
med el-Huy! tarafından manzum hale 
getirilmiş şeklidir. 

İbn Malik hakkında kaleme alınmış baş
lıca eserler şunlardır: Abdülmün'im Ah
med Herldl. İbn Môlik ve eşerühu fi'n
naJ:ıv (Kahire 1968); G. Ganim el-Yenbu
avl, İbn Môlik el-lugavi (Me kk e 1399/ 

1979); Muhammed Ade m ez-Zakl. Eşerü 
İbn Mfılik fi'd-dirôsfıti'ş-şarfiyye (Mek
ke 1400/ 1980); Fehml Hasan en-Nemlr. 

Mesfı'ilü 'n-naJ:ıvi'l-]].ilfıfiyye beyne'z
Zema]].şerive İbn MfıJik(Kahire 1985); 

Besyunl Sa'd Ahmed Leben. Mesô'il mü
teQ_fıribe 'inde İbn Môlik (Kahire ı 989) 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Malik et-Tal. Vifaku '1-mef/ıüm fl'f_ılilafı'l
mekül ue 'l-mersüm (nşr. Bedrüzzaman Muham
med Şefi · en-Niball). Medine 1409/ 1989, neşee
denin girişi , s. 7-40; a.mlf .. Şerf:ıu 't-Teshil (n ş r. 

Abdurrahman es-Seyyid - Muhammed Bedevi 
el-MahtOn). Kahire 1410/1990, ne şee denin gi
rişi , ı , 10-70; a.mlf .. ikmalü'l-i'lam bi-teşlfşi'l
kelam (nş r. Sa 'd b. Hamdan el-Gamidl). Cidde 
1404/1984, neşeedenin giri şi, 1, 9-106; a.mlf .. 
ei-Eiftı.?ü'l-muf_ıtelife fl'l-me'ani'l -mü'telife ( nş r. 

Muhammed Hasan Avvad). Beyrut 1411/1991 , 
neşeedenin girişi, s . 9-98; a.e. (n şr. Necat Hasan 
Abdu ll ah). Mekke 1991, neşredenin girişi , s. 7-
20; a.mlf., Şerf:ıu 'Umdeti'l-f:ıa{t? ve 'uddeti'l
la{ı<.(n ş r. Adnan Abdurrahman ed-DOri). Bağ
dad 1397/1977, neşeedenin g iri ş i , 1, 17-73; 
a.mlf .. Şeuahidü 't-tauzlf:ı ue't-taş f:ılf:ı li-müşki

lati'I- Cami'i'ş-şaf:ılf:ı (nşr. Ta ha Muhsin). Bağdad 
1405/1985, neşredenin giriş i , s. 1 0-44; a.mlf .. 
el-i'tiçl.ad {ı'l-{ark beyne'z-<.a' ue'çl.-çl.ad (nşr. H ü

seyin 1iJral- Ta ha Muhsin). Necef 1391/1972, 
neşrede nlerin girişi, s. 13-24; a.mlf., Şerl.w '1-
Ka(ıyeti'ş-Şa(ıye(nşr. Abdü lmün'im Ahmed He
r1d1). Mekke 1402/1982, neşredenin girişi, 1, 5-
152; Kütübl. Feuatü'I-Ve{eyat, ll , 284-285; Sa
fedl. ei-Vafl, lll , 359-364; Sübkl, Tabakat, s. 67-
68; İbnü'J-Cezerl. Gayetü'n-nihaye,ll, 180-181 ; 
İbn Tağr1berd1, en-Nücümü'z-zahire, VII, 243-
244; SüyCıti, Bugyetü '1-uu'at, 1, 130-137; Taş

köprizade. Mi{taf:ıu 's-sa'ade, 1, 136-138; Mak
karı. Neflıu't-tib, ll , 222-233; Keş{ü '<.-zunün, 1, 
119, 144, 151 :1 55,205, 405 -407, 412; 11,978, 
1166, 1170,1 301, 1369,1536, 1774, 1798, 
1800, 1960; İbnü ' I-İmad , Şe?erat, V, 339; Ser
kls. Mu'cem, 1, 232-234; Brockelmann. GAL, 1, 
359-363; Suppl., ı , 521-527; Hediyyetü 'l-'ari
fin. ll, 130; c. Zeydan. Adab (Dayf). lll, 151-152; 
Şevki Dayf. ei-Medarisü 'n -naf:ıuiyye, Kah i re 
1968, s. 309-317; Ömer Ferruh, Tarif_ıu'l-edeb, 
VI, 260-270; Abdülal Salim Mekrem. el-Medre
setü 'n-naf:ıuiyye fi Mışr ue'ş-Şam {ı'l-karney
ni's-sabi' ue'ş-şamin mine'l-hicre, Beyrut 1410/ 
1990, s. 146-274; Abdülmün'im Ahmed Heridl. 
"Te'aruza· ı - ara' fi nal:tvi İbn Malik", Mecelle
tü '1-Baf:ışi'l-'ilmi ue't-tür§.şi'l-islami, IV, Me kk e 
1401 /1981, s. 181-193; Taha Muhsin . "ei- İs tiş 
hadü'n-nal:tvi fı kitabi Şevahidi ' t-TavZil:t ve't
taşl:til:t li'bn Malik", MMilr., XXXV /1 ( 1984) , s. 
231-250; Mo h. Ben Cheneb, "İbn Malik", iA , V 1 
2, s. 767-768; H. Fleisch. "Ib n Malik" , E/ 2 ( İn g.), 

lll, 861-862; İnayetullah Fatihi Nejad, "İbn Ma
lik", DMBi, IV, 567-571. 
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İBN MANZÜR 
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Ebü'l-Fazl Cemalüddin 
Muhammed b. Mükerrem b. All 
b. Ahmed el-Ensari er-Rüveyfii 

(ö. 711/1311) 

Lisanü'J-<,4rab adlı 
ansiklopedik sözlüğüyle tanınan 

L 
dil alimi, edip ve Şafii fakihi. 

_j 

22 Muharrem 630 (8 Kasım 1 232) tari
hinde Kahire'de doğdu. Yedinci kuşaktan 
dedesi Manzur'a nisbetle İbn Manzür. ba
bası Mükerrem'e nisbetle İbn Mükerrem 
diye anılır. Muaviye b. Ebu Süfyan tarafın
dan Trablusgarp'a emir olarak gönderi
len sahabi Rüveyfi' b. Sabit' e izafetle (i b n 
ManzG r. Nişarü ' i-ez har, s. ı ı ı En sari ve 
Rüveyfil, dedelerinden bir kısmının İfrl
kıye'de yerleşmesi sebebiyle İfrlki, Mısır'
da doğup vefat etmesi dolayısıyla Mısrl 
nisbeleriyle de bilinir. İlk bilgilerini baba
sından alan İbn Manzur onun çevresinin 
de etkisiyle ilim tahsiline başladı. Küçük 
yaştan itibaren Yusuf b. Muhayyell, İb 
nü'I-Afif. Abdürrahlm b. Tufeyl ve İbnü'l
Mukayyer lakabıyla tanınan Ali b. Hüseyin 
el-Bağdadl el-Hanbell gibi hocalardan dil, 
edebiyat, inşa, hadis ve fıkıh dersleri aldı. 
Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire'de 
Divan-ı inşa'da çalışmaya başladı ve bu 
görevini ölümüne kadar devam ettirdi. 
Bir süre de Trablus'ta kadılık yaptı. Tu
nus'ta İbn Manzür adına 1971 ve 1972 

yıllarında milletlerarası iki sempozyum 
düzenlenmiştir (Ahmed Muhtar Ömer, 
XVIII 11 974-1975 ı. s. 164 ). Gramer, tarih, 
lugat, yazı ve all isnadlı hadis rivayetinde 
temayüz eden İbn Manzur. Divan-ı inşa'
daki görevi yanında eğitim ve öğretim fa
aliyetlerini de sürdürdü. Dımaşk ve Ka
hire'de hadis dersleri verdi (ibnü 'l-imad , 
VIII , 49) 

İbn Manzur hacimli eseriere yaptığı ih
tisarlarıyla da tanınır. el-Egani, el-'İ~
dü'l-ierid, e;r;-Zal].ire, Tfıril].uDımaş~. 
Tfıril].u Bagdôd, Yetimetü'd -dehr, et
Taba~atü'l-kübrô ve Zehrü'l-ôdfıb gibi 
birçok geniş hacimli kitabı özetleyerek 
herkesin kolayca faydalanabileceği duru
ma getirmiştir. Safedi, onun ihtisar et
mediği hemen hiçbir büyük kitap bulun
madığını, oğlu Kutbüddin ise ömrünün 

sonlarına doğru gözlerini kaybetmesine 
sebep olacak kadar çok kitap okuyup bun
ları ihtisar eden babasının vefatında ken
di hattıyla soo ci lt ihtisar edilmiş kitap bı
raktığını söyler (Safedl, el-Vafı, V, 56-57) 

Divan-ı inşa 'da katiplikyapan oğlu Kut-
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büddin ile tarihçi ve muhaddis Zehebl, 
Takıyyüddin es-Sübl<i ve tarihçi Alemüd
din el-Birzall gibi alimler öğrencileri ara
sında sayılır. Şaban 711 'de (Aralık 1311) 

Kahire'de vefat eden İbn Manzur Karare 
Kabristanı'na defnedildi. Onun mutedil 
bir Şii olduğu rivayet edilir (Zehebl, fvlu'
cemü 'ş-şüyül], ll , 288 ; Sa fedT , el-Va{ı, V, 
55; SüyGtl. Bugyetü 'l-uu'at, ı, 248). Taeed
din es-Sübkl, babasının hocaları arasında 
bulunduğu halde muhtemelen sırf Şilliğe 
meyli yüzünden onu Taba~atü'ş-Şfıti'iy
ye'sine almamıştır. İbn Manzur'un kay
naklarda yer almış latife. nükte ve m izah 
türü şiirlerinden aynı zamanda iyi bir şair 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserleri. 1. Lisanü'l-cArab*. Kelime 
sayısı ve ihtiva ettiği ayrıntılı bilgiler ba
kımından Arapça sözlükler arasında bi
rinci sırada yer alır. Mukaddimesinde da
ha önce telif edilmiş sözlükterin ihtiyacı 
karşılamadığını söyleyen müellif ayet. ha
dis ve şiirden bol örneklerle takviye edil
miş açıklamaları ihtiva eden yeni bir lu
gat meydana getirmek ve böylece. fasih 
Arapça ile yazma ve konuşmanın ayıp sa
yıldığı bir devirde Kur 'an ve Sünnet dili 
olan Arapça'yı korumak için eserini ka
leme a ldığını belirtir. Lisônü '1- 'Ara b ilk 
olarak 1299-1308 ( 1881-1890) yılları ara
sında Ahmed Faris eş-Şidyak tarafından 
Bulak'ta on beş cilthalinde yayımlanmış . 

daha sonra değişik baskıları yapılmıştır. 
2. Mul]tfırü'l-Egani fi'l-a]].bôr ve't-tehfı
ni. Ebü'l-Ferec el-İsfahanl'nin el-Egani 
adlı eserinin kısaltılmış ve şairlerin isim
lerine göre alfabetik olarak yeniden dü
zenlenmiş şeklidir (nşr. Z üheyr Şavlş, 1-Xll . 
Beyrut 1383/ 1 964; n şr. ibrahim el-Ebyilrl 
v.dğr., Kah i re 1 385/ ı 964). 3. Nişôrü'l-ez

hfır fi'l-leyli ve'n-nehfır ve etôyibi (eu
kati)'l-aşfı'il ve'l-esi:ıfır ve sô'iri mfı yeş
m elü 'aleyhi min kevfıkibi'l-feleki'd
devvfır. Bu eserin aslı, İbn Manzur'un 

baba dostu Ahmed b. Yusuf et-Tlfaşl'nin 
edebiyat ve ilimler tarihine dair ansiklo

pedik mahiyetteki Faşlü'l-l.J.itôb bi-me
dôriki 'l-J:ıavassi'l-]].ams li-üli'l-elbôb 
adlı kitabı olup Nişôrü '1-ezhfır eserin ilk 

kısmının muhtasarıdır (i stanb ul ı 298; 

n şr. Ahmed Abdülfettah Temmam, Beyrut 
1409/ 1988). 4. Sürurü'n-nefs bi-medfı
riki'l-J:ıavôssi'l-]].ams. Ahmed b. Yusuf 
et-Tlfaşl'ye ait eserin ikinci kısmının ihti
sarıdır (nşr. i h san Abbas. Beyrut ı 980) S. 

A]].bfıru Ebi Nüvôs (1 , Kahire 1924, nşr. 

ve şe rh Muhammed AbdürresG I ibrahim; 
ll. n şr. Şükrl Muhammed Ahmed, Bağdad 
1952; nşr. Ömer Ebü'n-Nasr. Beyrut 1987). 
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6. Mu]].taşaru Tdri]].i Dımaş]f. İbn Asa
kir'in eserinin ihtisarı olup Dımaşk ile 
münasebeti olan belli başlı kişilerin biyog
rafisini ihtiva eder. Bir grup ilim adamı

nın tahkikiyle yirmi dokuz cildi neşredilen 
eserin yayımı devam etmektedir(nşr. RG
hiyyeen-N ehhasv.dğr. , Dımaşk ı 404/l984). 

7. Mu]].taşarü 't-Te?:kiretrl-lfamduniy
ye (el-Müntel]ab ve'l-mul]tar mine 'n-ne
vadir ve'l-al]bar) (nşr. Abdürrazık Hüse
yin 1 baskı yeri ve tarihi yokj ). 

İbn ManzOr'un kaynaklarda adı geçen 
diğer bazı ihtisarları da şunlardır: İ]].tişd
ru Kitdbi'l-Ifayevdn (Cahiz). Letafü'?:
Zahire (İbn Bessam). Mul]taşaru Zeyli 
Tdri]].i Bagdô.d (Abdülkerlm es-Sem'anl). 
Mul]taşaru Zehri'l-ô.dô.b ve şemeri'l
elbô.b (Ebu İshak ei-Husrl). Mu]].taşarü'l
'İ]fdi'l-ferid (İbn Abdürabbih). Mu]].taşa
ru Şıfati($a{veti) 'ş-şafve ( Ebü'I-Ferec İb
nü'I-Cevzl). Mu]].taşarü'l-Cô.mi' li-müfre
dô.ti'l-edviye ve'l-agziye {ibnü'I-Baytar). 
Mu]].taşaru Nişvô.ri'l-mu]J_ô.cj.ara ve al]
bô.ri 'l-mü?:ô.kere (EbO Ali et-TenOhl) . 
Mu]].taşaru Yetimeti'd-dehr ii şu'ard'i 
ehli'l-'aşr (Seal i bl). Mu]].taşarü 't-Taba
]f.ati'l-kübrd ( İ bn Sa'd). Teh?:ibü'l-l}_avô.s 
min Dürreti'l-gavvô.ş (Harlrl) 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Manzı:ır. Lisanü'l-'Arab, "crb" md.; ayrı
ca bk. Ahmed Faris eş-Ş idyak ' m girişi, 1, 5-6, 
263-264; a.mlf .. Mul;taşaru Tarif; i Dımaşk(nşr. 
ROhiyye en -N ehhas vdğr.). Dımaşk 1408/ı 988 , 

neşredenlerin g irişi , 1, ı 1-16; a.mlf .. Mul;larü '1-
Eganf(nşr. İbra h im ei-Ebyar1). Kahire 1385/1965, 
neşredenin girişi, 1, ı -22; a.mlf .. Nişarü '1-ezhar 
(nşr. Ah med Abdülfettah Temmam). Beyrut ı409/ 

1988, s. ll; ayrıca bk. ne şredenin girişi, s. 5-8; 
Ta cü '1-'arüs, "krm" md. ; Zehebi. Mu 'ce mü 'ş-şü 

yüf; : mu'cem ü'l-kebfr ( n ş r. M. Hablb el-Hile). 
Taif 1408/1988, ll, 288-289; a.mlf .. el-'iber, IV, 
29; a.mlf .. Min lüyüli 'l-'iber(n ş r. Muhammed 
Reşad). Küveyt, ts .; Kütübi. Feualü'I-Ve{eyat, IV, 
39-40; Safedi, el-Vafi, V, 54-57; a.mlf.. Nektü'l· 
himyan (nşr. Ahmed Zeki Bek). Kahire 1329/ 
ı 91 ı, s. 275-276;Yafii. Mir'atü'l-cenan, IV, 2ı5 ; 

İbn Hacer. ed-Dürerü '1-kamine, V, 3 ı -33; İbn 
Tağriberdi. ed-Delflü'ş-Şaf1(nşr. Fehlm M. Şe ltG t). 

Mekke 1403/1983, ll , 706-707; SüyGti. Bugye
lü '1-uu'at, 1, 248; a.mlf .. f:lüsnü '1-mu/:ıaçiara, 1, 
288; İbnü'I-Ka di. Dürretü'l-/:ıical, ı, 3 15-316; İ b· 
nü'I-İmad, Şe?erat (ArnaOt). VI II , 49; Brockel
mann. GAL, ll , 25; Suppl. , ll , 14-15; Ömer Fer
ruh, Tarfl;u'l-edeb, lll , 712-7ı6; VI, 369-374; 
Ahmed Muhtar Ömer. "İbn Man~r eı-Lugavi" , 
Reuista delinstitute Egipcio de Estudios lslam
ices, XVIII , Madrid 1974-75, s. 155-164; Faruk 
Mahmud ei-CenGbi. "Menhecü ibn Man;r:ur ve 
menhecühu fi Lisani ' ı.<Arab", Adabü'r-ra{ideyn, 
VII , Musul 1976, s. 507 -512; Ahmed Ateş, "İbn 
Manzur", iA, V /2, s. 768-769; J. w. Fück, " Ib n 
Manzür", El' ( İn g . ). lll , 864; İbrahim ei-Ebyari. 
"Lisanü 'l -'Arab", Ti, ı , 353-367; Muhammed 
Cevad Envari, "i b n Man~r", DM Bi, IV, 704-
706. w 
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İBN MASEVEYH 

(bk. YUHANNA b. MASEVEYH). 

İBNMA'SÜM 
(~~ 1)-11 ) 

Sadrüddtn Ali Han 
b . Nizamiddtn Ahmed 

b. Muhammed Ma'sum 
ei-Hüseynt el-Medeni 

(ö. 1120/1 708) 

Arap dili alimi, edip ve şair. 

_j 

_j 

1 S Cemaziyelewel 1 OSZ' de ( 11 Ağustos 
1642) Medine'de, bazılarına göre ise Mek
ke'de (Zirikll, IV, 258) doğdu . Aslen Şirazlı 
olup Medine'ye yerleşen bir aileye men
suptur. Soyu baba tarafından kelam, fel
sefe, mantık, matematik ve astronomi 
alimi Mlr Gıyaseddin Mansur ile (ö 949/ 
ı 542) filozof Sadreddin-i Şirazl'ye (ö . ıo50/ 

ı 64 ı) ulaşır. Riyô.zü 's-sô.likin adlı eseri
nin mukaddimesinde ve Sülvetü'l-ga
rib'inde (Ril:ıletü İbn Ma'şO.m el-Medeni, 
s. 84-85) soyunun Hz. Hüseyin'in tarunu 
Zeyd b. Ali Zeynelabidln'e ulaştığını söy
ler. Annesi, o devirde Hicaz'da Şafiiler'in 
imamı olan Ahmed ei-Menüfi'nin kızıdır. 

İbn Ma'süm, başta babası olmak üzere 
Ca'fer b. Kemaleddin ei-Bahranl ve Mu
hammed Ali eş-Şaml gibi hocalardan öğ
renim gördü. Babas ı. 1 OS4 (1644) yılında 
Haydarabad Sultanı Abdullah Kutubşah 'ın 

hizmetinde naibü's-saltana olarak göre
ve başlayınca İbn Ma'süm Medine'de aile
siyle kalarak tahsiline devam etti. On bir 
yıl sonra Haydarabad sultanının gönder
diği heyet eşliğinde ailesiyle birlikte Hay
darabad'a gitti. Burada bulunduğu yıllar
da ilmifaaliyetlerini sürdürdü. Sultan Ab
dullah Kutubşah'ın ölümünün ardından 
hükümdar olan Vezir Mirza Ebü'I-Hasan. 
İbn Ma'süm'u ve babası Nizameddin 
Ahmed'i hapse attırdı. Babasının 1086 
( 1675) yılında hapishanede ölmesinden 
sonra kendisinin de öldürüleceğini öğre
nince hapisten kaçtı. Burhanpür'a gidip 
Babürlü Hükümdan Evrengzlb'e sığındı. 
Evrengzlb ona han unvanını vererek 1300 
atlıdan oluşan askeri birliğine reis tayin 
etti, Ahmednagar'a gittiğinde kendisini 
Evrengabad muhafızı olarak görevlen
dirdi. İbn Ma'süm, burada bir süre görev 
yaptıktan sonra Mahor genel valiliğine 
tayin edildi; ardından BurhanpOr saray 
divanı başkanlığına getirildi. Uzun yıllar 
bu görevi yürüttükten sonra hüküm
ctarın uygulamalarına dayanarnayıp (DI
van, s. ı 7 ı) istifa etti (ll ı4/ ı 702) Bir 

süre sonra kırk sekiz yıldır yaşamakta ol
duğu Hindistan'ı terkederek yerleşmek 
niyetiyle ailesiyle Mekke'ye gitti. Hac 
farlzasını ifa edip Medine'ye geçti. Uzun 
yıllar sonra döndüğü bölgede şartların 
değiştiğini görmesi ve uygun bir ortam 
bulamamas ı sebebiyle yolculuğuna de
vam etti. Sırasıyla Basra. Necef. Kerbela'
ya uğrayıp Bağdat'a geldi. Buralarda da 
ömrünün son dönemini geçireceği ilmi 
bir çevre bulunmadığını görünce iran'a 
gitmeye karar verdi. Horasan, Meşhed, 
Kum ve İsfahan üzerinden o devirde bir 
ilim merkezi olan dedelerinin memleketi 
Şlraz'a gitti. Orada yerleşip büyük d ed esi 
Mlr Gıyaseddin Mansur'un yaptırdığı el
Medresetü'I-Mansüriyye'de ders vermeye 
başladı . Hayatının sonuna kadar bu med
resede öğretim faaliyetlerini sürdüren İbn 
Ma'sGm, aralarında Seyyid Emir Muham
med Hüseyin b. Muhammed Salih ei-Ha
tunabadl, Bakır b. Mevla Muhammed Hü
seyin ei-Mekkl'nin de bulunduğu çok sa
yıda öğrenci yetiştirdi. Vefatında, Çerağ-ı 

Cihan (Şah Çerağ) lakabıyla tanınan Seyyid 
Ahmed b. Musa b. Ca'fer'in haziresinde 
büyük dedesi Gıyaseddin Mansur'un kab
rinin yanına defnedildi. Bir Şii alimi olan 
İbn Ma'sum. biyografik eserlerinde ve 
özellikle Sülô.fetü'l-'aşr'da Şii müellif ve 
alimleri her fırsatta överken Sünni müel
lifleri eleştirmekten geri durmamıştır. Bu 
bakımdan onun değerlendirmelerini ih
tiyatla karşılamak gerekir. 

İbn Ma'sGm genç yaşta şiir yazmaya 
başlamış, başta methiye ve mersiye ol
mak üzere gazel, hamase, tasvir, hamriy
yat gibi türlerde çok sayıda kaside naz
metmiştir. Şiirlerinin çoğunu Hz. Peygam
ber ile (a.g.e., s. 83, ı 09, 112, ı 35 , 337) ba
bası, soyu, hocaları ve dostları hakkında 
kaleme a ldığı methiyelerle mersiyeler 
teşkil eder. Bu yönleriyle kendisi gibi Hz. 
Hüseyin soyundan gelen şair Şerif er-Ra
dl'ye benzetilir. Bir bedl' alimi olmasına 
rağmen bedliyyesi dışındaki şiirlerinde 
edebi sanatlara fazla iltifat etmemiş, hi
civden de uzak durmuştur. 

Eserleri. 1. Riyô.zü's-sô.likin fi şer]J_i'ş
Şa]J_ifeti' (1-Kamile)s-Seccadiyye. Nec
meddin Bahil eş-Şeref el-Alevi' nin rivayet 
ettiği, imam Zeynelabidln'in elli dört dua 
ve münacatını ihtiva eden eser üzerine 
11 06'da (1694) yazdığ ı şerhtir {Tahran 
ını, ı304, ı 317;Tebrizı334).Z.el-Ke 

Jimü'Hayyib ve'l-gayşü'ş-şayyib fi'l
ed'iyeti'l-me'şure. Hz. Peygamber ve 
Ehl-i beyt'ten intikal eden duaları ihtiva 
etmektedir {Tahran ı 326). 3. el-Ifadô.'i
]f.u'n-nediyye ii şer]J_i'l-Fevô.'idi'ş-Şa-


