف تاريخ الخلفاء )ص: 276/ 12واألمم )

(، 338/ 1(، نزهة األلباب )222/ 14والنهاية ) (، البداية314/ 2وفيات األعيان )

 (.418، 332/ 2قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )
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إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، النحوي، صاحب كتاب 

 .«معاين القرآن»

كان من أهل الفضل والدين، حسن االعتقاد، جميل المذهب، وله مصنفات 

حسان يف األدب، روى عنه: علي بن عبد اهلل بن المغيرة، وغيره. والزجاج نسبة 

 ا.إلى حرفة ال لقب لكنه اشتهر هبا فذكرهت

حكى الخطيب بسنده عن محمد بن درستويه النحوي، قال: حدثني 

الزجاج، قال: كنت أخرط الزجاج، فاشتهيت النحو، فلزمت المربد لتعلمه، 

وكان ال يعلم مجانا، وال يعلم بأجرة إال على قدرها، فقال: لي أي شيء 

صناعتك؟ قلت: أخرط الزجاج وكسبي يف كل يوم درهم ودانقان، أو درهم 

ف، وأريد أن تبالغ يف تعليمي وأنا أعطيك كل يوم درهما، وأشرط لك أين ونص

أعطيك إياه أبدا إلى أن يفرق الموت بيننا، استغنيت عن التعليم أو احتجت إليه، 

قال: فلزمته، وكنت أخدمه يف أموره مع ذلك، وأعطيه الدرهم، فينصحني يف 

لصراة يلتمسون معلما العلم حتى استقللت فجاءه، كتاب بعض بني مارمة من ا

نحويا ألوالدهم، فقلت له: أسمني لهم، فأسماين، فخرجت، فكنت أعلمهم، 

وأنفذ إليه يف كل شهر ثالثين درهما، وأتفقده بعد ذلك بما أقدر عليه، ومضت 

مدة على ذلك، فطلب منه عبيد اهلل بن سليمان مؤدبا البنه القاسم، فقال له: ال 

صراة مع بني مارمة، قال: فكتب إليهم عبيد اهلل أعرف لك إال رجال زجاجا بال

فاستنزلهم عني، فنزلوا له فأحضرين، وأسلم القاسم إلي، فكان ذلك سبب 

غناي، وكنت أعطي المربد ذلك الدرهم يف كل يوم إلى أن مات، وال أخليه من 

 (1)التفقد معه بحسب طاقتي. 

                                                             
(، 232/ 7(، تاريخ اإلسالم )273/ 6(، األنساب للسمعاين )613/ 6تاريخ بغداد ) (1)

 (.339/ 1(، نزهة األلباب )51/ 1معجم األدباء )
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 الزجال - 435

التاجر، الزجال، تعانى األدب علي بن مقاتل بن عبد الخالق الحموي،  •

 فنظم الشعر قليال وغلب عليه نظم األزجال فاشتهر هبا.

وابن قزمان الزجال محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان القرطبي  •

 (1)المتفرد بإبداع الزجل. 

 زغبة  - 436

 حماد أبو عيسى بن حماد المصري، صاحب الليث بن سعد. 

ناس. حكى أبو علي الغساين بسنده، عن أبي حدث عنه: مسلم والنسائي وال

بكر محمد بن محمد بن عتيبة المعيطي، قال: حدثني أبو الطاهر بن عبد اهلل بن 

عيسى بن حماد زغبة ببيت المقدس وسألته: كيف سمي جده حماد زغبة، 

وكيف وقع عليه هذا اللقب ؟ فقال: قدم والي من العراق فدخل عليه مسلما أو 

فقال: لوال أنني خلفت زغبة يف العراق لقلت هذا زغبة، فسمي  رآه يف الطريق،

 (2)حماد زغبة بذلك. 

 الزفداَّ  - 437

 عطاء بن أسيد، شاعر إسالمي، مدح عمر بن عبيد اهلل بن معمر، ولما قال:

                                                             
 (.158/ 4ة يف أعيان المائة الثامنة )(، الدرر الكامن211/ 4الوايف بالوفيات ) (1)

/ 1(، نزهة األلباب )59ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص:  (2)

342.) 
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 (1).. ويروى: المعقورا؛ سمي الزفيان بذلك. .َوالقَخدقل تزيف النعم المقعورا

 زق ا برة  - 432

بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر األموي، والد اإلمام عبد اهلل صاحب  إبراهيم

 الحديث والفقه. 

 (2)؛ لشكاسة كانت يف خلقه، ورثها عبد اهلل عنه. «زق اإلبرة»ويلقب 

 زق العسل - 439

 حجاج بن أبي زياد األسود القسملي، من العباد، روى عنه: حماد بن سلمة.

اج األسود، قال: هذا القسملي يقال قال اآلجري: سألت أبا داود عن حج

 (3)له: زق العسل؛ لفضله. قيل: كيف هو؟ قال: ثقة. 

 الزقاق - 441

المعروف ، المقرئاإلشبيلى  - (4)بالشين المعجمة -القاسم بن يونش 

 .كان يف المائة الخامسة بالزقاق،

قرأ على شريح وصحبه، ولقب بالزقاق؛ ألنه كان سمينا كبير البطن، وكان 

 ارـــطلبة يسمونه زق الخراء، ثم أنفوا من التصريح بذلك، فدعوه بالزقاق، وصال

                                                             
المؤتلف والمختلف يف  (،322/ 4(، توضيح المشتبه )298معجم الشعراء )ص:  (1)

 (.343/ 1(، نزهة األلباب )169أسماء الشعراء )ص: 

 (.245/ 4(، المقفى الكبير )341اريخ رجال أهل األندلس )ص: بغية الملتمس يف ت (2)

(، 339سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف الجرح والتعديل )ص:  (3)

(، تاريخ 421/ 12(، األنساب للسمعاين )162/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم )

 (.343/ 1لباب )(، نزهة األ76/ 7(، سير أعالم النبالء )842/ 3اإلسالم )

 بالتثقيل والشين المعجمة.ابن ناصر الدين الدمشقي: ضبطه  (4)
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 (1)علما له. 

 زقدق النحو  - 441

 أحمد بن محمد بن حزم، أبو عمر اإلشبيلي. 

روى عن: أبي بكر بن أحمد بن طاهر المحدث، وأبي الحسن شريح، وأخذ 

 العربية عن: أبي القاسم عبد الرحمن بن الرماك.

ديبا ماهرا يف علوم اللسان على اإلطالق، متحققا بالعربية، وكان وكان أ

أستاذه فيها أبو القاسم ابن الرماك يدعوه أيام قراءته إياها عليه: زقيق النحو؛ 

 (2)لكثرة مباحثته إياه وحدة أسئلته التي كان يوردها عليه. 

 زلة - 442

كب فرسين فزل عدي بن ربيعة بن عجل بن لجيم، وهو زلة، كان بايع أن ير

 .(3)عن إحداهما، فسمي زلة. 

 الزمن  - 443

 بفتح الزاي المشددة وكسر الميم، جماعة منهم: 

محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار، أبو موسى العنزي، البصري، 

 الزمن. روى عنه: البخاري ومسلم.

                                                             
(، توضيح المشتبه 117/ 13(، تاريخ اإلسالم )324/ 2إنباه الرواة على أنباه النحاة ) (1)

 (.343/ 1(، نزهة األلباب )263/ 9)

(، بغية 344 /1(، نزهة األلباب )582/ 1الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) (2)

 (.364/ 1الوعاة )

 (.156/ 6(، اإلكمال )77/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (3)
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 وإنما سمي الزمن؛ ألنه مرض مدة سبعة أعوام أو نحوها، وروي عنه أنه

 سئل عما تداوى به حتى رزقه اهلل العافية، فقال: الدعاء.

قال أبو أحمد بن الناصح: سمعت محمد بن حامد بن السري، وقلت له: لم 

 ال تقول يف محمد بن المثنى إذا ذكرته: الزمن، كما يقول الشيوخ ؟

فقال: لم أره زمنا، رأيته يمشي، فسألته، فقال: كنت يف ليلة شديدة الربد، 

على يدي ورجلي، فتوضأت، وصليت ركعتين، وسألت اهلل، فقمت  فجثوت

 (1)أمشي. قال: فرأيته يمشي، ولم أره زمنا. 

  الزمهرير - 444

الحسن بن محمد، عماد الدين، أبو محمد األهبري، شيخ رباط الخالطية، 

 (2)كان بعد الستمائة، وكان بارد اللهجة فسمي الزمهرير. 

 الزهراَ - 445

 ، وأشبه الناس به، سيدة نساء العالمين. ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل فاطمة بنت ر

 ويف تلقيبها بالزهراء ثالثة أقوال:

 .ملسو هيلع هللا ىلصأهنا سميت بالزهراء؛ ألهنا زهرة المصطفى : أحدها

يحبها ويقرهبا ويعنتي هبا وإذا أقبلت قال: مرحبا بابنتي،  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي 

ّبلها، وأجلسها يف وقد جاءت األخبار أهنا كانت إذا دخلت عليه قام إليها وق

 مجلسه. 

                                                             
/ 35(، هتذيب الكمال )59ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص:  (1)

(، 123/ 12(، سير أعالم النبالء )242(، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم )ص: 44

 (.345/ 1نزهة األلباب )

 (.56/ 2مجمع اآلداب يف معجم األلقاب ) (2)
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 أهنا سميت بذلك؛ لنورها ووضاءهتا. والثاين:

 والزهراء: المرأة المشرقة الوجه والبيضاء المستنيرة المشربة بحمرة.

 .(1)سميت بذلك؛ ألهنا لم تحض والثالث:

 قال البجيرمي يف حاشيته: وحكمته عدم فوات زمن عليها بال عبادة.

الشفق وطهرت من النفاس واغتسلت وروي أهنا َولدت وقت غروب 

 وصلت العشاء يف وقتها، ولهذا قيل: إن أقل النفاس لحظة.

ويف الفتاوى الظهيرية للحنفية أن فاطمة لم تحض قط ولما ولدت طهرت 

 (2)من نفاسها بعد ساعة لئال تفوهتا صالة قال: ولذلك سميت بالزهراء. 

 الزوج - 446

، اإلمام، المدينيالتابعي  ل: أبو عبد اهللصفوان بن سليم، أبو الحارث، ويقا 

، مولى حميد بن عبد الرحمن الحافظ، الفقيه، من عباد أهل المدينة وزهادهم

 بن عوف.

بإسناد ذكره عن عبد  ذكر ابن عساكر السبب الذي سمي له صفوان الزوج

العزيز بن محمد قال: رأيت صفوان بن سليم يعتمد يف الصالة على عصا، فكان 

هو وعصاه: الزوج، فصلى إلى جنبه غالم من بني عامر بن لؤي، فقال يسمى و

                                                             
 وقفت على رواية تفيد ذلك ويف رواهتا من اهتم بالكذب، واألمر يحتاج إلى تحرير.  (1)

/ 4فيض القدير )(، 24اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل )ص:  (2)

لخطيب (، حاشية البجيرمي على ا15/ 4(، السراج المنير شرح الجامع الصغير )422

 (. 349/ 1(، نزهة األلباب )59(، الروضة الفيحاء يف أعالم النساء )ص: 342/ 1)

 ( مادة )زهر(.479/ 11(، تاج العروس )13/ 4(، العين )332/ 4وانظر: لسان العرب )
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له: ال تزحمني بعصاك فأكسرها على رأسك. قال: فطرحها صفوان بن سليم يف 

 (1)خير، واآلن أنا أخاف من الشر.منزله. فقيل له فيها فقال: إنما كنت أحملها لل

 زوج الحرة - 447

ر البغدادي الحريري المعدل، محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر، أبو بك

 المعروف بزوج الحرة. 

كان أحد العدول الثقات الموصوفين بالصدق، سمع: محمد بن جرير 

 الطربي، وأبا القاسم البغوي، وابن أبي داود.

روى عنه: ابن رزقويه، وأبو بكر الربقاين، والحسن وعبد اهلل ابنا أحمد بن 

  ئه ابن المظفر، والدارقطني.إبراهيم بن شاذان. وكان يحضر مجلس إمال

وإنما قيل له: زوج الحرة؛ ألن زوجته كانت بنت بدر المعتضدي زوجة 

المقتدر باهلل فأقامت عنده سنين، ثم قتل، فأفلتت من النكبة وسلم لها جميع 

أموالها، وكان يدخل إلى مطبخها حدث يحمل فيه على رأسه يعرف بمحمد بن 

لقهارمة بخدمته، فنقلوه إلى أن صار وكيل جعفر، وكان َحِركا، فنفق على ا

المطبخ، وبلغها خربه ورأته فاستكاسته فردت إليه الوكالة يف غير المطبخ وترقى 

أمره حتى صار ينظر يف ضياعها وعقارها وصارت تكلمه من وراء سرت، وزاد 

اختصاصه هبا حتى علق بقلبها فاستدعته إلى تزويجها فلم يجسر على ذلك 

ت أمواال حتى تم لها ذلك، وأعطته نعمة ظاهرة وأمواال، لئال فجسرته، وبذل

يمنعها أولياؤها منه بالفقر، ثم هادت القضاة هبدايا جليلة، حتى زوجوها منه، 

                                                             
/ 1(، نزهة األلباب )96/ 11(، مختصر تاريخ دمشق )121/ 24تاريخ دمشق ) (1)

349.) 
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فاعرتض األولياء، فغالبتهم بالدراهم، وأقام معها سنين، ثم ماتت، فحصل له 

 ."زوج الحرة  "منها نحو ثالثمائة ألف دينار، ولذلك قيل له: 

وإنما سميت الحرة؛ ألجل تزويج المقتدر هبا، وكذا عادة الخلفاء لغلبة 

 (1) المماليك عليهم إذا كانت لهم زوجة قيل: الحرة.

 الزوير  - 442

علقمة بن سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية األكرمين، وهو ابن عندة 

 امرأة من مهرة. 

قال: أنا زويركم اليوم، واهلل وإنما سمي الزوير؛ ألنه عقر جمله يوم ضيقاه، و

 ال أزول حتى يزول جملي هذا، قال: فجعلوا يرتجزون حول جمله ويقولون:

 (.. أحناَه و وره وقده.َنحن منعنَا جمل ابقن عنقده)

 (2)فسمي الزوير بذلك. .. ( .َيوق  ت ق  بالمضدق  ِنقَدة)

 :منهم جماعة الزيات، - 449

اعيل الكويف، اإلمام الحرب المعروف حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسم •

 بالزيات، مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي. 

                                                             
(، المنتظم يف تاريخ الملوك 138/ 4، األنساب للسمعاين )(535/ 2تاريخ بغداد ) (1)

(، الوايف 379/ 8(، تاريخ اإلسالم )563/ 17(، مرآة الزمان )297/ 14واألمم )

 (.415/ 15(، البداية والنهاية )225/ 2بالوفيات )

(، 1521/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني )(، 163/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (2)

 (. 128/ 6تبه )توضيح المش

 : ذكره ابن الكلبي، وقال يف أمه: عنجة، بجيم بدل الدال.تنبده
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كان أحد القراء السبعة، وعنه أخذ أبو الحسن الكسائي القراءة، وأخذ هو 

ألنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى  "الزيات  "عن األعمش، وإنما قيل له: 

 فة، فعرف به.ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكو (1)حلوان

هذا وقد ذكر العسكري يف: باب ما روي أهنم صحفوا فيه من القرآن، قال:  

سمعت أبا بكر محمد بن يحيى قال فيما يرويه أعداء حمزة الزيات: إنه كان يف 

أول تعلمه يتعلم من المصحف فقرأ )َذلِك الكتاُب اَل َزيَت فِيِه( فقال أبوه: دع 

 .المصحف وتلقن من أفواه الرجال

. وحمزة بن حبيب الزيات سبب .قلت: والقصة باطلة كما ترى وال تصح

 تسميته بذلك أنه كان يتاجر يف الزيت كما ذكرنا.

الحافظ، الحجة، اإلمام  الزيات، المدين. وذكوان أبو صالح السمان، •

المحدث الكبير وهو الذي يقال له: الزيات؛ ألنه كان يجلب السمن والزيت إلى 

إليهما، وهو والد سهيل بن أبي صالح، يروي عن: أبي هريرة، الكوفة فنسب 

 وسعد بن أبي وقاص، وروى عنه: األعمش، وابنه والناس.

قال السمعاين: إذا روى عنه العراقيون وأهل المدينة قالوا: أبو صالح 

  السمان، وإذا روى عنه عطاء بن أبي رباح وأهل مكة قالوا: أبو صالح الزيات.

 (2)لى حرفة ال لقب لكنهما اشتهرا هبا فذكرهتا. والزيات نسبة إ

                                                             
: مدينة يف أواخر -بضم الحاء وسكون الالم وفتح الواو وبعد األلف نون  -حلوان  (1)

 سواد العراق مما يلي بالد الجبل.

/ 5)(، سير أعالم النبالء 513/ 8(، هتذيب الكمال )144/ 1تصحيفات المحدثين ) (2)

(، وفيات 122(، مشاهير علماء األمصار )ص: 221/ 4(، الثقات البن حبان )36

 (.1219/ 3(، معجم األدباء )355/ 6(، األنساب للسمعاين )216/ 2األعيان )
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 زياد حوارين  - 451

زياد بن عمرو بن المنذر بن عصر بن أصبح بن عبد اهلل، وكان يقال له: زياد 

 حوارين؛ ألنه كان افتتحها، وهي بلدة من بالد البحرين.

  (1)وأخوه خالس بن عمرو كان فقيها من أصحاب علي بن أبي طالب. 

 النار زيد - 451

زيد بن موسى بن جعفر أخو علي بن موسى الرضا، وهو الذي يقال له:  •

زيد النار، سمي بذلك؛ لكثرة ما حرق من دور بني العباس وأتباعهم بالبصرة، 

 وكان يؤتى بالرجل من المسودة فيحرقه بالنار. 

 وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين الهاشمي. •

عساكر: أنه قتل بالكوفة وصلب يف الكناس وكان الذي ظفر به حكى ابن 

 (2)يوسف بن عمر ثم أحرقه بالنار فسمي زيد النار. 

 زين الحمارة - 452

علي بن إسماعيل بن مسلم بن سلمان، أبو الحسن اإلربلي، وقيل: اسمه 

 محمد، وهو بكنيته أشهر.

                                                             
/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )296/ 4(، األنساب للسمعاين )99/ 1اإلكمال ) (1)

 (.119/ 5(، اإلصابة )399

(، تاريخ 436(، مقاتل الطالبيين )ص: 83/ 12تاريخ الملوك واألمم ) المنتظم يف (2)

/ 19(، تاريخ دمشق )4247/ 9(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )1259/ 4اإلسالم )

 (.21/ 15(، الوايف بالوفيات )452



 
 

 )حرف الزاي(الباب األول  327

؛ لركوبه «ارةزين الحم»حدث بإربل، وكان بعد الستمائة، وكان يلقب 

 (1)حمارة صحبها من مصر. 

 زين العابدين  - 453

الهاشمي، المدين، المعروف بزين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، 

. سمي بذلك؛ لعبادته، وكان ورده يف اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن العابدين

 (2)قاله مالك.  مات،

 زين الموا ب - 454

العوام، القرشي، األسدي، المدين، أخو هشام  محمد بن عروة بن الزبير بن

 بن عروة.

قال الزبير بن بكار: كان جميال بارع الجمال يضرب بجماله المثل، أنشدين 

 مصعب بن عثمان لألخطل:

 تكلفني فتاة بني نمير ولو كان ابن عروة ما رجاها 

ين قيل: كان عمر بن أبي ربيعة المخزومي يساير عروة بن الزبير، فقال له: أ

زين المواكب؟ يريد ابنه محمد بن عروة، وكان يلقب بذلك؛ لجماله، فقال: هو 

                                                             
 (.568/ 13(، تاريخ اإلسالم )213/ 1تاريخ اربل ) (1)

(، 151/ 1(، مرآة الجنان )382/ 22(، هتذيب الكمال )362/ 41تاريخ دمشق ) (2)

(، تاريخ اإلسالم 83/ 1(، العرب يف خرب من غرب )146/ 1طبقات علماء الحديث )

(، نزهة األلباب 386/ 4(، سير أعالم النبالء )62/ 1(، تذكرة الحفاظ )1144/ 2)

/ 1قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر ) (،374/ 1(، شذرات الذهب )352/ 1)

493.) 
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أمامك، فركض يطلبه، فقال له عروة: أو لسنا أكفاء كراما نصلح لمحادثتك؟ 

 فقال: بلى بأبي أنت وأمي، ولكني مغرى هبذا الجمال أتبعه حيث كان، ثم قال:

يييه وَليييٌع بالحسييين اتبعم  إُنيييي اميييرؤ مم

 
 

ةم الناَظييييرِ حييييظا ليييي ب   ي فدييييه إب َلييييذا

 ثم مضى عمر حتى لحقه، وجعل عروة يضحك.  

 وكان أحلى ولد عروة يف صدره، وتويف بالشام مع أبيه.

قال الزبير: وحدثني عبد الرحمن بن عبد اهلل الزهري أن عروة بن الزبير 

تخلف يوما عن الدخول على الوليد بن عبد الملك، فأمر ابنه محمدا بالدخول 

ليه، وكان حسن الوجه، فدخل عليه وعليه غديرتان يف ثياب وشئ وهو يتبخرت ع

يضرب بيديه، فقال الوليد: هذا واهلل التغطرف هكذا تكون فتيان قريش، فعانه، 

 فقام من النوم متوسنا فوقع يف إصطبل الدواب، فلم تزل تطؤه حتى مات.

أبيه، وعروة  وقال مصعب بن عبد اهلل الزبيري: تويف محمد بن عروة مع

يومئذ عند الوليد بن عبد الملك، ويف ذلك السفر أصيبت رجل عروة. وكان 

محمد بن عروة من أحسن الناس وكان عروة يحبه حبا شديدا. قال: فنام محمد 

بن عروة على سطح فيه جلي، فقام من الليل، فسقط من الجلي يف إصطبل 

 (1)الدواب فتخبطته حتى مات. 

 

  

 

                                                             
/ 19(، الوايف بالوفيات )185/ 2(، ربيع األبرار )246/ 17()157/ 1األغاين ) (1)

362.) 
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 الساطع - 455

النعمان بن عدي بن عبد غطفان بن عمرو بن بريح بن جذيمة بن تيم اهلل، 

 (1)قديم، ومن نسله أبو العالء المعري، ولقب بالساطع؛ لجماله. 

 الساهر - 456

 يوسف الطبيب المعروف بالساهر، ويعرف أيضا بالقس.

يف أيام المكتفي مشهور الذكر مكبا على الطلب كثير االجتهاد يف  كان طبيبا

 تحصيل الفوائد، ومن تصانيفه: كتاب الكناش، ويف تسميته بالساهر قوالن:

إنما سمي الساهر؛ ألنه كان ال ينام من الليل إال قليال ثم يسهر يف  :أحدهما

أسباب الحياة طلب العلم، وكان يقول: النوم نظير الموت والطبيب يجتهد يف 

ويفيدها غيره فلم يتعجل الموت وإنما ينال من النوم ما يحصل منه راحة 

 الجسم.

سمي الساهر؛ ألن سرطانا كان يف مقدم رأسه فكان يمنعه النوم  والثاين:

فلقب الساهر من أجل ذلك، قيل: ومن تأمل كناشه رأى فيه أشياء تدل على أنه 

 (2)كان به هذا المرض. 

 سبأ  - 457

 وكان -أ؛ ألنه أول من سبى السبي،ـي سبـمـبأ جد القبيلة، اسمه عامر، وسس

                                                             
(، معجم األدباء 364/ 2(، خريدة القصر وجريدة العصر )127/ 73تاريخ دمشق ) (1)

  (.23/ 18(، سير أعالم النبالء )565/ 1(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )295/ 1)

(، عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص: 292)ص:  إخبار العلماء بأخبار الحكماء (2)

 (.171/ 29(، الوايف بالوفيات )154/ 1(، تاريخ مختصر الدول )278
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عب الشمس أي عديل  يدعى عبد شمس من حسنه، قاله ابن سعد، وقيل:

ابن يشجب بن يعرب  -قاله أبو الفرج األصبهاين الشمس سمي بذلك؛ لحسنه،

بن قحطان، وإلى قحطان جماع اليمن، وعند ابن إسحاق: سبأ اسمه: عبد 

 شمس.

: هذا اشتقاق غير صحيح؛ ألن «أدب الخواص»وقال الوزير أبو القاسم يف 

سبأ مهموز والسبي غير مهموز، والصواب أن يكون من سبأت النار جلده إذا 

 أحرقته، ومن سبأت الحمر إذا اشرتيتها.

: لو كان األمر كما «األيك والغصون»وقال أبو العالء المعري يف كتاب 

يهمز، وال يمتنع أن يكون أصل السبي الهمز، إال أهنم فرقوا  يقولون لوجب أن ال

بين سبيت المرأة وسبأت الحمر واألصل واحد. حكى القولين ابن الملقن 

 (1)وغيره. 

  سبخ  - 452

 بضم السين والباء المشددة وسكون الخاء، ومنهم من فتح السين: 

كان قليل النظافة، لقب أبي عبيدة معمر بن المثنى، وإنما قيل له ذلك؛ ألنه 

 وسبخت هو وسخ األظفار.

                                                             
(، 97(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 419/ 3الطبقات الكربى ) (1)

(، الدر المصون ىف علوم الكتاب المكنون 152/ 3(، مرآة الزمان )287/ 1اإلكمال )

(، 125/ 1(، ترتيب المدارك وتقريب المسالك )95/ 8(، األغاين )8/597)

(، نزهة 19/128(، عمدة القاري )23/144التوضيح لشرح الجامع الصحيح )

 (.358/ 1األلباب )
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 أنشد ثعلب:

يييييييذق ِمييييييين َسيييييييلقح َ دقسييييييياٍَّ   َفخم

 
 

  ِ ييييييييبةخق َنيييييييياِر سم  (1)وِميييييييينق َأ ق

 :منهم جماعة السبط، - 459  

 .ملسو هيلع هللا ىلصسبطا رسول اهلل  ڤ الحسن والحسين •

وأبو سعد المظفر بن الحسن ابن المظفر، المعروف بالسبط، وإنما قيل له  •

 ي بكر أحمد بن علي الهمذاين، يروي عنه، وهو جده ألمه.ذلك؛ ألنه سبط أب

وشمس الدين أبو المظفر يوسف بن قِْزأُوغلي بن عبد اهلل المعروف  •

  (2)بـسبط ابن الجوزي. 

 السبعة  - 461

عبد اهلل الخوارزمي شيخ خوارزم يعرف بعبد اهلل السبعة؛ ألنه كان يستحضر 

 (3)ن وسبعمائة. القراءات السبع، وتويف يف حدود الستي

 جماعة منهم: سب َّ، - 461

بفتح أوله وثانيه، على وزن فعالن: جبل بأردبيل من بالد أذربيجان، وبه 

 لقب إبراهيم بن زياد سبالن؛ لثقله، يروي عن هشيم وغيره.

                                                             
 (. 382/ 1(، نزهة األلباب )285/ 3إنباه الرواة على أنباه النحاة ) (1)

تاج (، 153لقاموس المحيط )ص: ا(، 39/ 2(، لسان العرب )333/ 5وانظر: المحكم )

 .(544/ 4العروس )

(، اللباب يف هتذيب األنساب 127/ 22(، مرآة الزمان )62/ 7األنساب للسمعاين ) (2)

 (. 359/ 1(، نزهة األلباب )122/ 2)

(، 439/ 8(، المحكم )1129/ 3والسبط، بالكسر: ولد االبن واالبنة. انظر: الصحاح )

 ( مادة )سبط(.329/ 19العروس ) (، تاج312/ 7لسان العرب )

 (.465/ 1غاية النهاية يف طبقات القراء ) (3)
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وخالد بن عبد اهلل بن الفرج، أبو هاشم العبسي موالهم ويعرف بخالد  •

 (1)عاص، ولقب بذلك؛ لعظم لحيته. سبالن، سمع معاوية وعمرو بن ال

 سبنو - 462

بفتح السين والباء وسكون النون: أحمد بن محمد بن عمار بن عيسى بن 

حيان، أبو بكر القطان يعرف بسبنك، وإليه ينسب: أبو القاسم عمر بن محمد بن 

 إبراهيم البجلي المعروف بابن سبنك؛ ألنه كان جده ألمه.

هلل بن شبيب البصري، وشعيب بن أيوب سمع: الحسن بن عرفة، وعبد ا

 الصريفيني، وغيرهم.

 روى عنه: ابن بنته أبو القاسم بن سبنك، والدارقطني، وابن شاهين.

قال أبو القاسم بن سبنك: سمعت أبي، يقول: إنه من ولد جرير بن عبد اهلل 

البجلي، وكانت نسبتنا متصلة إلى جرير عند ابن عم لنا، يقال له: ابن إدريس، 

كان يضن بإخراجها، ويتبغض، فمات، فلم أجدها، وإنما عرفت بابن سبنك؛ و

ألن جدي ألمي أحمد بن محمد بن عمار، وكان يلقب سبنك؛ لسمرة كانت 

 تـرفـظاهرة عليه، فلما نشأت أدخلني الدواوين ألداء الخراج، وأمر الضيعة، فع

 (2)به، فقيل: ابن سبنك. 

                                                             
(، بغية الطلب ىف تاريخ 275/ 65()132/ 16(، تاريخ دمشق )252/ 4اإلكمال ) (1)

 (.362/ 1(، نزهة األلباب )3/722(، معجم ما استعجم )3265/ 7حلب )

(، الثقات ممن لم يقع يف 261/ 4(، اإلكمال )128/ 13()242/ 6تاريخ بغداد ) (2)

 (.359/ 1(، نزهة األلباب )546/ 7(، تاريخ اإلسالم )62/ 2الكتب الستة )
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 : منهم جماعة الس اد، - 463

بن عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب، اإلمام، القانت، أبو محمد  علي •

 الهاشمي، المدين، المعروف بالسجاد.

 ولد عام قتل اإلمام علي، فسمي باسمه، حدث عن: أبيه، وجماعة.

قال ابن المبارك: كان له خمس مائة شجرة، يصلي عند كل شجرة ركعتين، 

 وذلك كل يوم.

 ولعبادته وفضله. ولقب بالسجاد؛ لكثرة صالته،

ومحمد بن طلحة بن عبيد اهلل التيمي، السجاد، لقب بذلك؛ لكثرة صالته،  •

 وشدة اجتهاده يف العبادة. 

إال أنه أطاع أباه فلما رآه  ڤقتل يوم الجمل مع أبيه، وكان هواه مع علي 

 قال: هذا السجاد قتله بره بأبيه.  ڤعلي 

علي بن أبي طالب العلوي، وعلي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن  •

 الملقب بالسجاد؛ لفضله واجتهاده وتعبده. 

قيل: كان يسجد يف كل يوم ألف سجدة، وكان أفضل أهل زمانه نسكا 

 وورعا وعبادة.

والحسن بن محمد بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل، زين األمناء أبو  •

ي القاسم ابن عساكر الربكات ابن عساكر الدمشقي الشافعي، ابن أخي الحافظ أب

 صاحب التاريخ.

 روى عنه: الربزالي، وابن األثير، والمنذري، وطائفة.

وكان شيخا صالحا، جليال، نبيال، عابدا، ساجدا، متألها، حسن السمت، 

 س يف الجماعة، دائمــــوات الخمـــــكيس المحاضرة، كثير العبادة، مالزما للصل
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 (1)مصليا، حتى لقب بالسجاد. يرى إالالتنفل، كثير الصالة، قل أن 

 سحتن  - 464

بفتح أوله وسكون الحاء وفتح التاء: جشم بن عوف بن جذيمة بن عوف بن 

 بكر بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز أبو بطن جاهلي. 

ولقب بسحتن؛ ألنه أسر أسارى فسحتنهم، والسحتنة: الذبح، يعني ذبحهم. 

 (2)ئدة كالنون يف الرعشن. قال ابن دريد: النون فيه زا

 سحنوَّ - 465

عبد السالم بن سعيد بن حبيب، شيخ المغرب، أبو سعيد التنوخي 

الحمصي، ثم القيرواين، الفقيه المالكي المشهور، المعروف بسحنون، قاضي 

 .«المدونة»القيروان، ومصنف 

                                                             
/ 3()299/ 2تاريخ اإلسالم ) (،422/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم ) (1)

/ 3(، الوايف بالوفيات )22/286()5/285(، سير أعالم النبالء )13/833()932

(، توضيح 812(، طبقات الشافعيين )ص: 93/ 5) (، أسد الغابة12/157()145

(، التحفة اللطيفة يف تاريخ 2/726(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )5/57المشتبه )

(، الطبقات الكربى 274/ 3(، وفيات األعيان )2/492()286/ 2المدينة الشريفة )

(، 42/ 43(، تاريخ دمشق )152/ 12(، مرآة الزمان )16/ 6(، اإلصابة )313/ 5)

(، تكملة إكمال اإلكمال يف األنساب واألسماء 84/ 1هتذيب األسماء واللغات )

 (.361/ 1(، نزهة األلباب )78واأللقاب )ص: 

(، األنساب للسمعاين 47/ 5(، اإلكمال )1425/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

، نزهة (2/126(، اللباب ىف هتذيب األنساب )5/65(، توضيح المشتبه )7/89)

/ 4(، تاج العروس )224/ 13وانظر: لسان العرب )(. 362/ 1األلباب )

 ( مادة )سحتن(.173/ 35()553
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 أخذ عن: ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب.  

؛ لحدة ذهنه -د الذهن يكون بالمغرب باسم طائر حدي -ولقب سحنونا  

 وذكائه يف المسائل.

قال الذهبي: وتفسير سحنون بأنه اسم طائر بالمغرب، يوصف بالفطنة 

 (1)والتحرز، وهو بفتح السين وبضمها. 

 سرق - 466

بضم أوله وتشديد الراء: سرق بن أسيد، ويقال: أسد الجهني، ويقال: 

ديل. قيل اسمه: الحباب، وله صحبة، األنصاري، ويقال: إنه رجل من بني ال

 وسكن مصر.

وكان قد اشرتى من أعرابي ناقتين ثم دخل بيته فباعهما وقضى حاجته 

. فقال: ما "اقضه"، فقص عليه القصة، فقال له: ملسو هيلع هللا ىلصفقدمه األعرابي إلى النبي 

 عندي، فقال: أنت سرق. 

 (2)سرق، فال أحب أن أدعى بغيره.  ملسو هيلع هللا ىلصوكان يقول: سماين رسول اهلل 

                                                             
(، 182/ 3(، وفيات األعيان )2/32الديباج المذهب ىف معرفة أعيان المذهب ) (1)

(، مرآة الجنان وعربة 17/ 1التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة )

(، 63/ 12(، سير أعالم النبالء )2/24(، حياة الحيوان الكربى )98/ 2اليقظان )

 (.362/ 1نزهة األلباب )

(، معرفة الصحابة 267/ 3(، معجم الصحابة للبغوي )524/ 7الطبقات الكربى ) (2)

(، اإلصابة 46/ 35(، هتذيب الكمال )683/ 2(، االستيعاب )1445/ 3ألبي نعيم )

/ 1(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )364/ 1(، نزهة األلباب )37/ 3)

= 
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 سعد العهدرة - 467

هو سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهالن بن 

 سبأ.

وإنما سمي سعد العشيرة؛ ألنه طال عمره وكثر ولده، فكان جد جاهلي، 

ثلثمائة رجل، فكان يركب فيهم، فإذا قيل له: من  -فيما قيل  -ولده وولد ولده 

 (1)يت. مخافة العين عليهم. هؤالء معك يا سعد ؟ فيقول: عشير

 سعد المطر  - 462

سعد المطر الشاعر. قال الجاحظ: إنما قيل له: سعد المطر؛ ألنه كان يرى 

 ملقى يف المطر، وهو الذى يقول ىف ذلك:

 دع المواعديييد َب تعيييري لوجهتهيييا

 
 

 إَِّ المواعديييد مقيييروَّ بَهيييا القَمَطييير

 إَِّ المواعدييييد واألعديييياد قييييد مندييييا 

 
 

 كيييد َميييا يمنيييي بِيييِه القبهيييرِمنقيييهم بأن

 أمييا الُثَديياب َفييَ  يغييررك إَِّ غسييل  

 
 

و  َوَب  ييم  َوَب قمييير  صييحو َييييدم

 وىف الهييييخوص َلييييهم نييييوَ وبارقيييية 

 
 

 (2)َفييسَِّ بلديي  َفييَذاك النييالج الييذ  ر

 

                                                              = 

/ 1(، قبول األخبار ومعرفة الرجال )باب مما رووه مما العمل على خالفه( )224

122.) 

(، مرآة 123/ 1(، وفيات األعيان )292هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص:  (1)

 (.453/ 2(، شذرات الذهب )212/ 7الزمان )

(، ربيع 124(، ثمار القلوب )ص: 133ن والعميان والحوالن )ص: الربصان والعرجا (2)

 (.436/ 1األبرار )
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 السناس  - 469 

عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب، أبو  •

 ح، أول خلفاء بني العباس.العباس السفا

 ويف تلقيبه بالسفاح قوالن:

 سمي السفاح؛ لكثرة ما سفح من دماء بني أمية. :أحدهما

 والسفاح: السفاك للدماء.

أن السفاح: هو القادر على الكالم. وكان لسنا فصيحا، لم يكن يف  والثاين:

 الخلفاء أفصح منه، فلقب بذلك.

هو القادر على الكالم. وسفك الكالم والسفاك: السفاح و قال ابن منظور:

 يسفكه سفكا: نثره. ورجل مسفك: كثير الكالم. وخطيب سفاك: بليغ. 

والمعتضد باهلل، قال ابن حمدون: كان المعتضد باهلل من ساسة الخلفاء  •

 وذوي التدبير، وسمي السفاح الثاين؛ ألنه جدد الدولة العباسية بعد دروسها.

التغلبي رئيس بني تغلب أحد فرسان الجاهلية، وسلمة بن خالد بن كعب  •

 وكان جرارا للجيوش يف الجاهلية.

وإنما سمي السفاح؛ ألنه سفح المزاد، أي صبها، يوم الكالب، وقال 

 ألصحابه: قاتلوا فإنكم إن اهنزمتم متم عطشا. قال الشاعر:

ييييأ خدَلييييه اسم  ما يييين   وأخوهمييييا السا

 
 

ََّ ِجبَ   (1)ابييه ِب نِ ييا الكم ييحتاي وَردق

                                                             
(، 5/3122(، شمس العلوم )2/43رسائل ابن حزم ) (،337االشتقاق )ص:  (1)

(، مرآة 129(، رسوم دار الخالفة )ص: 7/298المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )

/ 1(، نزهة األلباب )414/ 5) (، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء7/ 12الزمان )

 (.161/ 2(، شذرات الذهب )452/ 1(، التذكرة الحمدونية )367

= 
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 سندنة  - 471 

صحابي مشهور، اسمه مهران، وكنيته أبو عبد  ملسو هيلع هللا ىلصمولى رسول اهلل 

 الرحمن، هذا قول األكثرين، وقيل غير ذلك.

 لكونه حمل شيئا كثيرا يف السفر. ;ولقب بسفينة

نمشي، فمررنا بواد أو هنر،  ملسو هيلع هللا ىلصفقد روي عنه أنه قال: كنا مع رسول اهلل 

 . "ما كنت منذ اليوم إال سفينة": ملسو هيلع هللا ىلصلي رسول اهلل وكنت أعرب بالناس، فقال 

وذكر ابن سعد بإسناده عن سعيد بن جمهان قال: سألت مهران: لم سميت 

يف غزوة، فثقل عليهم متاعهم، فقال لي  ملسو هيلع هللا ىلصسفينة؟ فقال: خرج رسول اهلل 

فبسطته فحولوا عليه أمتعتهم ثم حملوه على  "ابسط كساءك": ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ثم حملت يومئذ  "احمل فما أنت إال سفينة": ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ظهري، فقال لي ر

 وقر بعير أو بعيرين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة فما ثقل علي.

وىف رواية: كلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه وترسه ورمحه، حتى 

 ملسو هيلع هللا ىلصحملت شيئا كثيرا، وكان إذا قيل له: ما اسمك؟ يقول: سماين رسول اهلل 

 نة، فال أريد غيره.سفي

وقال أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن سفينة مولى رسول 

: ركبت سفينة يف البحر فانكسرت، فركبت لوحا منها فطرحني يف لجة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

. قال: ملسو هيلع هللا ىلصفيها األسد. قال: فقلت: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول اهلل 

 اـريق، فلمـــأو بكتفه حتى وضعني على الطدفعني بجنبه ـــل يــفطأطأ رأسه وجع

                                                              = 

(، 439/ 12()486/ 2(، لسان العرب )1592/ 4()375/ 1وانظر: الصحاح )

( مادة 198/ 27()475/ 6(، تاج العروس )942، 224القاموس المحيط )ص: 

 )سفح(، )سفك(.
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 (1)وضعني على الطريق همهم، فظننت أنه يودعني. 

 السقاَ - 471

 الملقب بالعباس السقاء.  ڤالعباس بن علي بن أبي طالب  •

قال مصعب بن عبد اهلل الزبيري: شهد مع الحسين كربالء؛ فعطش الحسين؛ 

نو علي، وهم: عثمان، وجعفر، وعبد ، واتبعه إخوته ألبيه وأمه ب(2)فأحذ قربة

اهلل، فقتل إخوته قبله، وجاء بالقربة يحملها إلى الحسين مملوءة؛ فشرب منها 

 الحسين، ثم قتل العباس بن علي بعد إخوته مع الحسين.

وقال ابن حبان: والعباس يقال له: السقاء؛ ألن الحسين طلب الماء يف 

ل حمل إداوة ماء ودفعها إلى عطشه وهو يقاتل فخرج العباس وأخوه واحتا

الحسين فلما أراد الحسين أن يشرب من تلك اإلداوة جاء سهم فدخل حلقه 

فحال بينه وبين ما أراد من الشرب فاحرتشته السيوف حتى قتل فسمي العباس 

 بن علي السقاء لهذا السبب.

وبحر بن كنيز الباهلي، أبو الفضل البصري، المعروف بالسقاء، وهو جد  •

 الحافظ المشهور، يروي عن: الحسن، والزهري.  (3)بن علي الفالس عمرو

                                                             
/ 11(، هتذيب الكمال )61المسندين الصحيحين )ص: ألقاب الصحابة والتابعين يف  (1)

(، سير أعالم النبالء 298/ 4(، مرآة الزمان )1/225( هتذيب األسماء واللغات )224

كشف المشكل من حديث الصحيحين  (،5/382(، فيض القدير )3/173)

(، نزهة األلباب 245(، تقريب التهذيب )ص: 12/443(، جامع األصول )4/211)

(، التيسير بشرح 218/ 4(، فتح المغيث )762/ 2تدريب الراوي )(، 367/ 1)

 (.222/ 1(، جمع الوسائل يف شرح الشمائل )2/8الجامع الصغير )

  .(1264) :برقم "أبي قربة"سيأيت أيضا تلقيبه بـ  (2)

  .(684) :سيأيت برقم (3)
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قال أبو يحيى الساجي: لم يكن سقاء يسقي الماء، إنما كان يخرج ماله 

لسقي الماء بعرفات ويف المواضع التي ينقطع الماء بالناس فيها ويخرج من ماله 

 (1)هلل عز وجل. 

 السقط - 472

 هاشم بن خالد األنصاري البيري. 

كان من العلماء الحفاظ سمع من أصحاب محمد بن فطيس وغيرهم من 

أصحاب سحنون ورحل فسمع من يونس بن عبد األعلى وغيره، ولقب 

 (2)بالسقط؛ لحفظه. 

 السكب - 473

زهير بن عروة بن جلهمة المازين، شاعر جاهلي، من نسله النضر بن شميل 

 الراوي المشهور، وإنما لقب السكب؛ لقوله:

وبم َبرٌق  كم   (3) ...يمِضيَ ِخَ ِل الَبدقِ  أمسق

                                                             
لقاب (، لباب األنساب واأل312/ 2(، الثقات البن حبان )43نسب قريش )ص:  (1)

( هتذيب الكمال 135/ 1(، الضعفاء والمرتوكون البن الجوزي )23واألعقاب )ص: 

(، 438(، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم )ص: 32/ 4(، تاريخ اإلسالم )12/ 4)

 (.298/ 1(، ميزان االعتدال )6/ 2تذهيب هتذيب الكمال )

 (.348/ 2الديباج المذهب يف معرفة أعيان علماء المذهب ) (2)

(. 289/ 6(، شرح أبي داود للعيني )424/ 5(، وفيات األعيان )271/ 22األغاين ) (3)

والسكب: صب الماء، وأسكوب: منسكب، أو مسكوب يجري على وجه األرض من 

(، 49/ 12هتذيب اللغة ) غير حفر، فمعنياه: كأن هذا الربق يسكب المطر. انظر:

(، تاج العروس 469/ 1)(، لسان العرب 732/ 6(، المحكم )148/ 1الصحاح )

 ( مادة )سكب(.64/ 3)
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 السكر  - 474

أحمد بن سلمان بن أحمد بن سلمان بن أبي شريك، المحدث المفيد، أبو 

 العباس الحربي، المقرئ، الملقب بالسكر.

كان عالما بعلوم القرآن من التفسير والقراءات وغير ذلك، وكان رجال 

 ، وتويف سنة إحدى وستمائة.صالحا، سافر إلى البالد يف طلب الحديث

وعرف بالسكر؛ ألن أباه كان وهو صغير يحبه محبة كبيرة، وكان إذا أقبل 

عليه وهو بين جماعة أخذه، وضمه إليه وقبله، فكان يالم يف إفراط حبه له 

فيقول: هو أحلى يف قلبي من السكر، وتكرر ذلك منه، فلقب بالسكر وغلب 

 (1)عليه حتى كان ال يعرف إال به.

 س   علدكم - 475

 األمير سيف الدين أيدمر بن عبد اهلل الناصري الدوادار. 

كان أميرا عالي القدر ظاهر الحشمة وافر المهابة وهو مع ذلك ال يزداد إال 

تواضعا وحلما، وكان حسن السياسة يف أموره، ويبدأ الناس بالسالم، ويكثر من 

، واستمر على ما «سالم عليكم»ذلك؛ حتى إنه لما ولي نيابة حلب لقبه أهلها: 

هو عليه حتى تويف بالقاهرة يف سنة ست وسبعين وسبعمائة، وكان مشكورا، 

 (2)محببا للناس.

                                                             
/ 1(، نزهة األلباب )764/ 2بغية الطلب ىف تاريخ حلب ) (،32/ 13تاريخ اإلسالم ) (1)

369.) 

(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر 178/ 3المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف ) (2)

 (.134/ 11والقاهرة )
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 سلطاَّ العلماَ - 476

عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن، شيخ اإلسالم، وبقية 

 ي. األئمة األعالم، عز الدين، أبو محمد السلمي، الدمشقي، الشافع

سلطان العلماء، وإمام عصره بال مدافعة، القائم باألمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر يف زمانه. 

سمع من: الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم ابن 

عساكر، وجماعة. وتفقه على الفقيه اإلمام العالمة فخر الدين بن عساكر، وبرع 

اختالف المذاهب والعلماء، وأقوال الناس يف الفقه واألصول والعربية، و

ومآخذهم حتى قيل: بلغ رتبة االجتهاد المطلق، ورحل إليه الطلبة من سائر 

 البالد.

ومن تالمذته: شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد وهو الذي لقبه سلطان العلماء، 

 واإلمام عالء الدين أبو الحسن الباجي، والحافظ أبو محمد الدمياطي وغيرهم.

ان إماما، ناسكا، ورعا، عابدا، أمارا بالمعروف، هناء عن المنكر، ال وك

 يخاف يف اهلل لومة الئم، يغلظ على الملوك فمن دوهنم.

وناهيك به وأخباره يف الزهد والعلم والقيام يف الحق أشهر من أن تذكر، 

 .جاللة وهيبة ومن ثم لقب بسلطان العلماء

لشيخ عز الدين بن عبد السالم أفتى وحكى القاضي عز الدين البكاري: أن ا

مرة بشيء، ثم ظهر له أنه أخطأ، فنادى يف مصر والقاهرة على نفسه: من أفتى له 

 (1)ابن عبد السالم بكذا، فال يعمل به، فإنه خطأ. 

                                                             
حسن المحاضرة يف تاريخ مصر (، 116/ 4الجنان )مرآة (، 933/ 14تاريخ اإلسالم ) (1)

(، طبقات الشافعية الكربى 183/ 4الفتاوى الفقهية الكربى )(، 314/ 1والقاهرة )

(، طبقات 159(، العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 229/ 8للسبكي )

= 
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 سلدو المقانب - 477

السليك بن عمرو، وقيل: ابن عمير بن يثربي أحد بني مقاعس وهو الحارث 

سعد بن زيد مناة بن تميم، ويقال له: السليك بن السلكة، بن عمرو بن كعب بن 

والسلكة: أمه وهي أمة سوداء، وهو أحد صعاليك العرب وكانت العرب 

تدعوه: سليك المقانب، وكان أدل الناس باألرض وأعلمهم بمسالكها وأشدهم 

 عدوا على رجليه ال تعلق به الخيل. 

 د:وإنما سمي بذلك؛ ألنه كان صاحب غارات، وأنش

 وإذا توا ليييِ  المقانيييبم ليييم ييييزلق 

 
 

 (1)بيييييالقنرِ منيييييا مقنيييييٌب معليييييو م 

 : منهم جماعة السمدن، - 472  

عبد اهلل بن عمرو بن ثعلبة بن أسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان، 

جاهلي، سمي السمين؛ ألنه كان بين أخ وعم وعدد كثير فقيل: إنه لسمين، قاله 

 (2)ابن الكلبي. 

                                                              = 
 /7(، المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف )129/ 2الشافعية البن قاضى شهبة )

(، 294/ 3(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )286

/ 5(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )315/ 1طبقات المفسرين للداوودي )

257.) 

/ 12(، أنساب األشراف )353/ 1(، الشعر والشعراء )4الديباج ألبي عبيدة )ص:  (1)

(، صبح األعشى 5اكرة يف ألقاب الشعراء )ص: (، المذ9/ 2(، مجمع األمثال )349

 (. 61(، أمثال العرب )ص: 389/ 22(، األغاين )516/ 1يف صناعة اإلنشاء )

والمقانب: جماعة الفرسان، والذئاب الضارية، قال المفضل الضبى: والمقنب ما بين 

 (83/ 4(، تاج العروس )127الثالثين إلى الخمسين. وانظر: القاموس المحيط )ص: 

 مادة )قنب(.

 ابـــة األلبــــزهـ(، ن355/ 4(، اإلكمال )1258/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

= 
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 سن ر - 479

السلطان المشهور، اسمه  ملشكاه بن ألب أرسالن السلجوقيسنجر بن 

 (1)غلب عليه؛ لكونه ولد بسنجار. أحمد، وسنجر لقب 

  السنداَّ - 421

 يعقوب بن الليث الصفار، األمير أبو يوسف السجستاين. 

كان يف أول أمره يعمل الصفر )النحاس(، وكان الحسن بن زيد العلوي 

عقوب السندان؛ لثباته. وكان قل أن يرى متبسما، صاحب جرجان يسميه: ي

 (2)وكان عاقال حازما. 

 السها  - 421

عبيد بن سليم بن ضبيع بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة األنصاري، 

يكنى أبا ثابت، شهد أحدا، ويعرف بعبيد السهام. قال ابن هشام: وإنما قيل له: 

 رب.عبيد السهام؛ لما اشرتى من السهام يوم خي

                                                              = 

 (1 /376.) 

(، مجمع اآلداب يف 372/ 1(، تاريخ ابن الوردي )196/ 2المختصر يف أخبار البشر ) (1)

(، نزهة 318/ 2(، الجواهر المضية يف طبقات الحنفية )342/ 5معجم األلقاب )

 (.377/ 1لباب )األ

/ 12(، سير أعالم النبالء )453/ 6(، تاريخ اإلسالم )422/ 6وفيات األعيان ) (2)

  (.361/ 6(، الكامل يف التاريخ )61/ 28(، الوايف بالوفيات )513

والسندان، بالكسر: العظيم الشديد من الرجال و من الذئاب، يقال: رجل سندان، وذئب 

/ 2التكملة والذيل والصلة للصغاين )صاغاين. انظر: سندان أي عظيم شديد. نقله ال

 ( مادة )سند(.221/ 8تاج العروس )(، 256
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قال الواقدي: سألت ابن أبي حبيبة، لم سمي عبيد السهام؟ فقال: أخربين 

داود بن الحصين، قال: كان قد اشرتى من سهام خيرب ثمانية عشر سهما، فسمي 

 عبيد السهام.

بخيرب، فلما أراد  ملسو هيلع هللا ىلصوقيل: إنما سمي عبيد السهام؛ ألنه حضر رسول اهلل 

، فأيت بعبيد، فدفع إليه "صغر القومهاتوا أ"هم، قال لهم: أن يس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (1)بأسهم، فسمي بعبيد السهام. 

 سهم - 422

زيد بن عمرو بن هصيص، جاهلي، واسم أخيه تيم ويعرف بجمح وأمهما 

فجلست يوما ومعها أترجة، يقال: أهنا  األلوف بنت عدي بن كعب بن لؤي،

بقا إليها كانت من ذهب، ويقال: من فضة، فدحت هبا وقالت لتيم وزيد: است

فمن أخذها فهي له فسبق إليها سهم، فأخذها فقالت: كأنك واهلل يا زيد سهم 

مرق من رميته، وكأن شيئا جمح بك عنها يا تيم، فقيل لهذا: أنت جمح، ولهذا: 

 (2)أنت سهم، فسميا بذلك. 

 سؤر األسد - 423

محمد بن خالد الضبي، أبو خالد، ويقال: أبو يحيى، ويقال: أبو حيي، 

قال: أبو خبيئة على اختالف يف ضبطها، الملقب بسؤر األسد، ويقال له أيضا: وي

 سؤر السبع.

                                                             
(، اإلصابة 535/ 3(، أسد الغابة )1217/ 3(، االستيعاب )94/ 4الروض األنف ) (1)

(4 /343.) 

(، أدب الخواص )ص: 245/ 12(، أنساب األشراف )343/ 3أخبار مكة للفاكهي ) (2)

135.) 
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 يروي عن: سعيد بن جبير، وغيره. وعنه: الثوري، وآخرون كبار.

وإنما لقب بسؤر األسد؛ ألن أسدا افرتسه فأكل بعضه وتركه فنجا وعاش 

 (1)بعد ذلك فصار محدثا كبيرا يجمع حديثه. 

 السدار - 424

أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم. وباقي نسبه 

معلوم. أبو العباس المعتضد باهلل، الخليفة العباسي، وكان يلقب السيار؛ لخفة 

 (2)ركابه وكثرة أسفاره يف الحروب قبل الخالفة وفيها. 

 :أ هرهم جماعة سدبويه، - 425

العالمة، شيخ النحاة، وإمام أهل عمرو بن عثمان بن قنرب، اإلمام المشهور، 

 النحو، أبو بشر البصري، المعروف بسيبويه.

طلب الفقه والحديث، ثم طلب العربية فربع فيها وساد أهل زمانه، وصنف 

 فيها كتابه الكبير الذي لم يصنف أحد بعده مثله.

قال ابن خلكان: كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، ولم يوضع فيه 

 ه.مثل كتاب

                                                             
(، 145/ 9(، هتذيب التهذيب )958/ 3تاريخ اإلسالم ) (،153/ 25يب الكمال )هتذ (1)

  (.3/94(، توضيح المشتبه )1/334خالصة تذهيب هتذيب الكمال )

 (،675/ 2الصحاح ) (،292/ 7والسؤر، بالضم: بقية الشيء، وجمعه أسآر. انظر: العين )

 (.(، مادة )سأر483/ 11تاج العروس ) (،339/ 4لسان العرب )

/ 1(، سلم الوصول )294/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )197/ 71تاريخ دمشق ) (2)

154 .) 
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وذكره الجاحظ يوما فقال: لم يكتب الناس يف النحو كتابا مثله، وجميع 

 كتب الناس عيال عليه.

وكان المربد يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه: هل ركبت البحر؟ 

 تعظيما له واستصعابا لما فيه.

قال ابن خلكان: وسيبويه: بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من 

وفتح الباء الموحدة والواو وسكون الياء الثانية وبعدها هاء ساكنة، هكذا  تحتها

يضبط أهل العربية هذا االسم ونظائره مثل نفطويه وعمرويه وغيرهما، والعجم 

بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الياء المثناة بعدها، « ِسيُبوَيه»يقولون 

 هنا للندبة.أل "ويه"ألهنم يكرهون أن يقع يف آخر الكلمة 

التفاح، و «: سيب»وسيبويه: لقب فارسي معناه بالعربية: رائحة التفاح؛ ألن 

 الريح.«: ويه»

: اإلضافة يف لغة العجم مقلوبة كما «شرح الفصيح»قال البطليوسي يف 

 قالوا: سيبويه، والسيب التفاح، وويه رائحته والتقدير رائحة التفاح. 

 ة أقوال:على خمس سيبويهواختلفوا لم سمي 

: سمي سيبويه؛ ألن وجنتيه كانتا كأهنما تفاحتان، ألنه كان أبيض أحدها

 تعالى.  $مشربا بحمرة كأن خدوده لون التفاح، وكان يف غاية الجمال، 

كانت أمه ترقصه بذلك يف صغره، وتقول: سيب ويه، ومعناه: يا  والثاين:

 رائحة التفاح، وكان طيب الرائحة.

 اه ال يزال يشم منه رائحة الطيب، فسمي بذلك. كان من يلق والثالث:
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 قال: كانـك فـر ذلـيـه غـق لـتـقال ياقوت الحموي: ورأيت ابن خالويه قد اش

 «:سي»سيبويه ال يزال من يلقاه يشم منه رائحة الطيب فسمي سيبويه، ومعنى 

 الرائحة، فكأنه رأى ثالثين رائحة طيب، ولم أر أحدا قال ذلك «:بوي»ثالثون، و

 غير ابن خالويه.

 ألنه كان يعتاد شم التفاح. والرابع:

 (1)لقب بذلك؛ للطافته ألن التفاح من لطيف الفواكه.  والخام :

  سدد القراَ، جماعة منهم: - 426

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن  •

ضا أبا الطفيل، سيد القراء النجار، أبو المنذر األنصاري، المدين، وقيل: يكنى أي

القرآن العظيم،  ملسو هيلع هللا ىلصباالستحقاق وأقرأ هذه األمة على اإلطالق، قرأ على النبي 

أبيا  ملسو هيلع هللا ىلص، ولما سأل النبي (2)بعض القرآن لإلرشاد والتعليم ملسو هيلع هللا ىلصوقرأ عليه النبي 

                                                             
(، معجم األدباء 54(، نزهة األلباء يف طبقات األدباء )ص: 99/ 14تاريخ بغداد ) (1)

(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 2/346(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )5/2122)

(، المختصر ىف أخبار البشر 3/465(، وفيات األعيان )9/ 13لزمان )(، مرآة ا53/ 9)

(، 7/87(، مسالك األبصار ىف ممالك األمصار )4/636(، تاريخ اإلسالم )2/15)

/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )2/427النجم الوهاج ىف شرح المنهاج )

(، خير الكالم 229/ 2(، بغية الوعاة )254/ 2(، شرح التصريح على التوضيح )364

 (.382/ 1(، نزهة األلباب )36يف التقصي عن أغالط العوام )ص: 

قال ألبي: إن اهلل أمرين أن ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل »عن أنس،  "الصحيحين"قال ابن كثير: ويف  (2)

« . قال: فذرفت عيناه"نعم  "أقرأ عليك القرآن قال: وسماين لك يا رسول اهلل؟! قال: 

قراءة إبالغ وإسماع ال قراءة تعلم منه، هذا ال يفهمه أحد من  ; "ليكأن أقرأ ع"ومعنى 

أهل العلم، وإنما نبهنا على هذا لئال يعتقد خالفه. وقد ذكرنا يف موضع آخر سبب هذه 

= 
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 ىئ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ يئعن: أي آية يف القرآن أعظم؟. فقال أبي: 

نقِذرِ »يف صدره، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص[. ضرب النبي 255 :]الَبَقَرةُ  نَِو الِعلقمم أَبَا المم . «لَِدهق

وكان يكتب الوحي لرسول اهلل يف حياته وهو أحد األربعة الذين جمعوا القرآن 

أربعة كلهم من  ملسو هيلع هللا ىلص، قال أنس: جمع القرآن على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعلى عهده 

 األنصار: أبي، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي.

ن عباس: قال أبي لعمر: إين تلقيت القرآن ممن تلقاه من جربيل وهو وقال اب

ٍب ": ملسو هيلع هللا ىلصرطب. وقال أنس: قال رسول اهلل  َبية بنم َ عق
تِي أم َرأم أمما ، وقال ابن "َأقق

 . ومناقبه أكثر من أن تحصر."أقرؤنا أبي"عباس: قال عمر: 

 البصرة. وميمون بن سياه، أبو بحر البصري، هو أحد من كان يعد يف زهاد •

روى عن: أنس بن مالك، وجندب بن عبد اهلل البجلي، وشهر بن حوشب، 

 وغيرهم. وعنه: حميد الطويل، وغيره.

 .(1). $وكان يقال له: سيد القراء؛ لعبادته وفضله، 

                                                              = 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئقرأ عليه سورة: ملسو هيلع هللا ىلص القراءة عليه، وأنه 

[ وذلك 3-1]البينة: ىئ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ي بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خالف ما كان يقرأ أبي، أن أب»

. ثم قال "هكذا أنزلت". فقرأ، فقال: "اقرأ يا أبي"فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فرفعه أبي إلى رسول اهلل 

. قال أبي: فأخذين من الشك وال إذ "هكذا أنزلت". فقرأ فقال: "اقرأ"لذلك الرجل: 

يف صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر ملسو هيلع هللا ىلص  كنت يف الجاهلية. قال: فضرب رسول اهلل

، هذه السورة كالتثبيت له والبيان له أن ملسو هيلع هللا ىلصفبعد ذلك تال عليه رسول اهلل  .«إلى اهلل فرقا

رحمة ولطفا بالعباد. انظر: البداية  ;هذا القرآن حق وصدق، وإنه أنزل على أحرف كثيرة

 (.323/ 8والنهاية )

 اءــــات علمــــ(، طبق224/ 29()262/ 2) (، هتذيب الكمال328/ 7تاريخ دمشق ) (1)

= 
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 سدف اهلل  - 427

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، أبو سليمان المكي، سيف اهلل 

 . ملسو هيلع هللا ىلصتعالى، كذلك لقبه النبي 

أخرج ابن سعد، والنسائي، وغيرهما من طريق عبد اهلل بن رباح األنصاري 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: حدثنا أبو قتادة األنصاري فارس رسول اهلل 
َّ
ا َذَكَر  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَُّه َسِمَع النَّبِي َلمَّ

، َونََعاُهْم َواِحًدا َواِحًدا، َواْسَتْغَفَر َلُهْم، َفَقاَل: 
ِ
َواَء َخالُِد ُثمَّ َأَخَذ »َجْيَش اأْلَُمَراء اللِّ

 
ِ
 « ْبُن اْلَولِيِد َسيُْف اهلل

ِ
، َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َوَلْم َيُكْن مَِن اأْلَُمَراء

 »َقاَل: « اللَُّهمَّ ُهَو َسْيٌف مِْن ُسُيوفَِك، َفاْنتَِصْر بِهِ »إِْصَبَعْيِه، َوَقاَل: 
َ
ي  ُسمِّ

َفَيْوَمئِذ 

 
ِ
 «.َخالٌِد َسْيَف اهلل

وكان بطال شجاعا، باشر حروبا كثيرة، ومات على فراشه، ولم يكن يف 

 (1). ڤجسده نحو شرب إال وعليه طابع الشهداء 

 سدننة  - 422

 بكسر السين وفتح الفاء والنون، ويقال فيه: بالباء عوض الفاء: 

                                                              = 

(، 389/ 1(، سير أعالم النبالء )326/ 3()127/ 2تاريخ اإلسالم )(، 81/ 1الحديث ) 

/ 1(، اإلصابة )31/ 1غاية النهاية يف طبقات القراء )(، 233/ 4ميزان االعتدال )

/ 1هب )(، شذرات الذ95/ 1(، التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة )182

172.) 

(، تاريخ الطربي 53، 18(، فضائل الصحابة للنسائي )ص: 395/ 7الطبقات الكربى ) (1)

(، 131/ 72()216/ 16()17/ 2(، تاريخ دمشق )429/ 2(، االستيعاب )42/ 3)

(، سير 127/ 2(، تاريخ اإلسالم )43/ 4(، مرآة الزمان )113/ 2الكامل يف التاريخ )

 (.384/ 1(، نزهة األلباب )426/ 6(، البداية والنهاية )123 /2أعالم النبالء )سيرة 
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إبراهيم بن الحسين، أبو إسحاق بن ديزيل الكسائي، الهمذاين، الحافظ، 

 سيفنة.المعروف ب

وسيفنة: طائر بمصر، ال يكاد يسقط على شجرة إال أكل ورقها، فال يربح 

 حتى يأيت على ما فيها، حتى يعريها.

فكذلك كان إبراهيم، إذا قدم على شيخ لم يفارقه حتى يكتب جميع حديثه، 

 ويستوعب ما عنده، حتى ينزفه، فشبهوه به.

ر للزومه المشايخ قال صالح بن أحمد: شبهوا إبراهيم بالطير المذكو

 واعتكافه عليهم وكثرة كتابته عنهم. 

 قلت: وبلغ من كثرة مالزمته وكتابته الحديث.

أن قال الخليلي: كان يسمى سيفنة؛ لكثرة ما يكون يف كمه من الحديث. 

قال: كان يكون يف كمي خمسون جزءا، يف كل جزء ألف حديث. إلى أن قال: 

 وهو مشهور بالمعرفة هبذا الشأن. 

جاء عن عبد اهلل بن وهب الدينوري، قال: كنا نذاكر إبراهيم بن الحسين و

فيذاكرنا بالقمطر، نذكر حديثا واحدا، فيقول: عندي منه قمطر، يعني طرقه 

 (1)وعلله واختالف ألفاظه. 

                                                             
(، تاريخ 13/424(، األنساب للسمعاين )213معرفة علوم الحديث للحاكم )ص:  (1)

(، طبقات علماء 727/ 6(، تاريخ اإلسالم )265/ 4(، اإلكمال )6/387دمشق )

(، 184/ 13(، سير أعالم النبالء )138/ 2(، تذكرة الحفاظ )328/ 2الحديث )

(، طبقات الحفاظ 265/ 1(، لسان الميزان )2/676تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )

/ 1(، نزهة األلباب )11/ 1(، غاية النهاية يف طبقات القراء )273للسيوطي )ص: 

385.) 



 
 

 )حرف السدن(الباب األول  353

 

 

 

 

 

 

 

 حرف الشني املعجمة 

 514وينتهي برقم  429يبدأ برقم 

 

 

 

 

 



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 354

  ارب الذهب  - 429

شارب "بن كعب، وهو من بني تميم بن مرة المعروف بـ عثمان بن عمرو 

 ؛ لكثرة إنفاقه وإطعامه، وقد عد يف أجواد قريش."الذهب

ان التيمي، الصحابي: شارب وكان يقال أيضا لعبد الرحمن بن عثم

 (1)الذهب.

  ارس الهرعة - 491

يعقوب بن سيدي علي الرومي، أحد الموالي الرومية، المعروف بشارح 

رأ على علماء عصره، ومات يف سنة إحدى وثالثين وتسعمائة راجعا الشرعة. ق

وكان  «شرعة اإلسالم»من الحج، وصنف شرحا لطيفا جامعا للفوائد لكتاب 

 (2)السلطان بايزيدخان لقبه بشارح الشرعة؛ لميله إلى الشرح المذكور. 

  اعر السنة - 491

 بغداد. علي بن عيسى السكري، أبو الحسن شاعر السنة، من أهل 

وكان قد قرأ الكالم على القاضي أبي بكر بن الباقالين، وإنما سمي شاعر 

 .(3)السنة؛ إلكثاره من مدح الصحابة، ومناقضته شعراء الشيعة. 

                                                             
(، 137(، المحرب )ص: 312الطبقة الرابعة )ص:  -متمم الصحابة  -الطبقات الكربى  (1)

(، تاريخ اإلسالم 274/ 17(، هتذيب الكمال )371قريش )ص:  المنمق يف أخبار

 (.392/ 1(، نزهة األلباب )855/ 2)

(، الكواكب السائرة بأعيان المئة 191الشقائق النعمانيه يف علماء الدوله العثمانيه )ص:  (2)

 (.355/ 12(، شذرات الذهب )422/ 3(، سلم الوصول )315/ 1العاشرة )

(، تاريخ ابن 154/ 2(، المختصر يف أخبار البشر )672/ 7خ )الكامل يف التاري (3)

 (.325/ 1الوردي )
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  باب - 492

خليفة بن خياط، الحافظ، اإلمام، أبو عمرو العصفري البصري، المعروف 

 .اريصاحب الطبقات، وأحد شيوخ البخ -بالتخفيف  -بشباب 

كان حافظا عارفا بالتواريخ وأيام الناس، وشباب لقب غلب عليه، قال 

 الكرماين: ويلقب بالشباب ضد الشيب، وقال السيوطي: ضد الشيخوخة.

وقال ابن خلكان: وقد اختلفوا يف تلقيبه بذلك ألي معنى هو. قلت: إال أنه 

  ذة األمور:لم يذكر شيئا من ذلك االختالف، ولعله عرف بذلك، ألمر ما من ه

: إما لعلو همته ونشاطه، وشدة حرصه واجتهاده يف الجمع أحدها

 والتحصيل، واستمراره على ذلك، فلقبوه به.

أو أنه لقب بذلك على الحقيقة، فكان يتمتع بالقوة والشباب، وأنه  والثاين:

 لم تظهر عليه عالمات الشيخوخة والكرب بخالف غيره.

 د كما هو معروف عندهم. أو أنه من باب األضدا والثالث:

 أو أنه لقب بذلك يف صغره من قبيل المداعبة ونحوها.  والرابع:

 أو أنه لقب بذلك ألي شئ آخر، واهلل تعالى أعلم. 

 قال الخويي يف نظمه:

يييلم ابييينم خدييياٍط َ يييَبابق   خلدنيييٌة َن ق

 
 

 (1)ابييياَك الكتييَصناَف يف التاريخ َذيا 

  بة  - 493 

 المحدث المشهور، اسمه زيد بن عبيدة النميري البصري.والد عمر بن شبة 

 وإنما قيل له: شبة؛ ألن أمه كانت ترقصه وهو صغير، وتقول:

 َيييييييييييييييا بييييييييييييييَأبِي َو ييييييييييييييب ا

 
 

 َوَعيييييييييييياَش َحتاييييييييييييي دب ييييييييييييا

 

 

                                                             
(، 785/ 2(، تدريب الراوي )4/ 17(، الكواكب الدراري )243/ 2وفيات األعيان ) (1)

 (.312(، أقصى األمل والسول )ص: 393/ 1نزهة األلباب )
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 (1). َ دقخًا َ بِدقرا  خب ا 

 الهبده، جماعة منهم: - 494

ه رسول اهلل يحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر الصادق، لقب بذلك؛ لشبه

حتى كان له شامة عظيمة يف مثل موضع الخاتم الشريف النبوي، ويقال  ملسو هيلع هللا ىلص

 (2)لوالده القاسم: الشبيه أيضا. 

  حتلة  - 495

ابن نقطة:  بفتح الشين وسكون الحاء وفتح التاء: هو محمد بن محمود، قال

محمد بن  حدثني أبو الطاهر إسماعيل بن األنماطي بدمشق قال: لما قدم

د دمشق كان إذا طلبت منه حاجة وهو يكتب أو يقابل أو غير ذلك يقول: محمو

 (3)قد بقي شحتلة فلقب الحافظ شحتلة. 

 الهداا  - 496

يعمر بن عوف بن كعب بن عامر، الشداخ الليثي، أحد حكام العرب يف 

 الجاهلية. 

                                                             
ىف تاريخ الملوك  المنتظم ،(8/59األنساب للسمعاين ) ،(13/45تاريخ بغداد ) (1)

(، سير 2293/ 5(، معجم األدباء )386/ 21(، هتذيب الكمال )12/184واألمم )

(، 395/ 1(، نزهة األلباب )321/ 22(، الوايف بالوفيات )371/ 12أعالم النبالء )

 (.274/ 3شذرات الذهب )

 (.395/ 1نزهة األلباب ) ،(5/381توضيح المشتبه ) (2)

وأهل العراق يقولون: أعطني شحتلة من كذا،  (.151/ 3نقطة )إكمال اإلكمال البن  (3)

(، 421/ 5أي: نتفة منه، أو قليال منه. انظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين )

 (، مادة )ش ح ت ل(.251/ 29(، تاج العروس )1218القاموس المحيط )ص: 
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وإنما سمي شداخا؛ ألنه حكم بين خزاعة وقصي حين حكموه فيما تنازعوا 

 أهدرها أي –أمر الكعبة، وكثر القتل فشدخ دماء خزاعة تحت قدمه  فيه من

 وأن خزاعة، من مكة وأمر بالكعبة أولى وأنه لقصي، بالبيت وقضى - وأبطلها

موضوع يشدخه تحت قدميه وأن ما  بكر وبني خزاعة من قصي أصابه دم كل

ن يخلى أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة، ففيه الدية مؤداة وأ

بين قصي وبين الكعبة ومكة. فسمي يعمر بن عوف يومئذ الشداخ لما شدخ من 

 (1)الدماء ووضع منها. 

  ريح  - 497

عبد الرحمن بن الحسين النعماين، أبو منصور، كان على رأس الستمائة، 

ولي قضاء بلدة النيل بالقرب من واسط، وكان فطنا يتوقد ذكاء فلقب شريحا، 

 كذا قال الحافظ.

 (2)ولعله شبه بشريح بن الحارث التابعي المشهور، قاضي الكوفة. 

 :منهم جماعة الهريد، - 492

مالك بن سويد بن مالك الثقفي، مخضرم، وقال ابن السكن: له صحبة.  •

وسمي الشريد؛ ألنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين، روى عبد 

                                                             
(، مرآة 171(، االشتقاق )ص: 232/ 1(، الروض األنف )69/ 1الطبقات الكربى ) (1)

(، هتذيب الكمال 378(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 26/ 3الزمان )

(، العقد الثمين ىف تاريخ 451(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 166/ 13)

 (.397/ 1(، نزهة األلباب )327/ 1البلد األمين )

(، نزهة 237/ 5لقاب )(، مجمع اآلداب يف معجم األ77/ 13تاريخ اإلسالم ) (2)

 (.399/ 1األلباب )
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هري، قال: صحب المغيرة قوما يف الرزاق يف الجهاد، عن معمر، عن الز

ْساَلُم : »ملسو هيلع هللا ىلصالجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي  ا اإْلِ َأمَّ

 
 
ء
ْ
ا اْلَماُل َفَلْسُت مِنُْه فِي َشي َأَخُذوا  "َقاَل َمْعَمٌر: َوَسِمْعُت َأنَُّهْم َكاُنوا « َفَأْقبَل، َوَأمَّ

َر بِِهْم َحتَّى ُيْؤَذَنُهْم، َفنََزُلوا َمنِْزاًل، َفَجَعَل َيْحِفُر بِنَْصِل َعَلى اْلُمِغيَرةِ َأْن اَل َيْغدُ 

َسْيِفِه َفَقاُلوا: َما َتْصنَُع؟ َقاَل: َأْحُفُر ُقُبوَرُكْم َفاْستََحلَُّهْم بَِذلَِك، َفَشِرُبوا ُثمَّ َناُموا، 

ِريدُ  ِريُد  َفَقَتَلُهْم َفَلْم َينُْج مِنُْهْم َأَحٌد إاِلَّ الشَّ : الشَّ
َ
ي  . "َفلَِذلَِك ُسمِّ

وذكر الواقدي القصة مطولة، وفيها: أهنم كانوا دخلوا مصر جميعا، فحباهم 

المقوقس وأكرمهم سوى المغيرة، فقصر به فحنق عليهم ذلك، ففعل هبم ما 

 فعل.

وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، ألبيه صحبة وله رؤية،  •

فاختة بنت عتبة بن سهيل بن عمرو وكانت تدعى: زوجه عمر بن الخطاب 

 الشريدة، فقال: زوجوا الشريد بالشريدة.

 وعمرو بن رياح السلمي، الشاعر، سمي الشريد بقوله: •

ا د  يييييَوتِي وَبِقدييييي  َفيييييرق  َتيييييولي إخق

 
 

اييييييياِرهم َ  يييييوفم يف دِيَ يييَأطم   (1)رِيد 

   عبة - 499 

بذلك تشبها بشعبة بن الحجاج أمير  لقب جماعة من حفاظ الحديث لقبوا

 المؤمنين يف الحديث، منهم:

                                                             
/ 2المؤتلف والمختلف للدارقطني )(، 299/ 5مصنف عبد الرزاق الصنعاين ) (1)

(، 275/ 3(، اإلصابة )298/ 1(، البيان والتبيين )26/ 62(، تاريخ دمشق )1242

(، نزهة 1254/ 3التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري يف الجامع الصحيح )

 (.589/ 2(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )1/399) األلباب
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زياد بن أيوب، الحجة، اإلمام، المتقن، الحافظ الكبير، شعبة الصغير، أبو  •

: شعبة الصغير؛ إلتقانه أيضا هاشم الطوسي ثم البغدادي، دلويه، وكان يقال له

 وحفظه.

وا عن زياد، فإنه شعبة قال أبو بكر المروذي: قال لنا أحمد بن حنبل: اكتب

  الصغير.

وأحمد بن جعفر بن مدين بن عيسى بن عدنان بن محمود، أبو نصر  •

النسفي الكائني، الملقب: شعبة، ختن اإلمام جعفر المستغفري، وهو الذي لقبه 

 شعبة؛ لما رأى من حدته وحفظه.

وشعبة الواسطي، شيخ كان بواسط يدعي حفظ الحديث؛ فلقب شعبة،  •

 (1)مرضيا يف الحديث، ذكره الدارقطني. ولم يكن

 الهقر  - 511

بفتح أوله وكسر ثانيه: معاوية بن الحارث بن تميم بن مر، أبو حي من تميم، 

ويلقب الشقر، ويقال: شقرة، وإنما لقب بذلك؛ لقوله، وكان عوف بن وائل بن 

ا قيس بن عوف بن عبد مناة قتل الحارث بن تميم فقتل معاوية بن الحارث عوف

 بأبيه وقال:

مَح األصييما  عوبييه ِمييلم الييرة  َوقييد أحق

 
 

يييِقَراِت   القَقيييوق   الها
َِ  بِيييِه مييين دميييا

عوبمهويروى:    مَح األََصما  م  ...وقد أمخِضبم الرة

                                                             
/ 12سير أعالم النبالء )(، 72/ 2تذكرة الحفاظ )(، 178/ 2طبقات علماء الحديث ) (1)

(، نزهة 3/145(، لسان الميزان )1384/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني )(، 122

 (.446/ 3(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )422/ 1األلباب )
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والشقرات: هي شقائق النعمان، كان النعمان قد حمى أرضا، أو أنبته فيها، 

ت للنعمان، شبه معاوية فنسبت إليه، ويقال: سميت الشقائق؛ ألعالم حمر كان

 (1)الدماء هبا يف حمرهتا.

 الهقراق - 511

محمد بن عبيد اهلل بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان 

صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو عبد الرحمن العتبي، بصري عالمة 

 راوية لألخبار واآلداب وكان حسن الصورة جميل األخالق وبلغ سنا عالية

وكان حسن الخضاب ويلبس الطيالس الزرق ولقب الشقراق؛ للون خضابه 

 (2)وشدة حمرة وجهه وتلون طيالسته. 

                                                             
/ 12(، أنساب األشراف )1369/ 3)(1186/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

/ 3(، العقد الفريد )197(، االشتقاق )ص: 6(، نسب عدنان وقحطان )ص: 11

(، جمهرة 26(، اإليناس بعلم األنساب )ص: 392(، معجم الشعراء )ص: 298

(، اإلكمال 56واة )ص: (، اإلنباه على قبائل الر227/ 1أنساب العرب البن حزم )

(، عجالة 113(، القرط على الكامل )ص: 128/ 8(، األنساب للسمعاين )321/ 4)

(، المذاكرة يف 193/ 1(، أسد الغابة )79المبتدي وفضالة المنتهي يف النسب )ص: 

(، توضيح المشتبه 345/ 2(، هناية األرب يف فنون األدب )1ألقاب الشعراء )ص: 

 (.422/ 1باب )(، نزهة األل129/ 5)

(. والشقراق: بفتح الشين وكسرها، طائر صغير بقدر الحمام 422معجم الشعراء )ص:  (2)

مرقط بحمرة وخضرة وبياض وسواد، والعرب تتشاءم به، وربما قالوا: شرقراق. انظر: 

(. وكذا 91/ 2(، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء )76/ 2حياة الحيوان الكربى )

(، القاموس 179/ 12(، لسان العرب )1523/ 4(، الصحاح )37/ 5انظر: العين )

 ( مادة )ش ق ر ق(.512/ 25(، تاج العروس )897المحيط )ص: 
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  الهكاك - 512

يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، شيخ اإلسالم، وعالم 

 خراسان، أبو زكريا التميمي، المنقري، النيسابوري، الحافظ.

 البخاري، ومسلم، وآخرون كبار.روى عن: مالك، وطبقته. وعنه: 

 $ -وكان يحيى مع علمه وحفظه كثير التوقف والتشكك وذلك لورعه 

 فكان ربما ذكر المشكوك فيه حتى كان يلقب بالشكاك.  ،-

فعن ابن أبي حاتم قال: أخربنا عبد اهلل بن أحمد يف كتابه: سمعت أبي يذكر 

خراسان بعد ابن المبارك يحيى بن يحيى، فأثنى عليه خيرا، وقال: ما أخرجت 

  مثله، كنا نسميه يحيى الشكاك؛ من كثرة ما كان يشك يف الحديث.

 قال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ: سمعت مشايخنا يقولون:

لو عاش يحيى بن يحيى سنتين، لذهب حديثه، فإنه إذا شك يف حديث، 

ثم صار يضرب عليه أرسله، هذا يف بدء أمره، ثم صار إذا شك يف حديث، تركه، 

 (1)من كتابه. 

  كر - 513

بفتح الشين والكاف، وقيل: بسكون األخيرة: واالن بن عمرو بن عمران بن 

 ، لقب بذلك فيما قاله(2)عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء

 (3)ابن الكلبي وغيره: أنه مر بقوم فأعطوه شكرا وهو الحمل. 

                                                             
(، تاريخ 512/ 12(، سير أعالم النبالء )197/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (1)

(، إكمال المعلم 442/ 1(، مطالع األنوار على صحاح اآلثار )732/ 5اإلسالم )

 (.3/287وائد مسلم )بف

  .(787) :سيأيت برقم (2)

(، توضيح المشتبه 322/ 4اإلكمال ) (،1315/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

(5 /128.) 
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 مراأل بصدغة  لحوه، - 514

خضر بن ابراهيم األمير شمس الدين الحلبي المعروف بشلحوه. كان أبوه 

خازندار السلطان الناصر صالح الدين يوسف صاحب حلب قدم القاهرة على 

هبة الدولة األيوبية فرتقى إلى أن صار والي القاهرة ولما تولى صار إذا أراد أن 

الناس، فسماه  يضرب أحدا يقول: شلحوه، عوض عن عروه، فشاع ذلك بين

عامة مصر شلحوه؛ ألنه كان يستعمل هذه اللفظة، فبقيت عليه، وكان ناهضا 

 (1)أمينا يف جميع ما يليه مع المعرفة والديانة والمروءة.

  ما  - 515

له  عثمان بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم،

 . صحبة

 مه.ولقب شماسا؛ لمالحته، ووضاءته فغلب على اس

وذكر ابن الكلبي يف ذلك قصة، قال: وإنما سمي شماسا؛ ألن بعض 

شمامسة النصارى قدم مكة يف الجاهلية، وكان جميال، فعجب الناس من 

جماله، فقال عتبة بن ربيعة، وكان خاله: أنا آتيكم بشماس أحسن منه، فأتى بابن 

 (2)أخته عثمان بن عثمان، فسمي شماسا من يومئذ، وغلب ذلك عليه. 

  بالتصغدر  مدم، - 516

علي بن الحسن بن عنرت بن ثابت، األديب أبو الحسن النحوي، اللغوي، 

الشاعر المعروف بشميم الحلي، من أهل الحلة المزيدية، وهي مدينة كبيرة بين 

                                                             
/ 2(، السلوك لمعرفة دول الملوك )223/ 2الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ) (1)

 (.497، 277(، عقد الجمان يف تاريخ أهل الزمان )ص: 419

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 1237/ 3(، االستيعاب )245/ 3الطبقات الكربى ) (2)

(، أسد 27/ 22(، الوايف بالوفيات )132/ 1(، تاريخ اإلسالم )187/ 3واألمم )

 (.424/ 1(، نزهة األلباب )577/ 3الغابة )
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، مات سنة إحدى وستمائة، قال ابن النجار: كان أديبا مربزا يف (1)الكوفة وبغداد

مصنفات وأنشاد وخطب ومقامات، ونثر ونظم كثير، علم اللغة والنحو، وله 

لكنه كان أحمق، قليل الدين، رقيعا، يستهزئ بالناس، ال يعتقد أن يف الدنيا مثله، 

 وال كان وال يكون أبدا. 

قال ياقوت: وسألته لم سميت بشميم؟ فقال: اعلم أنني بقيت مدة من 

بقى أياما ال أتغوط، عمري آكل الطين؛ لتنشيف الرطوبة، وحدة الحفظ، فكنت أ

فإذا تغوطت كان يشبه البندقة من الطين، فكنت آخذه وأقول لمن أنبسط إليه: 

 (2)شمه، فإنه ال رائحة له، فكثر ذلك حتى لقبت به. 

  نوَة - 517

بفتح الشين وضم النون وسكون الواو: عبد اهلل بن كعب بن عبد اهلل بن 

 مالك بن نصر بن األزد، جد القبيلة. 

 لقيبه بشنوءة ثالثة أقوال:ويف ت

: لقب شنوءة؛ لشنآن كان بينه وبين أهله، أي تباغض وقع بينهم، أحدها

 والشنآن: البغض.

أو لتباعدهم عن بلدهم، وقيل: ألنه كان فيه شنوءة: وهو التباعد من  والثاين:

 األدناس.

من قولك: رجل فيه شنوءة أي تقزز. والتقزز: «: أزد شنوءة»قال ابن قتيبة: 

 التباعد من األدناس.

                                                             
/ 1لبقاع )(، مراصد االطالع على اسماء االمكنة وا294/ 2انظر: معجم البلدان ) (1)

419.) 

(، 339/ 3(، وفيات األعيان )42/ 13(، تاريخ اإلسالم )1689/ 4معجم األدباء ) (2)

(، الغصون اليانعة يف محاسن شعراء 8/ 7(، شذرات الذهب )156/ 2بغية الوعاة )

 (.426/ 1(، نزهة األلباب )5المائة السابعة )ص: 
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لعلو نسبهم، وحسن سيرهم وأفعالهم، من قولهم: رجل شنوءة،  والثالث:

 اصر الدينـــــذا القاضي نـــــاجي، وكـــــاله الخفــــأي طاهر النسب ذو مروءة، ق

 (1)البيضاوي. 

  هوات - 512

 موسى بن يسار المدين الشاعر، المعروف بموسى شهوات.

 أربعة أقوال:ويف تلقيبه بشهوات 

: لقب بذلك؛ ألنه كان سؤوال ملحفا إذا رأى شيئا أعجبه من مال أو أحدها

متاع أو ثياب تباكى، فإذا قيل له: مالك؟ قال: أشتهي هذا، فسمي موسى 

 شهوات.

لتشهيه على عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب الطعام وكان منقطعا  والثاين:

ر كان يتشهى عليه األشياء فيشرتيها له إليه، فلقب به، وقيل: عبد اهلل بن جعف

 موسى ويرتبح عليه.

والسكر من أذربيجان فقالت  (2)ألنه كان يجلب إلي المدينة القند والثالث:

 امرأة: ما يزال موسى يجيئنا بالشهوات، فغلب عليه.

                                                             
(، سبل الهدى والرشاد يف 157/ 8(، األنساب للسمعاين )93/ 1سيرة ابن هشام ) (1)

(، 452/ 3(، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة )263/ 6()163/ 3سيرة خير العباد )

(، فتح 532/ 1(، السيرة الحلبية )151/ 1تاريخ الخميس يف أحوال أنفس النفيس )

 (.377/ 5(، إرشاد الساري )429/ 6الباري )

(، القاموس 121/ 1سان العرب )(، ل88/ 8(، المحكم )57/ 1وانظر: الصحاح )

 ( مادة )شنأ(.288/ 1(، تاج العروس )44المحيط )ص: 

(، 369/ 3(، لسان العرب )528/ 2القند: عسل قصب السكر. انظر: الصحاح ) (2)

 ( مادة )قند(.73/ 9(، تاج العروس )312القاموس المحيط )ص: 
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 سمي بذلك بقوله ليزيد بن معاوية: والرابع:

 لسيييي  منييييا َوَلييييدقَ  َخالييييو منييييا

 
 

يييي  َ ة بالهييييهواتَيييييا مضييييدع الصا

 (1)وقد نسب هذا البيت إلى غيره. 

 :منهم جماعة الهويعر، - 519

محمد بن حمران الجعفي، المعروف بالشويعر، وهو أحد من سمي يف  •

الجاهلية بمحمد، لقبه بذلك امرؤ القيس، وكان قد طلب منه أن يبيعه فرسا فأبى 

 فقال فيه:

ِعَر أُنييييييي ييييييَويق  أبقِلغييييييا عنُييييييي الهم

 
 

ييييي نا َحريمييييياَعمق هم تم يييييدق  دم َعيييييدقٍن قلا

 حريم: هو جد للشويعر  

 والشويعر الحنفي، هانئ بن توبة الشيباين، وسمي الشويعر؛ لقوله:  •

ييييهم  ديييياه َهمة نق ِسييييي ودم  وإَِّا الاييييِذي يممق

 
 

ورِ  ييييرم ِسييييٌو ِمنقهييييا بَِحبقييييِل غم َتمق سق  َلمم

 (2)قاله ابن منظور.  

                                                             
معجم الشعراء  ،(748المنتخب من كالم العرب )ص: ، (2/56أنساب األشراف ) (1)

/ 1، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )(6/2732معجم األدباء ) ،(1/377)

(، تاريخ دمشق 562/ 2الشعر والشعراء ) (،159(، القرط على الكامل )ص: 827

خزانة (، 429/ 1نزهة األلباب )(، 3(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 244/ 61)

 (.298/ 1األدب )

(، المحمدون من الشعراء )ص: 181المختلف يف أسماء الشعراء )ص: المؤتلف و (2)

(، المزهر يف علوم اللغة 429/ 1(، نزهة األلباب )318/ 3(، وفيات األعيان )217

 (.417/ 4()157/ 3(. وانظر: لسان العرب )368/ 2وأنواعها )
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  دبة الحمد - 511

، قيل اسمه: شيبة، ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد مناف، جد النبي  عبد المطلب بن هاشم

 وقيل: عامر. وشيبة الحمد، أي: شيبة الثناء.

 واختلف لم سمي شيبة، على ثالثة أقوال: 

 : ألنه لما ولد كانت يف رأسه شعرة بيضاء.أحدها

 ألن أباه أوصى أمه بذلك. والثاين:

 (1)سمي بذلك؛ لجوده.  والثالث:

  دخ الهرف - 511

مد بن علي بن الحسن بن علي بن إبراهيم، أبو الحسن، محمد بن مح

الحسيني، العلوي، العبيدلي، النسابة البغدادي، المعروف بشيخ الشرف، 

 رافضي جلد.

ف، وله تصانيف كان فريدا يف علم األنساب؛ ولهذا سموه شيخ الشر

 (1)كثيرة.

                                                             
(، عمدة 284المستطرف يف كل فن مستطرف )ص:  ،(2/238المجموع المغيث ) (1)

(، الفائق يف غريب الحديث 26/ 2(، غريب الحديث للخطابي )321/ 16القاري )

(، هناية األرب يف 262/ 1(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )425/ 3)

(، معرفة 42/ 16(، هناية األرب يف فنون األدب )341معرفة أنساب العرب )ص: 

(، اإلقناع 69/ 1علماء والملوك )(، السلوك يف طبقات ال75/ 1الصحابة ألبي نعيم )

 (.12/ 1يف حل ألفاظ أبي شجاع )
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  دخ المنبر - 512

الحنبلي نزيل مكة  أحمد بن عبد اهلل بن محمد الشهاب القلعي المصري

 ويعرف بشيخ المنرب. 

ذكره السخاوي وقال: كان يزعم أن سبب تلقيبه بشيخ المنرب مالزمته 

 لجلوسه أسفل منرب القارئ بين يدي شيخنا وينشد عنه أبياتا قالها فيه فاهلل

 (2)أعلم.

 الهدطاَّ - 513

 الصحابي: الحارث بن فروة بن الشيطان بن خديج بن امرئ القيس بنجد 

 الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور الكندي.

 (3)قال ابن الكلبي: إنما سمته العرب: الشيطان؛ لجماله. 

  دطاَّ الطاق - 514

محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي، أبو جعفر الكويف، 

 المتكلم، المعتزلي، الشيعي، الملقب بشيطان الطاق.

حامل بالكوفة كان يجلس للصرف هبا فيقال: إنه نسب إلى سوق يف طاق الم

اختصم مع صيريف آخر يف درهم زائف فغلبه هذا وقال: أنا شيطان الطاق، 

 فلزمته.

                                                              = 
(، لسان 43/ 7(، المقفى الكبير )129/ 1(، الوايف بالوفيات )462/ 18مرآة الزمان ) (1)

 (.483/ 7الميزان )

 (.372/ 1الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (2)

 (.685/ 1اإلصابة )(، 632/ 1أسد الغابة ) (3)
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وقيل: إن هشام بن الحكم شيخ الرافضة لما بلغه أهنم لقبوه: شيطان الطاق، 

 سماه هو: مؤمن الطاق.

ة جرت بحضرته بينه ويقال أول من لقبه بشيطان الطاق: أبو حنيفة مع مناظر

 (1)وبين بعض الحرورية.

 
 

 

  

                                                             
(، 413/ 1(، نزهة األلباب )78/ 4(، الوايف بالوفيات )652/ 4خ اإلسالم )تاري (1)

 (.374/ 7لسان الميزان )
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 549وينتهي برقم  515يبدأ برقم 
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 الصاحب - 515

إسماعيل بن عباد بن عباس الوزير الكبير، العالمة، أبو القاسم الطالقاين، 

األديب، الكاتب، وزير الملك مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة، المعروف 

 الصاحب ابن عباد.ب

 كان نادرة دهره وأعجوبة عصره يف الفضائل والمكارم.

أخذ األدب عن: الوزير أبي الفضل بن العميد، وأبي الحسين أحمد بن 

 فارس صاحب اللغة.

وصنف الصاحب عدة كتب، وسمع الحديث، وأملى مجالس روى فيها 

 عن طائفة.

سعيد الرستمي يف حقه ]من ونشأ يف الوزارة، وورثها عن آبائه، كما قال أبو 

 الكامل[:

ا َعيييينق  ييييابرٍ   ورث الييييوزارة  ييييابر 

 
 

 موصيييييييولَة ا سييييييينادِ با سييييييينادِ 

 َيييييروي عيييين العبييييا  عب ييييياد وزا 

 
 

ييييييَماِعدل َعيييييينق َعباييييييادِ   رتييييييه وإِسق

وهو أول من لقب الصاحب من الوزراء؛ ألنه كان يصحب أبا الفضل بن  

لب عليه اللقب حتى قيل له: ، ثم غ(1)العميد فقيل له: صاحب ابن العميد

الصاحب مجردا ثم أطلق عليه هذا اللقب لما ولي الوزارة وبقي ذلك علما 

عليه. وقيل: إنه لقب بذلك؛ ألنه صحب مؤيد الدولة بن بويه منذ الصبا فاستمر 

 (2)عليه هذا اللقب واشتهر به، ثم سمي به كل من ولي الوزارة بعده. 

                                                             
  .(1122) :سيأيت برقم (1)

(، سير أعالم النبالء 2/132المختصر ىف أخبار البشر )، (1/228وفيات األعيان ) (2)

بح (، ص2/317(، مرآة الجنان )1/322(، تاريخ ابن الوردي )512، 16/138)

= 
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 صاحب ال دوش  - 516

بن مسعدة الفزاري، ويقال: ابن مسعود، وقيل غير ذلك، من صغار عبد اهلل 

الصحابة، ويعرف بصاحب الجيوش؛ ألنه كان أميرا على الجيوش يف غزو الروم 

 (1)أيام معاوية. 

 صاحب الحورية - 517

علي بن الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن، أبو 

 الحسن المعروف بصاحب الحورية. 

نه رأى ىف المنام أن جارية نزلت من السماء من أحسن خلق اهلل يقال: أ

تعالى، أضاءت الدنيا لنور وجهها، فقال لها: من أنت؟ قالت: لمن يعطي ثمني. 

 فقال لها: وما ثمنك؟

 قالت: مائة ختمة. فقرأها، وفرغ منها، فرأى ىف المنام الحورية فقال لها:

 ف، إنك ليلة غد عندنا.قد فعلت ما أمرتني به. فقالت له: يا شري

فأصبح الشريف وجهز نفسه ودعا الناس لجنازته، وأعلم أهله، فمات ىف 

 ذلك اليوم.

                                                              = 

(، هناية األرب يف 13/ 2(، كنوز الذهب ىف تاريخ حلب )6/17()1/475األعشى )

(، بذل 77/ 9(، الوايف بالوفيات )569/ 8(، تاريخ اإلسالم )298/ 33فنون األدب )

(، نزهة 172/ 1النصائح الشرعية فيما على السلطان ووالة األمور وسائر الرعية )

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر 449/ 4(، شذرات الذهب )417/ 1األلباب )

(3 /259.) 

(، 229/ 3(، الثقات البن حبان )381/ 3(، أسد الغابة )987/ 3الستيعاب )ا (1)

(، 672/ 2(، تاريخ اإلسالم )364/ 1الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )

 (.196/ 4اإلصابة )
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ويقال: إنه لقب بذلك؛ ألنه كان ىف أول عمره ينام الليل، فرأى الجنة وما 

، فأعجبته حورية، فقال لها: هلمي إلي، -يعني ىف المنام  -فيها من الحور العين 

لى ذلك إال أن تعطيني أمنيتي. فقال لها: ما أمنيتك؟ فقالت: فقالت: ال سبيل إ

قيام الليل. فقال: واهلل ال نمت بعدها. فأدركته سنة من النوم ىف بعض الليالي، 

يعني إال  -فقالت له: إياك والنوم فينفسخ العقد. فكان ال ينام ليال وال هنارا 

 (1). $حتى مات  -القليل

 صاحب الخال - 512

بد اهلل القرمطي، المعروف بصاحب الخال، ويقال له أيضا: أحمد بن ع

وقيل يف هذا  -صاحب الشامة، رأس القرامطة وطاغيتهم، هو سمى نفسه هكذا 

وقيل إن اسمه: حسين بن زكرويه بن مهرويه، وكان قد بايعته  -االسم غير ذلك 

القرامطة بعد قتل أخيه علي، وتسمى بالمهدي وأفسد بالشام، فبعث إليه 

المكتفي باهلل عسكرا لحربه سنة إحدى وتسعين ومئتين، فقتل من أصحابه خلق 

كثير، ثم أيت به إلى بغداد، وطيف به على بعير، ثم قتل، ويعرف بصاحب الخال؛ 

 (2)من أجل خال كان يف وجهه، قيل: أنه أظهر تلك الشامة، وزعم أهنا آيته. 

                                                             
 (.247/ 1مرشد الزوار إلى قبور األبرار ) (1)

(، الكامل يف التاريخ 242/ 71()63/ 43(، تاريخ دمشق )96/ 12تاريخ الطربي ) (2)

/ 6()666/ 6(، تاريخ اإلسالم )927/ 2(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )532/ 6)

/ 16(، مرآة الزمان )17/ 4(، المقفى الكبير )79/ 7(، الوايف بالوفيات )882

(، 249/ 25األرب يف فنون األدب )(، هناية 62/ 2(، المختصر يف أخبار البشر )286

  (.269/ 1مآثر اإلنافة يف معالم الخالفة )

= 
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 صاحب الدار  - 519

شعث الفقيه، يكنى أبا العباس، أحد شهود يحيى بن الحسين بن علي بن األ

 القاضي أبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن زين، ويعرف بصاحب الدار. 

وإنما لقب بصاحب الدار؛ ألن داره كان ينزل فيها من ورد من القضاة على 

 (1)مصر. 

 صاحب الزنادقة  - 521

 محمد بن عيسى، حمدويه، من أهل ميسان، ويعرف بصاحب الزنادقة. 

كان المهدي جعل أمر امتحان الزنادقة إلى عمر الكلوذاين وكانوا كثروا يف 

أيامه فشدد عليهم وقتل منهم خلقا كثيرا ثم مات عمر فقرر بعده حمدويه، فقتل 

من الزنادقة خلقا كثيرا، فاشتهر حتى كان ال يقال له إال: حمدويه صاحب 

 (2)الزنادقة. 

 صاحب الزنج - 521

د الرحيم، المعروف بصاحب الزنج، الذي خرب علي بن محمد بن عب

 البصرة وغيرها، وتملك بضع عشرة سنة.

ونسبه يف عبد القيس، صليبة، من قرية من قرى الري اسمها ورزنين، ولما 

التف عليه خلق  سنة خمس وخمسين ومائتين، ودعى إلى نفسه،خرج بالبصرة 

 من

                                                              = 

والخال: شامة سوداء يف البدن، وقيل: هي نكتة سوداء فيه وقيل: بثرة يف الوجه تضرب إلى 

( 229/ 11(، لسان العرب )259/ 5(، المحكم )324/ 4وانظر: العين )السواد. 

 مادة )خ ي ل(.

 (.468/ 1قبور األبرار ) مرشد الزوار الى (1)

(، الجليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف )ص: 167/ 8تاريخ الطربي ) (2)

 (.214/ 1(، نزهة األلباب )251/ 5(، الكامل يف التاريخ )516
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وألجل ة البصرة، الزنج العبيد السودان الذين يكسحون السباخ، يف جه

وادعى أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن  ذلك؛ قيل له: صاحب الزنج،

 (1)زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

 صاحب السلعة - 522

البصري، المعروف بصاحب  أبو يعقوبيوسف بن يعقوب السدوسي، 

لعة؛ لسلعة السلعة. سمع سليمان التيمي، وغيره، وكان يقال له: صاحب الس

 (2)كانت بقفاه. 

                                                             
(، 56/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )397/ 4تجارب األمم وتعاقب الهمم ) (1)

/ 2(، المختصر يف أخبار البشر )91/ 16، مرآة الزمان )(263/ 6الكامل يف التاريخ )

(، تاريخ ابن 373/ 6(، تاريخ اإلسالم )266/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )46

(، 14/ 4(، تاريخ ابن خلدون )268/ 21(، الوايف بالوفيات )224/ 1الوردي )

خ البلد األمين (، العقد الثمين ىف تاري48/ 3النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان 376/ 1(، التاريخ المعترب يف أنباء من غرب )156/ 3)

 (.592/ 2الدهر )

(، التعديل 815/ 2(، رجال صحيح البخاري )383/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

(، هتذيب الكمال 1242/ 3والتجريح لمن خرج له البخاري يف الجامع الصحيح )

 (. 431/ 11(، هتذيب التهذيب )482 /32)

والسلعة، بالفتح: الشجة يف الرأس كائنة ما كانت. يقال: يف رأسه سلعتان، والجمع سلعات 

وسالع، والسلع اسم للجمع كحلقة وحلق، ورجل مسلوع ومنسلع. وسلع رأسه 

بالعصا: ضربه فشقه. والسلعة، بكسر السين: الضواة، وهي زيادة تحدث يف الجسد مثل 

الغدة؛ وقال األزهري: هي الجدرة تخرج بالرأس وسائر الجسد تمور بين الجلد 

واللحم إذا حركتها، وقد تكون لسائر البدن يف العنق وغيره، وقد تكون من حمصة إلى 

بطيخة. ويف حديث خاتم النبوة: فرأيته مثل السلعة؛ قال: هي غدة تظهر بين الجلد 

(، 492/ 1(، المحكم )1231/ 3الصحاح ) واللحم إذا غمزت باليد تحركت. انظر:

= 
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 النردة صاحب العمامة - 523

سمي بذلك؛ ألنه كان إذا عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل الشيباين، جد جاهلي، 

  ركب لم يعتم معه غيره إجالال له.

الحر صاحب العمامة  (1)أفمنكم المزدلف»ويف حديث أبي بكر والنسابة: 

 (2)«. الفردة

 صاحب القبلة  - 524

ن أحمد بن أبي عبيدة الليثي، المعروف بصاحب القبلة، من أهل مسلم ب

 قرطبة، يكنى: أبا عبيدة. 

وهو أول من اشتهر يف األندلس بعلوم األوائل والحساب والنجوم، وكان 

 عالما بحركات الكواكب وأحكامها، وكان صاحب فقه وحديث.

ي، سمع: يونس بن عبد األعلى، والمزين، والربيع بن سليمان المراد

 وطبقتهم.

، فقد كان بارعا يف ألنه كان يشرق يف صالتهويعرف بصاحب القبلة؛ 

 الحساب ومعرفة الهيئة، وكان يشرق قليال عن قبلة قرطبة فعرف بذلك.

                                                              = 

( 216/ 21(، تاج العروس )729(، القاموس المحيط )ص: 162/ 8لسان العرب )

 مادة )سلع(.

  .(856) :سيأيت برقم (1)

(، 426/ 3(. وانظر: النهاية )322/ 17(، تاريخ دمشق )477/ 1المتفق والمفرتق ) (2)

 مادة )فرد(. (489/ 8(، تاج العروس )331/ 3لسان العرب )
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قال أحمد بن عبد الرب: كان من أصدق أهل زمانه، وكان مولعا بالفلك 

 (1)والنجوم، وكان إذا صلى يشرق قليال نحو مدينة قرطبة. 

 صاحب المصلي  - 525

صالح البغدادي، المعروف بصاحب المصلى، والد علي بن صالح الذي 

 يروي عن القاسم بن معن المسعودي. 

قال القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي: سمعت أبا الفرج محمد 

بن جعفر بن الحسن بن سليمان بن علي بن صالح صاحب المصلى، وسأله أبي 

صاحب المصلى فقال: إن صالحا جدنا كان ممن جاء مع عن سبب تسمية جده ب

أبي مسلم مع السفاح، وكان من أوالد ملوك خراسان من أهل بلخ، فلما أراد 

المنصور إنفاذ أبي مسلم لحرب عبد اهلل بن علي سأله أن يخلفه وجماعة من 

أوالد ملوك خراسان بحضرته منهم: الخرسي، وشبيب بن واج، وغيرهم، 

خدمهم المنصور، فلما أنفذ أبو مسلم خزائن عبد اهلل بن علي فخلفهم، واست

على يد يقطين بن موسى، عرضها المنصور على صالح، والخرسي، وشبيب، 

وغيرهم ممن كان اجتذهبم من جنبة أبي مسلم، واستخصهم لنفسه، وقال: من 

ا أراد من هذه الخزائن شيئا، فليأخذه، فقد وهبته له، فاختار كل واحد منهم شيئ

جليال، فاختار صالح حصيرا للصالة من عمل مصر، ذكر أنه كان يف خزائن بني 

صلى عليه، فقال له المنصور: إن هذا ال  ملسو هيلع هللا ىلصأمية، وأهنم ذكروا أنه كان النبي 

يصلح أن يكون إال يف خزائن الخلفاء، فقال: قلت إنك قد وهبت لكل إنسان ما 

ط أن تحمله يف األعياد اختاره، ولست أختار إال هذا، فقال: خذه على شر

                                                             
(، نفح الطيب من غصن 1256/ 6(، تاريخ اإلسالم )125/ 2تاريخ علماء األندلس ) (1)

 (.375/ 3االندلس الرطيب )
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والجمع، فتفرشه لي حتى أصلي عليه، فقال: نعم، فكان المنصور إذا أراد 

الركوب إلى المصلى أو الجمعة، أعلم صالحا، فأنفذ صالح الحصير، ففرشه 

له، فإذا صلى عليه، أمر به فحمل إلى داره، فسمي لهذا صاحب المصلى، فلم 

سليمان جدي، وكان يخرجه كما كان أبوه يزل الحصير عندنا إلى أن انتهى إلى 

وجده يخرجانه للخلفاء، فلما مات سليمان يف أيام المعتصم، ارتجع المعتصم 

 (1)الحصير، وأخذه إلى خزائنه. 

 صاحب عق َ الم اندن  - 526

 يوسف بن الحسن بن عبد الرحمن، أبو يعقوب العطار البغدادي. 

بطرسوس روى فيه عن: ابن أبي جمع كتابا فيه عقالء المجانين وحدث به 

 (2)الدنيا، والعباس بن محمد الدوري، وعمر بن شبة وغيرهم. 

 الصادق - 527 

بن الحسين بن  (4)بن علي زين العابدين (3)جعفر الصادق بن محمد الباقر

أجمعين؛ أحد األئمة االثني عشر على مذهب  ڤعلي بن أبي طالب، 

 مناقبه مشهورة.اإلمامية، وكان من سادات أهل البيت و

روى عن: أبيه، والزهري وغيرهما. وعنه: يحيى بن سعيد األنصاري، 

 وشعبة، ومالك، والثوري، وابن عيينة، وابن إسحاق وغيرهم. 

                                                             
(، هتذيب 148/ 11(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )395/ 13تاريخ بغداد ) (1)

 (.391/ 14(، مرآة الزمان )472/ 22الكمال )

 (.82/ 29الوايف بالوفيات ) (2)

 .(88) :تقدم برقم (3)

 .(453) :تقدم برقم (4)
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 (1)ولقب بالصادق؛ لصدقه يف مقاله وفعاله.

 صاعقة - 522

محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير الحافظ، أبو يحيى العدوي، مولى آل 

 ارسي ثم البغدادي، المعروف بصاعقة شيخ البخاري.. الفڤعمر 

 ويف تلقيبه بصاعقة قوالن:

إنما لقب صاعقة؛ لجودة وسرعة وقوة حفظه وشدة ضبطه  :أحدهما

 وحسن مذاكرته.

 ألنه كان كلما قدم بلدة للقاء شيخ إذا به قد مات بالقرب.  والثاين:

 قال الخويي يف نظمه:

 وصييييياِعَقهق عنيييييه البخيييييارية أبيييييو

 
 

َحما  عق ِ ييييٌد إميييييحدي مم  (2)بم ييييياٌ  مم

                                                             
(، 1/238(، مرآة الجنان )327/ 1(، وفيات األعيان )8/252األنساب للسمعاين ) (1)

 (.2/229(، اللباب ىف هتذيب األنساب )98/ 11الوايف بالوفيات )

(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 7/ 26(، هتذيب الكمال )632/ 3تاريخ بغداد ) (2)

(، كشف المشكل 295/ 12(، سير أعالم النبالء )182/ 6(، تاريخ اإلسالم )356

(، فتح المغيث 342(، مقدمة ابن الصالح )ص: 4/212من حديث الصحيحين )

(، 125(، التقريب والتيسير للنووي )ص: 325/ 1(، طبقات الحنابلة )4/224)

ر علوم الحديث (، اختصا119المنهل الروي يف مختصر علوم الحديث النبوي )ص: 

(، 262/ 2(، عمدة القاري )4/74(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )221)ص: 

أقصى األمل والسول )ص:  (،421/ 1(، نزهة األلباب )438/ 2المقصد االرشد )

312.) 
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 : منهم جماعة الصام ، - 529 

محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن  •

أحمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن المقدسي ثم 

 بابن المحب الصامت. الصالحي الحنبلي الحافظ شمس الدين أبو بكر الشهير

كان إماما يف الحديث والورع والزهد، ولقب بالصامت؛ لكثرة سكوته 

كثير اإلنجماع والسكون، وكان ال يكلم أحدا، ولذا  $ووقاره، فقد كان 

 اشتهر بالصامت، وكان يكره أن يلقب بذلك.

 قال فيه ابن الجزري، وهو من أصحابه:

  ييييييدخي إمييييييا  حييييييافظ ح يييييية

 
 

 قانييييييي ذو ورع حبييييييير رضيييييييي 

 محيييييدث اآلفييييياق ميييييع صيييييمته 

 
 

 فاع ييب لهييذا المحييدث الصييام 

ونصر بن حريش أبو القاسم الصامت، روى الحديث وكان ضعيفا يف  • 

 الرواية.

ولقب بالصامت؛ ألنه قال: حججت أربعين حجة ما كلمت فيها أحدا،  

 (1)فسمي الصامت لذلك. 

 صائد الكلب - 531

 بن عباس العباسي األمير.علي بن سليمان بن علي بن عبد اهلل 

                                                             
(، الدرر الكامنة يف أعيان 252/ 2(، نيل األمل يف ذيل الدول )47الرد الوافر )ص:  (1)

(، المقصد االرشد 174/ 2(، غاية النهاية يف طبقات القراء )229/ 5المائة الثامنة )

(، نزهة األلباب 386/ 15(، تاريخ بغداد )261/ 8(، األنساب للسمعاين )429/ 2)

 (.529/ 8(، شذرات الذهب )422/ 1)
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لقب بذلك؛ ألنه خرج مع المهدي للصيد فرمى كل منهما فأصاب المهدي 

 ظبيا وأصاب علي كلبا، فقال أبو دالمة:

يييييييدي َ بقد يييييييا  قيييييييد رميييييييي القمهق

 
يييييييييييَؤاده  ِم فم يييييييييييهق   يييييييييييو  بِالسا

 

 

 

يييييييييييَلدقَماَّ  َوعليييييييييييي بييييييييييين سم

 
بييييييييييييا فصيييييييييييياده   رمييييييييييييي َ لق

 فهندذيييييييييييييا َلهميييييييييييييا  يييييييييييييل 

 
يييييييييييييييييل َزاده   اميييييييييييييييييراَ َيأق م

فضحك المهدي حتى كاد يسقط عن سرجه وقال صدق واهلل أبو دالمة   

 (1)وأمر له بجائزة ولقب علي بن سليمان بصائد الكلب فعلق به. 

 صائدة النعا  - 531

عمرو بن  (2)هند بنت عامر بن مالك بن تيم اهلل بن ثعلبة، وهي أم المزدلف

مرأة جزلة عاقلة سديدة، أبي ربيعة، وتعرف بصائدة النعام، وذلك أهنا كانت ا

فكانت يوما والحي خلوف، فإذا بخيط نعام، فركبت فرس أبيها، وصادت عدة 

 (3)من النعام، قاله ابن حزم. 

 صخر الغي - 532

 صخر بن عبد اهلل الهذلي، المعروف بصخر الغي، شاعر جاهلي. 

 نـقال ابن سعيد األندلسي: أضيف إلى ذلك؛ لكثرة باطله، وهو من العدائي

                                                             
(، 421/ 1(، نزهة األلباب )3/162(، األغاين )4/44هناية األرب ىف فنون األدب ) (1)

 (.222/ 2على شواهد التلخيص )معاهد التنصيص 

 .(856) :سيأيت برقم (2)

(، 323/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )22/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (3)

 (.198/ 5مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )
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األصفهاين: ولقب بصخر الغي؛ أبو الفرج المشهورين يف جاهلية العرب. وقال 

 لخالعته وشدة بأسه وكثرة شره.

 (1)وقال الحافظ ابن حجر: ذكره المرزباين يف معجمه وقال: إنه مخضرم.

 الصدف - 533

الصدف، بكسر الدال: قبيلة من حمير، قال ابن خلكان: واختلفوا يف اسمه، 

 -بن سهيل بن عمرو بن قيس، هكذا قاله القضاعي يف كتاب فقيل: هو مالك 

على هذا النسب، فقال: الصدف  «األنساب»وزاد السمعاين يف كتاب  -«الخطط»

بن سهيل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن 

الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن حمير بن 

ل الدارقطني: واسم الصدف شهال بن دعمي بن زيد بن حضرموت، سبأ، وقا

: هو عمرو بن مالك واهلل أعلم. «العجالة يف النسب»وقال الحازمي يف كتاب 

وقال القضاعي: دعوهتم مع كندة، وإنما سمي الصدف؛ ألنه صدف بوجهه عن 

قومه حين أتاهم سيل العرم، فأجمعوا على ردمه، فصدف عنهم بوجهه تلقاء 

ضرموت فسمي الصدف. وقيل: إنما سمي الصدف؛ ألنه كان رجال شجاعا ح

ال يذعن ألحد من العرب، فبعث إليه بعض ملوك غسان رسوال ليقدم به عليه. 

فعدا على الرسول فقتله وخرج هاربا، فبعث الملك إليه رجال يف خيل عظيمة، 

عنا،  فكان كلما جاء حيا من أحياء العرب سأل عن الصدف، فيقولون: صدف

وما رأينا له وجها، فسمي الصدف من يومئذ، ثم لحق بكندة فنزل فيهم. قال 

 أرباب علم النسب: أكثر الصدف بمصر وبالد المغرب، واهلل أعلم.

                                                             
(، اإلصابة 411(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 347/ 22األغاين ) (1)

(3 /372.) 
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قلت: منهم يونس بن عبد األعلى، الصديف المصري الفقيه، أحد أصحاب 

 الشافعي.

بن كندة وإنما  : والصدف وهم ولد مالك بن مرتع بن معاويةوقال البالذري

سمي صدفا؛ ألن مرتعا تزوج حضرمية وشرط لها أن تكون عنده فإذا ولدت 

ولدا لم يخرجها من دار قومها فولدت له مالكا فقضى الحاكم عليه بأن يخرجها 

 إلى أهلها، فلما خرج مالك عنه معها قال: صدف عني مالك فسمي الصدف.

الصدف هو أسلم ومالك  : وزعم الشرقي بن القطامي: أنوقال الدارقطني

ذو جدن وربيح بنو زيد بن الحضرمي وإنما سموا الصدف؛ ألهنم صدفوا 

 (1)فصاروا أعرابا وورث مالك وربيح األرض وصاروا أهلها. 

 الصدق - 534

 خالد بن الحارث الهجيمي، أبو عثمان البصري. 

يروي عن: محمد بن عجالن، والثوري، وشعبة، وغيرهم. وعنه: أحمد بن 

 بل وغيره.حن

 سئل أبو زرعة عنه فقال: كان يقال له: خالد الصدق.

 أحمد بن حنبل: إليه المنتهى يف التثبت بالبصرة. قلت: ولم ال، فقد قال عنه 

 (1)وكان يجيء بالحديث كما يسمع. 

                                                             
/ 8(، األنساب للسمعاين )1123/ 2()854/ 2والمختلف للدارقطني ) المؤتلف (1)

(، فتوح البلدان )ص: 9/ 1(، أنساب األشراف )249/ 7(، وفيات األعيان )286

(، سلم 62(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 32/ 3(، مرآة الزمان )127

 (.87/ 5الوصول )
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 الصدوق - 535

 يونس الصدوق، رآه أحمد بن حنبل وسأله عن شيء. قال ابن عدي:

  له حديث فأذكره.ويونس هذا بصري ولم يحضرين

قال الحافظ ابن حجر: ووهم من زعم أنه يونس بن محمد المؤدب وإنما 

هو آخر كان كثير الكذب جدا وكان معاصرا ليونس بن محمد المؤدب فقيل له: 

 يونس الصدوق تلقيبا له بالضد. 

وقال السخاوي: لم يكن صدوقا، وإنما قيل له ذلك على سبيل التهكم، كما 

 هلل بن أحمد، فقال: إن أباه يعني بالصدوق الكذوب مقلوب. صرح به عبد ا

 قال السيوطي يف ألفيته: 

ييييتقِقنم  ييييَو مم وِب َوهق َ  القَكييييذم ييييونم  َويم

 
 

ييوِهنم  ييَو مم وِق َوهق ييدم َ  الصا  (2)َويمييونم

 صديق إبلد  - 536 

 عبد اهلل بن هالل الكويف، الساحر، المعروف بصديق إبليس.

ب شعبذة ونيرنجات يدعى أن إبليس كان ىف زمن الحجاج وكان صاح

يرتاءى له ويصادقه ويكاتبه ويطلعه على أسراره، وقد أورد محمد بن المنذر 

                                                              = 
(، هتذيب 35/ 8(، هتذيب الكمال )325/ 3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (1)

 (.82/ 3التهذيب )

(، الكامل يف ضعفاء 767/ 2(، المغني يف الضعفاء )462/ 4الضعفاء الكبير للعقيلي ) (2)

(، التكميل 485/ 4(، ميزان االعتدال )1/451(، ديوان الضعفاء )526/ 8الرجال )

(، 422/ 1زهة األلباب )(، ن578/ 8(، لسان الميزان )496/ 2يف الجرح والتعديل )

 (.131(، ألفية السيوطي )ص: 222/ 4فتح المغيث )
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بسند له، أن عبد اهلل بن هالل  «العجائب»الهروي المعروف بشكر يف كتاب 

صديق إبليس كان يرتك ألجل إبليس صالة العصر وكانت حوائجه عنده 

بن سعيد بن العاص أخربين عبد اهلل بن هالل مقضية، ولما قال الحجاج ليحيى 

صديق إبليس أنك تشبه إبليس، فقال وما ينكر األمير أن يكون سيد اإلنس يشبه 

 (1)سيد الجن فعجب من قوة جوابه. 

  الصديق - 537

عبد اهلل بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخليفة رسول اهلل  ڤديق مرة القرشي التيمي، أبو بكر الص

، وشهد معه بدرا وأحدا، ملسو هيلع هللا ىلصكان أول الناس إسالما وهاجر مع رسول اهلل 

 والمشاهد كلها ومناقبه، وفضائله كثيرة جدا مدونة يف كتب أهل العلم. 

 قال أبو محجن الثقفي:

ا و ييييل مهيييياجر  وسييييمد  صييييديق 

 
 

 سيييواك يسيييمي باسيييمه غدييير منكييير

يييَ   واهلل  ييي  سق
ِ  اهدسيييبق  إليييي ا ق

 
 

ا فِيي العيريش المهيهر  و ن  جلدس 

 واختلفوا لم سمي الصديق على ثالثة أقوال: 

يف كل  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه سمي الصديق؛ لبداره وسبقه إلى تصديق رسول اهلل أحدها

 . ملسو هيلع هللا ىلصما جاء به 

                                                             
(، نثر الدر يف 264(، البلدان البن الفقيه )ص: 292/ 8أنساب األشراف ) (1)

(، جمهرة أنساب العرب البن حزم 73(، ثمار القلوب )ص: 117/ 2المحاضرات )

(، 153كام الجان )ص: (، آكام المرجان يف أح322/ 1(، ربيع األبرار )438/ 1)

 (.88/ 5(، سلم الوصول )31/ 5لسان الميزان )
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 (1).أنه لقب بالصديق؛ لتصديقه له يف خرب اإلسراء والثاين:

ف منه من الصدق، ذكره ابن أنه كان يلقب به يف الجاهلية؛ لما عر والثالث:

 مسدي. 

فقد قيل أن هذا اللقب قد غلب عليه يف الجاهلية؛ ألنه كان يف الجاهلية 

وجيها رئيسا من رؤساء قريش، وكانت إليه األشناق وهي الديات كان إذا تحمل 

                                                             
لجربيل ليلة المعراج: ملسو هيلع هللا ىلص حكى ابن سعد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل  (1)

ُقوين»  ، فقال: يصدقك أبو بكر، وهو الصديق. «إِنَّ َقْومِي اَل ُيَصدِّ

ث عن مسعر إال يزيد بن هارون، تفرد أخرجه الطرباين يف األوسط وقال: لم يرو هذا الحدي

 «. به: إسحاق بن سليمان

قال الزهري: فلذلك كان يحلف علي بن أبي طالب أن اهلل أنزل اسم أبي بكر الصديق من 

 السماء.

وهو ما أشار إليه الحافظ يف الفتح وقال: رجاله ثقات. وقال السيوطي: وأخرجه الطرباين 

 بسند جيد صحيح. 

الحاكم من طريق محمد بن سليمان العبدي ثم قال: لوال مكان العبدي قلت: وكذا أخرجه 

وله شاهد من حديث النزال بن سربة، عن »من الجهالة لحكمت لهذا اإلسناد بالصحة 

طيب النفس وهو يمزح، فقلنا: حدثنا عن أصحابك، ڤ قال: وافقنا عليا ڤ« علي 

ذاك امرؤ »أبي بكر، فقال: أصحابي، فقلنا: حدثنا عن ملسو هيلع هللا ىلص قال: كل أصحاب رسول اهلل 

 « سماه اهلل صديقا على لسان جربيل ومحمد صلى اهلل عليهما

 منكر الحديث.« التلخيص»وفيه هالل بن العالء الرقي، قال الذهبي يف 

  "قالت:  -ڤ-وأخرج الحاكم عن عائشة 
ِّ
ا ُأْسِرَي بِالنَّبِي إَِلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّ

ُقوُه، َوَسِمُعوا بَِذلَِك إَِلى َأْصَبَح َيَتَحدَّ  ْن َكاَن آَمنُوا بِِه َوَصدَّ ُث النَّاُس بَِذلَِك، َفاْرَتدَّ َناٌس مِمَّ

ْيَلَة إَِلى َبْيِت اْلَمْقِدِس، ڤَأبِي َبْكر   ، َفَقاُلوا: َهْل َلَك إَِلى َصاِحبَِك َيْزُعُم َأنَُّه ُأْسِرَي بِِه اللَّ

ُه َقاَل: َأَو َقاَل َذلَِك؟ قَ  ُقُه َأنَّ اُلوا: َنَعْم، َقاَل: َلئِْن َكاَن َقاَل َذلَِك َلَقْد َصَدَق، َقاُلوا: َأَو ُتَصدِّ

ُقُه فِيَما ُهَو  ْيَلَة إَِلى َبْيِت اْلَمْقِدِس َوَجاَء َقْبَل َأْن ُيْصبَِح؟ َقاَل: نََعْم، إِنِّي أَلَُصدِّ َذَهَب اللَّ

ُقُه بِخَ  يَق، َأْبَعُد مِْن َذلَِك ُأَصدِّ دِّ َّ َأُبو َبْكر  الصِّ
، َفلَِذلَِك ُسَمي َماِء فِي َغْدَوة  َأْو َرْوَحة  َبِر السَّ

، والحاصل أنه لقب بالصديق «هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه»ثم قال: 

 لتصديقه خرب اإلسراء، ولوال خشية اإلطالة لسردت فيه أكثر من ذلك.
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شنقا قالت قريش: صدقوه، وأمضوا حمالته وحملها من قام معه، وإذا تحملها 

 (1)وه. غيره خذلوه ولم يصدق

 صردر  - 532

علي بن الحسن بن علي بن الفضل البغدادي، أبو منصور الكاتب، الشاعر 

المشهور، المعروف بصردر، أحد نجباء شعراء عصره، سمع الحديث من أبي 

 الحسين بن بشران، وغيره.

؛ «صربعر»، وذلك ألن أباه كان يلقب ؛ لجودة شعرهوإنما قيل له: صردر

المذكور، وأجاد يف الشعر، قيل له: صردر، فغلب ذلك لشحه، فلما نبغ ولده 

 (2)عليه. 

 صريع الغواين - 539

مسلم بن الوليد مولى األنصار، أبو الوليد، المعروف بصريع الغواين، أحد  •

 فحول الشعراء. مدح الرشيد، وسار شعره.

                                                             
(، المعجم الكبير للطرباين 81/ 3( )64/ 3ك )(، المستدر172/ 3الطبقات الكربى ) (1)

(، ألقاب الصحابة 966/ 3(، االستيعاب )166/ 7(، المعجم األوسط )55/ 1)

(، معرفة الصحابة 311/ 3(، أسد الغابة )66والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 

د (، العق9/ 5()141/ 3(، مرآة الزمان )55/ 32(، تاريخ دمشق )24/ 1ألبي نعيم )

(، فتح 82/ 1( مآثر اإلنافة يف معالم الخالفة )384/ 4الثمين ىف تاريخ البلد األمين )

/ 1(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )27(، تاريخ الخلفاء )ص: 9/ 7الباري )

 (.79/ 1(، الرياض النضرة يف مناقب العشرة )163

/ 1تاريخ ابن الوردي )(، 222/ 12(، تاريخ اإلسالم )385/ 3وفيات األعيان ) (2)

 ةـايـهـ(، البداية والن18/324(، سير أعالم النبالء )187/ 22الوايف بالوفيات ) (،365

 (.279/ 5(، شذرات الذهب )425/ 1(، نزهة األلباب )12/132) 
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 ويقال: إن الرشيد هو الذي لقبه بصريع الغواين؛ لقوله:

 َأَّق تييروَس مييع الصييبا َهييِل الَعييدقشم إِبا 

 

يلِ   دمن النة ق و َصرِيَع الكأ  واألَعق دم  وَتغق

وعمير بن شييم بن عمرو، من بني تغلب، وكان نصرانيا، يكنى أبا سعيد،  •  

 قيل: وهو أول من لقب صريع الغواين؛ لقوله يعني نفسه:

 صيييييريعم غيييييواٍَّ راقهييييينا ورقنيييييهم 

 
 

وائِب   (1)لدَّق  با حتايي  ياَب سيودم اليذا

 الصعق - 541  

خويلد بن نفيل الكالبي، أحد فرسان العرب. وقيل: إن الصعق هو عمرو 

 بن خويلد. 

سمي بذلك؛ ألنه أصابته صاعقة. وقيل: سمي بذلك؛ ألن بني تميم ضربوه 

وه، فكان إذا سمع الصوت الشديد صعق، فذهب عقله.  على رأسه، فَأمُّ

الجدب بتهامة، فهبت الريح،  قال أبو سعيد السيرايف: كان يطعم الناس يف

فهالت الرتاب يف قصاعه، فسب الريح، فأصابته صاعقة فقتلته. وفيه يقول 

 القائل:

ِلييييييدا  فييييييابقكِي َعَلدقييييييهِ  َويق  بييييييأَّا خم

 
 

يِح فِييي الَبَلييد الت هيياِمي  (1)َقتِدييلم الييرا

 
                                                             

(، زهر 152(، لباب اآلداب للثعالبي )ص: 12/33المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم ) (1)

/ 4(، تاريخ اإلسالم )822/ 2(، الشعر والشعراء )1267/ 4) اآلداب وثمر األلباب

(، 72(، طبقات الشعراء البن المعتز )ص: 136/ 4(، فوات الوفيات )1226

سمط الآللي يف  ،(24/22()16/434(، األغاين )3المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 

هة نز (،479/ 1(، إيضاح شواهد اإليضاح )427، 1/132شرح أمالي القالي )

 (.424/ 1األلباب )
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 :منهم جماعة الصغدر، - 541 

عمرو النيسابوري،  محمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، أبو •

 النحوي، المعروف بأبي عمرو الصغير، أحد شيوخ الحاكم الذي قال عنه:

ولقد كان كبيرا يف العلوم والعدالة وإنما لقب بالصغير؛ ألهنما كانا أبوي 

عمرو ال يزايالن مجلس أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو أصغرهما 

 عليه.فكان أبو بكر يقول أبو عمرو الصغير، فبقي 

وإبراهيم بن موسى الفراء الرازي، الحافظ، أحد األئمة األعالم، وشيخ  •

 البخاري ومسلم.

كان اإلمام أحمد ينكر على من يقول له ذلك ويقول: هو كبير يف العلم  

 والجاللة.

فقد ذكر ابن عساكر، عن محمد بن العباس الكابلي، قال: قلت ألحمد بن  

 (2)الصغير، فقال: ال تقل الصغير هو الكبير. حنبل كتبت عن إبراهيم بن موسى

 صنار - 542

بتخفيف الفاء: سالم بن سنة بن األشيم بن ظفر بن مالك بن غنم بن طريف 

 لـــطـالمحاربي، له إدراك، وكان ولده نفيع بن سالم شاعرا مشهورا يهاجي األخ

                                                              = 
(، االشتقاق )ص: 1/494معجم الشعراء )، (2/556شرح نقائض جرير والفرزدق ) (1)

/ 12(، لسان العرب )149/ 1المحكم )وانظر: (. 425/ 1(، نزهة األلباب )297

 ( مادة )ص ع ق(.23/ 26(، تاج العروس )922(، القاموس المحيط )ص: 199

(، إنباه 49/ 16(، سير أعالم النبالء )51/7ريخ دمشق )(، تا98تاريخ نيسابور )ص:  (2)

 (.426/ 1(، نزهة األلباب )3/55الرواة على أنباه النحاة )
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 (1)هبا.يف خالفة عبد الملك، وإنما سمي صفارا؛ بأكمة كان يرعى عندها فلقب 

 الصموت - 543

 عمرو بن غنم الطائي الشاعر لقب به لقوله:

ا َعُدد ييييا م  يييينق قِييييدق  َصييييَم ة َوَلييييمق َأ م

 
 

وتم  يييييمم يييييَو الصا  َأبَ إَِّا الَغرِييييييَب هم

 ويروى:  

 رأتنييييي صييييامتًا ب قييييوَل عنييييدي

 
 

وتم  يييمم يييَو الصا  (2)َأبَ إَِّا الَغرِييييَب هم

 صناجة العرب  - 544  

واألعشى جندل، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس،  ميمون بن قيس بن

أحد األعالم من شعراء الجاهلية وفحولهم، وكانت العرب تتغنى  ،(3)األكرب

 بشعره وتسميه صناجة العرب.

 واختلفوا لم سمي صناجة العرب على ستة أقوال:

 : ألنه كان يتغنى بشعره.أحدها

إذا أنشدت شعره أن آخر لقوة طبعه، وحلية شعره، حتى يخيل إليك  والثاين:

 ينشده معك.

                                                             
(، 319/ 8(، األنساب للسمعاين )193/ 5(، اإلكمال )294/ 13أنساب األشراف ) (1)

/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )223/ 3(، اإلصابة )432/ 5توضيح المشتبه )

 (.427/ 1(، نزهة األلباب )837

(، األنساب 226(، معجم الشعراء )ص: 1797/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

(، اللباب ىف هتذيب األنساب 2(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 8/328للسمعاين )

 (.428/ 1(، نزهة األلباب )2/247)

 .(62) :تقدم برقم (3)
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 ألنه أول من ذكر الصنج ىف شعره فقال: والثالث:

يينج يسييمعهم   ومسييت دٍب تخييالم الص 

 
 

يييييع فديييييه القَقدقنَييييية النضيييييلم   إذا ترج 

 
 المستجيب المزمار ههنا، وقيل: العود. 

 لجودة شعره، ورقته، وفصاحته، ولكثرة ما تفنن فيه. والرابع:

 وصفه للنساء يف شعره. لغزله وحسن والخام :

 : لكثرة جوالنه يف األقطار.لساد وا

وفالن صناجة قومه، أي المقدم عليهم يف الفضل، وقيل: صناجة الجيش 

 النـــهو البطل المعروف، ويقال: ليلة قمراء صناجة، إذا كانت مضيئة، وصنج ف

 (1)بفالن إذا صرعه، وقيل: الصناجة الغناء. 

  صناَّ - 545

راهيم بن أحمد بن بشران، أبو إسحاق الصيريف، البغدادي، بضم أوله: إب

 الملقب صنان. 

سمع أبا القاسم البغوي، وجماعة. وكان لباسا نظيفا طيب الرائحة، فلقب 

 (2)بالضد. 

                                                             
(، ثمار القلوب 755(، المنتخب من كالم العرب )ص: 252/ 1الشعر والشعراء ) (1)

(، أشعار الشعراء الستة 131/ 1(، العمدة يف محاسن الشعر وآدابه )161)ص: 

(، 122(، نور القبس )ص: 388/ 3(، شرح مقامات الحريري )128الجاهليين )ص: 

(، لباب اآلداب للثعالبي )ص: 611نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 

(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 242/ 1(، شرح شواهد المغني )129

 (.176/ 1(، خزانة األدب )196/ 1)

/ 8(، تاريخ اإلسالم )597/ 3(، إكمال اإلكمال البن نقطة )528/ 6تاريخ بغداد ) (2)

 (، الثقات ممن لم يقع يف429/ 1(، نزهة األلباب )454/ 5(، توضيح المشتبه )476

= 
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 صندوق العلم - 546

النفيس أبو الفرج ابن إسحاق بن أبي الخير السامري الطبيب، عرف  •

 العمري: ولما كرب انحنى ظهره، وتأطر بالتقدم يف الطب، قال ابن فضل اهلل

 رمحه، فلما احدودب، كان يقال له: صندوق العلم، يسميه هبذا عامة الناس. 

ومحمد بن إسماعيل بن فضيل، أبو جعفر األصبهاين. روى عن: سلمة بن  •

شبيب، وكان يقال له أيضا: صندوق العلم، فلعله قيل له ذلك؛ لكثرة علمه 

 (1)وفضله. 

 صنمال - 547

علي بن أحمد بن طلحة بن جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد اهلل 

بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب، أمير المؤمنين 

 (2)المكتفي باهلل، وكان يلقب بالصنم؛ لحسنه وجماله. 

 صهر هبة - 542

المعروف عبد الباقي بن محمد بن عبد اهلل األنصاري، أبو طاهر البزاز، 

 بصهر هبة اهلل، والد أبي بكر قاضي المارستان.

                                                              = 

 (. 142/ 2تة )الكتب الس 

 والصنان: ذفر اإلبط. وقد أصن الرجل، أي صار له صنان، وقيل: هي الريح الطيبة، قال:

نَانِي َها وقد َبدا صم يا ِريا
 ..  أنانِي جانِي َعَبدقَثَراَِّ .

/ 13(، لسان العرب )271/ 8(، المحكم )2152/ 6(، الصحاح )86/ 7انظر: العين )

 دة )صنن(.( ما317/ 35(، تاج العروس )252

(، 547/ 9(، مسالك األبصار يف ممالك األمصار )276، 184/ 2تاريخ أصبهان ) (1)

 (.429/ 1نزهة األلباب )

 (.18/ 22(، الوايف بالوفيات )313/ 5كنز الدرر وجامع الغرر ) (2)
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 روى عنه: ولده، وأبو الغنائم بن النرسي، وجماعة.

 (1)تزوج بابنة رجل يقال له: هبة، فلقب بصهر هبة، وعرف به. 

 صوفة - 549

 الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، جد جاهلي. 

هو الغوث بن مر، كانوا يخدمون قال الجوهري: وصوفة أبو حي من مضر و

الكعبة يف الجاهلية ويجيزون الحاج أي يفيضون هبم. وقال ابن سيده: وصوفة 

حي من تميم وكانوا يجيزون الحاج يف الجاهلية من منى، فيكونون أول من 

يدفع. يقال يف الحج: أجيزي صوفة، فإذا أجازت قيل: أجيزي خندف، فإذا 

  جازة، وهي اإلفاضة.أجازت أذن للناس كلهم يف اإل

وقال ابن بري: وكانت اإلجازة بالحج إليهم يف الجاهلية، وكانت العرب إذا 

حجت وحضرت عرفة ال تدفع منها حتى تدفع هبا صوفة، وكذلك ال ينفرون من 

 منى حتى تنفر صوفة، فإذا أبطأت هبم قالوا: أجيزي صوفة!.

 وفيهم يقول أوس بن مغراء السعدي:

ييوََّ  مق  َوَب َيريمم قَِنهم رِيييِف َمييوق  فِييي التاعق

 
 

وا آَل صم ييَحتاي يقاَل: َأِجد  (2)وَفاَنا يييزم

                                                             
، الثقات ممن لم يقع يف (83/ 3مخطوط ) -المشيخة البغدادية ألبي طاهر السلفي  (1)

 . (432/ 1(، نزهة األلباب )231/ 2(، طبقات الحنابلة )176/ 6) الكتب الستة

قال الزبيدي: وقول الجوهري: ومنه قول الشاعر: حتى يقال: أجيزوا آل! صوفانا أتى به  (2)

شاهدا على أن صوفة يقال له: صوفان، قال الصاغاين: وهو وهم، والصواب يف رواية 

زيد مناة بن تميم، وموضع ذكره باب  البيت: آل صفوانا، وهم قوم من بني سعد بن

الحروف اللينة قال أبو عبيدة معمر بن المثنى يف كتاب التاج بعد ذكره رواية البيت ما 

مغراء  نصه: َحتَّى َيُجوَز القائُِم بذلَك من آل َصْفواَن.قال الصاغاين: والبيت ألوس بن

والتكملة. قلت: ويف  السعدي وصدره: وال يريمون يف التعريف موقفهم كذا يف العباب

الصوفان، وآل صوفان معا، فال إشكال }قول الزمخشري ما يدل على أنه يقال لهم: 

 حينئذ، فتأمل.
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 ثالثة أقوال: ويف تسميته بصوفة 

 : إنما سمي الغوث بن مر: صوفة؛ ألنه كان ال يعيش ألمه ولد؛أحدها

فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة؛ ولتجعلنه ربيطا للكعبة يخدمها،  

 فة، ولولده من بعده؛ وهو الربيط. قاله ابن الكلبي.ففعلت، فقيل له: صو

قالت أم تميم بن مر: وولدت نسوة، فقالت: هلل علي، لئن ولدت  والثاين:

غالما ألعبدنه للبيت، فولدت الغوث أكرب ولدها ابن مر، فلما ربطته عند البيت 

أصابه الحر فمرت به وقد سقط وذوى واسرتخى، فقالت: ما صار ابني إال 

 ، فسمي صوفة، حكاه عقال بن شبة. صوفة

أو هم قوم من أفناء القبائل، تجمعوا، فتشبكوا كتشبك الصوفة،  والثالث:

 قاله أبو عبيدة. 

وقال أيضا، كما عند الفاسي: وصوفة وصوفان يقال لكل من ولي البيت من 

غير أهله، أو قام بشيء من خدمة البيت، أو بشيء من أمر المناسك يقال لهم: 

وصوفان، ألهنم بمنزلة الصوف، فيهم القصير والطويل، واألسود صوفة 

 (1)واألحرم، ليسوا من قبيلة واحدة. 

 

 

  

  

 

                                                             
(، المناقب المزيدية يف 255(، المنمق يف أخبار قريش )ص: 482/ 42تاريخ دمشق ) (1)

نزهة (، 44/ 2(، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام )321أخبار الملوك األسدية )ص: 

(، لسان 383/ 8(، المحكم )1389/ 4(. وانظر: الصحاح )432/ 1األلباب )

( مادة 42/ 24(، تاج العروس )829(، القاموس المحيط )ص: 222/ 9العرب )

 )ص و ف(.
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 حرف الضاد املعجمة 

 559وينتهي برقم  551يبدأ برقم 
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 الضال - 551

 اسم فاعل من ضل صفة، وليس هذا من الضاللة يف الدين: 

 أبو عبد الرحمن الثقفي البصري. معاوية بن عبد الكريم الضال،

وكان رجال عظيما. روى عن: الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي 

رباح، وجماعة. وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، وعلي 

 ابن المديني، وغيرهم. 

ولقب بالضال؛ ألنه ضل يف طريق مكة، وكان معه رجل يسمى معاوية فربما 

وية فيجيب اآلخر فيقولون: معاوية الضال، فيميز بينهما بذلك فسمي نادوا معا

 الضال.

 قال وكيع الضبي: وكان ضل وهو صبي فسمي الضال.

إال أن عثمان الدارمي جعلها عادة له فقال: كان شيخا مغفال يمسي فيضل 

يف الطريق فقيل له: الضال، وزاد الطرباين: فمات مفقودا، قال: وكان معمر بن 

 وسلم بن أبي الذيال فقدا، فلم ير لهما أثر.راشد 

قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: رجالن جليالن، لزمهما لقبان قبيحان: 

معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل يف طريق مكة، وعبد اهلل بن محمد 

 ، وإنما كان ضعيفا يف جسمه ال يف حديثه. (1)الضعيف

 قال الخويي يف نظمه:

ييييييتَ  ييييييٌم بَلَقييييييبق وربمييييييا َيهق  بِهم اسق

 
 

 فكيييييياَّ تمددزهمييييييا ِمييييييَن األَرب

                                                              
  .(558) :سيأيت برقم (1)
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 ليييييذاَك َقيييييدق َصيييييناَف يف األلقييييياِب 

 
 

ييييدا  بعيييييضم أولييييي األلبييييياِب  َ لا  مم

ييالم الييذي قييد َضيي ا    ميين ذلييو الضا

 
 

 طريَقييييييييهم يف الَحييييييييج  لييييييييد  إب

 وقال العراقي:   

ِعييييلق  باَمييييا جم ييييِن بِابلقَقيييياِب َفرم  َواعق

 
 

نَيييدقِن اليييذِ  طِيييلق الَواِحيييدم اثق  يق ِمنقَهيييا عم

يييِمِه َوَمييينق   يييِعدِف أيق بِِ سق يييوم الضا  َنحق

 
 

يييِم َفاِعيييٍل َوَلييينق  يييَق بِاسق  َضيييلا الطارِيق

 وقال السيوطي:  

ييييييِعدِف َسييييييُدَداَِّ  يييييياِل َوالضا  َوالضا

 
 

َ  القَقيييييييِوُي ذمو لَِدييييييياَِّ  يييييييونم  (1)َويم

 الضائع - 551 

قيس بن ثعلبة  عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن

الشاعر المشهور، دخل مع امرئ القيس بالد الروم، فمات هبا فسمي عمرا 

 (2)الضائع. يعني لضياعه يف غير أرضه وموته هبا. 

                                                             
(، الضعفاء الصغير للبخاري )ص: 216رواية الدارمي )ص:  -تاريخ ابن معين  (1)

(، 325/ 8(، الكامل يف ضعفاء الرجال )156/ 11كبير للطرباين )(، المعجم ال127

الضعفاء  (،381/ 8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (،93األنساب المتفقة )ص: 

(، مقدمة ابن الصالح 136/ 2(، أخبار القضاة )127/ 3والمرتوكون البن الجوزي )

(، الخالصة 118: (، المنهل الروي يف مختصر علوم الحديث النبوي )ص339)ص: 

/ 28(، هتذيب الكمال )4/744(، تاريخ اإلسالم )161يف معرفة الحديث )ص: 

(، تدريب 1/435(، نزهة األلباب )372/ 8(، األنساب للسمعاين )35/49()199

(، فتح المغيث 252(، الغاية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية )ص: 2/781الراوي )

(، ألفية 173ألفية العراقي )ص:  (،312 (، أقصى األمل والسول )ص:222/ 4)

 (.131السيوطي )ص: 

(،  8/371(، األنساب للسمعاين )328/ 46(، تاريخ دمشق )378/ 3اإلكمال ) (2)

 (.395/ 5(، توضيح المشتبه )2/257اللباب ىف هتذيب األنساب )
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 الضباب - 552

معاوية بن كالب بن ربيعة بن عامر، اسم لبطون من قبائل العرب، منهم: 

اب ل، وحسيل، فقيل له: الضبسمي بولده، وهم: ضب، ومضب، وحس

 (1)لهذا.

 الضحاك - 553

 الضحاك بن مزاحم الهاللي أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، صاحب التفسير.

 كان من أوعية العلم، وله باع كبير يف التفسير والقصص.

 (2)، فقيل له: الضحاك لذلك. وكانت أمه حامال به سنتين، وولد وله أسنان

  الضحداَّ - 554

 بن النمر.  بن تيم اهللعامر الضحيان بن سعد بن الخزرج 

وإنما سمي عامر الضحيان؛ ألنه كان سيد قومه وحاكمهم يف الجاهلية وكان 

 (3)يجلس لهم إذا أضحى النهار فسمي الضحيان. 

                                                             
(، 372/ 8(، األنساب للسمعاين )1465/ 3لمؤتلف والمختلف للدارقطني )ا (1)

 (.853/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )451/ 5ح المشتبه )توضي

مشاهير علماء األمصار (، 482/ 6(، الثقات البن حبان )322/ 6الطبقات الكربى ) (2)

(، 441/ 13األنساب للسمعاين )(، 149/ 5(، الكامل يف ضعفاء الرجال )328)ص: 

/ 12(، البداية والنهاية )598/ 4سير أعالم النبالء )(، 291/ 13هتذيب الكمال )

732.) 

(، 334(، االشتقاق )ص: 182/ 13(، األنساب للسمعاين )73/ 15تاريخ بغداد ) (3)

 (.366/ 7(، التذكرة الحمدونية )157/ 13األغاين )
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 ضراط الخدل - 555

هو الشيخ شمس الدين محمد الخابوري الدمشقي لقب بذلك؛ ألن شخصا 

ي الفاضلي الضراطي، مازحه فكتب إليه كتابا وجعل عنوانه المجلس الشام

 فكتب هو يف الجواب المملوك ضراط الخيل يقبل األرض متشوقا قائال:

 َوَحدقيييييثم َميييييا  نييييي  مييييين بِيييييَ د

 
 

 فلييييييي إَِلييييييي َوجهييييييو القتَِنييييييات

 .(1)فاشتهرت القصة.   

 ضرطة ال مل - 556

عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن 

ن للحجاج بن يوسف، وكان يلقب: ضرطة الجمل. جبلة. ولي عبد الرحم

يا ابن أخي! خندق على نفسك، »ووجه إلى قتال األزارقة. فقال له المهلب: 

أهون علي من ضرطة  -يعني األزارقة  -لهم »فقال: «. فإين ال آمن عليك البيات

 فقتل من أصحابه ولقوا شرا ولقب ضرطة الجمل. فقال الشاعر:«. الجمل

 تيييدمي نحيييورهم تر ييي  فرسييياننا

 
 

 وجذيي  منهزمييا يييا ضييرطة ال مييل

وقيل بل الملقب بضرطة الجمل: هو عبد الرحمن بن مخنف األزدي، وأنه  

هو القائل ما حكي عن ابن األشعث من قوله: هم علي أهون من ضرطة 

 (2)جمل.

                                                             
 (.436/ 1نزهة األلباب يف األلقاب ) (1)

العقد  (،172/ 6(، تاريخ الطربي )419/ 7(، أنساب األشراف )245المحرب )ص:  (2)

(، الكامل يف التاريخ 118/ 6(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )127/ 1الفريد )

(3 /394.) 



 
 

 )حرف الضاد المع مة(الباب األول  399

 الضرير - 557

محمد بن خازم، مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم، اإلمام، الحافظ، 

 ، أبو معاوية السعدي، الكويف، الضرير، أحد األعالم، صاحب األعمش. الحجة

كان قد عمي وهو صغير، قال أبو داود: عمي وهو ابن أربع سنين، فأقاموا 

 عليه مأتما.

 ويقال: عمي وهو ابن ثمان سنين.

قال أحمد بن داود الحراين: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: البصراء كانوا 

 ألعمش.علي عياال عند ا

 وصف نقص،كما جاء يف ألفية الحديث: وهو 

 ِمييينق َلَقيييبق 
ٍَ
وٍف بَِهييييق يييرم يييرم َمعق  َوذِ ق

 
 

ٍٍ َأوق َنَسيبق  ي ِف َنقق نقَدٍر َأوق َوصق  (1)َ غم

 الضعدف - 552 

 عبد اهلل بن محمد بن يحيى، أبو محمد الطرسوسي، الملقب بالضعيف.

 نسائي، وآخرون.سمع: سفيان بن عيينة، وطبقته، وعنه: أبو داود، وال

 ويف تلقيبه بالضعيف قوالن: 

                                                             
(، 73/ 9(، سير أعالم النبالء )123/ 25(، هتذيب الكمال )134/ 3تاريخ بغداد ) (1)

 (. 262/ 3(، فتح المغيث )156(، ألفية العراقي )ص: 436/ 1نزهة األلباب )

(، 148/ 8(، المحكم )722/ 2(، الصحاح )7/ 7صر. انظر: العين )والضرير: ذاهب الب

 ( مادة )ضرر(.386/ 12(، تاج العروس )483/ 4لسان العرب )
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لكونه كان ضعيفا يف بدنه، أي لنحافته ودقته ال أنه ضعيف يف  :أحدهما

الحديث، ومن قال لقب بالضعيف لكثرة عبادته كالنسائي إنما عني: أن العبادة 

 أهنكت بدنه، لذا قال المزي وغيره: أضعفته العبادة.

عني من باب تسمية الشيء بالضد، قاله ابن لشدة إتقانه وضبطه، ي والثاين:

 حبان.

وعلى األول قال عبد الغني بن سعيد: رجالن نبيالن لزمهما لقبان قبيحان: 

وإنما ضل يف طريق مكة، وعبد اهلل بن محمد  (1)معاوية بن عبد الكريم الضال

 الضعيف وإنما كان ضعيفا يف جسمه ال يف حديثه. 

 قال الخويي:

يييمِ  ييذلو الضيييعدفم َضيييعق   َف الِ سق

 
 

م ِع اليييييَوهق يييييهم لِيييييَدفق رِفق  ب غديييييرم فاعق

 وقال العراقي:  

ِعييييلق  باَمييييا جم ييييِن بِابلقَقيييياِب َفرم  َواعق

 
 

طِيييلق  نَيييدقِن اليييِذيق ِمنقَهيييا عم  الَواِحيييدم اثق

يييِمِه َوَمييينق   يييِعدِف أيق بِِ سق يييوم الضا  َنحق

 
 

يييِم َفاِعيييٍل َوَلييينق  يييَق بِاسق  َضيييلا الطارِيق

 وقال السيوطي:  

ييييييِعدِف َسييييييُدَداَِّ َوا يييييياِل َوالضا  لضا

 
 

َ  القَقيييييييِوُي ذمو لَِدييييييياَِّ  يييييييونم  (2)َويم

                                                              
 .(552) :تقدم برقم (1)

(، 93(، األنساب المتفقة )ص: 362/ 8(، الثقات البن حبان )4/165سنن النسائى ) (2)

(، هتذيب الكمال 4/164(، تحفة األشراف )395/ 8األنساب للسمعاين )

(، التكميل ىف الجرح والتعديل 5/1161(، تاريخ اإلسالم )35/49()16/98)

(، الخالصة يف 119(، المنهل الروي يف مختصر علوم الحديث النبوي )ص: 4/127)

= 
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 ضنة  - 559

 عمرو بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على ابن بكر بن وائل، جاهلي.

قال ابن الكلبي: إنما سمي عمرو: ضنة، ومالك: أتيدا ابنا ثعلبة بن عكابة؛ 

الثعلب بن وبرة من قضاعة،  ألن أمهما وهي فاطمة بنت طابخة، وهو عامر بن

رجعت إلى قومها ومعها عمرو وقد خلفت مالكا فقيل لها: لم ال تتزوجين؟ 

فسمي عمرو: ضنة وسمي مالك: ! خلفته (1)فقالت: الضن بعمرو وابني أتيد

 (2)أتيدا فال يعرفون إال به. 

 

 

  

                                                              = 

(، 2/781(، تدريب الراوي )1/436(، نزهة األلباب )161معرفة الحديث )ص: 

(، مغاين 125والتيسير للنووي )ص:  (، التقريب339مقدمة ابن الصالح )ص: 

(، فتح المغيث 252(، الغاية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية )ص: 482/ 3األخيار )

ألفية  (،173ألفية العراقي )ص:  (،312أقصى األمل والسول )ص:  (،222/ 4)

 (. 131السيوطي )ص: 

 .(12) :تقدم برقم (1)

 (. 399/ 8(، األنساب للسمعاين )1463/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)
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 طابخة - 561

 عامر بن إلياس بن مضر، جاهلي.

اعرتضت ذات يوم أرنب يف إبل إلياس فنفرت فخرج عمرو وعامر وأبوهما 

ولحق عامر  (1)فأدرك عمرو اإلبل فردها فلقب مدركة -زعموا  -إلياس 

 (2)األرنب، وقيل: الضب، فذبحها وطبخها فلقب طابخة. 

 طارق - 561

حوي سعيد بن أوس، لقبه أبو زيد الزيادي صاحب أبي زيد األنصاري الن

 (3)طارقا؛ ألنه كان يأتيه ليال. 

 الطاهر  - 562

، الذي يقال له: الطاهر، ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل بن نبينا محمد رسول رب العالمين 

 (4)سمي بذلك؛ ألنه ولد يف اإلسالم، بعد المبعث. 

 طاو  - 563

رأسا  طاوس بن كيسان اليماين، أبو عبد الرحمن، صاحب ابن عباس، كان

 يف العلم والعمل، وهو من سادات التابعين.

                                                             
  .(842) :سيأيت برقم (1)

معجم ديوان األدب ، (399/ 1(، الفائق يف غريب الحديث )98مجالس ثعلب )ص:  (2)

(، سبل الهدى 198/ 1(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )295/ 1)

 (.441 /1نزهة األلباب ) (،287/ 1والرشاد يف سيرة خير العباد )

(، الوايف بالوفيات 2/35إنباه الرواة على أنباه النحاة ) ،(3/1362معجم األدباء ) (3)

(15/126.) 

/ 8(، اإلصابة )52/ 1(، االستيعاب )16/ 8()7/ 3()133/ 1الطبقات الكربى ) (4)

 (.26/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )122
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قيل اسمه: ذكوان، وطاوس لقب، فقد روي عن يحيى بن معين أنه قال: 

 سمي طاوسا؛ ألنه كان طاوس القراء والعلماء.

قال ابن الصالح: روينا عن الزهري، أنه قال: قدمت على عبد الملك بن 

ة، قال: فمن خلفت هبا مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مك

 يسود أهلها؟

قال: قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من 

الموالي. قال: فبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. فقال: إن أهل الديانة 

 والرواية ينبغي أن يسودوا الناس. قال:

لعرب أم من فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسان، قال: فمن ا

الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قلت: بما سادهم به عطاء. قال: 

 من كان كذلك ينبغي أن يسود الناس.

قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب، قال: فمن العرب أم 

 من الموالي؟ قلت:

لشأم؟ من الموالي. فقال: كما قال يف األولين. ثم قال: فمن يسود أهل ا

قلت: مكحول الدمشقي، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي 

 عبد نوبي، أعتقته امرأة من هذيل.

فقال كما قال، ثم قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. 

قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. فقال كما قال، ثم قال: 

 ن؟ قلت: الضحاكفمن يسود أهل خراسا
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بن مزاحم، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. فقال كما 

قال، ثم قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن، قال: من 

 العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي.

قال: ويلك! فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي، قال: من 

 من الموالي؟العرب أم 

قلت: من العرب، قال: ويلك يا زهري، فّرجت عني، واهلل لتسودن الموالي 

على العرب، حتى يخطب لها على المنابر، وإن العرب تحتها! قال: قلت: يا 

 (1)أمير المؤمنين، إنما هو أمر اهلل ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. 

 طباطبا - 564

ءين الموحدتين: إبراهيم بن إسماعيل بن بفتح الطاءين المهملتين والبا

 .ڤإبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

 ويف تلقيبه بطباطبا ثالثة أقوال:

                                                             
(، السلوك يف 4/127عديل )(، التكميل ىف الجرح والت2/512وفيات األعيان ) (1)

 "(، الكاشف357/ 13(، هتذيب الكمال )93/ 1طبقات العلماء والملوك )

(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 442/ 1نزهة األلباب ) (،1/512)

/ 1(، فيض القدير )677/ 1(، شرح الشفا )16/ 2(، مغاين األخيار )8/458)

334.)  

كداود، وهو طائر معروف وتصغيره طويس، وهو يف والطاوس: يكتب بواو ويقرأ بواوين 

الطير كالفرس يف الدواب، عزا وحسنا، ويف طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيالء 

واالعجاب بريشه وعقده لذنبه كالطاق، ال سيما إذا كانت األنثى ناظرة إليه. انظر: حياة 

 (.121/ 2الحيوان الكربى )
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: قالوا كان يلثغ بالقاف فيجعلها طاء فقال لغالمه: ناولني ثوبا ألبسه أحدها

 هر به.. قال: ال طباطبا، يريد: قباقبا، فلقب بذلك، واشت(1)فقال: آتيك بدراعة

وقيل: ألن أباه أراد أن يقطع له ثوبا وهو طفل فخيره بين قميص وقباء فقال: 

 طباطبا يعني قباقبا.

وقيل: أنه لما قدم بغداد ىف خالفة الرشيد سمع به، فبعث إليه، فظن أن أحدا 

وشى به، فدخل على الرشيد، فقام له وأجلسه إلى جانبه، وحادثه، فصار يظهر 

خوف، فقال: ما بك يا أبا إسحاق؟ قال: روعني صاحب للرشيد من كالمه ال

الطبا، يعني الذي دعاه، وكان عليه قبا فبدل القاف طاء، فلقب بذلك الوقت: 

 طباطبا، حكي ذلك عن الخطيب.

 ألن أمه كانت ترقصه وهو طفل وتقول: طباطبا؛ تعني نام. والثاين:

نبطية: سيد أن أهل السواد لقبوه بذلك. وطباطبا بلسان ال والثالث:

 (2)السادات، ذكر ذلك أبو نصر البخاري. 

 الطبدب - 565

زيد بن مالك ابن امرئ القيس بن مرثد بن حنظلة بن سبيع بن عبد هنم بن 

 جشم بن عبشمس، وقد قيل يف نسبة غير ذلك. 

                                                             
ّراَعُة: ضرب من الثيا (1)  (.35/ 2ب، وهو جبة مشقوقة المقدم. العين )والدُّ

/ 16مرآة الزمان ) ،(817، 296/ 7(، تاريخ اإلسالم )1/132وفيات األعيان ) (2)

مرشد (، 2/156(، المختصر ىف أخبار البشر )4/12(، تاريخ ابن خلدون )535

(، نزهة 7/238()151/ 2، الوايف بالوفيات )(235/ 1الزوار إلى قبور األبرار )

(، سلم 452/ 2(، التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة )443/ 1لباب )األ

 (.71/ 4الوصول )
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 وإنما سمي الطبيب، بقوله:

َهنايييدٍ  يييب مم ييي م األََذا َعنايييا بَِغضق  َ َننق

 
 

ييل ال ييا  (1)هلدن طبدييبوإُنييي بَِ هق

  طرفة - 566 

 -عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 

 بن عكابة، شاعر جاهلي مشهور. - (2)وهو الحصن

 قوالن: -بفتحات  -ويف تلقيبه بطرفة 

 سمي طرفة ببيت قاله وهو: :أحدهما

طارِفيييًا َ  مم  الَديييوق
َِ ِ ييي َ بالبمكيييا عق  َب تم

 
 

اِر إِذق َوَقَنيييييياَوَب أَ  مييييييا بالييييييد   ِمدَريقكم

وهبا  -بالتحريك  -قيل بل هو من الطرفاء: شجر، الواحدة: طرفة  والثاين:  

 (3)سمي طرفة بن العبد. 

  الطرماس - 567

بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن بكسر الطاء وتشديد الميم: حكم 

 . الشاعر المشهور ،جحدر بن ثعلبة

لشعراء اإلسالميين وفصحائهم ويف تلقيبه بالطرماح والطرماح من فحول ا

 ثالثة أقوال:

                                                             
 (. 32اإليناس بعلم األنساب )ص:  (1)

  .(228) :تقدم برقم (2)

(، من اسمه 84(، شرح المعلقات السبع للزوزين )ص: 221معجم الشعراء )ص:  (3)

/ 1(، نزهة األلباب )3الشعراء )ص: (، المذاكرة يف ألقاب 6عمرو من الشعراء )ص: 

(، تاج 831(، القاموس المحيط )ص: 462/ 1(. وانظر: العباب الزاخر )444

 ( مادة )ط ر ف(.73/ 24العروس )
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 : إنما سمي الطرماح؛ لطوله. والطرماح: الطويل. أحدها

 :لقب الطرماح؛ لقوله والثاين:

َتيييِح  ديييلم الطوييييلم أبا ارق  َأبَ أيةهيييا اللا

 
 

َوِس  ييبقٍح ومييا اِ صييباسم منييَو بييَأرق  بصم

يييبقِح    راحييية  َبَليييي إَّ  للعدنيييدن يف الصة

 
 

َفدقِهميييا  يييلا َمطقيييَرِس  ِحِهميييا َطرق  بَِطرق

 (1) سمي الطرماح؛ لزهوه. والطرماح: الذي يرفع رأسه زهوا. والثالث: 

 طريق غريب - 562

إبراهيم بن أحمد بن يعقوب، أبو إسحاق المروزي، الكسائي، الملقب 

 بطريق غريب. 

ك: قد كتبته! وإنما لقب بذلك؛ ألنه كان يكتب المكرر، فيقال له يف ذل

  (2): هذا بذا الطريق غريب! فلقب بهفيقول

 طلحة الطلحات  - 569

طلحة بن عبد اهلل بن خلف، أبو المطرف الخزاعي، المعروف بطلحة 

الطلحات. أحد األجواد األسخياء المشهورين،كان أجود أهل البصرة يف زمانه، 

 سمع عثمان بن عفان، وكان أبوه مع عائشة يوم الجمل. 

 تلقيبه بطلحة الطلحات ثالثة أقوال:ويف 

 بطلحة الطلحات؛ لجوده وسخائه. إنما لقب: أحدها

                                                             
(، 111/ 5(، سلم الوصول )4المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: (، 43/ 12األغاين ) (1)

 (.444/ 1نزهة األلباب )

 (.445/ 1(، نزهة األلباب )123/ 11األنساب للسمعاين ) (2)
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قال األصمعي: الطلحات المعروفون بالكرم: طلحة بن عبيد اهلل التيمي 

، وطلحة بن عمر بن عبيد اهلل بن معمر وهو طلحة الجواد، (1)وهو الفياض

، وطلحة بن الحسن (2)وطلحة بن عبد اهلل بن عوف الزهري وهو طلحة الندي

بن علي وهو طلحة الخير، وطلحة بن عبد اهلل بن خلف الخزاعي وهو طلحة 

 الطلحات سمي بذلك؛ ألنه كان أجودهم.

إنما سمي طلحة الطلحات؛ من أجل أن أمه بنت الحارث بن طلحة  والثاين:

 بن أبي طلحة، وهي بنت أخي عثمان بن طلحة، قاله ابن دريد.

بذلك؛ ألنه اشرتى مائة غالم وأعتقهم وزوجهم، فكل  إنما سمي والثالث:

 (3)مولود له سماه طلحة، ذكره المدائني.

 طلحة الندي - 571

طلحة بن عبد اهلل بن عوف القرشي الزهري، أبو عبد اهلل، ويقال: أبو محمد 

 المدين ابن أخي عبد الرحمن بن عوف. 

جواد الطلحات وهو من التابعين، يروي عن: عمه، وغيره، وهو أحد األ

  (4)الموصوفين بالجود، وكان يقال له: طلحة الندي؛ لجوده.

                                                             
  .(689) :سيأيت برقم (1)

  .(572) :سيأيت يف اللقب التالي برقم (2)

/ 4()2/468(، ربيع األبرار )263/ 6(، مرآة الزمان )88/ 3وفيات األعيان ) (3)

(، 422/ 13(، هتذيب الكمال )292/ 3(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )366

(، التذكرة الحمدونية 17/ 5هتذيب التهذيب )(، 134/ 2فوات الوفيات )

(8/297.) 

(، 263/ 6مرآة الزمان ) (،428/ 13(، هتذيب الكمال )392/ 4الثقات البن حبان ) (4)

 .(19/ 2مغاين األخيار )
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 طللده  - 571

طشتمر، األمير سيف الدين، المعروف بطلليه، أحد األمراء المقدمين، وهو 

 من المماليك الناصرية.

وإنما قيل له: طلليه؛ ألنه كان إذا تكلم قال يف آخر كالمه: طلليه، كأنه يغني 

 (1)هبا. 

 الطلدق - 572

مروان بن عبد الرحمن بن مروان ابن اإلمام الناصر عبد الرحمن األموي 

 األندلسي، المعروف بالطليق، أبو عبد الملك، أحد فحول الشعراء األشراف.

وكان فيما قيل يتعشق جارية كان أبوه قد رباها معه وذكرها له ثم بدا له 

وانتهز فرصة يف بعض  فاستأثر هبا وأنه اشتدت غيرته لذلك فانتضى سيفا

خلوات أبيه معها فقتله وعثر على ذلك فسجن وذلك يف أيام المنصور أبي عامر 

 (2)محمد بن أبي عامر ثم أطلق بعد ذلك فلقب الطليق لذلك. 

 طوي   - 573

المغني الذي يضرب به المثل يف الشؤم، مختلف يف اسمه، وهو مخنث كان 

 (3)جعلوه طويسا فغلب عليه.  بالمدينة، قيل اسمه: طاوس، فلما تخنث

                                                             
 (.591/ 2(، أعيان العصر وأعوان النصر )96/ 4السلوك لمعرفة دول الملوك ) (1)

مصارع ، (462(، ذم الهوى )ص: 342دلس )ص: جذوة المقتبس يف ذكر والة األن (2)

المغرب (، 462(، بغية الملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس )ص: 94/ 2العشاق )

(، هناية األرب ىف فنون األدب 836/ 8) ، تاريخ اإلسالم(191/ 1يف حلى المغرب )

 (.447/ 1(، نزهة األلباب )2/176)

(، نزهة 2/125(، حياة الحيوان الكربى )28/ 3األغاين ) ،(3/526وفيات األعيان ) (3)

 (.448/ 1األلباب )
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 منهم:  جماعة الطويل، - 574

التابعي، اإلمام، الحافظ،  حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري،

 ويف اسم أبيه أقوال، أشهرها: تيرويه. 

 ثالثة أقوال:  الطويلويف تلقيبه ب

ان إنما قيل له: الطويل؛ لطول يديه، فلم يكن طويل القامة بل ك: أحدها

 قصيرا وإنما كان طويل اليدين، فقيل له: الطويل لذلك. 

ذكر الخطيب عن المظفر أنه قال: قلت: ألبي: لم سمي حميد الطويل وهو 

ربع من الرجال صغير الرأس؟ فقال: كان يغسل الموتى، فكان إذا قام عند رأس 

 الميت تبلغ يده رجل الميت، فسمي الطويل؛ لطول يده.

ونقل عن البخارى أنه قال: قال األصمعى: رأيت وحكى النووي مثله، 

 حميدا لم يكن طويال، لكن طويل اليدين.

وإنما عرف بالطويل على الضد؛ لقصر قامته، كما تسمي العرب  والثاين:

 األشياء باألضداد وتسمي المهلكة مفازة، واألسود أبيضا، واللديغ سليما.

حميد القصير، فقيل له: حميد قيل أنه كان ىف جيرانه رجل يقال له:  والثالث:

 (1)، ولم يكن فيه طول. ليعرف من اآلخرالطويل، 

                                                             
(، تاريخ بغداد 152(، مشاهير علماء األمصار )ص: 148/ 4الثقات البن حبان ) (1)

(، 172/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )98(، األنساب المتفقة )ص: 159/ 15)

/ 9ب للسمعاين )األنسا(، 163/ 6(، سير أعالم النبالء )355/ 7هتذيب الكمال )

(، نزهة 161/ 1(، رجال صحيح مسلم )284(، معجم الشيوخ للسبكي )ص: 121

 (.152/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )449/ 1األلباب )
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 الطويل الباع - 575

هو أردشير الذي يقال له: هبمن بن إسفنديار، وكان يسمى الطويل الباع، 

وإنما قيل له: ذلك؛ لتناوله كل ما مد إليه يده من الممالك التي حوله، واستيالئه 

 .(1)م كلها. عليها، حتى ملك األقالي

 الطدار - 576

ابن عم  ڤ، أبو عبد اهلل الطيار جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وإنما لقب بالطيار؛ ألنه لما قطعت يداه يوم مؤتة وأخذ اللواء بعضديه، 

 .(2)أبدله اهلل تعالى هبما جناحين يطير هبما يف الجنة، فسمي الطيار لذلك. 

 الطداَّ  - 577

، وسمي مالك الطيان؛ ألنه كان طاوي لك بن جعفر بن كالب بن ربيعةما

 (3)البطن. 

                                                             
(، مرآة الزمان 416/ 1(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )568/ 1تاريخ الطربي ) (1)

 (.191/ 2(، تاريخ ابن خلدون )266 /2(، كنز الدرر وجامع الغرر )383/ 2)

(، 46/ 4(، مرآة الزمان )59/ 5هتذيب الكمال ) (،112/ 9األنساب للسمعاين ) (2)

(، نزهة 2/293(، اللباب ىف هتذيب األنساب )149/ 1هتذيب األسماء واللغات )

 (.452/ 1األلباب )

لوك األسدية )ص: (، المناقب المزيدية يف أخبار الم13الديباج ألبي عبيدة )ص:  (3)

 (.525(، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )ص: 184
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 الطدب - 572

سمي بذلك؛ ألنه ولد الطيب، ، الذي يقال له: ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل بن نبينا محمد  •

 يف اإلسالم، بعد النبوة. 

ومرة بن شراحيل الهمداين، أبو إسماعيل الكويف، من عباد أهل الكوفة،  •

ل له: مرة الطيب، مخضرم كبير القدر، روى عنه: إسماعيل بن أبي وهو الذي يقا

 خالد وغيره.

 ولقب بالطيب؛ لكثرة عبادته وزهده وفضله.

فعن ابن عيينة، قال: سمعت عطاء بن السائب، يقول: رأيت مصلى مرة 

 الهمداين مثل مربك البعير.

 وقال عطاء أو غيره: كان مرة يصلي كل يوم ستة مائة ركعة.

 (1)عنه أنه سجد حتى أكل الرتاب جبهته. ونقل 

 الطدلساَّ - 579

أحمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان األنصاري األندلسي من 

 أهل قرطبة يكنى أبا جعفر ويعرف بالطيلسان، لقب غلب عليه وعلى عقبه.

 سمع من: ابن مسرة، وابن بشكوال وغيرهما.

                                                             
/ 8(، اإلصابة )52/ 1(، االستيعاب )16/ 8()7/ 3()133/ 1الطبقات الكربى ) (1)

(، الثقات البن 1224/ 2تاريخ اإلسالم ) (،26/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )122

رواية  -(، تاريخ ابن معين 164(، مشاهير علماء األمصار )ص: 446/ 5حبان )

(، األنساب المتفقة )ص: 263/ 1(، قبول األخبار ومعرفة الرجال )32/ 4الدوري )

(، التكميل ىف 27/382(، هتذيب الكمال )9/118(، األنساب للسمعاين )121

(، 451/ 1(، نزهة األلباب )88/ 12(، هتذيب التهذيب )4/128الجرح والتعديل )

 (.28/ 3(، مغاين األخيار )32ي )ص: طبقات الحفاظ للسيوط
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اب مختلفة األلوان، وكان يعنى وسبب تلقيبه بذلك أنه كانت له جملة أثو

غير الذي لبس يف اليوم الذي  وكان يلبس منها كل يوم ثوباوتحسينها،  بطيبها

مدة أخذه أبي القاسم خلف بن يوسف ابن األبرش، وكان يقصد مجلس قبله، 

ابن ، فكان إذا دخل مجلس اإلقراء قال ابن األبرش: قد جاءكم اليوم عنه العربية

ن أو آخر، فلقبه الطلبة بطيلسان لذلك، وكان قبل هو وسلفه بطيلسان ثاسليمان 

يعرفون ببني سليمان لتكرره كثيرا يف عمود نسبهم حتى غلب عليهم هذا اللقب، 

 (1) فنسيت تلك الشهرة.

 طدئ  - 521

على وزن سيد، أبو قبيلة من اليمن، وهو جلهمة بن أدد بن زيد بن كهالن بن 

 ير قياس.سبأ، والنسبة إليه طائي على غ

وإنما سمي طيئا يف قول بعضهم؛ ألنه أول من طوى المناهل، أي جاز منهال 

 ، وقيل: (2)إلى منهل آخر ولم ينزل

 (4()3).ألنه أول من طوى بئرا من العرب

                                                             
 ،556/ 1(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )73/ 1التكملة لكتاب الصلة ) (1)

 (.624/ 12(، تاريخ اإلسالم )622

وقال ابن جني: وقول من زعم أنه  قال ابن سيده: هذا القول غير صحيح يف التصريف. (2)

 من كالم غير أهل الصناعة.سمي بطيء ألنه أول من طوى المناهل 

 قال الزبيدي: وفيه نظر.  (3)

(، 247/ 17(، األغاين )382(، االشتقاق )ص: 43المنتخب من ذيل المذيل )ص:  (4)

(، 522/ 19(، تاريخ دمشق )91المبهج يف تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص: 

 (. 425/ 3(، مغاين األخيار )526/ 19هتذيب الكمال )

كالطاعة: اإلبعاد يف المرعى يقال: فرس بعيد الطاءة، قالوا ومنه أخذ طيىء مثل الطاءة و

سيد، أي إلبعاده يف األرض وجوالنه يف المراعي، وهو فيعل من ذلك أو هو مأخوذ من 

/ 1(، لسان العرب )252/ 9طاء يف األرض يطوء، إذا ذهب وجاء. انظر: المحكم )

 ادة )طوأ(.( م332/ 1(، تاج العروس )21/ 15()115
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 523وينتهي برقم  521يبدأ برقم 
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  ل الهدطاَّ  - 521

 بو القاسم المدين نزيل الكوفة. محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أ

، وروى عن: أبيه، وعثمان بن عفان، وأبي الدرداء. ملسو هيلع هللا ىلصأرسل عن: النبي 

 وعنه: ابناه إسماعيل وإبراهيم، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. 

وكان قصيرا جدا فلقب ظل الشيطان؛ لقصره، هذا رأي الجماعة، وخالف 

 (1) ظل الشيطان؛ لطوله.فقال: وكان يلقب  محمد بن أبي بكر التلمساين

 النعامة  ل - 522

 شبة بن عقال بن صعصعة التميمي، ولجده صعصعة صحبة. 

حدث عن أبيه عن جده، وروى عنه ابنه عقال، وكان من أشراف بني تميم 

 ووجوههم. 

يدعى ظل النعامة؛ لطوله، وكانوا يقولون للرجل المفرط الطول: وكان شبة 

 ير:يا ظل النعامة! وفيه يقول جر

 َفَضيييَح القَمنَيييابَِر ِحيييدَن َألقَقيييي َقائِميييًا

 
 

  ييييلة الناعاَمييييِة َ ييييباةم بقيييينم ِعَقييييالِ 

كان يلقب بسلح ولهذا الشعر قصة، ويروى بغير هذا، وقال بعضهم:  

 (1)النعامة. 

                                                             
(، 342/ 2(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )258/ 25هتذيب الكمال ) (1)

(، تقريب 183/ 9(، هتذيب التهذيب )128/ 4التكميل يف الجرح والتعديل )

 (.543/ 3(، مغاين األخيار )455/ 1(، نزهة األلباب )482التهذيب )ص: 
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  ذر العناق - 523

عبد اهلل بن الجارود، لقب بذلك؛ لقصره، قتله الحجاج؛ لخروجه عليه، 

 (2)ب أبيه الجارود العبدي. وقيل: بل هو لق

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                              = 
(، 443(، ثمار القلوب )ص: 114/ 73(، تاريخ دمشق )62/ 12أنساب األشراف ) (1)

(، 428/ 6(، الحيوان )141الربصان والعرجان والعميان والحوالن )ص: 

/ 1(، مجمع األمثال )312/ 2محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء )

(، 329(، أنوار الربيع يف أنواع البديع )ص: 226(، الممتع يف صنعة الشعر )ص: 437

 (.495/ 2الفرزدق )شرح نقائض جرير و

(، األنساب 338/ 1(، المعارف )296/ 1جمهرة أنساب العرب البن حزم ) (2)

(، التكميل ىف الجرح 35/52()478/ 4(، هتذيب الكمال )196/ 9للسمعاين )

 (.483/ 3(، مغاين األخيار )4/128والتعديل )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 418

 

 

 

 

 

 

 

 حرف العني 

 641وينتهي برقم  524يبدأ برقم 
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 عارق - 524

 قيس بن جروة الطائي، شاعر جاهلي، لقب بذلك؛ لقوله:

ديير بعييَض مييا قييد فعلييتمم  لييذن لييم تغا

 
 

 ألنتحييييدن  العظييييم ذو أنييييا عارقييييهق 

 (1)ذو بمعنى: الذي.   

 عار  - 525

د بن الفضل السدوسي شيخ البخاري، المعروف بعارم، لزمه هذا محم

اللقب فاشتهر به، وهو لقب رديء ألن العارم الشرير المفسد، يقال: عرم يعرم 

  عرامة، بالفتح، وصبي عارم أي: شرير بين العرام، بالضم.

عبدا صالحا بعيدا من العرامة وهي: الفساد والخبث والشر،  $وكان 

 ، وهي النفور وسوء الخلق، وأيضا: الشدة والقوة.وأيضا: الشراسة

  قلت: فلعله لقب بذلك من باب األضداد كما هو معروف عندهم.

وقال الكرماين: يحتمل أن يكون لقبا صالحا من قولهم عرمت العظم أي 

 عرقته فالعارم معناه العريق أي المبالغ يف الدين أو العلم ونحوه. 

 قال الخويي يف نظمه:

َميييييياَِّ وعييييييارٌ    وهييييييو أبييييييو النةعق

 
 

َحميييييييييٌد راٍو َعليييييييييية الهييييييييياَّ  مم

 وقال السيوطي:  

َما يييييَن بِابلقَقييييياِب لَِميييييا َتَقيييييدا  َواعق

 
 

ييييِع َوأمُلييييفق فِدِهَمييييا  َوَسييييَبِب القَوضق

 
                                                             

البن يعيش (، شرح المفصل 1211شرح ديوان الحماسة )ص:  (،189/ 22األغاين ) (1)

 (.9/ 2(، نزهة األلباب )2(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 2/386)
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نقيييييييييَدرِ   َ َعييييييييياِرٍ  َوَقدقَصيييييييييرٍ َوغم

 
 

َنييييييرِ  ييييييدم بقيييييينم َجعق َحما  (1)لَِسييييييتاٍة مم

 عاقل األندل  - 526 

، وقيل: وسالسن، الليثي، (2)ير بن وسالسيحيى بن يحيى بن كث

عن « الموطأ»األندلسي، أبو محمد، اإلمام المالكي، المعتمد عليه يف رواية 

 اإلمام مالك.

وهو من أكابر أصحاب مالك، وإليه انتهت الرياسة بالفقه يف األندلس، وبه 

 انتشر مذهب مالك هنالك، وتفقه به جماعة ال يحصون، ورى عنه غير واحد.

وكان مالك يسميه: عاقل األندلس، وسبب ذلك فيما يروى: أنه كان يف  

مجلس مالك مع جماعة من أصحابه، فقال قائل: قد حضر الفيل، فخرج 

أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه، ولم يخرج يحيى، فقال له مالك: ما لك لم 

                                                             
(، األنساب للسمعاين 76ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص:  (1)

(، مقدمة ابن 119المنهل الروي يف مختصر علوم الحديث النبوي )ص:  ،(9/146)

(، الكواكب الدرارى 125ووي )ص: (، التقريب والتيسير للن339الصالح )ص: 

(، توضيح المشتبه 28/322(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )2/6()1/219)

المقنع ىف علوم "(، 252(، الغاية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية )ص: 65/ 6)

/ 1(، عمدة القاري )62/ 2(، النكت الوفية بما يف شرح األلفية )2/583) "الحديث

ألفية السيوطي  (،312(، أقصى األمل والسول )ص: 9/ 2باب )(، نزهة األل324

 (.132)ص: 

(، لسان العرب 223/ 3(، النهاية )145/ 2(، المحكم )1983/ 5وانظر: الصحاح )

 ( مادة )عرم(.394/ 12)

قال ابن خلكان: وأما وسالس: فبكسر الواو وسينين مهملتين األولى منهما ساكنة  (2)

 فيه نون فيقال وسالسن، ومعناه بالرببرية: يسمعهم. وبينهما الم ألف، ويزاد
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ألنظر فقال: إنما جئت من بلدي  تخرج لتنظر إلى الفيل وهو ال يكون يف بالدك؟

إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أرحل ألنظر إلى الفيل، فأعجب به مالك 

 (1)وسماه عاقل األندلس.

 األجدار عامر - 527

عامر بن عوف بن كنانة الكلبي، المعروف بعامر األجدار، وهو بطن كبير 

 من كلب.

 قوالن: بعامر األجدار،ويف سبب تسميته 

 ت له يف عنقه جدرة، والجدرة: السلعة.إنما سمي بذلك؛ ألنه كان :أحدهما

قال ابن الكلبي: وإنما قيل له: عامر األجدار؛ ألنه كان جالسا إلى  والثاين:

جنب جدار، فأقبل رجل يريد عامر بن عوف بن بكر، فسأل عنه، فقال له 

المسئول: أي العامرين تريد، أعامر بن عوف بن بكر، أم عامر األجدار؟ فبقي 

 عليه. 

دريد القول األول وأشار إلى تضعيف ما قاله ابن الكلبي، بقوله:  ورجح ابن

 (2)وهذا هذيان من ابن الكلبي. 

 عائد الكلب - 522

عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبير، شاعر فصيح، استعمله 

 الرشيد على المدينة. 

                                                             
(، بغية 112/ 7(، اإلكمال )382جذوة المقتبس يف ذكر والة األندلس )ص:  (1)

(، مرآة 143/ 6(، وفيات األعيان )512الملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس )ص: 

 (.487/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )85/ 2الجنان )

 (. 541(، االشتقاق )ص: 522/ 1(، أسد الغابة )621/ 2سب معد واليمن الكبير )ن (2)
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 وإنما لقب بعائد الكلب؛ لقوله:

 َميييالِي َمرضييي م َفليييم يعيييدين عائيييٌد 

 
 

مق ويمييريم  لييبكمق فييأعودم   (1)ِميينقكم

 العباب - 529  

 بفتح العين والباء المشددة: الحارث بن ربيعة بن عجل. 

 (2)قال ابن الكلبي: إنما سمي العباب؛ ألنه عب يف ماء فسمي العباب

 إضافة بغدر عبد، - 591

عبد بن حميد بن نصر، أبو محمد الكشي، ويقال: الكسي، الحافظ صاحب 

 د، قيل إن اسمه: عبد الحميد، ولكن خفف.المسن

قال الذهبي: حدث عنه البخاري تعليقا يف دالئل النبوة من صحيحه، فقال: 

وقال عبد الحميد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا معاذ بن العالء، عن نافع، عن 

 ابن عمر يف حنين الجذع، فقيل: هذا هو عبد.

عبد الحميد بن حميد بن نصر  :«الثقات»وقال أبو حاتم بن حبان يف كتاب 

 (3)الكشي، وهو الذي يقال له: عبد بن حميد. وأفاد ذلك المزي أيضا. 

                                                             
/ 1سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )، (46/ 1العمدة يف محاسن الشعر وآدابه ) (1)

(، ربيع 332/ 17(، الوايف بالوفيات )2(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 572

 (.12/ 2(، نزهة األلباب )41/ 5األبرار )

(، األنساب 129/ 6(، اإلكمال )1693/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

 (.171/ 9للسمعاين )

/ 5(، تاريخ اإلسالم )421/ 8(، الثقات البن حبان )195/ 4صحيح البخاري ) (3)

(، 52/ 35()524/ 18(، هتذيب الكمال )235/ 12(، سير أعالم النبالء )1175

 (.12/ 2نزهة األلباب )
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 عبد المطلب  - 591

، قيل اسمه: شيبة، ملسو هيلع هللا ىلص، جد النبي (2)بن عبد مناف (1)عبد المطلب بن هاشم

 وقيل: عامر.

ولقب بعبد المطلب؛ ألن عمه المطلب جاء به إلى مكة وهو معه رديفه على 

ته، وذلك ضحى، والناس ىف أسواقهم ومجالسهم، فقاموا يرحبون بقدوم ناق

المطلب ويقولون له: من هذا معك؟ من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي، وىف 

رواية هذا عبد ابتعته بيثرب، فأدخله المطلب منزله على امرأته، واشرتى له حلة 

أنه ابن أخيه، فلبسها، ثم خرج به العشي إلى مجلس بني عبد مناف وأعلمهم 

فجعل شيبة يطوف بمكة، فإذا مر بقوم قالوا: هذا عبد المطلب، فغلب ذلك 

عليه، وقيل: أنه لما دخل به إلى مكة قالت قريش: هذا عبد المطلب! فقال: 

 ويحكم إنما هو ابن أخي شيبة بن عمرو، هذا هو المشهور.

المطلب، وهو وقيل: إنما قيل له: عبد المطلب؛ ألن أباه هاشما قال ألخيه 

بمكة حين حضرته الوفاة: أدرك عبدك المطلب بيثرب، فمن هناك سمي عبد 

 (3)المطلب.

 عبد مناف - 592

كنيته أبو عبد شمس، وعبد مناف  ملسو هيلع هللا ىلصالمغيرة بن قصي بن كالب، جد النبي 

، قد دفعته إلى الخزاعية لقبه، وسبب تلقيبه بعبد مناف؛ أن أمه حبى بنت حليل

                                                             
  .(992) :سيأيت برقم (1)

  .(592) :سيأيت يف اللقب التالي برقم (2)

(، االستيعاب 225/ 2(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )64/ 1أنساب األشراف ) (3)

(، المستطرف يف كل فن 262/ 1(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )27/ 1)

 (.42/ 16)(، هناية األرب يف فنون األدب 284مستطرف )ص: 
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ليخدمه تدينا بذلك، فغلب عليه عبد مناف،  -صنام مكة وكان أعظم أ -مناف 

 وله قيل:

َقييييي ق  ييييَريقٌش َبدقَضيييية  َفَتَنلا  َ اَنيييي ق قم

 
 

يييييهم لَِعبقيييييِد َمنَييييياِف  حة َخالِصم  َفيييييالقمم

 المح: صفرة البيض. 

وقيل: قد أخدمته مناة، وكان صنما عظيما لهم فسمي عبد مناة به، ثم نظر 

  ن كنانة فحوله عبد مناف.أبوه قصي فرآه يوافق عبد مناة ب

يقول: ولد لي أربعة فسميت اثنين بصنمي،  -فيما زعموا  -وكان قصي 

وواحدا بداري، وواحدا بنفسي، وهم: عبد مناف، وعبد العزى، وعبد الدار، 

 وعبد قصي. 

 من أناف ينيف إنافة: إذا ارتفع.« مفعل»قال السهيلى: مناف 

ادة، وبه سمي عبد مناف؛ لطوله، وقال المفضل: اإلنافة: اإلشراف والزي

 (1)ومنه تقول: مائة ونيف، أي شىء زائد على المائة.

 :منهم جماعة عبداَّ، - 593

أيمن،  :عبد اهلل بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، واسمه ميمون، وقيل

األزدي العتكي، أبو عبد الرحمن المروزي، المعروف بعبدان، اإلمام، الحافظ، 

 بن المبارك وراويته، وشيخ البخاري.محدث مرو، وصاحب ا

                                                             
(، أعالم النبوة للماوردي )ص: 254/ 2(، تاريخ الطربي )52/ 1أنساب األشراف ) (1)

(، 622/ 1(، الكامل يف التاريخ )218/ 2(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )192

(، هناية األرب يف فنون األدب 271/ 1سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )

 (. 41(، نور القبس )ص: 322/ 16)(، عمدة القاري 31/ 16)
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 قال السمعاين: كنت أنسخ بجامع بروجرد.

 فقال شيخ رث الهيئة: ما تكتب؟

 فكرهت جوابه، وقلت: الحديث.

 فقال: كأنك طالب؟

 قلت: نعم.

 قال: من أين أنت؟

 قلت: من مرو.

 قال: عمن روى البخاري من أهل مرو؟

 ضل.قلت: عن عبد اهلل بن عثمان، وصدقة بن الف

 قال: لم لقب عبد اهلل بعبدان؟

 فتوقفت، فتبسم، فنظرت إليه بعين أخرى، وقلت: يفيد الشيخ.

قال: كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد اهلل، فاجتمع فيه العبدان، فقيل: 

 عبدان.

 فقلت: عمن هذا؟

 قال: سمعته من محمد بن طاهر. 

الفضل محمد بن  قلت: وهذا الشيخ الذي لقيه السمعاين هو الحافظ أبو

 هبة اهلل بن العالء الربوجردي.

قال ابن الصالح: وهذا ال يصح، بل ذلك من تغيير العامة لألسامي 

، "عالن"وكسرهم لها يف زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا يف علي: 

، ويف وهب بن بقية الواسطي: "حمدان"ويف أحمد بن يوسف السلمي وغيره: 

 م.، واهلل أعل"وهبان"
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قال العيني: الذي قاله ابن طاهر هو األوجه ألن عبدان تثنية عبد ولما كان 

 أول اسمه عبد وأول كنيته عبد قيل: عبدان. 

 قال الخويي يف نظمه: 

يييييِغدٌر لميييييا  تصق
ِ
 َعبقيييييَداَّم عبيييييدم اهلل

 
 

يييييما ِل الوضيييييع سم   ييييياَّ ليييييه يف أوا

  ميييييا أتيييييي يف أحميييييٍد حميييييداَّم  

 
 

 ويف علييييييييك قيييييييد أتيييييييي َعييييييي  َّم 

ييييهق "و الييييذي يدعونييييه وهيييي   "ماَغم 

 
 

َمييييهق  ِقنق ِعلق  (1)ووهيييبم وهبيييياَّم فيييياتق

 عبدة  - 594 

هو ابن سليمان الكالبي، أبو محمد الكويف، سمع األعمش، وغيره، وقيل 

 كان اسمه عبد الرحمن فلقب عبدة، فغلب عليه.

قلت: ولعله لقب بذلك يف صغره كما هو العادة يف األسماء التي تبدأ بـ 

من قبيل تغيير العامة لألسامي وكسرهم لها يف زمان صغر ون ذلك ويك« عبد»

 (2)المسمى أو نحو ذلك، كما قال ابن الصالح. 

                                                             
(، المنتخب من معجم شيوخ السمعاين )ص: 247/ 2التحبير يف المعجم الكبير ) (1)

(، 22/319()12/272(، سير أعالم النبالء )1212/ 11(، تاريخ اإلسالم )1642

(، التوضيح لشرح الجامع 74/ 1(، عمدة القاري )343مقدمة ابن الصالح )ص: 

أقصى  (،789/ 2(، تدريب الراوي )13/ 2نزهة األلباب ) (،2/357الصحيح )

 (.316األمل والسول )ص: 

(، تجريد األسماء 3/1565المتفق والمفرتق ) ،(3/522المستخرج من كتب الناس ) (2)

(، 523/ 2(، رجال صحيح البخاري )2/82والكنى المذكورة ىف المتفق والمفرتق )

 (.15/ 2نزهة األلباب )
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 عبقر - 595

عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث، بطن من بجيلة، واسمه سعد، 

وإنما لقب بعبقر؛ ألنه ولد على جبل يقال له: عبقر، يف موضع بالجزيرة كان 

 (1)الوشيب. يصنع به 

 عتدق - 596

، اسمه عبد اهلل بن عثمان، وعتيق لقب له، هذا هو ڤأبو بكر الصديق 

الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ 

 وغيرهم.

وقيل اسمه: عتيق، حكاه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر يف كتابه 

 ء على أنه لقب خير.، والصواب األول، واتفق العلما«األطراف»

 واختلفوا يف سبب تسميته عتيقا على أقوال كثيرة:

: لعتاقة وجهه، أي: لحسن وجهه وجماله، والعتق: الجمال، قاله أحدها

، ملسو هيلع هللا ىلصالليث بن سعد وجماعة، وقيل: إن الذي لقبه به لجمال وجهه رسول اهلل 

 .«المعارف»ذكره ابن قتيبة يف 

 ڤ، لما روي عن عائشة ملسو هيلع هللا ىلصه به النبي ألنه عتيق من النار، سما والثاين:

 ِمَن الناارِ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصمن غير وجه أن رسول اهلل 
ِ
َ  َعتِدقم اهلل فيومئذ سمي « َأنق

 عتيقا.

                                                             
(، 79/ 4(، معجم البلدان )225/ 9(، األنساب للسمعاين )24ب )ص: فرحة األدي (1)

 (.29/ 8خزانة األدب )
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لعتاقة نسبه، أي: طهارته، إذ لم يكن يف نسبه شيء يعاب به، قاله  والثالث:

 مصعب الزبيري، وطائفة من أهل النسب.

خير، أي: لقدمه يف الخير، والعتيق: القديم، قاله ألنه كان عتيقا يف ال والرابع:

 أبو نعيم الفضل بن دكين.

وقال ابن األنباري، وابن األعرابي: والعرب تقول للشيء إذا بلغ النهاية يف 

 الجودة: قد عتق. 

أنه اسم سمته به أمه، لما أخرجه ابن منده، وابن عساكر، عن  والخام :

كانت ": لم سمي أبو بكر عتيقا؟ قال: موسى ابن طلحة قال: قلت ألبي طلحة

أمه ال يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت، وقالت: اللهم إن هذا 

 ."عتيقك من الموت فهبه لي، فعاش فسمته عتيقا

 : أنه كان له أخ يسمى عتيقا فمات قبله، فسمي به.والساد 

لطرباين عن القاسم : أنه سمي به أوال، ثم سمي بعبد اهلل. لما رواه اوالسابع

عن اسم أبي بكر، فقالت: عبد اهلل. فقال: إن  ڤبن محمد أنه سأل عائشة 

الناس يقولون: عتيق. قالت: إن أبا قحافة كان له ثالثة أوالد سماهم: عتيقا، 

 ومعتقا، ومعيتقا.

قال محب الدين الطربي: وال تضاد بين هذه األقوال كلها؛ إذ يجوز أن 

به بذلك لمعنى ثم تابعه اآلخر عليه له أو لمعنى آخر، ثم يكون أحد األبوين لق

 استعملته قريش وأقرته عليه، ثم أقر عليه بعد اإلسالم.
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 "يا أبا بكر، أن  عتدق اهلل من النار"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوما يروى عن عائشة أن النبي 

فمن يومئذ سمي عتيقا، فمعناه واهلل أعلم، فمن ذلك اليوم اشتهر به حتى ال 

 (1)سم سواه. يعرف له ا

 العث - 597

زيد بن معروف، العث. والعث: جمع عثة، وهي السوسة. وإنما سمي 

بذلك؛ ألنه كان أكوال. والعث يأكل الصوف والخشب وغيره، قاله مجد الدين 

 النشابي.

وقال الجاحظ: والعث: دويبة تقرض كل شيء، وليس له خطر وال قوة وال 

 (2)بدن.

 الع اج - 592

ؤبة، أبو الشعثاء التميمي، الشاعر المشهور صاحب الرجز، عبد اهلل بن ر

 روى عن أبي هريرة، وإنما لقب بالعجاج؛ لقوله:

                                                             
(، أنساب األشراف 682، 1/249(، سيرة ابن هشام )57/ 6سنن الرتمذي ) (1)

(، الفائق ىف 72(، ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 12/51)

(، تلقيح فهوم 53/ 4يخ الملوك واألمم )(، المنتظم يف تار2/391غريب الحديث )

(، المجموع 293(، األذكار للنووي )ص: 12/ 5(، مرآة الزمان )74أهل األثر )ص: 

(، وفيات األعيان 2/181(، هتذيب األسماء واللغات )8/441شرح المهذب )

(، الرياض النضرة يف مناقب 12/387(، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )3/64)

(، 82/ 1مآثر اإلنافة يف معالم الخالفة ) ،(26(، تاريخ الخلفاء )ص: 78/ 1العشرة )

(، 34/ 2(، غريب الحديث للخطابي )242/ 22التوضيح لشرح الجامع الصحيح )

(، تاريخ اإلسالم 468اإلشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا )ص: 

(، سبل الهدى 282/ 15)(، هتذيب الكمال 164/ 17(، الوايف بالوفيات )62/ 2)

 (.237/ 11والرشاد يف سيرة خير العباد )

 (.4(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 497/ 6الحيوان ) (2)
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 حت ييييي َيِعييييجا َثَخنَييييا َميييين َع ع ييييا

 
 

ييودِي وين ييو َميينق ن ييا  ويمييودَِي المم

 ويروى: حّتى يعّج عندها من عجعجا 

ي النحر. قال ابن دريد: العج: رفع الصوت بالدعاء. والثج: صب الدم، يعن

 (1)والعجاج: الغبار، معروف. 

 ع رد - 599

حماد بن عمر بن يونس، الشاعر المشهور، المعروف بحماد عجرد هكذا 

 باإلضافة، كان يف زمن المهدي وهو من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية.

 ويف تلقيبه بعجرد ثالثة أقوال:

عرابي وهو غالم يلعب : وهو المشهور، أنه لقب بعجرد؛ ألنه مر به أأحدها

مع الصبيان يف يوم شديد الربد وهو عريان، فقال له: لقد تعجردت يا غالم، 

 والمتعجرد: المتعري. 

 وإنما لقبه بعجرد عمرو بن سندي مولى ثقيف؛ لقوله فيه:  والثاين:

 َسيييييَبَح ق بغليييييٌة ر بيييييَ  علدهيييييا

 
 

 َعَ بيييييًا منيييييو َخدبييييية  للَمِسيييييدرِ 

 زعمييييييي ق أنهيييييييا تيييييييراهم  بديييييييرا   

 
 

ييييَرد الُزنييييا والنم ييييورِ   َحملهييييا َع ق

وإنما سمي عجردا؛ ألنه كان مكتنز الخلق، كثير العضالت،  والثالث: 

 (2)والعجرد من هذه صفته. والعجرد: الغليظ الشديد. 

                                                             
(، سمط الآللي يف شرح أمالي 259(، االشتقاق )ص: 575/ 2الشعر والشعراء ) (1)

رة (، المذاك1139/ 2(، تاريخ اإلسالم )129/ 28تاريخ دمشق ) (،56/ 1القالي )

 (.22/ 2(، نزهة األلباب )49/ 1(، شرح شواهد المغني )2يف ألقاب الشعراء )ص: 

 لوك واألممـمـخ الـاريـم يف تـظـتـنـ(، الم212/ 2(، وفيات األعيان )5/ 9تاريخ بغداد ) (2)

= 
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 الع  َّ  - 611

العجالن بن عبد اهلل بن كعب، من بني عامر بن صعصعة، جد جاهلي، 

 وقيل: العجالن هو عبد اهلل بن كعب.

وكان بنو العجالن يفخرون هبذا االسم،  قال أبو إسحاق الحصري:

ويتشرفون هبذا الوسم؛ إذ كان عبد اهلل بن كعب جدهم إنما سمي العجالن؛ 

لتعجيله القرى للضيفان؛ وذلك أن حيا من طيىء نزلوا به، فبعث إليهم بقراهم 

ال القوم: ما عبدا له، وقال له: اعجل عليهم، ففعل العبد، فأعتقه لعجلته، فق

ينبغي أن يسمى إال العجالن؛ فسمي بذلك؛ فكان شرفا لهم، حتى قال 

 النجاشي، واسمه قيس بن عمرو بن حرن ابن الحارث بن كعب يهجوهم:

 أولذو أخوال الل عيدن وأسيرة اله يدن

 

 ورهييييييييييط الييييييييييواهن المتييييييييييذل ل 

ي الع ييييي َّ إب لقوليييييه   وميييييا سيييييم 

 

 خذ القعب واحلب أيها العبد واع ل 

صار الرجل منهم إذا سئل عن نسبه قال: كعبي، ويكني عن العجالن، ف 

 -لما قال هذا الشعر -وزعمت الرواة أن بني العجالن استعدوا على النجاشي 

 (1). ڤعمر بن الخطاب 

 عدل األصرة - 611

امرؤ القيس بن الحمام. وكان قديما من الشعراء. وهو أول من بكى الديار. 

 لكندي:وذاك قول امرئ القيس ا

                                                              = 

/ 3(، معجم األدباء )88/ 13(، الوايف بالوفيات )313/ 14(، األغاين )296/ 8) 

 (.23/ 2(، نزهة األلباب )4لقاب الشعراء )ص: (، المذاكرة يف أ1196

(، 288/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )54/ 1زهر اآلداب وثمر األلباب ) (1)

 (.13التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 
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 ييييا صييياحبيا قنيييا النيييواعَج سييياعة

 
 

 نبكييي الييدياَر  مييا بكييي ابيينم حمييا ِ 

 
وإنما سمي عدل األصرة؛ ألن أمه ولدته يف اإلبل، فلما راحت جعلت عدل  

األصرة على بعير من إبلها، فسي بذلك. واألصرة: خيوط تشد على أخالف 

 رار. وأنشد:: إصأحدهااإلبل، إذا فلت ألباهنا لئال ترضعها فصالهنا. و

 ما شمَّ توديَة الصرار فصيُل 

 (1)والتودية: عمود يشد على رأس الخلف، قاله مجد الدين النشابي. 

 عدواَّ  - 612

الحارث بن عمرو بن قيس عيالن، وهو أبو قبيلة عظيمة، وإنما سمي 

عدوان؛ ألنه عدا على أخيه فهم بن عمرو فقتله، وقيل: بل عدا على أخيه ففقأ 

 (2)بذلك عدوان. عينه فسمي 

  عديد األلف - 613

، (3)شهل بن شيبان بن ربيعة، أحد فرساهنم يف الجاهلية، كان يلقب الفند

ويلقب أيضا عديد األلف، وذلك أن بني حنيفة أرسلت به حين طلبت بكر بن 

                                                             
(، التنبيه على 598/ 2(، نسب معد واليمن الكبير )6المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (1)

(، 11(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: 42حيف )ص: حدوث التص

 (. 187هتذيب مستمر األوهام )ص: 

(، 176/ 6(، وفيات األعيان )266(، االشتقاق )ص: 228/ 6الطبقات الكربى ) (2)

(، هناية األرب يف معرفة أنساب 77/ 52(، تاريخ دمشق )37/ 6التذكرة الحمدونية )

 (.91مستمر األوهام )ص: (، هتذيب 354العرب )ص: 

  (.687سيأيت برقم: ) (3)
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وائل إليهم يستنصروهنم، فقالت بنو حنيفة: قد بعثنا إليكم ألف فارس فلما قدم 

 أين األلف؟ قال: أنا، فكان يقال له: عديد األلف.عليهم، قالوا له 

فلما كان من الغد وبرزوا للقتال، حمل على فارس كان مردفا آلخر 

 فانتظمهما وقال:

نَيييييييييَة َميييييييييا َ يييييييييدقٍخ   َأييييييييييا َطعق

 
 

 (1) بِدييييييييييييرٍ َيَنييييييييييييٍن َبييييييييييييالِي

 عرب زاده، جماعة منهم: - 614 

العباس، اليماين  أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل، شهاب الدين، أبو

األصل، الرومي، الزاهد، نزيل الشيخونية المعروف بابن العرب، وبعرب زاده، 

 وهو بمعنى األول.

أصله من اليمن، ثم انتقل أبوه منها إلى بالد الروم فسكنها ونشأ أحمد 

بربوسا، ثم رحل إلى مصر وأقام هبا، فقرأ ثم تزهد واجتهد يف العبادات، وأثنى 

 وصلى عليه لما مات.عليه العيني، 

وكان يقال له: عرب زاده، على عادة الروم والرتك يف بالدهم، لمن يكون 

 (2)أصله عربيا ولو ولد ببالدهم، ونشأ هبا.

 العرقة - 615

بفتح العين وكسر الراء، وقيل: بفتحها: قالبة بنت سعيد بن سهم بن عمرو 

يوم  ڤن معاذ وهي أم حبان الذي رمى سعد ببن هصيص، تكنى أم فاطمة، 

                                                             
(، المزهر يف علوم اللغة 152/ 2محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ) (1)

 (، مادة )قضى(.189/ 15(. وانظر: لسان العرب )378/ 2وأنواعها )

الالمع (، الضوء 116/ 1(، سلم الوصول )77الطبقات السنية يف تراجم الحنفية )ص:  (2)

 (.222/ 1ألهل القرن التاسع )
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، وهي أيضا جدة ، كما يف كتب السير(1)الخندق وقال: خذها وأنا ابن العرقة

 (2)أم أمها هالة، وإنما قيل لها: العرقة، لطيب ريحها. ڤخديجة 

 عروة الصعالدو  - 616

عروة بن الورد العبسي، شاعر من شعراء الجاهلية وفرساهنا وأجوادها، 

 وكان يلقب بعروة الصعاليك. 

  تلقيبه بعروة الصعاليك قوالن:ويف

لجمعه إياهم وقيامه بأمورهم إذا أخفقوا يف غزواهتم ولم يكن لهم  :أحدهما

معاش وال مغزى، فمن كان يمكنه أن يغزو معه غزى، ومن لم يمكنه ذلك جعل 

 له شيئا يف الفيء، وأقعده. والصعاليك: الفقراء.

 إنما سمي عروة الصعاليك؛ لقوله: والثاين:

ييهَلحيي ييعلو ًا إذا َجيين  لدلم ييه صم  ي اللة

 
 

َهيياِش آلِنييًا  ييلا َم ييزرِ  َصييافِي المم  مم

قال التربيزي: لحا كلمة يراد منها السب والشتم والصعلوك الفقير  

والمصايف من المصافاة وهي االختيار والمالزمة والمشاش العظم الممكن 

                                                             
 وهو الذي عناه العراقي:  (1)

نقِقٍذ َوَمنق  ِسَرَّق .َ َذاَك َحبااَّم بنم مم ، وابقنم ِه ٍَل َوا ق  .. َوَلَدهم

وَسي َسا.ابَن َعطِداَة َمَع ابقِن مم دا  َفنَاَل بمؤق  .. َوَمنق َرَمي َسعق

(، هتذيب 461/ 2(، أسد الغابة )623/ 2(، االستيعاب )431/ 3الروض األنف ) (2)

(، جمهرة 488/ 1(، تاريخ الخميس يف أحوال أنفس النفيس )321/ 12الكمال )

(، فتح الباقي بشرح 176(، ألفية العراقي )ص: 27أنساب العرب البن الكلبي )ص: 

 (.267/ 2ألفية العراقي )
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النفس ساقي مضغه والمجزر موضع نحر اإلبل يقول أخزى اهلل صعلوكا دينء 

 (1)الهمة إذا أظلم ليله اختار سقط الطعام والزم مواقع اللحم الرديء.

 عرو  الزهاد  - 617

الزاهد، العابد، القدوة، أبو عبد اهلل األصبهاين،  محمد بن يوسف بن معدان،

 الملقب بعروس الزهاد. 

حدث عنه: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وابن 

 ائفة. المبارك، وط

قال يحيى بن سعيد: ما رأيت رجال خيرا من محمد بن يوسف، فقال له 

 أحمد بن حنبل: وال الثوري؟ فقال: كان الثوري شيئا ومحمد بن يوسف شيئا.

وقال الحسن بن عمرو مولى ابن المبارك: ما رأيت ابن المبارك أعجبه أحد 

 عاشق له. ممن كان يأتيه إعجابه بمحمد بن يوسف األصبهاين، كان كال

قلت: وكان ابن المبارك يسميه عروس الزهاد، فلعله سماه بذلك؛ لفضله 

 (2)وعبادته وزهده وورعه.

                                                             
(، شرح 823/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )665/ 2الشعر والشعراء ) (1)

(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 159/ 1ديوان الحماسة للتربيزي )

/ 3(، األغاين )279(، االشتقاق )ص: 439/ 2(، كنز الدرر وجامع الغرر )535

 (.4(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 72

(، 141/ 2)(، تاريخ أصبهان 21/ 2طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ) (2)

(، المنتظم يف 1242سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاين )ص: 

/ 4(، تاريخ اإلسالم )62/ 13(، مرآة الزمان )122/ 9تاريخ الملوك واألمم )

= 
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 العرياَّ - 612

، وكان (1)عاصم بن كعب بن محمد الثقفي، صاحب عبد الرحمن الداخل

عاصم، يعرف: بعاصم العريان سمي بذلك؛ ألنه أول من شق هنر قرطبة بين 

  (2)من بن معاوية، وهو عريان، فلزمه اللقب.يدي األمير عبد الرح

 الهمال إبطعريب  - 619

معاوية بن حذيفة بن بدر الفزاري، يلقب عريب إبط الشمال وكان مشوها 

 سمي بقول شتيم بن خويلد الفزاري:

 أعنيييييي  عييييييديًا علييييييي  ييييييأوها

 
 

 تيييييوالي فريقيييييًا وتبقيييييي فريقيييييًا

يييييمال  يييييب إبيييييط اله   أطعييييي  عري 

 
 

 لوقيييياينحييييي بحييييد المواسييييي الح

 زحيييييييرت بهيييييييا لدلييييييية  لهيييييييا 

 
 

 (3)ف ذيييي  بهييييا مؤيييييدا  حننقدقييييا

 العهراَ - 611  

عمرو بن جابر بن عقيل بن هالل، بطن من بني مازن ابن فزارة، وسمي 

 (4)العشراء؛ لعظم بطنه. 

                                                              = 

/ 2(، نزهة األلباب )159/ 5(، الوايف بالوفيات )125/ 9(، سير أعالم النبالء )968

25.) 

 .(281) :تقدم برقم (1)

(، ترتيب 212(، المقتبس من أنباء األندلس )ص: 133/ 1تاريخ علماء األندلس ) (2)

 (.121/ 1(، المغرب يف حلى المغرب )122/ 4المدارك وتقريب المسالك )

 (.551(، الربصان والعرجان والعميان والحوالن )ص: 392معجم الشعراء )ص:  (3) 

 (.67معرفة أنساب العرب )ص:  (، هناية األرب يف18اإليناس بعلم األنساب )ص:  (4)

= 
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 عهري الدمن - 611 

نسبة إلى  -بعد الستمائة  -نعيم بن محمد اليمني األبيني الطريي، الفقيه 

 أبين تعرف بالطرية.  قرية من قرى

؛ ألنه (1)صنف كتابا يف الفقه يف ثالثة مجلدات، وإنما سمي عشري اليمن

  (2)كان يعرف عشرة فنون من العلم، قاله ياقوت الحموي. 

 عصا ابن إدري  - 612

يحيى بن محمد بن سابق الكويف نزيل المصيصة المحدث المشهور 

طول مالزمته لعبد اهلل له ذلك؛ ل المعروف بالعصا، عصا ابن ادريس، وإنما قيل

 (3)بن إدريس.

 عصا األعمي - 613

أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي، المعروف بعصا األعمى، 

 شاعر أديب بليغ.

 (4)وإنما لقب بعصا األعمى؛ ألنه كان يقود األعمى التطيلي. 

                                                              = 

والعشراء يف اللغة اسم للناقة التي أتى عليها عشرة أشهر من حين طرقها الفحل، ثم اتسع 

(، تاج 242/ 3فيه فقيل لكل حامل: عشراء، وتجمع على عشار.وانظر: النهاية )

 ( مادة )عشر(.54/ 13العروس )

 صب نفسه لمن امتحن. زاد الجندي: كان يقال له نعيم عشري اليمن النا (1)

 (.369/ 1(، السلوك يف طبقات العلماء والملوك )86/ 1معجم البلدان ) (2)

(، التكميل يف 518/ 31(، هتذيب الكمال )185/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (3)

(، تقريب التهذيب 273/ 2الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل )

 (.27/ 2لباب )(، نزهة األ596)ص: 

(، بغية الملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس 289/ 1المغرب يف حلى المغرب ) (4)

 (.129(، جيش التوشيح )ص: 534)ص: 
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 عصا مالو، ويقال: عصدة مالو - 614

ر بن عبد اهلل األشجعي موالهم المدين معن بن عيسى بن يحيى بن دينا

 القزاز الحافظ أبو يحيى، أحد األعالم.

 لزم مالكا زمانا، وكان من خيار أصحابه ومتقنيهم ومفتيهم. 

 قال أبو حاتم: هو أوثق أصحاب مالك وأثبتهم.

وكان أشد الناس مالزمة لمالك وكان يتكئ عليه عند خروجه إلى المسجد 

 (1) حتى قيل له: عصا مالك.

 عصنور الهوك - 615

محمد بن داود بن علي الظاهري اإلمام ابن اإلمام داود الظاهري صاحب 

 «. الزهرة»المذهب، األصفهاين البغدادي الفقيه األديب صاحب كتاب 

وكان على مذهب أبيه داود، فصيحا، عالما، أديبا، فقيها، شاعرا، ذا فنون، 

 لونه.وكان يلقب بعصفور الشوك؛ لنحافته وصفرة 

رويم بن محمد بن رويم بن يزيد، قال: كنا عند  حكى الخطيب بإسناده عن

داود بن علي األصبهاين إذ دخل عليه ابنه محمد وهو يبكي، فضمه إليه، وقال: 

 ما يبكيك؟ قال: الصبيان يلقبوين.

 قال: فعلى إيش حتى أهناهم؟ قال: يقولون لي شيئا.

                                                             
(، الديباج المذهب يف معرفة أعيان علماء 148/ 3ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) (1)

(، تاريخ 61)ص:  (، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء344/ 2المذهب )

 (.1214/ 4) اإلسالم
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يقولون، قال: يقولون لي يا  قال: قل لي ما هو حتى أهناهم عن الذي

 عصفور الشوك.

قال: فضحك داود، فقال له ابنه: أنت أشد علي من الصبيان، مم تضحك؟ 

فقال داود: ال إله إال اهلل ما األلقاب إال من السماء، ما أنت يا بني إال عصفور 

 (1)الشوك. 

 العطار  - 616

اوية ومدحه، وكان عبد اهلل بن همام السلولي الشاعر، قدم على يزيد بن مع

 (2)يقال له من حسن شعره: العطار. 

 عندف المسألة  - 617

. قيل ڤمالك بن سنان الخدري، والد أبي سعيد الصحابي المشهور 

 .لقب بذلك؛ ألنه طوى ثالثا ولم يسأل

: عفيف المسألة؛ ألنه عف فلم يسأل أحدا، بي سعيد الخدري أيضاويقال أل

؛ ليسأله فقال حين رآه: ملسو هيلع هللا ىلصاال، فأتى رسول اهلل ولما مات والده لم يرتك له م

ِخْر َعنُْه َشْيًئا إِْن » ُه اهلُل، َوَمْن َسَأَلنَا َلْم َندَّ َمِن اْسَتْغنَى َأْغنَاُه اهلُل، َوَمِن اْسَتَعفَّ َأَعفَّ

فَ «َوَجْدَنا نِي اهلُل، َفَلْم ، َفُقْلُت فِي َنْفِسي: أَلَْسَتْغنَِينَّ َفُيْغنِينِي اهلُل، وأَلََتَعفَّ نَّ َفُيِعفَّ

 
َّ
 (3)َشْيًئا.  ملسو هيلع هللا ىلصَأْسَأِل النَّبِي

                                                             
(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر 371/ 16(، مرآة الزمان )158/ 3تاريخ بغداد ) (1)

(، الدر 2527/ 6(، معجم األدباء )48/ 3(، الوايف بالوفيات )171/ 3والقاهرة )

 (.28/ 2(، نزهة األلباب )213الثمين يف أسماء المصنفين )ص: 

 (.32/ 2(، نزهة األلباب )532/ 2(، توضيح المشتبه )352/ 33)تاريخ دمشق  (2)

/ 2(، نزهة األلباب )555/ 2(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )24/ 5أسد الغابة ) (3)

(. يقال: َطِوَي من الجوع يطوى طوى فهو 437/ 1(، شرح البخاري للسفيري )32

= 
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 عندف - 612

بن معدي كرب الكندي، ابن عم األشعث بن  -ويقال: شرحبيل -شراحيل 

قيس، وقيل: عمه، وقيل: أخوه، واألكثر على أنه ابن عمه وأخوه ألمه، وبه جزم 

 لحافظ ابن حجر.أبو نعيم، وقال ابن حبان: له صحبة، كذا قال ا

 وكان ممن حرم الخمر يف الجاهلية على نفسه فقال:

يييما إَِليييي التاَصيييابِي  َوَقاَلييي  لِيييي َهلم

 
 

َلِمدنَيييييا يييييا َتعق ييييي م َعما ييييي م َعَننق لق  َفقم

ييييي م الِقيييييَداَس َوَقيييييدق َأَرانِيييييي  عق  َوَودا

 
 

ا َرِهدن يييييا ف  وق يييييغم رِ َمهق هق  بَِهيييييا يف اليييييدا

يييييَداَ  َعَلييييييا َح   ييييي م المم مق  تاييييييَوَحرا

 
 

دٍ َدفِدنَييييييا ييييييوق ييييييرِ َملقحم ََّ بَِقعق ييييييوق  َأ م

 (1)فسمي بذلك عفيفا.  

 العقار - 619

 يأم العقار بن سليل بن ذهل بن مالك الجشمي. 

                                                              = 

(، 255/ 9(، المحكم )466/ 7العين )طاو، أي: خالي البطن جائع لم يأكل. انظر: 

 ( مادة )طوي(. 22/ 15لسان العرب ) (،146/ 3النهاية )

(، والنسائي يف السنن الكربى 11422()11262()11225والحديث عند: أحمد )

(، والطحاوي يف شرح معاين 1267( )1129(، وأبي يعلى )2387)

طني (، والدارق2875(، والطرباين يف األوسط )3212( )3229()3822اآلثار)

 (، من طرق عن أبي سعيد الخدري.38/ 7(، والبيهقي يف الكربى )1988)

(، 46(، الممتع يف صنعة الشعر )ص: 225/ 1(، أمالي القالي )239المحرب )ص:  (1)

(، التعليق على الموطأ يف تفسير 98قطب السرور يف أوصاف األنبذة والخمور )ص: 

/ 2(، نزهة األلباب )425/ 4ابة )(، اإلص322/ 2لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه )

 (.332/ 5(، خزانة األدب )373/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )32
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وإنما سمي العقار؛ ألنه شهد وقعة كانت لهمدان وبعض أعدائهم، فحلف 

أال يقتل يف ذلك اليوم أحدا، فجعل كلما لقي فارسا ضربه ضربة خفيفة حتى 

 (1)قر نحوا من ثالثين فارسا، فسمي يف ذلك اليوم العقار، قاله ابن الحائك.ع

 عقدة - 621

محمد بن سعيد بن عبد الرحمن، أبو عبد اهلل الكويف، النحوي، الملقب 

 بعقدة، والد الحافظ أبي العباس بن عقدة.

كان دينا ورعا ناسكا، وإنما لقب بعقدة؛ لعلمه بالتصريف والنحو، وقيل: 

 (2)تعقيده فيهما.  ألجل

 عكة العسل - 621

 سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، له صحبة. 

جمع الشرف والسخاء والفصاحة، وهو أحد الذين كتبوا المصحف 

لعثمان، وكان يقال له: عكة العسل؛ لكثرة خيره، وكان لكثرة جوده إذا سأله 

وقت ميسرته، وله ىف ذلك إنسان وليس عنده ما يعطيه كتب له عليه دينا إلى 

حكايات مشهورة، وكان يجمع إخوانه كل جمعة فيصنع لهم طعاما ويخلع 

عليهم، ويرسل إليهم بالجوائز، ويبعث إلى عيالهم العطاء الكثير، وكان يبعث 

مولى له كل ليلة جمعة إلى مسجد الكوفة ومعه الصرر فيها الدنانير، فيضعها بين 

 يدي المصلين.

                                                             
 (.16اإلكليل )ص:  (1)

المنتظم ىف تاريخ الملوك  ،(9/335األنساب للسمعاين ) ،(6/147تاريخ بغداد ) (2)

(، نزهة 824/ 6(، تاريخ اإلسالم )15/341(، سير أعالم النبالء )14/36واألمم )

 (.32/ 2األلباب )
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حضرته الوفاة قال لبنيه: أيكم يقبل وصيتي؟ قال األكرب: أنا،  وروي: أنه لما

قال: إن فيها وفاء ديني، قال: وما هو؟ قال: ثمانون ألف دينار، قال: وفيم 

أخذهتا؟ قال: ىف كريم سددت خلته، وىف رجل جاءين ودمه يرتوى ىف وجهه من 

  (1)الحياء فبدأته بحاجته قبل سؤاله. 

 عكل  - 622

سكون الكاف: عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بضم العين و

بن مضر بن نزار، أبو بطن من العرب، وإليه ينسب النمر بن تولب العكلي، 

وإنما سمي عكال؛ ألن أمة سوداء حضنته، تدعى عكل فغلبت على ، (2)الشاعر

 (3)اسمه، ولقب بذلك. 

                                                             
/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )127/ 21(، تاريخ دمشق )621/ 2االستيعاب ) (1)

(، 521/ 12(، هتذيب الكمال )69/ 4(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )218

(، قالدة 31/ 2(، نزهة األلباب )92/ 3(، اإلصابة )14/ 4تذهيب هتذيب الكمال )

 (.377/ 1عيان الدهر )النحر يف وفيات أ

  .(772) :برقم "الكيس"سيأيت يف لقب  (2)

المبهج يف  (،277(، معجم الشعراء )ص: 329/ 1شرح نقائض جرير والفرزدق ) (3)

(، هبجة المحافل وبغية األماثل 222تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص: 

/ 5أسد الغابة ) (،75(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 1/332)

 (. 321/ 1خزانة األدب للبغدادي ) (،372/ 6اإلصابة )(، 336

قال ابن سيده وغيره: وعكل: قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم، ولذلك يقال لكل من فيه غفلة 

 ويستحمق: عكلي؛ قال:

قاَبَلةٌ  ٌز مم ل.َجاَتق بِِه عم م كق ٍ  َوَب عم نا ِمنق َجرق  .. َما هم

ونقل  و أبو بطن منهم، حضنته أمة تسمى عكل فسميت القبيلة هبا.قال ابن الكلبي: ه

الزبيدي عنه أنه قال: ولد عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة، الحارث 

= 
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 العكوك - 623

بن جبلة، أبو الحسن الضرير، بفتح العين والكاف وتشديد الواو: علي 

الشاعر المشهور الملقب بالعكوك، من شعراء الدولة العباسية، مدح المأمون 

 واألمير أبا دلف، وأخذ عنه: الجاحظ، وغيره.

 ويلقب بالعكوك؛ لقصره وسمنه، والعكوك: القصير السمين.

ويقال: أن األصمعي لقبه بالعكوك بين يدي الرشيد، وذلك أن عليا دخل 

ى الرشيد فأنشده شعرا حسنا فحسده األصمعي لما رأى من إقبال الرشيد عل

عليه فقال له: إيه يا عكوك. فقال له علي: يف مجلس أمير المؤمنين تلقب الناس 

 (1)يا ابن راعي الضأن العشرين ألست من باهلة، قاله أبو عبيد البكري. 

 علم المهتدين - 624

القاضي الرشيد أبو الحسين، المعروف  أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير،

 بابن الزبير القرشي، األسدي، األسواين، المصري.

                                                              = 

وأمهم بنت ذي اللحية من حمير، حضنتهم عكل، أمة  وجشم وقيسا وسعدا وعلباء،

القاموس  (،467 /11لسان العرب ) (،276/ 1المحكم ) لهم، فغلبت عليهم. انظر:

 ( مادة )عكل(. 42/ 32تاج العروس ) (،1235المحيط )ص: 

(، الورقة )ص: 172(، طبقات الشعراء البن المعتز )ص: 282/ 13تاريخ بغداد ) (1)

(، 137/ 14(، مرآة الزمان )257/ 12(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )27

(، 171/ 22، الوايف بالوفيات )(423/ 5(، تاريخ اإلسالم )352/ 3وفيات األعيان )

(، سمط 133(، الربصان والعرجان والعميان والحوالن )ص: 22/ 22األغاين )

(، 192(، نكث الهميان يف نكت العميان )ص: 332/ 1الآللي يف شرح أمالي القالي )

 (. 61/ 3(، شذرات الذهب )192/ 14البداية والنهاية )
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سمع على: السلفي، وقرأ عليه كثيرا والزم مجلسه مدة، وأخذ عن: أبي 

 الربكات السعدي، وابن القطاع.

وإنما لقب بذلك؛ لما أرسله الخليفة الفاطمي إلى اليمن بدعوة الفاطميين 

 فكتب بعض أهل اليمن إلى الخلفية:وكان لونه أسود 

 بعثيييييي  لنييييييا علييييييم المهتييييييدين

 
 

 َولكنييييييييييييه علييييييييييييٌم أسييييييييييييود

 يريد القائل: أن أعالم الفاطميين بيض، والسود إنما هي لبني العباس.   

: فكان ذلك فأال اتفق من هذا الشاعر فما -كما يف النزهة  -قال ابن خلكان 

من جهة صالح الدين  كان بعد قليل حتى دخلت األعالم السود العباسية

 (1)وملكوا اليمن وأزالوا تلك الدولة. 

 بالتصغدر  ،علي - 625

علي بن رباح اللخمي، المصري، التابعي، الثقة، والد موسى بن علي بن 

رباح، سمع من: عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وأبي هريرة، وطائفة من 

 الصحابة. 

ال أجعل ىف حل من سماين ل: واشتهر بضم العين مصغرا، وروي عنه أنه قا

«: المشارق»، وصحح البخاري، وصاحب علي يعني بالتصغير، فإن اسمي علي

الفتح، وقال محمد بن سعد: أهل مصر يفتحون، وأهل العراق يضمون، وقيل: 

قال الدارقطني: كان يلقب بُعلي، وكان اسمه هو بالضم لقبه، وبالفتح اسمه، و

 عليا. 

                                                             
(، اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة 144/ 7الوفيات )(، الوايف ب233بدائع البدائه )ص:  (1)

 (.32/ 2(، نزهة األلباب )325/ 1(، المقفى الكبير )289/ 3الفاطميين الخلفاء )
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 ه:وقد اختلف يف سبب تصغير

فقال أبو عبد الرحمن المقرىء: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه 

 علي، قتلوه، فبلغ ذلك رباحا، فقال: هو ُعلي. 

قال الذهبي: قوله مولود ال يستقيم، ألن عليا هذا ولد يف صدر خالفة 

عثمان، أو قبل ذلك بقليل، وكان يف خالفة بني أمية رجال ال مولودا، فلعله غير 

 ب.وهو شا

ا لبغضهم عليا ُعليوقال ابن حبان: كان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم 

بن رباح، ولمسلمة بن علي: مسلمة ُعلي ومن أجله ما قيل لعلي بن رباح:  ڤ

 بن علي.

 قال العراقي:

َعدقنِ  ييييييٌم ِمييييييَن الناييييييوق ييييييمم قِسق  َوَلهم

 
 

تاِنيييييييييقم الاَلنَظيييييييييدقنِ  يييييييييٌب مم َر ا  مم

ييييِم َلكِيييينا َأَبيييي  َتَلَنييييافِييييي ابسق  اهم اخق

 
 

هم َوَصيييييييناَنا يييييييوم يييييييهم أوق َنحق سم  َأوق َعكق

وَسيي بيِن علييق   يوم مم  فِدقِه القَخطِديبم َنحق

 
 

َليييييك َوَحنَيييياََّ األََسييييِديق  َوابقيييِن عم
(1) 

 عمارة الوهاب  - 626 

عمارة الوهاب بن زياد بن سفيان بن عبد اهلل بن ناشب بن هدم العبسي، 

 من بني عبس.  (1)أحد الكملة

                                                             

/ 41(، تاريخ دمشق )453/ 7(، الثقات البن حبان )512/ 7الطبقات الكربى ) (1)

/ 5لنبالء )(، سير أعالم ا283/ 3(، تاريخ اإلسالم )51/ 35(، هتذيب الكمال )474

(، ألفية العراقي 297/ 1(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )412/ 7()121

/ 2(، نزهة األلباب )282(، الغاية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية )ص: 179)ص: 

37 .) 
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ي الوهاب؛ ألنه حلف باهلل ال يسمع صوت أسير بليل إال فكه، ووهب سم

 (2)ابن سعيد المغربي. قاله له نفسه، 

 عم ق - 627

 محمد بن علي التغلبي، الشاعر، المعروف بعمالق، سمي بذلك؛ لطوله.

]قال ابن النجار: ذكره شيخنا أبو سعد الحسن بن محمد بن حمدون، وقال: 

حفها وغير إعراهبا[ حكاه الجيدة فإذا قرأها هو صشاعر يأيت بالقصائد 

 (3)الصفدي.

 عمم - 622

عدي بن نمارة بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 

 يشجب بن يعرب بن زيد بن كهالن بن سبأ. 

                                                              = 
الكملة من العرب أربعة، وهم: الربيع الكامل، وعمارة الوهاب، وقيس الحفاظ، وأنس  (1)

 ما سموا كملة؛ ألهنم كانوا سادة كاملين.الفوارس، وإن

قال ابن رشيق: الكملة: بنو زياد العبسيون، وهم: أنس الحفاظ، ويقال له أيضا: أنس 

 الفوارس، وعمارة الوهاب، وربيع الكامل، وقيس الجواد، هكذا رويناه عن النحاس.

اطمة بنت قال المربد وغيره: ربيع الحفاظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس، أمهم ف

 الخرشب األنمارية.

(، نشوة الطرب يف تاريخ 458، 398(، المحرب )ص: 13الديباج ألبي عبيدة )ص:  (2)

(، شرح 197/ 2(، العمدة يف محاسن الشعر وآدابه )533جاهلية العرب )ص: 

(، المجموع اللفيف )ص: 312/ 7(، اإلكمال )252/ 2حماسة أبي تمام للفارسي )

(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 349/ 2)(، مجمع األمثال 516

(، 369/ 1(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )625/ 1(، أسد الغابة )16

 (.193/ 3(، حاشية الدسوقي على مختصر المعاين )12/ 4خزانة األدب للبغدادي )

 (.122/ 4الوايف بالوفيات ) (3)



 
 

 )حرف العدن(الباب األول  447

 (1)قال ابن الكلبي إنما سمي عمما؛ ألنه أول من اعتم من العرب. 

 عنترة النوار  - 629

شداد العبسي، أحد فرسان العرب المعدودين، المشهورين عنرتة بن 

 بالنجدة، وكان يقال له: عنرتة الفوارس. 

  (2)وإنما سمي بذلك؛ لكثرة مالقاته فرسان العرب، وإغارته على أحيائها.

 عنزة - 631

عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، جد جاهلي، اسمه عامر، وقيل: عمرو، 

  (3)نزة. والعنزة: خشبة يف رأسها زج.رجال بعوإنما سمي عنزة؛ ألنه طعن 

 العنظواَّ - 631

كعنفوان: عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة ابن زيد الالت، من 

فجلس يف  (4)قضاعة، وإليه نسبت القبيلة، وإنما لقب بذلك؛ ألهنم بعثوه ربيئة

 (5)ظل عنظوانة، وقال: ال أبرح هذه العنظوانة، أي الشجرة، فلقب بذلك. 

                                                             
(، التوضيح لشرح الجامع 64/ 2لذهب ىف تاريخ حلب )(، كنوز ا241/ 24األغاين ) (1)

  (.624/ 27الصحيح )

(، الجوهرة يف نسب 5(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 6الديباج ألبي عبيدة )ص:  (2)

 (.482/ 1(، شرح شواهد المغني )369/ 1النبي وأصحابه العشرة )

 (.378/ 6(، توضيح المشتبه )322االشتقاق )ص:  (3)

قال: ربأ لنا فالن وارتبأ إذا اعتان، أي صار لهم عينا، والربيئة: الطليعة. انظر مادة )رب ي (4)

 أ(.

(. قال الزبيدي: والعنظوان: نبت، ويف الصحاح: 623/ 2نسب معد واليمن الكبير ) (5)

ضرب من النبات. وقال أبو عمرو، وأبو زياد: هو من الحمض، وهو أغرب ضخم، وربما 

= 
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 العنقاَ - 632

، وإلى ثعلبة يرجع نسب (2)بن عامر ماء السماء (1)ثعلبة بن عمرو مزيقياء

األنصار، وهم بنو األوس والخزرج ابني ثعلبة العنقاء هذا. وإنما سمي العنقاء؛ 

 لطول عنقه. 

 قال الشاعر:

يييييرٍو َلَبيييييَة بقيييييَن َعمق  َثعق
َِ  َأِو القَعنقَقيييييا

 
 

َبييييي َكلق ِ  لِلق َم القَقييييوق َمييييا
َم  دِ  (3)ِ ييييَنا

 العوراَ - 633 

امرأة أبي لهب وتكنى أم جميل، وهي بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان 

والد معاوية، يقال إن اسمها: أروى، والعوراء لقب، ويقال: لم تكن عوراء وإنما 

 (4)قيل لها ذلك؛ لجمالها، قاله الحافظ ابن حجر. 

                                                              = 

 ظل العنظوانة يف الضحى أو العشي، وال يستظل للظهيرة. قال استظل اإلنسان يف

/ 2(، المحكم )229/ 3انظر: هتذيب اللغة ) الجوهري: إذا أكثر منه البعير وجع بطنه.

/ 22(، تاج العروس )697(، القاموس المحيط )ص: 448/ 7(، لسان العرب )66

 ( مادة )ع ن ظ(.241

  .(859) :سيأيت برقم (1)

  .(787) :رقمسيأيت ب (2)

(، 174/ 1(، التنبيه واإلشراف )315/ 3(، العقد الفريد )435االشتقاق )ص:  (3)

(، الكامل 34(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 141/ 4األغاين )

(، التوضيح لشرح 313/ 2(، هناية األرب يف فنون األدب )583/ 1يف التاريخ )

(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 228/ 3()536/ 2الجامع الصحيح )

/ 1(، عمدة القاري )354/ 1(، المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية )69

(. وانظر: مقاييس 181/ 3(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )316، 151

  ( مادة )عنق(.161/ 4اللغة )

 (.738/ 8فتح الباري ) (4)
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 عوي  العالدة - 634

صري، الحنبلي، األديب الفاضل، شرف عيسى بن حجاج، السعدي، الم

 الدين، المعروف بعويس العالية.

يف مدح النبي « بديعية»كان فاضال يف النحو واللغة، وله النظم الرائق، وله 

 ، مطلعها:ملسو هيلع هللا ىلص

 َسلق َما َحَوا الَقلقيبم يف َسيلقَمي ِميَن الِعَبيرِ 

 

َسييييي َعَلييييي َخَطييييرِ   َمييييا َخَطييييَرتق َأمق لا  َفكم

وسمي عويس العالية؛ ألنه كان عالية يف لعب الشطرنج،  وله أشياء كثيرة،  

 (1)وكان يلعب به استدبارا. 

 القوايف عويف - 635

عويف بن عقبة بن معاوية بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وقيل، بل 

هو: عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن، الشاعر المشهور، المعروف بعويف 

 القوايف.

له، وقد كان بعض الشعراء عيره بأنه ال يجيد الشعر ولقب عويف القوايف بقو

 فقال أبياتا منها:

نِييي مم َأنا عم ِذبم َميينق قييد  يياََّ َيييزق  ق
 سييأم

 
 

را  ب أمِجديييدم الَقَوافِديييا ييي م  يييعق لق  إذا قم

لق م قوب  ب أمِجددم الَقوافَِداويروى:    إذا قم

                                                             
(، 151/ 6(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )312/ 2بأبناء العمر )إنباء الغمر  (1)

(، التاريخ المعترب يف 129/ 1الجوهر المنضد يف طبقات متأخري أصحاب أحمد )

 (.129/ 9(، شذرات الذهب )92/ 3أنباء من غرب )
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 (1)فسمي عويف القوايف لذلك.

 العدار - 636

حمد بن نعيم بن أشكاب، أبو عثمان النيسابوري سعيد بن أحمد بن م

 الصويف، المعروف بالعيار. 

 انتقى عليه البيهقي، وخرج له موافقات. 

وعن سبب تسميته بالعيار؛ قال غيث األرمنازي: سألت جماعة لم سمي 

 لك الشطار، ثم رجعـسـك مـلـيس –أول أمره  -العيار؟ قالوا: ألنه كان يف ابتدائه 

 (2)ريقة. إلى هذه الط

 عد َّ  - 637

قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ويقال: قيس بن عيالن، 

 ابن مضر، وهو جماع قيس عيالن. « إلياس»أخو « الناس»وهو 

                                                             
المؤتلف والمختلف (، 175/ 13أنساب األشراف )(، 297/ 1البيان والتبيين ) (1)

(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء 512/ 12(، األنساب للسمعاين )1692/ 3طني )للدارق

(، توضيح المشتبه 92/ 47(، تاريخ دمشق )222/ 19(، األغاين )3)ص: 

(6/254.) 

(، سير 92/ 12(، تاريخ اإلسالم )178/ 19(، مرآة الزمان )3/ 21تاريخ دمشق ) (2)

(. والعيار، كشداد: 89/ 21بغداد ) (، المستفاد من تاريخ86/ 18أعالم النبالء )

الرجل الكثير المجئ والذهاب يف األرض. وقيل: هو الذكي الكثير التطواف والحركة، 

حكاه األزهري عن الفراء. وعار الرجل يف القوم يضرهبم: مثل عاث. وقال ابن 

م األعرابي: والعرب تمدح بالعيار وتذم به. يقال: غالم عيار: نشيط يف المعاصي، وغال

عيار: نشيط يف طاعة اهلل عز وجل. وربما سمى األسد بالعيار لرتدده ومجيئه وذهابه يف 

(، القاموس المحيط 622/ 4(، لسان العرب )764/ 2طلب الصيد. انظر: الصحاح )

 ( مادة )ع ي ر(.177/ 13(، تاج العروس )447)ص: 
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 واختلفوا لم سمي قيس عيالن، على أربعة أقوال:

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: وإنما سمي قيس عيالن؛ لفرس كان : أحدها

قال له: عيالن فنسب إليه. وقال قوم: سمي عيالن بغالم كان له. وقال له، ي

 آخرون: بل برجل كان حضنه فغلب عليه. وقال آخرون: بل بكلب كان له. 

ألنه ولد بجبل يقال له: عيالن، فنسب إليه. حكاه ابن جرير،  والثاين:

 «.شرح الحماسة»والتربيزي يف 

ن، من قولهم: عال يعيل، إذا افتقر، قال ابن دريد: وعيالن: فعال والثالث:

وقيل: بل كان عيالن فقيرا، فكان يسأل أخاه إلياس، فقال له: إنما أنت عيال 

 علي! فسمي عيالن.

ألنه كان يعاتب على جوده، فيقال له: لتغلبن عليك العيلة يا  والرابع:

 (1). ابن جرير عيالن، فلزمه هذا االسم، قاله

 العدن جودي - 632

 ، وهو سليمان بن محمد بن بطال، أبو أيوب البطليوسي. ابن بطال

قرأ بقرطبة  فقيه مقدم وشاعر محسن كثير الشعر، كان قريبا من األربعمائة،

 ، وهو من شيوخ ابن عبد الرب.$وكان صديقا ألبي عبد اهلل بن أبي زمنين 

ال يستغني عنه قالوا فيه:  «المقنع يف أصول األحكام»له تأليف سماه 

 م.الحكا

                                                             
(، اإلكمال 1822/ 4(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )268/ 2تاريخ الطربي ) (1)

(، االشتقاق 227/ 9(، توضيح المشتبه )431/ 9(، األنساب للسمعاين )31/ 7)

(، التعريف باألنساب 351/ 5(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )265)ص: 

(، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )ص: 12والتنويه بذوي األحساب )ص: 

525.) 
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عن أبي علي الغساين أنه قال: وأبو أيوب هذا من كبار ابن بشكوال وحكى 

العلماء، ومن جلة النبالء الشعراء، وهو الملقب: بالعين جودي. ولقب بذلك؛ 

 (1)لكثرة ما كان يردد يف أشعاره: يا عين جودي. 

  غدن عدن - 639

 عثمان الفخر المصري، المعروف بعين غين. 

كان لنا صاحب فقيه حج عام حججت وكان كثير قال عنه الذهبي: و

التحصيل، واسمه الفخر عثمان المصري، لقبه ابن الوكيل عين غين؛ لصغر عينه 

 (2)الواحدة، مات يف حدود السبعمائة. 

  بالتصغدر عددنة، - 641

عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو مالك، من قيس عيالن، قال 

 ان من المؤلفة، ولم يصح له رواية. ابن السكن: له صحبة. وك

وكان اسم عيينة: حذيفة، فأصابته لقوة أو شجة فجحظت عيناه، فسمي 

 (3)عيينة. 

                                                             
(، بغية الملتمس يف تاريخ 194األندلس البن بشكوال )ص:  الصلة يف تاريخ أئمة (1)

 (.222(، جذوة المقتبس يف ذكر والة األندلس )ص: 297رجال أهل األندلس )ص: 

/ 17(، البداية والنهاية )343/ 19(، الوايف بالوفيات )57/ 15تاريخ اإلسالم ) (2)

457.) 

/ 1(، المعارف )552)ص:  الطبقة الرابعة -متمم الصحابة  -الطبقات الكربى  (3)

/ 1(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )171/ 13(، أنساب األشراف )322

(، 2/255عيون األثر ) ،(4/639(، اإلصابة )192/ 2(، تاريخ اإلسالم )357

(، عمدة 324/ 19(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )3/264السيرة الحلبية )

 (.43/ 2(، نزهة األلباب )2/112ار )(، مشارق األنو74/ 15القاري )
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 حرف الغني املعجمة 

 663وينتهي برقم  641يبدأ برقم 
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 غامد - 641

 حي من اليمن، وهو عمرو بن عبد اهلل بن كعب بن الحارث األزدي. 

ا؛ ألنه كان بين قومه شيء، فأصلحه وتغمد ماكان من وإنما سمي غامد

 ذلك، أي سرته، ومنه تغمد اهلل فالنا برحمته، غمره هبا وسرته. 

 وكان ابن الكلبي يقول: سماه هبذا االسم: قيل من أقيال حمير، وأنشد له:

يييدتم أميييرا َ ييياََّ َبيييدن عهيييدرتي  تغما

 
 

 فأسييماينَ الَقدقييلم الَحضييورية غامييدا

 
فقال: هو « غامد»العالء المعري: وسئل األصمعي عن اشتقاق  وقال أبو 

 (1)من غمدت الركية إذا كثر ماؤها. 

 غباب  - 642

بضم الغين: ثعلبة بن الحارث بن تيم اهلل جاهلي، إنما سمي غبابا؛ ألنه قال 

 .. (.يف حرب كلب: )أضرب ضربا غير ما تغبيب

 (3()2).ويقال: سمي به يوم التحاليق

                                                             
 (،347/ 27(، هتذيب الكمال )492(، االشتقاق )ص: 226معجم الشعراء )ص:  (1)

 (،5224/ 8شمس العلوم ) (،96عجالة المبتدي وفضالة المنتهي يف النسب )ص: 

 (،672/ 2جمهرة اللغة ) وانظر:(. 322الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي )ص: 

 مادة )غمد(. (324(، القاموس المحيط )ص: 517/ 2الصحاح )

يوم التحاليق: وهو يوم من أيام حرب البسوس وكان لبكر على تغلب، وسمى هذا اليوم  (2)

بيوم التحاليق ألن بكرا حلقت رؤسها يومئذ استبساال للموت وجعلوا ذلك عالمة 

رأسه غير جحدر  بينهم وبين نسائهم إذ كن معهم يف الحرب ولم يبق منهم أحد إال حلق

بن ضبيعة بن قيس فإنه كان رجال دميما حسن اللمة فارسا من الفرسان المعدودين 

فقال يا قوم إن حلقتم رأسي شوهتم بي فدعوا لمتي ألول فارس يطلع من الثنية غدا من 

 (.195/ 1القوم ففعلوا ذلك وتركوا لمته. انظر: شرح ديوان الحماسة للتربيزي )

/ 1جمهرة أنساب العرب البن حزم ) (،1699/ 3تلف للدارقطني )المؤتلف والمخ (3)

/ 6(، اإلكمال )6/152توضيح المشتبه )(، 13/ 12األنساب للسمعاين )(، 315

 (.47/ 2نزهة األلباب ) (،2/374(، اللباب ىف هتذيب األنساب )131
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 ر العسكرغبا - 643

مروان بن أبي الجنوب الشاعر، يكنى أبا السمط، ويعرف بمروان األصفر، 

 ويلقب غبار العسكر؛ لقوله:

 لمييييا بييييدا لييييوَّ المهييييدب سييييترته

 
 

 َوتر يييي  ِمنقييييهم ذوائبييييا لييييم تسييييتر

 َقاَليي  أرا  ييدبا برأسييو قلييي  َب  

 
 

يييَكر َبيييار القَعسق َبيييار مييين غم  (1)َهيييَذا غم

 الغراب - 644 

 أبو رجاء البيكندي النسابة.  أحمد بن يعقوب،

كان يعرف أنساب العرب وأيام الناس، روى عن: ابن لهيعة، وعنه: أبو 

 (2)يحيى حماد بن حفص البيكندي، ويعرف بأحمد الغراب؛ ألنه كان أسمر.

 الغرف - 645

بفتح الغين وسكون الراء: مالك بن حنظلة، جد جاهلي من بني تميم، يلقب 

 (3)بالغرف؛ لسخائه.

  الغريب - 646

 نعيم بن سليم. وإنما سمي الغريب لقوله:

 اسيييييمي نعيييييدٌم، وأنيييييا الغرييييييبم 

 
 

 (4)اسيييييما  يييييريٍم بهميييييا أحبيييييبم 

 

                                                             
 (.158/ 5(، سلم الوصول )683(، ثمار القلوب )ص: 399معجم الشعراء )ص:  (1)

 (.46/ 7اإلكمال ) (2)

 (.141[ المحرب )ص:  ((3)

 (.2المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (4)
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 الغريض - 647

عبد الملك، وكنيته أبو زيد، وقيل: أبو مروان. المغني المشهور يف دولة بني 

 أمية والغريض لقب لقب به؛ ويف تلقيبه به ثالثة أقوال:

طري الوجه نضرا غض الشباب حسن المنظر، فلقب : ألنه كان أحدها

 بذلك.

 والغريض: الطري من كل شىء.

شبه باإلغريض وهو الجمار قلب النخلة، فثقل على األلسنة  والثاين:

 فحذفت األلف منه فقيل: الغريض، قاله ابن الكلبي. 

ألن ابن سريج سمعه وهو يتغنى على سطح فقال: إن هذا لصوت  والثالث:

ابن بري: والغريض أيضا: كل غناء محدث طري، ومنه سمي  غريض، قال

المغني الغريض؛ ألنه أتى بغناء محدث. وقيل: سمي بذلك؛ ألن النساء حين 

 (1)سمعن نوحه قلن: هذا نوح غريض؛ فلقب عبد الملك الغريض. 

 غريق ال حنة - 642

 حماد بن عيسى بن عبيدة الجهني، المعروف بغريق الجحفة.

                                                             
(، األغاين 143/ 19(، الوايف بالوفيات )437/ 3وفيات األعيان ) (1)

(، كنز الدرر وجامع الغرر 4/267(، هناية األرب ىف فنون األدب )1/67،222،353)

/ 5(، المحكم )1294/ 3الصحاح )(. وانظر: 48/ 2(، نزهة األلباب )4/366)

/ 18(، تاج العروس )648(، القاموس المحيط )ص: 195/ 7(، لسان العرب )424

 ( مادة )غرض(.453
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جريج، وغيره، وعنه: عبد بن حميد، وعباس الدوري،  يروي عن: ابن

 وآخرون.

 ويقال له: غريق الجحفة؛ ألنه حج فغرق بوادي الجحفة سنة ثمان ومائتين.

 (1).قال الدوري: غرق يف وادي الجحفة، ونحن تلك السنة حجاج

 الغزال بالتهديد  - 649

 واصل بن عطاء، أبو حذيفة البصري الغزال، رأس االعتزال. 

واختلفوا لم سمي بذلك على لمعنى ما،  الغزاللم يكن غزاال ولكنه لقب بو

 أقوال:ثالثة 

 : ألنه كان يكثر الجلوس يف سوق الغزالين. أحدها

ألنه كان يلزم الغزالين يتبع العجائز، وقيل: المتعففات من النساء،  والثاين:

 فيجعل صدقته لهن. 

ضيع له يعرف بأبي عبد اهلل ألنه كان يجلس ىف الغزالين عند ر والثالث:

 (2)الغزال. 

                                                             
(، 598/ 1(، ميزان االعتدال )63/ 5(، تاريخ اإلسالم )281/ 7هتذيب الكمال ) (1)

 (.49/ 2(، نزهة األلباب )93/ 13الوايف بالوفيات )

/ 3) (، تاريخ اإلسالم2793/ 6(، معجم األدباء )376)ص:  األوائل للعسكري (2)

(، أمالي المرتضى 142/ 3(، الكامل يف اللغة واألدب )216/ 1(، مرآة الجنان )749

(، شرح أدب الكاتب 285(، المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 163/ 1)

/ 2ب )(، نزهة األلبا8/299(، التذكرة الحمدونية )2/472(، ربيع األبرار )1/82)

 (.69(، العقد المفصل )ص: 52
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 غسدل الم ئكة - 651

 ، المعروف بغسيل المالئكة. ڤحنظلة بن أبي عامر األنصاري الصحابي 

وإنما قيل له ذلك: لما اشتهر ىف كتب التواريخ والمغازي أنه حين استشهد 

لت: فسألوا امرأته، فقا« ؟ما  أَّ حنظلة غسلته الم ئكة: »ملسو هيلع هللا ىلصبأحد قال النبي 

 (1)سمع الهيعة وهو جنب، فلم يتأخر لالغتسال.

 الغضباَّ - 651

أحمد بن محمد بن الفضل الرازي، أبو العباس المعروف بالغضبان، كان 

 من تالمذة أحمد بن فارس صاحب اللغة، والمختصين به.

وسبب تسميته بذلك؛ أنه كان يخدم ابن فارس، ويتصرف يف بعض أموره، 

كريما جوادا، فربما وهب السائل ثيابه وفرش بيته،  تعالى $وكان ابن فارس 

قال: فكنت ربما دخلت فأجد فرش البيت أو بعضه قد وهبه، فأعاتبه على ذلك، 

وأضجر منه، فيضحك من ذلك وال يزول من عادته، فكنت متى دخلت عليه 

ووجدت شيئا من البيت قد ذهب، علمت أنه قد وهبه، فأعبس، وتظهر الكآبة 

بسطني، ويقول: ما شأن الغضبان؟ حتى لصق بي هذا اللقب منه، يف وجهي، في

 (2)وإنما كان يمازحني به. 

                                                             
(، أسد 171/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )88األربعون البلدانية البن عساكر )ص:  (1)

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر 125/ 13(، الوايف بالوفيات )85/ 2الغابة )

 (،182(، أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل )ص: 118/ 6(، فتح الباري )62/ 1)

 (.3/5الرتغيب والرتهيب للمنذري )

 (.248/ 2(، التدوين يف أخبار قزوين )236نزهة األلباء يف طبقات األدباء )ص:  (2)
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 الغ    - 652 

عتبة بن أبان بن ضمعة، وهو الذي يقال له: عتبة الغالم، كان من عباد أهل 

البصرة وزهادهم، وممن جالس الحسن وأخذ هديه يف العبادة ودله يف التقشف، 

كاء، خشن العيش، وكان يشق الخوص ويتقوت به، وكان كثير التعبد والب

 ويصوم الدهر، ويفطر على الخبز والملح.

 ويف تلقيبه بالغالم قوالن:

 أنه عرف بالغالم بين العبَّاد؛ ألنه تنسك وهو صبي. :أحدهما

 (1)الم؛ لجده واجتهاده ال لصغر سنه.وإنما سمي بالغ والثاين:

 غ   ابن المني  - 653

بن الحسين، أبو عبد اهلل الشيباين، الفقيه، األصولي  إسماعيل بن علي

 المتكلم، الحنبلي، البغدادي، المعروف بغالم ابن المني.

يعرف تفقه على شيخه اإلمام أبي الفتح نصر ابن المني وصحبه حتى صار 

 (2)بغالم ابن المني. 

 غ   أبي الخطاب  - 654

د البغدادي، الحنبلي، أحمد بن أبي الوفاء بن عبد الرحمن بن عبد الصم

  اإلمام، المفتي، أبو الفتح ابن الصائغ.

                                                             
(، األنساب 292/ 8(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )451/ 4تاريخ اإلسالم ) (1)

 (.366/ 12(، مرآة الزمان )98/ 12للسمعاين )

/ 13(، تاريخ اإلسالم )218/ 2()411/ 1عراء هذا الزمان )قالئد الجمان يف فرائد ش (2)

 (.55/ 2(، نزهة األلباب )153/ 2(، لسان الميزان )234
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روى عن: أبي القاسم بن بيان. وحدث بحلب، وحران. روى عنه: الحافظ 

أبو محمد عبد الغني، والحافظ يوسف بن أحمد الشيرازي، وأبو القاسم بن 

 صصرى، وغيرهم. 

 (1)وكان يعرف بغالم أبي الخطاب؛ لخدمته له، واشتغاله عليه.

 غ   الخ ل - 655

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، أبو بكر الفقيه الحنبلي، 

 المعروف بغالم الخالل، شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور.

 (2)كان تلميذا ألبي بكر الخالل، فلقب به. 

 غ   الهنبوذي  - 656

 بغالم الشنبوذي. محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الفرج المقرئ، المعروف

روى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ، وغيره كتبا يف القراءات 

وتكلم الناس يف رواياته، وأساء الدارقطني القول فيه، والثناء عليه، وإنما قيل له: 

غالم الشنبوذي؛ ألنه قرأ القرآن على أبي الحسن بن شنبوذ وتلمذ له. 

 (3)الباء.والشنبوذي: بفتح الشين والنون وضم 

                                                             
(، المختصر المحتاج إليه 123/ 21(، سير أعالم النبالء )548/ 12تاريخ اإلسالم ) (1)

 (.129/ 15من تاريخ ابن الدبيثي )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 119/ 2) (، طبقات الحنابلة229/ 12تاريخ بغداد ) (2)

(، 454/ 17(، مرآة الزمان )686(، مناقب اإلمام أحمد )ص: 232/ 14واألمم )

/ 18(، الوايف بالوفيات )143/ 16(، سير أعالم النبالء )214/ 8تاريخ اإلسالم )

(، 312/ 1(، طبقات المفسرين للداوودي )126/ 2(، المقصد االرشد )285

 (.335/ 4شذرات الذهب )

(، 5/ 51(، تاريخ دمشق )157/ 8(، األنساب للسمعاين )91/ 2تاريخ بغداد ) (3)

(، اللباب يف 111/ 18(، مرآة الزمان )11/ 15المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )

 (.481/ 15(، البداية والنهاية )211/ 2هتذيب األنساب )
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  غ   النر   - 657

 (1)يأيت يف األلقاب بألفاظ من عرف بابن فالن. 

 غ   ثعلب  - 652

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر اللغوي المشهور، الزاهد، 

 المعروف بغالم ثعلب. 

سمع الحديث ورواه، وكان األشراف واألدباء وأهل العلم يحضرون عنده، 

كان تلميذا لثعلب وعنه أخذ علم اللغة علب وغيرها، ويسمعون منه كتب ث

 (2)فنسب إليه. 

 الغلناَ  - 659

معدي كرب بن الحارث بن عمرو أخو شرحبيل بن الحارث، يلقب 

 (3)بالغلفاء؛ ألنه كان يغلف رأسه بالطيب، وقيل: ألنه أول من غلف بالمسك. 

 غن ار - 661

 بضم الغين وسكون النون وفتح الجيم، اثنان:

                                                             
  .(1122) :سيأيت برقم (1)

(، 825/ 7(، تاريخ اإلسالم )98/ 12األنساب للسمعاين ) (،618/ 3تاريخ بغداد ) (2)

(، الدر الثمين يف 265(، طبقات الشافعيين )ص: 171/ 3إنباه الرواة على أنباه النحاة )

(، 233(، العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 233أسماء المصنفين )ص: 

 (.183/ 3(، سلم الوصول )53/ 2نزهة األلباب )

(، 16(، شرح المعلقات السبع للزوزين )ص: 169/ 1واليمن الكبير ) نسب معد (3)

(، الكامل يف التاريخ 62/ 1(، تاريخ ابن الوردي )74/ 1المختصر يف أخبار البشر )

 (.99/ 9(، األغاين )463/ 1)

: لقب سلمة عم امرئ القيس بن حجر؛ ألنه أول من غلف -أيضا  -: والغلفاء تنبده

/ 1(، العباب الزاخر )9/272(، لسان العرب )1412/ 4اح )بالمسك. وانظر: الصح

 ( مادة )غلف(.842(، القاموس المحيط )ص:489
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عيسى بن موسى التيمي، ويقال: التميمي، أبو أحمد البخاري الحافظ،  •

روى عن: مالك، والسفيانين، والحمادين، والليث، وجماعة كثيرة سواهم. 

 وعنه: ابن المبارك، وآدم بن أبي إياس، ومحمد بن سالم البيكندي، وغيرهم. 

لحمرة وإنما لقب بغنجار؛ لحمرة وجنتيه، وقيل: لحمرة وجهه، وقيل: 

 لونه. 

ومحمد بن أحمد البخاري، أبو عبد اهلل، الوراق، المعروف بغنجار،  •

، كان مكثرا من الحديث، وكانت له «تاريخ بخارى»الحافظ، صاحب كتاب 

 معرفة به. 

 ويف تسميته بغنجار قوالن:

لتتبعه وجمعه حديث عيسى بن موسى، المقدم ذكره، فسمي  :أحدهما

 به كان يتتبع أحاديثه ويكتبها، فلقب بذلك.فإنه كان يف شبا« غنجار»

 لقب بذلك؛ لشدة حفظه، قاله السخاوي.  والثاين: 

 قال الخويي يف نظمه:

ييييييياَِّ  نق يييييييارم  خصييييييياَِّ بمخاري   غم

 
 

 عييييين مالِيييييِو األولم أميييييا الثييييياين

َصيييين فم   ييييَو المم ييييٍد َوهم  َحييييِديثم َعهق

 
 

 (1)تيياريَخ َميين َحييلا بمَخييارا فيياعرفوا

 

                                                             
(، 111(، سؤاالت السجزي للحاكم )ص: 213معرفة علوم الحديث للحاكم )ص:  (1)

(، األنساب للسمعاين 78ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 

(، 23/37(، هتذيب الكمال )55الكنى واأللقاب )ص: (، فتح الباب يف 12/77)

(، عمدة القاري 938/ 4(، تاريخ اإلسالم )2/389اللباب ىف هتذيب األنساب )

/ 3(، سلم الوصول )252(، الغاية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية )ص: 112/ 15)

 (، الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث342(، مقدمة ابن الصالح )ص: 93

= 
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 غندر  - 661 

الغين وإسكان النون وفتح الدال هذا هو المشهور فيه، وقيل: بضم بضم 

 الدال، جماعة أشهرهم:

محمد بن جعفر الهذلي، موالهم، أبو عبد اهلل البصري، الحافظ المتقن 

 المجود، المعروف بغندر، صاحب شعبة وربيبه، أحد الحفاظ األعالم.

حدثهم بحديث عن وسبب تلقيبه بغندر ما روي أن ابن جريج قدم البصرة، ف

الحسن البصري، فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب 

 عليه، فقال له: اسكت يا غندر، وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا.

قال المربد: ألنه أكثر السؤال أي استفهاما ال تعنتا. يف مجلس بن جريج 

: يا غندر كما يف فقال له: ما تريد يا غندر، فلزمه ويقال للمربم الملح

 .(1)القاموس

أنه  «االشتقاق»قال السخاوي: وأغرب أبو جعفر النحاس فزعم يف تأليفه 

 من الغدر، وأن نونه زائدة وداله تضم وتفتح.

على أن البلقيني قال: إن التشغيب يف ضمنه ما يشبه الغدر، فحينئذ ال يكون 

ممن اتفق معه أيضا يف  مخالفا، ولم ينفرد بالتلقيب بذلك، بل شاركه فيه سبعة

  االسم واسم األب.

                                                              = 

أقصى األمل والسول  (،56/ 2(، نزهة األلباب )4/224(، فتح المغيث )222)ص: 

 (. 311)ص: 

( 267/ 13تاج العروس )انظر: وغنجار: أعجمي، قال الزبيدي: كأنه معرب: غنجه آر. 

 مادة )غ ن ج ر(.

 ( مادة )غ ن د ر(.269/ 13(، تاج العروس )452القاموس المحيط )ص: انظر:  (1)
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 قال الخويي يف نظمه: 

نقيييييييَدرِ  بميييييييوا بغم  جماعيييييييٌة قيييييييد لمق 

 
 

َنييييييير ييييييمم محمييييييدم بيييييينم َجعق هم لة   م

َبهق   يييعق  فمييينهمم َمييين قيييد روا عييين  م

 
 

َبهق  يييييحق َمِحي  صم  وَمييييين ليييييه بيييييال م

 وقال العراقي:  

 ِمييينق َلَقيييبق 
ٍَ ٍف بَِهيييي وق يييرم يييرم َمعق  َوذِ ق

 
 

نقييَدٍر َأوق  ٍٍ َأوق َنَسييبق  َ غم يي ييِف َنقق  َوصق

 وقال أيضا:  

َنييييييرِ  ييييييِد بقييييييِن َجعق َحما نقييييييَدٍر مم  َ غم

 
 

ييييييييَتهرِ  هق  وَصييييييييالٍِح َجييييييييَزَرَة المم

 وقال السيوطي:  

َما يييييَن بِابلقَقييييياِب لَِميييييا َتَقيييييدا  َواعق

 
 

ييييِع َوأمُلييييفق فِدِهَمييييا  َوَسييييَبِب القَوضق

نقيييييييييَدرِ    َ َعييييييييياِرٍ  َوَقدقَصيييييييييرٍ َوغم

 
 

 (1)رِ ييينَ يييعق ييينم َج ييدم بق ييما ييَح ييٍة مم يتا ييلَِس 

                                                             
(، ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين 212لوم الحديث )ص: معرفة ع (1)

(، تاريخ 5/ 25(، هتذيب الكمال )356(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 78)ص: 

(، مفتاح السعيدية يف شرح األلفية الحديثية )ص: 1188/ 4()922/ 3اإلسالم )

دمة ابن الصالح (، مق5/238(، األسامى والكنى )4/224(، فتح المغيث )385

(، الغاية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية 1/65(، شرح النووي على مسلم )339)ص: 

/ 1(، عمدة القاري )45(، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره )ص: 252)ص: 

(، أقصى األمل 57/ 2(، نزهة األلباب )115/ 3()222/ 1(، تذكرة الحفاظ )213

 (.132(، ألفية السيوطي )ص: 173، 156)ص:  (، ألفية العراقي311والسول )ص: 

 : هناك من لقب بغندر ممن ليس اسمه محمد بن جعفر.تنبده
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 الغول - 662

عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناين، المكي، 

 الفقيه، 

 .(1)«الحيدة»الذى ينسب إليه كتاب 

روى عن: سفيان بن عيينة، ومحمد بن إدريس الشافعي وبه تخرج، ومروان 

 بن معاوية الفزاري وغيرهم.

: أبو العيناء محمد بن القاسم بن خالد، والحسين بن الفضل البجلي، وعنه

 وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيمي وغيرهم، وهو قليل الحديث.

قال الخطيب: وقدم بغداد يف أيام المأمون، وكان من أهل الفضل والعلم، 

وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته، وجرى بينه وبين 

 بشر المريسي مناظرة يف القرآن.

 قال السبكي: أي رد على بشر قوله بخلق القرآن. 

 وكان يلقب بالغول؛ لدمامة منظره.

قلت: ويؤيد ذلك حكاية نقلها الخطيب، وكذا ذكرت عن المرزباين: أنه لما 

دخل عبد العزيز بن يحيى المكي على المأمون، وكانت خلقته شنعة جدا، 

ل عبد العزيز على المأمون، فقال: يا أمير المؤمنين، لم فضحك المعتصم، فأقب

ضحك هذا؟ لم يصطف اهلل يوسف لجماله، وإنما اصطفاه؛ لدينه وبيانه، وقد 

 ىئ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ يئقص ذلك يف كتابه بقوله تعالى 

                                                             
كالخطيب « الحيدة»نص بعض أهل العلم على أن صاحب الرتجمة هو صاحب كتاب  (1)

 إليه، فكأنه وضع عليه.« الحيدة»وغيره، وقال الذهبي: لم يصح إسناد كتاب 
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[ لم يقل: لما رأى جماله، فبياين يا أمير المؤمنين أحسن من وجه 54]يوسف: 

 وأعجبه قوله.هذا، فضحك المأمون 

 (1)وقال للمعتصم: إن وجهي ال يكلمك، وإنما يكلمك لساين. 

 الغدداق  - 663

، قيل اسمه: مصعب، وقيل: نوفل، ملسو هيلع هللا ىلصالغيداق بن عبد المطلب، عم النبي 

 وقيل: هو حجل والغيداق لقبه.

 (2)وإنما سمي بالغيداق؛ لجوده وسخائه وكثرة عطائه وخيره. 

 

 

    

 

 

 

                                                             
(، هتذيب التهذيب 35/52()222/ 18(، هتذيب الكمال )212/ 12تاريخ بغداد ) (1)

(، طبقات الشافعية 99/ 5(، العقد الثمين )873/ 5(، تاريخ اإلسالم )363/ 6)

 (.62/ 2(، نزهة األلباب )348/ 18(، الوايف بالوفيات )144/ 2الكربى )

 /3(، تاريخ دمشق )12/ 2()229/ 1(، الروض األنف )128/ 1سيرة ابن هشام ) (2)

(، غاية 468/ 2(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )221/ 1(، هتذيب الكمال )119

(، سبل الهدى والرشاد 245/ 3(، البداية والنهاية )28السول يف سيرة الرسول )ص: 

(، 159/ 1(، تاريخ الخميس يف أحوال أنفس النفيس )84/ 11يف سيرة خير العباد )

 (.142/ 1قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )
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  الناتو - 664

 (1). وإنما سمي بالفاتك؛ لفتكه يف الحرب. الشاعر عبد اهلل بن الحسن

 فار  الحواَ - 665

 بشير بن عنبس بن زيد بن عامر األنصاري الظفري. 

ويعرف بفارس  ملسو هيلع هللا ىلصشهد أحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول اهلل 

 (2)فرس له.  الحواء، اسم

 فار  العرادة - 666

الربيع بن زياد بن سالمة بن قيس بن تويل بن عدي بن جناب األعرج، قتل 

 . ڤزمن عثمان بن عفان 

كان فارسا شاعرا يعرف بفارس العرادة، وهي فرس كانت له. قال ابن 

 (3)األثير: كان ينيخها فيركبها مثل البعير. 

                                                             
 (.5المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (1)

/ 1(، اإلكمال )173/ 1(، االستيعاب )1536/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

(، 443/ 1(، اإلصابة )124/ 12(، الوايف بالوفيات )422/ 1(، أسد الغابة )288

 (.63/ 2نزهة األلباب )

(، 364/ 9(، تاريخ بغداد )697 /2()467/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

(، اللباب يف هتذيب 223/ 5(، األنساب للسمعاين )343، 136/ 2اإلكمال )

(، تبصير 239/ 6(، اإلصابة )424/ 3(، توضيح المشتبه )464، 231/ 1األنساب )

 (.526/ 2المنتبه بتحرير المشتبه )

= 
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  فار  ذي الخمار - 667

يرة التميمي، الشاعر، يقال له: فارس ذي الخمار، وإنما قيل له مالك بن نو

 ذلك؛ بفرس كان عنده يقال له: ذو الخمار.

 قال جرير:

َتدقَبيييييةم واألحدَميييييرم وابييييينم َقيييييدق ٍ   عم

 
 

 (1)اريييياِر م ذي الِخميييييوَعتااٌب َوف

 الناروق - 662 

 ، أبو حفص العدوي، الملقبڤعمر بن الخطاب أمير المؤمنين 

بالفاروق، وهو أحد العشرة المقطوع لهم بالجنة، وثاين الخلفاء الراشدين 

 . ڤ

                                                              = 

، ولم يذكر يف الصحابة، قال الحافظ يف ترجمة معدان بن جواس السكوين: كان أبوه شاعرا

فكأنه مات قبل أن يسلم، وأما ولده فله إدراك، وهو الذي تحمل دم الربيع بن زياد 

الكلبي المعروف بفارس العرادة، وهو من بني عدي بن حبان، فقتله بنو أبي ربيعة بن 

ذهل بن شيبان، وهم أخوال معدان، يف خالفة عثمان، فقام معدان حتى تحمل بدمه، 

 وأنشد:

 ]الطويل[  .. تهاَوا ودقوا بدنهم عطر منهم.تدار   أخوالي من الموت بعد ما

ذكره ابن الكلبي، وقال: وقوله: تشاءوا بفتح الهمزة، أي تسارعوا، ومنشم، بنون ومعجمة 

 كانت عطارة.

أن فارس العرادة هو هبيرة بن عبد اهلل بن عبد مناف اليربوعي، المعروف ذكر البعض تنبيه: 

. والكلحبة: صوت النار ولهيبها، يقال: سمعت حدمة النار وكلحبتها. بالكلحبة

وكلحبه بالسيف: ضربه به، قيل: وبه سمي الرجل. انظر: التكملة والذيل والصلة 

( مادة 177/ 4(، تاج العروس )132(، القاموس المحيط )ص: 264/ 1للصغاين )

 )كلحب(.

(، 562/ 5(، اإلصابة )1362/ 3(، االستيعاب )183/ 12أنساب األشراف ) (1)

(، سمط النجوم 646/ 4(، الذخيرة يف محاسن أهل الجزيرة )289/ 15األغاين )

(، شرح نقائض 233/ 3(، فوات الوفيات )462/ 2العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )

 (.425/ 2جرير والفرزدق )
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ولقب بالفاروق؛ ألنه أعلن باإلسالم والناس يومئذ يخفونه ففرق بين الحق 

؛ إذ أمر المسلمين قبله كان على غاية من الخفاء، وبعده ڤوالباطل، بإسالمه 

 على غاية من الظهور.

فيه، قال ابن  ملسو هيلع هللا ىلصإلسالم، وأجاب دعوة رسول اهلل فقد أظهر اهلل تعالى به ا

من حديث مجالد، عن الشعبي، عن عبد اهلل  (1)«صحيح الحاكم»الملقن: ففي 

رِو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  َمَر بقِن القَخطااِب َأوق َعمق َلدقِن إَِلدقَو عم جم َ َ  بَِأَحُب الرا سق
ِ ما َأِعزا ا ق هم اللا

 جالد عن عامر. ثم قال: تفرد به م« بقِن ِهَها ٍ 

َمَر بقِن القَخطااِب »ثم روى من حديث عائشة مرفوعا:  َ َ  بِعم سق
ِ ما َأِعزا ا ق  «اللاهم

 يعني: خاصة، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين. فاستجيب ىف عمر.

 . "مازلنا أعزة منذ أسلم عمر"قال ابن مسعود: 

عائشة، وقيل:  ، رواه ابن سعد من حديثملسو هيلع هللا ىلصوقيل: أول من لقبه به النبي 

أهل الكتاب. أخرجه ابن سعد عن الزهري، وقيل: جربيل عليه الصالة 

 (2)والسالم، حكاه البغوي. 

                                                             
 (.574 ،89/ 3انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم ) (1)

غريب الحديث البن  ،(12/127(، األنساب للسمعاين )272/ 3ت الكربى )الطبقا (2)

/ 1محض الصواب يف فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) ،(2/192الجوزي )

/ 1(، مآثر اإلنافة يف معالم الخالفة )146/ 19(، هناية األرب يف فنون األدب )173

/ 2ذيب األسماء واللغات )(، هت143/ 4(، أسد الغابة )49/ 44(، تاريخ دمشق )87

(، هناية 114/ 3(، مرآة الزمان )272/ 2(، الرياض النضرة يف مناقب العشرة )4

(، التوضيح 182/ 12(، البداية والنهاية )152األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 

/ 16(، عمدة القاري )44/ 7(، فتح الباري )282/ 22لشرح الجامع الصحيح )

 (.64/ 2(، نزهة األلباب )122بشرح األربعين )ص: (، الفتح المبين 192
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 النافا  - 669

عمر بن عبد اهلل الهندي سراج الدين المعروف بالفافا، كان كثير النطق بالفاء 

 (1)فلقب بذلك وكان عارفا بالفقه واألصول والعربية.

 الن اَة  - 671

ة بن مازن بن يزيد بن زياد بن خنثر بن كابية بن حرقوص بن مازن بن جعون

 مالك بن عمرو التميمي. والد قطري بن الفجاءة التميمي، رأس الخوارج. 

وإنما قيل له: الفجاءة؛ ألنه غاب باليمن دهرا، ثم قدم على أهله فجأة، 

 (2)فسمي به وبقي عليه. 

 النحل  - 671

بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك بن  علقمة بن عبدة بن النعمان

زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، شاعر من شعراء 

 الجاهلية مشهور ويعرف بعلقمة الفحل.

 ويف تلقدبه بالنحل قوبَّ:

لما حكمت له على امرئ  (1)ألنه خلف على امرأة امرئ القيس :أحدهما

 يف صفة فرسه، فطلقها، فخلف عليها. قال الفرزدق:القيس بأنه أشعر منه 

                                                             
(، 6/98الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) ،(2/532إنباء الغمر بأبناء العمر ) (1)

 (.166/ 9شذرات الذهب )

(، وفيات 212/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )13/41أنساب األشراف ) (2)

 (.93/ 4األعيان )
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 والنحيييلم َعلقميييةم اليييذي  انييي  ليييه

 
 

يييييلم  َتنَحا يييييه يم َليييييلم المليييييوك   مم  حم

، (2)إنما سمي الفحل؛ ألنه كان يف بني تميم شاعر يقال له: علقمة والثاين: 

 (3)خصاه بعض أقيال اليمن، فلقب الخصي ولقب هذا الفحل تمييزا بينهما. 

                                                              = 
أبو الفرج بسنده عن أبي عبيدة أنه قال: كانت تحت امرئ  وتفصيل الخرب ما حكاه (1)

القيس امرأة من طيء تزوجها حين جاور فيهم فنزل به علقمة الفحل بن عبدة التميمي 

 فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنا أشعر منك، فتحاكما إليها فأنشد امرؤ القيس قوله: 

 ُمّرا بي على ُأّم ُجْنُدِب ( 
َّ
 ) خليلي

 قوله: حتى مر ب

ةٌ  اق ِدرا وط أملهوٌب وللسا هِذب (.) فللسا رَج مم عم أخق جر منه َوقق  .. وللزا

 ويروى أهوج منعب 

 فأنشدها علقمة قوله: 

َهب  .. (.) َذَهبقَ  من الِه راَّ يف غدر َمذق

 حتى انتهى الى قوله: 

َتَحلاب (.) فأدر ه حتي ثني من ِعنانه رة  غدث رائٍح مم  .. يمم

لقمة أشعر منك. قال: وكيف؟ قالت: ألنك زجرت فرسك وحركته بساقك فقالت له: ع

وضربته بسوطك وأنه جاء هذا الصيد ثم أدركه ثانيا من عنانه، فغضب امرؤ القيس 

وقال: ليس كما قلت ولكنك هويته، فطلقها فتزوجها علقمة بعد ذلك وهبذا لقب 

 علقمة الفحل.

ة بن سهل أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد قال اآلمدي: وعلقمة هذا الخصي هو علقم (2)

مناة بن تميم أيضا ذكر أبو اليقظان أنه كان يكنى أبا الوضاح وكان له إسالم وقد وكان 

 سبب خصيانه أنه أسر بالمين فهرب فظفر فهرب ثانية فأخذ فخصي وكان شاعرا.

ة العرب (، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلي23أشعار الشعراء الستة الجاهليين )ص:  (3)

(، المؤتلف والمختلف يف أسماء 754(، المنتخب من كالم العرب )ص: 462)ص: 

(، تاريخ دمشق 5(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 198الشعراء )ص: 

= 
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 حل بني مرواَّف - 672

 عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو حفص األموي األمير. 

حكى عن عمر بن عبد العزيز، وكان يقال له: فحل بني مروان؛ ألنه كان 

 (1)يركب معه ستون ابنا لصلبه. 

 :منهم جماعة النراَ، - 673

ة المعروف يحيى بن زياد بن عبد اهلل، أبو زكريا الكويف النحوي، إمام العربي

 بالفراء، أمير المؤمنين يف النحو، وأجل أصحاب الكسائي. 

 ويف تلقيبه بالفراء ثالثة أقوال:

: إنما قيل له: الفراء، ولم يكن يعمل الفراء وال يبيعها؛ ألنه كان يفري أحدها

 الكالم فريا، أي يصنعه ويأيت بالعجب. 

ا سمي الفراء فراء؛ وبعض أصحابنا يقول: إنم ابن األنباري: قال والثاين:

ألنه كان يحسن نظم المسائل، فشبه بالخارز الذي يخرز األديم، وما عرف ببيع 

 الفراء وال شرائها قط.

وقال بعضهم: سمي فراء؛ لقطعه الخصوم  أفاده أيضا فقال: والثالث:

 بالمسائل التي يعنت هبا، من قولهم: قد فرى، إذا قطع، قال زهير:

                                                              = 

/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )21/225()12/225(، األغاين )41/139)

368.) 

(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 354/ 45(، تاريخ دمشق )359/ 1المعارف ) (1)

/ 3(، تاريخ اإلسالم )41/ 6(، البدء والتاريخ )143/ 12(، مرآة الزمان )268/ 6)

 (. 512/ 2(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )133
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يييرِي ميييا َخ  يييَ  َتنق يييوألَنق يييَ  وَبعق  يَلقق

 
 

يييرِييييي يييق ثيييما ب َينق لم  ضم القيييو  َيخق

 معناه َتْخِرُز ما قّدرت. والخْلق التقدير. 

وكان محمد بن الحسن الفقيه الشيباين ابن خالة الفراء، فقال الفراء يوما: قل 

رجل أمعن النظر يف باب من العلم فأراد غيره إال سهل عليه، فقال محمد بن 

قد أمعنت النظر يف العربية، فما تقول فيمن سها يف سجود  الحسن: يا أبا زكريا؛

 السهو؟ ففكر الفراء ساعة ثم قال:

ال شيء عليه، فقال محمد: ولم؟ فقال: ألن المصغر ال يصغر ثانيا، وإنما 

السجدتان تمام الصالة، فليس للتمام تمام، فقال محمد: ما ظننت أن آدميا يلد 

 (1)مثلك. 

 النرار - 674

لبني سليم: إلى من أرفع لواءكم؟ قالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصالذي قال رسول اهلل الفرار، 

إلى الفرار. فكره صلى اهلل عليه ذلك. فقالوا: إنما اسمه حيان بن الحكم، قاله 

 سمي الفرار؛ لقوله: وإنمامجد الدين النشابي، قال 

يييييييييتمَها بَِكتِدَبيييييييييةٍ   َوَ تِدَبيييييييييٍة َألقَبسق

 
 

 ا َيييِديَحتاييي إَِذا القَتَبَسيي ق َنَنحيي م بَهيي

 ويروى: نفضت هبا يدي. 

                                                             
(، وفيات األعيان 153/ 12(، األنساب للسمعاين )159األضداد البن األنباري )ص:  (1)

(، تاريخ ابن 141/ 5(، تاريخ اإلسالم )118/ 12الء )(، سير أعالم النب176/ 6)

(، 28/ 2(، المختصر يف أخبار البشر )3/472(، مغاين األخيار )1/228الوردي )

(، قالدة 178/ 5(، سلم الوصول )333/ 2(، بغية الوعاة )67/ 2نزهة األلباب )

 (.391/ 2النحر يف وفيات أعيان الدهر )
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 هييييل يننعنييييي أَّق تقييييوَل نسيييياؤ مق 

 
 

 (1)دِ يعيبيو ل  خلَف  ريدهم: ب ت

 النرزدق - 675

همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن 

مجاشع بن دارم، أبو فراس التميمي البصري، الشاعر المشهور، المعروف 

 بالفرزدق. 

. ويروي عن: أبي هريرة، والحسين، وابن عمر، وأبي أرسل عن: علي

 سعيد، وطائفة.

 وعنه: الكميت الشاعر، ومروان األصفر، وخالد الحذاء، وآخرون.

وشعره يف الذروة، وهو صاحب األخبار مع جرير، وما جرى بينهما من 

 مهاجاة، أشهر من أن يذكر.

 واختلفوا يف تلقيبه بالفرزدق، على ثالثة معان:

فرزدقة وهي: القطعة من العجين  أحدهاالفرزدق: قطع العجين، و :أحدها

التي تبسط فيخبز منها الرغيف شبه به لجهامة وجهه وغلظه؛ ألنه أصابه جدري 

 يف وجهه، ثم برئ منه، وبقي أثره فيه، فبقي وجهه جهما محمرا منتفخا مبغضا. 

نه دقيق وقال ابن فارس: هذه كلمة منحوته من كلمتين من فرز ومن دق أل

 عجن ثم أفرزت منه قطعة فهي من اإلفراز والدقيق ا. هـ.

ويروى: أن رجال قال له: يا أبا فراس، كأن وجهك أحراح مجموعة.! فقال: 

جمع حرح، وهو  -بحاءين مهملتين  -تأمل، هل ترى فيه حر أمك؟! واألحراح 

                                                             
 (.3ء )ص: المذاكرة يف ألقاب الشعرا (1)
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الثانية،  الفرج، فحذفت يف المفرد حاؤه الثانية، فبقي حرا، ومتى عادت الحاء

 فقالوا: أحراح ألن الجموع ترد األشياء إلى أصولها.

وإنما لقب بالفرزدق؛ لغلظه وقصره، شبه بالفتيتة وهي الخبزة  والثاين:

 الغليظة التي تتخذ منها النساء الفتوت، وهي الفرزدقة. 

قيل: أنه لقيه رجل فتجاهل عليه وقال له: من تكون؟ قال: أما تعرفني! قال: 

أنا الفرزدق، قال: ما أعرف الفرزدق إال شيئا تتخذه النساء تتسمن به  ال. قال:

 وهو الفتوت. قال: الحمد هلل الذي جعلني يف بطون نسائكم.

إنما سمي الفرزدق بدهقان الحيرة؛ ألنه كان يشبه يف تيهه وأهبته،  والثالث:

  (1)وكان الدهقان يسمى الفرزدق. 

 النر اس - 676

يم بن سباع بن ضياء، العالمة، اإلمام، فقيه الشام، تاج عبد الرحمن بن إبراه

الدين، أبو محمد الفزاري، البدري، المصري األصل، الدمشقي، الشافعي، 

 المعروف بالفركاح. 

سمع من طائفة، منهم ابن الزبيدي، وتفقه على اإلمامين عز الدين ابن عبد 

شيخ يف عشرة أجزاء،  السالم، وابن الصالح، وخرج له الربزالي مشيخة عن مائة

                                                             
/ 74(، تاريخ دمشق )78(، أدب الكتاب البن قتيبة )ص: 486معجم الشعراء )ص:  (1)

، (3/134(، تاريخ اإلسالم )498/ 12مرآة الزمان ) ،(86/ 6(، وفيات األعيان )48

(، الشعر والشعراء 4المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (،592/ 4سير أعالم النبالء )

سمط الآللي يف شرح  ،(62/ 1أمالي المرتضى ) ،(12/278(، األغاين )462/ 1)

(، التذكرة الحمدونية 9الحلل يف شرح أبيات الجمل )ص:  ،(44/ 1أمالي القالي )

 .(1/217(، خزانة األدب )7/373)
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فسمعها منه: ولده برهان الدين، وابن تيمية، والمزي، وابن الزملكاين، وخلق 

 سواهم.

وانتهت إليه رياسة المذهب كما انتهت إلى ولده، وله اختيارات يف المذهب 

 (1)مشى على أكثرها ولده، ولقب بالفركاح؛ لحنف يف رجليه. 

 فرير  - 677

بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث الطائي،  بوزن أمير: فرير بن عنين

اسمه عثمان، وهو عم بحرت القبيلة المشهورة من طيء، قال ابن الكلبي: لقب 

 (2)بذلك؛ لحسن عينيه. 

 فزارة - 672

فزارة بن ذبيان بن بغيض، الغطفاين، جد جاهلي، من نسله، أبو إسحاق 

ه أخ له، ففزره فسمي الفزاري، قال ابن سعد: واسم فزارة عمرو، وكان ضرب

 (3)فزارة، والفزر: شبيه بالحدبة يف الصدر والظهر. 

                                                             
(، 163/ 4(، مرآة الجنان )58/ 18(، الوايف بالوفيات )662/ 15تاريخ اإلسالم ) (1)

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان 172لمذهب )ص: العقد المذهب يف طبقات حملة ا

 (.246/ 2(، سلم الوصول )432/ 5الدهر )

والفركحة: تباعد ما بين األليتين. والفركاح بالكسر، والمفركح كمسرهد: الرجل الذي 

 ارتفع مذروا استه وخرج دبره، وهو المفركح. وأنشد: 

 جاءْت به ُمَفْرَكحًا فِْركاحا. 

(، تاج 233(، القاموس المحيط )ص: 543/ 2(، لسان العرب )47/ 4انظر: المحكم )

 ( مادة )فركح(. 16/ 7العروس )

(، نزهة األلباب 3/1132(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )196/ 7توضيح المشتبه ) (2)

(2 /72 .) 

 ( مادة )ف ر ر(.314/ 13نقل الزبيدي، أن اسمه: عنان. انظر: تاج العروس )

 رافـــــاب األشــــ(، أنس552الطبقة الرابعة )ص:  -متمم الصحابة  -لكربى الطبقات ا (3)

= 
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 النزر - 679

بكسر أوله وإسكان ثانيه، وقال أبو حاتم عن األصمعي: بفتح الفاء، والعامة 

 تقول الفزر بكسرها: 

سعد بن زيد مناة بن تميم، جد القبيلة المشهورة، وإنما سمي الفزر؛ لنهبه 

 يف العرب. لمعزاه وتبديدها 

وكان واىف الموسم بمعزى فأهنبها هناك وقال: من أخذ منها واحدة فهي له، 

وال يؤخذ منها فزر، وهو االثنان فأكثر، وقال أبو عبيدة نحو ذلك إال أنه قال: 

أي حتى  "ال آتيك معزى الفزر"الفزر هو الجدي نفسه، فضربوا به المثل فقالوا: 

هذا قول ابن الكلبي. وقال ابن سيده: إنما تجتمع تلك، وهي ال تجتمع أبدا؛ 

لقب سعد بن زيد مناة بذلك؛ ألنه قال لولده واحدا بعد واحد: ارع هذه 

المعزى، فأبوا عليه فنادى يف الناس أن اجتمعوا فاجتمعوا، فقال: انتهبوها وال 

أحل ألحد أكثر من واحدة، فتقطعوها يف ساعة وتفرقت يف البالد، فهذا أصل 

؛ "ال أفعل ذلك معزى الفزر"و من أمثالهم يف ترك الشيء. يقال: المثل، وه

 (1)تمع تلك وهي ال تجتمع الدهر كله.فمعناه يف معزى الفزر أن يقولوا حتى تج

                                                              = 

 (.167/ 2(، هتذيب الكمال )134/ 4(، مرآة الزمان )97/ 13) 

الفصول  ،(2/57المستقصى ىف أمثال العرب )(، 3التنبيهات على أغاليط الرواة )ص:  (1)

(، 511 ،134 ،39)ص: (، فصل المقال يف شرح كتاب األمثال 122والغايات )ص: 

 (.72/ 2(، نزهة األلباب )2/212مجمع األمثال )

(، القاموس 5/54لسان العرب ) (،9/31(، المحكم )781/ 2وانظر: الصحاح )

 ( مادة )فزر(.322/ 13(، تاج العروس )1/456المحيط )
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 فقدد ثقدف - 621

 يقال اسمه: عمرو بن عبد اهلل، ويعرف بفقيد ثقيف. 

ه. فقال وكان سببه أنه عشق امرأة أخيه، وكتم أمره، ولم يعرف األطباء داء

الحارث بن كلدة الثقفي، وكان طبيب العرب: هو عاشق. فدعى بشراب، فصبه 

يف فيه حتى سكر، فأنشا يقول فيها أبياتا من الشعر، فلما أفاق من سكره عرف ما 

قاله، فاستحيا من أخيه، فذهب على وجهه، فال يدرى أين توجه، فسمي فقيد 

 (1). "ثقيفأتيه من فقيد "ثقيف، وضرب به المثل، وقيل: 

 النقدر - 621

يزيد بن صهيب الفقير، أبو عثمان الكويف، أحد التابعين، وهو من كبار 

 شيوخ أبي حنيفة.

ولقب بالفقير؛ ألنه كان يشكو فقار ظهره ويتألم منها حتى ينحني لها، وليس 

 من الفقر الذى هو ضد الغنى.

 قال شهاب الدين الخويي:

 يزيييييييييييٌد الَنقدييييييييييرم يف الَنَقييييييييييارِ 

 
 

 (2)ارييقييتي  ذا افييدييَب ليديياَّ أمصي 

                                                             
(، 148/ 1(، مجمع األمثال )284/ 1(، جمهرة األمثال )128/ 4عيون األخبار ) (1)

(، 48(، أخبار النساء البن الجوزي )ص: 38/ 1تقصى يف أمثال العرب )المس

 (.5المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 

(، ضبط من غرب 35/52()163/ 32(، هتذيب الكمال )264المحدث الفاصل )ص:  (2)

(، التكميل ىف الجرح 5/228(، سير أعالم النبالء )334فيمن قيده ابن حجر )ص: 

/ 11(، فتح الباري )5/162التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (،4/132والتعديل )

(، فتح المغيث 362(، أقصى األمل والسول )ص: 72/ 2(، نزهة األلباب )426

(4/297 .) 

= 
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 النقده - 622

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس 

األنصاري، البخاري، العالمة، شيخ اإلسالم، وحامل لواء الشافعية يف عصره، 

 نجم الدين أبو العباس الشهير بالفقيه ابن الرفعة المصري. 

 قوالن: بالفقيهويف تلقيبه بن السبكي، وجماعة. أخذ عنه تقي الدين 

أنه لقب بالفقيه؛ لكثرة تخاريجه على المذهب، حتى قيل: إنه زاد  :أحدهما

يف مذهب الشافعي الثلث، أي باعتبار األوجه التي خرجها وحتى كاد أن يعد مع 

أصحاب األوجه النفراده من بين المتأخرين بمرتبة ذلك التخريج بعد انقطاعها 

 انقطاع أصحاب األوجه ومن ثم لقب بالفقيه دون غيره.ب

 (1)لقب بالفقيه؛ لغلبة الفقه عليه.  والثاين:

 فقده الحر  - 623

محمد بن هبة اهلل بن ثابت، اإلمام أبو نصر البندنيجي، من كبار أصحاب  •

 أبي إسحاق الشيرازي، ويعرف بفقيه الحرم؛ ألنه جاور بمكة أربعين سنة.

لفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس، أبو عبد اهلل ومحمد بن ا •

 الصاعدي النيسابوري الفراوي.

                                                              = 

 (61/ 5(، لسان العرب )379/ 6ورجل مفقور، وفقير: مكسور الفقار. انظر: المحكم )

 مادة )فقر(.

د المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: (، العق6/ 3الفتاوى الفقهية الكربى ) (1)

 (.41/ 8(، شذرات الذهب )211/ 2(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )174
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تفقه علي إمام الحرمين، وحكى السمعاين عن بعضهم أنه قال: الفراوي 

وقرئ عليه صحيح مسلم شيئا ألف راو. قال ابن كثير: إنه أملى ألف جزء، 

مدة طويلة ينشر العلم ويعرف بفقيه الحرم أيضا؛ ألنه أقام بالحرمين كثيرا. 

 (1) ويسمع الحديث ويعظ الناس ويذكرهم.

 الن   - 624

عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، أبو حفص الباهلي البصري، الفالس، 

 الحافظ، أحد األعالم، كان من أئمة أهل النقل. 

سمع: معتمر بن سليمان، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد 

 ، وخلقا سواهم.الرحمن بن مهدي

وعنه: األئمة الستة يف كتبهم، وعفان بن مسلم أحد شيوخه، وأبو زرعة، 

وأبو حاتم، وأبو بكر بن أبي الدنيا، ومحمد بن جرير، ومحمد بن يحيى بن 

 منده، وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل، وجماعة.

ولقبه عفان بن مسلم بالفالس. قال ابن أبي خيثمة: سمعت أبا حفص عمرو 

علي الفالس يقول: روى عني عفان حديثين فلم يقم خيره بشره. قال: بن 

 حدثني أبو حفص الفالس فعرفت هبا ولم أكن فالسا قط.

 (2)قال السمعاين: هذه النسبة إلى من يبيع الفلوس وكان صيرفيا. 

                                                             
(، العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 578، 516طبقات الشافعيين )ص:  (1)

 (.312، 272/ 1(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )198

/ 14(، تاريخ بغداد )82المسندين الصحيحين )ص: ألقاب الصحابة والتابعين يف  (2)

(، هتذيب الكمال يف أسماء 272/ 12(، األنساب للسمعاين )69/ 7(، اإلكمال )117

= 
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 النلحاَ  - 625

 عنرتة بن شداد العبسي، الفارس المشهور. 

 به، أي ألن شفته السفلى كانت مشقوقة.وإنما لقب بالفلحاء؛ لفلحة كانت 

هكذا جاء لقبه بلفظ التأنيث، وإنما أنثوا ألهنم أرادوا الشفة، كأهنم يعنون به 

 صاحب الشفة الفلحاء، والعرب تلقب الرجل باسم العضو كثيرا.

 : يقال له: عنرتة الفلحاء؛ وذلك لتشقق شفتيه.«األغاين»وقال يف 

 غلبي:قال شريح بن بجير بن أسعد الت

ٍَ َأذِلاييييةٌ  مي قييييو م َسييييوق  َوَلييييوق َأَّ َقييييوق

 
 

يَددم  ٍف وِعصق فم بنم َعيوق َرَجني َعوق  ألَخق

ياميييييًا  ََ مم َم جيييييا  وَعنقَتيييييَرةم الَنلقحيييييا

 
 

ييييَودم   (1) َأنيييه فِنقييييٌد ِميييينق َعماَيييييَة َأسق

 فلق - 626 

عمر بن منصور بن سليمان، سراج الدين القرمي الحنفي، المعروف 

ع ابن طلون يف الفقه ويف التفسير بالمنصورية وغير ذلك، بالعجمي. درس بجام

 انت العامة تسميه عمر فلق؛ــــاب، وكـوقرأ عليه الحافظ ابن حجر أشياء وهو ش

                                                              = 

(، 472/ 11(، سير أعالم النبالء )1197/ 5(، تاريخ اإلسالم )162/ 22الرجال )

 (.73/ 2نزهة األلباب )

(، مرآة 83/ 7، وفيات األعيان )(244/ 8(، األغاين )96الفصول والغايات )ص:  (1)

 (. 482/ 1(، شرح شواهد المغني )411/ 5(، شذرات الذهب )122/ 3الجنان )

والرجل األفلح: الذي يف شفته السفلى شق فإن كان يف العليا فهو أعلم. انظر: الصحاح 

/ 1(، جمهرة اللغة )547/ 2(، لسان العرب )452/ 4(، مقاييس اللغة )392/ 1)

 ( مادة )فلح(. 725اللغة البن فارس )ص:  (، مجمل555
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 (1)ألنه كان إذا أراد تأديب أحد قال: هاتوا فلق، يعني الفلقة. 

 النند - 627

 الميم: بكسر الفاء وسكون النون: الفند الزماين، بكسر الزاي وتشديد 

فارس جاهلي مشهور، وهو شهل بن شيبان بن ربيعة بن نزار، وليس يف 

 العرب من يقال له: شهل بالمعجمة غيره.

 واختلف يف سبب تلقيبه بالفند، على قولين:

إنما سمي فندا؛ ألن بكر بن وائل بعثوا إلى بني حنيفة يف بعض  :أحدهما

ا وهو مسن جدا قالوا: وما يغني الوقائع يستنصروهنم، فأمدوهم به، فلما أتى بكر

 هذه العشبة عنا؟ قال: أو ما ترضون أن أكون لكم فندا تأوون إليه.

 والفند: الحجر العظيم، أو القطعة الضخمة من الجبل. 

والعشبة بفتحات: الشيخ الكبير ويقال: العشمة بالميم بدل الباء كذا يف 

 البن جني.  «إعراب الحماسة»

 (2)لعظم خلقته تشبيها له بالجبل.  أنه لقب به؛ والثاين:

                                                             
(، 138/ 6(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )372/ 2إنباء الغمر بأبناء العمر ) (1)

(. والفلقة، محركة، وبالفتح: الخشبة، عن اللحياين. انظر: 127/ 9شذرات الذهب )

ة )ف ( ماد315/ 26(، تاج العروس )311/ 12(، لسان العرب )421/ 6المحكم )

 ل ق(.

شرح ، (72المبهج يف تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص:  ،(24/85األغاين ) (2)

(، سبل 193/ 1(، حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي )27ديوان الحماسة )ص: 

 (،5(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 264/ 4الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )

= 
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 النويره  - 622

عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن وريدة، الشيخ المعمر كمال 

الدين أبو الفرج البغدادي، الحنبلي، المقرئ، البزاز، شيخ دار الحديث 

 المستنصرية، الملقب بالفويره. 

سكينة وغيره، وانتهى سمع أبا الوفاء محمود بن مندة وطبقته، وأجاز له ابن 

 إليه علو اإلسناد يف عصره.

والفويره: بكسر الراء من الفروهية تصغير فاره وهو الحاذق بالشيء، لقب 

 (1)بذلك؛ الشتغاله وحسن فهمه. 

 النداي - 629

، أبو محمد التيمي القرشي، من ملسو هيلع هللا ىلصطلحة بن عبيد اهلل، صاحب رسول اهلل  •

 العشرة.

الخطابي يف غريبه واللفظ له: أن طلحة اشرتى روى أبو نعيم يف المعرفة، و

بئرا فتصدق هبا ونحر جزورا فأطعمها الناس وذلك يف غزوة ذي قرد فقال له 

َ  القَنداايم »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  . فسمي الفياض، والفياض: الجواد «َيا َطلقَحةم َأنق

 الواسع العطاء. قال زهير:

                                                              = 

(، 338/ 3وانظر: لسان العرب )(. 3/434خزانة األدب )(، 74/ 2نزهة األلباب )

 ( مادة )فند(.524/ 8تاج العروس )

(، 76/ 2، نزهة األلباب )(7/132(، توضيح المشتبه )858/ 15تاريخ اإلسالم ) (1)

(، غاية النهاية يف طبقات القراء 373معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص: 

(1 /372.) 
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 وأبقيييييَدَض َفداييييياٍي َييييييَداهم َغَماَميييييةٌ 

 
 

ييييهَعلييييي مم  ِغييييبة َنوافِلم َتندييييِه َمييييا تم  عق

 وأصله من قولك فاض الماء إذا سال. وحديث مستفيض أي شائع منتشر.  

انِي »وعن أبي نعيم بسنده عن طلحة بن عبيد اهلل، قال:   َسمَّ
ا َكاَن َيْوُم ُأُحد  َلمَّ

 
ُّ
َة اْلَفيَّاِض، َوَيْوُم ُحنَْين  َطْلَحَة اْلَخْيِر، َوَيْوُم َغْزَوةِ َذاِت اْلَعِشيَرةِ َطْلحَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

 «.َطْلَحُة اْلُجودِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن حبان: وكان يقال له: الفياض؛ لكثرة بذله األموال لحق النبي 

 ببدر.

صحبت طلحة بن عبيد اهلل، فما »وعن الشعبي، عن قبيصة بن جابر، قال: 

 «.رأيت أعطى لجزيل مال عن غير مسألة منه

بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن وعيسى بن محمد بن القاسم  •

 أبي طالب، وكان عيسى يلقب بالفياض؛ لكثرة عطائه وجوده.

وعكرمة بن ربعي، لقب بذلك؛ لسخائه وكرمه، ذكر الزمخشري يف ربيعه  •

أنه خرج مع الوليد بن عبد الملك إلى الصائفة، ومعه ألف بعير عليها الطعام 

 عليه، فقال فيه األخطل:فجعل ينحر كل يوم سمينها ويطعم ما 

 رأييييي  عكرميييية النديييياي يف دمييييه

 
 

 (1)سبط النعيال إذا ميا ييذ ر ال يود

   

                                                             
(، 218/ 2(، غريب الحديث للخطابي )285ف يف كل فن مستطرف )ص: المستطر (1)

(، التذكرة الحمدونية 2/472(، ربيع األبرار )94/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيم )

/ 2(، الثقات البن حبان )176/ 14(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )8/298)

(، مرآة 292/ 3قاب )(، مجمع اآلداب يف معجم األل81/ 8(، تاريخ اإلسالم )338

 (. 76/ 2نزهة األلباب ) (،226/ 12(، الوايف بالوفيات )376/ 17الزمان )
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 الندض  - 691

المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب، كان ذا شرف يف قومه وفضل، 

 (1)وكانت قريش تسميه الفيض؛ لسماحته وفضله. 

 :منهم جماعة الندل، - 691

 عفر البغدادي، المقرىء، الملقب بالفيل. أحمد بن محمد بن حميد، أبو ج •

 كان شيخا ضابطا، ومقرئا حاذقا مشهورا، وإنما لقب بالفيل؛ لعظم خلقته.

 وعنبسة بن معدان النحوي، أحد أصحاب أبي األسود الدؤلي. •

يلقب أبوه بالفيل، قالوا: إن زياد ابن أبيه كان له فيل أو فيلة ينفق عليها يف 

أقبل رجل من أهل ميسان يقال له: معدان، فقال: كل يوم عشرة دراهم، ف

ادفعوها لي وأكفيكم المئونة وأعطيكم كل يوم عشرة دراهم، فدفعوها إليه، 

 فكان يدور به يف البصرة ويكتسب به فأثري.

 وقال الزمخشري: سمي بذلك؛ ألن معدان أباه كان يروض فيال للحجاج.

د اهلل بن عامر كان له فيل وقال أبو الربكات األنباري: وسبب ذلك؛ أن عب

بالبصرة، وقد استكثر النفقة عليه، فأتاه معدان، فتقبل بنفقته، وفضل يف كل شهر، 

 فكان يدعى معدان الفيل.

                                                             
(، الجوهرة يف نسب النبي 81/ 1(، الطبقات الكربى )126/ 1سيرة ابن هشام ) (1)

(، العقد 294/ 3(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )28/ 1وأصحابه العشرة )

(، 94/ 2(، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام )328/ 1) الثمين ىف تاريخ البلد األمين

 (.253/ 1سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )
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وعبد اهلل بن عمر بن الفقيه إسماعيل بن أحمد الكفربطناوي، الدمشقي،  •

عيل، سبط أبي هريرة بن الحافظ الذهبي أمه صالحة، ويعرف بابن الفقيه إسما

 (1)ويلقب بالفيل؛ لعمله صورة فيل من ثلج. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(، 157/ 1(، النشر يف القراءات العشر )9نور القبس )ص:  ،(463/ 2ربيع األبرار ) (1)

نهاية يف (، غاية ال233/ 4(، معجم البلدان )364/ 2المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )

(، نزهة األلباء 225(، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص: 112/ 1طبقات القراء )

(، 76/ 2(، نزهة األلباب )297/ 8(، التذكرة الحمدونية )22يف طبقات األدباء )ص: 

 (.37/ 5الضوء الالمع )
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 حرف القاف

 747وينتهي برقم  692يبدأ برقم 
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 قاتل ال وع  - 692

 امرؤ القيس بن كعب بن عمرو بن عامر األزدي الفارس الشاعر.

 ولقب بقاتل الجوع؛ لقوله:

يييَتواِت  يييوَع يف الها  َحتايييي َقَتَلييي م ال م

 
 

يييوَع َليييدقَ  ليييهم َنكِدييير ييي م ال م  (1)َتَر ق

 القادو  - 693 

علي بن محمد بن الحسن الخالطي الحنفي علم الدين، الملقب 

  (2).بالقادوس، ويعرف أيضا بمزلقان، وبالركابي

تفقه ودرس بالظاهرية وولي إمامتها وهو أول من أم هبا، ودرس بالديلمية، 

 (4)؛ لطول تكوير عمامته. (3)قب بالقادوسوكتب على الهداية شرحا، ول

 القارئ - 694

أبو جعفر القارئ المدين، القارئ، المشهور، مولى عبد اهلل بن عياش بن أبي 

ربيعة المخزومي، اسمه: يزيد بن القعقاع، وقيل: فيروز بن القعقاع، وقيل: 

 جندب بن فيروز، واألول أشهر. 

                                                             
مجمع  (،2(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 435/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (1)

 (.81/ 2(، نزهة األلباب )299/ 3اآلداب يف معجم األلقاب )

ألنه كان يزعم ان عنده ركاب رسول اهلل عليه وسلم وكان يزعم أيضا أن عنده من شعره  (2)

 ملسو هيلع هللا ىلص.

 قلت: بعض المعاصرين أشار بأن ضبطه بزيادة ياء النسب، ولم أقف على ما يؤيد ذلك. (3)

(، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة 383/ 1حنفية )الجواهر المضية يف طبقات ال (4)

(4 /122 .) 

والقادوس: إناء من خزف أصغر من الجرة يخرج به الماء من السواقي، والجمع قواديس. 

 ( مادة )ق د س(.359/ 16انظر: تاج العروس )
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ات، وكان إمام أهل المدينة يف وهو أحد األئمة العشرة يف حروف القراء

  القراءة فسمي القارئ بذلك.

 روى عن: جابر، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهم.

وهو صغير، فمسحت على رأسه  ملسو هيلع هللا ىلصودخل على أم سلمة زوج النبي 

 ودعت له بالربكة.

مالك بن أنس، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وإسماعيل بن روى عنه: 

 (1) .القراءةنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ذ عنه وأخجعفر، 

قال نافع: لما غسل أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ بعد وفاته نظروا ما بين 

نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، فما شك أحد ممن حضره أنه نور 

 (2)القرآن.

 قارئ الهداية - 695

الحسيني الحنفي،  عمر بن علي بن فارس، أبو حفص الكناين القاهري

 سراج الدين الشهير بقارئ الهداية. 

أخذ الحديث عن: الزين العراقي، والجالل البلقيني، وعنه: ابن الهمام 

وغيره، وانتهت إليه رياسة الحنفية يف وقته بغير مدافع، وتصدى لإلفتاء 

                                                             
ث بن سعد وهو أحد أئمة القراء بالمدينة، وأحد القراء السبعة، روى ابن وهب عن اللي (1)

 قال: أدركت أهل المدينة وهم يقولون: قراءة نافع سنة.

(، االستغناء يف معرفة 353/ 8(، التاريخ الكبير للبخاري )345/ 5الطبقات الكربى ) (2)

(، 292/ 12(، األنساب للسمعاين )522/ 1المشهورين من حملة العلم بالكنى )

(، هتذيب الكمال 347/ 65مشق )(، تاريخ د382/ 2غاية النهاية يف طبقات القراء )

(، معرفة القراء 274/ 6(، وفيات األعيان )487/ 12(، مرآة الزمان )222/ 33)

 (.123/ 3(، التكميل يف الجرح والتعديل )42الكبار على الطبقات واألعصار )ص: 
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والتدريس فكثرت تالمذته واآلخذون عنه، وانتفع به األئمة وصار األعيان يف 

ذهب كابن الهمام واألقسرائي، فمن دوهنما من تالمذته، وكان الجالل الم

 البلقيني يقول: هو أبو حنيفة زمانه. 

يف فروع الحنفية للمرغيناين، وإنما لقب بقارئ  «الهداية»وكان يستحضر

الهداية؛ تمييزا له بذلك عن سراج الدين آخر كان يرافقه يف القراءة على العالء 

 قوقية. السيرامي شيخ الرب

ست عشرة مرة وصار أفضل منه  (1)وقيل: لكونه حلها على أكمل الدين

 (2)فاهلل أعلم. 

 قاضي ال ن - 696

محمد بن عبد اهلل بن عالثة القاضي، أبو اليسير العقيلي، ولي القضاء 

 للمهدي، وهو من كبار العلماء.

 سمع: األوزاعي، وطائفة. وعنه: ابن المبارك، ووكيع، وآخرون.

الخطيب: قرأت يف كتاب أبي الحسن ابن الفرات بخطه: أخربين أخي قال 

أبو القاسم عبيد اهلل بن العباس بن الفرات، قال: أخربنا علي بن سراج، قال: 

محمد بن عبد اهلل بن عالثة، يقال له: قاضي الجن؛ وذلك أن بئرا كانت بين 

 حران وحصن مسلمة فكان من يشرب منها خبطته الجن.

                                                             
 هو الشيخ العالمة أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابريت ثم القاهري الحنفي. (1)

(، النجوم 379/ 3(، إنباء الغمر بأبناء العمر )143/ 7السلوك لمعرفة دول الملوك ) (2)

(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر 133/ 15الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )

(، شذرات 129/ 6(، الضوء الالمع )419/ 2(، سلم الوصول )473/ 1والقاهرة )

 (.276/ 9الذهب )
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عليها، فقال: أيها الجن إنا قد قضينا بينكم وبين اإلنس فلهم قال: فوقف 

 النهار ولكم الليل.

 (1)ستسقى منها بالنهار لم يصبه شيء!قال: فكان الرجل إذا ا

 قاضي الخافقدن - 697

، المحدث، (2)محمد بن القاسم بن مظفر بن علي أبو بكر الشهرزوري

 المعروف بقاضي الخافقين. 

الشيرازي، وسمع منه، وروى عنه: السمعاين، وابن  تفقه على أبي إسحاق

 عساكر، وطائفة. 

 (3)وإنما قيل له: قاضي الخافقين؛ لكثرة البالد التي ولي فيها القضاء.

                                                             
(، 393/ 53(، تاريخ دمشق )251/ 3أخبار القضاة )(، 379/ 3تاريخ بغداد ) (1)

(، تاريخ 524/ 25(، هتذيب الكمال )321/ 8المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )

(، نزهة 249/ 3(، الوايف بالوفيات )328/ 7(، سير أعالم النبالء )498/ 4اإلسالم )

 (. 82/ 2األلباب )

بيل قال: حدثني ابن عالثة القاضي أن قال محمد بن خلف: وذكر أبو زيد عن أبي عاصم الن

الجن تحاكموا إلى أبيه يف دية. قال: فأمر بصور فصورت اإلبل ثم جعلها ديتهم فرضوا 

 بذلك.

قال ابن الملقن: وشهرزور بلدة كبيرة من أعمال إربل، وشهر بالعجمي معناه بلد وزور  (2)

 اسم بانيها وهو زور بن الضحاك. 

(، تاريخ اربل، 216/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )179 /8األنساب للسمعاين ) (3)

(، 69/ 4(، وفيات األعيان )242/ 1ب، طبقات الفقهاء الشافعية ) 93 -الورقة

(، سير أعالم 696/ 11(، تاريخ اإلسالم )313/ 3مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )

(، طبقات 114 /3(، مرآة الجنان )241/ 4(، الوايف بالوفيات )139/ 22النبالء )

(، العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 174/ 6الشافعية الكربى للسبكي )

= 
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 قاضي الهطرنج - 692 

محمد بن أحمد بن كمال الشمس الدجوى، القاهري، الشافعي، الشاعر، 

 الملقب بقاضي الشطرنج. 

فأجاد ومدح األكابر، سمعت منه قصيدة المية قال السخاوي: نظم الشعر 

امتدح هبا شيخنا يف مجلس اإلمالء، وكان حسن العشرة ظريفا كثير النوادر 

 (1)الشطرنج بحيث لقب قاضي الشطرنج. استجازه شيخنا لولده، وكان فائقا يف

 قاضي القضاة - 699 

 محمد بن محمد بن أحمد المقدشي. 

بد الهادي وحدث به، وسمع منه سمع أكثر صحيح مسلم على ابن ع

الحافظان: ابن حجر والسخاوي، وكان ذا خير وعبادة وفيه سالمة، وكانت فيه 

دعابة ويلقب بين أصحابه قاضي القضاة؛ لكونه كان لسالمة صدره وكثرة عبادته 

وديانته يلهج هبا كثيرا فإذا قيل له: ياسيدي ول فالنا، يقول: وليته قاضي القضاء، 

ه يقولون له: ادع لفالن، فيقول: وليته قضاء العسكر، فكثر ذلك منه وكان أصحاب

 (2). $فلقبوه قاضي القضاة، وهو يف عقود المقريزي 

 قاضي المصرين - 711

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر القاضي، أبو أمية 

 الكندي الكويف.

                                                              = 

/ 5(، شذرات الذهب )522/ 3(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )322

393()6 /222.) 

 (.38/ 7الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (1)

 (.53/ 9مع )(، الضوء الال127/ 2إنباء الغمر بأبناء العمر ) (2)
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ال: أنه من أوالد ويقال: شريح بن شراحيل، ويقال: ابن شرحبيل، ويق

 الفرس الذي كانوا باليمن. 

وانتقل من  ملسو هيلع هللا ىلصقيل: له صحبة، ولم يصح، بل هو ممن أسلم يف حياة النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاليمن بعد النبي 

روى عن: عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن أبي بكر. وعنه: الشعبي، 

 وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهم.

يل: أقام على قضائها ستين قضاء الكوفة، فق ڤواله عمر بن الخطاب 

سنة، وقد قضى بالبصرة سنة، ويقال: قضى بالكوفة ثالثا وخمسين سنة، 

 (1)."قاضي المصرين"وبالبصرة سبع سنين. فكان يقال له: 

 القاضي  ريح - 711

عبد الرحمن بن الحسين بن عبد اهلل، أبو منصور ابن النعماين النيلي، 

 الكاتب، المعروف بالقاضي شريح.

قضاء النيل مدة، وكان مرتسال، بليغا، فصيحا، مفوها، كريما، يصلح  ولي

للوزارة، وله رسائل مدونة يف مجلدين، ولقب بالقاضي شريح؛ لفرط ذكائه 

 (2)وفطنته، تويف سنة ثالث وست مئة. 

                                                             
(، أخبار 132سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف الجرح والتعديل )ص:  (1)

(، 53/ 35()435/ 12(، هتذيب الكمال )7/ 23(، تاريخ دمشق )189/ 2القضاة )

 (.81/ 2(، نزهة األلباب )122/ 4(، سير أعالم النبالء )821/ 2تاريخ اإلسالم )

ة المصر، وإذا أطلق هذا اللفظ يراد به البصرة والكوفة. انظر: معجم المصران: بالكسر، تثني

 (.137/ 5البلدان )

(، 77/ 13(، تاريخ اإلسالم )687/ 1(، توضيح المشتبه )156/ 22مرآة الزمان ) (2)

 (. 237/ 5مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )
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  قالوَّ - 712

عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي، مولى الزهريين، أبو موسى 

 ارئ أهل المدينة يف زمانه، صاحب نافع. المدين، النحوي، ق

حدث عن: شيخه نافع بن أبي نعيم، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وعبد 

 الرحمن بن أبي الزناد، وغيرهم.

 وعنه: أبو زرعة الرازي، وإبراهيم بن ديزيل، وإسماعيل القاضي، وجماعة.

زمانه بالحجاز،  وقرأ عليه القرآن طائفة كبيرة، وانتهت إليه رئاسة اإلقراء يف

 ورحل إليه الناس، وطال عمره، وبعد صيته.

ويقال: إنه ربيب نافع، وقد اختص به كثيرا، وهو الذي سماه قالون؛ لجودة 

 قراءته، فإن قالون بلغة الروم معناه: جيد. 

قال ابن الجزري: سألت الروم عن ذلك فقالوا: نعم، غير أهنم نطقوا لي 

أت على أحمد بن محمد الشيرازي عن علي بن بالقاف كافا على عادهتم، قر

أحمد أنبأنا زيد بن الحسن أنا عبد اهلل بن علي أنبأين أحمد بن عبد الجبار أنبأين 

الحسن بن علي المقرئ ثنا أحمد بن يزيد الحلواين ثنا أبو موسى قالون قال: 

كان نافع إذا قرأت عليه يعقد لي ثالثين ويقول لي قالون يعني جيدا جيدا 

الرومية، قال عبد اهلل بن علي إنما يكلمه بذلك؛ ألن قالون أصله من الروم كان ب

فقدم به من أسره  ڤجد جده عبد اهلل من سبي الروم من أيام عمر بن الخطاب 

 (1)إلى عمر إلى المدينة وباعه فاشرتاه بعض األنصار. 

                                                             
(، تحبير التيسير 12/311األنساب للسمعاين ) (،4التيسير يف القراءات السبع )ص:  (1)

(، 382/ 2(، التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة )125يف القراءات العشر )ص: 

(، معرفة القراء الكبار على 426/ 5(، تاريخ اإلسالم )17برنامج التجيبي )ص: 

= 
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 القائد - 713

 خزيمة بن خازم النهشلي، التميمي، القائد. 

نزلة عند الخلفاء، روي عن: ابن أبي ذئب، والقائد لقب لمن يقود كان له م

 (1)العسكر ويتقدمهم، واشتهر به خزيمة. 

 القباع - 714

المخزومي، المكي، األمير، المعروف  (2)الحارث بن عبد اهلل بن أبي ربيعة

بالقباع. ولي إمرة البصرة البن الزبير، ووفد على عبد الملك بن مروان، وهو 

 ر بن عبد اهلل بن أبي ربيعة الشاعر. أخو عم

روى عن: عمر، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم. وعنه: سعيد بن جبير، 

 والزهري، والشعبي، وجماعة. 

وإنما لقب بالقباع باسم مكيال وضعه لهم. قال األصمعي: سمي القباع؛ 

 ألنه وضع لهم مكياال يسمى القباع.

بن الزبير على البصرة، فمر بالسوق  وقال الزبير بن بكار: استعمله عبد اهلل

 فرأى مكياال، فقال: إن مكيالكم هذا لقباع، فسماه أهل البصرة القباع.

                                                              = 

(، غاية النهاية يف طبقات 326/ 12(، سير أعالم النبالء )93الطبقات واألعصار )ص: 

 (.436/ 2(، سلم الوصول )615 /1القراء )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 313/ 12(، األنساب للسمعاين )321/ 9تاريخ بغداد ) (1)

(، 387/ 13(، مرآة الزمان )9/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )118/ 12واألمم )

 (.3256/ 7بغية الطلب ىف تاريخ حلب )

 . (342) :تقدم برقمالحارث يلقب بذي الرمحين،  أبو ربيعة جد (2)
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وقال محمد بن سعد أيضا: استعمل عبد اهلل بن الزبير الحارث بن عبد اهلل 

، فمر بمكيال بالبصرة، فقال: (1)بن أبي ربيعة على البصرة، وكان رجال سهاكا

 ، فلقبوه القباع. إن هذا لقباع صالح

أو أنه لقب بالقباع؛ ألهنم أتوه بمكيال لهم حين وليهم، فقال لهم: إن 

 مكيالكم هذا لقباع. 

؛ فألنه ولي "القباع"قال ابن األثير: وأما قولهم للحارث بن عبد اهلل: 

 -البصرة فعّير مكاييلهم، فنظر إلى مكيال صغير يف مرآة العين أحاط بدقيق كثير 

فقال: إن مكيالكم هذا لقباع، فلقب به  -ر مما يقتضيه ظاهره أي يسع أكث

 واشتهر. 

قال الحميدي، عن سفيان بن عيينة: سمعت أبي يقول: أول من وضع وزن 

 سبعة الحارث بن أبي ربيعة يعني العشرة عدد سبعة وزنا.

 قال الشاعر:

ِزييييييَ  َخدقيييييرا   ِمندَن جم يييييؤق  َأمديييييَر المم

 
 

 (2)غدَرهق يمم يي الينيبَ  اعِ يبينق قم يا مِ ينييَأِرحق 

                                                             
والسهاك، كشداد: البليغ يمر يف الكالم مر الريح. وخطيب سهاك: بليغ. انظر: المحكم  (1)

 ( مادة )س هـ ك(.215/ 27(، تاج العروس )445/ 12(، لسان العرب )133/ 4)

(، المنتخب من كالم العرب 12/187(، أنساب األشراف )29/ 5) الطبقات الكربى (2)

(، الشعر والشعراء 239/ 5(، هتذيب الكمال )444/ 11يخ دمشق )(، تار751)ص: 

(، التذكرة الحمدونية 2/471(، ربيع األبرار )151 ،99(، االشتقاق )ص: 2/539)

(، سير أعالم 84/ 1(، المستقصى يف أمثال العرب )118/ 1(، األغاين )8/298)

 (. 421/ 8(، مرآة الزمان )4/181النبالء )

وتخفيف الباء: المكيال الكبير الضخم. ومكيال قباع: واسع. انظر:  والقباع، بضم أوله

/ 4النهاية )(، 249/ 1(، المحكم )1262/ 3(، الصحاح )187/ 1هتذيب اللغة )

= 
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 قبة الديباج - 715

وكان يقال لها: قبة الديباج؛  ملسو هيلع هللا ىلصالبيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي 

 لجمالها.

وقيل: لقب أختها برة، وقيل: لقب عمتها خالدة بنت هاشم بن عبد مناف، 

قيل: أن خالدة بنت هاشم، قالت ألخ لها، وقد سمعته يتجهم صديقا له: أي 

تطلع من الكالم إال ما قد رويت فيه قبل ذلك ومن أجبته بالحلم أخي، ال 

وداويته بالرفق فإن ذلك أشبه بك، فسمعها أبوها هاشم فقام إليها فاعتنقها 

 (1)وقبلها وقال: واها لك يا قبة الديباج، فلقبت بذلك. 

  قبدحة - 716

توكل قبيحة أم المعتز باهلل بن المتوكل العباسي، وهي أم ولد وكان الم

سماها قبيحة؛ لحسنها وجمالها، فهو من أسماء األضداد، كما يسمى األسود 

 (2)كافور. 

                                                              = 

/ 21(، تاج العروس )748(، القاموس المحيط )ص: 259/ 8(، لسان العرب )7

 ( مادة )قبع(.517

(، بالغات 16نسب قريش )ص:  (،13جمهرة أنساب العرب البن الكلبي )ص:  (1)

/ 4(، نثر الدر يف المحاضرات )21/ 3(، الكامل يف اللغة واألدب )144النساء )ص: 

(، الجوهرة يف 166(، القرط على الكامل )ص: 131/ 2(، التذكرة الحمدونية )32

(، 1122/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )49/ 2نسب النبي وأصحابه العشرة )

 (. 85/ 2اب )نزهة األلب

(، سلم 46/ 2المختصر يف أخبار البشر ) (،322/ 22هناية األرب يف فنون األدب ) (2)

 (.112/ 2الوصول )
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 القتال  - 717

عبد اهلل بن مجيب بن المضرحي بن عامر الكالبي، الشاعر، المخضرم، 

 المعروف بالقتال الكالبي. 

والقتال لقب غلب عليه؛ لتمرده وفتكه، ولكثرة قتله للناس. فقيل له يف 

فقال: واهلل ما أقتل أحدا ظلما، إنما يجيئني الرجل فيقول: إن فالنا ذلك، 

 (1)ظلمني، وقد جعلت لك على قتله كذا وكذا، فاقتله. 

 قتدل ال وع - 712

الشاعر المشهور، كان يقال  (2)قيس بن جندل بن شراحيل، والد األعشى

 له: قتيل الجوع. 

فيه من الحر، فوقعت  وإنما سمي بذلك فيما روي؛ ألنه دخل غارا يستظل

صخرة عظيمة من الجبل فسدت فم الغار، فمات فيه جوعا.! ففي ذلك يقول 

 وكان يتهاجى هو واألعشى: -واسمه عمرو -جهنام 

 أبيوك َقتديلم ال يوِع َقيدق م بين َجنقييدلٍ 

 
 

َماعَة راضعم يبيو عيالم يوخ  (3)ٌد من خم

                                                             
(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء 139/ 24(، األغاين )226المحرب )ص:  (1)

(، 166/ 7(، اإلكمال )283/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )218)ص: 

سمط الآللي يف شرح أمالي  (،422/ 1نسب النبي وأصحابه العشرة ) الجوهرة يف

(، نزهة 76/ 5(، اإلصابة )6، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: (12/ 1القالي )

 .(86/ 2األلباب )

 . (62) :تقدم برقم (2)

(، سمط الآللي يف 128(، أشعار الشعراء الستة الجاهليين )ص: 127/ 9األغاين ) (3)

(، الحلل يف 47/ 3(، االقتضاب يف شرح أدب الكتاب )83/ 1القالي ) شرح أمالي

(، 196/ 1(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )3شرح أبيات الجمل )ص: 

 (. 175/ 1خزانة األدب )
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 قتدل الهوا  - 719

ة، أبو الخطاب اليمامي، الشاعر، المؤمل بن جميل بن يحيى بن أبي حفص

 كان يف أيام المهدي، ويعرف بقتيل الهوى، لقب بذلك لقوله: 

: هيييذا الَدميييا لييي م يييَن: َمييين ذا؟ َفقم لق  قم

 
 

 ميييية َقتديييلم الَهيييَوا َأبميييو الخط ييياِب 

 أنييييييَ  ذاَك َيقدنَييييييًا 
ِ
 قلييييييَن: بيييييياهلل

 
 

يييييياِب  َل ميييييياِزٍس لع  ييييييلق َقييييييوق  ب َتقم

نَا  ييييو فأنييييَ  مم  َنيييياإَّ تكيييين أنييييَ  هم

 
 

ييحاِب   (1)خالِدييًا  نييَ  أوق مييَع األصق

 قحطاَّ - 711 

، الذي ينسب يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 

إليه جميع األنصار واليمن كلها وهم بنو يعرب بن يشجب بن قحطان، قال ذلك 

 ابن الكلبي. 

هم: وقيل اسمه: يقطان. قال البالذري: اختلف الناس يف قحطان. فقال بعض

قحطان هو يقطان المذكور يف التوراة بعينه، إال أن العرب أعربته فقالت قحطان. 

بن عبد اهلل بن الخلود بن عاد بن  وقال آخرون: هو قحطان بن هود 

  عوص بن إرم بن سام بن نوح، وهو غير يقطان.

سمي بذلك؛ ألنه كان  "مهزم"وقال إسماعيل بن أبي أويس: اسم قحطان 

وغصب وظلم وقحط أموال الناس من ملوك العرب، وقيل: هو  أول من تجرب،

                                                             
(، 42/ 2(، مصارع العشاق )234/ 15(، تاريخ بغداد )385معجم الشعراء )ص:  (1)

(، نزهة األلباب 337/ 3معجم األلقاب ) (، مجمع اآلداب يف152/ 18األغاين )

(2 /86.) 
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قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السالم، 

 .(1)حكاه الدارقطني. 

 قذار - 711

بضم القاف: محمد بن علي بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن الحسن بن جعفر بن 

 (2)ب بذلك؛ لنظافته، من األضداد.لق الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب،

 بلنظ ال مع  القراَ، - 712

قال السمعاين: القراء: بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة، هذه النسبة إلى 

« القراء»قراءة القرآن والزهد، وهذا بيت كبير بقزوين ألهل العلم، ويقال لهم 

نزل بغداد، ومات أيضا، منهم: أبو الحسن علي بن منصور بن القراء القزويني، 

هبا، يروي عن: أبي بكر الربقاين، سمع منه: الحميدي، ومشايخنا. وابنه أبو 

منصور محمد بن علي بن منصور بن القراء، سمع: أبا طالب بن غيالن، وأبا 

 الجوهري، روى لنا عنه جماعة. منصور بن السواق، وأبا محمد بن

قال لي أبو منصور  قال ابن النجار: قرأت بخط محمد بن ناصر اليزدي،

محمد بن علي بن منصور بن القراء: القراء لقب لجدنا؛ لكثرة قراءته، فقلت له: 

 (3)له! أليس يقول رجل هذا للمبالغة.هو لفظ موضوع للجمع، فقال: يا مغفورا 

                                                             
/ 1(، اإلكمال )4/ 1(، أنساب األشراف )236/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، كنوز الذهب ىف 331/ 1(، مرآة الزمان )344/ 12(، األنساب للسمعاين )341

 (.182/ 3(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )72/ 2تاريخ حلب )

/ 2(، نزهة األلباب )1123/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )81/ 7اإلكمال ) (2)

87.) 

 /4ال اإلكمال البن نقطة )ـمـ(، إك128/ 19داد )ـغـخ بـاريـل تــ(، ذي35/ 7اإلكمال ) (3)

= 
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 القراد  - 713

بضم القاف وفتح الراء: سعيد بن وهب الهمداين. قال ابن جرير الطربي: 

 يف صدقه وأمانته، على ما روى وحدث من خرب. وكان ممن ال يشك

حتى كان يقال له:  ڤولزم علي بن أبى طالب  ملسو هيلع هللا ىلصأدرك زمان النبي 

 (1)القراد؛ للزومه إياه. 

 القرد  - 714

حجر القرد بن الحارث الوالدة بن عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي، 

 جد جاهلي.

قاف وكسر الراء، وحجر: بضم الحاء وسكون الجيم، والقرد: بفتح ال

 ومعنى القرد: الكثير الجود والعطاء.

وإنما سمي القرد؛ لجوده، وأهل اليمن يسمون الجواد: القرد، والقرد: يف 

 لغتهم الندي الجواد. 

أنه على اسم الحيوان المعروف، فقال: « المناقب المزيدية»وظن صاحب 

وقالوا: من  وسموا اآلخر حجر القرد؛ لجوده زعموا وسخائه وسرعة عطائه.

 عادة القرد أنه متى ما رأى إنسانا بادر فرماه بحجر وكذا هذا الملك سريع العطاء

                                                              = 

(، توضيح 22/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )354/ 12(، األنساب للسمعاين )561 

 (.1298/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )69/ 7المشتبه )

(، تاريخ الطربي 118(، المنتخب من ذيل المذيل )ص: 172/ 6الطبقات الكربى ) (1)

(، تاريخ اإلسالم 97/ 11(، هتذيب الكمال )368/ 9(، مرآة الزمان )629/ 11)

 (.212/ 3(، اإلصابة )182/ 4(، سير أعالم النبالء )815/ 2)
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 .(1)لكل من قصد إليه ووفد عليه. 

 قردو  - 715

قردوس بن الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد 

 اهلل بن زهران بن عبد اهلل بن مالك بن نصر بن األزد بن الغوث.

قراديس من ولد قردوس هذا، وإليه ينسب هشام بن حسان القردوسي، وال

شيخ: وإنما سمي قردوس من  أحد مشاهير الرواة، قال سليمان بن أبي

 (2)جماله.

                                                             
(، أنساب األشراف 13/ 5(، الطبقات الكربى )172/ 1اليمن الكبير )نسب معد و (1)

(، المناقب المزيدية يف 342/ 3(، العقد الفريد )125(، فتوح البلدان )ص: 72/ 4)

(، اللباب يف هتذيب 37/ 52(، تاريخ دمشق )241أخبار الملوك األسدية )ص: 

ب يف معرفة أنساب (، هناية األر129/ 24(، هتذيب الكمال )345/ 1األنساب )

/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )394/ 2(، توضيح المشتبه )227العرب )ص: 

1275.) 

المنتخب يف ذكر نسب قبائل »تنبيه: يف بعض المصادر الفرد بالفاء، حتى قال صاحب 

(: سمي الفرد؛ ألنه كان فريد عصره؛ ألنه قل من يشاهبه بحسن 55)ص: « العرب

 .أفعاله وأخالقه

/ 3المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة ) (2)

(، سير أعالم 282/ 9(، تذهيب هتذيب الكمال )181/ 32(، هتذيب الكمال )366

 (. 355/ 6النبالء )

تنبيه: ويف اللغة، القردسة: الشدة والصالبة. وقردوس: أبو قبيلة من العرب، ومنه سمي 

(، القاموس المحيط 172/ 6(، لسان العرب )611/ 6لمحكم )قردوس. انظر: ا

 ( مادة )ق ر د س(.362/ 16(، تاج العروس )565)ص: 
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 القرظ - 716

سعد بن عائذ، ويقال: ابن عبد الرحمن، المؤذن، المدين، مولى األنصار، 

، ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل وقيل: مولى عمار بن ياسر، الصحابي المشهور، مؤذن ر

 المعروف بسعد القرظ. 

وإنما قيل له: سعد القرظ؛ ألنه كان كلما تجر يف شيء وضع فيه، فتجر يف 

 القرظ فربح، فلزم التجارة فيه.

قلة ذات يده فأمره  ملسو هيلع هللا ىلصروى البغوي بسنده، أنه شكى إلى رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصبي بالتجارة فخرج إلى السوق فاشرتى شيئا من قرظ فباعه فربح فيه فأتى الن

 فأخربه فأمره بلزوم ذلك فسمي بذلك سعد القرظ.

 (1)والقرظ: بفتح القاف والراء، وهو الذي يدبغ به.

 القرقرة - 717

ملك  "النعمان بن المنذر" مضحك "سعد القرقرة"المعروف بـسعد 

 الحيرة، من أهل هجر، جاهلي. 

قيل  ويعد يف المستأكلين والمتطفلين، وكان النعمان يضحك منه ويعجبه،

 يـطـذ وال أعـال: ألين آخـقـا، فـر دمـطـقـا وتـمـحـد شـزيـله: ما رأيناك إال وأنت ت

                                                             
(، معجم الصحابة للبغوي 593/ 2(، االستيعاب )46/ 4التاريخ الكبير للبخاري ) (1)

(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم 1264/ 3(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )39/ 3)

(، هتذيب الكمال 378/ 12(، األنساب للسمعاين )442/ 2أسد الغابة ) (،88/ 4)

/ 2(، نزهة األلباب )54/ 3(، اإلصابة )98/ 15(، الوايف بالوفيات )275/ 12)

89.) 
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 (1)وأخطئ وال أالم فأنا طول الدهر مسرور ضاحك. 

 قرمط - 712

 حمدان بن األشعث، رأس القرامطة، المعروف بقرمط. 

كان قد ادعى النسك، وأظهر الزهد والورع وتسوق به على الناس مكيدة 

 بثا.وخ

وإنما سمي قرمطا؛ ألنه كان رجال قصيرا، ورجاله قصيرتين، وكان خطوه 

 (2)، وإليه تنسب القرامطة.متقاربا، فلقب بقرمط

 قرموطة الكبرتل  - 719

 عبد الواحد بن علي، أبو الطيب الحلبي، اإلمام، اللغوي. 

                                                             
(، 72(، الفاخر )ص: 141(، األمثال البن سالم )ص: 164أمثال العرب )ص:  (1)

(، 94/ 1جمع األمثال )(، م129(، ثمار القلوب )ص: 331/ 2جمهرة األمثال )

(، الدر الفريد 45/ 7(، التذكرة الحمدونية )371/ 2المستقصى يف أمثال العرب )

 (. 427/ 9وبيت القصيد )

(، القاموس 89/ 5(، لسان العرب )792/ 2والقرقرة: نوع من الضحك. انظر: الصحاح )

 ( مادة )قرر(.398/ 13(، تاج العروس )461المحيط )ص: 

(، البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان )ص: 266الفرق )ص: الفرق بين  (2)

(، 44/ 6(، كنز الدرر وجامع الغرر )928/ 2(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )192

/ 3(، المقفى الكبير )151/ 1اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء )

163.)  

كر بعض العلماء أن لفظة قرامطة إنما هو قال ابن العديم: وذوالقرامطة من فرق الباطنية. 

نسبة إلى مذهب يقال له: القرمطة خارج عن مذاهب اإلسالم، فيكون على هذه المقالة 

 عزوه إلى مذهب باطل، ال إلى رجل.
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 له تصانيف جليلة، وقد ضاع أكثرها، وكان بينه وبين ابن خالويه منافسة،

 (1)فسماه ابن خالويه: قرموطة الكربتل، يعني دحروجة الجعل. 

 قرير - 721

بوزن عظيم بن عنين اسمه عثمان وهو عم بحرت القبيلة المشهورة من طيئ 

 (2)قال ابن الكلبي لقب بذلك؛ لحسن عينيه، حكاه الحافظ ابن حجر. 

 قريش  - 721

نة، ويقال غير ذلك، جد القبيلة، اسمه فهر بن مالك، وقيل: النضر بن كنا

قال الدارقطنى: أما قريش فالقبيلة المعروفة، وهي بطنان: قريش البطاح، 

 وقريش الظواهر. 

 والنسبة إلى قريش: قرشي، وقريشي نادر. 

 يف وجه التسمية بقريش، على أقوال كثيرة:واختلفوا 

: أنه من التقرش وهو التكسب والتجارة؛ ألهنم كانوا أهل تجارة ولم أحدها

يكونوا أصحاب ضرع وزرع، من قولهم: فالن يتقرش المال، أي يجمعه، 

 وكانت قريش يتقرشون يف البياعات، وهذا قاله ابن هشام. 

                                                             
الكربتل، كسفرجل: ذكر الخنفساء، و(. 192البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص:  (1)

(، القاموس المحيط 582/ 11انظر: لسان العرب )وولد الجعل، أو هو الجعل نفسه. 

( مادة )كربتل(. وكذا انظر: حياة الحيوان 329/ 32(، تاج العروس )1252)ص: 

 (.289تقدم برقم: ) "دحروجة الجعل"(. وانظر للفائدة: لقب 281/ 1الكربى )

 (.89/ 2نزهة األلباب يف األلقاب ) (2)
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ما قاله ابن إسحاق: إنما سميت قريش قريشا؛ لتجمعها بعد تفرقهم  والثاين:

 يف البالد، حين غلب عليها قصي بن كالب.

إذا اجتمعوا، ويقال منه اشتاق ويقال للتجمع: التقرش، وتقرش القوم، 

القرش للمعاملة المعروفة؛ ألنه قطعة من الفضة مجتمعة، قالوا: وبه سمي قصي 

 مجمعا.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لما نزل قصي الحرم فعل أفعاال جميلة، 

 فقيل له: القرشي، فهو أول من سمي به.

خلة الناس كان النضر يسمى قريشا؛ ألنه كان يقرش عن  والثالث:

وحاجاهتم فيسدها، وكان بنوه يقرشون أهل الموسم، أي: يفتشون عن حاجاهتم 

فيرفدوهنم ويزودوهنم بما يبلغهم إلى بالدهم، فسموا بذلك من فعلهم: قريشا. 

 قاله ابن الكلبي. 

أن لفظ قريش تصغير قرش، وهي دابة يف البحر ال تمر بشيء من  والرابع:

 قاله ابن عباس. الغث والسمين إال أكلته، 

وهي دابة بحرية تخافها دواب البحر كلها، وقيل: إهنا سيدة الدواب، إذا 

دنت وقفت الدواب، وإذا مشت مشت، وكذلك قريش سادات الناس جاهلية 

وإسالما، فلغلبة قريش وقهرهم سائر القبائل، كما تقهر هذه الدابة سائر دواب 

 البحر وتأكلها، شبهوا هبا، قال الشاعر:

ييي يييروقم نم الَبحق يييكم  َريقٌش ِهيييَي الاتِيييي َتسق

 
 

َريقهييييييا ييييييَريقٌش قم َد ق قم ييييييم   بَِهييييييا سم

وروي عن ابن عباس أن النضر كان يف سفينة فطلعت عليهم دابة من دواب  

البحر يقال لها: قريش، فخافها أهل السفينة فرماها بسهم فقتلها وقطع رأسها 

 وحملها معه إلى مكة. 
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كة ىف البحر يقال لها: قريش، وهي أحسن وقيل: سمي النضر قريشا بسم

  السمك، فسمي النضر هبا؛ لجماله وحسنه، قاله الشريف النسابة!.

ألن النضر بن كنانة اجتمع يف ثوبه يوما، فقالوا: قد تقرش يف  والخام :

 ثوبه، فغلب عليه اللقب. 

: ألنه جاء إلى قومه يوما، فقالوا: كأنه جمل قريش، أي: شديد، والساد 

 قب به، ذكره ابن جرير.فل

: ألن أمه نبذته به، كما يسمى الصبي: غرارة وشملة وأشباه ذلك، والسابع

 قاله الزهري.

: أنه سمي قريشا برجل يقال له: قريش بن بدر بن مخلد بن النضر والثامن

 بن كنانة، كان دليل بني كنانة يف تجاراهتم، قاله الزبير بن بكار.

غالب بن فهر، وكان صاحب عيرهم، فكانوا أو سميت بقريش بن مخلد بن 

 يقولون: قدمت عير قريش، وخرجت عير قريش، فلقبوا بذلك. 

وقال السهيلي يف مبهم القرآن، يف آل عمران، عند ذكر بدر: هو أبو بدر، وهو 

ابن قريش بن الحارث بن يخلد بن النضر، وكان قريش أبوه دليال بين فهر بن 

رهم إذا وردت بدرا يقال: قد جاءت عير قريش، مالك يف الجاهلية، فكانت عي

 يضيفوهنا إلى الرجل، حتى مات وبقي االسم.

 : من تقرش الرجل إذا تنزه عن مدانس األمور.والتاسع

  : من تقارشت الرماح إذا تداخلت يف الحرب.والعا ر

  : من أقرش به إذا سعى به ووقع فيه.والحادي عهر



 
 

 القاف()حرف الباب األول  529

 صدعت العظم ولم هتشمه. : من أقرشت الشجة إذاوالثاين عهر

 : من تقرش فالن الشيء إذ أخذه أوال فأوال.والثالث عهر

 (1)هم يف تسميتهم بقريش عشرون قوال.فهذه ثالثة عشر قوال، وحكي لبعض

 القرين - 722

عبد اهلل بن حكيم المجاشعي، من وجوه أهل البصرة، وكان يلقب القرين، 

، هو وطفيل، أحد بني (2)اد بن أبيهوإنما سمي القرين؛ ألنه كان يدخل على زي

 (3)يكونا يفرتقان فسمي القرين بذلك.ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، لم 

 قرينة - 723

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن لب، أبو عبد اهلل محب الدين بن الصائغ 

 األموي، المري، النحوي. 

وبا محبا للطلب، قال أبو الربكات البلفيقي: كان سهال دمث األخالق دؤ

 ورحل إلى القاهرة فاقرأ هبا العربية إلى أن صار يقال له: أبو عبد اهلل النحوي.

                                                             
(، المبهج يف 32/ 1(، الثقات البن حبان )227/ 2المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم ) (1)

(، 398/ 12(، األنساب للسمعاين )198تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص: 

(، السلوك يف 344/ 3(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )259/ 41تاريخ دمشق )

(، 148/ 3(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )69/ 1طبقات العلماء والملوك )

(، سمط 72/ 16(، عمدة القاري )397اية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: هن

  (.92/ 2(، نزهة األلباب )199/ 1النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )

  (.1282سيأيت برقم: )، هو زياد بن أبي سفيان (2)

ى (، القرط عل411/ 27(، تاريخ دمشق )912/ 3شرح نقائض جرير والفرزدق ) (3)

 (.88الكامل )ص: 
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ونقل لسان الدين ابن الخطيب عن شيخه أبي الربكات المذكور، سبب 

تلقيبه بقرينة، فقال: أنه رأى يف صغره فأرة أنثى، فقال: هذه قرينة، فلقب بذلك، 

 (1)اسمه ومعرفته. وصار هذا اللقب أغلب عليه من 

 الق   - 724

بفتح القاف: عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أبي عمار القرشي المكي، العابد، 

  الملقب بالقس.

روى عن: أبي هريرة، وجابر، وشداد بن الهاد، وجماعة. وعنه: عكرمة بن 

 خالد المخزومي، وعبد اهلل بن عبيد بن عمير، وابن جريج، وغيرهم.

لعبادته، وهو صاحب سالمة التي يقال لها: سالمة  وكان يلقب بالقس؛

القس، له معها أخبار مشهورة، وكان قد هويها، ثم أناب وعاد إلى العبادة، 

 (2)«. ذم الهوى»وذكره ابن الجوزي يف 

 قسملة - 725

على وزن حرملة: لقب عائذ بن عمرو أخي جذيمة األبرش، هكذا قيل، 

عمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس وقال الزبيدي: ]والصواب معاوية بن 

                                                             
/ 6(، نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب )299/ 2اإلحاطة يف أخبار غرناطة ) (1)

 (.143/ 1(، بغية الوعاة )231/ 5(، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة )226

(، تاريخ 229/ 17(، هتذيب الكمال )256(، ذم الهوى )ص: 7/93اإلكمال ) (2)

(، هناية األرب يف فنون 345/ 3مع اآلداب يف معجم األلقاب )(، مج88/ 3اإلسالم )

(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين 227/ 15(، الوايف بالوفيات )52/ 5األدب )

(، 139/ 3(، ربيع األبرار )347/ 8(، األغاين )213/ 6(، هتذيب التهذيب )35/ 5)

ر يف تنقيح مباين األخبار يف (، نخب األفكا3/1132تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )

 (.422/ 7()312/ 6شرح معاين اآلثار )
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األزدي، أخي جذيمة األبرش وهناءة ونواء وفراهيد، بني مالك بن فهم بن 

دوس، قال ابن دريد: لقب بذلك؛ لجماله، وقال غيره: إن الالم فيه زائدة، فهي 

 . (1)من قسمات الوجه، وهي أعاليه[. 

 القصاب - 726

 الكرجي القصاب، صاحب محمد بن علي بن محمد الحافظ، أبو أحمد

 التصانيف، وأحد األئمة. 

روى عن أبيه، وكان والده يروي عن علي بن حرب الطائي وطبقته، وروى 

هو عن: محمد بن إبراهيم الطيالسي، وعبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي، 

 والحسن بن يزيد الدقاق، وطائفة كبيرة.

مار، وأبو منصور المظفر بن وروى عنه: ابناه أبو الحسن علي، وأبو الفرج ع

 محمد بن الحسين الربوجردي، وغيرهم.

  وإنما عرف بالقصاب؛ لكثرة ما أهراق من دماء الكفار يف الغزوات.

 وفيه يقول أبو الحسن الكرجي:

يييرِهِ  اَ أوَحيييدم َعصق  ويف الَكيييَرج الَغيييرا

 
 

َغالييِب  يياب غديير مم  أبييو أحمييَد الَقصا

لموِميييييهِ   بقيييييدي فنيييييوََّ عم  تصييييياندنه تم

 
 

ييا لييه غدييَر  ييارِب  م   فلسييَ  َتييَرا ِعلق

قال السمعاين: هذه النسبة إلى بيع اللحم وإلى الذي يذبح الشياه ويبيع  

 (2)لحمها. 

                                                             
(، القاموس 484/ 5(. وانظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين )522االشتقاق )ص:  (1)

 ( مادة )ق س م ل(.253/ 32(، تاج العروس )1248المحيط )ص: 

 / 3، تذكرة الحفاظ )(171/ 8تاريخ اإلسالم )(، 132/ 3ديث )ـحـاء الـمـلـطبقات ع (2)

= 
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 القصار - 727

 بفتح القاف وتشديد الصاد، نسبة إلى قصارة الثياب أي غسلها: 

 إبراهيم بن عبد اهلل بن إسحاق األصبهاين شيخ الحاكم، المعروف بالقصار.

إنما لقب بالقصار؛ ألنه كان يغسل الموتى احتسابا، لورعه وزهده و

 (1)واجتهاده يف العبادة ومتابعته للسنة يف ذلك. 

 قصي  - 722

  .ملسو هيلع هللا ىلصوأحد أجداد النبي  زيد بن كالب بن مرة، جد هاشم بن عبد مناف،

 ويف تلقيبه بقصي ثالثة أقوال:

اه كالب بن مرة كان قد : إنما سمي قصيا؛ لتقصي أمه به، وذاك ألن أبأحدها

تزوج فاطمة بنت سعد بن سيل من بني عذرة من أزد السراة، فولدت له زيدا 

وزهرة، ثم مات كالب وزيد صغير، فتزوج أمه ربيعة بن حرام بن ضنة، وقصي 

فطيم، وزهرة رجل قد بلغ، فاحتملها ربيعة إلى بالده من أرض بني عذرة من 

فسمي قصيا؛ لتقصي أمه به، وبعده عن مشارف الشام، فاحتملت قصيا معها، 

 ديار قومه، هذا هو األكثر.

                                                              = 

/ 12(، األنساب للسمعاين )92/ 2(، نزهة األلباب )85/ 4(، الوايف بالوفيات )122 

432.) 

(، األنساب للسمعاين 122(، األنساب المتفقة )ص: 7/44تاريخ بغداد ) (1)

مغاين األخيار ، (6/284(، توضيح المشتبه )386/ 8تاريخ اإلسالم ) ،(12/432)

 (.92/ 2لباب )(، نزهة األ3/471)
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سمى قصيا؛ ألنه قصى قومه، أي تقصاهم بالشام فنقلهم إلى مكة،  والثاين:

 قاله الخطابي. 

 (1)ألنه أقصى قوما وأدنى آخرين.  والثالث:

  قضاعة - 729

بن  قضاعة، قيل اسمه: عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حمير

قال ابن  سبأ، جد جاهلي قديم. بنوه قبائل وبطون كثيرة. اختلف الناس يف نسبه،

وأما قضاعة فمختلف فيه: فقوم يقولون: هو قضاعة بن معد بن عدنان، حزم: 

 وقوم يقولون: هو قضاعة بن مالك بن حمير؛ فاهلل أعلم.

: قال وقال النووي: قبيلة معروفة، اختلف ىف سبب تسميتها، فقال األزهري

ابن األعرابي: هى مأخوذة من القضع، وهو القهر، يقال: قضعه قضعا، 

، وكانوا أشداء كليبين ىف الحروب. قال األزهري: (2)والقضاعة أيضا كلبة الماء

وقال ابن األعرابي ىف موضع آخر: القضاعة القهر، وبه سميت قضاعة، هذا كالم 

عه مع أمه، واالنقضاع األزهري. وقال صاحب المحكم: سمي قضاعة؛ النقضا

 والتقضع التفرق، قال: وقيل: هو من القهر.

قال ابن دريد: واشتقاق قضاعة من شيئين: إما من قولهم: انقضع الرجل 

عن أهله، إذا بعد عنهم؛ أو من قولهم: تقضع بطنه، إذا أوجعه، أو وجد يف جوفه 

                                                             
(، لباب األنساب 425/ 3(، الفائق يف غريب الحديث )67/ 1الطبقات الكربى ) (1)

(، االستيعاب 22/ 16(، هناية األرب يف فنون األدب )15واأللقاب واألعقاب )ص: 

(، مرآة 76/ 1(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )182/ 1(، هتذيب الكمال )27/ 1)

/ 7(، فتح الباري )399رب يف معرفة أنساب العرب )ص: (، هناية األ24/ 3الزمان )

 (.93/ 2(، نزهة األلباب )2/14(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )163

 دابة تسكن الماء. (2)
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ه انقضع وجعا. وقال ابن سعد: قضاعة: اسمه عمرو، وإنما سمي قضاعة؛ ألن

 (1)عن قومه، وانتسب يف غيرهم، وهذه لغتهم. 

 قطرب  - 731

محمد بن المستنير بن أحمد، النحوي، اللغوي، أبو علي البصري، تلميذ 

 سيبويه، المعروف بقطرب. 

كان من أهل العربية، وكان حريصا على االشتغال والتعلم، وإنما سمي 

بل حضور أحد من التالمذة، فإذا قطربا؛ ألنه كان يبكر إلى سيبويه لألخذ عنه ق

خرج سيبويه سحرا رآه على بابه، فقال له يوما: ما أنت إال قطرب ليل، 

 (2)والقطرب دويبة تدب وال تفرت، فلقب بذلك. 

                                                             
(، االشتقاق )ص: 15/ 1(، أنساب األشراف )42/ 3()58/ 1الطبقات الكربى ) (1)

هرة أنساب العرب (، جم1246(، الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي )ص: 536

(، تاريخ 339(، المناقب المزيدية يف أخبار الملوك األسدية )ص: 8/ 1البن حزم )

(، هتذيب 75(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 346/ 19دمشق )

(، سبل الهدى 283/ 2(، هناية األرب يف فنون األدب )292/ 2األسماء واللغات )

 (. 294/ 1اد )والرشاد يف سيرة خير العب

(، 752(، القاموس المحيط )ص: 276/ 8(، لسان العرب )146/ 1وانظر: المحكم )

 ( مادة )قضع(.23/ 22تاج العروس )

(، البلغة يف تراجم أئمة 219/ 3(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )482/ 4تاريخ بغداد ) (2)

(، 6/2646ألدباء )(، معجم ا312/ 4(، وفيات األعيان )284النحو واللغة )ص: 

(، تاريخ اإلسالم 442/ 13(، مرآة الزمان )746إبراز المعاين من حرز األماين )ص: 

(، المزهر ىف علوم 1/242(، بغية الوعاة )1/227(، تاريخ ابن الوردي )145/ 5)

(، حياة الحيوان 2/256(، طبقات المفسرين للداوودي )2/364اللغة وأنواعها )

 (.383/ 2النحر يف وفيات أعيان الدهر ) (، قالدة2/348الكربى )
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 قطنة  - 731

ثابت بن كعب بن جابر بن كعب الخزاعي العتكي الشاعر، من شعراء 

 الدولة األموية.

دى عينيه، يف بعض الحروب، فذهبت ولقب قطنة؛ ألن سهما أصابه يف إح

 فكان يجعل عليها قطنة.

 وفيه يقول حاجب الفيل المازين:

 َب يعيييرف النايييا  ِمنقيييهم غدييير قطنتيييه

 
 

يول هم َنقَساب َم ق  (1)َوَما سواَها من األق

 القطدل - 732 

 أبو ذؤيب الهذلي الشاعر، يلقب القطيل؛ لقوله يصف قربا:

نَيييييييييَأة  َعلَ   دقَهييييييييياإِذا َميييييييييا زاَر مم ق

 
 

رِ، َوالقَخَهييبم الَقطِدييلم  ييخق  ثِقييالم الصا

أراد بالقطيل: المقطول، وهو المقطوع، والقطل: القطع، وهبذا البيت سمي   

 (2).القطيل

للبن قال ابن دريد: وكانوا يجعلون على اللحود أغصان الشجر كما يجعل ا

 (3)يف دهرنا هذا.

                                                             
(، توضيح المشتبه 95/ 7(، اإلكمال )1899/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، التذكرة الحمدونية 2/475(، ربيع األبرار )269/ 1(، فوات الوفيات )229/ 7)

(، 255/ 14(، األغاين )412/ 12(، مسالك األبصار يف ممالك األمصار )8/322)

 (.94/ 2(، نزهة األلباب )7مذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: ال

قال ابن سيده: هذا قول ابن دريد، وإنما هو يف رواية السكري: لساعدة. قال الزبيدي:  (2)

 وهكذا هو يف الديوان، والمراد به ساعدة بن جؤية الهذلي.

 (.377/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )127/ 5()162/ 3المخصص ) (3)

= 
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 بالتصغدر قطدنة، - 733

و الفتح البغدادي، المعروف بقطينة المقرئ، عبد الوهاب بن بزغش، أب

ختن ابن الجوزي، وأحد القراء الموصوفين بالحفظ وجودة القراءة ومعرفة 

 القراءات. 

 قرأ القرآن بالروايات على عبد الوهاب بن محمد الصابوين، وغيره.

 وسمع: ابن البطي، وأبا الوقت السجزي، وجماعة. 

 (1)ة؛ لبياضه. وحدث عنه: ابن النجار، ولقب بقطين

 القعطل - 734

 ثابت بن سويد بن الحارث، الشاعر. 

 وإنما لقب بالقعطل؛ لقول رجل من بني زيد بن ثمامة بن مالك بن طيئ له: 

َمنُدنيييييي األميييييانِيا خالِديييييًا  فَظيييييلا يم

 
 

َطييَل َحتاييي قييد َسييذِمق م َمكانَِدييا  َوَقعق

 (2)والقعطلة: اإلكثار من الكالم.  

                                                              = 

(، تاج 559/ 11(، لسان العرب )277/ 6(، المحكم )923/ 2وانظر: جمهرة اللغة )

 ( مادة )قطل(.258/ 32العروس )

(، الثقات ممن لم يقع يف 344/ 13(، تاريخ اإلسالم )183/ 3ذيل طبقات الحنابلة ) (1)

/ 2(، نزهة األلباب )212/ 9()232/ 7(، توضيح المشتبه )524/ 6الكتب الستة )

95.) 

(، تاج 1249(، القاموس المحيط )ص: 489/ 5التكملة والذيل والصلة للصغاين ) (2)

 ( مادة )ق ع ط ل(.264/ 32العروس )
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 القعقاع - 735

القعقاع البكري، اسمه عمرو بن ثمامة بن النار، جاهلي. وقيل: اسمه عمرو 

بن قيس بن عبادة أحد بني عدي بن جشم من بني يشكر جاهلي، وقيل: عمرو 

 بن عبد الدار اليشكري. 

 سمي القعقاع بقوله:

 فخييير أدييييم حيييدن غييياب صيييناعه

 
 

 (1)وخييييير خبييييياَ تحتيييييه يتقعقيييييع

 القنار  - 736 

 حد بني عميرة بن خفاف بن امرئ القيس. خالد بن عامر، أ

سمي القفار؛ ألنه نزل به قوم، فأطعمهم خبزا قفارا، وقيل: بل أطعم الناس 

 يف وليمة خبزا ولبنا ولم يذبح لهم، فالمه الناس، فقال:

 َأنيييييا الَقَنيييييارم خاليييييدم بقييييينم عييييياِمرِ 

 
 

بقز َوَب بالَخيييييياثِرِ   َب َبييييييأقَ  بييييييالخم

 َ ييييييواِعرِ َأتيييييي  بِِهييييييمق داِهَدييييييةم ال 

 
 

هييييا بطيييياِهرِ  َم َلييييدقَ  َفرجم  (2)َبظقييييرا

 

                                                             
(، نزهة األلباب 376/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )225معجم الشعراء )ص:  (1)

(2 /96.) 

عام بال أدم. يقال: أكلت (. والقفار، كسحاب: الط97/ 2نزهة األلباب يف األلقاب ) (2)

اليوم طعاما قفارا إذا أكله غير مأدوم، والعرب تقول: نزلنا ببني فالن فبتنا القفر، إذا لم 

(، لسان 174/ 3(، التكملة والذيل والصلة للصغاين )377/ 6يقروا. انظر: المحكم )

( مادة 461/ 13(، تاج العروس )465(، القاموس المحيط )ص: 111/ 5العرب )

 ف ر(.)ق 
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  القنال - 737

، نزيل (1)يوسف بن علي بن محمد، أبو الحجاج القضاعي، األندي •

 المرية، المعروف بالقفال. 

سمع من: أبي نصر المؤتمن بن أحمد الساجي، وأبي الغنائم النرسي، وأبي 

 .«قاماتهم»طالب الحسين بن محمد الزينبي، ومن الحريري 

روى عنه: أبو الحسن رزين العبدري، وأبو الوليد ابن الدباغ، وأبو القاسم 

 ابن بشكوال، وخلق سواهم.

 وكان يكثر حمل األقفال؛ فقيل له: القفال لذلك.

وعبد اهلل بن أحمد بن عبد اهلل، اإلمام، أبو بكر الفقيه الشافعي، المعروف  •

 بالقفال، المروزي، الصغير. 

له: القفال؛ ألنه كان يعمل األقفال يف ابتداء أمره، وبرع يف  وإنما قيل

صناعتها حتى صنع قفال بآالته، ومفتاحه، وزن أربع حبات حديد، فلما كان ابن 

ثالثين سنة أحس من نفسه ذكاء، فأقبل على الفقه، فاشتغل به، وبرع فيه، وفاق 

 األقران.

يل القفال، وكان يقال له: واشتهر به أيضا أبو بكر محمد بن علي بن إسماع •

 القفال الكبير، الشاشي، إمام عصره بال مدافعة، وقيل فيه:

 هييييذا أبييييو بكيييير النقدييييه القنييييال

 
 

 (2)اب األقناليه صعييقينياليح بيتينييي

                                                             
األندي، بضم الهمزة وسكون النون: نسبة إلى أندة مدينة من أعمال بلنسية باألندلس.  (1)

 (.264/ 1انظر: معجم البلدان )

(، 97/ 2(، نزهة األلباب )226/ 4(، التكملة لكتاب الصلة )46/ 3وفيات األعيان ) (2)

عية البن (، طبقات الشاف371(، طبقات الشافعيين )ص: 3/471مغاين األخيار )

(، 472/ 12(، األنساب للسمعاين )222/ 5(، سلم الوصول )182/ 1قاضي شهبة )

= 
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 قنل األمانة - 732

 صالح بن أبي كدير المازين. 

ا، حي كان على استخراج الحجاج فدفع إليه رجال ليستخرج منه ماال، فدفنه

 (1)فلقبه الحجاج قفل األمانة.

 الق ا - 739

شدة الهدير، وبه سمي، شبه  القالخ بن جناب الراجز، والقالخ، بالضم:

 بالفحل إذا هدر، فقال:

يييَ ام بقييينم َجنَييياِب بِيييِن َجيييَ    َأَنيييا القم

 
 

يييييودم القَ َميييييَ   (2)َأبميييييو َخنَييييياثِدقرَ   َأقم

 .أراد: أنه مشهور معروف، والخناثير: الدواهي 

جناب جد القالخ انتسب «: الخزانة»قال العسكري يف التصحيف، كما يف 

 إليه وابن جال ليس بجد إنما أراد أنا ابن األمر المكشوف مثل قول سحيم:

عم الثاناييييييا  َأنييييا ابيييينم َجييييي  وَطيييي ا

 
 

 (3)وين ييرِفم يعق يَة تَ يامَ يمَ يعِ يعم الق يي َأَض يتيمَ 

                                                              = 

(، الوايف 186/ 22(، سير أعالم النبالء )819/ 11()282/ 9تاريخ اإلسالم )

(، العقد المذهب يف 32/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )27/ 17بالوفيات )

 (.76طبقات حملة المذهب )ص: 

(، التذكرة 143(، تعليق من أمالي ابن دريد )ص: 429/ 13األشراف ) أنساب (1)

 (.322/ 2الحمدونية )

 يروى يف بعض المصادر: أخو خناثير. (2)

(، 1277/ 3(، الدالئل يف غريب الحديث )697/ 3غريب الحديث البن قتيبة ) (3)

حديث (، الغريبين يف القرآن وال222المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: 

= 
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 القمر - 741 

الب، واسمه المغيرة، وكان يلقب بالقمر، ويقال: عبد مناف بن قصي بن ك

 (1)؛ لحسنه وجماله. "قمر البطحاء"

 قمر العراق - 741

، الملقب قمر مسعود بن عمرو بن عدي بن محارب بن ضييم الضييمي

 (2)قال ابن الكلبي: وكان يلقب بقمر العراق؛ لجماله. العراق. 

 قمعة  - 742

 عمير بن إلياس بن مضر، جاهلي. 

 رت إبله منــرج يف نجعة له؛ فنفـــاه إلياس خــلسبب يف تلقيبه بقمعة؛ أن أبوا

 رــرج عامــ، وخ(3)فخرج إليها عمرو فأدركها، فسمي مدركة -زعموا  -أرنب، 

                                                              = 

/ 1(، خزانة األدب )385/ 4(، معجم البلدان )321/ 2(، مجمع األمثال )361/ 1)

257.) 

(، لسان العرب 169/ 2(، التكملة والذيل والصلة للصغاين )19/ 7وانظر: هتذيب اللغة )

 ( مادة )ق ل خ(.327/ 7(، تاج العروس )258(، القاموس المحيط )ص: 48/ 3)

(، أعالم النبوة للماوردي )ص: 254/ 2تاريخ الطربي ) (،52/ 1أنساب األشراف ) (1)

(، 622/ 1(، الكامل يف التاريخ )218/ 2(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )192

(، تاريخ 272/ 1(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )19/ 3مرآة الزمان )

 (.156/ 1الخميس يف أحوال أنفس النفيس )

/ 12()422/ 8(، األنساب للسمعاين )2252/ 4ف للدارقطني )المؤتلف والمختل (2)

 (.121/ 2(، نزهة األلباب )54/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )481

  .(842) :سيأيت برقم (3)
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، وانقمع عمير يف الخباء فلم يخرج فسمي (1)فتصيده فطبخه فسمي طابخة

 (2)قمعة. 

 قنبل - 743

ن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي محمد بن عبد الرحمن بن محمد ب

 المكي، مقرئ أهل مكة، الشهير بقنبل. 

قرأ على: أبي الحسن القواس، وله رواية عن: أحمد بن محمد بن عبد اهلل 

 بن أبي بزة أيضا.

وكان إماما يف القراءة متقنا ضابطا؛ انتهت إليه مشيخة اإلقراء بالحجاز، 

 ورحل إليه الناس من األمصار.

ه خلق منهم: ابن مجاهد، وابن شنبوذ، ومحمد بن عيسى وقرأ علي

 الجصاص، وأبو بكر محمد بن موسى الزينبي.

 واختلف يف سبب تلقيبه بقنبل على قولين:

 ا عندــــ، معروف(3)ال له: قنبيلــإنما لقب قنبال؛ الستعماله دواء يق :أحدهما

حذفت الياء تخفيفا، الصيادلة لداء كان به، فلما أكثر من استعماله عرف به، ثم 

 وقيل له: قنبل. 

                                                             
 .(562) :تقدم برقم (1)

(، تاريخ 33/ 1(، أنساب األشراف )1جمهرة أنساب العرب البن الكلبي )ص:  (2)

(، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء البن 32/ 1البن حبان )(، الثقات 267/ 2الطربي )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 12/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )48/ 1حبان )

/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )632/ 1(، الكامل يف التاريخ )231/ 2واألمم )

/ 2هة األلباب )(، نز288/ 1(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )465

121.) 

 ذكر البعض: أنه يسقى للبقر. (3)
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قيل: بل هو من قوم بمكة يقال لهم: القنابلة. قال ياقوت: ولو كان  والثاين:

 (1)كذلك لقيل له: قنبلي. 

 القنوع  - 744

محمد، ويقال: أحمد بن حمدون، وقيل: أحمد بن محمد، عوض 

 ، أبو الحسين المعري، المعروف بالقنوع. (2)حمدون

ويعرف بالقنوع المعري، من أهل معرة  ور مشهور،وهو شاعر مذك

، حسن الشعر، روى عنه شيئا من شعره: أبو يعلى محمد بن الحسن (3)النعمان

 البصري، وإبراهيم بن أحمد بن الليث اآلذري الكاتب.

وكان يلقب بالقنوع؛ ألنه قال يوما يف كالم له: قد قنعت واهلل من الدنيا 

 بكسرة وكسوة.

آلذري يف ذكره: إنه رضي من دنياه بسد الجوع ولبس المرقوع، قال إبراهيم ا

 (4)ولهذا لقب بالقنوع. 

                                                             
(، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار 165/ 2غاية النهاية يف طبقات القراء ) (1)

(، 2238/ 5(، معجم األدباء )9(، شرح طيبة النشر البن الجزري )ص: 133)ص: 

لعقد الثمين ىف تاريخ البلد (، ا188/ 3(، الوايف بالوفيات )6/1222تاريخ اإلسالم )

  (.242/ 2األمين )

ويحتمل عندي أن أباه محمدا كان يعرف بحمدون مشتقا من  تنبيه: قال ابن العديم: (2)

 اسمه محمد، فإن العامة يطلقون كثيرا حمدون على محمد واهلل أعلم.

 معرة النعمان من بالد الشام. (3)

/ 3()2/727اريخ حلب )بغية الطلب ىف ت ،(6/264تاريخ دمشق ) (4)

(، نزهة 122/ 8(، الوايف بالوفيات )13/ 5يتيمة الدهر ) ،(12/4742()1121

 (.123/ 2األلباب )
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 قوقل - 745

ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 

 الخزرج المعروف بقوقل. 

لقب بذلك؛ ألنه كان ذا شرف وعز يف قومه، فكان يقول للخائف إذا جاءه: 

ت آمن، فسمي بنو غنم وبنو سالم كلهم بذلك قواقلة، قوقل حيث شئت فأن

 وكذلك هم يف الديوان يدعون بني قوقل.

قال ابن حبان: يريدون اذهب حيث شئت وقل ما شئت فإن لك األمان 

 (1)ألنك يف ذمتي. 

 قدصر - 746

لقب لكل من ملك الروم، كما يلقب كل من ملك الفرس: كسرى،  قيصر •

اليمن: تبع، وملك الحبشة: النجاشي، وغير  وملك الرتك: خاقان، وملك

 (2).ذلك

                                                             
(، الثقات البن حبان 548/ 3(، الطبقات الكربى )414/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (1)

 (، المنتظم يف تاريخ1524/ 4(، االستيعاب )121/ 4(، البدء والتاريخ )322/ 3)

/ 5(، أسد الغابة )188(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 195/ 3الملوك واألمم )

 (.72/ 1(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )321

تنبيه: نقل ابن سعد، وغيره عن، عبد اهلل بن محمد بن عمارة أنه قال: الذي يدعى قوقال هو 

 م.النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غن

قال الحافظ ابن حجر: وإذا ذكر قيصر وأنه لقب لكل من ملك الروم فقد شاركه يف ذلك  (2)

جماعة من الملوك ككسرى لملك الفرس وخاقان لملك الرتك والنجاشي لملك 

الحبشة وتبع لملك اليمن وبطيلوس لملك اليونان والقطنون لملك اليهود وهذا يف 

ونمرود لملك الصابئة ودهمي لملك الهند  القديم ثم صار يقال له: رأس الجالوت

= 
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وقيصر، كلمة رومية معناها شق عنه؛ ألن أول القياصرة ماتت أمه يف 

المخاض وهو حي يف بطنها فشق بطنها وأخرج، فلقب به، وكان يفتخر بذلك 

 على غيره من الملوك ويقول: أنتم أبناء الفرج، ثم صار لقبا لملوك الروم بعده. 

ر الدين العيني: ومعنى قيصر التبقير والقاف على لغتهم غير صافية قال بد

وذلك أن أمه لما أتاها الطلق به ماتت فبقر بطنها عنه فخرج حيا وكان يفخر 

                                                              = 

وقور لملك السند ويعبور لملك الصين وذو يزن وغيره من األذواء لملك حمير وهياج 

لملك الزنج وزنبيل لملك الخزر وشاه أرمن لملك أخالط وكابل لملك النوبة 

واألفشين لملك فرغانة وأسروسنة وفرعون لملك مصر والعزيز لمن ضم إليها 

ية وجالوت لملك العمالقة ثم الرببر والنعمان لملك الغرب من قبل الفرس اإلسكندر

 نقل أكثر هذا الفصل من السيرة لمغلطاي ويف بعضه نظر. 

العيني: ولقبه قيصر كما أن كل من ملك الفرس يقال له كسرى والرتك يقال له خاقان  وقال

د دهمى والصين والحبشة النجاشي والقبط فرعون ومصر العزيز وحمير تبع والهن

فغفور والزنج غانة واليونان بطلميوس واليهود قيطون أو ماتح والرببر جالوت 

والصابئة نمرود واليمن تبعا وفرعانة إخشيد والعرب من قبل العجم النعمان وأفريقية 

جرجير وخالط شهرمان والسندفور والحزز رتبيل والنوبة كابل والصقالبة ماجدا 

خدواند كار وأشروشنه أفشين وخوارزم خوارزم شاه واألرمن تقفور واألجات 

وجرجان صول وآذربيجان أصبهيذ وطربستان ساالر وإقليم خالط شهرمان ونيابة 

 ملك الروم مشق وإسكندرية ملك مقوقس.

أبو المنذر الصحاري: وكانت التبابعة من حمير والملوك من كهالن وهذا االسم،  وقال

ولد حمير هذا المكان من أرض، كما أن كل ملك  أعني تبعا هو اسم لكل من ملك من

من العجم وصارت إليه المملكة سمي كسرى، وكذلك يف الروم قيصر ملكها األعظم، 

ويف نسخة يعبور، والهند يقال لملكهم بلهرا،  -والصين ملكها األعظم يقال له نقفور

األسماء  والسند يقال لملكهم خاقان ومن ملك جبال خراسان يقال له الشاه. وهذه

للملوك الذين ال نظير لهم يف أزمنتهم كما يقال للملك األعظم يف اإلسالم اليوم الخليفة 

 وأمير المؤمنين.



 
 

 القاف()حرف الباب األول  525

بذلك؛ ألنه لم يخرج من فرج واسم قيصر يف لغتهم مشتق من القطع ألن أحشاء 

 أمه قطعت حتى أخرج منها.

يف اللغة الرومية جاشر بجيم وشين  قال القلقشندي: وأصل هذه اللفظة 

عر، والثاين  أحدهمامعجمة فعربتها العرب قيصر ولها يف لغتهم معنيان:  الشَّ

 الشيء المشقوق.

واختلف يف أول من تلقب هبذا اللقب منهم: فقيل أغانيوش أول ملوك 

الطبقة الثانية منهم. سمي بذلك؛ ألن أمه ماتت وهو حمل يف بطنها فشق جوفها 

فأطلق عليه هذا اللفظ أخذا من معنى الشق، ثم صار علما على كل من  وأخرج

ملكهم بعده، وقيل: أول من لقب بذلك يوليوش الذي ملك بعد أغانيوش 

المذكور، وقيل: أول من لقب به أغشطش، واختلف يف سبب تسميته بذلك: 

فقيل: ألن أمه ماتت وهو يف جوفها فشق عنه وأخرج كما تقدم القول يف 

يوش، وقيل: ألنه ولد وله شعر تام فلقب بذلك أخذا من معنى الشعر كما أغان

تقدم. ولم يزل هذا اللقب جاريا على ملوكهم إلى أن كان منهم هرقل الذي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكتب إليه النبي 

وسئل الشافعي عنه هل يقال هرقل أم قيصر؟ فقال: هرقل هو قيصر، األول 

 مؤمنين.علم له والثاين لقبا، كما يقال على أمير ال

قلت: ويف عصرنا هناك نوع من الوالدة يسمى بالوالدة القيصرية، وهي 

عبارة عن عملية جراحية لوالدة الجنين، هذه الجراحة تتم عن طريق القيام بشق 

البطن بطريقة ما من أجل إخراج الجنين، يلجأ إليها كبديل للوالدة الطبيعية حال 

 تعسرها.

ضر هاشم بن القاسم شيخ أحمد، وإنما ولقب به من المحدثين: أبو الن •

لقب بقيصر؛ ألن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، وكان على شرطة هارون 
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الرشيد. دخل الحمام يف وقت صالة العصر وقال للمؤذن: ال تقم الصالة حتى 

أخرج، فجاء أبو النضر إلى المسجد وقد أذن المؤذن، فقال له أبو النضر: ما لك 

قال: أنتظر أبا القاسم. فقال له أبو النضر: أقم، فأقام الصالة،  ال تقيم الصالة؟

فصلوا، فلما جاء نصر بن مالك قال للمؤذن: ألم أقل لك ال تقم حتى أخرج؟ 

قال: لم يدعني هاشم بن القاسم وقال لي: أقم. فقال نصر: ليس هذا هاشم هذا 

 قيصر تمثل بملك الروم. فبقي هذا اللقب على أبي النضر. 

 الخويي يف نظمه:  قال

 وابييييينم أبيييييي داود الحسيييييدِن لمقبيييييا

 
 

بيييييييا َلقا ييييييينَدقَد بمنقيييييييدارم َغيييييييدا مم  سم

 بيييييه ابييييين بهييييياٍر وقيييييالوا َقدقَصيييييرم  

 
 

وا نييييي فيييياخبمرم ييييرِ يمكق  لها ييييٍم بالناضق

 وقال السيوطي:  

َما يييييَن بِابلقَقييييياِب لَِميييييا َتَقيييييدا  َواعق

 
 

ييييِع َوأمُلييييفق فِدِهَمييييا  َوَسييييَبِب القَوضق

نقيييييييييَدرِ  َ َعييييييييياِر ٍ    َوَقدقَصيييييييييرٍ َوغم

 
 

َنييييييرِ  ييييييدم بقيييييينم َجعق َحما  (1)لَِسييييييتاٍة مم

 القدن - 747 

النعمان بن جسر بن شيع اهلل بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 

 عمران، بطن من قضاعة. 

                                                             
(، 5/452(، صبح األعشى ىف صناعة اإلنشاء )62 ،1/38المختصر ىف أخبار البشر ) (1)

(، هتذيب 5/58(، وفيات األعيان )16/97(، تاريخ بغداد )5/231سلم الوصول )

/ 14()79/ 1(، عمدة القاري )5/212(، تاريخ اإلسالم )32/133مال )الك

(، فتح الباري 69(، األنساب للصحاري )ص: 51/ 1(، تاريخ ابن الوردي )228

(، أقصى 126/ 2(، نزهة األلباب )253/ 1(، شرح البخاري للسفيري )593/ 12)

 (.132(، ألفية السيوطي )ص: 313األمل والسول )ص: 
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وإنما سمي القين؛ ألنه حضنه عبد يقال له: القين، فغلب اسمه عليه، 

عبد الرحمن القيني، يعد فيمن كان له رواية واشتهر به، زاد الحازمي: منهم أبو 

 (1)، وحديثه يف المصريين. ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الطبقة  -متمم الصحابة  -(، الطبقات الكربى 647/ 2واليمن الكبير ) نسب معد (1)

(، جمهرة أنساب العرب البن 18(، اإليناس بعلم األنساب )ص: 852الرابعة )ص: 

(، وفيات 126(، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي يف النسب )ص: 453/ 1حزم )

 (.89/ 3(، المقفى الكبير )18/ 6األعيان )
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 الكاتب - 742

حنظلة بن الربيع بن صيفي، أبو ربعي التميمي ثم األسيدي، الصحابي، 

 المعروف بحنظلة الكاتب. 

لهذا واشتهر به، وهو صاحب « الكاتب»، وقيل له: ملسو هيلع هللا ىلصتاب النبي كان من ك

، ذكره محمد بن سعد، وقال: قال محمد "نافق حنظلة"حديث النفاق المشهور 

مرة كتابا فسمي بذلك الكاتب، وكانت الكتابة يف  ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر: كتب للنبي 

 العرب قليلة.

 ملسو هيلع هللا ىلصكتب للنبي وقال أحمد بن عبد اهلل بن الربقي: إنما سمي الكاتب؛ ألنه 

 (1)الوحي. 

  اتب المغدرة بن  عبة - 749

وراد الثقفي، أبو سعيد، ويقال: أبو الورد الكويف، كاتب المغيرة بن شعبة 

 ومواله.

وفد على معاوية بن أبي سفيان. وروى عن: مواله المغيرة بن شعبة. وروى 

 (2)عنه: رجاء بن حيوة، وزياد بن عالقة، والشعبي، ومكحول، وجماعة. 

                                                             
(، 322/ 15(، تاريخ دمشق )2/ 11(، األنساب للسمعاين )55/ 6لكربى )الطبقات ا (1)

 (.127/ 13(، الوايف بالوفيات )438/ 7هتذيب الكمال )

(، تاريخ 53/ 35()431/ 32(، هتذيب الكمال )185/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

/ 2(، نزهة األلباب )71/ 2(، التكميل يف الجرح والتعديل )1217/ 2اإلسالم )

129.) 
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  اتب الواقدي - 751

محمد بن سعد بن منيع القرشي، أبو عبد اهلل البصري، نزيل بغداد، الحافظ، 

الطبقات »و « الطبقات الكربى»ومصنف  العالمة، الحجة، كاتب الواقدي،

، خضع «الطبقات»قال الذهبي: وكان من أوعية العلم، ومن نظر يف  «الصغرى

 لعلمه. 

ار، وحدث عن: هشيم بن بشير، وسفيان طلب العلم يف صباه، ولحق الكب

بن عيينة، وإسماعيل بن علية، والوليد بن مسلم، ومحمد بن عمر الواقدي، 

ووكيع، وخلق كثير من طبقتهم ومن الطبقة التي بعدهم، حتى كتب عن أقرانه 

 ومن هو أصغر.

حدث عنه: أبو بكر بن أبي الدنيا، والحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن يحيى 

 ري، وغيرهم.البالذ

كان أحد الفضالء النبالء األجالء، صحب الواقدي زمانا وكتب له فعرف و

 به،

ويقال اجتمعت كتب الواقدي عند أربعة أنفس: أولهم كاتبه محمد بن سعد 

 (1)المذكور، وكان كثير العلم غزير الحديث والرواية. 

                                                             
(، هتذيب 351/ 4(، وفيات األعيان )62/ 53(، تاريخ دمشق )266/ 3تاريخ بغداد ) (1)

(، 664/ 12(، سير أعالم النبالء )672/ 5(، تاريخ اإلسالم )255/ 25الكمال )

 (.129/ 2(، نزهة األلباب )219الدر الثمين يف أسماء المصنفين )ص: 
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  ا ف الحصدر  - 751

 رس.كعب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القيسي الفا

وقال: كان  «جمهرة النسب»قال ابن الفوطي: ذكره هشام الكلبي يف كتاب 

للملوك جب فيها سباع وعلى الجب حصير فكان ملك إذا غضب على الرجل 

طرحه بينها، فوفد قوم على المنذر بن النعمان الحيرة وكعب بن ربيعة فيهم، 

ك، فقال كعب: فلما دنوا من الجب قال كعب: ما هذا الحصير؟ قيل: سباع لمل

أنا أكشف الحصير، وتقدم واخرتط سيفه وكشف الحصير فخرجت السباع فلم 

 (1)يتحرك من موضعه فخلع عليه الملك وسمي كاشف الحصير. 

 الكا م - 752

بن  (4)بن علي زين العابدين (3)بن محمد الباقر (2)موسى بن جعفر الصادق

ي، أبو الحسن المدين الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي العلو

 المعروف بالكاظم.

 قال أبو حاتم عنه: ثقة، صدوق، إمام من أئمة المسلمين.

حدث بأحاديث عن أبيه. وعنه: أوالده؛ علي الرضى، وإبراهيم، 

 وإسماعيل، وحسين، وأخواه؛ علي بن جعفر، ومحمد بن جعفر، وغيرهم.

 .- $ -وروايته يسيرة؛ ألنه مات قبل أوان الرواية 

                                                             
 (.9/ 4مجمع اآلداب يف معجم األلقاب ) (1)

 .(527) :تقدم برقم (2)

 .(88) :تقدم برقم (3)

 .(453) :تقدم برقم (4)
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كان سيدا عالما فاضال، مجاب الدعوة، وهو من األئمة اإلثني عشر يف و 

اعتقاد اإلمامية، ويلقب بالكاظم؛ لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه 

 وإحسانه لمن أساء إليه. 

قال النسابة يحيى بن حسن بن جعفر العلوي المدين: كان موسى يدعى 

ا، كان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه العبد الصالح من عبادته واجتهاده، وكان سخي

فيبعث إليه بصرة فيها األلف دينار، وكان يصرر الصرر مائتي دينار وأكثر ويرسل 

 (1)هبا، فمن جاءته صرة استغنى. 

 الكامل - 753

سعد بن عبادة األنصاري، الخزرجي، سيد الخزرج، أبو ثابت، ويقال: أبو  •

 . ملسو هيلع هللا ىلصقيس، المدين، صاحب رسول اهلل 

د بالكامل؛ ألنه كان يف الجاهلية يكتب بالعربية، وكانت الكتابة يف ولقب سع

 العرب قليال، وكان يحسن العوم والرمي، وكان من أحسن ذلك سمي: الكامل. 

وسويد بن الصامت األوسي. قال ابن عبد الرب: أنا شاك يف إسالم سويد بن  •

أعلم، وكان  الصامت كما شك فيه غيري ممن ألف يف هذا الشأن قبلي. واهلل

 شاعرا محسنا كثير الحكم يف شعره. 

                                                             
(، هناية األرب ىف فنون األدب 43/ 29(، هتذيب الكمال )14/ 15تاريخ بغداد ) (1)

(، مرآة 15/ 2(، المختصر يف أخبار البشر )332/ 5(، الكامل يف التاريخ )22/134)

(، سير 984/ 4(، تاريخ اإلسالم )328/ 5(، وفيات األعيان )54/ 13الزمان )

(، نزهة 287/ 2(، تاريخ الخميس يف أحوال أنفس النفيس )272/ 6أعالم النبالء )

 (.112/ 2األلباب )



 
 

 )حرف الكاف(الباب األول  533

وكان يقال له: الكامل يف الجاهلية وكان الرجل عند العرب إذا كان شاعرا 

 شجاعا كاتبا سابحا راميا سموه الكامل وكان سويد أحد الكملة. 

وقيل: كان قومه يدعونه الكامل؛ لسنه، وجلده، ولحكمة شعره، وشرفه 

 فيهم. 

 (1)أيضا جماعة من الملوك.  ولقب هبذا اللقب

 الكاهن - 754

زهير بن جناب بن هبل بن عبد اهلل بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة 

 الكلبي. 

شاعر جاهلي، عاش عمرا طويال، وغزا كثيرا، وهو أحد من اجتمعت عليه 

قضاعة، وكان سيدا مطاعا شريفا يف قومه، ولم يكن يف العرب أنطق من زهير بن 

 (2)وجه منه عند الملوك، وكان يدعى الكاهن؛ لسداد رأيه وصحته. جناب وال أ

  بد  - 755

عبد الحميد بن الوليد بن المغيرة بن سلمان، أبو زيد األشجعي، موالهم 

المصري الفقيه اإلخباري، المعروف بكبد، وهو من أصحاب الشافعي، ومن 

 أيضا عن مالك. الرواة

                                                             
/ 12(، هتذيب الكمال )241/ 22(، تاريخ دمشق )613/ 3الطبقات الكربى ) (1)

ة (، التذكرة الحمدوني2/468(، ربيع األبرار )677/ 2(، االستيعاب )277

(، تاريخ 26/ 3(، األغاين )285(، المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 8/297)

 (.247/ 3(، اإلصابة )235/ 1(، سير أعالم النبالء )647/ 1اإلسالم )

(، مجمع اآلداب يف معجم 454/ 1(، الكامل يف التاريخ )99/ 19تاريخ دمشق ) (2)

  (.64/ 1اريخ ابن الوردي )(، ت76/ 1(، المختصر يف أخبار البشر )59/ 4األلقاب )
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 (1)ثقيال. قال ابن يونس: وسمي كبدا؛ ألنه كان 

 الكبرا  - 756

المعروف بنجم الدين شيخ خوارزم يف عصره،  بن محمد،أحمد بن عمر 

 . الصويف، الشافعي الكربى،

عني بمذهب الشافعي، والتفسير، والتصوف، ورحل وسمع الحديث من: 

الحافظ أبي طاهر السلفي، وأبي العالء الهمداين، وأبي المعالي الفراوي، 

 وغيرهم.

 د واجتمع بالفخر الرازي، ثم توطن بخوارزم. وطاف البال

ذكر أنه كان يف أيام صباه شديد الذكاء، والكربى على صيغة فعلى كعظمى، 

لم يلق مؤدبه إلى أقرانه شيئا من المشكالت والغوامض إال سبقهم بثاقب ذهنه، 

فلقبوه: الطامة الكربى، ثم غلب عليه ذلك اللقب، فحذفوا الطامة ولقبوه: 

 وقيل: بفتح الباء ممدودا، هو نجم الكرباء، جمع كبير.  الكربى،

قال الذهبي: سمعت أبا العالء الفرضي يقول: إنما هو نجم الكرباء، ثم 

 (2)خفف وغير وقيل: نجم الدين الكربى. 

                                                             
/ 7(، اإلكمال )368/ 5(، تاريخ اإلسالم )294/ 1تاريخ ابن يونس المصري ) (1)

(، العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب 142(، طبقات الشافعيين )ص: 121

 (.113/ 2(، نزهة األلباب )1183/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )473)ص: 

(، سير أعالم النبالء 537/ 13(، تاريخ اإلسالم )33/ 4ة اليقظان )مرآة الجنان وعرب (2)

(، قالدة النحر يف وفيات 25/ 8(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )111/ 22)

= 
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 الكذاب  - 757

عبد اهلل  عبد اهلل بن األعور، أحد بني الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم •

 الكذاب الحرمازي. وف ببن األعور، المعر

 وإنما قيل له: الكذاب؛ لكذبه وهو القائل:

 لسيي  بكييذاٍب وب أثييا  وب ب ييذا 

 
 

 وب مصييرا  وب أحييب  خليية اللذييا 

وجعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي  • 

 بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني.

وهو الحادي عشر من األئمة اإلمامية  أخو الحسن الذي يقال له: العسكري

 ووالد محمد صاحب السرداب.

وكان جعفر مباينا ألخيه الحسن فسماه شيعة الحسن: جعفر الكذاب 

 واشتهر بذلك؛ لكون الذي لقبه بذلك من شيعتهم.

ذكرته ألنبه على السبب يف نسبته إلى الكذب وأهنا ال أصل لها ألهنم ال يوثق 

 (1)بن حجر. بنقلهم، حكاه الحافظ ا

 الكذوب - 752

 يونس الكذوب، يف عصر أحمد بن حنبل، ثقة.

 وإنما قيل له: الكذوب؛ لحفظه وإتقانه. ذكره السيوطي، ثم قال يف ألفيته:

                                                              = 

(، نزهة 141/ 7(، شذرات الذهب )188/ 1(، سلم الوصول )71/ 5أعيان الدهر )

 (.218/ 2األلباب )

(، 223والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (، المؤتلف673/ 2الشعر والشعراء ) (1)

 (.462/ 2(، لسان الميزان )116/ 2نزهة األلباب )
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ييييتقِقنم  ييييَو مم وِب َوهق َ  القَكييييذم ييييونم  َويم

 
 

ييوِهنم  ييَو مم وِق َوهق ييدم َ  الصا  (1)َويمييونم

  سرا - 759 

 ثين:لقب لملوك فارس، ولقب به من المحد

عمر كسرى مولى لبني سليم يكنى أبا حفص، ويروي عن: سعيد بن أبي 

 بردة. وعنه: إسماعيل بن علية. 

 وكان له علم بأخبار العجم وملوك األكاسرة؛ فلقب كسرى لذلك.

روى ابن النجار وابن عساكر واللفظ له، من طريق سليمان بن أبي شيخ 

من أهل البصرة يقال له: عمر  حدثني الحكم عن عوانة قال: كان بالكوفة رجل

كسرى، وكان مولى لبني سليم، وكان يتعاطى علم الفرس وأمر كسرى؛ فسمي 

لذلك عمر كسرى، قال عوانة: كان عمر هذا الذي يقال له: عمر كسرى قاعدا 

فسلم على أبي ووقف عليه،  (2)عند أبي بالكوفة فمر به علي بن يزيد الناقص

ضى: يا أبا الحكم ما رأيت أحدا أشبه بصفة فقال عمر كسرى ألبي بعد ما م

كسرى من هذا، فقال له أبي: فتعرفه، قال: ال، قال: هذا علي بن يزيد الناقص. 

قال سليمان بن أبي شيخ: وحدثني نضلة بن سليمان قال: كان عمر كسرى هذا 

باألهواز عند عامل عليها يقال له: سعيد بن عبد اهلل الكويف، فجعل عمر يحدث 

رى وعن نسائه فقال له العامل: فكم أمهات المؤمنين الالئي قبض النبي عن كس

عنهن؟ قال: ال أدري، قال: أنت رجل من المسلمين تعرف نساء كسرى وال  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
(، ألفية السيوطي يف علم الحديث 782/ 2تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ) (1)

 (.131)ص: 

  .(964) :سيأيت برقم (2)
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! ال واهلل ال تخرج من الحبس حتى تأتيني بأسمائهن  ملسو هيلع هللا ىلصتعرف نساء النبي 

 وأنساهبن ومعرفتهن، قال فحبسه حتى تعلم ذلك.

لمدائني: كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى وقال أبو الحسن ا

 العرب. 

قال الثعالبي: ألنه كان يجمع بين سخاء العرب وتأنق ملوك العجم ىف 

 (1)الرياش والمطعم. 

  هاجم  - 761

 بفتح الكاف، وقيل: بضمها، والصواب األول: 

بن السندي بن  -وقيل: ابن محمد بن الحسين  -محمود بن الحسين 

ك، أبو الفتح، وقيل: يكنى أبا نصر الكاتب المعروف بكشاجم، أحد فحول شاه

 الشعراء يف عصر المتنبي. 

وكشاجم لقب له، جمعت أحرفه من عدة فنون كان يتقنها، فالكاف للكتابة، 

والشين من الشعر، واأللف من اإلنشاء، والجيم من الجدل، والميم من 

 وا له هذا االسم.المنطق، فأخذوا له من كل وصف حرفا وركب

                                                             
د البن النجار (، ذيل تاريخ بغدا278/ 43تاريخ دمشق ) (،573/ 11تاريخ بغداد ) (1)

(، أنساب األشراف 122/ 2(، نزهة األلباب )161(، ثمار القلوب )ص: 135/ 22)

(، تاريخ 1417/ 3(، االستيعاب )372/ 5(، معجم الصحابة للبغوي )147/ 5)

(، 123/ 2(، هتذيب األسماء واللغات )221/ 5(، أسد الغابة )114/ 59دمشق )

/ 11(، البداية والنهاية )134/ 3نبالء )(، سير أعالم ال543/ 2تاريخ اإلسالم )

 (.121/ 6(، اإلصابة )417
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فسئل عن ذلك فقال: الكاف من كاتب  "كشاجم"وقيل: هو لقب نفسه 

 والشين من شاعر، واأللف من أديب، والجيم من جواد، والميم من منجم.

 وزاد بعضهم: واأللف من أمير، والجيم من جليس، والميم من مغن. 

يف اسمه  قيل: ثم طلب الطب بعد ذلك حتى مهر فيه وصار أكرب علمه؛ فزيد

طاء من طبيب، ثم قدمت على سائر حروفه؛ لغلبة الطب عليه، فقيل: َطَكشاجم، 

 ولكنه لم يشتهر كما اشتهر كشاجم.

 وقيل: كشاجم طخ، وزاد الطاء من طباخ، قيل: إنه كان طباخ سيف الدولة،

 (1)والخاء من خراء. 

    ب - 761 

لك، أحد أجداد النبي كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن ما

 ، اسمه حكيم، وقيل: عروة، وقيل غير ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص

قال السهيلي: وأما كالب فهو منقول إما من المصدر الذي هو يف معنى 

نحو كالبت العدو مكالبة وكالبا، وإما من الكالب جمع كلب،  (2)المكالبة

 ألهنم يريدون الكثرة كما تسمت العرب بسباع وأنمار وغير ذلك. انتهى.

                                                             
(، تصحيح التصحيف وتحرير 4/99(، فوات الوفيات )124/ 57تاريخ دمشق ) (1)

(، تاريخ اإلسالم 4741/ 12(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )441التحريف )ص: 

الك األمصار (، مسالك األبصار يف مم285/ 16(، سير أعالم النبالء )168/ 8)

(، 122/ 2(، نزهة األلباب )164/ 3(، أعيان العصر وأعوان النصر )197/ 15)

 (.562/ 1(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )321/ 4شذرات الذهب )

قال ابن دريد: وكالب مصدر كالبته مكالبة وكالبا. وبنو كالب: قبيلة عظيمة من  (2)

وكليب: بطن من بني تميم. وأكلب: بطن من العرب. وكلب: حي عظيم من قضاعة، 

= 
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على األخير، هو لقب غلب عليه، وسبب ذلك أنه كان محبا للصيد مولعا و

به، وكان أكثر صيده بالكالب، وجمع منها شيئا كثيرا، فكان إذا مر بقوم بكالبه 

 (1)قالوا: هذه كالب ابن مرة، فغلب ذلك عليه، قاله المهلب وغيره. 

 الكلب  - 762

 وي. صالح بن إسحاق، أبو عمر الجرمي، البصري، النح

كان من كبار أئمة العربية يف زمانه، أخذ النحو عن: األخفش وغيره، ولقي 

يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه، وأخذ اللغة عن: أبي عبيدة، وأبي زيد، 

وأسند الحديث عن: يزيد بن زريع، وعبد الوارث بن واألصمعي، وطبقتهم. 

محي، روى عنه: أحمد بن مالعب المخرمي، وأبو خليفة الجوسعيد. 

 وغيرهما.

                                                              = 

خثعم. وبنو الكلبة: بطن من بكر بن وائل. والكلبة: امرأة من بني تميم، لقبت بذلك؛ 

لسوء خلقها. والكالب: صاحب الكالب. والكليب: جمع الكالب، يقال كليب 

 (.22وكالب. انظر: االشتقاق )ص: 

(، هناية 7/163(، فتح الباري )322/ 16عمدة القاري )(، 24/ 1الروض األنف ) (1)

(، الالمع الصبيح بشرح 337/ 7(، مصابيح الجامع )16/19األرب ىف فنون األدب )

(، 183/ 6(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )417/ 12الجامع الصحيح )

 (. 138/ 7منحة الباري بشرح صحيح البخاري )

لم تسمون أبناءكم بشر األسماء نحو وقيل ألبي الرقيش الكالبي األعرابي زاد السهيلي: 

كلب وذئب وعبيدكم بأحسن األسماء نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا 

ألعدائنا، وعبيدنا ألنفسنا، يريد أن األبناء عدة األعداء وسهام يف نحورهم فاختاروا لهم 

ظلة هذه األسماء. ومرة منقول من وصف الحنظلة والعلقمة وكثيرا ما يسمون بحن

وعلقمة ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة فيكون منقوال من وصف الرجل بالمرارة 

 ويقوي هذا قولهم تميم بن مر.
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حال مناظرة وجدله واحمرار عينيه  لصياحه؛ ، وبالنباحوكان يلقب بالكلب

األنصاري، فإنه كان يذهب إلى أبي زيد فيناظره ويصايحه، وكان أبو  أبي زيد

 (1)زيد يلقب أصحابه، فلقبه بالكلب لذلك. 

 الكلح - 763

الذهلي، أحد الحارث بن ربيعة بن زيد بن عوف بن عامر بن ذهل بن ثعلبة 

 فرسان بكر بن وائل وساداهتا وشعرائها. 

قال الحافظ ابن حجر: يلقب الكلح ببيت قاله ذكره المرزباين يف معجم 

 (2)الشعراء، وقال: هو مخضرم، شهد الفتوح. 

  لدب  - 764

وائل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن 

 غنم بن تغلب. 

وقائد نزار كلها، وكان ال يظلم إال القوي، ويحمي الكأل فال سيد ربيعة 

يقرب، ويجير الصيد فال يهاج، وإنما لقب كليبا؛ ألنه كان إذا سار أخذ معه جرو 

                                                             
معجم األدباء  ،(2/34(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )426/ 12تاريخ بغداد ) (1)

(، تاريخ 72(، تاريخ العلماء النحويين للتنوخي )ص: 4/1443()3/1362)

( 15/125(، الوايف بالوفيات )561/ 12(، سير أعالم النبالء )588 /5اإلسالم )

 .(9/ 2بغية الوعاة )(، 144/ 16)

 :سيأيت برقم "النباح"، وكذا لقب (943) :سيأيت برقم له أيضا "المهارش"وانظر: لقب 

(967).  

(، نسب معد 134/ 2(، اإلصابة )227المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (2)

 (.59/ 1من الكبير )والي
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كلب، فإذا مر بروضة أو موضع يعجبه ضربه، ثم ألقاه يف ذلك المكان وهو 

غ عواء يصيح ويعوي، فال يسمع عواءه أحد إال تجنبه ولم يقربه، فحيث بل

الكلب كان حمى ال يرعى، وكان يقال له: كليب وائل، ثم اختصروا فقالوا 

 (1)كليب، فغلب عليه. 

  ندة  - 765

بكسر أوله وسكون النون: ثور بن عفير بن الحارث بن مرة بن أدد بن 

يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن، جد القبيلة الكبيرة المشهورة من اليمن، 

ال يحصون منهم: األشعث بن قيس الكندي وإليه ينسب خلق كثير 

 .(2)الصحابي

وإنما قيل له: كندة؛ ألنه كند أباه النعمة، أي كفرها، وجحدها، وعقه ولحق 

 .(3)[6]العاديات:  ىئ ٻ ٻ ٻ ٱ يئبأخواله، ومنه قول اهلل تعالى: 

  وجو - 766

علي بن بكتكين بن محمد، األمير علي كوجك الرتكماين، زين الدين 

 بل.صاحب إر

                                                             
 (،112/ 1سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )(، 1/472الكامل ىف التاريخ ) (1)

  .(246/ 1المستقصى يف أمثال العرب )

 . (51) :تقدم برقم (2)

/ 1هتذيب األسماء واللغات ) (،416/ 6(، مرآة الزمان )119/ 9تاريخ دمشق ) (3)

(، نشوة 249/ 1(، أسد الغابة )94/ 9غاين )(، األ38/ 2(، سير أعالم النبالء )123

(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد 244الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 

/ 3(، مغاين األخيار )187(، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره )ص: 223/ 6)

447.) 
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أحد األبطال الموصوفين، والفرسان المذكورين، وكوجك لفظ أعجمي 

 (1)، وإنما لقب بذلك؛ ألنه كان قصيرا جدا. معناه بالعربي: صغير

   ور اَّ - 767

تمرلنك، وقيل: تيمور بن أيتمش قنلغ بن زنكي، وقيل: ابن ترغاي بن 

باللغة العجمية:  أبغاي، وقيل غير ذلك، األمير تيمور كوركان، وكوركان، معناه

صهر الملكوك، ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بقرية من أعمال كش المدينة 

المشهورة مما وراء النهر، ويقال: إن والده كان إسكافا، وقيل: بل كان أميرا عند 

السلطان حسين صاحب مدينة بلخ، وكان أحد أركان دولته، وأن أمه من ذرية 

 جنكز خان.

الهما بمعنى واحد، والثاين أفصح. وهو باللغة وتمرلنك، وتيمور، ك

 الرتكية: الحديد. 

وقيل: إن أول ما عرف من حاله أنه كان يتجرم، فسرق ىف بعض الليالي غنمة 

وحملها ليهرب هبا، فانتبه الراعي ورماه بسهم فأصاب كتفه، ثم ردفه بآخر فلم 

فخذه حتى عرج  يصبه، ثم بآخر فأصاب فخذه، وعمل فيه الجرح الثاين الذي ىف

بلغتهم: أعرج، وأما اسمه الحقيقي فـ « لنك»منه؛ ولهذا سمي تمرلنك، ألن 

فعرف بتمر اللنك، ثم « لنك»، فلما أعرج تمر أضيف إليه «لنك»بال « تمر»

 خفف وقيل: تمرلنك.

ولما تعاىف أخذ يف التجرم على عادته وقطع الطريق، وصحبه ىف تجرمه 

 جماعة.

                                                             
(، 145/ 21مرآة الزمان ) ،(12/322تاريخ اإلسالم )(، 113/ 4وفيات األعيان ) (1)

 (.394/ 1كنوز الذهب ىف تاريخ حلب )
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ما استولى على ما وراء النهر، تزوج ببنات ملوكها، وسمي كوركان؛ ألنه ل

 (1)جمية: الختن؛ لكونه صاهر الملوك.فزادوا يف ألقابه كوركان، وهو باللغة الع

  الكوسج - 762

إسحاق بن منصور بن هبرام، اإلمام، الفقيه، الحافظ، أبو يعقوب  •

 المروزي، المعروف بالكوسج. 

يد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، سمع: سفيان بن عيينة، ويحيى بن سع

وخلقا، وتفقه على: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وعنه: البخاري، 

ومسلم، وبقية الجماعة سوى أبي داود، وهو صاحب المسائل المشهورة يف 

 الفقه التي دوهنا عن أحمد، وإسحاق. 

 : لقب به؛ ألن أسنانه«الكوكب الوهاج»والكوسج لقب له، قال صاحب 

 كانت ناقصة مقطعة األطراف. 

قلت: ويؤيد ذلك حكاية ذكرها أهل العلم، وهي أن امرأة قالت لزوجها: 

أنت كوسج. فقال لها: إن كنت كوسجا فأنت طالق، فسئل عن ذلك اإلمام أبو 

حنيفة، فقال: تعد أسنانه، فإن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج، وتطلق عليه 

                                                             
(، عجائب 17/ 1(، إنباء الغمر بأبناء العمر )168/ 6السلوك لمعرفة دول الملوك ) (1)

(، 123/ 4(، المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف )4المقدور يف أخبار تيمور )ص: 

يف أسماء الرجال  (، درة الحجال253/ 12النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )

  (.96/ 9(، شذرات الذهب )397/ 1(، سلم الوصول )232/ 1)

: ترجم له حاجي خليفة: بصاحب القران األعظم، قال: وكان يقال له يف ألقابه: صاحب تنبده

قران األقاليم السبعة وقهرمان الماء والطين وقاهر الملوك والسالطين. قال: وكان له 

وكان يأمر بتدوين أخباره ووقائعه والناس يف شأنه على تواريخ مشتملة على أخباره 

 طريف الرد والقبول كما هي العادة يف مثله.
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ثين فال، وال تطلق، فعدت، فوجدت اثنتين امرأته، وإن كانت اثنتين وثال

 وثالثين. 

وسهل الكوسج الطبيب، كان سهل الكوسج أبو سابور بن سهل صاحب  •

األقراباذين المشهور من أهل األهواز وكان ألحى وإنما لقب بالكوسج على 

سبيل التضاد، وكان عالما يف الطب إال أنه دون ابنه يف العلم وكانت يف لسانه 

 (1)ة. لكنه خوزي

 الكدذباَّ - 769

 عمرو بن عدي الخصفي، شاعر جاهلي. 

وإنما سمي الكيذبان؛ ألنه لقيه جيش فقالوا له: من أنت؟ فقال: أنا 

وأصحاب لي خرجنا نريد الغارة. فقالوا: وكم أنتم؟ قال: إذا كنا ومثلنا ونصف 

مثلنا كنا كذا وكذا، فشغلهم بالحساب ومر على وجهه فأملس منهم فسمي 

 (2)كيذبان. ال

                                                             
/ 1(، طبقات الحنابلة )168/ 11(، األنساب للسمعاين )385/ 7تاريخ بغداد ) (1)

/ 12(، سير أعالم النبالء )51/ 6(، تاريخ اإلسالم )474/ 2(، هتذيب الكمال )113

(، 294/ 2(، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )15/ 16وفيات )(، الوايف بال258

 (. 228(، عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص: 6/272القانون يف الطب )

والكوسج، بفتح الكاف، وقيل بضمها: هو الذي ال شعر على عارضيه، وهو األثط. ويف 

ص األسنان. شروح الفصيح أنه النقي الخدين من الشعر. وقال األصمعي: هو الناق

وقيل: سمكة يف البحر تأكل الناس، وتسمى اللخم، وقال الجوهري: سمكة يف البحر 

لسان العرب (، 675/ 6المحكم )(، 337/ 1لها خرطوم كالمنشار. انظر: الصحاح )

 ( مادة )كسج(.173/ 6(، تاج العروس )223(، القاموس المحيط )ص: 352/ 2)

(، نزهة األلباب 118ن أمالي ابن دريد )ص: (، تعليق م211معجم الشعراء )ص:  (2)

(2 /131.) 
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 د ، جماعة منهم:الك - 771

 ملسو هيلع هللا ىلصيقال: إنه وفد على النبي  الشاعر المشهور،النمر بن تولب العكلي،  •

 مسلما، ومدحه بشعر أوله:

يييينر ييييا َأَتدقنَيييياك َوقييييد َطييييال الس   إِنا

 
 

ا فِدَهييييا عسيييير  نقييييودم خييييد   ضييييمر 

ييي ر  يييحم إِذا َعيييزا اله  هيييا اله  طقعمم  نم

 
 

ي  (1)م َضيَرروالخدل ىف إطعامها اللاحق

 وفيها يقول: 

 َييييا قيييو  إُِنيييي رجيييٌل ِعنقيييِدي َخَبيييرق 

 
 

 اهلل مييييييين آَياتيييييييِه َهيييييييَذا القَقَميييييييرق 

عرى وآياٌت ُأَخرْ    والشمس والشِّ

قال األصمعي: كان النمر بن تولب العكلي أحد المخضرمين من الشعراء 

لكيس؛ الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم، وكان أبو عمرو بن العالء يسميه ا

 لجودة شعره، وحسنه، وكثرة أمثاله.

، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو جعفر الكويف •

 .المعروف بالكيس، الزاهد

يروي عن: أبيه، وعمه األسود بن يزيد، وعم أبيه علقمة بن قيس. وعنه: 

 األعمش، ومنصور بن المعتمر، وأبو إسحاق السبيعي، واألكابر. 

  .ل له: الكيس؛ لتلطفه يف العبادةوكان يقا

قال سفيان: قال مالك: كانت عند محمد بن عبد الرحمن بن يزيد امرأة 

 ديث؛ قال:ــل الحــة قليـقـان ثـصالحة ما نراه أصاهبا إال بالدعاء؛ قال سفيان: وك

                                                             
 يف األبيات تغيير وتقديم وتأخير يف بعض األلفاظ.  (1)
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 (1)وكان يقال له: الرفيق والمرضي. 

  دل ة - 771

 ان بن الحكم األموي. عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مرو •

واله عبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز عامل يزيد بن الوليد على العراق أميرا 

على البصرة، حكى عن: عمر بن عبد العزيز. وروى عنه: سعيد بن أبي عروبة. 

 وكان يلقب كيلجة؛ لقصره.

ومحمد بن صالح بن عبد الرحمن، أبو بكر البغدادي األنماطي، الحافظ  •

ف بكيلجة، وقيل اسمه: أحمد بن صالح، قال الخطيب: كان محمد بن المعرو

 مخلد يسميه أحمد يف بعض رواياته، ومحمدا يف بعضها. 

                                                             
، الشعر والشعراء (162/ 1طبقات فحول الشعراء ) ،(298/ 6الطبقات الكربى ) (1)

(، سمط الآللي يف شرح 279/ 7(، اإلكمال )1531/ 4االستيعاب )(، 299/ 1)

(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه 336/ 5(، أسد الغابة )285/ 1أمالي القالي )

تبصير المنتبه  (،372/ 6(، اإلصابة )123/ 27(، الوايف بالوفيات )276/ 1العشرة )

(، األغاين 286/ 4، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )(3/1182بتحرير المشتبه )

(، سير أعالم 1165/ 2(، تاريخ اإلسالم )648/ 25هتذيب الكمال )(، 274/ 22)

(، خزانة 181/ 1(، شرح شواهد المغني )131/ 2(، نزهة األلباب )78/ 4النبالء )

 (.321/ 1األدب للبغدادي )

قال الحافظ ابن حجر: وفرق ابن حزم يف الجمهرة بين النمر بن تولب بن أقيش تنبيه: 

سبه يف النمر بن العكلي، فساق نسبه، وأثبت صحبته، وبين النمر بن تولب الشاعر، فن

قاسط، وقال: وهو الذي عاش حتى خرف، ويؤيده أن ابن قتيبة حكى أن النمر بن تولب 

الشاعر لما خرف كان هجيراه: أقروا الضيف، أنيخوا الراكب، انحروا له، وإن عمر بن 

الخطاب ذكره بذلك فرتحم عليه، فدل ذلك على أن الذي تأخر إلى أن لقيه أبو العالء 

ه غيره، فاهلل أعلم، وجرى المزي يف األطراف على ما عليه األكثر، فرتجم ومن يف طبقت

النمر بن تولب الشاعر، ثم قال: يأيت يف المبهمات يف ترجمة يزيد بن عبد اهلل بن 

  الشخير.
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سمع: عفان بن مسلم، وسعيد بن أبي مريم، ومسلم بن إبراهيم، وطبقتهم. 

 وعنه: المحاملي، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل الصفار، وطائفة. 

صرة، والكوفة، وأخذ علم هذا الشأن عن قال الخليلي: سمع شيوخ الب

 أحمد، ويحيى، روى عنه الحفاظ والعلماء ببغداد. 

قال محمد بن عبد اهلل الحافظ: سمعت بكر بن محمد الصيريف يقول: 

كان يحيى بن معين يلقب أصحابه، »سمعت جعفر بن محمد بن كزال يقول: 

ل، ولقب صالح بن فلقب محمد بن إبراهيم بمربع، ولقب عبيد بن حاتم بالعج

، ولقب الحسين بن إبراهيم بشمخصة ولقب محمد بن صالح (1)محمد بجزرة 

وهؤالء كلهم من كبار « (2)بكيلجة ولقب علي بن عبد الصمد بعالن ما غمه

 (3).أصحابه، وحفاظ الحديث

 لقصره أيضا. قلت: ولعله لقبه بذلك؛

  قال الخويي:

َرباييييييييييعم   َجييييييييييَزَرٌة، َ دقَلَ ييييييييييٌة، مم

 
 

ييييواألقييييا  بم قييييوٍ  يف الحييييديث َبَرعم

  : ، َوِزدق يييلم َبدقيييٌد الِع ق يييهق "عم  "ميييا َغما

 
 

ييييييهق  ِهما ييييييل  َغييييييَدتق مم  معرفييييييةم الكم

 

                                                             
 .(162) :تقدم برقم (1)

 .(786) :سيأيت برقم (2)

جعفر بن محمد بن  تنبيه: قال الخطيب: سمعت أبا نعيم الحافظ يقول: بلغني عن (3)

كزال، قال: كان يحيى بن معين يلقب أصحابه، فذكر خمسة ولم يذكر الحسين بن 

إبراهيم الملقب بشمخصة. قال ابن الصالح: وهؤالء البغداديون الخمسة، روينا أن 

 يحيى بن معين هو لقبهم، وهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث.
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ييَب الَخمَسييَة يحدييي بيينم معييدن  قييد َلقا

 
 

بيدن يٍل مم  (1)أصحاَبهم  يانوا أموليي َفضق

  

 

  

                                                             
(، 266/ 53()72/ 46يخ دمشق )(، تار235/ 8()336/ 6أنساب األشراف ) (1)

(، معرفة 331/ 5()332/ 3()272/ 2(، تاريخ بغداد )621/ 2اإلرشاد للخليلي )

(، ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 212علوم الحديث )ص: 

(، تذكرة الحفاظ 629/ 6(، تاريخ اإلسالم )327/ 2(، طبقات علماء الحديث )22

(، نزهة 342(، مقدمة ابن الصالح )ص: 524/ 12م النبالء )(، سير أعال137/ 2)

 (.314(، أقصى األمل والسول )ص: 132/ 2األلباب )

والكيلجة: مكيال، والجمع كيالج وكيالجة أيضا، والهاء للعجمة. قال الجوهري وغيره: 

 والكيلجة: منا وسبعة أثمان منا، والمنا رطالن، والرطل اثنتا عشرة أوقية، واألوقية

إستار وثلثا إستار، واإلستار أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال درهم وثالثة أسباع درهم، 

والدرهم ستة دوانيق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة 

سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم؛ زاد ابن بري: الكر 

مكاكيك، والمكوك صاع ونصف وهو ثالث كيلجات. ستون قفيزا، والقفيز ثمانية 

(، 491/ 12()352/ 2(، لسان العرب )1629/ 4()337/ 1انظر: الصحاح )

/ 27( تاج العروس )175/ 6(، تاج العروس )954، 223القاموس المحيط )ص: 

 مكك[. -( مادة ]كل 344



 

 

 

 

 

 

 

 حرف الالم

 725وينتهي برقم  772يبدأ برقم 
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 لبد - 772

وكان أوله وفتح الباء: مخلد بن وردي الكاتب، كان يف زمن المأمون،  بضم

 (1)يلقب بلبد؛ لطول عمره. 

 لبن الطدر  - 773

كره كان يلقب بلبن الطير؛ عبد الملك بن مروان من الخلفاء تقدم ذ

 (2)لبخله.

 الل  ج - 774

 علي بن علقمة بن عبد بن وهب بن عبد اهلل بن الحارث الجسري، اللجالج

 المحاربي. 

 شاعر وفارس، وسمي اللجالج بقوله:

 فميييا أنيييا بيييالل  ج إَّ ليييم يرقعيييوا

 
 

 (3)  ييا رفيرونهيي ييواب يييذبذل أث

                                                             
(، الفرج بعد 462/ 1(، التذكرة الحمدونية )149/ 4تجارب األمم وتعاقب الهمم ) (1)

 (.136/ 2(، نزهة األلباب )355/ 2الشدة للتنوخي )

 تنبيه: ورد اسم وردي يف بعض المصادر: زردي، رودي.

(. 325/ 3(، هناية األرب يف فنون األدب )374غرر الخصائص الواضحة )ص:  (2)

  (.428، تقدم برقم: )"رشح الحجر"وانظر لقب: 

(، 252(، معجم الشعراء )ص: 232اء )ص: المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعر (3)

 (. 136/ 2نزهة األلباب )

واللجلجة: ثقل اللسان، ونقص الكالم، والرتدد فيه، وأن يتكلم الرجل بلسان غير بين، وأن 

ال يخرج بعضه يف إثر بعض. ورجل لجالج وقد لجلج وتلجلج. وقيل ألعرابي: ما 

ران ولجلج اللسان؛ وقيل: اللجالج أشد الربد؟ قال: إذا دمعت العينان وقطر المنخ

= 
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 اللحا   - 775

 بن أبي النعمان بن زهير بن 
ّ
عرفجة بن سالمة بن عرفجة بن سالمة بن أبي

 جناب اللحام. 

 (1)ما كان يقتل. كان فارسا يف الجاهلية، وقيل له: اللحام؛ لكثرة 

 لحدة اللدف - 776

محمد بن العباس المؤدب، أبو عبد اهلل البغدادي، مولى بني هاشم، 

 المعروف بلحية الليف.

سمع: هوذة بن خليفة، وعبد اهلل بن صالح العجلي، وعفان بن مسلم، 

 وسريج بن النعمان، وجماعة.

 لشافعي، والطرباين.وعنه: عبد الباقي بن قانع، وأبو بكر النجاد، وأبو بكر ا

 وكان يلقب بلحية الليف؛ لعظم لحيته. وفيه يقول ابن الرومي:

يييييي  ألحييييييي معلييييييم وطويييييييل  َأنق

 
 

 (2)م القَو ِدل يعيعض َذا َونيا بينَ يبيَحس

                                                              = 

الذي يجول لسانه يف شدقه. وقيل: اللجالج الذي سجية لسانه ثقل الكالم ونقصه. 

( مادة 179/ 6(، تاج العروس )355/ 2(، لسان العرب )211/ 7انظر: المحكم )

 )لجج(. 

 : سماه المرزباين: عدي بن علقمة.تنبده

/ 11(، األنساب للسمعاين )151/ 7إلكمال )(، ا593/ 2نسب معد واليمن الكبير ) (1)

228.) 

/ 11(، األنساب للسمعاين )189/ 4) (، تاريخ بغداد153/ 9الثقات البن حبان ) (2)

 وايفــــ(، ال827/ 6الم )ـــــ(، تاريخ اإلس138/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )245

 (. 136/ 2(، نزهة األلباب )165/ 3بالوفيات ) 

= 
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 لخم - 777

بفتح الالم وسكون الخاء: مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد، جد 

عامر بن عدي، ويقال: عمرو، وإنما القبيلة المشهورة، وهو أخو جذام، واسمه: 

أي لطمه،  -قيل لهما: لخم وجذام؛ من أجل أهنما تخاصما، فلخم عامر مالكا 

فحصر عينه فسمي لخما، فضرب مالك عامرا بمدية فجذم  -واللخمة: اللطمة 

وقيل: جذم بفمه إصبع أخيه فقطعها، فسمي  -أي قطعها، والجذم: القطع  -يده 

 (2)لهذا السبب.  (1)ر جذامامالك لخما، وسمي عام

 لساَّ الحمرة - 772

بتشديد الميم وفتحها: هو حصن، ويقال: حصين بن ربيعة بن صعير بن 

 كالب بن عامر التيمي، المعروف بلسان الحمرة. 

                                                              = 

يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن، والجمع لحى، قال سيبويه:  اللحية: اسمو

والنسب إليه لحوي. قال ابن بري: القياس لحيي. ورجل ألحى ولحياين: طويل اللحية، 

(، القاموس المحيط 243/ 15(، لسان العرب )444/ 3أو عظيمها. انظر: المحكم )

وانظر كذلك للفائدة، لقب  ( مادة )لحي(.442/ 39(، تاج العروس )1332)ص: 

  .(1321) :له أيضا، سيأيت برقم "الليفي"

 . (148) :تقدم برقم (1)

(، 61(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 57/ 1الروض األنف ) (2)

(، البداية والنهاية 323/ 2(، هناية األرب يف فنون األدب )167/ 1وفيات األعيان )

(، رسائل 12عراب عما بأرض مصر من األعراب )ص: (، البيان واإل117/ 3)

 (.448/ 3(، مغاين األخيار )129المقريزي )ص: 
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النسابة الذي يقال له: ابن لسان الحمرة، كان من أعلم  (1)وابنه عبد اهلل

أنسب "الذي يضرب به المثل فيقال:  الناس بعلم النسب، وأخبار األوائل، وهو

 ."من ابن لسان الحمرة

وقال: لسان الحمرة  «جمهرة النسب»قال ابن الفوطي: ذكره ابن الكلبي يف 

هو حصين، وكان هو وابنه عبد اهلل من أعلم الناس بعلم النسب من تيم الالت 

  بن ثعلبة.

 ويف تلقيبه بلسان الحمرة قوالن:

 لحمرة؛ لجودة لسانه، قاله ابن الجوزي.إنما سمي لسان ا :أحدهما

إنما لقب بذلك؛ ألنه نازع رجال من تغلب اسمه عبيد فقال له: تخير  والثاين:

 (2)أعاقرك، فقال الرجل: أغن عنى نفسك يا لسان الحمرة، قاله الزمخشري. 

 اللٍ  - 779

أحمد بن علي بن محمد بن عبد الملك بن سليمان بن سيد، أبو العباس 

 . المعروف باللصالنحوي، الشاعر، سي، اإلشبيلي، الكناين، األندل

                                                             
الفيروزآبادي: وابن قال : وقاء أو ورقاء بن األشعر. ويقال أن اسم ابن لسان الحمرة (1)

لسان الحمرة، كسكرة: خطيب بليغ نسابة، اسمه عبد اهلل بن حصين، أو ورقاء بن 

 ( مادة )حمر(.81/ 11(، تاج العروس )379لقاموس المحيط )ص: األشعر.انظر: ا

(، 315/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )49/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (2)

(، 347/ 2(، مجمع األمثال )83المجموع اللفيف )ص: (، 354االشتقاق )ص: 

اآلداب يف  (، مجمع1177/ 3(، معجم األدباء )392/ 1المستقصى يف أمثال العرب )

/ 6(، اإلصابة )153/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )294/ 4معجم األلقاب )

(، خزانة 137/ 2(، نزهة األلباب )458/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )495

 (.373/ 6األدب للبغدادي )
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روى عن: أبي بحر األسدي، وأبي الحسن شريح. روى عنه: أبو الحسين 

 بن زرقون، وأبو الخطاب ابن دحية. 

ثالثة  اللصوأقرأ العربية واآلداب واللغة، وكان شاعرا محسنا، ويف تلقيبه ب

 أقوال:

غارته على أشعار اآلخرين يف حداثته. قال : أنه كان يعرف باللص؛ إلأحدها

ابن األبار: لقبه بذلك أبو بكر األبيض األديب يف صغره؛ إلغارته بزعمه على 

 األشعار فغلب عليه. 

قلت: والظاهر أنه استمر على ذلك؛ ألنه عندما قيل له: يا أبا العباس، إنك 

 أغرت على التهامي يف هذا البيت يف قوله:

 ات جحودهاوشكر أيادي الغاني

 قال: فلم لقبت باللص لوال هذا وأمثاله ما كان ذلك. فهذا إقرار منه بذلك.

باإلضافة إلى ما حكاه عنه ابن عبد الملك المراكشي، فقال: ومن طريف ما 

جرى له يف انتحاله شعر غيره: أن أحد بني عبد المؤمن قدم على إشبيلية واليا، 

نئة واإلنشاد، إذا دخلوا عليه، قال: فانتدب أدباؤها المتداحه وتلقيه بالته

فطمعت يف تلك الليلة أن يسمح خاطري بشيء يف ذلك المقصد فلم يتجه لي 

شيء، فنظرت إلى معلقايت فخرج لي قصيد ألبي العباس األعمى وعليه 

، فأدغمت فيه اسم ذلك األمير وقلبته يف مدحه، فلما "ولم ينشد"مكتوب: 

د الناس وأنشدت ذلك القصيد، فقام أبو أصبحنا وخرجنا إلى اللقاء وأنش

القاسم محمد بن إبراهيم ابن المواعيني وأخرج من كمه القصيد نفسه وقد صنع 

فيه ما صنعت، وأخرب بقصته يف ذلك فإذا قصتهما واحدة، فضحك الوالي من 



 
 

 )حرف ال  (الباب األول  555

ذلك وأثاهبما ثواب غيرهما من الشعراء، وكثر العجب من تواردهما على 

 ناس أحدوثة زمانا.السرقة، وصارت بين ال

يلقب باللص؛ لدماثته  $قال ابن دحية: وكان شيخنا هذا  والثاين:

وسكونه، وتردده خفية يف جميع شؤونه؛ وكان ال ينكر هذا اللقب مع جاهه عند 

سلطان زمانه، وقد أنشدين بيتين قالهما يف الوزير أبي الحسين ابن فندله يف إبان 

 شبابه وعنفوانه:

بييييييييييي  ييييييييييَ  َقلق ٍف َخَلسق  بَطييييييييييرق

 
 

ييييييييييوِب  سييييييييييدن َخلم  أَبييييييييييا الحم

  ٍٍ ييييييييييي  فكديييييييييييَف أمدعيييييييييييي بل 

 
 

ٍة القلييييييييييوِب   وأنيييييييييي  ليييييييييي

أنه يسمى باللص؛ لقوله البيتين السابقين يتغزل يف أبي الحسين ابن  والثالث: 

 (1)فندله أيام الفتوة، وواضح من البيتين أنه كان يسمى باللص قبل قوله لهما.

 لطدم الهدطاَّ  - 721

عاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف عمرو بن سعيد بن ال

 . (2)القرشي األموي، أبو أمية المدين المعروف باألشدق

، وسمي وكان أحد األشراف من بني أميةبن معاوية، ولي المدينة ليزيد 

وكان عمرو ويقال لمن به لقوة أو شرت: لطيم الشيطان،  بذلك؛ لميل كان يف فمه،

 قال الشاعر:طيم الشيطان. ملقّوا، فقيل له من أجله: ل

                                                             
/ 1(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )72/ 1التكملة لكتاب الصلة ) (1)

(، 594/ 12(، تاريخ اإلسالم )221(، المطرب من أشعار أهل المغرب )ص: 493

(، نفح 344/ 1(، بغية الوعاة )155(، المن باإلمامة )ص: 143/ 7الوايف بالوفيات )

 (.222/ 4الطيب من غصن االندلس الرطيب )

 (. 49تقدم برقم: ) (2)
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ييدٍ   وعمييٌرو َلطِييدمم الِ ييُن وابيينم محما

 
 

َتبَِسييييياَّ لق  بأسيييييوأ هيييييذا اليييييرأِي مم

ولما بلغ عبد اهلل بن الزبير خرب فتك عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعيد  

 ۓ ۓ ے يئقتل لطيم الشيطان  (1)قال ىف خطبته: بلغنا أن أبا الذبان

 (2)[. 129]األنعام:  ىئ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 اللعدن  - 721

 منازل بن زمعة التميمي، أبو أكيدر اللعين المنقري، الشاعر. 

 ويف تلقيبه باللعين قوالن:

إنما سمي اللعين؛ ألنه جنى جناية، فتربأ منه قومه، وطردوه  :أحدهما

وباعدوه؛ لكيال يؤخذوا بجريرته. وعند العرب كل مطرود مباعد فهو لعين. 

[: 159]البقرة:  ىئ ۓ ۓ يئال اهلل جلت قدرته: وسميت اللعنة من البعد. ق

  أي يباعدهم.

                                                             
  .(1246) :سيأيت برقم (1)

(، األوائل للعسكري )ص: 441/ 5أنساب األشراف )(، 258/ 1البيان والتبيين ) (2)

/ 1(، ربيع األبرار )691/ 2(، تاريخ اإلسالم )35/ 22(، هتذيب الكمال )249

(، هناية األرب يف فنون 75(، ثمار القلوب )ص: 161/ 3(، فوات الوفيات )321

(، 415/ 1(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )122/ 21()197/ 5األدب )

 (. 428/ 6وان )الحي

ُه »واللقوة: داء يكون يف الوجه يعوج منه الشدق وقد لقي فهو ملقو، ويف حديث ابن عمر  َأنَّ

ْقَوة هي مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. زاد الزبيدي: « اْكَتَوى مَِن اللَّ

وقالت األطباء: اللقوة مرض ينجذب له شق الوجه إلى جهة غير طبيعية وال يحسن 

/ 6(، المحكم )2485/ 6الصحاح )قاء الشفتين وال تنطبق إحدى العينين. انظر: الت

( القاموس المحيط )ص: 253/ 15لسان العرب )(، 268/ 4النهاية )(، 564

 ( مادة )لقو(.478/ 39(، تاج العروس )1331
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سمي اللعين؛ ألن عمر سمعه ينشد شعرا والناس يصلون، فقال:  والثاين:

 (1)من هذا اللعين؟ فعلق به هذا االسم. 

 لقماَّ هذه األمة - 722

، أبو عبد الرحمن البلخي، الزاهد، الناطق بالحكمة، وأحد (2)حاتم األصم

 مة، وصلحاء هذه األمة. أعالم األئ

كان مشهورا بالزهد والتقلل، معروفا بالورع والتقشف، وله كالم مدون يف 

وكان يقال له: لقمان هذه األمة؛ لما  ،الزهد والحكم، ومحاسنه وفضائله كثيرة

 (3)انفجر منه من ينابيع الحكمة. 

 لقمة - 723

، الفقيه، إسحاق بن المتوكل بن إسحاق، أبو يعقوب مولى بني مخزوم

 .الملقب بلقمة

                                                             
(، أنساب األشراف 492/ 1(، الشعر والشعراء )119الممتع يف صنعة الشعر )ص:  (1)

المذاكرة يف ألقاب الشعراء (، 126/ 1(، زهر اآلداب وثمر األلباب )328/ 12)

 .(227/ 3، خزانة األدب )(6)ص: 

 تنبيه: يف بعض المصادر اسمه: منازل بن ربيعة.

 (.57تقدم برقم: ) (2)

(، 26/ 2(، وفيات األعيان )295/ 1(، األنساب للسمعاين )149/ 9تاريخ بغداد ) (3)

/ 11(، الوايف بالوفيات )822/ 5(، تاريخ اإلسالم )333/ 1العرب يف خرب من غرب )

/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )88/ 2(، مرآة الجنان وعربة اليقظان )179

(، 5/ 2(، سلم الوصول )212(، الطبقات السنية يف تراجم الحنفية )ص: 495

 (.168/ 3شذرات الذهب )
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يروي عن ابن وهب ونظرائه. قال ابن أبي دليم: وكان فقيها على مذهب 

مالك. وقال الكندي: كان مقبوال عند قضاة مصر، وولي المظالم، وكان وجهه 

 .(1)صغيرا جدا، ولذا كان يلقب لقمة. 

 لقدم الدجاج - 724

 بشعر منه: يف غزاة خيرب ملسو هيلع هللا ىلصذكره الجاحظ، وقال: إنه مدح النبي 

يييوِل بَِندقَليييٍق  سم ِمَدييي ق َنَطييياةم ِميييَن الرا  رم

 
 

ََ َذاِت َمنَا ِيييييييٍب َوَفَقيييييييارِ  َبا  َ يييييييهق

: لقيم لهدجاج خيرب عن آخرها، فمن حينئذ قيل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فوهب له النبي  

 (2)الدجاج. 

 لوين  - 725

محمد بن سليمان بن حبيب األسدي، أبو جعفر المصيصي، الحافظ 

 بلوين.المشهور، المعروف 

 روى عن: مالك بن أنس، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وطائفة.

                                                             
(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة 185/ 4ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) (1)

(2 /336.) 

(، ربيع األبرار 396/ 2(، الحيوان )512/ 5(، اإلصابة )339/ 6البداية والنهاية ) (2)

(5 /423.) 

: قال الحافظ: قصته مذكورة يف السيرة البن إسحاق، لكنه قال ابن لقيم، فيحتمل أن تنبده

رده كذلك ابن كثير، فقال: قال ابن إسحاق: وكان يكون وافق اسمه اسم أبيه. قلت: وأو

، فيما بلغني، قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتح خيرب ما هبا من ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 دجاجة أو داجن.
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 وعنه: أبو داود، والنسائي، وعبد اهلل بن أحمد، وأبو القاسم البغوي، وخلق.

 ويف تلقيبه بلوين قوالن:

وهو المشهور؛ ألنه كان يبيع الدواب فيقول: هذا الفرس له لوين،  :أحدهما

 وين، قاله محمد بن جرير.هذا الفرس له قديد، فلقب بل

 وقيل: ألنه كان يبيع الرقيق بالمصيصة وكان يقول: عندي جارية لها لوين. 

أنه لقب لقبته به أمه، قال لوين: لقبتني أمي لوينا وقد رضيت، قاله  والثاين:

 محمد بن القاسم األزدي.

وكان معروفا بلوين، وكان ال يكره أن يلقب بلوين، ويقول: لوين تصغير 

 (1)ن. لو

 

 

 

                                                             
تاريخ بغداد ، (2/75الجامع ألخالق الراوي ) ،(1/213معرفة علوم الحديث ) (1)

خ الملوك واألمم (، المنتظم ىف تاري13/54(، األنساب للسمعاين )3/218)

(، كشف المشكل من حديث 356(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 11/351)

(، 5/1228(، تاريخ اإلسالم )25/299(، هتذيب الكمال )4/211الصحيحين )

(، طبقات المحدثين بأصبهان 3/655(، النكت للزركشي )3/73تذكرة الحفاظ )

 (.142/ 2هة األلباب )(، نز4/224(، فتح المغيث )133/ 2والواردين عليها )
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 غمه ما - 726

علي بن عبد الصمد، أبو الحسن الطيالسي، الحافظ، الملقب بعالن ما 

 غمه. 

 قال الخليلي: حافظ عالم أخذ العلم من ابن معين. 

واريري، سمع: مسروق بن المرزبان، وأبا معمر إسماعيل بن إبراهيم، والق

 والجراح بن مخلد، وطبقتهم.

وعنه: أحمد بن كامل، وابن قانع، وأبو بكر الشافعي، وأبو القاسم الطرباين، 

 وآخرون. 

بلفظ النفي لفعل الغم، ويجمع فيه بين اللقبين، فيقال:  «ما غمه»ويلقب: 

 ، لقبه بذلك يحيى بن معين، فلعله كان يمازحه به.«عالن ما غمه»

عت بكر بن محمد الصيريف يقول: سمعت جعفر بن محمد قال الحاكم: سم

كان يحيى بن معين يلقب أصحابه، فلقب محمد بن إبراهيم »بن كزال يقول: 

، ولقب (1)بمربع، ولقب عبيد بن حاتم بالعجل، ولقب صالح بن محمد بجزرة

ولقب علي بن  (2)الحسين بن إبراهيم بشمخصة ولقب محمد بن صالح بكيلجة

 وهؤالء كلهم من كبار أصحابه، وحفاظ الحديث.« الن ما غمهعبد الصمد بع

 قال شهاب الدين الخويي يف نظمه:

َرباييييييييييعم   َجييييييييييَزَرٌة، َ دقَلَ ييييييييييٌة، مم

 
 

ييييوا  ألقييييابم قييييوٍ  يف الحييييديث َبَرعم

                                                              
 .(162) :تقدم برقم (1)

 .(771) :تقدم برقم (2)
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 : ، َوِزدق يييلم َبدقيييٌد الِع ق يييهق "عم  "ميييا َغما

 
 

ييييييهق  ِهما ييييييل  َغييييييَدتق مم  معرفييييييةم الكم

ييَب الَخمَسييَة يحدييي بيينم    معييدن قييد َلقا

 
 

بيدن يٍل مم  (1)أصحاَبهم  يانوا أموليي َفضق

 ماَ السماَ - 727 

عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن األزدي، جاهلي قديم،  •

وهو أبو عمرو مزيقياء، وإنما لقب بماء السماء؛ لجوده وسخائه، شبه بالغيث 

هم حتى يأتيهم لكثرة نفعه، ألنه كان إذا أجدب قومه، مأهنم أي كفاهم مؤنت

الخصب، فكان غياثا لقومه مثل ماء السماء لألرض فقالوا: هو ماء السماء ألنه 

 خلف منه، وقيل لولده: بنو ماء السماء، وهم ملوك الشام؛ قال بعض األنصار:

يييرو، وَجيييُدي َزيقديييا َعمق  أَنيييا ابييينم مم

 
 

 َِ يييييييما َم السا  َأبيييييييوهم عيييييييامٌر ميييييييا

بن إمرئ القيس بن عمرو بن عدي بن وماء السماء أيضا لقب أم المنذر  • 

ربيعة بن نصر اللخمي، وهي ابنة عوف بن جشم من النمر بن قاسط، وسميت 

بماء السماء؛ لحسنها وجمالها، وقيل لولدها: بنو ماء السماء، وهم ملوك 

 العراق؛ قال زهير:

                                                             
/ 13(، تاريخ بغداد )629/ 2(، اإلرشاد للخليلي )212معرفة علوم الحديث )ص:  (1)

(، 236(، فتح الباب يف الكنى واأللقاب )ص: 419/ 9(، األنساب للسمعاين )479

(، مقدمة ابن 222/ 7الكتب الستة )(، الثقات ممن لم يقع يف 782/ 6تاريخ اإلسالم )

(، أقصى األمل والسول 125(، التقريب والتيسير للنووي )ص: 343الصالح )ص: 

(، الشذا 782/ 6(، تاريخ اإلسالم )416/ 1(، العرب يف خرب من غرب )314)ص: 

(، التقييد 589/ 2(، المقنع يف علوم الحديث )614/ 2الفياح من علوم ابن الصالح )

 (.782/ 2(، تدريب الراوي )382شرح مقدمة ابن الصالح )ص: واإليضاح 

 : قال أحمد بن كامل: يلقب ما غمها.تنبده
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ييييرٍ  لييييوَك ِمييييَن آِل َنصق يييي م المم  وبَزمق

 
 

 َِ َِ السييييما مم َبنِييييي مييييا  (1)وبعييييَدهم

 الماجهوَّ - 722 

يعقوب بن أبي سلمة الماجشون القرشي التيمي، اإلمام، المحدث، أبو 

يوسف المدين، مولى آل المنكدر، الملقب بالماجشون، وهذا اللقب جرى على 

 بنيه وعلى بني أخيه، فيعرفون جميعا بالماجشون. 

روى عن: ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، واألعرج. وعنه: ابناه؛ يوسف 

 العزيز، وابن أخيه عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي سلمة.وعبد 

 ويف تلقيبه بالماجشون ثالثة أقوال:

: ما حكاه ابن أبي خيثمة: أنه كان من أهل أصبهان ونزل المدينة، أحدها

وكان يلقى الناس فيقول، جوين جوين، يعني يحييهم، أو يعني كيف أنت. قال: 

ون؟ فقال: تعلق من الفارسية بكلمة، وسئل أحمد بن حنبل: كيف لقب الماجش

 إذا لقي الرجل يقول، شوين شوين! فلقب الماجشون. 

 

                                                             
(، المختصر يف أخبار البشر 5/358(، وفيات األعيان )42/ 12األنساب للسمعاين ) (1)

(، المقاصد النحوية ىف شرح 329/ 4(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )71/ 1)

(، طلبة 329/ 5(، فتح القدير للكمال ابن الهمام )1/354ية )شواهد شروح األلف

 ،(2/357(، الهداية ىف شرح بداية المبتدي )74الطلبة يف االصطالحات الفقهية )ص: 

(، 3/192(، توضيح المشتبه )161/ 2الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )

(، نزهة 583/ 1(، الكامل يف التاريخ )118تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد )ص: 

(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير 271/ 5(، سلم الوصول )145/ 2األلباب )

 (.181/ 3العباد )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 564

إنما لقب الماجشون؛ لحمرة يف وجهه، قال إبراهيم الحربي:  والثاين:

الماجشون فارسي وإنما سمي الماجشون؛ ألن وجنتيه كانتا حمراوين فسمي 

الخمر فعربه أهل المدينة يعني: الخمر، فشبه وجنتيه ب "الماهكون"بالفارسي 

 فقالوا: الماجشون.

وقيل: هو لفظ فارسي معناه األحمر األبيض المورد سمي يعقوب بذلك؛ 

 لحمرة وجهه وبياضه.

، وهو اسم ڤوقيل: لقبته به سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب 

لون من الصبغ أصفر تخالطه حمرة، وكذلك كان لونه. ويقال: إهنا ما لقبت 

 قط بلقب إال لصق به. أحدا

قال أبو الفرج األصفهاين: أخربين الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن 

زهير قال: حدثنا مصعب الزبيري، قال: حدثني ابن الماجشون، قال: نظرت 

وهو صبغ أصفر تخالطه  -سكينة إلى أبي، فقالت: كأن هذا الرجل الماجشون 

 فلقب بذلك. -حمرة 

ل: ماجش، موضع بخراسان نسبوا إليه، حكاه ابن ماجشون، ويقا والثالث:

 (1)حارث. 

                                                             
(، سؤاالت السلمي 288/ 11(، علل الدارقطني )266المحدث الفاصل )ص:  (1)

(، ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 332للدارقطني )ص: 

(، طبقات 194/ 12(، تاريخ بغداد )132مصار )ص: (، مشاهير علماء األ88

(، تاريخ 12/5(، األنساب للسمعاين )412/ 1المحدثين بأصبهان والواردين عليها )

(، وفيات األعيان 336/ 32()18/155(، هتذيب الكمال )157/ 74دمشق )

/ 5(، سير أعالم النبالء )916، 4/442()341/ 3(، تاريخ اإلسالم )3/166)

= 
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 مادس الرحمن - 729

نصر اهلل بن أبي بكر األسعردي الشاعر، المعروف بمادح الرحمن، تويف 

سنة تسع وستمائة، ويقال: إنه لم يمدح أحدا من المخلوقين، بل قصر شعره 

 (1)على ذكره اهلل تعالى والثناء عليه، فلقب بمادح الرحمن. 

 مالو الدار - 791

مالك بن عياض المدين، المعروف بمالك الدار، مولى عمر بن الخطاب 

 . ، وروى عنه: أبو صالح السمانڤ. سمع: أبا بكر، وعمر ڤ

 وإنما سمي بمالك الدار؛ ألن عمر واله دارا، وكان يقسم بين الناس فيها.

واله القسم، قال أبو عبيدة: واله عمر كيلة عيال عمر، فلما قدم عثمان 

 فسمي مالك الدار. 

 وقال إسماعيل القاضي، عن علي بن المديني: كان مالك الدار خازنا لعمر.

وحكى الخليلي بسنده عن محمد بن عبد الوهاب أنه قال: قلت لعلي بن 

 (2)عثام العامري الكويف: لم سمي مالك الدار؟ فقال: الداري المتطيب. 

                                                              = 

(، إكمال المعلم 15/24(، األغاين )18/315(، الوايف بالوفيات )7/312()372

(، سمط الآللي يف شرح 15/174(، شرح النووي على مسلم )7/411بفوائد مسلم )

(، الديباج 136/ 3(، ترتيب المدارك وتقريب المسالك )644/ 1أمالي القالي )

(، 2/148ري )(، الكواكب الدرا6/ 2المذهب يف معرفة أعيان علماء المذهب )

(، 2/198(، عمدة القاري )26/527()18/529التوضيح لشرح الجامع الصحيح )

 (.4/225(، فتح المغيث )2/182(، التحفة اللطيفة )2/231مغاين األخيار )

(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب 29/ 7قالئد الجمان يف فرائد شعراء هذا الزمان ) (1)

 (.146/ 2(، نزهة األلباب )227/ 13(، تاريخ اإلسالم )312/ 4)

 (،82/ 2اريخ ابن أبي خيثمة )ـــــــ(، ت189/ 1(، المعارف )12/ 5الطبقات الكربى ) (2)

= 



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 566

 مانع الحريم - 791

 بن خشين، المعروف بمانع الحريم.  ظويلم بن عرين

وإنما سمي بذلك؛ ألنه خرج يف الجاهلية يريد الحج، فنزل على المغيرة بن 

عبد اهلل المخزومي، فأراد المغيرة أن يأخذ منه ما كانت قريش تأخذه ممن نزل 

عليها يف الجاهلية، وكان يقال لذلك: الحريم، وهو بعض ثيابه، أو بعض ما 

 نته، فامتنع عليه ظويلم وقال:ينحره من لحم بد

 يييييا رُب هييييلق عنييييَد ميييين َغِندييييره

 
 

ِغديييييييييره  إَّا ِمنيييييييييي مانِعيييييييييه المم

 وميييييييانٌع بعييييييييد ِمن يييييييي َثبِدييييييييره 

 
 

 وميييييييييييييانعي رُبيييييييييييييَي أَّ أزوَره

 .(1)وظويلم الذي منع عمرو بن صرمة اإلتاوة التي كان يأخذها من غطفان 

 المبرد  - 792

 : بضم الميم وفتح الباء والراء المشددة

محمد بن يزيد النحوي، أبو العباس البصري، األزدي، الثمالي، المعروف 

 بالمربد، إمام أهل النحو والعربية يف زمانه.

                                                              = 

(، 489/ 56(، تاريخ دمشق )313/ 1(، اإلرشاد للخليلي )53/ 11أنساب األشراف ) 

(، تاريخ 413/ 5(، مرآة الزمان )164/ 2الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )

(، التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة 216/ 6(، اإلصابة )725/ 2اإلسالم )

(2 /421 .) 

 (.282(، االشتقاق )ص: 183/ 13أنساب األشراف ) (1)
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أخذ عن: أبي عثمان المازين، وأبي حاتم السجستاين، وغيرهما. وعنه: أبو 

، وأبو سهل بن زياد، وإسماعيل الصفار، والصولي، (1)بكر الخرائطي، ونفطويه

 مروان الدينوري، وعدة.  وأحمد بن

وكان فصيحا، بليغا مفوها، عالمة، إخباريا، جميال وسيما، صاحب نوادر 

 وظرافة، وله تصانيف مشهورة.

 واختلف العلماء يف سبب تلقيبه بالمربد على أربعة أقوال:

سأله عن دقيقه « األلف والالم»: ألنه لما صنف المازين شيخه كتاب أحدها

بكسر الراء  -جواب، فقال له المازين: قم فأنت المربد  وعويصه فأجابه بأحسن

 حكاه ابن جني. أي المثبت للحق، فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء، -

أنه سئل لم لقبت هبذا اللقب؟ فقال: كان سبب ذلك أن صاحب  والثاين:

الشرطة طلبني للمنادمة والمذاكرة، فكرهت الذهاب إليه، فدخلت إلى أبي 

مد السجستاين، فجاء رسول الوالي يطلبني، وكان هناك مزملة حاتم سهل بن مح

لتربيد الماء فارغة، فقال لي أبو حاتم: ادخل فيها، فدخل المربد فيها واختفى يف 

غالف المزملة وغطى رأسه، ثم خرج إلى الرسول وقال: ليس هو عندي، فقال: 

موضع يف أخربت أنه دخل إليك، فقال: ادخل الدار وفتشها، فدخل فطاف كل 

الدار ولم يفطن لغالف المزملة، ثم خرج فجعل أبو حاتم يصفق وينادي على 

 المزملة: المربد المربد، وتسامع الناس بذلك فلهجوا به وصار لقبا عليه. 

أنه لقب بالمربد؛ لحسن وجهه، يقال: رجل مربد ومقسم ومحسن  والثالث:

 إذا كان حسن الوجه، قاله أبو بكر المصحفي.

                                                             
  .(983) :سيأيت برقم (1)
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 ألنه كان يدرس يف الربادة، قاله نشوان الحميري.  :والرابع

: إناء يربد الماء، وعلى هذا القول يكون المراد شرفة تكون (1)قلت: والربادة

 (2)بارزة يف البيوت، وتتخذ لتربيد الماء، واهلل أعلم. 

 المبرق  - 793

 المعروف بالمربق.عبد اهلل بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي، 

 لقوله:جرة الحبشة، وكان شاعرا، وهو الذي يدعى المربق؛ كان من مها

نَنِي  إَِذا َأَنييييا َلييييمق أمبقييييرِقق َفييييَ  َيَسييييعق

 
 

يرم   َوَب َبحق
ٍَ ِي َبرا ذمو َفَضا َرق  (3)ِمَن األق

 المبرقع  - 794 

 أبو حرب اليماين المربقع. 

                                                             
(، 267(، القاموس المحيط )ص: 83/ 3لسان العرب )(، 322/ 9المحكم )انظر:  (1)

 )برد(.( مادة 414/ 7تاج العروس )

(، إنباه الرواة 227/ 16(، مرآة الزمان )388/ 12المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم ) (2)

(، سير 831/ 6(، تاريخ اإلسالم )119(، نور القبس )ص: 246/ 3على أنباه النحاة )

(، 4/321(، وفيات األعيان )6/2678(، معجم األدباء )576/ 13أعالم النبالء )

(، شمس 2/364(، المزهر ىف علوم اللغة وأنواعها )8/321التذكرة الحمدونية )

(، 2/58(، المختصر ىف أخبار البشر )284(، برنامج التجيبي )ص: 481/ 1العلوم )

(، نزهة 7/97(، مسالك األبصار ىف ممالك األمصار )421فهرسة ابن خير )ص: 

 (.149/ 2األلباب )

(، العقد 227/ 3أسد الغابة ) (،885/ 3(، االستيعاب )195/ 4الطبقات الكربى ) (3)

(، 566/ 5()43/ 4()396/ 2(، اإلصابة )335/ 4الثمين ىف تاريخ البلد األمين )

 (.152/ 2(، نزهة األلباب )125/ 1قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )
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الذي زعم أنه السفياين، وخرج على السطان بفلسطين سنة سبع وعشرين 

ئتين، وكان سبب خروجه أن جنديا أراد النزول يف داره وهو غائب، وفيها إما وما

زوجته وإما أخته، فمانعته ذلك، فضرهبا بسوط أثر يف ذراعها، فلما رجع أبو 

حرب إلى منزله بكت وشكت إليه ما فعل هبا، وأرته أثر الضرب، فذهب إلى 

فطلبه  (1)جبال الغورالجندي فقتله، وهرب، ولبس برقعا؛ كي ال يعرف، ونزل ب

السلطان فلم يعرف له خرب، وكان يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه 

متربقعا، فيراه الرائي فيأتيه، فيحثه على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ويذكر السلطان ويعيبه، ويعيب أعوانه ونوابه، ويذكر ظلمهم، فما زال ذلك 

من فالحي أهل تلك الناحية وأهل القرى، وكان يزعم  دأبه حتى استجاب له قوم

أنه أموي، فقال الذين استجابوا له: هذا هو السفياين، فلما كثرت غاشيته وأتباعه 

من هذه الطبقة من الناس، دعا أهل البيوتات من أهل تلك الناحية، فاستجاب له 

ن مطاعا يف منهم جماعة من رؤساء اليمانية، منهم رجل يقال له: ابن بيهس، كا

أهل اليمن ورجالن آخران من أهل دمشق، فلما استفحل أمره وتفاقم، وبلغ 

المعتصم خربه، وهو مريض مرضه الذي مات فيه، وجه إليه رجاء بن أيوب 

الحضاري أحد قواد المعتصم يف ألف فارس، فأتاه فوجده يف زهاء مائة ألف، 

الزراعة وعمل األرض  فعسكر بحذائه، ولم يجسر على لقائه، فلما كان أوان

تفرق أكثر أولئك يف حراثتهم، وبقي يف نحو ألفين، فناجزه رجاء الحرب، وأسره 

وجاء به إلى المعتصم، فسجنوه، فمات يف آخر هذه السنة، وقيل: خنقوه. وقيل: 

إن خروجه كان ىف سنة ست وعشرين بنواحي الرملة، وصار ىف خمسين ألفا، 

ري فقاتله وأخذ ابن بيهس أسيرا، وقتل من فوجه المعتصم إليه رجاء الحضا

                                                             
 جبال الغور باألردن. (1)
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حمل إلى أصحاب المربقع نحوا من عشرين ألفا، وأسر المربقع فيمن أسر، و

 .(1)سامراء واهلل تعالى أعلم

 مبرماَّ  - 795

محمد بن علي بن إسماعيل، أبو بكر العسكري، المعروف بمربمان 

 النحوي، اللغوي. 

وعنه أخذ الكبار: كأبي سعيد  أخذ عن: محمد بن يزيد المربد وطبقته،

السيرايف، وأبي علي الفارسي، وكان إماما يف النحو قيما به، ولقبه المربد: 

 مربمان؛ لكثرة مالزمته له وسؤاله إياه.

 وقال بعض معاصريه يهجوه:

 صيييييداع مييييين   ميييييو يعترينيييييا

 
 

 َوَميييييييا فِديييييييِه لمسيييييييتمٍع َبَدييييييياَّ

 مكييييييييابرٌة ومخرقييييييييٌة وبهيييييييي  

 
 

 (2)اَّييا َمبقَرميييا يَ ييييرمتنيييييد أبييييييييلق

                                                             
خ دمشق (، تاري273/ 4(، تجارب األمم وتعاقب الهمم )116/ 9تاريخ الطربي ) (1)

/ 6(، الكامل يف التاريخ )117/ 11(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )135/ 66)

(، هناية 336/ 4(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )336/ 14(، مرآة الزمان )74

(، سير أعالم النبالء 522/ 5(، تاريخ اإلسالم )259/ 22األرب يف فنون األدب )

(، النجوم 226/ 7(، المقفى الكبير )281/ 14(، البداية والنهاية )321/ 12)

 (.248/ 2الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )

(، الوايف بالوفيات 525/ 7(، تاريخ اإلسالم )189/ 3إنباه الرواة على أنباه النحاة ) (2)

(، مرآة الجنان 28/ 2(، العرب يف خرب من غرب )2572/ 6(، معجم األدباء )81/ 4)

/ 2(، نزهة األلباب )113(، الفالكة والمفلوكون )ص: 218/ 2وعربة اليقظان )

/ 4(، شذرات الذهب )192/ 3(، سلم الوصول )175/ 1(، بغية الوعاة )149

142.) 
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 مبق  - 796

 . األموي سليمان أبو: ويقال الخير، أبو سفيان، أبي بن معاوية بن اهلل عبد •

كان يلقب بمبقت، وهو مبقت األكرب، كان يضعف يف عقله ويقال للرجل إذا 

 كان أحمق: مبقت، والمبقت، كمعظم: األحمق المخلط العقل.

 بنت عائشة أمه بكر أبو مروان بن الملك عبد بن بكار األصغر، ومبقت •

 من حج ضعيفا، بكر أبو وكان: البالذري قال اهلل، عبيد بن طلحة بن موسى

 (1). اللبود على ماشيا وردها حين المدينة

 المترف - 797

علي بن أحمد بن طلحة بن جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد اهلل 

بن العباس بن عبد المطلب، أمير المؤمنين  بن محمد بن علي بن عبد اهلل

المكتفي باهلل ابن المعتضد ابن الموفق ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد 

 ابن المهدي ابن المنصور، الهاشمي العباسي. 

 (2)وكان يلقب بالمرتف؛ لنعمة جسمه وحسنه. 

                                                             
/ 33(، تاريخ دمشق )158/ 7(، اإلكمال )196/ 7()284/ 5أنساب األشراف ) (1)

(، نزهة 1252/ 4(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )98/ 8(، مرآة الزمان )228

 (.155/ 2األلباب )

 ( مادة )بقت(. 446/ 4(، تاج العروس )147وانظر: القاموس المحيط )ص: 

/ 22(، الوايف بالوفيات )5/ 3(، فوات الوفيات )313/ 5كنز الدرر وجامع الغرر ) (2)

18.) 
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 المتلم   - 792

 هلي مشهور. جرير بن عبد المسيح بن عبد اهلل الضبعي، شاعر جا

 ، وإنما سمي المتلمس؛ لقوله: (1)وهو خال طرفة بن العبد

بابمييييهم  يييينا ذم ِي جم  َفَهييييَذا َأواَّم الِعييييرق

 
 

يييييييييَتَلُم م  َرقم المم ه واألَزق  َزنيييييييييابِدرم

، والمعنى كثر ونشط. والعرض: واد باليمامة،    ويروى: َطنَّ ُذَباُبُه، بدل ُجنَّ

 : تطلب مرة بعد أخرى.واألزرق: الذباب. والتمس: طلب، وتلمس

وهو الذي يضرب بصحيفته المثل، ويف ذلك يقول الفرزدق، عندما أراد 

 مروان بن الحكم األموي، أن يعاقبه وكان قد أخذ كتابا منه إلى عامله بصلة له:

يينق  َدقم َب َتكم ييِحدقَنَة َيييا َفييَرزق  َألقييِق الصا

 
 

ييييَتَلُم ِ  ََ ِمثقييييَل َصييييِحدقَنِة المم ييييَدا  َنكق

ن قصة المتلمس وصحيفته أنه وطرفة بن العبد الشاعر المشهور، وكان م 

وهو ابن أخت المتلمس، كانا ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة فهجواه، فلم 

يظهر لهما شيئا من التغير، ثم مدحاه بعد ذلك فكتب لكل واحد منهما كتابا إلى 

قد كتب لهما بصلة، عامله بالحيرة، وأمره بقتلهما إذا وصال إليه، وأوهمهما أنه 

فلما وصال إلى الحيرة قال المتلمس لطرفة: كل منا قد هجا الملك، ولو أراد أن 

يعطينا ألعطانا ولم يكتب لنا إلى الحيرة، فهلم ندفع كتبنا إلى من يقرؤها، فإن 

كان فيها خير دخلنا الحيرة، وإن كان فيها شر فررنا قبل أن يعلم بمكاننا، فقال 

ما كنت ألفتح كتاب الملك، فقال المتلمس: واهلل ألفتحن كتابي طرفة بن العبد: 

وألعلمن ما فيه وال أكون كمن يحمل حتفه بيده، فنظر المتلمس فإذا غالم قد 

                                                             
 .(566) :تقدم برقم (1)
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خرج من الحيرة، فقال له: أتقرأ يا غالم؟ فقال: نعم، فقال: هلم فاقرأ هذا 

طرفة: افتح كتابك الكتاب. فلما نظر إليه الغالم قال: ثكلت المتلمس أمه، فقال ل

فما فيه إال مثل ما يف كتابي، فقال: إن كان اجرتأ عليك فلم يكن ليجرتئ علي 

ويوغر صدور قومي بقتلي. فألقى المتلمس صحيفته يف هنر الحيرة وفر إلى 

الشام، ودخل طرفة الحيرة فقتل، وقصته يف ذلك مشهورة، فصار يضرب المثل 

 (1)ها قتله. بصحيفة المتلمس لكل من قرأ صحيفة في

 المتمندة - 799

أم الحجاج بن يوسف الثقفي، وقيل: إهنا أم أبيه، ويقال اسمها: الفارعة أو 

 الفريعة بنت همام، واهلل أعلم.

 وقيل لها: المتمنية؛ لقولها:

 هييل ميين سييبدل إلييي خميير فأ ييربها

 
 

 أ  ميين سييبدل إلييي نصيير بيين ح يياج

ينة فأخذ نصرا فسيره إلى فسمعها عمر بن الخطاب وهو يطوف ليلة يف المد 

 (2)البصرة، وكان من أجمل الناس، والقصة مشهورة. 

                                                             
خب من كالم (، المنت83/ 72(، تاريخ دمشق )155/ 1طبقات فحول الشعراء ) (1)

(، وفيات األعيان 123(، الحور العين )ص: 24/216(، األغاين )742العرب )ص: 

/ 2(، كنز الدرر وجامع الغرر )252/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )6/92)

/ 1(، البيان والتبيين )312/ 2(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )486

(، بصائر ذوي التمييز يف 468/ 2، مرآة الزمان )(372/ 7(، التذكرة الحمدونية )298

 (.151/ 2(، نزهة األلباب )5/ 3لطائف الكتاب العزيز )

(، جمهرة 332/ 1(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )375/ 7أنساب األشراف ) (2)

/ 3(، األنساب للسمعاين )562/ 1(، اإلكمال )262/ 1أنساب العرب البن حزم )

(، 489(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 275/ 42()129/ 12(، تاريخ دمشق )156

= 
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 المتنكب - 211

عمرو المتنكب الخزاعي، وهو عمرو بن جابر بن كعب من بني عدي بن 

 عمرو، شاعر جاهلي، لقب بقوله:

 .. أال من يحارب قومه يتنكب.تنكبت للحرب العضوض التي أرى

ابن دريد وأبي العباس األحول، وقال الهيثم بن  قال المرزباين: هذا يف رواية

 عدي: ولقيط سمي بذلك لقوله:

 فسَّ يخرجيوا يف الحيرب أفيرس بخيرجهم

 

 (1)وإَّ ينكبييوا يومييًا ميين الييدهر أنكييب 

 مثعب - 211  

حمزة بن عمرو األسلمي، له صحبة، روى عنه: أشعث بن أبي الشعثاء، 

نهم إال وله راحلته يعتقب عليها فلم يكن أحد م ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان غزو مع رسول اهلل 

، فأقول: إن بي قوة، «اركب»ينزل ثم يقول لي:  ملسو هيلع هللا ىلصغيري، قال: فكان رسول اهلل 

َفَكاَن مِْن »قال: « َما َأْنَت إاِلَّ مْثِعٌب »حتى يفعل ذلك مرتين أو ثالثا، فيقول: 

 
َّ
 (2)«. َأَحبِّ َأْسَمائِي إَِلي

                                                              = 

(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب 448المغرب يف ترتيب المعرب )ص: 

/ 11(، الوايف بالوفيات )31/ 2(، وفيات األعيان )384/ 5(، مرآة الزمان )15)ص: 

دة النحر يف وفيات (، قال144/ 3(، المقفى الكبير )512/ 12(، البداية والنهاية )239

 (.495/ 1أعيان الدهر )

(، 234(، معجم الشعراء )ص: 237المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (1)

 (.153/ 2نزهة األلباب )

 اتــــ(، طبق361/ 22راين )ــــبـطـ(، المعجم الكبير لل56/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

(، الجرح 44ن وأصحاب الحديث )ص: األسماء المفردة من الصحابة والتابعي

= 
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 المثقب  - 212

 سر القاف، وقيل: بفتحها: بضم الميم وسكون الثاء وك

عائذ بن محصن العبدي، شاعر جاهلي، وقيل هو: شأس بن عائذ بن 

 وإنما سمي المثقب؛ لقوله:اسمه: هنار بن شأس، محصن، وقيل 

ييييييييَرا  رددَّ َتِحدايييييييية وَ يييييييينَنا أمخق

 
 

دميييييييوَِّ  عم ييييييبقَن الَوَصييييييياِوَص لِلق  وَثقا

 .. أو، وَسَدْلَن ُأْخَرى( .َن َرْقمًاويروى الشطر األول منه: )َظَهْرَن بكِلَّة  وَسَدلْ  

والوصاوص جمع وصوص، وهو ثقب يف السرت وغيره على مقدار العين، 

 وقيل: الرباقع.ينظر منه. 

 ولقوله:

  عيييييائٌن َب تيييييوىف بِهييييينا  عيييييائنٌ 

 
 

 َوَب الثاقبيياتم ميين لييؤي بييِن غالييِب 

 .(1)الثاقبات: يريد المصيبات.   

                                                              = 

(، 2648/ 5(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )427/ 8والتعديل البن أبي حاتم )

/ 5(، اإلصابة )54/ 5(، أسد الغابة )158/ 7(، اإلكمال )1456/ 4االستيعاب )

 (. 154/ 2(، نزهة األلباب )159/ 3(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )568

إال أن أشعث بن أبي  ;رواه الطرباين يف الكبير، ورجاله موثقون  أورده الهيثمي وقال:

 الشعثاء لم يسمع من أحد من الصحابة، واهلل أعلم.

/ 1سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )(، 1543/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، 123(، لباب اآلداب للثعالبي )ص: 364/ 7(، الدر الفريد وبيت القصيد )113

معجم (، 271/ 1(، طبقات فحول الشعراء )128/ 1نسب معد واليمن الكبير )

(، 383/ 1(، الشعر والشعراء )289(، المفضليات )ص: 323الشعراء )ص: 

/ 2(، نزهة األلباب )1(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 329االشتقاق )ص: 

 (.192/ 1(، شرح شواهد المغني )154
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 الم بر - 213

  عمر بن الخطاب.بد الرحمن بن عبد الرحمن بن ع

قال ابن عبد الرب: سمى المجرب؛ ألنه وقع وهو غالم فتكسر، فأتى به إلى 

عمته حفصة أم المؤمنين، فقيل لها: انظرى إلى ابن أخيك المكسر فقالت: ليس 

 واهلل بالمكسر ولكنه المجرب، هكذا ذكره العدوي وطائفة.

ترك ابنا صغيرا، أو حمال، فسمته وقال الزبير: هلك عبد الرحمن األصغر، و

 (1)حفصة: عبد الرحمن، ولقبته المجرب، وقالت: لعل اهلل يجربه.

 م تني المروَة - 214

 عبد اهلل بن أحمد الحنفي الشاعر، الملقب بمجتني المروءة. 

كان صديقا لعبد اهلل بن المقفع، وإنما لقب بذلك؛ لكثرة ذكره المروءة يف 

 شعره، فمن ذلك قوله:

  تحسيييييييييييييييبنق أَّا الميييييييييييييييروب

 
 

 ََة مطعيييييييٌم، أو  يييييييربم  يييييييا 

 أوق يف الوبييييييييييييييييِة والميييييييييييييييوا 

 
 

  ييييييِب، والمرا ييييييِب، واللبييييييا 

 لكنهييييييييييييا  يييييييييييير م النييييييييييييرو 

 
 

 ِع، ز يييي ق علييييي  ييييرِ  األسييييا 

  

                                                             
(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه 842/ 2الستيعاب )(، ا355نسب قريش )ص:  (1)

(، هناية األرب يف فنون 377/ 4(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )152/ 2العشرة )

(، األنساب للسمعاين 48/ 5(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )394/ 19األدب )

 (.156/ 2(، نزهة األلباب )473/ 3(، أسد الغابة )92/ 12)
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 وقوله أيضا:

 لييييييييدَ  المييييييييروَةم بالييييييييدراهمق 

 
 

 بيييييييييل الميييييييييروَة بالمكيييييييييار م 

  ييييييييم ميييييييين غنيييييييييك سييييييييينلةٌ  

 
 

 (1)ومقييييييييُل قييييييييوٍ  ذي معييييييييالمم 

 الم دع يف اهلل  - 215 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عبد اهلل بن جحش األسدي، صاحب

كان من المهاجرين األولين ممن هاجر الهجرتين، هاجر إلى أرض الحبشة، 

ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا، واستشهد يوم أحد، ويعرف بالمجدع يف اهلل؛ 

، وتقطع أنفه ، وكان قد دعا يوم أحد أن يقاتل ويستشهدألنه مثل به يوم أحد

، فاستجاب اهلل دعاءه، فاستشهد ملسو هيلع هللا ىلصوأذنه، ويمثل به يف اهلل تعالى، ورسوله 

 وعمل به الكفار ذلك، وكان يقال: المجدع يف اهلل.

روى البغوي من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، قال: حدثني أبي: 

د فقال: أن عبد اهلل بن جحش قال له يوم أحد: أال تأيت فخلوا يف ناحية فدعا سع

يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجال شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك 

ويقاتلني ثم ارزقني فيه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه؟ قال: فأمن عبد اهلل بن 

جحش ثم قال عبد اهلل بن جحش: اللهم ارزقني غدا رجال شديدا حرده شديدا 

ع أنفي وأذين فإذا لقيتك قلت: يا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني حتى يأخذين فيجد

 عبد اهلل فيم جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك ويف رسولك فتقول: صدقت.

قال سعد: يا بني كانت دعوة عبد اهلل خير من دعويت ولقد رأيته آخر النهار 

 (2)وإن أنفه وأذنه لمعلق يف خيط. 

                                                             
 (.378/ 4(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )3المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (1)

 (، هتذيب األسماء واللغات877/ 3(، االستيعاب )524/ 3معجم الصحابة للبغوي ) (2)

= 
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 الم ذر - 216

بن ذياد بن عمرو بن  بضم الميم وفتح الجيم والذال المشددة: عبد اهلل

، وقتل يوم أحد ملسو هيلع هللا ىلصزمزمة بن عمرو البلوي، صحابي شهد بدرا مع رسول اهلل 

 شهيدا.

وقيل له: المجذر؛ ألنه كان غليظ الَخْلق، فغلب عليه وعرف به، فهو 

 (1)بالمجذر أشهر، والمجذر: الغليظ الضخم.

 الم ر - 217

من كندة، من ولده: سلمة بن عمرو بن أبي كرب بن ربيعة بن معاوية، بطن 

، وإنما سمي: ملسو هيلع هللا ىلصسمرة بن معاوية بن عمرو بن سلمة، له وفادة إلى النبي 

 المجر؛ ألنه طعن رجال فأجر الرمح: أي ترك الرمح فيه. 

 (2)والمجر: بضم الميم، وسكون الجيم، وقيل: غير ذلك.

                                                              = 

(، 727/ 1(، تعجيل المنفعة )31/ 4(، اإلصابة )194/ 3(، أسد الغابة )262/ 1) 

(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين 24/ 2الشريفة )التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة 

(، سمط النجوم العوالي يف 53/ 1(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )329/ 4)

 (.419/ 1أنباء األوائل والتوالي )

(، 2156، 1929/ 4()1555/ 3()286، 217/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، االشتقاق 163/ 12األنساب للسمعاين ) ،(1459/ 4()912/ 3االستيعاب )

اإلصابة  (،228/ 3(، أسد الغابة )124هتذيب مستمر األوهام )ص: (، 551)ص: 

(5/573.) 

/ 2(، أسد الغابة )721الطبقة الرابعة )ص:  -متمم الصحابة  -الطبقات الكربى  (2)

 (.152/ 3(، اإلصابة )54/ 8(، توضيح المشتبه )529



 
 

 )حرف المدم(الباب األول  579

 م زز  - 212

ن مجزز المدلجي القائف، هو مجزر بن األعور بن جعدة بن معاذ بن ب

 عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناين.

قال موسى بن هارون: سمعت مصعبا الزبيري يقول: إنما سمي مجززا؛ 

ألنه كان إذا أخذ أسيرا جز ناصيته وأطلقه، ولم يكن اسمه مجززا، هكذا قال: 

 (1)ولم يذكر اسمه، حكى ذلك ابن عبد الرب وغيره. 

 الم نر  - 219

 لخشخاش وقد أدرك اإلسالم. خلف بن كعب بن العنرب، وابنه: ا

وإنما سمي المجفر؛ ألنه كان يقود ظعينته، فرآه رجل يف الجاهلية فقال 

لصاحب له: إن هذا رجل خصر قد جفت يداه، فلو حملت عليه ألخذت منه 

الظعينة، فحمل عليه ليأخذها وهو يقول: خل عن الظعينة فأنا المغتلم! فحمل 

 -ني وأنا المجفر، أي المذهب للغلمة عليه خلف فطعنه طعنة وقال: خذها م

، "كال زعمت أنه خصر!  "فرجع المطعون إلى صاحبه فقال له:  -يعني الشهوة 

 (2)فذهبت مثال. 

 الم مر  - 211

بضم الميم األولى، وكسر الثانية، بينهما جيم ساكنة، وقيل: بفتح الجيم، مع 

 تشديد الميم الثانية المكسورة: 

                                                             
 (.575/ 5(، اإلصابة )61/ 5(، أسد الغابة )1461/ 4االستيعاب ) (1)

 (.215(، االشتقاق )ص: 32/ 13أنساب األشراف ) (2)
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 جمر، أبو عبد اهلل المدين، مولى آل عمر بن الخطابنعيم بن عبد اهلل الم

 ، وأحد التابعين. ڤ

روى عن: أنس، وجابر، وابن عمر، وأبي هريرة، وطائفة. وعنه: مالك، 

 وزيد بن أبي أنيسة، والعالء بن عبد الرحمن، وآخرون.

 ، أي: يبخره بالطيب. ملسو هيلع هللا ىلصوسمي المجمر؛ ألنه كان يجمر مسجد رسول اهلل 

: وإنما قيل له: المجمر؛ ألنه كان يأخذ المجمرة قدام عمر وقال ابن حبان

 بن الخطاب إذا خرج إلى الصالة يف شهر رمضان. 

 (1)وبعضهم يقول: أن أباه هو الذي يقال له: المجمر. 

  م مع - 211

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي زيد بن كالب بن مرة جد هاشم بن عبد مناف، وأحد أجداد 

عا، سمي بذلك؛ ألنه جمع قبائل ، وكان يسمى أيضا مجم(2)المعروف بقصي

قريش وأنزلها مكة وبنى دار الندوة، وكانت قريش يف رؤوس الجبال والشعاب، 

قال حذافة بن غانم  فجمعهم وقسم بينهم المنازل بالبطحاء، فقيل له: مجمع،

 العدوي:

                                                             
(، األنساب 128(، مشاهير علماء األمصار )ص: 476/ 5الثقات البن حبان ) (1)

(، سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاين )ص: 96/ 12للسمعاين )

(، تاريخ اإلسالم 487/ 29(، هتذيب الكمال )216/ 1(، اإلرشاد للخليلي )948

(، 392/ 1(، التكميل يف الجرح والتعديل )227/ 5(، سير أعالم النبالء )331/ 3)

/ 8(، توضيح المشتبه )295/ 2(، رجال صحيح مسلم )465/ 12هتذيب التهذيب )

 (.3/473(، مغاين األخيار )156/ 2(، نزهة األلباب )89

 . (728) :تقدم برقم (2)
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ييا َ ُمع  َعي مم َصيييا َ يياََّ يمييدق مق قم  َأبمييو م

 
 

يييَع اهللم القَقَبائِيييَل ِمييي يييرٍ بِيييِه َجما  (1)نق فِهق

 الم نوَّ - 212  

قيس بن الملوح، ويقال: قيس بن معاذ، أحد بني جعدة بن كعب، وقيل  •

غير ذلك، المعروف بمجنون ليلى، ويقال: هما اثنان، ويف تلقيبه بالمجنون 

 قوالن:

أنه لقب بالمجنون؛ لحبه ليلى وهيمانه هبا وشدة عشقه لها، وكثرة  :أحدهما

حيانا وأنسه بالوحش يف الرباري، وله وقائع وحاالت هذيانه وذهاب عقله أ

 عجيبة.

 وكان األصمعي يقول: لم يكن مجنونا، ولكن كان فيه لوثة كلوثة أبي حية.

وقال عون بن عبد اهلل العامري: إنما كانت به لوثة وسهو أحدثهما به حب 

 ليلى. 

ه: واللوثة: االضطراب، واالسرتخاء واالنتكاث. والمجنون إنما قيل ل

 مجنون؛ ألنه مستور العقل. ومنه سمي الجن؛ الستتارهم. وكذا الجنين.

 إنما لقب بالمجنون؛ لقوله: والثاين:

ناييي  بَِغدرَِنيييا نِنايييا بَِلدَليييي َوِهيييَي جم  جم

 
 

َها ريييييدم  َوأخييييَرا بِنَييييا َم نموَنييييٌة َب نم

                                                              
(، أخبار مكة 83، 28(، المنمق يف أخبار قريش )ص: 71/ 1الطبقات الكربى ) (1)

(، االستيعاب 155االشتقاق )ص:  (،52/ 1(، أنساب األشراف )239/ 3للفاكهي )

(، 69/ 1(، السلوك يف طبقات العلماء والملوك )76/ 1(، معرفة الصحابة )27/ 1)

(، ربيع األبرار 182/ 1(، هتذيب الكمال )222 /2المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )

 (.369/ 7(، التذكرة الحمدونية )2/467)
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 وحكى بعضهم يف ذلك أبياتا أخرى كلها تدور حول هذا المعنى. 

 فاتك الكبير الرومي، المعروف بفاتك المجنون. وأبو شجاع •

كان روميا، أخذ صغيرا هو وأخ وأخت له من بالد الروم، فتعلم الخط 

بفلسطين، ثم إن اإلخشيذ أخذه من سيده بالرملة كرها بال ثمن، فأعتقه مالكه، 

 فكان معهم حرا يف عدة المماليك.

م؛ ولذلك قيل له: وكان كريم النفس، بعيد الهمة، شجاعا، كثير اإلقدا

 (1)المجنون. 

 الم ود - 213

أحمد بن خلف بن عيشون بن خيار، أبو العباس الجذامي، اإلشبيلي، 

المقرئ. أخذ القراءات عن: أبي عبد اهلل محمد بن شريح، وأبي الحسن 

العبسي، وأبي عبد اهلل السرقسطي، ومحمد بن يحيى العبدري، وأجاز له: أبو 

 علي الغساين، وجماعة.

وعبد العزيز السماين، وأخذ عنه: أبو جعفر بن الباذش، وأبو بكر بن خير، 

 . وآخرون

وكان يلقب بالمجود؛ لحسن أدائه وقراءته وإقرائه ومهارته يف ذلك، مع 

 (2)«. الناسخ والمنسوخ»براعة الخط وجودة الضبط، وله مصنف يف: 

                                                             
(، 32/ 2األغاين ) ،(12/98(، األنساب للسمعاين )549/ 2لشعر والشعراء )ا (1)

(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 14/ 9(، مرآة الزمان )21/ 4وفيات األعيان )

 (.144/ 3الدهر ) (، قالدة النحر يف وفيات أعيان6

 (، غاية النهاية يف طبقات القراء268معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص:  (2)

= 
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 م در ال راد - 214

بو حنبل الطائي، الفارس، وقيل جارية بن مر، ويقال: حارثة بن حنبل، أ

 اسمه: مدلج بن سويد الطائي، الملقب بمجير الجراد.

وإنما سمي مجير الجراد؛ ألن الجراد سقط بقرب داره، فخرج أهل الحي 

ليصيدوه، فقال: ما خطبكم؟ قالوا: نريد جارك، فقال: أما إذ جعلتموه جاري فو 

ثم ركب فرسه، وأخذ رمحه  اهلل ال تصلون إليه، وما كنت ألمكنكم من جاري،

وقال: واهلل ال يعرض له منكم أحد إال قتلته، فلم يزل يحرسه حتى طار من 

أحمى من مجير "عنده، فسمي مجير الجراد، وضربت العرب به المثل، فقالت: 

 ، وفخر بذلك قومه، ويف ذلك يقول الشاعر: "الجراد

ييييييرا أبمييييييو َحنقَبييييييل  وِمناييييييا ابيييييينم مم

 
 

يييَل القَ يييَرادق  أجييياَر ِميييَن النييياَ    َرجق

ييييييييٌد لنييييييييا، َوَلنَييييييييا َحيييييييياتِمٌ    وَزيق

 
 

 (1)ِغديياثم القييَوَرا يف الُسييندن الُهييَدادق 

 م در الطدر - 215  

بن المنذر بن جهمة العنربي، الفارس  -ويقال: صحمة  -ثوب بن سحمة 

 الشاعر. 

                                                              = 

(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 42/ 1(، التكملة لكتاب الصلة )52/ 1) 

 (.41/ 1(، طبقات المفسرين للداوودي )541/ 11(، تاريخ اإلسالم )294/ 1)

(، 37(، البيزرة )ص: 54(، التعليقات والنوادر )ص: 118/ 1الشعراء )الشعر و (1)

(، 553/ 2(، مرآة الزمان )327/ 1محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء )

(، المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 566/ 4مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )

(، ربيع األبرار 221/ 1(، مجمع األمثال )111(، األنساب للصحاري )ص: 148

(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي 156/ 2(، التذكرة الحمدونية )342/ 1)

 (.58األحساب )ص: 
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ا من"إذا افتخروا، قالوا:  "بنو العنرب"كان يلقب مجير الطير، وقد كان قومه 

 ، وزعموا أنه أسر حاتما الطائي."، ومنا مجير الطير(1)آكل الخبز

وكان يسمى مجير الطير؛ ألن الطير كانت ال تصاد بأرضه وال تضار؛ وذلك 

 (2)أنه كان يضع سهمه يف األرض فال يصطاد أحد طيرها. 

  محاسن - 216

سيما وإنما قيل له: محاسن؛ ألنه كان وزيد مناة بن عبد ود، بطن من كلب، 

 (3)جميال. 

 المحب - 217

سمنون بن حمزة، أبو القاسم البغدادي الصويف، الذي يقال له: سمنون 

 المحب، وهو من أصحاب سري السقطي. 

وإنما قيل له: المحب؛ لكثرة كالمه يف المحبة، وكان يتكلم يف المحبة 

 ؛ بسبب أبياته التي قال فيها:"سمنون الكذاب"بأحسن كالم، وسمى نفسه 

                                                             
 . (4) :تقدم برقم (1)

(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء 26/ 13()222/ 11أنساب األشراف ) (2)

)ص:  (، ثمار القلوب565/ 1(، اإلكمال )134/ 2(، جمهرة األمثال )86)ص: 

/ 4(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )36(، غرر الخصائص الواضحة )ص: 448

 (.222/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )123/ 2(، توضيح المشتبه )564

(، األنساب 174/ 7(، اإلكمال )2148/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

/ 4المنتبه بتحرير المشتبه ) (، تبصير8/63(، توضيح المشتبه )124/ 12للسمعاين )

 (.452/ 3(، مغاين األخيار )157/ 2(، نزهة األلباب )1259
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 د  لييييييي يف سييييييواك حييييييظ  فليييييي

 
 

تِحن ي  فكديييييف ميييييا  يييييذ  فييييييامق

، فسمى نفسه: سمنون الكذاب فحصر بوله من ساعته، وكاد يهلك  

 (1)لذلك.

 :منهم جماعة الباَ، بكسر المحبر، - 212

طفيل بن عوف الغنوي، شاعر جاهلي، يعرف  وهو الغنوي، المحرب •

 ثالثة أقوال: المحرببه بويف تلقي، (2)المحرب وكان يقال له أيضا: طفيل الخيلب

يعني لتحبيره  -وهو المشهور، إنما سمي المحرب؛ لحسن شعره : أحدها

 .-الشعر، والمحرب، أي: المحسن 

 . لحسن وصفه للخيل والثاين:

 قال الصولي: وقيل: سمي بذلك؛ لقوله يصف بردا: والثالث:

 سيييييماوته أسيييييمال بيييييرد محبييييير

 
 

 وسييييائره ميييين أتحمييييي معصييييب

 : وسماوة البيت: سقفه. واألتحمي: ضرب من الربود.قال البغدادي  

والمحرب الثقفي، وهو ربيعة بن سفيان بن عوف بن عقدة، الشاعر  •

 (3) الفارس، لقب بذلك؛ لتحبيره شعره وتزيينه، كأنه ُحبِّر، قاله الزبيدي.

                                                             
/ 12(، األنساب للسمعاين )181/ 2(، تاريخ اربل )165طبقات األولياء )ص:  (1)

(، تاريخ 15/ 5(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )387/ 16(، مرآة الزمان )129

 (.952/ 6اإلسالم )

 (. وكان من أوصف الناس للخيل.279م: )تقدم برق (2)

(، الكامل يف 444/ 1(، الشعر والشعراء )12(، فحولة الشعراء )ص: 36الخيل )ص:  (3)

(، المؤتلف والمختلف 125(، أدب الكتاب للصولي )ص: 133/ 1اللغة واألدب )

= 
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 المحبرة - 219

 صالح بن جعفر بن عبد الوهاب، القاضي أبو طاهر الهاشمي. 

، وهو أحد أعيان أهل حلب ڤإلى عبد اهلل بن عباس يمتد نسبه 

المشهورين باألدب والدين، روى عن ابن خالويه وتأدب به، وأخذ عنه أبو 

الفتح أحمد بن علي المدائني، وكان يلقب بالمحربة؛ ألنه كان قصيرا وكان أكثر 

 (1)لبسه السواد. 

 المحبق  - 221

ومن ولده: سلمة بن  -لك وقيل يف اسمه غير ذ -صخر بن عبيد الهذلي، 

 له صحبة. المحبق

قال ابن الجوزي: وأصحاب الحديث يفتحون الباء، وقال لنا ابن ناصر 

 الصواب كسرها؛ ألنه حبق فسمي بذلك.

ونقل ابن األثير، وكذا الحافظ بن حجر عن أبي أحمد العسكري، أنه قال: 

بكر أحمد بن  أصحاب الحديث يقولون: المحبق، بفتح الباء، وقرأته على أبي

                                                              = 

(، اإلكمال 133/ 1(، العمدة يف محاسن الشعر وآدابه )242يف أسماء الشعراء )ص: 

(، االقتضاب يف شرح أدب 212/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )162/ 7)

/ 6(، الدر الفريد وبيت القصيد )91(، القرط على الكامل )ص: 99/ 3الكتاب )

المنتخب من كالم العرب  (،158/ 2(، نزهة األلباب )49/ 8(، توضيح المشتبه )27

( 513/ 12ظر: تاج العروس )(، وان46/ 9(، خزانة األدب للبغدادي )754)ص: 

 مادة )حرب(.

(، 1444/ 4معجم األدباء )(، 147/ 16(، الوايف بالوفيات )324/ 23تاريخ دمشق ) (1)

 (.396الدر الثمين يف أسماء المصنفين )ص: 



 
 

 )حرف المدم(الباب األول  587

عبد العزيز الجوهري فأنكره، وقال: المحبق بكسر الباء، فقلت: أصحاب 

المحبق يف اللغة؟ قلت: المضرط،  إيشالحديث كلهم على فتح الباء، فقال: 

يعني بالفتح، فقال: هل يستحسن أحد أن يسمي ابنه المضرط، وإنما سماه 

لوا يف عمرو بن هند المضرط تفاؤال بالشجاعة وأنه يضرط أعداءه، كما قا

 (2()1).مضرط الحجارة

 المحتال - 221

أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، مسند الوقت، المعروف 

 بالمحتال. 

حدث قديما يف زمن أبيه وعاش بعد ذلك دهرا طويال وتفرد بعدة أجزاء من 

الذهبي، وكان عواليه وصار مسند دهره كأبيه، وخرج له: الربزالي، والعالئي، و

 (3)ذا همة وجالدة وسعي يف طلب الرزق؛ ولذلك لقبوه بالمحتال.

 المحتسب - 222

علي بن زياد بن عبد الملك، الفقيه، أبو الحسن السهمي موالهم 

 اإلسكندراين الزاهد، المعروف بالمحتسب.

                                                             
  .(884) :سيأيت برقم (1)

/ 3(، اإلصابة )318/ 11(، هتذيب الكمال )145تلقيح فهوم أهل األثر )ص:  (2)

/ 2، نزهة األلباب )(1/612(، البدر المنير )6/24كمال هتذيب الكمال )إ (،128

158). 

(، 726/ 1(، أعيان العصر وأعوان النصر )422/ 2معجم الشيوخ الكبير للذهبي ) (3)

(، الدرر 126(، نكث الهميان يف نكت العميان )ص: 142/ 12الوايف بالوفيات )

 . (523/ 1الكامنة يف أعيان المائة الثامنة )
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روى عن: مالك، وغيره، وعنه: سعيد بن أبي مريم، ويونس بن عبد األعلى. 

 م األمر بالمعروف؛ فبذلك لقب بالمحتسب.وكان يالز

قال ابن عبد الحكم: قام علي بن زياد إلى الرشيد، وهو يخطب الناس 

 [،3]الصف:  ىئ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ يئبمكة، فقال: 

فأمر به فضرب مائة سوط، فكان يف البيت يتأوه، ويقول: الموت الموت، ثم 

 أرسل إليه الرشيد يطلب أن يحاهلل، فأحله. 

ابن وهب قال: ما أشبه علي بن زياد إال بنوح يف قومه، ال يمل، وال  وعن

 (1)يفرت من الموعظة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

 المح ل - 223

معاوية بن حزن بن موألة، والد يزيد بن المحجل له صحبة، وإنما سمي 

 (2)المحجل؛ لبياض كان به. 

  المحدث - 224

 .ڤ أبو حفص العدوي، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل،

المحدث: بكسر الدال، من حدث وروى الحديث، وبفتحها، بمعنى و

 الملهم، أي الصادق الحدس كأنما حدث بما ظن.

                                                             
(، نزهة 227/ 7(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )1169/ 4تاريخ اإلسالم ) (1)

 (.158/ 2األلباب )

(، تلقيح فهوم أهل 529/ 5(، الطبقات الكربى )272/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (2)

(، توضيح 49(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 193األثر )ص: 

 (.226/ 9المشتبه )
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، كما عند البخاري، وعائشة ڤففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 

مق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،كما عند مسلم، أن رسول اهلل ڤ ِمَن األمَمِم  َلَقدق َ اََّ فِدَما َقبقَلكم

َمرم  هم عم تِي َأَحٌد، َفسِنا ثموََّ، َفسَِّق َيوم فِي أمما َحدا قال ابن وهب: تفسير محدثون: «. مم

 ملهمون. 

وأخربين بعض أصحاب ابن عيينة، قال: قال سفيان بن عيينة:  :الرتمذي قال

 محدثون يعني: مفهمون. 

نه يصيب رأيه وقال ابن عساكر: يقال رجل محدث وإنما قيل له ذلك؛ أل

 ويصدق ظنه إذا توهم فكأنه حدث بشئ فقاله.

 وقال الزمخشري: المحدث: المصيب فيما يحدس كأنه حدث باألمر. 

وقال شعبة، عن قيس، عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق 

 على لسان ملك.

 ومن وجوه، عن علي: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر.

إِنَّ اهلَل َجَعَل اْلَحقَّ ": ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ڤابن عمر  ومن حديث

. ونزل القرآن بموافقته يف أسرى بدر، ويف الحجاب، ويف "َعَلى لَِساِن ُعَمر وَقْلبِهِ 

 تحريم الخمر، ويف مقام إبراهيم.

 (1).ڤومناقبه وفضائله كثيرة جدا مشهورة 

                                                             
( يف فضائل الصحابة: باب مناقب عمر 3689( باب حديث الغار، )3469البخاري ) (1)

، ڤ( يف فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر 2398، ومسلم )ڤبن الخطاب 

(، مجمع 96/ 44(، تاريخ دمشق )1147/ 3(، االستيعاب )63/ 6سنن الرتمذي )

(، هتذيب 182/ 3امع الغرر )(، كنز الدرر وج35/ 5اآلداب يف معجم األلقاب )

= 
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 محدر - 225

 (1)محدر، لقب بذلك؛ لقصره.  ضبيعة بن ضبيعة بن قيس، ولقبه

 محربة - 226

 محربة، بوزن مسلمة، ابن الرباب الشني.

قال الحافظ: قال أبو الفرج األصبهاين يف ترجمة عبد يغوث بن حداد: يقال 

كان يتكهن. وذكر أبو اليقظان أنه تنصر يف الجاهلية، وأن الناس سمعوا مناديا يف 

رباب الشني، وبحيرا  :«رض ثالثخير أهل األ: »ملسو هيلع هللا ىلصالليل قبل مبعث النبي 

الراهب، وآخر، قال: وكان من ولده محربة، سمي بذلك؛ ألن السالح حربه 

 لكثرة لبسه إياه.

 ، وأرسله إلى ابن الجلندي صاحب عمان.ملسو هيلع هللا ىلصوقد أدرك النبي 

قلت: وحكى البالذري عن أبي اليقظان أنه قال: واسم محربة مدرك ابن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصة لبسه إياه )كذا( وقد وفد إلى النبي حوط، وإنما حربته السالح؛ لكثر

ويقال: مخربة بالخاء وإنما سمي بذلك؛ ألن السالح خربه لكثرة لبسه إياه، 

 (2)وقد فرق بينهما الحافظ فجعلهما اثنين، واهلل أعلم بالصواب. 

                                                              = 

(، 334/ 2(، سير أعالم النبالء )سيرة 714/ 1(، تاريخ اإلسالم )316/ 21الكمال )

(، محض الصواب يف فضائل أمير المؤمنين عمر بن 283/ 22الوايف بالوفيات )

/ 1(، الفائق يف غريب الحديث )285/ 5(، سلم الوصول )783/ 3الخطاب )

265.) 

 (.21ساب والتنويه بذوي األحساب )ص: التعريف باألن (1)

 (. 362/ 16(، األغاين )42/ 6()582/ 5(، اإلصابة )234/ 2أنساب األشراف ) (2)

= 
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 :منهم جماعة المحرق، - 227

 جارية بن قدامة، التميمي السعدي، مختلف يف صحبته.  •

، وروى عنه، ثم ملسو هيلع هللا ىلصمد العسكري: تميمي، شريف، لحق النبي قال أبو أح

صحب أمير المؤمنين عليا، وكان يقال له: محرق؛ ألنه أحرق ابن الحضرمي 

بالبصرة، وكان ابن الحضرمي وجه به معاوية إلى البصرة، ينعي قتل عثمان، 

واستنفر أهل البصرة على قتال علي، فوجه علي جارية بن قدامة إليه فتحصن 

ابن الحضرمي بدار يعرف بدار سينيل، فأضرم جارية الدار عليه، فاحرتقت  منه

 بمن فيها، وكان جارية شجاعا مقداما فاتكا.

قال الذهبي: ويروى أن عليا بلغه ما صنع بسر بن أرطأة من السفك 

بالحجاز، فبعث جارية هذا، فجعل ال يجد أحدا خلع عليا إال قتله وحرقه بالنار 

 ليمن، فسمي محرقا.حتى انتهى إلى ا

وعمرو بن هند الملك. وسمي محرقا؛ ألنه أحرق من بني تميم تسعة  •

وتسعين، وكملهم مئة برجل من الرباجم، قال له عمرو: فما جاء بك إلينا؟ قال: 

إن "منذ أيام فظننته طعاما، فقال عمرو:  (1)سطع الدخان، وكنت قد طويت

 (2)ه فألقي يف النار، وكان بنو تميم، فذهبت مثال، وأمر ب"الشقي وافد الرباجم

 قتلوا أخا له، فأقسم ليقتلن بأخيه مائة من بني تميم، والقصة مشهورة. 

                                                              = 

قال الحافظ: مخربة: بموحدة، وزن ثعلبة، بن بشر من بني الجعيد بن صربة بن الدئل بن 

الجاهلية،  قيس بن رئاب بن زيد العبدي. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كان شريفا يف

فارسا جوادا، وإنما سمي مخربة ألن السالح خربه يف الجاهلية. قال: وأدرك اإلسالم، 

 يف وفد عبد القيس.ملسو هيلع هللا ىلص ووفد على النبي 

 طوى، بوزن رضى: جاع. (1)

 يقال: أن سويد ابن ربيعة التميمي هو الذي قتل أخاه.  (2)
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 وقال بعضهم: لقب بذلك؛ ألنه كان إذا عاقب عاقب بالنار.

 وقال آخرون: بل لتحريقه نخل ملهم.

والحارث بن عمرو، ملك الشام من آل جفنة، وكان يدعى أيضا  •

 .(1)ه أول من حرق العرب يف ديارهم. بالمحرق؛ ألن

 المحر  - 222

 محمد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمير بن قتادة، الليثي المكي، أحد الضعفاء. 

روى عن عطاء، ويعرف بمحمد المحرم، لقب بذلك؛ ألنه كان يحرم السنة 

 (2)كلها، إذا انصرف إلى أهله لبى بالحج. 

 المحض  - 229

ن الحسن بن علي بن أبي طالب، المعروف بعبد اهلل عبد اهلل بن الحسن ب •

 المحض. 

قال ابن الوردي: والمحض لقب لعبد اهلل بمعنى الخالص؛ ألن أباه الحسن 

بن الحسن بن علي وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي فنسبه من أبويه خالص 

                                                             
(، األنساب 394، 9/ 1(، مجمع األمثال )282شرح ديوان الحماسة )ص:  (1)

(، 482/ 4(، هتذيب الكمال )16/ 72(، تاريخ دمشق )175للصحاري )ص: 

(، التذكرة 394/ 2(، تاريخ اإلسالم )468/ 2(، مرآة الزمان )217/ 24األغاين )

(، فتح الباري 415(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 391/ 7الحمدونية )

 (.159/ 2(، نزهة األلباب )28/ 13)

(، ميزان االعتدال 8/86(، توضيح المشتبه )163/ 1قبول األخبار ومعرفة الرجال ) (2)

(، 228/ 7(، لسان الميزان )213/ 2(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )592/ 3)

 (.162/ 2نزهة األلباب )
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، وقال ابن حجر الهيتمي: لقب به؛ ڤلسالمته من الموالي وانتهائه إلى علي 

 .ڤنه أول من جمع والدة الحسن والحسين أل

وعبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، أحد أجداد اإلمام  •

 الشافعي.

حكى الخطيب، عن القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد اهلل الطربي، أنه قال: 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقال بعض أهل العلم بالنسب وقد وصف الشافعي أنه شقيق رسول اهلل 

طهارة يف مولده، وفضيلة يف آبائه،  ملسو هيلع هللا ىلصه، لم تنل رسول اهلل نسبه وشريكه يف حسب

إال وهو قسيمه فيها، إلى أن افرتقا من عبد مناف، فزوج المطلب ابنه هاشما 

الشفا بنت هاشم بن عبد مناف، فولدت له عبد يزيد جد الشافعي، وكان يقال 

لعبد يزيد: المحض ال قذى فيه، فقد ولد الشافعي الهاشمان: هاشم بن 

 المطلب، وهاشم بن عبد مناف.

وقال ابن األثير: وكان يقال لعبد يزيد: المحض، ال قذى فيه؛ ألن أمه الشفاء 

 بنت هاشم بن عبد مناف، وأباه هاشم بن المطلب.

وقال ابن الفوطي: ذكره مصعب الزبيري يف أنساب قريش؛ وقال: المحض 

 (1)الرجل الذي يكون من ابن عم وبنت عمه. 

                                                             
 (، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم275/ 51(، تاريخ دمشق )395/ 2تاريخ بغداد ) (1)

(، مجمع اآلداب يف 362/ 24(، هتذيب الكمال )293/ 2(، أسد الغابة )134/ 12)

(، الصواعق المحرقة على أهل 68/ 2(، تاريخ ابن الوردي )37/ 5معجم األلقاب )

(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي 155/ 1الرفض والضالل والزندقة )

(2 /392.) 
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 قالمحل - 231

عبد العزى بن حنتم بن شداد بن ربيعة بن عبد اهلل بن أبي بكر بن كالب، 

 جاهلي، مدحه األعشى بقوله: 

 لعمييري لقييد بحيي ق عدييوٌَّ  ثدييرةٌ 

 
 

قم    إليييي ضييييوَ نييييار بالَدَنيييياع َتَحييييرا

َهيييييبة لمقيييييروَريقن يصيييييطلدانها   تم

 
 

ييقم  َحلا  وبييات علييي النييار الناييَدا والمم

نا له عضه يف وجنته فحلق فيه حلقة، زاد وإنما سمي محلقا؛ ألن حصا 

 (1)صاحب القاموس: أو أصابه سهم فكوي بحلقة. 

 محدي الموَودات - 231

صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، 

 المعروف بمحيي الموءودات، جد الفرزدق الشاعر المشهور.

حيي الموءودات؛ وذلك قال أبو الفرج األصفهاين: وكان يقال لصعصعة: م

أنه كان مر برجل من قومه وهو يحفر بئرا وامرأته تبكي فقال لها صعصعة: ما 

يبكيك، قالت: يريد أن يئد ابنتي هذه، فقال له: ما حملك على هذا، قال: الفقر، 

قال: فإين أشرتيها منك بناقتين يتبعهما أوالدهما تعيشون بألباهنما وال تئد 

، فأعطاه الناقتين وجمال كان تحته فحال وقال يف نفسه إن الصبية، قال: قد فعلت

هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب فجعل على نفسه أال يسمع بموءودة 

إال فداها فجاء اإلسالم وقد فدى ثلثمائة موءودة، وقيل: أربعمائة، أخربين 

الخرب: بذلك: هاشم بن محمد الخزاعي عن دماذ عن أبي عبيدة، وأخربين هبذا 

                                                             
(. 324/ 1(، شرح شواهد المغني )159/ 2هة األلباب )(، نز133/ 9األغاين ) (1)

 ( مادة )حلق(.876وانظر: القاموس المحيط )ص: 
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محمد بن العباس اليزيدي، وعلي بن سليمان األخفش قاال: حدثنا أبو سعيد 

السكري عن محمد بن حبيب عن أبي عبيدة عن عقال بن شبة قال: قال 

صعصعة خرجت باغيا ناقتين لي فارقتين، والفارق التي تفرق إذا ضرهبا 

مت المخاض فتند على وجهها حتى تنتج فرفعت لي نار فسرت نحوها وهم

بالنزول فجعلت النار تضيء مرة وتخبو أخرى فلم تزل تفعل ذلك حتى قلت 

اللهم لك علي إن بلغتني هذه النار أال أجد أهلها يوقدون لكربة يقدر أحد من 

الناس أن يفرجها إال فرجتها عنهم قال فلم أسر إال قليال حتى أتيتها فإذا حي بن 

أنا بشيخ حادر أشعر يوقدها يف  بني أنمار من الهجيم بن عمرو بن تميم وإذا

مقدم بيته والنساء قد اجتمعن إلى امرأة ماخض قد حبستهن ثالث ليال، 

فسلمت فقال الشيخ: من أنت، فقلت: أنا صعصعة بن ناجية بن عقال، قال: 

مرحبا بسيدنا ففيم أنت يا بن أخي، فقلت: يف بغاء ناقتين لي فارقتين عمي علي 

بعد أن أحيا اهلل هبما أهل بيت من قومك وقد أثرهما فقال: قد وجدهتما 

نتجناهما وعطفت إحداهما على األخرى وهما تانك يف أدنى اإلبل، قال قلت: 

ففيم توقد نارك منذ الليلة، قال: أوقدها المرأة ماخض قد حبستنا منذ ثالث ليال 

ري وتكلمت النساء فقلن قد جاء الولد، فقال الشيخ: إن كان غالما فو اهلل ما أد

ما أصنع به وإن كانت جارية فال أسمعن صوهتا أي أقتلنها، فقلت: يا هذا ذرها 

فإهنا ابنتك ورزقها على اهلل، فقال: أقتلنها، فقلت: أنشدك اهلل، فقال: إين أراك هبا 

حفيا فاشرتها مني، فقلت: إين أشرتيها منك، فقال: ما تعطيني، قلت: أعطيك 

ك األخرى، فنظر إلى جملي الذي تحتي إحدى ناقتي، قال: ال، قلت: فأزيد

فقال: ال إال أن تزيدين جملك هذا فإين أراه حسن اللون شاب السن، فقلت: هو 

لك والناقتان على أن تبلغني أهلي عليه، قال: قد فعلت فابتعتها منه بلقوحين 

وجمل وأخذت عليه عهد اهلل وميثاقه ليحسنن برها وصلتها ما عاشت حتى تبين 

كها الموت، فلما برزت من عنده حدثتني نفسي وقلت إن هذه منه أو يدر
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لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب فآليت أال يئد أحد بنتا له إال اشرتيتها منه 

بلقوحين وجمل فبعث اهلل عز و جل محمدا عليه السالم وقد أحييت مائة 

يف القرآن وقد موءودة إال أربعا ولم يشاركني يف ذلك أحد حتى أنزل اهلل تحريمه 

 فخر بذلك الفرزدق يف عدة قصائد من شعره ومنها قصيدته التي أولها: 

 أبِييي أحييدم الَغدقثييدقن صعصييعةم الييذي

 
 

طِيرِ  لقوم يممق َم واليد  ليِف ال يوزا   متي تمخق

 أجييياَر بنييياِت الوائيييِديَن ومييين يمِ يييرق  

 
 

ِنيير خق لييمق أنييه غدييرم مم   علييي النقيير يمعق

ييمم علييي حييدَن ب تحدييا البنيياتم و   إذ هم

 
 

رِ   (1)عكوف علي ابصنا  حول المَدوا

 المخبل - 232 

ربيعة بن مالك، أحد بني أنف الناقة، أبو يزيد، الشاعر المشهور، المعروف 

 بالمخبل السعدي، وقيل يف اسمه غير ذلك، وفيه يقول الفرزدق:

ا  وهَب القصائَِد ليي الناوابِي  إذ مَضيوق

 
 

وسق و يييرم ولم وَأبيييو َيزييييَد وذمو القم  َجيييرق

ويقال: إنه خطب أخت الزبرقان فمنعه لشيء كان يف عقله وزوجها رجال  

 من بني جشم بن عوف يقال له: هزال، فهجاه المخبل.

وإنما لقب المخبل؛ لخبل كان به، قال ابن األعرابي: المخبل المجنون، وبه 

باء سمي المخبل الشاعر، وقال عبد القادر بن عمر البغدادي: والمخبل بفتح ال

 (2)المشددة يف األصل اسم مفعول من خبله تخبيال أي: أفسد عقله. 

                                                             
 (.278/ 12األغاين ألبي الفرج األصبهاين ) (1)

(، سمط الآللي 412/ 1(، الشعر والشعراء )374/ 2شرح نقائض جرير والفرزدق ) (2)

(، 31من أشعار العرب )ص: (، منتهى الطلب 857، 418/ 1يف شرح أمالي القالي )

 (.93/ 6(، خزانة األدب للبغدادي )161/ 2(، نزهة األلباب )379/ 2اإلصابة )

= 
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 المختار - 233

عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل، القاضي المختار، أبو سعد 

 اإلسماعيلي السراج الحنفي. 

روى عن: أبي الحسن السراج، وأحمد بن محمد بن شاهويه القاضي، وأبي 

 ين. وعنه: أبو صالح المؤذن.الفتح القواس، والبغدادي

وإنما لقب بالمختار؛ ألنه ولي القضاء باختيار المشايخ له، فلذا قيل له: 

 (1)المختار. 

 مختصر النووي  - 234

علي بن إبراهيم بن داود ابن العطار الدمشقي، عالء الدين أبو الحسن ابن 

 العطار تلميذ النووي.

طويال، حتى كان يقال له:  وهو أشهر أصحاب النووي وأخصهم به، ولزمه

 (2)«. المختصر»، وقد يختصر، فيقال: «مختصر النووي»

  المخرق - 235

 :، لقب المخرق؛ لقولهالحضرمي (3)الممزقعباد بن 

                                                              = 

(، القاموس 197/ 11(، لسان العرب )229/ 5(، المحكم )1682/ 4وانظر: الصحاح )

 (، مادة )خ ب ل(. 386/ 28(، تاج العروس )992المحيط )ص: 

(، 2/386()311/ 1المضية يف طبقات الحنفية ) (، الجواهر424/ 9تاريخ اإلسالم ) (1)

 (.194/ 18الوايف بالوفيات )

(، الدرر الكامنة يف أعيان المائة 27تحفة الطالبين يف ترجمة اإلمام محيي الدين )ص:  (2)

 (.52/ 1(، الدارس يف تاريخ المدارس )114/ 8(، شذرات الذهب )4/ 4الثامنة )

  .(937) :سيأيت برقم (3)
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ييَراي اللذييا  َ َمييا  َأنييا المخييرق َأعق

 
 

يَراي اللذيا  أبيي  (1)َ اََّ الممزق َأعق

 مخنر النل  - 236 

ي يقال له: مخفر الفلس، والفلس: صنم مالك بن كلثوم بن ربيعة، وهو الذ

كان لطييء، وكان ال تخفر ذمته، فأخفره مالك، قاله ابن دريد، وجعل ابن 

 (2)الكلبي كلثوم بن ربيعة، هو الذي يقال له: مخفر الفلس. 

 المخلل - 237

 كمحدث: نافع بن خليفة الغنوي، المخلل الشاعر. 

 سمي مخلال بقوله:

نقييي م جييياَر البمرق  ِمدايييِة أمُدَيييي َوَليييو  م  جم

 
 

تِها َعبيييييدم   ولكن ميييييا َيسيييييَعي بيييييِذما

يييييؤ م َفوَقيييييهم    َأَزب  ِ بِيييييية بنيييييي اللة

 
 

َ  َفلييييِخب تَ يييا هق تمه َبعق يييم تم  (3)دم ييو أِخلا

 المخنث - 232

 ابن شادة الشاعر، المعروف بالمخنث. 

ا وال قال ابن المعتز: ولم يكن ابن شادة مخنثا، إنما كان ال يهجو أحد

 (1)يعرض له، فسمي بذلك مخنثا على التلقيب، وكان آدب الناس. 

                                                             
(، 1(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 327/ 2دة يف محاسن الشعر وآدابه )العم (1)

 (.378/ 2المزهر يف علوم اللغة وأنواعها ) (،163/ 2نزهة األلباب )

 (.394(، االشتقاق )ص: 256/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (2)

 هــمشتبوضيح الـ(، ت172/ 7(، اإلكمال )2192/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)

(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها 1258/ 4(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )58/ 8) 

(2 /375.) 
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 مدرج الريح - 239

 عامر بن المجنون الجرمي الشاعر. 

 وإنما سمي مدرج الريح؛ لقوله:

 أعرفييَ  رسييمًا ميين سييمدَة بيياللوا

 
 

 درج ق علديِه اليريحم بعيدَك فاسيتوا

قام يكرره مدة سنة، ويروى عنه أنه لما عمل نصف هذا البيت ارتج عليه، وأ 

وال يقدر يعمل له عجزا، وكان قد دفن يف نفس المنازل التي كان ينزلها دفينة، 

فذكرها وقال لجاريته: أن تمضي وتخرج الخبيئة من تلك الربية والموضع الذي 

أعطاها عالمته، فمضت الجارية، وقد اختلفت الرياح على تلك األراضي، 

 ا، فسألها عن الحال، فقالت:وعفت آثارها، فعادت ولم تجد شيئ

 (2)درجت عليه الريح بعدك فاستوى، فتمم بيته هبذا، وسمي مدرج الريح. 

 مدر ة - 241

أحد األجداد القدامى، من سلسلة النسب النبوي عمرو بن إلياس بن مضر، 

 .الشريف

اعرتضت ذات يوم أرنب يف إبل إلياس فنفرت فخرج عمرو وعامر وأبوهما 

و اإلبل فردها فلقب مدركة ولحق عامر األرنب، وقيل: إلياس فأدرك عمر

 (4()3).الضب، فذبحها وطبخها فلقب طابخة

                                                              = 
 (.331طبقات الشعراء البن المعتز )ص:  (1)

(، مجمع اآلداب يف 295/ 1، مجمع األمثال )(1المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (2)

 (.165/ 2زهة األلباب )(، ن122/ 3(، األغاين )168/ 5معجم األلقاب )

 .(562) :تقدم برقم (3)

 (، الفائق يف غريب352/ 1(، شرح نقائض جرير والفرزدق )98مجالس ثعلب )ص:  (4)

= 
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 المدهمق  - 241

 المدهمق بكسر الميم الثانية: لقب مدرك الفقعسي. 

قال ابن األعرابي: لفصاحته وجودة شعره، تقول: هو مدهمق ما يطاق 

 (1)لسانه، لتجويده الكالم، وتحبيره إياه. 

 المذا رة - 242

المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن عبد اهلل بن المنذر ابن األمير 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك األندلسي المرواين، من أهل 

 قرطبة يكنى أبا الحكم ويعرف بالمذاكرة. 

 وإنما لقب بذلك؛ ألنه كان مغرما بعلم النحو، وكان إماما فيه، مقدما يف

، "هل لك يف مذاكرة باب من العربية ؟"اللغة، وكان يقول لمن لقيه من إخوانه: 

 (2)فلهج هبذه الكلمة، وأكثر منها، حتى عرف هبا. 

 مذبح - 243

 عقبة بن حليس بن نصر بن دهمان األشجعي. 

، وكان يلقب مذبحا؛ ألنه ذبح ملسو هيلع هللا ىلصأسلم قديما، وشهد بدرا مع النبي 

 (1)شام بن الكلبي. األساري يوم الرقم، قاله ه

                                                              = 

(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير 295/ 1(، معجم ديوان األدب )399/ 1الحديث ) 

لباب (، نزهة األ32(، االشتقاق )ص: 4259/ 7(، شمس العلوم )287/ 1العباد )

 (.198/ 1(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )165/ 2)

 ( مادة )دهمق(.317/ 25(، تاج العروس )885القاموس المحيط )ص:  (1)

(، 95/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )285طبقات النحويين واللغويين )ص:  (2)

 (.165/ 2(، نزهة األلباب )192/ 2التكملة لكتاب الصلة )
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 المذبوس  - 244

عبد الرحمن بن قيس بن سواء، أبو عطية المذبوح، له إدراك، وشهد 

 اليرموك.

ذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه أنه سأل عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الرحمن 

بن عبد العزيز بن محمد بن أبي عطية المذبوح عن اسم جده، فقال: عبد 

ما سمي المذبوح؛ ألنه أصابه سهم وهو مع أبي عبيدة بن الرحمن بن قيس، وإن

الجراح باليرموك فقطع جلده ولم يحز األوداج، فكان إذا شرب الماء يرى 

 (2)مجراه، عاش زمانا طويال فلذلك سمي المذبوح. 

 مذحج  - 245

القبيلة المشهورة، على وزن مسجد، وهي قبيلة كبيرة من قبائل اليمن 

 ،(4)يرةـشـعـد الــعــ، وس(3)عـخــثيرة وبطون عظيمة منها: النتفرعت منها قبائل ك

 ، وعنس وغيرهم. (5)ومراد

قال ابن عبد الرب: وأما مذحج فكل من انتسب إلى مالك بن أدد بن زيد بن 

يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ فهو مذحجي ومن لم ينتسب إلى 

اع مذحج وقال ابن إسحاق مالك بن أدد فليس بمذحجي ومالك بن أدد هو جم

                                                              = 
 (.428/ 4(، اإلصابة )49/ 4أسد الغابة ) (1)

/ 5(، اإلصابة )349/ 35(، تاريخ دمشق )277/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (2)

 (.166/ 2(، نزهة األلباب )83

  .(973) :سيأيت برقم (3)

 .(467) :تقدم برقم (4)

  .(848) :سيأيت برقم (5)
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مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ ولم يتابع ابن إسحاق يف 

 ذلك.

 واختلف يف معنى مذحج، على أربعة أقوال:

 بن أدد نسب إليها ولدها.(1)هي أم مالك :أحدها

 هي أكمة حمراء، ولد عليها مالك، فسمي باسمها، وعرف هبا ولده. والثاين:

كان: ثم كثر ذلك يف تسمية العرب حتى صاروا يسمون هبا زاد ابن خل

 ويجعلونه علما على المسمى، وقطعوا النظر عن تلك األكمة.

بل اجتمعوا إلى أكمة باليمن، واألكمة تسمى مذحجا، فقالوا:  والثالث:

 تعالوا نجعل مذحجا أما فتمذحجوا. 

أكمة حمراء  قال الشرقي بن القطامي: مذحج: ليست بأم وال أب وإنما هي

باليمن اجتمع إليها ولد مالك بن أدد فقالوا تعالوا نجعل مذحجا لنا نمنعها 

 وتمنعنا، فمن كان من ولد مالك بن أدد فهو مذحجي. 

مذحج قبائل شتى تمذحجت أي اجتمعت تقول مذحجت الشيء  والرابع:

 (2)إذا جمعته. 

                                                             
: أم مالك مدلة أخت دلة، ولدهتا أمها على أكمه وهي: دلة بنت ذي منجشان، ويقال (1)

يقال لها مذحج، فسميت دله مذحج بتلك األكمه، فولدها كلهم يقال لهم بنو مذحج، 

 قاله الطربي وغيره. 

 قال ابن دريد: ومذحج: مفعل من الذحج، من قولهم: ذحجت األديم وغيره، إذا دلكته. 

الطبقة  -متمم الصحابة  -قات الكربى (، الطب134/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (2)

(، المنتخب من ذيل 126(، الطبقات لخليفة بن خياط )ص: 637الرابعة )ص: 

(، اإلنباه على 397(، االشتقاق )ص: 542/ 11(، تاريخ الطربي )43المذيل )ص: 

= 
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 المذلق - 246

 أوس بن عباد بن عبدود، الشاعر. 

ي المذلق؛ ألن سنانه كان ال يطعن به شيئ إال أنفذه، فسمي وإنما سم

 (1)بذلك. 

 المذهب - 247

 بضم الميم وسكون الذال وفتح الهاء، جماعة منهم:

 ، المعروف بالمذهب. ڤالعباس بن محمد بن عبد اهلل بن العباس  •

 كان بارع الجمال سخيا، وإنما سمي مذهبا؛ لجماله وحسن لونه.

قال بعضهم: المذهب عبيد اهلل بن العباس بن عبد قال البالذري: و

المطلب، وقال بعضهم: هو العباس بن محمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل، وقال ابن 

 دريد: قثم بن العباس، هو الذي يسمى المذهب. واألول أثبت.

محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان، وكان يسمى المذهب؛ و •

 لجماله.

                                                              = 

(، األنساب للسمعاين 219(، األنساب المتفقة )ص: 122، 128قبائل الرواة )ص: 

(، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي يف 118نساب للصحاري )ص: (، األ161/ 12)

(، اللباب 48(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 113النسب )ص: 

(، 199/ 1(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )186/ 3يف هتذيب األنساب )

(، شفاء 328/ 2ن )(، مرآة الجنان وعربة اليقظا374/ 4()436/ 3وفيات األعيان )

(، شذرات 355/ 6(، خزانة األدب للبغدادي )28/ 2الغرام بأخبار البلد الحرام )

 (.166/ 2(، نزهة األلباب )417/ 4الذهب )

 (.5المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (1)
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 ن عدنان، لقب بذلك؛ لجماله كأنه طلي بالذهب.الضحاك بو •

كان يلقب بالمذهب؛ ألن جميع  الفارس، الرومي اهلل عبد بن وميمون •

 (1)سالحه كان مذهبا. 

 مراد - 242

مراد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن 

 د: يحابر، وإنماسبأ. قبيل ينسب إليه جماعة من الصحابة فمن بعدهم، واسم مرا

 (2)سمي مرادا؛ ألنه أول من تمرد باليمن، قاله ابن سعد. 

 مربي األيتا   - 249

جعفر بن الحسن بن علوان، أبو الرب البغدادي الصويف، الملقب بمربي 

 األيتام.

قال ابن الفوطي: ذكره ابن النجار يف تاريخه وقال: سمع أحمد بن أبي 

عبد اهلل بن أحمد الخباز يف مشيخته، وذكر لنا  غالب ابن الطالية، وروى لنا عنه

                                                             
(، طبائع 99/ 7(، العقد الفريد )69(، االشتقاق )ص: 72/ 4أنساب األشراف ) (1)

(، المستقصى يف أمثال 43يها من عجائب وأخبار وأسرار )ص: النساء وما جاء ف

، خزانة األدب (174/ 5مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )(، 66/ 1العرب )

 .(222/ 5للبغدادي )

(، االشتقاق )ص: 735الطبقة الرابعة )ص:  -متمم الصحابة  -الطبقات الكربى  (2)

(، تاريخ دمشق 118ري )ص: (، األنساب للصحا99(، الفصول والغايات )ص: 398

(، هناية األرب يف 113(، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي يف النسب )ص: 481/ 49)

 (.417معرفة أنساب العرب )ص: 
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أنه كان شيخا صالحا يجمع الصدقات، ويكسو هبا األيتام، ويقوم بإطعامهم، 

 (1)وما يحتاجون إليه، ولقب بذلك السبب مربي األيتام.

 مرتع  - 251

بضم الميم وسكون الراء وكسر التاء وتخفيفها، وقيل: بفتح الراء وتشديد 

  :التاء وكسرها

بن عفير بن عدي بن الحارث  (2)بن معاوية بن ثور األكرب وهو كندة عمرو

 . جاهلي بن مرة بن أدد، جد المرئ القيس بن حجر وهو

قال ابن الكلبي: إنما سمي عمرو بن معاوية بن ثور مرتعا؛ ألنه كان يقال له: 

لده أرتعنا يف أرضك، فيقول: قد أرتعتك يف مكان كذا وكذا، فسمي مرتعا، من و

 (3)جماعة من الصحابة والشعراء والعلماء. 

                                                             
/ 3(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )176/ 5مجمع اآلداب يف معجم األلقاب ) (1)

174.) 

 .(765) :تقدم برقم (2)

(، 185/ 12(، األنساب للسمعاين )2223/ 4دارقطني )المؤتلف والمختلف لل (3)

(، المؤتلف والمختلف يف 122/ 9(، تاريخ دمشق البن عساكر )182/ 7اإلكمال )

 (.167/ 2(، نزهة األلباب )94/ 9(، األغاين )9أسماء الشعراء )ص: 

كل قال الزبيدي: رتع، كمنع، رتعا، ورتوعا، ورتاعا، بالكسر، وهذه عن ابن األعرابي: أ

وشرب، وذهب وجاء ما شاء وأصل الرتع للبهائم، ويستعار لإلنسان إذا أريد به األكل 

الكثير، كما حققه األصبهاين يف المفردات، والزمخشري يف األساس، ونقله المصنف يف 

البصائر، وإليه أشار الجوهري حيث قال يف أول المادة: رتعت الماشية ترتع رتوعا، أي 

ره: وجاءت وذهبت يف المرعى هنارا، وال يكون الرتع إال يف أكلت ما شاءت، زاد غي

خصب وسعة. أو هو األكل والشرب رغدا يف الريف، وهذا قول الليث، وهو مجاز 

 أيضا. 

= 
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 مرجو  - 251

 عامر بن عبد القيس، سيد عبد القيس. 

وإنما سمي مرجوما؛ ألنه نافر رجال إلى النعمان، فقال له النعمان: قد 

 رجمتك بالشرف، أي حكمت لك به فسمي مرجوما.

 وفيه يقول لبيد:

 وقبديييييييل مييييييين لكديييييييز َ ييييييياهد

 
 

وٍ  َورَ  جم طم َمرق عَ ييهق َرهق  (1)ل  ييطم ابِن القمم

                                                              = 

وقد أرتع فالن إبله، أي أسامها، فرتعت. من المجاز: قوله تعالى مخربا عن إخوة يوسف 

: معناه يسعى وينبسط، وقرئ نرتع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يلهو وينعم، وقيل

بضم النون وكسر التاء ويلعب بالياء أي نرتع نحن دوابنا ومواشينا ويلعب هو، وهي 

قراءة مجاهد وقتادة وابن قطيب، وقرئ بالعكس، أي يرتع، بضم الياء وكسر التاء، 

ونلعب بالنون، أي: يرتع هو دوابنا ونلعب نحن جميعا، وهي قراءة ابن محيصن، 

(، النهاية 47/ 2(، المحكم )1216/ 3ية عن مجاهد أيضا. انظر: الصحاح )وروا

(، تاج العروس 722(، القاموس المحيط )ص: 112/ 8(، لسان العرب )193/ 2)

 ( مادة )رتع(.59/ 21)

(، االشتقاق )ص: 563/ 5(، الطبقات الكربى )448/ 2طبقات فحول الشعراء ) (1)

/ 2نزهة األلباب )(، 562/ 4اإلصابة ) (،211/ 4(، شرح شافية ابن الحاجب )333

 ( مادة )رجم(.466/ 1(. وانظر: جمهرة اللغة )168

: واسم "عمرو بن المرجوم": وقد اختلف يف اسم مرجوم، فقال ابن سعد يف ترجمة تنبده

المرجوم عبد قيس بن عمرو بن شهاب بن عبد اهلل بن عصر بن عوف بن عمرو من عبد 

فد وهو الذي أقدم عبد القيس البصرة. وقال ابن دريد: مرجوم، القيس ، وكان يف الو

اسمه شهاب بن عبد القيس. وذكر الحافظ ابن حجر: أن المسيب بن علس مدح 

مرجوما بن عبد مر بن قيس بن شهاب بن رياح بن عبد اهلل بن زياد بن عصر، وكان من 

رجوم سيدا شريفا يف أشراف عبد القيس ورؤسائها يف الجاهلية، وكان ابنه عمرو بن م

ويف فرسان عبد  "اإلسالم. وقال األسرتاباذي: وكذا يف التصحيف للعسكري، قال: 

= 
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 مرخدة  - 252

كمحسنة: جامع بن شداد بن ربيعة بن عبد اهلل بن أبي بكر بن ربيعة بن 

 كالب. 

 سمي مرخية؛ بقوله:

َواَييييييا مييييين لمَحيييييدقظ وا بالرا  وَحيييييدة

 
 

يييَض بالمييياَ الِعيييَذاِب  يييوا الَمحق  َفَرخة

وايا"ويروى:    وا الزَّ "، وكذا: "وجاءوا بالرَّ   "َواياوقد مدُّ

 (1)رخوا: أي خلطوا. 

  المرعث - 253

 بضم الميم وفتح الراء وتشديد العين المفتوحة: 

 بشار بن برد، أبو معاذ البصري، الشاعر المشهور، الملقب بالمرعث. 

 أقوال:ثالثة  علىالمرعث واختلفوا لم سمي 

 : ألنه كان يلبس يف أذنه، وهو صغير رعاثا، والرعاث: القرطة أي:أحدها

 الحلق، واحدهتا رعثة، قاله أبو عبيدة. 

 وإنما سمي المرعث؛ لقوله:  والثاين:

                                                              = 

.. وإنما ذكرته ألن من ال يعرفه يصحفه .القيس مرجوم بن عبد القيس بعد الراء جيم،

 -بالحاء غير المعجمة  -بحاء غير معجمة، وأما مرحوم بن عبد العزيز  -بمرحوم 

 انتهى. "البصرة فرجل من محدثي 

(. 373/ 2، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )(747المنتخب من كالم العرب )ص:  (1)

(، القاموس المحيط )ص: 423/ 6التكملة والذيل والصلة للصغاين )وانظر: 

 ( مادة )ر خ ا(.142/ 38(، تاج العروس )1287
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ييييييييييييٌث  َرعا  قييييييييييييال ِريييييييييييييٌم مم

 ي
 

 سييييييييياحرم الطايييييييييرِف والناظقييييييييير

 نييييييييييييييييييائلي 
ِ
 لسييييييييييييييييييَ  واهلل

 
 

ِلييييييييييبم الَقييييييييييَدرق   قليييييييييي م أو َيغق

 
سمي بشار المرعث؛ ألنه كان لقميصه جيبان، جيب عن يمينه،  والثالث: 

ا أراد لبسه ضمه عليه من غير أن يدخل رأسه فيه، وإذا وجيب عن شماله، فإذ

أراد نزعه حل أزراره، وخرج منه، فشبهت تلك الجيوب بالرعاث؛ السرتسالها 

 (1)وتدليها وسمي من أجلها المرعث، قاله ابن سالم. 

 المرقال - 254

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، المعروف بالمرقال، ابن أخي سعد 

 . بن أبي وقاص

الجمل وصفين، وكان من أمراء علي  ڤقيل: له صحبة، وشهد مع علي 

 يوم صفين وبيده كانت الراية على الرجالة يومئذ، وفيه قتل. 

 ويف تلقيبه بالمرقال ثالثة أقوال:

: أنه لقب بالمرقال؛ ألنه كان يرقل يف الحرب، أي يسرع، من أحدها

 اإلرقال، وهو ضرب من العدو، قاله الدوالبي.

ألن أمير المؤمنين دفع إليه الراية يوم صفين، فكان يرقل هبا إرقاال.  الثاين:و

 وقيل: أنه قال له يوم صفين: تقدم بالراية فأرقل هبا.

                                                             
(، أمالي 3/132ين )(، األغا612/ 7(، تاريخ بغداد )745/ 2الشعر والشعراء ) (1)

/ 1(، وفيات األعيان )182(، القرط على الكامل )ص: 142/ 1المرتضى )

(، سير 314/ 4(، تاريخ اإلسالم )151/ 1(، زهر اآلداب وثمر األلباب )271،421

(، معاهد التنصيص على 3(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 24/ 7أعالم النبالء )

 (.289/ 1شواهد التلخيص )
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سمي بذلك؛ ألنه قال: واهلل ألرقلن إلى هذا العدو إرقال الجمل  والثالث:

 (1)المصاعب، قاله البالذري. 

 المرقش  - 255

لضبعي، وقيل: عوف بن سعد، وقيل: ربيعة بن عمرو بن سعد بن مالك ا

 سعد، شاعر جاهلي. 

 وإنما لقب بالمرقش، وهو مرقش األكرب بقوله:

ييييييو م َ َمييييييا سم ييييييٌر والرة اٌر َقنق  الييييييدا

 
 

يييييييِم َقَلييييييمق 
ييييييرِ األ دِ ييييييَش يف َ هق  َرقا

 (2)فسمي مرقشا، والرقش والرتقيش: الكتابة والتنقيط.  

 المزدلف  - 256

 بن ذهل الشيباين، جد جاهلي، يعرف بالمزدلف.  عمرو بن أبي ربيعة

                                                             
(، 1546/ 4االستيعاب )(، 556/ 1تاريخ بغداد ) (،26/ 12أنساب األشراف ) (1)

(، 486/ 3(، سير أعالم النبالء )331/ 2تاريخ اإلسالم )(، 337/ 73تاريخ دمشق )

/ 6العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )(، 362/ 6مرآة الزمان ) ،(6/424اإلصابة )

 (.172/ 2نزهة األلباب )(، 173

ابن عبد الرب: أسلم هاشم بن عتبة يوم الفتح. وقال الذهبي: ولد يف حياة النبي ال قتنبيه: 

، ولم تثبت له صحبة، وشهد اليرموك وأصيبت عينه يومئذ، وبعضهم عده يف ملسو هيلع هللا ىلص

 الصحابة، باعتبار إدراك زمن النبوة.

 اءرـــم الشعـــ، معج(5(، من اسمه عمرو من الشعراء )ص: 225/ 1الشعر والشعراء ) (2)

(، نشوة الطرب 136/ 6(، األغاين )741، المنتخب من كالم العرب )ص: (221)ص:  

/ 2(، نزهة األلباب )298/ 1البيان والتبيين ) ،(624يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 

( مادة 325/ 6(، لسان العرب )1227/ 3(، الصحاح )42/ 5(. وانظر: العين )171

 )رقش(.
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 ويف تلقيبه بالمزدلف قوالن:

سمي بذلك يوم قضة يوم أغار ابن الهبولة السليحي من قضاعة  :أحدهما

على عسكر آكل المرار الكندي فجعل عمرو يرمي برمحه ويقول: ازدلفوا قدر 

قاله ابن  فسمي المزدلف، -أي تقدموا يف الحرب بقدر رمحي  -رمحي هذا 

 الكلبي.

 قال ابن دريد: أي اقرتبوا. واالزدالف: االقرتاب.

إنما سمي المزدلف؛ القرتابه من األقران يف الحروب، وازدالفه  والثاين:

 (1)إليهم، وإقدامه عليهم، حكاه ابن األثير، وغيره. 

 المزرد - 257

 ور. يزيد بن ضرار الثعلبي، الشاعر، أخو الشماخ بن ضرار الشاعر المشه

 غلب على اسمه المزرد؛ لقوله يصف زبدة:

نِي َبدقيييييدم َفيييييسِنا َدَهيييييا عم ييييي م َتَزرا لق  َفقم

 
 

دِ المَ  رق  (2)َزُردم ييييَوالِي يف الُسنِدَن مم ييلِدم

  

ازدرده أي: ابتلعه، والدرد: ذهاب األسنان، والمزرد: بضم الميم وفتح 

 (1)الزاي وكسر الراء المشددة. 

                                                             
(، جمهرة أنساب العرب 358(، االشتقاق )ص: 21/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (1)

(، 21(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 323/ 1البن حزم )

(. 424/ 3(، الفائق يف غريب الحديث )198/ 5مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )

 ( مادة )زلف(.329/ 2وانظر: النهاية )

 يف بعضها باختالف يسير. ينظر البيت يف باقي المصادر، فقد جاء (2)
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 مزلج  - 252

 بن مطر، شاعر جاهلي، من بني حنظلة بن كعب بن سعد بن عوف. عبد اهلل

 لقب بمزلج؛ لقوله: 

نا وا يييباِس َعيييدم َ  الصا  نم قيييي بهيييا َييييوق

 
 

َلجم  ييييزق رَِهيييي ق فدهييييا األَِسييييناةم تم  إذا أم ق

قال ابن دريد: وأصل التزليج القلة. يقال: عطاء مزلج: قليل. وسهم زالج،   

 إذا مر على وجه األرض.

ابن ناصر الدين الدمشقي: مزلج: بضم الميم، وفتح الزاي مخففة، وقال 

وتشديد الالم مكسورة عند األمير، مفتوحة عند الدارقطني وغيره، وقال 

 صاحب القاموس، وشارحه: مزلج، كمقبل.

للمرزباين: مزلج الزيادي، واسمه عمرو بن مخرم بن « معجم الشعراء»ويف 

 قوله:زياد من بني الحارث بن كعب زلجه 

 أجيييد لبانيييات القهيييوا ليييم تخليييج

 
 

دع  وصيي  فييزلج ييتوق  َوَسيياَعة َمييا اسق

 

                                                              = 
(، الشعر 298/ 1(، البيان والتبيين )1797/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، المؤتلف 185/ 9(، األغاين )286(، االشتقاق )ص: 324/ 1والشعراء )

(، 139(، الممتع يف صنعة الشعر )ص: 252والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: 

(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي 453متنبي )ص: الالمع العزيزي شرح ديوان ال

(، اللباب يف هتذيب 144/ 5(، أسد الغابة )222/ 12(، األنساب للسمعاين )83/ 1)

/ 5()288/ 3(، اإلصابة )2(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 223/ 3األنساب )

/ 1لمغني )(، شرح شواهد ا376/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )67/ 6()91

 (.122/ 4(، خزانة األدب للبغدادي )299/ 5(، سلم الوصول )48
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 وصددتم ولو  ذتم ل قيي سيوامكم

 
 

 (1)مدلج سوامًا غدا  من عند م غدر

 مزيقدا - 259  

 بضم الميم وفتح الزاي وسكون الياء وكسر القاف وتخفيف الياء األخرى:

 ، جد األنصار.بن حارثة األزدي (2)عمرو بن عامر ماء السماء

كان من ملوك اليمن، وإنما لقب بذلك؛ ألنه كان يلبس كل يوم حلتين، فإذا 

أمسى مزقهما؛ كراهية أن يلبسهما ثانيا، ويأنف أن يلبسهما أحد غيره، فلقب 

 بذلك، وقيل: يمزق كل يوم حلة باإلفراد.

ذا لبسها ويقال: إنما قيل له: مزيقيا؛ ألنه كانت تنسج له حلة يف سنة كاملة، فإ

وتقدم بنسج أخرى للسنة  يوم زينته أول لبسة، مزقها كي ال يلبسها غيره،

 (3)القابلة.

                                                             
(، المؤتلف والمختلف 428(، االشتقاق )ص: 313/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (1)

(، توضيح 177/ 7(، اإلكمال )226(، معجم الشعراء )ص: 2175/ 4للدارقطني )

 (. 173/ 2(، نزهة األلباب )93/ 8المشتبه )

 ( مادة )زلج(.16/ 6(، تاج العروس )192لقاموس المحيط )ص: وانظر: ا

  .(787) :تقدم برقم (2)

(، تخليص 2/472(، ربيع األبرار )75طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية )ص:  (3)

(، 2/48(، المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )118الشواهد وتلخيص الفوائد )ص: 

(، سبل الهدى 5/357، وفيات األعيان )(442المغرب يف ترتيب المعرب )ص: 

(، 249/ 1(، المستقصى يف أمثال العرب )181/ 3والرشاد يف سيرة خير العباد )

/ 1(، المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية )583/ 1الكامل يف التاريخ )

354.) 
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 المستعدن - 261

أحمد المستعين باهلل بن محمد بن محمد المعتصم باهلل بن هارون الرشيد، 

 أمير المؤمنين. 

ل، وسبب تلقيبه بالمستعين؛ أنه لما بويع له بالخالفة قال: أستعين باهلل وأفع

 (1)فسمي المستعين. 

 المستوغر - 261

 ، شاعر جاهلي. عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن مناة بن تميم

 أحد المعمرين، وإنما سمي المستوغر؛ لقوله:وهو 

َم فِيييي اليييرَب ت ِمنقَهيييا  َيييينشة الميييا

 
 

ييبن الييَوغدرِ  ضييف فِييي اللا  َنهييدَش الرا

، وهي لحمة غليظة، والرضف: ربلة بفتح الباء وإسكاهنا أحدهاالربالت: و  

الحجارة المحماة، والوغير: لبن تلقى فيه حجارة محماة ثم يشرب، أخذ من 

وغيرة الظهيرة، وهي أشد ما يكون من الحر، ومنه وغر صدر فالن يغر وغرا إذا 

 (2)التهب من الغيظ من غضب أو حقد. 

                                                             
اآلداب يف  (، مجمع6/ 12(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )255/ 6تاريخ بغداد ) (1)

 (.313/ 22(، هناية األرب يف فنون األدب )212/ 5معجم األلقاب )

(، معجم الشعراء 372/ 1(، الشعر والشعراء )18من اسمه عمرو من الشعراء )ص:  (2)

(، المعاين الكبير 252(، االشتقاق )ص: 3(، المعمرون والوصايا )ص: 213)ص: 

(، الممتع يف صنعة الشعر 376/ 12(، أنساب األشراف )8/ 1يف أبيات المعاين )

(. وكذا انظر: 234/ 1(، أمالي المرتضى )33/ 6(، التذكرة الحمدونية )139)ص: 

 (.783 ،749/ 2()514 ،328/ 1جمهرة اللغة )
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 مسرف - 262

 مسلم بن عقبة المري، صاحب وقعة الحرة. 

مسرفا؛ لصنيعه هبم ما صنع يوم الحرة ألنه قد أسرف فيها، فلقبه  وإنما سمي

 (1)أهل المدينة بعد الحرة مسرفا، لما أسرف يف القتل. 

 مسروق  - 263

مسروق بن األجدع، واسم األجدع عبد الرحمن بن مالك بن أمية، أبو هو 

 . اإلمام، العلم، الحربعائشة الهمداين، ثم الوادعي، الكويف، 

                                                             
(، تبصير 221/ 5(، أسد الغابة )67/ 1مورد اللطافة يف من ولي السلطنة والخالفة ) (1)

/ 6(، وفيات األعيان )7/112تفسير القرطبي ) (،1291/ 4المنتبه بتحرير المشتبه )

276 .) 

قال ابن خلكان: وقد تكرر ذكر الحرة يف هذه الرتجمة يف مواضع، وقد يتشوف إلى الوقوف 

على معرفة ذلك من ال علم له به. والحرة يف األصل اسم لكل أرض ذات حجارة سود، 

راد هبذه الحرة حرة واقم، فمتى كانت هبذه الصفة قيل لها حرة، والحرار كثيرة، والم

كان يزيد بن معاوية بن أبي  -بالقاف المكسورة، وهي بالقرب من المدينة يف جهتها 

سفيان يف مدة واليته قد سير إلى المدينة جيشا مقدمه مسلم بن عقبة المري فنهبها، 

وخرج أهلها إلى هذه الحرة، فكانت الواقعة هبا، وجرى فيها ما يطول شرحه وهو 

يف التواريخ، حتى قيل إنه بعد وقعة الحرة ولدت أكثر من ألف بكر من أهل مسطور 

المدينة، ممن ليس لهن أزواج، بسبب ما جرى فيها من الفجور. ثم إن مسلم بن عقبة 

المري لما قتل أهل المدينة وتوجه إلى مكة، نزل به الموت بموضع يقال له: ثنية 

: يا برذعة الحمار، إن أمير المؤمنين عهد هرشى، فدعا حصين بن نمير السكوين وقال له

إلي إن نزل بي الموت أن أوليك، وأكره خالفه عند الموت. ثم إنه أوصى إليه بأمور 

يعتمدها ثم قال: لئن دخلت النار بعد قتلي أهل الحرة إين إذا لشقي. وأما واقم فإنه اسم 

بيه بالقصر، وكان مبنيا أطم من آطام المدينة، واألطم: بضم الهمزة والطاء المهملة، ش

 عند هذه الحرة فأضيفت الحرة إليه، فقيل حرة واقم، واهلل أعلم.
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يف المخضرمين، حدث عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وعداده 

 وأبي بن كعب، وخباب بن األرت، وعائشة، وطائفة.

وعنه: أبو وائل، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي، 

 وآخرون.

 (1)قال الخطيب: يقال: إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا. 

 مسكدن  - 264

مر بن أنيف بن شريح الدارمي، الشاعر المشهور، الملقب ربيعة بن عا

 بمسكين. 

 ويف تلقيبه بمسكين قوالن:

 قال أبو عمرو الشيباين: وإنما لقب مسكينا؛ لقوله: :أحدهما

 أنييييييا مسييييييكدٌن لميييييين أنكييييييرين

 
 

طمييييييق  ولَِميييييين َيعرفنييييييي ِجييييييد  نم

 ب أبديييييع النييييياَ  ِعرضيييييي إننيييييي 

 
 

 لييييو أبدييييع النيييياَ  ِعرضييييي َلنَنييييق

 سمي مسكينا قال:فلما  

د م مسييكدنًا و انيي ق ل اجيية   ييم   وسم

 
 

، راغيييييبم 
ِ
 وإين لمسيييييكدٌن إليييييي اهلل

 وقال ابن قتيبة: وسمي المسكين لهذا البيت. 

                                                             
/ 57(، تاريخ دمشق )427/ 13(، األنساب للسمعاين )311/ 15تاريخ بغداد ) (1)

(، مرآة 451/ 27(، هتذيب الكمال )19/ 6(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )422

(، السلوك 63/ 4(، سير أعالم النبالء )712/ 2الم )(، تاريخ اإلس234/ 8الزمان )

(، قالدة النحر 88/ 2(، هتذيب األسماء واللغات )1/87يف طبقات العلماء والملوك )

 (.422/ 1يف وفيات أعيان الدهر )
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 وقال مسكين أيضا:

 إَّق أمدَع مسييييكدنًا فلسيييي  بمنَكييييرٍ 

 
 

ها  وهييل ينمكييَرَّا الهييم م َذر   ييعاعم

َم إب ع مييييةٌ    َلَعمييييرك مييييا األسييييما

 
 

 لمنييياِر ارتناعهيييامنييياٌر ومييين خدييير ا

وإنما سمي مسكينا؛ ألنه احتاج، فسأل أهله وعشيرته، فأعطوه  والثاين:  

  (1)وسموه مسكينا، قاله مجد الدين النشابي. 

 سلمم - 265

 أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي. 

 (2)وإنما سمي مسلما؛ ألنه كان ال يتفاسد يف قريش اثنان إال أصلح بينهما. 

 مسمار  - 266

سمار بن عمر بن محمد بن عيسى النيار، أبو بكر المعروف بابن العويس، م

 البغدادي الشيخ، العالم، المقرئ، المسند.

 سمع: محمد بن ناصر الحافظ، وابن الزاغوين، وأبا الوقت، وجماعة. 

 وحدث بالكثير ببغداد والموصل، وكان يقرىء القرآن.

 ن األثير، وطائفة.روى عنه: الدبيثي، والربزالي، والضياء، واب

                                                             
(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي 22/222(، األغاين )53/ 18تاريخ دمشق ) (1)

(، 47/ 1(، العمدة يف محاسن الشعر وآدابه )1299/ 3(، معجم األدباء )186/ 1)

 (.177/ 2(، نزهة األلباب )6المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 

/ 5(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )472جمهرة نسب قريش وأخبارها )ص:  (2)

227.) 
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ولقب بذلك؛ لطول سكوته، قال الذهبي: قيل: اسمه محمد، وإن الوزير 

ابن هبيرة لقبه بمسمار؛ ألنه كان يراه كان يجلس للسماع وهو صبي وهو ساكن، 

 ال يكاد يتحرك، فقال: كأنه مسمار. 

وقال ابن المستويف: وحدثني مسمار، وقال: كان اسمي محمد، إنما كنت 

فغلب علي. هذا « مسمار»ا صبي يف سماع الحديث، فقيل لي: كأنه أثبت وأن

 (1)معنى كالمه. 

 المسدب - 267

زهير بن علس الضبعي، من شعراء بكر بن وائل المعدودين، وخال 

 وهو جاهلي لم يدرك اإلسالم. األعشى،

 ثالثة أقوال: المسيبويف تلقيبه ب

 إنما لقب المسيب؛ ببيت قاله، وهو:: أحدها

كم فييسَِّق   سييرا مق أَّ ب تييؤوَب لقيياحم

 
 

ييييدب َيلقحييييِق   ِغييييزارا  فقولييييوا للمسا

وإنما سمي المسيب؛ حين أوعد بني عامر بن ذهل، فقالت بنو  والثاين:  

 ضبيعة: قد سيبناك والقوم. 

                                                             
طة (، إكمال اإلكمال البن نق352/ 15المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ) (1)

/ 1(، تاريخ إربل )463(، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد )ص: 322/ 1)

(، مجمع اآلداب يف معجم 262/ 22أ، مرآة الزمان ) 91ورقة  122( ترجمة رقم 198

(، المعين يف طبقات المحدثين 179/ 3(، العرب يف خرب من غرب )485/ 1األلقاب )

(، نزهة 154/ 22ير أعالم النبالء )(، س587/ 13(، تاريخ اإلسالم )192)ص: 

 (.253/ 6(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )178/ 2األلباب )
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أن المسيب: اسم فاعل لقب به؛ ألنه كان يرعى إبل أبيه فسيبها،  والثالث:

 .(1)فغلب عليه. فقال له أبوه: أحق أسمائك المسيب، 

 المسدح - 262 

قال الفيروزآبادي: فأما المسيح فهو لقب عيسى بن مريم صلوات اهلل عليه 

 [.45]آل عمران:  ىئ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ يئأو اسمه. قال تعالى: 

وهذه لفظة ىف صفة نبي اهلل وكلمة اهلل عيسى عليه السالم، وىف صفة عدو اهلل 

عناها أقوال كثيرة، ووجوه عديدة، الدجال. وىف تفسير هذه اللفظة وإيضاح م

 تنيف على خمسين.

قال القرطبي: اختلف ىف لفظة المسيح على ثالثة وعشرين قوال، ذكرها 

. «مجمع البحرين ىف فوائد المشرقين والمغربين»الحافظ ابن دحية ىف كتاب 

وقال متبجحا: لم أر من جمعها قبلي ممن رحل وجال، ولقي الرجال، وذكر 

وجها، فأضفت إليه ما كان عندي من الوجوه الحسنة، واألقوال  ثالثة وعشرين

 .(2)البديعة فتمت، خمسون وجها أو يزيد

                                                             
(، الموشح يف مآخذ 172/ 1(، الشعر والشعراء )156/ 1طبقات فحول الشعراء ) (1)

(، االشتقاق 5(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 93العلماء على الشعراء )ص: 

 (.242/ 3ة األدب للبغدادي )(، خزان316)ص: 

 بصائر ذوي التمييز يف»هكذا قال الفيروزآبادي، وقال الزبيدي: وقد أوصله المصنف يف  (2)

قلت: غير أين لم أجد يف  ، مجلدان، إلى ستة وخمسين قوال.«لطائف كتاب اهلل العزيز 

 المطبوع سوى تسعة وأربعين وجها.
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بيان ذلك أن العلماء اختلفوا ىف هذه: هل هي عربية أم ال؟، فقال بعضهم: 

سريانية وأصلها مشيحا بالشين المعجمة فعربتها العرب، وكذا ينطق هبا اليهود، 

 و القول األول.قاله أبو عبيد، وهذا ه

 : إهنا عربية اختلفوا ىف مادهتا، فقيل: من سيح، وقيل: من مسح.والذين قالوا

 ثم اختلف كل فرقة منها:

: مفعل، من ساح يسيح؛ ألنه يسيح ىف أقطاع األرض كافة. فقال األولوَّ

فأسكنت الياء ونقلت حركتها إلى السين  -على مفعل  -وأصلها مسيح 

 الياء. وهذا هو القول الثاين. الستثقالهم الكسرة على

: مسيح، فاعل من مسح إذا سار ىف األرض وقطعها، فعيل وقال آخروَّ

بمعنى فاعل. وهذا هو القول الثالث. والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا 

 يختص بقطع األرض، وذلك بقطع جميع البالد.

ف يقرأ عن أبي الحسن القابسي، وقد سأله أبو عمرو الداين: كي والرابع:

المسيح الدجال؟ قال: بفتح الميم وتخفيف السين، مثل المسيح بن مريم؛ ألن 

 مسح بالربكة، وهذا مسحت عينه. عيسى 

: قال أبو الحسن: ومن الناس من يقرؤه بكسر الميم مثقال، مثل الخام 

 سكيت، فيفرق بذلك بينهما، وهو وجه. وأما أنا فما أقرؤه إال كما أخربتك.

شيخه ابن بشكوال قال: سمعت الحافظ أبا عمر بن عبد الرب : عن الساد 

 يقول: ومنهم من قال ذلك بالخاء المعجمة. والصحيح أنه ال فرق بينهما.

: المسيح، لغة: الذى ال عين له وال حاجب، سمي الدجال بذلك ألنه السابع

 كذلك.
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ذب : المسيح، لغة: الكذاب، والدجال أكذب الخلق؛ ألنه بلغ ىف الكالثامن

 مبلغا لم يبلغه غيره، فقال: أنا اهلل.

 : المسيح المارد الخبيث، سمي لذلك.التاسع

: قال ابن سيده: مسحت اإلبل األرض: سارت فيها سيرا شديدا. العا ر

 فيحتمل أنه سمي الدجال به؛ لسرعة سيره.

: مسح فالن عنق فالن، أي ضرب عنقه. سمي به؛ ألنه يضرب الحادي عهر

 د له ويكفر به.عنق من ال ينقا

: قال األزهري: المسيح بمعنى الماسح، وهو القتال، يقال: مسح الثاين عهر

 القوم إذا قتلهم. وهو قريب من المعنى الذى قبله.

: المسيح: الدرهم األطلس بال نقش، قاله ابن فارس. وهو الثالث عهر

 مناسب لألعور الدجال، إذ أحد شقي وجهه ممسوح، وهو أشوه الخلق.

: قصر ونقص ىف ذنب العقاب كأنه سمي -محركة  -: المسح بع عهرالرا

 به؛ لنقصه وقصر مدته.

: المسيح للدجال مشتق من المماسحة، وهى المالينة ىف الخام  عهر

 القول، والقلوب غير صافية. كذا ىف المحكم؛ ألنه يقول خالف ما يضمر. 

زل من الشعر : المسيح: الذوائب، الواحد مسيحة، وهى: ما نالساد  عهر

 على الظهر؛ كأنه سمي به؛ ألنه يأيت ىف آخر الزمان.

: المسح: المشط والتزيين، والماسحة: الماشطة، كأنه سمي به؛ السابع عهر

 ألنه يزين ظاهره ويموهه باألكاذيب والزخارف.
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 : المسيح: الذراع؛ ألنه يذرع األرض بسيره فيها.الثامن عهر

هو من األضداد، ضد الصديق. سمي به؛ : المسيح: الضليل. والتاسع عهر

لضاللته، قاله أبو الهيثم. وفصل الزبيدي فقال: وروي عن أبي الهيثم أنه قال: 

المسيح ابن مريم الصديق، وضد الصديق المسيح الدجال، أي الضليل 

ضد اآلخر، فكان المسيح ابن مريم  أحدهماالكذاب، خلق اهلل المسيحين، 

يي الموتى بإذن اهلل، وكذالك الدجال يحيي الميت يربىء األكمه واألبرص ويح

بإذن اهلل، ويميت الحي وينشىء السحاب وينبت النبات بإذن اهلل، فهما 

، فدل هاذا الحديث على أن «أما مسيح الضاللة فكذا»مسيحان. ويف الحديث 

 عيسى مسيح الهدى، وأن الدجال مسيح الضاللة.

داد، مسحه اهلل أي خلقه خلقا : قال المنذري: المسيح من األضالعهروَّ

حسنا مباركا، ومسحه أي خلقه خلقا قبيحا ملعونا، فمن األول يمكن اشتقاق 

الحادي المسيح روح اهلل، ومن الثاين اشتقاق المسيح عدو اهلل، لعنه اهلل وهذا 

 .والعهروَّ

: مسح الناقة ومسحها: إذا هزلها وأدبرها وأضعفها؛ كأنه والثاين والعهروَّ

 ه أن منتهى أمره إلى الهالك والدبار.لوحظ في

: األمسح: الذئب األزل المسرع؛ كأنه سمي به تشبيها له الثالث والعهروَّ

 بالذئب ىف خبثه وأذاه وسرعة سيره ىف األرض.

: المسح: القول الحسن من الرجل، وهو ىف ذلك خادعك؛ الرابع والعهروَّ

بالمعروف إذا قال له سمي به؛ لخدعه ومكره، قاله ابن شميل. يقال: مسحه 

قوال وليس له إعطاء، فإذا جاء ذهب المسح، وهكذا الدجال، يخدع الناس 

 بقوله وال إعطاء.
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: المسيح: المنديل األخشن، والمنديل: ما يمسك الخام  والعهروَّ

للندل وهو الوسخ، سمي به؛ التساخه بالكفر ودرن باطنه بالشرك، وكدورة 

 قلبة، ولهوانه وذله.

: المسحاء: األرض التى ال نبات فيها. وقال ابن شميل: لعهروَّالساد  وا

األرض الجرداء الكثيرة الحصى التى ال شجر هبا وال تنبت، وكذلك المكان 

األمسح؛ كأنه سمي به؛ لعدم خيره وعظم شره، وكثرة أذاه وإضراره، تشبيها 

 بالمكان الخشن ىف قلة نباته وكثرة أوعاره.

 ىف اللغة: األعور، سمي به؛ لعوره. : األمسحالسابع والعهروَّ

: التمسح والتمساح: دابة بحرية كثيرة الضرر على سائر الثامن والعهروَّ

 دواب البحر، سمي به؛ لضرر إيذائه وشره، وبالئه.

: مسح سيفه وامتسحه: إذا استله من غمده، سمي بذلك؛ التاسع والعهروَّ

 ي والطغيان.الستالله سيف الظلم والعدوان، وتشهيره رماح البغ

: المسيح واألمسح: من به عيب ىف باطن فخذيه، وهو اصطكاك الث ثوَّ

 إحداهما باألخرى، سمي به؛ ألنه معيب. ويحتمل أن يكون به هذا العيب أيضا.

: رجل أمسح، وامرأة مسحاء، وصبي ممسوح إذا لزقت الحادي والث ثوَّ

 أليتاه بالعظم. وهو عيب أيضا.

ن أن الدجال سمي بالمسيح من قولهم: جاء فالن : يمكالثاين والث ثوَّ

يتمسح، أي ال شىء معه كأنه يمسح ذراعه، وذلك؛ إلفالسه عن كل خير، 

 وفقدانه كل بركة وسعادة.
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: يمكن أن عيسى صلوات اهلل وسالمه عليه، سمي الثالث والث ثوَّ

نه بالمسيح من قولهم: جاء فالن يتمسح به، أي يتربك به؛ لفضله وعبادته، كأ

 يتقرب إلى اهلل تعالى بالدنو منه. قاله األزهري.

: ألنه كان ال يمسح ذا عاهة إال برئ، وال ميتا إال حيى، فهو الرابع والث ثوَّ

 بمعنى ماسح.

: قال إبراهيم النخعي: المسيح: الصديق. وقاله الخام  والث ثوَّ

 األصمعي وابن األعرابي.

اية عطاء عنه: سمي مسيحا؛ ىف رو ڤ: عن ابن عباس الساد  والث ثوَّ

ألنه كان أمسح الرجل، لم يكن لرجله أخمص. واألخمص: ما ال يمس األرض 

 من باطن الرجل.

: قيل: سمي مسيحا؛ ألنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح السابع والث ثوَّ

 الرأس.

 : ألنه مسح عند والدته بالدهن.الثامن والث ثوَّ

: هو «غريبه الكبير»إسحاق الحربي ىف : قال اإلمام أبو التاسع والث ثوَّ

 اسمه خصه اهلل به، أو لمسح زكريا إياه.

 : سمي به؛ لحسن وجهه، والمسيح ىف اللغة: الجميل.األربعوَّ

 : المسيح ىف اللغة: عرق الخيل واشتداده، وأنشد:الحادي واألربعوَّ

 إَذا الِجَياُد فِْضَن بالَمسيِح 

األزهري: سمي العرق مسيحا؛ ألنه  والمسيح: العرق، وقال]قال الزبيدي: 

 بعرق الخيل[. «البصائر»يمسح إذا صب. وخصه المصنف يف 
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: المسيح: السيف، قاله أبو عمر المطرز. ووجه التسمية الثاين واألربعوَّ

 ظاهر.

 : المسيح: المكاري.الثالث واألربعوَّ

 : المسح: الجماع، مسح جاريته: جامعها. قال الزبيدي:الرابع واألربعوَّ

ومن المجاز: المسيح: الرجل الكثير الجماع، كالماسح، وقد مسحها يمسحها، 

 إذا نكحها، قيل: وبه سمي المسيح الدجال، قاله ابن فارس.

: سمي ابن مريم «دالئل النبوة»: قال الحافظ أبو نعيم يف الخام  واألربعوَّ

 مسيحا؛ ألن اهلل تعالى مسح الذنوب عنه.

نعيم ىف كتابه المذكور: وقيل: سمي مسيحا؛  : قال أبوالساد  واألربعوَّ

 [.31]مريم:  ىئ گ گ يئألن جربيل مسحه بالربكة، وهو قوله: 

: المسيح: القسى، الواحد مسيحة، سمي به؛ لقوته السابع واألربعوَّ

 واعتداله وعدالته.

: يمكن أن يكون من المسح وهو الطريق المستقيم ألنه الثامن واألربعوَّ

ين: المسوح: الطرق الجادة، الواحدة مسح. وقال قطرب: سالكها. قال الصغا

 مسح الشىء: إذا قال له: بارك اهلل فيك.

: قال ابن دريد: هو اسم سماه اهلل به، ال أحب أن أتكلم التاسع واألربعوَّ

 فيه. 

: وقال الراغب: سمي عيسى بالمسيح؛ ألنه مسحت عنه القوة الخمسوَّ

ائر األخالق الذميمة، كما أن الدجال الذميمة من الجهل والشره والحرص وس
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مسحت عنه القوة المحمودة من العلم والعقل والحلم واألخالق الحميدة، نقله 

 الزبيدي. 

: وقيل: سمي المسيح؛ ألنه كان يمشي على الماء الحادي والخمسوَّ

. -وهذا الثاين والخمسون  -كمشيه على األرض. وقيل المسيح: الملك. 

لعيني يف تفسيره. وقيل: لما مشى عيسى على الماء قال له وهاذان القوالن من ا

الحواريون: بم بلغت؟ قال: تركت الدنيا ألهلها فاستوى عندي بر الدنيا 

 (1)حكاهما الزبيدي.  «البصائر»وبحرها. كذا يف 

 المهبر - 269

 ميمون بن أفلح الزنجي. 

وهري، حكى عن: معن بن زائدة، وروى عنه: محمد بن محمد بن عزرة الج

 (2)ولقب بالمشرب؛ لطول أصابعه كان طول كل إصبع شربا. 

 مهدا األقراَّ  - 271

النعمان بن علقمة بن أبي سود بن مالك بن ربيعة بن عامر بن جميل بن 

 ثعلبة بن غرب بن غنم، المعروف بمشدخ األقران، جاهلي. 

                                                             
/ 12، األنساب للسمعاين )(499/ 4العزيز ) بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب (1)

التوضيح لشرح الجامع الصحيح  ،(184/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )269

(، إتمام الدراية لقراء النقاية 329/ 1(، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة )32/173)

فة (، السراج المنير يف اإلعانة على معر92/ 4(، اإلتقان يف علوم القرآن )45)ص: 

(، حاشية السيوطي على سنن النسائي 215/ 1بعض معاين كالم ربنا الحكيم الخبير )

(، 241القاموس المحيط )ص: (. وللمزيد انظر: 178/ 2(، نزهة األلباب )56/ 3)

 ( مادة )مسح(.121/ 7تاج العروس )

 (،332/ 6(، األنساب للسمعاين )68األنساب المتفقة )ص: (، 196/ 7اإلكمال ) (2)

 (.413/ 3(، مغاين األخيار )179/ 2()73/ 1هة األلباب )نز
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حصن قال ابن الكلبي: إنما سمي بذلك؛ ألن ناسا من بني هزان تحصنوا يف 

 (1)لهم يقال له: ملهم، فصعد إليهم فجعل يرميهم بالصخر فيشدخهم. 

 مهكدانة  - 271

عبد اهلل بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي األموي، أبو 

عبد الرحمن الكويف، المحدث، اإلمام، المعروف بمشكدانة، أحد شيوخ 

 مسلم. 

ب المستحسنة، ويتطيب ويتبخر وإنما لقب بمشكدانة؛ ألنه كان يلبس الثيا

إذا حضر مجالس الحديث، فرآه يوما أبو نعيم الفضل بن دكين فقال: ما أنت إال 

 مشكدانة، فبقي هذا االسم عليه. 

قال أبو العباس الثقفي: رأى مشكدانة على كتاب رجل: مشكدانة، فغضب، 

، فإذا رآين، وقال: إنما لقبني مشكدانة أبو نعيم، كنت إذا أتيته، تلبست وتطيبت

 قال: جاء مشكدانة.

وقال الحاكم سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري يقول: 

سمعت الحسين بن فهم يقول: سمعت عبد اهلل بن عمر بن أبان الجعفي: وسئل 

واهلل ما لقبني هبذا اللقب إال الكندي الفضل بن "لم لقبت بمشكدانة؟، فقال: 

عليه يوما الحمام، ثم خرجت فتبخرت وحضرت  دكين، وذلك أين كنت دخلت

مجلسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن أعيذك باهلل ما أنت إال مشكدانة، قالها مرة بعد 

 . "أخرى، فلقبوين هبا

 وقيل: سماه به أهل خراسان. ومشكدانة بلغهتم: وعاء المسك.

                                                             
/ 2(، نزهة األلباب )125/ 2(، اإلكمال )347/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

182.) 
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 ومعناه بالفارسية حبة المسك، أو وعاء المسك. 

بد اهلل بن عمر بن أبان يخرج إلى مجلس تحديثه قال السخاوي: وكان ع

وهو طيب الريح حسن الثياب، فلقبه أهل خراسان لذلك مشكدانة، إذ المشك، 

بضم الميم، وبالمعجمة، بالفارسية: المسك، بالكسر والمهملة، والقول بأنه 

 وعاء المسك تجوز، ودانة: الحبة، ومعناه حبة مسك. 

مشكدانة: بضم أوله، وفتح ثالثه. وقال قال الذهبي: وضبط ابن الصالح 

 شيخنا المزي: يف الكاف الضم أيضا، وذلك جائز. 

 قال الخويي: 

ييييلمِ  سق ييييَكَداَنهق ميييين  ييييدوِا مم هق  ومم

 
 

َطداٌن َبعقضم الهد  (1)َرميييييوِا َحضق يمم

 المهمر  - 272 

الخضر بن يوسف بن أيوب، الملك الظافر مظفر الدين أبو الدوام، وقيل: 

 لعباس، ابن السلطان الناصر صالح الدين، ويعرف بالمشمر. أبو ا

سمع الحافظ أبا طاهر السلفي، وغيره، وخرج عنه الربزالي حديثا يف معجم 

 شيوخه. 

تعالى، لما قسم البالد بين أوالده  $وإنما عرف بالمشمر؛ ألن أباه، 

 (1)الكبار، قال هو: وأنا مشمر، فغلب عليه هذا اللقب. 

                                                             
(، ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين 212معرفة علوم الحديث )ص:  (1)

، (356م أهل األثر )ص: (، تلقيح فهو292/ 3(، األنساب للسمعاين )93)ص: 

/ 11(، سير أعالم النبالء )852/ 5تاريخ اإلسالم )(، 345/ 15هتذيب الكمال )

(، مقدمة ابن الصالح )ص: 4/212(، كشف المشكل من حديث الصحيحين )155

/ 3(، فتح المغيث )789/ 2(، تدريب الراوي )122(، المنهل الروي )ص: 343

 (. 315ى األمل والسول )ص: أقص (،182/ 2(، نزهة األلباب )221
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 و المهؤ - 273

يزدجرد بن شهريار بن أبرويز. وإنما سمي المشؤوم؛ ألن الفرس كانت ترى 

 (2)أنه يزول ملكهم على يده. 

 المصبح - 274

 مسلم بن يسار المكي، ويقال: البصري، أبو عبد اهلل الفقيه. 

روى عن: أبيه، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم. وعنه: ثابت البناين، وابن 

 ، وجماعة. سيرين، وأيوب السختياين

 (3)وكان يقال له: المصبح؛ ألنه كان يسرج القناديل يف المسجد. 

 المصحف - 275

مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهاللي، اإلمام الحافظ، 

 الحجة، أحد األعالم، أبو سلمة الكويف.

روى عن: قتادة، وزياد بن عالقة، وسعيد بن أبي بردة، وطائفة سواهم. 

 ابن عيينة، ويحيى القطان، وابن المبارك، وخلق كثير.وعنه: 

                                                              = 
(، تاريخ اإلسالم 225/ 7(، وفيات األعيان )3325/ 7بغية الطلب ىف تاريخ حلب ) (1)

(13 /835.) 

 (.165/ 5()445/ 2مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ) (2)

(، 261/ 2(، الكاشف )55/ 35()552/ 27(، هتذيب الكمال )315/ 1اإلكمال ) (3)

/ 4(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )72/ 6يخ البلد األمين )العقد الثمين ىف تار

/ 3(، مغاين األخيار )181/ 2(، نزهة األلباب )142/ 12(، هتذيب التهذيب )1293

42.) 
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قال شعبة: كنا نسمي مسعرا  وحفظه. ولقب بالمصحف؛ إلتقانه

 وقال وكيع: شك مسعر كيقين غيره. .المصحف، من إتقانه

وقال عبد اهلل بن داود الخريبي: كان مسعر يسمى المصحف؛ لقلة خطئه 

 وحفظه.

عر إذا خالفه الثوري فقال الحكم وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن مس

 (1)لمسعر فإنه المصحف. 

 مصطبان  - 276

 . علي بن عبد اهلل بن الفرج الربداين

ذكره الخطيب، وقال: حدث عن: محمد بن محمود السراج األصم، 

 وهنشل بن دارم الدارمي.

حدثنا عنه: أبو الفتح محمد بن الحسين العطار المعروف بقطيط. وقال لي: 

الربداين رجال صالحا، وكان يلقب مصطبانس، فسألته عن لقبه، فقال:  كان هذا

كنت أصلي بقوم الرتاويح يف شهر رمضان، فسمع قراءيت قوم من النصارى، 

فاستحسنوها، وقالوا: كأن قراءة هذا الرجل قراءة مصطبانس يشيرون إلى قس 

 (2)لهم، فلقبني الناس بذلك. 

                                                             
/ 7(، الثقات البن حبان )368/ 8()154/ 1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (1)

(، 756/ 2امع الصحيح )(، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري يف الج527

(، طبقات علماء 461/ 27(، هتذيب الكمال )89/ 2هتذيب األسماء واللغات )

(، تذكرة 213/ 4(، تاريخ اإلسالم )256/ 2(، الكاشف )286/ 1الحديث )

/ 7(، سير أعالم النبالء )421/ 8(، تذهيب هتذيب الكمال )141/ 1الحفاظ )

 (.327/ 3سلم الوصول )(، 88(، طبقات الحفاظ للسيوطي )ص: 163

 (.181/ 2(، نزهة األلباب )449/ 13تاريخ بغداد ) (2)
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 المصطلق - 277

 رو بن ربيعة الخزاعي، جد بني المصطلق. جذيمة بن سعد بن عم

قيل: أنه أول من تغنى بالحجاز، وإنما سمي المصطلق؛ لحسن صوته 

وشدته، مفتعل من الصلق، وهو شدة الصوت وحدته، وأصله مصتلق، فأبدلت 

 (1)التاء من الطاء ألجل الصاد. 

 المصلوب - 272

أحد محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب، من أصحاب مكحول، و

 المعروفين بالوضع.

كان دحيم يروي عنه أنه كان يقول: إين ال أبالي إذا سمعت كلمة حسنة أن 

أنشيء لها إسنادا، ويعرف بالمصلوب، قتل يف الزندقة وصلب، قال أحمد بن 

 حنبل، وغيره: قتله أبو جعفر المنصور يف الزندقة.

معين: ليس  وقال البخاري: صلب يف الزندقة. وقال عباس الدوري عن ابن

 هو كما قالوا، صلب يف الزندقة، ولكنه منكر الحديث.

قلت: أراد ابن معين أنه لم يصلب على الزندقة إنما صلب لوضعه الحديث، 

ويؤيده ما قاله أبو مسهر: وبلغني أن أبا جعفر المنصور صلبه لوضعه الحديث 

 (1). ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل 

                                                             
(، البناية 476(، االشتقاق )ص: 226/ 3(، أسد الغابة )382/ 43تاريخ دمشق ) (1)

(، ربيع األبرار 222/ 17()122/ 13(، عمدة القاري )123/ 7شرح الهداية )

 (.355/ 4د )(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العبا2/471)
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 مصننو - 279

ود بن محمد بن عمر الشاهرودي، علي بن محمد بن مسعود بن محم

 البسطامي، الهروي، الرازي، العمري، البكري، الحنفي، الشهير بمصنفك. 

لقب بذلك؛ الشتغاله بالتصنيف يف حداثة سنه، والكاف للتصغير يف لغة 

 (2)العجم، وهو من ذرية فخر الدين الرازي. 

 المصنوع - 221

المنذر، أبو عبد اهلل  محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن معاوية بن

القرطبي، اللغوي، المعروف بالمصنوع، صاحب أبي علي القالي، لقب بذلك؛ 

 (3)لجماله. 

 المصور - 221

 عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. 

 اوية بن أبيـكان يقال له: المصور من حسنه وجماله، وكان قد وفد على مع

                                                              = 
(، األنساب 137(، الضعفاء ألبي نعيم )ص: 319/ 7الكامل يف ضعفاء الرجال ) (1)

(، الضعفاء والمرتوكون البن الجوزي 71/ 53(، تاريخ دمشق )161/ 1للسمعاين )

(، تاريخ 585/ 2(، المغني يف الضعفاء )264/ 25(، هتذيب الكمال )65/ 3)

(، الوايف 561/ 3(، ميزان االعتدال )353ص: (، ديوان الضعفاء )961/ 3اإلسالم )

 (.231(، الكشف الحثيث )ص: 82/ 3بالوفيات )

(، الشقائق النعمانيه يف علماء 2/392(، سلم الوصول )475/ 9شذرات الذهب ) (2)

 (.122الدوله العثمانيه )ص: 

 اريخـــــ(، ت95/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )87/ 2تاريخ علماء األندلس ) (3)

 (.11/ 1(، بغية الوعاة )182/ 2(، نزهة األلباب )394/ 8اإلسالم ) 
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إليه يوما فقال: يا أمير المؤمنين! اقض لي  ثم قام (1)سفيان فأقام عنده أشهرا

حاجتي فقال له معاوية: أقضي لك أنك أحسن الناس وجها. ثم قضى له حاجته 

 (2)ووصله وأحسن جائزته، حكاه الزبير بن بكار. 

 مضر - 222

بن معد بن عدنان، جد القبيلة المشهورة، وأحد األجداد  (3)مضر بن نزار

 نبوي الشريف.القدامى، من سلسلة النسب ال

قال محمد بن يوسف الصالحي: مضر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة، 

 وهو غير مصروف للعلمية والعدل.

لقب بذلك؛ ألنه كان يضير قلب من رآه لحسنه وجماله. واسمه عمرو. 

 وكنيته أبو إلياس. 

وقال السهيلي: وأما مضر، فقد قال القتبي هو من المضيرة أو من اللبن 

المضيرة شيء يصنع من اللبن فسمي مضر؛ لبياضه، والعرب تسمي الماضر و

األبيض أحمر، فلذلك قيل: مضر الحمراء، وقيل: بل أوصى له أبوه بقبة حمراء، 

 وأوصى ألخيه ربيعة بفرس، فقيل: مضر الحمراء وربيعة الفرس.

ويقال:  (1)وقال ابن قتيبة: مضر: سمي بذلك؛ لبياضه، ومنه مضيرة الطبيخ

 المضيرة من اللبن الماضر، وهو الحامض؛ ألهنا تطبخ هبا. ال، بل

                                                             
 تنبيه: يف بعض المصادر: شهرا. (1)

(، مجمع اآلداب 119/ 45(، تاريخ دمشق )424 ،322المنمق يف أخبار قريش )ص:  (2)

 (.182/ 2(، نزهة األلباب )251/ 5يف معجم األلقاب )

  .(974) :سيأيت برقم (3)
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وقال أبو العالء المعري: ومضر، قيل: أنه سمي بذلك؛ لبياضه كأهنم شبهوه 

باللبن الماضر، من قولهم: مضر اللبن إذا حمض، وال يمتنع أن يكون سمي 

 مضر؛ ألنه كان مولعا بالماضر من اللبن، أو يكون من قولهم: شيء خضر مضر؛

 (2)أي: حسن، ومضر عندهم إتباع، فيجوز أن يكون مأخوذا من البياض. 

 المضرب  - 223

 عقبة بن كعب بن زهير، شاعر ابن شاعر ابن شاعر، ولقبه المضرب. 

 وإنما سمي المضرب؛ ألنه شبب بامرأة، من بني أسد، فقال: 

يييو واجيييد  وب عديييب فدهيييا غدييير أن 

 
 

ثييييي  بر يييييوب  م قدهيييييا قيييييد دي 

ا بالسيف ضربات كثيرة، فلم يمت، وأخذ الدية، فسمي فضربه أخوه 

 (3)المضرب. 

                                                              = 
مضيرة: مريقة تطبخ بلبن وأشياء، وقيل: هي طبيخ يتخذ من اللبن الماضر، وربما وال (1)

خلط بالحليب، قال أبو منصور: المضيرة عند العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحت 

الصريح الذي قد حذى اللسان حتى ينضج اللحم وتخثر المضيرة، وربما خلطوا 

 الحليب بالحقين، وهو حينئذ أطيب ما يكون.

(، القاموس 177/ 5(، لسان العرب )222/ 8(، المحكم )817/ 2ظر: الصحاح )ان

 ( مادة )مضر(.132/ 14(، تاج العروس )476المحيط )ص: 

(، الالمع 213/ 2(، أمالي القالي )82(، أدب الكاتب )ص: 28/ 1الروض األنف ) (2)

وي (، التعريف باألنساب والتنويه بذ516العزيزي شرح ديوان المتنبي )ص: 

(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد 57(، نور القبس )ص: 19األحساب )ص: 

 (. 66(، مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار )ص: 289/ 1)

(، الجوهرة يف نسب النبي 1315/ 3االستيعاب ) (،142/ 1الشعر والشعراء ) (3)

/ 24يات )(، الوايف بالوف8/187(، توضيح المشتبه )271/ 1وأصحابه العشرة )

 (.7(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 259
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 مضرط الح ارة - 224

 عمرو بن هند الملك المشهور، الملقب بمضرط الحجارة. 

 (1)لقب بذلك؛ لشدته، وصرامته، وتجربه، وقوة سياسته. 

 المضروب  - 225

غدادي، نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال العجلي، أبو سعيد الب

 ويقال: المروزي، المعروف بالمضروب. 

 روى عن: الثوري، وابن المبارك، ومالك، وعنه: أحمد بن حنبل. 

لص يف  ضربهمن اللصوص،  وسمي المضروب؛ لضربة كانت يف وجهه

 (2)وجهه فشجه. 

 المطاع - 226

 سقورس الطبيب، الملقب بالمطاع. 

دوية كانت تطاوعه فيما قال ابن أبي أصيبعة: وإنما لقب بذلك؛ ألن األ

 (3)يستعملها. 

                                                             
(، الحور العين 225(، معجم الشعراء )ص: 332كتاب األلفاظ البن السكيت )ص:  (1)

 (.468/ 2(، مرآة الزمان )492/ 1(، الكامل يف التاريخ )249)ص: 

(، 62/ 32(، هتذيب الكمال )435/ 15(، تاريخ بغداد )211/ 9الثقات البن حبان ) (2)

(، تذهيب هتذيب الكمال 471/ 5(، تاريخ اإلسالم )273/ 1المقتنى يف سرد الكنى )

(، 489/ 12(، هتذيب التهذيب )415/ 1(، التكميل يف الجرح والتعديل )252/ 9)

 (.182/ 2نزهة األلباب )

 (.62عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص:  (3)
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 المط ن - 227

الفقيه الشافعي، عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي، 

 المعروف بالمطجن.الطبيب، النحوي، 

لقبه بذلك تاج الدين الكندي؛ لدمامة خلقه، ونحافة جسمه، وصغر وجهه 

 (1)وتجعده ويبسه، فشاعت ولم يعرف بعد ذلك إال هبا. 

  المطرف - 222

بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء: عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان 

 القرشي، األموي، المعروف بالمطرف.

 روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وأبيه عمرو بن عثمان بن عفان، وغيرهم.

وعنه: ابنه محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف 

 الزهري، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وآخرون.، و(2)بالديباج

 وكان يقال له: المطرف من حسنه وجماله.

قال الزبير بن بكار: حدثني مصعب بن عثمان، قال: إنما سمي عبد اهلل بن 

عمرو بن عثمان بن عفان المطرف؛ ألن الناس لما استشرفوا جماله قالوا: هذا 

عمرو بن الزبير منقطع الجمال، فبذلك  حسن مطرف بعد عمرو بن الزبير. وكان

 (3)سمي عبد اهلل المطرف. 

                                                             
(، تاريخ 193/ 2ة على أنباه النحاة )(، إنباه الروا817طبقات الشافعيين )ص:  (1)

(، معجم 73/ 19(، الوايف بالوفيات )385/ 2(، فوات الوفيات )889/ 13اإلسالم )

 (.352(، العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 1571/ 4األدباء )

 .(324) :تقدم برقم (2)

/ 15لكمال )(، هتذيب ا12/312(، األنساب للسمعاين )473/ 8الطبقات الكربى ) (3)

(، 689/ 2(، تاريخ اإلسالم )7/ 46()291/ 31(، تاريخ دمشق )35/55()363

/ 1(، المعارف )338/ 5(، هتذيب التهذيب )4/132التكميل ىف الجرح والتعديل )

= 
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 مطعم الكبش الرخم - 229

جد منصور بن سلمة بن الزبرقان الشاعر، من شعراء الدولة العباسية، وقيل: 

منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك بن مطعم الكبش الرخم بن مالك بن 

ن تيم اهلل بن النمر بن قاسط. وإنما سعد بن عامر الضحيان بن سعد بن الخزرج ب

سمي مطعم الكبش الرخم؛ ألنه أطعم ناسا نزلوا به ونحر لهم ثم رفع رأسه فإذا 

هو برخم يحمن حول أضيافه فأمر بأن يذبح لهم كبش ويرمى به بين أيديهم، 

ففعل ذلك، فنزلن عليه فمزقنه، فسمي مطعم الكبش الرخم، ويف ذلك يقول أبو 

 مدح رجال منهم: نعجة النمري ي

 َأبميييييييوَك َزِعيييييييدمم َبنِيييييييي َقاِسيييييييطٍ 

 
 

َخ   (1)مَ ييَوَخالمَو ذمو القَكبقِش َيققرِي الرا

  مطدع  - 291 

 مطيع بن األسود بن حارثة القرشي العدوي. 

                                                              = 

(، البدء والتاريخ 624/ 5(، أنساب األشراف )68/ 2(، تاريخ ابن الوردي )199

/ 2هرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )(، الجو188/ 8(، توضيح المشتبه )82/ 5)

185.) 

(، تاريخ بغداد 322/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )157/ 13األغاين ) (1)

/ 9(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )179/ 13(، األنساب للسمعاين )73/ 15)

(، 85 /3(، هناية األرب يف فنون األدب )111/ 9(، الدر الفريد وبيت القصيد )211

 (.24/ 14البداية والنهاية )

 : صرح صاحب الدر الفريد، وكذا النويري، أن شريك هو الملقب بذلك. تنبده

والرخمة: طائر على شكل النسر إال انه مبقع بسواد وبياض، يقال له: األنوق، والجمع 

(، 235/ 12(، لسان العرب )192/ 5(، المحكم )1929/ 5رخم. انظر: الصحاح )

 ( مادة )رخم(.236/ 32(، تاج العروس )1112لمحيط )ص: القاموس ا
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وهو من المؤلفة قلوهبم، وحسن إسالمه، قالوا: ولم يدرك من عصاة قريش 

يوم فتح مكة، وكان اسمه العاص، اإلسالم أحد غير مطيع ابن األسود هذا أسلم 

إن ابن عمك العاص »مطيعا، وقال لعمر بن الخطاب:  ملسو هيلع هللا ىلصفسماه رسول اهلل 

 «. ليس بعاص، ولكنه مطيع

إياه مطيعا، خرب، ذكره الزبير بن بكار،  ملسو هيلع هللا ىلصويروى ىف سبب تسمية رسول اهلل 

جلس على المنرب، وقال للناس:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »بسنده، عن أبان بن عثمان: 

وا، فدخل العاص بن األسود، فسمع قوله اجلسوا فجلس، فلما نزل النبي اجلس

: يا عاص، ما لي لم أرك يف الصالة؟ ملسو هيلع هللا ىلصجاء العاص، فقال له رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل، دخلت فسمعتك تقول: اجلسوا فجلست 

ا من حيث انتهى إلي السمع، فقال: لست بالعاصي، ولكنك مطيع، فسمي مطيع

 (1)«. يومئذ

 مطدن  - 291

محمد بن عبد اهلل بن سليمان الحافظ، أبو جعفر الحضرمي الكويف، 

 الملقب بمطين. 

كان أحد أوعية العلم. سمع من: أحمد بن يونس، ويحيى بن عبد الحميد 

الحماين، وعلي بن حكيم األودي، وطبقتهم. وعنه: الطرباين، وأبو بكر 

 لرحمن البكائي، وطائفة. اإلسماعيلي، وعلي بن عبد ا

أما عن تلقيبه بمطين، قال الحاكم: سمعت أبا محمد أحمد بن عبد اهلل 

كنت ألعب مع الصبيان يف "المزين يقول: سمعت أبا جعفر الحضرمي يقول: 

                                                             
(، العقد 91/ 28(، هتذيب الكمال )184/ 5(، أسد الغابة )1476/ 4االستيعاب ) (1)

 (.89/ 6الثمين ىف تاريخ البلد األمين )
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الطين، وقد تطينت وأنا صبي لم أسمع الحديث إذ مر بنا أبو نعيم الفضل بن 

إلي، فقال: يا مطين يا مطين قد آن أن  دكين، وكان بينه وبين أبي مودة فنظر

تحضر المجلس لسماع الحديث، فلما حملت إليه بعد ذلك بأيام، فإذا هو قد 

 ."مات

وقال الذهبي: سمعت جماعة يقولون: سمعنا جعفر بن محمد الخلدي 

يقول: قلت ألبي جعفر الحضرمي: لم سميت مطينا؟ قال: كنت صبيا ألعب مع 

فندخل الماء ونخوض، فيطينون ظهري. فبصرين يوما الصبيان، وكنت أطولهم، 

أبو نعيم، فلما رآين قال: يا مطين، لم ال تحضر مجلس العلم؟ قال: فاشتهر 

ذلك. فلما اشتغلت بالحديث مات أبو نعيم، ففاتني، لكنني كتبت عن أكثر من 

 خمسمائة شيخ. قال الخويي يف نظمه: 

ييييلمِ  سق ييييَكَداَنهق ميييين  ييييدوِا مم هق  ومم

 
 

َطدا   (1)َرميييييوِا َحضق يٌن َبعقضم الهدمم

 المعافر - 292

النعمان بن يعفر بن السكسك بن وائل بن حمير، أحد ملوك اليمن قبل 

 اإلسالم. 

 ولقب بالمعافر؛ لقوله:

 إِذا أنييي  عييييافرت األمييييور بقييييدرة

 
 

 بلغييي  معيييالي األقيييدمدن المقييياول

                                                              
 لــ(، تلقيح فهوم أه12/322األنساب للسمعاين ) ،(212معرفة علوم الحديث )ص:  (1)

(، كشف 41/ 14(، سير أعالم النبالء )1232/ 6تاريخ اإلسالم )(، 356األثر )ص:  

(، 3/227(، اللباب ىف هتذيب األنساب )4/212المشكل من حديث الصحيحين )

 (.315(، أقصى األمل والسول )ص: 382/ 8الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )
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 (1)ن اليمن. والمقاول: لفظة جمع، وهم الذين يلون الجهات الكبار م

 معبد الطرق - 293

معبد بن خالد بن ربيعة بن مرير بن جابر بن ناصرة، الذي يقال له: معبد 

 الطرق. 

روى عن: حذيفة بن أسيد، وعبد اهلل بن شداد، وقيس ابن سعد. وعنه: 

 مسعر، وشعبة، وغيرهما. 

 وكان يقال له: معبد الطرق؛ ألن بني مروان ولوه الطرق ليمنع الميرة أن

 تأيت ابن الزبير. قال الشاعر:

 اذهيييبق إلديييو فيييسين مييين بنيييي أسيييدٍ 

 
 

َبيييد الطيييرق  ومييين جديلييية قيييد  َمعق

وقال أبو اليقظان: كان على الطرق زمن زياد، وابن زياد، وكان بعد ذلك   

 (2)يقص لخالد القسري، واألول قول ابن الكلبي. 

 المعتمر - 294

 العابد، المعروف بالمعتمر. أبو بكر بن محمد بن موسى بن عمر الجربيت، 

كان من المجتهدين يف العبادة وحب الخير، سليم الصدر، مع استحضار 

فوائد وأحاديث، جاور بمكة نحو ثالثين سنة، ولقب المعتمر؛ لكثرة اعتماره، 

 ام الحج،ـــا، أو يف أيـــــل يوم، إال إذا كان مريضـــفكان قل أن يرتك االعتمار يف ك

                                                             
 (،121لعرب )ص: (، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية ا72التيجان يف ملوك حمير )ص:  (1)

 (.56/ 1(، تاريخ ابن الوردي )66/ 1المختصر يف أخبار البشر )

 (.168/ 1(، اإلكمال )271/ 13أنساب األشراف ) (2)
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 (1)المعتمر. ولذلك قيل له: 

 المعرقب - 295

مصدع أبو يحيى األعرج األنصاري، المعروف بالمعرقب، مولى عبد اهلل 

 بن عمر ويقال: مولى معاذ بن عفراء. 

روى عن: علي، والحسن، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وعائشة، 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما قيل له: المعرقب؛ ألن الحجاج أو بشر بن مروان 

رض عليه سب علي فأبى فقطع عرقوبه، قال ابن المديني: قلت لسفيان يف أي ع

شيء عرقب، قال: يف التشيع، قال علي: وهو الذي مر به علي بن أبي طالب وهو 

 (2)يقص فقال: تعرف الناسخ والمنسوخ، قال: ال، قال: هلكت وأهلكت. 

 معقر  - 296

قي الشاعر، الجاهلي، عمرو بن سفيان بن حمار بن الحارث بن أوس البار

 وقيل اسمه: سفيان بن أوس بن حمار. 

 وإنما سمي معقرا بقوله:

ييدتق لييهم   لهييا نيياِهٌض يف الييو رِ قييد َمه 

 
 

دتق للبعِل حسن َم عيي ما مها  (3)اقِرم ييا

                                                             
(، 275/ 6(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )148/ 3إنباء الغمر بأبناء العمر ) (1)

 (.94/ 11الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )

 اءــ(، غوامض األسم997/ 2اء يف معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى )االستغن (2)

 (.157/ 12(، هتذيب التهذيب )258/ 1المبهمة ) 

(، 166/ 11(، األغاين )12/ 6(، العقد الفريد )11من اسمه عمرو من الشعراء )ص:  (3)

(، سمط 736/ 2(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )224معجم الشعراء )ص: 

(، األنساب 198(، األنساب للصحاري )ص: 483/ 1لآللي يف شرح أمالي القالي )ا

(، نشوة الطرب يف 382(، منتهى الطلب من أشعار العرب )ص: 238/ 4للسمعاين )

 (.217تاريخ جاهلية العرب )ص: 
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 المعنق لدموت - 297

المنذر بن عمرو الساعدي، األنصاري، صحابي قتل يوم بئر معونة، وهو 

 موت، وقيل: المعنق للموت. المعروف بالمعنق لي

 أي: المسرع، وإنما لقب بذلك؛ ألنه أسرع إلى الشهادة.

، يعني أنه ملسو هيلع هللا ىلصوبعضهم يقول: أعنق ليموت، ونسب ذلك إلى رسول اهلل 

 مشى إلى الموت وهو يعرفه.

قال ابن األثير: أي إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه. والالم الم 

 .(1)[8]القصص:  ىئ چڇ چ چ چ يئى العاقبة، مثلها يف قوله تعال

 معود الحكماَ - 292

  .جاهليفارس وشاعر معاوية بن مالك بن جعفر بن كالب، 

وقيل له: معود الحكماء؛ لقوله يف شيء كان جرى بين بني عقيل وبني قشير 

 فأصلح بينهم وهو غالم حديث السن:

د مثلهييييا الحكميييياَ بعييييدي  أعييييو 

 
 

 (2)ايييع نابايييق يف األ ديييا الحيييإذا م

                                                             
(، اإلمالء المختصر يف شرح غريب السير )ص: 555/ 3()51/ 2الطبقات الكربى ) (1)

(. وانظر: 258/ 5(، أسد الغابة )171/ 6(، اإلصابة )1449/ 4اب )(، االستيع284

( مادة 223/ 26(، تاج العروس )274/ 12(، لسان العرب )312/ 3النهاية )

 )عنق(.

(، 247(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: 17الديباج ألبي عبيدة )ص:  (2)

(، نزهة 357/ 6قاب )(، مجمع اآلداب يف معجم األل391معجم الشعراء )ص: 

 (.187/ 2األلباب )
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 معود النتداَّ - 299 

 زبان.  بنيناجية الجرمي، من جرم 

كان أنفذه نجدة الخارجي على ولقب معود الفتيان؛ ألنه ضرب مصدقا 

 ، وقال يف ذلك أبياتا منها:اليمامة فخرق بناجية فضربه بالسيف حتى قتله

د النتدييييياَّ بعيييييدي لدنعليييييوا  أعيييييو 

 
 

 (1) نعلي إذا ما جار يف الحكم تابع

 مغرقال - 911

 عمرو بن زيد، من بني سعد بن خوالن، فارس وشاعر جاهلي. 

، سمي مغرقا؛ ألنه حمل بني بجر على ركوب البحر (2)هو مغرق األكرب

 (3)فغرق منهم جماعة، وخرج باقيهم إلى مصر فسكنوا هبا. 

 مغزل الذهب - 911

اسي، إبراهيم بن علي بن هارون الرشيد بن المهدي، أبو محمد العب

 الهاشمي، المليح.

تذكرة األدب ألهل »ذكره أبو المظفر محمد بن أحمد األبيوردي يف كتاب 

، وقال: كان إبراهيم بن علي بن هارون الرشيد جميل الوجه حسن «النسب

الصورة، يلقب مغزل الذهب بين أهله وأنسابه وعشيرته ال يعرفونه بغير هذا 

 (4)اللقب، قاله ابن الفوطي. 

                                                             
(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء 358/ 6مجمع اآلداب يف معجم األلقاب ) (1)

 (.247)ص: 

، انظر: األعالم "المغرق األصغر"تمييزا من حفيد له يدعى  "المغرق األكرب"قيل له:  (2)

(5 /78()8 /224.) 

 (.79األحساب )ص:  التعريف باألنساب والتنويه بذوي (3)

 (.423/ 6مجمع اآلداب يف معجم األلقاب ) (4)
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 نلمغ - 912

وإليه ينسب هبيب بن مغفل بضم الميم، وسكون الغين، وكسر الفاء: 

الغفاري الصحابي، وهو هبيب بن محمد بن عمرو بن المغفل، وسمي مغفال؛ 

 (1)ألنه أغفل سمة إبله فلم يسمها. 

 منتاس الخدر - 913

سليمان بن عبد الملك بن مروان، الخليفة األموي، استخلف بعد الوليد بن 

 ، وكان من خيار ملوك بني أمية. عبد الملك

وكان الناس يتربكون به، ويسمونه مفتاح الخير؛ وذلك أنه أذهب عنهم 

الحجاج، وأطلق األسارى، وخلى أهل السجون، وأحسن إلى الناس، 

 واستخلف عمر بن عبد العزيز، فقال ابن بيض:

َمييييا  حيييياز الخ فيييية والييييداَك   هم

 
 

َطِة َسيياِخٍط أو َطييائ ييخق  عِ ميين َبييدِن سم

ييييَبَح ثالث ييييا  ييييوَك َأصق  أَبييييَواَك ثييييم  أخم

 
 

ليييِو الرابيييعِ   وعليييي َجبِدنِيييَو نيييورم مم

 
قال ابن سيرين: رحم اهلل سليمان بن عبد الملك، افتتح خالفته بخير 

وختمها بخير، افتتح خالفته بإحياء الصالة لمواقيتها، وختمها بأن استخلف 

 (2)تعالى. عمر بن عبد العزيز، 

                                                             
(، أسد 2763/ 5(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )225/ 22المعجم الكبير للطرباين ) (1)

(. وانظر: تاج 242/ 1(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )361/ 5الغابة )

 ( مادة )هبب() غفل(.112/ 32()377/ 4العروس )

(، الكامل يف 455/ 2(، تجارب األمم وتعاقب الهمم )546/ 6تاريخ الطربي ) (2)

(، الوايف 68/ 2(، فوات الوفيات )422/ 2(، وفيات األعيان )94/ 4التاريخ )

 (.188/ 2(، نزهة األلباب )246/ 15بالوفيات )
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 المنترق - 914

سيار بن ربيعة بن حداجة بن عوف بن زبينة بن رفاعة بن ثعلبة بن غنم 

 اليشكري، الشاعر. 

 سمي المفرتق بقوله:

ِر ِمنُيييي َقَصيييائٌِد  ييدق  َوِعنقييَد َبنَييياِت الصا

 
 

نِ   (1)رقييييييانِِهنا وافتييييهم ِمنق ِريعَ يييأمَنهق

 المن ع - 915

اهلل الكاتب، الشاعر، األديب محمد بن أحمد بن عبيد اهلل البصري، أبو عبد 

 اللغوي، النحوي، صاحب ثعلب، المعروف بالمفجع. 

 وهو شاعر مكثر عالم أديب، قال المرزباين: لقب المفجع ببيت قاله.

ما نصه: وله شعر « بغية الوعاة»جاء يف هامش «: سلم الوصول»قال محقق 

م، حتى سمي كثير يف أهل البيت، يذكر فيه أسماء األئمة ويتفجع على قتله

 المفجع، وقال يف بعض شعره:

ا يييع نبيييز   إَّ يكييين قديييل ليييي المن ا

 
 

ييييا ييييع هم   (2)فلعمييييري أنييييا المن  

 المنري  - 916  

 بضم الميم وفتح الفاء وتشديد الراء المكسورة: 

                                                             
(، نزهة األلباب 427/ 4(، اإلكمال )1222/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(2 /188.) 

(، إنباه الرواة على أنباه النحاة 2336/ 5(، معجم األدباء )464معجم الشعراء )ص:  (2)

(، نزهة 79/ 2(، الوايف بالوفيات )32(، المحمدون من الشعراء )ص: 312/ 3)

 (.82/ 3(، سلم الوصول )31/ 1(، بغية الوعاة )188/ 2األلباب )
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زهدم بن معبد بن عبد الحارث بن هالل بن ربيعة، الشاعر العجلي، 

 المعروف بالمفرض. 

 لقب بذلك؛ لقوله:

نييييييُري فِييييييي جنييييييوب َأنييييييا  المم

 
 

يييييييييييل َجيييييييييييار  الغييييييييييادرين بِكم

 تنيييييييييييريض زنيييييييييييدة َقيييييييييييادِس 

 
 

 (1)اريييييوري بِنَ ييييييا ييييييييل مَ ييييفِي  

 المنضل - 917

 عامر بن معشر بن أسحم بن عدي بن شيبان، الشاعر، الملقب بالمفضل. 

 وإنما سمي المفضل؛ بقوله يف قصيدته المنصفة:

 فأبكدنييييييييا نسيييييييياَهم، وأبكييييييييوا

 
 

َ  مييييا يسييييو م لهيييينا ريييييقم   (2)نسييييا

 المندد - 912  

المفيد: هو الذي يفيد الناس الحديث عن المشايخ، فيكون عارفا هبم وبعلو 

إسنادهم، حتى إذا ما جاء الطالب دله على شيوخ ذلك البلد من ذوي اإلسناد 

 العالي وما إليهم.

 واشتهر به جماعة منهم:

ن محمد المفيد البغدادي، الملقب أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسن ب •

 بغندر. 

                                                             
(، اللباب يف هتذيب األنساب 375/ 12) (، األنساب للسمعاين218/ 7اإلكمال ) (1)

(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء 1311/ 4(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )243/ 3)

 (.1)ص: 

 (.1المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (2)
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كان حافظا فهما عارفا بطرق الحديث، رحل إلى البالد فطاف يف األقطار 

واألكناف إلى أن حصل الكثير، وذكره الحاكم يف التاريخ فقال: أبو بكر المفيد 

البغدادي، كان يحفظ مواالت شيوخه، ويعرف رسوم هذا العلم، أقام بنيسابور 

 ج هبا وولد له، وكان يفيدنا سنة ست وسبع وثالثين.سنتين وتزو

ومحمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبد اهلل، أبو بكر المفيد،  •

 الجرجرائي، البغدادي. 

كان مكثرا من الحديث، رحاال يف طلبه، وإنما سماه المفيد موسى بن 

 هارون الحافظ.

 والحسين بن سابور، أبو علي الطربي المفيد.  •

منه الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ وقال: ورد نيسابور أيام الشرقي، وكان سمع 

يفيد سنين، ثم خرج بعد وفاة أبي عبد اهلل الصفار سنة تسع وثالثين إلى مرو 

وسكنها، ودخلتها سنة ثالث وأربعين وهو يفيد عن أبي العباس المحبوبي، 

 (1)وأبي الحسن السني. 

 مقابل الريح  - 919

 وية الباهلي، أحد بني قتيبة بن معن. شريك بن معا

                                                             
(، المقفى 244/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )377/ 12األنساب للسمعاين ) (1)

/ 2(، نزهة األلباب )252ب يف تحريراألنساب )ص: (، لب اللبا153/ 5الكبير )

(، سلم 29(، مقدمة جواب الحافظ المنذري عن أسئلة يف الجرح والتعديل )ص: 189

 (.319/ 5الوصول )
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استخلف على البصرة يسيرا ثم عزل، وكان يلقب مقابل الريح، وكان أدلم 

 (1)طواال يقابل الريح فيقول: شمال جنوب، صبا دبور، فقيل له: مقابل الريح. 

 مقا  - 911

مسهر بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بن تيم بن الحارث العائذي، الشاعر، 

قال له: مقاس العائذي، ويكنى أبا جلدة، وقيل: هو مسهر بن عمرو بن كان ي

 ، وقيل غير ذلك، واألول أثبت. (2)عثمان بن ربيعة بن عائذة

وهو شاعر محسن، قال ابن دريد: مقاس الشاعر، جاهلي، ومقاس: مفعال 

 من قاس يقيس. وذكره المرزباين وقال: إنه مخضرم.

 ثالثة أقوال: -اف بتشديد الق -ويف تلقيبه بمقاس 

إنما قيل له: مقاس؛ ألن رجال قال: هو يمقس الشعر كيف شاء، أي : أحدها

 يقوله، يقال: مقس من األكل ما شاء، قاله اآلمدي.

 لقب مقاسا بقوله: والثاين:

 مقسيييي  لهييييم لدييييل التمييييا  بنتديييية

 
 

 إلييي أَّ بييدا خييدط ميين الن يير طييالع

 مقس  بهم لدل التما  مهمراويروى:  

م بمعنى دخلت هبم. وذكر اللغويون أن اشتقاق اسمه من قولهم مقست هب

 مقست نفسه وتمقست أي غثت، حكاه أبو عبيد البكري.

                                                             
 (.272/ 8أنساب األشراف ) (1)

 قاله األخفش، حكى ذلك أبو عبيد البكري يف شرح األمالي. (2)
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وإنما قال: قد مقست إبلي، أي رويتها، فسمي مقاسا، ذكره ابن  والثالث:

 (1)الكلبي. 

 مقاع  - 911

ي، الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي المنقر

 أحد فرسان العرب وشعرائهم، من نسله قيس بن عاصم المنقري الصحابي.

 قوالن: مقاعسويف تلقيبه ب

إنما سمي الحارث مقاعسا؛ لتقاعسه عن حلف بني سعد بن زيد  :أحدهما

مناة، قاله ابن الكلبي. قال ابن دريد: وهو مفاعل من القعس، وهو أن ينخزل عن 

 أصحابه ويقعد عنهم.

ي مقاعسا يوم الكالب؛ ألهنم لما التقوا هم وبنو الحارث بن سم والثاين:

كعب تنادى أولئك: يا للحارث، وتنادى هؤالء: ياللحارث، فاشتبه الشعاران، 

 (2)فقالوا: يالمقاعس، قاله أبو عبيدة. 

                                                             
(، أنساب 438(، نسب قريش )ص: 28 جمهرة أنساب العرب البن الكلبي )ص: (1)

(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء 128(، االشتقاق )ص: 33/ 11األشراف )

/ 1(، جمهرة أنساب العرب البن حزم )424(، معجم الشعراء )ص: 98)ص: 

(، األنساب 212/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )182/ 3(، اإلكمال )174

 (. 233/ 6(، اإلصابة )169/ 9األنساب للسمعاين )(، 123المتفقة )ص: 

 ( مادة )مقس(. 513/ 16(، تاج العروس )575وانظر: القاموس المحيط )ص: 

/ 4(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )324(، معجم الشعراء )ص: 246االشتقاق )ص:  (2)

/ 4(، أسد الغابة )11(، التعريف باألنساب والتنويه بذوي األحساب )ص: 2322

 (.58/ 24(، هتذيب الكمال )545/ 1(، الكامل يف التاريخ )411

= 
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 مقبل الظعن  - 912

 ربيعة بن عامر بن جذيمة بن علقمة، الفارس، الشاعر. 

 (1)ينة فيقبلها فسمي مقبل الظعن. كان طويال وكان يماشي الظع

 ملسو هيلع هللا ىلصمقبول رسول اهلل  - 913

أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجالل أبو الطاهر بن 

الشمس بن الجالل بن الجمال الخجندي ثم المدين الحنفي، ويعرف باألخوي؛ 

لكون جده جالل الدين والد والده ووالد والدته وهو وسعد الدين أخوين فهما 

ء عم ولكن قد اختصره بعضهم فقال لكون جد له زوج أخاه ألمه ألخته من أبنا

 أبيه.

نشأ يف حجر أبويه فلما بلغ ستا أو سبعا توجه به أبوه إلى الضياء علم الشام 

حتى قرأ عليه شيئا من القدوري وحفظ سورا من القرآن والتوشيح يف اللغة 

ة والمنظومة يف الفقه والكافية يف النحو البن الحاجب والفرائض السراجي

                                                              = 

(، لسان 172/ 1(، العباب الزاخر )155/ 1(، المحكم )842/ 2وانظر: جمهرة اللغة )

 (، مادة )ق ع س(.383/ 16(، تاج العروس )178/ 6العرب )

 (. 452/ 6(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )233المحرب )ص:  (1)

هودج تكون فيه المرأة، وقيل: هو الهودج، كانت فيه أو لم تكن. والظعينة: والظعينة: ال

المرأة يف الهودج، سميت به على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه، وقيل: 

سميت المرأة ظعينة ألهنا تظعن مع زوجها حيثما ظعن وتقيم بإقامته كالجليسة، وال 

سكيت: كل امرأة ظعينة يف هودج أو غيره. تسمى ظعينة إال وهي يف هودج. وعن ابن ال

وأكثر ما يقال الظعينة للمرأة الراكبة، ثم قيل للهودج بال امرأة، وللمرأة بال هودج 

(، لسان 157/ 3(، النهاية )67/ 2(، المحكم )2159/ 6ظعينة. انظر: الصحاح )

( 363/ 35(، تاج العروس )1213(، القاموس المحيط )ص: 271/ 13العرب )

 )ظعن(. مادة
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للنسفي، وغير ذلك، قاله السخاوي وقد أطال يف ترجمته، ثم قال: وسمعت من 

فيقول  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لكونه كان يصلي عليه ملسو هيلع هللا ىلصيحكي أنه كان يلقب بمقبول رسول اهلل 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صالة أنت لها أهل وهو لها أهل فرأى 

هم صاحب الرتجمة بالتحول من  حين ملسو هيلع هللا ىلصرجل من أكابر أهل الحرم النبي 

المدينة وهو يقول له قل لفالن ال تسافر فإنه يحسن الصالة علي، وسئل الشيخ 

عن كيفية صالته فذكرها، وقد ذكره شيخنا يف أنبائه باختصار فقال أنه شغل 

الناس بالمدينة أربعين سنة وانتفع الناس به لدينه وعلمه، وأعاده يف سنة ثالث 

 (1)لعيني أرخه فيها. قلت واألول هو الصواب. وأشار إلى أن ا

 المقترب - 914

 األسود بن ربيعة، أحد بني ربيعة بن مالك، صحابي مهاجري. 

: جئت ألقرتب إلى اهلل تعالى بصحبتك، فسمي ملسو هيلع هللا ىلصوهو الذي قال للنبي 

 (2)المقرتب. 

 المقترس  - 915

دين المصري مظفر بن عبد اهلل بن علي بن الحسين، اإلمام الفقيه تقي ال

 الشافعي، المعروف بالمقرتح، وهو جد الحافظ ابن دقيق العيد ألمه. 

برع يف أصول الدين والخالف والفقه، وصنف التصانيف، وتخرج به 

 جماعة كثيرة. وروى عنه المنذري، وقال: سمع من أبي الطاهر بن عوف الفقيه. 

                                                             
(، تحفة 194/ 2(، الضوء الالمع )147/ 1التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة ) (1)

 (.227المحبين واألصحاب ىف معرفة ما للمدنيين من األنساب )ص: 

/ 2(، الكامل يف التاريخ )231 -228/ 1(، أسد الغابة )86/ 4تاريخ الطربي ) (2)

 (.1851/ 4غية الطلب ىف تاريخ حلب )(، ب159/ 6()227/ 1(، اإلصابة )369
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وحفظه له، (1)سموإنما لقب بالمقرتح؛ لشدة كلفه بالكتاب المسمى هبذا اال

واعتنائه به، فإنه كان ال يفارقه وقتا من األوقات وعلى حالة من األحوال ال يزال 

ظاهرا يف يده أو داخال يف كمه إلى أن شهر باسمه واستحق بمعرفته به ومالزمته 

 (2)له وسمه به فال يقال له: إال التقي المقرتح. 

 مقتل - 916

 زاري، الشاعر، الملقب بمقتل. معاوية بن حصن بن حذيفة بن بدر الف

 سمي بذلك؛ لقوله:

 لقييييد علييييم األضييييداف أين منييييزل

 
 

 لهيييم ميييألف إذ بييياب غديييري مغليييق

 وأَّ   بييييييي ب يهيييييير عقورهييييييا 

 
 

 إذا طيييارق مييين آخييير اللديييل يطيييرق

 إذا استن وا دل  وإَّ جاَ بصبص  

 
 

 (3)إلدهم وإَّ هرت من القتيل تنيرق

 مقد  الحاج - 917 

 د، أبو جعفر، الملقب بمقدم الحاج. محمد بن علي بن محم

قال ابن الجوزي: من أهل همذان، يلقب بمقدم الحاج، حج كثيرا، وكان 

 لـختمة يف ك ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل ـــدنا رســـد سيـيقرأ القرآن بصوت طيب ويختم يف مسج

                                                             
لمحمد بن محمد بن سعد « المقرتح يف المصطلح»وهو كتاب يف الجدل مشهور اسمه:  (1)

بن عبد اهلل الربوي الفقيه الشافعي، ويسمى أيضا بالشرح الكبير شرحه الفقيه تقي الدين 

 المعروف بالمقرتح شرحا مستوىف.

(، 225/ 4، وفيات األعيان )(27اللبلي )ص:  فهرسة(، 355/ 13تاريخ اإلسالم ) (2)

(، العقد 822(، طبقات الشافعيين )ص: 372/ 8طبقات الشافعية الكربى للسبكي )

 (.192/ 2نزهة األلباب )(، 153المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 

 (.1312/ 4(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )392معجم الشعراء )ص:  (3)
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 (1)سنة يف ليلة واحدة قائما يف الروضة، وسمع الحديث. 

 مقرَّ - 912

صاري، يكنى أبا النعمان، من األوس، شهد عبيد بن أوس بن مالك األن

بدرا. قال ابن الكلبي: يدعى مقرنا؛ ألنه كان يقرن األسرى يوم بدر، وهو آسر 

 العباس بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب.

وقال ابن عبد الرب، وغيره: يقال له: مقرن؛ ألنه قرن أربعة أسرى يوم بدر، 

، ويقال: إنه أسر العباس، ونوفال، وهو الذي أسر عقيل بن أبي طالب يومئذ

لقد : »ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوعقيال، وقرهنم يف حبل، وأتى هبم رسول اهلل 

 مقرنا.  ملسو هيلع هللا ىلص، وسماه رسول اهلل «أعانك عليهم ملك كريم

وبنو سلمة يدعون أن أبا اليسر كعب بن عمرو آسر العباس، وكذلك قال ابن 

 إسحاق.

ن يقال له: مقرن؛ ألنه أسر العباس يوم وقال الحافظ ابن حجر: وقيل: كا

 بدر فقرنه بابني أخويه: نوفل بن الحارث، وعقيل بن أبي طالب.

قلت )الحافظ(: هو قول ابن الكلبي. والمعروف أن الذي أسر العباس أبو 

 (2)اليسر كعب بن عمرو، فلعل عبيدا أسر نوفال وعقيال فقرهنما. 

                                                             
 (.223/ 17اريخ الملوك واألمم )المنتظم يف ت (1)

(، الروض 12/ 4()454/ 3(، الطبقات الكربى )382/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (2)

(، األنساب 1215/ 3(، االستيعاب )446(، االشتقاق )ص: 145/ 3األنف )

(، 281/ 19(، الوايف بالوفيات )528/ 3(، أسد الغابة )179للصحاري )ص: 

 (.83/ 2النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )(، سمط 338/ 4اإلصابة )
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 المقهعر  - 919

 ارثة، شاعر جاهلي. يزيد بن سنان بن أبي ح

 (1)كان إذا حضر حربا اقشعر، أي أخذته قشعريرة. 

  المقصور - 921

 الكندي، المعروف بالمقصور. (2)عمرو بن حجر آكل المرار

 قوالن: المقصورويف تلقيبه ب

إنما سمي المقصور؛ ألنه اقتصر على ملك أبيه فلم يتجاوزه. هذا  :أحدهما

 قول يعقوب بن السكيت.

وقال أحمد بن عبيد: إنما سمي المقصور؛ ألنه ُقصر على ملك أبيه،  والثاين:

. وقال: هذا أصح ما قيل يف -أي أقعد فيه كرها  -كأنه كرهه، فُملِّك شاء أو أبى 

 (3)ذلك. أفادهما: ابن األنباري. 

 مقطع ال ذ   - 921

 عامر بن تيم اهلل بن ثعلبة بن عكابة الربعي األمير.

                                                             
 (.191/ 2(، نزهة األلباب )496معجم الشعراء )ص:  (1)

 . (5) :تقدم برقم (2)

(، المحرب 118(، شرح المعلقات التسع )ص: 168/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (3)

)ص:  (، أدب الخواص3(، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )ص: 368)ص: 

(، الكامل يف 392/ 7(، التذكرة الحمدونية )144(، األنساب للصحاري )ص: 139

/ 1(، شرح شواهد المغني )74/ 1(، المختصر يف أخبار البشر )462/ 1التاريخ )

(، بغية الطلب 94/ 9(، األغاين )9/ 1(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )21

 (.62/ 1ردي )(، تاريخ ابن الو2225/ 4ىف تاريخ حلب )
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ألصحابه يوم التحالق: قطعوا ثمار سياطكم فإن لقب بذلك؛ ألنه قال 

الرجل منكم يضرب فرسه فينقب بطنه وال يعلم ويعقره أو يؤثر به أثرا قبيحا، 

ففعلوا ذلك، وهو أول يوم قطعت فيه ثمار السياط على ما يزعمون، فسمي 

 (1)عامر مقطع الجذم، قاله ابن الفوطي. 

 مقطع الن د  - 922

 بن عمرو الكندي األمير.(2)دةمعاوية بن الحارث الوال

 سمي بذلك؛ ألنه كان ال يتقلد أحد معه سيفا إال قطع نجاد سيفه، وأورد 

  أبو العالء المعري، لدريد بن الصمة قوله:

 أعيييييياذل إنمييييييا أفنييييييي  ييييييبابي

 
 

 ر يييوبي يف الصيييريخ إليييي المنيييادي

 ميييع النتدييياَّ حتيييي سيييل جسيييمي 

 
 

 وأقيييييرس عييييياتقي حميييييل الن ييييياد

 كندة ملك يعرف بمقطع النجد، وذلك أنه كان مولعا ثم قال: وكان يف  

 بتقطيع نجد السيوف التي يحملها من يركب معه.

قال ابن دريد: وكان ال يسير معه أحد إال قطع نجاده. والنجاد: ما وقع على 

 (3). -ككتب  -المنكب من الحمالة، الواحد نجاد، والجمع نجد

                                                             
 (.461/ 6مجمع اآلداب يف معجم األلقاب ) (1)

  .(1218) :سيأيت برقم (2)

/ 3(، العقد الفريد )367(، االشتقاق )ص: 173/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (3)

(، األنساب للصحاري )ص: 342(، الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي )ص: 342

(، مجمع اآلداب يف 241لوك األسدية )ص: (، المناقب المزيدية يف أخبار الم158

 (.425(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 462/ 6معجم األلقاب )
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 مقطع الوضدن - 923

 بمقطع الوضين.  بة العجلي، الملقبحنظلة بن ثعلبة بن شبا

إلى وضين راحلة امرأته فقطعه ثم تتبع  (1)وذلك؛ ألنه عمد يوم ذي قار

الظعن يقطع وضنهن لئال يفر عنهن الرجال، ثم قال: قاتلوا عن نسائكم، فإنه 

 (2)أحمى لكم، فسمي يومئذ مقطع الوضين. 

 مقلد الذهب  - 924

 بن زيد بن الغوث. عامر بن قداد بن ثعلبة بن معاوية 

 وهو بطن من بجيلة، من كهالن، من القحطانية، وكان يقال لعامر هذا: مقلد

 (3)الذهب؛ ألنه كان يتقلده يف الجاهلية. 

                                                             
يوم ذي قار: هو يوم من أكرب أيام العرب، وكان يقال له: يوم العرب األكرب، انتصرت فيه  (1)

 العرب على العجم.

ممتع يف صنعة الشعر )ص: (، ال68/ 24(، األغاين )51المحاسن والمساوئ )ص:  (2)

 (. 191/ 2(، نزهة األلباب )17/ 3(، التذكرة الحمدونية )328

الوضين: هو بطان عريض منسوج من سيور أو شعر يشد به الرحل على البعير كالحزام 

(، 2214/ 6للسرج، وقيل: يصلح للرحل والهودج، والجمع وضن. انظر: الصحاح )

(، القاموس 452/ 13، لسان العرب )(199/ 5(، النهاية )249/ 8المحكم )

 ( مادة )وضن(.258/ 36(، تاج العروس )1238المحيط )ص: 

(، المؤتلف 61(، مختلف القبائل ومؤتلفها )ص: 353/ 1نسب معد واليمن الكبير ) (3)

/ 9(، األنساب للسمعاين )15/ 6(، اإلكمال )1794/ 4والمختلف للدارقطني )

/ 6(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )323/ 2) (، اللباب يف هتذيب األنساب145

/ 6(، توضيح المشتبه )329(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 463

412()8 /252.) 
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 المقنع، جماعة منهم: - 925

 محمد بن ظفر بن عمير بن أبي شمر بن فرعان.  ، هوالمقنع الكندي •

محل كبير وشرف ومروءة شاعر مقل من شعراء الدولة األموية، وكان له 

؛ ألنه كان أجمل أهل زمانه، وأحسنهم وإنما سمي المقنعوسؤدد يف عشيرته، 

وجها، وكان إذا سفر اللثام عن وجهه؛ أصابته العين، فيمرض ويلحقه عنت 

 ومشقة فكان ال يمشي إال مقنعا، فلقب بذلك. 

 هر. المقنع الخراساين، اسمه: عطاء، وقيل اسمه: حكيم، واألول أشو •

فربط الناس بالخوارق  وكان يعرف شيئا من السحر والنيرجات،

فعبده خالئق من الجهلة، ، (1)وادعى الربوبية من طريق المناسخةوالمغيبات، 

وإنما غلب على  ،وقاتلوا دونه مع ما شاهدوا من قبح صورته، وسماجة وجهه

لهم به من ومما أض عقولهم بالتمويهات التي أظهرها لهم بالسحر والنيرجات،

المخاريق قمر يرونه يف السماء مع قمر السماء، فقيل: كان يراه الناس من مسيرة 

وكانوا يقولون: بدر المقنع، ، من موضعه، ثم يغيب، فعظم اعتقادهم به شهرين

 وإليه أشار المعري:

 البييييدر المقنييييع رأسييييه إنميييياأفييييق 

 
 

 ضييي ل وغيييي مثيييل بيييدر المقنيييع

 

                                                             
تحول إلى صورة آدم، ولذلك أمر المالئكة بالسجود له،  -  –ألنه قال: إن اهلل  (1)

والحكماء الفالسفة، إلى ثم تحول إلى صورة نوح، ثم إبراهيم، وغيرهم من األنبياء، 

تعالى اهلل  أن حصل يف صورة أبي مسلم الخراساين صاحب الدعوة، ثم بعده انتقل إلي.

 عن ذلك، وعن كل ما ال يليق بجالله علوا كبيرا.
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فتقنع به؛ كي ال يرى  ه وجها من ذهبوكان ال يكشف وجهه، بل اتخذ ل

قيل له: وجهه وقبح صورته، ألنه كان مشوه الخلق أعور ألكن قصيرا، فلذلك 

  (1)تناول سما فمات. وآل أمره إلى أن حوصر مدة فالمقنع، 

 مقو  الناقة - 926

عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي ثور، حليف بني عبد مناف، وعامل ابن الزبير 

 . على المدينة

وكان قد أصابت الناس يف واليته مجاعة  -وهو الذي خطب ذات يوم 

فقال: اتقوا اهلل وخافوه فإن عقابه شديد، وقد علمتم ما صنع  -وغلت أسعارهم 

 اهلل بقوم صالح يف ناقة قيمتها خمسمائة درهم، فسمي مقوم الناقة. 

 هذه السنة وقد رأيت نسبة هذه الخطبة لعبيدة بن الزبير، قال ابن جرير: ويف

عزل ابن الزبير أخاه عبيدة عن إمرة المدينة، ووالها  -سنة خمس وستين  -

أخاه مصعب بن الزبير، وذلك أن عبيدة خطب الناس، فقال يف خطبته: وقد 

رأيتم ما صنع اهلل بقوم صالح يف ناقة قيمتها خمسمائة درهم، فسمي مقوم الناقة، 

 التكلف وعزله. وبلغ ذلك ابن الزبير فقال: إن هذا لهو

بينما ذكر الجاحظ، القصة على اإلجمال فقال: خطب والي اليمامة فقال: 

 انتـــاقة ما كـــعلى المعاصي عباده، وقد أهلك أمة عظيمة يف ن(2)إن اهلل ال يقار

                                                             
(، شرح ديوان الحماسة للتربيزي 17/113(، األغاين )7/82توضيح المشتبه ) (1)

(، قالدة النحر يف 458/ 4سالم )(، تاريخ اإل263/ 3(، وفيات األعيان )2/37)

/ 2(، نزهة األلباب )148/ 3(، الوايف بالوفيات )258/ 2وفيات أعيان الدهر )

 (.4(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 191

 أي: ال يقرهم. (2)
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 (2)؛ فسمي مقوم الناقة. (1)تساوي مائتي درهم

 المكحل - 927

فأسلم، ولقي إكراما  ملسو هيلع هللا ىلصالتميمي، وفد على النبي  (3)عمرو بن األهتم

 أعجبه كالمه فقال: إن من البيان لسحرا.  ملسو هيلع هللا ىلصوحفاوة، ولما تكلم بين يدي النبي 

 وكان من شعراء بني تميم وهو القائل:

َك ميييا ضييياق ق بييي ٌد بأهلهيييا يييرم  َلَعمق

 
 

 ولكيييينا أخيييي َق الرجيييياِل َتضييييدقم 

؛ وكان عمرو خطيبا جميال، بليغا، شاعرا، محسنا، وإنما لقب بالمكحل  

 (4)لجماله. 

                                                             
 الحظ اختالف الروايات يف ذكر الثمن، وقد ورد يف بعضها: ثالثمائة درهم. (1)

/ 6()353/ 5(، أنساب األشراف )54/ 2(، عيون األخبار )163/ 2البيان والتبيين ) (2)

(، هبجة المجالس 177/ 7(، العقد الفريد )622/ 5(، تاريخ الطربي )342، 294

(، محاضرات األدباء ومحاورات 29(، ثمار القلوب )ص: 12وأنس المجالس )ص: 

مقى (، أخبار الح325/ 6(، التذكرة الحمدونية )372/ 2الشعراء والبلغاء )

(، الكامل يف 41/ 6(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )123والمغفلين )ص: 

(، 59/ 21(، هناية األرب يف فنون األدب )329/ 8(، مرآة الزمان )286/ 3التاريخ )

/ 4(، المقفى الكبير )718/ 11(، البداية والنهاية )132/ 4كنز الدرر وجامع الغرر )

229.) 

 هو سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر التميمي.(، و82تقدم برقم: ) (3)

/ 3(، االستيعاب )2238/ 4(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )38/ 7الطبقات الكربى ) (4)

/ 6(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )39/ 1(، زهر اآلداب وثمر األلباب )1163

يف نسب النبي  (، الجوهرة272/ 12(، أنساب األشراف )184/ 4(، أسد الغابة )466

 (. 284/ 1وأصحابه العشرة )
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 المكهوس - 922

هبيرة بن عبد يغوث المرادي، قيل يف اسمه غير ذلك، وهو سيد مراد، وابنه 

قيس بن مكشوح مختلف يف صحبته، الذي قتل األسود العنسي الذي تنبأ 

 باليمن.

وإنما سمي المكشوح؛ ألنه كشح بالنار، أي: كوي على كشحه من داء كان 

 ى كشحه.به، وقيل: ألنه ضرب بسيف عل

قال الزبيدي: قال شيخنا: ويمكن الجمع بينهما بأنه لما أصيب يف كشحه 

 (1)بالسيف عالجوه بالكي. 

 مكهوف الرأ   - 929

عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد، أبو طاهر الحسناباذي، األصبهاين، 

 الصويف، المعروف بمكشوف الرأس. 

 افظ وغيره،ــــأبي الشيخ الحام ومصر، وسمع من ــله رحلة إلى العراق والش

                                                             
/ 3(، الكامل يف اللغة واألدب )112(، فتوح البلدان )ص: 525/ 5الطبقات الكربى ) (1)

(، الروض 545/ 11(، تاريخ الطربي )46(، المنتخب من ذيل المذيل )ص: 146

 (، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي194/ 2(، جمهرة األمثال )128/ 1األنف )

/ 6(، مرآة الزمان )425/ 4(، أسد الغابة )481/ 49(، تاريخ دمشق )64/ 1)

(، 323/ 3(، الدر الفريد وبيت القصيد )64/ 2(، هتذيب األسماء واللغات )361

 (. 312/ 1(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )424/ 5اإلصابة )

رة إلى المتن. والكشح والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، وهو من لدن الس

(، 399/ 1بالتحريك: داء يصيب اإلنسان يف كشحه فيكوى. وانظر: الصحاح )

(، تاج 238(، القاموس المحيط )ص: 571/ 2(، لسان العرب )31/ 3المحكم )

 ( مادة )كشح(.75/ 7العروس )
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وسمع منه أبو محمد النخشبي، ولقب بمكشوف الرأس؛ ألنه لم يكن يغطي 

 (1)رأسه شتاء وال صيفا. 

 المكعبر  - 931

عامل كسرى على  -ويقال: إزاد فيروز بن جشيش  -آزاذ فروز بن جشنس •

األيدي البحرين الذي سمته العرب المكعرب، وإنما سمي بذلك؛ ألنه كان يقطع 

 واألرجل. 

والمكعرب الضبي، جاهلي، اسمه: سبخت، ذكره المرزباين، وكان عامال  •

 على هجر لعمرو بن هند، وهو الذي قتل طرفة بن العبد، قاله الحافظ.

قال الجوهري: ويقال: كعربه بالسيف، أي قطعه، ومنه سمي المكعرب 

 (2)الضبي؛ ألنه ضرب قوما بالسيف. 

                                                             
(، تاريخ 252/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )416/ 12األنساب للسمعاين ) (1)

 (.576/ 9الم )اإلس

 ،222(، معجم الشعراء )ص: 424/ 1(، الكامل يف التاريخ )169/ 2تاريخ الطربي ) (2)

425.) 

قال الزبيدي: كعرب الشيء: قطعه كبعكره. ومنه المكعرب، بفتح الموحدة، شاعران: أحدهما 

الضبي؛ ألنه ضرب قوما بالسيف. ووجدت بخط أبي سهل الهروي يف هامش الصحاح 

ق س م سمعت: الشيخ أبا يعقوب يوسف بن إسماعيل بن خرذاذ النجيرمي يف تركيب 

يقول: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد المهلبي يقول: المكعرب الضبي بفتح الباء، وأما 

المكعرب الفارسي فبكسر الباء. وقيل: المكعرب، بكسر الباء: العربي والعجمي، ألنه 

(، 137/ 1: المحيط يف اللغة )يقطع الرؤوس، كلتاهما عن ثعلب، ضد. وانظر

(، القاموس 143/ 5(، لسان العرب )421/ 2(، المحكم )827/ 2الصحاح )

 ( مادة )كعرب(.49/ 14(، تاج العروس )472المحيط )ص: 
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 مكلم الذئب  - 931

هبان بن أوس األسلمي، أبو عقبة، له صحبة، ويعرف بمكلم الذئب، وقيل: أ

 ، وقيل: أهبان بن األكوع.(1)إن مكلم الذئب، أهبان بن عياذ الخزاعي

وكان من خربه، ما رواه البخاري يف تاريخه، وأبو نعيم يف المعرفة، واللفظ 

فِي َغنَم  َلُه َفَشدَّ إِنَُّه  »له، من طريق أنيس بن عمرو، عن أهبان بن أوس قال: 

ْئُب َعَلى َشاة  مِنَْها، َفَصاَح َعَلْيِه َفأَْقَعى َعَلى َذَنبِِه، َفَخاَطَبنِي َفَقاَل: َمْن َلَها َيْوَم  الذِّ

 َما 
ِ
ُتْشَغُل َعنَْها، َتنِْزُع مِنِّي ِرْزًقا َرَزْقنِيِه اهلُل؟ َقاَل: َفَصَفْقُت بَِيِدي، َوُقْلُت: َواهلل

  َرَأْيُت 
ِ
َبيَْن َهِذِه النَّْخاَلِت،  ملسو هيلع هللا ىلصَشْيًئا أَْعَجَب مِْن َهَذا، َفَقاَل: َتْعَجُب َوَرُسوُل اهلل

ُث النَّاَس َأْنَباَء َما َقْد َسَبَق، َوَأْنَباَء َما َيُكوُن، َوُهَو  َوُهَو ُيومُِئ بَِيِدِه إَِلى اْلَمِدينَِة، ُيَحدِّ

 َوإَِلى ِعَباَدتِِه،
ِ
  َيْدُعو إَِلى اهلل

ِ
َفَأْخَبَرُه بَِأْمِرِه َوَأْمِر  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَتى ُأْهَباُن إَِلى َرُسوِل اهلل

ْئِب َوَأْسَلَم   «.الذِّ

 قال البخاري: وإسناده ليس بالقوي.

 وقال الحافظ ابن حجر: ألن فيه عبد اهلل بن عامر األسلمي، وهو ضعيف.

ن من قلت: إال أن قصة تكلم الذئب ثابتة يف الصحيحين، فقد روى الشيخا

َرُجٌل فِي َغنَِمِه إِْذ َعَدا  َوَبْينََما» قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ڤحديث أبي هريرة 

ْئُب َهَذا:  ْئُب، َفَذَهَب مِنَْها بَِشاة ، َفَطَلَب َحتَّى َكَأنَُّه اْسَتنَْقَذَها مِنُْه، َفَقاَل َلُه الذِّ الذِّ

ُبِع،   َلَها َغْيِري اْسَتنَْقْذَتَها مِنِّي، َفَمْن َلَها َيْوَم السَّ
َ
َفَقاَل النَّاُس:  "َيْوَم اَل َراِعي

                                                             
 ال:ـــب، وقـقال ابن األثير: روى عنه يزيد بن معاوية البكائي، وقال: هو الذي كلمه الذئ (1)

ة الواحدة، والصحيح أن مكلم الذئب هو أهبان بن أوس إنه كان يضحي عن أهله بالشا 

 األسلمي.
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 ذِْئٌب َيَتَكلَُّم، َقاَل: 
ِ
َوَما ُهَما  -َوُعَمُر،  َفإِنِّي ُأومُِن بَِهَذا َأَنا َوَأُبو َبْكر  » ُسْبَحاَن اهلل

 (1)«. -َثمَّ 

 المكنسة - 932

فظ، أحد بقي بن مخلد بن يزيد، أبو عبد الرحمن األندلسي، القرطبي، الحا

 . «المسند» و «التفسير» األعالم، وصاحب

أخذ عن: يحيى بن يحيى الليثي وغيره، ورحل ولقي الكبار، وأخذ عنهم، 

 فسمع: أحمد بن حنبل، وهشام بن عمار، وأبا بكر بن أبي شيبة، وطائفة.

ورجع إلى األندلس فمألها علما جما، وكان إماما عالما قدوة مجتهدا ال 

 النظير يف زمانه. يقلد أحدا، عديم

                                                             
(، 5/6()174/ 4()124/ 3(، صحيح البخاري )328/ 4الطبقات الكربى ) (1)

(، المؤتلف والمختلف 44/ 2(، التاريخ الكبير للبخاري )1857/ 4صحيح مسلم )

/ 1عيم )(، معرفة الصحابة ألبي ن386(، ثمار القلوب )ص: 1526/ 3للدارقطني )

(، الجوهرة يف نسب النبي 328/ 1(، أسد الغابة )115/ 1(، االستيعاب )289

(، مجمع اآلداب يف معجم 125/ 7(، مرآة الزمان )335/ 1وأصحابه العشرة )

(، الوايف 394/ 2(، تاريخ اإلسالم )384/ 3(، هتذيب الكمال )473/ 6األلقاب )

(، 522/ 1(، حياة الحيوان الكربى )26/ 9(، البداية والنهاية )248/ 9بالوفيات )

(، اإلصابة 73/ 6(، توضيح المشتبه )212/ 3العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )

 (. 382/ 1(، هتذيب التهذيب )289/ 1)

: قال ابن عبد الرب وغيره: كلم الذئب من الصحابة ثالثة: رافع بن عميرة وسلمة بن فائدة

م. قال: ولذلك تقول العرب: هو كذئب أهبان ڤاألكوع وأهبان بن أوس األسلمي 

فيقال ألهبان: مكلم الذئب  يتعجبون منه. قال عبد اهلل بن أبي داود السجستاين الحافظ

وألوالده أوالد مكلم الذئب، ومحمد بن األشعث الخزاعي من ولده واتفق مثل ذلك 

 لرافع بن عميرة وسلمة بن األكوع انتهى، حكاه الدميري.



 
 

 )حرف المدم(الباب األول  663

 -يعني أيام الطلب  -قال أحمد بن أبي خيثمة: ما كنا نسميه إال المكنسة 

وهل احتاج بلد فيه بقي أن يأيت إلى هاهنا منه أحد؟ فقلنا له: وال أنت تحدثنا عن 

 رجال ابن أبي شيبة؟ فقال: وال أنا.

 ولذا قال أبو الوليد ابن الفرضي: مأل بقي األندلس حديثا.

إلى المشرق،  «مسند بقي»طاهر بن عبد العزيز: حملت معي جزءا من  وقال

فأريته محمد بن إسماعيل الصائغ، فقال: ما اغرتف هذا إال من بحر، وعجب 

 (1)من كثرة علمه. 

 المكواة - 933

 . ، شاعر جاهليعبد اهلل بن خالد بن حجبة بن عمرو

 ه:وإنما سمي المكواة؛ لكثرة ذكره الكي يف شعره، ولقول

 ومثليييَو قيييد عللييي م بكيييأِ  غيييدظٍ 

 
 

 وأصيييدَد قيييد  ويييي م عليييي ال بيييدنِ 

 ولقوله:  

 ل يييدٌم وتيييدم اهلل عيييزي وناصيييري

 
 

 وقيدٌ  بهيا أ يوي النيوا َر مين صيُد 

 ولقوله:  

ييييِوي ذا الناَسييييا ميييين  م َِعييييه  وإين ألَ ق

 
 

 (1)وذا النلق المعمي وأ وي النوا را

 

                                                             
/ 2(، معجم األدباء )354/ 12(، تاريخ دمشق )127/ 1علماء األندلس )تاريخ  (1)

(، تذكرة الحفاظ 521/ 6(، تاريخ اإلسالم )334/ 2(، طبقات علماء الحديث )746

(، المقفى 285/ 13(، سير أعالم النبالء )122/ 1(، طبقات الحنابلة )151/ 2)

 (.195/ 2(، نزهة األلباب )254/ 2الكبير )
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 م عب األسنة  - 934 

جعفر بن كالب، أبو براء المعروف بمالعب األسنة،  عامر بن مالك بن

 يقال: له صحبة.

 ويف تلقيبه بمالعب األسنة قوالن:

إنما لقب بمالعب األسنة؛ ألنه بارز ضرار بن عمرو، وذلك يف  :أحدهما

يوم السوبان، وهو من أيام العرب، وكان عامر ينتقل من سرج الفرس إلى جانبه، 

رار: ما هذا إال مالعب األسنة، لمهارته يف ومن جانبه إلى ظهره، فقال ض

 التصرف بالرمح، فغلبت عليه. 

لقب بذلك؛ لقول أوس بن حجر يعير أخاه طفيل بن مالك وقد فر  والثاين:

 عن أخيه عامر بن مالك بن جعفر: 

 لعمييرك َمييا آسييي طندييل بيين َمالييو

 
 

 بنيييي أميييه إِذق َثابييي  القَخديييل َتيييدِعي

يييييَواَّ الصيييييناَ بقيييييرزل   وودع إخق

 
 

 يمييييير  ميييييريخ القَولِديييييد المقيييييرع

ا  ا وأسييلم  ابقيين أمييو َعيياِمر   فِييَرار 

 
 

 م عييب أطييراف الو ييدج المزعييزع

 وقيل: إنما سمي مالعب األسنة؛ لقول أوس بن حجر فيه: 

 ف َعييييَب أطييييراَف األسيييين ة عييييامرٌ 

 
 

 (2)فيييراَس ليييه حيييظة الكتدبيييِة أجميييعم 

 

                                                              = 
(، المزهر يف علوم اللغة 195/ 2(، نزهة األلباب )2رة يف ألقاب الشعراء )ص: المذاك (1)

 (.371/ 2وأنواعها )

/ 2(، مرآة الزمان )122/ 26تاريخ دمشق ) (،747المنتخب من كالم العرب )ص:  (2)

(، سبل الهدى 485/ 3(، اإلصابة )272/ 1(، المستقصى يف أمثال العرب )536

(، 945/ 2(، الذخيرة يف محاسن أهل الجزيرة )66/ 6باد )والرشاد يف سيرة خير الع

 (.195/ 2نزهة األلباب ) (،352/ 15األغاين )
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 الملو الضلدل  - 935 

 كندي، الشاعر المشهور.بن حجر ال (1)امرؤ القيس

قيل له: الملك الضليل؛ ألنه أضل ملك أبيه. أو ألن ملك كندة ضل على 

 يده لما تنقل يف أحياء العرب طالبا ثأر أبيه، ثم ارتحل إلى قيصر يستنجده، فمات

 (2)بأرضه وبطل ملكهم.

 ملو النحاة  - 936

لملقب بملك الحسن بن صايف بن عبد اهلل، أبو نزار البغدادي، النحوي، ا

 النحاة.

كان نحويا بارعا، قرأ النحو على أبي الحسن علي بن أبي زيد الفصيحي، 

ومهر فيه، وكان متفننا يف العلوم غزير الفضل لكن كان عنده عجب يف نفسه وتيه 

حتى إنه لقب نفسه بملك النحاة وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك، وكان 

 يقال له أيضا: حجة العرب.

ن العديم: وأخربين من أثق به أنه قرأ بخطه على كتاب بوقف المدرسة قال اب

 ."وكتب أبو نزار ملك العلماء عموما، والنحاة خصوصا"النظامية: 

 وقال الصفدي: وكان ملك النحاة مطبوعا متناسب األحوال واألفعال

 ول هل سيبويهـــــيحكم على أهل التمييز بحكم ملكه فيقبل وال يستثقل وكان يق

 (1)إال من رعيتي ولو عاش ابن جني لم يسعه إال حمل غاشيتي.

                                                             
 .(76) :تقدم برقم (1)

(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 2226/ 4بغية الطلب ىف تاريخ حلب ) (2)

 (.295/ 8(، التذكرة الحمدونية )2/473ربيع األبرار ) (،252
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 الممزق - 937

بفتح الزاي، وقيل: بكسرها: الممزق العبدى الشاعر، واسمه شأس بن هنار، 

 من عبد القيس. 

 وإنما لقب بالممزق؛ لقوله: 

يينق خدييَر آ ِييلٍ   َفييسَِّ  نيي م مييأ وب  فكم

 
 

ِق  يييييييا أمَميييييييزا ِر ني وَلما  وإب فيييييييأدق

بن بري: وحكى المفضل الضبي عن أحمد اللغوي أن الممزق العبدي قال ا 

 سمي بذلك؛ لقوله:

تِيييهِ  مييياَِّ َأَّ ابقييين أمخق بقلييي م النةعق  َفَمييينق مم

 
 

َمييُزقم  ييَنا َويم  َعَلييي الَعييدقِن يعتييادم الصا

ومعنى يمزق يغني. قال: وهذا يقوي قول الجوهري يف كسر الزاي يف  

البيت يمرق، بالراء. والتمريق، بالراء: الغناء  الممزق، إال أن المعروف يف هذا

فال حجة فيه على هذا ألن الزاي فيه تصحيف، وقال اآلمدي: الممزق قائل هذا 

 رميــزق الحضــا الممــالبيت بالفتح، واسمه شاس بن هنار العبدي جاهلي، وأم

 القائل:، وله أشعار كثيرة، وهو (2)فبكسر الزاي متأخر، وابنه عباد ولقبه المخرق

                                                              = 
(، بغية الطلب ىف 342/ 1(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )866/ 2األدباء )معجم  (1)

(، وفيات 358(، الدر الثمين يف أسماء المصنفين )ص: 2392/ 5تاريخ حلب )

(، تاريخ اإلسالم 491/ 6(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )92/ 2األعيان )

(، مرآة الجنان 37/ 12فيات )(، الوايف بالو82/ 2(، تاريخ ابن الوردي )392/ 12)

طبقات الشافعية البن قاضي  (،524/ 1(، بغية الوعاة )291/ 3وعربة اليقظان )

/ 4(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )376/ 6(، شذرات الذهب )8/ 2شهبة )

 (.54/ 3(، المختصر يف أخبار البشر )252

 .(835) :تقدم برقم (2)
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ييَراي اللذييا  َ َمييا  َأنييا المخييرق َأعق

 
 

 (1)ا  أبيييَراي اللذيَ اََّ الممزق َأعق 

 المنتكث - 932

 عمرو بن جابر بن كعب، المنتكث الخزاعي، شاعر قديم. 

 ذكر محمد بن الهيثم بن عدي عن أبيه أنه سمي المنتكث؛ لقوله:

 فسَّق يخرجوا يف القيو  أفيرس بَخيرِجهمق 

 
 

 ومييًا ميين الييدهر أنكييثم وإَّ ينكثييوا ي

 (2)قاله ابن الجراح.  

 المنحور  - 939

 كلثوم بن الحصين، أبو رهم الغفاري. 

المدينة، وكان ممن بايع  ملسو هيلع هللا ىلصمشهور بكنيته، أسلم بعد قدوم رسول اهلل 

تحت الشجرة، ولم يشهد بدرا، وشهد أحدا، فرمي يومئذ بسهم يف نحره، فسمي 

، فكان أبو فربأ ملسو هيلع هللا ىلصفبصق فيه النبي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل المنحور. ويروى أنه جاء إلى رسول 

 (3)رهم يسمى المنحور. 

                                                             
العمدة يف  ،(319/ 1(، معجم ديوان األدب )742)ص: المنتخب من كالم العرب  (1)

(، 213(، فصل المقال يف شرح كتاب األمثال )ص: 47/ 1محاسن الشعر وآدابه )

اللباب ىف  ،(12/433(، األنساب للسمعاين )2/123الفائق ىف غريب الحديث )

/ 1(، البيان والتبيين )124(، لباب اآلداب للثعالبي )ص: 3/256هتذيب األنساب )

(، المذاكرة يف 163/ 2(، نزهة األلباب )274/ 1(، طبقات فحول الشعراء )298

 (. 378/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )1ألقاب الشعراء )ص: 

 (.12من اسمه عمرو من الشعراء )ص:  (2)

(، 45/ 6(، مرآة الزمان )112/ 6(، أسد الغابة )1659/ 4()1327/ 3االستيعاب ) (3)

 (.119/ 7()461/ 5)اإلصابة 
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 منظور - 941

 منظور بن زبان الفزاري. 

كان سيد قومه، وهو أحد من طال حمل أمه به، بقي يف بطن أمه سنتين فولد 

وقد نبتت له ثنيتان، وقيل: ولدته بعد أربع سنين، فسمي منظورا؛ لطول 

 انتظارهم إياه، وقيل فيه:

 بطيييأت حتيييي قديييل إنيييو بت ييييوأ

 
 

 (1)وسمد  منظورا وجذ  عليي قيدر

 منهب الورق  - 941 

 هنيك بن مالك القشيري، الملقب بمنهب الورق. 

كان جوادا شاعرا، وإنما لقب بذلك؛ ألنه قدم مكة بعير عليها طعام ومتاع 

 للتجارة، فرآهم مجهودين، فأهنب العير بما عليها، وقد أهنب ماله بعكاظ ثالث

 مرات، فعاتبه خاله، فقال ]من البسيط[:

يي م بِييهِ  نِييي َوَمييالِي َمييا َفَعلق  َيييا َخييالم َدعق

 
 

يييودي نِيييي مم يييذق َنِصيييدقبَو ِمنيييه إِنا  َوخم

ييييييييا َأَبييييييييي إِبا َخَ ئَِقييييييييهم   َهدقك   إَِّا نم

 
 

دِ  يييوق ةِ السة يييرا  َحتايييي تبدقيييَد ِجَبيييالم الحم

َخُلييييييدنِي   َفَليييييينق أمطِدقَعييييييَو إِبا َأَّق تم

 
 

ِلدقيِديف يَتطِدع َتخق  انظمر بَِكدقِدَك َهلق َتسق

ييييَتَرا إِبا َلييييهم َثَميييينٌ   ييييدم َب يمهق  الَحمق

 
 

دِ  يييوق مم  َوَلييين َأِعيييدَش بَِمييياٍل َغدقيييرِ َمحق

وقال أبو الفرج يف ترجمة عبد اهلل بن أبي معقل بن هنيك بن إساف بن عدي   

ل حجازي من شاعر مق :...بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج

                                                             
/ 12(، األغاين )262/ 5(، أسد الغابة )174/ 6(، اإلصابة )242/ 6اإلكمال ) (1)

 (.322/ 8(، التذكرة الحمدونية )476/ 2ربيع األبرار ) (،225



 
 

 )حرف المدم(الباب األول  669

شعراء الدولة األموية وكان يقال ألبيه: منهب الورق، وقيل: بل جده المسمى 

 بذلك؛ ألنه كسب ماال فعجب أهل المدينة من كثرته فأباحهم إياه فنهبوه.

، دون أن يذكر سبب تلقيبه، فقال: منهب الورق «النزهة»ووافقه الحافظ يف 

 (1)ذكر ما أثبته أوال. « إلصابةا»لقب هنيك بن إساف األنصاري، إال أنه يف 

  المهاجر - 942

 التيمي، الصحابي.  بن عمير عمرو بن قنفذ

قيل إن اسم المهاجر هذا: عمرو، وإن اسم قنفذ: خلف، وإن مهاجرا وقنفذا 

لقبان، فهو عمرو بن خلف بن عمير، وإنما قيل له: المهاجر؛ ألنه لما أراد 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقدم على رسول اهلل منهم،  فانفلت الهجرة أخذه المشركون فعذبوه،

، وقيل: إنه أسلم يوم «هذا المهاجر حقا: »ملسو هيلع هللا ىلصمسلما، فقال رسول اهلل المدينة 

 (2)فتح مكة، وسكن البصرة، ومات هبا. 

 المهارش - 943

 صالح بن إسحاق، أبو عمر الجرمي، النحوي. 

قال ياقوت الحموي: كان يلقب بالمهارش؛ ألنه كان ال يرى إال ناظرا أو 

 ناظرا.م

                                                             
(، الدر 315/ 2(، التذكرة الحمدونية )366/ 4(، ربيع األبرار )15/ 24األغاين ) (1)

(، اإلصابة 554/ 6جمع اآلداب يف معجم األلقاب )(، م81/ 4الفريد وبيت القصيد )

 (.223/ 2(، نزهة األلباب )67/ 6)

/ 5(، أسد الغابة )1454/ 4(، االستيعاب )2576/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (2)

(، 116/ 2(، هتذيب األسماء واللغات )166(، شرح ابن ماجه لمغلطاي )ص: 267

(، نزهة األلباب 181/ 6(، اإلصابة )133/ 6)العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين 

(2 /227.) 
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قال الشريشي: والمهارشة أصلها للكالب، وهي أن يرتافع الكلبان 

 (1)ويتنابحا، ويعض كل واحد صاحبه. 

 مهلهل  - 944

امرؤ القيس بن ربيعة التغلبي، وقيل اسمه: عدي، وهو خال امرئ القيس بن 

 حجر الكندي، شاعر جاهلي، ويلقب بمهلهل. 

 ويف تلقيبه بمهلهل أربعة أقوال: 

: إنما سمى مهلهال؛ لهلهلة شعره، وهو اضطرابه واختالفه، كهلهلة أحدها

 الثوب، ومن ذلك قول النابغة:

يييِج  ييياذٍب  َهيييِل الناسق  َأتيياك بقيييوٍل َهلق

 
 

ييَو ناِصييعم   َوَلييمق يييأقِت بِييالقَحُق الاييِذي هم

 
قال ابن دريد: والهلهلة: أن تعمل الشيء فال تبالغ فيه. وذكر األصمعي أنه  

 مهلهل؛ الضطراب شعره. إنما سمي ال

 إنما لقب مهلهال؛ ألنه أول من هلهل الشعر، أي رققه. والثاين:

قال ابن دريد: واشتقاق مهلهل من قولهم: ثوب هلهال، إذا كان رقيقا. 

وذكر األصمعي أنه إنما سمي مهلهال؛ ألنه كان يهلهل الشعر، أي يرققه وال 

 يحكمه.

 لزهير بن جناب، وهو:إنما سمي مهلهال ببيت قاله  والثالث:

                                                             
(، شرح مقامات الحريري 144/ 16(، الوايف بالوفيات )1442/ 4معجم األدباء ) (1)

(، القاموس 363/ 6(، لسان العرب )1227/ 3(. وانظر: الصحاح )398/ 2)

 ( مادة )هـ رش(. 459/ 17(، تاج العروس )612المحيط )ص: 

سيأيت برقم:  "النباح"(، وكذا لقب 762) :تقدم برقم ،"الكلب" انظر: لقب ولتتمة الفائدة

(967). 
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ييييَل يف الكييييراِع ه ديييينهمق  ييييا توقا  لما

 
 

 هلهليييي م أثييييأرم مالكييييًا أو  يييياه 

 
 وهذا الشعر يقوله لما أدرك بثأر أخيه كليب، ويروى: لما توعر، أو توغل.

وإنما لقب مهلهال؛ لطيب شعره ورقته، وكان أحد من غنى من  والرابع:

 لـصائد، وقال الغزل، فقيل: قد هلهالعرب يف شعره، وقيل: إنه أول من قصد الق

 (1)الشعر أي أرقه. 

 المودق  - 945

يزيد بن الطثرية، الشاعر المشهور، أحد الشعراء الذين شهروا بأمهاهتم، 

 واسم أبيه: الصمة أحد بني سلمة الخير، وقيل غير ذلك. 

يكنى أبا المكشوح، وكان يلقب مودقا، سمي بذلك؛ لحسن وجهه، وحسن 

وة حديثه، فكانوا يقولون: إنه إذا جلس بين النساء ودقهن؛ أي هيج شعره، وحال

يقال: استودقت المرأة وودقت إذا مالت إلى الفحل  -عليهن شهوة النكاح 

ألجل الجماع، واألصل يف هذه اللفظة أن تكون لذوات الحافر، ثم نقلت إلى 

كثيرا ما وكان يزيد  -بني آدم، والمودق: هو الذي يجعل النساء يملن عليه 

يجلس عند النساء ويتحدث معهن، ويقال: إنه كان عنينا ال يأيت النساء، وليس له 

 (2)عقب. 

                                                             
(، المبهج يف تفسير أسماء 338 ،61(، االشتقاق )ص: 39/ 1طبقات فحول الشعراء ) (1)

(، 2/129(، أمالى القالي )5/61(، األغاين )162شعراء ديوان الحماسة )ص: 

/ 1سمط الآللي يف شرح أمالي القالي ) (،35التنبيهات على أغاليط الرواة )ص: 

(، شرح 1/477(، الكامل ىف التاريخ )2/689(، إيضاح شواهد اإليضاح )112

(، هتذيب 1228/ 3(، شرح نقائض جرير والفرزدق )656/ 2شواهد المغني )

 (.7/371(، التذكرة الحمدونية )125/ 1األسماء واللغات )

/ 6(، وفيات األعيان )411/ 3أدب الكتاب ) (، االقتضاب يف شرح165/ 8األغاين ) (2)

 (.25/ 28(، الوايف بالوفيات )146(، القرط على الكامل )ص: 367
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 الموزة - 946

أبو الخير الموزة، الشاعر، من أهل حران، وكان يعلم أوالد األمراء بدمشق. 

 وسبب تسميته الموزة؛ أنه سئل عن هذين البيتين:

  اسيييييييم مييييييين أهيييييييواه رطييييييي َّ

 
 

 وباقديييييييييييييييييييييه مدينيييييييييييييييييييييه

 ذات بييييييييييييييييير ذات بحييييييييييييييييير 

 
 

 مييييييين قيييييييرا الهيييييييا  حصيييييييدنه

 (1)فقال: هما يف الموزة، فسمي هبا ونبز بالموزة.  

 الموصولة - 947

زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومية، أخت أبي بكر بن 

 عبد الرحمن، أحد الفقهاء السبعة. 

ن كل عضو يقال أهنا كانت جميلة، وكان يقال لها: الموصولة؛ لحسنها، كأ

 منها خلق على حدته، ثم وصلت بعد. 

وكانت بنات عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرغوبا فيهن؛ قال ابن 

 هرمة:

حي فييسَّا قصييائدي ييرِدق َمييدق  فَميينق لييم يم

 
 

 َنوافِييييقم عنييييد األ ييييرمدن سييييوامي

 َنوافِقم عند المهتري الحميِد بالنايَدا 

 
 

 َنَنييياَق بنييياِت الحيييارِث بيييِن ههيييا ِ 

مصعب بن عثمان: كانت الجارية تولد ألحد آل الحارث بن هشام قال   

 (2)فيرتاسل النساء تباشرا هبا، ويرى أهلها أهنم هبا أغنياء. 

                                                             
 (.4442/ 12بغية الطلب ىف تاريخ حلب ) (1)

 (.175/ 9(، مختصر تاريخ دمشق )462/ 7(، مرآة الزمان )172/ 69تاريخ دمشق ) (2)
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 الموقد - 942

 عامر بن نمير بن أسامة بن والبة بن الحارث بن ثعلبة، جاهلي.

 ثالثة أقوال: الموقدويف تلقيبه ب

 لألضياف نارا، وهو الذي يقول:إنما سمي الموقد؛ ألنه كان يوقد : أحدها

 وأوقيييييد للضيييييدوف النيييييار حتيييييي

 
 

 أفيييييوز بهيييييم إذا قصيييييدوا لنييييياري

 ومييييييا إَّ بمنييييييي أحييييييد لبخييييييل 

 
 

 وب دنسيييييييي  أثييييييييوابي بعييييييييار

 
ألنه كان رئيس بني أسد يف بعض حروهبم فأوقد لهم نارا فسمي  والثاين:

 الموقد.

 (1)نهم. ألنه كان يسعى بالنميمة بين الناس فيوقد الشر بي والثالث:

 مولي ابن عبا  - 949

مقسم مولى عبد اهلل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، 

 وإنما قيل له: مولى ابن عباس؛ للزومه إياه، وانقطاعه إليه، وروايته عنه. 

 قال الخويي:، «النسب التي على خالف ظاهرها»ويف 

يييرِفق  َسييٌم مييولي ابييِن عبيياٍ  عم  وِمقق

 
 

َتِليييييييفبيييييييه لكونِيييييييِه إل  ديييييييِه َيخق

 وقال العراقي: 

يييييَلدقَماَّم َنيييييَزلق   َ يييييَذلَِو التادقِمييييييق سم

  
 

ِعيييييلق   جم
ٍَ ا  َتدقميييييًا، َوَخالِيييييٌد بَِحيييييذا

ييييييا َلييييييِز ق   َسييييييٌم َلما ييييييهم، َوِمقق سم لموق  جم

 
 

ِسييييمق  بَهم وم  َمييييوق
ِ
ِلييييَ  َعبقييييِد اهلل  َم ق

 وقال السيوطي:  

ِريا "َوَنَسييبموا  ييا"َو  "القَبييدق وِزيا  "القخم

 
 

نِييييييِه َجيييييياَوَر َو لِكَ   "التادقِمَدييييييا  "وق

                                                              
 (.371)ص: (، معجم الشعراء 175/ 11أنساب األشراف ) (1)
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َم  "َ يييييَذلَِو  َ ييييي ا ِ  "القَحيييييذاا  لِلق

 
 

َس  "وَ  َلي َبنِي َعبااِ  يييٌم مَ يييِمقق  (1)"وق

 مولي أبي قتادة - 951

مولى أبي قتادة  األقرع المدين،نافع بن عباس، ويقال: ابن عياش، أبو محمد 

 األنصاري. 

ة. وعنه: الزهري، وصالح بن كيسان، وعمر روى عن: أبي قتادة، وأبي هرير

 بن كثير بن أفلح. 

وإنما قيل له ذلك؛ للزومه له، وكان ونسب إلى أبي قتادة ولم يكن مواله، 

، ويقال: غفيلة، ويقال: عبلة بنت طلق الغفارية، ويقال: مولى سائبة، مولى عقيلة

 (2)ويقال: إهنما اثنان. 

 مولي زيد بن ثاب  - 951

 .ملسو هيلع هللا ىلصى أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، المدين، مولى النبي حرملة، مول

روى عن زيد بن ثابت ولزمه حتى قيل له: مولى زيد بن ثابت، فغلب عليه، 

 (3)وقد روى عنه الزهري، وكان قليل الحديث. 

                                                             
(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين 596/ 1(، المعارف )295/ 5الطبقات الكربى ) (1)

(، أقصى األمل 294(، أخبار المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة )ص: 122/ 6)

 (. 142(، ألفية السيوطي )ص: 182(، ألفية العراقي )ص: 362والسول )ص: 

الجرح والتعديل (، 468/ 5الثقات البن حبان )(، 83/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

تاريخ (، 278/ 29هتذيب الكمال )(، 77/ 6(، اإلكمال )453/ 8البن أبي حاتم )

(، التكميل يف الجرح 183/ 9(، تذهيب هتذيب الكمال )1182/ 2اإلسالم )

 (.558(، تقريب التهذيب )ص: 225/ 12(، هتذيب التهذيب )321/ 1والتعديل )

 / 5ال )ـــذيب الكمــــ(، هت173/ 4ان )ـــ(، الثقات البن حب324/ 5لطبقات الكربى )ا (3)

= 
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 المدزاَّ  - 952

 عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، أحد الحفاظ.  •

بي رباح وكان راوية عنه، وسعيد بن حدث عن: أنس بن مالك، وعطاء بن أ

جبير، وجماعة. وعنه: الثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وابن المبارك، 

 وخلق سواهم.

قال عبد الرحمن بن مهدي: كان شعبة يعجب من حفظ عبد الملك بن أبي 

 وكان سفيان الثوري يسميه الميزان.  سليمان.

عبد الملك بن أبي غنية: سمعت قال محمد بن داود الحداين عن يحيى بن 

سفيان الثوري يقول: حدثني الميزان، وقال بيده هكذا، كأنه يزن، حدثني 

 الميزان عبد الملك بن أبي سليمان.

 قلت: كأنه يريد، أن حديث غيره يقاس على حديثه؛ لثقته وحفظه وضبطه.

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: قال سفيان: موازين الكوفة، 

 فقال: ميزان. ،فعدهم، منهم: عبد الملك بن أبي سليمان، وسئل عنه ابن المبارك

وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت يف كتاب أبي بخط يده: سئل أبو 

 يف الشفعة. ملسو هيلع هللا ىلصزكريا يحيى بن معين عن حديث عطاء، عن جابر، عن النبي 

                                                              = 

(، هتذيب 243/ 2(، تذهيب هتذيب الكمال )216/ 1(، رجال صحيح البخاري )552 

تنبيه: قال  (.328/ 3(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )231/ 2التهذيب )

أسامة بن زيد وبين حرملة مولى زيد بن ثابت،  وفرق أبو حاتم بين حرملة مولى: المزي

فقال يف حرملة مولى زيد بن ثابت: روى عن أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعائشة. 

روى عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قال الحافظ: وكذا صنع ابن حبان يف 

وهو يف التفرقة، وجعلهما واحدا ابن سعد والكالباذي وغيرهما  "الثقات"كتاب 

 األشبه.
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عن قال: هو حديث لم يحدث به أحد إال عبد الملك بن أبي سليمان، 

عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق اليرد على مثله: 

قلت له: تكلم شعبة فيه؟ قال: نعم، قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا 

 الحديث لرميت بحديثه.

 وقال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: هذا حديث منكر.

في، عن أمية بن خالد: قلت وقال محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثق

لشعبة: مالك ال تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه، 

قلت: تحدث عن محمد بن عبيد اهلل العرزمي وتدع عبد الملك، وقد كان حسن 

 الحديث؟! قال: من حسنها فررت.

قال الخطيب: قد أساء شعبة يف اختياره حيث حدث عن محمد بن عبيد اهلل 

مي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، ألن محمد بن عبيد اهلل العرز

لم يختلف األئمة من أهل األثر يف ذهاب حديثه وسقوط روايته، وأما عبد 

 الملك فثناؤهم عليه مستفيض، وحسن ذكرهم له مشهور.

 إسماعيل بن أبي خالد، الحافظ المشهور.و •

إسماعيل بن أبي خالد، وعبد قال سفيان الثوري: حفاظ الناس ثالثة: 

 -الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد األنصاري، وهو، يعني إسماعيل 

 أعلم الناس بالشعبي. وأثبتهم فيه. 

 (1)وقال مروان بن معاوية: كان إسماعيل يسمى الميزان. 

                                                             
(، تاريخ بغداد 525/ 6(، الكامل يف ضعفاء الرجال )329الثقات للعجلي )ص:  (1)

/ 3(، هتذيب الكمال )93/ 8(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )132/ 12)

/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )176، 127/ 6(، سير أعالم النبالء )322/ 18()69

= 



 
 

 )حرف المدم(الباب األول  677

 المد َ  - 953

 عزة الميالء، كانت موالة لألنصار، ومسكنها المدينة. 

، (1)نى الغناء الموقع من النساء بالحجاز وماتت قبل جميلةوهي أقدم من غ

وكانت من أجمل النساء وجها وأحسنهن جسما وسميت الميالء؛ لتمايلها يف 

مشيها، وقيل: بل كانت تلبس المالء وتتشبه بالرجال فسميت بذلك، وقيل: بل 

بن  ذكر ذلك حماد -كانت مغرمة بالشراب وكانت تقول: خذ ملئا واردده فارغا 

إسحاق عن أبيه، والصحيح أهنا سميت الميالء؛ لميلها يف مشيتها، قاله أبو الفرج 

 (2)األصفهاين. 

 

 

  

                                                              = 

/ 2(، مغاين األخيار )396/ 6هتذيب التهذيب ) (،656/ 2(، ميزان االعتدال )121

 (.73(، طبقات الحفاظ للسيوطي )ص: 249

هى جميلة موالة بنى سليم، ثم موالة بطن منهم يقال لهم: بنو هبز، وكان لها زوج من  (1)

موالى بنى الحارث بن الخزرج، وكان ينزل فيهم، فغلب عليها والء زوجها فقيل لها: 

 قيل: إهنا كانت لرجل من األنصار ينزل بالسنح.موالة األنصار. وقد 

وقيل: كانت موالة الحجاج بن عالط السلمى. قال أبو الفرج األصفهانى: وهى أصل من 

 أصول الغناء، أخذ عنها معبد وابن عائشة وحبابة وسالمة وعقيلة والعتيقة وغيرهم.

/ 22وايف بالوفيات )(، ال52/ 5(، هناية األرب يف فنون األدب )164/ 17األغاين ) (2)

72.) 
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 حرف النون

 991وينتهي برقم  954يبدأ برقم 
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 النابغة، جماعة من الهعراَ أ هرهم: - 954

ن يربوع بن النابغة الذبياين، واسمه: زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر ب •

 ذبيان، ويكنى أبا أمامة، وهو أحد شعراء الجاهلية. 

 ويف تلقيبه بالنابغة قوالن:

 إنما سمي النابغة؛ لقوله: :أحدهما

 وحلييي  يف بنيييي القيييدن بييين جسييير

 
 

ييييذوَّ  فقييييد َنَبَغيييي ق لنييييا ِميييينقهم  م

لقب بالنابغة؛ لنبوغه يف الشعر وهو كبير دفعة واحدة بعد أن أحكمته  والثاين: 

 ارب ومشى به السن، فقد غرب برهة ال يقول الشعر ثم نبغ فقاله.التج

والنابغة الجعدي، واسمه: قيس على الصحيح، له صحبة، ويكنى أبا  •

 ليلى. 

وإنما قيل له: النابغة؛ ألنه قال الشعر يف الجاهلية، ثم أقام مدة نحو ثالثين 

ل عمره يف الجاهلية سنة، ال يقول الشعر، ثم نبغ فيه فقاله، فسمي النابغة، وطا

واإلسالم، وهو أسن من النابغة الذبياين، وإنما مات الذبياين قبله، وعمر 

 الجعدي بعده طويال حتى أدرك أيام بني أمية. 

قال أبو المجد النشابي: والنوابغ أربعة: نابغة بني ذبيان، ونابغة بني جعدة، 

إبان، ونابغة بني شيبان، وهو قيس بن عبد اهلل، ونابغة بني الحارث، وهو يزيد بن 

 (1)وهو عبد اهلل بن المخارق. سموا؛ ألهنم نبغوا بالشعر بعدما كربوا. 

                                                             
(، المنتخب من كالم العرب 11/5()8/ 5(، األغاين )367/ 1معجم ديوان األدب ) (1)

(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية 5/457(، المجموع شرح المهذب )754)ص: 

= 
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 الناسو - 955

سليم بن عرت بن سلمة بن مالك بن عرت بن وهب، أبو سلمة التجيبي 

 المصري.

له إدراك، وشهد فتح مصر، وشهد خطبة قاضي مصر وقاصها ومذكرها، 

 (1)وكثرة عبادته. لشدةدرداء، وكان يقال له: الناسك؛ عمر بالجابية، وسمع أبا ال

 الناسئ  - 956

حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 

  كنانة، القلمس.

وإنما قيل له: الناسئ؛ ألنه هو الذي كان ينسئ الشهور، وكانت كنانة قد 

ا يسمون الذي يلي ذلك ابتدعت النسيء، فكانوا ينسئون الشهور، وكانو

السهيلي فقال: وقيل القلمس، والقلمس: السيد، أو الرئيس المعظم، وخالف 

قال ابن إسحاق كما عند ابن  له: القلمس؛ لجوده، إذ القلمس من أسماء البحر،

كثير: وكان النسيء يف بني فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك 

ة بن إلياس بن مضر. قال ابن إسحاق: وكان أول بن كنانة بن خزيمة بن مدرك

                                                              = 

(، أشعار الشعراء الستة 62/ 3(، هناية األرب ىف فنون األدب )562العرب )ص: 

(، االقتضاب يف شرح أدب 8/245مع المسانيد والسنن )(، جا28الجاهليين )ص: 

/ 7(، التذكرة الحمدونية )465/ 2(، كنز الدرر وجامع الغرر )21/ 3الكتاب )

/ 3(، األنساب للسمعاين )276/ 5(، أسد الغابة )1514/ 4(، االستيعاب )372

 (. 213/ 2(، نزهة األلباب )1(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 4/ 6()276

(، 816/ 2(، تاريخ اإلسالم )268/ 72(، تاريخ دمشق )218/ 1تاريخ ابن يونس ) (1)

 (.166(، رفع اإلصر عن قضاة مصر )ص: 215/ 3اإلصابة )
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من نسأ الشهور على العرب القلمس، وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي، ثم 

قام بعده ابنه عباد، ثم قلع بن عباد، ثم أمية بن قلع، ثم عوف بن أمية، ثم كان 

آخرهم أبو ثمامة جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيفة وهو القلمس فعلى 

بي ثمامة قام اإلسالم. وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه أ

فخطبهم فحرم األشهر الحرم فإذا أراد أن يحل منها شيئا أحل المحرم، وجعل 

ليواطئوا عدة ما حرم اهلل فيقول: اللهم إين أحللت أحد الصفرين  ;مكانه صفرا

يف ذلك ففي ذلك يقول الصفر األول، وأنسأت اآلخر للعام المقبل فتتبعه العرب 

عمير بن قيس بن علقمة جذل الطعان بن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن 

 كنانة:

ِمي  َلَقيييييدق َعِلَمييييي ق َمَعيييييدا َأَّا َقيييييوق

 
 

يييييمق  َِراَميييييا   ِيييييَرا م الناييييياِ  َأَّا َلهم

رٍ   وَنيييييييا بِيييييييِوتق  َفيييييييَأية الناييييييياِ  َفاتم

 
 

ِلييييوق لَِ اَمييييا  َوَأية النايييياِ  َلييييمق َنعق

يييييينَا النااِسييييييذِدَن َعَلييييييي َمَعييييييدك أَ    َلسق

 
 

َهييييا َحَراَمييييا َعلم وَر القِحييييُل َن ق ييييهم   م

وقال ابن عبد الرب، وكذا ابن ماكوال: ويف فقيم أشراف كنانة، وفيهم كان   

 النسيء، منهم القلمس، واسمه سدير بن ثعلبة بن مالك بن كنانة، وهو القائل:

يييييينَا النااِسييييييذِدَن َعَلييييييي َمَعييييييدك   َأَلسق

 
 

هم  هَ يييييييييي م َعلم ا يييييييييييوَر القِحيييييييُل َن ق

 (1)َراَماييييَح 

                                                             
(، اإلنباه على قبائل الرواة 141/ 11(، أنساب األشراف )112/ 1الروض األنف ) (1)

للباب يف هتذيب (، ا9/ 13(، األنساب للسمعاين )246/ 6(، اإلكمال )52)ص: 

(، 322(، المناقب المزيدية يف أخبار الملوك األسدية )ص: 288/ 3األنساب )

(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية 145/ 1الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )

 (.235/ 3(، البداية والنهاية )373العرب )ص: 
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 نا د رجله - 957

 حياش، ويقال: جياش بن قيس بن األعور القشيري. 

ولم يره وشهد يوم اليرموك وأبلى فيه  ملسو هيلع هللا ىلصفارس مخضرم أدرك أيام النبي 

بالء حسنا، وقتل من العلوج خلقا، وقطعت رجله وهو ال يشعر، ثم جعل 

 بذلك، ويف ذلك يقول سوار بن أوىف: ينشدها، فلقب

 ومن يييا ابييين عت ييياب ونا يييد رجليييه

 
 

 ومن ييا الاييِذي أد ا إَِلييي الحييي حاجبييا

 
كان أسر حاجب بن  (2)والذي أداه يعني ذا الرقيبة (1)يعني حاجب بن زرارة 

 (3)زرارة يوم شعب جبلة. 

 النا ئ - 952

من أهل األنبار ونزل عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن مالك الناشئ، كان 

 بغداد ثم انتقل إلى مصر ومات هبا.

وكان متكلما، شاعرا مرتسال، وهو معدود يف طبقة البحرتي وابن الرومي، 

 وله قصيدة أربعة آالف بيت يف الكالم.

وكان السبب يف تلقيبه بالناشىء؛ أنه دخل وهو فتى مجلسا فيه أهل الجدل 

من ناظره وأفحمه، فقام شيخ منهم  فتكلم وناظر على مذهب المعتزلة فقطع

 ل وقتـفقبل رأسه وقال: ال أعدمنا اهلل مثل هذا الناشىء أن يكون فينا فينشأ يف ك

                                                             
 .(183) :تقدم برقم (1)

 .(338) :تقدم برقم (2)

(، الربصان 159/ 2(، اإلصابة )377/ 15(، تاريخ دمشق )138لدان )ص: فتوح الب (3)

/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )368والعرجان والعميان والحوالن )ص: 

 (.213/ 2(، نزهة األلباب )397

 تنبيه: ويف ضبط اسمه، قيل غير ذلك، انظر المصادر.
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 (1)لنا مثله، فبقي علما عليه. 

 الناطق بالحكمة - 959

محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو الحسين الواعظ، المعروف بابن 

 سمعون. 

جستاين، وطبقته، وأملى الحديث، كان روى عن عبد اهلل بن أبي داود الس

أوحد دهره، فريد عصره يف الكالم على الخواطر، دون الناس كالمه، وكان له يد 

طولى يف الوعظ، من كالمه: رأيت المعاصي نذالة، فرتكتها مروءة، فاستحالت 

 ديانة، وقال أيضا: كل من لم ينظر بالعلم فيما هلل عليه فالعلم حجة عليه وبال.

له فراسة وكرامات، وكان يلقب بالناطق بالحكمة؛ لجمال وعظه وكانت 

 (2)وحسن كالمه. 

 ناعط - 961

ربيعة بن مرثد بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيوان بن نوف بن همدان. 

بطن من همدان، وإنما قيل له: ناعط؛ ألنه نزل جبال يقال له: ناعط، فسمي به 

 (3)وغلب عليه. 

                                                             
(، نزهة 557/ 4لسان الميزان )(، 1548/ 4(، معجم األدباء )217الفهرست )ص:  (1)

 (.213/ 2األلباب )

(، صفة 3/ 15(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )291القصاص والمذكرين )ص:  (2)

(، 172/ 2(، العرب يف خرب من غرب )124/ 18(، مرآة الزمان )549/ 1الصفوة )

(، 198/ 4(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )475/ 15البداية والنهاية )

 (.467/ 4شذرات الذهب )

وانظر: العباب  (.292/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )13/ 13األنساب للسمعاين ) (3)

 ( مادة )نعط(.1/326الزاخر )
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 الناعم  - 961

 و بن الحارث المري، المعروف بخريم الناعم. خريم بن عمر

ألنه كان يلبس الخلق من الثياب يف الصيف، والجديد يف وسمي الناعم؛ 

 .الشتاء

وروي أن الحجاج قال له: لم سميت خريما الناعم؟ قال: لخلتين: لم ألبس 

 (1)جديدا يف الصيف وال خلقا يف الشتاء. 

 نافع  - 962

الهمداين، األندلسي، المقرئ، المجود،  سعيد بن سليمان، أبو عثمان

 المعروف بنافع. 

، وهو أخذ القراءة عن أبي الحسن األنطاكي، وضبط عنه حرف نافع وأقرأ به

الذي لقبه بنافع؛ لكثرة ما قرأ عليه القرآن بحرف نافع من رواية ورش وقالون 

وروى قال. ولم يكن ينتقل عنهما، فقال له: أنت نافع وسينفع اهلل بك، فكان كما 

عن نافع هذا: أبو الحسن إسحاق ابن الزيات القرطبي، وابن سيده. وكان مقرئا 

 (2). نحويا تصدر لإلقراء وتعليم العربية

                                                             
(، 338/ 16(، تاريخ دمشق )123/ 13(، أنساب األشراف )629/ 1المعارف ) (1)

(، معجم الشيوخ للسبكي 571/ 2(، مرآة الزمان )524تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 

 (.588)ص: 

(، الذيل 113/ 4(، التكملة لكتاب الصلة )212الصلة يف تاريخ أئمة األندلس )ص:  (2)

(، نزهة 364/ 9(، تاريخ اإلسالم )45/ 2والتكملة لكتابي الموصول والصلة )

 (.215/ 2األلباب )
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 الناقد - 963

 عمرو بن محمد بن بكير بن سابور، الحافظ، أبو عثمان البغدادي، الناقد.

 حدث عنه الشيخان: البخاري، ومسلم.

 (1)يث، ومعرفته به، كناقد الدراهم. وسمي الناقد؛ لنقده الحد

 الناقٍ - 964

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، أمير المؤمنين، أبو خالد األموي، 

 المعروف بالناقص.

 واختلفوا يف المعنى الذي من أجله لقب بالناقص، على ستة أقوال:

يقال: : إنما قيل له: الناقص؛ ألنه لما ولي الخالفة نقص الناس، وأحدها

الجند، من أعطياهتم، العشرات التي زادها الوليد، ورد العطاء إلى ما كان عليه يف 

 أيام هشام بن عبد الملك فلقب بالناقص. 

لقب الناقص؛ لنقصان كان يف رجليه، ويديه، ويقال: إن جده ألمه  والثاين:

 يزدجرد كان مخدجا ناقص الوركين، فضرب إليه ىف الشبه.

اله، يعني من باب األضداد، كما يقال للحبشي: أبو لفرط كم والثالث:

 البيضاء، ولألعمى: بصير.

                                                             
/ 5ريخ اإلسالم )تا(، 16/ 13(، األنساب للسمعاين )157األنساب المتفقة )ص:  (1)

(، مغاين األخيار 215/ 2نزهة األلباب )(، 147/ 11(، سير أعالم النبالء )898

(3/474.) 
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لقرب مدته، فإهنا لم تمتد ولم تطول، قيل: كانت مدته بضعة  والرابع:

 أشهر.

، فكان (1)إنما سماه بذلك مروان بن محمد الملقب بالحمار والخام :

 يقول: الناقص بن الوليد. 

معتزلة، وتشدد يف أمر دينه، وقد كانوا : ألنه كان يرى رأي الوالساد 

 (2)يفضلونه يف الديانة على عمر بن عبد العزيز. 

 الناقط  - 965

 جماعة منهم:نسبة إلى نقط المصاحف، ويقال له: النقاط أيضا، 

 خلف بن سليمان، أبو القاسم ابن الحجام القرطبي الناقط. •

ي، وكان عارفا برسم كان مجودا لحرف نافع، قرأ على: أبي الحسن األنطاك

 المصحف ونقطه بارعا فيه، ولذلك قيل له: خلف الناقط.

 ومحمد بن يوسف، أبو توبة البلخي، المقرئ، النقاط.  •

                                                             
 .(217) :تقدم برقم (1)

(، 126/ 1(، مورد اللطافة يف من ولي السلطنة والخالفة )188تاريخ الخلفاء )ص:  (2)

(، 17/ 13ين )(، األنساب للسمعا367/ 1(، المعارف )321/ 2الثقات البن حبان )

(، الجوهرة يف 246/ 11(، مرآة الزمان )252/ 7المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )

(، 487/ 21(، هناية األرب يف فنون األدب )35/ 1نسب النبي وأصحابه العشرة )

(، القرط على 428/ 4(، كنز الدرر وجامع الغرر )191 -183/ 13) البداية والنهاية

/ 4(، روضة القضاة وطريق النجاة )4/333الوفيات )(، فوات 139الكامل )ص: 

(، 177/ 1(، تاريخ ابن الوردي )83/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )1493

 (.3/416(، سلم الوصول )132/ 1االقتضاب يف شرح أدب الكتاب )
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كان عالما بنقط المصاحف، فقيل له ذلك، روى عن أبي عبد الرحمن 

 محمد بن عبد اهلل بن يزيد المقرئ، وعنه أهل بلده.

رى. يروي عن عبدة بن عبد اهلل الصفار، ومحمد بن عمران، الناقط البص •

 (1) روى عنه الطرباين.

 النائحة الثكلي  - 966

بن جعفر  (2)محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى الكاظم

بن الحسين بن علي بن  (5)بن علي زين العابدين (4)بن محمد الباقر (3)الصادق

المناقب أبي أحمد ، المعروف بالشريف الرضى بن الطاهر ذي ڤأبي طالب 

 الحسين صاحب الديوان المشهور، يسميه األدباء: النائحة الثكلى؛ لرقة شعره.

 (6). «ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة»ومن أمثال العرب: 

 النباس  - 967

 صالح بن إسحاق، أبو عمر الجرمي النحوي. 

نصاري ، وبالنباح؛ ألنه كان يذهب إلى أبي زيد األ(7)وكان يلقب بالكلب

 فيناظره ويصايحه فلقبه بذلك. 

                                                             
/ 9توضيح المشتبه )(، 17/ 13، األنساب للسمعاين )(772/ 8تاريخ اإلسالم ) (1)

 .(3/474مغاين األخيار ) ،(127

 .(752) :تقدم برقم (2)

 .(527) :تقدم برقم (3)

 .(88) :تقدم برقم (4)

 .(453) :تقدم برقم (5)

 (. 222/ 2(، مجمع األمثال )276/ 2الوايف بالوفيات ) (6)

 .(943تقدم برقم: ) "المهارش"(، وكذا انظر: لقب 762) :تقدم برقم (7)
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قال ابن درستويه: فأما النباح، فأصوات الكالب خاصة على وزن فعال، 

وقد يشبه صوت الرجل الكثير الخصومة والصياح بالنباح، فيقال: إنه لينبح، 

 وكان أبو عمر الجرمي، يلقب النباح؛ لكثرة مناظرته يف النحو وصياحه.

بالجيم  -وكان أبو عمر الجرمي يلقب بالنباج  :يأبو الربكات األنبار وقال

 (1)لكثرة مناظرته يف النحو ورفع صوته فيها، فإن النباج هو رفع الصوت.  -

 النبد  - 962

بفتح النون وكسر الباء: عمرو بن مالك بن األوس بن حارثة األزدي، بطن 

لرباء بن من األوس، من ولده سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعباد بن بشر، وا

 (2)عازب، وغيرهم من الصحابة. قيل: إنما سمي النبيت؛ لكثرة أوالده. 

 النبدل - 969

الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباين، اإلمام، 

 الحافظ، شيخ المحدثين، أبو عاصم النبيل، البصري، شيخ البخاري.

 واختلفوا ىف سبب تلقيبه بالنبيل، على ستة أقوال:

: إنما لقب بالنبيل؛ ألن فيال قدم البصرة، فذهب الناس ينظرون إليه، حدهاأ

فجاء أبو عاصم إلى ابن جريج ليستفيد منه العلم، فقال ابن جريج: ما لك لم 

 تخرج مع الناس؟ فقال: ال أجد منك عوضا، فقال: أنت نبيل.

                                                             
/ 4(، معجم األدباء )8/ 2(، بغية الوعاة )52: تصحيح الفصيح وشرحه )ص (1)

(، 144/ 16(، الوايف بالوفيات )117(، نزهة األلباء يف طبقات األدباء )ص: 1443

 (.365/ 2المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )

(، 87(، مختلف القبائل ومؤتلفها )ص: 327/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

 (.91/ 2(، توضيح المشتبه )555/ 1ال )(، اإلكم622/ 2االستيعاب )
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را، إنما قيل له: النبيل؛ ألن شعبة حلف أن ال يحدث أصحابه شه والثاين:

فبلغ ذلك أبا عاصم، فقصده فقال: حدث وغالمى العطار حر لوجه اهلل تعالى 

 كفارة عن يمينك، فأعجبه ذلك، وقال: أبو عاصم نبيل، فلقب به.

ألنه كان يلبس الثياب الفاخرة، فإذا أقبل قال ابن جريج: جاء  والثالث:

 النبيل.

من بني سعد، يقال أنه قال: كنا نختلف إلى زفر، وكان معنا رجل  والرابع:

له: أبو عاصم، وكان ضعيف الحال وكان يأيت زفر بثياب رثة، وكنت آتيه على 

دابة بثياب جيدة، فاستأذنت يوما فأجابتني جارية عنده وفيها عجمة يقال لها: 

زهرة، فقالت: من هذا؟ فقلت: أبو عاصم، فدخلت على موالها، فقال لها: من 

ليقف على المستأذن عليه من هو أنا أو بالباب؟ فقالت: أبو عاصم، فخرج 

السعدي، فقالت: ذلك النبيل، ثم أذنت لي، فدخلت عليه وهو يضحك، فقلت 

له: وما يضحكك أضحكك اهلل؟! فقال: إن هذه الجارية لقبتك بلقب ال أراه 

 يفارقك أبدا ىف حياتك وال بعد موتك ثم أخربين خربها فسميت يومئذ النبيل.

بيل؛ وذلك أن المهدى أمير المؤمنين كان قد دخل سمي بالن والخام : 

البصرة فدخل عليه الناس، وكان أبو عاصم فيهم ثم دخل عليه فدخل األمن 

وقال: إن أبا عاصم بالباب وكان رجل ما سمي قصير يكنى بأبي عاصم، فقال: 

 المهدي النبيل أم القصير؟، فقال: النبيل، فبه سمي النبيل.

، قيل: إنه تزوج $بيل؛ لكرب أنفه، وكان فيه مزاح : أنه لقب بالنوالساد 

امرأة، فلما دخل عليها، دنا منها ليقبلها فقالت: نح ركبتك عن وجهي! فقال: 

 (1)ليس هذا ركبة، إنما هو أنف. 

                                                             
(، هتذيب األسماء 95ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص:  (1)

(، 27/ 13(، األنساب للسمعاين )287/ 13(، هتذيب الكمال )2/252واللغات )

(، سير 332/ 5(، تاريخ اإلسالم )134/ 14(، مرآة الزمان )362/ 24تاريخ دمشق )

= 
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 النتدف - 971

علي بن إسماعيل بن المجن بن يوسف بن غازي بن محمود، أبو الحسن 

 ثين وستمائة.الدمشقي، الشاعر، تويف سنة أربع وثال

قدم الموصل يف حداثته، وهو مقيم هبا، ويعرف بعليان النتيف، وإنما سمي 

 (1)بذلك؛ ألنه كثير اإلغراء بنتف لحيته والولع هبا. 

  الن ار - 971

تيم الالت، وقيل: تيم اهلل بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، بطن من الخزرج، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهم أخوال عبد المطلب بن هاشم جد النبي 

 ويف تسميته بالنجار قوالن:

 إنما سمي النجار؛ ألنه اختتن بالقدوم، وهي آلة النجار. :أحدهما

ألنه ضرب وجه رجل بالقدوم فنجره، أي: نحته، أو: قطعه، أي:  والثاين:

 (2)كالخشب، وقال ابن حبان: قتل رجال بفأس. فقيل له: النجار.

                                                              = 

/ 1(، تذكرة الحفاظ )523/ 1(، طبقات علماء الحديث )482/ 9لنبالء )أعالم ا

(، من روى عنهم البخاري يف 263/ 1(، الجواهر المضية يف طبقات الحنفية )269

(، 3/225()18/ 2(، عمدة القاري )9/ 2(، مغاين األخيار )142الصحيح )ص: 

 (.4/224(، فتح المغيث )3/122()2/15الكواكب الدراري )

 (.135/ 4قالئد الجمان يف فرائد شعراء هذا الزمان ) (1)

(، 1/215(، معرفة الصحابة )4/ 3(، الثقات البن حبان )483/ 3الطبقات الكربى ) (2)

/ 16()315/ 7(، تاريخ دمشق )35/ 13(، األنساب للسمعاين )65/ 1االستيعاب )

/ 1سد الغابة )(، أ129/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )152/ 3(، مرآة الزمان )39

(، رجال 255/ 1(، رجال صحيح البخاري )448(، االشتقاق )ص: 225، 168

 (.269/ 4(، سلم الوصول )65/ 1صحيح مسلم )
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 النحا  - 972

: بضم النون وتخفيف الحاء، واألول بفتح النون والحاء وتشديدهما، وقيل

أشهر: نعيم بن عبد اهلل بن أسيد القرشي العدوي، له صحبة، ويعرف بالنحام، 

أسلم قديما قبل إسالم عمر، ولم يتهيأ له هجرة إلى زمن الحديبية، وكان منعه 

قومه لشرفه فيهم من الهجرة، وكان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم، فقالت 

عندنا على أي دين شئت، فواهلل ال يتعرض إليك أحد إال ذهبت قريش: أقم 

 أنفسنا دونك.

َمة  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوإنما سمي النحام؛ ألن رسول اهلل  َدَخلق م القَ ناَة، َفَسِمعق م َنحق

َعدقمٍ   فسمي النحام.« ِمنق نم

والنحمة: السعلة، وقيل: النحنحة الممدود آخرها، قال ابن دريد: والنحمة: 

 لمة يسمعها اإلنسان فيعرف صاحبها، وال يعرف الكلمة بعينها. شبيه بالك

 قال الراجز: 

 ميييييا ليييييو ب تييييينحم ييييييا رواحييييية

 
 

 (1)ةيييييياة راحيييييييم للسقييييإَّ التنح

                                                             
(، جمهرة أنساب 15(، حذف من نسب قريش )ص: 138/ 4الطبقات الكربى ) (1)

(، الطبقات لخليفة بن خياط 382(، نسب قريش )ص: 22العرب البن الكلبي )ص: 

(، معرفة 136(، االشتقاق )ص: 477، 286/ 12(، أنساب األشراف )59)ص: 

(، المستخرج من كتب 1527/ 4(، االستيعاب )2666/ 5الصحابة ألبي نعيم )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 175/ 62(، تاريخ دمشق )416، 332/ 2الناس )

/ 6(، اإلصابة )326/ 5(، أسد الغابة )188(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 157/ 4)

(، هتذيب األسماء واللغات 93/ 1(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )361

/ 27(، الوايف بالوفيات )59/ 2(، تاريخ اإلسالم )158/ 5(، مرآة الزمان )132/ 2)

(، 438(، اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أحمد من الرجال )ص: 96

(، عمدة القاري 533/ 16قيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار )نخب األفكار يف تن

(23 /222.) 
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 النخع - 973

بفتح النون والخاء: جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، جد 

 م النخعيـــــود، وإبراهيـــــعلقمة، واألس ا:ـــورة، التي منهــالقبيلة الكبيرة المشه

 (1)وغيرهم. وإنما قيل له: النخع؛ ألنه انتخع من قومه، أي: بعد عنهم. 

 نزار  - 974

أحد األجداد القدامى، من سلسلة النسب النبوي نزار بن معد بن عدنان، 

 الشريف.

 اختلفوا يف تسميته بنزار على ثالثة أقوال: 

الشيء النزر، وهو القليل، وكان أبوه حين ولد له ونظر  : إن نزارا: منأحدها

 ملسو هيلع هللا ىلصإلى النور بين عينيه وهو نور النبوة الذي كان ينتقل يف األصالب إلى محمد 

فرح فرحا شديدا به، ونحر وأطعم شيئا كثيرا وقال: إن هذا كله نزر قليل يف حق 

 هذا المولود، فسمي نزارا لذلك، قاله السهيلي.

 من التنزر؛ ألنه كان فريد عصره، قاله أبو الفرج األموي.مأخوذ  والثاين:

وكان مقدما وانبسطت له اليد عند (2)إن نزارا كان اسمه خلدان والثالث:

الملوك، وكان مهزول البدن. فقال له تستشف ملك الفرس: مالك يا نزار؟ 

                                                             
(، األنساب للسمعاين 122/ 2(، اإلكمال )453/ 1المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

(، اللباب يف 76(، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 62/ 13()277/ 3)

(، مرآة الجنان وعربة اليقظان 25/ 1)(، وفيات األعيان 324/ 3هتذيب األنساب )

(، قالدة النحر يف 119(، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي يف النسب )ص: 157/ 1)

 (.362/ 5(، سلم الوصول )456/ 3(، مغاين األخيار )522/ 1وفيات أعيان الدهر )

 اتــبير األـــم ذكــقال الزمخشري: كان اسمه خالدا فقدم على يشتاسف ملك الفرس، ث (2)

= 
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وتفسيره يف لغتهم: يا مهزول. فغلب عليه هذا االسم، فسمي نزارا، وفيه يقول 

 قمعة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان:

 جديسيييا خلننييياه وطسيييما بأرضيييه

 
 

 فيييأ ر  بنييييا عنيييد النخييييار فخييييارا

 فييينحن بنيييو عيييدناَّ خليييداَّ جيييدنا |

 
 

 فسييييماه تستهييييف الهمييييا  نييييزارا

 فسييمي نيييزارا بعيييد مييا  ييياَّ اسيييمه 

 
 

 ليييدا العيييرب خليييداَّ بنيييوه خديييارا

 (1)قاله أبو الحسن الماوردي. 

 حده نسدج و - 975

بفتح النون وكسر السين بعدها ياء ساكنة ثم جيم ثم واو مفتوحة وحاء 

 ساكنة، وهي كلمة تطلق على الفائق، وهو: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعمير بن سعد األنصاري، صاحب رسول اهلل 

واله عمر كان من زهاد الصحابة وفضالئهم، وكان يقال له: نسيج وحده، 

 به به.وهو الذي سماه بذلك؛ إلعجابن الخطاب على حمص، 

فعن ابن سيرين: أن عمر كان معجبا به وكان من عجبه به كان يسميه: نسيج 

 (2)وحده. 

                                                              = 

 بألفاظ مختلفة. 

(، الرصف لما روي عن 185(، أعالم النبوة للماوردي )ص: 32/ 1الروض األنف ) (1)

(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد 322/ 2من الفعل والوصف )ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

(، ربيع 149/ 1(، شرح الزرقاين على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )292/ 1)

 (.368/ 7(، التذكرة الحمدونية )465/ 2األبرار )

 (،431/ 2(، تاريخ اإلسالم )371/ 22ذيب الكمال )ــ(، هت488/ 46تاريخ دمشق ) (2)

= 
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 النصب - 976

 مذعور بن السليل بن ديسق. 

 سمي النصب؛ بقوله:

 إين سييييييدغندني جنيييييياَ عهييييييدرتي

 
 

 ن ائييب ترعاهييا لنييا القييدن أو  لييب

 معقربييية األنسيييياَ مهييياطة الكلييييي 

 
 

 (1)معودة ا ي اف سيدرتها النصيب

 نصر اهلل - 977 

نصر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن خشاب بن زياد، أبو علي 

 بن أبي مسعود الخشنامي. 

قال أبو إسحاق الصريفيني: ثقة مشهور من بيت العلم والحديث، سمع 

الكثير عن أبي بكر، وأبي سعيد الصيريف، وطبقتهم من أصحاب األصم، وكان 

.. وقرأت .أبي عثمان الصابوين، وخدمته وصحبته من المختصين بشيخ اإلسالم

من خطهم السبب يف أنه سمي نصر اهلل؛ أنه لما قربت والدته وكانت أمه يف 

الطلق، فزع أبوه إلى المصحف وتضرع إلى اهلل تعالى، يف تسهيل ما كانت فيه ثم 

 ۇئ وئ يئه ـ.. فوقع بصره على الخط الذي أضمره فإذا في.فتح المصحف على آيه

 (2)[ فولد أبو علي يف الحال فسموه نصر اهلل.214]البقرة:  ىئ ۆئ ۆئ ۇئ

                                                              = 

(، تقريب 144/ 8(، هتذيب التهذيب )596/ 4(، اإلصابة )125/ 2سير أعالم النبالء ) 

 (. 219/ 2(، نزهة األلباب )431التهذيب )ص: 

 (.475معجم الشعراء )ص:  (1)

 (.512المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )ص:  (2)
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 نصدب - 972

بضم النون وفتح الصاد: نصيب بن رباح الشاعر، مولى عبد العزيز بن 

 مروان. 

وسمي نصيبا؛ لما رواه األصفهاين بسنده عن أبي بكر بن مزيد، قال: لقيت 

با محجن، لم سميت يوما نصيبا بباب هشام بن عبد الملك، فقلت له: يا أ

نصيبا؟ ألقولك يف شعرك: عاينها النصب؟! فقال: ال، ولكني ولدت عند أهل 

بيت من ودان، فقال سيدي: ائتونا به ننظر إليه، فلما رآين قال: إنه لمنصب 

 (1)الخلق، فسميت النصيب ثم اشرتاين عبد العزيز بن مروان فأعتقني. 

 النضر - 979

بن  (4)بن نزار (3)بن إلياس بن مضر (2)مدركة النضر بن كنانة بن خزيمة بن

  أحد األجداد القدامى، من سلسلة النسب النبوي الشريف.معد، 

قيل اسمه: قيس، وإنما لقب النضر؛ لنضارة وجهه وجماله، منقول من 

 (5)النضر اسم للذهب األحمر. 

                                                             
(، شرح أبيات مغني 16(، الحلل يف شرح أبيات الجمل )ص: 327/ 1األغاين ) (1)

 (.274/ 2اللبيب )

 .(842) :تقدم برقم (2)

 .(882) :تقدم برقم (3)

 .(974) :تقدم برقم (4)

اريخ الخميس يف أحوال أنفس (، ت284/ 1سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد ) (5)

/ 1(، شرح الزرقاين على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )152/ 1النفيس )

(، نزهة األفكار يف شرح قرة 62(، مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار )ص: 145

 (.27(، االشتقاق )ص: 28/ 1األبصار )
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 النطف - 921

 ه: حطان. النطف بن الخيربي، أحد بني سليط بن الحارث بن يربوع، واسم

وإنما سمي النطف؛ ألنه كان فقيرا، وكان يستقى الماء باألجر فكان يحمل 

يقال: نطفت القربة، إذا  -الماء على ظهره؛ فينطف: أي يقطر، على إزاره وثوبه 

: أنه أصاب خرجا فيه جوهر، فضربت (1)فسمي بذلك، وكان من خربه -قطرت 

لو كان عند فالن كنز "وقيل:  ،"أصاب كنز النطف"به العرب المثل، فقالوا: 

 (2)وقيل غير ذلك.  "أهنأ من كنز النطف"، وقيل: "النطف ما عدا

  النظا  - 921 

إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق النظام، البصري، المتكلم، المعتزلي، مشهور 

 .(3)من رؤوس المعتزلة وأئمتهم، شيخ الجاحظ

 قوالن: -كشداد  -ويف تلقيبه بالنظام 

 نما سمي بذلك؛ ألنه كان ينظم الخرز يف سوق البصرة ويبيعها. إ :أحدهما

 (4)قالت المعتزلة إنما لقب بذلك؛ لحسن كالمه نظما ونثرا.  والثاين:

                                                             
 والخرب بتمامه يف المصادر. (1)

(، 225/ 12(، أنساب األشراف )169/ 2الطربي ) (، تاريخ612/ 1المعارف ) (2)

(، ثمار 374/ 2(، جمهرة األمثال )13/ 3(، العقد الفريد )226االشتقاق )ص: 

/ 2(، المستقصى يف أمثال العرب )186/ 2(، مجمع األمثال )139القلوب )ص: 

  (.424/ 1(، الكامل يف التاريخ )222

 .(137) :تقدم برقم (3)

(، سلم 6/12(، الوايف بالوفيات )735/ 5(، تاريخ اإلسالم )623/ 6تاريخ بغداد ) (4)

 (.222/ 2(، نزهة األلباب )369/ 5()29/ 1الوصول )
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 نعامة - 922

 بيهس بن هالل بن خلف الفزاري، الملقب بنعامة. 

، (1)"مكره أخوك ال بطل"وهو الذي يضرب به المثل، وإليه تنسب مقولة: 

  المعنى الذي لقب به نعامة على ثالثة أقوال: وقد اختلف يف

: إنما لقب بنعامة؛ لطول ساقيه، قيل: رأته امرأته ليال فعرفته بطول أحدها

  رجليه فقالت: نعامة واهلل، فقال: عرفتني، نسأها اهلل، فأرسلها مثال.

لقب بنعامة؛ ألنه كان شديد الصمم وإذا دعا الرجل من العرب على  والثاين:

بالصمم قال اللهم أصنجه صنجا كصنج النعامة والصنج أشد الصمم،  صاحبه

 والنعام صم ال تسمع فيما تزعم العرب وتذكره يف أشعارها.

 إنما لقب بذلك؛ لقوله: والثالث:

نيييييي سيييييًا ييييييا َلَهيييييا إنا  ييييييا َلهيييييا َننق

 
 

يييييييييي َمهق   لهييييييييييا الطةعييييييييييمم والس 

َوتهيييييييا   فَقيييييييد َقتيييييييل الَقيييييييو م إخق

 
 

َم هَ  قيييييييييييا يييييييييييُل واد زم   اَميييييييييييهق بكم

ييييييمق ندييييييا ٌ    َفيَطييييييرَقنق َقومييييييًا َوهم

 
 

َ َة الناعَ يييييييينق بِ يييييييَوَأبقرم   (2)اَمهق يييييييرق

                                                             
كانت له مع أشجع وكانت قد قتلت إخوة له، فغزا القوم ومعه خال له ولها قصة  (1)

 همكر"فوجدوهم يف وهدة من األرض كبيرة فدفعه خاله عليهم فقاتل القوم وهو يقول: 

 فذهبت مثال وقتل القوم وأدرك بثأره، وقيل: بل خاله من قال ذلك. "أخوك ال بطل 

(، المؤتلف 224/ 24(، األغاين )462/ 4(، الحيوان )111أمثال العرب )ص:  (2)

(، فصل المقال يف 445(، ثمار القلوب )ص: 79والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: 

(، المستقصى يف 9/ 2()385/ 1ل )(، مجمع األمثا79شرح كتاب األمثال )ص: 

األمثال البن سالم  (،373/ 2(، ربيع األبرار )162/ 2()197/ 1أمثال العرب )

 (.221/ 2(، نزهة األلباب )68)ص: 
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 ننطويه - 923

 بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفاء ساكنة: 

 إبراهيم بن محمد بن عرفة، العالمة، النحوي، المشهور بنفطويه. 

 أخذ عن: ثعلب، والمربد وغيرهما. كان عالما بالعربية واللغة والحديث، 

على وزن  "ويه"وإنما لقب بنفطويه؛ لدمامته وأدمته تشبيها له بالنفط، وزيد 

 سيبويه؛ ألنه كان ينسب يف النحو إليه، ويجري على طريقته، ويدرس كتابه. 

بضم الطاء وتسكين  -قال ياقوت الحموي: وقد صيره ابن بسام نفطويه 

 .-الواو وفتح الياء 

ال الصفدي: استغرب ياقوت ما وقع من ابن بسام وهذه عادة المحدثين وق

إال على هذه الصيغة ما خال  "ويه"فإهنم ال ينطقون هبذه األسماء التي أخراها 

إسحاق بن راهويه فإهنم ال يقولون إال إسحاق بن راهويه بفتح الواو وسكون 

فيقولون سيبويه  "ويه"الياء على أنه اسم صوت فرأوا التجنب من التلفظ بلفظة 

 وحمويه وزنجويه ودرستويه.

قال السيوطي: هذا اصطالح ألهل الحديث يف كل اسم هبذه الصيغة، وإنما 

 (1)اسم شيطان، فعدلوا عنه كراهة له.  "ويه"عدلوا إلى ذلك لحديث ورد أن 

                                                             
(، لسان 86/ 6(، الوايف بالوفيات )47/ 1(، وفيات األعيان )1/114معجم األدباء ) (1)

/ 4(، شذرات الذهب )365/ 2عها )(، المزهر يف علوم اللغة وأنوا362/ 1الميزان )

(، الفالكة والمفلوكون )ص: 125/ 7(، مسالك األبصار يف ممالك األمصار )122

 (. 428/ 1(، بغية الوعاة )95

 (.485تقدم برقم: ) "سيبويه"ولتتمة الفائدة يف ضبط هذا االسم ونظائره انظر: لقب 
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 النقال - 924

، الحارث بن سريج، أبو عمرو الخوارزمي، ثم البغدادي، المعروف بالنقال

 من أصحاب الشافعي. 

روى عن: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن 

بن مهدي. وعنه: ابن أبي الدنيا، وأحمد بن أبي خيثمة، وإبراهيم بن هاشم 

 البغوي.

للشافعي إلى عبد الرحمن بن  «الرسالة»واشتهر بالنقال؛ ألنه نقل كتاب 

 (1)مهدي، وحمله إليه. 

  نقش الغضار - 925

 نافع بن طنبورة، يكنى أبا عبد اهلل. 

مغن محسن من أهل المدينة حسن الوجه نظيف الثوب يلقب نقش 

 (2)الغضار؛ لحسن وجهه، قاله األصفهاين. 

 نقدب األولداَ  - 926

 محمد بن عثمان بن سيف بن أبي الفضل الدمشقي ناصر الدين بن القواس. 

اري وغيره، وحدث، وكان حسن الملتقى قال ابن رافع: سمع من ابن البخ

 .(3)محبا للصالحين حتى لقب نقيب األولياء. 

                                                             
(، طبقات الفقهاء )ص: 167/ 13األنساب للسمعاين )(، 121/ 9تاريخ بغداد ) (1)

/ 5(، طبقات تاريخ اإلسالم )112/ 2(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )122

(، 22(، العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 126(، الشافعيين )ص: 823

 (.468/ 2(، الكامل يف ضعفاء الرجال )1/574توضيح المشتبه )

 (. 47/ 5األدب ) (، هناية األرب يف فنون276/ 8األغاين ) (2)

 (.171/ 1(، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد )126/ 2الوفيات البن رافع ) (3)
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 نقدش - 927

علي بن إسماعيل بن حسن بن أحمد بن يوسف بن عبد اهلل الحلبي، 

الشافعي. خالط األدباء وطارح الشعراء فنظم يف البحور ومهر يف الزجل حتى 

عنه من نظمه كثيرا، ويعرف بنقيش  فاق األقران، قد لقيه البقاعي بالقاهرة فكتب

 (1)لقب لقب به؛ لطلوع جدري يف وجهه بقي أثره فيه. 

 النكاس - 922

 عبد السالم بن أبي سليمان، الشاعر، المدين. 

 مدح المهدي، وروى عن مالك، قيل: لقب بالنكاح؛ لقوله:

 تزوجييي  ألنيييا ثيييما طلقييي  مثلييييه

 
 

 (2)َفلييم أتييرك َميياب َولييم أتييرك وفييرا

 النواس - 929 

 أهبان بن خالد بن نضلة األسدي. 

 (3)كان يقال له: أهبان النواح؛ لحسن مراثيه. 

 النواحة - 991

األكرب،  (4)علقمة بن أسلم بن مرثد بن زيد بن أعلس بن علقمة بن ذي جدن

 الملقب بالنواحة. 

                                                             
 (.193/ 5الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (1)

  (.242/ 5(، ربيع األبرار )223/ 2نزهة األلباب ) (2)

 (.35المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (3)

 .(324) :تقدم برقم (4)
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وكان يقال له: ذو ، وقال: كان مخضرما. «األنساب»ذكره الهمذاين يف 

موس، وكان من عجائب الزمان يف حسن التشبيه مع عماه، وإنما جدن، والمط

 (1)لقب بالنواحة؛ ألن غالب شعره مراثي يف حمير. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.124/ 5اإلصابة يف تمييز الصحابة ) (1)
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 حرف اهلاء

 1111وينتهي برقم  991يبدأ برقم 
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 الهاد  - 991

لم، أسامة بن عمرو بن عبد اهلل بن جابر بن عتوارة بن عامر الليثي، حكاه مس

 وهو المشهور. وقيل هو: عمرو بن عبد اهلل والد أسامة.

والهادي نسبة إلى الهاد، والمشهور هبذه النسبة عبد اهلل بن شداد بن الهاد 

تابعي كبير له رواية، وألبيه صحبة. وقيل إن اسم شداد: أسامة بن  الليثي الهادي،

 عمرو، وشداد والهاد لقبان. 

 ويف تلقيبه بالهاد قوالن:

 ألنه كان يوقد النار ليال لألضياف، ولمن سلك الطريق. :دهماأح

 (1)وإنما قيل له: الهاد؛ ألنه كان يهدي الطريق.  والثاين:

 ها م - 992

، وأحد من انتهت إليهم ملسو هيلع هللا ىلص، جد النبي (3)بن قصي (2)عمرو بن عبد مناف

 السيادة يف الجاهلية.

                                                             
/ 2(، االستيعاب )1457/ 3(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )61/ 5الطبقات الكربى ) (1)

/ 29(، تاريخ دمشق )262/ 3(، اإلصابة )276/ 3()616/ 2(، أسد الغابة )695

(، جامع األصول 13/377(، األنساب للسمعاين )319/ 9(، مرآة الزمان )145

اللباب ىف هتذيب األنساب  (،1/272(، هتذيب األسماء واللغات )12/499)

/ 2(، نزهة األلباب )252/ 5(، عمدة القاري )16/72(، الوايف بالوفيات )3/379)

239.) 

 .(592) :تقدم برقم (2)

 .(728) :تقدم برقم (3)
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م، والهشم كسر وإنما لقب هباشم؛ ألنه هشم الثريد لقومه لقحط أصاهب

الشىء اليابس، وذلك أنه كانت إليه الرفادة والسقاية بمكة، أما السقاية: فحياض 

من أدم كانت على عهد قصي توضع بفناء الكعبة ويستقى فيها الماء العذب من 

اآلبار ويسقاه الحاج، وأما الرفادة: فخرج كانت تخرجه قريش ىف الجاهلية من 

إلى قصي فتصنع به طعاما للحاج ويأكل منه من لم أموالها ىف كل موسم فتدفعه 

يكن له سعة وال زاد، وكان عبد مناف يعمل به بعده وكان هاشم يعمل به بعد 

أبيه فيطعم الناس ىف كل موسم ما يجتمع عنده من ترافد قريش فلم يزل على 

ذلك من أمره حتى أصاب الناس سنة جدب شديد فخرج هاشم إلى الشام 

مع عنده من المال دقيقا وكعكا فقدم مكة ىف الموسم فهشم فاشرتى بما اجت

الخبز والكعك ونحر الجزور وطبخ وجعله ثريدا وأطعم الناس وكانوا ىف 

 مجاعة شديدة حتى أشبعهم فسمي لذلك هاشما. 

 قال الشاعر:

ِميييهِ  و الايييِذي َهَهيييَم الثارِييييَد لَِقوق يييرم  َعمق

 
 

نِتموََّ ِعَ  يييَوِرَج  سق َة مم  (1)افييييالم َمكا

                                                             
ب قريش (، حذف من نس4/ 1(، التاريخ الكبير للبخاري )75/ 1الطبقات الكربى ) (1)

(، جمهرة أنساب العرب البن الكلبي 76/ 1(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )1)ص: 

(، هناية 69/ 1(، السلوك يف طبقات العلماء والملوك )27/ 1(، االستيعاب )3)ص: 

(، 748(، المنتخب من كالم العرب )ص: 435األرب يف معرفة أنساب العرب )ص: 

/ 1(، اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع )5لباب األنساب واأللقاب واألعقاب )ص: 

(، 392(، المطلع على ألفاظ المقنع )ص: 425/ 3(، الفائق يف غريب الحديث )12

/ 1(، سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )16/33هناية األرب ىف فنون األدب )

 (.156/ 1(، تاريخ الخميس يف أحوال أنفس النفيس )268
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 اله ف - 993 

كعب بن كريم بن معاوية، وقيل: بكسر الهاء وفتح الجيم وتشديد الفاء: 

 كريم بن معاوية بن عمرو بن ثعلبة بن وديعة بن مالك بن تيم اهلل. 

 وإنما سمي الهجف؛ لقوله:

َتحيي لهييا  يرجيي ابين معييٍط ردهيا وانق

 
 

 ِهَ ف  جن ق عنيه الميوالي فأصيعدا

 (1). المسنوالهجف: الظليم  

 هذيم - 994

 سعد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، جد القبيلة. 

وإنما سمي بذلك؛ ألنه كان حضنه عبد حبشي، يقال له: هذيم فغلب عليه 

 (2)فسمي سعد هذيم. 

 الهراَ  - 995

معاذ بن مسلم الهراء النحوي، الكويف، شيخ  بفتح الهاء وتشديد الرء:

 الكسائي.

ألنه كان يتجر يف الثياب الهروية، فعرف هبا، ولقب الهراء؛ قيل له: وإنما 

 (3)الهراء. 

                                                             
/ 2(، نزهة األلباب )2(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 344معجم الشعراء )ص:  (1)

 (.375/ 2(، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )242

(، اإلكمال 419/ 3(، الطبقات الكربى )2322/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

 (.232/ 3(، اإلصابة )394/ 13(، األنساب للسمعاين )313/ 7()75/ 1)

(، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص: 193ء النحويين للتنوخي )ص: تاريخ العلما (3)

(، طبقات النحويين واللغويين )ص: 288/ 3(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )292

= 
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 هر   - 996

بفتح الهاء وكسر الراء: هو هرم بن حيان العبدي الربعي، ويقال: األزدي 

 البصري، أحد العابدين. 

 روى عن: عمر. وعنه: الحسن البصري وغيره. 

وقيل ين حتى طلعت ثنيتاه. سمي هرما؛ ألنه بقي يف بطن أمه سنت وإنما

حملت به: ثالث سنين، وقيل: أربع سنين، وولدته وقد بدت ثناياه، زاد ابن 

 (1)عساكر: وولد أشيب منحنيا، فلذلك سمي هرما. 

 هزار تارة - 997

 مولى قريش. سعيد بن جناح، 

 (2)لزهده وعبادته.  سمع ابن عيينة وغيره، ويقال له: هزار تارة؛

 هزومة - 992

مة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيىء، من نسله هزو

 عدي بن حاتم الصحابي. 

قال يعقوب بن السكيت: إنما سمي هزومة؛ ألنه شج أو شج. وقال أبو 

 (3): سمي هزومة؛ لشجة أصابته يف رأسه. «اإليناس»المنذر، كما يف 

                                                              = 

/ 4(، تاريخ اإلسالم )218/ 5(، وفيات األعيان )381(، معجم الشعراء )ص: 125

 (.242/ 2(، نزهة األلباب )268/ 5(، ربيع األبرار )976

(، مرآة 885/ 2(، تاريخ اإلسالم )372/ 73(، تاريخ دمشق )595/ 1المعارف ) (1)

 (.48/ 4(، سير أعالم النبالء )98/ 7()282/ 5الزمان )

 (.241/ 2(، نزهة األلباب )318/ 7اإلكمال ) (2)

ب (، هناية األرب يف معرفة أنسا39(، اإليناس بعلم األنساب )ص: 363/ 17األغاين ) (3)

 (.417العرب )ص: 
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 الهقل  - 999

 زاعي، وتلميذه، وحامل علمه.محمد بن زياد الهقل الدمشقي، كاتب األو

والهقل بكسر الهاء: الفتى من النعام، وبه لقب وكان يسكن بيروت، فغلب 

 (1)عليه هذا اللقب. 

 الهلب  - 1111

بضم أوله وسكون ثانيه، وقيل: بفتح أوله وكسر ثانيه: واختلف يف اسمه، 

يقال: سالم فقيل: يزيد بن قنافة، وقيل: يزيد بن عدي بن قنافة، وقيل: سالمة، و

بن يزيد بن عدي، وقيل: بل هو هلب بن يزيد، وهو والد قبيصة ابن هلب، له 

 صحبة، روى عنه ابنه قبيصة.

رأسه فنبت شعر  ملسو هيلع هللا ىلصوإنما قيل له: هلب؛ ألنه كان أقرع فمسح رسول اهلل 

 رأسه، فسمي هلبا هبلب شعره، والهلب: الشعر. 

 (2)بالقاف، فصار بالفاء.  قال ابن دريد: كان أقرع، فصار أفرع، يعني: كان

                                                             
 (.529/ 2(، حياة الحيوان الكربى )762/ 4تاريخ اإلسالم ) (1)

(، المنتخب من ذيل المذيل )ص: 482(، االشتقاق )ص: 32/ 6الطبقات الكربى ) (2)

(، 128(، الطبقات لخليفة بن خياط )ص: 677/ 11(، تاريخ الطربي )158

(، 296/ 32ذيب الكمال )(، هت984/ 12(، جامع األصول )3/1549االستيعاب )

 (. 432/ 6(، اإلصابة )386/ 5أسد الغابة )

قال الصاغاين: ولقبه الهلب بالضم، كذا يقوله أصحاب الحديث، وأهل اللغة يقولون: 

الهلب بفتح الهاء وكسر الالم، وهو الصواب. انظر: التكملة والذيل والصلة للصغاين 

 ( مادة )هلب(.292/ 1)
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 همداَّ - 1111

أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة بن أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن 

 كهالن بن سبأ. 

ينسب إليه خلق كثير من الشعراء والعلماء والفرسان، أصابه أمر أهمه فقال: 

 (1)هذا هم دان، فلقب هبمدان. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.7/372(، التذكرة الحمدونية )2/482ربيع األبرار ) (1)
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 وارث الزهري  - 1112

 شيخ اإلسالم، محمد بن يحيى الذهلي، أبو عبد اهلل النيسابوري، الحافظ،

 البخاري. ، شيخ إمام أهل عصره بال مدافعةوأحد األعالم، 

، قال الجوزجاين: وإنما قيل له: وارث الزهري؛ لجمعه حديث الزهري

يقول: الزم محمد بن يحيى، فإين ما رأيت خراسانيا، أو  سمعت أحمد بن حنبل

  قال: أحدا، أعلم بحديث الزهري منه، وال أصح كتابا منه.

قال الذهبي: وكان قد جمع حديث الزهري يف كتاب حافل. وقال أيضا: 

اعتنى بحديث الزهري وصنفه وتعب عليه. وأفاد بأن: مسند الزهري لمحمد بن 

 يحيى يف نحو مجلدين.

  الخطيب: صنف حديث الزهري وجوده.قال و

قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت محمد بن يحيى يقول: قال لي 

 .(1)علي بن المديني: أنت وارث الزهري 

 وعن ابن المديني أيضا قال: كفانا محمد بن يحيى جمع حديث الزهري.

سمعت وقال أبو العباس األزهري: سمعت محمد بن سعيد بن منصور يقول: 

                                                             
قال الخليلي: سمعت عبد اهلل بن محمد الحافظ يقول: سمعت محمد بن الحسين  (1)

يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: لما جمعت حديث الزهري عرضت على 

علي بن المديني، فنظر فيه فقال أنت وارث الزهري، فبلغ ذلك أحمد بن صالح 

خلت مصر قال لي أحمد بن صالح المصري وذاكرته يف أحاديث المصري، فلما د

الزهري: أنت الذي سماك علي بن المديني وارث حديث الزهري؟ قلت: نعم. قال: 

بل أنت فاضح الزهري، قلت: لم؟ قال: ألنك أدخلت يف جمعك أحاديث للضعفاء عن 

 وبينت عللها.  الزهري، فلما تبحرت يف العلم ضربت على األحاديث التي أشار إليها،
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أبي يقول: قلت ليحيى بن معين: لم ال تجمع حديث الزهري؟ فقال: كفانا 

وقال إبراهيم بن موسى الرازي: من أراد  محمد بن يحيى جمع حديث الزهري.

 الزهري لم يستغن عن محمد بن يحيى.

وقال الدارقطني: من أحب أن يعرف قصور علمه فلينظر يف علل حديث 

 (1)الزهري لمحمد بن يحيى. 

 الواصلة  - 1113

أم حكيم بنت يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وأمها زينب بنت 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكانت هي وأمها من أجمل نساء قريش، 

 ولما زوج الوليد بن عبد الملك ابنه عبد العزيز منها، أمهرها أربعين ألف دينار.

الواصلة، وقيل: الموصلة بنت  وكانت قريش تقول ألم حكيم: الواصلة بنت

 (3)مال، وقيل: وصلتا الشرف بالجمال.؛ ألهنما وصلتا الجمال بالك(2)الموصلة

 الواعظ البصري  - 1114

علي بن هبة اهلل بن علي بن خلدون، أبو المعالي، المعروف بالواعظ 

 اتــــالبصري. سمع أبا محمد بن األكفاين وغيره، وذكر أنه سمع بالبصرة المقام

 من مؤلفها أبي محمد الحريري.

                                                             
/ 2(، طبقات علماء الحديث )656/ 4(، تاريخ بغداد )412/ 1اإلرشاد للخليلي ) (1)

/ 2(، تذكرة الحفاظ )225/ 6(، تاريخ اإلسالم )617/ 26(، هتذيب الكمال )229

(، هتذيب 273/ 12(، سير أعالم النبالء )329/ 8(، تذهيب هتذيب الكمال )87

 (.227/ 2لباب )(، نزهة األ511/ 9التهذيب )

 (.1232سيأيت برقم: ) "الزهري"ولتتمة الفائدة، انظر: لقب 

 . (947) :تقدم الكالم على أمها زينب بنت عبد الرحمن، وتدعى الموصولة، برقم (2)

(، ربيع 294/ 16(، األغاين )82/ 13(، الوايف بالوفيات )229/ 72تاريخ دمشق ) (3)

 (.244/ 5األبرار )
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ولد ببغداد، وحمله أبوه إلى الكوفة فنشأ هبا، فلما كرب سافر إلى مكة وخرج 

منها إلى مصر فأقام هبا قليال، ثم قدم دمشق بعد العشر وخمسمائة واستوطنها 

إلى حين وفاته، وكان أهل دمشق يقولون: قد جاء الواعظ البصري، فغلب عليه 

 (1)ذلك واشتهر به. 

  وجه الباب - 1115

عبيد، ويقال: عبد اهلل بن سريج المكي النديم، وهو المشهور بالغناء، وكان 

 منقطعا إلى عبد اهلل بن جعفر.

قال ابن الكلبي: كان ابن سريج أحول، أعمش، قبيح المنظر جدا، يلقب 

وجه الباب، وكان به تأنيث، وكان إذا غنى يسبل القناع على وجهه من قبيح 

 .صورته

 (2)ويلقب وجه الباب؛ ألنه كان مرتكا، وال يغضب من ذلك. 

 الوجده الصغدر - 1116

إبراهيم بن مسعود بن حسان، أبو إسحاق الرصايف، النحوي، المعروف 

 بالوجيه الصغير. 

وإنما سمي بالوجيه أخذ النحو عن مصدق بن شبيب النحوي وغيره، 

 ر، واسمهـــوجيه الكبيـــرف بالـــيع وي آخرـــداد حينئذ نحــالصغير؛ ألنه كان ببغ

                                                             
 (.177/ 19داد البن النجار )ذيل تاريخ بغ (1)

(، هناية 153/ 12(، مرآة الزمان )243/ 1(، األغاين )56/ 2أنساب األشراف ) (2)

 (.228/ 2(، نزهة األلباب )249/ 4األرب يف فنون األدب )
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 (1)المبارك، وهو شيخ ياقوت الحموي، وكالهما ضرير. 

 الوحدد - 1117

الوليد بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم، والد خالد بن الوليد 

 .ڤ

 وكان يلقب يف قومه بالوحيد.

[، نزلت يف الوليد بن 11]المدثر:  ىئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ يئوقوله تعالى: 

 مغيرة المخزومي، وفيه أوجه:ال

، أي: ذرين وحدي معه فأنا أكفيك يف «ذرين»: أنه حال من الياء يف أحدها

 االنتقام منه.

، أي: خلقته وحدي لم يشركني يف خلقه «خلقت»: أنه حال من التاء يف الثاين

 أحد فأنا أهلكه.

 «.من»: أنه حال من الثالث

على « وحيدا»خلقته وحيدا، فـ : أنه حال من عائده المحذوف، أي: الرابع

هذا حال من ضمير المفعول المحذوف، أي: خلقته وحده ال مال له وال ولد، 

 ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته، قاله مجاهد.

: أن ينتصب على الذم؛ ألنه يقال: إن وحيدا كان لقبا للوليد بن الخام 

 ذليال.« وحيدا»المغيرة، ومعنى 

                                                             
(، الوايف بالوفيات 224/ 1(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )127/ 1معجم األدباء ) (1)

(، بغية 229/ 2(، نزهة األلباب )66ن يف نكت العميان )ص: (، نكث الهميا94/ 6)

 (.432/ 1الوعاة )
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 فضله، وماله، وليس يف ذلك ما يقتضي صدق قيل: كان يزعم أنه وحيد يف

مقالته؛ ألن هذا لقب له شهر به، وقد يلقب اإلنسان بما ال يتصف به، وإذا كان 

 لقبا تعين نصبه على الذم.

قال ابن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد، ليس لي يف العرب 

« َوِحيًدا»بزعمه  ىئ ۆئ ۇئ ۇئ يئنظير، وال ألبي المغيرة نظير، فقال اهلل تعالى: 

 ألن اهلل تعالى صدقه، بأنه وحيد.

قال ابن الخطيب: ورد هذا القول بعضهم بأنه تعالى ال يصدقه يف دعواه بأنه 

 وحيد ال نظير له، ذكره الواحدي، والزمخشري، وهو ضعيف من وجوه:

 : ألنه قد يكون الوحيد علما فيزول السؤال، ألن اسم العلم ال يفيد يفاألول

 المسمى صفة، بل هو قائم مقام اإلرشاد.

 ژ ژ ڈ يئ: : أن يكون ذلك بحسب ظنه، واعتقاده، كقوله الثاين

 [.49]الدخان:  ىئ ڑ ڑ

: أنه وحيد يف كفره، وعناده وخبثه؛ ألن لفظ الوحيد ليس فيه أنه الثالث

 وحيد يف العلو والشرف.

 : أنه إشارة إلى وحدته عن نفسه.الرابع

يتبين أبوه. وكان الوليد معروفا بأنه دعي، كما يف قوله  وقيل: وحيدا ال

 (1)[. 13]القلم:  ىئ وئ ەئ ەئ ائ يئتعالى: 

                                                             
 رازيــــر الــــ(، تفسي647/ 4اف )ـــ(، تفسير الكش19/527اللباب ىف علوم الكتاب ) (1)

= 
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 الوراق  - 1112

بفتح الواو وتشديد الراء، اسم لمن من ينسخ الكتب، أو يكتب المصاحف، 

، والمشهور به جماعة -الكاغد  -أو يكتب الحديث، وقد يقال لمن يبيع الورق 

 منهم:

اهلل أصبغ بن يزيد الوراق الجهني، من أهل واسط. روى عنه يزيد أبو عبد  •

 بن هارون، وكان يكتب المصاحف.

وأبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب الوراق، من أهل بغداد. كان يورق  •

 للفضل بن يحيى بن خالد. 

وأبو إسحاق إبراهيم بن مكتوم السلمي الوراق، وراق المصاحف، كان  •

 دث عن أبي داود الطيالسي. يسكن سر من رأى، ح

وأبو محمد عبد اهلل بن الفضل بن جعفر الوراق العاقولي، وهو وراق عبد  •

 الكريم ابن الهيثم. 

وأبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب بن أبي حية الوراق،  •

 كان وراق الجاحظ، روى عنه الدارقطني.

ك القرشي الوراق، وراق داود وأبو القاسم عيسى بن سليمان بن عبد المل •

 بن رشيد، حدث عنه. 

والفضل بن أحمد الرازي الوراق، وراق أبي زرعة الرازي، كتب عنه،  •

 وكتب عن أبي حاتم الرازي، روى عنه أبو الشيخ األصبهاين.

                                                              = 

/ 12(، الدر المصون ىف علوم الكتاب المكنون )328/ 12(، البحر المحيط )725/ 32) 

 (.229/ 2(، نزهة األلباب )542
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ومطر بن طهمان الوراق بصري، يكنى أبا رجاء. وكان يكتب المصاحف  •

 بالبصرة ولذا سمي الوراق. 

 حسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة ىف زمانه. وال •

كان يبتدىء مجلسه بإقراء القرآن ثم بالتدريس ثم ينسخ بيده ويقتات من 

 (1)أجرته فسمي الوراق من أجل ذلك. 

 ورش  - 1119

 عثمان بن سعيد المصري، المقرئ المشهور، صاحب نافع، وإمام القراء. 

اإلقراء بالديار المصرية يف زمانه، واختلف يف معنى تلقيبه انتهت إليه رئاسة 

 بورش، على ثالثة أقوال:

يف ما قيل، ثم إنه  (2): إنما لقب بورش؛ ألنه كان يف حداثة سنه رآساأحدها

اشتغل بقراءة القرآن وتعلم العربية ورحل إلى المدينة فقرأ هبا على نافع القرآن، 

كدنة، وكان نافع يلقبه بالورشان وهو طائر وكان أزرق أبيض اللون قصيرا ذا 

معروف ألنه كان على قصره يلبس ثيابا قصارا فكان إذا مشى بدت رجاله مع 

اختالف ألوانه، وكان نافع يقول له: اقرأ يا ورشان وهات يا ورشان وأين 

الورشان، ثم خفف فقيل ورش ولزمه ذلك حتى صار ال يعرف إال به، فكان 

 قول: أستاذي نافع سماين به، ويفتخر بذلك.يعجبه هذا اللقب وي

                                                             

(، المقصد 133/ 8(، الكامل يف ضعفاء الرجال )322/ 13األنساب للسمعاين ) (1) 

 (.475/ 3(، مغاين األخيار )171/ 2(، طبقات الحنابلة )319/ 1األرشد )

(: هذه النسبة إلى بيع 38/ 6فلذلك يقال له: الرواس، قال السمعاين يف األنساب ) (2)

 الرءوس.
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وإنما لقب بورش؛ لشدة بياضه، وورش عندهم شيء يصنع من  والثاين:

 اللبن شبه به، فسمي به.

هو مأخوذ من قولهم: ورشت الطعام ورشا، إذا تناولت منه شيئا  والثالث:

ن يسيرا، فلعله كان يكثر تصريف هذه الكلمة فعرف هبا، حكاه ابن الباذش، ع

 الفراء.

 (1)وقال بعضهم: فلعله تناول شيئا يسيرا من طعام، فلقب بذلك. 

 الوزاَّ - 1111

بفتح الواو والزاي المشددة، واشتهر هبذه النسبة جماعة يزنون األشياء، وأما 

أبو سليمان أيوب بن محمد بن فروخ بن زياد الوزان، من أهل الرقة، اشتهر 

عن سفيان بن عيينة، روى عنه أهل  بالوزان؛ ألنه كان يزن القطن، يروي

 (2)الجزيرة، منهم أبو عروبة الحراين، قاله السمعاين. 

                                                             
(، 4(، التيسير يف القراءات السبع )ص: 161/ 1السبع ) جامع البيان يف القراءات (1)

(، معرفة 122/ 1(، الكنز يف القراءات العشر )11اإلقناع يف القراءات السبع )ص: 

(، شرح طيبة النشر البن الجزري 91القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص: 

(، برنامج 321/ 7(، اإلكمال )522/ 1(، غاية النهاية يف طبقات القراء )8)ص: 

(، حسن 21/ 22(، الوايف بالوفيات )1229/ 4(، تاريخ اإلسالم )17التجيبي )ص: 

(، حياة 457/ 2(، شذرات الذهب )485/ 1المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )

 (.538/ 2الحيوان الكربى )

 (، نزهة األلباب363/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )324/ 13األنساب للسمعاين ) (2)

(2 /231.) 
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 الوزير  - 1111

 علي بن إسحاق بن إبراهيم، أبو الحسن األصبهاين، الملقب بالوزير.  •

 الء، وعبدـد بن العـروى عن: إسماعيل بن موسى الفراء، وأبي كريب محم

ئفة. وعنه: الطرباين، وأحمد بن بندار، وأبو أحمد الجبار بن العالء المكي، وطا

 العسال. 

وإنما قيل له: الوزير؛ ألنه كان يقوم بحوائج ومصالح أبي مسعود أحمد بن 

 الفرات الرازي الحافظ. 

وأبو القاسم محمد بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل األزدي  •

 الغرناطي األندلسي، الوزير، العالم. 

ريف النفس، محرتما ببالده جدا، بحيث إنه يولي كان عالي الهمة، ش

الملوك ويعزلهم، ولم يل مباشرة وال أهل بيته، وإنما كان يلقب بالوزير 

 (1)ا.مجاز

 وزير الطلبة  - 1112

 علي بن الحسن بن عمر، نور الدين التلواين.

قدم القاهرة فأقبل على العلم والزم األبناسي، وابن الملقن، والبلقيني يف 

 ه وغيره، والغماري يف العربية، وكذا العز بن جماعة.الفق

                                                             
(، البداية 3/364(، اللباب ىف هتذيب األنساب )13/329األنساب للسمعاين ) (1)

(، طبقات المحدثين بأصبهان 984/ 6(، تاريخ اإلسالم )326/ 18والنهاية )

 (.557/ 3والواردين عليها )
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وكان الفيومي يسميه: وزير الطلبة؛ إلكرامه لهم، ولفضله عليهم، بل وعلى 

 (1)بعض شيوخه، وهرع إليه األئمة والفضالء؛ لكثرة أفضاله عليهم. 

 الوصاف - 1113

 الحارث بن مالك العجلي. 

م أوارة قتل بكر بن وائل قتال وإنما سمي الوصاف؛ ألن المنذر األكرب يو

ذريعا، وكان يذبحهم على جبل، فآلى أن يذبحهم حتى يبلغ الدم األرض، فقال 

له الوصاف: أبيت اللعن، لو قتلت أهل األرض هكذا لم يبلغ دمهم الحضيض، 

 (2)ولكن تأمر بصب الماء على الدم حتى يبلغ الدم األرض، فسمي الوصاف. 

 الوضاس - 1114

 األبرش، جاهلي، من ملوك العرب.  الكجذيمة بن م

، والوضاح؛ لوضح كان به، والعرب تقول للذي به (3)ويلقب باألبرش

 (4)الربص: به وضح، تفاديا من ذكر الربص. 

 وضاس الدمن  - 1115

عبد اهلل، ويقال: عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كالل، الشاعر، المعروف 

 ح اليمن؛ لحسنه وجماله.بوضاح اليمن من أهل صنعاء، لقب بوضا

                                                             
 (.263/ 5(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )172/ 4إنباء الغمر بأبناء العمر ) (1)

 (.345االشتقاق )ص:  (2)

 .(9) :تقدم برقم (3)

(، 72(، رسائل الثعالبي )ص: 116الربصان والعرجان والعميان والحوالن )ص:  (4)

/ 2مرآة الزمان )(، 226/ 2(، شرح مقامات الحريري )233/ 1مجمع األمثال )

 (.232/ 2(، نزهة األلباب )462
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وذكر أبو الفرج األصفهاين: أنه كان من أجمل العرب وكان أبوه إسماعيل 

بن داذ بن أبي جمد من آل خوالن بن عمرو بن معاوية الحميري فمات أبوه وهو 

طفل فانتقلت أمه إلى أهلها وانقضت عدهتا فتزوجت رجال من أهلها من أوالد 

ه فجاء عمه وجدته أم أبيه ومعهم جماعة الفرس وشب وضاح يف حجر زوج أم

من أهل بيته من حمير ثم من آل ذي قيفان ثم من آل ذي جدن يطلبونه فادعى 

زوج أمه أنه ولده فحاكموه فيه وأقاموا البينة أنه ولد على فراش إسماعيل بن 

عبد كالل أبيه فحكم به الحاكم لهم وقد كان اجتمع الحميريون واألبناء يف أمره 

معهم فلما حكم به الحاكم للحميريين مسح يده على رأسه وأعجبه وحضر 

جماله وقال له: اذهب فأنت وضاح اليمن ال من أتباع ذي يزن يعني الفرس 

الذين قدم هبم ابن ذي يزن لنصرته فعلقت به هذه الكلمة منذ يومئذ فلقب 

 (1)وضاح اليمن. 

 الوقار  - 1116

 المعروفاهيم بن عبد اهلل، أبو يحيى زكريا بن يحيى بن إبربتخفيف القاف: 

 المالكي، المصري، صاحب ابن وهب.  بالوقار،

 (2)وإنما سمي الوقار؛ لسكونه وثباته. 

                                                             
(، النجوم 175/ 3تاريخ اإلسالم )(، 86/ 27(، تاريخ دمشق )222/ 6األغاين ) (1)

 (.232/ 2(، نزهة األلباب )226/ 1الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )

(، تاريخ 372/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )352/ 13األنساب للسمعاين ) (2)

(، نزهة 368/ 1(، الديباج المذهب يف معرفة أعيان علماء المذهب )84/ 6اإلسالم )

 . (233/ 2األلباب )

= 
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 الو اَ - 1117

 (1)ربيعة، وإنما سمي الوكاء؛ لبخله.لقب نعيم بن حجية أخي بني جشم بن 

 الوبدة  - 1112

عاوية بن ثور بن مرتع الحارث بن عمرو بن معاوية بن الحارث األكرب بن م

 بن معاوية بن كندة. 

 (2)وإنما سمي الحارث الوالدة؛ لكثرة ولده. 

 

 

  

                                                              = 

وكان فقيها، وقد سمع من طبقة ابن وهب، ولم يكن بالمحمود يف روايته، قال صالح جزرة: 

وقيل: كان من الصلحاء العباد حدثنا أبو يحيى الوقار، وكان من الكذابين الكبار. 

 الفقهاء، نزح عن مصر أيام محنة القرآن إلى طرابلس الغرب.

 (. 26/ 5(، المخصص )452المقصور والممدود ألبي علي القالي )ص:  (1)

والوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. وقد أوكيته بالوكاء إيكاء إذا شددته. 

(، 422/ 5ابن سيده: الوكاء رباط القربة وغيرها الذي يشد به رأسها. انظر: العين )

تاج  (،425/ 15(، لسان العرب )158/ 7(، المحكم )2528/ 6الصحاح )

 ( مادة )وكي(.239/ 42العروس )

(، 127/ 24(، هتذيب الكمال )37/ 52(، تاريخ دمشق )13/ 5الطبقات الكربى ) (2)

 (.113/ 17(، األغاين )2223/ 4بغية الطلب ىف تاريخ حلب )
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 يا حداد أوثق - 1119

أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم، أبو عبد اهلل 

 . (1)الدورقيالعبدي، المعروف ب

سمع إسماعيل ابن علية، وروى عنه مسلم. وذكر الخطيب: أنه كان يلقب بـ 

؛ لخفته، فذهب يوما يف حاجة فاعرتض له قوم من أصحاب "يا حداد أوثق"

الحديث يف طريقه فاختفوا، فلما مر هبم صاحوا، يا حداد أوثق وتواروا، فالتفت 

ثق، فوقف فنظر فلم ير أحدا، ووقف فلم ير أحدا فمضى، فصاحوا يا حداد أو

 (2)قال: فجعلوا يتعجبون من خفته تلك. 

 أنعم ياسر - 1121

بعد صار إليه الملك ياسر بن عمرو بن يعفر، أحد ملوك اليمن، الذي 

إلنعامه عليهم بما قوى من  أنعم؛وإنما سموه ياسر  أنعم،بلقيس. يقال له: ياسر 

 (3)ملكهم، وجمع من أمرهم. 

 العلماَ ياقوتة - 1121

المعاىف بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة، اإلمام، شيخ اإلسالم، ياقوتة 

 العلماء، أبو مسعود األزدي، الموصلي، الحافظ.

                                                             
  .(1215) :سيأيت برقم (1)

 (.9/ 5تاريخ بغداد ) (2)

المنتظم يف تاريخ  (،92/ 1(، تجارب األمم وتعاقب الهمم )566/ 1تاريخ الطربي ) (3)

 (. 62/ 2(، تاريخ ابن خلدون )414/ 1الملوك واألمم )
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، من العباد المتقشفين يف الزهد، لزم شيخ أهل الموصل وعالمهم وزاهدهم

كان سفيان الثوري فتفقه به، وتأدب بآدابه، وكان الثوري شديد التعظيم له، و

 يسميه الياقوتة، فيقول: ذاك ياقوتة العلماء.

 وقال له: أنت معاىف كاسمك.

وقيل لبشر الحايف: نراك تعشق المعاىف! فقال: وما لي ال أعشقه، وقد كان 

 سفيان يسميه الياقوتة.

وكان ابن المبارك يقول: حدثني ذاك الرجل الصالح، يعني المعاىف ابن 

 عمران.

لندرة وقلة من كان على شاكلته يف الزهد والعبادة قلت: فلعله سماه هبذا؛ 

 (1)مع العلم والورع، فشبهه بالياقوت؛ لقلته وندرته. 

 الدتدم، جماعة منهم:  - 1122

 إسحاق بن إسماعيل الطالقاين، أبو يعقوب، نزيل بغداد، يعرف باليتيم.  •

سمع: جرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، 

 ماعة.وج

 وعنه: أبو داود، وابن أبي الدنيا، وأبو يعلى، وأبو القاسم البغوي، وآخرون.

قلت: ولعله لقب باليتيم؛ لكونه مات أبوه وهو صغير فعرف بين الناس 

 بذلك، أو كان هناك آخر له اسم يوافق اسمه فأرادوا التمييز بينهما.

                                                             
(، ألقاب الصحابة والتابعين 323/ 15(، تاريخ بغداد )529/ 7الثقات البن حبان ) (1)

(، طبقات علماء 147/ 28(، هتذيب الكمال )122يف المسندين الصحيحين )ص: 

/ 13(، مرآة الزمان )121/ 9ألمم )(، المنتظم يف تاريخ الملوك وا415/ 1الحديث )

 (.82/ 9(، سير أعالم النبالء )976/ 4(، تاريخ اإلسالم )62
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اق بن إسماعيل، ذكر أبو بكر المروذي أنه سمع أبا عبد اهلل سئل عن إسح

 قال: ال أعلم إال خيرا. قلت: إهنم يذكرون أنه كان صغيرا.

 قال: قد يكون صغير يضبط.

وسئل عنه يحيى بن معين، فقال: كان عندي ال بأس به، صدوق، ولكنه بلي 

من الناس، ولقد كلمني أن أكلم أمه تأذن له يف الخروج إلى جرير، فكلمتها، 

 فأجابتني.

يني: كان إسحاق بن إسماعيل معنا عند جرير، وكان وقال علي ابن المد

 -وجرير يقرأ  -وكانوا ربما قالوا له، يعني البغداديين: جئني برتاب  غالما،

 فيقوم، وذهب إلى أنه لم يضبط.

والمولى الفاضل عالء الدين علي الشهير بيتيم اآليديني، الملقب باليتيم.  •

؛ ألنه وقع يف زمن سلطنة السلطان مراد متأخر بعد التسعمائة، وإنما لقب باليتيم

خان وباء عظيم ومات يف ذلك الوباء جميع أقربائه وبقي هو يتيما وما بقي له إال 

عمه وهو الذي رباه، فلقب باليتيم، قرأ على علماء عصره ودرس حسبة ولم 

 (1)يكن له هم إال العلم والعبادة. 

 يتدم عروة - 1123

القرشي، األسدي، أبو األسود المدين، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 

 الذي يقال له: يتيم عروة. 

                                                             
(، نزهة 529/ 5(، تاريخ اإلسالم )429/ 2(، هتذيب الكمال )348/ 7تاريخ بغداد ) (1)

(، سلم 223(، الشقائق النعمانيه يف علماء الدوله العثمانيه )ص: 245/ 2األلباب )

 (.424/ 2الوصول )
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روى عن: عروة بن الزبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعبد الرحمن بن 

 هرمز األعرج، وطائفة. وعنه: مالك، وشعبة، والزهري، وجماعة.

ويعرف بيتيم عروة؛ ألنه كان يف حجر عروة بن الزبير، وكان أبوه قد أوصى 

 (1)فقيل له: يتيم عروة لذلك. ، به إليه

 يسار الكواعب - 1124

يسار الكواعب، عبد أسود. وإنما سمي بذلك؛ ألنه لم تكلمه امرأة إال ظنها 

قد عشقته. وكان النساء إذا رأينه يضحكن عليه. حتى نظرت إليه امرأة مواله، 

وهي منهن، فضحكت عليه، فظن أهنا خضعت له. فقال لصاحب له: قد 

رأة موالي. فقال له: يا يسار، اشرب من ألبان هذه العشار، وارع يف عشقتني ام

هذه األرض القفار، وإياك وبنات األحرار، فإهنن كحد الشفار. فلم ينتبه. فراجع 

امرأة مواله، فأعدت له مدية، وقالت: أحضر بيتي هذه الليلة. فلما جاء إليها 

ت أنفه. فخرج أخذت المدية وقطعت مذاكيره، وضربت هبا وجهه، وجدع

هاربا يف جوف الليل، فلما رآه صاحبه قال ألصحابه: قد جاء يسار الكواعب. 

 فلما نظر ما به قال له: ألم أهنك؟ فقال للذي كان هناه:

                                                             
(، 53(، التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم )ص: 145/ 1التاريخ الكبير للبخاري ) (1)

(، االستغناء 364/ 7(، الثقات البن حبان )321/ 7الجرح والتعديل البن أبي حاتم )

(، االنتقاء يف فضائل الثالثة 421/ 1يف معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى )

(، الجوهرة يف نسب النبي 645/ 25هتذيب الكمال )(، 12األئمة الفقهاء )ص: 

/ 6(، سير أعالم النبالء )732/ 3(، تاريخ اإلسالم )24/ 1وأصحابه العشرة )

/ 2(، نزهة األلباب )327/ 9(، هتذيب التهذيب )32/ 6(، المقفى الكبير )152

245.) 

نهم منهم أبو فائدة: قال ابن عبد الرب: روى عن مالك $ جماعة من شيوخه الذين روى ع

 االسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل األسدي القرشي المعروف بيتيم عروة.
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،  أنميييييا  أميييييرتم أبيييييا عيييييوٍف فليييييحا

 

 بيييرا بصيييريِح النصيييِح لسيييَع العقيييارِب  

 فقليييي م لييييه: ب تييييرددِ النصييييَح، إننييييي 

 

 لكتائييييِب أخييييافم بييييأَّق تييييردا أميييياَ  ا 

 فقييدق عيياَف محييَض النصييِح قبلييو جاهييٌل  

 

 فأصييييبَح م ييييدوعًا يسييييارم الكواعييييِب  

ََ بميييا قيييد  نييي م أخهيييي، وربميييا   ف يييا

 

 (1)أبي ذو النهي واليرأِي نصيَح األقيارِب  

  يعسوب قريش - 1125  

 عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس.

، فقال حين مر به ڤين علي بن أبي طالب شهد الجمل، ورآه أمير المؤمن

 مقتوال: هذا يعسوب قريش. ذكره الزبير بن بكار وغيره.

 (2)وكان يقال له: يعسوب قريش، شبه بيعسوب النحل، وهو أميرها. 

 الدماَّ - 1126

حسل بن جابر، صحابي جليل، والد حذيفة بن اليمان صاحب رسول اهلل 

 .ڤ، وملسو هيلع هللا ىلص

سين، ويقال: حسيل، بالتصغير، ابن جابر وحسل: بكسر الحاء وإسكان ال

 بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث.

                                                             
/ 2(، مرآة الزمان )147/ 68(، تاريخ دمشق )6المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص:  (1)

 (.757(، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب )ص: 582

(، الجوهرة 213/ 9سمعاين )(، األنساب لل336/ 7(، اإلكمال )283/ 1المعارف ) (2)

(، 297/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )38/ 1يف نسب النبي وأصحابه العشرة )

(، التحفة اللطيفة يف 35/ 5(، اإلصابة )42/ 5العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )

 (.139/ 2تاريخ المدينة الشريفة )
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ولقب باليمان؛ ألنه أصاب دما ىف قومه، فهرب إلى المدينة، فحالف بني 

عبد األشهل من األنصار، فسماه قومه: اليمان؛ ألنه حالف األنصار، وهم من 

 اليمن.

ا قيل لحسيل: اليمان؛ وقيل: اليمان لقب جدهم جروة بن الحارث، وإنم

 ألنه من ولد جروة بن الحارث.

قال النووي: والمشهور يف استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من غير ياء 

بعدها وهي لغة قليلة والصحيح اليماين بالياء وكذا عمرو بن العاصي وعبد 

الرحمن بن أبي الموالي وشداد بن الهادي والمشهور للمحدثين حذف الياء 

 (1)صحيح إثباهتا. وال

 يوسف هذه األمة - 1127

جرير بن عبد اهلل البجلي، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد اهلل، صاحب رسول اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

، ڤوكان يقال له: يوسف هذه األمة؛ لجماله وحسنه، فقد روي عن عمر  

 أنه قال: إن جريرا يوسف هذه األمة، يعني يف حسنه.

                                                             
(، ألقاب الصحابة 158ص: (، المنتخب من ذيل المذيل )677/ 11تاريخ الطربي ) (1)

(، المنتظم يف 251/ 1(، االستيعاب )99والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: 

/ 1(، أسد الغابة )12/291(، جامع األصول )183/ 3تاريخ الملوك واألمم )

/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )2159/ 5(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )726

(، تخريج الدالالت السمعية )ص: 144/ 12(، شرح النووي على مسلم )153

(، 12/ 2(، عمدة القاري )345/ 22(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )242

 (.229/ 1شذرات الذهب )
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من صورة جرير، إال ما بلغنا من صورة وقيل أنه قال: ما رأيت رجال أحسن 

 .يوسف 

بديع الجمال، حسن الصورة إلى الغاية. فعن عبد الملك بن  ڤفقد كان 

  .(1)عمير قال: رأيت جرير بن عبد اهلل وكأن وجهه شقة قمر. 

 الدؤيؤ  - 1122

محمد بن زياد بن عبيد اهلل بن زياد بن الربيع، ويقال: ابن أبي سفيان 

 عبد اهلل البصري، الملقب باليؤيؤ. الزيادي، أبو

 سمع من: حماد بن زيد، ومعتمر بن سليمان، وفضيل بن عياض، وطبقتهم.

 وعنه: البخاري، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن صاعد، وجماعة.

وهو من أئمة أهل البصرة، وكان يقال له: اليؤيؤ، واليؤيؤ: طائر معروف 

 يشبه الباشق من الجوارح.

وهو نوع من الصقور، ونقل عن ابن حبان، أنه قال: كان يؤيؤ  قال الدميري:

 (2)الحديث. 

  

                                                             
/ 7(، مرآة الزمان )591/ 2(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )123/ 5البدء والتاريخ ) (1)

(، 529/ 1ابة )(، أسد الغ69/ 72(، تاريخ دمشق )236/ 1(، االستيعاب )212

(، سير أعالم النبالء 482/ 2(، تاريخ اإلسالم )57/ 35()533/ 4هتذيب الكمال )

(، قالئد الجمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان )ص: 581/ 1(، اإلصابة )532/ 2)

123.) 

/ 25(، هتذيب الكمال )121ألقاب الصحابة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص:  (2)

(، حياة الحيوان 154/ 11(، سير أعالم النبالء )175/ 6اإلسالم )(، تاريخ 215

 (.557/ 2()284/ 1الكربى )
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 األلف

 أبو اآلذاَّ  - 1129

عمر بن إبراهيم بن سليمان البغدادي، أبو بكر الحافظ، المعروف بأبي 

 اآلذان. 

روي عن: محمد بن المثنى الزمن، وعبد اهلل بن محمد بن المسور، ي

ومحمد بن علي بن خلف العطار، وخلق. وعنه: النسائي، وابن قانع، والطرباين، 

 وآخرون.

 (1)وإنما لقب بأبي اآلذان؛ لكرب أذنيه. 

 أبو األرامل - 1131

يحيى عبد الوهاب ابن الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن 

 بن منده، أبو عمرو العبدي األصبهاين. 

سمع الكثير من والده، وغيره، ورحل الناس إليه من البلدان، وكان حسن 

، حتى كان يقال له: أبو األخالق، متواضعا، رحيما باليتامى واألرامل

 (2)األرامل.

                                                             
تاريخ اإلسالم  (،35/58()267/ 21(، هتذيب الكمال )542/ 43تاريخ دمشق ) (1)

(، المنهل 332مقدمة ابن الصالح )ص:  (،81/ 14سير أعالم النبالء ) (،785/ 6)

(، التكميل ىف الجرح 217الحديث )ص: (، اختصار علوم 116الروي )ص: 

 (.217/ 4(، فتح المغيث )134/ 4والتعديل )

 (.442/ 18(، سير أعالم النبالء )378/ 12تاريخ اإلسالم ) (2)
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 أبو األم ك - 1131

الوليد، ويقال  عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية، يكنى أبا

له: أبو األمالك؛ وذلك أنه ولي الخالفة أربع من ولده: الوليد، وسليمان، ويزيد، 

 (1)وهشام، قاله ابن عبد ربه. 

    

 الباء
 أبو بردة - 1132

عامر بن عبد اهلل بن قيس، أبو بردة بن أبي موسى األشعري، تابعي فقيه من 

 أصحاب الحديث. 

 ، وعنه ابن عساكر وغيره من طريق المدائني مةروى أبو بكر بن أبي خيث

قال: أبو بردة بن أبي موسى ولد وأبوه على البصرة، فاسرتضع له بالبادية، 

 فجاءوا به وعليه برد فكناه: أبا بردة، واسمه: عامر بن عبد اهلل بن قيس.

وقال ابن خلكان: وكان أبو موسى تزوج يف عمله على البصرة طنية بنت 

بوها رجال من أهل الطائف، فولدت له أبا بردة، فاسرتضع له يف دمون، وكان أ

بني فقيم يف آل الغرق وسماه أبو موسى عامرا، فلما شب كساه أبو شيخ ابن 

 (2)الغرق بردتين وغدا به إلى أبيه فكناه أبا بردة، فذهب اسمه. 

                                                             
 (.147/ 5العقد الفريد ) (1)

(، 43/ 26(، تاريخ دمشق )428/ 2(، أخبار القضاة )961/ 2تاريخ ابن أبي خيثمة ) (2)

 (.338/ 16(، الوايف بالوفيات )12/ 3وفيات األعيان )
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 أبو بطن - 1133

 الطفيل بن أبي بن كعب األنصاري، التابعي. 

ن عمر وكان يقول له: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، وإنما كان صديقا الب

 (1)لقب بذلك؛ لعظم بطنه. 

 أبو بكرة - 1134

 نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، وقيل: نفيع بن مسروح.  

صحابي جليل كبير القدر من أهل الطائف، وإنما قيل له: أبو بكرة؛ ألنه 

فكني أبا بكرة وأعتقه رسول اهلل  ببكرة من حصن الطائف، ملسو هيلع هللا ىلصتدلى إلى النبي 

يومئذ أن من نزل إليه من عبيد أهل  ملسو هيلع هللا ىلصيومئذ، وكان نادى منادي رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 (2)الطائف فهو حر. 

 أبو البهار  - 1135

محمد بن القاسم الثقفي البصري، شاعر إسالمي، كان يشرب على البهار 

 ويعجب به حتى أنه قال فيه:

                                                             
 (،387/ 13(، هتذيب الكمال )949/ 2) (، تاريخ اإلسالم348األدب المفرد )ص:  (1)

(، مرقاة 261الغاية ىف شرح الهداية ىف علم الرواية )ص:  ،(3/74أسد الغابة )

 (.2957/ 7المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )

/ 4(، االستيعاب )2682/ 5بة ألبي نعيم )(، معرفة الصحا15/ 7الطبقات الكربى ) (2)

(، 212/ 62()173/ 19(، تاريخ دمشق )5/ 32(، هتذيب الكمال )1614، 1532

(، التكميل يف الجرح والتعديل 5/ 3(، سير أعالم النبالء )554/ 2تاريخ اإلسالم )

 /7التذكرة الحمدونية )(، 276/ 6العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )(، 397/ 1)

 (.112/ 3(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )373
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 اسييييييقداين علييييييي البهييييييار َفييييييسُِني

 
 

ييييتهد  البهييييارا  ألرا  ييييل َمييييا ا ق

 (1)فلقب أبا البهار.   

    

 التاء

 أبو تراب، جماعة منهم: - 1136

علي بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو الحسن 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالهاشمي، أمير المؤمنين، ابن عم رسول اهلل 

بان، على سبيل المالطفة لما خرج من عند فاطمة غض ملسو هيلع هللا ىلصلقبه به النبي 

 اْسٌم َأَحبَّ 
ٍّ
روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد، قال: َما َكاَن لَِعلِي

 
ِ
 بَِها، َجاَء َرُسوُل اهلل

َ
، َوإِْن َكاَن َلَيْفَرُح بِِه إَِذا ُدِعي َبيَْت  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلْيِه مِْن َأبِي ُتَراب 

الَُم، َفَلْم َيِجْد َعلِيًّا فِي الَبيْ  ِك »ِت، َفَقاَل: َفاطَِمَة َعَلْيَها السَّ َفَقاَلْت: « َأْيَن اْبُن َعمِّ

 
ِ
ٌء، َفَغاَضبَنِي َفَخَرَج َفَلْم َيِقْل ِعنِْدي، َفَقاَل َرُسوُل اهلل ْ

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َبْينِي َوَبْينَُه َشي

 : ْنَسان   ُهَو فِي الَمْسِجِد َراقٌِد، َفجَ « انُْظْر َأْيَن ُهوَ »إِلِ
ِ
اَء َفَجاَء َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
ِه َفَأَصاَبُه ُتَراٌب، َفَجَعَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َوُهَو ُمْضَطِجٌع، َقْد َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن ِشقِّ

 
ِ
، ُقْم َأَبا ُتَراب  »َيْمَسُحُه َعنُْه َوُهَو َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  «.ُقْم َأَبا ُتَراب 

 وقيل يف قصة غضب علي مع فاطمة حكاية أخرى غير ذلك.

                                                             
/ 9(، توضيح المشتبه )249/ 4(، الوايف بالوفيات )416معجم الشعراء )ص:  (1)

 (. 252/ 2نزهة األلباب ) (،128

(، القاموس 84/ 4(، لسان العرب )312/ 4والبهار: إناء كاإلبريق. انظر: المحكم )

 مادة )ب هـ ر(.( 267/ 12اج العروس )ت(، 355المحيط )ص: 
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ل كناه بذلك يف غزوة ذي العشيرة، لما روى أحمد والحاكم وقيل: ب

وغيرهما عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي رفيقين يف غزوة ذي العشيرة، 

وأقام هبا رأينا ناسا من بني مدلج يعملون يف عين لهم  ملسو هيلع هللا ىلصفلما نزلها رسول اهلل 

ظر كيف يف نخل، فقال لي علي: يا أبا اليقظان، هل لك أن تأيت هؤالء فتن

يعملون؟ فجئناهم، فنظرنا إلى عملهم ساعة، ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا 

وعلي فاضطجعنا يف صور من النخل يف دقعاء من الرتاب فنمنا، فواهلل ما أهبنا إال 

يحركنا برجله، وقد ترتبنا من تلك الدقعاء، فيومئذ قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (1)يرى عليه من الرتاب. لما « َيا َأَبا ُتَراب»لعلي:  ملسو هيلع هللا ىلص

    

  اجليم

 أبو جهل - 1137

عمرو هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أحد صناديد الكفر، وفرعون 

 . هذه األمة، المعروف بأبي جهل

. ملسو هيلع هللا ىلصوأبو جهل سمي به يف اإلسالم؛ لجهله، وعداوته للنبي قال ابن دريد: 

 قال حسان:

                                                             
 (،1874/ 4(، صحيح مسلم )63/ 8()45/ 8()19/ 5()96/ 1صحيح البخاري ) (1)

(، الكنى 686/ 2(، فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل )256/ 32) مسند أحمد

(، مناقب علي البن المغازلي 151/ 3(، المستدرك )1179/ 3واألسماء للدوالبي )

(، تاريخ 89/ 2(، أنساب األشراف )89/ 1جنان وعربة اليقظان )(، مرآة ال32)ص: 

(، التوضيح لشرح 125/ 3(، الرياض النضرة يف مناقب العشرة )17/ 42دمشق )

 (.748(، شرح نخبة الفكر للقاري )ص: 626/ 28الجامع الصحيح )
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 النايييييييا م  نايييييييوهم أبيييييييا َحَكيييييييمٍ 

 
 

   ن ييييييييييياهم أبيييييييييييا جهيييييييييييلٍ واهلل

 
المزي: أبو قال  ، هو الذي لقبه بأبي جهل، فغلب عليه.ملسو هيلع هللا ىلصوقيل: أن النبي  

 (1)أبا جهل.  ملسو هيلع هللا ىلصجهل يكنى أبا الحكم، فكناه رسول اهلل 

    

 احلاء
 أبو الحسا  - 1132

المنافح  ملسو هيلع هللا ىلصحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام األنصاري، شاعر رسول اهلل 

 يد بروح القدوس. عنه، والمناضل المؤ

يكنى: أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا الوليد، وكان يكنى أيضا بأبي الحسام؛ 

بلسانه الغازي به أعراض المشركين، وتقطيعه  ملسو هيلع هللا ىلصلمناضلته عن رسول اهلل 

 (2)إياهم بشعره، وتمزيقه لهم. 

 أبو الحكم - 1139

ل: هانئ بن يزيد بن هنيك بن دريد، أبو شريح الحارثي الضبابي، وقي

  المذحجي، وقيل يف نسبه غير ذلك، وهو والد شريح بن هانئ، له صحبة.

                                                             
(، فتح 67/ 4(، أسد الغابة )247/ 22(، هتذيب الكمال )147االشتقاق )ص:  (1)

/ 4(، سلم الوصول )2484/ 6(، التوشيح شرح الجامع الصحيح )283/ 7اري )الب

127.) 

(، 6/ 2(، أسد الغابة )378/ 12(، تاريخ دمشق )845/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (2)

(، التحفة اللطيفة يف تاريخ 165/ 7(، مرآة الزمان )156/ 1هتذيب األسماء واللغات )

(. وانظر: 366/ 1الدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )(، ق272/ 1المدينة الشريفة )

 (.227له تقدم برقم: ) "الحسام"لقب 
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كناه بأكرب  ملسو هيلع هللا ىلصكان يكنى أبا الحكم يف الجاهلية، فلما وفد على رسول اهلل 

 ولده أبا شريح. 

روى ابن سعد وغيره من طريق المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن 

 
ِ
ا وَفَد إَِلى َرُسوِل اهلل َمَع َقْومِِه َسِمَعُهْم َيْكنُوَنُه بَِأبِي اْلَحَكِم، َفَدَعاُه  ملسو هيلع هللا ىلص جده: َأنَُّه َلمَّ

 
ِ
« إِنَّ اهلَل ُهَو اْلَحَكُم وإَِلْيِه اْلُحْكُم َفلَِم ُتَكنَّى َأَبا اْلَحَكِم؟» ، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

 َأَتْونِي َفَحَكْمُت 
 
ء
ْ
 كاِل اْلَفِريَقْيِن. قال: إِنَّ َقْومِي إَِذا اْخَتَلُفوا فِي َشي

َ
بَْينَُهْم، َفَرِضي

« 
ِ
َفَقاَل: لِي ُشَرْيٌح، « : َما َأْحَسَن َهَذا َفَما َلَك مَِن اْلَوَلِد؟ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسول اهلل

. َقاَل: َفَمن َأكَبُرُهم ؟
ِ
. « وُمْسلٌِم، وَعْبُد اهلل  (1)قال: ُشَرْيٌح. قال: َفَأْنَت َأُبو ُشَرْيح 

 دقةأبو حل - 1141

أبو الوحش بن الفارس أبي الخير بن أبي سليمان داود بن أبي المنى 

 الرشيد، أبو حليقة الطبيب المصري، الذمي. 

كان أستاذ هذه الصناعة يف عصره، وله شعر وكان له حظ من األدب، وخدم 

الكامل وعاش إلى أن خدم الظاهر بيربس بالديار المصرية ولم يسلم لكن أسلم 

و سعيد محمد بن أبي حليقة، وحليقة، بحاء مضمومة وفتح ولده المهذب أب

الالم تصغير حلقة، سمي بأبي حليقة؛ لحلقة فضة كانت يف أذنه من صغره، 

وكان وصف ألبيه أن يهيئ حلقة فضة تصدق هبا فإذا ولد له ولد تثقب أذنه 

                                                             
(، المنفردات والوحدان 227/ 8(، التاريخ الكبير للبخاري )49/ 6الطبقات الكربى ) (1)

(، 156المنتخب من ذيل المذيل )ص: (، 675/ 11(، تاريخ الطربي )25)ص: 

/ 4(، االستيعاب )338/ 1من حملة العلم بالكنى ) االستغناء يف معرفة المشهورين

(، التكميل يف 146/ 32(، هتذيب الكمال )161/ 6()359/ 5(، أسد الغابة )1688

 (.411/ 6اإلصابة )(، 451/ 1الجرح والتعديل )
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وتوضع فيها الحلقة وكان لم يعش له ولد ذكر فولد له ولد ففعل به ما وصف له، 

وعاش الولد اتفاقا، فعاهدته والدته أن ال ينزع الحلقة من أذنه فرتكت، فلقب أبا 

 حليقة.

أن  -وكان يف شبيبته يعرف بابن الفارس  -وسبب اشتهاره بأبي حليقة 

الملك الكامل قال لبعض الخدام: اطلب الرشيد الطبيب من الباب، وجماعة 

: أبو حليقة، فطلب واشتهر األطباء بالباب، فقال الخادم: من هو منهم؟ قال

 (1)بذلك. 

 أبو حندنة، جماعة منهم: - 1141

 محمد بن عثمان الثعالبي، يكنى أبا الحسين.  •

 كان يف صباه يتمشيخ، ويلبس الطيلسان، فلقب أبا حنيفة.

 وأبو حنيفة الزيلعي، اسمه عبد الكريم.  •

  فقيه فاضل يتوقد ذكاء، كني بذلك؛ لكثرة نقله، وكان فصيحا.

وقوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر بن غازي الفارابي، وكان أعجوبة  •

 الزمان حتى لقب بأبي حنيفة.

 ومحمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمر، أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواين.  •

ذكره صاحب الهداية ىف باب صفة الصالة إمام كبير من أهل بلخ قال 

يفة الصغير؛ لفقهه، حدث بالحديث وأفتى السمعاين: كان يقال له: أبو حن

 بالمشكالت وشرح المعضالت. 

                                                             
(، تاريخ 292/ 3(، ذيل مرآة الزمان )592عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص:  (1)

(، 447/ 3(، توضيح المشتبه )253/ 27لوايف بالوفيات )(، ا191/ 15اإلسالم )

 (.93/ 1سلم الوصول )
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وأبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل األنصاري، الخزرجي،  •

 السلمي، الجابري، البخاري.

كان يضرب به المثل يف حفظ المذهب، قال الذهبي: تفرد، وعال سنده، 

 (1) وعظم قدره، حتى كان يقال له: أبو حنيفة األصغر.

    

 اخلاء
 أبو الخدش - 1142

إسماعيل السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو الخيش ابن الملك العادل 

 أبي بكر محمد بن أيوب، صاحب بعلبك، وبصرى ودمشق.

كان يمأل خيشة تبنا ويبيتها  -فيما حكي عنه  -؛ ألنه بأبي الخيشوإنما لقب 

 .(2)ليه، فلقب بذلك. ىف الماء، ثم يطعنها برمحه فيرفعها ع

    

 الدال
 أبو الدب   - 1143

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد 

 . (3)المطلب، أبو عبد اهلل بن أبي العباس السفاح

                                                             
(، نيل األمل يف ذيل 68،252/ 2()328/ 1الجواهر المضية يف طبقات الحنفية ) (1)

(، 415/ 19(، سير أعالم النبالء )432/ 13(، األنساب للسمعاين )298/ 1الدول )

 (.2/258نزهة األلباب )

 (.593/ 14(، تاريخ اإلسالم )223/ 29 فنون األدب )هناية األرب يف (2)

 .(469) :تقدم برقم (3)
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واله عمه المنصور البصرة، وكان كثير الطيب يمأل لحيته بالغالية إذا ركب 

لقبوه أبا الدبس، ألنه لما قدم البصرة كان يف يوم حتى تسيل على ثيابه فتسود ف

  صايف فصعد المنرب وخطب ولحيته تقطر.

 وفيه يقول بعض أهل البصرة يهجوه:

يييي ِ   ِصييييرنا ِمييييَن الييييُربح إَلييييي َو ق

 
 

يييييَر َأبيييييو اليييييُدبق ِ   إذق َولِيييييَي المصق

ِسيييهِ   ٍ  َعَليييي َننق  ميييا ِ يييذقَ  ِمييينق َليييوق

 
 

ييييَرِ  الِ يييينق ِ  ييييهم ِميييينق َأ ق  (1)َوِجنقسم

 أبو الدندا  - 1144 

عثمان بن خطاب بن عبد اهلل بن عوام، أبو عمرو البلوي، المغربي، األشج، 

 المعروف بأبي الدنيا، كان بعد الثالثمائة، وبعضهم سماه علي بن عثمان. 

ادعى أنه سمع من علي بن أبي طالب، وله نسخة يرويها عنه وأنه معمر أتى 

 له من العمر ثالثمائة ونيف!.

وهو ممن ال يعتمد على روايته، فقد كذبه النقاد، قال ابن العديم: وإنما كني 

 (2)أبا الدنيا؛ لطول عمره. 

 

                                                             
(، 3/ 3(، األوراق قسم أخبار الشعراء )3أشعار أوالد الخلفاء وأخبارهم )ص:  (1)

  (.255/ 3(، الوايف بالوفيات )362/ 14األغاين )

(، 75/ 6(، لسان العرب )926/ 3والدبس: ما يسيل من الرطب. انظر: الصحاح )

 دبس(.)( مادة 47/ 16(، تاج العروس )543القاموس المحيط )ص: 

(، المغني 4444/ 12(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )86تاريخ علماء أهل مصر )ص:  (2)

/ 3(، ميزان االعتدال )227/ 1(، المقتنى يف سرد الكنى )783/ 2يف الضعفاء )

 (.316/ 19(، الوايف بالوفيات )522/ 4()33
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 أبو الدواندق  - 1145

عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس، أبو جعفر المنصور، أمير 

 المؤمنين. 

 ويف تلقيبه بأبي الدوانيق ثالثة أقوال:

صور كان بخيال، فلقب بأبي الدوانيق؛ لتدنيقه، ومحاسبته : ألن المنأحدها

العمال والصناع على الدوانيق والحبات، وكان مع هذا ربما يعطي العطاء 

  العظيم.

وقصة ذلك: أنه لما بنى مدينة بغداد كان يباشرها بنفسه ويحاسب الصناع، 

ل أن تكمل فيقول لهذا: أنت نمت القائلة، ولهذا: لم تبكر، ولهذا: انصرفت قب

 اليوم، فيسقط لهذا دانقا، ولهذا دانقين، فال يكاد يعطي ألحد أجرة كاملة.

لقب بأبي الدوانيق؛ ألنه لما أراد حفر الخندق بالكوفة، قسط على  والثاين:

 كل رجل منهم دانق فضة، وأخذه وصرفه يف حفر الخندق.

العلوي ما رواه الحاكم قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن جعفر  والثالث:

بالكوفة يقول: سمعت أبي يحدث عن آبائه أن أبا جعفر المنصور كان يرحل يف 

طلب العلم قبل الخالفة، فبينا هو يدخل منزال من المنازل قبض عليه صاحب 

الرصد، فقال: زن درهمين قبل أن تدخل، قال: خل عني، فإين رجل من بني 

بني أعمام رسول اهلل هاشم، قال: زن درهمين، قال: خل عني، فإين رجل من 

، قال: زن درهمين، قال: خل عني، فإين رجل قارئ لكتاب اهلل، قال: زن ملسو هيلع هللا ىلص

درهمين، قال: خل عني، فإين رجل عالم بالفقه والفرائض، قال: زن درهمين، 

قال: فلما أعياه أمره وزن الدرهمين، ولزم جمع المال والتدنق فيه، فبقي على 
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لخالفة، وبقي عليه فصار الناس يبخلونه فلقب ذلك برهة من زمانه إلى أن قلد ا

 (1)بأبي الدوانيق. 

    

 الذال
 أبو الذباَّ - 1146

 عبد الملك بن مروان بن الحكم، الخليفة األموي. 

كان حازما، عاقال، فقيها، عالما، دينا، فلما ولى الخالفة استهوته الدنيا 

ىف رجل الحجاج سيئة  فتغير عن ذلك، وفيه يقول الحسن البصرى: ماذا أقول

من سيئاته؟!. وقال األعمش، عن أبي الزناد: كان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن 

                                                             
(، كنز الدرر وجامع الغرر 328/ 32(، تاريخ دمشق )214فة علوم الحديث )ص: معر (1)

(، نثر الدر ىف 242/ 1(، البصائر والذخائر )193(، تاريخ الخلفاء )ص: 39/ 5)

(، اإلشارة إلى سيرة 326/ 3(، هناية األرب ىف فنون األدب )59/ 3المحاضرات )

مورد اللطافة يف من ولي السلطنة (، 522المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا )ص: 

(، غرر الخصائص 169(، المغرب يف ترتيب المعرب )ص: 119/ 1والخالفة )

(، 83/ 7(، سير أعالم النبالء )126/ 4(، تاريخ اإلسالم )375الواضحة )ص: 

 (. 233/ 17(، الوايف بالوفيات )216/ 2فوات الوفيات )

الجمع: دوانق، ودوانيق. فالدرهم: ستة والدانق، بفتح النون وكسرها: سدس الدرهم، و

دوانيق، والدانق: قيراطان، والقيراط: طسوجان، والطسوج: حبتان، والحبة: سدس 

/ 1الصحاح )ُثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم. انظر: 

(، 137/ 2(، النهاية )262/ 7()318/ 6(، المحكم )1629، 1477/ 4()327

( 312/ 25()86/ 6(، تاج العروس )491، 125/ 12()317/ 2لسان العرب )

 مادة )دنق(.



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 744

المسيب، وعروة، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل ىف 

 اإلمارة. 

ويكنى أبا الوليد، وإنما لقب بأبي الذبان؛ لبخره، وقيل: لنتن فمه وفساد 

ماع الذبان عليها وعلى شفتيه، يزعمون أن الذبابة إذا دنت عمور أسنانه، واجت

 من فمه ماتت لشدة بخره. 

وقيل: إن السبب ىف بخره؛ أنه كان يتلو القرآن ىف المصحف، فأفضت 

الخالفة إليه وهو يتلو، فرد المصحف بعضه على بعض، وقال: هذا فراق بيني 

عجزت األطباء عن وبينك، يشير هبذا الكالم إلى المصحف فبخر لوقته، و

مداواته، فكان ال يمر ذباب على فيه إال مات لوقته، وكان أفوه مفتوح الفم 

 مشبك األسنان بالذهب. 

يقال: أنه عض على تفاحة ورمى هبا إلى امرأته، فدعت بسكين، فقال لها: ما 

 تصنعين به؟ قالت: أميط عنها األذى، فشق عليه وطلقها.

األبخر: أبا الذبان، فلذلك قيل لعبد الملك: قال أبو اليقظان: العرب تسمي 

 (1)أبو الذبان. 

 

                                                             
(، 285(، المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 193/ 7()59/ 2أنساب األشراف ) (1)

(، المنتخب من 172/ 1(، تاريخ ابن الوردي )98/ 21هناية األرب يف فنون األدب )

(، مرآة 75وب )ص: (، ثمار القل147/ 5(، العقد الفريد )755كالم العرب )ص: 

(، ربيع 139/ 19(، الوايف بالوفيات )423/ 2(، فوات الوفيات )332/ 8الزمان )

/ 2(، نزهة األلباب )298/ 8التذكرة الحمدونية )، (5/38()2/469األبرار )

 (.257/ 2(، مغاين األخيار )262
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 أبو الذهب - 1147

 محمد بك أبو الذهب، األمير الكبير، تابع علي بك الشهير. 

وعرف بأبي الذهب؛ ألنه لما لبس الخلعة بالقلعة صار يفرق البقاشيش ذهبا 

حتى دخل  ويف حال ركوبه ومروره جعل ينثر الذهب على الفقراء والجعيدية

إلى منزله فعرف بذلك ألنه لم يتقدم نظيره لغيره ممن تقلد األمريات واشتهر 

عنه هذا اللقب وشاع وسمع عن نفسه شهرته بذلك فكان ال يضع يف جيبه إال 

الذهب وال يعطي إال الذهب ويقول: أنا أبو الذهب فال أمسك إال الذهب، ذكره 

 (1)الجربيت. 

    

  الراء
 الرجال  أبو - 1142

بن حارثة بن النعمان األنصاري، المدين، أبو  محمد بن عبد الرحمن

 الرجال. 

روى عن: أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وأنس بن مالك. وعنه: يحيى بن 

 سعيد األنصاري، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وجماعة. 

د عشرة ألنه كان له أوال ويكنى أبا عبد الرحمن، وإنما قيل له: أبو الرجال؛

 (2)فسمي أبا الرجال وغلب عليه ذلك.  ،ذكوركلهم 

                                                             
 (.482/ 1تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ) (1)

/ 7(، الثقات البن حبان )56ة والتابعين يف المسندين الصحيحين )ص: ألقاب الصحاب (2)

(، االستغناء يف معرفة المشهورين من حملة 213(، مشاهير علماء األمصار )ص: 366

(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 92/ 54(، تاريخ دمشق )632/ 1العلم بالكنى )

(، 232/ 13على مسلم ) (، شرح النووي622/ 25(، هتذيب الكمال )245/ 7)

= 
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 رغواَّ أبو - 1149

 (1)مجاشع بن دارم بن حنظلة التميمي، تقدم يف الراء. 

 أبو ر وة - 1151

الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن األموي، المعروف بأبي 

لقي  وهو الذي خرج على الحاكم العبيدي صاحب مصر، وكان قد ركوة.

الشيوخ وكتب الحديث بمصر، وإنما كني بأبي ركوة؛ لركوة كانت معه يف 

 (2)أسفاره يحملها لوضوئه على عادة الصوفية. 

    

 الزاي

 أبو الزعراَ - 1151

، صاحب ابن (3)عبد اهلل بن هانئ، أبو الزعراء الكندي، األزدي، وهو األكرب

 مسعود. 

                                                              = 

/ 4(، فتح المغيث )235/ 1(، المقتنى يف سرد الكنى )493/ 3تاريخ اإلسالم )

(، نزهة 217(، اختصار علوم الحديث )ص: 332(، مقدمة ابن الصالح )ص: 217

 (.262/ 2األلباب )

 .(418) :تقدم برقم "رغوان"انظر: لقب  (1)

(، المنتظم يف 124/ 1البن القالنسي )(، تاريخ دمشق 259تاريخ األنطاكي )ص:  (2)

/ 18(، مرآة الزمان )552/ 7(، الكامل يف التاريخ )53/ 15تاريخ الملوك واألمم )

 (.73/ 4(، تاريخ ابن خلدون )514/ 15(، البداية والنهاية )153

وأبو الزعراء الجشمي، ابن أخي أبي األحوص، وهو أبو الزعراء األزدي، هو األكرب،  (3)

اسمه: عمرو بن عمرو، وأبو الزعراء الطائي، اسمه: يحيى بن الوليد، شيخ  األصغر،

 عبد الرحمن بن مهدي وغيره.
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عر، رجل زعر وأزعر وامرأة زعراء. قال نشوان الحميري: الزعر: قلة الش

 (1)ومنه لقب أبو الزعراء الفقيه الكندي. 

 أبو الزف  - 1152

الحسن بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب، 

 (2)المعروف بأبي الزفت. لقب بذلك؛ لشدة سمرته. 

    

 الشني
 أبو  امة  - 1153

براهيم بن عثمان، اإلمام، العالمة، ذو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إ

الدمشقي، الشافعي،  ثمالفنون، شهاب الدين، أبو القاسم، المقدسي األصل، 

 صاحب التصانيف، المشهور. المعروف بأبي شامة، الفقيه، المقرئ، النحوي، 

جمع القراءات كلها على الشيخ علم الدين السخاوي، وسمع من ابن قدامة 

ية بالحديث، وكتب الكثير من العلوم، وأتقن الفقه، وغيره، وحصل له عنا

 ودرس، وأفتى، وبرع يف فن العربية.

 (3)وإنما سمي بأبي شامة؛ لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه األيسر. 

                                                             
(، الكنى 346/ 1(، الكنى واألسماء لإلمام مسلم )282الثقات للعجلي )ص:  (1)

(. وانظر: 195/ 5(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )562/ 2واألسماء للدوالبي )

 ( مادة )زعر(.2798/ 5شمس العلوم )

/ 3(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )45/ 1جمهرة أنساب العرب البن حزم ) (2)

412.) 

(، غاية النهاية يف طبقات القراء 361معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص:  (3)

(، شذرات 269/ 2(، فوات الوفيات )114/ 15(، تاريخ اإلسالم )365/ 1)

 (.264/ 2(، نزهة األلباب )136/ 4(، سلم الوصول )553/ 7الذهب )
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 أبو  عر  - 1154

عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم، أبو شعر، الشيخ، اإلمام، العالم، 

العابد الزاهد، المحقق القدوة، شيخ الفقيه، المحدث، المفسر، النحوي، 

 الحنابلة. 

أخذ عن جماعة، وسمع كثيرا من الكتب الكبار والصغار، وتفقه بابن 

 رجب، وابن اللحام، وغيرهما. 

على « الوجيز»وله حواشي على كتب من كتب الفقه منها على كتاب 

 (1)المسائل التى ليست ىف المذهب، وكان ال يحلق رأسه فلقب بــأبي شعر. 

 الههداَ أبو - 1155

  من عباد أهل المدينة.عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن عوف، 

يروي عن أبيه ولم ينشر له كثير حديث، استشهد بأفريقية هو وأوالده، 

 (2)يف ذلك البعث. وسمي أبا الشهداء؛ من كثرة من قتل من أوالده معه 

 

    

                                                             
 (.59/ 1الجوهر المنضد يف طبقات متأخري أصحاب أحمد ) (1)

(، الثقات ممن لم يقع 114(، مشاهير علماء األمصار )ص: 64/ 5الثقات البن حبان ) (2)

 (.27/ 7يف الكتب الستة )
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 العني
 أبو العاج - 1156

بن خثيم بن عبد بن حبيب بن  -ويقال: كثير بن فروة  -كثير بن عبد اهلل 

 مالك بن عوف، أبو محمد السلمي، المعروف بأبي العاج. 

استخلفه عدي بن أرطاة على واسط، وواله يوسف بن عمر البصرة يف أيام 

 (1)هشام بن عبد الملك، وإنما لقب بأبي العاج؛ لطول ثناياه. 

 أبو العتاهدة - 1157

اسم العنزي، الكويف، الشاعر المشهور، كنيته أبو إسحاق، إسماعيل بن الق

 واشتهر بأبي العتاهية.

وهو أحد من سار قوله، وانتشر شعره، وشاع ذكره يف أقطار األرض، وهو 

وتلك الطائفة، وشعره كثير،  (2)من مقدمي المولدين يف طبقة بشار وأبي نواس

 بلغ.وقد نسك بآخره، وقال يف الزهد والمواعظ، فأحسن وأ

 واختلفوا لم سمي بأبي العتاهية على ستة أقوال:

: أنه لقب أبا العتاهية؛ الضطراب كان فيه، والمعتوه: الناقص العقل. أحدها

 .(3)ورجل معته إذا كان مجنونا مضطربا يف خلقه، والتعته: التجنن والرعونة

                                                             
 (.141 /21(، مختصر تاريخ دمشق )39/ 52تاريخ دمشق ) (1)

  .(1272) :سيأيت برقم (2)

( مادة 512/ 13(، لسان العرب )122/ 1(، المحكم )2239/ 6انظر: الصحاح ) (3)

 )عته(. 
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 ألنه كان يحب الخالعة والمجون فلقب بذلك لعتوه. والثاين:

ب أبا العتاهية؛ ألن المهدي قال له يوما: أنت إنسان متحذلق لق والثالث:

متعته، وكان قد تعته بجارية للمهدي واعتقل بسببها، فاشتقت له من ذلك كنية 

غلبت عليه، ويقال للمتحذلق: عتاهية كما يقال للطويل: شناحية، قاله 

ة المرزباين، وعرض عليها المهدي أن يزوجها له فأبت، واسم الجارية عتب

 واشتهر بمحبتها وأكثر تشبيبه وتشبيهه فيها فمن ذلك قوله:

نيييييييييييي تقبيييييييييييَة أن   أعَلمييييييييييي م عم

 
 

طِيييييييلة   ِمنقَهيييييييا عليييييييي َ يييييييَرٍف مم

 و يييييييكوتم َميييييييا ألققيييييييي إَِليييييييي   

 
 

 َهييييييييييا والمييييييييييدامعم تسييييييييييتهلة 

العتاهية من التعته وهو التحسن والتزين، وقد كان يتحسن يف شبابه  والرابع: 

 يى بن علي التربيزي. ويتزين، قاله أبو زكريا يح

 وهو أيضا قول ابن جني، وأنشد لرؤبة:

 بعيييييد ل ييييياج ميييييا يكييييياد ينتهيييييي

 
 

 عيييييين التصييييييابي وعيييييين التعتييييييه

وقال أيضا: يف عتهي اللبس والتقين، وكأن العتاهية مصدر كالكراهية  

 وأجازوا فيه العتاهة كالكراهة.

مدي، كان ابنه محمد يلقب: عتاهية فكني به، حكي ذلك عن اآل والخام :

واعرتض عليه بأنه لو كان األمر كذلك لقيل له: أبو عتاهية بغير تعريف، وإنما 

 هو لقب له ال كنية.

: ألنه يرمى بالزندقة. والعتاهة: الضالل والحمق، حكاه ابن والساد 

 (1)منظور، وقال ابن األعرابي: عتاهية الرجال ضاللهم. 

                                                             
(، 226/ 7(، تاريخ بغداد )214المبهج يف تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص:  (1)

 (،432/ 9(، األنساب للسمعاين )551/ 1سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )

= 
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 أبو العمدطر  - 1152

بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أبو الحسن  علي بن عبد اهلل بن خالد

 السفياين المعروف بأبي العميطر. 

 خرج بدمشق وتغلب عليها، وبويع له بالخالفة بدمشق يف والية األمين. 

روى ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الرحمن الجرشي، قال: كان علي 

لبهائم فقال لنا علي بن بن عبد اهلل يجالسنا فكنا يوما نتحدث إلى أن ذكرنا كنى ا

؟ فقلنا: ما ندري، فقال: كنيته أبو العميطر، (1)عبد اهلل: أي شئ كنية الحرذون

قال: فلقبناه بذلك فكان يغضب، فقال لنا شيخ من القدماء: ترون هذا اللقب 

 (2)سيخرجه إلى أمر عظيم. 

 أبو العدناَ  - 1159

لضرير، الشاعر، األديب محمد بن القاسم بن خالد، أبو العيناء البصري، ا

 البليغ، اللغوي، صاحب النوادر. 

                                                              = 

(، بغية 219/ 1(، وفيات األعيان )236/ 12المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )

(، سير أعالم النبالء 486/ 5(، تاريخ اإلسالم )1751/ 4الطلب ىف تاريخ حلب )

(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء 128/ 14(، مرآة الزمان )4/ 4(، األغاين )195/ 12)

(، شذرات الذهب 267/ 2هة األلباب )(، نز111/ 9(، الوايف بالوفيات )4)ص: 

(3 /52.) 

/ 6الحرذون: بكسر الحاء دويبة شبيهة بالضب، أو: تشبه الحرباء، وانظر الحيوان ) (1)

 (.332/ 1(، حياة الحيوان الكربى )346

(، مرآة الزمان 418/ 5(، الكامل يف التاريخ )111/ 54()24/ 43تاريخ دمشق ) (2)

، هناية (132/ 21(، الوايف بالوفيات )284/ 9الء )(، سير أعالم النب292/ 13)

(، النجوم الزاهرة ىف 294/ 3(، تاريخ ابن خلدون )165/ 22األرب يف فنون األدب )

 (.269/ 2نزهة األلباب ) (،159/ 2ملوك مصر والقاهرة )
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سمع من: أبي عبيدة، واألصمعي، وأبي زيد األنصاري، وغيرهم، وكنيته 

ألنه قال ألبي زيد األنصاري: كيف تصغر ؛ أبو عبد اهلل، وإنما لقب بأبي العيناء

 (1)عينا؟، فقال: عيينا يا أبا العيناء، فبقي عليه. 

    

 الغني
 أبو الغراندق - 1161

محمد بن أحمد بن األغلب، المعروف بأبي الغرانيق، من ملوك دولة بني 

  بإفريقية. -دولة األغالبة  -األغلب 

ولي بعد عمه زيادة اهلل، وكان مسرفا يف العطاء، مع حسن سيرة يف الرعية، 

امه ثم غلبت عليه اللذات واالنشغال هبا فلم يزل كذلك طول مدته، وكانت ىف أي

حروب كثيرة، وكان مشغوفا بالصيد، فلقب أبا الغرانيق؛ ألنه كان يهوى 

صيدها، ويولع هبا، حتى أنه بنى قصرا يخرج إليه لصيدها، أنفق فيه ثالثين ألف 

  مثقال من الذهب.

ولقب ىف آخر أيامه بالميت؛ وذلك أنه اعتل وطالت علته، فكان يشنع عليه 

 (2)بالموت ىف كثير من األيام. 

                                                             
/ 4وفيات األعيان ) ،(356(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 448معجم الشعراء )ص:  (1)

(، المختصر يف أخبار 234/ 1(، تاريخ ابن الوردي )84/ 11لبداية والنهاية )(، ا343

 (.272/ 2(، نزهة األلباب )186/ 16(، مرآة الزمان )57/ 2البشر )

(، 114/ 1(، البيان المغرب يف أخبار األندلس والمغرب )171/ 1الحلة السيراء ) (2)

 (. 125/ 24هناية األرب يف فنون األدب )

= 
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 أبو الغول  - 1161

أبو الغول الطهوي. قال اآلمدي: وهو من قوم من بني طهية، يقال لهم: بنو 

عبد شمس بن أبي سود، يكنى أبا البالد، وقيل له: أبو الغول؛ ألنه زعم أنه قتل 

 غوال، وقال:

 لقدييي  الغيييول تهيييوي جييينح لديييلٍ 

 
 

 بسيييييهٍب  العبايييييية صحصيييييحاَّ

 َفقلييييي  َليييييه  َِ َنيييييا نضيييييو أريٍ  

 
 

ييي  و سييينرٍ فصيييدي َعييين َمَكييياينَأخم

 إِذا عدنيييييياَّ فِييييييي وجييييييٍه قبييييييدٍح  

 
 

  وجيييييه الهييييير مهيييييقوق الُلَسييييياَّ

 بعدنييييييي بومييييييٍة و ييييييواة  لييييييٍب  

 
 

 (1)وجليييٍد فِيييي قيييرا  َأو فِيييي  يييناَّ

     

 الفاء
 أبو النرق - 1162

 أبو الفرج بن أبي العباس بن المغيرة الثالج. 

يوما عند أبي جعفر بن جرير  كان أبو الفرج هذا يتعسف يف كالمه: تجاروا

الطربي، فذكر الطبيخ، فقال أبو الفرج: لكني أكلت طباهقة، قال أبو جعفر: وما 

الطباهقة؟ قال: الطباهقة، أال ترى أن العرب تجعل الجيم قافا. فقال أبو جعفر: 

                                                              = 

بضم الغين وفتح النون، قال الجوهري والزمخشري: إنه طائر أبيض طويل والغرنيق: 

العنق، من طير الماء، وقال يف هناية الغريب: إنه الذكر من طير الماء، ويقال له: غرنيق 

 (.247/ 2وغرنوق. انظر: حياة الحيوان الكربى )

يخ جاهلية (، نشوة الطرب يف تار212المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص:  (1)

 (.514(، معجم الشعراء )ص: 459العرب )ص: 
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فأنت إذا أبو الفرق ابن الثالق، فصار يعرف بأبي الفرق بن الثالق، ويمزح معه 

 (1)ه ياقوت الحموي. بذلك، حكا

 أبو فروة  - 1163

 .ڤكيسان مولى الحارث الحفار، مولى عثمان بن عفان 

وأعتقه، وجعل يحفر القبور، وكان من سبي جبل  ڤاشرتاه عثمان 

، وكان أبو فروة أحد من حصر عثمان وناداه ويف لسانه لكنة: رد ملسو هيلع هللا ىلصالخليل 

أرد ابتعتك من مال الصدقة المذالم، يريد: المظالم، فقال عثمان: أنت أول من 

 (2)فروة؛ لفروة كانت عليه حين سبي. لتحفر القبور فرتكت ذلك، وإنما لقب أبا

 أبو قربة - 1164

العباس بن علي بن أبي طالب، كنيته أبو محمد، ويلقب بأبي قربة؛ ألنه 

 (3)حمل للحسين قربة من الماء. 

 

    

                                                             
 (.2468/ 6معجم األدباء ) (1)

(، الخراج وصناعة الكتابة )ص: 222/ 1(، المعارف )244فتوح البلدان )ص:  (2)

(، 448/ 2(، هتذيب الكمال )123/ 6(، مرآة الزمان )247/ 8(، تاريخ دمشق )357

 .(223/ 17الوايف بالوفيات )

(، نزهة 475/ 6(، مرآة الزمان )192/ 2(، أنساب األشراف )43ريش )ص: نسب ق (3)

 (.272/ 2األلباب )

 (.471له أيضا، تقدم برقم: ) "السقاء"وللفائدة، انظر: لقب 
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 القاف
 أبو قطدنة - 1165

ن عقبة بن أبي معيط، أبو الوليد القرشي، األموي، المدين، عمرو بن الوليد ب

 الشاعر، المعروف بأبي قطيفة. 

 (1)أسه ولحيته وجسده، شبه بالقطيفة.وإنما قيل له: أبو قطيفة؛ لكثرة شعر ر

 أبو القماطر - 1166

 صاحب التاريخ، كنيته أبو بكر، وأبو القماطر لقبه.

ي يقول: سمعت محمد بن عمير قال الحاكم: سمعت أبا العباس السيار

الحافظ يقول: كنا نلقب أبا بكر صاحب التاريخ: أبا القماطر؛ وذلك أن الناس 

 يسرقون حديثا وحديثين وهذا كان يسرق قمطرا قمطرا.

 والقمطر: ما يصان فيه الكتب، وينشد: 

ييييٍم َمييييا َيِعييييي الِقَمطقييييرم   َلييييدقَ  بِعلق

 
 

ييييدق  ييييمم إِب  َمييييا َوَعيييياهم الصا  رم َمييييا الِعلق

وقال عبد اهلل بن وهب الدينوري: كنا نذاكر إبراهيم بن الحسين يعني ابن  

 ديزيل

 (2)نذكر حديثا واحدا، فيقول: عندي منه قمطر. فيذاكرنا بالقمطر، 

                                                             
(، من اسمه عمرو من الشعراء 345/ 9(، أنساب األشراف )146نسب قريش )ص:  (1)

(، المذاكرة يف 446 /46(، تاريخ دمشق )242(، معجم الشعراء )ص: 22)ص: 

 (.272/ 2(، نزهة األلباب )4ألقاب الشعراء )ص: 

(، 797/ 2(. وانظر: الصحاح )149/ 9(، لسان الميزان )45/ 55تاريخ دمشق ) (2)

 ( مادة )ق م ط ر(.472/ 13(، تاج العروس )117/ 5لسان العرب )
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 أبو القندين - 1167

 عبد الملك بن قريب، األصمعي، اإلمام المشهور. 

بن سيده: لم يحك قيل: كني بذلك؛ لعظم قنديه، بالضم، أي: خصييه، قال ا

 (1)لنا فيه أكثر من ذلك، والقضية تؤذن أن القند: الخصية العظيمة. 

    

 الالم
 أبو لهب  - 1162

، ومن أشد الناس ملسو هيلع هللا ىلصعبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، عم رسول اهلل 

 عداوة له، ولإلسالم، والمسلمين.

 واختلف يف أبي لهب، هل هو لقب له أو كنية.

قيل: أنه لقب به؛ لحسن وجهه وإشراقه، أو ألن وجهه كان  فعلى األول،

 يتألأل ويلتهب، أو أن عبد المطلب لقبه بذلك؛ لحمرة خديه وتوقدهما كالجمر.

 وصار يف اآلخر لمآله إليها، نسأل اهلل العافية.

 وعليه فهو ليس بكنية كما حكي عن ابن إسحاق وآخرين.

أهل العلم يف تكنية أبي لهب يف  وعلى المعنى اآلخر أهنا كنية، فقد تكلم

 القرآن، وأهنا ليست على طريق التعظيم له.

 وقد تأولوا يف ذلك وجوها: 

                                                             
(، 313(، القاموس المحيط )ص: 369/ 3(، لسان العرب )315/ 6المحكم ) (1)

(، وذكره الحافظ يف 75/ 9(، تاج العروس )366/ 2المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )

 بيائين ولعله صحف يف المطبوع. (: 271/ 2)« النزهة»
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: أن اسمه عبد العزى، واهلل ال يجعله عبدا لغيره ولذلك ذكره بالكنية، أحدها

 قاله ثعلب. 

، قاله ابن -وهو ما أثبتناه أعاله  -أنه لقب لقب به وليست بكنية،  والثاين:

 زمنين. أبي

إن هذه التكنية ليست لإلكرام بل لإلهانة إذ هي كناية عن الجهنمي  والثالث:

إذ معناه: تبت يدا جهنمي، قاله الزمخشري، واعرتض عليه بعضهم بأن التكنية 

 ال ينظر فيها إلى مدلول اللفظ بل االسم إذا صدر بأب أو أم فهو كنية. 

يف البالغة ومقابلة اللفظ بما أن تكون تكنيته من طريق التجنيس  والرابع:

 ڳ ڳ گ يئشاهبه، فكناه يف أول السورة بأبي لهب؛ لقوله يف آخرها: 

[، فجعل اهلل ما كان يفتخر به يف الدنيا ويزينه من جماله سببا 3]المسد:آية  ڳىئ

 إلى المبالغة يف خزيه وعذابه، فليس ذلك من طريق الرتفيع والتعظيم. 

كره بكنيته أنه لما علم اهلل تعالى أن مآله إلى النار قال الحافظ: أن النكتة يف ذ

 (1)ذات اللهب ووافقت كنيته حاله حسن أن يذكر هبا. 

 

    

                                                             
(، مورد اللطافة يف من ولي 221/ 1(، هتذيب الكمال )34/ 1الثقات البن حبان ) (1)

(، اإلتقان يف علوم 45اية )ص: (، إتمام الدراية لقراء النق15/ 1السلطنة والخالفة )

(، 22/218()232/ 8(، عمدة القاري )12/593(، فتح الباري )92/ 4القرآن )

(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 9/355شرح البخاري البن بطال )

 (.1/594(، إكمال المعلم بفوائد مسلم )28/633()12/228)
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 امليم 
 أبو م ر  - 1169

أبو مسلم الخراساين، صاحب الدولة، القائم بالدعوة العباسية ومنشئها، 

يسار، وقيل واسمه: عبد الرحمن بن مسلم، ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن 

 غير ذلك. 

قيل: إنه من العرب، وقيل: من العجم، وقيل: من األكراد، يروي عن: أبي 

الزبير، وثابت البناين، وإبراهيم وعبد اهلل ابني محمد بن علي بن عبد اهلل بن 

 عباس، وعنه: عبد اهلل بن المبارك، وجماعة.

 يف قوله:، وكان أبو جعفر المنصور يكني أبا مسلم أبا مجرم

َتَضييييييي يقَن بَ يمقق ييييييَ  َأَّا الييييييدا  َزَعمق

 
 

ييييييرِ ِ  يقِن َأَبييييييا مم ق َتِض بِالييييييدا  َفيييييياقق

ييِقي بَِهييا  نقييَ  َتسق ٍ   م
ييَربق بَِكييأق  َوا ق

 
 

َقييييمِ  ييييِق ِمييييَن الَعلق  َأَمييييرا فِييييي الَحلق

ويقال: أن أبا مسلم قد قتل يف دولته وحروبه ستمائة ألف صربا، وقيل:   

 من ال يعرف. ستمائة ألف ممن يعرف صربا سوى

 قال أبو دالمة ]من الطويل[:

 ميييا َغداييير اهلل نعمييية   (1)أبيييا م ييير ٍ 

 
 

 عليييي عبيييدِه حتيييي يغُدرهيييا العبيييدم 

 خييوفتني القتييَل فييانتَحي أبييا م يير ٍ  

 
 

فتني األسييدم الييوردم   علدييو بمييا َخييوا

 أيف دوليية المنصييوِر حاولييَ  غييدرة   

 
 

دم يييَل الغيييأب إَّا أه رق  (2)دِر آباؤَك الكم

                                                             
 لم.يف بعض المصادر ذكرت يف البيتين األولين: أبا مس (1)

(، 92/ 6(، البدء والتاريخ )479/ 7(، تاريخ الطربي )221/ 4أنساب األشراف ) (2)

(، اإلكمال 465/ 11(، تاريخ بغداد )2244/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني )

= 



 
 

 )األلقاب بألناظ الكني(الباب الثاني  759

 أبو المسا دن - 1171

، ابن عم رسول (2)، ذو الجناحين(1)أبو عبد اهلل الطيار جعفر بن أبي طالب،

 وكان يسمى أبا المساكين.  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قال ابن كثير: وكان كريما جوادا ممدحا، وكان لكرمه، يقال له يف حياته: أبو 

 المساكين؛ إلحسانه إليهم.

 ملسو هيلع هللا ىلصثير، وغيرهم: وكان رسول اهلل وقال أبو نعيم، وابن عساكر، وابن األ

يسميه: أبا المساكين، زاد الحافظ ابن حجر: ألنه كان يالزمهم. وقال سبط ابن 

 الجوزي: ألنه كان يتلطف هبم.

 »أخرج البخاري، وغيره، واللفظ له، عن أبي هريرة، قال: 
َّ
ُكنُْت َأْلَزُم النَّبِي

اَل َأْلَبُس الَحِريَر، َواَل َيْخُدُمنِي ُفالٌَن َواَل لِِشَبِع َبْطنِي، ِحيَن اَل آُكُل الَخِميَر وَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 َينَْقلَِب 
ْ
 َمِعي، َكي

َ
ُجَل اآلَيَة، َوِهي ، َوَأْسَتْقِرُئ الرَّ

ِ
ُفالََنُة، َوُأْلِصُق َبْطنِي بِالَحْصبَاء

، َينَْقلُِب  بِنَا َفُيْطِعُمنَا َما  بِي َفُيْطِعَمنِي، َوَخْيُر النَّاِس لِْلَمَساكِيِن َجْعَفُر بُْن َأبِي َطالِب 

َها َفنَْلَعُق َما  ٌء، َفنَْشَتقُّ
ْ
َة َلْيَس فِيَها َشي َكاَن فِي بَْيتِِه، َحتَّى إِْن َكاَن َليُْخِرُج إَِلْينَا الُعكَّ

 «. فِيَها

                                                              = 

(، المنتظم 62(، اإلنباء يف تاريخ الخلفاء )ص: 428/ 35(، تاريخ دمشق )171/ 7)

/ 12(، مرآة الزمان )56/ 5امل يف التاريخ )(، الك4/ 8يف تاريخ الملوك واألمم )

(، سير أعالم النبالء 17/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )145/ 3(، وفيات األعيان )76

(، توضيح 313/ 13(، البداية والنهاية )161/ 18(، الوايف بالوفيات )48/ 6)

الذهب ىف  (، كنوز335/ 1(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )87/ 8المشتبه )

(، قالدة النحر يف 33/ 3(، التاريخ المعترب يف أنباء من غرب )293/ 2تاريخ حلب )

 (.131/ 2(، شذرات الذهب )122/ 2وفيات أعيان الدهر )

 .(576) :تقدم برقم (1)

 .(326) :تقدم برقم (2)
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يف اآليات،  ملسو هيلع هللا ىلصإين كنت ألسأل الرجل من أصحاب رسول اهلل »ويف رواية: 

مني شيئا، قال: فكنت إذا سألت جعفر بن أبي ألنا أعلم هبا منه ال أسأله إال ليطع

طالب، لم يجبني حتى يذهب معي إلى منزله، فيقول المرأته: يا أسماء أطعمينا، 

فإذا طعمنا أجابني. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم 

  (1)«. ويحدثونه

 أ  المسا دن - 1171

، ماتت يف حياة ڤزينب بنت خزيمة الهاللية، إحدى أمهات المؤمنين 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وكانت تسمى أم المساكين؛ لكثرة إطعامها المساكين، وإحساهنا إليهم، 

 (2)وتصدقها عليهم، ورقتها لهم وشفقتها عليهم. 

                                                             
/ 1(، اإلصابة )511/ 2(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )77/ 7صحيح البخاري ) (1)

(، هتذيب 217/ 1(، سير أعالم النبالء )452/ 6(، البداية والنهاية )329/ 7)(592

/ 72(، تاريخ دمشق )541/ 1(، أسد الغابة )44/ 4(، مرآة الزمان )52/ 5الكمال )

(، العقد 317(، سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاين )ص: 132

 (. 276/ 3الثمين ىف تاريخ البلد األمين )

(، 132/ 7) (، أسد الغابة24(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص: 12/ 5البدء والتاريخ ) (2)

(، 128/ 3(، كنز الدرر وجامع الغرر )76/ 1السلوك يف طبقات العلماء والملوك )

/ 1(، سير أعالم النبالء )سيرة 166/ 1(، تاريخ اإلسالم )224/ 1هتذيب الكمال )

(، التاريخ المعترب يف أنباء من 222/ 1ليل )(، األنس الج157/ 8(، اإلصابة )465

(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل 273/ 2(، نزهة األلباب )228/ 1غرب )

 (.454/ 1والتوالي )
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 النون
 أبو نخدلة - 1172 

الراجز السعدي، اختلف يف اسمه وكنيته، فقيل: يعمر بن حزن، وقيل: 

ل: أبو الجنيد، وقيل: اسمه كنيته، اسمه: العرماس، وقيل: أبو العرماس، وقي

 وقيل غير ذلك.

وهو سعدي مولى بني حمان، يعد يف البصريين، وهو راجز مشهور أدرك 

 (2)، وإنما سمي أبا نخيلة؛ ألن أمه ولدته تحت نخلة. (1)الدولتين

 أبو نوا   - 1173

الحسن بن هاين الحكمي، الشاعر المشهور، المعروف بأبي نواس، يكنى أبا 

 ، وكان إماما، عالما، فاضال، غلب عليه الشعر، فكان شاعر عصره. علي

سمع أبو نواس الحديث من: حماد بن زيد، وعبد الواحد بن زياد، وعرض 

القرآن على يعقوب الحضرمي، وأخذ اللغة عن: أبي زيد األنصاري، وأبي 

قال عبيدة، ومدح الخلفاء، والوزراء، وكان رأسا يف اللغة، وشعره يف الذروة، 

 شيخه أبو عبيدة: أبو نواس للمحدثين مثل امرئ القيس للمتقدمين. 

وكان يقال: الشافعي شاعر غلب عليه الفقه، وأبو نواس فقيه غلب عليه 

 الشعر.

                                                             
 يعني الدولة األموية والدولة العباسية.  (1)

(، 255(، المؤتلف والمختلف يف أسماء الشعراء )ص: 587/ 2الشعر والشعراء ) (2)

(، سمط 257/ 7(، اإلكمال )282يف مآخذ العلماء على الشعراء )ص:  الموشح

(، توضيح المشتبه 322/ 7(، تاريخ دمشق )135/ 1الآللي يف شرح أمالي القالي )

 (.165/ 1(، خزانة األدب للبغدادي )52/ 9)
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وإنما لقب بأبي نواس؛ لذؤابتين كانتا تنوسان على عاتقيه، أي: 

 (1)تضطرب.

    

 اهلاء
 أبو هريرة  - 1174

، وحافظ الصحابة، ملسو هيلع هللا ىلصاليماين، صاحب رسول اهلل أبو هريرة الدوسي  •

وسيد الحفاظ األثبات، الصحابي المشهور، اختلف يف اسمه واسم أبيه اختالفا 

كثيرا، أشهرها: عبد الرحمن بن صخر، على األصح من نحو ثالثين قوال، وقد 

 غلبت عليه كنيته، فهو كمن ال اسم له غيرها. 

بن عبد الرب، أنه قال: وقد روينا عنه أنه وسبب تلقيبه بأبي هريرة: ما ذكره ا

قال: وإنما كنيت بأبي هريرة؛ ألين وجدت هرة فجعلتها يف كمي، فقيل لي: ما 

هذه؟ قلت: هرة. قيل: فأنت أبو هريرة، قال وقد روينا عنه أنه قال: كنت أحمل 

، فقال لي: ما هذه؟ فقلت: هرة. فقال: يا ملسو هيلع هللا ىلصهرة يوما يف كمي، فرآين رسول اهلل 

 با هريرة.أ

 كناه بذلك، واهلل أعلم.  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أشبه عندي أن يكون النبي 

                                                             
(، النجوم الزاهرة ىف ملوك 282/ 9(، سير أعالم النبالء )1272/ 4تاريخ اإلسالم ) (1)

(، المذاكرة 325/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )156/ 2والقاهرة ) مصر

/ 12(، الوايف بالوفيات )123/ 2(، وفيات األعيان )4يف ألقاب الشعراء )ص: 

 (.275/ 2(، نزهة األلباب )176
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وقيل: كان يلعب هبا وهو صغير، وقيل: كان يحسن إليها، وقيل: المكني له 

بذلك والده، فيما أورده عنه الذهبي أنه قال: كناين أبي بأبي هريرة، ألين كنت 

أخربته، فقال: أنت  أرعى غنما فوجدت أوالد هر وحشية، فأخذهتم، فلما رآهم

 أبو هر.

وقال أسامة بن زيد، عن عبد اهلل بن رافع: قلت ألبي هريرة: لم اكتنيت بأبي 

هريرة؟ قال: أما تفرق مني! قلت: بلى واهلل إين ألهابك، قال: كنت أرعى غنم 

أهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها يف شجرة بالليل، فإذا كان النهار 

 قبت هبا.ذهبت هبا معي، فل

ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعد الفهري، من أهل مرسية يعرف  •

بابن الصيقل، ويكنى أبا عبد اهلل، ويلقب أبا هريرة؛ لتتبعه اآلثار وعنايته هبا 

 (1)وروايته لها. 

 

 

    

 

 

                                                             
(، اإلصابة 313/ 6(، أسد الغابة )295/ 67(، تاريخ دمشق )1768/ 4االستيعاب ) (1)

(، تاريخ ابن 562/ 2(، تاريخ اإلسالم )366/ 34هتذيب الكمال ) (،348/ 7)

(، المستطرف يف كل فن مستطرف 296/ 8(، التذكرة الحمدونية )161/ 1الوردي )

(، الذيل 18/ 2(، التكملة لكتاب الصلة )113/ 5(، البدء والتاريخ )284)ص: 

 (.567/ 3والتكملة لكتابي الموصول والصلة )
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 الواو
 أبو الوزواز - 1175

  ، النحوي.عبد اهلل بن محمد بن هارون التوزي

، وقرأ كتاب سيبويه األنصاري عبيدة، واألصمعي، وأبي زيد أخذ عن: أبي

ولقبه أبو زيد األنصاري بأبي الوزواز؛ على أبي عمر الجرمي، وكان من طبقته، 

 (1)لخفة حركته وذكائه. 

    

 الياء

 أبو الدنبغي - 1176

 العباس بن طرخان، من الشعراء المجان، يكنى أبا علي. 

، واألمين، والمأمون، والمعتصم، ومدحهم كانت له أخبار مع الرشيد

ومدح الوزراء واألكابر، وهجاهم على سبيل اللعب والتطايب، وأكثر أشعاره 

غير موزونة، جمع له أبو عبيد اهلل المرزباين أخبارا مفردة يف مجلدة، قيل له: لم 

                                                             
إنباه الرواة على أنباه النحاة  (،125/ 15(، الوايف بالوفيات )1362/ 3) معجم األدباء (1)

 (. 629/ 5(، تاريخ اإلسالم )2/34،126)

(، 312/ 2المحيط يف اللغة ) والوزواز: الرجل الطائش الخفيف يف مشيه وعمله. انظر:

(، تاج العروس 428/ 5(، لسان العرب )921/ 3(، الصحاح )397/ 7العين )

 ( مادة )وزز(.372/ 15)
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كنيت أبا الينبغي؟ قال: ألين أقول ما ال ينبغي، وكان قد عمر وتويف يف حبس 

 ؛ ألنه هجاه. (1)معتصمال

وقال أبو هفان: دخلت على أبي الينبغي وهو محبوس فقلت له: ما كانت 

 قصتك؟ قال: أنا أبو الينبغي، قلت ماال ينبغي، فحبست حيث ينبغي.

 ومن شعره السريع:

َعيييييييية مم  َلِزميييييييي  دهلدييييييييز م جم

 
 

 َولييييييييم أ يييييييين آوي الييييييييدهالدزا

ييوق ومييدحي لكييم   خبييزي ميين السة

 
 

يييي يييَو لعمييييري قسق  (2)َمة ضييييدزاتِلق

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
إال أن ابن المعتز، قال: وكان أبو الينبغي سريعا إلى أعراض الناس، يهجوهم ويقطعهم.  (1)

ولما هجا الفضل بن مروان حبسه بعد أن أغرى به الواثق، وأهنى إليه أنه هجاه، فبقي يف 

 السجن حتى مات، وكان يجري عليه يف السجن أجرا تاما حسنا.

(، الوايف 615/ 12(، سير أعالم النبالء )129المعتز )ص:  طبقات الشعراء البن (2)

 (.276/ 2(، نزهة األلباب )378/ 16بالوفيات )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 766
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 الباب الثالث
 األلقاب بألفاظ من عرف بابن فالن

 

 1143وينتهي برقم  1177يبدأ برقم 
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 األلف
 ابن آد  - 1177

عبد الرحمن بن آدم البصري، المعروف بصاحب السقاية، مولى أم برثن، 

هنا تبنته، وهي امرأة من بني ضبيعة، ويقال: برثم، ويقال له: ابن أم برثن؛ أل

 وربما قيل له: ابن برثن، وهو مجهول األب.

حدث عن: جابر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، 

 وعنه: قتادة، وسليمان التيمي.

قال الدارقطني: عبد الرحمن بن آدم، إنما نسب إلى آدم أبي البشر؛ ألنه لم 

  يكن له أب يعرف.

وكان قتادة يقول: حدثني عبد الرحمن بن آدم يعني أبا البشر؛ ألنه ال يعرف 

 (1)نسبه، وكان التيمي يقول: عبد الرحمن صاحب السقاية. 

 ابن آسة - 1172

علي بن عبد القاهر بن الخضر بن علي، أبو محمد المراتبي الفرضي، 

 المعروف بابن آسة، وهو من أهل بغداد. 

م ابن عساكر، وأجاز للسمعاين، وإنما عرف هبذا؛ ألن سمع منه: أبو القاس

 (2)جده ولد تحت آسة، يعني شجرة اآلس، فسمي هبا. 

                                                             
(، 964/ 2(، تاريخ اإلسالم )525/ 16(، هتذيب الكمال )172/ 34تاريخ دمشق ) (1)

/ 6(، هتذيب التهذيب )222/ 9(، توضيح المشتبه )381/ 5تذهيب هتذيب الكمال )

 (.223هيب هتذيب الكمال )ص: (، خالصة تذ134

(، تاريخ اإلسالم 22/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )77/ 1األنساب للسمعاين ) (2)

(11 /522 .) 
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 ابن أبي ا صبع  - 1179

عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد اهلل، أبو محمد المصري، 

المعروف بابن أبي اإلصبع، العدواين، األديب والشاعر المشهور، اإلمام يف 

 . األدب

 له تصانيف حسنة يف األدب، وشعر رائق.

 -تعالى  $ -قال ابن الشعار: حدثني الصاحب أبو الربكات المستويف 

أي أجداده أبو اإلصبع، فقال: هو عبد اهلل،  -يعني عبد العظيم  -قال: سألته 

 (1)وسمي بذلك؛ إلصبع زائدة يف يده، فهم يعرفون ببني أبي اإلصبع. 

 ابن أبي ح لة - 1121

أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد التلمساين، أبو العباس شهاب 

 الدين، الشهير بابن أبي حجلة. 

مهر يف األدب، ونظم الكثير، ونثر فأجاد، وترسل ففاق، وعمل المقامات 

وغيرها، وصنف كتابا عارض به قصائد ابن الفارض، كلها نبوية، قال الحافظ 

وأجازنيه، قال: وكان جده من الصالحين،  ابن حجر: قرأت بخط ابن القطان

فأخربين الشيخ شمس الدين بن مرزوق، أنه سمي بابن أبي حجلة؛ ألن حجلة 

 (2)وباضت على كمه.  -يعني جده  -أتت إليه 

                                                             
(، تاريخ 51/ 6(، المقفى الكبير )159/ 3قالئد الجمان يف فرائد شعراء هذا الزمان ) (1)

تاريخ مصر (، حسن المحاضرة يف 363/ 2(، فوات الوفيات )759/ 14اإلسالم )

 (.567/ 1والقاهرة )

(. 158(، الطبقات السنية يف تراجم الحنفية )ص: 81/ 1إنباء الغمر بأبناء العمر ) (2)

 (.324/ 1والحجل: طائر على قدر الحمام، انظر: حياة الحيوان الكربى )
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 ابن أبي عتدق - 1121

عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، القرشي، التيمي، 

 عتيق. المدين، المعروف بابن أبي 

 روى عن: ابن عمر، وعمة أبيه عائشة أم المؤمنين.

قال البالذري: إنما قيل له: ابن أبي عتيق؛ ألنه كان يرمي ذات يوم، فانتمى 

 (1)إلى أبي قحافة، فقال: أنا ابن أبي عتيق، فغلب ذلك على اسم أبيه. 

 ابن أبده - 1122

مية، وهو أخو معاوية زياد بن أبي سفيان، ويقال: زياد بن أبيه، وزياد بن س

، وأمه سمية جارية الحارث ابن كلدة الثقفي، وليست له ڤبن أبي سفيان 

 صحبة.

وكان يقال له قبل اإلستلحاق: زياد بن عبيد الثقفي، وقيل: أنه كان ابن أبي 

سفيان لكن ال حال قيام النكاح فربما نسب إلى أبي سفيان وربما قيل: زياد ابن 

ية، زوجها الحارث غالما له روميا اسمه عبيد، وجاء أبيه، حيث كانت أمه سم

أبو سفيان إلى الطائف يف الجاهلية فوقع على سمية، فولدت له زيادا على فراش 

عبيد، وأقر أبو سفيان أنه من نطفته، وادعاه معاوية أنه أخوه والتحق به فعرف 

سفيان بزياد بن أبي سفيان، واستشهد معاوية بجماعة فشهدوا على إقرار أبي 

 (2)بذلك، ويقال له: زياد بن أبيه؛ لما وقع يف أبيه من الشك. 

                                                             
 (.65/ 16(، هتذيب الكمال )421/ 1أنساب األشراف ) (1)

(، طلبة الطلبة يف االصطالحات 31/ 2وفيات )(، فوات ال523/ 2االستيعاب ) (2)

 (.494/ 3(، سير أعالم النبالء )73الفقهية )ص: 
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 ابن ا س   - 1123

سابق الفرس إلى و، ملسو هيلع هللا ىلصسلمان الفارسي، أبو عبد اهلل صاحب رسول اهلل 

 اإلسالم، من أهل مدينة أصبهان، ويقال من: رامهرمز. 

سالم وصحبه، ويقال له: سلمان ابن اإلسالم، انتسب إلى اإل ملسو هيلع هللا ىلصخدم النبي 

فقال: سلمان بن اإلسالم، قال ابن عبد الرب: وكان إذا قيل له: ابن من أنت؟ قال: 

 (1)أنا سلمان ابن اإلسالم من بني آدم. 

 ابن أيوب - 1124

عبد اهلل بن علي بن يوسف بن علي بن محمد بن البدر بن علي بن عثمان 

سن الدمشقي ثم الجمال بن اإلمام الرباين المجمع على واليته النور أبي الح

 القاهري الشافعي القادري. 

سمع صحيح البخاري وحدث به غير مرة وسمع منه السخاوي بعضه، له 

يف الطب، ويعرف بابن أيوب وهو لقب « دواء النفس من النكس»رسالة سماها 

 (2)لجده؛ لكثرة بالياه. 

 

    

                                                             
(، االستيعاب 1327/ 3(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )17/ 12أنساب األشراف ) (1)

/ 5(، مرآة الزمان )81/ 2(، الجوهرة يف نسب النبي وأصحابه العشرة )634/ 2)

/ 3(، اإلصابة )525/ 1(، سير أعالم النبالء )286/ 2(، تاريخ اإلسالم )522

118 .) 

 (.36/ 5الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (2)
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 الباء

 ابن البانداسي - 1125

بانياسي، كمال الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن الفضل بن ال

 الحميري، الدمشقي. 

سمع من: الخشوعي، والقاسم بن عساكر، ومنصور الطربي، وحفظ كتاب 

على الشيخ عيسى الضرير، وعلى القاضي محيي الدين محمد ابن « التنبيه»

 الزكي.

قال عمر ابن الحاجب: سألته عن نسبتهم إلى بانياس فقال: كان لنا جد 

دق، فصرع الطير وادعي لصاحب دمشق. قال: فأعطاه بانياس يرمي بالبن

إقطاعا، فكان يخزن رزها حتى يطلب، فكان الباعة يقولون: عليكم بالبانياسي، 

 (1)فعرف بذلك. 

 ابن البغدادي  - 1126

كان أبوه ظريفا من أهل قفصة. عبد اهلل بن محمد المعروف بابن البغدادي 

 (2)لبقا، فلقب البغدادي لذلك. 

                                                             
 (.497/ 14تاريخ اإلسالم ) (1)

(، نثار األزهار يف الليل والنهار )ص: 48سرور النفس بمدارك الحواس الخمس )ص:  (2)

 (. 227/ 2(، فوات الوفيات )17/282الواىف بالوفيات ) (،35

(، 382/ 4وقفصة: بلدة صغيرة يف طرف إفريقية من ناحية المغرب، انظر: معجم البلدان )

 (.1113/ 3مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع )
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 ابن البقه    - 1127

علي بن أحمد بن الحسن بن عبد الباقي الموحد، أبو الحسن الوكيل، 

 المعروف بابن البقشالم. 

سمع من القاضي أبي يعلى بن الفراء، وغيره، وإنما قيل له: ابن البقشالم؛ 

ألن أباه أو جده خرج إلى قرية من قرى بغداد يقال لها: شالم، وبات هبا وكان 

ير آذته، فكان يقول طول الليل: بق شالم، فلما انصرف منها ورجع إلى هبا بق كث

بغداد كان يذكر كثيرا بق شالم وما قاسى منها فكان يحكي ذلك ويذكره كثيرا 

 (1)فبقي هذا االسم عليه. 

 ابن بقدلة - 1122

عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساين، شاعر جاهلي، 

ن بقيلة، وهو من المعمرين، عاش زمنا طويال يف الجاهلية، نصراين، يعرف باب

وأدرك اإلسالم فلم يسلم، وهو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة، وكان 

 شريفا يف الجاهلية.

 وبقيلة، اسمه: ثعلبة، وقيل: الحارث، وإنما سمي بقيلة؛ ألنه خرج ىف بردين

فشبهت ثيابه بخضرة البقل،  أخضرين على قومه، فقيل له: ما أنت إال بقيلة،

 (2)فسمي بقيلة لذلك. 

                                                             
(، مرآة 315/ 17(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )283/ 2األنساب للسمعاين ) (1)

/ 5(، توضيح المشتبه )32/ 18(، ذيل تاريخ بغداد البن النجار )287/ 22الزمان )

222.) 

/ 1(، أمالي المرتضى )369/ 1(، جمهرة األمثال )15المعمرون والوصايا )ص:  (2)

(، هناية األرب يف 362/ 37(، تاريخ دمشق )177(، األنساب للصحاري )ص: 262

 (.313/ 2فنون األدب )
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 ابن البدع - 1129

 (1)بكسر الياء المشددة: محمد بن عبد اهلل النيسابوري، أبو عبد اهلل الحاكم

 المعروف بابن البيع، صاحب التصانيف يف علوم الحديث.

قال السمعاين: هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط يف الخانات بين 

 (2)ئع والمشرتي من التجار لألمتعة. البا

    

 التاء

 التانرايا ابن - 1191

 الواعظ، الحنبلي، عبد الرحمن بن علي بن أحمد، البغدادي، الفقيه،

 .المعروف بابن التانرايا

سمع من: عبد الحق اليوسفي، وابن شاتيل، وابن المني، وابن الجوزي، 

 وغيرهم.

 جيش،ــــز للمنذري، ولعبد الصمد بن أبي الاـــوسمع منه: ابن النجار. وأج

                                                             
 . (188) :تقدم برقم (1)

(، المنتظم يف تاريخ الملوك 422/ 2معاين )(، األنساب للس529/ 3تاريخ بغداد ) (2)

(، مرآة الزمان 155/ 4(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )129/ 15واألمم )

/ 4(، وفيات األعيان )121(، الدر الثمين يف أسماء المصنفين )ص: 235/ 18)

(، تذكرة الحفاظ 89/ 9(، تاريخ اإلسالم )237/ 3(، طبقات علماء الحديث )282

(، طبقات الحفاظ 33/ 5(، شذرات الذهب )162/ 3(، سلم الوصول )162/ 3)

 (.412للسيوطي )ص: 
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كان أصله من العجم. وسبب هذا اللقب: أن بعض أجداده كان  :(1)وقال عنه

 (2). فلقب هذا اللقب. "إن بيتا يف التاين رايا"يقول: 

 ابن تدمدة - 1191

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد بن 

عبد اهلل بن تيمية، الحراين، الحنبلي، أحد األعالم، وشيخ  الخضر بن علي بن

اإلسالم، صاحب التصانيف، تقي الدين أبو العباس المعروف بابن تيمية، وهذا 

 اللقب جرى عليه وعلى آبائه، فيعرفون جميعا بابن تيمية.

 واختلف لم قيل له: ابن تيمية، على قولين:

ى طفلة خرجت من خباء، وكانت أن جده حج، فلما كان بتيماء رأ :أحدهما

امرأته حامال، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضعت له بنتا، فلما رفعوها 

 إليه قال: يا تيمية! يا تيمية! يعني أهنا تشبه التي رأى بتيماء، فلقب بذلك. 

أن جده كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف  والثاين:

 (3)هبا. 

                                                             
 القائل عنه ذلك: عبد الصمد بن أبي الجيش. (1)

(، تاريخ اإلسالم 622/ 6(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )317/ 1تاريخ اربل ) (2)

الثقات (، 368/ 3(، ذيل طبقات الحنابلة )117/ 18(، الوايف بالوفيات )813/ 13)

(، شذرات الذهب 98/ 2(، المقصد االرشد )283/ 6ممن لم يقع يف الكتب الستة )

(7 /229.) 

(، الشهادة الزكية يف 18العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية )ص:  (3)

/ 4(، وفيات األعيان )96/ 1، تاريخ إربل )(23ثناء األئمة على ابن تيمية )ص: 

(، الوايف بالوفيات 288/ 22(، سير أعالم النبالء )723/ 13اريخ اإلسالم )ت ،(386

 (. 2216/ 4(، فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار )32/ 3)

= 
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 الثاء 

 ابن الث ج  - 1192

عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبيد بن زياد بن مهران بن 

 البخرتي، أبو القاسم الشاهد المعروف بابن الثالج، وهو حلواين األصل. 

حدث عن: أبي القاسم البغوي، وأبي بكر بن أبي داود، وأحمد بن محمد 

 طبقتهم وبعدهم. بن أبي شيبة، ويحيى بن محمد بن صاعد، ومن يف

روى الخطيب عن التنوخي، أنه قال: قال لنا ابن الثالج: ما باع أحد من 

أسالفنا ثلجا قط، وإنما كانوا بحلوان، وكان جدي عبد اهلل مرتفا فكان يجمع يف 

كل سنة ثلجا كثيرا لنفسه ويشربه، فاجتاز الموفق، أو غيره من الخلفاء، فطلب 

أهدى إليه منه فوقع منه موقعا لطيفا، وطلبه منه ثلجا فلم يوجد إال عند جدي، ف

أياما كثيرة طول مقامه فكان يحمله إليه، فقال: اطلبوا عبد اهلل الثالج، واطلبوا 

 (1)ثلجا من عند عبد اهلل الثالج، فعرف بالثالج وغلب عليه. 

 

    

 

                                                              = 

قال ياقوت الحموي: تيماء: بالفتح والمد: بليدة يف أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى، 

 (. 67/ 2بلدان )معجم العلى طريق حاج الشام ودمشق. انظر: 

(، األنساب 126/ 6(، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة )363/ 11تاريخ بغداد ) (1)

(، الوايف بالوفيات 389/ 14(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )156/ 3للسمعاين )

 (.122/ 18(، مرآة الزمان )268/ 17)
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 اجليم
  ابن ال رز - 1193

زياد، المعروف بابن سعدان بن إبراهيم بن عبد الوارث بن محمد بن 

 الجرز، من أهل رية من ساكني أرجذونة. 

سمع من أهل بلده من: محمد بن عوف، وقاسم بن حامد، وسمع بقرطبة 

 من: محمد بن وضاح سماعا كثيرا، وكان حافظا للمسائل مفتيا بموضعه. 

 (1)والجرز: هو لقب إلبراهيم عرف به؛ لفضل قوة كانت فيه. 

 ابن ال وزي  - 1194

بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن حمادى  د الرحمن بن علي بن محمد بن عليعب

جمال الدين الحافظ العالمة البغدادي، الحنبلي،  ،بن أحمد بن محمد بن جعفر

 ي، شيخ وقته، وإمام عصره. زأبو الفرج، المعروف بابن الجو

كانت بالجوزي؛ لجوزة  "جعفر"عرف جده واختلف يف هذه النسبة، فقيل: 

 وسط داره بواسط، ولم يكن بواسط جوزة سواها. يف 

ورأيت بخط ابن دحية المغربي قال: وجعفر  :وقال سبط ابن الجوزي

 الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها: جوزة. 

 وفرضة النهر: ثلمته التي يستقي منها، وفرضة البحر: محط السفن.

هو نسبة إلى موضع يقال وحكى ابن رجب الحنبلي عن المنذري أنه قال: 

 له: فرضة الجوز.

                                                             
 (.214/ 1تاريخ علماء األندلس ) (1)
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وذكر الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش: أنه منسوب إلى محلة بالبصرة 

 (1)تسمى محلة الجوز. 

    

 احلاء
 ابن الحائو - 1195

الحسن بن أحمد بن يعقوب، أبو محمد الهمداين اليمني، اللغوي، النحوي، 

  روف بابن الحائك.اإلخباري، الطبيب، صاحب التصانيف، المع

قال القفطي: فأما تلقيبه بابن الحائك، فلم يكن أبوه حائكا، وال أحد من 

أهله، وال ىف أصله حائك، وإنما هو لقب لمن يشتهر بقول الشعر، وكان جده 

 سليمان بن عمرو المعروف بذى الدمينة شاعرا، فسمي حائكا؛ لحوكه الشعر.

 و الحائك؛ ألنه يحوك الكالم.قال الذهبي: وعند أهل اليمن الشاعر ه

 قلت: ومنه قول كعب بن زهير:

هييا و م  َفميين لِلَقييوايف بعييَد  عييٍب َيحم

 
 

َولم يييا َثَوا  عٌب وفَ يييإِذا م َز َجرق  (2)وا

                                                             
/ 12(، تاريخ اإلسالم )119/ 4(، طبقات علماء الحديث )93/ 22مرآة الزمان ) (1)

(، الوايف بالوفيات 365/ 21(، سير أعالم النبالء )92/ 4(، تذكرة الحفاظ )1122

/ 2(، ذيل طبقات الحنابلة )275/ 1(، طبقات المفسرين للداوودي )129/ 18)

458.) 

(، تاريخ اإلسالم 314/ 1حاة )(، إنباه الرواة على أنباه الن829/ 2معجم األدباء ) (2)

(، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص: 224/ 12(، الوايف بالوفيات )677/ 7)

 (.84(، رسالة الصاهل والشاجح )ص: 123
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 ابن ح ر - 1196

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، إمام األئمة، أبو 

، الحافظ الكبير، الشهير بابن الفضل الكناين، العسقالين، المصري، الشافعي

 حجر.

واختلف هل هو اسم أو لقب؟ وباعتباره لقبا، اختلف يف سبب تلقيبه بابن 

  حجر، على ثالثة أقوال:

هو لقب، وإن كان بصيغة الكنية، وذلك شائع، ووجه تلقيبه بذلك : أحدها

كثرة ماله وضياعه، والمراد بالحجر: الذهب والفضة. ويحتمل أنه كانت له 

 واهر كثيرة فسمي به.ج

لقب بذلك؛ لجودة ذهنه، وصالبة رأيه بحيث يرد اعرتاض كل  والثاين:

معرتض، وال يتصرف فيه أحد من أقرانه، ولذا قال بعض الظرفاء يف حقه: رجح 

 [.33]األنبياء:  ىئ ائ ائ ى يئبنا ابن حجر يقرأ طردا وعكسا كقوله تعالى 

 وكال القولين ذكرهما المال علي القاري. 

 هو لقب لبعض آبائه، قاله السخاوي. والثالث:

وقيل: سمي به؛ لكونه، كان حامل  فقيل: هو لقب ألحمد األعلى يف نسبه،

 الحجر.

 .وقيل: بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه

 وإلى ذلك أشار صاحب الرتجمة يف جواب استدعاء منظوم بقوله:

 مييين أحميييد بييين عليييي  بييين محميييد

 
 

 ين المحتيدِ بن محمد بين عليي الكنيا
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بمييييوا  ول ييييد جييييد  أبدييييه أحمييييد لق 

 
 

ا وقدل بل اسمم واليِد أحميدِ   (1)َحَ ر 

 ابن الحنندة  - 1197 

محمد بن علي بن أبي طالب، أبو القاسم، ويقال: أبو عبد اهلل القرشي، 

 الهاشمي، المدين، أخو الحسن والحسين، المعروف بابن الحنفية. 

 وروى عنه: بنوه، وطائفة. روى عن: أبيه، وجماعة من الصحابة.

والحنفية أمه، وهي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة من بني حنيفة، ولذا 

 (2)يعرف بابن الحنفية. 

 

    

 اخلاء
 ابن خبطة - 1192

أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن داود الشهاب القليوبي األصل، القاهري 

 المولد، المكي المنشأ، الشافعي المذهب. 

                                                             
(، شرح نخبة الفكر 125/ 1الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر ) (1)

 (.36/ 2(، الضوء الالمع )123للقاري )ص: 

(، الثقات البن حبان 182/ 1(، التاريخ الكبير للبخاري )91/ 5لطبقات الكربى )ا (2)

(، 174/ 2(، رجال صحيح مسلم )667/ 2(، رجال صحيح البخاري )347/ 5)

(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد 994/ 2(، تاريخ اإلسالم )318/ 54تاريخ دمشق )

 (.112/ 4(، سير أعالم النبالء )274/ 2األمين )
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 -بفتحات  -زركشي، وابن حجر، وغيرهما، ويعرف بابن خبطة سمع: ال

 (1)وهو لقب لبعض أجداده؛ لكونه مرض فاختبط ثم صح. 

 ابن خلكاَّ - 1199

بفتح الخاء وكسر الالم المشددة: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 

 بن خلكان، قاضي القضاة، شمس الدين أبو العباس الربمكي، اإلربلي،

 .بابن خلكانالمعروف الشافعي، 

كان إماما عالما، وأديبا بارعا، وحاكما عادال، ومؤرخا جامعا، وله الباع 

الطويل يف الفقه، والنحو، واألدب، غزير الفضل، كامل العقل، كثير االطالع، 

 .حلو المذاكرة

أخذ عن: ابن الصالح وغيره، ورحل إلى مصر وسكنها، وناب عن القاضي 

 وروى عنه: المزي، والربزالي، والطبقة.بدر الدين السنجاري. 

من أحسن ما صنف يف بابه، وهو من  «وفيات األعيان»وهو صاحب كتاب 

 أشهر كتب الرتاجم وأنفسها.

 به قوالن: وهو ال يعرف إال بابن خلكان، ويف تلقيبه

أمر من التخلية « خّل »ضبط على صورة الفعلين « خلكان»أن لفظ  :أحدهما

 الناقصة. « كان»و 

                                                             
 (.133/ 2الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (1)
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كان والدي كذا، كان "، وسببه أنه كان يكثر قول: وهو لقب ألحد أجداده

فغلبت عليه. انتهى. أفاده « خل كان»، فقيل له: "جدي كذا، كان فالن كذا

 محمد بن عالء الدين النهرواين.

ويعضد ذلك القول نادرة حكاها الحافظ ابن حجر عن أبي المكارم ابن 

الدين ابن خلكان استشفع عنده أن  القاضي رشيد الدين، أن القاضي شمس

. فاتفق أن البدر "ال خل كان وال عسل صار"يوليه نيابة الحكم فامتنع، وقال: 

السنجاري لما قدم إلى القاهرة وخشي أبو المكارم أن ينضم ابن خلكان عن 

 نادرته فقال: ال شرقية وال غربية، ثم قدم السنجاري فكان ما ظنه أبو المكارم. 

قرية من أعمال إربل، حكى ذلك اإلسنوي، ووهمه ابن « خلكان» : أنالثاين

 (1) قاضي شهبة، وقال: إنما هو اسم لبعض اجداده.

 

    

 الدال
 ابن الدباب - 1111

محمد بن أبي الفرج محمد بن علي بن أبي الفرج بن أبي المعالي، ابن 

دي، البابصري، الدباب، اإلمام العدل، الواعظ، جمال الدين، أبو الفضل البغدا

 الحنبلي، المشهور بابن الدباب. 

                                                             
(، طبقات الشافعية البن قاضي 473/ 2، تاريخ إربل )(444/ 15تاريخ اإلسالم ) (1)

/ 12(، شذرات الذهب )372(، رفع اإلصر عن قضاة مصر )ص: 166/ 2شهبة )

 (.347(، النور السافر عن أخبار القرن العاشر )ص: 619
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أخذ عنه أبو العالء الفرضي، وقال: إنما سمي جده بذلك؛ لكونه كان يمشي 

على تؤدة وسكون. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: وكان إذا مشى كأنما يدب 

 (1)على األرض من التؤدة والسكون، فسمي دبابا. 

 الدريهم ابن - 1111

بن عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر بن القاسم بن علي بن محمد 

سعيد بن محمد بن هشام بن عمرو، تاج الدين أبو الحسن التغلبي، الموصلي، 

 الشافعي، المعروف بابن الدريهم، مصغر درهم. 

والدريهم لقب لسعيد أخي محمد بن هشام، قال يف وقت: دريهما، فلزمه 

 ذلك. 

ا علم من عربية، وقراءات، وأصول دين، ومقاالت، وله مشاركة يف غير م

وأصول فقه، وفروع يف غير ما مذهب، وتفسير وغير ذلك، أفاده الصفدي، 

 وقال: وكتبت إليه: 

سيلما ين ليي مم تمو َعن عليم َفكم  َنَصحق

 
 

 إِذا  نيي  مهييغوفًا بحييُل المتييرَجمِ 

ين تظنيير بكييُل َمييا   تتلمييذق لتيياج الييد 

 
 

رق َبحييير القنَ   َضيييائِل واغييينمِ أردَت وزم

َندقندييييٍز تصيييياندفم َمييييا َلَهييييا   ف بييين دم

 
 

ريهمِ   (2)نظدييٌر َوَلكِيين فاقهييا ابيينم الييدة

 

                                                             
توضيح  (،147/ 1(، الوايف بالوفيات )562/ 15()582 /13تاريخ اإلسالم ) (1)

/ 7(، شذرات الذهب )578/ 2تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )(، 16/ 4المشتبه )

687.) 

 (.45/ 22(، الوايف بالوفيات )522/ 3أعيان العصر وأعوان النصر ) (2)
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 ابن دقدق العدد - 1112

محمد بن علي بن وهب بن مطيع، اإلمام، العالمة، شيخ اإلسالم، تقي 

الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري، المنفلوطي، المصري، المالكي، 

 أحد األعالم، وقاضي القضاة. الشافعي، 

لكون جده وهب خرج يوما من بلده قوص وعليه  ;ويعرف بابن دقيق العيد

طيلسان أبيض وثوب أبيض، فقال شخص بدوي: كأن قماش هذا يشبه دقيق 

 (1)فلزمه ذلك.  ;العيد، يعني يف البياض

 الديبع ابن - 1113

بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف 

عمر الشيباين، الزبيدي، الشافعي، الحافظ محدث الديار اليمنية يف وقته، 

 -على وزن زيلع، وقيل: بكسر الدال، والمشهور األول  -المعروف بابن الديبع 

 (2)وهو لقب لجده األعلى علي بن يوسف، ومعناه بلغة النوبة األبيض. 

    

                                                             
(، فتح 358/ 1د )(، ذيل التقييد يف رواة السنن واألساني187/ 22الوايف بالوفيات ) (1)

 (.2/23(، مرشد الزوار إلى قبور األبرار )226/ 4المغيث )

(، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة 124/ 4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (2)

(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 256/ 2(، سلم الوصول )156/ 2)

(1 /335.) 
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 الراء

  راهويه ابن - 1114

إبراهيم بن مخلد، أبو يعقوب الحنظلي، المروزي، اإلمام إسحاق بن 

 المشهور، والمحدث الكبير، المعروف بابن راهويه. 

جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة اإلسالم، روى عنه: 

 البخاري، ومسلم، وخلق يطول ذكرهم.

روى الخطيب بسنده عن أبي الفضل أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق 

إبراهيم يقول: قال لي عبد اهلل بن طاهر: لم قيل لك ابن راهويه؟ وما معنى بن 

هذا؟ وهل تكره أن يقال لك هذا؟ قال: اعلم أيها األمير أن أبي ولد يف الطريق، 

فقالت المراوزة: راهويه؛ ألنه ولد يف الطريق، وكان أبي يكره هذا، وأما أنا 

 فلست أكرهه.

ح الراء وبعد األلف هاء ساكنة ثم واو بفت -قال ابن خلكان: وراهويه 

لقب أبيه أبي  -مفتوحة وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها هاء ساكنة 

الحسن إبراهيم، وإنما لقب بذلك؛ ألنه ولد يف طريق مكة، والطريق بالفارسية: 

 "راهويه"معناه وجد، فكأنه وجد يف الطريق، وقيل فيه أيضا:  "ويه"و  "راه"

 اء وسكون الواو وفتح الياء.بضم اله

 وقال الزركشي يف نكته على مقدمة ابن الصالح، فيه أمور:

: يجوز يف راهويه فتح الهاء والواو وإسكان الياء ويجوز ضم الهاء إحداها

وإسكان الواو وفتح الياء وهذا الثاين هو المختار وقال المصنف يف بعض أماليه 

يقول: سمعت  - ڤ -عبد اهلل سمعت الحافظ أبا محمد عبد القادر بن 
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ببدء  "ويه"الحافظ أبا العالء يقول: أهل الحديث ال يحبون ويه أي يقولون لفظ 

 انتهى. "ويه"الواو ساكنة تفاديا من أن يقع يف آخر الكلمة 

 -وعن الحافظ جمال الدين المزي أنه قال: غالب ما عند المحدثين فعلويه 

غلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو ويف نفطويه إال راهويه فاأل -بضم ما قبل الواو 

 (1)الوجهان واآلكد الفتح. 

 ابن رجب - 1115

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي، زين الدين، الحافظ، 

 الشهير بابن رجب الحنبلي.

ورجب لقب لجده عبد الرحمن، قال الحافظ ابن حجر: رجب بن حسن بن 

سعود البغدادي أبو الثناء، جد الشيخ زين الدين، محمد بن أبي الربكات بن م

تقريبا، وسمع ثالثيات البخاري من ابن المالحاين عن القطيعي  677ولد سنة 

حدث هبا، وسمع من المعيد ابن المحلح، وابن عزال، وغيرهما، وكان يقرئ 

 (2)حسبة، واسمه عبد الرحمن، ويقال له: رجب؛ لكونه ولد يف رجب. 

                                                             
/ 7تاريخ بغداد ) ،(57بعين يف المسندين الصحيحين )ص: ألقاب الصحابة والتا (1)

/ 1(، وفيات األعيان )379/ 2(، هتذيب الكمال )56/ 6(، األنساب للسمعاين )362

، النكت على مقدمة ابن (132/ 1السلوك ىف طبقات العلماء والملوك ) ،(222

(، 123/ 1طبقات المفسرين للداوودي ) ،(656/ 3()131/ 1) الصالح للزركشي

(، تاريخ 111/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )91/ 2مرآة الجنان وعربة اليقظان )

 (.18نيسابور )ص: 

(، وكذا 485تقدم برقم: ) "سيبويه"ولتتمة الفائدة يف ضبط هذا االسم ونظائره انظر: لقب 

 (.983تقدم برقم: ) "نفطويه"لقب 

(، لحظ األلحاظ بذيل 115 ،128/ 3()236/ 2الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ) (2)

 (.578/ 8(، شذرات الذهب )118طبقات الحفاظ )ص: 
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 الزاي
 بن الزاهدةا - 1116

علي بن المبارك بن علي بن المبارك بن عبد الباقي بن بانويه، أبو الحسن 

 الظفري، النحوي، األديب، المعروف بابن الزاهدة. 

أخذ العربية عن: ابن الشجري، وأبي جعفر التكريتي، وابن الخشاب. ولم 

أ يحدث بشىء بل روى شيئا من الكتب األدبية، وتصدى إلقراء العربية، وقر

 عليه: محب الدين ابن النجار، وتخرج به جماعة.

 ا أمة اهلل، وقيل: أمة السالم،ــرف هبا هي أمه، واسمهـــوالزاهدة هذه التي يع

المباركة بنت إبراهيم بن علي بن أبي الحسن بن أبي الحريش، وكانت واعظة 

 (1)مشهورة. 

 ابن الزجاج - 1117

ن الزجاج السلمي، أبو القاسم هبة اهلل بن أبي فراس أحمد بن بركات اب

 الحراين، ثم البغدادي، المؤدب. 

 روى عن أبي بكر بن النقور وغيره، وتويف بعد الستمائة.

ولم يكن جدهم زجاجا، بل قيل: إنه كان يزج نفسه يف الحرب، فلقب 

 (1)بذلك. 

                                                             
/ 4(، معجم األدباء )328/ 15المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ) (1)

(، 1219/ 12(، تاريخ اإلسالم )318/ 2(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )1844

 (.185/ 2، بغية الوعاة )(264/ 21الوايف بالوفيات )

تنبيه: قال ياقوت: يف أصحاب ابن الخشاب آخر يعرف بابن الزاهد بغير هاء، وهو أحمد بن 

 هبة اهلل.
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 ابن زرقوَّ - 1112

، محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد الرب بن مجاهد األنصاري

 األندلسي، اإلشبيلي، المالكي، يكنى أبا عبد اهلل، ويعرف بابن زرقون.

إجازة، وعن موسى « الموطأ»حدث عن: أحمد بن محمد الخوالين راوي 

 بن أبي تليد وغيره سماعا. 

 (2)وزرقون: لقب سعيد جد أبيه، لقب به؛ لشدة حمرته. 

    

 السني
 ابن السحناتي - 1119

ان النحوي، أبو القاسم الواسطي، المعروف بابن علي بن طلحة بن كرد

 السحنايت.

صحب أبا علي الفارسي، وعلي بن عيسى الرماين، وقرأ عليهما كتاب 

سيبويه، والواسطيون يفضلونه على ابن جني والربعي، صنف كتابا كبيرا يف 

 إعراب القرآن، كان يقارب خمسة عشر مجلدا، ثم بدا له فيه فغسله قبل موته.

                                                              = 
 (.533/ 13تاريخ اإلسالم ) (1)

(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول 117/ 4()123 ،63/ 2التكملة لكتاب الصلة ) (2)

(، الديباج المذهب يف 311/ 22()147/ 21(، سير أعالم النبالء )25/ 2والصلة )

 (. 292/ 4(، توضيح المشتبه )259/ 2معرفة أعيان علماء المذهب )

 تنبيه: وابن زرقون يعرف به أيضا أبوه: سعيد، وابنه: محمد بن محمد.
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بن بشران: كان ابن كردان يعرف بابن السحنايت، ولم يبع قط السحناة قال ا

وإنما كان أعداؤه يلقبونه بذلك فغلب عليه، قال: وهذا الشيخ أول الشيوخ 

 الذين قرأت عليهم األدب.

 وكان شاعرا ومن شعره يف ذم واسط:

 سييذم األديييب ميين المقييا  بواسييط

 
 

 إَّ األديييييييب بواسييييييط مه ييييييور

 نيييييي مكييييير ييييييا بليييييدة فدهيييييا الغ 

 
 

 والعلييييييم فدهييييييا مديييييي  مقبييييييور

 ب جادك الغدث الهطيول وب اختليي 

 
 

 فدييييو الربدييييع وب عيييي ك حبييييور

  يييير الييييب د أرا فعالييييو سيييياترا 

 
 

 (1)عنييي ال مدييل و ييرك المهييهور

 ابن السعدي  - 1111 

اختلف يف اسم أبيه السعدي، فقيل: قدامة، وقيل:  -عبد اهلل بن السعدي 

ابن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود  -لوا: وهو الصحيح واقد، وقيل: عمرو، قا

بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب، القرشي، العامري، يكنى 

 أبا محمد، وله صحبة. 

 (2)وإنما قيل له: ابن السعدي؛ ألن أباه اسرتضع له يف بني سعد بن بكر. 

                                                             
(، إنباه الرواة على أنباه النحاة 124/ 21(، الوايف بالوفيات )1775/ 4معجم األدباء ) (1)

 (.399/ 9اريخ اإلسالم )(، ت284/ 2)

(، االستيعاب 219/ 1(، أنساب األشراف )552، 64الطبقات لخليفة بن خياط )ص:  (2)

/ 31(، تاريخ دمشق )221/ 2(، المستخرج من كتب الناس )959، 922/ 3)

/ 15(، هتذيب الكمال )514/ 2(، تاريخ اإلسالم )262/ 3(، أسد الغابة )322

(، العقد الثمين ىف 272/ 1هتذيب األسماء واللغات ) (،366/ 7(، مرآة الزمان )24

= 
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 ابن السكد   - 1111

، أبو يوسف اللغوي المشهور، شيخ يعقوب بن إسحاق البغدادي، النحوي

 وغيره.  «إصالح المنطق»العربية، المعروف بابن السكيت، صاحب كتاب 

أخذ عن: أبي عمرو الشيباين، وطائفة. روى عنه: أبو عكرمة الضبي، وأحمد 

 بن فرح المفسر، وجماعة. 

والسكيت لقب إسحاق والد يعقوب، قال ابن خلكان: والسكيت: بكسر 

ة والكاف المشددة وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم تاء من فوقها، السين المهمل

وعرف بذلك؛ ألنه كان كثير السكوت طويل الصمت. وكل ما كان على وزن 

 فإنه مكسور األول. "فعليل"أو  "فعيل"

 .(1)قال ثعلب: رأيته وكان كما لقب. 

 ابن سولة - 1112

عباس الشمس محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عباس بن أحمد بن 

 الدمياطي، ثم القاهري، الشافعي، ويعرف بابن سولة.

كان عالما، فاضال، خيرا، دينا، صادق اللهجة، دمث األخالق، ألف 

 ةــوسـوصنف، وسمع على جماعة، وسولة هو لقب جده؛ لكونه رام أن يقول س

                                                              = 

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر 98/ 4(، اإلصابة )359/ 4تاريخ البلد األمين )

(1 /372.) 

/ 2(، المختصر يف أخبار البشر )149/ 74(، تاريخ دمشق )395/ 6وفيات األعيان ) (1)

/ 1(، نزهة األلباب )219/ 1ن الوردي )(، تاريخ اب16/ 12(، سير أعالم النبالء )42

 (.58/ 4(، سلم الوصول )372
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 (1)فسبق لسانه لسولة فرجت عليه، فعرف هبا. 

    

 الشني 
  ري ابن اله - 1113

هبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة، أبو السعادات العلوي، الحسني، 

البغدادي، النحوي، اللغوي، المعروف بابن الشجري، صاحب كتاب 

 «.األمالي»

كان إماما يف النحو واللغة، وقد اختلف ىف هذه النسبة، فقال ياقوت: نسب 

إلى شجرة، وهي  إلى بيت الشجري من قبل أمه، وقال ابن خلكان: هذه النسبة

قرية من أعمال المدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم، وشجرة أيضا اسم 

رجل، وقد سمت به العرب ومن بعدها، وقد انتسب إليه خلق كثير من العلماء 

وغيرهم وال أدري إلى من ينتسب الشريف المذكور منهما هل نسبته إلى القرية، 

 واهلل أعلم.أم إلى أحد أجداده كان اسمه شجرة، 

وقال السيوطي: أما ابن الشجري النحوي: فإلى شجرة كانت يف دارهم ليس 

 (2)يف البلد غيرها. 

                                                             
 (.57/ 8(، نيل األمل يف ذيل الدول )283/ 7الضوء الالمع ) (1)

/ 3(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )328البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص:  (2)

، سير أعالم النبالء (818/ 11(، تاريخ اإلسالم )2775/ 6(، معجم األدباء )356

(، لب اللباب يف 324/ 2(، بغية الوعاة )45/ 6(، وفيات األعيان )194/ 22)

(، سلم 316/ 3(، التاريخ المعترب يف أنباء من غرب )152تحريراألنساب )ص: 

 (.56/ 5()389/ 3الوصول )
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 ابن  دخ العوينة  - 1114

علي بن الحسين بن القاسم بن منصور بن علي الموصلي، الشافعي، زين 

الدين، أبو الحسن المعروف بابن شيخ العوينة، اإلمام، العالم، الفاضل، 

« شرح التسهيل»ر، المفتي، العالمة، األصولي، الفقيه، النحوي، صاحب المتبح

 ، وغيرها. «نظم الحاوي الصغير»و « مختصر شرح ابن الحاجب»و 

 سمع من: المزي، وزينب بنت الكمال، وغيرهما. 

وأما عن معنى هذه التسمية، أعني شيخ العوينة، فقد كان جده األعلى علي 

والسعادة بالموصل، وكان من الصالحين فآثر والد منصور من أهل الثروة 

االنقطاع والعزلة، فأوى إلى الجبانة بباب الميدان ظاهر الموصل وال ماء هناك 

إال من آبار محفورة طول البئر خمسون ذراعا وستون ذراعا وأكثر وأقل وكان 

الشيخ زين الدين المذكور يتوجه كل يوم إلى الشط ويمأل إبريقين ويحملهما 

هبما ألجل شربه ووضوئه فمكث على ذلك مدة وهو يقاسي مشقة لبعد  ويجيء

يقول  ڤأو اإلمام علي بن أبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلصالمسافة فلما كان يف ليلة رأى النبي 

له احفر عندك حفيرة يظهر لك الماء فلما انتبه استبعد ذلك ألن اآلبار هناك 

دة ثم رأى تلك بعيدة الغور ولبث مدة فرأى تلك الرؤيا فاستبعد ذلك ولبث م

الرؤيا وقال لو حفرت بعكازك طلع لك الماء فقص ذلك على بعض أصحابه 

وحفر يف ذلك المكان تقدير ثالثة أذرع أو أكثر فأجرى اهلل تعالى له هناك عينا 

 (1)وهي مشهورة هناك فمن ثم قيل له: شيخ العوينة. 

                                                             
افعية (، طبقات الش39/ 21(، الوايف بالوفيات )335/ 3أعيان العصر وأعوان النصر ) (1)

(، طبقات الشافعية البن 177/ 2(، الوفيات البن رافع )136/ 12الكربى للسبكي )

(، النجوم الزاهرة 52/ 4(، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة )34/ 3قاضي شهبة )

= 
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 الصاد
 ابن الص س - 1115

وسى الكردي، الشهرزوري، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن م

اإلمام، الحافظ، العالمة، شيخ اإلسالم، تقي الدين، أبو عمرو  الشافعي،

 . «علوم الحديث»المعروف بابن الصالح، صاحب كتاب 

كان جامعا بين الفقه، والحديث، والورع، وتفقه به جماعة وسمع منه 

وكان  آخرون، وروى، وأفتى، وجمع وألف، وتخرج به جماعة من الفضالء،

 من كبار األئمة. 

قال ابن خلكان: كان أحد فضالء عصره يف التفسير، والحديث، والفقه، 

وأسماء الرجال، وما يتعلق بعلم الحديث، ونقل اللغة، وكانت له مشاركة يف 

 فنون عديدة، وكانت فتاويه مسددة، وهو أحد أشياخي الذين انتفعت هبم.

عليه لقب أبيه صالح الدين، فعرف وإنما قيل له: ابن الصالح؛ لكونه غلب 

 به واشتهر.

 قال الخويي عنه يف نظمه، وهو أحد تالمذته:

يييَتَهرق  ييينَُف فِدهيييا وا ق  وَخدقيييرم ميييا صم

 
 

َتَبييييرق  عق   َِتييييابم َ ييييدقِخنَا اِ َمييييا م المم

يييَرفم   يي ِس يمعق ييَو الييذي بِييابقِن الصا  َوهق

 
 

َصنا يييييا ِمثقلَ يييييَ  فِدهيييَفَلدق   (1)فم ييييهم مم

                                                              = 

/ 2(، سلم الوصول )161/ 2(، بغية الوعاة )297/ 12ىف ملوك مصر والقاهرة )

 (.325/ 8(، شذرات الذهب )362

(، أقصى األمل والسول 18/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )243/ 3وفيات األعيان ) (1)

(، 142/ 23(، سير أعالم النبالء )174/ 3(، المختصر يف أخبار البشر )61)ص: 

(، الوايف 171/ 2(، تاريخ ابن الوردي )91/ 7الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )

(، 326/ 8ات الشافعية الكربى للسبكي )(، طبق26/ 22()192/ 16بالوفيات )

= 
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 العني 

 ابن العديم  - 1116

عمر بن أحمد بن هبة اهلل بن محمد بن هبة اهلل بن أحمد بن يحيى بن زهير 

بن هارون بن موسى بن عيسى بن محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة، 

الصاحب العالمة رئيس الشام، اإلمام، العالم، المحدث، المؤرخ، األديب، 

القاسم القيسي، الهوازين، العقيلي، الحلبي، الكاتب البليغ، كمال الدين أبو 

 .المعروف بابن العديم

برع وساد، وصار أوحد عصره فضال ونبال، ورياسة، وحدث، وأفتى، 

ودرس، وترسل عن الملوك، وألف يف الفقه والحديث واألدب، وصنف تاريخا 

 .«بغية الطلب يف تاريخ حلب»سماه 

العديم؟ فقال: سألت جماعة : سألته لم سميتم ببني ياقوت الحمويقال 

من أهلي عن ذلك فلم يعرفوه، وقال: هو اسم محدث، ولم يكن يف آبائي 

القاضي أبا الفضل هبة اهلل بن إال أن جد جدي القدماء من يعرف به، وال أحسب 

كان  -مع ثروة واسعة ونعمة شاملة  -أحمد بن يحيى بن زهير بن أبي جرادة 

كوى الزمان فسمي بذلك، فإن لم يكن هذا العدم وشيكثر يف شعره من ذكر 

 (1)سببه فال أدري ما سببه. 

                                                              = 

(، سلم 59/ 1(، تدريب الراوي )163العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 

 (.331/ 2الوصول )

(، تاج الرتاجم البن قطلوبغا 937/ 14(، تاريخ اإلسالم )2268/ 5معجم األدباء ) (1)

شد الزوار إلى قبور (، مر272/ 7(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )222)ص: 

= 



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  795

 ابن العسكري - 1117

الحسين بن محمد بن عبيد بن أحمد بن مخلد بن أبان، أبو عبد اهلل الدقاق، 

 المعروف بابن العسكري. 

 حدث عن: محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وغيره.

؛ ألن جدي «العسكري»قيل لنا:  وأما عن تسميته بابن العسكري، فقال: إنما

 (1)، فلما عاد إلى بغداد سمي العسكري. «سر من رأى»سافر إلى 

 ابن عصدة - 1112

بفتح العين، وقيل: بضمها، واألول أصح، وكسر الصاد، وفتح الياء 

المشددة: عبد الرحمن بن أبي حامد علي بن عبد الرحمن بن علي بن أبي 

 دادي، المعروف بابن عصية. الربكات عصية، أبو القاسم البغ

سمع: قاضي المارستان، وأحمد بن محمد الزوزين، وعبد الوهاب 

 األنماطي، وطائفة. وروى عنه: الدبيثي، وجماعة. 

 (2)وعصية لقب جده أبي الربكات، لقب به، فيما قيل؛ لطوله ودقته. 

                                                              = 

(، المقفى 126/ 3(، فوات الوفيات )262/ 22(، الوايف بالوفيات )535/ 1األبرار )

(، سلم 466/ 1(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )374/ 4الكبير )

 (.77/ 4الوصول )

(، المنتظم يف تاريخ 321/ 9(، األنساب للسمعاين )669/ 8()645/ 3تاريخ بغداد ) (1)

/ 16(، سير أعالم النبالء )412/ 8(، تاريخ اإلسالم )192/ 14ملوك واألمم )ال

317.) 

(، تاريخ اإلسالم 289/ 6(، توضيح المشتبه )787/ 2بغية الطلب ىف تاريخ حلب ) (2)

(13 /37.) 



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 796

 عقدة ابن - 1119

أبو العباس  أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن، مولى بني هاشم،

الكويف، الحافظ، المعروف بابن عقدة، وهو لقب أبيه. وقد تقدم يف عقدة 

 (1)فليراجع. 

 ابن العمدد - 1121

محمد بن الحسين بن محمد، أبو الفضل الكاتب، المعروف بابن العميد، 

 وزير الملك ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي.

ضرب به المثل، ويقال له: كان عجبا يف الرتسل واإلنشاء والبالغة، ي

 ، وختمت بابن العميد.(2)الجاحظ الثاين. وقيل: بدئت الكتابة بعبد الحميد

وقد مدحه المتنبي، وغيره من مشاهير الشعراء، وكان متفلسفا، متهما 

 بمذهب األوائل.

 (3).وكان ابن عباد يصحبه ويلزمه، ومن ثم لقب بالصاحب

                                                             
 (.622وقد تقدم يف العين، برقم: ) (1)

بني عامر بن لؤي بن عبد الحميد الكاتب، هو: عبد الحميد بن يحيى بن سعد مولى  (2)

غالب، الكاتب البليغ المشهور؛ وبه يضرب المثل يف البالغة، حتى قيل فتحت الرسائل 

بعبد الحميد، وختمت بابن العميد. وكان يف الكتابة ويف كل فن من العلم واألدب 

إماما، وهو من أهل الشام، وكان أوال معلم صبية يتنقل يف البلدان، وعنه أخذ 

ريقته لزموا وآلثاره اقتفوا، وهو الذي سهل سبيل البالغة يف الرتسل، المرتسلون، ولط

 ومجموع رسائله مقدار ألف ورقة، قاله ابن خلكان.

 .(515) :تقدم برقم (3)



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  797

عادة أهل خراسان يف إجرائه مجرى والعميد لقب والده، لقبوه بذلك على 

 (1)التعظيم. 

    

 الغني

 ابن الغزال  - 1121

عبد اهلل بن محمد بن إسماعيل بن صدقة، أبو محمد المصري، نزيل مكة، 

 المعروف بابن الغزال. 

سمع: أبا عبد اهلل القضاعي، والخطيب، وكريمة المروزية، وغيرهم، وطال 

 عمره وكف بصره.

لصمم شديد كان  -تلقينا  -ر: سمعت من لفظه حديثا واحدا قال ابن عساك

به، وأجازين جميع حديثه لفظا وخطا مرارا، وذكر لي أن جده لقب بالغزال؛ 

 (2)لسرعة عدوه. 

 ابن غ   النر   - 1122

محمد بن الحسن بن محمد بن سعيد، المقرىء، اللغوي، النحوي، 

يكنى أبا عبد اهلل، ويعرف بابن  األديب، المغربي، األندلسي، من أهل دانية،

 غالم الفرس.

                                                             
(، سير أعالم النبالء 153/ 8(، تاريخ اإلسالم )5/123()228/ 3وفيات األعيان ) (1)

 (.281/ 2(، الوايف بالوفيات )137/ 16)

(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد 422/ 11(، تاريخ اإلسالم )165/ 32دمشق ) تاريخ (2)

 (.426/ 4األمين )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 798

أخذ القراءات عن: أبي داود سليمان بن نجاح، وأبي الحسن بن الدوش، 

ويحيى بن أبي زيد بن البياز، وجماعة. وسمع من: أبي طاهر السلفي، وسمع 

 منه: السلفي. وتصدر لإلقراء وإسماع الحديث وتعليم العربية. 

 ية اسمه: موسى المرادي، وكان سعيد أبو جدوالفرس: لقب ألحد تجار دان

 (1)أبي عبد اهلل مواله، فقيل له: غالم الفرس، وعرف هو: بابن غالم الفرس. 

    

 الفاء
 ابن فسوة  - 1123

عتيبة بن مرداس، أحد بني كعب بن عمرو بن تميم، الشاعر، المعروف بابن 

 فسوة، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية.

ه بابن فسوة، فقد قال أبو الفرج األصفهاين: وابن فسوة أما عن سبب تلقيب

لقب لزمه يف نفسه ولم يكن أبوه يلقب بفسوة إنما لقب هو هبذا، وقد اختلف يف 

سبب تلقيبه بذلك، فذكر إسحاق الموصلي عن أبي عمرو الشيباين نسخت ذلك 

من كتاب إسحاق بخطه أن عتيبة بن مرداس كان فاحشا كثير الشر قد أدرك 

لجاهلية فأقبل ابن عم له من الحج وكان من أهل بيت منهم يقال لهم: بنو ا

                                                             
(، إنباه الرواة على أنباه النحاة 72بغية الملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس )ص:  (1)

(، معجم أصحاب القاضي أبي علي 12/ 2التكملة لكتاب الصلة )(، 125/ 3)

(، تاريخ 179/ 4والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) (، الذيل159الصديف )ص: 

/ 5(، المقفى الكبير )121/ 2(، غاية النهاية يف طبقات القراء )912/ 11اإلسالم )

 (.1275/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )69/ 2(، نزهة األلباب )322



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  799

فسوة، فقال له عتيبة: كيف كنت يا بن فسوة؟، فوثب مغضبا فركب راحلته 

وقال: بئس لعمر اهلل ما حييت به ابن عمك قدم عليك من سفر ونزل دارك فقام 

زحتك فأبى أن ينزل إليه عتيبة مستحييا، وقال له: ال تغضب يا بن عم فإنما ما

فقال له: انزل وأنا اشرتي منك هذا االسم فاتسمى به وظن أن ذلك ال يضره، 

قال: ال أفعل أو تشرتيه مني بمحضر من العشيرة، قال: نعم، فجمعهم وأعطاه 

بردا وجمال وكبشين، وقال لهم عتيبة: اشهدوا أين قد قبلت هذا النبز وأخذت 

 ابن عمه يومئذ وغلبت عليه وهجي بذلك.الثمن وأين ابن فسوة، فزالت عن 

 سبب آخر للقبه: 

 وأخربين محمد بن الحسن بن دريد قال أخربنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: 

إنما سمي عتيبة بن مرداس ابن فسوة؛ ألنه كان له جار من عبد القيس فكان 

ث يتحدث إلى ابنته وكان لها حظ من جمال وكانت تعجبه ويهيم هبا فكان أحدا

بني تميم إذا ذكروا العبدي قالوا: قال ابن فسوة، وفعل ابن فسوة، فأكثروا عليه 

من ذلك حتى مل فعمل على التحول عنهم وبلغ ذلك عتيبة فأتاه فطلب إليه أن 

يقيم وأن يحتمل اسمه ويشرتيه منه ببعير فلم يفعل، قال العبدي: فتحولت عنهم 

 يه فأنشأ عتيبة يقول من كلمة له: وشاع يف الناس أنه قد ابتاع مني وغلب عل

َل موبنيييا علدنيييا اسيييَم أمميييه  َوحيييوا

 
 

َلي نييياقٍ غدييير زائيييدِ  با َميييوق  أب رم

وقال ابن قتيبة: وكان ابن فسوة أسره رجل من قومه، فأتاه عتيبة فاشرتاه منه  

 (1)فلقب به!. 

                                                             
(، 228/ 22(، األغاين )39/ 13(، أنساب األشراف )357/ 1الشعر والشعراء ) (1)

 (.294/ 19(، الوايف بالوفيات )213/ 1جمهرة أنساب العرب البن حزم )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 822

 ابن فهم  - 1124

 يم، أبو علي. الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز بن إبراه

سمع: خلف بن هشام البزار، ويحيى بن معين، ومصعبا الزبيري، وابن 

 سعد، وطائفة، وكان عسرا يف الرواية متمنعا إال لمن أكثر مالزمته.

 -حكى الخطيب بسنده عن أبي بكر بن أبي خيثمة، أنه قال: لما ولد فهم، 

له، فجعل كلما أخذ أبوه المصحف فجعل يبحث  -يعني والد الحسين بن فهم 

، ۀىئ ڻ يئڻ، ىئىئ ىئ يئېئ، چىئ چ يئڃصفح ورقة يخرج: 

  ، فضجر فسماه فهما!.ڳىئ ڳ يئگ

بفتح الفاء وضم الهاء، وكثير من الناس من  "َفُهم"قال تقي الدين الغزي: 

 (1)يظن أنه فهم، بتسكين الهاء، والصواب ما ذكرناه، واهلل تعالى أعلم. 

    

 القاف
 رةابن قاضي الحما - 1125

محمد بن التقي، الشيخ، اإلمام، العالم، العالمة، الزاهد، الورع، الدين، 

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد ابن الفقيه تقي الدين عبد اهلل ابن شمس الدين 

 محمد بن أحمد بن عراد بن نائل بن التقي المرداوي، الحنبلي. 

                                                             
(، الطبقات السنية 11/ 13(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )657/ 8تاريخ بغداد ) (1)

 (.257يف تراجم الحنفية )ص: 



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  821

بنت سمع من: أبي بكر بن الرضى، وشرف الدين بن الحافظ، وزينب 

 الكمال، وغيرهم. 

 (1)؛ ألنه كان ال يركب إال حمارة. "ابن قاضي الحمارة"ويعرف بـ 

 ابن قاضي  هبة - 1126

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 

ذؤيب بن مشرف، التقي بن الشهاب بن الشمس بن النجم بن الشرف األسدي، 

، فقيه الشام، ومؤرخها، وعالمها يف عصره، الشهبي، الدمشقي، الشافعي

 صاحب المصنفات الكثيرة الشهيرة، المعروف بابن قاضي شهبة. 

سمع من أكابر أهل عصره، وأفتى، ودرس، وجمع وصنف، وانتفع الناس 

 به.

قال السخاوي: ويعرف كسلفه بابن قاضي شهبة؛ لكون النجم والد جده 

 .أقام قاضيا بشهبة السوداء أربعين سنة

قال حاجي خليفة: ابن قاضي شهبة: يعرف هبا جماعة من علماء دمشق، و

شهبة ناحية تولى جدهم قضاءها، فقيل له: قاضي شهبة، وقيل لهم: ابن قاضي 

 (2)من قرى حوران.  شهبة. وشهبة: بضم الشين ووسكون الهاء وفتح الباء

 القدمابن  - 1127

رعي، الشيخ، اإلمام، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الز

 العالمة، شمس الدين، الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية، أو ابن القيم. 

                                                             
 (. 141/ 1الجوهر المنضد يف طبقات متأخري أصحاب أحمد ) (1)

وانظر: معجم البلدان  (.67/ 4()79/ 1(، سلم الوصول )21/ 11الضوء الالمع ) (2)

 (.821/ 2(، مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع )374/ 3)



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 822

كان واسع العلم عارفا بالخالف ومذاهب السلف، اشتغل كثيرا واجتهد 

وأكب على الطلب، وصنف وتفنن يف علوم اإلسالم، وصار من األئمة الكبار 

عنه ولم يخلف ابن تيمية مثله، وغلب والزم العالمة تقي الدين بن تيمية، وأخذ 

عليه حب ابن تيمية، حتى كان ال يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له يف 

 جميع ذلك وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه.

 قال الحافظ ابن حجر: ودرس بالصدرية وأم بالجوزية.

والجوزية: إحدى مدارس الحنابلة المشهورة كان أبوه قيما هبا، قال عبد 

تعالى هي بسوق القمح بالقرب من  $قادر الدمشقي عنها: قال عز الدين ال

الجامع، أنشأها محيي الدين ابن الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 

تعالى ورحمنا، به بعد الثالثين يف أيام الملك الصالح عماد  $الجوزي 

 (1)الدين. 

    

 الكاف

 ابن الكبلج - 1122

لي بن عبد الكريم بن أبي القاسم بن أحمد بن ظافر بن هبة اهلل عبد اهلل بن ع

المخزومي، القرشي، المكي األصل، المصري، رشيد الدين، أبو محمد الطيب 

 العطار، المعروف بابن الكبلج. 

                                                             
/ 2(، الدارس يف تاريخ المدارس )137/ 5الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ) (1)

/ 24()195/ 2(، الوايف بالوفيات )142/ 4(، أعيان العصر وأعوان النصر )23

 (. 96/ 4) (61/ 3(، سلم الوصول )229

(، تاج 522/ 12(، لسان العرب )592/ 6والقيم: السيد، وسائس األمر. انظر: المحكم )

 ( مادة )قوم(.319/ 33العروس )



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  823

سمع من: العز الحراين، وابن خطيب المزة، وحدث، وذكره أبو جعفر 

هو ظافر  -الالم بينهما باء ساكنة بضم الكاف و -التكريتي يف مشيخته، والكبلج 

 (1)كان يخنع برجله فلقب به. 

 ابن الكتب - 1129

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن عثمان، 

الخضيري، الشيخ، العالمة، اإلمام، المحقق، المدقق، المسند، الحافظ، شيخ 

، صاحب المؤلفات اإلسالم، أبو الفضل، جالل الدين السيوطي، الشافعي

 الجامعة، والمصنفات النافعة. 

كان من أعلم أهل زمانه بعلم الحديث، وفنونه، ورجاله، وغريبه، واستنباط 

 األحكام منه.

والسيوطي: بتثليث السين المهملة، ويقال أيضا: األسيوطي بضم الهمزة 

 وفتحها. 

ى مطالعة وكان يلقب بابن الكتب؛ ألن أباه كان من أهل العلم واحتاج إل

كتاب فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب من بين كتبه فذهبت لتأيت به فجاءها المخاض 

 (2)وهي بين الكتب فوضعته. 

                                                             
(، المجمع المؤسس للمعجم المفهرس 52/ 3الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ) (1)

(3 /314.) 

/ 8(، شرح مختصر خليل للخرشي )51عن أخبار القرن العاشر )ص: النور السافر  (2)

/ 1(، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )74/ 12، شذرات الذهب )(233

227.) 



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 824

 ابن   ب - 1131 

عبد اهلل بن سعيد القطان، أبو محمد البصري، المعروف بابن كالب، وإليه 

 تنسب الكالبية.

الرد على رأس المتكلمين بالبصرة يف زمانه، وصاحب التصانيف يف 

  المعتزلة، وربما وافقهم.

أخذ عنه الكالم: داود الظاهري، وقيل: إن الحارث المحاسبي أخذ علم 

 النظر والجدل عنه أيضا.

ابن كالب؛ ألنه كان يخطف الذي يناظره، أي: يجر  :ويقال: إنه قيل له

 الخصوم إلى نفسه ببيانه وبالغته. 

بضم الكاف  -ظا ومعنى قال تاج الدين السبكي: وكالب مثل خطاف لف

ألنه كان لقوته ىف المناظرة يجتذب من يناظره كما  ؛لقب به -وتشديد الالم 

يجتذب الكالب الشئ، فإن قلت كيف قيل ابن كالب وهو على هذا كالب ال 

 (1)ابن كالب، قلت كما يقال ابن بجدة الشئ وأبو عذرته وأنحاء ذلك. 

 

    

                                                             
(، طبقات الشافعية الكربى 174/ 11(، سير أعالم النبالء )981/ 5تاريخ اإلسالم ) (1)

(، لسان 237لمذهب )ص: (، العقد المذهب يف طبقات حملة ا299/ 2للسبكي )

 (.486/ 4الميزان )



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  825

 امليم
 ابن المارستاندة - 1131

عبيد اهلل بن علي بن نصر بن حمرة بن علي بن عبيد اهلل، أبو بكر البغدادي، 

 التيمي، األديب، الفقيه، المحدث، المؤرخ، المعروف بابن المارستانية. 

سمع الحديث من: أبي المظفر بن الشبلي، وابن البطي، ويحيى بن ثابت بن 

 بندار، وشهدة، وغيرهم. 

وهو ثالثمائة « م يف تاريخ دار السالمديوان اإلسال»وصنف كتابا سماه 

 «.سيرة الوزير ابن هبيرة»وستون كتابا إال أنه لم يشتهر وصنف 

 (1)وقيل له: ابن المارستانية؛ ألن أبويه كانا قيمي المارستان ببغداد. 

 ابن مراجل - 1132

إسحاق بن علي بن أبي الغنائم المسلم بن محمد بن الحسين بن إسماعيل 

أبي طالب بن الحسين، الكندي، نجم الدين، أبو المعالي، ويقال بن محمد بن 

 له: ابن مراجل.

كان جده الحسين عراقيا، فانتقل إلى سلمية وبنى برجا عرف به، وكان 

كريما جوادا كثير األضياف؛ فكان إذا طرقه األضياف يقول لغلمانه: أغلوا 

 (2)المراجل، وضعوا المراجل!، فلقب مراجل لذلك. 

                                                             
(. وحمرة: بضم الحاء 71/ 2(، المقصد االرشد )542/ 2ذيل طبقات الحنابلة ) (1)

 وسكون الميم وفتح الراء.

(، تبصير المنتبه 33/ 2(، المقفى الكبير )1489/ 3بغية الطلب ىف تاريخ حلب ) (2)

 (.1284/ 4بتحرير المشتبه )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 826

 ابن المهطوب - 1133

عمر بن خليل بن حسن بن يوسف الركن بن الغرس الكردي األصل،  •

 القاهري، الشافعي، ربيب الجالل البلقيني. 

ولد يف سنة ثمانمائة بالقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن والعمدة وعرضها على 

منهم زوج أمه الجالل ويسيرا من التنبيه وكثرت خلطته له فحفظ عنه أشياء  عدة

نظم وغيره وسافر معه وسمع عليه، وعلى غيره، وحدث باليسير، وأخذ عنه من 

 السخاوي، وكان يقال له: ابن المشطوب؛ لشطب كان بوجه والده.

وأحمد ابن األمير سيف الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي الهيجاء  •

 الهكاري، أبو العباس عماد الدين المعروف بابن المشطوب، من أمراء الدولة

 الصالحية. 

والمشطوب لقب والده، وإنما قيل له ذلك؛ لشطبة كانت بوجهه من أثر 

 (1)طعنة يف غزاة حضرها. 

 ابن منر   - 1134 

يزيد بن زياد بن ربيعة، أبو عثمان الحميري، الشاعر المشهور، المعروف 

 بابن مفرغ. 

جده كان شاعرا محسنا مجيدا غزال، ومن ولده السيد الحميري، وإنما لقب 

مفرغا؛ ألنه راهن على أن يشرب سقاء من لبن، فشربه كله حتى فرغه، فلقب 

 مفرغا.

                                                             
/ 1(، وفيات األعيان )348/ 4بار الدولتين النورية والصالحية )الروضتين يف أخ (1)

(، قالدة النحر يف 84/ 6(، الضوء الالمع )35/ 4(، مرآة الجنان وعربة اليقظان )182

 (.124/ 29هناية األرب ىف فنون األدب ) (،75/ 5وفيات أعيان الدهر )



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  827

ونقل ابن خلكان عن الفضل بن عبد الرحمن النوفلي، أنه قال: كان مفرغ 

، فعمل المرأة قفال وشرط عليها عند فراغه منه أن (1)المذكور حدادا باليمن

ت له: رد علي الكرش، تجيئه بلبن كرش، ففعلت، فشرب منه ووضعه، فقال

فقال: ما عندي شيء أفرغه فيه، قالت: ال بد منه، ففرغه يف جوفه فقالت: إنك 

 (2)لمفرغ، فعرف به. 

 ابن المقنع  - 1135

عبد اهلل بن المقفع، أحد المشهورين بالكتابة، والبالغة، والرتسل، والرباعة، 

السفاح وهو  وكان فارسيا مجوسيا فأسلم على يد األمير عيسى بن علي عم

 كهل، ثم كتب له واختص به.

قال الهيثم بن عدي: جاء ابن المقفع إلى عيسى بن علي، فقال: أريد أن 

أسلم على يدك، فقال: ليكن ذلك بمحضر من وجوه الناس غدا، ثم جلس ابن 

المقفع وهو يأكل ويزمزم على دين المجوسية، فقال له عيسى: أتزمزم وأنت 

 ه أن أبيت على غير دين.تريد أن تسلم؟ قال: أكر

 .«كليلة ودمنة»وكان ابن المقفع يتهم بالزندقة، وهو الذي عرب 

                                                             
وقيل: قرية  بليدة باليمن،الفتح: وتبالة ب، وقيل: شعابا بتبالة قيل: كان حدادا باليمن. (1)

 بالحجاز، مما يلي اليمن.

(، 262/ 18()249/ 7()63/ 5()285/ 2(، األغاين )2837/ 6معجم األدباء ) (2)

(، 21/ 28(، الوايف بالوفيات )342/ 6(، وفيات األعيان )178/ 65تاريخ دمشق )

(، المنتظم 522 /3(، سير أعالم النبالء )259/ 3االقتضاب يف شرح أدب الكتاب )

 (.512/ 8(، مرآة الزمان )99/ 6يف تاريخ الملوك واألمم )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 828

وكان اسم أبيه داذويه، وكان كاتبا، ولي للحجاج خراج فارس فخان، وأخذ 

 من األموال فعذبه الحجاج؛ فتقفعت يده فلقب المقفع. 

 وقيل: بل الذي عذبه يوسف بن عمر الثقفي األمير.

 ح الفاء على الصحيح.والمقفع: بفت

 وقيل: بل كان يعمل قفاع الخوص، وهي كالقفة.

: يقولون ابن المقفع، والصواب «تثقيف اللسان»قال ابن مكي يف كتاب 

 (1)بكسر الفاء؛ ألنه كان يعمل القفاع ويبيعها وهي قفاف الخوص. 

  المكدد ابن - 1136

 ن معاويةشريح بن مرة بن سلمة بن مرة بن حجر بن عدي بن ربيعة ب

 الكندي، المعروف بشريح بن المكدد. 

 له وفادة، واستخلفه األشعث بن قيس على أذربيجان، وكان جوادا.

 وإنما سمي المكدد؛ لقوله:

وين فييييييسُني لَبيييييياِذٌل  ييييييدة  َسييييييلموين فكم

 

اَي يف العمسير والدسيرِ    لكمق ما حَوتق  نا

 (2). "عش بجدك ال بكدك"ومكدد مفعل من كد، ومثل من األمثال  

                                                             
(، سير 3/912تاريخ اإلسالم ) (،164/ 12(، مرآة الزمان )151/ 2وفيات األعيان ) (1)

 .(228/ 6أعالم النبالء )

(، 627/ 2(، أسد الغابة )157(، األنساب للصحاري )ص: 364االشتقاق )ص:  (2)

(، مجمع اآلداب يف معجم 344/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )273/ 3اإلصابة )

 (.467/ 6األلقاب )

= 



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  829

 ابن الملقن - 1137

اإلمام، العالمة، المحدث،  األنصاري،عمر بن علي بن أحمد بن محمد 

المعروف األندلسي، ثم المصري، الشافعي، المؤرخ، سراج الدين، أبو حفص 

 صاحب المؤلفات الكثيرة المشهورة.بابن الملقن، 

ثم ارتحل إلى القاهرة فتحول إلى تكرور  خرج والده من األندلس

استوطنها وتأهل هبا فولد له هبا ابنه هذا صاحب الرتجمة، ومات عنه وهو ابن ف

سنة فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي، وكان خيرا صالحا يلقن القرآن 

العظيم بجامع ابن طولون فتزوج بأمه وتربى يف حجره بحيث إنه نسب إليه حتى 

 (1). النحويوكان يكرهه، ويكتب بحظه: ابن  صار يعرف بابن الملقن،

 ابن مماتي - 1132

القاضي األسعد، أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد مهذب بن مينا بن 

 زكريا بن أبي قدامة ابن أبي مليح ممايت المصري، الكاتب، الشاعر. 

كان ناظر الدواوين بالديار المصرية، وفيه فضائل، وله مصنفات عديدة 

، وله «كليلة ودمنة»الى، ونظم كتاب تع $ونظم سيرة السلطان صالح الدين 

 ديوان شعر.

بفتح الميمين والثانية منهما مشددة وبعد األلف  -قال ابن خلكان: وممايت 

وهو لقب أبي  -تاء مثناة من فوقها وهي مكسورة وبعدها ياء مثناة من تحتها 

مليح المذكور وكان نصرانيا، وإنما قيل له: ممايت؛ ألنه وقع يف مصر غالء 

                                                              = 

 تنبيه: جعل ابن دريد شريحا، هو المكدد.

(، طبقات 129(، لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ )ص: 122/ 6الضوء الالمع ) (1)

واة (، ذيل التقييد يف ر418/ 2(، سلم الوصول )44/ 4الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.438/ 1(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )246/ 2السنن واألسانيد )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 812

م، وكان كثير الصدقة واإلطعام، وخصوصا لصغار المسلمين، فكانوا إذا عظي

 (1)رأوه ناداه كل واحد منهم ممايت، فاشتهر به. 

    

 النون
 ابن نصف الطريق  - 1139

حفاظ بن الحسن بن الحسين، أبو الوفاء الغساين، الدمشقي، المعروف بابن 

 نصف الطريق. 

النحوي، قال ابن عساكر: وقرأت عليه  سمع من: أبي الحسن علي بن طاهر

 أشياء بإجازة عبد العزيز بن أحمد الكتاين المطلقة وكان شيخا مستورا.

وذكر أن سبب تلقيب جدهم األعلى بنصف الطريق: أنه خرج مع جبلة بن 

 (2)األيهم طالبا قسطنطينية لالرتداد، ثم تفكر وندم وعاد من نصف الطريق. 

 ابن نغوبا  - 1141

رك بن الحسين بن عبد الوهاب بن الحسين، الواسطي، أبو السعادات المبا

 المعروف بابن نغوبا. 

سمع: أبا القاسم ابن البسري، وأبا إسحاق الشيرازي، وأبا الفتح نصر بن 

 محمد الشاشي، وحدث عنه: السمعاين، وقال: سألته عن نغوبا، فقال:

                                                             
(، 197/ 2نزهة األلباب )(، 18/ 9الوايف بالوفيات ) (،212/ 1وفيات األعيان ) (1)

هناية األرب ىف  (،297/ 1(، سلم الوصول )325/ 2التاريخ المعترب يف أنباء من غرب )

 (.3/284ظ واإلعتبار بذكر الخطط واآلثار )(، المواع52/ 29فنون األدب )

/ 11تاريخ اإلسالم ) (،199/ 7(، مختصر تاريخ دمشق )426/ 14تاريخ دمشق ) (2)

 (. وقال الحافظ: نصف الطريق222/ 2نزهة األلباب )(، 392/ 6(، اإلصابة )683

 الغساين، مخضرم أسلم يف عهد عمر. 



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  811

كثر الرتدد إليها كانت لجدي بواسط ضيعة اسمها نغوبا، وكان يحبها وي

 (1). ونغوبا بفتح النون وضم الغينحتى عرف بذلك، وقيل له: ابن نغوبا. 

 ابن نقطة - 1141

محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي، الحنبلي، اإلمام، 

 العالم، الحافظ المشهور، معين الدين، أبو بكر الشهير بابن نقطة. 

ين به المكثرين من سماعه وكتابته اشتغل بالحديث فكان من المشهور

والراحلين يف تحصيله، وقد سئل عن نقطة هذة، فقال: هي جارية عرفنا هبا، 

 (2)ربت شجاعا جدنا. 

 ابن نوس - 1142

أيوب بن محمد بن وهب بن محمد بن وهب بن أيوب، أبو محمد الغافقي، 

 المعروف بابن نوح. 

ن وهب، وأبي زيد ابن كان من رؤساء سرقسطة، روى عن: أبيه محمد ب

 الوراق، وأبي مروان بن الصيقل، وجماعة. 

واللقب لجدهم وهب بن أيوب، لقب به؛ لكثرة ولده، فغلب ذلك عليه 

 (3)وعرف به عقبه، ذكره ابن األبار. 

                                                             
(، إكمال 12/829()11/746سالم )(، تاريخ اإل153/ 13األنساب للسمعاين ) (1)

(، نزهة 165/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )421/ 1اإلكمال البن نقطة )

 (.222/ 2األلباب )

/ 22(، سير أعالم النبالء )927/ 13(، تاريخ اإلسالم )392/ 4وفيات األعيان ) (2)

 (. 176/ 3)(، سلم الوصول 437/ 8(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )347

/ 4(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )166/ 1التكملة لكتاب الصلة ) (3)

 (.579/ 12(، تاريخ اإلسالم )149



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 812

 الياء
 النساَ يسار ابن - 1143

إسماعيل بن يسار النساء، الشاعر، وفد إلي عبد الملك بن مروان مع عروة 

  بير، ومدحه ومدح الخلفاء من ولده بعده.بن الز

قال البالذري: وكان يسار النساء من سبي أذربيجان موالهم أيضا، وكان 

 يشرتي متاع العرائس ويبيعه، وكانت تلك تجارته فقيل له: يسار النساء.

 وقد حكى أبو الفرج األصفهاين يف سبب تلقيبه بذلك ثالثة أقوال:

عام العرس ويبيعه، فيشرتيه منه من أراد : ألن أباه كان يصنع طأحدها

التعريس من المتجملين، وممن لم تبلغ حاله اصطناع ذلك، قاله مصعب بن 

 عبد اهلل الزبيري. 

ألنه كان يبيع النجد والفرش التي تتخذ للعرائس؛ فقيل له:  والثاين:

 إسماعيل بن يسار النسائي، قاله محمد بن صالح بن النطاح.

ب بذلك؛ ألن أباه كان يكون عنده طعام العرسات مصلحا إنما لق والثالث:

 (1)أبدا فمن طرقه وجده عنده معدا، قاله ابن عائشة، وهو كالقول األول. 

 

  
 

                                                             
(، 322/ 71(، تاريخ دمشق )319/ 1(، اإلكمال )164/ 12أنساب األشراف ) (1)

/ 5(، الوايف بالوفيات )311/ 1(، تلخيص المتشابه يف الرسم )422/ 4األغاين )

(، 182/ 5(، توضيح المشتبه )376/ 4(، مختصر تاريخ دمشق )143/ 9()214

 (.2/792تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )

تنبيه: النساء، بكسر النون وتخفيف السين، ذكره كذلك الخطيب وابن ماكوال والصفدي، 

 ، وكذا ابن عساكر."النسائي"وقد نسبه األصفهاين: 



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  813

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع
 بألفاظ األنساباأللقاب 

 

 1337وينتهي برقم  1144يبدأ برقم 

 

 

 

 

 



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 814

 األلف 
 األثري - 1144

محمد بن سعد األنصاري، األنسي، الصويف،  كامروا بن أبي بكر بن علي بن

 ويعرف باألثري. 

 حدث باإلجازة العامة عن سعيد بن أبي الرجاء الصيريف، وغيره.

، وأنه من ملسو هيلع هللا ىلصوعرف باألثري؛ ألنه كان يذكر أن معه أثرا من آَثَر رسول اهلل 

 (1). ڤذرية أنس بن مالك 

 األحمري  - 1145

محمد الغافقي، موالهم المصري، عبد العزيز بن أحمد بن الفرج، أبو 

األحمري. روى عن: محمد بن زيدان الكويف، وبكار بن قتيبة، وإبراهيم بن 

 مرزوق، وغيرهم.

 (2)وكان يخضب بالحناء، فقيل له: األحمري. 

 األدمي  - 1146

محمد بن أبي القاسم بن بابجوك، زين المشايخ أبو الفضل الخوارزمي، 

 ألدمي، صاحب التصانيف.البقالي النحوي، المعروف با

                                                             
 (.122/ 1(، توضيح المشتبه )932/ 13تاريخ اإلسالم ) (1)

(، الثقات ممن لم يقع 661/ 7(، تاريخ اإلسالم )319/ 1تاريخ ابن يونس المصري ) (2)

 (.366/ 6يف الكتب الستة )



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  815

كان إماما حجة يف العربية، أخذ عن الزمخشري وخلفه يف حلقته، ولقب 

يف النحو ألحمد بن محمد بن علي األدمي  «مقدمة األدمي»باألدمي؛ لحفظه 

 (1)البغدادي اإلمام يف النحو والتصريف. 

 ا سماعدلي - 1147

 أحمد بن المبارك، أبو عبد اهلل اإلسماعيلي. 

وهو من أهل بغداد سكن الرقة، وحدث هبا عن: عبيد اهلل بن عمر 

القواريري، وأبي معمر القطيعي، روى عنه: أبو عروبة الحراين، ومحمد بن عبد 

اهلل المعروف بمكحول البيرويت، وإنما قيل له: اإلسماعيلي؛ ألنه كان يعتني 

 (2)بجمع حديث إسماعيل بن أبي خالد فنسب إليه. 

 هبياأل  - 1142

 محمد بن عمر بن أميرجه، أبو المكارم الملقب باألشهبي.

كان فاضال حافظا، سافر الكثير وسمع فأكثر وإنما لقب األشهبي هبذا 

اللقب؛ ألنه بات ليلة مع جماعة فوضعوا كلمات مشكلة يسردها كل واحد ممن 

أسب أشهب "اجتمع بسرعة فمن تلعثم أو غلط يلزمه غرامة وكانت األلفاظ: 

                                                             
(، الجواهر المضية يف 2618/ 6(، معجم األدباء )285، 268/ 12تاريخ اإلسالم ) (1)

قات المفسرين للسيوطي (، طب576/ 1توضيح المشتبه ) (،372/ 2طبقات الحنفية )

 (.169/ 4()67/ 3(، سلم الوصول )117)ص: 

(، 244/ 1(، األنساب للسمعاين )9(، األنساب المتفقة )ص: 374/ 6تاريخ بغداد ) (2)

(، 96/ 2(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )59/ 1اللباب يف هتذيب األنساب )

 (.282/ 2نزهة األلباب )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 816

، "فرس أشهب يف طريق نخشب"بالعجمية ومعناها بالعربية:  "اه نخشبدرد

فغلط األشهبي يف هذه اللفظة ولزمته الغرامة وبقي طول ليلته يكررها فلقبوه 

 (1)األشهبي وبقي هذا االسم عليه واشتهر به. 

  األصمعي - 1149

 محمد بن سعيد الزجالي الكاتب. 

ألدب، وساد بقرطبة وفشا فيها نسله كان له حظ وافر من البالغة ومعرفة با

وعظم عقبه وكان أول من استكتبه عبد الرحمن بن الحكم، وكان يلقب 

 (2)باألصمعي؛ لذكائه وقوة حفظه وعنايته باألدب. 

 األعرابي - 1151

 أحمد بن إبراهيم، أبو نصر الباخرزي، الكاتب، المعروف باألعرابي.  •

والد صاحب الدمية، وكان أديبا  وهو الذي أدب الحسن بن علي الباخرزي

فاضال، ذا بيان ومعرفة تامة باللغة والعربية، وإنما لقب باألعرابي؛ لتشبهه 

 باألعراب يف المخاطبة. 

وعوف بن أبي جميلة العبدي، الهجري، أبو سهل البصري، المعروف  •

باألعرابي. يروي عن: الحسن، وابن سيرين. وعنه: شعبة، وسفيان الثوري، 

بن سعيد القطان، وخلق كثير، وهو أحد رجال الصحيحين، وقد روى له  ويحيى

 الجماعة. 

                                                             
 (.68/ 1(، اللباب ىف هتذيب األنساب )276/ 1األنساب للسمعاين ) (1)

(، نفح 332/ 1(، المغرب يف حلى المغرب )171المقتبس من أنباء األندلس )ص:  (2)

 (.539/ 3الطيب من غصن االندلس الرطيب )



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  817

قال البخاري: ويقال: األعرابي، ولم يكن باألعرابي. زاد الذهبي: بل هو 

 له. لقب

قال ابن طاهر: قيل: لقب به؛ ألن أمه جاءت به فسكنوا دارا ليس وراءها دار 

عوف لحانا لم يكن بأعرابي ولكنه فسمي أعرابيا، وقال النضر ابن شميل: كان 

يف محلة األعراب، وقيل: كان من سبي األهواز، وقيل: مولى طيء، وقيل: كان 

 له تسعة أخوة من العرب من بلهجيم.

والحسن بن أحمد الغندجاين، أبو محمد المعروف باألسود وباألعرابي،  •

 اللغوي النسابة. 

يدهن بالقطران ويقعد يف يقال: أنه كان يتعاطى تسويد لونه وأنه كان 

 .(1)الشمس ليحقق لنفسه التلقيب باألعرابي. 

 األعمهي  - 1151

 أحمد بن حمدون بن أحمد، أبو حامد النيسابوري، األعمشي. 

 سمع أبا زرعة الرازي، وطبقته، وكان من كبار الحفاظ.

                                                             
(، 63/ 1(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )1296/ 2دمية القصر وعصرة أهل العصر ) (1)

 (129/ 6الوايف بالوفيات )

(، رجال صحيح البخاري 296/ 7(، الثقات البن حبان )58/ 7التاريخ الكبير للبخاري )

(، 357/ 3(، المستخرج من كتب الناس )99/ 2(، رجال صحيح مسلم )587/ 2)

(، األنساب 1228/ 3التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري يف الجامع الصحيح )

/ 2(، هتذيب األسماء واللغات )325/ 1(، األنساب للسمعاين )173المتفقة )ص: 

(، تذهيب هتذيب الكمال 947/ 3(، تاريخ اإلسالم )437/ 22(، هتذيب الكمال )42

 (،266نزهة األلباء يف طبقات األدباء )ص:  (،821/ 2(، معجم األدباء )252/ 7)

 (.498/ 1بغية الوعاة ) (،25/ 3لسان الميزان ) (،292/ 11الوايف بالوفيات )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 818

وكان قد جمع حديث األعمش كله وحفظه واعتنى به فنسب إليه، حتى 

 (1)يسرده ترجمة ترجمة من لفظه، فلهذا عرف باألعمشي.  قيل: أنه كان

 األنسي - 1152

كثير بن عبد اهلل السامي الناجي، أبو هاشم األبلي البصري، أحد الضعفاء. 

 يروي عن: أنس بن مالك، والحسن البصري. وعنه: قتيبة بن سعيد، وجماعة.

 .(2)ويقال له: األنسي؛ ألنه كان يسكن قرية أنس بن مالك. 

 األوزاعي  - 1153

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي، اإلمام المشهور، والعالم الكبير، 

 أحد األعالم، أبو عمرو األوزاعي، أحد أتباع التابعين. 

 ، وغلب ذلك عليه.فنسب إليهم، نزل األوزاع

 واختلفوا ىف األوزاع التى نسب إليها، على عدة أقوال:

 على طريق باب الفراديس. أن األوزاع قرية بدمشق: أحدها

هى نسبة إلى أوزاع القبائل، أي فرقها وبقايا مجتمعة من قبائل  والثاين:

 شتى، قال الرياشي: واألوزاع بطون من العرب يجمعهم هذا االسم.

                                                             
/ 6(، الوايف بالوفيات )437/ 7(، تاريخ اإلسالم )312/ 1ألنساب للسمعاين )ا (1)

 (، تذكرة الحفاظ12/ 2(، العرب ىف خرب من غرب )553/ 14(، سير أعالم النبالء )224

(، 73/ 3(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )124/ 4(، شذرات الذهب )19/ 3)

 (.282/ 2نزهة األلباب )

(، هتذيب 484/ 4(، تاريخ اإلسالم )154/ 7تعديل البن أبي حاتم )الجرح وال (2)

 (.439/ 7(، تذهيب هتذيب الكمال )121/ 24الكمال )



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  819

وقال األصمعي: األوزاع الفرق، يقال: وزعت الشئ على القوم إذا فرقته 

 عليهم، وهذا اسم جمع ال واحد له.

 القرية التي بقرب دمشق، سميت بذلك؛ لهذا السبب. وقيل: إن

 .األوزاع: بطن من حمير والثالث:

األوزاع بطن من همدان واألوزاعي من أنفسهم، قاله ابن سعد،  والرابع:

 (1)وقيل: ال يصح، واهلل أعلم. 

    

 الباء

 البادي - 1154

يحيى بن معين، يزيد بن الهيثم بن طهمان البغدادي، أبو خالد الدقاق، سمع 

 وغيره.

قال الذهبي، وغيره: والبادا بالفتح، قال ابن الجوزي: كذا يقول المحدثون 

وصوابه: البادي بكسر الدال ألنه ولد هو وأخ له توأمان فكان هو البادي يف 

 الوالدة، فقيل له: البادي. 

                                                             
/ 17(، هتذيب الكمال )84/ 1(، شرح النووي على مسلم )147/ 35تاريخ دمشق ) (1)

(، 127/ 7(، سير أعالم النبالء )422/ 3(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )327

(، قالدة النحر يف 412/ 1(، رجال صحيح مسلم )452/ 1صحيح البخاري )رجال 

(، التاريخ وأسماء 298/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )192/ 2وفيات أعيان الدهر )

 (.382/ 3(، مغاين األخيار )282/ 2(، نزهة األلباب )163المحدثين وكناهم )ص: 



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 822

قلت: ويؤيده أن أحمد بن علي البادي، وهو ومن أوالده، كان يقول: إنما 

 البادي بالياء، ثم ذكر سبب التسمية. جدي

قال السمعاين: قال شيخنا ابن ناصر السالمي الحافظ: أحمد بن على 

البادي، ويعرفه العامة بابن البادا، وأخربين بعض الشيوخ أنه البادي وقال: سألته 

عن ذاك فقال: ولدت أنا وأخي توأما وخرجت أوال فسميت البادي ووجدت 

ال: البادي بالياء وهذا يدل على صحة الحكاية عنه خطه وقد نسب نفسه فق

 (1)وثبتني فيه األنصاري. 

 الباهلي - 1155

 «. عمدة التحرير يف اإلدغام الكبير»أبو محمد المقرىء، الخطيب، مصنف 

كان صحيح النسب يف بني أمية، وربما قيل له: الباهلي؛ للزومه شيخه 

ه: اليزيدي؛ لصحبته يزيد بن أبي عدوي النسب قيل ل (2)الباهلي فهو كاليزيدي

 (3)منصور خال المهدي، قاله الحافظ ابن حجر. 

 البخاري - 1156

 محمد بن علي بن أحمد، أبو نصر البخاري، البغدادي.  •

 ح:ــا يف التوضيــافظ، كمــقال عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي الح

                                                             
(، المنتظم يف تاريخ الملوك 21/ 2(، األنساب للسمعاين )528/ 16تاريخ بغداد ) (1)

(، اللباب 853/ 6(، تاريخ اإلسالم )315/ 1(، توضيح المشتبه )376/ 12واألمم )

 (.126/ 1(، نزهة األلباب )1/125ىف هتذيب األنساب )

  .(1336) :سيأيت برقم (2)

 (. 281/ 2نزهة األلباب يف األلقاب ) (3)



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  821

يبخر البخور يف الحانات،  محمد بن علي البخاري لم يكن من بخارى إنما كان

 فقيل له: البخاري. انتهى.

وأما ابنه، أحمد بن محمد بن علي بن أحمد، أبو المعالي البغدادي، 

البخاري، فإنما قيل له: البخاري؛ ألنه كان يحرق البخور يف جامع بغداد حسبة 

فجعل عوام بغداد البخوري بخاريا وعرف بيته ببيت ابن البخاري، قاله 

 .السمعاين

وأحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، المعروف بالبخاري، والد  •

 الفخر علي.

قيل له: البخاري؛ ألنه دخل بخارى، فأقام هبا مدة، وتفقه هبا واشتغل 

 بالخالف فلقب بالبخاري.

وموسى بن يلكحت المعمودي. كان من أعاجيب الزمان يف الحفظ  •

 (1)خاري وعرف به. يستظهر صحيح البخاري حفظا حتى لقب الب

 البدري - 1157

 عقبة بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود البدري، الصحابي الجليل. 

يعرف بالبدري؛ ألنه سكن أو نزل ماء ببدر، وشهد العقبة، ولم يشهد بدرا 

عند جمهور أهل العلم بالسير، وقد قيل: إنه شهد بدرا. واألول أصح. قاله ابن 

 عبد الرب، وغيره. 

                                                             
(، تاريخ اإلسالم 125/ 1يف هتذيب األنساب )(، اللباب 127/ 2األنساب للسمعاين ) (1)

(، العرب يف خرب 382/ 1(، توضيح المشتبه )148/ 6الدرر الكامنة ) (،731/ 13)

 (.281/ 2(، نزهة األلباب )192/ 3من غرب )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 822

 ن المنسوبين إلى خالف الظاهر، قال الخويي يف نظمه:وهو يعد م

َهييييمم  َم إلييييي َميييين يمنق  ويمنَسيييبم الميييير

 
 

 منييييييه ِخيييييي فم  يييييياهرٍ َفدمييييييبقِهمم 

ِرية    ميييييينهم أبييييييو مسييييييعودٍ الَبييييييدق

 
 

  ييييييذا سييييييلدماَّم هييييييو التادقِمييييييية 

 وقال العراقي:  

ِريق   َوَنَسيييييييبموا لَِعييييييياِرٍي َ القَبيييييييدق

 
 

َبييييةم بقيييينم عَ  قق را  عم ييييرِوَنييييَزَل َبييييدق  (1)مق

 البديهي  - 1152 

 علي بن محمد البديهي الشاعر، من أهل بغداد.  •

سمع: ابن دريد، ونفطويه، وأبا بكر بن األنباري، وغيرهم، ولقب بالبديهي؛ 

 لسرعة نظمه على البديهة. 

قال أبو منصور الثعالبي: سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول وقد جرى ذكره 

من البديهة التي انتسب إليها وتلقب هبا إال إلى لفظة  بين يديه إنه كان ال يرجع

 الدعوى دون حقيقة المعنى ويف ذلك يقول له الصاحب:

 َتقيييول القَبدقييي  فِيييي خمسيييدن َعاميييا

 
 

 َفليييييم لقبييييي  َننسيييييو بالبيييييديهي

 وناشب بن هالل بن نصير، الحراين الواعظ، البديهي.  • 

                                                             
(، تاريخ 1756/ 4االستيعاب ) ،(264المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )ص:  (1)

(، 516/ 42(، تاريخ دمشق )126/ 2م )(، رجال صحيح مسل499/ 1بغداد )

/ 6(، مرآة الزمان )61/ 22(، الوايف بالوفيات )34معجم الشيوخ للسبكي )ص: 

(، ألفية العراقي 359(، أقصى األمل والسول )ص: 282/ 2(، نزهة األلباب )431

 (.182)ص: 



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  823

ة، ويقول الشعر على روى عنه ابن خليل، وغيره. وكان يتكلم يف األعزي

 .(1)البديهة، ولذا قيل له: البديهي. 

 البرادعي - 1159

 إن: يقولون الذين –قاتلهم اهلل  -يعقوب الربادعي، وإليه تنسب اليعقوبية 

 طبيعة واألخرى الناسوت، طبيعة إحداهما: طبيعتين من واحدة طبيعة المسيح

 واحدا وجوهرا واحدا ناإنسا فصارتا تركبتا الطبيعتين هاتين وأن الالهوت،

ائن اهلل المتتابعة إلى لع عليهم وباطلهم كذهبم عن اهلل تعالى واحدا، وشخصا

يوم القيامة، وإنما لقب بالربادعي؛ ألن لباسه كان من خروق برادع الدواب يرقع 

 (2)بعضها ببعض ويلبسها. 

 البربري  - 1161

بن شعبة، أبو محمد، الثقفي، مولى آل المغيرة  (3)هارون بن أبي إبراهيم

 المعروف بالرببري.

يروي عن: عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وميمون بن مهران، 

 وغيرهم.

                                                             
الدهر (، يتيمة 128/ 1(، اللباب ىف هتذيب األنساب )118/ 2األنساب للسمعاين ) (1)

(، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 967/ 12(، تاريخ اإلسالم )399/ 3)

(2 /9.) 

(، تخجيل من حرف التوراة 534/ 2هداية الحيارى يف أجوبة اليهود والنصارى ) (2)

/ 4(، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح البن تيمية )476/ 1واإلنجيل )

 (.533/ 2(، البداية والنهاية )268

قاله الخطيب: وقد قيل أنه: هارون بن إبراهيم، والصحيح: ابن أبي إبراهيم، واسم أبيه:  (3)

 ميمون بن أيمن مولى عقار بن المغيرة بن شعبة.



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 824

ويروي عنه: سفيان بن عيينة، وعبد اهلل بن إدريس، وأبو نعيم الفضل بن 

 دكين، وجماعة.

قال أبو حاتم: لم يكن بربريا، كان من السواد، وكان ضخما ذا لحية يشبه 

 (1)الربابرة، فقيل له: الرببري. 

 البردي - 1161

موسى بن هارون بن بشير، أبو عمر، ويقال: أبو محمد، القيسي، الكويف، 

 المعروف بالربدي.

 سمع: ابن وهب، والوليد بن مسلم، وهشام بن يوسف الصنعاين.

 وروى له البخاري مقرونا بغيره.وعنه: محمد بن يحيى الذهلي، وجماعة، 

الربدي لقب لقب به؛ لربدة كان يلبسها. وهو بضم الباء وسكون  وقيل: إن

 الراء، نسبة إلى الربد وهو نوع من الثياب.

، وقال: كان من أهل المدينة، وكان يبيع «الثقات»وذكره ابن حبان يف كتاب 

  .وأيده ابن ناصر الدين الدمشقيالتمر الربدي، فنسب إليه، 

هذه النسبة وال هذا النوع من  أعرفوال السمعاين: هذا كالم أبي حاتم  قال

 هو الربين بالنون.التمر والتمر المعروف 

                                                             
(، غنية الملتمس إيضاح الملتبس )ص: 96/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (1)

، تاريخ اإلسالم (123/ 32(، هتذيب الكمال )132/ 2(، األنساب للسمعاين )412

/ 1(، التكميل يف الجرح والتعديل )267/ 9(، تذهيب هتذيب الكمال )242/ 4)

 (.282/ 2(، نزهة األلباب )442
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وخالفه ابن األثير، فقال: ال يضر أبا حاتم إنكار السمعاين الربدي فإنه نوع 

 (1)من جيد التمر بالمدينة. 

 البغدخزرقندي - 1162

 عبد الحي بن عبد اهلل بن موسى السالمي، أبو روح البغدخزرقندي. 

روى عنه أبو العباس المستغفري الحافظ، وكان أبوه يقول: إنما قيل البني 

اديا، وأمه خزرية، وولد أبي روح: البغدخزرقندي؛ ألن أباه كان بغد

 (2)بسمرقند.

 البكري - 1163

إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن سونج، الصالحي، المعروف بالبكري، 

 وكان يعرف أيضا بابن الحكيم. 

السماعات، ويحفظ كثيرا من الحديث والرقائق ملحونا، وكانت كان يعمل 

سوقه نافقة وحلقته عامرة، سمع من ابن عبد الدائم؛ ولم يحدث، وله أصحاب 

وطريقة، وعرف بالبكري؛ ألنه كان يتّوب الشيعة، ويأخذ العهد ألبي بكر 

 (3)، تويف سنة سبعمائة. ڤالصديق 

                                                             
، (177األنساب المتفقة )ص:  (،454/ 1(، اإلكمال )162/ 9الثقات البن حبان ) (1)

الكمال (، هتذيب 136/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )152/ 2األنساب للسمعاين )

(، التكميل يف الجرح والتعديل 729/ 5(، تاريخ اإلسالم )61/ 35()162/ 29)

(، لسان 375/ 12(، هتذيب التهذيب )445/ 1(، توضيح المشتبه )136/ 4)

نخب األفكار  (،98/ 3(، مغاين األخيار )282/ 2(، نزهة األلباب )227/ 8الميزان )

 (.472/ 4ار )يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلث

 (.162/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )272/ 2األنساب للسمعاين ) (2)

/ 9(، الوايف بالوفيات )948/ 15(، تاريخ اإلسالم )426/ 3العرب يف خرب من غرب ) (3)

(، المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف 176/ 4(، مرآة الجنان وعربة اليقظان )42

 (.795/ 7(، شذرات الذهب )376/ 2)
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 الب ذري - 1164

الم ألف، وضم الذال: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود بفتح الباء بعدها ال

البالذري، البغدادي، أبو الحسن، وقيل: أبو بكر، العالمة، األديب، الكاتب 

 ، وغيره.«أنساب األشراف» صاحب كتاب

سمع: هشام بن عمار، وعلي ابن المديني، وعفان، وجماعة. وجالس 

 المتوكل ونادمه، وروى عنه جمع كثير.

اين: أن أبا الحسن البالذري وسوس يف آخر عمره؛ ألنه شرب حكى المرزب

 البالذر، للحفظ، فأفسد عقله.

وذكر ياقوت الحموي، عن محمد بن إسحاق النديم أنه قال: كان جده 

جابر يكتب للخصيب صاحب مصر، وكان شاعرا راوية، ووسوس آخر أيامه 

ر البالذر على فشد يف المارستان ومات فيه، وكان سبب وسوسته أنه شرب ثم

 غير معرفة، فلحقه ما لحقه، ولهذا قيل له: البالذري.

جابر بن داود البالذري كان يكتب «: كتاب الوزراء»وقال الجهشياري يف 

للخصيب بمصر، هكذا ذكروا، وال أدري أيهما شرب البالذر أحمد بن يحيى أو 

البالذر هو جابر بن داود. إال أن ما ذكره الجهشياري يدل على أن الذي شرب 

 جده ألنه قال: جابر بن داود، ولعل ابن ابنه لم يكن حينئذ موجودا، واهلل أعلم.

والبالذر: ثمرة شبيهة بنوى التمر ولبه مثل لب الجوز حلو ال مضرة فيه 

 وقشره متخلخل متثقب يف تخلخله عسل لزج ذو رائحة، ذكره ابن سينا.

 هو ثمر الفهم، مشهور. والبالذر قيل: إنه يقوي الحفظ. قال الزبيدي:

وقد استعمله بعض أهل العلم لهذه العلة، قال أحمد العجلي عن أبي داود 

الطيالسي: وكان كثير الحفظ، رحلت إليه فأصبته مات قبل قدومي بيوم، وكان 
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هو وعبد الرحمن بن مهدي، فجذم أبو داود، وبرص عبد  "البالذر"قد شرب 

ديث، وحفظ عبد الرحمن عشرة آالف الرحمن، فحفظ أبو داود أربعين ألف ح

 حديث.

وذكر ابن خلكان حكاية حدثت لبعض الفقهاء يف المدرسة النظامية ببغداد، 

خمسة من الفقهاء المشتغلين على استعمال حب البالذر،  -أو  -أنه اتفق أربعة 

ألجل سرعة الحفظ والفهم، فاجتمعوا ببعض األطباء، وسألوه عن مقدار ما 

منه وكيف يستعمله ثم اشرتوا القدر الذي قال لهم الطبيب  يستعمل اإلنسان

لهم الجنون. نسأل اهلل  وشربوه يف موضع خارج عن المدرسة، فحصل

 (1)العافية.

 البلخي - 1165

 الحسن بن عمر بن شقيق، أبو علي الجرمي، البصري. 

ها، فقيل له: ، ويقال: سكنكان يتجر إلى بلخوروى عنه البخاري. 

  (2)البلخي.

                                                             
/ 13(، سير أعالم النبالء )525/ 6(، تاريخ اإلسالم )532/ 2معجم األدباء ) (1)

/ 1(، لسان الميزان )155/ 8(، الوايف بالوفيات )155/ 1(، فوات الوفيات )162

/ 1(، القانون يف الطب )94/ 7(، وفيات األعيان )221(، الثقات للعجلي )ص: 693

(. وكذا 264/ 1(، سلم الوصول )292لمصنفين )ص: (، الدر الثمين يف أسماء ا388

 ( مادة )بلذر(.249/ 12انظر: تاج العروس )

(، خالصة تذهيب 61/ 35()278/ 6(، هتذيب الكمال )829/ 5تاريخ اإلسالم ) (2)

 (.283/ 2(، نزهة األلباب )483هتذيب الكمال )ص: 
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 البهي - 1166

عبد اهلل البهي، مولى آل الزبير، يقال: إنه عبد اهلل بن يسار، ويكنى أبا محمد، 

 وهو من تابعي أهل الكوفة.

روى عن: ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعائشة أم المؤمنين، وعروة بن 

 الزبير، وغيرهم.

، وعنه: أبو إسحاق السبيعي، وإسماعيل السدي، وإسماعيل بن أبي خالد

 وآخرون.

بفتح الباء وكسر الهاء  -قال محمد بن يوسف الصالحي الشامي: البهي 

 (1)لقب عبد اهلل بن يسار؛ لبهائه.  -وتشديد الياء 

 البويطي  - 1167

محمد بن أبي نعيم بن علي بن منصور، أبو عبد اهلل النسوي، الشافعي،  •

 المقرئ، المعروف بالبويطي.

 وروى عنه أبو الحسن الفرضي، وآخرون. سمع أبا بكر الخطيب، وغيره.

قال ابن عساكر: سألت أبا محمد بن األكفاين عن سبب تسميته بالبويطي، 

فقال: كان عنده مختصر البويطي يف الفقه على مذهب الشافعي فكان يقول 

 قرأت البويطي وكررت البويطي فلقب بالبويطي.

                                                             
(، الجوهرة 56/ 5خاري )(، التاريخ الكبير للب299/ 6()327/ 5الطبقات الكربى ) (1)

(، هتذيب الكمال 226/ 6(، مرآة الزمان )312/ 2يف نسب النبي وأصحابه العشرة )

(، سبل 284/ 2()135/ 1(، نزهة األلباب )83/ 3(، تاريخ اإلسالم )341/ 16)

 (.22/ 5الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد )
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شافعي، وقماقم وأحمد بن محمد بن قماقم، شهاب الدين الدمشقي، ال •

 لقب أبيه ويعرف أيضا بالفقاعي، وهي حرفة أبيه.

اشتغل بالعلم، فأخذ عن عالء الدين ابن حجي، وقرأ بالروايات على ابن 

السالر، واجتمع بالحافظ ابن حجر مرارا وسمع بقراءته على البلقيني يف 

الحديث والفقه، وكان يفهم ويذاكر، قال ابن حجي: كان يستحضر البويطي 

 (1)سمعت البلقيني يسميه البويطي؛ لكثرة استحضاره له. و

 البداضي - 1162

محمد بن عيسى بن محمد بن عبد اهلل بن عيسى بن عبد اهلل بن علي بن عبد 

 اهلل بن العباس بن عبد المطلب، أبو علي الهاشمي، المعروف بالبياضي. 

بكر  روى عن: محمد بن يحيى القطيعي كتاب القراءات، حدث عنه: أبو

 ابن األنباري النحوي، ومحمد بن الحسن بن مقسم.

قال أبو بكر الخطيب: سمعت القاضي أبا القاسم التنوخي يسأل بعض ولد 

البياضي عن سبب هذه التسمية، فقال: إن جدي حضر مع جماعة من العباسيين 

يوما مجلس الخليفة، وكانوا كلهم قد لبسوا السواد غير جدي، فإن لباسه كان 

                                                             
العقد المذهب يف طبقات  (،653/ 12(، تاريخ اإلسالم )131/ 56تاريخ دمشق ) (1)

(، إنباء الغمر بأبناء العمر 764/ 2(، تاريخ ابن حجي )272حملة المذهب )ص: 

(، 129/ 1الدارس يف تاريخ المدارس ) (،167/ 2(، الضوء الالمع )362/ 2)

 (.122/ 9شذرات الذهب )

ية والبويطي: أبو يعقوب البويطي يوسف بن يحيي صاحب الشافعي منسوب إلى قرتنبيه: 

(، األنساب 21من صعيد مصر األدنى يقال لها: بويط. انظر: األنساب المتفقة )ص: 

 (.366/ 2للسمعاين )
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فلما رآه الخليفة، قال: من ذلك البياضي؟ فثبت ذلك االسم عليه، فلم  بياضا

 (1)يعرف بعد إال به. 

    

 التاء

 التاريخي - 1169

 محمد بن عبد الملك التاريخي، البغدادي، أبو بكر السراج.

روى عن: الحسن بن محمد الزعفراين، والرمادي، وهذه الطبقة. روى عنه: 

 ي.القاضي أبو طاهر الذهل

وكان فاضال أديبا، حسن األخبار، مليح الروايات، ولقب بالتاريخي؛ ألنه 

 (2)كان يعنى بالتواريخ وجمعها. 

 التبوذ ي - 1171

موسى بن إسماعيل المنقري، موالهم، أبو سلمة التبوذكي، البصري، شيخ 

 البخاري.

                                                             
/ 2(، األنساب للسمعاين )22(، األنساب المتفقة )ص: 721/ 3تاريخ بغداد ) (1)

/ 1(، اللباب يف هتذيب األنساب )52/ 13(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )383

(، تبصير المنتبه 737/ 14(، البداية والنهاية )1241/ 6إلسالم )(، تاريخ ا195

 (.187/ 1بتحرير المشتبه )

/ 6(، تاريخ اإلسالم )6/ 3(، األنساب للسمعاين )623/ 3تاريخ بغداد ) (2)

(، الوايف بالوفيات 442/ 8(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )397/ 7()1235

 (.49/ 8ار المذاكرة )(، نشوار المحاضرة وأخب35/ 4)
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 واختلفوا يف تسميته بالتبوذكي ألي معنى هو، على أربعة أقوال:

دارا  -محلة بالبصرة  -إنما سمي التبوذكي؛ ألنه اشرتى بتبوذك : أحدها

 فنسب إليها، قاله ابن أبي حاتم. 

أن هذه النسبة إلى بيع السماد يف البصرة، قاله السمعاين وغيره، قال  والثاين:

 السخاوي: وهو السرجين والرماد يسمد به األرض. 

ع ما يف بطون الدجاج قال ابن ناصر: التبوذكي عندنا الذي يبي والثالث:

 والطيور من الكبد والقلب والقانصة. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت أبا سلمة يقول: الجزي خيرا  والرابع:

من سماين تبوذكي، أنا مولى بني منقر، إنما نزل داري قوم من أهل تبوذك 

 (1)فسموين تبوذكي. 

 التحتاين  - 1171

شيخ قطب الدين، أبو عبد اهلل ال محمد، بن - محمود: وقيل –محمد 

 الرازي، المعروف بالقطب التحتاين. 

اجتمع به ابن كثير والسبكي، وهو أحد أئمة المعقول، اشتغل يف بالده 

بالعلوم العقلية فأتقنها وشارك يف العلوم الشرعية، فله علم بالمنطق، والجدل، 

                                                             
(، التعديل والتجريح، لمن 21/ 29(، هتذيب الكمال )18/ 3األنساب للسمعاين ) (1)

(، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم 725/ 2خرج له البخاري يف الجامع الصحيح )

/ 8(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )56/ 2(، طبقات علماء الحديث )327)ص: 

/ 2(، نزهة األلباب )389/ 3(، مغاين األخيار )278 /4(، فتح المغيث )136

285.) 
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« المطالع»و « اويالح»والتفسير، والمعاين، والبيان، ومشاركة يف النحو، وشرح 

 حواش مشهورة، وغير ذلك.« كشاف الزمخشري»وله على « اإلشارات»و 

وقد سكن المدرسة الظاهرية إلى أن مات هبا سنة ست وستين وسبعمائة، 

خر كان ساكنا معه بأعلى وإنما قيل له: التحتاين؛ تمييزا له عن قطب آ

 (1)المدرسة.

 التستري - 1172

 و عبد اهلل المصري، المعروف بالتسرتي.أحمد بن عيسى بن حسان، أب

 روى عن: ابن وهب، ورشدين بن سعد، ومفضل بن فضالة المصري.

 وعنه: مسلم، وأبو زرعة، وأبو حاتم، الرازيان، وابن أبي الدنيا، وغيرهم. 

وإنما قيل له: التسرتي؛ ألنه كان يتجر إلى تسرت، فعرف بذلك، وقيل: إن 

 أصله من األهواز. 

اين: التسرتي بالتاء المضمومة وسكون السين وفتح التاء، هذه قال السمع

 (2)النسبة إلى تسرت بلدة من كور األهواز من بالد خوزستان. 

                                                             
(، طبقات 75/ 7(، المقفى الكبير )374/ 9طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) (1)

/ 2(، بغية الوعاة )99/ 6(، الدرر الكامنة )136/ 3الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.355/ 8(، شذرات الذهب )254/ 2(، طبقات المفسرين للداوودي )281

(، األنساب للسمعاين 452/ 5(، تاريخ بغداد )18/ 1تاريخ ابن يونس المصري ) (2)

/ 2(، نزهة األلباب )33/ 1(، مغاين األخيار )417/ 1(، هتذيب الكمال )51/ 3)

285.) 
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 التنكري - 1173

يوسف بن الحسن بن محمد، أبو القاسم الزنجاين، الفقيه الشافعي، 

 المعروف بالتفكري، من كبار أصحاب أبي إسحاق الشيرازي.

، ورعا، متنسكا، خاشعا، بكاء عند الذكر، مقبال على العبادة كان إماما زاهدا

 (1)ونشر العلم، وإنما قيل له: التفكري؛ لكثرة تفكره يف اآلخرة. 

 التوحددي - 1174

علي بن محمد بن العباس، أبو حيان التوحيدي، شيخ الصوفية، وصاحب 

 التصانيف األدبية والفلسفية. 

واللغة، والشعر، واألدب، والفقه،  قال ياقوت: كان متفننا يف النحو،

والكالم، معتزليا يسلك يف تصانيفه مسلك الجاحظ. صحب السيرايف، 

، وأثنى عليه ابن النجار، (3)، وأبا الفضل بن العميد(2)والصاحب ابن عباد

العقيدة، وكذا أثنى عليه غيره، وطعن فيه ابن الجوزي  وقال: كان صحيح

إلسالم ثالثة: ابن الراوندي، وأبو حيان والذهبي، فقال األول: زنادقة ا

التوحيدي، وأبو العالء المعري، وأشدهم على اإلسالم أبو حيان؛ ألهنما صرحا 

وهو يحجم ولم يصرح، ووصفه الذهبي: بالضال الملحد، وبأنه كان سيء 

                                                             
(، تاريخ اإلسالم 453/ 2(، تاريخ إربل )215/ 16المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم ) (1)

(، طبقات الشافعيين )ص: 361/ 5لشافعية الكربى للسبكي )(، طبقات ا361/ 12)

 (.229/ 4(، توضيح المشتبه )472

 .(515) :تقدم برقم (2)

 .(1122) :تقدم برقم (3)
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العقيدة. واعتذر عنه ابن السبكي فقال: ولم يثبت عندي إلى اآلن من حال أبي 

 لوقيعة فيه.حيان ما يوجب ا

قال ابن خلكان: والتوحيدي: بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الواو 

وكسر الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة، ولم أر 

أحدا ممن وضع كتب األنساب تعرض إلى هذه النسبة، ال السمعاين وال غيره، 

غداد، وهو نوع من التمر بالعراق، وعليه لكن يقال: إن أباه كان يبيع التوحيد بب

 حمل بعض من شرح ديوان المتنبي قوله:

ييييينَن ِمييييينق فميييييي َر يييييناٍت   َيَتر ا

 
 

دييييدِ  َلييييي ِميييين التاوحق يييينا فِدييييِه أحق  هم

 واهلل أعلم بالصواب.  

يف حين قال الذهبي: وهو الذي نسب نفسه إلى التوحيد، كما سمى ابن 

ي صوفية الفالسفة نفوسهم بأهل الوحدة تومرت أتباعه بالموحدين، وكما يسم

 وباالتحادية.

وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون إلى التوحيد الذي هو الدين؛ فإن 

 (1)المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، انتهى. 

 التدمي - 1175

سليمان بن طرخان التيمي، اإلمام، شيخ اإلسالم، أحد األئمة األعالم، أبو 

 مر البصري. المعت

                                                             
(، البلغة يف تراجم أئمة 119/ 17(، سير أعالم النبالء )113/ 5وفيات األعيان ) (1)

(، بغية الوعاة 185/ 1ة )(، طبقات الشافعية البن قاضي شهب199النحو واللغة )ص: 

(، 295/ 4(، سلم الوصول )55(، لب اللباب يف تحريراألنساب )ص: 192/ 2)

 (.321أنوار الربيع يف أنواع البديع )ص: 
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كان ثقة، كثير الحديث، وكان من العباد المجتهدين، وكان يصلي الليل كله، 

يصلي الغداة بوضوء العشاء اآلخرة، ولم يكن تيميا، كانت داره ومسجده يف بني 

 تيم، ولم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وهو مولى بني مرة. 

طاوسا، والحسن، وطائفة سمع: أنس بن مالك، وأبا عثمان النهدي، و

 سواهم.

 وعنه: شعبة، والسفيانان، وابن المبارك، وخلق. 

قال معتمر ابن سليمان: قلت ألبي يا أبة تكتب التيمي ولست بتيمي فقال 

 تيمي الدار. 

 وهو يعد أيضا من المنسوبين إلى خالف الظاهر، قال الخويي يف نظمه:

َهييييمم  َم إلييييي َميييين يمنق  ويمنَسيييبم الميييير

 
 

  فم  يييييياهرٍ َفدمييييييبقِهمم منييييييه ِخيييييي

ِرية    ميييييينهم أبييييييو مسييييييعودٍ الَبييييييدق

 
 

  ييييييذا سييييييلدماَّم هييييييو التادقِمييييييية 

 وقال العراقي: 

يييييَلدقَماَّم َنيييييَزلق    َ يييييَذلَِو التادقِمييييييق سم

 
 

ِعيييييلق   جم
ٍَ ا  َتدقميييييًا، َوَخالِيييييٌد بَِحيييييذا

 وقال السيوطي:  

ِريا "َوَنَسييبموا  ييا"َو  "القَبييدق وِزيا   "القخم

 
 

 (1) "ايالتادقِمدَ "اَوَر َو ييييينِِه َج وق يييييييلِكَ 

                                                             
(، مشاهير علماء 22/ 4التاريخ الكبير للبخاري )(، 252/ 7الطبقات الكربى ) (1)

/ 28()5/ 12ال )(، هتذيب الكم26(، األنساب المتفقة )ص: 151األمصار )ص: 

(، 195/ 6(، سير أعالم النبالء )979/ 4()879/ 3(، تاريخ اإلسالم )252

(، 312/ 1(، رجال صحيح البخاري )285المستطرف يف كل فن مستطرف )ص: 

/ 3(، مغاين األخيار )286/ 2(، نزهة األلباب )263/ 1رجال صحيح مسلم )

= 
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 الثاء

 الثعالبي - 1176

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور الثعالبي، النيسابوري، 

 األديب، المؤرخ، الشاعر. 

و « ثمار القلوب»صاحب التصانيف األدبية الكثيرة المشهورة، منها: كتاب 

أكرب كتبه وأحسنها وأجمعها، وفيها  وهو« يتيمة الدهر»و « الفرائد والقالئد»

 يقول الشاعر:

 أبدييييييييييات أ ييييييييييعار الدتدمييييييييييه

 
 

 أبكيييييييييييار أفكيييييييييييار قديميييييييييييه

 مييييييييياتوا وعا ييييييييي  بعيييييييييدهم 

 
 

 فليييييييييذاك سيييييييييمد  الدتدميييييييييه

 وكان يلقب بجاحظ أوانه، وفيه يقول الشاعر: 

 سييحرَت الن يياَ  يف تييألدف سييحركق 

  
 

 ف ييييياَ قِييييي دة  يف َجديييييد دهيييييركق 

 ٍَّ و ييييم لييييو ميييين مقيييياٍل يف َمَعييييا 

 
 

ليييييو  قيييييدركق    يييييواهد عنيييييدنا بعم

يييييا  ندا جمدع  ديييييَ  َنوائيييييَب اليييييدة
قِ  وم

 
 

 فأنيي  الدييو  جيياحظ أهييل عصييركق 

 
والثعالبي: نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعمل الفراء منها، اشتهر هبا  

جماعة من المحدثين والفضالء، منهم أبو منصور الثعالبي، قيل له ذلك؛ ألنه 

 (1)لود الثعالب. كان فراء يأخذ الخيط من ج

                                                              = 

(، ألفية السيوطي 182ي )ص: (، ألفية العراق359(، أقصى األمل والسول )ص: 391

 (. 142)ص: 

(، العقد المذهب يف طبقات 178/ 3(، وفيات األعيان )132/ 3األنساب للسمعاين ) (1)

/ 17(، سير أعالم النبالء )477/ 9(، تاريخ اإلسالم )121حملة المذهب )ص: 

437.) 
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 المثمن أيضا الثماين، ويقال: - 1177

محمد أمير المؤمنين المعتصم باهلل بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 

عبد اهلل المنصور بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب، 

 يكنى أبا إسحاق.

ة يف كثير من أموره، وكان المعتصم يلقب بالثماين؛ ألنه اتفق له عدد الثماني

منها: أنه ولد يف شهر شعبان وهو الثامن من شهور السنة وهي سنة ثمان وسبعين 

ومائة، وقيل: سنة ثمانين ومائة، وبويع له بالخالفة سنة ثمانية عشر، وهو ثامن 

 -خلفاء بني العباس، وثامنهم مولدا، وكانت خالفته ثمان سنين وثمانية أشهر 

، وكان نقش خاتمه: الحمد هلل، وهي ثمان حروف، -أيام  وزاد بعضهم: وثمانية

ووقف ببابه ثمانية ملوك، وغزواته وفتوحاته المشهورة ثمان، وقتل ثمانية 

، وبنى ثمانية قصور، وولد له ثمانية بنين وثمان بنات، ومات وعمره (1)أعداء

يك ثمان وأربعون سنة، وترك ثمانمائة ألف دينار ومثلها دراهم، ومن الممال

 (2)ثمانية آالف مملوك، ومن الجواري كذلك، إلى غير ذلك من عدد الثمانية. 

                                                             
يف ذكر أسمائهم الصفدي وغيره، وهم: بابك وباطيش ومازيار واالفشين وعج (1)

 وقارون وقائد الرافضة ورئيس الزنادقة.

/ 5(، كنز الدرر وجامع الغرر )236/ 73(، تاريخ دمشق )547/ 4تاريخ بغداد ) (2)

(، مورد اللطافة يف من ولي السلطنة 143(، غرر الخصائص الواضحة )ص: 226

(، فوات 336/ 2(، تاريخ الخميس يف أحوال أنفس النفيس )147/ 1والخالفة )

/ 5(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )94/ 5(، الوايف بالوفيات )48/ 4) الوفيات

319.) 
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 الثوري  - 1172

 (1)م الزاهد، نسب إلى مذهب أبي ثور.الحسن بن محمد الصويف، أبو القاس

    

 اجليم

 ال رجسي - 1179

يزيد بن عبد ربه الزبيدي، أبو الفضل الحمصي، المؤذن، المعروف 

 بالجرجسي. 

  .عنه: أحمد بن حنبل وأثنى عليه حدث

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان ينزل بحمص عند كنيسة جرجس 

 فنسب إليها.

وقال يعقوب بن سفيان: سمعت يزيد بن عبد ربه يقول: إين رجل من 

 (2)العرب وقد ابتليت هبذه الكنيسة أنسب إليها. 

 ال ري ي - 1121

 معروف بالجريجي. محمد بن أحمد بن الحسين األهوازي، ال

                                                             
 (.286/ 2نزهة األلباب يف األلقاب ) (1)

/ 12(، سير أعالم النبالء )182/ 32(، هتذيب الكمال )242/ 3األنساب للسمعاين ) (2)

نزهة (، 344/ 11(، هتذيب التهذيب )352/ 2(، التكميل يف الجرح والتعديل )667

 (.286/ 2األلباب )
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جمع حديث ابن جريج، فنسب إليه. ورحل وطوف، ولم يكن ثقة، قال ابن 

عدي: سألت عنه عبدان، فقال: كذاب كتب عني حديث ابن جريج، وادعاه عن 

 (1)شيوخ. 

 ال عدي  - 1121

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، الخليفة األموي، آخر خلفاء بني 

 . أمية

 على أربعة أقوال:لجعدي اواختلفوا لم سمي 

لكنه ما كان  ،، فنسب إليهومعلمه: ألن الجعد بن درهم كان مؤدبه، أحدها

يرى اعتقاده، وكان الجعد متهما بالزندقة، فقتله خالد بن عبد اهلل القسري، عامل 

 هشام بن عبد الملك.

 سمي بذلك؛ التباعه مذهب الجعد بن درهم، فنسب إلى رأيه.  والثاين:

  بل شنع عليه بذلك. والثالث:

سمي بالجعدي؛ ألن الجعد بن درهم خاله، فنسب إليه، ولقب به.  والرابع:

 (2)واهلل أعلم. 

                                                             
(، 38/ 3(، الضعفاء والمرتوكون البن الجوزي )562/ 7الكامل يف ضعفاء الرجال ) (1)

 (.35/ 5(، لسان الميزان )91/ 5(، المقفى الكبير )191/ 7تاريخ اإلسالم )

(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم 31(، األنساب المتفقة )ص: 412الفهرست )ص:  (2)

(، تاريخ ابن 192(، تاريخ الخلفاء )ص: 732/ 3تاريخ اإلسالم ) (،262/ 7)

(، كنز الدرر وجامع الغرر 528/ 21(، هناية األرب يف فنون األدب )183/ 1الوردي )

(، المختصر يف 329/ 11(، مرآة الزمان )21/ 5(، الكامل يف التاريخ )434/ 4)

= 
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 ال عني - 1122

عبد اهلل بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، الجعفي، أبو عبد 

 .(1)الرحمن الكويف مشكدانة

فيين فنسب إليهم، ألن جده محمد بن أبان تزوج يف الجع ;يقال له: الجعفي

 (2)وقيل: بل هو ابن أخت حسين الجعفي. 

 ال  جلي - 1123

موسى بن الحسن بن عباد بن أبي عباد، أبو السري األنصاري، المعروف 

 بالجالجلي. 

سمع عبد اهلل بن مسلمة القعنبي وغيره، ولقب بالجالجلي؛ لحسن صوته، 

 أنــبه صوته قال: فقال لي: كقيل عنه: إن القعنبي قدمه يف صالة الرتاويح، فأعج

 (3)صوتك صوت الجالجل، فبقي عليه لقبا. 

                                                              = 

النحر يف وفيات أعيان الدهر  (، قالدة287/ 2(، نزهة األلباب )212/ 1أخبار البشر )

(2 /111.) 

 (. 871تقدم برقم: ) (1)

/ 3(، األنساب للسمعاين )32(، األنساب المتفقة )ص: 358/ 8الثقات البن حبان ) (2)

(، 345/ 15(، هتذيب الكمال )367(، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم )ص: 291

 (.287/ 2(، نزهة األلباب )236/ 5تذهيب هتذيب الكمال )

(، 427/ 62(، تاريخ دمشق )447/ 3(، األنساب للسمعاين )47/ 15تاريخ بغداد ) (3)

(، نزهة 839/ 6(، تاريخ اإلسالم )413/ 12المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )

 (.287/ 2األلباب )
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 ال ماين - 1124

 بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة: الهذيل بن إبراهيم الجماين.

روى عن: عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. وعنه: أبو مسلم الكجي، وأبو 

 يعلى الموصلي. 

 نا هذيل بن إبراهيم صاحب الجمة.قال عبد الغني: قال أبو مسلم الكجي: ث

وإنما قيل له: الجماين؛ ألنه كانت له جمة، قال السمعاين: وكان الهذيل 

 (1)طويل الجمة يعني الشعر الذي يف مقدم الرأس. 

 ال ناين - 1125

محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد اهلل البغدادي، السمسار، المعروف 

 خففة.بالجناين، بكسر الجيم وفتح النون الم

سمع: أبا العز أحمد بن كادش، وأبا القاسم بن الحصين، وأبا غالب بن 

 البناء، وجماعة. وكان صحيح السماع، عسيرا يف التحديث.

قال ابن ناصر الدين الدمشقي: كان مشهورا بالصالح والزهد، فلذلك قيل 

 (2)له: الجناين. 

                                                             
(، 43/ 53(، تاريخ دمشق )326/ 3(، األنساب للسمعاين )112/ 3اإلكمال ) (1)

(، 717/ 5()455/ 4(، تاريخ اإلسالم )291/ 1اب )اللباب يف هتذيب األنس

 (.349/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )417/ 2توضيح المشتبه )

(، توضيح المشتبه 965/ 12(، تاريخ اإلسالم )222/ 2إكمال اإلكمال البن نقطة ) (2)

 (.292/ 1(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )148/ 2)
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 ال نائزي، ويقال: ال نايزي - 1126

 العزيز البصري، القساملي، المعروف بالجنائزي. سعد بن أحمد بن عبد 

علق عنه ابن نقطة، ولم يكن يقرأ أمام الجنائز، إنما كان يسكن مسجدا عند 

 (1)قرب معروف، يقال له: مسجد الجنائز، فقيل له: الجنائزي. 

 ال نددي - 1127

محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو 

 اهلل اإلسكايف، الجنيدي.عبد 

من أهل أصبهان، وأحد شيوخ السمعاين، قيل لجده األعلى: الجنيد؛ ألنه 

كان يتكلم بكالم الجنيد بن محمد البغدادي كثيرا، فلقب به، وإليه ينسب أبو 

 (2)عبد اهلل الجنيدي. 

 ال هني - 1122

 مسلم بن سالم النهدي، أبو فروة الكويف، المعروف بالجهني. 

عن: عبد اهلل بن عكيم، وابن أبي ليلى، وغيرهما. وعنه: مسعر،  يروي

 وشعبة، والسفيانان، وجماعة.

 ويقال له: الجهني؛ ألنه كان نازال فيهم، فنسب إليهم، وعرف هبم. 

                                                             
 (.456/ 2(، توضيح المشتبه )486/ 2نقطة ) إكمال اإلكمال البن (1)

(، 358/ 3(، األنساب للسمعاين )1364المنتخب من معجم شيوخ السمعاين )ص:  (2)

 (.298/ 1اللباب يف هتذيب األنساب )
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ونقل ابن عبد الرب، عن علي بن المديني، أنه قال: يعرف بالجهني؛ ألنه كان 

 (1)إمام مسجد جهينة. 

 ال وعي  - 1129

محمد بن سليمان بن الحسين، أبو علي األنصاري، الصرفندي،  •

 . ملسو هيلع هللا ىلصالمعروف بالجوعي، من ذرية أبي الدرداء صاحب رسول اهلل 

 روى عنه أبو أحمد بن عدي، وقيل: أنه كان يتصوف فلقب الجوعي. 

وقاسم بن عثمان الجوعي، من أقران سري السقطي والحارث  •

 المحاسبي. 

 كان يجوع كثيرا.وإنما سمي الجوعي؛ ألنه 

حكى عنه أحمد بن أبي الحواري، قال: شبع األولياء عن الجوع بالمحبة، 

ففقدوا لذة الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنيا، وإنما سميت الجوعي؛ 

ألن اهلل قواين على الجوع، حتى لو تركت شهرا لم يقدم إلي طعام وال شراب لم 

 (2)أبال. 

                                                             
(، 185/ 8(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )262/ 7التاريخ الكبير للبخاري ) (1)

(، رجال صحيح 727/ 2يح البخاري )(، رجال صح395/ 5الثقات البن حبان )

(، 881/ 2(، االستغناء يف معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى )236/ 2مسلم )

(، األنساب للسمعاين 34(، األنساب المتفقة )ص: 129/ 1تالي تلخيص المتشابه )

(، 735/ 3(، تاريخ اإلسالم )61/ 35()515/ 27(، هتذيب الكمال )441/ 3)

 (.288/ 2(، نزهة األلباب )124/ 4ال )ميزان االعتد

/ 5(، لسان الميزان )118/ 53(، تاريخ دمشق )419/ 4الكامل يف ضعفاء الرجال ) (2)

 (.251/ 15(، مرآة الزمان )289/ 2(، نزهة األلباب )192
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 احلاء
 الحاجري - 1191

بن سنجر بن هبرام، حسام الدين اإلربلي، الجندي، الشاعر المفلق،  عيسى

 الشهير بالحاجري. 

له ديوان مشهور، ويغلب على شعره الرقة، وهو مشتمل على الشعر، 

، وقد أحسن يف الجميع، مع أنه قل من يجيد يف (2)، والمواليا(1)والدوبيت

 . (3)مجموع هذه الثالثة، وله أيضا: كان وكان

ه ابن خلكان، وقال: وكان صاحبي وأنشدين كثيرا من شعره، ترجم ل

والحاجري: نسبة إلى حاجر، وكانت بليدة بالحجاز ولم يبق منها اليوم سوى 

                                                             
 "دو"الدوبيت: هو بيتان من الشعر متفقان يف الوزن والقافية، وهي لفظة مركبة من  (1)

أي: بيتين من الشعر، ويجمع على  "بيت"أي: إثنين، ومن الكلمة العربي كلمة فارسية 

/ 1دوبيتات، ويسمى أيضا بالرباعي، انظر: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )

 (.428/ 4(، تكملة المعاجم العربية )842

المواليا: هو بحر مشهور عند المتأخرين، وأصله من البسيط، وسبب تسميته بالمواليا،  (2)

يحكى من أن الرشيد لما قتل جعفر الربمكي أمر أن ال يرثى بشعر، فرثته جارية له  ما

هبذا الوزن، حيث لم يكن من الشعر المعروف، وهي تندب وتقول: يا مواليا، فسمي 

 (.262بذلك. انظر: أنوار الربيع يف أنواع البديع )ص: 

ولكن الشطر األول من البيت الكان وكان: نوع من الشعر، له وزن واحد وقافية واحدة،  (3)

أطول من الشطر الثاين، وال تكون قافيته إال مردوفة قبل حرف الروي بأحد حروف 

العلة، ومخرتعوه البغداديون، ثم تداوله الناس يف البالد. وسمي بذلك ألنه أول ما 

اخرتعوه لم ينظموا فيه غير الحكايات والخرافات والمنصوبات فكان قائله يحكي ما 

(، المقتطف من أزاهر الطرف 22كان. انظر: بلوغ األمل يف فن الزجل )ص: كان و

(1 /239.) 
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اآلثار، ولم يكن الحاجري منها؛ بل لكونه استعملها يف شعره كثيرا نسب إليها، 

ف هبا وهو إربلي األصل والمولد والمنشأ، ولما غلبت عليه هذه النسبة وعر

 واشتهرت بحيث صارت كالعلم عليه عمل يف ذلك دوبيت، وهو:

ِنديي م ِميينق َهييَواَك الَبدقنَييا نقيي م  م  َلييوق  م

 
 

ييعم َعدقنِييي َعدقنَييا  َمييا َبيياَت يمَحييا ِي َدمق

ا بَِنِميييي  يييد  تم َن ق بََك َلَميييا َذَ يييرق  َليييوق

 
 

نَيييا يييَن َأَنيييا َوَحييياِجٌر ِمييينق َأيق  ِمييينق َأيق

 
 ت لطيفة أولها:وذكر ذلك أيضا يف أبيا 

ٍف أمَحدقييييييييييييييييييورٍ    َأية َطييييييييييييييييييرق

 
 

َغييييييييييييييييييَزاِل األمَسييييييييييييييييييدقِمرِ   لِلق

 وآخرها: 

بِِلييييييييييييييييييي   َأية َهييييييييييييييييييَذا األمَريق

 
 

ييييييييَويقِ َري  (1)َهيييييييياَ  فِدييييييييَو الحم

 الحايف - 1191 

بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء، أبو نصر المروزي، ثم 

 ايف.البغدادي، الزاهد الكبير المشهور، المعروف ببشر الح

سمع: حماد بن زيد، وأبا األحوص، وشريكا، ومالكا، والفضيل بن 

 عياض، والمعاىف بن عمران، وعبد اهلل بن المبارك، وغيرهم.

وعنه: أحمد الدورقي، وسري السقطي، وعمر بن موسى الجالء، وخلق 

 غيرهم.

                                                             
(، 521/ 3(، وفيات األعيان )281/ 4قالئد الجمان يف فرائد شعراء هذا الزمان ) (1)

/ 17(، البداية والنهاية )343/ 22(، سير أعالم النبالء )82/ 14تاريخ اإلسالم )

(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر 62إلسالم )ص: (، نزهة األنام ىف تاريخ ا227

(، ذيل لب اللباب يف 82/ 3(، التاريخ المعترب يف أنباء من غرب )292/ 6والقاهرة )

 (.272/ 7(، شذرات الذهب )126تحرير األنساب )ص: 
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وكان عديم النظير زهدا وورعا وصالحا، كثير الحديث إال أنه كان يكره 

 ، ويخاف من شهوة النفس يف ذلك، حتى أنه دفن كتبه. الرواية

 على ثالثة أقوال:لقب بالحايف واختلفوا لم 

: إنما لقب بالحايف؛ ألنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعا إلحدى أحدها

نعليه، وكان قد انقطع، فقال له اإلسكاف: ما أكثر كلفتكم على الناس! فألقى 

حلف أن ال يلبس نعال بعدها، هذا هو النعل من يده واألخرى من رجله، و

 المشهور.

أنه كان يف داره مع جماعة ندماء له يف اللهو واللعب، فدق عليهم  والثاين:

الباب داق، فقال للجارية: اذهبي فانظري من بالباب، ففتحت؛ فإذا فقير على 

الباب، فقال: سيدك حر أم عبد؟ فقالت: بل حر، فقال: صدقت، وذهب 

ت سيدها خربه، فخرج يعدو يف إثره حافيا وهو يقول: بل عبد، وخالها، فأخرب

بل عبد، ولم يلحقه، فرجع ولزم الحفاء، فقيل له يف ذلك، فقال: الحالة التي 

 صولحت عليها ال أحب أن أغيرها.

أنه كان يف حداثته يطلب العلم ويمشي يف طلبه حافيا حتى اشتهر  والثالث:

ال: قال مسعر: من طلب الحديث فليتقشف هبذا االسم. حكاه ابن العماد، وق

 وليمش حافيا.

أنه قال: من اغربت قدماه يف سبيل اهلل حرمهما اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوصح عن رسول اهلل 

على النار فرأى بشر أن طالب العلم يمشي يف سبيل اهلل، فأحب تعميم قدميه 

 بالغبار.

ومن طريف ما جرى معه، قال حسن المسوحي: سمعت بشر بن الحارث 

: أتيت باب المعاىف بن عمران، فدققت الباب، فقيل لي: من؟ فقلت: بشر يقول
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الحايف، فقالت جويرية من داخل الدار: لو اشرتيت نعال بدانقين ذهب عنك 

 اسم الحايف.

وقال محمد بن سكرة: دخلت حماما، فخرجت وقد سرقت نعلي، فعدت 

 إلى داري حافيا وأنا أقول:

 إلدييييو أزف حمييييا  ابيييين موسييييي

 
 فييييياق المنيييييي طدبيييييًا وحيييييرا  وإَّ  

 

 

 تكييياثرت اللصيييوص علديييه، حتيييي

 
 لدحنيييي مييين يطدييييب بيييه ويعييييرا 

 وليييييم أفقيييييد بيييييه ثوبيييييًا، ولكييييين 

 
وخرجييييي   "محميييييدا  "دخلييييي   

 "بهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا"

 

 (1)تعالى.  $يريد: بشر الحايف  

 الحربي  - 1192

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير، أبو إسحاق الحربي، الفقيه، 

 حد األعالم، صاحب اإلمام أحمد.الحافظ، الورع، أ

كان إماما يف العلم، رأسا يف الزهد، عارفا بالفقه، بصيرا باألحكام، حافظا 

للحديث، مميزا لعلله، قيما باألدب، جماعا للغة، وصنف كتبا كثيرة منها: 

، وغيره، وكان أصله من مرو، وإنما قيل له: الحربي؛ لما «غريب الحديث»

لم سميت الحربي وأنت مروزي ؟ فقال: صحبت قوما  أورده الخطيب، أنه سئل

 رةـمن الكرخ يف طلب الحديث، فسموين الحربي؛ ألن عندهم أن ما جاوز القنط

                                                             
(، مسالك األبصار ىف ممالك 274/ 1وفيات األعيان ) ،(26/ 4األنساب للسمعاين ) (1)

(، مرآة 91/ 12(، الوايف بالوفيات )542/ 5(، تاريخ اإلسالم )62/ 8األمصار )

(، حدائق األزاهر )ص: 129(، طبقات األولياء )ص: 72/ 2الجنان وعربة اليقظان )

(، قالدة النحر يف وفيات 122/ 3(، شذرات الذهب )189/ 1(، نزهة األلباب )125

 (.469/ 2أعيان الدهر )
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 .(1)العتيقة من الحربية، فسموين الحربي بذلك. 

 الحسني - 1193

 نافع بن يزيد الكالعي، الحسني، المصري، يكنى أبا يزيد. 

 بن شريح. وعنه: ابن وهب، وغيره.روى عن: جعفر بن ربيعة، وحيوة 

 (2)ويقال له: الحسني؛ ألن ديوانه كان مع بني شرحبيل بن حسنة. 

 الحصدري  - 1194

جعفر بن أحمد بن نصر، أبو محمد الحافظ النيسابوري، المعروف 

 بالحصيري. 

أحد أركان الحديث، سمع: إسحاق بن راهويه، ومحمد بن رافع، وأبا 

بو حامد بن الشرقي، وأحمد بن الخضر الشافعي، كريب، وجماعة. وعنه: أ

 ومحمد بن إبراهيم الهاشمي، وغيرهم. 

سمعت أبا الحسن أحمد حكاية رواها الحاكم، قال: ويف تلقيبه بالحصيري 

بن الخضر الشافعي يقول: سمعت جعفر بن أحمد الحافظ يقول: كنا يف مجلس 

ند إليها يقرأ علينا، وكان محمد بن رافع يف منزله قعودا تحت الشجرة، وهو مست

إذا رفع يف المجلس أحد صوته، أو تبسم قام، فال يقدر أحد منا على مراجعته، 

                                                             
(، األنساب 161األلباء يف طبقات األدباء )ص:  (، نزهة522/ 6تاريخ بغداد ) (1)

(، تاريخ 219/ 16(، مرآة الزمان )41/ 1(، معجم األدباء )111/ 4للسمعاين )

 (.723/ 6اإلسالم )

(، نزهة األلباب 162/ 4(، األنساب للسمعاين )492/ 1تاريخ ابن يونس المصري ) (2)

(2 /289.) 
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قال: فوقع ذرق طائر على يدي وقلمي وكتابي، فضحك خادم من خدم طاهر بن 

عبد اهلل وأوالده معنا يف المجلس، فنظر إليه محمد بن رافع فوضع الكتاب فأهنى 

ان، فجاءين الخادم عند السحر، ومعه حمال على ظهره ذلك الخرب إلى السلط

نبت سامان، فقال: واهلل ما كنت أملك يف الوقت شيئا أحمله إليك غير هذا، وهو 

هدية لك، فإن سئلت عني، فقل: ال أدري من تبسم، فقلت: أفعل، فلما كان عند 

 الغداة وحملت إلى باب السلطان فربأت الخادم مما قيل، ثم بعت السامان

بثالثين دينارا فاستعنت به يف الخروج إلى العراق، وبارك اهلل لي فيه، فلقبت 

 (1)بالحصيري، وما بعت الحصير، وال باعه أحد من آبائي. 

 الحماحمي - 1195 

محمد بن علي بن إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد 

 المطلب، الشاعر، نزيل حلب. 

نه مر به رجل يبيع الحماحم فصاح به: يا حماحمي يا ولقب بالحماحمي؛ أل

 حماحمي، فلقب به.

قال ابن ناصر الدين الدمشقي: ويف تكملة إصالح ما يغلط فيه العامة البن 

الجواليقي: ولون من الصبغ أسود يقال له: حماحم بالضم والنسبة إليه 

يفة: حماحمي بالضم وال تقل حماحمي. انتهى. ويف كتاب النبات ألبي حن

حماحم ريحانة معروفة. انتهى. وهو بحاءين مهملتين األولى مضمومة والثانية 

 (2)مكسورة يلي كل واحدة ميم. 

                                                             
(، األنساب 42األنساب المتفقة )ص:  (،214معرفة علوم الحديث للحاكم )ص:  (1)

(، تاريخ اإلسالم 336/ 11(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )171/ 4للسمعاين )

 (.219/ 14(، سير أعالم النبالء )64/ 7)

 حــوضيــ(، ت32الورقة )ص: (، 85/ 4(، الوايف بالوفيات )436معجم الشعراء )ص:  (2)

= 
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 الحمامي - 1196

 يحيى بن الحسين بن المبارك، أبو الكرم الحمامي، من أهل بغداد.  •

سمع: الشريف أبا نصر محمد بن محمد بن على الزينبي، وكتب عنه: 

 السمعاين. 

 ا قيل له: الحمامي؛ ألنه كان يلعب بالحمام.وإنم

ومحمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس، أبو عبد اهلل البغدادي،  •

 المالكي، ويعرف بابن العريسة. 

قال الذهبي: سمع من: أبي الوقت، وأبي الفتح ابن البطي، وأجاز له ابن 

 ناصر. وروى عنه: الدبيثي، وابن النجار، وغيرهما.

 د بن أبي الفوارس هو الملقب بالعريسة.وجده محم

 ونسبته بالمالكي؛ ألنه كان يذكر أنه من ولد مالك بن أنس.

 (1)؛ ألنه كان يلعب به. -بالتخفيف  -ويقال له: الحمامي 

 الحمزي  - 1197

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى، أبو عبد اهلل األنباري، المقرئ  •

 مزي. الضرير، المعروف بابن أبزون الح

روى عن: هبلول بن إسحاق التنوخي، وسعيد بن عبد اهلل الحدثاين، ويموت 

بن المزرع البصري، وغيرهم. وعنه: محمد بن عمر بن بكير النجار، وأبو عمر 

                                                              = 

 (.323/ 3المشتبه ) 

 (.618/ 13(، تاريخ اإلسالم )233/ 4للسمعاين )األنساب  (1)
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بن حيويه، وغيرهما، وكان ضريرا. ويعرف بالحمزي؛ ألنه كان يقرأ بقراءة 

 حمزة الزيات. 

ر األدمي، المقرئ، المعمر، أحمد بن محمد بن إسماعيل، أبو بكو •

 المعروف بالحمزي. 

حمل الناس عنه؛ لضبطه وزهده وخيره، وهو أجل أصحاب أبي أيوب 

سليمان بن يحيى الضبي. روى القراءة عنه عرضا: محمد بن أشتة، وعبد اهلل بن 

الصقر، ومحمد بن أحمد الشنبوذي، وغيرهم. وقد سمع: الحسن بن عرفة، 

 وعنه: الدارقطني، وابن شاهين. والفضل بن سهل األعرج.

أقرأ الناس دهرا بحرف حمزة يف جامع المدينة، ويعرف بالحمزي؛ ألنه 

 وألنه كان عارفا به. 

 وسليمان بن موسى، أبو أيوب الحمزي.  •

عرض على: محمد بن بحر الخراز، وقرأ عليه: بزيع بن عبيد، وقيل له: 

 (1)الحمزي؛ لروايته قراءة حمزة. 

 نبليالح - 1192

 آقتمر الحنبلي، الصالحي، األمير. 

كان من مماليك الصالح إسماعيل، وكان أوال يعرف بالصاحبي، وكان 

يرجع إلى دين، وعنده وسواس كثير يف الطهارة وغيرها وكان يبالغ يف طهارته 

                                                             
(، اإلكمال 316/ 1()126/ 1(، غاية النهاية يف طبقات القراء )52/ 6تاريخ بغداد ) (1)

 (.532/ 7(، تاريخ اإلسالم )247/ 4(، األنساب للسمعاين )196/ 2)
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بالماء، فلهذا لقب الحنبلي، ثم ذكره الحنابلة يف طبقاهتم، وكان يحب األمر 

 (1)ن المنكر. بالمعروف والنهي ع

    

 اخلاء

 الخبري  - 1199

 الحسن بن الحسين بن علي، أبو محمد الشيرازي، المعروف بالخربي.

قيل له: الخربي، وعرف به ولم يكن خربيا، وإنما اشتهر به؛ لصحبته أبا 

 (2)العباس الفضل بن يحيى بن إبراهيم الخربي، وإنما هو شيزارى. 

 الخهوعي - 1211

ات بن إبراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن العباس بن طاهر بن برك

 هاشم، أبو الفضل القرشي، المعروف بالخشوعي. 

سمع أبا بكر الخطيب، وغيره. قال ابن عساكر: وسألت ابنه أبا إسحاق 

 ويف يفــــاس فتــــؤم بالنـإبراهيم لم سموا الخشوعيين؟ فقال: كان جدنا األعلى ي

                                                             
شذرات  (،131/ 2نيل األمل يف ذيل الدول )، (162/ 1إنباء الغمر بأبناء العمر ) (1)

 (. 452/ 8الذهب )

/ 5(، األنساب للسمعاين )487/ 2(، توضيح المشتبه )48األنساب المتفقة )ص:  (2)

/ 3(، مغاين األخيار )289/ 2(، نزهة األلباب )487/ 2(، توضيح المشتبه )42

422 .) 

ا قال السمعاين: الخربي: بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء المنقوطة بنقطة واحدة يف آخره

 الراء المهملة، هذه النسبة إلى خرب، وهي قرية بنواحي شيراز من فارس.
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 (1)نسبة إلى الخشوع. المحراب فسمي الخشوعي، 

 الخصي  - 1211

 على الكوفة.  (2)سعد الخصي، عامل مروان بن محمد الحمار

وإنما قيل له: الخصي؛ ألنه لم يكن له لحية، وهو رجل من األزد، فيما قاله 

 (3)خليفة بن خياط، كما عند ابن األثير، وهو مما استدركه على السمعاين. 

 الخصدني  - 1212

عمرو ح الصاد وسكون الياء: مروان بن شجاع الجزري، أبو بضم الخاء وفت

 القرشي األموي. 

ه عن خصيف بن عبد الرحمن ويقال له: الخصيفي؛ لكثرة روايت

 (4)الجزري.

 الخلدي - 1213

بضم الخاء وسكون الالم: جعفر بن محمد بن نصير، أبو محمد، المعروف 

 بجعفر الخلدي، أحد الصوفية. 

                                                             
(، 73/ 12(، الوايف بالوفيات )269/ 1(، وفيات األعيان )449/ 24تاريخ دمشق ) (1)

 (.292/ 2نزهة األلباب )

 .(217) :تقدم برقم (2)

 (.263/ 3(، توضيح المشتبه )452/ 1اللباب يف هتذيب األنساب ) (3)

/ 27(، هتذيب الكمال )152/ 5(، األنساب للسمعاين )328/ 7لطبقات الكربى )ا (4)

(، التعديل 717/ 2(، رجال صحيح البخاري )324/ 57(، تاريخ دمشق )395

(، خالصة تذهيب 732/ 2والتجريح، لمن خرج له البخاري يف الجامع الصحيح )

 (.483هتذيب الكمال )ص: 
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يه ينتمي، روى عنه: أبو الحسن الدارقطني، صحب الجنيد وكان إل

 وجماعة.

 واختلفوا لم سمي الخلدي، على قولين:

أنه سئل لم سميت الخلدي؟ فقال كنت جالسا يوما عند الجنيد،  :أحدهما

وعنده جماعة من أصحابه فسألوه عن مسألة، فقال لي: يا أبا محمد أجبهم، 

فجرى علي هذا  األجوبة؟! قال: فأجبتهم، فقال: يا خلدي! من أين لك هذه

 االسم إلى يومي هذا، واهلل ما سكنت الخلد وال سكن أحد من آبائي!.

والمسألة التي أجاب فيها، هي أهنم قالوا: أنطلب الرزق؟ فقال الخلدي: إن 

علمتم يف أي موضع هو فاطلبوه! فقالوا: نسأل اهلل ذلك!، فقال: إن علمتم أنه 

لبيت، ونتوكل علي اهلل؟. فقال: تجربون اهلل يف نسيكم فذكروه! فقالوا: ندخل ا

 التوكل؟! فهذا شك! قالوا: فكيف الحيلة؟! قال: ترك الحيلة.

 (1)ألنه كان يسكن الخلد موضع ببغداد.  والثاين:

 الخوزي - 1214

 إبراهيم بن يزيد الخوزي، مولى عمر بن عبد العزيز.  •

يكن خوزيا، وإنما لقب له أحاديث، روى عن عمرو بن دينار، وغيره، ولم 

 بذلك؛ ألنه كان ينزل شعب الخوز بمكة، فنسب إليه. 

 قال الخويي يف النسب التي على خالف ظاهرها:

                                                             
/ 17(، مرآة الزمان )172بقات األولياء )ص: (، ط176/ 5األنساب للسمعاين ) (1)

 (.2/382(، معجم البلدان )292/ 2(، نزهة األلباب )318
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 وليييييييد  بيييييييالخوِزي  إبيييييييراهدمم 

 
 

بِِهمم يمقييييييدمم   بييييييل  يييييياَّ يف ِ ييييييعق

 وقال السيوطي:  

ِريا "َوَنَسييبموا  ييا"َو  "القَبييدق وِزيا   "القخم

 
 

نِيييييييِه َجييييييياَوَر َو   "دقِمَدييييييياالتا "لَِكوق

وسليمان بن أبي سليمان، أبو أيوب المورياين الخوزي، وزير أبي جعفر  •  

المنصور. قال ابن خلكان: والمورياين: نسبة إلى موريان، وهي قرية من قرى 

األهواز، ذكره ابن نقطة، من أعمال خوزستان، والخوزي نسبة إلى خوزستان، 

 وهي بالد بين البصرة وفارس. 

 بالخوزي؛ لمعنيين آخرين: إال أنه يعرف

أنه سمي بذلك؛ لشحه، قاله محمد بن الجراح، وعارضه ابن  :أحدهما

ناصر الدين الدمشقي أنه لم يكن شحيحا، وحكى يف ذلك حكاية من روايته 

 استدل هبا على سخائه. 

 (1)ألنه كان ينزل شعب الخوز بمكة.  والثاين:

 الخوبين - 1215

 لمصري، الزاهد، المعروف بالخوالين. إدريس بن يحيى، أبو عمرو ا

                                                             
(، المعارف 956/ 2(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )495/ 5الطبقات الكربى ) (1)

(، أقصى األمل 522/ 2(، توضيح المشتبه )163/ 1(، أمالي المرتضى )596/ 1)

(، األوائل 142(، ألفية السيوطي )ص: 292/ 2األلباب ) (، نزهة362والسول )ص: 

(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 412/ 2(، وفيات األعيان )376للعسكري )ص: 

(، التاريخ وأسماء 25/ 1(، مغاين األخيار )61/ 35(، هتذيب الكمال )371/ 1)

/ 3ال )(، اإلكم367/ 1(، الكامل يف ضعفاء الرجال )94المحدثين وكناهم )ص: 

 (.49(، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين )ص: 229/ 5(، األنساب للسمعاين )17
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 (1)يروي عن حيوة بن شريح وغيره، وكان ينزل خوالن فنسب إليها. 

 الخدطي - 1216

عمر بن يوسف بن محمد بن مضاء بن عقبة اللخمي، من أهل إشبيلية، 

 يكنى أبا حفص، ويعرف بالخيطي. 

من علم  كان من أهل العلم بمعاين الشعر، حسن التكلم فيه، وكان له حظ

العربية، أخذ عن: أبي الحزم عفير بن مسعود، ومحمد بن إسماعيل، وعنه: أبو 

 تمام غالب بن عمر التياين. 

ولقبه بذلك شيخه محمد بن إسماعيل الحكيم؛ لتكرره عليه شتاء وصيفا يف 

أين صاحبنا الخيطي؟ فلزمه قميصين، فكان إذا غاب عن مجلسه قال: 

 (2)اللقب.

    

 الدال
 الداري  - 1217

عبد اهلل بن كثير الداري المكي، اإلمام، العلم، مقرئ أهل مكة، وأحد القراء 

، مولى -اختلفوا يف كنيته، وأشهرها هذه  -السبعة المشهورين، أبو معبد القارئ 

 . فهو فارسي األصلعمرو بن علقمة الكناين، من أبناء فارس، 

عبد الرحمن بن مطعم، وعكرمة  روى عن: عبد اهلل بن الزبير، وأبي المنهال

 ، وغيرهم.-وقرأ عليه القرآن  -مولى ابن عباس، ومجاهد بن جرب المكي 

                                                             
 (.291/ 2(، نزهة األلباب )267/ 5(، تاريخ اإلسالم )439/ 2اإلكمال ) (1)

/ 3(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )147/ 3التكملة لكتاب الصلة ) (2)

 (.325 (، طبقات النحويين واللغويين )ص:395
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 وعنه: أيوب السختياين، وجرير بن حازم، وعبد الملك بن جريج، وغيرهم.

 ويقال له: الداري، واختلفوا ألي معنى قيل له ذلك، على خمسة أوجه: 

ان يبيع العطر قديما، وأهل مكة يقولون : إنما قيل له: الداري؛ ألنه كأحدها

 للعطار: داري، قال الشاعر:

 إذا التييييياجر اليييييداري جييييياَ بنيييييارة

 

 من المسو راح  يف منارقهم ت را 

فرضة بالبحرين يجلب إليها إنما سمي داريا؛ نسبة إلى دارين،  والثاين:  

 المسك من الهند.

الداري يف كالم العرب سمي داريا من الدراية؛ ألنه كان عالما، و والثالث:

 مأخوذ من دري يدري دراية فهو دار. 

سمي داريا؛ لمقامه يف داره ومسجده يف طاعة ربه عز وجل فنسب  والرابع:

إلى الدار؛ ألنه كان مكفيا غير محتاج إلى تجارة أو إلى صنعة أو إلى عمل، 

وكان رب مال، والداري يف كالم العرب صاحب المال ورب النعم، قال 

 معي: الداري الذي ال يربح يف داره، وال يطلب معاشا.األص

إنما قيل له: الدارى؛ ألنه من بني الدار بن هانئ بن حبيب بن  والخام :

 واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن ادد بن سبأ. نمارة بن لخم،

قال أبو بكر بن أبي داود: عبد اهلل بن كثير الداري من لخم رهط تميم 

 ذا تابعه الدارقطني، فوهما.الداري. وك

 (1). واألول أصح. أما البخاري فقال: هو قرشي من بني عبد الدار

                                                             
(، األنساب 281/ 5(، األنساب للسمعاين )443/ 1غاية النهاية يف طبقات القراء ) (1)

/ 15(، هتذيب الكمال )283/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )51المتفقة )ص: 

= 
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 الداعي - 1212

 علي بن الحسن بن أبي المحاسن بن أبي طالب، أبو الحسن المقدسي. 

قال الذهبي: جد صاحبنا شهاب الدين أحمد الظاهري ألمه ويعرف 

ب  ع الكبير عند الفراغ. بالعفيف الداعي؛ ألنه كان يدعو بالسُّ

 (1)وكان إنسانا مباركا، كثير التالوة، كتب عنه ابن الخباز. 

 الدابين - 1219

 يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد الداالين، األسدي، الكويف. 

يروي عن قتادة، وقيل له: الداالين؛ ألنه كان ينزل يف بني داالن ولم يكن 

 منهم فنسب إليهم.

 ب التي على خالف ظاهرها:قال الخويي يف النس

ابين   يييييييذا أبيييييييو خاليييييييٍد اليييييييدا

 
 

يييييَداين  دابَّم َبطقيييييٌن ِمييييين بنيييييي َهمق

يييَداََّ بييل ميين أَسيييدِ    ولييد  ِميين َهمق

 
 

 (2)أقييياَ  يف دابََّ فييياعلمق َمققَصيييدي

 

                                                              = 

/ 5(، سير أعالم النبالء )432/ 2(، معجم البلدان )1544/ 4(، معجم األدباء )468

 (.121/ 2مغاين األخيار ) (،264/ 3(، تاريخ اإلسالم )318

 (.612/ 15تاريخ اإلسالم ) (1)

(، 273/ 33(، هتذيب الكمال )89(، تاريخ واسط )ص: 53األنساب المتفقة )ص:  (2)

(، أقصى األمل والسول )ص: 291/ 2(، نزهة األلباب )423/ 3مغاين األخيار )

362.) 
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 الدحدمي - 1211

عبد اهلل بن أحمد بن زياد بن زهير، أبو جعفر الهمذاين، المعروف 

 بالدحيمي.

 (1)عن دحيم.  من الحديثلدحيمي؛ لكثرة ما كان عنده وإنما قيل له: ا

 الدخمسدني - 1211

 بكر بن محمد بن حمدان، أبو أحمد المروزي، الصيريف، الدخمسيني. 

 سمع: أبا قالبة الرقاشي وغيره، وعنه: ابن منده، وابن عدي، وغيرهما.

ل والدخمسيني بضم الدال، والباقي بلفظ العدد، لقب بذلك؛ ألنه أمر لرج

  (2)من أهل العلم بخمسين، فاستزاده، فقال: زده خمسين، فلقب الدخمسيني. 

 الدراوردي  - 1212

 بفتح الدال والراء والواو وسكون الراء األخرى وكسر الدال األخرى:

عبد العزيز بن محمد بن عبيد اإلمام، العالم، المحدث، أبو محمد الجهني 

 موالهم، المدين، المعروف بالدراوردي. 

  روى عنه: شعبة، وسفيان الثوري، وهما أكرب منه.

                                                             
/ 5نساب للسمعاين )(، األ32/ 27(، تاريخ دمشق )652/ 2اإلرشاد للخليلي ) (1)

 (.291/ 2(، نزهة األلباب )468/ 5(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )321

(، توضيح 494/ 1اللباب ىف هتذيب األنساب ) ،(324/ 5األنساب للسمعاين ) (2)

(، نزهة 136/ 12(، الوايف بالوفيات )819/ 7(، تاريخ اإلسالم )27/ 4المشتبه )

/ 4(، شذرات الذهب )123للباب يف تحريراألنساب )ص: (، لب ا291/ 2األلباب )

242.) 
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 ويف تلقيبه بالدراوردي قوالن:

أنه يعرف بالدراوردي؛ لكونه كما حكى الطرباين عن أحمد بن  :أحدهما

رشدين: قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: كان الدراوردي من أهل أصبهان، 

، فلقبه أهل المدينة نزل المدينة، وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون

 الدراوردي.

وذكر الخطيب هذة الحكاية يف جامعه تحت عنوان االستئذان بالفارسية، 

وروى لها شاهدا من طريق علي بن العالء الخزاعي، عن أبي عبد الملك، مولى 

أرسلتني مواليت إلى أبي  "أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، قال: 

 ."« أندرون»، قالت: «أندرايم»بالباب، فقال: هريرة، فجاء معي، فلما قام 

ألن أصله كان من قرية من قرى فارس، وقيل: خراسان، يقال لها:  والثاين:

 دراورد.

مدينة بفارس، وكان مولى  -وقال ابن حبان: وكان أبوه من دارابجرد 

  د قيل: إنه منـــلجهينة، فاستثقلوا أن يقولوا دارابجردي، فقالوا: الدراوردي، وق

  (1)فارس، كان جده منها. فاهلل أعلم.اندرابة، وقال البخاري: دارابجرد موضع ب

 الدريدي - 1213

على بن أحمد الدريدي، صاحب أبي بكر بن دريد، وأكثر من صحبته حتى 

 عرف به. 

                                                             
(، 89/ 2(، تاريخ أصبهان )413/ 1طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ) (1)

(، األنساب 166/ 1الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )

(، سير 915/ 4(، تاريخ اإلسالم )187/ 18(، هتذيب الكمال )332/ 5للسمعاين )

 (.187/ 2(، التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة )366/ 8أعالم النبالء )
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وأوصى  -وكان وراقه  -أصله من فارس، وكان ابن دريد يحبه ويريده، 

 (1)طي. بكتبه له، فصارت إليه، قاله: القف

 الدستوائي - 1214

هشام بن أبي عبد اهلل الدستوائي، اإلمام، الحافظ، الحجة، أبو بكر البصري، 

 أحد األثبات. 

حدث عن: يحيى بن أبي كثير، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وطائفة 

 سواهم.

وعنه: شعبة، وابن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، 

 وخلق كثير. 

ا عرف بالدستوائي؛ ألنه كان يبيع الثياب التي تجلب من دستوا فنسب وإنم

 (2)ويقال له أيضا: صاحب الدستوائي. إليها، ودستوا: بليدة من أعمال األهواز.

                                                             
(، ذيل 185(، طبقات النحويين واللغويين )ص: 222/ 2إنباه الرواة على أنباه النحاة ) (1)

(، الوايف بالوفيات 1644/ 4(، معجم األدباء )126/ 18تاريخ بغداد البن النجار )

 (.147/ 2ية الوعاة )(، بغ99/ 22)

(، الثقات البن حبان 118/ 2(، التاريخ األوسط )198/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

(، 347/ 5(، األنساب للسمعاين )249(، مشاهير علماء األمصار )ص: 569/ 7)

(، هتذيب 1174/ 3التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري يف الجامع الصحيح )

(، 149/ 7(، سير أعالم النبالء )124/ 1ذكرة الحفاظ )(، ت215/ 32الكمال )

 (.316/ 2(، رجال صحيح مسلم )772/ 2رجال صحيح البخاري )
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 الدورقي - 1215

أحمد ويعقوب ابنا إبراهيم بن كثير الدورقي، المحدثان المشهوران، من 

ري لم يرو إال عن يعقوب، يروي عنهما: مسلم، بينما البخاأهل بغداد. 

 واختلفوا لم نسبا إلى هذة النسبة على قولين:

إنما قيل لهما: دورقيان؛ للبسهما القالنس الطوال التي تسمى  :أحدهما

 الدورقية، فنسبا إليها. 

روى الخطيب من طريق محمد بن إسحاق الثقفي السراج، عن أحمد بن 

 ل قالنسنا الدورقية الطوال.إبراهيم، أنه قال: وإنما سمينا دوارقة؛ لحا

كان أبوهما ناسكا يف زمانه، ومن كان يتنسك يف ذلك الزمان سمي  والثاين:

 دورقيا. 

قال عبد اهلل بن اإلمام أحمد: قلت ألحمد الدورقي: لم قيل لكم: دورقي؟ 

 فقال: كان الشباب إذا نسكوا يف ذلك الزمان سموا الدوارقة، وكان أبي منهم. 

زي: كان من يتزهد، يقال له: الدورقي؛ ألنه يحمل دورقا وقال ابن الجو

 للوضوء.

قال الحافظ ابن حجر: وغلط من زعم أهنما منسوبان إلى دورق مكان من 

 (1)خوزستان نبه على ذلك ابن طاهر. 

                                                             
(، هبجة المحافل وأجمل الوسائل 54(، األنساب المتفقة )ص: 9/ 5تاريخ بغداد ) (1)

(، من روى عنهم 384/ 2(، التاريخ األوسط )45/ 2بالتعريف برواة الشمائل )

(، توضيح المشتبه 392/ 5(، األنساب للسمعاين )231يف الصحيح )ص: البخاري 

/ 2(، نزهة األلباب )71/ 1(، المقصد االرشد )993/ 5(، تاريخ اإلسالم )52/ 4)

292.) 
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 الراء
 الراعي  - 1216

 عبيد بن حصين النميري، أبو جندل، الشاعر المشهور، المعروف بالراعي.

 ير والفرزدق، وله معهما وقائع، وفيه يقول جرير يهجوه:كان يف عصر جر

مدييييرٍ  ييييَو ِمييينق نم َف إنا يييضا الطايييرق  َفغم

 
 

يييييَ  َوبَ  ِ ََبيييييا  َفيييييَ  َ عبيييييًا َبَلغق

 ولم يكن راعيا، وإنما غلب عليه لقب الراعي؛ ويف تلقيبه به معنيان: 

ياها، أنه لقب بالراعي؛ لكثرة وصفه اإلبل يف شعره وجودة نعته إ :أحدهما

 فغلب ذلك عليه، واشتهر به.

 وإنما لقب الراعي؛ لبيت قاله يصف إبال: والثاين:

أتق  هيييا َحتايييي إِذا َميييا َتَبيييوا رم  لهيييا َأمق

 
 

ييييَ َعا َأ َمضق ييييي َتَبييييوا َنافَِهييييا مرع   ألِخق

 .(1)فقيل: راعي اإلبل.  

                                                             
(، سمط الآللي يف شرح 168/ 24(، األغاين )181، 127شرح أدب الكاتب )ص:  (1)

(، تاريخ دمشق 42/ 3تاب )(، االقتضاب يف شرح أدب الك49/ 1أمالي القالي )

/ 2(، إيضاح شواهد اإليضاح )97/ 1(، شرح ديوان الحماسة للتربيزي )185/ 38)

(، منتهى الطلب من 597/ 4(، سير أعالم النبالء )43/ 3(، تاريخ اإلسالم )882

/ 12(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )387/ 9(، مرآة الزمان )236أشعار العرب )ص: 

(، المذاكرة يف 125تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص:  (، المبهج يف4732

 (.322/ 1(، نزهة األلباب )6ألقاب الشعراء )ص: 
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 الر اطي - 1217

خمي، عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن علي بن خلف، أبو محمد الل

 المعروف بالرشاطي، األندلسي، المريي، الحافظ. 

كانت له عناية تامة بالحديث، والرجال، والتواريخ، روى عن: أبي علي 

الغساين، وأبي علي الصديف، وابن فتحون، وجماعة، وله كتاب حسن سماه 

، وهو «اقتباس األنوار والتماس األزهار يف أنساب الصحابة ورواة اآلثار»كتاب 

 للسمعاين.« األنساب»سلوب كتاب على أ

والرشاطي: بضم الراء وفتح الشين، حكى عن هذة النسبة يف كتابه المذكور، 

فقال: هذه نسبتنا التي اشتهرنا هبا، وقد كنت أظن أهنا نسبة إلى موضع أو بلد، 

فقال: هذه نسبة قد شهرنا هبا نحن وآباؤنا، وال أعلم  $فسألت عن ذلك أبي 

عن ذلك أسماء عمة أبي رحمهما اهلل، فقالت: إن أحد  لها أصال، فسألت

أجدادنا كانت له يف جسمه شامة كبيرة هي التي تعرف بالوردة ويسميها العجم 

 انت إذا العبتهــادمة أعجمية تحضنه وتكفله، فكـــانت له يف صغره خـــرشته، وك

 (1). قالت له: رشطاله، وكثر ذلك منها، حتى غلب عليه، وقيل له: الرشاطي

 الر ددي  - 1212

محمد بن محمود بن أحمد بن القاسم، أبو عبد اهلل الرشيدي، من أهل 

نيسابور. يروى عن أبي طالب بن غيالن وغيره، وكان أبوه له حظ يف األمور، 

                                                             
(، 428/ 5(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )126/ 3وفيات األعيان ) (1)

(، تاريخ اإلسالم 258/ 22(، سير أعالم النبالء )82/ 4طبقات علماء الحديث )

(11 /728.) 
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فكان الناس يقولون: إنه رشيد، فلقب بذلك، ونسب إليه ولده، قال ابن طاهر: 

ت محمد بن على بن محمد التاجر عن سمعت عبيد اهلل بن الحسن يقول: سأل

سبب لقب أبي عبد اهلل الرشيدي؟ فقال: سمعت أبي يقول: كان أبوه متوجها 

مجدودا يف األمور، وكان الناس يقولون له إنه رشيد، فوقع عليه هذا االسم، 

 (1)ولقب بالرشيدي. 

 الرقاعي - 1219

 عبد الملك بن مهران الموصلي، المعروف بالرقاعي. 

سهيل بن أبي صالح وغيره، ولقب الرقاعي؛ ألنه كان يلبس  حدث عن

 (2)الرقاع زهدا فنسب إليها. 

 الرواسي  - 1221

 مسعر بن كدام، الحافظ الكبير، من أئمة أهل الكوفة.  •

هشام بن عروة،  وإنما سمي بذلك؛ لكرب رأسه، حكى ابن طاهر بسنده عن

 عرا كان يف رأسه طول. قال: ما رأيت بالكوفة مثل ذلك الرواسي يعني مس

قال ابن ماكوال: وأما الرواسي بفتح الراء وتشديد الواو فنسبة إلى الرأس 

غير صحيحة، اتفق عليها أصحاب الحديث، يقال لمسعر بن كدام بن ظهير 

 الهاللي: الرواسي؛ لكرب رأسه. 

                                                             
/ 4(، توضيح المشتبه )129/ 6األنساب للسمعاين ) ،(63األنساب المتفقة )ص:  (1)

 (.294/ 2(، نزهة األلباب )192

(، 272/ 5(، لسان الميزان )665/ 2(، ميزان االعتدال )173/ 37تاريخ دمشق ) (2)

 (.294/ 2نزهة األلباب )
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وقال عبد الغني بن سعيد: والصحيح يف ذلك الرآسي بالهمز، بغير واو، 

 اب الحديث يذكرونه بالواو.ولكن أصح

 وأحمد بن إسماعيل بن عمر البغدادي.  •

روى عن موسى بن إسماعيل وغيره، قال أبو العباس بن عقدة: سمعت 

 (1)أحمد بن يحيى يقول: ليس هو من بني رؤاس، يعني أنه كان كبير الرأس. 

 الرؤاسي  - 1221

أبو جعفر ابن  محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي، النيلي، النحوي،

 . (4)، والفراء(3)، وهو أستاذ الكسائي(2)أخي معاذ الهراء

 (5)كان إماما يف النحو بارعا يف العربية، وإنما سمي الرؤاسي؛ لعظم رأسه. 

 الروا ني - 1222

محمد بن أبي القاسم بن أبي الفضل بن سالم، أبو عبد اهلل البغدادي، 

 المعروف بالرواشني. 

                                                             
 ،65ب المتفقة )ص: (، األنسا178/ 6األنساب للسمعاين )(، 151/ 4اإلكمال ) (1)

تبصير المنتبه بتحرير (، 411/ 3(، مغاين األخيار )238/ 4(، توضيح المشتبه )193

 (.293/ 2(، نزهة األلباب )634/ 2المشتبه )

 .(995) :تقدم برقم (2)

  .(1297) :سيأيت برقم (3)

 .(673) :تقدم برقم (4)

(، الدر الثمين يف 2572/ 6اء )(، معجم األدب52نزهة األلباء يف طبقات األدباء )ص:  (5)

توضيح  (،126/ 4(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )222أسماء المصنفين )ص: 

 (.82/ 1(، بغية الوعاة )634/ 2تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ) (،238/ 4المشتبه )
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لى أبي الحسن علي بن عساكر البطائحي بعدة كتب إمام مقرئ، قرأ ع

للعشرة وغيرها، قرأ عليه يوسف بن جامع القفصي بالموضح واإليضاح 

واإلقناع لألهوازي وبمفردات العشرة للبطائحي وعبد الصمد بن أبي الجيش، 

 ويعرف بالرواشني؛ ألنه كان ينظر يف روشن الدار فلقب به، قاله ابن الجزري.

 (1) وة.والروشن: الك

 الروحي - 1223

عبد اهلل بن محمد بن سنان، أبو محمد السعدي، البصري، قاضي الدينور، 

 المعروف بالروحي، أحد المرتوكين. 

وإنما لقب بالروحي؛ ألنه أكثر الرواية عن روح بن القاسم، وحدث 

 فلذلك –ا ـم لم يتابع عليهــروح بن القاســـوبنسخة: ل -بأحاديث لم يتابع عليها 

 (2)سمي الروحي. 

 الرومي  - 1224

صهيب بن سنان الرومي، الصحابي الجليل، يكنى أبا يحيى، كناه هبا  •

وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة يف اهلل تعالى، شهد  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

، وهو من السابقين األولين، ملسو هيلع هللا ىلصبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول اهلل 

 ويسمى سابق الروم. 

                                                             
 (، لسان العرب2123/ 5(. وانظر: الصحاح )232/ 2غاية النهاية يف طبقات القراء ) (1)

 (.( مادة )رش ن1222(، القاموس المحيط )ص: 181/ 13)

(، الضعفاء والمرتوكون البن 186/ 6(، األنساب للسمعاين )292/ 11تاريخ بغداد ) (2)

(، 489/ 2(، ميزان االعتدال )564/ 6(، تاريخ اإلسالم )139/ 2الجوزي )

 (.15 /2(، تاريخ أصبهان )562/ 4(، لسان الميزان )156الكشف الحثيث )ص: 
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 يل له: الرومي؛ ألن الروم سبوه صغيرا، فنشأ بالروم، وأخذ لساهنم. وإنما ق

 قال ابن عبد الرب: وهو نمري من النمر بن قاسط، ال يختلفون يف ذلك. 

وقد كان أبوه أو عمه عامال لكسرى، ثم إنه جلب إلى مكة، فاشرتاه عبد اهلل 

 بن جدعان القرشي التيمي.

ن جدعان، وهو من السابقين ويقال: بل هرب، فأتى مكة، وحالف اب

ىف دار األرقم، وهاجر إلى المدينة، وترك ماله لقريش  ملسو هيلع هللا ىلصاألولين، أسلم والنبي 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئحين منعوه من الهجرة، فأنزل اهلل تعالى ىف أمره: 

 [.227]البقرة:  ىئ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

وكان يف لسانه عجمة شديدة، روى البغوي من طريق زيد بن أسلم، عن 

جت مع عمر حتى دخلت على صهيب بالعالية، فلما رآه صهيب، قال: أبيه: خر

يا ناس. فقال عمر: ما له يدعو الناس! قلت: إنما يدعو غالمه يحنس. فقال له: 

 يا صهيب، ما فيك شيء أعيبه إال ثالث خصال:

أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي، وتكنى باسم نبي، وتبذر مالك، قال: 

، وأما انتمائي ملسو هيلع هللا ىلصنفقه إال يف حق، وأما كنيتي فكنانيها النبي أما تبذيري مالي فما أ

 إلى العرب فإن الروم سبتني صغيرا، فأخذت لساهنم.

هذا وقد ذكر سبط ابن الجوزي، قول هشام: أنه سمي صهيبا؛ ألنه كان 

أصهب اللون. قال ابن دريد: والصهبة من ألوان اإلبل: بياض يعلوه شبيه 

مر صهباء، وقال يف المصباح: الصهبة والصهوبة بالصفرة، وبذلك سميت الخ

 احمرار الشعر.
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وقال ابن سعد يف وصفه: وكان صهيب رجال أحمر شديد الحمرة، ليس 

بالطويل وال بالقصير، وهو إلى القصر أقرب، وكان كثير شعر الرأس، وكان 

 يخضب بالحناء.

 وعمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول، األديب، أبو الفضل الصولي.  •

أحد كتاب المأمون البلغاء، قال ياقوت الحموي: وكان المأمون يسميه 

 (1)الرومي؛ لبياض وجهه. 

 الرياضي - 1225

إبراهيم بن أحمد، أبو اليسر الشيباين، البغدادي، اللغوي، اإلخباري، 

 الشاعر، المعروف بالرياضي. 

وقيل له: أخذ عن: ابن قتيبة، والمربد، وثعلب، وكان كاتبا مرتسال، بليغا، 

 (2)الرياضي؛ ألنه كان يلزم الرياض فنسب إليها. 

    

 الزاي
 الزاهري - 1226

محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يوسف، أبو الفضل 

 الدندانقاين، الفقيه، المعروف بالزاهري.

                                                             
(، اإلصابة 38/ 3(، أسد الغابة )726/ 2(، االستيعاب )226/ 3الطبقات الكربى ) (1)

/ 2(، سير أعالم النبالء )283/ 4(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )364/ 3)

(. 335(، االشتقاق )ص: 2132/ 5(، معجم األدباء )384/ 6(، مرآة الزمان )17

 ( مادة )ص هـ ب(.349/ 1ريب الشرح الكبير )وانظر: المصباح المنير يف غ

 (.294/ 2(، نزهة األلباب )926/ 6تاريخ اإلسالم ) (2)
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وإنما قيل له: الزاهري؛ لكونه رحل إلى زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى 

، اإلمام الشافعي شيخ عصره، وتفقه عليه، وسمع منه الحديث الكثير السرخسي

 (1)فلقب بذلك. 

  الزجاجي - 1227

عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي، بفتح الزاي وتشديد الجيم األولى: 

أبو القاسم الزجاجي، البغدادي،  النحوي، اللغوي، شيخ العربية يف زمانه،

 المعروف بالزجاجي. 

وهو كتاب نافع، قال « الجمل»علم النحو، وصنف فيه كتاب كان إماما يف 

من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إال وانتفع  "الجمل"ابن خلكان: وكتابه 

به، ويقال إنه صنفه بمكة، حرسها اهلل تعالى، وكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعا 

 ودعا اهلل تعالى أن يغفر له وأن ينفع به قارئه. 

وقيل: إنه ما بيض مسألة فيه إال وهو على وضوء، فلذلك  وقال الذهبي:

 بورك فيه.

الزجاج  إبراهيم بن السريصحب أبا إسحاق وإنما قيل له: الزجاجي؛ ألنه 

 (2)الزمه وأخذ عنه فنسب إليه وعرف به. و

                                                             
(، 241/ 6(، األنساب للسمعاين )71نزهة الناظر يف ذكر من حدث عن البغوي )ص:  (1)

 (.464/ 9تاريخ اإلسالم )

/ 4، اإلكمال )(222/ 34(، تاريخ دمشق )162/ 2إنباه الرواة على أنباه النحاة ) (2)

(، تاريخ اإلسالم 136/ 3(، وفيات األعيان )272/ 6(، األنساب للسمعاين )226

= 
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  الزجاجي - 1222

بن الفضل، أبو القاسم  خلف بن أحمدبضم الزاي وفتح الجيم األولى: 

 صري. الحويف، الم

سمع أبا الحسن بن يزيد الحلبي، وكان ثقة مكثرا، ويعرف بالزجاجي؛ ألنه 

 (1)نسبة إلى عمل الزجاج وبيعه. ، والزجاجي كان يسكن الزجاجين بمصر

 الزحويف - 1229

 محمد بن نصر بن منصور الكاتب، يكنى أبا بكر. 

ويعرف بالزحويف؛ ألنه كان يتعاطى علم العروض والزحاف فيه فغلب 

 (2)عليه، قاله المرزباين. 

 الزن ي - 1231

مسلم بن خالد القرشي، المخزومي موالهم، اإلمام، الفقيه، أبو خالد 

 المكي، المعروف بالزنجي. 

كان من فقهاء أهل مكة ومنه تخرج اإلمام الشافعي وإياه كان يجالس قبل 

 أن يلقى مالكا.

 :على أربعة أقوال ىف سبب تلقيبه بالزنجي، اختلفواو

                                                              = 

(، سلم الوصول 295/ 2(، نزهة األلباب )475/ 15(، سير أعالم النبالء )738/ 7)

(2 /251.) 

 (.389/ 3(، توضيح المشتبه )274/ 6(، األنساب للسمعاين )226/ 4اإلكمال ) (1)

 (.463ء )ص: معجم الشعرا (2)
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: أنه لقب بالزنجي؛ لشدة سواده، قال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل: أحدها

 قلت لسويد بن سعيد: لم سمي الزنجى؟ قال: كان شديد السواد. 

أنه سمي بذلك؛ لشدة بياضه، قال ابن حبان: كان أبيض مشرب  والثاين:

الحمرة فلذلك قيل: زنجي. وقال إبراهيم الحربي: وإنما سمي الزنجي؛ ألنه 

 كان أشقر مثل البصلة. وعلى هذا، فتكون تسميته بذلك من باب األضداد.

إنما لقب بالزنجي؛ لمحبته أكل التمر، قال ابن أبي حاتم: مسلم  والثالث:

الزنجي إمام ىف الفقه والعلم، وكان أبيض مشربا بحمرة، مليحا، وإنما لقب 

زنجي؛ ألكله التمر،  بالزنجي؛ لمحبته التمر. قالت له جاريته يوما: ما أنت إال

 فبقي عليه هذا اللقب.

أنه لقب لقب به وهو صغير، ذكره ابن سعد، عن بكر بن محمد بن  والرابع:

أبي مرة المكي، قال: كان مسلم بن خالد أبيض مشربا بحمرة، وإنما الزنجي 

 (1)لقب لقب به وهو صغير. 

                                                             
(، مشاهير علماء األمصار 448/ 7(، الثقات البن حبان )499/ 5الطبقات الكربى ) (1)

(، 73/ 2(، الجامع ألخالق الراوي )596 ،511/ 1(، المعارف )234)ص: 

(، تلقيح فهوم أهل األثر 329/ 6(، األنساب للسمعاين )68األنساب المتفقة )ص: 

/ 2(، اللباب ىف هتذيب األنساب )93/ 3طة )(، إكمال اإلكمال البن نق356)ص: 

(، 93/ 2(، هتذيب األسماء واللغات )662/ 2تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )، (77

(، 187/ 1(، تذكرة الحفاظ )742/ 4(، تاريخ اإلسالم )512/ 27هتذيب الكمال )

/ 1 )(، العرب يف خرب من غرب252/ 4(، توضيح المشتبه )178/ 8سير أعالم النبالء )

(، نزهة 71(، طبقات الفقهاء )ص: 68/ 6(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )214

(، حاشية الشرباملسي على المنهاج 358/ 2(، شذرات الذهب )295/ 2األلباب )

(1 /49.) 
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  الزهري - 1231

الفقيه، الحافظ، الناقد، أبو  بفتح الزاي: أحمد بن محمد بن مفرج، اإلمام،

العباس األندلسي، اإلشبيلي، األموي، الحزمي، الظاهري، ويعرف بابن 

 الرومية، النبايت، العشاب، الزهري.

سمع من أبي بكر محمد ابن الجد الفهري، وطبقته، ورحل، فسمع ببغداد 

وغيرها، وجد يف طلب النبات، وكانت له به معرفة تامة، بحيث فاق يف ذلك 

 كثيرا ممن عني هبذا الشأن، ولهذا قيل له: الزهري.

قال ابن األبار: وكان فقيها ظاهريا متعصبا البن حزم بعد أن تفقه يف 

المذهب المالكي على أبي الحسين بن زرقون وطالت صحبته له، وكان بصيرا 

ألبي  «الكامل»بالحديث ورجاله، له استلحاق مفيد جمعه يف سفر ضخم على 

سماه بالحافل، وكانت له بالنبات والحشائش معرفة فاق فيها  أحمد بن عدي

 أهل العصر، وجلس يف دكان لبيعها. وسمع منه جل أصحابنا. 

وقال المنذري: لقيته بمصر بعد عوده، وحدث بأحاديث من حفظه، وجمع 

 مجاميع، لم يتفق لي السماع منه.

رع، ومعرفة وقال ابن الزبير: كان ظاهري المذهب، إال أنه على دين وو

 وإيثار، محرتفا بالصيدلة.

 (1)وكتب عنه ابن نقطة وقال: وكان صالحا حافظا ثقة حدثني من حفظه. 

                                                             
، بغية الطلب (97/ 3(، إكمال اإلكمال البن نقطة )127/ 1التكملة لكتاب الصلة ) (1)

(، 652/ 1(، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )1234 /3ىف تاريخ حلب )

/ 4(، تذكرة الحفاظ )232/ 14(، تاريخ اإلسالم )229/ 4طبقات علماء الحديث )

= 
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 الزهري - 1232

بضم الزاي: محمد بن يحيى الذهلي، أبو عبد اهلل النيسابوري، إمام أهل 

 نيسابور يف عصره ورئيس العلماء ومقدمهم.

الزهري، ولجمعه له. قال وإنما لقب بالزهري؛ لشدة عنايته بحديث 

الذهبي: كان إليه المنتهى يف معرفة حديث الزهري، قد جمعه وصنفه وتتبعه 

 (1)حتى كان يقال له: الزهري. 

 الزواوي  - 1233

، ثم القاهري، الشافعي، المقرئ، (2)أحمد بن سليمان بن نصر اهلل البلقاسي

 مشهورين بالفضائل. شهاب الدين، المعروف بالزواوي، أحد النبالء الحفظة ال

، وغيرهم. وبرع وتصدى (4)، وابن حجر(3)أخذ عن: البلقيني، والكافيجي

 لالشتغال. 

                                                              = 

/ 4(، توضيح المشتبه )32/ 8(، الوايف بالوفيات )58/ 23(، سير أعالم النبالء )146

(، شذرات 662/ 2مشتبه )(، تبصير المنتبه بتحرير ال375/ 1(، المقفى الكبير )319

 (.321/ 7الذهب )

/ 35هتذيب الكمال )، (351/ 6(، األنساب للسمعاين )69األنساب المتفقة )ص:  (1)

(، هتذيب 137/ 4(، التكميل ىف الجرح والتعديل )622/ 6(، تاريخ اإلسالم )62

(، مغاين 728(، تقريب التهذيب )ص: 296/ 2(، نزهة األلباب )362/ 12التهذيب )

 :تقدم برقم "وارث الزهري"(. ولمزيد من الفائدة، انظر: لقب 414/ 3ألخيار )ا

(1222). 

 مدن الغربية بمصر. بلقاس: إحدى (2)

  .(1295) :سيأيت برقم (3)

 (.1296الحافظ الكبير، تقدم برقم: ) (4)
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 ولقب بالزواوي؛ ألنه كان يجلس يف المكتب وحده بزاوية. 

 قال الشهاب المنصوري يرثيه:

  َبَكدقيي  علييي َفتييي فِييي القَقبقيير ثيياوي

 
 

 فأبكديييييي  القمَسييييييائِل والنتيييييياوي

   َذا القنضييييل المز يييييَأَبييييا القَعباييييا 

 
 

مييييد الييييزواوي ين َأحق   ييييَهاب الييييد 

 َوليييييم ليييييم ارثيييييه َوالقعليييييم ِمنقيييييهم  

 
 

 إَِلييييي ر يييين  ييييديٍد َ يييياََّ يييييأوي

 حيييوا قصيييب السيييباق بِيييَ  مسييياوٍ  

 
 

 نقيييي القعيييري َليييدقَ  َليييهم مسييياوي

 سيييييما تنبدهيييييه فِيييييي ربيييييع َعيييييا  

 
 

 إَِليييييي اتقيييييياَّ منهيييييياج النييييييواوي

 َوَ يييييياََّ ثمييييييار روضييييييته جندييييييًا 

 
 

 اََّ مهيييييذبًا للقعليييييم حييييياويَوَ ييييي

 َفيييييَ  ع يييييب إِذا احت نيييييا إَِلدقيييييهِ  

 
 

َتييييييياج اليييييييدعاوي  فللتبدييييييياَّ تحق

 فييييييييروا اهلل تربتييييييييه وأهييييييييدا 

 
 

َميييية ميييين  ييييل َراِوي  (1)إَِلدقَهييييا َرحق

 الزوائدي  - 1234 

 سعيد بن عثمان الزوائدي. 

 (2)بالزوائدي؛ ألنه كان له ثالث خصيات، زعموا.  وإنما لقب

 ي الزيد - 1235

، أبو أحمد المروزي، الحافظ، بن محمد بن أحمد حامد بن أحمد

 المعروف بالزيدي. 

                                                             
(، سلم الوصول 42(، نظم العقيان يف أعيان األعيان )ص: 312/ 1الضوء الالمع ) (1)

(4 /479.) 

(، لسان العرب 482/ 2(. وانظر: الصحاح )153/ 8النجم الوهاج يف شرح المنهاج ) (2)

 ( مادة )زود(.222/ 3)
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 عنه: الدارقطني، وجماعة. حدث عن: محمد بن حمدويه والمراوزة، و

لكونه اعتنى بجمع حديث زيد بن أبي أنيسة وطلبه  وإنما قيل له: الزيدي؛

 (1)فنسب إليه. 

    

 السني
 السبتي - 1236

المعروف العباسي،  بن المنصور ارون الرشيد بن المهديأحمد بن ه

 بالسبتي. 

كان عبدا صالحا، ترك الدنيا يف حياة أبيه مع القدرة، ولم يتعلق بشيء من 

أمورها، وأبوه خليفة الدنيا، وآثر االنقطاع والعزلة، وإنما قيل له: السبتي؛ ألنه 

سبوع، ويتفرغ لالشتغال كان يتكسب بيده يف يوم السبت شيئا ينفقه يف بقية األ

 (2)بالعبادة، فعرف بالسبتي. 

 السبعي - 1237

 بضم السين وسكون الباء:

 . النيسابوري علي أبو الصويف، السبعي، سهل أبي بن محمد بن بكر •

                                                             
(، األنساب 6/ 12، تاريخ دمشق )(72األنساب المتفقة )ص: (، 41/ 9تاريخ بغداد ) (1)

/ 7(، تاريخ اإلسالم )111/ 3(، طبقات علماء الحديث )367/ 6للسمعاين )

 (.295/ 2نزهة األلباب ) (،369/ 15ر أعالم النبالء )(، سي547

/ 8(، الوايف بالوفيات )168/ 1(، وفيات األعيان )198األنساب المتفقة )ص:  (2)

 (.296/ 2(، نزهة األلباب )143
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قال أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ: قرأت بخط أبي: سألت أبا علي 

ثمائة بنيسابور، وذكر أنه السبعي عن مولده، فقال: يف سنة سبع وتسعين وثال

سمع من أبي بكر الحيري، وأبي سعيد الصيريف، ونظائرهما، قال أبي: وسألته: 

 لم سميت السبعي؟ فقال: كانت لنا جدة فأوصت لنا بسبع مالها فسمينا بذلك. 

 وذكر ابن طاهر نحو هذه القصة يف ترجمة علي بن محمد، فقال:

 محمد العباس أبي عن حدث عي،السب جعفر بن محمد بن محمد بن علي •

 .بذلك فعرفوا عقارها سبع عليهم وقفت جدة لهم وكانت األصم، يعقوب بن

 وري. النيساب القاسم أبو السبعي، المسجدي، إبراهيم بن سهل أما •

يروي عن: أبي محمد الجويني، وغيره، روى عنه: السمعاين، ووالده، 

كان يقرأ كل يوم سبعا من القرآن يف وغيرهما، وإنما قيل له: السبعي؛ ألن والده 

 (1)مسجد المطرز ولمن يقرأ القرآن يف هذا المسجد وقف يستحقه. 

 السدي  - 1232

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي، ثم الكويف، اإلمام، 

  .(2)المفسر، أبو محمد السدي الكبير

لثوري، ، وروى عنه: شعبة، واملسو هيلع هللا ىلصأدرك جماعة من أصحاب رسول اهلل 

 وزائدة، وإسرائيل، وآخرون. 

                                                             
(، 62/ 7(، األنساب للسمعاين )71(، األنساب المتفقة )ص: 494/ 4اإلكمال ) (1)

(، طبقات 122/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )291/ 3إكمال اإلكمال البن نقطة )

(، توضيح المشتبه 378/ 11()376/ 12(، تاريخ اإلسالم )44/ 4علماء الحديث )

 (.12/ 5(، سلم الوصول )132(، لب اللباب يف تحريراألنساب )ص: 45/ 5)

لصغير، يقال له: السدي الكبير؛ للتمييز بينه وبين محمد بن مروان الذي يعرف بالسدي ا (2)

 أحد الضعفاء.
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 ويف تسميته بالسدي ثالثة أقوال:

: إنما سمي السدي؛ ألنه نزل بالسدة، قاله أبو بكر ابن مردويه أحدها

 الحافظ.

 بسدة المسجد. -يعني المقانع  -سمي بذلك؛ ألنه كان يبيع الخمر  والثاين:

لي يف السدة. يعني قال أبو عبيد: ومنه حديث عروة بن المغيرة أنه كان يص

سدة المسجد الجامع وهي الظالل التي حوله يعني صالة الجمعة مع اإلمام. 

قالوا: وإنما سمي إسماعيل السدي؛ ألنه كان تاجرا يبيع يف سدة المسجد 

 الخمر. قال: وبعضهم يجعل السدة الباب نفسه.

ه: إنما لقب بالسدي؛ ألنه كان يجلس بالمدينة يف موضع يقال ل والثالث:

 (1)السد، قاله أبو الفضل الفلكي. 

 السكري  - 1239

محمد بن ميمون المروزي، اإلمام، الحافظ، الحجة، أبو حمزة السكري، 

 عالم مرو. 

روى عن: أبي إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، واألعمش، 

 وغيرهم. وعنه: ابن المبارك، وعبدان بن عثمان، ونعيم بن حماد، وآخرون.

                                                             
(، اإلكمال 7/129األنساب للسمعاين ) (،51/ 1غريب الحديث للقاسم بن سالم ) (1)

(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم 319/ 3(، إكمال اإلكمال البن نقطة )567/ 4)

/ 11(، مرآة الزمان )724/ 2(، معجم األدباء )85/ 9(، الوايف بالوفيات )184/ 2)

/ 3(، تاريخ اإلسالم )247/ 1(، تاريخ أصبهان )132/ 3كمال )(، هتذيب ال359

 (.416/ 3(، مغاين األخيار )371
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بلده يف الحديث، والفضل، والعبادة، واحتج بحديثه: البخاري وكان شيخ 

 ومسلم يف صحيحيهما.

وكان فاضال جوادا سمحا عالما، أراد جار له بيع داره فقيل له: كم ثمنها؟ 

فقال: ألفا دينار، ألف لثمن الدار، وألف لجوار أبي حمزة. وبلغه، فأرسل إليه 

 بأربعة آالف دينار وقال: ال تبع دارك.

 (1)م يكن يبيع السكر، وإنما سمي السكري؛ لحالوة كالمه. ول

 السلعي  - 1241

يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السدوسي، موالهم، أبو يعقوب السلعي، 

 البصري، المعروف بالضبعي؛ لنزوله يف بني ضبيعة.

 روى عن: سليمان التيمي، وهبز بن حكيم، وحسين المعلم، وجماعة.

، وأحمد بن عصام األصبهاين، ومحمد بن (2)بنداروعنه: محمد بن بشار 

 يونس الكديمي، ويعقوب بن شيبة، وآخرون. 

ويقال له: السلعي؛ لسلعة يف قفاه. وقيل فيه: السلعي بتحريك الالم؛ ألنه 

 كان يبيع السلع. 

وقال أبو حاتم: يقال له: السلعي؛ لسلعة كانت على قفاه، وأكثرهم يقولون: 

 فيخطئون.السلعي بكسر السين 

                                                             
(، 546/ 26(، هتذيب الكمال )432/ 4(، تاريخ بغداد )884/ 3اإلرشاد للخليلي ) (1)

(، 168/ 1(، تذكرة الحفاظ )156/ 7(، األنساب للسمعاين )374/ 12مرآة الزمان )

(، 322/ 2(، شذرات الذهب )297/ 2(، نزهة األلباب )385 /7سير أعالم النبالء )

 (.417/ 3مغاين األخيار )

 .(117) :تقدم برقم (2)
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ابن ناصر الدين الدمشقي: وعلق البخاري يف التاريخ فقال: وقال ابن وقال 

المثنى: كان يبيع السلع. انتهى. وهذا أصح من األول وأرضى فإن السلعة 

بالفتح: الشجة وال تكون يف القفا وبالكسر: شبه الغدة تكون يف الجسد تتحرك 

 إذا حركت وتكون من قدر حمصة إلى قدر بطيخة.

قال الحافظ ابن حجر: وقال البخاري يف تاريخه: قال ابن المثنى يعني أبا 

موسى كان بقفاه سلعة والذي حكاه المؤلف عنه أنه كان يبيع السلع لم أره وال 

]والالم معا وفتح بعضهم  أفهم معناه وقد قيده أبو علي الجياين بفتح السين

 (2)(1)السين وسكن الالم[

 السلني  - 1241

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم األصبهاين، اإلمام،  أحمد بن

 المحدث، الحافظ الكبير، المفتي، شيخ اإلسالم، أبو طاهر السلفي.

تفقه على: إلكيا الهراسي، وأبي بكر الشاشي، وغيرهما، وعني بجمع 

  الحديث وسماعه وصار من الحفاظ المشهورين.

 ذه النسبة، على قولين:، واختلف يف هبكسر أوله وفتح ثانيهوالسلفي 

نسبة إلى جده سلفة وهو لقب له، وإنما قيل له ذلك؛ ألنه كان  :أحدهما

مشقوق الشفة، كانت إحدى شفتيه عريضة مفروقة فكان له ثالث شفاه، فقيل له 

                                                             
 «.التوضيح»ما بين المعكوفتين من  (1)

/ 5(، تاريخ اإلسالم )482/ 32(، هتذيب الكمال )383/ 8التاريخ الكبير للبخاري ) (2)

(، التكميل يف الجرح 135/ 5تبه )(، توضيح المش166/ 29(، الوايف بالوفيات )234

/ 2(، المقتنى يف سرد الكنى )431/ 11(، هتذيب التهذيب )469/ 2والتعديل )

157 .) 
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أي: ثالث شفات، ثم عرب فقيل له: سلفة، قال  (1)«سي لبه»بالفارسية: 

ة شرح البخاري، والحافظ أبو المظفر الزبيدي: هكذا ذكره الكرماين يف ديباج

منصور بن سليم اإلسكندري، يف تاريخ اإلسكندرية، والزركشي، يف حاشية 

 علوم الحديث البن الصالح، والنووي يف بستان العارفين.

وهو لفظ عجمي، ومعناه بالعربي: ثالث شفاه؛ ألن شفته الواحدة كانت 

بالباء، « سلبه»، واألصل فيه مشقوقة، فصارت مثل شفتين غير األخرى األصلية

 ، وكثيرا ما يمزجون الباء بالفاء.فأبدلت بالفاء

هو منسوب إلى سلفة قرية من قرى أصبهان، قاله: أبو محمد بن  والثاين:

حوط اهلل يف فهرسته، وخطأه الحافظ ابن حجر، وقال: ووهم وهما شنيعا، وقال 

عض مشايخه رحمة اهلل أيضا: وكذا رأيته يف فهرست ابن باشكوال نقال عن ب

 (2)عليهم. 

                                                             
قال الزبيدي: وكذا قول الزركشي: فلقب بالفارسية شلفه، بكسر الشين المعجمة وفتح  (1)

 قالوه.  الالم، ثم عرب فقيل سلفة، فإنه خطأ، والصواب لقب بالفارسية سه لبه، هكذا

 وقال أيضا، وقيل: إنه منسوب إلى بطين من حمير، يقال لهم: بنو السلف.

/ 12(، تاريخ اإلسالم )125/ 1(، وفيات األعيان )171/ 7األنساب للسمعاين ) (2)

/ 1(، النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي )229/ 7(، الوايف بالوفيات )572

، العقد المذهب يف (63/ 4ذكرة الحفاظ )(، ت71/ 3(، العرب ىف خرب من غرب )381

/ 1نزهة األلباب ) ،(5/ 21(، سير أعالم النبالء )137طبقات حملة المذهب )ص: 

/ 1(، النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر )132/ 5(، توضيح المشتبه )371

(، تاج 822القاموس المحيط )ص: وانظر: (. 422/ 6(، شذرات الذهب )489

 ( مادة )س ل ف(.461/ 23العروس )
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 السمتي  - 1242

يوسف بن خالد بن عمير السمتي، أبو خالد البصري، والد خالد بن يوسف 

السمتي، مولى صخر بن سهل بن صخر الليثي، وصخر بن سهل هذا من أوالد 

 الصحابة. 

يروي عن: زياد بن سعد، واألعمش، وأهل بلده. قال محمد بن سعد: وكان 

الرأي والفتوى والكتب والشروط، وكان الناس يتقون حديثه لرأيه، له بصر ب

  وكان ضعيفا يف الحديث، وقيل له: السمتي؛ للحيته وهيئته وسمته.

وقال حاجي خليفة: السمتي: يوسف بن خالد الكذاب، سمي به؛ لسمته 

وهيئته، والسمت: الطريق يستعار لهيئة أهل الخير فيقال: ما أحسن سمت فالن، 

 (1)ه ينسب يوسف المذكور. وإلي

 السني، جماعة منهم: - 1243

أحمد بن محمد بن عبد العزيز، أبو سلمة السني، من أهل نسف، كان هبا 

 شيخ يقال له: أحمد بن محمد بن عبد العزيز وكان معتزليا فلقب هذا بالسني.

قال السمعاين: هذه النسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة، ولما كثر أهل 

 (2)ع خصوا جماعة هبذا االنتساب. البد

                                                             
/ 11(، هتذيب التهذيب )421/ 32(، هتذيب الكمال )292/ 7الطبقات الكربى ) (1)

(، 211/ 7(، األنساب للسمعاين )221/ 9(، الجرح والتعديل البن أبي حاتم )411

 (.31/ 5سلم الوصول )

 (.278/ 7األنساب للسمعاين ) (2)
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 السويدي - 1244

 محمد بن النوشجان، أبو جعفر البغدادي، الحافظ، المعروف بالسويدي. 

 (1)وإنما قيل له: السويدي؛ ألنه رحل إلى سويد بن عبد العزيز. 

    

 الشني
 الهاذ وين - 1245

ب البصري، سليمان بن داود بن بشر بن زياد المنقري، الحافظ، أبو أيو

 المعروف بالشاذكوين. 

حدث عن: حماد بن زيد، وعبد الواحد بن زياد، ومعتمر بن سليمان، 

وطبقتهم. وعنه: أبو قالبة الرقاشي، والحسن بن سفيان، وأبو يعلى الموصلي، 

 وآخرون.

وإنما سمي الشاذكوين؛ ألن أباه كان يتجر إلى اليمن، وكان يبيع البز، ويبيع 

 (2)فنسب إليها. « شاذكونة»كبار، وتسمى باليمن هذه المضربات ال

 الهافعي - 1246

الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن، أبو علي الشافعي، المكي، أحد شيوخ 

 ابن طاهر. 

                                                             
/ 56(، تاريخ دمشق )523/ 4غداد )(، تاريخ ب253/ 1التاريخ الكبير للبخاري ) (1)

(، مناقب اإلمام 324/ 7األنساب للسمعاين )، (453/ 5(، تاريخ اإلسالم )135

(، اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أحمد من الرجال )ص: 61أحمد )ص: 

(، فتح الباب يف الكنى 554/ 7(، لسان الميزان )214/ 2(، تعجيل المنفعة )387

 (.298/ 2(، نزهة األلباب )185)ص:  واأللقاب

(، 391/ 1(، تاريخ أصبهان )123/ 2طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ) (2)

(، سير 829/ 5(، تاريخ اإلسالم )6/ 8(، األنساب للسمعاين )55/ 12تاريخ بغداد )

 (.298/ 2(، نزهة األلباب )679/ 12أعالم النبالء )
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سئل عن هذه النسبة، فقال: كان أبي يسمع الحديث، وكان يف القوم رجل 

ع الفرق ليق« الشافعي»يسمى الحسن بن عبد الرحمن المالكي، فكتب لنفسه 

 (1)بينهما، فثبت علينا هذا النسب. 

  الهاماتي - 1247

أحمد بن أحمد بن أبي غالب، أبو القاسم بن أبي الفضل البغدادي الكاتب 

 الدقاق ابن السمذي، المعروف بالشامايت.

روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، وأجاز للزكي المنذري، وإنما قيل له: 

 (2)شامة. الشامايت؛ ألنه كان يف وجهه 

 الهطرن ي - 1242

 عمر بن عبد العزيز، الشاعر، مولى بني العباس، أبو حفص الشطرنجي.

نشأ يف دار المهدي ومع أوالد مواليه وكان كأحدهم وتأدب بآدابه، فلما 

مات المهدي انقطع إلى علية بنت المهدي، وكان يقول لها األشعار فيما تريده، 

 (3)قب به؛ لغلبته عليه. وكان مشغوفا بالشطرنج ولعبه، فل

 

                                                             
 (.26/ 8(، األنساب للسمعاين )81 األنساب المتفقة )ص: (1)

 (.271/ 1(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )875/ 13تاريخ اإلسالم ) (2)

(، المنتظم يف تاريخ 67/ 22ذيل تاريخ بغداد البن النجار) (،48/ 22األغاين ) (3)

(، 135/ 3(، فوات الوفيات )41/ 14(، مرآة الزمان )183/ 12الملوك واألمم )

 (.315/ 22بالوفيات ) الوايف
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 الهطي - 1249

 المظفر بن سهل بن علي الشطي، أبو الطيب الواسطي. 

حدث بمكة عن: أحمد بن على المؤدب، روى عنه: أبو الحسين محمد بن 

 (1)أحمد بن جميع الغساين، وقيل له: الشطي؛ ألنه عرف بعابر الشط. 

 الهعراين - 1251

افظ، أبو محمد البيهقي، الشعراين، الفضل بن محمد بن المسيب، الح •

 شيخ ابن خزيمة.

قال الحاكم: وكان الفضل أديبا، فقيها، عابدا، عارفا بالرجال، وكان يرسل 

 شعره؛ فلقب بالشعراين.

وعبد اهلل بن أحمد بن جعفر، أبو محمد بن أبي حامد الشيباين،  •

 النيسابوري، الشعراين.

قرانه سماعا، وكانت له ثروة ظاهرة، روى عنه: الحاكم وقال: كان من أكثر أ

فأنفق أكثرها على العلماء، ويف الحج والجهاد، وغير ذلك من أعمال الرب، وكان 

 يرسل شعره، فقيل له: الشعراين. 

قال السمعاين: ذكره الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ يف التاريخ وقال: أرسل 

 (2)له: الشعراين.  الشعر يف المحنة ثم لم يزل على رأسه إلى أن مات فقيل

                                                             
 (.197/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )121/ 8األنساب للسمعاين ) (1)

/ 6(، تاريخ اإلسالم )127/ 8(، األنساب للسمعاين )34/ 11تاريخ بغداد ) (2)

(، الوايف 358/ 3ميزان اإلعتدال ) ،(152/ 2(، تذكرة الحفاظ )374/ 8()791

= 
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 الهدباين - 1251

 إسحاق بن مرار، أبو عمرو الشيباين، الكويف، صاحب اللغة.

أخذ العربية عن جماعة، وأخذ عنه: ابنه عمرو، وأحمد بن حنبل، وأبو 

 عبيد، ومحمد بن حبيب. 

 وكان ثعلب يفضله على أبي عبيدة، وكان صاحب دين ونزاهة وصدق. 

: الشيبانى؛ النقطاعه إلى أناس من بني شيبان، قال الجاحظ: إنما قيل له

  وليس له نسب فيهم.

وقال الزمخشري: ولم يكن من بني شيبان، وإنما كان يعلم يزيد بن مزيد 

  الشيباين.

وقال ياقوت: وإنما كان مؤدبا ألوالد أناس من بني شيبان فنسب إليهم، كما 

أبي « أمالي»ت يف نسب اليزيدي إلى يزيد بن منصور حين أدب ولده، وقرأ

إسحاق النجيرمي: ذكر أن يوسف األصبهاين قال: أبو عمرو الشيباين من 

الدهاقين، وإنما قيل له: الشيباين؛ ألنه كان يؤدب ولد هارون الرشيد الذين كانوا 

 (1)يف حجر يزيد بن مزيد الشيباين فنسب إليه. 

 

                                                              = 

(، األجوبة 298/ 2(، نزهة األلباب )447/ 4ن )(، لسان الميزا47/ 24بالوفيات )

 (.13/ 1المرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية )

(، تاريخ اإلسالم 261/ 1(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )625/ 2معجم األدباء ) (1)

 (، المستطرف يف كل299/ 8(، التذكرة الحمدونية )473/ 2(، ربيع األبرار )32/ 5)

 (.285فن مستطرف )ص: 
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 الهدرازي - 1252

 من شيوخ السمعاين.  محمد بن عبد اهلل، أبو الفتح الشيرازي،

ولم يكن من شيراز، وإنما هو من أهل هراة، وإنما قيل له: الشيرازي؛ ألنه 

 (1)كان يحب الشيراز، وهو شيء يتخذ من اللبن. 

    

 الصاد
 الصني - 1253

بشر بن الحسن، أبو مالك البصري، يقال له: الصفي، وهو أخو حسين بن 

 حسن صاحب ابن عون.

 ، وابن جريج، وهشام بن حسان، وغيرهم.روى عن: ابن عون

 وعنه: هارون بن عبد اهلل الحمال، وجماعة.

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي الحافظ: وإنما سمي 

 (2)الصفي، للزومه الصف األول يف مسجد البصرة خمسين سنة. 

 الصقلبي - 1254

 ن إفريقيةـسار معبد الرحمن بن حبيب الفهري، المعروف بالصقلبي؛ الذي 

                                                             
 (.222/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )222/ 8األنساب للسمعاين ) (1)

(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 1282/ 4(، تاريخ اإلسالم )113/ 4هتذيب الكمال ) (2)

(، خالصة 447/ 1(، هتذيب التهذيب )25/ 2(، تذهيب هتذيب الكمال )837/ 3)

 (.48: تذهيب هتذيب الكمال )ص
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يف طاعة  (1)إلى األندلس من أجل إدخال عبد الرحمن األموي الداخل

 .(2)العباسيين. وإنما لقب بالصقلبي؛ لطوله وزرقته وشقرته. 

 الصنوبري - 1255

أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار، أبو بكر الضبي الحلبي، المعروف 

دمشق ورياضها ومتنزهاهتا،  بالصنوبري. شاعر قديم، مفلق، فصيح، له أشعار يف

سئل ما السبب الذي من أجله نسب جده إلى الصنوبر حتى صار معروفا به 

فقال: كان جدي الحسن بن مرار صاحب بيت حكمة من بيوت حكم المأمون 

فجرت له بين يديه مناظرة فاستحسن كالمه وحدة مزاجه فقال له: إنك 

 (3)ج. لصنوبري الشكل، يريد بذلك الذكاء وحدة المزا

 الصويف - 1256

علي بن الحسين،  (4)محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن زين العابدين •

 أبو عبد اهلل العلوي الحسيني الزاهد، الملقب بالصويف. 

كان فقيها، عالما، معظما عند الزيدية، وذهبت طائفة من الجارودية إلى أنه 

وإنما لقب بالصويف؛ حي لم يمت، وال يموت حتى يمأل األرض قسطا وعدال، 

 للبسه الصوف، سمته العامة بذلك؛ الختياره لبس الصوف األبيض.

                                                             
 (.281تقدم برقم: ) (1)

(، 55/ 2(، البيان المغرب يف أخبار األندلس والمغرب )225/ 5الكامل يف التاريخ ) (2)

 (.271جذوة المقتبس يف ذكر والة األندلس )ص: 

/ 12(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )152/ 17(، مرآة الزمان )239/ 5تاريخ دمشق ) (3)

/ 7(، الوايف بالوفيات )122/ 1(، فوات الوفيات )676/ 7(، تاريخ اإلسالم )4765

248.) 

 .(453) :تقدم برقم (4)
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الحسن بن الحسين بن محمد، أبو محمد الكالبي الدمشقي، رئيس و •

 دمشق المعروف بابن الصويف. 

قال ابن عساكر: سمع منه شيخنا أبو محمد بن صابر وكان أصله من حلب، 

 (1)فلقب الصويف.  سكن أبوه دمشق وكان يقصر ثيابه

    

 الطاء
  الطبرخزي - 1257

بفتح الطاء والباء وسكون الراء وفتح الخاء: محمد بن العباس، أبو بكر 

 الخوارزمي، الشاعر المشهور. 

كان أوحد عصره يف حفظ اللغة، والشعر، واألنساب، له ديوان شعر، 

لمؤرخ المشهور، وديوان رسائل، وقيل: إنه ابن أخت محمد بن جرير الطربي ا

سمع الحديث من إسماعيل الصفار وأقرانه، وكان من الفضالء الذين ينتابون 

 -مجلس الصاحب إسماعيل بن عباد، ويقال له: الطربخزي؛ ألنه طربي األم 

خوارزمي األب، فركب له من االسمين اسما، فقيل له:  -من طربستان 

 (2)الطربخزي، واشتهر به. 

                                                             
(، سمط 191/ 12(، سير أعالم النبالء )789/ 12()448/ 5تاريخ اإلسالم ) (1)

(، مرآة 79/ 13(، تاريخ دمشق )186/ 4النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )

 (.2333/ 5ريخ حلب )(، بغية الطلب ىف تا523/ 19الزمان )

/ 6(، معجم األدباء )37/ 9األنساب للسمعاين )(، 96األنساب المتفقة )ص:  (2)

ب، وفيات  92 -الورقة (، تاريخ إربل273/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )2543

 (،526/ 16(، سير أعالم النبالء )549/ 8(، تاريخ اإلسالم )422/ 4األعيان )

= 
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 الطبدخي - 1252

بن عيسى بن حارث بن سالم بن موسى، أبو العباس األندلسي،  الوليد

 الطبيخي، النحوي، مولى بني أمية. 

كان ذا علم باللغة والنحو والشعر، شرح ديوان أبي تمام الطائي وغيره، 

وكان بعيد الصيت يف تعليم أبناء الملوك، ولقب بالطبيخي؛ ألنه طبخ ربة 

محمد بن إسماعيل، فقال: ما هذا؟ قال: وأهداها لمؤدبه الحكيم أبي عبد اهلل 

: أين الطبيخي؟ فلزمه هذا طبيخ أجدت صنعته لك، فكان إذا غاب قال

 (1)اللقب.

 الطرائني - 1259

 عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراين، المؤدب، المعروف بالطرائفي. 

 يروي عن: عبيد اهلل بن عمر، وهشام بن حسان، وابن أبي ذئب، وعدة. 

 قتيبة بن سعيد، وأبو كريب، وعلي بن ميمون الرقي، وطائفة. وعنه:

وإنما عرف بالطرائفي؛ ألنه كان يتتبع طرائف األحاديث ويطلبها ويرويها 

 (2)عن قوم ضعاف. 

                                                              = 

/ 1(، بغية الوعاة )239/ 12(، الدر الفريد وبيت القصيد )157/ 3الوايف بالوفيات )

 (.127/ 5(، سلم الوصول )167لب اللباب يف تحرير األنساب )ص: (، 125

تنبيه: يف بعض المصادر: يقال له: الطرخزي؛ ألنه كانت أمه من خوارزم وأبوه من 

 هر. طربستان، ويقال أيضا: الطربخزمي، وقيل غير ذلك، وما أثبته هو األش

(، تاريخ 159/ 2(، تاريخ علماء األندلس )324طبقات النحويين واللغويين )ص:  (1)

 (.318/ 2(، بغية الوعاة )278/ 27(، الوايف بالوفيات )51/ 8اإلسالم )

/ 9األنساب للسمعاين ) ،(97األنساب المتفقة )ص:  ،(246/ 5األسامي والكنى ) (2)

/ 5(، تاريخ اإلسالم )428/ 19كمال )(، هتذيب ال432/ 38(، تاريخ دمشق )62

(، شرح أبي داود 322/ 2(، نزهة األلباب )426/ 9(، سير أعالم النبالء )122

 (.134/ 7(، هتذيب التهذيب )275/ 4للعيني )
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 الطريقي - 1261

علي بن المنذر بن زيد األودي، ويقال: األسدي، أبو الحسن الكويف، 

 المعروف بالطريقي.

 الوليد بن مسلم، ومحمد بن فضيل، وطبقتهم.يروي عن: ابن عيينة، و

 . وعنه: الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم

سألت أستاذي أبا  وإنما قيل له: الطريقي؛ ألنه ولد بالطريق. قال السمعاين:

القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان عن علي بن المنذر 

 .(1)ان ولد يف الطريق فنسب إليه. الطريقي: ألى شيء نسب إلى هذا؟ قال: ك

 الطهماين - 1261

 محمد بن حموية بن عباد، أبو بكر النيسابوري، المعروف بالطهماين. 

 (2)وإنما قيل له: الطهماين؛ لجمعه حديث إبراهيم بن طهمان. 

 الطوماري - 1262

عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، 

  ، المعروف بالطوماري، من ولد ابن جريج.أبو علي

                                                             
/ 21(، هتذيب الكمال )22/ 6(، توضيح المشتبه )74/ 9األنساب للسمعاين ) (1)

/ 5(، سلم الوصول )386/ 7ذيب )(، هتذيب الته131/ 6(، تاريخ اإلسالم )145

112.) 

(، األنساب المتفقة )ص: 128/ 9(، األنساب للسمعاين )112/ 3تاريخ بغداد ) (2)

(، 262/ 8(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة )273/ 7(، تاريخ اإلسالم )122

 (.322/ 2نزهة األلباب )
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حدث عن: الحارث بن أبي أسامة، وإبراهيم الحربي، وابن أبي الدنيا، 

 وأبوي العباس ثعلب والمربد، وغيرهم. وعنه: أبو نعيم األصبهاين، وجماعة.

والطوماري، بالضم: وإنما لقب بذلك؛ ألنه اشتهر بصحبة أبي الفضل بن 

 .(1)ه: الطوماري. طومار الهاشمي، فقيل ل

 الطدالسي  - 1263

سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، اإلمام، الحافظ، 

 العالمة، المحدث، صاحب المسند، من كبار أصحاب شعبة.

والطيالسي نسبة إلى الطيالسة، وهي التي تكون فوق العمامة، جمع 

صبهان فيهديها إلى رؤسائها طيلسان، وذلك أنه كان يجيئ بالطيالسة إلى أ

 (2)فيثيبونه فخرج بدراهم كثيرة، قاله ابن طاهر، وغيره. 

 

    

                                                             
، اللباب يف هتذيب األنساب (122/ 9(، األنساب للسمعاين )511/ 12تاريخ بغداد ) (1)

 (.279/ 6(، لسان الميزان )152/ 8(، تاريخ اإلسالم )289/ 2)

(، المؤتلف والمختلف البن 113/ 9(، األنساب للسمعاين )32/ 12تاريخ بغداد ) (2)

(، هبجة 426/ 3(، مغاين األخيار )421/ 11(، هتذيب الكمال )185القيسراين )ص: 

/ 5(، سلم الوصول )235/ 1تعريف برواة الشمائل )المحافل وأجمل الوسائل بال

117.) 
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 الظاء
 الظاهري - 1264

داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، األصبهاين، اإلمام، العالمة، 

الفقيه، الظاهري، رأس أهل الظاهر، وصاحب مذهب الظاهرية، المعروف 

 بداود الظاهري.

إبطال » ،«اإلجماع» ،«الذب عن السنة واألخبار»له من المصنفات: 

 وغيرها. ،«إبطال التقليد» ،«خرب الواحد وبعضه موجب للعلم» ،«القياس

وإنما عرف بالظاهري؛ ألنه أول من نفى القياس يف األحكام الشرعية، 

 وتمسك بظواهر النصوص، وجمد على األحاديث واآلثار.

اضي: داود أول من أظهر انتحال الظاهر، ونفى قال أحمد بن كامل الق

القياس يف األحكام قوال، واضطر إليه فعال، فسماه دليال، وأصحاب الظاهر، 

 (1)وهم طائفة من الفقهاء ينتحلون مذهبه، ويجرون النصوص على ظاهرها. 

 

    

 

                                                             
(، اللباب يف هتذيب األنساب 129/ 9(، األنساب للسمعاين )342/ 9تاريخ بغداد ) (1)

/ 6(، تاريخ اإلسالم )255/ 2(، وفيات األعيان )87/ 16(، مرآة الزمان )297/ 2)

(، النجوم الزاهرة 564/ 1(، تاريخ ابن خلدون )97/ 13(، سير أعالم النبالء )327

  .(1294) :سيأيت برقم "القياسي"(. وانظر: لقب 47/ 3ىف ملوك مصر والقاهرة )
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 العني
 العابدي - 1265

 السمرقندي.  ناصر بن نصر بن أحمد بن محمد، أبو المظفر العابدي،

روى عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي، وإنما قيل له: 

العابدي؛ ألن أباه نصرا كان دهقانا كثير المال، وكان له ثالثمائة بعير حمولة 

تحمل غالته وأمواله، ووقع بسمرقند قحط، وكانت له حنطة كثيرة، فقال: أعلم 

فاستخرج وجها، وهو أنه كان يخرج أين لو فرقتها على أهل سمرقند لم تكفهم! 

إلى دروب سمرقند، ومن رأى من جلبة الطعام قال له: أعطيك درهمين وتحط 

عن الثمن للناس درهمين وتبيع للناس بأقل من درهمين، فلم يزل كذلك يفعل 

حتى تراجعت األسعار، ثم أخرج غالته فباعها منهم بنصف السعر، فتوسعوا، 

 (1)بتاجر! فلقب بالعابدي وبقي يف عقبه. فقال ناس: هذا عابد وليس 

 العروضي  - 1266

 رزين بن زندورد، أبو زهير البغدادي، الشاعر، المعروف بالعروضي. 

أخذ عن عبد اهلل بن هارون بن السميدع البصري  :قال ياقوت الحموي

العروضي مؤدب آل سليمان، وكان عبد اهلل بن هارون يقول أوزانا غريبة من 

 ا رزين نحوه يف ذلك فأتى فيه ببدائع جمة. العروض فنح

                                                             
(، تبصير المنتبه 321/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )141/ 9األنساب للسمعاين ) (1)

 (.982/ 3بتحرير المشتبه )
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قال الخطيب: وكثير من شعره يخرج عن العروض؛ فلذلك قيل له: 

 (1) العروضي.

 العسكري  - 1267

علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

 . علي بن أبي طالب، أبو الحسن العسكريبن 

تعتقد فيهم الذين أحد األئمة اإلثني عشر، وهو كان فقيها، إماما، متعبدا، 

، وإنما قيل له: العسكري؛ ألنه لما سعي به وتدعي عصمتهم كاألنبياء الشيعة،

وأقره بمدينة العسكر، وهي  -وهي مولده  -إلى المتوكل، أحضره من المدينة 

سر من رأى، سميت بالعسكر؛ ألن المعتصم حين بناها انتقل إليها بعسكره، 

 ك، وأقام هبا صاحب الرتجمة عشرين سنة، فنسب إليها.فسميت بذل

قال الخطيب: ولكثرة عسكر المعتصم وضيق بغداد عليه، وتأذي الناس به 

بنى المعتصم سر من رأى، وانتقل إليها، فسكنها بعسكره، وسميت العسكر، 

 وذلك يف سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

ألنه لما انتقل بجملته ؛ «سر من رأى»قال المقريزي: وقيل: إنما سميت 

ولزمها هذا  -وعسكره إليها سر كل منهم برؤيتها، فقيل فيها: سر من رأى

االسم. والمسمى بالجملة عند النحويين يحكى على صيغته األصلية من غير 

تحريف فيها وال تغيير لها. وقد غيرهتا العامة فقالوا: سامرا. وقد سميت أيضا 

 (2) بالعسكر لنزول العسكر هبا.

                                                             
 (.1324/ 3(، معجم األدباء )437/ 9تاريخ بغداد ) (1)

(، تاريخ دمشق 297/ 9(، األنساب للسمعاين )353/ 8) (547/ 4بغداد ) تاريخ (2)

/ 11(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )38/ 4(، تاريخ ابن خلدون )242/ 73)

(، 95/ 5(، الوايف بالوفيات )69/ 6(، تاريخ اإلسالم )333/ 15(، مرآة الزمان )65

= 
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                                                              = 

(، شذرات 357/ 1نباء من غرب )(، التاريخ المعترب يف أ221/ 7المقفى الكبير )

  (.457/ 3(، سمط النجوم العوالي يف أنباء األوائل والتوالي )242/ 3الذهب )

سر من رأى: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت، وفيها لغات: 

سامراء، ممدود، وسامرا، مقصور، وسر من رأ، مهموز اآلخر، وسر من را، مقصور 

 اآلخر.

أبو سعد: سامراء بلد على دجلة فوق بغداد بثالثين فرسخا يقال لها سر من رأى  قال

..، وهبا السرداب المعروف يف جامعها الذي تزعم الشيعة .فخففها الناس وقالوا سامراء

أن مهديهم يخرج منه، وقد ينسبون إليها بالسر مري، وقيل: إهنا مدينة بنيت لسام 

وقيل: بل هو موضع عليه الخراج، قالوا بالفارسية: ساء  فنسبت إليه بالفارسية سام راه،

مرة أي هو موضع الحساب، وقال حمزة: كانت سامراء مدينة عتيقة من مدن الفرس 

تحمل إليها اإلتاوة التيكانت موظفة لملك الفرس على ملك الروم، ودليل ذلك قائم 

أنه مكان قبض عدد  يف اسم المدينة ألن سا اسم اإلتاوة، ومرة اسم العدد، والمعنى

جزية الروم، وقال الشعبي: وكان سام بن نوح له جمال ورواء ومنظر، وكان يصيف 

، عند خروجه من السفينة ببازبدى وسماها ثمانين، بالقرية التي ابتناها نوح، 

ويشتو بأرض جوخى، وكان ممره من أرض جوخى إلى بازبدى على شاطئ دجلة من 

لمكان اآلن سام راه يعني طريق سام، وقال إبراهيم الجانب الشرقي، ويسمى ذلك ا

، ودعا أن ال يصيب الجنيدي: سمعتهم يقولون إن سامراء بناها سام بن نوح، 

أهلها سوء، فأراد السفاح أن يبنيها فبنى مدينة األنبار بحذائها، وأراد المنصور بعد ما 

دأ بالبناء يف الربدان ثم بدا له أسس بغداد بناءها، وسمع يف الرواية بربكة هذه المدينة فابت

وبنى بغداد وأراد الرشيد أيضا بناءها فبنى بحذائها قصرا وهو بإزاء أثر عظيم قديم كان 

، وذكر محمد بن أحمد البشاري نكتة 221لألكاسرة ثم بناها المعتصم ونزلها يف سنة 

من  حسنة فيها قال: لما عمرت سامراء وكملت واتسق خيرها واحتفلت سميت سرور

رأى، ثم اختصرت فقيل سر من رأى، فلما خربت وتشوهت خلقتها واستوحشت 

سميت ساء من رأى، ثم اختصرت فقيل سامراء. قال الزجاجي: قالوا كان اسمها قديما 

ساميرا سميت بسامير بن نوح كان ينزلها ألن أباه أقطعه إياها فلما استحدثها المعتصم 

مازين: قال لي الواثق كيف ينسب رجل إلى سر سماها سر من رأى. قال أبو عثمان ال

= 
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 العهاري  - 1262

بضم العين وفتح الشين: محمد بن علي بن الفتح بن محمد الحربي، 

 البغدادي، أبو طالب العشاري، ويقال له: ابن العشاري أيضا. 

 كان فقيها حنبليا، صحب أبا عبد اهلل بن بطة، وكان خيرا، عالما، زاهدا.

ح طويال روى عن الدارقطني وطبقته، وكتب عنه الخطيب، وكان جده الفت

 (1)جدا فقيل له: العشاري لذلك. 

 العهاري - 1269

 إسحاق بن محمد، أبو يعقوب العشاري. 

كان فقيها بارعا، عارفا محققا، تفقه بالقاسم بن محمد الجمحي، وهو 

معدود من أصحابه، أصل بلده المعافر، وإليه انتهت رئاسته هبا، وعنه أخذ 

 (2)كان يحقق عشرة علوم.  فقهاؤها وغيرهم، وإنما سمي بذلك؛ ألنه

 

                                                              = 

من رأى؟ فقلت: سري يا أمير المؤمنين انسب إلى أول الحرفين كما قالوا يف النسب 

 (.215، 173/ 3إلى تأبط شرا تأبطي. انظر: معجم البلدان )

(، األنساب 59/ 16(، المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم )179/ 4تاريخ بغداد ) (1)

/ 2(، طبقات الحنابلة )341/ 2(، اللباب ىف هتذيب األنساب )326/ 9للسمعاين )

(، لسان الميزان 298/ 2(، العرب يف خرب من غرب )48/ 18(، سير أعالم النبالء )191

(، 179(، لب اللباب يف تحريراألنساب )ص: 321/ 2(، نزهة األلباب )375/ 7)

 (.138/ 5(، سلم الوصول )223/ 5شذرات الذهب )

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر 235/ 1سلوك يف طبقات العلماء والملوك )ال (2)

(3 /382.) 
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 العطواين - 1271

 أبو أحمد بن أبي بكر بن حامد الكاتب، الملقب بالعطواين. 

وإنما لقب بالعطواين؛ لفرط ميله إلى شعر العطوي، وحفظه إياه، وكثرة 

 (1)تمثله به، وذكره له. 

 العناين  - 1271

عفاين، علي بن سهل بن المغيرة، أبو الحسن البغدادي، المعروف بال

 (2)ى نسب إليه.صاحب عفان بن مسلم. روى عن عفان، والزمه، وأكثر عنه حت

 العماين  - 1272

 محمد بن ذؤيب البصري، الراجز، المعروف بالعماين. 

قدم بغداد، ومدح هارون الرشيد، وإنما غلب عليه العماين، ولم يكن 

 عمانيا، وذلك على ثالثة أقوال:

ر إليه وهو يسقي اإلبل ويرتجز فرآه مصفر : ألن دكينا الراجز نظأحدها

الوجه مطحوال ضريرا، فقال: من هذا العماين؟ فلزمه ذلك، ألن أهل عمان 

 والبحرين صفر الوجوه، يعرتيهم الطحال. 

                                                             
 (.75/ 4(، يتيمة الدهر )422ثمار القلوب يف المضاف والمنسوب )ص:  (1)

(، غنية الملتمس إيضاح الملتبس )ص: 189/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (2)

(، هتذيب 463/ 6يب هتذيب الكمال )(، تذه456/ 22(، هتذيب الكمال )323

(، خالصة تذهيب 211(، ضبط من غرب فيمن قيده ابن حجر )ص: 329/ 7التهذيب )

 (.274هتذيب الكمال )ص: 



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  899

ألنه أقبل يوما وقد خرج من علة ووجهه أصفر، فقيل له: كأنك  والثاين:

اليمن إلى عمان  جمل عماين، فلزمته، وكانت جمال عمان تحمل الورس من

 فتصفر.

ألنه طرأ إلى عمان مرة ثم رجع إلى بلده، فقيل له: العماين، وغلب  والثالث:

 (1)عليه. 

 العمري - 1273

عبيد اهلل بن إبراهيم بن مهدي، أبو القاسم البغدادي، العمري، المقرئ 

 المشهور. 

أبي قال أبو عمرو الداين: كان يعرف بالعمري؛ ألنه كان مخصوصا بقراءة 

 (2)عمرو بن العالء البصري المقرئ، ومعرفتها، وله فيها تصنيف حسن. 

  العمي  - 1274

زيد بن الحواري، العمي، البصري، قاضي هراة، وهو مولى زياد ابن أبيه.  •

يروي عن: أنس بن مالك، وأبي وائل، وسعيد بن جبير، وجماعة. وعنه: شعبة، 

 . وهشيم، وأبو إسحاق الفزاري، وخلق سواهم

                                                             
(، القرط 364/ 9(، األنساب للسمعاين )182/ 3تاريخ بغداد )(، 598/ 1المعارف ) (1)

/ 2، ربيع األبرار )(129(، طبقات الشعراء البن المعتز )ص: 144على الكامل )ص: 

(، بغية الطلب ىف 342/ 6(، توضيح المشتبه )299/ 8(، التذكرة الحمدونية )474

 (.323/ 2(، نزهة األلباب )326/ 18(، األغاين )4768/ 12تاريخ حلب )

(، 371/ 9(، األنساب للسمعاين )112(، األنساب المتفقة )ص: 363/ 6اإلكمال ) (2)

(، غاية النهاية يف 122/ 7(، تاريخ اإلسالم )358/ 2اللباب يف هتذيب األنساب )

(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 356/ 6(، توضيح المشتبه )484/ 1طبقات القراء )

(3 /1223.) 



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 922

  وإنما لقب بالعمي؛ لكونه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي.

وأحمد بن علي بن مسعود الكلبي الصالحي، أبو العباس الملقب عمي،  •

 شيخ الذهبي. 

الذي قال عنه: كان دينا متواضعا حسن الخلق، كل أحد يناديه يا عمي، حتى 

 (1). $الشيخ شمس الدين بن أبي عمر، 

 نتريالع - 1275

محمد بن المجلى بن الصائغ، أبو المؤيد الجزري، الطبيب، المعروف 

 بالعنرتي. 

قال ابن أبي أصيبعة: كان طبيبا مشهورا، وعالما مذكورا، حسن المعالجة، 

جيد التدبير، وافر الفضل، فيلسوفا متميزا يف علم األدب، وله شعر كثير يف 

 عبد ال يعتق رقه إال بالمعرفة.  الحكمة وغيرها. ومن كالمه يف الحكمة: الجاهل

وإنما عرف بالعنرتي؛ ألنه كان يف أول أمره يكتب سيرة عنرتة العبسي، 

 (2)وتويف بعد الخمسمائة. 

                                                             
(، 325/ 1(، الضعفاء والمرتوكون البن الجوزي )113األنساب المتفقة )ص:  (1)

(، هتذيب 562/ 3حاتم ) (، الجرح والتعديل البن أبي378/ 9األنساب للسمعاين )

/ 9(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )658/ 3(، تاريخ اإلسالم )56/ 12الكمال )

(، عمدة 323/ 2(، نزهة األلباب )77/ 1(، معجم الشيوخ الكبير للذهبي )4213

(، لب اللباب يف تحرير األنساب )ص: 434/ 3(، مغاين األخيار )278/ 7القاري )

 (.151/ 5(، سلم الوصول )182

(، الوايف 225/ 12(، تاريخ اإلسالم )389عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص:  (2)

 (.326/ 3(، ديوان اإلسالم )272/ 4بالوفيات )



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  921

 العنقي - 1276

 أحمد بن العباس بن إلياس، أبو نصر الغازي، العنقي. 

قال أبو كامل البصيري يف كتاب المضافات: قال العنقى: إنما قيل لي هذا؛ 

ين كنت كلما دعي إنسان من شركائي أخرجت عنقي من بيتي، فسميت أل

 (1)العنقي، حكاه السمعاين. 

    

 الغني
 الغريبي  - 1277

 الحسين بن عبد الرحمن الغريبي، الكويف، يكنى أبا علي. 

 (2)وهو راوية فصيح، غلب عليه طلب الغريب، فنسب إليه. 

 الغلمهي  - 1272

 م: بلبان بن شكالن، األمير سيف الدين الغلمشي. بضم الغين وسكون الال

كان مملوكا لعز الدين ابن الصائغ بدمشق، فسمع هبا الحديث يف صغره، ثم 

قدم مصر وتنقل يف الخدم إلى أن صار أميرا بالقاهرة وولي الشرقية، وكان شديد 

إذا  الوطأة على العربان وسفك دماء كثير من المفسدين فهابته العربان حتى كانوا

 (3)رأوه قالوا: الغول مشى، فبقي هذا اللقب عليه، وعرف بالغلمشي. 

                                                             
 (.362/ 2(، اللباب يف هتذيب األنساب )399/ 9األنساب للسمعاين ) (1)

(، التذكرة 79/ 4(، ربيع األبرار )323/ 2(، نزهة األلباب )1291/ 3معجم األدباء ) (2)

 (.57/ 4الحمدونية )

 (.28/ 2(، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة )281/ 2المقفى الكبير ) (3)
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 الغدثي - 1279

 محمد بن يوسف الوصابي، المقرئ، الملقب بالغيثي. 

أخذ القرآن بالقراءات السبع، وتفقه، وإنما لقب بالغيثي؛ ألنه وقت ما ولد 

 (1)وكان الناس قليلي الغيث فتواتر حينئذ أياما حتى ملوه. 

    

 الفاء
 النصدحي - 1221

علي بن محمد بن علي، أبو الحسن بن أبي زيد اإلسرتاباذي، النحوي، 

 المعروف بالفصيحي. 

الجمل »كان نحويا حاذقا، أخذ النحو عن عبد القاهر الجرجاين صاحب 

، وتبحر فيه حتى صار أعرف أهل زمانه به، وتخرج به جماعة، وروى «الصغرى

 ر السلفي.عنه الحافظ أبو طاه

لثعلب، وصار له به « الفصيح»وإنما لقب بالفصيحي؛ لكثرة دراسته كتاب 

أنس حتى يحكى أنه دخل يوما على مريض يعوده، فقال: شفاه اهلل تعالى! وسبق 

 (2)العتياده كثرة إعادته.  "وأرخيت السرت"على لسانه: 

                                                             
 (.286/ 2السلوك يف طبقات العلماء والملوك ) (1)

(، 326/ 2(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )274نزهة األلباء يف طبقات األدباء )ص:  (2)

(، ذيل تاريخ بغداد البن النجار 337/ 3(، وفيات األعيان )1964/ 5معجم األدباء )

= 



 
 

 )األلقاب بألناظ األنساب(الباب الرابع  923

 النلكي - 1221

فلكي، جد الحافظ أبي أحمد بن الحسن بن القاسم، أبو بكر الهمذاين، ال

 الفضل بن الفلكي.

وكان يلقب بالفلكي؛ لرباعته يف الهيئة والحساب، قال حفيده الحافظ أبو 

الفضل علي بن الحسين بن الفلكي: كان جدي جامعا يف كل فن، عالما باألدب 

والنحو والعروض، وسائر العلوم، وخاصة يف علم الحساب، ولقب الفلكي 

الشرق والغرب أعلم بالحساب  يقال: إنه لم ينشأ يفلهذا المعنى، حتى كان 

 (1)منه.

    

 القاف
 القابسي - 1222

علي بن محمد بن خلف، اإلمام، أبو الحسن المعافري، القروي، الفقيه 

 المالكي، عالم أهل إفريقية، المعروف بالقابسي.

                                                              = 

(، نزهة األلباب 56/ 22(، الوايف بالوفيات )258/ 11(، تاريخ اإلسالم )6/ 19)

(2 /324.) 

(، معجم األدباء 612/ 2(، طبقات الفقهاء الشافعية )241/ 12األنساب للسمعاين ) (1)

(، الوايف بالوفيات 215/ 3ة الحفاظ )(، تذكر553/ 8(، تاريخ اإلسالم )231/ 1)

(، طبقات 256/ 2(، العرب يف خرب من غرب )115/ 7(، توضيح المشتبه )189/ 6)

(، 128/ 5(، شذرات الذهب )323/ 1(، بغية الوعاة )322/ 3علماء الحديث )

 (.324/ 2نزهة األلباب )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 924

أخذ عن: حمزة بن محمد الحافظ، وأبي زيد المروزي، وهذه الطبقة، 

روى عنه: أبو محمد عبد اهلل بن الوليد بن سعد األنصاري شيخ الرازي،  وممن

والحافظ أبو عمرو الداين، وكان حافظا للحديث والعلل بصيرا بالرجال، وإنما 

ألن عمه كان يشد عمامته شدة أهل قابس، فاشتهر لذلك  ;قيل له: القابسي

 بالقابسي.

سي: كذب علي وعليك وقال أبو بكر الصقلي: قال لي أبو الحسن القاب

وسموين بالقابسي وما أنا بالقابسي، وإنما السبب يف ذلك أن عمي كان يشد 

، واشتهرنا بذلك، وإال فأنا قروي، "قابسي"عمامته شدة قابسية فقيل لعمي: 

 ."الصقلي"وأنت، فلما دخل أبوك مسافرا إلى صقلية نسب إليها فقيل: 

 (1)ريقية بالقرب من المهدية. والقابسي: نسبة إلى قابس، وهي مدينة بإف

 القاري - 1223

محمد بن عبد اهلل بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، القرشي، 

 الهاشمي، أبو عبد اهلل المدين. 

حدث عن: نافع، وأبي الزناد. وعنه: عبد اهلل بن جعفر المخرمي، وعبد 

 العزيز الدراوردي، وعبد اهلل بن نافع الصائغ.

بالمدينة على أبي جعفر المنصور فبعث إليه عيسى بن وهو الذى خرج 

 ان يلقبـــا، وكــا عظيمـموسى فقتله، وكان محمد آدم شديد األدمة، أدلم جسيم

                                                             
/ 3علماء الحديث ) (، طبقات552/ 15(، البداية والنهاية )322/ 3وفيات األعيان ) (1)

/ 17(، سير أعالم النبالء )61/ 9(، تاريخ اإلسالم )186/ 3(، تذكرة الحفاظ )276

 (.321/ 21(، الوايف بالوفيات )161
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 (1)القاري من أدمته، حتى كان يسميه أبو جعفر محمما. 

 :منهم جماعة القاضي، - 1224

 أحمد بن محمد بن هاشم بن خلف، أبو عمر القرطبي، األعرج.  •

سمع الحديث، ورواه عن أسلم بن عبد العزيز، وغيره، ثم مال إلى النحو، 

فغلب عليه، وأدب به، وكان وقورا مهيبا، وكان ال يجرتئ أحد ممن تأدب عنده 

 أن يظهر غير الجد، وكان يلقب بالقاضي؛ لوقاره. 

 والمستنصر باهلل، أبو جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد •

 خليفة بالعراق.العباسي ال

كان المستنصر باهلل قبل أن يلي الخالفة يلقب بالقاضي؛ لعقله، وأدبه، 

 (2)قيل: أن جده الناصر، هو الذي سماه بذلك. ، ومحبته للحقوسكونه، 

 القالي - 1225

إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيذون البغدادي، اإلمام، العالمة، 

حب األمالي، أصله ومولده بمنازجرد من اللغوي، النحوي، أبو علي القالي، صا

 إقليم أرمينية.

                                                             
(، هتذيب الكمال 389/ 3(، تجارب األمم وتعاقب الهمم )552/ 7تاريخ الطربي ) (1)

 (.964/ 3(، تاريخ اإلسالم )212/ 6(، سير أعالم النبالء )465/ 25)

(، معجم 55/ 1(، تاريخ علماء األندلس )299طبقات النحويين واللغويين )ص:  (2)

(، مجمع اآلداب 385/ 1(، بغية الوعاة )61/ 8(، الوايف بالوفيات )484/ 2األدباء )

/ 6(، العقد الثمين ىف تاريخ البلد األمين )222/ 5()314/ 3يف معجم األلقاب )

129 .) 



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 926

كان أحفظ أهل زمانه للغة، والشعر، ونحو البصريين. أخذ األدب عن: 

األخفش، وابن دريد، ونفطويه، والزجاج، وابن األنباري، وابن درستويه، 

وغيرهم. وأخذ عنه: أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، وقال: كان أحفظ أهل 

ة، وأرواهم للشعر الجاهلي، وأحفظهم له، وأعلمهم بعلل النحو على زمانه للغ

مذهب البصريين، وأكثرهم تدقيقا فيه، قال: وسألت أبا علي، لم قيل له: 

؟ فقال: لما انحدرنا إلى بغداد كنا يف رفقة فيها أهل قاليقال وكانوا "القالي"

يقال، وهي قرية يكرمون لمكاهنم من الثغر، فلما دخلت بغداد انتسبت إلى قال

 (1)من منازجرد، ورجوت أن أنتفع بذلك عند العلماء، فمضى علي القالي. 

 القباين - 1226

الحسين بن محمد بن زياد العبدي، الحافظ، أبو علي النيسابوري، 

 المعروف بالقباين، أحد أركان الحديث بنيسابور.

                                                             
(، جذوة 125/ 7) (87/ 6(، اإلكمال )185واللغويين )ص:  طبقات النحويين (1)

(، بغية 311/ 12(، األنساب للسمعاين )164المقتبس يف ذكر والة األندلس )ص: 

(، إنباه 729/ 2(، معجم األدباء )231الملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس )ص: 

/ 8ريخ اإلسالم )(، تا226/ 1(، وفيات األعيان )239/ 1الرواة على أنباه النحاة )

(، البداية والنهاية 114/ 9(، الوايف بالوفيات )45/ 16(، سير أعالم النبالء )96

 (. 64/ 2(، المقفى الكبير )311/ 15)

منازجرد: بعد األلف زاى، ثم جيم مكسورة، ثم راء ساكنة، ودال، وأهله يبدلون الجيم 

 وأهلها أرمن وروم.كافا: بلد مشهور، بين خالط وبالد الروم، من أرمينية، 

قاليقال: بأرمينية العظمى، من نواحى خالط، ثم من نواحى منازجرد. انظر: معجم البلدان 

 ،1259/ 3(، مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع )222/ 5) (299/ 4)

1314.) 
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يع، وطائفة. سمع: إسحاق بن راهويه، وأبا بكر بن أبي شيبة، وأحمد ابن من

وعنه: محمد بن إسماعيل البخاري وهو من شيوخه، وعنه أيضا: جماعة كثيرة 

  من شيوخ الحاكم.

 قوالن: بالقباينويف تلقيبه 

: كان لجدي زياد قبان، ولم يكن وزانا، وهو المشهور، أنه قال :أحدهما

ئا جاؤونا ولم يكن بنيسابور إذ ذاك كبير قبان، وكان الناس إذا أرادوا أن يزنوا شي

فاستعاروا قبان جدي فشهر بالقباين، وبقي علينا هذا اللقب. وكان جدي زياد 

 حمل ذلك القبان من فارس إلى نيسابور.

 والقبان: هو الذي يوزن به األشياء، قاله السمعاين.

 (1)لقب بذلك؛ لقلة كالمه، قاله الحافظ ابن حجر.  والثاين:

 القبطي  - 1227

سويد بن حارثة القرشي، ويقال: اللخمي، أبو  عبد الملك بن عمير بن

 الكويف، الحافظ، المعروف بالقبطي.  -ويقال: أبو عمر  -عمرو 

ولي قضاء الكوفة بعد الشعبي، وحدث عن: جندب بن عبد اهلل البجلي، 

وجابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وجماعة من الصحابة وكبار التابعين، 

أهل الكوفة. وحدث عنه: شعبة، والثوري، وعمر دهرا طويال، وصار مسند 

 وابن عيينة، وخلق كثير.

                                                             
(، طبقات علماء الحديث 476/ 6(، هتذيب الكمال )319/ 12األنساب للسمعاين ) (1)

(، اللباب يف هتذيب 183/ 2(، تذكرة الحفاظ )744/ 6(، تاريخ اإلسالم )398/ 2)

/ 13(، سير أعالم النبالء )368/ 2(، تذهيب هتذيب الكمال )11/ 3األنساب )

 (.324/ 2نزهة األلباب )(، 368/ 2(، هتذيب التهذيب )499



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 928

 ويف تلقيبه بالقبطي، قوالن:

« القبطي»إنما قيل له: القبطي؛ ألنه كان له فرس سباق، يقال له:  :أحدهما

 فنسب عبد الملك إليه. 

روي أنه جاء رجل فقال: إين أريد عبد الملك بن عمير القبطي! فقال: أنا 

 اسم فرسه.« القبطي»يعني  -ن عمير، والقبطي فرس سبق عبد الملك ب

إنما قيل لعبد الملك بن عمير: القبطي؛ ألن بعض أمهاته كانت  والثاين:

 (1)قبطية فنسب إليها. 

 القرايف - 1222

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الشيخ، اإلمام، العالم، الفقيه المالكي، 

، (2)بو العباس الصنهاجي، البهفشيمياألصولي، أحد األعالم، شهاب الدين، أ

  المصري، الشهير بالقرايف.

انتهت إليه رياسة المالكية يف عصره، وبرع يف الفقه وأصوله والعلوم العقلية، 

والزم الشيخ عز الدين بن عبد السالم، وولي تدريس المدرسة الصالحية 

                                                             
مشاهير  (،116/ 5(، الثقات البن حبان )1935/ 4المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (1)

/ 12(، األنساب للسمعاين )134/ 63(، تاريخ دمشق )177علماء األمصار )ص: 

(، رجال صحيح 438/ 5(، سير أعالم النبالء )118(، األنساب المتفقة )ص: 328

(، 662/ 2(، ميزان االعتدال )439/ 1(، رجال صحيح مسلم )477/ 2البخاري )

 (.325/ 2(، نزهة األلباب )253/ 2(، مغاين األخيار )124/ 19الوايف بالوفيات )

قال ابن فرحون: والبهفشيمي بالباء الموحدة المفتوحة والهاء المجزومة والفاء  (2)

المفتوحة والشين المعجمة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة. ولم أقف على 

 معنى هذه النسبة ولعلها قبيلة من قبائل صنهاجة.
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، وله الشرح المشهور« المحصول»وغيرها، وألف التصانيف الشهيرة، كشرح 

، وله «أنوار الربوق وأنواء الفروق»يف األصول، وله « شرحه»و « التنقيح»

 يف مذهب مالك، من أجل كتب المالكية، وغير ذلك.« الذخيرة»

من غير أن يسكنها، وإنما سئل عنه عند تفرقة  (1)ونسب إلى القرافة

عض بمدرسة الصاحب ابن شكر، فقيل: توجه إلى القرافة، فقال ب (2)الجامكية

 من حضر: اكتبوه القرايف، فلزمه ذلك. 

ونقل ابن فرحون عن أبي عبد اهلل بن رشيد أنه قال: وذكر لي بعض تالمذته: 

أن سبب شهرته بالقرايف: أنه لما أراد الكاتب أن يثبت اسمه يف بيت الدرس كان 

حينئذ غائبا فلم يعرف اسمه وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة فكتب: 

 ايف فجرت عليه هذه النسبة. القر

كثيرا ما يتمثل بقول محي الدين المعروف بحاىف  $وكان القرايف 

 :(3)رأسه

 عتبيي  علييي الييدندا لتقييديم جاهييل

 
 

 وتأخدر ذي علم فقال : خذ العيذرا

 بنيييو ال هيييل أبنيييائي و يييل فضيييدلة 

 
 

 (4)راييرتي األخيياَ ضيييفأبناؤها أبن

                                                             
ط من مصر، سميت بقرافة؛ بطن من المعافر، نزلوها فسميت والقرافة: خطة بالفسطا (1)

هبم؛ وهى اليوم مقربة أهل مصر، وهبا قرب اإلمام الشافعى $. قلت: ودفن هبا أيضا 

(، مراصد االطالع على اسماء 317/ 4القرايف صاحب الرتجمة. انظر: معجم البلدان )

 (.1272/ 3االمكنة والبقاع )

بمعنى النفقات، وقد يرد بمعنى األجر أو  "جامة"شتق من الجامكية: لفظ فارسي، م (2)

معجم األلفاظ »الراتب أو المنحة والجمع جامكيات، وجوامك، وجماكي. انظر: 

 «.معجم األلفاظ الفارسية المعربة»، «التاريخية يف العصر المملوكي

 .(187) :تقدم برقم (3)

 (، المنهل الصايف والمستوىف146/ 6(، الوايف بالوفيات )176/ 51تاريخ اإلسالم ) (4)

= 
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 القرمطي - 1229

قرمطي، جد محمد بن عبد اهلل العدوي شيخ أبي القاسم عامر بن ربيعة ال

رأى عامرا  ملسو هيلع هللا ىلصالطرباين. قال أبو القاسم: إنما نسبوا إلى القرامطة؛ ألن النبي 

 (1)«. إنه ليقرمط يف مشيته»جدهم يمشي فقال: 

 القطامي - 1291

عمير، ويقال: عمرو بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكر التغلبي، الشاعر، 

 قطامي. الملقب بال

 وإنما لقب القطامي؛ بقوله: 

ييييييييينا َجانِب يييييييييا َفَ انِب يييييييييا طةهم  َيحم

 
 

َطيييييياِمي قط ييييييا َقَواِرَبييييييا  َحييييييطا القم

 

 

اسم من أسماء الصقر، وهو مشتق من  بضم القاف وفتحها: والقطامي،

 (2)القطم، وهو: القطع. 

                                                              = 

(، الديباج المذهب يف معرفة أعيان علماء 124/ 1(، سلم الوصول )232/ 1بعد الوايف ) 

 (.316/ 1(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )236/ 1المذهب )

/ 12(، األنساب للسمعاين )119(، األنساب المتفقة )ص: 447/ 3تاريخ بغداد ) (1)

 (.325/ 2أللباب )(، نزهة ا387

المبهج يف (، 244معجم الشعراء )ص: (، 1431/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (2)

/ 1(، زهر اآلداب وثمر األلباب )115تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص: 

(، تاريخ 449/ 12(، األنساب للسمعاين )327(، هتذيب مستمر األوهام )ص: 47

(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء 44/ 3هتذيب األنساب )(، اللباب يف 96/ 46دمشق )

 (.323/ 8(، الدر الفريد وبيت القصيد )2)ص: 
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 القناطدري  - 1291

 بن محمود السعدي محمد بن عبد الملك الكويف، القناطيري، شيخ لعبد اهلل

 المروزي.

 «.الشيخ يف أهله كالنبي يف أمته»روى حديثا باطال: 

وإنما سمي بالقناطيري؛ ألنه كان يكذب  ساقه ابن عساكر يف معجمه، وقال:

 (1)قناطير. 

 القنبدطي - 1292

الوليد بن هشام، أبو هشام القرشي، مولى أبان بن سعيد بن عثمان بن عفان، 

كاتب علي بن عبد اهلل بن خالد بن  لقنبيطي،ية، المعروف باويقال: مولى معاو

 . (2)يزيد بن معاوية المعروف بأبي العميطر

كان الوليد بن هشام يف الحج فلما بلغه خروج أبي العميطر بدمشق نزل عن 

الجمل وخر ساجدا هلل فلما قدم دمشق واله أبو العميطر وزارته وكان المدبر 

اب كيسان قتله رجل من بني مرة ونصب رأسه على ألموره حتى قتل بناحية ب

 (3)أصل قنبيطة فلذلك سمي القنبيطي. 

 القوي  - 1293

الحسن بن يزيد الضمري، ويقال: العجلي، أبو يونس القوي، المكي،  •

 العبد الصالح.

حدث عن: الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وغيرهم. وعنه: 

 وآخرون.الثوري، ووكيع، وحسين الجعفي، 

                                                             
 (.317/ 7(، لسان الميزان )632/ 3(، ميزان االعتدال )723/ 2معجم ابن عساكر ) (1)

 (.1258تقدم برقم: ) (2)

 (.317/ 21(، مختصر تاريخ دمشق )318/ 63()158/ 51تاريخ دمشق ) (3)
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وإنما لقب بالقوي؛ لقوته على العبادة، صام حتى خوي وبكى حتى عمي 

 وطاف بالبيت حتى أقعد. 

قال وكيع: وخرجت ابنته يف جنازته فجعلت تقول: يا أبتاه بكيت حتى 

عميت وصليت حتى أحدبت وطفت حتى أقعدت. قال: فما أنكر ذلك عليها 

 أحد، وأخذ الناس يف البكاء.

علي الجعفي: كان أبو يونس القوي يطوف يف كل يوم وقال حسين بن 

  سبعين أسبوعا فقدرنا ذلك فإذا هو ثمانية فراسخ.

، وكان علي بن أبي طالب ڤوهو لقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  •

 ۓ ے ے يئ؛ لقوته يف ذات اهلل، ويقرأ قوله تعالى «القوى األمين»يسميه:  ڤ

 (1). [26]القصص:  ىئ ڭ ڭ ۓ

 القداسي - 1294

داود بن علي بن خلف األصبهاين، إمام أهل الظاهر. سمي القياسي؛ ألنه 

 .(2)نفى القياس. 

    

                                                             
المعجم  ،(65/ 3(، اللباب ىف هتذيب األنساب )518/ 12األنساب للسمعاين ) (1)

(، تلقيح فهوم أهل األثر 48(، غنية الملتمس إيضاح الملتبس )ص: 177/ 2الصغير )

رواية  -(، تاريخ ابن معين 571/ 3(، مجمع اآلداب يف معجم األلقاب )363)ص: 

(، الثقات البن حبان 328/ 2لبخاري )(، التاريخ الكبير ل84/ 2()98/ 1ابن محرز )

(، 1228/ 2(، االستغناء يف معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى )169/ 6)

/ 3(، تاريخ اإلسالم )212 ،125(، األنساب المتفقة )ص: 342/ 6هتذيب الكمال )

 (.223/ 4فتح المغيث ) ،(846

(، توضيح 34/ 5فسير )(، البحر المحيط يف الت225/ 7المنتقى شرح الموطأ ) (2)

 (. 1264تقدم برقم: ) "الظاهري"(. وانظر: لقب 259/ 7المشتبه )
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 الكاف

 الكافد ي  - 1295

النحوي، اللغوي، اإلمام، العالمة، محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود، 

المعروف محيي الدين، األصولي، المفسر، أبو عبد اهلل الرومي، الحنفي، 

 . أحد شيوخ اإلمام السيوطي افيجي،بالك

الذي قال عنه: الكافيجي شيخنا العالمة، اإلمام، المحقق، عالمة الوقت، 

أستاذ الدنيا يف المعقوالت، تقدم يف فنون المعقول حتى صار إمام الدنيا فيها، 

 وله تصانيف كثيرة.

لعشرة، وذكره السخاوي وبالغ يف الثناء عليه، وقال: وإليه النهاية يف حسن ا

 لكنه ال يعرتف لكبير أحد بالعلم إال للحافظ ابن حجر وكل منهما يمدح اآلخر.

البن  يف النحو« الكافية»وإنما لقب بالكافيجي؛ لكثرة اشتغاله بكتاب 

الحاجب. قال السخاوي: وأكثر من قراءة الكافية البن الحاجب وأقرأ هبا حتى 

 (1)النسب. نسب إليها بزيادة جيم كما هي عادة الرتك يف 

 الك ي  - 1296

إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم بن باغر بن كش، أبو مسلم البصرى، اإلمام، 

 الحافظ، شيخ العصر، ومسند زمانه، المعروف بالكجي، وبالكشي. 

                                                             
(، الضوء 549/ 1(، حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة )117/ 1بغية الوعاة ) (1)

/ 9(، شذرات الذهب )236/ 5()146/ 3(، سلم الوصول )259/ 7الالمع )

(، البدر الطالع بمحاسن من بعد 169)ص: (، الفوائد البهية يف تراجم الحنفية 488

 (. 171/ 2القرن السابع )
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سمع: أبا عاصم النبيل، والقعنبي، واألصمعي، وخلقا سواهم. وعنه: أبو 

 و بكر الشافعي، وآخرون.القاسم البغوي، وأبو القاسم الطرباين، وأب

قال أبو القاسم الشيرازي: وإنما قيل له: الكجي؛ ألنه كان يبني دارا بالجص 

يف البصرة فكان يقول: هاتو الكچ، وأكثر منه فلقب بالكجي، والكچ بالفارسية: 

 الجص. 

وقال أبو موسى الحافظ األصبهاين: ال أرى لما ذكره أصال ولو كان كذلك 

، بالجيم، وأظنه منسوبا إلى ناحية بخوزستان يقال لها: لما قيل إال الكجي

 زيركج.

إال أن السمعاين وغيره، ردوا على احتمالية ما أورده أبو موسى، فقالوا: 

 وإنما قيل له: الكشي؛ نسبة إلى جده األعلى كش.

فالنسبة األولى إلى الكج وهو الجص، وبه لقب، والثانية إلى جده األعلى 

 (1)كش. 

 كسائي ال - 1297

علي بن حمزة، أبو الحسن األسدي، الكويف، النحوي، اإلمام، المقرىء 

  المشهور، أحد القراء السبعة، المعروف بالكسائي.

                                                             
/ 11األنساب للسمعاين ) ،(195األنساب المتفقة )ص: (، 36/ 7تاريخ بغداد ) (1)

/ 13(، سير أعالم النبالء )911/ 6(، تاريخ اإلسالم )462/ 4(، معجم البلدان )52

/ 5(، سلم الوصول )444 /3(، مغاين األخيار )335/ 7(، توضيح المشتبه )423

239.) 

تنبيه، قال ابن ناصر الدين الدمشقي: قلت: كذا نقلته من خط المصنف وكتب ابن ماعز 

بميم يف أوله وزاي يف آخره وهو تصحيف صوابه: باغر بموحدة وبعد األلف غين 

 معجمة مكسورة تليها راء ذكره كذلك ابن السمعاين وغيره.
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 ويف تسميته بالكسائي، أربعة أقوال:

: إنما قيل له: الكسائي؛ ألنه دخل الكوفة فجاء إلى مسجد السبيع أحدها

م الكسائي مع أذان الفجر، فجلس وكان حمزة بن حبيب الزيات يقرئ فيه، فتقد

وهو ملتف بكساء من الربكان األسود، فلما صلى حمزة قال: من تقدم يف الوقت 

يقرأ، قيل له: الكسائي أول من تقدم، يعنون صاحب الكساء، فرمقه القوم 

بأبصارهم، وقالوا: إن كان حائكا فسيقرأ بسورة يوسف، وإن كان مالحا فسيقرأ 

فأكله »بتدأ سورة يوسف، فلما بلغ إلى قصة الذئب قرأ سورة طه! فسمعهم، فا

بغير همز، فقال له حمزة: الذئب بالهمز! فقال له الكسائي: وكذلك « الذيب

؟ قال: ال، قال: فلم همزت الذئب ولم هتمز « فالتقمه الحؤت»أهمز الحوت 

 الحوت وهذا فأكله الذئب، وهذا فالتقمه الحوت ؟

فتقدم إليه يف  -وكان أجمل غلمانه  -حول فرفع حمزة بصره إلى خالد األ

يرحمك  -جماعة من أهل المجلس، فناظروه، فلم يصنعوا شيئا، فقالوا: أفدنا

اهلل! فقال لهم الكسائي: تفهموا عن الحائك! تقول: إذا نسبت الرجل إلى الذئب 

بغير همز لكنت إنما نسبته إلى الهزال « استذاب»ولو قلت « قد استذأب الرجل»

بغير همز، وإذا نسبته إلى  -إذا استذاب شحمه -« قد استذاب الرجل: »تقول

قد استحات الرجل، أي كثر أكله؛ ألن الحوت يأكل كثيرا، فال »الحوت تقول: 

وفيه معنى  ،«الحوت»ولم يهمز « الذئب»يجوز فيه الهمز، فلتلك العلة همز 

 آخر: ال يسقط الهمز من مفرده، وال من جميعه، وأنشدهم:

 َهييييييا اليييييييُذئقبم َوابقنميييييييهم َوَأبميييييييوهم أية 

 
 

ِب َضييياِرَياِت  يييَ  ِعنقيييِدي ِمييينق َأذقؤم  أنق

 فسمي الكسائي من ذلك اليوم.   
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سمي الكسائي؛ ألنه كان يحضر مجلس معاذ الهراء، والناس عليهم  والثاين:

 الحلل، وعليه كساء روذباري، قاله القفطي.

 ين أحرمت يف كساء.أنه سئل، لم سميت الكسائي؟ قال: أل والثالث:

 تعالى.  $فنسب إليه، 

 وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله:

تمييييييهم  يييييا َعِليييييييا َفالقكَِسييييييائِية َنعق  َوَأما

 
 

َبَ   يييَراِ  فِديييِه َتَسيييرق  لَِميييا  ييياََّ يف اِ حق

وزاد الفيروزآبادي: وسمي الكسائي؛ إما ألنه كان يبيع األكسية يف  والرابع: 

 قرية ببغداد. حداثته، أو أصله من باكسايا،

وعلى األخير، قال أبو جعفر ابن الباذش: إن صح هذا فهو من شاذ النسب 

 (1)كمروزي، والقياس باكساوي وباكسائي. 

 الكلي - 1292

محمد بن إبراهيم بن أبي المحاسن بن رسالن، الشيخ شمس الدين 

 الدمشقي، الطبيب، المعروف بالكلي. 

                                                             
(، األنساب للسمعاين 345/ 13تاريخ بغداد ) (،43ع )ص: اإلقناع يف القراءات السب (1)

(، البلغة يف تراجم أئمة النحو 59(، نزهة األلباء يف طبقات األدباء )ص: 99/ 11)

(، إنباه 72(، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار )ص: 228واللغة )ص: 

(، المنتظم 127ين )ص: (، طبقات النحويين واللغوي256/ 2الرواة على أنباه النحاة )

/ 4(، تاريخ اإلسالم )295/ 3(، وفيات األعيان )172/ 9يف تاريخ الملوك واألمم )

/ 3مغاين األخيار ) (،4متن الشاطبية )ص: (، 48/ 21(، الوايف بالوفيات )927

  (.324/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )445
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معرفة جيدة بالتاريخ، روى عن أبي كان حاذقا بالطب، بصيرا بالعالج، له 

 القاسم ابن الحرستاين وغيره.

  يف الطب.« الكليات»وإنما لقب بالكلي؛ الشتغاله بـ 

قال ابن أبي أصيبعة: قرأ صناعة الطب على شيخنا الحكيم مهذب الدين 

والزمه حق المالزمة وأتقن عليه حفظ ما ينبغي أن  $عبد الرحيم بن علي 

وائل التي يحفظها المشتغلون يف الطب، وبالغ الحكيم يحفظ من الكتب األ

شمس الدين يف ذلك حتى حفظ أيضا الكتاب األول من القانون وهو الكليات 

هم معانيه، ولذلك قيل له: جميعها حفظا متقنا ال مزيد عليه واستقصى ف

 (1)الكلي.

    

 الالم
 اللبني - 1299

مكارم البندنيجي، المعروف عرفة بن علي بن الحسن بن حمدويه، أبو ال

وكان على رأس  باللبني. تفقه بالنظامية، وصحب أبا النجيب السهروردي،

 الستمائة. 

وعرف باللبني؛ ألنه أقام سنين يتغذى باللبن، وال يأكل خبزا. وهذه عادة ال 

 (2)عبادة. 

                                                             
(، الوايف 294/ 15(، تاريخ اإلسالم )755عيون األنباء يف طبقات األطباء )ص:  (1)

 (.5/ 2بالوفيات )

(، نزهة 293/ 8(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )65/ 13تاريخ اإلسالم ) (2)

 (.328/ 2األلباب )
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 اللحداين - 1311

 ين. علي بن المبارك، ويقال: ابن حازم، النحوي، أبو الحسن اللحيا

أخذ عن: الكسائي، وأبي زيد، وأبي عمرو الشيباين، واألصمعي، وأبي 

« النوادر»عبيدة، وعمدته على الكسائي. وأخذ عنه: القاسم بن سالم؛ وله 

 المشهورة.

وسمي اللحياين؛ لعظم لحيته، وقيل: بل ألنه من بني لحيان بن هذيل بن 

 مدركة بن إلياس.

 (1)وإنما كان عظيم اللحية فلقب هبا. قال الزبيدي: ليس من بني لحيان، 

 اللدني  - 1311

محمد بن العباس المؤدب، كان يلقب: لحية الليف فنسب إليها، فقيل له: 

 (2)الليفي. 

    

                                                             
(، طبقات النحويين واللغويين 265/ 21(، الوايف بالوفيات )1843/ 4معجم األدباء ) (1)

(، 185/ 2(، بغية الوعاة )137األدباء )ص: (، نزهة األلباء يف طبقات 195)ص: 

 (. 381 ،351/ 2المزهر يف علوم اللغة وأنواعها )

(، 243/ 15(، لسان العرب )2482/ 6ورجل لحيانى: عظيم اللحية. انظر: الصحاح )

 ( مادة )لحي(.445/ 39تاج العروس )

تاريخ  (،138/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )245/ 11األنساب للسمعاين ) (2)

/ 3(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )353/ 7(، توضيح المشتبه )827/ 6اإلسالم )

 :له، تقدم برقم "لحية الليف"(. وانظر: لقب 328/ 2(، نزهة األلباب )1239

(776). 
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 امليم

 الما ي - 1312

 الحسين بن محمد بن إسحاق، أبو القاسم المروزي، المعروف بالماشي. 

سلمي، وغيره، وإنما قيل له: حدث عن حماد بن أحمد بن حماد القاضي ال

الماشي؛ ألنه كان يكثر أكل الماش، هكذا يف التوضيح، وذكر السمعاين: أهنا 

نسبة لبعض أجداده. والماشي: نسبة إلى الماش، وهو شيء من الحبوب، 

 (1)معروف يؤكل. 

  المالكي - 1313

علي بن الحسين بن الجنيد، أبو الحسن الرازي، الحافظ، المعروف 

  كي.بالمال

 كان واسع الرحلة، بصيرا هبذا الفن، خبيرا بالرجال والعلل.

سمع: هشام بن عمار، وأبا مصعب الزهري، وأحمد بن صالح، وجماعة. 

وعنه: عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأحمد بن إسحاق الصبغي الفقيه، وأبو أحمد 

 العسال، وطائفة.

لخليلي: هو ويعرف بالمالكي؛ لكونه جمع حديث مالك اإلمام، قال ا

 (2)حافظ علم مالك. 

                                                             
(، توضيح 149/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )42/ 12األنساب للسمعاين ) (1)

 (. 17/ 8المشتبه )

(، 177/ 2(، تذكرة الحفاظ )985/ 6(، تاريخ اإلسالم )354/ 41دمشق ) تاريخ (2)

 (.297(، طبقات الحفاظ للسيوطي )ص: 16/ 14سير أعالم النبالء )
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 المباحي  - 1314

أبو الخير األقطع التينايت، المغربي، المعروف بالمباحي؛ ألكله من 

 . المباحات

 (1)األلف فليراجع.  وقد تقدم يف

 المبار ي - 1315

إبراهيم بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن أبي عبد اهلل، أبو إسحاق  •

 المباركي، القاضي. 

لسمعاين: سمعت أبا العالء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ يقول: قال ا

سألته يعني القاضي أبا إسحاق عن هذه النسبة، فقال: كان جدي أبو عبد اهلل من 

فلقب به، ثم قال لي « ميمون مبارك»أهل العلم، وكان كلما قيل له شيئا، يقول: 

إسحاق المباركي، إال أبو العالء الحافظ: سمعت هذه الحكاية من القاضي أبي 

  «.ميمون»أين لم أحفظ قوله 

محمد بن أحمد بن جامع، المعروف بابن العجمي الخطيب األصفهاين و •

المباركي. نسبة ألبيه إلى شيخ له من أهل شيراز، ما زار مريضا ودعا له إال 

عويف، فسمي لذلك: مباركا، ونسب إليه أصحابه، فكان الشيخ أحمد بن جامع 

 (2). من أصحابه

                                                             
 (.72، برقم: )"األقطع"تقدم يف  (1)

(، اللباب ىف هتذيب 72/ 12(، األنساب للسمعاين )135األنساب المتفقة )ص:  (2)

(، توضيح المشتبه 332/ 4داب ىف معجم األلقاب )(، مجمع اآل162/ 3األنساب )

= 
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 المتمني - 1316

 عامر بن عبد اهلل بن الشجب بن عبد ود بن عوف الكلبي، الشاعر. 

 سمي المتمني، بقوله: 

 تمنديييييي م َأَّ َألقييييييي لمدسييييييا فنلتهييييييا

 
 

يدوِف القواضيِب   (1)وَأسرا ابَن بدَ بالسة

 المتنبي - 1317 

أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد، أبو الطيب الجعفي، الكويف، 

 شاعر المشهور، المعروف بالمتنبي. ال

ولد بالكوفة، ونشأ بالشام، وأكثر المقام بالبادية، وطلب األدب وعلم 

العربية، ونظر يف أيام الناس، وتعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ فيه الغاية 

 التي فاق أهل عصره وعال شعراء وقته، ومدح الملوك، وسار شعره يف الدنيا.

 على أربعة أقوال:المتنبي، ي اختلفوا لم سمو

، قال ابن (2): ألنه ادعى النبوة يف حداثته فلقب بالمتنبي لذلكأحدها

: وإنما قيل له: المتنبي؛ ألنه ادعى النبوة يف بادية السماوة، وتبعه خلق (3)خلكان

                                                              = 

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان 47/ 2(، السلوك يف طبقات العلماء والملوك )21/ 8)

 (.184/ 6الدهر )

(، 1342/ 3(، المؤتلف والمختلف للدارقطني )623/ 2نسب معد واليمن الكبير ) (1)

(، المزهر يف 344/ 4األلقاب ) (، مجمع اآلداب يف معجم63/ 8األنساب للسمعاين )

 (.373/ 2علوم اللغة وأنواعها )

قال الخطيب: قال لنا التنوخي، قال لي أبي: فأما أنا، فإين سألته باألهواز يف سنة أربع  (2)

وخمسين وثالثمائة عند اجتيازه هبا إلى فارس، يف حديث طويل جرى بيننا، عن معنى 

نبأ أم ال؟ فأجابني بجواب مغالط لي، وهو أن المتنبي، ألين أردت أن أسمع منه هل ت

قال: هذا شيء كان يف الحداثة أوجبته الضرورة، فاستحييت أن أستقصي عليه 

  وأمسكت.

 حكى الخطيب هذا القول أيضا عن التنوخي. (3)
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كثير من بني كلب وغيرهم فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب اإلخشيدية فأسره 

 ه طويال ثم استتابه وأطلقه، وقيل غير ذلك، وهذا أصح. وتفرق أصحابه وحبس

 إنما قيل له: المتنبي؛ لبيت من الشعر قاله، وهو: والثاين:

يييييييٍة َتيييييييَداَرَ َها اهللم  ما
 َأَنيييييييا فِيييييييي أم

 
 

دِ  ييييييوق ييييييٌب َ َصييييييالٍِح فِييييييي َثمم  َغرِيق

 ويف هذه القصيدة: 

َليييييَة إِبا  ِي َنحق  َميييييا َمَقييييياِمي َبيييييَأرق

 
 

دِ َ َمَقييييياِ  الَمِسييييي يييييوق  دقِح َبيييييدقَن الَدهم

 أنه قال: أنا أول من تنبأ بالشعر، حكاه ابن خلكان. والثالث: 

وزعم أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي أن أبا الطيب إنما  والرابع:

 (1)سمي متنبئا؛ لفطنته، قاله ابن رشيق. 

 الم اهدي - 1312

 إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المجاهدي.

معرفة بالقرآن وحروفه وتفسيره، ولزم محمد بن جرير وكتب كان حسن ال

 (2)عنه، وعرف بالمجاهدي؛ لكثرة لزومه البن مجاهد. 

                                                             
(، شرح 17معجز أحمد )ص: (، 164/ 5تاريخ بغداد )(، 412/ 11تاريخ الطربي ) (1)

(، العمدة يف 195(، تكملة تاريخ الطربي )ص: 17)ص: ديوان المتنبي للواحدي 

/ 12(، األنساب للسمعاين )76/ 71(، تاريخ دمشق )75/ 1محاسن الشعر وآدابه )

(، يتيمة الدهر 639/ 2(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )228/ 6(، الوايف بالوفيات )77

/ 1ن الميزان )(، لسا66/ 8(، تاريخ اإلسالم )122/ 1(، وفيات األعيان )142/ 1)

 (.1/137(، سلم الوصول )282/ 4(، شذرات الذهب )442

 (.149/ 2الثقات ممن لم يقع يف الكتب الستة ) (2)
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 المحاسبي - 1319

شيخ  الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد اهلل البغدادي، الزاهد المشهور،

 الصوفية، وصاحب التصانيف الزهدية. 

أبو العباس بن مسروق حدث عن: يزيد بن هارون، وطبقته. وعنه: 

  الطوسي، والجنيد، وغيرهما.

قال الخطيب: وكان أحمد بن حنبل يكره لحارث نظره يف الكالم، 

 وتصانيفه الكتب فيه، ويصد الناس عنه.

وقال الذهبي: المحاسبي كبير القدر، وقد دخل يف شيء يسير من الكالم، 

 من وجه، وحذر منه. فنقم عليه. وورد: أن اإلمام أحمد أثنى على حال الحارث

 قوالن: المحاسبي،ويف تسميته ب

 إنما سمي المحاسبي؛ لكثرة محاسبته لنفسه.  :أحدهما

 (1)ألنه كانت له حصى يعدها ويحسبها حالة الذكر.  والثاين:

 المخلصي - 1311

منبه بن محمد بن أحمد بن علي بن ينال بن أبي سهل، أبو وهب ابن أبي 

 جعفر المخلصي. 

                                                             
(، 57/ 2(، وفيات األعيان )123/ 12(، األنساب للسمعاين )124/ 9تاريخ بغداد ) (1)

 (،1123/ 5(، تاريخ اإلسالم )228/ 5(، هتذيب الكمال )122/ 15مرآة الزمان )

(، طبقات 275/ 2(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )112/ 12سير أعالم النبالء )

(، 219(، العقد المذهب يف طبقات حملة المذهب )ص: 126الشافعيين )ص: 

 (.524/ 2(، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر )438/ 1طبقات الفقهاء الشافعية )
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، شاعر، واعظ، حسن المعرفة بالتفسير. قال الداودي: قدم بغداد فقيه حنفي

حاجا سنة ست وتسعين وأربعمائة، وحدث هبا عن: أبي حامد أحمد بن محمد 

الشجاعي، وأبي نصر أحمد بن محمد بن حمدان الحداد. وروى عنه من أهلها: 

 أبو عبد اهلل البيضاوي.

صا فيما يقول للملوك وإنما سمي المخلصي؛ ألن والده كان صادقا مخل

 (1)والسالطين وكان ينفق من ماله على من يقرأ عليه. 

 المزابلي - 1311

أبو عبد اهلل المزابلي، األنطاكي. قال ابن العديم: رجل صالح كان بأنطاكية، 

وكان ال يأكل إال من المباح، وحكى عنه: المحسن بن علي التنوخي القاضي 

بجبل أنطاكية، المعروف بجبل اللكام، رجل  فقال: حدثني أبي، قال: كان عندنا

 يتعبد، يقال له: أبو عبد اهلل المزابلي.

وسمي بذلك؛ ألنه كان بالليل يدخل إلى البلد، فيتتبع المزابل، فيأخذ ما 

يجده فيها، فيغسله، ويقتات به، ال يعرف قوتا غير ذلك، أو أن يتوغل يف جبل 

 اللكام، فيأكل من األثمار المباحة فيه.

وكان صالحا مجتهدا، غير وافر العقل، وكانت له سوق عظيمة يف العامة 

 بأنطاكية.

وكان هبا موسى بن الزكوري صاحب المجون والسفه يف شعره والحماقات 

 وكان له جار يغشى المزابلي.

                                                             
 (.332/ 2طبقات المفسرين للداوودي ) (1)
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فجرى بين موسى بن الزكوري، وجاره ذاك شر، فشكاه إلى المزابلي فلعنه 

س يقصدونه يف كل يوم جمعة غدوة، فيتكلم عليهم المزابلي يف دعائه، وكان النا

 ويدعو.

فلما سمعوا لعنه البن الزكوري، جاء الناس إلى داره أرساال لقتله، فهرب، 

 وهنبت داره، وطلبته العامة فاسترت.

فلما طال استتاره، قال: إين سأحتال على المزابلي بحيلة أتخلص منه هبا، 

 فأعينوين، فقلت: ما تريد؟

وين ثوبا جديدا، وشيئا من الند والمسك، ومجمرة، ونارا، فقال: أعط

 وغلمانا يؤنسوين الليلة يف الطريق إلى الجبل.

 قال أبي: فأعطيته ذلك كله.

فلما كان يف نصف الليل، مضى، وخرج الغلمان معه إلى الجبل، حتى صعد 

 فوق الكهف الذي يأوي إليه المزابلي، فبخر بالند والمسك، فدخلت الريح إلى

 كهف أبي عبد اهلل، وصاح بحلق عظيم: يا أبا عبد اهلل المزابلي.

 فلما شم تلك الرائحة، وسمع الصوت، أنكرهما.

 فقال: ما لك عافاك اهلل، ومن أنت؟

فقال ابن الزكوري: أنا الروح األمين، جربيل، رسول رب العالمين، أرسلني 

 إليك.

 الدعاء، وقال:فلم يشك المزابلي يف صدق القول، فأجهش بالبكاء و

 يا جربيل، ومن أنا حتى يرسلك رب العالمين إلي؟.
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فقال: الرحمن يقرؤك السالم، ويقول لك: موسى ابن الزكوري غدا رفيقك 

 يف الجنة.

فصعق أبو عبد اهلل، وسمع صوت الثياب، وقد كان خرج فرأى بياضها، 

 فرتكه موسى ورجع.

لي يخرب الناس برسالة فلما كان من الغد، كان يوم جمعة، فأقبل المزاب

جربيل، ويقول: تمسحوا بابن الزكوري، واسألوه أن يجعلني يف حل، واطلبوه 

 لي.

فأقبل العامة أرساال إلى دار ابن الزكوري، يطلبونه ليتمسحوا به ويستحلوه 

 (1)للمزابلي، فظهر، وأمن على نفسه. 

 المسعري - 1312

 ن سالم. محمد بن وهب المسعري، صاحب أبي عبيد القاسم ب

إنما قيل له: المسعري؛ ألنه كان يحرك المسائل، والمسعر هو العود الذي 

 (2)تحرك به النار. 

 المسندي  - 1313

عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر بن اليمان بن أخنس بن خنيس 

الجعفي، أبو جعفر البخاري، الحافظ، المعروف بالمسندي، شيخ البخاري، 

 ى يمان بن أخنس أسلم المغيرة جد أبي عبد اهلل البخاري.وعلى يد جده األعل

                                                             
(، أخبار الحمقى والمغفلين )ص: 349/ 2نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ) (1)

 (.4527/ 12(، بغية الطلب ىف تاريخ حلب )144

 (.329/ 2نزهة األلباب يف األلقاب ) (2)
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 ويف تلقيبه بالمسندي، قوالن:

وهو المشهور أنه لقب بالمسندي؛ ألنه كان وقت الطلب يتحرى  :أحدهما

األحاديث المسندة ويتتبعها ويطلبها، وال يرغب يف الماقطيع والمراسيل، 

 فلكثرة طلبه ذلك نسب إليه، وقيل له: المسندي. 

قال الحاكم أبو عبد اهلل: عرف بذلك؛ ألنه أول من جمع مسند  والثاين:

 (1)الصحابة على الرتاجم مما وراء النهر. 

 المسوحي - 1314

أحمد بن إبراهيم بن أيوب، أبو علي المسوحي، من كبار مشايخ الصوفية. 

صحب سريا السقطي، وسمع ذا النون المصري، وحدث عن محمد بن يحيى 

 يم األزدي، وروى عنه جعفر الخلدى. بن عبد الكر

والمسوحي: بضم الميم والسين، هذه النسبة إلى المسوح، وهي جمع 

 (2)مسح، ولعله لقب به على الضد؛ ألنه كان يدخل البادية بإزار ورداء. 

 المعمري  - 1315

محمد بن حميد اليشكري، أبو سفيان المعمري، البصري، صاحب معمر  •

 بن راشد.

                                                             
(، األنساب 257/ 11()324/ 2(، تاريخ بغداد )956/ 3اإلرشاد للخليلي ) (1)

(، 147/ 11تاريخ الملوك واألمم ) (، المنتظم يف265/ 12()292/ 3للسمعاين )

(، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم )ص: 437/ 24()59/ 16هتذيب الكمال )

(، تاريخ 318/ 1(، العرب يف خرب من غرب )427/ 1(، رجال صحيح البخاري )349

(، 9/ 6(، هتذيب التهذيب )236/ 17(، الوايف بالوفيات )628/ 5اإلسالم )

(، عمدة 135/ 3(، شذرات الذهب )467/ 2يح )التوضيح لشرح الجامع الصح

 (.68/ 7()124/ 1القاري )

 (.213/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )266/ 12األنساب للسمعاين ) (2)
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 له: المعمري؛ ألنه رحل إلى معمر، فلقب بالمعمري وعرف به.وإنما قيل 

وأما الحسن بن علي بن شبيب، أبو علي المعمري، الحافظ، ففي تلقيبه  •

 بالمعمري، قوالن:

وهو المشهور، ألن أمه ابنة سفيان بن أبي سفيان محمد بن حميد  :أحدهما

 المعمري، صاحب معمر ابن راشد، فنسب إليها.

 (1)ه عني بجمع حديث معمر، قاله السمعاين. ألن والثاين:

 المفتي - 1316

 عبيد اهلل بن عمر بن موسى بن عبيد اهلل بن معمر. 

قال البالذري: يلقب المفتي؛ ألنه أمر يوما ألكارين له بسبع تمرات سبع 

 (2)تمرات. 

 المقابري - 1317

و زكريا يحيى بن أيوب المقابري، اإلمام، العالم، القدوة، الحافظ، أب •

 البغدادي العابد. 

                                                             
األنساب المتفقة (، 45/ 9(، الثقات البن حبان )359/ 8()57/ 3تاريخ بغداد ) (1)

ريخ الملوك واألمم (، المنتظم يف تا352/ 12األنساب للسمعاين ) (،152)ص: 

(، العرب 381/ 2(، طبقات علماء الحديث )129/ 25(، هتذيب الكمال )75/ 13)

/ 13(، سير أعالم النبالء )1217/ 4(، تاريخ اإلسالم )218/ 1ىف خرب من غرب )

(، نزهة األلباب 174/ 2(، رجال صحيح مسلم )529/ 3(، ميزان االعتدال )512

(، قالدة النحر يف وفيات أعيان 294طي )ص: (، طبقات الحفاظ للسيو329/ 2)

 (.366/ 2(، شذرات الذهب )282/ 2الدهر )

 (.144/ 12أنساب األشراف ) (2)
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حدث عن: شريك، وابن وهب، وهشيم بن بشير، وأمثالهم. وعنه: مسلم، 

 وأبو داود، وأبو زرعة، وأحمد بن حنبل، وابن أبي الدنيا، وخلق كثير. 

قال عبد الرحمن وإنما قيل له: المقابري؛ لزهده وكثرة زيارته المقابر، 

اتبعت األثر فإذا يحيى بن أيوب يف األشهلي: مررت بمقابر، فسمعت همهمة، ف

حفرة من تلك الحفر، وإذا هو يدعو ويبكي، ويقول: يا قرة عين المطيعين، ويا 

قرة عين العاصين، ولم ال تكون قرة عين المطيعين وأنت مننت عليهم بالطاعة؟ 

ولم ال تكون قرة عين العاصين وأنت سرتت عليهم الذنوب؟ قال: ويعاود 

ني البكاء، ففطن بي، فقال لي: تعال؛ لعل اهلل إنما بعث بك البكاء، قال: فغلب

 لخير.

 ومحمد بن عمران الجرجاين، أبو عبد اهلل الزاهد، المعروف بالمقابري.  •

حدث عن: أحمد بن يونس، وسعيد بن منصور، وعلي بن الجعد، وغيرهم. 

 وعنه: ابن عدي، وأبو بكر اإلسماعيلي.

 .(1). ناحية مقابر سليمان اباذ وعرف بالمقابري؛ ألنه كان ينزل

 المقبري - 1312

 كيسان المدين، أبو سعيد المقربي، من كبار التابعين.

روى عن: عمر، وعلي، وعبد اهلل بن سالم، وأبي هريرة، وغيرهم. وعنه: 

ابنه سعيد، وحفيده عبد اهلل بن سعيد، وأبو صخر حميد بن زياد، وعمرو بن أبي 

 عمرو مولى المطلب.

                                                             
(، تاريخ جرجان )ص: 382/ 12(، األنساب للسمعاين )277/ 16تاريخ بغداد ) (1)

(، سير 1222(، سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاين )ص: 391

/ 5(، تاريخ اإلسالم )192/ 8(، توضيح المشتبه )386/ 11ء )أعالم النبال

(، نزهة 422/ 1(، طبقات الحنابلة )238/ 31(، هتذيب الكمال )1242/ 6()962

 (. 312/ 2األلباب )



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 932

قيل له: المقربي؛ ألن منزله كان عند المقابر أو بالقرب من المقابر، وإنما 

 فقيل له: المقربي لذلك. 

قال البخاري: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقربي؛ ألنه كان 

 نزل ناحية المقابر. 

وقال إبراهيم الحربي: كان ينزل المقابر فسمي بذلك، قال: وسمعت يف 

حفر القبور، فسمي المقربي، ونسب النووي ذلك إلى  ذلك أن عمر جعله على

ابنه. وحكى الحافظ ابن حجر عن الحاكم: أنه كان يحفر مقربة بني دينار. وذكر 

 أبو الحسن المدائني: أن أبا سعيد المقربي كان يحفظ مقربة بني دينار. 

وقال ابن حبان: سمى المقربي؛ ألنه كان يأوي المقربة بالليالي وقد قيل أن 

 داره كانت بجانب المقربة فنسب إليها.

والمقربي يعرف هبا: ابنه سعيد بن أبي سعيد المقربي، وحفيده عبد اهلل بن 

سعيد، وغيره، روى ابن عدي عن هشام بن عمار، أنه سأل سعد بن سعيد بن 

 (1)ل: كان منزلنا يشرف على المقربة.أبي سعيد المقربي لم سمي المقربي؟ فقا

                                                             
، االستيعاب (596/ 1المعارف )(، 85/ 5(، الطبقات )132/ 3صحيح البخاري ) (1)

(، رجال 342/ 5قات البن حبان )(، الث376األوائل للعسكري )ص:  (،1673/ 4)

(، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري يف الجامع 631/ 2صحيح البخاري )

(، األنساب للسمعاين 431(، الطبقات لخليفة بن خياط )ص: 614/ 2الصحيح )

/ 4(، الكامل يف ضعفاء الرجال )117(، مشاهير علماء األمصار )ص: 385/ 12)

(، تاريخ اإلسالم 487/ 5(، اإلصابة )242/ 24كمال )(، هتذيب ال272/ 5()392

(، 163/ 1(، أمالي المرتضى )286/ 24(، الوايف بالوفيات )422/ 3()1198/ 2)

/ 1(، هتذيب األسماء واللغات )398/ 2التحفة اللطيفة يف تاريخ المدينة الشريفة )

 (.312/ 2(، نزهة األلباب )158/ 2(، رجال صحيح مسلم )219
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  المقتني - 1319 

 .محمد بن المستظهر باهلل، أبو عبد اهلل المقتفي ألمر اهلل، الخليفة العباسي

سمع الحديث من مؤدبه أبي الفرج عبد الوهاب بن هبة اهلل بن السيبي، 

رأى يف منامه قبل أن يستخلف بستة أيام رسول  يقال: أنهولقب بالمقتفي؛ ألنه 

، فلقب المقتفي ألمر "تف بيسيصل هذا األمر إليك، فاق"وهو يقول له:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 (1)اهلل. 

 المقنعي  - 1321

الحسن بن علي بن محمد بن الحسن، أبو محمد الجوهري، الشيرازي، 

 البغدادي، المقنعي. 

 انتهى إليه علو الرواية يف الدنيا، وأملى مجالس كثيرة، روى عن:

وعنه:  .وخلقا سواهموأبي بكر القطيعي، وأبي عبد اهلل العسكري، الدارقطني، 

  أبو نصر بن ماكوال، وأبو الوفاء علي بن عقيل، وأبو بكر الخطيب، وآخرون.

وإنما قيل له: المقنعي؛ ألنه كان يتطيلس ويلفها من تحت حنكه، وحكى 

، (2)السمعاين، عن ابن طاهر أنه قال: أبو محمد الجوهري يقال له: المقنعي

                                                             
(، تاريخ 77/ 9(، الكامل يف التاريخ )313/ 17تظم يف تاريخ الملوك واألمم )المن (1)

(، سير 363/ 11(، تاريخ اإلسالم )285/ 22(، مرآة الزمان )312الخلفاء )ص: 

(، هناية األرب ىف فنون األدب 312/ 16(، البداية والنهاية )399/ 22أعالم النبالء )

النجوم العوالي يف أنباء األوائل  (، سمط288/ 6(، شذرات الذهب )283/ 23)

 (. 525/ 3والتوالي )

ألن أباه ذكر هبذه الصفة  -تنبيه: قال ابن األثير: ألنه أو أبوه أول من تقنع تحت العمامة. (2)

 .- أيضا
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امة كما يفعله العدول اليوم سمعتهم ببغداد يقولون: إنه أول من تقنع تحت العم

 (1)ببغداد. 

 :منهم جماعة المكي، - 1321

 إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق البصري. •

روى عن: الحسن البصري، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، 

 وجماعة.

 وعنه: األعمش، واألوزاعي، والسفيانان، وابن المبارك، وآخرون.

رة مجاورته بمكة، قيل له: المكي، قال يحيى أصله بصري، سكن مكة، فلكث

 بن معين: لم يكن مكيا لكنه كان يكثر الحج والتجارة إلى مكة فسمي مكيا. 

وقال محمد بن عبد اهلل األنصاري: كان إسماعيل بن مسلم بصريا، ولكنه 

 نزل مكة سنين، فعرف بذلك، فلما رجع إلى البصرة، قيل له: المكي. 

 الخياط البصري.  وسالم بن عبد اهلل •

يروي عن: الحسن، وابن سيرين، وعطاء، وغيرهم. وعنه: ابن إسحاق، 

والثوري، وأبو عاصم النبيل، وجماعة. ولم يكن مكيا، وإنما نزل مكة، فقيل له: 

 المكي.

                                                             
(، اللباب يف هتذيب 321/ 2العرب يف خرب من غرب )(، 422/ 12األنساب للسمعاين ) (1)

(، 68/ 18(، سير أعالم النبالء )45/ 12سالم )(، تاريخ اإل248/ 3األنساب )

(، تبصير المنتبه بتحرير 248/ 8(، توضيح المشتبه )77/ 12الوايف بالوفيات )

(، شذرات 72/ 5(، النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة )1388/ 4المشتبه )

 (.321/ 5سلم الوصول ) (،228/ 5الذهب )
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 وعبد الرحمن بن مطعم البناين، أبو المنهال المكي.  •

وغيرهم. وعنه:  روى عن: الرباء بن عازب، وزيد بن أرقم، وابن عباس،

 عمرو بن دينار، وسليمان األحول، وعبد اهلل بن كثير القارئ، وغيرهم.

 (1)قال يحيى: بصري، كان ينزل مكة. 

 الملتوتي - 1322

محمد بن عمر بن عمر بن حصن الشمس بن السراج، القاهري، الصويف، 

الوفائي، الشافعي، النقاش، شيخ الذكارين بالجامع الحاكمي، ويعرف 

 لتويت. بالم

سمع نشأ فحفظ القرآن والعمدة وعرضها على الزين العراقي وغيره، و

 الكثير على ابن الشيخة، والتنوخي، والحالوي، والسويداوي، وغيرهم.

وكان والده يخدم الفقراء ويحب شهود مجالس الحديث ويستصحب معه 

 (2)ويقال له: اللتات أيضا. إذا شهدها كعكا ونحوه فلقب بالملتويت، 

  الملحي - 1323

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغدادي، أبو علي الصفار، 

 . (3)النحوي، الملحي، صاحب المربد

                                                             
(، األنساب 82/ 4رواية الدوري ) -ابن معين (، تاريخ 274/ 7الطبقات الكربى ) (1)

/ 3(، هتذيب الكمال )417/ 12(، األنساب للسمعاين )153المتفقة )ص: 

(، العقد الثمين ىف 361/ 12(، هتذيب التهذيب )426/ 17()156/ 12()198

(، مغاين األخيار 312/ 2(، نزهة األلباب )155/ 4()194/ 3تاريخ البلد األمين )

(1 /67.) 

 (.228/ 11()252/ 8الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (2)

 .(792) :تقدم برقم (3)



 
 
 

 أسباب األلقاب يف روضة األلباب 934

 (1)كان يقال له: الملحي؛ لكثرة نوادره ولطائفه، وروايته الملح. 

 المن ندقي - 1324

إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي، الحافظ، أبو يعقوب الوراق، 

 بالمنجنيقي، نزيل مصر.المعروف 

روى عنه النسائي وهو من أقرانه، وإنما لقب بالمنجنيقي؛ لكونه كان يجلس 

 (2)بقرب منجنيق كان بجامع مصر، فنسب إليه. 

 المنقذي - 1325

محمد بن أحمد بن ميمون، أبو جعفر المنقذي، القاضي الشريف، قاضي 

المدينة فتنة، وكان  الحرمين. والمناقذة، قيل لهم ذلك؛ ألنه قد وقعت يف

لجدهم فيها دار، فالتجأ الناس إلى تلك الدار، فأنقذهم صاحبها من تلك الفتنة، 

 (3)فلقب بالمنقذ، وأوالده يعرفون بالمناقذة والمنقذين. 

 المنهاجي - 1326

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد األشموين األصل، القاهري، الشافعي، 

 المعروف بالمنهاجي. 

                                                             
(، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 259/ 8(، توضيح المشتبه )767/ 7تاريخ اإلسالم ) (1)

 (. 311/ 2(، نزهة األلباب )1392/ 4)

(، 392/ 2(، هتذيب الكمال )177/ 8(، تاريخ دمشق )83مشيخة النسائي )ص:  (2)

(، 141/ 14(، سير أعالم النبالء )77/ 7(، تاريخ اإلسالم )45/ 7وفيات األعيان )

 (.311/ 2(، نزهة األلباب )27/ 1خالصة تذهيب هتذيب الكمال )

 (.59لباب األنساب واأللقاب واألعقاب )ص:  (3)
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قرآن عند الفخر المقسي، والمنهاج، وجمع الجوامع، وألفية نشأ فحفظ ال

النحو وغيرها، وأخذ الفقه عن السيد النسابة وسمع عليه النسائي الكبير، وسمع 

 على ابن الملقن وغيره.

وإنما قيل له: المنهاجي؛ ألن جده قدم من األشمونين قبل بلوغه فحفظ 

 (1)الملوي والدالصي.  القرآن والمنهاج يف سنة فلقبه بذلك أحد شيخيه

 المدموين  - 1327

محمد بن زياد اليشكري، أبو مصعب الكويف، الطحان، المعروف 

 ين بوضع الحديث. المتهمبالميموين، أحد المرتوكين 

 (2)وإنما لقب بالميموين؛ لكثرة روايته عن ميمون بن مهران. 

    

 النون
 النبطي - 1322

 .البلخي حيان بن مقاتل والد النبطي، حيان •

كان يقال: حيان النبطي،  قال البخاري: وإنما قيل له: النبطي؛ لعجمة لسانه.

وهو لقب؛ ألنه جاء من العراق مولى لبكر بن وائل بن ربيعة، ويقال: مولى لبني 

  تيم اهلل كان ببلخ.

                                                             
 (.122/ 4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) (1)

/ 25(، هتذيب الكمال )535/ 12ب للسمعاين )(، األنسا196/ 3تاريخ بغداد ) (2)

(، ميزان 361/ 12(، هتذيب التهذيب )736/ 4(، تاريخ اإلسالم )63/ 35()222

 (.138/ 4(، التكميل ىف الجرح والتعديل )552/ 3االعتدال )
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وقال السمعاين: النبطي، بفتح النون والباء، هذه النسبة إلى النبط، وهم قوم 

م، والمنتسب إليهم مقاتل بن حيان النبطي، ولقب النبطي؛ ألنه جاء من من العج

 العراق.

ونقل ابن األثير كالما له يفيد هذة العجمة، منها قوله لمسلمة بن عبد 

الملك: أنا أضمن لك أنه ال يربه األرصة، يريد أضمن أنه ال يربح العرصة. فقال 

أنت بالنبطية أبصر منك هبذا! فقال له العباس بن الوليد بن عبد الملك: ال أم لك 

حيان: أنبط اهلل وجهك أسقر أهمر ليس أليه طابئ الخالفة، يريد: أشقر أحمر 

ليس عليه طابع الخالفة. قال مسلمة: ال يهولنك كالم العباس. فقال: إنه أهمق، 

  يريد أحمق.

 بن أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان بن الملك عبد بن والوليد •

 . األموي الخليفة العباس أبو مناف، عبد بن شمس عبد

كان يلقب النبطي؛ للحنه، أعاب عليه أبوه عبد الملك لحنه وقال: كيف 

تعلو رؤوس الناس؟! فدخل بيت وأخذ جماعة عنده يتعلم منهم العربية وطين 

عليه وعليهم الباب، وقال: ال أخرج حتى أقيم لساين إعرابا، ثم إنه خرج بعد 

كان، فقال أبوه: لقد أبلغت أو أكثر فلما خطب زاد لحنه على ما  ستة أشهر

 (1)عذرا.

                                                             
األنساب  (،168(، فتح الباب يف الكنى واأللقاب )ص: 24/ 2التاريخ األوسط ) (1)

 ،(121/ 62تاريخ دمشق ) (،26/ 13األنساب للسمعاين ) (،158المتفقة )ص: 

اللباب يف  (،126/ 4الكامل يف التاريخ ) (،63/ 35()432/ 28هتذيب الكمال )

(، 254/ 4فوات الوفيات ) (،312/ 2نزهة األلباب ) (،295/ 3هتذيب األنساب )

 (.244/ 4(، كنز الدرر وجامع الغرر )272/ 27الوايف بالوفيات )
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 الن ا ي - 1329

 قيس بن عمرو بن مالك الحارثي، الشاعر المشهور، المعروف بالنجاشي. 

بصفين، ووفد على عمر بن الخطاب  ڤله إدراك، وكان يف عسكر علي 

مر، ففر إلى معاوية ، والزم علي بن أبي طالب، وكان يمدحه فجلده يف الخڤ

 .ڤ

 (1)وإنما قيل له: النجاشي؛ ألنه كان يشبه لون الحبشة، أي: لشدة سواده. 

 النرسي  - 1331

عبد األعلى بن حماد بن نصر، أبو يحيى الباهلي، موالهم البصري، 

 المعروف بالنرسي، شيخ البخاري ومسلم.

نصر؛ ألن ونرس لقب لجده نصر، لقبته النبط بذلك، فقالوا: نرس، بدل 

 (2)ألسنتهم لم تكن تنطق به، فبقي لقبا عليه ونسب ولده إليه. 

                                                             
/ 6()423/ 5(، اإلصابة )473/ 49(، تاريخ دمشق )317/ 1ر والشعراء )الشع (1)

/ 1(، سمط الآللي يف شرح أمالي القالي )4(، المذاكرة يف ألقاب الشعراء )ص: 387

 (.422/ 12()76/ 4(، خزانة األدب للبغدادي )892

(، 355/ 12(، تاريخ بغداد )74/ 6(، التاريخ الكبير )368/ 2التاريخ األوسط ) (2)

/ 6(، الجرح والتعديل )77/ 13(، األنساب للسمعاين )159األنساب المتفقة )ص: 

/ 1(، رجال مسلم )572/ 2(، رجال البخاري )259/ 14(، هتذيب الكمال )29

(، التعديل والتجريح لمن خرج 256/ 11(، المنتظم ىف تاريخ الملوك واألمم )444

(، المعلم بشيوخ البخاري 1212/ 3()912/ 2له البخاري يف الجامع الصحيح )

/ 18(، عمدة القاري )386/ 5(، شرح أبي داود للعيني )412ومسلم )ص: 

(، نزهة 58/ 9(، توضيح المشتبه )148/ 3(، الكواكب الدراري )198/ 24()4

 (.312/ 2األلباب )
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 النصدبي  - 1331

قال السمعاين: ورأيت علويا بمرو من قرية أندغن وسمى لي نفسه وقال أنا 

النصيبي وإنما سمي جدنا األعلى هبذه النسبة؛ ألنه كان يطلب رزق بني  (1)أبو

ين نصيبي، وما فعل نصيبي؟، فقيل له: هاشم والعلوية من الديوان ويقول: أ

 (2)النصيبي، وليس من أهل نصيبين. 

 النوري  - 1332

 محمد، ويقال: أحمد بن محمد البغدادي، الصويف، أبو الحسين النوري. 

صحب السري السقطي، وغيره، وكان من أقران الجنيد، وإنما سمي 

 (3)النوري؛ لحسن وجهه ونور فيه. 

    

 الواو

 الوجدزي - 1333

 أحمد بن محمد بن سليمان، جمال الدين الواسطي، المعروف بالوجيزي. 

                                                             
 تقدير الكالم أنه قال: أنا أبو فالن النصيبي، لكن يف المصدر بياض. (1)

 (.312/ 3(، اللباب يف هتذيب األنساب )115/ 13سمعاين )األنساب لل (2)

(، 249/ 12(، حلية األولياء وطبقات األصفياء )135طبقات الصوفية للسلمي )ص:  (3)

(، اللباب يف هتذيب األنساب 198/ 13(، األنساب للسمعاين )591/ 1اإلكمال )

بقات األولياء (، ط891/ 6(، تاريخ اإلسالم )328/ 16مرآة الزمان ) (،332/ 3)

 (.245/ 1(، سلم الوصول )312/ 2(، نزهة األلباب )62)ص: 
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يف الفقه للغزالي  «الوجيز»وإنما قيل له: الوجيزي؛ لكونه كان يحفظ كتاب 

 (1)ويعتني به، فعرف بالوجيزي. 

 الوقويف - 1334

 هبة اهلل بن الخليل بن محمد، أبو منصور الوقويف. 

سألته عن مولده، فقال: سنة ثمان وثالثين وأربع حدث عنه السلفي، وقال: 

 (2)مائة، قال: وكانت لنا أمالك موقوفة علينا، فلهذا قيل لنا: الوقوفيون. 

 الو دعي - 1335

أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد بن عبد اهلل الكندي، اإلمام،  •

ء، المشهور الحافظ الكبير، الثبت، أبو جعفر الكويف، الجالب، الضرير، المقرى

 بالوكيعي. 

 وإنما قيل له: الوكيعي؛ لمالزمته لوكيع بن الجراح، ولجمعه حديثه. 

 وأحمد بن جعفر، أبو عبد الرحمن الضرير، الحافظ، المعروف الوكيعى.  •

 (3)كان إماما حافظا، وإنما سمي الوكيعي؛ للزومه وكيعا، ولتتبعه لحديثه. 

                                                             
المقفى  (،288/ 1الدرر الكامنة ) (،251/ 2طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (1)

هبجة الناظرين إلى تراجم  (،76/ 3إنباء الغمر بأبناء العمر ) (،514/ 1الكبير )

هبجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين  ،(145المتأخرين من الشافعية البارعين )ص: 

 (.221من الشافعية البارعين )ص: 

 (.39/ 4(، توضيح المشتبه )414معجم السفر )ص:  (2)

/ 14(، مرآة الزمان )355/ 13األنساب للسمعاين )(، 466 ،95/ 5تاريخ بغداد ) (3)

سير (، 764 ،258/ 5(، تاريخ اإلسالم )63/ 35()412/ 1(، هتذيب الكمال )146

= 
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 الياء
 الدزيدي - 1336

رك بن المغيرة، أبو محمد العدوي، المعروف باليزيدي، يحيى بن المبا

 المقرئ، النحوي، اللغوي، صاحب أبي عمرو بن العالء البصري. 

وإنما لقب باليزيدي؛ ألنه كان منقطعا إلى يزيد بن منصور الحميري، خال 

 (1)المهدي أمير المؤمنين يؤدب ولده فعرف به ونسب إليه. 

 الدهودي - 1337

 اليهودي.  د بن عبد الكريم، أبو محمد الجرجاين،أحمد بن محم •

كان يسكن باب روى عنه ابن عدي الحافظ وغيره، وإنما قيل له ذلك؛ ألنه 

 اليهود بجرجان.

                                                              = 

(، الثقات ممن لم يقع يف الكتب 23/ 1(، طبقات الحنابلة )36/ 11أعالم النبالء )

(، نزهة 729(، تقريب التهذيب )ص: 361/ 12(، هتذيب التهذيب )297/ 1الستة )

 (.313/ 2األلباب )

(، 31/ 4(، إنباه الرواة على أنباه النحاة )69نزهة األلباء يف طبقات األدباء )ص:  (1)

(، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص: 61لنحويين واللغويين )ص: طبقات ا

(، الكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها 222/ 16(، تاريخ بغداد )315

(، 166(، األنساب المتفقة )ص: 498(، معجم الشعراء )ص: 244 ،67)ص: 

، المستطرف يف كل فن (478/ 1(، توضيح المشتبه )522/ 13األنساب للسمعاين )

(، ربيع األبرار 384/ 13(، مرآة الزمان )29(، نور القبس )ص: 285مستطرف )ص: 

 (. 314/ 2(، نزهة األلباب )299/ 8(، التذكرة الحمدونية )473/ 2)
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وعبد اهلل بن عبيد اهلل بن يحيى المؤدب البيع اليهودي، أبو محمد،  •

 (1)ألنه كان يسكن درب اليهود ببغداد.  عرف بذلك؛صاحب المحاملي. 

ذا آخر ما يسره اهلل يف هذا الكتاب، واهلل أسأل أن ينفع به، وأن يجعله ه 

 خالصا لوجهه الكريم، إنه تعالى خير مسؤل، والحمد هلل رب العالمين.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(، اللباب يف هتذيب 129/ 9(، توضيح المشتبه )538/ 13األنساب للسمعاين ) (1)

/ 2(، نزهة األلباب )1529/ 4ه بتحرير المشتبه )(، تبصير المنتب422/ 3األنساب )

314.) 
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