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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  وبه ثقيت 

احلمد هللا املترته عن األشباه واألنساب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خالصة من الشك 
واالرتياب، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله املخصوص بأشرف األنساب وأكرم األحساب، صلى اهللا 

عليه وعلى آله وصحبه املتمسكني بأقوى األسباب، هذا ما اشتدت إليه حاجة احملدث اللبيب من 
خمتصر يف األنساب، واف باملقصود كاف عن التطالب، خال عن التطويل مما خيرج عن ذا الباب، 

حت فيه اللباب البن األثري، واستوفيت ضبط ألفاظه مع مزيد عليه كثري، وتتبعت فيه أشياء أمهلها، نق
واتسدركت ألفاظاً أغفلها، وميزت زوائدي بانتهى آخرها وقلت أوهلا، ومسيته لب اللباب، يف 

يب عليه حتريري األنساب، جعله اهللا خالصاً لوجهه، ساملاً من اخلطل واخللل وشبهه، إنه قريب جم
  .توكلت وإليه أنيب

  حرف األلف

  باب األلف املمددوة

  .بفتح املوحدة وتشديد اجليم إىل آبج موضع ببالد العجم: األجبي

  .بضم املوحدة مث راء خفيفة إىل آبر قرية بسجستان: اآلبري

  .بضم املوحدة سكون املهملة إىل قرية بساحل البحر بنواحي طربستان: اآلبسكوين

  .تح املوحدة وسكون النون وضم املهملة إىل أنبدون من قرى جرجانبف: اآلبندوين

  .بفتح املوحدة أو سكوا وضم النون آخر مهملة إىل أنبوس نوع من اخلشب: اآلنبوسي

  .إىل آبة قرية بأصبهان وقيل قرب ساوة: اآليب كالقاضي

  . انتهىإىل املكان الذي فيه آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم مبصر: اآلثاري: قلت

  .بضم اجليم وتشديد الراء إىل عمل اآلجر وبيعه وإىل درب اآلجر: اآلجري

  .بكسر اجليم وسكون النون وفتح القاف إىل آجنقان، من قرى سرخس: اآلجنقاين

  .بضم اخلاء املعجمة وتشديد الراء إىل آخر قرية بدهستان: اآلخري

 وأبو القاسم علي بن عمر األستراباذي لقّب أبو بكر أمحد بن حممد بن آدم الشاشي إىل جده: اآلدمي
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  .بآدم فنسب إليه

  .بفتح املعجمة وسكون الراء مث ميم إىل آذرم من قرى أذنة: اآلذرمي

  .األصبهاين إىل جده" بن اذينوه" بكسر املعجمة وسكون التحتية مث نون أمحد بن احلسن: اآلذيين

  .تح املعجمة إىل اذيرخان من قرى اوندبكسر املعجمة والتحتية وسكون الراء وف: اآلذيرخاين

  .بكسر الراء وسكوا وفتح اهلاء إىل آرهن من قرى طخارستان بلخ: اآلرهين

  .بفتح الزاي وسكون الذال املعجمة إىل آزاذوار من قرى جوين: اآلزاذواري

ة كالقاضي حممد بن علي بن عبد القاهر الفرضي يعرف بابن آسة ألن جده ولد حتت شجر: اآلسي
  .هو املرسي انتهى: آسة قلت

  .بفتح املعجمة وضم الزاي إىل آغزون من قرى خبارى: اآلغزوين

  .بضم الفاء مث راء آفران قرية على فرسخ من نسف: اآلفراين

  .بفتح الالم والزاي وضم الواو قبلها إىل ألوزان من قرى سرخس: اآللوزاين

  .رى مروبكسر الالم وسكون التحتية إىل آلني من ق: اآلليين

  .بكسر امليم وبالدال املهملة إىل آمد مدينة بديار بكر: اآلمدي

  .بالراء بوزنه اسم جلد املهلّب بن العبيثر ال نسبة: اآلمري

  .طائفة تنسب إىل اآلمر بأحكام اهللا أيب علي العلوي من ملوك مصر: اآلمرية

  .وية وآموي وهو خطأبضم امليم إىل آمل طربستان وإىل آمل جيحون ويقال هلا آم: اآلملي

  .حرف اهلمزة املقصورة

  باب األلف والباء

  .إىل اإلباحية طائفة أباحوا احملرمات قلت التاء يف النسبة حلن انتهى: اإلباحيت

  .كالقفّال إىل عمل اإلبر اليت خياط ا: األبار

م احلارث بالكسر وفتح املوحدة والضاد معجمة إىل اإلباضية قوم من املبتدعة كبريه: اإلباضي
  .اإلباضي

بفتح املوحدة والواو وسكون الراء ودال مهملة إىل باورد بليدة خبراسان ويقال أباورد : األباوردي
  .وأبيورد بفتح اهلمزة والواو وكسر الباء وسكون التحتية والراء وهو أشهر
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  .بتشديد احلاء إىل البحة تغير يف الصوت: األبح

  .والدال مهملة إىل أبدة مدينة باألندلسبضم أوله وتشديد املوحدة : األبدي

  .بفتح أوله وسكون املوحدة وفتح املعجمة إىل أبذا بطن من جتيب: األبذوي

  .عبد اهللا بن عطاء اخلباز إىل إبراهيم جد له: اإلبراهيمي

  .بالفتح والسكون وفتح الراء وباجليم أمحد بن إبراهيم بن أبرجة األصبهاين جلده: األبرجي

  .لفتح والسكون وضم الراء ودال مهملة إىل األبرد بطن من الصدفبا: األبردي

  .بفتح اهلمزة واملوحدة وسكون الراء وضم القاف إىل أبرقوه بلدة بأصبهان: األبرقوهي

    

  .بفتح اهلمزة والسني وسكون الباء والياء وكسر الراء إىل الثياب املعروفة: األبريسمي

نه الباء والياء وفتح النون مث قاف إىل أبرينق من قرى مرو بكسر اهلمزة والراء وسكو: اإلبرينقي
  .ويقال هلا إبرينة

  .بالكسر فالفتح كاألبار: اإلبري

بالفتح فالسكون فالزاي فألف فراء إىل أبزار قرية قرب نيسابور وإىل بيع األبزار وهي ما : األبزاري
  .يتعلق بالقدر

  .مرقندباملعجمة كاألمحدي إىل أبغر ناحية بس: األبغري

إىل أبلة بلدة على أربعة فراسخ من البصرة قلت بضم اهلمزة وفتح الباء املوحدة وتشديد الالم : األبلي
  .انتهى

  .إىل األنباء وهم من ولد باليمن من ابناء الفرس منهم طاوس بن كيسان: األبناوي

  .بضم اهلمزة والباء وذاله معجمة إىل أبوذ بطن من الصدف: األبوذي

  .كاألمحدي إىل أر بليدة قرب زجنار وقرية بأصبهان أيضا: األري

  .باملوحدة والتحتية كاألنصاري إىل أبيار قرية من أعمال مصر البحرية: األبياري

  .مر يف األباوردي: األبيوردي

  .بفتح اهلمزة وتشديد الباء إىل أب قرية باليمن وبالضم إىل قرية أبة من عمل تونس: األيب

  ءباب األلف والتا
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بضم اهلمزة والشني املعجمة وسكون التاء الفوقية والنون والدال مهملة إىل أتشند قرية : األتشندي
  .من أعمال نسف

  .إىل أتقان قصبة من قصبات فاراب انتهى: األتقاين: قلت

  باب األلف والثاء

  .بالفتح واملثلثة وكسر الراء مث موحدة إىل أثارب قلعة بني حلب وأنطاكية: األثاريب

  .كاألمحر من سنه متفتتة: ألثرما

  .بفتحتني إىل األثر وهو احلديث النبوي: األثري

  .كاألبح هو الكوسج: األثط

إىل االثنا عشرية طائفة من الشيعة يعتقدون اثين عشر إماماً قلت هذه النسبة حلن : االثنا عشري
  .انتهى

  باب األلف واجليم

  .ل املعجمة إىل األجذم بن ثعلبة بطن من عاملةبفتح أوله وسكون اجليم وفتح الذا: األجذمي

  .شهرة أيب علي احلسن بن عبد الرمحن بن عباد بن اهليثم: باب األلف واحلاء االحتياطي

  .باحلاء املهملة فاجليم فالنون كاألمحدي إىل أحجن بطن من األزد: األحجين

  .إىل أحدب كأفلس بطن من غافق: األحديب

  .لدال وسكون احلاء آخره مثلثة إىل أحدوث بطن من حضرموتبضم أوله وا:  األحدوثي- 60

  .بوزنه آخره جيم إىل أحروج بطن من مهذان:  األحروجي- 61

  .مبهملتني وموحدة وحتتية ونون إىل األحسبني كاألمحرين قبيلة من حضرموت: األحسبيين

  . باليمنبالفتح وسكون احلاء وفتح الصاد املهملة وموحدة إىل األحصبني موضع: األحصيب

  .إىل األمحر بطن من األزد: األمحري

  .بوزنه واحلاء والسني مهملتان إىل أمحس طائفة من جبيلة: األمحسي

  .بوزنه أبو إسحاق اجلوزجاين ألحد أجداده األحنف بن قيس: األحنفي
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  .بوزنه عبد اهللا بن األحوص بن عثمان إىل والده: األحوصي

  .ىل األحالف بطن من كلبباحلاء والفاء كاألوزاعي إ: األحاليف

  باب األلف واخلاء

  .نسبة إىل األخبار ورواية القصص واحلكايات: األخباري

بفتح أوله وسكون اخلاء وكسر السني املهملة وسكون التحتانية وفتح الكاف مث مثلثة : األخسيكثي
  .إىل أخسيكث من بالد فرغانة

  .ىل األمخور بطن من املعافربضم اهلمزة وامليم وسكون اخلاء آخره راء إ: األمخوري

  .بالكسر فالسكون إىل إمخيم بلدة بصعيد مصر: اإلمخيمي

  .إىل األخنس بن شريق: األخنسي

  .طائفة من املبتدعة كبريهم يسمى األخنس: األخنسية

  .بوزن األمحدي إىل األخيل كعب بن معاوية بن عبادة بن عقيل: األخيلي

  باب األلف والدال

  .الت إىل األدرع أيب جعفر حممد ابن األمري عبيد اهللا الكويف العلويبوزنه مبهم: األدرعي

بوزنه وإمهاله إىل األدرم وهو تيم وهو بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة مسي : األدرمي
  .به ألنه كان ناقص الذقن

  .مجاعة نسبوا إىل جد امسه إدريس: اإلدريسي

  .د بصعيد مصر انتهىبضم الفاء إىل أدفو بل: األدفوي: قلت

  .بفتحتني إىل بيع األدم: األدمي

  .بضم ففتح إىل أدي بطن من اخلزرج منه معاذ بن جبل: األدوي

  .كالكرميي إىل األدمي بطن من خوالن: األدميي

  .بفتح اهلمزة والراء وسكون املعجمة إىل أذربيجان انتهى: األذريب: قلت

  .عجمة إىل أذرعات بكسر الراء ناحية بالشامبفتح أوله والراء وسكون الذال امل: األذرعي

  .بوزنه إىل أذرمة قرية بنصيبني: األذرمي
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  .بفتحتتني إىل أذنة بلد بساحل الشام عند طرسوس: األذين

    

بالفتح وسكون الراء وكسر املوحدة وسكون النون وفتح اجليم ونون إىل أربنجن ويقال : األربنجين
  .ربنجن من بالد السغد بسمرقند

  .بضبطه بإسقاط النون اآلخرة كذا وجد وكأنه حتريف: ربنجياأل

  .إىل أربق كأمحر من قرى رامهرمز: األربقي

  .إىل إربل بكسر أوله واملوحدة وسكون الراء قلعة على مرحلتني من املوصل: اإلربلي

 بنواحي إىل أرتيان بالفتح وسكون الراء وكسر الفوقانية وفتح التحتانية من قرى أستوا: األرتيارين
  .نيسابور

وضبطها غريه بفتح الراء : بالفتح وسكون الراء وفتح اجليم إىل أرجان من األهواز قلت: األرجاين
  .مشددة وقيل خمففة انتهى

  .بوزنه لكن احلاء مهملة وبعد األلف حتتية إىل األرحا قرية قرب واسط: األرحائي

  .ن من مهذانباملهملة واملوحدة كاألمحدي إىل بين أرحب بط: األرحيب

  .األرخسي بضم أوله والراء وسكون اخلاء وسني مهملة إىل أرخس من قرى مسرقند

بالفتح وسكون الراء وضم الدال املهملة وكسر املوحدة وسكون التحتية إىل أردبيل من : األردبيلي
ن بلد بالفتح فسكون ففتح املهملة فسكوا ففتح الفوقية إىل أردستا: األردستاين. بالد أذربيجان

  .قرب أصفهان وقيل بكسر اهلمزة والدال

  .بالضم وسكون الراء وضم املهملة وتشديد النون إىل أردن بلد بساحل الشام: األردين

بالفتح فالسكون ففتح الزاي وكسر الكاف فتحتية حممد بن احلسن بن علي بن احلسن : األرزكياين
  .ان على يد علي بن أيب طالببن نصر بن األرزكيان البخاري جلده وقد أسلم األرزكي

  .بالفتح فالسكون فضم الزاي ونونني بينهما ألف إىل أرزنان من قرى أصفهان: األرزناين

  .إىل أرزجنان: األرزجناين

بالفتح فالسكون ففتح الزاي فنون إىل أرزن مدنية بديار بكر األرزي بالفتح فالضم فتشديد : األرزين
  .الزاي إىل األرز طبخا أو بيعاً

  .إىل أرسانبد من قرى مرو: ألرسابنديا

  .إىل أرسوف بالضم فالسكون مدينة على ساحل حبر الشام: األرسويف
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  .بالفتح فالسكون فكسر املعجمة وفتح التحتية إىل أرغيان من نواحي نيسابور: األرغياين

  .بالفتح فالسكون وضم الفاء وداله مهملة إىل أرفود من قرى كرمينية: األرفودي

عزيز بن طلحة بن عبد اهللا بن عثمان بن األرقم جلده وإىل األراقم جشم وإخوته أوالد بكر : األرقمي
  .بن حبيب

  .بالفتح فالسكون وفتح امليم والنون آخره زاي إىل أرمناز قرية من عمل حلب: األرمنازي

  .كاألمحري إىل بالد األرمن طائفة من الروم: األرمين

  .أمعنت بلد بصعيد مصر انتهىإىل أرمنت بوزن : واألرمنيت: قلت

  .بالضم فالسكون فالفتح إىل أرمية من بالد أذربيجان: األموري

  .بالفتح فالسكون فالكسر فسكون التحتية فنون إىل أرمينية من بالد الروم: األرميين

قال السمعاين رمحه اهللا تعاىل : بفتح اهلمزة والنون واملوحدة وسكون الراء قال السمعلى: األرنبوي
  .ظنها من قرى نيسابورأ

  .بفتح أوله والواو وسكون الراء إىل أروى من قرى مرو: األرواي

  باب األلف والزاي

  .بفتح أوله واجليم وسكون الزاي إىل أزجاه من قرى خابران: األزجاهي

  .بفتحتني إىل باب األزج حملة ببغداد: األزجي

نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن بفتح فسكون فمهملة إىل أزد شنوءة بن الغوث بن : األزدي
  .سبأ

  .صاحب تاريخ مكة إىل جده األزرق واألزارقة من اخلوارج إىل نافع بن األزرق: األزرقي

  .311أبو عبد اهللا بن جعفر مات سنة : األزركاين

  .بضمتني إىل بيع األزر مجع إزار: األزري

بسرياف منها حبر بن حيىي وموضع بني هي ناحية : قال يف القاموس: بفتحتني إىل األزم قلت: األزمي
  .األهواز ورامهرمز منه حممد بن علي النحوي املعروف مبربمان انتهى

  .بالفتح فالسكون والنون إىل أزناوة قلعة مذان: األزناوي

صاحب التهذيب يف اللغة وابن أخت أيب عوانة وشيخ اخلطيب رمحة اهللا تعاىل وغريهم إىل : األزهري
  .ويف املتاخرين إىل جامع األزهر بالقاهرة انتهى:  قلتجد يسمى األزهر
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  باب األلف والسني

  .إىل أسامة بن زيد: األسامي

بفتح أوله واملوحدة وسكون السني آخره راء مهملة إىل أسبارديس قرية بباب مدنية : األسباري
  .أصهبهان

  .القاضي أبو القاسم عيسى بنعلي املربوجردي إىل جده األسباط: األسباطي

بالضم فالسكون ففتح املوحدة وكسر النون وسكون التحتية وفتح الكاف مث مثلثة إىل : األسبانيكثي
  .إليها األسبيجاين من احلنفية انتهى: أسبانيكث من مدن أسفيجاب قلت

    

بالفتح فالسكون ففتح املوحدة وآخره معجمة قيل إىل أسبكان مدنية وقيل فرس عبدها : األسبذي
  .قومه

بكسر أوله واملوحدة بني مهملتني ساكنتني وفتح الكاف مث مثلثة إىل إسبسكث قرية : ياإلسبسكث
  .على فرسخني من مسرقند

  .بلفظ األستاذ مث حتتية وراء مفتوحتني إىل أستاذيران من قرى أصبهان: األستاذيراين

 أستان من قرى بالكسر فالسكون فالتاء فوقية إىل إستان من قرى مسرقند وبضم اهلمزة إىل: اإلستاين
  .بغداد

بكسر أوله والفوقية وسكون السن وفتح الراء واملوحدة بعدها معجمة إىل إستراباذ من : اإلستراباذي
  .بالد مازندران بني سارية وجرجان

بضم أوله والفوقية وسكون السني والغني املعجمة مث مهملتني بينهما ألف مث حتتية وزاي : األستغدايزي
  .قرى نسفإىل استغداديزة من 

  .بالضم فالسكون وفتح الفوقية إىل أستوا ناحية بنيسانور: األستواي

  .إىل جد واإلسحاقية من غالة الشيعة إىل إسحاق بن حممد النخعي الكويف: اإلسحاقي

  .بفتح أوله واملهملتني واملوحدة آخره معجمة إىل أسداباذ بليدة قرب مهذان: األسداباذي

  .األزد إبداالً من الزاي سيناً وبفتحها إىل أسد عدة من القبائلبسكون املهملة إىل : األسدي

  .من مسلمي اليهود إىل يعقوب وغريهم إىل جد: اإلسرائيلي

بضم أوله والراء وسكون املهملة والواو وفتح الشني املعجمة ونون إىل أسروشنة بلدة : األسروشين



  السيوطي-لب اللباب يف حترير األنساب  10

 

  .وراء مسرقند

  .رمحه اهللا. بن شيبانإىل أسعد بن مهام بن مرة بن ذهل : األسعدي

  .بالكسر فالسكون وفتح الفاء واملعجمة إىل أسفذن من قرى الري: اإلسفذين

بالكسر وسكون السني وفتح الفاء والراء وكسر التحتية إىل أسفرايني بليدة بنواحي : االسفراييين
  .بال مهز انتهى: نيسابور قلت

لراء آخره جيم إىل إسفرنج من قرى بالكسر وسكون السني والنون وفتح الفاء وا: اإلسفرجني
  .السغد

  .بكسر أوله والفاء وسكون السني وزاي مث راء إىل إسفزار مدنية بني هراة وسجستان: اإلسفزاري

  .بكسر أوله وفتح الفاء بني مهملتني إىل إسفسن قرية بأعلى مرو: اإلسفسي

  .إسفنج من قرى أرغيانبالكسر فالسكون للسني والنون وفتح الفاء آخره جيم إىل : اإلسفنجي

إىل إسفيجاب بكسر أوله والفاء وسكون السني والتحتية مث جيم آخره موحدة بلد يف : اإلسفيجايب
  .املشرق من ثغور الترك

بالفتح فالسكون وكسر الفاء وحتتية مث معجمة وموحدة مفتوحتني إىل أسفيذدبان من : األسفيذباين
  .قرى أصبهان

فاء وسكون السني املهملة والتحتية والنون وفتح القاف إىل إسفينقان بكسر أوله وال: اإلسفينقاين
  .بليدة بناحية نيسابور

  .بالكسر فالسكون وفتح الراء إىل إسكارن من قرى السغد: اإلسكارين

  .بالكسر لعمل ما يصلح األنعال: اإلسكاف

  .بوزنه إىل إسكاف بين اجلنيد ناحية ببغداد وإىل األسكفة: واإلسكايف

  .من املعتزلة إىل أيب جعفر اإلسكايف: كافيةواإلس

بالكسر فالسكون وفتح الكافني وسكون الالم والنون والدال مهملة إىل أسكلكند : اإلسكلكندي
  .مدنية صغرية من مدن طخارستان بلخ ويقال سكلكند

ية بلد بالكسر وسكون السني والنون وفتح الكاف والدال املهملة والراء إىل اإلسكندر: اإلسكندراين
  .على طرف حبر املغرب من آخر حد ديار مصر

  .مجاعة إىل جد: اإلمساعيلي

  .قوم من الباطنية قالوا إن اإلمام بعد جعفر الصادق ابنه إمساعيل: واإلمساعيلية
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  .بالضم والسكون والفتح والسكون آخره مهملة إىل أمسند من قرى مسرقند: األمسندي

 السني والتحتية مث مثلثة مفتوحة ونون إىل إمسيثن من قرى بكسر أوله وامليم وسكون: اإلمسيثين
  .الكشانية

  .بفتح أوله والنون إىل أسنا بلد بصعيد مصر األعلى انتهى: األسنوي

بفتح أوله والواو وسكون السني آخره راء إىل أسوارى من قرى أصبهان وإىل األسارة : األسواري
  .بطن من متيم

  . األسواريمن املعتزلة أصحاب: واألسوارية

  .بالضم أبو عيسى يروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه: واألسواري

  .الصحيح ضم أوله انتهى: بفتح أوله وسكون السني بلد بصعيد مصر قلت: األسواين

  .كالكرميي إىل جد واىل أسيد بن أيب العيض بن أمية: األسيدي

  .ن من متيممصغراً بتشديدا الياء وسكوا إىل أسيد بط: األسيدي

فيها : بضم أوله والتحتية وسكون السني إىل أسيوط ويقال سيوط بلد بصعيد مصر قلت: األسيوطي
  .مخسة أوجه ضم اهلمزة وكسرها وإسقاطها وتثليث السني املهملة، انتهى

  باب األلف والشني

    

يلة من أمهات بالد بكسر أوله واملوحدة وسكون الشني املعجمة والتحتية قبل الالم إىل إشب: اإلشبيلي
  .األندلس

  .بالفتح فالسكون فالقوقية مجاعة إىل جد يسمى أشتة: األشيت

بالضم فالسكون وفتح الفوقية وسكون األلف واملوحدة وكسر الدال املهملة وحتتانية : األشتابديزكي
  .ساكنة وفتح الزاي إىل أشتابديزة حملة كبرية من حائط مسرقند

ن فقوقية وفتح اخلاء املعجمة والواو وفوفية مث مهملة إىل أشتاخوست بالضم فالسكو: األشتاخوسيت
  .من قرى مرو

  .إىل األشتر كأمحر رجل وبلد عند مهذان: األشتري

  .بضم أوله والفوقية وسكون املعجمة والراؤ آخره جيم إىل أشترج قرية مبرو: األشترجي

 خاء معجمة مفتوحة ونون إىل إشتيخن بكسر أوله والفوقية وسكون املعجمة والتحتية مث: اإلشتيخين
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  .من قرى السغد

  .إىل أشجع بن ريث بن غطفان قبيلة مشهورة: األشجعي

  .إىل األشعث جد: األشعثي

إىل أشعر وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ ألن : األشعري
  .أمه ولدته والشعر على بدنه

  .تح الفاء وسكون النون ودال مهملة إىل أشفند ناحية بنيسابوربالضم فالسكون وف: األشفندي

  .إىل األشقر سعد بن عايذ األزري: األشقري

  .إىل إشكاب بالكسر جد: اإلشكايب

بالكسر وسكون الشني املعجمة والراء وفتح الكاف آخره موحدة إىل إشكرب مدنية من : اإلشكريب
  .شرق األندلس

  .مهملة إىل األمشوس قرية بصعيد مصراألمشوسي بالضم والسكون وآخره 

  .بوزنه إىل أمشون بليد بصعيد مصر: األمشوين

  .بضم أوله والتحتية وسكون الشني وكسر امليم إىل أمشيون من قرى خبارى: األمشيوين

  .بالفتح والسكون آخره مهملة آخره مهملة أشناس غالم املتوكل: األشناسي

  . دنا إىل موضع األشنانبوزن األشنان والفاعل من: األشنانداين

  .بالضم إىل بيع األشنان وإىل قنطرة األشنان موضع ببغداد : األشناين

  .بضم أوله والنون إىل أشنة بليدة بأذربيجان: األشنهي

  .إىل أشهب جد: األشهيب

  .بوزنه إىل عبد األشهل بطن من األوس: األشهلي

  .كالكرميي إىل أشري حصن باملغرب: األشريي

  الصادباب األلف و

  .إىل أصبح قبيلة من يعرب بن قحطان: األصبحي

  .بكسر أوله وفتحه وفتح الباء ويقال بالفاء وأصبهان أشهر بالد اجلبال: االصبهانين

بالكسر فالسكون للصاد واخلاء املعجمة وفتح الطاء املهملة وآخره راء إىل إصطخر من : اإلصطخري
  .بالد فارس
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  . بلد بصعيد مصر انتهىبالفاء إىل أصفون: األصفوين: قلت

  .إىل جده أصمع: األصمعي

  .إىل علم أصول الدين قلت وأصول الفقه انتهى: األصويل

  .إىل األصهب بطن من جعفي: األصهيب

  باب األلف والطاء

بالفتح فالسكون وضم املوحدة والالم مث مهملة إىل أطرابلس بلدتني إحدامها بساحل : األطرابلسي
  .وقد تسقط ألف اليت بالشامالشام واألخرى باملغرب 

  .إىل األطهر بعض العلوية: األطهري

  باب األلف والعني

بضم أوله واملوحدة وسكون املهملة وآخره مهملة إىل األعبود بن السكاسك بن أشرس : األعبودي
  .بن كندة

  .إىل العجم وإىل بين األعجم بن سعد بن أشرس بطن من جتبيب: األعجمي

  .دال املهملة وسكون ثانية إىل أعدول بطن من احلضارمةبضم أوله وال: األعدويل

  .بالفتح إىل األعراب: األعرايب

  .إىل أعصر بضم الصاد لقب منبه بن سعد بن قيس بن عيالن: األعصري

  .بالضم آخره قاف إىل بطن األعموق من املغافر: األعموقي

  .إىل أعني جد: األعيين

  باب األلف والغني

  . املعجمة وضم الذال املعجمة إىل أغذون من قرى خبارىبالفتح وسكون: األغذوين

  .بوزنه بالزاي إىل أغزون من قرى خبارى: األغزوين

: بفتح أوله وامليم وسكون املعجمة آخره فوقية إىل أغمات بلد بأقصى املغرب األغالقي: األغمايت

  .كاألنصاري إىل عمل الغلق وبيعه
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  باب األلف والفاء

  .أفران من قرى نسفبالفتح إىل : األفراين

بالفتح أوله والراء وسكون الفاء واخلاء املعجمة : باجليم إىل أفرجة كأبرقه جد األفرخشي: األفرجي
  .بعدها معجمة إىل أفرخشا من قرى خبارى

  .بالفتح إىل أفريقية من كبار بالد املغرب: األفريقي

  . من قرى خبارىبفتح أوله واملعجمة والواو وسكون الفاء إىل أفشوان: األفشواين

  .بكسر أوله واملعجمة وسكون الفاء وفتح الراء بعدها قاف إىل إفشريقان من قرى مرو: اإلفشريقاين

  باب األلف والقاف

  .بالفتح أبو جعفر حممد بن عيسى األبرش: األفراهي

    

 بالفتح وسكون القاف وكسر الراء والطاء املهملة بعدها معجمة إىل أقريطش جزيرة: األقريطشي

  .باملغرب

  .بقاف ومهملتني كاألنصاري إىل األقساس قرية بالكوفة: األقساسي

  .إىل أقصرا من بالد الروم انتهى: األقصراي: قلت

  .إىل األقعس من ولد عامر بن حنيفة: األقعسي

  .بالكسر إىل كتاب إقليدس من حكماء اليونان: اإلقليدسي

  .ىل انتهىبكسر اهلمزة والالم آخره معجمة إ: اإلقليشي: قلت

  باب األلف والكاف

  .إىل األكارع وبيعها: األكارعي

  .كالقفال لعمل إكاف البهائم: االكاف

  .بالفتح إىل بيع األكفان: األكفاين

  .إىل أكلب بوزن أقفل بطن من خثعم: األكليب
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  باب األلف والالم

  .كاألنصاري إىل األلواح من بالد أعلى صعيد مصر يلي طريق املغرب: األلواحي

  .إىل األلوزان قرية بسرخس انتهى: األلوازاين: لتق

  .مبهملة وضم أوله والالم إىل ألوس ناحية عند حديثة الفرات وقال السمعاين عند طرسوس: األلوسي

  .كاألنصاري إىل أهلان بن مالك أخي مهذان: األهلاين

إماماً خيرج آخر الزمان واحد اإلمامية طائفة من الشيعة ينتظرون بزعمهم : باب األلف وامليم اإلمامي
  .ومثله

  .قلت هو ظن انتهى: اإلماميت

  .بالضم إىل أمامه بن سهل بن حينف: األمامي

  .بالفتح فالسكون وكسر املهلمة وحتتية وزاي إىل أمديزة قرية من خبارى: األمديزي

  .بالفتح إىل عمل األمشاط وبيعها: األمشاطي

  .ن ردمان قبيلة من رعنيبضم أوله والالم إىل أملوك بطن م: األملوكي

  .بالكسر إىل إملة وهي وصف التمتام بلغة خوي: اإلملي

  .بالفتح إىل أمة بن جبالة بن مازن بن ثعلبة: األموي

  .بالضم إىل بين أمية: واألموي

  باب األلف والنون

بنون وموحدة كاألنصاري إىل بلد على الفرات وقرية من قرى جوزجان وسكة األنبار : األنباري
  .ومبر

بفتح أوله واملوحدة وسكون النون والراء وضم الدال املهملة إىل أنربدوان من قرى : األنربدواين
  .خبارى

بفتح : بفتح أوله واجليم والفاء وسكون النون األوىل وكسر الراء مث حتتانية إىل األجنذاين: األجنافريين
  .أوله والذال املعجمة وضم اجليم إىل أجنذان

  . أوله والفاء وضم اجليم وكسر الراء وحتتية إىل أجنفارين من قرى خبارىبفتح: األجنفاريين

  .كاألنصاري إىل أنداق باملهملة والقاف من قرى مسرقند: األنداقي
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  .بالفتح وإمهال الدال إىل أندا بن عدي بطن من جتيب: األنداي

وذ بلد بنواحي بلخ وينسب بفتح أوله والدال املهملة وباخلاء والذال املعجمتني إىل أندخ: األندخوذي
  .ملتني إىل أندد بوزن أعلم من قرى نسف: إليها النخذي أيضاً األنددي

  .بفتح أوله واملهملة والراء آخره موحدة إىل أندراب مدينة بنواحي بلخ وأندرابة قرية مبرو: األندرايب

  .قرى مروبفتح أوله والدال املهملة وسكون النون واملعجمة إىل أندغن من : األندغين

  .مبهملة وقاف إىل أندق من قرى خبارى: األندقي

  .بالفتح وضم املهملة إىل ندكان من قرى فرغانة وسرخس أيضاً: األندكاين

  .بفتح أوله والدال املهملة وضم الالموآخره مهملة إىل أندلس إقليم باملغرب: األندلسي

  .سبالضم وسكون النون ومهملة إىل أندة مدينة باألندل: األندي

  .بالفتح وأوله واملعجمة واملثلثة قبلها حتتية إىل أنشميثن من قرى نسف: األنشميثين

  .بالفتح وكسر املهملة بني نونني إىل أنصنا قرية بصعيد مصر: األنصنائي

  .بالفتح إىل أنطاكية من الشام: األنطاكي

خره مهملة إىل أنطرطوس بفتح أوله والطاء األوىل وضم الثانية وسكون النون والراء آ: األنطرطوسي
  .بلدة من الشام

  .بالفتح وسكون النون والالم وضم القاف األوىل إىل أنقلقان من قرى مرو ويقال أنكلكان: األنقلقاين

  .بالفتح إىل أمنار بطون من العرب: األمناري

  .بالفتح إىل بيع األمناط وهي ضرب من البسط: األمناطي

  .تحتية وضم املهملة إىل أنيسون من قرى خبارىبالفتح فالسكون وكسر ال: األنيسوين

  باب األلف والواو

  .إىل بين األواب كاألواه بطن من جتبيب: األوايب

  .بلفظ مجع األنا إىل أوانا قرية على عشرة فراسخ من بغداد: األواين

  .بالضم وفتح الباب املوحدة وراء إىل أوبر من قرى بلخ: األوبري

  .فظ مصدر آب قرية من عمل هراة انتهىإىل أوبة بل: واألوي: قلت

بالضم وفتح املهملة والنون إىل أودنة قرية من قرى خبارى قلت وبالفتح إىل أودن منها أيضا : األودين
  .وأظنهما واحداً واختلف يف اهلمز انتهى: قال ياقوت
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  .بالفتح فالسكون ومهملة إىل أود بن صعب بن سعد العشرية من مذحج: األودي

  .بفتح أوله والراء وموحدة إىل أوربة مدينة باألندلس: ألوريبا: قلت

  .بضم أوله والتحتية وكسر الراء أوريولة مدينة باألندلس انتهى: واألوريويل

بالفتح والزاي إىل األوزاع بطن من ذي الكالع وقيل من مهذان وقيل قرى بالشام وهو : األوزاعي
  .ت به القرية لرتوهلم اخطأ قلت مجع ياقوت رمحه اهللا بأنه بطن مسي

  .بالضم والواو والزاي الساكنني إىل أوزكند بلد من نواحي فرغانة انتهى: واألوزكندي

  .إىل األوس قبيلة من األنصار: األوسي

  .بالضم واملعجمة إىل أوش من بالد فرغانة: األوشي

  .كاألنصاري إىل أوصاب قبيلة من محري: األوصايب

  .الضاء معجمة إىل األوفاض وهم الضعفاء والزمين وهم أهل الصفةبوزنه والفاء و: األوفاضي

  .إىل أوه بفتحتني قرية بني زجنان ومهذان انتهى: قلت واألوهي

  .بالفتح وضم الالم إىل أولوم بطن من الصدف: األولومي

  .إىل أوالس مبهملة بلدة على ساحل حبر الشام: األوالسي

  .مصغراً إىل أويس رجل: األويسي

  لف واهلاءباب األ

  .بضم أوله واجليم وآخره راء األهجور بطن من املمغافر: األهجوري

  .إىل أهر كأكل مدينة من نواحي أذربيجان ويقال هلا أهج: واألهري: قلت

  .إىل أهلم كأقفل بلد من نواحي طربستان انتهى: واألهلمي

  .بالنون واملهملة كاألنصاري إىل أهناس بلد بصعيد مصر: األهناسي

  .بوزنه والزاي إىل األهوز بلدة مشهورة: وازياأله

  باب األلف والياء



  السيوطي-لب اللباب يف حترير األنساب  18

 

: بوزنه إىل إيام بطن من مهذان االيبسين: االيامي.كاإلمامي إىل إياد بن نزار بن معد بن عدنان: اإليامي

  .بالكسر فالسكون وفتح الباء املوحدة واملهملة ونون إىل إيبسن قرية على فرسخ من نسف

  .خ بالكسر والتحتية والفوقية آخره معجمة غالم املعتصمإىل إيتا: اإليتاخي

  .بالكسر والتحتية واجليم إىل إيج بلد بفارس: اإلجيي

  .بالكسر وفتح الدال والعني املهملتني إىل إيدعان بطن من جتيب: اإليدعاين

بالكسر وفتح املعجمة وجيم إىل إيذج بلدة من كور األهواز قرية بسمرقند أيضاً : اإليدجي
ضبضها ياقوت رمحه اهللا : بالكسر وضم املعجمة قرية على ثالثة فراسخ من مسرقند قلت: يذوجياإل

  .باجليم

  .إىل إيغان من قرى بنج ديه انتهى: واإليغاين

  .بالفتح والسكون إىل أيلة بلد بساحل حبر القلزم: األيلي

  .بالكسر إىل إيالق وهي بالد الشاش: اإليالقي

  حرف الباء

  لفباب الباء واأل

  .إىل بابان لفظ مثىن باب حملة بأسفل مرو: الباباين

بفتح املوحدتني والدال املهملة والفوقية وسكون السني املهملة إىل باب دستان موضع : البابدستاين
  .بسمرقند

  .بفتح املوحدتني وسكون الراء بعدها فوقية إىل بابرتى بالقصر قرية بنواحي بغداد: البابريت

  .ب سري بلد باألهوازإىل با: البابسريي

  .إىل باب الشام حملة ببغداد: البابشامي

  .إىل باب شري من قرى مرو: البابشريي

  .إىل بابش من قرى خبارى: البابشي

  .الراء مفتوحة واملوحدة الثانية مضمومة انتهى: بالفتح إىل بابقران من قرى مرو قلت: البابقراين

  .هملة إىل باب كس حملة بسمرقندمبوحدتني وكسر الكاف وتشديد امل: البابكسي

  .بضم الكاف األوىل ومبعجمة إىل باب كوشك حملة بأصبهان: البابكوشكي
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  .أتباع بابك ظهر أيام املأمون فقتل: الباكية

قال ياقوت قرية بني : بضم الالم وتشديد الفوقية إىل بابلت موضع باجلزيرة فيما أظن قلت: البابليت
  .حران والرقة انتهى

  .كأنه إىل بانونيا قرية من بغداد ويقال إليها البابوين انتهى: بنون بعد املوحدة الثانية قلت: يالبابنائ

  .إىل باب األبواب مدينة دربند وإىل بابة من قرى خبارى: البايب

  .إىل باتكرون قلعة بشط جيحون انتهى: والباتكروين: قلت

اء املعجمة آخره فوقية إىل باجخوست بسكون اجليم والواو والسني املهملة وضم اخل: الباجخوسيت
  .وقال ياقوت بفتح اجليم انتهى: من قرى مرو قلت

وأخرى بني رأس عني : إىل باجدا بفتح اجليم وتشديد املهملة قرية بنواحي بغداد قلت: الباجداي
  .والرقة ومها بالقصر انتهى

  .إىل باجرا قرية باجلزيرة قلت بوزن اليت قلبها انتهى: الباجراي

  .مقصورة انتهى: بكسر اجليم وسكون املهملة إىل باجسرا بلد بنواحي بغداد قلت: لباجسرايا

إىل باجة باجليم اخلفيفة مدينة باألندلس وقرية بأفريقية وبأصبهان وجد أليب احلسن إمساعيل : الباجي
  .بن إبراهيم الفارسي

    : قلت

  .م وشني معجمة قرية بني أوانا واحلظرية انتهىإىل بامحشا بفتح احلاء املهملة وسكون املي: والبامحشي

  .بفتح اخلاء املعجمة وسكون الراء مث زاي إىل باخرز من نواحي نيسابور: الباخرزي

  .بفتح املوحدة والدال والراء املهملتني إىل بادران قرية بأصبهان: البادراين

  .بوزنه بال نون إىل بادبس قرية من عمل واسط: البادراي

  .سر الدال املهملة بعدها مهملة إىل بادرايا قرية من عمل واسطبك: البادسي

  .بفتح املهملة إىل بادن من قرى خبارى: البادين

  .بضم املهملة إىل بادويه لقب: البادوي

مبعجمة : إىل بادوريا بفتح الراء والتحتية والقصر بلد بنواحي بغداد والباذي: والبادوري: قلت
  .انكالقاضي إىل باذ من قرى أصبه

  .بفتح املعجمة وكسر املوحدة مث حتتية ونون إىل باذبني بلد حتت واسط انتهى: والباذبيين

  .بفتح املعجمة وكسر الغني املعجمة وحتتية ومهملة إىل باذغيس قرى من أعمال هراة: الباذغيسي
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يع الباذجنان أو إىل ب: إىل باذن الباذجناين: قال ياقوت: إىل باذنة بالفتح من قرى خابران قلت: الباذين
  .الباذجنانية من قرى مصر انتهى

  .ويقال بالفاء أوله إىل باراب ناحية وراء جيحون: البارايب

  .بوزنه بنون إىل باران من قرى مرو: الباراين

  .كالقفال إىل عمل البئر: البآر

  .البارديزي إىل بارديزة بسكون الراء وكسر املهملة وحتتية وزاي مفتوحة من قرى خبارى

بكسر الراء وسكون املهملة وفتح الكاف : إىل باب أبرز حملة ببغداد انتهى البارسكثي: لبارزيا
  .ومثلثة إىل بارسكث من مدن الشاش

  .بكسر الراء والقاف إىل ذي بارق بطن من مهذان وبارق بطن من األزد وجبل باليمن: البارقي

  .رى مسرقندبسكون الراء وفتح الكاف ومثلثة إىل باركث من ق: الباركثي

  .بالراء والنون واملوحدة واملعجمة إىل بارناباذ حملة مبرو قلت الراء ساكنة: البارناباذي

  .بنون مث موحدة إىل بارنبار قرية قرب دمياط انتهى: والبارنباري

  .مبعجمة إىل باروذ من قرى فلسطني: الباروذي

 من قرى نيسابور قلت وبلد باليمن إىل بار: مبهملة إىل باروس من قرى نيسابور الباري: الباروسي
  .انتهى

بسكون الزاي : بفتح الزاي وسكون املوحدة ومهملة إىل بازبدا قرية باجلزيرة ظناً البازكلي: البازبداي
  .وضم الكاف وتشديد الالم إىل بازكل بلد على البحر بأسفل البصرة

  .الترك انتهىبسكون الزاي والنون وفتح الكاف إىل بازكند من بالد : والبازكندي

  .يقال البازيار إىل حفظ الباز: البازياري

  .بلفظ الطاير إىل باز من قرى مرو ويبدل أوله فاء: البازي

  .بكسر املهملة وسكون املوحدة وحتتية إىل باسبيان من قرى بلخ: الباسبياين: قلت

  .بفتح السني املهملة والنون إىل باسند مدينة: والباسندي

  .ىل باسني بوزن ياسني كورة بالروم انتهىبالكسر إ: والباسيين

  .مبعجمة إىل باشان من قرى هراة: الباشاين

  .بكسر الطاء وسكون الراء وبالقاف إىل باطرقان من قرى أصبهان: الباطرقاين

  .من املبتدعة قالوا لظواهر القرآن بواطن مرادة غري ما عرف من معانيها اللغوية: الباطنية
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  .وقاف مضمومة وموحدة إىل باعقوبا قرية بأعلى النهروانقلت مبهملة : الباعقويب

  .مبعجمة إىل باغاية بتحتية قبل اهلاء مدينة بأقصى إفريقية انتهى: الباغائي: قلت

  .إىل باغ من قرى مرو قلت وإىل باغة مدينة باألندلس انتهى: الباغي

  .بفتح املوحدتني وسكون املعجمة إىل حفظ الباغ وهو البستان: الباغبان

  .بفتح املعجمة وبعدها شني معجمة إىل باغش من قرى جرجان: الباغشي

  .بوزنه إىل باغك حملة بنيسابور: الباغكي

بفتح املعجمة والنون والباء املوحدة وآخره معجمة إىل باغناباذ من قرى مرو : الباغناباذي: قلت
  .انتهى

  .ى واسطبفتح املعجمة وسكون النون ومهملة إىل باغند من قر: الباغندي

  .بسكون الفاء ومهملة إىل بافد من بالد كرمان: البافدي

  .بالفاء إىل باف من قرى خوارزم: البايف

  .بكسر القاف وإمهال الدال والراء إىل باقداري بالقصر من قرى بغداد: الباقداري: قلت

  .بفتح القاف وإسكان الدال املهملة إىل باقدرا بالقصر من قراها انتهى: والباقدراين

  .بفتح القاف وسكون الراء مث مهملة إىل باقرحا من قرى بغداد: الباقرحي

  .بضم القاف إىل باقطايا من قرى بغداد انتهى: الباقطاي: قلت

  .بالنون إىل بيع الباقال: الباقالين

  .بضم الكاف ومهملة إىل باكسايا من نواحي بغداد: الباكساي

    : قلت

  .انتهىإىل باكلبا من قرى إربل : الباكليب

  .بالضم إىل باكويه من بالد دربند عند شروان واسم جد: الباكوي

  .إىل باال من قرى مرو العجم: الباالي

  .بكسر الالم ومهملة إىل بالس مدينة بني حلب والرقة: البالسي

  .بفتح الالم والقاف إىل بالقان من قرى مرو: البالقاين

  .بفتح الالم إىل بالك من قرى هراة: البالكي

  .بالضم واجليم إىل بالوجوزجان من قرى سرخس: بالوجيال

  .بالزاي إىل بالوز من قرى نسا: البالوزي
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  .إىل بالويه جد: البالوي

  .بفتح الواو وسكون الراء ومهملة إىل باماورد ناحية بفارس: الباماوردي: قلت

  .ة باملوصلبفتح امليم والدال املهملة وسكون الراء إىل بامردىن بالقصر قري: والبامردين

  .بالنون واجليم إىل بامئني بكسر امليم واهلمزة وسكون التحتية مدينة من عمل هراة انتهى: والبامنجي

  .يتلو يف الباين: البامي

  .البامياين بكسر امليم وفتح التحتية إىل باميان بلد بني غزنة وبلخ

  .إىل بانب بفتح النون مث باء موحدة من قرى خبارى: البانيب

  .بكسر النون وفتح التحتية آخره مهملة إىل بانياس من بالد فلسيطن: سيالبانيا

وبان من قرى مصر نسب إليها البامي : بالنون إىل شجرة البان وإىل بان من قرى أرغيان قلت: الباين
  .بامليم حتريفاً انتهى

  .بفتح الواو وسكون الراء ومهملة إىل أبيورد: الباوردي

  .وراء إىل باور موضع باليمن انتهىبفتح الواو : الباوري: قلت

  .بكسر اهلاء إىل باهلة قبيلة: الباهلي

  .بفتح التحتية إىل بايان سكة بنسف: الباياين

  باب الباء مع الباء

  .بسكون املوحدة الثانية مث نون إىل ببنة مدينة عند بامئني: الببين

وبالفتح والتشديد : ن قرى نيسابور قلتبالضم وختفيف والفوقانية إىل بتان م: باب الباء والتاء البتاين
  .إىل بتان من نواحي حران انتهى

قال : بالفتح وسكون الفوقية وضم املعجمة ومهملة إىل بتخدان من قرى نسف قلت: البتخداين
  .ياقوت بضم الباء املوحدة وفتح اخلاء وإعجام الذال انتهى

  . إىل بتر باألندلسبالفتح والسكون إىل البترية من املبتدعة وبالضم: البتري

  .بفتحتني وسكون الالم إىل بيت هليا من أعمال دمشق: البتلهي

  .بفتح املوحدة وكسر الفوقية وتشديد امليم آخره راء إىل بتمار من قرى النهروان: البتماري

  .بالضم وفتح الفوقية وكسر النونني بينهما حتتية إىل بتنني من قرى دبوسية: البتنيين
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  . بالتشديد موضع بالبصرةإىل البت: البيت

  .إىل البترية مصغراً بطن من د: البتريي

  باب الباء والثاء

بفتح الباء املوحدة ومثلثة ونون إىل البثنية ويقال البثنة بسكون املثلثة من نواحي دمشق : البثين: قلت
  .انتهى

  باب الباء واجليم

  .بالكسر إىل جبار من ولد سعد بن أيب وقاص: البجاري

  .إىل جبانة مدينة باألندلس انتهى: بالفتح وتشديد اجليم قلت: ينالبجا

  .بالكسر إىل جباية من بالد املغرب: البجاوي

  .بالتشديد إىل بج حوران من قرى دمشق انتهى: البجي: قلت

  .بكسرتني وسكون املهملة وفوقية إىل جبستان من قرى نيسابور: البجستاين

  .ئل وبالسكون إىل جبلة رهط من سليمبالفتح إىل جبيلة اسم لقبا: البجلي

  .بسكون اجليم وفتح الباء والواو وآخره راء إىل جبوار حملة مبرو: البجواري

  .باجليم مصغراً إىل جبري جد: البجريي

  باب الباء واحلاء

  .باملهملة واملثلثة إىل البحاث كالقفال جد: البحاثي

  .تر بطن من طي قلت وبلد باليمن انتهىبضم املوحدة والفوقية وسكون احلاء إىل حب: البحتري

  .كاألنصاري إىل البحرين، قلت إقليم بني البصرة وعمان انتهى: البحراين

  .بضم الراء إىل حبرويه جد: البحروي

  .إىل البحر املعروف وإىل حبر جد: البحري

  .يةبالفتح وكسر احلاء إىل حبري جد قلت وبالتصغري إىل حبرية بالد قرب اإلسكندر: البحريي

  .إىل حبرياباذ من قرى إىل حبرياباذ مرو وبالتصغري إىل حبرياباذ من قرى جوين انتهى: والبحرياباذي
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  باب الباء واخلاء

  .إىل خبارى أعظم مدينة وراء النهر وإىل خبار جد لشيخ احلاكم وإىل البخور حتريفا: البخاري

  .ر ال نسبةبسكون املعجمة وفوقية وراء اسم أليب عزرة راوي عم: البختري

بفتح املوحدة واجليم قبلها معجمة ساكنة إىل خبجرمان من قرى مرو ويقال بغجرمان : البخجرماين
  .باملعجمة

  باب الباء والدال

  .إىل بداكر من قرى خبارى: البداكري

  .بالفتح من الشيعة أجازوا على اهللا البداء: البدائية: قلت

    

سكون اخلاء املعجمة ومثلثة إىل بدخكث من قرى الشاش بالضم وفتح املهملة والكاف و: البدخكثي
  .أو اسفيجاب

إىل بدر بني مكة واملدينة حضوراً ومسكناً وإىل البدرية حملة ببغداد وإىل بين بدر بطن من : البدري
  .حجر رعني

  .إىل بدن بطن من كلب وغريه: البدين

  .بوزنه إىل البادية: البدوي

  .ة وحتتانية ونونني بينهما واو إىل بديانة من قرى نسفبالفتح وسكون املهمل: البديانوين

  .باملهملتني مصغراً إىل بديح جد: البدحيي

  .مصغراً إىل بديل جد: البديلي

  .إىل البديهة ومن النظم سرعة: البديهي

  .بتشديد الدال املهملة إىل بد بطن من محري وبطن من كندة ومن جعفي: البدي

  باب الباء والذال

بفتح الباء واملعجمتني وسكون اخلاء املعجمة بينهما إىل بذخشان من أعلى طخارستان : البذخشاين
  .وإليها أيضا: قلت
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  .انتهى: البذخشي

  .بفتحتني ومعجمتني إىل بذش قرية على فرسخني من بسطام: البذشي

  .بالفتح فالكسر فسكون التحتية فضم املعجمة إىل بذخيون قرية ببخارى: البذخيوين

  .لكرميي آخره مهملة إىل بذيس من قرى مروكا: البذيسي

  .مصغراً إىل بذيل بطن من جهينة: البذيلي

  باب الباء والراء

  .بالتشديد إىل بري النبل وغريه: الرباء

  .بالفتح واملثلثة إىل براثا حملة ببغداد وقرية من عملها: الرباثي

  .واملربد انتهى: إىل بيع الربود وتربيد املاء قلت: الرباد

  .بالفتح وضم الذال املعجمة مث القاف إىل براذق جد شيخ اخلطيب: اذقيالرب

  .بفتحات وراءين وجيم إىل براجان سكة مبرو: الربارجاين

  .بفتحات وراء ومهملة إىل براكد قرية ببخارى: الرباكدي

 قرية باملد إىل براءان: ويقال هلا بران والرباءاين: بالتشيد إىل فوران قرية ببخارى قلت: الرباين
  .بأصبهان انتهى

  .بالفتح فالسكون وموحدة مفتوحة إىل بيع الربار وهو ما جيلب من اهلند: الرباري

بفتح املوحدة وضم الثانية وفتح الفوقية وسكون املعجمة قبلها والراء األوىل إىل : الرببشتري: قلت
  .بريشتر مدينة يف شرق األندلس انتهى

  . إىل برت قرية بنواحي بغداد بالكسر فالسكون وفوقية: الربيت

وبالفتح إىل برجة : بالضم فالسكون وجيم إىل برج من قرى أصبهان وموضع بدمشق قلت: الربجي
  .مدينة باألندلس انتهى 

  .بضم الباء واجليم إىل الرباجم قبيلة من متيم: الربمجي

  .بضمهما أيضاً إىل برمجني قرية ببلخ: الربمجيين

  .برجالن قرية بواسط وإىل حملة الربجالنيةبضمهما إىل : الربجالين

  .بفتحتني وحاء مهملة إىل بريح بطن من كندة: الربحي

  .بضم الباء واخلاء املعجمة وراءين األوىل ساكنة إىل برخوار من نواحي أصبهان: الربخواري
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  .بوزنه لكن بفتح الباء إىل برخشان قرية مبا وراء النهر انتهى: الربخشاين: قلت

  .بالفتح فالسكون ومهملتني إىل برداد من قرى مسرقند: يالربداد

  .بفتحات ودال مهملة إىل بردان قرية ببغداد: الربادين

بفتح الباء والدال املهملة وسكون الراء األوىل وكسر املهملة قبل التحتانية إىل بردسري : الربدسريي
  .من بالد كرمان

  .اء والعني مهملة إىل بردعة بلدة بأذربيجانبفتح الباء والدال املهملة وسكون الر: الربدعي

  .بالفتح فالسكون وكسر املهملة وحتتية وجيم إىل برديج قرب بردغة: الربدجيي

  .كالقمري إىل نوع من جيد التمر وإىل الربد نوع من الثياب وإىل برد جد: الربدي

ال املعجمة إىل برزاباذان قرية بضم الباء وسكون الراء وفتح الزاي والباء املوحدة والذ: الربزاباذاين
  .بأصبهان

  .بالضم فالسكون إىل برزاط قرية ببغداد: الربازاطي

  .بالكسر والسكون وزاي إىل برزالة قبيلة باملغرب انتهى: الربزايل: قلت

  .بفتح أوله والزاي ثالثه مث باء موحدة مكسورة وحتتانية إىل برزبني قرية ببغداد: الربزبيين

  .وله والزاي ثالثة إلة برزن من قرى مروبفتح أ: الربزين

  .بفتح أوله والزاي ثالثة وسكون النون ومهملة إىل بززند بلد بأذربيجان: الربزندي

  .بالفتح إىل برزة قرية بدمشق وبالضم إىل قرية مبرو وإىل برزة جد: الربزي

  .إىل برزة قرية من أعمال بيهق انتهى: الربزهي : قلت

ملهملة وسكون الراءين والنون وكسر اجليم ودال مهملة إىل برساجنرد من بالضم وا: الربساجنردي
  .قرى مرو

  .بالضم إىل برسان قبيلة من األزد وقرية بسمرقند: الربساين

  .الربسحور قرية بالرها: قلت

  .والربسي بالضم إىل برس موضع ببابل انتهى

    

ضم : ة إىل برسخان قرية ببخارى قلتبفتح أوله واملهملة وسكون الراء واخلاء املعجم: الربسخين
  .ياقوت سينها

  .بضم أوله وثالثة وفاء إىل برسف قرية بطريق خراسان انتهى: والربسفي
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  .بضم أوله وثالثة إىل برسم بطن من محري: الربمسي

  .إىل برسيم زقاق مبصر: بالفنح قلت: الربمسي

  .بالفنح واملعجمة إىل برشانة قرية بإشبيلة انتهى: والربشاين

  .بفتح أوله والطاء وقاف إىل برطق جد: الربطقي

  .بفتح أوله واملهملة مث معجمة إىل برعش قرية قرب طليطلة انتهى: الربعشي: قلت

  .ببخارى. بفتح أوله والفاء وسكون الراء واملعجمة إىل برعش قرية قرب طليطلة انتهى: الربفشخي

  .وأخرى جبرجان انتهى: لتبالفتح إىل برقان قرية بنواحي خوارزام ق: الربقاين

وقرية بقم انتهى وبفتحها إىل برق بيت كبري من أهل : بسكون الراء إىل بلدة بالغرب قلت: الربقي
  .خوارزم

  .بفتح أوله والقاف إىل برقعيد بليد بطرف املوصل انتهى: قلت الربقعيدي

  .بفتح أوله والكاف إىل بركد قرية ببخارى: الربكدي

  . بركوت بالفوقية من قرى مصربالفتح إىل: الربكويت

بالفتح والسكون إىل الربك بن وبرة قضاعي وبالضم والفتح إىل الربك جد وبالكسر والفتح : الربكي
  .إىل الربك سكة بالبصرة

بضمات وتشيد الالم ومهملة إىل الربلس من بالد مصر قلت فتح ياقوت أوهلا وثانيها : الربلسي
  .انتهى

  .م إىل برمك جد الربامكة والربمكية حملة ببغدادبفتح أوله واملي: الربمكي

بالفتح وضم امليم أليب الفضل بن حيذر بالذال املنقوطة لتدقيقة واحتياطه وهو معناه : الربموي
  .باملعجمة

  .بالكسر وفتح امليم إىل برمة بلد بالغربية من مصر انتهى: الربموي: قلت

  .جمة إىل برنوذ قرية بنيسابوربالضم وفتح النون والواو والذال مع: الربنوذي

  .بالفتح وكسر النون مث حتتية والم إىل برنيل كورة شرقي مصر: الربنيلي

  .بوزنه إىل برنيق مدينة بني اإلسكندرية وبرقة: الربنيقي: قلت

  .بالفتح وضم النون إىل برنوة بسكون الواو قرية بنيسابور: والربنوي

  .روج مدينة باهلند انتهىبفتح أوله وثالثة وجيم إىل ب: والربوجي

  .بضمتني وكسر اجليم وسكون الراء ومهملة إىل بروجرد بلد بني مهذان والكرج: الربوجردي
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  .بضمتني وقاف إىل بروقان قرية بنواحي بلخ: بضمتني: الربوقاين

  .بفتح أوله والواو وسكون الراءين املهملتني وكسر وآخره مهملة إىل بروجنرد قرية مبرو: الربوجنردي

  .بالفتح وتشديد الراء املهملة املضمومة إىل بروية جد: الربوي

  .بالفتح وكسر الواو وحتتية وزاي إىل برويز امللك: الربويزب

  .بالفتح والكسر إىل الربيد وهو الساعي وبالضم والفتح إىل الربيدة بن احلصيب الصحايب: الربيدي

  .قلت

  .ديدة إىل بريل مدينة باألندلس انتهىبالكسر فالسكون وحتتية مفتوحة والم ش: الربيلي

  .مصغراً إىل بريهة جدة من ذرية العباس بن عبد املطّلب: الربيهي

  .بيع الرب وهو القمح: الربي

  باب الباء والزاي

  .بالتشديد إىل البزر وبيعه وبالزاي آخره إىل البز: الرباز

  .من نيسابوربالضم وجتفيف الزاي آخره راء بزار قرية على فرسخني : البزاري

  .مر يف البزار: البزاز

  .بالضم والتخفيف إىل بزان قرية بأصبهان: البزاين

  .بفتح أوله واملهملة وتسكني الزاي إىل بزدة قلعة على ست فراسخ من نسف: البزدوي

  .بالضم فالسكون وكسر املهملة وفتح املعجمة مث راء إىل بزديغر قرية بنيسابور:الربديغري

  .وغريه إىل البز قرية العراق انتهى: التشيد راوي القراءة إىل جده أيب بزة قلتبالفتح و: البزي

  .بالضم ومعجمتني إىل بزغام قرية بنسف: البزوغامي

  .البزلياين بكسرتني وسكون الالم وحتتية إىل بزليانة بلدة باألندلس انتهى: قلت

  .بالضم والقاف إىل بزماقان من قرى مرو: البزماقاين

  . إىل بزنان بالضم ونونني قرية مبرو:البزناين

  .بزاءين إىل بزنز كدحرج قرية باألندلس: البزنزي

  .بالضم إىل بيع البزور مجع البزر: البزوري

  .فتح ياقوت باءها انتهى: بضمتني وفتح املعجمة إىل بزوغا قرية ببغداد قلت: البزوغاين

  .البزياين إىل البزيان بالضم والتحتية قرية راة
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  .بكسرتني وسكون التحتية ومعجمة إىل بزنذا قرية ببغداد: ذيالبزي

  .بالفتح والعني املهملة إىل بزيغ جد: البزيعي

  باب الباء والسني

  .بالفتح ومهملتني إىل بسا ويقال فسا مدينة بفارس: البساسريي

  .بالتشديد إىل بسام جد: البسامي

    

ية ببخارى وبالفوقية إىل بست وهو العصري بالفتح وسكون املهملة وموحدة إىل بسنة قر: البسيب
  .وا وضم األوىل بست مدينة من بالد كابل. وواد بأرض إربل انتهى: بالعجمية قلت

  .إىل البستان املعروف: البستاين

  .بضم أوله والفوقية وسكون املهملة والنون مث موحدة إىل حفظ البستان: البستنباين

  .مر يف البسيب: البسيت

  .الفتح وكسر الفوقية مث حتتية ومعجمة إىل بستيغ قرية بنيسابورب: البستيغي

  .بالضم إىل بيع البسر وإىل بسر بن أرطاة وبسر قرية حبوارن: البسري

بالفتح إىل بسطام بلد بطريق نيسابور قلت قال ياقوت بالكسر انتهى وإىل بسطام بالفتح : البسطامي
والكسر جد.  

  . بسطة مدينة باألندلس انتهىبالفتح والسكون إىل: البسطي: قلت

  .بالفتح ومهملتني إىل بسكاس قرية ببخارى انتهى: البسكاسي

  .بالفتح إىل بسكابر قرية ببخارى: البسكايري

  .بالكسر فالسكون فالفتح وفوقية إىل بسكت من بالد الشاش: البسكيت

  .ر ياقوت الكاف انتهىكس: الباء مفتوحة قلت: بوزنه وراء إىل بسكرة بلد باملغرب وقيل: البسكري

هو واد من الطائف وقيل بفتح : بالفتح والسكون والم إىل بسل يتعلّق بقريش الظّواهر قلت: البسلي
  .السني انتهى

  .بالنون إىل بسينة كظريفة قرية مبرو: البسيين

  .بالتشديد إىل بس بطن من محري: البسي
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  باب الباء والشني

  .شار جدبتشديد املعجمة وراء إىل ب: البشاري

  .بالضم والتخفيف إىل بشان قرية مبرو: البشاين

  .بفتح املوحدتني وبالقاف إىل بشبة قرية مبرو قلت ويقال بشبق انتهى: البشبقي

  .بالفتح الفوقية إىل بشتان من قرى نسف: البشتاين

  .بالضم فالسكون ففتح الفوقية وكسر النون وقاف إىل بشتنقان قرية بنيسابور: البشتنقاين

  .بالضم إىل بشت بلد بنيسابور وقرية راة: بشيتال

  .إىل بشنت قرية بقرطبة باألندلس: بفتح أوله والفوقية ثالثه ونون مشددة قلت: البشتين

  .بالضم وكسر الفوقية مث حتتية إىل حتتية إىل بشتري موضع يف بالد جيالن انتهى: والبشتريي

  .بالكسر إىل بشر جد: البشري

  .زلة إىل بشر بن املعتمرمن املعت: البشرية

  .بالكسر إىل بشكان قرية راة: البشكاين

  .بالضم إىل بشالر من قرى جيان انتهى: البشكالري: قلت

  .بفتح أوله والنون نسب ا طائفة من األكراد: البشنوي

  .بالضم وفتح الذال املعجمة وقاف إىل بشواذق قرية قرية مبرو: البشواذقي

  .ر وحتتية وفوقية إىل بشيت قرية بأرض فلسيطنبالفتح فالكس: البشييت

  .بوزنه والراء قلت كأنه إىل قلعة بشري بنواحي الزوران من بالد األكراد وإىل جد أيضاً: البشريي

  .بوزنه والالم إىل بشيلة قرية قرب بغداد انتهى: والبشيلي

  باب الباء والصاد

  .بالكسر والراء إىل بصار بطن من أشجع: البصاري

  .بالضم وفتح الراء إىل بصرى قرية قرب عكربا: رويالبص

  .بالفتح إىل الصرة املشهورة بتثليث الباء: البصري

  .بفتني إىل البصلية حملة ببغداد: البصالين

  .بالفتح فالكسر وحتتية ومهملة إىل بصيدا قرية ببغداد: البصيداي
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يم والتحتية واملهملة والراء من وإىل بصري اجليدور باجل: قلت: كالكرميي إىل بصري جد: البصريي
  .نواحي دمشق انتهى

  .باب الباء والطاء

  .بالتشديد إىل البطال جد: البطايل

  .إىل البطائح كمساجد موضع بني واسط والبصرة: البطائحي

  .بوزنه إىل بيع البطائن: البطائين

بطروش أعمال دانية بالكسر وفتح الراء املهملة وسكون الطاء والواو ومعجمة إىل : البطروشي: قلت
  .انتهى

  .بفتحتني وسكون الالم وضم التحتية ومهملة إىل بطليوس مدينة باألندلس: البطليوسي

  .بالضم والنون إىل بطنان واد بني منبج وحلب انتهى: البطناين: قلت

  .بالكسر إىل البطيخ املعروف: البطيخي

حلنبلي وبالضم إىل بطة جد أيب عبد اهللا بالفتح إىل بيع البط وإىل بطة جد ابن جد ابن بطة ا: البطي
  .البزاز األصبهاين

  باب الباء والعني

  .بفتح أوله والراء وسكون املهملة: البعراي

بالفتح وسكون املهملة وضم القاف آخره موحدة إىل بعقوبا بالقصر مدينة بطريق خراسان : البعقويب
  .على عشرة فراسخ من بغداد

  .ني املهملة إىل بعلبك مدينة بالشامبفتحتات وسكون الع: البعلبكي

  .إليها وهو الصواب يف النسبة انتهى: والبعلي: قلت

  .بالفتح والسكون إىل بعالن جد: البعالين

  باب الباء والغني
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  .بالضم وفتح الغني واخلاء املعجمتني وكسر النون والذال معجمة إىل بغاخنذ قرية بنيسابور: البغاخنذي

تح الغني املعجمة واجليم وكسر الواو وسكون الزاي إىل بغاوزجان قرية بالضم وف:الباوزجاين
  .بسرخس

  .منسوب إىل بالد ألن أباه بغدادي وأمة خزرية بفتح املعجمتني وولد بسمرقند: البغدخزر قندي

  .بفتح أوله والدال املهملة وسكون ثانية والم إىل باغ عبد اهللا حملّة بأصبهان: البغديل

  . أوله والراء آخره مهملة إىل بغراس بلد بالشامبفتح: البغراسي

  .إىل البغل بلفظ احليوان جد: البغلي

  .بفتح أوله واخلاء املعجمة وضم ثانية إىل بغوخك قرية بنيسابور: البغوخكي

بفتحتني إىل بغشور بسكون ثانية وضم ثالثه : ط البغوي. بوزنه والم بغولن قرية بنيسابور: البغولين
  .ومرو الروذ ويقال هلا بغبلد بني هراة 

  .بالفتح فالسكون إىل بغالن بلد ببلخ: البغالين

  .بوزنه وحتتية إىل بغيان جد: البغياين

  .إىل بغيديذ تصغري بغداذ وقرية ا وأخرى حبلب وبلد خبوارزم واجلند انتهى: البغيذيذي: قلت

  باب الباء والقاف

  .بالتشديد والبقري إىل البقر: البقار

  . بالالم إىل البقل وحنوه من الفواكه اليابسة:والبقلي

  .بفتحتني وضم املوحدة ومهلمة إىل بقابوس قرية ببغداد انتهى: البقابوسي

  .بالضم وكسر الطاء والراء مهملتني إىل بقاطر جد: البقاطري

  .إىل البقاع أرض واسعة بني بعلبك ومحص ودمشق: البقاعي: قلت

  .هىإىل قرية ببلنسية انت: والبقساين

بفتح أوله واملعجمة وسكون القاف بيت، بشالم قرية ببغداد وكان هلا بق فصار يذكر : البقشالمي
  .كثرياً بق شالم فنسب به

  .مر يف البقار: البقلي
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  .بفتحتني إىل بقي جد انتهى: البقوي: قلت

  .بالتصغري إىل بقيل بطن من أسلم ومن حضرموت وبقيلة بطن من األزد: البقيلي

  ء والكافباب البا

  .إىل كثرة البكاء: البكاء

  .إىل البكاء بطن من بين عامر بن صعصعة: البكاي

  .وإىل البكر انتهى: بفتح وتشديد إىل بكار جد قلت: البكاري

  .بالكسر والتخفيف والم إىل بين بكال بطن من محري: البكايل

  .باذ حملة جبرجانبفتح املوحدتني والراء وسكون الكاف آخره معجمة إىل بكرا: البكراباذي

  .بالفتح إىل أيب بكرة الصحايب: البكراوي

  .بالفتح فالكسر وسكون الراء ومهملة إىل بكرد قرية مبرو: البكردي

بالفتح إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وبكر بن وائل وبكر بن عوف بن النخع وبكر بن : البكري
  .كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  . إىل بكيل بطن من مهذانكالكرميي: البكيلي

  .إىل بكيون قرية: البكيوين

  باب الباء والالم ألف

  .بالفتح وضم الذال املعجمة إىل البالذر املعروف: البالذري

  .بفتحات ومهملة وضم الغني املعحمة إىل بالساغون بلد وراء سيحون: البالساغوين

  .بالفتح والكسر إىل بيت البالط من قرى دمشق: البالطي

  .بالفتح وضم الطاء والنون ومهملة إىل بالطنس حصن مقابل الالذقية انتهى:  البالطنسي:قلت

  .بالكسر والتجفيف إىل بالل احلبشي وبالفتح والتشديد إىل بين بالل رهط من أزد السراة: الباليل

  باب الباء والالم



  السيوطي-لب اللباب يف حترير األنساب  34

 

  .بضم املوحدتني وسكون الالم األوىل إىل بين البلبلة بطن من فهم: البلبلي

إىل بلبيس بكسر املوحدتني وسكون الالم والتحتية ومهملة مدينة على عشرة فراسخ : البلبيسي: قلت
  .من مصر بطريق الشام انتهى

  .بفتح أوله واجليم وسكون الالم إىل بلجان قرية مبرو: البلجاين

راسان بالفتح والسكون واجليم إىل بلج جد وباخلاء املعجمة إىل بلخ مدينة مشهورة خب: البلجي
  .وبفتحتني ومهملة إىل بيع البلح

بفتحتني إىل بلد احلطب بقرب املوصل وبلد مدينة بالكرج وبلد اسم لنسف وملرو الروذ : البلدي
  .وإىل البلدة مدينة باألندلس: قلت

  .بضمتني وسكون املهملة وفوقية إىل بلست من قرى اإلسكندرية: والبلسيت

  .مة إىل بلش بلد باألندلس انتهىبالفتح وتشديد الالم ومعج: والبلشي

  .بفتح أوله واملهملة وسكون الالم إىل بلعم من بالد الروم: البلعمي

  .بالضم واملعجمة والراء إىل بلغار مدينة الصقالية يف الشمال: البلغاري: قلت

  .بفتحتني ومعجمة إىل بلغ بلد األندلس: والبلغي

  .بلد باألندلسبكسرتني وسكون الفاء وحتتية إىل : والبلفياين

  .بكسرتني وسكون الفاء وحتتية إىل بلفيا بالبهنسا انتهى: والبلفياين

  .بفتح أوله والقاف إىل البلقاء كورة بالشام: البلقوي

    

  .بفتحتني إىل بلق ناحية بغزنة: البلقي

إىل بلقينة بالضم وسكون الالم والتحتية وكسر القاف ونون قرية من حوف مصر : البلقيين: قلت
  .رب احمللةق

  .بالفتح فالسكون فالكسر وحتتية إىل بلكيان قرية مبرو: البلكباين

بفتحتني وسكون النون وضم اجليم وراء إىل بلنجر جد وبفتح اجليم إىل بلنجر مدينة ببالد : البلنجري
  .اخلزر

ة إىل بلنسية بفتحتني وسكون النون وكسر السني املهملة وفتح التحتية املخففة مدين: البلنسي
  .باألندلس

إىل بفتحتني وتشديد الالم وضم النون وفتح الباء املوحدة الباء املوحدة بلد : إىل بلنوبة: البلنويب: قلت
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  .جبزيرة صقلية انتهى

  .بالفتح وضم الالم املشددة إىل شجر البلوط وإىل فحص البلوط موضع قرب قرطبة: البلوطي

  . بكسر امليم وختفيف التحتية قرية بنواحي أصبهانبالفتح وضم الالم اخلفيفة إىل بلومية: البلومي

  .إىل بلهيب بالفتح فالسكون فالكسر قرية مبصر انتهى: البلهييب: قلت

  .بفتحتني إىل بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة: البلوي

  باب الباء وامليم

  . ببخارىبفتح أوله والكاف وكسر امليم وسكون اجليم آخره مثلّثة إىل مبجكث قرية: البمجكثي

  .بالفتح فالسكون إىل مبالن قرية على فرسخ من مرو: البمالين

  .بالفتح والتشديد إىل مب مدينة بكرمان: البمي

  باب الباء والنون

  .بالكسر وختفيف النون وراء إىل بنار قرية ببغداد: البناري: قلت

  .ىبفتحتني وكسر الكاف وفوقية إىل بناكت مدينة وراء النهر انته: والبناكيت

بالضم وختفيف النون إىل بنانة من بين سعد بن سعد بن لؤي بن غالب ومنهم ثابت وحملّة : البناين
  .بالبصرة نزلت هذه القبيلة ا وإىل بنان قرية مبرو الشاهجان

بالضم وسكون النون وفوقية إىل بنت بلد : البنيت: قلت. من الشعية إىل بنان بن مسعان: والبنانية
  .ىباألندلس انته

  .بفتح أوله وسكون اجليم ثالثة وكسر اخلاء املعجمة إىل بنجخني حملة مسرقند: البنجخيين

  .بفتح أوله واجليم وسكون والدال مهملة إىل بنج ديه مخس قرى مبرو الروذ انتهى: البنجديهي: قلت

  .بضبطه ووزنه إىل بنجهري مدينة بنواحي بلخ ا جبل الفضة: البنجهريي

  . وضم النون املشددة وجيم إىل بنج قرية بروذك من نواحي مسرقندبالفتح: البنجي

بالضم وسكون النون وكسر اجليم وحتتية وفتح الكاف ومثلّثة إىل بنجيكث قرية : البنجيكثي
  .بسمرقند

  .بضم أوله واملهملة وسكون النون إىل بندكان قرية مبرو: البندكاين
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األوىل وكسر الثانية مث حتتية وجيم إىل بندنيجني بلفظ بفتح أوله واملهملة وسكون النون : البندنيجي
  .املثنى بلد قرب بغداد

  .بفتح أوله وامليم وسكون النون وكسر املهملة وآخره معجمة إىل بندميش قرية بسمرقند: البندميشي

  .بكسر املوحدة والنون وسكون الراء ومهملة إىل بنرد جد: البنردي

  . والراء املهملتني والقاف وسكون النون إىل بنسارقان قرية مبروبفتح أوله والسني: البنسارقاين

بالكسر وسكون النون وفتح الكاف وفوقية إىل بنكت قرية بسغد مسرقند وباملثلثة إىل قصبة : البنكيت
  .الشاش منها اهليثم راوي الشمائل

لضم إىل النب شيء من إىل بنة قرية ببغداد وحصن باألندلس انتهى وبا: بالكسر والتشديد قلت: البين
  .الكوامخ

  .إىل بنورا بالقصر والراء وفتح أوله وضم ثانية قرية بني بغداد وواسط انتهى: البنواري: قلت

  .بالفتح وكسر النون وسكون التحتية والراء وقاف إىل بنريقان قرية: البنريقاين

  باب الباء والواو

  .د قرب تكريتبفتحتني وزاي وحتتية وجيم إىل بوازيج بل: البوازجيي

  .بالفتح والتشيد إىل بوان قرية بأصبهان وشعب بوان موضع بشرياز: البواين

  .وبوب اسم لبلقينة أيضاً انتهى: مبوحدتني إىل بوبة جد قلت: البويب

  ..بالضم وكسر الفوقية وحتتية وجيم إىل بوتيج بلد من عمل سيوط انتهى: البوتيجي: قلت

  . البواِري من القصب وحنوهبالضم وراء إىل عمل: البوراين

  .بالضم إىل بورة مدينة قرب دمياط وإىل بوري بالقصر قرية قرب عكربا: البوري

  .بالضم وفتح الراء وقاف إىل بورق: البورقي

  .الضم وسكون الواو والراء وفتح النون وامليم ومعجمة إىل بورمنذ قرية بسمرقند: البورمنذي

  .انة قرية بإسفراينبالضم والزاي إىل بوز: البوزاين

  .بالضم وفتح الزاي واجليم إىل بوزجان بلد بني هراة ونيسابور: البوزجاين

    

بالضم وفتح الزاي والنون وكسر اجليم وسكون الراء ومهملة إىل بوزجنرد من قرى : البوزجنردي
  .مهذان وبسكون النون إىل بوزجنرد قرية مبرو
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  .وسكون النون إىل بوزنشاه قرية مبروبالضم وفتح الزاي واملعجمة : البوزنشاهي

  .بالفتح والسكون وضم الزاي األوىل إىل بوزوز مدينة بشرقي األندلس انتهى: البوزوزي: قلت

قرية بصنعاء اليمن وبالضم واملعجمة إىل بوش مدينة بصعيد : بالفتح ومهملة إىل بوس قلت: البوسي
  .مصر األدىن انتهى

سكون النون وجيم إىل بوشنج ويقال بالفاء بلد على سبعة فراسخ بالضم وفتح املعجمة و: البوشنجي
  .من هراة

  .مر يف البوسي: البوشي

  .بالضم وفتح املهملة وراء إىل بوصرا قرية ببغداد: البوصراي

  .وأخرى قرب مسنود انتهى: بالضم وكسر املهملة وراء إىل بوصري بلد بصعيد مصر قلت: البوصريي

  .ىل بوغ قرية بترمذ منها الترمذيبالضم واملعجمة إ: البوغي

  .بالضم والقاف إىل بوقة قرية بأنطاكية: البوقي

  .إىل بوقان بلد من نواحي سجستان انتهى: البوقاين: قلت

  .بالفتح وآخره نون إىل بون بلد من باذغيس وبالضم إىل بونة مدينة بإفريقية وجد: البوين

  . مر انتهىبسكون الواو والنون إىل بنت وقد: البونيت: قلت

  .بالفتح إىل بوالن بطن من طيئ: البوالين

  .بالضم فالفتح فالسكون فقراء مكسورة وزاي إىل بوهرز قرية قرب بعقوبا انتهى: البوهرزي: قلت

  .بالضم وختفيف التحتية إىل بويان جد أيب احلسن املقري: البوياين

  .إىل بويب مصغر باب جد: البوييب

  .وأخرى قرب سيوط انتهى: ية بصعيد مصر األدىن قلتبوزنه إىل بويط قر: البويطي

  .بالضم وفتح التحتية وسكون النون وجيم إىل بوينة قرية مبرو: البوينجي

  .إىل بويه لقب: البويهي

  باب الباء واهلاء

  .بالفتح إىل ارين قربة مبرو وإىل ارة جد: البهاري

  .براء وزاي إىل ارزة قرية ببلخ: البهارزي

  .بالكسر وفتح امليم ومعجمة إىل امذ جد: البهامذي
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  .بالفتح والفوقية إىل تة جد وبالضم واملثلثة إىل بهثَة بطن من قيس عيالن: البهيت

  .بفتح أوله وضم اجليم وراء إىل بهجورة قرية بالصعيد انتهى: البهجوري: قلت

  .بفتح أوله واملهملة إىل دلة بطن من متيم ومن كندة: البهديل

  .بالفتح ومهملة إىل د بطن من سعد: البهدي

  .بالفتح والراء إىل راء قبيلة من قضاعة: البهراين

  .من املعتزلة بالفتح إىل أيب هاشم بن اجلبائي: البهشمية

  .بفتح أوله والنون ومهملة إىل البهنسا بالقصر بلد بصعيد مصر األدىن: البهنسي

  .معجمة إىل يش جدبالضم والفتح وحتتية ساكنة و: البهيشي

  .بفتح أوله والواو وسكون اهلاء ونون إىل ونة قرية من بنج وبه: البهوين: قلت

  باب الباء والياء

  .إىل بيار بالكسر والراء مدينة بني بسطام وبيهق انتهى: البيايت والبياري

  .سبالفتح وتشديد التحتية ومهملة إىل بياس بلد بالشام وبياس بلد باألندل: البياسي

  .بالفتح والتخفيف إىل بياضة بطن من األنصار وإىل البياض نوع من ثياب القطن: البياضي

  .بالفتح والتخفيف إىل بيان بن مسعان املدعي إهلية علٍي انتهى: البيانية: قلت

  .بالفتح وسكون التحتيتني وفتح اجليم والنون األوىل إىل بيجانني مدينة بنهاوند: البيجانيين

  .مبهملة إىل بيحان خمالف باليمن انتهى: ينالبيحا: قلت

  .بفتح أوله واملهملة وراء إىل بيدرة قرية ببخارى: البيدري

  .بالراء وفتح أوله إىل بريان قرية بدانية وبكسره إىل بريان قرية بنسف: البرياين: قلت

  .بالكسر وفتح اجليم وسكون النون إىل ِبريجند من قرى قوهستان انتهى: والبريجندي

  .بالكسر وفتح الراء وامليم ومهملة إىل ِبريمس قرية ببخارى: البريمسي

  .بالفتح وسكون التحتية وراء آخره فوقية انتهى: إىل بريوت بلد بالشام قلت: البريويت

  .بوزنه آخره معجمة إىل بريوذ من نواحي األهواز: البريوذي

  .ية حبمص انتهىلكن آخره مكسور كأنه إىل برييِن قر: بوزنه قلت: البريوين

  .بالكسر إىل البرية بلد بالغرب: البريي

  .بالكسر والزاي إىل ِبيزان جد: البيزاين
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  .بالفتح ومهملة إىل بيسان مدينة باألردن: البيساين

وبالفتح وضم التحتية وسكون : بكسر أوله واملهملة آخره فوقية إىل ِبيسيت قرية بالري قلت: البيسيت
  .نواحي برقةاملهملة إىل بيست بلد ب

  .بالسكر وفتح املعجمة إىل بيشك قصبة رخ بنواحي نيسابور انتهى: والبيشكيت

  .بالفتح إىل بيضاء من بالد فارس: البيضاوي

    

بالكسر وفتح الكاف وسكون النون ومهملة : إىل بيكند بلد على مرحلة من خبارى قلت: البيكندي
  .انتهى

  .دة وسكون الراء ومهملة إىل ِبيلَبرد جدبالكسر وفتح الالم وضم املوح: البيلربدي

  .بفتح أوله والالم والقاف إىل البيلَقَاين مدينة بالدربند: البيلقاين

  .بالكسر والالم إىل الِبيل قرية بالري وسرخس أيضاً: البيلي

  .بالفتح إىل بيلمان موضع باليمن انتهى: البيلماين: قلت

وبلد من عمل بطليوس وإىل بيانة كورة قرب قرطبة : ة مبرو قلتبالفتح والتشديد إىل بيان قري: البياين
  .والصواب يف قرية مرو بيمان بامليم وسكون الياء انتهى

بل حصن بصنعاء : بالفتح والسكون وضم النون األوىل إىل بينون من قرى البصرة ظناً قلت: البينوين
  .اليمن أو إىل بينونة موضع بني البحرين وعمان انتهى

  .يف الواو الضم والفتح انتهى: بالكسر فالسكون وقاف إىل بيوقان قرية بسرخس قلت: ينالبيوقا

  .بفتح أوله واهلاء ومهملة إىل البيهسية طائفة من اخلوارج: البيهسي

  .بوزنه إىل بيهق كورة بنواحي نيسابور: البيهقي

  حرف التاء

  باب التاء واأللف

  .بكسر املوحدة ومعجمة إىل تابشة جد: التابشي

  .إىل عمل التابوت: التابويت

  .بضم اجليم وكسر النون ومهملة إىل تاجوِنس قصر بني برقة وطرابلس: التاجونسي: قلت
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  .إىل تادلة بفتح املهملة والالم من جبال الرببر باملغرب انتهى: والتاديل

  .بإمهال الدال وإعجامها وفتحها إىل تادن قرية ببخارى: التادين

  .تاذف مبعجمة وفاء قرية البحرين وعمان انتهىإىل : التاذيف: قلت

  .إىل تارم بفتح الراء كورة بني قزوين وجبالن انتهى: والتارمي

  .إىل التاريخ: التارخيي

  .إىل تاسن بفتح املهملة من قرى غزنة انتهى: التاسين: قلت

  .بضم الكاف والراء وتشديد النون إىل تاكرنا بلد باألندلس: التاكرين

  .نون إىل التناءة وهي الدهقنة ويقال لصاحب الضياع والعقاربال: التانئ

  .بفتح اهلاء وسكون الراء وفوقية إىل تاهرت موضع بإفريقية: التاهريت

  .بفتح التحتية مث املوحدة آخره معجمة إىل تاياباذ قري راة: التاياباذي

  باب التاء والباء

  . بنواحي مكةبفتح التاء واملوحدة والم إىل تبالة موضع: التبايل

ويف املتأخرين إىل التبانة موضع بالقاهرة انتهى وبالتخفيف إىل : بالتشديد إىل بيع التنب قلت: التباين
  .موضع بواسط وبضم أوله والتخفيف إىل تبان ويقال توبن قرية مبا وراء النهر

  .جانبكسر أوله والراء وسكون املوحدة والتحتية وزاي إىل تربيز بلد بأذربي: التربيزي

  .بالضم وتشديد املوحدة املفتوحة ومهملة إىل تبع: التبعي

بفتح أوله واملعجمة وضم املوحدة إىل بيع ما يف بطون الدجاج من الكبد والقانصة وحنو : التبوذكي
  .ذلك

  باب التاء والتاء

  .بضم التاءين ومعجمة إىل تتش موضع ببغداد: التتشي: قلت

  باب التاء واجليم
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  . أوله واجليم وسكون النون وحتتية إىل جتنية بلد باألندلس انتهىبضم: والتجنيب

  .بالضم وكسر اجليم آخره موحدة إىل جتيب قبيلة من كندة وحملة مبصر: التجييب

  باب التاء واخلاء

  .بالضم وفتح املعجمة وراء إىل سكة ختاران مبرو وبالواو إىل ختاوة قرية بالشام: التخاري

ه واملهملة والكاف وسكون اخلاء املعجمة والنون واجليم ومثلثة إىل بفتح أول: التخساجنكثي
  .ختساجنكث قرية بسغد مسرقند

  .بالفتح وسكون املعجمة وكسر املهملة وحتتية وجيم إىل ختسيج قرب مسرقند: التخسيجي

  باب التاء والدال

  .بالفتح وسكون املهملة وضم امليم وراء إىل تدمر مدينة بالشام: التدمري

  .بزيادة ياء إىل تدمري كورة باألندلس: دمرييالت

  .بالفتح وسكون املهمل وضم اهلمزة والم إىل تدؤل بطن من مراد: التدؤيل

  .بالفتح والسكون وختفيف التحتية إىل تديانة قرية بنسف: التدياين

  .باب التاء والراء

  .بفتحتني وخاء معجمة إىل تراخة قرية ببخارى: التراخي

  .ني وكسر املعجمة إىل التراغم بطن من السكونبفتحت: التراغمي

  .بالضم والسكون وموحدة إىل تربان قرية قرب مسرقند: الترباين

  .بالفتح وضم اجليم إىل الترمجان جد: الترمجاين

  .بالفتح وضم اخلاء املعجمة إىل الترامخة بطن من حيصب: الترمخي

قال ياقوت بضم التاء وفتح :  ببندنيجني قلتبالضم وفتح املهملة مث معجمة إىل ترسخ قرية: الترسخي
  .املهملة

  .إىل ترسة بفتح أوله والراء املشددة واملهملة قرية باألندلس انتهى: والترسي
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قال ياقوت بلد بنواحي : بالفتح وضم القاف وفاء إىل ترقف من عمل واسط ظناً قلت: الترقفي
  .البندنيجني انتهى

خره فوقية إىل التركات وبالضم والسكون ونون إىل تركان جد وقرية بالفتح وكسر الراء آ: التركايت
  .مبرو

  .إىل الترك وإىل تركة جد: التركي

بكسر أوله أو فتحه أو ضمه أقوال وكسر امليم أو ضمه قوالن وذاله معجمة إىل ترمذ : الترمذي
  .مدينة على طرف جيحون

  .مة إىل ترناوذ قرية ببخارىبالضم والسكون وفتح النون والواو مث معج: الترناوذي

  .بضم أوله وامليم ومهملة إىل ترمسان قرية حبمص: الترمساين

  .إىل ترجنة بلفظ املاكولة بلد بنواحي طربستان: الترجني: قلت

  .إىل تروجة بالفتح وضم الراء وسكون الواو وجيم قرية مبصر قرب اإلسكندرية انتهى: والتروجي

  . واملعجمة وفتح املوحدة ومعجمة إىل تروغبذ قرية قرب طوسبضمتني وسكون الواو: التروغبذي

  .بالكسر إىل الترياق املعروف وقرية راة: الترياقي

  .بالتصغري إىل الترك: التريكي

  باب التاء والزاي

إىل تزمنت بكسر أوله وسكون الزاي والنون وفتح امليم آخره فوقية قرية من عمل : التزمنيت: قلت
  .البهنسا انتهى

  .بالفتح وكسر الزاي وحتتية ومهملة إىل تزيد بلد باليمن وبطن من األنصار: تزيديال

  باب التاء والسني

  .إىل تسارس بفتحات ومهمالت قصر بربقة انتهى: التسارسي: قلت

بضم أوله وسكون املهملة وفتح الفوقية وراء إىل تستر بلد باألهواز وإىل التستريني حملة : التستري
  .ببغداد

  تاء والشنيباب ال
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إىل تشكيدزة بالضم وسكون املعجمة وكسر الكاف وحتتية وفتح املهملة والزاي : التشكيدزي: قلت
  .قرية بسمرقند انتهى

  باب التاء والطاء

  .بالضم وكسر الطاء وحتتية ساكنة والم إىل تطيلة بلد باألندلس: التطليلي

  .منود انتهىإىل تطَيه بفتحتني وسكون التحتية بلد بس: التطاي: قلت

  باب التاء والعني

  .بالفتح وختفيف املهملة وراء إىل تعار رجل: التعاري

  .مبعجمة إىل كتابة التعاويذ: التعاويذي

  .إىل تعز مضارع عز بلد باليمن انتهى: التعزي: قلت

ه بصيغة مصدر علم إىل التعليمية قوم من الباطنية قالوا يف كل عصٍر إمام معصوم يعلم غري: التعليمي
  .ما بلغه من العلم

  باب التاء والغني

  .بالفتح وسكون املعجمة وكسر الالم وموحدة إىل تغلب بن وائل قبيلة: التغليب

  باب التاء والفاء

  .بالضم وتشديد الفاء إىل تفاحة جد: التفاحي

  .بفتح الفوقيتني والزاي وسكون الفاء إىل تفتازان قرية بنواحي نسا: التفتازاين

  .فتح والسكون وكسر الالم ومهملة إىل تفليس بلد بأذربيجانبال: التفليسي

  .إىل تفهنا بالفتح وكسر الفاء وسكون اهلاء ونون قرية مبصر: التفهين: قلت

  باب التاء والكاف
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  .بالفتح وراءين مهملتني إىل تكرور بالد يف أقصى جنوب املغرب انتهى: والتكروري

  .آخره فوقية بلد فوق بغداد بثالثني فرسخاًبكسر أوله والراء وسكون الكاف : التكرييت

  .بالكسر فالفتح إىل بيع التكك املعروفة: التككي

  باب التاء والالم

  .بفتح أوله والالم والفاء وسكون املهملة وراء إىل التل األعفر موضع بنواحي املوصل: التلعفري

ح املوحدة وراء إىل تلٍِ عند بفتح أوله والالم املشددة وضم املهملة وسكون الكاف وفت: التلعكربي
  .عكربا

  .بكسرتني وسكون امليم إىل تلمسان ببالد أفريقية: التلمساين

  .بفتحات وتشديد الالم والنون ومهملة إىل تٍل منس حصن قرب املعرة بالشام انتهى: التلمنسي: قلت

  .بفتح أوله والالم املشددة وسكون اهلاء إىل تل هوارة: التلهواري

  .لكسر والسكون وختفيف التحتية إىل تليان قرية مبروبا: التلياين

  .بالفتح فالكسر وحتتية ومهملة إىل تليد بطن من األزد: التليدي

  .بالفتح والتشديد إىل تل عدة مواضع كتل ما سٍح وتل حران وإىل تل جد: التلي

  باب التاء وامليم

  .بفتح الفوقيتني وسكون امليم إىل متتام لقب: التمتامي

بضم أوله وامليم وسكون املعجمة وفتح الكاف ومثلثة إىل متشكث قرية ببخارى : لتمشكثيا: قلت
  .انتهى

  باب التاء والنون

  .بفتح أوله وسكون النون و ضم املوحدة إىل تنبوك قرية بنواحي عكربا: التنبوكي

  .بالكسر وفتح النون املشددة وموحدة إىل تنب قرية حبلب انتهى: التنيب: قلت

  .بالضم وسكون النون ورجيم إىل تنج جد: التنجي

    : قلت
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  .بفتح أوله والنون ومهملة إىل تنس بلد بآخر إفريقية انتهى: التنسي

  .بالسكر وسكون النون ومهملة إىل بين تنع بطن من مهذان: التنعي

بالضم وسكون النون وفتح الكاف وفوقية إىل تنكت مدينة بالشاش قلت ضم ياقوت الكاف : التنكيت
  .تهىان

  .بالفتح وضم النون اخلفيفة ومعجمة إىل تنوخ قبائل أقاموا بالبحرين: التنوخي

  .بالراء إىل التنور املعروف: التنوري

بكسر أوله والنون املشددة آخره مهملة إىل تنيس بلد قرب دمياط وبالنون آخره إىل تنني : التنيسي
  .لقب

  باب التاء والواو

  .ملة إىل أيب تؤاس جد وقيل الصواب بفتح النون وتشديد الواوبالضم وفتح اهلمزة ومه: التواسي

  .بالضم وفتح املوحدة إىل توبن قرية بنسف: التوبين

  .بالضم آخره مثلثة إىل توث قرية مبرو وأخرى بإسفراين وتوثة حملة ببغداد: التوثي

 حبر اهلند مما يلي بفتح أوله والواو املشددة وجيم ويقال التوزي بالزاي إىل توز موضع عند: التوجي
  .فارس

إىل التوحيد نوع من التمر وقال ابن حجر إىل االعتزال ألم يتسمون أهل العدل : التوحيدي: قلت
  .والتوحيد انتهى

  .بالضم وكسر املعجمة وحتتية وجيم إىل توذيج قرية وراء سيحون: التوذجيي

  .بالضم واملعجمة إىل توذ قرية بسمرقند: التوذي

  .بالضم إىل توران قرية: التوراين: قلت

شارح املصابيح إىل توربشت بضم املثناة من فوق مث واو ساكنة مث راء مكسورة مث باء : والتوربشيت
موحدة مكسورة مث شني معجمة ساكنة مث مثناة من فوق من شرياز ذكره ابن السبكي رمحه اهللا تعاىل 

  .يف الطبقات انتهى

  .سكة ببلخبالضم وفتح الراء إىل تورك : التوركي

  .بفتح أوله والزاي مث راء إىل توزر مدينة بإفريقية انتهى: التوزري: قلت

  .مر يف التوجي: التوزي
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  .بالضم وسكون الواو واملهملة وآخره مهملة إىل توسكاس قرية بسمرقند: التوسكاسي

  .بالضم وآخره مثلثة إىل توماثا قرية عند برقعيد: التوماثي

  .م إىل تومن قرية مبصر منها أبو معاذ التومين رأس التومنية فرقة من املرجئةبالضم وفتح املي: التومين

  .قال ياقوت نوا مثلثة انتهى: بضم أوله والنون إىل تونس مدينة باملغرب قلت: التونسي

  .بالضم وسكون الواو والنون وفتح الكاف ومثلثة إىل تونكث قرية بالشاش: التونكثي

  .تون بلد عند فارس وتونة قرية قرب دمياطبالضم والنون إىل : التوين

  .بالضم وكسر الواو وسكون التحتية إىل تويك سكة مبرو: التويكي

  .مصغراً بالالم إىل تويل بطن من كلب: التويلي

  .بوزنه وتشديد الياء األوىل إىل توي قرية مذان: التويي

  باب التاء والياء

  . إىل تريكان قرية مبروبالكسر وسكون التحتية وفتح الراء: التريكاين

  .بالفتح وسكون التحتية إىل تيماء بلد يف بادية تبوك: التيماوي

  .بالسكر والسكون وفتح امليم إىل تيمك خان بسمرقند: التيمكي

  .بالفتح وضم امليم والم إىل تيم اهللا بن ثعلبة قبيلة وتيم الالت بطن من كلب: التيملي

  .ق وبسكون ثانية إىل عدة قبائلبفتحتني إىل تيم بطن من غاف: التيمي

  .بالكسر وختفيف النون آخره فوقية إىل تينات قرية قرب املصيصة: التينايت

  حرف الثاء املثلثة

  باب الثاء واأللف

  .إىل ثابت جد: الثابيت

  .آخره فوقية إىل ثات قبيلة من محري: الثايت

  باب الثاء والباء
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  .مصغراً إىل ثبيت جد: الثبييت

  .فتح وكسر املوحدة إىل ثبري جبل مبكةبال: الثبريي

  باب الثاء والعني

  .بالفتح والتخفيف إىل جلود الثعالب: الثعاليب

  .بفتح أوله والالم وسكون املهملة إىل الثعلبية مرتل للحجاج بالبادية وإىل ثعلبة اسم لقبائل: الثعليب

  .بالضم والفتح إىل ثعل بن عمرو قبيلة من طيئ: الثعلي

  الغنيباب الثاء و

  .بالفتح وسكون املعجمة إىل الثغر وهو املوضع القريب من العدو: الثغري

  باب الثاء والقاف

  .بفتح أوله والقاف وفاء إىل ثقيف قبيلة مشهورة: الثقفي

  باب الثاء والالم

  .بالفتح والسكون واجليم إىل الثلج املعروف وجد وبين ثلج بطن من كلب: الثلجي

  باب الثاء وامليم

بالضم والتخفيف والم إىل مثالة بطن من األزد وبامليم إىل مثامة حفيد أنس بن مالك وإىل مثامة : الثمايل
  .بن أشرس رأس الثمامية من املعتزلة

  .إىل مثانني بلفظ العدد قرية باملوصل: الثمانيين

  .بالضم والفتح إىل مثري جد: الثمريي

  باب الثاء والواو
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  .إىل ثوابة درب ببغداد: الثوايب

    

  .إىل ثوبان الصحايب وإىل ثوبان املرجئ رأس الثوبانية: الثوباين

  .بضم أوله واجليم إىل ثوجم بطن من املعافر: الثومجي

  .بالفتح إىل ثور بطن من مهذان ومن عبد مناة وإىل مذهب سفيان وأيب ثور: الثوري

  .بالضم إىل الثوم املعروف: الثومي

  .بالتصغري إىل ثويرة جد: الثويري

  ف اجليمحر

  باب اجليم واأللف

  .إىل جابان قرية بواسط وخمالف باليمن انتهى: اجلاباين: قلت

إىل جابر بن زيد وجابر بن حيي بطن من طيئ وجابر بن كعب بطن من كلب وجابر بن : اجلابري
  .عبد اهللا بطن من مهذان

  .بفتح الباء املوحدة وقاف إىل جابق قرية بطوس انتهى: اجلابقي: قلت

  .بفتح اجليمني وسكون الراء إىل جاجرم بلد بني نيسابور وجرجان: رمياجلاج

  .بفتحهما ونون إىل جاجن قرية ببخارى: اجلاجين

  .اجلاذريك بفتح املعجمة وراء إىل جاذر قرية بواسط

  .بفتح الراء واملوحدة وسكون الراء ومهملة إىل جاربرد انتهى: اجلاربردي: قلت

  .املهملة وفوقية إىل جارست جدبفتح الراء وسكون : اجلارسيت

  .بكسر الراء إىل بين جارم: اجلارمي

  .اجلارودي إىل اجلارود جد وأيب اجلارود رأس اجلارودية من الشيعة

  .إىل اجلار بلد قرب املدينة النبوية وقرية بأصبهان وبالزاي إىل جاز بلد بإصطخر: اجلاري

  .روانبكسر الزاي مث راء إىل جازرة قرية بالنه: اجلازري

  .مر يف اجلاري: اجلازي

  .مبهملة إىل بين جاس من فزارة: اجلاسي
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  .مبيم إىل جاسم قرية قرب دمشق انتهى: اجلامسي: قلت

  .بفتح الكاف وسكون الراء وكسر املهملة وحتتية وزاي إىل جاكرديزة حملة بسمرقند: اجلاكرديزي

  .إىل جالطة بفتح الالم واملهملة قرية بقرطبة: اجلالطي: قلت

  .إىل اجلامد بكسر امليم ومهملة قرية من عمل واسط انتهى: واجلامدي

  .أبو حبيب إىل كتابة املصحف اجلامع: اجلامعي

  .مبيم إىل جام ويقال زام بالزاي قصبة بنواحي نيسابور: اجلامي

  .إىل جاوان قبيلة من األكراد سكنوا احمللة انتهى: اجلاواين: قلت

  .الراء إىل جاورسة قرية مبروبفتح الواو وسكون : اجلاورسي

  .حملة مذان انتهى: بضبطه إىل جاورسان قلت: اجلاورساين

  باب اجليم والباء

  .بالكسر وموحدتني إىل بيع اجلباب: اجلبايب

  .إىل اجلبابني بكسر املوحدة الثانية وحتتية ونون قرية ببغداد انتهى: اجلبابيين: قلت

  .فة واخلاء املعجمة إىل جباخان قرية ببلخبفتح أوله واملوحدة املخف: اجلباخاين

  .بالتشديد إىل جبار بن صخر وغريه وبالكسر والتخفيف إىل جبار جد: اجلباري

فلعله إىل اجلبان وهي . بالفتح والتشديد قيل إىل مدينة جبان بالغرب وهو خطأ فتلك بالتحتية: اجلباين
  .أو إىل جبانة ناحية بالكوفة انتهى: الصحراء قلت

بالفتح والتخفيف واهلمز إىل جبا جبل باليمن وبالضم والتشديد واملد إىل جبة قرية بالنهروان : ائياجلب
  .وإىل أيب علي اجلبائي رأس اجلبائية وهو إىل جباً بالقصر قرية بالبصرة

  .بكسر أوله والراء إىل بيت جربين قرية بفلسطني: اجلربيين

  . جرب جدبفتح أوله واملوحدة والشديدة إىل: اجلربي

  .بالفتح والسكون وضم الغني املعجمة إىل جبغونة جد: اجلبغوين

إىل جبال مهذان وجبل هراة وجبل الفضة وجبلة مدينة قرب محص وجبلة احلجاز وجد وبطن : اجلبلي
وبالكسر والسكون إىل جبلة : من كندة وبضم الباء وتشديدها إىل جبل بلد بني بغداد وواسط قلت

  .ىمدينة باليمن انته

  .بضمتني وتشديد النون إىل اجلنب املأكول: اجلبين
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  .بالضم فالسكون إىل جبالن بطن من محري: اجلبالين

  .مصغراً إىل جبري جد وبالالم إىل جبيل مدينة بالشام وبطن من قضاعة: اجلبريي

  .وإىل جبة عسيل ناحية بالشام انتهى: بالضم والتشديد إىل جبة السابقة قلت: اجليب

   واحلاءباب اجليم

  .بالكسر مث املهملة وراء إىل جحار قرية ببخارى: اجلحاري

  .ثانية مشدد انتهى: بفتحتني إىل جحاف سكة بنيسابور قلت: اجلحايف

  .بفتح أوله وثالثه ومهمالت إىل جحدر قبيلة: اجلحدري

  .إىل جحش بلفظ احليوان بطن من العرب: اجلحشي

  .إىل أيب اجلحيم بلفظ النار جد: اجلحيمي

  باب اجليم واخلاء

  .ثانية معجمة إىل جخادة قرية ببخارى انتهى: اجلخادي: قلت

  .بفتح أوله والزاي وسكون املعجمة إىل جخزنا قرية بسمرقند: اجلخزين

  باب اجليم والدال

  .بالضم وختفيف املهملتني إىل جديدة بطن من خوالن: اجلدادي

    

  .حملة ببغداد وجدارة بطن من اخلزرجبالكسر والراء إىل قطيعة بين اجلدار : اجلداري

  .بالفتح والتشديد إىل جدان بطن من ربيعة: اجلداين

بفتحتني إىل جدرة حي من األزد وبالسني إىل جدس بطن من كندة وبالالم إىل جديلة من : اجلدري
  .األنصار ومن قيس وغريها

  .بالضم والسكون إىل بين جدعان التيمي تيم قريش: اجلدعاين

  . بفتحتني وختفيف التحتية إىل جديا قرية بدمشق:اجلدياين

مكرباً إىل سكة اجلديد ببخارى وبالتصغري وسكون التحتية إىل جديد بن حاضر بن أسد : اجلديدي
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  .وبتشديدها إىل جديدة قرية قرب املدينة وقرب دمياط انتهى: قلت

  .رةمكرباً كاجلديل وإىل جديلة موضع يف طريق مكة على طريق البص: اجلديلي

  .بالفتح والشديد إىل اجلد جد وبالضم إىل جدة بلد قرب مكة: اجلدي

  باب اجليم والذال

  .بالفتح وتشديد املعجمة إىل اجلذع املعروف: اجلذاع

  .بالضم إىل جذام قبيلة من اليمن: اجلذامي

  .بالكسر والسكون إىل جذرة بطن من كعب: اجلذري

  . غافقبالضم والسكون إىل جذران بطن من: اجلذراين

  .بفتحتني إىل جذمية بطن من ربيعة والنخع وغريها: اجلذمي

  .بضمتني إىل اجلذوع املعروفة: اجلذوعي

  باب اجليم والراء

  .بالضم وفتح الراء واملوحدة ومعجمة إىل جراباذ قرية مبرو: اجلراباذي

  .بالكسر إىل جراب جد: اجلرايب

  .ترمذيبالفتح والتشديد إىل اجلراح جد راوي ال: اجلراحي

  .إىل اجلراد لقب جد وبطن من متيم: اجلرادي

  .بالكسر والنون إىل جران العود رجل مسي به لذكره له يف شعره: اجلراين

  .إىل جراوة بالضم موضع بإفريقية انتهى: اجلراوي: قلت

ان بفتح أوله واملوحدة والقاف وسكون الراء والذال املعجمة إىل جرباذقان بلد بني جرج: اجلرباذقاين
  .واستراباذ وأخرى بني أصبهان والكرج

باليمن انتهى وبالضم والفتح والتخفيف إىل : بفتحتني وتشديد املوحدة إىل جربة موضع قلت: اجلريب
وبالفتح والسكون إىل جربة قرية املغرب انتهى وبالضم والسكون إىل : جريب بن سعد بن هذيل قلت

  . قرية باليمنبيع اجلرب مجع جراب وما والفوقية إىل جرت

  .بضم أوله واملثلثة إىل جرمثة جد: اجلرمثي
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  .بالفتح والسكون إىل جرجا قرية قرب إمخيم انتهى: اجلرجاي: قلت

  .بالضم والسكون إىل جرجان مدينة بني طربستان وخراسان: اجلرجاين

  .بفتح اجليمني والراء الثانية إىل جرجرا بلد بني بغداد وواسط: اجلرجراي

  .م اجليمني إىل كنيسة جرجس حبمصبض: اجلرجسي

  .بضمها إىل جرجسار قرية ببلخ ومبرو أيضاً: اجلرجساري

  .بضم أول اجليمني إىل جرجة جد وبالفتح ومهملة إىل بيت جرجة قرية بعسقالن: اجلرجي

  .بالضم والسكون ومعجمة إىل جرخان بلد قرب السوس: اجلرخاين

ينة ومبعجمة إىل بطن من قضاعة وا والضم إىل بين بفتحتني ومهملة إىل جرس بطن من مز: اجلرسي
  .جرش بطن من محري وقيل موضع باليمن

  .بالكسر والفاء ومهملة إىل جرفاس رجل: اجلرفاسي

  .بالضم والسكون وفاء إىل اجلرف قرية باليمن: اجلريف

  .بالفتح والسكون وضم القاف إىل جرقوه قرية بأصبهان انتهى: اجلرقوهي: قلت

  .بالفتح والسكون إىل جركان قرية بأصبهان وجرجان: اجلركاين

  .بضم اجليم وامليم آخره زاي إىل جرموز بطن من األكد: اجلرموزي

  .بالضم وكسر امليم وفتح اهلاء إىل جرميهن قرية بأعلى مرو: اجلرميهين

  .بالفتح والسكون إىل جرم قبائل عدة وبالكسر إىل جرم من بالد بذخشان: اجلرمي

  .بالضم ومد األلف إىل جرواءان حملة بأصبهان: اجلرواءاين

  .بفتحتني إىل جري بن عوف بطن من جذام: اجلروي

  .بالفتح والسكون وكسر الفوقية آخره نون إىل جرواتكن من قرى سجستان: اجلرواتكين

  .مصغراً آخره موحدة إىل جريبة بطن من سلول وجريب بن سعد بن هذيل: اجلرييب

سر إىل مذهب ابن جرير الطربي وجرير الصحايب وبالضم والفح إىل جرير بن بالفتح والك: اجلريري
  .عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة

  .بالضم والتشديد إىل جرة بطن من ثة بن سليم: اجلري

  .بالفتح وكسر الراء األوىل إىل جريرا قرية مبرو: اجلريراي

  باب اجليم والزاي



  السيوطي-لب اللباب يف حترير األنساب  53

 

  .زائر ببالد الغرببفتح أوله والزاي إىل اجل: اجلزائري

بفتحتني إىل عدة بالد املوصل وسنجار وحران والرها والرقة ورأس عٍني وآمد وميافارقني : اجلزري
  .وديار بكر وجزيرة ابن عمر وبالالم إىل جزيلة بطن من كندة

  .إىل اجلزور وهو اجلمل: اجلزوري

    : قلت

  .ىبضم الزاي إىل جزولة بطن من الرببر بالغرب انته: اجلزويل

  .إىل اجلزيرة اخلضراء باألندلس: اجلزيري

  .بالفتح والتشديد إىل جز قرية بأصبهان وجد: اجلزي

  باب اجليم والسني

  .بالفتح والسكون إىل جسر بطن من عرتة وقضاعة وغريمها: اجلسريي

  باب اجليم والشني

  .بالضم وفتح املعجمة إىل جشيم من األنصار وغريهم: اجلشمي

  .ه والنون وسكون املعجمة آخره مهملة إىل جشنس جدبكسر أول: اجلشنسي

  .بالفتح والكسر آخره موحدة إىل جشيبة من بين سامة بن لؤي وجشيب جد: اجلشييب

  .مبعجمتني مصغراً إىل جشيٍش عدة بطوٍن: اجلشيشي

  باب اجليم والصاد

  .بالفتح وتشديد املهملة املكسورة إىل جصني حملة مبرو: اجلصيين

  عنيباب اجليم وال

  .إىل جعرب بوزن جعفر وموحدة قلعة على الفرات بني بالس والرقة انتهى: اجلعربي: قلت

  .بالفتح والسكون إىل جعدة بطن واجلعد جد وإىل مذهب اجلعد بن درهم: اجلعدي

إىل جعفر بن أيب طالب وجعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وجعفر بن مبشر : اجلعفري
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وإىل اجلعفرية حملة ببغداد وقرية : عتزلة وجعفر بن ثعلبة بطن من يربوع وجد قلترأس اجلعفرية من امل
  .مبصر أيضاً انتهى

  .بالضم والسكون إىل جعفي بن سعد العشرية من مذحٍج إليه البخاري والًء: اجلعفي

  .بالضم وفتح املهملة إىل بين جعل: اجلعلي

  باب اجليم والغني

  . جدبالفتح وضم املعجمة إىل: اجلغوين

  .بالضم وسكون املعجمة إىل جغالن جد: اجلغالين

  باب اجليم والفاء

  .بالفتح وسكونه الفاء إىل جفر ناحية باملدينة وبالضم إىل جفرة خالد بالبصرة: اجلفري

  باب اجليم والكاف

  .إىل جكان بالفتح والتشديد حملة راة انتهى: اجلكاين: قلت

قال ياقوت بالراء بدل الواو على : وان قرية بسجستان قلتبالضم وسكون الكاف إىل جك: اجلكواين
  .األصح انتهى

  .بكسرتني وتشديد الالم إىل جكل بدل من بالد الترك: اجلكلي

  باب اجليم والالم

بضم أوله والفوقية وفتح الالم واجليم األخرية وسكون اخلاء املعجمة إىل جلختجان قرية : اجللختجاين
  .مبرو

  .سكون املعجمة وفوقية إىل اجللخت جدبفتحتني و: اجللخيت

  .بالفتح والسكون إىل جلد بن سعد العشرية: اجللدي

  .بالكسر والسكون إىل جلٍس، بطن من السكون: اجللسي

قال ياقوت بكسرتني إىل اجللق قيل اسم : بالضم والسكون وفتح الالم املشددة وقاف قلت: اجللفري
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  .لدمشق وقيل لكورا وقيل موضع ا انتهى

  .بالضم وفتح الالم املخففة إىل جلك قرية بأصبهان: اجللكي

  .بضم أوله والالم وسكون الثانية وختفيف الفوقية إىل جللتا قرية بالنهروان انتهى: اجلللتاين: قلت

  .بفتح أوله والواو واملوحدة وسكون الالم آخره معجمة إىل جلواباذ قرية مذان: اجللواباذي

  .لة وقيل بفتح أوله إىل اجللود املعروفة وجلود قرية بإفريقيةبضمتني ومهم: اجللودي

بفتح أوله والالم الثانية والفوقية بعدها وضم الواو وسكون التحتية بعدها نون إىل : اجللولتيين
  .جلولتني قرية بالنهروان

  .بالفتح والكسر إىل جِليقة بلد بالروم: اجلليقي

  .من عمل صيداء انتهىمكرباً إىل جبل اجلليل : اجلليلي: قلت

  .بالضم وكسر الالم املشددة وحتتية ونون إىل جلني جد: اجلليين

  .بالكسر والتشديد: اجللي

  باب اجليم وامليم

  .بالفتح والتخفيف وكسر اجليم الثانية إىل جماِجم مسكة جبرجان: اجلمامجي

  .بالفتح والتشديد وزاي إىل مجاز جد: اجلمازي

  . والتشديد والعني مهملة إىل جماِعيل بأرض فلسطني انتهىبالفتح: اجلماعيلي: قلت

  .بالفتح والتخفيف إىل من لقب باجلمال: اجلمايل

  .بالفتح والتشديد إىل مجام بطن من محري: اجلمامي

  .بالضم والتشديد ونون إىل طول اجلمة: اجلماين

  .بالضم والفتح ومهملة إىل بين مجح بطن من قريش: اجلمحي

  .لفتح والسكون ومهملة إىل مجد بن معدي كرببا: اجلمدي

وبفتحتني إىل مجد قرية ببغداد انتهي وبالراء إىل بين مجرة بطن من ضبة ومن متيم ومن األزد : قلت
  .وجد

  .وإىل مجل قرية ببغداد انتهى: بفتحتني إىل مجل بن كنانة قلت: اجلملي

  .مكرباً إىل مجيٍل جد ودرب مجيٍل ببغداد: اجلميلي
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  جليم والنونباب ا

  .كونابذ قرية بنيسابور: بالضم وفتح النون واملوحدة مث معجمة إىل جنابذ ويقال: اجلنابذي

    

بالفتح وقيل الضم وتشديد النون آخره موحدة إىل جنابة بلد بالبحرين وبالفوقية إىل جنات : اجلنايب
  .جد

شيعية ينسبون إىل حفيد ابنه عبد إىل ذي اجلناحني جعفر بن أيب طالب واجلناحية قوم من ال: اجلناحي
  .اهللا

  .بالكسر وختفيف النون وراء إىل جنارة قرية بني سارية واستراباذ: اجلناري

  .إىل اجلنائز املعروفة: اجلنائزي

هو معىن : بالضم وسكون النون وفتح املوحدة ومعجمة إىل جنبٍذ شبه أزٍج مدوٍر قلت: اجلنبذي
  .نتهىاللفظ ولكنه اسم لقرية بنيسابور ا

  .بالضم وفتح املهملة إىل جندب بن احلارث: اجلنديب

  .إىل جنب بلفظ شق اإلنسان قبيلة من اليمن: اجلنيب

بفتح اجليمني وسكون النون وضم الراء ومعجمة إىل جنجروذ قرية بنيسابور ويقال : اجلنجروذي
  .كنجروذ

  . إىل جنجيال بلد باألندلسبكسر اجليمني وسكون النون بينهما وختفيف التحتية: اجلنجيايل: قلت

  .بضبطه لكن بفتح أوله وسكون التحتية إىل جنجيلة مدينة باألندلس أيضاً انتهى: واجلنجيلي

  .اجلنبذي: مر بعد: اجلنديب

  .بالضم وسكون النون وفتح املهملة مث مهملة إىل جندع بطن من ليث: اجلندعي

  . جندفرقان قرية مبروبضبطه وبعد الراء قاف والفاء ونون إىل: اجلند فرقاين

  .بالضم والسكون إىل جندين قرية مذان انتهى: اجلنديين: قلت

بضبطه وسكون التحتية ومهملة وموحدة مضمومة وراء إىل جنديسابور مدية : اجلنديسابوري
  .خبوزستان

 بفتحتني ومهملة إىل جند بلد باليمن وبطن من املعافر وبسكون النون إىل اجلند بلد على: اجلندي

طرف سيحون واجلند طائفة من التركمان وجندة جد وبالضم والسكون إىل اجلند وهو العسكر 
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  .وجندة جد وبالفتح والسكون والزاي إىل جرتة مدينة بأذربيجان وجد

  .بفتح أوله والزاي وضم الراء ومهملة إىل جرترود قرية بنيسابور انتهى: اجلرترودي: قلت

  .كون الراء ومهملة إىل جنوجرد قرية مبروبضمتني وكسر اجليم وس: اجلنوجردي

  .مصغراً إىل اجلنيد جد: اجلنيدي

  .بالفتح والكسر وحتتية وقاف إىل جنيق جد: اجلنيقي

  .إىل أيب اجلن جد: اجلين

  باب اجليم والواو

  .بالفتح والتشديد إىل جواد بطن من حضرموت: الوادي

  .وارب مجع جراببالفتح والتخفيف والراء واملوحدة إىل اجل: اجلواريب

  .بالفتح والتشديد والزاي إىل بيع اجلوز وبالالم إىل الرحلة واجلوالن يف البالد: اجلواز

  .بالضم وكسر الالم وقاف إىل عمل اجلوالق وبيعه: اجلوالقي

  .بالفتح إىل اجلواليق مجع جوالق: اجلواليقي

  .بالضم والتخفيف ونون إىل جوانكان قرية جبرجان: اجلوانكاين

  .وبالفتح والتشديد إىل اجلوانية موضع قرب املدينة انتهى: بالضم إىل جوان رجل قلت: وايناجل

بالضم واملوحدة والراء إىل جوبار قرية مبرو وراة وجبرجان أيضاً وجوبارة حملة بأصبهان : اجلوباري
  .وبالنون آخره إىل جوبان قرية مبرو

ية بدمشق ونيسابور أيضاً وبالقاف إىل جوبق موضع بفتح أوله واملوحدة وراء إىل جوبر قر: اجلوبري
  .بنسف وا وضم اليم إىل جوبق موضع بيع الفواكه مبرو وبنسف أيضاً

  .اجلوبيناباذ قرية ببلخ

  .بالفتح وموحدة إىل جوب بطن من مهذان وبالضم إىل جوٍب الكردي: اجلويب

  .تهىبفتح اجليمني وراء إىل جوجر بلد قرب مسنود ان: اجلوجري: قلت

بالضم واملعجمة والنون إىل جوخان موضع جتفيف التمر يف البصرة وبالدال املهملة بدل : اجلوخاين
  .اخلاء إىل جودان رجل وقبيلة من اجلهاضم وباملعجمة واملوحدة إىل جوذاب لقب

  .بفتح أوله واملعجمة والقاف إىل جوذقان قرية بنيسابور: اجلوذقاين

  .واملوحدة ومعجمة إىل جوربذ قرية بإسفراينبالضم وفتح الراء : اجلوربذي
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  .بالفتح إىل اجلورب املعروف: اجلوريب

  .بالضم وفتح الراء والزاي إىل جورزك قرية بإسفراين: اجلورزكي

  .بالضم وسكون الواو والراء األوىل وكسر اجليم وحتتية إىل جورجري قرية بأصبهان: اجلورجريي

  .بضم أوله والراء: اجلوروي

بالضم والراء إىل جور بلد الورد بفارس وحملة بنيسابور وبالزاي إىل جوزة قرية باملوصل : اجلوري
ومسجد اجلوز بدمشق : وجوزي الطائر الصغري بلغة أصبهان وا والفتح إىل اجلوز املعروف قلت

  .وبالضم والفتح والراء إىل جور قرية بأصبهان انتهى

ورقان قبيلة من األكراد وناحية مذان وبالزاي واجليم إىل بالضم وفتح الراء والقاف إىل ج: اجلورقاين
  .جوزجانان بإسقاط الزيادة بلد خبراسان وبالزاي واملهملة إىل جوزدان قرية بأصفهان

    

  .إىل جوزفَلْق بلفظ املأكول ومصدر فلق قرية قرب أبسكون: اجلوزفلقي

  .وبالسني املهملة إىل جوسق قرية بنهروانإىل جوزق كجعفر قرية بنيسابور وهراة أيضاً : اجلوزقي

  .بفتح أوله والزاي والراء إىل جوزران قرية بعكرباً: اجلوزراين

  .مر يف اجلوري: اجلوزي

  .بوزنه إىل جوسقان قرية بإسفراين: اجلوسقاين

  .مر يف اجلوزقي: اجلوسقي

  .حبمص انتهىإىل جوسية بالضم وكسر املهملة وختفيف التحتية قرية : اجلوسي: قلت

  .باملعجمة والنون إىل جوشن بطن من غطفان وجد: اجلوشين

  .بالفتح إىل جوص جد احلافظ: اجلوصي

  .بالضم إىل اجلوع: اجلوعي

  .بالضم واملعجمة إىل جوغان قرية جبرجان: اجلوغاين

  .بالفتح والفاء إىل درب اجلوف حملة بالبصرة: اجلويف

  .تح الواو بلد بفارس انتهىإىل جوكان بالضم وف: اجلوكاين: قلت

  .بالضم وفتح الالم إىل جولَك رجل: اجلولكي

  .إىل جومة بالضم مدينة بفارس وقرية حبلب انتهى: اجلومي: قلت

  .بالفتح والنون إىل جون بطن من اَألزد وبالضم إىل جوِنية مدينة بالشام: اجلوين
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  .إىل بيع اجلوهري: اجلوهري

الواو والتحتية وفتح املوحدة وراء إىل جويبار قرية راة ومسرقند وسكة بالضم وسكون : اجلويباري
  .جويبار بنسف

  .بالفتح وكسر الواو املشددة وسكون التحتية ومثلثة إىل جويث بلد بنواحي البصرة: اجلويثي

  .بالضم والكسر وحتتية ومعجمة إىل جِوخيان قرية بفارس انتهى: اجلوخياين: قلت

  .لكسر إىل جويك حملة بنسفبالضم وا: اجلويكي

  .بالضم قلتك وفتح الواو وحتتية ساكنة إىل جويم مدينة بفارس انتهى: اجلوميي

  .إىل جوين ناحية بنيسابور وقرية بسرخس: اجلويين

  .بوزنه وتشديد الياء األوىل إىل جوية بطن من فزارة: اجلويب

  .بالضم وتشديد الواو إىل اجلُوة قرية باليمن: اجلوي

  اب اجليم واهلاءب

  .بكسر اجليم واملوحدة وسكون اهلاء ومعجمة ناقد الذهب: اجلهبذ

بفتح أوله والراء إىل جهرم بلد بفارس وبالضاد املعجمة إىل اجلَهاِضمة بطن من األزد : اجلهرمي
  .واجلَهاِضم حملة هلم بالبصرة

هم بن حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد بالفتح إىل جهم بن صفوان رأس اجلَهمية وإىل أيب ج: اجلهمي
  .مشس

  .بالضم والفتح إىل جهينة قبيلة من قضاعة وقرية باملوصل: اجلهين

  .إىل جهوذانك بالفتح والضم ومعجمة ونون قرية ببلخ انتهى: اجلهوذانكي: قلت

  .بالفتح والكسر إىل جِهري جد: اجلهريي

  باب اجليم والالم ألف

  .خفيف وموحدة ومعجمة إىل جالَباذ حملة بنيسابوربالضم والت: اجلالباذي

ر مدينة : بالفتح والتشديد واجلالب إىل جلب السلع وإىل جد وبالضم إىل جالب قلت: اجلاليب
  .حران انتهى
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  .جبيمني إىل اجلَالِجل كمساجد مجع جلجل: اجلالجلي

  .بالكسر والتشديد والنون إىل ِجالّن بطن من أسد: اجلالين

  .إىل جالوند بفتحات وختفيف الالم وسكون الالم ومهملة قرية بقُم انتهى: الوندياجل: قلت

  باب اجليم والياء

  .بالكسر وفتح التحتية واملهملة وراء إىل ِجياسر قرية مبرو: اجلياسري

  .بالفتح والتشديد ونون إىل جيان بلد باألندلس وقرية بالري: اجلياين

  .وفتح املعجمة ونون إىل ِجيخن قرية مبروبالكسر والسكون : اجليخين

  .بالكسر ومعجمة إىل ِجيذَة جد: اجليذي

  .إىل جيذا بالكسر واملعجمة والقصر قرية بواسط انتهى: اجليذاي: قلت

بالكسر وفتح الراء واخلاء املعجمة وسكن الشني املعجمة وفوقية إىل ِجرياخشت قرية : اجلرياخشيت
  .ببخارى

  .أوله والراء إىل جريان قرية بأصبهانبفتح : اجلرياين

فتح ياقوت الراء : بالكسر وضم الراء وسكون الفاء وفوقية إىل ِجريفْت بلد بكرمان قلت: اجلريفيت
  .انتهى

  .بالكسر وفتح الراء وامليم والدال املهملة وسكون الزاي إىل ِجريمزدان قرية مبرو: اجلريمزداين

  .كون النون وجيم إىل ِجرينج قرية مبروبالكسر وفتح الراء وس: اجلريجني

  .بالفتح وضم الراء إىل جيرون موضع بدمشق: اجلريوين

  .بالكسر وختفيف الزاي واملوحدة ومعجمة إىل جيزاباذ حملة بنيسابور انتهى: اجليزاباذي: قلت

  .بالكسر والزاي إىل اجليزة بلد على النيل قبالة الفسطاط: اجليزي

  .أوله واملعجمة إىل جيشان قبيلة من اليمن وموضع بهبفتح : اجليشاين

  .بالكسر وفتح املعجمة وضم املوحدة وراء إىل ِجيشبر قرية مبرو: اجليشربي

  .بالفتح إىل اجليش العسكر: اجليشي

    

بالكسر إىل جيل ويقال هلا كيل وجيالن وكيالن بالد مفرقة وراء طربستان وإىل : اجليلي واجليالين
  .ون املدائن واجليالين أيضاً إىل جيالن جٍد وخشٍب صلٍب من خشب العنابجيل قرية د
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  حرف احلاء املهملة

  باب احلاء واأللف

  .بكسر املوحدة ومهملة إىل حابس جد: احلابسي

  .بكسر الفوقية إىل حامت جد: احلامتي

  .إىل حاجب جد وبطن من غفار: احلاجيب

  .راد وغريمهاإىل بين حارثة بطن من اخلزرج ومن م: احلارثي

  .بالزاي إىل حازم جد: احلازمي

وموضع بنواحي حلب وإىل احلاضر بلد باألندلس : باملعجمة والراء إىل حاضر جد قلت: احلاضري
  .انتهى

  .إىل حاطب بطن من تيم اهللا وجد: احلاطيب

  .بالفاء إىل ترك النعل: احلايف

  .إىل احلاكم بأمر اهللا: احلاكمية

  .إىل حامد جد: احلامدي

  .إىل حامض رأسه جد: احلامضي

  باب احلاء والباء

  .بالفتح وموحدتني إىل حباب وحبابة جد: احلبايب

  .بالفتح والتخفيف واملهملة إىل حباسة رجل وبالضم واملعجمة إىل حباسة جد: احلباسي

حضرموت بالفتح وتشديد املوحدة إىل حبان بن منقذ الصحايب وحبانة بنت السمط من : احلباين
  .وبالكسر إىل ِحبان جد وسكة ِحبان بنيسابور وبالضم إىل ِحبان جد

  .إىل حبال بلفظ مجع حبل بلد قرب الكرك انتهى: احلبايل: قلت

  .بالفتح وسكون املوحدة وفوقية إىل حبته بنت مالك بن عمرو بن عوف: احلبيت

  .بفتح أوله والفوقية وراء إىل حبتر بطن من خزاعة: احلبتري

  .بالضم والسكون وراء إىل حربان بطن من محري: احلرباين
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  .بالكسر والسكون واحلَبار إىل احلرب الذي يكتب به وبفتح املوحدة إىل احلربة ثياب من اليمن: احلربي

  .بفتحتني إىل احلبشة وحبش بطن من محري وجد وبالضم والسكون لغة فيهما: احلبشي

  .طن من متيمبفتحتني إىل احلَبطات ب: احلبطي

  .وبالفتح والسكون إىل حبلة قرية بعسقالن انتهى: بضمتني إىل بين احلبلى حي من اليمن قلت: احلبلي

وبالتصغري وسكون التحتية إىل . وبلد من عمل حلب انتهى: إىل حبيب مكرباً جد قلت: احلبييب
  .حبيب بطن من بين عامر بن لؤي

  .وحتتية ونون إىل سكة حبني مبروبالضم وكسر واملوحدة املشددة : احلبيين

  باب احلاء والتاء

  .بالفتح والتشديد إىل حتاوة قرية بعسقالن انتهى: احلتاوي: قلت

  .بالضم وسكون الفوقية: احلتري

  باب احلاء واجليم

  .إىل حجاج قرية ببيهق وجد: احلجاجي

وبالزاي إىل . دلس انتهىووادي احلجارة كورة باألن: بكسر الراء إىل بيع احلجارة قلت: احلجاري
  .احلجاز املعروف

  .بفتحتني وباء موحدة إىل ِحجابِة الكعبة شرفها اهللا تعاىل: احلجيب

بفتحتني إىل احلجر املعروف وحجٍر جد وبسكون اجليم إىل حجر قبيلة من محري ومن األزد : احلجري
  .إىل حجر موضع باليمنوبالضم مع الفتح إىل احلجر مجع حجرة وهي الدار الصغرية ومع السكون 

  .إىل حجرا بالكسر والقصر قرية بدمشق انتهى: احلجراي: قلت

  .بالكسر إىل احلج كاحلاج: احلجي

  .بالفتح والضم وراء إىل حجور بطن من مهذان: احلجوري

  باب احلاء والدال
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  .بتشديد املهملة إىل احلداء: احلداء

حدادة قرية بقومس وبالضم والتخفيف إىل حداد بالفتح والتشديد إىل احلديد كاحلداد و: احلدادي
  .بطن من األزد وغريه وبالكسر إىل حداد بطن من حمارب

  .بالفتح والتشديد إىل حدان بطن من متيم وبالضم إىل حدان بطن وحملة هلم بالبصرة: الداين

  .بفتحتني ومهزة إىل حداء بطن من مراد: احلدائي

دبان بطن من كنانة وبفتحتني ومثلثة إىل احلدثان جد واحلديثة بالضم وسكون وموحدة إىل ح: احلدباين
  .بلد على الفرات وكذا

  .احلَدثي أيضاً إىل احلدث قلعة بني ملظية ومسيساط انتهى: قلت: احلدثي

  .بفتحتني ومهملة إىل حدس بطن من خلم وقيل حدان: احلدسي

  .بضمتني والم إىل حديلة بطن من األزد: احلديل

  .إىل احلديثة أيضاً واحلديث: ياحلديث

  باب احلاء والذال

  .إىل حذو النعل: احلذاء

بالضم وختفيف الذال املعجمة وراء إىل حذار بطن من أسد وبالقاف إىل حذَاقة بطن من : احلذاري
  .قضاعة

  .بالتصغري وآخره فاء إىل حذَيفة بن اليمان: احلذيفي

  باب احلاء والراء

  .يف واملوحدة إىل حراببالكسر والتخف: احلرايب

    

: بالفتح والتشديد وزاي إىل حراز جد وبالتخفيف إىل حراز بطن من ذي الكالع قلت: احلرازي

  .وبامليم خمففاً إىل حراٍم األنصاري وغريه وسكة بين حراٍم بالبصرة. وموضع هلم قرب زبيد انتهى

  .ضم والتخفيف إىل حران سكة بأصبهانبالفتح والتشديد إىل حران مدينة باجلزيرة وبال: احلراين

وبفتح املوحدة إىل حريب بالقصر : بالفتح والسكون وضم الباء املوحدة إىل حربوية جد قلت: احلربوي
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  .بني بغداد وتكريت انتهى

  .إىل حرب جد وحملة احلربية ببغداد وبالضم والفتح إىل حرب بطن من قضاعة وغريه: احلريب

  .ن ومثلثة إىل حرثان عدة بطونبالضم والسكو: احلرثاين

  .بالفتح والكسر إىل احلَِرثة بطن من غافق: احلرثي

  .إىل حرحان مبهمالت كرغْفان قرية بقومس: احلرحاين

  .بوزنه إىل حردان قرية بدمشق انتهى: احلرداين: قلت

  .بفتحتني إىل احلرس حملة مبصر وبطن من طيئ واحلَِريس من األنصار: احلرسي

إىل حرستا قرية بباب : احلرسيت: ويقال. بفتح أوله والراء والفوقية وسكون املهملة ونون: تايناحلرس
  .دمشق

  .بفتحتني ومعجمة إىل بين احلَِريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: احلرشي

وإىل : بالضم والسكون والفاء للبقال وإىل حرفة بطن من تغلب ويشكر وقضاعة وتيم قلت: احلريف
  .ف رستاق بنواحي األنبار انتهىحر

  .بالضم والسكون والقاف ونون إىل حرقا بطن من قضاعة: احلرقاين

وناحية بعمان : بالضم والفتح والقاف إىل احلرقات من جهينة واحلرقة بطن من غافق قلت: احلرقي
  .انتهى

  .بالكسر والسكون آخره زاي إىل اِحلرماز بن مالك بن عمرو بن متيم: احلرمازي

  .بفتح أوله وامليم إىل احلرملة قرية بأنطاكية: احلرملي

  .بفتحتني إىل حرمة مكة: احلرمي

  .بالفتح وضم الراء األوىل إىل حروراء موضع بالكوفة اجتمع به اخلوارج: احلروري

  .مصغراً وآخره مثلثة إىل حريث جد: احلريثي

لراء إىل احلرير وبالزاي إىل حريز قرية باليمن مكرباً آخره جيم إىل حِريج بطن من فزارة وبا: احلرجيي
  .وبالشني املعجمة إىل احلريشة وبالصاد املهملة إىل احلريص لقب

  .مصغراً مبعجمة إىل احلُرض وهو األشنان: احلريضي

  .مكرباً إىل حرمي قبيلة واحلرمي الطاهري حملة ببغداد وبالتصغري إىل حرمي بطن من الصدف: احلرميي

  الزايباب احلاء و
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  .بتشديد الزاي للجزر وهو خرص التمر والطعام: احلزار

  .بزاءين األوىل مشددة إىل حزاز بطن من عذرة: اجلزازي

  .وحزام جد للنووي غريه انتهى: بالكسر والتخفيف إىل حزام والد حكيم قلت: احلزامي

  .بالفتح والسكون إىل حزم جد وبالنون إىل حزن بن خفاجة: احلزمي

  .واحلَزورة مكان مبكة انتهى: بفتحتني وتشديد الواو وراء إىل احلَزور جد قلت: احلزوري

  .مصغراً مبوحدة إىل حزيب رجل: احلزييب

  .بالكسر وسكون الزاي األوىل وفتح التحتية إىل ِحزيز قرية باليمن: احلزيزي

  .مكرباً إىل حِزمية بطن من د: احلزميي

  .ح والتشديد إىل حزة مدينة باملوصلبالضم وقيل بالفت: احلزي

  باب احلاء والسني

  .احلساين إىل حسان جد بالتشديد

  .مبهمالت وتسكني السني األوىل إىل حسحاس بطن من أسد ومن األزد: احلسحاسي

  .بالكسر والسكون والم إىل ِحسل بطن من مازن: احلسلي

املهملة آخره معجمة إىل حسناباذ قرية بفتح أوله والنون واملوحدة وسكون السني : احلسناباذي
  .بأصبهان

بفتحتني إىل احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه واحلسن البصري وحسنة أم : احلسين
  .شرحبيل وحسنة قرية بفارس

  .بالفتح والسكون وضم النون إىل حسنويه: احلسنوي

  .حلسني بن عليمكرباً إىل حسني بطن من طيئ ومصغراً إىل ا: احلسيين

  باب احلاء والشني

  .بالكسر وتشديد املعجمة إىل ِحشان بطن من متيم: احلشاين

  .بالفتح والسكون إىل حشم بطن من جذام: احلشمي

  .مصغراً مبعجمتني إىل حشيش عدة بطون: احلشيشي
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  باب احلاء والصاد

  .بكسر أوله والراء وسكون املهملة إىل احلصرم جد: احلصرمي

  .الضم والسكون إىل مجع احلصريب: احلصري

  .بفتح أوله والكاف وسكون املهملة وفاء إىل حصن كيفا مدينة بديار بكر: احلصكفي

  .بالكسر والسكون إىل حصن موضع بني حلب والرقة ومواضع أخر: احلصين

  .مصغراً باملوحدة إىل احلُصيب والد بريدة وبالنون إىل احلصني جد: احلصييب

  باب احلاء والضاد

    

  .بفتح أوله والراء وسكون املعجمة إىل حضرموت بلد بأقصى اليمن وقبيلة: احلضرمي

  .إىل احلاضرة ضد البادية انتهى: بالفتح والسكون إىل احلضر بلد باملوصل وبفتحتني قلت: احلضري

  .بفتحتني ونون إىل حضن بطن من قضاعة: احلضين

  .ذانبالفتح والضم وراء إىل حضور بلد من مه: احلضوري

  .مكرباً إىل احلَضِرية حملة ببغداد: احلضريي

  .بالنون مصغراً: احلضيين

  باب احلاء والطاء

  .إىل احلطب: احلطايب واحلطاب

  .بالكسر والسكون وراء ونون: احلطراين

  .بفتحتني إىل حطمة بطن من جذام وبالضم إىل حطمة من عبد القيس: احلطمي

تية ونون إىل ِحِطين قرية بساحل الشام وقرية بتنيس وبني بكسر أوله والطاء املشددة وحت: احلطيين
  .طربية وعكا

  باب احلاء والظاء
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  .يقال له احلظرية انتهى: بالفتح وكسر الظاء املعجمة إىل موضع فوق بغداد قلت: احلظريي

  باب احلاء والفاء

  .إىل حفر القبور: احلفار

ضم والسكون حيىي بن سليمان احلفري إىل حفرة بفتحتني وراء إىل احلفر حملة بالكوفة وبال: احلفري
  .موضع بالقريوان

بفتح أوله واملهملة والباء املوحدة وسكون الفاء ومعجمة إىل حفْصاباذ قرية بسرخس : احلفصاباذي
  .ومبرو أيضاً

  .بالفتح والسكون والضم إىل حفْصويه جد: احلفصوي

  .جإىل حفْص جد ورأس احلَفْصيِة من اخلوار: احلفصي

  .بالفتح والسكون ونون إىل حفنا قرية مبصر: احلفناوي

  باب احلاء والقاف

  .بالفتح وسكون القاف إىل حقل قرية جبنب أيلة: احلقلي

  .بضبطه إىل حقال بطن من محري: احلقالوي

  باب احلاء والكاف

  ....بالكسر والسكون إىل : احلكري: قلت

  . مذحج وغريهبفتحتني إىل احلكم بن سعد العشرية من: احلكمي

  .مكرباً إىل حكيم جد: احلكيمي

  باب احلاء والالم

  .إىل حلب املشهورة: احلليب

  .بالكسر والسكون ومهملة إىل ِحلْس بطن من كنانة: احللسي

  .بفتح أوله واملوحدة وسكون الالم ومهملة إىل حلْبس جد: احللبسي
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  . قرية بني القدس واخليل انتهىبالفتح والسكون وضم املهملة إىل حلْحول: احللحويل: قلت

  .بالفتح والسكون إىل حلف بطن من خثعم: احللفي

بالضم والسكون ونون إىل حلوان مدينة آخر السواد وقرية مبصر وبفتح أوله وسكون الالم : احللواين
  .إىل احلَلْواء املأكولة

  .بضمتني إىل احللول مذهب كفر: احللويل

  .ة باليمن انتهىإىل حلي كظيب مدين: احللوي: قلت

  .يتلو يف احلالوي: احللي

  .بالفاء مصغراً إىل حلَيف بطن من خثعم وبالالم إىل حلَيل بطن من خزاعة: احلليفي

  .مكرباً إىل حليمة السعدية وجدة وحليم جد الفقيه الشافعي: احلليمي

  باب احلاء وامليم

  .بالفتح والتشديد إىل محاد جد: احلمادي

  .والتخفيف والزاي إىل ِحماز جدبالكسر : احلمازي

  .وبالفتح إىل محاسة انتهى: بوزنه ومهملة إىل محاس بطن من مذحج قلت: احلماسي

  .معروف: املار واحلمال

  .إىل احلمام املعروف وبالفتح والتخفيف إىل احلمام الطري وبين محامة بطن من األزد: احلمامي

  .من متيمبالكسر والتشديد إىل ِحمان قبيلة : احلماين

  .إىل محاة مدينة بالشام: احلمائي واحلموي

  .إىل حمدان جد: احلمداين

  .إىل حمدونة أم ولد الرشيد: احلمدوين

  .إىل حمدويه جد: احلمدوي

  .بالضم والراء إىل حمران بن أعني وموىل عثمان: احلمراين

  .بالفتح إىل احلمراء موضع بفسطاط مصر: احلمراوي

  . إىل محرة بطن من مهذان ومتيمبالضم: احلمري

  .بالفتح والزاي إىل محزة مدينة بالغرب وإىل قراءة محزة واحلَمِزية فرقة من اخلوارج: احلمزي

  .بفتح أوله واملعجمة وسكون امليم وذاله معجمة إىل حمشاذ جد: احلمشاذي
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 احلمص املأكول بالكسر والسكون إىل محص بلد بالشام وبتشديد امليم وكسرها إىل: احلمصي
  .وإىل دار احلمص مبصر انتهى: وِحمصة جد راوي جزء البطاقة قلت

  .بفتحات وختفيف إىل حمكَان جد: احلمكاين

  .كذلك إىل حمك جد وبالالم إىل محل بطن من بين احلارث وغريه: احلكمي

  .بفتح أوله والنون األوىل إىل حمنن أخي عبد الرمحن بن عوف: احلمنين

  .بضم امليم املشددة إىل محويه: وياحلم

مكرباً إىل احلميد األمري الساماين وبالتصغري إىل محيد بطن من أسد ومحيٍد جد صاحب اجلمع : احلميدي
  .وغريه

  .بالكسر والسكون وفتح التحتية إىل محري من أصول القبائل باليمن: احلمريي

    

علبة وابن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر وبالالم بالتصغري ومهملة إىل حميس بن عامر بن ث: احلميسي
وإىل احلميلية قرية بنواحي بغداد انتهى وبالنون إىل محني : إىل محيل بن شبث بن أساف بن هرمي قلت

  .جد

  .بالفتح والتشديد إىل حمة جد: احلمي

  باب احلاء والنون

  .إىل بيع احلنطة كاحلَناط: احلَناطي

  .تخفيف إىل حنان رجلبالفتح وال: احلناين

  .بالكسر والتشديد إىل احلناء املعروف: احلنائي

  .إىل مذهب أمحد بن حنبل: احلنبيل

  .بضم املهملتني وراء إىل حندر قرية بعسقالن: احلندري

  .بالفتح والسكون وضم املهملة مث مثلثة إىل حندوثا قرية مبعرة النعمان انتهى: احلندوثائي: قلت

  .فتحتني ومعجمة إىل حنش بطن من بين ربيعةب: احلنشي

  .بفتح أوله واملهملة مث موحدة إىل حنطَب جد: احلنطيب

بفتح أوله واملعجمة إىل حنظَلة بطن من غطفان ومتيم وجعفي وإىل درب حنظَلَةَ بالري أبو : احلنظلي
  .حامت الرازي
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  .نيفة رمحه اهللاإىل بين حنيفة قبيلة من اليمامة وإىل مذهب أيب ح: احلنفي

  .إىل احلَنوط املعروف: احلنوطي

  .بفتحتني إىل حنا مدينة بديار بكر وتعرف اآلن حاِني كداين: احلنوي

  .مصغراً إىل عثمان بن حنيف وبنون آخره إىل حنني جد: احلنيفي

  .بالضم والتشديد إىل حن أخي قصي بن كالب ألمه: احلين

  باب احلاء والواو

  .فتح الراء إىل حوارين بلد بالبحرينبالضم و: احلواريين

  .بالفتح والتخفيف إىل عبد اهللا بن حوالة األزدي: احلوايل

  .بفتح أوله واهلمزة وسكون الواو آخره موحدة إىل احلَوأب موضع بني مكة والبصرة: احلوأيب

  .بوزنه وفوقية: احلَوتكي

  .إىل حوت بلفظ السمك بطن من كندة ومن مهذان: احلويت

وإىل حورا قرية ببغداد انتهى وبالزاي إىل احلَوز : بالفتح والراء إىل حورية قرية بالرقة قلت: ياحلور
  .قرية قرب واسط واحلَوز حملة ببعقوبا

  .وناحية خبراسان انتهى: بالفتح والراء إىل حوران مدينة بالشام قلت: احلوراين

  .مر يف احلوري: احلوزي

  .موحدة إىل حوشب جدبفتح أوله واملعجمة و: احلوشيب

  .بالفتح إىل حوش قرية بأسفراين: احلوشي

  .بفتح أوله واملهملة إىل حوصلة رجل: احلوصلي

  .وموضع بالبصرة انتهى: إىل احلَوض املعروف، قلت: احلوضي

وبالطاء إىل حوط قرية حبمص أو جبلة وبالفاء إىل حوف وكنت أظن أا قرية مبصر حىت رأيت يف 
بل هي ناحية مبصر كبرية معوفة فيها قرى كثرية وجزم به ياقوت : البخاري أا من عمان قلتتاريخ 

  .رمحه اهللا تعاىل وغريه انتهى

  باب احلاء والالم ألف
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  .بالفتح والتشديد وموحدة إىل حالبة جد: احلاليب

  .إىل حلج القطن: احلالج

 إىل احللة بلد على طرف الفرات بالفتح والتخفيف إىل احلالوة وبالكسر والتشديد: احلالوي
  .والصواب إليها حلي

  باب احلاء والياء

  .بالفتح وختفيف التحتية إىل احلياء بطن من خوالن: احلياوي

  .بالتشديد والنون إىل حيان جد: احلياين

بالفتح والسكون ومهملة إىل حيدة بن معاوية القُشيري وبالكسر إىل حيٍد جد وبالكسر : احليدي
  .ء إىل احلرية بلد بالكوفة ونيسابوروالرا

  .بالكسر والزاي إىل حيزان مدينة بديار بكر: احليزاين

  .بفتح ألوه واملعجمة إىل حيشم بطن من كلب: احليشمي

  .بالفتح وسكون التحتية وفاء إىل قصر حيفة بساحل حبر الشام انتهى: احليفي: قلت

  . لقببالفتح والسكون ونون إىل حيكان: احليكاين

  .بفتحتني إىل بيع احليوان: احليواين

  .بالفتح وضم املشددة إىل حيويه: احليوي

  حرف اخلاء املعجمة

  باب اخلاء واأللف

  .بكسر الباء املوحدة فرقة من املعتزلة رأسهم أمحد بن خابط: اخلابطية

  .بضم املوحدة وراء إىل اخلابور ر بني الرقة واملوصل: اخلابوري

  .سكون اخلاء الثانية وفتح املهملة وراء إىل خاخسر قرية بسمرقندب: اخلاخسري

  .إىل خار موضع بالري: اخلاري: قلت

  .إىل خاربان بنواحي بلخ انتهى: واخلارباين

  .إىل اخلوارج قلت وإىل خارج قرية بإفريقية انتهى: اخلارجي
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ارزنج قرية بنواحي نيسابور بسكون الراء والنون وفتح الزاي بنيهما آخره جيم إىل خ: اخلارزجني
  .ويقال اخلارزنكي

  .بكسر الراء وفاء إىل خاِرف بطن من مهذان وبالكاف إىل خاِرك جزيرة قريبة من عمان: اخل اريف

  .بالزاي إىل خاِزم أمري خراسان: اخلازمي

    

  .بسكون املهملة ويقال باملعجمة وفوقية إىل خاست بلد بنواحي بلخ: اخلاسيت

  .بالقاف إىل خاقان جد: اخلاقاين

  .بفتح املوحدة والزاي وسكون الراء بينهما ونون إىل خالبزرن قرية بسرخس: اخلالربزين

  .بفتح املهملة واملوحدة آخره معجمة إىل خالداباذ قرية مبرو: اخلالداباذي

  .هىوإىل اخلالدية قرية باملوصل وإىل سكة خالٍد بنيسابور انت: إىل خالد جد قلت: اخلالدي

  .بكسر امليم وراء إىل األخمور بطن من املعافر: اخلامري

  .إىل خاجناه قرية مذان ظناً من ياقوت: اخلاجناهي: قلت

  .مبهملة وراء إىل خانسار قرية جبرباذقان انتهى: واخلانساري

  .هي بكسر النون انتهى: بالقاف إىل اخلانقاه وهي رباط الصوفية قلت: اخلانقاهي

  .كسر النون والقاف إىل خانقني قرية على طيق بغدادب: اخلانقيين

  .بضم النون وقاف إىل اخلانوقة قرية بناحية الرقة: اخلانوقي

  .إىل خان لَنجان مدينة بأصبهان وإىل اخلان املعروف: اخلاين

  .إىل خاوران قرية خبالط انتهى: اخلاوراين: قلت

  .اد مهملة إىل خاوص بلد فوق مسرقندمبهملة إىل خاوس بلد مبا وراء النهر وبص: اخلاوسي

  باب اخلاء والباء

  .إىل اخلرب كاخلباز: اخلبازي

  .بالضم والتخفيف ومعجمة إىل خباشة جد: اخلباشي

  .إىل اخلبط وهو ورق الشجر: اخلَباط

  .بالفتح والقاف إىل خباق قرية مبرو: اخلباقي

  .ِير بطن من الكالعبالفتح والتخفيف وحتتية وراء إىل اخلَبا: اخلبايري
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  .بالكسر والسكون وفتح املعجمة ومهملة إىل ِخبدع بطن من مهذان: اخلبذعي

  .بالفتح والسكون وكسر الراء إىل خربين قرية ببست: اخلربيين

  .مثله إىل خرب قرية بشرياز: اخلربي

  .إىل خبز األرز وهو بلفظه: اخلبزأرزي

  .إىل اخلبز وأيب خبزةَ جد: اخلبزي

  .بفتحتني ومعجمة: شياخلب

  .بضمتني إىل خبوشان بلد بنيسابور: اخلبوشاين

  .بالفتح والكسر وحتتية ومهملة إىل خِبيص مدينة بكرمان انتهى: اخلبيصي: قلت

  باب اخلاء والتاء

بضم أوله والفوقية وتشديد الالم إىل اخلُتلّ قرية بطريق خراسان وبالفتح والسكون إىل ختالن : اخلتلي
  .وبالضم وتشديد ثانيه وفتحه إىل ختل كورة خلف جيحون انتهى: د وراء بلخ قلتبال

  .بالضم والفتح إىل خنت من بالد الترك: اخلتين

  .بالفتح والتشديد إىل خت رجل: اخليت

  باب اخلاء والثاء

  .بفتح أوله واملهملة وسكون املثلثة إىل خثْعم بن أمنار: اخلثعمي

  . خثَم جدبالضم والفتح إىل: اخلثمي

  .مصغراً إىل خثّيم بطن من طيئ وغريه: اخلثيمي

  باب اخلاء واجليم

  .بالضم وختفيف اليم ومهملة إىل خجادا قرية ببخارى: اخلجادي

: د اخلجندي. بضم اخلاء واجليم وسكون املهملة وفوقية إىل خجستان من جبال هراة: اخلجستاين

  .ة إىل خجندة مدينة بطرف سيحونبالضم وفتح اجليم وسكون النون ومهمل
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  باب اخلاء والدال

  .بالضم وفتح املهملة واملوحدة ومعجمة إىل خداباذ قرية ببخارى: اخلداباذي

  .بالكسر وختفيف املهملة إىل خدام جد: اخلدامي

  .بالفتح والتشديد ونون إىل خدان بطن من بين أسد بن خزمية: اخلداين

 وراء إىل خدرة قبيلة من األنصار ومن بلي وبالكسر إىل ِخدرة بطن بالضم وسكون املهملة: اخلدري
  .من ذهل بن شيبان

  .بالضم والسكون وكسر الفاء وراء إىل خذِْفران قرية بسمرقند: اخلدفراين

  .بالفتح وضم املهملة املشددة إىل خدويه جد: اخلدوي

  .مكرباً إىل خِديج باجليم جد: اخلدجيي

  . وكسر املهملة وحتتية ومهملة مفتوحة وراء إىل خِديسر من ثغور مسرقندبالضم: اخلديسري

بالضم وكسر املهملة وحتتية وفتح امليم والكاف وسكون النون األوىل إىل خدمينكَن من : اخلدمينكين
  .قرى كَرِمينية

  باب اخلاء والذال

  .بالكسر ومعجمة إىل سكة خذام بنيسابور انتهى: اخلذامي: قلت

  .بالضم وختفيف املعجمة وسكون النون ومهملة إىل خذاند قرية بسمرقند: ذاندياخل

  باب اخلاء والراء

  .بالفتح وختفيف الراء إىل خراب املعتصم موضع ببغداد: اخلرايب

  .بفتح أوله والراء واجليم وراء إىل خراجر قرية قرب خبارى: اخلراجري

  .ية ونون إىل خرادين قرية ببخارىبالفتح والتخفيف وكسر املهملة وحتت: اخلراديين

  .بالضم والتخفيف إىل خراسان إقليم من الري إىل مطلع الشمس: اخلراساين

  .بفتحات إىل خراسكان قرية بأصبهان: اخلراسكاين

  .إىل خرط اخلشب: اخلراط
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  .إىل خراندير قرية خبراسان يف ظن ياقوٍت انتهى: اخلرانديري: قلت

  .هلمزةبفتحتني وكسر ا: اخلرائطي

  .بالفتح والسكون واملوحدة إىل خربان جد: اخلرباين

  .بالفتح والكسر إىل اخلرب جد وبالضم والسكون إىل خربة جد: اخلريب

  .بفتح أوله والفوقية وسكون الراء قبلها والنون إىل خرتنك قرية بسمرقند: اخلرتنكي

  .قرية بدهستانبالفتح والسكون وكسر الفوقية وحتتية وزاي إىل خرتيز : اخلرتيزي

  .بفتح أوله واجليم وسكون الراء إىل خورجان حملة بأصبهان: اخلرجاين

  .بالفتح وسكون الراءين وكسر اجليم آخره مهملة إىل خرِجرد من بالد بوشنج: اخلرجردي

  .بالفتح والسكون وضم اجليم ومعجمة إىل خرجوش جد: اخلرجوشي

  . جدبالضم والسكون جيم إىل خرجة: اخلرجي

  .بالضم والسكون ومعجمة ونون إىل خرخان بلد بني نيسابور والري: اخلرخاين

  .بفتح أوله واملهملة إىل اخلردل املأكول: اخلرديل

  .بفتحتني وزاي إىل اخلرز املعروفة: اخلرزي

  .بالضم والسكون ومهملة قلت إىل مربعة اخلرس حملة ببغداد انتهى: اخلرسي

  .لراء والكاف وسكون املعجمة آخره فوقية إىل خرشكَت من بالد الشاشبفتح أوله وا: اخلرشكيت

  .بفتح أوله واملعجمة وسكون الراء آخره نون إىل خرشنة من بالد الشام: اخلرشين

  .بفتحتني إىل خرشة جد: اخلرشي

  .بفتح أوله والطاء األوىل إىل خرطَط قرية مبرو: اخلرططي

هملة والكاف وسكون الراء والنون آخره مثلثة إىل خرعانكَث قرية بفتح أوله وامل: اخلرعانكثي
  .ببخارى

  .بضم أوله واملهملة إىل خرعون قرية بسمرقند: اخلرعوين

  .بالضم والقاف إىل خرقان قرية يف جبال بسطام وبالفتح إىل خرقَان قرية مبسرقند: اخلرقاين

بالكسر إىل بيع اخلرق والثياب منهم أبو القاسم احلنبلي بفتحتني وقاف إىل خرق قرية مبرو و: اخلرقي
  .صاحب املختصر

  .بفتح أوله والكاف إىل خركَن قرية بنيسابور: اخلركين

  .بالفتح وضم الكاف ومعجمة إىل خركُوش سكة بنيسابور: اخلركوشي
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  .بالضم وتشديد الراء وموحدة ومعجمة إىل خرماباذ قرية ببلخ: اخلرماباذي

  .بالضم وكسر امليم وحتتية وفتح املثلثة إىل خرِميثَن قرية ببخارى: يثنياخلرم

  .بالضم وفتح املشددة إىل خرم جد: اخلرمي

  .بفتح أوله والراء املشددة إىل خرن قرية مذان: اخلرين: قلت

  .إىل خرو اجلبل قرية بين خابران وطوس انتهى: واخلروي

  .إىل خرور قرية خبوارزمبالفتح وضم الراء األوىل : اخلروري

  .بفتح أوله والزاي وضم الراء قبل الواو آخره جيم إىل خروزنج قرية ببلخ: اخلروزوجني

  : .... ... ... ... ... ... ...اخلرهي

  .مصغراً آخره موحدة إىل اخلُريبة حملة بالبصرة وبامليم إىل خريم جد: اخلرييب

  . جدبالضم والتشديد إىل خرة: اخلري

  باب اخلاء والزاي

  .بالضم وختفيف الزاي آخره راء إىل خزار ناحية قرب نسف: اخلزاري

  .بزاءين إىل اخلز: اخلَزاز

  .بالضم إىل خزاعة قبيلة من األزد: اخلزاعي

  .إىل اخلزف: اخلزاف واخلزيف

  .بالضم والفتح وسكون النون ومهملة إىل خزاند قرية بسمرقند: اخلزاندي

  .بالفتح والسكون وجيم إىل خزج بطن من قضاعة: جياخلز

  .إىل اخلزرج من األنصار: اخلزرجي

  .بفتحتني وراء إىل دربند خزران عند سد ذي القرنني وخزر جد: اخلزرجي

  .بالضم والفتح آخره زاي أيضاً إىل خزز جد: اخلززي

  .إىل ساباط اخلزف ببغداد انتهى: اخلزيف: قلت

  .بسكون الزاي انتهى: قال ياقوت: بفتحتني إىل خزوان قرية ببخارى، قلت: اخلزواين

  .مصغراً إىل خزيمة جد: اخلزميي

  .باب اخلاء والسني
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بالضم وسكون املهملة وفتح الراء األوىل وكسر اجليم آخره مهملة إىل خسروِجرد : اخلسروجردي
  .قرية ببيهق

  .ور قرية بواسط انتهىإىل خسروساب: اخلسروسابوري: قلت

  .بالضم وفتح الراء واملعجمة إىل خسروشاه قرية مبرو: اخلسروشاهي

  باب اخلاء والشني

  .إىل اخلشب: اخلشاب

  .بالضم وتشديد املعجمة آخره موحدة إىل خشاب قرية بالري: اخلشايب

  .إىل خشاغر قرية ببخارى انتهى: اخلشاغري: قلت

خره نون إىل خشان بطن من قيس عيالن وبالكسر والتشديد إىل ِخشان بالفتح والتخفيف آ: اخلشاين
  .بطن من مذحج

ضم ياقوت اخلاء : بفتح اخلاء واملعجمة والواو مث راء إىل خشاورة سكة بنيسابور قلت: اخلشاوري
  .انتهى

    

  .بفتحتني طائفة من الشيعة: اخلشبية

  .ف التحتية وراء إىل خشِتيار جدبالفتح والسكون وكسر الفوقية وختفي: اخلشتياري

  .بفتح اخلاءين ومعجمتني إىل اخلشخاش جد: اخلشخاشي

  .بفتح أوله والراء إىل خشرم جد: اخلشرمي

  .بالضم والسكون إىل خشك جد: اخلشكي

  .بضمتني وفتح الفاء وسكون املعجمة مث نون إىل خشوفَغن قرية بالصغد: اخلشوفغين

  . وفتح النون األوىل والكاف آخره مثلثة إىل خشوننكَث قرية بسمرقندبضمتني: اخلشوننكثي

  .بالضم والفتح إىل خشني قبيلة من قضاعة وقرية بإفريقية وبالفتح والكسر إىل اخلشن جد: اخلشين

  .بالضم والسكون ونون إىل خشنام جد: اخلشنامي

 اجليم والكاف ومثلثة إىل بالضم وسكون املعجمة والنون وكسر امليم وفتح: اخلشمنجكثي
  .خشِمنجكَث قرية مبا وراء النهر

  .مصغراً إىل خشيش جد: اخلشيشي
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  .بالفتح والكسر وحتتية ونونني إىل خِشينان حملة بأصبهان: اخلشيناين

بفتح أوله والتحتية األوىل وسكون الشني والنون وكسر املهملة بعدها آخره زاي إىل : اخلشينديزي
  .يزة قرية بنسفخشينِد

  .بالضم والتشديد إىلُ خش قرية بإسفراين: اخلشي

  باب اخلاء والصاد

  .إىل اخلص: اخلَصاص

  .بالفتح والتشديد إىل خصاصة بطن من األزد: اخلصاصي

  .بالفتح وكسر املهملة وحتتية وموحدة إىل خصيب رجل: اخلصييب

  .بالفاء مصغراً إىل خصيف جد: اخلصيفي

  ادباب اخلاء والض

  .وهي بلد باليمامة انتهى: بكسر أوله والراء وسكون الضاد املعجمة إىل خضرمة قلت: اخلضرمي

مثله بال ميم إىل اخلضر بالفتح والكسر جد وبالضم والسكون إىل اخلضر قبيلة من قيس : اخلضري
  .عيالن

  . إليها انتهىمصغراً إىل اخلضريية حملة ببغداد وهو من أنساب سلفي فالظاهر أنه: اخلضريي: قلت

  باب اخلاء والطاء

  .بالفتح والتشديد إىل عمر بن اخلطاب وأخيه زيد واخلطاب جد ومذهب اخلطابية: اخلطايب

  .بالكسر والتخفيف وميم إىل خطامة بطن من طيئ: اخلطامي

  .إىل إنشاء اخلطب: اخلطيب

  .بفتحتني وفاء إىل جد جدير الشاعر: اخلطفي

  .بين خطمة بطن من األنصاربالفتح والسكون إىل : اخلطمي

  .مكرباً باملوحدة إىل جد كان خطيباً وبامليم إىل خطيم جد: اخلطييب

  .بالفتح والتشديد إىل اخلط أرض باحلربين تقوم فيه الرماح اخلطية انتهى: اخلطي: قلت
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  باب اخلاء والفاء

ما قال ابن السمعاين وقال بفتح اخلاء والفاء وجيم إىل خفاجة امرأة ولد هلا أوالد كثرية في: اخلفاجي
  .ابن األثري بل إىل خفاجة بن عمرو بن عقيل

  .إىل اخلفاف كاخلفاف: اخلفايف

  .بالتصغري وفاءين إىل خفيف بطن من قضاة: اخلفيفي

  باب اخلاء والالم

  .بالضم وتشديد الالم وموحدة: اخلليب

  .نة بطرف أذربيجان انتهىبفتح املعجمتني وسكون الالم األوىل إىل خلخال مدي: اخللخايل: قلت

  .بالضم والسكون ومهملة إىل اخللد حملة ببغداد: اخللدي

  .بالكسر والفتح إىل بيع اخللع انتهى: اخللعي: قلت

  .بالضم والسكون وقاف إىل بيع خلقان الثياب: اخللقاين

  .بالضم والسكون وميم إىل خلم بلد ببلخ: اخللمي

  . اخللنجبفتحتني وسكون النون وجيم إىل: اخللنجي

  .بالفتح والضم وقاف إىل خلوق أو خلوقة بطن من العرب: اخللوقي

  .بتشديد الالم وضمها إىل خلويه جد: اخللوي

  .بالفتح والتشديد إىل خلة قرية باليمن انتهى: اخللي: قلت

  .مصغراً ومهملة إىل خليع جد: اخلليعي

  .مكرباً إىل بدل اخلليل عليه الصالة والسالم جد: اخلليلي

  .باب اخلاء وامليم

بالضم والتخفيف ومعجمة إىل مخاشة جد وبامليم إىل مخامة بطن من أوس ومخام بطن من : اخلماشي
  .قضاعة

  .بالشام انتهى: بالفتح والتخفيف ونون إىل مخانة جد وبالضم والتشديد إىل قرية قلت: اخلماين

  .جيان قرية بنواحي فارسبالضم والتخفيف وسكون التحتية وجيم ونون إىل مخا: اخلماجياين
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بالضم والسكون وكسر املعجمة وحتتية ساكنة وفتح املهملة وراء إىل خمِخيسر قرية : اخلمخيسري
  .ببخارى

  .بالضم والسكون وفتح الراء إىل مخرك من بالد الشاش: اخلمركي

  .بفتحتني وراء إىل خمر بطن من مهذان وبالضم والسكون إىل اخلمر املعروفة: اخلمري

بالكسر والسكون وقاف وباء موحدة ومعجمة إىل ِخمقاباذ ويقال بالنون بدل امليم قرية : اخلمقاباذي
  .مبرو

  .بفتح أوله والقاف وراء إىل مخس قرى وهي بنج ديه: اخلمقري

    

  .بالضم والسكون إىل مخل قبيلة من كنانة: اخلملي

  .ونون إىل خميثَني قرية بسمرقندبالضم وفتح امليم واملثلثة بني حتتية ساكنة : اخلميثين

  .بالفتح والكسر وضم الراء إىل خِمريويه جد: اخلمريوي

  .بالضم والتشديد لقب ال نسب: اخلمي

  باب اخلاء والنون

  .بالضم وختفيف النون وكسر اجليم ونون إىل خناِجن قرية باليمن: اخلناجين

  .إىل اخلنازير مجع خرتير: اخلنازيري

  .ضم والتخفيف ومهملة إىل خناس جدبال: اخلناسي

  .بالضم والتخفيف وكسر املهملة وراء إىل خناِصرة موضع بالشام قرب حلب: اخلناصري

  .بالضم والتخفيف وعني مهملة إىل خناعة بطن من هذيل: اخلناعي

  .بالفتح والتشديد وقاف بياع السمك باألندلس: اخلناق

  .وفوقية إىل خنامتى قرية ببخارىبالضم والتخفيف وفتح امليم : اخلناميت

  .بالفتح والسكون وختفيف املوحدة وجيم إىل خنباج جد: اخلنباجي

بالفتح والسكون وكسر املوحدة ومهملة إىل خنِبس بن ضيغم بطن من قضاعة وبكسر أوله : اخلنبسي
نِبس بن عمرو منهم أيضاً وبفتح أوله واملوحدة ومعجمة إىل خش جدأيضاً إىل ِخنب.  

  .بالفتح والسكون وموحدة إىل خنب جد: اخلنيب

  .بضم أوله واملوحدة ثالثة آخره نون إىل خنبون قرية ببخارى: اخلنبوين
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  .بالضم والسكون وجيم إىل خنجة جد: اخلنجي

بكسر أوله واملهملة وفاء إىل ِخنِدف امرأة الياس بن مضر وبفتحهما وقاف إىل اخلَندف : اخلنديف
  .موضع جبرجان

  .بضم أوله واملعجمة ومهملة إىل بين خنذُع بطن من طيء: اخلنذعي

  .مر يف اخلمقاباذي: اِخلنقابذي

  .بالضم والفتح وكسر الالم وحتتية وقاف إىل خنِليق بلد بدربند: اخلنليقي

  باب اخلاء والواو

  .إىل مجع اخلاتام: اخلَواِتيمي

  .إىل خوارزم بلد: اخلوارزمي

  .بالضم والتخفيف وراء إىل خوار بلد بالري وجد: اخلواري

  .بفتح اخلاء والواو ومعجمة وفوقية إىل خواشت قرية ببلخ: اخلواشيت

  .إىل اخلوص: اخلواص

  .بالفتح والتخفيف وفاء إىل خواف ناحية بنيسابور: اخلوايف

  .اقَند بلد بفرغانةبالضم والتخفيف وفتح القاف وسكون النون ومهملة إىل خو: اخلواقندي

  .بفتح أوله والواو واجليم املشددة إىل خوجان قرية مبرو: اخلوجاين

  .بالضم والسكون وختفيف اجليم إىل خوجان بلد بنيسابور: اخلوجاين

بالضم والراء وفتح املهملة والالم قبلها فاء ساكنة وبعدها قاف إىل خورسفْلَق قرية : اخلورسفلقي
  .باستراباذ

  .بفتح أوله والواو والنون وسكون الراء وقاف إىل خورنق قرية ببلخ وقصر باحلرية: خلورنقيا

  .بالضم والراء إىل خور قرية ببلخ: اخلوري

  .بالضم والزاي إىل خوزان من قرى بنج ديه: اخلوزاين

  .بالضم وكسر الزاي وختفيف التحتية إىل خوِزيان قصر بنسف: اخلوزياين

ضم والزاي إىل خوِزستان بالد بني فارس والبصرة وسكة اخلُوز بأصبهان وشعب اخلوز بال: اخلوزي
  .مبكة شرفها اهللا تعاىل

  .بفتح اخلاء واملهملة وسكون الواو وفوقية إىل خوست بلد ببلخ: اخلوسيت
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  .بالضم واملعجمة إىل خوش قرية بإسفراين: اخلوشي

  .جدبالفتح والسكون إىل أيب اخلوصاء : اخلوصي

  .بالضم وكسر امليم وحتتية ونون إىل خوِمني قرية بالري: اخلوميين

  .بالفتح والكسر وسكون النون وجيم ونون إىل خِونجان قرية بأصبهان: اخلوجناين

  .بالفتح والسكون إىل خوالن قبيلة نزلت بالشام: اخلوالين

  .خلُويلديني طائفةبالتصغري إىل خويِلد بن عوف بن عامر بن عقيل وا: اخلويلدي

  .بالضم وفتح الواو وتشديد الياء األوىل إىل خوي مدينة بأذربيجان: اخلويب

  باب اخلاء والالم لف

بالفتح والتشديد ودال مهملة إىل خالَّد جد وبسني مهملة إىل خالَّس جد وبالم إىل اخلل : اخلالدي
  .كاخلالل

  . سعد بن جتيببالفتح والتخفيف إىل خالوة بطن من بين: اخلالوي

  باب اخلاء والياء

  .بالكسر وختفيف التحتية وراء إىل اخليار بطن من مهذان: اخلياري

  .بالفتح والتخفيف وكسر املوحدة إىل خيبر املعروفة ألا سبعة حصون فتجمع على خيابر: اخليابري

  .بذال معجمة ونون آخره إىل خياذان قرية بأصبهان: اخلياذاين: قلت

  .بالكسر وفتح الزاي وجيم إىل ِخيازج قرية بقزوين انتهى: يواخليازج

  .بالتشديد إىل خياطة الثياب كاخلياط: اخلَياطي

  .إىل اخليمة املعروفة وبيعها: اخليام

    

  .بفتح الباء املوحدة إىل خيبر املعروفة وخيربي بطن من طيء: اخليربي

لراء وسكون التحتية واملعجمة إىل خيدشتر قرية بفتح أوله واملهملة والفوقية قبل ا: اخليدشتري
  .بنواحي مسرقند

  .بالكسر والراء إىل خرية جد: اخلريي
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  .بالراء إىل خريان جد: اخلرياين

  .بفتح اخلاءين والزاي األوىل إىل خيزاخزا بالقصر قرية ببخارى: اخليزاخزي

  .روفبالفتح وضم الزاي مث راء إىل اخليزران املع: اخليزراين

بل هو إىل خيشان موضع : بالفتح ومعجمة إىل اخليش املعروف وكذا اخلَيشاين قلت: اخليشي
  .بسمرقند انتهى

  .بوزنه إىل اخليل املعروفة وقرية اخليل بالري: اخليلي

  .بزيادة حتتية والم إىل خيِليل بطن من غسان: اخليليلي

  .طوسبالفتح والسكون ونون إىل خين قرية ب: اخليين

  .بالفتح والسكون إىل خيوان بطن من مهذان: اخليواين

  .بضمتني إىل اخليوط املعروفة: اخليوطي

  .بالكسر وضم التحتية املشددة إىل ِخيو جد: اخليوي

  .بالفتح والسكون إىل خيالَم بلد بفَرغانة: اخليالمي

  حرف الدال املهملة

  باب الدال واأللف

  .ابويه جدبضم املوحدة إىل د: الدابوي

  .إىل داب جد: الدايب

  .بضم اجليم إىل داجون قرية بالرملة: الداجوين

بفتح املوحدة وكسر اجليم وسكون الراء الثانية ومهملة إىل دارابِجرد بلد بفارس وحملة : الداراجبردي
  .بنيسابور أيضاً

  .بتخفيف الراء إىل داريا قرية بدمشق: الداراين

  .الزاي وسكون النون وجيم إىل دارزنج قرية بالصغانيانبفتح الراء و: الدارزجني

  .بكسر الراء إىل درس العلم: الدارسي

  .إىل دار القز حملة ببغداد انتهى: الدارقزي: قلت

  .بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء إىل دار القطن حملة ببغداد: الدارقطين
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  .بفتح الراء إىل داركان قرية مبرو: الداركاين

  .بفتح الراء إىل دارك قرية بأصبهان: كيالدار

  .بكسر الراء إىل دارم بطن من متيم: الدارمي

  .إىل الدارون مرتل القريوان ذكره الزبيدي يف طبقات النحاة انتهى: الداروين: قتل

هي راة انتهى وإىل الدار بن هاين جد متيم الصحايب : إىل قرية يقال هلا دار واشكيدان قلت: الداري
هي فرضة بالبحرين جيلب إليها املسك من اهلند انتهى وإىل : بيع العطر ألنه جيلب من دارين قلتوإىل 

  .عبد الدار بن قصٍي واألكثر عبدري

  .إىل داسة جد أيب بكر راوي أب داود: الداسي

  .بضم املعجمة إىل بيع املداسات بلغة أهل مرو: الداغوين

  .إىل دامان قرية باجلزيرة: الداماين

  .بفتح امليم واملعجمة إىل دامغان مدينة من بالد قومس: غاينالدام

  .إىل داموس بلد باملغرب انتهى: الداموسي: قلت

  .جبيم بالفارسية العامل: الداناج

  .بضم النون إىل دانويه جد: الدانوي

  .إىل دانية مدينة باألندلس انتهى: الداين: قلت

إىل داور ناحية : الداوري: قلت. مدينة من أعمال البصرةبفتح الواو واملهملة إىل داودان : الداوداين
  .بسجستان

  .والداورداين إىل داوردان موضع شرقي واسط انتهى

  .إىل جد ومذهب داود: الداودي

  .بل إىل الداِهرية قرية ببغداد مشهورة انتهى: بكسر اهلاء وراء إىل داهر قلت: الداهري

  .ذانبنون إىل داالن قبيلة من مه: الداالين

  باب الدال والباء

  .إىل الدبس املأكول: الدباس

  .إىل دباغ اجللود: الدباغ

  .بالضم وفتح املوحدة والواو وسكون النون ومهملة إىل دباوند ناحية تلي طربستان: الدباوندي
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  .بالكسر وسكون املوحدة ومثلثة إىل دبثا قرية بسواد بغداد وواسط: الدبثاوي

  . واملوحدة وراء إىل دبر قرية بصنعاء اليمنبفتح أوله: الدبري

  .بالضم وسكون املوحدة وفتح الزاي ونون إىل دبزن ويقال دبزند قرية مبرو: الدبزين

  .بالكسر والسكون ومهملة إىل ِدبسان جد: الدبساين

  .بالفتح والضم ومهملة إىل دبوسية بلد بني خبارى ومسرقند ودبوسة جد: الدبوسي

  .بالضم والفتح وسكون التحتية ومثلثة إىل دبيثاء قرية بواسط انتهى: الدبيثي: قلت

  .بالفتح والكسر وراء إىل دِبري قرية بنيسابور وبالضم والفتح إىل دبير بطن من أسد: الدبريي

  .بالفتح وقاف إىل دبقَا قرية مبصر قرب تنيس وإىل الدبيقية قرية بالرملة: الدِبيقي: قلت

  باب الدال والثاء

  .بالفتح وكسر املثلثة وحتتية ونون إىل الدِثينة قرية باليمن: الدثيين

  باب الدال واجليم

  .إىل بيع الدجاج: الدجاجي

    

  .بالضم وختفيف اجليم إىل دجاكن قرية بنسف: الدجاكين

  .بالفتح وكسر اجليم األوىل إىل دِجرجا بلد بصعيد مصر: الدجرجاي: قلت

  .بالضم والسكون إىل دجوة قرية على شط النيل الشرقي على حبر رشيد انتهى: والدجوي

  .بالضم والفتح والسكون إىل دجيل ر كبري بنواحي بغداد عليه قرى كثرية: الدجيلي

  باب الدال واحلاء

  .بضم أوله والراء وسكون املهملة بنيهما آخره جيم إىل دحروج جد: الدحروجي

  . بالفتح والسكون ونون إىل دحنة جد:الدحين

  .مصغراً إىل دحيم القاضي: الدحيمي
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  بال الدال واخلاء

  .بالضم وختفيف املعجمة إىل دخان جد: الدخاين

بفتح أوله والفاء وسكون املعجمة والنون وضم الدال املهملة إىل دخفَندون قرية : الدخفندوين
  .ببخارى

بلفظ العدد لقب به بكر بن حممد بن محدان املروزي ألنه أمر لرجل بالضم والباقي : الدمخسيين
  .خبمسني فاستزاده فزاده مخسني فسمي الدخمسيين

  .إىل دمخيس قرية بالغربية مبصر انتهى: الدمخيسي: قلت

  باب الدال والراء

  .تقدم بإثبات األلف بعد أوله ومها مستعمالن: الدراِجبردي

  .يم إىل دارج جدبالتشديد وج: الدراجي

  .بالفتح والسكون وموحدة إىل درب موضع ببغداد وبنهاوند أيضاً: الدريب

بفتح أوله والراء والواو وسكون الراء الثانية ومهملة عبد العزيز كان أبوه من دراِجبرد : الدراوردي
  .فاستثقلوا فقالوا دراوردي وقيل هو من أَندرابة

سكون وكسر الباء املوحدة وسكون التحتية األوىل وفتح الثانية املخففة بالضم وال: الدربيشي: قلت
  .بينهما معجمة قرية ببغداد

  .إىل دربند وهو باب األبواب انتهى: والدربندي

  .بالضم والسكون وكسر املوحدة وحتتية وفتح القاف إىل درِبيقان قرية مبرو: الدربيقاين

  .ويقال درنا بالفوقية:  دردا قرية ببغداد قلتبالضم والسكون ومهملة إىل: الدرداي

  .إىل الدرزبينية قرية ا انتهى: والدرزبيين

  .بكسر أوله والراء وسكون الزاي وفتح املهملة إىل ِدِرزده قرية بنسف: الدرزدهي

 بالفتح وسكون الراء وكسر الزاي وحتتية ساكنة إىل درِزيو قرية بسمرقند وقد يزاد يف: الدرزيوي

  .النسبة نون بعد الواو

  .بالفتح والسكون وكسر الزاي وحتتية ساكنة وجيم إىل درِزجيان قرية ببغداد: الدرزجياين

  .بضم أوله والراء والفوقية وسكون املهملة إىل درستويه لقب: الدرستوي
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  .قرية مبروبالفتح والسكون وكسر املهملة وحتتية ونونني بينهما ألف درِسينان : الدرسيناين

  .إىل درعة مدينة بالغرب: الدرعي: قلت

  .بالفتح والسكون ومعجمة إىل درغَان مدينة بشاطئ جيحون انتهى: والدرغاين

  .بفتح أوله واملعجمة وسكون الراء بينهما إىل درغَم ناحية بسمرقند: الدرغمي

  .بالضم والفتح وسكون الفاء ومهملة إىل درفْس جد: الدرفسي

بالفتح والسكون وفتح القاف وزاي خمففة إىل دار القز حملة ببغداد قلت وكذا الدارقَزي : قزيالدر
  .بفتح الراء والقاف وتشديد الزاي انتهى

  .بالضم والفتح إىل درك جد: الدركي

  .بالفتح وسكون الراء وكسر الكاف والزاي إىل درِكِزين بلد مذان انتهى: الدركزيين: قلت

  . بالفتح والسكون وفتح الواو والزاي وقاف إىل دروازق قرية مبرو:الدروازقي

  .بفتحتني وقاف إىل دروقة بلد باألندلس انتهى: الدروقي: قلت

  .بالكسر والسكون وفتح اهلاء إىل درهم جد: الدرمهي

  .بفتح أوله واجليم وكسر الراء وحتتية وقاف إىل دِرجيق قرية مبرو: الدرجيقي

  .بالضم والفتح وسكون التحتية ومهملة إىل ديريد جد اإلمام املشهور: الدريدي

  باب الدال والزاي

بالكسر وفتح الزاي وقاف إىل ِدزق حفص وِدزق مسكني وِدزق باران قرى مبرو والدرق : الدزقي
  .قرية بطريق الشاش

  باب الدال والسني

قية واجليم آخره مهملة إىل دسِتِجرد اسم بالفتح وسكون املهملة والراء وكسر الفو: الدستجردي
  .لعدة قرى ثنتان مبرو وثنتان بطوس وأخرى ببلخ

  .بالفتح والسكون وضم الفوقية إىل دستوا بلد باألهواز وإىل ثياٍب جتلب منها: الدستواين

ق بفتح أوله والكاف وسكون املهملة وراء إىل الدسكَرة قرية من عمل بغداد بطري: الدسكري
  .خراسان وأخرى بنهر امللك
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  باب الدال والشني

  .بفتح أوله والفوقية وسكون املعجمة إىل دشتك قرية بالري وحملة باستراباذ: الدشتكي

    

بالفتح والسكون وفوقية إىل دشت قرية بأصبهان ودردشت حملة ا وباب دشت حملة ا : الدشيت
  .أيضاً ودشت جد

  باب الدال والعني

  .إىل كثرة الدعاء: الدعاء

  باب الدال والغني

  .بالضم واملعجمة إىل دغَان رجل: الدغاين

  .بالفتح وسكون املعجمة ومعجمة إىل دغْش بطن من طيئ: الدغشي

  .بالفتح واملعجمة إىل دغُول رجل وإىل بيع اخلبز اخلشكار بسرخس: الدغويل

  باب الدال والفاء

: فينة بلد بالشام قاله ابن السمعاين قال ابن األثري ال أعرفه قلتبفتح أوله والفاء ونون إىل د: الدفين

  .قال ياقوت موضع على مخس مراحل من مكة شرفها اهللا إىل البصرة انتهى

  باب الدال والقاف

  .إىل بيع الدقيق وكذلك الدِقيقي: الدقَّاق

  .بالفتح وختفيف القاف ونون إىل دقَاِنية قرية بدمشق: الدقاين

  .بالضم والتشديد إىل دق جد: الدقي

  باب الدال والكاف
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  .بالفتح والتشديد إىل دكَّالة بلد باملغرب انتهى: الدكايل: قلت

  .بالفتح والتشديد إىل دكَّة جد: الدكي

  باب الدال والالم

وبالفتح والسكون إىل دلْجة قرية بالصعيد : بالضم وفتح الالم وجيم إىل دلَجة جد قلت: الدجلي
  .انتهى

  .بفتح أوله واملعجمة واملهملة وسكون الالم إىل دلْغاطان قرية مبرو: الدلغاطاين

  .بالضم والفتح وفاء إىل دلف جد: الدلفي

  .بالفتح والسكون إىل الدلو لقب جد وبالكسر وضم الالم املشددة إىل دلويه جد: الدلوي

  .بالكسر والسكون آخره مثلثة إىل أيب الدلْهاث جد: الدهلاثي

  .بالضم والكسر وحتتية وجيم إىل دِليجان بلد بأصبهان: الدليجاين

  .بالضم وفتح الالم وسكون التحتية إىل دليل جد: الدليلي

  باب الدال وامليم

  .بالفتح إىل دما قرية بعمان: الدمائي

  .إىل دماط قرية مبصر الغربية: الدماطي: قلت

  .صربالفتح إىل دماِمني بلد بصعيد م: والدماميين

  .بالفتح والسكون ومهملتني بينهما حتتية إىل دمِسيس قرية قرب مسنود انتهى: والدمسيسي

  .بالكسر وفتح امليم إىل دمشق املشهورة: الدمشقي

  .بالفتح والسكون إىل دمكان جد: الدمكاين

  .بالكسر والفتح وتشديد امليم الثانية إىل ِدمما قرية ببغداد: الدممي

  .بفتحتني إىل دمنهور بلد قرب اإلسكندرية انتهى: يالدمنهور: قلت

بالكسر والسكون وختفيف التحتية إىل دمياط بلد مشهورة مبصر قلت ضبطها بعضهم : الدمياطي
  .بالذال املعجمة انتهى
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  .مصغراً إىل أيب الدميك جد: الدميكي

  .بالفتح والكسر إىل دِمرية قرية مبصر: الدمريي

  باب الدال والنون

بالضم وسكون النونني وختفيف الباء املوحدة وفتح الواو آخره مهملة إىل دنباوند ناحية : دنباونديال
  .بالري

  .بفتح املهملتني والقاف وسكون النون األوىل إىل الدندانقَان بلد مبرو: الدندانقاين

  ...مثله إىل : الدنداين

  .مة إىل دنقْش جدبفتح أوله والنون وسكون القاف ومعج: الدنقشي

  .بالفتح والضم وقاف إىل دنوقا جد: الدنوقي

  .بالضم إىل دنيسر بلد قرب ماردين انتهى: الدنيسري: قلت

  باب الدال والواو

  .بالضم وفتح اهلمزة إىل أيب دؤاد جد: الدؤادي

  .بالضم إىل دوبان قرية بالشام انتهى: الدوباين: قلت

  .بالضم وفتح املهملة ابن أسد بن خزيمة بطن مشهورإىل دودان : الدوداين

  .بالضم إىل دوربست قرية بالري انتهى: الدوربسيت: قلت

وإىل دورقة بلد : بفتح أوله وقاف إىل دورق بدل خبوزستان وإىل القالنس الدورقية قلت: الدورقي
  .باألندلس انتهى

: ملقرئ وإىل دور سر من رأى وإىل بيع الدور قلتبالضم والراء إىل الدور حملة ببغداد منها ا: الدوري

  .وإىل الدور حملة بنيسابور أيضاً

  .بالتشديد إىل دوران قرية بواسط انتهى: والدوراين

  .بالفتح والسكون ومهملة إىل دوِس بطن من األزد: الدوسي

  .بالضم ومعجمة وباء موحدة إىل دوشاب وهو الدبس: الدوشايب

  .جمة إىل الدوغ وهو اللنب احلامضبالضم واملع: الدوغي
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  .بالضم وفتح اهلمزة إىل أيب األسود ورهطه وهو إىل الدِئل بن ِكنانة بكسر اهلمزة: الدؤيل

  .مبهملة إىل الدولَِعية قرية باملوصل انتهى: الدولعي: قلت

  .بالضم إىل دومان بطن من مهذان: الدوماين

وإىل دومة قرية بغوطة : ندل موضع فاصل بني الشام والعراق قلتبالضم إىل دومة اجل: الدومي
  .دمشق غريها ذكرها ياقوت انتهى

    

  .بالضم وفتح النون وقاف إىل دونق قرية بنهاوند: الدونقي

  .بالضم إىل دونة قرية بنهاوند أيضاً ودون قرية بدينور: الدوين

  .ل الدوالب ودوالب قرية بالريصوابه بفتح أوله والناس يضمونه إىل عم: الدواليب

. ضم ياقوت أوهلا انتهى: بالفتح والكسر وحتتية وراء إىل الدِويرة قرية بنسابور قلت: الدويري

  .وبالضم والفتح إىل الدويرة موضع ببغداد

  .مصغراً إىل الدويس قرية ببيهق انتهى: الدويسي: قلت

ِوين مدينة بأذربيجان قلت فتح ياقوت أوهلا ولفظها دوين بالضم والكسر وحتتية ونون إىل د: الدويين
  .انتهى

  باب الدال واهلاء

  .بالفتح ومهملة إىل دهاس: الدهاسي

  .إىل بيع الدهن: الدهان

  .بالكسر والفتح وجيم إىل ِدهِجية قرية بأصبهان: الدهجي

  .بالفتح والسكون وراء إىل دهران قرية باليمن: الدهراين

  .بالفتح إىل دهروط بلد قرب البهنسا انتهى: يالدهروط: قلت

  .بكسرتني وسكون املهملة وفوقية إىل ِدِهستان مدينة عند مازندران: الدهستاين

  .بالكسر والسكون وضم املعجمة وراء إىل ِدهشور قرية جبيزة مصر: الدهشوري

  .بفتحتني إىل دهك قرية بالري: الدهكي

  .همان بطن من أشجع ومن اَألزد وغريمهابالضم والسكون إىل د: الدمهاين

  .مثله إىل دهن بطن من جبيلة وبالكسر إىل ِدهنة بطن من غافق: الدهين
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  .مكرباً إىل دِهري بطن من راء: الدهريي

  .بالفتح والكسر إىل دهي بطن من مذحج: الدهيي

  باب الدال والالم ألف

  .بصعيد مصربالفتح والتخفيف ومهملة إىل دالص قرية : الدالصي

  .بالكسر والتشديد ونون إىل ِدالَّن جد: الدالين

  .بالفتح إىل دالية بلد باألندلس: الدالئي

  باب الدال والياء

  .إىل ديار بكر بالد وساعة من بالد اجلبل إىل دجلة تنسب إىل بكر بن وائل انتهى: الدياربكري: قلت

عة الديباج احلرير وإىل الديباج من ولد بالكسر وحتتية وباء موحدة آخره جيم إىل صن: الديباجي
  .عثمان بن عفان

  .بالفتح وسكون التحتية وضم املوحدة والم إىل ديبل مدينة قريبة من السند: الديبلي

  .بالفتح والسكون وراء ومهملة وقاف إىل دير العاقول قرية ببغداد: الديرعاقويل

  .لوط قرية بالرملةوإىل دير الب: إىل الدير قرية بالبصرة قلت: الديري

  .بالسكر إىل ديرين بلد بالديار املصرية انتهى: والديريين

  .بفتح أوله والزاي إىل ديزك قرية بسمرقند وديزك جد: الديزكي

  .بالفتح وكسر الزاي بني حتتيتني ساكنتني والم إىل ديِزيل جد: الديزيلي

  .بهانبفتح أوله والالم إىل ديلَمان قرية بأص: الديلماين

  .بفتح أوله والالم إىل الديلَم بالد معروفة: الديلمي

  .بالكسر كالدؤيل: الدئلي

  .وإىل دمياس موضع عسقالن عاٍل انتهى: بالكسر إىل الدمياس احلمام وجد قلت: الدمياسي

  .بالكسر وفتح امليم ومهملة إىل الدميس قرية ببخارى: الدميسي

ملعروف ودينار جد وبطن من األنصار ودرب دينار ببغداد وِديناراباذ قرية باىل الدينار ا: الديناري
  .وقد ينسب إليه بكماله وسكة دينار بالري: قرب أسداباذ قلت
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  .إىل ِدينبار قرية مبرو انتهى: والدينباري

قرية بالكسر وسكون الياء والزاي وفتح النون وامليم والدال املهملة إىل دينه مزدان : الدينمزداين
  .مبرو

  .بفتح أوله والنون وراء إىل الدينور من بالد اجلبل: الدينوري

  .بالفتح وضم النون إىل دينو جد: الدينوي

  .بالكسر إىل ديوان سكة مبرو: الديواين

  .إىل ِديوانجة قرية راة انتهى: الديواجني: قلت

  .ية بنيسابوربالكسر والسكون وفتح الواو وراء إىل ِديور قر: الديوري

  .إىل ِديوقَان قرية راة انتهى: الديوقاين: قلت

  حرف الذال املعجمة

  باب الذال واأللف

  .إىل ذرع الثياب واألرض: الذارع والذراع

  باب الذال والباء

  .بالضم وسكون املوحدة ومهملة إىل ذُبحان بطن من رعني: الذحباين

  . التحتية إىل ذُبان اسم لعدة بطونبالضم وقيل بالكسر والسكون وختفيف: الذبياين

  باب الذال واخلاء

  .بفتح أوله والكاف وسكون املعجمة وفوقية إىل ذَخكَت قرية بالروذبار: الذخكيت

  .بالضم والفتح وحتتية وساكنة وراء إىل ذُخير بطن من الصدف: الذخريي

  .ى قرية بسمرقندبفتح أوله والنون وكسر املعجمة مث حتتية إىل ذَِخينو: الذخينوي

  باب الذال والراء
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  .بفتح أوله واملهملة وسكون الراء والتحتية إىل ذَرعين قرية ببخارى: الذرعيين

  .إىل ذروة بلد باليمن انتهى: الذروي: قلت

  باب الذال والكاف

  .بالفتح والسكون إىل ذَكْوان جد وبطن من سليم: الذكواين

  باب الذال وامليم

  . والتخفيف وراء إىل ذمار قرية باليمنبالكسر: الذماري

  .بالفتح والتشديد إىل ذما قرية بسمرقند: الذمي

  باب الذال والنون

  ....بفتح الذال والنون وموحدة إىل : الذنيب

  باب الذال والواو

بالضم والفتح وسكون التحتية ومهملة إىل ذُويد بن سعيد بن عدي بن عثمان بن عمرو بن : الذويدي
  .أد

  الذال واهلاءباب 

  .بالضم والسكون وباء موحدة إىل ذُهبان بطن من حضرموت: الذهباين

  .إىل سبك الذهب وختليصه: الذهيب

بالضم والسكون إىل ذهل بن ثعلبة وذهل بن شيبان وذهل بن معاوية بطن من كندة وذهل : الذهلي
  .بن احلارث بطن من جعفي

  باب الذال والياء
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  .إىل الذّيال جدبالفتح والتشديد : الذيايل

  .بالكسر إىل ذيب بن عمرو بطن من األزد: الذييب

  .بالكسر وفتح املوحدة والواو وسكون املهملة إىل ِذيبدوان قرية ببخارى: الذيبدواين

  .بالفتح والسكون والضم إىل ذَيمون قرية قرب خبارى: الذميوين

  حرف الراء

  باب الراء واأللف

  .فيف التحتية إىل الراجيان جدبكسر اجليم وخت: الراجياين

  .باملعجمة إىل رازان قرية ببغداد: الراذاين

  .بفتح الذال املعجمة إىل الراذَكان بلد بنواحي طوس: الراذكاين

  .براءين مهملتني إىل راران قرية بأصبهان: الراراين

  .بزاي إىل رازان حملة بربوجرد: الرازاين

  .د الديلمبالزاي إىل الري مدينة من بال: الرازي

  .بكسر املهملة وباء موحدة إىل راسب بطن من األزد: الراسيب

  .إىل رأس عني بلد باجلزيرة ويقال أيضاً الرسعين: الراسي

إىل راشتينان بكسر املعجمة والفوقية وحتتية ونونني بينهما ألف قرية بأصبهان : الراشتيناين: قلت
  .انتهى

  .إىل الراِشِدية قرية ببغداد: الراشدي

  .بفتح الراء األوىل واملعجمة واملهملتني ونون إىل الراغَسرسنة قرية بنسف: الراغسرسين

  .بفتح املعجمة ونون إىل راغَن قرية بصعيد مصر: الراغين

الرافعي إمام الشافعية إىل رافع بن خديج وقال النووي رمحه اهللا إىل : إىل رافع وأيب رافع قلت: الرافعي
  .ن وأنكروه انتهىرافعان قرية بقزوي

  .بالفاء املكسورة والقاف إىل راِفقة بلد على الفرات يقال هلا اآلن الرقة: الرافقي

  .بفتح الراءين وامليم إىل رامران قرية بنسا: الرامراين

  .بضم امليم ومعجمة إىل رامش جد وقرية ببخارى: الرامشي
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  .إىل رامشني قرية مذان انتهى: الرامشيين: قلت

  .بفتح امليم إىل رامك جد: الرامكي

  .بفتحها إىل رامن قرية ببخارى: الرامين

بفتح امليم األوىل وضم اهلاء والثاين وسكون الراء بينهما وزاي إىل رامهرمز كورة : الرامهرمزي
  .باألهواز

  .بكسر امليم وحتتية ومثلثة مفتوحة ونون إىل راِميثَنة قرية ببخارى: الراميثين

  .رمي النشابإىل : الرامي

  .إىل الران مدينة بني مراغة وزجنار انتهى: بالنون قلت: الراين

  .بفتح الواو واملهملة ونون إىل راوسان قرية بنيسابور: الراوساين

  .بفتح الواو وسكون النون ومهملة إىل راوند قرية بقاسان: الراوندي

  .إىل راوِنسر قرية بأرغيان انتهى: الراونسري: قلت

  .بفتح الواو وكسر النون وحتتية وراء إىل راوِنري قرية بأرغيان: يالراونري

  .بفتح الواو ونون إىل راون مدينة من طخارستان بلخ: الراوين

  .بكسر اهلاء وموحدة إىل راهب جد: الراهيب

  .بضم اهلاء إىل راهويه جد: الراهوي

  .إىل راالن بطن من مازٍن: الراالين

  .قرية مذان انتهىإىل رايان : الراياين: قلت

  .بكسر التحتية ومعجمة إىل بين راِئش بطن من كندة: الرائشي

  .بكسر التحتية ومعجمة إىل رياضة اخليل وتعليمها: الرائضي

  باب الراء والباء

  .بالكسر وموحدتني إىل تيم الرباب قبيلة من مضر: الربايب

  .بفتحتني ومهملة إىل قلعة رباح باألندلس: الرباحي

  .بالكسر إىل موضع الرباط وهو الثغر: رباطيال

  .بالفتح والم إىل ربال جد: الربايل

  .بفتحتني ومعجمة إىل الربذة قرية باملدينة: الربذي
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  .وبشرياز ومبرو انتهى: بفتحتني ومعجمة إىل الربض حملة بقرطبة قلت: الربضي

    

ألزد ورِبيعِة اجلوع من متيم وربعة بن رشدان بطن بفتحتني ومهملة إىل رِبيعة بن نزار وربعة ا: الربعي
  .من جهينة ورِبيعِة بن حصن بطن من كلب وربيع بطن من طيء

  .بالفتح والكسر وسكون النون األوىل وفتح اجليم إىل رِبنجن بلد بسغد مسرقند: الربنجين

  .إىل الربيع جد: الربيعي

  باب الراء واجليم

  .ظ مجع رجل كنية جدإىل أيب الرجال بلف: الرجايل

وتشديد اجليم إىل رجان قال ياقوت رمحه اهللا أظنها أرجان اليت بني : بفتحتني ونون قلت: الرجاين
  .األهواز وفارس انتهى

  .بفتحتني إىل رجا جد وقرية بسرخس: الرجائي

  .بضمتني إىل رجوعة لقب جد: الرجوعي

  باب الراء واحلاء

  .إىل الرحلة والرحل: الرحال

  .وإىل رحا موضع بسجستان انتهى: إىل الرحا املعروفة قلت: رحائيال

ورحبة قرية بدمشق : بسكون املهملة إىل رحبة بن مالك بن طوق بلد على الفرات قلت: الرحيب
  .وبضم الراء إىل رحبة بلد على مرحلة من الكوفة انتهى وبفتحتني إىل رحبة بطن من محري

  باب الراء واخلاء

  .تح الراء واملعجمة إىل رخان قرية مبروبف: الرخاين

بالضم وتشديد املعجمة وتشديد املعجمة املفتوحة وجيم إىل الرخجية قرية ببغداد والرخج : الرخجي
  .بالد بسجستان

بضم أوله والباء املوحدة وفتح الشني املعجمة وآخره ذال معجمة إىل رخشبوذ قرية : الرخشبوذي
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  .بترمذ

  .الفتح والسكون إىل خان رخش بنيسابورب: الرخشي

  .بالفتح والكسر وحتتية ونون إىل رِخينوى قرية بسمرقند: الرخينوين

  .بالضم والتشديد إىل الرخ ناحية بنيسابور: الرخي

  باب الراء والدال

  .بالفتح والتشديد إىل الرداد جد: الردادي

  .نيبالفتح والسكون إىل ردمان بطن من رع: الردماين

  باب الراء والذال

  .بفتح الراء واملعجمة إىل رذَان قرية بنسا: الرذاين

  باب الراء والزاي

  .بفتح الراء والزاي واملوحدة آخره معجمة إىل رزاباذ سكة مبرو: الرزاباذي

  .إىل الرز املعروف: الرزاز والرزي

  .بكسر الراء وفتح الزاي إىل حوض ِرزام حملة مبرو: الرزامي

  .بفتح أوله واجليم وسكون الزاي إىل رزجاه قرية ببسطام: اهيالرزج

  .إىل رزماباذ قرية بأصبهان انتهى: الرزماباذي: قلت

  .بالفتح وسكون الزاي األوىل إىل رزماز قرية بسمرقند: الرزمازي

  .ىبالفتح وسكون الزاي ونون بني األلفني آخره معجمة إىل رزماناخ قرية ببخار: الرزماناخي

  .بالفتح وكسر الزاي آخره قاف إىل رِزيق حملة مبرو: الرزيقي

  باب الراء والسني

بفتح الراء والفوقية والفاء وسكون املهملة والغني املعجمة آخره راء إىل رستغفر قرية : الرستغفري
  .باشتيخن
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  .ستغفن قرية بسمرقندبضم الراء والفوقية وسكون املهملة والغني املعجمة آخره نون إىل ر: الرستغفين

  .بضم الراء الفوقية إىل رستم جد: الرستمي

  .مثله بال ميم إىل رستة جد: الرسيت

  .بالفتح آخره نون إىل رسنت بلد بني محاة ومحص انتهى: الرستين: قلت

  .بفتح الراء والعني وسكون املهملة إىل رأس عني مدينة باجلزيرة وقرية بفلسطني: الرسعين

  .إىل جد كان رسوالً للملوك: ويلالرس

  .بالفتح والتشديد إىل بطن من العلوية: الرسي

  باب الراء والشني

  .إىل رشاطة بلد بالغرب: الرشاطي: قلت

  .بالكسر وسكون املعجمة وفوقية إىل رشتان قرية مبرغينان انتهى: والرشتاين

ر وبضم الراء وفتح املعجمة إىل رشيد إىل الرشيد اخلليفة ورشيد بلد مبصر على ساحل البح: الرشيدي
  .رجل من اخلوارج رأس الرشيدية

  .بالفتح وكسر املعجمة وقاف إىل رشيق رجل: الرشيقي

  باب الراء والصاد

بالضم وختفيف املهملة وفاء إىل الرصافة مدينة بالشام وباألندلس أيضاً وحملة ببغداد وقرية : الرصايف
  .بالبصرة وبواسط أيضاً

  اء والضادباب الر

  .بالضم وختفيف املعجمة إىل رضا بطن من مراد: الرضائي

  .بفتح الراءين وسكون املعجمة األوىل إىل الرضراضة موضع بسمرقند: الرضراضي

  .بفتحتني إىل الرضي العلوي: الرضوي

  باب الراء والعني
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  .بالكسر وسكون املهملة إىل ِرعل حي من سليم: الرعلي

  .رعيل بطن من الصدفمصغرة إىل : الرعيلي

  .مثله بنون إىل ذي رعني من أَقْيال اليمن: الرعيين

  باب الراء والغني

  .بالضم وسكون الغني املعجمة وباء موحدة إىل رغْبان جد: الرغباين

    

  باب الراء والفاء

  .إىل رفو الثياب: الرفاء

  .بالكسر وختفيف الفاء إىل رفاعة جد وبطن من جهينة: الرفاعي

  . بفتحتني ونون إىل رِفينة بلد بأطرابلس الشام:الرفين

  .بضمتني ونون إىل رفون قرية بسمرقند: الرفوين

  باب الراء والقاف

  .بالفتح وختفيف القاف ومعجمة إىل رقَاش بنت قيس بن ثعلبة: الرقاشي

  .بالكسر وقاف إىل الرقَاع بطن من جشم وإىل كتابة الرقَاع وإىل الرقاع جد: الرقاعي

  .إىل بيع الرقيق وشارع دار الرقيق حملٍة ببغداد: لرقيقيا

  .بالفتح والتشديد إىل الرقة مدينة على الفرات: الرقي

  .بالنون إىل ركانة مدينة باألندلس: الركاين: باب الراء والكاف قلت

  .إىل ركبة بلفظ العضو بني مكة والطائف: والركيب

  .نتهىإىل ركلة بلد من عمل سرقُسطة ا: والركلي

  .بضمتني وسكون النون ومهملة إىل ركُندة قرية بسمرقند: الركندي

  باب الراء وامليم
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  .إىل الرمح: الرماح

  .بالضم والتخفيف وكسر املهملة ومهملة إىل رماِحس جد: الرماحسي

  .بالفتح والتشديد إىل الرماح بطن من كلب: الرماحي

  .رية باليمن وبفلسطني وبالغرب أيضاًبالفتح والتخفيف ومهملة إىل رماد ق: الرمادي

بالفتح والتخفيف إىل رمان بطن من مذحج ومن السكون وبالضم والتشديد إىل الرمان : الرماين
  .املعروف وقصر الرمان بواسط

  .بفتح الراء واجليم وسكون امليم آخره راء إىل رمجار حملة بنيسابور: الرجماري

  .بفتحتني وقاف: الرمقي

  .فتح والسكون والم إىل الرملة مدينة بفلسطني وحملة بسرخس ورملة جدةبال: الرملي

  .مصغراً إىل الرميلة باألرض املقدسة: الرميلي

  باب الراء والنون

  .بالضم وختفيف النون إىل رنان قرية بأصبهان: الرناين

  .بالضم والسكون ومهملة إىل رندة حصن باألندلس انتهى: الرندي: قلت

  لراء والواوباب ا

  .بفتح الراء والواو وكسر اجليم ونون إىل الرواجن بطن: الرواجين

  .بالفتح والتشديد ومهملة إىل رواد رجل: الروادي

بالفتح والتشديد إىل بيع الرؤوس كالرواس وبالضم والتخفيف إىل رواس بطن من قيس : الرواسي
  .عيالن ومن مهذان

  .وب موضع بنواحي بلخبالضم إىل ر: الرويب: قلت

  .إىل روبا قرية ببغداد انتهى: والروبائي

  .بالضم وفتح املوحدة وجيم إىل الروبج لقب جد: الروباجناهي

  .بالفتح والسكون ومهملة إىل روح بن القاسم قلتك وإىل روحة قرية بقريوان: الروحي

  .إىل الروحا من قرة الرحبة انتهى: والروحاي
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  . وسكون الواو واملعجمة وفتح املوحدة آخره راء إىل روذْبار بلد عند طوسبالضم: الروذباري

  .بالضم وسكون الواو واملعجمة وفتح الراء والواو مث راء إىل روذْراور بلد مذان: الروذراوري

  .بالضم وفتح املعجمة واملهملة وسكون املعجمة وفوقية إىل روذَدشت قرية بأصبهان: الروذدشيت

بالضم وفتح املعجمة والفاء والكاف وسكون الغني املعجمة بينهما آخره مهملة إىل : فغكديالروذ
  .روذَفَغكَدا قرية بسمرقند

  .بالضم وفتح املعجمة إىل روذَك ناحية بسمرقند: الروذكي

  .بالضم ومعجمة إىل روذة حملة بالري: الروذي

  .بضم الراء والزاي إىل روزويه جد: الروزوي

  .بالضم وسكون الواو والزاي وجيم وراء إىل روزجار وهو الذي يعمل بالنهار: ريالروزجا

  .بالفتح والسكون وقاف إىل روق جد: الروقي

  .بالضم إىل بالد الروم: الرومي

  .بالضم وسكون الواو وختفيف التحتية إىل رويان مدينة بنواحي طربستان: الروياين

لة وسكون التحتية والشني املعجمة وفوقية إىل رويدشت قرية بالضم وفتح الواو واملهم: الرويدشيت
  .بأصبهان

  .مصغراً إىل رويط جد: الرويطي

  باب الراء واهلاء

  .بالضم إىل رهاط قرية قرب مكة على طريق املدينة انتهى: الرهاطي: قلت

  .بالضم إىل رهام جد: الرهامي

  .حج وبالضم إىل الرها مدينة باجلزيرةبالفتح إىل رها بن يزيد بطن من مذ: الرهاوي

  .بالضم والسكون إىل رهنة قرية بِكرمان انتهى: الرهين: قلت

  .بالفتح والكسر إىل رِهني جد: الرهيين

  باب الراء والياء
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  .وحملة ببغداد انتهى: بكسر وختفيف التحتية ومهملة إىل رياح بطن من متيم ومن جرم قلت: الرياحي

  . الرحيان املعروف وجدإىل: الرحياين

بالكسر وسكون التحتية واخلاء املعجمة وفتح الشني املعجمة ونون إىل ِرخيْشن قرية : الرخيشين
  .بسمرقند

    

  .بالكسر ومهملة إىل ِريسان جد: الريساين

بالكسر وسكون التحتية واملعجمة وفتح الذال املعجمة وضم امليم إىل ِريغذَمون قرية : الريغذموين
  .خارىبب

  .إىل ريغة إقليم باملغرب انتهى: الريغي: قلت

  .بالكسر وفتح الكاف وسكون النون وزاي إىل ِريكَنز قرية مبرو: الريكرتي

  .إىل ريمة ناحية باليمن انتهى: الرميي: قلت

  .بالكسر وفتح الواو واملهمة األوىل إىل ريودد قرية بسمرقند: الريوددي

  . إىل ريودا قرية ببخارىمثله بدال واحدة: الريودي

  .مثله والذال معجمة إىل ِريوذَى من قرى بيهق: الريوذي

  .بالكسر وفتح الواو وسكون الراء وضم املثلثة إىل ِريورثُون قرية: الريورثوين

  .بالكسر والسكون وفتح الواو وقاف إىل ِريوقان قرية مبرو: الريوقاين

  .لتحتية قبلها والنون مث جيم إىل ِريونجبالكسر وفتح الواو وسكون ا: الريوجني

  .بوزنه بدال مهملة إىل ِريوند ناحية بنيسابور: الريوندي

  .بالسكر والسكون إىل ِريو حملة ببخارى: الريوي

  .بالفتح والتشديد إىل رية مدينة باألندلس: الريب

  حرف الزاي

  باب الزاي واأللف

  .باألندلسإىل الزاب مبوحدة ناحية بواسط و: الزايب

  .مبعجمة إىل زاذان جد: الزاذاين
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  .بفتح املعجمة وكسر املوحدة إىل زاذَِبه جد: الزاذي

  .إىل زاذقان قرية انتهى: الزاذقاين: قلت

  .بفتح املعجمة إىل زاذَك قرية مبا وراء النهر: الزاذكي

  .إىل زارجان قرية بأصبهان انتهى: الزارجاين: قلت

  .فيف التحتية إىل زاِريان قرية مبروبسكر الراء وخت: الزارياين

  .بزاءين إىل زاز قرية بصغد مسرقند: الزازي

  .إىل زاطيا جد: الزاطي

بفتح الزاي واملعجمة والسينني املهملتني وسكون الراءين ونون إىل زاغَرسرسن قرية : الزاغرسرسين
  .بسمرقند

  .ن إىل زاغونا قرية ببغدادبضم املعجمة إىل قرية من قرى بنج ديه وبالنو: الزاغويل

  .بقاف مث فاء إىل زاقف قرية بنواحي بابل: الزقفي: قلت

  .إىل زاكان قبيلة من العرب سكنوا قزوين انتهى: والزاكاين

  .براء بعد امليم إىل زامران قرية قرب نسا: الزامراين

  .بكسر امليم وسكون التحتية ونون إىل زامني بلد بنواحي مسرقند: الزاميين

  .إىل زام ناحية بنيسابور: اميالز

  .بفتح الواو وراء إىل زاور قرية بالصغد وباهلاء إىل زاوة من قرى بوشنج: الزاوري

  .بفتح الواو إىل زاوطا بلد قرب الطيب: الزاوطي

  .بوزنه إىل زاوه كورة بنيسابور انتهى: والزاوهي

  .بكسر اهلاء وراء إىل زاهر رجل: الزاهري

  .ىل زاه قرية بنيسابوركالقاضي إ: الزاهي

  باب الزاي والباء

  .بالفتح وختفيف املوحدة ومهملة إىل زباد موضع بالغرب: الزبادي

  .بالضم والتخفيف وراء إىل زبارة بطن من العلويني وبالفتح والتشديد إىل زبار جد: الزباري

بالة موضع بطريق مكة شرفها بالفتح وقيل الضم والتخفيف والم إىل جد وبالضم قطعاً إىل ز: الزبايل
  .من ناحية الكوفة انتهى: اهللا تعاىل قلت
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  .بكسرتني إىل ِزيببا جد: الزيبيب

  .بفتح الزاي والباء املوحدة ومهملة إىل الزبح قرية جبرجان: الزحبي

  .بفتحتني إىل الزبداِني مثله كورة بين دمشق وبعلبك: الزبداين: قلت

  .رية على ر اخلابور انتهىإىل زبدقان ق: والزبدقاين

  .بكسر الزاي والراء وسكون املوحدة وقاف إىل ِزبِرقان جد: الزبرقاين

  .مثله وحتتية بعد الراء إىل ِزبِريق جد: الزبريقي

  .بالضم والفتح إىل زبر بطن من بين سامة بن لؤي وبالفتح والسكون إىل زبر جد: الزبري

ة والواو وسكون املعجمة وضم الدال املهملة إىل زبغدوان قرية بفتح الزاي واملوحد: الزبغدواين
  .ببخارى

  .إىل زبور بلفظ الكتاب جد: الزبوري

  .بالفتح والضم إىل زبويه قرية مبرو: الزبوي

  .بالفتح إىل الزبيب املأكول وبالنون آخره إىل زِبينة جد: الزبييب

  .دينة باليمن وبالتصيغري إىل زبيد قبيلة من مذحجبالفتح والكسر ومهملة إىل زِبيد م: الزبيدي

  .والزبيِرية قرية مبصر انتهى: مصغراً إىل الزبير بن العوام وجد غريه قلت: الزبريي

  .مر يف الزبييب: الزبيين

  .بالضم والكسر وذال معجمة إىل زِييالذان قرية ببلخ: الزبيالذاين

  باب الزاي واجليم

  . والتشديد إىل خرط الزجاجبالفتح: الزجاج

    

وأبو شجاع الزجاجي إىل : بالفتح والتشديد صاحب اجلمل إىل الزجاج شيخه قلت: الزجاجي
  .وبضم الزاي وختفيف اجليم إىل عمل الزجاج. الزجاجة قرية بصعيد مصر قرب قوص انتهى

  .إىل الزجاجلة حملة بقرطبة انتهى: الزجايل: قلت

  باب الزاي والراء
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  .بالفتح والتشديد إىل صنعة الدروع: الزراد

  .بالضم ومهملتني إىل زرارة جد والزرارية من الشيعة أصحاب زرارة بن أعني: الزراري

  .بالفتح وسكون الراء وجيم إىل زرجاه قرية ببسطام انتهى: الزرجاهي: قلت

  .ين حملة مبروبفتح الزاي واجليم وسكون الراء والتحتية إىل زر: الزرجيين

  .بفتح الزاي والراء وسكون املعجمة مث معجمة إىل زرخش قرية ببخارى: الزرخشي

  .بالفتح والسكون ومهملة إىل زرد قرية بأسفراين وأيب الزرد جد: الزردي

  .بفتح الزاي والراء وسكون الزاي إىل زرزم قرية مبرو: الزرزمي

  . زرقانبالفتح والسكون وقاف إىل: الزرقاين

  .بالفتح والسكون إىل زرق قرية مبرو وبالضم والفتح إىل بين زريق بطن من األنصار: الزرقي

  .بفتح الزاي والكاف والواو وسكون الراء إىل زركَوان قرية بسمرقند: الزركواين

  .بالفتح والسكون إىل زرمان قرية بسمرقند: الزرماين

  .وىل واجليم وسكون النون إىل زرنجرا قرية ببخارىبفتح الزاي والراء األ: الزرجنراي

  .بفتحتني ونون ساكنة وجيم إىل زرنج ناحية بسجستان وبدال مهملة إىل زرند بلد بأصبهان: الزرجني

  .إىل زرهون جبل قرب فارس انتهى: الزرهوين: قلت

  .بالضم والسكون إىل زروان جد: الزرواين

  .األوىل واألخرية وضم الراء وكسر املهملة إىل زروِديزة قرية بسمرقندبفتح الزاي : الزروديزكي

  .مصغراً إىل زريق جد: الزريقي

  .بالفتح والتشديد إىل زر جد وبالكسر إىل ِزر جد: الزري

  باب الزاي مع الزاي

  .مبعجمتني ثانيتهما مشددة الزز والية بنواحي مهذان انتهى: الززي: قلت

  والطاءباب الزاي 

  .بفتح الزاي والطاء املشددة إىل زطَّن: الزطين

  باب الزاي والعني
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  .بفتح الزاي واملهملة وكسر الفاء وراء إىل الزعاِفر بطن من أود: الزعافري

  .بفتح الزاي والباء املوحدة والم إىل زعبل بطن من سامة بن لؤي وبكسرمها إىل ِزعِبل جد: الزعبلي

  . ِزعب بطن من سليممثله إىل: الزعيب

بفتح الزاي والفاء والراء إىل الزعفران املعروف وإىل الزعفرانية قرية قرب بغداد وأخرى : الزعفراين
  .بني همذان وأسداباذ وفرقة من املبتدعة

بالكسر والسكون والم إىل ِزعل بطن من سامة بن لؤي وبالفتح وكسر إىل زِعل بطن منهم : الزعلي
  .أيضاً

  .بالفتح والضم وراء إىل زعورا جد أيب زيد قيس بن السكن األنصاري جامع القرآن: الزعوري

  .بالفتح والسكون إىل زعالن جد: الزعالين

  .بالفتح والكسر إىل زعيم الدولة: الزعيمي

  باب الزاي والغني

  .إىل زغرتان قرية راة انتهى: الزغرتاين: قلت

  .مة وكسر الراء آخره معجمة إىل زغِْرمياش حملة بسمرقندبفتح الزاي وسكون املعج: الزغرمياشي

  .بالكسر وسكون املعجمة وباء موحدة إىل ِزغْبة بطن من القني: الزغيب

  .بفتحتني وسكون النون ومهملة إىل زغَندان قرية مبرو: الزغنداين

  .بالفتح والضم وراء إىل زغُورة: الزغوري

  . ومثلثة إىل زغَيث بطنبالضم والفتح وحتتية ساكنة: الزغيثي

  باب الزاي والفاء

  .بالكسر وسكون الفاء وفوقية إىل الزفت املعروف: الزفيت

  .بالكسر والسكون إىل زفتا قرية مبصر انتهى: الزفتاوي: قلت

  باب الزاي والقاف



  السيوطي-لب اللباب يف حترير األنساب  108

 

  .إىل الزق وبيعه: الزقاق

  .بالضم وفتح القاف األوىل وحتتية ساكنة إىل زقَيق جد: الزقيقي

  باب الزاي والكاف

  .بالفتح والتشديد وراء إىل زكَّار جد: الزكاري

  باب الزاي والكاف

  .بالفتح إىل زكان قرية بسمرقند: الزكاين

  باب الزاي والالم

  .بالضم آخره قاف إىل زليقة بطن من هذيل: الزليقي

  باب الزاي وامليم

  .د وهوازنبالكسر والتشديد إىل زمان بطن من ربيعة ومن األز: الزماين

  .بفتح الزاي وامليم والشني املعجمة وسكون اخلاء املعجمة وراء إىل زخمشر قرية خبوارزم: الزخمشري

  .بالفتح والسكون ومهملة إىل زمعة جد: إىل زمزم بئر وزمزمة جد الزمعي: الزمزمي

    

 أوله وثانيه وبضم: بكسر الزاي والالم وسكون امليم وقاف إىل زملقا قرية ببخارى قلت: الزملقي
  .وسكون الالم إىل زملق قرية مبرو انتهى

  .بفتح الزاي والالم إىل زملكا قرية بدمشق وأخرى ببلخ: الزملكاين

  .مصغراً إىل بين زميل بطن من جتيب: الزميلي

  .بالفتح والتشديد إىل زم بلد على طرف جيحون: الزمي

  : قلت

  باب الزاي والنون
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  .ة بسرقسطة انتهىبالفتح إىل زنات ناحي: الزنايت

وزنرب حملّة مبصر : بفتح الزاي واملوحدة وسكون النون بينهما وراء إىل أيب زنرب جد قلت: الزنربي
  .انتهى

  .بفتح الزاي واملوحدة وسكون والنون بينهما وقاف إىل بيع األدهان الطيبة: الزنبقي

  .بالفتح والسكون إىل زجنان مدينة على حد أزربيجان: الزجناين

  .بالكسر وفتح اجليم وسكون النون والفاء إىل عمل الزجنفر املعروف: فريالزجن

  .بالفتح وضم اجليم إىل زجنويه جد: الزجنوي

  .بالفتح إىل الزنج نوع من السودان: الزجني

وباجليم بدل : بفتح الزاي والدال املهملة واخلاء املعجمة إىل زندخان قرية بسرخس قلت: الزندخاين
  .وشنج انتهىاخلاء قرية بب

بفتح الزاي واملهملة واملثلثة وسكون النون والراء والتحتية بعد امليم ىل زندرميثن قرية : الزندرميثي
  .ببخارى

  .بفتح الزاي والدال املهملة األوىل والواو وسكون النون والراء إىل زندورد قرية ببغداد: الزندوردي

  .النونني إىل زندنيا قرية بنسفبفتح الزاي واملهملة والتحتية وسكون : الزندنياي

  .بفتح الزاي واملهملة وسكون النون إىل زندنة قرية ببخارى: الزندين

  .مثله بال نون إىل زند قرية ببخارى: الزندي

  .يتلو يف السنكلومي: الزنكلوين

  باب الزاي والواو

  .بالفتح إىل الزواحي قرية باليمن انتهى: الزواحي: قلت

  .تح الواو والالم والقاف وسكون النون وجيم إىل زوالقنج حملة بالسنجبالضم وف: الزوالقنجي

  .بالضم وفتح الراء والباء املوحدة مث معجمة إىل زورابذ ناحية بسرخس وبنيسابور أيضاً: الزورابذي

  .إىل زوزا قرية حبران انتهى: الزوزاين: قلت

  .ونيسابوربفتح الزاءين وسكون الواو إىل زوزن بلد بني هراة : الزوزين

  .بالضم ومعجمة إىل زوش قرية ببخارى: الزوشي

  .بالفتح والسكون وفاء إىل زوف بطن من مراد ومن حضرموت: الزويف
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  .بالضم وفتح الالم إىل زواله قرية مبرو: الزوهلي

  .بالضم وموحدة إىل زوالب موضع خبراسان انتهى: الزواليب: قلت

  .بالضم وقاف إىل زوالق جد: الزوالقي

  .بالضم والكسر إىل زويل حملة مذان انتهى: ويليالز

  باب الزاي واهلاء

  .بالفتح والسكون إىل زهران بطن من األزد: الزهراين

بالضم إىل زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي وزهرة بن بديل بن سعد بن عدي : الزهري
  .وبالفتح إىل الزهراء مدينة بقرطبة انتهى: قلت

  .والسكون إىل زمهويه جدبالفتح : الزمهوي

  .مصغراً إىل زهري بن خشم بن بكر وزهري بن جناب بن هبل بطن من كلب: الزهريي

  باب الزاي والياء

بالكسر وفتح التحتية واملهملة والباء املوحدة آخره معجمة إىل : إىل بيع الزيت الزياداباذي: الزيات
  .زياداباذ قرية بشرياز

جد وبطن من األزد ومن بين كعب والزيادية من اخلوارج إىل زياد بن بالكسر إىل زياد : الزيادي
  .األصفر

  .بالكسر وفتح املوحدة إىل الزيبق املعروف: الزيبقي

  .بالفتح والسكون آخره موحدة إىل زيب قرية عند عكّا: الزييب

  .وقرية بصعيد مصر انتهى: إىل زيتون بلفظ املأكول قلت: الزيتوين

  .الزاي والدال املهملة إىل صحراء زيدان موضع بالكوفةبفتح : الزيداين

  .مثله والواو مفتوحة إىل زيداون قرية من كور األهواز: الزيداوين

إىل زيد بن علي بن احلسني نسباً ومذهباً وزيد بن ثابت وزيد بن أيب أنيسة وزيد اهللا بن سعد : الزيدي
د بن الغوث بطن من جبيلة والزيدية قرية العشرية بطن من مذحج وزيد بن عمرو بطن من طىيء وزي

  .بسواد بغداد
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  .إىل زيق حملّة بنيسابور انتهى: بالكسر والسكون وقاف قلت: الزيقي

  .بالكسر والسكون وضم الكاف إىل زيكون قرية بنسف: الزيكوين

بناحية بفتح أوله والالم قبلها حتتية ساكنة آخره مهملة إىل زيلع قرية على البحر : الزيلعي: قلت
  .احلبشة

  .إىل زيلوش قرية بالرملة انتهى: والزيلوشي

  .بالفتح والسكون إىل زين جد: الزيين

  .إىل زينب بنت سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس: الزينيب

  حرف السني املهملة

  باب السني واأللف

    

بفتح املوحدة إىل نوع من : السابري. إىل العوم: السابح. إىل ساباط قرية قرب مسرقند: الساباطي
باجليم إىل الساج : الساجي. بضمها إىل سابور بلد بفارس وجد: السابوري. الثياب يسمى السابري

بفتح الراء : الساربان. بكسر املهملة إىل الساحل وهي البالد على طرف البحر: الساحلي. اخلشب
. ىل ساركون قرية بسواد خبارىبفتح الراء وضم الكاف إ: الساركوين. واملوحدة إىل حفظ اجلمال

: الساسجردي. إىل ساسان حملة مبرو انتهى: الساسياين. إىل سارية من مدن مازنداران: الساري

: الساسكوين: قلت. بسكون املهملة الثانية والراء وكسر اجليم آخره مهملة إىل ساسجرد قرية مبرو

ذكرها :  إىل ساسيان حملة مبرو قلتبتخفيف التحتية: السايساين. إىل ساسكون قرية حبماة انتهى
إىل ساعدة بن : الساعدي. إىل ساس قرية بواسط انتهى: والساسي. ياقوت بال ياء وتقدمت من زياديت

بفتح املعجمة وسكون الراء وجيم إىل ساغرج قرية بسمرقند ويقال : الساغرجي. كعب من اخلزرج
.  الراء األوىل إىل سافردر قرية قرب آملبفتح الفاء واملهملة وسكون: السافردري.بالصاد أوهلا

بفتح الكاف والباء املوحدة والتحتية والزاي وسكون الدال املهملة إىل ساكبديازر : الساكبديازري
إىل سامل : الساملي. بفتح الالم وكسر املهملة إىل ساحلني قرية بسواد بغداد: الساحليين. قرية بنسف

بالنون إىل السامانية ملوك ما : الساماين. م أبو احلسن بن ساملبطن من األنصار وجد والساملية رأسه
بفتح امليم وتشديد : السامري. وإىل سامان حملة بأصبهان وقرية بسمرقند أيضاً انتهى: وراء النهر قلت
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وإىل سام قرية : إىل سامة بن لؤي بن غالب قلت: السامي. الراء إىل سر من رأى مدينة فوق بغداد
إىل سامني قرية مدان انتهى الساخبين بسكون النون األوىل : والساميين. مة بالبصرةبدمشق وحملة سا

. مثله بال نون آخره إىل سان قرية بنواحي بلخ: الساجنين. وفتح اجليم إىل ساجنن قرية بنسف

بضم النون وكسر : السانوجردي. بسكون النون األوىل وفتح القاف إىل سانقان قرية مبرو: السانقاين
. بسكون الواو إىل ساوكان قرية خبوارزم: الساوكاين. يم وراء ومهملة إىل سانرجرد قرية مبرواجل

  .إىل السياحة يف البالد: السائح. إىل ساوة مدينة بني الري ومهدان: الساوي

  باب السني والباء

ه إىل بين مثل: السباعي. بالكسر وفتح املوحدة وراء إىل سبريى ويقال سبارى قرية ببخارى: السباري
بالكسر والتخفيف إىل سباكة بطن من : السباكي. إىل سبك النقد: السباك. سباع وسباع جد

بالفتح إىل سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وإىل عبد اهللا بن سبأ رأس السبائية : السباي. حيصب
م والفتح وإىل بالض: السبحي. بالفتح والسكون وفوقية إىل سبتة مدينة بالغرب: السبيت. من الرافضة

. بالفتح والضم وسكون اخلاء املعجمة وفوقية إىل سبخت جد: السبخيت. السبح اليت يسبح ا

بالضم والفتح ومهملة إىل : السبدي. هو موضع بالبصرة انتهى: بفتحتني إىل السبخة قلت: السبخي
 سبذمون قرية بالضم والفتح وسكون املعجمة وضم امليم ونون إىل: السبذموين. سبد بطن من قيس

بالضم والسكون ومهملة إىل السبع : السبعي. بالفتح والسكون وراء إىل سربة جد: السربي. ببخارى
من القرآن وأبو علي بكر بن أيب بكر بن أيب سهيل النيسابوري ألن جدته أوصت بسبع ماهلا 

. ة والسفلية كلها سبعةإن األشياء العلوي: فاشتهروا به وبالفتح والسكون إىل السبعية طائفة قالوا

إىل سنب : بفتحتني ونون قلت: السبين. بالضم والسكون إىل سبك قرية مبصر انتهى: السبكي: قلت
بضم : السبيذغكي. إىل سبيبة بالفتح وكسر املوحدة األوىل ناحية فإفريقية انتهى: والسبييب. موضع

بالفتح : السبريي.  قرية ببخارىأوله والغني املعجمة وكسر املوحدة وحتتية ومعجمة إىل سبيذغكي
مثله إىل سبيع بطن من مهدان وحملة السبيع : السبيعي. والكسر إىل سبريا تقدمت يف السباري

بالضم والفتح إىل سبيلة بطن : السبيلي. بالكسر والسكون إىل سبية قرية بالرملة: السبيي. بالكوفة
  .من قضاعة

  باب السني والتاء
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: الستييت. إىل الستور: الستوري. وقية إىل محل أستار الكعبة شرفها اهللابالكسر وسكون الف: الستري

بالضم والكسر والسكون وفتح الكاف واملعجمة : الستيفغين. مصغراً إىل ستيتة موالة يزيد بن معاوية
  .بينهما مفتوحة آخره نون إىل ستيفغنة قريبة ببخارى ونون إىل ستتكني قرية ببخارى

  باب السني واجليم

    

قال ياقوت براء آخره : بالكسر وختفيف اجليم وزاي إىل سجاز قرية قرب خبارى قلت: السجازي
بالكسر والسكون وزاي إىل : السجزي. ومبهملة آخره إىل سجاس بلد بني مهدان وأر انتهى

بكسرتني : السجلماسي: قلت. سجستان على غري قياس وقد يقال سجستاين بكسرتني وسكون
بكسرات وتشديد الالم إىل سجلني : السجليين.  سجلماسة مدينة بالغرب انتهىوسكون الالم إىل

  .قرية بعسقالن

  باب السني واحلاء

بفتح أوله والفوقية بينهما مهملة ساكنة آخره نون إىل سحنت لقب جشم بن عوف بن : السحتين
. ةبالضم والسكون إىل سحمة بطن من ثعلب: السحمي. بالكسر والسكون: السحري. خزمية

بالضم والفتح وسكون التحتية وفوقية : السحييت. بالفتح والضم إىل سحول قرية باليمن: السحويل
  .إىل سحيت جد وبامليم إىل سحيم بطن من بين حنيفة

  باب السني واخلاء

بالفتح : السختاين. بفتح أوله واملوحدة وسكون املعجمة بينها آخره راء إىل سخربة جد: السخربي
بكسر : السختياين. مثله بضم الفوقية إىل سختونة جد: السختوين. ية إىل سختان جدوالسكون وفوق

بالفتح : السخلي. أوله والفوقية وختفيف التحتية إىل عمل السختيان وبيعه وهو جلود الضأن
  .بفتحتني إىل سخا قرية مبصر: السخوي. والسكون إىل سخلة أم قيس بن عبد اهللا بن غنم

  باب السني والدال
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بالفتح والضم إىل : السدوسي. بالكسر وسكون الدال املهملة وراء إىل السدر املعروف: السدري
سدوس بن شيبان وبضمتني إىل سدوس بن أصبغ بن أيب عبيد بن ربيعة بن نصر بن سعد بن نبهان 

بفتح أوله والواو وكسر املهملة وسكون : السديوري. الطائي وليس يف العرب سدوس بالضم غريه
بالضم والتشديد إىل سدة جامع أي بابه ألنه كان : السدي. تية آخره راء إىل سديور قرية مبروالتح

  .يبيع عنده

  باب السني والذال

  .بفتح أوله واملعجمة آخره موحدة إىل السذاب نوع من البقول: السذايب

  باب السني والراء

.  إىل سراقوس مدينة بالشامبالفتح وضم القاف: السراقوسي. بالتشديد إىل عمل السروج: السراج

بالضم والسكون وفوقية إىل سرته : السريت: قلت. بالضم إىل سراقة بن مالك بن جعشم: السراقي
. بالفتح والسكون وكسر اجليم ومهملة إىل سرجس جد: السرجسي. مدينة باألندلس انتهى

بفتحتني : سيالسرخ. بالفتح والسكون ومهملة إىل أيب سرح العامري والسرح جد: السرحي
بالضم والسكون وفتح املعجمة : السرخكيت. وسكون املعجمة ومهملة إىل سرخس مدين خبراسان

مثله بال تاء إىل سرخك قرية على باب : السرخكي. والكاف وفوقية إىل سرخكت قرية بسمرقند
. رىبفتح أوله والدال املهملة وسكون الراء األوىل إىل سردرى قرية ببخا: السردري. نيسابور

بفتحتني وضم : السرقسطي. بضم أوله والفاء وفتح القاف إىل سرفقان قرية بسرخس: السرفقاين
بالفتح والسكون إىل سرك قرية : السركي. القاف وسكون املهملة إىل سرقسطة مدينة باألندلس

بالضم : السرماري. بالكسر والسكون إىل سركان من عمل مهذان انتهى: السركاين: قلت. بطرس
بفتح أوله وامليم مث مهملة إىل سرمد جد : السرمدي. كون آخره راء إىل سرمارى قرية ببخارىوالس
بالفتح : السروجي. بالفتح والسكون إىل سرمني بلد حبلب انتهى: والسرميين. وموضع حبلب: قلت

بفتحتني مرت يف الساري وبسكون الراء إىل : السروي. والضم آخره إىل سروج بلد بنواحي حران
بالضم والكسر : السرجناين. و أردبيل من أذربيجان والسرو ناحية تلي مكة شرفها اهللا تعاىلسر

بالضم والسكون إىل سرنو : السرنوي: قلت. وسكون النون األوىل وجيم إىل سرجنان قرية بأصبهان
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بالضم إىل سرور مدينة : والسروري. كذلك إىل سرنة موضع باألندلس: والسرين. قرية بأستراباذ
مصغرٍا إىل سريج جد وبنسة الطالق السرجيية إىل العباس بن سريج ألنه : السرجيي. قهستان انتهىب

بالكسر : السريين. بالفتح والكسر آخره مهملة إىل بين سريع بطن من املعافر: السريعي. خمترعها
: السري. اىلوفتح الراء املشددة وحتتية ونون إىل السرين بلد عند جدة بنواحي مكة شرفها اهللا تع

  .بالضم والتشديد إىل سر قرية بالري

  باب السني والعني

    

بالفتح والسكون : السعداين. بفتح أوله والفوقية وسكون املهملة إىل بيع السعتر املعروف: السعتري
السعدوين. ومهملة إىل سعدان جد :إىل سعد بن بكر بن هوازن : السعدي. مثله إىل سعدون جد

األنصار وسعد جذام وسعد خوالن وسعد جتيب وسعد بن أيب وقاص وسعد بن عبد وسعد متيم وسعد 
مشس وسعد هذمي من قضاعة وسعد بن ليث وسعد بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وسعد بن كعب 

  .مكرباً إىل سعيد جد: السعيدي. وإىل السعديني قرية قرب املهدية انتهى: بطن من خزاعة قلت

  .بالضم وسكون املعجمة إىل سغد ناحية بسمرقند: ديالسغ: باب السني والغني

  باب السني والفاء

. بفتح أوله والفاء وضم القاف ومهملة إىل سفاقس مدينة بنواحي إفريقية انتهى: السفاقسي: قلت

بالضم وسكون الفاء وفتح الراء : السفرادين. بالكسر وفاء والم إىل ذي سفال قرية باليمن: السفايل
. بفتح أوله والفاء واجليم إىل سفرجلة جد: السفرجلي. إىل سفرادن قرية ببخارىواملهملة ونون 

بالفتح : السفطي. بفتح أوله والفاء وامليم وسكون الراءين إىل سفرمرطا قرية حبران: السفرمرطي
بالضم والسكون إىل سفيان جد ومذهب : السفياين. والسكون إىل سفط القدور قرية بأسفل مصر

  .ي وبالكسر إىل سفيان قرية راةسفيان الثور

  باب السني والقاف
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. بالفتح وسكون القاف وموحدة إىل سقبا قرية بدمشق انتهى: السقباين. إىل سقي املاء: السقاء

بالفتح والكسر إىل سقيدنج قرية مبرو : السقيدجني: قلت. بفتحتني وقاف إىل بيع السقط: السقطي
  .انتهى

  باب السني والكاف

بالفتح والتشديد يسميه أبو حيان : السكاكي: قلت: فتحتني ونون إىل سكان قرية بالسغدب: السكاين
. يف االرتشاف ابن السكاك فهو إىل جده وكأنه إىل صنعة السكة اليت يضرب ا الدرهم انتهى

. هو بالفتح والسكون وكسر املوحدة وحتتية انتهى: إىل سكبيان قرية ببخارى قلت: السكبياين

  .بكسرتني وجيم وكاف مفتوحة ومثلثة إىل سكجكث قرية ببخارى: السكجكثي

  .بالضم والتشديد إىل بيع السكر وبالكسر والسكون إىل سكر جد: السكري

  .بفتح املهملتني وسكون الكاف األوىل إىل السكاسك بطن من كندة: السكسكي

  .بكسرتني ومعجمة إىل سكة سكش بنيسابور: السكشي

. فتح الكاف الثانية ونون ساكنة ومهملة إىل سكلكند بلد بنواحي بلخبكسرتني و: السكلكندي

  .بالضم والفتح ونون ساكنة ومهملة إىل سكندان قرية مبرو: السكنداين

  .بفتحتني إىل سكن جد: السكين

  .بالفتح والضم إىل السكون بطن من كندة: السكوين

  .بضم أوله وفتح الطاء انتهى: اقوتوالكسر حتته ساكنة ومهملة إىل سلطيس قرية مبصر قلت قال ي

  .السلقي بالفتح والسكون

  باب السني والالم

    

بالفتح والسكون ومهملة أبو : السلطيسي. إىل سلسبيل بوزن عني اجلنة اسم خلصٍي موىل: السلسبيلي
بفتحتني وفاء إىل مذهب السلف وبضم أوله إىل سلف : السلفي. يعقوب السدوسي إىل سلعة بقفاه

بالكسر والسكون وقاف إىل : السلقي. الكالع وبكسره إىل سلفة جد احلافظ أيب طاهربطن من 
: السلماين. بفتحات آخره مهملة إىل سلماس مدينة بأذربيجان: السلماسي. درب السلق ببغداد
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: السلماناين. بالفتح والسكون وقيل بالفتح أيضاً إىل سلمان حي من مراد وبطن من مهدان ومتيم

بفتحتني وسكون امليم وكسر املهملة إىل : السلمسيين. سكون إىل سلمانان قرية مبروبالفتح وال
بالفتح والسكون وضم امليم وقاف إىل سلمقان قرية : السلمقاين. سلمسني قرية قرب حران

بالفتح والسكون إىل سلم جد وبالضم والفتح إىل سليم قبيلة مشهورة منها : السلمي. بسرخس
لعرباض بن سارية وبفتحتني إىل سلمة بكسر الالم بطن من األنصار وكسرها العباس بن مرداس وا

احملدثون أيضاً يف النسبة وإىل سلمية مدينة بالشام وإىل سلمة بن مالك بالفتح بطن من كندة وسلمة 
إىل : السلوقي: قلت. بالفتح والسكون والضم إىل سلمويه جد: السلموين. بن عمرو بطن من جعفي

بالفتح والضم إىل بين سلول بنت ذهل : السلويل. اليمن إليها الدروع والكالب انتهىسلوق قرية ب
بالضم وبالفتح والكسر : السليحي. بفتح أوله واهلاء إىل سلهم بطن من مراد: السلهمي. بن شيبان

بالفتح والكسر إىل : السليطي. وصححه ابن األثري وحتتية ساكنة ومهملة إىل سليح بطن من قضاعة
إىل سليمان جد وسليمان : السليماين. بالضم والفتح آخره مهملة إىل سليع جد: السليعي.  جدسليط

مثله بفتح النون مث املوحدة مث معجمة إىل : السليماناباذي. ين جرير رأس السليمانية من الزيدية
ن األزد بالفتح والكسر إىل سليم درب ببغداد وسليمة بطن م: السليمي. سليماناباذ موضع جبرجان

  .بالفتح والتشديد إىل بين سلى بن رفاعة بن عذرة: السلي. وبالضم والفتح إىل قبيلة بين سليم

  باب السني وامليم

إىل : السماك. بالضم والتشديد وقاف إىل السماق: السماقي. بالفتح إىل مساعة جد: السماعي
: السميت. إىل السمن: لسمانا. بالفتح والتشديد والم إىل مسال بطن من سليم: السمايل. السمك

بفتحتني ومهملة : السمحي. بالفتح والسكون وفوقية يوسف بن خالد الكذاب مسي به لسمته وهيئته
بكسرتني وتشديد امليم إىل السمذ : السمذي. إىل مسحة بطن من كلب وبسكون امليم إىل مسح جد

بالفتح : السمري. ا وراء النهرإىل مسرقند مدينة مب: السمرقندي. وهو اخلبز األبيض يعمل للخواص
امسهما مسر : والضم إىل مسرة بن جندب وبالكسر وفتح امليم املشددة إىل بلد بني واسط والبصرة قلت

بكسر : السمسي. بكسرتني وسكون املهملة إىل مسسطا قرية بصعيد مصر: السمسطائي. انتهى
: السمعوين. ىل مسعان جد وبطن من متيمبالفتح والسكون إ: السمعاين. املهملتني إىل السمسم املعروف

بالكسر والسكون إىل السمع بن مالك بن زيد بطن من : السمعي. بالفتح والسكون إىل مسعون جد
: السمناين. بفتحتني وتشديد الالم إىل مسلوط قرية بصعيد مصر انتهى: السملوطي: قلت. األنصار
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: السمنجاين. ن وخوار الري وقرية بنسا أيضاًبالكسر والسكون ونونني إىل مسنان بلد بني الدامغا

إىل مسنطار قرية : قلت: السمنطاري. بكسرتني وسكون النون األوىل وجيم إىل مسنجان بلد وراء بلخ
: قلت. بالكسر والسكون وفتح النون إىل مسنك بلد متصل بسمنان: السمنكي. جبزيرة صقلية انتهى

بالفتح وضم امليم املشددة إىل : السموي. مياط انتهىإىل مسنود بلد مبصر على طريق د: السمنودي
بالضم : السمريمي. بفتح أوله واجليم وكسر امليم إىل سحيجن قرية بسمرقند: السميجين. مسويه جد

بالضم وفتح امليم واملهملة بينهما حتتية ساكنة : السميساطي. والفتح إىل مسريم بلد آخر حدود أصبهان
  .بالضم والفتح إىل مسيكة جد: لسميكيا. إىل مسيساط بلد بالشام

  باب السني والنون

    

بفتح أوله والنون وجيم إىل سناجية قرية : السناجي. إىل سناباذ قرية بطوس انتهى: السناباذي: قلت
بالضم وسكون النون وموحدة إىل : السنياطي: قلت. بالكسر إىل سنان جد: السناين. بعسقالن

بكسر أوله واملوحدة بينهما نون ساكنة آخره مهملة : السنبسي. انتهىسنباط بلد من الغربية مبصر 
: السنتري: قلت. بضم أوله واملوحدة إىل سنبالن حملة بأصبهان: السنبالين. إىل سنبس قبيلة من طيء

: السنجاري. إىل سنجاباذ بالكسر قرية مذان انتهى: والسنجاباذي. إىل سنترية بلد قرب الفيوم

بالفتح وسكون النون األوىل وجيم إىل : السنجاين.  وجيم إىل سنجار مدينة باجلزيرةبالكسر والسكون
بفتح أوله واجليم واملوحدة وسكون : السنجبسيت. باب سنجان قرية مبرو وبالكسر إىل سنجان جد

بفتح أوله : السنجديزكي. النون واملهملة الثانية وفوقية إىل سنج بست مرتل بني نيسابور وسرخس
بالفتح والسكون : السنجفيين. م والزاي وكسر املهملة مث حتتية إىل سنجديزة حملة بسمرقندواجلي

بفتح أوله والواو : السنجوردي. وضم اجليم وكسر الفاء وحتتية ونون إىل سنجفني قرية بأسروشنة
بالكسر والسكون : السنجي. وسكون النون والراء وضم اجليم آخره مهملة إىل سنجورد حملة ببلخ

بكسر أوله : السندواين. جيم إىل سنج قرية مبرو وبالضم ومهملة آخره إىل السنج موضع باملدينةو
بالفتح : السنقي. بالكسر إىل السند من بالد اهلند: السندي. واملهملة إىل السندية قرية بنواحي بغداد

. قرية بالسغدوالسكون وقاف إىل سنقة لقي جده أوله والكاف واملوحدة وآخره مثلثة إىل سنكباث 

. بفتح أوله والكاف األوىل والزاي وكسر الدال املهملة إىل سنكديزة قرية بسمرقند: السنكديزكي

بفتح أوله والكاف وسكون النون إىل سنكلوم قرية مبصر ويقال زنكلون على : السنكلومي: قلت
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بالضم : ينالس. بالفتح إىل سنهور بلد قرب اسكندرية انتهى: والسنهوري. األلسنة وهو خطأ
بالفتح : السنيحي. والتشديد إىل السنة ضد البدعة وبالكسر إىل السن قرية ببغداد وبالري أيضاً

إىل سنيكة قرية مبصر : والسنيكي. مدينة من عمل كرمان: والكسر وحتتية وجيم إىل سنيج قلت
خشب وسواد بالضم والتخفيف ومهملة إىل سواديزة قرية بن: السوادي: باب السني والواو. انتهى

بالضم والتخفيف وكسر الراء وقاف إىل : السوارقي. بطن من بلي وبالفتح إىل سواد العراق
بالضم والتخفيف واهلمز إىل : السوائي. بالتشديد إىل بيع السويق: السواق. السوارقية قرية باملدينة

.  قرية بنسفبالضم وفتح الباء املوحدة ومعجمة إىل سوبخ: السوخبي. سواة بن عامر بن صعصعة

بالضم وسكون الواو والفوقية وفتح املعجمة ونون إىل سوختن قرية : السوختين... السوبيين: قلت
بالضم وفتح املعجمة : السوذرجاين. بالضم ومعجمة إىل سوذان قرية بأصبهان: السوذاين. ببخارى

 إىل سورب قرية بالضم وراء موحدة: السورايب. واجليم وسكون الراء إىل سوذرجان قرية بأصبهان
بالضم : السوريين. بالضم وسكون الواو وراء وحتتية إىل سوريان قرية نيسابور: السورياين. باسترباذ

بالضم إىل بن السورين موضع :السوري. وقرية بنيسابور انتهى: وكسر الراء إىل سورين جد قلت
بالضم وفتح : لسوسنجرديا. بفتح املهملتني والقاف إىل سوسقان قرية مبرو: السوسقاين. ببغداد

: السوسي. السني الثانية وسكون النون والراء وكسر اجليم آخره مهملة إىل سوسنجرد قرية ببغداد

بالفتح إىل : السوطي. بالضم آخره مهملة إىل السوس مدينة خبوزستان وجد وسوسة مدينة باملغرب
إىل سونخ قرية : السوخني: قلت. بالفتح إىل بين سوم بطن من السكون: السومي. عمل السوط وبيعه

بالضم وفتح الواو واملهملة بينهما : السويدائي. إىل سوهاي قرية بإمخيم انتهى: والسوهائي. بنسف
بوزنه وفاء : السويفي. مثل إىل سويد رجل: السويدي. حتتية ساكنة إىل السويداء من ضياع حوران

  .وبالتصغري إىل سويقة الصغد موضع مبرومكرباً بقاف إىل بيع السويق : السويقي. انتهى... إىل 

  باب السني واهلاء

    

بضم أوله وفتح الراء وكسرها : السهرجي. بضم أوله والراء وموحدة إىل سهرب جد: السهريب
بضم أوله وسكون اهلاء وفتح الراء والواو وسكون الراء : السهرودي. وجيم إىل سهرج قرية ببسطام

: السهمي. بالفتح وضم الالم إىل سهل وسهلويه جد: السهلوي. اناملهملة إىل سهرورد بلد عند زجن

. بالفتح والسكون إىل سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي وسهم بطن من باهلة ومن سليم
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إىل سهيل مصغراً قرية : والسهيلي. إىل سهواج بالفتح والسكون وجيم قرية مبصر: السهواجي: قلت
  .باألندلس انتهى

  : ديد إىل عمل السلة وبيعها السالماينبالفتح والتش

  باب السني والالم ألف

بالضم وقاف إىل سالقة بطن من يين سامة بن : السالقي. بالكسر إىل سوق السالح ببغداد: السالحي
: السالمي. بالفتح إىل سالمان بطن من األزد ومن جعفي ومن طيٍء ومن قضاعة: السالل. لؤي

طن من قضاعة وإىل مدينة السالم بغداد منهم احلافظ ابن ناصر وإىل بالفتح والتخفيف إىل سالمان ب
  .وبالتشديد إىل السالمية قرية باملوصل انتهى: سالم جد وسالمة بطن من كلب قلت

  باب السني والياء

بالكسر والتخفيف وزاي إىل سيازة قرية : السيازي. بالفتح وتشديد التحتية إىل سيار جد: السياري
بالفتح والسكون وموحدة إىل : السيباين. بالفتح والتشديد والم إىل سيال جد: ايلالسي. ببخارى

. بالكسر والسكون وموحدة إىل سيب قرية بنواحي قصر اين هبرية: السييب. سبيان بطن من محري

. بالفتح والسكون ومهملة إىل سيحان جد األخطل: السيحاين. بوزنه وجيم إىل سيج جد: السيجي

. لفتح وتشديد الياء املكسورة إىل السيد جد وبالكسر والسكون إىل السيد بطن من ضبةبا: السيدي

بالكسر وفتح الراء واجليم إىل سريجان : السريجاين. بالكسر وفاء إىل سرياف بلد بفارس: السريايف
: والسريي. إىل سريوان كورة باجلبل وقرية بنسف أيضاً: بوزنه قلت: السريواين. مدينة بكرمان

. بالكسر إىل والد حممد بن سريين وجد آخر: السرييين. الفتح والسكون إىل سري بلد باليمن انتهىب

بفتح املهملتني بينهما حتتية : السيسري. بزاي وجيم إىل سيزج قرية بسجستان انتهى: السيزجي: قلت
واملوحدة آخره بالكسر والسكون وفتح املهملة وامليم والراء : السيسمراباذي. ساكنة إىل سيسر جد

بالكسر والسكون وفتح املهملة ونون إىل سيسن : السيسين. معجمة إىل سيسمراباذ قرية بنيسابور
بالكسر وفتح القاف واملعجمة ونون ساكنة وجيم إىل : السيقذجني. إىل سيٍف رجل: السيفي. جد

تني ونون آخره إىل بفتح أوله والالم وكسر املهملة وسكون التحتي: السيلحيين. سيقذنج قرية مبرو
بالكسر وسكون الياء وامليم وضم اجليم آخره راء إىل : السيمجوري. سيلحني قرية بسواد بغداد
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إىل سني : السيين. بالكسر وسكون الياء وفتح النون إىل سينان قرية مبرو: السيناين. سيمجور جد
بني حتتيتني ساكنتني مث زاي بكسر أوله والنون : السينيزي. بلفظ حرف اهلجاء قرية على باب أصبهان

: السيوطي. بضمتني إىل عمل سيور اجللد املعروفة: السيوري. إىل سينيز قرية على ساحل حبر فارس

بفتحات إىل سيالن : السيالين. بالفتح وضم املشددة إىل سيويه جد: السيوي. مر يف األلف والسني
  .جزيرة سرنديب انتهى: قلت

  حرف الشني املعجمة

   واأللفباب الشني

    

بسكون املوحدة وفتح اجليم ونون إىل شاجبن قرية : الشاجبين. إىل شاباي قرية مبرو انتهى: الشاباي
: قلت. بفتح املوحدتني والراء آخره معجمة إىل شابزاباذ قرية مبرو: الشابراباذي. بالسغد

 الراء وجيم إىل بسكون املوحدة والنون وكسر: الشابرجني. إىل شابرخواست انتهى: الشابرخواسيت
بضم املوحدة وسكون الواو والراء وفتح الفوقية وزاي إىل شابورتزة : الشابورتزي. شابرنج قرية مبرو

بضم الباء املوحدة وراء إىل شاار قرية : الشااري. بالراء إىل شابور جد: الشابوري. قرية مبرو
. مبعجمة إىل شاذان جد: الشاذاين. تهىبفوقية إىل شاتان قلعة بديار بكر ان: الشاتاين: قلت. ببلخ

بفتح املعجمة وضم الكاف إىل شاذكونة وهي املضربات الكبار لبيعها وباهلاء آخره إىل : الشاذكوين
. بسكون املعجمة إىل شاذمانة قرية راة: الشاذماين. انتهى: الشاذيل. شاذكوه ناحية جبرجان

: الشاريب. ذياخ قرية بنيسابور وقرية شاذخ ببلخبسكوا وحتتية وخاء معجمة إىل شا: الشاذياخي

: قلت. بفتح الراء إىل شارك بلد بنواحي بلخ وجد: الشاركي. بكسر الراء هو السقاء بلغة أهل بغداد

: الشاشي. إىل الشراة وهم اخلوارج: الشاري. إىل شارمساح بلد قرب دمياط انتهى: الشارمساحي

: الشاطيب: قلت. بضم املهملة ونون إىل شاصونة جد: شاصوينال. إىل الشاش مدينة وراء ر جيهون

. بالكسر وراء إىل الشاطر جد: الشاطري. بكسر الطاء وموحدة إىل شاطبة مدينة باألندلس انتهى

. رضي اهللا عنه إىل جده شافع: الشافعي. مبعجمة إىل الشاغور حملة بدمشق انتهى: الشاغوري: قلت

بفاء إىل شافيا : الشافيائي: قلت. ح املهملة وقاف إىل شافسق قرية مبروبسكون الفاء وفت: الشافسقي
بسكون القاف إىل شاقال : الشاقالين. بقاف إىل شاقة مدينة بصقلية انتهى: والشاقي. قرية بواسط
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بفتح الالم وسكون النون : الشالنجي. بكسر الكاف وراء إىل شاكر بطن من مهدان: الشاكري. جد
بضم الالم ومهملة إىل شالوس : الشالوسي. شياء من الشعر كاملخالة واحلبل واملقودوجيم إىل بيع األ

بفوقية إىل الشامات ناحية : الشامايت. بالم إىل الشال قرية ببلخ: الشايل. قرية بنواحي آمل طربستان
ضم ب: الشاموخي. إىل شامكان قرية بنيسابور انتهى: الشامكاين: قلت. بنيسابور وقرية بالسريجان

إىل بالد الشأم املعروفة وإىل مسجد : الشامي. امليم وخاء معجمة إىل شاموخ قرية بنواحي البصرة
بفتح الواو وجيم إىل : إىل شاوان قرية مبرو الشاوجي: الشام ببخارى وإىل الشامة اخلال الشاواين

  .شاوجه جد

: الشاغوري. ية بنسفبسكون الواو وفتح اخلاء املعجمة والراء إىل شاوخران قر: الشاوخراين

بضبطه آخره مثلثةٌ إىل : الشاوكثي. بسكون الواو وفتح الغني املعجمة وراء إىل شاوغر من ثغور الترك
بفتح اهلاء : الشاهنربي. إىل شاهد جد: الشاهدي. انتهى:... الشاوي: قلت. شاوكث بلد بالشاش

. بالضم إىل شاهويه جد:  الشاهوي.واملوحدة وسكون النون بينهما وراء إىل شاهنرب حملة بنيسابور

  .إىل شاهني جد: الشاهيين

  باب الشني والباء

بالكسر إىل : الشبامي. مبوحدتني إىل سراة بين شبابة من نواحي مكة وشبابة بطن من فهم: الشبايب
إىل شربانة ثغر : الشرباين: قلت. بالضم آخره نون إىل شبانة جد: الشباين. شبام مدينة باليمن

بالكسر والسكون إىل شبلية : الشبلي. بالضم إىل شربب من عمل بلنسية انتهى: والشربيب. دلسباألن
: الشبييب. بضم املوحدة املشددة إىل شبويه جد وبسكوا إىل شبوة جد: الشبوي. قرية بأسروشنة

شبيبة بالفتح وكسر املوحدة األوىل إىل شبيب جد وبطن من بارق ومن راء وحممد بن شبيب رأس ال
بالفتح كسر املوحدة املشددة آخره نون : الشبيين. مصغراً بالم إىل شبيل جد: الشبيلي. من املرجئة

  .بالفتح والتشديد إىل الشب الذي يدبغ به وشبة جد: الشيب. إىل الشبني وهو الصنوبر

  باب الشني والتاء

  .مصغراً إىل شتيم بطن من ضبة: الشتيمي. بفتح أوله وضم الفوقية املشددة إىل شتويه جد: الشتوي

  باب الشني واجليم



  السيوطي-لب اللباب يف حترير األنساب  123

 

بفتح أوله واجليم وموحدة إىل شجب لقب عوف بن : الشجيب. بالضم إىل شجاع جد: الشجاعي
بوزنه إىل الشجرة قرية باملدينة وشجرة جد أمحد بن كامل وغريه وبطن من ربيعة بن : الشجري. كنانة

  . شجرٍة كانت يف دارهم ليس يف البلد غريها انتهىفإىل: أما ابن الشجري النحوي: قلت. معاوية

  باب الشني واحلاء

    

: الشحيب. انتهى: والشحاذي. وكان الشحامي مثله وتقدم نظائره: إىل بيع الشحم قلت: الشحام

بالكسر والسكون وراء : الشحري. بالفتح وسكون املهملة وباء موحدة إىل شحب بطن من قضاعة
  .هو صقع بينها وبني عدن انتهى: قلتإىل شحر وهو شحر عمان 

  باب الشني واخلاء

بكسرتني وإعجام اخلاء : الشخريي. بالفتح وخاءين معجمتني إىل شخاخ قرية بالشاش: الشخاخي
املشددة وراء إىل الشخري جد.  

  باب الشني والدال

  .بتشديد املهملة إىل شداد جد: الشدادي

  باب الشني والذال

بفتح أوله والواو وسكون املعجمة ونون : الشذوين. ني إىل شذا قرية بالبصرةبفتح املعجمت: الشذائي
إىل شذونة من أعمال إشبيلية باألندلس وبضم املعجمة وسكون الواو إىل شذونة ناحية باألندلس 

  .وقيل بالزاي بدل الذال وهو غلطٌ

  باب الشني والراء

: الشرجي. د وبالراء املهملة إىل شرارة جدإىل الشراب وبيعه باحلاء املهملة إىل شراح ج: الشرايب

بالفتح والسكون وجيم إىل شرجة موضع بنواحي مكة شرفها اهللا تعاىل وباحلاء املهملة إىل شرحة بطن 
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بالضم والفتح وسكون املهملة وكسر املوحدة وحتتية والم إىل : الشرحبيلي. من بين سامة بن لؤي
الشرغي.  املهملة وموحدة إىل شرعب قبيلة من محريبفتح أوله والعني: الشرعيب. شرحبيل جد :

بالفتح والسكون وكسر املعجمة : الشرغياين. بالفتح والسكون ومعجمة إىل شرغ قرية ببخارى
بفتح أوله والراء والدال املهملة قبلها فاء ساكنة بعدها : الشرفدين. وحتتية إىل شرغيان سكة بنسف

: بفتحتني وفاء إىل شرف قرية مبصر وباألندلس أيضاً الشريف: الشريف. نون إىل شرفدن قرية ببخارى

بضمتني إىل : الشروطي. بالفتح والسكون وقاف إىل الشرقية حملة ببغداد واجلانب الشرقي بنيسابور
. بفتح أوله وامليم وضم املعجمة والم إىل شرمغول قرية بنسا: الشرمغويل. كتابة الشروط وهي الوثائق

بالفتح وسكون الراء : الشرواين. وله وامليم والقاف إىل شرمقان بلد قرب إسفراينبفتح أ: الشرمقاين
بفتحتني : الشروي. مر آنفاً: الشروطي. إىل شروان مدينة بدربند بناها أنوشروان فأسقط أنو ختفيفاً

مصغراً : الشرحيي. بالفتح والكسر وجيم إىل شريج: الشرجيي. صقع بالشام انتهى: إىل الشراة قلت
مثله بفاء : الشريفي. إىل شريش ككرمي مدينة بشذونة انتهى: الشريشي: قلت. هملة إىل شريح جدمب

إىل شريون : الشرييوين: قلت. مثله إىل شريك بطن من دوس: الشريكي. إىل شريف بطن من متيم
  .حصن باألندلس انتهى

  باب الشني مع الشني

  .بالضم وتشديد املعجمة إىل شش سكة جبرجان: الشيشي

  باب الشني والطاء

بفتحتني إىل شطا قرية : الشطوي. إىل شطنوف بالفتح وتشديد الطاء بلد مبصر انتهى: الشطنويف: قلت
  .بالفتح والتشديد إىل شط الفرات وشط عثمان موضع بالبصرة: الشطي. بأرض مصر

  باب الشني والعني

. ان قبيلة من قيس ومن محريبالفتح والسكون إىل شعب: الشعباين. إىل إصالح األواين: الشعاب

مثله إىل كثرة شعر : الشعراين. من محري: مثله إىل شعب بطن من مهدان وقال ابن األثري: الشعيب
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بالفتح : الشعريي. بالتصغري إىل شعيب جد وباملثلثة آخره إىل شعيث بطن من بلعنرب: الشعييب. الرأس
  .والكسر إىل بيع الشعري وباب الشعري حملة بالكرخ

  ب الشني والغنيبا

هو خلف : بالفتح وسكون املعجمة وموحدة إىل شغب واٍد عنده ضيعة مات ا الزهري قلت: الشغيب
  .وادي القرى انتهى

  باب الشني والفاء

. بفتحح أوله والفاء وقاف إىل الشفق جد: الشفقي. بفتحات ثانية فاء إىل شفطان جد: الشفطاين

بالفتح وكسر : الشفيقي.  النون وحتتية ونون إىل شفنني لقببالضم وسكون الفاء وكسر: الشفنيين
  .الفاء آخره قاف

  باب الشني والقاف

. قرية بنيسابور انتهى: بالفتح وتشديد القاف إىل شقان قلت: الشقاين. إىل شق اخلشب: الشقاق

ة بطن بفتح أوله والقاف إىل شقرة بكسرها ابن احلارث بن متيم وبالضم والسكون إىل شقر: الشقري
بالكسر : الشقصي. من عبد القيس وبالفتح والسكون إىل شقرة بن نبت بن أدٍد أخي عدنان

بالفتح والضم إىل شقورة : الشقوري. والسكون ومهملة إىل شقص قرية من سراة جبيلة بنواحي مكة
: شقيال. بالفتح والكسر إىل شقيق جد: الشقيقي. بالتصغري إىل شقري جد: الشقريي. ناحية بقرطبة

بالفتح والتشديد إىل شق قرية مبرو وجد.  

  باب الشني والكاف

    

بكسرتني وسكون املهملة وفتح الفوقية إىل : الشكستاين. بالكسر إىل شكان قرية ببخارى: الشكاين
بفتحات إىل شكالن قرية : الشكالين. بالكسر والسكون إىل شكل: الشكلي. شكستان قرية بالسغد

  .مبرو
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  مباب السني والال

بفتح أوله : الشلجيكثي. بالكسر والسكون وموحدة إىل شلب مدينة باألندلس انتهى: الشليب: قلت
والكاف وسكون الالم بعدها جيم مكسورة وحتتية آخره مثلثة إىل شلجيكث أي شلج من بالد طراز 

 .إىل شلج املذكورة وبالكسر والسكون إىل شلج من قرى عكربا: الشلجي. من ثغور الترك ظناً

إىل : الشلومي. بفتح أوله وامليم واملعجمة والالم ساكنة إىل شلمغان قرية بنواحي واسط: الشلمغاين
  .شلومة حصن باألندلس وبالنون إىل شلون ناحية بسرقسطة انتهى

  باب الشني وامليم

بالفتح والتشديد ومهملة إىل باب : الشماسي. بالفتح آخره معجمة إىل الشماخ جد: الشماخي
بفتح أوله والفوقية مث النون األوىل : الشمتناين. ية ببغداد وإىل درب مشاس سكة بنهر القالئنيالشماس

بفتحتني وجيم إىل مشج بن جرم وبسكون امليم : الشمجي. وسكون امليم إىل مشتنان بلد باألندلس
اء بالكسر والسكون ور: الشمري. وخاء معجمة إىل مشخ بطن من فزارة ومن غنم بن سعد بن هذيل

. إىل مشس بطن من األزد: الشمسي. إىل مشر املرجىء وبفتحتني وتشديد امليم إىل مشر بطن من طيء

بالكسر والسكون ومعجمة إىل : الشمشاطي. إىل مشسانية بلد باخلابور انتهى: الشمساين: قلت
بالفتح والسكون وضم : الشمكوري. بالفتح والسكون ومهملة: الشمعي. مششاط بلد قرب آمد

. إىل مشنتان بلد باألندلس انتهى: الشمنتاين: قلت. اف وراء إىل مشكور حصن من عمل أرانالك

بضمتني وتشديد النون إىل مشنة مزرعة : الشمين: قلت. بفتحتني ونون إىل مشن قرية بإستراباذ: الشمين
ني إىل بفتح أوله والزاي وكسر امليم والدال بني حتتيتني ساكنت: الشميد. بباب قسطنطينة انتهى
: الشميكاين. بالفتح والكسر وراء ونون إىل مشريان قرية مبرو: الشمرباين. مشيديزة قرية بسمرقند

بفتح أوله واهلاء وكسر امليم وحتتية ونون إىل مشيهن قرية : الشميهين. بضبطه إىل مشيكان حملة بأصبهان
  .مبرو

  باب الشني والنون

بفتحتني ومهزة إىل : الشنإي. عجمة إىل شناباذ قرية ببلخبالكسر وفتح النون واملوحدة وم: الشناباذي
بفتح أوله : الشنتري: قلت. بفتحتني وضم املوحدة ومعجمة إىل شنبوذ جد: الشنبوذي. أزد شنوءة
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بفتح أوله : والشنتمري. والفوقية وسكون النون وكسر الراء إىل شنترين مدينة من عمل باجة
بالكسر والسكون وجيم إىل شنج جد : الشنجي. س انتهىوالفوقية إىل شنت مرية حصن باألندل
بالفتح والتشديد إىل : الشين. بفتحتني إىل أزد شنوءة: الشنوي. وبالضم وحاء مهملة إىل الشنج جد

  .شن بطن من عبد القيس

  باب الشني والواو

.  قرية مبروبالفتح والتشديد والم إىل شوال: الشوايل. بكسر الراء إىل أيب شوارب جد: الشورايب

: قلت. بالضم وسكون الواو واملعجمة وفتح النون إىل شوخناك قرية بسمرقند: الشوخناكي

. بفتح أوله واملعحمة وموحدة إىل شوذب جد: الشوذيب. إىل شودر من عمل جيان انتهى: الشودري

بالضم إىل شوكان : الشوكاين. بالضم وفتح الراء واملوحدة إىل شوربان قرية مبا وراء النهر: الشورباين
إىل الشوك : الشوكي. بفتح أوله والكاف وراء إىل شوكر جد: الشوكري. بلد بني سرخس وأبيورد

بالضم وكسر النون وحتتية : الشونيزي. بالضم إىل شومان من بالد الصغانيان: الشوماين. املعروف
  .وزاي إىل الشونيزية مقربة ببغداد وبيع الشونيز وهي اجلبة السوداء

   الشني واهلاءباب

بفتح أوله وراء إىل شهران بطن من : الشهراين. بفتح أوله واملهملة والم إىل شهدل جد: الشهديل
. بفتح أوله وضم الراء األوىل والزاي إىل شهرزور بلد بني املوصل ومهدان: الشهرزوري. خثعم

: الشالثاين. لد عند نسابفتح أوله والراء وسكون املهملة وفوقية ونون إىل شهرستان ب: الشهرستاين

بالضم والتخفيف وسكون النون : الشالجنردي. بالضم والتخفيف ومثلثة إىل شالثا قرية بالبصرة
  .والراء وكسر اجليم آخره مهملة إىل شالجنرد قرية بطوس

    : باب الشني والياء

ن وموحدة إىل بالفتح والسكو: الشيباين. بالكسر وختفيف التحتية إىل شيا قرية ببخارى: الشيائي
شيبان بن ذهل قبيلة من بكر بن وائل بن وشيبان العاتك بطن من كندة وشيبان بن حمارب بن فهر بن 

بالفتح : الشييب. مالك بن النضر بن كنانة وشيبان جد وشيبان بن مسلمة رأس الشيبانية من اخلوارج
 شيخ قرية مبرو ومبهملة إىل والسكون إىل شيبة بن عثمان بن طلحة سادن الكعبة وبالكسر واجليم إىل
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بالكسر آخره زاي إىل شرياز قصبة : الشريازي. شيحة قرية حبلب وبالفتح واملعجمة إىل شيخ جد
: الشريزاذي. بالكسر وفتح الراء وجيم إىل بيع الشريج وهو دهن السمسم: الشريجي. فارس

لكسر وفتح الراء وزاي إىل با: الشريزي.بالكسر وفتح الراء والزاي آخره معجمة إىل شريزاد جد
بالكسر وفتح الراء األوىل واملعجمة وضم الشني الثانية : الشريغارشوين. شريز قرية بنواحي سرخس

بالكسر وفتح الراء والكاف ومثلثة إىل شريكث قرية : الشريكثي. ونون إىل شريغارشون قرية ببخارى
خلاء املعجمة وفتح النون إىل شريخنشري بكسر الشينني وسكون الراء األوىل وا: الشريخنشريي. بنسف

إىل شريوان قرية ببخارى : الشريواين: قلت. بالكسر وضم الراء إىل شريويه جد: الشريوي. قرية مبرو
بفتح أوله والزاي مث راء إىل شيزر قلعة : الشيزري. بكسر أوله والراء إىل شريين: الشرييين. انتهى
: الشيظمي. الطاق وبالكسر إىل شيطا رجل وقد ينسب بال نونبالفتح إىل شيطان : الشيطاين. بالشام

بالكسر والسكون ومهملة إىل شيعة علي بن أيب : الشيعي. بفتح أوله والظاء املعجمة إىل شيظم جد
: الشيلماين. بالكسر وفاء إىل شيفان قرية بواسط انتهى: الشيفاين: قلت. طالب وشيعة بين العباس

  .مان مدينة جبيالنبفتح أوله والالم إىل شيل

  حرف الصاد املهملة

  باب الصاد واأللف

: الصاريف. إىل عمل الصابون وبيعه: الصابوين. بفتح املوحدة وراء إىل صابر سكة مبرو: الصابري

مبعجمة إىل الصاغانيان بالد وراء ر جيهون وإىل صاغان قرية : الصاغاين. بكسر الراء هو الصرييف
بكسر : الصاقري. عجمة وسكون الراء وجيم إىل صاغرج قرية بالصغدبفتح امل: الصاغرجي. مبرو

. بسكون الالم ومهملة إىل صاحلان حملة بأصبهان: الصاحلاين. القاف وراء إىل الصاقرية من قرى مصر

وإىل الصاحلية قرية بدمشق وبلد أخرى قرب بلبيس وحملة : بكسر الالم إىل صاحل جد قلت: الصاحلي
بسكون الالم وقاف إىل صالقان قرية ببلخ وبنون بدل الالم إىل صانقان قرية : القاينالص. ببغداد انتهى

إىل : الصائغي. بالراء إىل صاير قرين باليمن: الصايري. إىل صايد بطن من مهدان: الصايدي. مبرو
  .صياغة النقد كالصائغ وإىل سكة الصياغة بنسف

  باب الصاد والباء
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 ومهملة إىل صباح بطن من ضبة ومن قضاعة ومن عرتة ومن عبد بالضم وختفيف املوحدة: الصباحي
بالضم وكسر : الصبارحي. القيس وبالفتح والتشديد إىل الصباح بطن من سهم واحلسن بن الصباح

بالكسر : الصبغي. بالضم والسكون إىل صرب جد: الصربي. الراء ومهملة إىل صبارح قرية بإفريقية
  .والسكون إىل الصبغ كالصباغ

  ب الصاد واخلاءبا

بفتح أوله والراء واملوحدة وسكون اخلاء املعجمة آخره معجمة إىل صخراباذ قرية : الصخراباذي
  .مبرو

  باب الصاد والدال

مثله مز إىل صداء قبيلة من : الصدائي. بالضم آخره راء إىل صدار موضع باملدينة: الصداري
بفتحتني وفاء إىل الصدف بكسر :  الصديف.بفتحتني وراء إىل صدر قرية بالقدس: الصدري. مذحج

بالفتح والكسر إىل : الصديقي. الدال املهملة قيبلة من محري وبقاف إىل سكة صدقة مبرو وصدقة جد
  .صديق جد وبكسرتني مشدداً إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه

  باب الصاد والراء

    

نة وبالفتح وتشديد الراء إىل الصرارة وهي النعل بالكسر ومهملتني إىل صرار موضع باملدي: الصراري
. بالتشديد هو الصرييف: الصراف. بالفتح إىل الصراة: الصرائي. اليت هلا صرير عند املشي أي الصوت

إىل صرخد بوزن : الصرخدي: قلت. إىل بيع الصرم وهو الذي يفعل به اخلفاف واللوالك: الصرام
لضم والسكون وكسر املعجمة وحتتية إىل صرخيان قرية با: الصرخياين. جوهر بلد بدمشق انتهى

بفتح الصادين وسكون الراء : الصرصري. إىل صروف بلد باليمن انتهى: الصرويف: قلت. ببلخ
بفتح أوله والراء والفاء وسكون النون : الصرفندي. األوىل إىل صرصر قرية على فرسخني من بغداد

بالفتح وسكون الراء والنون األوىل : الصرمنجيين. لبحرومهملة إىل صرفند قرية بالشام إىل ساحل ا
إىل الصروات قرى : الصروي: قلت. وكسر امليم واجليم وحتتية ونون إىل صرمنجان ناحية بترمذ
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بالفتح وكسر الراء والفاء بني حتتيتني ساكنتني آخره نون إىل صريفني قرية : الصريفيين. باحللة انتهى
مكرباً إىل صرمي جد وبالتصغري إىل صرمي بطن من متيم ومن د : يالصرمي. بواسط وأخرى ببغداد

  .ومن تيم الرباب

  باب الصاد والعني

بطم آخره مهملة : الصعدي. بالفتح والسكون وموحدة إىل صعب بطن من كندة ومن جبيلة: الصعيب
لسكون إىل أيب بالفتح وا: الصعوي. بوزنه أوله والالم إىل صعلوك: الصعلوكي. إىل صعدة بلد باليمن

بالفتح والكسر إىل صعيد مصر: الصعيدي. الصعو جد.  

  باب الصاد والغني

بالضم والسكون ومهملة إىل صغد مسرقند : الصغدي. بالفتح وختفيف املعجمة إلىالصغانيان: الصغاين
  .بالفتح والكسر إىل جد: الصغريي. ويقال بالسني

  باب الصاد والفاء

: الصفدي: قلت. ذا الصفري والصفرية من اخلوارج إىل زياد بن األصفرإىل بيع النحاس وك: الصفار

  .بفتحتني ومهملة إىل صفد بالشام انتهى

  باب الصاد والقاف

: الصقلي. بفتح أوله وسكون القاف آخره موحدة إىل الصقالبة وهم ولد صقلب بن نبطي: الصقليب

  .بفتحتني إىل جزيرة صقلية يف حبر الروم

  باب الصاد الالم

بالضم والسكون وموحدة إىل صلب بطن من سامة بن لؤي وبالفتح والفوقية إىل عثمان بن : الصليب
: الصلحي. أيب الصلت رأس اخلوارج وما وتشديد الالم وفتحها إىل صلت قرية من عمل ميافارقني

بفتحات كأنه إىل إكثار : الصلوايت. بالكسر والسكون ومهملة إىل فم الصلح بلد قرب واسط
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إىل الصليق موضع بني بغداد : الصليقي: قلت. مصغراً مبهملة إىل صليح جد: الصليحي. صالةال
  .وواسط انتهى

  باب الصاد وامليم

  .بفتح الصادين إىل الصمصامة وهو السيف: الصمصامي

  باب الصاد والنون

بالفتح : الصنامي. بالضم وفتح النون وكسر املوحدة ومهملة إىل صنابح بطن من مراد: الصناحبي
بالفتح : الصنعاين. بضم املهملتني وقاف إىل بيع الصندوق وعمله: الصندوقي. والتشديد إىل صنام جد

بالفتح : الصنعي. والسكون ومهملة آخره إىل نون إىل صنعاء باملد مدينة باليمن وقرية بدمشق
بفتح أوله : وبريالصن. بفتحتني إىل بين الصنم بطن من األشعريني يف املعافر: الصنمي. والسكون

بالكسر والسكون وجيم إىل صنهاجة قبيلة من : الصنهاجي. والنون واملوحدة إىل الصنوبر املعروف
  .محري بالغرب

  باب الصاد والواو

بالضم وراء إىل صوران قرية باليمن وصورا قرية بني بغداد : الصوراين. إىل بيع الصوف: الصواف
بالضم إىل : الصويل. إىل التصوف: الصويف. بساحل الشاممثله إىل صور مدينة : الصوري. والكوفة

. وبالفتح إىل صول قرية بالصعيد والصويل أيضاً بلغة أهل اإلسكاف انتهى: صول جد قلت

  .بالضم ونون وخاء معجمة إىل صوناخ قرية بفاراب: الصوناخي

  باب الصاد اهلاء

إىل : الصهرجيت: قلت. لنخعبالضم والسكون وموحدة ونون إىل صهبان بطن من ا: الصهباين
  .بالتصغري إىل صهيبة بطن من أمنار: الصهييب. صهرجت قرية مبصر انتهى

  باب الصاد والياء
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بالفتح والسكون ومهملة إىل صيداء مدينة بساحل الشام : الصيداين والصيداوي. إىل الصيد: الصياد
بوزنه : واصيدالين. أوله واملهملة والنونبفتح : الصيدناين. والثاين إىل الصيداء بطن من أسد بن خزمية

بالفتح والسكون وضم : الصيغوين. بالفتح إىل بيع الذهب: الصرييف. والم إىل بيع األدوية والعقاقري
بالفتح والسكون : الصيمري. بفتح أوله والقاف إىل صقل السيف: الصيقل. املعجمة إىل صيغون جد

.  عدة قرى وبلد خبوزستان قلت ميمه مفتوحة انتهىوراء آخره إىل الصيمرة ر بالبصرة عليه

  .بالكسر إىل بالد الصني إقليم باملشرق وصينية مدينة بالعراق: الصيين

  حرف الضاد املعجمة

  باب الضاد واأللف

  .معاوية بن عبد الكرمي تاه يف طرق مكة فلقب به: الضال

  باب الضاد والباء

من بين احلارث ومن قريش وبالكسر إىل ضباب بن عامر بالفتح وموحدتني إىل الضباب بطن : الضبايب
بالضم آخره مثلثة إىل ضباث بطن : الضباثي. بن صعصعة وقلعة الضباب حملة بالكوفة وضباب جد

بالضم والفتح ومهملة إىل ضبيعة بن قيس بطن من بكر بن وائل وضبيعة بن : الضبعي. من جشم
بالفتح : الضبيسي. تحتني ونون إىل ضبينة بطن من جذامبف: الضبين. ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

بالفتح والتشديد إىل ضبة بن أد بن طاخبة : الضيب. والكسر وحتتية ومهملة إىل ضبيس بطن من عذرة
بن الياس بن مضر وضبة بن احلارث يف قريش وضبة بن عمرو يف هذيل وضبة قرية باحلجاز وجد.  

  باب الضاد واخلاء

  .وسكون املعجمة إىل الضخم جدبالفتح : الضخمي

  باب الضاد والراء
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بالكسر والتخفيف إىل ضرار جد وبسني مهملة : الضراري. إىل ضرب الدارهم والدنانري: الضراب
  .آخره إىل ضراس قرية باليمن وبامليم إىل ضرام بطن من جهينة

  باب الضاد والفاء

  .بغدادبكسر الدال املهملة إىل درب الضفادع حملة ب: الضفادعي

  باب الضاد وامليم

بالفتح والسكون إىل ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس : الضمري
  .مصغراً إىل ضمري قرية بدمشق وإىل األضمور بطن من رعني: الضمريي. بن مضر

  باب الضاد والنون

ومن عذرة ومن أسد بن خزمية بالكسر وتشديد النون إىل ضنة بطن من قضاعة ومن األزد : الضين
  .ومن بكر بن وائل

  باب الضاد والياء

بالضم وفتح : الضييمي. بالفتح والسكون وقاف إىل الضيقة قرب عيذاب انتهى: الضيقي: قلت
  .التحتية األوىل وسكون الثانية إىل ضييم بطن من فهم

  باب الطاء املهملة

بفتح املوحدة : الطابقي. ء إىل طابران بلد بطوسبفتح املوحدة والرا: الطابراين: باب الطاء واأللف
كالقاضي إىل طاحية بطن : الطاحي. بضم املهملة إىل الطاحونة: الطاحوين. وقاف إىل الطابق ببغداد

براء وموحدة إىل : الطارايب. باملعجمة إىل طاذ قرية بأصبهان: الطاذي. من األزد وحملة هلم بالبصرة
بسكون : الطاسبندي. إىل طارف بالفاء قرية بإفريقية انتهى: ريفالطا: قلت. طاراب قرية ببخارى

بفتح الطاءين : الطاطري. املهملة والنون بينهما موحدة مفتوحة آخره مهملة إىل طاسبندا قرية مذان
بكسر : الطاليب. إىل طاعلة باألندلس انتهى: الطاعلي: هو بياع الثياب البيض بدمشق ومصرز قلت
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. بسكون الالم وقاف إىل طالقان بلد خبراسان وبقزوين أيضاً: الطالقاين. ب جدالالم إىل أيب طال

إىل طاهر : الطاهري. إىل طاوان جد: الطاواين. بفتح امليم ومعجمة إىل طامذ قرية بأصبهان: الطامذي
ل بتحتية قب: الطايكاين. بالفاء إىل الطائف مدينة باحلجاز: الطائفي. جد واحلرمي الطاهري ببغداد

  .إىل طيء: الطائي. الكاف إىل طايكان بلد بنواحي بلخ

  باب الطاء والباء

    

. بالكسر وختفيف املوحدة إىل طبا قرية باليمن: الطبائي. بالعني املهملة إىل عمل السيوف: الطباع

بفتحات إىل : الطرباين. بفتح أوله والراء بينهما موحدة ساكنة آخره معجمة إىل طرباخ جد: الطرباخي
بفتح الطاء والباء واخلاء املعجمة : الطربخزي. بفتحتني إىل طربستان: الطربي. طربية مدينة باألردن

قبلها راء ساكنة وبعدها زاي هو أبو بكر حممد بن العباس الشاعر ألن أباه من خوارزم وأمه من 
 بفتحتني :الطبسي. بفتحتني إىل طربك قلعة على جبل قرب الري انتهى: الطربكي: قلت. طربستان

. بضمتني ونون إىل طبنة بلد باملغرب: الطبين. ومهملة إىل طبس مدينة بني نيسابور وأصبهان وكرمان

  .بالفتح والكسر إىل طبرية بلد باألندلس انتهى: الطبريي: قلت

  باب الطاء واحلاء

ليس منها بل من : بالفتح إىل طحا قرية بصعيد مصر قلت: الطحاوي. إىل طحن احلب: الطحان
  .طحطوط قرية بقرا فكرة أن يقال طحطوطي انتهى

  باب الطاء واخلاء

بفتح الطاء واملعجمة والفوقية وضم الراء وسكون املهملة إىل طخارستان ناحية كبرية : الطخارستاين
: الطخشي. بالفتح والسكون والضم ومعجمة إىل طخروذ قرية بنيسابور: الطخروذي. على جيحون

  . إىل طخش قرية مبروبالفتح والسكون ومعجمة

  باب الطاء والراء
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مبعجمة إىل طرابنش مدينة جبزيرة صقلية : والطرابنشي. تقدم يف األطرابلسي: الطرابلسي: قلت
بفتح الطاء والراء مث زاي إىل طراز مدينة على حد بالد الترك وسكة طراز بأصبهان : الطرازي. انتهى

بفتحتني وفاء إىل بيع الطرائف وهي األشياء احلسنة : فيالطرائ. وبكسر الطاء إىل عمل الثياب املطرزة
بفتح الطاء واخلاء املعجمة واملوحدة وسكون الراء آخره معجمة : الطرخاباذي. املتخذة من اخلشب

. بفتح أوله واملعجمة بينهما راء ساكنة إىل طرخان جد: الطرخاين. إىل طرخاباذ قرية جبرجان

بفتح الطاء والراء وضم املهملة : الطرسوسي.  إىل طرخون جدبالفتح والسكون والضم: الطرخوين
بالفتح والسكون والضم آخره مهملة إىل : الطرطوسي. األوىل إىل طرسوس مدينة بناحية الروم

بالفتح والسكون وقاف إىل : الطرقي. طرطوس مدينة وباملعجمة آخره إىل طرطوشة مدينة باألندلس
بكسرتني : الطرماحي. اء وفاء إىل مسجد طرقة بقرطبة انتهىوبفتح الر: طرق قرية بأصبهان قلت

إىل طرميس قرية بدمشق انتهى: الطرميسي: قلت. وتشديد امليم آخره مهملة إىل الطرماح جد .

إىل : الطرياين: قلت. بالضم والسكون وفتح الواو آخره مهملة إىل طرواح قرية ببخارى: الطرواحي
بالضم والفتح وسكون التحتية ومثلثة مكسورة وحتتية ومثلثة إىل : ثيالطريثي. طريانة بإشبيلية انتهى

بالفتح والكسر وفاء إىل طريف بطن من طيء وبالقاف علي بن : الطريفي. طريثيث ناحية بنيسابور
  .املنذر ألنه ولد بالطريق

  باب الطاء والزاي

  .بالضم وزاي إىل طزيان قرية بديار بكر انتهى: الطزياين: قلت

  اء والسنيباب الط

  .إىل عمل الطست وكذا الطسيت: الطساس

  باب الطاء والغني

  .بالفتح ومعجمة إىل طغاما من سواد خبارى: الطغامي

  باب الطاء والفاء
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: قلت. بالضم وفاء إىل طفاوة من قيس عيالن: الطفاوي. إىل بيع الطفال وهو طني يؤكل: الطفال

  .ة إىل طفراباذ حملة مذان انتهىبالفتح وسكون الفاء وموحدة ومعجم: الطفرباذي

  باب الطاء والالم

كأنه إىل : بفتحتني وقاف قلت: الطلقي. بالفتح والسكون ومهملة إىل طلحة بن عبيد اهللا: الطلحي
: والطلياطي. بفتحات وسكون النون إىل طلمنكة مدينة باألندلس: والطلمنكي. طلقان قرية بالزهراء

بالضم والفتح والسكون : الطليطلي. ية قرب قرطبة بالغرب انتهىبالفتح والسكون إىل طلياطة ناح
  .بالفتح والتشديد إىل بيت طلّ قرية بغزة: الطلي. وكسر الطاء والم إىل طليطلة مدينة باألندلس

  باب الطاء وامليم

  .بالفتح والكسر آخره مهملة إىل طميس قرية مبازندران: الطميسي

  باب الطاء والنون

: الطنافسي. ح وختفيف النون وكسر اجليم وحتتية وراء إىل الطناجري وهي الدسوتبالفت: الطناجريي

بضم الطاء واملوحدة بينهما نون ساكنة : الطنبذي. بفتحتني وكسر الفاء ومهملة إىل الطنفسة املعروفة
. بالضم والسكون وموحدة إىل الطنب موضع بطريق مكة: الطنيب. آخره معجمة إىل طنبذا قرية مبصر

وإىل : مثله بالزاي إىل طرتة بلد بديار بكر قلت: الطرتي. بالفتح والسكون وجيم إىل طنجة: نجيالط
  .شارع الطرت ببغداد انتهى

    

  باب الطاء والواو

بوزنه : الطواويسي. بفتحتني وكسر املوحدة وحتتية وقاف إىل الطوابيق وهي اآلجر الكبار: الطوابيقي
بالضم وموحدة إىل قصر الطوب موضع بإفريقية : الطويب. رىآخره مهملة إىل طواويس قرية ببخا

: الطورخاري. بالضم إىل طوران قرية راة انتهى: والطوراين. وباخلاء إىل طوخ عدة قرى مبصر: قلت

إىل طورق قرية : الطورقي: قلت. بالضم وسكون الواو والراء األوىل وخاء معجمة إىل طورخار جد
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بالضم وكسر الراء وحتتية ونون إىل : الطوريين.  طورك سكة ببلخ اتنهىبنواحي أبيورد وبالكاف إىل
مثله إىل طوس قرية : الطوسي. بالضم ومهملة إىل طوسان قرية مبرو: الطوساين. طورين قرية بالري

بالضم : والطوطالقي. ومدينة خبراسان غريها منها الغزايل رمحه اهللا وغريه وبفتح الطاء: ببخارى قلت
بضم الطاء : الطولوين. بالفتح إىل طولقة مدينة بالغرب انتهى: والطولقي. ة باألندلسإىل طوطالق

بالضم والفتح : الطوييت. بالضم آخره راء إىل طومار جد: الطوماري. والالم إىل أمحد بن طولون
  .وسكون التحتية وفوقية إىل طويت جد وبطاء آخره بدهلا أيضاً

  باب الطاء واهلاء

بضم الطاء : الطهرمسي. سر والسكون وراء إىل طهران قرية بأصبهان وبالري أيضاًبالك: الطهراين
بالفتح والسكون إىل : الطهماين. واهلاء وامليم وسكون الراء آخره مهملة إىل طهرمس قرية مبصر

  .بالضم والفتح إىل طهية بطن من متيم: الطهوي. طهمان رجل

  باب الطاء والياء

بالفتح : الطييب. إىل عمل الطني: الطيان. حتية إىل الطيالسة املعروفةبفتح الطاء والت: الطيالسي
: الطرياين. والسكون وموحدة إىل أيب طيبة جد وبالكسر إىل الطيب بلد بني واسط وكور األهواز

بالفتح والسكون إىل الطري جد : الطريي. بالكسر والسكون وراء ونون إىل طريا قرية بأصبهان
. بفتح الطاء واملهملة وفاء إىل طيسفون قرية مبرو: الطيسفوين.  قرية بدمشقوبالكسر إىل الطرية

بالفتح والسكون وضم الفاء وراء : الطيفوري. بالفتح والسكون ومعجمة إىل طيشة جد: الطيشي
مذان انتهى: الطيفوراباذي: قلت. آخره إىل طيفور جد إىل طيفورآباذ قرية بأصبهان أو حملة .

بل بقرب تنيس : ر آخره نون إىل بيع الطني املاحل الذي يؤكل وإىل موضع بالغرب قلتبالكس: الطييب
  .يقال له الطينة قاله ياقوت انتهى

  حرف الظاء املعجمة

  باب الظاء واأللف



  السيوطي-لب اللباب يف حترير األنساب  138

 

بالفتح وسكون املوحدة وختفيف : الظبياين. إىل مذهب داود لقوله بالظاهر ونفي القياس: الظاهري
  .من األزدالتحتية إىل ظبيان بطن 

  باب الظاء والفاء

بفتح الظاء والفاء وراء إىل ظفر بطن من األنصار ومن سليم ومن مجري والظفرية حملة : الظفري
  .ببغداد

  باب الظاء والالم

  .بالضم والفتح والسكون إىل ظليم بطن من متيم: الظليمي

  باب الظاء والنون

  باب الظاء واهلاء

  .بيلةبالفتح والتشديد إىل ظنة ق: الظين

مثله إىل ظهر : الظهري. بالكسر والسكون إىل ظهران قرية قرب مكة وليست مبر الظهران: الظهراين
  .بطن من محري

  باب الظاء والياء

صحح ياقوت : بالفتح والسكون وقاف إىل ظيقة مرتل على عشرة فراسخ من عيذاب قلت: الظيقي
  .أا بالضاد وتقدمت انتهى

  حرف العني املهملة

  عني واأللفباب ال
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بفتح املوحدة : العابري. بكسر املوحدة ودال مهملة إىل عابد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم: العابدي
: العاديل. إىل بين عاداة: العادائي. إىل بيع العاج: العاجي. وراء إىل عابر بن أفخشذ بن سام بن نوح

وبطن من متيمإىل: العاصمي. إىل عادية بطن من جبيلة: العادي. إىل عادل جد العاصي.  عاصم جد :

إىل عامر : العامري. بضم القاف إىل دير العاقول بلد قرب بغداد: العاقويل. إىل العاص بطن من األزد
بن صعصعة من قيس عيالن وعامر بن عدي من جتيب وعامر بن ثعلبة : وعامر. بن لؤي بن غالب

. بكسر امليم إىل عاملة من قضاعة: مليالعا. وعامر بن سعد من النخع وعامر بن ملك من مهدان

بالتحتية واملعجمة إىل عائذ بن عمران بن خمزوم وعائذة : العائذي. إىل عانة مدينة على الفرات: العاين
من بين شيبان وعائذة من ضبة وعائذ بن ثعلبة من بكر بن وائل وعائذ اهللا بن سعد العشرية وعائذ اهللا 

  .ئشة بنت طلحة بن عبيد اهللا وبين عائش بن مالك بن تيم اهللامثله إىل عا: العائشي. أخي جعفي

  باب العني والباء

    

مثله وداله مهملةٌ إىل عبادان بلد : البعاداين. بالفتح وتشديد املوحدة األوىل إىل عباب رجل: العبايب
 بدمشق وإىل العبادية قرية: إىل عباد جد وسنج العبادي قرية مبرو قلت: العبادي. بنواحي البصرة

بالضم والتخفيف إىل عباد بن ضبيعة وعبادة بن الصامت وعبادة حي من العرب : العبادي. انتهى
إىل : العباسي. وبالضم والتشديد إىل عباد بن ضبيعة يف قوٍل منكٍر وبالكسر إىل عباد عدة بطون

: العبداين. بيع العباءةبالفتح إىل : العبائي. وإىل العباسة قرية مبصر انتهى: العباس بن عبد املطلب قلت

بفتحهما وراء إىل عبد الدار بن قصي وبشني معجمة : العبدري. بفتح املهملتني إىل عبدان قرية مبرو
إىل عبد شرية رجل وبكاف إىل عبدك رجل وبالم إىل قرية عبد اهللا بواسط العراق وإىل عبد اهللا بطن 

: العبدوسي. إىل عبد امللك بوزنه جد: لكيالعبدم. من خوالن وأيب عبد اهللا بن كرام رأس الكرامية

العبدوي. بالفتح وضم املهملة آخره مهملة إىل عبدوس جد :إىل عبد : العبدي. مثله إىل عبدويه جد
بفتح أوله والباء والفوقية قبلها راء ساكنة إىل عربتا قرية بنواحي : العربتاي. القيس من ربيعة بن نزار

بالفتح والسكون إىل عبس : العبسي. سكون إىل عربة بطن من األزدبالضم وال: العربي. النهروان
بالفتح والسكون إىل عبسقان قرية مبالني : العبسقاين: قلت. بطن من غطفان ومن األزد ومن مراد

. بفتح أوله واملعجمة إىل عبد مشس بن عبد مناف وعبد مشس بن سعد بن زيد مناة: العبشمي. انتهى

: العبقي. بوزنه إىل عبد القيس: العبقسي. قاف وراء إىل عبقر بطن من جبيلةبفتح أوله وال: العبقري
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بالفتح وضم الباء املشددة إىل : العبودي. بفتحتني وقاف إىل عبق جد وبالم إىل عبل بطن من رعني
مصغراً إىل عبيد بن ثعلبة بطن من متيم وعبيد بن عدي بطن من األنصار وعبيد : العبيدي. عبود جد

  .ة بطن من األزد وعبيد بن سالمة بطن من دبن عرب

  باب العني والتاء

بالفتح وتشديد الفوقية إىل عتاب بن أسد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس وعتاب بن : العتايب
بفتحتني وكسر التحتية : العتائدي. سعيد بن زهري بن جشم والعتابيني حملة ببغداد ودار عتاب حملة

بالضم والسكون وموحدة إىل عتبة بن غزوان الصحايب وعتبة بن أيب : لعتيبا. ومهملة إىل عتائد
بفتحتني وراء إىل عتر بطن من األشعريني وبسكون الفوقية إىل عترة بطن من خزاعة : العتري. سفيان

وبالضم والفتح إىل عتر بطن من كلب وبالكسر والسكون إىل عترة بطن من بكر بن هوازن ومن بلي 
بفتحتني إىل : العتكي. بالضم والفتح وقاف إىل العتقيني والعتقاء عدة قبائل: عتقيال. ومن هوازن

: العتودي. بالضم والسكون وراء آخره إىل عتوارة بطن من كنانة: العتواري. العتيك بطن من األزد

بالفتح والكسر آخره قاف إىل : العتيقي. بالفتح والضم آخره دال مهملة إىل عتود بطن من طيء
  .جدعتيق 

  باب العني والثاء

. بفتح أوله واملثلثة وراء إىل عثر مدينة باليمن وبسكون املثلثة إىل عثر مدينة باليمن أيضاً: العثري

بالفتح والسكون إىل عثم جد : العثمي. إىل عثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه نسباً أو والء: العثماين
  .وبطن من جهينة

  باب العني واجليم

بفتح أوله والراء وسكون اجليم آخره مهملة إىل : العجردي. فتحتني وموحدة إىل عجب جدب: العجيب
بالفتح : العجسي. بوزنه إىل عجرم جد: العجرمي. طائفة من اخلوارج رأسهم عبد الكرمي بن عجرد

بفتحتني إىل عمل العجل اليت : العجلي. وتشديد اجليم املفتوحة ومهملة إىل عجس قرية بعسقالن
بفتحتني إىل العجم وبالد : العجمي. ها الدواب وبالكسر والسكون إىل عجل بن بكر بن وائلجتر
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بفتح أوله واجليم والنون املشددة ومهملة إىل عجنس : العجنسي. فارس ومن لسانه ال حيسن العربية
يالعجوز. بالفتح والكسر وحتتية ومهملة إىل عجيس قبيلة من الرببر انتهى: العجيسي: قلت. جد :

بالفتح والسكون إىل بين العجالن بطن من األنصار: العجالين. بالزاي إىل أيب العجوز جد.  

  باب العني والدال

    

بفتح أوله واملهملة واملوحدة املشددة : العدبسي. بفتحتني إىل العدس املعروف: العداس والعدسي
بالفتح : العدين.  بطن من األزدبالضم والسكون ومثلثة إىل عدثان: العدثاين. ومهملة إىل عدبس جد

بالفتح والسكون إىل : العدواين. والسكون إىل عمل الربد بنيسابور وبفتحتني إىل عدن مدينة باليمن
بفتحتني إىل عدي بن كعب بن لؤي بن غالب وعدي بن عبد : العدوي. عدوان قبيلة من قيس عيالن

صار وعدي بن النجار منهم وعدي بن مناة بن أد بن طاخبة وعدي بن عمرو بن ملك بطن من األن
عمرو بن ربيعة بطن من خزاعة وعدي بن أخرم بطن من طيء وعدي بن أفلت منهم وعدي بن 
أسامة بطن من تغلب وعدي بن ربيعة بطن من كندة وعدي بن جناب بطن من كلب وعدي بن 

بالتصغري إىل : سيالعدي. وإىل العدوية قرية مبصر انتهى: حنيفة وعدي بن جندب بطن من متيم قلت
  .عديس لقب

  باب العني والذال

بفتح أوله واملعجمة إىل عذر بطن من األشعريني : العذري. بالكسر ومعجمة إىل عذار جد: العذاري
  .وبالضم والسكون إىل عذرة قبيلة من قضاعة

  باب العني والراء

اء إىل عرابة قرية من الشام وبتشديد الر: بالفتح وختفيف الراء وموحدة إىل عرابة جد قلت: العرايب
  .انتهى

بالفتح والتشديد وفاء : العرايف. إىل عمل العرادة اليت ترمى ا احلجارة إىل احلصون: العرادي
بفتحتني وموحدة إىل عربان بلد : العرباين: قلت. وبالكسر والتخفيف وقاف إىل العراق املشهور
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بالفتح : العرزيب.  العرج موضع مبكة شرفها اهللابالفتح والسكون وجيم إىل: العرجي. باخلابور انتهى
: قلت. والسكون وفتح الزاي وموحدة إىل عزرب جد وبامليم آخره إىل عرزم بطن من فزارة

بالضم والسكون ومعجمة إىل عرض ناحية : العرضي. إىل عرشان بلد باليمن انتهى: العرشاين
بفتحتني وفاء إىل عرفاٍت شرفها اهللا تعاىل : ريفالع. بضم أوله والفاء إىل عرفطة جد: العرفطي. بدمشق

بالفتح وتشديد الراء : العرماين: قلت. وبالكسر والسكون وقاف إىل عرقة بلد بالشام وعرق رجل
بالضم : العرواين. بالضم والفتح ونون إىل عرينة بطن من جبيلة: العرين. إىل عرمان قرية بصرخد انتهى
بالتصغري وموحدة إىل عريب : العرييب. إىل علم العروض: روضيالع. والسكون إىل عروان من كندة

بالفتح والكسر إىل : العريشي: قلت. بوزنه وجيم إىل عريج من كنانة ومن مجح: العرجيي. رجل
بالفتح والكسر وفاء إىل عريف بن جشم وبالتصغري إىل : العريفي. العريش موضع بناحية الشام انتهى

  .بوزنه ونون إىل عرين بطن من قضاعة ومن متيم: العريين. عريف بطن من الصدف

  باب العني والزاي

بفتح أول والزاي : العزاقري. بالفتح وختفيف الزاي األوىل إىل عزاز قلعة قرب حلب: العزازي
بالفتح وسكون الزاي وراء : العزري. وكسر القاف وراء إىل جعفر بن أيب العزاقر صاحب التناسخ

بفتح أوله والواو بينهما : العزوري. انتهى.. بفتحتني وفاء: العزيف: قلت. بورإىل باب عزرة حملة بنيسا
بالتصغري آخره راء إىل عزير املختلف يف نبوته : العزيزي. زاي ساكنة آخره راء إىل عزورة جد

بل أصاب وجزم به الداقطين وابن ماكوال : وصاحب الغريب إىل أبيه ومن قاله بزاءين أخطأ قلت
  .وغريمها

  ب العني والسنيبا

: بالضم وحتفيف املهملة ونون إىل عسان بطن من الصدف قلت: العساين. إىل بيع العسل: العسال

بفتح أوله والقاف إىل عسقالن مدينة من : العسقالين. وبالفتح والتشديد إىل عسان قرية حبلب انتهى
از وإىل عسكر مصر بفتح أوله والكاف وراء إىل عسكر مكرم مدينة باألهو: العسكري. فلسطني

بالتصغري والم إىل عسيل : العسيلي. هي خطة ا انتهى وعسكر سر من رأى وعسكر املهدي: قلت
  .بطن من سامة بن لؤي
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  باب العني والشني

بالضم : العشي. بالضم وختفيف املعجمة وراء أبو طالب كان جده طويالً فلقب به: العشاري
  .والتشديد إىل عش بطن من قضاعة

  ني والصادباب الع

بالدال املهملة إىل : العصائدي. إىل العصار: العصاري. إىل عصر الدهن: العصار. بالتشديد: العصاب
. بفتحتني وموحدة إىل عصبة بطن من قضاعة ومن متيم والعصب جد: العصيب. عمل العصيدة

. ليبوزنه إىل عصر بطن من عبد القيس ومن طيء وبسكون الصاد إىل عصر بطن من ب: العصري

: العصمي. بضمهما إىل عصفور رجل: العصفوري. بضم أوله والفاء إىل العصفر املعروف: العصفري

بالضم والسكون إىل عصم جد.  

  باب العني والطاء

    

بفتحتني : العطشي. بالضم إىل عطارد جد وبطن من متيم: العطاردي. إىل بيع العطر والطيب: العطار
: العطوي. بالفتح والضم وفاء إىل عطوف: العطويف. ادومعجمة إىل سوق العطش موضع ببغد

  .بفتحتني إىل عطية جد وعطية بن األسود اليمامي رأس العطوية من اخلوارج

  باب العني والفاء

  .بالفتح وسكون الفاء ومهملة إىل العفص املعروف: العفصي

  باب العني والقاف

بفتحتني إىل بيعة العقبة وعقبة : العقيب. بالضم وقاف وموحدة إىل عقاب بطن من حضرموت: العقايب
وبالضم والسكون إىل منية عقبة : وراء ر عيسى ببغداد وبكسر القاف إىل عقب بطن من كنانة قلت

بفتحتني ودال مهملة إىل عقد بطن من جبيلة وقيل من قيس وبالضم والفتح إىل عقدة : العقدي. انتهى
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. سكون القاف إىل عقدة بطن من طيء ومن باهلةجد قال ابن األثري املعروف سكون القاف وب

. بفتحتني وسكون الراء وضم القاف الثانية آخره فاء إىل عقرقوف قرية قرب بغداد: العقرقويف

بفتحتني وراء إىل عقر قري بالرملة وبسكون القاف إىل عقر قرية على طريق بغداد إىل : العقري
مكرباً إىل عقيل : العقيلي.  إىل عقفان بطن من يربوعبالضم والسكون وفتح الفاء: العقفاين. الدسكرة

وإىل عقيل قرية حبوران : بن أيب طالب ومصغراً إىل عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قلت
  .انتهى

  باب العني والكاف

. بوزنه إىل عكا مدينة بساحل الشام: العكاوي. بالضم والتشديد إىل عكاشة بن حمصن: العكاشي

: العكيب.  بالضم والسكون وفتح املوحدة وراء إىل عكربا بلد على دجلة فوق بغداد:العكربي

بالضم والسكون : العكلي. بالكسر والفتح وتشديد املوحدة إىل عكب بن أسد بن احلارث بن العتيك
بالفتح والتشديد إىل عك ين : العكي. إىل عكل بطن من متيم قال ابن األثري بل أمة المرأة من محري

  .ان أخي معد وإىل عكا السابقة أيضاًعدن

  باب العني والالم

بالضم : العلفي. بالفتح والسكون ومثلثة إىل علث قرية بني عكربا وسامرا انتهى: العلثي: قلت
: العلكي. وتشديد الالم املفتوحة وفاء إىل علفة بطن من قيس بفتحتني وقاف إىل علقة بطن من جبيلة

العلمي. بالفتح والشتديد إىل علك جد :إىل علي بن أيب طالب رضي : العلوي. بفتحتينن إىل علم جد
بالفتح والسكون : العلياين. اهللا تعاىل عنه وبين علي بطن من األزد وبضم الالم املشددة إىل علويه

. بالفتح والكسر وحتتية وجيم إىل عليجة تصغري علي: العليجي. وحتتية إىل عليان بطن من مهدان

بوزنه إىل عليم : العليمي. م والفتح والسكون ومهملة إىل عليص بن صمصم بن عديبالض: العليصي
بالضم والتخفيف إىل علة بطن ن مذحج وبالكسر والتشديد : العلي. بطن من كلب ومن باهلة وجد

  .إىل علة بطن من قضاعة

  باب العني وامليم
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 :نة البلقاء بالشام وبالضم والتخفيف إىل بوزنه إىل عمان مدي: العماين. بالفتح والتشديد إىل عمار جد
بالكسر والسكون إىل العمرانية : العمراين. إىل العمامة املعروفة: العمائمي. عمان قرية حتت البصرة

: العمري. بالفتح والسكون وضم الراء آخره مهملة إىل عمروس جد: العمروسي. ناحية باملوصل

 وعمرو بن عوف بطن من األنصار وعمرو بن اخلزرج بالفتح والسكون إىل عمرو بن عامر بن ربيعة
منهم وعمرو بن أسد من األزد وعمرو بن عبيد املعتزيل وإىل قراءة أيب عمرو وبالضم والفتح إىل عمر 

. وإىل العمرية حملة ببغداد انتهى: بن اخلطاب وعمر بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم قلت

بالفتح والتشديد إىل العم بطن من متيم أما زيد : العمي. بيعةمكرباً إىل عمرية بطن من ر: العمريي
  .العمي فلقب به ألنه كان يسأل عن الشيء فيقول حىت أسأل عمي

  باب العني والنون

بفتح العني واملوحدة بينهما نون ساكنة : العنربي. بالضم وتشديد النون إىل العناب املعروف: العنايب
: العنتري. بالكسر وفتح النون إىل العنب املعروف: العنيب. رب جدإىل العنرب بن عمرو بن متيم وعن

بفتحتني وزاي إىل عرتة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن : العرتي. بفتح أوله والفوقية ثالثة إىل عنترة جد
معد بن عدنان وبسكون النون إىل عرت بن وائل أخي بكر بن وائل وبه بسني مهملة إىل عنس حي من 

بالضم وفتح النون األوىل : العنيين. بفتح أوله والقاف وزاي إىل العنقز وهو الرحيان: قزيالعن. مذحج
  .إىل عنني بطن من طيء

  باب العني والواو

    

: العوسجي. بالفتح والسكون معجمة إىل عوذ بطن من األزد: العوذي. بالضم وفتح املهملة: العودمي

بالفتح والسكون ومهملة إىل عوص بطن من : وصيالع. بفتح أوله واملهملة وجيم إىل عوسجة جد
كلب وبالفاء إىل عبد الرمحن بن عوف وإىل عوف بن سعد بطن من قيس عيالن وآخر من ذبيان 

بفتحتني وقاف إىل العوقة بطن من عبد القيس وحملة : العوقي. وبالنون إىل عون وباهلاء إىل عوه بطن
  .يد إىل العوة بطن من سامة بن لؤي جمدبالفتح والتشد: العوين العوهي. هلم بالبصرة

  باب العني والالم ألف
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إىل بيع : العالف. بالكسر إىل عالط رجل: العالطي. بالضم آخره مثلثة إىل عالثة رجل: العالثي
بالضم أي عاللة جد بالفتح والتشديد إىل : العاليل. بالكسر وقاف إىل بين عالقة: العالقي. العلف

  .بالفتح إىل سكة العالء ببخارى:  جهل رجل العالينعالن وأيب عالنة وأيب

  باب العني والياء

بالكسر ومعجمة إىل : العياضي. بالفتح آخره موحدة إىل عيابة بن عامر بن زيد بن عدوان: العيايب
بالفتح : العيذي. بالفتح والسكون ومهملة ونون إىل عيدان بطن من حضرموت: العيداين. عياض جد

بالفتح وضم املعجمة إىل : العيشوين.  إىل عيذ اهللا بن سعد العشرية من مذحجوالسكون ومعجمة
بالفتح إىل عائشة الصديقة وبين عائش بن مالك بن تيم اهللا وبالكسر إىل : العيشي. عيشون رجل

بفتح الزاي : العني زريب. عيش بطن من حرام ومن سعد هذمي ومن مزينة ومن أشجع ومن قضاعة
بالفتح والسكون وضم النون : العينويت. ة إىل عني زرىب بلد قرب طرسوسوسكون الراء وموحد

وإىل عني تاب قلعة بني : بالفتح إىل عني التمر بلد باحلجاز قلت: العيين. األوىل إىل عينون قرية بالقدس
بالفتح والسكون إىل قيس عيالن بن : العيالين. حلب وأنطاكية وإىل عني توماء قرية بدمشق انتهى

  .مضر

  حرف الغني املعجمة

  باب الغني واأللف

: الغاتفري. إما إىل غاب موضع باليمن أو إىل غابة موضع قرب املدينة انتهى: كالقاضي قلت: الغايب

بنون ساكنة وفاء مفتوحة : قال باقوت: بفتح الفوقية وسكون الفاء وراء إىل غاتفر حملة بسمرقند قلت
مبعجمة وراء إىل غاضرة بن ملك بن ثعلبة : الغاضري. إىل الغزو وإىل الغز جد: الغازي. انتهى

بفاء : الغافقي. بكسر الفاء إىل غافر بطن من سامراء بن لؤي: الغافري. وغاضرة بطن من خزاعة
بكسر : العامدي. إىل الغلو وغالية أم: الغايل. وحصن باألندلس انتهى: وقاف إىل غافق من األزد قلت
  .بوزنه إىل غامن جد: الغامني.  األزدامليم ومهملة إىل غامد بطن من

  باب الغني والباء
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: الغباغيب: قلت. بالضم وختفيف املوحدة األوىل إىل غباب لقب ثعلبة بن احلارث بن تيم اهللا: الغبايب

  .بالضم وفتح املوحدة وراء إىل غرب بطن من يشكر: الغربي. إىل غباغب قرية حبوران انتهى

  باب الغني والثاء

  .مبثلثة إىل الغثاة قرية حبوران انتهى: ويالغث: قلت

  باب الغني واجليم

  .بالضم وسكون اجليم وفتح املهملة والواو إىل غجدوان قرية ببخارى: الغجدواين

  باب الغني والدال

  .بالضم وختفيف املهملة إىل غدانة بن يربوع بن حنظلة: الغداين

  باب الغني والذال

بالضم ومعجمتني وفتح الواو إىل غذاوذ : الغذاوذي. ة قرية ببخارىبفتح املعجمتني إىل غذان: الغذاين
بالضم وفتح الذال املعجمة والفاء والدال املهملة وسكون الراء قبلها : الغذشفردري. حملى بسمرقند

  .والشني املعجمة آخره راء غذشفردر قرية ببخارى

  باب الغني والراء

: الغراد. بلفظ الطائر بطن من فزارة والغرابية من الشيعةإىل غراب : الغرايب. إىل عمل الغراء: الغراء

بالفتح والتشديد وفاء إىل الغراف ر حتت واسط عليه قرى : الغرايف: قلت. إىل عمل احلائط القصب
بالفتح والسكون وكسر : الغريب. كبريةٌ الغريب بفتحتني وموحدة إىل باب الغربة حملة بغداد انتهى

. بفتحتني وزاي إىل غرزة جد أمحد بن حازم: الغرزي. يان قرية مبا وراء النهراملهملة وحتتية إىل غرد

بالضم والسكون والكسر وحتتية : الغرمينوي. يالفتح والسكون وقاف إىل غرق قرية مبرو: الغرقي
بالفتح والسكون إىل غرناطة مدينة : الغرناطي. ونون مفتوحة إىل غرمينوى من رستاق مسرقند 
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بالتصغري وراء إىل غرير بن املغرية : الغريري. إىل الغرية قرية بدمشق انتهى: الغروي: قلت. بالغرب
  .بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف

  باب الغني والزاي

    

هو بالتخفيف إىل غزالة قرية : بالتشديد إىل الغزل كالغزال وقيل: الغزايل. إىل كثرة الغزو: الغزاء
بفتح أوله والنون إىل غرنة : الغزنوي.  إىل غرق قرية بفرغانةبفتح املعجمتني وقاف: الغرقي. بطوس

: الغزوي. بفتح أوله والنون األوىل والتحتية إىل غزنيا قرية مبا وراء النهر: الغزنياين. مدينة باهلند

بالفتح والكسر وحتتية ساكنة ونون : الغزيرتي. بفتحتني إىل غزية قبيلة من طيء وفخٍذ من هوازن
بالضم والفتح كسر التحتية املشددة إىل غزيل بطن : الغزيلي. ىل غزيرت قرية خبوارزممكسورة وزاي إ

  .بالفتح والتشديد إىل غزة مدينة بالشام: الغزي. من مراد

  باب الغني والسني

بالفتح والتشديد إىل غسان قبيلة من األزد وجد وغسان رأس الغسانية من املرجئة وبضم : الغساين
  .إىل الغسولة قرية بدمشق انتهى: الغسويل: قلت. ذام بن العدفأوله إىل غسان بن ج

  باب الغني والسني

بالفتح وسكون املعجمة : الغشيت. بالفتح والكسر إىل حنظلة بن أيب عامر غسيل املالئكة: الغسيلي
بالفتح والكسر : الغشيدي. وفوقية الغشراين بالضم والسكون ودال مهملة إىل غشدان قرية بسمرقند

  . مهملة إىل غشيدا قرية ببخارىودال

  باب الغني والضاد

بالفتح والسكون : الغضيب. بضاد معجمة وراء إىل الغضار وهو اإلناء الذي يؤكل فيه: الغضائري
بفتح املعجمتني والفاء وسكون النون : الغضنفري. وموحدة إىل غضب بطن من األنصار ومن سليم

تح وكسر املعجمة األوىل إىل غضيض رجلبالف: الغضيضي. آخره راء إىل الغضنفر جد.  
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  باب الغني والطاء

بفتحات وفاء إىل غطفان قبيلة : الغطفاين. بكسر أوله والراء آخره فاء إىل الغطريف جد: الغطريفي
  .مصغراً إىل غطيف بطن من مراد: الغطيفي. كبرية من قيس عيالن وبطن من جهينة ومن جذام

  باب الغني والفاء

. سر وختفيف الفاء وراء إىل غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانةبالك: الغفاري

بالضم وفتح الفاء وسكون : الغفيلي. إىل غفجمون قبيلة من الرببر باملغرب انتهى: العفجموين: قلت
التحتية والم إىل غفيلة بطن من السكون ومن ربيعة وجد.  

  باب الغني والالم

بالضم والسكون إىل غلطان : الغلطاين. ن الالم وضم املوحدة إىل غلبون جدبالفتح وسكو: الغلبوين
بالضم : الغلي. مصغراً إىل غليم بن سام بن نوح: الغليمي. الضم والسكون: الغلفي. قرية مبرو

  .بفتحتني إىل الغلي رجل: الغلوي. والتشديد إىل الغل

  باب الغني وامليم

  .وإىل منية غمر قرية مبصر انتهى: غمر بطن من غافق قلتبالفتح والسكون وراء إىل ال: الغمري

  باب الغني والنون

بفتحتني وضم املهملة وسكون : الغنادوسيت. بالفتح والتشديد وجيم إىل غناج بلد بالشاش: الغناجي
بالفتح والسكون ومثلثة إىل بطن : الغنثي. الواو والسني املهملة وفوقية إىل غنادوست قرية بسرخس

. بالفتح والسكون وكسر اجليم وحتتية وراء إىل غنجري قرية بالسغد: الغنجريي. بن كنانةمن مالك 

بالضم والسكون : الغندجاين. بالفتح والسكون ومهملة وموحدة إىل عنداب حملة مبرعينان: الغنداين
لراء بفتح أوله والدال املهملة وضم ا: الغندروذي. وفتح املهملة وجيم إىل عندجان مدينة باألهواز

بالضم والسكون وفتح الدال املهملة والم إىل غندلك : الغنديل. آخره معجمة إىل غندروذ قرية راة
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الغنفري. جد :بالفتح والسكون إىل غنم بطن من األزد : الغنمي. بفتح أوله والفاء وراء إىل غنفر جد
  فتحتني إىل غين بن أعصر ب: الغنوي. ومن األنصار ومن بين أسد بن خزمية ومن كندة ومن عبد القيس

  باب الغني والواو

بالفتح : الغوثي. بالضم وسكون الواو واملوحدة وكسر املهملة إىل غوبدين قرية بنسف: الغوبديين
: العورجكي. بالضم وفتح الراء وجيم إىل غورة قرية راة: الغورجي. والسكون ومثلثة إىل الغوث

بوزنه إىل : الغورشكي.  غورجك بلد بالسغد من مسرقندبفتح أوله والراء وسكون الواو واجليم إىل
بالضم والسكون : الغوري. إىل غوران قرية راة انتهى: الغورواين: قلت. غورشك من نواحي مسرقند

: قلت. بالضم وفتح الزاي إىل غوزم من نواحي هراة: الغوزمي. وراء إىل الغور بالد خبراسان

  .بالضم إىل غوطة دمشق: الغوطي. نتهىإىل غوسنان قرية راة ا: الغوسناين

  باب الغني والالم ألف

    

بالفتح والتخفيف وموحدة إىل غالب جد أيب بكر حممد بن زكرياء شيخ الطرباين وبالتشديد : الغاليب
  .بالكسر ومعجمة إىل غالظ: الغالظي. إىل غالب والد خالد بن غالب الصحايب واسم أبيه احلارث

  باب الغني والياء

بالفتح والتشديد ونون إىل غيان بطن من جهينة ومن : الغياين. بالكسر ومثلثة إىل غياث جد: ياثيالغ
إىل غيث بلفظ املطر بطن من عبس وبتشديد التحتية وكسرها إىل غيث : الغيثي. اخلزرج ومن خطمة

. كسر وفتح التحتية وراء إىل غرية بطن من كنانة ومن بلي ومن ثقيفبال: الغريي. بطن من طيء

بالكسر والسكون وفتح املعجمة : الغيشيت. بالكسر وزاي إىل غيزان قرية راة انتهى: الغيزاين: قلت
بالفتح والسكون وفاء إىل غيفة قرية قرب بلبيس بديار مصر : الغيفي. وفوقية إىل غيشتا قرية ببخارى

: الغيالين. بالفتح والسكون إىل غيمان من محري: الغيماين. م إىل الغيل قرية باليمن انتهىوبالال: قلت

بوزنه إىل غيالن جد أيب طالب راوي الغيالنيات وإىل غيالن بن دعمي بن إياد بن نزار بن معد وإىل 
  .غيالن القدري رأس الغيالنية
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  حرف الفاء

  باب الفاء واأللف

بكسر الفوقية ونون إىل : الفاتين.  واجليم إىل فاجبان قرية بأصبهان ويقال فابزانبفتح املوحدة: الفاجباين
. بكسر اخلاء والفاخوري إىل بيع الفخار: الفاخراين. فاتن موىل املطيع نسب إليه مواله بشرى الرومي

. أصبهانبفتح املعجمة وجيم إىل فاذجان قرية ب: الفاذجاين. بدال مهمة وراء إىل فادار جد: الفاداري

براء وموحدة إىل فاراب : الفارايب. ا إىل فاذ جد: الفاذي. مبعجمة مضمومة إىل فاذونة جد: الفاذوين
مدينة فوق الشاش وبنون آخره إىل فاران جبال باحلجاز وقرية بسمرقند وإىل فاران بطن من قضاعة 

. إىل قصر فارزة حملة ببخارىبكسر الراء وزاي : الفارزي: كما قال ابن األثري ويتلو يف القاراين

  .بسكون الراء وجيم إىل باب فارجك حملة ببخارى وبكسر الراء إىل فارج بطن من القني: الفارجي

: قلت. بكسر الراء واجليم وسكون املهملة بينهما إىل فارسجني بنواحي مهدان: الفارسجيين

بسكون الراء : الفارفاين. د فارسإىل بال: الفارسي. إىل فارسكر بلد قرب دمياط انتهى: الفارسكوري
بفتح الراء : الفارمذي. بكسر الراء وقاف إىل ميافارقني: الفارقي. وفاء ثانية إىل فارفان قرية بأصبهان

بضم : الفاروزي. مبثلثة قرية على دجلة انتهى: الفاروثي: قلت. وامليم ومعجمة إىل فارمذ قرية بطوس
. بضم الراء إىل فاروية سكة بنيسابور وفارو قرية بنسف: رويالفا. الراء آخره إىل فاروز قرية بنسا

: الفازي. بفتح الراء والتحتية وموحدة والفريايب بكسر الفاء والفرييايب بلد بنواحي بلخ: الفاريايب

: الفاشاين. وأخرى مبرو انتهى وباملهملة إىل فاس مدينة بالغرب: بزاي إىل فاز قرية بطوس قلت

. بضم املعجمة وقاف إىل فاشوق قرية ببخارى: الفاشوقي. ية مبرو وراة أيضاَمبعجمة إىل فاشان قر

مبعجمة إىل فاغ قرية : الفاغي. بكسر الطاء إىل سيدة نساء العاملني رضي اهللا تعاىل عنها: الفاطمي
. إىل بيع الفاكهة:الفاكهي. مبهملة إىل فاقوس بلد حبوف مصر انتهى: الفاقوسي: قلت. بسمرقند

هو البقال وإىل : الفامي. بكسر امليم إىل فامني قرية ببخارى: الفاميين. بالم إىل فالة بلد بفارس: الفايل
: الفائشي. إىل فايا كورة بني حلب ومنبج انتهى: الفايائي: قلت. فامية قرية بواسط وبالشام أيضاً

  .بكسر التحتية ومعجمة إىل فائش بطن من مهدان

  باب الفاء والباء
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  .الفاء وتشديد املوحدة إىل الفبني بطن من مهدان وحملة هلم بالكوفةبضم : الفيب

  باب الفاء والتاء

  .بالكسر وسكون الفوقية وفتح التحتية إىل فتيان بطن من جبيلة: الفتياين

  باب الفاء واجليم

  .إىل فجكش قرية بنيسابور: الفجكشي

  باب الفاء واحلاء

  .كون املهملة والم إىل فحل موضع بالشامبالكسر وس: الفحلي. إىل بيع الفحم: الفحام

  باب الفاء والدال

بالفتح وضم الدال املهملة الشديدة إىل : الفدوي. بفتحتني إىل فدك موضع قرب املدينة: الفدكي
مصغراً إىل فديك صحايب: الفديكي. فدويه جد.  

  باب الفاء والذال

  .مبعجمة إىل فذايا قرية بدمشق انتهى: الفذاي: قلت

  فاء والراءباب ال

    

وبتشديد الراء إىل فراب : بفتحتني وموحدة إىل فراب قرية بسمرقند قلت: الفرايب. إىل الفراء: الفراء
بفتحتني وكسر املهملة وسني : الفراديسي. قرية بأصبهان وبالضم والفوقية إىل الفرات النهر وجد

:  فراس بن غنم بن كنانة قلتبالكسر وسني مهملة إىل: الفراسي. كذلك إىل باب الفراديس بدمشق

وبالفتح واملعجمة إىل فراشة جد وفراشا قرية بني بغداد واحللة ودرب فراشا . وقرية بإفريقية انتهى
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بالضم إىل فراوة بلد : الفراوي. حملة ببغداد وبالنون والراء خمففة ومشددة إىل فران بطن من قضاعة
. تية ساكنة ومعجمة إىل فراهيذ بطن من األزدبفتحتني وكسر اهلاء وحت: الفراهيذي. قرب خوارزم

إىل : الفرائضي والفرضي. بالضم وكسر اهلاء وحتتية ونون وألف إىل فراهينان قرية مبرو: الفراهيناين
: قلت. بفتحتني وسكون املوحدة وراء ثانية إىل فربر بلد قرب خبارى: الفربري. علم الفرائض

ومدينة باألندلس : بفتحتني وجيم إىل الفرج رجل قلت: لفرجيا. إىل فريبا بعسقالن انتهى: الفريباي
بفتح أوله واجليم ومزة إىل : الفرجاي. بفارس انتهى: وبسكون الراء إىل فرج قرية قلت. انتهى

: الفرخشي. بالفتح وضم الراء املشددة ومعجمة إىل فرخان جد: الفرخاين. فرجيا قرية بسمرقند

بالفتح وسكون الراء والواو : الفرخوزديزجي. جمتني إىل فرخشةبفتحتني وسكون اخلاء وشني مع
والزاي بعدها وضم اخلاء املعجمة وكسر الدال املهملة وحتتية ساكنة وفتح الزاي وجيم إىل 

بالكسر : الفرداجي. بالفتح والسكون ومعجمة إىل فرخ جد: الفرخي. فرخوزديزة قرية بنسف
مذان انتهى: الفردجاين: قلت. والسكون ومهملة وجيم إىل فرداج جد الفرددي. إىل فردجان قلعة :

بوزنه إىل بين الفردم بطن : الفردمي. بفتح أوله واملهملة األوىل والراء ساكنة إىل فردد قرية بسمرقند
بالفتح والسكون وفتح الزاي وكسر امليم وحتتية ساكنة ومثلثة مفتوحة ونون : الفرزاميثين. من جتيب

: الفرساباذي. بالضم والسكون وفتح الزاي إىل فرزك جد: الفرزكي. لة بسمرقندإىل فرزاميثن حم

بالكسر إىل فرسان : الفرساين. بالضم والسكون ومهملة وموحدة وذال معجمة إىل فرساباذ قرية مبرو
بالضم والسكون : الفرشي. بفتحتني ومهملة: الفرسي. قرية بأصبهان وبالضم إىل فرسان قرية بإفريقية

قد تقدم يف : والفرضي. بوزنه إىل الفرضة قرية بالبحرين: الفرضي: قلت. جمة إىل الفرشومع
بالكسر والفتح : الفرعي. بالفتح والسكون إىل فرطس قرية ببغداد انتهى: والفرطسي. الفرائضي

بالفتح والسكون ومعجمة إىل فرغانة بالد وراء الشاش وفرغانة قرية: الفرغاين. ومهملة إىل فرع جد 

. بضم أوله واملعجمة وكسر الالم وإعجام الظاء إىل فرغليظ قرية باألندلس: الفرغليظي. بفارس

إىل : الفرفقاباذي: قلت. بالفتح والسكون وضم املعجمة والم إىل فرغول قرية بدهستان: الفرغويل
بفتحتني : لفركيا. بفتح الفاء والقاف ودال مهملة إىل فرقد جد: الفرقدي. فرفقاباذ قرية بأرمية انتهى

بفتحتني إىل : الفرماوي والفرمي. إىل فرك قرية بأصبهان وبالكسر والسكون إىل الفرك موضع ببغداد
مر آنفاً : الفرمي. بفتح الفاء وامليم وسكون الراء والنون إىل فرمنك جد: الفرمنكي. فرما بلد مبصر
: الفرنباذي. أظنها بفارس انتهى: تإىل فرميثكان قرية قال ياقو: الفرميثكاين: قلت. يف الفرماوي

بفتحتني ونون ساكنة وجيم : الفرجني. بفتح أوله والنون واملوحدة آخره معجمة إىل فرنباذ قرية مبرو
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بفتح أوله : الفرنداباذي. إىل فرجنة بن حام بن نوح عليه السالم وقيل فرنج بن لنطي من ولد يافث
بفتح الفاء : الفرنكدي. مة إىل فرنداباذ قرية بنيسابوروالراء والدال املهملة واملوحدة وآخره معج

بفتح الفاءين واملثلثة وسكون الراء : الفرنيفثاين. والراء والكاف آخره مهملة إىل فرنكد قرية بالسغد
. بالضم والسكون ونون إىل فرنة جد: الفرين. وكسر النون وحتتية ساكنة إىل فرنيفثان قرية خبوارزم

بالفتح والسكون إىل فروان : الفرواين. الفاء والواو واجليم إىل فرواجان قرية مبروبفتح : الفرواجاين
بالفتح وسكون الراءين والذال املعجمة : الفرهاذجردي. مثله إىل فروة جد: الفروي. بلد عند غزنة

ن بالفتح والسكو: الفرهاذاين. وكسر اجليم آخره مهملةٌ إىل فرهاذجرد قرية مبرو وبنيسابور أيضاً
بالكسر : الفرياناين. تقدم: الفريايب. أظنها من قرى نسا خبراسان انتهى: إىل فرهاذان قال باقوت: قلت

    مثله إىل فريان : الفرياين. والسكون وحتتية ونونني بينهما ألف إىل فريانان قرية مبرو

بالفتح وكسر : ريالفري. وبالضم وكسر الراء املشددة إىل فريانة قرية قرب سفاقس انتهى: جد قلت
بالفتح والكسر وسكون : الفريزهندي: قلت. الراء األوىل إىل فرير بطن من بين سلمة ومن طيء

بالفتح والكسر وحتتية وفتح الزاي : الفريزين. التحتية والزاي والنون إىل فريزهند قرية بأصبهان انتهى
د ومكرباً مبعجمة إىل فريش بطن من مصغراً مبهملة إىل فريس ج: الفريسي. ونون إىل فريزن قرية راة

  .تيم الرباب وبتشديد الراء وكسر الفاء إىل فريش بلد باألندلس

  باب الفاء والزاي

بالفتح والسكون وراء : الفزري. بفتح الفاء والزاي مث راء إىل فزارة قبيلة من قيس عيالن: الفزاري
بفتحتني ومهملة : الفزعي. يا ببغداد انتهىبالكسر والسكون إىل فزران: الفزراين: قلت. إىل الفزر جد

: الفزي. إىل الفزع بطن من خثعم وبسكون الزاي إىل فزع بطن من متيم ومن كلب ومن خزاعة

  .بفتحتني إىل فزاوة جد: الفزاوي. بالضم والتشديد إىل فز حملة بنيسابور

  باب الفاء والسني

بضم الفاء واحلاء املهملة بينهما : فسحميال. بالفتح إىل الفساطيط وهي بيوت الشعر: الفساطيطي
إىل فسطاط مصر ألن عمراً ضرب فسطاطه بذلك املكان : الفساطي. مهملةٌ ساكنة إىل فسحم جد



  السيوطي-لب اللباب يف حترير األنساب  155

 

. بكسرتني وسكون النون وجيم إىل فسنجان بلد بناحية فارس: الفسنجاين. وهو بيت الشعر

  .بفتحتني إىل فسا مدينة بفارس: الفسوي

  باب الفاء والشني

بالفتح وكسر املعجمة : الفشيديزجي. بالفتح وسكون املعجمة ونون إىل فشنة قرية ببخارى: لفشينا
  .وحتتيتني ساكنتني وفتح املهملة بينهما والزاي وجيم إىل فشيديزة

  باب الفاء والضاد

  .مصغراً إىل الفضيل جد: الفضيلي. بالفتح وسكون املعجمة إىل الفضل جد: الفضلي

  اءباب الفاء والط

  .بالكسر والسكون وراء إىل الفطريني موايل بين خمزوم: الفطري

  باب الفاء والغني

بفتح الفاء واملعجمة وسكون النون وكسر املهملة وحتتية وزاي إىل فغانديزة قرية : الفغانديزي
بالفتح وسكون املعجمة وكسر املهملة وحتتية وزاي والفغديين بوزنه إىل فغديز : الفغديزي. ببخارى

. بالفتح والكسر وسكون املعجمة وفوقية إىل فغشيت جد: الفغشيت. فغدين قريتني ببخارىو

بالفتح : الفغيطوسيين. بالفتح وكسر املعجمة واملهملة وزاي إىل فغندزة حملة بسمرقند: الفغندزي
  .وكسر املعجمة والسني املهملة وضم الطاء إىل فغيطوسني قرية ببخارى

  باب الفاء والقاف

بضم الفاء : الفقيمي. بالفتح والكسر إىل الفقري جد: الفقريي. بتشديد القاف إىل بيع الفقاع: يالفقاع
  .وفتح القاف إىل فقيم بطن من متيم

  باب الفاء والالم
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بكسر الفاء والطاء وفتح الالم وسكون املهملة إىل : الفلسطيين. إىل فلخار قرية ببنج ديه: الفلخاري
: الفلقي. بكسر الفاءين وسكون الالم إىل فلفالن قرية بأصبهان: فلفالينال. فلسطني ناحية بالشام

بالفتح والسكون إىل فلك قرية بسرخس وبفتحتني إىل : الفلكي. بفتحتني وقاف إىل فلق قرية بنيسابور
بالفتح والسكون إىل الفلو : الفلوي. علم الفلك وبالكسر والفتح إىل عمل الفلك مجع فلكه املغزل

: الفليب. إىل فليش قرية باألندلس انتهى: الفليشي: قلت. الالم املشددة إىل الفلو جدجد وبضم 

  .بفتحتني وحتتية إىل فلة قرية خبابران

  باب الفاء والنون

    

بالفتح وسكون : الفنجكردي. بضم الفاء واجليم وسكون النون إىل فنجكان قرية مبرو: الفنجكاين
بالفتح وضم : الفنجوي. مهملةٌ إىل فنجكرد قرية بنيسابورالنون وضم اجليم وكسر الكاف آخره 

بفتح الفاء والراء وضم الدال املهملة وجيم إىل فندور قرية : الفندورجي. اجليم إىل فنجويه جد
أظنه موضعاً : إىل فندالو قال ياقوت: بالكسر والسكون وفتح املهملة قلت: الفندالوي. بنيسابور

بفتح الفاء : الفنكدي. الضم والسكون والكسر إىل فندين قرية مبروب: الفنديين. بالغرب انتهى
بالفتح وضم النون : الفنوي. والكاف ومهملة إىل فنك قرية بسمرقند وحصن بديار بكر باألندلس

بكسر الفاء والنون املشددة إىل فنني قرية مبرو: الفنيين. املشددة إىل فنويه جد.  

  باب الفاء والواو

بالضم وفتح الراء األوىل وكسر : الفوراردي.  وذال معجمة إىل فوذان قرية بأصبهانبالضم: الفوذاين
بالضم إىل فوران جد أيب القاسم الفقيه تلميذ : الفوراين. األخرى ومهملة إىل فورارد قرية بالري

بالضم وفاء ثانية وراءين إىل : الفورفاري. بالضم وراء ومهملة إىل فورس جد: الفورسي. القفال
بالضم وراء إىل فور قرية : الفوري. بالضم وفتح الراء إىل فورك جد: الفوركي. ورفارة قرية بالسغدف

بالضم وفتح املعجمة : الفوشنجي. بالفتح والسكون وزاي إىل فوز قرية حبمص: الفوزي. ببلخ وجد
.  املعروفةبالضم والفتح إىل بيع الفوط: الفوطي. وسكون النون وجيم إىل فوشنج مدينة قرب هراة

: الفونكي: قلت. بالضم وكسر الكاف وسكون الراء ومهملة إىل فوكرد قرية بإستراباذ: الفوكردي
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بالضم وتشديد الواو إىل فوة بلد بنواحي البصرة ومبصر قرب : الفوي. إىل فونكة بلد باألندلس انتهى
  .رشيد وبالفتح إىل فوه بطن من املعافر

  باب الفاء واهلاء

بالكسر إىل فهر : الفهري. بالكسر وضم الراء إىل فهرويه جد: الفروي. ح إىل فهد جدبالفت: الفهدي
بالفتح والسكون إىل فهم بطن من قيس عيالن ومن األزد ومن : الفهمي. بن ملك بن النضر بن كنانة

  .بالفتح والكسر والسكون إىل فهندجان قرية مذان انتهى: الفهندجاين: قلت. أسد بن وبرة

  فاء والالم ألفباب ال

  .إىل بيع الفلوس: الفالس. بالفتح والتخفيف إىل فالح جد: الفالحي

  باب الفاء والياء

. بالكسر وختفيف التحتية وسكون املعجمة وضم السني املهملة إىل فياذسون قرية ببخارى: الفياذسوين

بكسر وفتح : لفيجكثيا. بالفتح والتشديد وراء إىل فيار جد وبضاد معجمة إىل فياض جد: الفياري
. بالفتح والسكون ومهملة إىل فيد بلد بنجد: الفيدي. اجليم والكاف ومثلثة إىل فيجكث قرية بنسف

بالكسر وضم الراء وفتح الزاي : الفريوزاباذي. بالكسر وفتح الراء والزاي إىل فريزان جد: الفريزاين
بالكسر وضم الراء وفتح الزاي : جرييالفريوزخن. واملوحدة آخره معجمة إىل فريوزاباذ بلد بفارس

مثل : الفريوزي. والنون وسكون اخلاء املعجمة وكسر اجليم وحتيتة وراء إىل فريوزخنجري قرية ببلخ
الفرييايب. بالكسر وراء إىل فرية مدينة باألندلس: الفريي. جزئه األول إىل فريوز قرية حبمص وجد :

بالفتح : الفيومي. إىل فني قرية بقاسان وبالم إىل فيل جدبالكسر ونون : الفيين. تقدم يف الفاريايب
بالفتح وتشديد التحتية األوىل إىل يف قرية : الفيي. وضم الياء املشددة إىل الفيوم مدينة مبصر

  .بسمرقند

  حرف القاف

  باب القاف واأللف
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دة إىل قابوس رجل بضم املوح: القابوسي. بكسر املوحدة ومهملة إىل قابس مدينة بإفريقية: القابسي
كذلك : القادسي. بكسر املهملتني إىل قادح النار بن بذية بن عقبة بن السكون: القادحي. وموضع

براء إىل قاران بطن من قضاعة : القاراين. إىل القادسية قرية عند الكوفة وأخرى بنواحي مرو الروذ
. ارز ويقال كارز قرية بنيسابوربكسر الراء وزاي إىل ق: القارزي. بل هو بالفاء: وقال ابن األثري

وإىل قار قرية : باهلمز إىل القرآن وبتشديد التحتية إىل القارة بطن من خزمية بن مدركة قلت: القارىء
بسكون الفاء إىل : القافالين. الواعظ: القاص. مبهملة إىل قاسان بلد عند قم: القاساين. بالري انتهى

إىل قايل قال من ديار : القايل. قاقون حصن بفلسطني انتهىإىل : القاقوين: قلت. بيع أكسار السفن
آخره : القايايت: قلت. بكسر النون وفاء إىل قانف جد وبتحتية بدل النون إىل القيافة: القانفي. بكر

. إىل القائم بأمر اهللا: القائمي. مر آنفاً يف القانفي: القائفي. فوقية إىل قايات بلد قرب الفيوم انتهى

  . بنون إىل قاين بلد قرب طبس بني نيسابور وأصبهان:القايين

  باب القاف والباء

بالكسر إىل قباب حملة بنيسابور وبسمرقند : القبايب. مبوحدتني إىل عمل القباب اليت كاهلوادج: القباب
. بفتحتني وآخره مثلثة إىل قباث جد: القباثي. وإىل قباب ليث قرية ببغداد انتهى: أيضاً قلت

إىل القبان الذي : القباين. بالضم واملوحدة وكسر املعجمة وحتتية إىل قباذيان بنواحي بلخ: القباذياين
بالفتح : القبثوري: قلت. بالضم والواو إىل قبا بلد بفرغانة وباهلمز إىل قبا باملدينة: القباوي. يوزن به

.  باألندلس انتهىإىل قبذاق مدينة: والقبذاقي. والسكون وضم املثلثة إىل قبثور جزيرة بالغرب

بضم القاف : القربسي. بالضم وسكون املوحدة وكسر الراء وحتتية إىل قربيان قرية بإفريقية: القربياين
بفتحتني ومعجمة إىل : القبضي. والراء ومهملة إىل قربس جزيرة يف حبر الروم وبكسرمها إىل قربس جد

هل مصر نسبوا إىل قبط بن قرط بن بالكسر والسكون إىل القبط أ: القبطي. القبض بطن من رعني
كأنه إىل قبلة مدينة من عمل أرمينية : بفتحتني والم قلت: القبلي. حام وإىل القبط بطن من محري

بالفتح والتشديد إىل القب مكيال للغالت وبالضم والشتديد إىل قب بطن من مراد : القيب. انتهى
  . القبيط كجميز الناطف انتهىإىل: والقبيطي. وإىل قبة الكوفة وهي الرحبة ا: قلت

  باب القاف والتاء
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بالكسر وسكون الفوقية : القتباين. مبوحدة آخره إىل بيع القتب وبفوقية إىل بيع القت العلف: القتاب
بالضم والفتح وموحدة إىل قتيبة بطن من باهلة وجد أيب : القتيب. وموحدة إىل قتبان بطن من رعني

  .ح والكسر وحتتية وراء إىل قترية بطن من جتيببالفت: القتريي. حممد األديب

  باب القاف والثاء

  .مبثلثتني إىل قثاث بطن من مهرة: القثاثي

  باب القاف واحلاء

بفتح أوله واملعجمة وسكون احلاء : القحذمي. بالضم ومهملة وفاء إىل قحافة من خثعم: القحايف
حطان بن عابر بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بالفتح والسكون إىل ق: القحطاين. املهملة إىل قحذم جد

بفتح أوله والطاء املهملة وموحدة : القحطيب. بن نوح وقيل ابن اهلميسع بن تيمن بن نبت بن إمساعيل
إىل قحطبة جد.  

  باب القاف والدال

بالضم ومهملتني إىل قداد : القدادي. فرقة من الباطنية رأسهم عبد اهللا بن ميمون القداح: القداحية
بضمتني إىل بيع : القدوري. أصحاب القدر: القدرية. بوزنه إىل قدامة جد: القدامي. ن من جبيلةبط

مثله إىل : القديسي. مصغراً إىل قديد مرتل بني مكة واملدينة شرفهما اهللا تعاىل: القديدي. القدور
  .قديس أو قديسة من عمل بغداد ظناً

  باب القاف والراء

    

بالفتح ومهملتني إىل : القراري. بالضم وراء إىل قراد جد وبطن: القرادي. إىل بيع القرب: القراب
. إىل عمل القراطيس وبيعها: القراطيسي. قرار قبيلة من بكر وبالكسر إىل قرار بطن من عرتة

بالفتح : القرايف. بظاء معجمة إىل بيع القرظ: القراظ. بالفتح إىل قراطة مدينة باألندلس: القراطي
بالضم وتشديد : القرائي.  القرافة بطن من املعافر ومقربة مبصر نزلوها فنسبت إليهمآخره فاء إىل
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بالكسر والفتح : القريب. إىل قراوا قرية بنابلس انتهى: القراوي: قلت. الراء إىل القراء مجع قارىء
: القرثعي. بفتح القاف والراء والفوقية املشددة إىل قرتا قرية بالبحرين: القرتائي. وموحدة إىل القرب

بالضم والسكون وفتح اجليم ونون إىل قرجن : القرجين. بفتح أوله واملثلثة ومهملة إىل قرثعة رجل
بالفتح والسكون وجيم إىل القرج ناحية بالري وبالضم إىل القرج قرية بالري : القرجي. قرية بالري

له والدال املهملة إىل بين بفتح أو: القردمي. إىل قرحتا قرية بدمشق انتهى: القرحتاوي: قلت. ظناً
القردي بفتحتني إىل قردا بدمشق : قلت. بالفتح وضم املهملة إىل قردوان: القردواين. القردم قبيلة

بالضم والفتح إىل : القرشي. بضم أوله واملهملة إىل القراديس بطن من األزد وحملة هلم بالبصرة: انتهى
يم وتشديد النون إىل قرطاجنة بلد بنواحي بالفتح والسكون وفتح اجل: القرطاجين: قلت. قريش

بكسرمها : القرطمي. بضم أوله والطاء وموحدة إىل قرطبة مدينة باألندلس: القرطيب. إفريقية انتهى
بفتحتني : القرظي. بالضم والسكون ومهملة إىل القرط املعروف: القرطي. وميم إىل القرطم املعروف

بفتح : القرقري. بالضم والفتح إىل قريظة طائفة من اليهودومعجمة إىل سعد القرظ ألنه كان يبيعه و
وبضمهما إىل قرقر جد بفتحهما ومهملة إىل : القرقسياين. القافني وسكون الراء األوىل إىل قرقر جد

: القرقويب. إىل قرقشندة قرية بأسفل مصر انتهى: القرقشندي: قلت. قرقسيا مدينة قرب الرقة

إىل قرمط بكسر أوله وامليم : القرامطة. دينة بني واسط واألهوازبضمهما وموحدة إىل قرقوب م
: القرمي: قلت. بكسر الراء وامليم والسني املهملة إىل قرميسني مدينة بالعراق: القرميسيين. زعيمهم

بالفتح والسكون : القزباين. بالفتح والسكون إىل قرمونية كورة باألندلس انتهى: والقرموين.... إىل 
بفتحتني وسكون النون وضم اجليم والم إىل قرجنل قرية : القرجنلي.  بين القرنان من جتيبونونني إىل

بفتحتني إىل قرن بطن من مراد وبسكون الراء إىل قرن بطن من مذحج ومن األزد : القرين. باألنبار
املغرب بفتحتني إىل القريوان بلد ب: القروي. وقرن املنازل ميقات أهل جند وقرن قرية من عمل بغداد

بالفتح والكسر إىل أيب قريبة جد وبالتصغري : القرييب. وإىل القرية بلد بالشأم وبأصبهان انتهى: قلت
بالفتح والكسر ومهملة إىل : القرحيي. إىل قريبة بنت حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه

بوزنه آخره مهملة إىل قريع :القريعي. بالتصغري إىل قريش: القريشي. قريح بطن من سامة بن لؤي 
القريين. بطن من قيس عيالن وقريعة جد :وبالفتح والكسر إىل قرين جد بوزنه ونون إىل قرين جد .

بالضم والتشديد إىل قرة بطن من عبد القيس : القري. إىل القرينني بلفظ املثىن بلد مبرو: القرينيين
  .وبالكسر إىل القرية بطوٍن عدٍة
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  ايباب القاف والز

: القزغندي. بالضم وسكون الزاي ومهملة إىل قزدار ناحية باهلند: القزاداري. إىل بيع القز: القزاز

بالفتح : القزويين. بضم أوله والغني املعجمة وسكون الزاي والنون ومهملة إىل قزغند قرية بسمرقند
  .يلةمصغراً مبهملة إىل قزيع بطن من جب: القزيعي. والسكون وكسر الواو إىل قزوين

  باب القاف والسني

بضم القاف واحلاء املهملة وسكون السني املهملة إىل قسحم بطن : القسحمي. إىل القسمة: القسام
بالضم الذي حيفظ : الفسطار. بالفتح والسكون وراء إىل قسر بطن من جبيلة: القسري. من الصدف

بفتح أوله : القسطلي.  وساوةبالضم إىل قسطانة قرية بني الري: القسطاين. الذهب ليبدله بالورق
. وبتشديد الالم إىل القسطلة مدينة باألندلس انتهى: والطاء إىل القسطل موضع بالشأم قلت

: القسملي. بضم القاف وفتح الطاء األوىل وكسر الثانية إىل القسطنطينية مدينة بالروم: القسطنطين

بالضم والفتح : القسنطيين: قلت. رةبفتح القاف وامليم إىل القساملة من األزد وحملة هلم بالبص
  .والسكون إىل قسنطينية قلعة حبدود إفريقية

  باب القاف والشني

    

بضمتني وسكون املوحدة إىل قشربة مدينة بطليطلة : والقشربي. إىل قشب حصن بسرقسطة: والقشيب
مصغراً إىل : القشريي. بالضم وفتح املعجمة وراء إىل القشر بن متيم بن عوف مناة: القشري. انتهى

بالفتح والكسر آخره : القشييب. قشري بن كعب بن عامر بن صعصعة وقشري بن حزمية بطن من أسلم
بالكسر وفتح املعجمة األوىل مث حتتية ساكنة إىل : القشيشي. موحدة إىل بين القشيب بطن من خلم

قشيش جد.  

  باب القاف والصاد
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بالكسر : القصاعي. قصار وإىل سكة القصارين مبروإىل قصر الثياب قال: القصاري. الذباح: القصاب
بالضم والسكون ومهملة إىل : القصداري. بفتحات والقصيب إىل بيع القصب: القصباين. إىل القصاع

مثله إىل : القصري. بالفتح والسكون وراء إىل قصران بنواحي الري: القصراين. قصدار ناحية بغزنة
صر عبد اجلبار بنيسابور وقصر اللصوص بأسداباذ وقصر قصر ابن هبرية والقصر موضع بالشأم وق

رافع بسمرقند وأيب القصر جد وإىل قصر األحنف بطخارستان وإىل باب القصر بأصبهان وقصر 
روناش باألهواز والقصر موضع بني حيفا وقيسارية وقصر الزيت بالبصرة وقصر عبد الكرمي مدينة 

 كتامة مدينةباألندلس وقصر كنكور بلد قرب قرب سبتة وقصر قضاعة قرية قرب بغداد وقصر
  .مهذان وقصر الكوفة انتهى

  باب القاف والضاد

  .بالضم وضاد معجمة وعني مهملة إىل قضاعة شعب من معد وقيل من اليمن: القضاعي

  باب القاف والطاء

قاف األوىل بضم ال: القطانقاين. إىل بيع القطن: القطان. بالضم وموحدة إىل قطابة قرية مبصر: القطايب
بالفتح : القطراين. بالفتح إىل القطائع: القطائعي. وسكون النون األوىل إىل قطانقان قرية بسرخس

: القطري. بضم القاف والراء واملوحدة والم إىل قطربل قرية ببغداد: القطربلي. والكسر إىل القطران

بالضم والفتح : القطعي. هىهو موضع بني البصرة وواسط انت: بالفتح والسكون وراء إىل القطر قلت
بضمتني : القطفيت. ومهملة إىل قطيعة بطن من زبيد ومن قيس عيالن وبالكسر إىل بيع قطع الثياب

إىل قطنا : القطين: قلت. بالضم والسكون وفاء: القطفي. وسكون الفاء وفوقية إىل قطفتا حملة ببغداد
بفتح القاف : القطوطي. مرقند وبالكوفةبفتحات إىل قطوان موضع بس: القطواين. قرية بدمشق انتهى

: القطيطي. بالفتح والضم إىل قطوطا قرية ببغداد: القطوطائي. والواو ومهملتني إىل قطوط حملة ببغداد

بالفتح والكسر إىل قطيعة الربيع وقطيعة عيسى بن علي وقطيعة : القطيعي. بالتصغري إىل قطيط جد
بوزنه وفاء إىل : القطيفي. و بكر راوي املسند من األخريةالفقهاء وقطيعة الدقيق حمال ببغداد وأب

  .القطيف بلد بناحية األحساء

  باب القاف والظاء
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بالضم وفتح املعجمة والسكون وفاء إىل قطيف بطن من مراد وأنكره ابن األثري وقال هو : القظيفي
  .بالغني املعجمة

  باب القاف والعني

بفتح أوله والنون وسكون املهملة آخره موحدة : القعنيب. بالكسر ومهملتني إىل قعاص جد: القعاصي
  .مصغراً بنون إىل قعني: القعيين. إىل جده قعنب

  باب القاف والفاء

بالفتح وسكون الفاء ومهملة إىل قفصة مدينة باملغرب وبالضم : القفصي: إىل صنعة األقفال: القفال
.  الفاء إىل قفط بلد بصعيد مصر انتهىبالكسر وسكون: القفطي: قلت. إىل القفص قرية فوق بغداد

  .بفتحتني والم إىل قفل جد: القفلي

  باب القاف والالم

بالفتح والسكون وضم الزاي إىل القلزم مدينة بني مصر ومكة شرفها اهللا ينسب حبر القلزم : القلزمي
اهلند وموضع ب: بفتحتني ومهملة إىل القلعة بلد قلت: القلعي. ضم ياقوت أوهلا انتهى: إليها قلت

بفتحتني وسكون النون : القلندوشي. بفتحتني إىل قلمون موضع بدمشق انتهى: والقلموين. باليمن
بالفتح وضم الالم املشددة وحاء مهملة : القلوحي. وضم املهملة ومعجمة إىل قلندوش قرية بسرخس

: وراء إىل قلورة جد قلتبفتح أوله والالم والواو املشددة : القلوري. إىل القلوحة قرية عند األنبار

بضمتني ومهملة إىل : القلوسي. وبالكسر وتشديد الالم سكون الواو إىل قلورية جزيرة بصقلية انتهى
  .القلوس وهي حبال السفن

  باب القاف وامليم

    

بالفتح والتشديد : القماصي. بالفتح وضم املعجمة إىل قماشويه جد: القماشوي. إىل القمح: القماح
بالفتح والسكون إىل : القمراطي. بالفتح وكسر الطاء وراء إىل القمطر: القماطري. لقمصانإىل بيع ا
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بفتحتني إىل القمر وبالضم والسكون إىل القمر بلد مبصر ظناً والطري : القمري. قمراط مدينة باملغرب
: القمويل: قلت. بالكسر وفتح امليم املشددة ونون إىل قمن قرية مبصر: القمين. القمري منسوب إليها

إىل قمري ككرمي ابن حبشة بن سلول بن : القمريي. بالفتح والضم إىل قموال بلد بصعيد مصر انتهى
بالضم والتشديد إىل قم بلد : القمي. كعب بن عمرو بن ربيعة وبالتصغري إىل قمري بطن من األنصار

  .بني ساوة وأصبهان

  باب القاف والنون

بفتحتني وكسر املهملة وراء : القنادري. ىل بيع القند وهو السكربتشديد النون طلحة وغريه إ: القناد
إىل القناطر بلد : القناطري: قلت. إىل قنادر حملة بأصبهان وبراء وزاي إىل قنارز قرية بنيسابور

بالضم والتشديد : القنائي. بفتحتني ونون آخره إىل قنان بطن من مذحج: القناين. باألندلس انتهى
بالكسر : القنباري.  بالنهروان وبالكسر والتخفيف إىل قنا بلد بالصعيد انتهىإىل قنا موضع: قلت

بفتح القاف والباء املوحدة ثالثة إىل قنرب : القنربي. وسكون النون وموحد إىل القنبار وهو ليف الرانج
كسر بالضم وفتح النون املشددة و: القنبيطي. بضم أوله والباء املوحدة إىل قنبل رجل: القنبلي. رجل

. بالفتح والسكون إىل قنبة قرية باألندلس انتهى: القنيب: قلت. املوحدة وحتتية ومهملة إىل بيع القنبيط

بالفتح والسكون وكسر املهملة : القنديشتين. بالفتح والسكون ومهملة إىل قند السكر: القندي
 بكسر القاف واملهملة إىل :القنديلي. وحتتية وفتح املعجمة والفوقية ونون إىل قنديشنت قرية بنيسابور

بالكسر وتشديد النون وفتحها وسكون املهملة وكسر الراء والقنسري إىل : القنسريين. بيع القنديل
بفتح أوله والطاء إىل قنطرة الربدان حملة ببغداد ورأس القنطرة حملة : القنطري. قنسرين بلد عند حلب

بضم أوله والفاء : القنفذي. ندلس انتهىوإىل قنطرة السيف باأل: بنيسابور وقرية بسمرقند قلت
. بالفتح والسكون وضم الفاء إىل قنفل جد: القنفلي. والذال معجمة إىل قنفذ جد وبطن من سليم

: القين. بالضم وكسر النون األوىل إىل قنني: القنيين. بفتحتني إىل عمل القناة وهو الرمح: القنوي

  .بالضم والتشديد إىل قنة قرية ظنا

  لقاف والواوباب ا
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. إىل عمل القوارير: القواريري. إىل قواذيان مدينة فوق ترمذ انتهى: بفتحتني ومعجمة قلت: القواذي

: قلت. بضم القاف والراء ومهملة إىل قورس قرية حبلب ظناً: القورسي. إىل عمل األقواس: القواس

الضم وكسر الراء إىل قورين بلد ب: القوريين. بالفتح والسكون إىل قورة قرية بإشبيلية انتهى: القوري
بالضم وفاء إىل بيت : القوفاين: قلت. بالضم ومهملة إىل قوص بلد بصعيد مصر: القوصي. باجلزيرة

إىل : القومساين: قلت. بفتح القافني إىل قوقل بطن من اخلزرج: القوقلي. قوفا قرية بدمشق انتهى
. ة إىل قومس وهي من بسطام إىل مسنانبالضم ومهمل: القومسي. قومسان من نواحي مهذان انتهى

بالضم وفتح النون إىل قونية من بالد الروم : والقونوي. إىل قونكة مدينة باألندلس: القونكي: قلت
بضم أوله واهلاء وسكون املهملة وفتح الفوقية إىل قوهستان والية كبرية متصلة : القوهستاين. انتهى

بالضم وكسر اهلاء وختفيف التحتية وراء إىل قوهيار قرية : يالقوهيار. راة والعراق ومهذان واوند
بطربستان وجد.  

  باب القاف واهلاء

بضمتني وسكون املهملة وفوقية إىل قهستان : القهستاين. إىل قهج قرية مذان انتهى: القهجي: قلت
. ن من مهدانبالفتح والسكون إىل قهم بط: القهمي. ناحية خبراسان بني هراة ونيسابور وهي قوهستان

بضم القاف واهلاء والدال املهملة وراء إىل قهندر بلد ببخارى ونيسابور ومبرو وبسمرقند : القهندري
  .وراة

  باب القاف والالم ألف

. إىل القلس وهي حبال السفن: القالس. إبراهيم بن احلجاج بن منري كان يقلي احلمص: القالء

  .إىل عمل القالنس: القالنسي

  لياءباب القاف وا

    

بالكسر إىل القرياط : القرياطي. بالفتح وفاء إىل القيافة بطن من غافق: القايف. إىل عمل القري: القيار
بوزنه إىل قيسارية : القيسراين. بفتح أوله والراء والواو إىل القريوان بلد بإفريقية: القريواين. املعروف
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 من بكر بن وائل ومن النخع والقيس قرية بالفتح إىل قيس عيالن وقيس بطن: القيسي. مدينة بالشأم
القيصري بفتح . بالفتح والسكون إىل قيشاطة مدينة باألندلس انتهى: القيشاطي: قلت. بصعيد مصر

: قلت. أوله واملهملة إىل قيصر جد بالفتح والسكون ومعجمة إىل بطن من محري وقيل بالظاء املعجمة

بالفتح والسكون وضم امليم إىل قيمر : والقيمري. اباذبالكسر إىل قيلوية قرية بنواحي طرب: القيلوي
بالفتح : القيناين. القائم مبصاحل املساجد أو احلمام أو األطفال: القيم. قلعة بني املوصل وخالط انتهى

بالفتح : القيين. وسكون التحيتة ونونني إىل قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وقرية بسرخس
بالفتح وضم الياء : القيومي. وإىل قينية قرية بدمشق انتهى: قضاعة قلتوالسكون إىل القني قبيلة من 

املشددة إىل قيوما لقب جد.  

  حرف الكاف

  باب الكاف واأللف

. بفتح اجليم وراء إىل كاجر قرية بنسف: الكاجري. بضم املوحدة إىل كابل ناحية باهلند: الكابلي

: قلت. قال بالشني بدل اجليم مدينة من تركستانبفتح اجليم واملعجمة وراء إىل كاجغر وي: الكاجغري

بضم املعجمة : الكاخشتواين. جبيم إىل كاج قرية بأصبهان وخباء معجمة إىل سكة كاخ انتهى: الكاجي
: الكاذي. مر آنفاً يف الكاجي: الكاخي. والفوقية وسكون الشني املعجمة إىل كاخشتوان قرية ببخارى

بسكون الراء مث زاي : الكارزين. براء وفوقية إىل كارات: لكارايتا. مبعجمة إىل كاذة قرية ببغداد
بكسر الراء وسكون الزاي وحتتية وآخره فوقية : الكارزيايت. مفتوحة ونون إىل كارزن قرية بسمرقند

براء إىل كار قرية : الكاري. بكسرمها إىل كارز قرية بنيسابور: الكارزي. إىل كارزيات بلد بفارس
بفتح الزاي : الكازقي. بفتح الزاي وضم الراء إىل كازور بلد بفارس: الكازروين. لبأصبهان وباملوص

بفتح املهملة إىل : الكاسكاين. مبهملة إىل كاسان بلد وراء الشاش: الكاساين. وقاف إىل كازة قرية مبرو
 إىل :الكاسي. بقتح املهملة وتشديد النون إىل كاسن قرية بنخشب: الكاسين. كاسكان قرية بكازورن

بسكون الشني وفتح الغني املعجمتني وراء إىل كاشغر مدينة باملشرق: الكاشغري. كاس جد .

إىل الكافور : الكافوري. بفتح الغني وكسر الذال املعجمتني إىل عمل الكاغذ وهو الورق: الكاغذي
ية ابن شيخنا بكسر الفاء وفتح التحتية وحرف من سكنها وجيم إىل كاف: الكافيجي: قلت. املعروف

. بفتح الكافني ونون إىل كاكن قرية ببخارى: الكاكين. احلاجب لكثرة قراءته وإقرائه هلا انتهى
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. بكسر الالم وفاء إىل كالف قلعة قرب بلخ: الكالفي. بضم الكاف الثانية إىل كاكويه: الكاكوي

بفتح امليم : الكامددي. بفتح امليم واجليم وراء إىل كاجمر جد: الكاجمري. بالم إىل كال جد: الكايل
. إىل كامل جد والكاملية من الشيعة إىل أيب كامل: الكاملي. واملهملة األوىل إىل قرية ببخارى

بفتح الواو وسكون الراء ومهملة إىل : الكاورداين. مبهملة إىل كاودان قرية بطربستان: الكاوداين
بكسر اهلاء إىل كاهل بطن : الكاهلي. واحدكاوردان قرية ا قال ابن األثري رمحه اهللا هو والذي قبله 

بفتح التحتية والكافني وسكون املعجمة : الكايشكين. من سعد هذمي ومن هذيل ومن أسد بن خزمية
  .إىل كايشكن قرية ببخارى

  باب الكاف والباء

بالتشديد : الكباشي. بالضم وموحدة وراء إىل ذي كباٍر شراحيل احلمريي من أقيال اليمن: الكباري
بالفتح والسكون وراء إىل الكرب لقب جد وبشني معجمة إىل الكبش موضع : الكربي. إىل بيع الكبش

. بالفتح وكسر املوحدة وسكون النون وفتح املهملة إىل كبندة قرية بنسف: الكبندوي. ببغداد

إىل بفتح الكافني والذال املعجمة واجليم وضم املوحدة وسكون النون آخره مثلثةٌ : الكبوذجنكثي
: الكبالين. بالفتح والضم ومعجمة إىل كبوذ قرية بسمرقند: الكبوذي. كبوذجنكث مدينة بسمرقند

بالفتح والكسر إىل كبري بطن من أسد وغريه وقرية : الكبريي. بالفتح وسكون املوحدة إىل كبالن جد
  .مصغراً مبهملة إىل كبيسة بلد بالسماوة: الكبيسي. قرب خبارى

  باب الكاف والتاء

بالفتح والتشديد : الكتاين. بالضم وفوقية إىل كتامة قبيلة من الرببر باملغرب وإىل كتامة والدة: الكتامي
  .إىل الكتان املعروف

    

  باب الكاف والثاء

. بالفتح والكسر إىل كثري جد: الكثريي. بالفتح وتشديد املثلثة إىل كثة قرية ببخارى: الكثومي

  .ث قرية ببخارىبالفتح والتشديد إىل ك: الكثي
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  باب الكاف واجليم

بالفتح وتشديد اجليم إىل الكج وهو اجلص وبالشني املعجمة إىل كش جد واشتهر ما أبو : الكجي
  .مسلم ألن يف أجداده كشا وكان يبين داره فأكثر من قول هاتوا الكج فسمي به

  باب الكاف واحلاء

. لراء وسكون املهملة إىل كحرن قريةبفتح أوله وا: الكحرين. إىل الكحل: الكحال والكحلي

  .بالضم والسكون إىل كحالن بطن من رعني: الكحالين

  باب الكاف والدال

: الكدوشي. بفتحتني ونون إىل كدن قرية: الكدين. بالفتح وسكون املهملة إىل كدك: الكدكي

حممد بن يونس ال: الكدميي. بضمتني آخره معجمة إىل كدوش جد بصري مصغراً إىل كدمي جد
  .وغريه

  باب الكاف والذال

  .بالفتح وسكون املعجمة وراء إىل كذراء قرية باليمن: الكذرائي

  باب الكاف والراء

. بفتح اجليم إىل كراجك قرية بواسط: الكراجكي. إىل بيع الكرابيس وهي الثياب: الكرابيسي

ىل بيع األكارع بالضم ومهملة إ: الكراعي. بتشديد الراء آخره زاي إىل كراز جد: الكرازي
بالفتح والتشديد : الكراين. بالفتح والتشديد إىل حممد بن كرام رأس الكرامية: الكرامي. والرؤوس

بفتحتني وجيم : الكرجي. بالفتح والسكون وموحدة إىل كرب جد: الكريب. إىل كران حملة بأصبهان
أذربيجان وبالفتح والسكون إىل الكرج مدينة بني أصبهان ومهذان وبالضم والسكون إىل كرج ناحية ب
بالضم : الكردي. واخلاء املعجمة إىل كرخ سامرا وكرخ بغداد وكرخ جدان وكرخ البصرة

وبالفتح وراء أخرى بعد الدال إىل كردر ناحية خبوارزم : والسكون ومهملة إىل طائفة األكراد قلت
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بضم الكاف : باينالكرز: قلت. بالضم والسكون آخره راي إىل كرز بن وبرة: الكرزي. انتهى
بالفتح طلحة بن عبيد اهللا بن كريز : والكرزي. والزاي وسكون الراء إىل كرزبان بلد قرب الطالقان

بفتح أوله واملهملة إىل كرسكان قرية : والكرسكاين. إىل جده وبالضم داود بن سليمان وآخرون
. دينة خوارزمبالضم والسكون آخره جيم إىل كركانج وهي م: الكركاجني. بأصبهان انتهى

: الكرماين. بكسر الكافني وسكون الراء والنون آخره فوقية إىل كركنت قرية بالقريوان: الكركنيت

بالفتح : الكرجميين. بالكسر والسكون إىل كرمان والية كبرية وإىل مربعة الكرمانية حملة بنيسابور
لفتح والسكون والكسر إىل با: الكرميين. والسكون وضم امليم وكسر اجليم إىل كرجمني قرية بنسف

إىل كرمية بالضم وتشديد الراء بلد من عمل : الكرمي: قلت. كرمينية بلد بني خبارى ومسرقند
بالفتح والسكون إىل كروان قرية بطوس : الكرواين. إىل كرنة بلد باألندلس انتهى: والكرين. املوصل

بالفتح : الكريزي. لد بنواحي هراةبالفتح وضم الراء آخره معجمة إىل كروخ ب: الكروخي. وبفرغانة
وبالتصغري إىل كريز جد بالضم والفتح إىل كرين قرية : الكريين. والكسر آخره زاي إىل كريز جد

  .بطبس

  باب الكاف والزاي

بالضم : الكزماين. بضم أوله واملوحدة وسكون الزاي قبلها بعدها راء إىل كزبران جد: الكزبراين
  .دوسكون الزاي إىل كزمان ج

  باب الكاف والسني

: الكسبوي. إىل الكساء: الكسائي. بفتح الكاف واملهملتني إىل كسادن قرية بسمرقند: الكسادين

بوزنه إىل كسكر قرية : الكسكري. بفتح أوله واملوحدة وسكون املهملة إىل كسبة قرية بنسف
مة إىل كس مدينة مبا وراء بالكسر وتشديد املهملة وينطق ا الناس بالفتح واملعج: الكسي. بالعراق

  .النهر إليها عبد بن محيد

  باب الكاف والشني
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بفتح أوله والفاء وسكون املعجمة والم : الكشفلي. بالضم واملعجمة إىل كشانية بلد بالصغد: الكشاين
: الكشمردي. إىل كشكيانة قرية بقرطبة انتهى: الكشكياين: قلت. إىل كشفل قرية بآمل طربستان

بالضم والسكون : الكشميهين. ن والفتح وراء ساكنة ومهملة إىل كشمرد جد ظناًبالضم والسكو
بالكسر أو الفتح قوالن : الكشوري. والكسر وحتتية وفتح اهلاء ونون إىل كشمهني قرية مبرو

. بالفتح فالضم إىل كشويه جد: الكشوي. والسكون وفتح الواو وراء إىل كشور قرية بصنعاء اليمن

 والتشديد إىل كش قرية على ثالث فراسخ من جرجان وقد مر أيضاً يف الكجي ويف بالفتح: الكشي
  .الكسي

  باب الكاف والعني

    

بالفتح وسكون املهملة إىل كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وكعب بن عوف بن أنعم بن : الكعيب
كعب بن مراد وكعب بن عمرو بطن من خزاعة وكعب بن كاهل بطن من هذيل وكعب بن خفاجة و

  .جشم بطن من متيم وكعب بن األرت

  باب الكاف والفاء

بفتح : الكفرتكيسي. بفتح الكاف والفاء واملوحدة والنون إىل كفربطنا، قرية بدمشق: الكفربطنائي
بفتحتني : الكفرتوثي. الكاف والفاء والفوقية وكسر الكاف ومهملة إىل كفرتكيس قرية حبمص

بفتح أوله والفاء : الكفرجدي.  إىل كفرتوثا قرية قرب ماردينوسكون الراء وضم الفوقية ومثلثة
بفتحتني وضم املهملة األوىل إىل : الكفرسوسي. واجليم وتشديد املهملة إىل كفرجديا قرية حبران

بفتحتني وسكون الراء ومهملة وموحدة إىل كفرطاب مدينة : الكفرطايب. كفرسوسية قرية بدمشق
 والسكون وفتح الراء والتحتية األوىل وتشديد الياء األخرى إىل بالفتح: الكفرييي. قرب املعرة

بالفتح والسكون وكسر املهملة األوىل وكسر األخرى إىل : الكفسيسواين. كفريية قرية بالشام
  .بالفتح والكسر إىل كفني قرية ا: الكفيين. كفسيسوان قرية ببخارى

  باب الكاف والالم
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بالضم والسكون وفتح : الكلخباقاين. ن بين ليث ومن جبيلةإىل كلب بطن من قضاعة وم: الكليب
بضم الكاف والفوقية وفتح الالم : الكلختجاين. املعجمة واملوحدة والقاف إىل كلخباقان قرية مبرو

بفتحتني ومهملة إىل كلدة جد : الكلدي. وسكون اخلاء املعجمة بعدها جيم إىل كلختجان قرية مبرو
: الكلمايت. بالضم والسكون وفاء إىل كلفة بطن من متيم ومن األنصار: الكلفي: احلارث الصحايب

بفتح أوله : الكلوذاين. بالفتح والسكون إىل كلنك: الكلنكي. بفتحات إىل معرفة الكالم واألصول
بالضم : الكليين. بالضم والفتح: الكلمين. والواو واملعجمة وسكون الالم إىل كلواذى قرية ببغداد

بالتصغري وموحدة إىل كليب بطن من متيم ومن خزاعة ومن : الكلييب.  إىل كلنيوالكسر آخره نون
  .النخع

  باب الكاف وامليم

بوزنه ومهملة إىل : الكمردي. بفتحتني وسكون الراء وجيم إىل كمرجة قرية بالسغد: الكمرجي
والسكون بالضم : الكمساين. بفتحتني وراء إىل كمرة قرية ببخارى: الكمري. كمرد قرية بسمرقند

بالفتح والضم إىل بين كمونة أوايل كمونة جد وإىل بيع : الكموين. ومهملة إىل كمسان قرية مبرو
  .الكمون

  باب الكاف والنون

بالضم والتخفيف : الكناسي. بفتح الكاف والنون والراء إىل كنارك حملة بسجستان: الكناركي
سر إىل كنانة بن خزمية والد النضر أيب قريش بالك: الكناين. ومهملة إىل الكناسة موضع بالكوفة وجد

الكنجرودي. وكنانة بن حرب بن يشكر بن بكر بن وائل وكنانة بطن من تغلب ومن كلب وجد :

: الكنجكاين. بفتح أوله واجليم وضم الراء ومهملة إىل كنجرود قرية بنيسابور ويقال هلا جرترود

بالضم والسكون ومهملة مث حتتية : الكنداجيي. بالفتح والسكون وضم اجليم إىل كنجكان قرية مبرو
. بضم أوله واملهملة وراء إىل كندران قرية قرب طبس: الكندراين. وجيم إىل كندايج قرية بأصبهان

. بضمهما وراء إىل بيع الكندر املعروف وكندر قرية من قزوين وأخره بنيسابور: الكندري

: الكندكيين. ن والراء إىل كندسروان قرية ببخارىبفتح أوله واملهملتني وسكون النو: الكندسرواين

بضم أوله : الكندالين. بالفتح والسكون وضم املهملة وكسر الكاف إىل كندكني قرية بالدبوسية
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بالضم والسكون وكسر املهملة وحتتية : الكنديكيت. واملهملة آخره نون إىل كندالن قرية بأصبهان
بالضم والسكون إىل كندى قرية : الكندي. رقندوفتح الكاف وفوقية إىل كنديكت قرية بسم
بفتح أوله والواو بني نونني إىل كنون حملة : الكنوين. بسمرقند وبالكسر إىل كندة قبيلة من اليمن

  .بسمرقند

  باب الكاف والواو

    

بالفتح والتشديد وزاي إىل عمل : الكواز. بالضم آخره راء إىل كوار ناحية بفارس: الكواري
: الكوجي. بالفتح والتخفيف ومعجمة إىل كواشة قلعة باملوصل انتهى: الكواشي: تقل. الكيزان

بزاي إىل : الكوزي. بالضم وراء إىل كوران قرية بإسفراين: الكوراين. بالضم وجيم إىل كوج جد
بالضم : الكوفين. بالضم وكسر املعجمة آخره معجمة إىل كوشيذ: الكوشيذي. الكوز وإىل كوز جد

بالضم وكسر الفاء : الكوفياذقاين. إىل الكوفة: الكويف.  ونون إىل كوفن بلد خبراسانوفتح الفاء
. إىل كوكب بوزن جوهر: الكوكيب. وحتتية وسكون الذال املعجمة وقاف إىل كوفياذقات قرية بطوس

بالضم وفتح الالم وسكون : الكوخلشي. بضم الكاف األوىل وفتح الثانية إىل كوكال جد: الكوكلي
. بالضم والفتح والم إىل باب كول حملة بشرياز: الكويل. ء وشني معجمتني إىل كوخلش جداخلا

بفتح : الكوجناين. بضم الكاف وامليم وموحدة ومعجمة إىل كومالباذ قرية مذان: الكومالباذي
بالضم وكسر : الكوهياري. الكاف واجليم وكسر الواو وسكون النون األوىل إىل كوجنان قرية بشرياز

  .اهلاء وحتتية وراء إىل كوهيار ويقال قوهيار قرية بطربستان

  باب الكاف واهلاء

  .بفتح أوله وامليم ومهملة إىل كهمس جد: الكهممسي

  باب الكاف والالم ألف

بالفتح : الكالبزي. بالفتح وموحدة ومعجمة إىل كالباذ حملة ببخارى وبنيسابور أيضاً: الكالباذي
بالضم والتشديد إىل عبد اهللا بن كالب من : الكاليب. ربية الكالبت: وكسر املوحدة وزاي إىل
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املبتدعة وبالكسر والتخفيف إىل كالب بن مرة بن كعب بن لؤي وكالب بن ربيعة بن عامر بن 
بالضم وكسر املعجمة والكاف وسكون الراء : الكالشكردي. إىل عمل الكلس: الكالس. صعصعة

بالفتح إىل : الكاليل. بالفتح إىل ذي الكالع قبيلة من محري: العيالك. ومهملة إىل كالشكرد قرية مبرو
بالفتح والتشديد إىل الكالء : الكالئي. إىل كالمني قرية بزجنان انتهى: الكالميين: قلت. كاللة جد

  .موضع بالبصرة

  باب الكاف والياء

.  كيخاران قرية باليمنبالفتح وسكون التحتية وخاء معجمة وراء إىل: الكيخاراين. إىل الكيل: الكيال

. بالكسر وفتح الزاي واملهملة واملوحدة مث معجمة إىل كيزداباذ قرية بطريثيث: الكيزداباذي

  .بالكسر ومعجمة إىل كيش جزيرة يف البحر: الكيشي. بالفتح والسكون إىل كيسان جد: الكيساين

  حرف الالم

  باب الالم واأللف

: اللبشموين: إىل بيع اللنب: اللبان.  سكة اللبادين حملة بسمرقندإىل: اللبادي. إىل عمل اللبود: اللباد

: قلت. بفتحتني وقاف: اللبقي. بفتحتني وسكون املعجمة وضم امليم ونون إىل لبشمونة قرية باألندلس

  .بالفتح والسكون والك أخرى إىل لبلة بلد باألندلس انتهى: اللبلي

  باب الالم والباء

بالفتح والسكون إىل لبوان بطن من : اللبواين.  ونونني إىل جبل لبنان بالشامبالضم والسكون: اللبناين
  .بالفتح والكسر إىل لبيب جد وبدال مهملة إىل لبيد وبراء إىل لبرية بلد باألندلس: اللبييب. املعافر

  باب الالم واجليم

 جلون مدينة بالشام ا بالفتح وضم اجليم املشددة ونون إىل: اللجوين. باجليم إىل عمل اللجم: اللجام
  .مسجد اخلليل عليه الصالة والسالم
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  باب الالم واحلاء

بالفتح وسكون املهملة : اللحجي. إىل بيع اللحم: اللحام. بالكسر واملهملة وفاء إىل اللحاف: اللحايف
ن بالكسر والسكون إىل حليان بن هذيل بن مدركة بن الياس ب: اللحياين. وجيم إىل حلج قرية باليمن

  .مضر

  باب الالم واخلاء

  .بالفتح وسكون املعجمة إىل خلم قبيلة من اليمن: اللخمي

  باب الالم والدال

  .بالضم وتشديد املهملة إىل لد موضع بالشام يقتل به الدجال: اللدي

  باب الالم والراء

 إىل لرة بالفتح وتشديد الراء: اللري. بالفتح وسكون الراء وقاف إىل لرقة حصن باألندلس: اللرقي
  .جد وبالضم إىل لرستان ناحية قرب جبال أصبهان

  باب الالم والغني

  .بالضم إىل علم اللغة: اللغوي

  باب الالم والفاء

  .بالفتح وسكون الفاء وضم الفوقية إىل لفتوان قرية بأصبهان: اللفتواين

  باب الالم والقاف

  .بالفتح والكسر إىل لقيط جد: اللقيطي
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  باب الالم والكاف

بالضم : اللكي. بالفتح والسكون وزاي إىل لكز بلد بدربند: اللكزي. إىل عمل اإلكاف: للكافا
  .والتشديد إىل لك بلد بربقة

  باب الالم وامليم

    

  .بالفتح والسكون ومعجمة إىل ملغان موضع بغزنة: اللمغاين

  باب الالم والنون

  .بان حملة بأصبهانبالضم وسكون النون مث املوحدة ونون إىل باب لن: اللنباين

  باب الالم والواو

بالضم وكسر املوحدة األوىل وحتتية آخره معجمة إىل لوبياباذ حملة : اللوبياذي. إىل بيع اللوز: اللواز
بفتحتني وسكون الراء وقاف إىل : اللورقي. بالضم وموحدة إىل لوبية بلد مبصر: اللويب. بأصبهان

بالفتح والسكون : اللوزي. ه راء إىل لور بلد خبوزستانبالضم آخر: اللوري. لورقة بلد باألندلس
بالضم وفتح الكاف : اللوكري. بالضم ومعجمة إىل لوشة: اللوشي. وزاي إىل اللوزية حملة ببغداد

بفتح الالم واهلاء وسكون الواوين إىل : اللوهوري. إىل بيع اللؤلؤ: اللؤلؤي. وراء إىل لوكر قرية مبرو
  .لوهر مدينة باهلند

   الالم واهلاءباب

بالزاي : اللهزمي. بفتح الالم واهلاء إىل أيب هلب وبالكسر والسكون إىل هلب بطن من األزد: اللهيب
  .إىل اللهازم هم تيم اهللا بن ثعلبة وقيس بن ثعلبة وعجل بن خلم بن صعب

  باب الالم والياء
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بالكسر والسكون : وسكيالليم. إىل ليث بن كنانة وليث بن جداد بن عبد القيس وإىل جد: الليثي
بالكسر آخره نون إىل اللني : الليين. وضم امليم وسكون الواو واملهملة إىل ليموسك قرية بإسترباذ

  .قرية

  حرف امليم

  باب امليم واأللف

    

. مبوحدة إىل مابة جد: املايب. بفتح املوحدة واملهملة وسكون الراء إىل مابرسام قرية مبرو: املابرسامي

: املاجرمي.  بضم الفوقية وكسر الراء وحتتية وفوقية إىل ماتريت ويقال ما تريد حملة بسمرقند:املاترييت

بفتح اجليم وسكون النون إىل ماجندن : املاجندين. بفتح اجليم وسكون الراء إىل ماجرم قرية بسمرقند
تح املعجمة إىل بف: املاخكي. بضم املهملة وزاي إىل املاحور قرية بالشام: املاحوزي. قرية بسمرقند

بفتح املهملة : املادري. إىل ماخ رجل: املاخي. بضمها إىل ماخوان قرية مبرو: املاخواين. ماخك جد
بوزنه والذال : املاذرائي. بفتحها والراء إىل مادرايا قرية بالبصرة: املادرائي. وراء إىل مادرة رجل
املأريب. وحدة إىل ماربان قرية قرب أصبهانبقتح الراء والباء امل: املارباين. معجمةٌ إىل ماذرا جد :

بكسر الراء : املاردي: بكسر الراء وموحدة إىل مأرب ناحية باليمن منها أبيض بن محال الصحايب
بفتح الراء إىل املارستان : املارستاين. مثله إىل ماردين بلد باجلزيرة: املارديين. ومهملة إىل ماردة جد

بكسر الراء : املارملي. اء وسكون املعجمة إىل مارشك قرية بطوسبكسر الر: املارشكي. املعروف
بضم : املازيل. بكسر الزاي وراء إىل مازر انتهى: املازري: وضم امليم والم إىل مارمل قرية ببلخ قلت

بكسرمها ونون إىل مازن قبيلة من متيم ومن قيس عيالن : املازين. الزاي والم إىل مازل قرية بنيسابور
بكسرها وحتتية وراء إىل مازيار رجل صلبه : املازياري.  بن ذهل ومن طيء ومن الدئلومن شيبان

إىل : املاسخي. بسكون املهملة وكسر الفوقية وحتتية ونون إىل ماستني قرية ببخارى: املاستيين. املعتصم
م إىل بفتح املهملة األوىل وسكون الراء وكسر اجلي: املاسرجسي. ماسخة خباء معجمة بطن من األزد

بفتحها إىل ماسك : املاسكي. بفتح املهملة إىل ماسكان بلد بنواحي كرمان: املاسكاين. ماسرجس جد
مبعجمة إىل : املاشي. بضم املهملة وراء وموحدة وذال معجمة إىل مارسور قرية جبرجان: املارسور. جد

.  أول من مصر الفرات ودجلةبكسر املهملة وراء إىل قيٍس املاصر ألنه: املاصري. بيع املاشي املعروف
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بفتح القاف : املاقالصاين. بفتح الفاء وضم الراء املشددة وخاء معجمة إىل مافروخ جد: املافروخي
بكسر الكاف واملهملة إىل ماكسني مدينة : املاكسيين. وصاد مهملة إىل ماقالصان قرية جبرجان

: املاجلي.بكسرها إىل ماكينة جد:  املاكيين.بكسر الكاف وحتتية إىل ماكيان جد: املاكياين. باجلزيرة

بالكسر : املالقي. بكسر الالم ومهملة إىل بيع السمك املاحل: بفتح الالم وجيم إىل ماجل جد املاحلاين
بطن من تغلب ومن عامر ومن أسد بن خزمية ومن ثقيف ومن : املالكي. وقاف إىل مالقة بلد باألندلس

ج ومن األزد ومن كندة ومن السكون ومن احلارث بن كعب ومن متيم ومن بكر بن وائل ومن اخلزر
بكسر الالم إىل مالني : املاليين. جعفي ومن جبيلة وإىل مذهب مالك وإىل املالكية قرية على الفرات

بفتح امليمني وكسر املهملة وحتتية وراء إىل : املامطريي. إىل مالة جد: املايل. قرى جمتمعة من عمل هراة
: املانقاين. إىل املأمون اخلليفة: املأموين. إىل مامان جد: املاماين. بناحية آمل طربستانمامطري بلد 

. إىل ماهان جد: املاهاين. إىل بيع املاورد: املاوردي. بسكون النون وقاف إىل مانقان حملة بسنج

بكسر اهلاء إىل : املاهياين. بكسر اهلاء وحتتية وموحدة ةمعجمة إىل ماهياباذ حملة مبرو: املاهياباذي
بسكون : املاميرغي. بكسر التحتية وقاف إىل مايق قرية بنواحي أستوا: املايقي. ماهيان قرية مبرو

التحتية والراء وفتح امليمني آخره معجمة إىل ماميرغ قرية بنواحي خنشب وأخرى على طرف 
  .ضم التحتية ومهملةب: املايوسي. بكسر التحتية ونون إىل ماين من بالد فارس: املايين. جيحون

  باب امليم والباء

إىل مبارك بلفظ املفعول بلد بني واسط : املباركي. بكسر الراء ومهملة إىل عمل املربد: املباردي
ر بالبصرة أيضاً وجدبالفتح وكسر الراء املهملة إىل عمل املربم وهو املبضع: املبارمي. وبغداد و .

: املبيضي. املعجمة والم إىل مبذول بطن من ضبة ومن األنصاربالفتح وسكون املوحدة وضم : املبذويل

بالضم والفتح وكسر التحتية املشددة ومعجمة إىل البياض عرف به طائفةٌ من الشيعة هلم لواٌء أبيض 
  .خالفوا به شعار العباسية

  باب امليم والتاء

    

. إىل علم الكالم والطب: تطبباملتكلم وامل. بضم أوله والفوقية ومهملة إىل متع بطن من فهم: املتعي
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بالفتح وضم التاء : املتوثي. أبو الطيب ادعى النبوة: املتنيبء. بالفتح والسكون إىل متك جد: املتكي
. إىل املتوكل على اهللا اخلليفة: املتوكلي. املشددة آخره مثلثة إىل متوث بلد بني قرقوب واألهواز

: املتيجي: قلت. بالفتح والتشديد إىل مت جد: امليت. يه جدبالفتح وضم التاء املشددة إىل متو: املتوي

  .بالفتح وكسر الفوقية املشددة وحتتية وجيم إىل متيجة من ناحية جباية انتهى

  باب امليم والثاء

بالفتح ومثلثة وكسر امليم مث نون إىل املثامنة كان ملوك محري يتخذون من أصحام مثانية : املثامين
  .عد موت امللك فكانون يسمون بذلكخواص يلي أحدهم ب

  باب امليم واجليم

بوزنه والشني معجمةٌ : ااشعي. بالضم وجيم وكسر املهملة وراء إىل جماسر بطن من طيء: ااسري
اشي. وبعدها مهملة إىل جماشع بطن من متيم وجدرب. بالفتح آخره معجمة: اجابر الكسر: ا .

بفتح أوله : ابسيت. نسب إىل ارب بن عبد الرمحن بن عمر بن اخلطابمثله بزيادة ياء ال: اربي
بالفتح : اداباذي. واملهملة وضم اجليم وسكون املوحدة آخره فوقية إىل جمبست قرية ببخارى

. الذي به أثر اجلدري. ادر. وسكون اجليم ومهملة وموحدة آخره معجمة إىل جمداباذ قرية مذان

بالكسر والسكون والضم إىل جمدون : ادوين. م امليم واملهملة إىل جمدوان قرية بنسفبض: ادواين
. بالضم وفتح اجليم واملهملة املشددة وعني مهملة إىل ادع بطن من قضاعة: ادعي. قرية ببخارى

السكون بالكسر و: ازمي. بفتح امليم والراء وموحدة إىل جمربة بطن من كنانة ومن متيم: اريب
بالضم والفتح وكسر الفاء املشددة وراء إىل : افري. وفتح الزاي إىل ازم بطن من سامة بن لؤي

بالضم والسكون والكسر نعيم : امر. جمفر بطن من متيم وقال ابن ماكوال رمحه اهللا بسكون اجليم
ملهملة وراء الذي جيندر بالضم والفتح وسكون النون وكسر ا: اندر. كان جيمر املسجد أي يبخره

بالفتح : اوجي. بالضم والفتح وتشديد امليم ومهملة إىل جممع بطن من جعفي: امعي. الثياب
وسي. وسكون اجليم األوىل وفتح الواو إىل جموجا لقب جدوس حملة : ابالفتح والضم إىل درب ا

  .إىل اهولية طائفة من اخلوارج: اهويل. ببغداد

  امليم واحلاءباب 
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: احملاسيب. بالضم ومهملة وكسر الراء إىل حمارب بطن من قريش ومن عبد القيس وجد: احملاريب

بالفتح وكسر امليم الثانية إىل : احملاملي. بالضم احلارث بن أسد الزاهد مسي به لكثرة حماسبته لنفسه
 املهملة والباء املشددة وراء إىل حفظ بالضم وفتح: احملربي. بيع احملامل اليت حيمل فيها الناس يف السفر

بالفتح والسكون : احملبويب. بوزنه وقاف إىل سلمة بن احملبق: احملبقي. كتاب احملرب حملمد بن حبيب
بفتح أوله واملثلثة والم إىل : احملثلي. وضم املوحدة األوىل أبو العباس راوي الترمذي إىل جده حمبوب

. إىل حمفوظ جد: احملفوظي. م والسكون وكسر الراء إىل حمرمبالض: احملرمي. حمثل بطن من قضاعة

. بالضم والفتح وتشديد الكاف املكسورة إىل احملكمة من اخلوارج قالوا لعلي كيف حتكم: احملكمي

بفتحتني وتشديد الالم إىل : احمللي. بوزنه بالم إىل حملم بن متيم وحملم بن ذهل بن شيبان: احململمي
صدره بلفظ حممد مث موحدة وآخره معجمة إىل حممد أباد حملة : احملمداباذي. صراحمللة بلد بديار م

بتشديد املكسورة إىل احملمرة طائفة بابك : احملمري. إىل حممد بن احلنفية: احملمدي. خارج نيسابور
: مياحمل. مثله بال دال إىل حممويه جد: احملموي. إىل حممود جد: احملمودي. ألم لبسوا احلمرة أيامه

بالضم والفتح وتشديد الواو املفتوحة إىل حمول قرية ببغداد: احملويل. كاملرمي إىل حمم جد.  

  باب امليم واخلاء

    

: املخدوجي. بفتح امليم واملوحدة وسكون املعجمة بينهما وزاي إىل املخبز وهو موضع اخلبز: املخبزي

بالكسر آخره قاف إىل : املخراقي. عةبالفتح والسكون وضم املهملة وجيم إىل خمدوج بطن من قضا
بفتح أوله والراء وسكون املعجمة إىل املسور بن خمرمة وبالضم والفتح وكسر : املخرمي. خمراق جد

بالزاي إىل خمزوم قبيلة من : املخزومي. الراء املشددة إىل املخرم حملة ببغداد نزهلا ولد يزيد بن املخرم
بفتح أوله والشني املعجمة والالم وموحدة إىل : املخشليب. كعب بن لؤي وبطن من عبس ومن هذيل

بالضم والفتح وكسر الالم : املخلص. بفتح أوله والالم إىل خملد جد: املخلدي. خمشلب وهو خرز
بالضم وفتح اخلاء والالم املشددة إىل بيع املخلط : املخلطي. املشددة إىل ختليص الذهب من الغش

بالفتح والتشديد إىل خمة جدة : املخي. بوزنه إىل خمول جد: املخويل. وعوهو الفاكهة اليابسة من كل ن
وبالضم إىل املخ جد.  

  باب امليم والدال
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بالضم والسكون وكسر : املدركي. بالفتح إىل املدائن مدينة على سبعة فراسخ من بغداد: املدائين
يتلو يف املديين: املدين. سعد هذميبوزنه إىل مدجل بطن من كنانة ومن : املدجلي. الراء إىل مدرك جد .

بالفتح والضم إىل مدوة : املدوي. بالضم وفتح املهملة والواو املشددة وراء إىل املدور جد: املدوري
بالضم وسكون املهملة والنون وفتح : املديانكثي. قرية ببنج ديه وبتشديد املهملة إىل مدويه جد

بفتح أوله والتحتية إىل مدين جد : املديين. ية ببخارىالتحتية والكاف مث مثلثة إىل مديانكث قر
وبكسر املهملة وسكون التحتية إىل مدينة مرو ومدينة نيسابور ومدينة أصبهان ومدينة املبارك بقزوين 

  .ومدينة خبارى ومدينة مسرقند ومدينة نسف وبقلة إىل املدينة النبوية واألكثر إليها مدين بفتحتني

  باب امليم والذال

بفتح امليم وسكون املعجمة : املذحجي. بفتح أوله واملعجمة مث راء إىل املذار قرية بالبصرة: ذاريامل
بالفتح والسكون وضم املهملة وراء : املذعوري. وكسر احلاء املهملة وجيم إىل مذحج قبيلة من اليمن

بو علي التميمي بالضم والسكون وكسر اهلاء وموحدة أ: املذهيب. الواعظ: املذكر. إىل مذعور جد
بالكسر والسكون وفتح التحتية وامليم والكاف وسكون : املذياجمكثي. راوي املسند إىل جده املذهب

بالضم والسكون وحتتية مث نون ساكنة : املذيانكين. اجليم آخره مثلثة إىل مذياجمكث قرية بكرمينية
  .بعدها كاف مفتوحة ونون إىل مذيانكن قرية ببخارى

  اءباب امليم والر

    

بالضم إىل : املرادي. بالفتح وكسر اجليم والم إىل عمل املراجل: املراجلي. إىل مرابطة الثغور: املرابطي
بالفتح والتشديد إىل مرار جد وبالتخفيف إىل بيع املرار وهو حبال : املراري. مراد بطن من مذحج

ة إىل املراغ قبيلة من األزد بالفتح آخره معجم: املراغي. القنب وبالضم إىل آكل املرار وهو نبت
بالضم وقاف إىل املراقبة مدينة : املراقي. وبلد بصعيد مصر انتهى: واملراغة مدينة بأزربيجان قلت

. بالضم وتشديد الراء وكسر الكاف ومعجمة إىل مراكش انتهى: قلت املراكشي: قلت. بالغرب

: املراوحي. تشديد إىل ذي مران جدبالفتح والتشديد إىل مران بطن من جعفي وبالضم وال: املراين

بالكسر والسكون وفتح : املربدي. بفتحتني ومهزة إىل امرئ القيس: املراي. بالفتح إىل عمل املراوح
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بالضم وفتح الراء واملوحدة املشددة ومهملة إىل : املربعي. املوحدة ومهملة إىل املربد موضع بالبصرة
بفتح : املرثدي. سر الفوقية إىل مرتع بن معاوية بن كندةرباط املربعة بسمرقند وبالضم والسكون وك

بالفتح والسكون وجيم إىل املرج بلد باملوصل وقرية : املرجي. أوله واملثلثة ودال مهملة إىل مرثد جد
بالضم والسكون وكسر اجليم طائفة من القدرية أرجؤوا أي أخروا العمل : املرجئة. بني بغداد ومهدان

بالضم : املرداري. بفتح أوله واحلاء املهملة وباء موحدة إىل مرحب جد: يباملرح. عن اإلميان
بالضم والسكون وفتح : املرداسنجي. والسكون ومهملة وراء إىل مردار رأس املردارية من املعتزلة

بالفتح والسكون : املرزباين. الدال والسني املهملتني وسكون النون وجيم إىل مرداسنحة لقب جد
بالضم والسكون وكسر الزاي إىل مرزين قرية : املرزيين. وموحدة إىل مرزبان جدوضم الزاي 

بالفتح والسكون ومهملة إىل املرس قرية حنو املدينة وبالضم إىل مرسية قرية : املرسي. ببخارى
بفتح : املرغباين. بفتح أوله والعني املهملة ومعجمة إىل مرعش بلد بالشام وجد: املرعشي. بالغرب

مثله بضم الباء املوحدة إىل مرغبون قرية : املرغبوين. واملعجمة واملوحدة إىل مرغبان قرية بكسأوله 
بالفتح والسكون وكسر املعجمة وحتتية ونونني بينهما ألف إىل مرغينان مدينة : املرغيناين. ببخارى
بفتح امليم : ذياملرورو. بفتحتني وسكون النون ومهملة إىل مرند بلد بأذربيجان: املرندي. بفرغانة

: املرويت. والواو األوىل وضم الراء الثانية املشددة آخره معجمة إىل مرو الرود أشهر مدن خراسان

بالفتح أوله والواو مث زاي إىل : املرودي. بفتح أوله والواو مث فوقية إىل ذي املروة قرية مبكة أو املدينة
بفتح : تني إىل مروة قرية املكة أو املدينة الورزويبفتح: املروي. مرو الشاه جان وحملة املراوزة ببغداد

  .بفتحتني إىل مروه: أوله والواو مث زاي إىل مرو الشاه جان وحملة املروزاه ببغداد املروي

بالضم والسكون وكسر اهلاء وموحدة إىل مرهبة بطن من : املرهيب. مدينة باحلجاز حنو وادي القرى
بالفتح وكسر الراء وحتتية ومهملة : املريسي.  التحتية ومهملةبالضم والفتح وسكون: املريدي. مهدان

بالضم : املريين. بوزنه ومعجمة إىل املريض جد: املريضي. إىل مريس قرية مبصر منها بشر املريسي
بالفتح والتشديد إىل مر بطن من طيٍء واملرية بلد : املري. والكسر وحتتية ونون إىل مرين قرية مبرو

م إىل مرة بطن من غطفان ومن عبد القيس ومن جهينة ومن طيء ومن مهدان ومن باألندلس وبالض
  .بالضم وكسر الراء املشددة وحتتية وقاف: املريقي. قضاعة ومن متيم ومن شيبان

  باب امليم والزاي
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: املزرقي. بالضم والزاي واحلاء املهملة إىل مزاحم جد واملزامحة قرية برحبة مالك بن طوق: املزامحي

بفتح أوله والراء : املزرنكي. لفتح وسكون الزاي وفتح الراء وقاف إىل املزرقة قرية قرب بغدادبا
بالتشديد الذي يزكي : املزكي. والكاف وسكون الزاي والنون األوىل إىل مزرنكن قرية ببخارى

زن قرية بالضم والسكون إىل م: املزين. بضم أوله والنون إىل مزنوى قرية بسمرقند: املزنوي. الشهود
بالفتح وكسر : املزبري. بسمرقند وبفتح الزاي إىل مزينة بنت كلب بن وبرة إىل مزنة قرية بسمرقند

بالكسر والتشديد إىل : املزي. بالفتح والكسر إىل مزينان بلد خبراسان: املزيناين. الزايني إىل مزيز جد
  .املزة قرية بدمشق

  باب امليم والسني

    

. بالفتح إىل املسائل: املسائلي. بالضم إىل مسافر جد: املسافري. احق جدبالضم إىل مس: املساحقي

إىل املستغفر : املستغفري. إىل املستعني اخلليفة: املستعيين. إىل مسبح بلفظ فاعل سبح جد: املسبحي
بالفتح والسكون وكسر الفوقية وحتتية ونونني: املستيناين. الذي يستملي على العلماء: املستملي. جد 

. بالضم والفتح وتشديد املهملة الذي يعمل سدى الثياب: املسدي. بينهما ألف إىل مستينان قرية ببلخ

. بالكسر والسكون وفتح العني املهملة وراء إىل مسعر جد: املسعري. إىل مسروق جد: املسروقي

.  تعاىل عنهإىل مسكني بن احلارث صاحب الشافعي رضي اهللا: املسكيين. إىل مسعود رجل: املسعودي

بالضم والسكون والم إىل : املسلي. إىل املسلمة جدة: املسلمي. بالكسر إىل بيع املسك: املسكي
. بكسر امليم األوىل وفتح الثانية إىل مسمع: املسمعي. مسلية قبيلة من مذحج وحملة هلم بالكوفة

 وفتح النون إىل احلديث بالضم: املسندي. بالكسر والسكون ونونني إىل مسنان قرية بنسف: املسناين
بفتح أوله والواو وسكون املهملة األوىل إىل : املسوسي. بضمتني إىل املسوح الشعر: املسوحي. املسند

: املسيحي. بالضم وفتح املهملة والتحتية املشددة وموحدة إىل املسيب جد: املسييب. مسوس قرية مبرو

بالفتح والكسر ومهملة إىل مسيح جد.  

  لشنيباب امليم وا
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بالضم والتخفيف : املشاين. بالفتح والتشديد إىل مشاط رجل: املشاطي. إىل عمل األمشاط: املشاط
. بفتح أوله والفوقية وسكون املعجمة والم إىل مشتلة قرية بأصبهان: املشتلي. إىل مشان قرية بالبصرة

بفتح : املشجعي. لهمث: املشتوي. بضمهما وسكون الشني املعجمة إىل مشتول قرية مبصر: املشتويل
بالكسر والسكون : املشرقي. أوله واجليم وسكون املعجمة آخره مهملة إىل مشجعة بطن من قضاعة

. وفتح الراء وقاف إىل مشرق بطن من مهدان املشرقي بالضم والسكون والكسر إىل مشرق رجل

السكون بالكسر و: املشطاحي. بالفتح والسكون والضم إىل مشروق بقعة باليمن: املشروقي
بفتح أوله والغني : املشغراين. بالكسر وتشديد املعجمة إىل املشظ بطن من كلب: املشظي. ومهملتني

بالضم والسكون إىل مشكان قرية بنواحي مهذان : املشكاين. املعجمة والراء إىل مشغرا قرية بدمشق
وجد.  

  باب امليم والصاد

. يم الثانية ودال مهملة إىل املصامدة بالغرببكسر امل: املصامدي. إىل كتابة املصاحف: املصاحفي

بالكسر إىل مصر : املصري. بالكسر والسكون وراء ومثلثة إىل مصراثا قرية بسواد بغداد: املصراثائي
بالضم والسكون وفتح الطاء وكسر الالم وقاف إىل بين املصطلق بطن من : املصطلقي. الشهرية
بفتح أوله : املصقلي.  املهملة وموحدة إىل مصعب جدبالضم والسكون وفتح العني: املصعيب. خزاعة

بالفتح والسكون والضم آخره مهملة إىل مصمودة قبيلة من : املصمودي. والقاف إىل مصقلة جد
  .بكسر امليم واملهملة املشددة إىل املصيصة مدينة على ساحل البحر: املصيصي. الرببر بالغرب

  باب امليم والضاد

بالفتح : املطامريي. إىل مطاع جد: املطاعي. املعجمة وراء إىل مضر بن نزاربالضم وفتح : املضري
بفتح أوله والباء املوحدة إىل املطبخ : املطبخي. وكسر امليم الثانية وراء إىل املطامري ضيعة حبلوان

بالضم والفتح وكسر الراء املشددة وفاء إىل مطرف : املطريف. إىل تطريز الثياب: املطرز. املعروف
بالكسر والسكون وفتح الراء وفاء إىل مطرف لقب عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن : املطريف. جد

بفتحتني إىل مطر جد : املطري. إىل مطرود فخذ من سليم: املطردودي. عفان رضي اهللا تعاىل عنهم
ء املفتوحة بالضم وتشديد الطا: املطليب. وإىل املطرية بلد مبصر انتهى: وبطن من ذهل بن شيبان قلت
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بالضم وفتح الطاء املشددة وكسر الواو : املطوعي. وكسر الالم وموحدة إىل املطلب بن عبد مناف
بالضم وفتح الطاء واهلاء املشددة : املطهري. ومهملة إىل املطوعة وهم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد

املطييب. إىل مطهر قرية من عمل مازندارن وجد :بالفتح والكسر إىل :  املطريي.بوزنه إىل املطيب جد
  .املطرية قرية بنواحي سر من رأى

  باب امليم والظاء

بالضم وفتح املعجمة واهلاء املشددة إىل مظهر : املظهري. الذي ترفع إليه الظالمات فريفعها: املظاملي
جد.  

  باب امليم والعني

    

إىل : املعاز.  الراء إىل معارك جدبالضم وكسر: املعاركي. بالضم آخره معجمة إىل معاذ جد: املعاذي
بوزنه إىل : املعاويل. بالفتح وكسر الفاء وراء إىل املعافر بطن من قحطان: املعافري. رعاية املعزى

بفتح : املعبدي. بالضم إىل معاوية بطن من األوس ومن كندة وجد: املعاوي. املعاول بطن من األزد
بد بن العباس بن عبد املطلب واملعبدية من اخلوارج رأسهم أوله واملوحدة إىل أم معبٍد اخلزاعية ومع

املعربي. إىل تأويل الرؤيا: املعرب. معبد :إىل االعتزال ألن رأسهم واصل : املعتزيل. بوزنه إىل معرب جد
. بن عطاء كان جيلس إىل احلسن البصري رضي اهللا تعاىل عنه فلما أظهر رأيه طرده عنه فاعتزل عنه

بفتح : املعدين. بالفتح الذي عدل وقبلت شهادته: املعدل. ح أوله واملهملة إىل معدان جدبفت: املعداين
بفتحتني وتشديد : املعري. إىل معروف جد: املعرويف. أوله واملهملة ونون إىل املعدن قرية بنيسابور

عشار بطن من بالكسر والسكون ومعجمة وراء إىل امل: املعشاري. الراء إىل معرة النعمان مدينة بالشام
بالفتح والسكون وكسر القاف : املعقري. بفتح أوله واملعجمة إىل أيب معشر جد: املعشري. مهدان

بوزنه إىل معقل جد وبطن من مذحج ومن طيء ومن كلب والنهر : املعقلي. وراء إىل معقر باليمن
.  وراء إىل معمران قرية مبروبفتح امليمني: املعمراين. املعقلي إىل معقل بن يسار الصحايب رضي اهللا عنه

بالفتح : املعين. مثله إىل معمر رجل وبالضم والفتح وتشديد امليم املفتوحة إىل معمر رجل: املعمري
بالكسر والسكون وفتح : املعويل. والسكون ونون إىل معن بطن من األزد ومن قيس عيالن ومن طيء
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صوب النووي الفتح : تح امليم وهو خطأ قلتالواو إىل معولة بطن من األزد وقال ابن السمعاين بف
بالضم والفتح وكسر التحتية : املعري. بالفتح والسكون إىل معويه بطن من قضاعة: املعوي. انتهى

بالكسر والسكون وفتح التحتية إىل معري : املعريي. املشددة الذي حيفظ معيار الذهب حىت ال يفحش
بالفتح والسكون والضم وفاء إىل : املعيويف.  بن أيب معيطمصغراً إىل عقبة: املعيطي. بطن من بين أسد

  .معيوف

  باب امليم والغني

بالفتح واملعجمة إىل مغالة امرأة عدي بن مالك بن : املغايل. بكسر الزاي إىل بيع املغازل: املغازيل
ن االغتراف إىل املغترف بلفظ الفاعل م: املغتريف. بالضم إىل مغامة مدينة باألندلس: املغامي. النجار

بالضم وفتح املعجمة والفاء املشددة إىل : املغفلي. بالفتح وكسر الراء إىل بالد املغرب: املغريب. جد
بوزنه إىل : املغناين. بالضم والسكون إىل مغكان قرية ببخارى: املغكاين. عبد اهللا بن مغفل الصحايب

: املغوي. ن إىل مغون قرية بنواحي نيسابوربضمتني ونو: املغوين. إىل الغناء: املغين. مغنان قرية مبرو

بالضم والكسر إىل املغرية بن سعيد رأس املغريية : املغريي. بالفتح والسكون إىل مغوية بطن من خثعم
  .بالفتح والكسر إىل مغيلة قبيلة من الرببر: املغيلي. من الشيعة

  باب امليم والفاء

. بالضم والسكون إىل علم الفرائض: املفرض. فاءبسكون الفاء إىل بيع املفتول من احلل: املفتويل

الذي : املفيد. إىل مفلح جد: املفلحي. بالضم وفتح الفاء واملعجمة املشددة إىل املفضل جد: املفضلي
  .يفيد الناس احلديث من الشيوخ

  باب امليم والقاف

إىل مقاعس بطن : املقاعسي. بالضم وكسر الفوقية إىل مقاتل جد: املقاتلي. بالفتح إىل املقابر: املقابري
بالكسر والسكون وموحدة ومهملة إىل مقباس : املقباسي. بالفتح إىل بيع املقانع: املقانعي. من متيم

. إىل املقتدر اخلليفة: املقتدري. بالفتح والسكون وضم املوحدة إىل املقربة: املقربي. بطن من سلول

.  بالضم وفتح القاف والدال املشددة إىل مقدم جد:املقدمي. بكسر الدال إىل بيت املقدس: املقدسي
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. بالكسر إىل املقراض جد: املقراضي. بفتحتني وتشديد املهملة إىل حصن مقدية بأذرعات: املقدي

بالضم : املقنعي. بالضم والسكون وفتح الراء ومهزة مث ياء النسب إىل مقرا قرية بدمشق: املقرائي
ة ألبو حممد احلسن بن علي اجلوهري ألنه أول من تقنع حتت وفتح القاف والنون املشددة ومهمل

بالضم والفتح وتشديد النون إىل حفر : املقين. العمامة وبالكسر والسكون والفتح إىل بيع املقنعة
بالكسر والسمكون ومهملة إىل : املقالصي. بالضم والفتح وكسر الواو املشددة: املقومي. القناة

بوزنه إىل مقياس النيل مبصر: ملقياسيا. مقالص قرية جبرجان وجد.  

  باب امليم والكاف

    

. إىل تعليم الصبيان اخلط: املكتب. املبلغ تكبري اإلمام: املكرب. بالضم إىل كراء الدواب: املكاري

: املكراين. بوزنه إىل مكحول جد: املكحويل. بالفتح والسكون وضم الفوقية إىل مكتوم جد: املكتومي

إىل مكة : املكي. إىل جد كان مكشوف الرأس: املكشويف.  إىل مكران بلد بكرمانبالضم والسكون
  .شرفها اهللا تعاىل

  باب امليم والالم

. بالضم والسكون وفتح املهملة إىل امللحم نوع من الثياب: امللحمي. إىل ملربان قرية ببلخ: امللرباين

بالكسر إىل بيع : امللحي. ليح بطن من خزاعةبالضم والفتح ومهملة إىل امللح والنوادر وإىل م: امللحي
. بضم امليم واجليم إىل ملجكان قرية مبرو: امللجكاين. بفتحتني إىل ملطية مدينة بالروم: امللطي. امللح

بالكسر : امللنجي. بفتحات إىل ملكان بطن من قضاعة: امللكاين. بالضم هو معبد الدرس: امللقي
ة قرية بأصبهان وبالفتح والكسر وحتتية إىل مليج قرية مبصر والفتح وسكون النون وجيم إىل ملنج

  .بالتصغري إىل أيب مليكة: املليكي.... . ومبهملٍة آخره إىل 

  باب امليم وامليم

  .بالضم والسكون ومهملة إىل ممسة قرية بالغرب: املمسي
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  باب امليم والنون

: املنادي. بالفتح و إىل بيع املناديل: لياملنادي. بالفتح وتشديد النون ومهملة إىل مناح جد: املناحي

. بالفتح إىل عمل املنشار: املناشريي. بالفتح وراء إىل منارة بطن من غافق: املناري. بالضم هو الدالل

: املناطقي. بالفتح ومعجمة إىل مناشك حملة بنيسابور: املناشكي. بالضم إىل عمل اخلشب: املناشر

: املنبجي. بالضم إىل منية بين خصيب بلد بصعيد مصر انتهى: ناويامل: قلت. بوزنه إىل عمل املنطقة

بالفتح والسكون وضم : املنبوزي. بالفتح وسكون النون وكسر املوحدة وجيم إىل منبج مدينة بالشام
بالضم والسكون وفتح الفوقية وفاء وقاف إىل املنتفق : املنتفقي. املوحدة آخره زاي إىل املنبوز جد

بفتح امليم واجليم : املنجاين. بضم املثلثة وراء إىل املنثور جد: املنثوري. بن صعصعةقبيلة من عامر 
بقتح امليم واجليم : املنجنيقي. إىل علم النجوم: املنجم. وسكون النون األوىل إىل منجان قرية بأصبهان

ون وضم اجليم بالفتح والسك: املنجوراين. وسكون النون األوىل وكسر الثانية إىل املنجنيق املعروف
بالضم : املنخلي. بالفتح والسكون والضم إىل منجويه جد: املنجوي. وراء إىل منجوران قرية ببلخ

بالضم والسكون : املنذري. وفتح النون واملعجمة املشددة والم إىل املنخل بطن من سامة بن لؤي
 والسكون إىل منصف قرية بالفتح: املنصفي: قلت. وكسر املعجمة وراء إىل املنذر جد وبطن من كندة

وأخرى على النيل : إىل املنصور اخلليفة واملنصورة قرية بنواحي ملتان قلت: املنصوري. ببلنسية انتهى
بالضم والفتح وكسر القاف املشددة وراء إىل منقر بطن من متيم : املنقري. بطريق دمياط انتهى

إىل : إىل تنقية الطعامز املنكدري: نقيامل. وبالكسر والسكون والفتح إىل منقر بن عبيد بن مقاعس
بالفتح : املنوي. بالفتح والسكون آخره مثلثة إىل منواث قرية من عمل عكا: املنواثي. املنكدر جد

بوزنه : املنيعي. بالفتح والكسر وحتتية ومهملة إىل املنيحة قرية بدمشق: املنيحي. والضم إىل منويه جد
بالضم والسكون : املنيي.  منني قرية بدمشق وبضم أوله إىل منينة جدةبوزنه إىل: املنيين. إىل منيع جد

  .وكسر التحتية إىل منية عجيب قرية باألندلس

  باب امليم والواو

    

إىل تعليم : املؤدب. إىل علم املواقيت: املواقييت. بالضم والتخفيف ونون إىل موان قرية بنسف: املواين
بالضم وكسر الراء : املورياين. ح املهملة إىل مودا قرية بنسفبالضم وفت: املودودي. األدب واللغة
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بالضم : املوسياباذي. إىل موسى جد: املوسوي واملوسائي. وحتتية ونون إىل موريان قرية خبوزستان
بالضم وكسر : املوشيلي. وكسر املهملة وحتتية وموحدة وذال معجمة إىل موسياباذ قرية مذان

. بالفتح والسكون وكسر املهملة إىل املوصل مدينة باجلزيرة: املوصلي.  رجلاملعجمة والم إىل موشيال

بالضم : املوقاين. إىل املوفق اخلليفة وجد: املوفقي. بالضم وفتح املهملة إىل موصاليا جد: املوصالئي
بالضم وفتح الواو والقاف املشددة وراء إىل موقر : املوقري. وقاف ونون إىل موقان مدينة بدربند

: املولقاباذي. بالفتح والسكون وكسر القاف وفائ إىل املوقف حملة مبصر: املوقفي. حصن بالبلقاء

بالفتح والسكون : املوين. بالضم وسكون الواو وقاف وموحدة ومعجمة إىل مولقاباذ حملة بنيسابور
طن من بالفتح والسكون وكسر اهلاء وموحدة إىل موهب ب: املوهيب. ونون إىل مونة قرية مذان

  .املعافر

  باب امليم واهلاء

. بالكسر والسكون إىل مهران جد: املهراين. إىل مهذب الدولة: املهذيب. إىل املهاجر جد: املهاجري

. بالكسر والسكون وراء وموحدة ونونني بينهما ألف إىل مهرابانان قرية بأصبهان: املهراباناين

لقاف وفتح الراء واملوحدة والدال املهملة والشني بالكسر وسكون اهلاء والنون وا: املهربندقشائي
بالكسر والسكون وفتح الراء واجليم إىل مهرجان مدينة : املهرجاين. املعجمة إىل مهربندقشاة قرية مبرو

بالكسر وفتح : املهرواين. بكسر امليم والراء وقاف إىل مهرقان قرية بالري: املهرقاين. بإسفراين وجد
بكسر امليم والراء وحتتية وجيم إىل مهرجيان قرية مبرو : املهرجياين. حية مذانالراء إىل مهروان نا

بالفتح : املهري. بكسر امليمني والراء واجليم إىل مهرجيمني قرية جبرجان: املهرجيميين. وبكازرون أيضاً
: ريوزياملهف. بالكسر والسكون وفتح الزاي إىل مهزم: املهزمي. والسكون إىل مهرة قبيلة من قضاعة

. بفتح اهلاء والالم املشددة إىل املهلب بن أيب صفرة: املهليب. إىل ماه فريوز بكسر الفاء قرية بشرياز

بفتح امليمني وسكون اهلاء آخره فوقية : املهميت. بالضم والكسر وتشديد الالم إىل مهل جد: املهلي
إىل مهمت جد.  

  باب امليم والالم ألف
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بالضم وكسر امليم ومهملة إىل املالمس بن : املالمسي. ملة إىل املالحمبالفتح وكسر امله: املالحي
  .بالضم إىل بيع املالءة اليت يلتحف ا النساء: املالئي. خزمية احلضرمي

  باب امليم والياء

. إىل ميافارقني مدينة باجلزيرة: امليافارقي. بالفتح وتشديد التحتية ومهملة إىل مياح جد: املياحي

. بالفتح والتحتية وفتح النون وجيم إىل ميانج موضع بالشام وإىل ميانة بلد بأذربيجان: املياجني

بفتح أوله : امليتمي. بالفتح وسكون التحتية وضم واملوحدة ومعجمة إىل مبيذ بلد قرب يزد: امليبذي
امليتة جدةإىل: املييت. والفوقية بينهما حتتية ساكنة إىل ميتم قبيلة من محري وباملثلثة إىل ميثم جد  .

بالفتح وضم التحتية : املريقي. بفتح أوله واملهملة إىل ميدان زياد بنيسابور وامليدان حملة ا: امليداين
بالكسر وفتح الراء إىل مريماهان قرية مبرو : وسكون الراء وقاف إىل مريقة جزيرة األندلس املريهاين

تح امليم واملعجمة واجليم إىل ميشجان قرية باسفراين بف: بالفتح واملهملة إىل ميسان امليشجاين: امليساين
بالكسر وفتح : امليغين. بالكسر وفتح املعجمة وقاف إىل ميشقة قرية جبرجان: امليشقي. بلدة بالبصرة

: امليكايل. بالكسر ومعجمة إىل ميغ قرية ببخارى: امليغي. الغني املعجمة ونون إىل ميغن قرية بسمرقند

بفتح امليمني ومعجمة : امليمذي. بالكسر ومهملة إىل ميماس قرية بالشام: ماسياملي. إىل ميكال رجل
بالكسر وفتح اهلاء ونون إىل ميهنة : امليهين. إىل ميمون رجل وقرية قرب واسط: امليموين. إىل ميمذ

  .بالكسر وقاف إىل ميالقان قرية مبرو: امليالقاين. قرية خبابران

  حرف النون

  باب النون واأللف

    

بضم املوحدة والالم : النابلسي. بكسر املوحدة ومعجمة إىل النابغة جد: النابغي. إىل نابت جد: لنابيتا
بكسر الفوقية والم إىل ناتل بلد بآمل طربستان وبطن من : الناتلي. ومهملة إىل نابلس بلد بالشام

ن قيس عيالن ومن باجليم إىل ناحية قبيلة من سامة بن لؤي وبطن م: الناجي. الصدف ومن قضاعة
بفتح الراء ونون : النارناباذي. إىل خنل الدقيق: الناخلي. جعفي وإىل ناجية بنت غزوان أخت عتبة
: الناسري. إىل النار بطن من بين احلارث بن كعب: الناري. وموحدة ومعجمة إىل نارناباذ قرية مبرو
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.  من مهدان ومن أسد بن خزميةبكسر املعجمة وراء إىل ناشرة بطن: الناشري. بكسر املهملة وراء

بكسر : الناطقي. بكسر املعجمة وراء إىل ناضرة بطن من سليم: الناضري. إىل ناصح جد: الناصحي
بفتح الفاء : النافخسي. بكسر املهملة إىل ناعط بطن من مهدان: الناعطي. الطاء وفاء إىل بيع الناطف

إىل نافع جد واملقرىء وابن األزرق : نافعيال. واخلاء املعجمة ومهملة إىل نافخس قرية بسمرقند
إىل نقد الذهب : الناقد. بفتح الفاء والقاف إىل نافقان قرية مبرو: النافقاين. اخلارجي رأس النافعية

. إىل ناقم بطن من ربيعة بن نزار: الناقمي. إىل نقط املصحف: الناقط.إىل الناقد: الناقدي. واحلديث

بكسر التحتية وفوقية : الناييت. رىء املناشري بالعجمية ونامق ا الكتاببفتح امليم وقاف قا: النامقي
بفتح التحتية وسكون النون وجيم إىل : الناينجي. إىل نائلة جدة: النايلي. إىل نايت ناحية بالبصرة

  .ناينج بلد بأصبهان

  باب النون والباء

بالكسر وحتفيف املوحدة : النباجي. ريهبالفتح إىل نابت جد وبالضم إىل نباتة جد الشاعر وغ: النبايت
بالكسر وفتح املوحدة املشددة وراء إىل : النربي. إىل بيع النبل: النبال. وجيم إىل النباج قرية بالبصرة

بفتحتني وقاف إىل دار النبقة : النبقي. بفتحتني إىل النبط قوم من العجم: النبطي. النرب قرية ببغداد
بالفتح والسكون إىل نبهان : النبهاين. بالفتح والسكون إىل بيع النبل: ليالنب. مبكة شرفها اهللا تعاىل

  .بطن من طيء

  باب النون واجليم

. مثله إىل جناد جد: النجادي. بتشديد اجليم إىل الصنعة املعروفة: النجاد. إىل جناح جد: النجاحي

حملة بين النجار بالكوفة و. إىل بين النجار قبيلة من اخلزرج: النجاري. إىل جنر اخلشب: النجار
بالضم وجيم وكسر النون : النجانيكثي. والنجارية من املبتدعة إىل احلسني بن حممد النجار الرازي

بالفتح والسكون ومهملة إىل : النجدي. وحتتية وفتح الكاف ومثلثة إىل جنانيكث بلد بنواحي مسرقند
.  وراء إىل جنران ناحية بني اليمن وهجربالفتح والسكون: النجراين. جند أرض بني العراق واحلجاز

  .بفتح النون والراء وكسراجليم إىل جنريم حملة بالبصرة: النجريمي. إىل جنيح جد: النجيحي

  باب النون واحلاء
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بالفتح وسكون املهملة إىل حنل قرية : النحلي. إىل بيع النحاس: النحاس. إىل حنت اخلشب: النحات
  .إىل علم النحو وإىل بطن من األزد: النحوي. ية حبلبببخارى وبالكسر إىل حنلني قر

  باب النون واخلاء

بالفتح إىل خنان قرية : النخاين. بالضم إىل بيع النخالة: النخايل. بتشديد اخلاء املعجمة الدالل: النخاس
بالضم والسكون وراء : النخري. بفتحتني ومعجمة إىل أندخود بلد بني بلخ ومرو: النخدي. بأصبهان

بفتح النون والشني املعجمة وسكون اخلاء آخره موحدة إىل خنشب وهي : النخشيب.  خنرة جدإىل
بالفتح والسكون إىل النخلة قرية عند : النخلي. بفتحتني إىل النخع قبيلة من مذحج: النخعي. نسف

  .كذلك إىل خنالن فخذ من السلف: النخالين. مكة شرفها اهللا تعاىل

  باب النون والدال

  .بفتح النون واملهملة وموحدة إىل الندب بطن من األزد: النديب

  باب النون والذال

  .بالفتح وكسر املعجمة آخره راء إىل نذير بطن من جبيلة وبالتصغري إىل نذير جد: النذيري

  باب النون والراء

بفتح النون : النرشخي. بالفتح والسكون ومهملة إىل نرس ر بالكوفة عليه عدة قرى: النرسي
بوزنه وقاف إىل نرمة : النرمقي. الشني املعجمة وسكون الراء آخره معجمة إىل نرشخ قرية ببخارىو

  .بالفتح وكسر الراء آخره زاي إىل نريز قرية بأذربيجان: النريزي. قرية بالري

  باب النون والسني

    

لنسوي إىل نسا بالفتح واهلمز وا: النسائي. إىل نسخ الثياب: النساخ. إىل علم األنساب: النسابة
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بفتحتني وفاء : النسفي. بالكسر وسكونه املهملة األوىل إىل نسطاس جد: النسطاسي. مدينة خبراسان
  .إىل نسف مدينة مبا وراء النهر ويقال هلا خنشب

  باب النون والشني

 .بفتح النون واملعجمة والفوقية بعد مهملة قبل جيم إىل النشاستج وهو النشاء املعروف: النشاستجي

بكسر أوله وثالثه كذا ضبطه : النشتربي. بفتحتني إىل النشاء املعروف ونشا قرية بريف مصر: النشائي
بالفتح والسكون وغني : النشغي. الدمياطي رمحه اهللا فيما نقله أبو جعفر بن الكريك يف تذكريته انتهى

بفتحتني :  النشوي.بالفتح والسكون إىل نشك قرية مبرو: النشكي. معجمة إىل نشغة بطن من عذرة
  .إىل نشا قرية بأذربيجان ومبصر

  باب النون والصاد

بفتح النون والراء واملوحدة وسكون الصاد املهملة آخره معجمة إىل نصراباذ حملة : النصراباذي
  .بالفتح والسكون والضم إىل نصرويه جد: النصروي. بنيسابور وبالري أيضاً

: النصاح. ين أسد بن خزمية وجد والنصرية حملة ببغدادإىل نصر قبيلة من هوازن ومن ب: النصري

بالتصغري إىل : النصريي. بالفتح والكسر آخره موحدة إىل نصيبني مدينة باجلزيرة: النصييب. اخلياط
  .نصري جد ودرب نصري ببغداد ومذهب نصري من الشيعة

  باب النون والضاد

بالفتح والسكون : النضروي. ومن سليمبالضم ومعجمة وراء إىل نضار بطن من مهدان : النضاري
مكرباً إىل بين النضري قبيلة من اليهود: النضريي. والضم إىل نضرويه جد.  

  باب النون والطاء

بفتحتني وسكون النون مث زاي إىل نظرت بلد : النطرتي. بالفتح والتشديد إىل النطاح جد: النطاحي
  .بأصبهان
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  باب النون والظاء

  .لة بالتشديد إىل النظام إبراهيم بن سيارمن املعتز: النظامية

  باب النون والعني

بالفتح : النعييت. بالضم إىل النعمانية بلد بني بغداد وواسط: النعماين. بالكسر إىل بيع النعال: النعايل
بالضم وفتح املهملة إىل نعيلة بنت : النعيلي. والكسر وحتتية وفوقية إىل النعيت بطن من سامة بن لؤي

  .بالفتح والكسر إىل نعيمة بطن من الكالع وبالتصغري إىل نعيم جد: النعيمي. خي غفارمليل أ

  باب النون والغني

  .بالفتح وضم املعجمة وموحدة إىل نغويا قرية: النغويب

  باب النون والفاء

اخ بالفتح والتشديد ومهملة إىل النف: النفاخي. بالضم وفاء ومثلثة إىل نفاثة بطن من كنانة: النفاثي
بالكسر وفتح الفاء املشددة وراء إىل نفر بلد على النرس : النفري. إىل عمل النفط. النفاط. جد

بضمتني ومهملة إىل نفوسة : النفوسي. وبسكون الفاء وزاي إىل نفرة قبيلة من الرببر انتهى: قلت
  .بالتصغري إىل نفيل جد: النفيلي. قبيلة من الرببر

  باب النون والقاف

. إىل نقش السقوف وحنوها: النقاش. ضم النون ومهملة إىل نقادة جد وقرية بفرغانةب: النقادي

. إىل نقل األشياء: النقال.إىل نقط املصحف: النقاط. مبعجمة إىل عمل اإلبريسم وفتله: النقاض

: النقري. بفتحتني وضم املوحدة ونون إىل نقبون ويقال بالكاف بدل القاف قرية ببخارى: النقبوين

بفتحات : النقيائي. بفتحتني إىل نقوة قرية بصنعاء اليمن: النقوي. ني وراء إىل نقر بطن من أمحسبضمت
بوزنه ومعجمة إىل : النقيشي. بالضم والفتح وحتتية وراء إىل نقرية جد: النقريي. إىل نقيا قرية باألنبار

نقيش جد.  
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  باب النون والكاف

 بالضم والسكون وراء إىل نكرة بطن من عبد القيس ومن :النكري. مر آنفاً يف النقبوين: النكبوين
  .أسد بن خزمية

  باب النون وامليم

بفتح النون وامليم واملعجمة واملوحدة : النمذاباذي. بالضم وراء إىل منارة بطن من خلم وغريه: النماري
 الذال املعجمة إىل بفتح أوله وامليم والتحتية وكسر: النمذياين. آخره معجمة إىل منذاباذ حملة بنيسابور

. بفتحتني وراء إىل النمر بطن من ربيعة بن نزار ومن األزد ومن قضاعة: النمري. منذيان قرية ببلخ

. بفتحات وبعد الكاف موحدة إىل منكبان قرية مبرو: النمكباين. بفتحتني إىل النمط جد: النمطي

  .إىل منيلة جديوزنه : النميلي. مصغراً إىل منري بن عامر بن صعصعة: النمريي

  باب النون والواو

    

بالفتح إىل نوا قرية بسمرقند : النواوي. بالضم إىل أيب نواس الشاعر: النواسي. إىل بيع النوا: النواء
بالضم وفتح املوحدة وسكون املعجمة وفوقية إىل : النوخبيت. وبالشام مهنا شيخ املذهب انتهى: قلت

املوحدة واملهملة واجليم وسكون النون بعد الباء املوحدة إىل بفتح أوله و: النوبندجاين. نوخبت جد
بفتح أوله : النوجاباذي. بالضم وموحدة إىل النوبة نوع من السودان: النويب. النوبندجان بلد بفارس

. بالضم ومهملة إىل نوح جد: النوحي. واجليم واملوحدة مث معجمة إىل نوجاباذ قرية ببخارى

بالضم : النوردي. اء املعجمة مث مهملة إىل نوخس من رستاق خبارىبفتح أوله واخل: النوخسي
. بالضم وراء إىل نور بلد بني خبارى ومسرقند: النوري. والسكون وراء ومهملة إىل نورد بلد بفارس

بالفتح : النوسي. بالضم وفتح الزاي واملوحدة ومعجمة إىل نوزاباذ قرية ببخارى: النوزاباذي
. بالضم ومعجمة وراء إىل نوشار قرية ببلخ: النوشاري. وس قرية مبرووالسكون ومهملة إىل ن

. بالضم ومعجمة وجيم إىل نوشجان بلد بفارس: النوشجاين. بوزنه إىل نوشان جد: االنوشاين

بفتح النون والفاء إىل نوفل بن : النوفلي. بالضم وفتح املعجمة وراء إىل نوشر قرية وجد: النوشري
بالفتح والسكون وقاف إىل نوقان مدينة : النوقاين. احلارث بن عبد املطلبعبد مناف ونوفل بن 
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: النوقي. بفتح النون والقاف ومهملة إىل نوقد قريتني بنسف ومبعجمة إىل نوقذ: النوقدي. بطوس

بفتح النون والكاف األوىل واملهملة إىل نوكدك قرية : النوكدكي. بالضم وقاف إىل نوق قرية ببلخ
. بفتح أوله والكاف وسكون الواو والنون ومهملة إىل نوكند قرية بسمرقند: نديلنوك. بالسغد

بفتح النون وامليم وسكون الواوين ومهملة إىل : النومودي. بالفتح وضم اهلاء قرية بطبس: النوماهوي
النووي. بالضم وسكون الواو ومهملة إىل نوند سكة بنيسابور وحملة بسمرقند: النوندي. نومود جد :

. بالتصغري وراء إىل النويرة بلد من عمل اهلنسا انتهى: النوبري: قلت. قال النواوي أيضاً وهو تقدموي

  .بالفتح والتشديد إىل نو قرية بأرهيسان: النوي. بالتصغري وزاي إىل نويز: النويزي

  باب النون واهلاء

او وسكون النون ومهملة بالضم وفتح الو: النهاوندي. بالفتح وراء إىل ار بطن من مراد: النهاري
. بالفتج والسكون إىل د بطن من قضاعة ومن مهدان: النهدي. إىل اوند مدينة من بالد اجلبل

. بالفتح والسكون وضم الراء وكسر املوحدة وحتتية ونون إىل ربني قرية ببغداد: النهريبين

نون والراء واملهملة وسكون التحتية بفتح ال: النهرديري. بوزنه وفوقية إىل رتري بالبصرة: النهرتريي
بالفتح ومهملتني وضم املوحدة إىل رسابس قرية : النهرسابسي. وراء إىل ر الدير قرية بالبصرة

إىل ر القالبني حملة : النهري. بفتحات وسكون اهلاء إىل روان بلد قرب بغداد: النهرواين. بالكوفة
بفتح أوله واملعجمة إىل شل بطن : النهشلي.  ا انتهىوإىل درب النهر اسم ملوضعني: ببغداد قلت

بالكسر والسكون إىل م بطن من مهدان وبالضم والسكون إىل م : النهمي. من متيم ومن كلب
بالفتح : النهوذي. بطن من جبيلة ومن قضاعة وبالضم والفتح إىل م بطن من عامر بن صعصعة

  .بالفتح والكسر إىل يك بن عامر بن صعصعة: لنهيكيا. والضم ومعجمة إىل وذ بلد بالغرب

  باب النون والياء

بالكسر وفتح التحتية والزاي إىل نيازى قرية بني كس ونسف ويقال يف النسب إليها نيازي : النيازكي
بالكسر : النريماين. بفتح النون والراء وموحدة إىل نريب قرية بدمشق: النرييب. ونيازوي زنيازجي

بالفتح والسكون وكسر الراء آخره زاي إىل : النرييزي. اء املهملة إىل نريمان قرية مذانوفتح الر
بفتح النون والزاي : النيزكي. بالكسر والسكون وراء إىل نري قرية ببغداد: النريي. نرييز قرية بشرياز
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لنون والظاء بفتح ا: النيظري. بالفتح إىل نيسابور أشهر مدن خراسان: النيسابوري. إىل نيزك جد
النيهي. بالكسر إىل بيع النيل وإىل النيل بلد على الفرات: النيلي. املعجمة وراء إىل نيظر لقب جد :

  .بالكسر إىل نيه بلد بني سجستان وإسفزاز

  حرف الواو

  باب الواو واأللف

    

ىل بكسرها ومهملة إ: الوابصي. بكسر املوحدة ومعجمة إىل وابش بطن من قيس عيالن: الوابشي
بكسر : الوابلي. بسكون املوحدة وفتح الكاف ونون إىل وابكنة قرية ببخارى: الوابكين. وابصة جد

: الوادعي. إىل الواثق اخلليفة: الواثقي. املوحدة إىل وابل جد ومبثلثة إىل واثلة بن األسقع الصحايب

 مدينة باحلجاز مما يلي إىل وادي القرى: الوادي. بكسر املهملة مث مهملة إىل وادعة بطن من مهدان
مبعجمة وراء إىل واذار قرية : الواذاري. مثىن واٍد إىل مدينة يف جبال الشراة: الوادييين. الشام

. إىل الوارث جد: الوارثي. بفتح املعجمة والنون األوىل إىل واذنان قرية بأصبهان: الواذناين. بأصبهان

: الوازعي. اي ومعجمة إىل وازذ قرية بسمرقندبسكون الز: الوازذي. براء إىل وارة جد: الواري

بكسر املهملة إىل واسط مدينة بالعراق مشهورة وإىل : الواسطي. بكسر الزاي ومهملة إىل الوازع جد
. واسط الرقة وواسط اليهود قرية بطوس وواسط مرزاباذ قرية قرب مطرياباذ وواسط بلخ قرية ا

. بلها والراء ومهملة إىل واشجرد مبا وراء النهربكسر اجليم وسكون املعجمة ق: الواشجردي

إىل : الواضحي. إىل واصل جد: الواصلي. بكسر املعجمة وجيم إىل واشج بطن من األزد: الواشجي
بكسر الفاء إىل الوافد على النيب صلى اهللا عليه وسلم : الوافدي. إىل الواعظ: الواعظي. واضح جد

بكسرها وفاء إىل واقف بطن : الواقفي. ر القاف إىل واقد جدبكس: الواقدي. حيان بن مازن الطائي
. بكسر الالم وموحدة إىل والبة بطن من أسد بن خزمية ومن سعد مناة بن غامد: الواليب. من األوس

بكسر التحتية إىل وائل بن حجر ووائلة بن : الوائلي. بسكون اهلاء إىل واهكان قرية مبرو: الواهكاين
 ووائلة بطن من كنانة ومن هوازن ومن إياد ومن ذبيان ومن األزد ومن جعفي جارية بطن من قضاعة

  .ومن األنصار ومن جذام ووايل قرية بسجستان
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  باب الواو والباء

  .بفتحتني وراء إىل الوبر: الوبري

  باب الواو والتاء

  .بتشديد الفوقية إىل عمل الوتر: الوتار

  باب الواو والثاء

  .ىل وثاب جدبتشديد املثلثة إ: الوثايب

  باب الواو واجليم

  .بالفتح وكسر اجليم إىل وجيه جد: الوجيهي. إىل حفظ الوجيز انتهى: الوجيزي: قلت

  باب الواو واحلاء

  .بالضم ومهملة وظاء معجمة إىل وحاظة بطن من جشم بن عبد مشس وقرية باليمن: الوحاظي

  باب الواو واخلاء

بالفتح : الوخشي. شني املعجمتني إىل وخشمال قرية ببلخبالفتح وسكون اخلاء وضم ال: الوخشمايل
  .والسكون إىل وخش بلد بنواحي بلخ

  باب الواو والدال

إمنا هو وادعة كما سبق : بالفتح ومهملتني إىل بين وداعة بطن من مهدان وقال ابن األثري: الوادعي
بالفتح وسكون : الودعاين. انبالفتح وتشديد املهملة ونون إىل ود: الوداين. وإىل أيب وداعة السهمي

الدال املهملة ومهملة إىل ودعان جد.  
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  باب الواو والذال

بفتح أوله واملعجمة والكاف : الوذنكاباذي. بالفتح ومعجمة وراء إىل وذار قرية بسمرقند: الوذاري
ن بالكسر وسكو: الوذالين. والباء املوحدة وسكون النون آخره معجمة إىل وذنكاباذ قرية بأصبهان

  .املعجمة إىل وذالن قرية بأصبهان

  باب الواو والراء

    

: الوراميين. هو الناسخ وبائع الورق: الوراق. بالفتح وراء مث زاي إىل ورازان قرية بنسف: الورازاين

بفتح الواو والفوقية وكسر النون وحتتية ومهملة إىل : الورتنيسي. بالفتح إىل ورامني قرية بالري
بفتحتني : الورثيين. بفتحات ومثلثة ونون إىل ورثان قرية بشرياز: الورثاين. نورتنيس قرية خبراسا

بالفتح والسكون ومهملة إىل وردان جد ووردانة قرية : الورداين. وكسر املثلثة إىل ورثني قرية بنسف
. دبفتح الواو والزاي بينهما راء ساكنة إىل ورزنان قرية ببغدا: الورزناين. ببخارى وقيل هي مبعجمة

بالفتح : الورشي. مثله لكن بكسر السني املهملة إىل ورسنان حملة بسمرقند ويقال ورسنني: الورسناين
بفتح أوله والراء واجليم وسكون الغني املعجمة إىل : الورغجين. والسكون ومعجمة إىل ورٍش القارىء

. ة بسمرقندبوزنه وفتح السني املهملة وراء إىل ورغسر قري: الورغسري. ورغجن قرية بنسف

بالفتح : الوركاين. بالفتح وسكون الراء وضم القاف ومهملة إىل ورقود قرية بكرمينية: الورقودي
: الورجني. إىل وركة قرية ببخارى: الوركي. والسكون إىل وركان حملة بأصبهان وقرية بقاسان

  .ة بالطالقانبفتحتني إىل ورة قري: الوري. بفتحتني وسكون النون وجيم إىل ورنج قرية جبرجان

  باب الواو والزاي

: الوزدويل. إىل الوزن: الوزان. بفتح الواو والزاي واملعجمة وراء إىل وزاغر قرية بسمرقند: الوزاغري

بفتح الواو واملعجمة : الوزغجين. بالفتح وسكون الزاي وضم املهملة إىل وزدول قرية جبرجان
: الوزويين. إىل الوزير جد وغريه: الوزيري. روسكون الزاي واجليم إىل وزغجن قرية مبا وراء النه

  .بالفتح والسكون وكسر الواو وحتتية ونون إىل وزوين قرية ببخارى
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  باب الواو والسني

بفتح الواو واملهملة : الوسسكري. بفتح الواو األوىل وكسر الثانية ومهملتني إىل وساوس:الوساوسي
بالفتح والكسر وحتتية وجيم إىل وسيج : لوسيجيا. األوىل والكاف وراء إىل وسسكر قرية جبردستان

. بالفتح وتشديد املعجمة إىل بيع الوشي وهو نوع من ثياب االبريسم: الوشاء. موضع ببالد الترك

  .بالفتح وسكون املعجمة وقاف إىل وشق بطن من العتيك: الوشقي

  بابا الواو والصاد

من محري وبالفاء إىل وصاف جد وسكة بالفتح وتشديد املهملة موحدة إىل وصاب بطن : الوصايب
  .وصاف بنسف

  باب الواو والضاد

  .بالفتح وتشديد املعجمة إىل وضاح جد: الوضاحي

  باب الواو والطاء

  .بالفتح والكسر ومهملة إىل الوطيس وهو التنور: الوطيسي

  باب الواو والعني

  .بالفتح وسكون العني املهملة إىل وعالن بطن من مراد: الوعالين

  ب الواو والقافبا

بالكسر إىل بيع : الوقايايت. بتشديد القاف إىل سعد بن أيب وقاص ووقاص بطن من مذحج: الوقاصي
  .بالفتح وسكون القاف ومهملة إىل وقدان جد: الوقداين. الوقاية وهي املقنعة

  باب الواو والكاف
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  .بالفتح والكسر ومهملة إىل وكيع جد ورجل: الوكيعي

  باب الواو والالم

  .بالفتح والكسر إىل الوليد جد: الوليدي. بفتحتني وجيم إىل وجلة لقب: الوجلي

  باب الواو والنون

بالفتح والسكون وباء موحدة إىل ونب : الونيب. إىل ونا بالفتح قرية بصعيد مصر انتهى: الونائي: قلت
. ونك قرية بالريبوزنه إىل : الونكي. بفتحتني وجيم إىل ونج قرية بنسف: الوجني. بطن من مراد

بالفتح : الونوساين. بفتحتني وسكون النون الثاية وضم املهملة إىل ونندون قرية ببخارى: الونندوين
الوين. بوزنه وفاء ومعجمة إىل ونوفانخ قرية ببخارى: الونوفاغي. والضم ومهملة إىل ونوسان جد :

بالفتح والتشديد إىل ونة جد.  

  باب الواو واهلاء

بالفتح والسكون إىل : الوهيب. حتني وسكون الباء املوحدة ونون إىل وهنب قرية بالريبفت: الوهبين
: الوهطي. بالفتح والسكون وراء إىل وهران مدينة باألندلس: الوهراين. وهب جد وبطن من كندة

  .كذلك إىل الوهط قرية بنواحي مكة شرفها اهللا تعاىل

  باب الواو والالم ألف

وجد ابن والد النحوي انتهى : يد ومهملة إىل والد قرية بأصبهان ظناً قلتبالفتح والتشد: الوالدي
بالفتح والتخفيف وسكون املعجمة : الوالشجردي. وبالكسر والتخفيف إىل والد بن أد بن طاخبة

  .والراء وكسر اجليم ودال مهملة إىل والشجرد قرية بني مهذان وكرمان

  باب الواو والياء

    

. ح املوحدة بني حتتية وواو ساكنتني مث مهملة إىل ويبودا قرية ببخارىبالكسر وفت: الويبودي
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بالكسر والسكون : الوميي. بالكسر وذالني معجمتني وموحدة إىل ويذاباذ حملة بأصبهان: الوبذاباذي
  .إىل ومية بلد بني الري وطربستان

  حرف اهلاء

  باب اهلاء واأللف

. ون إىل اهلارونية قرية بسواد العراق وإىل هارون جدبفوقية إىل هاروت قرية بواسط وبن: اهلارويت

إىل اهلالك بن عمرو بن أسد : اهلالكي. إىل هاشم بن عبد مناف: اهلامشي. إىل هالة بن أيب هالة: اهلايل
  .بن خزمية

  باب اهلاء والباء

سر والسكون وراء بالك: اهلرباثاين. بالفتح وتشديد املوحدة وراء إىل اهلبار جد واهلبارية جدة: اهلباري
بفتحتني وسكون الراء وفوقية إىل هربتا قرية بدهستان : اهلربتائي. ومثلثة إىل هرباثان قرية بدهستان

  .هو الذي قبله: قال ابن األثري رمحه اهللا تعاىل

  باب اهلاء واجليم

ة هلم مصغراً إىل بين اهلجيم بطن من متيم وحمل: اهلجيمي. بفتحتني إىل هجر بلد باليمن: اهلجري
  .بالبصرة

  باب اهلاء والدال

بالفتح والسكون إىل اهلدل أخوة : اهلديل. بالفتح وختفيف املهملتني إىل هداد بطن من األزد: اهلدادي
بالفتح : اهلدهادي. بفتحتني إىل هدا ناحية مبكة شرفها اهللا تعاىل من جهة الطائف: اهلدوي. قريظة

مصغراً : اهلديري. والسكون إىل هدهاد جداهلدي. إىل اهلدير جد :بالضم والتشديد إىل هدة جد.  

  باب اهلاء والذال
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بفتحتني إىل : اهلذمي. بالضم وفتح املعجمة إىل هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار: اهلذيل
  .هذمة بطن من طيء وبالضم والفتح إىل سعد هذمي من قضاعة وهذمي بطن من كلب

  باب اهلاء والراء

بالضم والسكون : اهلرثي. لفتح وتشديد الراء وموحدة إىل هراب بطن من سامة بن لؤيبا: اهلرايب
بوزنه وفاء : اهلريف. بالفتح والسكون ومعجمة إىل اهلرش جد: اهلرشي. ومثلثة إىل هرث قرية بواسط

بلها بضم اهلاء وامليم وسكون الراء والزاي والنون وفتح الغني املعجمة ق: اهلرمزغندي. إىل هرفة جد
. بوزنه وفاء بعدها راء إىل هرمزفرة قرية مبرو: اهلرمزفرهي. وبعدها مهملة إىل هرمزغندا قرية مبرو

اهلرواين . بالفتح والسكون إىل هرمة بطن من فهر وبالكسر إىل هرم بطن من قضاعة: اهلرمي
  .بفتحتني إىل هراة مدينة خبراسان: واهلروي

  باب اهلاء والزاي

: اهلزاين. اء والزاي والراء وسكون املهملة وموحدة إىل هزارسب قلعة خبوارزمبفتح اهل: اهلزارسيب

بالفتح والسكون إىل هزمة جد وبالضم : اهلزمي. بالكسر والزاي املشددة إىل هزان بطن من العتيك
مصغراً إىل هزيلة امرأة وبامليم إىل هزمي بطن من محري: اهلزيلي. والفتح إىل هزم جد.  

  لسنيباب اهلاء وا

  .بكسر اهلاء واملهملة وسكون النون األوىل وجيم إىل هسنجان قرية بالري: اهلسنجاين

  باب اهلاء والشني

  .إىل هشام رجل: اهلشامي

  باب اهلاء والفاء

  .بالكسر وتشديد الفاء إىل هفان بطن من بين حنيفة: اهلفاين
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  باب اهلاء والكاف

  .والية من أعمال املوصلبالفتح والتشديد وراء إىل اهلكارية : اهلكاري

  باب اهلاء والالم

  .بفتحتني إىل هلجة جد: اهللجي

  اب اهلاء وامليم

بالفتح والسكون ومهملة إىل مهدان شعب : اهلمداين. بالضم ونون إىل مهان قرية بسواد بغداد: اهلماين
 مهيم بطن من مصغراً إىل: اهلميمي. عظيم من قحطان وبفتح امليم ومعجمة إىل مهذان مدينة باجلبال

  .أسد بن ربيعة بن نزار ومن اليمن ومن بلي

  باب اهلاء والنون

. بالكسر والسكون وموحدة إىل هنب بطن من ربيعة: اهلنيب. بالضم إىل هناءة بطن من األزد: اهلنائي

سر بالك: اهلندواين. بالكسر والسكون وفوقيتني بينهما ألف إىل هنتاتة قبيلة من الرببر بالغرب: اهلنتايت
إىل بالد اهلند وإىل بين هند بطن من شيبان ومن : اهلندي. وضم املهملة إىل باب هندوان حملة ببلخ

  .بكسرتني إىل هين بطن من طيء: اهلين. بفتحتني إىل هنا بطن من قضاعة: اهلنوي. عذرة

  باب اهلاء والواو

لواو وفتح الراء والقاف بالضم وسكون ا: اهلورقاين. بالضم ومعجمة إىل هوذ بطن من عذرة: اهلوذي
  .بفتح اهلاء والزاي إىل هوزن بطن من ذي الكالع: اهلرزين. إىل هورقان قرية بسنج

  باب اهلاء والالم والياء
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: اهليذامي. بالكسر وحتتية وفوقية إىل هيت مدينة على الفرات: اهلييت. إىل هيان قرية جبرجان: اهلياين

  .بوزنه مبهملة إىل هيسان قرية بأصبهان: اهليساين. ن من متيمبفتح اهلاء واملعجمة إىل اهليذام بط

  حرف الالم ألف

  باب الالم ألف واحلاء

  .إىل الحق جد: الالحقي

  باب الالم ألف والذال

  .بكسر املعجمة وقاف إىل الالذقية مدينة بساحل حبر الشام: الالذقي

  باب الالم ألف والراء

بكسر الراء وزاي إىل : الالرزي. الرجان بلد بني الري وطربستانبفتح الراء واجليم إىل ال: الالرجاين
  .الرز قرية بطربستان

  باب الالم ألف والزاي

  .بزاي إىل الالز قرية خبواف وبراء إىل الالز جزيرة: الالزي

  باب الالم ألف والسني

  .بفتح املهملة إىل السك نوع من الثياب مبازندران: الالسكي

  باب الالم ألف والعني

  .بكسر املهملة وموحدة إىل العب جد: للعيبا
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  باب الالم ألف والكاف

  .بضم الكاف إىل الكمان قرية مبرو: الالكمائي

  باب الالم ألف والالم

مبد اهلمزة قبل الالم : الالآل. بفتح الالم آخره مهزة إىل بيع اللوالك اليت تلبس يف الرجل: الاللكائي
  .الثانية إىل بيع اللؤلؤ

  .إىل اللويه جد: الاللوي

  باب الالم ألف وامليم

  .إىل الم جد: الالمي. بكسر امليم ومعجمة إىل المش قرية بفرغانة: الالمشي

  باب الالم ألف واهلمزة

  .مزة إىل ألي بطن من فزارة: الالئي

  باب الالم ألف واهلاء

  .لى ما فاتإىل الالهف من يتلهف ع: الالهفي. بكسر اهلاء وزاي إىل الهز رجل: الالهزي

  حرف الياء

  باب الياء واأللف

بكسر املوحدة ومهملة إىل أيب اليابس جد ووادي اليابس موضع بالشام وجزيرة يابسة : اليابسي
بكسر : الياسري. بسكون الراء وفتح الكاف ومثلثة إىل ياركث قرية بأسروشنة: الياركثي. باألندلس

بكسر الفاء ومهملة إىل يافع بطن من : اليافعي. ة ببغداداملهملة وراء إىل عمار بن ياسر والياسرية قري
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. بضم الفاء ونون إىل يافا مدينة بساحل الشام وبقاف وفوقية إىل بيع الياقوت: اليافوين. محري

  .بنون إىل يانة جد: الياين. إىل يام بطن من مهدان: اليامي. براء إىل يامور قرية باألنبار: الياموري

  باب الياء والتاء

  .بفتح أوله وفوقية ومعجمة: يتاخيل

  باب الياء والثاء

بالضم : اليثيعي. بالفتح وسكون املثلثة وكسر الراء وموحدة إىل يثرب وهي أرض املدينة: اليثريب
  .وفتح املثلثة وسكون التحتية ومهملة إىل يثيع بطن من األزد

  باب الياء واحلاء

: اليحمدي. لتني وموحدة إىل حيصب قبيلة من محريبالفتح وسكون احلاء وكسر الصاد املهم: اليحصيب

بفتح : اليحيوي. بفتح أوله وامليم وسكون املهملة بينهما آخره مهملة إىل حيمد بطن من األزد
التحتيتني حييويه جد.  

  باب الياء واخلاء

  .بالضم ومعجمة وكسر امليم وراء إىل خيامر رجل: اليخامري

  باب الياء والذال

ح وضم الذال وسكون اخلاء املعجمتني وفتح الكاف ومثلثة إىل يذخكث قرية بالفت: اليذخكثي
  .بفرغانة

  باب الياء والراء
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بالفتح وسكون الراء وضم املوحدة ومهملة إىل يربوع بطن من بين متيم ومن هوازن ومن : الريبوعي
عجمة إىل يرغان بالفتح والسكون وم: الريغاين. بوزنه إىل الريموك موضع بالشام: الريموكي. ذبيان

جد.  

  باب الياء والزاي

بالفتح والسكون ومهملة : اليزدي. بالفتح وسكون الزاي ومهملة ومعجمة إىل يزداذ جد: اليزداذي
  .إىل يزيد جد: اليزيدي. بفتحتني ونون إىل ذي يزن بطن من محري: اليزين. إىل يزد مدينة بإصطخر

  باب الياء والسني

. هملة والراء ومعجمة إىل يسارغ بن يهوذ بن يعقوب عليه السالمبفتح الياء وامل: اليسارغي

بفح أوله والكاف وكسر املهملة وسكون التحتية والراء آخره : اليسريكثي. إىل يسار رجل: اليساري
  .مثلثة إىل يسريكث قرية بسمرقند

  باب الياء والشني

  .ئل بن قاسطبالفتح وسكون املعجمة وضم الكاف وراء إىل يشكر بن وا: اليشكري

  باب الياء والعني

بفتح أوله وامليم وسكون املهملة آخره راء إىل يعمر بطن من : اليعمري. إىل يعقوب جد: اليعقويب
  .كنانة

  باب الياء والغني

    

بفتح الياء : اليغنوي. بفتح الياء والالم وسكون الغني املعجمة آخره موحدة إىل يغلب جد: اليغليب
  .ة إىل يغىن قرية بنسفالنون وسكون املهمل
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  باب الياء والفاء

بفتح الياء والراء وضم : اليفرين. بفتح الياء والفوقية وسكون الفاء إىل يفتل بلد بطخارستان: اليفتلي
  .الفاء آخره نون إىل يفرن قبيلة من الرببر بالغرب

  باب الياء والقاف

  .إىل يقطني بلفظ القرع: اليقطيين

  باب الياء وامليم

إىل اليمامة : اليمامي. بفتح أوله واملوحدة وسكون الراء وفوقية إىل ميابرت حملة بأصبهان: يتاليمابر
  .إىل ميني جد: اليميين. مدينة بالبادية وبالنون إىل اليمن كاليمين

  باب الياء والنون

  .بالفتح وسكون النون وضم املوحدة ومهملة إىل ينبع قرية املدينة املنورة: الينبعي

  . بفتح أوله واملهملة وسكون النون إىل قرية من عمل مرو الروذ:اليندهي

  باب الياء والواو

بضم أوله واملهملة وسكون اخلاء املعجمة : اليوخسوين. بالفتح ونون إىل يوان قرية بأصبهان: اليواين
. بالضم وفتح املعجمة إىل يوذى قرية بنسف ويقال إليها يوذي: اليوذوي. إىل يوخسون قرية ببخارى

بالضم وفتح املعجمة وسكون النون إىل يوغنك قرية : اليوغنكي. إىل أيب يوسف جد: اليوسفي
بالضم ونون وسكون الراء وفوقية إىل : اليوناريت. بالضم ومعجمة إىل يوغة جد: اليوغي. بسمرقند

افث بن نوح بفتح الياء واشتهر على األلسنة ضمها إىل يونان بن ي: اليوناين. يونارت قرية بأصبهان
  .إىل يونس رجل: اليونسي. عليه السالم

  باب الياء واهلاء
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  .إىل درب اليهود ببغداد: اليهودي

  باب الياء والياء

بفتح أوله وسكون التحتية أيضاً وفتح املثلثة ومهملة إىل ييثع بن اهلون بن خزمية بن مدركة : الييثعي
  .بن الياس بن مضر بن نزار

قال خمتصره اإلمام العامل العالمة أبو الفضل جالل الدين . مد واملنةوهذا آخر الكتاب وهللا احل
السيوطي الشافعي رمحه اهللا تعاىل رمحةً واسعةً اختصرته يف عشرة أياٍم متواليٍة آخرها يوم االثنني سابع 

عشر شهر صفر سنة ثالث وسبعني وثنامنائة من نسخة صحيحة مقابلة على أصل ابن األثري ويف 
نصه فرغ منه مؤلفه يوم الثالثاء لعشر بقني من شهر مجادى األوىل سنة مخس عشرة آخرها ما 

وكنت عازماً على استقصاء ما فات ابن السمعاين رمحه اهللا فاتفق أن الكتاب نسخ : وستمائة قال
وقد استقصيت أنا : وسار يف البالد فلم أر أن أفسده فاقتصرت على هذا القدر قال خمتصره رمحه اهللا

ذا املختصر كثرياً مما فاما واستدركت منه مجعاً مجاً وغالب ما زدته من معجم البلدان لياقوت يف ه
  .احلمريي رمحهم اهللا تعاىل أمجعني

  خمتصر فتح رب األرباب

عباس بن حممد بن أمحد ابن السيد رضوان : تأليف. مبا أمهل يف لب اللباب من واجب األنساب
  : املدين

  حرف اهلمزة

    

مقدمة يف النحو مباركة ملؤلفها حممد املشهرو بابن آجروم أي الفقري الصويف بلسان : ميةاآلجرو
آلفوغال من بالد مطرازة بسوس املغرب : اآلفوغايل. اآلزاذان من قرى هراة: اآلزاذاين. الرببر

بلدة آليدين : اآليديين. آلواة بلدة بعراق العجم: اآلوي. آلليش مدينة باألندلس: اآلليشي. األقصى
. حديقة باملدينة املنورة قريب من املناصع للشيخ حممد األبار: األبارية. بالروم تابعة ملدينة إزمري

: األجهوري. إلجزم قرية بفلسطني: اإلجزمي. لألبطح مسيل فيه دقاق احلصى كأبطح مكة: األبطحي
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 سعد بلد حبذاء لألحساء مدينة بالبحرين وأحساء بين: األحسائي. ألجهور الورد إحدى قرى مصر
ألحسن قرية بني اليمامة ومحى ضرية يقال هلا : األحسين. هجر وأحساء خرشاف بلد بسيف البحرين

معدن األحسن األخضري لألخضر اسم مواضع منها جبل باملغرب وآخر بالطائف ومرتل نبوي 
ركوب قرية أل: األركويب. إلخنا بالقصر بلد قرب اإلسكندرية: اإلخنائي. بطريق الشام قرب تبوك

: اإلزمريي. لألزل وهو القدم: األزيل.ألرناؤوط ناحية ببالد الروم: األرناؤوطي. مبصر من الغربية

. لألسطرالب بالسني أو الصاد اسم لآلالت اليت يعرف ا الوقت: األسطراليب. إلزمري مدينة بالروم

. سفي بلدة بأقصى املغربأل: األسفي. إلسعرد بلد من ديار بكر ويقال فيه أيضاً سعرت: اإلسعردي

: اإلسكندري. إلسكندرونة مدينة شرقي أنطاكية: اإلسكندروين. ألسكدار بلدة بالروم: األسكداري

كاإلسكندراين لإلسكندرية ستة عشر موضعاً لإلسكندر الرومي بناها ومساها كلها بامسه مث تغريت 
ا االسم إال الثغر األعظم بلد مشهور أمسائها بعه وصار لكل منها اسم جديد وال يعرف منها اآلن ذ

: األشبوين. ألسلم بن أفصى أيب حي: األسلمي. على طرف حبر املغرب من آخر حد ديار مصر

ألمشون مدينة بالصعيد األدىن وأهل مصر يقولون : األمشوين. ألشبونة مدينة باألندلس ويقال هلا لشبونة
إلصطنبول وهي : األصطنبويل. ها العامة أشىنإلشنني قرية بالصعيد وتسمي: اإلشنيين. األمشونني

. ألفغان وهي كابل: األفغاين. إلطفيح بلد بالصعيد األدىن: اإلطفيحي. قسطنطينة دار ملك الروم

اإلله . ألقفهس بلد بالصعيد والعوام يقولون األقفاص: األقفهسي. لإلفليل قرية بالشام: اإلفليلي
. إلمليس وهو األملس الناعم والياء للمبالغة أو موضع: ياإلمليس. إلله آباد بلدة باهلند: آبادي

إلمييه : اإلمييهي. لألم وهو ال يكتب ألن الكتابة مكتسبة فهو على ما ولدته أمه من اجلهل ا: األمي
ألندرين قرية جنويب : األندريين. ألنبابة قرية بالري وأخرى مبصر من اجليزة: األنبايب. قرية مبصر

ألنقرة وهي عمورية وموضع باحلرية : األنقري. ألنصار وأنصار من قرى مصرل: األنصاري. حلب
ألوزجند بلدة مبا وراء النهر من نواحي فرغانة : األورجندي. واشتهر يف لفظ هذه النسبة األنقروي

أليوب األنصاري : األيويب. ألياش بلدة من نواحي أنقرة ببالد قرمان: األياشي. ويقال هلا أوزكند
  .ضي اهللا تعاىل عنهالصحايب ر

  حرف الباء املوحدة

    

: الباطومي. للباب بليدة من أعمال حلب: البايب. لبابل ناحية بالعراق وقرية من أعمال مصر: البابلي
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. لباعون قرية حبوران: الباعوين. لباطوم بلدة من أرض قفقاسيه واملشهور على األلسنة أا باطون

لبحرة هي : البحري. لبجريم قرية مبصر من الغربية: البجريمي. لببالو بلدة بصعيد مصر: الببالوي
جد وقرية من أعمال الطائف قرب لية وأخرى بالبحرين وأخرى من املنازل بني مكة وجدة واملدينة 

لبدر شني : البدرشيين. لبحرانة قرية باليمن وحبران موضع من احلجاز بناحية الفرع: البحراين. املنورة
للرببر أمم وقبائل ال حتصى باملغرب وبربرة : الرببري. اً جد على خالف القياسلبدر مكرب: البدبري

لربزنج مدينة من نواحي أران إقليم بأذربيجان : الربزجني. جزيرة بني بالد احلبش والزنج واليمن
لربع جبل باليمن يف : الربعي. لربشك من أعمال تونس: الربشكي. وقرية بشهرزور من سواد العراق

لربنتيس حصن من : الربنتيسي. لربما بلد باملنوفية من مصر ويقال هلا برمة: الربماوي. زبيدناحية 
. لربنس قبيلة من الرببر باملغرب مسيت م مساكنهم: الربنسي. غرب األندلس من أعمال أشبونة

لربيدة تصغري : يالربد. لربن مدينة باهلند: الربين. لربن ذكروا أا قرية نسب إليها التمر الربين: الربين
: الربي. لبيع الرب: الربي. بردة وهي اآلن بلدة كبرية من أرض القصيم والنسبة العامية إليها الربيدي

للرب : الربية. لربي جد والرب خالف البحر وإحدى الربتني الربة لعليا والربة السفلى قريتني باليمامة
 من الغربية وبساط قروص أخرى ا من لبساط األحالف قرية بأرض مصر: البساطي. وهي الصحراء

: البسيوين. لبسىن مدينة عظيمة بالروم ويقال هلا أيضاً بصىن وقد تكتب بوسىن: البسنوي. السمنودية

. لبسيون أخرى مبصر من أعمال الغربية: االلبسيوين. لبسيونة قرية مبصر من أعمال البحرية

حمللة بشر : البشري. شيش قرية مبصر من الغربيةلب: البشبيشي. ليشاور بلدة بآخر اهلند: اليشاروي
للبصرة بتثليث األول : البصري. لبصرى من الشام: البصروي. من قرى مصر وهي مقابلة لدسوق

للبصيلية ناحية : البصيلي. إلقليم البصل بإشبيلية من األندلس: البصلي. بلد بأقصى املغرب خربت
لبغداد مدينة : البغدادي. حلب وضبطها بعضهم بالفتحلبطياس قرية بباب : البطياسي. بأعلى الصعيد

لبين بقر قبيلة من جذام ودار البقر : البقري. لبقري بن سعيد بن سعد بطن من خوالن: البقري. السالم
: البقيسي. قريتني مبصر من الغربية القبلية والبحرية ونزلة أيب بقر قرية بالبهنساوية من الصعيد األدىن

لبالق بلدة بآخر عمل : البالقي. للبكاء جبل مبكة شرفها اهللا تعاىل: البكائي. لبقيس قرية مبصر
لبلقاس قرية : البلقاسي. لبالق مدينة على فرسخ من مصر والعامة تقول بوالق: البالقي. الصعيد

: البناين. لبليدة قرية باألندلس وأخرى مبصر وبليد أخرى بواد قريب من ينبع النخل: البليدي. مبصر

لبرترت : البرتريت. لبنجاب واجليم فارسية تنقط بثالث نقط ناحية باهلند: البنجايب. ة قرية بإفريقيةلبنان
لبواط : البواطي. لبنها قرية بني السويس والقاهرة: البنهي. لبنور بلد باهلند: البنوري. مدينة بإفريقية
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. بوقري جزيرة مبصر قرب رشيدل: البوقريي. جبال جهينة بناحية رضوى على أبراد من املدينة املنورة

للبون بلد : البوين. للبون اسم ناحيتني باليمن البون األعلى والبون األسفل أو اسم مدينة به: البوين
لبيت مسلمة : البييت. للبياضة حملة حبلب: البياضي. لبهوت بلدة مبصر من الغربية: البهويت. باليمن

ور قرية مبصر من املنوفية ويقال هلا باجور ولعله لغة لبيج: البيجوري. قرية باليمن قرب مدينة ترمي
للبرية عدة مواضع منها بلد بني حلب والثغور الرومية : البريي. لبريون بالسند: البريوين. أخرى فيها

لبيشة على مخس : البيشي. وقرية بني القدس ونابلس وأخرى جبزيرة ابن عمر بلد مشايل املوصل
  .لبيوم قرية مبصر: البيومي. للدار البيضاء بلدة باملغرب األقصى: اويالبيض. مراحل من مكة املشرفة

  حرف التاء املثناة الفوقية

    

للتاجية ر بالكوفة وحملة ومقربة ببغداد وبين تاج قبيلة من : التاجي. للتاجور قرية باملغرب: التاجوري
لتافاليت : التالفاليت.  ثالثة أياملتازي بلدة باملغرب بينها وبني فاس: التازي. عدوان وتاج موضع مبصر

لذي تباع قبيلة من : التباعي. ناحية يف جنوب املغرب بطرف بالد السودان وا مدينة سجلماسة
. لتبوك موضع بني وادي القرى والشام: التبوكي. لتبت بالد من املشرق بأرض الترك: التبيت. محري

: التجاين. للتتر جيل يتامخون الترك أي حيادوم: ريالتت. لتتا قرية مبصر من أعمال املنوفية: التتائي

للشيخ الشريف أمحد بن حممد التجاين طريقة وجتان أو جتانة قبيلة معروفة بالصحراء الشرقية من بالد 
: الترايب. لبلدة بالسوس القصى: التجموعيت. املغرب األيسر وختفيف اجليم وهلا نسب الشيخ املذكور

 املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وهو يف أيام بين أمية من مييل إىل أيب إىل أيب تراب كنية أمري
لتربة واد بقرب مكة على يومني منها وحوله جبال السرة والترب خدمة أو : التريب. تراب املذكور

لتركستان اسم جامع : التركستاين. لتركز قبيلة من شنقيط: التركزي. إقامة مجع تربة وهي املقربة
: التركماين. ميع بالد الترك وهي مما وراء النهر مشايل خبارا وبلدة صغرية من بالد الترك املذكورةجل

لترمي إحدى مدينيت : الترميي. للتركمان جبل من الترك أرضهم املشهورة اآلن قريبة من خبارا
ن يونس للتعجيز كتاب الب: التعجيزي. لتطاون بلدة باملغرب: التطاوين. حضرموت واألخرى شبام

. لبيع التمر: التمار. لتال من عمل أمشون: التالئي. لتقي الدين: التقوي. وحلفظ بعضهم له نسب إليه

لتنبكتو بلدة باملغرب من بالد : التنبكيت. لتمرتاش من قرى خوارزم ومترتاشي جد: التمرتاشي
 اهللا تعاىل وجبال امة لتهامة مكة شرفها: التهامي. لتوات ناحية باملغرب األقصى: التوايت. التكرور
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للتني وبيعه كما ذكروا : التياين. وبالدها بني احلجاز وأطراف اليمن ويقال يف النسبة إليها أيضاً ام
  .لتيزنيت بلدة من سوس املغرب األقصى: التيزنييت. والظاهر أن التيان لبيع التني والتياين نسبة له

  حرف الثاء املثلثة

لثرمة بلد يف جزيرة صقلية من جزائر حبر : الثرمي. ستة أميال من خيربلثبار موضع على : الثباري
لقلعة أيوب : الثغري. لثعل موضع بنجد وقال بعضهم هو ثعل: الثعلي: املغرب والنسبة إليها صقلي
لثالثة فإنه يقال يف النسبة لثالثة وأخواا ثالثي ورباعي ومخاسي : الثالثي. باألندلس ألا يف ثغر العدو

  .بائع الثوب وصاحبه وحلفظ بعض احملدثني الثياب يف احلمام نسب هلا: الثواب. داسي اخلوس

  حرف اجليم

    

للجامع من قرى الغوطة مدينة دمشق : اجلامعي. للجار قرية بالبحرين وجبل شرقي املوصل: اجلاري
.  ببالد اهلندللجاوة بالد وهي أطراف الصني األقصى على سواحل البحر شبيهة: اجلاوي. أو كورا

للجاهلية زمن الفترة واحلالة اليت كانت عليها العرب قبل اإلسالم من اجلهل والكرب : اجلاهلي
للجبال اسم علم للبالد املعروفة يف اصطالح العجم بالعراق وتسميتهم هلا بالعراق : اجلبايل. وغريمها

غرب قرب طنجة مسيت باسم قبيلة غلط ألا خارجة عن حدود أرض العراق املعلومة وجلبالة بلدة بامل
: اجلربيت. جلبان قرية خبوارزم: اجلباين. جبالة من الرببر لرتوهلا ا وجلبل مخري بإفريقية من عمل تونس

لبالد اجلربت وهي بالد الزيلع بأراضي احلبشة هكذا ضبطه بعضهم واملشهور على ألسنة العلماء 
للجحفة كانت قرية كبرية على مخس مراحل : اجلحفي. جلبون قرية باليمن: اجلبوين. وغريهم اجلربيت

كاجلريب جلربة بلدة يف جزيرة باملغرب من : اجلريب. وحنو ثلثي مرحلة من املدينة املنورة ورابغ واد منها
للجرف اسم مواضع منها موضع بالبحرية وآخر قرب مكة : اجلريف. ناحية إفريقية قريبة من قابس

جلرهم حي من : اجلرمهي.  الشام على ثالث أميال منها وكان يسمى العرضوآخر باملدينة املنورة جبهة
جلزولة وهي يف األصل اسم : اجلزويل. للجريسات قرية مبصر من أعمال املنوفية: اجلريسي. اليمن

جلشت باجليم الفارسية : اجلشيت. قبيلة من الرببر باملغرب مسيت به مدينة بسوس املغرب األقصى
ط مكان بفارس نسب إليه صاحب الطريقة أبو إسحاق اجلشيت ولطريقته اجلشتية املنقوطة بثالث نق
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لعمل : اجلصاص. وإليها نسب الشيخ الشهري معني الدين حسن اجلشيت دفني أمجري بلدة معروفة باهلند
: اجلكين. جلغبوب مكان بطرف الصحراء الكربى املشهورة باملغرب: اجلغبويب. اجلص وتبيض اجلدار

. جللف بلدة بأقصى املغرب قريبة من بلدة فوت: اجللفي. ايب قبيلة عظيمة بشنقيطجللف األبر

جللوالء قرية ببغداد وأخرى بفارس ومدينة : اجللويل. جللود قرية بالشام وأخرى باألندلس: اجللودي
. جلماز بلدة حبرية قريبة من اليمن: اجلمازي. بإفريقية بينها وبني القريوان أربعة وعشرون ميالً

جلهة اجلنوب وهي الريح املقابلة لريح : اجلنويب. جلمزور قرية بناحية الغريبة من مصر: اجلمزوري
جلوجر اسم قريتني من قرى عقر احلميدية قلعة : اجلوجري. جلنوة أمة من اإلفرنج: اجلنوي. الشمال

جان ويقال هلا جلوز: اجلوزجاين. جلوزان قرية باليمن: اجلوزاين. حصينة جببال املوصل أهلها أكراد
اسم للبقعة اليت ا بئر ذروان اليت سحر ا النيب : اجلوعانية. جوزجانان وهي من كور بلخ خبراسان

صلى اهللا عليه وسلم وهي يف املدينة املنورة مبنازل بين زريق تلقى ا القمامة اليوم وهو اسم حادث 
البقعة به ألن القمامة تغور ا معروف عند أهل تلك اجلهة ما وقفت عليه يف كتاب ومسيت تلك 

  .جليزان ناحية باليمن: اجليزاين. فكأنه نسبة جلوعان

  حرف احلاء املهملة

: احلاري. حلاجر بليدة كانت باحلجاز قد خربت: احلاجري. للحاج من حج بيت اهللا احلرام: احلاجي

 للحائط قرية ذات عني :احلائطي. كاحلريي للحرية مدينة قريبة من الكوفة على موضع يقال له النجف
للحائل : احلائلي. وخنيل على أحد طريقي احلائل اآليت على األثر بينها وبني املدينة املنورة أربعة أيام

: احلبشي. موضع بني جبلي طيء آجا وسلمى وهو إىل األول أقرب وكان دار ملك آل رشيد

لدرب حبيب : حلبييبا. للحبشة على خالف املعروف يف كتب األنساب وهو احلبشي واحلبشي
     حلجة مدينة جببل حجة باليمن مسيت به : احلجي. ببغداد

حلدة : احلدي. للحديدة قرية على ساحل حبر اليمن: احلديدي. لبين حديد قبيلة من األنصار: احلديدي
بائع احلرير لغة مولدة : احلرار. موضع بني مكة وجدة وكان يسمى حداء وقرية باليمن قرب صنعاء

القصيدة اليت يصح يف رويها احلركات : احلرباوية. للحرانية قرية جبيزة مصر: احلراين. غربألهل امل
لدار احلرب بالد الكفرة الذين ال : احلريب. الثالث والسكون للحرباء دابة معروفة ألا تتلون تلوا

 حركات بن لبين: احلركايت. صلح هلم مع املسلمني فاحلريب الكافر الذي ال صلح له مع املسلمني
للحريرة قرى لبصرة وغلط من : احلريري. عسكر قبيلة من بين هالل باملغرب منازهلا تابعة لقسنطينية
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نسب صاحب املقامات هلا وإمنا نسبا أحد أجداده لنسج احلرير وهو من مشان إحدى قرى البصرة 
 كمعىن له يف الكتاب طائفة يشبهون اهللا تعاىل خبلقه ومن مذهبهم جواز جود ما ال: احلشوية. كذلك

كاحلفنوي واحلفناوي حلفىن من قرى : احلفين. والسنة وهو احلشو فكأا نسبة له ويقال أيضاً احلشوية
لقلعة محاد مدينة باملغرب بينها وبني مسكرة مرحلتان احلمرواي للحمراء عدة : احلمادي. مصر

 بالقدس وقرية باليمن وثالث مواضع منها موضع بوادي الصفراء به خنل ويقال له اجلديدة وآخر
حلمص مدينة باألندلس وهي املشهورة : احلمصي. مبصر واحلمراء أيضاً اسم مدينة لبلة باألندلس

للحناكية قرية : احلناكي. حلمص قرية قرب خلخال مدينة بطرف أذربيجان: احلمصي. بإشبيلية
: احلوشيب. سا من بالد التكرورحلو: احلوساوي. صغرية بشرقي املدينة املنورة على حنو يومني منها

للحويط : احلويطي. للحوض ناحية من شنقيط: احلوضي. حلوشب وهو كاخلشيب من نواحي اليمن
  .قرية صغرية قريبة من احلائط السابق

  حرف اخلاء املعجمة

قاه خلان: اخلانقاهي. خلاخ ويقال روضة خاخ بلد بعد ذي احلليفة بينه وبني املدينة املنورة بريد: اخلاخي
قرية بني إسفراين وجرجان وأخرى بفاريات بلد بنواحي بلخ وأخرى من أعمال مصر شرقيها وتعرف 

كاخلراط لقب مجاعة من : اخلرائطي. خلتالن بالد جمتمعة وراء النهر قرب مسرقند: اخلتالين. باخلانكة
قاموس واقتصر احملدثني وهو نسبة للجمع كاألنصاري واألمناطي أفاده السيد الزبيدي يف شرحه لل

خلربوت : اخلربويت. احلافظ يف الكتاب على جمرد ذكر هذه النسبة وما ذكر املنسوب له ولذا ذكرا
كما هو املعروف عند عامة الناس وامسه يف كتب اللغة خرتربت وهو بلد بالروم وقد يقال اخلرتربيت 

  .على األصل

وهذا هو املشهور على األلسنة اآلن وقد أليب خراش قرية بالبحرية بالد قرب االسكندرية : اخلرشي
للخريبة ماء قرب القادسية عند الكوفة وقرية قريبة من رابغ : يقال اخلراشي على األصل اخلرييب

. اخلسروانية قرية بواسط مدينة مشهورة بالعراق: اخلسرواين. وخريبة الغار حصن بساحل حبر الشام

. طريية موضع فوق بغداد وله نسبت اخلطريية ثيابلبستان اخلطري مبصر من اجليزة واخل: اخلطريي

خللج موضع قرب غزنة : اخللجي. أمجة بسواد الكوفة تنسب هلا األسود فيقال أسود خفية: خفية
. للطريقة اخللوتية للشيخ حممد اخللويت أحد أهل السلسة للخلوة: اخللويت. مدينة بني خراسان واهلند

ي اخلميس موضع باملغرب ومنية اخلميس قرية مصرية من لواد: اخلميسي. للخمس قبيلة: اخلمسي
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للخيل وهو من يقوم عليها : اخلويل. خلوالن قرية قرب دمشق قد خربت: اخلوالين. أعمال املنصورة
واجلمع خول واستعملته العامة مبعىن راعي الغنم وأطلق أيضاً على رئيس البساتني أو الفالحة 

خلونج بلد من أعمال أذربيجان وهو خونا : اخلوجني. اخلويلكاملهندس يف العمارة وضبطه بعضهم ب
خلريان من قرى بيت : اخلرياين. خليارة قرية قرب طربية من جهة عكا: اخلياري. غريته عامة العجم

  .خلريين قرية من عمل املوصل: اخلرييين. خلرية قرية بصنعاء اليمن: اخلريي. املقدس

  حرف الدال املهملة

    

وهو املالزم هلا ورب النعم إلقامته بداره واملالح يلي الشراع والبعري الداري املتخلف للدار : الداري
لداغستان من نواحي مدينة باب األبواب فيما أظن : الداغستاين. عن اإلبل يف مربكه وكذلك الشاة

 وتلك على حبر اخلزر املشهور اآلن ببحر احلزز ومل أر من ذكرها وهناك باكويه املعروفة اآلن بباكو
النواحي من نواحي شروان مدينة بناها أنو شرواوان فسميت بامسه مث خففت بإسقاط صدرها وذكر 

طائفة جببال الشام، : الدرزية. للدرب قرية باليمن: الدريب. بعضهم أن شروان بالد ومشاخي مدينتها
وج أليب حممد يقولون مبذهب اإلمساعيلية من احللول والتناسخ وحل الفر. خرجت عن جادة اإلسالم

. لدرندة بلدة تابعة لسيواس: الدرندي. عبد اهللا الدرزي ويقال هلم اآلن الدروز والدرزي اخلياط

. كالدستوى قرية باألهواز بلدة بني البصرة وفارس: الدستوائي. لبين دريب منهم أمراء صبيا: الدرييب

لدقهلة قرية مبصر على أربعة : ليالدقه. لدسوق قرية مبصر مقابلة لقرية حملة بشر السابقة: الدسوقي
لدالص ناحية : الدالصريي. فراسخ من دمياط وتنسب هلا الكورة أي الناحية فيقال كورة الدقهلية

لدالن قرية باليمن قرب ذمار قرية : الدالين. بالصعيد وبوصري اسم أربع قرى به فهي نسبة مركبة
لدمنهور : الدمنهوري. ر بالفيوملدمشقني من قرى مص: الدمشقيين. على مرحلتني من صنعاء

الضواحي من مصر بالشرقية ودمنهور الوحش قرية أعمال مصر أو الغربية ودمنهور الشهيد أخرى 
بينها وبني الفسطاط مدينة مصر قدمياً وهي قبالة اجليزة أميال وهذه كلها غري دمنهور البحرية بلدة 

لدمهوج بلدة مبصر من املنوفية : الدمهوجي. مشهورة بطريق مصر بينها وبني اإلسكندرية يوم واحد
لبين الدندان بطن من العلويني وذكر احلافظ هذه النسبة يف الكتاب ومل يذكر : الدنداين. جبوار قويسنة

لدندرة ويقال هلا أيضاً : الدندراوي. املنسوب إليه يف النسخ اليت بيدي وترك بياضاً ولذا ذكرا
. لدندنة ناحية بالعراق قريبة من واسط: الدندين. ن قوصأدندرا بليدة من نواحي الصعيد دو
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لدوان قرية : الدواين. للدنني قرية بديار بكر: الدنيين. للدنيا ويقال أيضاً دنيوي ودنيي: الدنياوي
لدورة قرية : الدوري. لدوان ناحية ساحلية بعمان قرية حتت البصرة: الدواين. بكازرون بلد بفارس
للدواة اليت يكتب منها : الدووي. لدونة قرية مذان مدينة باجلبال: دوينال. بني القدس واخلليل

. لدوين قرية بنيسابور أشهر مدن خراسان: الدويين. ومجعها دويات وهو من حيملها ودوايت خطً

لدهلي بلدة باهلند كانت دار : الدهلوي. للدهر وهو من ال يؤمن باآلخرة فيقول ببقائه: الدهري
للدير وهو : الديراين. ألمحد بن ديدا أيب قبيلة باملغرب يف بلدة سعيدة من اجلزائر: الديداوي. امللك

كالديار من يسكن الدير ويعمره وهو بيت بالصحراء يتعبد فيه الرهبان فإن كان باملصر مسي كنيسة 
: لديريبا. أو بيعة ورمبا فرقوا بينهما فجعلوا األوىل لليهود والثانية للنصارى واجلمع أديار وديورة

لدمية قرية : الدميي. لديرب سبع قرى مبصر ثنتان إقليم بلبيس وثالث من الدقهلية واثنتان من الغربية
  .شراب ملني البن دينار طبيب ماهر هو أول من ركبه أو للدينار فكأنه هو يف محرته: الديناري. مبصر

  حرف الذال املعجمة

لذروا قرية : الذروي. لذرائب موضع بالبحرين: الذرائيب. لذاذيخ قرية من عمل حلب: الذاذخيي
للذمة مبعىن العهد واألمان وهو من عقد له اإلمام ذمة على أن عليه كل سنة : الذمي. بصعيد مصر

لذموران قرية باليمن قرب : الذموراين. ديناراً مثالً ومسي بذلك ألنه داخل يف عهد املسلمني وأمام
 دمشق وآخر بالبلقاء ناحية بالشام وذكر احلافظ هذه النسبة يف لذنبة موضع من أعمال: الذنيب. ذمار

. لذهاب موضع باليمن: الذهايب. الكتاب ولكنه مل يذكر املنسوب إليه وترك له بياضاً ولذا ذكرا

لذهبان موضع قرب : الذهباين. لذهبان قرية ساحلية بني جدة وقديد وأخرى ياليمن: الذهباين
  .البحرين

  لةحرف الراء املهم

    

لبيع الرؤوس : الراس. لرابغ واد كثري الرمل والغبار من اجلحفة السابقة كما قاله احملققون: الرابغي
: الرامي. لراشد من قبائل الرببر والراشدية قرية مبصر: الراشدي. املطبوخة وقد يقال رواس للتخفيف

للرب عز وجل فهو : الرباين. الملرامة من قرى البيت املقدس ا مقام سيدنا إبراهيم اخلليل عليه الس
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: الرحوي. لقرية على النيل تعرف بالرمحانية وهي حملة عبد الرمحن: الرمحاين. كاإلهلي وقيل غري ذلك

لردينة امرأة يف اجلاهلية كانت تسوي الرماح خبط هجر : الرديين. كالرحائي للرحا اليت يطحن ا
للرستاق : الرستاقي. ين قرية مبصر من أعمال الشرقيةوبين الرديين بطن من العلويني باليمن ومنية رد

للرفاعية طريقة القطب أمحد الرفاعي لبين رفاعة قبيلة : الرفاعي. لرشاد جد: الرشادي. مدينة بفارس
لركاب رسول اهللا صلى اهللا : الركايب. لرقادة مدينة بإفريقية من أعمال القريوان: الرقادي. من العرب

لرملة قرية بالقطر املصري من إقليم القليوبية : الرملي. ند بعضهم فنسب إليهعليه وسلم فإنه كان ع
وأخرى بالبحرين وحملة خربت حنو شاطىء دجلة مقابلة الكرخ حملة ببغداد ورملة بين وبر بن األضبط 

لروبة : الرويب. للرميلة قرية بالبحرين ومرتل بطريق البصرة إىل مكة املشرفة: الرميلي. بأرض جند
للروحاء من قرى بغداد وموضع : الروحاوي. للجن وامللك ويطلق على ما فيه الروح: الروحاين. جد

: الروداين. بني احلرمني ومقربة من بقيع الغرقد ا دفن سيدنا إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ومها غري لرويان من قرى حلب وحملة بالري: الروياين. لتارودانت من مدن سوس املغرب األقصى
. لروحيان موضع بفارس: الروحياين. رويان بلد بطربستان منها صاحب البحر يف الفقه الشافعي

. لرهونة قبيلة باملغرب األقصى ومسي مكاا بامسها: الرهوين. لروحيني قرية جببل لبنان: الروحييين

ل هلا رياح وهي من عمل لرياح قبيلة من عرب املغرب منازهلا غريب تونس ومسيت بامسها فقي: الرياحي
  .تونس

  حرف الزاي

لزار من قرى إشتيخن مدينةمن نواحي مسرقند : الزاري. لزابج جزيرة بأقصى بالد اهلند: الزاجبي
لزافوان والية : الزافوين. الزارة قرية بالبحرين وأخرى بأطرابلس الغرب وأخرى بالصعيد أو ناحية به

يف املدينة املنورة وهي العني الزرقاء : الزرقاء. الد امللثمنيببالد السودان ااورة للمغرب متصلة بب
وهي عني األزرق ألول من أجراها األزرق مروان بن احلكم ألنه كان أزرق العينني أجراها بأمر 

. سيدنا معاوية رضي اهللا تعاىل عنه وهو واليه على املدينة املنورة فهي من حسنات سيدنا معاوية

للزرقاء قرية من قرى مصر بالدقهلية : الزرقاوي.  مبصر من أعمال املنوفيةلزرقان قرية: الزرقاين
لزرند مدينة بكرمان وهي غري : الزرندي. وموضع بناحية معان من الشام وآخر من أعمال حلب

لبين زغلة : الزغلي. لزرود اسم رمل مؤنث بطريق احلاج من الكوفة: الزرودي. زرند قريا بأصبهان
. لزمور بلدة من حدود شنقيط تسمى اآلن بالساقية احلمراء: الزموري. ربقبيلة من عرب املغ
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لزجنبار بلدة من السواحل وهي دار ملكها : الزجنباري. لزناتة قبيلة كان هلا بر املغاربة اجلنويب: الزنايت
ني أحد ازينبي: الزينيب. لزواوة بني إفريقية واملغرب: الزواوي. ومسعت بعض أهلها يبدل اجليم زاياً

بطن من ولد علي الزينيب بن عبد اهللا اجلواد ابن جعفر الطيار آلمه زينب بنت علي وأمها فاطمة رضي 
اهللا تعاىل عنهم ومن احملدثني الزينبيون لزينب بنت سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

  .تعاىل عنهم

  حرف السني املهملة

    

ان قال بعضهم هو أول من سن الكذبة فنسبوا إليه كما أن طائفة من الفرس مللكهم ساس: الساسانية
إلصالح الساعات أو بيعها وهي مجع الساعة اليت يعرف ا : الساعايت. الطفيلي لطفيل أول من تطفل

للسامرة قرية بني مكة واملدينة وفرقة من : لسامان قلعة من ديار بكر السامري: الساماين. الوقت
لوادي السباع ممن نواحي : السباعي. كام وسامر قبيلة من بين إسرائيلاليهود ختالفهم يف أكثر احل

للسبع قرية بني الرقة ورأس عني من بالد اجلزيرة وموضع بفلسطني بني القدس : السبعي. الكوفة
لسحيم قرية : السحيمي. للستار ناحية بالبحريين ذات قرى: الستاري. والكرك ألن به سبع آبار

ة وموضع ببالد هذيل أيب حي من مضر لبين سحيم بطن من بين حنيفة مبصر من أعمال الغربي
. كالسخوي لسخا ناحية مبصر من أعمال الغربية: السخاوي. وللسحيمية من نواحي اليمامة

لدير : السرياين. للسرو قرية مبصر قرب دمياط: السروي. لسدرش قرية مبصر من البحرية: السدرشي
سان معروف لسورة كما قيل وهي أرض اجلزيرة وذكر بعضهم أن سريان بالشام والسرياين أيضاً ل
للسفطة : السفسطي. لسفارين قرية من أعمال نابلس: السفاريين. التوراة عربانية واإلجنيل سرياين

قياس مركب من الومهيات والغرض منه تغليط اخلصم وإسكاته فهو من مقدمات شبيهة باحلق كقوهلم 
وجود يف الذهن قائم به عرض لينتج أن اجلوهر عرض فالسفسطة اجلوهر موجود يف الذهن وكل م

لسفط مضافة للعرفاء وأيب جرجي والزيت والقدور واحلناء وزريق والبهو واللنب : السفطي. املغالطة
. وسليط وأيب تراب وقليشان وكرداسة ورشني وميدوٍم واخلمارة ويا واملهليب سبع عشرة قرية مبصر

عمل السكاكني ويقال : السكاكيين. السقط وهو رديء املتاع ومجعه أسقاطكالسقاط لبيع : السقطي
له سكان والثاين يطلق أيضاً على بائعها وإطالق السكاك عليه خطأً إن السكاك بائع السكك اليت 

للسالمة من قرى : السالمي. يفلح ا األرض أو صانعها والسكاكي جلده السكاك وكأنه من هذا
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. لدرب االسلسلة ببغداد: السلسلي. ال مدينة بأقصى املغرب قرب املهديةلس: السالوي. الطائف

للسلف وهو من تقدمك من آبائك وقرابتك : السلفي. لسلع جبل معروف باملدينة املنورة: السلعي
  .لدرب السلفي ببغداد: واجلمع أسالف وسالف السلفي

: السماعي.  سحيم وقرية بنواحي زبيدلسليع جبل باملدينة املنورة وواد باليمامة وقرى لبين: السليفي

لسمديسة قرية بالبحرية من : السمديسي. لسمح بطن من جبيلة: السمحي. ملوضع يعرف بالسماعية
السماللة قبيلة من الرببر بالساحل من سوس : للسمسم احلب املعروف السمايل: السمسماين. مصر

 ردينة وكانا مثقفني للرماح أو قرية لسمهر زوج: السمهري. املغرب األقصى ومسى مرتهلا بامسها
للسند ناحية : السندي. لسمهود قرية بالصعيد على شاطىء غريب النيل: السمهودي. باحلبشة

باألندلس ومدينة به وقرية من قرى بلدة نسا من خراسان ور كبري باهلند وهذه األماكن كلها غري 
لسنغال البالد املعروفة بأندر : السنغايل. خراسانالسند البالد املعروفة وهي قريبة من قندهار من بالد 

. وهي ساحلية حتد بالد شنقيط غرباً وليست منها والصواب أا حبرف بني الكاف والقاف بدل الغني

: السنيين قرية من نواحي طرابلس الشام السواحلي. لسنوسة قبيلة من الرببر باملغرب: السنوسي

للسواد : السوادي.  بينها وبني عدن مثانية أيام يف البحرللسواحل ناحية بشرقي إفريقية اجلنوب
لسواكن بلدة : السواكين. موضع قرب البلقاء ناحية بني الشام ووداي القرى والسوادية قرية بالكوفة

: السوسي. لبين سود بطون من العرب: السودي. بساحل حبر اجلار قريبة من جدة وأهلها سود

لوادي سوف ناحية بأرض : السويف. سوس بلد مبا وراء النهرللسوس األقصى ناحية باملغرب وال
لسويس بلدة : السويسي. لسويد رجل والسويدا بلدة باملوصل: السويدي. اجلزائر من املغرب

لسويقة اسم مواضع عديدة منها جبل بني ينبع النخل : السويقي. بساحل حبر القلزم من نواحي مصر
ق وموضع مبكة املشرفة مما يلي باب الندوة مائالً إىل املروة به واملدينة املنورة ويعرف اليوم بالسوي

سوق مشهور بسويقة إىل اآلن وبلدة باملغرب من جباية مدينة ساحلية بني إفريقية واملغرب وتسعة 
. للسهل نقيض اجلبل: السهلي. لسهرند بلدة باهلند بني دهلي والهور: السهرندي. مواضع ببغداد

. لسيغ ناحية خبراسان ويقال هلا صيغ: السيغي. القيام على الشيء مبا يصلحهللسياسة وهي : السياسي

  .لسيواس بلدة بالروم: السيواسي

  حرف الشني املعجمة
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لشاذلة قرية بإفريقية قريبة من تونس ويقال هلا أيضاً شادلة : الشاذيل. لشابور قرية مبصر: الشابوري
شاذلة املذكورة وذكرت هذه النسبة ونسبة الشاوي وللشاذلية طريقة القطب أيب احلسن الشاذيل ل

اآلتية وإن ذكرمها احلافظ يف الكتاب ألنه ترك يف النسخ اليت اطلعت عليها بعدمها بياضاً ومل يذكر 
للشارع مكان قرب مدينة : الشارعي. لشارة قرية باملغرب من عمل مرسية: الشاري. املنسوب له

خر بالقاهرة وشارع امليدان باجلهة الشرقية من بغداد وشارع دار املنصور ببغداد من ناحية األنبار وآ
ملذهب إمامنا أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي جلده شافع وال : الشافعي. الدقيق حملة غربيها

للشاورية قرية بالصعيد من أعمال قمولة لبين شاور : الشاوري. يقال شفعوي فإنه خطأ وحلن فاحش
: الشرباملسي. للشاوية قبائل من الرببر بني فاس ومراكش: الشاوي.  ابطن من مهدان نزلوا

لشربا وهي اثنان وسبعون موضعاً مبصر منها شربا الشروخ : الشرباوي. لشرباملس من قرى مصر
لشبشري من قرى أرض : الشبشريي. باملنوفية نسب هلا العالمة عبد اهللا بن حممد بن عامر الشرباوي

: الشدقمي. لبين شجع بطن من كنانة: الشجعي. للشتاء: الشتوي. الغربيةمصر السفلى وهي من 

لشرجة : الشرجي. لشربني بلدة مبصر من الغربية: الشربيين. لشدقم فحل من اإلبل للنعمان بن املنذر
لشرعب ناحية أو قرية : الشرعيب. بلدة بساحل اليمن يف مسيل الوادي وقال بعض احملققني هي شرجة

للشرقية حملة بواسط : الشرقي. للشرقية إحدى شرقيات مصر اآلتية على األثر: قاويالشر. باليمن
من العراق وقرية ببغداد خربت ونواح كثرية بأرض مصر كلها تعرف بالشرقية وللشرق إقليم 

بإشبيلية وآخر بباجة ومها من األندلس وشرق بلد لبين أسد وموضع جببل طيء وللشراقة قبيلة من 
لشرباباص قرية مبصر : الشرنباصي. ملغرب فإم من وراء بلدة وجدة وهي شرقي فاسأوالد جامع با

لشرنوب من قرى مصر : الشرنويب. لشربا بلولة بلدة مبصر من املنوفية: الشرنباليل. من أعمال املنوفية
 للشعر وهي: للشطرنج لعبة معروفة وسطرنج لغة فيه الشعرية: الشطرجني. قريبة من دمنهور البحرية

غشاء أسود رقيق يكون على وجه املرأة واألرمد وأصله من الشعر مث أطلق على كل ما شاه وهي 
لشلف : الشلفي. طعام من العجني معروف للشعري لكونه يف األصل على شكله: الشعريية. لغة مولدة

ألبيض للشلويبني وهو ا: الشلوييين. ر باملغرب األوسط بضواحي مستغامن بلدة قريبة من تلمسان
: الشماخي. األشقر بلغة أهل األندلس والباء أعجمية تقر مشوبة بفاء وتنقط بثالث نقط عند العجم

جلهة الشمال : الشمايل. لشماخي مدينة بالد شروان السابقة يف نسبة الداغستاين كما قال بعضهم
 وهي املقابلة وهي الريح اليت ب من قبل حجر إمساعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم
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لشنشور بلدة مبصر من : الشنشوري. لشنو قرية مبصر من الغربية: الشناوي. للجنوب وفيها لغات
لشنقيط بالد جبهة غرب الصحراء الكربى يف جهة إفريقية : الشنقيطي. املنوفية ويقال هلا أيضاً شنشور

املشرق وأهل تلك البالد الغربية آخر السوس األقصى وقافها معقودة بينها وبني الكاف عند أهل 
لشنن : الشنين. ويقال هلا أيضاً شنجيط وهو املوجود يف صكوكهم القدمية وبه ينطق أهل جهة فاس

لشنني قرية : الشنيين. لشنوان الغرف باملنوفية من الديار املصرية: الشنواين. قرية مبصر من البحرية
لشوكان موضع بالبحرين وقرية باليمن : الشوكاين. لشوبر من قرى مصر باملنوفية: الشوبري. باليمن

لشها قرية مبصر أسفل املنصورة يف البحر : الشهاوي. من ناحية ذمار وقال بعضهم األول شوكان
لشبينب قرية قرب القاهرة وهي املعروفة بشيبني : الشيبيين. لشيان من قرى خبارا: الشياين. الصغري

. للشيخ ناحية بأصبهان: الشيخي.  املنوفيةالقصر ولشيبني الكوم وهي شيبني الشرى قرية من

للشني عربوه بالصني وهي : الشيين. للشيه قرية مبصر من املنوفية بينها وبني سبك فرسخ: الشيهي
  .بالد ببحر املشرق مائلة للجنوب وبشماليها الترك وللشني أحد حروف املعجم

  حرف الصاد املهملة

    

ه وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى السالم وكان على لصابئ بن متوشلح بن إدريس علي: الصابئي
. لصاعد جد: الصاعدي. احلنيفية األوىل وقيل لصابئ بن ماري وكان يف عصر اخلليل عليه السالم

للصاحلية قرية ببغداد غري الصاحلية حملة ا وأخرى بشرقي حلب وأخرى قرب الرهى : الصاحلي
لصا مدينة مبصر من : الصاوي.  املوصل والنسبة هلا الرهاويمدينة باجلزيرة جزيرة ابن عمر بلد مشايل

: الصبحي. كالصابوين لعمل الصابون املعروف وبيعه: الصبان. الغربية وحملة صا قرية مبصر فيما أظن

. لبين صبح بن ذهل بن شيبان قبيلة وبين صبح بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة فخذ

للصحابة وأصلها مصدر مبعىن الصحبة كاجلزالة : الصحايب. حية اليمنلصبيا قرية مشهورة بنا: الصبيي
للصحيفة وهو من يأخذ العلم منها دون : الصحفي. أطلقت على اجلماعة املعلومني من قبيل زيد عدل

للصعيد موضع : الصعيدي. املشايخ وهي قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيها وقوهلم صحفي حلن
لصفاقس بلدة ساحلية بإفريقية قرب تونس ويقال هلا أيضاً سفاقس : الصفاقسي. قرب وادي القرى

للصفراء واد كثري النخل والعيون بني احلرمني بطريق احلاج ويطلق اآلن على : الصفراوي. وأسفاقس
خيف الربعي ويقال له خيف احلزامى وعلى بدر وما بينهما من القرى منها احلمراء السابقة والواسطة 
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 تعاىل ومسي ذلك الوادي بالصفراء ألن أكثر متره نوع أصفر يقال له أم البنني يلهون اآلتية إن شاء اهللا
لصفي : الصفوي. لصفورية بلد باألردن من الشام قرب طربية: الصفوري. به الصبيان فهو كاألم هلم

نيسة لصهيون حملة ببيت املقدس ا ك: الصهيوين. لصنافري مبصر من عمل القليوبية: الصنافريي. الدين
نوع من متر املدينة املنورة : الصيحاين. صهيون وحصن حصني من أعمال سواحل حبر الشام

للصيحانية خنلة شد ا كبش امسه صيحان أو للصياح من يكثر الصياح أي الصراخ فنسيت له وقيل 
للصني موضع بالكوفة وآخر قرب اإلسكندرية وآخران بكسكر ناحية بالعراق : الصيين. صيحانية

  .نتها واسط اليت بني املوفة والبصرةمدي

  حرف الضاد املعجمة

للضرافة ذكروا أا موضع بنجد بني البصرة : الضرايف. للضجاع مدينة باليمن قرب زبيد: الضجاعي
للضيق من : الضيقي. لضميم من قرى اليمن بناحية جهران من أعمال صنعاء: الضميمي. والكوفة

  .الضيقة طريق بني الطائف وحننيقرى اليمامة ويقال له ضيق قرقرى و

  حرف الطاء املهملة

للطاووس : الطاووسي. للطاحون موضع بالقسطنطينة: الطاحوين. لطابث من قرى البصرة: الطابثي
للطاهرية ناحية عل جيجون بأعاله أول عمل خوارزم وقرية : الطاهرية. موضع بنواحي حبر فارس

للطبول مجع الطبل : الطبويل. لوهة قرية مبصر من املنوفيةلطبلية والعامة تقول طب: الطبالوي. ببغداد
لطحا اسم قريتني مبصر من الشرقية يقال : الطحاوي. الذي يضرب به فيما يظهر يل واهللا أعلم

بلدة ساحلية مشايل : الطربزوين.إلحدمها طحا املرج ومدينة مبصر تابعة للفيوم وتعرف بطحا اخلراب
لطرة : الطري. لطرندة مدينة بالروم: الطرندي. يف النسبة هلا الدربزيلأرض األناطول واملشهور عندنا 

لكتابة الطغرى كلمة أعجمية وهي : الطغرائي. لطريبيل من قرى هجر: الطريبيلي. مدينة بإفريقية
الطرة اليت تكتب بأعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ ومضموا نعوت امللك الذي صدر 

 هو الذي يدخل الوالئم واملآدب ومل يدع إليها للطفيل بن زالل الكويف كان :الطفيلي. الكتاب عنه
لطندتاء بلدة مشهورة من : الطنطاوي. يدعى طفيل األعراس أو العرائس ويأيت الوالئم بال دعوة

  .الغربية بني مصر واإلسكندرية
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  حرف الظاء املعجمة

    

 باليمامة وناحية النقا من احلرة الغربية للظاهر خطة مبصر يف السفطاط والظاهرية قرية: الظاهري
باملدينة املنورة وهو ما بني وادي بطحان واملرتلة اليت ا السقيا وهي البئر اليت بقرب القبة املعروفة 

بقبة الرؤوس خارج باب العنربية وللظاهرية اسم قريتني مبصر إحدامها من الغربية واألخرى من اجليزة 
ترتل باحلمراء وغريها وهي موضع بوادي الصفراء كما تقدم والشيخ وللظواهر قبيلة من العرب 

إبراهيم بن إبراهيم الظواهري عصرينا شيخ اجلامع األمحدي بطندتاء ودفينها للظواهر القبيلة املذكورة 
لظفار بلد باليمن قرب صنعاء ينسب له اجلزع الظفاري وأخر به على ساحل : الظفاري. على القياس

لظفر قرية باحلجاز : الظفري. مرباط وله ينسب القسط الظفاري جيلب إليه من اهلندحبر اهلند قرب 
لظفر موضع بني : الظفري. وموضع بطريق البصرة إىل املدينة املنورة قرب احلوأب موضع آخر به

لظهران قرية بالبحرين وواد قرب مكة شرفها اهللا : الظهراين. املدينة املنورة والشام من ديار فزارة
لظهور بلد بالبحرين : الظهوري. ىل وعنده قرية يقال هلا مر تضاف هلذا الوادي فيقال مر الظهرانتعا

  .من أرض مهرة بأقصى اليمن

  حرف العني املهملة

    

كاإلرمي القدمي لعاد اسم رجل من العرب األوىل لتقدمه : العادي. لعابود بلد قرب القدس: العابودي
لعارض اليمامة وهو جبلها ودار ملك آل سعود وهو املسمى : ضيالعار. به مسيت القبيلة قوم هود

لدير العاقول بلد باملغرب وقرية باملوصل والعاقول حرة شرقي املدينة املنورة : العاقويل. اآلن بالرياض
للعالية بالد واسعة وهي ما فوق جند : العايل. جيتمع فيها ماء كثري من املطر وعلقولة مبصر من الفيوم

امة وإىل ما وراء مكة وهي أعلى احلجاز بلداً ولعالية املدينة املنورة وهي ما كان جبهة إىل أرض 
قبلتها من قباء وغريها على ميل من املسجد النبوي فأكثر وتقابلها السافلة فهي ما نزل عن العالية 

 النسبة إىل العالية واملدينة املنورة منقسمة إليهما فال ختتص السافلة مبا يف شامي املدينة وقد يقال يف
إىل منية العامل قرية مبصر يف شرقية املنصورة وعاملة : العاملي. للعامريةقرية باليمامة: العامري. علوي

جزيرة قرب البصرة ا مدينة لعباد بن احلصني على اصطالح أهل البصرة : عبادان. جبل بالشام
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للعباسية قرية بكورة احلرجة وهي : العباسي. ناًونواحيها فإم إذا نسبوا موضعاً زادوا بآخره ألفاً ونو
. كورة بشرقي قوص من الصعيد األعلى ومدينة قرب القريوان وحملة كانت ببغداد وأخرى مبصر

لعبد اهللا حي من : العبديل. لعبدان صقع من اليمن: العبداين. لعبتنا قرية من جبل نابلس: العبتناوي
طيخ يقال له اخلرسين لعبد اهللا بن طاهر فإنه الذي دخل به إىل عرب العراق والعبديل أيضاً نوع من الب

لعبقر قرية ثياا يف غاية احلسن وموضع بنواحي : العبقري. مصر وقول العامة مبصر عبد الالوي غلط
اليمامة وآخر تزعم العرب أنه من أرض اجلن ويف املثل كأم جن عبقر مث نسبوا له كل شيء تعجبوا 

لعتيب أيب حي من اليمن وجفرة عتيب بن عمرو حملة : العتييب. صنعته وقوتهمن حذقه أو جودة 
لبين عتيبة قبيلة من العرب مشهورة بوسط أرض جند إىل قريب من مكة املشرفة : العتيب. بالبصرة

لبين عثمان امللوك املشهورين أعاد اهللا ملكهم جلدهم : العثماين. والعامة تقول يف النسبة إليها عتييب
لعجلون بلد بالشام من أرض العجيلي : العجلوين. للعجلة من قرى ذمار باليمن: العجلي. ان جكعثم

هو الشيخ احملدث الويل أبو األسرار حسن : العجيمي. ملدينة عجيل مبصر إحدى قرىحوران الغربية
 بن علي األنصاري املكي وهو هكذا بالتصغري كما يف األثبات واإلجازات وهو الذي تلقيناه عن

مشاخينا ومل أقف على ما ينسب له لكن قد صرح السيد الزبيدي يف شرحه للقاموس فيما استدركه 
على مادة عجم بأنه العجمي وكذا ذكره هو فيما استدركه على مادة عدس والشيخ اجلربيت يف ترمجة 

لعدوة : العدوي. لعدس بن زيد بن عبد اهللا بطن من متيم: القدسي. الشيخ حسن املذكور من تأرخيه
للعرب خالف العجم : الغريب . للعرائش مدينة باملغرب: العرائشي. بصعيد مصر من أعمال البهنسا

للعرج قرية بواد من نواحي الطائف وهو : العرجي. للعرب وهم العرب وكالمها اسم مؤنث: العريب
لعرش :  العرشي.أول امة يف بالد هذيل وواد باحلجاز ذي خنل وبلد باليمن وللعرجة قرية بالبحرين

اهللا نعاىل نسب له الشيخ الصاحل ياقوت بن عبد اهللا احلبشي العرشي دفني اإلسكندرية ألن قلبه كان 
للعروس بلدة باليمن من أعمال احلجة ومنية : العروسي. مل يزل حتت العرش وما يف األرض جسده

يب عريش بلدة باليمن أل: العريشي. العروس قرية من أعمال مصر وسوق بين العروس موضع باملغرب
: العزازي. لعريض واد باملدينة املنورة شامي احلرة الشرقية قرب وادي قناة: العريضي. قريبة من صبيا

. للعزيزية مخس قرى مبصر وأبو بكر حممد العزيزي ألبيه عزيز: العزيزي. لعزاز موضع باليمن

لعسقالن حملة ببلخ ال : العسقالين. لثانيةلعسفان قرية بني املدينة ومكة على حنو يومني من ا: العسفاين
: املصفوري. للعشماء قرية مبصر من املنوفية: العشماوي. قرية ا وهي غري عسقالن مدينة بفلسطني

. ملنية العطار قرية مبصر: العطاري. ملنية عصفور من قرى مصر والعصفوري أيضاً مجل ذو سنامني
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لعقبة الطني وعقبة الركاب قرب اوند : العقيب. فيةملنية عفيف إحدى قرى مصر باملنو: العفيفي
لعقبة بلد باملغرب من عمل : العقيب. وعقبة بغراس بطريق عمورية بلدة بالروم وتسمى عقبة النساء

. للعقدة بلد قرب يزد إقليم بني شرياز وخراسان والعقدة بنت معتز بن بوالن: العقدي. بسكرة

    نورة كان به عيون وخنيل وقصور ودور ومنازل وقرى للعقيق موضع باملدينة امل: املقيقي

وهو أصغر وأكرب فاألول فيه بئر ورمة والثاين به بئر عروة وآخر باليمامة به عيون ماؤها عذب وآخر 
بتهامة قريب من ذات عرق وآخر بنجد ويقال له عقيق القنان جتري إليه مياه قلل جند وجباله وستة 

. الد بين عامر من ناحية اليمن ومها املراد بالعقيقني إذا جاء بلفظ املثىنمواضع منها العقيقان بلد بب

. لعالن لقب مجاعة وأيب عالنة رجل: العالين. لعالمة قبيلة من خلم وهي قبيلة من اليمن: العالمي

للعلوييم بطن : العلوي. لعلقمة بلد باملغرب على ساحل جزيرة صقلية وهي مقابلة إفريقية: العلقمي
للعمادية : العمادي. ن إىل علي بن راشد بن بوالن ولبين علي بطن من مذحج قبيلة من اليمنباليم

لكفر عما فيما أظن وهو صقع يف برية : العماوي. قلعة حصينة عظيمة مشايل املوصل يسكنها األكراد
: يالعمواس. لعمريط قرية مبصر: العمريطي. لقبيلة بين عمران: العمراين. خساف بني نابلس وحلب

لعنابة بلد بإفريقية قريبة من : العنايب. لعمواس بلدة بالشام قريبة من القدس وضبطها بعضهم بعمواس
لعنان بن عامر بن : العناين. للعنابس مزارع باملدينة املنورة جبهة قبلة مسجد القبلتني: العنابسي. تونس

انية به الشيخ حممد بن عنان للوليني بالقطر املصري جدي السادة العن: العناين. حنظلة يف األوس
لبيع العنرب الطيب املعروف والعنربة قرية من اليمن : العنربي. العمري وأخيه عبد القادر بن عنان

أليت عياش أي أوالد : العياشي. لعنيزة بلدة بنجد قريبة من بريدة السابقة: العرتي. بسواحل زبيد
لعيذاب بلدة بضفة حبر القلزم : العيذايب. ة املتقدمةعياش باللغة الرببرية وهم قبيلة باملغرب من الشاوي

للعيص واد مشهور فوق السوارقية : العيصي. وهي مرسى املراكب اليت تقدم من عدن إىل الصعيد
  .على أربع ليال من املدينة املنورة

  حرف الغني املهملة

    

للغامنية : الغامني.  بالد املساوفةلغاث قرية ضاربة يف السودان من: الغاثي. للغابة قرية بالبحرين: الغايب
: الغدامسي. أحد الغباشيني بطن من بين احلسن: الغباشي. لغانة مدينة بالتكرور: الغاين. قرية باليمن

. لغدامس بلدة باملغرب ضاربة يف بالد السودان بعد بالد زافون السابقة وأهلها بربر يقال هلم تناورية
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: الغرقي. للغرفة اسم قرى متعددة من بالد تافالت املتقدمة: الغريف. لغراب موضع بدمشق: الغرايب

لغسل : الغسال. للغز جنس من الترك: الغزي. لغرقة قرية باليمامة: الغرقي. لغرق بلد باليمن هلمدان
لغمار قبيلة من الرببر وبلدة باملغرب : الغماري. لغمار واد بنجد: الغماري. املوتى كاحلفار حلفر القبور

للغور امة وما : الغوري. للغنامية قرية مبصر: الغنامي. لغماز قبيلة من الرببر:  الغمازي.قرب طنجة
يلي اليمن وكل ما احندر سيله مغرباً عن امة وما سال من أرض القبلية إىل ينبع وما بني ذات عرق 

دن والبحر وموضع منخفض بني القدس وحوران مسرية ثالثة أيام يف عرض فرسخني به ر األر
  .للغيط وهو البستان عند أهل مصر وغيط العدة ا: الغيطي. وقرى كثرية وعلى طرفه طربية وحبريا

  حرف الفاء

لفنت : الفتين. لفاشون موضع ببخارا: الفاشوين. للفاخرانية قرية بالعراق من سواد واسط: الفاخراين
: الفخري. فاس مشهور عنده مقربةلباب الفتوح باب ب: الفتوحي. بلدة مشهورة باهلند ويقال هلا فطن

لفدان قرية من أعمال : الفداين. للفخرية من قرى ر عيسى ناحية غريب بغداد تعرف بنهر عيسى
لفرطوش : الفرطوشي. كالفرائضي والفرضي والفرضي لعلم الفرائض: الفراض. حران مدينة باجلزيرة
بع مراحل من املدينة املنورة به للفرع موضع واسع مشهور على أر: الفرعي. قرية من صعيد مصر
لفرمست من قرى : الفرمسي. لفركلة قرية من بالد تافالت السابقة: الفركلي. مساجد نبوية وقرى

. لفشن قرية مبصر من أعمال البهنسا: الفشين. لفزان بلدة بأطرابلس املغرب: الفزاين. خبارا

مشهورة مبصر الفضويل للفضول مجع ملنية فضالة بلدة : الفضايل. للفصيح كتاب لثعلب: الفصيحي
فضل وهو يف األصل الزيادة مث استعمل اجلمع استعمال املفرد فيما فيه ولذا نسب له على لفظه فقيل 

: الفاليت. لبيت الفقيه أمحد بن موسى مدينة باليمن قرب زبيد: الفقيهي. فضويل ملن يشتغل مبا ال يعنيه

لعلم الفلسفة لفظ : الفلسفي. لبين فالن بطن من العرب: ينالفال. لفالتة ناحية متسعة بسودان املغرب
يوناين معناه احلكمة املموهة أي مزينة الظاهر فاسدة الباطن ويقال له علم احلكمة والعلم العقلي وهو 

علم بأحوال املوجودات أعياناً كانت أو معقوالت على ما هي عليه يف نفس األمر بقدر الطاقة 
ورمبا ترسخ دالئله يف اجلنان، . فيه من تعريض النفس للضالل وإلقائها يف الوبالالبشرية وهو حرام ملا 

: الفيجي. لفوت بلدة بآخر بالد التكرور: الفويت. فيكون ذلك سبباً لسلب اإلميان، والعياذ باهللا تعاىل

. ربيةلفيشة بلد مبصر من الغ: الفيشي. للفيجة قرية بني دمشق والزبدان عندها خمرج بردى ر دمشق
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للفيوم موضع قريب من هيت بلدة بالعراق على : الفيومي. لفياللة اسم لتافالت السابقة: الفياليل
  .الفرات وهو غري الفيوم املشهورة بلدة مبصر غربية

  حرف القاف

    

. لقاديان باهلند من قرى بنجاب: القادياين. للويل القطب الشيخ عبد القادر اجليالين طريقة: القادري

للقارة قرية بالبحرين وأخرى بالشام على قارعة الطريق وهي املرتل األول من محص للقاصد : القاري
لعمل القاووق أو بيعه وهو شيء معروف عندهم يلبس يف الرأس وهي نسبة : القاوقجي. إىل دمشق

للقاهرة بلدة ساحلية : القاهري. تركية فإن الترك جيعلون لفظ جي بآخر النسبة للحرف والصنائع
اهلند تابعة لبلدة مدارس وحصن عظيم من عمل وادي آش ومدينة هي قاعدة الديار املصرية ودار ب

للقبلة اسم : القبلي. لقربة بلدة قرب قرطبة مدينة باألندلس: القربي. ملكها ويقال هلا مصر اجلديدة
ام وبأصله أليب قبيس جبل مبكة املشرفة مشرف على املسجد احلر: القبيسي. جهة جبنوب بالد شنقيط

للقدس مدينة مشهورة بفلسطني ناحية بآخر الشام من جهة مصر ويقال هلا أيضاً : القدسي. الصفا
لقدوم اسم مواضع منها قرية حبلب وتدخل عليه أل وأخرى بالشام خنت ا اخلليل : القدومي. القدس

روى تشديده أيضاً وثنية عليه السالم نفسه وقد تشدد داله وجبل على ستة أميال من املدينة املنورة وي
. لقراتكني بلدة من عمل خبارا: القراتكيين. جببل يف بالد دوس بالسراة يقال هلا قدوم ضأن

للقرشية قرية بساحل محص آخر أعماهلا مما يلي : القرشي. لقراحصار من بالد الروم: القراحصاري
لقرش مما وراء النهر قرب ل: القرشي. حلب وأنطاكية وبنو القرشي قوم من وجوه حلب ينسبون هلا

. خبارا أخربين بعض علمائها أن القرش بلدة نسف وهي خنشب بينها وبني مسرقند ثالث مراحل

لقرم إقليم واسع بالروم وكذلك ويقال : القرمي. لقرمان إقليم بالروم ويقال له أيضاً قرمان: القرماين
 املنسوب له وترك مبكانه بياضاً كما يف له أيضاً قرمي وذكر احلافظ هذه النسبة يف الكتاب ومل يذكر

لقسطيلية بلدة باألندلس أو من إقليم إفريقية : القسطالين. النسخ اليت اطلعت عليها ولذا ذكرا
غريب قفصة على خالف يف ذلك وال مانع من أن تكون قسطيلية امساً للبلدة واإلقليم معاً وهو الظاهر 

وهي سقط املتاع أي رديئه من األشياء اليت تسترخص من لبيع القشاشة : القشاشي. يل من كالمهم
للقصر علم ملواضع : القصري. لقشل قرية باليمن: القشلي. نعال وخرق وغريمها من أي نوع كان

منها القصر موضع خارج القاهرة والقصر الكبري بلد باملغرب األقصى كان من عمل فاس وأما القصر 
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اهر أنه قصر عبد الكرمي مدينة قرب سبتة وذكره احلافظ يف الصغري املعروف عند أهل املغرب فالظ
لقصيم ذكروا أنه موضع بني اليمامة والبصرة لبين ضبة والقصيم اآلن أرض : القصيمي. الكتاب

رملية غالباً بوسط أرض جند بني احلائل والعارض السابقني مشتملة على بلدان وقرى كثرية منها 
. لقلشانة مدينة بإفريقية أو ما يقارا: القلشاين. جلد امسه قطرس: القطرسي. بريدة وعنربة املتقدمان

للقلعة وهي مرج القلعة موضع بالبادية إليه تنسب السيوف القلعية أو قرية دون حلوان : القلعي
للقلعة وهي يف األصل إحدى القالع وهي احلصون على احلبال ويقال : القلعي. العراق بينهما مرتل

 مسيت ا أماكن شىت منها قلعة محاد مدينة باملغرب بينها وبني بسكرة مرحلتان كما هلا أيضاً القلعة
تقدم وقلعة أيب احلسن وهي ساحلية قرب صيداء بالشام وقلعة أيب طويل بإفريقية وقلعة الروم قرب 

لسالم البرية وتدعى قلعة املسلمني والقلعة ناحية باألندلس وقلعة رباح مدينة به وبه كذلك قلعة عبد ا
. وقلعة أيوب مدينة بالثغر جليلة القدر لكن نسب هلا بالثغري لكوا بثغر العدو كما سبق

لقليب قرية : القلييب. لقلقشندة قرية مبصر من أعمال قليوب ويقال هلا أيضاً قرقشندة: القلقشندي
سكنهم حوايل لبين القليص بطن من بين احلسني م: القليصي. جبانب أبيار بلد بني مصر واإلسكندرية

لقمار موضع بأقصى اهلند ويروى قمار نسب له : القماري. لقليوب قرية مبصر: القليويب. وادي زبيد
العود القماري يف قول العامة وعند أهل املعرفة إن قامرون موضع ببالد اهلند يعرف منه العود ذو 

.  القنافذ موضع مبصرلظهر: القناافذي. لقمول بلد حبكم الشني: القمويل. النهاية يف اجلودة

لقندهار ذكروا أا مدينة من السند أو اهلند وقد أخربين من أثق به من علماء السند أا : القندهاري
جلد يقال له : القواذي. للقنفذة بلدة بساحل حبر اليمن: القفذي. من بالد خراسان قريبة من السند

لقيسانة من أعمال غرناطة مدينة :  القيساين.لقويسنه قرية مبصر من أعمال القاهرة: القويسين. قواذ
  .باملغرب

    

  حرف الكاف

لكرب : الكربي. للكاف بلدة بإفريقية قريبة من تونس: الكايف. لكاشان مدينة مبا وراء النهر: الكاشاين
ناحية من خوزستان بالد بني فارس والبصرة والنسبة هلا اخلوزي والباء املوحدة على لغة العجم بني 

لكتاب اهللا تعاىل وهو الكافر من أهل الكتاب : الكتايب. الفاء وتنقيط بثالث نقط عندهمالباء و
حلارة كتامة مبصر : الكتامي. كاليهودي والنصراين فإن األول من أهل التوراة والثاين من أهل اإلجنيل
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السابقة لكران من بالد الترك بناحية بالد تبت : الكجرات من اهلند الكراين: الكجراين. القاهرة
لكران بليدة بفارس : الكراين. وحصن على ر شلف باملغرب يف بالد الرببر يقال له سوق كران

لكرمان : الكرماين. لكرعة قرية باليمن: الكرعي. لكربيس من قرى الفيوم: الكربيسي. قرب سرياف
قال بعضهم بلدة قرب غزنة مدينة بني خراسان واهلند ولكرمينية بلدة بني خبارا ومسرقند هكذا 

لبيع الكزبرة من األبازير ويقال هلا أيضاً : الكزبري. والنسبة املشهورة هلا عند أهل خبارا كرميين
كالكسروي لكسرى ملك الفرس معرب خسر وأي واسع امللك ويقال له أيضاً : الكسرى. كزبرة

هلند من لكشمري بلدة مشايل ا: الكشمريي. لكسف قرية من نواحي صغد مسرقند: الكسفي. كسرى
: الكفري. لكفر حجازي بالقرب من احمللة الكربى مبصر: الكفراوي. بالد بنجاب قريبة من األفغان

لكالع حملة : الكالعي. للكفر وهو القرية واجلمع كفور فالكفري مبعىن القروي والقرئي للقرية
هم فرقة من للكلب احليوان املعروف و: الكلبيون. بنيسابور أشهر مدن خراسان وموضع باألندلس

. الفالسفة يستهينون بالعادات فيأكلون يف الطرق ويلبسون ما اتفق وينامون حيث اتفق كالكلب

بإمالة الالم على الصواب لكلني قرية بالري مدينة ببالد اجلبال السابقة والنسبة هلا الرازي : الكليين
مل يذكر املنسوب له وترك واملشهور على األلسنة كلني وذكر احلافظ هذا النسبة يف الكتاب ولكن 

لكماخ بلدة بالروم ويقال هلا : الكماخي. مكانه بياضاً كما يف النسخ اليت اطلعت عليها ولذا ذكرا
: الكمشيشي. لكمران جزيرة باليمن قبالة زبيد وهي حصن ملن ملك مياين امة: الكمراين. كمخ

منا شددت امليم ألنه إذا نسب للثنائي لكم االستفهامية وهي مولدة وإ: الكمية. لكمشيش قرية مبصر
. لكوثر قرية بالطائف: الكوثري. لكنت قبيلة من العرب ببالد التكرور: الكنيت. ضعف آخره

للكوكبية قرية ويف املثل دعوة كوكبية وأصله أن عامالً آلل الزبري ظلم أهل قرية الكوكبية : الكوكيب
لكوم الشقاق قرية على شرقي النيل بأعلى : ميالكو. فدعوا عليه قلم يلبث أن مات فصارت مثالً

. الصعيد وكوم شريك قرب اإلسكندرية وكوم علقام ويقال كوم علقاء وهو موضع بأسفل مصر

للكويت بلدة ساحلية قريبة من البصرة أخربين بعض العلماء أا حدثت يف أواخر القرن : الكوييت
: الكيفية. كالكواز لعمل الكيزان وبيعها: لكيزاينا. لكريان مدينة بأذربيجان: الكرياين. الثاين عشر

  .لكلني قرية بالري: الكيليين. لكيف

  حرف الالم
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. لالعة مدينة جببل صري من نواحي اليمن: الالعي. لالردة مدينة باألندلس شرقي قرطبة: الالردي

. ةالالمغاين لالمغان من قرى غزن. لالمس من قرى املغرب وقال بعضهم هي المس: الالمسي

لالهور وهذا هو املشهور الذي تلقيناه عن املشايخ لكن يف الكتاب ومعجم البلدان للشيخ : الالهوري
: اللجائي. لالهون بلد بصعيد مصر: الالهوين. ياقوت إا لوهر وهي مدينة باهلند من أرض بنجاب

للدن :  اللدين.للجم قرية ساحلية قرب صفاقس السابقة: اللجمي. للجاء قبيلة من الرببر قرب فاس
مبعىن عند ويصفون به العلم كثرياً فيقولون اللدين وهو احلاصل بإهلام من اهللا تعاىل ومسي لدنياً حلصوله 

للقانة : اللقاين". وعلمناه من لدنا علماً:"من لدن ربنا أي من عنده تعاىل ال من كسبنا قال اهللا تعاىل
. للقني قرية بالبحرية من مصر كلقانة: اللقيين. ائفللقيم قرية بالط: اللقيمي. قرية بالبحرية من مصر

للمطة أرض أقصى املغرب وقبيلة من الرببر ساكنة ا : اللمطي. للمتونة قبيلة من الرببر: اللمتوين
لقوم لوط : اللوطي. للواتة ناحية باألندلس وقبيلة من الرببر بقرب طنجة ومسي مكاا بامسها: اللوايت

لليث موضع ساحلي باحلجاز يف طريق الذاهب إىل : الليثي. نون يأتون الذكرانعليه السالم فإم كا
  .اليمن قريب من مكة شرفها اهللا تعاىل بينهما ثالث مراحل

  حرف امليم

    

. ملاسنة بلدة من بالد التكرور قريبة من تنبكتو السابقة ومسعت بعض العلماء يقول ماسنة: املاسين

ك احلكيم كان بعد عيسى عليه السالم زعم أن لعامل مصنوع مركب أصحاب ماىنء بن فات: املانوية
من أصلني قدميني أحدمها نور واآلخر ظلمة وأما أزليان مل يزاال ولن يزاال وأنكر وجود شيء ال من 

حمللة متبول قرية مبصر : املتبويل. احلقيقة ملا هو: املاهية. لعمل ماء الورد كبيعه: املاوردي. أصل قدمي
للمحلة : احمللي. ريط قرية أو بلدة باألندلس ويقال هلا أيضاً جمريطة ومرجيطة: اريطي. حريةمن الب

للمحمدية اسم مواضع منها بلدة بربقة من نواحي اإلسكندرية : احملمدي. من قرى ذمار بأرض اليمن
ة أو ناحية وقرية من نواحي بغداد وأخرى من قرى بني النهرين ببغداد ومدينة بنواحي الزاب بلد

. حلارة املدابغ مبصر: املدابغي. باألندلس وحملة بالري وقرية بإفريقية قرب تونس وأخرى باليمامة

ملدغرة مدينة : املدغري. ملدراس بلدة مشهورة باهلند وناحية عظيمة به منها تلك البلدة: املدارس
ة بلدة باليمن قريبة من احلديدة للمراوع: املرواعي. بصحراء املغرب بينها وبني تافالت السابقة يومان

لبيع املرجان وهو عروق محر تطلع من البحر : املرجاين. وجبل برع وزبيد وأكثر أهلها سادة حسنية
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: املرصفي. ملرخة بلدة باليمن: املرخي. حمللة مرحوم مبصر من املنوفية: املرجومي. كأصابع الكف

يف النسبة هلا أيضاً مرصفوي وقد تقول العامة ملرصفا قرية كبرية مشايل مصر قرب منية غمر ويقال 
حلي يقال هلم بنوا امرىء القيس وموقس قرية بالبحرية من مصر وقيل هي : املرقسي. مبصر مرصفاوي

ملن امسه امرؤ القيس إال ابن بكر بن : املرئي. مرقص والمرىء القيس بن بكر القيس الكندي اجلاهلي
ملريسة والية من ناحية الصعيد تنسب هلا احلمر : املريسي. نفاًالقيس فإن النسبة له مرقسي كما مر آ

امليسية وهي من أجود احلمري وأمشاها والريح املريسية املعروفة عند أهل مصر وهي الريح اجلنوب 
ملريس جنس من : املريسي. فإا تأتب من قبلها ويقال هلا أيضاً املريسي ولدرب املريسي ببغداد

ملرين ناحية من ديار قبيلة : املريين. لبين مريس بطن من العرب: املريسي. بةالسودان من بالد النو
مضر وهم بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان وكانت أهل الكثرة والغلبة باحلجاز من بين سائر بين 

. ىلبين مرين قبيلة من الرببر كانوا أمراء املغرب األقص: عدنان وكانت هلم الرياسة مبكة واحلرم املريين

ملنية مزاح قرية مبصر من الدقهلية : املزاحي. ملريوط قرية ساحلية مبصر قرب اإلسكندرية: املريوطي
ملسوفة قبيلة : املسويف. ملزجاجة قرية باليمن أسفل زبيد ذكروا أا خربت: املزجاجي. جبوار املنصورة

. ى جنوب املغربمن الرببر يف املغرب جانب مراكش ومسوف بالد من بادية تكرور بالد بأقص

للقطب الشريف عبد السالم بن : املشيسي. للمشرق ضد املغرب وخمالف املشرق باليمن: املشرقي
    ملصطفى باد بلدة باهلند : املصطفي بادي. مشيش طريقة وهي شاذلية

للمضيق قرية : املضيفي. للمصيلحة من قرى مصر: املصيلحي. وجيوز أن يقال مصطفوي: املصطفى
للمطرز وهو من يطرز الثياب ويرقمها أي خيططها : املطرزي. بة من الفرع ا خنلعلى عني قري

ملعقل بن يسار املزين الصحايب رضي اهللا تعاىل عنه والرطب : املعقلي. ويعلمها والطراز علم الثوب
قة ملعمل قرية لبين هاشم بوادي بيشة الساب: املعملي. املعقلي بالبصرة كالنهر املعقلي ا منسوب له

حلارة : املقريزي. ملقرة قرية باملغرب من قرى تلمسان وقال بعضهم هي مقرة: املقري. فهو ملك هلم
للمقطم جبل من جبال اجلنة مشرف على القرافة مقربة : املقطمي. املقارزة ببعلبك مدينة بالشام

 وعبد اهللا بن فسطاط مصر القاهرة وقرب ا من الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم عمرو بن عبد العزيز
للمكلة بلدة ساحلية : املكلي. احلارث الزبيدي وعبد اهللا بن حذافة السهمي وعقبة بن عامر اجلهين

. ملكناسة حصن باألندلس ومدينة باملغرب بينها وبني فاس مرحلة: املكناسي. باليمن قريبة من عدن

مللوة : امللوي. ضهم هي مكودلبين مكود قبيلة من الرببر باملغرب قريبة من فاس وقال بع: املكودي
: املليباري. ملليانة مدينة بآخر إفريقية بينها وبني بلد تنس أربعة أيام: امللياين. مدينة بالصعيد األوسط
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: املليحي. ملليبار إقليم كبري مشهور بوسط بالد اهلند مشتمل على مدن وقرى كثرية منها مدينة فنان

هراة مدينة جليلة خبراسان وذكر احلافز يف الكتاب هذه النسبة ملليح مبصر من املنوفية وقرية من قرى 
ملليح واد بالطائف مر به النيب صلى : املليحي. ومل يذكر املنسوب له وترك بياضاً مبكانه ولذا ذكرا

ملناز جرد بلد الروم وخالط يعد يف : املنازي. اهللا عليه وسلم عند انصرافه من حنني إىل الطائف
ملنجوج قرية بالبحرية قرب : املنجوجي. لشمال وأهله يقولون منازكرد وهم أرمن ورومأرمينية جبهة ا
ملندل بلد باهلند نسب له العود الفائق الذي يقال له : املنديل. لنمجوف جد: املنجويف. اإلسكندرية

بإفريقية بني ملنستري موضع : املنستريي. املنديل ألنه جيلب منه وقد غلطوا فظنوا املندل نفسه خبوراً آخر
. ملنسفيس قرية مبصر من أعمال األمشونني وكان امسها منية إسفس: املنسفيسي. املهدية وسوسة

للمنصورة اسم مواضع منها بلدة بنواحي واسط من العراق وأخرى قرب القريوان من : املنصوري
علم املنطق ل: املنطقي. نواحي إفريقية وأخرى باليمن وخوارزم القدمية اليت كانت شرقي جيحون

ملنف اسم مدينة فرعون مبصر : املنفي. ملنفلوط بلدة بصعيد مصر يف غريب النيل: املنفلوطي. املعروف
بينها وبني الفسطاط ثالثة فراسخ وهو قبالة اجليزة ومنف أول مدينة عمرت بعد الطوفان وهي املرادة 

ملنوات بلدة بالقطر : املنواين. يةبقوله تعاىل ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها وغري منوف األت
ملنوف من قرى مصر القدمية ويقال لناحيتها : املنويف. املصري قبلي اجليزة وهي تابعة هلا وقريبة منها

للمنية اسم لعدة قرى مبصر جاءت مضافة ألمساء بلفظ اإلفراد والتثنية : املنياوي. اآلن املنوفية نسبة هلا
بين خصيب بالصعيد ومنية عجب قرية باألندلس فهما بالضم والنسبة واجلمع والكل بالكسر إال منية 

ملؤتة من قرى البلقاء حبدود : املؤيت. بائع املوز الفاكهة املعروفة: املواز. لألوىل مناوي وللثانية مين
ملنية املوز قرية مبصر من أعمال جزيرة : املوزي. لبين املؤذن بطن من العلويني باليمن: املؤذين. الشام

قوسنيا ناحية مبصر بني الفسطاط واإلسكندرية يف الوجه البحري قراها كثرية ويقال هلا قويسنا وهي 
ملولتان أكثر ما يكتب بالواو وأكثر ما يسمع فيه حبذفها وهو مدينة من : املولتاين. غري قويسنة السابقة

. ل أعمال اليمنملهجرة بلدة بأو: املهجري. نواحي اهلند قرب غزنة أهلها مسلمون منذ قدمي

للمهدية مدينة بأقصى املغرب قرب سال السايقة وأخرى بإفريقية بينها وبني القريوان : املهدوي
مليدوم : امليدومي. ملهران قرية بأصبهان ور عظيم عذب بالسند: املهراين. مرحلتان وهو يف جنوبيها

ملريغىن : املريغين. من قرب احلديدةمليدي بلدة ساحلية بالي: امليدي. قرية مبصر من أعمال البهنساوية
لقب جد وهو علي بن احلسني بن مريخردي بن حيدر البخاري لقب بذلك من بعده األوالد مرة 

مليلة مدينة صغرية بأقصى : امليلي. ونسب له أخرى وللطريقة املريغنية للشيخ حممد عثمان املريغين
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ميمنة بلدة بناحية مدينة خبراسان وامليمين أيضاً أحد لل: امليمين. إفريقية بينها وبني قسنطينية يوم واحد
    امليمنيني طائفة من 

اهلند ويقال هلم أيضاً امليمن بالدهم قريبة من السند وكجرات أسلم جدودهم من مدة مائة ومخسني 
 وكانوا جموساً فسموهم املؤمنني مث حرفوا بامليمنيني وهم قسمان كتشي وهالئي وغالبهم ال 150سنة 
للميمون هي والزيتون قريتان جليلتان بالصعيد األدىن قرب الفسطاط على : امليموين. ث البناتيور

  .للميه من قرى مصر باملنوفية: امليهي. غريب النيل

  حرف النون

    

للنجاة وناج بن يشكر بن عدوان قبيلة وناجية عدة مواضع : الناجي. لنابل من عمل إفريقية: النابلي
لناسر من : الناسري. مسماة بقبيلة بين ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب بن فهرمنها حملة بالبصرة 

قرى جرجان مدينة بني طربستان وخراسان وذكر احلافظ هذه النسبة يف الكتاب ولكنه مل يذكر 
للناصرية بإفريقية من قرى صفاقس ناصرة قرية بطربية مدينة : الناصري. املنسوب له ولذا ذكرا

هي األريكة سرير منجد مزين : الناموسية. لنامش من قرى بيهق بلد قرب نيسابور: مشيالنا. باألردن
يف قبة أو بيت فإذا مل يكن فيه سرير فهو حجلة ومجع األوىل أرائك والثاين حجال للناموس وهو 

البعوض بلغة أهل مصر واحلجاز فإا تبعده وتنفيه عمن هو ا والشيء قد ينسب ملنفيه كالقدرية 
النباري. م جحدوا القدر ونفوه ومع ذلك نسبوا له هذا ما ظهر يل يف هذه النسبة واهللا أعلمفإ :

لنربوه قرية من مصر بإقليم : النرباوي. للنبتيت قرية مبصر: النبتييت. لنبارة اسم مدينة أطرابلس الغرب
جفة موضع للنجف موضع بظهر الكوفة والن: النجفي. السمنودية لسمنود بلد على طريق دمياط

للنحارية أخربين بعض املصريني أا : النحراوي. بظهر الكوفة والنجفة موضع بني البصرة والبحرين
لنحلة قرية قرب بعلبك : النحلي. قرية بأرض مصر من الغربية يف جوار أبيار وأخرى ا من البحرية

أحد النخليني شيعة :  النخلي.لنحلني من قرى حلب ويقال أيضاً النحلي: النحليين. بينهما ثالثة أميال
: النسطورية. باملدينة املنورة للنخل ألن كثرياً منهم مشتغل خبدمته والعامة تقول خنويل واجلمع خناولة

طائفة من النصارى ختالف بقيتهم لنسطور احلكيم الذي ظهر يف زمن املأمون وتصرف يف اإلجنيل 
لنصيبني قرية من قرى حلب ومدينة على : النصيبيين. لعمل النشاب وبيعه: النشايب. حبكم رأيه

شاطىء الفرات تعرف بنصيبني الروم بينها وبني آمد مدينة بديار بكر أربعة أيام أو ثالثة وأخرى من 
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بالد اجلزيرة وبيئة لكثرة بساتينها ومياهها وفيها لغتان فمن العرب من يعرا إعراب مجع املذكر السامل 
ينصرف ومن قال نصييب جعله مبرتلة اجلمع مث رده إىل واحده ونسبه ومنهم من يعرا إعراب ما ال 

للنعمانية قرية مبصر ا معدن الطني الذي تغسل به الرؤوس يف احلمامات ونعمان واد : النعماين. له
لنعمان عدة مواضع منها واد وراء عرفة يصب إىل ودان : النعماين. جبانب جبل أحد يصب يف الغابة

طائف وآخر قرب الكوفة من ناحية البادية وآخر بالشام قريب من الفراات ورحبة بلد بني مكة وال
مالك بن طوق وآخر بالتنعيم موضع أقرب أطراف احلل إىل البيت املعظم على ثالثة أميال أو أربعة 

لنفرى قرية مبصر : النفراوي. لسكة النعيمية حملة ببغداد يف باب البصرة: النعيمي. من مكة املشرفة
. لنفر قرية مبصر من أعمال الغربية: النفرفري. أعمال جزيرة قوسنيا السابقة يف نسبة املوزيمن 

للنفعية : النفيعي. لنفطة مدينة بإفريقية: النفطي. للنفس بزيادة األلف والنون لتوكيد النسبة: النفساين
حممد احلسيين البخاري لإلمام اء الدين حممد بن : النقشبندي. قرية على باب سنجار مدينة باجلزيرة

أليب : النمرسي. لنمرى قرية مبصر من الغربية ويقال أيضاً منري: النمراوي. املعروف بنقشبند طريقة
لنوى من قرى مسرقند ويقال أيضاً نواوي ونووي : النوائي. النمرس بلدة قرب القاهرة بينهما اجليزة

. لنوباغ من قرى خوارزم: النوباغي. لنوويوهي غري نوى قرية بالشام من أعمال حوران منها اإلمام ا

لنويكث بأرض : النويكثي. لنوفر حملة بسجستان: النوفري. لنوح قرية بإشبيلية من األندلس: النوحي
لنهروالة بلدة باهلند من توابع : النهروايل. لنهران من قرى اليمن بناحية ذمار: النهراين. الترك

لنريب قرية شرقي حلب كالصاحلية : النرييب. ال بعضهمكجرات السابقة قرب فنت املتقدمة كما ق
  .لنيل مصر والنيل قرية بيزد املتقدم يف نسبة العقدي: النيلي. السابقة

  حرف الواو

    

: الوادياشي. للواحد بن الديل بن مهرة وواحد جبل لكلب: الواحدي. لواح غريب مصر: الواحي

للواسطة من قرى وادي الصفراء كما : الواسطي. شللوادياش بلد باملغرب ويقال له أيضاً الوادي آ
سبق وواسط مسي به أماكن كثرية منها موضع باحلجاز بني بدر وينبع وبلد مبصر قرب القاهرة بينها 

لوان قلعة قريبة من نواحي تفليس تعمل : الواين. وبني الفيوم وقرية باليمن قرب زبيد والعنربة السابقة
رية ذات خنيل على عني ماء قرب الفرع واملضيق وواد باليمامة به خنل للوبرة ق: الوبري. ا البسط

للوثن عبادة وهو : الوثين. وأخالط من متيم وغريهم وروي فيه حتريك الباء ولوبر بن األضبط بطن
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لوج بلد الطائف وحيرم صيده وشجره : الوجي. لوجدة بلدة باملغرب شرقي فاس: الوجدي. الصنم
لوردان قرية مبصر من أعمال اجليزة وسوق وردان بفسطاط مصر لوردان : اينالورد. وخاله كاحلرمني

لورغمة بلدة : الورغمي. الرومي موىل عمرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنهما من سيب أصبهان
لوزان بلدة باملغرب األقصى قرب فاس والوزان من قرى سرخس : الوزاين. بإفريقية من أعمال تونس

لسيدي علي وفا بن سيدي حممد وفا : الوفائي. للوزيرية حارة بالقاهرة: يريالوز. مدينة خبراسان
لوالتة مدينة باملغرب األقصى قريبة من بالد فالن السابقة : الواليت. طريقةً وهي شعبة من الشاذلية

. بنحو عشرة أيام فيها قبيلة من العرب يقال هلم احملاجيب ويعرب عنها أعجام تلك اجلهة بإيوالتن

لون قرية من قرى : الوين. لونيس اسم جد فإن أهل اجلزائر ببالد املغرب يسمون به كثرياً: يسيالون
  .قوهستان والية كبرية متصلة راة والعراق ومهذان واوند

  حرف اهلاء

للهاء احلرف املعلوم والقصر فيه لغة ويقال : اهلائي. للهامشية مدينة قرب الكوفة بناها السفاح: اهلامشي
هاويلبين هتيم األم قبيلة من العرب يرتلون أطراف مصر واملدينة وغريمها : اهلتيمي.  وهوي

لبيع الثياب اهلروية هلراة : اهلراء. للهجارسة بلدة مبصر من الشرقية: اهلجرسي. يستجدون من مر م
 يقال يف هلراة قرية بفارس قرب إصطخر وهي غري هراة مدينة جليلة خبراسان: اهلروي . من خراسان

هلزمي خنل وقرى بأرض اليمامة : اهلزميي. هلزمري بلدة باملغرب: اهلزمريي. النسبة هلا اهلروي واهلرواين
لبين امرىء القيس التميميني وذي هزمي بلد باليمن وهزمي بن أسعد يف نسب قبيلة بين حضرموت بن 

للهمامية : اهلمامي. قحطان فهي من القحطانية وم عرفت مدينة حضرموت من اليمن قرب عدن
هلور قرية مبصر من أعمال : اهلوري. هلوارة من قبائل الرببر: اهلواري. بالعراق من قرى واسط

هلورين اسم قريتني مبصر إحدمها من أعمال قوسنيا السابقة يف نسبة املوزي : اهلوريين. األمشونني
لهيامت قرية مبصر من أعمال الغربية ل: اهليتمي. وتعرف بنطابة واألخرى بالغربية وتعرف ورين رمن

حمللة أيب اهليثم : اهليثمي. هليثماباذ من قرى الري: اهليثماباذي. ويقال هي حملة أيب اهليثم فغريا العامة
  وهي اهليامت السابقة آنفاً 

  حرف الياء املثناة التحتية
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كم الصني بينها وبني كاشغر حنو ليلركند بلدة يف ح: الياركندي. ليابرة بلدة غريب األندلس: اليابري
طائفة من التركمان لياروق بن أرسالن : الياروقية. ليارم من قرية أصبهان: اليارمي. مثانية أيام

التركماين كان عظيم القدر هائل املنظر سكن بظاهر حلب يف جهتها القبلية وبىن هو وأتباعه هناك 
لياطس قرية : الياطسي. رية بنابلس من فلسطنيلياسوف ق: الياسويف. أبنية كثرية تعرف بالياروقية

ليربين ويقال أبرين وهي قرية حبذاء : اليربيين. ليافع باليمن: اليافعي. مبصر من أعمال البحرية
: اليتاخي. األحساء من بين سعد بالبحرين كما يف معجم البلدان للشيخ ياقوت وأخرى قرب حلب

ة مع ذكر احلافظ هلا يف الكتاب ألنه مل يذكر املنسوب ليتاخ موضع أو قبيلة وإمنا ذكرت هذه النسب
. ليترب موضع قرب اليمامة أو قرية ا عند جبل وشم ومدينة حبضرموت ونزهلا كندة: اليتريب. له

قوم من نصارى : اليعاقبة. لريناس قبيلة من الرببر باملغرب: الريناسي. ليدوم من قرى اليمن: اليدومي
ليعلى بطن من : اليعلي. اين األنطاكي كان يعمل الربادع مجع بردعةمصر والشم ليعقوب الربدع

لينبع بلدة : الينبعي. ليلدان من قرية دمشق: اليلداين. لليفاع باليمن من قرى ذمار: اليفاعي. كنانة
فرضة املدينة املنورة اآلن مشهورة بينبع البحر على مخسة أيام من املدينة وهي حادثة ليس ذكر يف 

ف ينبع النخل فإن هلا ذكراً فيه وإياها أراد احلافظ يف الكتاب وبينهما حنو ليلة والفرضة من الزمن خبال
لينشتة بلدة : الينشيت. البحر حمط السفن وهي من النهر ثلمة يستقى منها ومن الدواة حمل املداد

ليوس : ليوسيا. ليوز سكة ببلخ مدينة خبرامان والسكة الزقاق: اليوزي. باألندلس من أعمال بلنسية
ليونان قرية ببعلبك وأخرى قريبة من الربذعة بلدة بأقصى أذربيجان : اليوناين. قبيلة من الرببر باملغرب

لليهودية لليهود أتباع سيدنا موسى عليه : اليهودي. ليون قرية باليمن: اليوين. وإمهال ذاهلا أكثر
لييعث بتقدمي العني : الييعثي. جبرجانالسالم بلدة مبصر من البحرية ومدينة أصبهان العظمى وحملة 

هذا آخر ما اختصرته من كتايب فتح رب األرباب، مبا أمهل يف . املهملة على الثاء املثلثة ناحية باليمن
لب اللباب من واجب األنساب، ولوال أين ثنيت عنان طرف الرياع، لتاه يف مهامه األنساب وضاع، 

خلريت ذو املعرفة التامة والدراية، وما مجعته إال من معترب كتاب، فإا ليس هلا غاية واية يصل إليها ا
وما توقفت يف شيء مل أجده فيه إال راجعت صاحب املعرفة به من أويل األلباب، وإين ال أبرىء نفسي 

من الزلل فإن اإلنسان، حمل للخطأ والنسيان، وأرجو من أخ أن يدعو يل من صميم الفؤاد، بالنجاة 
ال ال سيما هول يوم املعاد، وأن يعذرين فإن بضاعيت قليلة، وقرحييت قرحية عليلة، من مجيع األهو

واحلمد هللا على التمام، وأفضل الصالة وأمت السالم، على سيدنا حممد خامت األنبياء الكرام، وعلى آله 
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ادى يقول مؤلفه جنز يف الثالثني من مج. وأصحابه األعالم، ما الح بدر التمام، وفاح مسك اخلتام
 ألف وثالمثائة ومخس وأربعني، من هجرة من بعث اهللا رمحة للعاملني، صلى اهللا 1345األوىل سنة 

  .انتهى بعونه تعاىل. وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني، يف كل وقت وحني
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