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اولقددر ( مقيدة الجار ) خاى مجمه الله معظمة الليار وزننده حریه اطلاق
لانوورکهجاریه مقابلیدر باش ائوورسیلقید اولفش دېکدر بعض امهانده و ترکییده

جاار کلهسی ای مهمله ايله والرة لفظی حانك کسرله مقیددر حرة

قارهطاشلغه دشکلم جار مین اورب ورای بر دعك اولور
وبعض امه بوکه موافق و قول آتی وی مویددر ( نو مقیده )
معظمه وزنده عبقارره اطلاق اولنور لسان العرده واصول.

سارهده بنو مقيدة الجار عنوائیله مرسوم اواغله قاموس
تسعررده سقط واقعدر واقعا فره سای عفرب

معدنی اولدبتی بریبدر ا(لقید ) قافك کسمریله
مقدار معناستهدر فحلدده وواو اله لغت
اولدینی ذکر اولندی .
تما
املد
لالا
قول م
انتر
مجه
وس

ف المطبعة الحرية يوليه

الد المانی ان شاءاه ای

سے

ON

(ید الفرس )
(يد الاسستان ).دیش اتلره اطلاق اوور ق
ةل طورر ق
واغوسی شکانده
نك ق
دو نك بو ننه محصوص برکونه غادر که آ

پاصیاور

«0قیید الا واد ( وکر ك انه الطاق الونور وکر کلکی سبمله وحوشه شوب
کتدن آلیقودینی احون و فید مقدار معناسنه در قاد دی بومعنابه در لکن
واو بهده قافث کسیر للهشید ایلشیدی شال مایینه قید قوس وقادها ای مقدارها

وقيد مصدر اولور باغاق ومهولا غلفق معناسنه در بقال يد ارحل "على ناه
احهول فیدا ععی فيد ( القید ) معظم وزننده تقیبددن اسم ءکاندر  ۲نك ایافلرنده

فواغی اوریشق بره دنور که وفاغیلق تر اوللور و نسوانك اافلرنده خننال
ره جك بره اطلاق اولنور ومقید اسم مفعول اولور بلفشدوهبه وسار نسته به
دنور ی

ES

وول موضعه د ینور که1
مقاید کلور ش

ارکلف دوهی بند ادوب

يد ورد ادرل (-آشید) کس وزشده شول اناه وحیوانه

دیتورکه کندیسنی اعلق مراد ایلدکده مسکشلك ابلیوب مساهله ایلیه بعنی رام
اوله قال هو فید وهو من ساهات اذا قدنه وانقولی اذا قدئه کهسی قیادندن
وهم ایلشدر فاینظر ( القیاد ) کتاب وزننده شول اه دنورکه ن۲کله دوه
وسار دواب نند اولنور ( التقیید ) تفعیل وزننده وقاعیبه اورمق وننده حکمك
معناسته در بو مناسبتله منعمعناسته استعمال اولندی ومنه اطدیث [ فیدالا مان الفتك ]

ای ان الاعان عنم املنفتك بالومن كاعنم ذا العیث منالفساد يعنى مومنك اعانی
پرمژمی غيلة قتل ابلسنه مانع اولور نته کهامان عن اصل مومن اولان فاده
شرو عدن مانم اولور وقید اد معناشنه استعمال او لنورکه افیونله برآدی

بندو تطبر ایلکدن عبار ندر وقي دالکتاب ياز و به نقطه و حرکه و ضعیله ضبط اکلدن

دکه نقیید
عبارئدرکه التپاسه مانع الور تقال قایلدکتاب اذا اشکله مزج ر
مذ

کور حادندر سلفده بعض اشکال والتاسدن تاشی اخمراع او غشدر از اعم

ترت عمان رضی اله عنه فته سنه سبب اولمددر زرا مصره ارسال ایلدکلری

د ن او بک الصدشك دنده اولان منشورنده فاقباوه که سنی فاقتلوه عنوایله
وشدید
وورسیه اکا اام واعر اب ونقیید ت
رآ اطلری اساس فته اولدی ب
مقو لهسی علا ماله م ای جاج ظاله نسست غیروافعدر زرا د امبریتهمحی

یری اوج کسه وضع ایلدی اولامر ام بن مره وضع صور حروف
آوژره ق ع
اپلدی یبا اسل وصل وفصل الله ترکیب کات ایلدی "الا عام بن خدره اعام
وقط وشده ومد وجزم امثالی اشکال ترئیب ایلدی واو الاسودالدئیی اندن تیم

1

ایلدی نمی ( شید ) تفعیلدن قیدت که سات که مدر مطارعی وزننده در دوه
رع دن شور اوتلنی حوق بر ارضك ١ع درر دوءلری قید اندر اولديغڪون تسمړه

۱

۱۳۷۰

ق الاصل مصدردر ال طلب القو د من القاتل ای القصاص ووقیاده معناسندن
در
ییم
سند.م
متصمرفدر مقصوص مورطا قیاده اول
للاهحظد

وقود مصدراولور انان

وحیوانك آرقهمی اوزون اولق معناسنه بقال قود الرحل والفرس قودا من
الباب الراب اذا صار

ظهر ه

طو بل کذلاف توق

اوزون

اوق معناسنه در

قال

قود ال جل اذا صار عنقه طویلا اقود ونلردن صفتدر (الةوداء) جراء وزننده
بك وکست نيه

ل۶ی

يلاه

) القواد ) کعان و زنسده

و کر وهه

حر

و صف

روه

:AE

او لور شال یه

دور

انب

و داء ای اة

معتاستهة

 ود ) ز بر
وراه

وز ننده استاس دتدر اجر  ۷قو بد ررحل معر وفدر ) القايدة ( خاعده

1

دوز ته اوز الوب دوسفش هه اطلاق اولنور قال اكه قادة امىثدة على الارض

( القهد ) مهد وزننده نق اللون اولان يعنى رنكى خالص وصافی اولوب شاية
عش

باکیره اولان شه

و کذورندن

ولوی کدر تلو اض

داور

اولان شدته در
ا#کدر ور

شیٴ فهد ای ایض

جنس

دهد

قال شی

شک رتك دد کاری وز

فيو به دنو رکه

از

طر فنه عصو ص

در

جی

او له<قدر قال

لو ننه و ص اللق غالب

وفولقلری خرده اولور عل قول وی قوم الله وحهر-۰ی
نهاد

ای النق اللون

کلور قافتا کم

بجی

وعل

رای

اولات يوه دنوږک حومار عر اولور الا کب الوحه م

اولور که
لو ننوز سل

ار 2

بای اوزره خطادر صواب اولان اکلایاف اولقدر فاله وفهده صغن کیکنت
تاور دنه
ا

دور
روع

حو ذر کی
سياه وخرده

و حذفی

مه

یو نلره دور

رز

حای

بوزاده سا

مه مله وذال حمدنك

ساره

لفات

اولفیه

وقصه قویرقلی قیونه دینور روم ایلی قو نیارکی وکوجك جثه او اطیف ومطبوع
اولان صغره دینور و طومورجق ترکسه وزرینه دینور وقهد مصدر اولور بکیه.
دوشفیوب آد.عی

صفیر

صفیر ادق

ور عكت هعناسنه

قال قهد ف دته

فهدا

من الباب اثثالث اذا قارب فى خطوهء وم نبسط ( فهد ف)عتینلر بر موضع آدیدر

ف(هاد ک)تاب وزنشده پرموضع آدیدر ( قهید ) زبیر وزننده ان مفطردر که
غفار قله سند ندر اتحایدن اوسی

ودل

حسپس او لان تخود

حتاف فیه در  ۱القهمد ( حعفر وزننده فر ومایه

دنور وزشت و ند حهره کسیه دور

قول لا ره

فانه فهمد ای :ثم الاصل دی“ وکذا ذه الوحه ( القید ) صید وزننده معلو ندر که
وقاغیه دنور جیی اقیاد وقیود کلور و طوتساغك قولارنی آرقهسندن حکوب

باغلدقلری باغه دانغوراوجملررنی بری برینه ضم الك اجون جکوبصاردفلری
هردقه
ضا

اطلاق الواور وقید بنو تغلب قملهسنده بزفرسك ا«عیدر وقید السیف

 2 ۱باغلر نك دبلرنده اولان اوزون باغدن عبارندرک آنی کوحك بکره شکلنذه
.amc

سوه زود

Ca.

۱

۱
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رکموزار در ونکده دردنه نعش دیرار فرقدان اول جلهدندر ایلروسنده اولور |
بیغلری ناظره نسدت برذراع مقدار در ونلرك وراسنده ایی خ
کقوکب دی
و ار در و بناندن پرسی حدی دیدکاری ک وکبدر کهنانك ما یتنده در ایک دیکر ک و کب

خفیلردر مولفه کوره وکه ملاعتی یوقدر ای ( الاقادة ).افاده وزشده دمك
اجون برآدمك دکنه آت
رو
مك معناسنهدر قال اقاده خیلا اذا اعطاه لیسقود

بوراده متاسب اولان فرسا دعك ایدی وقصاص ايلك معناسنهد رکه "قات مقتول
نملقنده قعل ایلکدن عبارندر قود ی
]دن مأخوذ در قال اقاد القائل لقتیل اذا
تله به ویغمور فراوان الووب هرطر فه شامل اولق معناسنه مستعملدر قیادندن

مأخوذدر بقال اقاد الغیث اذا انسع وسبق ونقدم ايلك معناسته مستعملدر يقال
اقاد فلان اذا تدم ا(لقود ) منتر وزننده کنندوسیلهطوارد يمك ولار مقولهسنه

دنور (القیاد) قافك کم یله( والقادة ) مك کنس لهکهاصلى مقوده در وذلرده
مقود معناستنهدر وبعلر فلان آدمه زمام اختبارق تسلهله | کاکلی رام ومنقاد
ادوی

دبخكت برده اعطاه مقادنه درز ( المَو ود ) صبور وزنده ( والقید ) میت

وزد ( والاقود ) اجر وزنده بدکه کلوب صاحنه بغایت رام ومنقاد اولان
حیوانه دیور بقال فرس ویعبر وود وقید واقودای ذلول منقاد واقود بیوف
خت وشدد اولان آدمه اطلاق اولنور بدیلن دابه ایی طرفه التفات ایدهمدیی
کی بیوی شدد اولان کسنهده ایی طرفه سپولتله التفات ایدهمن اساسده ویون
اوزونکسه اله مفسردر کهبنه مجاز در وقود زاد وطعامهخیل اولانکسیه اطلاق

|ابدر کن ایکی طرفنه التفات ابر شاید ہراشا
اوور زیرا ثم اولان کسه طعام کل
کوزوب دعوب ابلك افتضا ابدر دو شال رجل اقودای يل على الزاد و افود
بك اوزون طاغه اطلاق اولنور وشول کسیه اطلاق او لور که بسرنه به توحه

و اقبال ایلسه دکه حالله نآدن متصرفق اولیه معتاي ساشدن ماأخوذ در قال هو

اقودای اذا اقبل على شی"  ۸يكد نضرف عنه ( القاد ) ميك فعیله اسم مکاندر
علر فلان ننه ی یافلان
| اصیل مقود ادى بده جك مکانه دنور بومعنادندر که ب
کسدی صاعغطر فه آ لدم د حار ده حعلته مقادالهر درار زرا طایة می کروی
طراغكت آد بدر (القیادد)
صاع طر وندن بدیلوب حکیلور ( ومقاد ) صمان .براننده ب

قافڭ يله کوده سی اوزون اولان دیشی رمکبلره وساتر حیوانلرهاطلاق اولنور
قیدود مدقردر قال اتان قیدود وفرس قیدود ای طویل ( القید ) قافك کسرله
) والقاد ) قاب وزننده قدر ومقدار معناسنهدر تقول شتا وينه قید رڅ وقاد رخ
ای قذّره ( المقود ( معطم و زننده ودی بك اوز ون طاغه اطلاق اولنور (القود )

۳

وھ قصاص ععتاسنه امد ر که قاتل مقتول مقاپشده قتل ایلکدن عبارئذر

ارت تا روم هس وی خی زابسای ناس تساسس سس سس ستا

ان

۶۱

تسس Tr ea

دابه ی اوکندن حکمك معناسنه د رکهندمك تعییر اولور سوق مقابلیدر شالقاد از
الداية شود و دا وقيادة ومقادة وفيدودة وشوادا اذا شقبضسافها وقو دمصدردن /

منقول ام

جنس اولور ربوك آتلره اطلاق اولنور داك ثسانلرندن اوق |١

آرء اطلاق اولنوربالکفهعل ۱
حییله على قول مرکوب اولیوب ولارژ لهبدیلن تل

اولور قال مرنا قود امثنلیل ای جاعه اوهی ال تقاذ عقاود هاولا رکب |
وقود کذلك مضدر اولور اون صو الله باخود سار شی" ابله طح اولذوب طوت 

طوب بومقلفق معناسنه يقال قيد الدفیق على بناء الجهول قودا اذا طح وتکتل
وتک بت ( الافتداد ( افتعال ونزده

بود داهی دمكث معناسننه در وداه مدقناد

اولوب دکه لك معناستهدر قال اقتادت الدانه فاقتادت وانقادت ( التقوند )
فعیل وزننده ودی دمكث معنا ند در لکن تکشری متضعندر قال قدوالداب
ق

( مقول وزننده ) والمقوود ( اصیل او زره بدکه کان دانهبه

قاد ھا ) ود

دنور تقال دابة مقود

ومقود

) الانقياد ) انفعال وازده

دا دک

قبول

ايلك معناسنهدر که بدك ویدکهكلك عبر اولنور قال قاد الدابة فاقادت 
وبرآدم.م رکشاات ابلیوپرام ومطيع اولغله خضوع ولواضع وسرفر و اباكمعناسته

مستهملدر بقال انقادله اجللراذا خضع وذل وبول واضم وکشاده اولق هعناسته |
مستعملدر تقول القادلى الطریق اذا وطح ( القاید ) عاد وزننده دابهیی دی
اده دتو که ند ی ت#بمر او لنور ی

زوار وزنده وقادهو

شادة ودره

قود کلور رکع وزننده

ناسکی

وفواد کاور

۱

وحاوشه ویزونکه قانداطلاقی

موعنادندر وقاند الیل طاغك بروننه اطلاق او رک بطرفه طوغری" حقان
ستیوری اوحندن عبارندر ومطلقا اوزون اوزادی ارضه ور وزننه طوغری

اوزون اوزادی حکلمش طاغه اطلاق اولنور واکن ترلاسنده اولان حرقلرك اك |

| یکونه اطلاق اولنورسانراری کوچ که رم وقاد قطب شال سمتنده بنات نعش
صغری تعبیر اولان بدی کوکبك اولنه دیتورکهکواک مز ورهنك آخری اولهجقدر |

| زرا تعداداولندقده آخرندن بداوانور کوباک کهواکب سارهنك قانددروایکهیسته |
عناق در وآنك جپارننده اولانه قاند صغیز ورد عناق در وآ نك سیتزده
اولائه صیدق دنور که باتك وس طنده برخکوکبدر سهی دیدکری وکوک |
او له حقدر که ضرب مثلذر اننکله حدت رهم امخان الوور واه
دبرار معلوم اول که اشبو بای نعش صغری
در وکری

وب شال

بدیکر تعبیر اوشور

درر دة

جوا نده دب

رودشش ذبرر میج

او ج کوکه بات دبرر کذاكت صری

رت نه حور

نات نعش کنری ددکلری
اکری صورنده

و
د
ا
سا

صورت

ع سکوز دی کو کب رکه

الشکل او لدیغعجون واوزرنده

دی طّبت حو ار نده دب

اولان

اصغر صو زرننده

1

YS
مقمعد وهو

من تکاجه مهد

بر بل

ولایلن لك و لاینقاد

وفارتساک وقر ی

واشاغیسی سلو  3اولان کسیه به دنور قال رحل
1

و اسز

اسفلد  ۱القمهد ( حهفر وزنده

مقمعد
سول

یود

اذا کان قد عظم اعلا
کسیه دیور که اا

یت
nای
eوزنای

بد هره

ثم الاصل وفر ومابه او لدینی ا

وزشت

لھا او له قال

رحتل

خهد

 7ثم الاصل القیخالوجه ( القمهد ) قنفذ وزشده اولدینی برندن اصلا
۱

آرلیوب

دایی ی 0

ده
افشعر ار وز
دقع

کته

دبور

شال هو دهد

ای  5م لابر ح (الاخهداد )

باشی وقری قالدر مق معناسته در قال  ۷ار جلى وغیره اذا

EE وربرده مة م اولق معتایب ند در يقال اذعد اكان اذا اقام وفوش

”می یاوربسیی قاوکی دج درر شکلنده حرکت واضطرب ایلك معناسنه در
يقال اههد الفرخ اقهداد اوهوشبه الارتعاد فيه اذا زق ( القند ) قافك فحی

ونولك سكول ( والقندة ) هایله ( والقنددد ) صندد وزننده شكر قامشنك

عصاره سندن جمد اولان عسله یعنی شيره بهدینور مراد کالیلهاصلاح اولغامش
شکر اوله <قدر وقند لفظی معربدر یعنی کند فارسی معربیدر اصل شکرل انواعی
و دن معمول اولور شکره نست قند صان یاغه نسنت کره یاعی لمهزسنده در
وها باهنده اخص در و قندید صکر هدن متصمرقدر وقندد عن زعفرایی

دید کلری

دار و به دنور ورس کی و باده به دنور جر کی عل قول سول اوز وم شیر ه سنه
قار شدر لش اوله قول سقا تا

دنور کد انه طبه متعلدق مض نسنه ار ا

قند بدا ی ا | اوهو عصیر حعل فيه افو اء "م فتق وفندید عنبره وکافوره ومسکه
دور وروع طبه دنورر كەز عفر اله معمول دبع۳

ز عفر اندر وفندد برآدمك

کی حال وشاته دینورکرك یك وکر بذ اولسون ج قنادید کلون ومنه بقال
چا» بالا على فنادیده ای على وحهه ( القندد ) زیرج وزننده بور برآدمك
حال وشانه دنور شال ماقند بده و قندده

ای حاله ) القند ( معظمور ننده ) والقدود)

|| ( والقندی) مك یله کهاصلى مقندد ایدی قند مکذور اله معمول اولان شید
دور

يقال سو تا مقند و مقئو د

و مقندی

اذا کان معمولا

باد

( القندأو (

ذر اولندی ( سر فند ) راء باننده مسومدر (قناد)
افك  ۸اب هزه ده ک
اب وزننده واسط شرقیسنده برموضعدر ( قند ) قافك کر له عداږندن عدن

سعيدك جدى اسیذر ( قندة الرقاع ) قافك أحيله برنوع خر ما اسمیدر ( القند )
|ند معر يدر قادن شنیه سیدر اعععينك حصه
قافكت ضعیله خصیدیه دنور ظاهر ک

هذتهدر که
عظی اولغلد او انقندن الهملقباولشدر آ القتقد) قدفذ وزننده ولان

 0دیور ا(لقود )قافك فحی وواوك سکوییله (-والقياد ) :عیاده وزننده
 (_ 1والقادة ) ميك فعیله ( والقيدودة ) خيدوده وزننده ( والتقواد) ذ کاروزننده
یت س
هکره

Eh
قلادءطاقق ا

قول فلدت الر 5ا

1O
اذا e ا حتفم تقد الولاة
EF1

معنادندر يقال قلده الوالى الل اذافوضه الي
قه ك
لاه
احم
دلة

قعنقه اصطلاجرده

ایدن و ننه طولاعق الهتعر الوور وعلاعت اواق اعون حمقر بان كيو ننهپرنسنه 1

عورمك معناسنه مستعملدر قال قلد البدنة ادا علق بعنقها شیثا ليم اما ]
هدی ( الاقلعداد ) اصعداد وزننده پردوزهه سير وسیاحت الك معناستذدر 
شال اقلعد ار جل اذا مضی على ح
وهه ف البلاد وصایح بك فیور جقلفق معناسنه در ۱

قال اقلعدت الشعر اذا اشتدت 0
همصسده

( فلقدنده ف)افلر ۵وشن محمه كفل

بر3ره در ( انقمعدود ) 0قافك و مك فحی و دالاث

اکسهارنده قفادن وقری ا

|

کم لد انسايكء و لقلری ۱

اوستنده واقع تومسعه بومریبه دنور که

آدم آرقهسی اوزره با که اوراسی ره کور و قذالت ٥و خر ننه یعنی کل
دنور جي قاحد کلور وقذال ۱
کسه

درو

حقور ندن قواغه -وار حه بره دنور پس

ودن مراد فولق طو زار ده اولان بوم جه ک کلردر جوهری نوی قد مادهستده ۱
akر اباسی منظور فيهدر شارح در که ان حیان دج میرن زیادهسنه ذاهب

اولشدر ( القمد ) جد وزنشده اباء وعنع الك معناستهدر که سوز طوتیوب

س ركدلك

ایلکدن

عبار ندر بال

3

ور خبر ایشده عل قول شراشده ر

ذااقاماز
اذا

ارحل

مدا

هن

الاب

المایی اذا ای وعنع
erer
جe5

و مداوم اولق معناسنه در قال قدالر جل

ACNو
ALE
یا
سا
فج
معبد
دستش
یوسف
یورو
OURO
:DL
سو
ERS
مو

اوشی ( اقمد ) فا نله برادمك کردنی اوزون اواق عل قول |

ك ردنی اوزون اولهرق اری وقالن اولق معناسنهدر قال قد الرحل دا اذا

كان طویل العنق او كم الق فق طویل ( الاقد ) اجر وزنده آندن ا
موشنده خداه دنور جراه وزنده وقد دنور عئل وزننده وقده دنور هأباه 1
وقدانبه داور

ین

د ره دشور

قال و

( والقمد

و نشد ید دالله ( ويد ( عتل وزننده سب لبد القوام اولان

1

دالله

۱

۵

حفیف
ای دد الاتعاظ ) القمد ) طمنل و

) تشد ید دالله ( والقماد ( غاب

وزنده

( والقمدود

)تس تقورز

(نقمادی ) غایی وزننده و(القمدان والقمداتی ض)تینله وتشدیددالله ||
وزننده وا
شدیدعلي فول غلوظ اولان که به دنور قال رحل تد وند وغاد وقدو دوقادی 1.
وخدانوقدای ای دید او غلیظ ( الاقاد)هم ونك کدمر لهبرنسنه به" یو سودیروب! ۲
شمق ھعثا سنه در قال اقد اليه اذا اط اليه عنقهوبرآدمه شبق وشهوت قلبه |1
وبسرنه ی آفقق معا
اباك معا سسنه در قال اقد الرحل اذا انعظ ن

اقد الاء و غیره اذا ساله جوهری

ا ۱ 2

]|

ذر ایلکله وهم اباشدد
اقهد ماده سنی وراده ک

) القمعد ) شمعل وزننده سول او نکو ومترد کسید دبنور که پرماده ضنده ۱ 3

۱

باهرنقدر وسی مره سویلسه پروجهله نرم ورام اولن اوله شال لا
 ۳۹ج
ی

۳

ار فان
بح
٩۰۰

ور
۱کشی به اطلاق او

شال رحخل .قعدی وقعدية وجي وفعدة طععد ای کشنز

(لقعود ) صبور وزنده جوبانك ايش دوه سنه دنورک
ا|لقعود والاضطعاع ا
هرحاحتی اجون اک توب اورایه وراه

قوللندینی دوهدن عباردر فارسیده اک

 ۱رخت دیرلر چئ اقمده کور وقعد کلور ضتینله وفعدان کور قافكکدمرله
وقعاید کلور وقعو د دوه فسمندن فلوص وبکر ه دنور نی مبهسنه بال او اجه

د دار کوه :انه
۱

ر کوبه صاخ

:مدرا ویکر کج ارکك دوه ولوخ ابتداء

یات درشی دوه

دینور تن ھرنه سنه بالخ اولڪه قدر امهات

 ۱سا تدده قلوص قعوده مقابل اولق اوزره ووحهله
دیشی دوه د رکه ادا که

مرسومدرکه قاو ص سول

صاخ او له  ۳م به سنه

وار حه قدر بعده ناقه

سهنه
اطلاق او لنور وقعود شول از کك دوهدر که اتداه رکو به صا اوله من هر ب
i
وار حه قدر عده جل اطلاق اولاور وا مود اطلاق و پس

قولی آناره عالف اولور ونی بش ياشتی کوب آلتجیبه کرهش دوهدر وقعود
مطلق دوه كوشكنه دنور فصيل معناسنه ( القعودة ) هاله ( والقعدة ) عده

| وزنده قعود اله معنای اولده مرادنږر وقعده اشکه اطلاق اولنور جار معناسنه

| جی قعدات کلور ضتینله وقعده الك ايرنه اطلاق اولنور سرج معناسنه ودابهنك
بالانه اطلاق الوور

رحل

معناسته ( الاقتعاد ) افتعال وزنده حوبان دو هنك

| رای قعده ی ایش دوهسی ایدمك معناسنهدر ال اقتعده اراعی اذا اذه
فعدة ( القعید ) امبر وزنده قناداری هنوز دوزلوب اوجق درحهسنه وارمش

حکرکیه دینور ودره اطلاق اولنور اب معناسنه ومنه قولهم قعیدك لفعلن کذا
ای باييك ویو بینالعرب بین در وقعدك لفظی مقدر اقسمکلهسیلهمنصوبدروعر بار۵
فعیدك الله وقعدك الله قولاریکه قافك فعی وکر هدر پونلر قسم دکلدر بلکه
استعءطاف واسترعحای تمن در زرا حواب قسم اله جاب دکلا ردر بلکه ونار

منصوبلردر عباررك عر اله فولاری کی کهعرنك اله تعمبرا
| فعلل :دوقعنده
| ملندزهدرکه بن سیون اللهدن عر طویل نیاز ایدرم حق تعالی سکا اوزون
[ عر احسان  ۳هار بونك کی قعيدك الله وفعدك اله فولاری قعدك اله

تقدتریله سألت اله .ان حفظك ,سبکندهدر وومعنا حق تعالانك [ عن الهین وفن
الشعال قعید ] قول شیشدن مأخوذدرکه اوراده قعید حافظ ونکهیان معناسته در
جه
رمه
ورس
مبقوامده ت

وعطنك دروننده مسومدر
ایلدیکمږن بعض نهنك هامشنده ب

وحند سطر مرورنده وفعدل الله ويكسر وقعیدك اله نشدنك الله وقیل کانه قاعد

| معك محفظه عليك اوععناه بصاحيك الذی هو صاحب کل جوی عباری واقع
مفهوی
اولغله قول اوله محا لفدر زرا قول ايده دی حواب اولیوب و

قسمد ر

۰

VIA

معناسی مراد اولغدیفنه کورهدرکهاسمموصول اولز الوم الا کلدزی | ۳
ايى ( القواعد ) قاعدهنك جعیدر FE

وقواعد الهودج قول سوت

ارقو ری :قاانخه اطلاق الورکه هاودنلجرك اوزرارینه ترکیب واستوار قانور |
ا
(لقعدى ( قافك ضعی وکسری وعیلك سکوییلر عاحر آدمه اطلاق اولور قال |

)د
عی
سنسب
رجل قعدی وقعدی ای عاحز ( قعید ال

السب وزننده جد اکر نه |

قریب الاباء اولان آدمه اطلاق اولورکه پدراری حر ندن اواغله جد اعلاسته

|

و اسطهسی  13او لور ) القعد د ( قنفذوز ننده ( والقعدد ( حند ب وزننده (والاقعد)

لسب
اید
اجد ووزناندلهق(عدود ) زنبور وزننده بونلژده فع

TEI
۱۳-4زا

معناستهدر يقال |

وعدد واقعد وقعدود ای قر یب الاباءء هن الد الا کر ۱
رحل قعید السب و فعدد ق

مترجم درکه ومناستله سندا عل صاحی اولان عاله قعید الاستاد اطلاق اولنور 1
وحه مذ کور او زره بده

حد اک اه

ود ز دكهیانه لرنده کا .ن احدادری

مر بندن او لوب وآخر ۶ررنده ولد حاصل ابدلریه بتایوار4

۱

ات E مصول

|

اولور کذلك سند

|

اعیل صاحی دی رودعه الوور وسند اعل عند العلا بغایت معتر و عفطردر

|

اولان اوسطهرندن انك واسطهسی آز اونغ ۲نلردناقرب
بناء عليه اسلاق علاءسند

اع محصیل احون بلاد بعیدهبه سير وسفر مشقتیی |

مرتکب اولورلر ابدی وفقیر دی اساندة عدیدهدن اجازتنامه له ائل ایکن سند |
ور بستانه سفر ت
اعبی یل اجون جاز ع
ووفیقه تعالی مدت عدیده دنبرو از
دخلواهمر اولان مطلییه ظفر میدس اولشدر الد  4على ذلكغار اجار نامه منده ۱
 ۳اکرم مر أو حه ع صل الله عليه وس حطر لر ننه او وز اوح واسطه اه

می اولور وحالا بین ۱!۱-متداول اولان ومربهدر وسند اعلایی مشغل اولان

اجازتنامةمرقوعزده اون الى واسطه ایه متصل اولور ووامام فرزی شطیردرکة |
مر بندن نجه مشایخ عظای متویدر از جله سکزجی درجهده شب عبدالکرم |
الفرغانى وز قرق سنه مر اواشدر کذاك او نجی مربە ده ل
ونان ی ین عار

التلانى يوز قرق اوج سنه عبر اولشدر رجه اله عل شى ومشاشحه انمی |
و
(قعدد ) قنفذ وزنده جد اعلاسنه

بعيد الاياء اولان كيه اطلاق اولفغلة |

ض
ادولوز يقال رجل قعدد ای البعید الاباء وفورقق اولوب مکارمدن قعل
اولان لثم وفرومایه شض اطلاق اولنور بقال هو قعدد ای جبان لئے قاعد
عن الکارم وی ام وی شهرث اولان خامل کسیه اطلاق او ئور (,القعدی ) ۱

کی وعیذلرك مسکوئیله ( والضجى ) ضادك ضعى |
و(القعدية ) فافلرك ضعی و
وکسری وجيك سکویله ونده هاانله طجعیه دشر ( والقعدة والضجعة) افك
|تر اوقای اوورقوپ واعغله کذران ایدن شل :وکاهل
وضادد عله همز وزننده ک

۱۲۰ ٩
اتسس
دتست نک ی نت سکن تمسباس
رسد تست مت تست ال

اولمغه دنور شال ف وظیف العبر قعد ای .استرخاء ( القعدة ) فصاله نسوانه

وفه کی و ف اجه ره دنور طنقسه معتاسته
دوج ح
 0حصوص بکرونه رکب اسعیدر ه

هره
( اة اقعدی وقوی ) جا

اطلاق اولاور اوتور قالق قری دعکدر بقال داره

۱مکلؤنةراة اقعدی وقوی ای بالامة ( القعاد ) غاب وزنده ( والاقعاد ) همرءنك
نم اولارق کوترماك
علتنه دور که معاذ الله تعالی حرکتدن الیقور
اقعاد فى الاضل مصدردر قال به قعاد واقعادای داء شعده وقعاد واقعادهم ,نك
| کیل رمرض آدیدرکه دونك اویلقاری اکسهسنده اولان قبا اتر نه عارض
او لوب دوهی دصعقلر ره ماثل اندر ) اعد ( مکرم وزنده کوترم آدمد

دتور

| فارسیده زمیکیر .در ر ومقعد اصطلاح .عرو ضییندن اقعاد" عارض اولان شعره
دشو زک ظز دتنده زاف واقع اوله عل ڌول يتك عوضندن برعلت سیل

قوی نقص او لغش اوله بقال شعر مقعد و هو کل بت فیه زحاف اوما نقصت

من عروضه قوةشارح دیرکه قول اول امام خلیل قولی در لکن اکثزی کب
عرو ضده اقعادی  ۶رکا کین وع وط كنويع واختلافی له نصیص ایلدلردر
 ۱و مقعد سلقده له

امعیدر که صنعی أوقلره لاک کورمك ادی و متعد نسر بعیی

[ کرکش دیدکری قوشك باورزسه دنورر

ST س ژوشنه دنورک برزهر ا

" طعمه ایا صید اولنوب یلکلری بلوش اوله وشول تازه خاتون مهسنه دیور که

بائقین اوئیوب فالفق اوله اقعاد اقامه معناسنهده کلکلد ظاهر ا وآندن مأخوذدر

 ۱قال ندی مقعد ای ناهد

سل ومقعد الانف بورنلرنك دلکلری کن

اولان

(لقعدات )
۱کثی ه دیتور قال رحل مقعد الانف اذا كانت ف مضربه سعة ا
مکرمات وزنده قوربفهره دنور ضفادغ معناسنه ول اسهرتتنی المقعدات ای
 ۱الضفادع وهتلق قوشنك هنوز اوجنه

بشلامش پاوریلرینه دنور ( القاعد)

| اوزدك هاش خرما فداننه اطلاق اوور على قول ال شور اولان خرما اغاحنه

| دیور قال فسیلة قاعلا اذا صسارلها حذع اوهی اللة الى الها اليد و قاعد
ویضدن و معامله" زوحیهدن
روطلو حواله اطتلاق اولنور وولددن ح
| حبووانله ط

قالش خاونه اطلاق اولنور قال امرأة قاعد اذاقعدت عن الولد واطیض

| والنوج مارم درك اشبو و[القواعد مناللساء اللایی لجازون نکاعا فليس
خن جنا احل]اه کر هنی بطاوی الغازاللائی قعدن عن ایض
عبار مه رتقسیر

ابا رکذسک ۳

فر

ی

ف وش لان اللام ف القواعد

وال
ن

| اللای اواو صفها ةه عباریله فاء دخولی تعلیل اباشدر پس قول اول حدوث
معناسی اراده الوندغنه هبیی او [ور اک کوره قواعد قاعده نك یی

اولقلاز مدر

هه حدوث مناي مراد اولندفنده مضعه دیرر هاه وقول الى حدوث

معناسنه استعمال اولتور م
ونه

قال حدد.

صارت یعنی محاغتی ارونلبهده
RRS

سفر ه حت قعدت کآا حر بهای

ی مزراق یلان اولدی ,م
ونه
ی حرلا ةرباط دب كون یطفل رضه
رب

a

اسحفیظلکل
هه .منصوبدر ا(لاقعاد ) همزءنك کنیل اوتو رمق معناسنهدر شال
:افده اذا حعله قاعدا واونورن آدمك ون

قدر قوی قاز مق على قول صو به

وادمیوب بیورزینه قریب قازوب اوه رك ايلك معناسنهدر قال اقعد الب
اذا حفرها قدر قعدة اوترکها على وجه الارض وم بنته برا الاء بورآدمه خدمت

ايلك معناستنه استعمال اولنورکه معنا محدویی اقعا ادر قال اقعد فلا آذا
خدمه وبرآدمك نفقه وموتنی کندی کسب واداره ايلك معناسنه مستعملدر تقال

اقعد اباه اذا کفاه الکسب شار ح در کهاقعاد اقامه معناستهده کلور قال اقعده
ای اقامه ر بوذ کر اولنان قیام.معناسندن اولور ا(لقعد ) ميك وعیك فحیل
مصدردرکه ذ کر اول دی ومقعد ومقعد» اسم مکان الور اولورهجق بره دیئور
(ا
بدةس)ق
کلقع
رافك
له
قال هو حن

بناء نوعدر لساعزده د
۲ن اوتوزش الله تعیمر اولئور

القعدة وشال شعد قعدة الدب یعی ابو اونورشی کی او و رد

وقعده .قاعد اولان کسهنك اوئوردینی مکاندن اخذ ایلدیی مقداره دور که

اوورملق ورآدم او ورهجنی بر تعبیر اولنور لکن اساسده طول اسان قاصد
عبار تله مفسر اولله بر مکذوره

اک رمب ترجه اولندی وو معناده قافك

فصیلرده جانزدروقعده برآدمك ال صکره ولد ادن ولدنه اطلاق اوللور که
خاءه اولاددر مذ کر ومونی ومفرد وج

مساو در شال هو وهی و
هم قعد به

ایآخر ولده ( ذوالقعدة ) قافك ع
وىکس یلهشهور عریهدن بشرهرد اسعید رکه
شوال عقنده کلور اشهر حرمددر شهر مکذور حلولنده ب
عر سفر جدوالدن
قعود ایالرنه مبیی آنکله سییر ایلدیلر جعنده نو القعده دنور (القعد )
فعت :لهجواد چ دینور امام علىکرم اه وحهه

اعدطز بنه مبتیاطلاق

حشیتلرینه

اولندی واول طافهنك رای م
وذهبارنه

تم

 0قعود

الجاع اده

قعدی دینور اساسده قعد خوارجدن بزطافه اولق اوزره مرس ومدر که آمام
ل به نصمرت اتدیلر وه ځاربه اتدیلر وقعد دفتر ودیوان سلاطین و امراده

اسم ورمعلری اولیان یعنی علوفه خوار وموظف اولهان جاعته اطلاق اولورکه
شپاه وعسکری ا

ج اولناردر قال قوم قعد ای لادیوان لهمو حرب

وقتاله ونا وجهاده کین اوتوراق زمهسنه اطلاق اولور بقاڭ قوم قعد ای
لاعضون ال القتال بو زرده قحد قاع  1جعیدر خدم وخادم کي وقعد مقرد اولور

انسانكحس وفاذورهسنه اطلاق ,اولتور ودوءنكبلاك ککر ندهسستلك وکوشکلنك| :

۱

1

Toy

س
سسس سس سس
درس سس سس

سب

 ( ۱القصود ) صبوز وزتده ودی ”موز ایلیکه علي قول معتدل اولانه دور
تقال ع قصود ای “مین ادووه
و دی

ایلکلی

"موز

اوق طوقندینی ی

۱

يعن وفوق المهازول ) القصيدة ( سفیه وزننده
( الاقصاد ).همزءنك کسس له آیلان

تاقهبه و دکنکه دور

همان قلدا یوب بر نده هلاك الك معناسسنه در يقال اقصد

السهم اذا اصاب فقتل مکانه وف الاساس اصده السعم واتصاد برکسه ی مزراقله:

پلا یط اورمق معناسنهدر بقال افصد فلاا ادا طعنه  ۶حرط ده و یلان برکسهی

صوقدینی کی دفعی هلاك ابلك معناسنه در بقال اقصدته اليه اذا لدغته فقتلته
وفا اسمیدر که
ا(لقصدة ) معظمه وزنده دوء قسمته محصوص بکرونه داع ت
قو لقلریه باصیاور ( القصد ) مکر
غل الفور وفات اهش

eاندای نام ۳
و

م وز ننده سول

اوله( ألقصدة

آد مه

)مده وزننده

سول

از او لوب

وا و

:

خانو به دنو رکوجودی

اولغله هر کورن آدعی غناك اندر أوله قال امرأة مقصدة.

ای عظی بامد" لب کل احد ووی
 ۱امرأة مقصدة ای الق ای القهس

برعقدار حه قصير اولان خانو به دنور

 ۱القاصد ( قر یت معناسنه

مستيلدر

تقال

قال سفر

قاصد ای قریب اعتدال معناسندن مأخوذدر وعر بر با وین الاء ليل قاصدة
دبرار هید السیر معذاسنه که دطو و دس

,ركجهلك مرافه واز د عکدر ) القعود ) ٍ

| قافك ویلاهلم(قعد ) يك وعينك کر مدز "مین در عطلقا آولورنق
نخلوش
پاخو:د

ت مها
"دهده

در عل ول
ایکن قالثوب

قعو د اق

اوزرندن اوورعق

او ورعقتدن

عبار ندر قول

و حلوس یاتورکن
او له کوره

توقر دن

اشاعی به ولا بهکوزه اساغیدن وقر ی به اتقالله الوور قال قعد ارحل قعو دا
و مقعدا من الاب

الاول اذا حلس او هو من القيام والمياوس هن الضيعة

الشحود ویاء حر فياه هتعءدی

او لور تقال قعد به اذا افعده و عو د قیام معناسنه

کلکله ضد اولور يقال قعد الرجل اذا قام وقوش
طولوبٍ اوبر سنه

بوش الق اس

۸

بره ویروب یاعق

مس:عملد ر قالوعدتe

وصومتده کنندی هبتاسنه کو
و عاد اخری و بر آدم جنك خ
استعمال

و من

او لور شال قود فلان ره

اذااطاقه وراده

اذا a ین 2

جك

معناس 44

راء تعد بهاحو ندر ور

اسه

حنك اعون اقرائی مه اتلك معناسنه استعمال اوور يقال قعد لحرب اذا
هیاألها اقرانبا وفدان اوزدك بغلق معناسنه متتعملدر قال قعدت الفسیلة اذا
ویضدن
صبار لها حذع "آی ساق وخالون ولد ح

ومعامله؟ زوحیه دل قالق یا

مستعملدر قال فعدث الرأ :اذصارت اعدا کاسیٌذ کر وقعود خانون طول اولق

امه معنا نهد قال قعدت الرأة اذا آمت وقعدکلهسی افعال ناقصهدن صار

۱۳*۹
EE بومشق داللرند اطلاق اولFEEF
و الط و متوله اغاجارك 7و

دنور جوع

فان

خه ومقیلان کی و

«آبری ميشه اغاجلربنك کوزموسمنده ا

چچکلر بنك طومور جقلفسنه على قول هر کو

۳

اغاجك ادا نابت او لدینی حینده

باتك ظهور انلسنه دنور ( القصادة ) سعاده وزنده عورمكت معناسته دز يقال|

قضد ابعر قصادة مناللاب اتفامسن ادا عم ( القصده ) قافك >

سنه دن بر ار حهبه دنور جن

۱

قصد کلور عئب وز ننده ) القصد )كف

وزد 8

ههن نك دحرله قبریق سیثه ذنور قال ۱
( والقصید (  ۳وژنده ( والاقصاد )
رخ افصد وقصید واقصاد ای مشکیس ساوج دی کهوراده اقصاد حتدالاتش |٠R

| E
جم وزی اوزره کلن اوزاندندر وسارر عندنده اجزاسته نسبتله مصوغ اولان f
۱
و
جعدر وب اخلاق وقدر اعشار دی وییمه در انبی
اا

۱

شطرا اق تام وکامل اولوب واو ج بت و  1ندن زیاده اوله على قول

الال بشتعڻراء هاء اسیلر قصیده تعبهر ایتدکاردر |
اون الی بیت وزدوده اوله حا
حوهری
لکن

|

قول اوزره قصید قصیدهنك جع حاسیدر سفن وسفینه کیمنرم

مهقبصوود قیدابدر اولغله قصیده اطلاق اولفشدر |
 ۳شعر میور ال
اوصله" اییات معناسی دی اول مقصده عبیی در ند که صاحب معیاد |
ارولان م
:ک
ذ
ered
بروععه بانانشدر قالدیکه طبع مستقم وع وض قوع احاعندن حاصل |
س
اولان ار مو زونه سعر درز کهعل فعناسنه در شعو ردن

وش دلیلدر وشعر ك انواعی واردر ست زی

طم

تارج كی فن ند نعده اولات_ محسنات معر وقدر ونلر 4ری

اه نطم او لثاندر کر
مطلعتده

اخود

اداء عندنده ج

او اخره فریب

او لغله طبعك کال مدخل

د

|

ري ت۳۱

صیدهدر که دد

يدل زیادهبه اطلاق او شور

خلالنده تغزل" او لنون و کر

|

ادم

ویعضا  ۱
۱

که مرامه انتقال
ک

ایلکه مناسدت دا ادن معنایی مفید بر بتدر ].ندنصکر ماج که شام اغ
الز ااکر دعي واناه جانا ا ۱ 3 1
اراد از صکره دای
51راد اندر a

بسته

مقطع

ایات سا تون رنکن وحودت

دنور

و دت الةصرد

مسا علیبA

اولان یندرک

طبعه تصادفله دلنشین اولور ته که دردد

ی ۳ده

|

|
1

قصیده ده براولوربیت در الضعون انتبی و*فصید سموز ایلکه دور يقال أ
جح قصید ای “عبن عل قول سوزدن

دوناولانثه دور

که

وی ور اوق

اولایدر وایلکلی ککه دینور قال عظم فصید ای  3وقورءش اه دنور قال

م قصید اپیانس وایلکلی معوز اقهبه دینور بقال اد خا
وک
 ۱وتمذیب
aتams
ا

دنور عصا معناستنه وسعوز ۳
اولقش متین و با كير و سعره دود
۰

سح

ن ا وآق

دور واعال فکر و رو تلرتت
کی

و

منقع ی

î
القصود

۱
2

۱۲۰

وزننده اوزون وپلو کردتی عظیم آدمه دینور موننده قشبنده دینور هابله قال
رچل قشبند ایطویلعظی العنق ویقال امرأة قهبندة ظاهرا بودخی لغت اخرادن
ای سویق اله خورما اله طم
معریدر ( القشدة ) قافك کب له فهاق یاخود کبرہ
" اولنوپ حلوا اولدقده دنه حوکن بوصه کې حو کندی به دنور وفشده روع
سودلو بات آد بدر و وفته قياغه اخود کره واخنه دنور ( القعادة ) قافك یلد

کشط وزننده ومرادفیدرکه نبسرنهیی,
قشده الله معنای اولده مادقدر (,القشد )
اجق معناسنه در بقال وعد اذا
 9رك اوزرندن از اله ابدوپ اول سیی*

وادك سکو یله ول طوغری اولق استقامت طریق
تا )a ( فانكفحی ص
اولهرق استعمال

صف
معناسنهدر سار ح دب رکهفی الاصل و معناده مصدر در بعده و

اولفشدر بقال سپیل قصدای مستقم کویا که سالکث وجهة مقصدینه قصد اپدر
ومنه وله تعای  1وعل الله فصد السیل  1واعقاد ايلك معناستهدر قال ےد اليه

اذا اعد ور نسنه به توجه وعم و آهنك ابلك معناسنه در قال قصده وله والید
صدا من الباب الثای اذا امه ومعندلانه < EE ابلك ی

برادشده وسط حاله

رعایت ایدوب اافرطدن مجاست الك معناسنه در قال قصد فى الاس ضدافرط

ای م #صاوز فيه اد ورضی بلتوسط وشاع قصاند منظومه نظمنده ایبای بری
رنه مواصاتله اطاله الك معناستهدر شقال قصد الشای اذا واصل عل القصاند
وقصد وصف اولوربه موندونه اعدرل اولان معتدل ,وحودل کی نه دشیور 
شال رحل

صد

ای لس سيم ولا بصئیل و رشیی؟ قر مق وا

 1اولور سه او سیون عل قول ار سبلرن ذبر مغه محصو صدر

22

 ۸,کو نه

شال صد ای"

اذا کیره بای وجه كان اولصف وعدل وداد ايلك معناسنهدر قال قصد

| الرجل اذا عدل و رکسیه برماده ضعننده زور و جبر ايلك معناسنهدر بقال
| قصد فلاا على الام اذا قسره شار ح سار سخهری محوطه ابلشدر ( الاقتصاد (
| افتعال وزنده قصد کی اعتدال اوزره حر کت ايلك معناس نه در معتدل اولان
اىس
لف
اتصد
| ۱که اله ره راستی قصد ایدر يقال اف

ضد افرط عدم تفر بط نو که

لازم کور واقتصاد اص قصاند منظومهسنده ایاق بری رنه وصل اله اطاله
[ اكب معناسینه در بقال اقتصد الشاع اذا واصل عل القصاند ( القتصد ) مقتدر
| وزنده ( والافعصد 1معطم وزننده وحودی
 ) ۱التقصيد ( شفعیل وزنده

نه ابری ونه اجه اولان آ دمه دنور

فصد کی پر نە

زصفزدن فبر مق

ذبر مق خود

| معناسنهدر قال قصد الفی" اذا کرم او بلاصف ( الانقصاد والةصد اس e
| قمرلق معناستنهدر قال انقصد ار و2صد اذا انكسم ( القصد ) دح ناهعوج
اممیدر که موسی اغاجی وسجان
سس سس
سس س س
ا ی
ا

وصد الموج والارطتی
a دیدکلری شر در ق
مت
Km

نت هر 2۳

ر

2

۱۲
ااشتاه اى
حف ش
ددنه
نو
ه

(القردیدة) قافكکہ مرل بكسوزاو صلت الکلام آدمهد تور

ار
بقال رجل قدریدة اصیلب الکلام ودابه نك صمتنده اولان طولانی خدطه
نور
اصل رنکنه حالف اووکلورردمده معناسته درکاسیذ کروانسانك باشنه اطلاق اولور 1
وطاغك

ەشنە دنور ) فرد ) زفر وزننده رمو ضعدر ) قردی ) سکری وزننده

جزیر؛ ارنده برموضع آددر (القردية) عريه وزننده حاجزایلهمعدنقره بننده
پرصو آدیدر ( ذوقرد ) فحن هدنه قبنرده پرموضعدر آنده نی اکرم ص
الله

عليه وس حض
ضمر
اتر
غباك
ال

ناقهلری رعی الفوغله کفار اعزایدن بطراغه اغازه

ایلدکارخنردهدار اولار له اوژرار بنهغنا ابلدیار حو ذیقرد ععروفدر (القر صد)
جع ر وز ده کسیکه دنورکهصانك ابریسیدر قصری معناسنه فارسیده کقه دنور

( القرمد )جعفر وزنندء کنندوسل طلا اولنور اولانشیثهدنور زعفران وکر کی
روع طاشه دینور کهحاحا بارفلری اولور ن
و
اشده تام بشدکد نصکر ه آنکله انیه

بنا ابدراز امهات سارده یوکاریدجقلری طاش الله مفسمردر وقرمد آحر ایدرک
خرف مط
ربوکخد
یرده

طوغله تعببر اولنور مولنك والاخر قولى عظف تشر در

وقرمد برموضح آدندز ) القرميد ( قافك کم لهود

طوغله به دنور ترکیّده

کر ی دی دیور و فرمیدارد به معناسته در که طو غل دن ا
اس بو کار زه دنور
واروبه E

اج کسنك دیشیسته دنور باخود ار و به ارده فیدر

) القرمود ) زبور وزننده غضا تام جر  1عشنه دیور وطاعغ کیسنات ارککنه
دیور ) القر مدة ( دجرحه وزننده در مطه ما ستلادوک بازوی صیق صیق زفق

و آدملریفتیقصیق آ نارق و
عرکدن عبار در قال قرمد الکتاب وقرمد واشی
اذا ڈر مط ) القر مد) ماحر ج وزننده زعقر ان مقولهسی طلا سو رلش بزه دینور شال

ثوب مقرندای مطیی شبه الرعفران وطوغلة الهیاخود قرمد ددکلری مجر
ذکور

الله پابلش بنایه دینور بقال بناء مقر مدای مبنی بالاجر اخوعاارة یمنیبالقرمد وبلند
وعالل تابه د نوز قال بتاء مقر مدای مشرف عال ) القر هد) تقد و
نزده

اتلو حاناو

بدن رم ومازك تازه جوانه دنور بقال فلام فرهدای تار اعمارخلصقر(اهند )
قراهد وزننده ومادفیدرکه ذکز اولندی ( قارونداء ) رانك وواوك فعیله انباع
تابهیدن کشبرك بدری اسیدر ( القزد) زایمجمه الله قصد وزننده ومرادفیدر قال

فزده قندا ععیقصده ( القسود ) قافكکنری ودالك تشددلهفتول وزنده یوق
قالین وفوی و کم او لان دة دنور قال ررحل قود ای الغلظ الرقبة القوی

ق(سیند) فافكضعی و بنك فيل ړکفعللوزنندهدر اهل لت کر حة نوی ابنیدده  3کز
اندوب

ی

ابادیلر بعمندمده بوکسبند رک

خیضبزیدر یاخودکوسیند معز

کل

مه ( القشیند ) شین مضه اقلسهیند

۱

(tor
ل
ا
ڌر ده

اذا ذلله و حصوع

عق
ا|
ددى
لرآ
وز

ي
معناسننه در

و واضع الك

قال

ڌر د

اليه اذا حضع

ورنك ابلك معناسنهدر نقال قرد فلانا اذا خدعه ( القرد ) فرد

بکدرمك معناشنه در شال قرد الال قر دا منالباپ الرایع
!| وزننده کت الله مال ر
اذا جعه

ی وطاومه اع باخو د سود جع الا معناسنهدر بقالقرد I

اذا جع فيه سنا اولنا وقرد بیوله دخوز غق معناسنه وبوکرد فارسی معریدر
)دف وزننده که کی بری بری اوزره در طوپ
وقصه نسنهه دنور ( القرد ک
قاتلاوب منعتد ومنزا کماولان بلوده داور قال حاب قرد ای منعقد متلید
برلر قرد اتلصیل
و کودهسنك اتلری صعصق طقناز اواغله سلیو کلک اولیان آله ع
اطلاق ادارار خصیل اصیل وزنده اتلری رلو برنده اولان ۷
دندکاری وحك

۱

متفر د

وزننده

اوشعش حیوانه دور
ودی

سول

خر ده

دنور وقرد کنه

شال دعر قر د ای کشبر القر ود ( التقرد )
و لود بار هر ننه دینورکه يوك

در ده

1

انسا

ده
(لقراد ) غراپ وز
ده اولوب بری رنه متصل اولیه ا
تانآ
جلاح

عهستك دوکععکنه دینور کذلك آت وسنت امرکنه دور وکنه تعر 1
وحکه

طو اره

ی

اسیاد ندر قراد ا صا

قافك یله ودی

اندر ج

ا

 ۸۷غروان

قر

کلوز افك

کی

باه و فر اد

واوغلاری مد وعبدالله محدذار در ) ۱لقر د (

کنه دی
دکاری و حکه دنور ( القرود ) صبور وزنده شول

 ۱دوه به دنزرکه صاحی کنهسنی اتلاي

حیدده

اورکوب

وس

کشا

اعيوب

| اوبفه طورر اوله بقال عبر ةرود اذا کان لاسفرعنالتفرید ( القرد) قافك كدر له
۱

معر و قدر بعی يون

عبر او لنان جانوره

وقرود کلور وقرد عنب

وزننده

ورانك کنر نله فصیا حده عبت

وقر ده

فار سیده وز نه دبرار جعی ار اد

دیور

کلور فیله وز نده

وده

وقرده کلور نك

قر د مونٹٿث اولان

قر دەك

| اوژره مسومدر وقردان معاویههذیل قله سندن برکووک
متلنك

منشأندر غااٿت

:ES REP

اندی عل

ول

ماد جاور

جیی

فصی
اولق

*زی من فر د *
ا
مذ کو ردر

زرا

مون حیو
انار اجر م زیاکار ( 2۸متاز در وعربلرشو له ذم انتدیل رکه زمان چاهلینده

| بر یون آخرك حفتله زا ادلکله سانرزی اکاء اولوب آنی دج ایالدلیلر
قر(اد )
| ۱

شداد وزنده مهون بسلین کسیه دینور کهبو جی تعبیر ا
شوور ) القردد ( و
وزنده برطاغك آدیدر وقردد هسنفع بره دنور جي ور ادد کلور و فراد د کلو ر
اسباعله ووردد وحه واسلوب وطر شه معناستهدر  شال جاء با لدیث على قر دده
ای عل وحهه

) القر دوده ( قافك یله ودح

هكاسرنك
قبەن
امعیدر ( وفر دودة الظهر ) دا

مسنع ار 4.

دنور ویرموضع

مرنفع اولان برنه دبنوز ( وقردودة

هتاء ) فینشن موغعنك شدت وحدتندن عبار"در تقول ماهذه الرحلة فى قردودة
ولشت
ا ا
-

اس
ریت

1

(Yor
و

و۲

5و لفك توراده کلای ضا ره عالفدر زرا بصاوده دمشدرکه .
در م

اکر کقلدهسنی اقسيملرسك مشدد ابدرسن مثلا کتبت قدا حسنة درن کذلك
لوو کیوهو 3

دی حال بویلحهدر زیرا حروف بموزرءلك نقصنه يع

خآراری بدودم کی اقص اولدقلرینه دلیلی اولامغله اسوملدقلری حالده آ خراربنه
ا
۳
13
1ر

وور ( القرد ) فعت :له
کندی حنسلرندن رحرق زیاده قیلوب ادغام ابلك واحب |ل

۱

وافينك نوتید نه على قول فنا وکرلک-ندن قبول اولفیوب | یلته
و کك ی

دنورک ايشه رامن اولوں مفروی دقهردر جا کا نهن برواره دعکیه و2۳

* عثرت على الغزل باخرة فمتنل جد فردة *.یعنی اول لادان خانون اعام کار

يرمك خصوصنك لزومنه مطلع اولوب بر حال مقتضی اولدینی خاطر پکنلهکله
کوبره بغنارنده بول ویاغی براغنتیلرنی قومیوب بماله دبوشوروب اکرمکبشلدی
مقدمندن ایسه اعلا ودولغه وسعتی وار ادى مثل مونر

رحاحتی وقت امکانده

Nر
3م

ترك واهمال ایدوب بعد الفوت طلی قیدنده اولان کسه حفنده ضرب اولنور
* ضيعت اللن قالصیف * مثلنه فد ون و قرد یبراقلری صیرلش خرما دالنه
دنور بونکده هفر دی قردهدر وفرد سول حرده صاری وی کی نسته ید دینور

طرئوث دیدکلری ببانه اپشق اولور وقرد مصدر اولود قیلار فیورجقلاوب

طور طوب اولق معناسنه يقال ةرد الشعر قردا من الباب الرابع ا,دماحعد وميشين |

سوختیان دباغت اولنورکن فاسد وباه اولق معناسنهدر قال قرد الادع اذا حز |
ورکسه غرندن اشی سکوت ايلك معناسنهدر ال قرد الرجل اذا سكت عا لا
و ددشلر صرار عق معناسنه در قال فردت

اتتتات  ۱۸۱اصفرت و سافرد دادی

|

آزمق معناسنهدر قال قرد العلك اذا فسد طعه وقرد شول خرده خرده مصاب |

قطعهلربه دینورکه بیوك مصابك آلتنده اولوب بری پرینه متم اولیهرق ,ار |
جاره کورینور

اوله ولسانده

اولان

ردد حا(ت4

دشورکه

ط لا له ب پرو انکام

ایدهمیوب دلنی جینیهرك تکلم ایدر اولور قال قلسانه قرد ای للج ( التقرد )
ول وزننده ودی فیلار قیور حقلنوب طوبلفق معناسنه در شال تشرد الشعر معنی
ور د

 ۱الاقر اد ( رولك

کسر له ودی

برآدم غږ ندن تاخود

ورغو نلقدن تاشی

ا اولق «عناسنه درشال اقرد الرحل اذا سكت عیا وسا كن اولمق معناسنةدد |

ساکن وذل وخضوع ايلك معناستهدر قال اقرد اليه اذاذل |
قال اقرد الهر  ۵اذ
وحص

وکندوسنی اولو صورننده کوستورمك معناسنه در قال اقرد الرزحل اذا

اى
مراد
ع انله
ماوت ( التقرد ) تفعیل وزننده اف
 eTوطواردن کنه عبر اولنان وحک

اولده مرادفدر بقال قرذ از جل
آ رتوپ قو بر ممق معناسنهد رکه

سلب اودر بقال قرد البعتر اذا انتر "ع قردانه وتذلیل ايلك معناسنهدر بقال |[

وسا

ےس
"هرد بعوث

|

 ۷و مب

سست
ی عد

متناف

RA

e

الزهری در

و | حد بئت خطاری

گرو اله

اسود پشه انافظیی وسیط اتدکردن تاشیدر (القیدود) طیفور وزننده ارقهسی
اوزون اولان باه به دنور که عاد مرقومه دن ما خوذدر جمی فیستاد د کاور
( الاستقداد (بر دوزه به مسر اوازب کت

معنا س ده در قدودن ماخو ذذر قال

استقد الاس اذا اسقر وادتوی ودوهر و لده وجه واحداوزره فظارللوب اوق

لوب كمك معناسنهدر بقال اسثقدت الابل اذا استقامت عل
یفته
کیل
کي طحوغ

وجه واحد ق(د ) قافك فهحی ودالك سکونیل برکله درکه حرفیه واسیه اولور
اسیه ایی وجه اوزره مستعملدز وحه اول نکی که سنهمرادق اسع فعل مضار ع

اولور نشور کوفایت ایدر معناسنه صوورنده مدخوی منصوب اولور مشلا
قدی درهم وقد زدا درهم دنور یکن معناسینه و حه وی چت کله سنه ماد
اسم او لورکهکاقمعناسنه در وین

|ین
بنصدس
وورنده غالبا بع ل ع
دینور ص

مبتی اولوق استعمال اولنور قد حرفیهبه لفنده مشابه اولديغجون مغلا قد
زد درهم د ینور دالك سکوی و زد لفدیت جر لوکاهی ۶

عند الکوفیین معرب

اولهرق استعمال اولنور قد زد درهم دینور دالك رفع یله نش دکه حسبه درهم

دنور رفعله وحرفیه اولان قسدین توت ی حراف تنفیسدن وبازم وناصبدن
عر د اولان فعل متصرف اخباری"

مشته محصو ضدر ولرل مقابلاه داخسل اولن

ای مب اشبو * لولا الیاء وانانى قى #فیه الفیت رت ام القاسم*

ده عسيکلهسی اشتد وظهر معناسسته مرف اواد مادء نقض اولر انى

اولان

]| اشبوحرفیه اولان کقلدهسی التیمعنایه دلالت ادر اول توقعیعنی

قعل متوقم ومناظر او لور ما قدشدم الغائت کی بو معناده ماضی به حول تلف

| فیسهدر الى ماضیی حاله تقریب اجون اولور قدفام زیذکی الت مقق امحون

[د افلح من زکیبا ] دابع ی اون اولور مالفظی کی
اولوز کقوله ثعالى ق
| مقلا قکدنت فخار فتعرفه قول کیکه تعرف لفظنك تصبیلددر خير معناسنهدد

| ناس تقلیل امجون اولور قدیصدق الکذوب کیسادس تکثبر اجون اولود

 * ۳ ۱قد ار القرمنصفرا انامه ٭ مصراعنده اولدینی کي جوهری کقهدسنی
۱

کب
تام یط مشدد اندرسن دیکله غلط اباشدر زیرا احق ایی حرفدل م
هو دنور
ده
نهو
ظلا
ف مث
لور
ی عات اولان که مشدد اول
اولوت ای

ونعدیدبنگ"

حوين ساكناولغله اسم حرف واحد اوزده
لذ
حرف علتام

وما اد کته رکه سیم اوه مغلا هذا قد و رايت قدا
قل عفرهبدر ا
وسرت

ی

شد دنور فة لهكذلك هن و ع

ری دی بورسه در بونلرك نظمری

وید شار جحدبرکه :حو هر ك

قول اخفش وبتر ودن رجاعت
مس
سس

f°
میاه ده "و و یله مر
بر وع شر انه دور
او دور پس

حوهری

قارن عستا

و فارکه شترا مقدی تش

دند اه نص

واف 9

تصفندن قطع اولنان سره تشیه اولفشدر وقلیلا دالیم
به و مولفه متاق او لور ایی  (۶القداد) غاب

RO

وزو

وکسنق عبر اولتان و

۱ 1

3 ۳
وزندرنوع
7

اوله حقدر که بفرسقلرأ
1

]۱

کسیلور قياس اولنور مقدمة باسوردر قال اخذه القداد وهو وجح و

وقداد بن تعلبة ن معاویه حي قله سندندر ( الفدود ) ذكراولان قداد ماه
متلا کشی نه دنور تقال فد ال حل عل باه المفعول فهو مقدود ای اصانه القداد.

ده
( القداد ) معاب وز

کری دق

جانوره دنور قنفذ «عناسسنه وبا ۱ 8

ایناری کسدوب 
عونعاسنه ک
انشه دنورکه ترلا ضصانی دچۍ درل بمرن
شو
ط

|

طوخداقریوتاطلاق ایلدیار ( قد قد ) فلفل وزشده برطاغ اسیدر که اء

جر المرام یعتی کوفه کی تعبمر اولنان طاش معدتی واردر (القدد) زبیر وزننده | ِ
ب رکونه کوچك وطغه بلاس اهر وررحل آد در وبروادی اسعیدر و حر مین يناده ]| و
بوخ آد در و قیس الغاضری تام کیره یت فرسی اعیدر ( قد قداء ) قافر |

تھی وڪله برمو ضع آد,در ا(القدد ) حدید وزننده مشرر مقدد اولان من دی |
دوه
شب ک
نلنو
دی دی

قوریدان علي قول اوزون اوزون دیلان اله دنور ا

11

عده اشراره دخی دنور تقول اطعمنا القدید ای 3 2
تضدرعه" تعبیر لانواندر ب
المشمررالمقدد اوماقطع منه طو لاو قدند بك اسکیشئوبه اطلاق اولنور ( القدیذبون ۳

لهاق |
طری
قافك فهیله باع عسکره یعنی مبحرله اوردو ولشکر کتدکده انلرك "اابعل
اولنورکه مرادسیاه زمه سند اولیوب لکن اهل صنعندن اولارله عض 
مصاح عسکرییی ریت اون کیدرار شعاب ویطار وحداد وحلاق کی علا
ازدوی اشلامیهنه تعیین اولنان اصنافی و اهل حرفت قدیدیوندر وونده قافك از

ضعی جایز دکلدر مرجمدیرکهتایهدهطم قاف جوز ابلشدر زرا" اشبو اشادتله ]|
مرسومدر القدید بونهم تيا السکر والصناع کالداد والیطار بلفة اهل الشام .
هکذ ابروی بف القافوکسم الدال وقیل هوبضع القای و9ج الدال كانم لمم
11 ۹۳۳
پلسونالقدید وهو سح صغیر وفیل هومن القدد والتفرق لام تفرقون
قال له یاقددی ياقدىدى |
الماح ورق ياعم وتصغيرهم تقر لشامم ویشم افریحل
واساسده قال فیالشدیه باقدیدی اقدیدی ودم

کاع العیکر ممن الصناع |
رب

عبار لهدصفر| مرسوم اوغا کذلك مژلفه در اہی (مقداد) مصیا وزننده ۱
ان رون ور

اعصادندر اسود مقدادی ريه باخود سن ایلکله کندسنه 

شت
س
ب
ین
نا
ک5
بل
تا
عه
سب
م
س

نسبت اولقشدر اسودی جدی ظنله قرآء حدیث تن وخطا ایدر( شا درک |
ROE
1

مقداد  ۷آلاشود الله مشر

او غل اعت

نسدی وحه

مذ کورهمبدر واسود ان
1

عبد

۲

بر بيابانده قطع مسافه ايلك معناسنه استعمال اولنور بقال قد السافر الفلاء
اذا خر فهاایقطعها و متکامك یاخو کندینكکلامنی قطع ايلك معناسنه مستعلدر بقال 

قد الکلام اذا قطعه ( الاقتداد ) افتعال وز ده قد الله معنای اولده مرادفدر
مسین

:قال اقعد الثی اذا قطعه مستاصلا اوستطیلا اوشقه+طولا وافور موصنالده
تبدر عویبر املك معناسنه مستعملدر آندن اصطلا جزده کسوب جمك اله
تعبیر اوور يقال ااقتلدامور اذا دیرها ومیر ها( النقديد ت)فعیل وزننده قادله
ودخی معنای الوده مادفدر يقال قدد الشی" تقدیدا ععیی قده (الانقداد ا)نقعال
وزننده ( والتقدد ) تفعل وزننده قد ونقدیده مطاوفلردر شال قد الثی* وقد ده

فانقد ونقدد ای انقطم مستاصلا اومستطیلا وانشق طولا ونقدد آراء واهوازی
محختلف اولهرق ناس فرقه فرقه اولق معناستئه مستعلدر يقال ةدد القوم اذا
صار واف قا حتلفة الاهواء ور نسنه قورعق معناسنه مستعملدر که قدید .پآدن

مأخوذدر شال نقدد الشی" اذا يس وناس برا کنده اولق معناسنه استعمال اولنور
قال تقدد القوم اذا تفر وا ولباس بەر نوب بارهلفك معناسنه مستعملدر بقالنقدد
الثوب اذ
ناقطع ودابه پرمقدارجسه آرقاق على قول آرقلدقدنصکره شورمکه
شا معناسنه مستعملدر بقال تقددت الناقة اذا هلت بعض الهرال اوکانت
مهزوله فاتدأت ف امن اشبو ایی قول طرشقه معناسنه اولان قده دن مأخوذدد
قول اوله توره کوده سنده هرالدن وقول انی به کوره ثعمدن طشرهر دا
اولور ا
(لقد ) قافك عیله برنوع دکن بالك اسمیدر (القد) قافك کم بل در يدل

ايلات قابه دنور لتهکه قف آغاحدن اولاننه دنور وقد قاجیبه اطلاق اولنور

فصل قد کیکه ذ کر اولنسدی ودباغت اولفامش خام دریدن آوزونلفنه کسلش

میور هار

9

اوزون اوزادی طقرەه

اطلاق :نوندندر عفردی قده در هایله وقده

اطلاق اوللور وکلاب فسلهسی وردنده رصو آددر

وده حتف فژهده زیانزده در وقد آراء واهواری حتف

اولان فر قه اردن برفر قهبه

اطلاق اوور جی قدد کور عنب وزننسده ومنه قوله تعالی ک
[نا طرائق
قددا ] ای فرفا محتلفد اهواژها ( القد )مك کسر یلهمدق وزننده دری دیليك
دمور آ لھ دنور حق کی ( القد) ميك فحرله مرد وزننده وله اطلاق اولنور

طیری معناسسند وبواسم مکاندر موکان مستویبه اطلاق اولنور کویا کهاطر افدن
فد عویبر اولغقدر ومقداردن قضاسنده برقرله آددر بجر مقدی اورا به نيٽ

:اولنور حوهری غاط ؛ایلکله دای مخفیف م
ویم فصلنده مقد عثوانله ست اباشدر

شارح دیرکه ازهری انو عرودن خفیف دالله روایت ابلشدر انتهی وشراپ
 .القدی محفیفله در ذکر او اسان مقدىنك که ت
دشد
aaa,

raa

ابودر غيربدر مرج در

سس.

اول

۹۷

یا

 2و

بت

ER

03

ات

تشد

وس

۱

5

وهو غالا محمل من الن
ااعرعن
حدیل (اقلقصادةف)ك وعای
Eلت


نرك دبنه على قول اورجه یاخود اورکك ایک وک
دوه او
اربنك
مور
ته

|

دینور جى فعاد کلور قافك کسر له واقعد کلور ( القعد ) :ميك و حانك قعل ا] .
ودج

اور یك دنه دنور (القعد)قصد

وزنندهدوه نك فعدهسی اولق معناسته در8

r

م اد عن اصل يوك اور کل اولقدر علىقول اورکی بك بيومك معناسنهدر يقال٠۱و3
قعد البعير قعدا من الباب اثثالث ادا صارله فعدة ای سنام كالقبة اوعظمت قت أ

يعن بعد المفر ( القحدة ) تافك فعیله ( والقعاد ) ميك کسریه يود اورکل | ۱
ناقته دنور قال اقد فعدة ومقعاد ای کبر :القعدة مقعادك جى مقاحید کلور از .
1
۹

1
9

كهذقحلدك مقعاد وصف اولور وقعده ق الاصل فعده ادی
شارح دیرکه ج
فرحه وزننده ا(لقاحد ) واحد لفظنهانباع اولور قال واحد قاحد اسك |
صد مادوسنده

إا

ذ کر او لندی ( شوفاده ( مامه وز نده ر قسیله در نو بروع

۲ردندر (القعاد) کتانوز ننده شولیالک جه |
هوسی ذل
دنك
لدیه
فنادرنسریزید الاقعا

کشیبه دینورکه له برادری ونه اولادی اوله بقال رجل قحاد ای لااخ له ولاولد
رمموف و نکلهجوهریبه 
دلنده
رغهھح
وىاول
کباع
ذلهر
(القحعدوة ) قافكوميك فصی

تپعضرایلددر ( القد ) قافك فحیودالك تشدیدله برنسنه ییخامهکسكعل قول از

اوزونلغنه کمعك على قول اوزونلغنه پارمق معناسنه در بقال قد الشی* قدا |1

وشجىك
كدا
املنباب الاول اذا قطعه مستأصلا اومستطیلا اوشقه طولا وقد صو

قوزی واوغلاق دريسنه دنور ومنه الال * ماحعل قدك الى اذعك  +ای ای

أي

شئ ضیف صغبر ال کیرب بعنی کوچك ایشک بیوکه قیاس ونسسبت ایتکه |
باعث ندر ادعدن مراد جلد عظیدر وا کهسی معنا اعتباربلدر موليك قوله

کوره مقدر مضافا قولنه متعقلدر مثل مبزور طور وحدتی حاوز ايدن فضول

نه حقنده ضرب
حقنده ضرب اولنورکذلك برامر خقبری ا<سطبره قیاس انکدس
اولنور وقد قامجی بهاطلاق اوور سوط معتاسنه ومنهاللديث [لقاب قوس احدک"

وموضع ف ابلنة خير من الدیا ومافیبا ] کرجه عنقریب کدمر اله قد لفظنی دی
مولفسوط الانفسیر ایلشدر لکن ابه ده لفظ حدیث كر اللهمنصو صدر ومؤلف
بات ده کش الهتشرد ایلشدر لکن بصارده قدقافك خر4مقدود معناسته ده کدیکی:

اشمار ایلکله وتقدیر جهسوطه اطلاقصورت ولور وقد قدر یمیمقدار واندازه
معناسنه مستعبلدر بقالهو هل قد ذاك ای قدره وآیدرمك قامتنه اطلاق اوشورکه
شحصنكت اعتدال خلق اوزره تقطیی بهی کسهندن فبارتدر ج

اقدکلور همرءنك

دكو اقدهکلور از کیوقدود کلورحدود ا] 
باف
سو رق
کادکا
قح وقافك یلهوقد
ای القامة ونه واعتداله وقد کذاك مصدر اولون أ
کی شال غلام حسن القد
مسافر

iz
و

|

۱۲ ۷

نام كهك سای امد رکه زع نام مك ااسیدر ( فتانده ) فلابطه وزننده
پرصرب بلاك یاخود روقش آددر على قول هر وقش عقبه به فتانده دادور
(تنده ) طمتینله
( ند ) نصس وزنده چازده برقربه یاخود براشعه آدیدر ق
اند لسده یبلردهدر ( قتاد ) صاب وت وزنلر ده نو سلیم وردنده برجبلعظيم
آددر ) ذات القعاد ) ی تام موضعت وراسنده برهو ضعدر ) القتود (

۱

برطاغك آدبدر ( القتادی ) تخاب وزنده خزر ج قله سنده بر فرس آددر ذ کر
اولان قتاده دید کاری ورسه ماسوب دکلدر ) القنردة ) دحرحه وزننده برآدمك

بیاض مانجهسی یعنی سودی وبتبر و کش و یق مقوله سی نسنهلری حوق اولق
معناسنهد رکهکثر ت مواشی متفرعیدر قال قثرد الرحسل اکذانر ليله واقطه
(قنزدة ) قافك ورانك کسسله حوق ماله دینورکه مراد مواشیدر بقال عليه
ال
قیردة مال ای مال کثر ( القفرد ) زر ج وزننده ( والقتارد ) علابط وزنشده
( والمقزد ) اسم فاعل نیهسیله قیونی وکسی حوق اولان آدمهد تور شال رحل

قنزد وقتاره موقنزد ای ذوغنم کر جه جوهری وساراری ونلری ورسمه ثبت
0
ویان ابلدیار لکن جوعی محعفدر صواب اولان ای مثلثه اله اولة
عنقر یب هسرومدر ونای مثلثه اله اولدیفتی انه لغندن او عرو وان اعرای
رارق نصیخ ایلشدر لیکن حوهری
کات
اله ده لفت اوق حملدر موف اد تی
فع اه فاه من

دفی
دشور م

اوعسیدهدن روایت اکله ای فوقیه
اثهنك
ثى
ما
اولشدر ) القثد ( قافك و

وره سيه پرسیر ه آدیدر عل فول گوردن بروع باخو دخیاره

قثدهدر هااللهق(ند

) قصد وزننده ذکر اولنان قثدى بعك

معناسنهدر يقال قئد ارحل قدا من الباب الانى اذا اکل القند ا(لافتناد )

افتعال وزننده بستاندن قد كمك معناستهدر بقال افتّد الرجل اذا ةطح القشد
مو لف اقتاد القطع عنو |سله دسم انلکله مساعه الشدر ) الق د ( برقع وزننده

( والقنژد) زر ج وزننده ( والقثرد ( حعفر وزننده ( والقثارد ) علادط وززننده

آومتاعنه دینورکه خرت مرث تعر اولنور قاش البیت معناسنه ( وقد آجعفر
)لبط وزنده ( وقثارء ) علادط وزننده ( ومقنرد) اہمفاعل
وزشده ( وقثرد ع
بایه سیله یو ی فوزیسی [راوان .اولان آدمه دنور اخود اسپاب ماوت

ای

حوق اولانه دنور ( وفثرد ) زر ج وزننده اصمەنك دینده قوربوب فالش خاد
وخاش که دنور و ناس کشره دور

) ا(قثارد ( شفار جح وزننده کومك و ففتان

مقولهسی لباسك اثکلری او حلرننه دنور ذلاذل معناسنه  ۱القثرد ( حعفر وژننده

يوك بارهرینهدیلور قطح الصوف معناسنه و شول کهنه وناحیر" اومتاعنه دسورکه

ده
ډهککو
بعرمل

اعتبار اولغږوب برنده ترك اولنه ال کهاولقثرد لابلتفت

(اد )صیاد:وزننده ارکك بابقوشه دنور دا ساتدرق ۱ ۲
ارحل اذا تاضنلرفی
مینز وشول کسیه دینورکه اله کیرن |]۱۱
ورین آدمه دینور بقال رجل فیاد ا
1

در
قپلف
اکان
طه-ای امکه دوروب اکل ادر اوله بقال اعرابی فیاد اذا

از

ٍِ

1

مله فياکله( الفيادة ) هام مبالغه اه فیاد اه ايى معضای اخبرده مراوقد ۲ ۱
) الفانده ( رایع وزننده برآدمك علدن باخود مالدن استفاده بھی کت وحصیل

1 1

ایلدیی نسنه ه دنور جي فواید کلور وو الا صل اسم فاعلدر ووشع معناسنه

1

اولان فیدن مأخوذ در قال حصلت منه فاندة وهی

| ٠

منعلاتاول

( التفیید ) تفعیل وزننده فيادك یعتی باشوشك اوسندن تشاأم ابلك معناسته در ||

شال فيد ال جل اذا تطیر مصنوت الفیاد ( الاقادة ) اراده وزنتده مال ایله |
واندهلنك معناسنهدر تقول افدت الال اذا استفدنه ورکسهیه مالويرمك معتاسته ا ۱
.

(لفاد ) تفاعل وزننده مال ك
اولغله ضد اولور قول افدت الال اذا اعطیته ا
ايله فادهلمك معناستنهدر يقال هما تفا يدان پالال ای شید کل صاحبه ولائقل ||
تفاودان کاهس ) قاید ( زاید وزننده برطاغخت آد,در

فصل القساف ) ( القتاد ) تای فوقیه الله سصاب وزنده برنوع شجر اسعیدرکه |

پغایت يك موتسین اولوب ایکننه کی آیکنلری اولور ترکیده کون دیدکلر درک
کیر صوغیر نوعی اولور کثبرا دیدکلری صعغ صسغیر نوهندن حاصل اولور ی
اصعب من خرط القتاد * مثلندن مراد شجر مبزوردر ( الفتادية ) بای هشسدده .
اله قتساد موخرد

یکنلرتی اوتلیان دوهلره دنور مفردی فتادیدر شال بعر او

وپل فتادية اذا كانت تأ كل.شوك القتاد ( القتد ن)قعيل وزنتده قتاد |
قتادی ا

اغاحتی کسوب یکناری باقدقدنصکره دوهره علف اعلك معتاسته دز بقال قتد |
القساد اذا قطعه فاحرقه

ی

فعلف الابل (القتد ) فختینله دومز وجه

اوزره قتاددن اولان علف اکل الك معناسسنه در بقال قعدث الابل قتدا من*
)ه
رح
فتدة
الباب الرایم اذا ك|ات العلف مالنقتاد ( الق

وزننده وجه مکذود :

ددت
کفتا
عنده
اوزره علف تاد اکل ایدن دوهلره دنور ( القتادی ) سکاری وزن

|

قنالرری دردناك اولش دوهءلره دنور بقال ابل فتادی اذا صارت قد اشتکت من |

وقط
اکل القتاد جى اقتاد .وافند کلور شارح دیرکه جیم فده سهو س
واردر زرا -جیع امهاند؟ ومأخذ مؤلفده بو اده

قندگهسی ص سوم دک

مذ کوره انك ام اوزره مر قو مدر و فد خر ناردوه ”عربنك ااحته وگنه ستد

دنور پس ومقامده والقتد خشب ارحل عباری سافطدر (فتاده ) مصابه 3
وزننده آسیاهیدندر ) او قتاده ( اججا بدن باوت ی رد
 3دعامه بهاندندر

انسلی کشهسیدروقتاده

وقتادة ن انتعیان وفتاده  9مان احصا ندندر و یک 5

وائل

۱

:

۰۲۱

وفهدا الفرس آت قسمنك کوک نده اولان ایی طرفلو بومرشه اتاره دینو رکه
الق طرزنده اولور ( الفهدا) فعتینله برآدم او یو وب محافظهسی اوزرنه لازم
اولان نسنهنك حفظندن تغافل ايلك معناسنهدر بارس قسمی وام اولغله آندن

اذ اولغشدر بقال فهد ارجل فهدا من الباب الرابع اذا نام وتفافل عاحب تعهده
وچوق

اویومق وکر مك مقولهسی حالانده پارسه بکزهمك معناسنهدر قال فهد

ار جل اذا اشبه الفهد ف نومه وعدده مار ج دب رکه بارس می حوق اوومقده

مثلدر يقال * اقل رآسا من فهد * وانوم من فهد * ملا خنترو عليه ارجه
دررده امام سرخسیدن نقل ایلشدرکه پارسده بر اه خصال خاصه واردر بری

بودر کهصیدك مر ومأواسی سمتنده بوصولنوب طورر ا کهقولانشه کلدکده
اوزرنه هعوم ور تاو ادوب وسار حیوان شکاریکی تعاے خعننده ضرب اولفز
پلکه برهط کلب شکار ایلدیی چانوری اکل ایلدکده آی ازنك حضورنده ضرب
اندرار اولدنی اندن عبارندر و اتعاط اندر واصلا خبیث نسنهی اکل ابلز
صاحندن  5طیب طلت اندر و صیدك ادن

بر اه دقعه ولوب و هعوم

ایدر شدورسه فا واک نميه حکنی یقن ادرسه بهوده اتعاب نفس اءلیوب

عودت ادر بی آدم ونار اه متصف اولق لاشدر وحالا بارس اله عراق طرفنده
کتف وزننده ( والفهد ) ابل وزننده صفتدر بارسه
صید ایدرار انی ( الفهد )

تشبه ادن کشیه دنور ايده فانك کسرهسی هاء جاورننه مب در ( الفوهد)
وهد وزنده و مرادفید رکه 5

الوندی مشونده

فوهده دنور ( الافهود )

اسلوپ وزننده فوهد معناسنه در ( الافاهید ( جع یه سیله ریده بولنده برموضع

آددر ( الفید ) صید وزننده صالنەرق بورمك معناسنه در قال فاد الرجل شید
فیدا اذا تخر واولك معناسنهدر قال فاد فلان اذا مات ویرکسهنك مالی ابت

ورقرار اولق على قول زائل اولمق معناسنه در قال فاد الال-لفلان اذا يت

ودویه واجرا مقولهسی نسنهی صوه اصلقق معناسنهدر قال فاد
اوذهب ا
الرغفر ان اذا دافه ور نهدن

صائغغله بر جابسه عدول ایدوپ يان ویرمك

معناسنه در بقال فاد ال حل اذا حذر شا فعدل عنه چانبا وفانده ومنفعت حاصل

|| اولق معناسنهدر قال فادت الفايدة اذا حصلت وفید اصلاعش زعفراله دنور
مفید معناسنه وآت قنك دودافلری اوستنده

بتن "ویره دنور وفید طریق

مکهده پرقلعه آدندر پانیسی اولان فيد بن فلانایء مسمادر وفید کولده پتعش اعك
اوزرندن کول صیروب کيدريك معناسنه در شال فاد ال د ن انلبر  :اذا اقادها

ای ازالها ف(يد انقر یات ) قافك ضیله مبورضعدر ( حزم فيده ) حانك يله بر
)فعل وزننده بود صالنهرق ورء 2معناسنه در قال قید
ضوعدر ( التفيد ت
م

AES:
افنادا قئل بعصنهم بعضا ای دصیرون فرقا محتلفین  1ومنه الدیث [ لانو قرسول

اه عليه اسلام صی عليه الناس افنادا ] اى فریقا بعد فریق فرادی بلا اعام أ

ا(لفندأوة )فانك کسری ودالك فحیله دولکر آلانندن بغایت کسکن کسره دیول
قال قدوم فندأوة ای حادة قدوم كلهسى موّنث سماعیدر ( الفندأآية ) باب هزءده
ذر اولندی ( الفود ) فانك فحی وواوك سکوئیله باشك لوقاره قریبوشرف
ک
اولان سعتدن قیللری فراوان اولان بره دنور وباشك برطرفنه دنور وایکسته
قدوان دنور و وعلاقه اله مطلقا داحیه معناسنه

فود
مستعملدر تقول قعدت ف

الوادی ای ناحية ونوکك بردنکنه اطلاقاولنور عدل معناسته وحواله دینورکه
ظرف معروفدر وفو جحوکروه معناسنهدر بقال جاء فود من الناس ای فوج وفود
مصدر او لور قاعق وقر شدرعق معناسنه شال غاد الز غفر ان بدیفو د و دا اذا خاطه

به واولك معناستهدر قال فاد فلان اذامات نتهکهبونده فیددنی لغتدر کاسیذکر
وفود برآدمك مالی زائل اولق على قول مال ثابت اولق معناسنهدر بقال فاد

ى
ده دن
الال لفلان اذا ذهب او ثبت والاسم الفاندة نهکهيان

لفتدر بس فده

ابت اولان ماله دنور کهقول تایه اظردر ( الاستفادة والتفید ) تفعل وزننده"
مال :قزانق معناسنهدر قال استفاد الال ونفیده اذا افتاه لکن مولف یایهی
علط انل

در ) الافادة ) اراده وزنده

بر آدمه مال وبرمك معناستهدر کر

فلانددهرمکدن عبارندر تقول افدته المال ای اعطته ایاه وهلاك ايلك معناسنه در
تقول افدت فلاا ای اهلکته

وامته ( الفژاد ) عاب وزنده کوکله دہنون

فواد لفظنده لفتدر ) التفود ) تفعل وز بنده طا

4

طاغك a مھ

حقمق_

معناسنه ذرکه فود رأسدن مأخوذدر قال تفود الوعل فوقاطبل آذا اشرق
) الفواد والفياد ( هصیاح وزنده افادهدن مبالغه در تقال رحل ماو

مفواد.

شال مفیاد ای متلف مفيد وراده افاده اهلاك معتاسنه اولغله متلاف ابباع
و
هیاه
"حو

موکددر انقاع معناسنهده مکن در ( التفاود ) شاعل وزننده بری

برینه افاده الله فاندهشعكت معناسنهدر لکن صواب اولان تفاند اولقدر ی الله قال
هما یتفاودان الع والصواب بتفا بدان بافیید کلصاحبه ( الفهد ) مهد وزننده
سپاعدتن بارس دیدکاری جانورك اسمیدر فارسیده لوز دنور جي فهود وافهد

کلور وفهد دوه يمرنك وسطنده اولان مضه دشورکه کلب دی دوبرفاهدهصدر
اولور بر آدمك ایشنی غابانه دنمواهی اوزره کوزبله کورمت معناسنه بقال
)ال
دة ه
ها (
فیل
لج
اغیب
فهد لفلان فهدا من الباب الثالث اذا عالمفرء بال
کونه دینور است معناسنه وفهده عسد نمالك النمشلی فسرنك اسمیدر (النهدتان )

تشنیه .بنیهسیله دومنك ایکی قولقار نك ک|سهرنده اولان ایی طوماځ ککلره دنور

از

۱

۳۳۱

طاری اولق معناستهدرکه پیرلکدن اولانه ونامق تعبیر اولنور شال فند ارحل
فندا من الباب الراب اذا خرف وانکر عفله لهرم اومض وسوزنده پاخود رأی

وندبیرنده خطا اعلك معناسنه در قال فند فلان :ف قوله اورأنه اذا اخطاً ویلان
سوك معناس ۸:در شال فند الرحل اذا کذب ) الافناد ) هه ,نك کسر له نو دی

ذ کر اولتان فند معنالرینهدر بقتال افند الرحل ععنی فند وبرادمك رأی ولدبرنی

لته ايلك معناسنهدر بقال افند فلا اذا اخطا رأه ( الفند ) حسن وزشده
افتا ددن اسم فاملدر و و ناش کشی به داور قال فلان مفند ای منک عقله من

هرم وونسوانه وصف اولوب عوز مفئدة دغر زرا نسوانك كجك هکامنده
دی رأی ورشد وتدبیراری اولز کهحتی پیرلکده ضعف ظاری اوله حهارنده
زده
تاقصات العقل او لدفلری هسلو رر ) التفد ( تفعیل وا

برآدی تکذیت الك

معتاسنه در قال فنده اذا کذبه وغ واعیابه نسست ايلك معناسنه در کهعاجز در
الندن انه کن دمکدن عبارندر قال فنده اذا زه ور بسبهتك رای و ندبری

طعه اتاك معناستهدر بقال فند فلاا اذا اطا رأیه وای براندرمق معناستهدر
شال فند الفر س اذا ضمره وبرآدمك عهدهسته برخصوص احاله ادوب حصولیی
آندن ديلك معناسنه در قال فند فلاا على الام اذا ارادهمنه وعلى الدوام شرب
شرابه ملازم اولق معناسنهدر نقال فند فى الاب اذا عکف عليه وطاغك

سیوره برونکی حقان پربنهاوتورمق معناسنددر بقال فند فلان اذا جلس على
(لتفند ) تفعل وزننده بونلر ده برکسهی
شراخ اطبل ( الفاندة ) مفاعله وزننده وا
ر مصنلیتر مؤکل ادوب آندن حصولیی فياك معناشنه در تقال فاد فلاا علالام

وده اذا اراده منه وتفند بشهانلق کوستورمك
:

معنا نه در قال نفند منه آذا

تندم ( الافتاد ) هبرمنك فيل ارکان الیل معناسنهدر يعنى افناد فند لفظنك

چعیدر که افانك کر لهدر جبل یاخود جبلدن پرقطعهیه وطاند مجقعهبهدینورکه
ذ کراولندی بعده ومناستتله کصهنك بررکن وطالفهسنه اطلاق اولندی شال مضی

فند من الیل ای ركن وطانفة منه ومضت افناد الیل ای اكارله و طوافه ومنه
المحديث [ صلالناس علالني ,عليه الصلو :والسلام افنادا افنادا ] ای فرادی بلا

ولاک سین
امام وفیل جاعات جاعات وحزروا ای قدروا ونوا نکن الفاا
باعلاضفکم
.ناد
الفالات مع کل ملکین وقوله صلاله علیه وسل ش[یعوی افنادا اف

بعصا ] ای تتیعو یذوی فندای ذوی کر وکفر للئعمة باه ده بوعبار لهمرسومدر
وق االدلیثاا[نى امونلکم وفاة تبعونی افنادا لاک بعضکم بمضا ] ایجاعات
مثفرقان قوما بعد قوم واحده فند والفند الطانفه مالنایل و قال هم فند على
حدة ای فة ومشه انلدیث [ اسرع الثاس بى خوفافوی ویعیش الناس بعدهم

(فاقد ) شول خانونه اطلاق اوائور که زوبی ار دو
ااه ای جعله مفقودا ال
1

وفات ایلدکد نصکره رشقه اره وارمش اوله قال

وفاتث ایلش اولهعل قول زوی

ت زوحها اوولدها اوزوحت
امه فاد اذا صار ث قدما

تمد موتت

زوجهاوفاقد

3

ا

ِ
۲1 ۱
|۱

شول ابتکه اطلاق اوور کهباوریستی برنحی جانور بارهلش اوله قال شفراةقد 
اذا سنارت قدسیع و لدها ( الافتقاد ) افتعال ارده

( والفقد) نعل وزنده | ۱

برآدم غائب ایلدیی نسنهیی آراشدرمق معناسنهدر بقال افتقد المی" وتفقده ا
(د
فهق
ليث
اد غ
طلبه بع
جابز د کلدر ازهری

) فالك فحى و
و هررر

١

سکو یله برنیات آد بدر وده هتين 3
در بات مد و

شید اغا
ہی ینار نز

ترکیده بش ||

برق وآد اغاجی دید کر بدر که تطینه ب الفقددوز اد کم معر وفدر وفقد 5
او زمدن اخود

بالدن اخود

باع صیهشنی دید کاری E 1

بروع شربتت

آددر که قوری

نباندن وت

درز( الفقد د) قنفذ وزننده بو دی شر بت مذ کوره دینور ( الفاقد)

۱

شاعل وزننده بری ری اب ایلكمعناسته در قال تفاقد القوم آذا فقدوا وعهم

و ود ور بل و القواب

بعضا ا

ااا

9#

|

ناعم سين ( الفليد(  ۳وزنده ( والقهلد ) قنفذ وزننده ( والفلهود) زنبود ]ًإ

دجه
ندحر
زم
ولهد)
وزننده ( والف

ا

إ
6ه طلو
بلوغه بقلشعش صكقوده لوانن

اغولابه دیور شال غلام فلهد وفلهد وفلهود ای حادر سین راهق ا (الفند ) ا 1 2
سس

نك کسر له اولو طافه عل قول آولوطافدن طولای بر قطعهسته دنور ۳ 63
قح لزده چاب دزر وفند عب خیالاردن شهل الزمای لقیدر وفند هر رز شمور 0
طوقفاهش ار رد دنور وآغا حك ازه دالنه و حبوفنه دنور ودرلو ووع وکونه

۱

|

معتاسنهدر وبره کم اولش قوم وجاعته دور وفند حرمین شرفین بناده |

برظاغك امعیدر وعائشه بنت سعد ن ای وفاصك آزاد کردهسی اولان انوزدك
اسیدر ٭ اطا هن٠ود  +منك منشأدر اصل ودر که سیدهسی اولان عاژشد که ۱

مده ده سا کته آیدی موری شک ی فرو ندن آنش کتورمك اجون النه بر أ

کورد ویروب چارسوه کوندردی اولدنی پارو به قریب برمحلده کوردیکه |
دوس

اش
اتش

اب

رتافه ع هت ا

آلا
دو کلوب

ی

وق

زلره ۳

ایدوب مهس وه ع عت ورسته

کرک ایاعی رر

برا کننده او لدقده تعست

الغ د یکله او لدجی مثل اولشدر

دعده

1
6

 ۳کھیکن کہ a حفنده انطاً من فند مرب
ك بر لکدن TE ردن
بك
ى

مثل اولدی ( الفند )فحتینله

شى دمافه اخعلال کلکله عقل وشعوره وهرنو خلل
ا

طاری

1

CN

:

( القصود والفصيد ) فصد اولان آدمه وطمره دینور قال رحل وصق مفصود

نورکه اعراب طالفهسی دوهی فصد
وفصید وفصید اول طمردن حقان قداه

آکله
و قانقی بغرسق اجره حفظ ادوب قتلق زماننده پشر وب مهمایی ن
اطعام ایدر وه الال ×

حرم من فص د له  5و حفیف احون صادی اسکان

ادرار اصل مثل و در که ای آدم براع ای ه زيل اولوب بشفهحه

بتونت

اپلدیلر اعنی برنی وضع مذ کور اوزره ضیافت ایلیوب على الصباح مهماندیکر

بوندن سوال اپلدیکه اخشام صاحت خانهستی نهکونه طعام ال ضیافت ایلدی
اولدخی ماقریت واا فصدلی یعنی بن اطعمة نفیسه الله ضیافت اولفدم هبان بم
اون فصد ایلدیار د ندکده مهران دیکر کلام من وری ابراد ابکله مثل الوندی
شی اسار اله قناعت مفوعنده ضرب

تک

اولنور وکلام مذ کور ص فزدله عبار سلاده

اولندئ وار هن فصتدله بوا تقل ایلدی کر

قاف ابلادر اعطی فصدا دعکدر که قلبلا معناسنهدر اول کسه.که کندی اعون
راحله فصد الوتوب برمقدار قانیله منغدی ومکرم اوله الله ضیافتدن حروم اولزن
دعك الوور بعض مقصو دبنه ئل اولان که

حقنده طمرب

او لنون ( الافتصاد )

افتعال وزننده فصد معناسنهدر بقال افتصد العرق >ءنى فصده ( الفصيدة ) عصيده
وزننده ( والفصدة ) عده وزنده قان الله قارشدریلۇب و لش خرمایه دنورکه

اعاب طانفهسی بعش علت احون انى صییانه بذررار ( الافصاد ) همزهءنتکسرله
( والانقصاد ) انفعال وزننده اغاجك پبراقلرنك کوزاری باریلوب طومورجقلفق
معناسنه مستعملدر شال افصدت اهر وانفصدت

اذا انشنت عیون ورقها

( اتقصد ) منفصل وزنده ( والحفصد ) متوحد وزننده ھی صیویق نسنهره

اطلاق اولورصووفان وترکی ( التفصید ) تفعیل وزننده فى الاصل مصدر اولوب
بعده اسم اولهدق ارق وحتلاق معناسنه استعمال اولفشدر ومنه يقال ف الادض

تفصید ایتشقق وغدد وربره برمقدارحه صوایر كلك معناسنهمستعلدر( الفصد )
 ۱هنر وزننده تیشنزه دیور کهفصد ل[تردر ( الفقد ) فانك ذعحی وقافك سكونيل

وا(لفقدان ) فانك کسریه ( والفقود) قعود وزننده موحود نسنهی غائب ايلك
3i

کیوےاهای

معناستنهدرکه ک انك ویاوی قلق وتورهمك تعیبر اوور بقال فقد الى“ فقدا
| وفقداا وفقودا املنیاب الانی اذا عدمه وانقولی محرومك غاایئدپوبارامقله
ترجهسی قائ اولهحق مادهدندر ( الفقید والفقود ) غائب اولان شیثه دنور
وعبلر برآدم موت وفقدانندن بی بك اولدرق وفات ایلدکده مات فلان غیرفقید
ولاجید وغير مفقود ولاجود درار غير مکنزث لفقدانه معناسنه ( الافقاد )
هنك کسر لله رکسنهیه برنسنهستی غاب ایتدرمنك معناسنهدر قال افنده الله

K
a

۸

دی رم ولاز تدوانه دنور وارسلان یاوریسنه دینور وهر اندای خوپ ودلر |

بعنك
ونده فك هوانك فصیله لغتدر فورهود طا
تازه جوانه ينور بو

|

بطن بدرينك اسیدر که محمد قسلهسندن منشعپدر
اوغلاغنه دنور وفرهود ر

۱

واضع قن عروض اولان امام خلیل بن اجد اول بطندندر نسبتده فرهودی |

وفراهیدی دیرار جع بنیه سیله وفراهید بنیهسی کوچك وخرده اولان فیونلره |
۳

وردر اسماجمیدر فرهاد وشرین
شهحل
دنور ( فرهاد ) فانكکسمیاه لمکن
قصهسی مشهوردر ( فرهاد جرد ) جيك کسر له مرو فصاسنده برقر هدر و جرد
لفظی کرد فارسی معربيدرکه عل معتاسنهدر

مۇلفك اينه کوره بوراده کرو

کاف عر نك فحیل او لقدر لکن لغات فسایرهدهکاف عمك کسبلهمسومدرکه
جع

ER

مصاف اليه قدم اولغشدر ) الفرد ( فاك ذٍُی وزای مەك

دنله ای من فصدله ومعناسی عنقریب
زم
فرم
سکو یله فصد معناستهدر قال لم ح

3

۱
3 4

۱

مذ کوردر ( الفساد ) صلا ح وزننده ( والفسود ) قعو د وزننده برنسته  ۲زوبت

باه اولق معناسنهدرکه حد اعتدالدن خار ج اولقدن عبارندر صلاح مقابلیدی
يقال فسد الشی" وفسد فسادا وفسودا من الباب الاول والمانی واللامس ضدصیم || _
وفساد برآدمك مالنی ظلا اخذ ابلك معناسنه مستعملدر بقال اذ الامیر مالف |[۰
3

فسادا ای ظا فساد عوعناده اسمدر وقوراقلغه وفعط وغلابه اطلاق اوللنور قال

فى الستة فساد ای جدپ ( الفاسد ] اسم فاعلدر تباه اومن نستهبه دینورذوفساد
معناسنه ( الفسید ) امير وزننده پاپ خاسدن صفندر فاسد معناسته ایکسنکده

|

یی فسدی کلور ساقط و ستطی و مریض ومرضی کی وم :مع انفسد يعن |
انقعالدن دی ورودنی ,قياس آیی دکل ایکن مسعوع اولامشدر ( الفسدة ) مص ]ًإ

وزننده وآنك ضدیدرکه برشيئك بابر خصوصك باه وفاسد اولسنه باعث اولاث 
شه دینور جمی مفاسد کلور قال هذا الام مفسد :لهای باعث لفساده ووزنده |[ |

اولانکلات پاطله مار بنهداعی وباعث معناستنه اولور مخلر و یه موصله ||
3

کی وانقولی محوم پرنسته يك فسادی ديلك معناسیله ترجه سی صلاحدن بعید در

( اتشید ) تفعیل وم دمر نسنهی فاده ویرمك معناستهدر تقال فسده تفنیدا |
وزنندهصله" ارحای قطع ابدشك معناستهمستعملدر |

)ل
اع
فاسد
تالتف
اذاافسده (

بقال تفاسدوا اذا قطعوا الارحام ( الاستفساد ) نبسرتهنك فاسد و باه اومس
اسك معناسنه در يقال استفسد ضد استضم ا((لفصد ) قصد وزننده و(الفصاد)

9
9

کتاب وزننده قان چقمق احون طمری یارمق معناسنه د رک قان:Hg تعبیراو لور

1

ER

لعرق وبرآدمه عطیهی
شق
ال فصد احعام فصدا وفصادا من الباب المانی اذا ا
ومضا ايلك هعناس نه
حزم ا
اس

کے

aed

aT

PA  Eقال صد له عطاء اذا قطع لد و امضاه

ج۷
1

3۱

2
E
5

۱۳۳۷
معناسنهدر تقال افردت ال أء اذا وضعت واحدا وهی مقرد اشبو مفرد سار
حیوانارهده وصف اولور لکن اقهه اطلاق اولفر زرا اقه فعیی قطما ایکیر"
ده
طو غور من ) الانفر اد ( انفعال وز

ودی

ربرمادهده تقر د ایلكت معناسنه در

شال انفر د يالام اذا تفرد ك ) الاستفراد ( انفراد ماشه

رز تقال استفر د

الام اذا تفرد هھ و رکسه اه الک جه اولق معناستهدر شال استفرد فلاا اذا

تفرد به وبرشیشی زم سی اشحندن ابروب بشقهحه تاق معناسنهدر قال استفرد
"ذا اخرحه مبنين ااه ( الفر اد ) غر اب وزننده ( والفراد ) کتاب
ای آ

وزننده ( والفرادی ) سکاری وزننده و(فراد ) رباع وزننده و(فراد ) فاك

فخیله ایکسید ,غبر منصرف اولهرق ( وفردی س
)کری وزننده برر برد دعکدر
قال چاء القوم فرادا وفرادا وفرادی وفراد وفراد وفردی ای واحد ابعد واحد
ولرك هقر داری فر د افظید ر کت وفر از
ن

کف وزنده وفر ددر وفردان

سکران وزننده مقر داری فر د اوق جاز دکلدر که فانك هى ورات

کر حه سید ده فراد کلهسی دی ا

کر

در

فاك عي غیر منصرف اولەرق

سەنك
لکن بصارده «ثدت دکلدر [ ولقد حهتموت فرادی ] الاه کر ع

شسبرنده

ه فرآذ اولتدیفق قل ابلشدرکه فلك
هودای
صیغ مرورمق ات ادوب وراد عت
ضمیلهدر ثلاث وریاع صيعغه سنه شما اعر اب احر  ۱او غامشدر وفر دی میطی
کی فردل ععیدر كذلك ةرادی اساری کی ور دك جعیدر و عضار ونك معدو لننه

تک اوق
) وفر ده ( ا

)رد

وزننده ( وفرد ) کرد وزننده ( وفرد ) قرد وزننده

وزشده ( وفردی ( جریا وزنده

) وفارد والفر دات ( تین

هه برطاغك آددر و طرء فرلهسی
برر موضع آدار در ) وف ده ( مره وزننده پادب د
وافله در
دیار نده برطاغك آدندر وحرم قسلاسی ور دنده برضو اعدر عل قول ق
و
بت
د
ت
ی
رب
دس
ایو
ی
ک
وو
متس

وکانه بعی اقران وامثالی وق وصف وطورنده
ا ب
( القرید ) امير وژاشده یک
بردانه دءکدر ویالک حه 7ما معناسنهدر
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اعو اله قارشیق لون

و سول بوحك

التون كمه به دنور که

دز لسنده آ ون | 4العو ارالغنه

او لور فار سیده ا جاوز سه دنور ی

دیزلش

اودک فا صله

فراند کلور و فر د و فر ده برداه فیس

جوهرء اطلاق اولنور نه درلو جوهر اولورسه اولسون وشول امجو دیزیسنه
دنو آررکاهلقلری غیری نسته ايله فصل اولفشاوله وفریذ ول اوکورغهککر نه
وگ الک جه اولوب يون دوکمعکنكکه دونك مری آغاجنك اوبی آنك
اوزد نه کلور آنشاغسنده اولان“ آلی عورد او کورخه ککنك تایه قوبرقدنندن
رو جه اولان آل عدد اوکورغه ککلر نت

مجوعنه فراند دی دوو

و

ار ااغنده او لور هرر ننه فر ده دیور

( الفرزاد ) نشنداد وزننده فر ید دیدکری

ذ کر اولنان

ره شا

| (والفرد ) ندس وزننده و(الفرد) عنق وزنده ( والفردان) معبان ورد
ا(لوفرید) حلم وزننده ( والفرود ) قبول وزننده جلهسی یالکن منفرد معناسنهدر 1
وفارد اثعار ای

نان شقه حه آ لارغەدە ایت شور  1اطلاق اولنور نقال شجرة

فارد ای كيه عى آنفر دث عن سار الاشعار وسوردلن بشقهجه اولان آهوید [
اطلاق اولاور قال ی فارد امینفر ده عن القطیع و فارد بر موضع آدیدر

وبغایت اییض واعلا اولان شکره دنور شقال سکر فارد ای اجود وایض sk 1۱
ف بلادنده برطاغك

آدیدر ) الفار ده والفر اد ( مصیاح

) والفرود ( ۹

وزبنده

سبور وزننده اوتلاقده بالکزجه اوتلر اولان افهه وصف اولور قال 6

الوم و رود الجوم ( 1

ورود اذا کانت فر د ا
وفراد ف
فاردة ه

آفاقده طلوع ایدن کوا کب اطلاق اولنور مکرهاد آفافده چا تابان ارات 1

ید) |
ر(
فرر
ل اتولو
اتاز
دراری" ککوبادر لعاناریسسله کوا کب ساره دن منفرد وء
تفعیل وزننده برآدم عل دینده فقيه وعالم اولوب اختلاط ناسدن انزوا وعزلت |
و اهر و می الهی ی رعایت احون اختباروحدت

رل
تهو
عفق
اا ن
ازجل تفردا اذ

ايلك معناستهدر

قال فرد

دهيث
ومت
لىم
الب
اللاس وخلالر اعاة الام وا

|

E
و

إا

Of
/

[ طوی لمفر دين وسبق الفردون وهم الهنز ون ون بذ كر اله تعای وهم ارضا
دن
الذین هلکت لدامم وشواهم  1حدیث اولده مدفر

وه
مراد ح

مذ کور اوزره

93

اسدن عرلت ادن فقهاءدر وحدیث ادن مراد عشق الهی اله وحده کارب ]ً

داعا ذکر الله الله طربناك اولان ذواتدر وهمزاد واقرانلری الله آخرته کیدوب |
کندیلری یالکزجه اسلام وعبادت اوزره قام اولان ذوات دی اراده اوور از

ايده اشبو عبارثله مرسومدر سبق الفردون و ق.رواية طون امفردین قیل |

وما امغردون قال الذین اهنوا نى ذکر اله وقيل فرد اذا تفقه واعترل الاس أا

وخلا عراعاة الامم والنمی وقيل هم الهرعى الذين هلك اقرامم من الناس و بقوا ||
يذكرون الله عز وجل اوجججى معنا [ طوبى ان طال عره وحسن عله ] حدینه
وفرد شول
وعنالرده تفرد اطلاقات شرعیهدن اولور م
اقر در پس م

سواره

اطلاق اولورکه باننده همان کندی دوهی اوله شال راکب مفرد ای مامعه
صرده لکزاق اناك معناسسته درکه| ۳
وب
صنده
عدو)د وزن
قفرو
غير بعيره ( ال
مراد الکن واشنه ایشاکدر قال فرد فلان يالام وفرد وفرد فردا من البابالاول لا
وارایع وانلاهس اذا تفرد به( الافراد ) همرت مرل

فرود معناسنهدر غ

افرد پالاهی اذا نفر دنه وبرنستهی کر وهندن ار وب بشقه جه حیقار مق اة

3

ا E

شال اف ده اذا عرله ورکسیه ایلعی کوندرمك ارت یالکزجه اولور شال

ًإ

افرد اليه رسولا اذا حیر و و خانون ایکیر" طو غورمیو به بردانه طوغورمق _ ۱

معناسنهدر

۰

Ti
e

ی

®
€

جد
7 CEP

3و

7
۳

E

(۳۰

|| فى الاخرة والافراد من الانبیاء فق بعض الاحوال ف الدنیا عبارننده واقع الافراد
| مادهسنك استکشاق متداول اعش بالدفعات معاطات کؤس ٠مباحثات وقوعندن

صکره کاکان مشکل اولهرق عل حاله فالدقده وفقبر صاحب مجلسدن رعایت
ادله بعد الاستیذان ومقوله بسط لسان يان ایلدیکه اولا بیضاوی <ضتلربنكث

متصوفه الودینی عندکزده مقررمیدر دکلیدز دو سوااری بعد التصدیق اشبو

افراد عنوای بوراده تضوف

اصطلاحنه مییدر ددیکنرده بین الاجاف والاقبال

استکشای صوری ار از ابالر لهورسه تفصیله ابتدار اولندیکه وراده افراددن
مراد فخر الانام عليه الصلوة والسلام حشتارندر اكل افراد نوع انسانی اولغله
شفع ور فرددارتی جامعدر كذلك [ اول ماخلق الله نوری ] حديق
احد و

موجه اول مخلوق [ کونت نیا وآدم بین الاء والطین ] حدیشی مقتضاسجه اول

ابیاه [ ولکن رسول الله وخام انين ا]لابه عکهرسی مقتضاسجه خامیت فردارنی

جامعدر [ واوتیت جوامع الکلم ] حدی اشبو کایت وجعیته اشارندر ک|ا مب
لسان حقیفتده ذات شرشارده افراد تعییر اولنور بیضاوی دخ اهل حقاشدن

الله جوهرا و صيغة افر اد عنوانیله ثبت ایلشدر دو تقرر ایلدیکمرده تعبعوأت
|ر قدس
مکذوره سامعداری قر ع ابلدیکندن تاشی حل بیان الفاسلرنده شم ک

سره الاتور حضیتاری فصوصده فص دهن کلهفردیه الله ترئیبلری اکا اشارت
وفصیل ابلشلردر
اولوب شراح دی وجه مکذور اوزره مع الزياده بسط ت

دبیم دهدرحال فصو صیوشروحنی احضار وماجمتوواقف کیفیت اولدفارنده
سکوت اه کویاکهشاباش مدت الدویار * صائب دوحیری شکند شان شعررا *
وتکوت وقوفند * اننبی وفرد حهرهده حکه ککلر بنك بربنه
تسام قوف س

اطلاقاولور ایکسنه فدران دنور وعره محصوص شول بابوشه اطلاق اوو رکه

نصهسی واث قدایتکلمیوب همان يالك قات وبفایت وفقهو و 1اوله قفاللباية
وق الحدیث [ چاه رجل پشکو رجلا من الانصار شجه فقال یاخیر من شی بنعل

ولدی ] اراد العل الى هی طاق واحد
فردا وهبه اده وید لانسین سلي ح

إا“
<

ونا يلها
ول خصف طاقا على طاق وم تطارق وهم عدحون برقة اعال ا
NF
ب
خینتoه
a
Pت<۳
یج
م
و1د1a
=p.

ما کم وسادامم قاراديا حار الاکابر ف العرب وقرد الکن سيه دنور منقر د

معناسنه کاسید کر وعر بر ن فلاه الکز اولدفارمن حالده ولشدم دجك پرده
له فردين دبرار وفرد بر موضع آدیدر واسعاء رجالدندر زیاد ن الفرد باخود

اي ای الفرد اتخاندندر و حفص الفر د ااصری جبربه طانفه سندن بکرسه در
و ورد عد
۱8

آله 6

رواحه

حضم تاربنك فی

ا*مہیدر

وزننده که ذکر اولندی ) والفرد ) حبل وزننده

) الفارد والفرد ) مر د

) والفرد ( کف

وز ننده

معا

او لده هر ادفدر قال فد فد ارجل ھی

فد ور
بر
قورقم نستهدن قورتنله  3

سنبع او عدو ||
قاجوب كمك معناسنهدر قال فدافد الرجل اذا عداها ربا م
ا(لفداد ) شداد وزننده ابری سلو قالبن EE

ایدن کشیبه دنور قال ||

رتیل 99اه ای صیت جاف الکلام وره بك بك باصوب باط باط نودر اولان |
کسیه دنور و .ا مهاره قدر که وز ایکیوز یابشیوز یا طقوز بوز يا يك نفر |

ذومه مالك اولان  دمه دنور ربو وشاطه معناسندن مأخوذدر قال فهدواد |
لاش
ای مالك امن منالابل الى ال

کر

وخود بين مره

دنور جیی فدادوت |

کلور وفدادون دوهجیلر مه و صغراجلره وجوپانلره واشکییلره واکنچیاره ام
وره بعنی دوی طاشهسته اطلاق او وانکوذالرنده ودواب ومواشیلرنده بلند .
ب

آواز اه حیقرر اولان آدماره اطلاق اولور قال الشار ح ومنه الدیث ۳
ونك
ونل]ي
شادی
الفد
الفاء والقسوة ف ا

یكله
حجي
فظن
حفاء لف

وهم و طلله یانی | 1

۱
عیدر زیرا بو جيك ضعیله ن تاراشلق وغلظت وقبالق معناستهدر وفدادون دوهی |
حوق اولان  1دملره دشور ( الفدادة ) هال قور يغهبه اطلاق او لنور وقورقق 1
که اطلاق او لور هر نسنه دن یاعد اولدیخچون تود دالك نهد ||1
ا

هدهد وزنده ( والفدقد
چانزدر ) الفدقد )

ونلرده ابری .یلو

2

)لبط وزننده هدید معتایبتدد رگ |
تصلق وقالن تکلم ادن کسیه دینور ( وقد فد ع
بك قو و

نو ده دینور ( فداده

) سلاله وزننده بر قوش

در

( الفدقد )1 ۲

3

وزشده باه دنور وطیراعغی بك و غلیظ و مرتفع اولان مکایه دشور ودوز |
ETI
ا
وهمواربره دور وبر رجل  ۲دیدر ( الفدین ) فانك فی و دالك تشدیدیه حوران | 3

قضاسنده بر موضعدر حضرت مان نسلندن اولوپ هارون ارشید ایامنده ادعای  د
خلافت ادن سعید ین خالد الحغانی اورادندر ( |(ءقدید ) کرو ادا اله وريك

بعتاستهدر هشال فدد ارجل اذا مقی کزاروطرا را

31

 ۳سی صالدیق 

شیثی چاغعق معناسنهدر ال فدد البایع اذا صاح قشراه  ۳الفرد ۲فانك خی
روانك سکوئله نصف الزو ج معنامتنهدر که حفتك پاریسی دعکدر رکیده تك 3
تعییر الوور

قال هذا فردای نصف

ارزو جحویالکن یکان و یکدانه اولان سئه E

دور مغد معناسنه جیی فراد کلور فانك کسرله شال هذا شی" فردای ا
ودنیاده مثل ونظیری اولیان کسیه دنور بهمتا معناسنه جیافراد کلور وفرادی .

کلور سکاری وژننده کهو غير قیاس اوزرهدر کویا کهفردان لفطندن بجعدر ۲
شال سیف قر د ای لازظبرله مار ج
روز حرورنده

در کهآستانة امن آسیانهبه ورودمندن 2

احلاه کر امدن برذانك زیار ننه واریلوب جل

لری علاء اله زار ۱

ا وله جرتاه بضاوی ص حومك سورة شرهده روت ود و ذاك ام

ECE

E E

کوله كوعك معناسنه در قال فاد انر فأدا من الباب اا

۱و ۱حعله دا

|

ای آتش امحره کباب ورهن ايلك معناسنهدر بقال فأد اللسم نالنار اذا شواء
ورکسهنك ورکنه اورمق وکوکلنه طوقفق معناسنهدر قال فاد زدا ااذاصاب

ارف ات ایك معناسته در کهبرنستهدن :خوی آنللکله من بمد" ا
اولقوله نسنه ردن قورقر اولور قال فاد انلوف فلاا اذا جنه (الافتأد ) افتعال
وزننده ود اتی نش اشحره كباب ايلك معناسنه در يقال افتأد المعم فى النار

اذا شواء و آ تش یاقق معناسنهدر قال افتأد القوم اذا اوقدوا ارا ( الافوود )
هرك ضیله اخوص وزنشده اسی کولده بعش اكه دنور وکولده اتك

پشورمك امحون بایدقلری اوجاغه دینور ( المفتأد #اسم مفعول بنیهسنده بودخی
کو لده عش که

تاه

دنور  ۱المفاد ( هنر وزننده ( والمفأد ( مصیا ح

( والمفأدة ) مکنسه وزننده کباب شیشنه دنور واوجاق قشادریرهحق کو سکو به

)رد وزننده تشه اطلاق اولنور کباب
دینور جعی مفاند کلور ( الفئید ف
بشوردیکی مناسله وکباب اولش اله وکو ده پشعش اكه دنتور که نولر ده

عن مفعولدر وورکسز حبان آدمهدینور ا(لفود م)فقود وزننده فئید اباایی
معنای اخبرده مادفدر وورکنده دردی اولان آدمه باخود دردلو ورکه دینور

قال فد ار جل والفؤاد عاللىعهول اذاشکاه اووجع فهومفد ا(للفود ) تفعل
وژنده آتشانوب علولفك معناسنه در قال تفأدت النار اذا حرق وئوقد ذکر
اولنان فاد بوندن مأخوذدر ( النأد ) فعتینله ودخی برکسه روکندن دردلو اولق
ياود بورك عآقغرمعناسنهدر يقال فثدالر جل او الفوأد فأدا من الباب الرایع اذا

تلفثاائیئدی)ن مثلثین ایبلرهی بری اوزرینه قات قیاغتاش
(
شفکواآده او و جع ا
موف

آق بلود ار ورننه دنور وائواب آستزار بنه دنور بطان ساب معناسنه

" مقر دارننهتعر ض ایلامشدر ظاهر | فساددر یاخود تعاشیب قسلند در ( التفشد ) تفعیل

وزنده جامه ی آسترلق معناسنهدر شال فشد درعه اذا بطنه ( الفثافید ) ایکعیده

_ |فال فتائید معناسنهدر نتهکه فافید دخی ومعنابهدر ( الفدیذ )فانكفحیله بلند آواز

ا اله ]ود قتی آواز اله حیقرمق علقولفیون سوریسیسکر درکن آیافلری سسلفل
| ||باخود جیووبنارثار اله لهجهسکردرکن آیاقلریسسلفك یاخود حفیفکیسسلفن
| معناسنه در وحفیف جای مهمله الله قوش اوچارکن فنادرندن ظهور ادن سسه

| دنور بقال فد از حل فدیدا منالباب الثانی اذا رفع صوئه او صات شدیدا او
 1هو صوت عدو آلشاء او صوت عدوها مع رعانبا وحدانبا او صوت کا طفیف

 1وفدید سکر مك معناستهدر شال فدالرجل اذا عدا وبر دی وعید اله تجدید الك
||| ععناسنهدر تقول هو غدل ویعد ای باوعلدئفید(فدة ز)لزله وزننده فدید ایله
e

akar

nae

اول

mirar

۸۷

ری با

:

بر فده بدر سك اسدر غامد ون دند کاا
مزرورد لشردر ای

رن

 8۳قول ES ۰ ۱

عبد اه ایدی قوی تسده رار

)ینك فخیله مفارد
سز ایلسبی باعث تلقیدر ا(لغمارید غ
ماده سنده

عظ

3

E 4

ار درکه غرد

ذ کر اولندی  ۶رود مفر ددر زبودکی  ۱غعد ),قنفذه وزنندها ادن ۱

رافغ بحنارك

والدهسی اسعیدر وونده غڪر  ۰وجم دی عدیرزه دی دینورکه ۱

۳

ومهملددر ا(لفید )هده ییون بر طرفة رال رک لانو او

تزوترم ىا اولق منک آهو ومحبوب دیلو صفنتلردر قال غید الغلام |
آغیدا من الباب ارابع اذا مال عنقه ولانت اعطافه ( الغیداء ) جراه وزنده

إإإ

ارم وزا کتندن ال تازه کی هطرفه عایل اندهمرك بورر اولان بوه له
دنور تقال جاريه غیداء ای هتال سنا ( التغايد ( شاعل وزنده هرطرفه عایل

ادرك بوريك معناسنه در قال تغاندث المرأة ميته اذامًیات وشنت لا (الاغید)
اجر وزنده ملاعتندن برطرفه ميلان ادن برو"ازه نباله اطلاق اوور وہای

متکاسرتعایولادیسمک

حوق بره دنور وشول کسیه دنور که اوتوردینی برده اوشوبه وارعفله يوی

رانله میلان اتلش اوله ( غیدان ) میدان وزنده عنده برموضعدر وغي دال
الشبات حوانلمك اول هنکامنه دنور تقول فعلته قغیدان شیای ای اوله (الغادة)

۱

۳
YYبامحتبی

ساذه وزننده شول محبویه دور که تروتازه ونازك اواغله بال نورسته کی |
هرطرفه مایل ىده رك بورر اوله شال امرأة غادة ای لاعة لین نة الغيد وتروبازه
(ید غید ) غیذلرك کسرله مکررا برکسه ی لك
فدانه دینور وپرموضع آددر غ
عله الك ابنده تکلم ادرار شولون غید فید ای ال وه مذکور اوزره
ميلان معناسندن

بو نز

#صل الفاء ا4ل(فوآد ) ضراب وزننده ورکه دور قاب معناسنه وومذ کردر
ف
جی افده کلور على قول فواد ری به بع رل اویکنه متعلق اولان نسنهره
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دنور حکر وربه وورك کی وندن فانك فڪی وواو اده لغتدر لکن غر بدر
وفوأد ریق و وقد معناأسنه اولان رشود آدن

مأخوذدر مولفك بضارده ساننه

در
لب
صض ق
خلبع
اند ا
کوره قلبه فواذ اطلاق تقود اعتارننه مبنیدر وع
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ذر اولندی ومنه قوله علیه السلام [ لگ اهلالهن هم ارق قلوبا والین افئدة ]
ک
uoso
EOE
نوهe RS
اشبو حدیث باننده ابن ابر قلب اله تفسیر ایلشدر وعند البعض فوأد وسط

قلب باخود غشاء قاب آله اولدیغی دم ابلشدر وعند السققین قلب که اصل
جانب ايسر ده هودع صنویری الشکل جقمایدلن عبارتدر ترکیده ورد دنور
کهحل
 ۱۶مبلق اولان أطرفة ربانیبه

اماردو

فوأد دور

بر کنده ال

تعبير اولتور اثبی ( الفاد )فان فحی وهمزمنك سکوئیله ای بشعك اون
ج

کرله

1
۱

NWN
۳

بان او ندی وعد تروتازه اولان باه دنور اخود ومعناده رای مهمله اهدر

| (الغلد ) متقلد وزننده پلاش عتیق آ غو ه' دنور کهتاول ایدی علي الفور
هلاك ایدر اوله قال سے متغلد ایمتعتق غير ملبث لصاحبه ( الغمد ) غین ك کس له

قحك قننه دنور جفن السیف معناسنه حی اغاد كاوروغودكاور ( الغمدان )
ضعتنلر ودالك تشدد یه کد معناسنهدر ( الغمد ) جد وزننده فی قنسه قوعق

معناسنه در تقال غُدااسیف غدا من الباب المانی والاول اذا حعله فى الغمد (الاعاد)
هب نك کم لہ غد معناسنه در شال غد السیف ععیی عده واشیاء متعد دهی بری
بر نك انه صو قشدرعق معنا بچ دمیتعم لدر کوب کهبری بنرنه غر اندر بقتال

اعد الاشیاء اذا ادخل بعضها ق بعض ( الغمود ):قعود وزننده عرفط دندکاری

درن
اغاجك پیرافلری وافر وفراوان اولق معناسنهدر شویله کهوف
کور من اوه شال عد العر فط غودا من الباب الاول اذا استوفرت

تیکنلری

خصلته

ورفا

حتی لابری شوکها وقوینك صوی حکیلوب کورغر اولق معناسنه در بقال غدت

(غمد )افعتنله قيونك صو جوغالق على قول آزالمق
الركية اذا ذهب ماؤها ال
معناسته .اولغله ضد اولور قال عدت الب عدا مانلباب الرایع اذا کش ماوها
اوقل لکن و و لته ۳بنى اولغله صد یی غر معقو لدر ) ابخمد ) تفعل وزننده
کی فسه صوثق معتاسنهددر و علاقه ا رسيي۾ پرنسنه اله ور وب
سم

سر ابلك

مستعملدر و منه شال نغمد اله ر جته غره مها و شال تعمد فلا تا اذا ستزما

کان منه بعنی فلاندن صادر اولان زلای سر وتغطته ایلدی وتغمد قای طولدرعق
معناسته مستعملدر قال تغمد الالء اذا ملاء ( التغمید ) تفعیل وزننده بودخستز

الك معناس_نه مستملدر قال غد فلا اذا سنرما كان منه ( الاعقاد ) افتعال
وزننده ت یه کرمك معناسنهدر ومناستله بر آدم کیدیه داخل اولق معداسنه
فی ی

شال اعد اللي أذا دخل فيه ) برد الغماد) انك فختی

حرکات لا

۱وغات

بردو ضح آددر غك فی امام فراء انار قول بو معموره

ارضك مدماسنده واقعدر قول اخبری ان عام اهر دام کتاشده ست

ایلدی

(غدان) عمان وزننده عندهصنعاء شبرنده برقصر عالی اعیدر ملوك هندن شرح
پناکرده سیدر ایب دهر دل معدود در درت وجهی

مشیلدر که قر هی و یاض

وصاری ویثل ادی دروشده دی اوانلو برقصر دی وار ابدی کههر ایک
تاوانك ارالنی قر قر ذراع ادی حضرت عمان زمان خلافتلرنده هدم اتدردی

( الغامدة ) اوزری طبرافله قبانوب اورلش قوب بهاطلاق اولنور وبوعيشة
رضیه قبیلندندر شال بش غامده ای متد فنه واشیا آله طو بطلو کی به وصف
ا
آولور غامد ورآمد دج دنور قال فة

غامدة وغامد وآمد ای مهو ند غوامد

1

معناستهدر بقال اغد عليه اغذاضب اساسده پومجاز اولرق اذا انتفخ من القضب |
کانه عر به غده عبار سل مسوهدر واغداد برآدنكدوهسی غده حقر مقمعتاسنهدر
|

تقال اغد القوم اذا غدت ابلهم و تخد برآدمکندی حصه و نصیبی آل معناستهدر

۲دن مأخوذدر ( الغدالد ) |
بقال غدد فلان تغددا اذا اخذ تصیید وو معنای ی

(والفداد )غیك کسر لهانصیاء معناسنهدرکه تصيبك جعیدر پکدونهلمرفردازی |

غدهدر ( الغداد ) مهك کسس له مبالغهدر حوق حوق طاریور اولان خود
دای الفضب اولان آدمه دنور مذکر وموّثه وصف اولور شال رحل وامرأ:
" مغداد کاثیبر الغضب اوداعه ( غداود ) غينك طمی وواوك فخبله سرقندده
برعل در ( الفرد ) فهتینله بلند آواز ودلکش الال نعمات ايلك معناسنهدر
وبوا کٹری قوش فسنده ستتعملدر شال خرد الطاتر ضدا مالنباب الرایع اذا

از
|
|
|

رفع صوته وطرب به ود برنوع منتاره دینورضده کی کا سیذکر ( التخرید )
و(الااد ) ( والتغرد ) ونلرده غد معناستهدر بقال.ضرد الطاتر واض دوتغرد .
ععنىقد ( الغرد ) غينكکس له جلف وزننده ( والغرد) کتف وزننده( واافرد )
حدث

وزنده ( والغرید ) سکیت وزننده آواز بلند واطان دلیسند اله نغمات |

.

واننده بهدنور (الاستفراد) نغمه ونرانه ابلسن یسك معناسته ور ا
ادن قوشه خو
a
cE

ذضیاباذا دعاه بنعمة ای نتطاره الى آن يغرد (الغر د)
ومنه نقال استغر د ارلو
فرد وزننده ساز لقدن اولان اوه دیتور ترکان اوی  3خص دی دنور ود

فاس ون متوکل يفك سم من رای بود ررق دلاواتی ۱
(ده) ( وضد) غیذلرك کسرله(وغراد) (وغراده) 
( وغرد ) (وغد ) فحتینله وض

غیذار" فحیله ( والفرود ) ميك عله برنوع منتار اسعیدر کهکوحك وعی |
اوله حقدر اوللرك جی

ده کاور عنه وزنده وغراد كور

غینات کله

ومخرودك جیی مغار د کلور ( المغروداء ) ميت فک  33اولان منتاری حوق

بره دنور بقال ارض مفروداء ای کشبر :آلغارید ا(لاغرنداء ) اسلتقاء وزننده
پرکسیه شم وضرب وقهر اله غلبه واسذیلا ابدوپ اکا حواله وشرکیر اوی
معناستهدر يقال اغرنذاه وعلیه اذا علاه الثم والضرب والقهر وغلبه (الفرقد)

فرقد وزشده برنوع پوك شجر على قول عومیم یعنی سجان نیکنی دیدکاری

جرد بیوکده دینور مفردی غرقدهدر هاله وآ نکله تسمید ایدرار وشیع ال قد که
ملين منوره مقبزه سيدر ف الااصل مجر منرورك منبتی اواغله أك مضاف اوددر
وغرقد »ورطه نك ايله فبوغی بيده اولان اجه وآق زاره دنور ( الفرید )

غينك کد ری وزای *حمدنك سکو یله جي وز نده ابری تسس مو وشدد الصوت ۱

معناس_نه در على وول وغر دا فیدر

 4سکیت وزندهدر غر د ماده سنده ]تفا

۱

۱۳۳۹

ور ده آمور وولایای متفهد اولان آدمه دنورک بادشاه ووای اولهحقدر شالهو |

(لعهید) امير وزننده برکسه اله عهد
عهد وهو من شعاهد الاموز والولایات ا
وان ایدن کشی به دنور
| ڃ

مغاهد مغناسنه احدهما آخرل عهیدیدر ال هو

عهید ای مفاهد وروز کار کورمش قدم وعتیق نسنهیه دینور بقال شی" عهید
ای قدي عتیق ی

عهاده ) امه" وزننده ببرطندر ( الاعهاد ) هممنك کله

رآ دی وسوسه واندیشه ایلدیی ماده دن تأمین وتبربهايلك معناسنهدر تقول
اااعهدك من ایاق هذالعبد اى ابرنك واو منك ورکسیه ر نسته طعننده کفیل اولق
معناسنهدر شول

كفلك
اناعهدك هن هذا الام ای ۱

) العهد ) :معظمه وزننده

اولان ره دنور وشم عد وزننده تغموزه .دیور کیره
اش
بعضنه اصابت اندوب وبعضنه اصابت ایلامشاوله يقال ارض معهدة اذا صارت
قد اصابتپا النفضة من الطر (المیدانة ) عك فعیله ك اوزون اولان خرما
اغاجنه دیور ویو واوی ویابیدر دکهذکر اولندی جع حشسی عیداندر
 +فصلل الغین امحمد  ) 1ألغدة ( غك

e و دالك تشدید له ( والغدد ) صر د

ورم به عقدهبه دنور
وزننده کودهده بع دری اله ات ده حادث اولان ه
اطراف شم او لور  1تعبر او لور

1

کتف

طبه ده

فولق  ۲ردنده و قو اثقارده و قاس.قلرده حدن

مشرو ح

او لدبنی اوزره (ai

اندر و ونلره اور ام مغان اطلاق

اولنور اما خلق احندن قولق آردده اولانه شدید ایسه باشدن اغه ویازمه
واسقلر ده اولابه خیار حق تعبیر ایدرار بو زلر اسی
و قولتقلرده اولابه کو نك سى ف

ورملردر مادهنك اول موضعه حران شطیرله اتصیادن وویعض اعضاء برسهنك
 ۱اول مضوعه دفعندن نشت ادر ونارده و جع اولور مولفت تعریی وحم اولیان

عقدهدرکه ر تعبیر اولنور ک|ثری بدنك بربرنده پرجبان ظهور ایلسه محرانندن
اورالرد ,اویه عقده پندا اولور پس اورام مقومهبه غده تعبیر فعیردر اتی
وغده هر سکیر ارالده ڪٽ

وصلب قطعه به دنور

یی غدد کلور مر و وزننده

وغده وغدد فعتنله دوه قحنك طاغوننه دور على قول غده همان دوهنك
لف
 1قشار

خاد اولور ڪر

د ننه و پاحهارننه سرایت ایلد کده هلاك

آغداد کور غك کسربه وغده اور وومری
يولك وبوغازد خار حنده عدت

ابدر سلعه

اولور جی

ددکلری يوك عقدهه دنور که

دی فل و دوهنك ار

آ ده

اولان رنه دبنور ویر بلول ماله عی دواپ ومواشی  4اطلاق اولنور جعی غداند

دننده ( والاغداد ) ( والتغديد ( دوه غده حقرهق معناسنهدر
مز
کلور ( الد ) و
يقال غد البعیر على ناء احهول واغد واغد على العلوم؟ واتعهون وغدد على
احهول فهو مخدود تا ومغد او قال مغدود اذا صار

ذاغدذة واغداد طارلق

قرف

18

اولاش مز الهدنور ثععیه پالصدردر وبمار مو-منده اول یاغان پغموره و

آرنك طویتنه |
وشول پغموره دنور کهبریغموردن صکره یاغوب اولکی بغمورك خ
ونك اویادراد |نشش!و له وزمان وهنکام معناشته در تقول کان ذلك نیع هد شبای

وعهد فلان ای وزمانه ووفاء و امحاز معنا سنهدر قال عهد وعده اذا وقاه و
ق

متعال رلك توحید معناسته در ومنه قوله تعالی [ الامن امن عند ار جن عهدا ]

ار

وهو مود ال تعال وهو خان کوقالت اند در تقول

1

۳۱

۱
کذا اذا ضمن ( العاهدة ) مفاعله وزننده برکسه اه عهد تویان ايلك معناستهدر ۱
ومنه فوله تعالی [ واوفوا بعهد اللاذاعاهدم ا]لاه ( العهد ) مقعد وزننده مکاث |
و مشهد اس اولان ملهده اطسلاق او لور 9 ِ ۱

عهددر شار ح دررکه مطلقا ا

1۱

ا(لعهد ) :عینك فحیله ( والعهد ) :عينك كله ( والعهاد ) کتاب وزنده
و نلرده اول بہار غور نه دور ( المعهود ) اول I بموری یانش مکانه دیور

تقال

عبلنىاء اجهو 0ر و

1

ا

ی براول مطرانوسمی (العهيدى)

ميلك ف ی وهاء مزددهنك فصیله سمپی وزشده ) والعهدان ) عران وزنده
۲

بونلرده صمان و کفالت معنا سنه امعلر در ( التعهد (نفعل وزننده ۱و التعاهد) فاعل

وزننده و(الاعتهاد ) افتعال وزننده پرنستهنك محافظهستی درعهد :الب ام ابلکه

اصلا  ندن غفات اوزره اولیوب داعا احوالنی نفقد ومحافظهسنی دد وتاکد
از

اندەرك کوروب کوزمكت معناسنهدر قال تعهسده وتعاهده واعنرده اذا فقده

واحدث العهد به شار ج درزكه ومظر مد مطر مهناسته اولان عهد مادهشدن |
اوددر وال تعهد ضيعته وتعاهدها و اعنهدها اذا حفظ el و
ا(لعهد ) :عده وزنده عهد وامان رر اولقش تحیفد له دنور

العهد م

ی دس خر

اولنور كذلك 2ع و شرا مادهمی محرر اولان ورقه دیور وت وعسك کی و

وکتانتده اولان ضعف وردائت حالتنه دینور قال ف خطه عهدة ای
عقل وادرا کده اولان ضعف وشصاه

داور شقال فعىتله

۱

عهد :ای ضعف

وعهده مقام نفیده رحعت معناسنه مستعملدر قول لاعهد :ل ای لارحعه وعهده

برکونه کفالثه اطلاق اوللورکه اوزرنه آلق وبونه ق تعبیر اولنور کفالت
عادد در مثلا تقول

عهده على فلان ای ماادر

فيه من درل فاصلاحه عل

وفظه مقولهمی
( الاستعهاد) برکسهدن درعهده ایلدیک برشیئك بابر ام رویت ما
حالاتتیاعام e

ضعننده 7,

اوزره ما لو موجج ویقه رت

ايلك معناسنه دز شال انتههد من صاحیه اذا اشتز ط عليه عهده وراکسیه

۱

کندی طرفندن ھ EL مأمون اونقاجون بر آاخر آدبی ضاهن و کفیل
معناسنهد را تقال

استعهد

وا

هن

rE

ادا تِِ

حوادث

لقسه

تت
) العهد ) ک ى

وزننده

^

?Ny

| )1مالعؤاد ) عينك ضعي اشک او
6

) عاد ) صار

هاشردان دکیداری نسته نك نوی
اک

افعال تا قصه دندر شال عاد کذا ای ص ار مزج

اولورسه فعل ام اولور ( عاد ) داد وزننه پرفیله امیدر کههود علیه السلام
maran
pone
یی
a

قومیدر :بدرلری اميه ادر

وبلا ماصی فش و غیر هصق
و قسله تأ

وم

وعاد خلق معناسته استعمال اشوور قول ماادری

او اور

ای عاد هو ای ای خلق عاد

)ای نسبتله قدے شیئه اطلاق او لور کویاکدعاد
بوراده غبر امتصرفدر ( العادی پ
قومنه فتسویدر بر عادبهتوندندر که صکر «دن حفر افویوب
اولهحقدر ) اليد ( عبنك کسر یلهبرآدمه موتاد

ومألوف

قدعدن قلان قوي
دیون که

اولان سنه

کیدر کیدرینه کلود هم ومض وحزن وسار حالات کی وجعیت ناس اولان وم
مور وفه دبنورکه ببرام تعبر او تور او لنور سنك ده

عفه سی

فیدر

ماخواذدز ثارحكت

اطهیه در که ع ثه سی

و ری

پیاننهكور

ج

ایی کره اندر زری

شر عیدر

اعیاددر حشب

مدا لصوم

غو دیدن خود

معناسنه اولان

عادندن

عو دك جعنه

رر آددر ویر
ملتس اولامق احون یه ادال اولندی وعید طاغ اشجارندن ش
معر وف ار کف دوءنك اسعيدر جات عید به 1ك تنبلندند و ياخود عیدی

ن دی

ن فهر ین حیدان باخود عاد ن ماد اخود عادی بن عادی دامکسید باخود شو
جاعته

عید نآ لای

مسو پلردر ) اتيد ) تفعیل وزننده پمر ام ابلك معناسته در

يقال عید الوم اذاشهدوا العيد ( العیدان ) عينك #حیله اوزون خرما اغاجلر ينه
دشور

مغ دی

عیدابه در

رسول

اام

هثابه سنده و لاندقاری حناق اول وع
ور رحل اسعیدر ) العاد ( مهك

وجنت اعلا به اطلاق او سور
القرآنار ار

عليه السام حمتلر ينك کجه زر اور دك

اقا حدن اىدی و عیدان

روح

فصیله مصدر در که ذ کر اولندی ومعاد اسم مکان

و بکامما کت

الى معاد  1اصل معاد عودت

ووارىلەجق ره

آدیدر

دنور که صیرور دندز

و له تعالی  1ان الذی فرض

او لنهحق مکاند دیتور

مصیر

معتاس

عليك

جع معناسنه

ند ) العاندة ً( قا ده

وزننده

وله وعطیه به اطلاق اولنور وعطف وشفقته اطلاق اولنوز
معروف واحسانه ص

ومنه بقال فلان كير العاندة ای العروف والصلة والعطف وفانده ومنفعتمعناسته
مستعملدر و هنه شال هذا اعو د عليك ای انفع ) التعو د ( عو اده دد کاری طعام

سو
ge
aa
و
a

مکذوری اكل ابلك معناسنهدر قال عود الرجل اذا اكل العوادة ور آدمه ر
نسنه ی معتاد ابتدر مت معناسثه در قال عوده ااه اذا حع بعتاده ودوهفوحه مق
معاي در شقال عود البعير اذا ا

) العاده ( دأب و دیدن ا

دوءیه وقوجه قیونه اطلاق اولتور کندیارك عل وسیره معاودتلری تاخودکندیلره |
سك

معاو دی اعشار ته عبیی در نونك جیی عیده وعوده کلور فیله وز نلریده

اک

مجاورننه مب در وعود قدي اولان وله اطلاق اولنسور معاودة سلاك ژِ

اعتبار له وبوتلر وصف پالصدردر ال اخذ عود الطريق ایقدءها وعود اف ن

۱

او

خلف وابور یع بنذهل نکاسمهار ك فرسلری امعیدر عوودسیادت قدمهیه اطلاق |
اولنور اباعن جدخاندان قدم اولمقدن عبارندر ناسك خاباذارینه معاودتلری باخود أا

سیادتك نسلارنه معاودتی اعتبار هدر قالله عود السود ای قدعه وع بر ركه |
کندیی بردن قطعا فصل وراخی ایقکسزن همان ابزی اوزره عودت ایلبه دجم ا .

عودا على بده ورجع عوده على بده دیرر وبونار عاندا ناویلندهدر نته که وحده ا 
وا متبکاده در وکتدیکات برده مکث اعيوب نه عودت ابدرسن د.جك لو E
بردە لف العود والعواد بالضم والءودة در وق الثل * زاح دعو د اودفع * ای  ۱رت

استعن على حربك الداع الکمل عودوحه مکذور اوزره باشلو دوهیه دغکله
ومور دده اوللرله غار ه
وراده مراد سانلورده آدملردر انلر جره کار آ

خصو صنده کامل پبرارك رای وندییرارندن استعانتده مرا جه واهمام اله باخود !۲

حاربه قیدندن فراغت الله دعکدر * کارهار است کند مردم دانا خن ٭ک |
عونضاسنه در که
)تاب وزننده عيادة مر
بصد لشکر حرار میسرنشود * ( العیاد ک
کر اتود وعود کی برایشه دفعة اليه ده یقیی تکراز بشلق معناستتنهدر قال |
ذ

عاالدشی" عودا وعیادا اذا بدا تیا ( العواده ) عينك ضمیلد بودخی عیادةضریض |
معناسته مصدر در وعود ورحوع معناسته در وجاعت طعامدن قار غاولدقدنصکره

برآدمه حصصا اعاده النوان طعامه اطلاق اولنور مثلا طعام عقید؛ وارد اولان

ا خاصة اعاده لانوان طعام کی بقال جاهلهبالعوادة وهی مااعید على الرجل |

وننادهلع(ود) ركع
من طعام مخض به بمعادیفرغ القوم ) العواد ) قطاع وز
وزشده عود کی و نلرده اك جعیدر که خست 4به عیادث ادنلردر ( العود )

قول وزنجهه( :والهوود )ال اوو ره ماع کرک 2

ا(لاعاد ) افتعال وزننده برنستهیی عادت ادك معناستهدر قال اعتاد الشی؟

اذا انتابه ایصیره عادت لتقسه ( العود ),عینك ضعیه خهب معناستهدر کرشيرد
کسلش اماحدر برنده بنه عودت ابدهخکی اعشار يلهدر جى

عیدان کلور واعواد

کلور وومناستله خاصة لاغوته دیدکلری سازه اطلاق اولنشدر كلك تخر
ایلدکاری عو د اغاحنه اطلاق اولغشدر

سور
ودل دننده اولان ککه اطلاق او

) العواد ( شداد وزنده لاغوبه حلان ساز ندهبه دیتور ( العودان ( هه تیه سیله

| سيد الانام عليه السلام حضمرتر مك منبر منور وعصای مکر مارينهاطلاق اور
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 ۱وطریق وسیل معناسنهدر تقول مالی اليه معلندد ای سبیل ( العاندد ):اسم فاعل

بسنیهله صواووتلاق اری اولیان قير اراضیبه دنور ( الاستعناد ) ق" وغشان
| غلیه ايلك معناسنه در شال استعنده الق" اذا غلب عليه وسرکش دوه وت
مقولهی ولاری وباعی اسلیوب زورلق معناسینهدر قال استعند البخير والفرس

کرسه
اغذلابا عالىزمام وارسن وخلق اراسنه كروب دکنکله ه
اورشدرعق معناسنهدر قال استعند عصاه

اذا ترب

چالوب

مان الناس ورکسه حیا

اعکسزین ناس اراسنده زا ايلك معناسنهدر شال استعند الذکر اذا زی به فم
ذوی العقول اولان ونی ارتکاب ایلامکله ل۲ته اسناد الوندی واستعناد طلوی
|وب احنده اولان شیی" آغرندن احمت معناسنهدر قال استعند السقا
برطرفه ک

اذا اختنثه فشرب من فيه وقصدو آهنك ايلك معناسنهدر قال استعند فلا اذا

قصده( عناد وعناده ) عبذلر ٩ فعیله اساه ربالدندر (عنده ) جزه وزننده نو
مهرهدن برخالوندر علقمة بن سلهنك والدهسیدر ( العویند ) درم وزنشده نو

خد جاعتنه صوص برقربهدرو نو عروین کلاب وبنوغیر جاءتلرنهحصوص
|وزك گلیدر وصالقم معناسنه اولانعنقود
برصودر ( عنقود ) زور وزننده بر ک
ينك مرد ثلا
عقد مادهسنده ذکگر اولندی مولف ونکله اولك خاسی و

لادویغته اشارت ایلشدر ( العنکد ) حعفر وزننده بك نسنه به دنور واحق کسیه
دنور قال رتجل عنکد ای احق ( المود والعودة ) عیذلرك فحیله ( والعاد )
مك فل هکرو دونك رحوع معناستنهدر شال عاد اليه مود عودا وعودة ومعادا

اذا ردجع مو لفك بضار ده بیاشه کوره متصترف اولدیتی نسنههنه رجوع ابلك
غوعضدورواول
معناسته م

بالذات یاالقولواخود بالعرعهاو لور واسیو  1او اتعو دن

عار عاد
ملتا ] الایة کر عهستی لثصبرن الى ملتنا عبار یله تشسیر اپلشذر زیرا ب

ی من فلان مکروه دیرار صارمنه ای معناسته وواز کونی اواور لکن یضاوی
| تغلیه جل ایلشدر که جاعت واحد اوزره «غلیدر حضرت :شیب ابله قوی
| حاطب اولشدر انتبی وعود صرف موحویل ايلك معناسنهدر شالعاده اذاصرفه
| ورد ايلك معناستهدر قال عاد السائل اذا رده وعود وعياد وعیاده عینلرك کر لله

| خسته خاطری صوزمغه وارمق معناسنه در مرة بعد اخری وارلدیځیون قال
عاد ار یض عو دا وع ادا وعيادة اذا زاره وعود

۱

عاند لفظندن

۳

و صاحب کی وعود پراسنهی بنج" بویت ايشلك ?RAOR

او اور جوب

عاد

ا٤ك

| تعییر اولثور بقال عاد الشی" اذا انتابه ای صنبره عادة وبرايشه ایکتصی دفعهده
بشاق معناسنهدرکه تکزار ايلك تعببر اولنون تقال عاده اذا ده انیا قالااشادح
| ومه * بدام فاحسنم فائیت جاهدا * فان عدم انیت والعود اجد * وعودقوجه

APE

توت

۱۳

ترکیده اونکو تعبسمر اولئور کنفر عناد وندندر وعاند داعا ولدن صیان دوهیه

اطلاق اولنور جى عند کلور ركع وزننده ( المفانفدةاع)له وزننده مفارقت| 
وتابام ردهنسانعم لاق هدناع اذا هقراف هبناچو هدناععو دانعوربهمدآ فام |

٠

هضزاعم كليا هنسانعم رد لاقب هدناع هدناعم ادانعو اذا هضراع فاللخاب هارو ]|

٠

ثمزالم كليا هنسانعم رد لاقب هدناخ اذا همزال دنع( ) كع تاکرح قالت |

كلونو یوکس كلادو هلیعفرب هکردسا ناکم برق هروضحو تلالد ردا ی 1
کو یونعم نوسلوا هدیکرت ندنآ هدنتق هللا هدیسرافو دزن هللا ريبعت رولوا وتو |

ظرق غیر مقکندر مقتضتای اضافت آوزره زمانی اولور واکا حروفق جارهدن ال
قحا نم فرح لخاد رولوا لوقت توج دنع عولط سشا تشحو نم دع || .

هاکو هکرولوا فرظ قردیلوا لامهتسا رووا لاقت یدنع اذک لاقیف گلو دنع ]|
هجهاک روطح هبیلق |
عفرااپ هاکو هکرولوا هلکنا بلق لوقعمو هدارا رووانمی
تلالد هکردا داقتعا هنسانعم لامعتسا رووا لوقت یدنع اذک یا ىف ىلق |
۱

و یداقخعا اذک و دعهاک وقعم هدل ییعی روضح هبیسح فرظ وا یفیدل یک دو۱

هدهبیونعم فرظ رولوا لاقب هدنع اریخ شو هاکو هکرولوا هلکنا ارغا دوتلوا |
ینعب مسا لعف را رولوا ارغا صیصخحو هنسانعم لوقت كدنع ادز یا هذخ |

هدلک هجو دوسسم هرزوا نمقرح |
الولقت ىلا هدسنعویلا هندل ینعی وکیا
هدصا و هجو هرزوا .
هلیف نل و رداطخ رح یرب ةرد وغلا
صوصح هلغلوأ یا رح

رولوالخاد زیرامنام
قیقح هکردشابادنع هنسهک رج فو ندهراچ نامه نمقرح
فورح ردهراج كيابرهو ما صاو نالواهلک نوجا صوصخم تیر زایتماو |
ینیدلوا ردراکرد هتنهک روسکم نالواناكنسهلک هتیربخ هلیلوخ-دمال بولوازات| #

لاعفاو ندهصقاناک كنسهلک یربخ لعف یضام هلغلوا نیعنم یدلو دنعو یسهلک |
كلذک ۱
کام مکحو لضفو ناسحاو هدهننانعم لامعتسا رونلوا یبنا دنعو هکیم
كليع تاکرح هلال هیحا ردهتسانعم ( دنعلا ) هلتیثحف تناج ردهنسانعم لاق |
چاء من عنده ای من جانبه ( العنود ) صبور وزننده یغموری حوق بلوده اطلاق از
اوور تقال سعابة عنود کاثیبرة الطر وشول قار اوقت" اطلاق اولتور که
)ره بانده ذکر او
(عنداوة ه
سار اوقلرك جهذلرینه مغابر نصیبلو ظهور ایلیه ال
اولندی ( العندد ) حندب وزننده ( والعندد ) ډنفذ وزنده ماره معناسته در که إا
ین خاو وافیزاق مکن د کلدر وال مال عنه عندد وعندد ای دو افنزاقوعندد۱ 
ندب

ميض
وزنده حیله و حیص معناسته در تقول لش لفیه عادد ای حیلة و

از

وقدم ععناستهدر کهحوقد انکی شیته دیتور بقال شی" عندد ای قدم (العلندد)۱ 
مس لوعفم هلیسهینن یدو هراج ساتعم رده لوش یلام هنع ددنلعم یا ود ولخ 3 ۱
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۱
ین دك کنسری و رانك وها فی قیسی ارضنده بر لاغ ادد
( عود احدث ) معظم نونزده غارب فمیلهسی وردنده پرصودر ( غور سوادمه)
(ود اطفير ) :حانك فح
مفریده واقع بر طاغدر کهجله طاغلردن اطولدر ع

پرموضعدر ( عود البان وعود السفع ) ایی اوزون نووکسكث طاغلردرکه هل نه
احق قوش می جبقه بیلور ( عود الکود ) کافك فڪی وواوك سنکولیله بنو
جعفر لوردنده بر صودر ( العمرد ) علس وزننده اوزون شیثه دنور وقوی
او لوب حتین خویلو اولان انسان و حیوانه دور قال رجل عرد ای شرس

الاق قوئ وخبیث موذی قورده دنور وخبیث وداهیه اولانکسیه دینور شوول

صوی واصیل اولان دوبه دنورک راحله اما ادر وعرد وعلة ی شراحیل

تکاسمهنك فر سی اعیدر ومشر ح وجوس وجد وابضعه تکاسمهارك قرقرنداشلری

اسیدر مرورره سید الام عليه السلام حضرتلرى لعن ونفرین ایلدیلر ( العجد )
حعفر وزنده ( والععد ق)نفذ وزننده ( والهجد ) جندب وزننده قوری اوزمه
دنور عل قول برو عنه تاحود سياه اولانته دنور تخود کی وکو لو او لانثه

دشور ( العجدة ) دحرحه وزننده پاش اوزم عجد اولق معناسنه در قال عد

العثب اذا صار عجدا ( المحجد ) اسم فاعل بنیهسیلهطارغین وتبر" مشرب آدمه
دور شال رجل

هد ای غضوب حدد (.عڪر و ععده ( اسامیدندر حوهری

ذر ایلامشدر لکن حوهری
نومادهي وهمندن تاشی به ثلانی وله راعی اولهرق ک
اده

فادهسی عشده هن د لان

اب که مو لگ

او هرق

( العنود ) قعود وزننده طوغری ولدن صاعق معناسنهدر

وهی باحادز

عند عنالطر یق

وعند وعند عنودا منالباب الاولوالرابع وانفامس اذامال وطبدرن قکاسنلیوب
متصل آ 5ق معتاسنه می

ادر شال عند العرق اذا سال ف راو طوار سور بدن

آیریلوب الکرحه اوتلامق معناسنه مستعملدر بقال عندت الناقة اذا رعت
ودها و پرآدم حي یاهرد رد ومالفت اتلك معناسنه مستعملدر قال عند ارحل
ح
دور
عض
اذا خالف احق ورده عارفا به اساستك بياننهکوره بو معتابه مو
توندن متفر عدر  ۱الا عناد ( هر منك کسر باهودی

ماعداسی

طبر دن فان دیکمیوب مقصل

آلق معناسنهدر يقال اعند العرق ععی عند ویدر ,ی قوصق معناسنهدر قال

اعند قیثه اذا انعم بعضه بعضاو برآدمه موافقت جهتله معارضه ابلك/عناسنه درکه

انك ابشلدیی ری اشلکرن عبارندر

مبارات دی بو معناه در قال اعند فلا

اذا عارضه لتاق ومحالفت حهتلده معارضه اجك معناسنه اولغله ضد الوور
قال اعند فلا تا ذا عازضته4

با لاش مصیاجده

( العنید ) امبر وزنده ( والعاند ) شول کسهدرکه

و معاد

عنو اسله ص سو هدر

حي هرك خلافنی ایشلر اوله

EY:
ومعمد آ له

درك وضع اولغش سقف وحید مقولهسنه وصف

اولور يقال ترا از اج

معمد ای منصوب بالعماد و
رو ع خاش لاه سته دشورکه شش وزمای اوزون
اوزون عود هیده اوله قال وشی معمد وهو ضرب منه ای على هیده العماد

ا(لعمد ) عتل وزننده ( والعمدای ) عتلای ودزه

جولو قوتلو
اتلو جانلو ک

کج ابرسنه دنور موق ها له در شال غلام عد و عدای وجارية عدة وعداية
ای شاب ل

 5ال نصاری

سیا ا ) المعمودية ( E

ا

#صوص بر

صو اسمیدر کهیکی طوغش حو حقلرنی اک طا لدرر ار وعل ساپرطانه نك ختا نلری
منز لندهدرکه خان آذلره موحب

دطهمر او لدینی کی عل مز لور دج

نصاری

آیشلرنده هدار طهارندر مج در کهو د لهکین معمو ذیت معریدرک دال

مجه ابلددر عبرانیده طهارت معناسنهدر نصاری طافهسنك هر کایسا ومناستزارنده
عرعردن مبتی بررحوض اولغله کشیش

برةنما وفتده آنی صو اله طولبروت ۳۱

طوز یاخود بلسان اتی القا ابدر تا کهتعفننه مانع اوله ببریکنبه حصر ایلذکده
يعض افیان تصاری غت ده کهی بدکیش اول کسهی قشروسنده

اقامت واول

صوبه بعض ابجيل آيتارنى قرأت ايلدكدنصكرء السانارحه اولیوس اله يع ای

شه اولدخی تلتقب"االقبول ادوب بعده
دار بعض اعنقادات باطله ابه کا امس و
اول صو دنل اد

ومسومكت اوزر نه ايشته ن سیی اب  6ورو حالقد جس اسه

تغطيس وتطهیر ایدهبورم بونلر شاهد,اولسونار دەر اول صو

]نك اوزر ننه ۱

صب ایلدکدنصکره برمندیل اله مح ادر وچوجقلری ولادتلریناك سکزجی

کوی تغطیس ابدرتر ندر ومادر اری حوجنی آ لوب کدسیش حضو رنه کتوررلر
 ۶الونان هذیای قرر ایلدقه بالو کاله ندر ومادری تصدیق

کیش

وقبول ادرار واول صو ی طوز اخود بلسان تعفدن

بت

بکرته

حفظ ایلکله عدم تعفن

عزوایدرار و دی اشا دد قندیل کی شعیده رهانه دندر آنتهی

)ادی" جد وزننده حضرت موت تراننده بروادی آددر (التعمید)
( وادی* عد ه
زه
شعیل ود

سیل صوی ابرکلث اجون او کفطو

السیل آذا سبددت

حربثه

ها

تقول عدت

بات ووه حت کح ف موضع ( الاععاد ) افتعال

وزننده طیاعق معناسنه در بقال اعقد عاللىشی"اذا انکاً وفلان کسه بتون کجه
رومیو ب صیاحه قدر سوروټ
اصتلا ط

کتدی دجك پر ده اعد لاج دبرار

بنا)ن
لمدا
جالع
کویاکه تام لیل عاد ااذ ابلشدر ا(لعمد م)کرم وزننده (و

وزننده اوزون شیثه اطلاق اوور ( غور العماد ) غمیجنمهنك فحیله مکهیه
قریب بنو سلم توردنده ترموضعدر ( عاد الشی ) شین مصمدنك فى وقصمایلة |
مدر ده برمو ضعدر

(اماده

موی

»اسف بر قلعه آدیدر ( عودفیفه ) |

۱۳۳۹
س

س

عادشی" اذا قصده ومرض مریضی زون و دردناك ابلك معناشنه در قال ۶د
ل
الرض فلاا اذا اضناه واوحمه وثقلت ويرنك معناسنهدر شال عدهاذا قدحه
دوونشورمك
۰

معناسنه در قال عد الشی" اذا اسقطه ور کسیه عۈد اب اورمق

معناسنه در قال عده اذا ضبه پالعمود وبرآدمك عود دطننه اورمق معناسنه در
قال عد فلا اذاضرب عود بطنه وعزون ايلك معناسته د ر شالعده اذا جر به

و تحب معناسسنه استعمال اولنور تقسول :اعد منه ای اجب منز

دیرکه

ای فارس فقه اللقهدء شارر اعد من نسنید کله فومه کلامازنده .اغدکلهستتك
معناسی هئوز معلوم اولدی دعشدر مولفك تشسیربنه کوره نوت معناسته الوور

وراه ده کب معناسنهده الدوینی مصرحدر انتهی وع بر اول ایشی ان جد وشین
حهشله ایشلدم دحك رده فعلته عدا على عبن وفعلته عد عین دیرار قال الشارح

قال الصغاتی وهذا احبراز من بری ها فرظنه صیدا فبرميه فانه لایععی عد عبن
لانه اما تعمد صيدا على ظنه ( الاعاد ) هرك کر للهنودخی سدقت ويه

مقولهسنك لته درك وضعیله طوردرعق معناسنهدر شال اعد السقف اذا اقامه
آفق معناسنهدر قال
بعماد ( الانماد ) انقعال وزننده آندن مطاوعدر دیرکه ل
اعد الدار فانعمد ( العمد) تفعل وزنده ود برایشی فصد الك يعني جد

وعرزعتله شتروع ايلك معناسنه در قال تعمد الشی" اذا قصده ( العند )فتینله
طاداق معناسنهدر يقال عادلرجل عدا املنباب الرابع اذا غضب آنفا ابن
تدنقیلکی کلامه نای ان اثر ده مصادفه اولندی مککلرام موزر
فااربسك

"انو مجهللءونك اعش ان مسعود حنمتاری مسفوری فتل ابدرکن تفوه ابلش
ان ار جى معناسیله و عضلردن خضب باخود توجع معناسیله بیان اءلشتدر

انبهی وغد برنسته به دوام وحهیله ملازمت ايلك معناسنهدر شال عد به اذا مه
ودوهنك اور کی حوق بنلکدن تاشی طشرهسی

صاع اولهرق ار سی درد تال

اولق معناسنه در يقال اعلدبعیر اذا انفضحم داخل سنامه من ارلکوب وظاهره

یم وطبراق بغموردن بك اصلاق ععناسته در قال" عد الثری اذا بلله الطر
حتق اذا قبضت عليه تعقد لنداوه بعیی طبزاق غو ردن شول در جهدءا صلاند ی که

آوپ صقسهلر طورطوب اولور وعد دابهیه حوق نمکدن ایک فینافار قباروب
ل
| <ریاری صیرلق معناسنه در قال عدت الاه من ال کوب إذا ورمتا و اختطتا

( عدی الثژی )کف

وزنده پاش طیرافلو مکان د عکدر ونکله کثبر الاحسان

اولان آدمه کنانه اندرار قال فلان عد الثرى اكىتير المعروف ( العمود والعمید)

وشدن زار وزبون اولان
امیر وزننده ( والعمد ) معظم وزننده درد عشق ح

| آشفثه حاله اطلاق اولنور قال رحل معمود وعید ومعمد اذا کان قد هدهالعشق

۱

سس

سوبس بیس

خی

سس

طره اطلاق اولنور جل .قول آرقهبه اطلاق اارا ٤ بطنك قايا و دار ۱ ۲۲
ایا کیدر اساسده قول او ول

ر

۱

الکدرط  4رد رکه حکری سق ادن

پس ماساریقا طبری اولهجقدر زیرا اطباء دیرارکه اخلاط اربعه کهصفرا وسودا
۲۱
ود وبلفیدن عباردر صورت تکوی ووحه اوزرهدره اکل
سنه معدهده يعد الط ع صافیسی اطر ای معدهده مذشعب ماساریقا تير اولان |

خر وه طبرار اعانه سیله  ۲حکره واصل واده تکزار طحله هدضم اولدقدنصکره

اون لق
يبع اعضابه غدا وقوت اولق ح
جلو
صافیسی قان او
حین طهنده اسفله رشوب

وجکر ده

ادن تفل سو دا اولوب اوزر ده ال ونه کو وك 3

صرقرا وایک و فنده خام کوبو 1باغ او لور اہی ( وعود ا نان  ۲پلانك ایی أ -

اغ بنك اورتهبنده توسکعه حکیلن اوزون طره اطلاق اولنور عوود الاذن |
قولغك معظم قووامنه اطلاق اوور که کرتلی را

ود بك حراین || .

]

وات
واندوهنا که اطلاق اولنور کو کهشدت حرنندن ستون کی ي عقل ج
اولوب یاخود قیام وقعوده مجالی اولامغله بر نسنهیه طیانهرق فیام وقعود ادر |
اولدیفنه .مبیدر تقول :رأته عودا ای حزینا شدید الزن ع
وود الظلیم دوه
اكقلرندن عبارندر عو د الب E
قاویشن

فرلو .
اتدکلری ایک ط

۱

ميالردن عبارتدر ( وعود اسحر ) عر وزننده ورك طهترة اطنلاق ا E

وتین دکیردیدر وعر بلراعقاد اتدکلری وجه اوزره رأی وندببراری تقر وقوم ال ٠
اللرللهمصییین شعت راستنه سلو  ۵انتدیار د یرت برده استقاغوا عل جود دام 1

دبرار علي وحه عدون لیخ انیت

3.

مك
ور
قدی
از ار وزنده و

ولیتارنده صد و مقصیریدر ( الماد ) کتاب ]|
سید وذیثانته دینور که امور مص
وزنده طیایه حق ذسته به ودیرکه دنور وعود کی ۳

عسکره باود )EE 1

کر
عسکره دینور واه ر فیعه به دباور مفر دی عادهدر هاله بموعناده عاد مذ

1

ومونث اولور وع بارفلان طویل الماد دیرار زاین ومباف بنهمازلیعلامتلو |

ونشانلو اولغله سایراندن متعین موتاز دعکدن کنایه درل کویا کهچادوننك ا
دریکنك اوزونلغیله خاندانلفتی اراده ادرار واهل اخسهیه که حشم نشنلردر .
اهل الاد اطلاق ادرر على قول اهل الاد ابي رفیعه اکاییدر ( المدة )
زرده وزننده ( والندان ).ساطان وزننده ریس العسکر پاخود دسیل العسکر
لوندی وعده اعتقاد اولنهحق .شیثه دنور
معناسنه در عود واد کی که ذ کر ا
(الحد) جك وزننده سقف وهه

ود وا مقولهسنه دير 2فومق معناسنه در قال عد

السقفاعدا من الباب الا اذا اقامه بعماد وقصد ابلك معناشتهدزکه سبو وخطا
مقابلیدرکه شرو ع ایلدیک کاری جد ابه ملموظظ ومقصود ایلکدن عبارندر قال |

|

EIN

|
ردصم رولوا بلص دیدشو قلوا هتسانعم لافب دلع *ىثلا ادلع نم بابلا عبارلا
وشند ا(لعلداة ) عينك كله بمروضعدر ( العلندی ) حنطی
 1اذا صلب ا
وزننده مطلقا وفون وغلیظ اولان شیثه دنور عیك ميل ده لغتدر و ميشه
اغابی وعندن مغیلان کی پراغاحك اسمیدر مفردی علنداة و ج علاند کلور

وضعتینله علادی دی دیرار ( العلادی ) غينك عیله فرادی وزننده پاوز وشدید

دوهبه دنور ا(لعلود ) عینك کسربه قول وزننده بپوك نسنه ه دینور کبیر

معناسسنه

ورزانت ووقار صاحی سید وسر کرده يه دیئور قال هو علو د ای

ه
ا)
هلودة
سید رزین وقور ( الع

رسکش آنل تور واولا تاره دور

|نهسندن شواک که دلیه ويك قوجه دوهه دنور ( الاعلنداء ) اسرنداء
ک

وشتد
وزننده دوه غلیظ وشدید اولق معناسننه در شال اعلندی ال ادا غلظ ا

رسه برنذه
( العلندد ) عند مادهسنده مسرومير ( العلودة ( دحرحه وزنشده ک

دای ابت اولق معناسسنهدر شوه کربرکسه حریکنه قادر اولیه شال علود
الرجل اذا لزم مکانه غ شدر احد على محرکه ( الاعلواد ) احلواز وزشده ر
آدمك وحودی فلیظ وشدد اولغله آغر اولمق معتاسنهدر نقال اعلود الرجل

(لعلکد ) زر ج وزشده موز داهیهبه دنور ظاهرا
اذا غاظ واشتد ورزن ا
داهیه صفت کاشفهدر و ودور وسشیان کوزه خوار ايشه براض قاری ه دنور

( العلکد ) قرشب وزنشده اڅ یاغنه دینور ( العلکد ) علبط وزننده ك قوی
سوده

داور

) العلكد ( حعفر وزنشده ) والعلکد ( زرح و تاه

 ۱والعلكد)

علإط وزنشده ( والعلاکد ) علارط وزننده غلیظ شیثه دنور ا(لعلتکد )سفر جل
وزد

صلت وشدد اولان سیه دنور ) إلعلادة والعلاد ) عارك کسر لهاوزرنده

اکر لش ایپای بومق ادهجك شیثه دینور جیی علامده وعلامید کور (العلهد):
دحرحه وزننده حوحفك غداسیی کوزل ابدوب :خوشجه تریه و تغده ابلك
معناسنهدر

قول عاهدت

الصی اذا احسنت غذاءه ( المود ( مود وزنده

معرود رکهدیوگ لور ۇن سا جي اعده کلور وعد کلور يله وعد
کلور نار و و فصد ععناسندن مأخو ذدر و عود الفوم برقومك قوام اموری

اولان سید ومهنزینه اطلاق اولنور نقال هو عود قومه ایE 

وعو داسف

قحك صرننده اولان اوزون اوزون طرشهد اطلاق اولنورکه عض لحد او ج

اد| 
داله اولور اوجنه قدر حکیلور قود و )نش عسکره ا
اولتور رايس العسکر معناستنه بعش نسخهده رسیل العسکر هنواننده مرسوم

اولغله كرك طلیعهبی وحرقهجیسی دعك اولور ( عوود البطن ) انسانك

کوکسنده رهاه ددکری دل کی ککدن کوبکا اشا چە سنه قدر مد اولان

اول

۱۷

0

جر
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۱
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۲
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۱۶

صوقنده اولان وج ککنه دننورکهمرج مقداری کر عصعص دی دبرار EE
قمحا لاقت آدم وخاعه فناه وعدم اولدینی صو در وعکده زور وقوت مغټاسنه در ٣E

قال به عکدة ای قوة ک
وار آنته دیور

۱

ور الطضب معنا سنه ( العكدة )" فال

آ هرده ابا کوک دنور وجوفده و رکك»کو کله دنور وشول قوش بلکنه

دیتورکه امك طح ایدلر آنکاه آمکه جایجا نقطه طرح ایدرلر( العکد ) ع
ونزنده پرنسته نك وسطنه دنور قال عقد ای ای وسطهة و عکد مصدر

|

الور

۲

بحرصومن امکاند کلوب تلوکۍ بولق معناستهدر تقول عکدل الامر عکذا مر
الیاب اللانی ای.امکنیی و صغفق معناسنهدر يقال عکد اليه اذا االا(عکاد) ]|

هوك" کر لهبودتی صغفق معناستنهدر بقال اعکد اليه ادا" ل
1ا۱ ) 71
سید وزننده صغنه حق بر حا معناسته ( العکود ) بربرده غل الدوام مق وملازم | 3

اولان آدمه دنور وکن وقابل اولان شیع دنور وحیوس کسية داور وداعی ]|
عاضر وثابت اولان طعامه دیور ( العکد ) فعتنلد كار دووه قسمی سورمك إا
فن بورنسندیه |
معناستهدر بقال عکد الب والیعیر عکدا من الباب الرایع اسذا
ايق معنأسنه در قال عکِدٌ بهاذا لزق ) (عکد ) کف و
نزدهسوز

کل ودوهه

دئورکه معنای مز وزدن و صقدر مؤنق عکدهدر هاله و عکذ ری ری
پاش ووری افاج بعند سنه دنور ) الاستعکاد ( و دی کر و دوه 2

اوزره
سورمكت

 ۱رگ

وش سم برحی قوشك |
وی ع
معناستنهدر قال استعکد الضب والبعير عع
فکد
خوفندن پرنسنه یهالجا اه منضم اولق معناسنهدر بقال استعکد الطار اذا انم ۱
ال اش" محافد الوارح ( مکاد ( سڪاب وزننده عنده شهر ژ
ید قر ده برطاع

آدیدر اهل وسکاتی هنوز لغت فضعه اوزره برقراراردر اخثلاط الاندن اراز
اله غربان پانلرنده اوج کوندن زیاده الوا باز ا(لاعتکاد ) افتعال وزنده |
بربره باخو د بر ایشه عل الدوام مهم ادوب ملازمت

اعت معناسنهدر

قال

اعتکده اذا لزمه ا(لعکردة ) دحرجه وزننده سموزوب قوثلنك معناستهدر قال
عکرد الغلام اذا س ن وفوی ودک

اولدقلری شوه( نه مصطر
ی

اولان داه را کی کرها کندی

لو

ايلك معناستنهدر تقول کر دت لاقتی ای رحعت

iالافها وا کازه ( العكرد ( حعهظر

وزننده ) والغكر د ( برقع و تاه

( والعکر د ) علبط وزننده ( والعکرود ) عصفور وزننده باوغى متقارب على فول

وکرود "ای متقارب
ورد ع
اناو جانلو اوغلانه دنور بقال غلام عکرد ک
الحم اومان  ۱العکلد ( علرط وژنده ) و |(عکااد ( علا بط وزننده مك فو ی سوده

يدا)ك
علعل
دنور هند البعش لانن زانده در (ا

وامك كوبلا يون
فصی ل

سکیر بنهوینو وبك قاصقی شیثه دینور يقال شی" علدای صلب شتدید عولد

مس
چ

۲
ی

e

N

5

aE,

@

1°

ردك
هن ک
ری برندن مفارقت ايلامك اوزد» عهد وهان اید

هر پردر احد هرا

آخرد عقید در حلیف دی دار شال هو عقیده ای معافده و عقید و معاقد

معاهد معناسنه درکه برنستهنك بار امرك حفظ ونکاهنی عقد فلبله ملبترام اولان
قیده ومعاقده ای معاهده وع بار بالطیع کرع اولابه عقیدالکرم
عو
کسه در قال ه

بوالطیع لئم اولائه عقيد اللوم اطلاق ادرار ذکر اولنان معاهد معناسندن

مأخو ذدر باخود معنیمفعو لدر ( العنقاد ) عینكکمم له( والعنقود ) زور وزننده
صا لد دنور که دایه غقدایاسی باعث ميه در اوزمو اراك و دطم اغاحلر,بنك صالشی

ی (+التعقيد ) شعیل وزننده بك دوکملل یاخود حوق د و کملل معناأس.نه در
کول غقدت

العسل اذا اغلته حق فاظ و تا وعاری معقو د ايلك معناسسنه در

تقول عقدت الاه اذا ER له عقودا ای طاقات ک )E ( الاعقاد ) هرك
کیمر نلهودی نسنه ی قینادوب ووامه کنو رمث معناسنهدر
افلیته حي غ(ظ ) الاس تعقاد ( دشی حار بر وك

تقول اعقده ای

معذاسنه در قال استعقشدت

ودوه اطلاق آلوور
نت ی ) دنور نده ساح ا
رو
نف ققده ایلدیکیون تقول اعوذ باهمن شر ااعقد ای الساحر ( العقد ) معظم
وعقید معنوی وندن
وزننده فامض وحشکل کلامه اطلاق اولنور تعقید لفظی ن

مأخو ذدر شال کلام معقد ای غامض ( التعقد ) تفعل وزنده بر ننه

قویلوب

کوری طرزنده
قوام وق معناسنهدر شال تعقد الدس اذا غلظ وبرنسه پابلش قی
وعقد ف الب
اولق معناسنهدر قال تعقد قوس قر ح اذا صارت کمقد مبنى ت
احر سی طاسله اوراش قوينك اشافیسنده اولان طاش-لری حقوپ بوقر سی
دننده صو ابرکلسكبره کیرمکدن عبار يدر ) الاعنقاد ) اعتفاد وززننده ومرادفیدر که

ووکملزن معناسته در ومناسله برستهه کوکل بغلق معناسته مستعملدرکه قلب

اک قرار داده اولوب كن فلقدن عبارندر بقال اعتقد کذا ای عقد عليه القلب
واول ربط قلب ایلدیی شه

عقیده اطلاق اوللور هاء اسله واعتقاد غقار

حوفتاك وسایر مال وعلاقه کسب ویدا ایلك معناسنه درک چقد؛ م کورهدندر
شال اععقد الرجل ضيعةومالا اذا افتتاهما ( التعاقد ) تعاهد وزننده ومرادفیدر که

عهدشمکدر قال تعافدوا اذا تعاهدوا وکویك حفتلش دکدنصکره بری رنه بغلغق
ککنك
معناسنه در ديشينك منسی بك لزوحتل لادویشندن بشاوب ار

7

شیشورفکله کلیدلنور دبرار قال تعاقدث الکلاب اذا تعاظلت ا(لعقود ) ری
ثابت معناسنه مستعملدر بقال ماله معقود ای غقد رأی ( العقاد ) ومحق دبزیسته
دینور که اطفالك بیونلرنه تعلیق ایدرر ( عقدان ) عفان وزبنده فرزدق نام
شاك لقسدر دوور الودیغهون ملقب اولمشدر ( العکدة ) عده وزننده فوروق

1

۱۳

الولایات على الامصار من عقد الالوية للامرا وق حدیث ابي[ هلك اهل العقدة |TE
ویعه
ورب الکعید  1را السعة العقو دة لاولاء وعقده سول عقار ض

9

ا

اطلاق اوثورکه صاحیآنی کندی ملک اولق اوزره اعتفاد داراو ود وگ 3 ۱
رنه دشورکه نك ا

ولافت
ذوکیلور وولایت و تسلطنت خ

مقولهسی

ذکورلندی وحوقوصیق |
حالات امجون عقد اولنان بیعته اطلاق اولتور تهکه ا
اغاحلق بکرذهلك حتلق خرمالفه اطلاق اولنور ومنه الثل × هآولف منغراب ]|

عقدة * پعنی اثجاری کثیر وفروان اولان برك قرغهسندن زیاده الفتلو ومونسدد ۱
زرا اول برك قرغهسی کرت اجاردن غبری ره تقل واوا ایار وعقده دوهلره ۱ 3 ۱

کهغزر وعقده إا
اوتانی کافی اوتلاغه اطلاق اولور کهاوراده بغلاوب سار ع
سی هر ارض مخصبه بهاسم اواغله منصرف اولور اسم جنس اولدیچون وبا |
برارضك على اولغله غير منصمرف اولور وعقده مدار معاش يعنى برادمك وجه 3 ۱
قلری کی قال |
معا اكا متوط ومعقود اولان شییثه اطلاق اولنور علانك الرب
کر ناهطلاق 8
وویکك ذ
وفاته ک
هو عقدة معاشه وهی مفیه بلاغ الرجل ک

ولور وارض خصبدیه دنورک زكر اوکدی وفقده جورب وا

وونلاقده شول
ووه ا
مستعیلدر ومنه عقدة الشکاح والیم وغیره ای ح

۳۱

چاره /

اطلاق اولنورکه سنه ماضیهدن قالوب بار موسعنده تازءلنه جنبة الرعی معناسنده
وشول دواب ومواشی به دینور

که اوتلوق مقوله می علفلری قالامغله اغاج ۷ ۱

اوتلامغه مضطر اولهار والده اولان صنق بره اطلاق YAT بعرارضه اله |
و و عقده و و نب ر لد آددر و عقدة بنت مسر ن ولان طو 

که

سلندندر عدرن

و

ورماح ام شام
عقدیون دد کاری جاعت کا منسوپلردر ط

عوقده بررحل آدیدر وعقدة اذوف وعقدة الانصاب ايى موضعدر ||

ذر اولندی 0
(لعقد ) صرد وزتده عقدهنك جعیدر که ک
ا

خشم و که به

(قد ) صرد وزد
عقده اطلاق ایدرار ومنه شال حلات عقده اذا سکن عضبه ع
تاخود ککف

وزنده

دصر ه |  4ر نه بننده

a

) بنو عقیذه ) جهینه 1.

(بناء العقود ) شول .
وزنده برقيلهدر ( المقدان ) فصانله پرنوع خرماآدبهاژ ال
تابه اطلاق او لور که دوارنده جاحا قړو طرزنده کرار عقداوغش اولهوآ ناري

عظی بمنالرده تقویت واسعکام اجون طرح ادرار :E ص e
عنمادرورنده مشهوددر قال ف الاساس ناء معقود ومعقد اذا ل 4د
]ن
طدی
شعقی
ای طاقات معطوفه کالاو اب ( الی

1
۱

وزنده آنشده فواطفش بله

دینور وال اله قوام واش طعامه دینور عقیده کی قال ای بالعقید وهوعسل

قد بالتار وکذا طعام بعقد پالعسل ا(لعقید ) امبر وزننده معاقد ععناستهدر که
ی

که فوویت  ۵۱۲بای

 ۳ی رو

|

۱۳۱۳
وا

ی وت سرتسا وس وت یسیع

سس

اتاسدا ار

۳0۳

ار

]

ومعویدن اعدر يقال عقد اطبل والبیم والعهد عقدا من الباب الثانی اذا شد ۱
وفلان کته لا به صغنوب ناه کو ردی

درز و عقا برنسنهی حساب

دجك برده عقد فلان عنقه

ايلك معناسنه فستعملدر

الى فلان

قال عقد الاسب آذا

حسب وکفیل وضامن اولاق معناسنه ستعملدر تقول عقدت له ای کفلت وعهد
معناسنه مسنیلدر تقو ل عهدنه علیه ای ماهدنه وعقد و صف

اولور آرقهسی ۱

دکلو کم ومثان ار کكث دوه دنور تقال جل عقد ای موثق الظهر (العقد)
نر
د
فتن یدن

عل قول عندن برق آدندر کهدشر نن معاذ وانو عام عبداللك

بن عرو اول قبلهدندر وعقد مصدر اولوړ برآدمك ساننده طوتقونلق اولق
هنا سنهکه طلافتله تکلمه مقتدر اولز قال عقد ارجسل عقدا من الباب الرایع
۲ته بابشوب
اذا کان ى لسانه عقدة وچفتلشمش دیشی کویکت فری ارککك ل
صقمق معناسنهدر قال عقدت اللعوة اذا تششت طبیما باسرة قضیب الم وعقد أ

(لاعقد ) اجر وزنده لساننده طوتقناق
دطروت ارکش قوم کومسنه دنور ا

اولان کشی ه دور کهبلئك تعبیر اولنور واعقد کویکه اطلاق اولنور وقویزغی
)تف وزشده ودی دطروب رش
ورفاج قورده اطلاق اولنور ( العقد ک
قوم پغنلرنه داور مقردی عقدهدر ولساننده طوتفناق اولان آدهه دنور و
سول

ار کك دوه اطلاق اولنور کهکودهسی قصه وعله صبور بعنی طیانقان و مصمل
اوه ( المقدة ) فعائاه أده دلاف ککنود -اطلاق اولنور اصل اللسان معناسنه

( العقد )عك کلمر له فلاد هند دنور  ۸کر دانلقدر ی

عقود کلور قال جات

وق عنقها عقد من الدر ای قلادة شارح دبركه عقد ف الاصل عصدر در عقد
مکذور کی نعده عقده مناسیتله فلادهیه اطلاق اولندی ( العقد ) مزآل وژننده

2ا(قد )
لع
دوم پرتهدینور ومنسه قولهم هو من معقد الازار ای قريب الانز
حرعنه دنور که دار امادار قرق ذراع حورهسندن .عبارئدر قال بنی

يوئك
ق

فی عاقد البتر ای حر ها وماحولها وعاقد شول آهوبه اطلاق اوور که اوومق
شول
احون یوت اکش یاخود پاشیی احهسی آرالغنه صوقشدرمش اوله و
اقده اطلاق اولنورکه دول طوندیفی عض علامتله اقرار اوظهار ابلش اوله
«( ۱المقداء ) جر اء وزنشده جاریهه اطلاق اولنور وفورضی دوکهلفش طرزنده
بعت طوباق اولان قيونه اطلاق اولنور شال شاء عقداء اذا صار دنا کاله
وقده
معةو د ( العقدة ( عده وزننده اسعدر دوکه دنور که وا میاه کره دبرلر ع

ولایت معناسنه متسعملد رکه بر بلدهه وال اولقدن عبارندر عقد لواء پاخود
۱

عت

معقوده

ملا <ظەس

ەدر

جي

عفد کلور

صر

د

وزننده قال ف ااپاید وف

حدیث عر رطی اله عنه ق[ال هلك اهل العقدة ورب العكبة ] یعنی اتصاب
»

۱

بر e
|دتو ورم و اجلوکوجتسده دیور ال
ش

وارده عطود مادهسنندن صکرهمرسومدر بخ اف 1
وماده حاحذه س
او لدییی مص

حدز ومهر ده من ند ثلاتی و صفت

وطود
مقام مناسننده دت انلشدر ع

اوهرق مفوتدر

8

پس موف

۱

سیر سر یع معناسنه در تقال سیر عطو د ای

سرع وشول اولو وایشلك وله دنورک آنده سالك دیلذیی پردنعم وسلوك |
ایدر اوه شال طریق عطود ای بین لاحب ذهب فيه حیث
واصیل آدمه دنور واوزون

طاغه واوزون

ماشتاه ومجیب |

کونه دنور و زاغلفش کسکن

رنه

لوابه دینور و سنه امهبه بووم نامه دیور بقال مضت عليه سنه EE

۱

۱

کریت وذهب وماعظو دا ای اجع ( العطر د( علس وز ننده عطو د معنالرننهدرکه
ذ کر اولندی ( عطارد )عك

یله خنس افسامندن يعن سیاره جله ستندت 

بر کوکت آدبدر معاء سادسبهده اولور و عطارد لفظی فنصرف وغبر منصرف
اولور مؤلقك ”ماء سادسهده اوأور دعسی و قر یدن آشاعی به عد اعتبار هدر که

۲

خلاف متعارفدر سریع السير اولدینی باعث ميه در باد مقوفهدن ا 3

وعطارد نو  3قسلهسندن ررحل اميد رکه متعلقا یله او رجاء عران بن ليان ا
بر حل

نام كسەنك قوی اندی و عطارد ن حاجب  1زراره مرو

فاخرهسی وار ادی رکون فار وق اعظم حضمتلری اول حلهی بازارده مناد

اولورکن کورمکله رسول علیه السلام حضتارینه حله" موزرم اشتا يور از
چچع هکونارنده تلسبیورردیکز دهپلر وقوس مادهسندهمز ورد منقبهسی مسطوودد  ۱
) العطرود ( زتو ر وزننده عده يع موعود باخود عبده وعتاد طرزده اولات

||

شیثه دینور ومنه تقول عطرده لا على اء الاس واحعله لنا عطرودا ای صره أ

لبا عندك کالعدة اوکالعدةوالعتاد ( المفد) عيلك فصی وفانك سکوییله(والعندان) |
فعاله ایک ایاغی برابر جه بربره کدوروب سکر عکستین راو اك معناسنهدر |
تقال عفد الرحل عفدا وعفدانا من الباب الانى اذا صف رجلیه فوثب من غیر [ |
عدووعڪقد ک وکر جبنقو شنه دنور على قول ک وکر یله شه برقوشدر (الاعتفاد) |ک

افتعال وزنده برآدم کنندی اوزدنه میکننك فپوست بند ایدوب برکنهدن 2ا0
ایلیدرد احروده آجندن هلاك اولق معناسنهدر وی فعط ستدلرده اعراب
طانشه  .ی ادرلر ایدی جیت وعصبتلرندن کسه دن سوال ایلیوب اجلقلر ندنهلاد
اولنی اختار ادرار ادی قال اعتفد ار جل اذا اغلق اه على شنه فلا بسا
احدا حت عوت جوعا ولق رجل

چاریه بکی فقال مالك قالت ردان نعتقد

(لعقد) داك فصی.
و اعتقاد لفظنده لفعیدر قال اعتفده کذا ای اعتقده ا
وقافث بسکو ببله دوک بخلی معتاننتله و رکه دوكك

و دكلمك تعبير اولتور حسی
و معتو دن
6

۰.

3

:E
31
3

e
3۸

ر
7۰

لے

۷

اعضد اذا كانت احدی عضّدبه قصبر :بومتالذن مولف عضد افظنك تأيه

نکن مصبانك اه گوزه مش اهل نامه ندید نوات

دا

وینو عم عندنده مذکردر ( العضدة ) فر حه وزننده قولی قیصه اولان اله وصف

لاور قال بدعضدة اذا قصمرت عطدها ( العضاد ) عاك یله رباع وزندهکد
منقوص در حالت تصیده بای اعاده اولنور ویی قصه کودهمی دعصي وطقناز

طواج اوغلانه دنور قال غلام عطاد ای قصبر مکتل مقتدر اتللق وتقول
رایت عضادیا کرباعیا وعضاد رباع وسقاب وزنلرنده قولاری قالبن وتصلق اولان

خالونه اتود قال ارا عضاد وعضاد ای غلیظه العضد سمترا وعضاد ساب
وزننده بودور کسیه دنور ار اولسون عورت اولسون يقال رجل وامراة
)تاب وزننده و(العضاد ) مفتاح وزننده قولعفه
(لعضاد ک
عضاد ای قصبر ا
۲ه دنور که اوراق شکانده
وبازو بنده دیور ومعضاد دهر ه تعبیر اولنان دمور ل

اولور حوبانار آنکله دول احون افاج داقلرتی کنمرار موف وی عضاد
وعضاد
شد ر م
تر تسده ت الله نو یش اند یکی شازح تصیص ال
قصابك ساطورنه دنو رکه انکله کك قنرارار ومطلفا قول باغنه اطلاق
اوور قولجق کی وطونساغك قوانه بند اتدکلری کند کی وشول به
اطلاق-اولشورکه دانا انکله اغا ج مقولهسی کمکله متذل قلنه ( عضدان )
وزنده

بر عدت

غات

وزشتده

برقلعه آ دیدر ) عصیده

الظهری

( سه

ر
دآ
دله
اسعیدر وظهری ظانك کسر لهدر ( الیعضید ) شطین وزننده پرش

ولبات

خندریل دیدکربدرکه هندیاء بری به شیه او َو ( الاعضاد ) هیر ونكکنر نله

( والعضید ) تفعیل وزننده نآدینی اوق نشانه اورهمیوب صاغنه یاصو لنهصابغق
معناسنهدر قال ری السهم فاعضد اذا ذهبت ٤ا وشمالا ( العضد ) معظم وز ننده

(لعضد ) محدث وزننده
شول وبه دنورکه قول برنده عړ وطرازی اوله ا
غانه
وشرخرم
قلام
بریانندن اولقه نش

)فتعال وزننده برنسنهی
دیور ( الاعتضاد ا

قوله الق معناسنهدر تقول اعتضدت الثی* ای حعلته فى عضدی و برکسهدن
(لاستهضاد )
معاوئت طلب ايلك معناسنهدر تقول اعتضدت به ای استعنت به ا

فلآ معناسثهدر که اغا ج كمك معناسنهدر يقال استعضد الشجرة اذا عضدها
و اغاحدن ميوه دوشورمك

معناسنه مستعاذر يقال آنتتعظد

الرة اذا احتا ها

ا(لعضادی ) عینك حرکات ثلائیله قول بوك اولان کشی به دینور يقال رجل
و

عضادی ایعظیم العضد ( العضدید ) فحال فيد شرقیسنده بصرو آدندر (التعاضد)

تفاعل وزننده باردهلشمق معناسنهدر بقال تعاضدوا آذا تعاونوا ا(لعاضد) :
م,عاونه وزننده ومادفیدر قال ماضدوا ای عاووا ( العطود) علس وزننده
SSDS ESKER

CERT

ی

F7

تاجفت فلان فیعضدهSEET 

اعوانه وفرقهمتكدمعناستهبمe 

بازوسنده اولان شیی ریه ریزه انتدیکه اعوان وانصاری حقارنده بتلرنی تقضار| 
Fea

نده ایلدی دعکدن كنايهدر ( الاعضاد ) عضدك
باشندن آنلری پکرا

ذ کر اولتدی واعضاد الوض واعضاد الطریق حوضك ونولك اطیرکفلریته .

شريك |
ایکی بازو کی نصب وبنا اولنان دیوارارینه اطلاق اولنور کذلك مطلقا ه
اعصادی اول مقو لهسد وینادن عبارندر و عصد بدش وزنده وعصید افر وزننده /

۱

خرما اغاجنك شطهرسته بمتی صرهسنه اطلاق اولنور ولك بجی عضدان کلود 1
غربان ورننده ( العضد ) عینك فعی وضادك سکوئله کسعك معناسسثه درکه مراد |1
اغاجك دالارتی کسوب ودامقدر اصابت بالعضد معناسندن مأخو ذدر قال عصد 

الشجر عضدا منالباب الاتی اذا قطعه مولفك اطلاقنه کوره عوم معناستهده )1
مستعمل اولور وعضد رکس یاردم اك معناسنته متمد رکه قول قناد اولق |
تعر اولنور قال عضده

عصدا

ه نن البات الاول اذا اعا نه و نصس ه وبرآ دمك

قولنه اورمق وقولله طوقفق معناسنه در يقال عضد فلانا اذا اصاب عضده |
ور دم قول اغر دسته مسلا اولق

اذا شکی عصده ودوەىڭ صر تی

معناسنه

”عر بصوب

در

شال

عصّد

تاغر وجداو

فلان عل

'

ناء اعهول

الك معناسنه در شال |

عضد القتل الیعیر اذا عط فعقره ودووار 2اطر افنذن کلب طوفلی تا

۳۱

يقال عضد ارکافب اذا اناها من قبل اعضاضها وضم بعضها الى يعض (العضد )  ۱
کتف
دور

وزننده حوضك
وشول

دنو ار ننه قر بب اولان آ:دمه دور

ارکك ا

دور

ك حشاری

اوغ

وقول
دی

آغر ین کسه

اشتکر اوزره 2

هر طرفندن هعوم ادوب قاجفه محال ویرمیوب در طوب برآراه برکدرر اوله ||
کر اولان حشاری اشکه دننوو .بقال جار عضد وعاضد اذا از
ا(لعاضد ) ودی ذ
کان ينم الان 3کن حو اذا و عاضد بو لده دا" طو ار برجانننده کیدن

بهایسلرنوه وه کر وسته کر ول

دمه دیور ۰ ۱

ارکك دوءه دتورکه تاقهنك قلوندن

غر باه

طتوب حوکزر اولدکه شق اعون اادرلع(ضد ) نله کساشپابوداهش 
ااحه دنور شيرمعضود

ععیی مفعو لدر و ترعلت آ ددر که دوه 1
ماشه فعل

قسمنك قولر بنهعارض اولور وال عصّد ار عضّدا منالباب ارادم اذا اصایه
العضد ) ا(عصد ( هنیر وزننده آغاج كجك كه دیور وقوهفه و بازو نده دنور

بقال قعضده

العضد ای الدمل وشول قله د ینورکه اغا ج مقولهسی تا

۲

کسکلر مسّذل قلفش اوله ( العضدة ) مکنسه وزننده اخه کسه سنه دینور بقال
۲مه دینور .
جاء وعنده معضدة ای همیان الدراهم ( الاعضد ( دول اه اولان د
دفیق العضد معناسنه

ورقولی

قيصة اولان انسان وحيوانه دنور قال جل

ھایشوا ۳:

¥

یعی اعری ایاه لابزبه عل انا ) الکو ) قعود وزنده اولك

معناسنه در

يقال عصد الرجل وعصد عصودا من الباب الرابع اولاول اذا مات ( العاصد )
قاصد ونزنده او لو زکن باشتی اموزی طرفنه وروپ

دوندیرن ار کك دوه نه دنور

صهدعاا ایلویعنقه عندالوت ( العصيدة ) قصیده
دوه منك حالیدر شالضار جل
آنه دنور وعدلیندن برجاعتك لقببدر ( العصید )
وزنده معروفدر یعی ولاج ش
عبت کم بأهحذم ودد

خير ومأون

مد ك سماعی تعپدر

تادکاره ر

اوور قال فلان عصید اى مأ ون وعصید حذیفة بن بدر باخود حصن بن خحذقه نك
,قبدر ( العصود ) واود شدهسیله شمر دل وزننده اوزون ذستهبه دنور بقال وم
ل
عصود ای طویل ( امصود ) قرشب وازده وحودی

اجه ر  4تزاکبدن خاونه

دیتور وومعنادند رکه فلان کسه استشاره.بز خود ود کندی رأیله عل ایلدی
دچ پرده ت رکب عصوده دیرار رکب رأیه معناسنه شار ح رأسه عخدلرنی تطثه

ایلشدر کویا کهزاب حافت بدنی اولان خانونه اتشيه ایلدیلر ( العصواد ) عينك

ری

و صعله حتین خو یاو شد ید و ند هسب

و شی براه

دنور ا

رحل

وکر مره اولسون قال رحل وامراة عصواد ایعسس شدید صاحب شم وتعب
و نٽ

راه

فر ومانده ادن سیه

دنور تقال ورد عضواد ای متعب واس

عطیر دنور شال هم فق عصواد ای اس عظیم ) العصاو بد ( عص

وادك جعیدر

وعصاود حتکده همان کندیاقر ان وههتالر له اوغراشوب ساره التفات ابقر اولان
پلوانلره ,دنور يقال قوم عصاود فغارب اکذاانوا پلازمون اقرانرم ولانشاد

قوم وعصاوید الکلام هبوار اولیوب طولشق وورغاج وجيرهشك سوزلره
دیلور وعصاوید الظلام_فات قات کشف ومنرا  اولان طلتلره دنور کذلك

بری پبڼره صلتعش سدنج ومترا کپ اولان دوهاره دنور صووسن دوهلره دیئور
ا(لعصودة ) دحرحه وزننده ( والتعصود) ندحرج وزننشده حیقرمرق جاك
وقتال

ايلك معناسنهدر

قال عصو د القوم وتعصو دوا اذا صاحوا

وافتلوا

( الوصلد ) جعفر وزننده ( والعصلود ) زبور وزننده صاب وشدید اولان شیثه

دینور ( العضد ) مينك فصی وطمی وکسری وضاد »مه نكسکوئله ( والعضد )
عهض(د)
لند
وفاوز
ک

(ضد
ادهلع
ونن
ندس وز

) عنق وزننده دیرسکدن اموز

باشنده کوهگر واره اولان عضوم دینور کهقول تعییر اولنور فارسیده بازو
دینور جعلری اعضد واعضاد کلور شال ضرب عضذه وعضده وعضده الیغیرها

وهو عابي الرفقین ال الکتف وعضد ندس وزنده برنسنه نك برناحیهسنه اطلاق
الونور ومعین واص

معناسنه

استعمال اولنور مفردا وججها استعمال اولنور

تقول همعضدی واعضادي ای معینی وناصری نتهکه ساعد دی ومعناده استعمال

۱

سالقمنك .ود

ود

و

ER

اعداحر دهرن

۱

طزندهظهود |
سکیل  ,ر

۳

اندنه دیور (رعر حده ( حنظله وژننده ررجل اممیدر ( المر قده (قافله دحرچه

وزننده ایپمقولهسنی حک ,بوک معناسنهدر بقال عرقد ال اذا فتلهشدیدا "1
ا(لعزد ) غينك فحى وزای مجمهنك سكونيل جاع ايلك معناسنهدر قال عزد
بچار ته عردا مانلباب النای اذا جامعها ا(لعسد) عنك فحی وسينك کا

معناسته در قال عسد ال جل عسدا مانلباب القانی آذا سار

بو کت ا

بددا
وایپ مقولاسی بك کم وکت معناسنهدر .قال عسد اطبل اذا فتله فئلا ش
۱

وجاع ابلك معناسنه در بقال عسد جارته اذا جامعها ( العسود) ed Sa

قسول وزننده پلانه آغو ویرن ددکلری کلرك ارککنه دور وبلاله دیور از
(ودة ) هاله برکوئه آق وجکدر از |
ونه دایئلورعس
وا
وقوی وشدید اولان احنسیان
لرك وقررك رمقاری اوجلرنی اکا تشبیه ایددار قوملقارده :اولور یی

تازه
عساود

وعسودات

کاور واول وحکت

ES

1

شت اللقادر ونك فهیر 3

(لسعد ) حعفر وزننده فلز اندن ۱.لوه دنور ذاهب کی وباج حو هر ينه
ا

أ

قال له جد کر

|

اطلاق اوور اسم حنسدر .احو ویاقوت وسار

دهر والیاقوت وایریو بومری دوه دینور ( العجدية ) |
اهرلکل
کبلو
وهوالذهب وا
اری کسدنك ای دولارندن برا تک
ای مشدده الله متاهیر عردن دیناری دکید
اسعیدر وبرموضع آدیدر ودو هکو شکار بنك یو کر ننه دنور وا تون و کلو دوهره

اطلاق اولنور يقال ابل عسجدية ادا كانت حمل الذهب وبکلات اولوب همان از

امراء وملوکه عاص وص وموکبرنده میکوبلری ویدکاری اولان دوءره طلاق اوور |

ركاب اللوك معناسنه قالاصل نان بن منذر نام اميرك موکننده زیت وزبتلله || ٠
کندی توب
 4اطلاق

وحکدکاری

اولندی

دوهاره دور

) العسقد ( قاف

نفد

ادی

نعد ه مطلقا رکاب اللود اولنثر ته 4 ۱

وز ننده اوزون

واجق کسه

دور

ال

رحل عن قد ای طویل احق وفیل :کی صی کو دلو وایری واندای واقشقسن
عوسقد
تصاق  1دمه دنور بقال ه

ای ارجا الاق ( العشد ( عك

فی I ,

وشن کیا یک ا برکدرمك معناستنه در بقال عشد الى"عشدا منالاب
ای اذا جعد ( العصد ) فصد

مالیا

الیای اذا لواه وجاع

و زننده ورمق

ايك

معناسنه دز بقال re مھا

معناسنهدر

تقال عصد

الر۱۶

جامعها

خرصو صه حر وا کراه الك معناستهدر شال عصد :فلاا اذا ااکرهه
ترچ ب
على الام و عصد من به دينور ( الاعصاد )هم ەك کر لهودی

ورمق

۱

معناسنهدر

ال اعصد البل ادا لواه ورکسهنك قاحق رکه جك اضون کندی ارک
ن
ایعاره ايلك معناسنهدر تقول اعصدی جارلعلى بناء الاس ای اطرفی

|

51

GE

O La

1

۱۳۰۷
ن اند نام کته ك فرسی امیدر ومدیندن اجد ین عمد ن موسانك |

اعیدر ( العرید ) فرید وزننده بعید معناسنهدر قال مکانعرید ای بعید ودأب
وعادت معناسنهدر تقال له ع ند حسن ای عادة ( العروند) عسك ورای مشد دهنك

ضعی وواوك یله صنعا ایاننده برحصن آدیدر ( العرداد ) مقداد وزنده فیه
و صلاتلو د لاوره دور وشول ابری دکنکه دنو رکه

قدر
دینور که حیوان موعر

پره دیکوب اکا ت ودوه بغلرار ( العرندد ) سفر جل وزنده ( والعرند ) ضعتینلد
وزننده ( والعرد ) عتل وزننده

ف
ت)
کعرد
قش قت يك نسنه بهدینور فیا کی (ال

ونر ده ع ندد معناسنه در ) أ[ثعر بد ( فعیل شاه
معتا سنه در قال صد

ا[ جل اذا هرب

واوق ان

ودی

قورفوب قاجق

شه

اشلیوب كمك

معتاسنه در بقال عرد السمم فالرمیة اذا نفذ مہا وبر آدم سلوك انتدیک وی

ترك انك معناستهدر که مراد آنی بوشلیوب بشقه به صاعقدر بقال عرد الرجل
اذا ترك الطريق بعنی واحرف عنبما وفلكده كوكب ارتفاع ولق معناسنهددر
قال ص د الجم اذا ارنفع و بلدز و سط سیارن زوال
تقال عر د الم اذا مال لأر وب دود ۳

غ و به فيل ايلك معنا شخه در

|لسیاء (عر ده ( جر ه وزننده بر مو ضعدر

( العارد ) متتبذ معناستهدرکه فرق دیکردن آلارغه اولش عتصی وهشبر دعکدر _
مول بنفزاره اولان جل نام شاع اشبو تری شون رأسه العواردا * مصراعنده
واقع عوارد که سی یکدیکر دن

منتید و #کبر د یکدر باخو د غلیظه دمکدر حو هر ی

ضار تاه راسا عنواننده انشاد ایلکله فاط ایلشدر زرا شاع آ ی برحجل
و صفنده ابراد ایاخدر
ا

وشدد

ارککنه

) العرند ( فر شب وز ده

اولان يئه

دور

وی

وخاصد روع

ودات

وعادت

وباك کا
معناسنه

در

چایز در مطلقا
وانکر 3

لاك

دلربه دنو رکه قزغرر او لوب لکن کسه بی صو قوب

آز رده ابا على قول برنوع وقرل وخبیث وموذی یلان اسعیدر وص باردکیت
عدری

لوشوب
دبرار «ضیت ف الو عل شی" معناسنه_بعتی بر نسثه به ط

یل کی کوب کندم د ءکدر و و ذ کر اولان شدید شاداد
زر جح وزنده یلا به دشور

حیه فعناسنه

ودر شت

وخشن

ایعیه رد
و( ا(عر ید (

اولان ارضه

دیشور ( الور دة ) دحرحسه وزننده د خویلق اتلك معناستنه در که مراد
زم عوسرنده :همدمیله الفنسزلك

ادوب بدمس تلا انلکذر شال

عر ده فلان

اذا اظهر سوه الاق وم بعاشر ندعه (العريد ) قنذيل وزنده ( والمعرد )
اسم فاعل یه س یله لس SE

ره
شحن
دي و

بدمستلاف ادوب رحیده اندر

اولان کسیه دنور قال هوغر یدومعرید ای موذندعه فی سکره ( العر جد ) جیله
|

وزننده ) والعر حود ( زور وزنده خرما
برقع وزننده ) والعر جد ( طر طب

1

اند r ۳ کت

بع ای

سنك

A SG

خر لووانسبدر قول ایور

PAE 1
ظهر غبدن ساعك 3

ی کدی ان اصبه دن جرد اولوت فیابی1 :

اوزره مرفوع ومعتای ام اللهمؤولدر اسمعه ولاتره سبکنده در تالدیکه معیدی |
دید کلری بلغادن برکسنته ادی نعمان بمننذر حضورنده وصف اولثعله رکون 2
وله احضار ادوب لکن معیدی صبر القامه وعطیم الثه عبوس وزیا |

اولغاه جشم نعمانده محتقر اوافین معیدی وشیومی فهم ایلکله همان * آغا الرء | 3
ددعیمات |
باصغریه ایبلسانه وقلبه  +اذا نطق نطق بیان * واذا قاتلقانلصنان * ن

توکلامی کوش ایدلکده تسم بالعیدی کلامنی اابپالدکله من بعدمرب مثلاولدی أ
)نب وز د .عداد |
)اء عندن برینك لقیدر ( العدد ع
ذو
( ذو معدی بن بارم
لفظندن محففدرکه يلان صوقدینی بردسئهسی نامنده وحی درعکه دشود ل
صىل مقاعله وزننده ( والعداد ) قتال وزننده يلان صوقدینی ر 2ا 
لدةا)ف
العا
(ا

سنهسی مامنده و جى درك معناسنهدرکه مسلامیعندنده ایام معدودهدر قالعادته |
اللسکة معادة واعدادا اذا انتدلمداد ومنه الديث م[ازالت ك|لة خیبر تعادنی ] | .
وعاقیت ا که دو مه سیب شما دتلری اولدی )العد عدء ( زارله وزنده شتاتE ۱ .

قلشی |
وسرعتسله بۆرعك معناسته در قال عد عد ارحل اذا اسرع وال ا
وشرتلق وشی

قال عد عد الةطاء اذا صوت

اوعث ما

) عر عد ) ۱

وص زرا وآزارتاضواسدر ( الم د) درد و
قدفد .وژننده فاصعند
مرمرمیل کی دیکیلوب طوران صلب وشدید نسته ه دنور و اشکه دینور جاد |
که
هعناسنه وقوام ولش ذ
معناسنه وع د مصدر

اطلاق الونور وییونك کوکنه دنور هخر

|
العنق 1

اولور بات مقوله سی نستنه برندن ظهور ادوب قالقمغه ': 1

بشلق معناسنه قالع د التستوالشات وغیره ع دا من الباب الاول اذا طلم وت

||

رذا رماه عیدا وقورقوب
عد اج ا
ور نسنهی ابراغه  1عق معناسنهدر قال
هنات رایعاذا هر ت العردة ) أ
قاجق اه یه قال ع د الرجل

فيك يله هزه وزننده بصنوطر بوردنده برقدم صپواخود برنبه سا
دینده صو واردر ( العردات ) فصانله یلق سی بوردنده بروادی آدیدر (عراد)
سعاب وزنده ربات آدندر وضاب وغلیظ اولان نبانه دنور (العرادة) ساره
۰

وزنده جکرکهبه دنور وحاات معناس نه در تقال هوق عرادة خير ای حالة حبر

وعر اده و اود الایادی ودع زبیناد الى کولسبة الهرنی نام کسهلرك فردلری
لیلددر ( العر“ادةجا)ده وزشده
اسیدر ورکسه امیدر کهآل جر و
سلفده حصار آلانندن برآلت انعیدر مکجهنشقدن کوحك انولکورلآهده والق
 1لور

ادی
.

وع

اده نسیبین رده
2

.

برقرنه آدیدر ) العر اد ) کاب
۰

-

وزننده ماش
۳

“

۰

4

3
و

وا
و
3

E
 Ezالاق  ۶لد عددی  3۳اولسون کر  ۵اوسون و آندن ره
دعر

او لور و مده عتتدی فده کت

ای حاعة کب

وعدة تساء ای جاعه وعدة از اه ۶ف

و شول

رایت

که اله
عده رجال

مطلقه اخود زوی وفات اپلش خانونك

کزون
دعوده در مراد اطلاقله و
ویام احداددرکه ایام م
عدئی ایام اقراسی ا
وزوحك هو یله وز اونوز کوندر مدت من و رەك اشضاسندن

مقدم دو

e

عقد اولفر تقال هی قالعدة وهی ایام ااقعرجا وایام احدادها عیلالزو ج( العدان )
عك

ی

و کسرله ر )N

دور

و AE

اطلاق او لنور عل قول اول

وقتنه باخود افضل اوقته اطلاق اولنور شال کان ذلك ف عدان شبابه وعدان
ملکه اي ق زمانه وعهده

او او له او افصض.له

ومهیای ندارك ادوب حاضی ومهیا فاق ا ب

 ۱الاعداد

( همرك

کسر له لوازم

د شال اعد الشی" اذا ار

( العدة ) عینك ضعي بات وزاغه دیورکه برنسنهنك لوازم ومهمانشدن عبارندر
شال اخذ عده ای هینته وعده وعد هاسن بعض نحوواذارد لوزارنده مرج

کی

در ده خرده ظهور الان سيو هره دوز که بلوغ هنکامنده اولور عش دی

)فعیل وزننده بر نسنهی
دیئور ناس اکا یکتلت حبانی تعبیز اندرار ( التعدد ت
اقتعضای زمان اعون یات و براق اندوپ آماده قلق معناسنه در قال عدد الال
(لاستعداد ) برامرك وفوعنه براقلاوب آمادهاواق
تعدیدا اذا حعله عدة للدهر ا

معناستثه در شال استعد له ا5ا تیا ( الشعاد ) قالاصل تفاعل زننده ( والشعدد )
تفعل وزینده شی" معدود ازوره زیاده اولق معناسنهدر قال هم تعادون ویتعددون

على آلف ای بزدون علیه ( العدان ) ميك وعینك فحیله كهتنه در نآك صرتئنك
ایی طرفنده تکلتوکانپراربنه دیتور ومعد بن عدنان درکه ابوالعربدر غل قول
ی ی

کچ

روز زبرا فعلنده معد درز ( الععدد )) سکن وزننده »عد قسلسنه
ادوب  1ذلر  €کت

یاخو د انلز کیمعاش ۳
سب
 ۱ادا تن زی معد او
واخدو توا

صبر

و

اولق یاخو د  1ثلره سيت

ادا انلك

وقناعت ايلك معناسنهدر

قال ععدد الرحل

الم او تصبر على عیشهم جوهری

عددوا
اشبو [

حدشی ضرت

عرمدونقوفاد کر ایلکله وهم ابنشدر صواب

اولان قال التی عليه السلام عنوایله مفوعا

ذ کر ایلکدر ان  ۳حدرد فنوان

مذ کور اله روایت ایلشدر وتعدد اوغلان یال وبال صاحی اولوب وحودی نام

قوت واعضا واندای غلظت وق اقعناسنه مستعملدر قال معدد الفلام اذا

شب وغلظ ( العیدی ) معدی کلهسنك مصغریدر اصلده دالك تشدیدنله اولوب
اصءعبری اه ایی تشدیدل اجقاعیاستقال اباد ندن دال خفیف ابلدیر ومنه
ت
وعضلر لاان راء عبارییاه عکایت اتدیثر
اذل  ۸#تیم بالعیدی خمرهن ان راه * ب

۳

دند
اذا أحصاها ( العدد ( دنر ) والعدد نند
قاز سسیده مار دور

و عدد

صایاش

ی دمکدر
و آندن ار صا ۵

نسنه به دیور معدود

E

معناسنه کهفعل ععیی

ون
مفعولدروعددانسانك سنین عبنره اطلاق!اولنور کهعداولنور شارح دارکتهر
حوانلقد الفت ایلدیی رآدی رعد زمان کو ر دکده قى اول اولیشابو
نجه او دی
 /عد ده ذهب

وون

دو سوال

ادلکله #خص

حاده کلام

حو اب و برمشدر

من طال امده ودک

و عدي فرن مان

جلادىك

و لده ورق

توا مستهملدر

۳

برآدمك کنو وهتاسنه دینور وعدید القوم اول قومك عشبرنندن الووب لکن
معدود اولان اجنی الاصل کسیه دنور قال فلان عدید الوم ای وود

1و

ویس همم وای کر شبنك طذقر دیسنه دنور وعبره قله سنه محصوص بر ضو
ل
 ( 3العد ) عك کمر له ول ماء چاری به دنک آ نك اصل ومادهسی
قطعا منقطع اولیه کا رر صوی کی وعد  4معناسنه استعمال اولتورکه ادا
رندن
ن

تعداد او یی آدم خواهشکر اولوز قال ام لذو عد ای کش

و قدم

اولان قیوه دنور وکفوٌ هوتا معناسنه مستعملدر ( العداد) کتاب وزن ده
ودی قرن وتا معناسنهدر وویرکعه اطلاق اوللورر مخشش معناسنه حونون
امارسته وآشفته لك علامتنه دینور کهاس اکا خیال تعییر ادرلر قال به عداد
ای مس من النون وعداد مفاعلهدن مصدر اولور SET

جاب ایلکدر وعداو موت وفته اطلاق,اولنورکه :انفاس وا
وداد
زمایدر ع

القوس دای کربدنك طنقر دنه

1
, "3

/

رمقل

r

اقضای

۷

دنور ویلان صوقدینی برك

سنهسی عامنده تکرار وحي عودت ايلك حالتنه دنورک *مسلاسی.اول کون
صانوب کلور مرج دربکه مطلقا زهر تناول ابدنلرده وحالت ظهور ابدد که
#رالاام عله السلام حوطس نلری خیبرده ناول یوردفلری شاة “مو مه لقمهسنل
هر سنه وقق کلد کده وحیی حر کت ادز ادی کا دک

ونوم عداد جعه E

فطر باخود اضعحی کو نیدر وعداد دفر دنواننده کوت زص هده

معدود اولقده

استعمال اولنور بقال عداد فلان فی بق فلان ای يعد ممم ف الدیوان وقلان
ره ملاق اولدم دح برده لقیه عداد الثریا درل مرة فاقلشسهر
کده
ر آن
بیه
کس
معناسنه قرك آده برکزه ریا مبز لله بزولیله آیده پر دفعه کورشدیکندن کتابه

ادر ( العدیدة ) سعیده وزننده حصه بوهره معناشته .مستعملدر بقال م4نه
نده
سکر
هاي
عال
عدیدة ای حصة ( الایام العدودات ) که اشبو [ ایاما معدودات ]
واقعدر مراد ایام تشر شدرکه عرد اضعانك اول کونندن صکره کن اوج کوندو
اول کو ننه وم

اله ر دنور

( العدة ) صك

کم

یله فى الاصل مص

معد ود معناسنه استعمّال او لندی و مناسستله صایلق ادن

داردر

بعده

اولان جاعت .معنا سثه

[

راخ
۲

۱
OEY

فا

ا

۱۳۰۳
|

سکرندرمك اعون ية اولفش اه دنور عقلىول شدد وتام الحلقة اولاننهدینور
قال فرس عند وعتد ای معد للعری اود د ام اخملق ( عند ) زیر وزننده
بزمو ضعدر ( العتدة ) شول طبلهه یاخود قطونه دنو رکه احنه طیب وضع اولنه

وات وعنبردان معناستنه کرك غوسك وکر ك سکاسردنك اولسون (بالعتدة )
فد وزننده عتاد کی یات و براغه دنور عده معناسته جى

علا بط ونزنده ا

اعئد کاور ) عتاند )

رموضعدر ( العتود ) صبور وزنده سدر اغاحثه یاخود

طم اغاجنه دنور وبریاشنده اوغلاغه اور که حبش تعبیر اولنور ج

اعنده

کلور وعدان کور عینك کسرله اضل عتدان اندی ا(لتعتد ) تفعل وز ده
فنعته
صانع صنعتنده أدقت واهمامله اظهار حذاقت ايلك معناسنهدر شال تعتد ص
اذا تأفق ) عتود ( در هم وزنده عبت فحرله ده زباز دهدر بروادی اسعیدر وزن
ورود
منبورده حروع د

وعتور

کلهری دج وارد او تشدر حوهری

خر وع کلهسندن ماعدایی سلب ایلشدر شار

وهمنه

مبیی

درک وز نن اخبرن متفق دکلدر

) عد ) حعفر وزنده رمو ضع آدیدر و بررجلا“ مدر وعینكت کس لهدهز بازده دار

ا(لحد ) عینك یله قوری اوزومه دنور واش اوزمك دانهسنه دنور عیلك

فعیلده جانزدر عل قولقوری اوزومه شه رمیوه آدیدر ( الحد ) عبنك فخي

قوری اوزومك دانهسنه عل قول ایشه برامیان کر ند دور ( الحد ) فعتینلر
قرغهاره دنور غربان معناسنه مغر دی عدهدر هاه ( المتعد م)تهعدوزنندهطارغین
وتر" هشب وآ شين آد مه دینور قال رحل د

ای غضوب حدد ) العر د (

حعقر وزننده بست وجالاك وسبکیا آدمه دور وفلیظ وشدید انسان وحبوانه
دنور شال هوگرد ای خفیف سدح و کذا فارظ شدد وعنده ذمار قضاسنده
برقر به آدیدر وبررحل اعیدر وعید الم
کد

یدز

ی الحر د خواد ج طافه سنك

ا اه غارده اطلاق او لاور و گرد

د کر دور

) الحار د (

علا بط وزننده و دی ذ کره دیور ) المحرد ( اسم فاعل ) و الجر د ( اسم مفعول

یه ازبلحبلاق عزيان معناسنه دد ( للع د ( هشن وژنده حری"* ودار آد مهد تور
وصو وش هر د کسید دور

( العهر د ) عیك وجيك فی و رانك کریله

بدژیان وسلیطه على قول خبیثه یاخود بدخوی فاریبه دینور قال هی جر دای
سلیطه اخوبیثة اوالسثه الاق ( الحلد ) علبط وزننده ( والحالد ) علابطوزننده

قوق سسوده دبئور ( اتلد ن)دحرج وزننده برخصوص عظم ومشند اولق
معناسنه در شال تلد الام اذاعظم واشتد خوهری عجد مادهستی وهمنه مبنی

| ونقامده ذكر ایلددر ( المد ) عپنك فعی ودالك تشدیدبله صایقممناسنه در که
|| اعدادی بری برینه ضم ایلکدن عبار در قال عد الدارهم عدا من الباب الاول

دیدکرندر وان لبینی اله سح یه تصغیر اله در وی

ن قشبردر کهسای اتلبر دنمکله

|
عبد اللهنة E

 ۳الیدتان ) عبنك فعيلهعيدة ن |

معاوية بن قشبر الله صبيدة بعرن معاویهدر ( العبادلة ) عيلك فيل عیدالهبن .
عباس وعبداله بن عر الفاروق وعبد اه ن عرو بن العاص بن وائل حضیانیدر .
دلدر حوهری غاط ایلکله عبادلهدن عادیلشدر ٠
عبد الله بن مسعود عبادلهدن ک

شار ح در کهاللی .قدر صصاح سخهارینه مراجعت آیادم برنده دخی انمسعودگ ]|
نه سنده زاده محرفه واقع اواشدر وغباەله ٠ و ۱
ذکر نه تصادف ایلدم_غالا مولفك

لفظی سحت طربقیله عبد اللهك جعیدر عبدل کاس نك جی دکادر ومواف لام [

فادهسندن عبادلهیی درت عد ایلشدر عبد الله بن الزیتر حسرتلرینی دی در ج إا
ایلشدر,اتمی ا(لعبدل ) زیاد؛ لام عبد معناسنه در کهذکر اولئدی وعبدگ از
حضر موت شهر بنك اسم قدمیدر ( ذوعبدان ) «صبان وزننده اعبودنالسکنك
جاغتندن پرام بر لقسدر که اذواء عندندر ( عباد ک
)تاب وزننده ( وعباد ) .

|

غاب وزننده ( ومعبد ) مسکن وزننده ( وعبدید ) حلتیت وزنده ( واعبد )
افلس وزننده ( وعباد ک)تان وزننده ( وعد ) زبیر وزننده وعیده هاپاهوعید |
سعید وزنده وعسده هاله وعبده جزه وزننده وعبده عده وزننده وعیاده عام ]|

وزنده .وهبدلزیادة لامله وعبدل زیادهکافلهوعبدوش واو وسيل اسای"رجالدندر |
( العبرد ) قَنفذٍ وزننده ( والعبرد ) علبط وزننده ( والعبردة ) علبطه وژنده ]|
)ط وزشده سهتن ورم ونازکبدن عبوبهیه دنور کهزاکتدت از
ادب
لبار
عالع
(و
دی بالوزه کی در درتبزر اوله بقال جارية عترد وعبردة وعباردای ۹

اعد از

رج هن نعمتماوعبرد قنفد وزننده وفقه وکر اوتلغه دنور قال عشب عبردای 7۱۰

رقیق ردی" ( العبرود ) زبور وزننشده و(العبارد )علابط وزننده ازه ویومشق |
داله دنور ال غصن عبرود و عبارد ای تا لن پوىقال ھم عبر دود اذا کن

قیه ابله عسبد وزننده تدارك اولوب حاشی |
)وای
برج ای یضطرپ سنا ( العتید ف
ومهیا اولان شه دشور قال شی" عتید ای حاضر مهیاء وعترد اسماء رچالدندر 

عترد بن ضرار شاعدرندر ( العتد ) مکرم وزننده بودخی حاضرلفش نسنهبه دیور |
ی مد اي امعد ) العتاده ( سعاده وزننده ) والعتاد ا
شال عشون

وزننده اضر"

را اولق معناسنه در بقال عتد اشی" عتادة وعتادا من الباب اخماعس اذایاً

وعتاد عده معناسنه در که ندارک مهم اولان ساز وساماندن عبارندر پات ویراق
تعییر اوور قال قدا عد عتاده ایعده ویوك وککیش کاسهبه دنو( التعتید 1
تقعيل وزشده ( والاعتاد ) !ك رام وزننده حاضی ومهیافاق معنا سنه در ۳۳

عندت الثی" واعندنه اذا هیأنه ( العتد اج

وال

ور شید
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کر ع دل بر تمه قبائل متفر قهدز کهحنره نام علده نصرالیت اوزره اتفاق
واجقاع ایلدیلر ونده عينكث فح فاطدر حوهری وهنه بی فحیله شید الاشدر

( الاعباد ) همهنك کسریاه برادی برکسیه قول ايلك معناسنه در کرد حقبت وکر

مجاژی الوسون تقول اعبدنی فلان فلاا ای ملکنی ایاء وقول ادنك معناستهدر
لر
اد
قسته
تقول اعبدق ای امذی عبدا وناس برآدمك باشته اوشوب دوک معنا
اس برکك معناسته در
اعبد القوم با جل اذاضر وه نعف احجمْعوا عليه فر وه و

بقال اعبد الوم انا اجقعو! ابروآدقك مرکو وريلوب ,قلق معناسته دز قال
اعید بعهلى امهول ای اد ع وکلت راحلته ( العبادية ) شداده وژنده مرج

تام محلده برقریه آدندر ( عبادان ) عك فحی و نك شدهسیله اد بر زره

آدندر که ای دجك ایی شعبهسی -احاطه ایلشدر اورادن جر فارسه .منصت
(یاده ) عنّك
ونه الثل * وایس وراء عبادان قيرة * ع
اولور قال الشار ح م

دی ی و بانك تشدید لهبرجاربه وبرمحنث اممیدر ( العبدمع)ظم وزننده مطلقا مذلل
اولان سیه دشور

ول او !ستول غبر ی او سون قال دعر

معید و طر دق معد

ای مذلل ومکرم وترم معناسنه اولغله ضد اولور ونده بناء تفعیل ازالهاجوندر
وععبد.قازغه اطلاق اوللور وحشاری اولان ار کك حیوانه دنور وشول بلدهبه
دوز که بالکلیه کرای زائل اولغله آنده قطعا ابر ونشان وآب واشعاره داو
نسنه قالامش اوله و قطر انلهاغلفش دومه دنور ( اللعد ).تفعیل وزننده ذکر
لونان معبد لفظندن تفعیلدر و تعرد دا ره اور کوب قاحجق معناسنه در قال فبك
ا

ابعر اذا ذهب شاردا واكك معناسنه در قال ماعبد ان فعل کذا ای مالبث
وقول ادك معناسنهدر شتال عبد فلان اذا احخذ عبدا ( الاعتناد ) افتعال
وزینتده (.والاستعیاد ) ول

ادك معناسسنه د ر قال اعد ارحل واستعید اذا

اذ عبدا وشال فلان اعشده الطمع واستعرده ای مخز عبدا (التعبد ) شعل
وزننده حضرت

باری به و للق الك معناستهدر که لازمه دی اسبلای اداه تکافله

سی واهقام اعکدن عبارتدر قال تعبدار حل اذا تتسك وس رکشلك امبلعكناسته در

قال تعبد البعیر اذاامتنع وصعب وطواری ؛ممصال اد جه قدر آرقه سُندنقوغوب

كمك معناستهدر يقال تعبد البعیر اذا طرده حتی اعیوقول ابدغك معناسنهدر
تقال تمد فلا ادا اذه عبدا ( العبدة ) معتامه وزننده زفت ال قلفاتلشش
سفیده به دور شال سفينة معبدة ای مقرة )3عبدة بن الطيب ( جره وزننده ر

رحل آدیدر ( علقمه ین عبده )فعالله ررجلدر ( العبدی ) غبد القیس قبلهسنك
نستدر

غبقه سی  ,دی دبرار نه کههد العس فسله سنه

دبرلر

نسیتده ی

( العبدان ) ایک فب اللهه اطلاق اوشوز ری قداو ن .رادرک اعور
اول

۹۷

رش
و
ان ی اابلوسین على بن احسنالدهقانی ki هشیر زاده سید ||
و عبدان برکسه اسید رکه دعس هو تراینده برهر حفر اخم
 Eعرد ( ز بیر وزندهبرفرس

در

خان

کاE

امیدر و اسعاء رحالدندر ( عیپدان) سلوان 5

وزشده روادی آدیدر (,نو العيد ( زټر وزنده ربطن آدندر نستنده غب دی ۷
دور

هذیل وهذلی کی ) ام عد ( ز بير وزنده خای وتا بابا نهعلى قول اصلر 3 ۱

اواتلاليه آوما اخطأها الطر (العمیدة) بنية تصغیر أله قفرار وشبزدان دیذکلری .

تستهبه توور قث مضاسته ا(لم عیده ) سفیه وتزدر راا ا
آدیدوکد سید ایجذارهامی قدننشره ر قرخت رحا ا

وزنشده پراو هوبی کسه اسیدر که اوطون دو شور دیک برده برهفته مخصل 2 ۱

ودیث معضلده یعتیاشبو [ ان اول الثاس
اوومشدر وبرموضع وپرجیل آدبدرح

]ده وارد اولان عبودك قضهسی بود | ا
دخولا انه عبد اسو د قال لهعحبوددش
||

سلفده حضرت حق جل وعلا پرشهر اهالیسنه بیرغمبر اسرال ایلدی واکا عبود

نام برعبد اسو ددن غیری کسه ایعان کتور مدیوقوم مربور براه عیق حفر ایدوب |

ا وضع ابتدیر عبودمزبوره رکون
مخر
صهبرص
:زبن
نی مشارالیهی اکا القاوپاهك اغ
طاغدن اوطون کتوروب فروخت وانکله مکأولات ومشروات اشا ||
ایلدکدنصکره اول جاهك آعن بنه کوب

خر هی رفع وکتوردکی نسته ییادلا اندر 7 ۱

ابدی رکون عادتی اوزرء اوطون دو شوروب ورلفله استراحت اجون جا |
ایسری اوزره پاش ایدی دی سنه متصل اوبودی حون خوادن بدار اولدی |

اندینی نہاردن همان پرساعت مقداری اوبودی قیاسیله اوطوی بوکلنوب شهرء از

کلدی واوطونی فورخت ابدوب چاه مرقومه کلدی اول یغمبری آنده ولدیمکر |
« کندوسی اوشو ده ایکن قوم مزبوره وفیق و هدایت طهور اعکله اول بیغمبری

1

چاهدناخرا ج آیلشار ادی آ تلردن اا عبودیسوّال ایلدکده لاندری ان هود

إو |

جواب ویرررار ابدی من بنعودمه عبودیه ضرب مشل اولدی ( ان عبود) 
محدتیندندر ( العبد م)نبر وزننده دمور یله وجپایه دبنور اة کی ( العباید )
عینك فحیله هرفرقهسی بمرته پکرناده اولان ک وره کر ؤهاده وسواریبه دیور

عبادیدخی بومعنابه در وبونارك لفظارندن مفرداری بوقدر وعباید وعبادید پەز
|

دنور اکام معناسنه وایراق ولره دنور وعبادید پرموضع  1دیدر وای قیداغك
اطر افنه دنور بقال مدرا کیاعپادیده ای مذر و به ) عاود ) قدس قربنده بربلدهدر

( عابد ) برطاغك آدیدر وعابد بن عر عزوم قریشدن برکسهدر عبداللهبنالسائب
العا وعبد اله رن السیب الحدث العادیان  ۲نك نبسلندندندر ا(لاد ) عینك
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1

وقصیریه وعید کلور ضعتینله وعبد کلور ندس وزننده ومعبوداء کلور

و

اف
ممودرک
مهیوخاءکجیع ای اعابد کلور مر
ورد جم اح او لق اوزده:وت

نظم اندوب وسیوطی
۱

ی

جوع

ایار

لفظنك یی اون درت

وان مالا آیکی ده

اون اولق آوزره

|له اسيو هنظو فه سنده بان ایاشدر
قوز دی استدار ک

اعید لان ماش

نظمها

1

وزدت

عابا ميا فاستفد وحد

* عیاد عرد

جع عبد واعید * اعاید معبوداء معیدة عبد  +ذلك عیدان وعبدان انتا « کذاد
العیدی و امددان ۶ش۸نتبو ان کد*قدز داعیاد عیو دعد * :وخفف یم والعبدانانتقد *

واعیدة عبدون مت بعدها * عدون فعبودی تقصس فغذ تسد * وشار حك باه
 7کوره عبد وصف الووب لکن امعیت قالب الوشدر انمی وعید بروع خوسیو ,
 ۱بات اععیدر دوه قمی آ دن بغایت خو شلنور و قصه بصی ر نه عبد اطلاق ادر
وقه رده ر طاغنك دجی اممیدر وطی
" وعید نو اند ور دنده بر طاغك ابعیدر ش
ضوعدر
بلاد بده بر د

) العبدية ( بای هشدده

اله ) والعبودة والعبو دید والعبادة (

کتاه وزننده طاعق وقولاق ايلك طاعت معناسنه درکه قالاصل انقیاد و حضوع.
| مات تهدر واوزان تلا اخبره مضدرردر ال عبداله تعال عبودة وعبودية
| وعبادة من الباب الاول اذا طاعله طاعة وع بلرعبدت به اوذبه دبرار نله جهولله

۳

ا انت
۱

بعتاسدنه که یت آی ر

اک

اا او(ددم د عکدر شار حك باننه

ی
کوره ور کیب حر ص باخود غطت معناستندن مأخو ذدر پسف هو

س
نبر
جده
مادهنی اولور ( الدراهم العدیت )سلف
ادن
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افضل و وزنده ِ 5ادی ) العید ( ڪن

| عليه عیدا املنیاب ال ابع اذ هام

طا رلق

تال اولان

معناسنهدر شال عبد

درک [وانا اول الاد ن ] کهرده

 ۱ ۰غضب 9

ای دە رتیر

او فشاز دز وعبد زیادسیله اووز اولق معناسنه در

 :تقال عبدت

الابل اذا جر

الرحل

شد بدا و دشیان

رصیر
ذا ندم و رکسه کندی نقسنه ش

:حکیر

اجه ايدکر

ناب دابع

سی

۳۹

او لق

هجناسند در

قال

عید

زور وقوت معناسنه در۱

ماسنه در شال
اوم ولو  2انلك من

عبد على تفه اذا لام وحریض اولق معناسنهدر قال عبدله اذا حرص وانکار

اميعلنكاستهدر يقال عبدما قاله ادا انکره (المیدة) فعالله
eرکام
ج
اتeک
ك

ال ه عبدة ای فوة وسموزاك مهن معناستهدر قال لاقذ ذات عبدة ای قوة
ویب ازدکا ی
ون ودوام وشاء معناستهدر لقال ماله عبدة آی شاء ط

سعاق طاشنه 0

taaوت

ی | 1 4تور وعبده مار وجیت معناسنهدر قال اخدنه عبده  4اند ( خذوعبدان )

)ذاك
| بحیوان وزننده اذو آه تعیر اولنان ماوك عندن برنك لقبدر ( عبتدان ک
وضاسنده ةرربه در
 ۱ 1فال عنده براقا ج وای آدیذر ( عبدان ) #عران وزننده ر ق

| خواهر زاده دغکله معروف امام فاضل عبد الجید بن عبد ارجن ایو القانم
ری
Sسر تج لهچ
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۹
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 ۱بت دم رن
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با طاغره علقولاو طاضه e
EHS

کلور و طو ده کلور قر ده و زننده مو لفكث بضا برده بای و واقول 8

 [ 3کااطود ا

ەس

نده عظ ل وصف ا
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۱

۰

ممایتمدر تقال:طادالی
ا وارلتوپ

۹ ۱

۳

دوستن

هن طودا اذا بت ( این الطود و
9

قړانه ووك

واس عش دوه به دنور8

اه

دینور

( الطاد

ار

( 1غ قل

الطاده ( مرن دح ار1راق ابا یددنور (ااطاود)

مك فحيله متالفت :معنانه در که مکهه خوطر تا ٤ل اولان پراردن عبارتدر قال

 ۳ذهبوا فى الطاود ای التالف ( التطونید ت
)فعیل وزننده ( والتطود) تفعل وزنده 

بلاد وقصبانی طولوب کرمك معناسنه در بقال عطود ارجل ونطود اذا طوق

1

 :نی

قاد

) انوم ( م

وزبنده درل معنا سثه در تقال آمکان مطود ای یل

 ۱ 0الازظياد ( اماز ل.وزنده وت

هو اه طو ظی اووزاوب

بوکسزن ساستهیر 

:

ومنه شال اء منطاد ای مرنفع ذاهبت !وی صعو دا

#فصل عبن الهماة  ( #اعبد) عيلك فجی وبانك سک ناه مطاقا"li اطلاق

اولدور کرد حر وکر د بنده اولسون شار حك باه کوره منوب اولدیفنه مب در
 ۱وراغبكت يانه کوره عا EOR 0
اش

اولان انساندر ای

واتیاعی چ

ع عبد در کهچ

 1تعالی به عضو ضدز I

عك

بااصدار در و عید برقا ج کون در ری کم

بالعبادة و ادم ةدر وواک

عد

بالاحاد وک ق

کونه در بری .عبد ال

عل الاخلاص در انی عبدالدییاواعاضهادر واه قصد النیعلیهالسلامe .1
[ تعس عبد الدر هم تعس عابلددیتار ] وعبد لفظی عابددن ابلغدز ومسنزق |
اولان غیرد ج

عد

کو نه جو ع AEE

کلور وعاند معنا تی
پس

عرد حق

دو ظط اولان بدك

ولهذا قال اله تعالی [ وما انا ظا الل
اله دید

اوالتاتارا دچ

لول معذاس ند که خر

کلور وعد

داخلدر

خی

عباد .وا

تعالی به مصضاف او لدقده عباددن f اولور .

هیا له E

مقا :لیدر ولام و

تو بده عبد ایس وع دا للات Ê

ا

اذا 39

و ع.ل قول

عیبدان دج

دنور

جنسنه

دیلو

جیی عبسدون 

کاور عینكت فحیله واعید کلور اف ن کی وعباد کور ع یا کار له

وعبدان کور عمهك

طض

وعبدان

مشحه کی و معاند کلور محاسن €

کلور کم

نل ودالك شده اد

وعرداه وعیدی

ون

کور کسر له ود الک تنشددی
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 ۱سور بر ك اعد و
0ی

وراعیارد سرقت
ح

رس

۱۹۱۱
لونان صید وفراری مقولهسنه دنور
او ند سچی و اقدام ا

اندوب سور وب اباد کلری دوه سورسنه اطلاق اواشور

تغاببیر ايخدکلری دلنهور کهماقدمانیم بغردر

کوسکن نستهسی اول نکله ایکلری واوقلری ونوب برداخت ایدرروانسزجه
وغش شقه به اطلاق اوللور
وریردن اوزونلغنه ل
اوزون اوزادی چابراغه دنور ح

اوطفالع ه #صوص راو ون آدیدر عامه ک|ا مسه ضوبطه دیپرلنریاوان اوشاغك
الى خ۲رك باشنه یااموزینهدکر سهمسه اولور وا کر آیاغنه طوفنورسه اسن اولور
ورون سیلدکلری شجاوره به دنور ( الطردة )
وطرنده اصادوب اوجاق ف
ماشه ورد

لود

وکر او لنان حاو رهه دنور ) الطر اد اک

( والمطرد ( متیر ونزنده قصه زر اغه ا

وزننده

حر به تعببر او ور آتکله و

صواشده
وطار ده مفاعله دن مصدر لردر حرب و
شکاراره مبادرٽ اندو وطراد م

شردر
دلاورار بری رنه جه ايلك معناسته در ه

طر د وق ایسه ده ازوم عادیسی

ملادظه سنه هب در قال طارد الاقر ان مطاردة وطر ادا اذا جل بعض هم على
يعض وشال هم ور سان ا(طر اد  ۱طر اد) رمان وزننده برمو ضع آدیدر ) الطر دة)

اك کے  4ایی سوازی رئ رنه رکزه مجله .ابلك معداستنه در کهبناء خرزه
بعدرن
ياس خر اولقدر ( نو طربد ) امبر وزنده ( وتو مطرود )
اولور لقکن

عصارم آدیدر
طصو
ایی بطن آذ در ( الطردین) طانك طعیلر اکراد طاضه سنه مح

| ا(لطردة ) ميك حى وکنسیه بولك آچق وایشلك پربنه وایشاك وله دیور
| قال اخذ الطردة ایس الطریق ( اانطرید ت)فعیل وزنده فامجی بیاوزادوب
نودرمك
س

فعنا سنه در قال طر د السو ط اذا مده ) الاطر اد ( اعاد وزنشده

برکسةنك طر د وایعادی 9اخود شهر دن نن واخرابی بابنده امس ابلك معناسنهدر
ال

Ki
RA

قال اطر ده الامیر اذا امس نطرده اوپاخراجه عن البلد ومساقه خصو صنده ایی

طرفلو حث اغلك معناسنه در يقال اطرد المسابق صاحبه اذا قالله ان سبقتنى فإك
عکلذا وان سبقتك فل غليك کذا ( الاستطراد ) مکیسده دن رلوعدر مراد
 ۶خصعر قاجەەق کی ستور مکدن :که جيل نيمه دیدر الک بعد الفر منهو میدر زرا

ارام صورتی کوستورلدکده دشن مغرور اولوب لاابالیانه سوروب کلور کن
5ا

بردن دووب

کی
اوزرل نه هعوم اوندفده |

رزده وبرشان اولورر شال

استطردوا لهم اذا اظهر وا الانمزام اعملوا عایرم ( الطارد) ميك فخي تبامهده
 ۱براه ظاغاره اطلاق اولنور ( الاطر اد ( شمیك

وطای عشتده دهنك کس اه

| افتعال وزنتگه برقاج ننه بری برینهنایماولوب نسق واحد اوززه جکیلوب كمك

| معناستهدر قال طرد الام اذا بح بعضه بعضا وجری ویرایش طوضیلوب لوه

خدن معناسته( الضاد ) حروقین عرب قومنه محصوص برحرخ فردر(امضوادی) 1
هوادی وزننده وش

امد سوزاره 3

حاطب

آنکله حوجق

کی آویدیلور 

اوله ظاهر ا مفر دی ضاد هه در ( الصهد )مهد وزنده قهر انلك معناسته در قال

ضهده طتهدا من الباب اثالث ادا قهرء ا(لاضطهاد ) افتعال وزنده حید 7

معناستهدر تال اضطهده ععنی ضهده ( الاضهاد ) زونك کر له برکسیه جور ||
|

وسم ايلك معناسنهدر بقال اضهد به اذا جار عليه ( الضطهد ) مصضطربوزننده

ودد اولان آدمه |
ارسلاه اطلاق اولنور ا(لطهید ) ضادك ويانك فعیله صلب خ
دنتورکه حبار وقهار اوله بقال رجل ضهید ای صلب شدید و ضهید بمروضع
صاد
آدبدر فل قول و

مهم له اب در و وندن غمری فعیل وزننده سمو ع دکلدز

سارح دب رکه عد کهسی دی وارددر ) الضهدة ( عده وزنده شول ز بونآدمه

هکه مقهور اولور اوله بقال هو ضهدة لاکلحد ای نقهر .کل
دنور که ر
من-شاء
فصل الطاء الهملة  ( €الطرد ).فرد وزپنده سوروب اراق ابلك معناسنه در
و

قال طرده طردا من الباب الاول ابذاعده وآونده فعتینله لفتدر و دوهری
حويرەرك طویلق معناس هدر
اطر افندن سوروب

شال طر د الابل اذا ضع ن

۱

تو احا وقوعق معناسنهدر تقول طز دنه ای شه عن و بر قوم اوزره اور اوب
زا
مك معناسته مستعملدر تقول طر دمم ای ام و جزمم ( الطر د ) کت

از
1

شول ایرکلش شور صوینه دنو رکه احته طوار کتروب تاویث اش اوله
( الطرد ) فعتینل حیله وخدعه اله اآلات و شکاری ايله آو آولغه دورشعك
معناسنهدر بقال طرد الصیاد طر
بعید وزشده

داهن الباب ارایع اذا زاول ااصید (الطر ند) ۱

ووزون
خرما سالقمنك حوبنه دینور ا

e اطلاق اوور

شال وم طرد ای طویل وبرآدمك شول ولدینه اطلاق اوانورکیک

¦

و لدندن

لد ابلشاوله ثانی اولی طرد انشاولور واولکنه دهطر ید اطلاقاو للور
م رتهوجه

کرد تاهاو بیان ویار بایان

اولسور یکدیکری طرد ایلدیکصون |

)عظم وزننده بونلرده اوزون کونه اطلاق
( الطراد ) شداد وزنده ( والطرد م

اولئور قال بوم طراد و مطرد ای طویل وطراد برکونه کوحك کی بهدنورک

بغایت سرعتئله کیدر قرلغ کی وواسع مکانه اطلاق اولنور بقال مکان .طراد ای
وعل
شواس
وستو
وور بقال سطے طراد ایم
واسع ودوز وککیش طامه اطلاق الن

اتام اطلاق اولنور کهمازارده قرآنی تطویل ایلکله جاعتی اوصاندیروب طرد
اندر اوله تقال امام طراد اکذاان :يطول عل الناس القرأة حتی بطردهم وطراد
ده
عد دن برتجاعتك امملریدر ( الطريدة ) فريده وز
SEa

CET

IORRIRKEE RRS

PERCE

آدیدن قوغولوب
ر

AIEEE

SRSA

سور باورك

111°

8

مخصوص رحره بعتی قره طاثلق اندر منصرف و غیر منصرف اولور
یکو یه برکسدی وق باخود بوغازنی

 aصاد لكفخی وغین دچ

مهقعناسنه در قال ضءده ضغدا من الباب القالث اذا خنقه اوعصی حلقه
( فالله وفد وزننده الز آباسیله ر آدمه اورمق معناشنددر شال ضفده
و

ةدا منالباپ الثای اذا ضربه باطن کفه ( الصفادی ) ضادك فصی ودالك
اک ومدیه ضفاد ع معناسنه 6

ضفدةك

مبدله در :E ثعا لب لفظنده تعال دی

دنور

محصو صدر از حه سادسده سادی و خاهسده

حمعیدر قور بقهبه دنور باه عدن
فرح در کرمزهر ده ادال باب
ای و ارایده ارای

دبرر انعی

ا(لاضفیداد ) اععیداد وژنده طارغنلقدن شیشوب فبارمق معناسنددر قال

(ضفند ) نولك شدهسیله سف وزننده قاری
اضفاه ارجل اذا انتفخ غضبا ال
بیو

وحودی

س

ولك

وصالق او ند

دنور

قال رحل

طفند

ای رحو

دطین

ا(اضفندد ) سف حل وزننده اری خثهلو اجق کسیه دنور قال رجحل ضفندد
ای ضكم اجق ( الضعاد والضمادة ) ضیادرك كر للهمره باربه صاردفلری
صارقبه دشور قال مد جر حه بالضعاد واضمادة ای العصابة ( الضعد ) جد
وزننده بارهی رهاو باع |نلهبلق معناسسنهدر قال طعد اطر  عدا منالباب

الاول والثای اذا شده بالطمادة بواشد دکنکله اورمق معناستنه در بقال ضعده

بااعصا ارت

ا على دا اشاسده عل راسه اسف عنواننده جازاو هرق

رسو مد عمه دی نلودقندر

وضعد لازه اوه وقوری اوه دشکله ضد اولور

قال شیعت الابل من عد الارض ای من رطبه ویابسه وقیون وکمنك کر ده
و خیار ننه وک

ورن
اد
خاسته
ورذالنه دشکله کذلك ضد الوور ومداجاة ومدارا معن

ایک دوست اناد بدك عق ایک اوبناش ابدنك معناسنهدرکه معنای اولدن
خذت
اما
ماخو ذدر اساسده ضعدت فلانة اذا جعت بين زوحها واینوخد

خدنین

عنوانیله مسومدر ( التضیید ت)فعیل وزننده بودخی یارهی مرهلو باغ اله باق
م"عناسته در تقالضعد ابر ح ععیضده ( التضعد ) تفعل وزننده ارهلو آدم مرهملو
ياغ بغلفق معاسنه در شال ضر فتضیر (الضعد) فتن قورءك معناسنه در تقال

| ت|مد الشی" .مدا من الباب الرایع اذا یس ودترونده کینطوتق معناسنهدر بقال
ضعد عليه اذا حقد وطمد رکسه ذمتنده پاققلان حقهدینور تقول لناعند فلان ضعد
ای غار بع باق من الق د ن عقا اودین ( الاضعاد ( هیر ك کسر نلهب رکدرممكك
معناسته درقال عقوم

داریاغاجك یب اقلریطومورجقلنوب
مهومر شحدیک

تقاسنه در بقال اضمدا لهرفح اذا حوفته
موعرم
 ۱لکن هنوز او ح و رمیوب حوفنده ط
اتلو صف( صیاد ) کتاب وزننده بررحل اعندر ) الضید) ضادد +کسرلهد و سته د نشور

As

لا
تره
زو
اطلاق اولاور مرض مم

وا ارسلایه اطلاقاوا

دوهیه 2

2

( امصطاد والصیاد ) ونلرده ارسلانه اطلاق اولنور

| E

 ۶فصل الضاد المحمة ) ( الضأد ) ضادك فى وهمنءيك سکره مو ا ۱
۴

معناسنه در بقال ضا ده ضا دا من الباب ااك اذا خصمه و ضأد خاو نك فرجته

دنور ا(لضود والضؤدة ) ضادر  ۵ضعیوهمزءر د سكول و(الضوود ) :ض.|| 4
دنور ( الضوّاد ( زکام وزننده مصدر در زکام علته اوغر امق ۱/
لر در زکام علتنه
 3معناسنه دز

) ألمضود ( معو د وزننده زکام فاته اوغ زاهش که

ضید الرحل ضوادا على بناء الفعول فهو مود ای
وزننده زکام علتند اوغ راعق معناسنه در قال

دور
درص
آدء
وز

دنور يقال ۰ ۱

(لاضهاد ) اميادأ
کوم ا

اضاده ای از که ) ضیده ) سعیده ا ٠ 2

ا
( البد ) ضادل ویای موحدهئك فحیلفیظ وو

ده
نبد
ویدز) ع
( الض

خرمانك ازهپسیله قورغتی بری رنه قاق معناسنه در

سر
اطبمو
خالط بين الر
شقال ضبد الرحل ضیدا منالیاب الاول اذ

( التضبید )

شعیل وزننده رآدمه اغضاب اده جك برنسنه د كر ابلك و خاطرینه کتورمك

معناسنه در شال ضید فلاا اذا کذره مایغضیه ( الضد ) ضادك کسری و دالك
تشددیه ( والضدید ) امیر وزننده مثل ونظیر معناستهدر ال هو ضده وضدد|] .

ای مثله ومخالف معناسنه اولغله اضداددن اولور ال هو ضده ضودیده ای ]|
تخالفه وکاه او لورکه ضد الله جاعت اراده اولور مونه وله تعالی [ و یکونون ۴ ۱ .
عام ضدا ] مولفك نصابرده باه ورد ضتد لفظی امبدر جى اضداد کلور 1
ِ رد

الاخفش مقر د وج

و له تعای [ ویکو نون عام دا
او لور کانی و

 1ایمنافین .3

2

نخوی عون اله تقسير ايلددر زرا برآدمك معیتی عدوسته مناد اولور وعکرمه |[ |

اعداء الله تفسیر ایلدی واهل لغت متقایه" اربی ضد قسینه ادخال ایلدیلر که ]|
ری قاپل تضاددر سواد وییاض کی وبری تصاشدر ضءی و نصف و اب وان

کی وبری جوود وعدمدر عی ویصب کی وبری اجحاب وسبلبدر کالنسان ههنا
)ادك فحیلر خصعه غالب اولق معتاستهدر .
ولیس کل انسان ههنا کی ( الضد ض
۷

قال ضده فى الصومة ضدا من الیاب الاول ادا غلبه ورکسهدن برنستهیی دق
وسهو للهرون ومنح الك معناستنهدر قال ضده عنه

اذا صرفه ومنعه رفق

و طولدرمق ععناسنهدر يقال ضد القربة اذا ملاها ( الاضداد ) همرهنك كسرله

طارنق معتاسنه در يقال اضد الزجل اذا غضب (توضد) ضادك كل عاد

| قومندن برقیلهدر ( الضادة ) مفاعله وزننده مخالفت ايلك معناستهدر بقال ضاد» |
مضادة اذا خالفه ( التضادان ) یکدیکرء مخالف اولان ایک نستهلره وور( غه

رره
قب
مخود
غین همه اللهفرقد وزننده بطراغ یا

اسمیدر عنل قول غطفان

|

۱!۹۳

واللوه دشور ذهب معنامنه وطاشدن الس حوملکه دینور ( الصيدانة ) هایه
غول بیابایبه دنور وبدخوی قاری» دینور وجوق سوزلو یکشاق فاریبه دینور
شال رأة ص

بدانة ای اة

اخیلق و کذا الکشر 5كلام

) الصيداء ( چم |

وزنده ارض غلړظهه دیشور و صیداء ساحل شامده برلده آدیدر و حوران
صاسننده بشقه برپلده آد ندر و صررءآء (زیلنده (فتدر که بر قو ار آشمه آددر

هروه واه ذ کر اولندی و صیداء روھ امنیدر که شاعر خوالزمة اشتعازنده
انکله تشبیب وثفرل ادر ادی و صیداء کوفک طاشنه دینور که آندن جوملك
دوزرار ( نو الصیداء ) اسد قبلهسندن بردطن آدیدر ( الصید ) منبر" وزننده

( والصيد ) :هاه ( والصيدة ) معیشه وزننده آغه ودوزاغه دنور کهآنکاه

شکار طوتیلور ( الصید ) فحتینله بآردمك یوق برطرفه | کرجه اولق معناسنهدر

بقال صید الرجل صیدا منالباب الرایع اذا شار اصید ای مائل العنق (الاصید )
صنفودن
اجر وزننده ] ند

رب

ان صاند 4على قول ان الصیاد

اوشی ط ¿ن اولتور ماز م دبرکه مصاع شر فده اکر اظ یا ینت ده

عاذیوله

هر سوم وقصهسی ر مسو طدر مود اه

ایلدی عبد الله ن عر و
11

(الصیود )قبول وزشده

دجال

ان الضیاد

تن ور زمان سعادنده و لد

حضیتاری مبنورك دجال اولسی باننده مین اپلدیلر
ایت

صقر
و

آو ی د دنور تال کلب صیود

صیود

| ای ضیاد وصیود رفرس شیور آددر ( الصیود ) تور وزنده شانه طوغری
ِ

واروب

اصایت

اندر اولان

او قه اطلاق

اولنور

قال

م

صی

و

د

ای

صات

| ( الصاذ وااصند ) ضادد کسر باه وفعتنلر لفتدر راعلات آدندرکه دوه فسونلباشنه

واشنی متصل بوقرق
آوب ب
عارض اولغله منقاد اولش آت کی داعا بروناری ق
| طوتر وشال بعبر صاد ای ذوصاد شدکه رجل مال دبرار ذومال معناسته میج

در فرهر ده ویب حصو صدر بقال رتیل ال واا ما ای ذومال بوعسعر
واد معدباندن لو حه دنو روتافره
صاد وناق صادة وهاع وهافه ولاع ولاعه ص

| دنور عقلول باقر برنوعته دنور ودودنك اکییوزی ارالفنده بارسطمریدزاک
| علت مکذوره اکا عارض اولور جى اصیاد ویجم ی اصاید كور (الاصادة)
| افاده وزننده دوهبه رچ واذا ايلك معناستهدر تقال اصاد البعير اآذذااه وککر
اولان صید غاته دوا ايلك معناسنه

اولغله ضد ااولور قال اصاده اذا داواه

3ز
و [  ۱هید ازاموزيدو ىط اتل :اولان کسیه تورکوک
1
ادوی قال رجتل اصید ای مائل العنق و صاد دکیداری مض منزوره متلا
دوه دنور بقال دعر اصید ای به الصاد واصید بادشاهه اطلاق اولثور سبراند
 1اولدي#چون وکر و دماغندن شی

ناش وفری طو وب صورودر

یکت

وز بردست و

1

اطلاق و

جی

ی

صناد دE :

1

RUF

شجعانه صنادید اطلاق اوئور شوایرمحاعت الهسکن شخان ف جوا :أ

العسکر سخەش تصویب ابلشدز وصندند عدت ره دى اطلاق ار ۵۲ 1:
اد فقیله قامده ۱
بوم ای الصنادید دیرر شدید ار معنانسنه ( صندوداء )
برمُوضعدر ( التصود ) تفعیل وزنده صاد حرفی یازمق معتاسنه در قال صود 1
لوفك
الكاتب تصو بدا اذا کتب الصاد م
جاور

حرف

محصو صدر

نصاب دره یاه کور صاد سين OK

مذ کر و مونث او لور جیی اصواد و صادات کلور

وطقسان عدده دال اولور وکاهخه برکهدن مختضم اولورکه اکا صادکافیه اطلاق |
الض وکھیعص کی وتری

2

مو قعنده تلفظ ادرویبری دی

دی

صاد د روره

ض یهن کسته ۱ ۲۰
عن
بر
Jم

درک

صاد لغوی در کهخروسه دنور کذلك باقر
تجر«به 8

درووه محصوص برعلت آدیدر وفیل ف قوله تغالى [ ص والقران ذی.
دنو
ال کر] الايدهو ارف وقیل معناه تلقهبالقبول م
(لصسهد)
صنادیت کذا ا
مهد وزننده فد (فظنده لفندر کهبر نسنهی :کوتش پالوب یماف
عقناسته در
قال صهدته ا

صعدا هن الاب اثثالث اذا خر رد ) الص بد ( صیقل وز نده |.

حر هوادن تاشی |راقدن بااده آقار صو شکلنده کورینن سیثه دنور بات
متا 2:ید

جاری

سیه دیور
صوسر

ایلع سالغ تعیبر اوور

و دول ابا

او لدیغعون

واری

وص ہد

زیاده اسیلک دنور واوزون

راق تاحوف
تورکه صو به طغر باب او لغیه أ
وواثی اکی

|۲

اولان آلت مان

دور

یاخود4 ۱ .

و صد

ین

نله حنم موت بنده برموضم آدیدر ( ااصهدان ) فعانله هوانك الى شدید 1
(لصییود ) طموج وزننده اوزون شیثه دنور وصونه 1
اولق معناستتهدز ا

ظفر یاب اولغیان بایان دنور ورفهندن"اتی ال اپزشین ندیه اطلاق اوتوو ۲
ومنه قال عر صمود ای منیع ( الصهود ) حهود وزنندهم نع و نود آدمه |
دزه
دنور قال رحل صهود ای تست ) الضید ( قید و

آو آولق معناس:ه در ۱

بقال ضاد .الظي بصیده ویصاده ضیدا من الباب الثاني والرابع اذا اصظاده ای
ناوه ولظفر وقول
صد

طردت

فلا صیدا اذا ضدته

صيد
له و

مصيرد

SE

وشکار اولفش نسنه در على قول سم وی الات اولانته اطلاق اولتورکه ماد

وحثی وحلال اولان شکاردر ووفعل ععنی مفعولدر ياخود ميه بالصدردر قال |
ازشار ح وهنه وله تعای [ لانقتاوا الصید وان حرم ] و صید عنده برتوکستل

ظاغك آددر اول طاغه موصل وفعه نقیل صید اطلاق اندرار و صید کذلك
مصدر اولور برادی يار حیوانی اصیّد قلق معناسنه ول صدبه ضیدا آذا حعلته
اضیدا کاسیذ کر ( الصیدان ) مدان وزننده فاانزدن پار دنور حانن کی

ت
OTزی
اا

سس

اولتونه

0
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وبرتو ع قصه ویلای عر يض خشت

]| یيدر

ونده بمروضم
وذویت ن هلالك فرسی اسعیدر ع

بن ابراهم e 0 ااصعدی
واه

ره
ه
طر زنده خ

دیور

الهکی و صعد و ردشی

زو

در
او راد

آدبدر و نو عوف

آ ددر مد نیندن

و سو لول وردنده واقع ای طاغت

و ردنده بر صو

ا فاصلذرsnE: 1بلغ کذا فصاعدا

۱

آ دندز ) الصاعد ( صعو ددن
مرجم

فواریهانوق ذلك اد
_
کہ

|۱۳

اوقدنور تقال مم صد ای حطيٴ
ابری باشلاو ارقو

و

ت

دیدرکه سر حه EI

ار

شکار

رضای باری اعون صام اولان وتوشدر ی

وا

|

مدان کلود سا

آاحه اولور تویلرندن یلیازه |
رکه ل
کم له وئوش ترکیده کوحکن دنل کاربد

متنك
سآ
فرد
آ"درار وص

صننده اولان باغروحدا و صاخالدقدنمکره پرندهقلان |۱

)يع پنیهسیلله دل  ۲لتنده اولان اطیمکره اطلاین |
باض نشانه دنور ( الم دان ن
 1اولنورکه
دلك فواعلر در سياه اولور بعضتلر دل ۲1تی اولدم

)ه
ید
ردة
فصری
اسول ( ال

تکل

.ضف

وزشنده

وضمرر

1

ل به سندنن دوه

ععطر ت

وزننده شول دشی قیونه دیتورکد" و

ار ان اش

( والهسید ) قرط

) التصرید ) .شعیل

آندن فصد |

وزننده

اوله جي

ده
آزالقق

صوارمق

رها

اولیان

تموری
معتاست که دز

تقال

کلور

( الصیاد ) رمان

وفقهحه
صر ده

بلوده در

اذا له

وقاعق .

 ۳در تقال صر ده اذا سقاه دون الری ( ااصطر د

وزننده غایت کسبار وطن و ددید الط ادمه ا

) ۱عبار اولنور قال رحل

1

مصطر د ای حتق شدیدا لظ

دوه کینلو ۱ 1.

 ۱ااصسد ( ۶ 1ر | وژزنده 8

آیدر ( الصعرد ) زرج وزننده “يى اصلیه اولنله موضع ذکزی 
برطاع د
وجل

د کلدر مر اف

اه حعفر
1

يسنت

ونکله حوهر ی ب 2 4ر دض

وز ننده باده به دور

اولنور ( صرفند ) صاد

جر

 ۱الصیخد ( خای ممه

عدر

کی وشام دیار نده بر بلده آ دید رکه ا

وفانك فل

ساحل عر شامده بر بلدهدر (الصعود)

قعود وزننده بردیان و طام مقولهمی وکسکه حةمق فعناسند در قال صعد ف :E

يصعودا منالباب الرابع اذا رق ( التصعید ) تفهيل وزننده طاغه ea
قال صعد قالبل

وعیل الیل تصعیدا اداترق واشو طاغه

1

جشق معناسنده 3

اتك استهمال عربدن مسموع اولاق لى مصباحك ا کوره لت قل ۲ ۸
وتضعرد انکبه بر طوغری ام معناستهدن

ا کهباتی سلب اضوندر قال

صعد قالوادی ازا احدر ور نسنه ی ارغك معناسنهدر قال صعد السعن اذا اذایه

( الاصعاد ) همرهنك کسر له آقاقدن مک مکرمهبه کلك معناسنهدر بقال اصعد |
الاج اذا ای که مولفك بصارده وشارحك انه کوره قالاصل امکنة هیتفعه
واز دیا بنه:کقك کی .ی
کتک »معتاسنهدر لا وطره وش طرفلرندن حد د

۱

مک به عر عته حخضیضن ابمدير نه که عل الجکس عرعته امحداز انله تعر ایادیار
اة كلدك معناسنه
ا ا
ِ افیا عارمتا الاج ق مصعدهم در لر اجه مکهبه
وعار ضنا الاج

یمد رهم دبرار لهس ه وشام ط ز فارته ر حعتلر نده دصادق

الد

فلارض اذا |
معتاسته اتن واصعاد ابر7کج معتانته تدر يقالاصعد ا
SS

تهج

me:

aaa

a

 RIیو ی رس

سحر

فی

۴

aaa
NreT

Na E

TE

هد

O

Ae
۴

e
e

2

۹

دینور ودرءنك بر قیدسنه دور

ضدان

ایک فونه

داور

a

) الصدان ( )EE

ونه بلیهسیلهاوق کزینك ایک طرفلو کرتکنه دیور شرخا الفوق معناسنه قال.
ومع السهم بین الصدین اي بين الخن

( الصدود ( صبور وزنده ازه قر رد

پردهمن دن مقد م کید کلری قصه لپاسه دود

حول

مقولهسنه ll آنه اوزره اوغوب E

فعنا سده

واول

جکرار ) صردضد

وتو تیا

سر مه

( فدفد وز ده

برخاتون آدبدر ) شذاسند ( علا بط وزننده هذیل فسله سنه محصوص

ر طاغخك

آدیدر ) اال د ( فر د و زننده خالص و یش اولان سنه به دنور حق حب
۱

لالغرض اولان

و مه

ددر

تقول

احبك

با

هم

دا ای خا(صا

صر د

و طاغلر  4هرلح

اولان برینه دنور و نزراق لا تلرنی مزراغه قاقدفلری برحیده دنور وعسک عطیه

دررو صر د
دیور وویده فحی نا دده لغتدر وصرد صوغوقه دنور سرد فارسی مع

مصدر الور اوق نآدینی نسنهه کورمك معناسته بقال صمرد السهم ای صمردا
من |لباب الأول اذا انفذه ( الصمراد ) مفتا ح وزننده صوغه بك عمل اولان آدمه

دنور وصوغوقه هحمل اولیان آدمه دشکله ضد اولور بقال رحل مصراد ای
وصراد بای تبر اواغله
قوی عل ارد وشال رحل مصراد ای ضعیف عل المرد م

تآیلن شیغه کوب ایشلر اولان اوقه دینور کاسیذ کر وقیر بره دبنور کهاثرنبات

وشجردن خالی اوله بقسال ارض مصمراد اي لاشجر بوملاا شی" بعنی املننبسات

ا(لصرد») کتف ونزنده صوفوقه ل
حداو
ابره کان بری اضر و

ان آدمه دنور وداعا صمتنك
او

اولور اولان  ۸ ۲دیئور شال فرس صرد اذاکان

دبر موضع الس ج منهکاسیذ کر وشول سوده دینورکه
اصلا اویه یی

صوغوق چالغله یلوب

وفرد اولیه بقال لین ند .ای مف

لایلتم ( المد )

فصیینله تير"اوشومك معناسته در قال "صرد الرجل صردا منالباب الرایم اذا
و حد الرد سربها وانك ابره کن بری باغر اولق معناسنهدر قال صید الفرس

اذا دبر موضع الس ج منه فهو در وطلوملان سودی یاندقده کره ياغ طوبلفیوب
تاره باره چقق معتاسشنه در
بر سنه دن صوةو

وب

شال صس د السقاء اذا اخر ج

فارع اولق

عة

ده

متقطعا

وکوکل

مستخملدر تقول سس د فلو ,عله

اذا

انتهی واوق نشاندن خطا ايلك معناسنهدر بقال صرد السمم اذا اخطأً واوقك

لای انبلان شيعه ایشلیوب كمك معناسنه اولغله طّد اولور بقال صرد الم
وی اوق
ممنك کسر له د
اذا نغذ حده لکن ضدیتی منظور فيدر ( الاصراد ) ه
نشانه کورمك معناسنهدر بقال اصرد الرای السهم اذا انفذه ( الصارد ) نشانه
افد اولان اوقه دینور بقال سبم صارد ای افذ وصارد اگهاندن عاصم ن ثابت

(لصسرد ) ۷
بن ای الاقل جناننك سى اسمیدر ا
اول
یدرس
"A

وزنده نشاندن خطا ایدن
۰۷

سح

سس سس سس سس سسسس

سس سس سح سس سس مس سرت سس

ی سر و

ی

وخالكفخي نصف للباروقتهدتو رکهنك E 8 5۳) et
صادك فعی وخانك سکوئیله بربلده آدیدر بلده تأویلله غبر منصمرف دی اولور |

( الصیخدون ) حيرابون وزننده پكيك صلابت معناسنهدر لکن وزن مزیود ادم |

| و صفته محصوص اولغله مولفك صلاتله کهمعنای مصدردر وجهی معلوم اولدی |

 hê:مقتضامی صلب عنوانله صفت اولقدر ( الصاخد ) فرد ضعیف وی اهل وی یار |
 ۱و | اولان آدمه دنور ال واحدفاحد صاخد ای صنیور قاحد لفطی" واحده مزاو ج
1 3 :او لذادظاهر | صاخده لفظی دی اک ناوج اولقغالبدر ( الصدود) قعود وزنده
انلباب
بنرسنه دن وز حو بروب اعر اض ايلك معناسنه در بقال صدعنه صدودا م

رمف
ص من
ونهذن
الاول اذا اعرضعنه ( الصد ص)ادك فعیله برآدی برنس
| معناسته در شالصد فلاا

5
۱

ابلك ||

هرك
صدا اذا منعه .وصرقه عنه ( الاصداد )

ار

کنر لهبودخیمنع و صرق ایلكمعناسنهدر يقال اصدفلاغ عنکذا اذا منعه وصرفه |
ویاره وچبان مقولهسی انبلرفك معناسنهدر بقال اصد ار ح اذا  ۳الصدید )
صادك فحیلهفریاد ايلك معناسنهدر قال صد الرحل صدیدا من الباب الاول واثای

ووب
نق
لرق
پنایه
وید بارهدن اقان ضاریضویهدینور وقی
اذا شیم صد

قاتیلفش اسی

صوبه ديون ( الصدد ) فختیتله نبسرنهنك قرشوسته دینور کذلك قربته دیور |[ .
بقال داره صدد داره ای قبالته وقربه ووظرفیت اوزره متصو در قال قالاساس ]| |
وخذت من صدد ای قرب واا بصدد
وضدذها ای قفالا ا
داری صدد داره ر

|

من هاذلام ( التصدد ) تفعیل وزننده ال چالق معناسنهدر قال ضدد ارجل

|

اذا صفق ویوصدد لفظندن مأخوذدرکه اللر بری رنه مقابل اولود ( الصدد ) |

تفعل وزننده برکسهدتك ارقوری اوکنه كلك معناسنه در کهتعرض ایلك تعبیر
اولئور قال تصددله اذا تعرض ووونلرك دال تانیهری يانه ابدالله تصدیه وتصدی
ور
دی دنور صدد مذ کوردندر لکن وحه من

بعصك قو ليدر حق معتل تاننده

ظهسته یی تعرض اه تفسیر ایلشدر (ااصداد)
موف دی صدا به ماه اکل محلا

رمان وزنشده پلانه اطلاق اوللور بولده تعرضنه باخود سواکدن منعنه مبتی
وصداد حشماندن برجانورك عل قول سام ابرصك اععیدرکه یلاله آغو وبرن
ددکلری

کر اولهحقدر جی

دا

کلور و صداد صو نه وارەجق وله دور

( الصداد) کتابوزننده خاو نلرك تسیر احونطونندةاریچار مقولهسیستزهه دیور
( الاصطداد ) افتعال وزننده خانون صداد مکذور الله پردهلغك معناستهدر یقال
 ۱اصطدت الراة اذا ا<هبت الصداد ( صداء ) نددد اله عداء وزننده صتده:

| لفظنده نا برمحصوص قوی"اخود صوبی طتلو بارشعه آدیدر عاءولا کصداء
| مثل آندندرکه نتهکه باب هبرءده بیان اولشدی ( الصد )صادك فحی وله طاغه

0

E
ی
دنور

و
۱
در
0جع اولغله صفق موتا ابراد اولندی پس مشیده لفظی مشیدك جعیدر دعك ابغر
صفا لها
قال الضاوی ای ف قصور وحصون مشعه وقری" مشودة باس الفاعل و

صف قاعاما كقولهم قصیده شاعرة ومشيدة من شاد القص اذا رفعه (الاشادة)
و
اسه ور اما رت بیانثه کوره اا
هیرهنک کسر یلهبرشیئی رفع صو له جاغر مق م

وسك باق معناستنه در بعده رآدمك ذ کرنی عالی ال بعتی عیانا مدح
بنایی ک
وتنا اله مشهور وتامدار ابلك معناستنه استعمال اولندی قال اشاد نکدرم اذا
بکسه ین امرمکر وهله ذ کر وتشهس
دار ر
رفعه باشا» عليه واشاد علیه قبها و نم ر

ازاسه واشادصوه و صوته درار بلند اواز اچلاهغرسه اننبی واشاده غاب اولان
ولا
نستهیی تعر یف وندا اثلت معناسنه مستعیلدر بقال اشاد .بالضالة ادا عرفها ه

اتلك معناسته در بقال اشاده اذا اهلکه ( الشیاد )کاتاب ودزه

خاصه دوه

ده طیب
۱ی چاغرعق معناسنه در بقال شاد پالابل شید شیادا اذا دعاها و
ی

جى اوغوي درمت معناسنهدر که ذ کر اولان صواعق معناسندن مأخوذدر
تال شاد الطیت لد ه اذا دلکه ( اتید ) شعیل ونزنده بو دی ده
تک طیی اوغوب درمتث معناسنهدر قال شید الطیب نله اذا دلکه 4

ل
کمونك
(فصلالصاد الهملة  ( 4المخد ) صادکفعیی وایس مج

4

حهر »ی سکونش

جالوب ادق معناسنهدر قال دده انس مدا من الباب الثالث اذا احرقنه

کووحکن دیدکلری قوش اوك معناسنهدر که عربر ن۲کله تشأم ادررقال مد
المسرد اذا

اس بوفی مجاز اولهرق صخدت

الهامد عنو ا هذ کر ایلشدرکه

اقوش ا٤وسن خر اسدتله ع بلرتشم ایلد کاربنه بن در ( اعود ) تعود وزننده
رال هد
تووب دیحلمك معناسنه دق
بر کسهنك کلامنه قولق ط

اليه عضو دا اذا

استم ( العخد) فحترلر هوا ك اسی اواق YT قال صضد البار صخدا
)کران
خلود ) حیدود وزننده (والدهدان س
نیاب الرایع اذا اشتد حره ۱ا
مال
وزننده خانك فحیله در زوایزددر بك اسی کونه دور يقال وم صخود و خدان

شیدداطر
ا

۳۱

خود
و

کار ایازاوله قالصخر

یه

وخاد شایت بك وفای تیاهدتورکه کولنك مقولهی آلات
ادة اشىددة ) الصّد ) سیقل وزننده عین
حص
دود و

کر نی فآتایدر شعاعك قینا وب مستفیض اولدینی بری اولهجقدر

) الاشاد ) هه ء نك کسر بل اسیهوابه داخل أولمق مء :اسنه در بقال صر

الرحل

اذا دخل ف اطر وقیا کاریکو نك حرار یلهاصفق معناسنه در يقال خد اطرباء
صلى  ۶وا این جانور مذ کورك کوزی بغایت يارد اولغله داعا اصفق احون
اتذا

)يك
ی کرب آفتاب پر ست اطلاق ايدرار ( المحخدة م
ایآ
کوزی کوتن دورا

|

E

Ea

 pAدهاشو دوهشمو توا]
مهد وزننده باهدنور ۱

ا

 BRدوهشم ردقجهلوا )دہشلا(

|

معناسنة شرك یږ ره جازدر شهده هاله E1

جى شهاد کاور شین کر له سار حك یاه کوره شهد کرڅ بالند دنور وشهد 0
|
خر اعه ق 4سندن نو السطلق جاعتی تور دده پرصو يك آد در ) الاشهاد ) هم منك |

کل برزنستهیی حضوره کتورمت معناسته در قال اشهده اآداحضمه وفر ۱
ال الق جیض کورمت مفناستهدر قال اهدع الارید اذا چا ۱ ۳ 1
ویرکنبه دن مذی کل معناستهدر که ملاعبه یامطلوب نفسی یل ویامذاکره ومشاهده ۱

یلهتلذزدن ناشی ذکردن ماء مقید کلکدن عبتارتدر بقال اشهد اغلام اذا آمذی ۱
وشهید اولق معتاسنهدر يقال اشهد ارحل على االءجهول اذا قل فلا ۱۱
( التشهید ) تفعیل وزننده ودخی ذکردن مذی كلك معناسنه در قال شهدالرحل |

ههدیهد
ادا امذی ( الشهد ) مکرم وزننده اشهاد مکوذردن اسم مقعولدر مشعرک
اولان آدمه دنور ( الشهد ) مقعد وزننده ( والشهدة ) هایله ( وااشهدة ) هانك
شك
e

ار

اب شهید 9
8

ره

۲

ور

9

اواجق بر

دیور  8هذا ۳ 1

وش

ایدی واجد بن غبد الاك بن شهید ادیب
) فمش ه وور در کفرطی إ 1ا
ا
۱ا
ا ك
لعطار

م

تاك در

لتشود

طو غو ب بوکسلت معناسنه در ) التسود ) قعل

عیل

زنده

و زننده تشوید فعناستنهدر

ونش 

تاخود

وتار ذال مجمه الهدر ( الشید ٍشينك کسریه دواار صیواجق کرج,و بالجق
مقولهسی صوایه دنور جوهری کے هعر ضنده

|

مطنبن او بلاط عنوابله دم

اختکله غلط ایلشدر صواب اولان ملاط اولقدر میله زرا بلاط قالدرم طاشته 
د خکلد

یه  77دوار صواء :وملاط چاموره دبنور که نکله دو ار صواور.

)ید وزننده دواری صوا اله صوامق معناسنه در قال شاد ااط
( الشید ک

بشید شیدا اذا طلاء بالئید وهلا اولق معناسنهدر بقال شاد الرتحل آذا هلاک
در اولان صوا اله صواعش باه دنور قال حانط أ
ا(لعید ) من وزنشده ک
وقصس مشید ای معمول يعن مبنی بالفسید ویو مکیل کی اسممفعو لدر ا(لشید )
لوش ننابه دنور حوهر نك
موند وزننده مطول ععتیهوایه طوغری رقع واعلا ا

مشید امبر وزننده واحد اجون ومشید مد وزننده جع احوندر دعسی غلطدر |
زرا جع اعون

اولان مدیدهد رکه م

 ۱دول هز وری کساتیدن قل اطع

جعیدر

شاد

ح د رکه اولا حوهری

در  ۹۳۱واحد اعون و جع اون

دسی

* ۱ستعرالر

J

.

o
F4

9

۱

N

EE

AFT
id

NA

Pi

۰

|i

O

وت ار

1

E

ed

e

7

۷

EL:

ae

EA

م۴

شهو د کلور

امامت ند ی

علدرکه فار سیده
ام فا

ی

RE

O

واهد شهادندن
ون رز دکم کی ش

کواه ورکیده

وصاحب کی و جع ای

طانق دیرر وىك جج

شهود و اشهاد کلور ومعنادندر صکه

طوغور دینی برده قلان دمو صولك واش دد کلری دری
شهود

الدا۶ه اطلاق

ادرر

سکر کسی اه

اطلاق

ور تخب

ص بلر تاقه نك

و سار ES و علاماننه

و شاهد اسماء ښوه دندر عليه الصلوة و ااسلام و شاهد

لسانه اطلاق اولنور وقر سنه به ی
او لنور و پلدزه اطلاق

شهد

دی

حفطه به اطلاق اولنور وجعه کو ننه اطلاق

اولنور وآلك جنس او لوب بوکرکلکنه دلالت ادن
وولد

او لور

طوغدیی

يده

برارحه

ادن

طهور

سوك

طرزنده غلیظ صویه اطلاق اولنور وپايك مجریلن ام وصلیته اطلاق اولنورکه
| فور ګه ا

|

اولور

الشاهد

وصاوة

مغر ب

که

از در کهبلدز کور

دشلرمار حم

دیرکه [ وشاهد و هشهو د ] کر عهسنده معاتی* من ور هنك | کر له مقس در

۱

انهی

) الاستشهاد ( برآدمدن پرماده به شاهد لك ایلشتی اسك معناسنهدر قال استشهده
تقال استشهد فلان على بناء اعهول

اذا سا له الشهادء و سهید اولق معناسنه در
 ۱اذا فتل ف سبیل اه ) الشهید ( امیر وز
هلب هد زیایز ردد لاق
ك رسک

ده

شاهد و کواه معناسنه در و ونده
1 E

راشلا ح و هته هلو نلاعت  1اهعم قداس و

| ای من شهد له وعلیه وشینك کی هر فعیل وزئی کهعینی حرف حلق اوله
 ۱ر

و صف

جامد او لسون فاء الفعانك کس لهده سایخ اوق مطر دە سنه

و

 ۱مب در وسهید شهادت حصو صند.ه امین وموئوق ه اولان کسیه دور و شهید

ا| اععاء حسنادندر علندن اصلا رنسثه غائ اولیوب جوع اشیاء علنده حاضر
أ اولان ذاث

احل و اعلانك

ام

شر فیدر

والة الت

لاغیت

عن

علر

شم

| شوهید عرف شرعده ق سیل الله مقتول اولانه اطلاق اولنور فعيل ععنی

| مفعول وععنی فاعلدر وا کاشهید اطلاق غسلنه پاخود نقلنه ملاک رجتحاضر

آك جنت اله منم اواسی
 ۱ ۱اولدقلرینه مبنیدر پاخود حق جل وعلا وملائکهاری ن
 ۱ 1خصو صنده شاهد او لدقارنه میتیدر باخود وم یامتده ام خالبه سا لفه مد و
أ استشهاد

او ان

ذوادن

او لد*عو در

باخود

شاهده

اوزره

ل۶ی متاراارض

اوزره ساقط اولدیغهون یاود کویاکه وفات اغیوب حضور الهیده عاضر
وزنده او لدیغعون تاخو د عام ملاک وملکوتی مشاهده ایلدیکنه مبییدر وسشهیدك
 1جي

شهدا* کلور ک ماء وزنده ) الداهدة ( هاله ار ضه اطلاق او نور(الشاهدة)

 ۱ 1مفاعله وزننده پرنسنه نی رورو کورمك معناسنه در ال شاهده اذا عانه (الشهد)

ٍ | سن شاه

اری باندن کلش الوت دیور مغیبه مقابلیدر قال فا

مشهد

ا اذا کانت قدحضم زوجها ( التشهد ) تفعل وزننده مازده یعنی قعدهده کل شبادی
سس
ڪڪ
ڪڪ

هه

؛

SP

۳

a

کت

NR

EE

ها
ی

۳

A

بت

| معتاسنه در

۱ e

GS

پر 1

و
Pa

Al.

AR

EF

و مناستتله قوغوب

سورمكڭ معناسنده استعال

E قال 1

إا

اذا طرده طواغمق معناسته استعمال اولتور بقال شرد شملهم اذا قرق جعم
وشهیه ايلك معناستنه انتعمال اولور 
وقیصهستی اسه نقی ت
| وبرآدمك عیب ن

قال شرد شلان اذ مع الناس عیوبه ( الاشراد ) همزهنك کر لله مطر ود قاق ۱ ۱
معنأسنه در
۱

سل

شال اشرده ادا حعله شییدا ای ط
بردا

قله سندن پردطن در ( الشقدء

( شك

)ك
ين
شفکد
ياغلو وسودلو اولور ( ال

یط

) باق الشريد ( امیر وزننده

و قافك سکول

برنبات آد بدرکه 1

فعى وکافك سكول ويرمك معناسنهدر 1
إ

لباب الاول اذا اعطاه ا(لشکد ) شبنك ضيه اعدر
ان
قال شکده ایاه شکدا م
وربکه دیتور مخشش وعطا معناسنه وشکر معناسنة در که على وحه العظم اا

)فعیل وزننده ونلرده ||
ایلکدن عبارتدر ( الاشکاد ) همزهءنك کسرله ( والتشکید ت
ويرمك معناستنهدر قال اشکده وشکده اذا اعطاه واشکاد مالك کنری قزاعق 1
إا

معناستهدر بقالاشکد .فلانادا اقتیر ذال الال ( الشعردی ) حبرکی وزننده براوت
اخود بر کر آدیدر ( ام ردا ) هاله حست ورونده لاقه به دنور ( السم ذا۱ ) :
۱

ذال دمه

اله شیر داة معناسنه در ) الشهادة ( سعاده

وزننده ر نسته یلك حفیقته

مطلع اولوب قطعی جلك معناسنهدر يقال شهد ارجل وشهد شهادة منالباب |
الرابع وانلامی اذا خبر قطعا بوراده خبر عزمعناسنهدر وکاه اولور کهمخفیف ١
احون هایی اسکاله شهد الرجل دبرار ملفك بصارده بیاننه کوره ی
حضور مع الشاهدة معناسنه موضوعدر واول بصم اله ویصیزت ال اولورکها
ع اولهحقدر وعضا حضور جر دده استعمال اولتور لکن e

شېود

 ۲بت ر مع الشاهده ده شهاده لفظتى استعمال اولدر و شهاده کشهاهداك

ا

|

انطعلماعدن انى |
ولا
اولهجقدر بصس الله بابصیرت امشیاهده سبیله حاصل او
امیاوز ازوان ا میازشر وکا املور کرقسم جراسنهاجرا اوأنور تقول اشهد

باه انه کذا ای احلف و بالله لفظندن مجردا دخی مستعملدر اهی و شهادت بر
امری کوروب ناخود یلدیی ونجه اوزرء خبر وبمك معناسنهدرکه طانقلق تار

۳

اوور يقال شهد لزيد یکذا شهادة من الباب الرابم اذا ادى ماعنده املنشهادة |
وقوله تعالی [ شهد اله اله لااله الاهو ] الاية اى عاله اوکتب اله اوقال اه ا
معندبن اخبرین معنای لازميدر وقول المؤذن اشهد انلا اله الا اه .اى ام وا بن

| ان
ولا
شالههال
اهده
ن

ين

ايدرم

دجك

اسماولور فی سبیل اللهقتل اولفغه دینورکاسیذ کرTF 2
3

اشهد بکذا درل

احلف

معناسنه

که

ذ کر اولندی

)ود وزننده برمحله حاضی اولق معناستهدر که فب مقابلیدر قال
شهودا من الباب الرایع اذا حضره ( الشاهد ) آندن اسع فاعلدد | 1
شهد اښ
حاتم

۹۷۱
)تان نونزده تررحل اندر( اوق الشدیدة ) سکن قحدرنعباز تدرکه
[ عداد ک

احدت طبقك کلای جامهدر وو حروف رخوه مقاپلیدر اسکانی حالنده جری
صوت اما متس اولغله شدنه متصف اولمشدر ( الاشداد ) همرمك کر یله

بکرسه ایله داي شدیده اولق پعن تند وشدید داه صاحی اواق معناسنهدر
نا کات عه داید دنه وب اشد ندکانکنذا دیرار دالك

بقل
 EAات نز و

لقد کان کذا دبرار نف فد اسهد دڪك

 ۱قلب و بانیده ارت

ادرار ) اشد ( افعل شفصییل

برده او لده دای دا له

A

بو سف

ق
صد بو

عل

 ۳و عليه ااستلام حطر تر بنك رادرژزی ”عدر شار ح در که احوء وست
علیه السلام ح 4تقاسیر و سیر ده ان برشفر اوق او زره مثدتدر اد ا 4مس

اولاتی و قدر موَلفك مأخذی عباه در ( اوالاشد ) رجلوان کنیهسیدر ور محدث
کنبهسیدر على قول وسین مهمله الردر ( الشرود ) قعود :وزتنده ( والشماد )
درك كيل و(الشراد ) شك کله طوار اور کوب قاجق معناسنهدر بقال

شرد البعیر شرودا وشرادا وشرادا من الباب الاول اذا نفر مبرج در کهاساسده
ومنالكناية قالالشی علیه السلام تشواة رضی اله عنه [ اما يشرد عفبرقا]ل اما

منذ فیده الاسلام فلا کلایی خوات حضمتلربنك بر قصهسنه اشارتدر که * اشغل
منذات این * مقلنك منشأیدراصبل تودر که جاهلیه ده بو تیم قیلهسندن
صدن
رخالون اسواق ب

برینه برقاج طلو م یا کتوروب صا

ایکن حوات ن حبیر حنایلری که

ارادهسنده

هنوز مظهز شرق اسلام اولاعشیدی

حل

عز,بوره کوب اول خانوی کوزدکده حسن وجالنه تعلقله توقانه کلدی پیسا
اتر اباك

شيو هسه

خالونك یاه کلوب طلو مك ری حوز در وب چاشنیسته

ی بغیوب دیکرق حوزدر دی آ ی "دی باانیوب عبر دنه اتقال
باقدی آ
ری خانو نك ایک النده قال همان
صورننده اولدی شمدی حوزلش طلوماری الغر
گنه چیه کوب طونسن خاو نه مباشرت وقضای وطر ابلدی خانون ته ناسون

یدر حاصلل :.واه
اطراقده کسه بوقدر که فریاد اده طلوعی صالیورسه يکاغ

وناخواه بالنی بوندی بعد زمان خوات شفیاب اسلام اولوب و قصذ مکذوره
(لشنارد فوالشرودا)
جوع حضرت پوي اولغھ ١ک کناه پیوردیلر انی ا
صبور وزنندهم شروددن

صفغدر شازدك جیی شرد کلوز فحتنله خدم و خادم کی

زر وزر کف وشرود بين الشعر اه نك مطبو ع
وشرودك جیی هرد کلور ضمترنله و
ودره
ونکره ا

اولدشندن رب

اولور بقال قافیه شود

مثل کی دیار بدیار متتشی اولان اشعاره اطلاق

ای سابرة ف الاد وراده قافیه دن مراد شعر در

و
توااولرجوکی
و :يٽ صلاقه سنه بی در ) الم ید ( شعیل وزننده داه

چمات

ی

ات
اور کیدوبت قاح

 1ان

اد الدین احد الاغل؛۾ ] اراد غل ال
|دین عليه رنن ا

اباد فوق

طا فد

وهو

مل

اخدیث

اه ۷

ر فق ] میرم ديرکه مک مکرده د و جاور 3

ادى

N

ان هذا

E

و یکلف نقسه

۱۱

الدینهتين فاوغل اقید

میتی توا

 9۱تردفیق

زمجه جاهده قصد اهکصدار حرم شیشده حبلاقطاش اوزره 1 3
ع
جود ووحه

ومافبه کو نه اعال نس  4تة

اکیات

اندرر ۱

پیشکاه بت

شر شده

ای ا

ابیت شمیق تلقین اله مشادهدن جزر استد که بوفقیر ك رخاوننه جل

3

بله متمی اولیوب کېدکه تشددیتشدید ایلدی چندروز کذراننده جبلاق طاشد ]|
وحودی تأر اولوب دیزلرینه صزی علتی عارض وقمود وقیامدن بجاد .روم |

سه اطلاق اولنور که | .
)سم فاعل بنيه سیله بك ميل وکنا
اولدی انى ( التشدد ا
0

مالنی حقانیت اوزره وبدل وانفاقدن تشددایدن مرد مذ مومدر شال رجل مثشدد

ای محخیل ( الاشده ) همه نك فى وشينك طمیله وهمرء نك ضيه زیانز دد ولفظ
مور اشبو [ حتی لخ اشده ] الاه کرد سنده واقعدر مراد قوت پعنی کال
قوت وطاقتدر که انسانده اون سک اله اوتوز باشتك دده اولور ولفظ
مود

جع بناسی اوزره "هفر ددر

]نك که م کی که ایکدسده افلس و

۰

مفر داردر و
ورد نظمری بعیی تال و قدر على  11اشد کسی جعدز لفطك ۸
نل
سے

عفر دی ق
ودر ابایل وعبادید کی وعل داف هفر دی شدهدر شینك کد له مس
فعله تیه نیہ افعل وزی اوزره جمعل وعند البعض مفر دی

۳

شددر شین فحیله 1

کلب وا کلب کی و بعضلره کیره فقر وی الیکادو د کار لهذب و اذوّب کی ا
توا بوکه اش شد وشد کهزی ع بدن موم د کلدر پس و کونه تقدبر فیاسد ۱ ۱
۱
می در مؤلفك و همر ولك
مرج
ی

دبرکه بصاوی
واصسی وقیل

يله اور

علیه ار جه

قول

سو ره

ظاهر | سينك ضجه سته بعیته مب

آنعامده وهو

 ۳۳نک

هفر دکایكت عبار له و سوره  :احقافده

 9مه سند ه ادا ا

ا

ا

و عقلد ا

دم

حى

وانم اوشد1

اذا بلغ اشد

اناثدر

در

|۱

ای

انهی

]

و عید

وو من الفاظ الوع الى  ۸تستعمل لها أ
عل آغلنس )e القوة والعغل ه
واحند و انده وقیه منافضه

حده
لقوله و

ومقتضاه

ان الاشد هفر د لاجع قوليله :E

نقض ايراد ایلشدر لکن اوراده وحده ضعبری تخرکم طمفلهاکسرتنده واقع |
طفل (فرظند راحعدر

اہی

) الشد د ( آهیر وزنده

سدبیزن

و صغدر

قانی وب

د۱

نستهیه دنور وقوی وکم شیثه دینور ویمادر و دلاوره اطلاق اولنود و یل
وا کنه اطلاق او لنور*و ار سلانه اطلاق او شور و شدند صدیق اکر حینمتلر نات|| :
مو الوسند ندر و سد ید ی قاس محدایند ندر ) بل ید ( زابير وزننده رشاع آ دیدر  ۲

9

N
N 4

۱

۷

۱0
۲

۱

۱۱۷۷
ورغبد فید عئو ايه ص سو مدر ) الاسپد) اجد وزشده

تخایت صرت

افعل شصیلدر

بومناستله

و بقظ و خرم ونار صاحی آدمه اطلاق او ثور قول

ره منك ای احرم واقظ ( اسمد ) مهد وزننده کوزل وخوش

هو اسرد

نسنهه داور

تقال شی“ سبد مهد ای حسن مهد مزاوحه امخوندر اویانقلق حالی غفلتدن کوزل
اولغله معنای مزور تصویر اولفشدر ( السهود ) جهور وزننده تازه ولازکدن
حوانه دنور عل قول بلند قاست ذوی وشدد دلو قاتلوبهدنور معنای 7

مصوردر قال غلام سمود ای فض حدث اوطویل شدید ( الاسپاد ) هم
اله و لدی طوغورعق

 ۰کینہرلهخاتون بر صق دی

الولد اذاو لدنه زره  #واحدة د

یاه

منصیقدر شار حت

( سید ) افر وزنشده

سین

اسیردت 1۳

معناسنه در بقل

ودالك ف  24بر طاغت اسعیدر و وغیبر

 ۳1کر  ۰یاخود شعه اعشار به دب د ز لکن بشید در
اوحام ۷

حيانك حدی
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الرجه سهم اسودي ذکر ایدوپ جر اسودی اهمالی غابدندر تبر کابلاجال ]ًإ
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سوادا ای

شصا وسواد مکاثلبره اطلاق اولشور وواد البلد شهرد ناخیهارنده اولان

"| کوی کندی جفتلكار ندن عبارندزبقال خرجوا الى سواد الدينة وهو قراها يعنى
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ماحو لها
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اذا نظم شعره پالسند ویرکسیه بهمعاونت ومظاهرت ابلك معناسنه مستعملدر يقال

وات ابلك معناسته مستعملدر قال سالد عالعمل
مانکفهاف
سائد فلاا اذاعاضده وک
اکذاافاه ( سنداد )سينك کسمری وفحیله ر یر معروف آدیدر على قول عذیب نام
سنهدنورشارحك ای
مجلده برقصی! اسعیدر ( اسندان )سلان وزننده داموورربی
اوزره سندان سینكکسر له فارسیدر معر نده سینی مفتو حاندیلر وسندان عباس ام

محدئك اوغل امعیدر (السندان ) سينك کسر لهعظم وشددداولان آدمهدینور كذلك
عظم وشدید اولان قورده دانلورسن(دانة ) هایله دیشی اشکه دنور الت هة
وز دم بلاد معروفه اممیدر ملفول انساندن برطانفه

 | 7اولْكة مزلورده

سا کن اوذلر بهاولکة هز بوره  1ناراھ “ميه اولندی مفر دنده سندی دینور هندی کی
شار ح دړکه سند اقلم معر وفدو سند بن حام اسمندن مخاوذدر اقلم هنده محاور در

وسند هندستانده برنهر کببر اسعپدر واندلسده برناحیه ۲دیدر ومغریده پربلده

سدرن(د
آد

) قند وزننده باجه ایالتنده پربلدهدر ا(لسندی ) سينك کنسله

اموه دن هشامك قرسی اممیدر وهارون خلافتنده شعنة بغداد اولان این شاهك

واد قضاسنده
آیدر د
تکاسمهنك لقبدر ( السندیة ) مغیثه غر سنده بصرو د

برقر یه آدیدر محدئیندن عد نن عید العزیز السندوای اورادندر سند اله سندیه
نسبتلرنی فرق امحون تغیمر ادوب سندوای ددیلر ( الساندة ) اسم فاعل یه سیله
کو کسی واوک ارسلان اوک کی بلند اولان ناقهه دینود على  ۷اعضتاسی

اولاه من مولت واعاسی دوبعول اولتوب دبرتکلو غواز
اولانته دنوز ( سندیون ) سينك کسری ودالك فعیله مصرده ایی قربهدر ری
فوه افلهنده ومیکری شرقيه ده واقعدر ( السود ) سينك ضعیله ( والسودد ) سينك

مى و دالك فحیله ( والسودد ) همه الله قنفذ وزننده سیادت معناسنهدر شارحك
بیانته کوره مواف تشویش ایلشدر زرا سود وسودد وسیادت مصدراردر بآردم

قوی بپشده اولو وعظم القدر اولق معناسنهدر وبو سواددن مأخوذدر که
جاعت کثره اموریش متولی اولقدن عبارندر وسوّدد قدفذ وزنده امعدر اولولق
هسکلك معناسسنه قال ساد الرحل سود سودا و سوددا و سيادة اذا مد
ودیب

( السید ) حید وزنده آندن صفتدر اولو ومهنر وسیکرده آدمه دنور جيساده
د
سیدیو
کلورکه اصل سیده ادی وتیا ظ کاو ر یم دبای .کیوس
امع وزنده باشلو کی به دنور ( الساند ) قا ند وزنده شید ما موه

الووسته ی

که

له

و مك

على قول رجهسی سیددن دون اولانه دنور مثلا سید بربلدهده

وخدا کی و سس
عين الاعیان ووش البلد وساد ایکجی اعیان کی کذاك والی ک

|| عسکر ابه پبیاکشی کی مغر دبیرکه اشبو ا

به درا ] ال کبهرسنده
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كلذك آر ید هغاط قمرقح اتعف نم دهن لوقت هتذنسا لاق اذا |
 iهيلا

دآمه عزو ونست اياك معناسنه
اصعد نه وک وخبری بر

< قال اسند

الديث ال قال اذا عزاء وواصعاد معتاستدن مأخوذدر هكد رةفعدخ بومعنایه
(لسند ) مکرم وزننده  ۳اسناد الونان
مستعملدز بالامه حرفوع اوادیغجون ا

کلام وخبره دنوز قال حذیث مستندای عرفو ع ال قاته ی تا ۱

ِ۲

وامام شافعیدن مسانید کلدیی حرویدر ومسند دهر وزمانه اطلاق اولتور هرشی"
اکا استاد اولندیغچون ودعی معناستنهدرکه بوراده نسی عم یعنی حرامزاده
دعکدر وسند چبر فیلسنه محصوص پرنوع یازویه دنور تقول رأیت مکتوبا

(لسندی ) بالغ حدئیندن
بالسند کذا وهو خط جر ومسند برطاغك امعیدر ا

عبد الله بن دك لقب منسوییدر احادیث مسندهی تتبع واستقراء ایدوب احادیث

مرسله ومقطوعهیه نظر ایلدیکندن تلقیب وننسیب اولدی معلوم اول که بعض

۳
TEN
4
OES
۰

استاد حدیث سلبلهسنده بعض راوی اسقاط اولور اکر اول سقط سندكد

میّداده واقم الووب حدیث ١ دن ایلروه اسناد اولنورسه اکا حدیث معلق د رار

ک
1۱ ۳4

مثلا حخاری حضتلرينك قال حي عن کثبر عن عر بن اکم عونان عن ان

|ذج
vیw
۳

هبره اسنادنده اولدینی کی وا کرسقط سندك خآرنده بعتیتابعيندن اوه ادن
اولورسه اکا حدیث مرسل دار مثلا سعید بن افسیب حضمرتر بنك قال الى

کیر
اک
ودیکی
علیه البلام عنوانندء ایراد ایل

مبداً خورادن واقع اولور 2

منقطع دیرار واکر اسناد محابة کرآمدن برینه هاتنوبلورسه موقوق واکر
تاعین وبع تایعیته مدتبی اولورسه اول سنده مقطوع دیرر وعلل القاری کي
مر سل ومعضل ود

مسند کی دی

ال

مشتامنه در

ن یف

ابشدر

اننبی ( السنید ) سعد وزنده ودج

موم اسب کسه در ) REG ز بتر وزننده بر حدت

لقسدر حسین بن داود ااصیصی اولهحقدر ) الستاد ) کتاب وزنده قوی و طیاقان

اقهیه اطلاق اولنور وسناد عروضیون اصطلاحنده شغرك آردفینی بری برینه
الف اولقدن عباردر حوهری مثالده غلط ایلدی وروایت عن استشهاد ابلدیی

بوقطعهدر  +فقد اج اتلدور علالعذاری ک*ان عیونین عيون عبن * فان يكفاتی

اسفا شبایی +واصیج رأسه مثل اللحين * زبرا حوهری لين لفظنى مصغر بنیهسيل

تقیید ابلکله بيت اولده واقع عين لفظنهکه عيلك کسسبهدر حالف عد ایلشدر
لین اه
احون

|

وراده امین وزنده اولغله سناددن سالدر وین شیرهمی قویعلفق 1

دوکو لن خانم,جعکنه دنو رکه وراده

مراد

ونردر
معنای م

ویب

1 ۱

ک

موده قافیهنك هبری برحرکهبه مستند اولغله سناد اطلاق ایلدیلر ( الساندة ) |[ .
مقاعله وزننده شاعر شعر نده سناد ارتکاب ايلك معناسنه در تقال ساد الشاغر

۱ 1

9۶
رار

ورعض ۰و

وزنند .ران

شین

اولق ماش کته دو

أ۳

قال امود

اذا امتا“ عضبا

فين

معناسنه در شال امععرت ابامله ادا و رمت ) الاسمد! 0

مه اب اسعداد معنار بن در ( المیفد ح)ضعر وزننده ارکان واعصای قوی
و بشد د الوان اوزون آدعه دنور واجق وعفرکسیه دنور ومتکر شقصه یز قال

رحل سغد اي طویل شُدد الارکان ویقالر جل ”مغد ای اجق وکذا متکیر (اسمند )
یدر عرب دی استهمال
آد دشور فرس عناسنه و و لفظ فسار
سینت وميك فحیله ن
(منيو ) دالك م
و اولان ات الله مییندر ”
ا
ایدر لکن سید
واسیاعیله روم او لکهسنده برقلعه آددر سارح دیدکهحالا پلغر اد دیدکارندر

(عندور ) خرده راله
لکن بلغراد قربنده سندره ددکلری اولتق غالیدر م

لاه |
سیه دیور

( السمهدد ) سفر جل

و(اید عمف ودژه قوری ويك اوا
وزنده ابری کو دهاو حسیم دوم دنور

) الاسمداد ( امیعداد ونزنده دومنك اور کی يوك اوق معناسنهدز قال اعد

سنك وونك فعیله طاغك اتك ندن بوةری الووب
(لسند )
سنام البعير آذا عظم ا(
ت
وندایید

دوار .کی مجتوهت

مقالهسنه کن رنه دنور قال ترلوا قرب سند اطبل وهو

ماقاباك فنه وعل عن اس

e

ویرکسهنك عد ننه کذلت

ملا وناهنه دنور دلیل

ورهانه سند اطلاق ومعنادندر کهمدعی  ۱6طبانور پس هعقد حنی ومعنویدن
اعدر شال هو سنده ای مده وهو قوی السند وسند پرئو ع خاش عنی اسعیدر

جیی اسناد کلور عل قول مفرد ولج راردر ( اشنید ) تفعیل آوزانده کر
اولان خاشدن دیش

امد کت ای

راز قال سند الرجل سنیدا اذا لس

السند ( السنود ) قعود وزننده برنسنه بهآرقه وروب طیاعق معناسنه در بقال

سند اليه سنودا من الباب الاول ادا امشد وطاغك وقریسنه حقق معناستهدر

=C
Ah
T
O
ae
el
ی

قال سند ق الیل اذا صعد ونرسنه به افشعق معناستنهدر قال سند ارحل
مسين اذا قارب لها وناقه قور غع

قا لدروب صعر سنك

معناسنه در شال سند ذنب الناقة ۱ذا خطر وضرب

لر

قوبرغی وفری

صاغنه

صو لنه او رمق

سره
قطانها عنه و

دعن

کنهای

قالقوب بری اوتنه اوردی (الساند ) تفاع وزشتده

( والاستناد ( افتعال وزننده ونلرده بر سیه به سو یکتو ب طیا٤ق معناسنه دز بقال

تساند اليه واستند اذا اعد وومعنادندر که عربار برعسکر وغراه وجه و

نلردأه
لراق
| فرقه فرقه اولوب هرفرفهار پشقه بفقه پب
رارغه
بفه
بفر
الیش مشاندین ذیرر  ۵هر
کدمرل ود

برشیی"باب آدی

طافه جقیمقعناسننهدر

عرعت ایلسهر <

تساند اش اولید اس

نت

سته ه
قال اسند اطبل اذا صعد ونیر

من طیامق معناسنه در تقول اسندته اليه اذا حعلته

اد ی

۱

یی

|

بل ونت.

(والسلخداة) خننداة وزننده قوی وواا اقهه دنور جبی سلاخد کلور(السلقد) أ
غاب  ۳ذحل وزبنده (والسلفد) قرشت وزننده احق وادان کسیه دیتور وصالق |
وجو لېه آذمد دنور ودارغین آدمه دنور وسیاعدن قورده دورن وطوی آل 8
د دنور وا کول وشروب

اولان عبند البطن کید دور

مو یت هایلادر

8

(السلقد) قافلهزیر ج وزننده براعش ویراغتی ولش آله دنور قرس مضعر معناسته  ۱

نومادهی سار اهل لغت اهمال یوار

شاابت ا+لدیلر (السلقدة) دحرجه 

وزنده f براندرمق معناسته در قال سلقده الفرس انا ره( امور ) مود 1

وزنشده تکیرندن ناشی باشتی قالدروب وقری طو مق معناستهدر که صورعق ا
SU

عتاعمبیر اولنور

E

صورتقان وصور ودای عبر اولتور قال سعد ارحل

 ۴املنباب الاول اذا رفع رأسه تکبرا وبوكسلك معناسنه در يقال سید اى إا
اذا علاوحد واقدامله تور یوب کټ معناستنه در يقال عدت الابل اذا خدت

اه

 Eالسار وبرایشه همداومت اوزره سچی وحهد ادوب ده رشمات معتاسسنهدر شال

۹

سید ق العمل اذا دب فيه و حیر ان و برسکر دان دیلوت طورهقی معناس_ته ور

شال د الجل اذا قام حبرا عه اتلد لهو ولعب ابلك معتاسته در که ا
حزن وسرور هته اولور يك حزنندن ال برايشه وارمیوب بو ده لهو ال4

مشتغل اولور وسرور حهی  1زچالق سوته اوقوەق مقولهسيدر حوهتله سازنده
وخو انندهبه سامد اطلاق ادرر قال سعد ار حل اذا لا( السعاد) سات وزنده

|

کولله فارشق کویرهه وفشقبه دنور کهبرلالره ودستانلره حکرلر وفشق خشک |
یل وزننده ترلابه ذکر اولنان کوبرهن,جکمت معناستهدر ۱
محرفیدر ( التتسعفیدع)

۱

يقال مد الارض اذا جعل,فبا السعاد وباشك جوع قلنیتراش ایلك معناستنهدر

3
قال مر العم اذاابتصاه ای حلقه كله (السمامد)لاهمه ور ری
ی
8

اللیل خفاف الازواد  +مصراعنده واقعدر دواع إ1للسیر ار

اومد
۾ ب

حوهری غلط ا.دوب قنالررنده علف اولیان دوه ار الله سر ایلدی زیرا اول
خقاف الازواد قولنك تسیر ندر وانقولى محوم بو لفطی اهمال ایلعدر (السید )
عد وزشده

ورمد فعناسته در قول هو لك مندا ای سرمدا (السمید) سعید ۱
دام س

| وزننده حواری اميد رکهخاص آمکه دنور وبوذال مجمه اله افععدر (الاععداد)
| اجرار وزننده ( والامعیداد ) اجیرار وزننده قضبدن اشی طلوم کی شیشوب [[

۲

ان
ماند)
همد
قپارمق معناسنمدر قال اعد ارجل واسعاد اذا ورم غضبا (
ر (امرود) زبور وزنده جک اوزوت شک دیور ( 13جمداد) 1
وزننده ماهاود ر
سس

م2

اقشمرار 2

۹۹۱۱
EFساتلر ایکی جانی مزاع ووراسی مراعی ومراتعدر فآاد صولر کنارنده
ب
چجنستان وبا اراحره قصور داستان وحوضار ونشینکاهار اباشلردر اولقدر مسافد

اهن
ارد
غوا
باه مسیر؛ نزهتکاهدر اجه خیابان او لغلهاراقلرده اولان قر هلراوزر نه
اواز مشہوراولان مساترار بعك بریدر ایکتجیسی اله اوچجیسی شیب وان دردنجی
)ينك فحى وغينك سکوئیله وجود شيشعك معناسنه در
غوطة دمشقدر ( السغد س

شال سغد الرجل على بناء الجهول اذا ورم وسغد ملاع بغموره دنور يقال رماه
الله شغد مغدای عطر لین مغد لفظی الباعدر (الساغدة) ساعده وزننده (واشغدة)
یل
سم مفعول نسيه

سوددن کرک کی استیفا ایله ایی ا قوزیسی کی بغایت

وسغدء ای روا من الان
سمورهش دوه کوشکلر نه دنور تقال فصال ساغدء م

مان ( سغدان ) عمان وزننده مخاری قضاسنده ببرقهردر(سغادی) سکاری وزننده
برنبات آدیدر (السفاد) کتاب وژزنده ار کك دشی ه آ می و حفتلشون معناسنه در

|

تقال سفد الذ کر على الانی وسفد سفادا من الباب الانی والرایم اذا تزا شارحك

انی اوژره سباع ودواب وطیوره مخصو صدر انسانده جازا استعمال اولور
( الاسفاد ) هم مکنكسر ارکك حبوانی دیشیبه حکوب اشدرمق و حفتلهدرمك
معناستهدر شال اسفد تیسه على العبر اذا انزاء علبا ( التسافد) تفاعل وزنتده

|شعق معناسنهدر قال تساقدت السباع
حیواناری بری بنره ارککلك ادوب س
اذا سقد عضهم على بعض ( ااسفوه ) نور وزننده دموردن اولان کباب شيشته

دنور معنای مبونردن مأخوذدر کباب سافد کی ایلشدیکنه مبتیدر ( التسفید )
تفعیل وزننده اتی کباب امك احون شیشه صابلیوب دیزمكت معناسنهدر تقال
سفد الم اذا نظمه فى السفود للاشتواهمولنك اذا نظمه فما قوانده ضير مونث
حدیدهبه راجعدر ( الاسئسفاد ) طواره ک|سه سی طرفندن کلوپ نمك معناسنه
هو

فكبه ( الشفد ) تفعل وزننده
زین تقال اسبفد مبره اذا امه منخلفه ر

دوه بهاند سبکزبه باصوب مك معناسنهدر بقالتسفد البعبر ادا تعرقبه(الاسفند)
 Eکسری وفانك فی وکر

بادهبه دینور خر معناسسنه شاد ح دی رکه

اشیو اسفند کذلك اسفنط که سنك اکثر لغوون رومیسدن معرب اولق اوزره
لش
لت ابلدیار ) السقدد) قافله عدد وزننده یاراءش وبراغی و

 ۷۳دنور فر سس

مضي معناسته ( الاسقاد) همرءنك کسرله (والتسقید) تفعیل وزننده آق براندرمق
معناستهدر بقالاسقدالفرس وسقده اذا ضمره ( السقدة )عقده وزننده ( والسقیدة )

1
۱

نهدوزه قیاقوشی تعبیر اولنان باشی قزلقوشه دنور جره کی سقدهنك بجی
نین
جه
(کده ) جره وزننده اشفریه
سقد کاور صرد وزننده وسقیدهنك سقیدات کلور س
دکز بنك سای

اول

را

اسسنده
ضه م
قند
وزن
بء آد بدر (سکندان) سیندان و

نت|

برقر دهر

۷

۱۱ ۸
اراز اید ( السعیدیه

هصرده بر قرهدر ون فاشلرندان روز خاش ا

)ه جيلاآبنلقينسد.
( اعد) ضمتينهبرنوح خرماااسلیددرس(عد م

|

جاری برضو آدیدر ومکه اله متا ده بر سازلق آدیدر (السعدان) سلان وزشده

م2

7,

یكلدر دمور یکننه شیم کل وافلنی
اعافلرضبن
برنوع اوت اسیدر کهدوه مر
1دن الین اواور اوحرنده خرده یکنلری اواغله مه اجکی
کش وورق ن
آندن ۱
کا تشه سعدانه الممدی دبرر ومنه الئل * مرعی ولا کالسعدان * ععتی .خوش

أ

او تلاقدر لکن سعدانه عدیل اولن حز تلو برنسنهدن ازبد زسنه نی افاده مو قعنده

ضرب اوور ( اعد ) تفعل وزننده سعدان مکذوری آرهمق معناستهدر قال

)ان وزننده اسعاددن امم مصدردد
تسعد الرجل آذا طلب السعدان ( سعدان س
ته کر سان ەى تسبییرن اس مصدردر

وهنه بقال سح ره وسعدانه ای | سیر

اوطیعه ( الساعدة ) ح
خرده بکره ی طو ان اغاحه دینور ( سعید مسعود هسعده 
مساعد سعدون سعدان اسعد سعو د) یله اعماء رجالدندر (سعاد) غاب وزننده .

ا

وسعده وسعیده وسعیده جهینه وزننده اماه نسواندندر ( الاسعد ) او وزه شیه

”ا+

برعلت آدیدرکهدوه فهونه عارض اولوب دریلری جامحا بارپلوب جتلار وتاثرندن
دوهه ضعف وهرم عارضاولور و و سه تقال قرلتد ندر (السعاد) کتان وزنده

3

)عقر |
(و سعدم ج
اسنلهان درکه محدندر ( السعودة ) بغداد ده ای عله آدیدر ن

وزننده مالك من حنظله قملهسندن بر بطندر مهی زاد اولغله حل ومقاندر |
( دیرسعد ) پرموضعدر ( جامسعد) چاج کوفه فطنرده برموضعدر ( محجدسعد)

YY
RII

قادسیه پاننده مغیته ابه قرعاء بننده رمزال آدیدر (السعیدیة) نو سعد ین اطارث
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ا
e
ا
رس
عا
دسم
o

جاعته محصوص برتزولکاه آدیدر وسو گر  9نساغده و ردده پرموضع و یامه ده

8

ونو کلاب دار نده روصو

۳

و

ر وّاعه بوردنده موس

وسو

و بنواسد ور دنده برقو

قردظ ددارنده ر صو آد ,در وحلب فضاسنده ایک فربهآدیدر کهسعدية علیاء

و سعدیهٌ سفلل اطلاق او لاور (السعدی)سکری

وزننده حلب قضاسنده برقر بهو حلر"

نی حزیدده پرموضع آدیدر (السعدتین) مغریده شیر ممدیه قرنده برقرهخدلرف

) همءنك وعینك کنس ببلرده آدیدر السندةزنب

عرر(د
سند
اراد
م شا او

شت احدث سليان ن هبه  2اه خطیب بت لهیاً اوق
کاس ری

مو( اا

ایو

کر

ونی

مە

الیل کح اء وزنده
سکو نله مرقند تراننده

نك

1
1

1

||
3
3

مفرح با و بسائین دلکشا ومشر اشجار بر صفایی مشقل اماکن هتفر اسيدر از
جدلیندن کامل بن مکرم وعل

اسیو وادی" جر

|

ن

حسین

واجد ن

حاحب

قمعرقنددن خارا جا سنه سک ص حل

واتار جار  4و جز ار براردر و

اورادندر

معلوم اوه که ۱

قدر تداولوت

دی

جله اثعار

فربەر وباع واتجەل

ودلکدا

۳ ۱

3

A,

۱

AW

قال اسعده اذا اعانه ل(بيك وسعدك ) ای اسعاد ابعد اسعاد نتدکه لك کهسی
البایا اک بعد الیاب معناسنهدر لبيك کلهسیکه تشه اولرق کافه مضاف اولشدر
ووئلایدر عل قول الباب کهستك زواندی حذفق اولفشدر کذلك معدیك
ونر مصدر مشن اولغله فعزاربنك
کلهسنده دق اسعادك زوائدی حذف اولفشدر و
حذف لار و سعدیك رکهسی احق لك که له مقر وا ذ کر الور اد که

اشبو حدییده وارد اولشدر كان عليه السلام شول ف افتتاح الصلوة[ لبك
و سعدنك و اتلیر بييندنك والشر ليس اليك ] بس معنااری طاعکده مک را یعنی

على الدوام مقیم وخدتکده ملازم ومداوم اولورم دعکدر زرا اسعاد اعائة
معناستنه اولفل وراده اعانتده قیام واهفام ایدن کسه کی خدمت عبودتکده

على الدوام قیام واقدام ایدرم یاخود خدمت عبودتکده سار خدمه یه اسعاد
واعانت (ایدرم دءکدر ( الاسعد ) الجد وزننده سععادتدن افعل تفضیلدر موق

بسعفایدر بقمری وزننده و اسعد بر بطندر ( النعدان ) نك فخیله کرکرة
البعیر معا سنهد رکه دوهنك کوکننده اولان دکری مه هدر کووکر جين قوشنه

على قول برخصوص کوکر جین اسعیدر بوامره محصوص اوش تصعهسنت آلت
حقدهسته دنور که مراد اوکهسی باغنك دوکومیدر وسعدانة الاست درك سیاه

د«اسرثه و شفر«سته دنور سوعدانة البران ترازو کوزارینك آلتنده اولان
۱د و کومار نه دیور اماك برازوری

ادن دوزیلور و ای ان

و تایآ باق

ه
زانرمه
لیرتارانركنآده بعض طرنق طرزنده اول
_جعیدرات منك قولاری سک
 ۱اطلاقاو لور و سعدانه خانونرك مه لریباشار ينه دنو رمولف کر جه ونی تصرح ابلدی

لکنسعدان لفظنك وصف ايسندن منقهم اولشدر( الساعدان ) انسانك يكار بنه

|

| دنور که دیرسکدن کفه قدر اولان مقداردن عبارندر علده کفه مساعده ا نزد
مدرك

وضد در سکدن اموزه
پیلکیه ره دیو رکه یلازك مضوعیدر ع

|| وارجه مقداره دنور که قول تعبیر اوور وبعضار ساعده دی قول تعبیر

(لسواعد ) صویك نهره
| ادرز وساعدی الطایر قڈو_ك ایک فنادندن عبار در ا

 0وه خر  :ی _اوندینی خرالر یه دیو رامفردی سامده در و نبدن
| ککلره ايلك روان ابدهحك رازه دشور ( السعد ) سينك ضيه ( والسعادی)
]| حباری وزننده طیت معزوف اسیدر که ترکیده طوپلق دید کاری کوکدر
اوکوشی فشكل اولان بادهارده.استعمای کشر النفعددر و سعد مامه قننزده

]| برعو ضع آدندر روطافك اسیدر ( ساعده ) ارسلان امعاسندندر ویررجل آدیدر

 )۱/نو ساعده قرو
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حسته به واررسه

 1و و

سرود ذاج او لور دندیی لطیفه ك دلیسند اولهدراتی gu

املك

 ۹۳وه 0

۳

ردوود

وس

3
میاه لری ره

یاد
نسبتبر دوع تشدارز

اول کهمناز لدندر حدی

درت وی
منم در که

وتو

و دلو برحارندهدر رول بلع اسفتدار 3

برحی وشباطك اون ایکےی کون طلوع مزر
سعد
ومارنكت اونحی کون و

ر

و

حلا لا اون:

HH

0

داح ممنماهت یکری سکز جى و کانون انك أ

مذماهكت بکرعی دردی وشباطك یکی
اوتوزجی کونی و سعد السعو دینه اسفندار

۱

بشمی کونی طلوع ابدر ای وقبائل بعدن سعود جوقدر سعد تم وسعد فیس

وسعد هذیل وسعد بکر کوایمثالدندر کهی*کل وادینو سعد *دیرر منثأی 
ودر که اط

وت

السمدیکندی قوهندن در

NT
ییعی قنف

E

هلق مدراو هسا مزب هلق لاجر

ردندلاتما هک مادعسا

رش ردیم كحد وم هدعق

رح اولوت

دعس رارد رابز و

براو وا روتل

باباه

۱
یک ] ءدرلن ا ردقفاوم هنو

1

هاا وح ردع رکم ردیمهو زدیمربخ ۲

فا و ردهک ةبض نب كدا دعس دیعسومات 1

ایک اوغلو وار ایدی یز کون دوهلری -ارامق احون بایان کتدیلر بز وقتدنصکره
برعل کلو بب سعید تایدید او مه داعا یه قرشودن بر قرالتی کورسه
سعرد دیر

ایدی ع بلر اخذ ایذوب

جاعتنه محصوص

اسعد ام

آنکله سح ایدر او لدیلر وس عد بتو ملکان

بر صم اهعیدر وامام علىکرمالله و حهه حضتر نك

* اوردها

سعد وسعد مشقل  +ما هکذایا سعد ورد الابل  +قولی شرع مادهسنده مرسوعدر
 ۳السعید ) ز بر وزنشده لباس فولثقلر ننه اور دقلری خشتك

ارحهنك

ربعنه دنور تشه که مله اسعد دنور که ذکر الوندی

تعیر اولان مریع از

( الاستسغاد۳ ).

نسنه نی اوغور (و عد ايلك و مینتلو طؤ ق فعناسنه در تقال اسشیعد به ادا عده

سعدا ( السعادة ک)رامه وزننده نوکت وخوب طالع اوق معناسنهدر شقاوت |
مقابلیدرکه بد تخت اولقدن عبارتدر نتهکهسعوده حوسه مقاپلیدر تقال سغد |
الرحل سعادة من الاب الرایع وسعد عل بتاءاحهول فهو سعید على الاول و مسعود .
عل الثای صد سي وسعید اسیادندر وسعید

ابرمغه دینور ر معتاستته,,کذلك 

مسغود اسعاء رجالدندر ( الاستعاد ) .همزهلك کمستله بر دآی سعادتلو لى |1
معتاستتهدر بقال اسعده اله تعأی فیو میعود ولا بقال مسعد تهکهاحپ واج |
واجن صیفهلرنده حبوب وموم ونون دیرار واسعاد مدد واالاب

هدنهد

پال 3

o

بانوشصیلرلكبر" تعیمر اتدکلری آله دشیور اش
وسراد

دج

دیور

) بتردایه

( گر

مغر بده ۳

دد کرید ر کهسبه داخلنده ور سقه ا

کی شار ح د برکهدفراه هس د

حز بره کیره اعیدر

EY

ہیں دیا

قر بدر ) تاجن د رو د ( سينك فمل

همدان قضاسنده بر قربهدر ( السرمد ) جعفر وزننده دام وجاو د معناستهدر

قال عيش سمردای دام واوزون کجهبه اطلاق اولنور ال لیل سرمدای طویل

مرج در که امام رازی قولی اوزره سر مد سرد لفظندن مأخوذدر کهتوالی
وتعاقب معتاسته در زمان تعاقب احراء <سدی له مسر او لدیغجون تسه اه تسیر

اولنوب بعده مبالغة م زواده الشودی ایی وسرمد خلب اعالندن برموضع آ دیدر
 ) ٠المتیدی ( آنفا سرد ماده سنده تويك زیادهسته هی ذ کر او لئدی وموضع د کی

و حلدر رلاب هغاه میتی ( السرهده ) دحرحه وزننده طفلك غداسنی کوزل

ادوب خوشجه پرورده ابلك معناسنهدر بقال سرهد الصی اذا احسن غداءه

ا

عیك
كرک
او

معناستهدر بقال سرهد السام اقذطاعه ( السهد):

نزده ”موز او سک دنور قال سنام مسرهد آ"یمین وسسهد ررحل
مدحر ج و
آد,در معظم وزنده مسدد نام محدنك بدری اسیدر که شتا و رسمهدر ردد

بن مسرهد بن جرهد بن مسر بل ین مغربل بن مرصسبل" بن مطربل بن ارندل ین
نش ال ن غدل ماسكت ن استورد الاسدی در مازح در که اجد تس علید او
تیه نسب هذ کوری تښ د اباد کده هذا رفیدالعقرت دوجواب الث لردر ) السعد)

سينك #فځی وعينك سکویله ( والسعود ) قعود وزننده قوتلو خونفده ومبارك
اولق معتاسنهدر تقول سعد و متا سعدا وسعودا من الباب ا

يعت من

ڪن مله

کرات ثلاث جاریدر وسعد مدینه قربنده بر موضع
لهسنك عیننده ح

آدیدر وجازده بر طافك اسیدر ور بلده آ دیدر کهآنده زره ایشلتور عندالبعض
بر قسلدز کهدرو ع سعدیه اکا منسویدر وسعد ثلث الله بعنی لباسك "قولنقاری
اله وضع ایتدکلری خشتك تعببر اولنان مریم الشکل پجاهرنك له دنور لته که
۱

رعنه دنور کا سید کی و سعد مارك وفر خنده تنه به دینور که
بر وزنده ب
سعید ز

"|| وصف اولور جى سعود کلور وسعود الجوم يعنى سعد لفطنك مطاف اولدینی

| کواکب
اون در سعد بلم سعد الاخبه سعد الذاج وسعد السمود کهبو درت

|| منازل قردندر منزیم دیر که لطانفدند ر که ملك اشرفك حضورنده ادبادن شیاب
| فوصی حاضر ایکن اکاه سعدالدین ام طبیب داخل اولدفده مك شپابه عطاب
| ادوب اسپو سعد

حقنده نه درسن ددی شراب دی بماولاها اک اسبو سعد

زا جلسکزده و لنورسه سعد السعود اولور وا کر بترعاظ باشنده بو للورسه سعد بلحم

114

معاذاله تعالى آقلق عارض اولغله دصری زائل اولوب روؤشدن معطل ومن بعد ۱۲
" قارهسی عو ددن

جر وم قاله وساده بك قویحه تاقه بهاطلاق او لثور جاد

ٍ

کي

قالدیغهون وانسانك صارقق صاحنه اطلاق اولئور ( المد ) ميك فحیله ستان |
این عاص اععیدر حوهری وهمندن تاشی ستان ان معمر عنوانده رسم ایلدی

لکن جوهری اصععیدن نقل ابلکله مولفك نوهیی امجادر ( سدین ) جين وزننده
ساحلده بر بلدهدر ( الاسداد ) همرك فحیله دد جعیدر کهحاجز وعائل
معناسته در بو معنادندر که فلانه بوللر فپانوب نه عجته کیدحکتی ؛علز اولدی دجك
)تاب
برده ضربت عليه الارض پالاسداد دیرار ( السرد ),فرد وزننده ( والسراد ک
وزنده

میشین و

تیان مقولهسی

سنه دیکمك

معناسنهدر

قال سس د

]|

الادع مرو [

وسرادا من الیاب الثای والاول اذا خزره ودلك معناستهدر قال سر دا الشی" اذا

ثقبه وحن لباسی اولان زره اورمك معناستهدر شال سرد الذرع اذا جه و سرد

1

لفظی مطلقا اوراش زرهاره وسار حلقه حلقه .اورلش نستنهاره |سمجامعدر که
وصف بالصدردر قال جاوأً و علمم سردای درو ع e

جیوچ-ی
رووا

منظو مه

3بی حسن ادا الله متصلا ومتظما سوق الاك معناسته مستهملدر قال سرد اطدیث
ذا

احاد سیاقه

وسر

دازد

بلادنده

] دیدر وسر د

ق موم

متصلا اور جحطوعق

)فعيل وزننده سرد الله |
معناسته مستعملدر شال سرد الصوم اذا ابعه ( الشسرید ت
ایکی معنای الوده مرادفدر ( الشرد ) فحتینله پرآدم ,يدر اور ج طوتر اولمق 
معنا سنه در قال سرد ال
) السمسندی

( سدتق

وزنده

نت وا من الباب ارایع اذا صار سرد
امور ومصالنده

ست

صو مه

نس2ےا

و الاك و دلیر اولان آدمه

دینور موتنده سرنداة دینیور هاله وسندی تم فبیلهسندن بر شاص آددر
اولق معناسته

در

شال انبریداه

نك اولان خرما قور قارننه دور

اذا اغتلاه

وام نداه  ۱الاد

( سڪاب

وزننده

۱

خلال صلب معناس  4:مفر دی نتر اد هدر وشول

٩

خرزماه :شور ابی صو اله جودننه مر اولي اوه ( 00
همزمنك کسر للهخرما آغابی بك قورق طوغق معناسنهدر بقال ارد الخل اذا |
صار ذا سراد ( بجر داد )قنفذ وز ننده ( وسردد ) حندب وزننده ( وسردد ) جعفر ٠
زده
ن
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"انصار کرامك نسی رجالندیدر ) ان هيدر د ( هنمر وزننده ان چار به دعکدر تخود
ان قهھ دعکدر کهحنکی و مطر به وروی
دیکش دیکر او لدقار یدن تانیبهکوره

کار شتو مدندر اولهکوره جار ه قجی

سرد نغمات ار الودقلرندن تاشیدر قال

د ای ان امد aامن الوارز ) اسرد ( امیر وزتد»
یر
شش
قالاساس هو ان م

بشاجبویلرد |

۱

نی
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]| تین ايلك مناسجیدر دیدکده حاشا حدم دکلدر لکن لن جناب شرشکزده واقع
اولدی بلکه هشم ذقانه انه اولغله و خطا آندن صادر اولدی دوب فحلر
۹۳
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اناه بساك a

خ4
واقف حال او
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بلغه معناسیی افاده

قح الل من لاادب له دوب وزیری اولان فضل بن سیله

,خحطابا نضیه اللی يك
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مأمون

ال 4ار سال
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ایلدی فضل

قصه به واتف

بذ کره رن

و اسه برفیقا بر

او لدقده او وز يك

درهم

دج

علاوه ایلکله نض بر عش سکشان بت درهه اثل اولدی انی وسداد

وداد ین رشید
تاقدنك مەسى دلکلر نده قو زو ب قلان سوده اطلاق الونور س

اطع ددر ( السد ) سینت یله هوا موزیهطوتان سياه ولوده اطلاق اوور

جی اوه کلوو وشول درءیه اطلاق اولوز کهآنده ابری طاشلر و قیالر اولغاه
مور صوزی آنده برمدت ابرکیلوب قالور اوله ججی سدده کلور سينك کسر باه

چلدون وسد قیل غطفان بوردنده
وسد کو لکهه اطلاق اودرو شعاعی بد اي
واقع برکوحك طاغده بصرو

حرصن
آد در و عن او لنکهسنده ب

به
هر
اسیدر وسد د

دور وسداسد لفظندن جع اولور سد وبند ايدچې نستهاره دنور ومنه قال
جر ادسد ای کشر سدالافق ) سدای حراب
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فعناسته
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یادن

اشا

هده

دوشن( سد فناه ( ردره

 ۱السده ( سينك

او لنور اولديغڪون nE

کم له

ا

و درست

صعیلد و

ات

قبو سنه

كد

کلو ر صر د

وزننده

امام مشهور اسعیل الکو السدي جد کوفدنك فیوسی اوکنده نسوان نقابلری
بیع ایلکله سدهءبه منسوب اولشدر شارح در کہ زعشری سدهیی سرای فپوسنك
اوستندهک اورئو التلسهیر ابلدی کهنصدورمهوعصاق تعبیر اتدکلری اولهحقدر

۳۳

واو عرو قپو اکونده اولان صفه وسد اله بان اناشدر اهل بادیه عندنده چادر

قیوسنكت فناسیدز کهدرکاه تعببر .الوور پس هلوك تفسبری اهل حنمره کوده
و مراد سد الولوفشناکبررینه
اولور وسده مسدو د اولان کر لو بنا
ناق
وصقبر
طو
وفه امجلری کی وسده برونه ص
وور حراب ومسدود بجر  ۰ص
دی
عار ضه سنه د نون که اسنشیایردن ماع ادر اطیاه ده

مییامای وندن ان

ایلدیلر

(البداد) غاب وزننده بودخی ذکر اولان سده علثنه دنورر( السدد )نشول

بکوشاوده کوزره اطلاقاو لنورکهحدت نو ری ااوملغله منظوری ابوجه کور من
اوله واقعا هش لقمه کوزارده اولور مفردی سادهدر شال عين سادة وعیون
| یدای مف لابص بص

اقویا عل قول ساده شول کوزه اطلاق او لنور که

۳۳

o
Oلاقب دسهللا نماد لا
اذا اها اووثقها وسد طاغه اطلاق اوور معنبای آییدن مأخوذدر:PF9
الصدردر وایک تنه ارالفنده حاجر وحائل اولان تي اطلاق اولتور بم
وناده ۱۱
سينك ضعیلهده جازدر على قول مله خلق اولان وفتعادانسان علیله اولانهاطلاق |

اولنور شارح دقیررکهآن کر مده بين السدين والسدين ومن بین ايد م سدا وسدا
قراتلری و حهتدیدر وسد عیب و قیصهبه اطلاق اولئور معیوی تکلمدن منع |
ا

ایلدیکچون بجی اسده کلور قیاس اولان سدود اولق ایکن غبر قیاس اور ا
 ۹۳قال هو بری" ,منالاسدة الیعیوب .ومابه سد ای عیب SAE ۱
لاکسناسده وساد عنوانیله سمورمدر ومعنادندرکه لا حعلن منك الاسدة ۱
دبرلر لاتضيقن صدرك فتسكت ع غن اواب

اوک مان
کن ھ عیب من سم

صاغر لق و دلسزلك نقیصه سی او لتلرکحیوادن تنکدل اولوب سکوت یله دعکدد ||
وا ر
وو قىن يلش ھر :اولباق ظرفه دنورر (الاستداه) ات
و زننده طوغرلق معناسنه در قال E ای ء اذا استقام قال الشار ح ومنه *

دنم
اعله الرماية كل بوم فل
*ا استدساعده رمانی ا*صیی ونی شی
اال
وجمه
یهت

أ

ایلشدر اوستداد کد د
ولك مقولهسی نسنه قپاعق معناستهدر قال استدت عیون |

الحرزة اذا انسدت (الاسداد ه)مزهنك کنس له راست وصوایه دوش اولق ]|

اخود راست و صوابی طلب اك معناسنه در يقال سادلى بدا مانلاب

الرابع اذا استقام ( السداد ) سينك كسرإله شيشهنك آغری طیقاجنه وطیاسته11
دنور وسار ومقولهنك

غر:ری باغته کذلك .کیدودرنند مقولهسنك آغزی بند ا

ایدن عسکره و مافظه اطلاق اولنور مایند به اشی م
"عناسنهدر وعرپلرك سلاد 1

معنوزوا صبت سداذااهن عيش قولارETNI

|[

احدا ج ردهن

سد ایدهجل نسنه دعکدر  ۳سدرمق کی و عوز احتاج معنا سنه در و ونلرده ا

قلیلا مفتوح اولور على قول فى ی
لن

وخطادر حربری درة الغواصده کوونه ۷

بیان ایلدیکه نضم من شعیل المازنی بکرصه مامون خليفەنك حضورنده عاورات 1
ادیه به مشتغل ایکن مناسبتله احوال نسوان ببانده مأمون دا

هشم عن جاهد |

وارفلنشعى عن ان عباس.قال قال الى عليه السسلام ا
[ذا تروح ارجل لد
لدنها جوالها کان فبا سداد من مود حدینی سينك فعیله قرزت عايب

|

نیهمان حدئنتا عوف بجنيل عن السن غن.عل ن ای طالت قال قالالنی عد |

السلام اذ
[ا تزوج الرجل الرآة لد
جینه
االوها كان فیبا سد
عاد
ومن
ذ

]|

عتوانیله کهسينك کنسلهدر قرأت ایلدکده همان مأمون استوا وکسم ابل قرآننت

وجهندن استنبا ایلکله نضره مفتو حهنك لن اولدیغنی یان ایلدی بس مأمون ll ۱

۱۹۱۱

دی
نکه
ایدوب بپرتستلر سجد ,ادرار شارح درکیه اکاسره عم سکهاری اکدی
صورتاری ضرب ایدوب کورنلر اکا اظهار خضوع ابدرژ ایدی حالا اوروبا
قرالارينك سکهازیکی ) الساحد ) اس فاعلدر مد و ادن ره دشور و معنادندر که

تفه وازد سابیده اطلاق اندر ولون امین سانیدة ای تاز
ول ساحدة دیرار خرما اغاجنك میوسی بفكراوان اواغله بره طوغری مائل
اولدقده ( الجد ) ركع وزنده ساجدك جعيدر وقولهتعای و[ادخلوا البابسجدا]
ای رکعا قالالمیضاوی ای متطامنین مین اوساجدین مه تعالی شکر اعلیاخراحکم
من الاه موف غاز فیلاجق ”جاده مادەس ظاهرا مولد اولدیغجون ذ کر

ایلاشدر عریده جره اطلاق اولنور کهاطلاقات عشیرهدندر فالدیکه سجاده
افلااصل عد کار اولان جبپهده واقع اثر ونشانه اطلاق اوللوب بعده موضم
معده اولاحق معهود

دوشمهده اسنتعمال

واره کی شذوذا
انه ج

اولندی آخرندهک تاء نقلیه در باخود

جيك
امم مکان اولان فعاله پاندندر ( ساحرد )

کم للهشهر قاشان قرشده بقرره آدیدر ویو شج قضاسنده بشقه بر قربه در
خد
ل(
اور
ا(لعیدد ) قنفذ وزننده شدید ومارد کسیه دی

) سينك فهیوخای

مصمهنك سکو یلهاسی نسنهبه دننور ال ماء مضد .احیار ( المخد ) سينك ضيه |
درن
ولد اله  1فا

حقان صاری وضلیظ صوبه دنور ) السخدود ) وان وزننده

باوز حدئلو آدمه دنور بقال رحل "دود ای حدد ( امد ] معظم ور
برعار ضد سد له ور

کی دماع وقولر ننه خت

ووحودنه فتور و نقات عارض

اولهرق بکزی صارارمش وزی کوزی سفق و مذ دنور ال اج فلان سيدا

ای خاثر اللفس مصفرا ةيلا مورما و انقولينك قیل و صاری بکزلو اولان کسه
یل
فیدع)
تتسخ
ددیکنه نظر اولنه ( ال

وزننده اغاحك پیراقلری رطوبتلشکله بری

ببرتك اوژرنه بتکشیوب قانلفق معناسنهدر تقال “خر ورق الشصر سيدا على
بناهالجهول اذا ندی و رکب بعصّه _بعضا ( الکو د ( حهفر وزننده رم وا زکدن

«ود ای تاع ( التسدید ) تفعیلوزننده نبسرتهین
ازه جوانه دیور ال شباب خ

| اوزونلغنه طوغرلقق معناسنه در برآدمه طوغری مزراغی طوغرلفق کی قال

او

وین

دا ادا واه وز آدی قولا یأفملا رآست وصواه توق

ایلك معناسنه در قال سدد فلالا اذا وفقه للسداد ای الصواب من القول والل
( السداد ) عاب وزننده زاست وصواب اولان شیثه دنور تقول قلات له سدادا

 rاتکی

ای صواا و اسداد مصد ر اولور وراست و صواب اولق

معناسته ال سد الشی"

سر ادا من الیاب اثای اذا صار سد دا ای هستقی) و سداد
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معناسته در قال سیردت الناقة اذا القت ولدها لاشعر عليه ( السترد ) اسم
یه سیله تویلفرل باوری دوشورن حاقه به دینور ( سادا (ای 9۳۱
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قالبال  +هتنده واقعدر میا فارقین ترابنده برطاغك امعیدر اصل سانیدما ایدی از
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شل رورت اجون مایی .مدقن اعلعدر پش وراد آی دک واسله 2
لازم اولغله ست ویان اولشدی (امعود) فعود وزننده خضو ع و نواضع وذال اله

آسیرفر وقلقمعناستهدر نقالمجدله سخجودا منالبابالاول اذا خضع شارح د رکه جود
الاصل معنایمزبوره مو ضوعدرر کننمازاو لان“جو داطلا قاتشم عبه دندرزیر از مینه

وضع جبهدن اعظم خضوع ومسکنت اولز انتهی وجود ایاق اوزره ستون کی
(لامصاد )
دنك طورمق معناسته اولغله اضودلور قال جد از جل آذا انعصب ا
هنك کسرله باشی اشاغه ابدوب اکعلك معناسنه در طاو قاق کی ال اسجد

ارام ۸۰تی

سقتبهریه متصل نظر الك
قابصنایقواری قینبرا
ارجل اذا طأطاً رأسه و
امراض
معتاسنه در بقال اعصد لاهدا ادام النظر اليه ف

احفان وراده احراض
4ات ٣۰رم

اجفان معناستهدر کهمجازدر ( السجد م)قعد وزننده جمدبه اطلاق اولنورواراب |
سیعهك محوعنه مسابعد اطلاق اولتور کهجده حالنده ره دکن اعضای سیعهدر |
چربه وایی ال وایکی دیز وایکایاقدن عبارندر (ااسجد ) مجلس وزننده وجيك
وا ا
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فعیله جار دزر معروفدرکهماز قلهحقعلدر فارسیده م کت دنوروفاعدة مار ده دندرکه

هرفع کهاب اولدن متمرف اولهآندن اسمزمان واسم مکان ومصدر ہیی ميك

فحرلر مفعل وزی اوزرهدز مدخل کی الابر جه E عبنكکنمرنی الم اایملدیار
فی دی جانزدر هرنقدر عرپدن سموع دکل ایسهده وآنلر او مسجد و
ر وشول
دکله
يسك
ومشرق ومسقط ومفرق ومجزر و مسکن ومرفق ومنبت ومن
فعلکه یاپ انیدن متصرف اوله آندن اسم زمان واسم مکان عك کنسربه ومصدر
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نزو
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میل
میی فحیله کلور مثلابزل مبزلادیرسن زانك فت
)تینلر ایاق رعارضه سبسله إا
دیرسن زانك کسرله حل نزول معناسنه ( السد فح

ششمك معناسنهدر قال مجدت رجله مجدا میالباب الرابع اذا انتفخت (الاسجد ) |

اجر وزننده نآدن صفتدر ( الاسعاد ) همرمنك فحیله اسود ی يعفر نام شاعرك.
فولنده يعن اشبو * من خر ذی نطف
بتنده واقعدر مراد مود باخود

اغن منطق  ۶#واف با کدراهم الامعاد *

نصاری طانفهسیدر تاخود جره معناسنه در

اخود دراهم الاسجاد برکونه مخصوص اقهدرکه اکا صورتلر ضراب لدوب وقي [۱
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وه منك سکول ( والساد )

) السودة ( عده وزنده کات وان

یادا وتاٌدا من البابe E O lr( 
جاشتسندن

وقوندن قلان یه به دنور شال ۳

( السعد ) منبر وزننده ع
آدیدرکه سور صوی
او لور ) ساود

شال سد

نله بوق معناسنهدر قال شاد

اق

طاومنه

حوق

احمك یله

( جود

وار

نتوین(

و زننده ۳
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با سو ده ای شید من القبات

افو ایا

ووه
انسانه د
اولنان سواد

اب

وزننده ر عات

و فیون مقو لهسنه عار.ض
فاده

دسلا اولانه دور

والغم عل بتا* احهول فهو مسو د اذا اصایه السواد

ا(لسید ) سينك فى ووانك :سكونيل تراش ايلك معنانستهدر .بقال سبد الشعر
سبدا من الیاب الاول اذا حلقه ( الاسباد ) همهنك کسریله سبد معناسته درآنقال
دیدکلری خداحق اوتنك اسکیلری کو کر نده ازهسی

اسبد الشعر ععی سر ده ونی

ك معناسنهدر قال اسبد الاصی ادا ست حده فق قدعه ( الشسبید) تفعیل
اسباد اله ایی معناده

وزننده

دی عرادفدر و سید

باشه ع

سور مکی و

ايلك

|

معناستهدز  قال سبد الرحل اذا ترك الادهان ق رأسه وقوش یاودسی تویلفکه
ى

معناسنه در قال اسید الفر خ اذا بدار یشه و براش اولش

باس

فیللری

قباروب که وز طوعق معناسنهدر بقال اسبد الرحل اذا بد اشعر رأسه وباشك
صاحنی جوزوب اصلاند قدنصکره طرامیوب واورمیوب اویحه حالی اوزره ترد
ايلك معناستهدر يقال سید رأسه اذا مرح شعره بواه م تركه(السبد ) سينك
کسیله سباعدن قورده دینور وافت وداهیهه دنور فلان کسه اوغر یار احره
رقدارحه تیه دنور
داهیهدر دجك رده هو سبد اسپاد درز( الید ) دنله م
ف

قلایك 1

مراد کین وقیون

حوق نسنهسی وقدر دحك

و دوه e

رده ماله سید ولالد بر

مالدن بر سیه مالك دکادر

شش مناسستله ودوهار صو
هس د وز ننده واسیخه دنور پرا

ای و به دنور
ولاعامق احون حوطی سد اشدک ر
شایت و مشق او

ایی قطره صو
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ذربنده برموضع اد بدر و سید او غو ز سن له دیور

رزام ن مازن ع دن برکسه در ) السید ) کف
۰

د“

دنور ) الاسیاد ) هم ولک دح

۰

سوم

کیا ب

وزننده اوتلا عش جار نقيه سنه
a

رو ع سياه اب

ا«میدر سبد عفر ددر

سنك

کسیر له ونصی دیدکری اوتلرك ادا ظهور اندن اوجلرنه دنور ( السنندی )
حبنطبی وزننده ك اوزون بيه

دنور وحری

و د ابر اولان اانه و حیوانه دور

و سباعدن یلا به دنور جیی سیانك سوتبایده کلوز و ند

البعض سننذی بکار ۱

|

سابرهدن

الاسل ردنت قیدر 3وزید)!

یز اولدیخهون HEY

لےزدر وز نده ( وزیاد ) زانك کهبه( وزیاد ) شداد وزننده (و زیاده وز ده ) |

هایه ( وزادکا و مزرد ) ميك قشم فد( ولد

اد لاله( وزیدویه ) عرویه 1.

برثبر وصره اعالندن سید

(یادان ) زانك کر
کی امعاء رجالدندر ز
(ازدان ( سصبان وزننده اهواز ایالنده بربلدهدر ع
ونده برکوشك وڪوفه ده 11
برموضعح آدیدر ( اوزیدان ) بردوای معروفق اسمیدر شارح فاوابار اه یعی ۹).

اتده همزهسز بوزیدان |
عود الصلیب الب بیان ایدر که شقایق کوکیدر لکن مدغر
۳با

کوکدر ز(یداون ) ژانك وواوك

مستحله الم مبیندرکه تلکی طشاض دپدکاری

تصیله سوس قضاسنده برقربهدر پ(زید ) مضارع بنیهسیله دهشقده بنرهر آدیدر .

( الزیدان ) میدان وزشنده بصمهده برنبر در ( البریدیه ) شروان شهرینك ام ۱
(دی
زی
قادعلدر

9۵

) عامهده برقر بهدر ( الزیدبه )بداد فضاسند» ر

مرا قسلهنیی نوردنده وی[ ارادید وك کی هاقیروان شهرنده برحلهدر1
( زید ) برمو ضع آدیدر ووحه مذکور اوزره !“عاد ندر زیدی هل بت
.یانیی طالبدر ددن

شود

زیدون دید کری جاعت

ودد ین مداق اریز

مذهب یاخود نسب جهتله |

مایت د

رره
عند الصیفیین الیوم شاه حر فاردر شار حدیر  ۳روف مو
زیاده راک

کی

ل

|ا

بر

اواو می

وز او وزدن .أ
1

e

اعد کرنده اشبو * هویت اجان فشیشتی * وقدکنت قدماهویت اسان * بيت |

قرآت ابدوب سوال اید نارافبهلمامکله تکرار اسجواب ابلدکرنده ستالقویها  1
فاعطیک تلد احوبد ۳

انك فحیله ان تلو اندرکن:برقله بدردر 1

لرآه منسودر واول قاش قرعزی ابییکله «حبوفل اولود |
نود
تزیدیه ددکری بر
!۱ازریاند ) زانك فحرلر زیادات معتاسنهدر

تال ابل کمیر :الزواند ائ الریادات

1
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قطعا زاد طریق ااذ ایلیوب موعت کندیلر اداره اوطعام در اندی ( زاد
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ز  خر اهدر

( زنده

) جر ۵

وز

ده

روم

اولکهسنده پربلدهدر ( زند )) فهتنلر بر موضع آدیدر وزند دزحهه دیوراز
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ا(لزند م)عظم وژننده بغایت یل ولا کس شخصد ٩ مجازدر شال رحل
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| ی

اتور قال زد الیفاه ادا ملاه و جقباق جاقق مطتاستنه در

تقال زند الرحل اذا (وری زنده وترنید تاقهنك فرحیی ایک چانبدن کوحك خلالار

اله خلالیوب بعده قیلار الله بغلیوب قاوشدرمفه دینور بو ناقه طوغوررکن
| رجی طشرهه حقدقده ایدرار ونزید زیاده ابلك معناسننه مستعملدر تقول مازندل
احد علیه ای ماپزیدلك ) الاز ناد ( هیر منت کیب لهزیاده اوی معناس_نه در قال

| ازند القی" اذا زاد وزياده قلق معناسبنهدر رید کی تفول»مابزندك احد علیه

ودندن افاقت بولش آدم 1اول دردینه لوا اياف
وهایزندك ای مایزیدك در
یعیی شتی

فدع)ل
تژرن
( ال

تیان اعكث و

شال از د ارنحل فى وحعه اذا رجع اله

ومکده اضطراله تشکدل ودهمسته اولق
وزننده برکسیه حواب ر

معناسته مستعملدر قال تزند الرحل اذا ضاق الواب ودارلق معناسه مستیلدر

قال رند ار جل اذا غضب ( زندینا ) زانك فصیله نسف قضاسنده برقربهدر
(ندان ) *صبان وزنشده هرات اعالندن مالین قضاسنده برقر بهدر وموقضاسنده
|ز
وانك سکوئیلد
ادن)ك طعی ه
زلژه
وصیضه قضاسنده ر تاحیهدر (ا
ابقل  2م
| مهابشعاده وو

.a رغبتسز اولق معناسنه در ل زهد فيه

2
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۳۹

قال زفد الاناء زقدا من الباب الاول اذا ملاه وان آزیهی قاط <
لم(رد) مات ثلاث ژ
اید
ان فرسه شیر اذا اکثر عل
لفد
فل ز
معناستهدر قا

9

۳

2

ودید رایله زم د اسیدرکه ذال مجمه اهدر ملف زم ذی زر جد ا 4تقر ||
تش
۶

ایلشدرکه بوارسطو قولیدر سوانرلری عندنده زبرجد آلون معدننده کون |#

۳7

واف اولور ٤رنك اولاه مصری و یش مائل صاری يعن فستق
ادر يشل ض

رنکنه قبرسی وقرمریبه مائل صاریبهکهججلهدن کزدر خدی دیرژو ا
آلتون وغیری معدنده تکون ایدر پرقاج قمم اولور بری ذیایدرکه لوق پتل |
۳

>

3
+

سیتکه شه اولور عاتدهصاف و

3
۹

7

۷
۳

9

OTE

0

۷
9 >4

کی کویا و ج ورقصن اندر وریسنه 

رحاتی دنور وپریسته فستق دنور وپریسنه صابوني دینور بیاضه مائل بد ل |
اولور وبعضلر بوقعی زز جد وعندن عد ادر ( الرمرد )زانك ورميك فعه
فعلل وزننده رحل مؤنث ومراة مکذره دعکدن ویو معردر یعیی زن مد فادسی۱ .

ممریدرکه عورت صفنتنده اولان ارککه وار کك شیوهسنده اولان عووته اطلاق

اولنور (املاوزد ( زانك ضعیله ورد مادهسنده میسومدر ( اند ) قند وز نده!

قولك اوجنك ال اله قاوشدینی بره دینورکه بيلكکیک اولهجقدر ایکیسته زندان |
دنور شار ح  7سرجه رمق جانندن ارات کوع وباش پرمق طرفندن اولان أ 1

کرسوع وتوعته زند دیرار واورایه بلکیه :تعییراولنور ویلکه ساعد دینود |[.
اننمی وزند مرخ وعفار ام شجرلردن اهل دنل دوزدکری .چقماخه دنورک 1
کاولور بری رنه سوررك 
ایی دانه اولور اوستندهکی کویا ارکك ودآلیتنفدیه

آتش حقررر اوستنده اولانه زند لوتانده اولانه زنده درل وایکسنه زندیان

دنز پعنی زندان دیشور که مذ کر تغلیب اولنور جمعی زناد کلور زانك کله
صده
وبر
صلر
خع ب
وازند کلور افلس وزنده وازناد کلور و

کندسنه باری

ومعاونتله ايشنك حصولپذیر اوسته باعث اولان آدمه ورت بك زتادی درل"
و زد برییکنلو آغاج امعیدر مقر دانده شر غار اله عییندر که

دفنه اعابی

اولهحقدر وزند مخارا قصاسنده بر قربهدر منحیدندن اجد بن عمد ن جدان بنعازم
الزیدی اواد

و لوب زند بجی دیدکلری  7اورادن حقر وزند فیط بلاد نده

بطراغك آدیدر واسامی* رجالدندر زند بن اون مشهورادیب وشاعره:اودلامهنك

|

اسعیدر مرم دیرکه مربور انودلامه صاحب نوادر حکایات وناظم اییات پرتکات 1
مرودلطائف ومضعکات ظریف وادیب ابذرات ادی عباسیهدن تفا ج وضور

إإإ

ومهدینك ندماسندن ایدی جل لطانفنداندرکه منصور خليفەنك عسی قبری وفات

ایلدکده حزن مولال الله دفننه حاضر اولوب قبری کنارنده قعود جونازه ||
ورود مه

۱

a

زردا من الباب الرابع اذا بلعها وبوغازی صیقوب بوغق معناسنهدر بقال زرده

زردا من الباب الاول اذا خنقه وزره اورمك معناسنهدر بقال زرد الدرع اذا
سدرها وزردا سفراین قضاسنده برقربه آددر ( الازدراد ) افتعال وزننده ودی

وق معناستهدر لکن تكلن متضعندر شال ازدردا للقمةعى زردها مواف اعلعها
قع)د
مررد
ابله تفسیر ایلسیدی انس ادی ( ال

وزنده وغازه اطلاق الئوور

حل زرد او لدبغجون ) ازرد ( منار وزبنده ) والزراد ) کتاب وزننده شول

ایه دیور کهنآکله دومك وغازنی قصارار تاکهکوشنی دفع ابدوب راکینی
کریش مقولهسنه دنو نقه
لوده ایلیه وزراد مطلقا وغازی وغهحق ایب و
بده شمان تام شاعل باردری لشیدر ) زرده) جزه
معناسنه ) المزرد ) الات و
وزننده وتا

فستاسنده برقلعه و شبراز ده برطاغ آدیدر ) ازرد )کشت و زنده

لقمه ی جاك ودار اولان کشی بد دنور شال رجل زرد ای سریع الاتلا ع

( اززردان ) فصاتله نسوان فرجنه دنور کراری وتدیغجون یاخود طارلفندن

کیراری بوغدیخچون وجه ای عوم اوزره وصف اولهمن مکر اطلاق توسم
بالجازه مول اوله ظواهرا بوقطوان کی وصفضدر ( الزرم ) فعتینله اورلش
)داد وزننده زره اورحی کسید
زرهه دنور فعل معن مفعو لدر ( الزراد ش
(رند ) سند وزننده کرمان ایالتنده برلدة معروفدر
دیئور ماد معناسنه ز
واصفهانده برقربهدر جد ن العباس العوى اراودندر ومدینه قننرده پرموضعدر

لكه
یزان
حد )
فزراون
(ال

دوای معروف آدندر ایی نوع اولور ارکك نوعنه

زراو ند طویل ودیشی نوعنه زراوند مدحر ج دیرار ( الزغد ) زانك فحی وغین
مەك

سکو یله دوه زیادهسیله کوکره وب

و کورمك معناسنهدر

قال زقد

قن
احو
صقق
البعبر زغدا منالباب الثالث اذا هدرشدیدا وطلوعی آعندن ياغ جق
معتاسنهدر قال زغد سقاءه اذا عصره حتی محر ج الزد من فيه وبرآدمك وغازتی
صقق معناسنه ده استعنال اولنور بقال زغد فلانا اذا عضر حلقه کوسرهنبرآدم
| اوزره استعوا ادهءرك قشقرغق معناسنه مستعملدر قال زغده بالکلام علیه اذا

| حارشژهزعلفیهی(د ).امبروزنده طلوم صقلدقده آخندن جقان یاه دینور
ا(لزغاد ) شداد وزننده طاشقین امبرغه دنور قال نهر زغاد ای زخار کشبر! الا*
(لازغاد ) هم منك نس باه امنر مك معناسنهدر
ا

ش
م)
عخعد
الر

بقال ازغدیه

اذا اضرعته

وزننده .دارغین آدمه دیشور قال رجل مرغقد ای" غضبان

نله دیرلکه دنور قال زفد رغد ای عيش راغلدز(غبد ) زانك
فالعزغتدی)
(

وبانك هيه کره یاغنه دینور زید معناسنه ( الزغدة ) دحر جه وزننده دوءقسمی
کورلتونتی آنحر بسنده تردید ایلیهرد وككرەمك معناسنهدر شال زم د البعبر
اول

۳۷

رند غبری زید نوقدر وزید مدج قسلسندن

۱

1ر بن ف

قمویدز امام زهری اضاندن عمد ن الوليد وید ن حروووس
ن بين
۳
ودن

)ر

لردر بطن مربود ربالدهلا 
پو
اللغو ی وایک فر زندازی که [ تلرده ل
و زننده ده

سعیبت یوت

بر بلدهدر عد بدندندزر موسی بن طارق وعجد ن وس
( زبدان ) انك صله خیعلان وزننده برموضم آداوا

( اباد ) معیاب وزشده برهو ضع آدندر ( اباد ) معاب وزننده عطر معرزوف 
اسعیدر که قلیه متاك

رر فقهاء ولو ون زیاد پردایهذر که آندن
تعجر اشدکاد

طیب جلب اولاور دءلر لهتعرشدنده فلط ایلدیلر زرا دابۀ مکذوره دیدکلری |
 EEمراد بان کدیسیدر زیاد آندن حاصل اولان طييك امعیدر دلول
مذکور کدنك قو ری التنده و اویلقارنده دنه طوغی رتخد بعیی تردر بیدا ی |
طو وب

زیادهسیله حر ك اله:مض طربب ایلدکدنصکره وجودندن عق ترشع ایلکه |

ول موضعارندن رای قامش قبوخر یاخود رګاوره ااه صبر وب ا
مرجم در که اول کدی هندو

بخبهه بااننده اولور وا 6مسك ديفا

اولنوز.مکه یه تمارلر قویرقارنی کتوروب SL eS

2

ب ودضرعار مشهود مر اولشدر ومتقولدر کهآنی تعبر حوریکله ۱
لآوب امتعه اایر
ودب
صتاك ای
ق

ك

در پسندن جع ادرار سنه عاعته قدر سور وب قوتادوو وااکی

برسته برد ایاهلر ست هلر کی اولور اول تعریق اک دوای موقت ععتوی او لور
اش وزیاد مغر یده بر بلده آدیدر وزیاد اسعادندر زیاد بن کعت حاهلیدر وزباد پنت..
 ۱دسطام نفیش و لید یعبداللکك زو حه سیدر مش بنا جد نزبادعل قو ل ان زدا

ددر
(زید)

وقول ای اسه,ردر ( ایوالرندد ) زانك یلد عد یالبارك العاهزر یکنه سید *
کتف وزننده حوفران ام کسدنك فرسی اسیدر (زیده ).هده وزینده بنت ۱

الارث درکه بش حافینك هیشیرهسید" وحسن

یرد(ه)
زدد
وزننده ایسنان د رکه مح

بن مد ن ز ده محدندر ( زد ) عید

جهینه وزننده هارون رشیدك وزتحهسید رکه

دکزهدر
آبر
جعفر بنمنصو رك دختریدر ( الزييدية ) طریق مکهده مغیشهیه قریب بر

بولاد جبالده برقر بهوواسط قضاسنده برقر یهبوغدادده برحل وآندن آشاشجه د.
بر بشقه عله آدیدر ( الزبرجد ) سفرجل وزننده جوهر معروق اسیدر يعن |
جواهردن بریل طاشدر زمرد کی لکن اجق رنك اولوب فستق نعبیر اولان |

لوله ملوندر قيس بن حسان بن ابت يك حسن وجال صاحبی اولفله زبرجد .
اله ملقب اولشیدی ( ازرد ).فرد وزننده وعق معناسنهدر شال .زرد اللقمة |
رس
ہیےجن
مناجم

 ۰زردا

33
ا

3

ولومس

پربنهدیور

جعی ربودکلور ( الزدة) هاله ) والرادة ( عاده وزنده

م(ودانة ) رانك فعیله ملاعاسن له دنور واویده لفتدر بقال ریخ ریدة ورادة
وردان ایرودوریده عنده پبلردهدر حطس هوت اولکهسنده ایی قره وقنسرن
صاسنده

برقربهدر ( ریدان ) میدان وزننده نرين

وصاسنده برحصن۾ آددر

۶صل الزای الحمة ؟ ( الزأد ز)انك ذحى وهمهنك سکوئیله برآدی بر قورفجج
ف

نسنه اله بلکایقت معناستهدر يقال زاده زأدا منالباب الثالث اذا افرجه(الروژد)
مسعو د وزنده برقور

زسنهدن بلکلیوب قورش ادمه دنور شال E ارحل

عل بناءاحهول فهو من و د ای مذعور ( الاد )زاك طمی :وضمتنله اسعدرقو وق
` سنهدن عارض اولان قو رقو به دینور که ترکیده ن

بلاک عبر

او لاور فار سیده"

|| باك دیرار ( الزید ) زاك وباك فعیله کو کهدینور صويك وسار شیئكاولسون
و زید عنده بر طاغ آدیدر وقنسرین فضاسنده بر قربهدر وحص شهر بنك ام
قدعیدر پاخود جص
|

قضاسنده بر قهردر و بغداد ضسننده بر موضع آددر

وزد سعد ین ای وقاص دضی ای عنه حور تلر نت ام ولدی اسعیدر ( الازاد )

 ۱هنت کم له پر نسننه کی کلفك معناسنه در قال از د الشر اذا صار

 ۱واغا ج اض چیکر اله چعکانہك اد

ذاز د

 ۷قال ازیدااسدر اذائور

کا یی کالزدعن الاء(الزبد) زانك یلهوال(زباد ) رمان وزنند هکریهاغثهدینو رکه
 1قیون وي قدمنك سودیدني¿اشله اخراج او لاون کوک مشا ید اولدیغڪون! بدن

 1مأخوذ اولدی كذلك

ند ذه اطلاق اولنور مصباحك .االله كور این بقر دت

 اسطراج لانوانه ده اطلاق اولنور دوه لینندن اسر اج اوان حباپ دنوروزنده

 1هایله زبددن اخصدر ( الزید ) عبد وزننده کره یاغی بدرمك معناسسنهدر بقال
| زیده زدا من لباب الاول اذا اطمه از وسود طلومی یاغی .چقمق احون

| چالقیق معناسسنم در کهیاعق تعببر اولئور بقال زید اسقاء اذا مضه لر ج زیده
| ورکسهبه حوق نسنه خش ايلك مناسنه مستعملدر کنات جهتیله تشییه النودی

|قال زبدله قبدا منالباب اثثای ادا رضح له منماله ( الردید ) افتعالدن اسمفاعلدر

کره اغنك صاحینه دنور ( البزبید ) تفعیل وزننده آورد ککلپفونك»عناسنه در که

مکثارد عالدر بقال زید شدقه اذا تزید ( الید ).تفعل .وزننده رید معناسنه در
ولوق مات

اتیتعمال او تون کر قاق 3-1وق در

على قول برشيدك زیده

وخلاصهستی آلمق معناسینهدر ایقال تزند الشی* اذا اتلعه اواخذ صفوته وآند
امک اناور عت اک

ا

ا اک

همان قاق ودر کی وغه

ددى )سوادی
آیومکدر يقال ت بزد الهین اذا اسرع الا (زیام) ومانتوزنده ا
وزم یات آدیدرامهات بو ند :سکیری بهاف * :موندر وزد خمری اولان

اارأةرودانا اذا ك|رت الاختلاف الTO  8الرأد1سمل هرد |۱
اد

۱
.
معناست ند درگ ذ کر او لندی و وراد کهسی اصلنده رود ایدیفختینه که

قعل ععتی فاعلدر بعده ولو الفه منقلب اولدی بقال رجل رادای رالد (الوه )
هنر وزننده شرمه

متان
میلنه دینور می

بنیز خی آراحق ( 1عدر و ات کر

دوران ایدن دموره دینور کهصولوق اولهحقدر وبکرهءنك دمور اک دیور که
ود
آنك او زرده دوران اادرر(

) رانك یله مهل وتأی معناسنه در تقال امش .

على رود ای عل مهل رود که سی بوندن مصفردر ( الارواد ) همزمنگ كدرل

( والرود ) مکرم وزنشده ( والرود ) محر ج وزننده کهمصدراردر برایشی دفق .
| وتأیله آهنته جه طوغق معناسنهدر ال ارود ی السیر ارواداومرودا وعرودا 
اذا رفق ) الروند واروداء والرو ديه ( و ارده رفق وسهولت معناسنه در ملف
 ۱وراده افتصار اهدر
1

ویو بعضلرد اوراددن

مر جد ر دعلری ملاع دکلدر زیرا |

وچه مذ کوز اوزره رود کذسیکدراد مضمووهه اھ هل وتان

ا

, ۱رود که سی آندن مصغر در باحه و و اشصد دعکذر تقال مشی روددا ورو دا |

ورودیة ائ على رفق وشال رودا ای مهلا وشال روید عرا ای امهله واشبو ۲

کا افعل یی امر معناسنه اولورسه کای خطاب داخل اولور ۱م
خطاب داخل اولور وو درت وجه اوزره مستملدد ||

فعل اعر la

دا
بری سم قعل ار اولور تقول رو

عراای امهله ای صفت

واقع اولور |

| بقال سازوا سرا رودا اأاث حال واقع اولور بقال سار القوم رودا 2

از مةعزبه متصل اولغله صفت اولغه صلاحبی اولدیندن حال فلغ در
وقال رو یدکي و امتاطید 2eb
مص در اولور قال روند عر وبالاضافة ب

واوك ستکوییله |
کروویتدی و روند کتنی (.الرود ) رانك فصی و
روو یدکان و
( والراندة ) ملاع اسن له دنور يقال دع رودوراند :ای لينة الهبوب رفق :
انك یله سیر قنده ده
معناسندندر رود وراده وصف بالصدر در ( مار بد)

فدر اطبا الف ژیادهسیلد
برمحله آدیدر (الروند الصینی )سحل وزننده داروی موعر

راوند اطلاق اذرر وحالا راوند ايلهمتعارفدر جین دیارندن کلکلراوند جین |
 ۱دیرار ( راوند ا)صفهان نواحیسنده رموضعدر واعلامدن اجد بن محی ازاوندی .
)داد ونشده تاهیندندر اسی 
مرو الرود شبهنرك اهالیسندندز (ان رواد ش

ا اعلبعدزیزدر ا(لرید ) زید وزنشدده طاغك برطرفندن اوزانوب چقان سپوری .
ِ

وتومسث 3

ی
+ 3 A WAE
1
|| ونونك سکو یلهبرنوع خوش 1

۱

اغاحنهده دسشور

آس کی مفر دات

7

:

ِ

۱

۱

شیر  0وعود اغاجنه دنور وسین

وا

دونه افای و مان هس “سی

اغا

عتانه حصوص برو ع ظر قد ر که کوحكث حوال طر ز ده خرما
مفسیدر ورند س

||مییراغندن اوررز اشاغیسی واسع ووفریسی روطی اولور آنکله خرماطاشورر
|

( ذورند) چاج“ بصره جادهسنده بمروضع

آددر مدندن

عر ین ابراهم بن

شات الرندی اوزادندر ( رنده ) زیده وزننده اندلسده تاکرنی ولاشده ر حصن
آددر خطیب اندلس اولان عبد ال ن عاصم وزم شیم مشاضمرز اولان اجد .ن
از ان العافية الژندی اورادنذر ( الرهد ) رانك فعبی وهانك سكوليه برنسنه ی بك

| ازمك معناستهدر تقال رهد ای" رهدا مانلباپ اثالث اذا عصفه شددا
) ارهادة ) سعاده وزننده ر ولاز کلکه دنور ) اأرهيدة ( عتیده وزننده وجودی سسا

|| کلکی تروآازه ورم وناز اولان کم محبوبهبه دینور بقال امرأة رهید :ایشابة
لو آتشه دنور تقول اطعمنا
دو
|| رخضه ناه وره ده خر ده بلغوردن اولان س

| دهيدة وهو البرندق ویصب عليه ان ( الرهردية ) رفق و ملایتله معاملد ایلکه
| دیور ( النزهید ) تفعیل وزننده برجاقت عظیه اظهار ايلك معناسنهدر قال
أ رهد ار حل اذا ای با  2ا#ظیز ) الرشود

E

و کوشك زسنه به دنور قال

۱ا مره ودای م کې وشدول ترکمم مر هودن ای غر عاز مین ولاحازمین عل

)تاب وزنده طلب ايلك !
(ه ) رانك فى وواوك سکونیل و(ازیاد ک
اامو
| معناستهدر قال راده بروده رودا وریادا اذاطله ورود ری اوته کلوب کقك
ردو کا

نه دزکهآمد شد اك واو(طه .ابلك تعبیر اوللور شال راد ازحل

اذا ذهب وجا ورواه الابل دوه قسبنك معاده بری ا“کر عبارندر .قال
رادت الابل رادا اذا اختلف مقبلة ومدرة ( الارنیاد ) افتعال وزنده بور
| طب ايلك معناسنهدر يقال ارتاد الشی" اذا طلبه ( الراودة والرواد ) مفاعلة
بایندن ديلك فششت

معناستهدر قال راوده مرادو ده وروادا اذا شاء مولفك

 ۱بصا رده بناننه کوره رود وریاد بر تنەك

تاب

طلده رفق و سهو له بردد اتلك

(د
رری
مو ضو عدر  ۳کیا آندن متفر اعد

) رانك کسر بل دیلکه

دیور کهاشعدر مششت معناسنه ا(لارادة ) اصاده وزننده ديلك معناسته در
(ند ) دکرمن الله اطلاق اولنور کهال دکرمننك ]
زا
اا
ال اراد اشی"اذا ش
فعناب_ ند

او به به برو پهکیدوب کلدیکهون و اوئلاق

:اشا

اوله حقدر د ار

آرامق احون ابلرو به کوندردکری

آدمه اطلاق او شور ) ا اد ( موك فيه

هام م مکانلردر اوتلافده دوهرك ردد ابلد کلری
 3والتازاد )مسرا وق
موضعددور( الرادة ( عاد ود >.اصبل یز

(وا وادة ) مامه وزنده |

مو ئیدر ا
یدنه

([الرمد ) رانك

بعدوه

قوش نه اطلاق اوور

مرل سيوری

E

اطلاق

زمادی nEاول

او لور

( ارمدد ) زیر ج ودا

و
(اردد ) درهم ورننده ( والردید ) حندید وزننده ارهد کی رماد لفظنه
ا کد اولور اخود رماددنمعنای

وصفیت

رماد ارمد ورمدد رمدند ا
کی
شبر دقیق دا

اخذ اولفغله هالك دك اولور ت

اوهالك ( ابا )همم کنر

فقیر و کدا اولق معناسته در ونوزار اب ک سہردر قال ارمد الرحل ادا افتقر و

دوچار اولغله طوارارۍ هلاك اواق معناسنهدر قال ارخدالقرم | |5الوا
و هیکت مواسمم ودیشی طوارك قبل الاح مهسی سو دلو اولق معناستهدر قال
ارمدت التاق اذا اضرعت ورنسنه نك کوزی غ رکق مهتاسنه در که رمد آنیدن
مانجو ذدز تقال ارمداله غه ای جعلها رمداء ( النزمید ) فعیل وز ده ود
طوارك ۶هسی قبل الشتاج سودلی اولق معناسنه در قال رعدث الناقة اذا اضرعت

زا
ت)
کرمد
ف

وزنده .جوق طورهفله متذیر اولش صویه دنور قال امد

ای آحن ) الرمد ) فصتینله کوز آ غرغق فعناسنه در قال رعدت

غه رمدا م

اللاب الرایع اذا هاجت وتقال رمد الرجل اذا هاحت عباه (الارمداد ) ۳

وزننده رمد معناسنه در لکن بوابلغدر شال ارمد الرجل ا

عینه ارمذادا

( الرمد ) سعد وزنده ( والارعد وال مد ) ر وزننده کوز آغر سنه لد که
دنور مو نی رمداءدر عه ومرآهه وصف

اولور (,بنو الرمد ) سعدوزننده (وتو

الرمداء ) ایکی بطتلردر ایو الرمداء البلوی اعخابدندر بل فلس ندندر ( ال
سعد وزننده (و
سار
عماد
اةد)ه

وزننده انسان ودواب ومواشی قسعی هلاك اوق

معناسنهدر بقال رمدت القم رمدا من الباب اثثنی اذا هلکت بمرند وصقيع
کویاکہ کول کی آولدیار ومد سه عامالرمادة ایام گ
درضی

اله عنه هلکت فيه

الاس والاموال من القعط ( المرمعد ) مشمتر" وزننده امور واعالده ايعإك ونافذ ۱
وجاری ادمه دئور قال رحل ممرد ای ماض جار ( الرمادة ) سحایه وزننده
عنده وفلسطین ومغرب زمده برد موضع  1دیدر و مکه الله همه شنده بربلده د ۱

وحلبده برمله وب فضاسنده برقر به ونپسانورده برقریه یاخود برمحله وبرقه الا
د(
اسکندربه بیننده پربلده 1ددر( رمادان ) رانك فخیله برم
روضع
مدر
ة

حتان )|

٠کسرة فتان وزننده براوفورملاف ناحیر" ث يیئهته اطلاق الونور ,يقال ماترکوا الارمدة
)انك ف 3
حتان ای ل يبق ممم الامانداكبهبذك متفه الریح بعد -ته ( الرند ر

RAL SEES,
E a A o
۷۰

NET

 Eلا

aC

۱۱۱
شرب وتاول ای اومودر اولور قال تاو 4الطبیب قدا ای دواء برقدشاربه
وآحق وله دنور شاهراه معناسنه که دوز ولطیف اولفله دابه راحت کیدوب
داکی استراحتندن اوور اولور ( الرقد ) مقعد وزننده سم مکاندر باوت
وق
او

بره دنور مع فعناسته مانره اطلاق ومناستتلهدر قال الشار ح ومنه

درا ] ( الارفاد ) مرك کسرله اوو غق
وله تعالی ق[الوا یاویلنا منتا مقنم
معناسنه در بقالارقده اذا انامه وبریرده مقم اولقمعناسته استعمال الوور الاصل

هرسی صبرورت اجوندر قال ارقد بالکان اذا اقاءه ا(لرقدان ) فحائله
جناش ونشاطدن اشی شطاره زی اوه فالقیوب صصر امغه دنور ("الارقداد )

ارمدادوزننده نعرعتله بور عك معناسنه دز قالارقد الرجل اذا اسرع ( الرقدی )
مرعزی وزشده امور ومصالده حست وچالاك اولان آدمه دنور قال رجل

۱
1

مرقدی اذا کان سس ع قاموره و و ار داد مذ کوردن مفعل وزننده در وراده

یوكه
وه ي
کند
وانقول هرحوم اوشو بهوارمهدر ( اراقود م)اعون وز

دینورکه

ح خشسرو ای ثعیبر اولنور عل قول ای زفت اشاغسی سیوری وسو و !ولان

1
3

3
11
ا

لو عند دنورکه وفرسی

قارنلو اولور تقول عندی راقود خلا وهو دن کییر

اوطویل الاسفل یسیع داخله پالقار شارح دیرکه جوهری بونی معر,در ددی لیکن
اصلتی بان ایلدی امهات سات ده عرای اولەرق مدتدر ومبالغەدر ك او و دجی

عار کن اصل اسل طلا اولش پوك سذ کوینه دیور ایدی کهشار بی السنده

اا

6
۲

ر

مده مطاا کبوكیده استعمال ایلذیلر وداقود

ب رکوحك بالق آدیدر ) الرقيدات ( ذصغیر یه سیل توکات و ردنده ر صو  1دیدر
) الرقدة ) رانك فھی و قافك سکو له فا صل مصدر نتاه هر هدز تومناستله اون

کون مقداری هو اك بك اسی اوسنده استعمال اولندی کویاکه اول ایامده هوا
رد ایلیوب نام اولور تقول اصابتنا رقدة من حر ای قدر عشمة ایام ( الترقید )
تفعیل وژننده طوار قدمنه محصوص برکونه مورویشه دنور ظاهرا راحت اشسی
اولهحقد رکه راکیی اوودر (رقاد ) غراب وزشه ( وراقد ) صاحب وزننده
اسامیدندر ) الرکو د ( قعود وزننده طورعق سکون وآرام معناسنه در تقال دید

لا والرع رکودا من الباب الاول اذا سسکن وثبت وراز وکفهری بس برابز

|

اولق معناسنه مستعیلدرکه حرکت ایلر اولور نقال رکد البران اذا استوی

 ۱۱ ۴و ) قول وزنده سودی اضلا ايوت دان اولان اقهبه اطلاق اولتور
| | قال ناقة رکود اذا دام نبا ولاینقطم وطوپطلو چناغه راطلاق ولئور بقال
| خفن رکود ای ملای* ( ازماد ) ععاب وزننده و(الرمددا ) راك ودالك
3

وهلآتش
کنند
کله (والارمداء )اربعاء وز
نه

کاسر معناسته ( الارمد )
دینور خ
۳

چ
!SAE

۳

rr

۰

۰

(۱خال آولدی دعکدن ا

CS

ورقد رانك فحیلد E

وین

:قال_رقده رفدا املنیاب الثاني اذا اعطاء .ورف راز ای ند
معناسنه ب

0

رفاده قوعق معتأسنهدر قال رفد للدابة اذا حعل قاکافها رفادة (الارقاد )
هنك کسر له باردم ايك معناسنهدر بقال ارفده اذا اعاه ونينه ويرك
معناسنهدر قال ارفده اذا اعطاء وطوار بالانته رفاده قومق ععناسستنهدر تال

4
2

1
أرقد لأداية اذا حعل لھا رقادة ) الرفادة (رانك کسرللهآت ابرنده اولاناکرم

مور
1

دیدکاری که کی اة

۳

اھ 2

س_وزمسون .حاون

Sy
دک

.

2

اطعام ابدرثر ایدی ( الرافدان )تنه نيهسيه دجا اله فرائه اطلاقاولنور کر

ی
1

2

ویاره صاردقلری ګاورهيه دنور وزمان ا

قریق

بیننده واقم اولان عارفانه ه دینورکه ببرستنه پنتلرندن شقدز الوسع HT
مالاخر اج ادوب آ نکله غلال وزیب اشنا وجاج اجون عهیا جوجوارودنده.

۰

e.3

ت
ر سعر
ص طوارك
دبتورکه مرك ۲اه وضع ايدرار

(لارضاد ) افتعال وزننده كسب وکار ابلك معناستهدر 
الفیض اولدقلر حون ا

۳

و

خلب رقدی مستلز مدر ال ارتفد الال اذا ک۱تنبه ( الاسترفاد ) باردم ایسقات
۱

تس

1
٩

معتاسنه در یقال استرفده ازا استعانه ا(لترافد ) تفاعل وزننده بری رل
پاردهلشعق معناسنهدر بقال ترافدوا اذا تعاونوا ( الترفید ) تفعیل وزننده برآادی

۱

En
1

یه .
که
الولق معناسنهدر بقال رفده اذا شوده وعظمه ورفید هرولهه بعنیشی

برنوع بورویشه دینور تین کی اسعدر ( آلرافید ) ميك فحیله سودری هرک
منقطم اولیان نقلیروه اطلاق اولتور بقال شاء اه اذا كانت لابقطم لا

راغده سیودی ,يوك جداغی طولذرر
( الرقود ) صبور وزننده ععنی فاعلدر ص
اولان عاقهنه اطلاق اوور بقال اق رفود ای علا ارفد صحلید واحدة

|

i
۳

) بئوارفده ( ارفله وزننده حش

ا

(ه
فدنید
رصو
سوارقیهده بر

5

طانفه سندن بر جنس در (ارفدة) جزه وزننده 

) جهینه وزننده برکوحك ق هدر کهالزفیدات درد |1

نع که آل هییرهه الهپیرات دبرر ( را وه ارو وزننده ( ومرفد ) مظهر |
وزننده اسای رجالدندر ( ازواند ) سقف
سس

ادن)ك
رلرق
(ا

بیته وضع .اولان اخشایه دنور

د
و)
عود
قارق
رق(اد ) رانك طعیله (و
اله
ووی
فعویقافك سک

وزننده او و مق ا

قال رقدالرحل رقدا ورقادا ورقودا هن الیاب الاول

اذا نام لکن رقاد که اوشوسته محصوصدر ورقد ورقود اعذر ورقد سعد

که آندن دکرمن طاشلری قطع اولور ا(رقوّد )۱
رغ,
دطا
دهیبر
آدهد
وزننده با
رانك یله ( وارقد ) رکم وزننده راقدك جعیدرکه ام معتاسنهدر قال رجل ۱
راقد وقوم رةود ورقد ای نیام ( البرقود ) بعفوز وزنده اوتقوجی کسیه دنور
قال رجل پر قود اذا کانپرقد کشبرا ( المرقد ) حسن وز ننده متوم دارو ep

جرب٤ 

( آلرعده ) اسم فاعل بنیهسیله مبرم اللهینور بقال سائل مرعده ای ملیف

افلدؤال ( ذات الرعد وااصلیل ) حرپ وفتالدن کناههدر صلیل قيم.آوازبدر
واهیده
قال جاء بذات الرعد والصلیل ای اطرب (ذات الرواعد ) آفت د
الزعد ) تفعل وزشده دترمك معناسنه در بقال ترعدت
اطلاق اولنور (

 8اذا ر حرنعت ( الرغد ) رانك فصی وغین محمهك سکویله ( والرخد )
ڪن

وسعت
سهولت ورفاء او

اوزره اولان در لکه

شال عبشد

دشور

وسعد طیبه و رغد فتن و رغاده سعاده وزننده E
رغد ورعد اي ا
درك

ر واه و و دعت

اوزره

اولق معنا سنه

اولور خدم وخادم کی بقال قوم رغد
همه نك کنر یه مواشی ي

او تلزفده

قال رغد عدشه

و رد

و ییاه رغد اي دو وعيش
سیب

راثق

یا

رغدا

رعد

وک

در

ورفادة

) الار غاد (

بکنسدیی کی

 ۱خود سس اوتلیوب که قال ارغد وامواسمم اذا ترکوها وسومها و برآدم حصب

ورفاه اوزده اوق معناسنه در يقال ارغد القوم اذا اخصیوا ( الرغيدة ) عقیده

وزننده سود بولاجنه دنو رکهسودی قینادوب اون چالغله  82اولور( الر فاد )
ديك مگ

و دالك تشد ندیه ارغیداد افظندن سم فاعلدر شولل طارغین ادد

ورکیم فضبندن جواب ورمن اول شال هو مرغاد ای غصبان لايك وشول
خستهه دنورکهعا هنوز مكشند"اولیوب لکن وحودنده صار صله بیدا اوله
 .قال ريض مرغاد اذا کان

ګهد وفیه ضروضعة قال الشاد ح قال النصس شال

ار غاد الرحل فهو مرغاد وهوالذی بدابهالوجع

a وی فيه اا وفارة وضعضعة

وشرغاد کی کی اوشوستی استیفا ایلکسین بیدار اولشار وواک هدوز
جیاز هسی واو وشقلنی باق

و

و تقال  ¢غاد اذا

شض کر اه وشول کسیه

نوت رای ون ده املع وردد آوژره اولوت ندکو4پرژی

و ند دراو خن کیت اندهحکیی يلراوله شال رحجل مر غاد ای شاد فیراه لادری
کف بضصدره کذاك هر شور ده و محتاط و ریشان اولان شیثه مراد دنور مصدری
اداد دک و

نده SSU
نز
او (ندی )ال غیداء ) رفیداء و

لانودی
ذ کر

(.الارغلداد  ۷اقشعر ار وزننده رغد مذ کور دن افعلال در ز دادهسیله رفاه ووسعت

معاش اوزره اوق معناسنه در شال ارغلد ار جل اذا رغد عيشه مبالغة ( الرفد )
وانك سکو یله اسدر عطاً و خششه وصله وجازهیه دنور قال هو
رانك کسری ف
عظیم ارد ای العطاءالوصلة ( الرفد ) رانك فعحیوفانك سكويله بيوك ووسعناو
9

ر  ,کاسه به دنور رانك کسر یه ده لد ز .و عربر فلان وفاث ایلدی دحك

رفده دبرلر نشهکه و معناده صفر ت و طانه وکفعت حفنه دی

بر ده ھ ردق

دبرار دی جاندن

اینکه ماوت

۳

نغ اله دوه سور

0

”ڪان

له
کسه حداءمو
انغ

فوح

0

دوهی وروت

اول شر عیه دم : 9وال شر عیه حصه در ورعد

ی|

سوق ار

کو شاز

دیرگ تفزایف |
ا2

س

معناسته .بقال رعد السخاب رعدا مالنباب اثااث والاول ادا صات وعربا |۱
فلایی وعید شدید الله دد و توف ایلدی دجك برده رعدله زید و برق درل /
ب شافیدی تعیتری واردر وو برق سنه
وده
| تیاده مفناسته نتم که لساغز ده کور (
مقار ا استعمال الونور و فلان خانون زيب ونزتله بر آرایش اولدی دجك رده
رعدث فلائه و برقت دبرار خلت

دهه
دزکلد
کو

و ریات معتاننه عادتا شفك اقاب

E

لدررا(عدة ) کورلدهجی 
انی
هرکس نظر ایدر آولق ملاحظهسنه مب

”ابه بهدنور و منه ال x و منه صلف تاز افد * مو اف وی صلف ماهر 1

رپ صلف عنوایله ذکر ايلد در ویو امثالدندر صاف عله قافتيض وخبر 
نفعت اولیان یل .
معنا سنه الوغله کا يعنى بك لا فزن اولوب اصلا خر و

حقنده صمرب اولنور مواف موضح مبنورده ایکی مرب دی بیان ایلشدر |

( الارعاد ) زهك کسریاه برکسهیی وعید اکبهندی طرفندن قورفقق على قول
عذف وزحر .و تیا له قورفقق معناسنه اک او لده قو ږڌو د دوشورهکدر يقال ٠

رولو سنه اوغرامق معناستهدر ال ارعد.
وول ک
ارعد زیدا اذا وعده اهودده ک

وخر ۲۳
الرجل اذ 1اصابه رعد.ویرآذی دترعه طوعق معناستنه درا م
فورقودن شال ارعد فلان على الجهول ادا اخذته ارعد :وقوم بغیاشا
صر يلوب روت

معناسنه در درهمك معناسندن منشعیدر نقال ا الکثیب |

عل العهول اذا اال ) الارتعاد ) افتعال وازده

مصطر ب اولق UTO

تقال ارتعد الرحل اذا اضطرب ( الرعدة ) رانك كسرى وفر له نآدن امعدر

مضطر بلغهدینور ودترهمکه دیتور لرزه معناسته (  0100مکرم وزنده اشافیبه |
صیریلوب دوکیلور اولان قوم پغننه دینور بقال کثیب"مرعد ای منبال (الرعدید)
رانك کسریله( وا[عدیدة ) هاله قورقق کسیه اطلاق اولنور شال رحل رعدید |

و رعددة ای جبان ودی بورتازه و ازك مبوبهبه اطلاق اولنور قال جارية |

رعدید و رعدیدة ای رخصة و پالوذهبه اطلاق اوور تقول اطمنا الرعدید ای |
الفالوذ ( الرعاد ) کتان وزننده پنروع بالق اسمیدر کهخن برآدم اکامس ایلسد ۱
ای درساعت اویشوب دترهمکه بشلر اول بالق دیری اولدقه وحوق سوزلو

پرکوکسیه دینور ( الرعیداء ) مصغر بنیهسیله بغدایدن آیرتلنوب آئلان يک ]|
داناره دینور زوان و قرموق کی ( الرعودد ) سفر جل وزنده بر اقه آدیدد |[
المزعدد ۲ # 1
0

غيان اللهسمی اولغله فغر انام عليه الصلوة والسلام حضرتلرى فألا تغيير وغيان
لفظنه محای و مشاکل اواق اجون نو رشدان اطلاق پوردیلر ( الرصد ) قصد

وزننده ( وا صد ) فصتینله برنسنهیی عطهع نظر یدوب کوزمك معناسنهدر بقال
دا مانلباب الاول اذا رقبه ( ال صد )تفعل وزننده رصد
صر
رصده رصدا و
واصد ارسلانه
صد) اسم قاغادر ر
معناسنهدر قال تصرده ععی رصده یط االر

لزق اولتور کار اوزره صجر ابوب قاکبوعنزیندیگهون ( الرصید ) امیروزننده
مطلقا برجى 0

و

0ھ

لوور
اطلاق ,ا

(رصود)
علاقه مرورهه مب ال

صبور

دور ساز دومز صو اجه قدر مکث ال٣ نلر  2تکمیل

اولستی کوزهدوب بعده ار اوله شال اقه دصود اذا کانت ترصد شرب غیرها

A

سر لهبرکسه اجون برنسنهی آماده قاق معناسنه
شرب هی ( الارصاد ) هم «کنك
اتال اولنور کویاکه اول نسنه ری کا مترقب قیلجق برطربقه وضع ایدرتفول
ه
دک
کول
له باخ
کاو
صادرههلهاذا اعدد هه و

عکضاوفات ابلك معناسنه استعمال
م

اولنور بودخی علاقة مذکوره قسلندندر لول ارصدتله خبرا اوشرا اذا کفانه

( ال صاد )متا وزننده لوال وله وشول مکانه دینورکه آنده دیدپان مقولبی
رده
۶ینی کوزهدرر مو اف فضا رده ددیکه آمصاد ص
ود ش
30
9
1

بالغ کویاکه لت ود

EER

محصوص مکاندر

مضیار ومیقاث دی وا

وهر صاد

مبالغه اولور کا قال تعالل [ ان ربك لبال رصاد ] ای اكان الذى برقب فيه ار صد

1-9

۱

۳۹
9

1

3
4

e

هطعان
ومحوزان یکون صیغه مکیاالن

والعوان (اصردة ) حرعه وزنده ارسلان

صید اتلك اجون فازیان حقوره اطلاق او لور زیه معناسنه و ق باغنده اولان
حلقه به دنورکهتجودن وکو معدن اولور ( اصرد ) :جده وزننده بردن باغن
صاغاقل بوره دنور ( از

صد)فحت نلهاز و

ی کر ذکر اولندی ور صد

بجم اولور راضدون معناسنه و بوحرس وحارس وخدم وخادم کیدر یقال قوم
re
e

رصد ای راصدون ورصد آزحه بوره واز جه چابره دشور ج

ه
ن)
سصدة
( ار
ارض مرصدة

ارصاد کلور

وزنشده شول بره دنورک آ نده رمق دار جه پابر اوله ال
اذا کان ببا شی هن زرصد

ای کل" و عند الیعض هرصده

سول ر

دتورکه اک نغور اغغله آنده پار عك مأمول اوله شال ارض صمدرةآذا کانت
مظرت وتربی لان تلبت ( رصد ) رانك ضمی وصاد مشددەنك کله عنده بر
قریه آددر ( از ضد ) رانك قعی وضاد مە لك سکوئیله فتاعی.بری بری اوزره

استف الك معناسه در يقال رضد التاع رضدا مانلباب الاول اذا رئده
(الارتضاع ) افتعال وزننده نآدن مطاوعدر يقال رضده فارتضد ( الرعد )رانك
۳

ن

و مکونبه تصایدن

سعوع

او

لتومیننمهر
جو دینورکه کو 2کور

7
 ¥الاسارداد

رک

ر ER

رد e SEE

)تان وزننده بر اوبخ قریق جن |
استر دده الشی" اذا طلبه وساأله رده (#رداد ک

صارجی استادك اسمیدر بعدههرر اک نسبتله ردادی اطلاق اولفعدر (اشد) 

(ازخاد ) فساد وزننده طوفری بول لوب |
رانك ضيه ( وارخد ) تین و

سلوك ايلك معناسنهدر کرك حمی وکر معنوی اولسون بقال رشدارحل ورد [
رشدا و رشدا ورشادا مانلباب الاول والرابع اذا اهتدی ورشد طریق حقده3-
تصلب ونت وه میقمم اولقناسنه د رکهمعنوی حهتیدر

1

ىلرشدای لاستقامةعلىطريقالقمعتصلبنی ( لاس )
قالفلان عل ا

رشد و رشاد معناسته در قال .استزشد الرجل عى رشد وراده استفعال 3
وسترشاد رشد وهدایت طلب ایات معناسنهدر بقال اسپرشد الرحل ۱
معناسته در ا

اذا طلبارخد ( .ارشندی) جری وزد اور ره وراه ا
ا(لارشاد ) هبزمنك کمریله طوغری نول کوستورمك معناسنهدر قال ارشده
الله تعالى ای هداه ( الرشید ) امير ودزه

اعاء صفات الهيه ددر هرشد أ

معناستنه در که طو ری بو لههادی و امور مقدرهسندن حسن التقدیر د عکدر وال ۱

الرشید الهادی ال سواء الصمراط والذی حيس نقدبره قيا قدر بوراده مرشیند ۲

معناسنه اولفله قعیل یعتی مفعل در ورشید اسکندربه قربنده بر قصبه آدیدد ور ۱
وندد
رخل اسیدر ( الرشيدية ) بای نستله بطرعام معر وفدر کان رشیده م

|

فارسیده اکا رشته دنورکه رشته حلواسی اولهحقد رکه الا کیان حلواسی ۱
دید کر يدر ند که ماو رف حلواسی اوغل مأهونه مفو در ( الراشد )ميك فصیله ۳,
مقاصد طرق معاسته د رکه مزال مطلو به مو صل اولان طوغری ولار در هفردی |

میشد ومقصد وزشده قال هو دی ای اارشد ای مقاصد الطرق ( ارشد):

رانك فعی وکس له حلازادهلك معناسته ستعملدر زه مقابایدرکه حراحزادهلک

دیکدر قال ولد لفلان ولدازشدة ضد زيه پش ان زشدء حلالراده دعکدد |
( ام راشد ) فارهنك کنبهسیدر ( وراشد ورشد ) قفل وزننده (ورشید ) امیر
وزننده ( ورشید ) زیر وزننده ( ورشد) حبل وزننده و(رشدان ) “بان وزننده
( و رشاد ) حاب وزننده ( و مشرد ) مقعد وزننده ( ومشد ) مظهر وژننده
اسای رجالدندر ( ارشادة ) معایه وزننشده قیایه دینور صطره معناسنه واوبی
طولدرن طا شه دبنورکه آنهلهa او لور جع حجنسی راد

حن

الرشاد )۲

رانك فعیله حرف دک" رح "فیدر وحرق قفل وزشئده رمان معتاسنه 

اولغله فا لاحب الرشاد اطسلاق ایلدیلر سل موتازه کی ا(رشدیة ) بغداد

قضاستده برقربهدر ( و رشدان ( رانك هی

را 4رطن اممیدر مقدها ید
ت

فان

|

تور کوب کهاوزابه حق این وه ادوب قالمشدر شال ی ذقنه رده ای شاعش
وطاغدن کرو عکس ادن صدایه اطلاق اولنور تقول سهعت رده ابل ای صداه
ودو هنك ایس

مرتبه ده صو

) البر داد ( انك فک
ووللاپدر

مته اطلاقاو لنور شال شر یت الابل رده ای عل

بردید معناسنه در کرت

قالر ده تردادا ای ردده

تلانیدن مصدرار در

تکشر

رد ف

کنر از ابلکدن عبار در ۱

اسیو ر دات و وال حقیش وریا

و زاریکه

احو ندز ) آلردد ( معطم وزندو بر حصو صده

حبر ان

وسیکر داناولشآدمه اطلاقاولنور قال رحل مدرد ایحابر پار (الارنداد)افعمال

ود

کر و دوك معناسته در شقال ار یذ علابره اذار جع رانك کس لورده وندن

اسعدر که کذر اولندی موف ارده دیدیکه ردهوارنداد کلدیک ولدن کرو
دول معناسنه در لکن رده کفره رحوع وارنداد اعم اولرق مستعمادر شال

هو هن اهل اردء فافساوه و شال ارد عن طر شه اذا ردجع و شال ار ندعن
دنه ) ال ادة ) مفاعله وزننده برنستهی ار کته اوزره کر و رد وارجاع ابلك

معناستهدر ال راد الى" عليه مرادة اذا رده غليه ( الارد ) فتینله کهافقدل
تصیادر انفع معناسنه هسایلدر کویا کهبك افع اولغله رة بعد اخری کندوسی

کرو رد ادوب اخذ ادر وواجب کی مبودن متصمرفدر شال شی* اردله اي

انقعله(اراد :و الر دة)ميك و رانك فخي فانده ومنذمت معناسخه مستعملدر
تقال لاز اد فیه ولام د :ای لافا ندة قال ف الاساس مار د علیك هذا
رة
ای لا نفعك وقال ضيغة ك

الرد والرد ای اریع وراده ع به وطرشه

]احد
مقولهسنك اوکنده اولان ایی مصرف اغاجلر ننه ارقوری اوزاندفلری غ
دینورکه عه اوق تعبیر اولنور ( الرد) اسم فاعل سییهله شهوت برست ادمه
دشور

قال رحل ید ای سبق و طالغدسی حوق دکزه ىنور

ىقال ګر صد

ای مواج و طارغین کسیه دیور تقال رجل مرد ای غض بان وعزوبت یع
ارکنلکی عل قول هربت وسفری

مرت هد ده ممادی اولش آدمه دشور

قال

رجل مرد ای الطويل العروبة اوالغربة وياش برده اوتورمةدن متأثر اولغله
فرچی وعهسی شیشوب قبارمش اولان ناقهبه دنور شال ناقه مرد اذا کانت قد
ات طیعها و حیاژها ابر وکها علي دی ويول مەل فیونه دنور قال شاه مرد

| ای ضہع وصوی بك چوق ایچمکله شیشوب آغرلفش اولان ارکك دوهبه دینور
شال جل مرد اذا ک|ثر من شرب الاء ففقل ججیی مراد کلور ( الردود ) پوو

|

نوبت یاخود غبتی اوزامش آدمه دنور ( الردد ) عنق وزنده حر کین آدملره

 1دینور قال رچال ردد ای قبا ح مفر دی ردددر صد و صدید کی ) الردید ) امیر
 |۱وزشده دمیوری آقش وش پلوده

دنور

قال "حاب

زود ای هر یق ماه

مر

)تان وزننده خرهنer
ول ای ارعد ) ار ک

دمل

آذمه دنور قال هور جاذ ای .ای تقال الستبل الى السندر ( ارجاد)) کتان,ssE
ا

کی تدای کر

صات

ا طاسشیق معناسنه در قال رجد الرجل رجادا |

الاول اذا تقل الستبل ”الى السدر (الرخودة) زرانك وواوكفيه واكم ||

نموه ز دره خای محمدیك ضيلة مطبوطدر ومشقلق وازه وبرلك 0
معناسنهدر و احوزلق ووللق خصب ورفاه وسعد عیش معناسنه در ( الرخود E

اردب وزننده اتلو جاناو ککلری رم ودی _ازد بوه دنور قال غلام رخود.

ای لين العظام سین مون رخوده در هاه ( الرد ) رانك فحی و دالك تشرد

" | ( والرد) يك ورانك حي (,والردود ) معقول وعلوق کی مصدز اوله"دق
 ) 1و الردندی ( خطیی و خلینی وزننده کیرو ددورمك

ا

ععناسنهدر قال رد ۶ه ردا ۱

وم دا و مدود او رددی من الاب الاول اذا صرفه يع عن وجهه ( الرداد )|
ساب وزننده ( والرداد ) کتابت وزننده آندن اسعلردر :کرو دوندرمکه دنو
وص پاررد علیهالشید"پرار اول نسنه ی آندن قبولایلسهورد فلاا دار قولنده|

باخود فعلنده تخطعه ايله ور دکوو وکر شیثه اطلاق اولنورککهو صف بااصدردز ٠
شال شی ردای ردی ولسانده اولان طو قنلغه دشو رکهکلامی سلاست وطلاتتة |

9

ادا ایدهمیوب پکوا کهحروق کر 0

ایدر شال قلسانه رد ای خببة

E

(الم درودة ) استرهه اطلاةق اولنورکهباش پراشایدرار موسی معناسنه و

3

صایته زد او لند؛چون موسی مؤنث اول حردوده موا

9

اهق
لنون
ط خا
اراش
چاقبه ده اطلاق اولنور وچاق جاک محرفیدر ومر دوده طلاق وب

ا

2ی هطلقده (الردی)
او لنور بدری خاهستهارچاع اولندیغڪون تقال اراد ند ودها

جى وزننده ودی مطلقه خانونه دنور

( الرد ) رانك کله برشیئك عادننه ۱

اطلاق ٤والنورکہ ١کا اعقاد ایدر اک طھرنی رد اتدیکجون باخود کندسنك |
عوارضیی وحوادئی اول عاده رد و دقع ایلدیکهون قال هو رده ایعاده(الز دة)

دانك فصرلر حر كلك ج ماش تنه در که مدو دیق مستلز مدر يقال ف وحه-ه

ردة ای وج ( اردة )رانك کسسله ارئداد لقظندن اممدر کهرند لکه دیتور کا|
سید کر

فتادا اهل ال دة ای الارتداد عن الدین ورده طوارک طوغورفردن 

وید
اقد جه مسه س
ورده
`

۳

۱

اله سونه دینورکه مقدما حکیلن سودینك رجعتندن عبازندر |

اک
۰

اولان كيرولك بعتی احری ر
۰

قاجقلق وب نله 5
3
a
rT

اطلاق اولنور بقال داهیة ریداء ای مشکرة وشول دیشی کیب دیشسور که لوی
اکتا
واز

سیاه او لوب در مزی ةر زی دکاری اوله قال عير" ریداء ای سوداء منقطه حمر ة
سس مذ کرنده ار ند دادور نوز نکده کی مقبول دکلدر داهی 4معناسی ودن

مأخوذ در وارد پر نوع ,یلاله دبتورکه بغایت موذی وخبیث اولور وز پلان
دیدکلری اولهجقدر وارد ارسلانه اطلاق اولنور وارد بن ضای" وارد بن شرع
)عل
وارند ن ریعه شاعر در واریدة باخود ارید القیمی "انعیندندر ( الثرد ف
وزننده بر فته نك لو ی وزلق معناسنه در نقال ترید لوبه اذا تخیر و کول وزی
نهدر شال تریدت السیاء اذا نون و رکسه حهر “ی | کوب وزی.

" باو لقن معنا

"ک|شيك معناستهدر قال ترد از جل اذا تعبس (الرید ) صرد وزننده قم دمورنده

0ی5esT

اولان جوهره دنور فرند معناسنه ( النرد) اسم فاعل ننیه سیله ارید کی ار

اطلاق النوور (ال بید) امیر وزننده کوپ ودستی مقتولهسنه استف اوزره پاصیلوب

اوزرنه صوسن بکدلری خرما پاصقنه دنور (یادة) سفینه وزننده احنده مجلات

دای کی ( اراد ) خازه
حفظ ایلدکاری طرفه اطلاق الولوز دفر ص

داره

اطلاق آوشوی عازن اسه عاسن مال اولدخعون ( ارد ) معظم تور ده
آفلو

9T
3 5۹3
شد
ید
1

آلاحه ذسنه به دنور شال کان هر د ای مولع سواد ویاض ( ر دد

الم) عثیر الرم وز نده مداه 5ربنده بمروضع آدندر ) الرند ( رانك فجی ونائ

( مشه نك سكوليه متاعی استف ايلك معناسنهدر قال رئد التاغ رئدا منالاب

ns
nae
جست
یخ
بیس
tag
neme
یاس
eman
مس
ور
سرم
ê
aa
emam
aE
etaran
o,
هه
اس
سر
anan
omi

[لاو ل اذا نضده يعن وضع عضه عل عض
۱ا
|

(وازد) فر

) ارید ) امیر وزنده ( وا"ود )

ری ری او زره دیزیلو ب استف اولش متاعه دنرر (الارتثاد)

افتعال وزننده رندمعناسته در شال ارنشد الماع ععتی رنده ومنه شالترک"E دن
 ۱ماحم لوا بعد ای اضدن متاعهم بعیی ان  ۲نلری هنوز عمل الودفاری متاعاری

PMY
TE
جور
meagene
 ۲استف آیدر او (دفلری حالده براقوب کلدم د عکدر ) الرند ( زايك کسر له بروده

)تله ضعفة اسه دنور تقول ترکنا عل الاه
| مقم اولان جاعته دنور ( افزنحدتی
 1ردا مابطیقتون یلا ای ضعفد

ورند مصدر

او لور ولاعق ولانق اولاق مهنا سنه

"ال رند الاء رئدا من الاب الرابع اکذادر ( الاراد ) هی هنك کسر ناهنور
ق

بولانق اولق معناسنهدر قال ارئد الاء نی رند و برججاعت بریرده مقم اولق
 3معناسنه در تقال ارند القوم اذا صاروا ردا وفوی قازا ن کسه eI طمراغة ابرشمكت

)قعد وزنده
| معناسغهدر تقال احتفر فلان حتی ارئد ای بلغ الى ( اارند م
 Eآدمة دینور و ارسلانه

دنور و ررحل آدیدر وملوك عندن پرنك اتید رکه

آلتیوز سنه ساطنت سورمشدر ( برثد ) نم وزشده روادی.امیدر ( الرجد )
ا

و

سکو له

وج e

اا

و

یحوه لت

ه,مو
eوهمز

1 5ارۇد 3صبوره وزلنده

د

تازه ودابربوبه دنور تقال چاریه راد ورود sb
ت
وراد سعد وژننده حکه ککنك دنه دنور ورود رانك یل نوده نا
برايشده ای سوت

حر کت ایلکدن رند ود مادو سنه ھر سسوومھددرر
عل و

۱

قال علیك با ود ای الودة تهکهواو اله رود دی

وزنده( والارتاد) افتعال وزننده محبونك دکایباکزندن الوذه کدیر در دترەمك |
معناسنه در قال برد الغلام وارتاد اذا اه ندیهنعمه وراد با

صوله |

انوارق حیارز اس معناسنه در قال رادت ارح ادا اضطربت ائ تا يبلت یا
لیکبدن یاخود ضعفدن اشی برندن دترهبدرك قلاق معناسته در قال تراد
وشالا و

زیدادا قامفاخذته رعدة وازه آغاج دالیهرطرفه میلان ایدوب اکنلك معناسنهدر ۱
تقال تراد الغصن اذا تقیاً وذبل ویون ورلقمهناستهدر بقال رأدالعنق اذا ا 3

سعد وزنده وهمزهنك تسهیلپله دی
راد إل ی ) عادوذ ننده ( ور[دالضعی )

١

فوخلی وفتك ارتفاعنه ی ارشاعی وفتنه دینورکه قباقو شلق تعبیر
در
اولنورتقول لق راد الى ی ورأًده توراوه ی وقت ارتشاعد انا خی
و فتندن ار 9
رأدالضصی زر دساو لنده شمیت ارتناعی وضو نك ا
واکا شاپ البار دی دبرلر و وچاربهة رادم معتاستدن ماخوددر سن بوک کوره | ۱

چ قوشلق وقتیاولقغالبدر وراد الارض برك بات مقو لهسندن خالل او
و

موی اولان تازهیه تشه اولغشدر تقول ابش راد هذه الارض ای خلاء

نزنده بربرده مقم اولق معناستهدر شقال رد پادکان و بودا ۱
ھا( الود ( فعود و

مانلاب الاول اذا اقام بهولایقومق وحس الك معناسنهدر بقال ریده اذا8
زنده ( الرد ) موتزیرتده 
حینبه ظاهآرونده مصدری رید آولق کرکدر عوبد
مس

ری

لا حسن او لنه حق محلدر کوا کهکدی

حاس والت حس

1و تن کون ومد خرمایی سروب قوریدهحسق بره
اعشار اونغ اس ل
اطلاق اوانور حرین معناسته یوصرهده پرمو ضع آدیدر ( الربدة) رانك ضعی وبانك |
سکو له وزه مال ولانق ز که دنور مراد ورامق کول رتکیدر کهکدورئلو |۱

(اریداد) 
«عاب انویدر قرامتق بوز تعبیر اولنور قال هر دة ای لون الى الغبرة ال

اجرار وزنده (والاریداد) اچبرار وزننده قرامتق وز رنکلی اواق معناسته درز

قال ارید الشی" واربادا اکذاان لونه ريدة وآقلوقارءلو آلاجه اولق مەناسنەدرا|
بقال از بد الور و ارباد اذا کان میدا کاسید کر (الربداء) جر اءء وزننده (والارند)"1

 ۱اجر وززننده ریدهدن .صوفاردر فرامتق وز رنکاو نسنه به دینور مولفب کار 1

کمقدر بقال شاة ریداء ومعزا رید اکذاان قلونه ربد وریداء داهیة متکره به _
سس
re
حس

اطلاق

2

ز

E

گی

2

E
e

2

r

دود گهسی
و متا ماوت و هان مژثلرهاطلاق او لور امن

مذ کور چو عي باق او مه تا جدر ومفرد و ججیی برار در
بوقدر پاخو د مغر ددر

ی

ازواددر

عل قول

ڪر وه

جعدر مفر دی

و ع بارك الذود ای الذود ابل قولری که

امقالددر آنده زود کهشتیك اننتین موضعنده الودیغته دلالت اندر زرا این

تشه ضح اولندقده جع اولور شار ح درک ا[یس فیادون خجس دود من الابل
]ننده ذکور وانائه عام اغا اا ینار ی مو مهاوون اامقب
صدقهحدی
ونده ابو فده اتباع ایلشدر سار اهل بلقت تعمیم ابلدیلر ومئل مونرك
دی منظور در زرا ند ال مع فهتاسته د و 1
هز لور  15سنه اله ع

و

دلالتی

هد ر مصروم لو ظنه مععاقدر

او (دفده حوق اولور دحك

9

رب

او ور

" ( الذاید ( اسمقاعلدر سائق ودافع وطارد معنار پنەدر جج ذود کلور رکم کی
| وذواد کور حساد کی وذاده کلور قاده کی وذاید O

|

تندن رانك اسیدر وحبیب بن اسافك قحی امعیدر و ذاند حر
ل

1

حایی اولا“جاو آدمه اطلاق اولنور شال ولان داد ای ای

س مشمور
مت

و حقیقی

..اتلقيقه مشالت

| شین وماری دافع اشوون وداد ار الین ن بکرم شارت فیدر اش
اذود القواق عن زیادا * ذیاد غلام غوی حرادا * بیتنی نظم وانشاد اپلدیکهون

ذو(اد ک)تان وزننده بود حای القیته اولان آدنه دور
الدلپلر
| تلقیب ای
حب
ا مالس وذواد اقپال جبردن ذی ض

تام أمتبرك قرییآددر وذواد ن ای

 ۲ارقراق رشاعردر و ذواد بن عليه محدئدر وذواد بن البارك صاحب ذکر
ومنقّدر واو الذواد برامبردر رواة حدیشدندر ا(لذود ) مر وزننده اسانه
| اطلاق اولاور قال هو حدد الذود ای اللسانو طواره  3وبرهتجك دا واخور

دیدکاری بره دنور ومذود شور صغرك بوینوز بنهاطلاق اولنور ومذود برطاغك
)تاب وزننده اسمادندر محسذر ین ذیاد اصادندر وذیاد ن عریز
آددر ( ذد ک

| شعرادندر ( ذود ) زبیر وزننده اسادندر عبد اله بن مغفل بن دود اتهایدندر

وعبد الله ن ذودولید بن مسلك شخیدر وفروة بن مسيك بن دود اصابدندر
(ااذا
“دم)ك قحي اسم مکاندر اوتلاغه دینور مرتع معناسنه طوار سوق
 ۱اولندیغچون ( الاذادة ) همه هنك کسر باه برآدمه حرم ومتعلقائنت حجایی ین

ده

7ات ا
تيلك معناسنه در تقول أذ دت ولا اذا اعنه عل زیاد اهله تالالشار ح

وهذا کاتقول اطلیبّه اذا اعنته على طبه

 Pyضل ار اء الم  ۳4ار ( باکر وهمزء نك سکونیله باشداشه دنشود
ا ر ما نبندتقول هذا ردی ایتری وقفری فالسن وطار لقمعناسنه در يقالوقع
افا

اردینور( اراد ارآ )رازه فحی
دیس واغاج »دنندن چقانفلی

اون

۲۷

ج
منصرف وغیر دصعهده غیر منصمفدر ورجالده زید وعرو عجلنس مثابهسنده |

| مستعمل اولدیفی کی نسوانده دی هند ودعد اول مثابهد مهستعملدر که تراج ||
نقول فتاواده متداو لدر( دنباوند ) دالك یله کرمان ترابسده برطاغك آدیدر ۱
عامه دماونددبرلر وری تواحیسندهدنی رصرب
تام کسه حر

ونر عا مشستغل

و وکسك طاغك آدیدر ابوالتکه

او لدیغجون جورت

|

ععان آنی اورابه.فق |

وتغریب ايلدى ( الدودة ) دالك ضعي معلومدر کهکوجك قور

E

دانه رده ومیوهرده حاصلاو لور خرده و حکدر فارسیده کرم دیرار کف فادسينك  ۶
کسر للهجع جسی دود کاور وجح تاسی دندان کلور دالك کسمر له ( الدود )

ووك سسکوئیله کهف الاصل فعتئله در برسنه قورتلفق قوورد أ
دالك فضیوا
دوشعك

در قال داد | لطعام بداددودا من الباپ الرایع اذا صار فيه

الدود ( الادادة والتدوند واشدید ) ياء معاقبهسیله تفعیل وزاشده ونلرده دود
معتاسنهدر

قال اداد الظعام ودود ودد ععیی داد و دود حوجق قر آق اله

ادساةیذ کر( دودان ) دالك '
کدو
نانوامق معناستهدر ال دود الصیی اذا ,لعب بال
صله بردره آدیدر و دودال  19اسد بر قسله يدر در ) او دواد ( اب

آیاد قلس

وز

و

او دواد
جد ن انی دواد رجل معروفدر و
دن برشاعر در وقاضی ا

".
پزیدالراسی وابودواد جویريد بن الاج وابو دواد عدی بن الرتاع شاعلردد ۹

ومد ن على ن ای دواد جد در

الدواد) رمان وزنده کو جك قورحفراره  ۱

دنور صغار الدود معناسنه وضمطهبه دنور وحست وجاك آدمه دینور ( داود) أ
قالون وزننده اسم اميد رکه بر یغمیر د یشان اسعيدر ( الدوداء ) دالك فمیوواود 

اء
ذعت
و“م
دول
سکو نله بو وفرواد اسه دنور تق

الناس ای

جلیمم وقبر اغه ۱

دیئور ارحوحه معناسته ( دود ) ژبیر وزننده امعادندر دوید ین زچیادهلیه دن
برکسه درکه دریوز اللی سنه معمر اولدی زمان اسلای معتوه وی شعور اولدینی
وقتده ادراك اتلد احتضاری حالنده اشبو ارحوزهی انشاد ایلدی  +آلیوم شن

لدوید يته * لوکان للدهر بلاابل * اوکان قرتی واحد اکفیته * ورب تهب
صاخ حوته ٭ ورب غيل حسن لویته * و ععصم حصب نيه * ودوید ن طادق|
مد ندر

فصل الذال المح » ( ذزود ) درهم وزننده بطراخ آدیدر ( الذود) دالا
)تاب وژننده طوار سورمك معناستهدر قال |
(لذیاد ک
واوك سکویله وا
فى و
ذاد الابل بذود ذودا وذیادا آذا سافها ودفع وطرد ايلك معناسنهدر بقال ذاده f
اذا طرده ودفعه وذود اوچ دوهدن اوه قدر عل فول اون شه

عل رای تم
و

 ۱یکرمیبه اخو ۱د اوئوزه وار مجه باخود ایکی ایله طقوز نفر يده اولان دوهر 1ه
د تور

SS.

ود

E

ES

Hata

ظعنمم لا
أحزأل بمم * آل الضضی ناشطا من داعب ددد * بتنده واقعدر لاهی
ولاعب معناسنه در صفت اوح حرفله عام اولدبخه مقکن اولدیغهون کندی

جنسندن دال اله الله انباع ابلشدر و"اشطا الله مرادی شوق ازعدر شار مج
در کهدال ثایهنك ضعی و آخر ده نوله در يعض لر منقو ص و بعضلر مکيل د يلرله
معتل پاننده دی مثدندر دمامینی شرح سهیلده تفصیل ابلشدر ( الدرد ) فعت :ار
أده

دیشلر وولو

كنك معناسنه در شال درد

الرحل دردا

لاف

الرایع اذا ذهیت اسنانه ومصیاحده وشیت اصولها عبار يله مذیلدر صفتده
ادر د و مو شنده در دا* دنور کذاك

درداء سره به دی وصف

او لور ) الدر دا» (

جراء وزننده وصف م نشدر که ذ کر الوندی ودرداء ودردم دالارك کی

وم

زیادهسیله فوجه اقهیه دنور على قول بك قوجهلقدن دیشلری دکویلوب هان
دیبلرنده اثرآرۍ قالش اولهکه می کوهلیه رل بر اولور بقسال ناقه درداء و دردم
ائ تیه اولقت استاا بدردرها شارح در کهدر دم هنت

اصیل درداء ادی

میله ادال و حفیفا کنیس اله دردم دیدیار و وتا ای متضمندر انی موف ای

فوقیه الهکتیبهکانت .لهم عباریله قد ایلکله کتیبه عسکر آلاینه دکین اول
کونه ترجه اولندی وانقولی غالبا نای مثلثه اله رویت یاخود ظن اباش اول
قوم يغ الله تقسیر انلشدر فلیرظر و درداء بین العرب بر کته حصو صه یع

برآلای امیذر ( الدردی ) کر دی وزننده برنسنهنك دنه حوکن تغلنه وو صدسنه
دبنور

طورطو تعییر او لاور وطورطو

ر
ی)
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الاب وفو مایق ق اسف ( الد

دردی

کفریدر
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لانشب در دی

وزنده ادرد کهشنك ما مضعر در

ونکله بعض کسهر مسیرا در ( اابلودرداء ) عوعر بن مالك الانصاری وزو جه سی
و
ام الدرداء خبرة شت اې حدرد الاسلی یی و یا ببهدر سار ح دب رکهاو الدرداء

زهاد اگهادندر شامك ذهنده انتدا نولر قاضی الودی ام اقوال اوزره اووز
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ایک تارشحخنده ولت ادوب اب الصغیر ده دفن اولندی و مار مدنة منورهنه
۱ 1۴

عودت ایلدی دیدیلر مارج درک تالا اسکدار زمر ستاننده ایو الدرداء مرقدی

| ادلی جکایش بان اصلدر باخود بشقه اول کنه ده ذبارتك اولق کرکدر ته که
 1 0اسلامولد» تفه ااب مرقدی ولور نارك حضمرت انوا ودن غیریسی
| ابت دکلدر لکن.هر بربنك روحانبتیرینه توجهله فاحه اهسداسی مانع دکلدر
| وحارۍ قنده ایسه بحرال واصل اولور تعصبك عالی بوقدر ( دعد ) دالك

وك سکونیل ام حبین یعنی قکیااری دیدکاری کلر  ۵اقییدر بورخانون
عیين
| ف

ا

توق ری اولور نم :نموه کون وقففات :کور :داش

8  ١فصیله و ادعد کاور افلس کی شارح دبزکههند کسی دی لت فصعر ده
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ال ی داحهده ناد اعشیکن مو فعنده سکوت ا
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فقیر اوراده1 :

( الد ) جد وزننده ( واجود ) قعود وزننده تآشك قوری سوعیهارلهعلوی :
سناکن اولق مغناسنة در

شال چدت

اللار و جدت دا

وخجو دا هن الاب الاول ٠

والرابع اذا سکن لها وم بطفاً جرها وخجد وخجود بایلوب ؛خود اموعلقناسته .
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مستعلرر يقال جد الریض ادا اغى عليه قال الشار ح ومنه قول تال[ اذاهمأ
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کمدو
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عهنویم وجانك شدت ورای دیکتمعناسنه مستعملدد بال ||2

(اخجاد ه)منءنكکنسم لهآتشك علوق بصدرعق [
بدت ای اذا سکن قورانما ال
معناسننه در تقول اجدت النار ای سکن لها سواکن وساکت اولق kC
سكت ( اجود)
ساکن و
مستعهلدر همه صمرورت احوندر قال اد الرجل اذ
نو وزنده اتك

امق
لنط
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اوری
علوی .سا کن اولوتث قف

احون دفن .
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(لود ) خانك فحی وواوك ssE
ایتدکلری بره دینور اوجاق اجن کی ا
خلقت واندای خوب خوشلقا وبالوذه کی ترونازه وترم وتازکبدن بو بۀرعتایه
دشور تقال عنده خودای حسنه الق الشاند التاعهة جیی خودات کلور وخود

کلور خانك ضمیله وحسین بن على بن خود محدئیندندر ( الضوید ) تفعیل وزننده
اذا سار سر ها ودیشی A
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بش اقا ور بوب كك معناسنه در قال خود ار

سوروسنه پغور صالیورمك معناستنه در يقال خود الرجل اذا ارتل الفصل

ف الابل وبرمقدار طعامه یعتی غلال وذخاتره ائل اولق معناسنهیر بقال ی
الر.حل من هذا الطعام اذا ال شيا هله ( الضود ) قعل وزننده اغاجك

تازهست_

ن برطرقه ميلان الك معناسنهدر قال ود الغصن ادا شن ای عیل ( خود ۱ 6
شیر وزننده

(انلید( عید وز ننده
a آدیدر وزن فعل وعلیله غير منصرقدر (

رطبه اسغید رکه بوشحدرهدینور لکن وراده م اد هنوز باش و برمدك تازه |کد رکه" 1

قصیل تعبیر اوللور ووك اصی خود فارسی ایدی تعریب و تخیر ادوب خد ۱
دار

۱

بت الدال ال ( ) 44الدأدأة ) زله وزنده لهو ولعت ايلك فا
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دددء
دأدء الغلام دادء دة اذا لهى ولعب ( ال

شال ۱

فكیله
فیةن
فى م وخلا

لهو و مب معتاسنه در بوده اوچ لخت واردر پری هذ کوردر و ری دذادر قفا

ايه
وزننده وری ددلندر فصن و و له بقال هذا ددوددا وددن قال ف

وق

شیمن الهو و اللعب ولاك
اطدیث [ عاانامن ده ولاالددمن] ای ماللافی
می عن من اشغالی ودد بر موضح آدیدر و
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اسعیدر و زماندن بر مقسداره | 9

دشور تقال مضی دد من الدهر ای جين ویو ددی مادهسنده د اعاده اولتور ]|

)تف وزنندهکه طرماح نام شاعر له اشیو * واستطرقت  ۷
اللی ا(لددد ک
عا
انتشاء
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نت کی ند .کهخلنه لفظنك جد تحاض دیتوو وخاد پلاز کهدنور ]|
سوار

معناسنه

و

کوبهبهدور

اهیدن ااط جصنی

ور ط

مرا

naE

لد

کلور

قر ده

۰

و حلد

لشیدر وبخدادده منصور خلیفهنك بکروشی اسیدرکر از

خراب الووب بری بر عله اولدی خلد نمعیه سی  ۳فا هی مفید اولدی اورایه
نجه کسهلر مسو باردر لکن مشاءم صوفیه دن

حهفر

اخدلدی

اورایه مسوب

د کلدر

پلکه آ نك (قیبدر ( انللدة ف)حائله بو کدوخیهبه دینور قرط کی ( انللد )
فک

خاطره دنور

ال معناسنه وکو کله دنور

اولدغارچون ( انلود
ءنسانیاه باق
دیتور شا ا
 TEته که فک

اولندی وخاد شرب

قلب متاه

وشس

طقهبه
دا

)قعود وزننده خلد کی دای اونق
وزننده وخلود کے قوجەەق معناسنه

أ

استعال اولنور بقال خلد الرجل خلد او خلودا مالنباب المزبور اذا ابطاً عنه
الشیب وقد اسن وبر برده مج اولق معناسنه

میتعملدر

قال لد اکان ولد

۱

اليه اذا اقام رکون للبقاء معناستی تمن اولغله الى حرفیله صله لدی کاسيد کر

ی
ک نك
( الاخلاد ).همزه

بودی کم قوجهمق معناسنهدر قال اغلد ارحل

اذا ابطاً عنه الشیب ور برده مة م اولق معناسنهدر قال اخلد الکان واليه اذا

نی
اقام مولف بصابرده [ لوکنه اخلد الى الادض ]الاپ کر
اه علد وا اعبار سله لسار

ر کن الما ظاا ۱

ابلکله میل ور کو ن فعلی تضوین ایلشدر و حهندن

نور واخلاد بر نسنهیه على الدوام ملازمت ايلك معناسنه دربقال
لل
ای اله دی ص

اخلد بصاحبه اذا لزمه ویر زسنهه ميل ايلك معناسنه در بقال اخلد اليه اذا مال
ذر اولندی ( ااعنلید ) تفعیل وزننده
لکن نو معنا تضمینه غیی اولدینی آنفا ک

اخلاه الله ایک معنای اولده مرادفدر قال خلد الرجل وخلد الکان عمنی اخلد
( اخلوالد ) جع اولهرق صا ج آیافلری تعبیر اولنان طاشاره اطلاق اولنور اا ف
دحندصکره برارنده فالدقلر حون وطاغلره طواشلره اطلاق الونور
معناسنه اوبه ککو

( اخلد ) معظم وازده مخلیددن امم مفعولدر ومنه قوله تعالی [ پطوف عام
ولدان محخلدون ] الاه ای مطقرون او هسورون اولا مرون اندا ولا حاوزون

حد اصلوافة خلد وجه مکذور اوزره کوبه ه ویلاز که دغکله حلید ن۲دن
مواذ اولش اولغین کوب لیلرباخود بیلاز کلیلر یاخود هر کز پیرلك وزی
کورمیوب وآازه احنولقله خدمته سزاوارلق هنکامنده بر قرارردر د عکدر ( خالد

وخویلد وخالده ولد ) مقعد وزنشده ( وخلید ) زیر وزبنده ( ولد ) ننصس
وزننده ( وخلاد ک)نان وزننده ( وخلدة )جره وزننده ( وخلیده ) جهینه وزانده
اسای“ تاسدندر ومسل بنملد کهمعظم وزنندهدر اتخابدندر ( اخالدان ) خالد

بن نضلة بن الاشتر یاه خالد بن فیس بن المضلل مراد اولور غرییدر که مزاف جزایر
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وطورالغندن اغرنده اولان لامك طماغتی حكهبة يالوب ایک |
قسمی جنیشندن بو
طرفه حکشدرمك معناستهدر قال اخضد الهر اذا جاذب الرودتشاطا E أ
جك رز

( اخلتاضاد .ا)فتعال وزننده دوهیه بواشیق امحون بور نسدلق ر

معناسته در يقال اختضد البعير اذا خطمه ورکه ( اتلقد ) خانك فصی وفانک |
)تله ( واتلفدان ) فعائله ورعکده سرعت الك یعتی ۱
[اعد )ه
مق تق و

االلخرفدحل وخفد خفدا وخفدا وخفداا من |
تير تير ورءك معناستهدر بق
سر ع فى مشیه ( انلفیدد ) فعیلل وزننده جست وسسیع |
الباب الاول والرایم ااذا
اسان و حیوانه دینور وار کك دوه فوشنه دنور ظلم کی جمی خفاد دو خفاداد |

خوفید دات کلور خوفیدد اوالاسنود بن جران تکامسهنك فرسی اعیدر از

( اتلفدود ) بپلول وزننده ( وانلفدد ) نفد وزننده براسه قوشته دنوز خفاش |

دی اسيدر ( الاخفاد ) همزهنك کسر له اقه ۱

وفدود بر شقه قوشك
کی خ

اوریستی اقص دوشورمك معناسنهدر بقال اخفدث الاق اذا اخدحت وکه |
اولیان اقه کسی

که صورننده کوستورمك معثاسنه در قال اخفدت

الناقة

اذا اظهرت ابا حامل ولم تکن ( انلفود ) صبور وزنده اقص پاوری دوشرر

اولان اقەیه دیور ( خفدان ) رطان وزنشده بر موضعدر ( اتلد وانللود ) |
قعود وزنده اء ودوام عن

ادی ودای قالق معناسنه در بقال SE

]|

وخلودا مانلباب الاول اذا دام وبق مولفك بصارده بیاننه کوره خلد وخلود
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بر شی" تغیبر وفساد اعنراضندن متبری وسالم اولهرق حالت اصلیهسی اوزده باق أ
اولق معناسنه موضوعدر بو جهتله تغیر وفسادی بك کے اولان نسنهیی عبار |
خلود الله وصف ایدرار از جله ايامه خوالد اطلاق ادرار طول مکش حسییله
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بوخسته دوام وتقا افتارته مین د کلدر زیرا فیدر وو اا و ۳

معناستهده استعمال ادرلر عصانك خلود فایلنار اوللری طول مکث اعشار هدر

صف ولصدردر باخود دارانللد تأویلدهدر تقول
وخلد جنته اطلاق اولنور و
ادخلتا اله الاد اى اه

وخلد ر وع طویغار ڌشونه

دینور و کوزسن ما به

على قول کوزسن بر کوچك بانوره دنو رکه قېرارده بلرنهنآده ساکن اولور
صوعانی

وپراصهی بك سومکله دلیی 1ع یه وضع ابدرار رامحهستی ] لدوده

چتوب صید ایدرار وبونده خبك فحیللدده لغتدر مواف وجانوری کرجه تردید اله

ذکر ایلدی لاکینکیسی بردرکهت کریده کوستبك و کوز ”چان و کوزست سپ .

فدر اوست دوداغتی تعلیق جای رغه |
تعبیر ادرژ ی دلك دلك آیدرر موعر
افع ودماغتی کل وایله دو کوب طلا ابلسهار برص وق وغ رک واو وز و صراجه ۰ 6
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 ۱کسر له اوزون اوزادی سکو بت ابلك معناسته در شال اخرد الرحل

۱

طویلا واونا مق معناسنهدر بقال اخرد الفلام اذا اسصی ولو ولعبه مائل اولق
معناسته در بقال آخرد ال اللهو اذا مال ااه وذل وحقارندن تاشی جوش اولق

معناستهدر ,قال اخرد الرحل اذا سکت منذل لاخیاء ( اخلرید ) عبط وزننده
 ۱ای

وشات ڌو و وی ده دنور ( امد )  ۱م فاعل E

م 3م ف دا

ی

خانه سنه اقامته ملازم آدمه دنور ودا ماباشنی ره اب خاموش واد.

دینور ( خویز منداد ) خاكضمیوزای»حمهنك کسری وميكفعی i مرن
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امام ابو بكرماالل الاصولى

اخنلاضدنك)فحی وضادجمه يك

اجلكنی بماقرسزین وار مقسز ن قا مرمق معناسنهدر کر  3ياشو کر ك فوری
سکو یلهادغا
او سون شال خصدالعو در طبا او یاسا خضدا منالرابالثای اقا که

و بان مو لفك,

اا يضار ده تیاه کوره | کنش استهمالیر طب وملام سنه دهدر و خضد کم

معاسته ار

تقالخضد الثی" اذاقطعه ودوه قسمی برآخر دوه اله اوغاشوب یون باصوب
آر اذا تناه واغاحك تیکنلری
اكك معناسنه مستعملدر شال خضد الیعبر عنق خ

کسوب کیدرمك معناسنهدر شال خضد اشجر اذا قطم شو که وبر زسنهیی ده

ال
ال ابلك عل قول خیار وهاو.ج مقولهسی كورك واش نسنه ک
سلندرءرك ک
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| اجك معناستهدر قال خضد زد اذا اکل ک|لا شددا او شا رطبا کالقثاء واطرزد ۱
| ( الامخضاد ) انفعال وزنشده ( والتخضد ).تفعل وزننده خضدل معنای اولندن
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فک
1

هر
دم
میوه می صو لوب,یز

اعضایه عارص او لوب لکن
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اولغه دنور و خصد شول درد ووجعه دننود
اوله بالغ اواز بعیی وحوده
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حهتله خیار فقول سی AS
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اولان کوش کلکد وضعف وئوانی به

 ۳اولان کو زکلکه ده دبنور کهE RET

وجع مزوره دینود ور ج
بخضد کهو

ردان پات و ود آ دمه اطلاق اولنور
| کتف وزننده ( واحخضود ) قباو حر

 ۱يقال رحل شضد ومحضود ای عاجز عانللبوض ( الخضد ).منبر وزننده شدید

| الاکل اولان کسیه دنور که بك یك ودد سنلندیرءرك اکل ایدر شال ول
محضد ای شذد الاکل ( الاخطد" ( ا وا( واا ) اسمفاعل یه سیل
| کیلوب بو

شیگه دنور تازه حبوق کی ( الاخحضاد ) 9
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وحفهنك صفحه سنه EE صوللو اخیاتك si

اخده کلور وخداد وخدان کلور خالرك کسرله وخد مصدر را EE
تآثیر دوپ ر الت

معداستهدر شال
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دد الدمع ف
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خدا من الباب الاول

 ,اذا از فيه ( انلده ) خانك طمیله ذ کر اولنان خدتانك مفردیدرکه یکاغهادینوږ| :
لت قلیلدده وخد کی برده اولان اوزون اوزادی دک
اسلوب وژنده بود

برده اولان اوزون بار یه و خند که دشورد جى

کلور و اخادد قاتعی اه ارب

دنور
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رلاخدود) |
و دار غه دیو (
اخادید |

اولان تحص كت کودهءسنده حادث اولان این 1

که اوزون اوزادی بادیق و حتلاذلر اولور ( ۲الخدید ) فعیل وزننده ۱

( والعدد ) تفعل وزننده کودهنك ای مهزولاولوب ازالق معناستهدر کویاکه |
هر تری

ضدد
اخدود کی او لورقال خدد جه و

اذا هزرل ولقمن وع ۱

و معناده متعدی اولور قالخدد السیرجه اذا هراله ونقصه وحددات ورشمق 
معناس_نه در شال دد

الحم اذا نشج ) خداء 1دالك تشدید له زو

ا(نمدود)حدود وزنده طائف اوحیسندن برعاحیهدر خ(دالعذراء ) شب رکونهنك ۱
عودر
لقیدر ( خدد )زفر وزننده و سم بورد ده پضرم

وهعر براننده رصو

|

آد بدر (امداد) کتاب وزننده دوه قسیزن خدننه محصوص برمعا اضر ور مو

اسیدر ( خدخد )هدهد وزنده ( وخد خد) عابط وز ده ر وجك آدیدد |
(مامخفاداةع)له وزننده برآدمه فیظ وکین حسیله علنده معارضه الك معناستهدر ۱ -
شالخاده حادة اذا خنق علیه فعارضه فعیله

) انذرید ) فربدوزننده (واغر بدة 1 ۳

هاه ) وانطر ود ) صبور وزشده اصلا مس اولغامش بع دامننه دست رجال |
قلول بغایت اهل حیا ورد کی اولغله ا
طوقفاهش بكر قبره دش ور ع
اکتری ساکت واپسم و آوازی زرم و 1هسته اولان قبره

+ ۱

دینور بنات زمانه کی|

تقول f  AEبد او خرودخةرودا

آی بک ا عس او اخلفرة الطویلة السکوت

انمافضه الصوت السئزة جى خر اھ کف

وی د کلورضمتینلهوخرد کلور کع

وزشده کویاکهاسم فاعلدن جعدر وخرید شرم وحیا اترینه مقرون رم وملام

واهسه سیبه دیئورکه قبر" ستی تعب اولنور تقال صوت خرک ای لین علیه
 2الراء وخر ده د لخدلد اجوبه اطلاق الوور شال لؤلوةخریدة اذا کانت ۸

لقب(

انلرد ) فحتيدله قير خرید اولق معناسنهدر بقال خردت اتلارية بخردا |

 5۱منالباب الراجع اذاصارت بخربدا و خرد اوزون اوزادی خاموش اولق معناسنه در که ۱

| خریده معناسندن متفرعدر بقال خرد الرجل ادا طال سکونه ( الخرد) تفعل |
وژننده و دی قير خر ده اولق معناست :ه در ال
رک و

ده امس

این 4

ەك

محردت الاریه ععیی خردت
الط

1

۱۳۹

۱

5

کشی له و وقری فیون حوباننه وقفطی کشر النکاح اولان کشی په وجری
سریع جاره دیتور ( حیده ک)یده وزننده ( حید ) حانك کسریله ( احید ) اجد
وزشده

) حرا ده ( سعاده

وزنده اممادندر ( حیدعور ( عك

ون و واوك

تشددیله بخود حید قور باخود حید خوّر عنده برطاقدرکه آنده برمفاره واردر
و3فرو

سستلههدن
نکن
رنك
بحا
احنده ڪر نع الواور ( احایدة ) مفاعله وزننده ( والياد )
سه
صتسمس
میس

بطررف اولمق معناستنهدر تقال حایده محايدة وحیادا اذا جاه ( الیاد ) ساب
دینور قال مارك حیادا ای شا

وزننده شی معناسنهدر باخود رصاع سوده

اوشقبا من اللن ( الیده ک)یده وزننده بر ندیه کمنظر ایلکه دشور تقول

ای نظر السوء یعی فیه حیدودة ( حیدی حیاد )فی

مانظر ال الانظر ا

فیاح وزننده ورادن برطرف اول برجابه عسدول اله دعکدر کهحیدوده اله
ام در ( وحیاد ) قطام وزننده ف الاصل داهیهه خطایدر بعده دفع اول قلت
دتحك
واستیلای ترا اي

برده مثلاواشدر  3مذ کر وکرل من ثت اوسون

) العیرد ) تفعیل وزننده برنسنهی اکری وکری م
 Eآذا حعل فيه حبودا

معناسنه در شال قد السبر

#صل اتلاء رنه  (€الاخداء ) اسرنداء وزننده انسان و سار حیوان فيل
ف
کی يول حثه لو وصلب ومتن اولق معناسنهدر

قال اخسدی البعیر ادا عطم

وصلب کوودهنك سکیراری تام وکامل اولق معناسنهدر قال اخنندی الرجل اذا
اة
بةط)
حدا
تم قصیه ( ان

وزننده کودهسنك سکیراری ام ووافر اولان یاخود

انته طلو کصوقدهاو عل قول قباقلری قرمان قیونی قوبرغی کی طولفون
الووب آغرلغندن حکه امونلان خائونه دور يقال جارية خننداة ای تامدالقصت
اوتارء تلد اش

الورکین وقباق طولهسی کی طولغون واوک ی بلادره دی

وصف اولور قال ساق خبيداة ای مستديرة ند ونك مکذری

خسندی در

دتشد
حبنظی وزننده جبی خباند وخبندیات کلور ( انلدان ) خانك فعی ودالك
وه نیهسیله ( وائلدیان ) خانكطعیله وزده کوزارك قروقلرندن آورد نهاتنه

قدر پراره دینور یاخود برونی صاخ وصولدن محیط ومکتنف اولان پراره باخود

کوزك خانهسندن حکه ککنه قدر بره دینور ترکیده یکاق وفارسیده رخساردشور
اختلاف مکذورك مرجهاری *خحددر مفر دی اولان خد مذ کردر اذن وعینه مقیس
کدلدر زرا تعدد حقیقیسی وقدر ایک یکاق بورزدر وخد وله اطلاق اولنور

طریق معناسنه خد مذ کوردن مستعاردر وجاعت انسائیه اطلاق اولنور حببه
کي شال

دی

حد من الثاس ای جاعة

و بر ده اولان اوزون

اوزادی

حفر A 5

يعن پاریغه وخندکه اطلاق الوور وکوحك :بر جودوله اطلاق لائوود وهودح|
4

جد ) قتفذ وزننده اوزون اوزادی قوم بغتله دنور( امجو
قبول وزننده ( ا

رم
ی 2
خ6
ژنبور وزنده وقازك دلیکنه دبنورکه هواکیروب نفس

کی وینو ع اوزون شبشهبه دینورکه جنه کوز او کېسفوفار قورار وکوحك 
سیت شکلنده رکونه ظرف اسمیدر ( اود )انك فحی وواوك سسکوی :حید٠

لفظنده لغد ر که عنقریب مکذوردد پس واوۍ ونی اولور ع(اود) واوك ۱
کم یله حدان که سندن منشعب بر قل آددر ( المحاودة ( مفاعله وزنده پرآدمه 1

اسه علق اصلا صالیوبر موب مستولى اولق معناسنهدر بقال فلان خاوده الى
ای نتعهدهو ( حود )هود وزننده رمو ضعدر ( اليد )کیدوزنده ( وا لیدان) ۱

حدو)د
قطیو
وننادهلح(يد ) مصبر وزننده ( وا
جولان وز
عده

وزننده ( والیدود ) :شخوخه وژنده

پر نسنهدن

(دة )
ادهحی
ونن
وز
ميل و عدول

ابلك

وایعق معناسنه در قال اد الإجل عنهمحیید تیدا وتعیدانا و عیدا و
ص

۱

وحیده وحيدودة آذا مال وحید کید وزننده اسم الوور برشيتك جوابندنتوسك |
اولان پر ثه دینورکه بادی" نظرده دیوار کی اوراسی شخ

ندن
رفا
وه ق
قاشد
حا ب
ومری اولان بارویلهحقدر ثل

اولورمراد هرشین 1

بوقر مه ایی طرفل قاد"

طر زبده اولان ککلر  2هربری کی تقول ضربت على حيدة زانته ۇدى

ر

وها الحر ان فى جابیه کذلك قولغك اطر افندن وحوددن زیاده اولانکك کی که |
موك
سرد و
رغه

زار در وحید البل ظاغك کوکسننده یاخود کنارنده قناد کی |

عوج اون پریته دیتور ومطلقا ,بكاکری اولان ایکو وقبورغه ککنه ۱ .

دنور وو نلر ضميه بالصدردر زار بدن برطرفه ماثل او لدیغعون اطلاققق

وحید بان يسنك بوینوزنده اولان دوکومه ووغومه اطلاق اولنور ومطلفا |
وینوز وطاع وه مقولهسنده اولان طوماځ توسکه دیور جیی حیود اوحیاد ا
کلور وحید کلور عنب وزننده وحید مثل و نظمر معناسنه در حانكت کسر لل دهه

۱

لغتدر ( الليدان ) سعبان وز ننده طوار قسمی وررکن آیاقلرندن بر طرف اولان
حقل طاشلر به دنور و حیدان ررحل

آددر ( اليد ) فحتنلر طعامه دور

وقیون قسمنك پاوریسی ولادت دمنده قارننده ایلیشوب خروبی دشوار اولق |
ر

(دی
طری
انو
حالتنه دی

) جزی وزننده خودبین وتال کسهنك ورویشنه دنور

قال عشی حیدی ائ فة  7احتال وحیدی وحید کس وژننده شول ارکك اتک ا
دینور که شطارت

و جنشندن کندی کولکهنسندن او کوب بر طرفه صاوب 

هر ار اوله قال جار حیدی وحید اذا کان عحید عن ظله نشاطا مذ کرr
اشبو حیدی الفظندن غیری فعلی وزننده قا اولامشدر شارح دير کهولظی :

ووقری وقفطی وزی کلهری دی وزن مکذور اوزرهدر ولظی شدید الدفم 

E

وا موED SNL

۳

3 ¥

ار

1

i:ین ۱

وس

3

8ن محصیل ار اک مودت او هووھا
و
وموافق او له مو دی جل کر

اولور س

کارجو ع هابت جود
اكيت تمد لز تأونلنده

اجد قول

 ۱ ۱او لور پاخود معناسی برادم لطف و احسان ایلته اله مظهر جد و نا اولور
 ۱ ,وا کرابه احسان ایاسکه عو دت اندرسد او لکیدن از د جد ونان مودی او اور
 : ۲و وحیهلره کوره کی

 ۱ 1احسان اتداء ود

واکر اک عو دت

دعك الوورمثل عوتری
ر یاب

فاعلدر و عند البعش اجیب کی

بوراده گی

ادر سه بخایت جود او له احق والیق در

فهسللهسندن
انتداء خداش بن حابس اراد ایلشدر بی ذ

9

طالب او لدفده فقر

بهويدلارا یه ره ای

 1اشن

مفعو ادر

ا

ا

ا sg 8 انشادنه 3

 ۱ ۱مذ کوری کوش و حفظ و خداشه

۱

رد و ابا

دی

دکده

ایکا اوه قرا

درون حهدده  4شور

مقصو دل معلوم اولدی عل

الصیاح بد زرمه

| کوب بنه بنی خطبه وطاب قیل خبرله برآدم ارسال اپلدکدنصکر» والدهسنه هل

 1انکر الا من اهوی والحف الا من ارضی یعنی بن حبت ایلدیک وراضی خوشنود
اولدیغ آدمدن غیری ه ی زوج او لنهجم دیدکده مادری لا دیدی پس قصیه

 ۲وله اسه بی خداشه بزو ابد ددکده مادری خداش قلیل الال اواغله سنى
 1 ۱اک نجه ویرملم دیدی رباب اذا جع الال اسی" الفعال فقها لمال دعکله مادری
[ ارام ابلدی وجاجدن خداش دی عییالصبا ح اوبهل يرنه کلوب اختطاب ایلدکده

دبای زوج ابارله خداش  ۶العود اجد * والرأة ترشتد * والورد .حمد *
| دکبله من دعد کلام مزور ضرب مثل اولدی ( جود ) قران کر عذه سور فیلده

| مکذور اولان فيلك اعمیدر که ابرهه ددکاری تکار آنکله هدم بیت اله لارام
 ۱قصد باهمکهبه اعبر ام ایلضیدی مکهه قرب ایلدکده فيل مرز"وبروك
3
قردر
| نه
۳

دول
|

ادوب

اقدام ابتدیر اسه وحهدن روکردان اولوب عاقیت حنود ابایل اله

وکعصف مکاول اولدیار ( اجد ) وجه مکذور اوزده اعادندر !جد

ابن مد بن بعقوب بن جدوبه حدلیندندر بوراده جدویه حاك می وميمشددهنك
|| ودالك ادر

انود جدوەدر

اسز ) جدو به ( ز يتو به وزننده هارون

الرشید

مرحومك دخنززی اسعیدر وجدون ن ان ليللمحدندر ( جده ) ع ریه وزننده
 ۱ابو احلصیندن راوی"*
 1اط زد

فن

ودد

وژ نده

امام اچد اولان أبراهیم  ۳مداد حدی

حوض

دده

ولان

ولانق

جامو ری

"( اند ) عنق وزننده اشجد تععر اولثان تخرده فو بیلره دینور

اسعیدد

صوبه

هفر دی

دنور

حنود

در

اواقتلمE

E

)oهلا

داهلا

لا  ۴أ

کر اعد ( چاد ) قطام وزنده مصدر دن معدو لدر جد وشکر و

تهضیمن اولغله مولف یرای
مالغ
تقولجادله ای جدا وشکراله که معدوله مب
ارداف ایلشدر ( جادی) قصاری وزننده ( وجاد ) الف مقصورهیز قصاروزننده 

غایت وتبا معناستهدر قال جادا ان تفعل وجادی ان افعل کثا ای ابتك
وغايت معلوم اولهکه حداد مادوسنده نوعا بیط اولندینی اوزاره sE

بعش الفاظ موزوی اولان قصاری وار که( حل الله ايت ومتها معتامیأ

۱

اراده وهر مادهيك مدلولی دی اعتاز اولنور وقصاری دی ن وکونهد رکه 5

تیكت
عداك
مقصوره دعکدر وبوثار لازم الاضافهدر بپ جا
ففظ
ال
قوهسندهدر ویو زار استعمالات ع
ده

السود

شایعدر ( اجد ) اسعد ورا

زبیر وزننده ( حامد ج
کادت)
ان وزننده ( جید ) امبر وزننده ج(د ) سطدوذنده
) جدون جدین جدان ) سلان وزنده ( جدی ) سکزی وزنده ( جود 5ثور

وزننده ( جدوبه ) دالك وواوك فحی و ينك سكو يله ونارد تجوعی اسماءرجالدندر .
شارخ

دی رکه جد و

اهل لحت دد

و حه مذ کور اوزرهدر

دالك منمومدی ویانكفحیله تلفط ادرر ( ند

ام

مسق

حاعد دور

رزخ

فا

)عنم وزننده (ومد ) 7 ۶

ا
۱

بعت کیدرك فسله اسمی او نغله جاعته محامد دبرر بو نده هاءتا ۵

جع لاقل خامده دخك موحه
حمد

ری

لکن جا

1

ادی مهالبه کی لکن نادور ارو

اعتیار نه نید ر ( المدة ) فحانله آ تش عاوينك کو رلتوسنه دینور قول I

سمعت دة النارای صوت امایما ( قد ) اسقاعل بنیهسیله بك انیدمکدر مهای أا
مز تور ویدن مأخوذدر

شارح در که اعد

احتدم مقلونی اور

رعده

تصرف

۳

وذک اولنان جده دی وندن اخذ وغصب ععناسی دی قرع اولندی شال
(عمدید)
وم مد ای شدبد اطر ( جاده ) جامه وزننده عامه ده برتاحیهدر ا

|

وای" رد ادد هر قربه در واسکندر بهتواحیسندن ازض پرقهده بربلدهدر وافر شیهده

زاپ ناحیهسنده پربلدهدر وکرمان ایالتنده بر بلدهدر ونس قربنده بر قریه دد |
وری تهر نده برمحلهدر و مغرنده ایالت مسیله نك مدینه سی اسعیدر وا

برقر هدر

( المد )تفعل وزننده امتنان ايلك معناسنه در تقول هو حمد على ای تن |
) إطدة ) حانكت رل هره وزننده حوق جد ادن آدفه دنور قال رحل

"ای مكثر اعد للاشیاه ( اعد ) فحترنله طارلق معناسنهدر بقال جد

جده

ارحل عدا

من الباب الرابع اذا غضب ا
(لاجد ) اسعد وزننده افعل تفضیلدر موته المئل ا
* العود اجد  +ای  ۱کش جدا زرا | کٹری برنسنهنه کرک کی کر وخرت
وشن

۱۱۴ ۶
ی

ويك

تا
ا
سے

سکو یله چ

وسپاس معنا سنه در مراد ناه جلیدرمو لك

بصابر دهپانته کوزه

جد تاه لبفاصیلدن عبارندر مدخدن اخص وشکردن اگدر زرا مد ح پالاخشار
و محر | بع لق جیه مقابلنده واقع اولور مثلا حود وسكا مقابلنده اولدینی کی
طول وقامتی وحسن وصیاحیی مقابلنده دی مد ج او لور وجد بوراده هان جود

یل
اسن
قرح
وسا مقابلنده امولو
پس هر شک جل

اولاز و شکرهمان نعمت واحسانمقا یله محصو صدر

حددروهر
او لوبهر حل شکر د کلدر و هر جد م

مدح جد

د کلدر

ولغوی وعفينك متعلق وءدلول ومور جهتالرله فرقر دیایم کتب مصنفینده
هو ندر اى وجد حراء وعوض ومکافات معناسنه استهمال اولنور
مسوط و
ورضا خووشنودلقعناسنه استعمال اولنوز واوزربه لازم کلان حي ومنتنصمتی
ادا ايلك معناسنه

استعمال اولنور ( الحمد ) مجلس وزننده ( واحمد ) مقعد

وزننده ) واصمدة ) م¢م اه ك کسر لله ) والحمدة ( مم دنك دراه و نارده

سد معناسنه مصدراردر شال جده جدا ودا ودا ومحمدة ودة درن الباب ار ایع

شار ح دیر که جده اسمدی اولور ماحمد همعناستهکه سیب جد اولانخصاتدن
عبار ندر محامد ونت جعیدر وحجد بنرسنهی سندده ولق معناسته

اولور شال

مجد.الارض اذا صادفها -جيدة ,وشول اجد اليك الله ای اشتبحره فندل ماود

اوله کهکلام مزبورده واقع جد لفظی الى ابله صلهلفغلهبعضلر مولف کی تأویل
ایلدپلر یوعضار الىمع معناسنه اواغله اجد معك الله دیکدر دیدیلر ویعضار اشکر
ملله الله تأوبلایلدی وبعضار انما فعلنىتضمیناله انتبی اليك جد الله دعکدر
اليك ن ا
ددپلر اہی وجد ود عناسنه وصف بالصدر الوور قال دحل جد ومبزال جد
ای جود وامراة جدة ای حجودة بونده مصدریت

مقطو ع النظر دد( الحمود (

( واطید ) فعیل تعنی مفعولدر مو نیقیجیدهدر ووننده هاء الا فاعل معناسنه

اولانه تشب لهوجید اسماء رچالدندر ( الاجاد ) همنءكکسرله برآدمك امری جده
مؤدی اوق امری ود

اولق

مد ح ونا اوشه حق ایش ابشلت

a
معناستنهدر

هزه صمروب احوندر عل قول
شال اجد الرحل اذا صار امه

 ۱ال اعد اوفعل ما حمد عليه ور سنهی د ناواه د

پسند ده ولق معناسنه در

|بقال اجد الارش اذا صادفها -جيدة وبرآدمك فعل ومذهندن راضى اوتا
| نش

واشاعهدن سم اوی معناسنهدر شال اجد فلاا اذا رضی

فعله ومذ هبه

أ و بره للناس بوراده و او او معناسنهدر وبرادمك ایشلدیی ايش کنندیعندنده
دستد ندو اولق معذاسنه در شال اجد ارحل اهر ه اذا صار

یل
تهمفیدع)
|کوزلالکله بکندی ( ال

عنده و دا بعی انش

وزنندهکه تکشیر احوندر مکرراجد وئنا

الك معناسنهدر يقال جد ال جل اذا جد ايه مرة بعد مرة ومنه مجدعلیه الصلوة

1

|



4

وزشده کبیكندار اولان کسیه دینور بقال رحل حقوادی کثیر القد |
حسود

ا(لاحتاد )همرملك کسریله برآدمی آخر حقنده کیندار ابلك معناستهدر شال |
احقده اذا صبره حاقدا ومعدندن فلزانه متعلق نسنه آربو ب ولامقله سراد

اولق معناسنهدر بقال احقد القوم اذاطلبوا املنعدن شيا فر(جادلوءاحتقاد)
اعتقاد وزننده اود يغور قطعا یوب

(د
حق
لتس
اااح
الطر اذ

نس

اولق معناسنهدر شال احنقد 1

) ند وزننده ومرادفیدر که اصل ونیاد معنا تددر

( القلد) علس وزننده بك یل وه کس وام دہ دیئور تقالرجل حفلدایضیق

خیل موف بصارده .یی کدسی ل معتأسنهده مستتمل اولفه سلا ی 29
قولارنده مبالغهبی مقید اولور درو بیان ایلکه وانقولينك حقلدی خلق طاراولات .
ڪيل اله ترجهسی مضاقه لودر وحقاد ضعیف وبمال کسیه دنور وزهبر تام

شاعرك شعرنده واقع اولان خقلد ]:ے 3وکناهکار یاخود حقد وعداوتععناسنهدر

ده
عرسخ
کرجه جو ا

الام لفظى| امبدله «ضبوطدر لکن مقتضای بردید E

وکناهکار اولق اغلب ملعوظبر ومولفك قول زهیردن مروی اشبو ببندر
نقتو  ۸یکی نیده بنبکةذی رالغاد
ِ

کهقن اليب صاحيباه
نته

خانسده بووجه اوزره راململشد رکه بروقنده ابوحیان اله برعلده اجقاگز 
اولغله بیت بموررده واقع ولاحقلده لفظنك معطوف علیهندن بکا سوال ايلي
بندیابتدا حقلد معناستی لهم دیو لته ماحعت اولندقده حقلدسيانطلقمعناسنه.

اولدیض معلوم اولغله ,س ولاحقلد قول شی" متوهه معطوفدر زرا ية
قول لس مک سبکنددر ددکده پسند واستعظام ایادی صوورده ملوفك قوله 

ایی جوهله مخالفدر بوونك وزئی فعالدر ( القلد ) زبر ج وزننده دخویوثقیل .
و

کرحان اولان کسیه دنور شال رحل حقلد ای سی املق تقیل اروح

(الکد ) حانك فعی وکافك سکویله اصلنه رجو ع لت .معتات هدر شقال
سکد الشىئ“ الى اصسله حکدا من الباب آلثانی اذا رجم اليه ( الاحکاد ) همزءنك
ورب پرشیه طیاعق معناسنهدر قال احکد الرجل اله اذا تقاعس
تک
لسیه
کن
واعةد اليه ا(لمحاكدة ) محاکه وزنده .احکاد معناسنهدر تقال خا كد اليه مع
اجکد ) اعلد ( مد

وزننده ومرادفیدن  61اصل و نیاد معنا سه در وصغنەحق 

بره دنور ما مامه ( اجللید ) ری ج وزننده بردن یامه قصه دویه دینور
مونق حلبدهدر ) اعلیدة ) علبطه وز ننده ابری کودهلو قنیلوره دنور بقالساأن.

حلبدة ای طضمه حلید مق ردیدن ( اطلقد ) قافه زیر ج وزنده دخویی وکر مان
کسیه دنور حقلد کی ( احالید ) مقالید وزنده سودری حکلرکر بغلامشدود

| نودبقال :ابل مالید ای ولت البانبا مفردی امدکوندی( اغ ا
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۳۱۱

بىء حفد ورکسهی زعت
 EEGقال احفد الم ع

اتدرمك معناسته در

قال احفده اذا حله على الاسراع ( الغدة ) فحالله كذلك حافدك جعیدر برادمك
بناننه يغ قير" اولادننه على قول اولاد او لادننه دنور وعلی رای اصھار ننه یی

داماد ته دیور خدمتنده مسر ع اولدقار حون ومنه قوله تعالی [ وجعل لکم
منازواجكم بنین وحفدة ] الاب وحفده الاجه وششکاری.اپدلیذلرهاطلاق اولنور
| سرعتلرحون ( اطفید ) امبر وزننده ودخ رآدمك ولدولدننه دیور موف
وراده اه ایلشدر ترکیده اکا طورون تعر اولنور ( احفد ) مجلسعلی فول
هنر وزشده

]کزه  3وبریلور طو ر به کی و فد
برطو نه ظرفدرکه داه دسمنه ز

نرك اصلنه یعی
مجلس وزنده مطلقا اصل وياد معناسنه در خاصه دوه او
کو کنه دوینه دور والاحه ومنفش توب وقاشك ل|احهسنه شوشنه دور موف

ووشی الوب عبارئیله رس ایلکله شار ح دایرلکقهفییقه آلاجه مراددر یاخود
وب

موشی قاوبلند,در که آلاحد لوب

د٤ك او اور وعفد چن او لکه سنده ر

قربه آدیدر ( الستفد ) معنقد وزننده سریع القطع اولان كه اطلاق او سور
شال سیف متفد ای سس بع القطع ) افد )نر ود

ور نو ع بیانه میدز که
نزد
اولعکدز ( محند ) مقعد و

ويك اوحنه دنور

ردی
لدی
کقل
 0اولعپلور شارحك يانه کوره قن
عنده حول قضاسنده رقر هدر ( اصفود ) مدوم

"| معناستهدر که کندیسنه خدمت اولنان آدمدر بقالرجل محفود ایمخدوم(اطفرد)
زیر ج وزننده جوهر داه سنه دنور حب اولهر

۱

معناسنه ورلو ع بات آد ندر

ا(طفندد ) سفر جل وزنیده شول مال یعنی دواپب ومواشی صاحینه دبنور که
| اوزدارنه حسن قیام یعیی شید وتیاری خصوصنده کوزل
) القد ( حانكفعی و قافك

2

اقام اندر اوله

 1وادقد ) فصتیداه ( والحقيدة ) عقیده وزنده
(

| عداویفلنده اساك ايلك بمیدروندهکین طوعق معناسنه در بقال حقد ليه وحقد
| عليه حقدا وحقدا وحقدا وحقيدة من الباب الثاتی والرایم اذا امسك عداوته فى
قلیه و ربص لفر صا ای لاجراه عداوما وحقد حانك ڪر

ععناسنه
9

له اسم اولور ا ب

جى احقاد وحقود کلور و حتا د کلور وحقد فعترناه پغور قطمعا

باعیوب تس

اولق معنا سنه در شال حقد المظر حقدا من الباب رایع اذا احثس

| وبلود یمور یاغدرمیوب اسباك ايلك معناستهدر يقال حقدت اماء اذا لم طر
| ومعدنده ماده قالیوب بسرنه

حقمز اولق معناسثه در شال حقد آلعدن 0

 ۱ق محر ج شیا ودابه بك سوروب لم و صمله دی طولق معناسنهدر شال ح مقد

 ۱الناقة اذاامتلات شعما ( ااعقد )تفعل وزننده برکسهیی درونده کین طوطوب
لز ابنفرصت کوزعت SES قال قد عليه ععی حقد عليه ( القود)

۱

اس  Eپشوایب وزره وک

متانت اوزره ابقر

وخ ارا

معناسنه در ایقال حصد الوتر والبل والدرع اذا اسککم صناعته ( اطصید)امیر أا
وز ده

(اواللصيدة ) هال دو نلرده ل

اکینه دنور

وحصيده اكينك 2

برندن اشاغیسنه طوغری پرارته دینور که اراارنه اوراق انشا اولور کوکنه |
قریب اکرری اولهجقدر کویانلو ترلاهده دنور مزرحه ا
هرننك کر باهاقاي او وب جهن ا

ا

ال احصد الزرع اذا حان ان حصد وابي بوکكت معناسته در ال را

اذا فتله ( الاصعصصاد ) احصاد الله معنای اولده امدرفدر بقال اسعصند ازررع .
ععیی اخصد وطارلق قعتاسنهدر قال اسح صد ارحل اذا غض واش هر طرقدن
کلو ب بری برینه انامه رکكت اه

ل

آدن مأخوذدر 5 :
معنای ي

احصد القوم اذا اجقعو اوتضافروا وایپ بکومکلك معناستهدر بقال اس
۳۱
ی
ابل اذا اسعک ای فتل حکبا(اعصد)
۶ر 1
هنوز کوک اوزره برنده عم اوله وحکم نوگش اپه دشور قال حبل
رآق
لد
ای شدید الفتل وعلاقه ابله ری وفکر وندیبری من اولان آدعه ماحص

ر
ج)
احصد
اطلاق اولسور قال رحل محصد الرأی ای شدده ( الا
(واطصد!) کف وت(

وزشا
0

والسصتن) اسمفاعلبنیه سیل بونلرده محکمبوکلش

اه دنور [۱حصداء) چر]ء وزنده حلقه ری صیق وکوزری طار ویغایت کم

اوستوار اولان زرهه دینور يقال درع حصداء ای ضيقة الاق کونة ویبراقلری |

فراوان اولان اغاحه دنور يقال شصرة حصداء ای کذرة الورق ( اصصضد ) ۱
)ا 
(و
منبروز نداوراغه دنور عصل کی (لاضد) حانكوضاد مجمهنك فليلضد
صبرد وزتده حضض میدرک حولان هندی دد کلری دارودر (القد ) حانك ۱

قصی وفانك سکویله ( والغدان ) فحاتهایشده کوجذه بك جست وچانك دنپروب
آنلباب الثای آذا
سرعت ايلك معناستهدر ال حفد الرجل حقد اوحقد اا م
خف ف الغمل واسرع وبرآدمه حافت ايلك معناسنه مستعیلدر قال حفد فلا ا.
اذا خدمه وحفدان خبب ددکلری ورویشدن دود ورعکه دنور حقد کی که

فعتینلهدرکاسیذ

کر(الاحتفاد ) افتعال وزننده ودخ حفد وحفدان فعتاسته دز

له حافدك جعیدر که
ت)
یفد
فسرحعت(ال
مل وا
االخفعف
يقال احتفد الرجل اذ
فد

پرکسهنك خدم واغوان وانصارنه دینور ال هم حفده ای خدمه واعواهاو

وحقدان کی خسدن دون اولان ورعکه دیور که مراد سرغتلهآدعی صیسق

صیق وتبر جه تیر جهآلهرق ور یکدر بقال حفد ارجل حفد اوحقد آنااذا مثی
دون اليب ( الاحفاد ) هه نك کنر لهبو دی ذکر اولان ور و بشله بور
دعتایتد د ر ا
1

۹

۱

NS

ی

e

۳

۴

ك
ن)
هاحشاد
(ال

samme

eee

کوسایالهاح(نشاد ) افتعال وزننده و(الحاشد ) تفاعل

۹

وز ننده و زار دی

باس برکك معنا سنه در شال احشد

القوم و احشدوا

وحانشدوا

 ۱اذا اجقعوا ( الشود ) صبور وزننده شول ناقهبه دینو رکهمهسنده سودی تر"
۱

 eاوه شال اق حشو د اذا کانت سرع جع الاين ف ضر عها وشول باقهبه

 ۱دینورکه هر حکلد کده کیه قاله اصلا برنده وش فالیه شال لاقه حشود اتا انت
۳

کف
لضاف فرعا واحدا ان گیل ( الشد )

۱

درعهده می اولان سي ومدد وعول وذل مال مقولهسی عنایی طما مرك ودریغ

وزننده شول مروناو آ دمه دنور

إإ ايار اوله شال رحل حشد اذا كان لامدع عند نفسه من المهد والنصمة والال
آوب کیدر اوله طبراغك
|| وشول درمیه دیور که آز بشوزدن آنده صو ق
| یکلکندن اقتضا ادر قال وادحشد اذا کان بسیل من ادنی مطر وهرکز صو
 0اولان چشعهبه دنور قال مین حشد اکذاانت لابنقطع ماوها ( احنشد )
سم فاعل یره سیه دک اولنان حشد اله معنای انوده مادفدر ( الشاد ) ”حاب

ترجه شول وه دیتورکه طبراغی بك اواخله ادلی مور یاغسه آقوب کیدر اوله
على قول طبراغی كوشك اولغله بك حوق پغمور باغدقه آغز اوله بقال ارض
(لاشد) شول
حشاد آذا نب تسیل من ادنی مطر اولا تسیل الا عن دید ا

که دنورک ناقهنك هربار صانسی وقیام وتیاری خصو صنده اهمال وفتور ایاز
اوله وچوق پش طوش خرما داه اطلاق اولنور يقال عذق حاشد ای الکثیر

|
۰

ال

وبرکوحك

ق 4آدبدر

حشاد ) کتان وز دنده بروادی اعیدر

(الخغود

(

شول د1مه اطلاق اولئور کهخلق امنه مط بعاوللربل هرا یه برع
|| وشتاب ایدوپ مع اوله اربقال رجل محشود ی مطاع فون

نلدمته ای

| پسعون وگقعون اليه ( امصد ) سعد وزننده ( واطصاد ) ”حاب وزننده
(اطصاد ) کتاب وزننده اکن وچار مقولهسی حمك معناسنهدر شال حصد
و

| الزر ع والتات حصدا وحصادا وحصادا مانلاب الثانی والاول اذا قطعه
| لجل واولك معناسنهدر يقال حصد ارحل اذا مات اد ) افتعال ونزنده
| حصد معناسنهدر شال ا<تصد الزرع ععی حصده ( الاصد ) ۱سم فاعلدر اکن
جن آدمه دنور که اورا چی تعر او لور ج

حصد  7فسد کی وحصاد

ذهکر اولندی وکاینك '
| کلور حساد کی ( الصاد ) ”حاب وزنشده مصدردر ک

در وبرنبات آدیدرکه قیون وی قسعی احون
اکسنریزده
جنك
| جم وقته دینور حا
وریلوب وحصاد گاش اکینهده دنور (اللصد) فعتنلد
| پیراقاری ساکلوب دشو
لود لش

| که دنور

و برتبات آ دیدر وقودعش اوناه داور وایپ محکم

| نومك «اشنه مصدر اولور قال حصد اليل حصدا املنبساب ارابم اذا
اول

!۷

۱۰

۳

اورطدحق پرینه دحنوررد(اء ) راء وزشنده بی مقل

ففىانك 
( ال دة ) حانك کسریله ساحل عنده برپلدهدر ( الرافد ) حانك و
.
فك
االك
ق)
وقده
کسسریله کزیده دوهلره دنور حرفد مقردیدر حعفر کی ( اطر
فحیله وغاز اجره اولان دو کو مه دتو کهځار جده کوربننوم

هدر ( الرقد ) 1

از

ردا)قد
کنهدنور اصل اللسان معناسته ( احر اق
زیرج وزننده آغزده دلك وک
:ر ج وزننده لون
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وراحەتی متغیر اولش سیاه چاموره دنور ( ال مده ) ١سےفاعل GE
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اونسنی یاخود آ ندن زائل ومسلوب 

رت تقال حسده الثی* وحد علیهحندا و

من الباب الاول اذاغی ان تعول اليه نعمته وفضیلته
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شنارح درک فیطه اله فرق وجهتددر زیراخبطه ر انا کل او ۳
آمده اول نعمت برقراد 
نعمتك مثی کندیده دی اولنی ی اعلکدر ته اول د

اولق اوژره اهل عزمت ووییده محظوراندن عاددر وغیطهه حسد اطلاق 
عرف اولده شایح اید حتی موف
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حسد
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و حسد کلور
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یناه ( الحاسد ت
اذا حسد بعضهم بعضا ( المد ) حانك قحی وشن مجمهنك سکویله برکدرمك
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اولور قامشی ری برنه عرضا وصل و احکام اله دوار ایدرار که ک

rcSEE
سس©

تمیر اسر( وههیاچیه ري حرمة من .قصب علخفل بشت السقف که بطیه
عنو ایله هسسوم

او

اغيلاف و هو ع تعبیر kL

الوغله

او ل .س تقفلرنی

الق وای دمت:اولورکه اولک ترجه نم اقردر ده ماده
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لو اولور مولفك الاسم قول
ابتدکاری اوه داورکه اوستی حائه اواغله اکور
در وکای یعتی کر طرزنده مقوس نسنهه دنور وشول آلاحق
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pen
۳:
Dare
EN
a
)at

ا

و
zî

سكنه در
ارم
نید
عریک
ويل
اورتلش وله (الکرد ت)فعل وزننده کونك اوزرنده اولان م
تقال محر د الادم اذا الق ماعلیه من الشعر ( اطرد ) خالك ضعیله بك چابك اوچان
بغرتلق قوشارنه دنور شارحك يانه کوره خصا؛صدندر بقال قطاحرد ای
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و حر بداء ۳

اوغله ایاغتی کوشدوب

ی
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جهدك وجاد اك ان تفعل كذا غاحك وفعلك الحمود وقصارد عاتك المقصورة
دمكدر ويو نار مثل مارسنده در وحدادك غابتك المنوعة عن ان لاتفعل غيرة
عرف اله متیر در ( اعد ) يك
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عنه محد ومتد ای د وید ععنی فارق وانصراف لمایزله عفسردر ( ننوحدان )

_ ا| فدان وزننده ابن قزیعدر کهیم قسلهسندن بر بطن در شعرادن اوس الدای
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آورادندر ( حدان ) حانك عله اساهیدندر حسن ن حدان مدنندندر ذوحدان
ی شراحیل وذوحدان ن تس وسعید ن دی حدان "ابع ددر وحدان بن شس
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و حرد طارلق معناسنهدر قال حرد عليه

وجرد جر دا من الباب اثای وارابع آذا غصضب ) ار بد) شعیل وزننده ودی
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شعیل وزننده بودی کسکن

) |

معناسنه در تقال حدد السکین ععیی احدها و مور

چ باعقله | کین وقتندن کر و قاق مات درد خروحیی منع آیدز شال حدد
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۵یشدن منع ایدر بقال حدت المرأة حدا و حدادا منالباب
معتاسنهدرکه 2را
الثانی والاول اذا ترکاتلزينة للعدة ای لاجسل کونبا فى عدة زوجها التوق

PE
TE
UT
OL
N

) الدد ) ۳

در حد 0

 3ومنع اتلك ماد

آی منع قال ف الاساس مال عنده حدد

قال دون ماسالت عنه

ای بد و حدد

طارلق

فخا تة

ا
فو

حدد

یت

مستنملدر قال خد عليه حددا من الباب الانی اذا غضب عليه پس حد ادغامله
واطل و بموده معناستنه استعمال اولاور که اهل
وفك الله استعمال اوللور ب
رشدی ارتکادن مئع اندر ومنه قال دعوة حدد ای باطلة وخبر حدد ای باطل

ولب قسلسی دیارنده برارضك اععیدر(ادة)
ودد ارض جاده بطراغك ک
کاذب ح
شده

اولان تبر لك و کستکیدلای

وزننده انسایه عارض

او لور

حالتنه اطلاق

طوارلق معتاسنه استعمال اولنور تقول حددت علیه حدا وحدة کا ذکر وحاق
ات لوب کسکین اولاق معناسنهدر تقول حددت السکین حدا قدت
مقولسی ل

یhکaتiی

عدة ( اادد ) امیر وزتده ههد وهنور ارک

ور
او
جصل
ری رنه مت

اولان ار ض ومکانك بر یدر کهفاضهاری مشر  2اوله صاحبلری کهآیکینك پر سنوری
/

او اعد ا

اد

اولورر

د#وره دنور جیی ان

تقول داری

حدیدة داره ای حدها رها

و ند دات کلو ر صلابی ھت

و حد ند

سشسیی ردن

منع

ابلدیګچون یاخود غیری منم ودفع ایلدیگچون یاخود حدت شانندن اوادبغچون
ودید کسکین شیته دنور قال سکین حد ند حودندة ورجل حدد
اطلاق اولئدی ح

اطع واللسان وکویشی کسکین راصحهلو اولان حیوانه حدد الطره اطلاق اولنور
نقهدة
دنا
حال
تق
7وت

ابر ةاذا كانت تو حدفیرااحدحادة داكىية( الصادة ) مشاده وزننده

ما علهپانندن اہم فاعل هو شدر حدند معناسنه در کههنور

اولان ارض یاخو د داره

دا بر 91بق فو صو ف یامسندالیه اعشا ر هدر تقو لداری حدند داره وصحادنهاای حدها

که وفاده مدر الوور مقاب ماشه قال اده حادة اذا خاضیدوحاصعت

Oey
دوا

حوالفت ان

(لداد ) نشداد وزننده :
در بقال حاده آذا عاداء و حالفه ا

دموربی به دنور آھنکر معناسنه و زنداحی نه دینور ”چان معناستنه
هوس
و
mrو
AE
DGS
e
1
۱
۱

وقیو جیه دشور

واب معناسن کهو نده دج

||۱درا مق آدیدر ) الا هداد ) ارتعداد
1

چ
تا

بوسی

خورجدن منع انلدبگهون یاخود شزیر وبوقاغی کی دمورلر الله اوضاشدیغجون
ور

جح و ار در و در یابهاطلاق
ده

اتتوره

او لور

ظو'غق اشا سه د وهگر

مقر دیدر صبور

وزننده و حتد ع

برشیئت اصل و موه

:۳اديور

(باحتد) منرال وزنشده اصل ونیاد معناسنهدر که اقامت معناسندن اسم مکانذر |۱
قالفلان من محتد صدقای اصل  92ومند رشت

اولئور |

وطعته

ال کم اند ای الطبع ا(ند ك
)تف وزننده رنوت ناس الاسلوی [۱
حو هر اولاننه دنور قال هو حتد ای خالص الاصل ( اعد ( فت

بر نستهنك

اصل وحوهریخالص وکبامره اولق معناستهدر قال حند الشی" حتدا مزالاب
الرابم اذا کان حتد!ا ( الح(a تفعیل وزننده بر نستهی خالص الاصل وافضل 
ا

اختار الك معناسنهدر قول حتدت الشی"اذا اخنزبه طلوصه 

وفصله ( الد ) حالك ده بى ودالك تشدیدیله ایی نسنه بنده اجر RE اولان
شگه دینورکه آحدهها آ ره حتاط ومتعدی الوغه مازنعاو لور ترکیده سنور تعیږ |

اولنور مولفك ار

انه کوره اصل ماده هنع معناسنه موطوعدر و جد ۳

پرشيثك عایت ه
وتلاس نه دنور نادیدن مانع او لدیجون تقال هذا حد الارض .

ای غایتما ومتتماها وهر ثيئك کنکین اولان برینه دنور قحك آغزی کی که
برفنك منتاسیدر قال ضربه حد السیف وحدته وونلر تیه پالصدردر وحد
ط
الانسان آدمك ام وحدت وڌو نانک

]

ودالشراپ
غير ك تلطنه مانعدر ح

بادهتك سور ندن وتر لکندن فار درک شر بهمانعدر شاعرانهبی کسکین شراب 1

وی پاك دفع ایدر وحد دفع ومنع ايلك «عناسسنهدر کهمعنای ,اصلیدر تقال ]|
حده عنه حدا من الباب الاول اذا دفعه ومنعه وحرم وحنایت ادن کشیه ۱
ردخ اول قباحته کندس ی معاو دیدن بان بالعبره ار تکادن مازنع اولود ثی |

اله تأدیب وتعریر ايلك معناسته درکه مراد حدشرعی اورمقدر  3حد الذنب |
اذا اديه ا عنعه وغره عنالذنب وو ادي دی حد اله سعادر

تسمه

پااصدر در جیی حدود و ومنه حدود الله تعای ووا .ے فاعل اون

تک

وعدینه مازم ولزوا و انسانه عارض
خلال الله حرام بیننی فاصل وقرب ت

اولان قدو ابو وتمر لك عالنه دتور a

وی

۳دت

۱

وزننده در مصدر اولور تقول حددت عله حدا وحدة منالباب الثاني آذا
ویبر" الك
ضرت عليه رونستهی آخر نستهدن فصل ع

دی*
لثحق
اال
 eبق

ای" الاخر شدیرنده اولغله اعاد :معرفه خدشهسی
ن
اینTE

ار

۳

ی"
لشعن
النك
عانلى" ادا مير عنه مو
اس

اختلافتی ۱

قوف

وارد اور و ياق

اکه دکله کسکینابلكمعناسنهدر 

بقال بحد السکین حدا اذا مها حدر اومبرد خدت حدة.ای شهذها فزت
منث ضعیر ری سکین کهسینه راجعدرکه مذکر و مونث>

ملف تسار(

13۳
E

A

a,

رم رب

ای
ئا فق ا۶ل۱اهن

٩

ای هھ <4دی

aناكارRr

ue

ی
هدی

اماراده

تصغیر م1

Eودر
تعظم  Oا

ه مشره نار ده

بیان اوشدبنی اوزره عهیدی و یی وجهیسدی و لذبری و مریطی مقولهسی
مصغرا ومقصورا وارد اولان الفاظك آخرارنده واقع ياء ادات تصغیر دکلدر
پلکه نولر خضاری وشقاری مقولسی اسمانه حول اولفشدر ( المهید ) سعید
وزننده سول رعا اطلاق اولئورکه چوعنی دواب ومواثی اوئلیوب تورهش

)فاعل وزننده پر ماده
اولة قال مرعی جهید اذا صار قد حهده الال ( الجاهد ت
ضعننده ذل مقدور ابلك معناسنهدر قال شحاهد ف الاس اذا بذل وسعه توزراده

تفاعل ثلایی معناسنه در وای کی ( اليد ) جيك کسرله يوه دنور علق
مغتاسنه عل قول بونده قلاده وین بره یاخود پوك اوکنه دنور مقدم

العنق معناسسنه جیی اجیاد وجیود کلور حوید خالونلرك وکدن اولان کوحك
ایش انه

دنور ) اليد ( تیل بر

ىڭ

اوز ون باخود

کردی

احد ر 4

اوژون اوق معناسنهدر بقال جاد الغلام اد جیدا من الباب الرابع اذا طال
حیده ودق مع طول ( الاحید ) اجر وزننده آندن صفتدر هنوژنده حیداء حویدابه
دنور جع جود کلور جيك ضیله واحید ن عبداله عد نندندر ( احیاد ( هم هنك
فيه برقیون آدبدر و مکه تراننده برارض یاخود ر طاغك آد در جح نك خی

آلري اوراده آرام اغلربلهاجیاد اله تسميه اولندی شارح دړ که کویا
بع ت
ویدل احیاد
جواد سج اولان احیاد الله ما اولمشدز لکن حوادك جمیحیاد ح
دن
لوفت و و<جی سد بط دکلدر بلکه اسای ع
غاه م
او

مضاض اوراده عالقه دن

وز نکفرسه نك بیونارتی اورمغله احیاد الله سمه اولندی ونراهده حیاد عنونده

مسومدر مولفك توجیهی اکا ملاع اولور
فصل
#

الاه اا

٤ ( النود ( نای فقویه

ده
اه قعود وز

اقامت

ابلك

معناسنهدر يقال حتد اکان حتو دا من الباب اشای اذا اقام وحتود جح او لور

مشار ع اند

بپردن صو آحق و صو به کیره حك براردر حتد مفر ددر

فعینلر ( اند ( ضمتنله شول کوزه دنور که اصلا صو

منقطع اواه که مراد

شر لغانلو کوز اولهحقدر بقال عین حتد اذا کانت لابتقطع ماؤها جوهری
وراده عینی پیکاره جل ایلکله وهم ایلشدر شار ج دب رکه زیدی محتصن العینده

حوهریبه موافق ست ایلشدر وحتد یه عیون منسلقه ه دیور که سلاقعاتنه
اورزنده ظهور اندر حدتلو
اوغر امش کوزار در وسلاق برعلتدر کهابکثیریک ک
راطو تدر کون له تايلوب ورك فسادنه

مودی اولور علامتلری کوز قماقلری

فزاروب غلیظ اولقدز وکاهجه کريك بتن رارك تقر حنه مودی اولور اول کوز
سل

(عبیر او لثور و ومعناده

حید

جعدر

دردر
حتد مق

 9۹۱۳کذلك

حتود

۳

امه
طكعله
وده
امن ادا اخر ج زی

اشنا ايلك معناسنه مستعملدر 2

الطعام اذا اشتماه وطعاعی جوغه كمك معنا رنه مستعملدر قال جهد الطعام |
سیم[وا اه جهده امانرم ] اى بالفوا اقين |
ا تقعال
ووله
اذا اکثر من | کله وق
واجتمدواجهد البلاء جيك عي كهكانالنى عليه السلام ب[تعوذ باه منجهد اللا |[
ودرك الشقاء وشماتة الاعداء ] حدشده واردو مراد اول حالت شدده درکه | ۱5
متلا اولان کسه موی اکا ترجیم واختدار ادر یاخود فقر زفاقه احره کرت

عیالدن عبارتدر (الاجتماد) افتعال وزانده الوب صرف مقدور الك ا
فلام اذا جد ویذل الوسم ( الاحهناد ) هزمنك کنمرله بودن |
يقال اجتبد ا

نهایت مرتبه رج ومشفته اوضامقمعناسنهدر بقالاجهدت داعه اذا بلغ جهدها |
و طعامه اشا ايلك معناسته مستعیلدر بقال اجهد الطعام اذا اسیماه وصاح

|

صوقاله قبرچايك تورنوب حوغالق »عناءته مستعملدر بقال اجهد الشیب اذا از
اررزو ظاهر اولق معناستهدر قال احهدت الارض اذا رزت
کر واسرع وی

1

حدهد لازمیدر تقال |
وشکار اولق معناسنه مستعلدر کهج
"و بر نسته عیان آ
احهد الق

اذا طهر وو

ور

خصو صده

حرم

واحتراط .الك اه

دواد کل

ور
هدق2ا۶ل۱اهمس اذ؛ احناط ور وینسته آخ
قبالغة فكر  1لازميدز  ۲قال اححهد
ل ما
و
تفريق متعبدر بقال احهد ال اذا اختلط یعیی بغبره و رکه مالنی
ا53
»-

طاغیدوب افنا الك معناسنه در که محنتی مورئدر قال اجهد ماله اذا افناه وفقه
وخمتومت وعداوت بانده بل وسع ايلك معتاسنه در شقال احهد الدو اذا

جد فى العداوة وىك مین اولق معناسنهدر قال احهدلی القوم اذا اشر فوا زرا

قومك قربیتی قلیءوجتدر وبرنسنه یبرایش تولکنه کلوب حطول عوکانسان
اولق معناسته در قال اجهد لك الامر ای امکنك ( ابلهد ) فعترنله برکه نك
وجه معاشی ك ضیق وشدت اوزره اولق معناسنهدر قال حهد عیشته حمدا

شدند ( الاهد) حهد لفظی تکاید اعون ابراد اوور
ملنباب الرایع اوذاانک
ا
ه تدورکه آندهاضّلا
بلربك
قال جهد جاهد میالفة (الهاد ) مصاب وزننده شو
نبات اثری اولیه قال ارض جهاد ای صلبة لانبات با اول بزه ترکیده بور تعبیر
اولنوز وجهاد مسوال اعاحنك عشنه دینور ( الباد ) قتال وزننده ( واحاهدت) |

مقاتله وزننده دشمن دیله حرب وقتال ايلك معناستنه در کهمراد مقالده افراع |
وسع ایلکدر يقال جاهد الاسلام جاهدة وجهادا اذا قاتلو امع العدو (ابلهادی).
فصاری

وزنده وراد فيدرکه جرد وس

وصرفقی

مقدورك مایتنه دنور ,

قال جماداك ان تفعل ای قصاراك ( ادى ) مصغر نسییهله مقصوراجمد ]ً

قک
ویل
ندینی
معناسنه در یل له وعهیدی عهد معناسنه اول

لابلفن جهید

|

O
) الحودة ( مقوله وز

غلبه ا

حید ت الارض واحیدت
سین
۱

وضز وی

) احبد ) مین

وفورننهسی
وزننده

ده

فھی وده
اويه

ابو و افع تور

اسیو خاودك

کر اولان حود

موت حاضس معناسنهدر شال حتف د

ووو

صو س

|

اه باخود ك

ا

او اك معناسنه اولان

( اواد ( غ اب وزنده

صو سین اه

دنور

زولقدن
ص

«صدری

دنور شال حید الر.حل حاد فهو مود
) الودی ( جيك

یله

هلا که مرف
ای عطش

حزيرة ان عر ده

کی

اسم فاعل هز د در

اخدذه الوادی ای اعطش او شد نه وار غغغه د ینور تعاس فعناسنه

ود
اهخمش
یو ص
وزننده ىك ص

دور

مفر دی وودر تعا سيت

ایحاضی ل

اجادءودن دجی اسم فاع(در قال ساعر ید
شد د اولان

یانش بر

شال

( العاوید ( او وفع يغور ره دنور که

.اممدر

گر او اندی شال

) اعرد ( مقو ل

ویوابه
اولش انسان ح

اواثمرفی على ااهلاك کاد کر

موصل قنرنده برطاغدر که طو فانده

سفینة و ج عليه التلام اک بناشوب اوراده مبتةر اولدی واجأنام جبل پاننده
رطاغك دخ اعیدر ( اوالودی ) تابعسدن برذاندر اسعی غير معروفدر وشعبة

جاك کی اولان حارت ن عبرك کندهسیدر (.ابادی ) زعفران اممیدر
ی ج
( العاود ) شاعل وزان ده حث وحدال ادنلر قنیسنك دایل ورهای احود

واصلیدر دو هربری نظر ودقت ايلك معناستهدر يقال ماود القوم اذا نظر وا

)يك کله
اہم اجود جه ( او دیاء) جيك طمی ومد الله کله دنور ( ابید ج
ذر اولنور م(حوده ) بای موحدهنك فححیله ہے دیار نده بر
یاب اولغله عنقر یب ک
موضعدر ( جوجواده ) جهلرد فعیله طی قسلهسی دیارنده پرمو ضعدر ( ا؛جادا)

چعنی عبث وباطلله اطلاق اوور کویا که حروف .قطعاندن معنا ومفهوم مستفاد
الدویغنه بى در قال وقع القوم فیا:جاد اوقباطل ( اطهد ) جيك حى وى
وهايك سکو یله ناب وطاقت معناسنهدر بقال افر خ جهده وجهده ای طافنه
وشقت
ور م

ایت
معناستهدر شال اصاه منه حهدی ای مشقة وحجهد غایت و

معناسته مستعملدر طاقت معناسندن مأخوذدر ومنه قال اجهد جهدل ای ابلغ
غایتك بعت غایت مقدورکی صرف ابدوب چالیشه پادیکاك قدر چالش مصباحك

بیاننه کوره غایت معناسنه اولان جهد امحق فهلددر وحهد مصدر اولور چاعق

0

قاس بدا من لباب اثالت اذا جد ورا دص داد
 221ل

ماوت مه به رچ ومشفته اوغراعق معناستهدر بقال جهدد اه اذا ابلغ حهدها
ورکسەی

مس ای

اجان ابلك هعناسننه

مستعملور

زو ن و مهرزو ل فلق E E

شال

جهد ,یزند اذا اههند وصض

تفای و شال حهد اذرض فلاا

اذا هزله وسبودك باطله یاغتی اخراج ايلك معناسنه مستهملدر نقال جهد

و
مس تج

ولان اذا ایی اطید وحود ورم رتل 4بر کشه نه کد ور هط یفام

اجادهدر هما آی اعظاه ااه و آت حواد اولق ما

ور

ددر قال اخود القرس 

اجوادا عل الاصل اذا صاز جوادا و فرس حواد صاحی اولق معناستهدر قال .
اجاد قلان واحود اذاصارذا حواد ورکوزل وراز کور اوملقمستاسته در |

عل 
شال احیدت الارض عل الحهول آذا اصانا عمط حود و خواد شضی و۲لا
الك معناسته در بقال اجاد فلان بالولدا ذاولده جوادا واو وراج اچه ویرعك 

معناسنه در قال اجاده القد اذا اعطاه حیادا ( اممواد ) مفتاح وزننده دا
ر ایشی او ادر اولان کسیه دنور بقال صایغ مجوادای مید وخوش اده
ومتین ورنکین شعر نظم ایدن شاع»ده وصف اولور شال شاع واد ای جد
( الاسعاد ) ,بر نسته ی او تونق باخود او نسنه طلب ا٤ك معناسنه در قال

اسجاد الشی"اذا وحده او طلبه حید او رآ دهدن جود وکرم ایس معتاسته در

تقال اسعاد ای طلب حوده فاجاده وفرس حواد طلت ايلك معنا هدر قال
اسجاد الفرس اذا طلبه جواداء( ابلواد ) ”عاب وزنده صفتدر کرم وجواعرد 

آدمه دیشور مذکر و مونثه اطلاق اولنور قال رحل جوادای خی و ارا
حوادای خی جى احواد اوجاود کلور وحود کلور جيك ضیله فذل و قذال 

کی وجوده کور اهاه وواد اشکی ونی کول متوق  ۶93۱۳۱ا
اولتوز جیی حیاد کلور بقال فرحسوادای بینابلودة رایع ( الود ) جيات لھ

جواءدلك ايلك معناستنهدر بقال جاد الرجل جودا  1تکرم وجود Ti
اطلاق

اولنور ذکر اولنان عطشه

کی

تفال قیلندن وجود

e,

( الجوید ) تفعیل وزننده آت جواد اواق معناستنهدر بقال جود الفرس آذ
ضار حواد شار ح د رکهمود ریق

شوی
کوزل ايلك وخ

باعق معناسته ده

کلور مدلا جوید حر وف خرفلرك هربرنی مر جلر بدن صفتلریله ادا ایلکدن عبارندر
اہی ( الود ) جيك فع  4حوق بوره على قول فوقنده يحور اولیات يع
عادتا آندن ژیاده باغاز ت

مور اره دنور وراده حود جا

جعیدر جرب |

واحب کویکاه اولور کهجود -صاه وصف اولور تقول هاجت "عاء جود
ص

ون
سئنیهلیاهده اراد اولتور بقال عطرتان جو دان وتقول مطرنا مطرتینخودرن
وسنلرده
ب

جعیت 5ظ رات اعتبار له در وحود

وحوود

قعود وزننده کوز 1 ,

کر
حوق ياش دوکكث معناستنه در بقال جادت العن خواد وحوود اذا ۱

د

1

وان ور مك اوزره اولق معناستهدر بقالجاد بنفسهاذا قاربان بقضی ویر دما1
ج

عشق ومحبت غالب اولق 0
برآخر آ دمه جود وکرم باتده غ۳ا ب
nis

ane

نقال جاده الهوی اذا شاقه وغلبه ورا دم
۱
اولق معناسنه در قال جاد .ولان فلا ادا

eA
Terror
ran at inka ran

هغو ربو ندفنص نالوا لجر هدحاو قالطا روالوا قو لالا * هلنا ادونج|

مها العسل * شار ح دب رکه اسیز ی دای الله عنه که شمان احداندن وامير

الومنین على الر نی کم له وحهه طفرندن اواور صفین قوعهسنده شامرلری
نغایت تطبیق وشرازه جعیدلری کزیق در حه سنه کلشیدی بکاهان عسل زهر اك
تناو ایلکله وفات اکن

معاو به حناپلری حقنده و مش اراد ایادی  ۱الند( 

فعتیناه طبراغی غلیظ بره دینور وبر نو ع طاشلره دنور که رخاونده چاموره شبیه
او اور وحند عنده بر بلده آ ددر وحند  ۷شهر ان معافر یله سندن ر دطنتون

مد سد در ( ند ) جم وزنده ېر سحون اوزرده بر ا

وعلى ن چ

)تان وزنشسده اءمادندر خلاد ن ده وهیم
) حنده ) عده وزننده ( وحناد ک
ی جتاد محدلردر ( حناده ) مامه وزننده بر نجه اتاب کر ام اعلر در رز جد

۱

ژر وزنده اسعاء والقادندز حنبد بن عبدارجن ویرادری جید اتهاندندر وجند
ب

سلطان طالقة صوفیه اولان ابوالقاسم سعید بنعسد حنمتلر ينك لقبدر (اجنادین) 
تئیه بلیهسیله دمشق ناحیهسنده بر موضعدر ( جندییسایور ) موضع ال ون که

کش ورسد او وپټ شید دنور که کول وک
او  [ ۱انلید )
مقاپلیدر قال ی“ جید طدر دی جی چیاد وجیادات کلور کهبو جع المع در
وحیاند کلور فارسیده یکو دنور مصباحك یانته کوره عند البصریین ونك اصل
ده
جود دی شیف وز

وعند الکوفین حیود ادى ( الودة ) جيك ضعي

( والود ) :جيك فعيله ر نسنه او اولق معناسنهدر يقال جاد الشی" جود حودة
وجودة اذا صار حیدا ور آدم او ابش ايشلك معناسنهدر قول وفعله شاملدر

قال جاد فلان اذا ای بالید و آت اتکیکوزل ودر شی خوش وسکرعسی اغلا

ن
0

جيك فی

ادال

ووة| 
س ود حوودة اذا صاز عتوادا کاسید کر حو

دن
لوقسر
صو صهمق على قول ص

هلا که مشرف

اولق معناسنهدر

قال جيد الرحل شاد عل بناء احهول جودة اذا عطش او اشرف على الهلا
اساسك بانته کوره عطشهه حوده اطلاق تفأله مبنی در مهلکهه مفازه اطلاق۱
کی وجوده امزغغق معناسنه در تقال چاد ار حل اذا تعش و برکسه به شوق وآرزو

اله مجذب ومنساق اولق معناسنه فستعلدر عطش معناسندن مأخوذدر تقول الى

لجاد اليك ای اشتاق واساق اساسده ای لجااد الی لقانك وانه لاد الل فلاند
ای بشتاق ۱1ما کاتقول ما پس موّاف تشویش اوزره ست ابلشدر وحوده له

عنده بر وادئ اسیدر ( الا یاده ) اراده و

ولا عزاهت) تاه فقو ر

نسنه ی  5برای ی اوفلق واو کورمك معناسنه در شال احاد قلان الشی" واحوده

اذا حعله ۵

وبر او ايش ایشاك پر او سنه بدا فلق معناسنهدر يقال اچاد

n

ست

ا
اله وق الفدوحات لانقواوا رمضان فانترمضال می أا ١ه تفای ا
شهار اله شهر رهضان تعبیری بو نکته به مبدر ودیع آبلر بنه دی سهر ضاف 3 ۱

اولورکه موس بہار معناسسنه اولان ریعدن امتبازه مبیدر پس حرم صفر شهر |
ريع الاول وشهر ريع الاخر ورجب وشعبان وشهر رهضان دیدرگ تعداد اوور |
ا
صف اولورکه صاحنكقسوت قلندن یاشدت
انمیوجادی باشسسنکوزه و
نت

ولت العین جادی ای جامدة لاندمغ ( اطود) ۱
ادر بقال عین جادی ظ

صف
صبور وزننده ودی معناي موررهن و

اولور شالعین جود وجزل جامد 3

العینای قليل الدمم كناية عن قسوة القلب ( الحد ) جك ضمى وضتنلد وك |
ارضه اطلاق اوور ( اجد ) اجد .وزننده ان میاندرکه اابدندر (ابلوامد)۲
اراضی پتلرنده اولان حدلره وسنور وفاصلداره اطلاق اولور مفردی چامدهدد |
(جد) جد وززنده اسعاد در جدالکندی |

اندبدر ) جاد ) کتاب وز نذه ر ددر

([جد) عنق وزد غ ترانده رحبل آدبدر ( جدان ) عمان وزننده موکلهنده |
نیع اله عرص بیننده بر طاغ آدیدر ویادیهده اج تام موضعله نيه عزال بنده ۱

پر وادی آدیدر ( اجالد ک)تان وزننده کسچی قلمه دنور قطع معناسندندر قال ]| |
درمق معناستهدر و مناسبتله 
سیف جادای صارم ( الاجاد ) زەك کسر لهکطو

ازام واجاب معناسنده مستعیلدر نهک ثلائیسی زوم ووجوب معناسنه مستملدر |
عل
تقول احجدت حى علیه ای او حجیده وال مته ) المحمد ( تسن وزنده يك

وعسك شخصه دینور قال رجل جمد اى بخیل متشدذ یمن البالغ فى الخل واد |
اوونده امین عل قول قوم پنلرنده امین ومعقد اولان کسیه دینور وجادی آل |
داخل اولش کسیه دنور وی خبر ومافعت اولان شقصه اطلاق اولنود قال |
رجل مد ای قليل النفع وراده قلت عدمدن کنایهدر ( الجامد ) جاور وزننده |

خانهسی بتشك قومشوید اطلاق اولنور ایکیسیده داعا بری بری حوارنده کویا که ۱۱۱
مجمد اولوب برقرار اولورار تقول هو جامدی ای جاری بیت بيت ( اجعدة ) |
دنور یاخود وا ن عباددن |"
ه
و مه
ن
سک
رکش طاش
جيك وعنكت فعیله بر پرده پ
تدر یعتی این عباد محیط نام کتانده وی آنکله تقسبر ایلدی لکن جعر مد ۱

تصفب اعشدر ( ابلید) خيك ضيه اسك ور آممك اقرا
دینور کهحزب وجیش کی اسم جعدر جیجنود کلور مولفك بصارده بیاننه کوره
جند فختینله ارض غلیظهبه موضوع اولغله نآدن اخذ اله غلظت اعتارینه مب .
عسکره واتباع واعوانه حند اطلاق ایلدپلر جيك ضيه اہی وجند شر و مدینهه
اطلاق اولنور وخلق دن على حدة يغغى بشقه بشقه صنفه اطلاق اولنور نقال

هذا جند قدا قبل وهؤلاء جند قدا قبلوا نته کهامت لفظی دی بکونهدر

۱۳۱

۷

EY

۱

اطلاق اولتور جی اجاد وجاد کلور جيك کسرله وجد ان معدی کربدر که
آیدر ( الاد ) ”عاب
کنده قلاسی مکلنوندندر وجد رفداد قضاسنده برقربه د

وز ده قوراق ره اطلاق اولنور کهاصلا مور طوقفغامش !وله وقوراقسنه ه

دور که انده اصلا يغور ياغاءشاولد «وافك الارض والسنة  ۸یصییا مطر
ونده
ا

بصا

قو تاجن قردیدر اساسده

وسنه جاد وارض اد جیاقما

ضان
حو
ای لاهظر عنوانیله مسومدر وجاد کنندو کاهل اقه به اطلاق الوتور و

کی مؤت وص فعالدر وجاد سودسز اقهیه اطلاق الوور بقال ناقة جادای
زبازدهدر وع بلرګیل

دره
هم
کب
ان فا وروع وب اسمیدر ونده جيك ل

کے جاد الکف اطلاق ابدرر بقال فلان جاد الکف ای يل ( جاد ) قطام
وءصدردن معدول فعل
وزنده يل شقصی ذم وقد ح معر ضنده ایراد اولنور و
ام در جامد اال اونتدت جال اوسون
ااخیل وود الال

د در قال ف الااصیل جاد له دعاء عل

وشیضه جاد له  ۱جادی ( حباری

وزشده

اسبلردندرکله ایی آیدر ری جادی الاوی رى جتادی

به
شیهور ص

عرفه
عو
الاخر در و

ومزشر کهغبر منصرفدر جی جادیات کلور قبل الاسلام جادی الاول بهجادی :
دن بشجی ای اولق حسیله وجادی الاخرهه جادی سته
| یسه درز ایدی ممحر
درار ادی وقت اسلامده اوی و آخر هه سدیل الوندی مزج در که تا عبن

اعتبار در سلفده شهور انا عشمل رر امعلری وار ادي ته که جادی الاول
حتین وآخره ری ابله مسماایدی وناراری دی غار نده مس ومد مور وناحل
وولصان کی دفعة تایهده اسای" شهور وضعنی مراد انللرلهاول هنکامده اماك

“اء سبسله اجماد عيون وقوگفا اواغله شهر ین مذ کورنه جادی اطلاق ایلدیلر
آندنصکره جریان انار وسار اباب #ظبه عندارنده معظم عوالهقدار اواق
رب
حستیله ح

وشعب قبائل پاخود اشعاب عود وفو عنهمییی شعبانو شدت
د بددلر ت

حاررت زماننده رمطان ددپلر وشوال اذناب اقه پاخود کو ج وفتنه تصادف
ایلکله شسوال وارك رحات وفراغ حاره ايامنه اذلوقعده وزيارة كو ءطب
هکامنه ذو ادڪھ * ورك  2وک قارت

ایاعنه رم

و طعف

ارکان و صفر ت وجوه

والوان یاخود بری برتی غار لهدیارارتی صفر وخای قویدقلری وفته صفر وار
سانندده
وفته دبیع و

ریعان دیدیار وجادی کیت وتاله غمر ماصمر فدر اواده

اولی و نایده آخر اله مصف اولور متقدمه وا خر ه فعناسنه در بانیده اخری
دغدپی واحده معناسنه اولغله متقدمه وما «به شامل اولفین اشاسی یل

اولور ومعلوم اوله که رمضان اسیاء -سنای الهیهدن اولدیفتی بعض ققین بت
ایلدیلر کافی جواهر اضر وق اث[ اقرا زمضان لویکن انسیوه کانسیه

شزا مور

ا

:
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۰1
ووانه دینور ویردن یامه آشکه دنور
جعفر وزننده صلب وشدید اولان انسان حی
وقوحه قاری ه دینور و دس بلا د نده بر موضع ادر ) اللعدة  ۱دحر جه وت

معرله و

||

کف سناد قال جلءد ار جل اذا اس ع فیالهربورکسهیی |

موب ره اوزاعق معناش نهدر قول حلعدت فلاا ای صرعته
نزده
) الاحلعداد ( اسیط ار و

ره جالفغله اوزالوب

ومدده صریعا |

باق معناسنه در قال

احلعد ال حل اذا امتد شار ا( ابذلاعد ) علابط وزننده یاوژووانا اولان ارکت |
دوهیه دنور جمی حلاعد کاور جيك فعیلر ( اللفدة ) فاله حلبده وزنندهمنفعتی |
او بهو ده شما وه و غ و و حلبه به دوز
تیلاغناه وا ( اللمد ) حعفر وزنده

تقال لس وه الا حلقدة ایا بللبد|

قیاه دیور خر معناسنه ویاوز وش

د)۱

ا دنور هابه جلذه دی دنور قال رجل جلد جولدة ای شدید وصغره 
"دیور بقرء معناسنه وخا متلو دوه سوؤريسنه یاخود قوجه اولنلرننه دنور ووز
تاد معاوز اولان ر سوری

یو له دنور

) اللمو د ( عنقود وزننده sE

قیابه وایری یاخود پاشلو اولان برسوری دوهیه دبنور ( اطلمد ) زر ج وزد

اتان الضخل معناسنه د رکهآز.حه صو اجره توفلوب خقعش قیاله دوز ( الاد ةا

هابله طاشلق بره دنور قال ارض جلد :ای ج ( اللامید ) جاور جعیدر که
حلامیده دبرار ( ذات الامید ) رموضع آددر ( المد ) جد وزننده [واود۱ .

ود جدا ونجودا۱
ول سائل ج
قعود وزنده طوکق ععناسنهدر تقالجد الاء ک
له الاب الاوك واتلاس بداب وجد وصف اولور کهطوکن شه دیور |
هیالد" یه بااصدر در وجذ وجود حیل اواقمعناسنه RR رکه خی SLEE
ځاری اولن رقال جد الرجل و حد جدا و جودا اذا عل و جد کون معناسنه |

مسعملدو قالاصل طو کدر مق معناسنه در او اغله جریانتی قطغ معناسندن متصوردر 
تقال جد الشی" اذاقطعه وواحب ولازم وستقر اولق معناسنه مستعملدر طو ى 1

معناسندن مأخوذدر تقول جد حق على فلان ای وجب ( انامد ) جوددن اس |

زدیا ماه تلو وین مایا ب وکومش مقوله ی ماله کهماه

۳۱3۱

یهوان مقولهسی مالذر داب اطلاق 
دبرا جامد اظلاق ادرار ته کهناطقه ک
اندرار قال لك" جامد هذا المالو ذابد اي ضامته و ناطقه وسعید نان سعدابلامدی

زاهد مذهوردر

وحدشده روایی دی وار در ( ایند ) شعیل وزننده رسته

طوکق ایسته مك ۶نی طوکق اوزره اوق معناسنه در لقال جد الاء اذا حاول

ان حمد ( اد ) ات قار « اطلاق اوور ٹم کی وجامد لفظندن جع اولور
حدم وخادم کی وجد طوکش صویه دیور کهبوز_تعبیر اولاورهورکسکه بره

PER
"۹

0

Nora
الارض اذا اصتاا ابید وة رای به طوثلق معناستنه در قال احلدوا غلى ناه ۱

الهو اذااصانم ابید وبرکسهی برشیثه مضطر وااچاد الك معناسته مستعیلدر
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(احلمد ) سفرجل وزنننده فلیظ نسنهه دینور بقال شي"
الیل اصیوانبا ل
ورحل جلمد ای غلیظ ( الخد ) خای ده یله مط ,o
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کی جسارح در که اصل حلد ءصدردر

آدمكت ریا وت

هعتاسته دعر ه مبالغه ودصف ادوب و اندن حلادت تصرق

اکتناب ايلك

ایلدیلر و حلدره دوشىك

مغناسنه در کهضمريك لازمهسیدر بقال جلد ه على بتاء الجهول اذا سقط ال |
لل ماهاونش أ
(لد ف)حتنله جلد لنطنده لغتدر که دک اولندی و
الارض ل

دوه پاسونركبوزلش دریسته دنور کهاصنی مام دیدکلری اوتلق تتخیاد طولدروب |
عه یاوری شکلنه کر مکله اناسته عرض ادرار وی

یاورسی اولق یه

[

وودی چکز اولور غل قول جلد عرد "
سار دوهنك یاورسته حنین ادوب س

او لش یاورنك پنه شول دریسنه دینورکه ساریاوریه کیدروب اول FER

هلاك اولان ناقهبه عرض ایدرر نآی استشعامله کندی باوریسی قاس ادوب ۱ ۱
یاقیلور وجلد طبراغی بك وصرتی دوز وهموار اولان ارضه دینور وشول تیوه
دیتورکه هر طوغو رده قوزسی هلاك او لور اوله و امحلرنده کوحکلری اولیان1
ووهءه دیتور  1
يوك دوه سوریسته دینور واولاد والبای اولیان قیون و کی نه د

وجلد شدت وزور وقوت ععناسنه اسماولور وبومعناده مصدر اولور کسید کر |
لوور بر قراغیل اولق 0
کذلاك مصدز ا

مه
ا)
رادة
کاعلل
ارانع اذا اصاما ادلید (

قال حلدت الارض حلدا منالباب۱ :

وزشده ( والملودة ) جيك ضيه

( والملد ف)عتینله ( واعلود ) محلول ومعقول كى مصدر اولهرق mH 1

وهادر اولق معناستهدر تقال جلد ارجل حلادة و حلودة جولدا ع

(اللید) ا
الباب انلاس اذاكان ذاشدة وقوء( اللد) سعد وزننده و
دن وصفلردر اول تمد بالصدردر اتك جن احلاد کلور وحلداء
وزننده آ

|

اد کلور کبار کی(العلد ) تفعل وزننده قدانهجلادق وغیکن از
لکی
جاء
کلورکرو م
تکاله جلادت کوستور معمتكاسنه ذر تقال حلدفلان آذا تکلفابللد (ابللاد)کتاب ۱
وزندهصلب وکبر خر مااغا جارنه دنور وكسودلو اقهلرهدشور علقول سودری ]|
حكبیانتذکوره مقردی جلده در بلده وزننده( ۳
شار
ودولری اولیار ند ینور

فجانله ودی طبراغی بك وصری دوز پره وداعا یاوریسی هلاك اولان قیونهدنود [
) ا اليد ) حار یب وزنده

بود

سودی

واوان اولان دوهاره دنور لاد

مق ر ددر ( امحلد )منعر وزننده سول دری بارحهسته دنور که توحه کار ا

آنکله حهرمارننهاورهرق افغان ادرلر جی مالید کلور ظاهرا غبر قیاس اوزده |
اةع)له
قالد
مالح
(

وزننده آلت حرله اورشعق معناستهدرا جالدوا بالتیووفف |

اذا تساربا (اذل

اهر وه

سیخ و

ذ کر اولندی وجلید أ

قراغی تعببر اولنان رطوته دو رکه رطب هوالرده بره ساقط اولور فارسیده ||
سیم دنور ) الاحلاد ) هھمرءنك کسریله رکز اغیل اولق معناتته در قال|ا حلدت
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و موجه

لان

لهحلدمعناسنه د رکه E

قال شعر حعد وهو

من

له مبزا ک اولق
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ایلدی لکن سے د
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آدیدر (ذو الجاسد) ,
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یل شقصهده اطلاق اولنور قال رجل جعد کر ر

وومایه ولثم السب اولان کسیه جعد القفا اطلاق اوور i 11
ای خيل فر
ماه

سسفر از اولدیغعون شال فلان حعد القفا ایم

او لانه حعد الاصایع اطلاق

ویکاغه و صف

او لنوز و حعد

حعد

 ۳اطلاق

ای کثر الوبروا

او لور شال

 ۳ری ود
ومغول وحینی وزاری كی

وجه جعد ای تدر

دورك اولان بوزه

وحعادة من
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نده ات قات کپوك

دعیر حعد اللغام اي مزا  ۶الزید

ملاحت اولان وزه
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وصف او لور شال

(لعودة ) تين
قلیل ال وحعد اسامی* رچالدندر ا

) واللعادة ( دعاده وزننده

جعودة

و اولیوب

وہرمقلری ف

او لور شال حد حود ای غمر اسیل و حعد تون نك حوق اولان 4 ۱

دو هه اطلاق اولنور قال دعر حعد

شوهه
د
بغار

سو

اسب

ِ

صاح فیورحق

الباب الاهس

ضد

اولق معتا سنه

سبط
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قال حعد

الشعر ۱

( الجعد ) a وزننده صاح

قیورجتلفق
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ننهور
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قال جر د الزرعاذا اصاهاطراد فهو مجرود (اللرادی) غر ابیوز ننده

صنعاء عن قضاسنده برقره در(اطرادة) جيك طعیله دصسه اله عامه يناده بمرقسوال

آډیدر(جراد) غاب وزننده بنو دکیےارنده بصرو آدیدر (دار اجرد) جيك کسرلہ
ايى موضع آدیدر بودارابکر د معریدر( ان جرده ) جوت فعیله پفدادمالدار ندن
رمعر وف آدم ادى( حرادی ) فرادی وزننده

se

ی

وزشده عقین ده ر وادی اسعیدر ( الک ده  0م فاعل یه سیل تعمان ان
ضوعدر
منذر لك زوخهسی اسیدر ( حرود ) صنبور وزننده دهشق راننده بر ه
( اجازد ) هك ضعیله ( وجارد ) طار دوز ننده بررموضع اعلر در (الاحر هداد)
اصمداد وزننده سرعت ابلك معناسنهدر
احرهدادا اذا اسرع ور نسته شووب

ویره
يقال احرهد الرحل فى السبر غ

اوزامق معناسنهدر قال احرهد اشی؛

اذا امد وطال ومستر ودام اواق معناسنهدر بقال اجرهد الشی" اذا اسقرویر
تباث اترندن خالی اولق معناسنهدر يقال اجرهدت الارض اذا ل وجد فا

بت ويل بغایت قط وصعویت اوزره اولق معناسنهدر قال احرهدت .الستة
اذا اثغدت وصعبت ای غلب علبا اقعط ( ابر هدة ) دحرحه وزننده ورعکده
بك سرعت

ايلك معناسنهدر شارحك بای آوزره مصدر در مر هد سرعتله ورر

اولان روندهه دور وجرهده پوك صو دسئرسنه دور جره معناسته وحرهده
دی افتدر حرزبه وزننده ( اطرهد ) حعفر وزنده ( واگرهد ) سنبل وزنتده
نشاطلو حست وچاتك روندهیه دنور وحرهد .ن خویلد اګځاد ندر ( المد (
جيك وسينك ڪر انسانك وحن ملائکهنك جسم ودنه دىتور ملوفك

اة ا

تحسد ون

احص در ذوی المقوله #صوصدر

ناراد

لكنن جسم اماد

ثلیدیی مشقل اولغله سار حیوان وجادائه اطلاق اوللور پس ساره اطلاق

تشبیه وجهیله اواور وجسد لون صاحی اولاه جوسم صو و هوا کی لوی
اولیانه اطلاق اولتور و حهتله دم وزعف انهاطلاق ایلدیثر ای

و حسد ز عفر انه

دنور وبتی اسرايلك وزاغیسنه اطلاق اولنور که سامری -لیاندن دوزوب
آتندن الدپنی طبراق برکتله مظهر حیات
حبریل امین حسمتلر نك آ ی ایاغی ا

اواوب واکا عبادت ابلدیلر کاقال تعالی [ فاخر لجهم علا جد اله خوار ]

پس حند کلهسی بدل اولوز مضار ذاحسد اه تأویل ایلدیلز جوسداقودعش
قانه اطلاق اولتور ومصدر اولور رنسنهه فان باشعق معناسته در تقال حشد

)تاب وزشنده ود
لدم به جسدا من الاب الرایع اذا لصق به ا(ساد ک
کتف
زعفر انهدنور ( اسد )

وزنده ( واناسد واعسید ) امیر وزننده

ونار ده قورعش قانه دور ( الد ) مکرم وزننده ( والجسد ) معظام وزننده
 rsمج

سیم جع

تارج رس وس

رت

برمهو

تحص

مجماس یملد ای

ی ری

تست

2

ون

2
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چ
رتست

از

ار

ار

"

۳۱

۱

اراده اولنور ) ,ار ده ( سعید هو وزتدم آوزون۱

الان خرما دالثه دیتور کرد تاوکرك قوری اولسون على قول بیراقلری ازاله |
او لغشنه دشور

رده

لکن اغا حندن کسش

او لایدر و و مفر ددر

جر بل جج جسی

در

جر بد تعییر اولنان دککنك وندن مأخو ذدر وحر بده احلردن اصلا اده

:

1 ۱

اولیان سواری آلاینه اطلاق اولنور پاده دن جر د الودیغجون ومال شیه سته |
اطلاق اولنور و حر ند احرد کی زمان دام وکامل معناسنه استعمال او تور شصاندن

جرد اولدیغچون بقال بوم جرد ای تام وماراته مذجرید ان ای مذیومان ]|
اوشپران وراده مذاسم وحر بدا خر در (الرد) جيك صعیله بود احلر ده

پیاده اولیان سواری ,بلوکته اطلاق اولور قال خيل جريدة وجردای لارچالة
وبد اله بنشی حسل واو تاده
 ) 5الرادة ( انه وزننده برخالون آددر ع

|

حارث بن ربی وسلامة ن مار بن ایی الاسود نکاسمهارك فرسلری آدیدر وعاے |

ین طفيلك فر سی اسمیدر کهکنددنصکره.سیح بن مالك اندر ( حرداة العیاد )ا
برمشہور فرس امعیدر عل قولعیارادویكشلر کدد برآدم ایدی بردږی چک ک|] 5
طوئوبا کل ایلکه مبادرت ایلدکده ديشنك کدکندنهزار حزتلهقورتلوب قاجفله از

جرداة العیار ببرترقرمیلضهیقدن خلاص اولانكحقنده مثل اولدی ( ابلردانان ) [
ننذر بامامرك
ایی حنکی خانونار ایذی کهمکدده اولورار ادی على قول نعمان م

1

چنکیاری ایدی ( الجرد ) معظم وزننده ( وابلزدان ) جيك ضیلہ اجرد کیبون
طرنقلن حیوانك ذکرته اطلاق اوور على قول جیغ حیوانانه شاملدر وجردات
ن
رقیل
وا وص
لقظنك جعی جرادین کلور (الراد ) جلاد وزننده توج فانلره جل
وباس آحوب تصفیه ادن آدمه اطلاق اولنور قاون الادب مبرجنك روه

ههس
ی
رم
من
س
ووحرو
جیر
و
متهب

مال تعبیر ی طمرطه ال دنفس یری اع در ) الاحرد
جوزننده و عضا فيفل اعد وزشده

KEH

ودال مژدده

الها کر

زیازده در بربات اسمیدر که آ نکله مار

استدلال او تور (الراد) “ڪاپ وز ننده حکرکه به دیتور معر وفدر هذ کر وموشه

اطلاق الونوز برك وزیی ادن جر بدي باعث نسعیه دز سار ح د

ادهدر شر وشرهکے
ردی
عحفر

تابث صرق

واسم جنس در

یکساندر پس هذ کر نده حي لفظط

آخردن اولقدر که واحد مذ کر جعه ملس اولیه زرا اسماء کشر  ۰سی وار دز |

اہی وجراد برموضع وبرطاغ آددر وجراد ناس معناسنه أستعمال اولنور قال
ماادری ای ح اد عازه ای ای :الناس ذهب به اوغریی حراده تشه ایلدیلر

( المرودة ) حکرکهسی حوق بره دوز شنال ارض مرودة اکثیبر :اراد

وناك اولان آدمد دنور قال جرد اجزل
(السرود ) جکر که عکدن.قارتی حع
ته
باطشک
هول اذ
جاء
لبن
عالى

ناکل تراد هو رود وی  412لش

۱

A

ته اطلای او نوو کههرارۍ بات انردن جرد ايده تقال ستذ ۱
جارود ای مقعطدة يعن حرد الات واوغورسن شوم قکدسمیذ .اطلاق او لنورکه

آوفادیش ری خبردن خالی اندر اوله شال رجل جارود ای مشئوم یعنی جرد
ادندن
گو
اار
> ابر بشئو مه وج

بش ن عر والعیدی لق در جر د مضنه اوغر امش

دوهی لوب داییلر بنهفرار ابلکله مض میور دار لرینك دوه لرينهسرایثله
جله سی هلا اواغین جارود ال تقلیب ایلدیلر وجرد جيك یله برس ضدر که
دووءلرك وباری دوریلری قاولیوب قبقزل انی ظاهر اولور وکاثری هلاك اولود

(اباروده) زیدیهدن برطانقدرکهابو جارود زياد بن ای زياد نکاسمیه منسوبلردر
ارس ور امام باقر<طمتلری حرسومه سرحوب تیه اناشیدی کهدریاده

شاکان تر شیطان آدیدر وطافة مسفو ره مذاهب زابغه به ذاهپلردر ازا حمل امامیی

امام على حضرتلربنه نص الله حصم ابالرله مخالفت ادنلری تکفر اپدرار وحسین
ب
وصو
ننده
حفر تارند نصکراه امامتی شورادر در ر )ال رد) تفعل وزن
معناسنهدر شال جرد

نولق
زدا من توبه فهر د وقبایان نسنهنك قینامسی سا کا

,معنا شاه استعمال اولتور شال ا د ا
ق

معتاسته

حبلاعق

اذا سکن غلیانه وسن قجو قلرندن

متتلرر شال  ۳دت اسئبلة اذا خرحت م ن لفانشها و رايشه

شی واقدام ايلك معناسنه استعمال اولنو رکه خفت اعون صو بوب واشمیر
مزیدر
ساق ايلك لا

قال یز د زد لامره اذا جد فيه وجاحه

مستعہارر اج رام احون صوق

تشبه ايلك معناسنه

متا یتلهتقال  2د ا مج اذا تشبه ۳

ونکله اسیو حد بثه اشارت ایلشدر قال عر دطی اه عنه [

مو اف

دوا با 0وان

حرموا] ای تشیهوا بالا ج (الاحر اد) انفعال وزننده ودخی صوغق معناسنه در
قال جرد زیدا فر د واه د شار ح دب رکه 3حه مو لك »نان مطاو ع اولق
ظاھ ر در لکن اي دید یکه احر اد مطاو ع a

بلکه ات داء صو عق دعر ی

معناسنه در پس مطاوع اولدقده صویلق و نة الودقده صوق اله تبر

اولور واحراد آت اوفق ووفقه ویل اولمق معناسنهدر شال اجرد الفرس
عن حرد

وول باخود ور عك ك اوزا وب ند اولق معناسته مستيلدر ربره

صابوب یاود ایلشیکدن مجرد اولدیغهون تقال ار دیه السبراذا امتد شارحدرکه
در
بوراده الیل نیود سی مقحر

واقعا اساسده ار د نا السهر اذا امتد وطال من

غبرلعل شی" عبار یلهموسسدر ( ابطردة ) جيك یله ( والجرد ) معظم وزننده
و(الجرد ) رانك حي اوحی دی حاصل بالصدر اولان صویقونلق معناسئه در
لقال امراة بضه ابلردة والجرد والمجرد ای بضة اعلندجرد يعنى صویقونانی

که کایزن واشبو مرک سریانك فحیله مصدزدر الکن حاصل مراد در وا کر

وپرنسته نكقبوغنی صویوب کیدرمك معناسنهدر بقال اجرلدهود جرامن الباب ا
الاول اذا قشمه ودرننك ولرل ولوب قویرعق معناسنهدر قال جرد اطلداذا |

۴

بزع شعره ویرکسهدن برنسته استیوب عنوع ور وم اولی على فول مستول مع

الکراهه ورلك معناستهدر یقال جرد القوم اذا سألهم غتعوء اواعطوه رهن |[ .
وصویوب جبلاعق معناسنهدر کهمعنای اصلیهدر تقال جراد زدا من وه آذا |
غراہ وعوغی حلاجلق معناستنهدر يقال جرد القطن احذلاجه وجرد اسك لیاسه |
دینور سعیه پالصدر در وب اسکیدکده هاولری دوکیلوب املس اولور تقال توب
جرد وردة حردای خلق وجرد فرح وذ کردن هر رنه اطلاق اولتور وقلقانه
اطلاق اولنور وماندن یه قلانته اطلاق اولور و آرقه به دنور( الا رد) ار
وزننده ود اونس زن قبربره دشور قال مکان احرد ای لاان يدوو

دنور تقال رجلاحرد اي لاشعر عليهواوفق ووفقه تویلو اله دنورک چیدهدر
بقال فرس اجرد ای قصیر الشعر ورقیقه ویارشده سایرری سبق ادر اولان 4
اطلاق اولتور کویاک سهوریدن جرد اولور بقال فرس اجرد ای سباق واجرد تام

۰

وکامل معناستته استعمال اوور تقصاندن مجرد اولدیغجون بقال وم اجردای 

ام و کذا الشهر و العام ش
وال

ما راه ماذحردان

ای بومان او شیران امات ]|

واجرد بترن طرنقل حيوانك ذکریته اطلاق اولنور قادن صویلوب حقدیتی أا
اعون وآرقه  +دیور جرد کی قال ری فلان على اجر ده اي عل ط
نهر
د اکن

5٩

اه اب طالفه سنك صرتى احق اولور ( الرداء ) جراء وزننده و(اطرد) :
و حه ونزنده باب ابری اولیان ارضه دور

شال ارض ددراء ح
وردة اي

لانبات فیبا وجرداء صافی شرابه اطلاق اولتورکه صودن مجر د اولور قال خر از .
حرداء صاایفية (الصرد) تفعیل وزننده قوراقلق بری نباندن خالقاق معناستهدر 
قال حرد

الط

الارض ادا حعلها حر داء ور تباث

E

صوعق معباسته در

قال جرد العود اذا قشره ودرتك ویلرتی قوڕرعق قاولی کاس

جرد اللد اذ
زاع

هدر عال 

شعره واستدیکی نستهدن روم اولق باخود معالکر اهه 1

نائل اولق معناسنهدر جرد کی بقال جرد القوم اذا سألهم قتعوه اواعطوه ]|
کارهین و صو وب

حیلاعی معناسنه در ال جرد زیدا من و بهاذا عر اه و عوغی ۱

حلاجاق معتانستنهدر تقال جرد القطن اذا حثحه وگی قنندن صیرمق سا
يقال جر د السیف اذا سله ویازون نقطه وماع
قاوبله سى ضابطهدن خال یازمق
۸طه وحج قران یوب جم افراد ابلت قال
ضی
معتاسته در ال جر دالکتابه ایذا

معتاسته در بقال ج در اطراذا اف ده ول بقرنوکهنه اوابکيك معناسنه در قالجر د
هبنيةهبالغه دادو
ارجل اذا لیسابر ودی ای اخیلقان(ابلارود) قاعول وزننده ک ا

1

5
و

۱۹۰۱
سس

دار

سس سس سس

اىده جح

,در

سس

وقو شو لنهحق

وا کا حدو حدان

او لدقد نصک ره

وداء ود
ح
اغا سنه

واضم

سس سسسس مس سس
تشر

دی

و جر

و فشب تیان او لان ماده

برکسه

ىس

وس سس
ی

وق

آجق

 2بار ملسن ومشنبه

دید ه

اوله کوره

تکیت

حداء

اء ا

) الدود

( ضور

اذا قل لیا A

یل

اله حقیقت

دعا سیل

بعد اللتاباس

ضعير ندر ا

احير هبه کوره

+و

انصمرافی

آزااش

وزننده سو دی

 ۳وعدم

یو نه دور

| دیدر Jالمعادة ( دشد ند دالاه مفاعلة

خصو

مشکوك
حداء

انصیاف

(فظنده

مت

وح

طر نله ضر حت

انصرافله وعد عدم |نصم افلد ومجدان دیرر وح

 ۱شقعه اعتبار نلهدر
1

مقولی

درل و مناستله

صه دن باخود خطهدن عیار در وحد

نر جدود

سس سس

سس

انلك

E

هر ری

یک

يقال
و زننده

حق

بم

طرفدهدر ادو ادعا ایلکدن عبارتدر بقال جاد فى الام اذا حاققه ( .ابلادة ) بولك
اولو بر نه دیتورکه و سطندن

عبار ندر معظم الطريق معنا سنه جي

حو اد کاور

بعض امهانده مطلقا اولو بول اله مفسردرکه شاهراه تعپیر اولنور قال اخذ
احادة ای معطم الطریق ) حد الااق و حدموای

( چهرلر لد عله

اییمو ضعدر ( حدان ) جيك ضعیله بمروضعدر

وحدان ن حدیلة ن اسد ريعة

الفر س

قلس :دن

عقیق

مد نهده

بر طن کیبر ل بدر در ) اد ندة ( جيك فح مصس دہ ایی

۱قریه در ( ابجديدة ) مصغرا حصن کین قبنرذه برقلعة حصنیه اسمیدر ود بلادنده
باغلو باغععه لوبا نو نع آدیدر ظاهر  محد غلطدر که

ی

من لور خاز دهد ز که

بالاهبرقربة عظیه در وحدنده ساو رده ر صو آدیدر (احداد) هر منك فع ره بادبه ده

بمروضعدر ( ذو ادن ) عبداله بن عروین الارث اله فارس الطهیاء دکیلدری
گرون زر عه به اطلاق او لثور بوراده حد نصیب معنأاسنة در ) حدند ( ز بر وزننده

ان خطاب الکلیدر که ابعندندر مصی فهنده حاضس اولشدر ( الرد ف)حتنلر
 :اصلا بات انری اولیان قر ورا

ضوعدر
ص وروق معناسنه م

اطلاق

و فضاه دور

امباتتها با ينهکوره بوماده

معایی" از آ بدن متفر عدر وقضای مزوره حر د

ميه پالصدردر تقول بزلا قحردای قفضاء بلا بات وحرده مص

او لور عص صه

ومکان ساندن خال اولق قاف تشد يقال جرد

الباب ارايم اذا کان احر د وآت اوفق و یلو اولق ماو

در

الکان حر دا هن
شال حر د الفرس

اذا کان اجرد وحرد بو کے پلادنده بر موضع آدیدر وحرد دوابه محخصوص برعیب

امیدر عقلول وذال مجمه ابلددرکهدآسرکیری شبشکن اولقدر وجرد حکرکهیی
حوق عکدن قورداشی دیدکلری عیکه متلا اولق معناسنه در قال جرد الرجل
اذا شریئ حلده ,من اک اد(
۱

مکانه دبنور وصف

النلرد ) فر د وزننده بود باټ اتری اولیان

بالصدر در باخو د صعب کی صفتدر شال مکان حر دای لابات به
وم>..

مت

نت

ادر .سیداک قان ا الا ضد هرل ورزننتهن ۱
کو رم دان جه

يكيلك ویکیدن بای معناسنهدر يقال اجد اللوب اذا صیره جدیدا وطیرای || ۲
قان دوز برده كمك معناسنهدر قال احد الرحل اذا سك الدد وبول غلك ]|
ومسئوی

اولق معتاسه در شال احد الطر تق ادا صار

حددا وعر بر فلان 31 ۱

هدن اعراض ادوب ایرد انلدم صك برده اخدث قرو

۱

ترکته معناسنه قرون نفس اطقه ه دینور وراده احداد مخقیق واحکام معناسته |

اولفله اجذت نفسی الرقض  والاعراض مته نقدیرندهدر باخود قطع معتاستدن 
اله تسیر آیلعتدر |
مأخوذدر اصعی .اجد فلان امره تذلك عبارتق
ورده a یکنات ویکیدن مق
ا(لجديد ت)فعیل وزننده ( والا-جداد ) نا
ِ

معناسنهدر قال حدد الوب و اسعده ععیی احده ( العذد ) قعل وزنده باه

وارك عهسندنسودی حکیلوب توکفك معناستهدر ا
معناستهدریقال جدده فتجدد طو
انقطاع معتاسندن

ف

مأخو ددر شال دد

اضرع

ذکر اولنان جد موّشدر TEN

ذا ذهب له ) الد (جيك

ات

]اه

ِ

دینور و وجد

|

وجده کلهاری وجه مسرود اوزره صفتلردر برکلهسی کی ( ابلذاد ) رمان وزننده ]|

کهنه لباساره دبنور شارحك یانی اوزره کداذ فارسی معریدر وبری بریته بند ]| ۲
اوش نسنهبه دنور ایبب واعا ج داللری مقولهسی اک وکو ك

طاغلرة دنو 2

حبال صغار معناسنه شارح دیرکه صواب اولان خبال اونقذر ای  1اله

'

)تان ونزد ماله بیبه اطلاق اولنور بايعالجرمتا مقول قطم -
(1بلداد ک
رهه
ایلدیتعون ( الدیدان والاحدان ) ننه ی
) اعلدحد ) جارك فی طبراغی ك اولهرق

)خد

ليل وباره اطلاق اولنور

۱
1ی

دوز وهنوار اولان ار ضه دنور

وزو سک کی هه ا

برکیده:اغستوس

وجی واوراق وک دید کاريدر وبرنوع سوه اسمیدز کهکوزك سياهنك
کو کنده ظهور آندر ووبن الاطباء شاطات دد کلزی اولهحقدر کهطبقةٌ قرنیه ده.

حادت اولور داری کی اوفهحق صولوحه سیولهدر وجدجد جنده شیه
ر وحك آدیدر 1

رکه عر يده صرار الیل دی
 ۱اوحاق جک ز کسی دیدکارند

دیرارکهدار دور ودراز فریاد ایدر وجدجد پك امیبه دبنور حرعظی معتاسته

ك قخیی ودالك تشدبدیله.عهسی کوحت اولان خانونه دنور بقال
ي)
جلداء
(ا
امرأة حداء اذا كانت صغيرة الثدى ولقنیوکسيكدامه وهاشیهبه دنور وبرعارضه
سیییله سودی حکلیش حیوانه دنور بقال شاة حداء اذا كانت ذاهبة الان اولا
صو سمی اولیان یابانه دنور .ال فلان .خداء ی لاماء فما وبحداء جازد| .

برقز ب آادیدر ( جداه )جيك کسه :طاتف ترابنده ال آیهسی کی دوز واصلا

ن
ی
اب
فی
س
و
رA۹یی(

 0م

۰۹

۱

۱ ۲

=

دنو رک
الوب

خا(طه
دة

تعبیر او لور وحده مصدر

ھنات

! کاسیذ کر ( ادة

اذا

) جيك یلد و دی

وا تاغل
انوان

الثاى

صار

اولور یکی اولق

حددا

از 3

ودر قه به ده

قیدسنه

چنا سه
حد ه

قال حد

اطلاق

اندرار

دنور ومکه به جاور محر 4

واوراده بمینه برموضع د۲یدرکه الا کاس الله جده تعبیر
حدد

نبدردر و جد اوزون اوزادی طر لقد به دنور ستاو  2اک جي

کاور صر د وزنده ومنه قوله تعالی [ ومن ابال حدد يض وجر ] ای طرائق
حالف لون الیل وعلامت

ونشانه دنور تقول عرفت من حدنه ای من علاعته

وبعش ارك صرننده اولان شول خلق حزکبه دنورکه لوننه الف اولور

وذکر اولان طرشه یاخواد جرک معناسندن مأخوذ اولهرق برکسه خود خود
اکا عامل او لسه رکب

بررأی ادوب

و حده خر قهبه اطلاق
خر و

( ادد

فلان

او (نور 0

( اعبر وده

حدة من

الامن دبرر

ال 4حده کی شال ماعلیه

ودج

برد وه

اطلاق

E

حدة

آ ددر

وحده

ای

اولنور وىك تصیبلو

آدمه دنور قال رحل حدید ای عظیم اد وتزکاهدن هنو زکسلش بزه دنوروک
فطع ماتا

تدن

مفعو لدر يقال لوب

جدید ای کا حدہ الاك

و راده ک لفظنكت

کاق مبادرت اتو ندر ومناستله هر یک نسنهبه حدد اطلاق اولفشدر ججیی حدد
کلور سیر وسرر کی وحدید اولومه اطلاق اولنور مقطو ع وجزوم الودیغچون
پاخود قاطم او لدیجون و جدید عامهده پر مر اسیدر ( اطدة ) فصتینلر ود
 4وزبنه دنور و و فقه و ملخة دنور ور وع بوهری کی عار ضه به دور

دوه قسمنڭ پونلرنده حادث اولور وطبراغی قالن دوز وهوار ارضه دنور

( المد )جيك یله ودنی بكك یرو آدمه دنور وکا اولورکه مبالغة نفسنه
تستتله جدی دی دبرر وحد حده کمیکهنك ساحلنه دنور وهرشيئك جاننه
دینور وسموز لکه دینوز ا

روع میوه اسید رکه طم میق ننه
دور و

شییه اولور مفر دنده حده دنور وچارلقده وافع اولان قوھ دور وصوی
زاحة صو به
حوق اولان قوق ه وصوی  1اولان قویه دعکله مند الوور و

صه
دنور ویابانك پراوحنده اولان ؤ

وقدم صویه دینور وبرموضع آ دیدر

ا(لجدود ) بودخی يك نتصیبلو د]مه .دنورال(داد ) جيك کله خرما کسینه

دنور  ۳ال معناسته وجداد جدود لفظندن جع او لورکه ععلهدر قلاص
وقاوص كی "موز قاحق اشکه دینور (اد.اد ) جيك فڪيله ودیی خرما کسینه

دینیور ب حان حد الل وتجداده وحداده ای صرامه ( الاحداد ) همرمنك
dk

ا

سر E ھی وفی کاوب ای معناسنه در شال احد العل اذا حان جداده

و سیی کاش ايلك معناستهدر شال احد قالامر اذا احمید بورنستهن از کنن

|

وس

؛ ۱ ۰ ٩

جح

ار

اذا حظظت به وقدره ووقع وحظوه معناسنهدر قالالشار ح ومنه احدیث [ قت

على باب ابلنة فاذا عامة من دخلها الفقر آء واذا احاب! ابلد عو ون ] ای
ذووا الظ والظوة ورزق وفسعت معناسنهدر يقال هو دود ای مرزوق
معناسنهدر قال جد قعیون التاس جدا من الباب اثثالی اذا

واولولق عظمت

عظم وجد ایرمق کنارینه دینورکه قي تعبیر اولنور مرك عرضی اوراده مقع
اولور ويرك بوزبنه دینورکه سیر ابله قطع اولنور وبك نملو قسعتی بول آدمه
دنور تسییم بالصدردر بقال رجل جد ای عظم الظ ویغمودن طام آثق
معتاستهدر

قال حد البیت حدا من اذباب المانی ادا و کف عن الظر و ونده

ودکمك غعناستهدر
جيك کسربلھ لفتدر کویاکهسقف يدري طاهلقغه حهد ادر ح
لمبناب
يقال جد ای" جادا
حداد دی

تالص_دردر

مقع در لکن

الاول اذا قطعه وخرما کمنه دنورک

دور

A متعاری

کاسیذ کر شار اح 2

اولان حدآددر

تیه

کرنجه صرام تخل اه

حد اول معناده عصدر

او هرق

وارددر قولون جد الل جدا اذا صرمه اہی ( المد ) جیك کر له ودتی
ایرمق قیسنه دنور شاط مر معناسنه ومصدر اولور چالشوب حبالق معناسنه

يقال جد قالاس جدا من الباب الثانی اذا احنبد وبرنسنه کرحکدن ایشلت
معناسته درکه هرل ولاغ ولطیفه مقابلیدر بقال جد فالا جدا مانلاب الاول
والثای ضد هن ل وله ايلك معتاستهدر شال دق

الامانا علومع ابا

معناسته در قال فجلدان اذا حقق ومبالغه واععان اولنان ام محققه اطلاق اولشور
بقال عذاب جد ای محقق مبالغ فيه ویقال فلان عام جد اى عام متاه بال
الغاية وعربلرك اجدك لانقعل قولى هين مضاف اولهرق استعمالاولنور ووقعی
متضمندر جم مکسور اولورسه محاطبك حقیقتنه ین ویر مك اولورکه سنك ذات
وقيقتكت احون دعك او لور وفخی صورنده حت .واقبالته اسطلافی الوور وواو
ح

الله وجدك لاتفعل دیدکده ج مفتوح اولور شارخ دیرکه واو صورننده قسم
ظاھ ردر وآنده حد37
هربد
هر حالده ه

9

استفهامیه در اصعبی ه کوره احد منك ادی باه حذف

اوزره

بوني ایت مرهرن
فصدریت

جر وز اولور لکن اوی

صورتلرده اختلاف او لفشدر

اوژره

کرحکدن اوله ره

ماصوب

اولدی س

جا

او لوپ حذ

حقیقتکه یاخود حتکه عجن و پررمکه

دعك اولور او عر ومالك ادا منك الله تفسیر اد کله نصی
او لور بوک کورہ جم داعا کور

اش لن ن

وسپیل وارتشافده و نك

د٤ك

RA

او لور حاصل معنا وی

قولق اختبار انلشدر

فصیلات متوعەسی مسوطهدر ( اللده ) جيك کسر لله

ادری قلادهبه
بودخی ساحل نره دنور وپرك بوزیته دېنور وکوېك نوننه ککر

۱۹۳
ودزه

شول اوغلانه دنورک موز وقوروی وادای تام بولوغه مقارب اوله ۱

مونیتوهدهدر هاله ا(لمیمد ) سرمد وزننده وحودی ابری وسموز خالونه دیور

وید رمو ضح آدیدر ( امود ) وهد وزنده مورادفیدر ظاهرا مقلودر
4نك سکوئیله و(اطعود ) فعود
#صل الم  ( #اعد ) جيك فعیوحای و
ف
بیلو درکن انکار ایلك معناستهدر شال حعده حقه وحقه جعدا

نزنده 9
و

و جعو دا منIA

الثالث اذا انکر م

کله مود طانقه سه جود اطلاقبوت

رسالتیناهی بلهرك انکار اتدکرننه من در وجعد عن عل وانکار عن حهلاو لود
( وحعد) وحعود برکنسته ی خی ولق معناسنه در قال حعد فلا با اذا صادفه
ارماد فقر وضیق معاشدر ( اعد ( فک

یلا وحعد قات خر

برئسنه بك آز اولق معناسنه در بقال جحد النبت اذا لم يطل ورکسه فقروضیق
ماش اوزره اولق معناسنهدر ال جحد ارحل اذا قل خبره ( اعد )جيك
حمیله ودی فقر وقلت خير معناستنه در ( اعد ) کف

وزنده ( واطعد (

سعد وزننده ( والاحعد ) اسعد وزننده قلي انلبر اولان بعتی فقر وفانهیاولان

کسیه دنور قال رحل جد وجعد واجعد ای قلیل ابر اساسده قلت خبر فقر
اله ملدن عبارندر دو مشموحدر وجعد کتف وزنده کودهسی قالبن وقصه

اولان آله دور قال فرس جعد ای غلیظ فصر موشده جعده دنور هال
کی اد کور کاب وزنده ( اطعاد ) شداد وزننده شول کشی هه دینورکه

بل بك اولفله کے انزال ایدر اوله قال رجل جعاد ای بطئ الانزال (ادادی)
ضراب وزننده ابری وعظیم الهیکل اولان يئه دنور ( احعادية ) هابله سود الله
غرهه یع
طبوطلو اولان قربهبد دنور وخرما الله باخود بغداله طلو اولان ا

خراره دنور ( اشادی ) خای مجمه اله غرانی وزننده شول تنتعبهراولنان
ومری کو ده لو دوهبه دتورعللی
| کاسود صاغیلور واری و

یابوان قابه ورک

قول مطلةا آبری و دزمان سیه د نور (او جذاد) غابوز ننده جک کت که سیدر

(لد ) جيك فى ودالك تشددله بابانك پباسنه دینور وآالك باباسنه دنور
ا

ترکیده دده ویو بابا تعبیر اولنور جع اجداد کلور وجدود وجدوده کلور م
وعومه کی مؤلفك بصارده بیاننه کوره جد مادهسی اصل قطم ارض مستوبه
۷۳

موضوعدر

سي

وحهد و قطع خاص و فطع توب bE

اولان كيلك

وومناستله لیل وار و طر قه وقطع مسافه ضعننده اولان اعانه ملایسهسی فيض
۱

الهیکہکنا

 ۱اطلاق ان

وڪٽ

ونصیب

وشان

معين اولان عطهت

و ومناس

له

اب کیره

هتفر عدر انی وحد مخت وطالع سك معناسثه در شال فلان ذوحد

-

کے

ایلدیلر دیکدز اول آدمه مود دینور کاسیذکرومد سمورمك معناستهدر ال ا
مد الرحل اذا من ) الا عاد ) زە نك کسر لله( والاستعار ( و زارده مد معناسته در E

بقال اعد الرجل الاء واستفده عمنی مده واستقاد بررآدمدن عطیه و احسان طلب | ۰
ایلك معناسته استعمال او لتورکهمال کثبر ندنشی* فلیل ایسکدر قال استقد .اذا |

طلب معر وفه قال ق الاساس استقدنی فلان فقدت ای استعطایفاعطیت (الائقاد) |
اكستهدز قال امد ۱
موعهنک
اعتقاد وزننده ( والاماد ) ای مثلثه اللهآز جه ص
الز.حل واعد اذا ورد

الماد و امد کلهسنك اعلالی ار د مادهسنده بیان اولندی 3۱

( المخود) ود وزننده سول صوه دتورکه کنزت وازدحامدن رک

قريب 3۱

الووب همان بمرقدارجه قالش اوله بقال ماء مود اذا نفد من الزحام عليه الا||

اقله وشول کسیه اطلاق اولنورکه کندیدن بك حوق استعطا اوثغله ورعکدن ]| |
موجودی توکخش اوله نقال رحل منود اذا کان قدسغل فافی ماعنده عطاء ای ]|

لیه وشول کنشیه اطلاق اولنورکه کثرت ا ا
افن
سأله الناس فاعطاهم كيرا حمتی
جاعدن خاتو نار  1ب2نده اولان نطفهستیفطع وافنا اباش اوله بقال رجل نود |
اذا كان قد مده التیا٠.ای نرفنماهه عى مانبلها(مد ) رمك و ميك كل |[ .
سرمه طاشنه دنور جر انكل معناسته دبیوارارده سرمه اصفقهای دلو مشهور در 1
لای اله گزو ج بسرياه طاشدر ا(وسی اصقهانده طاع اتکلر نده اواور دغرب ار

)جد وزنندهو هيك E
دیارنده دی الوور "حقله سرمه ادوپ کوزه حکرار ( اعد ا

ضمیله زبازدهدر پرموضع آدندر شار ح دریکه امرء القیسك اشبو ت+طاول لك ]|
پالامد  +ونام الى وم ترقد * بيتنده اعد موضع مكذوردر ( الاعیداد ا)عععداد |
وزننده سورمك معناسنهدر ال الماد الرحل اذا سعن ( عود) صبور وژنده أ

قسدمادن رقبله آددر غير متصمرف در قر اعتار لهومتصمرف اولور او قل از

اممیاولق اعتاربله وتانك ضعیلده زبانزدهدر وقرآن کر عده ضعلهده قرآتاوشدر ٩
وونار قوم صا عليه السلامدر (اعد ) مضععل وزاشنده شمهسی ظاهر .
واز ك اولان حهر  ۰4د ینورکه شمرانك | 3
و کشاده وهینی اطیف ورم ورنکن د

جانخش اولدقلری روی دلارادر یقال.وجه معد ای ظاهر الشرة الل ال
) اعد ( سر مد وزننده ھر
بقال غلام ءعد اذا کن

ی

وصت

مذ کور او زره اولان تازه اوغلانه دینور |

وحهه معدا ( امعد ( غين دہ

اله میور و ژنندهfB r

ك یاغی “موز اوغلاغه دنور قال حدی مغد ای عمتلی" شما ( التدو:ة  3ان ۳
 Potو فخی دوالاک ضيه مدنك انه على قول کو کنه دور مولف وق هب
باننده SR
era

aaa

ایلشیدی وحربری درهده وی رجال عهسنه وندی تسوان جه سنه
e
وزننده.

eA
غالب الهری کنه میلذار ) البر مدة ( دحر حه

وزننده اف GP ڪه دشو رمك اخود

کوله بولمق معناسنه در يقال ترمد العم اذا اساء عله ولم بنضجه اولطغه پالرماد
وترمده دوه مرعاسی اولان شوراوت وعندن راونك امعیدر ردهاء

مداله

پرموضع یاخود بن سعد دیارنده بصرو آد در  9برمد) رمد ونزده

اجأ تام

طاغده برشعت انمیدر ( اشعد ) رعد وزننده تازه خرمابه دینور رطب و عل

قول ارطابٍ غالب اولان بعنی اولق درجهسنه بالغ اولان قورغنه دنور و تازه
موشق
سبر ه وره مقولهسنه دنور و

نستهیه دنور شال ری تعد ای لين وبعار

ودر دحكث برده ماله تعد معد دبرار ای
فلان کسهنك آزدن حوقدن برنسنهسی ق

.قلیل ولا کشبر معد دی عد معناسنهدر ( العشد ) مطمن وزننده وحودی

بالو ذه کی رورم اولان تازه اوغلانه دنور بقال لام مثعثد ای لاع ا(لتفافید )

قالله سراویل وزننده قات قات اولش بیاض بلوداره دبنور ولباسك اج بوزنده
اولان استارر ینهدنور علقول اع اه حصوص برنوع لباسلره دینور وعندالبعض
بر اه صافلدقلری اشیاء خفیه یه دیتور خود اشبو نفافید کلهمی فثافیددر
نع آ ندن مقلویدر پس مقلوب اولدینی صورنده یاعبادید و شماطیط کی مفر دی

ور تون دا توه مر دال مقدر وعقلوب اولدیی صتورتن
ارار نه
ترك
امسه ل
مفر دی اصلنك هفر دی او لور ( الافید ) مصاع وزنده بود جا
دیور شار حك قولنهکو ره مقر دی مثفددر ميت کاله ) العفید ( فعیل وزنده

لپاسی آستارلق معناسنهدر قال نقدد رعها شثفیدا اذا بطنه يعض امعم رده ضمیر

طها عنو اننده مسوم اولغلهغاطدر زبرا در ع اطدید مونث ودرع المرأة
ترأيل
مذکر در کذلك درعه دخهزری غلطدر ( نکد ) نك فحی وکافك سکوئیله نو
رو آددر ( الملد )ايك فحی
م وردنده بصزو آدیدر کا ) ضمتینله وشقه ص

ولامك سكوايله فيل عى صيويق ترسلك معناسنهدر يقال ثلد الفیل "لدا من
الباب الانی اذا سم رقیقا شار ح در که بوفیله #صوصدر سار حیوانده استعمال
)تاب وزننده
اولفر ( المد ) تانك فحی ويك سكونيل وفعتینله لغندر ( والماد ک

اصل ومادهسی اولیان آزحه صویه دنورک کیروسی کر اولور علقول بعض

طاشلق مقولهسی درشت برارده اکبلروب قلان برمقداجه صویه دینور یاخود

قيش مومنده ظهور ویازهنکاننده زائل اولان صوه دنور وغد عدوزنده

مصدر اولوز صوی #داولدرق اتخاذ اغلك معناسنهدرکه برحقور مقولاسی ره
بمقردار صوایرکیلدوب حفظ ابلکدر نقال ممدالر جل الاء مدا من الباب الاول آذا
اذه مدا بان حعل ماء الطر قارکایا والاحفار و صویی آزالقق معناسنهدر

و مثاستله دته اللساء درز رفن ماءه معناسنهکه خالونلر فلالك ماء صلبتی افنا

0
ألاول اذا فتهشار E- پيد وما ام
اصلامق الله ا

E

د رار و حسه مو لفكث وله کوره یالکر لوز

دیه عالفدر واقعااساندهدخی ردت ار bice
ولوجرلو
امك اولق او
ب برق عبار یله موسسدر اننمی ورد وی بوه امحرهطاندرمق معناسته در |

بقال ترد اللوب اذا غسه فى الصبغ وطشاقل حیوانی انهمکهe

طشاقاری اوغوشددیق معناستهدر يقال ترد اتلصية اذا دلکها مکان |

وذبحهیی ونی طرارنی قطح ایعکسنزین یعتی كور حاغله جبالیهرق فتل |
ناته

ولو

شال برد الذ+صحد ادا لها

غبر ان ری آوداحها ره

ضعیف بوره دنور ورات ادر ( آلاراد ) هیرم تنكونای فوقیه مشددهنك.

کسه ( والایراد ) ای مثاثه اباهکهایکیسیده ف الاصل افتعال وزنده در آمک 
رید الك معناستهدر بقال ارد اخشبر" وارده اذا عله تردا شارحك بیانیاوزده 0

اشو ارد اضلده ائنرد ادی اقتمل .ودژه

حزحلری :متقارت او

۳۱

حرفلربنك اجقاعی مب_توجب ادغام اولوب بوای مثلته مهموسه وای فوقیه 1

جهورهدن اولغله ادغامك ححته مانع اولدیفندن ای شلثه تایه وتاء ای مثلتدیه ۱ .
)فعیل وزننده ودنی حیوای یون طمررن ۱
قلب وادغام اولتدیلر ( التثرید ت
کسعکسزین قعل ايلك معناسنه در يقال ا الذ؛حد عع بردها و ترد ۱

بیلاشغه دنور تین کی اسعدر قال اصاب الادض تثرند ممنطر ای e
خفیف وتر ند جروی تس

زخجدار اولهرق اوردوسنه کوتروب كمك |[

(لاتردان) 
معناستهدر قال برد فلان على بتاء الجهول من ار کے اذا جل مرت ا
ران

وز تنیمل پاش یواوه

وه

وزنده

رده یه دیور

رد

تعیعر او لنان طعامدر ات صو ننه اتك طو عر همقله رمب اولنور رده معروق ۱

ان

موف ادا اکا تعرض ایلدی ومتروده ومر ده معطمه وزننده پرمقدار ۱

1يغور یاشار دیسی اصایت ایلش ر دنور قال ارض مثرودة و میر ده ۶اذا کانت
قد اصاا لے من و

) الثرد ( فتن ایک دوداق يار بق اولغه دنور بقال||

فی شفته رد ای دندشقق ( مثرود ) حدث مشهور عیسی بن ابراهم و

اسمیدر ( المثرد ) حدث وزننده شول کسیه دنور که حیو ای  8تاو
اله د ایلی که مهیادندر عل قول حاغی کسکین اولیان قصابه دنورک 1

|

منبیاندندر ( التراد ) مقتاح وزشده ذکر اولنان آله دنور ( الثرید ) امر ۱

وزنده فبار کی شراك وزنده تکون ابدن شبعه دیتورکه کوده امکیدیه بیدا |
اولور ( الاترنداء ) اغرنداء وزبنده برکسهنك کوکسی انلو اولتقمعناستهدر ال
اثرتدی الرجل اذا کتر عم مدب اا

سایوزنندهمت

یل عهوذ ی

۱۰۸۹

اا اتور واشبو ادو واوی الووب معتای مکذوره دولتوفرق
احون تابه قلب اولنشدر وتلد فختینلد مصدر اولود پریرده مقیم اولق معناسنهبقال

تلد اکان تلدا من الباب الرابع ادا اقام به ( الاتلاد ا)کراد وزننده عبد القیس
قله ستدن منشعب بارجه بطتلره اطلاق اولنور ( التلد ت)انك ضیله طوشجل
قوشنك یاوریسنه دینور ( التتلید ) تفعیل وزننده مال جع اندوپ ویرکسیه بر
نسته ویرمیوب عل وامساك ابلك معناستهدر قال تلد فلان شلیدا اذا جعومنع
)یبر وزننده اسامیدندر
یعنی جع مالاو منععنغیره ( تلید ) امبر وزننده و(تلید ز

( الود ث)انك ضعیله بادیه اثجارندن پرشجر آدیدر ( التود ) برموضسع آدیدر که
ذکر اولان شهر  4منبی اولغله ن|کله تسمیه اولششدر ( الد ) زد وزننده زفق `

وسهولت وتان معناسنهدر شال يدك یاهذا ای انعد بعیی ترفق ولاتحل انشدود
 0اوقا ولك دی اصل واودر بقال يدك زیدا ای امهله واشبو يدك
که سی ر

در !وکا جر ورذر

پأخود اسم فعل اهر در وکاف طايه در رو بدك

 ٠کی وان مالك ام فعل الوغهحصی ایلشدر وشال یدزد محرزد وومصدر اولغه
مبنیدر که فضرب الرقاب قیلندن اولور ( ند ) اب ودالك هيه برموسعتر
 ۶فصل الاه الح  ( £الاد ) فحت نلهزر زه ده اولان پاشطبراخه دنور ری
معناسنه ویاخلغه دنور رندی معناسنه صووغوقلفه دنور و اد مصدر الوور
نماكسنه
موعشو
مناك اوق معناسته بقال ابد الشی ناد منالباب ارامذاندی وا

قال شد الرحل اذارد وخاد فحتنله وهیمنك سکویله جایزدر امس ج معناستهدر |
 ۱و و مشق اولان خر ما و رغنه دنور و روازه وملایم اولان ناه اطلاق الونور

ومراجه موافق اولیان اخوش مکانه اطلاق اوور ياش برکی ( الشد) کف
او
دنور

بره دیور قال مکان د

تقال رجل

صف
اویلغه و

ل

ا مقرود

اولور شال

ا

ای ندو اوشومش وصوغوق
) قر حه

کمش کسه

وز نده ر وومشق

فرز ده ای راء متلشد

:الثاداء

وطواغون

شزنده
) بجزاه و

" جار بهبه اطلاق اوور اساستات سانبه کوزه من بار حقبر ملنده باان الأ داه

در یاان اطلبة دیدکلری کی کهاداة دشنامدر کویاکهفاجره اولغله فربی اصلا
ون عاجز دكم دشقات روم ماه ان اد دول زر ۱
 ۶ری قالدیشی ادر
 ۱اولاد چار به اکرزی

ر

اه و ضءفی رال متصف

او لور ووراده مراد سب

چاربهمی اول دز و یداه ون خاوه اطلاق اولنور قال ا

ما اهء ای نجقاء

ا(لمادة ) بذه وزننده کودهسی اتلو خاو نه اطلاق اوور رطبه کED
هزلا
”زمدو
حهاله و

عن معناسنه درد طو بت کی ىقال فما داف

ا

رد وز ننده امک خر ده خر ده طو غ همق معنا سنه در شال بوذ انر و

ول

(

(الثرد(
مالاب

۹

۱

0

ER

9

ناماا[فصح العرب بیدانی منقریش ] وید کف طعامه ډنورىقال
قوله عليه االسل
طعام یدای ردی؟ ) بدان ( میدان
حعفر بن کلاب جاعتنه

صوص

ررحل

وز شده

آدبدر ور موضع یاخو د نو
۱

بر صو آد در

1

م فصل الاتاء ( #ترد ) زر ح وزشده برمو ضع آ دیدر ( التزیدی ) فربدیوزانده
رده ماسوب د عکدرکه مراد رن
ىدر

صوات

اولان زای مه

صعیله مار | فصاسنده

رقر هدر

التکلم امار دى ون

عد

تام شاع دز شار

لهاولقدر که ده

امام الهدی

حلر لك بیاننه کوره بو 1

بر بلدهدر ( هارمید ) اك |

اومنصور عمد بن مدن

چو د الفسس

|

ج

العقدة ) الك کسری وفحیله کر بارسهعیدر که کشنش |

اه بعنی قرمان کډونی وطتلوحه اوت دید کلری انه دی E
ددکلری باندر وک

عییقول ]|

ر
باندکیو
نده ودخی کرویاء اسمیدز که ذرم
وززبنج
دینور ا(لتقرد )

(التلد ) نك قعی۱۱ .
ججو ع ابزاره دنور اسم حشندر ( التالد ) صاحب وزنده و

وضعی ولامك سکونیل وفصتینله لفتدر ( والتلاد ) کتاب وزنده ( والتلید ) امبر
برکسهنك خایزادی

وزننده ( والائلاد ) هروك فح ( والللد) مکرم وزشده

اولان قول وجاره ودواب وعواثی مقولهسنه دنور کهمال قدع تعبیر اوور | .
ووطارف وطر ش مقابلیدر که مال حادث تعبعر الونور ( التلود ) قعود وزننده |

مادم اولقمعناستهدر قال تلد الال تلود! منالباب الاول والتانی اکذاناتالد| ۱

اب
بمن
ل.
اودا
ور ی دوه مقیم اولق معناستهدر شال تلد بالکان تل

۱

الاول اذا اقامبه ق

شاز حللا بای اوزره و :رده واه واودن مبد ل
حهیدر ا)ولالقایلماعدناستهدر بقال انلدالال
تلید ايلك يعن بانتده تولید اه مال دم ضا

( همزمنك کسر له مال

۷
۱

1

اتلادا اذا ام عنده و
کان ذامال اند ( اتلد ) معظم وزننده اسکیدن قالش :E
نستهبه اطلاق اور حوقدنی تعبیر اولنور بقال خلق متلد ای قدي ا(ملید ) * ۶
 ٠امیر وزنده

( والتلد )

نله سول که

دنور

که باد مده  ۰یکی ديار

اسلامینك غیریده ولد ایدوب کوجك ایکن داز اسلامة تور
نشو وعا واش اوله زک و

دارامااند۳ :

فلاصل جمد f
غلاملری وجاربهری کی ا

تولد اذوب کوحك ایکنعرب اولکهسنه کنوریلوب اوراده ادر وا وش 1۲
اولاننه دنور بعده ردن دار اسلامله کناه اولندی کر عید وباره و 3از
سارى اون ق الاصل قول خت رار اک مدا ا
و چاربه ایسله تلیده وتلده واه

اولور جه کاعولد ومو لدا اف ۳

متولد اولان عبد وجار هیه اطلاق اولنور قال افلنماية وفی حدیث شمش [ ان
احرلا اشْمری جارية وشرط انا مولدة فجودها تلد فزده ] ولو الى ولدت
ف بلاد الاسلام فق الواقع اکر مادء مکذورده
ا

وور
لرا
عرض وفیته هوزبر

اسه رد

سس
او لتور

۱

EAN
و
وکوجك

سڪاوده

ف

E

و جلهسنه E

O

دج

مستعی(در وراه ند

ف وك

اولان راید به وااو اهاسنن که

سعاقده مس تع ادر

تداهدر ور مساق

بکثه منصب اولغه حسیان حكومتكاههده لواء اصطلاح اولشدر لکن هر

اولکهده تعرز محتلفدر روم دیارنده ند ولوآء وحاق شوامده جند و چاز ده
عرض وعراقده کوره واهواز ده طسو ج وحبالدهی اصفهان اوالکهسیدر رستاق

و

لاف ت

اولتوز ای وبند مستعمل اولان حیله و ماماو هه دتورکه

فند و دوزد تعییر اوشور و صو س دبنه دینورکه صو بندی تعبیر اولشور نولر
فار مدیدن اوددر وبند بمروضع آد مدرروط رخ انونوده

ورز اله منعقد اولان

لری
يدقه دور رل( الد ( اىك کر له آم شا قهدن سند بام كسەنك فارشند

اسیدرکه برجاعت ادی مزح درک کب لوار ده برفین ن قطن ن حام بن
وند سندستاین
وحك هند وسند ویند تام اوح اوغلو وار ایدی که هند هندستان س

ایا و ۱9الیل دو مشموحدر ( النودة ) سقوده ودزه کو ډور
در معناسنه ( بندوبه ) تقطو به وزنده اعلام ربالدندر عوف ن بندوه ود
ن نندوبه عدار در ) البود )بانك فعی وواوك ب

و بویددنور نم ماه

نعلبهدر وېدی
پى ) سکری وزشتده مشاهیر عر دن ان سعد ن الارث ت

پاخود ذوہدی پرموضع آددر ( ام ېد )ینت ریعهدر کهرمعروفه خاتوندر
اهل(د)
ویل
( الواهد ) نواهد وزننده آفات وواهیبه دنور ( البواد ) بالك فع
کكی
کید وزنده ( والساد) باب

)عود وزننده ( والسدودة ) حیدرده
( والبود ق

یوت
کزر
وزننده gN منقطع اولق وة آو

دوا
او د
نشا تا
ماس در ک تام و

اولقدن عبارندر شال باد ال جل سید وادا ویدا ویادا ویودا ویدودة اذاذهت

وانقطع واصول سارهده هلاك اله مفس اولوب مولفك مأل نفسیری دی اودر
و یود کونش باغ۶ق معناسنه استعصال اولنور قال بادت اس بودااذا عبت
) الیداء ( کم  ۱۰نونزده

حول ..اانه دنور فلا  ۶کی یی 1

ووده قياس اولان بداوات اواقدر زیرا یدوزی ی

عید وزنتده

وداوات
صفاندر ی

دوزارضك آدیدر ( السدانه ( سک انه
وزی تکسمر اعاد ندر ودا بين اطر مين ر

وزننده دشی بان اکن دینور که اسماولور علی قول ہدآء دہ یعنی تنبا بیاباندہ

ساکن اولانته دنور پس جوهری وهبندن ناشی اسم اولهرق رسم ایلشدر ی
عی ويانك سکونی ودالك ج اوزره بناسیله ( وباد )
ڈاک
پیذانات کلور (یہد)ب
باتك اسپاعیله غير معداسنه در يقال فلان کثر الال يدانه وبادانه حخیل ای

غیرانه وعلی معناسنه اولور یعنی استعلا اجون اولور لکن اصول سایرهده مع
در ومن احل معتانسبته اولور که,آندن اوتوری تقییر اوللور ومته
ِ

۱۰۸۹
سس

بت

ص
یت وس وت سس مت
ی ..ومس

وتأدفدن اغى ايى الق ارقه سنده مور ا

ا

قاقبای

قاب کفیه ( البلاده) حلاده وز نده برکسنه فمهنز واذعا نت كيد واقص العقل

ال
وکورول اواق عتا ته در يقال بلذ اجلتونلد وبلادة هی
والرابع اذا كان بليدا (البلید) امیر وزنده ( والابلد) کند ذهن وکام تن
اولان

ی

دوو

فطن وذک مقابلیدر موف لدی محلده مقابل تفسیر

ادوب  83آبك مضوننه احاله ایلکه

۴

حلادة مقابل اواش اولور لکن 1

لید
جیع امهانده هم حلادت وهم فطانت مقاباولهرق میندر و

اشکنسن ۱۹

قار ان داه به دنورر که هر قدر رزکض ور
مت او له ندساطلتوتب اش او له 1

قال جل ور دون بد ای لا نشطه محر اك وابلد عظم الله دیزمان 1

کسیه دنور که بلادت آنك لازمه سند ندر بقال ربحل ابلد ای العظم الاق ۱۱
( الیلود ) معتوه وق

ده
توت ادمه دنور ( التلید ) قعل وز

|

طالندن

اولق معناستهدرکه امور دتیویه واخرویهدن اصلا رثیثه وجه الوب کار اا

اولق_دن عبارندر بقال باد الرحل تبلیدا اذا  ۸جه اشی" وحود و مخادن نى |
|

ره اولوب داعا عل و امسا آوزره اولق معناسته در قال بلد فلان ادا حل

وم حد وبرآدم کندیستی ره چالق معناستهدر قال بالالرجل اذا ضرب تفسه ۱
الارض و پلود اماك مطر ايلك معناسته متعملدر بقال بلدت اسماية اذا إا
(ندی ) ||
۲و الق معناستهدر قال باللدفرس اذا  ۸یاسبلقبل
اطر ویادش آتی ر
1

لان شه دور ( البلندی ) اسےفا
اروبض
بان ولامك فڪی وقصی اله ك ع

نید سیله صلب وقوی اولان ار کك دوميه دینور وکودهمی اتلو کثبر ام انبان

ووا دینوز ( الیلدم) محسن وزینده اسکیدن اش حر تور
ج

[

۳

ذر اولندی وو بلد معنامی اولاث ]۲
بالك ,ضعیله آحق قاشلو اولق معناسته درکه ک

2
ارض عدودهدن مأحوذدر اول مامت وود دارءجه مری اولان و

8۱

]|

نروس
ز)ق
ده
وود
وقلفنه اطلاق اولتور بقال ماامم بلدة وجهه ای هیئته ( بلد
مدینه آواحیسنده پمروضم د]یدر ( البلد ب)اك ضيه حصاة القسم اسعیدر كرك
التوندن کوومشدن وكرك قورشوندن اولسون وحصاة القمم شول خر ده شطاار |
دینور کهمفرد یاخود صوعر یز اولدینی پرلردهرقاب اجره وضع واوزرینه آنلری 
اورەه حك قدر صو دوکر و و طر شله تلز نذه  >2م ایدرر ,NESSE

واندن خر دم چقل کی 39دی دوز و ( 9
شارح درک انتوندن ح

۰

ممند وزننده قنه اغاحنك کوکته دنور ( الفد ) بانكفحتولوك سکوئیله سود ]
سا غرر دنور ع اکیمر فعتانت

ته شار حك تیان اوزره ار

|

معربدر جعنده

بنود دنور سجاغك عر يده لوآء ورایه کی امعلزی واردر الکن لوآ» ببراقده
مستيلرر



۱۰۸۰
ل

قورشندن مصنو ع والق شا قول کی برشی"در نآکله دکزك صوینی قیاس ادرر

يقال قاس الملا ح الاء بالبلد وهوهنه من رصاص قيس ما اللا ح الاء بولد مطلقا
ارره" اطلاق الواور حرو اسی که اطلاق ابلدیلر وباد مصدر اولور قاشلرك
ارالنی قیلدن ساده آحق اولق کیا ا جد که باده دی وععناه در اك طعي

بقال بلد الرحل بلد اوبادة من الباب ارابع اذا کان اب بض

امهانده یله بلده

اسم اولهرق مقیددر وبلد برستهنك اصل وعنصس ند اطلاق اوللور وشول يره

اطلاق اولنور که آنده اصلا حرقوره واوجاق مقولهسی حفر لافویوب وقطها

نوب بر رای تغیمر ایلامش اوله بعنی خلقت اصلیه سی اوزره اوله وغاز
آاتش

اوه تور تنمادیواد 8

دنور وحنس مکانه دنور عاق وشام کیکه

ولایت واو لکه اوله حقدر ندن حر محصصه یعیی مفر ز اولان برقطعه به کهمعمور

رة
هدة
ا بل
قامو
لالش
الد
ومآهو لدر بلده دنور هاه بصره و دش یکی بپلسدةدمشقمن ب
من بلدهصی عنواننده تعییر اولنور وبلده اند لدسیاز ده بشرور آددر شیو ح ععش لهدن
سعید بن مد البلدی اورادندر وبلد فتاه زا مصدر الوور ناس برارض اعون

بری رل فال انەر  6 ۱ملاز مت افك معناسنهدر کهنآده اقامت ماده بری
بر اهمقائله ایلکدن عبار تدرإقال بلد القوم وبلد وابلدا من الباب الرایع والاول
الذژاموا الارض شتلون علا ( البلود ) قعود ونزده بربرده دوام اوزره مقیم
اواق على قول اول بری باده ادك معناسنهدر قال بلد بالکان بلدامن الباب

الاول اذا اقام بهولزمه ای انخذه بلدا ( الابلاد ) زەك کسر له برادی بنسرنه به
على الدو ام ملازم قلق معناسنهدر قال ابلده ااه اذا امه وترکسهنك داه سى
اید اولق معناستنهدر شال اباد القوم اذا صارت

دو ام بليدة بوره اق

|| معتاستهدر کرك حقیق اولسون وکر معتوی الوون کهکال فقر وفاقهدن کنایه
اولور تقال ايلد القوم اذا اصقوا بلارض (ااپالدة ) مفاعله وزنشده بری برنه
قحلواغود دکنکله اشموقرمعناسنهدر تقال بالده مبالدة اذا بالطه پالسیف والعصی
(التلد ) تفعل وز ننده کند وکاهل اولق معناسته در کهبلادث ] یه دن مأخو ذدر
جلد مقابلیدر تقال یلد ار حل والدایة ضد ملد وتبلد ندامتدن ناشیهای مدد
1

دنوالاری ری

بر تنه جالق

معناسنه در شال یلد الر حل ۱ذا صفق

مد یه وسر کشته

و عبر اولق معناسنه در شال بلد ار حل اذا محر و پرنسنه ر ا
تلف
و

وك
م
ايك معتاسنهدر شال تلد ار حل اذا تاهف وره د

اس

معناسنه در

يقال تبلد از جل اذا سقط الى الارض واخر کسهنك بلده سنه پاارض محدودهسنه
| مساط اولق معتاسنه در قال يلد الامير اذا تسلط على بلد الغبر وقطعا شندی

اولیان بلده نزول اإلك :معناستنهدر بقال یلد القوم اذا تزلوا باد مابه احد

۱ A٤

سر

۰

#9

 2هت

اون.ایکیید ابلاغ اناشدر سلفده مر شطكت حذاسنده ور غا قلعبهسی دور ی ۱
محلده اندی بعده متصورد وانق .حالا موجود اولان سوادی با وام دحله وادی

السلام اواغله شبر مروری دی مدینة ااسلام ايله سما ایندی (التغدد ت
)دحرج |

وزشده بغداده متنسب اولق یعیی بن بغداد وع دمك ياو د بغداد اهلته تشبه
ايلك يعن بغداد لولغق معناسنهدر يقال بعدد الرحل اذا اسب الى بفداد اتوشبه

اهلها شحادررکه توماده دن غاد ده لذظی :بغداده شوت یات اطلاق او
هیاطله واحامره قسلندندر ( پاغنده ب)رقر ید معروفه در واسط قنردالندر (یافد)
کون فاده که اجعا ع ساکننله در کر مان ایالتاده بربلده در ات هعر در ) البلد 1
دح رنه ) والبلدة ( لامك

سکو یله 5

مکر ده

شرفما

اراد تعالی

اسعیدر

شارح

در کهتفخیما تریابه الم اطلاق قسلندندر مولفك بصابرده انه کوره بلد وباد
محیطو محدود ومعین اولان شول مکانه دنو رکه قطان وسکاننك اجقاع وافامتلر باه
متأتر اوله حي بلاد و بلدان کلور شم ه بلده اطلاق و حهتله در وآبادان اولیان
و
نوهو
طاق
مقازهه بلده اطل

ىنرات
حو ط
حوش وراه م

ومقبرهیبه موطن اموات

اولدیغنه مینیدر حواحیین یننده اولان آحقلغه بلده اطلاق محسدود اولان مکان
مذ کوره تشر له در كذلك دوةك کو کی مهر ه سنه لحوهتلهدر وکاه اولور که
ضدر

انسانده مستعار او لور وذکر

اولان

تافر اعشار بله ابر و نشان متسه

استعہال اولنور واقامت اعتاریله نزوم واقامت والزام معنالر نه استعمال اولنور
ومو طتنه ملازماولان کسه ه غمر موطننده عبر ولق مناسبتیله حمر ودهشت واماد
ذهن معناز نه استعمال

ترفن دن رر :وجه اعتبار بله
اولنور الاصل هر جر تع

برر معناده استعمال اولنور انتهی واط افندن مسعیر ومقیر ومتعین اولان هقرطعة

دن
کتی
لم یع
نعا
شر3
ارضه بلد وبلده اطلاقاو لور کر عامریعتی ایادان وک
ن
واو
سالی
لندنخ
ورزاعت واثجار مقولهسیعارت ار
مستانه
ور
وراره ا
قبر م

وادن
ن

ومراغه اطلاق اوانور وبلا
ط

ووه فشقونت
اطلاقاو (نور.وخانه و سایه اطلاقاو (نور د

باوسته دنورک اده عورطه حقارر وبلد جزبر :ان عرده برشهرد اممیدر کذلك
جى ضمرهده برطاغك
فارس الوکهسنده بر شیر ویغداد قضاسنده برقر نهآددر و

اسیدر وبلد وجدده وال ستهده اولان از وتماه کیتور قال و
ار ومعناده جي ابلاد کلور اثر و آ ار کی وبلدکوکسه اطلاق اولور صدر

معناسنه وال آبه سنه اطلاق اوور ومنازل ردن برمترال اسیدر کهنمام اب
سعد

ذا.م نام منزللرمابیننده کواکندن ساده پرقطعهدر وکاهعه آندن متصرق

اولوپ قلادهبه نزول اندرکهلیعدد کوا کب مبتدیرهدن عبارت وقوس شکلنده
ونر قوس بحرنده در و بلدكمجيلرك اسقندیل تعییر اشد کاری ههه دینوز که
2

ل

۰

۰

۳۱ ۳۸

:
ترس چیه
وم و
مو وی
ار

ببس

سیک

اوده ) الا يعد ( اقر ب وزننده  ۱والعد(
ومنفعث

موا

استعمال

ته

اعد ودود و رو کد
بس

ولان

غر

صر د وز ننده دم وقدح مور رده

او (نور تقال اید (غیر  .ایود و دءد ای لاخبر وه اصل

وقعر فنا سید

اعد

حر

و دعد ول

تفا

ولان

اعون

او اه
ر

معنای من و ر کا لازم کلشدر

<صو

صده

غور

وی

برایدك که

وقیقته اطلاع اندحك ذهن ونظری وقدر ادیشه سی وفقه ساده دل  ۲دم
ح
و حه

او اد ارده

صاخ

د کاد د د ءعکدر و شال هاده

|بعد او بعد

ای طاثل

وفاندة شان اددړکهنوراده ما کهنی الذی معناسنه اواغله آنك فده اولان
وو دازاو لاندن اند در

مج ومطلوب
نف
ن

آنف تاننده غور و حقیقتاو ر
قبل مقا بلیدر مفر دا 2۹

او لور باخو د

د٤ك

نفعت و قدر دعك

اولو ر سه

ی

وطاق

وحی هن بعد بار وافعل دعدا بالاصب و شقال حت

تافیته  4بچل

ای

او اور ) رعد ( صک ه د يکد ر که
ka آو لدو رسه

در ا

او لور

رود کی ای دهد کا( الاستیعاد)

ار افلشعق معناسه در قال اعد عنه یی اعد واراق عد الك معناسته د رکه

اررا#سغق تعبیر اولئور قال استبعد الشی" اذا عده هیدا ( البعید ) زبير وزننده
وده لفظندن مصغ در دات جعیدر دویرات کی ترکیده آندن صکره جه اه
تحبر اولنور و منه شالراته سیدات بین ای بعید فراق ومکیر اولهرق بعیدات
۳برآدم تن

زان دعده مقار قت
پردفعه ک و

کدرت و و
الاب e ارات یل

کدهواکه مید امتبن د کز

بین دی دپرار شار حك

وای شغ
تصذیر تقر وی

ےاGA

ام القآرال کوقردم /ديك اولور وراده

کور دم کد

مفرد در که ماپین بك فصالری ا زرا ظورفك

تصغریقر

دور غا ارز در روامد کور( امد ) ركاه در که
خطیاه صب

ام اء ی

رده

انغاد

ایلد کار ی مله ده

دود الدعاء اراد ادر ار وعد

دعا لان شدبر نده در ادا داود علیه الالام على قول کوب ن اوی تکام ان(هدر
وښ

موافینكت د جاجد رده اما رعد قولاری رود الامیز والجدلة و الاصلید تقد رنده

او تور (الاباعد ) اقارب مقا بلیدرکه ذسبت حهتدن
ٍ  ۹۹۳ره دیور ) تعدان

( سای

وززننده عه

و

اراق ی
حه

ابراتدن ۳

آد بدر ) نغ داد

اولان
( دالین

مهملتن ال ( ویغذان ) ذالك مضمتین ايه وهر ری آدر اوزره تقدعله کهدرت
لغت اولور ( بوغدان ) تونله ( وبغدین ) تشه بنیه سیله ( ومغدان ) میله جوع
افك
دی صو ر در مد ند ااسلام  |.مدر که ع

دار المایی اولان شهر وشت آ باد

اوه حقدر شار ح در که عشمو ری رغداد در که که فار سیهدر بخ صم e
عطیه صم دعکدر وارهان قاطعده باع داد حفن اوق
0

ذال جه

اوزر ص سو ددر

ای بغذان و بغذین ومغذان و بغدام و مداد صورتلری

دی

او له
و معصلر

زیاده ابه

۰

ا

م

۵

هر

ر

3

ب

رہ ےک ۳۳۲۳ی

روا

E

ا

OR

FN PY

SA

OE

O

Ve

>

oT
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۷

قلیلرده اواور ورالك فخیلرده لفتدر کهفطخل وزننده اواور وض عرة لنالبرند ا 
وهاشم بن البرند محدژلردر ( البرندة ) ام فاعل نیهسیله وجودی اتاو ششعاجه 
خاوه دنور قال آحراة ميرندة ای الکشرة اللعم (.ز ده )بالكفی وزای متممهنك
سکول تسف اعالندن بر قر نه آ ددر نسرتده بزدی ویزدوی دنور واو زیادهسیله
معمر بندن قربه مقومه

دهقای ععینی

و اهالسی اولان متصور ن

ن

ودر اورادندر امام مخاردن جامع کی محدیث اد از .
کته اخ ودی تةکهح
عدثلرك اك خآريدر ( البعد ) بانك.ضعی وعك سکوئیله ابرافلق معناسته اسعدر |

قرب مقاپلیدر بقال ما بعد ای ضد قرب و بعذ مضدر اولور اراق اولق ععتاسته
قال بعد ای" يعدا مانلباب انمامس ,ضد قرب وموت معناسنه استعمال الوثور

ال ابعد الجل آذا مات وبعلر بد .دعا موقعنده بعداله دبرار ابعده اله معناستی

اراده ازز کهحق تعالل اکوسلهیی بزدن عید ایلبون بدرغی آکنویرهیف.
دءکدر ا

دار بو ععناده وونلرده متار اولان مصدریت اوزره
تور و

1

ای وت اولقدر بنو یم فعله بعدله وععق لدهرر وبعد وبعادکتاب وزننده که ۱
و دی مصدر درلعن و غر ین ععرده

استهفال او لور که خمر دد ,بخاود حیاندن

۲

| بعيد اولون دبك اولور قال بعداله وبعادا ای لينا وبعد وبعد .هاله رای |

دنوورکرها
وحرم وفکر درست معناسته استعمال اول

دور اندیدهنك لازمیدر بقال

"اه لذو بعد وبعدة ای ذو ری وحرم وبعده بعد کی ابراقلق معناسنه اعدر تقول

وی اراق اوای مهد
با بعدة مانلارض ومن القرابد ( المد فحتتلد د
قال عدت الدار يعدا مانلیاب

۱

الرابج ضد قربت وهلاك اولق معناستهدر قال ا] 

وعد ابراق معناسنه اولورکه مبالغة و صف ب(اصدر در بقال
بعد ار جل بعدا اذ اهلك ب

مزال بعد ای ید( البعید والباعد والیعاد ) بالك طعیلء صفتلردر اباراوقلان شه |
۱
دیتور بعد کله سنك جیی بعدآء کلور کرماء کی وبعد کلور تله رغیف ورقف

کیوبعداناور رغهانکي وکاه

0ی
اتاک
جیدون ایراد اوللور قال از"

بعد ياعد مبالغه وقال تحم خیر تعید وغیر باعد وغبر سصد بفهتین ای کی هرا

قى مداو آلای خد تم اوّل ادا بك ابراغه کقه دعکدر  (/البعد ) ميك كرب
دراز سف
معل وز نده دا دور و

ادن آدمه دینور تقال رحل مبعد ای بعید |

الاسقار ) الاداد ( یره نك کمتر یلد دعرد ايلك معناستتهدر قال ارعد ند ذر به

بوددعاء قمعونده استغمال اولنور قال ایعده اله ای حاء عن انظبر متی حق تعالی
تقعال آتی |
آی خير وفلاحدن بعید ایلدون ویقال ایعده اله ای لحه بعتی ح
رجتدن عید ایلسون (الباعدة) مفاعله وزنده

) والبعاد (فتال وزننده (واعید)

تقول وزننده هید ابلث معناسنهدر نقال باعده میاعدة وساد و چ خان

ار

۱۰۱
۹

۱

۳

و

۲

عله

کهر ا کان اسر

وعلاه وزننده وارد اولان مو در

دیور

ز برا یف

ووثر صعدا »۰ونیا وعشما* کی أ
مو نتدر قال احد به البردا ای ان

بالقرة ( ذوالبردن )بالك یله عاس بن اخيرد لقبدر ومشاهبر امضیادن ريعة
 9 ۱ریاحك

در

سیم یل سنه

) الا بر د
کیدوب

( مصغر

واوراده

تیه سوه حار

قل

قسله سندن تر آدم ابدی کهبق
وا پر د

او لندی و ابر د البر و عی شعر اد در

ن هر  ۹ا(عذری شاعر آ خر در ( الباردة ) اعلام سوآندندر ( رداد ) صاصال
محدبرند در ( ردان

وز ننده اسجاد ندر ار اه  ۷برداد

( سلان ون

وزد

تاه و

قضاسنده بر قربهدر ( ردان ) فحانله بر موضعدر وردان ابراه بن سالم القرشی
ار  7الدی لقیدر بدرندن حددت
۳

شامیهده ا کار آ ددر

روایت

اناخدر گم دار بده مذ کور در

و سراووده ر صو

و ردان

آ دیدر و حد بللادنده عقيل فسله سی

تور دنده ر صو آ ددر و داز ده نو نس قسرله سى لورد ده ر صو  ۲ددر و دغداد

ضاسنده بر بقهردر حافظ ابو طاهر السلن خی ابو عل عد المردای اورادندر
وضاسنده

و کوفه

دارة

وناله ده

جل

قربهدر

وطر

E I

 Eر وی

مومع وحجی فقصاشنده
اطلاق

او لنور وال

تراننده 2

سوس

و :ده ر

ر حوراق صو

او لدیغعون

و

عش

وص

حوارنده

بلا د نده ر و

۳

را

و عامهده ر

آ داردر ) الارد ( اج

وزنده فلا نه

دای ابار د کلور موّنق اردهدر

(

7

انار

فرد الدیار وزننده جدندن ببرنك لقسدر ( بردانیه ) فصالله بلد اسکاف تواحیسنده
 7قر بهدر

العدوه اجد  ۷مهلهل المردای اطنیل

او راد در

) البر دی ( حوقی

وزننده کهابوب بن عبدالرحیم بن البردی البعلى الله مشتبر در محدئیندندر اتصامندن
رهزه متأخر بندندر واوس بن عبدال البریدی کهزببری
رر حدیث روایت اا
وزنندهدر

حدی اولان بریده ن اطصیب العهایی حمر لر نه ودر

البردی رواة حد شد در ور دة وراد شداد

وزننده اساهید در

اسعی زیاد اندی ) رد سیر ( ارد سیر وزنده کرمان اناده

وسرخاب

اوالارد اعد ندر

یر بلدهدر پاسی از

اولان ادشربر اله می اولوب بعده تعریب اولندی ( بردرایا ) بالك ودالك فحیله
مر وان بغداد اعالندن بر موضع اممیدر ( اابرحد ) جیلر قنفذ وزننده قااين کید
وا باه دور
فی

) رحد

( اعد وزننده ع دن ر أ قلت لق در ) برد جرد ( باك

ورانك ”عى و جيك کنیس باه همدان

قر ننده ر

بلدة هعر و فه در ) الر خداء (

دیور ( بر فعید ) زحیل وزننده موصل قربنده بر بلدهدر ( البرند ف)طعل وزننده
شول قر دیتو رکه ایده ار قدم بعی

دموری

على قول برند فرند و زننده ادر

کهفلك

حکلور کن بربرنده از قالش اوله
جو هر به دنور طان

و حراسایی

مان عنواننده سوم اولغله شارح در کهکب افنده برد فلرضان ۱۱
مغر اولوب مؤلفك فارم اربعه الله نفسیری حقیقت شرعیه در قالدیکه لساندن ]|

ونبایهدن وفانشدن وشرحدن مستفاد اولدیتی اوزره برد کهسی فادسی اولان بریده | ۱

کدلمهسندن محذف ومعربدر که قویرغی کساش دءکدر سلفده منزال طوارار نك
علامت حون قویرفلرنی قطع ادرار ایدی بعده اول بریده راکب اولان ای به
واولاغهده اطلاق اولندی کیدهرك سکتین سننه بعتی میانهی ایک باخود درت

||

قر س مسافه ی مشقل اولان ایک متيرابنك ميانتهده اطلاقاولندی سلفده هر ایک لا

یاخود درت قرس محلده برر منزلالهمرتب اولور ایدی وبوتعبیر لساعزده مزال ||
ابله معنردر که اصل مزال انم مکادر مزآل آننده واولاقده دخی مستعملدر پس |
ملق الرتب قولى البغل الرتب تقدیرندهدر شار ح دیرکه سلفده »رال حیواق
قاطره حصوص

کان
ادى حتی شار ح المرتب قولنى فى ثغرا ورباط وعو ذلك و

|

پرتب ف کل سکة بغال عباریله تقیید ایلشدر وبعض امهاندن منفهم اولان بودر که |
برد و

او تان بوت و (زوم معناسنه اولان برددل مأخو زدر طر دق معلو مهسنه

ملازم اولان اولاغه وای بهاطلاق او لو ب بعده بو من ستتله هر سریع ور و ندهبه

واول جلهدن اولاغك کموبنه اطلاق اولندی حیقوشنك ایک جناحنهد» ردان ]آ٠
اطلاق ایلدیلر بعده اولاقارك مکان حصو صلرینه ده اطلاق ایلدیلر ومولفك وائ |[ .

کت
عش میلا قولی عطف تفسبریدر انتهی ورد فرانق یعتی داعا ارسلانك او
هو
کيك ا
کیدن قره قولاق تعر ایتدکلری جانورهده اطلاق اولور ارسلا

].

يك || .

کی انداز اجون حیقرهرق کندیکچون زیرا انك سستی ایشیدن حیوانلر ارسلان | ا

کجلکهتی حس الله بر طرف اولورر كذلك برد منرال تآلری اوزره تعیین اولان
)وارزم
سور محیلره اطلاق اولنورکه اولاقلرك او کارجه محپارار ( سکه المرید خ

شهرنده بر علډدر محدنیندن اپراهیم بن عد بن ابر اه ومنصور ین عمد الکانب
البرندیان اورادندر ( بردی ( جزی وزننده دمشق شامده جاری رارك اعظمی.
اولان ج

اء عدر جر ی زدای تأحیه سنده در وحواز ده ر حبل وحلب قضاسنده

)تینله ویای مشدده ابله شامدء |
بر قریه وطرسوس ترابنده بر نهر آدیدر ( پردیا فص
برر(د
تمید
برموضح یاخود پر رك ام

فعت زرودال مشدده

) زیر ج وزننده برموم آ ددر ( ردون ) |

اله عنده ذمار فصاسنده ر در به آ دیدر ) الیرده ) فحاتله

POG,
بیکارك اورهستنه دنور تقول شربت من بردة العبن ای من وسطعا وبردة شت
موسی ن جح EB EP

) بردة الضأن ) باك نیل بر وع وده

اطلاق

اوتور ( البرد آء ک)رماء وزنشده درم دجي اسقه عله اطلاق اولتور اوشقة |
الله کلدیکیون مرج

در که عزهر ده بان او(-ندینی

اوزره رحضاء دی و
وز

۰ ۷

برتی

ONA
سس سس

ا

دس

ی

ان مس سس تس سس ساب مسا سس

سا

سس

مسس

ر
م
س اه

که عاصمه ویشفایومعادانده شدت یکدیکر وه ابشرارثوعضرت

ایلسهروقع بدهماقدر و دعنه درز عنهپانك عى و مرك فيل عن لفظطنك وا حدیدر که

وسعکم اولغلربر تلسیيك دشوار واتحق
بر ٥دنور بغایت قوی م

ره

حپاردثهعطهه اصایتنه مقووف اولورور ده بررجل امعیدر ( البرادة ) حبانه وزننده
لق تعبیراوور وصو صوغومق اجون

قارار
ودی
دورهک به
دن
ابهری
جق قا
غو
دوهصو
ص

ووازة پبرد عاما عبار یله دسم
بردق آصدقلری حنکاله و آ صي ه دینور مو لف ک

اکعه اصول سار هدن کواز» کوزه وآیز معز اولوب وتعر یفمکذور اله معرف
دار دو
اوزره رجه فاندی حت اهل طاف ١ک طهران ر

اولغله وحته مکذور

بردق وضع

معم حدر وععرپ اوندیتی صورنده کوازه صوا صوغقق اون

لری سه بامقولهسی بر دك اولور حبانه قسلندن اولور ( الا برده ) همرءنك
اکتد
امیدرکه

ورانك کس له  ۳عار ضه

اوزره الوور

ازسانك ار سی رودت

( البردة ) الك فصی ورانك سكويله وفحانله لغندر مه وامتلا" علتنه دنور

ا ور ترید ایلدیگهون ورد دیشی قیونك علیدر توسف قطاسنده بر
قربه آدیدز مد برندن ED

سام البردی اورادندر و شیر از او لکهشنده بر قر به

آدیذر ( الابژاد )۱افتعال وزننده بکرسه سرینلك احون صوغوق صو وک
کری
باخود و

صوغقق اعون صوفوق صو امحمك معناسنهدر يقال ابترد فلان

)فعل وزنده صوغوق
دنده ( البرد ت
الاء ذا صبه علیه باردا او اغسرهد لیبر ک

بزان معتاسنه در بقال تبرد ق الا* ادا استتقع فيه
نی

صو به اروت وش

( ارلادان ) نه نیهسیله صباح واخشامه اطلاق اوور سین اولدقارعون

تهکهبر دن دی دیر وابردان ظل وفیاه اطلاق اولنور ( البراد ) بانك ضر
) والبرود ( قعو د
۱

1

(عبعر او لذور شال

| کهبهدنور

وزنده
رد

بر نه دنل فتور کات ما

ار حل عه

سوهان موناسنه

برادا

و رودا

فل فوا س

تیه وانکه ادن
اذا فر

اولان برددن

 ۱الیر د

( منار وزننده

اسے آ در

بابك يله اک آغرندن نو کیلن | کنت ه دینور ( البردی ا

ضو غومق

) البرادة (

وزنده قوغه لق

وحصیر اوی ددکری سازاغه دنور کهآندن حصیر ج اولاور مصباحك باننه
کوره و رد فزظ  ۸:ماسو در  ۱البردی )کر دی وزننده بر جنس اعلا خر ما  1ددر

فارسیده ستك اشکنك دیدکا در وعد ن اجد بن سعید الیانی المردی غود تیندندر
لکن نو رده ه هنسو ندر ) العر ند ( فر ند وزنده اولاق اعون مز نلاه ارده مس ذب

اولان آتلره وقاطراره دنو رکه میزال طواری تعییر اولنور ورسول معناسنهدر که
بر مکحولهنذریان ای واولاق وساعی مقولهسیدر ودرت فرح مسافه بهدینور که
لون ایی ميل سافهدن عبارندر هر فرج او ج ميل مسافهدر بعض رده
تیت
س
ر

بدو)ر
صترو
برد الاه برودة من الباپ اتلام اذا كان باردا (البارد وال

ود ۳

( والمراد ) نك یله ( واارود) ود کی وزلرده صوغوق دیکدر شال ماء |
۱برد وبارد ورود وراد ورود

ورادمرد میالغدو صفدر نتمکه کر اولندی وارد

| ومیرود پاپ اولدن وصفدر كنمبرود صکر ءدن صو غومش اولادر ورد وراد

| پاپ خاسدندربراد بروددن ابلغدر ویارد بی تعب عاصل اولان خوش رود |

| در لکه اطلاق" لانوور

باد یه E

او له دس برس ,اولدقده

ا

|ند کونه صفا حشاولق حسییله اعاب هر خوش ولطیف وعن بز ته نه پارداطلاق

| ایدرر ومنه عیش بارد ای هنی" و ,رود و مبرود صوغومق اجون اوزر ته صو

 ۱دوش امك وطعام مقولسنه دنور ورود خاوي اولیان "وه اطلاقاولتور .
| بقال توب رود اذا م یکنله زثیر ا(لتبرد ) تفعیل وزننده صوی صوعقق!

|| على قول خاضه قار اه صوغقق معناسته در قال برداللاء اذا حعلهپارداخالوطه
ضعیف وزون فلق معناسته استعیال الوتور نتدکه ما
ال و
تقال رده الرض اذا اضعفه ( الاراد ) هنت کا

دک او اتدی

صوغوق سنه کتورمك.

أ

| معناستهدر قال ارده اذا جاده بازدا رواومه صوغری صو اصوریت ما۱
|| بقال ار دله اذا سقاه باردا وس نك وفتی اولان آخر ہار هشکامنه کر مك معتاسنەدر |

تقال ابرد اربحل اذا دخل ق آخر المار وتقول دناد مبردن ای ق آخراابار .
ضعف
و

ضعیف
و رمكت و

و؛ءحعال ابلك معناسنهدر قال ارده امرض اذا اضعفقه.

(لرد)
دانا اذا ارسله ردا ال
افرل
و پرمحله رند کوندرمك معناسنهدر قال ر
وال برد القوم عل
رنه طاو ند دنورک کو کدن بغار چت |لیام دی درار ق

تاء الفعول اذا وقح بم البرد و برد بر موضع آددر ( الزد) کت

وزت وه

( والارد )اجر وز ده طلو یاغدران بلو ده دنور قال مصاب برد وارد
ای عطر البرد ( البردة ) مکرمه وزننده ( والمرودة ) طلو باعش وطلو اودعش

وبرودة اذا وقم با المرد ( البرد) پاک ضيه |
بره دیشور يقال ارض مبردة م

راوع محطط یعتی حبوقل قاش آدیدر رد انی زبانزددر جعی اراد کلور وارد |
کلور وبرود کلور ونروع آباه دور اخرام

وجعدر.
کی دنه ورشورار و

عفر دی بردهدر حوالا دویارارده خرفه تعییر اتیک لیاسه ده رده اطلاق E
ومنه اثثل * ها ی رده اخیاس * ای شعلانافلا واحدا موافك جس مادهسنده

ای اوزره خجس خابك کله ملوك عندن بربدرکهبرد دجیسدکاری معروف
قاشی اك اول اول نمجم اعدردی وعند البعض برکونه قاشدرکه طول بش ذراع
وکسهت اولدقلرنده مدل
الور ایک آدم بری ببراه کال حبت وصداقتله یکدل ی
بمونری ضرب ایدرلر کویا کهایکیسی وب واحد اجره یکوجوددر درعکدد وينه |
امالد ندرک

ار

71

۷

سها ووت العر * واحتنب رد اناریف سيا وقت الطر * ورد

مصدر اولور

صوغوق معناسنه قال برد الاه با من الباب الاول ردا اذا صار باردا

وصو غقق معناسنه متعدی اولور تقال برده اذا حعله باردا بورد مبالغذ وصف
اولور صوغوق

دعك اولور ال ماء رد و برد اوشوبه اطلاق اتوور

ومنه

وله تعال [ لاندوقون فما ردا ] ای نوما مولف بصایرده انه کوره حرهحرکت

واضطر اب متص اولدینی کی برده دخی بوت و سکون مخصسوص اواغله کاه
اف نار فلاعلز بده ومع ضارندم .استعمال .اولتوز نهک
تبوت ونوم و موت و لزوم و ضعف معنالرنده استعمالی بوراده دی مثبتدر پس

نومه برد اطلاق لامك ظاهر حلده برودت عروضی اخود امه سکون یطارنی

ه
سانقه
عل

مبنی در وبرد 1ع یارننه اطلاق اولنور اعاب هر اطیف

نسنه به برد

وبارد اطلاق ادرار زرا بادیة حارمده ماء بارد اعز کویاب اولور ومناسبتله
محبوك آعری ار ننه رد اطلاق ایلیوب بعده عمیله مطلقا وک کده دیاستعمای
ابلدیلر ومنه قولد * پرودالشایاواطح التغر اشنب * وبرد برکسیه یار سنه ه صوغوق

طوقنوب اوسفك معناسنهدر تقول ردنا الیل وعلینا ای اصاینا رده وموت
معناسته مستعملدر مته فقدان رو ح سبله برودت یاخود سکونعارضاولدیءحون

قال برد از جل اذا مات ووحوب ووم معناسئه استعمال اولورکه ذکراولنان
بوت معناسی اوله حقدر قال ود حي على فلان ای وجب ولزم و آر قلنوب مه ول
اواق  717ق

ملد رزدی

معناسندن E

بقال برد عه اذا هررل وا که

اله دموری اک لك معناسنهدر قال برد ادد اذا مصلر مولفك بصایر ده انه
کوره رد فتل معناسنه مستعیل اولفله محل معناسی بوندن مأخو ذدر که از

اور  5قول رده ای ټل وکوزه سرمه جك غعناستهدر قال برد
آلون آذ ۱وو یا رود لفظندن متصیفدرکه ضور وزندهدر پرنوع سرمه به
و و یاه اطلاق او لثورکه حرارت عبن دفییامحون اشحنه بعض مبرددارو من جح

الدوب کوژه حکرز آندن تصمرفله اول  2ونای کوزه جکنکه برد اطلاق
 2الو بعده تعمم ایلدبلر ورد ا٤ك وسارطعام و
مراد اسی اولان ۵

و طعامدر حلوغقق اون

دوگ LL

دوکك اوله حقدر قال برد انلر'

اذا صب علیه الاء وبرد قم طس به نهایشلیوب کرو دوك معناسنه مستعملد رکه
سکون معنانتندن مأخوذدر ال برد السیف اذا نبا ضوعیف وزون اولق معناسته
ستعملدر بقال برد ژد اذا ضعف و قال برد على ناء احهول و برکسیه برد
کو درت

معتاشنه در ER

قال رده اذا ازسلر البربد و برد رطاع ور صو

| ورموض "امعلربدر ( البرودة ) سهوله وزننده نودت صوغومق معناسنهدر بقال

هربری عارفانه وجهیله قومانده ايلك معناستهدر بقال پادد القومدادا ومبادI :
اخر ج کل واحد هم شیا  3جع فانفقوه zre نويدن اسم بدادهدر ووحه مذکور ۱

وادا
اوزره على طریق العار ضه مایعه ايلك معناستتهدر قال باد مبادة د

اذا لا

قدر
بایعه معارضة ( الباد ) تشدید دالله اویلفك اج وزنه دنور کهبوط اجول
) الیداء

|

زیاء وزننده 3رحنكت کنارازی ابری وومری اولان خاو ید دینور قال ۱

ام شا ۰ای مد

الاسکتن ( الا-داد ) افتعال وزننده ایی کسه بر نسستهی

باخو د برکسهی ایکی طر فندن طوعق عل اقول ایک طرفندن کلوب حوالهاولق |
فعتاسنه دږ قال اتداه آتدادا SANA

۱
۸

من جاده اوایاه ہما و ونده مقرد.

دك f اولد زرا هه متا نتتن هانهو دض ول  ۶الاساس
نيه سیله اده غ

۲

السبعان ببتدان الرجل أذا اتيا من جانبیه وآلضارپان یبتدان ااشروب والتومات

ا

تيدان امهما ای برتضعان دیما ا(لبدة ) بالك فعیله ( والدة ) باتك كل
قت
طباو
بددکي تا
فعیلر  2 2فده

ًإ

معناسنهدر قال ماله به بدد ود ای طاقة ( بد ید ) بالرك ۱
و مرادفیدر کهپه به دعکدر که ۳

او دی ( التاد ) ۱

ق الاصل تفاعل وزننده هرکس حنکاهده قرن وهمتاسته صتاشعق معنا-نه در

۱

بقال تباد ابلیش ادا اغذوا اقرانبم لکلرجل رحل مولت لكل رجلقولیله سا ٩
جع ضنّد ,اولان توزیعه اثارت ابلشدر ( البداد ) ”حاب وزتیده ق الاصل |[ .
ا

فرقه معناسندن منشعت حصه معناسته اولور معده حنگاهده اولان قرن وھد

رل
استعمال الوندی ومنه قال اي الیش دادهم ای اخذوا افرامم لکل رجل ج

ومنه شال لوکان البداد لا اطاقونا ای لوبارزاهم رجل و دجل یع برد برد
میدانده اوضاش ایلسك ادی آ ذلر بزه مقاومت ایدهمنر ابدی سلفده ایی عستکر |
وناسبت مکذوره |
رر برر میدانده هر کس همتاسیله جنك اجك عادتلری اندی م

fETE

یه داد ارز متا ده امال اولدی کم مرک ما

ا

عبارتدر (بداد) قطام وزنشده اس فعل امدر حنکده هر کین برد پرر ورن

1

2

ل
دخذجکل
اواك اوق E شولون یاقوم بداد بداد ای لیأ

۱

نالها(ستبداد ) مستقل وپاشلو باشنه اولق معناستهدر قال استېد فلان رأیه ۱
ا د ومثه الل * من استند براه فقدهلك  ( +الابداد ) همرءنك کر ل پره ا
طوغری ال اوزاءق معناستهدر قال آندیده ادادا اذا مدها الى الارض وعطيهدن
 ۹۳کل حصهسیی و رمث ا

قال اند العطاء ندعم اذا اعطی کلا همم

| دنه ای نصیبه ( بدید ) فدفد وزننده پرموضم آدیدر ( بدید ) زبیر وزبنده جلز| :
حكى ورانك سکوئیله صوغوقانه ||
بن مکروه نام شاعرجدی امعیدر ( المرد )بال
دیتورکه امعدرحرمقابلیدر که ام لته

اه

پم

دنزمات ۱

یی بتNEsi

ات

4
۴

ون
ڪلد
ارال :میدانلو او
اولندی ( البدد ) فن
دد

انمو

و ثم کی الک یکهون زنم 1قب
رکه

اند اولق 2

 1۳اولندی شال

ابید وندد

مباعه

از حل بددا من الباب ار ایع اذا تیار

معار ا

وهیله
ح

ا#لګه دینورکه ری رنه بالقابله برر نسته یعندن غبارندر بقال بایعه ددا اذا
یاه معارضد نی عار ضه بالمیح ودد اپ و طافت

معنا سنه در کاس ذکر وحاحت

وظیر معناعنه در
معذاسنه در قال ماله دد کی ماج( لد ).جات کسس له مثل ز

ل
دده
منلر
تقال ماله د ای مثل ( البدد والبددة ) بالرد فی و
وواری
ودید شول ای طو اش سنه بد دینور 44اطنی
ی

کارلدنهو
تراز
لته قو

ور
اتعر
لکن
وه ن
ااند
وال

وهتامعناسنه در

وقاطاغك وبالاىك
باصعسون د

ایکطر فنه بددان وهر رنه دید

دنور نداد دی د رار کاسیذ کرو ندید خر ج تعیمر او لنان ظر فه دنور و ککیش بابابه
ودید پلا و داهوه بهدنور ( البد ( باتك صعیله سیو ری
دنور مفازة واسعه معناسنه ن

معناسنه وغه دنور که فارسی اولان بت لفظندن

سیک دنور عوص

 3ور وره وزنده و اداد کلوز افراد وزنده واه
الصم فا

وصه
E ج

وذصیب

EE ۳۱۳۱و

اليداد ( اك اک

وصیت معناسنه در نودید e سا درک ار بوالان  1لر
ا

معر بدر

دور رست
ودی

از

قویلان حشوه دنور که

لا او لدی اکن ته بدادان دنور وشولل که پار حه سنه د بثو رکه طواردبای
سوتته قورار وداد مدر
ا

اولور سفر ده رفیق اولان آدملر عارفاه طر دی اوزره

هر ری ررمقدار ذنهاخر اج ایدوب حوا .ج و ٣ه اتلر نه صرف ابلك معناسنه در

قومانده تعییر اولنور کاسیذ ك ( البداد ) بانك ضعیله ( والبدة ) بالك طعي لهب نولرده
وصیبت معناسنهدر حوهری بالك اکس لهتقد ایلکله طبه او فشدر وده
حصه ت
 | ۱غابت و احام معناسنه در ( لاد ) لافراق ولاماله معناسنهدر

ود فراق معنا

او لوب لاء نی داخل او لا فراقق من ول وم لازم" ۱و لدیفندن لاز مدر
ور
صصد
د٤ك اولور شارحك بانته کو ره ونك استعمای نشیه ع

ته
وال a

اساده مو لد در

ين ولابد
نو
مصنفین عبا ر تلرده ک ث ربالو ةو عدر ومتاو عا اارداد رار مثلا لادلها مانق

ردر
دنهشد
نکا
مندولاند وان یکونکی لاد ثابت او

وترکیب اخبر ده واقع واومن

معناسنهدر علي قول را زین کلام اون یاخود لانت امعیله خبری بنده ی

لصوق تکاید اعون باخود اليه ند اولانبدان کلهسنه التباس وهمی امحونزیاده
قلوه_در و عند البعض او عاطفه در مقامه ناس معطو ف عليه قدیر او ور
ولا لادان ورد وان یکون کی و تعر مذ کو ردن فار سیده چاره کمینی اله ادا

اوكور ات ( البدادة ) بإنك فعیلر اعدر ( والبداد ) پانك کی که مفاعلددن
مصدر در نش که

لوندی ( وانبادة ) مفاعله وزننده ولك اوحنده رفقا.سفر دن
و آ

معناسنهدر بقال دد زد آذا اعی او نوس وهو قاعد لارقد ا(لتبدد ) تفعل وزننده 
PEY EAS

طاغلق

ددب

لاق

یا

سلا ددرتف

قره

رو هنس یی

هصح ۱
SEES

هصدح

بوشمك معناسته در بقال تبددوا الشی" اذا اقتسعوه بددا ای حصصا ودد تسوانك |
زینی کوكنك هر برنی احاطه واستیعاب ادلك معناسنه استعمال اولنود بقال بدد ۱

و

بم

۱

بل صدر اريت اذا ازه كله د(اد داد ) بار هي وال ۳

E

ف۴

اسيل ( ویداد داد) چ اوزره مبق اولهرق ( ویددیدد ک)ذلات مفتوح اولهرق .
( ونددا ددا RE SP

طاغنق طاغنق معناسنهدر لقال جاء اظیل بداد .
باایا

نداد وداد بداد ویدد بدد ودد آیددا ایمتفر قهشار دبرکهو نحلرال موقعندهدد 

تیوه منز
نداد باراد ا

O

شرح تسهیلده شروح اولدینی اوزره کن اله |

عا جذ در ودی

تیک ء la متأ ولدر يعن متددهة تیه

ر ار ا (الك فجن ودالك تعسدیدله ارتي ا

فا ۱

رحلیه دا منالباب الاول اذا فرفهما ود وراق تعب وکلال معناسنه در
عرض لن عه دای عت و رکه دن بر سنه دن کت

معنا سنه

:

تقول ۱

و ماع لد دعید و رطر ف الات۱

3

دلان صاحیه عنه اذا ابعده وکفه وتحافى a۳
استمال اودر تقال ف

(شادید والابادد ) نانک وهبرمنك فعله بوزلرده طاغنق طاغنق دا ال ۲ ۲
ال
ده

نراد د

ی
رو
مز

و ابادند اي متددین

حوهری

اوزره

کدی

وك ال

طمر ابادید و بادید ای هتفر  5۴ولفند |

اولوب يعن

۱
۱

حو هر ی تصرف اندکله اي

ايله نادند عنوانده دسم واشبو * برونی تارب مقربادید ٭ صور یله استشهاد 
ایاشدر

۱

وافیه مکیور هدر
نو اسه طبر الیتادبددر که نو دله واضافنلددر ق

رطظارد ن قران تام ا ر کدر شارح دب رکهمو اف وتعقمی ها صفایندن 
مذ کو:ع

ور 8
ول
اخذ ادوب لکن صفغایی نادند وباددر وآتلریی اعنراف ایلشدر ت
دلدر ا
اقصالر در عبادند وسعار بر  111مفردلری “عو ع ک

وتاک فصیله .دکری ای از

.)NSE هزەك

ند صفتدر ایی فولاری رده

|

کر ومیدانلو |

اولان باخود عظطم انللقه الوغله اعضاسی ری برد متاعد تاخو د اویلقلرینك |

وشاده اولاب کشی به دینور بقال رحل اند ای متباعد الان
ارانقلری ککش ک

يعض
اوعظم انلاق التباعد عضه من

او التباعد ماین القغنین حوهری لفط
1

مر ور نعننده استشهاد ایادیی اشبو * الدشی مدية الاد * مصراعنده غلط

للد در ز برا صواب اولان * ندا» مى مثيه الاد  +وات اولقدر زرا ۶
وفنده
و دروب ص

نظ م او لغشدر

واید جو لهاند اطلاق اولنور جاك

ا?ê درکن مرازه ذب ایو

طو ند :عون

فعتاست نه

1

والار بنك ارالقلر ی آحیق

۱نهود تخ)ل لاد رتم )۰ارسلانه ا ره الالك
|لان آ
ومیداتلو |و
VERSE

7

.

0
89
: ۷

۳
باخود منغبر ملا حظه
رهبرلاك اده یلوری

مثل طر شه سول
دید کارنده هو

ار

اراد او لدو رمتلافلان

ان عدا

د عکدر کذلك شوه ایلدیی سوزنده ابت

دبرسن ۶ف

و رةرار

و ولده تاخو د میلقا
حاذق واستاذ

اولان که

<فنده

ز هیر در

دج اراد

اولنور فلان که قطعا سوزندن نکول ايان سویلدیی سوزده بت اوزره در
د رار ) العد) مد وزنده جاعت انسایی به دنور شال

دجك رده هوان جد

ص عليه عد ای بجاعد ووز راس دج از ند آ ت قسن دینور ) الاد ) کتات
وزننده شول کلرد وآ بابه دشورکه ول ول عطط

دجم اولغش اوله بعض

عزوانده فتر عالم صلى الله عليه وسل حضیتلرينك قلاغوزلنی خدمتیاه شمرفیاب
اولان

ال ذوالعادین حنا دلرتی Î

عد

اندکاربنه «بنیدر وشعرادن
) جودات

تلفیی ایی س

طفیل اأجادى :دی

( بامك و هراد نتو سعد

قه جحادی

از ار وردا

اولان شاد تام کسیه

مشو ندر
(

د ارده برنجه هو اضم معر وفه اسعیدر ) دد

قعدد وزننده اسامیددر "وان ن شدد فضر انام عليه السلام حضرتلرينك
ید ) زیر وزننده بررحل اسویدر ( ام ید ) حوا شت زد
ملویسندندر (
ا
کشه سیدرکه تایه در ( ان مدان ) مان ونزنده تابعیندندر وعر ین محدان

اتحابدندر ( مجد) بالك وجے داك کین کهحلق ولج وال وزنندهدر

برموضع آ ددر کلاتمکوذزهءنك خاسی بوقدر ( اد ) همر.نك فعیلدکه حروق
لرافصل احد وهوز وحطی وکلن وسعفض وقرشتکه
الید
هبایی چکاعاعنك او
از تفردر مدننه اولکهنده شاهلر ادى کان حل سنا مش بعنی شهنشاهی
 ۲ادى ونونار شعیت علیه السلام و مندن اندیلر وم طله ده جلهی هلاك او لدیلر
حت

صوم
س

ادر

کن ام شاهك

* کن هدم اک

او سط ظ له * حعلتتار

فری در ننه هس له او هرق اسيو کفته ی نطم وانشاد
x

هلکه

و سط

ام لد ٭

عام * دارهم کلضمےر

سید القوم اناه
* اسلا

*٭ الف

ایتدا کات

ار

عر به

حروفنی بونارك اسلربنك حروقی عددنجه وضع ایدوب بعد زمان نخذ وضظم
حر وفار نهده ظفر باب او ذلربه آثلره ر درف ادا کے والی حر وفه رواد

اطلاق

ایلدیلر شار ح دیرکه اصل امحد اسمی انوجاد ادی تکرر حروف سل قصس
ایلدیار حى حر وف ا؛صاده تعیبری وندندر ( العنداة ) خای محمه اله علنداة
 ۱برنده او لان خاو ند دور

ی

اند

کلور ) الاخنداء ) اعلنداء وزشده

دوه

یی عفم الهیکل اولق ععناسنهدر قال اخندی البعیر اذا عظم وال احندت
وعارية اذا تم قصما ( التبدید) تفعیل وزننده طاغقق معناسنهدر بقال بدد الشی"
ا

بدیدا اذا فرقه ووریلوب بایب اواق على قول اووردینی پرده اویوثلق ۱
هت

اول

۸1

۱۰۷۳۲

هروک ۲
(اد )
وصلابت معناسته بقال ذوايد ای قوة اود مدنهده پرموضعدر ل

مدلهکه اصل اد آبدی ودی صلابت وقوت سناستهدر (اقادة ) ۳ ۳2
وزننده قوی قلق ونقویت وبرمك معناستهدر تقول دنه موأیدة اذا قویته وه لژ

فيدي)ل
ری" فول تعای [ اذ ادنك بروح القدس ] ای فوبتك ( الا

وزننده 1

 ۱بودخیتقویت معناسننه در تقول اده تأیدا ای قوته فهو مود ومد ای قوی |

د مکرم وزندهدرکه موآیدهدن اسم مفعولدر قیاس اولان موآید اولقدر لکن |
 ۳0غبر فیاس اوزره سعوعدر ا(لایاد ) کتاب وزنده آلت تأیید ومدار
تقویت اولان شیثه دنور وحصن ومعقل وپرده وکتف وهواء وم معتالرینه
استعمالاو لور ومنیع وحصین طاغه اطلاق اوور وشول طبراغه اطلاق اوور |
حوضك وپادرك دارا مادار حورهسنه دوکر که فوئیله حوضك صویتی
طنره

حر یادن و عموركد

صوییی جادره دخو لدن منع ابلیه واط افندن فذح

اولان قوملغه دینور وعسکرك صاع قوانه صوول قولله اطلاق اوور ایکسنه
ایادان دنور قال 3ر عل ابادی ا ر وها حنا حاه وایاد معد فسلهسندن منشعت
برجاعت آ ددر وىك حوق دوه ره اطلاق اولاو مؤلفك وكرة الابل قولوالابل
الكثبرة

کد

دار ) ال د ( موّمن وزننده اص عطیر دنور شال اس مود ای

ده
عظم وآفت وداهیهه دنور جمی مواید کور ( الايد ) تقعل وز

۱

قوتلك

معناسنهدر صوری ومعنوی به شاملدر يقال تاد ارجل به اذا تقوی به ( الاد ) || |
کی وزننده ذک اولان اد صیغهسندن

صفندر

قوی وشدید معناستهدر

1

فصل الباء (€٠الجود ) جيه قعود وزنده مقم اولق معناسنددر قال د |

الکان حودا من الباب الاول اذا قام به ودواب ومواشی اصتلا اوتلاقدن
آرلیوب هميشه ملازمت ايلك معناسنه مستعملدر شال محدت الابل الذازمتE
المرتع ( الهبد ) تفعیل وزننده ودی اقامت ايلك معناستهدر ال مد بانکان
معنی مد ( المد ) :بذه وزننده اصل واساس معناستهدر قال دنه آی اصله

وکر E دور ور ايشك اج وزینه دینور یعیی برفعلك مستور وخ اولاب

ا

ھرکی اک حرم اوله قال هو عام بجدة امرك ای دخلته وإطنة

3

سر دنور

يله لفتدر وحده ۴وشعور معناسته استعمال اولنوز که
موعوناده بالك ضعیله و
7

اقامتك

لازمیدر ومنه شال عنده محدة ذلاف ای كله بو مناستله برنسته نك

قيقت لاه سنه انقا +ن وحهیله مطلع وعام اولان آ دمه امثال طربقیله ان حده

1

او لنور قال هو ان دما ای عا بدلك الام بوراده طبر ا مرقومك

حقیقتنه عاند یاخود فىالاصل ارضه راجع اولغله وتبر :مثل اوزره جاری اولشدد

وحاذق وهادی رهبر حقنده دی ابراد اولنور کهضعیر ارضه یاخود طرقه ارجاع

1

1۷1
وض اولور ته کامرهرده وافملان .اسا اکوان وصفة '
ام«ان عنوایله مسومدر

وغ بدر که مو اف م

ماد وسنده امان کلهستی

زر قان اله وزن ادوب ضعی محخطثه ابلشیکن بوراده مضمومائیت اغلشدر ( انده)

وله عده وزشده اندلس اولکهسنده بربلدهدر فقهاء وحفاظدن وسف بن
عبدالعز یزالاندی کهاین دباغ اله مدر در اورادندر ( الاندرور دولانددوردیة )

هرمنك وواود فحداریله برکونه آیاق طونیسدر کهاج طونك ,اوزرندن کیلور

شلوار وچقشیر کی که جر که اولور على قول بانه دینور کهاصل اطوجنیدر
طومان دخ ور

بان مفریدر و که منلوره اجمیهدر عرب استعمال

اباشلر در ( الاود ه)برءنك وواوك فعیله اکری اولق معناسنهدر بقال اودالگی؛
اودا منالباب الرابع اذا اعوج (الاود )آدم وزنندهکه افعلدر نآدنصفتدر ک|ری
نك فی وواودسکو یله
نونده اوداء دیور جراء کی ( الاود ) همیر
سيه دنور م

و ات وت ابت معتاستهذر تقول ادت العو د آودا املنیابالاول
اذا عطفته واودواوو دفعود وزندهرآدی برس مشکلفوق الغایه ناه دوشوروب

زجت ومشقته اوغ انمق معناسنه مستعملدر کویاکه بلنی ایک قات ادر قال آده
از الا بژده اودا واوودا اذا بلغ منه الجهول واقلمضاوی قوله تعال [ ولایوّده

حفظهما] الايةای لواله مأخوذ مالناود وهو الاعوجاج بوراده وانقولينكقیل

|

اولق قول قیلدر واو در جانبه میل ابلكمعناسنه مستعملدر يقال آادلاثی" اذامال
ورجوع الك معناسنه مهست لر ر قال آدالق" اذا ر جع کویاکهاییقاث| کلکلهارقهسنه

رجوع

ابلشدر واود بررحل اسیدر ا(لانتیاد ) انفعال وزننده اود کهسندن

۱یلوب ایک قات اولق معناسنهدر تقول ادت العود فانشاد ای عطفه
مطاوغدر ک

|وب ایک قات ايلك معناسته در
فانطف ( التأوید ت)فعیل وزننده بوردنخسنهیی ک
فودع)ل وزننده تأوددن مطاوعدر تقول اودند فنآود وبرنسنه بر آدمه
تلتا
(ا
تقلت وپرمك معناسنهدر قال تأوده الاس اذا تقل عليه ( التثادی ) تفادی

وزننده بود لقلت وبرمك معناسنهدر قال تثاداه الام اذا ثقل عليه ( الأود )
| مقاعد وزانده آفات ودواهیه اطلاقاولنور تقلت مونیسسله شال رماه پاحدی
ودر
الآود ای الدواهی شار حك مکمدن نقلاه کوره مفر دی ق
صمله بادبهده بر وضع آ ددر  3الاو ند ( همر نك ف
:

۱

وکورلتو سنه دنور تقول ”معت

اس

آو د القوم ای از پزهم وحسم

 /۱فخحی و واوك سکو له اذواه اطلاق

نرك
,هی
( اود )
اھ

وحغای

) ذواود ( هر منك

او لنان ملو ك عندن برنا [قسیدر ان هسند

ایدی التوز سنه عنده ادشاهلق ایلشدر ( الاد ) کید وزننده قوی ومشتد

اولقمعناستهدر بقال آد الشی" ینید ایدا اذا اشند وقوی واید اسم اولور قوت

ا



۱ ۷.

بود برنسنهنك بك ین کلوب جاعق معناسنهدر قال

استاأفد ۱لى اذا داوازف ا

د

فد ) محدث وزننده تأفیددن اسمفاعلدر که
ودرَ(
لنه
اناس
اةت)له تأخبر مع
صفد
فالا
(
فخر الشهرا والوقت
تأخیر ايلك معناسنهدرم ومنه يقال خر مجؤفدا ای آ
وذلکنران اجل وامد معناسندن مأخوذ اولق دی مقلدر ( الاکد )ردنك |
ابو
و
قصی وكافك سکوئیله خرمن دوكك معناستهدر قال اكد النطة اکدا مانلاب |
الاول اذا داسها ( الاكيد ) تفنيل وزننده و کیدلفظنده لغتدرکه تقویت واحکم | .
عاو ون وندن اوددر 1
داء ت
معناسته در قال ا|کلدثی" تکایذا ای وکده وقو
ر وزنند محکم ومتین شبعه دینور قال امراکید ای و یق ( الاکد) ]|
ی)
مکید
الا
(ا

او
7۲

ه
سول تسم ره و صر علره دیتوظرنکك

همر نك فخیلر ([والثا کد ) شقاعیل و
له صاریلوب ند اوور اکابدلف
آ نارايلهآت ايرمنك قاشی ایرك ایک طرفاربن

عفر دی | کاددر کتاب وزننده وتا کد هفر دی تأکددر که تین کی اس قلفشدر

وونده و کاید ووا کید دی لغتدر ( الالدة ) همرمنك کنمرله لوده لفظندهلفتدرکه
پاشداشه دینور وولد لفظندن جع ااوللورتأ(لد ) تفعل وزننده هیر اولق
معناسنهدر شال تألد الرجل اذا بر ( الالادة ) ولاده وزننده وانده لفتدر

نك
ءد)
رلام
م(ا
هادة
قال الد الصی الادة بعنى ولد ول
2

و اشحام

صوك

وميك فحیله عابت ومتتبی از

تعییر اولنور قال بلغ الشی" امد

وشال امد مأمو دای عنبهی | ليه اوت

ای غاته ومنماه

يانه کوره مأمود صرت

وزنده امد

لفظندن مفعو لدرکهاه رسید اولق معتاسنه در وامد طادلق معناسته در تقال
امدا من البات الرایع اذا غضب

امد عله

أ

و

علیه ) الامد ( جامد وزننده خير

وفعتله یاخود شر ومنمرلله علو اولان کسیه دینور کوی که هربری مابته ابلاغ
مت
ایلشدر قال رحل آمدای جلوء من خبرا و شس و طلو کی به اطلاق اولنور سقیه

مشصونه معناسنه

وآمد تفورده یعتی سرحد عراق وع دده بربلده آدیدر که حالا

ديار بكر اوالتنك فاعدهسیدر نبایت حدودده وقوعی باعث سمیهدر ا(لتأمید )
تفعیل وزننده برنسنه ه نبایت مدت بیان وتعین ابلك معناسته در ال امدله تأمیدا
اذا .بين له الامدهثل اجل تأجيلا ( الومد ) معظم وزننده شول قرهیه اطلاق

اولنورکه اجنده برهودم یله صو اولیه نايت خلوه بالغ اولش!اولور قالسقاه
و مد ای مافیه حرعه ماء ) أالامدة ( عده وزنده هر شئكت بقړه سنه اطلاق اولاور

(الامدان ) هنت ضعی وکسری وميك تشددله که اسعمان واضخیان وزاندهدر
۳۹

ظك
فچ
لاو
پر موضع ادیدر ویر وزنده جاری اولان صویه دور وو
حهدن
ورد
ار و
ون م
وقدر شار ح دیرکهمراد اول همزه اولهرق وز

رابی
غبری از

وارد اولامشدر پس عذفوان و صلیان مقو لهسید اعبراض وارد اول مزح در

اخوان

1-4
وزننده اساد معناسنه در

اك وص

تقال اسده علیه ادا عى ده ) الاساده ( هر منك

وساده معناسته  93ردصيغه دنور ( الاسدی kSرسی وشزده

بر

نوع بات اسمیدر شار ح دږ کهصواب اولان تیاب اولقدر ا(سید ) امیر وزننده
اماب کرامدن بدی نفر تواسیندن بش تفر ذوات اسلریدر ( اسید ) زییروزننده
ودتی اساهیددر اسید بن حصیر واسسید ن تعلبه واسیدن برو ع واسید ین

ساعده واسید بن ظهیر و اسید بن ان الد عاء که عبد اله الله معروفدر واسید بن
ای رافع بنحد.جج واسید نسعیه باه حاب اکمردندر على قول اسید نسعیه
امیر وژنندهدر وعقبه بن اسید ها بعیندندر ( اسید ) مصغرا بای مشدده اله سید

مادوسنده مسومدر ( اسد آیاد ) همدان قنرنده بربلده ویساوز قضاسنده_ بر
فربهاسیدر ( الاصدة ) همرءنك ضعی وصدادك سکویله کوحك عرب قلبرربنه
حصو ص برکونه کوجك کوملك اسمیدر على قول ول قفتان لآتندن کیلن کوحك
زبونه واحلکه دنور واکا اصیده دی دنور سفیده وزننده وموصده دینور

معظمه وزننده ( التاصید )تفعیل وزننده ذ کر اولنان قیصی اخود ویکیدرمك
معتاسنه در تقول اصدنه أصيدا ای السته ( الاصدة ) هنك كسرله قومك

جمینکاهنه دنور شال هذه اصد :القوم ایجتعهم وونك ججی اصد کلور کسسه
وكسم کی ( الاصید ) امير وزنشده اواو کنه دیور فناء معناسنه ( الاصيدة )

و

وا ات اله دیون سود معتاسنه ال(ایستاد) :هو مت کیا

قبوی قبانوب باصرمق معناسنهدر نته که واو الرده لغتدر قال آصد الباپ
واوصده ایصاد اذا اغلقه ( الاصاد ک)تاب وزننده طاغ ارالقلرنده اولانحقوره

دور کهآنده صوارکیلوب قالور ونعوملک وسار نسنهارك قپاقازینه دینور طباق
معتاسنه ظاهر | مفر دی اصدهدر هیرءنك كسرله ( الاصدة ) هنك مدل ود
آدر ( الاطد )
اصاده معناسنهدر ( ذات الاصاد ) زنك كسرله برموضع د
سکترهار بنه دنور( التأطید)
همرك و طانك یله شر بعنی موسی احغانك قبرالش
تفعیل وزننده لایت ویدار ايلك معناستهدر ووطید کی قال اطد اله ملکه ای

۲

 ) ۱هریت وك ف برايشتده ع وسرعت الك یم ترا ر

طوّق معناسنه در قال افد از جل افدا املنباب الرابع اذا جل واسرع ویر
انشده اویالتوب آش در مك معناسنه اولغله ضد اولور شال افد الرحل اذا بطاً
رنه مك شین کلوب چاعق معناسته در قال افد الثی" اذا دا وازف وانقو لك
اس
و

خصیصی بلا محصصدر ژیرا احلل قول مثالدر وافد اجل وامد معناسنهد رکه
بنرهنك

غایت مدنندن عبارندر شتال ضمرب له افداای احلا وامدا ( الافد )

وررهدن صفتدر مسجل و فیطی " کشهاره دنور( الادشفاد )
"کتف وزننده معایی" م

۱ ۹۸

مزمنك دصرلهملوك مجوسدن پشراه اسمیدر ( ازد ) هبرءنك فحی وزای محمهدنكت

سسکوئیله ابن الفوت امعیدر کهمندن پرقبیلهنك پدری ایدی وبوندد افص اولان
سبیله اولقدر انصار کرام بالجله آنك نساندندر وقسله" مزبوره او ج صنفدر ازد
اشفك
كک
شنوءء وازد عان وازد سراةدر وازدین الفح الکثی محدایندندر و
ممنك
فڪيلهدر ) الاسد ) ه

وسنك معروقدرکه ارسلابه دنور ججی آساد کاور

هزه نك مدیله واسود کلورهمزءنك یله واسد کلور هبزءنك نمی وسینكسکونیار
ختندن عففدر وآسد کلور ه,رمنك مدیه که افلس وزندهدر واسدان کلور

هنك ضمی وسينك سکویله ومأسده کلور مشخه کی مژنشنده اسده دنور هاله
واسد مصدر اولور ارسلای کوردکده دهشتلفك معناسنه بقال اسد الرجل اسدا
منالباب الرابع اذا دهش من رژیة الاسد وارسلان کی جری" ودلیر اولقمعناسنه
اولغله اضداددن اولور يقال اسد ارحل اذا صار کالاسد یعتی ف الرأة والشجاعة

وخشم وغضب ايلك معناسنه مستعبلدر يقال اسد الرجل اذا غضب وسفاهت
اوزره اولق معناسنه مستعبلدر ال اسد الرجل اذا سقه واسد الله نچه که
مسمادر اسد ن خزعه مضردن برقل پدردر واسد بن ديعه بن بزار پرقل

ا
۴3۷
771

N
تی
e
i
ین

اخری بدریدر (الأندة ) ميك وسينك یله جمدر که ذکر اولندی ومأسده
اسم مکان اولور ارسلان بتاغی بره دنور ( الاسد ) همزءنك فحی وسینكسکو یله
فتنه وشقاق القاسیله ميانة ناسی افساد ابلك معناسنهدر يقال اسد فلان اسدا
مآزار اب برآدی رحیده وآزرده الك
املنباب الثانی اذا افسد بانلقوم وشمو

معناسنه در بقال اسد فلاا اذا سبعه واسدازد لفظنده لغت .فصحهدر نکتهدکه
ذکر اولندی ( ذوالاسد ) ديه بررحل (قسدر که لقمان نن عادك برادری
او له حقدر ) الاسده ) فر حه وزنشده حظیره مد

کورنوب
ا

صیده
RE اغیله دنور و

باولهش کلب معله دبنور ضار به معناسته ترکده فانقمش وبلیش تعیهر

(استپساد ) ارسلانافق یعنی ادسلان کی اظهار دلیری وشعاعت ابلك
اولتور ال
o
mh
e
1

متاه درا قال استا سد ارحل اذا صار کالاشد ورمهول نسنه اوزره ارسلان

کی حرأت وصولت ايلك معناسنه در شال استأسد عليه اذا احنرأعليه وات
واشجار کورلنوب نشو وها ابله طهرفه

شاخلر وفلیر ار صالق معناسته مستعلدر

قال استأسد اثبت اذا طال وبلغ ای قوی والتف وذهب کل مذهب وبرکسه

اوزره بری قشقر مق معناسنه استعمال اولنور قال استوّسد الرجل عليه على بناء
نك کس بل برنسنه آوزره انسان
العهول اذا چ علیه ای اغیی ( الاساد ) همیر
وحیوای فشقرعق معناسنه در قال سك الکلب عليه واوسده اسادا اذا حول"

که

نامه کوره امیش یی ان واوی هیرهدن منقلبهدر ( التاسید ت)فعیل
وزننده

۴
۳۵
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ا

ت

ا

لل

ج

كلور اى ( احاد احاد ) همرهءرد مى ودالارك فصیله واحدا واحدا یعتی برد

وعنا معدول اوللرله غير منص ی فلر در تقال جاء القوم
عرر د یکدر و و نار لفظا م

احاد اعاد ای واحدا واحدا ند کهثلاث ورواع دی وید در ( العأحید )تفعیل
س

وزننده برعدده واحد زیاده قلق معناسنهدر بقال احد العشرة اذا صیرها اد
عشرو اییی دی زیادهه جعله بر ابلك معناستهدر قال احد الان اذا صبر ها
واحدة مؤلف وراده واحدة لفظنى تأيثله ابرادی ظاهرا معدوده نظر الله عبراه
و ابلدبکندن شقه امهنات سابرهده اشبو حدیث آی اکلذرده مرا ,مت

اولغله ك|ا سبق ذهتی باخود خاصة تلمعنه مبیدر [ وهو معرليه السلام بسعد
]ی ابشارصبع واحدة موف
وهو يشير فى التشهد باصیعین فقال احد احد یاسعد ا
دب رکه اعد دن مرو در که واحد لفظنك ک ندی حنسندن يعن لفظندن شهسی

وقدر كذلك این لفظنك کندی جنسندن واحدی وقدر  1الستاخد ).خای

ممه واس فاعل بنیه یله برمضدن ناشی ملول ومتام اولهرق درد واندوهله
بای اسافه اکوب هنقیض اولان کسیه دنور باخود ونده صلواب اولان ذال
ممه ابه او لقدرکه مطلقا مستکین وخاضع ورمد ووحعدن سربزهین اولان آدمه

والك تشد دل
دیور کاسیذ کر ان شاء الله تعالى ( الاد ) رمك کسری د
و(الاد ) :وا غب معناشنهدر که مراد عیب اولان نسنهدر کیده طکاق
تعبیر اولور و حدی جاوز فطیع وج ذسته  4دینور شال جاء باد وادة ای کب

وکذا ام فظیع وآفت وداهیهبه دنور وعقل قبول اليه جك منکر نسنه يهدنور
ج

وور
اداد کلور هیر منك کسر باه وادد کلور عنب وزنده واد قهر وغلبه ز

وقوت معنا بنهدر ( الاد ) هنك فعی دوالك تشد دیل ود شی" منکره
دینور وغلبه وفوت معنال ننده رکه اسیدر ومصدر اولور دوه وکورمك معناسته

قال اد البعير ادا منالباب الاول اذا هدر وناقه پاوریسنهاوذلیوب جکنك
معناسنهقال ادت الق اذا حنت بعی الىولدها وبرنسنه ی سوندروب اوزاعق
معناسته در تقال اد الشیE9 مده وسیر وذهاب معناسنه در تقال اد ف الارض

اذا ذهب فیا وبرکنیه
انلباب
م

الاول واشانی

بلا صداشعق معناسنهدر قال ادئه الداهية ادا
والرابع اذا هة

 ۵۳رئسنه فانبلفق ۳

( التأدد ) تفببدد»

وله

معناسننة در قال ثأدد الامر اذا تشدد

(دد ) غر وزشده عنده رقبله دینك اممیدر ویو منصفدر وضمتینله لفتدر
ا
( اد ( رەك

صمي ان ید رز بر «شقه قسلهنك بدربدر ) ار د ) فرد وزننده

بوسج ضا
خراسان بلادندن :و

دة بر قر به اودر  ۱ارد ( همرزم نك

صعیله فارسن

ایالتنده بر بلدهدر ( اردستان) هبم م نكفع ره اصفهان قبرنده برقر بهدر ) ار دشر (

1۰٦

زجاجك قولى على الاطلاق اولوب وجوه مكذوره استعمالياندن اولور و مقاله"
مر و مد اند ندرکه احد اله واحدك فرق واردر احد ن موضعنده ثق عامی

مقتضی اولور مثلا مارأیت احدا دندکده متکلم افراد انسانیدن نرفر دی کورعش

اولوز وواحد ن خاصی اقتضا ایلکله مارأيت واحدا دیدکده برشضصی کورمیوب
مافوقتی کورمش اولور واسم احد عند الاطلاق ذات اقدس الهیه خاصدر حت

رحل احد دغك جاز دکلدر ونشوان ن ای سعد اجمری شعس العلوم مکتانده
بوزمین اوزده رلو افشان يان اولشدرکة اکحلدهنی واحد معناستهدر وونده
اوج قول واردر اتدا اول معناسنهدر وم الاحد کی انی اصل واحد ادی
واو همه مبدله لادوقدنصکره همرة تايه حذف اولندی الث احد وحد معناسنه
وويك شفصیل اوائل متعلقات الفعل حن ده شرح
ووحد واوحد معناسنهدر ب

مفتاح وشقدم مسند اليه محشاده مطولده مشموحدر ومصباحده دی مدو طدر

ETT

اہی واحد کلهسنك موشده احدی دنور لکن منفردا استعمال اولفز مثلا احدی
نك
عشرء واحدی وعشرون دنور ( احدی الاحد ) انیده همزءنك کسری و

فحیله کهاحدانك جیی اولهحقدر فوق الغایه مشکل وشدد وهائل نسنهیه اطلاق
اولنور قال تزلت به احدی الاحد ای امر متفاع وونده تأئیث داهیه اعتبار در
)مزء لرك حوالرد فصیله ( وواحد الاحدن وواحد الاحاد واحدی
( احد الاحدین ه

الاحد ) بو نلر  4مجوعیده لامشل له معناستنهدر يعن فضیلتله متفرد اولتلر بننده
مثل ونظری وقدر دیکدر که لسامزده یکدانهار یکداهسی تعر اولنور قال
فلان احد الاحدین وواحد الاحدین و واحد الاعاد و احدی الاحد ای لامثل له
وهو ابلغ الدح واحدی الاحد عقل قبول اقبه جك ام منکر عظیده .استعمال
اولئور شال ای باحدی الاحد ای بالا النکر العطی "م ( الاحد ) همهءنكت فحی

باتتا

TET
ی

وحانك سکوئیله عهد وعان ايلك معناسنهدر شال از احدا من الباب الرایع
اذا عهد ( احد ) فعتیثله مدتة منوره قرننده بجربل معر وف اعیتدر ا
وير
حبالدن توحدی اعث هدر مصباحك یاننه کوره تقعه "وهيل موٌنث ف

(اعحتدی)نله على قول دال مشدده اله جد
منصرف اولور لکن ضعیقدر ف

5ار

(هاد ) لكر
ست
ادر
لور
اولکهسنده رموضعدر نوو حدد مادسنده دی ماذ ک
بعارر
اولق انفر اد معتاسنهدر قال استاحد الرحل اذا اشرد و
دیرار مم دشعر یه ا

انقاق تفن

اءواودن

اکا شعور وادرا کله متفر د اوندی

مااستاحد ب

د کد ر (الامحاد)

عبدلهدر بو دی منقرد اولق کاو

قال اعد

ازجل اذا انفر د شارح دبرکه انحاد اشیاء متعدده اجقاعله پراونق معناسته 5ة |
کلور

aaA
2:
شفا
یزس
ایو
بوار
س
a
از

۱۰

ی
ند رز
او وتات واد م واحدی عشر و وم الاعتدک هته کنودار
کوندر خلق ساوات اورضینه بدء الهی واقع اولدینی کوند رکه برنجی کون
دعکدر رعده نآده عل اولشسدر وومك اضافتی اضافة العام الى اخاص قبيلندندر
واحد لفظنك جى آحاد کلور وواحدان کلورهیه نك یله على قول ونك جمی

وقدد پس آحاد واحدان واحدك جی اولور شاهد واشهاد وحاجر وجران کی
وعند البعض احد اله احق ذات اجل واعلی وصفلور زیرا بواسم شریف حق
تعالی به خاص و خالصدر هو اف ونیده

احاز

ادن

لکن تصانز ده

سیاننه

و ره

احد لفظی ایک کونه استعمال او لوز بری نق وری ابات مقامندهدر نفیه حتضص
اولان استفراق جنس اطقين امحون اولغله قليل وکشره شامل"اولور علطریق

الاجقاع و الافتراق ,س ماف الدار احد قوی مافیبا واحد ولا ائنان فصاعدا
ویه انبانده استعمال کج دکلدر زرا متضادینك
جلماعین ولا متفر فين دعکدر س

وحسد منفر دك
نفی گم اولوب البانی یم اولزن مثلا فى الذار احد فوشده ا
انیانله عم ومفنرقاولهرق مافوقنك دی اثبای لازم کلور وایسه ظاهر الاحالهدر

وما فوق واحده شعول اون مامن احد فاضلن قولى کم الور خلاصهسی

احد اله ف مقامنده حاطب اولفه صاط شخص اراده اوور وواحد بجع ومذکز
ومون مساوی اولور رکیده آندن کس وکسه اله تعییر اولنور و ابات مقامنده
اوج کونه استعمال اولنور اولا عشرائه مضعوم واحدده استعمال اولنور احد
عش واحد وعشین کی ای اول معناسنه مضاف اليه اولهرق استعمال اولنور

س
فديکا
کقوله تعالی [ اما اح

ربه جرا ] کوقولهم وم الاحد ای يوم الاول

و وم الائنین ثالث وصف مطلق اولهرق استعمال اوور و و همین ذات
وفنه
رای ص

اقدس

محصو صدر کاقال اله تعای [ قل هو اله احد ] و و نك اصلى وحد

ای واو ال لکن وحد غيرده دی استعمال اولنور واشبو وصف خاص الهی
اولان احديتك

شت هدر

کهشرىك ونظیردن منز و مبرادر دعکدر

اه سور اخلاص تفسرنده .دءشدرکه احد جوع صفات
 8,و
حلاله بعنی نهقردر صتغات سلیه وار اسه جلسنه دلالت اندر ته که لفظة

جلاله جیع صفات کاله بعنی بابطلاه صفات تبوئیه و سلیهه دلالت ادر حشی
سعدی حلی دءشدرکه فاضينك تعبیرندن منفهم اولان بودرکه بوراده احدکلهستك
همزهسی واودن مقلوبهدر زیرا اصلیة الهمزه اولان احد ابانده هنان کل کلهسته

مقروا استعمال اوور وعلى القاری امام زجاجدن ورسعه نقل ادرکه احد
کلهسنت اصبی وحد ادی یی باب خاسدن وحد وحد صیغهسندن اسم فاعلدر
نن

انی حسن
حسن نيه ستندن اسم فاعل او لدینی کون عر بلر واو مفتوحهیی

جوهری یای محشه وهمیله غلط ادوب ميد فصلنده کذر ولاجل الاستشهاد انشاه.
 3ایلدیی بتدر آنی كيف

ایلعدر ( التاید ) قعل وزننده

و حشتلفن معناسنه در

۱

بقال تابد الرجل وغیره اذا توحش ویرمکان اسز خالی وتنها قاق معناستهدر |
بقال تابد النرال ادا اقفر ای خلى من اهل وحهره سسلفل معناستهدر شتال
اانلدوحه اذا کلف وآردمك قوت شموایهسی قلیل وضعیف اولغله مدت مدیده |

تأهل ایلیوب ار كن طورمق معناستهدر شال ابد الرجل اذا طالت عر

|

در
هلك
تاي
سحش
ا تو
نده
مودعوزن
وقل اربه ف النساء ای اقلقتع ن ( الانود ) قع

|

تاوحشت ور ملده مقیم اولق |
"ال ادت الي اودا مانلباب الثای والاول اذ
ق

معناسنهدر بقال اید بالکان او دا من الباب الثانی اذا اقام به وشاع شعرنده مانوس |
الاستعمال موعناسی متعارف اولیان غريب ووحشی تعببرات ابراد ابلك ععناستنهدد |
ته
حدةس)
ممؤن
شعره ومالا يعرف معناه ( ال
تقال ابد الشاعی اذا ای بالعويص ف
وزننده وحدی وسر

|

کش اولان دوداره دنور قال ابل مؤبدة ای و حشیه معتاصه

( التأٍید ) تفعیل وزننده باق ومخلدقلق معناسنهدر قال ابده تأیدا اذا خلده ومنه
تقال فلان وقف ارضه وقفا مدا اذا حعلها حیث لانباع ولائورث ( الادة) |

اس وزننده داهیه وبلیهبه دیتورکه مدت مدیده دللرده داسان اولوب قالور 
اوله وف وی  3فعنده ار اد ایلشیدی ( الاناد 1ایفو قیه الله کتابوزننده ۱
شول

اه

دور رکه س رکش اتکی صاعق

ایافلری وان

ده

مراد

ایلد کده ضیطی

اجون

آ نکله

ائ(یداء ) ای مثلكه
چیه وزه برموضع آادىلدر

اله ریلاء وزننده عکاظ دام محلده برمکان آددر ( الاجاد ) جيله کتاب وزشنده

]

کونحك قصه کر طرزنده اولان مقوس نسنهبه  8امهات سارهده کوحك کر |
اله مقر در قاو ار عتبة علیالاریکی ( الاجد ) ضتینله عنق وزننده سول ا قه به

ورگ وحودی قوی وقوروی وبنیهسی محکم صویياولوب قبورغهاری بری

الوقرهووبه
برینه بتشك اولغله یکباره کې اولهکه بغایت قوی ونواا او
خصو صدر ارکك دوءه وصف اول يقال ناقة اجد اذا کانت قوية مولقه اغلاق
متصلة فقار طهر ها ) الاحاد ( هم هنك کسر له ای

و صف مذکور اوزره قند

وقوی قلق معناسنهدر قال آجد اله الناقة اذا قواها بعده برنستهی مطلقا قوی

وحکم قلق معتاسنده استعمال اولندی بقال آجد اللهبعد ضعفه ای قواء اوشبو
(لوحد ) مکرم وزننده
انجاد کلهسنك هرهسی یاه قلبلء احاد تلفظ اولنور ا
قوی و کم اولان شه

قفه وض

دینور قال بتاء موجد ای کم ( احد ) کم نله دوه

زحر.وآژان کلاندندر ( الاحد ) همرءنك وحای مهملدنك فعیله

واحد معناسته د رکه اول عدد حساندر فارسیده نك وترکنده بز تعبیر اولنور قال
احد

°۳
افدرینه حصيص ابتدکلری کی ونی دی بعض مشمولاننه صوصله جع وشنیه سنه
مسا

و [دیار حق

زماندر وقت

دعضار بونك جع

مولد عرد

بعاية مستشبلده فستعمالدن

صضدی

ایلدبلر وشار ج دب که اد ظرف
ازل ماضیده

عم

لقن

ودهر

معناسسثه استعمال الووز که زمان مدیددن عبارندر ووتلر جعارننه مضاف

اولوب ابدالا باد وازل الاآزال دنور ایک معنای سرمدی جامع کله لردر واد
لفظندن بعش مشتقات تصمریف ادوب آنلره تا کیداعون مضاف ایدرلر هک
ملف دی سرد ایلشدر انی وابد همیشه ودام معناسنه استعمال اولاور ادى

نبدکالعاابدیيدین وابدالابدین کارضین
دای دعکدر وه ال لا تیهادا الابدیه وا
وایدالاید شُعیتین وابدالاید کالعسد واد الابادواندالدهر واد الایدکلها ءعیی بعنی
ت«ألکدیدوام الام ) شال دهر الداهرین وعوض العائضین واد قدي ازل
معناسنهدرکه صفات الهیهدندر ( الاواند ) هنك فصل وحوشه بع وحثی

اولنور مادنا حف النقه هلاك اولدقاری حهتندن کویا که دا علردز
زیرا ک|ثری ضربهٌ صیاد کی وبری برینك تسلطی کی آفات عازضهدن هلا

نهك موت طمعیسی اولاغاه الى اوزره ترك اولنسه طول حیانله
اوور تاهک
|احد اطلاق اولتشدر شارخك یاه کوره مفردی آبددر
ا :له 6
مؤشنده آیده دینور عاید وعایدهکیپس توحش معنامی اشتقاق کبیر جهتبله وندن

ذدر اذمی واو اند آفات ودواهیه اطلاق اولشور ذکری مدت مدنده
مواخ
السنهده باق اولدینی حسبیله وقوای شرده یعنی فصاحت وبلاغتی جهتیله ننظیر
حف الودیفنه
ویبرو لی قابل اولیان اشعاره اطلاق الوور بلاد بعیدمبه متقول و
مبنی وراده قافیه دن مراد شعر در حرو اصیل ایله کل اراده اولغشدر قال
الاساس فلان مولع باواند الکلام وهی غرانبه وباواید الشعر وهی التی لانشا کل

لرا(« )
النو
جودة ( الاد ) رکع وزشده اوابدکیوحشی جانورره اطلاق او
له اسمدر که ذ کر اولندی ورياشنده که ولده دنور وابد مصدر اولور طارلق
معناسینهدر قال ابد ازجل ابدا من الباب الرایع اذا غضب ووحش ايلك
کتف
معناسسنه در قال ابد لیم اذا توحش ( الاد ) ابل وزننده ( والاد )

وزنده ( والاد ) قنو وزننده طوغورغان حیوان وانسانه دور قال اتان
وامة ابد وابد ای ولود وشال ناقه اده ای ولود واید ابل وزننده کس نله در

چاربه به دیور کنر ك معناسنه واورکك متوحشه دیشی اشکه دبنور (الایدان)

همزه نكکسری وله نيهسیلهجار نه ابله قصراق آله اطلاق اولور ( الايد )

امیر وزننده پرنوع بات امد رکه معادندر ( ابده) همه نطكعی وبانك تشددیله
 8 ۱وزتتده اندلن اولکة سننده بربلده در ( مأد ) خلس وزننده رموضعدر

XY
ارزه
تسید
و ا
ردره
توبر
وو ر
درهبه و یو چاه وار مه دن

8 7
وحوانه دنور ( الهتخی

ها كکسری والفك قصمر یله امعدر صالنهرق و رو شه دنور شقال عشی :ی

وهی fE

مشية تر ( الاهساخ ) اجلواز وزننده صالنهرق بورعك معناسنهدر بقال »۱

شی فتیخز ( هم ) هانك کسری وخامك سکونیل تم ۱
همم الرجل اهییاخا امذا
ایله بوغازتی آبرتلیان آدمك صونندن حکاهدر ( هم ) هاك کسر ومدی وخلكت

چرهجك صوندن حکایه در کهھے هم
کسر اوزره بناسیله اج کی دوہ وعکندی
واخ اح دهرك حوکردرار ( اتر ) تفعیل وزنده طعامك ات یاغتی حوق |

قومقله بك یاغلو باق معناسنهدر بقال هح الهر بسة میا اذا اکثر ودکها
و تکهی کی به آشغه قندرمق معتاسته در بقال هر التیس اذا حثه غل السفاد |
( ا#ج

ج

قنب و زننده سول ارک دوهبه دنور که حوکر مك احون کندسنه

a باغر ر اوله

» ( شاخ ( تای فقویه
 #فصل الياء ¢

ا

ده
عاب وز

برموضع اخود برق

آدیدر محدئیندن اجد بن عمد بن پزند الاخ اورادندر ( ال ( نف وزشده

ومعناسنهدر |
ه بنقلدهیق تعبیر اولنان برینهاورمق بفافطق
دبا
شتی
برکسهنك یافوخنه یع
قال بقته يقتا |ذا اصاب یافو خه فهو میفو خ موف وی 3

E

ایلشدر ( الابناخ ) هم منك کسرله اقه ی ارکك دوه اله صجامعت اون ایح |۳
ده رك چاغرمق معناسنهدر شالاع الناقة اذا دعاها الى الضمراب فقال لھااد ۱

)نك از
ولاح همرءنك کری ونولك فحی وخانك کر اوزره بناسیلهدر ( بوخ ي
ثصی وواوك سکوییله ليث لغوی بونی ذکر ابدوب لکن نه معنایه اولدیغنتفسیر ]|

ایلامشدر وونك بناسی اوزره بکولمهسندن غیری وارد اولدی دءشدر شادحك |

یاننه کوره و ح لفظندن مصفدرکه شمس اسماسندندر مرت اغلاء بمون مفیش
الالاء

ح

 3باب الدال الهملة » فصل الالف 1
ا(لايد ) هزه نوكبای موحدهنك فمحیله دهر معناسنهدرکه زمان طویل وامد
مدوددن عبارندر جیی آباد کلور همرءنك مده وابود لور همبیت ف وك

بصارده بیاننه کوره انه متیری اولیان زمان ءتدد مدش دن عبارتدر زان ال

زی او لورابد مجزیاواز مثلا وقع فزمان کذادینور قابدکذا دغراپسدگ  3ا 
منی بعض |
افضمایی قابل اولامخله تابه وجعلنسی کرحه مکن اولیوب لکنا ج
افرادیته

ِ
سس

سر سس سس

۰۱

اس سس دس اس تس دا سا ساوسو

سس

تسس

سس

اذا حعله وسا ) و شڪاء ( که |ء وزننده ر مو ضعدر ) الوثخ) واو ك دخحی وشين
مەك
سره

سکو نله کوو وضعیف وکنراو لان سئه دنور هاو لور سه او سون و خرما
) الوشكة ( ڪاله خرما بر اغندن اور لش ز سل و سرت مقولهسی

دنور

دیدرک
واو و
ظرفه دنور ( الوح ) واوك وصاد مهمله نكفيل وحم ز
کر وباسه دیور(الوضوخ) مناد تیه ان رصبوی روز ده کول سود وگ
همان قوغهنك پار بسی مقداری کی او لور ( الو طم ) مد جحوز بنده قوغه به پارتسى
مقد ار نه طوغری

صو و مق

معناسند در قال و ضح الدلو وضطاً دن :لباب الثای

اذا جعلالا* فیباشییها باللصف ( الایضاخ ) همرمنك کر له وح معناسنه در قال
وڌو دنل از حه صو

اوح الدلو م۶ق ووها

حکمك معناسنه در شال اول

اذا است قلیلا وقو ينك صوی آزالمق معناستهدر يقال اوضضت الب اذا قل
ماوّها ۱المواضخة ) مفاعله وزنشده ( والوضاخ ) واوك کسسیله ( والتواضم )
شاعل

وز نده قو يدن صوحکمك

معناسنه در تقال واضج صاحبه

وسکر مك وورعك
مو اضر

ووضاخا

مقو هسی حالتلرده بارشعق
ادا باراه ف الاستقاء والعدو

فلسیر شارح دیرکه فایلاصل استقاء
فلسق ا
والسمر وشال تضوضا اذا تباری ا
ماده سته موضوع اولوب بعده مطلقا معارضهده استعمال اولا_-دى ) التواطح (
 ,طای مهمه

ایله تفاعل

وز نده

بر سنه یی الدن اه دور

an

معناسنه در قال تواطخ القوم الشی" اذا داو لوه م

برنو ع کتان ناه دشور

اتدر مك

( الولح) آمیر وزنشده

) الو لد ( فرحه وززننده ) و الواند ( و له وزننده

(والمۇتخة) موتفکه وزننده اصلاق ویاش بره دنور بقالارضو تلد وهود وموتلنة
ای ورخه

3

و ولیه وغورد

بك قو ی سو ده دنور

و صیویق

جاهوره دور

) الاستيلاخ ) بریاشار وب اصلاق اولق معناسنه در شال اسشوت
ابتلت ( اوح

) ببذه ,TE

 Eشک ی

الارض اذا

حکره ەز ادن دلسوزلوم

و و اه

 NEقول عذله ی هفس در بقال ماهزه الوعة ای |لعذ  2ار وه
والوڪة

) وع

)و

وزننده ا

اداٿ

رح

ورة»٣در

یه که SENI

ك ر او لندی ووش ووخ وو يس و و به وویل وویب او اندرکه التیکلهدن عبار تدر
دورگ

فقو اون کنزم

نذحیلری وفدر

سارح

مولف جلهسیی

ماده ارده بان ااشدر

ری

اوت

دز

کد

وکوفیون عندنده ويك وون هری

25
دی

تباوردد
و فصل الهاء ) ) الهبخة) بای مو حده ویای حه

ابله علید و زننده جار بهبه دنور

ور
دونهه
 ۱و داب به وسو دا تاسته دیور واننهطلوتروتاژه څب

E

(ا جع )علس وزننده

جو اپه وصالق اجق کشی ه دینور واصلا رايشه پراعزاولان کسیه دینور و

E

۹۰۱

واود ونای مئلهنك فعیله صودن اولان باشلغه واصلاقلفه دینور شال فلاوض
وه ای بلة ( الوثخة ) ویقه وزننده هرجنسدن بری برته محلوط اولش تازه
چابرلغه دینور وات باغنه محتلط اولان وفقه ککه دنور مولف مارق من العظام

واختلط الودك عبار يله بت ادوب لکنشارح عبابده من العظام عتوانیله سوم

|

اوالغل
لهعمظنام ندهنهسی غلط اولدیفی تصیص اعلشدر اکاکوره اتاغ عا |

اولش صرویق طعامدك اولورچودیا کی وواقعا مقتضای ماده ثارحك قولاولق |
ملاعدر وونخه صیویق جامورل ارضد دنور شال ارض و اند ای ذات وحل

۱

ویوغورد کی يك قویو سوده دیور ( الوئوخ ) ( والو) معظم وزننده ضعیف |
اخلقه کسیه اطلاق اولتور کذر اولدان صیویق معناسندن مأخوذدر شال رحل

م“ووخ انلق وموخه ای ضعیفه ا(لوخ ) واوك فحی وخاك تشددیله اخوشلق
معناسنهدر وقصد واراده معناسنه در ( الوخوخه ) ززرله وزننده بجرنس قوشت

اوعسندن حکاهدر ( الوخواخ ) سلسمال وزننده قارنی صالق ودریسی ککیش

اولان آدمه دینور بقال رجل وخواخ ای مستری البطن منسع ابلد وعنين وی
رحولیت

کسیه دیور وضعیف وناتوان کشی به دشور واوشنکن آدمهدنور-کلان

وکوشك خرمابه دنور ( الورخوا)وك فصی روانك كوا برلوع |
محر ذر 5کمهرخ دیدکلریشیر مکذوره شه اولور ( الورشخه ) سفینه وزننده |
اصلاق بره دینور شالارض ورمحة ای مله وصیویق خجیره دنور ( الاستیراخ) ۱

(والتورخ ) تفعل وزنده بر اصلاق اولق معناستهدر قال استورخت الارض Ê

وتورخت اذا اتلت وئورخ خير صولو وصیویق اولق معناسنهدر بقال تور خ |
الجین اذا استری (الورخ ) فحتینله ودنینجیر صیویق وکو شك اولق ععناسنهدر |

قال ورخ انين ورخا املنباب الرابع اذا استرخى ( الایراخ ) ابراد وززد.
کوشك قلق معتاسنهدر نقول اورخت الحبن اذا اتره
چجبری صیویق و
( الورخة ) فرحه وزننشده  62کوروبری بربنه صارمشق اولان یره دینور
يقال ارض ورخة ای ملتفة العشب ( التور.ش ) تفعیل وزنتده تأر لفتلنده
ا

بنرسنه نه تعیین وقت ايلك معنا سنه در قال ورخ الکتاب عى ار حه

(الوحر ) واوك 4وسينك فعیله کر لفك معتاسنه در شال و ج الوب و EE

بیس وسا املنباب الرابع اذا علاه الدرن مصباحت بیانسه کورء وسح ام
دی اولور کیره وباسه دنور ا(لاستیساخ ) (والتومح) نفعل وزننده (الاتساخ)
ورب باسلفق معناشستهدر
نه ک
للرد
افتعال وزننده که | لاصل اوتساخ ادی ون
هنك كر لله
قال استومحم الوب وسح وات عن وح ( الایساخ )
(والتوسحم ) تفعیل وزننده متعدیلردر کیرلك معناسته يقال اوح الثوب اوو »ڪه

تسس

تست

تک
سا

اذا

۱۰ «۹

معتاسنه در قال نم دماغه اذا کسسء اول یاریفه دامفه دینور ( الانتقاخ) افتعال
وزننده ککدن ايليك جقرمق معناسنه در يقال انشعالرجل الم اذا اس جه
( الاشح ) اجر وزنده سسی آز اولان انسان ا

دینور مکتب خواحهسی

اک شال ظل.م ام ای فلیل الدماغ ( القین ) دعا ك سوزلکندن آم آض

ورین ناقمبه دبنور تقال نافه لقخه ادا كانت ثاقل ف مشا سنا ( النقاخ ) رمان

و با فواقله طلوىزاری بننده اولان کك طرغاردن اوك جانته طوخرای
ا رتره دنور بقال اشتی نقاخه وهومقدم القفا منالاذن لوشایشاء (ا
نج وزنده ومفله بر آدمك وفازنه اورمق معناسنهدر قال تج فى حلقه
نک من الباب الثالث اذا هزه ) التدوخ ( قعل وزنده رای دوه تاقه ی آشعق

اجون جوكرمك معناستهدر شال تنوخ ال الناقة اذا ابرکها للسفاد ونو معناده
لازم اولور قال تشوخت الناقة اذا برکت ( الاناخة ) همرهنك کم له بود
دوهی وکر مك معناسنه دز قال
دوهی خوکزمك معناسنهدر وجه

ی

:رکها لکن اناه مطلقا
ااخ أالناقةاذا ب
اوزره اقه بهحخصوص د کلدر(الاستناخه)

دوه حوکك معناسنهدر ىقال ناخ الناقة فاسشاخت وتنوخت ای برکت ولا شال

ناخت ولا اناخت شار جد رکهحوکك معناسنه اناخه استعمالی کثیر در (النوخة )
نوجه وزننده اقامت معناسنه اسعدر معنای مکذوردن ماخوذدر ( امتاخ ) ميك
یله اسم مکاندر دوهی حوکردهحك بره دنور میرك الابل معناسنه ( ال (
ميك فحیله ارسلائه دنور ( الأضة ) ارض بعيده معناسنهدر ( ذومناخ ) منار
وزشده

اذواء

تعییر اولنان افیال عندن أهرعة ن عبد شس تام مکی

لقيدر

 3نوخ )انك فر بر قله آد .د رکه نم مادهسنده و الوندی جوهری وهندن
اشی بو راده  3ایلشدر

وا فصل الواو

ی جز ) فعیل و زننده لوم وسر زنش ايلك معناسنه در (وحه (
( ۱لتو

ورزنش معناسنه امعدر شال وه وبا اذا لامه وعذله ور
بذه وزنده لوم س
شدله افاده اندءرد مدید الك
وامتی عدف و
آدبی مرتکب اولدینی کار خ

ځانا اذا انبه وهدده ( الوح ) واوك فحیوتای فوقیه نك
معتاسنه در بقال وفل
وا من الباب المانی آذا
سک نله دکنکه اودعق ,معناسنه در شال وه بالعصا م

معناسنه و شی"

ضمربه با ( الوخة ) فعانله  99صیویق بالجغه دنور

معناسنه در قال  ۶اغتی فنه و ای شیا ) ال ) یك کسر لهدک دنور
عضا مفتاننته ) الابتاخ ) ھ لك كدرل بك زجت ومشفته اوفراوب واه
اولق معنا شته در تقول اب مغ یافلان ای بلغت ۾منی یی اجنهدت اصل اتاخ
ذ کر اولان بالعغه دوشعك معناسنه او لغله بو معنا آدن

تا

هی زار فد 5

ی

نهار مرتفع اولوب ققبواشلق وقتنه وارمق معناسنه مستعبلدر شار ببرکه
ی
ذما
خلفك
م

]|

اولان عکمده اثتفخ ازنبار اذا علا عباریله مرسوم اولوب مف | .

آندن تصصرفله لای اولهرق ثبت ایلشدر لکن اخلال ابلفدر انتهی وم تخر ||

وکر معناسنه استعمال اوور بقال رجل ذنوم ای ر وکر شارح دیرکه

|.

ایدرك نفس ونفستی جعله وقلدییی حستیله نفخ کبروفخر معناسنه 5
هتعظم کس ه تعظم

اناك و ابش طان زوم  3بعنی خودیناك القا ایلکله لازی | ۰
اولان کیرمعناسنه استعمال اولندی واساسده فغ شدقیه تکیر عنوایله مرسومدر ]|
(تتفیع ) تفعیل وزننده بك اوفورمك معناسنهدر يقال نفخ الرجل شمه تحن | .
ال
نف لكن هی للكثرة ( |نف ) امیر وزشده آنشاوفدکه مؤکل ومعن اولان E

کسیه دینور ا(لمنفاخ ) مك کنسیله اسم E

دینور ( الاخ ا)جر |

وزشده پادخابه کشی به دنورکه ده تعییر الونور طوربه شیشوپ فبارر مادهسی |

اةلف(ته)
ری غلیظهدر ترکیده قاو دنور بقال رجل انقح ای خفصىيته ف

|

| ۲
یك ک<ات تلای وفانت :سکو یاه اد si دنور و قارن شم >
اطلاقاولور بقال به فش ای انتفاخ بطن ( التفتاه ) ناء وزننده ومادفیدرکه ۳۱ ۱
ذر اولندی و نفضاء ایاقده احکكث وقر سنه اطلاق اولنور واقبا بالدر اولهجقدر |
ک

( الانفغان والانفشانی ) همرءلرك ضمیوکسرله کهفاهءمءلره "ابعدر ششعان کفیبه |

اطلاق اولنور مزنداری هابلدر يقال ر جل الفغان وانفشانی ای متلء سنا ویقال | ۲۲

امرأة انفتاند وانفخانية ( الع ضمتینله ننومندکچ ایرپسی دلو قتلونه دشور

) النفاخ ) رمان وزننده برغلت حادنه دن تاشی ندبه خاردض اولان سرثه دیور قال

به تفاخ ای ورام من داء حدث ( التفاخه ) رمانه وزننده نېر وجدول وحشيه
مقولهسنده صویك وزینه حقان خرده حقلاره اطلاق اولنور کر جه مولف جاره
|بل تعییر ایلدی سکن مقضای ماده صوىك وزنده بدا اولان قرحق اولق ملا هدر
و فاخه بر شیشکن شید دشور که باأق سین

ار ننده اولور بالك اول نصات

وکالیدر که  ۲كتسبیله صوبه دقع ا مکث وجریان ایدر وی بالق قورستی
دید کار 7بان ات اردز ) المنفو ح ( يوك قار تلو کسیه اطلاق او لنور وسْهان

آدمه اطلاق اولنور ) تفاخ ) ک تان وزننده مغر پ زمینده بزبلده آددر ( النقاخ )

قافله غاب وزنده بغایت صاف وبارد وخوشتکوار اولان صویه دینور بقال
شراب اقاخ ای الاء البارد والعذب الصاف وءطاقا خالص ویغش اولان شييه
دینور بقال هذا نقاخ العربية ای خالصها وامن وعافیت وآسایشله اولان اویشویه
د ینورکهخواب راخت تعبیر اولنور (الق ) نونك فعیوقافك سکول آورمق
مایق
معناسنه در ال نقتي نقتا منالباب الثالث اذا ضربه و نی دماغه قدر

۱۰ ۰۰۷

( وائناسحة ) مفاعله وزننده بری برنی ازاله اله متعاقب اولق معناسته در ومنه
التناعم والمناسخة ف الراث یعی فضریونك مناه اطلاق ایتدکاری مسئله و

معنادند رکهبرمینك وارژلری دخی قبل تقسیم الترکه فوت اولغله مال منرول اخر
رة ره انتقال ایلکدن عبارندر و تنام الازمنه زمانارك  ۲افانا حالدن حاله حول

و تداولندن عبارندر غلل قول قر نارك يدر ی انقراض و اقطاسندن عبارتدرکه

بری برنی نسم وازاله اله متعاقب اولورار توناسضیه اطلاق اولنان طانفه دی
ومعنادندر طالفة مرس ومھ نام ازواحه قائل وحشر ونشری منکر اولارله
تکفیر اولئورر ا(للسخة ) سفینه وزننده ( والاخیه ) حهنبه وزننده نعیده
صووف
م

معناسنه در

اعتّا یر قال بادة نس و امد ای بعیدة (السوخ)

نونك مله قادسیهده رقربه آدبدر )لض  131و یو اد
سس مك معنا سنه در قال نطعه اطعا منالباب الثالث اذا
الها
ا

رشه معصلرعندنده بو7ح

اول دی صو سرعمك معناسنه در عل قول مهملك

ی
مهیله کرککی ک

صولهعق وو صو

سکو نله صو

مفهومندن

سز #کدر وناخ صو یکاردن شد

قیتاوب حقمق على قول اشاغیدن وقریه فشقر ٤ق معناستهدر شال نضح الماء
اذا اشتند فورانه مننیو عه اوما کان من سفل ال علو و دمن ازوره اوق

الشل ف العدوا اذا فرفها و  0شول عطر

سر عك فعناسنه در و

نسنهده قالش اولور بقال پق فيه تح منه
اورک ا
و
)تان وزنده فراوان ا
وهو اثر بق ف الثوب وغبره من! لطیب ( التضاخ ک
اطلاق اولور بقال غیث نضاخ ای عر (النضخة ) نبذه وزنده تابي وحدله
مطره معناسنه در پس e مطر معناسته د زر التضاخ ( نو نك کر باه مفاعله دن
م

ری

 aکل واحد

بر نله

ماما

صو

سر ٤ك معتا

4:

 ۱الاستضاخ ( افتعال

در

قال اضعه

وزنده

صو

میاطصحر

و نطاخا ذا

صاحلق معناس نة در

بقال افتضم الا اذاثرشش ا(لنفحند ) م بنسه وزننده اسم لآتدر زراقه به دنو رکه
عاهه تضاخه

ورافه زای مضموهه ورای مشدده
دیرار ز

صو لدفلری آله دنورک دن

اه بو انلرد باه

سوزکی کوداش قوغه اواد تدارا طشتره

برکیسنده حقرق تعبیر او لور و نفڪیار دوا

نکر N

اف قو للاورلر و مناستله

حزیق طولبهسنده منضطه اطلاق ملاعدر ( النط ) نونك

ری  ۳سیک با

خسن بکیهه اضافتله استعمال اولنور صاحب شر دیکدر قال هو اطخ شر ای
ی وفانك سکونیل اوفورمك معناستنهدر قال نف
فنك
صاحبه ( اف ) و
شمه تفا املنباب الاول اذا خر ج منه الریمم وللاغك معناسنه استعمال اود
م اسنفل الله اوفورمکدر قال نفع باه اذا ضرط و نف ارتفاع الضصی بعنى

او
۳

وی

۷

1

2. ۹
اذه
(ع) امیر وزننده اسعادیدر سعد الدن جح زم اصاعز ع ا
فده دوایی و نطم اشعار ده 0
ن فقهار نت جد در حدیث شس ل
اولان حراسا

۳
`

وار ایدی ( الاندخ ) اجر وزننده قليل الکلام اولان اجق سومه آدمه دیتورکه ]إا
سوز اعلدیکندن وادراك ایلدیکندن اسم اولوب طورر ) المخدخ ( مر وزننده
ثول ایعار کا

هروزه
دینورکه 8ش

سوه بلکدن وسویلکدن اصلا مبالای

(دخ ) شفعل
لت
اقال
اولیه بقال رجل مندخ ای لایالی عا قيل له من الفحش او
وزنده مهده تلاك وافتدارنده اولتدشیتبیع عنانلسه عانلدلهه فض(واللاننهدخ ف)ر مودكحذاوفزشادلهك  3
معناستهدر بقال تندخ الرجل اذا

چالوب چارعق معناسنهدر دکزده برفايعك آخره چانوب چاریسی ۱
پرنسنههعتفله

لك
ە)
زداخ
مالان
ها(
ساحل کذ
حار درمق معناسنهدر

کنمریه برنسنهیی عنفله آخر نستهیه پاندروب ۲
اندخه به اذا صدمه به وکذا شول

قال

راک

الصر

3

وال ەمەك از
اندخنا اركب الال ای فتاه ند ا(للذخ ) نونك حى ذ

سکو یلهشدللهسیی ادوب كمك معناسنهدر بقال نذخ العیر نذخا من الباب االث |
اذا سعی شدیدا (الانذاخ ) همزهنك کدمرله ذخ معناسنهدر بقال انح علماح 8
) التوذخ)

حوهر وزننده قو

ا
رقق آدعه دنور حبال معناسنه ) الس (

مولفك بصارده بیاننه کوره نسح برنسنهآخر نسنهیی متعقب E

e

تن |[

وعسك ظلى وشيبك شبایی ازالسی کی با |
معناسنه موضوعدر ظلك شسی *

نوندن ازالهمنفهم اولورکه بالکلیه اولکنی زائل ابدروبعضا انبات متفوم اولور [
نسم کتاب کی کهبر مکتوي تك

حيفة آخرانه

صورننك نقلی کی و بعضا) ازاله

وائباندن انکسیده منفوماولور اہی و سم نبسرنهیی تغییر ايلك ووزمقمعناسنه در

|

أ

تقال خت الررع آثار الدار اذا غیرتما وبر نشنهی ابطال ابدوب آخر تتن [
مآقناكمنه فاعم قلق معناسنه در بقال نسحم الشی" اذا ابطله و اقام شیثامقامه |
تای فرشوسنده سه
بقال نسحه بعنی سحه وکبر
رنضه
عهاع
معناسته در يقال نسحم الکتاب اذا مکنب

ادوپ صورتن یازعق
ور نستهی آخر عله

وحویل الك معناسته در بقال صح ماف انللية اذا حوله الى غيرها
نقل م

إإإ

(الاحتنساخ ) ونر دخی بكراك تخسن ||
ا(لاتساح ) افتعال وزننده و
ته عن معارضة (اشسخه ) ||
آلق معناسنهدر بقال انتح الکتات واستدخه اکذا
عاعل وزننده
نونك یله منقول منه اولان اصل کر ا ا ت)ف
والناحة

یا

۱۰ ۵ ۵

٤

دوو و دکه مدایلدکده صو نك ستاحله قطنودیغندن حاصل

وه
لور
اولان ک

دنور ( الجوخ ) ضبور وزننده بود کورلولی دکزه دینور ( الجاخة )نونك
فعی وجيك تشدید باهشول خاو نه دینوزکه جاع هنکامنده فربی سبلئوب اور

اوله عل قول فر بی بك صولو اولغله جاع اولنو ,کن مندیل اله برطرفدن حقان

رشعانی سیلر اوله پاخود حین جاعده بغرسقار پنك اوجاری اوبناوب ورق ورق
اندەرك سبلتور اوله بقال امرأهة  ۳اذا کان لفرحها صوت عند الجاع اوهی
ار شاحد الق ی

الاتلال اوالق a ere

بو راده ما حذ وانعا خ د

اوتانادن

فته
سول  ۳باغنه داینور که بابك ااطر

۳

الذابة اذا صوت

فا جو زدر  ۱الجخ ( سفینه وزننده

پاشوب

طو پلفیه

ال ت( تفاعل

وزنده لةاخر معناسنهدر شال اجا اذا شارا و دکرك و ر

طالغه ری

بری آونه جالقنهرق کناراز دهک بارری هدم و اسقاط الك معناسنهدر قال

تاچ الموج اذا اضطرب حتی اثر ف الاجراف ( مج ) خسن وزننده اوزون

اوژادی بقروملق آدیدر ( الح )نونك فحی وخاك تشددیله شذئله بورعك

ادر

بقالمخاجزل ما منالیاب الاول اذاسار سرا عنقا وخ شول

دودلره دینورکه رات الان کت ندنك پانه حو کر لور تاکه زکاتلری اخذ ایلیه

وح بروع اوزون دو مه آدیدر مقر دانده احرام وولسه دد کاری وياو دشومه
خاخ دبك معناشته در
رلنمعر در وش دوهیجوکر كا حون |
اوله حقدرکهسفیاد

تقال ع اتل وما اذا قال لها اخ اخ برد ( الم ) نونت يله و(الخانه )
وك فحیار برکسهنك
مامه وزنده ایلیکه دنور خ معتاستنه ( الم ) ن

رقیقنه

هی عد ملوکنه دور ککورله وکر چاربه اولسون وایشلین صغراره دیتورکه
حقت صغرری اولهجقدر شر عوامل معناسنه وونده ونك يله لغتدر و مه
جر

اشکلره دنور
مطلقا حيو اناه

معنا سنه و ونده نولك

دنور و حوباتاره دنور

کب لاله
۳

معناسنه

ده
وو
اتدر
(خ

بسن

ونك ضمیلاده جاپزدر

وول خبره دیتو رکه حق باخود باطل او لدینی
دووهجیلره دنور ځالون معناسنه د
وفیف بوره دبنور وزکات دو شورن که زکانی دیو شور د کدن
معلوم اولیه خ

۳ 4 ۱

تبون

احرت  ۹بر  1نیون ك

دعنا سنه در و اول التو بهده که

ذر اولندی ( خن ) زازه
" دنور ( اة ) نونك قحي یه معناسته د رکه ک

تودزم ترسه ی اغ الك ممناسته در بقال e ال ادا اوه

ور وب كمك معناسته در قال منم زد اذا ساز شید و دوهی اج ۱مخ دبه رك

فکك
| رجو

معناستهدر بقال و الابل اذاارکها ( ۱ع )بزل وده دوه

حوکكث ادد

رکه حددن مطاوعدر قال کح نآ

رکټ ا

4

ن الباب الاق

اذا 7

وقد

۵

۱ ۰

) التباخ ) کتان

و زننده ( والانغان

ات فحرار مابدسی نك  ۱کشیوب فاسد اواش خیره دنور

انان صفت ا

) sE

۵

مزرهر سیوطده

 ۸افملان اولق اوزره حرسومدر کههمرهسی زانده در |

مو لف حعله اجان كەسنك ارو نان لفظندن غبری نظبری وقدر دېکله اشبو
اتان لفطی آ ی هادمدر ( الاحانی ) ای مشدده اله سول رده دور

هنوز

|

صق و وغلری حقر اوله على قول کال ابلهوزبتون باغیله مرتب اولهرق اوجاقده |
قبار وب قلاقمغله اوزر نه صوغوق

صو

دو کیلوب بنه کوشکیوب

سفش او لد ۱

قال برد انعا اذا کان لهمار وسخونه اوهو يسو مانلکعك والزیت فینتفع

فیصب عليه لاء فیسترخى مولفك مسستقبل نیدلریاه ابرادی مساخه کونه عضا |

تعربفه مبنيدر ( الانطاة ) زيادة هالهکهموصوف اعتبار هدر ایری امکه دینور
یاخود کوخ قرصی کی قالبن ودکری اولان ایکه دشورکه صومون دیدکاربدر

قال خبرء انمخانیة ای فطخمة اوکانبا كور انلازیبر ( النخة ) ذه وزننده نکته

معناسته درکه پرمقله یاحبوقله پر ایتدکلری نشانه دینور نونك بيده لفتدرواتش
ك
وح راغ ياق حق کبرته دنور وکی مد ار

ارارننه وضع و استوار یادا ی

آکوبزرڪ قلقات اوا و۳۲۱
خر اوق قفته دتورک ا
غلیظ و اراش

( الاج ) اجر وة

وید هیکل قبا آدمهدور

ولون

غایت

کدور تلو قراعتحقوق طبراغه دنور ( ات ( نونك فی ونای فو قیه نكسکو ناد `
بو نسته ی برندن قوب قو رعق معتاښنه در قال نے

و نما من ری

اذا نزعه وقلعه وبرجی قوش منقارله انی دیدوب چکك معناستهدر شال 2
البازی ازعم اذا خطفه سره وطوقومق معناسنهدر تقال اژوب اذا سے

ور نسنه به کوز اقدازوب

التفاله باقق «عناسته در يقال نح الیه بصره اذا نظر

اليه ( امتاخ ) منقاش وزننده ومرادفیدر کهجندنزهه دنور ( انح ) متفشی
و

متغل NNE

 EEعاله ددکلری طیب سورینور اولان کشیهدنور

) ام ) نونك فى وحيك سکونیله فر وعباهات ايلك معتاسنددر بقال حح
ارحل گضا منالیاب الثالث اذافخر ور قازمق معناسنهدر قال
حفر ها و وء هيان ایلك معناستهدر

یغور ایر

ت

الير اذا

مراد زع ااب اوزره ود سقو طیله

دماج نحل وی فغ بقال حاحلنوء اذا هاج وسيل

صوی شدله کلکله درمنك دوازی ملننزده اولان E اوروب صو يك
سرنهد
او

۲۰مق معناسنهدر قال  3السیل اذا دقع ف سند الوادی مقذفه قوسط

اماه ( الجاخ ) غاب وزننده اوکسرن کسةنك اوکسر کی آوازیته دبتور (الاج)
( و تخ ) محدث وزننده سسلو اوکسرن کسه دنور :واجتر کورلدهشحی 2

دیور

9
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وطعمی اولیان يزه وناخوش نسنهبه دنور ( الامتلاخ ) افتعال وزننده برنستهی۰۱

اانز عه قویندن فيي
برندن خکوب جقرمنی معناسنهدر بقال اتلم الشی" اذ
صیر مق معناسنه در بقال اه سیفه اذا استله و پاشندن بامتی صر وب ۱
حقرمق معناسنهدر قال اتلم اللجام اذا اخرجه من رأس الدابة ا
(لم )
شعل وزتده ر نسنه فاسد وباه اولق معناسنهدر

در

قال  3الى اذا

فسد

بکىوشك اولان آدمه تمل الصلب اطلاق اولنور بقال دجل

7لصلب ای مو هو به و نبسرنهیی برندن
ا

و قرومق معناسنهدر شال

ناشوب
کت العقاب عينه اذا انتز عتاام(ائلد ) مفاعله وزننده ارشعك وباو
ملاطفه امك معناسنهدر يقال ماه اذا لاعبه ومالقه ( الاخ ) شداد وزنشده
قاحجق عادی اولان کولهبه دنور  1تال غلام ملاح ای اباق ) س تم ( اسمفاعل

نیهسیله این عکرمة بن ای ذویب الهذلى در ( الوخ ) ميك فحى وواوك سكونيل
دارغتاق سا كن اولق معناسنهدر بقال ماخ القضب عو خ موخا اذا سکن م
(اخ )
مخاراده رګ آدیدر ومدنندن اجد ن خنب الغارى حدبنت اسمیدز که ماخك
سنده بر قبرهدر ( ماخوان ( واو
او
ضس
دی دبرلر ( ماحان ) بجرلراف گلیدر و
معدوله اله ثقه برةر هدر ) الم ( شم وزنده

صالنهرق

بورءك معناسنه در

تقال نت ری فا اذا تعر ق الى ( اتج ) قعل وزننده مم معناس:ه در
۱

قال و “ی ماج

افرصل النون ) ( الح ) نولك فحی وبای محودهنك سکویله یون وی وسار
حیوانده وانسانده حقان چىك عارضه سنه دنور و کرت عادن الده و بر مقلرده
حقان قار حغه دیور

و و نده تیل

بالك ک و کنه دز رک نوم ایامنده

لغتدر و قوغه لق وحصر

اوی تعبعر اند کظری

اکل اندرر ( الاضة ( تا نخه

:EA

سوز

دور هاء مبالغه احوندر قال رجل اة ای متکام
يلور "ڪور ومتکلم آدمه خ

وخودین زک کید دنور وارض بعیدهبه دنور شال ارض اة ای بعیدة
) الثعٌاء ) جراء وزننده بوکسك بره دنور کاش مرنذعه معناسنه وشول طعراغی

کوشك ارضه دنورکه قومدن اولیوب بلکه بك وطاشلق بردن اوله بعتیاطراقی
بوكطاشلق اولوب کندیسی کوشك اوله جینبانی کلور حبالی وزنده (الالباخ)
زنك کسبله ارض مذ کور :ده ک|ین اکك معناسنهدر يقال انح الرجل اذا

زرع ف التضاء ونع | کل رالك معناسنه د رکهحصیر اوننك کوکیدر انتهکهکر
اشیوب فاسد اولش خر
|ل الح مواهسی ک
الوندی ال ار ارحل اذا ک

(لنبوح ) قعود
بوضورمق معناسنهدر بقال اح انلباز اذا جن جا انضانا ا

"| وزننده يرك ماهسی بك اکشیوب فاسد اولق معناسنهدر يقال ذحم الجين بوخا

e ef

اماه ( الصوخه ) ميك فعیله مه ينك کو کلری صالق وسوليك اولان قیونه ۳۲
ت
ا بر
بنده
دنتور ( مصاخ ) رمان وزن

آد بدرکه صوغان قمری کی قشمرلریاو لور

( الامصاخ ) منك ودم مشددهنك کسسبه که فی الاصل افتعال بانندندر ولد
na

ااسی رچزدن

صیر يلوب منفصل

اذا اشصلعن امه ای عن رح

اولق معناسنه در

امه ( الضح ) مرن فے ی وضاد مەك سکونیل

دی سس تاا طب اله آ لوده اط
من الباب اثالث اذالطےہ

شال اهه

الو لد امضا نا

متاس

ةفر

قال 2

الرجل

بالطب وانقوی صاد مهملد اله اولان مه

حسده معا
ya

ضاد كمه اه وهم ابلدیکندن تاشی ضاد محمه الله تقیدی خطادر ( الط )
اط وژزنده طعای حوق اک ايلك معناسنه در تقال مطےسح الرحل مطے) منالباپ

اثثالث اذا اكل کشیرا ویلامق معناسنهدر يقال ٥طخ سل اذا لعقه وقويدن
 .قوغه الله صو جكمك معناسنهدر بقال مطح الاء اذا مه من البتر پالدلو وال
اله اورمق معتاسنهدر شقال 2
تلوث ايك معناسنهدر

يده اذا طمربه موابرآدمك عض و امو سی

بقال م حع عرضه آذا دنه ومطع حوض

دبنده قلان

ان صو احمكت قابل اولیه ( الاخ )كوشك وصالن
صولو اده وسور ع
دور ال
عغن  :آدمه ن
سک در اولان آنه دینور ) ااطاخ ).کتان وزننده اجق و

مطےمطع یل)رل و طازله کر
رجل مطاخ ای اجق ومتکر شقصه دنور (

و سکو له اصواندندر پلان سویلینه موزل و وباطلدر مقامنده سویلتور
سل وزننده شدئله وروپ كمك معناستنهدر بقال ملز ار حل ما
() ۱
نلباب الثالث ادا سار شدیدا وا کنژری باطل و بموده ام سی و بردد
ا
بات معتاسنه در شال  2فلانف الباطل ای ردد فيه ویکش و رنسنهی بج

له یاخود دیش الله طوئوب چکمك معناسنهدر يقال ملماشی" اذا جه قبضا
اوعضا وررکن شیوه ابله ک|یلوب قیرلق معناسنه در بقال مخت المرأة اذا ششت
وتکسرت وجاع ابلك معنا نه در قال  2المرأة اذا جامعها وطعامك دادی
,بوزلق معناسنهدر شقال م الطعام اذا زمٌ وآت قسمی شوق و شطارته کلوب

اوبنامق معناسنهدر بقال هل الفرس اذا لعب ویکی تکهسی کندی بولی احمك
معناسنه در بقال لم التیس بوله اذا شريه وارکك حیوان حوق آشمقدن ناشی
سست وفاتر اولق معناسنهدر بقال  2الفعل اذا جفر عن الضراب (اللوخ )
قعود وزننده ( واللاخه ) ملاحه وزننده ونلرده سل املعهنای اخبرده مدرفالردر
مقال ملزالفعل ملیا مولوخا وملاخة احذافر عن الضراب ( اللحم ) امبر وز ننده

شول ارکك حیوانه دنور که آشدیش دیشیلری کے کبه ابدر اوله يقال غل میم
"ای بطعالالقاح

زیون آدمه دنور
وفاسد وباه اولاش نسنهبه دنور وضعیف و

وطعمی

o
ETT

TET

RTT

TIE

TTT

متخا منالباب اثالث اذا حول صودته الى اخرى اقح موئه قال سخه الله
فردا و و دعایره اولق و مود قصهسنه اشارت اولق خیلدر ک) قال الله تعای
وناز بر  1الایه يع مود طانفهسندن اهل سب حق تعای
1وحعل م القر دةانل
چول صور ننه وکفار ا

عیسای خبز بر صور ننه مسحم ایلدی على قول اماب

ستتلت جواناریی یون و پیراری خنزایر صورننه مځ ایلدی و »محر طواری پك
اوستنه واروب ورمقله مهزول وب لاب ايلك معناسنه

مستهملدر قال سج

مك کر که صفر "وزشنده اضقتدر
الناق :اذا هزلها وادیرها اتعابا ( الم )
) و السیم ) اسر وزنده صوری

صورت قعه بهمحول اولان کسیه دنور ومنه

حدیث ان عباس [ ابان مس عمالجن ] والان الات الرقاق وسم جرڪين

یاه ونار اه کنات ملاحت وصباحی اولیان کسبه دنور و
نهه
سو ل
وی عم اولان ات وفاکهد هم

اطلاق او لنور شال رحل و ی

ا

ای مشسوه الللق ورجل سیم ای لاملاحة له و خ اوفاکهد مسح ای طم له
لای
عفر آدمه اطلاق الونور  ۱ا
وضعرف وزون کسیه واجق و

) بای مشدده

الله ياتى به دنور قواس معناسنه ( الماسخية ) پایاره دنور ف الاصل ماسخه نام
پجااك بابدینی پایلره اطلاق اولاوب عده اعلا بایلرده دی استعمال اولندی
چت مطلق بای هده مامی ددیلر واول ازد قبلوسندن بر استاد یاحیادی
۲ه اطلاق اواتور شالفرس
) المسوخ ) صر يسنك ای آزحه ویز اولان ت

(لسی )
#سوخ ای قلیل عم الکفل و شدال امرا :مستوخة القن ای رسضاه ا
مک کنمریه برتوع ساط آدیدر ( الامساخ ) هبننك کسریله اعضاده اولان

شيش طاغاق معناسنهدر بقال اسح الورم اذا امخل ( الامنساخ ا)فتعال وززننده
 3صیرمق عناسنه در لقال امتح السیف اذا .استله ( الاعساخ ) انفعال و زننده

آریق اولق معناسنهدر ومنه قول انلیال يكره اعساخ جاة الفرس ای طعوره
وجات نك بوط اننه دور ( الامسو خ ) همزملك ضعیله برنبات معروف آدیدرکه
وغوعاجه اوت دیدکارندر تسین دن با تن لون وسقیه
ترکیده ات قوبرغی و
وابضدر  ۱الم ( ج وزنده وآنده لد
رح اعون تافعدر طوسعی بابس ف
0

و

*صصا ععیی ده

ونبسرنهی

طشسره حکوب حقار ممق معناسنهدر يقال

رال ۰صحه اذا اخذه( الامتصااخ)
یئی ی معناسنه دش
ج الى اذا انز عه وشبر
ی وزو( والتمد ) تفعل وزننده بونلرده اخذ ايلك معناس نه در قال

امتصحّد وصح اذا اخذه ( الامسوخة ) اضصورکه وزشبده مام دیدکاری باتك
پبراغنه دینور جع حنسی امصو خدر وجح ین

اا

کور ( الامصاخ )

همرمنك کپرلهذ کراولنانبات مبراقلفق معناسنهدر بقال ا٥د الام اذاخر جت

۰ ۰ ۵

1

۱

E

وژنده دیرار ته کهبابنده محشدور ومنه امل * نی کل شجرة نارواستعید ار ج |
والعفار * و مخ مصدر اولور لطیفه و مرخ

ایلك معناسنهدر

شال مرخه

رخا من الباب شالت اذا من حه و دی مرو خْسور هرك او غشدرعق معداسنهدر

ولرخ وم خ پرموضع آذيدر ( الروخ ) صبور
يقال مرخ حسده اذا دهنه با
کرد
وزننده دنه سوریلوب اوغعد رحق شیثه .دشور کرد دهن و

ادوه

(لقرځ ) تفعیل وزننده بود حسده مروخ سور ر
مقوله سی اولسون ا
اوغشدر مق

ER  Eقال رح حسده آذا دهنه بالطروخ( الامیاخ ( هبرمنك

کسر لھ جر مقو لەسی نسنه ی صولو جه ایدکله بو فقه اق معناسنه در بقال امرخ

الجين اذا رققه ( ذوالمر وخ ) برموضح آدیدر ( المرع ) سکین وزننده م دا شج
اس,در که مدرەسنك تعییر اولنان دارودر وم اجق وعغرکسیه دنور وراوع
اوزون اوقه دنورکه درت یلک اولور ترکیده مزال اوق دید 5ر بدرکه ان ها
تیر پرتای دبرار و مرخ سبعه شيار هدن ر کوکب |سیدر که فلات خامسده

فارسیده

اولور

رام دنور سېم مذ کور اله ميه اولفشدر فوقنده اولان ایک کو که

صفرت اولغله مر ده
نسدله سریع السیر او لدیغعجون و عند البعض لوننده جرت و

ورخ سمرت اولیوب ملاع اولان اغاجه دنور
۱یعنی مرد اسجه تشنیه اولفشدر م

ا(لریخ ) فقتل نونزده بونوزك احتده اولان کو جك بوینوزه دینور کهقطرداق
کی ومشق ویاض الوور ( امرخ ) کف وزنشده وعشق اغاجه دنور ودهن إإإ ٠

ویی جوق سورینور اولان آدمه دپنور بقال رجل مرخ ای کثبر الادهان ]| |
ط

( مارخد ) ماریه وزننده سلفده برخانون ادیک اسدن نك حیا ر
 ۱رکون 3

برقبر سش ادرکن کورد کارنده هذا حیاء مارح دع لرلله طمرب

ای
مثل

خه) حرفه وزنده حر ما فوودن بے یاخود سس ددکلری
اواعبدر ( ال
قورغه دنور جی مرخ کلور غرفه وغرف کی ( الاحرخ ) اجر وزننده شول

حیوانه دیور که بدننده بنك بنك آق وقرمزری قطهری اوله شال ور امرخ
ور (الرخ ) سکر وزننده حیوان قویرغنه دنور
بطیض ج
اذا کانتِ به نق
)یر وزسنده حارث ین دلف نام کسه نت فرسی امعیدر ( الار خ )جاری
( مرخ ز
معناسنهدر تقال ماه ماراخ ای جار ومجخری معناسنهدر

قال رحل مار خ ای جر ی

و
الاء ) ال خاء) راء وزننده تشاط وشطارت وجنرشندن سق ا
اولان تاقهه دنور ( مرختان ) ميك فحیل4ر ( وس خ ) نله برد مو ضعآدلر در
وننده عن دکده بر ليان آدندر ) ذو صح
) مرخات (عفات ز

دنله <از ده

ردره آددر ) ذومراخ ) «عاب وزشده روادی آددر ) الحم(رم وژننده

شررك صورتنی بر زشت وج ركن صورته حویل ايلك معناسته داربقال مهد
ب
x
Haaa

هو وهمی ی

2

a

RS

بهاة مضه ای ذات ح( الاحأح ) هنك کسس لهكيك ایلکلفك معناسنه در
تقال

وعورمك
اغ العظم اذا صار فيه مخ "

معناسنه مستعملدر شال احت

الشاة اذا منت واغاجه صو بوربوب تاب وطراوتلنك معناسنه مستعملدر بقال
كاين اوزلفك معناسنه مستعملدر بقال اح
اخ العود اذا ابتل وجرى فيه الاء و
الزر ع اذا جرى فيه الدفیق ) الخاخة ) ميك ضعيله ککدن صور له ا کان
ایلیکه دنور ) ابع ) يك فعیلز ک :ہ بده و وان دوهلره دور مفر دی

جم در

شال ابل عا ای حيار ) المع ( جب وزشده ام طویل د عکدر قال اس

کے ای طویل شار ح مناوی دیرکه کل کے فد ار
امهانده طائل عنوانندهدر که مفید معناسنهدر
اولقدر ( الدخ ( مد ح وزنده

واقعا مقتضای ماده د یج

اولولق عنت وعظمت

تامه معتاستنهدر کهکاشب مدد

ا و
اویلیه

معناسنه در ومعونت

ایلکدر قال مدخه مدخا منالباب
عظیم

الثالث اذا اعانه اما ()الادخ والدم ) 2ابر

 0و لاد خ ) ۳۳ ۶

شاه(
اولان آدمه ثور( الدو خ ( صیور و

والمقادخ ( نرایشی  ۳طو یوب

وقادخ اکذان عمل
له اله اید لر اولان کسیه دور قال رجل مدوخ ه

الشی بصلة ( القادخ ) تفاعل وزننده ( والامتداخ) افتعال وزننده بغی و طفیان
انلك معناسنهدر قال عادخ عليه اذا بنی و عادخ بر خصوصدن

آغر لشوب

کبرو لفك معناسنه در قال مادخ عنه اذا تثاقل وقاعس ( القدخ ) هعل وزنده
طوغری ور یوب یلان کی هر طرفه صابهرق ورعك معناسنه در ال مدخت

التاقة اذا تعکست فى سبرها رت

معناستهدر بقال مدخ الرجل اذا تکر

وىك سو روب طاو لفقمعناسنه در قال یقت

الابل اذا امعلا ٿ سيا ) الذ خ )

وال مه نك  ۳1بان تارسك حعکنده اولان ازوحتل سیر ه به دنو رکه
مك ذ

عه ل1وب صورمقله تلذذ ابدرر ( القذخ) تفعل وزننده ذکر اولنان شبرهی
ق
ربمصو
امو

معناسنه در شال تمذخ ار حل اذا ءصص الذ خ و طوغری ور ءیوب

طررفه صابهرق بورعك معناسنهدر شال عذخت
یلان کی ه

الاقة والرجل اذا

تعاکسافی السبر وراده میله ۶ا کس a غلطدر ( الر خ ) ميك فعی ورانك

سکو یلهبرش درکه سمیع الوریدر یعنیچقماق کی پاقدقدء همان آ تش
معلوم اول دکهباديه ع ده هر العفار دبرار براغا ج واردر وصح دبرار براغا

دی و رک ع بلر  ۲ن"لردن چقماق اتاد اىدرار هن خ چاق دموری و ۳
طاشی مینزلنده در و منه قوله تعالى [ الذی حعل لکم من اشير الاخضمتارا ]
الاية قال الیضاوی کار ع والعفاربان “:عق اطر خ قل العفار و هر خضا وان
لن جقماغه زند
قطر ی الاءفتقدح النار فسعان الاك القادر وآ نلردن دیوز
1
hتایn iیlنiن

۸

:

۰۱

وفانك سکویله برکسهنك باشنه دکنکله اورمق عل قول جهره سنه سلهايلهاورمق |

معناسنه در تقال فته على رأسه لفتا من الباب اثقالث اذا ره ولعصا اولطمه ۱
) اتل

شعل وزنده

قر محه دن رند

سوز بدا ادوب سوخلك معتاسته در

|

(للاعة ) مفاعله وزنتده ) واللاخ (
بقال یت از حل یکلام ج اذا اىه ا

(للوخ )
لامك کسریله شمارشعق معناسته در بقال لاه ملاحة ولاخا اذالاطمه ا
لامك فعحی وواوك سکوئیله قارشدرمق معناسنهدر ال لاخه یلو خه لوغ اذا

خلطه ( الالتیاخ ) افتعال وزننده قارشعقمعناسنهدر بقال لاخه الاخ ای اختلط

ووغوراش خير مایه لفق معناسنهدر يقال التاخ الجحین اذا اختر ( اللواختة )
( ۱واللياخه ( لاملرلكکسیر یلهسود ايله سل حه ار ش کره باغنه دنور کیره محاور تلد

واو یاه ادال اولندی

 9فصل الب ) ( اا( ام وز ننده برنسنهی برندن حکوب حقر مق معناسنهدر قال
 2الى هخا من الباب الثالث والاول ادا انر عه ممنوضعه

وجاع الك

معناستهدر یقال تم المرة اذا جامعها وكسمك معناسنهدر بقال املخشی" اذا قطعه
واورعق معنا سنه در نقال ڪه اذا ضم به اوبعاد ايلك معنا نهدر قال محر اذا

بعده ويوكسلك معناسنهدر قال محر الشی* اذا ارتفم وچکرکه عورطلك اجون ||

كهوك معناسنهدر قال مخت اردادة فى الارض اذا غرزت ذنما
قوبرغتی بر

لتبیض اوسپالله حدئلك معناستهدر نقال  2بسلیه اذا ریه وبرمحلده ابت
واستوار اولق معناستنهدر بقال  2قالشی" اذا رح بوعش سّهده معنای اول

دن
عقنده کامتاخه کهسی مسوم اولوب لکن امتاخ لفظی موخدن یاخود ٥ے
افتعال ولغله ومادهه ملام اولمدینی ظاهر در (المتخه) سکینهوزننده دکنکه دنور
واحهرك اولان قوللق صوباسنه طووتقه یهدینور ( الح ) سكين وززننده اوزون |

ویومشق اغاج کراسته سنه دبنور يقال عود مجم ای طویل لين ( الج ) ميك |
ضعی وخای مضمهنك تشددیه ککده اولان ایلیکه دینور قال بالعظم  2ای نق
وش به اطلاق اولنور دماع معناسنه و
ی
اطلاق او لتور ورفرسك
عا کلور ميك

کر

کوزك یاض وسیاهتی جامع شمه به

اسعیدر وخ هر شك

حض

وخالصنه دنور جى

له وده کاو ر عه وزنده تقال

هومحه

ای

۱

مشق نسنه بهاطلاق اوك ور لکن بومعناده |
خالصه وځ ايليك ڪي و
مناوی ميك فخیله تقير د ایلشدر ( اع ) تفمیل وزنده ( و اعت ) أ
تفعل وزننده ( والاماخ ) افتعال وزننده ( واخمتة ) وزززنهتدهککدن ||
ایليك جقارمق معناسنه در بقال مخ العنلم  وکخنه وامضه وممته انا اخرج |

وقال [ .
 2ا ) امیر وزننده ایلکلی ککه دنور بقال عظم حح ای ذو ب

PA

ازن

۷۰۱
سے فلاا بالطیب اذا طلا به ( الا لها  ) 2افتعال وزننده برسنه قارش مورش اولق
معتاسئه در شال ام الاس اذا اط

و او تلقلر ری

ر ښه صار

مق معناست:ه در .

شقال ام العف اذا اف ( لح ) مضطر وزشده عکن سرخوشه اطلاق

اولنور شورده دماغ اولدیغجون شال سکران مح ای طافع ولاتقیل ملط
کله جوهری به تعربض ابشدر نکن <وهری عامه به عرو ایلشدر
مو اف و
(لشن نطق وتکلمده اولان مه ولکنت حالته دنور که فصاحت و طلا فتله
ادا اولغامقدن عبارندر قال ه لهاي ای مد قمنط قه ( ۱ای ) بای نستتله
لساننده عمه اولان آد مه دنور شال رحل لای ای غير فج هرهر ده مسطور

اولدیش اوزره عنعنه قیس وم لغتده اولدیتی کی طايه شور وعان عر بارينك

لغتندهدرک مثلا ماشاء الله دبك برده مشیا الله و هه قضاعه قبر سی FOک
بای هشددهی جیه ادال ا

مثلا ھی برنده  0۳دجم دبرار از (الد ) لاه

وخای مشدد نك في ھر دار و 1لو ده خانونه دیور شال ۱رأة تله ای قذره منئند

)شدید خاله وحای  #4الهده لخت در ا
ا(للاخ ت

صقشمق وبری رمه

يره به کون شال وادلاخ ای ملتف الصایق بعی کی
صار لدش قوریلق حتاود

اشهر موتشب وخای مهلك فيفل ای کلهسندنکه افعلدر اشتقاق کبیر اله
 Eاکری ومعوج ا نهدر اسعیل عليه السلام قصهسی
ذر اولنان اوج لغاته
کمنده ان عباس حفرتلر نك روایت ایاد کرۍ حدشنده ک
شددر قال ف اامبایه وقحدیث اسععیل وامه هاجر
لوفك مرادی اشبو ح
وردر م
م

والوادی ومثذ لاخ ای ضيق ملاف بالأحر واطعر متضایق ول حولاخ ضايف
ای معو ج الفم و بروی الاء امه ) اللغوخ ) صبور وزننده معیوب اولان ده

دینور قال اصل لوخایمعیوب (للخان) لاملرك عي برقل آدیدر ( اللطع )
لامك فکی وطاك

ا

مدرار نسنه یلاشدرهق معناسنه در شال لته یکذا

وسناد ايلك معناسنه در
 ٠لطي من الباپ الثالث اذا لوبه وبرآدمه ,برشس وکر م عزو ا

معنوی آلوده قاقدر بقال لطع

هو ولاو ریه شارات انه کور

بناء معلوم اوژرهده مستعملدر وولط بمرقدازجه نسنه ه اطلاق اولنور کویا اله

بلاشجق مقدا رکه برببلاشم تعبیر اشور فالاصل مصدر اولوب اسمقلغشدر بقال
ملعت لطخا منخبرای سرا (اللطتة)
“قو
الاب ای قایل منه و س
اسماء لطع من
لامك طعي

زننده (وااطیم ( سکین وزننده ون واجق آدفه دینور لطتته نك

)تف وزانده طعای اوستنه باشنه صواچته صفالنه
یی لظخات کلور ( الاطۓ ک
کووب یلاش دړره رق اکل ایدن کسیه دینور قال رجل لطع ای قذر الاکل
د
(لطوخ
| ال

 (5صیور

وزسسده

يلاشدرەجق

انه

فححی
به ددنیوترور ( الع ) لااممكك ف

تن

6 f

۾ فصل اللام  ( €ار ) لامكفصی وباك سکونیل اورمقمعناسنهدر قال2
لیا من البات اثتالث اذا طس به و رکسهدن پر ذسمنه یی احد ايلك معناسته در قال .

ج الى“ مته اذا اخذه وقتل ايلك معناستهدر بقال له اذا فتسلة وبرآدمدت |

نپسترهیی اخذ ايلك ماده حیله دوزم معناسنهدر بقال ااحرمجل .اذا احتال |
للا حذ وسوکك

معتاسنهدن قال اه  ۳۱شقه(الضن) فصاله ک سر عظیمآدیدر که ۱

م یسومکی

ااهرتلودر برکسهنك انك
کرمرقد
هیوهسی خرمایه شنیه ولذ اولور لکن طممیب

لش کراسته لرینی طاغتسه درحال رعاف عارض اولور وایک مخته دی برآرایه
وموصل الونسه یکباره برحته اولور اوبافل حضمرمیدت ]|
کتوریلوب بری پرینه ض

منقولدر که انبی* نی اساییلدن بر بغمبر ذیشانك دیشر بنكدیلرتهجورکلك عارض

اولغله در کاه الهیند .اشتکاه اباثر یلهذکر اولنان له ناوه وی اولدی واا
۱

تناول ایلیوب شفا یاب اولدیلر ومنقولدر کهمقدما فارس اولکه سنده نغشت ادوب
طعمی عیتلو ایدی بعده مصر دار نه تقل اولنوب باذنه تعالی یی زائل اولدی

شچرد مونر

|

حالا صعید هصرده بك حوقدر جنار اغابی شکلنده اولوز و احزاسعیله

مشترر در ( اللبوخ ) قعود وزننده جسد بك اتلو,سموز اولتق معناسنهدر بقال ج |
اک
5چا
ین الو

لي ( الح) امبر وزننده وحودی ملم اولان کشی» دور ]

بقال رجل لمح ای لم ( اللباخية) غرايه وزننده ليه خالونه دینور ( )||
ل(م )تفعلوزننده كوك ك ك ]
اتور
سفيله وزننده كومكسکنته دی
)ناب وزننده شار اه
معناسته در قال تااحلرجل ادا تطیب وللبخة ( اللباخ ک

ق SE بقال لامخه لباخا اذا لاطمه وضاریه ( ال )امت
بری برینه اشور
فجی و ای fa سکو یله یلاشدرمق معتاسته در تقال س ای امن الاب

کوب
وله
الثااث اذا لتوهیار مق معناسنهدر شقال پر اذا شقه ویرآدی قامعید ا
در یلری اره باره صبرمق

و

]|

معناستنهدر قال له پالعوط اذا نی وق حلده ا

(اتامر( بلط وزننده ومادفیدرکه یلاشعق معناستهدر بقال تاحبالش۰ی

اذا تلطع (  ) 5فرحه وزننده آفت وداهیه »دیور ( اللعان ) عطشان وزننده
سیه دنور جایع معتاسنه | الم ل)امك فضی وخانك تشددله برسوزی راست
کج
آ
ووب
ودرست سل

الاش واپاملو سویلك معناس نه در قال خ ى کلامه تلا من

الباب الاول اذا جاءبه ملكا مستحما کووزل ناشی حوق اولق معناسنهدر يقال |

لت عینه اکذئاردمعها وبرآدمه شمار اورمق معناستنهدر بقال

فلا اذا لطمه |

ا ایلك معناستهدر قال فا لبل اذا انبعها ویرخبری کرکیکی صورشددوب |
ری قازاد |
اونه سنی اراشدرمق معناسته در شال ایر اذا بر واستقصاه و

ایکن ری کنك
ES

بت

تقال لخ فا لفراذا مال فيه وطیب سورمك معناستهدد 
حصیت کی

ب

بیس سس

3

ا
سک ويله برکسه به کشغان دعك معناسنه در تقول کشخنه تکشها وکشفته کشها
اذا قلت له باکشهان ( انکشمت ) :كفت وهيك فغ ملاح اسمیسدر که بیان
حودی

دید ک ری

کافك ت ی

بایدر

شایت

دمم ولامك دعر

طیب

ور ملاع اولور

ودج

اکل ادرژ

تباث مذ کوره دنورe

) الکشملع )

) کافك فی

وفانك سکونیله دکنکله اورمق معناسته در بقال کفشه بالمضاکا ملنباب المالث
اذا طس به واقع معناسنه ورک ڪڪ
)

وزننده

 ( EEتفه

الا ی

طوبلفش بخایت ا

ععیی قف

وخالص کره اغنه

دنور

) الکفع )

منبر نونزده قوی وشدد اولان شیثه دنور قال رجل وعود مکفز ای قوی (ادکےۓ)
کانك

فڪی و هي

من الیابE

سه

سکو یله کر اتوت
اذا تکر واسهال

ايلك دعناسنهدر

اوزره

سان

معناسنه

وفارس ددک نی حکوب آ ی الیقوعق معناسنهدر

(الکاع ( هاحر

وزننده روع

بقال کم بان

در قال کم  4 7اذا

بقال کمالعام اذا که

اد ام نی قایق اسعیدر اسیو کاخ کامة قار سی

فعر در مری دی دبرار که سلفد م کوتا کون باتلر دن و بدای واون وسو
تارخانه کی ریت

ادوب

طعا

کمتا

وهحم احون رار حه تاول

نشهیه

د3ل

ایدرار دی

حالا طورفده ترشی وط اطور وصلاطه مقولهسی وها ویار مثللو آنك مقامنده

اولغله وره ده اطلاق اولنور مفردات طبه دن تفه الومین ترجه سنده مفصلا
مشرو حدر ۳
ك

بدویار سقر هلر ننه رشی مقامنده اولقوله واد
اندرر حق

ار القلرنده ساول

منقو لدر

برش کتوروب

بربدوی به خبرا اب کاخ کتور دیلر

مقدما کا یکو ر مش دی ماهذا دو سوال ایلد کده اه کاخ دب لرله ندوی قدعر فت
انهکاخ فایکمکم ,یه دجنیکاخ او لدیفتی »7احق و نی کے کے ۶ی

دیدی زرا کے تو ط معنا سنه کلورنته که و

تغو ط 1بلدی

ایلدی پس دوی کاخ لفظی

کمیرن ما خوذ جس د٤ك فم ابلدی ونه براع ای بهکاخ و بر دکلرنده وی

6

بارر ديو سوال ایلدی  1نلرده بغدای اه سوددل پایلور دید کلرنده او ان کرعان
فا اجب ی
اب

وژننده

در ومادری کر 6و حب
کار وتعظم

معنا سنه

lb ک 0شی

اعدر

باخلفد.ر ددی

کاخ «حاب

وز ل

بربلده آدیدر على قول کمۓدر الفسن بلده مز و ره ارض روم

روم

(الكماخ (
او لکه سنده

ایالتده درار زان

eer
ar

ککراولندی (الکوخ) '
ور برعمحلهدر (الاکاخ) اقاخ وزننده ومرادفیدر ذ
)و
كفك ضعي (والکاخ

اولنلرك ساز.لقدن اوستی اورکم طرزنده چاه او بنه

دیتور کهباجه سی اجره سی اولز کر دوتر کانطائفهسی هو غ تعییر ایدرار جی
| کواخ وکو خان کلور
3

وکشان کلور کافث ڪب

مر له وکو خه

و ز ننده

ج

سید

کاور عله

SLATE E

ot

کبر وتخو له برونی هوایه طوتق معناسنه در بقال اتخ الرجل بالقه اذا تک وشح
ومعتظم ومتکبر کسهارك اوآورشی کی اوئورمق معناسته در بقال اغ الرجل اذا
13

آدر وشدتلو آفت وداهیه ه
جاس کالتعظم ( ا حنظل وزننده رنبات د
دیتور نبعوناده قافك کدمرلل دهه جانزدر (القوخ ) فوخ وزننده برکسه نك امجریسی 
برمرض سبیله فاسد واه اوق معناسهدر قال قاح حوفه قوخا اذا فسد من

داء ( القاخ ) يك مظم وسیاه که بهدیتوز بقال ابلة قاخ ایسوداء

ف#صل الکافی ) ( انم ك)افك فتصی وخانك تعدیدیله و( الح )كافكفير |
او شو ده کی  ۴دو خبر لدامق معناسنه در بقال کےاتام وهه  1۳وکشا دن

الباب الان اذا غط (  ) 2کافلر ك فصی وکسم لهوار ا

وتشدیذ باه۱

ونور له افتدر وواصواندندر جوجق می برنسته عکدن ورنستنه القدن |
ورمدار شه

یلاشفقدن زجر ومنع احون تلفظ اولنور قال قالمایه ومنته 

المديث [ ااكلليسن والسین عرة من اعلرصدقه فقالله النیعلیه السلام کزکن]
بعتی حضرت حسن یاخود حسین زکاه حوب

آستانه سعادنه لوب اولان ا

خرمالردن بردانه سی آ لوب اکل مراد استدکده اهل بت اموال صدةاندن منز ه ۱

لادقولرینه بناء رسول اکرم عله السلام حضمتلری صقین اکل ابله پرینه براق
دوزجر ومنع ایلدی وونك تکرری تأکیدامحوندر ولفظ مور على قول می
)افك فعی ورانك سکونیل بغدادده برعل
معرییدرکهاسمقعل امر اولور (کر خ ك
آدیدر ( کر خ باحدا خ)ای مهملدنك ضعی ودالك تشدندله سر مرنأی قصبه سنده 
حالا سامره تعبیر اولئور برقربهدر ( کر خ جدان ) جيكضعی ودالك تشددله

خانقین قربنده برقر بهدرکه خانقین الله شهر زور میانتدهدر امام کری اورادندر ا

(رخ ارقه ) جزیرة این عرده برقربهدر ( کرخ میسان ) ميك یله سواد .
ک

عاقده برقربهدر (کرخ ) خوزستان ایرانده بر شهر معروفدرکه کرخه دی

خکیرق
دیرر ( کر خ عبرا ) عينك وبانك فحیله پروان قضاسنده برقره در (
الف مقصوره اله اربل قرنده بروکست په اوزره رقلعه د1در ( الکراخة")
معایه وزننده حصیر باره سته دشور

)

وسواد عاق اغتیدر (الكارج ( رایك

کسربله صوسوق اکبدسنیه دېنور که صویویلی تعبیر اوشور بقبال هوکار
ای پسوق الاء ک(روخ ) صبور وزنده هرات قضاسنده برقریهدر ( ک|یراۓ
مصغر نره سیله پرموضعدر ياخود بوحای مهمله اللدهر (کرخایا ک)افك فی
صەس :ك اسعیدر که عراقده تم عیسانك رشاخندن آلوب کد اولاز
حصو
ر

اراضی بىس وافاضه ابدر ا(لکشهان ),قرنانوز به وكافك کنسریله دو
وق مساق کسیه دنور (التکش)

)EE | والکشع )كافك فعی و شینك

سکویله
>

fF
وز یه و[الفغان ) فعانله فوخان معناسنهدر کهکذر اولندی قال فاخت
الزیم شح فا وفحانا ی

فاخت تقو خ و

صاحلوب

طاعاق معناسنهدر

شال

فاخ الشی" اذا اتشر ( الافاخة ه)مرهنك کسریله متاتف وپشهان اولق معناسنهدر -
قال افاخ الرجل اذا سقط فبیده واعراض ادوب وز حویرمك معناسته در قال
افاخ ل فلان اذا ضدر عنه ای اعر ض وواویه مذ کوره کی بودی الک عل

قول ضر طه الله برار جه حدتلك معتاسنه در تقال افاخ ال حل اذا ضرط واحدث

مم خرو ج الرح قال ف اللباية وق اطدیث [ اله خر ج برد حاجة فانبعه بعض

ض تی فانکل بال تفر

اتا فقبال

] ای لفن

جا پش بول ایدن د۲ام

قربنده طورمق دآابه حالف اولعْله جانز دکل اعش
)تاب وزننده ق
فاصللقاف )J القن ) قافك خی وفانك سكويله ( والقفاخ ک

معناسنه درکه ذ کر اولندی ( القفخة ) جره وزننده کوسنیکله ارککه طالب اولان
اكه دیتورکه دوکه سيش تعبیر اولشور قال بقرة ففته ای مسر مد ( القفحَر )

سفیزه وزشده اعراه محصوص رنوع طعام اسمیدرکه خرما الله وحرویش
وب دوک ا
نكیکوس
یاغیله تر تب اوور ال(افقاح ) همنءنك کسه اين
 EEور قال اققخت البقر  ۶آذا اس رت .فلت دز ی قورد ۱زککه
معناشنه در قال اف

الست اذا ارادت السقاد ( لقف

طاو قوروی کوزل خوش ادام خاتو بهدور

مسق

) غر اب وزننده اه

) E0 وزنیده (والقلح)

قافك فصیله ا کرت دوه ک وکر همك معناسنه در قال قا لیعبر قلا وقاحا مانلباب
الثالث اذا هدر وف پرقودی نسنهی  1خر قوری شه اورمق معناسنه در شال

قم از جل اذا ضرب بابسا على یابس وشهر ولبات مقولهسنی کوکنندن قوپاروب
حةرهق معللاسته در شال م اهر اذا قلعها وف قو حه اشکد دنور و اسر مش
 ۱دوه

9

دور

واجی وش

قامشه دتو ر ) اتقاج ( قعل

SE

قاشکی اله

اورمق معناسثه در قال قلخ ولا باپالسو ط اذا مريك به وباتث ددی AP

قال ل الأ اذا اشد ( قلاخ ( فراب وزشده ونده برموضع آد بدر وقلاخ

9

اعمادندر قلاخ ال

 ۱كذلك

رى

برشاعر در تو العنیر قله تال ابر وفلاخ ن زد

شام در حوهری استشهاد
پرشاع در وقلاخ ن حزن سعد E سئدن ر

 1اپلدیی ببتی قلاخ سعدی به اسنادی ا
۱

دکلدر زیرا اول قلا خ عنبرشکدر

جوهر ينك ابراد اپلدیی بت واوله حقدر * انا القلا خ قشای مقسیا ب اقسین

||| لااسام حتی تسأما «وسمدینك تى ودر * اا القلاخ بن جناب بن جلا *
اتواثیر اقود الا * واب
1 3خ
1

قلاخك جددر )  2ر ( ف

اصو اندندر

مینك کسر له
از کت دوهی دیشی به حکدکلری هنکامنده اراد ابدرار ( الاقاخ ) ه
.a
ت
یتست نیسا سس ت
و

۱۰

وفلاخا من الباب التانى اذا سلعه كرجه مواف سلع لفظتی مصدر اولدرقSEF

ایلامشدر لکن مصباحده شق معناسنه تصمع افلشدر وبعض شخهده کسعه 
عنواننده مسوم اولفله برکسهنك دیرینه ال الله ویاخود ایاق االلوهرمق ممتاسته ؛
نر|نده
کلی
اولور لکن تسه او

۱

0

مفومدر

وعیان قاقععناستهدر قال ف الام اذا اوضعد e ) صیقل وزننده .ا
دک منه 9

ایک طاشدن عبارندر على قول صو دک منت برطاشه دیتورکه ۱:

ابکسته فیلخان دنور وغاضه

طا
دکرمتك کے

دینور ( افلج ) اورعق |

معناستهدر بقال فته فاخا اضذابه به( الفح ) فانك فحی ونولك سکویله قهر 
انلاب الثالت اذا فهره نودلیل و
وغلبه الك معناستهدر قال فم فسا م

ایلك معناسته در قال فح فلاا اذا “ وركسەنك وجودی ککن قناعقسز
ویارمقسزین خر د ایلك معناسنه در بقال ق عظمه ادا فته من غير ى ولاا

۱

( اتفنح ) تفعیل وزننده فح اه ایی معنای اولار ده حرادقدر قال فد تفا
عق فی ( لفحم ) منبر وزننده سول الب ورزر یت  ۳99دیتورکه داعا

بره
غیلقه
واست
اعد

اله تذلیل ادوب اکن اوقنده اشلرنی کوزاری esE

اندر اوله ( اقنح ) اثر وزننده کوشك وضعیف وزون اولان آ دمه دیتوز ۱

( الفسیر ) شین مخمه ابلهدر دحرحه وزننده وریلوب ور ومانده اولق معناستهدو .

لفك
رووصدن
ک خص
بقال فنشما:لرجل اذا اعيا ور

معتاشنهدر a E

الا  2اد ر عنه وبول ایدرکن پاجەارنی کرمك معناسنهدر قال e

حله عند  2وببر واختار اولق معناسنهدر ۳
اذا تم برين

ه
مآ
دپوك
فماعل نیهسیله شول سل
اذ! كر وشاخ ( المغنثح ) |س

1
3

دنور 5

او بوقلایوب قیلور اوله (قشم ) ندحرج وزننده پاچەلری کروب آیرمق |[

معناستهدر بقال تفنشخت الرأةبااذعادت
له
اانل)
حوخ
فالغ
یل بررجلاک عليدر (

بين رجلیها (قنش ) فانكوديك ۱

پل اغمك على قول سسلنهرد اسعك |

معناسنهدر قال قاخت الرخ تفوخ فوخا) اذا سطعت اواذا كان لهاصوت
یوللفك معناسنهدر بقال فاخ ارحل اذا خرجت منه رح ( الاقاخة) هه
کمریه فوخان اله معتای "انیده مرادفدر بقال افاخ ارجل ععتی قاح وهوان
سرتندرم معناستنه هستهملدر تقول اف عنا من الظهمرة ایژایرد ( الفحد )
قانك فی ویانك سکو یله سکرحهبه دینو رکه اسکرهتعبیر اولنان کوحك حناغه
دنور ومثانه ولااخه دنور وقخه ابر اسیلکك شدت وسورنه دینور وفخد ۱
اشات اوتلر 2حوغا لوب بری بر ینه صار میق

اولسنه دنور تقول 2

ار ای شبدهه وتقول اعبتی فی اللات ای کئرة وانتفافه راهم ) ۳
ورن

۷

۱۰:

| فسخها ومعاملدده الداغق معناستنهدر بقال فص فلان على بناء الجهول اذا غين .
دن اوددر شال رحل

نر
 ۱اولیان کمذهن و غلط ادیش کسه دنور معنای مو
9

آیغمر مصیب الرأی و فاهه

وقصعر و فاد

فوا

نك سر

در ویونلردهک

هاء راوه وطاغیه وهیوبه کی مبالغه احوندر ( لفحم ) فالرك حى وضاد
محمه نت کو

وش

ای

حصاتصد در قیق

نسنه یی قر مق ا

وباش وقاون کی يقال ددح ابطر اوالراس خا مانلباب الثالث اذا کسره
وشدخ

هدر که مو لفه کوره رطب

وا

معناسته در يقال فضي ععی شذخه

باخو د ایس نسنه ی قبر وب

و کوز جقارمق معناسنه

اوفاءق

استعمال اولنور

يقال فذح عينه اذا فقأها وفضم الا* حين انزالده منينك ديك ديك آمسندن
عبار تدر مو اف ونکله

ته اسارتث

اسیو حد

اناشدر

فال ف المماید وق حدیث

على

[ قال له اذا ریت فا الماء فافتسل ] ای دفقه بريد به النی (الافتضاخ ) افتعال
وواد ففدع اب ایک اول «عنالرده مرادفدر قیال افتدخه بعنی فضه
) الافضاخ

الى
لوتس

حر د

( هر:eA

ر له صااقمك

کک

وفی کلوب چاق
) الفضحم ) امیر

معناسنته دز رةتاک
اوز وم

ا

اواش حر ما قورع بان

اولان سو

دور

ده

جر ما ورغتی
دلو هفوک

ای وأسعة

شیر وسنه

ادر ار آ تشه

 ۱الفطعر

از و ب ادن

صرعقیلوب شراب

اقط

دنور

ڪو

ساره

و بر کونه شاه

طاسشه

9

) الفاضحم ( مهك فل

 :شرایی پاصهحق فابلره دنور

اعون

العنقو د اف عان ان
دینو رکه

سنمکسن بن و صو

) عکنسه و ژ ننده شول
احاد ایدرار

7

سره سی

فصج

غالب

ی

دنو رکه  1کله
قال

قوغه به دنور

اولان

دید کاری و

هفردی مقصح در  2712الانفضاخ ) انفعال

وژننده پرنسنمر بولا توب آحعاق ومیدانلفی معناس:ه در شال انفطخت القر حه
وغیرها اذا افحت واسعت و شد لد 1و
شد ند او قوغه

عئف

صوی

اسناد مجاز در تقال ففخت

معنا سنه در تقال انفتع زد اذا کی
معناسنه عنم لد و

و شد له آتاد کی دوک

الدلو اذا دفقت ماما من لاء ودوەك

او کی باراق

معناسنه در شال انفذع سنام البعیر اذا انشد خ ( الفضو خ ) ضبور
شار دی سس خوش

و عقلیی ووحودی

 4دای ومغشوش

و فوغه به

وزننده

ادن e اطلاق ا

شقال شراب فضو خ اذا کان يفط شار یهای یکسه ویسکره ( الهق ) لیات اف
و قافكث سکوئیله ( والفقاخ )کتاب وزننده ا

باشه ادو د 1

احی

وش

نسته ه اورمق معناسنه در يقال فقخه فقغا من الباب الثالث اذا ضرید )( ار (
سل وزننده سل معناسته درکهبرسیی۰ه ایک یار مق ا
a

اول

اسر

۰

سامت مت مس

و

تقال لزه خن

بت

۹۹

۱

معناستهدر بقال فسح الشی* اذا جهله ونبدرنه بی الدن طر ح ايلك معناستهدو ۱
تقال قر اذا طرحه ورای وندبتری افساد ابلك .معناسنه در يقال سح رها ۲
ورأی و عهد مقولهسیی وزمق متس هدن قال شم الیو ری ۱
اذا افسده وعقد
اذا قصه وبری زد آبروب طاقق معتاسنه در بقال یک الشی" اذا فرقهوقح
ضعیف

العقل كذلك ضعیف البدن اولان

۴

دملره دور لمیر ااصدر در مولفث

وندی حصوص و هصلوتنر صاخ اولیوب
والبدن قوللده کی واواو معناسنهدر ک
بعنی مقصودی اولان حاحته فام وطریق حصیلنه ولیله سالك وعازم اولیوپ 8 ۱
 1اله یاخود ادانلقله طوندیغندن مرادنه ظفر بولز اولان کسیهده دور ۲

يقال رجل فح اذا كان لايظفر محاجته ولايصل لامره وع اعضانك مفاصلنی-
بع E ۱

و

حقر مق معتأسته در بقال ق ز بده فخا من البابازور

اذا ازال القصل عنموضعه شارحك يانه حکوره تباذلذر مطلقا ا
مستعهلدر وانقو ليك دی ازاله ايلك معناسنهدر قول .داحادر ( القعحه ) جره
وزننده سے کی ودی عقل ضیف اولانه کذلك دی ضعیف اولانه اطلاق اولنور .

) ال ) امير وزننده فمعه معناسته در ( الالقاخ ) الفعال وزننده متعقد اولان .
ماده وزلق معتاسنهدر بقال انف ع العزم وابیع والاکاح اذا اتقض ( 6
فھترن بر سنه قاسد واه اواق معناسته در قال سے الى * فيا من الباب الرار

,اذا فسد ( اتفهح ) فعل وزنده تویلر درندن کذلك دری الان وات ککلر ذل | 1
ار یلوب طاغاق معناستهدر

ولومیه عمو صدر

ذی حیانده استعمال اولفن بقال 1 .

 aEالشعر عناليلد اذا ازال وتطاير مولف مثالده اقتصار ابإاشدر ومه ةقول ||

لفب
اأرة
تفت الف
الفقهاء و

وتس انسان وحیوان آض بوك کورمکدن وتاب ]|

و وان اولق معتاستهدر قال تشم ار بع 9

الجل اذا ضعف وگن دیع صرد |

وزنده بہار وقتنده طوقش دوه کوشکنه دینوز که اول تاجدز وآنقولينك آل 1

'یاشنده اولان دوءار الله تفسیری غبدر ا(لفشے ) شین مه اله قح ور
رال الله ركەنك باشنه اورمق على قول حهرهه شعار اورم معناسته در قال

فش فشا ف الیاب اثثالث اذا ضمرب راسه الد اوصفعه وظ ابلك معناسته در

بقال فشقه اذا ظله واویونده يلان سویلك معناسنهدر قال فشحز الصى افللمب
انا کذب فیه افش

شودوب
) اعضا ومقاصل ک

صا افق معتاسنه در تقال

فشے ارجل اذا ارخی مفاصله ا(لقصع ) صادمهما الله فسح وز ده صورنا
غباوت یعیی ؛علر لك اظهار ات تم دز تقال فد عنه فخا من ابابا ثالث
آذا تغای عنه ور عطود اکن پر دن آیرمق معناس:هدر شال a نی

EIN

لو سه میانده اولان ارالفه واحقلفه دنور وفجس اولیان شه ده آدشکلد
کو ا که ضد الوور وزج سکون وان کت ارالغنده اولان وقت وساعته دینور

وزمان طو 4دنور قول انتظرنك فسرخا من النہار ای زمانا طویلامنه واصلا
منقطع اوایوب کثیر ودام اولان شیئه دور قال افلنباية وف حدیث حذيفة
م[ابینکم وبين ان يصب علیکم الم فراسم الاموت رجل ی]عنی عر بن الاطاب
) التفر»نج ) دحر ح وزنده

( والافرنساخ ) اجحرام وزنده صووغك

سورت وشدی مندفع اولق معناسنهدر که سکون معناسندن مأخوذدر يقال
تفرح النرد وافر شم اا انکسرت سورئه وغصه وکدر زائل اواوب خاطر
 Eولق معناسنه در تقال نف ر مخ عنه الهم واه رشح اذا انفر ج ووراحت
وج معنالرندن مأخوذدر کذلك  ۳شدت وراه فتور کلك فعنا سسئه د زر
قال تفر نے ای وا نت اذا انکسرت ( الفر سر ) دحرحه وزننده ودیی
بر دك e E E
هد حر حه

وزنده

اولق معناسنهدر لقال  9ی ا:لبرد اذا اتكس ( الفر سيج (
واسعه دعکدر اش

مووق

اعت ار لهدر تقال و اویل

ددن ما هوزد رکهمعنای مرتوری
مقر ةة ای واسعت وووسعت معثاسشنه اولان و
موف راد بالا شاره بیان ایلدی ( الفر شڪ )شین ممه الله ولاق سعه معنا سته در
جر) فرچ وزننده برسنه رگ دیور سکون وآرام معناسنه در وفنه
( الفر هم
قال

زد آذا احتس الاطرا شتتد الیرد واذا مطر الناسن کان لفرد فر  2ای

سکون ومشای شارح سکون معناسته اولان فدره

ایراد اناشدر مصف ولغت

اولق ختادر ( الفرضحم ) ضاد ممه اله زیر ج وزننده فقر بهدنور ( الفر ضاخ )
ةر طاس وزننده یکی کو ده لو ابری نو منده عل قول ك

اوزون کشیه

دور

شال رحل فرضاح ای سیم ع بصن ای طو یل هو ننده فر ضاخه دنور و فر ضراخه

وقرضاخیه پای رید الله عهری يوك اولان خاتونه دنور قال ام اه قضراخه
وفر ضاخية ای عظير 7الٌدین ( الف رضحم ) مرمرهد وزننده ضعیف ونانوان کسیه
دنور ششال

رحل مفرط9 2

ضعیف

( الفرشخ ( فالرك دصر لهرز یبن فار می

فافز کرموز اوتنه دنور وپرپهن عيض اطنا ح معناسنه وله ناتس نو
ببرافلری توعا عيض اولدیفندن اطلاق ایلدیلر وفرهع بغدای ک-کلر بنه دشور که
خر منده د وکن یله دو کولدکدنصکر e ولان خر ده صا پر در مفردی وو فغهدر

)الفرند ) دحر جه وزننده مس کش ایکن بواشیق معناسته در شال فرح الرجل

والفرس اذالان بعدصعوبة وحیوان اورکوب قاجدقدنصکره سکون وآرام تولق

معناستهدر بقال فرح الفرس اذا سکن بعد التفار ( الفسخ )

وداد ضعیف

اولق معناسنهدر ال سے الرحل سا من الباب الرایم اذا ضعف و؛ءلامكجهل

فده
مق ر حلف

ید

حة رە <

 ۸سم مکاندر قو شارك ار

7۳یی ( الاستف.راخ ) باوری س_رهق احون

ام اذا اخذها للفر

ره

n

معناستهدر يقال استفر خ٠

قوش سل

( القرخ فرح وزننده دروندن حوف وخدشه کیدوب 1

۱
امین ومطمش الق معناسنة در قال فرح از حل دربخا هن uS ار ایعاذازال ۱
و هه
۰

واطمئن وفوش پاودیسی کی ره

هر

هر مرت

بتتال ورخ ای الادض اذا لزق ما( فروخ ) نور
ورزندی اسیدر که امععیل واسعق

خوندنکت ابر | 3

اب,راهيك |

۱
عل بت و علیهم السلام حط مرتلرنت بزادزارهی ۲
RE
¬

بط
و
هی

بلادده باین اولان ع 0
مرراق  12مق

۱
ذرتندندر ا( القرa  ) 2جزه وز بنده|

دور ۳۳فری) ز بر و ز ننده

محد نندن از ر

ن مرو انكلقسردر
EA
e

وفر مخویی

RE

 YEدار

تغط

اعون

امال

دور
او لس

حذیل

وعذیق

|

کلهری کی ومنه قال هو فرح قریش قال الشار ح بقولون فلان فرح و
کانوا تعظ موه ویکموند وصغر على وحه البالغة فک امته سا٤ز ده دی اور ۶

زه اولان کج |پرسی وجوانه دنور ( الفرعم ) فانك وسينك أ
کل کی تارو
۳137
ذر انلامشدر فراولا
فعیله جوهری ونی عاحده یټ ادوب لکن پرمعنا ک

وقوز ق تعبیریمقام ۳

ايراد اولنور ( الفردخ ) مسرهد وزننده دی ٩

وون
برنسنه دیکمك سکون معناسنه در قالالشار <ل ق

ادا آحتس الطر اشتذالرد

واذا امطر ان للبرد ورم ای سکون وفر سم ساعت :معناسنه در شال فراک اليل
وا(بار ایساعمما وراعت و آسایش معتاسنه در شالمالدفر a ای راحه" و ومعتادن
ده ددن که او چ میل ها ی علقول اونایی بت ذراع باخود اون بت آذراع ۱ 1
مسافه بهورج اطلاتاولنور زز پراهسافة مز ورهی قطع ایدن کسه کون

| | 12022

تز
ر کت
ددالا
یلگ متا حدر مرن دریکه میلتعبیر اولنان مسافه محختلف فردر وعن
مك آدعی متو عب مسافهدن

E هرعیلبك

باع وهر باع درت ذراع |

وهر ذراع یکری درت اصیع! وهر اصبع ای شعبردر که خارن قارنه اولهویر |
شعیر شع ريدعننی
لق

فیلدن الق دانه مقدار در وشعر قاطر ررر

 1مپتی اولان اال اول مةداردر ٿو هاشم دید وتعمر الل رل

انلره مضاف اولشدر ومصباځده فشره

دحرحه وزنده وللق سعه معنا اة در

اوج میل مسافهدن" عبارت اولان فمرم بوندن مأخوذ اولق اوزره مسومدد |
ونمایهنك بیانته کوره دام وکثیر اولوب اصلا منقطع اولیان شیثه ةE ۳1
وساعت ووقت معتاسنهدر مساقة معلومه اسمیاولان ووج بوندن مأخو ذدز
وحیع مفر دات فارسیه ده 8ر مج ورسنك معری اولق اززره فیدر کهاو تجمیلدن
لکبت آدم مساقه دن غبار در انمی وفر فرجه معناسته در ۱
زر اون

۱

یی

و

۷۳۰۱

۱
aaa

دینور ومدار و باباك عور به دور
اولان او شو به دور

وحئهسی

و صیا ح او هو سنه

ابری عور به دنور

دور

و کیاده

و ار 5ه اوزره

به دور
با

 ۱انم

(

موشادامق معتاسته د رکه  4او دی وانکر ل بلای افزندن فشیلدامقمعناسنه در که
" مصبدر و اسم اولور قال eG الافی کا

اذا 4

و

ول «ععت

اچ الافی

ای ها یعنی فشیلدیستی ایدندم ( اتفه ) زلزله وزنده باطل وی اصل نسنه
ايله لاف وفاخر الك معناسنه در شال ای ال جل اذا فاخر بالباطلل ( الفدخ )

شدخ وزننده و تک
الات اوا دة

ذ کر اولندی قال فدخ رأسه بار فدخا من الباپ

و ور طب سنه نی قبر وب او فاد

#صوصدر

) الفر خ ( وانك

فخی ورانك سکویله قوش باجنه دنور وهر حبوانك یاوریلرینه اطلاق اوور
کذلات اتك

ص

غار بنه ی

قلیر رین

د بر بده حفان

اطلاق

او لور

جع

افر ح

کلور افلس کی واقراج کلور وفراخ کاور قال کسر لله وفر وخ کلور و آفر خه

|| کور وخفارن کلور فانك کله وفر خ ذلیل موطرود اولان کثی به اطسلاق
حرلك
اولنور ویاریلوب اووبجرمك اوزره اولان ک|ینه اطلاق اوور وفر خ بر

عايدر ودماغك اوك طرفنه دیور ( الافراخ ) هممنك کسربه قوش یاوری
صاحی اولق يع باوری " حقرعق ما

تیه و وا عورطه به ده مسند

اولور قال

وال م ادا صار لها فزخ وهی موفدرروندن خوق واندیعه
زائل اونق معناسته استعمال اولنور شال افرح اروع اذا ذهب وو افرح
قلبه ارو ع سنکنده د رکه باودی  22درو ندنل خوق اخراج ایلدی دءکدر وقول

۱

افرخ روعك بلامر ای سکن جا شك واضط ,الك وممم ومدنبه اولان نسنه بین

وعیأن اوق معناسنه استعمال اولتور قال افر خ الام اذا استبان  بعد اشتباه
اسشاشب يانه کوره بصه دل خار تجاولان فرخه تشدمه مب در و عر بار مسون
اولان سرن اظه-ار ابلدی دعك بر ده آفر خ القوم بوطرم دبرر ادوا سرهم

معتاسته مو لف یضترم لفظنى مفعول اولهرق رسم ادوب لکن اساسده عبر" اولق
رن

وننده ودج
الیو مدز  1 6الا هن سفه نقسه [ قبلاند یدز ) التفریج( شعیل ز

خرت
افراخ کی یاوریحقر مقمعناسنه در قال فرخت الرضة والطار :خغارءعى اف
ذکنردایوشال
شه زائلاولق معناسنهاستعمال ,اولنور نتهکه ل
دځوف
وروخدن
ود
فرح اعرودا ذهب ونسرنهدن ,بلکلیوب قورقق معناسنهدر شال فخرالرحل اذا
مبد
رکد

(ATی
ویم
زکمجیورب

فزع ورعب وقوش ناورسی کی ضعیف اولق معناسنهدر نقال فر خ القوم اذا

ضعقوا وصاروا کالفراخ وا کین فلیر لفك معناسنه در بقال فر الزرع اذا تت
اقراحه ( الفر خ ) من وزنده باوری حقران قوشه کذلك عورطهبه دنور أ

۳
1
"1۰
en

4

اول طارة مفرح ویصه هفر خ وووصف
ش
 RFدجا

ا

) للفارخ ( میت درد ۱

gt ۳

 3۳ره

ون

ماودو

ی(

یز

قال اسشد ام ای عی بض الف ) الفح )

sJ ۱ 5

الك یاخود اياغك برمقلرتی آو ج وطبان جانینه مگلعاد :وکوشکیه بوکك معناسنه در
مصلى تشهدده رقع مسحه حالتنده ی

شال فخ احزل-اصاعه فا من 1

الباب اثالث اذاع ضها وارخاها مولف كرجه  2سکوت ابلشدر لكنمقدمة |
اسنکفیان باسوی کف وااسان ی
الادیده باب ثالث فصلنده فح س

ککیوہ
شنه
آوحلرنی آبه طر ف
ذکر اولان رخاوت

پرمقارك .

بوکك ايله مسوم اواغله اک انباع اولندی و و |[

مفاصل معناسندن مأخوذدر ( الف (2:تذعیل وزنده/ 2 .

معناسنهدر بقال ا اصایعه تفا ععنى فعها ( الفعاء ) هر اء وز نده سود :

صاق کولك طرزنده اغاجدن دوزلش نبسرنهدرکه ال صانغان کسه اسکمله |
کی آنك اوزرینه اوئوروب بال صاغار وفعاء لین الناح اولان طوجلفوشته |
د تور شار دبرکه ق الاصل صفت

1
لازمهسندن او لوب بعده اسمقلذشدر زرا ]
س
E

ص ع مونر زمينه تزول حالتنده حتاحارنی کوش دوب آهشته جه ازل اولود |
اى وعهلر نك اکملنری قاری طرفنه طوغری مائل وم نفح اولان ناقه به فحاء 1

الاخلای اطلاق ایدرلرکه .دمامدندز وتو معنای اولدن تدر ومع 3۱ ۱
کتاب وزننده برموض عدر
و مدا حدندر ( فتاح )

وحتال طرنقلو حیوان

||

ف(توخ الاسد )أارسلان هر بنك اك واویناق پررینه اطلاق اوآنور ووثفث |
مجعیدر که ذ کر اولنان معنادن ماخوذ

قل وک

الافتاخ ) ههیبر منك کسر لله

وشلق |
ست ابر ابراق یردنکت سبیله بی تاب اولوب هار هار صولومق <
معناسته در ال اف ار حل اذا اعی واذهر ( )لاه ( 2اسالیت وزننده متاره |

شبیه نستهاردرکه منتار دن اوه ظهور ادر منتار ظد له حفر واس او اولندقده 1
وخاوت "معناسندن افعل در و مناستتله .
رولنان لبن ر
معاوم الوور ( الاح ) ذ؟ ا

کوزاری فار اولان بوبه
وچ خواب آ لود تعیر

افع الط رف اطلاق اولنو رکه چثم قور وچشم خسته 1
اولنور قال غلام اف ا(طرف ای فار ( e ۱

ققموان
والك تشددله ف
ونزده بر مو ضع آدیدر ( ۱شم ) فانك فی خ

تعییر 

اتدکار بد رکه آنکله قوشمتولهسی صید ابدرار جیی فخاخ کلور فالك کنمیه .
وفوخ کلور وخ و

برموضع آد در عبد الله بن 8:ر القاروق ری

آنده مدفوندر ک مصدر اولور اياقلرك بقامتلی کو شوت

اف عما

سلکیلغت معناسنه

ونایه درهشال فخت رحلاه فغا ود  9۳اذا۱
که فغه هاه  3فعتنله مع
اسر خت

وړ و22

اوشوده يكك

موشلدامق

من

نیدرز

شال شم لام قا

وخا اذا غط وراحه هر 2فه یایاق .معناسنه در قال فخت الراحة اذا فاخت
ف
)الق ( فاك فک

مدر در$

E اولندی وفخه جاعدنصکر  0اولان اوقوبه ۱

۵۳۰۰۱

هلاك ايلك معناسنه در قال ج العذاب عليه اذا اح عليه فاهلکه ( الطحه )
طايكت فحی و بالك
رجل طحّد ای احق

۲ 9بردراو اش4
لاخر ید و فته

بران اولان احق آدمه

و احتلاله دنور تقول ا

داور

قال

ولان ز من اطي

ای الفتة ) الطیم ( معظم وزنده فاستد واه اواش شینه ه دنور تقال دی
دو هه دسور شال دويز e

مخ ای فاسد و آوزر ند قطر ان سورلش

ای مطل

بالقظر ان ( الط ) طانك کله ضحك صوتنی حکاه در تقول قالوا چ ج
مبنیا على اکن

ای فهةهوا

 +قصل ازنلاء ا لحم  ۱ /الخ

( عاب

اسمیدر مفر دات طبه ده  3۳شر

حور

|

ننده حثار اغاپی

اه مین در کهحور

طمده در هاله اخود سکون نکنام

صورننده

روی

ر

اغاحك

دید کر در که با

وین کی و کاهی جعنده دی

مم

سا کن اولور ينه وتین کی

فصل العین الهم > ( الح )عیذلرك ضعیله برنو ع شچر د رکه کندو سیلهویبراغیله

تداوی اوور مض لغو ون عیله اولدیغنی انکار ادوب خای مجمه اله حم در
د دیلر واهل ان کتابلرنده خانلت شد عیله ۶4م عنواننده هر سو هدر لکن خلطدر

لفظ مروری اهل معانی فصاحت بده تافر .حروفه شل ایاهشلردر لکن هاابه

هضع عنواننده رسم ایتلرله موف عینی نقد لهابرادی محااف اولور مکر حریف
نساخه ول اوله و شراحهانك کسری و خبك کس و فحیله نقیرد اباش-لردر
ودن اخذ ایلدیلر
وبونی براعر ابينك ترکت نافتی ترعی العهخع قلن

| ف۸صل الفاء  ( 4الفضة ) فانك فحى وتای فوقیهنك سکونی وفخيله برنوع خام
:

کر اسرد رکه ال وایاق پرمقلر نه عوررار عل ول خام کی کومشدن برحلقه در
زو ان صب

رهق لرينه طاقنو رار حجازده معادن سبعه دن پایلوب کان حلقهر و

| اکر قاشی اولورسه خام دبنور مات به اولدیغچون بزم دیارارده دی متعارفدر

اک زهکیر حرق زیکیر تعبیر ابدرر نسسوان باش پرمقارینه طاقنورز ی فع
 1کلورکهجع جنسيدر وفتو ح کلور وجات کلور فحانله ( الفح ) فحتینله مفاصل
|| اعضا ملاع وکوشك اموعلنقاسنهدر على قول ال ایهمی وطبان طویل وعریض
 ۱اوق معناسنه در قال چ الرحل دحا من الباب ار اب اذا ادير خت

مقاصلها

| ولانت اوکان عريض الکف والفدم فى طولهما وفع بعض دوه منك جلى
"| دیزلرنده واجکارنده اولان ک|ریلکه شبيه حالته دینورکه لوعا | کر ګه کور نور
خلق اولان ک۱ریلکه .طرق دینور وفع صداسی اولیان حکراغی بهودف بول
د (lla اجر وزننده بجهری یمی و بو اولان ارسلانه .دنور معنای
سس

جر

-

رل

وایت بالی
مصدر الوور

ستیاه و
E

خرده حوکلر قالغله احمسی e ۷3۳

یاخو د بر دمه

معتاسننه در هال ط الى 713

کر
ذ

اولان جاموری پلاشدرعق

|

لطے الط به ورنسته ییفرارعی معناستهدر

قال ط الشی" اذا سوده وکتابتی وزوب افساد ابلك معناسنهدر تقال لل

اذا افسدها وحس یلاشدرمق معناسنه در يقال طلته القذر اذا له
به ( الطلاء ) جقاء نونزده و افدر

ولخا رده
بون خانونه دنور ط

طاج )
اقعلدرا(
بمروضع آدیدر دمیاطه موصل اولان شاخ یل اوزره وا
اج ار وزننده کوز تاشْله طولق معناسنهدر نقال اط دمح عینه اذا تفرق
وکوز یاشی آقق معناستهدر بقال اط دععه اذا سال (الط مغ ) طانك فی

و
وميك سکول بز وخوت ایلك معناستهدر بقال طمخالرجل
الاول آذا تکبر ( اتطمراخ ) طانك فعیله علىبن هاشمناممحدنك بدری امعیدد |[
عل قول بای موحده الددر نته ذکهکر اولدى ( الط )[طانك و ونك به | .
ی

11۶و

6
ن
ہ
جه
سن
تمیا
0ناد
نوای
و.
اا
م2ی

پاغل ای جوق عکله تخمه وامتلا اولق E قال طم ارجل خا |
مانلیاب الرایم اذا بشموام و غلب على قلبه الدسم و مورمك معناسنه در

|

لذا سي ( تفای ) تفیلوزننده (والاطناخ ) زنك کله ۱
جا
بقال طخ از
تمه وامتلا الك معناستهدر قال طعّد نطنها واطقّه اطناخا اذا امه (الطعن)"

دهن ببلروکه دنور
دریل
ضکس
کانك
لط ) ط
حرکائلة احجق وعفز کسیه دینورا(
بقال مطرح من الیل ایطافة ( الطمالح ) طانك فحیله طاغنق نووفقه ولودره

|

دینور بوماده پرمقتضای ترئیب طحم مادهسندن مقدم ایراد اولغق لازم یکن جیم |
سحّو ده وعلده اولغله] نلره اقتفااولندی (طو مخ ) طانك ضعیله مصراو لکهسنده

(و خ ) طانك فحی۳
لط
ایدر
اون درت موضع آد

سکویله بکرسیة رح

و اسزا دوز سولكت یار کربه اش اك افو

شال با ولا نا یطو خ

ظوخا اذا رماه قر منقول اوفعل ( ۱نی )مدج وزننده وحم نستهبه یلاشوب

کیرود
و حن

لآوده اولق مرن

معنوی اولسون بقال طاح الرحجل

بطم طا اد 2تلطع باقر بوومعناده متعدی اولور شال طاخ فلاا ادا لطتم

واطل ایشد
اقب ویوکلفت معناسته در بقال طاخ فلان اذا تکبر ویموده ب
دورشعك معناسنهدر قال طاخ از جل اذا انيمك فى الباطل ( الط ) تفعیل
وزننده ودج

ب کر ېهنه اه“مق معناسنه در قال تط 7 .فلان اذا تاطاح بالقيخ

( اتطوحم ) تفعیل وزننده برفنا روکچین شبته ببلاشدرمق معناسنه در ل مخ
وموزلك کودهی ج وشعم اه طلوم کی طو لدرمق
فلا اذا لطته باقع ”
معناسنه در قال طحّه السمن اذا ملا"سما وا سس
ae

عذاب وحن صوب

men

هلا

ییکا
یوا

err
قال طح جاربته اذا جامعها ( المطخه ) ميك کنسبه بر خته بارهسیدر کهجو جقار
۳

برطرفتی وفقلدوب آنکاه ليك کی اونارار ورال آهسی قدر دکریوهنقش
ری اوه ااندن انارق

مت در  3۳دارا مادار وروت کرتشکنه ایب صاروف

اوبنارار بزم دیارارده اکا حقشاغی تعبیر ابدرار ( الطخوخ ) قعود وزننده بد
شرس

ملق
ادح
خویلق و

معناسنه در مقتضای نيه ومصدر

وسوه معا مرت

اولقدر ( ااطخطاخ ) سلسال وزننده دخوی ودمزاج کسیه دنور وطخطاخ

حلیاتلری آوازنه دیور که .حفشدی تعبیر اولور وبری برینه

ال نو

صقضوب قات قات منکاتف اولان ظلانی سحابه دنور وبررجل ا"میدر( الطخاط)

علابط وزید ,قرا کولی طات معناسنددر (  ۳2خطۓ ) اسفماعل نیدسیله بك
سياه تسه به دسور و ضوف
ده

طاغنق

طط
ج

یل

هی ۴

ریق

احزاستی

بر ننه

اذا سواه وضع إعضه

طر ژنده مصلقه

حوض

اوو رکه حو

احود

یاغمر ی

ضدن

باه به احرا

) ط ر خان ( سيان
حدیت

مرادن

وذشان
منرجم
جات

که لخد

در

ومد

مخض
وزارندن

ده دی

ام اولوت
تایه لودر

( الطرخون

اسعیدر

ابلکره

رجا وسشفاعتلری
وموف

هن

صونك

دخیلدر

a

و

ی
از

ری
وواهل

ماد وشنده
عر

خر رعه

د کلدر

خااص

د کلدر هر نقدر اهل

اولسور

اولان

اورادن

عرن

< :راشان

لغتدر شر بف

جي

طر اخنه

ار

دوایه دن

مقبول

جر اسی تانده اناد

او زره

معز ی .اوق

مطلو بات

رط ریق

( شریده

وژننده سول بو لك

افتضاسی

ل

PCI

و طقطینر دده

 1نره اطلاق

افاب برخان a
سیق

کوب

TIER

قال

ادن کسهنك طیم

پاغعر ی

اندر ار اسه ده

) طالك دح لدترخون

ساول-شهوت

16

و افظ

۳

دوز لك

اک ) الطر خه

و ونده طایك

مید وکر له اال
او لان ER

ْح

که حوضك

او سور

وزنده

و الصافله

الى بعض

دبهرك کولسندن <کابه در فهقد
دور

دنور ) ا

اولان ا

البدس

(i زور

معای

کور

سلا
و هر

و مس

آدمه ی

طسه

و حمله

عندار نده

دیکرن کونه بان ات

در

انتهی

نی باق قرحا ددکلری دارو در

جاعیه ی فاطعدر و بات ساءرده دی ط  0تعر

او ان

سره در و عاقر فریا آ نك بای بو هنك کوکیدز ( الطر مج( سکن بوزشتده
طوز سوب

صلاموره باصیلان کو حك بالقلره دینور که طر هو ز دید کلری

اوله حقدر ) ط رخایاد ( طانك فی
مغر يدر

) الط

) ای

وقار و یکین و وکت

1

جران
ح

میلهد اب در ګه

قضاسنده
وزننده

مقا بلیدر ( اطع ) 2

حفت

و

بر قر به در طر ج آ اد
وزق
سول

دوه
شنیل

صو

ی
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سس سس ات بت سامت
۳۳
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۱۰۳۲

العم طيخا من الاب الاول والثالث اذا انضجه ( الانطباخ ) اشاق وو
( والاطباخ ) همزەنك وطای مشدهدهنك کله افتعال" وزنشده مطاوعلربدر ۱
يت معناسنه شال طط نط واا واطباخ افتعال وزننده E خاد ايلك

۱

معناستهدر قال اطخ اارحل اذا امتذ طبطا ( الط ( مقعد وزنندهاسم مکاندد إإإ
وهر
نه ب
دخان
آش

۱
رر یه دنورر ( الاح( ۱
( الم ) فهر زوا ده ام اندت

آعیلق حرفته دنور ۱
نده ش
کتان وزننده آشجی بهدینور ( الطباخة ) ککتایه ونز

( الظباخة ) کناسه .وزد طح اولوركن ترك فودان ایدوب دوک

کو کته دیون( الطرع ) امبر وزنشده منصفدن ععنیپاریسی فااجه فینادیلن Ss
شرایدن بروعه دنور بقال هو یشرب الطعح وهو ضر ب مانلصف

وکر جه | ۱

وطوغلهیه اطلاق اولنور بقال اتلف ماله افلىطبح اى ابلص والاجر ( الط|):
طانك کله قبر وزننده عذاب ۳ر شته ارنه اطلاق اولنور که طح احساد کت ١ 3

وکقاره مأموراردر طاح هفرددر ) الطباخ ) «حداب ونزلرنده PEU
واستوارلغنه دنور وزور وقوت معناسنهدر

وسموزاف

معناستهدر قال ماف

دقنه طباخ ا“یمن ( الطبیع )
فعله طبا خ ای احکام لویس له طباخ ای قوة و
سکین وزنده

اوه دنور ؛

کی شیاز حل

ساننه گوزره جاز وب لفتردر از

( الطا.م ) شدید اطراره اولان جابه اطلاق اور قال به اج ی.الطا.خم ای 9 1
الصالب ( الطاعة ) اوله اسیسنه اطلاق اولنور هاحره معناسنه وطاعه عام ا E

بن الیاس بمنرك لقیدر ط(با.ع اطر ) اسينكت معومنه اطلاق اوور بقل۳۳
ظهرت طبایخ اطرای مامه (الطباخیة ک)راهیه وزننده ( والطباخية ) غایید ۱
وات  2طلوکجم خائونه عل قول کوزل وعقل ورد صاحبهسی قادینه
وار قال امرأة با وطباخية ای شابد مكتز :اوعاقلة مل ( ااطع)1
حدت

وزننده کارسین

اد اولی اور یسنه دنور شار هد اول لفظتی

اولان ثالث اولقدر که اوججی یاشنه کبرن ولدی د٤ك اول
سهو در و
نیشو
ان و مط اينه طلوکجم دلوقنلویه دنور ( الط ) تفعیل وزننده ص
و

و لوب یال ويال ِ ی اواق معناسنهدر شال ام الصى اذا ترص عوکر

( الاطجع ) اجر وزنده (والطند ) نبذه وزننده جافنده متانت واک کا
اجق اولان آدمه دنور بقال رحل اط وة ای مسعکم
مت 1 7
ال ) الطاع ) جع

یه س یله مکه ده برهو ضع آد بدر ) الطبراخ ) قر طاس

وزنده على بن ابی هاشم تام محدنك بدری لقبیدر على قول له طمراحدر 3
) الط ) طانكت فعی وخانك شددله برنسنهی آ توب ۱راقلشدزمۇمعنامنەدد |

,بقال طخ الشی" طن املنباب الاول اذا رماء وابعده وجاع اعلت معتاسستهدر 1
قال

۶

۲-۹ز پ
وی7:۳۱
 aSپم ی

۱:2۳
انه دشور

حر کنه دنور

وقواق

) الصاح ( علا رط

دیتور کهوغد  ۳قاتملفش او له ( ااصماخطی ( سای

وزننده ك فو ی

|

سو ده

وزنده ومادفیدر که

ذکر اولندی صعالح الصی دای اولك کوکلرندن اه اولان فلیررنه
اوو

) الصم ( صا دك کس باهسح وز ننده ومادفیدر که 3

او (ندی ) الع (

اصناعی عنی نشار نك کوکاری حقمش اعره دنور يقال فم 2

کف 1

) ااصناخید ( عر ايه وز

اصناخه

اذا  +رحت

دنور بقال رحل صناخیه ای کم(

ده

ابری ووی

حه لو کسیه

الصعر ( ده باه کبر و تاسه دور

شال

لوه صكة ای درن ( الصاخه ) حفیفله اعضاده اولان کک چانور اصمرمتدن
طو ففقدن عارض اولان سٌیشه دنور که اتری قالش او له و داهیه به

باخو د براه
دور

ی

و

صاخات

صاخدر

حلی

) هر منك کمر باه بر سوزه

) الاصاخة

قواق طوتوب دك معناسنهدر بقال اصاخ له اصاخة اذا اسقع له ( الصواخ )
رمان

وده

تاقلق

ره

دنور قال باد صواخ :ا

) الصوح ) سو خ وزننده ومرادفیدر که اق

فيه ار حل

کان تصوح

جامو ر مقولهسی ره باءق معناسنه در

ال ساخت الرحل ععنی ساخت
#صل الضاد المحمة  ( 4الفح ) ضادك فحی وخاك تشددله کوز پاش دوکك
ف
ا

قال خن

اوزادی

العین ضڪا هن الباب الاول

اذا دمعت

و وی حبوق کی

حو کدرمك معن اسنه در قال تج بو له اذا مده و صوسرعكت

معناسنه در

بقال ضح اء اذا نضعه ( الأضخة ) ميك کیس له شول قاهشه دنور کهاحنه بر
 1:طیقا ج
ضادل

اغاج صو
کسری

 ۱شایت صوی
کر

له

ك
و دالف

اجندن

فيل

وعالی جنس

ص

وفشقر درار

عظیماولان

سیک

حوحق

دنوو ( الشرداخ ) 3اا

او لان خرما اغا حنه داور

) الف ( نله وزننده دهشاطر

ملاعسدندر

) التردخ

قال ع

(

وز

ضرداخ ای صفید

ادر در جه سن ده طیب سو رمك معناستهدر

شال ضمع جسده بالطيب ضعتا من الباب الاول اذا لطغه به حکتانه بقطر
۱لجمهبخ ) ضح معناسسنه در يقال ضح پدئه مین ضمی ( الانضماخ ) انفعال
)|
وننده ( والتضمع ( تذعل وزننده طیب سور ء2ا
وزننده 0والاضطماخ ( افتعال ز

معتاسثهدر تقال انضمۓ پالطیب و اض طح وضع اذا تلطْ به ( الضمته ) ضادك
يره
اخ
مزه
کله سموز خائونه پاخود "موز ااقهه دینور وشبرهسی نقاطر ابدن تا

لرض(اخة ) خانك حفیفیله آفت وداهیه به
اید
دنور( کات ( پادبه ده بمروضع آد
دور
۳
 ۲فصل الطاء »

الطیم ) طانكت ی

و بانك سکو تله وشورمك

معنا

نه در اد

۹
تا

"ریا وکاب وقاورمه حهتیله وکرك تجر ده بشورمك جهتیله اولسون بقالاح
ان
ر

۱ "717

ر (الاصطر اخ) افتعال معا
غانه ادن واعانت ادن آدهلره دو
مدد وا

شحو ندر بری بتره قیراد اىدشىك معناستنه در قال اصطر خ القوم اذا تصار خوا
نده مصدر در فبراده سل
وز
ای صرح بعضهم بعض (الصار جه) قاعله ن

معنا نه در

تقال صرخه صارخه اذا اغانه وصارخه استغانه صوننه دنور تقول سعمت صارخه

كان وزننده طاوس قوشته اطلاق
القوم ای صوت استفائتهم ( الصراخ )
اوور چاغر غان الودیغعون ) صرح ) قفل وزننده برطاخك امعیدر ( الصرعة)
۱درحه وززنده خفت وزق معناسنهدر که ی مکی و سبکمش رب أولقدر ( الا(

اصطم وزننده اصلا ایشقر اولانصاغره دینور بقالرجل اصل ای اجصدمالایسمع
اله بولك مأخذى صلزدر فعتینلر بقال ص اارجل صلنا من الباب الرایع
واصلط او وز ار کت دوه

دنور

موند صلن .دینور نقال جل اص و اقد

صنناء وابل صلفی وبقال جرب صاخ ای سات سم جلد البعیر ا(لتصاط ت)فاعل
تلقوكرومك
سغ
وزبنده مواضعه صا

معناسته در شال تصاح الرحل اذا تصام

( الصلوخ ) صبور وزننده مهلك وقتال اولان داهیهه اطلاق اولنور قال
داهية صلو خ ای مهلكة ( الاصلناح ) اجار وزننده يان اوزره اوزاوب

یاعق معناسنه در قال اص ار جل اصلاخ ذا اضطیعع ( الصماخ )کتابوزننده

( والاصو خ ) اسلوب وزننده قولغك دلیکنه دینور وقولفك کندیسنهدهدتور
ومنه تقول هکذلاام وا صماغی واصوغی وهو خرق الادن والصعاخ ایضاالاذن
فسها شار ح دیرکهکل اذن و لود وکل صاخ یوض دیرر بعنی ولدی بطننده

وورطهسنده یدا اولانده صاخ
حاصل اولان ذی روحده آذن تعبیر اولنور ع
دیئور حتی حاحده کل سکاء يض وکل شرقاء تلد دءشدر وصاخ آزجه صوه

دینور تقول عندی صعاخ ای قلیل من الاء ( صعاخ ) عراب وزننده برضو آدیدر

) لص  ۲صادك فعی ويك سکو له برآدمك صاخنه اورمق معناستهدر شال
صمخه صمیا مالنباب الاول اذا اصاب صماخه وومرقله بربنك کوزینه اورمق

معناستهدر بقال صصع عینه اذا ضریبا حمیع کفه وجهرءیه کونش طوتنقیاخود

iOS
aia

کونش چالق معناسنهدر قال صمخت الأمس وحهه اذا اصابته او اشد وقعها
ه
رمهح)
فلص
عله ( ا

ازه ومطرا اولان وده دینوز
لو
وزننشده کودهسی ر

قال ۱م [ :صمخه ای غضة ( الصعاحة ) جبانه نونزده اکنبه نك باشنده شديارن
وقرق بابر تعبیر اولنان شیثه دینور قطنه معناسنه ( الصمع ) صادك کسسیله قورگه

ا
eام

برنسته در کهقیون قسمی طوغوردقدنصکرهحه مهبتك امرکر ندهالور واه
شق ابدرار آندنصکره خالصس سود که بعلراکاغه بوصی تر اال مفردی
صعته درهابه ( الصملا خ) صادك کسیله( والصعلو خ ) صادك صلبیقلهدولیکنك
اد
r.

1

۹۳-۰۱
 ۷عبدالله ام دك
حورت

ةدر

رسول اله اتی

آدیدر کهاحد یمه

و مدننهده N

اشکر کاه

ند

عله ااسلام ) الشخْی ) شنت کنیس بر بر ترب

عشی4

(لشاخة ) قدو اندای معتدل اولان
فنك باض اودی باعث عه در ا
آدیدر طابر
أدمه د نوز
 1فصل

) راو

ا(صاد  ( +اة

سر

و بانك في

معناسنه

E

در  ۹۳شوراق

وبع القطن سبح درکه محلنده ذكر اولاسدی ( الصح ) صادك فى
دینور ص
وخاك تشد دیله برقای وىك سنه ری بر وف
معناسنه در مشلا طاش
امددعلی الصهر

اولیوب

ودهو ر ودکنك مقو لهسی

اوز ره اور يلان E9

 aماشته دون شالت

عبن قرعت بای" الضلب

آدن a
ص(فّه) هایله ن

شا رژده

ت

پرقیا نهاورعق کی ا تال

حا م ن الباب الا ول اذا وس نه ما E

ر دی

و بت و میم

و مر او ندشور

تقول

وو

اولان سیگه اورعق

و ج

ڪا
اهر و

و

وحه

7

مذ کور

ها اذا صانت

فياك آوازندن حکابه در

لامر lla روعه

هر

ای صو نا

کهیت
غه رن یاغر یی بروسله دور تشدرمكت معناستنهدر ک
الغراب ذا طعن دبره البعبر ) اضتاخه)

تعیمر اولنور تقال
هه و آوازه دنور

سا ندنل و لقلری صاغر

آیدر او له و صا<ه

خايك تشد ندیه
قیاهند

و داهیه به

اطلاق او شور قيامة اطلاق فة صور حسییلهدر مبالغة قيامته وصف اولور و صاخه
معناسنهده او لور زرا 2

اسناد ازى اوزره دمه

دقیقتده وج اولاندر 9

کلهسندنما خوذ FE فولنی صاغر اجك هعناسته در حازا آواز شد ند وده

استعمال

او لقعدر قال که ڪا اذا ضر نه  ۹۳فاصعها و شال صاح موم.یي تد الاذان
.ی
دنه مبت
یغ
و داهیة شدیده بهاطلاق دیسماعنه قو لقلرطیا"ع
اوزره :ات ا

) الص

خد ( ضا دل فکی وراك

در مو اف اتصار وحهی

سکو له عة

سد ید هبه دور

وم خة کصمخد اخبل وصرخه موذنك
قال افلاساسله عولة کعولة اشکلی ص
اذانه اطلاق اولنوره

حقیقت شرعیهدر تقول “معت الصرخه الاوی ای الاذان

(لصراخ ) ضراب ونزده حیقرمق پاخود شدتله حیقرمق معناسنه امدر
الاول ا

وعصدر اولور بقال صرح الرجل صراخا من الباب الاول اذا صاخ اوشددة
(ااصرخ ( تعیل وزننده تاف

حیقر مق معناسنه در قال تصرح ار حل اذا

تکلف الصراخ ) الصارخ ( مدد ویفاده ناشن آدمه دنور مغیث معناسنهدر

وریادرس تعببر الونور ومدد استنداد خواهه دیئور مستغیث معناسته وصورنده
ادولور
ص

صوت
اساسده صرح صوت موت و

رت رت

فیثفیثايله مقس

اولغله صار 2

ما حو ذدر وصار خ خروسه اطلاق اولنور (الصیش) امبر وزننده

نودی صارخ معناسنه دور

هعیش وغه

دنور ) اذصر خ ( حسن و زننده

et

و(الشنداخی ) شيار یله وتلرده طعام مکدذره در 70
وزننده وجه مد کور آوزره

شندخ

دید کاري

ام یاف ریت

5 0

ايلك معتاسته دو ۲

ه ویانك سکویله (والشخون) -
قال شند خ الرحل اذا عل | آشند خ (اله ) 4شین قع ی
«

ڪون
دنور
اطلاق

وژننده

ظاهر

سياستده رلك

على دول الی ياود اللی ر
او تور

شك

جي

اولان :یی
ار

|۱

جکر و سانلورده اوان کت

عره قدر ياخود سکسانه قدر شب

خ کلو ز وشیوخ کلور شتک
شیو 2

A

جاورت | ۱

یرواشیاخ کلور وشخه کلورعله وز نندهو شه کلور صدیه وزنندهو شان
بابهمبن د

7

کلورضیفان وزننده و مشخه کلور يك ويالك فحیاه ومشیه کلورميك هی وشینف

4

ونك کسرلهومشاعکلود |
| کسرله ومشروخاء کلور مدابله ومشخاء کور مك فی ي

I,

باحك باننهکوره مشیضه ميكویاك یله اسمجعدر مشارم الك جعید روش ۱
 ۱هصغ بر وسدځ دینور ر

اون سر
دنور اء ح

کسمرنلهو قلیلا شوخ دنور واو ۱

ایاهجوهری قلیلا ورودی درل ابلامکله شوخ کلدیکیی انکار اعلهدر لکن حوهری 1

اح لغت قیدده اواغله  22مبالات ایلدیی باندن مستغندر و شم لفظنك 1

|| مونننده شخه دنور هایه وشح ,هر آدیدر واو زر

الاو ۳۱

رق الطهوی
وظله قب هار نك بلادنده برییاضقوملق آدیدر ذطوا
وه هاایسلهد حن
ش

تام شارك قول کے اوزره اشبو * ومن جره باشه الینقصم × مسراعنتده
مکذور شخددن مراد ذکر اولنان قوملقدر منزج دیرکه مصراع زیر صدر
 0ویر

واستناد ومشده سح اطلاق ِ۸
ار وع من تافقاته * مصیآعیدر

اشخیان) بای ستل و له يه سيل عب اللطیف و9
 :وفسلنده | کبراو لدیعندندر ( ل
ویدالله ن عد نمدا ليل تام کسهلردر
 1زنط ع
(اشع)فے۔ رم(4وا لشيو خه) ينك

نتار ها منسوپلر در
سح میهنی دق ر

ضعرله (والشیوخید (تای شد ده اله (واسضر

شينك فحیله ( والشخوخیه ) اى مشدده اله

 2انسان قجوامق معناستهدر |

:شال شاخ الرجل شا وسیوخه وسیو یه وشخوخه و سخوخيه EE
ا( اشر ( فعیل وز ده ودی

ورآدی تعظیم قصدیله

|

شا ۱

قوجامق معنا سنه در قال شم ار جل3ی شاخ

ی چاغمتق مواورهده باسح دە رك خطاب الك

معناسنه در .قال شور اذا دعاءشا

اوقال له بے نيلا بورکسهیی تعیب ابلك

 ,معناسنه در بقال شح عليه اذا عابه وبرآدی رسوای ود ام الك معناسنه در
ال سح به آذا فته ) اتشیم ) شعل وزننده قوجالق ما

يقال'ع

الرجل اذا صارشا ( الاشیاخ ) شخك جمیدر که ذ کارولتور وشه قولهم |
اشیاخ الجوم ای اصولها مراد سیعة سیارهدر قال اشایع وهی الدراری ای
1 EF
" السیارات ( رستاق انش ) اصفهانده مووضعدر( شان به TEG

"۹
وه

۱

۱۰۳۷

۱

وج

ا
سا

قور مق هناسنه در بقال شلنه بالیف شلفا من الباب الاول اذا هبرهبه ( شاخ )

هاحر وزنده دد ار اهیم على سنا وعلیه الم اممیدر ( اش ( شينك خی
والشعوخ ( عو د و

و ميوث کو(

ك وکسكت و باند اولق فخا

نه در

قال شم البل شهتا وشوخا املنباب الثالث اذا علا وطال یعنی االسىعاء
مو لفكث اند کوره کر حه ناب او ادن اولق لاز مدر لکن اص
وشعو خ تکر ايلك معناسنه استعمال

له مقیددر وش

ول

E

باب

او لنور رفع اف منا سیتله

بقال شم الرجل بانفه اذا تکبر وسهم بن قراره عربدن ببرطن آدیدر جوهری
نفد

E بابنده ذ کر اناهدر

|

) الشمع ( فصترنلد بعید اولان وصد

۱

و بته اطلاق

النوور قال نید شم ای بعيدة ( .اشعاخ ) شداد وزننده اسعاددر شاخ ن حلیف
وشعاخ ن اکتار وماخ  ۷العلا وشماخ U

وشعاخ ن ضرّار وشعاخ ی

ای شداد شاعراردر ( شمحز ) زبیر وزننده پررجل اسعیدر کهابوعاس اله مکی در
) الاج ( بوکك

وعایی نسنهبه دنور شال حبلشاخ ای ساهق وعر و یلد

بروی وقری طوان یادکاره اطلاق اوور بقال رجل شاع ای رافع اه
عرزا حجی موب کلور رکم وزنده وثاخ ررحل امعیدر (اشعو خ) صیور ونزنده

اراق مسافهبه اطلاق اشوور ال مفازة شعوخ ای بعيدة ( الشعراخ ) شيك

کس لها(شوعر وځ ) شبنك یلهحوپلو صالقمه دنورکه اوزرنده خرما باخود
اوزوم اوله وهعراخ طاغك نبه سنه دنور و نك و کست بلوتلره دشور وات
[ننده اولان غر یه یعی باضه دنور که احه اوزون او لوب» ږون,
قسین_ل ل

دلکار نك ارالفنه قدر انوب لکن دوداغنه وارعش اوله ترکیده اکا صقر تعب
اولئور وووحه اوزره اولان آله شهراخ اطلاق اور جوهری اطلاق اولود ۱ ,
دعکله غلط ایشدر (ذواشعراخ) مالك بن عوف النضری تكامسةنك فرسی امعیدر

( شم اخية ) خوارجدن برطانقهدرکه عبداله بن شراخ اتحايدر ( الشمر خذ )
اد جر خه وزشده

دالدن صالقم كمك وصالقم صر مق معنا سئه در تقول شرح

العذق على بي الام ای اخرط شمارعه الب قطعا ( الشناخ ) کتاب وزننده
طاغك

برطرفه طوغری

سيور یاوب حقان پرو ننه دور

( الشحم ( معطم وزنده

ایك کرای
خاک ری آرتلاغش خرها اغاحنه دنور ) )a عیل وزننده مخر

آیرتلیوب اك ایاگ معناسنهدر بقال شم عايه الخلة تشنضا اذا تى عنه لاء
(الشند خ) فد
وارسلاه

وزننده طقناز کودهی او زون

دنور

و شد ند اولان اسان و حیو انه دور

و ] تشلو باوز  2:دنور وشول

طعام و ضیافثه دنور کهپرحلد ید

قو اق نا ادن باخود سفردن کان باخود ضایعیی ولان کسه رات اندر و
شیاز تعبیر اوور (الشنداخ) سينك تعره (والشندا خ) شیک

کسر له(والشندخده (

|

AF

OLO TES

e

Fat

°1
اب
9

1عضا زباز ددر ا
میا لغه در و شبن فحیلرده ب

وز

حاهلٌده حکام ع دن ابدی که

مکر مهنك ول

خر اعه ده تزاع واقع او لغله کیدرك رب

مروالکانا

خصو صنده قصی 03

۱

ان رب سنای مودی اولوب

بالاخر  ۲مر قو مه خرانجافنت او لدی دماه کک زاعه ی یت قدمنه شر خ ععنی هدر ۱

وابطال الله قصی طرفنه حکم اعکله شداخ اله تلقیب اندیلر باس یاه 1
کوره عربلرشدخ رماءهم ت

قدمه درار دملرنی هدر وابطال ایتدی LE

ذ کر اولنان غر شادخهدن مأخوذدر ( اشداخ ) هرك فحیله عقیق مدد
وادخ اعتدالدن .
پر وادی اسیدر ( الشادخ ) ترونازه کج اوغلانه دنور ش
حر فی اولان شیثه دینور قال ام شادخ ای مائل عن القصد ( الشدخ ا
حلقعی اعام اولان دوس 8
ر سیاورك
هر
شه
س2

وزننده هر سك

ور
اطلاق او

اسم قد عیدر و صو

فصادرنده

از

۱

) الشاذیاخ ) ذال محمەنك کینمرا
بر قر نه آدیدر ( الشمرخ ) ھک

اصلنه وع ونه دنور ورسك

سرو ر حه تودوب حقان او

دنور حرق ای" معناسنه مثلا شرخا القوق در ر تشه یه سیل اوق کرینك ۱ ۱

کرتکنك ایی جابنهکه "وهسکه اولور شورخا الرجل دبرار عر اوواک

قاشلرینه وشمرخ جوانلق حالتنك اول هنکامته اطلاق اولنور قول فعاته شرخ۱

شبای ای ف ریعانه واوله ومر سنه ولد ايدن دوه یاور بلرنتهدیتور و اناك

|

ی

1

شورخ
ولدننه دنور قال ه
ا

فلانای له وهنوز صوارل امش ووی

 69نه دیئو وشم خ شارخ (زظندن جع او لور حب

وصاحب

کی توجوائلرا۱

دعکدر وش خباشد اشه دنور همراد معناسنه قال هوشر خه ای رنه و لدنه دش

|

ومانند معناسنه دريقال هباشیخان امیشلان جیی شروخ 2کلور وش 2خ وشرو خقمود
ح ناب البعير شاو
وننده د.و9ه ع :زی دای بارمق معناسنه در تقال شر خ
ز

و /

زد لوقنلوبه د تتورشاپ هعناسنه (الم و خ) ا
منالبابالاولآذا ش0قالیضعد( الشار خ) تا ە

شینك یر شرت ور ذکر اولندی وشروخ ابری ميشه اغاجلر بنهدیتور که
یکتلو الوور مغیلان کی وقولهم شرو حشرح
شر خ در )وشح

کرکم تلبالغة بش ونکده مفردی ۱

ودطن اممیدرکه(الشیباخ) بای مو حده اه قر طاس وزننده

سولیو کلنوپ فاسد واه اولش مناره دنور ( اشمرداخ ) شرباخ ونزنده طبای
يوك واناو اولان ادمه دینور قال رحل شرداخ القدم ای عظیها وعریضها ۱

(انش ش)ينك ی ولامك سکوییله اصل وعرق معناسستهدر قال انهلکرم
 ۱اش ای الاصل والعرق وانسانك ولدنه على قول نطفه سنه دنور قااللشادح
ومنه قول لبيد * ذهب الذین تعاش کانانهم * وشیت ی سل جلد الاجرپ
 +وشل عوریك فر جنه دنور وم مصدر او لور قد رک هی

اور وب ات

فوپرمق

 ۰۳ا

۱

معناستة ثار ح مناوی درک سیاخ سار امهانك بای اوزره مقرددر ناء الطین
۱

ععناسته حي سيو حدر

3صل الشین الحمد ) ( اشح ) شينك ی وبانك سکو یله سود صافیلورکن
ف

ملیت تشم الامن اصیوتة عند الللب(ال4
ظهور آندن فشر د بسندن حکابه درتشقو
شيك فعی وخای محمهنك تشددیله ايشدمك معناستنه در يقال شم الصي *ه
آذا یال وسود

تقال  2الان اذا صات عند

صاغیاو رکن فشر دامق معناسنهدر

 0واوور؟ ن موشلدامق معناسنهدر بقال شح فی نومه اذا غط ( الخ )
E

 ۳ول ا اذا امعد کالقضیب ( الخشعن ) زرك وزننده شهج

وشدیار ننه
قال سے بوله عن تج به  0محر سلاح و کاغد خاش دیار بنهف
ور کهحکایه در

7

کش وفری

دش

و ونده مصدر

او لور هه

طو ٤ق معناسنه در قال شد حن

حوکش با ود

کی و شی

الناقدٌ اذارفع صدرها

و هی بارک

 3اخشاخ ( سلسال وزننده بولنی حبوق کیاوزادی > کدرر اولان کسیه دنور
) الشدخ ( شنت فڪی و دالك

قیاق وقاون کی رطب

واه

نسنه ییقهرمق على قول

:باش ويك مقولهسیبادس نسنه ی قمرمقمعناسنه در بقالفالاول شد خ الط
آشدعا منالباب البای و شال فىاای

شدخ

او العظم نش

واه

فا ادا

راوالنظل
دق

وحاح

وراه وسار بعض امهانده قاون وباش کی ای بوش نسنهی کر اله مقیددر
کرد رطب وکر ك پاساولسون

واساسده تویعله شی SRP

نەف صقو ب او فا :له که
]هر

ادوشدخ

دوی
ا

هیل ابلك معذاسنه در

وا افش ايلك معنا سنه در اک  3حدی
اذا مال عن

الصد

1د

و 1ا

وملام

ویار خص

احوف اوله بت که حدظل باه عشلی ق
شار دك

بیانه کوره

وک  4معنوی

او لان باض

طر ی

او لون

زونه

مستفورن هیا

شال شدخ ال حل

قدر

 ۸او لوب

بایاق

| منود بقال شدخث غرة الفرس اذا اشرت وسالت سفلا ویرکسهكمشدحنه

جه
ری
برفا
بعنی بو

اورمق یاطوقفق معناسنهدر بقال شدخ فلاا اذا اصاب

)فعل وزننده ( والانشداخ ) انفعال وزنده شدخت معنای
مشدخة ( التشدخ ت
اولده مطاوعلردر ىقال شدخ الاظل فنشدخ وانشدخ ای انكس ( الشادخه )
) الاشدخ ( اجر وزشده

]یل آلندن پرو ننه قدر ءتد اولان غ هب 4دنور

شادخهسی اولان ارکك آله دیور مؤشنده شدخاء دنور واشدخارسلانه دیور
معطم وزشده

ال

صفلیر قبریلوب

او فا ور

 ( e,نبذه وزشده
r.

aa aa maKE

اول

هنوز
اولهو

ر طت

اولامش > رما

و نك ورغاج ی

و زغنه دیور

دور

مقطع العنق معناسنه

رز و یازه تسایه د ور

) الشداخ ( شین

GRR

Fa

aaa

aaa

EFER

کهال اله

صعیله طوال
RRS

و

AREER

۰۲1
؟
دیشر ك کوکنه و

دنور 4

اطلاق اوانور و سح خ<راسانده ررك

هسنتك
ای اسه عضار
آددر

اعلامدن ذا کر ۳

اورادندر ( ألسنوخ ) رسوخ وزنده وا

0

رنه وحدنه
ای بکر السعی

۳

ات واستوار اولق معناسته در

ا

اح ) فعنیته برنستهبوزلق تغیر معناستهدد
بقال ساالحى سنوناععتی رح ال(

بقال س الدهن سخا مانلاب الرابع معنی زع ای تغبر وطعای جوغه كمك ||
معناسنه در قال سم E

سكة)
اهل(
ویل
)ينك فع
اش ( السناخه س
اذا ک

فعا ار بد ومتعفن راه به دنور قال له شناخده وس

۱۱

ای رخ منشه وسناخه : ۱

کیر وپاسه دینور وشممعناسنه ودباغت ار بنهدنورکه متعفن الور (اسم) .۱
کف وزننده سقهسی جوق وخم پړه دنور قال باد سح ای a ( ساح )نصی ۱ ۱

بناجد نام محدئك حدی اسعیدر على قول بوحای هله اهدر ( التسزے ) تفعیل |

وزننده سنه ایسقك معناسنهدر بقال سح منه الشی" اذا طلبه ( السکتان ) |
سينك ضمی ونونك سکوئیله ایک آدم ویی مقداری اولان قوییه دینور شارحك |
عبادن نقلی اوزره ترجه اولندی ( الس ) مسهد نونزده مس مرمعناسته درکه ۱۲
ذکر اولندی و اوه اسیلکنده وله کیدن آدمه دینور ( السوخ ).سینك»فحی ا

وواوك سکوئیله ایاق وردکن چامورلق کی «وعشق بزاهتوب کوملت معناسنه در ۱ ۱
قال ساخت قوام اار تسوخ سوخا ععی اخت ورنسنه صويك دنه چوکك |

معناسنه مستعملدر بقال ساخ ای" فى الاء اذا رسب ( السیوخ والسووخ ) |

قمود وزنلرنده ( والسوخان ) فحالله قعر زمینه بامق معناسنهدرکه خسف اولق |5
14

عبیر اوللور قال ساخت الادض بم سیوخا و سووخا و سوتانا اذا اضسفت
ت

1

تعدی اولغله موف لازمیله تفسیر ابلشدر ( السواخية ) علابطه وزننده
ايله م
حوق

چامور له

دینور ( السواخ

) غاب

وزنده

( والسواتی

) سنك

ھی

٠
1

وواوك

تشددی

والفك فصر یله شقاری

وزننده جاهور تاغنه دنور

شقال صارت

ا
سی که
الازش سواعا وسوانی اذا صارت دات ماويه ونوا
سو و خه دنور
لعف سوای
شعل

وحوهری

سوای عل

وزن فعای ای کنر ہا زراع

خیاری کی قانت ڪيل فعای

وززننده تاقلغه دوشىك

)ك
يخن
سسو
(
رسوخ وثبات

معنا سته در

وز نندهدر دسی
قال و

الرحل

غاطدر

ا
الط ر قول
) السو

اذا وفع ف السواخ

ضمیله برقر به آدیدر ( ال سح وزننده و(السخان ) فحاناه
معناسنه در شال ساخ زب
ی

دق
مکی
وور
پاخود ایاق چام

 ۰2سا و سحا نا اذا ر مج وپرمق

ره کوهلك معناسنهدر بقال ساخت قدماه ای ]|

شود االةطان
تخت ( السیاخ ) کتاب .وزنده چاموردن .یاو بان ساره د
معناسته

۳۳۳
N

TTR

eager

ATI

aera

mereme

سس

«مس

اسیدرکه کویاکهصویاش قبوقدر ونك حقیقتی هند وعانده ابت برشعر دالار ينك
هدر

بعضا دار جين اعلرنده دی ولور

اوور
وو دی قم ا

عنبر قبوغی

 ۰دیدکلری قر مزی توعییدر واکا قرفه الدار صییی دی دبرار  ۱و ساحر ) هنوز

طوعش ونده اطلاق اوور وبان دیدکاری اغاحك مسك وسار طیب اله تربیه
وان ترکیده سورقون اغابی و بك اغابی دبدکلری
اقوسزین ساده دهننه دینوز ب
سهی

وموز ود ورزر

وسا

الردث مرعای دوایدن رمث دیدکاری مزاك

مرعی اولیان پر نه دینور قبوغندن صولش اولور ( السلاخ ) “يك کسرله

خاصه یلائك صوباش دریسنه دینورکه قاو تعببر اولنور هر سنه برکره فاولیوب

حقردینی کوملکدن عبارئدر وهنوز ءشی پشل وخام ایکن دوکیلور اولان خرما
اغاحته اطلاق اولتور ووزلش دریبه دنور اهاب معناسنه ( السایم ) امیر

وزنده شول کثیبه دسورکه شدد اباع اولوب لککنبه ابلز اوله قال رجل
سم مرجمای شدید الجاع ولا  2ودادی اولیان عزه نسنهبه دنور

طبراق

وطاش کی بقال شی" سم میم ای لاطع له بوراده من لاطم تسقوری غاطدر
اک

 2ماده سنده ماابه مثبتدر ( السلاخة ) سينك فعیله دادسزلغه دینور

بقال فيه سلاخة ملاخة ای ليس له طم ( السز ) فعتنله ارباك | کیرد کاری ایکده
لاخساخ ) اجرار وزننده ان اوزره اوزانوپ
قلان آبلك شیهسنه دینور (ال

پاق معناسنهدر صوباش دری کی بقال اسم ارجل استضانا اذا اضطیم (الاساح]
ازمیل وزنده برات آددر ( اسماخ ) سينك کمربله صاخ وزننده ومادفیدر که

_ وراده مرادقو لقدر وماخ شيشه آعربنك باغنه دینور عقاص معناسنه ( السحخ )
ستاك فصی وهيك سکول رآدمك قولفنه اور وب ایشتکدن ل]یقومق معناسنهدر

قال سه سمفا من الباب الثالث اذا اصاب نعاخه فعقره و اکین طبراقدن
هنوز اروب کورعك معناسنهدر يقال ”حع الزرع اذا طلع اولا ( السمتة )

مینك ک 4اکنت طبراقدن او ح کوستورسی هیثنه دور که بناء وعدز
قال ان هذا الدرخ لسن السمعة بو کویا که ذکر اولنان ععاخسدن مأخوذ در
ای ای دل احونده وغه مرن اولق مناستنه مبیذر
۵
سار
ف

(املاوخ ) سك یلا صلوخ معناسنهدرکه قولق دايکنك اج طرفیدر
(لسملاخ )
وبفداحق اونی دکیادری اوتك دالر ندن قویریلان تازه فلبر ه دنور ا

وای
)ينك حى ب
سينك کیتربه سملوخ الله معنای اولده مرادفدر ( ااسیانلی س
مشدده باه دادسن وعره اولان سوده

وسار طعامه دنور وشول سوده دنور

_طلومیله پوغرد اولق اجون چقور اجره موضوع اوله ( الس ) سينك کسریله
براسته نك اصل ومناسنه دیشور قال فلان لاحم له ای لا اصل له وسح السن
د

TY
وززننده واسع بیابانه دنور قال هه E

ق الظپرة J السرپاخ ) قرطاس

ای واسع ) المح ( مسرهد وزننده بعید بره دنور قال مکان هسس مشای بعید :

صوده | ۱

) اردوخ ) سينك عیله اوزرننه صو دوکیان بعنی تر وازه اولق اعون
اصلدیان خرمایه دینور ) الاسفااح ( هنك

اکر ا سره معر وقدر ۲ 7

مر فله اسیناق دیدکاربدرطیعتی ملین وپرمقدار جالی بعنی ماده ابله ۱
ن
 .با سیش

وفورهش

سیه

و

عصودن

وضلا

یناه کیروب

سین

کی

ولامك

eR ل

رطوتلری

ميل

و شلان

وغساله بعی رطوبت

مني در وبل و کوکن آغر یر بنه تافعدر
مذو حك درسی

سل الشاه سین هن الباب الاول والثالث

وز وب

اذا کےشرط

زاس

حةرهق معناسته در

لا

(

يقال

1
۱

و انسان آر ها

وته 1
لباستی صوهقده دی استعمال اولنور قال سلخت الرأة درعها اذا زعت م
| اله امار ۳

الیل ای ات

وس آی ا ر اوق دما
اجر ۰

شدر

مت

دی

آك

اد بعی حق دعای انعر لیلدن صر وب

ام

جر ته

حقر دی

ال او اور شال سے الشهر اذا محی وآی

واصل

اولق

باه

EEN

شال

سهر  eای امضاه وضار ق آخره وتات صراروب قور عغه هه

سل فلان

بنه

یسروب تازه لك معناسنه 2

قال سل ابات اذا اخضر بعد ال#جویلان

اه
قاولهمق معنا سنه در شال مت ت

اذا انسسی عن سل نبا وراده ملف فعلینك

ری مونث وبری ۳

ابرادی حیه لفظنك E که

روننه اطلاق از
4ک

۸

سید پالصدردر

ياود یی

1
1

مینیدر و سل آنك
مفعو لدر ومذ وحدن

بوزیلوب طلوم حیقاردیاندریبه دیور ( السلو خ ) دریسی بوزیاوب جقر لش
فیونه دینور ( الانسلاح ) انفعال وزنده ذ؛عهنك درسی وزیلوب حفراق
معناسنه در ومناستتله سل کی ای آخر اواق معناسنه استعمال اولاور قال

انسح آلشهر اذا مضی وکوندز کجهدن صیریلوب چقبتی معناسته مستعملدر تقال
سل اه النبار املنیل فانسز (ا(للخ ) ذ کر اولان سلخك مدفدر که طلوم
حقاریلن دریبه ویلانك قاو تعبیر اولنان صویلش دیرسنه دینور ( اسم ) ميك
ضمیولامك عيله بود سل کی آك آخرکوننه اطلاق اولنور ( الساخ )شول |
او وز علتنه اطلاق اولاور که اصا بت ایلدیی دو منك در سی صو یلوب حقار

اوله سواځ سياه يلاه دینورکه بك ابری اولود مر سنه قلاودیجون اطلاق |
اولفشدر مشوده اسوده دینور سانله اله صفتلفر قال اسنود سا ور استووان ۲
ساح يعنى لانثنى فى الصفه ونقال امساود ات وسواط وسل کرکم وسلد [ ۲
) الاس ) اجر وزننده باذك اوکی کل اولان آدمه اطلاق اولنور اصلع معناسته |

ويك قمرری جهرهلو آدمه اطلاق اوور ( السلحْد ) سفینه وزننده پرکونه عطر |
اميد رکه

ry

وابراقلفق معتاسته در بقال ساحلرجل اذا تباعد ( اسع ) امبر وزننده اوزرینه
هرهم مقولهسی دوا وق اون بصلیرشح

وق ب«اشرنه دنور

ساهه در

مقردی

هال حولاحلندقدنصکره اكيراك احون اوزون اوزون دورلشعوق سبیکهار بنه

دشو رکهطشره ترکیسنده درك تعبیر اولنور وقوشارلتویی توکیلوب هواده اوچان

پلکننه دیور جى سباي کلور ( السة ) فحاناه وبانك سکونیلهده اغتدر طیراطی

حوراق بره دنور جی سباخ کلور مينك کسریه و سه پصرهده بر موضع
آددر عباد عباددن فر قد ن دعقو ب الى

کنو

ا

حوق

مقولهمی E دیئور ( ره ) هروك۳

یمق جواراق طبر اغه وار  1۹۳ودر و

السباخ ( الت

او رادندر و سر

طوران صوك

۳ابلغ
معناسنه در شال اس ف حفر ۱ ۰ذ

اهدر

) تفعل وزننده اسی :سا کروی

اذا سکن ودب (ا#خاح ( E وزننده طبراعی وهشق
اولان ار طره دنور که هر به که ر

1

و رس

او لاسه

تقال نسحم ار
وصوی

مر رعا نشو

و ا کر اه
و  ۹۳و لور

غریبدرکه اونقولی صاحك الارض الب اطر:قولنده واقع ره کا
فاد

و هم

اعکله

> ا

هصعو مه ادرکهارض
) اسضا-خ ( سك

ملاع

اولان بر اله رجه

طسبه د عکدر و ماخ

فيه

مصاخ تاه

ره دنوز ( المطاء ) خاك نه دد

ورگ

ایلشدر

اول

ماو راء ار ده ازع

اك

اسه

با

نیع آد ,در

صو ی و مندت وطبراعی ومشق

راه وزننده ومرادفید رکهمرا ی ومشق

ب,ره دنور ج ”ای کلور را کی ( الح ) سينك فحیخاونك تشدیدله
سبر وحفر مقولەمی علار ده مبالغه وامعان ايلك معناسنه در قال  2ق الفر

والسبر خا من الباب الاول اذا امعن حوکرکه مورطلق احون قویرغتی بره
کوعك معناسته در قال مت ابر ادة اذا غرزت

ذنما ف الارض جیع امهانده

وشرو حده بموعلا  2اله مقید اولغله و انقولينك ماخ اله ترجهسی وهمدر
يرده
) الح ) سينك یلد که امیهده و ع

مستعملدر اوزاندن یکری درت

بطمان مقداره دشور ( الانسداخ ) انفعال وزنده پایلق معناسنهدر قال انسد خ
غل الارض اذا انط ( السر.م ) پای موحده الله جعفر وزننده ارض واسعهبه
دنور وشول ارضه دور کهآ ندهبرطرفه ول لوفیوب هر طرف اوه اولغله اک"
"  ٩دوشنلر کراه اولور اوله ال ارض سر 2.ای مضلة ( السرعة ) دحر جه وز ننده
 1کین

و خفیف مشرب

اولق فعدا سنه در شال سرح

الرحل

ادا خی

ویزق

وتأی الله آهسته آهسته ورك معناستهدر بقال سر الرجل اذا مشی رودا
واوبه اسپلکنده رله بوریوب كمك معناستهدر قال سرخ الرجل اذا مشی
لے

/

°
بقال عقبه زمو خ وز ای بعيدة شديدة ( زی ) زانك ضعیله قط وزنده بجق

ایالتنده برقضانك آدیدر ( الم ) زانك نوونك فحیله باغ وزلق معناسته در که
راحهسی متعفن اولور شال زع الدهن زغنا من الباب الرایم اذا تغیرو تاذ ًإ
قونیواوغلاق سود امرکن بوغازنه سود طورمقدن یاخود بوغازی قورهقدت ًإ
 :تاشی باشتی وقری ات معناستهدر قال زے العل اذا رفع رأسه عندالارتضاع

عمش اوآ جلق ( الع ) کف وزند.رامسی

ا

بقال دهن زے ظّمتغیر ( ازوج ( قعود وزنده زلوخ معناسنهدر که ذ کر
ولثاق معت زع ( الرع )
اولندی قال زے القراد زنوخا من الباب الاول ا

فعل وزننده تکلمده آچلق واولوق کی بشوالق معناستهدر قال بزع قالکلام
اذا تفج کویا که قار سیده اولان زع کهسندن متصمقدر وزع کر معناسثه در

قال نز الرحل اذا کر ) ازمد ) فر حه

وزنده اف اط اوزره صوسرلقدن

5

بسغقرلری حکیلوب و قارنلری طار اولوب بوکوراری بری برته یاپشعش اولاث ||

(واخ ) غراب وزننده |
دوءلره دینور بقال ابل زح اذا ضاقت بطونها عطشا ز
غبر منصیرفی
برغو بیع آدیدر مکان و بقعه اعتبارله متصرف و

اولور ( ازیخ)

سح وزننده ( وال نان ) فعاتله جور وظر ايلك معناسنهدر تقال زاخ ارجل

۱

|[

زعا وزشانا منالباب الثانی اذا جار وظر اولدینی محلدن ل]ارخه اولق معناسنهدر |
تقال زاخ عن الکان ادا تعی ( الازاخة ) همرهنك کسریله اولدینی بردن آلارغه
اعك معناسنهدر فال ازاخه اذا حاء ا(لترجم ) تفعل وزننده برندن یراق

معناسته در بقال تریح معکنانه اذا تزیل

۹

رو5خاiا

ف۶صل السین  ( #التسح ) تفعیل وزننده محفیف معناستنهدر ذکری لآی سر

قطندن مأخو ذدر بقال سیم الله عنك ای تسیخا ای خففها توسکین معناستهدر

بقال سحم اله اطر ای سکند و حلاجلفش به و ود مقولهستی ا کر مت احون

آوزون اوزون دورمك معتاسنهدر قال چ القطن وحوه اذا الفه یعتی لتغرله

الراة وطمر و خعدن اغى شدته آعقدن وآخدن ساکن اولق معناستهدر که
وم قال الشادح ال
راحته منقلب اولور يقال سح العرق اذا سکن من ضمیان ا
شقسغولهدن قارع
مری
ساوغة ال
اعرق
سعت امایا قول اطدله على نسم ال
وخالی اولق معناسنهدر بقال سح ارجل اذا کان فارغا نووم شدید معناستهدر
ال جح الرحل اذا تام شدید او ۱سی سا کن اولق معناسنه در قال سح ار

اذا سکن وفتر ( انسح ) سينك فض وبانك سکول ودنی مشاغلدن فارغ اولق |[
معناسته در ومنه فری ˆ و له تعالی [ ان لك ق اامار سحتا طویلا ] ای فراغا وس 2

[ نوم شدید_معناسنه در بقال سج الرجل سخا من الباب الاول اذا نام شددا |
وار اقلفق

2

۷
س
أ

۹۰۱
مسسس

| براویرق بره قاقوب دوشورمك عهناسنهدر قال ژخه زخا من الباب الاول اذا
اقوعه نو هدة و رکسیه غيظ وغضب اك معناسنه در قال زج ز دا اذا اغتاظ

اقسنه در بقال ز خ الرحل اذا وثب وکجدور مرك ايشهمك معناسنه در
ع رنام
ومتخ

مب
كرو
شالز خ بول اذا رماه ودوهی عتف وشدلله سو
ك

معناسنهدر یقال زخ

اعادی اذا سار بالابل سیر اعنفا وحاع الك معناسنهدر قال زخ الراة" اذا

وخ و زج آتش کوزی تلذرامق مفتاسنهدز قال زا
جامعها ز

زا

ح وز ها من الباب الثانی اذا رق ( الرخه ) ميكکسری و فحیلهبرآدمك خاتوننه
)انك فعیله خمهرمعناسنه در
دنور آلتجاع ومحل جاع اولدیهعون ( الزخة ز
فعله عن مفعولدر ( المزخه ) ميك وزانك فخي اسم مکاندر خاتونك فجرنه دینور

رزخة ) زلرله وزننده ود جاع ايلك معناسنهدر قال زخرخ المرأة اذا
خال
(
ن
ندهدفر
جامن
جامعها ( آلزخاخة م)عاقه وزنده جاع هنک

صو فشقردان قاریه

دبنور قال ات زخاخه اذا کانت بز خ پالاء عند الجاع ( الزررح ) زاك کنس له

جر معروفدرکه توکیده زرئیق تعبیر اولنور بیاض وقرعری وصاری وعی الوور

وامك سکوییله
وزر نیمصعید اولکهسنده قبرریه آددر ( الرط ) زالك فحى ل

صرق بره دینورکه یاشلفندن یاخود پلاغلندن ایاق طونامفله قوب کیدر
اوله هزله و منلقه کی و بر اوق آ ی مسافه به دنور غلوه السهم مڪنا سنه وزخْ
معصدر او لور مز راغك

دیب دمو ر له دور چك معناسننه شال زنله بارخ ز لا

من الباب اثثانی اذا زحه ( اخ )
کف

وااجق یره
وزننده ود صبرحق ط

دنور ( از ) فخت سورمك معناسنهدر قال زٌ الرحل زا من الباب
الرابع اذا من ( ال تلد ) زانك طمیله قبر ,وزننده قبراق تعییر اولنان نسنهدر
ونله
زلوقه معناسنه بادیهده قابفرلری دىك اساعی صمرحق  11اوله حقدر ز
ح

یسنور غلیظ
برکونه وجع اسمیدر که انسانك آرقهسته عارض اولوب کتند که و

اولور متلا اولان آدم العياذ الله تعالى حرکندن قالور ( اززنلان ) زانك حى
لوامك سكونيل ( ونالان ) فعائله ورعکده ولداشلره سبق وشدم ابلكث
نا تولزاا من الباب الاول اذا نقدم قاشی
معناسته در قال زار جل زنلا اوز

( زاخا ) زانك فعیله صاحبة حضرت وسف عليه السلام اسمیدر (الز لح (
تفعیل وزنده ریری یالجین صر حق ايلك معنا سنه در شال 3

ا

اذا ملیه

)انك فحی وميك سکونیل كر ابلك معناستهدر يقال زخ الرجل زا
( الرخ ز

من الباب الثالث اذا تكر ا(لاخ )بك وكدك شاخ معناسنهدر قال جيل
زا ای شاخ وباشلو اولعولش اولجکه اطلاق اولنور بقال کیل زاڅخ ای وافر

ا(لرموخ ) طبور وزننده ( والرخ ) فعتینله ابراق ويك صرب وقشه دنور

حا ان

۸۱
آیدن

E

دمك لشای هر نقدر عر نه يانقبن اسه ده له تکلمده چم لسانی 2

معناسته در اصل ارتضاخ عطية قلیلیه ائل اولق معناسنه اولغله معنای میور
]دن ماخو ذدر تقال ی
ن

لکن عمية اذانشاً معهم  3صار ال العرب فهو 

فلفاظ ولوا <ند ( التراضع )تفاعل وزنده آ مق معناسته در
ینز ع االىلعم ا
ت
ا۲
فله
تقول راطعنا ای ترامینا ( ارفوخ ) رانك وفانك ی

و دواهیبه دنور

ظاهر ا ردی راثمخدر ( الرافعوس)عتلو خوش دیرلکه دینور بقال عیشراثخ |

رءا)ء
جلرا
(خ ) راك ا طوب حتلنی اغاجلفه دینور (ا
لر
افغ
ای را

|

وزننده رخ مکذوری اوتلامغه دوشکون اولان قیون ذععنه دنور ( ازعة ) |
غه

وز نده ( :SE

شورغنه
ق
خرمانك یکلغم

جبی رخ کلور عئب کی وررخ کلور ا

دنور بےمعناسنه ۱

|
1
ى ( الارماخ ) همءنك كدرلهرا

اغابی رخ ويرمك معناستهدر بقال ارت الخ اذا مرت ارخ وس کش آدم 1

واشیوب رام اولق ععناستهدر قال ارخ الرجل اذا لان وذل وطوار قوجالفه |

وز طوق عل قول نك طاولتوب ایکلری طولقون آولق ععتاسنددز قالارعت |
لتسفی
ااخذ
الداية اذا

ااونقت (ار ) رانك حى ونولك سکویاه بكسست

وفار اولق معتاس نه در شال رع ارحل

لباب الاول
ان
را م

ادا هر و

[الرحم ) :تفعیل وزننده ستر کش انسان وحیوای رام ايلك معناستهدر بقالرنه |

اذا  ( ۷الم ) تفعل وزننده ال الله یاپشوب طوق معناسسنه در بقال رع |
ته اڏا تشت به ( النزوخ ( E

امور تاغنه دوعك معنا نهدر قال

ار )  2وزنده (وارو خ ) قعود وزننده ر
تروخ فاقلطین اذاوقع فيه (
کسه کوشیوب

برلوب فاوشدرمقدن عاحز اولق
صالقملفق على قول آیشی اب

معناستهدر بقال راخ الرجل بر رما وربوخا اذا استرخی اونباعد مابین فغذبه
حتی رعن طعهما ( الزشح ) تفعیل وزنده سست وزون قلق معناستهدر ال

ضرو افلانا حتی روه ای وهنوه ( المررع ) معظم وزننده مرد اسم اسییدر که
دهسنك تعبعر اولان داروی معروفدر وقطر داق کشیول ملاعکیکه دبنورکه ||
و نوزك دیب طرفنده کی احنده او ور ,LT

واکا مرح دی دینور |

امیر وزننده یی امرخهدر ( ری ) ديك وزننده خراسانده برموضم یاخود ینا |
ویتلری کههپحدثلر |
بورده تبارحیهدر حدتیندن عمدبنالقاسم بن حبیب الصفار ذر
ویرون الله مشتهرلردر اورادندر
فصل الزاىالججمة  ( 4الزتوخ )تاى فوقیهابله قعودوزننده کنه دندکلری و جك ا
یر تلق اعون

ياپعق معناسنه در بقال:زما لقرادزتوخامن الباب .
کندو سنه بایشان آدمه

الاول اذا شبث من علق به ( ازرخ ) زانك فعی و خانك تشددیله کبسرهن 

5

۱

۱۱۰۱

| معناستهدر یقال ارخ اقلاس ارخاخا اذا بالغ فیه ا(لارخاخ ) افتعال وزننده
ل ارم الرجل اذا استری ورآی وذکر وندبیرده
قهادر
باسن
کو شیوپ سلپوکلفك معن
مططر باواق معناسنهدر بقال ارم رآبه ای اضطرپ ( ال خر خ ) غبغب وزننده
)اسال وزننده صیویق چاموره دینور قال طین رخر خ ورخراخ
( وراخراخ س
ای رقیق ( المرح ) مضطر وزننده کین سرخوشه اطلاق اولنور بقالسکران

(خه)
مرش ای طافع ( رخان ) رمان "وزننده مرو قضاسنده برقر یهآدیدر ر
رانك میله برموضعدر ( الرخ ) رانك فصیله برنسنهی ایاقله جکفك معناستهدر
تقال رخ الى رخا املنباب الاول اذا وطثه ومشروبه صو فاق معناستهدر
تقال رخ الشمراب اذا مرجه پالاء ا(لردخ ) رانك فى ودالك سکویله باش

(ردخ ) فحتینله اوزلویاپشقان
||ارمق معناستهدر بقال ردخ رأسه معنی شدخه ا
رهاغك
زیل
بالچغه دنور ردع معناسنه ( الزز خ ) رانك فحی وزای»حمهنك سمکو
دیب دمو زرله دور ك معناسته در شال

آوزعا من الباب الاول اذا زحه

بارع ( الرسوخ) قعود وزننده برنده ثابت واستوار اولقمعناسنه دریقال رهحرالشی"

رسوخا اذا دت مولفك قاعدهسنه کوره باب اول اواق لازمدر کن امهات سایرهده
در وكولك صو

حکیلوب بره باق فعناسته استعمال اتوور

تقال

۲

قی"د
مله
باب ا

۲

رح الغدر آذا نش ماوه نوضب فذهب وإغمورك ر طو بتى قعر زهسه تاو ادوب

تاکه مناك اولان طبراغه ابرمك معناسنه مستعملدر يقال رهح الطر اذا نضب نداه
فاىلادض فالتق الثر يان وران فهاتله ری لفظندن تشه در ( الارساخ ) هروك
کسم له نبسرنهیی برنده "ابت واستوار قلق معناسنهدر قال ارسشه اذا ائته

( اصزوج )رسوح وزننده ومراد فیدر يقال ”رحف الام ععنی رسخ (اضرع)
رانك فحی وضاد محمهنك سکو لهبك ننه ی قر وب اوفاعق مغاس نه در تقال

رضم اطصی رطها من الباب الثالث والثانی اذا کسیها و آز جه عطیه وبرمك

یرر
ثغي
کاء
" | معناستهدر بقال ر حرلهاذا اعطاه عط

ور نسنهیی زود ايچلهابرلهق

معناسته در قال رط حمهالارض اذا جلده ہا و دو بنوز لوحیوا نارسو سشمك معناسنهدر

کمدا4

۳
ym
7ق
و

بقال رضخت التیوس اذا اخذت ق اللطاح ورضح شول خبره دینسورکه برنبده
کوشزد اولوب لکن استیقان اوغامغله جل ومعم قاله عطية قلیله معناسندن

ون
تپر
مأخوذدر ومنه بقال هم

(لرضاخ ) مفتاح وزننده شولطاشه
انلبر ا

دینور که ن]کله خرما حکردکنی قبررار دوه بدرمك اجون ( المراضخة ) مفاعله
وزشده برنسنهیی مع الکراهه ويرمك معناسنهدر بقال رافح زید شیا اذا
اعطاه کارها وبری برینه طاش مق فعناسنه دربقال راطْحر فلان فلا اذاراماه
پاخعار ( :الارتضاخ ) افتعال وزننده عمی"اصل اولوب بعده ع ب اجره ءنشئت
جتنیکن
کعEاجواNج
OS

|

E

۳

ایدی ( ار وخ ) صبور وزننده څول خانونه دنورکه جاع حباالیدلهوب 
خود

او لور اوله و وشدت

شهو له ماز ج رخاوندن

غيت

اندر قال امرأة روخ

اذا کانت یغشی علیبا عند الجاع ( الب ) فعتینله خالون ربوخ اولق معناسنهدر 

بقال رت ال  5رعا من الباب الرابع اذا صارت روا بغقی علیها عند الماع
ودوه ھی وومسالده شدت وله

وروب

زجت حکمك معناسنه در قال

رتت الابل فى الرمل اذا اشتد علما السير فيه ا(لرباخ ) رانك فحیله رج اله
معنای اولده مرادفدر نقال ريت المرأة رباخا من الباب الانی اذا صارت روخا

( الاریاخ ) همنءنك کسمریله ویوخ اولان جاریه اشترا الك معناستهدر بقال اځ
ارمل اذا اشنری جاریة ریوخا وقوملق قالین وکشف اواق معناستهدر بقال

ارج الرمل اذا تکاتف ون وشدانده اوضامق معناسنهدر قال ار الرجل
اذا وقع ف الشداند ( النر.ع ) تفعل وزننده کوشیوب صالقيلفق معناسنه ور بقال

رنج الرجل اذا استرغی ( راع ) جداولکهسنده برموضع آدی
مقرز(
ع )من
وزننده بادبهده پرقوملق آددر ( ار وخ ) تافو قیه الهقعود وزننده جامور وځار

مقولهسی نسته صیویق اولق معناسنهدر يقال رع الطين والحین تروخا منالباب

الاول اذا رق وبرمحلده مقع اولق معناسنهدر بقال رم بالمكان اذا اقامبه وقصد
خالف ( الارح )
ایلدیی خصو صدن تخلف ابلكمعناستهدر يقال رم عن الامر اذ
اجر وزننده قوری نسنه نه دنور بقال حلد ار ای باس ( ازع ) کتف وزننده

ول کنه بهدینورکه طوارك دریسنك اوستلرنی یاروب پاپور اوله تقال قراد
(لرح ) رانك فى وتانك سكوليه ترخ
رخ اذا کن یشق اعلى املد فیلزقبه ا

لفظیله امعینکالرنده دخیم ادفد رکهذ کر اولندی ( الضد) فرعداتغلههمعناسنهدرکه
صولو وصیویق بالجغه دینور ( الرخاخ ) خای محمه اله وسعتلو دیرلکه دنور

اخ
خرض
رل ا
یقالعیش رخاخ ای واسع وطبراغی کوشك برهدنور قا

ای رخوة

ننهکهرخاء دخی بومعنالرهدرکه اول معتلدر ورحاخ ککیش بره دنوز ازض عتسعد
معناسنه عل قولطبراغی کسکلی یشکنبره دبنورکه ایافله حکنندکه ایاق التنده

وده بورعك عسبر اولور ورخاخ کلهسنك جعنده رخانی
قليورب اوفانور اوله آن
دینور ظاهر ارخایم مقلوییدر ( الرخ ) رانك فعیله بومشق ر وتازه نبانه دیئور

ودح سطر ج مهر هل ندنبرمهره آددر جعنده رحتد دنور ور ط وقرطه کیورخ

کدندیدکلری بیوك جانوریقاپوبکوترر بونی خطاوهند
پرییوك قوش آدیدرکه رک
اقلهلر نده اولور ديو حکابه ادرر وضتامتنه دار مبالغة عظهه ذکر انذرر ورخ
بسایور شهر ينك اریاع نواحیسندن بررعك آدیدز اعلامدن هار ون یعبدا لصعر
الریالنسابوری اورادندر ( الارخاخ (همز هنك کسس لهبر خصو صده مبالغه ابلك
معناسته در

| 1
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:

ا ا وباشی دوز اولیوب تضار وسل بعنی چاقر جقور اولان آدمه دینور
تقال رجل مدع اذا کان فرىأسه احفاض وارتفاع ( الدان ) فهاله اض
ولد شتسه اعکلیه رد ز.جت

E

نور ك

معنا

نهدر

قال دم ارحل

وانك فحیله ابری وومری
فلشی بالجل ( الدنف ) دالاف ف
واا اذا تثافل ا
واوك سکویلر
ور رحل اسمیدز ( الدوخ ) دالك فحی و
تسه یه دینور ب
خوار

و ذلیسل

اواق معناسننه در شال

داخ الر.حل دو ځ دوخا

اذا

ذل

وشتهر(ری کوب قهر وغلبه اله سکاننه استیلا ابلك معناستهدر قال داخ
البلاد اذا قهرها و استولی على اهلها ( الندو  ) 2.تفعیل وزننده وواوی یاه
وحها .
قلبله ددجم دی اغتدر دوخ اله معنای ايده مر ادقدر قال دوخ البلاد د

ععنی داخها وندو ذلیل ايلك معناسته در بقال دوخه اذا اذله ( الدایخ ) اصی-
دواخ ادى بك قراکو کجهه دینور يقال لیل دایم ای مظو ( الدع ) دالك
کنیس للهخرما صا لقمنه دنور جی

د ګه کاور دیك و ده  4کی

۶صل الذال الحمد * ( الذوذخ ) ذال محمه اله کوک ودزه
ف

حین جاعده

حدثلین کشی بد د نوزکهووه ۶كە اڭ ضعفندن نششت اندر عذو ط معناستهوعنین
آذفه دنور ) الذخذاخ ( ال
یدارا
ت
aزب

باه
و

پالطبع مفثش او لا کته

دینور که

هشریی" صور شدروب آراشدرر اوله بقال رجل ذخذاخ ای منقب عن کل شی"
ای باحث مفتش (اخلذخان ) معان وزننده حوق سوز يلور طلافتلوفصاحت
ویان صاحی

آمدمهدینور قال رحل ذخذخان ای ذو النطق العرب (ذاذع)

ذخ ) د
الهل(
وتین
ارم وزاشده ا اعالندن برقره آدیدر ( الذخ ) فس
)يك وزنتده قورده دنور ذئب
(لذځ د
وزننده برنوع آغاجك عشی اممیدر ا
ی وحری" ودلمر آدمه دنور وآیغر آنه دنور وکرو وت معناستهدر روقزل

کوکب آددر وخرما صالقمته دنور وك تویاو اولان ارکك صرتلانه دینور
دشدسنه ذه دنور ها له ج
د

ذو خ کلور واذیاخ کلور وذ که کاور عنهوزننده

(الد:ع( شعیل وزندهند لیل معناسنهدر شقال ذگه نذا اذا ذلله ودیشی حرما

د 4

میومدن وش قالق معناسته در قال ذصت الغ اذا لمتقبل

الابار ( الذمحد ) هسیعه وزانده قورداره دنور دات معناسنه ووذ

لفظندن

جعدر شیم وعشعه کی ( الاذاخة ) زنك کسریه برلاک جورهستی دوز
وطواف الك معناستهدو بقال اذاخ پالیکان اذا اطافبه دوار

ف#صل الراء ) ( الرئخ )امیر وزننده اری دوه سر بنه دینور قتب طم معناسنه
حوهری الم من الرحال فولی جيه وهم ایلدیکتدن رزحل طخم ومسترتی ايله

تقر ایلکله فاط ابلهدر اکر السترخی قول اواسیدیصحر و اعخه جل اولنور

ETE

ازده
ودرة ( الدخدخ ( هدهد و
ای سواد ك

( وائدخادخ) علابط e

3

ودور کشی به دور تقال رحل دخوداخ ودخاد خ ای قصیر ( ودخدخ ودخدو خ ) » ۱

واو زیاده سیله اصواندندر برآدی اسم و اسکات ابلك علندء آزار اله ابراد ]|
اولنور که صوص دعك رندهدر سوزئی اغنده قومق موقعنده سویلور اذا ]|
قيه قالوا له دخدخ ومدوخ 1
ارادوا ایقنعدوا الرجل ویردوا کلامه ف
( ال ندخدخ ) زازل وزنده وز یلوب وررمق معناسنهدر قال دخدخ ۱

ردة ) دحرحه وزننده.دیشی کوک جن جفتلشیل ضبنده 3
ارحل ادا اقبض (:ال
ارککنه رام اولق معناسنهدر قال در مخت المالکذرها ادا طاوعته للفساد |
ورکو ع هیده اولهرق باش کوب ارقهستی بسط ابلك معناسنهدر قال درخ |

ازجل اذا طأطاً راسه وبسط ظهرء ( الدج ) فعتبنله سعورمك معناستهدر ال |
کخت)ف
دح الرجل دنا املنباب الرابع اذا سر  ۳الا

وزنده ( والدلوخ )

ده
نالب
ن دو
زاځ)
والدو
صیور وزننده آندن وصفاردر ( الدخْ ) دکع ودزه (و

داك جعیدر طاولنوب من وقوت صاحی دوهءلره دنور شقال ابل دځ ودواځ
-ای حصب

( الداخ ) خصب

ورخا صاحی

امد دیور

جعنده

داتلون دنور

( الدخلة ) دالك ضميله هره وزنده (والدلاخ ) اب وزنشده قی بو |
ولاخ ای حراه جى دلاخ کلور دالك |
اولان خانوه دینور شال ام دنله د

کسرله ( الدلوخ ) صبور وزننده بك حوق میوه طوعش خرما اغاجنه دننور |
( دخ ) دالك فعى م
ويك سک
طو یل
اه ب
غرك آددر ودڅ مصدر اولود نفخ |
وآدمك باش
اولق معناسته شال دح الشی" دمحا املنباب الثالث اذا ارنفع ر
پارمق معناستهدر قال دځ رأسه اذا شدخه ( الداخ ) ه اسی ونه صوغوق
اولان معتدل کهدبه دینور قال لیل داخ ای لاحار ولا بارد ( دماح ) عراب

)ب
تخا
کما
وزننده ایایه محصوص بر اوون آددر (د
بر نجه طاغاره دود ) التدیمو شعیل وزننده وج
ی

شال  2لد

فا اذا حضع

ونزنده جد او لکهسنده
وسکتله سرقر و ق

وذل و خاظا زو

و برآدم کندی

خانهسنده دوام اوزره اقاتکزین اولق معناستهدر شال دم فلان اذا اقام يته
وقاون وفربوز مقولهسی سیروات بالجله اوکوب تیوب کیی یاتوب وکھی î

معناستهدر قال دت البطخة اذا ابرم بعضها و خر ج بعضها وقفا كك يوك
اولوب قولق توزار بنك اوزرار غه حوکك اولغله قولق وزاری ایی بنلرنده
اولانککل 2ده دز بنه طوضی صوفیلوب کیرکین وبائق اولق معناسنهدر
قال داضت دفراه آذااغروت دوه ودخلت هی خلت الاسشاوبن ( الدخ )
خدث وزنده دا فضیاب سو یلن د ژبان کسه به دنور قال رحل مدع
یی

ETN,
آدم وسیث

ووح در

بوت

وحن

و سلطنت

حهتلرنی جامع اوغ

مثلث ہے

اطلاق او اغشدر علوم ر یاضیه کندیار نك ابر معتبرار در ) انلو خه ( خاک

فحی

و واوك سكوليه اوطهنك دوارنده اولان باجه بهدیتور کهآندن اجر وه اشیق
کیرد وایی کاب ارالغنده

ری

بر بنه که جك کوحك

قمو طر ژ نده دلیکه دور

اوزرنده تد فیوسی اولیوب آحیق اوله قو مشو دلیی تعیمر او ور
دبره اطلاق اولتور کهبدنك یاحه سیدر
داور ا

حلي ی

و عغ ۰ز ادمه دور
و داهیهبه

دور

<وح

در

جعند ه خوخاون
) رو صه 7

و ب رکونه زا

) انلو خاه ( ڪر اء وزنده

خاخ)

داور
ف

زا قاشه دور

و

و شفتالو به

) و انلو خاء ة ( ها له احق

) الاوكية ( پلهنه وزنده

اله مد اه

a

بننده

ها

|

 ۳آد در و

وير
طلبی منصرفق و نوع اولور بعنی بالعلیه مکان وشعه اعتبارا له منصرف غ
متصمرفق اولور و ادن

عرالاج القطر بل مدننددر ف الاصل ۳

مورره مسویدر ( الاخاخد ) هنك کر فاانو قسعی بك آز جه الودیفندن خن
هسنده اولق معناسنه در ال اخاخ العشت اذا حق و قل بعتی کانه دخل
حر
د

او

 ۶فصل الدال  ( ¢الندرح ) تفعیل وزننده رکو ع هینتنده اولهرق باشتی اساغیه
نك | کوب ارقه یی طومالقق معتاشه در ۳

دم دج لومعذابه در تقال دع

ار حل ند؛ضا اذا قبب ظهره وطأطاً زاسه ( الدباخ ) رمان وزنشده بين اطفال
العرب بر او ون آد در کیره خر ننده او و ی دیدکار بدر ) الدخ ) دالك ھر

)لرله وزننده
وضعی وخانك تشدیدیه تونه دنور دخان معناسته ( الدخدخه ز

سرکش انان وحیوای بواشقق و رام ومنقاد ايلك معناسنهدر قال دخدخه
اذا ذلله وکف ومنع ايلك معناسنهدر تقول دخدح عن کذا ای کفه و آدءری

آرق ور عك معناسنهدر يقال دخدخ الرجل اذا قارب الاطو
صيق صيق ه
و ور یلوب فر ومانده اولق معناسنهدر قال دحد جح ار حل اذا اعی قال الشار ح

وال دخدخ الیعیر اذا برك مناعیاء و صورنده وانقولينك اعيا کلهستی متعدی به
جل اه ورغون اعك معناسیله ترجهبی وهیدر و دخدخه سرعتله ورمك

معناسنهدر بقال دخدخ الرجل اذا اسرع یعتی قالثنی ودخدخه تسوی دقع
ايلك معناسنهدر تقول دخدخ

عیی الدخان

ای کفه ) الدخداخ ( شتا

وخداخ بشاز ن برد نام شاك
وزشده بکروچك وجك آددر د

برادزی

اسمیدر وامام مالك تلامیذندن خداش نام محدئك پدری اممیدر ( ادخ ) الواندن
کدودتل اه
 ۱تعبمر او ور

رکی
وتک ورگ قرامتق اولور تون رن کیکه فهوه ن

و بودن فعل نصس فيل نع ده ادخ دور

شال لوبه دخ و هو اد خ

۱

۲

ی

ا

جر فلاا بالسیف اذا قطع منه بضعة (ابللاخ )غراب وزننده درمی طولدرث ا] .

سیل صوینه دینور بقال سیل جلاخ ایجزاف وجلاخ بررجل آدیدد ( ابطلواح) ||
(اخ ) مساکن وزد
جيك کسرله وا س صو اله عتل اولان درهه دنور م
میامهده ر وادی آد در ) الاجلنا خ ( اجرار وزننده يڌل ضعیف وزون

|

او لوب 81 ۱

ککلر سستاولفله رحکتدن قالق معناسنهدر بقال اج اج اجلناخا اذاضعف ال
وقترت عظامه فبلنابعث ومصلى سجذهده بازولرنی یانارندن آبرو طوئقمعناستهدر [
1
)اء
نق
لاء
سجاخ
الا
قال اجر الصل اقلسجود اذا ف عضدمه ععنی عن جنبيه (ا

وزننده بناء بند بند سوکیلوب جوکك معناسنه در بقال اجاخی ابلدار اذا تقوض ||

)يك فى و ميك سكونيله کبروفخر ابلك معناسنهدر يقال ا
وبرق (الح ج
eجمغا من الباب الاول اذا فظر و تعکر ( الماع ) خود بن ومتکر إا
کسیه دنور جیی جهخ کلور رکع وزننده ا(لجاع ) مفاخره وزننده ومرادفیدر أE

شال چاه اذا فاخرء ( اج ) قنفذ وزننده ایری وبومری جثهلو آدمه دیور ||

ونك اوزون آدمه وسار نسنههدیتور ووکك شیثه دنور وابری کیره دیتور
مفردی جنخهدر هالله ( الندخ ) قنفذ وزننده ابری حکرکهیه دیور ( اوح ) ]|
جيك فحی و واوك سکوییاه سیل صوی اوکنه ک نان نستهیی سوکوب قو یرمق .
وب
كس
وري
معناسنه در بقال جاخ السیل الوادی اذا اقتلع افجهریعنیدرءنك ل

قویردی ( الجو.ع ت)فعیلوزننده جوخ معناسنهدر بقالجو خ السیلالوادی حن ]|
جاخ ورکسهیی یقمقمعناسنه استعبال اولتور بقالجوخه اذا صرعه ( الجوخ ) |
تفعل وزننده بناء ویار مقولهسی حوکك معناسنهدر قال محوخت البثر اذا اجادت ۲ ۷
واره دن قان قبامی هعناسنه در قال مجوخت القر حه اذا | و ) الوخان )
ب

سلان وزننده خرمایی سروب قوریدهجق بره دینور جر ین معناسنه ( ابلوخه ) |
جيك یله حقوره دنور حفره معناسته ج(وخی ) سکری وزننده جواری واماء |
اساسندندر کهمحیوبهل بنهتسمه ابدرار جووخی واسط اعالندن برقربهآددر |

خولدن عمد بن عبدالله اوخای اورادندر ویو صنعانی کی تونهدر وزیاله فرتده |
برمو ضح آدیدر و ونده مد الهده بزانزده در ( ا

معتاسنهدرکه ذکر اولندی

( شم وزنده حوح

:

3

)ن(و خ ) وله صوبزورننده عل قول اخنتوخ هره
 ۶فصلل انلاء خ
یكدر
عبن
ملر
ایت
مقتوحه الله ادریس نی و ابيا عوليه السلام حض

عولفك

بصایر ده سانته کوره که من بوره سریآیدر کشر العیادة معناسته در وادریس دی
کانر
عند ال

ويده
اعمیهدر ا

اسمی اطر مین در حیانده اولان درت بغترك

ر بدر کهادریس وعیسی وخضم والیاس در ودرت تی سرا ينك برندزکه اوجی |

 ١آدم

|

۱۰۱
برمالقار واردر

 ۱ی

ند که طر وه 7اطعارة

لکم x بان الشد.ج ضباع س
وخاك

۱

تشد ید یله بر برد

هن کان

حول

 4رز زره سل

ل

۱

ادا دقع وطته

معناسنه در

بقال ج

انلك

بوب

قادثی

ا

)5

قال

چ

ره انورميو ب

قوغوش

و فح عص.د به عن

بو له ۱ذا زره

انلهدر

معا له دو

”ره ده

او لدینی حالده باز واری انه در
المصلى ف

ا

اجباخ * دتنده 1

ال  1و

7

x ان | رامق ترحوال بدس

( جین فحی
ار حل حه | اذا

وفری

طو عق معا سد
حندیه

ااه

در

قال ۱ 32

وح وکدیر مرك ادشه

طبراق صاحوب

طور

مك

صاورمق

هعتاسنه در شقال  3بجرله اذا نسف معا التراب وان اوزره برلشه رك واعضای

صالیور «رك اوزانوب یمق معناسنه در يقال ج الرجل اذا اضطیم مكنا

هس مر ا وجاع

ابلكت معناسنهدر

صخفت اولور شاا
و

ال

جار ته اذا سڪيا

3

ای جا معها

شکسيه
وتتفیرلاو
اسه که مادهسنده بان اولندی ا
( زئزله وزننده بود جاع ايلك

دنور قال رحل <جح ای وج تقیل ( ا

مفتاشتهدن قال ت بوارثه اذا انیا وکین ده منوی اولان عادو سویلیوب
کم ایلك معناستهدر بقال جر
ا

ا

ار جل اذا کمےافی نفسه ورکسیه حیقروب ندا

در تقال جع  7اد أذمت و

 NEدعك فاس دور کاE

شال

بر دحنی عظیم و E اولان و
جقع بری کی شال کے

ولرحل
جعا

کرت

ما

ارحل اذا دخل و

جالمق معناسنه در شال کےفا اذا صرعه
جاع ايلك فعناسنه در

اولق:

بت

ونسنهی اسکسان مقامنده
ر
اذ! :قال  3 3ور شیئك

دکزك انکیی وناسك

مای و رآدی شوب بره

( الع تخت ورل وزننده ودنی

ڄار ته اذا جامعها ت

و بقال یز ا جرل اذا اشر خا وکجه قرا

سییت ومست ی

کوسی بصمق مغناسنه در

ی ت سخاللیلادا تراک ظلامه ر
( چم (  2.وزشده و
مادفه

۱

غ
ادی (
 Aنی که کذر اولن
آلك معتاسنهدر

) الفاح

E

ا

قال شم ازغ خة

کر

ر ضا

فعیفاونك سکوئیله فضر و کر
رات AAR

وزبنده خود بين و

" وزننده ومآدفیدر شال جانشه ای قاخره ) ا

ا۵ا فغر و تک

خصه دور ) اافتد ) مفاخره
( سل وزنده سیل صوی درهی

لودرمق عناستهدر بقال ج السیل الوادی جا من الباب الثالث اذا ملا ه
ط
وره الق معناس نهدر شال ج به اذا0

و برکسه یی اصروب وطر ملا وب

۱ ۱برە لق معناسنهدر قال ج kK اذا یه و جاع ايلك معناسنهدر قال جلع
در اوزاعق معناسسنه در شال جر
" جارته اذا  2ای جامعها و برسیثی
ب
 ۱ال اذا مده بورکنهن فیدر آورو
ر
ا
د
ق
م
ر
ب
ی
ن
ا
ك
م
ر
د
س
ک
ر
د

ه
ن
س
ا
ن
ع
ع
بقال
۰

{ole

وخالرك سکویله طاوق خوروس فسنه محصوص .صوت آزاردر کهلسانرده کش لا ۱
|

وانك سکوب جام بواشجه علاعت
کش اله ادا اولنور ( النز خ ) نك فعی ر

اوزره نشعر اله دریپی آزدن برتوب قان ألق معناستنهدر قال ترخ اام |
رخا من الاب الالث اذا شرطه ول بال ف التشمیط ( اتنوخ ) وله قعود ]|
وزننده بر مکایده اقامت اتلك معتاسنهدر يقال  2بالکان نوخا من الباب الاول

اذا اقام ( اتح ) تفعیل وزنشده توخ 0

ال تح الکان عع نم از

( ؤج ( صبور وز شده ر قله در ماد مذ کوره دن ۵فعو لدر مو ضعلر نده باج 3

اجعاع وافامتلرندن دای تسیر اولفعدر حوهری وهندن ای وخ ما
۵

ایلهدر

37 1

رگ حوهری ننه اقامت فعنامنه اولان اتاحهدن اخذ کر

هی مدفوعصدر )EA
و

31

اغل طعای حوق کله مه و امتلا اولق 1

معتاسنهدر قال تح الرحل تا من الباب ارایع ادا ام ) اخ( هرك

أ

که طعامدن امتلا ايلك معناستهدر تقال اه الدسم ادا امه (الاجة) |
مفاع له وزنده

حنکده

حصیرر مقاو مت

ايلك

معتاسنهدزن

قال اه

ف ارب

اذا ناه ( التو خ ) انك فخحی وواوك سکوئیله پرمق یاخود ایأق خر کی
معناستهدر تقال اخت الاصبعقاشی |[ ا
تو
ط ک
ر یکاروشك شید باوب
م
الوارم اوارحو تو خا اذا خاضت ) الم )

ا 4أ 3

وژنده محر اله عقE

اورمق معناسنهدر قال تاخه يه ها پالعد اذا ضربه بالعصا و يقال و اه e

وعا ( المحخة ) ETR

TA

) اڭ تمقیدله ( والخة ) سنه وزننده ||

عصابه دور کل فول خرما اغاجندناولان حریده یاخود حون
خرما سالقمنك حون اولهجقدرکهدبندهاولور
فصل
۶

ادر & ]|
1

اثثاء النلند  ( اش ) اىك فڪی و لامك ستکو یله اوکوز ا

بار ده

چایر اوتلامغله اسهال اولوب نورک سورمك معناسنهدر بقال ثل القر نا |
من الیاب الثالث اذا ری خثاه ایام الریع را ( دحت نار بر نستهنه بلاشوب

نلباب الرایع اذا تلطع (اتلح)
لآوده اولق معناسنه در يقال ثل اكوب لا مان
هر تقول له تثاعنا اذا الطخته ( ادو
تفعیل وزنده پلاشدرمق عنام ن د
انك ف ویواوك مکویله ( واشم ) شیم وزنده پرمق یاخود ایاق بر شیشکن |
باخو د ر

وچامور کی دنه به وب کومات معنأسنه در e ای فوقيه ايده

لغتدر شقال دنت الاصیع توح وخا ودج ا اذا خاضت ف وارم اور خو
#فصل انبم ( ۱ا+ج) جيكفحی وبانك سکوب لهار او سنادقلری آشقلری مقتطاسی

نباپ
اوزره حولان اتدرمك معناسنهدر بقال ج 2القامر الکعاب چا امل

التای اذا اجالها ا(لاجباخ ) همرمنت فحیله برقاج امکنه یهاطلاق اولنود که|

,

2
سس سس سس سس

۸۳
سسسس سس سس

۰ ۰ ٩
تست

۱

تس تست

۱

۱

دس تس سا تست

| کبلوفك معناسنه در بقال بل ارجل بلفا املنباب الراب اذا تکبر ( التبز ت)فعل
 2:معناسنه در شال تب ۶ى

ود

) الب ) باتك کری

وفحر کهحاف

و صعب کي ص-فتاردر خودبین ومتکیر پادکاره دیثور ( الب ) بالك فيل شر
بعض دهرده محرتقد
سرتان هیشهسی و
سندیان اسید رکه بلوط اقابی وعندندر ع

زندکان اغابی تعبیر ایدرر و اوزوناقی طول معناسنهدر قال ف قامته بِ ای

طول وب ديار شرفیده بلردة معروفه آددر ( البلاخ ) راب وزننده بدوی
ان عرده
ر
یه"
زدر ک
شیر ستندیانه دنور ( ال ) بانك صعیله بخ لفظنك جعی
جاری بوتورلد آدبدر و اک ج دی

درز ضمتین له واباځ و باعْات وبلا دی

درارکه جلسی جع بنبهسیلادر انبار کثیره انصبایله عظیم اولدیغنه مبنی اطلاق
اولفشدر ( اللغاء ) جراء وزننده نون خاتونه دنور پلهاء کی بقال اعرا بلخاء ای

جفاء ( الاح ) الك کسرله فعلری يوك اولان خوائینه اطتلاق اولور شال
نسوة بلاخ ای ذوات ااز ظاهرا مفردی باه در ( البلاخية ) غایه وزننده

وحودی يوك باځود قوی احره شرف ومزال اولان خائوئه دینور قال اعرا
بلآخية ای عظية اوشرشه ( بان ) فحالله اییورد قنرنده بربلدهدر ( البلحخية )
ووشعنظر چعکلری
فعا تاهبر جر آدیدرکه ایرلنوب ار اغاجنه شه اولور خ

اولور ترکیده لیلاق دیدکاری جر اولهجقدر ( البوخ ) پانك فی وواودسکو یلد
آش سکون ولق معناسنهدر وسکون غضبده دی استعمال اوللور
مشتعل اولان ن
وریلوب فورمانده اولق معناسنه
تقال باح النار والغضب بوخ وخا اذا سکن و

مستعلدر قال پاخ ار جل اذا اعی ( البوو خ )قعود وزننده ات وزلقمعناسنه در

تقال باخالمحم بووخا اذا تغبر ( البوخ ب)الك ضميله شورش واختلاط معناستهدر
قال هم ف بوخ ای ف اختلاط ( الاپاخة ) اباحه وزننده آنثی سو یندمك

معناسنه در تقول اعت النار ای اطفاٌنما
تهه
 3فصل التاء ) ( ام ) نك فحجی وخانك تشدیدیه صوصم ل ر

که ال

اتون 6

وکشی جره دتورکه مانه تعر اولور ( الخوخد ) نك

یلد جير اکشيك ومایه لفق معناسنهدر قال م الجين مخوخه من الباب الاول

اذا جض (الاخاخ ) منك کسرله ماه اعون جیری کاشمّك معناستهدر ال .
امالهین اذااجض( اشف) زلزله وزننده ره بيلك لکنت معناسنهدر ا(لعتاخ)
وهای ) انی وزننده بدی آدمه دیور شقال رجل
,خداخ وزننده (
(لتاخ ) تشدید خاله طعامه اشماسی اولیان کسیه
متاخ وهای ای الکن ا

 9اور کهقوش رون ماخوذدر معدهسننه جوطات فروطی سه
| طعامه بی اشنا اولور بقال اخ تاخا ای لایشتبی الطعام ( ع ) تالرك کسری
سسا
ت و س
اس را و
س
ر
"

اول

311

|

۱۰۰۸
)ندن صفتدر موده
صردجره ودخل ظهزه ( الابزخ آ
املنباب الرایع اذا خ
بزغاء دینور احدب "وحدباء کی وبزخاء عوف یکناهل الاسلی فسرنك

اسمیدر

( ابر یج ) تفعیل وزننده برکسیه خطوع وسرفرو قاق معناسته دوکه معنای |
موزرد متصیفدر بقال بزح لهاادساعننی ا(لتباز خ )تفاعل وزننده برنستهدن |
مااعس ویرکسهنكصغرینی |
قنلیوب کر و لفك معناسنه در يقال از خ عنالامر اذ

طفمهه اطوفزی خققق وطو غاج اولقمعداسنته در قال بازخت ااا

2

عبر انا ( بزاخه ) بالك طعیله مبروضم آدیدرکه آنده صدیق اکر حضیتلرينك

|[

بر وقعهلری اولشدر یعی زمان خلافتلرنده نی ادن طلعحة ينخویلد الله اهل

اسلام .مياننده برجنك عظی واقع اولشدر خالد بن الولید و

ا

ادى اهل

اسلام غالب اولوب بعده طلعه زمان فازوقیده شرفیاب اسلام اولسدر 1
) ارخ ) نك هی و زائك سکو یله خرف مخناسته در که برنسنهی کورومك

وشپوری کآلووتپرمکدن عبارندر شارح مناویدرکه پزخ.عیط اعیبنادده

حرف اله مقیدد رکهبر نسنهیی بلا وزن وکیل حوساب کیفما انفق اخذ ابلکدن

غبارندر حهارلده مصدر در قال پزخ الشی" بزخا من الباپالثانی اذا جرفهوجزفه
( الم محة ) دحرجه وزنننده کبر ابلك معناسسنهدر يقال بزح ار جل اذا کر

) ایح ) بابك کسمری وطانك تشد ديه قاون تعییراولنان فا کهه به دنور کههواه
اوزامیوب بر بوز ينه منسسط اولان سبروات جلهسندندر مفر دی بطځهدر وو

بطم هندی اطلاق
قرپوزه دی شامل اولوب فرق اجون فرروذه :طے شای و
ادرار اصل عریده قروزه ج دور نی که دان اولندی مصیاحك یاننه کوره

بالك قعی مادو زیرا اوزان ده فعیل وقدر و اهل از طایی تقدعله
آك
ودندندر ن
طب مر وبط حم اسمادندر مډ بن بکر بن بط شای الاصل م
اجعاندن ا  31وروايت اعشدرز ( المبطخة ) ميك وطانك فحیله طوانك

یله جانزدر قاون بستائنه دینورکه قاوناق تعبمر اولنور بس طانك یله مقبره
لرق
وکش
انی
کیاولور ا(لابطاخ ) همزهنك کسرله برآدمك فاو

معناسنهدر قال

اط القوم إذا اك عنده الط ( |لبط ) يالك فصی ونانك سکویله يلاق |[
 ۳بطخا مانلباب الاول اذا لعقه ( الباطخ ) آندن ۳
معناسته دن شال * ۳ 2

عربلر اجق وعفن آدمه با اماء اطبلاق ایدرر صو [
اسمفاغلدرکهبوندندرکه
وزشده

|

ی
ا)
رای
قسفی یلاق شابندن اولان :نسنهلردن اولدمجون (الط

ابری حثه نوومری:آدمه* اطلاق :الونور .بطهدن متصفدن قال رجل بطاخ

|

ای تد م اط

) فربحه وزننده ومری حثه لو ابری جاعته اطلاق !ولور ۱5

انان ات حیوان الوعون قال ابل ورجال_بط ی ضام( الب ف)هتینله از
ا

س

کک ہے تسس

و كفك

| واذخ .کلون فولدس؟ تبان بال واذح ای شواعغ( الذ ) یدق وزبنده

دنیهور عقال مره بیذخ.ای بادنة,و یلاح بر بعروف خرمالق آیدر
.او
| تتومندا خ
( ۱پذت )درد وذخ( کد یناهج معناسته درک ذ کر اولندی( ,البنیخ ) پانك
(ذخ ) کتف وزنشنده (والبذاخ )کتان وزننده ادن طعّارجغنی
لب
اله
وسری
| ک
| بقار قرق اشره وب کوکر من دوءبه دینور قال بغیر مذخ وخ وینا خ ايهداد

عارشقجشفته ( .اذا ) فر ای وازتد عظم اولان شه دنورب قال ,شی"
ورل دا یی ای عظیم ([الیذئله ) دحر حه وزاننده ( والبذلاخ ) دد راج وژزنده

| فله حفرخمعينةى سوعلك معناستهدرکه لاف وکذافله وعدین e فبازیدں
| قال بط الرخل تذله و خباذلا اذا قال وا ضعلی ( البنخ) ۱سفےاعل بنیهسیله

دیتور بقال رجل مب وذلاخ
باك کسسریله لاهو
| 959لا
لیر ):باء موحده ايله فرح وزشده صویك منفذ
| اذاکان تقول ولا بفعل (
 ۱محر انيه دنتو رکه صو ول اوله خقدز و صو وله دود کر ی کنکه وکنکار
| ایله دو شمش کادیزه دتښور

.مفردی

ركه در وبرج برو ضح آدیدن ( اور )

پاک ف وراك کو یھ اماویرکت وفطل -وزیادت معناسنهدر ور خیص :راخ
| وشتعره دیور قال کرٹ اسمارهم-فیقال پر خ ای زبخیص شارا چ دز که
| ان درددن

ونك اصتل عمرای یاخود تم بای اولدینی منقتولد اہی

ابب
 ۱ورا ح ھر وغلبه معناستنه در بقال برحه رخا من ال
 ۱و بز کسه نك

فک کذ اف

| اوظر  ۰ادا وقة و

بی ا

اك

المالث ادا قهره

مات هادار شال برخ عنقنه

آبدرنه اوروب ائنك ر داز ی کن دنم معتامل هدر

نزده یل قبراش.مکسور
سیف ( البریم ) امیر و
ال۵
بضن
 ۱تقال برکه ادا قطح تع
 ۱الظهر ععناسته دز (۲لبریخ ) تفعیل وزننده خضوع و مدکئت :الك معناستهدر
ی ارجل ال فلات اذا خضم ( البرزخ) بانك وزای مصمهنك فعي ای
۱
 ۱سنه آراسندها

وحائل اولان فاضله

وت
وحخابه دنور بو متاس تله ق

موندن

 ۱قيامته قدر یی دسا واخ ت ده اولان عاله اطلاق اولتور وبرزخ (فظنات
 ۱ی تراز خ کلور شارحك پاننه کوره برژن فارتی هع ربیذر کهکوخد وطزیق

و نع معتالرینه در و راز خ الاعان اول اءالهکد مایق خود شك اله شین
ا
دی

موف "نوکله :اشبو حداشهة شارت اباد در قال:نی ايه

غرد اه وقد سمل عن الرتعل ګل الو سو شه فقال  1تف براژ خالا ان]-

برند بین اوه والغر  ۰فاولهالاعان ال نی
1

وینه

وادناه بع

 4ره اماطة الاذی عن

څ( انك وزای مینك فیک وکین
الظروقاوارادا هان ا لخن :والیقین) ابر خ 2

 ۱ا

آرقها

ولق وهو قنور اواق مءناستهدو بقال
.E  6ارچل:ازا

N

ود

E
 4رنستهي | اسڪببان
تصمفیله

میس

سس وه

A جع ور ومدججه عوریسو EEO

:قو 1۳ 1
 3٤دەك معناسته استعمال آدړز ت

حت فلا ,ادافلت له  3اذنعی ( ۱تجح ) رای وزشیده هوانك اسیلی 1

کن وآرام.ولق معناستنه د تقال جرچزال اذا سکن وفیون ون جیا
اولدقلری بزده قر ار اعلث معناسته در ا تي
 ( ۱لخن ) ززل و
ش
زه
ایلکیر

قال کم

الغم اذا کت

دوه اسر توب کوکر هم وتات

البعيز اذا هدر

واوله اسیلکی

زک

صاو

یت اند 11
 ۳۱حکایه1 .

روي رلك

ان
 5ت,ب

 ۱مهب

اول وخنده وله کقیوب 75

6

در  3۹۳۳۱ایدکدن عبار ند پقال,

ت۳ان۳ا
تاھ
ا
ی۳تس

حم ار جل اذا ارد عن الظهر  0ود به هر ال کلکله يك آرقلقدن اتلری جنردامق1 .

وتا بقال جرد اذا صار يمع له وت من هزال؛بعد.سن وآبود کن ۱
ع

دو موشلدامق معناسنه در بقال ج ق الوم انا وط ) الم )نك فحی

وخانك تشدیدله آذمكت دارغتلنی مك معناسنه در قال ع الرحل اذل 9#

خرضید ,و انقوده موشلدامق مخایینهدر بقال  2.قالنوم اذا غط ووحصف ولور

.

)مقول
پمی وذیشان اولان آدمم .دنو ردقالبرجلج ای سبري ( اجه ا

عیة
بنیهیلهاج بلری کی اولان ار نلو"دوءلرة دینور يقال ابل تة ا

س
ت
یا
همه
جور
و
اسے

الاجواف ( خی ) نك فصی وخانك فق وقلیلا تشديدبله شول اه ذ دنو رکه :
آنده ج هی هسسوم اوه که محگلهسی هنقوش اولاه معمی دور قالدرهم

E
<وخان

خی کایتب علیه ج شارج دیرکه ره معمیبه قباسله خی دبفك لازم لدی |
[

صه
اکه
لير
خج د
:ولغله افراده قصس ایلدیلر مر
لکن بخا»جرف لبسانده تقیل ا

|اده ومع اوه عقوتوروجآوللجی او زره درهم کی ضار ق اولان ج امامیر «۱ :
و
الفتا

بات فک استیاده ,واسعیبان اولان مش لفظنه منسوب اوله یاخود بك صاقو جید ۱
او لدبعندن هر کورن

e در اوله ( البدیج ) دالله امبر وزشدم اعظیم آلشان۱۱ ..

ادمه دینور ,بجی بد خاءکور يقال هو درخ ای العظم الان ) البد خ )پالك۱ :

(خة) کرامه وزننده عظیمالشان اولق متاس نهدرة
بهدا
اکولنیل
الوك:سفبخنی ود
بح
ورجل
تقال:مد خ ل

الاب از والرایم وانیاس اذاكان

بدخاابو

مدا ( الدیخ) قعل وژننده .بو کلفت واولولفق معناسنه در بقال جد

اد E

E

ارج

انته .طلو طقناز خانونه دینور یقالامرا| :

ید خه ای تاره  ۳یدج( یدق وز ننده برخائونآد در ( البذخ) لك وذالجمهنك
ذهر لهتکرلك ايلك معتاسنهدر اصل چ

علو ورفعت معناسته دو ضوع اولمغل

معنای مزبو ر آندن مأخوددر ال دج ار جلل ذخا منآلباب آلرآیع اذاتکر ِ»
و بوکسلت معناسته در بقال یذخ ای" ادا علا((البذخ )فملوتو
وna
tey
nae
nan
0ER
YAS
aca
ennaی
e

e
متسد  1الباذخ  1ال

چ
قال

ا
ف.
ف
مر

فخ i

هاعالي
واد

ا

NP

ALE

ا(لاق ) همءنك حى وفانك سکول ابر آدمك یافو خنه اورمق معناسنهدر قال
(لیافوخ ) ياقوت وزننده باشك
اه افا من الباب الاول اذا ضمرب افوخه ا
وکجهك جوجقلرك بومشقاواغله
کنور
ركی قشادوینی بره دب
لر ن
کموخ
کیله
مقدم
کت

ادر که

nE

نقلدهیق واعث تعییر اولاور

وح

کلو ر شال رب

افو خهوهو حیث الق عظم مقدم رأسه وموخره ص,ورنده اصلی يف يعن فاء
ذری ياء فص اولور جوهری
الفعلى ياء اولمغله وزی شعول اولور پس موضم ک
و همند مق

نوراد رسم الشعدر سارح دی رکهوزننك طعول وفاعول اوسی

او لغله حو هر ی

و هردن

شتا

هر

ای

ویافوخ

الليل كجك

ه
سا
کیله"
سنا تافوخ الیل ای نی طبه مولف باشك اوک
7

اعتبار له معظم ليلد“ ا

ادشدر

و اساشده

تسرب

معطظمنه

حتف

بعی ام

ککر ننك فشادوینی
پافو خ اللیل اذا سس

ی

ق اوله ار نخنروم اولغله اول مطلقا باغی علاقه ایلهدر پل واانقو لك
| کید اوزو ننه دج

دور قول قار در  ۱الاتلاخ ( افتعال وزنده تر ننه شور نده

| وقارش مورش اوق معناسندندر قال ايتن العشب اذا عظم وطال موّلف واو

فصانده و كلهست التفای عشت اله تفسیر ابلکله ابتلاخ نآدن مأخوذ اولق
اغلیدر واختلاط معناسثه التفاق ملامدر واتلا خ قارنده ریخ بری اوئه در مك

| معناستنه د رکه اختلاطی" مستلز مدن قال ايتلم ماق البطن اذا محر قال الشار ح
(لتاوخ)
وع  4قراقر وسود.اکشین معناستنهدر بقال ای الین اذا جضن ا
|| تفعل وژنده قصد وآهنك الك معناسنهدر بقال تأوخه اذا قصذه ( ا ه)نزمنك

| کر ومدق وات کم اوژره انیل اخ لفظی کی دوه فی
صوص

صوندر

وک تک

7

" #فصل البا»  ( 2. (۲بابك دهي وخانك خر له اضواندندر بر نستانه بی «استظام

| حلنده سویللور مثلا بوایش بك عظی اولدی وعظهدر دیج پ دره .مخ دیراز ولتم
علد ودر کهاستهایی متضیندر وکاه اولور که مبالفه .اجون تکزار ادوب ع .خ
وکله در ومفر دنده قلیلا سکوله تلفظ اولنور وع
دیرار اول کسر وتتویتله وای ش

دیتورکس اله وم دنور جر ابو دنور وتتویتله وم  2.دینوارایکیسیده
ساکن اولهرق ( . 2ت2ش)دید وز انز مکررا رضا واعاب لنده یعتی بك

وبول واهعسان مقامنده استعمال اولور باخود مدح و فخر عجلنده سویلنور

ده

وتا تدوسا ویک ا وره رهن اه اذا انذزار لوساهرده به به

دیور کهآندن" قعدر شتار ح ردکه کاہ اولور کهعبالفد وضف اد رر کا ال
الهاج *قحب .ع وع اقعسا *کا بقال زجل افة اتنأفف به ونوندن حكه
بر متسه

من
1

۳

> ۱۰۰

همزمنك می خوانك تشددیله پصرهده برموضعدرکه نحه ر فورایی مشقلدر

(لتاریخ ت)فعیل ووزناندلهو(ارخذ )
۱الارخ ) همءنك عى ورانك سکوئیله وا

مفاعله وزننده کتابت مقولهسی ,عله تین وقت ابلك معناسنهدر قال ارخ

الکانب الکتاب ارخا من الباب الاول وارخه تأرعا وارحه موارخة اذا وفته
( الارخة ) جرعه وزننده آندن اسعدر تعیین اولنان وفته دنور لا لساآمرده

ارح تعبیر انتدیگنزدر تاریخ ایسه مصدر آولان تارخدن محرفدر اشبو ماده مو لك

اطلافته کوره عری صرف اولور مطلر اختلاف اناشلردر بعضلر مسودة دفر
و
دان امعی اولان اريك فارسیدن فعر در دیدیلر هله ماه روزهدن مور خ ەى
معر بدر د لر عابت

اودر

قالدیکه ادا و

ارح

فاروق اعظم دی

4

اه

عنه ام یلهاولشدرکه امام على دلالت اباشدر درة الفواصگه ومصباحده مثرت

اولاندرر.کراعاهدندر که بان تار ی عربلر لبالیدن اعتبار امدرار زرا ای
ن
دار
ند ک
او لدفلری حسییله تعیین ایامدهحساب ل

ای هلالك ظهورنه سك ادرار

هلال ایسه که ظهور اندر بوحهندن لیل عندارنده تاره ساقدر و ار کتای
تعیینده مثلا لعشمرین خلت من الشسهر الفلانی وس وعشرن خلون عنوانلرنده

رر ابلك اوهامدندر صواب اولان ابتدای ماهدن تصفنه ودر خلت و خلون
عئو انیله ونصف ايده بقیت و شین عبارئیله رسم اولهقدر و نفایسدندر که ملا

کتابت اجون ریخ وضع ایلسهلر اجه ماه رجيك اول کوننده وضع اینسهلر
کتت

ق که

ریدو

ایکجی کوب

NIT SES

غ

هن

رحب

واو جهی

کونده ثلاث لیال خلون ديك لازمدر  ۲اونعیده لغشم لیال خلون دوب بعذه
لایفدی عوش یله خلت هن راخب د٤ك ک کدر اون شه رده جس عشس لیال شین

ویکرمجیده لعشم لیال شین کذلك .لس لیال بقین وللیلن شین ولیلة شيت دعك
کردر وا کز شهردن مثلا ای ساعت باق قالدقدة کتابت تام اولسه فى عقب

شهر فلان دنور مینك افصی :و فافك سکول اکرز .عام شهرده ختام ولورسته
فق عقب سهر

وزننده

دنور کتف وزبنده یاخود ق عفیاده سهر دینور غصبان

کی ورال د
خذها وکنمن الها کرین ( الار خ ) هیر,نك فحی و
صغره دنور کاوار ا

) از خ ( فحت :اراحا ام بل قر نده زهو ضع آدیدر

) الار ی ( هر نك هی ویانك تشد یدیل کج صعره دینور که طا به تعییر او لنور

)لاراخ )-کتات وژننده مد یفن بان اوکوژنه دنور ار خ مفر ددر
فر

( الارحید ) کرد به وزننده صغن اور سنه دور ) الاز ح ) هرك

هنك
خی

وزای مە نك oH ارخ لفظنده لندر که ارکك اوکوزه دنور ( ضاخ )
ضاد مجمه الله ضراب وزننده پرموضع آدیدن بقعه اعتار لهمونث دځ اولور
الا

.

1

e

1

۳

ور جوا مووم

موب

کیت

ود

کی

أ
1

,ALOE

وافته |وج واود فخی ویانكت سکول کهرم وشفقتدر واق ينق وخیف
لنور نقتال وځ لزید
ستودکیده
دعگذز کهترآدمك حالنه آحی وب رم ورقت اب
 4ووضا لزید تالاصت رفع صورتنده وم مدا ما دنه اولان ظرف ځار در

امو عاشذاه ودن یانتکیر مدننفهم اولان تفظی ارادهسیدزخبواد بو راا
یقطو ع لطر در ياود دعا مقامن 2ادر باڅود
 ۳قسلدت اول جرت  9م
لب معناسی هصویردر ونضی صوزی اضتاز قعل مبخدر تقار کلامکوزاکه چک

وا دك اولور تقال و
ظر بقل ال مه ال ع

ی و مه ۳

نضب اتا دزنثه

اماز فل ا و در وشال وما رد اغاق كة ناعتد الس اصل وی

کملیدرک ۳ذا :دز کاهی خابة اظموول اولوب وه ورک
اده .۱

رح وتفنك |

)O وکای لامه موصتول اولوّب ول دنورک کل عذاب اولور |

حوده بة متصل اولوب ویت دوه کی ویل معتانتهدر و نت امجون |
وکاهی باه ه
زرره رآشدر شار خ ددرک ھ اه ۱

اولور وکاهی سیثه یل آولوب وس

وخآي ممه نهد موصول اولود نت که مولف وخ ماده بنده ذ  ایلقدر
قصل الماء"( 3و تجووتی) ارك طمی ولانیده الفك قله گوننکاتمار ندر
مابالله ار ار
1

»

وت|تواور من بو

ناش انلاء المجمة ¢

۱

ای تفس
کل پیج 1

ا

(اتایع ) وهیم وز دی

EEF

"لوم ولش

ابلك SY

قال امد

تأبخا ای وه و عذله شارنحك نای اوزازه همیه واونمید در الاه

یف ند |

وژننده اون ا إغلهپانيو زیون باغیله ئیب اولان طور سهالا اسیدرکر |

سونی.
دو
يهاجم
a
Aoi
IN
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زه وتأومدرک َه 1
واه کی امجیلود (اخ ( هبز منك  ۳ی و خانك نشدبد یله ۰ 31

ذهفواتوال
عهذ
جال
کین غیدن پاحزندن نائییسویانور بق
"اولورواه معز

| غ پس قاو ان |

اولق اغنلندو زخشری مقدعدالایده نجنینهکن۰ع با نلهتقبس اناد رکه

شویله اله كدر مثلا کسه دن و عقو خرکت
نهون:انده و راسن مقاین

دون انتدکذء ایا اک

کذلای راد دی اظهار .در ان ایند کده سرت و ویور

|,
۱

تاچ دم نم بیز اولاور همز ةنك ماله مدلاچ آدم جوز موز وکزسخ دنور ۱
دەك فی
نی

 0ا بد ور قدن ,ناس نه وراخ کلسندن قف

اوورگ پرادژه ار[ ای ه)مءنك :کینری خواناك اسک یله وماج
آ
کعتته
اوق نقوه اولتالن :صوادنحکا ددر وک ,معنا
هور
 Eاة

۱

وکرسك |

لیکدن رداق دیککدر |

"ید 3رعا هدرری عفد خ اولوز او زوا:اقوانددر ()1E ۱

تست

سے

ORONO

EN

4

e
کاخ وتنیا اولتق امتا ل نه سمال الوونک قای بوزلولکدر :قال 5,
بكشویکنمه ذینورتویوماده کی
از جل اذا قل یاوه (الواقع) انم فاغادر ي
سافر ده استههال اولاور .نقال خافی و اثخای صاب( الاستیقا حوالاقاحبه )افده
وزننیاده و لرده برنسته صلب وهئین اؤاق معناسنهدز قال اتو اللافن واو

ەی وقم ( للوفع ) مفظم وزننده شول.آدمه اطلاق او لیورکهقق چوق حوادث
شدنده :کورمکله؛ ته وکا آزموده او لوب اامور احوالده تکام دا اماش اول

قال رل موم ای جرب وف الاسناس کدنه البلا یاحتی اسعکم( :الوقاج )ا,پ
| وزننده صلاتلو نك شيمه دینوز ابقال حاف وقاح ای صلب .پى وفع کور واوك

صل نو هعتادندرکهخر بار ضلا ر کو ردن فاتر اولیو نب طیانقان اؤلان فارسه وفاس
الذنب اطلاق" اندر لکہ قویرغی .کم اكددر ,نقال وجل .وقا< الذ نی ای.صیو

وشلر االلفهتیضا
عل الرکوب:(..التوقست) نفعیل :ونزند حوضی كر لر اه طا
اندنبار ترم اوصلاح ابلك دعتاسنهد رکهصلا بت متاسندندر بقال:واقعلوط
اد اصنله باتدر والشفایع و وارد تیطارر

ع ایج اغیله کرکی کنر اقلوب

ولک ) اوو
پکشدرنك عتا س رکهدو "بقال وق مطاف ادا طليد پاشعم .الاب ( ا
فعن وکافت کو يك بز اسنهی طبّا هارر کي کین مغنامنه در.شال وکال

ین ایری بتارم
|برحل وکا من الاب الفا ادا وطعة وطا دیا( الوگ )
ڈور قر

اخ:قلرظه معناسته (الادتیکاح) قوش" یور یلری ۰رااشم فعناستهادرهقاق

اتو کت القر اخ ادا ابسفلظت شار ححكپات کومرو ککهتیتدیت اوازراء وتاك

پاخو د و کوغات خعیلدرواستیکا ح مق والاو لان شرع لاو اسلا 2اناك معنا که د رکه

| خلتدن تئ تادز بقال شال خاستوکم ای" سلاف ول بهط( الاوک ) احبر و زنشقه
طاشه توظیراغه اظلاق الوبور ا(لایکاح) شمنءنك :کسئله توریاساوب ,فروهانده 

اولق معنامنهدز نقال اوک ال انا.اعی وطیزاغی اطانشه"واه قدر فاژمق
فعداسئه در تقال اوک قفر ای لج ار وحیطیمای کمن معتاشمعثه در شال

اوک العطید ادا فطقي ور ایشان فراغت اندو کرو تمك معنا تة دز شاك |

او 4عن الا ادا کف ند (الوخ) وازد قعی تولامك سکو يدانه طافتندن |
اد بوك توکكا فعتاننهدر بقال وخ العتر ج ولاوله من اباب الاي ا5ا |
حلة مالا لیطیق ( الولکه )"سفیه وزنتدة عراز دینور که کیلد آوزیلوت ظری |
مەروفدۇ وتحوله دنۇركة ًت قر له تلور جل معناشنه :بجع نی و وخم
لیهس لهولاع

دږ (الوفاح )کان وزننده تخانون ور جنك بارغنه دور(الوه ) .

که وژننده ددم کواشتاثتر نحداندث اولان اوه دنور کوش

ان لاتەد |

۱۰4

العبن تام قوم هد بشده بز مو ضح آدیدر ( الو هد ) فا ناه دیشی اشد

دبنور

اتان کی ( الوضعة ) اسع فاع بنیه سیله شوال بش از نة اطلاق اولنور کهباش
| ککنكت وضعن یمن یاضن اظههار ابلیدک ککه قدر تأشن ابلشاولور .شار حك
رتت اندر و شارحك باشنه کوره باش یارینی اون بر

فد کور وده
هدر

 ۱متیر یر

کیبریلوب فان حیقیه  ۲مد اک ان حیقه اما" دیلان

اله  ۳دامنه در که قان سیلان ابلیه ` NP

 ۳ویک درد نصکر  ۰ات دی باریله

 1باضعه دز که احق درسی و۴من اوله ٩ موطصه را

دك یارمه  ۷ماطاء

درکه قصری دی جانزدر دری وان ام برتیله لکن جلدر قیسق پرتلینه که اکا
شور
سمعاق د

ی
 ۸هاشعه در
ککه

دی بر له ٩ منتقله درکه کیت برندن او نامش

اوله  ۰۱امه درکه کیکدن احرو اولان جلدکه ام الدماغ در اکا قدر یارله ۱۱
وارك کب
دغه در که دماغه دل اول دری دی یارله ن
محصو صه لری واردر ( الاواطج [ همر منك لد
راك

اون اوج واون درت

واون

فقهیه ده احکام

ایام بضه اطلاق اولنیوی که

بشجی کار بدز و ونك اصل

ادی واو هم وه منقلب اولشدر مفردى واضعهدر قال ف الاية

وواخخ

امس الى

علیه السلام دصیام شوج اي ایام اللیالی الاوج وهی البیض ) الوضحید) سفیته
وةزده

دوه وقیون سیر دنور

 2دی دینور موٌلفه کوره نم دوه وفیون

وغر وقیون و کید
سے ټاخو د خاصْه دووه دنور لکن ز محشری بهکوزره دوه ص

اطلاق اولئور ضوعوهنك جى وضاع کلور ( الواح ) مدح وزاشده کیه
حیوایك جل ظاهر اوطغله غه ار نت باشلری قراروب  ۰9که بشلق معناسنه در

قال وضعت الابل بالان وها اذا العت ( الوطع ) سط وز شده شول جرد
و چامور و حقلداق مقولهسنه دون کهقیون ویکیمقوله سنك بقه رن و بجی

قوشلر  2جه سینف قصتلش اوله امهات سار هده وونلا مضبوطدر وو ی مصدر
اولور برکسهیی ایی ال باهزور وعنف ایدهرك اوه قافوب ی ورمك معناسنه

وحه بطع وطعا مانلباب الثالث ادا دفعه بيده عنفا ( اتواطع ) فاعل
قال ط
ودزه

ری برنیه و

اولق واو وب اولاق باخو د مقا له میتمعناسنه در `

ال نواطع القوم انذدااو لوا الثم ينهم اوتقاتلو اودوهر حوض اوزره صفشمق
معناسنه در شقال لواطت الابل الوض اذا ازدجت عليه ( الوطخ ) شرف
وز نندهاقلا ع خیمردن بر قلعه آدیدر ( اقلو
احه ) فافلهفضاحه وزننده ( والوقوحه )

واوك يله (والفعه) قافڭ کنس له ( والقعد ) قافك فكي ( والوخ ) وعد وزننده

پنسرته بوكحکم ومتین اولق معناسنهدر يقال وفع الافر ووت ا
|

ووقوحه

ورکسسه ادجسن
وة ود ووقا من الباب انامس والرایح والثانی اذا صلب ب

۰

ضضض

صصص

تسس

نس

سس سس

۰

۱۳

:

سس سس سس

ون

تست

صضازبه دء اطلاق اولنو رکه ابشرلقتعبیراولئور بشمرده پول پول حادت اولان |

الو رکه صباحاتلبتیر او لنان
بیاضلقد رو يعض حتبهكسنده اولان اضرية اطلاق و

تضینالقدر رکید صقر تعبغر"اولتور :کذلك ,بعض ]نك ایاقرنده سکیل تير اولان |
آقلغه اطلاق او لاور گحعیل معناسته و و مج بیز ون

کلاب و ردنده بر صو آدیدر

۱

اولاور

|

شس اولان آقلغته اطلاق اولنور شيب معناستنه
وییز لکدن و صاج صتقاله عارض
ومغشوسش

وسو ده
جونده

اولان

هه

درهم

اطلاق او لور ور وع
اوضاج

ووچ

دنور

اطلاق

او تور و احق اشات بوله اطلاق

نسوان ز نك
خلال ده

اسییدر که صاق کومشدن دوزیاور

اطلاق اولنور و برمقدارحه حرده

جاره

۱
۱

ضوح )قعود
الئلورو(
اطلاق الور نهكه لعه لفظی دخ ونده استعمال او
وزنشده ( والضعه ) عدء وزننده و(الضعد ) ضادك فحیله برنسنه روشن وعیان |
اولق مغناسنه ذر ابقال وضح :الاس يح وضواح وضحة وضحة اذا بدأ وظهر
وانکتف فهو واتج ووضاح( الواضم ) آندن اسم فاعلدر روشن وغیان اولان
سیثه دنور وغل دو «به اطلاق اولش ورکهك اض

اولیه ( الوضاح ) مباله

فاعلدر نك روشن وعیان اولان شیثه دنور وشمه سی باض

خوپ سها |

و اطلاق :لاوتو ر کووندزه اطلاق اولنور مار معناسثه ووضاح جذعة الابرش |

نکاسمته نكالقدر وجو دده برص الوذیغجون ویربری الاصل برکسهنك لقدرکه |
(ظم وضاح ) عينك
بتوامیه موالیسندن ادى وضاحیه نام قریه اکامنسوندر ع
فخیله اطفال به محصوص براو وناز "جوجفك بری اله برییاض كك لوب

که قر
ااک
لولغ
عندمهع
یلاء پرطرقه آنارسانراری هر طرفه پرا کنده ولوب جات
وجو اند رار ولان

سا زاره غالب اولور واول

حوحق

کی

طن :الال ولا نطعین بعدها د بو فر یاد ادراز ( یکالوضاح

ارارکنن¿عظم وضاح

) صباح مازیته

اطلاق.او لنوز دک شدتهیمان ,یو نمازه اطلاق الوور (الاستیضا ح) ایراقدهی
نسنهی کور؛ يلور مم دوالی کوز اوژره قو وب شمق معناستهدر تقال استوضم
الشی" اذا وضع E

عیئیه لظ ر هل ,براه مو اف عساجه اله دنس

مر انلخدر

وبرکسهدن برممم نسنهی ایضاح وعیان ایلی ایسعك معناسنهدر قال استو شح
فلا با اما ادا ا
انلیوب دا کار

ان بو طحد له (.التوچ

فاعل تيه

یله

bA

کزن آدمه دینور و ولك آچفنده یعنیاور اسنده کیدوب

تزبره قتوولفه اولان ادمه

دنور ویك یاض اولیان ] جل دوهبه دشور و

متوضیم الاقراب دی دپارلارو(
اضغد )نشول دیذلرء اطلاق اولنورکه حك
حالنده عیان وزی اوله وعشه شال مارك أله لهواضصه ای شنا اواستانا بدو

عتدالضصك (.رضحم

) ابضاحدن مضارع معلوم بيهسيله امه تام موضعله اسود

العين

۰۰۹۹۹

طبار ت..ذات وذ ةه ووذج اویلفارك ايج طرّی بی بننربلم لو ارکلب ,بماك

ه( الوذخ ).مد ح .وزننده
| معتالیته قداول وذ..ح.آلرجل,اد 1از ق پاظن قیخذ

| ذواط معناشندیی کهمنت وشذلام پووبواکقکدن قال و ذح .الریخلبذ

جلوذیما

| عآعذآ ( الوذا چ )تخاب وزاننده حاصف شول روسلی فاجر نهاکوهنقول

| جشسلواته» وین اول

فون /حقلداغن کی یبال هنن وذانح ای.فاجرة

المد

| ( دح )اولك آوزننده ومرادیدز تفول غاآعیعی وذح ای ودئدة
الاو
(

زد
ش
)اجا و

لح وفر وم به 4دینوت بق ال عبد ااوذاج ای 3م

كن
یز وزنحده در کین نام شاع ك بدری ايدو( الوشا ج )وال م
)دریع
| (
وکتتری زوشن ده ان نسو انب -حلیاتندن بول کرد انلهه دنو کوان
لاه تواچ آخر دن پری:دانه ”وسیل اده ر ایی
نعداات :ار
وشا جواهر دن را یدکی
قوز دز رار ازاو ل انی ورل سم خن آجرق اوزره ماقم ومعقط وف ایدارلن کیللبا

واخ شول جلبه دینؤداک رعايض (میشین پمایرا انواع ,و اهو ,ابل رصنع
ز
دحیدخ
اآنئیل طاقنو رر :وواوی هز می اابلدله اشا
| وتژیین ایدوب ابنوجنلر
.لۈر وونشایع کاود وکنایه ,طریقیله اجه بللو
لجتیومخ کلور ضتینله واوشصه ك

اوه اغزی.الوشاح ,اطلاق ::ایدرالشالاهیل ,ی |الوشاج بای ,هنیفاء وی 1:
)
جا(نوا
شادر(
خانونه ۵نو

تفعل وزنندم ( واللانشایح ) افتعال ,وزبنیدهکه _واونابه

قلب» و هدن باون وشا طاق مهن نمادن  +بقال وشت لرا امت لوا
شواج و قو شاعق رماښاسپنه مییتهملدر قال و چ پسیفه راذا ,له
تليق ال

ووبه :لمفوت لوشح دلوي تبیین آایلامشدر مطراژی :بانتهکوزه ند
وبقالے تآش

عبارزتهر روکهاوشیاح کی رماارغ قولتوخدن ,آبلونب .صول. ,اموزاننك _اوزد نسم
اقا زا رمخاراتی اوه ایک وکقیضازار لبرت ازبگحه عسارداایی کی
( ]موش

ق

اه

70

اوه شاه

طاقئ نان نة در قورل» وشے ا ایا

"فیدر (دوالوها
انتوق دہ شؤان انی کات قلیناس

 1عر یا طابر طی ال مته نح لز نك تھی اس در بو مدوم ن علای جاعبتیدان

ےد ( از شا لخ )کته روراےد جه اطلاق؛ اولتو و( واش )+آازد
| رت
ند یږ صو كاز
دابب
وکل
ہ بئ عر ن
دییوڈ
| اادد و ای در( و شی ) کر

| (الو 2غا ج رآاوزننده شولا تام دیشی ,کیيهدآیو( که جلوسننده بجائلل
|ظراوی بیاض-لق ,اوله  آلزضع )رواوكاو ضام مجممنك آفکیل صنیاح تراك

| وایكآمدنلخده ادرئونیفالا جاطفوطي الاخ ائ ف .إابشم ویقال ضکیجتاقلوقدر

وامداصولبوراالجك ,یبانه
کراکهط مطلقا شوم وتباض نر
| اعاق اطنوم,شازح دا

| كوو بعالو ده ابابرابفدن :میدن دی اولور.انتهی) اوو برمن-دندکاری |

اد هو ib

وژ ت ده ودینی ظاهز وعتان اولق معا ب یه درا تقال و ۳

وخة )اوعوعد وزننده آوازی وغوقوطولتون جخ سسلغك نوتاه دو
(احلو
قال
ح
ا
و
ح
و
ل
ج
ر
ا
ة
ح
و
ح
و
ا
ذ
ا
صندات .بضوت افيه .کم وش دت بوددن"ال

اوشومکله آعن الله ان هاولق "معتاستنه در قال وحوح ارجل اقا نعق به |

من شدة الم دوا تقول مومت وخونهی اذا ام اولهزق ده صوغوقدن |

ششفك اله رجه انی عرلةالفر یهدز (الوعو خ ) واوزد ف
توحددند القن وماتتی الهعه وح

وکاز کذار؛آدعه دنتور ال هو وحوخ اي .

فتاکمش حد ند آشفش وقوی وزورتند
ویلند آوان اولا >ن کوک

جلد ویالاك |

آدمه دوٍر

دناووو خفیف ERIP

ال نان و خو
آدمه سور

اى قوی 

وقوږ مقاط ڭو HF.

(لوسوانح) سلسال"وزنشده 
بقال هو وحوح ای فینت,ورقوشت اسیدر ا
وحو جح اله اوح او لک  ,معتال ده مر ادقدر التو خو ج") بزلرل وزننده قوش
نی ورطهسی:اوزره کالدقت وحافظهسندن فا ایمی حلقنوب آورلق -معناسنهآدور ۱
يقال وجو CCالم فوق ابش اذا ز ها واظهر بو تپاوظلم +دوءقوشنكت 
ار.ککنة دنور

خر وسدن ماعدا دو شار ده دزن ارکک رئ

عووطه او زره بغار

أ۱

(واح) واوك قصی .وحاكسکو لصف قضیه صوص جر وآزار اضوانندگو 
ترکیده هو وتعییری برنده دیوو ج نشد د اله قاز : 4دور

اهفوق
فقیر آدم اميد ومنه الیل ٭

وید معتاشینه بوخ

مقو ج #ای.منه اوهنالود از شکدم3

وباروشای ,اونامعد فقر ه*-فناسبدر ووج زموضع .آد در ) ای

1هرفك

.

کسریام مطلقاباقر ار املك عل قول برام باطل اقرا اك وعل رای کندوستی |
قاذ اولان کسیه ذل وانقیادی اقرار ایلت معناتنهدر مثلا ضارط آدمته انقیادنی |
آقرار لت کی تقال اود اجرچل اذا اقرا وباللاطل .اوبالذآل والانقیادتننقوده
وبرآدمه سرد روقیلوب رام ومنقاد اوقمونآمینه د رپقال اودع

و اناد وو

ی

رم واصلاح ا,لمكعناستهدر قال اودرح الوضی ازا اصلید |

ودوه طاو لنوب :خو ڪال اولق معناستهور شال افو الایل اذا نچو

|

بالها وقو ج قسعی یو نلره بوکورمیوب طورمق معناستهدر قال اود .ج الكش |

اذا توقف ول .ینز( آلومجة ) فحانم ومحه _وزانند .وغرزادفید و کهشی,حقیزه .

(وذ ج )*واوك ؛وذال :جيك ماه
دینور تقو ل مااغتی فن ٤ود جةای وعخد :ال

قیون نك نجسندن وبولندن قیرووط ویارنهبشولب" قوروقلان شذقهدینورکه |

نت

ره هاه ی ود حدر واو هه وین :
خقلدای تعر اولتور مقردی مدو ح
ویوندن فعل تصرفیله وذذ

یO:
RE

مکار اولور قیون خقلداق ظو مق تانق يقال |
7

خت الشناةKE

ن بات نزو ۳۱
وذخ كوجل يؤل  9بل وڏا مج

۳۳
3

4
و
۰

۹۹۷
O

TTT

TDD

موعد)ح
فصل الواو  ( 4ال

وزنندء ( والوع ) فرح وزننده ( والوع ) کتف

وزننده بك آزجه نواحیر اولان شیته دنور بقال شی وم وخ ووغ ای قلیل
تفه ( اج ) امیر وزننده وع معناسته در ( الوح ) مد ح وزننده مصدر اژلور
ور کی احبر ايلك پعن يك احبر نسنه ورمك معناسنه در يقال و عطاء
یوله جه دخ دنور
وعدکی واودن آخر نده هاء ع

وا اذا حعله ون

(الاعاح) مزه نك کسر للهودی و معناسنهدر تقال اوځ عطاء ععیی وه

وبر آدمك مالی آفت اصابتیله آزالق معناسنهدر بقال اوح فلان اذا قل مالهیعنی
نصابة الافة وبرآدی فوق الفایه رتم ومشفته اوضاعق معناسنهدر بقال او
ا
و

اذاجهده

وبلغEE 

( واود فل

( ال

( والو لو حه

) واود عله

احه وووحه مانلباب
ویر کی بك اجر اولق معناسنهدر شال اوه فوع و
حافس ای کان قليلا افها ( الو ( ۳7ذها با دک اولان و حكت واحد در شی"

حقبر وناحبره دنور قال مااغنى عنه وحد اى شيا ( الوجاح ) واوك حركات
ثلاتی و جیه رده

دنور يقال لس

دوه وجا ای ر( لوج

معطمو ند

شؤل دریبه دینورکه اصلا قیوری وبورشتی اولیوب اه نتسی کی املس
وهموار اوله وهایت

و همم معنا دنه در

تەل صیق و کم اولان زه دور

متاوبنك تقیندینه کوره ميك ضمي لهدر کهاسممفعو لدر ابلاء واضطرار اولفش
آدمه دنور نەە رل صبطنه

کوره

و

اسم مکاندر صفعق بره دنور

و کرحه اللاء مادهسندن محا اسم مکان دی اولور که این اثبر ۵نقریرندن اسم
ازده
مفعول اولق مستبادر ( الوجح ) امیر و

ود

تفەل کې بزه دنور

( الوحوح ( ار قهسندن رد اله قباکش قیوه دنور تقال باب موحو ح ای

مدرودس مأخذی اولان وحم قبوی ارقهسندن اور ك معناسنه اولش اولورکه
وحاح مذ کوردن ها حو ذذر ) او < ( ۹هار مغازه به یه

بره یع کسید که

دنور که بغموردن اوراه الجا اوور ا(لوجاح ) “حاب وزننده
دیور صقاء املس معناسنه وی اولان شرت

انداء امد

رد ی

نظره تعلق

بزنته دیتورکه ظهور متاس نادن فاخو ددر ومته قول لقیته ادناوجاح وهو ۳
شی بری ( الاحاح ) همرهنك کسرله برنسنه ظاهر وعیان اولق معناسنهدر شال

اوحع اشی" اذاظهر ودا وقوی قزان کسه بالعن قیایه وارجه قازمق معناسنهدر
يقال او ج المفار اذا بلغ ق الفر الوجاح وول یاخود دفع طیعی آدی تقاضا

ادوب صقشدرمق معناسنه در بقال اوجے البول زیدا اذا ضیق علیه وبرآدی

ابسرته بهمضطر ايلك معناسنهدر قال اوجه اليه اذا اجه وبزره پرده کورمك
معناسنهدر يقال اوجم ابیت اذاستره ای ای عليه الست ( التوجح )تفعیل

لةن(اح ) مراح"
تد
(لشاح) کتاب وزنده ( والنياخة ) کتابه ووزا
ضعیله وا
وززننده میت
اوزر ی و یاد وفغان اندر  ۵آغلق معناسته د رکه رکیدة صاغی صاعق تعبیر

اولنور قال احت المرأةزوجها وغل ژوحها تنوح و عاولواحا یواب ویاحه.

ومتاحا اذا بکت عليه بصیاح وعویل وبوندن اسم تیاحهدر مصدری کیکه صاغی
ووح

تعبر اوور

او 2

نے لہ کوکر جان

کب

اسخعمال

اولنور قال

)ذلك نونك فصی و واو سکو وگه جن
نات الجامة اذا مجعت ( الوح ك
وزنندهدر و(الائواح )ااب وزد ( والتوح 1رکم وزننده ( واكواج)
اوزره صو

توایت وزنده ) والناعات ( میت

امه نك دا
دینور وونلر ام و

وور باد اه  ۲غلیان ار بلره

وفه مبئیدر توحکد
اولی حصیص ص

وغیسه دی دیرلر زوجتی غالب ادن خاونه قالدیکه بعستانده لواڅ
مقیب م

ازوه
ننده
جهس
دبرلر بطراق قاریلر !ولورکه اجرته مينك خان
2

تان

ارقسندن مك
صاغو حیلر .تعبیر

آیدهرك ةرياد اله بکا ادوب کیدرر که

ادرر ( اثتاحة ) ميت فحیلر |بممکاندر محل ساحته دیتور تقول کناق عناحه"

میوضم
فلان ا

ون
حید
ما ک
ان ت
سی

و

اولغله نوحه ايلك

معناسنة در يقال استنا ح آذا ا ج وقورد اولومك معتاستهدر قال استناحالذئب

اذا عوی واغلق معناستهدر يقال استتناح الرجل اذا وییکرکسهدن آغاقایستک
متاس

ەدر

قال استناحه

کی صارقق سنه ری

مئیکاه
ذاا

اونه او تا وب

( الاوح ) تفعل وزننده حفه وسکلی
درك

مأخو ذدر؟ شال نو ح المی" اذا رك

ی  7شابل معنا

وهو متدل ( نو ح ) ونك

دن

یله که

اجميه در بریخمیر دشانامعیدر خفتی یعنی سکوتی ایک سببك ببرنك قلته مانع
النوی
مدن
حق
وطین اع
عتصرف اولمشدر لوط وهود کهاری دی بو یه در خ

یت

نلخدلوی که محدئلردر جتداری اولان نو ح نام کد يه
اسعیل ا

منسویلردر ( التواج) جع نيه سی له پرموضع آدیدر چ

وباك

سکویاه دنك ککلری تازه ورطب ایکن پکشمك .معناستهدر کر ك صغبرل وکر
کبرك اولسون یقال اح العظم بےنها اذا اشد بعد الرطوبه من الکبروالصغیر
ونم ونصانا اذامایل ( اشحم ی

وزننده بك وشدد ککه دنور قال عظم

نج ای شدد ( انیم ) وس

بکشدرمك معناستهدر قال نحم ال

عظمه ای شده وکک اوفاغق معناسنه کلکله اضودلور بقال فیح اه عظمهای
رضضه ورنسنه وبرمك معناسنهدر تقول مانشته ڪر ای مااعطتّه شیثاظاهر ا

وتشدد عظیم معناستدن ماو تدر

کته اضطا اولان کنیه ف

او لور دی اه نونك کسرله زور وقوت ععناسنه مستعملدر

ماج و

۱
۱
۲

 ۹۳
مدوخ

شهب
ا
مد اموم نج

۰

وماس ات
هفت
بتت

تمه

ساسح

هی

 3ملا اخن ین فلا قول عقدی
 77ر
یبود ند هرپری:بلاین منفهیر
مشعردرون چزتوه :قولل جاج مفیددر اووکیفیت مجازعلامتلریدر و اکر معانی"
اده

م كۆرە دن ما خوذ د کید زر2

میترجم او لور زرا قسمدن

اله اشوا

هرتری امعم القزینه منفهم او لور لیکنالاز.خبز هالناشنرال مدواسجه بزنك
هفر دانده تفر وينهمت

اوذق اسزدرو
از نله iC

مو صو عور جاع آَندن مستعاردر وت صورت

اصل .عقد

معناسنه
جاع

عکسی الدر زرد تفائ

وصرشحنی دی استقباح اغلر باهامعاء e غوعق
 1استقبا حاشدظري ,کیرذ کر ن

کنایه امار در پس غبر مستقظی مبتفظعدن اسبتماره الك محالدر ومولب
بصایرده آلوطی" وقدیکون لاعقد قو ليله عك نیتلم ایلشدر انمی ونکاح کوزه
اوو غلبه ادوب پشی قارنيمعناسته در مولفكث عاد اوزره و مجازدر قال
دور ك

سے آلتعاس هید اذا غاعا وره

تأر ادوپ ری

اطلاق او لنان UI

طیراغه تدر وارمق معناثه ستعملدر يقال نكم الطر الارض اذا اعقد علا
وورادة إعقّاد لفظى عد

اصلاتق 0

ی مادهرندن ما خوذدر کهيوز تایه تانير ادوب

( افا والناکه ) وجه مکذور اوژره ذات زو ج اولان

خانونه دبتور شال امّا:و اک وا کیدای ذات زوج پطسالق وحای ض کی نسب
اوزرء نير وناهنك پابنه کوره همان فعلذن انم بنا ایتدکلری صورنده ی
دبرلها هوالپلاهاءا خاصدر فیقو لول نچین وهی
ویک دو سمه خاون عقد ونکاح ايلك معناسنه در
ود

کا اتهی ۱

يقال a

هت

الر 4ععی نکعها

)  ) e.شەك کم بلهراون براره بزو الك معناستنهدر بقال انر
ذا

1i

2 aحى

کے )نولك ص ی
الد

غيره(

زان باهایند .کہ خن لو ره الام 3

بجي چوپ
چ 1

بر نده وقد E

وکسم ناهآمودر

آیدی ك

نکاح معناسنه دق

ر خاو نه خطب

دید کده

قق آو اور ادی و زمان خضل لور ده ام

 8 REلوان واز E شئ کاندبسنه تخجطت دیدکده ی وقف
دو ضرب ادا (۱الق  ۶2نونك کیل

تفه êای "ام 1
وزاننده ( والح

2

التکاح اولان کشیبه :داور

قال

نک۹
هم
تکود

هم ) مق وز نده قارف مجا ع الائ معناسنهدر قال
الکام (یک
وک ای کثبر
 1نها یکی

اذا" رها

( اتکی مقاخ و زسنده

باخود شکوح :اولدقلری تیل

قال ال ینار ج و ماه للل

الابکاز  ۳۳التناو ح ).شاغل وو  5ده ی

 |۱توح البلان آذاماو
رھ

کو

زت ھچ کہ اقا 5

ای4جمه ۷

اجه اد

اقوة
تم وا بهباطلاق او لور ب ل
* ان اک

برینه .مقابل اوق معتاسند در

خمر ها
قال

ات کیدواو رو( ولترلح) ول
=

2

 | 2هرد

2

کرو ونوباو E e

n

و
.یالارم ا ۱

ذه چن اه ونم یا مو منډه .جواده هور ,یادن آق پلوردهA

تفعیل :وز ډه بود ککین الک .جیقر مق امعتاسته در

£

ی( قح العظم هجي نق

ولاغادحلت .دالنی بووب دوکلری دوزلقت وهسواز ابلك ۳

در بقال ,ا

ن
يع و
يااوج
ابلذ ع,عم تعمل تتقیم الب مر يلدي ما جونادز که پیکنه الف

ال کے
.ارده و مغالی" شار دهدن ,پاکیرام و مهذت :قلقدن .عپارقدر
و تعبیرات ب

اللعاع عشمز اذا هذه ال" العا رح خير اكع الول  ۳غر بلدرکهاوانقو

وتا تونالادب هن

ی حول کهستیسنه معداینه نجل اه اشعرل عجر لوسی نله

حيقواټ الفاظ قیلیدن كو

دسو بترا AEE

نوږا دخو ل اميه حذاقت

مامق
نن تایل
ودقت نظر معنانهدنر( الابتقاح ) افتعال وزننده يوی ککد

شحور
|نقحالعظم مى ته( الانقاح ) رونك كول ق
ناينم بن يقال ا
هفناسینه در قال ۱,

1

وتآ نقعها وقط واضرورت ا

بع اچبیت

ال لقع
قلحت ازنت اضبونوم جقرمق معناشنه استعمال اولنور بتال.ا 2تم
عا صمف
اشغ ق ابهدب والفقد( اماق )امناقه وتوه و
اکا هدن تقال" گنه ادا تافعدکویا کہ رری اینبفته فوللر ن دجواینب دور
صوکار زرر

بقع ).فمتینهطاشی ,طمراعی تاوليان تالم او منود ( ا)٠

والزفنیدن وغو دة عم وقواق» زافق
تفول وريد بز ياك ضعف :ن
ا کر قالتق شصزه اذافل ا(تبکاخ) تون کر از ول ما ة| 8
عرغى!أولان ۲
وافك ”ايانح اجون نو انفتا ن رخاو شن
شاع ایلکدار ك
زوحت وزوجب

قوللر بل كدو بذ زواج یمق اش ناشت معتاستددز نوو طت

چاری اولورکه" رخالون پرار یکندوسنه و حه گر راوزر د

طك عتا شه و

اولور نقال تچ اعل ل  :1تکاحا"مر:الجاب المالث" اوقا اا ظوا

7 RES

وشال

ور نهالوطي شوان خکعت ادرفادا تروحت و هی

واک ای ات دوج وشال لب اه حلات قانکعی آیفبر و بی«علوم اولهکه کت
الاضل ضح وجع معباشنه اوای اوزرة مرتنواتدز کاَل
فده تکاح لفظی ق

القاعر × ان القبوز تك آلایاین  #الأسوة الارامل الیتای * ومفريك بيا کوره
یققتت "اولوب ستبت علاقه یلا عقدوتزوجده
وطی* عتا دة حقحق

الوتدی لکن ا

 -اشتخمال

بانته کوره غلبه واتحامءامعناستنه إوتلان ٠ذنک ادوا ون 1

تبن د د کک الط
نعاسدن :ی خود انضعام معتانتتة اولان تاک اشضار  مهاو
معتاستدن تأخوذ اوله و چورده جعقندروچ اعا زر بختیقت اور ق الواقع

۱

۹۹۳
مستعملدر بقال ثم فلاا بشی" اذا اعطاه وکسویی بری اوه ضالوب مريكایك |
امجهسیی تفس اندز+قال ندفر اد اذامعتاسته مستعملدر مطیب اولغله کویا که ز
ودله برقو قام راه
حرکها ( انفعر ( ڪه وزننده اء ح

طییه نه

وار اسج

 4دنوزکه فن کله روح اندر واستعاره حهترله شر و کرهاده دی استعمال

۲ن بر قطعه ذعکدر مولف :بوونکله شيو آنت کرعه نه
اوور عة العذاب د
 .آشارت ابلعدر قال الله تعال [ ول هي نقعه من عذاب رت ] ای قطعه مه
و نفعه حالص سوده

اطلاق الونون ) النفو ح ) صبور وزنشنده سو دق فراوان

ناقه  4اطلاق او لنورکه صاغقنز ن همان.سودی ادزار ایدر اوله عطاء فعناسندن
ووق بك ايراق سورن یاه اطلاق اولتور ( اللفحة ) ونك فجي
مأخوذدر ا
تقو ج اله معثای ايده مرادفدر وبعك یع ایلفن اجقانك بدراغننه دینورکه

آندن ائ اشناذ ادرو ( التاخه) مکاقه وزننده مورادفیسد ر کدرو رو حاصه
اه اذا کاغهوخاصعه
الك معناسنهدر ک ل اه وکر ند ولاله اولسون تقال غ
هدر  ۱الانفعد ) هر منك کسری وفانك فی و حانكت
 ۳تالسشیفت .معناسندن ما و د

صحفیفیل وفایلا حاه مشدّد اولور کذلك قلیلا فا مکسور اولور (+وفاة ) هیف

کسرله ( والشفعة )بایمو حدهنك کله پرنسنهدرکه کونك سود امن غالواغرك
قارنندن حقار سود ایام اضلاءش .ول ,حاهرسده .صقلدقده پر کی مج

آولوب قاتيلتور اوغلاق اوتلامغة بشلدفده اول قورضق اولود رکید کا
یسز
ابل تف
مابهسی وقور صق ماه سی تعبیر اولنور جوهری اشبو انفخهیی کرش

ایلکله سهو ایلشدر شار ح دبرکه جوهری ,مطلق .کرشابله تیانE

عزنو اولنه بلکه اوغلاق نسنه بدکدتصکره ا و

ی

دنور دعکله مو لفات کلامیاه

وآشبو ر ماهتی هر چیواندم اولود خصوها طاوغینك شر

ماهستی موم ابہامنه تعلیق مدار شفادر وانفعه لفظنك جیی ,انافعکلور ( الغ )
فين پهید ,معناسنه در,بقال ني نع ای بعيدة ( الغ ) سکین وزننده (والنفم),
متیر وزنشده رقومك اقر باومتعلقانندن دکل ایکن ن1لره صکر ءدن ,دخیل؛ موحتلط
اولانه دنور قال رحل ج

نزنده برآدمه
منم ای معن ) الانتفا ح ) افتعال .و

محاصعه وجهيله معبنزض اولق معناسنهدر شال انت به اذا اعبرزض له و موضع
و مبقلب اولق معناسنهدر قال اتح ال مو ضح کا ایانقلب اله ) اتفاح)

داد وزنیده رهکه ,منعو کثیر التفع اولان خبرلو آدمه دنور يقال رچل

ناج ای نفاع منم علىاتللق ,وخاتونك زوجنه دیور ( الانفعة ) ,هنك وخا

فجن وقافك سكو کلنهکدن
فحیله پاهجانه شییه بر شهر .آدیدر"( الثقم 01نك
ابلا جقرفق معناسنه در قال تق العظم

اول

انلباب بثثاالث اذا آ-خررج امه

۳

ی

۹4۲

دنور منطوحه معناسته در مذ کرنده فطے دنور لکن مو اف دصتاو دة نطحر

منطو حه معناسنه اولوب آخرندهک هاء فر یه وکایله کی اسیت امحون اولق
اوزه بث ایلشدر و نا صیادك قرڈوسندن ظهور ادوب کان شکاره اطلاق

اور کرد فوش کرد سارارجانور اولسون کویاکهصیادی بونوز یلهاسستقبال

اندر وو عند الصیاد مشومدر و تطح اوغورست مشوم کی به اطلاق او و رکه

مجاز عرتبین در وجبهسنده ایک داره یعنی حفتهسی اولان آنه اطلاق اولتورکه
کریه اومیارك عد ادرار جندیلر حفته لوتبر ادرار بردانه اولورسه سعود
اعتبار ادر ( الاط ( اطع دید کلریمکذور وه اطلاقاولنور ص
ویاد اکوندن
ظهور ایدن صیده با او لثور طح کی و ا نووزاو حیوانه دنور ومته
قال ماله اطع ولا حارط ای شاء و لابعیر برنسنه به مالك ک
دلدر دك

برده ضرب ۱

اولئور ( النواطم ن
)اطعك تجعیدر حن وشدانده اطلاق اوور نووژلوسوسن
(لط )
حیوانه تشیهله بقال كلا  2اله نموناطع الدهر احیفظك منشدانده ا

قصه بوزننده بناء رهد رکه وکره سوعك معناسته درو جنك وقتل معناسندة اتال

اوور ومته اخدیث [ فارسنطعة او طعتان ثملافادس بعدها ابدا ] ایفارساطع
مرة امروتین بتزمول ملکها یعتی اهل فرسکه جوسیلردر اهل اسلاعله برکره

پاخود اکیکره حرب وقتال ادرلر بعده سامان نملك دوولتلری زائل ج
وعیت

وس لطتتاری مضل اولور شارحك باه کوره فارسل اهل فارس تقد برندهدر
نطة ن
وطعشان که ری بعض امهاند » رفعلر وعضده اذه قضیو طلز

دقع رواشه کوره

لھم نطیر" شدرنده در وصیبه کوره و

نظ

تق در ندهدر بو صورنده نتصبلری فعل محذوفدن مصدر بت اوزره اولور نطعز

ماده سی فعسله دال اولدیغهون حذف اولفشددر و
ونده

نطعتان کەستك

الق احوال لانده هنی
نك الفله ورودی لفته مبنیسدر ساحران لفظی کی
انثبی ( الانظاح ) ای مجمه اله انضاح وزنند وانده لفتدرکه اکن طوشهسی
اوزامکه بشلی معتاسنهدر بقال نظع السنبل اذا جری فیه الدقیق ( ال
ننفع
ون
)ك
نونك فحى وفانك سکویله ( واتفاح ) نولك ضمي ( والفعان ) فعاتله طیب
وعطر  2راحهسی یلق معناسنه در شال ھے الطیب نفعا ونفاحا ونفعانا منالباب

الثالث اذا فاح ويل اسمك معناسته مستعملدر بقال نقعت الرع اذا هبتواساسده

نفعت الرع اذا نسمت ح
ورکت اوائلها عتوانبله مرسومدر ط
ومر قانی  تیلوب
فشقر مق معناسنه مستعملدر بقال تفعالعرق اذا زی منه الدم وبرنستهیی ابراقدن

 2صالوب چالقمعناسنه مستعملدر کویا کههمان رامحهسی وارر بردن چالار
شال

نع الشی" سیقه اذا تاوله نفخشن بور

کید مات مك معتاسنه
مبي (رر

ی ی سپ از

۹4۱
فی به وهو رطب وبول اندرکن اوبلقلره ول طوقندرمق معناسنه مستعلدر بقال
نج بالبول عل فد به اذا اصامما به وسیئده اولان خر مالری و شالدوب صاحجق

معنا سنه مس گیلدر بقال تاج ال اذا زمرمامها و مرساط نسته ی صاووب دقع ابلك
معتادنه

ست لدر قال نطعیر عنه ای ذه ,و دفعه وحم ووتضاح اك فک ور هدن

صو صزمق معناستهدر .شال نضحت القر به نضها وتنضاحا من الباب اثثالث اذا

رشت وکوز یکار کی باش فشقر مق معناسنه در که ونلرده مجازدر قال نضحت

العين اذا فارت بالدمع ( الانضاح ) همرءنك کسربه ودی تاز ه کاین دانهری
ره
اوزاشکه شلق معناسنه در تقال اناع الزرع ععنی تج و
ماه

بر نسنه یلاشدرمق

هملد رنرد حلیق وکر معنوی اولسون شال انعم عر ضه اذا طبر

ااضع ) مفاعله وزننده ود بر حواله نسنهیصاومق معناسنهدر شال اطعه
(ل
ودنی کوز پیکار کی باش

(لاتضاح ) افثغال وزشده
عنه اذا ذه ودفعه ا

فعق مق ا ادر قال انتضعت المین عي نضعت ومتوضی بعد الوضوه وسوسة
شیطای بن دفع اجون عورت رنه ,مدا صو سرعك معناسته مستعملدر شال
یم

التوضی" اذا نےم ماء على فرحه بعد الوضو؛ |( انض

اتضاح اله معنای اه

ذسنه دن

ر
:

لوب چقتق ادد

منه آذا اق قل(

قال تنصعن

که سبلت

دی
الاستنضاح ( و

العن ععی

) شعل وزنده

انتضعن

وراي

معناسندن مأخو ذدر تقال دبمم

بعدالوضوء عورت رنه برمقدار صو

سرك معناسنه مستعملدر شال استتط یمالتوضی" عن انتضم ) النضوح ) صیور

وزننده ( واتضعیه) جهينه وزنده اوق بك ابراق سورن متین يانه اطلاق اولنور

قال قوس نضو جح ونضعيه ای طروح نضاحة بالل ونضو ح آغز اوتنه دینور
وور فعناسته غر د تیروسنه وضع اونورسه
ح

اوسون وروع طیب اسعیدر

) التضا ح ( شنداد وزننده سقادوهسی شدله سوروب

تير تیر زرع واشعار

!| صوارر اولان سقا به دنور ونضاح رن اس الکی بر ر حلدر ) امضعز ( ف

وزنده زرافه

کر ا کین واغا ج  3۳1ازو

1a دنور بافر دن

اطع ) سطے وز ننده
دن آاوور اغ و انارك كە دن :کو ز کوز سطللری کی (
حلو
و
ویتوزی حیو ان وینوز له اوررمق پآ

موك
مار کیس

تعییر الوور

شال نطء ر

الیکش اطعا املنباب ائثالث والثانی اذا ضربه بقرنه و نع منازل قرردطنان

اميدرکهجل برجنسده مصور اولان جل صورتنك ای بوبنوزی مثابهسندهدر

و و ميه بالصدردر اک نام دی دیرار ( الاعطاح ) افتعال وزشده مشارکت
اخوندر تناح کی وشوزلو حیوانلر سوسثعك معناسنهدر بقال انتطخت الکباش
ای تتاطعت ( الأطحة ) نصحه وزنده سوسالکدن هلاك اواش دیشی حروانه

۹۹۰.
)ول ارضه اطلاق اوور کهطهرفته .
ای محیط جيدا ( والنصوحة ش

ثوب متنصح

کرک کی تعمو ر اغ
قاذامش او لد قال
وم

جار و جنلری بری رنه متصل

ارض متصو حه  2ای وده

اصلا خال بری

اولوب

محصلة النبات ) الانصاح

قاندرمق مغتاسته د رکه ذ کر اولان جح

مج

ری

جوون
مأخوذدر

تقال اصبج الابل اذا ارواها ) ا(تصاحات ) نونك کم له جالات وزننده دریلره
دور

2

ويون

معناسند هقر دی

دیکلدیکهون اطلاق ی

تصاحه در بری رنه

آغنه اطلاق ار نک یوول صیاداری برقاح ارلری شبکه طر زنده حلقه

حلقه .اندکدنصکره بعرله نصب وآ نکله صيد ایدرار وتصاعات سراة قضاسنده
بر نجه طاغلرك ] دیدر ( إلتصاء

( عم

بربلدهدر ) المنكي ( :ميك وصادك
وزنده رمو ضعدر ) اا(

ء وزننده برمو ض عدر

هله

یامه ده ر صو

افتعال و زنده

2حعی

) اکن

آ ددر
ول

( هنر و زننده ۰

) مدم ( مسکن 

الك

معتان نهد

*

غ( الو رهء الصوح ( صبور وزننده ويه
قال ادصحم الرجل اذا کے ل التهم
صاد قه ا

تخود

ی
رحوع وتو به

کناهه برذ

توه ایلدیی کناهی بردی ارتکاب ایلامکه صد
مولف

رحوع

ابلامكت تاخو د

ستله هقر اولان توبه دن عبار در

و نکله اشبو [ و وا ال انله و ید تصوحا  1کر عهسته

اتا

ادلشدر

ییضاوی دیرکه نصوح ابنية مبالغه دندر توبه ايله نفسند نصح ایدن تاك صفتیدر .
دعده میالخد استاد مجازی جھت له و بهیه و صف

ر

د
ال ایندکارده

او A

نسته دن ا

امام على دی

الله عنه 

دیاز ذنوب ماضیه به

e من بعد طاعات الهيه ده ريه ایلکدر
عزعت و شی و
وولهمق معناسنه در
)نك حى وضاد ممه نك کو صو مرك ص
) التضحم و
قال نے البيت نضها من الباب الثاني اذا رشه وبرمقدارحه صو اله صوستلعی
نوعا تسکین الك معناسته استعمال اولنور شال ج ملد

اذا سکنه واعوب

قاعق على قول قامقدن دون احك معناسنهدرکه بونلرده مجازدر حکرنه صو

سرش اولور بقال نضح الرجل اذا روی اوشرب دون الری ضد لاخکتنلافه

مبنی اواغله ضدیتی مسا دکلدر وا کینواشجار مقولاستی سقادوءسیله صوارق
معناستنه مستعملدر شال  27الخل اذا سقاها بالسانیة وبرآ دمه اوق سمرعك
معناسته مستعملدر یقال نفضلحانا الیل اذا رماء واغاج یبراقلری ظهورنده
از لمق معناسنه در که ببراق یادمق تعییر اولنور ودج ججازدر کو اک اتاج
يەراقلرى سرش

اوت بقال ع

الجر اذا نفطر رچ

وازه اکن
ورقه د

سنیلهسی ,اوزمکه بشلق معناسنه مستعملدر بقال نضح الزرع اذا ابتداً الدقیق
سا
ا
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1
س
سس
بر کهدر فلاح لفظی کی دیا واخری خیرنی اجع اولغله کلام عریده عدیی
وقدر لتهکهمدار دين اولان اشبو [ الدین الاصحة لله ولرسوله ولکتاه ولاعة
واعاننده اخلاص
ڪت اعتقاد وعباداث ط
عا صل اله عليه وم 9

وه

يدن عبارندر و نصعت لارسول فر

ات ر سالت و بوتی تصدیق وشرعی قبل واص

النقياد ایلکدن عبارندر ونصعت للکتاب قران مبينى تصدیق ومنطوق

او لدینی احکامله عل #لقدن عبارتدر ونصعت للاء 2امام المسلين اولناره شرعه

طعت
و

هت

لأعامه فشرکی مصا طلربنه ار شاد

براسنه خالص و یش
معتأسثه در
صو

قال

۱

اولق معناسنه در

نم انداط

احوب E

ته که اساسده
ونم

وق ودرو مدن جات :انلکن طبارت ر

۳

ین

وحه

ونا

دن

الثوب اذا خاطه

دبرر شور

اوددر

ملم ایلدیکی مناسرته

آدمه دور

نم الشی" اذاخلص
وعريلر

ندج

سبر آب او لدی معتاسته که خلوص

هر بر ده زا

راجت

شال

دلاكڏن

الابل الری ای صدفتد عبار

الغیث اتلد
او زره

و<٧ره

عبار در

E
ا

جی

شول

چارار

از

و لحم

انی

و لباس دين

ار حل

الری دبرار

معنا سندن

زور

ماش

اولق اوزره ص سو هدر

او زره باعغغله طعا آحیق وارالق قالاعق

و باثثر داد او لدی اا

اصلا لوده فق و خلل رل اهرك
) اناد

92

( امیر

۱

خیاطت

بامی دیکوب

زابند و ام ادن

کم وز ىده وتصاح کلور قطاع
کلور در

کی و ام

آمه اطلاق اوور حیبدن مراد
ایب درونی غل و غشدن بکایره صافدل د
قلبدر وناعح خالص باله اطلاقاو تور ورزی» دینور خیاط معناسنم واحم
حارث بن مراغه پاخود فصالة نهندك فرمی اسعیدر وسود بن شدادك فرسی
ونم اسای حرالدندر ( انعم ( نقغل وزشده

آد بدر وج

دیمت معناسنه در
فلان اذا ده

تقال E

الوب

بالتجاء ) اتصحر

اذا خاطه

( سفیه

و

وزننده

دار ) الصاح ) شداد
دینور فارسیده بند ر

لمن

ودی جامه

معنا سنه در قال تم

ندع وتصاحتدن

اسعدر

او کونه

وزننده ( والاصحی ) مبالغه نفسنه

نستله رزیھ دیور خیاط کی ( الصاح ) کتاب وزننده لباس دیکسك .رشتهید
دنور جی

ج کاور صعتینله ونصاحه

کاور و نك کر باهسار ح در کهجونده

 ۱اولان کیره والف مفردنده اولتلرك غبر در دلاص کسی کی وهاء اٹ ج
ا#وندر ونصاح شيب الفارى پبدنرك اسمردر ( المخصحة و احج ) میلرك كه
اسم1لتلردر ایکنه بهدنور عږطه کی ) الدع ( اسم مفعول نسيیهله عالو اباسه
دبنور شال توب میم

ای مز قح وهر بری محکم دیکاش چامه بهده تون

قال ]
تست
ran

۹۸۸

فعیله مصدر یاخود اسم مکاندر قال جو پنترح ای بعد جوهری ان هرمه نام
شاع کندی اوغلنك مه سنده * فانت من الغوائل حبن برع * ومن ذم الرجال

عنتراح * يتنك الفنی اشباعه جل اناشدر مرئیه تعیبرنده سهو ابا در زرا

شاع اول قصیده الله قاضی جعفر بن سلیانی مدح ایلکله قصیده مدحیه اولور
ا(لنازخ ) مصا+حم وزننده دیارندن بعید اولان اماصه دنور منزاح مقر ددر

تقال قوم منازح ای بعيدون من اوطام ( النازح ) اسعادندر عمد بن ازج
حددنددر لیٹ بن سعیددن روایت ایلشدر ( اشح ) نوك فصی وسينك سکو یله
( والساح ) راب وزنده خرما تلاشندن و باشلرنده اولان قبوقلردن زيل

وسیت دیلرنده قلان خرت مرت مقولهسنه دنور و لحم مصدر او لور صاورمق
معتاسنه بقال نسح التراب نسحا من الباب اثثالث اذا اذراه ( الاح ) ھل

طع ايلك معناسنهدر بقال تسح به سعا من الباب الرابع اذا مع به ا(لساح)
مصبا ح وزننده طبراق  ناحق وطبراق صاورهجق کور کهدنور ( نساح ) ماب
وکتاب وزنلرنده عامهده بروادی آددر 1

بروقعه اولغله بوم تساج ین لعرب

معروفدر ( سح ) نولك ضمی ویای مشددهنك کسرله کویا که نسحم لفظندن
مصغر در یثه عاده بروادی آددر ( ادج )نولك فی وشن محمهنك سکول

( والنشوح ) قعود وزننده قاعق مرنبهسندن آز امحمك عل قول طلوم کی
طولق درجهسنده امك معناسته اولغله ضد الور قال تح الاء نها منالباب

كم
له ا
الثالث اذا شربه دون الری اوشره حت امتلا لکن واختلافه مبتی اولغل
اضداددن تعدادی منظور فمدر و دابه به بر مقدار حه و

تسکن اىده جك

قدر صو اور مك معناسنهدر یقال نشج اليل اذا سقاها مابقثاً غلتبا ا(لنقوح )
صبور وزننده آزحه صویه دیتور ( الح ) ضمتینله سرخوشلره اطلاق اولنور

نشوح مفردیدر ( النشاح ) کتان وزننده شول طلومه وقربهبه اطلاق اولتورکه

صو اله طلو اولغله طشمه رشحم ایلیه بقال سقاء نشاح ای مت" نضاح ( التصحم )
ورمك

وصاحه
معتاسنه در قال نڪر و اعح له نع ت

نصاحیه مانلباب
و

اثالث اذا وعظه مولفك بصارده بیاننه کوره وماده ای معنانه موضوعدر
ری خلوص ونقاء ویری التيام ورفاء معناسیدر اصح منصوح له اولانه قولی
اخلاص الك

وعظده
مناستیله ند و

استعمال

اولندی اتود خیاط وب

عزوق رفوو اصلاح ایلدیک کي اصح منصوح لهك سالنی اصلاح ایلکله پند
و

تدم استعمال الوندی و نصضت او کونه دنور اسعدر منصو جح لهك دیوی

واخروی وله خیرتی ارادهدن عبارندر وجیر" اسادندر جیعت معا

متضعن
2:

۱۱۳

۹۱۷
دنور ) نو هناد ح ( حهبه

له سندن بر دطن در ) التند ح ( شعل و ززننده دو سح

موتاشته در کهبولالق وناس مجلسده برك سرك ککیش اوتورمق معناسنه در
بومناستله فیون وی فسنی بغایت طوقلقرندن ای صفشيوب سيرك سرك
ککش اق معناسنده استعمال اولفعدر بقال نندحت الم من مرایضها اذا
 ۴سردات وانسعت من البطنه شار دب رکه اد قاموس اولان عیانده فی مرایضها
وهسیارحها عتواسله مثت

الوغله دوراده مف

معناسنهدر پس سدح مر اصه

وج
ماده دی طوق اولدقلرنده هربری بر طرفه حکیلورار ا
صوص اولیوب ع
الدوقرنده بر دانه اوتلق اوزره تموعی هعوم ایلدکدن شقه معا اوتلامق
وساسده ندحت الغم مفیابضها اذا امتدت وانسعت من البطند
عادتلر در ا

عدوا لهمسو مدرکه طوقلقدن بری برندن حکیلوب متنم اولدیار دیعکدد پس
وانتول وفالون الادب مترجنك ترجه زی یبدر ( تاد ح )اسامیدندر (الاندحاح)
هروك "کیتری ونونک سکو ب دونك موضع ذ کری دجم فصل
حوهری غلاط ايلک دوراده رسم ایلدی ف اقيقد دچ

الووب لکن

مادهسندن اادن

) الاندیاح ( دود انداح کلهسندن مصدر در بو نکده موضعی دوع هاده س يدر
حوهری

دونده د

غلط

ادوب دوراده ۳

ایلدی مزحم در که

ز یدی

مر حومك لن العوام کتانندهمشرو ح اولدییی اوزره ابتد! وهم مبزور ابوعسدده

واقع اولقدر حوهری دی من غبر ملاحظه آندن صاحه نقل و بت اباد در

( انز ح ) نونك فصی وزای مجحمهك سکوییله ( والز وح ) قعود وزننده عید
اولق معتاسنهدر قال نزحت الدار تزحا ونزوحا من الباب الثالت والثای اذا
رعد وراج قو ينك وع

صویی كمك ياود د ننده بمرقدارحه صو قا له جك

معناسنه در يقال بزح البتر اذا استق ماما حت سفذ اویقل و دومعناده لازم

وادم دیارندن غیت بعیده الله غائب اولق
اولور شال تحت البتر فهی از ح ر
معناسنه استعمال اوور يقال بزح به على بناء احهول اذا بعد عن دیاره غیبة

بعيدة وبرآدمكت یار جاعنك هب قوییلر نك صولری حکیلوب عك معناسنهدر یقال
بزح القوم اذا نزخت آپارهم ( الاتزاح ) زەك کله ودخ فوبينك صو

توکنعه قدر باخود آزحه واچ قدر جکمك معناسنه در قال انزح الب مغن

توحها ( الناز ح والیزح ) ضتینله (والنزوح ) صبور وزننده ابراق اولان شیته

دنور وصویی چکلمش قوییه دنور ( الاح ) فعتبنله بولانق صویه دیور
وصوینك اکٹری جکلمش قونبه دنور ( النز یم) امیر وزننده بعید معناسنه در
زدح ای بعید ( الب حة ) مکننه وزننده قوغهیه وصو چکمکده قوغه
تقال بل
مر

ده

اولان شه

دنور طولیه

سر ابی ۳

) انر ح ( مور می

وزاك

۹۸٦
تی

بردد ايلك

ن الباب ۳
ان هم ج

ی وعازه

با طیقا ندقده اولور بقال ع الرجل

اذا ردد صوه فی حوئه وح E

۶یا

لفظنه انباع الوور شال

ملدa  ) 7زلزله وزننده ( وا ج

(ال وزنده

سا SA سکن بونلر مکرر اواغله اڅ اع دیو بوغازی مکر را

خر لدادوب سسلندرمك اولور قال جح ارحل .و تن

بحن ج ری

اوکسورمکله تقسیر ایلشدر کویا که معنای لمایزدر وفقهاءبلا عذر خی مفسدات
صلواندن عد ابلشلردر بونلری وانقولی قار کو رلدهکله ترجه ایسی آغر در

هه
و

برآدی وحه قبحلر رد ابلك فعناسنه

استعال اولنور قال ۶ح السائل

اذا رده ردا قبع ) الح ) ونك فی وحاك تشدد له داندیی سرعتله ورعك

معناس نة در زجر الله ياسوطله پااغا الله يقال شماجلل حا من الباب الاول اذا

جثه ای اسرعه ( العاحة ) ونك فعیله صبر وات معناسنهدر وحود ا
معناستهدر حوخل ودائت معناسنه کلکله ضد اولور ( الصحانصحة ) جعاحعه وزننده
یل ولمماولان جاعته اطلاق او لور کندیلردن رنسنه طلب اولندقده حصهٌ
حلق aرحون مفر دی

حح در شال قوم ای

فلاساس
ای لاه لام قال ا

هولاء ع ¿ن اقوام غير اقزام وجعاعه غير مامت وع يلر ما انا بخ

انفس عن

کذا درلل ماانا بظیب اللفس غنه معناسنه کویا کهحصه ا  1۳باك اولش
وغازه تشیه اولغددر ) م ( زبمر وزننده ان عبد اللهدر  4بى دار جاعتندن

رخص جاهل در ( الندح ) مدح وزنده ( والندح ) نونك طییله حوقلق کرت
وللق سعه معناسته وککیش ومتیع اولان يره دینور وطاغك مقالهبه
معناسنهدر و
6ن دوار کی رکننه دنور سند اليل معناسنه جی

اداح کاور و ندح وبك

فعیله مصدر الوور ولالقق معناسته ال ندحه دحا منالباب القالثاذا وسعه
دحیه آی
ومنه قول ام سل لعائث ةه ارضی اله عنیما قد جع القأن ذیزاگ فنلا

لاتوسی الذيل خروجك الى البصرة وارادت قوله تعالى [ وقرن ق بيوتكن ولا
تبرجن ] الابه ا(لندحة ) جره وزننده ( والندحة ) جرعه وزننده ( والندوحة)
ميك فعیله ( والمنتدح ) ميك ضمی ودالك فعیله ونلرده وللق سعه معناستهدد
ول بره دنور ( مندوحه ومتندح ( اسع مفعولار در یاخود اسم مفعول معناسنه

اا میدوخد و منتدح ای مامت 93
مصدراردر تقول" من ذلك لك دة و دة و
الشار ح ومنه حدیث عران بن الصین [ ان ف العاریش لندوحه عن اللکذب ]

یرله سویلکده کذیدن خلاص و برات واردر که
پعنی پرسوزی توریه وکنابه ط
وور والغاز جهتیله سویله
کذیدن عد اولفر مراد یلان سویلیه حککه کنایه ت

دعکدر ( الندح ) نونك کسریه آغرلق ةل معناسنهدر و ایراقدن کورینن شیثه
iiss

سح

هر

دنور

اسریا

۰

۱7

OSE,
 ۱ ۱ی
 ۱نت
ان
a ak
1

0

۴

۹۸ ۰
عتواننده مشهودمزد رکهافعالدر وارجوزهده اصل تتم اولوب اشباع اولندینی |
|
Rann

غالبدر نت که سایغدر منز اح و هنکامهردن غفلتله افعال باندن اولەرق
 2ایلشدر ا(لینتو ح ) يعسوب وزننده برقوش آددر ( الاح ) نونك فصیله

( واج ن)ونك طعیله اسمدر ظفر بالشیE

ابت ومطلوب اولان

ايش مك وبرآ دم کندی حاحته ظف پاپ اولق معنالر نهدر [ ۱جع ) و نك فحی

وحيك سکونیل ۳ 9
جك

معناسنه تقول کب ت

معنالردن مصدردر ايشكندى مك وطالبك اش
الاجه

سی
rne.و
سمر
و
:

ےا من الباب الال اذا ظفر ت ما و شال

وصاشه
اج اہ طلست فجن هو ای قصبت موف تو مدهي دی افتخصار م

۱

صسیدناحودنوشار حدن محقیق اولندرق ترجه اولفشدر
اوزره دسم ايکل امسا

وکیروج مصشت سهولت بولق معناسنه در بقال کے امه اذا یسر و سهل
ا(لاحاح ) هبرءنك کسریه ودی برآدمك ایشی مك معناسنهدر نقال احعت
الاحة اذا قضت وحاحتی روا فاق معناسننه در قال اح اة حاحته آذا فا

ویرکسه حاحتنه ظفر یاب اولق معناسنهدر ال اج زد اذا صار ذا کے و انا ح
غالب اولقمعناسنه مستعيلرر ر قالا گم بك الباطلای غلبك فاذا غلسه فا گعت به

( چم ) سن وزننده ایشی بتن وایش ورن آدملره دشور جی
ومناجم ی

مناج

 2ع ) تنعل وزننده ( والاستجاح ) ؛بکرسهدن کنندی حاحتق

روا ایاستی ایسین e

و

الحاحةوا تعها اذا تصرها قال قالاساس

اجکی حاحنه ویارزه اسج وایاه ! جع ونر قضاء حاحیی طلب الك معناسنه

الفوله کحا ح مجنزنك

وراده وتڪنا

اادر حت ننه زمحشمری اساسده اجه
| ت

ا

تورمكت معناسنه ترجهلری

حاحت روا کردن خواست ازوی یی

آندن حاجتنی روا اعیایستدی عنو ايله ومصباحده نهر الاجة اذا طلب قضاها
]| عن وعده ایاها عنوایله تشر ایلشدر ( اک ) ای وبدزه.فکر درست اروای
صواب فعناسنه مستعملدر يقال رأی ج ای صواب وايش تور حی آدمه
دنور قال رحل یم ای جع وسیر شدید وسریع معتاتینه انتهمال »اوورک
دی
مو صل منز ل مقصوددر قال سبر ۶ح ای شدید ( انا ) و

سیر سردعه

بوصف اولوز ومتیسی اولان مطلوبه دشود ( الاج ) تفاعل وزنده بیدری
صادق روبار کور مك

مستعیلدر قال ناجعت احلامه اذا تایست تصدق

) سم ) امیر وزننده و رڅ زبیر وزنشده ومجاح ”عاب وزننده و جح محسن
نده اساهیدندر عبد اله ن ع رکد امبر وزنده
ونز

عدینددر ( الجاحة ) و يك

| فعیله صبز معتاسننه O ظفر مقصودی مستلزمدر ومنه نقس هد ای
)ونك فححیله وغاز خر لدامقی کی وغازك اہج طرفندن ار وده
ن
ح
اة (
صابر

|

۹۸
اذا صات

وز ننده ۱سےاولق اوزده

مصیا حده ماج غراب

هرمهب ك کم
سسته دنو ر ) الانباح) ه

له ) و

مسومدر کويك وکیك

) کویی اور درمك معناسته در

تقول انعته واسنتعتر ای جلته عل الاح ) الشو ح ) نونك یله اوه خلقنك
غر و وهنکامهسی و کوپکلر بنك اصو اننه دینو رکه و عی بردن عوج اولور تقول

معت نبوح ای ای ضحم عامعهم مکنلاب بوراده بوح نك ج در

۳۷

اسم اولدرق مستعملدر اساسك پیاننه کوره اصل یم ونباح کلب صوتنهکه
اورومك

تعیعر او ور

مو صو عدر

اصتعمال

او لندی وبوح

جاعت کتبربه اطلاق اولنور ( النباح ) کتان وزننده

بعده كيك مقولهسی حیو ان

اصو اننده دی
۱
pgs
ee

رضی الله عنه .حضرتلرىنك موذنلری اولان عامرك دری اسمیدر

لرتضی
ال
ع

۱

ونباح شدید الصوت اولان کثیبه طلاق اولنور وکوز بوج وشحقلره دیتورکه

مکهدن جلب اولئوب توان قلادهاری ارالقار ننه دیزرر مقردی نباحهدر |
) الاح ( رمان وزننده قرقره

) او الاح ( محدنندن جد ی صاخ کندهسیدر

ورد د الله اوعسی جوق اولان چاوش قوشنه اطلاق اولنور ( الاح ) غراب
و اسعدر نتدکه ذکر او شدی وباح

وز ننده مصدر

اشو دك

بعی بابا کوش تعبیر

اولنان برنوع ابری سياه پلاك اوازینه اطلاق اولنور ( اعاء ) جراء زوننده
باغر ان

چن

کیکه اطلاق

ا و

او لنور طسة صیاحه

شر به دیدکلری لد بریاصم طاغك آ دیدر e

قعی ونای فو یه ك کر
مصدرلردر

دیدن

معناسنه ( ذونباح ) غراب وزننده

 ۳حقق

ده
نود
ز قع
ووح
ره ینور عرق معناسنه واخ وت
 2۳۳تقال  2العرق حا وتوا

و یو معتاده متعدى

|

من اللاب الا

من الحی اذا رشح و کذا الندی مانلعری يعنى تناك ظمراقدن رطویت
اولور صزدرعق

۱

صزدی

|

هه

معناسنه شال تیه ار اذا رشعه ونتوح

نخ لفظند نک اسماولدرق مستعملدر جع اولود صمو خ الاعار معناستهکه
دنور اعاجدن ترذ2

آغاج د

حون ( 2

متسه ور ده

کوئه اطلاق اولنور است معناسنه ا(لالتيا ح ) همزءنك وتانك کسربله جوهری
 46حه بوج معناستنه شیر
ولد اوی

ا

ا

ال در

ایلشدر لک تك بومادهیه مناسب مت و قدر
اول تر کیب عن م مادهسی خعدر یعی معتل

دکلدر آنکون انتیاحك انده مدخلی ومطاوعتی واقدنرتزییرااخ نبواحخود
ودر
توحدن افتعال الوور نعدن اتیاح اوللو در ایا انتیاحكت عریده معناسی ق

الا استشهاد ایلدیک اشیو ر*قشاء تنتاح اللغام الزیدا * جاورژهسنده روایت
میلعتا ح عنواندهدر و لد کلدر شار حك يانه

ره نه موو ةة حا حده الاتتاح

یناف
و بتو
ر

SAE

Ar.
وام
 1 ۱فاکل

(المماعة) هفا ع له وزننده کوز متصل پاش دوکك معنا سنه دست ادر

يقال مات العینادا اتصلت دموعها ( الماع والناح ) اسایی" رجالدندر ( المح)
مق ھی و بانكEE 

) واأخوحة ( سیعو عه

وز نده رکو نه حوب

و از

وریت معناستهدرکه مراد صالی صالنی کولکه سنه باقهرق بوکردر قال ماح
3

اعلام ڪا وحوحه

اذا هشی

ڪر

و نطر قطله

اشاس

پانه کو

قو يدن

قوغهیی ال اله طولدرمق معناسه موضوع اولوب معالی" ساره نآدن مأخو ذدر
وج قاز ور وییشکی از کانه رفق وسو لله بورك معناسنهدر قال ماحالرحل
اذا مشى مشية البطة وقوينك صوبى بك آز اولغله احنه انوب قوغدیی ال اله

طولدرمق معناسنهدر قال ماح الزجل اذا دخل البثر غ”لاالدلولقلة مایا

وفاندەلندرمك معناسته در بقال ماحد اذا انقعه ومسواکلفك معناسنه در قال ماح
واه يالو اك اذا اساك

ومسوا که آغر دن توکر  4وسالیار حقر مق معناسنه در

شال ماح من فيه ازیق بالسواه اذا اسز جه به وشفاعت فلق معناسنهدر تقول
عن عند الساطان ای اشفع لی وورمك معناسنه در بقال ماحه اذا اعطاه

كتا وزننده ودی ويرمك معناستهدر قال ماحه *جه مها ومیاحذ
( الیاحد )

اذا اعطاء ( الامتداح ) افتعال وزننده ویرمك معناسنه در قال امتاحه اذا اعطاه
ورارت
ح
امتاحت

پاخود شدت عل حیوای فرق عرق ايلك معناسنه
امس

ذفری البعیر اذا اسندرت

مستعملدر شال

عرفه قال ف الاساس

امتاحه اطر

(لماعة ) مفاعله وزشده بری برله الفت وشحالطت الك
والعمل ای عرقه ا

معتاستهدر بقال ماه اذا خالطه ( الماحه ),ساحه وزننده ومرادفیدرکه لحویه
دنور ) الماح ( عورطهنك صاریسنه

عل قول یاضنه دینور ( ا ) ميك

کل کدرق ومشق .اولان کر خرمابه دینور شیص الل معناسنه ( اک(
تفعل وزنند» اینشه ار کی بوزی بره مائل ه۲سته ونازکالهورعك معناسنهدر

لقال مرفلان ت ای ,تکفو ا(لیاح ) کتان وزننده عقب بن سالمك فرسی
اسیدر ( الاخ ) تفاعل وزننده هر طرفه تايل ايدەرك بورعمك معناسنهدر بقال
مایخ الشکران اذا تايل ( الاستاحه ) عطیه ايستك یاخود شفاعت رجا اعلك
معناستهدر تقول استحعتة ایسالته العطاء اوسألته ان یشفع لى ( الماح ) مرداس
۱

بن حوی تام کسهنك فر سی امهیدر _.

وصل النون  ( الت ) نونك فحی وبانك سکونیل و(التبج ) نونك فحیله
ق

( والباح ) ونك ضعي ( والنباح ) نونك کسریله ( والتنباح ) نانكفححیلهكويك

اورومك وكيك وتکه ولان سسلتوب ملهمك معناستنهدر بقال ج الکلب
والظی والتیس والية نصا ونبها ونباحا ونباحا ونباحاً من الباب اثالث والثاف
ل
ا

ANT
 ۱الاو حد ( سفغو ده
ا وژنده

رمو ضعدر

وز ننده خلت

ی

) الامتلاح ( افتعال

وزننده

برقربه کیهره در
طوغری

) له

سوزه

( هه

:

لان قاق

معناستهدر کهقیون کی آلاجه ابلشاولور يقال امتح الرجل اذا خلط کذبا حق
( الاملاح ( جع

یه سوه

برعوضع آ دیدر ( ماامیلیه ) فعل تعبك هصغر در

ا
محایسله معناسنه ونه کوزلهدر دیکدر وایی کلهدن غبری فعل تعن مصغر
وارد اولامشدر

شار ج در ۵ھ و
بصرون

مذ هه

رگ

فعل تعیده افعل

سنك فعلیزند ذاهیلردر اما کوفیون اسیننه ذاهب الوغله
جوز ایلشار در ) الممالة ) مناعله وز" خده ری برله طعام اکل الا

مطلقا تصغیر ی
موا

اسنعال اول_ورکه طوز امك مك تعبیر اوور بقالماح فلان فلاا آذا  کله

ويقال هو محفظ حرمة الممالة وامررمك فعناسته در قال مالته اذا راضعته
و و مشارکت اجون اولدقده برريینكت

حوحغیی امررمك معناسنه اولور قال

مالا اذا راضعتا ولدهما م(ممتان ) مينك کسرله اودية قلسهدن بروادی اسعیدر
( الح ) منم وزننده ويرمك معناستنهدر شال حه الشی" مها من الباپ اثثالث
والثای اذا اعطاه ایاه ورا دم ماشيە سنك
منافعی راد ر آدمه

ول س
واعی وسود

وولدی مقولهسی

مندفع اولق اجون عاربه جهته له تعیین وشغويض ابلك

معناس هدر ال معه الناقة اذا جعل له ورها ولا ووندها (
ال ) ميك
کنیس ی معتیین زوز نادن آعدر وک
ړه

دنور عطیه معناسنه ووحه مکذور

اوزره ویریلان ناقه بهدینور ( اعد ) سفینه وزننده ودی امعدر ک
ذر اولنان

تاقهبه دنور ( الاستناح ) استعطاء معناستهدرکه عطیه ایستکدن عبارئدر شال

استمعه اذا طلب عطبیه ا(لم ) امیر وزننده قار اوقلرندن براوقدرکه آمك

۳

اد
3

3

نصبي وقدر وينه قار اوقلرندن شول اوقه دینورکه فا اولغله تبرکا وتفألا
اسشمازه ادرار على قول صبلو

اولان اوقه دنور وچ س تم برادری فوءعك

رسی اسعیدر وقیس بن مسعود الشیبانی فرسنك امعیدر وررحل ددر ( النحة )
حاله فقعس تام کسه نك فر سی اسمیدر ) الامتاح ( هبر منك سر باددابه و مواشبنكث

طوغر مق وقق کلوب چاق معناسنه در قال امعت الناقة اذا دی نتاحها ( المج (

حسن وزننده طوغرهسۍ بقاشعش حیوانه دننورکه وصف خاصدر ( الماع ) اسم

فاعل بایهسیلهشول اقهنه اطلاق اولنورکه سارارك سودی حکلدکدنصکره به
اول سود

ورد اوله ومنقطع اولان متد شموره

افتعال وزننده عطيه آلق معناسنهدر بقال امنتح
امتح مالا اذارزةة

اطلاق او لنور ) الامتناح )

الرجل اذا اخذالعطاء ويقال

) الت ) تفعل وزننده بر دمه مال اطعام ايلك بع نصدق

ایلك معناسنهدر تقول کصت الال ای اطعمته غبری ومنة حدیث ام زرع

۳

۹۸۱
هو فلاح اوی و شال ّ من اللاحین

ای متعهد ابر تیعم فوهته ( الملاحة (

(للاحية ) ميك صمي ولامك
ك وزنشده كيرت ورسلك صنعتنه دینشور ا

تدده ( واللاح ) رمان وزننده برنبات آدیدر کهترکیده یمان تنودی دیدکاردر
( الاح ) کتاب وزننده سفینهی احرا ادن روزکاره دنور وطورهبه دنور
رشاق
و

لاه دنور

عق ده ادوس

و ارالقده اولان پدرهده دنور سره فعتاسنه

اعیکه دور ويور

و پوراز یل

بافار کن ره عارض اولان سیرنتلکه دشور

ومفاعله باندن مصدر ای اولور برخانونك مهسنی امك مراضعه معناسنه وناقهنك
ووز لو صواره دنو رکه میت جی اولور
فربیآض دقده علا ح و ندیمر که دنور ط

(اللایی ) ای وزننده وبعضا مشدد اواور روع بیاض اوزمه د ینور که اوزون
وع
لور رمق آوزی تعبیر اولنور ونبر
ا

بر ه دینوروارا کدن بعنىمسو اك اجغانك

دنو رکهآنده اض وجره وشهجه الوور( امحد) طلمه وزنندهدريانك
تن برکونهب د
انکین برننهدور له الضر معناسنه (المه) حر عه وز ندهمهایتویرکت معنالر ننهدر

لفطندن مفرد اولورکه خوش ودلکش واطیف کلامه دنورا وسیاحله ماز ج
ككوك
آقلغهدنو رکهالاحهلقدر وي

معناسنه اسعدرشدت زرقعناسنه ( الاج (

اجر وزنده آقل قارهلو الاجه قوچه دینور ملموملیهدن صفتدر مژننده ملاء
دیور بقال کش ام ای محتلط السباض والسواد ونقال نیز منماء ( الاملعاح )
آلو قارهلو قبر آلاحه اولق معناسنهدر شال ام الکش
اجرار وزنده قیون ق
آنك اسمیدر
)يك کسرله سلفده جاذی الاخره ب
املیاعا اذا کان ام(ل(حان م
رر اا
و شهور رومیهدن کانون ای اسعیدر e کانون او له شان د

اض

نله ايض او لدیعون اطلاق اوشدر وان عنده برحلاف یعنی برایلات وتاحید
آ دیدر وسلم فیلهسی دیار ده برطاغك آ دیدر ( الماء ) جر اء وزننده اميك

مونئیدرکه ذ کر اولندی وتون یبراقلری دوک اغاجه اطلاق اوور وارقهده
صغ ریه کله ارقهنك اننه دنور وعظیم عسکره والایه اطلاق
نن
ر
اولثو
ة
ی
ی
ت
ک
عطیه معناسنه لعان سلاح ملاحظهسیاه و 71شامدن آل منذره
حصوص ہمرتب عسکر  3امعیدر وعامهده روادی اسیدر ( الملو ج والمط (
معظم ونزده عم کی طوز لغش نسنهیه دنور بقال سمك  2وعلوے و ٤م
ای حعل فيه ج ) الاسملاح ) برنسنه ی خوب وه ج عد ابلك معنااة واز5

کوزلسفك تعبیر اوللور بقال استملیه انا عده لمحا ( ذات ال ) پرموضم آ دیدر
( قصس ا ) خوارالری قبرنده برهو ضع آدیدرکهعم لر اک دەك دبرار ( ما (
ز ببر وززنده هر ات

فضاننده

بر قر به در وحن ۰اعه دن برجاعت آ دیدر ()E

مصعغر ره س له بو ریعه الوع جاع
ي

وردنده

ر صو در

و زو

نع آ دیدن

*pA

TO-

ES

اف

 ILCکت

.1

۵

۳

 2تب

وک

۸

 4لر ۶

AA.
کره
صند
دوبن ک
کلق
اکا جالساولدقده احبزام ورعایت ادر مجلسدن قا

ك

هک و دیه لحررب ردیعما عاشربو ردیدآهک لم یعرلبا ہلا
تمرح ردنا ردکعد ک

۱۱

تفص

5

ردفراعتم (املا ) ریما هدننزو قاروش

وص هب رونیدملم ک ی

ندتحالمو

۶

اولور خوب ودابر معناسته وملوحتدن وصف  732ولو طووزلفش نسنهه
دنور تقال ”عك مرحم ای کے بعنیطوزثنش بالککقهه صلا موره ادرر مخاتقلت

مل ای ماوّ ,چ( الاملاح ( هبزهنك کسر له شور صوبه کلك معناستهدر شال

ا الرجل اذا وردماء لجا وطتلو صوشور اولق امعناسنهدر قال ا الاء اذا
صار محا کوان عذیاودا هه ژور صو اجورمك معناستهدر نقال ا الابل اذا
سقاها ماء میا وطعامه طوزی قدرندن زیاده قوترمق معناسنه در بقال ا القدر أ

(حه) ميك یله ( واللاحة ) کرامه وزننده ( واللو ج) 
اذا|كثر ماهلالو
قعو د وزنده صو شور اولق معناسنهدر بقال م الماءوملمملوحة و ملاحه وملوحا

:

من الباب اندامس واثثالث والاول اذا ضار ملحا وملاحه کوزل وخوب خهره
اولق معناستنهدر يقال ملم الفلام ملاحة من الباب اخامس اذا حسن ( الأ) 

Eh
ahua
naD

امیر وزنده ونلردن صفتدر ( اللاح ) ميك یله کبار وزنشده ( واللاح) 

کار فده

نور
کرنیغ

بکكوزل

آدمه دنور ملعك جی ملاح ۰کلور

کرام کی واملاح کلور اشراف کی وملاحسون وملاحون کلور (  2ميك
فع ولامك سکول غیت ابلك معناسنهدر که عجازدر تقال ملیه ملعا من الباب
اثثالث اذا اغتابه وقوش پرواز اقدنراکدنارنی تیر تبر اولددق جوق جوق

۱

هعرس هیاقفح هیحانحم نویقو

3 ۳

اتوا قع E

 Eلاق  2اطلارپ اذا

رنک

مقولهستی بریانابلك احون اسی صوده خشلیوب دریسندن ویلرتی ازاله انلك
الغاة اذا معطها وامزرمك معناسنةدر يقال ى الو اد اذا
معناسنه در بقال

اضرعه ورنستهیی طوزلق معناسته در شال ملمالسعك والقدر اذا طرح قيه
مذکر ضعیری تفلیب اصوندر وبقال فيه مم محا مانلباپ الثاتی وطو اره
شوراق طبراق درك معناستنهدر کهاکٹری کی قسمنه بلادرار بقال مماشلیة
اذا اطعمها سح ۱12لے وهی م وتراب ( ال ) فته آنك ج ایاغنده اولان
سکیر ده که اکر جه ی

حادث اولور برض آدندر و بر فوضع آدیدر

وسیاهلر تلط آقاولق معناسنهدر که تعتنده اعم دینور ( اللاحذ ) ميك فى
)يك ولامك فعیله طوز تکون ادن بره دور کر
لیة م
لءم(
ادل
ودی
ولامك تش
طوزله تعبیر اوشور ( الاح ) شداد وزشده طوز صتان ى یاخود طوز
صاحبه دنور و کجی طانقه سنه دور طوز لو دک صوبنه ملازمته مب ولیان

ووغاز ریسته دینور کهلیروصحرل وغازارتی اصلا ح ابلك درعهدهءریدر قال ا

>

۹

۹
NNO:
س
سس

TaN

وق مصدر اولور امزرمك رضاع معناستهدر شال مت فلاند فلاا اذاار ضعته

مت

و ۶معناسند استعبال اولور که اسعدر مایت اللذه او لدیغجون وعلاه اطلاق
اولنور که دينك طوزار در وكوزلك saS

ولج یأغنه دنور شم معناسنه

اساسك پاننه کوره مجاز در طوزین طوارك بدننده شخ بدا اولق حسییله وه
سوزلکه اطلاق اوللور عن معناسنه وحرمت وذمام معنادنه استعمال اوللور

دز
بقال مات ای حرمة وذمام وعهد وملم شوراق طوزلو صوبه دنور ک
صویی کی عذب مقاپلیدر قال انؤلف ف البصار بقال ماء ملمولاقال ماء ماخ
مصیاحكت بیانشه کوره تومعناده ج ملو حتدن

ادی کف

ام فاعلدر اصل

[هذا ج پا عنو اننده
وزنده ند که کو تان خش ن کاشدر حت اصل اوزره و

دی قات اولغد در بعده کرت استعمالدن فيفل اک اقتصار اولدی واهل

چاز ام الماء املاحا کتيربنك اسفاعلنده غير قاس اوزره ماخ دبرار اقل
الموضع فهو باقل کلدیک کی وك خلاضهسی ودر کمهلوحه فعل پاباولدن
ویغه
قیاساوزره السده ما و ار ددر و اهل داز ص

ادن دی وارد 2
و

اوزده تکام ایدرار انتهی وه لظنك یی حه کلور هابه کهتأنیث جعدروملاح
مرنأه واملا ح کلور وم کور مك کسری ولامك اد ( الق )

کاور ا
شعل وژنده

سورمك

معناسنه در قال کر البعبر اذا سن  /قاح ) شعیل وز نشده

معناسنه در شال  2ارحل rgنیعم و طعامه طوزی
:هدر

معنا س

قال  2القدر اذا اکثژ ديا وساعی

مقدار ندن زیاده وُوبرممق

سعر ب

خوش

ياخودببرير دلنشن ایراد ايلك معناسنهدر بقال م ا
بو  ۳دوه پرمقدار حه مجور مك هعناسنه در قال م الزور

مرن کسر له

کی حرمت و ذمام وبعان ماھ

وای
اذا

اسععمال

ی و هید ای ر  ۳۳و حلف وق الامثال  +ولان د

آننده تون

على ر

مایم

الت
”عن فلبلا(

اولنور قال مما

سه * ای لا و فا له

اوسعین اوحدید ف
فضبه شاد ح دیر که قول اول دیز اوزرنده اولان طوزادنی
سببله بریشان وتا ود
او لوب
تشییه

اوسندن

زی

طاشه نیت

اش

تا اث

وقول

مأخوذدر
اکثشژری

قول

وقول

تایه کوره  2نم

موز لکلری

رکه

اول سعبه DN

وفتذارنده

فعناس

ند

اواغل ره

ادیی شم ابل طوز

ro

طوزوب قالقدینی کی اولد ری سبیله هها به کاو ب جي و حدت ایدرد عکدر
وزجشری

اا

او لوب وطعا
طوزی

O

کر

اخاصومات

او لا:
دل کناد ایاشدر

ی

حراحتدن ال و برواسی و قدر بارهلندقده يارە سنه
ادوب

منظر ده ا

محاصم و مقائل
کک

اولان ر کهسی او زره وم

احون!

دا

اندر و بعضلر

وراده م جرا هت معناس نهدر ددی پس اک کوره ی حرمتلکدن کناب او لور
—

agama

ده

ES

می یه

E

و

ی

یا
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۹۷۸

اگعی | ]|
او
وزنندهکیدوب منقطع ونابود اولق معناسنهدربقال مص ارجل مس
الثالث اذا ذهب وانقطع قال الثار ح و يقال مت الذار اذا اندرست وا
1

ابرها وجو پردن صوصزهقی معناسنه اواغله ضد اولور شال مج التدی
ادا دح لکن ضدیتی منظور قیه در وانك وقاغیلری یاررینك کوکاری متان
وتو کلکدن امن وسا اولق معناسهدر قال مصحت اشام

اولغله E

الفرس اذا رسخت اصولها فامنت ان تتف و لباس اسكيك معناستهدر تقال حم
الثوب اذا اخلق وباتك جعکلر نك رت بوزلغه بشلق معناسنهدر قال سیم

وولکه حکیلوب قصالمق معناسنهدر شال ج
النبات اذا وی لون زهره ک

الظل اذا قصر ومعنای اولده اء حرفیله متعدی اولور کیدرمك معناستهدر شقال |
چ

الشی اذا ذهب به وخرف جرسز دی متعدی اولور قالل مصحم ال

مضك ای اذهبه وطوارك سودی حکلمك معناستهدر شقال چ

لین الناقة اذا

ذهب (۱2صح ) تفعبل وز شده بدوی کیدرمك معناسنه در يقال مص اله
مرضنك ای اذهبه ( المح ) فحتینله کولکه وفقه لوب قصالق معناسنهدر شال
مصحم الندل مصصا من الباب الرایم اذا عص ودق ( الامصحج ) اجر وزنده آندن

صقتدر بقال ظل امصح ای ناقص رقیق ( الصاحات ) ميكضمیله غراباتوزنندهکه |

|

مصاحك جعیدر شول دوه کوشگرینت دریلرنه دیلور کها

لطدوروب یاوری هینتنده اقهنك یانته وضم ابدرر که هلاك اولش یاوریستی |

ظنیاه سودويرمكدن امتناع ابیه ( الضح ) شاد مجمه الله مح وزنننده بر |
کسدنكت رض وناهوسسنه
فلان موا ای
معناسنه در

شین و مصیهسر

الباب اشمااث

شال 2

معتاسته در قال

اذا

عنه

معت

سایه ور که

اذاذب

الایل

عله

معناسنه در بقال مح عرض |
اوزرندن پر نسسنه یی دفع الك

ودوه

ادا ام

سابه را کید

سورسی

اولق

بش و قر به و طذوم مقولهسی صزمق

معناسته در قال *ضخحت المزادة اذا رت وکونشك برتوی هرره شامل اولق
معناسنه در

قال متت

اس

اذا رس

شعاعها

( الامضاح ) هیر منك کسر لد

 Eاله معنای او ده مرادقدر تقال اح ع ضه اذا سابه) الضرحوالضری)

ميك وظادك وی جاقر طغانه دنور موف وی ضرح
ابلعدر ( ام

) 0ع وز

من الباب اممالث

 0ہر بك

ده
يده

 4جامعها ) الامتطاح ( افتعال
معنأس_.نه در بقال
مع ا

ال اله اورعق معناس
و جاع

ابلك قح

NE

وزنده درهنك صو

مادهسنده دی واگ

نه در
در

بقال مطیر عطییا
قال

مط ارآ

قباروب طاشقین اوثق

امتطح الوادی اذا  9و کنر ماؤە ( ال ) مك کین نله

طوزه دنور 3

مك

دیرار وم لفظی مو خدر که

کراو
لور

وم

|
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YY
تسس

oasis

بے

اسح دینور موحصاء عدری بی چم اولان خانونه دنور که سات فة تعبیز
ووزاری بادای
کبورزی کور اولان خائونه دنور عورا» معناسنه ک
اوور و

اولیوب سيلك اولان خانونه دنور وکزهکنخالونه دنور که صوفاغه حقدقده

کروبطولاعدینی برقالیه بقال امرة سهاء ای سيارة فی سیاحتها ویلاحیفاری ده
دنور کذایه معناسنه ( الماح ( شاعل وزنده بری ری تصدیق ابلك على قول

 2وشرا عقدنده بای ومشتری ال طو شع معناسنهدر قال ماسعا اذا تصادفا
قهیق وملا عتله
قانه بری بدر ن
او سا بعافصافقا ( الماسكة) مفاعله وزننده صمونرایفو

)انك كله
مکلله ایلك معناستهدر يقال ماما ادا لابنا فالقول غشا ( امس ت
مارد خوبیث اولان کسیه دنور ومداهنهبی پلتاق کسیه دنور ( القساح ) انك
!۳1رایری جانور درکه فيلو بغهبه شیه اولور یل مصمرده وسند اولکهسنده

واقع نېر مهرانده اولور و جالور کر هینتنده اولوب لکن ك سول اولود
وریسی مایت خشن والاری وایافلری وار در فارسیده اکا نپنك دنور فك اعلایكت
د
بر کی ایی حیوانه محصو صدر ری اح و ری فقنس در ( امسر ( سقیاه وزننده

اکسه طرفنده اولان صارقق صاحه اطلاق اوللور و یایه اطسلاقاوللور جی
مساح کلور و هشحه مرالظهر ان قر ننده بروادی آدندر ) المسحة ) جره
رشك

وزننده

وشانه اطلاق او لنور عاد ال اله سيان برده انز و نشان فلادشنه
انز ن

مبنیدر ترکیده آندن سیلك الله تعبیر اولنور بعده حهرهده اولان جال وهزالك ار
ونشاننه اطلاق اولغشدر شال عليه حه من حال اوهزال ای شی منه بعنیاثر

ظاهر منه ( ذوالءحة )تابدن حربر نعبداله الخلل لقدر نوی بجلاولدفندن

فماي وفيه بطلع
اقب او ادرک کویا کهججالنده “حه ملك واقع اولشدر قال ا
علیکم هن هذا ال 3هن خبرذی عن به مد

ماگ فطلم جر بر العلى شال عل

وحهه مسحة مك اوجال ای ار ظاهر منه ولاشال ذلك الا المدح لکنموف

تعمم انلشدر ( السوح ) قعور وزننده بربره كمك معناسنهدر قال محقالارض
اذا ذهب فما رل ما ) قنسرین قضاسنده برموضعدر ( الامنساح) افتعال

وزننده فیندن فیصبرمق معناسته در قال امتح السیف اذا استله( الامسوح )
اسلوب وزننده اخشاب سفیده دن هر اوزون ته ره دنور ) اشح ( مك و سین

مره نك فک اویلقلرد اج طرفلری بری برینه سورلوب بشمك یاخود د
وزبنه خشوتل

لباس سور عکله شوب

آجشعق فعنا سسنه در ند که مخ دی

در ( الامشاح ) هرك کسرله یل بك قوراق
كنك
بومعنایهدر باب وصفتی آ ي
اولق معناسنهدر قال امشعت السنه اذا اجدبت وصعبت وهوادن ولودآحلوبت

ایازلفق معناسته در قال اشت العماء اذا نقعم السصاب مما ( الصوح ) قعود
اون

۲

n
وی

وس

ود

تسه به سور مك

معنای موزردن
10 ۳۳

 êاصلا

8
ر

معناسته در

ترك ابلك معناستهدرکه 

ور

قال فلان ER  4ای ترك به لفضله وعر بر فلان |

نسنهسی

و قدر

مفلس ر

ددر

دعك

بر ده

فلان موم

2
48
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معت لا شی* معه که یم ذراعیه ( القساح ) تانك فحیلد مصدردر کذب معناسته

|

وی بری اوپلیك .
ال سم سعا و عساحا اذا كذب ( المساحة ) ميك کنسیله د
معناسته در

شال 1

الارض |

مساحه امعله او لعو به دینور ( نسح

ادا ذرعها مصبا حلك پاننه کوره

و صساحه

تقول

) ميت کر لله حوله و بلاسه دنور

لح ای البلاس واولو وله اطلاق اولنور جاده معناسسنه جى |
رآیته شمد عالى
مسو ج .E( الح ) :نله لباسخشوتلی اولغلد دیزارك مج ططررفلری سور ندرك
.پشوب

آحشعق على قول وررکن

توطلر ری

بر ننه سورلوب

سك

معناسته در

يقال مسحم الرجل محا مالنباب الرابع اذا احترق باطن رکه تإشونة الوب |
اواصطکت

رباتاه ( الاح

) اجر وزننده ان

ضفتدر

هو نتنده عیام

) المسے ) امیر وزنده عر سی عل سا وعليه ال لام در عن ویرک
او فخدر
مو لفابده

و ونك اثتقاق بانده مشارق
اللی کو ند وحه

و

الاو ار او زره

دنور

سه

یه

و بان ایلدم ته که ج

دی

الوندی میرح ددیرکه اوجهی عبرانیدر مشحملفظندں مدر تک هومی
(فظندن وشام سلافمظندن معر در انی وہ

.

اولان شر جده و
مادو

بان
OAS
و

ا

دجالك دی لقسدر اوفورسزلفندن 

اشی على قول دجاله هسبحم دیر ارسکن وزننده ومس

کومش قطعهسته اطلاق .

بك طوغری سوزلو آدمه دنور
الونور وره اطلاق  4عرق معناسنه و
صدیق معناسنه

وسکه وهی سک

وهن
اجه به دینور د

له
سویله
مق

مسوح

اولانشنثه دنور و بچ بشو بالمرکه ومسو خ بالشوم معتامینهدر وک السیاحه

مسوح
آ.دمه اطلاق اولور و
كير الجاع اولانه ده اطلاق اولتور و

الوجه

معناسنه درکه حههسرنك پرطرفنده کوزی وفاشی سيلك اولان کسه در ويكخشونتل
مندباه و شعلدبهدوو

بعلقده وصارلقده خشونتندن اشی مس وج ادرار ا که

ي.الوب هموار اوله و مسحم کذاب کسیه دنور ( املسم ) سكين وزننده بودخی
وذاه
کثیر السیاحه آدمه دنور ( الامج ) کشر الجاع اولان کشیبه دشور ک
دیور ( المسح ) منبر وزننده (ا

ی

O N1
O
TT
E
O
RR
O
nT
Ta
OT

وز ننده ودنی کذاب ےہ

دینور ( الععاء ) جراء وزننده دوز اولوب خرده حقل.طاشلق :اولان ارضته

دینور قال ارض محصاء ای مستوية ذات حمی صغار وخی آریق اولان خانونه
دیشور مرآ :رسعاه معناسنه شار ح ارض رسعاء هخهستی حطثه ايل در

ودوزطبان اولان خانونه دینور بقال امراء رتهاء ای لااخجص لها بونك مذکرنده

|

۹۷

( اماز ح ) تقاعل وزننده ماز حه معناسنهدر بقال عازحا اذا تداعبا ( الامزاح (

همهنك کسرلله ادمه بهکرویت الك معناسنهدر بقال امز ح الکرم اذا شصه
) الغر.م ) تفعیل و ژ ننده اوزم ر اکلنن معناسته در که ك دوشيك تعپعر او لور

شال مرح العنب اذا لون واصه اوزم ويرمك معناسنه در يقال مزح الكرم

اذا ار لکن بونده صواب اولان جيله اونقدر ( السح ) يك فحی وسينك
سکو  4بر صیویق اغود بلاشق نستهی کیدرمك اجون اوزوټه ال سوروب
صغهمق معناستهدر موف بوراده امار اليد على الثی" الصائل والمتلطع لا ذهابه
عبار لهتسیر انلکله بکونه ترجه اولندی لکن بصایرده امرار اليد على الى“
وازاله" الا رعنه وقد بستعمل فی کل واحد منبما عبار یلهبیان ایلکله مطلقا بر
تسه به.ال سوروب صفغهمق وباش یاخود یلاشغك اتری ال ايله سعلك معنالر نةده
اولور کههر ری

معنای محصو ص

اولور و منه

شول مدت

دی

بالندیل واساسشده.

ممه پالاء والدهن وخ رأسه امریده :عليه وسحم ده على رأس اليثم عنوانیله
سوم

اوغ

ایی معنانه ده

اسشادت او شددر 32

بر کسهی فر شته و مغیون

ايلك ععننده خوش امدی ودلنشنن ومطبو ع سوز سویلك معناستنه استعمال
اوو رکهکو کانی صغه مق او لور قال مسعه ای وال له قولا E

اد عه به وف

الاساس فلان “حم رأس فلان ای مخدعه وطرامق معناسنه استعمال اولتور بقال
مسج ذوانها اذا مشطما و کسمك معناسنه مستعملدر تقال مسصه پالسیب اذا قطعه

به وحضرت خالق :چون بر نسنهی مبارد ویون یاخود مشئوم وملعون راق
معناسنه الوغله ضد اولور نولرده مجازدرند عنابتیله یاخود بد غصبیله سح ایلشدر

قال عه اله تعای ای خلقه مبار کاحسنا وبقال حه ای خلقه ملعونا قعا

حضرت عیسی اله دجال ملعونه سح اطلاقنك بر مأخذی دی بونلردر وسح
کاذپ واورمق معناسنه
يلان سویلك معناسنه استعمال الونور قال مخ فلان اذ

استعمال اوور بقال حه اذا ضربه وجاع الك معناسنه مستعملدر مس کلهسی
کی قال ها اذا جامعها واويطيك ذرع معناسنه در شارحك بیاننه کوره بر

اوطبکد خاصدر بقال مسح الساح الارش |ذا ذرعبا ودوه بتون کون طورمیوب
کل ایند مستعبلدر ال ھت الابل اذا سارت ومها وق الاسانن محصت

الابل وما اذا سارت سبرا شددا و دوهی بغایت بوروب زیون وفمرانده ایلك

معناسته مستعیلدر بقال سح الابل اذا اتعیبا وادبرها ای هزلها ( الس )تفعیل
وزنده بو دی “چ اش

بان بر ذسنه به ال سورمكت معناستهدر ور کسهنی

الداعق هته هز انه موافق خوش  1هدی سوز سو لك معناسنه در و دوهی ك

)فعل وزننده بود ماح ید
ربموقله زیون وبعال اعلك معناسنهدر ( اقح ت
س سےوه

۹۷
ر ی فاعل یه کوره ی مفعو لدر  2 0و

جنبش ونشاطه کتورمك اا

 مر عم

قال اح E الفرس اذا انش طة

( الرحان ) فحانله فرح وسرور معناستهدر بقال مرح الرجل مرحانا املنباب
کووز سقط اولغله داعا صولنوب یاشی آقار اولق معناسنه در نقال مرحت العین
درهحسنده کذر
(ری ) ميك فح وقصم املها ب
اذا فسدت وسالت شددا م

شسمسریادن
کاسننه نشانه اوردقده محسین اجون سویلنور و
النودی کهاوق آل

اه طمراق مقولهسندن اد ايلك معناستهدر قال مرح الطعام ای البر اذ انقاه
مانلعفا پالکانس ودریی یاعلق معنادنهدر کرك کندی دی وک  2آخر دری
اولسون بقال مر ح الاد اذا دهنه و حدد طلوم وقره آخحره دیکش برلری ر طو له
پاپشوب طوثلق امحون صو طولدرمق معناستهدر قال هی ح الرادة الددة اذا

ملا هاهاء لیذهب مرحها ای لتنسد عیونها ولا وسيل منبا شى و جنکاهك معظم
ومعر کهکاهاولان رنه وارمق معناستهدر يقال مرح الرحل اذا صار ال عرى
وعناده همان ری
المرب م
مرم

در که ح

جی ری

لفظندن اخذ اغوشدر

کلهسندن

اسممکاندر مدار

لکن اشتقاق حهتله د کلدر
ری

 ۶بعده معظم

رسع آندن مشق
چنکاهه اطلاق اولغشدر نتهکه ری مادهسنده مسومدر پ
 ۰اولق عکن دکلدر بلکه همانمسى لفظنك حوهرندن اخذ واستعمال اوفشدر
ژیرا دابرة ادخاذبرة اشتقاقدن اوسعدر صرفیون ١6 اشتقاق اکبر اطلاق درز
( محیا ) ميك وراء و انك فجیله صرق بتو ادای حسیندر نتهکه رج
مادهسنده ذکر او لندی ور موضع آددر ( المرح ) ععظم وزننده اوزمل
کرو تل وجارداقل آ صعهبه اطلاق اولاور شال کرم مرح اهییر اموعرش

( مره )ویر وت

ی

و ده و یهام جاعته محصوص بر اطم یعتی بر 3

اسیدر ( مرا ج ) کتاب وزشده

دزه طرزنده اوج عدد طاغبولربدرکدبری

رلله تاره
بر نه رگ آ نلردن سيل صواری سیلان اندر ( الرحة ک)نمميك
(ح )مفكحی وزای مجمدنك سکوئیله لاغ
لز
ارر
دینور کهزییب مقولهسی قو
بناب الثالث ادا دعب
ولطیفه وشقا ابلك معناسنه در ال مرح الرجل مإحال م

وح اکین خوشهسنه دیئور ستبل معناستنه ( الزاح والواحد") هيار ك بل
ویفهبه دینور ( المازحة ) مفاعله وزننده ( والراح) مييك كر له
امعلردر لاغ لط
واذا داعة
رئ اله لاخ ولطيفه ایلك معتاشنهدر قال مازحه ماازخحاه:

|

۳۷۹
اذا اتسعتا وحوهری امدحت كلهسى اندحت لفظنده لغتدر .دعکله وهم ابلشدر
شارح دیرکه صغانی واین بری جوهری کی وضع مربوری تقریر ایلدیلر (الدیخ)
) والمدحة ( مرن کس مرله ) والامدوحة

امیر وزشده

مداع او لان سدگه

جيی

دیور

( اضعو

مداخ کلو ر و امدو حهنك ج

وله

وزنده

امادےدر (الممدح)

مد وزننده ك #دو ح اولان آد مد دنور شال رحل #د جحای توت حدا (الذ ح)
مرن وذال مەك

فی

و اعابهدینور ومذ جح مصدر

بان ارئ

جعکندن

او لور وررکن

جاصل

اویلقلر ری
سور

دبلر نك یاخود فسافارد ارا لقلری بر ی ره

اولان ع

رنه سور تک

کله لشوب

اخیی شمه
او یلق

علىقول

ورگ

آجشعق ماد

معوزلکدن نشئت ادر بقال مذح الرجل مذحا من الباب الرابع اذ اصطکت

فتزاه اواحبزق مابین رفغیه اومابین الیشیه وخابه ر سمه به سور ٤کله جاحا حتلامق
مهناسنه

اچر

دز

تفال

ازحل

مذح

وزننده و نلردن صفتدر

ای هدن

وهن

خصیته

و دراه

اولان سره

و شقال ماامذ ح ر حه ای اما انه ووفعل

بر تسده ی آعر ده ضو رواب
حوق

ادا

دشفقشت

لاحتکا کنپا شی"

احمکله

بوکورر

 ۹۳أa1
اتفععار ا

تدر

قالقق

معناسنه

وز شیدة کو ره

در

و وطور

دو لمندان ص

وشوج

فت در يقال ا

و نشاطمند

ار جل

اذا امعصه

شال

RSC

او لق ا
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اولق مھناستهدر تقال نی

اذا شط

وصالی صالنی بور ٤ك

معناسنه در شال هس  ۳الرحل اذا نیز و کوز ولا وب شداتث اوزره اشی سیلان
آیدر اواق اسه

قال هت

دز

عه

اذا فسدت

وسالت

شد بدا ) |1راح
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او لدن امعدر شدت اله سوچ اة دوزو لمر ح )کتف
کا ای
وزننده ( والریخ ) سکن وزننده اندن صفت ومبالغه در خایت شادان دآمه دیئور

| جعلری مرحا کلود سکری وزننده ومرای کاور سکاری وزننده ومرحون کلور |
) الموج

( مامر وز
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) والمراح

( مفاح

و

ده

) والروح

( صیور

وزننده شن وشوق آورو نشاطمند آه دینور بقال فرس مرح ومراح ومروح

رد وه اج یب الاب اولان ار ضه:دیتور کهبای هر ابات اندي اوه

وڅول

کوزه دىنور که سا

فطل اوغ

پاشی" حوق سیلال ایدر اوه وهو جح صیور

 ۲توزدم ول باه روورک يك لطیف وناز اولغله اشا ایدنلری فر حناك امد

 /اوه ود اوق حسن وسمو لته ارسال اکلله کوبا کهکنددسی نشا طلاور او

پال معناسنه وج مصدر

 ۱لیات دنور وب

او لور توت پموب جورع ك معتاند"

(احم (فحتینل (واحو ح) قعو دوز ننده و نلرده مص د رار در  2فعناسنه قال خڅالئوت

محاو ها ومحوحا منالباب الرابع والثانی اذا بإلى( انم) يك ضعیلهخالصمعناسنه در
قحکی و عور طهنك صار و سنه دورز که
مطلق
کتان

الحنه دنور ( اجاح ) غاب
وز نده

کذاپ

دول

کسه

دد

وزنده

وشول

کسیه

فع له کو وراضن اوله بعی مو اعد اله سی :خوش

د نوز حاله عل قول عورطهنك
آحلق حو ع معناستهدر ( اما(
دنو رکه قو لیلهدیی ار ضا ایدوپ

دل

ادوب

احاز ان

اوله قال

رحل محاح اذا کان بضريك شوله ولا قعل ( الاح ) اب

وزشنده دوه رعی.

ایلیه حك شور اوتلری قلیل اولان ار ضره د تور (احعم) غب

وژزننده (واصماح)

لیا

وز ننده حفیف وسيك مرب

ويك محیل وا کسه

دنورر

وشلفه اولان کسیه دنور

(الاغ ) اج وزان

وقور مقابلیدر:

ده سعوزه دینور سعین معتاسنه

( امه  4وزننده دوشتلى خالصفاق معناسنهدر يقال حح فلاا ااذخالص
مو دنه ( "۱مسمم ) تزززال

وزنده

شادان

اولق معناسنه د

ریقالِ کے

|ارحل اذا

تیم وحامل خانولت طوغور ی یقاشعق معناسنهدر يقال کحمعت الرأة آذا
:

دونضاعها ( جاح ) ميك فعی وحانك کیره اوزره سناسیل حباح
برشیثك توب

معنانسنه در 3

نیقی اخبار

بشوور

مدحه مدا و

0

€

واج

فووا

من الباب امالت اذا اش

الت مد

وطیب تبر دن
اولغله جد دن اع.در خ

منقولدرکهمد ح عرپارك اعدحت الارض قولر ندنمأخوذدر ائسعت معناسثه پس
مد حته کلهسی وسعت شکره عناستنه اولور انتمی ( القدی ) تفعیل وزتده
) والامتداح ( افتعال وزننده ننولرده

مدح معنا

نهدر قال نر وافتدحه

ععنی مدحه وامتداح برارض یاخود انسان حويوانك بوکوراری قباروب ولالق
ت
رکاذ
کحت
معناسنهدر يقال امثدحت الارض واخلاصمة اذا اتسعتا و ال فما امد
ووق الاصل امتدح ادی تاه یه قلب وادغام اولغددر ( العذح ( تفعل وزننده
ود

مدح معناسنه در تقال عدحه ععیی مدحه وعدو ح اولقدن محظو ظ اولغله

تکلفله مدحه شایان بعض اوضاع و اطوار اظهار ایدوب .عدو ح اونتی ایستك
معتاسنهدر شقال عدج ار حل اذا تکلف ان عد ح ومالك ومتصف اولدینی سنه ار

الله اوکوغك معناستهدر يقال دح الرجل اذا آفحر وتشبع اليس عنده وییارخود:
ویوايك و کورری ولالق معناسنه در قال عدحت
اسان ح

کیایا ی
7

سنوا

ACD
ای

مصیاحده عرسومدرکه مد ح برآدی خلقیه یاود اختیار بهاولان ضفات جیلهسی
سبسله حسن نا ايلك معناسنه

3

الادض و انلاصرءة

اذا

ANI

تبص ( اللتاح ) ميك طعیله العاحدن اسمفاعلدر لون شمهسی کونشدن پاخود
سموم کی عارضهدن متغبر اولان آدمه دنور (اللیاح ) عصاب وزننده و(اللیاح)
کتاب E

عم معناسته استعمال اولنود ظهورننه مبنی وبان اوکوز نه

دینور ور وحشی معناسنه وجزه برطی الله عنه حضتلر بنك ھی ا-عیدر وبك
آق نسنه به رت فان ایض (یاح ای ناصح بوراده niE

 #فصل الم  1) ¢ج ( تای فوقیه اله مدح وزننده قویدن قوغه اله صوحمت

Eيقال“حمالمامعا منالباپ الثالث اذا نزمه وقو ينك ده
حکمکه #صوضدر

ته که چ انه انوب د ندل ۹۹

طوروب

محصو صدر قال العار ی

سثلالاصعی عن اأخواخ فقال الفوق للفوق والعتلاحت وخ برکسه ی مق
رومق
معناستهدر بقال دھه ادا ےہر عه ور شی * "کو کندن ق

معناسنه در پقال مد

اذا قلعه وکسيك معناسنهدر بقال حه اذا قطعه واورمق معناسنهدر بقال مهد

اضذاره ويلاغك معناسنه قال e رأة اذا حبق وچقرمق معناسنهدر بقال ”جح

بسلیه اذا ریبه.وچکرکه مور طلن اجون قویرغتی برءکو عك معناسنهدر يقال ج*ح
اراد اذا ارز قالادض لیبیض وکون اوزامق معناسنهدر شال ج النهار اذا

ارتفع ایطال وامتد (  ) 1#تفعیلوزننده بودخیچک رکه مورطلقاجون قو یرغی
و ۳معناسنه در يقال اج الجراد ععنی ”حم ( الامتاح ) هم منكکر لله
خحر (التو ح) صیور وزننده بکره وحر خله
تم معناسنهدر بقال ام ال اد معن ”ج

صویی حکیلور اولان قوی به

ار درن اولور وشین اولوب صوی ال الله

آلنور اولان قویی مقابلیدر يقال ہر متو ح اذا کات مد منبا بالید على البکرة
ومسافة عیدهه اطلاق اولور يقال عقبةای مسافة متوح ای بعيدة ( الاج )
کیان وزشده اوزون شیثه دنور بقال لیل متاح ای طویل واوزون اوزادی

کیدوب کندکه پور سی ار

آنه اطلاق اولنور قال فرس متاح ای

مداد ( الامتاح ) افتعال وزننده ,رنسنهی دبندن حکوب جقرمق معناسنهدر ”ج
الا» معناسندندر قول امه

ای انر عته يعن من اصبله (امم ( تفل وزننده

دابه ال نلهنقللیهرق ورمك معناسنهدر ایب ايله قیودن صو حکن آدمك الازی
کی قال الابل چ قسیرها ای تنزو ح بایدیا (اجم) ميك فعی ویجك سكو يله
خود بلك یلك معناسنه بقال گاملرجل گے  ۱من الباب الثالث اذا تکیر وشادان

اولق معناسنهدر تقول گعت  ۳۾ تخا منالباب الرابع ای گعت (اجاح )
کنان وزننده جود بين تکان که دنور ( مب ع ( تفعل وزنده ودخی تکر

)تاب 5
(ا ح ک
لج
معناسثهدر قال چم اذا تاکر

مال
عكونق

الثضری

واوجمل بن هقامك فرسری اسمیدر (الم) ميك فص وحانك سکونیله ببرش

دحا

۹۷۰
حا ولواحاولوو حاولوحانا اذاعطش ولوح ظاهراولقمعناسته در
لاحار جل للوجواو
بقال لاح ای یلو ح لوحا اذابداوشعشك چافقمعناسنهدر بقال لحالمرقاذا اوعض
وسفر پاخود صوسزلق ر آدمك حهرهسنی وزمق معناسنهدر تقال لاحه العطش
وورمت معناسسنه در تقول لته ای احصرته ( الالتیاح )
او السقر اذا غبره ک
افتعال وزنده صبو هوق معناسنهدر شال الاح الرحل آذا اعطش [ الالاحد (
اقامه وزننده ودی ظاهر وعیان اواق معنا سنه در شقال الاح ال ی اذا داو مرول
وارلاق نسنه ارلدامق معنا سته در
یلدرامق معناسته در شال الاح البرق اذا او مض ب

تقال الاح سپیل اذا تلا لا وبرنسنهدن قورقوب صاففق معناسنه در يقال الاح

منه اذا خاف وحاذر ورشبی پارلداعق معناسنهدر بقال الاح سیفه اذا لمعبه
وهلاك ايلك معناسنهدر شال الاح فلاا اذا اهلکه ( التلوخ ) تفعیل وزننده بدوی

لرداعق معناسنهدر يقال لوح بسیفه اذا لعبه وسفر یاخود صوسزلق
برنستهیی ا
بر آدمك حهرهستی وزمق معناسنه در شال لوحه السفرا والعطش اذاغیره وامسال
بدن ادهحك مقداری غد ادرمك معناستهدر تقول لوح ااص e

نتاه الام ای

قته معاسکه ورشبی" آتشده قدزروب قرغین ايلك معناسته دز قال لوحه 2
اذا اجاه وقوحه لق صاح

وصقال

اغار٤ق معنا سته

استعمال

اولنور تقال لوح

اليب فلا اذا بضه (اللواح) ميك کسریه اوزون شیثه دنور وادیق حیوانه
هد
دینور ضاص معناسنه وتبر " آرقلیان خاو به دنور قال امرأة ماواح ای سس

ری وقبورغهلری بو اولان انسان RR
الهرال وک وکس تخنهسی وککولر

يقال رجل وبعیر ملواح ایعظے الالوا حوملواح عروین انیسلەنك قھی
و شول باقو شه دنور کهطوغان مقولهسی قوش صید ابدنلر  نكایاغنه ایت

کوملته دن طّمره صالیوررار وکاهعه بری اوتنه حکوب محربك اندرر ری
قو شار صد

طب.لهاک هوم

ادوب

کر فته دام حر
با

ص

او لورار و

فوش

الهده

صید ایدرر قوشی قوش الله صید ابدرار مثل معلومدر الا باتهرده اسکته
مقوله سی قوشلری ففسده ی قوش اله صید اندرر فازسیده کا باندم وترکیده
موصطره ویرلاق تعبیر اوللور وملواح تیر تمر" صوصی اولان انان حویوانه
هءمفتا
ق)ليا
تواعللایاح
دينور( اللوح ) مثبر وزننده (

ح وزننده و نلرده تتيرير

" صوصیانه دنور مذ کروموت مساودر قال رحل ویعیر ملواح وعلو ح وملیا ج

ای سریع العطشال(لوی ) عطثی وزننده صوسز دابهلره دینور بقال ابل لوخ
رل)دامق شاننده اولاناسته به دنور  2وخر
ااح
پسل
ای عطشی (لواح ال
(کایلملو ح) معظم وزننده ابت بن قایلسانصاری لتك اسعیدر وبر ر حل امیدر
( الاسئلاحة ).استقامه وزنده متصس اولق معناسنهدر يقال استلا ح فالاص:اذا

ARD

تیک

ET E
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۹۹۹
۳
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| وتلاح تانك فعیله یلدرامق متناستهدر ابقال لالعبرق والجم ساوفعانا ولا اذا
ا

) اللاخ والموح ( صیور

 1پلدراجحی ز حشان

سید

دنور

۰

ونزنده
صیعه

ودی چالوب آله اقق معناسنهدر

(والماح ) شاد

وز

ده

ص

ایدن صفتلر در

اخبر هر هیا امه در ) الالاح ( هم ونك کی مرلله

قال ال اليه نی  2وبر نستهی پلدراءق

ولدراحی قلق معناسسنه در قال اه اذا حعله یلم ای اح وکوزل خانون
ب
ی کوستورمك معناسنه

کندی دهز ەش سمتنده اولان ازککه لمعه برق کی

استعمال اولثور که بعض خوبلقا نکارارك فعلیدر بر تشریلهوزی لعذ برق کی
آحوب حور,ته عض

جال ابلدکدزص  2ه یله دی

در ادر يقال العت ار

من و جهبا اذا امکنت منان يلمع تفعل ذلك السناء تری حارام فسا (اللمم

ابام ) امرواضخ معناسسنه مستعبلدر تقول لاربنك لحا پاصرا ای امراواهنا

ووا کنژی وعید ونبدد ملنده سویلنور سکارآی العين کوستوررم کی ( املاع )
ور فا آوزر .كت جمیدر محاشن ونشانه کی واه آسعدر لمه
۲
معناسثه هده بنرسنه لك آنخسرته بهمشامتنده ستعمال اولندی کویا کهمشده
دور
دو ح
مش به ېدن لمعه وار م

بعده هر برنده مشامت او لدیغی اشعار احون جع

صیغه سهله عبار ایلدیلر شال ق فلان لم

وال فيه من ايه ملاخ
ايه ای شه ق

ای مشابه يعن خلق وخلق بدرنه مشامدر وملاع انسالك جهرهسنده تایان اولان
خوبلق وحرکنلاك ثآارینه اطلاق اولنور تقول اعبنی ملاح وحیه ای مادا
من محاسته اوهساوه ( اللا ح ) رمان وزننده خدت بصری اولوب شکار قولایی

ك ادرال ادن حست وپالاك طغان واسبر وشاهین مقولهسنه دینور ( الالعی )
الى وزنندهکه نفستنه تددر رهکوردیی نسنهدن اغاض ایلیوب نظر ایلکه
(لالقا ح) افتعال
رل ای اذا کانبے کثبرا ا
متصدی اولان کسیه دنور قال ج

وزننده لےکی اختلاس نظر ابلهباق معناسنه در وجول بنیهسیله اختلاس بصرده

اسعال و ورک نظر الق تعبر اولتور ك دلر بوه نظر اتدکده نظرل
آنده قالور کویاکهنظری اول اختلاس اندر يقال الم پصره على بناء الفعول
ای ذهت نه ) اللو ح ) لامك فی وواوك و

مطلقا یصی حرفهه دنور

کرد ته وك ككك اولسون جى الواح کلور وجم ای الاوحکلورواوزر نه
ازو بازبلان یصی کورك ککنه دیتور شارح در که مطلقا اوزربنه یازویازیلان
یصی نسته به دنور ولو ح عناصس ارنعهدن عنص

اعلادر و لوح مصدر او لور

۳

هواه دنور بونده لامك ضعی

چالوب اله باققدن عباریدر تقول

میخت اليه ( ولو ح ولوج ) لامك صعیله ( ولواح ) غاب
لت اليه الوح لوحا ا

وزننده ( و لواوج ) قعود وزننده ( ولوحان ) اله صوصهمق معناسنه در بقال

E GE
مبقیر در قافك فاد مک مه وززننده ( املاق ) ۳

اوری االری ۱

واه

اولان تاقه ژه ډور ونکده مفردی ملقعهدر وملا ناقهنك فارشده اولان
ياوریلره على قول ار کت يغور

ملقو حه در ما حك
نی

اھ

دوهنك صلنده اولان مابهڵره دنور

نل
دس
نغە
کوره ناء مفعول اولان لقعت بالو لد ص

او لغله اصلل ولال ملقو ح به او

اسعیت اعون

هاء اخدال

و نك هفر دی

در

لکن حرف حری

ایلدیلر ) انتا ( فعل هیده

 Eصوررده کونتورمك

معناسنه در

۹

حذفی ایدوب

که

اس

` 1

اولیان اقه ۱

الناقة اذا ایب

۳  7 0 ٣بجیعل مال اد والر 4اشارت ایدهره تک NER

بقال تلقع یداه اذا اشا ریما ف التكلم ا(لالقاح ) همزءنك کسریله دیشی خرمابه .
آشی اورمق معناسنهدر بقال القعالقوممخلهم ای لقعها یعتی وضعوا طلع الذكور
ف طلع الاداث مولفث لقعها عنوایله شیر ندن ومعناده تلان اولهرق دیمستعیل

ادوینی منفهم اولور والقاح کبه قاق معتاسنهدر ومنه قال القعت e
ل

هی ای الریاح لوا و ماخ موف بات تا  ۱11 1سلنا اریاح لوا ]
اذا النفبا

کریهستی ذوات لقاح الهنفسبر ابلشیدرکه وجه مکذور اوزره لاقك جعیدر
نسب اوزره لان واه کی ریاح رطوبی حامل اولوب آندن سعابه موجایصال
اه حاب ونزده دی امطار انلکله جل حهتید زو اةغ وج و ایصای ستل
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و طوایخ مطعات معناسینه اوادینی کی لواقع لقعات معناسنهده اولق مقلدر
ا

)نفعیل وزننده اقا ح حخلهمعناسته در يقالتح الل ععاها ۱الاستلقاح)

دیثی خرمانك آشی اورلق وقتی کلوب چاءق معناسنهدر بقال استلقعت الخ إذا
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قالشةح لحم اتباعاکاس ( ال ل))امك قعی وکافله سکول ومرقلهیاخوداکا
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انار حرها .لفعا ولقعانا اذا احرقت مؤلفك باصرده باننه کوره معنای اول
وندن مستعار در ( اللفا ح ( رمان وو نة

برئبات معر وف آدیدر

باد انه ديه

الوور وروح الصم دیدکاری باتك مر ینه دننورد مفر دات طبه ده ایکسی ر

اولق اوزره مسومدرکه فارسیده شاپیر ۵دنور عطر تلو و حلاوتلو اولور
ومو لاف رح مادوسنده روح

لفاح بری کو کنه دنور دنو رسم ایلکرد بوراده

هناس بز حه در احق بعض مفر دانده لفاح فارسیده دستنبوی اله مفسس الودینی

لری اوله حقدر ( الق ) لامك ای وقافك
رید اظ در کهترکیده شعامه دکید

(للقاح ) تعاب وزننده نکانقهدوسنه چکیلن
)له وا
قللتقعبن
(وا
سکونیل ف
يورك نطفهستی قبول ادوب كبه فالق معناسنه در يقال لقعت الناقد لقعا
و لقعا و با هن الباب الراب اذا قبلت اللقا ح بوراده لقاج کا

وزشده

اسمدر ( اللاقے ) صاط وزننده کبهقلان ناقهد دینور جع لواقم وک فاه 2
| وشامذ کی صفات مختصهسندندر وجنك عظیه حرب لاقم اطلاق ایدرار قال
م حراب لا ای شد دة عطي ) اللشو.ح ( صیور وزننده و دی کبه قالش ناقه به
دشور جى

 2کلو ر صعتنلد ولقوح لقاح (فظندن مفر د اوور ک مط اقا دوهه

درتابولهعناسنه وصاغال ناقه ه علقولطوغوردقدنصکره ایک باخود او چ آد
قدز لقو ح بعده لبون دشور ( القاح ) مصاب وزاده خاصة دیثی خرماه
اور دقلری آشی نهدنور زمجشم بنك يانه کوره ار کك خرمانك تست سفوف

|وب ادخال ابدرار خرما آشیسی
| کی خر د ادوب دیثی خرمانك چیکی فجوغنه ک

بواوله حقدر ولقاح ارکت خرمانك چعکنه اطلاق اوللورکه آنکله آثی اوریلور
وملوك وآمرا وضا,طلربنه مطیع ومنقاد اولیان جاعت وعسکره على قول جاهلینده
)تاب وزننده دوه ره
سی واس اصابت ایلامش قسله وجاعته دنور ( اللقاح ک
وقاح نوس ناطقه به دنور
دیئون اپل معناسنه لقو ح مقردیدرکه دک الوندی ل
| تونده مفردی لقعهدر لامك کر بل ا

باه کوره و مجاز در ولقاح دیشی نه

حکیلان اكرلك دونك نطفهسته دنور ( اللقحة ) لامك کسری وقافك سکوئیله
سس وذات معتاسنه د رکه ذکر او لندی ولقوح معناسته در که صاغال دوه نه دنور

| ونده لامك فخي ده جایزدز جیی  2کلور عنب وزننده ولقاح کلور لامك

| کسرله وه طوشجل قوشنه دینور وقرغه بهدینور واعرکلی خاتونه اطلاق
| اولنور ( الق ف)عتینله مطلقا کبه قالق معناسنه استعمال اولنور تقیبد واطلاق
| جلاقهسيله يقال لقعت المرأة واألة لقا من الباب الرابع اذاجلت ولقع لقاح کی
| ارکك خرمادن آلنان آشپنك اسعیدر ( اللاقم ) ميك فخحیله ار كك دوهلره دور
| مقردی ملقمدر محسن وزننده وقارننده پاوریسی اولان اقهاره دنور بونك مفری
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دابهنك صرتیی سوروب ياغر ايلك معناسنه استعمال اولنور شقال ا القت

على ظهر الدابة اذا غقر ظهرها ( الحاح ) مقتاح وزننده شول إالانه دنور که
دابەنك صمرتنی یاغر ابدر اوله بك ,صدیغن_دن لاشی قال قتب ملیاے ای عقور

)رله وزننشده,برردن اصلا قلدامیوپ دای باداو
(فحلین)زل
لظهور الدواب ال
اولق معناسنه در مادة کموذرهدن مأخوذ ومکرردر قال دلسم القوم حل اذالم
پر حوا مکامم وه

قوری شاه دور

ا

مومتوی ام

۱۳

لحه ای اة راهم ) تززلوزنتده لحه اه معنای اولده حرادفدر شقال

)ینله کوز قہاقاری جباقدن بری برینهیاشعق
تم القومععنی لحو ( إلىفہهےت
معناستهدر بقال حعت عیبه ۳املنیاب الرابع اذا لصقت بالرمص شارح
)تف وزننده ( وا خ)یفت باو
دیرکه ابدغواملدده لفتدر ( اللاح واللحم ك
طبر و ضلشق بره دنور

قال مکان لاج و لے ولل ای ضیق ( 1ے( لامك

هدن صفتدر بر کی بابشق وصقشق اولان شیثه دنور ومته تقول
فحیله معنای آ

هوان ع خ ای لاصق اللسب اولده خا که سحیالیت اوزره منصو بدرکه ماقیل

معرفهدر ولایده صفتدر وونك مفر دوجیی TR مساو در زیراقالاصل
هلنك قرابی متصلاولیوب همان اقرباء وعشمر نندناو لورسه
سراو
مصدردر وکاک
هوا بن ع الكلالة وان کعلالة دیرسن وخ اصلی اوزره مصدر اولور قرایت
متصئل اولق معناسنه استعمال اولنور قال لت القرابة با غا اذا صفت۱ 
) ا [  ۳وزښده برقومك سید وذیشاننه دشور قال هو مل ای سید

( اللعو ح) امك قطافنه شیه برطعامدرکه سودایله اکل او لور عناطهسندندر
اللدح) مد ح وزننده ال ايله اورمق معناسنهدر بقال لدحه لدحا من البابالثالث

اوف کر ا(للز ح ) فعل وزنده برکشی تار۱ 
اذا ضربه بيده و الممامه رن و م

 2مقولهبی اکلابدرکن بانده اولان آدمك آعزی صولفق معناسنهد رکهتشهیدن
تیدر بقال تز فجوه اذا حلب من اكل رمانة اواحاصه بعنیحامضه (الاطم)۱
ا

وزننده ال آهسیله اورمق یاخود هءلتاله اوخشار کی ارقه به اودعق

معنامته در بقال لطععه لطعا مانلباب الثالث اذا ضره ببطن کفه اوضمربا ليا۱

عاللىظهر ویره چالق معناستهدر قال لطع به اذاوضمرب ی الارض ولط لطے۱ 

کیدر بمعنی آنك کی امعدرکه لاشغه دنور لکن وقورهوب قازعفله اریقالیوب| 
فك
همان بری بلاو اولانبلاشغه دنور قال به اطع منه وهو کاللطح اذا وحح

|

قلپېق لهار ( ال )سج وراه در اورمق معناسته در تقال لقعه لیفOT 
لفعا من الباب انشالث اذا ضره به شارحك یاننه حکوره قله ياجة اورمقه| 
محصو صدر وت لوفعان فصایا 2آتعك اسیلی چالوب افق یا چو تقال لفعته
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مذ کوردر و منه ساعدت

ناپلر ده

هه جعلر ص دوهدر
لکن مراب د

وح بر
و

وزننده ) والالباح ( اکر ام وزننده
سر و اخشار اوق

شااخ
اذ
|

فو یه نك

معناسنه در

ددور
و ساخلورده کشی د  3و

) الاح ( مد

) و تیم ( شعیل وزننده بر کسه  2بعنی

شال  2الرحل ایا هن الباب اکا

والح و 2

( لباح ) ضراب وزننده بمروضم آدیدر ( الاح ) لامك فی ناوی
سکو یله برکسهنك

برەلندرمك باود کوزف
رب

شعوب

من غ فعاش

ایاما

حسده

او و حهه

ننه

حةرمق

باخو د
معناسنه در

الم ارفقاعیه

تور E ۵

حقل

طاشلر له اوروب

قال لکد  ۹۳من الباب الغالث ۳1
و برآدمه دتگاه اله باقق معنا سنه

استعبال اوور قال لهه بصره اذارماه بهج بقال رماه بعيله و جاع ايلك
قدارل
بنه
دناس
مع

احم جاریته اذا جامعها پورکسهنك جوع مالنی سپوری غصب

ايلك متاس نه در قال لحمفلا ای مار لدفرع شا الا اخذ وال الله اورەق

معتاشنه در قال لحه يده اذا ضمربه با ( ام ) فعتیتلر اجقق معناسنهدر قال۳
)کران وزننده نآدنصفتدر
3حمالرجل لعا من الباب الرايع اذا جاع ( العان س
 ۳ی در سکری کی تقال رخل لجان وام اة لحی ای جا:ج( اللاخ ) صاط
وزنثده ( واللتاح ) ضراب وزننده ( والأعة ) لامك چ هرهزهوزننده(والاح)
کف

وزننده هایت زرد و هو شد وانش ذهن اولان آدعه دیور شال رحتل

لاح ولتاح ولد ولحي ای عاقل داهية ( الاح ) اصطم وزنتده معنای بموزردن

ر
وو
ط

2ل شا اظلاق اولورکه بغایت صاخت دقت اواغله مضامین
و

ومعایی  ۵شعرای سالفهدن ازید متصرف اوله قال هوالخ شعر ا منه ای اوقع عل

ونه قول الاصعی كان جریر ال اتصابه هجاء ( ا
العانی پمنه قال الشارح م
لامك کے وجك شکوئله برنسنهدر که دحل طرزنده قيونك ودرهنك دننده
اولور دحل درهءلرده اولان آغزی طار کویروسی بول حقوره دشکله بوندن

مراد قویيئك ودرءتك دیبلرنده حوض طرزنده اولان چقوردر ( لجع ) تین

غیارنلو اولغه دنور
وش
| كوزك اوست .قیاغی بك اتاو ولین اولغه باخود حیاقلو ل

سنه
ندا ص
مصعخو
| ل

بقال فیجفنه اون هينه یم ای تلص اوغص وکو زل

اوست قیاغنك ببوقسرنه دنور کهقاش آنك کناری اوزره ابت اولور عبرالعین

| معناسته ا(لالاح ) همزهنك کسر لهبك ابرام ايلك معناستهدر يقال اج السائل
| قالسوال اذا الفوبلود وفرت اوزره یمور باغدرمق معناسنه استعمال اولئور
 1قال ا العا ب اذا دام مطر ه وار کت دوه حرود اولق معناتتته هگ

2

| اقهده خاصدر لقال اج ال اذا حرن ك يقال خلاٴث :الناقة بونك طواری
ا ورل آغرلنوب کیرولفك معناستهدر يقال :التالطی اذا كلت فابطأت وبالان

,عناسنهدز قال کےار 4 ۳
الکرم اذا محر للاءراقوعای و شاخ اواق م

وخه)ر
حلکو
بناءهون اذا کان مکمعا ای شاا (ا

وزننده قیْاقاری يود |

اولان آدمه دینور و شول کسیه دینورکه دیشاری اړی و بری بری اوزره eE

)یوس وزننده |
نی طولدر دیفندن کلای غلرظ غلیظ تکلم در اوله ا(لکیوح ک
یوح ای مشق و طبراغه دنور ( انکے) |۱
پارلق نسنهبه دنور بقال وکجه

اکا ) مصایح
ولی شیئ دینور وقد اک کاذکر ( ل
مکرم وزننده شاخ عا

(لکومان ) كفك |
وزننده ولادنی قريب اولان اقدره دنور مکماح مقرددر ا

وی فوقیه اله ۱
فڪیله ایی قومسال معروف طاغلرك اسمیدر ( الكت ن)ون ا
جعقر وزننده اجق عوفز آدمه دینور ( الك ) تای لته اله کن وزنده |
و مرادفیدر ( الكش ك)افك و سینت کسرله ( وانکنسیم ) -قندیل وزننده |
)ك فحی وواود سکوب خصنه |
كکواحف
پرنسنه نك اصل ومادهسنه دینور ( ال
جنکده غالب اولق معناسنهدر بقال کاحه یکوحه کوحا اذا قالله فغلبه وصوبه |
یاخود طبراغه طالدرمق معناسنهدر قال کاحه اذا غطه قماء اوتراب (الکاوحف) |
|

بولق معتاسنه در قال کاو حه عع
مفاعله وزننده ودج خصنه حنکده قالبا

کاحه واشکاره سوکشعت معناستهدر قال کاوحه اذا شاه جواهره ( اتکوع ) ۲
غالب اولق معناسنه در قال کو حه کی کا خه و صعب ۱
شعیل وزننده بودنی ولد

انسان حویواتی واسعق معناستنهدر قال کوحه اذا اذله ورد الك معناستهدد |
شال کو حه اذا رده ( الاكأحة ( هنت

ل
ادر
قاسنه
معن

کسرله بو دی خصعه غالب اوق 1

اکاحه ععنی کاحه ویرمك معناستهدر بقال مکااحه ای اعطاه |

ا(لاوح ) تفاعل وزننده ایی کسه بری بریته عر وشور وفساد ابرائبه درشيك |
وبربرته او وب اولاشعق معناستهدر شقالتکاوعا اذا عارسا قالش ما ( الاج |

۱

اولک ) كافك کسر طاغك آرغاج پرننددینورکه ره تعببراولنور جی کح
وکیو ح کلور ( الکواح )کتاب وزننده ماله کال اوزره نقید و اهقام ایدن آدمه

دنور مالدن مراد ذواب موواشیدر قال هو کواح مال ای ازاژه ( ا

ينه غلظت وخشونت صاحی اولق معناستهدر ( ام ک)افك کس لھخشن
وفله اک ۱
وغلیظ اولان شیثه دنور کر وتاش مساو در ومفبالغه بودن ص

مم
دی دنور قال اسنان کش و يقال کم اکچ ای خشن غلیظ ک باقال اوو
(انکم ) کاوتفی و ياك سکو لهقمضر به به تار ایدوب ایشا معناسته در

کاه ) همه ك کنسیه کممعناسنهدر قال
تقال ماكاح فيه اليف ای مااك (ال
ما اکا ح ای مکااح وهلاك ايلك معناسنهدر قال اکاحه اذا اهلکه

أ

#فصل اللام ( ۲الم)٠ لامك وبانك فحیله ببادرلقی شجاعت معناسنهدر ویردجل (]

"

۹1۲
کسر لله بودخی طواری طوردرمق اعون لادی کرو حك

معناسنهدر قال

كق طام الدابة اذا جذبه ورد و صرف ايلك معتاسننهدر تقول اکفعته عنی
(الکفاح ) قتال وزننده ودنی رورو
ای رددته ( المکاغة ) مفاعله وزننده و
اولق معناسنهدر قال کاغه مکاخه وکفاحا اذا واجهه رورو جنك ايلكمعناسی
اطلاق ونقید علاقهسنه مبی در وق الدیث القدسی [ اعطیت مد ک|فاحا ] ای

آفاء ا

من.الدنیا والاخر :سس ومعدای لازمیله نرد که حق تعایتك

ته مبتی کفاحا
معطرء حقیق اولوب عت وحلالتنه و حضرت تمد قدر و ملنز
بالذات عطا ايلك اشياء کشره اعطاستی مستلز مدر و قال فى انمايه وف حدیث

جار [ ان الله کلم اباك کفاحا ] ای مواجهة لیس ہما جاب ولا رسول وکفاح

|| آشستین اوعك معناستهدر بقال كائ الرأة اذا قبلها اء ( الکلوح والکلاح )
| کاذار  ۵یله تشرولق اراسنده صرعق معناسنهدر که دوداقلری حکیلوب اوك
 ۱دیشلری عایان اولقدن عبار ندرکه ترشرولفك بدلکی و بك جزهلکیدر بقال کے

واحا من الباب الثااث اذا تکشم ف عیوس ( التکلم ) تفعل
| ا(جل کلوحا کل

| وزننده کاوح معناسنە در یقال تکلے الرجل معنی کلمولیس الك معناسنه استعمال
'اولنور شبال تکلم الرجل اذا بسم وشمدك بیدریی چاقق معناسنه استعمال اولئور
زەك کسرلہ بو دی کاوح معناسنهدر
ال تکلم البرق اذا تتابع ( اکللااح )
|م الرجل بعنیکلمو و معناده متعدی اولور تقول ک|لسته اا ای جعلته
یقال ک

له اطرافیله دارا مادار آغزه اطلاق اولنور قال مااقح
ادت)
علی
(الک
| تسا ف
| کستهژای فه وحوالیه ( الکلاح ) غاب وزننده ( وکلاح ) قطام وزننده سنه
ده بهیعنی فوراق وقیتلق یله دنور ( الکو خ ) حوهر وزننده حرکین ود

)وزی ورروب تعس
چهره کسیه دینور بقال رجل کوخ ای قبجم ( الکاخ ب

ادن ترشرو کشی,ه دینور وت وشدید زمانه اطلاق اولنور شال دهر کاخ
ای شدید ( الکاله ) مفاعله وزنده شدت ايلك معناسنهدر ومنه قال کاخ القر

اذا۸یدل عن البزل یعنی آی ازل اولدینی منزلدن عدول و انصراف ایلدی
کویا که شدت و تعصب ایلدی ) الکاعن ( ددر حه وزننده برکوبهور عکه دنور

ورادفیدر
(لکادحة ) کلحه وزنشده م
( کلم ) حعفر وزننده بررجل آدیدر ا
) الكلدح ) حعفر وزننده بك ومتن آدمه دور وقوحه قاری ه دنور (انکایم)

مك کسیه طبراغه دینور ( الکے ک)افك فحبی مويك سکو نلهکوب
| كافك و

| اولان دای توقیف اجون امنی کیرو جکمك معناسنه در بقال کم الدابة کمعا
| املنباب اثااث اکذھاھا ( الاکاح ) هبرك کسریلهکه معناسسنه در بقال

«A
هن داء الکشم وهو مکشوح و کشج برکسیه دشمناك ابلك معناسنه در کر ادبار .

کشم اله اعراضی مستلزمدر یقال کشح له بالعداوة اذا عاداء وناسی طاغقق
معناسنه درکهکشعلری دوندرمی مستدعیدر تقال کشح القوم اذافرقهم وطواز
قوبرغتی جاحهسی ارالغنه صوق

معناسنهدر

قال دشےت الدابة اذا ادخلت

ذا بین رجلا وسپورمك معناسنهدر بقالکشخ البیت اذا کسه وناسطاعلق .
شخ القوم عن الاء اذا تفرقوا ( انکشح ) فصتینله برعلتدرکه
کال
معناستهدر بق
بوش وکوره عارض اولورکه اکا پاق دبیر ابدرار عل قول ذات انب ددکلری
علتدر علت ن لوره بهمىلا کشی بهدور مکثو ح الرادی تام کسته و سییله ملقب

اولشدر ( الکشاح )کتاب وزننده پرکونه فا اسمیدرکه دوءنك نوش وکر ته
اوریلور (الکاج ) قلاده کینه وعداوتی اطمار ایدن کسه دور که مبظن .

وخبرجین تعبير اولنور يقال رجل كاش ای مضعر العداوة ( المكاشحة ) مفاعله
وزننده معادات معناسنهدر يقال کاشصه اذا غاداء ( اتکشع ) تفعل وزننده
جاع ايلك معناستنهدر شال تشم الرآة اذا جامعها ( اللکشاح ) مفتا ح نونزده
الثه یهدنور وقلحك آغرینه دنور ( الکشیم ) منعر وزننده مکشاح معناستهدر

لشى
الک
ا(لتکشم ) تفعیل وزننده برشیك قبوغتی کبدرمك معناستهدر بقا
.

شیخ
کا کو
اذا قشره ویوش بوکوره یااوقرمق معناسنهدر بقالکشح الابل اذ

)بور وزننده ملكة سبا اولان بلقيسك سيان على سنا وعلیه 
( الکشو ح ص

السلام طرفته اهدا ایلدیی بدی قبضه فحدن پرینك امعیدر وع بونلردد .
ذوالفقار صصامه

رسوب مجذوم ضرس

اجار ذوالنون کشو

حدر برقاحی

سی
با

فخر عام صلى الله عليه وسل حضتارینه انتقال ابلشدر ( الانکشاح ) انفعال

وزننده ناس طاغلق معناسنهدر قال انکثهوا عانلاء اتذفاررقوا ا(لکشعة )
معظیه وزننده مکسعود ,لفتدر کهبرموضع آدیدر ( الکفح )امیر وزننده برکسه نك

ا7ک

هوا
۰

کفوومائلنه دبنور وخاتونك زوجنه وهفراشنه دنور وکنهاان ظهور ایدن»هما نه

r
EAA

دنور ( الا کف ) اسود وژزننده و مرادفیدر که سياه نستهه دنور ( الکقم (

مدح وزننده پرشبئك اورتوسیی کیدروب آجق معناسئنه در قال کفسه کفتا
فعه یالعصا
املنباب اثالث اذا کدف عنه غطاءه اوورمق معناستهدر قکال
اذا طم به ا و طواری طو ردرمق اون حامیی حك

معناسنه در بقال کفع

بلام الدابة اذاجذبه يلعنتىقف وزوبرو أولق معناسنه در بقال کےفلاناناذاواخهه
وعل
بورکسهیی آنسزین اوعك معناستهدر بقال کے المرآة اذا قیلها خاءة خ

سرار اولق معناسنهدر بقالكغع الرجل عنه کشعا من الباب الرابع اذا
وش
م

نك
ء)
زاح
هاکف
خعل وقورقق اولق معناسنه در تقالگفع الرجل اذا جين ( ال

ن
دک

۹٦1
,e

وف اندام وناز با کشینه دنور مشوه معناسنه ) الک حد ) کر حد وژننده

سه
وضراد فیدر که |

اة

سکر تمك معناسنه در تقول مکحرناقی آ تارهم ای

عدوا متاقلا ( اندع ) نے وزننده سپوزمك معناسنهدر بقال کح البیت
کا من الباب اثثالث اذا کنسه ویل پریوزندن طبراغی صبرمق معناستهدر بقال
کچت ارم الارض اذا قشرت عنما الراب وعاحز اولق معناسنه در کهيك

آغسقلق معناسندن مأخوذدر يقال بکهح ای عز ويك آغسق اولق معناسنهدر
يقال رجه کح ای ظلع شدید بوقال جل مکسو ح ایبه ظلم شدید ( مکاساهد )
فعل تحبدر اقل معناسنه که بهکت آغر ورویشل دعکدر معنای مبنوردن

ساح ) افتعال وزننده برآدمك جیع مالنی سبوری اخذ ابلك
(انلا
ماع دون ک

معناسنه مستعیلدر قال |کتهوهم ای اخذوا مالهم كله ا(لسکعة ) مکنبه
وزننده ومرادفیدرکه سیورکه دینور ا(لکساحة ) کافك یله سپورندیه
تون کناسه معناسنه والارده اولان حولاقلق وایافلرده اولان کورملك حالتنه

سباهحة وهی الزمانة فى اليدين والرجاين ( الکسیم ) فتینه
کال
دینود بق
رکسهنك آل جولاق یاخود ایاغی کوترم اواق معناسنهدر بقالکح الرحل كسا
من آلباب الرابع اذا صار اكدح ( الاك ) اخجر وزننده (والهنعان ):دان
ونه

) والك ( امیر وزننده

( واک

( ژ در وز ننده ای حولاق یاخود

ایاضی کونرم اولان کشیه دینور واک طو بالهوآغسقه دینور جییکهعان کلور
کافك طعيله وک امیر ونزنده ل کسیه دینور ( الکساح ) غراپ وزننده
دوه مته مصوض رعلت آدیدزکه ایاقلرنی آغسق ادر ( الک ) معظم وزننده
قبو ی صویاش ثسثه به دنور قال عود برد ای مقشر (اکلاسخحه ( مفاعلد
وزننده مشار به شدنده معناسنهدر یعق هر رېمش روي

سیوری احمكث شال کاسعا

کف وزننده نامردکسیه دینورکه لدی
الک )
مکاسهة اذا شاربا شرديدة (
الاستمانهاعانه اتان اوله يقال رج ل کح اذا استعته لایمينك ( الحة ) معظمه
وزننده عامدده پرموضم .آدیدر ونو سين و شین اله وفعهر کش

اله دهزباژددر

) الکشم ) شن مه اله کم وزننده دنده خاصره الله ضلع خلفك یعیی وکور

اله کاه ایکونكکه قصه ایکودر ارالفنه دنور کهوش بوکور تعبیر اوللور
فار سیده كاه دنور بو معتادندر کهفلان کسه شوایثشی سیر واضعار ایلدی د.جكث

پرده طوی كه على الام درل ودن اعراض ادوب الفت وحبتی قطع
دار وکشیم قاطر بو حفنه دنور
| ورد ایتدی دبعجك برده طوی کشھہ عنی ر

| ودع کی بجی کشوح کلور وکشم وکوره عارش اولان کش علتسدن

ناشی کنووره باق ابلك .معناسنهدر بکقاشلحم فلان عل ناء المهول اکذاوی
اول

۱
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|

آیرمق معناستنهدر يقال كدح رأسه بالشط اذا فر ج شعرء وکدح طرملامقدت ]|

ندا اولان طرئق بازهسنه دنورکه طرمی ماود ور ۳۱
تقال بدکد ح ای خدش جی کدوح کور( التكدخ ) تفعیل وزننده بود |
وزی

طر ملامق بأخو د جالنه عت

و قیصه و رهحكت وشن ات معداست هدر

بقال کد ح وتحهه اذا حدشه او عل نه مایشیته ) الا کتدا ح ) افتعال وزنده امك
حکوب کسب وکار الك معناسنه در شقال | کتدح لاله اذا | کنسب ) الشکدح )
تقعل وزنده طرملاعقدن باشی اعضا برءلفك معناسنه در تقال تکدح اللد اذا

خدش ( الکدح ) معظم وزننشده طرملاعش دیکدر و منه شال جار مکد ح
ای معضض ( کودح ) حوهر وزنده ررحل اعمیدر ( کدراج ( قطراس وزنده

)افك فعی وذال حمهنك سکویله بل طاش وطیراق |
(لکذح ك
پرموضم د۲یدر ا
صاوروب آعق معناسنهدر قال کذحته الرخ کذحا من الباب الثالث اذا رمل

اه
الصی والتزاب ( الکر ح )كافك که اباس صوععهسنه دینورکه خهلو
سپدر

جع

اکر اج کلور ( الکار ح والکارحه ) انسانك

) الاکراح (هم نك ھی وکافك کر

ح.قوب وارءحقلری مواضعه دوترک

نصاری طاشه نك

و غاز ننه دشور
پصقلیه کوزلرنده

آیازمه مقوله سی برر اولهحقدر تقال

وا الى اكلياراح وهی مواضم تخر ج الما التصاری ف اعياذهم
جر
التصاری خ

)حر حه
دکه لفظ مبزور عبرانی یاخود رای اولق اغلبدر ( الکر عة د
مرچ ر
وژننده ره حالق معتاسنه در تقال که

اذا ےہر عه واغز  غر سک که دنور

(لک مد ) ای فوقیه ال کر که
کردحه ددکاری ستکمکدن دون اولور ا

)دحرج
وزننده یقق ویره چالق عناستهدر بقال کر حه اذا صرعه ( الشکر عمن
وزننده سرعتله بوریوب کمك معناسنهدر بقال تکرش قمدیته اذا حرهرا رها
( الکردح ( زر ج وزشده فوجه فاریبه دنور
) الکرداح ( قرطاس وزننده ور

و صلب ومتین کشیی به دنور

انسان وحیوانه دشور بقال رجل وفرس

کدراح ای سحریع العدو ( الک دحة ) کر حهوزننده نآدن اسعدر چابك سکر که
وچانك سکردشه دنور وکردحه یره چالق معنامنهدر بقال کردحه اذا صرعه
) الکر داح ) كافك ععیله و دور آدمه دنور ( التک دح ( احرج وز ده

ومرادفیدرکه وارلغق معناسنه در بقال تکردح الشی" اذا تدحرج وتک
ذر اولندی ( الکردحاء ) افك کسری والفك مده وکرحه قیاس
معناسنهدر که ک
اولان جل وحبری کی مقصور اولقدر برنو ع بورویشه دتورکه دآملري اوفق
اوفق رق

نزده عخایت
ترا ترا ور ءعك اولهحقدر ) الکر دح ( مدحر ج و

روموت(

۱

۱

۱

و

i
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۹5۹
اکل ماعلیها وکح ددن

دود ۶ی طر ملامقدن آزحه حقل وحودی

براك

معتاستهدر قال کحه المصى وهو دون الكدح ووجودك دریسنه اصاتله تأثبر
ايلك معتاسنه در شال کم للد اذا اسا فاترفیه واول مور اولان سرهد

کے اطلاق اولنور مؤاف بيانده استقصار ابلشدر ( الك ك)افك فعبی وثای
رت تتکوپل و ع انساندن از جه جاعته دینور قال جات که من الناس

وهی من الناس جاعة غير كثيرة ( التکاج ) تکاثح وزننده ةلمابله رور وجنك
ابلك معناسنهدر بقال تکام الیش بالسیف اذا تکافوا به ( الک ) مدح
وزننده کون آحق معناستهدر قال کم عن استه اذا کشف ووی عنه اكوب
ويل رکه

اوزره طهراق صاورمق معناسته در شال FE کر عایه الب اب

اذا سفته و برکسهنك مالیی چت ادوب جوعیی سیوری کوتر مك معنا سنه در قال

کم من الال ماشاء اذا کم ای اخذ کله ور کدرءك معناسنهدر بقال کم

الشی" اذا ججعه طواغقق معناسنه اولفاه ضد الور بقالکه اذا فر قه ( التكشخ )
شعیل

و

کون آجق

بود

معتاسنهدر

قال کر عن ۹۳

نی کے

 ) 7تفعل وزننده کبسرهیه حقل طاشاریه اورمق معناسنه در قال نکم
ااصی اذا تنب ه ( ادخ ) کافك ضیلہ ثم وزنشده ومادفیدرکه خالص.

دمکدر یقال عر کےایتے وخالص وعر بیة که ایقذ (اعه) شول خانوند رکه
اابدن اوس بن “ابت
آیت فرائض آنك حقنده ازل اولشدر منرور اهدر ت
الانصاری زجوهسی

ایدی موی اله احد غزوهسنده

شېد اواوب موزره

اله

اوج ڈیر ئتیرك ایلدی عرادهلری جاهلیت عادتی اوزره جیع مخلفاتی اخذ وزوجه
آله صغاری عر وم ایلد کارنده اشبو [ وللشساء نصیب ا]لابه کر عهسی ازل اولشدر
ف عالم عليه السلام <متلری مال بهورره وضع د اتاملری پابنده امس بریعولر یله
[صیکم الله ] الاه کرعه سی درل اواغله ام که من
توقف ایدوب بعده و

وقرلء تلان وباق بمورراره اعطا اولدى ( اھک | هدهد SF واک (
م

وزننده

يك قوحه

قاری به دنور

و قوحه باقهبه دوز

) إذ عم ) ينه

قوجه قیاارره دنور شار حك بیانی اوزره مفردی کاءدر ( الکدح ) مدح وزننده
برکسه امك حکوب کندی نشی امحون سیی وکوث_شله برايش ايشلك معناسنه در
قال كدح ق العمل دحا مانل"باب الثالث اذا سى وعل نفسه خبرا اوشرا
مرلامق معناستهدر بقال کدح وحهه اذا خدش
و کدح ط

عند البعض برکسه نك

جالنه شين وعیب ورحك نسنه ايلك على قول ره الله باخود سار نسنه اله
افساد ايلك

معناسنهدر

قال کدح وحهه اذا عل به مایشینه او افده و کب

وکار ايلك معناسنهدر بقال كدح لعیاله اذا کسب وطراق ايله صاحی بری بنردن

سس

۲

TKکا
 ۳Tی
O

رکه آخر آدمك طلب وسوال ایلیه ی نستهی بعد السوال ورعكت اوژرهحرم"

وتصعي ايلك معناستهدر بقال اقاح الرجل اذا ععمعلى النع بعد الموژال (القاحة)

ساحه وزننده ومرادفیدر یی قوح کلور سوح کی و قاحه مده قربنده |
پرموضم آدیدر ( القج ) قافك حى ویانك سکوییله قان قارشعامشصافی ایرینه
طنوعق معناسنه بقال قاح اطر ح
دبنور مده معناسته وج مصدر اولور باره اترب

یقح فعا نی قاح بقو ح قوحا پس واوی ویای اولور ( الق ن)قویج وزننده
)قوح وزننده ومادفیدر ( الاقاحة ) اقاحه مذ کوره اله
ومادفیدر ( اق ت

مرادفدر پس بومادءلر_واویه ویایهدر

۱

فصل الکاف ) ( انح ک)افك قصی وبانك سکونیله مرکوب اولان دای

طوردرمق امون امتی کیرو چکوب قاصعق معناسنهدر بقال اكلجدابة کهامن
الیاب الا[ اذا حذب لامها قف قال ف الاساس لیس کح الصعب الهش الا
باللعام الشکس نهل دن باب اشارتی ساقط اولغله امهات سار هدن اخذ اولقشدر

وکح قله چالق معناستهدر قال کصه بالسیف اذا ضمبه به ورکعهیی عزمایلدیی

حاحتندن رد ايلك معناسنه استعمال او لتورکه معنای اولدن مأخوذدر بقالکح ۱

فلانا اذا رده عن الماحة ( الاکاح ) هزءنك کسر لھکے الله معنای الدوه امدرفدر |
بقال اك الدابة :میکصها وشاخ وعالى اولق معناسته در بقال اج الناء |

عبلنىاء الفعول اذا کان مها ای شاعا (انکم) كافك یله مصل دددکاری وغد |
صوی انواعندن سياه توعیدرکه ترکلر ره قروت وحوکلك تعببر ابدرار علقول
رخبین اسپدرکه مایت لبنطط تفلیظ ایلکله حاصل اولور ترکیده لورتعبیر اولتور

( نکم ) معظم وزنده شاخ وعالی نسنه بهدیور بقال اه دجم ایشا (الاکج )

اجر وزننده تند وشدید حیوانه دبنور یقال بعبر اک ای شدید(المكاحة ) مقاعله
)اخ
وزننده برآدمه سوک وکسشوعك معناسنهدر بقال کامحه اذا شاه (الکاح ک
وزتده شول تطبر وتشأم :اولان نستهدرکه برادمك قرشوسته ظهور ایلیه
جوههسندن رد ایتدیکهون اطلاق اولغددر جعی کوا کلور ال تطير من الك

وهومااستقبات مایطمرمنه ( انك ک)افك هی نوایفو نیكهسکو طیلعهامی طو که

قدر مك معناسنه در بقالکم الطعام کها من الباب اثالث اذا ك|له حتیشيع
ويل برکسهنك اوزر ننهطبراق نوزیدوب صاورمق معناسنهدر بقال کت ارم
فلاا اذا سفت علیه الراب عد البعض کح یل رکسهنك ارز لالق
حکوب کوترمك معناسنهدر تقال کت ال لانا اذا نازعته یاه حوکرکه
پرده اولان نبانی سپوری پوب بتورمك معناستهدر بقال کحم الدی الادض اذا |

٩۹:۷

,امك معناستنه درکه رفع راسی
معناده عض سه ده ا

مستلز مدر بقال ام

عئو اله كه

التبیذ اذا شم به وایی

افتعا لدندر و افع اولوب

والشاح )اب

استصواب ابلامشدر ( القاح )کتاب و

لکن سار ح

وزنده ذکر

اولنان مقاعهدن اسولردرکه دوه ضودن امتناعله باشتی وقری قالدرهغه دنور
واح اطلاق ایلدیلر
وحهتله شهور رومیهدن کانون اول ولایبه شدهری قاح ف
زرا شهر ن مقو هیده صوغوق غایت شدد

اولغله دوه “عى صو اعحمخدن

امتاع ادرر قال فى الاساشس ومن دك قالو الشی.ان وملحان وها من اشد اشهر

الشتاء بردا شهرا داح لقاعة الابل فما عن برد الاء وشیبان ولمحان کانون اول
ونای اسعلرندر را

مز جی شهر | تاك

الف تشه به جل انلوب

اقاح فم

ایلدیکندن شقه شدت برد ال تفسبری بك بارددر ( القمعی ) ضبرای وزننده
( والقمعا ) :هال ذكرك باشته دنور فيشه معناسنه ( القمعانة ) قافك كسرله
انسانك پاشندن | که سیله قفا حقور نك ارالفنه دیور ( التقمح ) تفعیل وزننده
ره کدی ده اداسی لازم کن حوق نسنهدن طالى ا حه نسنه اله صاوعق
معناسنه در مثلا برآدمه یك غروش و یره جکی و از ایکن برتقر لهبشیوز وه

قیادوب صاوعق کی قال قمع فلان فلا اذا دفعه بالقلیل عنکشبر حب له
وله رنسنهی حوکان کی وک ب امکعلناسنه در
وونك سک ی
) الق ) قافك فخحی ت

شال قح گی“ قصا مرالباب الثااث اذا عطفه کا گعن وصودن فاءغله حکیلوب
باش وقری قالدرمق معناسنه در قال ج ااشارب اذا روی
و صودن قدقدنصکر ه کیش زوراک امك معناسنهدر

وس رسد ولا

قال  2الشارب

اذا تکارء عل ارب بعنیبعدالری وراغاج نووبآ لتندنصوقشدرمغلد قوی
۱

و فری قا کنروب

لدرمق

ی

حلهوله
مفتاحسن قړونك او

او که سی

| حتروب آجقدن عبار در قال قح البات اذا صت خشبه ففرعه م  1وان (

هیرونك ,کس له م ایله معنای اخبرده مرادفدر شال اقح الباب بعنى فحم

( لقح ) تفعل وزننده بودخی قاندقدنصکره مع ال اهه اصحمك معناسنه در بقال
۳ 1

اذا تکاره عل الاء ( القناحة ) رمانه وژننده برکونه ابزه sk

اوزون واک ی الوور اکنزری باه قرو ری کلیدر نه اید رار ) e

فعیل

چو به او یدرمق معناسنه در تقول فعت

الباب

وزسشده

قناعه دید کاری ای

اذا ات القناحة عليه ( القوح ) قافك حى وواوك سکونیله باره ا
فعناسنه در قال قاح اطر ج يقو ح قوحا اذا صارت فیه المدة وسیور مك معناسنه در

(لتقوح ) تفعل وزننده ود یاه ارمك
قال قاج البیت اذا که ا
|ا صارت فیه الدة ( التقویخ ) تفیلووزندم
معناسنهدر قال نفو ج ,اطرح اذ

۹٦
۱

معناستنه در حنطهبه اطلاق -بوبانك ارفع و اعلاسی اولدیغچوندر و خ مصدر
لوور
ا

رنستنهیی سفوف کی خرد ادوپ آو حیله آعر نه ی

معناسنه قال غ

السویق عا ء الباب رایع اذا استفه ا(لافقاح ) افتعال وزننده م معناسته در
قال اقتمو 92كە( القمعر ) قر حه وزنده حوارشه اطلاق اولنورکه موف

وجهیسله تناول اولنان ادویهدن عبارندد وجوارش کوارش فارسی معربیدرکه
هضم اعون تناول اولان دارودن عبار ندر قول افتمعت القأحن ای اوارش

( القحعة ) جرعه وزننده ذههدن آغز طلوسی اولانه دور وه ورس
اميد رکه عن زغفر ای دیدکلری دار و درو عتق راك

وزنه حوکن غبار کی

کوفه دنور وزغفرانه دنور ( انقععان ) قافك وم مددنك یله عنفوان
وزنده وميك یله

در

بودنی عن زعفر اه على قول عتبق شراب اوزره

حوکن لوز کی کوفه زوعفرانه دنور ( القموح ) قعود زننده دوه حوض

اوزرنده صوق احمیوب باع نوقری قالدروب واو حا

ای

امدن وکرد احوب قاندقدنصکره اولسون قال شمالبعیرڌو حااذا رفع رأسه
عند اوض وامتنع مانلشرب ( التق ) تقعل وزنده ( والاشماح )انفعال

وزنده توح معناسنهدر ( الفاح ) قوحدن ام فاعلدر جمی ثمکلور رک
ور
وزنده وقاح مطلقا صودن کاره اولوب امتناع ادنه دینور کر ك انسان ک
حیوان اولسون وه علتدن اشی اولورسه اولتون وبك صوسزلقدن بغایت

سست وفاتر اولش دوهه دنور ( القاحة ) مفاعله وزخده دوه صوه کلوب
برعارضه ,سسیله صو امحمیوب اعراض وامتناع الك معنا نهدر تقول فاحت
ابل مقامحد ویو رام
الاک اذا وردت ول تشرب دداء ارودوهی اقه مقاخ و

مربع بلاهاء وارد اولان صفاندندر ( الاقاح ) هیرءنك کسرله باشی بوقری
قالدروب کوزی اشاغیبه طوغری دیکمك معناسنه در قال ام ارحل اوالبعير

اذا رفع رأسه وغض بصمه وروی کوکه طوعق معنادنه استعمال اولئور که
بویدنلکدن کنایه در بقال اتم بانفه اذا شمع به غولال سستبلهسی اوزلفك
معناسنه در قال ات السنبل اذا جری فیه الدقیق وبغدای سنبلهسی کالنی بولق
معناستهدر قال ات البر اذا صار ڪا نڪا وکر دى نند اعم اولان اسيرياغك
مضابقه سندن پاشتی اا

اندر»میوب دا وقری طودرمق معناستتنهد قال

اتےالفلالاسبر اذا ترركاسته مرفوعا لضيقه قال الولف نیالصار ومد قو4

۱

۱

راضيين مرضیین و شدم عليه عدوك غضابا
واقاح بيذ

3

دا

ا'.عمك

%

7

تعالى [ فوم قممون ]ومنه حدیث على کرم اله وجهه قال له الى عليه السلام
+عتك
 1ستقدم عاللىله انت و

7۴
۳1

ِ
1
9
1

وذا فاىلماید
مقمیین  3جع نده ال عنقه زم كيت الافتاح ] ک

4

کر

3

0 #۳

Ê1

1
۳

0

٩ ۵ ۵

۱

۱

رتیل
عاملة اا معناستهد رکه سرثلنول و
مد
ون
مفاعله نونژده بری برینه سس ل

تعبیر الونور قال قاسعه اذا یابسه ای عامل بالیس والشد ( :القاسحم)بوخون ية

دنور بقال توب قادح ای غایظر فشاح ) شین مصمه اله قطاموز نندهدیشی تصلرانه

3ام ومرادفید رکه غلیظ دیکدر بقالئوپ قاشع اقیاح
دنور ( القاشح )قاح ل
(لقساح ) غاب وزنده قوری شیثه دنور ابس معناسنه ( الح ) قاك فخی
ا

آدن کر عك معناستهدر قال ففعم قفی]
وفانك سکو یله بنسرنهی کربه کوروب ن
منالباب الاآكت اکذارهه وطعای انی ايسقيوب امتناع ايلك معناسنهدر قال
ففععن الطعام اذا امتا عنه ویر نسنهی دوا سفوف ایدر کی بومشق دوکوب

سقوف اتلك معناسنه در بقال ففع الشی ادا استفه كياتف الدواء ( القفحة )
سفینه وزننده اوزرینه فیون سودی صاغلش تازه کرء باغنه دنور ( القفعاء )
حر آءوزننده حتال حتال هواه آغان غباره دنور قال اجه قفعاء وهی
ان تری ثعوبا پلشعب ما ( الق ) فختینله ( والقلاح ) ضراب وزانده دیشاره
عارض اولان صار بلغه دینور قلا ح ا-عدر ر مصدردر دیشار صرارمق معناسنه

قال قث الاستان قلحا من الباب الرابع اذا اصفرت ( التقلح ) تفعیل وزننده
علاحله دیشارك صفرتنی کیدرمك معناسنهدرکه سلب امحوندر قردت البعیر کی
ومنه الثل * عود بقلم٭ على ناء الجهولای نق اسنانه وتعاج منالقم عود قوجه
دوه به دینورکه دوشلری صرارر مثل ملزور سی فا ندهده رب الواور مرج

در  4کتب طهده مشروح اولدینی اوزره دیش لرك لوی عتغبر اواسی فاسد
مخاردن ]خو د متعفن اولش خلطدن نشئت ادر پاش کيك ونوزی و مرجان
هربرندن دارهننس در هم واحو ومصطی وار ساهر ردن برر درهم ومسكدرت

بغدای ونلر احه عق

ادوب رقاج دفعه دیشلره سورهلر تغیریی ازاله ادوب

بفایت جلا بورد ( الق ) قافك کسر للهکیرلو لباسه دینور وب وهح معناسنه

( ا ) قافك فعیله قوجه جاره دینور ( الام ) اجر وزننده دیشی صرارمش
کشی ».دشور

موی اء دون و وق و حکنه دنور وا

ن ام

الخاری

)فعل وزننده خط
محدنندندر وعاصم بثنابت بن ابي الاقم اتعایدندر ( اقم ت
ایام ده دیار بدیار کزوب ریم و زحتله کسب وکار ابلك معناسنه درکه محنتدن
دیداری صراردر قال تقم فلان البلاد اذاتکسب فما ف المدب ( الق ) ادرب
 ۱وک

قوحه به دینور موطع O

يرض
م بایدر موف و نکله حوهری ه تع

 ٠ایلشدر ( ااقلف ) ,فاله دحرحه وزنده بنسرنهنك جوع سپوری عك معناسنهدر

|ه اجع ( الق ) قافك فی و مك سكو له حبوباندن
بقال قا الطعام اذا كل
بغدایه دنور برمعناسنه سار ح دی رکهوور

فا ده ددیکه م اصللنده رفعت

طوزلق تعیبر اولتان ظرفدن پرکولهبه دیتورکه مراد امحنه ور ودارن اسال
حواج وضع اولنان ظرفدر طوزلق اننده وپرلك دیدکری اولهحقدر فارسیده
دار ( التقاز.ع ),انك ڪيل طعام حواشحنه دور ابا زر معناسته
افزاردان ر
و و تعادیب کی مفر دی امعو عدر ( القرحة ( حرعه

وزننده

صاری وقرمزی

ویشل رنکلردن اولان اوزون اوزون خط وطر شهبه دور جی قحزکلور
)فر
(وس قز ح ز
غرفه وف کی وقزحه وکسکلك ارتفاع معناستهدر ق

وزننده علام سمایه غلطی الک صاغه تعیبر اولنان دار هوا دیور

اوقات رطبهده حادث اولور ذکر اولنان قرحهدن مأخوذدر وجه مکوذراوزره
طرایق متلوه ی مشقل اول چون پاخود ارتفاعی سيه ضيه اولفشدر وعند
البعضش ۳

سخاب اوزره و کل اولان فشرتلك

امفیدر عل قول ملوك عمدن

برینك اممیدر قوس ونارك برینه عضاف اولشدر شارح در که قرح خرطانك
اسمی اولغله قوس قز ح تعیردن ہی بوی واقم اولشدر روی عن ان عباس

[تقولوا قوس قز ح فان قز ح اسم شیطان ولکن فولوا قوس اله ] اتهی
لا
وف ح زفر وزشده مدنلفه ده برطاغك امعیدر

مصباحكت یاه کوره قدر

اقازحدن که عال معناسته در معدول اواغله عدل وتا غر منصرفدر وقوس
قرع ماصیفدر زرا فرحهنك جعیدو وعند البعض اسم فرشته یاخود اسمشیطان

اولغله غير منصرفدر ( القاز ح ) عال وم لح معناسنه در ومته قال سعرقازح
ای عال و ومجازدر وفاز ح قازق کی صلب ومتن اولان ذکره دنور (القر ح)

تفعل وزننده بات حتال حتال حوق داللوداقلو اولق معناسنهدر قالتفز ج
البات اذا تشعب شعبا كثيرة ( انقرح ) معظم وزننده احبر اغاحنه ثيه بر

نوع شجرك اسعیدر کهپادیه اشجارندندر ( القراح ) غراب وزنده فیون وکی
سے

قلعنه صوص برمضك امعیدر ( القواز ح ) قازحهنك جعیدر مرفعه معناسته
و مناستله صووزنده حادث اولان قبار حقاره اطلاق اولفشدر قال تکثترت

قواز ح الاء اینفاخانه ( القساحذ) فساحه وزننده ( والقسوحة ف)سوحه وزننده
( والقسوحة ) فسوحه وزننده برزسته بك اولق معناستنهدر بقال سح الق
قساحه وقسوحة من الباپ التالث اذا صلب ورکسهنك ذکری قوی اولغه

حوق حوق قوامه" کْك معناستنهدر بقال قسحم ار جل اکذثار انعاظه وبوکك

معاسنهدر بقال تسح البل اذا فتله ( الاقساح ) زونك کسریله بود برکسه
قوام ذ کری کثبر اولق معناسنهدر قال اقمج ار جل عنی ق ( الق ) مختینله
قور یق سس معناسنه در على قول دعد الابزال ی

أعيوب قاعمطور «سنه دنور

) القساح ( صاب ونزنده مقسو ع معناسنه در که صلا تلو شه دنور (المقاسڪة (

مفا عله

|

qor
ناد سیله فوشی آذارنك

( القر دح ( ام فاعل

که

او تعیسندن صکره کلان ا تور

ام وزشده برآدمه فضول برحرم
خارجدر ( الافرنذاح ) ذال "جمه اله اعسر

وجنایت اسناد ابلك معناسنه در تقول اقرنذ ح لى فلان ای حتی على ( انلنقرح)
یه سیله نش

اسمفاحل

وفساده

آماده

اولان کش

داور

قال هو

مقر نذح

ای

مبتعد للم ( القرز ح ) قافك وزای حصمهنك یله رنوع شر آددر ورفرس
ادر

۱

وع

ب

ودور

نسو اننه مصو ص

یداو

رکو نه لباس آددر ) القرزحد

( فده

وز ننده

 +دنور ور و ع سبر ه به ور کو نهکو حك شے رآدندر

(ا ره شع ) رهشین مجمه اله دحرجه وزننده شین نقین صجرامق معناستهدر بقال
قربحمالرجل اذا وثب وتبا متقاربا ا(لقر ح ) قافك که

صو غان مه

دنور

نب حواشنه دنور بابل معناسنه طوز وور وود وکون کی بویده قافك

| فده جازدر ( القراح ) عطار وزننده کذر اولان حوامحك صائتجسنهدینور
وقر ج فافك کسرله پلانك ترسثه دنور خر اليه معناسنه ( القرح ) مدح

وزنده اهر مه طعام حواحی قومق معناسنه در بقال قز ح القدر قزحا منالباب
نودده کويك قسمی لویبردن
نقع
زح
وزو
اثالث اذا حعل القن ح فما وقرح وق
 ۱دفع ابدوپ ايشه مك معناسنهدر که سيك تعبمر اولنور قال قز ح الکلب بوله

وقزح فزحا وقزوحا من الباب الثالث والرایم اذا ارس دفعا وقر ح وقزحان

فحانه حولك کندیدن حقان طعام مقولهستی طبلافق ,معناسنهدر که قباغیآحلدینی
| کی طاشرهقدن عبارندر یاخود اسنام مجاز بدر هنوز حقارر ایکن طملاعق حسیله

يقال قز حت القدر قرع وقرحانا اذا افطرت ماخر ج مما كرجه اسه رده القدر

کهسی مرفوعا واقطرت سکانا مشیوطدر لکن قرحت منکام واقطرت عاطب
صیغهسی اولسه تکلفدن سام اولور بلکه صوواب

يك
وح
اولاق غالبدر وکقز

شی"
|منك بولنه دور تععیه پالصدردر ومرتفع اولق معناسنه در بقال قازلح
)فعیل وزننده بودغی جره طعام
قرحا اذا ارتفع ومنه سعرفاز ح ( التقزیش ت
حواحی قومق معناستهدر يقال قرح القدر اذا حعل القر ح فیبا کولامه کذب
ورهك معناسنه
قامقسزین حسن وز شت ب

استعمال اولنور بقال قزح الدیث

وغاجك عشی حوق اولق حون دنه ول قومق معناسنهدر
اذا زشه ا
| کنه و سير هه او کق اجون کو ره د و کد
بر

شقال

قز ج اصل

السهرء

کلری کی اغاحكت دنهده ول

اذا وله یعی

جعل فیهبولالیکثر غر ها

كك پچەسی
| وتقز 2.اسم اولود بعض باتك باخو د اغاحك دالار بنك او حلر نده کو ب

|

کی خرده ومتشعب بیدا اولان شعبه ه دنور ( القر ) .امیر وزننده ملحم لفظنه

 |۱تناما ذ کر اولنور تقال ج قزر ( القه حد ) مکنسه وزنیده عله رن هی

qo

طربقيله ایسك معناسنهدر عکن الصولی دى فكر ابلکسزن بك حاحتایسه
ور رسن

رکوب

د ءك کی قال

عله

ارح

یکذا اذا کم واصلا

الك معناسته در که ال اول کندسی

عش

رکوب او لغاعشدوهد

او لور قال

اقرح

|لبعیر اذا"

۱

رکه قبل ان برکب و صو اولیان رده قوی قازمق معناسنهدرکه وقر هدن
اوددر بقال اقعز ح پثرا اذا حفرها قموضم لاجد فیهالاء ( ذوالقر ج )شعرای
جاهلیهدن مشهور اه القیس ن e

لقسدر مومت

دری وتل اولندقده

اسقداد اجون قیصس رومه اجا ایدوپ اولدخی حسن رعاله برمدت یاننده اشا
و ییازنه مساعده اله دیار نه

ارچاع ابلدی عقدن بعض حسادد

قیصی متغبر اولغله  ۱کسهسندن

ر “موم خلعت

اقسادته :ی

ارسال والباس ایلکله سك

تأثر ندن وحودنده قرحهر حادث اولوب متارا فوت اولفله على خلالنده ذو
القروح الله ملقب اولدی سار ح دیره

سیوطی

رو یدنه کوره ام * القیس ذو

الفر ج اله ملقبدر کهفاء وجیلهدر اصلا ارکك اولادیاولیوب جوعی قارولادی
اولديغنه مبتی ملقب اولشدر ( ذوالقرو ح ) ذوالفرو ح مععفیدر ( ذوالقرح )

فعتینل شعرادن کب بن خفاجه لقیدر ( الغ اء ) راء وزنشده ایک فرس
ه
د یا
هنكدر
اسمیدر (قراح) راب وزننده حرین ولابتنده قطیف ام بلده

اولان

ساحل اسیدر واوراده برقر بهدآیدر ( اقر اء ) مصغر نیهسله شبراء وز ده
ایاغك اوبی کی برنسئهدر کهآت فسبنك قارننده اولور وقرشحاء البععر دونك

قورسافته دنور که انسانك معدهسی برندهدر ( المقر حه ) محدئه وزشده هنوز
ادراك ادن تازه خرمازه دنور وشول دوولره دنور که اند فجره( ینا
لاموغله دوداقلری سولمود وصارقق اوله ال ابل مقرحة اذا حدئت ف افواهم

قر وح فتمدلت لذلك مشافرها ( اقرح ) هرءنك حى وراك حعیله برمو ضعدر

( قرحیاء ) جربیاء وزننده پرموضعدر ( ذو القری ) سکری وزننده وادی القری

TE.
N
"mI

نام محلده برموضعدر ( القراحیتان ) قافك می ونه نیهسیله ایی کوورهدنور
خاص بان فعناسته ( التقر ح ) تفعل وززننده حاضر لفق معناسنهدر قال تقر څ

دشدآر
له اذا تما (الفردح) قافك ودالك ضعیله برکونه قا

۹

وقافك فححیلر

زبانزددر وایریهونه دنور (القردوح ) زبور وزننده ودخی اری میونه دنور

ددنمطلوب اولانشیی اقفرار امععلكناسنه در
(القردحف) دحرجه وزننده بکرکنسه
سارسو
نر
ا
م
اس

قال قر دح الرجل اذا اقر عا بطلب مئه وئذلل ايلك معناسنه در قالقر د حالرجل

ا دفحةل)رك دواللر ۵ضيه شول جوز طرزنده وم حه
قلقر
اذذالل ( القر دوحه وا
ککه دینور که بلوغه مقارب اولان اوغلانك بوغازی حقورنده ظهور ایدربقال .

۹

ی

راهق الغلام فبدت قدروحته وقردحته ای العظم کالوزة تغلهر فحلقالراهق |
ا

القر دح

ا
ذفن

۱
ی

٩۹۱
تست

اس سس

مت

۱

سس

تست سس

تست

کی طرئتی اولیانه خف دشور وتون طرنقلله حافر دنور وحافرك برباشنده

اولانته حول دینور ایک باشنده اولانته جذع واوچ باشنده اولاننه نی درت
باشنده اولاننه رباعی ویش باسنه کر نه قارح دنور که ریش بار وب دیش_لری
ام اولا در وفروح ئاقەىك جل باو رمك معناسنه در قال قر حٽ التاق وروا

اذا اسثبان جلها ( القراح) "عاب وزننده صافی صوبه دنور آب تاب مغتاسنه که

اکا بتره قهارافش اوه وهر حالص ویغش سنه نهدنور وشول ارضه دنورکه
آنده قطعا صو و اغاج اتری اولیوب خالص بر اوله نج افرحبه کلور اجویه
وز ده وزرع باخو د غر س

احون

نطس

او لوب

اف
عٽ
ترلایه دنور وقراح شداد او كە ىدە در

یر واصلاح اوش

از

اممیدر (القر وا ح) قر طاسوز ننده

( والقریاح )یاله) و القر حیاء ( قافك کسر له جر ياء وزننده بوتلرده زرع وس
اعون نطسلنوب اصلا ح او لفش برلابه دنور وقرواح ایاقلری او زون اولان ناقه به
دیور واوزون او لوب دی دغایت دوز املساو لاد خر ما اغاحنه دنور جی

قراوڅ

روی
اب ک
کادو
چاع
دووشهوبه دنورکه صوییدوبءیلوكرابله اجمکدن امت
لور
کل

کلدکده آ نار الله یلهجه اګراوله واحق وبارز فضاء ومیدانه دیور کهاوزرنده "مايه
حائل اولان سقف وشهر مقولهسی نسنه اولیه که شتا لسیاء تعبير لانوور ( القرحان )
سان وزننده ارسلانه دینور ( القر حه ) سفینه وننزده قوییدن ال اول اسهراج
نان صوبه دینور
لو
ا

تقول شربت قر حه البتای

اول مااسننط

میا وفر حه

انسانك مبول اولدینی طبعته اطلاق اولور بقال لفلان قر محد جيدة ای طعة
ارتب در
مفتاح شرحنده علامة شبرازی دعشدر که طبعته قر عه اطلاق ماز ع
زرا اصل قر حه رح

و حفر اولنان و بی  4دور

بعده اد اول استنباط

او لنان

شیثه اطلاق اولنور بعده اتداع اولان شعر وخطبه مقولهسته آندن على اولان
طععته اطلاق اولفشدر لکن ابتداءمدن بمر» تشيه او هق اخصر طر یقدر
وقر كه هر نسنهك اولنه اطلاق اولنور تقول اخذت فر حه الشی" ای اوله

| وکبارد 2القرح ) قافك ضعیله یارهاره دینورکه کذر اولندی وقر حهکی قیودن
ادا استنباط اولان صویه دنور وهر شیئك اولنه ونازهسنه اطلاق النووروآيك
دزه
الوندن او چ کونه دنور ( الاقبراح ) افتعال و

بالبداهه يعن ,ی توقفویی

معناسنه در تقول افرحت خطبة

ای ار ابا وهن غير ”ماع

سوز
Xaر

اف

سول

برنسنه استنباط اتلك معناسنهدر که مراد کندیلکندن اسر اح .ایلکدز تقول
حت القی* ادا استدطته من غير ساع ور نسنهی اورندولیوب اختیار ايلك

معناستهدر تقول اقترحت اشی  ۴ااذحاشسته واخنزه وقر حه دن بورظهور
۱بیدا الك معناسنه در قول

ا

الاس ای اتدعته

نسنه

و که رن بر نسنه یی مک

۹9
سول

دوه

 4دیتور که اصلا ابوز اولامش اوله وشول

حوحعء

دور

اصلا

ان  ۸حرب فط وشال صي
چك وقرامق حقرمش اوله شال بعیر قرحان اکذا
قرحان اذا لم حدر الواحد والحمسواء واما قحدیث عر رضی الله عنه قرحانون
فهی لغيه موف ونکله اشبو حدثه اشارت ایلشدر نا اراد عران دخل الشام

وهی نهر طامو تا فقيل  4ان منمغك مارنكات عمد موان وو
ی لغيه عق
صعیفه

وحه مذ کور اوزره مغر د وج

و ون و نوراده فر

برار اولغله جع صوری لقت

E مراد اصلا وااء حقر ميان آد ملر د عکدر حر ب

علعتی کورمین دوه به تشبیه افدر ووراده رانک

خااص معناسته اولان

ةراح وقرحدن مأخو ذدر وقرحان برنستنهدن خار ج وری" الذمه اولانه اطلاق

وی خلوض معناسندندر قول انت قر ان من هه الامر خار و۳
اوور د
وداله حاضر اولامش آدمه اطلاق اولنسور يقال رحل قحران اذا کان
جنك ح
لمپشهد ارب قط ويا اصابت ایلش کسیه اطلاوق اد دز معنای اول اله ضد
او لور شال رخل فرحان ازا مه

(لقراج
مذ کر ومو نث اولور ا

ال 2و

ومعناده قر حددل مأحو ذدر و و معناده

ری
وربج
) غرای وزنده قرحا نکی برمادهدن خا

اولان آدمه دنور واصلا حرب وقتال کورمین کسیه دنور وبدوی اولیوپ قر ه
وقصبهده .ملازم اولان قروی ]دمه دنور ( القارحة ) مفاعله وزننده رورو

اولق معناسنه در ارلةفرس معناسندن مأخوذدر قال قر حه اذا واحهه (القاز ح)
دیشیی اردش

تون طرنقل دابد به دنو رکه دیشلری ام تدکد نصکره او لور

 0ران دوه ه پازل دنور جى
 ۸اول کربهبه
وژنده وشاذ اولهرق مقاریمج کلور وموش

زحی
آار
دنور هابله وق

قوارح کلور وقر ح کلور رکم

ده قارح دنور مذ کری کی وقار حه

لود
آکله قااروح
دیشینه دینورکه تون ط نقل حیوان ن

وران
شار ح درکهتون طرنقل ح

ارس بر دقده ق  ۳۳دبر ار ودوه ای

قده بر ل دنور وحتال طرنقل باردقده بصلغ دنور وقاد ح ارسلانه اطلاق
پدار

اولتور وکر بشدن ماییی میدانلو اولان یاه دنور وکبه لک بلاو اولان تاقه به
( القرو ح ( قغو د وزنده ( و القر ح) فر ح وزننده تون طرنقلى داه آز بس
بار وب قار ح اواق معناسنهدر قال قرح الفرس قورحا

و ور قرحا من ِ

اثالث والرایم اذا صار قارحا على قول قرو ح وقر ح داب مکذوزهنك دیشلری

باطله شون عام اواق یاخود رباعیه دیدکلری دیشلرل اوه بانده اولان دیش
دشو رمث معناس هدر وریاعیه اوك دیشلرك ۱که سنده اولان درزت دشدر
آ یك  ۱تسه سنده اولان دبش

دوش دکدنصکر  ۰برنده ۳

ر
لٽواو
دشی اپ

ولرد
ن

جوعنك مرج بردر معلوم اولهکه جتال طرنةلی حیوانه ظلف دینور ودوء وغل ||

سس

4۹

وی

| و ز ننده سو کیت

ی سب
معناسنه در قال

قاذحه

:

دااع

ك
(التقذ ح ) تقعل وزنده برآدمه

شرکر اولوب ثم اظهار ابلت که شم صاعق تعبعر اولنور ال تقذ له بشم اذا
تشرد ( القر ح ) فافك فعی وضعیله سلاح مقولهسنك طوففسیله دنه عادض
اولان يارهيهد ور مقر دی ر حه در عل قول قاؤك فی آ ار نه یع پاره به و صعیله

آندنحاصل اولان دردواله دیور وقر ح وقر ح بدنده حقان بارهاره دنور وقرح
قافك يله مصدر اولور یارهماق معناسته يقال قر حه قرحا من الباب الثالث اذا
جر حه ویدنده یارهلر حقر مق معناسنه در قال قارلحرجل قرحا من الباب الرایع

اذا خرجت به الفرو ح وقر ح دنده جقان شول قبارجفه وسیوطه به دور فاده
رکه بكشدید اواغله عارض اولدینی
یقنعلوتنه
دزا
ش اوله وشول او
مآ
اروب
وا
رنی
کو
کل
دشوه

هلاك ادر اوله وقر ح لغو وباطلی حقسله مقاله وابطال الك

معناسته استعمال اولتور که جرح دغی بومعناده مستعملدز قاضینك ابطال
شمادت کاذبه ایلدبی کی کویا کهسیف حقله آنی خزجدار ادر شال فرحه بالق
و اولان علده قوی فازمق معناسته :اعمال اوقور کهارضی
بودحر يقالقرح بثرا اذا حفرها فموضع لاوجد فيه الاء ( القریح)
برو ده ماجر
زده ومرادفیدر که جروج معناسنهدر وخااص معناستنهدر قال شی
جرج نون
قر یج ای خالص مولف وی تک ار ایلشدر وهنوز يدا اولوب قالشفه لن
ولوده دیور وقرځ ان ادحخل اسمیدرکه سامة بن لوی القر ثینسدك رجالندندر

وقریع السعایه بلودك صوینه دینور (المقر وح ) مك فصیله بدننده پارهری اولان
کسیه دنور وشول وله اطلاق النوور کهبك حوق ایشلکه حکنوب آشفش اوله
قال طریق مقر وح ای ار فيه فصار حوبا ( الاقراح ) زەك کسربله برکسهنك

سس
دس
r
رس
ی
س

دوهلری قر ح علتنه اوعامق یعیی بك اووزلق اولق معناسنه در بقال اقرح

القوم اذا اصاب اپلهم القر ح ای اجرب الشدید وقر حه به متلا یلك معناسنهدر
قال اقر حه اله ای حعله قر حاتوون طرنقلى طوار قار ح اولق معناسنهدر بقال
8

اقرح الفرس اذا صار قار حاکاسیذ کر  ۱القر حد ) حر عه و

به دنور که5
" اولان پهار

اولندی وة جات

ف

ندنده خادت

النده اولان غهردن عن

صباح ایر تعببر اولنان یاضدن آزحه اولان قآلفغه اطلاق اولنور وق حسه

ريئك اول وانتداسنه اطلاق اوور که هنوز ظهور ابلدیکیدر غره کی تقول
ش
وصلا قرحة ار یمالوشتاء ای اوله ا(لقرعا ).جراء وزننده شول باه ه اطلاق

اوور که جاا اشجاری بیاض جچکلر آچچش اوله شال روض .قرحاء ای فیما

وارة بیضاء ا(لقرحان ) عمان وزننده برنوع منتار اسیدرکه کو جك ویاض

اولایدر آق مار وبالی مشار تعبیر اولنور مغر دی اقرح یاخود قرحانه در وقرحان ۱

ه
کرد
اغاحده ودیشده اولان فو

ر
ذله
حهقلےاو
دور کار

توسوعیه بااصور ور

قادح دی دینور کا سیذ کر وقدح کوز اشجنه بانوب حقورلفق معناسنهدر که |
دارهسی قدح کی اولور قال قدحت عینه اذا غارت (الاقتداح) افتعال وزند| .

وی جقماق جقباق معناستهدر قال اقتدح باد ععنیقدح وکصه اله حونکدن |
د
طعام قوترمق معناسنهدر قال اقتدح الرق اذا غرفه بالقدحه ویرماده ده اعال
فک وروتله رأی وندییر ايلك معناسنة استعمال التوورکه معنای اولان مأخو در
(القداح ) شداد وزننده
قال اقتدح الام اذا دره ( القدح ) منم وزنده و

( والقداح ) مصباح وزننده قاق دموربنه دینور وقدا حشداد وزنده وقداحه
هاله حقماغك طاشنه دنور ومقدح منبر وزنده کقعه ه سور

تصیلر

قوللتور ا(لقادح ) قدح کی بعض اغاجده ودیشده اولان قورد تکینه دنور که
رخنهسی اولهجقدر بقال وقم الشجر والسن قدح کاکذر وفادح ای اکال وقادح
عض اغا حده او لان حتلا ره اطلاق او لنور (القاد حد) ها باهدبشه واغاحه دوشن

قورجفره دینور ا(لقدحه ) غرفه وزننده کجه الله برطالدر ملق طعامه دنور
تقول اعطتی قدحة مانلرق ای غرفة ( القدو ح ) صبور وزننده سینکه دنور

ذیاب معناسنه وصوری ال اله آلغق قابل اولان قویبه اطلاق اولنور (الاقدح)

اجر وزننده بودتی سینکه دنور ذباب معتاسته ( القدم ) امیر وزننده حورباة

دیتور على قول جولك دبنده قالوب ګچه ابله  نفسی زجتلوجه اولان یه به
دیئور (التقدع) تفعیل وزننده آ نیارقلقق تضعیر معناسنهدر که وارفلقفه براندرمق
وی براق اك تعبیر اولنور مسافه بعیدهیه یاخود حنکه کیده جك اولدقده حند

روز مقندم عنی تقلیل روھکون کر در وپ وسک تدرفکلم راندرزز
قدح کی یعی اوق کی ضام وحدد

۱۳

ايلك اولور قال قدح الفرس نقدحا

اذا ضمره وکوز حقور لئوب انه باعق معناستهدر کهکاسه کی اولور تقال
:

قدحت عیه اذا غارت ( القدحة ) قاب کر له اقتدا ح تاردن اممدر عتی حشناق

چاقنه دينور ومنه ماوردق المديث [ لوشاء اله بلعل اناس قدحة طکلاذجعل لهم

ألا

قدحه ور ] عنی خدای متعالك اراده عليه سی تعلق ایلسیدی ناس اوزده راغ

ا 

۷,7۳

ظلت ارسال ایدوب طلت اجره ابقا ایدر ایدی نتهکهبرپاغ ور عنایت ال |
وکوند تور وضیا امحره اقا ایلدی وقدحه رای ودییر معناسته اعدر (القدخه) 
قافك خی ودالك سکوئیله قدح زند معناسندن بناء مرهدر حقماعغی برکره چاقق لا

)ب
تا
کداح
معناسنهدر ( الق

وزننده تروتازه لباك اوجنه دینور ووه دیدکری ۱۱

بات تازه وملام قلیر ر نه داور وم ديار يده برموضع آدیدر ( ذومقید عان ) 1

جة)
(ان
تصغير بسييهله ابناله
ادرك
ملوك
له م
قعن
ذبدر
ادهبر

لهه 
ذمالفمم
اهعال
وزنده

و

۷۹

3

( والقسو حد ) افك کیل ایرد ر بتالصاق معناسنه و فصو خه مصدر
اولور خااص اولق معناسنه بقال تے الشی" فعوحة من الباب الاول اذا خلص

وزننبده بودخی محض وخااص معناسته در بقال اع ای قموقعاح

ب
ا)
غقعاح
(ل
ا

ای بايلنقعاحه والقعوحة خالص وقال قاح الامر ای فصه وخااضه واصلله
شرو ح وامهاندن منفهم اولدینی اوزره اصل ثمکلهءایمضاره دخول واهل بلد
اله تاط اولیان ااعىه موضوع اولوب بعده خلوص وطبی جهتندن اخذ
اه هر خالص نسنهبه وفظاظت وغاظتی حهتندن هر فلیظ وجاقبه اطلاق ايلدلر
(احق ) لزاله ن
ونزده سس و غاز ده بری اوه تردد ادوپ دو نشی معناسنه در
ای یردد ف حلقه و يون شممی ڪولك
خلردی کی تقال ص وه 0

ر نشکلنده صر سندن عبارتدر قال اور القر د اذذا خعت (القسقم)
هد هد وشزده دږی احاطه ایدن ککه دنور بقال اشکی صفعه وهو العظم

مروضم آدیدر ( القعقاح ) یلسال وزننده ( وا نم ) اسفاعل
الطیف بالدبر و
نيهسیل شدید معتاأسته در قال قرب قاح و ر

ی شد ند ) e ( قافكث

فحرله صوی عت وجر ع جهتلرله احمکدن زیاده وجهله اجمکه دنور شار ح
دب رکه موّاف وی میط ان عباددن اخذ ادوب لکن فافل ولفشدر ان عباد
 EYوا

فوق القب تعببرندن میود ر 4کر ذ کرا.ولندییی اوزره سک در

ککدر قب ددکاری ککدن

وقر جه او اور حتق صفایی دی وده ان غبادی

رد ایلشدر (القدح ) قافك کرب هنوز بلك ورن عورلامش اوقه دنور آن
اسر ور “عه بر یب اعد رکه اوق می اعدا کیلدکده قطح دنور دمده نولدقدن
صکره بری دنور طوع لدقد نصک ه قدح و عرن یلك کور لد کد نصکر ه سم دنور
انی ار اوفنه قدح دیدکر ی و جهتلهدر جی

قداح کلور فاك کسر باه و جع

لور واقادج کاور کهجع ایی اولهجقدر وقد حغنی قسلهسنده برفرس
حتیاکقد
قا
اععیدر ( القد ح ) دنله شول صو قنانه دور استیعاب ایلدیی صوایی ادمی

قادره على قول صغیر وکیبرنی جامع اسمید رکه ام جنس اولور کرك اغاجدن
وللور دن الوسون برکیده کاسه ورداق وحناق عبر اتد کر در
وکر  4طبراقدن ب

اسکره دیدپرارجعی اقدا ح کلور ) قداح ) شداد وزننده قد ح دوزن آدمه د ینور
هلوت

)نابه وزننده فدحي اف
(لقداحة ک
و هذه قولى وصانعه معناس نة در ا

عله یانسنه دخل وطعن
ضنءته دنور (القد ح ( مدح وزشده برکسه نك ض

ایلك معناسته در قال قدح قنسبه قدحا من اباب الثالث اذا طعن فيه ورن

ورد ایکن اوق عرنك دیل پارمق معناسنه در قال قدح فالقدح ادا خرقه
ری اللصل وحقباق چاقق معناستهدر ال قدح بالزند اذا رام الابرآءد وقدح |
ea

E
وفدر
انذامس ضد حسن ) اشح ( آدبر ونزنده ص

زشت و حر کین شه د ثور ج یی

1۱

قاح کاور وقبای کاور سکاری وبزنده وخی کلور قتی وزنده موشنده قبعیه

دینور جعی قبایم کلور وقباح کلور تفت کسسبرورج باز و کیکنك ديرشك باشنده
اولان اوجنه دنور على قول بالدر الله اویلغك قاوشهجق برینه دور ایکطر فنه
قیعان دیرار و باز وده برکك دی وار در  ۸حس ن دیرر قال رب

حسته وقبحه

و چ ددکلرینه قیاح دی درل مصاب وزشده ( الق ) مدح وزنده

لعنت مرادفیدر قال قحه

خبردن وحسن حالدن بعید رووم الك رز

اله حا من الباب الثالث ای حاه عن انير فهو مقبوح و منه فوله تمای [ من
وسو
المقبوحين ] ای البعدین عانلاير والموسومين محالة منكرة وح حبان
مقو لەس دشوب

ابرشتی ورا

حقر ق

معناأسنه در

شال کے ال اذا قيا

rT
aU
POW
O
OOTS
O

حتی خر ج قهها وقيرمق معناستنهدر بقال هم اليضة اذا e ( فعاله )

فعلى محذوف مصدرية اوزره مفعولدر نتهکهسقعا لفظنى اباعله فعاله وسفعادیرر |[

GOT
۳

(لاقباح )
خدا آی خبردن بعید ایلسون دعکدر ج مادهسنده پان اولندی ا

هنك کنیس لهریخ ايش ایشلك معناسنه درکه قباحت اتك تعیبر اوور قال
اقخ ارجل اذا ای بقبیم ( الاستقباح ) سبنروي فیح کوریت تا
حرکشسيك و < کم صاعق دعبامر او لنور قال 0

ا

ضد اسکنه

E

و۶

) اتقمم )

وزننده برس نهان يخود برکسهنك عل بکفیوب فد نسستله وجه فباحتی

ل ج
بان ابلك معناسنه در شال

 ۳وع ۱ذا بين قح

القباح ) رمان ونزنده

آوبه اطلاق اوانوردب کی ( القاحت ) مفاعله وزننده سوکشمك معناسنه استعبال
وبار
اولئور ال قاحه اذا شاعه ( القبحة ) فبصك مونژیدر که ذکر اولندی ع
دارینت دلکلری واسع اولان ناقه ه قمحة اشخب اطلاق ابدرار وو #ح البثره
معناس_ندن ا

ER

ذ کر او للدی ( قحان ( سلان وزننده تصرهده برصحله در

وحانك تشددله لوم وکر مدن خاص اولاه دنور یعتی خالص
) اف ) قافك ضعی -
 D2رم اتری اولیه کذلك خالص کر 3دود
) 0دنورک AVE a

لمایدن اثر اولیه التم

وکرم E

دنور مولفك وکل شی" قول وا الم من

شی" تقدیر ندهدر وو

واف نسنهبه دنور
طر هه اشحاز بنه متافیدر شقال عری ق ایحض ج

کنده وار انی وغلیظ نستهدر کر 9
وکار
واه مار ده جاق یی حفا کار ش
ب

کل| ب

موطلقا خااص اولان ڈيه

تطویل
اقشقسن

وکر لدشاری اولسون جاح مبزجی

|ره ترجهسی حصو

صا و ملده تعبیر ای

تکاعلدر شال  2وشی  5ای جاف ونده قطعا ظرافت ونزا کت ابری اونامغله
 /خااص غلیظط و بابراش اولمش اولور وقع خام قاونه و فروزه

دشور

( القحاحة)

فضا حه

|

٩۹ ۰

ع ای الثاس ای یستبشم الم ( الح ) فآنك قصی نوولك سکونیل صویی ۱
 0معناس نه در که قامامقدن عبارئدر قال شح انفرس فها

قا یه حق 0

( الةو ح ) فانك فحىوواوك سکوییله ( والفؤوح ) قعود وزنخده ( والفوحان ) |
دون الری ع

 1من الباب القالث ١ | شرب

( حعفغر

و ز ده

ر رحل

له
اانل)
عفع
[الح ) فك فحی وباك سكول (فوال
فتاه و
و قوب تایلق معناس
وفحا وفحانا

 ۱محصو صدر

هن

نه در

الباب

شال قا زا أ1لت
الاول

هید البعض اعدر

و التاق

وقيامق

فوح

خوش زاعه

وشرع فوحا و فو و حا و قو حات

۱ذا انشرت

ماس

آدیدر

هدو

راحته

وو

تقال فا حت

راحه

ا

طمهه رنه

اذا غلت

ويارهدل فان فشقرمق معناسنهدر يقال فحات اش اذا نفعت بالدم وة 2ولاق

سعه معناسنه در ( الافاحة ) مزه لك كر له قیناعق معناسنهدر تقول ات القدر
ای اغلیتما ودندن قانی فشقر دوب آفقق معناسنهدر قال افاح الدم اذا هراقه
( اسح وود

)ا

والفياح ) سڪاب ونزده واسع معناسنهدر قال عر

وخونك اسمیدر
افخ وفياح ای بين الح واسم ( فيا ح ) قطام وزننده فارت ش
ونه شولون فی ياح على ناء الام ای انس ياغارة بعنى پاخیل
ه
 ۱الاعر ا* وی

اء وززننده دار و اسعه به دور

) الفحاء ( ج

الغارة على

وکوا

و مهارای

مکمل چورپایه دنور ( الفح ) فانك فی وباك سکوئیله واوه ده لفتدرکه کذر
الوندی وج وفیو ح قعود وزنده ببار موسمی هبرلاد واراضی یمورلو وا کین
وجار وسار بات حوق اولوب خصب ور اولق معناسنهدر ومنه لقال فاج
ا

فیا وفیو حا اذا خصب فی سعه 21۱,لبلاد و راده ربعدن مراد سار وزی

اولور و و فعنا وسعت معناسنددر ( الفیاحد ) فانك

دج

ی و بادك تشد دنه عهلری

يوك وسودی فاروان اولانحیوانه دنور يقال ناقه فياحة اذا كانت ضخمه الضر ع
الان ) فعان ( ر حان و زننده ای سعد

رة

) حور ( هد

دار نده برهو ضعدر

وزننده هن نه قسلهسی ور دنده ر مو ضعدر ) فڪو به ( يوه وزننده برخاتونآدیدر
) الافاحة ( اراحه وزننده
وغلبان اة

ادوپ

 ۱وقف

بح

بنلقن اج

اولانفوح

اوa اسیلکی

فخ ندن

صاو دروب

دی قول

اج عنت

افعا لد ر هزه سی

هوا بح

E

۰لد کده

هن ا(ظهر ده ای
احو در برمقدار

ی

د عکدر

#فصل القاف » ( الح 1قافك ضمی وبانك E رک نلك معناسته اسعدر که
حسن

۱

مقابلیدر وافكت دار ده

لوتدر شال A ج صد

و ج

۳سن

و ج مصردر

 ۱او لورر حرکین اوق ههدا سنه  ۱القبا ح ( قافك صعیله  ۱والقبو ح ( عو د
 ) 2و اقباحه ( فضاحه وز ننده (والقبوحة ( تام عه

و لر ده مصدر 1

وزنده
حر کین

ت فعا وفعا وقباحا وقبو حاوقباحة وقبو حة منالباب
|  ۱اولق معناسنه قال ثح الثمشی"
سب

<RRC

"

اول

٠

ET

SET ای زر

و7

7مهار یار زیاده رخبت ومیل ال ارتي ماه الوا دو رورس ۵۳۳۱
وتلاغه
حقنده نهی شرعی وارد اولشدر قال فم ار جل اذا خش وف یاریغه ح
داور جى فلو ح کلور يقال ق رحله فلو ح ای سقوق ) القلاحة ) کتابه وزننده

|يلك صنعتنه
فل مکذور الله مخش معناسنده مرادفدرکه بیان اولندی ونلا حه ك
)تینله لآت دوداق پریق اولق معناسنهد رکه اکا عموصدر
دینور ( الم فع
يقال فلحت الشفة السفلى قلحا من الباب انامس اذا صارت مشقوقة صفتنده اف
دنور ( الفلاح ) شداد وزننده کمعی طاههسنه دوز ملاح معناسنه کی ای
ورن
حد ک
شق محر ان

وا کی به دور

ورن
حدكا
ومکاریه دنور شق مسافه ات

اکار معناسنه شق ارض اتدکرحون

( الافلاح ) زەك کسرله فلاح بولق

بعنی مطلوه ظفر ولق وقورقدیی نسنهدن پاخود عقادن وع و محنندن قورثلق

[د افم الژمنون ]
ونعمت وراحتده دام اولق معناسنهدر ومنه قوله تعالی ق

وبرنسنه اله تعيش ابلك معناسنهدر بقال افلم بالشی" اذا عاش به ( الفاح )فعیل
وزنندهاستیزا ايلك معناسته در یقال فلمه اذا اسیا به ومکر ابلك معناستهدر قال
 2به اذا مکر به ( الفمید ) فا نلهاکن کک احون نطس اولش حاطس ترلابه دنور
) الفاح ( سفیه وزىندەصس خ دد کاری اغاحك يار نق پر آغنه دینور(الاستفلاح)

قوز وفلاح بولق معناسنهدر بقال استفلم به اذا فازیه مبعونابه میتی عند العرب
استغلعی بامل تعببریکه فوزی پام معناستهدر الفاط طلاقدندر قد ازدوا اق
خلاصله بالاستقلال کندی ام ومصلیتکه ظیفارب اول دیدن شارح در که

کبنوّایاندندر وجاهلیه نه محصوص ادى ( الفلاحه ) فاك فحیله اکعیلکه دنور
حرائت معناسنه شارح در که بونی فعله تقیید سهودر جیع امهانده فاك کسر له
مود درک اسعدر اجيلك صردعت  4دشور

نج که  ۳1او لندی ( مغ ) جسن

وزننده ( وفلاح ) مصاب وزننده ( وقلم ) زیبر وزننده ( وافط ) اجد وزننده
اسای* رجاادندر ( الفلند ح ( غصنفر وزشده وفون سیه دنور و حضرنی
ای نام شا بدری اسمیدر ( الفلطعد )فطرعه وزنده بر نسهی یوب

یصیلقق معناسنهدر قال فلظع القرص اذا بسطه وعرضه ا(لفلطاح ) قطراس
وژنده ( والفلطع ) مسرهد وزنده یصی باشه دنور شال امن فلطاح و مفاطع
ای ع بض وفاطاح برهو ضع آدیدر ( الفاقےے ( قافله دحرحه

وزننده قاده اولان

مشرو ك موعن بردن احمك یاخود مأ کولك جلهسنی سپوری عك معناسنهدر
قال ف مافی الاناء اذا شمریه اوا کله اججع ( الفلقعی ) چوهری وزننده اسك

پوزینه کو لکنسیه دنور قال رجل فلقعی ای بحك ف وجوه الناس احم
تدحر ج وزننده بوزه کولوب اظهار شم وبشاشت ايلك معناسنهدر شقال فلان
تسده

میجح

پتفلقے

ET
lT

سس

رس

فتے وزننده کویك انیی هنوز کوزنی آچچق معناسنهدر قال فقع ابلر و فقعا من
الیاب الثالث اذا قح عینیه اول ماف وهو صغیر ویرکسهنك فقعهسنه طوقفق

معناسنه در بقال فقع فلاا اذا اصاب فقعته ورنسنهیی ادوبه سفوف ایدر کی
وات
سفوق وغبار ايلك معناسنه در قال ف الفی" اذا سفه کاسف الدواء ب
 :و هر

مقوله«ی چك

آڃق معناسنه در قال فقے الزات اذا ازهی و از هر ( لفق

CEU

(

تقعیل وززننده ودنی کوحك ات اعدا کوزاری احق معناسنه در قالش اطرو

ی فتے) الفقا ح ) قافك شثدهسرله رمان وزننده راوع دوایی بات آدیدر فل
قول مکه آر بغنك چڪکنه دنور باخو د هر باتك یک آجش چڪ نه دىنوروخلقت

واندای کوزل خوشلقا مبوهه دنور ( الفقعة ) جره وزشده بدوی هر نبانك
کی آجش جیکنه دینور ودر حلقهسنه دنور علي قول واسع اولاننه دور
یی فقا ح کلور قایك کسر له وفقےہ ال آهسته دنور راحه معناسته و دنه ورحت

احرام مندیلله و فوطیه دیور که حاجیلر ورنورار قال جاء و عليه الفقحة ای

منديل الاحرام ( الفقاحة ) “ابه وزننده ود ال آهسنه دینور ( التفاقع)
تفاعل وزننده ارقهی ارقهیه وبرمك معناسنهدر کهفقعهاری بری برینه مقابل
اولور قال تفاغو ای جملوا ظهورهم الى ظهورهم ( التفقع ) منبی" وزننده شر
سنوی بانوب آماده اولان کسیه دور يقال هو متفقع لا ع ف

) اغ( 

ولاص
حات خ
وفر معناسنهدر و
فحتینله ( والفلاح ) ماب وزننده فوز ظ
وعیده ورفاه وراحتده دام وباق اولغه دنور وهعوّره اطلاق
وبر ن
معتاسنهدر خ

اوور که رمطانده کعید طعامیدر صومك شاسنه سیب اولدیغعون بوععنارده
فلا ح افلاحدن اعدر اح احا حدن سم اولدینی کی وف فلاحدن محففدر ملوك
شار

سانته کوره

فلاح مادهسی یارمق ا

ا

مو ضو عدر

بار معایی رر

مناستلة ن|دن متفر عدر مثلا فوز وظفر فعلى کویا که مطلبه تأثبر آبله شق اللشدر
ودوام وشاء مثلا زمای شق ادوب اشنده قرار اندر وطعام کعید شاء معناسندن

متشعبدر قوالدیکه فلاح که فوز وظفر وادراك آمال معناسنهدر دیئوی واخروی
اولور دیوی

حیات د یوبهينك دار

تطمبی

اولان ساد اه

ظفر یاب اولقدن عبارندر

عر وشاء وغنا وعزت ودولت کی واخروی درت نسنهدر که شاء وفناء و غنا

بلا فقر وعزت بلا ذلت و عل بلا جهسلدر اہی ( الم م)دح وزننده یادمق
معناسنهدر یقال فلم الفلا ح الارض لحا من الباب الثالث اذا شقها ومنه الثل

ل
رکر
ح وم
وطع"
* اد پاطدید یفطل  #ای یشق وش

ايلك معناستهدرکه #کوربنه

وخش
مکر ابله فابز پاخود مکر اله خلاص اولور بقال لے فلاا اذا مکر به ن
معناستهدر کهبرکسهنك متاعتی مرادك دکل ایکن مواضعة مشتری اولولوب آخر

EF

افتعال وزننده رسوای اوق معناسنهدر قال فضعه فافتطم ای انکشفت مساویه
ِ  ۱الفضحن ( هة

وزنده

) و الفضو ح ( فضول

و زننده ) والفضوحة

( هاله

) والفضاحه ) معا به وز ننده ) والفضاحد ) کتانه و زننده آندن اسولر در رسوایلق

معناسنه
رىك

اولق

( فرع و زننده بردته

)م

معناسنه در معنای

هن الباب الرايع اذا
زسنه ند دنور
اطلاق

جنر بان

صار 2

اولاور اکری

ا-عدر شکر رنکلك

دسف

اولنورکهوزمتق
و رده

دعکدر

او (۶عدر

ال

( 1الافطحم ( اجج وتاه

بتک رىك تعبر
اون

انج اولق لعن ىك آق اوليوب a

او لدیغعون

الى

وو

ك اض

اولیان آق:

او لور وافضجم ار سلا یه ودوهه
وزنندهآ ندن

) الفضی ر (۹حر عه

( الأقضاح ( هن نك کر له صباح ری

آحاقمعناسنه در قال ا

معا

الح اذا بدا وحر ماك

اغار وب

و رفلری صرار وب قرار مغه

نشلق معناسنهدر شال افخ ات اذا اجر واصفر يعن مرنه ( الصح الفضح )
فتن

فرل سفق الب

او لان صبا ح برینه دینور ( الف

ومواشينك هار وزعاننده نقید تیم الیو بتشصمر
قال هو ج
7.مه
 ۹: 92گی

ف امال ای سي " القیام عار
دیور

شو

ون

( امیر و

و باون ادن کسیه دنور

) الفضوح ( صیور

یفتنم یافضو ح و نده => رف

فاعل اولق او ز رءده

1

وزشده

نداء حصیضصه

هر سو مدر قال ا ر فضوح

لارا

بك

د کلدر

( خاضعه )

روضع وتجداو لکهسنده شمریف ناملدم
بر موضح اععید:ر ( فاضحم ) مکه وربندهپم

وك
طا
بروادی اسپدر ( الفط ) فانك دم ى

سکو یله بنرسنهی تنکه کی یصی

فلق ویصیلئق معناسنه در يقال فطعالثی" فطصا منالباب الثااث اذا جعله

ف
۵

عربضا ودک کہ ا
روفق .معناستهدر  3فطییر پالعضا ادا ضینه
ولدی هان

بردن طوغوری و
رمك

معناسنهدر

رهٽ به واغاج وک استه مقولهسنی و
وب

ک
وه خاون

تقال فطعن اثر 2بالولد ,اذا

یصیلتق معناسنه در قال فطع العو د

ري اذا براه وع ضە ( الفط ) شعیل و
نده بسرنهی بكبصیلقی معناسنه در
نز

( ۱لفطے
 ) 2فعی :ارباش وپرون اوی بصی اولق معناسنهدر

قال فط رأسه

وارنته فطعا منالباب الرابع اذا صار عيضا وخرما اغابی میوه طو عق معناستهدر

بقال فطع الحل اذا 2تے( الافطع ) اجر وزننده با
اشۍویص
لیان کذاك روك
اوج یاو ان |ا

دنور بقال رحل اقظےےےای باینلفط  2وسببلد اوکوزه

لے اطلاق اولنور و افطع بلکاری ١کری اولان E دور افدع معناسته
وقیا کربنه دنور تحر باءک ۳الفطوح ) صبور وزننده ابری قارناو ناقهه دتور

يقال ناقه فطوح ای همه البطن ( التفعع ) قاف تف وزد ده مورادفیدر که
برنسثه کندبلکندن آحلق معناستنهدر يقال نفقعت الوردة ای تفع ( افق (

EچR

۳î
3

E.

AE

بالعر ية وفهم عنه اشوال فص الرجل اذا کان ع با فداازد فصاحة ( الفح (
امیر وزننده ( والفصم ) شكس وزنده آندن صفتلردر فصعك يى فصها,

کاور کرماء کی وایکیسنکده جعلری فصاح کلور کرام و صعاب کی وفعخم کلور
ضعتینله رغیف و رغف وهصیل و «حل کی مونننده فصعیر داور یی فصاح

کاور فانك کسربله وفصایح کلور ( لفحم ) تفعل وزنشتده ودی عریی اولان

کسه بك فصاحت بيدا ایلك معناسنهدر بقال تفصم الرجل اذا کانعریا فازداد
فصاحة شار ح د رکه تفج قدری وغیکن فصعلت اظهار ادوبتکلفله فصاحث
صانق معناسنهده وارد اولور ( الافصاح ) زك كر له فصاحت وبلاغتله ||
قال

تکام افا معناسنهدر

اقبجمالرجل اذا تک لفات

مود خالصس وصانی قااق
 ۱اولق

و سودكد لح

 0اصل کیت موضوعی ومعنادر عل

ڈول یطکویغورمش حیواك سودندن آغوزی چ
E

7

من بعد سودی خالص
و جاه

قال لعج الان اذا ذهبت رغوبه او اشطع اللباء عنه

الان اتلالص بعد طووارك سودی آغوزی کغکله خااص كلك معناسنهدر تقال
افكت الشاة اذا خاص ابا کذئث مثانهدن ول طوری ظهور اعلك معناسنه
استعمال او لنور بقال افص البول اذا صفا ونصاری طاشهمی بيوك وصقليه اعك
وربری اغاروب عیان اولق
| معناستتنهدر  قال افصم التصاری اذا جاء فصعهم ذ
انه

استعیال

او لنور شال

اذا استبان و کلای حرارز لو سوبایوب

افص الح

آحق وظاهر ادا طك

معناسنه در بقال افخ الرحل ادا بسن بعنی کلامه اور اده

و

اذا

اظهر و9

واشکار اولق فعناسنه در

8

ی ای"

قال

و ضحم ( ۱فرج ( فالك کس باه آباز و آحق کو بهدنورک هواده طعا

و مار اتری اوایه شال وم
ت4ر یرام اععیدر مصباحث

رد

فوح ای بلاغم ولاقر و فاصم اوی

انه کوره يول بر هر NE حقوب
بي ن

ماه ماده

و «عاب

بر املردن
استدکلری

بصفلیه د رکه قزل وط

تعییر اولنور  ۱المغدحع ( حسن ونزدا قە الله معتای

او اده مر ادفدر ) ا

( فعیل و زنده ودی سو دك کو کیکتن فعتاسته و

 ۱بقال#صحم الان اذا ذهیبت رغوه

 ۱الد

1هم وزننده بر نسنه

لاو وعیان او اق

معتاس ته در ته که اول مادهده ذ کر اولندی تومعنادندر که فمك الصحم فعا ۱
دبرار صیا ح ری EE کی آجلوب ضیاسی er
و اد

مە

معتاسنددر
کرک
حقارر

اولان عیو ۹۳

قال فضور فطعا هنالباب الثااث

کی ایو

آحلق فاش هة

اعمال

يقال فج الح اذا بدا و شال فصن

ال

O
O
a
T
E
O

نك سکو یله ب رکس دنك هستو ر

enr ara

او (دفده  ۱الف ( فاك ھی

اذا کدف

اقا

اله رسوای

او لور که کور مین REE ارق
الج

کی

الك

فساوبه وضیاج بری
آحغه

فعیرن ) الافتضاح ۱
ردسه

A4
وزننده ولالق معناسنهدر

سامه

تقال سر اكان وانقسحج ادا انسع موف

اوزره وت ابلشدر تفج رده بری اوه حکیلوب برآدمه او ورهحق راخق

معناسنهدر يقال تفمح لهاقلجلس اذا وسع له ( الفسح ) قح وژنتنه وی
حلسنده برآدم احون بری ولالقق مغناسنهدر

يقال فح  4ف ای فسعا من

الیاب الثالث اذا وسع له وشح سلطان و والى مقوله سنت اناء سيه و بردکلری

خط جواز یعنی فرور نکذرهسی ککایغده دنور که مړال فرمانی وکرك خلاصی
مقولهسی کاغدار در تضییقدن خلاصه

سیدر

وعناده «صدز الوور فسح
وخ م

له الفa

کاتب
یازوب ويرمك ععناسنه شال قسح له الاععر فى السفر اذ

خطوه

سرك سيرك آعق معناسنه استعمال اولتور قال قب ارجل اذا

|غه
( الفیعصی ) فانك وسينك حى والفك قصر له  ۳آءدلری سبرك سبرل م
دور قال هو عشی ی

ای باعد خطوه ) التفامج ) تقاعل وزنده اهل

مجلس برو اونه حکیلوب صکرهدن کلان آدمه بر ولالغق معناسنه در بقال تفا
القوح له فى الخلس اذا توسعوا ( الفمح ( اسمفاعل بنیهسیله مواشیسی جوق
اولان آغیله وماندرهه اطلاق اولنور يقال ر س

EPC

ندا

ماشیته ( الفشحم ) فانك قحبی وشن ممه نل سکویله آپشنیارمق معناسنهدر بقال
فشے الرحل فعا من الباب اثثالث اذا فزج مان رجلیه رونستهدن عدول
واع اض الك معناسنهدر تقال فح عنه اذا عدل ( اتفشحم ت)فعیل وزننده

فش معتالربنه در ( التفشح ) تفعل وزنده حیوان صاغیلور کن آپشنی آرمق
معناسنهدر قال تفشعت الناقة اذا تفاجت وجاع ايلك معتاسته استعمال آأولور
)نفعال وزننده تف اله معنای اولده
بقال تفش جاریته اذا چامعها ( الانفشاح ا

مرادفدر ( فشاح ) قطام وزننده دیثی ممرتلان امعاسندندر ( الفصح ) فانك
فحی و صادد کو نله ( والفصاحد ) کرامه وزنده ظهور وان ا
برنسنه بلاو وآشکار اولقدن عبار ندر اصل ماده سود کو کیکیدوب خالصقالق
معناسنه مو ضوع او لوب دعد ه مطلقّا بر نىنەنك اون

E ص

اولسنده استعمال

اولغشدر موناستتله متکلم جری وطلیق الاسان الووب کلای بين و لمن و خطا

ولکتدن سا و اولقده استعمال اولدی که مدفهبه وكلامه ومتکلمه
وت اولهان  0کتب معانیده مشروحدر بقال فهحم الرجل فصاحة منالباب
عا وفصاحت اعمی اولان کسه عبره تما ایلکله لنو خطادن
صان
فا ک
انلامس اذ

دام عبارة عریه الله محاطبك فهم وادر ال ایدهجک کلامتکام ادر اولق على
قول ذاننده عربی ایکن قواعد واقیسهه زیاده-یله آشنالق محصیل ایلکله فصاحتی
 .مداد اولق معناستنه استعمال اوور قال فصخ الاغمی فصاحة اذا تکلم |
8

٩۳ ٩
سے

ا

مر تس و

لے

ولايرك افلاسلام مفر ح ] نبايدنك حقیقنه کوره عند اکلاثر بجویه در حاایلد,
مرو بدر مسلوب القصاص اولفلة کویا که دایعا شوم و مزال الفرحدر (الفرحانة)
فدر مراداطبانك
فاك فعرلر ا منباره دنور ) الفر ح ( حدث وزبنده دوای موعر

هفرح عبر ابتدکاربدرکه ا وشا مفر حانله کت اندرار (الفرساح)

من

سین مهمله اله قطراس وزننده ارض عیره واسعهبه دینور ( الفرشاح )شین
ودلقا
محمه الله فسراح وزننده ومادفیدر موّلف وی تکرار ایلشدر و زشت ب
واطر مقولهنی
قو جه قاریبه دینور واول صفنده اولان افه به دینور و آت ف
دوایك یصی ویاوان او طر نغنه دینور ویمورسن بلوده دیور قال معاب |
نده
نز
5رشاحای لامط  ۳۳التفر ث  ) 2دج ر ج و
باجە(رف آبر وب کر مت معنا سنه در

دیشی حيو انسودی شيلو رک

تقال شر شعت

الاقة

اذا شین

للب

دد
۱ال قصت ) دحر جه وزنده( والفرشصی ) درا دص اور کا وراد
اد وین

و
حهر امق

 .بسط والضاق ندرد سک

باخود پاجهلر ی آحوپ کر مك معناسنه در قال فردحم ال جل فر شی و و

اذا و ثب اوقعد مسر خيا فااصق ذذ به بالادض وم بين رچليه آن ادر قور

آخمری اختیار ایاشدر ( الفرشح ال ةوالت اه
وزنده

فر هه

بر سنه ی ۳

کک

معناسنه در يقال فرلے ال EB

(=a
ص ضه

( الف طاح ) قرطاس وزنده ( والفر ط2ے ) مرھد وزننده بی  ۳دینور کرجه
حوهری ورععه ات ابلیوب لکن سهو .الاإش_در صواب اولان قلط اوا

حرکه لامله ورا ابله ورودی دوانلرده مثیتدرر ( الفرفع) فازك فعیله
لامله شار دی
اوه کی

انسانك

کی هبوار واماس بره دنور ( الفر که ) فرشحد و

ایی قاری ارالغیآحق ومیدانلو اولمقمعناسنه درا( الف رکا ح ) .قرطاس وزننده

اولک کے) یهد وزننده شول آدمه دنور که ا
(

ایکی طرفلری قالقق

اغوله  ۳طشمه طوماخ اوله شال رحل فرکاح ومفرکمے اذا ارتفع فدروا استه
وخرج دیره ا(لفسهة ) سوعه وزننده ومرادفیدرکه بوللغه دنور ویو اسدر قال"
ويه فص ای وسعة ( الفساحه ) کر امه وزننده واسع اولق معناسنهدر

تقال

اكان فساحة من الباب اخلامس اذا وسع ( الس ) طویل وزننده
 ) aفانك یله طوال کی
ويف و

اهک م

.N ) صعتیذله جنپ کی  ۱و الشععم |

بجر مبالغه امحو ندر آ ندن صفتلر در واسح نسنه به دینور

e وحم واسیع الصضدر و دریادل آذ مه اطلاق الونور شال
وق

رحل سے

وقعم ای واجج الصدد لارلافیاج ) هر نك کسم بل"ودخی واسع.اولق E
انفعال
و 05ا
0
رنده (
ل وزن
عتقج( تفعل
( ال
قال افخ اکان ٤

1 ۱

ی

E

۹۳۸
پیاننه کوره و البطرکدی عطف تفسیر کی اولوب لکن مصباحده معنای مصوص 
اولق اوزره مرسومدر اولا مسرور وشادان اولق معناسنهدر موته قوله تعال
ف[رحین عا آناهم اله ] انیا اشر وبطر معنادنهدرکه فرط اقبال وسسبرندن مت
طاشمقدن عبار در هنوز آخوردن حقمرشم پرور ده 1ك

کی لاابالیایه

|وکراهءاك
وطاك ومست ىى اقبال ودولت اولان تخصك اوضاعی کی ترکیده ک

یووطورلق وطاشقنلی تعبیر اولنور وعلیه قوله تعالى [ ان اله لاحب الفرحین ]
[ل حزب عا لدم
انشا راضی وخوشنود اولق معناسنهدر وعلیه قوله تعال ک

فحرون ] انى ( الفر ح )كتف وزنده ( والفرح ) ندس وزنده ( والفروح ).
)طشان وزننده آندن صفتلردر
و(الفار ج والفرحان ع
دیور فرجان منك

ی

ج

و شادان کشی نه

فر ای کلور قایف قح ار سکاری کیی وفر حکه سنك

فری کلور کویا که مض

اوزره تجولدرکه جعنده مرطی دینور مشلورنده

فر حه دینور وفری دنور عطشی کی وفرحانه دنور هاله (الافراح ) هر ,نك
وادان
کشت یه برآدمی مسو ر ت

اعلك معناسنهدر

قال اور حه اذا سره

وهم ودرن

کی ثقیل بر نسنه آدمه تقلت وجرت ویرمك معناسنشهدر که نشاطتی ازالهی,

موجبدر پس بونده هزه سلب اون اولور قال افر حه الدین ای اقله (التفرع)
تفعیل وزننده ودخی فرح وپرمك معناسنهدر قال فرحه اذا سره ( الفراح )

ميكکس له داعا شن وشادمان اولان کشیبه دنور ( الفرحه ) فانكضعی وفحیله
سوج تعیبر اولنور ور نسته اله تفریج بوشسیر اولان
ادر شرت ا
آدمك ویردیک مزدکانه جازهه دنور تقول عندی لك فرحه ان بشرتق وفرحتی
( الفر ح ) مکرم وزننده فقیر ومغلوب اولان کسیه دینورکه همزهسیسلب امحوندر
مسلوب الفر ح دعکدر وقطعا نسب وولاسی معلوم اولیان بیوحود آدمه دیور
هواب ومعنای اسیو حد شدن اخذ ایلشدر عن

عبد الله ن حعفر قال [ ذ كت

امنا ينا وجعلت تفرح له ] ابن اير E ابو موسی لفظ مزبوری حاءمهم
اه و لدیغی قل اناشدر لک .ن طبرایی و ندن اضراب ادوب حلال احادثه فید

ایلدی قالدیکه اکر فالیقیقه

مهمله اه ایبدذک ولان اف احدن اولورکر

ازاله امحونذر اول مقوله یکس آودامقعا هبيشه عزون وخوم اولور وا کر جیه

اسه مفرح لفظندن مستقبل اولورکه قوم وعشیرتی اولیان یکس و ها ادمه
دنور س والدهسنك مرادی بونارك پدراری حعفر شهید اولوب وله یکس

قالدیلر دیکدر حتیجوابنده فخر عام عليه السلام [ امخافین العیلة وا ول ]
وار دولر اذیی و هقر ح

ایک

قر به ارالفنده بولنان مقتوله

شور

که نی معلو م

۱

اولیه ماوف فده اشبو حدثه انثارت اباش در [ العقل عل السلین عامة| .
1

 ۰سح

ولابنزرد

FV:
سو

ا

n

هدشزورب

ت

ا
6ت

n

شو ردىدآ

۱
e

ا

كوزا هناي هروک وت قر

کور بغير الف ولام( الفتاحية ) ايه ودزه

نالصدیدراک ردن

ج جاف

۱

بدرشقه فوشك اتعیدر ( الفانی( ۵

جع لهسيل موز ناقهه دنور جعنده مفاتعات دنور قال لاقة عفا جم وایق
منفاات ای معان ظاهرا موز اقه عند العرب وجوهله وسسیله" منافع ومفتاح

فواند اولغله جع نیهسیله اطلاق ایدوب بعده مفانعات اوزره جعلندردیلر

ا(لفواح ) فاحهنك جعیدر کهبر شيك اولنه اطلاق اوور ومنه فوا القرآن
اى اوائل السور ا(ف ف)انك سی ونای مله بكکر الانت وزنندهومادفید رکه

RESAاد وشیردان دیدکاری نسئهدر جیی افثاح کلور (۱فجم )
فانك خی و یت سکو یله بر قله مدر بدرار نك اسمی وح
E

( کحم وزنده ( والتفعاح )نکدار و

وحانك تشد ید له انکر  4بلای عر

ایدی صبور

وع ) فاك وی

فشندامق معناسنهدر شال بت

الافیی خها

وتفعاما وفعا منالباب الاول والثایاذا صائت من فبا نبدون ابسمنه شیمد رکه
اه ور وح وج اوبرکن وفلق معناسنهدر بقال فمالام اذا
نف ف وم بای( سم

0

قباروب فشلدایان انکر له ببلا نلرننه دنورکه

۱

قرفنلقاری و فده وتو القعفیر ) ژلزله وزننده رآدمه دوستلغی درست وخااص

مقعلنقاستهدر قال نعف فلان اليه اذا حح آلودة اوخاصها و برآدمك بیس ۱
برمقدار وعاق معناسنه در قال کش بخالرجل اذا احذه حه ف صو به واو ودکن
وف وف دو ببوفلق معناسنه در  تفع اناع اذا دنم فى نومه ( الفعفا ح ) ۱

اررحه
دب
قده
منن
سلسال وز

دنور و شفاح حننده برنهرد

کشیه
سسی و غلش

فاك صعرلر مار ات قسوزرن ور
”يدر ( القفعد )

۹

0

و دارحین و

اڭ

سطع ۱

ای رارت دور شال حه هذا الفلفل پسبرجای راز

)الفدح ( مد ح وزتده برنسنه برآدمه ك

ویروب بصعق معناسنهدر" بقال

قدحه الدین فدحا منالبساب اثثالث اذا انقله ( الفواهح ) فادحهنك جمیدر که
اید شیو تب شالت وبرحی امور عظيه و دده نه دنور وهنه بق 0زل re
وصیست وحادههه
فوادح الذهر ای خطوه وفادحه تازله ه
( الافداح ( هر منك کر لهبرنستهی لت

اطلاق اولنور

ورشی کوج ومشکل ولقمعناسنه در

شال افد ح الاس اذا وحده فادعا ای مثقلا صعبا ( الاستفداح ) افداح معناسنه در

يقال استقدحه مع افدحه ( التفذح ) ذال همه الله تفعل وزننده و(الانفذاح)
اشعال وزننده دابه تیول اجون باحهلری آروب کر مك معناسنه در قال تفذحت

الاقة ا
وننذحت اذا تفاحت .لتبول ( الفر ح) فعتینله سوامك سرور و بطر
معناسنهدر يقال فرح به فرعا من الباب الرابع اذا سس وبطر مولفك بصایرده

|

۹۳ ۰
فتاح اطلاق اوور ( الافتاح ) هم زنك کس له اڭ
معناسنه در تقال ی

الناقد اذا صارت

مهسی دلیی بول اولق

فوا ( الم ( صمت داعا احق

اولان وك قابویه دیور خاندان قاپوسی کی قال باب»فعم ای واسم مفتوح
وغلق مقابلیدر کهداءا مسدود اولان قاو به دور باب خیل کی قال فیالاساس
و

آعغزی بول شيدهبه اطلاق اولنور و آغ ك
فناء الله فسحم وباب اه فاحوف
طقاجی وباعی وغلاق اولیان سشتشهه دنور ر(الاستفتا ح ( نهمرت طالب ايلك

معناسنهدر ومثه قوله تعالی [ ان تستفعو | فقد اء کرالقتج[ ای ان طلم النصی:
وبر نسنهی ى

LB اباب ععیی

معناس_ثه در

1صبا ج
) الفتاح ع

وزنده (والفم ) منبر وزننده |سم آ لتلردر کلید آچه جق از ه دور شارحك
ا SE

مفتاحك

جى یز وومفعن جی

مفاع کاور ومفتاح دوه سينك

اویلفنه ویوئه باصیلان ار شکلنده غا اطلاق اوور ( لفحعممرق)عد وزننده
خر نه به دنور خی  4معناس_ند وک
و

ی

مفاج کور

و فینهند دنور وره

ا و تکزرار

ومنه قوله تعای 7ما ان مفاحه لدوء بالعصية ] ای

خراته ( الفاحد ) مفاعله وزنده جاع ايلك معناسنه مستعملدر كدف عورت

سببیله يقال فاع ارجل المرأة اذا جامعها ومرافعه ومحاکه ايلك معناسنهدر قال
فاع فلان فلانا اذا فاضاه ای حاکه ( الثفاغ ) تفاعل وزنتده حاضر الس
اتولردن کر لو جه ایک آدم ری بر له فسادی کونه آهستهحه مصاحیت ابلث
ل

معناسسنهدر قال تفاحا کلاما نهما اذا افا دون التاس
صصطظ
 ۱او لور

حرفلرندن يع صاد
ودرت

حر وفهE

( الروق الحفكة )

وضاد وطاء وظاء حرفلرندن ماعدا < ر وفه اطلاق
ډور

ماعداسنده

(سا نله طاق ی

هچ او اه

منقعم اطلاق ایلدیلر حروق مطبقهده لان منطبق على النك اواغله صوت

محص اولور اما منفخهده صوت مدر اولر ونیلورده بين الاحصار واطری
ورف دی واردر ( :الفتاح ( شداد وزننده قاضی و حاکه اطلاق
اولان ح
اولثور قضاء معتاسنه اولان اف وفتاحهدن ها لاوز قال هو فتا ح دمما ای

حا  (.الفاحذ )وتيك اولنه اطلاق اولنور تقال قرا قاحة السورة خواعتا
وادهه اطلاق اولئور
)  ) 3سکری وزننده معاملدن حاصل اولان ریم ف

( الفتوح ) صبور وزننده مطر ويلك يعنى بار مور نك اولنهاطلاق او لنور.
وهسنك دلیی واسع اولان قەھ دنور ) القحر ( حرعه وزنده برآدم :مالك
م
او لدینی مال وفلافڭ اله اخود متصف او لدینی م و ادب وهیز اه a

شاخ

ومباهات ایلیهرك دور ودراز کاله اجلق حالته دنور تقول ماهذه اعد الى

(تاح ) کتان
اظهرتبا وهی غح الانسان ما عنده من ملك وادب تطاول به ف
وزننده

Aro
 ۱۱دادر

کے1۱

اولندی ) الط  ۱معطم وزننده فاد

واه اولش سەن به دور

ف#صلل الفاء  ( €الأ ف)انك فصی ونای فوقیهنك سکوییله قپالو نسنهی آجق
معناسته در بقال فحم الاب فعا من الباب الثالث ضد اغلقه مؤلقك دصابرده يانه
ور
د
عص
مو

 ۱کوره فتم ازا !غلاق معناسنه در
 | ۱ادرا
ك اولتور فح باب وحم وفل کی وری

اکی و ودی

ایی کو هدر ری

وو

آیکن کو  ۸در بری اصسص اله

دصر له أدراك او لنور فیم غ و کدز

امور دیسوبه ده الوور

القاء مس له تفر میج ع

واعطاء مال الله ازاله" فقر کی انى عاوم مستفلقهنك كدف واظهارنده اسثعمال
اولئور ویو دی ایک کونه در بری علوم ظاهرهی اسشکثار وفعانیلرنی حقیق ال
اولور ای عړ لدنی “مته دجمپاپ قلب الله اولور وفحم نحکومت وفضاء معناسند

| استعمال اوور که دعاوی" مفلقهی فصل و کدف ادر وظفر ونصرت معناسنه
 ۱استعمال الونور که وحمپاپ غنهت اولور انتهی وتم ماء چاریه اطلاق الوثور
نسمیھ بااصدر در صو کونکیی یاخود شدی آجوب احرا الك معناسندندر کهیی
مفعول اولور ونصی و امداد معناسنهدر شال فح الله عل نيه ای نصره ومنه

وفاردن قهر الله اولکه ومالك آلق
| قوله تعال [ فقد جاءک الفح ] ای الثص ک
| معناشنه ستملدر قال فت الساون داراطرب اذا غلب علا وعلکها قهرا

| کویا کهباب مغلق لافوله فنمایلدیلر یاخود او سببله باب غنهتی جآدیار وقح نیع
دیدکری اغاحك عشنه دینور کهحتانکه سیه اولور وجح قىن اغاحیدر که ادن

اوق دوزیلور وفع اوائل ببارده یاغان يبوره اطلاق اولسور و دی سعییه
| بالصدردر فاع معناسنهدر وفتم اوقك مرن کورهجك پرینه اطلاق اولتور
کقشف
| وحکومت وقضا معناسنه استعمال اوور مادة مغلقهی یاخود موقع ح

اپلدیکجون بقدال فتم الاک ما اذا قضی وفصل واقهنك عهسی دلیی بول
اولاق معناسنه استعمال اوور قال لت الناقة اذا صارت فتوحا شارح ديرکه

کر جه تمد ده کنع عئوایسله بل اولوب لکن اصل کتاب اولان عبانده بناء .

مجهولله مقیددر ( اتفتیم ت)فعیل وزننده بو دخی آچق تع عناسنهدر بناسی
تکثیر احوندر قال هتم الاواب بعنى قتع ( الافتتاح ا)فتعال وزنده فد

معناسته در تقال افع الباب ععتی ف وبر سنه به آ غاز وابتدا یلك معناسی بودن

مأخوذدر افتتاح صلوة کی وااقەنك دی دلیکی واسع اولق معناسنهدر بقال
افحت الناقة اذا صارث فتوعا ( الفتاحة ف)انك فعیله بو دی تفار وامداد
)انك
معناسسنه مصدر در يقال فت اله عليه فعا وفتاحه ای نصره ( الفتاحة ف

| کسری ومیل بو دخی حکومت و قضاء معناسنهدر شارحك باننه کوره نبلور

| امعدر حکومت معنامستة شقال فلان وی الفتاحة ای اطبکوهة و حهتله قاضی ه
هسوجو
می

زج ری وان ا

ی

۳

س

سس

>٩۹۳
پوت :ج

طعا عى

طاح يطوح

طوحا وطوح دوعن

ععناسنه در قال طاح

قال طاح فلان اذا ناها
فلارض ( الاطوح ) شعیل وزننده بکرەي ول
آز دوب حار آن وش

گنز کر درك

معتاس

هدن يقال طوحه اذا و هه و قال

طوحته الطواح ای قذفته القواذف کاتسد

ور کسیه د کا

اور مق معناسنه در

قالطو جه اذا رهبا لعصا ور دی کر ره دکوزمت مها
| يقال طو ح فلاا اذا بمثه الى الارض لا حی" نبا وبر شیی" هواه اقا ايك
وک
معناسنة در که هواه صالق تعبیر اوللور اه
ملا
حیبدر

حسی م
وعنویدن عم در

بقال طو ح به اذا القاء ال
فهواء ور کسهی مهلکه اولان حول ااه جل وسوق
انلمك معناسنه در شال طوح پزد اذا جهھ على ر

کوب مفازه مهلکه ) الاطوح (

تفعل وزننده تطو حدن مطاوعدر بآردم ولدن زدراغله او یکا و یکا حبران
وس کشته کروب ور ءت معناسنه در شال طوح فلاا فتطوح ای وهه فری
هو نشسه ھہنا وھا ( الطوا ) 2.طانك فع مهلکه به القا ادحی حوادبه

اقلاق اولوز يقال طوحته الطوا.خ اي قذفته القواذف ولا بقال الطوحات وهو
تادر زرا مفر دی

مطوحهدر طاحه د کلدر شار ح در کهو رياح لواقمقلدندر

ریژ ری مطعات الله نفسیر ایلشدر ( الطواح ) مصباح وننزده کدنکه دینور
عصا معناس_ند ) الطورح ( دن
) امطاو ح ( مرن

فک له مطا حهنك

دعید فعناس هدز بقال نی+د طوح ای دعيدة
جعیدر آنه جق براره دنور مقادفکی

( التطاوح ) تفاعل وزننده او یکا و کا آ تشدرلق معناسنهدر بقال تطاوحت
 eالثوی ای رامت ) الا طاحد

) همر هنك کر باه دوشورمك معناسنهدر قال

اطاح شعره اذا اسقطه ویر نسنهیی ازالد وافنا ايلك معناسنه در بقال اطاحه اذا
آعق معناستهدر بقال طاو جه
افناه واذهبه ( المطاو حه )مفاعله وزننده بر نسنهیی ش

به اذا راماه به ( الطیخم ) طانك فی ویانك سکوټله طوح معناسنهدر کهذکر
طیاح بطوح وطخ صبان اوقنك دند ده اولان
اوادی قال طاح بط »ن
اماحه دنور کهصبان

۳

او (نور (۱الطعد ( صحه

و بر شان اولر ننه باعث اوت امور عطیی

ات

و زننده اس

tîga یه دور

پرا کنده

بقال e

طح ای امور فر قت tep ر /الط ( نطو.م 2وزنده ر سنه يي تلف وضایع |
الوهحق ره ٤ق معناسنه در شال طرحم شو به اذا ری به ف مصیعه وبر کسه نی

شته وجيران کزدرمك معناسنهدريقال طحم فلاا اذا
بول آزیدوب یابانده کسر
ممنك
" توهه وبرشبی" ضایم ايلك معناستهدر قال طعه اذا ضیعه ( الا طاحة ) ه
کال

هلاك ابلك معناسنه در بقال اطاح  4اذا اهلکه ومادة من و ره واود

3

ِ
1۳
3
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Arr

که .کیو فقامق معناسنه در قال طائے الشی" اذا ارقه ( |اطلفع ) غطتفر وزنده |

جهه دنور جایع معناسثه وبفایت ورغون وفرومانده کسیه دینور ( الطمع )
آس
ک
)تاب وزانده ( والطمو ح ) قعود وزنده بر نسنه به
لےوزنندہ ) والطماح ک

کوز دیکه باقق معناسنهدر شال طئے دصنه اليه طعا وطماحا وطمو حا من الباب

اثالث اذا ارثفع وبوباء حرفیله متعدی اولور کهبکرسه بر نسنه بهکوزنی قالدروب
دیکه بقمق معناسنه بقال طحع پصره اليه اذا استشرف له وخالون زوجنه
نس

اک

ات معتاسته در قال طمے ت ۱۱رأة اذا ججعت

و

عل زوحها فهی طاخ

کوتر ماتاویلتت معناسنه در بقال طمع به اذا ذهب به وبر شبئك

طلی خصو صنده امعان ومبالغه ابلك معناسنه در شال طح ف الطلب اذا ابعد فيه

( الطاخ ) زوحنه سکرشلك

اذوب قاحنور اولان خانونه دنور ومطلقا عالی

نك کر للهر
وم شع نسنهه دنور شال جبل طاح ای مرنفع ) الاطماح ) هدمز

نسنهبه کوزی وقری قالدروب دیکه بقمق معناسنهدر قال ا ار حل «صره
)تاب وزننده كسشرلاب ابلك معناسنه در كرك خالون
اليه اذا رفعه ( الطماح ک

دابه صاحه ایلسون قال طععت المرأة والدابة طاحا اذا نشرت

ور
زوحته ک

وجمڪت ( التطمح ( تفعیل وز

ات الاری هواد فالدرمق ا

شاخلفق تعییر اولتور قال طم الفرس اذا رقع ندبهوهواه طوغری حو کدروب

ایشهیك معناسنه استعمال اولنور شقال طے بوله اذا رماه افلىهواء ( اط (
طانك EE

lr
anc
hls
i
A
اaea
a
r

صاحب بن عباد حيط نام کتاننده بر شر اله تفسیر ایاشدر ونده

صواب اولان ظاء وخاء قمعي او لفندنو na ف)ختینله بر قسلهدر
( ااطعات فع)انله وميك سکو یل دده جار در من وشدانده اطلاق اولنور قال
اصانته طمعات الدهرای دا ده ) او الطمعان القیى ( ده اناربشراعر

نتاف
ا
تاا

( الطماح ک)تان وزنشده بك حرص وشمه صاحیلو
سشیثه کوز د ر

او لور شال

رحل

طماح

ای شر ه و اسد

معروفدر

اطلاق اولتور که هر
سم س 8

 8ر رحل

دندز کراما بسدرینك فاتلارندن اخذ اعقام احون امداد طلله قیصی رومه

EE
.۹
و
یت
ن
ف
جا
ن
ک
وود

الا ابرلد کده قله مونره مسو یی قیصمره ارسال وحقنده بعض مر ودسیسه
اعالیله بالاخره امه القیسی سور ایلدیلر ( الطماحید ) سدادیة وزننده "عبر اه نام

)انك وونك فصیله دوه علفدن یقمق
حرلقیسنده بر صو اسعیدر ( الطتم ط
ش
اباب الرابع اذا شعت ومعور مك معذاسنه در
معناسته در قال طعت الا بل طی) من ل

قال طعت الا بل اذا غعنت ( طناح ( معاب ونزنده مضسده بر قرهدر ( الطو ح(
نزده
لوح و

هلاك اواق على قول هلا که مشر ف اولق معناسنه در قال طاحت

الال يطو ح طوحا اذا هلکت او اشرفت على الهلاك وو بایهدن دی کلور بقال
صصص

۹۳ ۲

 ۱اذا اتعبه ا
(طلح ) تفعیل وزننده اطلاح معتا بنهلازم ومتعدی اولود ور |
کسیه ابرام واطاح ايلك معناسنه استعمال اولنورکه اتعابیمستتزمدر بقال طم ||

عليه اذا ( الطلم ) طانك کنربله بودغی صفتدر بورزغون وفرومانده طواره

دیتور مذ کر وموتی برابردر بقال جل طم وناقذ طح ای معي ومتعب وط که

تعبپر اولنان وحکه دینورکه طواراره اوشوب یاپشور قراد دی درل وو |[

سس

 1معتادند رکه دواب
سے
تفت

ومو اسسنه کرک

گس شید و عار ورعایت

ادن آ دمه طم

مال اطلاق ایدرل کویاکه كنوك طوازة ملازمی کم وي
لك
ذوه
ملازمتله اهقام ادر نقال هو طلممال ای اكذآ

بالطبع زندوست اولوب

داعا ازه تبعیت وا نر ايله انس والفت اندن یاد کاره طم نساء .اطلاق :الوور

طوم نساء ای یتبعهن وطح آیقلفش مهزول وزیون طواده دینور ومواشی
قال ه
ور بوب اتعاب اندر اولان حوپاه دیتور ( الطاح ) امیر وزننده بودخی صفتدر
ورغون درمایده طواره دیور ال جل طلحم و ناقهد طا

ای کا و شال راکب

الناقة طلحان على ناه الثنية ای هو والناقة يعن ناقه واوزرنده راکب اولان

آدم ایکیسیده ورغونلردر ماقبل دلالت انلدیگهون معطو حذف اولفف-در

وان وحکه دینور ط کی ) الضاخ ( ورغون اقهبه دینور
وطح کنه تعر الت

(الطلاع ) صفایخ وزننده جعلردر فرومانده دووءلره
( الط ) رکم وزنده و

دینور بقال ابل طلم وطلایع اى كلة ( الطلای ) طانك فعيله صلاحك ضدد که
آزغون وفاسد ونهکار اولق معتاسنهدر شال طم ارجل طلاحا مانلباب
الاول ضد صم فهو طاح ومنه قولهم لولا الصا خون لهرت الطانون ( الطلعتان )

نه وتصغير بنیهسیاه طلحه ن خويلد اله برادرنه اطلاق اولنور ( ع

)

الله عليه
جزه وزننده اسامیدندر طلحه ن عبيداله اادندر رسول اکرم ص
وس( حضرتلرى احد وقعهسنده طلعة انير اله وذات العشيره غرزوهسنده طليم
الفياض ابه وحنین حمهسنده طلحة الود اله ميه يورديلر وطلين ين عسدالله

:عات الممكىذلك احابدندر وطلحة بن عسد اله بخنلیکه اولدهسی صفية بن
.
المحارث بن طلية ین اى طلحة بن عبد مناف اولغله طفیز الطحات اطلاق الوغشدر

( طلم الغبارى ) غين مجحمه نكفحيله بنو سنبس جاعتته #صوص بر موضع آدیدد
( ذو طم ) فصتینله ( ومطل ) مطلع وزننده برر آمو ضعدر | طح ) زیبر وزننده

جازده بر موضعدر ( مطلوح ) یله قسله سنه#صوص بر قر ه در ( ذو طلوح )
قعود ونزده بو ودیعه ین تم اللهدندر وبر موضع آ دیدر ( الطلاع ( طانك اڪ
اناو ویصی نسنداره دنور

معناسنه مفردی طلفم در ( الطلاغ ) علایط

اض

وزنده وفقه ایلکه دنور مج درقیق معناسته ( ااطلفعه ) دح حه وزنده بر نستهی
a
سا

۳

که

۹۳

القوام ای عتما یعنی عداء ( الطفاح ک)تاب وزننده اسمدر طلو قانك طلوسی
دعکدر شال طفا ح الارض ای ملوها ( الطاغة ) پاسه دعکدر تأي مصووف

اعتار در کویا که رطو بیطاشوب دوکلکله اصلا رطوبت انری قالاغشدر ومنه
قولهم رکیة طاغ لای لاشدر صاحیبا ای قبطها بعنی برکونه قوری فجردرکه
لوه کلور اونامغله اوخشیان آدم آوجلغه قادر اولس ( الط ) طانك
ب,ردارل

فھی ولامك سکوئیله برنوع شجر عظم اسعیدر اکا طلاح دی دینور کنتاب ا
طهدر هایاه و شیر تیکنلو ميشه اغابی انواعتددر اساسده
وزننده مفردی م
وسار مدفارنده مغیلان اغاحیله منسردر ویضاوی دی مغیلا لهتسیر انلشدر

ظلنعده لغتدر که
فط
وم
اح متجنک نیکناو بیوك اغاجلره دینوردعسی نامجاردر ل
خر مانكت چعکنه دیور کهاتدا ظهور ادر وموز اغاحنهده م دنور قال الشار ح

فس فوله تعالی [ وط منضود ] شجر الوز وهو شجر عند العرب حسن اللون
تیه وصفونه وریح نوره وموز نآك میوهسید رکهجکكوخیار طرزنده واحبر

از

لذننیده اولور وط معرهسی طعامدن خالی  ج آدمه اطلاق اولدور وحوض

ا

دننده قلان بولانق صوبه دنور ) وطم وطلاحه ) صراحه وزننده مصدر اولور

يك رویلوب درمانده اولق معناسنه در بقال طلم الیعیر طحا وطلاحة من الباب
| اثاث اذا اعی وومعناده متعدی اولور قال  ۳زید بعیره اذا انعبه وط
فت
و ندن ص

اولور ورغون فرومانده انسان وحیوانه دنور وط مدبنه اه ۱

)تاب وزننده ودی  2دد کاری شور
ندر دده برهو ضع  1ددر ) الطلاح ک
حایدر
هنو ره د بنورکه مغیلان اغ

ز الطلاشزه  6طاطت کف

وتغییر

سب

اوزده يله طلاح نام شهر مرقوم اوتلیان دوهلره دینور يقال ابل طلاحية

۱

|

اذا كانت ترعی رة الطلاح ( الطلحة ) فرحه وزننده ( والطلای ) سکاری
وزثله طلاح اوتلامغه قارنلرنده وجع بیدا اولان دوهاره دنور شال ابل طلید
وطلای اذا کات تی

روما من رغ رة الطلا ح و طلیه شیر طلا ح م

اولان ارضه دنورک مفیلانزار تعبیر اوللور قال ارضطلید ای کثبرة الطلاح
( الم ) فرح وزننده برآدمك معدهسی طعامدن خالی اواق معناستنهدر یقال
طم اارجل طلا من الباب الرایم اذا صار طحا ای خالی الموف من الطعام
ویقال طم الرجل كمنى يعنى على بناء الفعول فهو طاح و طم نحمت معنا نه در
بقال هو فطلم ای قنعمت و طم برموضع آديدر ( الطلية ) طانك فى ولامك
سبکو نله کاغددن پرییراغه دنور وولغت مولدهدر عر يه دکلدر حالالسامز ده
دز
طلعه تعبیری مقحر

) الاطلاح ( اصلز ح وزنده طوار شایت وریاوب درمانده

اواقمعناسنهدر بقال اطم البعبر ادا اعي بوومعناده متعدیاولور قااطلم ر
تو
?emma
 mammaسم
ras am

|

اولقدر واکر

کلور

ار خاء معناس_نه ده

اسه

موف

اشارت

ايلك

لازم ادى

( الطرموح ) زور وزننده اوزونشیثه دنور ( ا(طرماح) سغار وزننده اصل
و نسی عال ون

الناس علو نسبله مشهور ومتعارف اولان آ دمه دنور قال

هو طرماح ای العالی اللاب العهور وآنور ومشالده طاخ بمی صا اعان
ونظر اولان دور ادیش آ دمه دبنور وط_ماح بن الهم پرشاعر مشهوردر وبشقه
بز شاعر  3دی

لقیدر و مجلده عاج پرچهسنده نله

واردر ( الطرخ ( طانك

نان انسان و حيو ابه

) انك

و مین فعیلر آ د ELE

حف ف لهیو کلفك تکر فعناسنهدر ومنه
وکر ) الطر حه

( د حر حه وزننده

دینور ( الطر انيه

قال فشیه طر ايه

3

هواه

طوغری

۱
۰

اذا ان وا زهو

مرنفع ا٤ق معنأسنه در

يقال طرح الساء اذا طوله ی الى اسعاء ( انطفع ) طانك فححی وفانك سکو بل
( والطفو ح ) و د وزننده

دوک

قاب مقو لهعی نسته طاثوب

درحهسنده

|

باشلو طواق معناسنه درکه فارسیده سسشار ولبریز مرادفیدر بقال طفع الااء
ططقعفاووحا من الباب الثالث اذا امتلا"وارتفع یعتی حتی"ضیض وطح بو معناده
متعدی اولودت 2قال طةع ارجل |الاناء طفعا اذا املا ء وک e وسار حیوان
یطو دطدو اولهرق
حه بد
اولغله کوE

طوغر

اوه
طفعا اذا ولدته تام ويل برسنهنی ه
طو لدر مق معتاسندن

ون
 ٩سطهت بکزم
2

ك

مش او (ور شالظفحت

ار

لولد
با

آغدروب قالدر مق معناسنهدر که پاخلو ۱

مأخوذدر رفعی متصم ن او (دیغجون بقال طقعن

ارخ القطند

هعناستم سال اوقور و  3اطفععنیای اذهب کی

اولان سطع درخ ما

تون

تأخو د

ندن زائل

او لوب

آخر مکانی

1

بوطلو طاشن قابهدور ومنه .
طلوذرر دقیقهبیندن استعمال اولنه ( ا(طاقم ) ط
قو هم سکر ان طافع ای yd من الشراب ) ا(طفح

) تشعیل وزننده ) والاطقا ح 1

افعال وزننده بونلرده برقای باشلو طولدرعق E
عت

تقال طفم الاناء واطفعه

طقےہ ) الطفاحد ( طانكت یه قیدایان نهرمك نوز یه کلان کی و کنه دنور

نردلوہسیلهقینایان تھ هدن کپوك آله جو کک دنور
( ااطغعی ) ميك ککذم

( الاطفا ح ) طانك تشدیدیه افتعال وزننده تمجنك کیوکنی آلق معناسنه در بقال
(لطفعان ) سکران وزننده ثول طیظلو قابه
اطے القدر اذا اخذ طفانجتما ا
تور که احنده ی ننه کتارارنده

طاشوب

دوکلور

اوله شال آناء طفعان

3

یل(طفاح ) شداد وزننده مالفه انم ا
ای فیض محنوانبه وبقال قصعه طفے ا
وونده حیوانده |
قاعلدر بك طو لدرروب طاشرجی دءکدر موناستتله بوکرك د
استعمال کوناکا ری طاشرر اولور قال تاد طفاحد القوام وقرس طفا ح ۶
EIDEامی
E
TAS
ی
ASO
"د2
P
E
 :کر7ر

القوام

۹۲۹
قال ا جه ءعی

ر حه

ندن
e
زمی

وبا

”ماھ

۱

طوغر ی

ادعاد الشدر شال ظطو

بلئد و جح

ياق

استعیا ل

فاه

المناء اذا طو له ای ر فعه ال السماء

دخی بومعنایهدر ( الطرح ) طالك كسرله ( وااطر ح ) طانك ضمیله

تهکهطعره

قر وزننده ) والطر  ( 2.امار وزننده ادشه پرامدیهندن تاشی سا ند EOE

منحی
یرو
دنور شال شی" طر ح وطر ح وطرح ای مط

وده

لق الاعتدادبه ( الطرح )
اولور

فعت:رد مکان بعیده دنور ومنه يقال به طرح ای بعيدة وطر ح مصدر

بدخوی اواق معناسنه بقال طرح الرجل طرحا من الباب الرایع اذا ساء خلقه
ورفاه ووسعت

اوزره نم وتعيش الك معناسنهدر يقال طر ح الرجل اذام

نها واسعا ا(لطروح ) صبور وزننده  ودی مکان بعیده دنور واوق اراق

سورن باه اطلاق اولنور قال قوس طروح ای.ضمروح وصالفرارنك صاپلری
اوژون اولان خرما اغاحنه دنور بقال له طروح اكذانت عراجینجا طویلة
وشول کشیبه دینورکه نههر.وقت جاع ايله خاتونی کبهابدر اول کهولد طر ح
اندر اولور قال رجل طروح ای بل نی اذا جامع احبل ( الطراح) حاب
(لاطریج ) ازمیل وزننده وکست اور که
وزننده ودخی مکان بعیده دینور ا
دشور قال سنام اطرح ای طویل یعنی الى اعاء ( الطر ح ) منبر وزننده حدت

صری اولان کوزه اطلاق اولورکه منظوری ابراقدن ثخیص ادر قال طرف
مطر ح ای بعږد النظر واوزون

مزراغه اطلاق اولتور شال رخ مطر ح ای

وول آیفره وبوغوره اطلاق اولنور کهبیی بك اوزون اولغله ضراب
طویل ش

حالند» موقع منیسی دیشپنك رجندن ید اوله شال بقل مطر ح اکذاان بعید

موقع الا من اج ( الطرحذ ) طانك فحیله ردأ وطیلسانه اطلاق اولو رکه
پاشه واموزه طر ح اولنان شال مقولهسندن عبار تدر ( التطر ح ) اسم فاعل
یه سیلهضعف وفتور سسله زمینه دوشوب بقاجی دءکدر ومنه بقال مشی فلان

کشی ذی الکلال ( طراح ) مصاب وزننده وشداد وزننده ( ومطر ح )
ماتطیرجا
(طرش ).زیر وزننده اسای“ رجالددر ( الطرای ) صرای
معظم وزنده و
زده
ون
وزننده بعید معنا سنه در قال سیر طرای ای بعد ) الطار حة ( مفاعله ن
اهل ماس بری بر ته مسائل مشکله القاسیله محاوره ايلك معناسنهدر سعر و غبانده

دی استعمال اوور شال طارح القوم اذا الق بعضهم السائل على بعض وكذا

فالشعر والغناء ط(رحان ) عبان وزننده بصره نواحیسندن صهره نام محلده
موضح ۴ا ددر
پر
سستلئوب

) ا(طر شی

سلیو  >4و کوش

( شبن مه
او لقدن

اه دحر حه وز ننده اسز خاه معناسنه در

عبار بدر

و قال وس به ی

طر حه

شار ج

||درک اکر استزخاء معناستنه ایسه صواب اولان مثالده حتی طرش عنواننده
1
4۰

 1اول

۹°

A
ضیاحا وبر كسه ضياح امجمك معناسته در بقال ضح الرجل اذا شرب الضیاح
) الصاحد ( شاخه وزننده رودت و دهس فعناسنه در تاخود کوزه دنور قول

اجود ضاحتك ای بصرل اوعینك ( المضيوح) نسنه قالش شثه دور وهه

يقال عيش مضیوح ای عذوق هنی مغتوش غم حالص ( ضیاح ) شداد وز 3ه

تس

اسعادندر مد بن ضیاح محدئیندر واو الضیاح الانضاریکه اسنی نان بن تادر
صونك اکنری امحیلوب بعض نسنه الله محتاط بر مقدارحه صوی قالدقدنصکره
حوضه

ورود

ایلیه موف

ونکله

اشنو

حد ثه اشارت

ایاشدر

[ من م قل

العذر من صل اليه صادفا کان اوكاذ بام رد على الوض الاغتضضا ] ای متأخرا
ل
کمره
اعلنواردن جيب"عد ماشمیوا ماء احوض الا اقله في کدرا محختاطا بغ
الحلو ط دالاء

یحاك تشددله یامق معنانسنه در بقالالطثےی" طا من
ا(نطع ) طانكت فخ و
دی را معناسته در تقال
اباب الاول ادا دسطه وبرشیشی اوکه اه
طے الشی" انا تنه جيه ( الح زلزله وزنده ) والطتطاح ) زلزال
ومزده

قبرمق معناسنهدر تقال خط الشینا کش » ورنستهی تلف واهلاك

کپنراده قلق معناسنه در تقال لے ای" ارذاقة بودده
قصد له پریشان و
اقلا کا اساسده مصطتر أمان اهلکهم و بددهم وطدطم مالة اذا ور قه عبار له
هرسو مدر ودر

هر کا3هم قص کولك تیر
آهسته آهسته کولك مامت ک د

ا
(:

اوكؤر يقال معط ار جل اذا عك فك دون (
شئ معنأستنه در  3قول قیله دنور قال ماعلیه طط

ای شى اشوعر

( الاطعاح ) رونك .کله دوشورمك معناستهدر قال اطعه اذا اسقطه واغق
معناستهدر شال اطه اذا رماء ( الطعطاح ) سلسال وزننده ارسلانه دنور
) ا

( رنه مسا ج تعتاأسته دز ک رن

جودر

دولك زرك رىدە ر تة دیور

نا بسالنقهدر بقال| فطعآلشی"اذا اطل(بالمطحة)مذة
عه
ند
ال)وژم
عاخ
فطع
نات
اال
(

و سنه عییقولقيونك ایاغنده آض شقطر زنده پرننهدر که
رك
وزانده فیونك طکرنغ
آ نکله بری سوروب کدر مراد نقنهعنك ار دنده اولان لو مر حه نستهدر ( الطرٌ ح)

ه
رهی
بشن
دزه پرف
جر ح و

سته
ن؟اق
عدن
ملن
براوق وا

در شالطر حه وطر ح نەطرحا

فق البات الا لت اذارماه وارعاد اتلك معناسشنهدر شال طر حه اذاا عده  الاطراح )

نشدید طا لهافعقال وزننده

نودخی طر ۳

وابعاد ابلك معنال سنهدر قال اطر حه

عع طر حه ( التطریع ) شعیل وزننده طر ح معناستهدر تشلیدی كتير امخوندر

و
:AC
0م
4
K51

REN

2

° E

۹۷
اسح معناسنه که ابراق اول دعکدر لتهکه تزال انزل معناسنهدر ( الضمیخ )
امیر وزننده بعید معناسنه در وقبره علقول قبرك وسطنده اولان یاریغه وعلی رأی

لدی اولی وب شق اولان قبره دینور ( الاح ) عراب وزشدهرپت

ور

اسیسدر که سماء رایعهده در قال الشار ح فى اماي الضراح بيت فى السماء حيال
اللكعبة ( المضارحة ) مفاعله وزننده بری بر ه سب و دشنام اميعلكناسنهدر
قال ضارحه اذا سابه و نسته شآمق معناسنهدر بقال ضارحه اذا راماه و بر
بيرنه قر یب اولق معناسنهدر شال ضار حه اذا قاربه ( ااضری ) ميك ورانك

فحیله قنادری اوزون اولان چاقره دنور قال صقر مضری ای طو یل المناح
وکرم الاصل وقدعی خاندان اولان مرد ذیشانه دینور ومطلقا آق اولان شیثه
دنور واوزون سنه به دنور ور رحلاك اکن لعن (ق.درکه بررساص مشهوردر

دی
) الضی ح ) ياسز اولهرق و

قناداری اوزون ڇاقره دنور ) ہر ے ( ز بير

وزنده اسمادندر ی فد  ۷ضر ت اڪڪاندندر على قول شن دعمه اه شر بخدر

۲شنسنهبه دینور قال شی مضطر ح
( المضطرح ) اسم مفعول بیهسیله برطرفه نل
ای مری فاحية ( ضار ح وضراح ) شداد وزننده ( ومضر ح ) حدث وزننده
اسای رجالدندر ( ضر عة ) سفینه وزننده بر هوضع آدیذر ( الم ) ضاداد

فی ویانك سکوئیله باله ینور عسل کی ونج ولش مقل اممیدرکه چاز وينه
وویی حوق وفقه سوده دینور و دح مصذر اولور
محصوص هيوه معروفدر ص

سوده صو قاق معناسته تقول ضعت اللن اضیم ضها اذا مزجته بالاء وبر محل
خالل قالمق معناسنهدر قال ضاحت البلاد! اذا خلت ( الضياح ) حاب وزشده

)فعیل وزننده بر
ود صوری حوق بوفقه سوده دینور ( التصیحم اونتضویم ت
آدمه صو

ووحته
حوق وفقه سود احورمك معناسنه در قول ضصعت فلاا ض

جزنه
ای سقینه الضیاج وسوده صو قاق معناسنه در تقول ضحت الاين اذا م
اء ( اج ( ضادك کسر باه طاحم ا

کوی بره دنور وض

کسی

دی لفظنه انباع و مراوحه اله ذ کر اولنور که طحم مادهسنده بیان اولندی
ملوف

واده ی معناستنه ده دک ر
سیم لفظی اوراده عامه به ع وایلکله ر

ایلدکدتصکر ه رع لفظنه ده راو ج اباشدر مکرکه وانباع لار بح قولىالفح قولنه
|

عطف

تسیر زب

او لنهکه عص

تکافدر و.ارتکاب اولغدینی صوز ده تاقص

۰

کعب عنالضحم والرخ لورئهالزبیر] |
وم[ات بذوم
لبو
درکاردر قالدیکه ابن اثبر اش
حدیننده وروی عن الفح عنوانلهده مروی اولدیغی تعمیخ وو روایت ہج
الدویتی صورنده طحي امس قولندن مقلوب اولور دو بیان الشدر (ااتضیح )
نزده
تفعل و

سوده صو اقالغله ضياج اوی معناسنه دنر شال ج

اللین اذا.صار.

!

۳۹

اسراب اذا ترقرق و طصضعه حری سراب معناسنهدرکه سراك اقار هصیوتنده
ع7سکنوردنعپارندر مۇلفك تئیه کوره وا اسیدر وظاهر وغایاناولقهعتاسنه

استعمالاولنور يقال ع الامرادا تین (اححضیح )تزلزل وزننده بود بسراب
ك
نو
اسری
حدلک
یلدرامق معناسنه در قال E السراب اذایر فرق (الضیم ) ضا

نشدید لهکو نشك ور ضویاسنه دنو رکه زمین اوزره واقع اوله مؤلفك اشعس
وضوها تعببری ابیی زند و مه قسلندندر قال الشار ح ومنه الدیث [ لاشعدن

احدمٌ بين الضحم والظل فانه مقعد الشیطان ] وط  2اصلا سترنی آوکو ۱ ۶2

اڪن آحق ا

ظاهر بره دنور وداعا کونش طوقنور اولان ره دنور که

iاولدور ومنه الثل چاه الضم والريح ای با طلعك عليه العس ومأجرة
قل باج a ی فلان اوزرار ته
عليه ار.ع ولاش

اونش طوغوب اوز رار ه یلاسن

ای آ لوبوج مراد اموال کشره کتورد کی اشعازدر وغامة ب ابله
پالضیم عنواننده تفوه ایقلریله مواف نمی ایلشدر ( الفخعضاح )صادل فحیله آزجه
صو به دنور ماء پسیر معناسته عللقول همان طیوغه قدر حقان یابالدرك نصفنه قدر
ولیان 0
حقا ته ناخود آدیی ی
قال غم ما

و

و تحطیم

دنور وضعضاح هذیل لغتده کثبر معناسند در

وی کف( ) ا ضحم ) غیفب وزننده ودخی آزحه صو به دنور

عوسرنه
هذ هد وزننده سرايك اقار صو هینتنده ک

دپنورکه

اسعلردر(الضر ح) جر ح وننزده بسرنه یی برندنآونه قاقوب پرطر ف امبلعكناسته در
قال ضرح ای" ضرعا من الباب اثالث اذا دفعه وحاه وشاهدك شهادتی جر ح
هرا يعن
والغا ايلك معناسنه استعمال اولنور تقول ضرح شهادة فلان عنى احی ج
معناستهدر ال ضرحت الدابة اذا رحت
دفعها عنی وطوار ایافلر اد توھ
وقىر قاز مق معناسته در قال ضرح یه

هت ات اذا حفر له ڪر عا ورج دری 4

دی
دنور حلد معناسته ) الاح ) کتاب وزنده و

طوار ایاقلرلهتود اورمق

معناستهدر بقال ضرحت الدابة ضراحا من الباب الاول اذا رحت ( الشروح )
صبور وزنده مه کن طو اره دنور قال دابة ضوح

ای رمو ح واوق ك سورهکن

اولان ابه اطلاق اولتور بقال قوس ضروح ای شدیدة الدفع للسهم ( النمروح)
قعود وزنده بازار کاسد اواق معناسنه در شال ضرحت السوق ضروعا اذا كردت
( الاضراح ) همرمنكت کس له پازازی کساده وبرمك ععناستهدر تقول اضرحت
السوق ای اکسدنما ونی موف تکرار ایاشدر و برنسنهی افساد ایلك معناستهدر
تقال .اضرحه اذا افسده و اعاد ايلك معناسنه ديرقال اضرحه اذا اعنده
( الضمرح ) فرع ونزده فاسد وبهکار کشی هد دبنوز کال رحل ضرح ایفاسد
بوعید معناسنه در بقال په ضر ح ای هيده ( ضراح ) قطام وزننده انمفع ام در
مک

کر دیجم

افرح

۰۲۹

۱

ِ

مضه بعش وتعایم باجا بارلق معناستنهدر يقال تصایع غد السیف اذا تشقق
( الصاحد ) راه وزنده میت اوزره وحه ادن قار درك صیعه سنهد ینور ات ح)

یل
فحع)
تصو
زونحده مورادفید رکه ذکر اولئدی ( ال
وتص

وزننده تصویج

 1موناسنه در شال صهته اشعشس ععیی صوحته  ۱الصا ج ( کیہ دن مبالغه اسم قاعلدر

و صیاح راوع عطر باخود طيب ااوعندن پاشك صاحیی عل اده جك برکو نه

نسینهدر و صیاح بر رجلاف علیدر ( الصیاحة ) ها لهعامده بر خرمالق آدیدر

صهوص
حنه
(الصعانی) ,ارنی وزننده مد

برنوع خرما آددرصعان ام قو چ قیونه

منسویدر که داعا ن۲ك اغاحنه ربط اوور ادى عل قول اول قوحك اسمی

صیاح ادی کثان وزنند» پس نسبت مزور تغیبرات شب قلندندر نته صکنهعاه
شهر ننه نسدئده صنعایی دبرر و له

#صل الضاد الجمة ) ( الح ) ضادك فتحى وبانك سکوئبله ( والضباح )
ف

ضادك یله آت قسمی سکردرکن کشکدن واوقر«مقدن بشقه آغندن هارلی الاه
پاخود اجاح ده رك سسلنك معتاسنهدر که اول سره هارلتی تعنیر لانوور آ نك
صیق صیق نفسندن بیدا اولور على قول ضحم تقریب ددکلری سکر عکدن دون

وسهل اولهرق سکرمك معناسنهدر که دورتلك تعبیر اوور قال ضصت الیل

ضعا وضیاحا من الباب الثالث اذا “معت من افواهها صونا ليس بصهیل ولاخعمد
اوعدت دون اللقریب ومنه قوله تعالى و[العادیات ضعا ] وح آ تش بر نهنك
ظاهر ینهتأثیر الله لو نی لحه تغیبر الك معناسنهدر که کوبندرمك تعبیر او لنود
بقال ضحت النار الشی" اذا غبرنه ول تبالغ ( الاتضباح ) انفعال وزننده آندن
مطاوعدر ال ضعته النار فاخ ) الح ) ضادك کسر یلهکوله دنور رماد
نزنده مصدر در
معناسنه (الضباح) غ اب و

که ذ کر او لندیو ضباح خاضهتلکو

سسته دینور وبرموضع آدیدر وبرمحدث اسیدر (الضبوحه ) منکو حه وزننده چاقق

چافهجق طاشه دنور ( البح ) امیر وزننده ریب بن شریق وشویعر الله ملقب
مد نجر ان وحازوق ان انلاربی واسعراحعق وداود بن گم نام سە

 2ور سلری

ات بجنبیر  2سفلرریاسمیدر ( ضحم )
وم و
خجا
" امعیدر (ت ) ز پیروززننده حصین بن

مدح وزنند ه عرفانده برموضعدرکه اهل وقوفك اوائل اورادن بوشانوب کیدرژ
(ضیاح ( تشاد وزننده ان اسععیل الکوق وان د ن عل در کهمحدژار در (الصعاء )

لوه:
کست
رتخنبهلکو
بجراء ونزنده سول یابه دینورکه طوض لفق احون ا

فاج  1تش

تأثیروتغیبراباش اوله (المضاحه ) مفاعله وزننده دبورروی بریشه قرع ق سور
سوبااك مقاحه ومکاشه معناسنهدر واحد وزیاده اعون اولور بقال ضاحه ای قاحه

وكانغي (|ضعضعر )ز له وزننده ابرافدن سراب یالفدقرمعناسته در قال ”عذج
سس

٩۲

یل وزد
تتصفویع)
معناسنه ذر يقال تصوح البقل اذا بس من اعلاه ( ال
قورعق معناسنهدر شال صوحته السعس اذا حففته اصل سبر ء مقولهستی قور هق
معناسنه اولوپ بعده تعمم اولفشدر ( الصواح ) غاب وزنده کرجه داور

حص معناسنه وخاصة آت منك ترینه دشتور عرق الیل معناسته وصون
الب سو ده دنور و مرشح ارضه دتور ګوه معناسنه

بعض نکر رم رحوه

عئو اننده مرسوم اولغله طبراغی کوشك بر دعك اولور وصواح خرمايك چعکنه
بير وعتفعت
دنور ( الصاحة ) ساحه وزنننده اصلا بات انبات ابعر اولان خ
ارضه دنور ومنه تقال هذه اساحد کانبا ا(صاحه وصاحه رحبل باخود ر که

| صم کوحك طاغلره اطلاق اولنور کهعقيق مدينه قهركنانتدنلردر ( الصواحة )

رمانه وزننسده بدندن پاریلوب دوکیلن قیلاره دینور ( اتصاح ) هيك مإ
منبعندن باخود مر اسندن

طاسقن او لوب ر بوزنده جازی اولان صوه

دور

( صاحات ) سزات طبراغنده رنجه طاغلردر ( صاحتان ) برموضعدز (الصو ان )
صادك یله قوری نسنهیه دینور ومنه مفلة صوحانة ای کزة العف (بصنوحان)
عبد القیس قبلهسندن برجاعتدر ( الج ) صادك فحی ویانك سکو یله(والصعد )
هالله (والصیاح ) صادك کسریله و ضیله ( والضحان ) فحائله ایت قدرت
وة
مرنبهده آواز بلند الله حیقر مق معناستهدر بقال صاح الرجل ,ضحم صها ج
وصیاحا واا

اذا صوت باقصی الغاية ومنه الثل * فصّب فلان من غير سح

ولا نفر * ای قلیل وکلاشر یعتی آزدن حوقدن موحب غضب اوله جق برحالت
وغیکن بېوده غضناك اولدی دعکدر صم وجه مکذور اوزره چاغمق ونفر

طاغلق معناستهدر اصل مثل لقیته قبل صیم ونفر عنوانن.ده اییدکه هنوز
ناسك سسی وشاطهسی وخانهارندن طشره طاغلسی وغیکن اکا نو (شدم دعکدر
مراد قبل الفعر ملاقات اولهحقدر بعده وندن انشعاله سار ملارده دی بلا

شی“ دیکدن کناید اله استحمال .ایلدیلر وعربار صاحت الخلة دیرار طالت معناسته
وصاحالعنقود دیرلر اسثتم وخجره منکه وطال وهوغض يعت صالقم #جوقلرندن
عامیله حقوب و هنوز ر واه اولدینی حالده اوزامغه بشلق معناسنه کویاکه

بونلر اا ال وانا العنقود دو ندا ادرر وبرقوم بلکلیوب خوفهدوشدیلردءجك
پرده ج مم دیرار جهول بنیهسیله وهلا اولدیلر دیجك برده .بخ فم دیرر
احلرنده چاحاندبه وفریاد وفغان ظهوری ملاحظهسنه مبنیدر اکا ناء فیحرفیله
استعمال اولفشدر وصعه عذابه اطلاق اولنور ام سالفهدن بعضلری تب

(لصاصحة ) مفاعله وزانلدهتص(ایع ):تفاعل.
جبریل الله هلاك اولدقلر حون ا
 ۱وز بنده بری بنرنه

حیقر مق معناسنه در نقال صایح القوم و تصاجوا

اذا صتا ح

بعلم

۳۳۹

۱

ارت وراك خدد اوغ باشدن نفوذ آله قاض :ارك درجهسنده.تأثیر
الك معناسنه در شال صححه الصيف صحعا من الباب الثالث والمانی اذا اذاب
دماغه ره واورمق معناسنهدر قال ڪه پالسوط اذا ضریه ویر آدمه برماده
ضننده غلظت و خدو شلد معامله ايلك معناسنهدر كرك قول وكرك فعل او لسون
ال صحعه اذا اغلظ له ف المسثلة وغیرها ( الصماح ) غر اب وزننده متعفن وید
راحه اولان ره دنور عرق منتن معناسنه وقولق راحدسته دنورک
واقبه
منثل اولور ی

وس

دنورک معناشنه

اولدنی

واکا صما دی دنور شسنه ستل

وخ درز وام رجانون آدیدرکه آق طوشاندن وعل قول تون

دیدکری اودن کوحرك اولور و ايافك حتلاغنه دوا انون اریدیلوب رهم
کی وضع اولاان .ج پاغی بارهسنه دنور ( انصمعاء ) حرپاء وزننده طبراعی

درشت اولان ادضه دینور ( الاصمع ) اجر وزنده شول جاده دتورکه میدان

2ینه کر وجل اللا ضرب ادهرد حواله اوله ( صوان )
مباهرده دبلااورشلر
صولان وزننده برموضع آدیدر میتی ) صادك وميك فعیله ( واصهعمعی )
پای نستله سول مین وشدید آدمه دنور که کورك ککلری ها

اعصالری

مله دنور
دک
آاشی
دیوقشوورکلی وفع اوله وقصیر القامة کسیه دنور وب
ص
وباشی تراش اولشکسیه دنور ( الصعوح ) صبور وزننده مت وشدید سنه به

دنور قال حافر صعوح ای شدید ( الصعدحة ) دحرجه وزنده حرارت هوامشتد
)ميدع وزننده
اولق معناسنهدر قول صعد ح بومنا اذا اشتد حره ( الصعیدح ”
بك اسی کونه دینور و صاب و شدد نسثه به ایت ای ( الصمادی والصماد ح )

ودید نسنهبه دنور وهر شيك خالصنه دنور
صادارك حعیله نونلرده صلب ش
و صماد جحار سلایه دنور واحق و واضحج بوله دیور ) الصند ح ) صندل

وزننده

سیطه کی بصی طاشه دبنور ( صناع ) علابط وزننده بربطن پدر نك آسمیدر
اتاب كرامدن صفوان بن عسال ن۲لردندر وصنا بن الاعدس كذلك احادندر
وعی وواود سکونیل درمنك ایک طرفنسده دواد
( الصوح ) صادك فصی ض

شابهسنده اولان وك قپیسته دنور حاط الوادی معناسنه وطاغك اتکنه عل
ول دوار هیئتده طوران دك وز ننه دنور وصوح مصدر

۱

اولور یادمق

معناسته تقول عت

اشی" صو حا ای سققته ) الانصياح ( انفعال وزننده آندن

 -مطاو عدر شول ند

قانصاح وآی طوغوب تابذار اوخق معناسنه دز بقال انصاح

اإقمر اذا استتار ) التصو ح ( تدعل وزننده پارلق و حتلامق معناسنه در قال

تصوح الثی" اذا تشقق وبدنده قپلار دوکك معناسنهدر قال تصو ح الشعر اذا
سار نت کهیا اه نص دی بومعنایهدر وسبراه وقول مقولهسنك باشلری قورعق

۱
arr
وصالا مصالة وصلاعا واصطلی| واصتلیا ای توافقا ا(لتضاط ت)فاعل وزنده
بو دی صللشمك معناسنه در قال تصاطا تصالا وشال اصالطا ونك اصل
تصاط ایدی ندارد وادارك کی ( صلاخ ) قطام وزشده وعضا منصرق اولور
مکه مکر مه تك اسم_در ( المصلكة ) ميك ولامك فح برامرك خهریت وصلاحنه

باعث وداعی اولان شیثه دنور عفد مقابلیدر یی صاخ کلور قال رأی

الامام المصلحة فى ذلك ای ماحمل على الصلاح ا(لاستصلاح ) برنستهنك آواولسی
ايسمك کذلك برنسنهبی ایو وصاح کورمك معناسنه در بقال استصم الشی" نقیض
استفسد ( صلاح ) امعادندر روح بن صلاح بر محدثدر ( صالان ) اصفهانده
مبحرلهدر ( الصالية ) شهر رها قر بندهرقربه در وبغدادده بر له وبرقر بهاسعلرندر

ودمشق ظاه نده ومصس دیارنده پرر قربه آدیدر ( ج ) .صادله يله (صولاح

(صلح ) زبیر وزننده اسای رجالدندر موف صاخ
وعصم ) محسن وزنشده و
اغندن سکوت ایلشدر بصانرده بیالنه کوره ابتدا آنکله مسا اولان صاح عله

السلامدرکه ابن عسد بن اسفدر ود قومنه مبعوث اولشدر ( الصلنا ح) صادك

ولامك کس یلهسةنطار وزننده برئو ع اجه واوژن بالق ددر ( الصلدح) حعقر
وزننده دصی طاسّه

بضة
دنور بسیطه کی ومنه يقال جارية صلدحه ای ع

ا(لصلندحه ) صادك لوامك فحیله طیانقان موتسین اولان اقدیه دنور ولو
ارککنه اطلاق او نشزال اقة صلندحه ای صلبة ( الصلود ر ) صادك ولامكث

ودید نسنه به دینور ( الصا ) حعفر وزشده ایری وطصامتلو
ڪل مثین ش
سنه به دنور ( ااصلطیین ) هاله کودهمی انلو وعیض اولان خاوبه دینشور
) الاصانطاح )  >1رجام وزنده ولالق معناسنهدر

ES

اتن |تصلطم )

قال اصلنطین البطعاء |ذا

 Nوالصلاطع ) علا بط وزننده يك عریض

اولان شبته دینور بقال نصل ٭صاطے وصلاطع ای عبض ویقال صلاطع بلاج
اع ( الصلو٤ط )

LD

فل ر موضسع

آدیدر ( الصلفی ) دحر حه

وزننده اخدی «صمرت اوزره زوف وصلاحیی لك اجون بری اونه دوندرمك

معناسنه در قال صل الدراهم اذا قلاا ( الاح ) صادك فعیله اه ره دنور
وونك مفر دی وقدر ( 1۱
در اهم معناسنه ب
يقال رأس مصلفم ای ع نض

مج) مدحر

( |لصانةمج( سندل

(#ااصلتی ) قافله سعندل وزننده صر قح ننه

وزنده

وزىنده باصم باه د ور
جاضقان کسیه دنور

ک کاروندی ( السلمی ).
در ذ

دحرجه وزننده تراش ايلك معناسنهدر تقال سا رأسه اذا حلقه ( ا(صلحید )
مدحر جه وزننده باشنده اصلا قیل اتری اوئیان خانو ه وصف اولور قال جارید

مصلحة الراس ای زغرآء کویاکهپاشی تراش اولش کیدر ( الح ) ج وزننده
خر ای

۹۳۱
هده
اادح
 ۱کور وصفایخ کلور وبصف
 ۱معطرر وزشتده

ذروه ام عل قر ننده مزع آد در ( امصفی)

شول سودلو طواره

دنور که سودی

 1۳اوامه

هده

یلق

 1اجون برقاج کون صاعلیه قال دافم مصفعه ای هصمراء و قله دینور بونده دنه

ونده .دی جابزدر جي مصفعات کاور (ااصفع ) فر ح ونزنده حدا عت د الدن
| ن
 ۱خار ج جره ده اولان :صیلغه دینشور قال فى رة فلان جع ای حض فاحش

 E:الاصفع ) آندن صفتدر موذن مدینه ابراهي الاصفع آذنکله لقب اولشدر (الصفاح)
أ کتاب وز ننده یکافلر  4ع

 1اولسبل
طا شاه ۳

ی

ھت ده موی

وصیر ٤ش کی اولان بصیلفه دیتوار که

:کاقلر  4اباعی حدی مخاوز او لور و و بت فنینده کر ېهدر وصفاج
ده

حبل
واقع <

عیان حذاسندهبر

اجه طاغلره اطلاق اولمور (الصاشم)

شهول اسپر شروته دینورکه النه کن نسوانله زنا ایدر اوله کر ك
اسعفاعل نيه سیل
ور جاریه اولسون قال رجل مصافع اذا کان بزنی بکل امأة حرة اوامد
| جره ک
| (ااصفع ) صادك قوافك یله باشك اوک طاز کل اولق معناستهدر صلع معناسنه
 ۲الاصقع آ ندن صفتدر مون صقعاءدر ( الصقعز ) فعانلهآ ندن اسندر وحهمذ کور

اوزره اولان طازلفه دیور ( الصلاح ) فلاح وزننده ( والصلوح ) قمود وزننده

امه وزد رتنه فاد واه اولیوب او افوعلیناسته در که اصل

۱

ترکیده اوکات اولق تبر اولنور ال صلطمای" وم صلا تاصوالو غاصولا جر
من الباب الثااث واتلامس ضد فسد RE باب اولده دی مسومدر
ثره پراشق واویغون اولق»عناستهدر
یب
شسنه
ذر اندر صولاح برن
مواف دی ک

تقول هذا الثی" يلك صلاحا من الباب الاول ای من بابتتات ( ااصل ص)ادل
رى

ولامك

ره

صفتلر در فاسد واه

اوایوب

ص ر

وزننده

انو اولان يئه

اولور ( والصاخ والصلیم ۷
دنور

) الاصلا ح (همز هنك کر

ان
له

رنستهی او و صاح قلق معناسنه در کر ابتدای ام دن وکرك فسادتی ازاله اله

صکرهدن قلتونکه اوکارمق تعبیر اولتور قال اصلمد ضد افسده بورآدمه :نولك
اك

معناستنه استعیال الوور

 ۱دای

شال اص الیه اذا احسن اله (.الخ ) صاداد

معتاسنه اممدر که طر فین فساد ونراعی قالدروب مابنلری اولقن

وییومذکر قیضی اولان حرب اوزره جلا مونث دی اولور شال
عبار در سا ک

وقع ینیما الضلم ووقعت ای الس وصبلرجاعتك امعیدر ( صطم) صاب کسریله
(الصلاح ) صادك که
مسان قرنده پرنیر آددر (المصالة ) مفاعله وزننده و
ا طرفین حدال و فسادی

بل 2ادوپ بار مق مایت ی یه ون

) الا صطلاح ( افتعال

۱وزننده تطااهيه قلب اولغشدر ( والاصتلاح ) اصلی اوزرهءکه قاعدءنكت خلافیدر
ی و نلرده ماصله

ین
م
ی

معناسنه در افتعال بای نان اکا اعون

دی کاور يقال صا له

سس تست سس سس سس

سس

سس

سس

سس

سس

سس

معت اسنه در سے کی کویا که صفیر صقےے باقوب دقت اندر قال تصفے فيه | ۱

اذا نظر فيه ( الصفو ح ) قعود وزننده اقهنك سودی حکیلوب E

HT

معناسنهدر قال صفحت الناقه صفوحا اذا ذهب لما شارحك یاننهکوره ناقهمثا لدر

غم و بقر مقولهسنده دی جاریدر ( الصافع ) سودی حکلیش اقهبه دنور وصف
اخه
لرص (
اصد
خا

) مصاله وزنن_ده اسنلشمك اجون ایک آدم بری برینك اللرق

طتوشم معناسنهدر کهيكديكرك صف :كف طوئوب وصفعة وجهله مقابله اندرر

( التصافع ) تصاحخ وزننده مصاخه معناسنه در بقال صاخا وتصاخا ای اخذکل
واحد یدصاحبه (الصفحم ) امیر وزننده کوکه اطلاق اولنور اء معناسته وه

ملاتکه الصفح الاعلی وهریصی نسنهك وزنه دنور کاغد وزی کی ( الصفع )

مکرم ومعظم وزنارنده یصی وانلوشییه دینور قال وجه هذا السیف مصفع ومصقع

ایع بض وشول آدمه اطلاق اولنورکه باشنك ایک یانلری جه وجبیتی بومجه
رطیرفهاطمواله اولفش ننه پهدنور واخر بوزی جویراشنستنهبه دینور
اوله وغبر
وقصبهسی ععنی کک معتدل اولان برونه اطلاق اولنور که دوزحه اولوب مرل

اولیه وشول باشه اطلاق اولنورکه صدغین یعتی طلوون تعبیر اولنان کهقلقوار
 ۱ايله قاشلرك ارالخیدر صقشدیر یلوب بصت او اغلهجببهسیلهقفاسیارالنی اوزون اوله

آه
مراد سیورمجهوایکطرفی باصق یاصتماولان باشدر ومصغے شولقلیه دینورکه ند
ايان ونفاق مع اوله کویاکه ممن طرفنه وبزریله وکیفار جانبنه بووزیله اقبال
وتلق ابدر ومتهالدیث [القلوب ابرعة فقلب اغلف فذاك قلب الکافر وقلبنکوس

فذاك قلب رحع الیالکفر بعدالاعان وقلب اجرد کالسراج بزهرفذاك قلب الوّمن

وقلب مصفے اجقع فیسه الاعان والتفاق ] ومصفع قار اوقلرندن التجی اوقه دینور
(لصفوح ) صیور وزننده کرم وعقو
وسبل وحسن اولان بوزه اطلاق اوللور ا

وصفوح ای کر وعنو وشول خاتونه اطلاق اولتور که
هال
اولانه دنور شق

دابا زوبی دید ارندن بلاسیب اعراض وامتنا ع ایدوب بان ویرر اولهکویا کهنله
سعاحت ایلش اولور پس صفوح رجالده مدحه ونسوانده ذمیهدر ( الصفاع )

صفعهنك جمیدر یصی نسنهاره دینور وقبائل رأسه اطلاق اولنور کهکاسة سرك

مشق اولدینیکك قطعة ی(درکه بری برنه کڪ وياکهصکرهدن یاپشدرلشدر
وصفاع پرموضم آدیدر وصفایح الباب الوا یعتی قنادلر ينك مادهلری اولان

ختهلردر بعده قتاد ننهده اطلاق اولندی پس هرقنادنه صفحه دور صوفاأخ
بوزاری انلو قلیلره دینور ویسیطه ومراپ طاشی کی وفقه جه یصی طاشلره
دنور ( الصفاح ) رمان وزننده ودخی وفقه جه یصی طاسه دینور قوي آَع نه

 1قویلان طاش قباق کی واورکی بك يوك اولان دوءه دیور جى صفاحات

۹۹
rare rere

بت

مت س

مم ت

سا ما

ااا

وطعا رنك و خدعه به مغیون اولیوب وشدت وشیمتندن تاشی دوعهدهسنه اولان

وامیدتعلق ايازاوله بعی نه حیله اله وله حبر

نسنه به رکه طر a

ژوود اله برنسنهسی آلافوزله بقال هو صر نقم اى الشدید انشكية الذى لاخدع
ولا:طیع قهاعنده ورف
قسرررن عاری راه

آدمه دی دنور ) اا

دور

وخر من

نزده اوئلاق وچابر
( هر و

دوکك اعون تسو به اعدکلری مکانه دینور

ا(لصفع ) صادك فی وفانك سکولیله برنسنهنك رجانه دبنور بقال قعد ق صغ
اللس ایجانبه وصفع ابل طاغك ياص اولان صرتنه ووره سته دینورکه آرقاج
تعبمر اولنور وص الانسان آدمك براه دنور جنب واو معناسته بقال ضرب

عل صفعه ای حبد0
مقابلیدر بقال نظر

الوجه كوزك یاصقنه اولان یدزرکه اوزونلغننك

اليه بصفع وحهه ای عرضه کذلك0

برد کهآخن نات ا

مقابا درنلدوه

السیف قحك باصن

صملاده جا ز در ج

صفا ح کلود

صادك کسمریه وصفع بنو کلب جاعتندن بر رجل آدیدر و صفع مصدر الوور
ترك واعراض ايلك معناسنه بقال صفے عنم صفعا من الباب االااث اذا اض
عنه ورکه وکناهی عفو ایلك معناسته استعمال اولور »کوا
وهیله اع
ح

اض

ادر شال صثع غنه

کناهندن صفیز

وض
ادا اع عنه ودوهری برر رد <

اوزره عض وامرار اعلك معناستهدر بقال صفعالابل علیالوض اذا امر عهلایہ
واحدا واحدا وسائلى رد وعيوب انلك ی انتعمال اوائو رکه ااهش و
وشلور بقالصقع السائل اذا رده وقمحك آ عر :لهاورمیوب یصعیله بعنی موزیاه
اایل
اورمق معناسنه در قال ص بالسیف اذا ضمبه مصفعا ای بعر ضه ور کسبه

مشموباندن برنسنه اتجورمك معناسنه در بقال صفے فلاا اذا سقاه ای شراب کان
عضا ومتعدد
تم اذا حعله ی
ونبسرنهی بصیلدوبت انلو لك معدا سنه در شال صةبر

نسنهآری برد برر عض

عهم واحدا
الك معناسنهدر قال ا لة_وم اذا ض

واحدا وشال مع ورق العف اذا عضها واحدا واحدا وشره

امعائه نظر

ادو اندوب انی تآمل لك معناسنهدر کویاکه هصرفعهز بنه نظر ودقت اش
)مزەنك کسر لہبود سائل
اولور بقال صفے الاممر اذا نظر فيه (الاصفاح ه
رد ايلك معناسنه در قال اصن السائل اذا رده وبرشثك آخر و زی حويرمك
یرش
معناسنه در بقال اصع الشی" اذا قلبه ( لصفم ( شعیل وزننده برنسته ی ع

لق معناسنهدر کرك ابتداء امده وکرك صکرهدن ایلسون بقال صفمالشی" اذا
و

۰

اورمقدر بقال صفع بیدیه ای صفق قال فالاساس التسیم لارجال و ا

لانساء

حفله ع بضا والاری بری برینه چالمق او

مهرد

) و التصفع ) تفغل وزننده ودخی برشیئه امعان نظر ایله باقوب کم ا مل ابلك
ا
ا ل

۸۱۹
ا
صادك

۱

۳

(الصماح )
املنباب اخمامس اذا خلص (امصارحة ) مناعله وزنده و
۳

وکسر للهرکه

]تکام برایش ايلك وا شکاره شوز سویلك

و سوکت

معناسنه در بقالشه مصارحه صوراحا ایمواجهة ومصارحه برکسه قلنده اولان
عبر ی اظهار ايلك معناستهدر شال صار ح عاقی شسه آذا اداه ) اتر ) تفعیل
وزشده

برکلای اهر

وعیان سولاك

وک

کنایه و تعر رض مقا بلیدر 

بقال صرح الکلام خلاف عرض وبرایشی ظاهر وعیان قملعقناسنه در بقال صرح
الاس اذا دنه ویرماده باخود خاصه

حق ظاهر وعیان اولق معناپننه در نحوه:له

بیخااص
یلکہووک
ناك
متعدی ولازم الور بقال صرح الق اذا انکشف وکشر

اوق معناسنهدر يقال صرحت اجر اذا ذهب زدها وبعلر صرحت کل ای
سیاء دبرار نغور 7

او لوب دیل وشدی

خااص او لدقده و نصرخ اوق ادان که

نشاندن محطی اولق معناسنه استعمال اوور که خطاسی منکشف اولور قال
صرح ااراعی اذا ری ول يصب وماق الطعیری اظهار ايلك معناسنه در بقال ضرح

عاق نفسه اذا ابداه ا(لاصراح ) همزەنك کسرله بود برمادهیی ظاهر وغایان
الك معناسنهدر قال اصرح الام اذا ينه ( الصیاح ( عفتاح وزنده ول

TIN
ET

اقه بهدنور رکه سودی کپوکسز اولهکه خالص اولور شال اقة مصراح ای
ترغى (الصراحية ) صادك ضعی ويانك نشدیدلله باده قوللنه حق قابه دنور واه
نسبت مبالغه احوندر فارسیده کا بیاله دینور ويانك حفیفیله صراحیه خالص باده 4
/ا

دینور وصراحية الکلمات که خالصه دعکدر نتهکه صراح دی دنور (الصمح)
محدث وزننده ولد سز اياز کونه اطلاق اولنور قال وم عصرح ای بلا مصاب

̂سف
ا
.

ا(لانعراح ) انفعال وزننده پرماده آجغه جقمق معناسنهدر نقال انصرح الق

اذا بان (الصراح ) رمان وزننده اوجاق جکرکهسنهشییه برقوش آددرکه ی
مکاوًلدر ( صرواح ) واویله قرطاس وزننده عنده برحصن آددرکه بلقیس امحون

حضرت سلهان على بيا وعلیه السلام امربله جن طافهسی بنا ایلدیلر (الصقارح)

NIETO
NE
ین(O

علابط وزننده خالس وصای معناسنهدر يى زاندهدر ا(لصرحة ) صادك فصیله

»+

رت

3۳

ان خروج صرحة برحة ,لکثیر بالفحم فاخر هباوپالتنوین معاوباطر( الصردح )
(لصردای )
جعفر وزننده و(الهرادح ) قرطاس وزننده مکان مستویبه دنور ا

سرادق وزننده صرح لفظندن مرد اولغله بظكاهر وعیان اولان شیئه دینور
ومنه بقال ضرپ صرادی ای شدد

بین (الص نف ) فاه عندل وزننده

حیقرجحی بلند آوازه دنور صیاح معتاسنهدر کر انان وکرك ساری اولسون

(صرثقع ) قافله صرثفم وزننده شول شمامتلو شدید الشکیه آدمه دنورک
ال
سس

سس
سس

طعا

E

۹۷
وثای مذهب اهل العدل عنو ايله ست ایلکله
 ۱لااصل له زحشری اور اله عنه م
 asعنوان

 ۱عدل
۱

یه

مذهبلری

فز لور ه دیل

ادر

اکر

لکن ع و6

فرع واهل

مذهی

تفت

 5تدپلزی

ایو
اصل

معز له او اغله هذهب لر نه

دقیفه ی مط الوه ایلامشدر
او لور زبرا عدل

مذهب

زرا وجھته

وعلیت علتلر للهمعلو لا

غر منصرف اولور ( الصدح ) مدح وزننده ( والصداح ) صادك ضمیله بلند

آواز ال نمه ايلك معناسنه در کر انسان کر طیور اولسوت قال صد
N
از حل وااطار«صدحا وصداحا منالباب اثالث اذا رفم صونه

ح)
ص(دوا
لله
صیقل وزننده ( والصدوح ) صبور وزننده( والصیداح ) صادل ی
مثر ونزنده بك سمل
شاع

وروانه دنور وصید ح ذوار مه نام
بد اواز انسان ح

آه دشور
قە سی اغععیدر وشدد الصوت اولان ن

ذکری چان

وك

| قسلندندر ( الصدحة ) صادك خی وضميله ( والصدحة ) فڪال تبر اعون
 ۱افسون ایلد کاری و که دنور ) ااصدح ( و نله بابانده ول بيلك ا چون وضع
ونصب
 ۱هد

تایه

اولان

دنور

میلک

دینورکه بغایت ست

واس

و سنکین

خالل

مکانه

دون
هيوه

فیالق اوله و روع

و دول
ادر

کوحك

که عنادن

عضه
| قرمزی اولور وبرنوع جر عبضه دنور شارحك یاننه کوره مطلقا جر ب
تسه به دور

ٍ دشکذار رما

جی

صد حان کاور

صاد  1حک سر لاه ) الاصدح

)

ارسلانه اطلاق اولتور ( القمرح ) صادد فعی ورانك سکویله کوشکه دینور
| قف معناسته وهر اى عالىبه صرح اطلاق الوور شا انيهدن صرح وخالص

الودیعون شال بی صرحا ای قصرا وکذا کل ناء عال و صرح خت نصم ام
ملکلت

شهر پابل قر ده

صوص

آحقاق واظهار :وع بان الك

ناس

برکو
نة

عدر

قال

در

وصی_ج

مصدر

اولور رایشی

الاض صحاً آذا دنه واظهر 0

| ا(لضرح ) فعتینله .شهدریدك خالصنه دینورکهمفشوش اوایه ا(لضرح ) امبر
 ۱ ۱و ده ودی
 ۱اوور جی

صاف وخااص اولان شیثه دنور

صرخاء کلور کرماء TEE

عبد تغو ث  /حريك فررسی اسعیدر وشو EU
 1آ دیدر ) امساح)

صادك

قخی ويله

و خالص الست هه

و صرر ای کلور خایت
وج

اطلاق

وز نندهو و صرخ

قیلهلر ننه #ضوضص

صرح معناسنهدر شال لین هی

وك

فرس

وصرخ

| وصیاح ایخالص وصراح صادك ضمي اسم الوور برکسیه رورو سوکك وسوز
سوبلكث حالتنه دنور

مصدری

قربا ذکر او لور سم

معتاست فه او هرق عازا

| صراح ای خالص ( الضراحة ) صادك فكي و(الدتروحة ) عل برنسنه خالص
 1وصاف

اولق معناسنه اسعلر در و صراحه

——
مک

و
rO
TT
rh
۳

و معنادن دصدرا

او لور قال ہن

به

۱

۹1٨
مض وعلت زائل اولوب صاخ ودرست اولق معناسنهدر کذلك "هرنسته کنص
ورخنه مقولهسی عیب وشیصهدن ری وسال اولق معناسنهدر قال عحج الرجل
ودم وصاعا من الباب الثایی اذا ذهب مرضه وشال جح ااشی"با بری"
ها ح
من کل عیب شارح د رکه یږ

ملف ذهاب الرض اله سر

اسم مصدر دی

اولور صاغلق معناسته کر حه

ایلدی نکن جحت دده ر حالت طدعیه در که

موضعلرندن افعال رای طععیلری اوزره سلم اولهرق 7

وندن
اندر و

معانی" ساره مستعار اولشدر تحت صلو :وعحت معاملات کحیهوتله عنزوال
امرض اولدینی کی اعبنتداء الام دی ولور(الك والصحاح) جبن وز ده
واحك
]ندن صفدلر در خمن ح

جیی اصاء کلور اطباء۳

وحت
جعلری جیا ح کلور صادل کر له ح

سر یله
کنك
(لاعحا ح ) هم م
وداج کلور صفایخ کی ا(

برآدمك اهل وعیالی کذلك دواب ومواشیلری صاخ اولق معناسنهدر تقال ام

ارحل اذا عم اهله وماشیته وصاغالقق معناسنهدر یقال اعخ اه فلاا ای
ازال مضه ( الکه ) ميك فجيوصادد فعی وكله جابزدر كد سیب
ووسیله اولان شيئه دنور ومنه ایرث [ الصوم مج ] ایع

هره( تحص -

عبغب وزننده دوز وهوار بره دنور ارض مستو به معناسنه وحرین فصاسنده

بمروضع آددر و تم اله بن ثعلبه اولادندن محرزك بدری امعیدر وتیم قسلهسندن
برجاعتكت بدری اسع در وطيء قسیلهسندن بر جاعتكت بدری آدیدر ) الصا ح) :

وصان جلب
( لوحاصیان ) معان وزننده ونلرده دوز وهموار ارضه دیور ح
اله ندمی یننده برموضع آددر ( تحاح الطریق ) فحلالرفیق وزننده شول وله
۲ه قطعا سير
اطلاق الونور که صرپ ودرشت اولوب سهولت ولامش اولة ند
سلوك اولقدشدن تاشی صربلفنده باق اوله سمه بالتفال قیلندن باخود ایاق
و

صدمایله علتاب اولدیفندن ناشیاوله ( اعد زز)زله وزننده ظاهر عویان

اولق معنا نددر قال صح الام اذا تين ( الدع ) امم فاعل یه له
حقوق ومودی درست وحم اولان آدمه دیشور وداغا ترهات وااطیل بیدا

اندر اولان کبیه دنورکه بو عاد ددر ( یم ) افو وزتد» اسد ی الرهیهی
دویلنکسویرکه
الطای فسرنك اسمیدر ( اجج والعصو ح ) صادارك طعیله ش
دا ءا امور واحوالك

دفایق و حقاشتی شع ادوب غور ود که

اطلاعسله ضبط

وادراك ایدر اوله شال رحل چچ و حصو ح اذا كان نع دقایق الامور
کہا ویعلها ( المرهات 0

) وصفله ( وترهات العارج ) اضافتله

مو .
باطیل و بیروده دعکدر هه مذهب اهل السنة هو الب او وه
را
تا
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۱

استعیرال او للورذاتالین وذات الشمال کی وحال و حقیقت معنالر بڼه استعیال او لور

کقال آله تعسای [ واصنموا ذات بینکم ] یعنی الال التق بینکم انى راصح )
مذهب وز نندهکه صعدن ( والصیم ) هکرم و دهکهاصباحدن اسم مکان وزمالودز
مومع اصباحه

ی

اومده شفق

دشور

ادن هو صعه

کذاك

سر

و ود

دیئور ا(لصباح ) مفتاح وزننده حراغه دینورکهآالت نور ضویادر باقاصلیم

مسیاعا ای اجا وشول ناقهه دنور که بك وان اوغ قونندن اشی تاغنده
صباحلیوب نہار مرتفع اولدقه مرعایه کنر اوله زیرا ضعیف اوللر همانارکندن
هر عابه هوم

ادرار وائلو و هی

مرزاق انه دنور

ور و ع پیولکاسه به دینور که

 ۰۳۱الضصیو نی ( صمو ره

] نکله صبو جح اعزار واکا شیر دج دبرر دنیر ۋد
هه

صیو ح

دا

صباحله

صاغیلور

اولان

تاقه به د شور

) الصباحة :

ملاحه وژنده حسن وجال صاحي اولق معناسته در يقال صح الفلام صیا<
ن الباب الامس اذاکان

تافیال

وزننده ) والصباج ( رمان ات3

اج

( شر رف وزنده ( والصباح ) ۳

) والصعان

) شک ان وزننده

"وبلقا بوه دنور ( ااصعان ) قحال صبو ح شه
خ

قال رل

صاحب

جال

تحیل ادن آدمه دور

(لاصصی ) یلی نستتله بر نوع
صحان اذا کان بعل الصبوح ا

قامصیدرکه ملوك عندن ذوا صح نام ملکه منسویدر ومشار اليه امام مالك بن انسك
احدادندندر ( الاصطباح ( افتعال وزنده حراغ یافغق معناسنه در بقال اصط.

ار جل اذا اس ج وصبوح امجمك معناسنهدر بقال اصطحم الرجل اذا اشرب
الصبو ج( اتصطیح والصعان ( شک ان و ژننده صیوح احمکه مداوم اولان آدامد

دینور ( الاستصیاح ) جراخ ادنك وجراغ اویاندرمق معناسنه در بقال استصیم
ال حل اذا اسشس ج ( الصیاحید ) ايه وزننده یصی عزراق بانلرننه دینور

ا(لصصاء ) وجزرانءنده ( وااصیحم (حدث وزننده ایی قدمراق آددر ( الصبای)

غایی وزننده بك فر مری شیته دیور شال دم صیای ای شدد اطرة ( الصیاح)
غاب وزنده فندباك شعلاسنه دینور ( بنو صباح ) غاب وزننده بر بطن آدیدر
) ذوصباح ( برموضح آدبدر واقیال جير دن رملکك لقسردر ) صیاح و 5

(

صادارك یله مدینه فربنده على نام حل قرشوسنده ایک صو آددر صوباح ن
طر یف جاهلیهدندر ( صباح ) سعاب وزننده ان هذیلدرکه امام زفرك برادر در
فدر ( ام ج ) صادك ميل مکهيك کشهسیدر
وصیاح بن خاقان برکرم موعر
( الضاځ ) روش وآشکان معناسنه مستعلدر قال حق صاع ای بین ( صحه )
طییے وزننده ديار بک ایالتده بقرلعه آدیدر ) العحخ ) صادك طءی و حانكتشدد له

( واه ) صادك كسرله ( والعحاح ) صلاح وزننده ذهاب الرض إعنى دندن

ذر اولندی ومصدر
تم ایاه صباعا ( ا2ج ) صادك ملم امعدر کهک
میم حتی ادور
او لور ر ره صباح وفتنده ڳك SE
آناهم صضباحا ) الصبوح ( E

 2وز ده

يقال يم

صتض| عن الباب اكات

ا رکندن صاغیلان سو ده

دنور

:ا ۱ :

اديانك

صباح وقتی احلن بادهبه صیوح اطلاق بوندندر غبوق مقابلیدر وصبوح کجهدن

صیاحه قلان شرابه دور صوبا ح وقتنده صاغیلن ناقهبه دنور( ومالصیاح )
وم الغارة معناسته استعبال او لور یعتی دشمنه باصقین اولنان کوندر زرا اکثری

ارکن باصقین اغلرله خصوصا شون اولنلر واصیاحاه دیو استغانه و قریاد
ايلدکلری ملا دسه سیله ) الصعر ( حرعه وزنشده

وصادك فر چایزدر

صبا ح

اوشوسته دینور نوماْغداة معناسنه صوباح وفتنده تتاولاولان حر که قهوهالی به
اطلاق الونور قال احضرن الصعة وهی مابتعلل با غدوة جورنه باخود شهبه به
ياخود صهبهبه مائل سیاهلفه اطلاق اولنورکه وقت مبزورك لويدر ولو کوشی
ياض اولهحقدر ( الاج ) اجر وزننده آندن صفتدر مونژنده صحاء دنور

جراء وزننده واصحم ارسلانه اطلاق اولنور و مادر زاد اولان قومرال قیلاره

ویلر حل قومرال
وتویلره اطلاق اولنور ( الاصحعاح ) اجبرار وزنده قیلار تو
اولق معناسنهدر يقال اصباح الشعر اكذان اخ( اح ف)حتینله (والصعد)

صادك ميل بود اول معنابهدر بقال صح الشسعر صجاو صحة من الباب
داوب لمان ايلك معناستهدر لقال
لر
ارابم اذا کن اص وصح جلا دمور ا
صحر الدد اذا برق ) اتج ) تفعل وژناده صیا جحوفتنده اوومق معناستهدر

نرجه قهوهالی ناول ابلك معناسنه در
قال تخ الر جل ادا ام غداة وارکندن ج
قال نصح زید اذا تعلل بثی" غدوة ( ذاصباح وذاصبوح ) ار کن دعکدر تقول

احصبو ح ای بکرة وونلر همین ظرف اولهرق استعمال الوور که
ذبا
واص
الیته ذ
ا
ظرق غیر مقكن اولور وقت صاحب هذا الاسم سبکنده اولور وشیده ا
بعار بعض نوله مقاملرده ذات کلهسنی اضافه ویعضا ای حذف ادرار کرمای

۱

تارځ من ژر حند ه د بدیکه ذات

لفظی کاهی وحود اه مر ادف اولور جي

ذوات

كلور ولفظ ذات اموا در زیرا ق الاصل مونثه صفت اعمال اولور شال
امرأة ذات جال پس اضافتدن قطع اولندقده دی تأنیشده ابقا ایلدیلر و میدای
هادی لاشادی دام تالفنده د بدیکه عربلر لقیته ذات وم دیرار آ ی ڪو

زلردل

برکونده کوردم وذات مره برکرهده کوردم وذات سنه بریلده وذات شهر برآنده

وذات ليلة برکجدده وذات غدا :بصبراحده ونای استقاطله ذاصباح وذامستاه
دان
رزم
لیله
نه س
واغبوق دیرار وذات الزمین وذات العو عمدبرلر مصغر ی
وذاصبو ح ذ

واحیه معناسته
برزماخق اجره ومیان سنهده دٍکدر وکاهی لفظ ذات طرف ن
سس
عوجر ی
E

استعیال

.

9

| اوق اختلاط وونر معيو راه کبیاسمباندود e
۱

غالبدر  ۰کو با کهحد وجهد

ر اسع او لان سبج لفظندن تسار زر ۱التشیم (

ا

| شعیل وز ننده صاقندرمق معناسنه در شقال س
هته

و

1ی جم اولق

اذا حذره

و مصاشه وبرمك

حصیر نظر ايلك معناسنهدر قال شخ حعیر اذا نطر اله مضاشه

ذو ال ) شینك کسرله عامه وجزیرده برر موضعلردر ( ذات الشح ) بنو
(
پزبو ع دیارنده پرمو ضعدر ( اشح ) اجد وزننده عنده پحرصن آددر

| ف3صل الصاد  ( €الح ) ضادك فى وبانك  2ویله غر وفته دنورک ما
کودی
بری اغاروب شفق س

وفتدن E

طك

صل
لراف
ادقد
مراد در صا

پر تك اغارستیله حاصل اولان آدیندن عبارت اولوب انساعا اولوفتد اطلاق
او لفعدر وعل قول e اول ا

خاهسه بامنموک

دنور بجی اصباح کور وقول دته لصحم

عمن
لیصباح جسه يایا
وهو بلاضافه ا

بشعی کو ن تك صیاحنده

اك کلدم ( الصبعد ) سفینه وزننده و(الصباح ) فلاح وزننده ( والاصباح )
شەزەلك کم لهکهافلاصل مصدردر (والصیحج ) مکرم وزنده ونلرده اول

ناوه دنورک فارشیده بامداد درل مولقك وهو الصبعه قولنده ضمیر اول نباره
راعفدر ءصباخده صباح اول نباره کذلك مساء مقابلنه اطلاق اولنوب وعلبدن
صباج هن العر ب نصف ليل اخبردن زواله قدر ومساء زوالذن تصف لیلاواث
آخرنه قدر وقتدن عبارث اولدب منقولدر ا(لاصباح ) هرك کسر لهصباح
لصفباح واخ صار
وقتنه كيرمك معناسنة در ال اص الرجل اذا داخل

معتات نه استعبال اولنور یعتی فعل تام اولدینی کی فعل افص اولوزکه وقت
صباخه دلالت ایلیوب اسی واطعی کی همان صار معناسنه اولور ومدخول

 9اولوت اون چب آوزره مرفواع وی اریت اوزد :متصوباو لور
شتال اح فلان عالماای صار و عبلرر برآدمه غفلندن بدار اول کو زک آج
يوط وبض قل دحك برده اسح :بلاان

شزده
دیرار ) ايح ) عیل و

| کسیه گم صباحا پعی .صباحك خبر اولسون دعك معناسنهدر قال م

| لھم عم ضباحا اشبو ۶کلهسی اکن |

بر

ای قال

اولان انم کهسندن حتصم در

کن ذانعومة صیاحا سبکنده در سار ح دبرکه و تعییر

رت حاهلیه در ومیم

پر لھ صباح وفتده کلك معناس نه در بقال صحهم اذا اناهم صباخا و رکسیه
 ۱صیوح اور مك معناستنه در شال صعهم اذا سره

ا

و تصایم ارکن

اول ادفحك قوت وغدانك ایدرک تفعیل وله با فلفشدر نور وترقیت
 ۱ون

کی تقول ةرب نشا

ای غاا وتان

جه بوردوب

صباح

| وق تال اناو ابال قملعقناستده در نقول ”اكت القولم الاء ای سريت
اول

۸5

||

NEE
و نقج ايلك معناسنه در شال شح عليه اذا شنح 3التشو.ع

تفل sE

انکار ابلك معناسنهدر بقال شوح الشی*اذا انکره ( الشجم ) شينث کسسم ومدیله
زات آدندر فار سیده درمنه بورکیده ار دیدکاری اوئدر و عله محصوص بر

وهد ادر اولان آدمه
کونه قاش آدیدر وامور وهصالده اوزرنه دوشوب جد ج
دیور وغايت صقچی جورك ته به بصع اولان آدمه دیور

شال رحل ات

ای حذر ( الاشاحه ) همهنك کسس له بریا وشانلو اولق معناستهدر قال اشا

الارض اذا انبتت الشجم وبرخصو صده جد وسیی واقدام ابلك معناستهدر بقال
اشاح عل حاحته اذاحد وحهد حوهری واشاح الفرس بذابه ایارخاه عبار یلهده

کت ایلکله تععیف ايلع در و آی ليك کتاب العبن *کلسندن اغذ ادر
آنده صواب اولان سین 4٥ل اله اولقدر غر بدرکه موف منقول عنه اولان
کتانی بعد الذکر تین جوهریبه اسناد ابلشدر ( الشایج) بودخی امور ومصاله
جد واقدام ادن آدمه ینور وعار وتاموس صاحی غیور آدمه دور ( الج (
میحم وزننده شاع اله معنای اولده مرادقدر وکاهسنده اولان آدملری کندو اله
سل جه کرت

منم و تنعید ایلیدر ك برآدمه طوغری و حه واقبال ادن کسه دنور

اشاحه دن اسم قاعلدر قال ان الاثبر وعنه المديث اله عليه السلام [ قال انقوا
انار ولو بشق رة ثماعرض واشاح ] الشم الذر واطاد فاىلام وقيلالمقبل

والك سکونیله برخصو صده
اليك الانع لما روآء ظهرء ( انش ) شيك فعی ي

جبالق معناسنهدر بقال شاح على حاجته يش ها اذا جد ( الشاحه ) مفاعله
وژنده ( والشیاح ) شينك کسرله بودن شم معناسته در بقال شایح على حاحته
مشاحة وشیاخا اذا جد ومقاتله معناسنه در بقال شام الرحل اذا قااتللش(صان )
سکران وزنده غبر تلو جلو آدمه دنور ويك اوزون آدمه دنور ویده

الهده جایزدر وحد واقدام سرعتله سکردن آدمه دنور ویاوز شودید اللفس اولان
)باب
(لشیاح ك
ودس شرف حوالاسنده بر حبل ال اسعیدر ا
آتشلو :آله ق
وژننده قلغه د ینور قط معناسته وصاففق حذر ویرهیر معناسنه در وهر خصو صده
وهد ايلك معناسته در ( اشح ( شین کسر له پربهده فيد تامقلعه شرقیسنده
جد ح

1
EASA
SrA

بصرو آدیدر حولب قضاسنده برقربه آددر محدئیندن وسف ناسباط وعبداحسن
وزاد کزدهسی در وا نك اوغلو عمد ن در واجد.ن سعید بن
 9عاملداجر آ

حسن واجد ی دن سهل العدئون الشحيون اوراد هر ( الیو عاء ) الفك مدى
وقصم لهپاوشان دکداری بات مکذورك من اولان ارضه دنور و مشیوعاء مد

الله و مشحی قصم ایله برجاعت بر خصو صده ابتدار اوستال یاخود اختلاط

واختلال اولغه دنور بقال هم قمشیوحاء وشجی منامهم ای فام تدرونه
اوق

۹11
1

سسسس سباسمت

اس ا ساب

ا

مس

۳

صفتدر اسقر معناسنه در ( الشقے ) مد ح وزنده قمرمق معناسنهدر يقال

e

ولب بول اعون ایاغنی قالدرمق معناسته در
ای سا من الباب اثالث اذا کسره ک
تقال  0الكلب اذا رفع رجل ليبول ( الاشقاح ) همزهيك كله ایراق ابلك
مقعات اور شال اسقیر اذا بعده وخرما قورعی رنکلیکه شلق معناسنهدر قال

اسقع الس اذا لون واغاجك میوهری رنکلنوب اولفه بوز طوفق معناسنه در
قال اشقے ال اذا ازهی ( اتشقح ) تفعیل وزننده ودی خرماقورغی قزار مفه
بشاق معناسنه در قال  5اليتس ادا لون ( الشقعاء ) صفرآة وزنتده بیاضی

خااص اولیسان کیوکه وصف اولور قال رغوء شُقعاء ای ضير خالصة الیاض
( الشقع ) شينك عي ت لفظنه اتباعا ذ کر اولنور عل قول ف معناسنه او اما

 7کید اولور بقولون فصاله وشقعا انباع اوععنی ویفععان و بقال شی" قبع 2
وال پچالءقباحة والهقاحة وقال قعد مقبوحا مشقوحا منرج ديرکهسیوطی
ق
کاثر عنوع وعندالبعض
مزهر ده ابا ع وماوحه حرف عطفله وازد اولق عند ال
جانزدر دیدی و

ککرم ای دجمیس وذکر لانوانلرده اخئلاف مذ کوراوزرهدر
زک دنور است! کلب معناسته

) الشقاح ( رمان وزننده ربات آدندر و کویکت

وراده هال الکلید تمه سی غلطدر ( الشقخ ( امیر وزننده خسته لکدن یکی

اناقت نوش کسیه دنور ( الاشقاح ) هبزهنك فخیله کویکلرل کوتلره یاخود
ادولریثه دیشور مفردی منمدر شپنك کسربله قال طعن کااشق
لاکحلاب ای
ادپاژها او اخداقع ( ۱الفاغ ) مشاعه وزشده و عرادفید رکه برکسیه شوکك

وس وکشمك مهنال نه در شال شاقه ای شامه وشافا ای شاا ( .الشقصید ) عرییه
1وزده

فرمزری کسو هید داور

بجر تال
 1شه

دور

جم

تاش مو صوف

اعت ار هدر قال حا

الشقی  ۱الشو که ( حوھهره و
جسی شوکے در

سقع و ای

او عه ویو طر ز نده اولان

) شل( شین کی باه عکیرا تام ڌر به قر

ده

بر قربه آددر محدئین_دن آدم بن عد الشلیی اورادندر ( الشلیاء ) رآ وزننده
س کاو ر جرا وج

و قهس اه جازدر کسکین قنیر دنور جیی
اعتبار یدرد ) انشا ( شعیل وزننده ادن

صو وب لاق

کی تا

٣لټ

فعناسنه در و و

سواد عاق لفتیدر قال شح فلانا اذا عراه ( المشلم ) معظم وزننده جام جاهکاننه
دنور

مسر اطام اا

2:

ادرع
باح
ریشن
"رد
معناستهدر مف
فجی واخ٧ر کر اهية ۆزىندە

) الخ ( شرت

و و نك

صی ل سر خو شر

سکاری

وریع کی ( الشنای والشناخ والشناحيه ش)یتلر 2
وظوول

اولان دوه ه دینور وشناح کم دوه به

دنور قال بکرشناح کمان ایفی ونده اجقاع سا کنین احون یاه حذف اولغشدر
| ای شستای ادى وشال بكرة شناحية ( التشذخ ) تفعیل وزننده لوم وتشنیم

|

۲۳

BAN

اولان شرعه منسودز وعبد الله ان جد وهبد أله ی عل الا هان ع
) ااشرےح ( هنر وزنده ان اھان 5ک تا ید ندر وسوده شت مش

ح عا يە در

قی قول توسیتلهدر ( الشارح ) اکنقوشلردن حفظ وحراستادن :یه
که جبرایل کن کویاکه
یررح
شنوررا(حبل ) شینك فعیله رر جل اتمیدرذشا
دی
ر( ۳
اجسلماله اولان أيل کاهسبتة قصافدر رانين أي ر

(و شرح )
وزئنده ان عوهدرکه بتواسامذ ین لوی قسلهسندن رطن پادریدر ب
خده رپظرنآددر (شراحه س)مراقه وزننده همدان ق هسندن ر خانوندرگ
حورزح
امام غل کر املله وحهه حضورنده زا ایلدیکتی اقرار ایلکله رج اول تى
ودیکر برخاون اسمید رکه ام سنه

حد نددر (شراح) کتان

دعکله رک

وزننده ررحل آ| ددر ( الشداح ) 3زا وز نده طباذلزی غلیظ وعر بصن اولان
کشی به دیور

قال رحل شرداح القدم ای غلظها عنرها

و شمان اولغله

وحودی صالق وسلیول یی آ دمه دینور واوزون وحثهسی عظیم اولان دوهید

"وعورته دیتور ( المشرطم ) اتم فاعل مزا داعا ارضدن ارضه مر وقتقز
و
اکو
جتله
)قسنه نسس
ادن کسیه دنور ( الع ) جعفر وزننده ( والشمحی ن
قوتلو آدمه دنور وك اوزون آدمه دور

جی

شرا وشراخه کلوز

)رطاش
( الشمرخ ) علش وزنشده و دخ بك اوزون آدمه دیتور ( شنرعاح ق
وزننده جاوده قریت بر قلعه آدیدر ( ال مساح ) کر له عضده بر قدرر

( الثمنقم ) فال شمندر وزننده ایاغی چایك رونده آدمه دور شرمت تاز

اولنوز کهشش مد محرفیدر (" شیر
اوغلاعی زحر و زاره حصوص

ت
کر که
کت اروم که دنو

)قحك وطای معددءنك کنر ارکت

اوددر ) ا

) معظم وزننده شول

وکوشفنده حزی وک اصلا ر جر 3

درس اول اوله ( الصف ) علس وزننذه کنار ری غلیظ وصالق و کوشك اولان

ك
وورنور
نفنرنجوانه دین

دلکلری وامم و دوداقلری قالین وصااق اولان کسیه

ور
داو
هان خ
دیور بعضز نکی عر بلرکی وفر جنك دوداقلریایری وفربی ول اول
و کیره عشنة دنور ور شور آدندرکهاوزدکنده دزت دانه کسکن حاق کی حقمش

بداقلری اولور کههقرربلوهن ذځ اوور وشی زنی عرب کلهنی قدر اولود
وشفم خر ماك هنوز فورق

اور.دنل مقدم ناروب آچان عشنه دنور ( الشقید )

شینك فعی وقافك سکونله خاضة کلبك فحرذه دنور ( الشقحة ) حرعه وزنده
ديش کلبت عه اری ام کنه دنور طسه الکلبه معتاستنه وقرلانی متغمر ععتی مك
و ل اولیوب

صار و به مائل اولان خرما قوزوغنه دینور شرك فعیلرده جایزدر "

و 82و شتاشنم ردکه خهره قومرال اولقدر آنده آل اوقد (الاشقع) آندن |
صفندر

[

۹۰4
تلاو نی مق مرادنده اولق معناسنه در قال تشاحا عل الاس ای |

آخری

لداران ان قہوما بعنی بکرلیدمعبا الاستیشاربه وال تشاح القوم قالامر اذا
شح مضهم على بعض حذر فوه ( الهش ( مسلسل

وزشده

ی خير ومنفعت

اولان ##مل کسیه دنور ( اعد ) جه وزنده الاصل مصدردر اسممفعول ۱
معنا

نه هستیلدر

ومنه و هم اوصی فلان فکیته

وذثعته ای فحاله التی شح

علما ( اشاح ) صفاشح وزننده سودی بك آز اولان اقدره اطلاق اولنور
)تاب وزننده آتشی ۱
عفر دی شڪ در ال ابل ڪاخ ای قللة الدر ( الشحاح ک

حقییان حقباغه دنور قال زند شعاح اکذاان لابوری وك آز صویه اطلاق
۱

الولور ال ماء شعصاح ای نکد غير غر (الشدح ( مد ح وزننده "عورمك معناسنهدر

قال شد ح ار حل شدحا من الباب اثالث اذا من ( الشدحة ) جرعه وزننده
( والشندح ) مر تخل وزننده وسعت

مععناسنهدر تقول لك عنه سدحه ومشندح

ای سعة ومندوحه ( الاشدح ) اف«جم وزننده نول نسنهبه دنور ( الانشداح )
ده
انفعال وز

ارقه اوزره ناتوب باحه ری آ رمق فعناس:هدر .شال انشد ج ۱

اارحل اذا استلق وفر ج رحلیه ( الشودح ) حوهر وزننده کر علو ردن ياه

تاقهبهدنور نقال لاه شود ح ای طو له على الارض ( الشاد ع ) واسع معناسته در

بقال کا شادح ای واسم ( الشدح ) مقعد وزننده فرجه دنور حر معناسنه
وسعی اجون ( الشوذح ).ذال محمه الله حوهر وزننده ذکر اولنان شودح

اه مرادفدر ا(لم ح )جرح وزننده مشکل وعم ون مقولهسنی کتف واظهار ۱
اهلك مفناستنه در بقال شمر ح الغامض شرحا من الباب الثالث اذا کشقه وکسمك |
معناسته در تقال شرح العم اذا قطعه وآ جق معناسنهدر يقال شر ح الباب اذا ۱

قحه وفهم ابلك معناستهدر قال شرح الکلام اذا فهمه وبکر قبر  2بکار تی
ازاله ايلك باحود حخانونی ارقەسی اوزره پر وب جاع ابلك فعناسنه استعمال

او لتور تقال شرح البكر اذا افتضها اوجامع الرأة مستلقية وبر شیشی بولالققمعناسنه
)فعیل وزننده براسنهی
استعمال اوور بقال شرح الفی" اذا وسعه ( التشہرج ت

دم دلم كمك معناستهدر بقال شیح ااشی" اذا قطعه ( الشرحة ) جزه وزننده
( والشم تة والشرح ) طولای کنیلوب دیلفش ات دلهنه دنور وشرح آهو
مقولهسی

E نله دنور که کرجه بر مقدار قور وب لکن دصدر مه کربهسته

ینن مرایه اطلاق الونور ( اشر ح )
وررده
کول
وارمیهرق کنور له( الشرو ح ) ح
مقعد وزننده فر جه اطلاق اولنور ( ایح ) زیر وزنده ودنی فرحه اطلاق
 ۱او لور وشرش

اسیادندر

واو عمل عد ا

 3اجد ید

ان ای شیشخج

الانصاری الشمرضحی که امام پغوی اصضابندندر اندن روایت احادیث ایلشدر جدی
سم
at

asman

mie

e

ماللت
ری ح
ویب
کرال
ارد رق

معتادسنهدر شال شیم ار حل ادا کرفا

ج( ڪين رونستهیی انلولقك معناسنه در شقال شبج الى اذا حعله عر بضا
ن(  ۹۳۹9۱۳مرقله یك عق کررج وجاعمور ی

تسکر و

ایی ط ره

کور یلان ایک اغاجه دوز ) الشبایج ) دوه سمرنه ارالری آحق ارقوری استوار

)تان وزنده احأ نام حبل یاننده پرواددر
اعدکلری اغاجلره دینور ( شبا ح ک

) الاح ) شينك حرکات لای و حانك تشددیله مصدردر حرصه مقارن ل

کهه
مداشر ن
2

طسی اوله تقول خت پاجرل به وعلیه تش مانلباب الرایع

تر و کی

یعففت
ک

0ی

|

شح منالباب الاول کددت

تعف ای محلت وحرصت

مد و تفت E 83

( احاح ) جبان .وزننده ( و

(

(الثحشاح ) حعاث وزننده
واتعشم ) فدفد وزنشده و

) واتعشعان م)عمعان وزننده حر صه مقارن محخل وامسا کله معصف نکاه دنور
بر رز اکان کن واشعه کلور اجه کی واشڪاء

وثصاح و ثععن جعلری

وننده واسج بیایابه دنور وبرنسنه اوزره
کلور اطبا کی (اسعشح ) غیغب ز
مداوم ومواظب اولان کسیه دنور ودخوی ودمزاج کشی به دنور وضرب
لسانه مالك طلافتلو مج وبلیخ اولان خطیبه دور و *جیع وادز آ دمه دوز

وغیرت وجینلو آدمه دینور وکثیر الصوت اولان قرغهه دنور وشول بره
دینورکه طبراعی نشاف اولغله اجراسی مطر کثبره محناج اوله وزآحه نموردن
قوب کیدر اولان برهده دشکله اضداددن اولور وحست وچالاك جاره
" صویی آ
دنور ومعناده هدهد

وزنده دی لغتدر وچاك اوچان بغرتلق قوشته دنور

وبك اوزون آدمه دشور

( اشعشاح ) رحراح وزننده باشلدینی اییه خد

ومواظب اولان مقدام آ دمه دنور وغبرت

وجيت

صاحی آ دمه دنور وشول

خالونه دینورکه بغایت کوجلو قوتلو الغوله مرد ماه :ده اوله ال امراة
شعشا ح کا رحل فقوا

) "1عشمان ( معان ونزنده ودخ غبر تاو آدمه

دنور واوژون کسیه دنور ) | شین ) زل له وز ده صاففق معناسنهدر هال

حح منه اذا حذر وکوحکن ددکلری قوش اوك معناستنهدر بقال منم
الصرد اذا صوت ودوه صوتیی کوکسنده ردد ابدرد کوک ممك معناسنه در بقال
شڪ ح البعبراذا ردد هد ره وقۆش سرعته اوج ق معناسنه در يقال“حش الطار
اذا

سس دا ) الشاحد ( مفاعله

وزشده

برسثه رکیبه کت یذو بت معتبر

اولدیغندن آخره بورمیوب ضنت انلك معناسنهدر نقال شاح فلان به عل فلان
اذا ضن به ومنه قول الولفین لامشاحه فاىلاصظلا ح ( التشاح ) تفاعل وزننده
اکیکسه
س

برنسنه مده

ری برته ګل وضنت اندشك | اول نسنهه هبرری
بتس

سب

رال تراننده و و
مر قد مو سی عليه الام

و

اا دج در ر بولفاه فضاسنده برقر نهدر ۸
 ۱سعون ( جعون

و ز ننده ماور  ۲۶ار ده

وهندستاده رر مر د|در ( السیاح ) مفتاح وزنده داعا غاز لق وشیخورش

وفتدیاز لقاره سبر ودور ادن مفسده اطلاق اولنور شال هومسیاح فاحتنبوه ای
ولم فى الارض ( الانسیاح ) انفعال وزننده ولااق معناسبنهدر
ج بالغيمة ا
قال انساح باله ای انسع قلبه وائواب تاره بازه برتلوب یارلق معناسنه در شال

انساح الثوب اذا تشقق وموزلکدن قارن يووب بره شین صالقیلنوب صارقق
معتاسنه در بقال انساح بطنه اذا كير ودا من امن الى الارض ( الاساحة )

آقق معناسنهدر بقال اساح نهر ا اذا اجراہ وات قوبرغتی
اباحه ونزنه صوی ف
اشا

صا ایوبرمك معناسنه در شقال اساح الفرس دنه

بو معتاده وغل مز و ری شين ممه

کلله
ال دسم ا

اذا ارخاه حوهری

 $E ACEشار ح دب که
BT

سار تعض اهل لت دخ اعامله حرم ایلدیلر ( حبل سیاح ) اضافتله کتان
وز ننده شام وروم ينی فاصل برطاغدر  ۱السیو ج( سرت ميه عامه ده برقر بددر
"3

 ۷/عل

السعی که سينك 9۳۳

دند ندر

یوله ”حص

فصل الشين المعمة  ( ۷الج )جنك وبابك فعیله ويانك
۶

ماھ هر رکه اسانت وساود ری اولان قالب وجسدندن عیبارندر سواد دی
کریده قرالتی تعبیر اولنور جي اشباح و شوح کلور
دنور فارسیده کالبد و

که وزننده برکشه
ام
( الشعان ) شبعان وزننده اوزون دیثه دنور ( الشباخة )
عریض پازول اولق معناسنهدر بقال شح ار حل شباحة من الباب :الامش اذ

کان شح الذراعین ومشبوحها ای عیرضهما قال فى النهاية قصفته عليه السلام
:انه کان مشبو ح الذراعین ای طویلعما وفیل عریضهما وق رواية ج الذراعبن
بسن

نلباب الثالث
وزنده يارەق معناستهدر قال شح ااشی 5سا و ا

3شقه ودری وایپ مقوهسنی قازةلر االقرلرینه اوزادوب رن متاس 2دز
شح اد اذا مده ین :اواد E دبرکه تم مطلقا بنرسنه ی 01
!

 Eو اف نشو بش ادر

وج الدای دږ ار دعا ادن

د

اللری کو که

طوغری قالدر وب اوزاندقده برکسه اوکنده ایاق اوزره دیکییی وړرمك معناستهدر

تقو سح لنا فلان آدا مول وشح مرتفع الناء قاو بهدینور وونده فعتینلهده
چازدر ("اسشباح e

وقیون وا

اطلاق اوور که کوزه .کور نور

مواشیدن

او لدلری ا

معر وف و متعین |و لثلر ننه
) الج ( معطم وده

قبوفی کیدرلش نسنهیه دنور بقال شی شج ای مقدور وفوی و کم کید
هرا
وعبابه دینور ( الشیح ) تفعیل وزننده برآدم بك پیر اولغله پاصیهسی خی

وزننده  7معنایه در ویرنسنهبه اکسه حویروب ارقه ويرمك معناسنددر بقال

نسحم من الر.شح على ضیفه الام

ای استدبر ها يعنى ولها ظهرد ( ”إن ) سینت

کر لدکن محلافلرندن یعنی ایالت عد اولنان ناحیهلردن پرناحیه آد در و بررحعاال

امیدر ( e ١مینكوونك یله کار اصلا اوشو اوومر اولان کسیه
)رطاس وزننده فرجى واسع
دیور شال رجل  ۳یم ای لایتاماللیل ( السنطاح ق
اولان ناقه به دنور( الساحه )باحه وزنده تاحیه متا درز کهبرشرت برسعتنده

اولان الارغه حه محلدن عبارتدر وحثم نشین اویهاربنت ارالقلرنده اولان آچیق

هید انه دبنور سهر خانهار منك حو آو تعیهر اولان ص صه ارته اطلاق بوندن»ا خوذدر

یی

ساح کلور که حسیدر وسوح کلور سينك صعیله وساحات کاو ز ( اج

(

وانك سسکونیله ( والسهان ).فعانله صو بر وزنده ا
سينك فصی ب
معناسته در بقال ساح الاءبسح سا وسعایا اذا حری عولحه الاء وکولکه

برطرفه دولوب ورعك معناسندندر که بعد الزوال حالتدر قال ساح الظل

اذا اء وسحمخاسة ظاهر ده یعتی پر بوزنده جر ان ایدن صو بهدنور کهیه
ول بول قللو دج اولغش کید وعبایه دنور وسخ نو حسان بن
ااصدر در و
عوف وردنده رصو آدیدر وعامهده اوج وادی آددر ( السیاحة ) کتاه
وزنده ( والسیوح ) قعود وزننده ( والسحعان ) فصالله ( والسیم ) سیر وزننده
وعرادت

رهن

اعون

بر وز نده ڪز

وب

ور مك

مغاس

ةدر

بح

رهابنة قدیه وحالا سیاحت درویشان بونددر قال ساح ارجل سیاحف وسیوجا
و سا را وسها اذا ذهب ف الارض ومنه المج ن رع
وذکر ت

قاش حقاقه تچسین قولا قشر ی کچ

عل شیب و علیه الشلام

الخاری وغیره واقعا مو لف

تسار ده دی الای کونه اقوال سرد اتلشدر لکناوك واستی فیط میا ید اص
مشعادر تن محمه

دجاله 2

اطلاق

اا عر بلر تعر یت ادوب

هم دیدیلر وحالا رود طانفهسی

ابدرار مشحخم لهور اندوپ زاره سرکر ده اوله حقدر دو

منظر اردر سبراږده شج مبارك E

اولمغله دجال د

اول طاهة عندنده

ميون اولديغندن اطلاق اولنور (الساع ) اهل سیاحت اولان کسیه دینوز
وداتا صاع ومساحد ومعایده ملازم اولان کسیه اطلاق اولنور قالرحل داج
ای صام ملازم لمساحد ( اميعم) معظم وزننده صمرتی .حرکیلو محطط اولان
هه دیور
محکرک ب

وحبو قلو الاحه قاسه دنور وعطط

دق

E

اه امد

توللری اولان طرشه اطلاق اولنور وبان اشکنه اطلاق اولنور قار یله یانلری
بننده ون اون خطلرى اولق حسیله ( سعان (رحان وزننده شام دیارنده
ر

آ ددر فصیصه

,E ڪر تفه حهان
فر ناله خر تان ادن 9

صو یی تعبتر

اکب TEESE
EEE
9
RAS

4 ۳1

A.٥
و مندو حه عنالباطل ( سحعه) حرعه وز ننده اعادندر سجعه ن سغد وسحڪه ن |

هلاگ اییکسعادر ( سمعه ) جهینه وژشنده مدمه ده صوق حوق رقون آدیدر
بری بره صعوبت

الاح ) تفاعل وزشنده

ومصاشقه کوستتورمیوب سهُولت

وماعده وجهیله معامله.اندشعك معناسنهدر قال تسا القوم اذا تساهلوا
( ابوالج ) مداح وز ننده چدام درکاه حضیرت مصطفودن برذائك که سیدر
و لقی دراج آندی ) الح ) سينكا.ضعی

و برتای کنبه سیدر  1اعی عبد اجرن

ونونك سکوئیله اوغورلولق عن وبرکت معناسنهدر يقال به س ای ن وبرکه
ومدینه قرینده پر مو ضع آدندر کهحضرت

دوه
موضح مرنب

صدشك آنده براب مسکنی وار ادی

ندن خبیب بن عمدالرجن
دبینلهیو
کن بحایرندن تروجلری حس

هسنه دور قال ذهب طن ج
السجى اورادندر و سح الطریق بولك ابور

( والسج ) صلم و

الطریق ای عن وسطه ( الستوح ) قعود وزاده

) والسجع ( صعت نله برکسه يك خاط بنه ر کونه رای ۳
ايش عارض وید گار اولق معناس نه در تقول چ ی رای

مانلاب الالتثہ ای عض ورسوزی

سنو ا وسا وی

تصرح وان ابایوب ک بنایه وتعر بضّله

و نات معناسثه در شال س حبےمکذا اذا بض و ر
ضرف

باخود او ک نه بر

وکسهی رای ود بير ندن
ر

نرسنه
وول ايلك معناسنه در قال سح ولا با عن ره اذا صرفه ورده و

برکدیه

و اسان اوی معنا سنه در

شيل

تقول

ای باس و برآدمی

سحم الشعری

رکو حلکه دوشوروب برشر وه اوغا ق معناسنه در قال سح به وعلیه اذا
احر حه واصابه
 ۰طر فند همرور

دناسر وسنو

 7صد

انلك فعتاسنه در

ذک الوندی و

صیاده

صیاد لك صول
صاع

طر ودن

طرق کلور روحك

اصتا داد صو اندن ظهور

و صاغنه

او زره ظی بارخ ضور
احون

ایلدی ن

هرو ر ادن صیده دنور که آنکله جن ادر لرپار ح

شاد

رسا

تر نسنه دة

عقد

دنور

وزشده

قول او
و مطلقا حل

رر جل آددز

تالبار ك عد

اندوپ نطیر ا 4متأم او (دقده رفیقلری

 Eمو ڌعنده ورب
وجوه عل

ض ددر

بلر نوکله تفال اندرار قال س الظی سنو خا ضدر ح(الساع)

مقابلیدر ومنه الال * هَن  بالساج وعد البار ح ای

حکرر

ظهو ر ایدوب صاع
ته که

دی

ظهور

اندر دد کارE

الشئوم
,E

مثل

آززده دل اولاه غم خر آندن
او لنور ) الس ( امیر وز اله

دیزلنددن
وز ته

مقدم
دشور

) الاستنساح

دیزه جك

ص

 Oو اطویب
وری

ول

دج

دیز لدکدنصکره

ج
که نسو ان اتاد ابدر [ ( سا

) برمادهی 9رک

۸براد

ساځ معناسنهدر

رسشته به د نون

کی

برصیاد

حست

ف

آراشدرمق معناسنننه در تقول اسننسو یر عن کذا ای استفیی ته ( السج

) زبیر
اندوب

ل
عل
ف
(ق

بقالچار ية سلطعة اعئيضة ( الاسلنطاح )اجحارم وشزده بوز اوزره قالوب |
دوشعك معناسنه در :قال ای الرجل اذا وقع على وجهه وبرنسته ولالوب 

يااينولق معناسته در بقال اسلاطم الوادی اذا انسع ( الماح ) سينك فل
و(السعاجة) هاله ( واسعو ح والسعوحة ).سیتلردضییله ( والسحع ) مدح وزننده

ونر د اولقمعنا-نهدر قالسےال جلسماےا
( الماح ک)ثاب وزننده خی جوا
وساحة و معوحٍ وسعونحة .وسمعا ومعاما منالباب ائلامس اذاجاد وكرم مقدمة ٠
الربدن اولەرق ص سو مدر EEP هان
و 9مر ب ب

الادیده حسن
ER

€4

مک

وق ننده آندن

فح باندن عثدت

اذاجادو اعرط ی عنو یله مقس در و هر حالده باء < ر فیله متعدد و (السجم). 

وزننده و
ی
هبن عا ح دور

در ر وحواعر د آرمه د ینور مصغر نده کج دیور زب

سهعق:
دیور یانك تشد د له وجءنده سمیاء د ینور کزماوزننده کویا که
دیور کوب
عطاش

مسیا ك

جعیدر

وهو بتنده سمعه د نورها لهو جعنده

وزننده شال رجل سے

و امراة سم

و و سوه ماح لاغیر

یس ازشا ر دازلق صور ننده بعض کتانك کر عاب تعبهر نه معادل شماه
غلطدر

) الاسعاح ( هیر

تعبیر ری

نك کدمرللهو دجی وار د اولق فعناسنه در قال اسچم

ارجل نی سح وسیکش انسان وحیوان واشیوب رام ومتقاد اولق معنا تة

ةد

استعمال اوور قال اممحت قروعسه اذا ذلتشنه وفال داسضت ۳۱۱
۳۱

)ينك فى ورتيك وتا و۵
اذا لانت بعد ).ER السمعه س
دنور که و اولندی وسرد اولیان ابه اطلاق اونور قال قوس سمعه ای
مواید وشول
و سری

مسل

مانه a اولور کآند .ضوق
اوله که م

وشدت

ملت اسلامیه در و مته ادیث

اولیوت
دعت

احکابی سهل

با طنیفیه السمیر .

السهلة وسحعه جعفر  7فرسی اسعیدر وسعم دکونی اولیان دوز وهموار

oon
o

اغا ج دالنه اطلاق اولسور بقال عود سح ای لاعقدة فيه ( التسحیح ) تفعیل

وزنشده رفق وسهو له بورمك معناسنهدر بقال سمع تسمها اذا سار سهلا
و منراعی طوغ لفق معناسنه در قال ج

نهدر
نتااسبا
رع
مسع
الچ اذا نقفه و

شال سجع اذا اسر ع ور نسنهدن قاجق معناسنهدر قال سح اذاه ب ور خصو صده
صعو بت کو ستوریوب

دفق

وسهو له معا مه انلك ا

دی
اذا ساهل ( الساحة ) مفاعله وزتده و

وور

رخصوصده

يقالع

فالاص'

إت
عنف و ش

وصعوبت ایلیوب رفق وسهو :له معامله الك معناسنه در قال سامحه ف الا اذا
ساهله ( السما ح ) کتاب وزننده سڪ ادن و مرشنندن او لان چادرلره دنور (السهع(

هقعد وزنده سراحترن که سهو لت معناس:هدر اسم مکاندر دومنا سیتله E

اولیان حل واسمده استعمال اولفشدر ومنه نقال .ان فاىلق لسمعا ای معا
ومندوحه

1۰.۲
سس

تفر معناسنه اطل سه جهانه به دنور وبوعلاقه اله دز نند وسرحده اطلاق
)اح
(لاخ ص
لاح اولدفارجون ا
اولورین کک .اطلای اوکون مسحل

وزشده سلاج صاحی بی سلاحلو آدمه دنور سب اوزره سم فاعلدر قال

رجل صاخ ای ذو سلاح ونازه چابر اوتلامغله اسهاله اوغرامش ناقه بهنونک
دن

مأخوذدر شدال اقة سال اذاکانت قد اسلیت مینالیقل ( السلاح )

.غاب وزننسده انسان پرسنه ایو رنو معناسته شارح رقیق اولانته موق

ایلشدر ( السسم ) مينك فع ویلامك سکوئیله حدثلك معناسنهدر بقال سب
بناب الرابم ادا قرط شار در که مولهات سقتضای کدی سے تفوط
ساخال م
کی انسانده دی مستعیلدر لکن مصباحك انه

کوره طبر وماعه محصو صدر

بلک صیویق حدثلر ننه کھت زدیا اه جقر مق و صاغنه مق تعیبر اولئور

وانسانده اسهال اوزره اولورسه بالتشبیه استعمال اولنور ( الاسلاح ) هممنك
کسر لله ودنی دستهان معنا سنه در

چ( امزیل وز نده
|[الاسات
قال اسم ziنیسم (

 6 ۱وتلان وات ودی
۱ا

اسا ابه

فراوان اولور

خای تمه الهدر ) tsa ( جر رش و زننده عنده برقسلهدر( سيون

)

حير ون وزنده عنده برقر هدر عامه محر فد سالون دعکله مژ اب منم ایلشدر

(الم ) مد وزننده ککلك قوشنك باورسنه دینور یی سممان کلور سپنث

و صود وصردان کی
ا
(

السار )یی کوللر ده لان بور صوبته دینور

 2تفعيل EB NE

خاصد فطلفو شامق معناسته در
سلاحلندرمك و

السیف ای حعلته .سلاحه وياغ طلومیی سم دای ی
تقول
|| طلا انه سوروب اوغشدزمق معناسنهدر شال سل حیه اذادلکه ال ( سلاح):
عودر
رم
ماب وزنندهه پاخود قطام وزنشده خير قلعهسنك طرف اسفلنده ض

ویتوکلاب وردنده صرو آدیدر کهادن انار اسهاله مثلا اولوز هدبه املری
حرصن آدیدر کهکان تار دده بنا اولشدر
کی سيین ) سرمین وزننده عنده ب
(اس  ۱سينك

صله دهناء

تام علد

سعد تور دنده ر صو

آدندز و رطلا

(ه)
سه
مون
آدیذ کهآنکله غباطلو ملرتی داكایدرلر دیکش پراری منسد اولق اج
مود مه وزننده موم
دوز املس طاغه

دور

 :یل
درک

آدیدر ) الال

دور

)فنیذ وز نده اند ین

 0لسلاطع ) لاد وزننده

ال شی" سلا ایم يض

ی
بك باص

وفیاسزو حقورسن

وعی بش

او لان یمه

ومر اد قسله سی ديارنده بروادی آدیدر لے(

:وزننده ) والسانظیر ( ميك عى و طانك کسس یلهفصای واسعه دنور شارح
نوذلر سطعرن

رد

اوغ مقا یی

مادهسیدر

) الوطجح ( سین

ولامك

ون
فج برمو طعدر ) السلطىج ( سينك  ۹۳۳1کودهسی عر يض اولان خاو نه

۱

اثالث اذا اراقهویقالسسفےاعلادومعسفوحااذا ارسله وس غ وسنوح وسفعان | 2
واه

صو

۰و لهسی : 31دی

eسف| 9

وشاوب

یوک

فعتا دنه

و سفع] نا اذا انصب ( الاح ( ا

:

لازم او اور قال 0

اسم فاعلدر جیی سوا

)تال نونزده ( والساخة ) مقاله وزننده
وزینده 0ادشمك معناسنةدر ( السفا ح ق
ونلرده زا الك معناستنهدر يقال تناعا وساغا وساخها اذا زيا ودرا زناه
سفاح اطلاق TE

وهدره منصت اولمق ملا حظه سنه مایدر ونودن مأخوذ

علر احرو اسفا حادبرار بارش اهلی] تلرتن واکدولسر انا بارشه قشدویلر
اولهرق ب
9

)تان وزننده کشرالعطاء دآمه اطلاق اولنور قال جرل
دجك رده ا(لسفاح ک
آمه اطلاق الونور و سفاح خلفاء عباسیهنك
سفاح ای معطاء وف تموهعنور د
اولى اولان عبد الله بن دك لقیدر بغایت خوریز اولغله ملقب اولشدر ورب

قحی ا-میدر (اسفوح )

کمهنك
روسارندن ببرنك لقیدر وجيد بن حدل نا

سينك یله سفعك جهیدر ومشق قیالره اطلاق اوللود ( الس ) امیر وزننده

قالین وصیق آبابه وکلیه اطلاق اولنور که صوی نشف لبلیوب اوزرندن یلان

اندر وقار اوقارندن پراوقك د]یدرکه نصیی وقدر هدریره مسفوجیر وحواله
اطلاق اولئور خوالق معناسنه [ السفو ح ) شول دونه اطلاق اول ررکهره
اوزادیلوب پانوراش اوله وواسع وغایظ اولان تستهلره اطلاق اولور عظ ۱
سیوتل کید اغ ا
(لسفع ) خد وز
عرین اللارلك فرسى اععیدر ا
" دابا کندی نفسنه قاندهسی اولیان بموده عله مشغول او له( | تسفجم) تذهیلا وزننده
وحة
قال
1دن مصدر در قال هو دسثم دسفها ای بعل علا لاحدی ( 7
ن

)

لقتوقلری ککیشاولان ناقهبه وصف اولور قال ناقه مسفوحه الابط ای واسعة

ودود کشت ارد ی کل اولان کی به
( الاسة e وودد ا
دینوز و سينك وقافك فحیله صاعه معناسته د رکه اشنك اکونده قیل اولامق
وھ بلا ولان کالافحالته دنور (الاسقع ) و
کشی د دور

و حه مکذوراوزره اولان کل

(السلاح ) کتاب وزننده ( والح ) عنت

وروا

سیلطان وزننده آلت حربه دنور سم جامعلر در على قول دموردن اولان لت

رحنه

صو صدر  2ومنداق کی وسلاح لفظی مذ کر در آلت تأویلیله مونث

ؤىنئك جی
دی اولور جي امسهدر که صیغة جع مکذردر جار و.اجورهم ک
سلاحاتدر وخاصه قلحه اطلاق اولنور و کرش کور ند باه دنور و دکنکه اطلاق
|و لور عصا داد
ا

) تفعل وز

) الس

ده

سلا خروش

اولقمعناسنهدر

قال تسج

ار جل اذا ان السلاح ) ا سید ( عليه وز نندهدر ده و سس حده اطلاق او لور
۳

م

را سیه

.

سس

1.
______ععع___]
سر
_
سس
__
_ سس
مس

ناسپله برابرجه صالیورمك معناسنهدر بقال سظم انظْل اذا ارسله مع امه

(۱تسطیح ) تفعیل وزننده ودنی طام مقولهستی سیوری وومری فلیوب دوز

پصی قلق معناستهدر بقال «طع سطوحه اذا سواها ا(سطیم ) امیر وزننده بره

ی مق  4اطلاق اولسوز وغول کسید اطلاق اوسبورگ ارقسی اوززه

اوزاعش یاخود دوشوب سرلش اولوب لکن ضعفندن یامقعد اولدیغندن بطي
القیام اوله وصو طلومنه اطلاق اولنور مزاده معناسنه واک سطچه دی دینور
هال وسطرج نو ذئب قله سندن جاهلینده بر کاهن آددر کهباشندن غیری جندده
اصلاکث هی وق دی هنو را ا
آ فتاب رسالتی اخرار اناشیدی

قوط شرفات

اوحیوز ننیثه ات  ۳اولدی

مو لدجو ده وشروانك

%2

او ای خصو صنی دن استکناف ایلدیلر وحودنده اصلا کت

او لامعله بریره کور دکده و که ی

رمان وزشده

دیع دی دعشت بودن مقدم طلو ع

بربات

دروب

آدیدر و مطلقا

وکر ار ادی و فضناك او لدقده سشوب

بر و ز سنه بایاوب

ملظ

فاون و قار وز وقبا قکی (المسطى ( عبر وز ننده خر ما سروب

حر ین معنا سنه کو یاکه خرمانك سطنه در
آو تو رک آ تاره ال
طاشدن

۰

و سطم او لهحةدر

دیو ار خو روب

آ ی حو

اولان سایه دور

۱

قور دهحق ره دنور

وچادرك و آلاحفك در کنه اطلاق

وشول

دوز یالعین فياه دنور که اطر افنه

ض طر زنده اندرار لور

صوي

جع اوق اجون

وتتکهدن یاباش بنروع صدوابغرنه دینورکه بریوزی بوم جه ویربوزی یمی اولود
اهل سفر اس:عیاب

اندرار و ر داق امه قبلو غه هیتتده وباشی بصیاعرزی واسع :

ولور قار سیده اک کدف

د برار الا عض

جاج ا نکله ماء زمزم کتوررار و هسطع

دوم اماحنك فیوغندن اوراش حصضار ه دوت
وشول

۱

اغاجه

نو رکه اەعەك

وبغدای قاو رهحق يوك تاوه بهدنور

ایی طیافلر ی اوز ره ارقوری

اروب

ادمه قوللری

آ يت اوزریدن آتارر وخر اجه حق ند بددنو رکه بصدیغا حتعر او لور و هسطع

ان ائائه ,درکه اتجايدندر ا(لسطع ) معظم وزننده يك یصی بایان برونه اطلاق
ضه
برهو ضع آد در وس طاغك ورهسنه دنور قال س ابل ای ع

ااضطییم

عل ول طاق کوکنه دینور اصل الیل معناسنه باخود اسفلنه دیور که اتکی
اولهحقدر دامن کوه معناسنه یاخود طاغك دنه دنور حضیض الیل معا نه

ی سفوح کلور اشبو سفعکلهسی قالاصل انصباب معناسنه مصدر اولغله تسمه
بالصدر در کویا کهموضع میور فوق جبلدن مسنو ح اواشدر وسثع مصدر الوور
دوب آ قق معناسنه بقال سفیم اناء والدم سفعا من الباپ
صو وقان مقولهستی ک

۱

دی دنور وارسلایه دنور و برکلبك آ ددر وعارة ن حرب ااعبزی وحرز ن ۱

تصله نامکسه لرك فرسلری استیدر وسرحان وض وط حوضه اطلاق اولور |
|

یی سراح کلور مان کی ونمراح کلور ضباع کی وسراحین کلور خزاعیسل

کی ( نفب السمرخان ) قورد قویرغی دعکدر تشسبیه طریقی لهکغاذبه اطلاق |
|

جه
نرد
ا)ش
زح
والسم
اولتورکه صخاردقدنمقدم ظمور امیدسنتشفطقیلدر ( ذو
حر هین بنده روادی آدیکر ) استرح) قراخ وزنده ر خصو صك عشتتنه رفق
و سیو تتله ع عت ابلك معناستهدر قال سرج از حل سمرحا مانلبات الرابح اذا ۱

حج
د)ت
خر ج فیاموره سلا ( السسح م)عظم وزننده بر جرلك علیدر (نو ضر

|

سرراح )کات |
(دد
(راح ) قطام وزنده برقصراق 1
وزننده عربدن ببرطتدر س
ننقك فرمی امعیدر (سرح ) کتب وزنده نو الصلان وردنده |
وزننده محلق ح

آر ( البسناح ) ای فوقیه اله قرطاس وزنده صوي وکرم واصیل
بدرصیود
اولان ناقه ه و طراعی ومشق خالاص ومنت اولان ارضه صفت

اولور قال تاقه |

سرا ح ای کرمهوشال ارض سرتاح ای منبات سمل ( السرجوحة ) سينك وجاك
ضيه اسلوب ونسق وتیره معناسنهدر

ال هم على سر جو حه واخدة اایستوات

اخلاقهم ( السردح ) سينك ودالك فعیله دوز وهموار پره دنور وظبراتی ملام
ره دور

که نکی دیدکاری ات اتات اندر اوله ) الیسداح

والیسداحد )

سینلرك کسر لهطوله یاخود کر مه باخود عظيه یاخود ممینه باخود قوروی ام
و اندامی کامل و بهو شدنده اولان تاقه ه دنور جى مراد ح کلور وہر داح مغیلان 1
اا حندن پلوکه و جاعته دینور

ه
حر
) المسدحد ) دح

مقر دی رک

|

TS ها رکه برباوك دعکڌر

وزننده اهمال ايلك معناسنهدر تقال سرد ح ار حل الشی"

(لسطح ) سينك فحی
اذا اهمله ا(لسرفع) سينك وفانك هي برشیطان دآیدر ا
وانك سکو یله خایه نك طامنه دینورکهفارسیده تام دنور وهر شك
ط

اسوتتنه

دیور که وار سیده فر از دنور اصل سطے باوب دوشهمگ معنامتته

دو در

`

طام مقولهسی منسوط اولدیفندن سطم اله ضمي اولندی که ميه بالصدردر
بجیسطو ح کلور وسطے شامده کسوه وغیاغب نام قریهار بننده برموضم دیدر که

آنده صاحب الناقه الله مالقمبطقهردن االوقاسم ام كسةلك بروقعهسی اولشدر
خلفادن مک الله زماننده واقع اولشدر وسطعے مصدر الوور دویدوز دوشه وب

یمق معناسته بقال سے ای“ سطعا من الباب الثالث اذا بسطه وسرکیکی
بره چالق معناسنه استعمال اولتور قال سطعه اذا صمرعه ویای آوزره اوژادوب
یاتورمق معناسته استعمال اوور بقال سطته اذا اضعتعه وطای سار شیی"
دوز لدوب هموار ثلقمعناسنه در بقال سطے سطوحه اذا سواها وکوجك قوژیری

1

۱۹۹
عادر قال انسر ح ال حل اذا استلق على ففاه وةنی ر حلیه و مسج لاشندن
اسمفا
ضو ووب عر بان اولان کشی به دیور تقال انحر ح ار ححلاذاخر ج من يانه و صار
 ۰عریادا و «لبسح عو ضدن

رحس

مفعو لات هستفعلن در اند

نی

سیو

بر جر اسمید رکه فعیل E

 ۳مستفعان

خری وانسراجی سبتله اطلاق اول#ف

دار

حست وچايك انسان وحیواه اطلاق اولدور شال رحل وفرس مرج ای مریع
و

(سسیاح ) حریال وزنشده بك اوزون شیثه دینور وحکرکهبه دینور وکړلبك
ال
)ماءمکددن دراج ن ژر عة الصبایی تام امیر خالوی
(م سریاح ا
آددر ا

کنهسیدر ( امسر وح ) راه اطلاق اولنورکه اسی وفتلرده ابراقدن صوهینتنده

کورینور گویاکه بانه صالیوراش حیواندر ذ(واشسموح) برموضم د|بدر
کول دغه ورشهه دنورک بکله طلوم وره

وده

وآیق قا عقولاسی دیکیلور وسیلان ادن قاندن اوز ون اوزادی طرشه شکلنده
خطه اطلاق اولنور وفارسیده خیابان ددکلری اوزون اوزادی ایکی طرف صیق
قرەه دور وباره شش لباسدن پراوزون دلینه دیور ج سرام کلور
آغاحلو ط

ا(اسرح ) مثبر وزننده طارغه اطلاق اولنور مشط معناسنه ومسرح اسامیدندر
سو ده شت هسر دا ةدر عل قول و سين *حمه الهدر ۱ااسرح ) ەقعد وزننده

ونزده ار سز حبلاق آنه دنور بقال فرس سرح
غانه "دنور ( اسر ) مر ن
تین

حست

وجاك آنه دنور شال فرس

سرح

ای ر

وککدر میوب چاك وبریلان خشيشه دنور تقال عطاء سرح ای بلامطل ورفق

وسو تلو ورویشد دنور شال مشیه سرح ای سپلة ا(لسرحه ) طلمد وزشده

ل کیاشک ارک جل کرلهسنه بالغ اولوب لکنهنوز حامل اولیه

وسرحه رکابك آددر وعدینذن عر ن سعیدك حدی اسمیدر جوهزی برموضعك

ادر دبل غلاط ایاشدر زرا اول شین محمه الهدر واسنشهاد ایلدیکی لدل
اشیو _ * فیس حه فاثر انة قالطال * مصراعنده دی غاط ایاشدر زرا خای دمه

ویای فة اله ضبط ایلشتدر ادح اولان حای له وبای محوده الله اولقد رکه
حبال رمل

رک

رده

دعکله غاط ابلشدر زرا رة

بر کر آ ۱دیدرکه 1
نک كوا اڭ

وش دنور اع وزنده

 31اسي_در که آوزم طر زنده

اولور ته که باب هره اولنده يان اواندی اشبو سرحه مولفك اوائل ماده ده
و السرح شج ر عظام ددییسرحك

عفر دی او لهحقدرشار ح دب رکهسر حه پرموضع

اہی اولدیفنی مراصد ولسان العرب صا-بلری د بت االشدر وخیال خای مه
ویای حت له و کم دیار ندهبمروضعدر

ك
ن)
يان
سلسرح
ومعنا اله بیان ایلدیلر (ا

ور
وشاعرل مرادی د

دو ان لد شراج

کسبله قورده دینورذئب کی سرحال

۸۹۸

اذا اناخه موحرلده اقامت ايلك معتاسنهدر بقال سدح بالکان اذا اقام و مشک |

طلودرمق معناستهدر بقال سدح القپهاذا ملا هاوقتل ابلك معناسنهدر يقال
سدح فلانا اذا قله و خاون زوحندن رغبت و اعتار ولق معناسنهدر تقال

سدحت المرأة اذا حظیت من زوخها وخائونك اولادی كدير اولق معناسنهدر
تقال سدحت الرأة اذا کثرت ولدها ( الانسداح ) انفعال وزشده بوز اوزره
سحه
یمق وارقه اوزره بره چالمق معنالرندن مطاوعدر قال د

فانسدح و هو

سدوح و سدم } 2التسدع ( فعیل وزننده بود قتل ايلك معناستنه در قال

سدحه اذا فتله ( السادحة ) عخابةٌ شددهه دنورک مراد شدله یاغان بشموری
اولهجقدر اوزرینه دوشدیکی بات مقولهستی بره چالوب یانوردینی امحون(السادح)

اهل خصب ور اولان کشیبه دنور شال فلان سادح ای حصب وسادج

پر قله اسعیدر ( السرح ) سينك فحی ورانك سکوی بانده صاله اوتلا وب

کزن مواشی به دیتور مال سام معناسنه وسیمویه بالصدر در قال لهسر ج ای
مال سام وسرح وسرو ح مواشی مرعاه کیدوب بنفسها اوتلامق معناسستهدر
قال سر ح الال سرحا وسروعحا من الباف الثالث اذا سام ای رعی نفسه وسوم
موائی یی اوتلامق اعون مرعایه صالیورمك معناسنهدر تقول سر حت الواشی

ای اوا بعی ارسلیا لرعی وسرح رنوع جر عظم امعیدر حد دیارنده ابت
وصاری عشلری او لور هفر دی سحمهدر

کاسیذ کر و مطلقا E

شی رہ دنور

عل فول نك اوزون جره دنور وفتاء خاهبه ده سح اطلاق اولتورکه خولو
واواوک تعبیر اولنان میداندر وسر ح تفوط ايلك معناستهدر تقال سر ح الرجل
اذا سے و مثاه دن ول فشقر مق ععناسنه در شقال سرح وله اذا اس و درونده
صره
هضیر اولان شیی" اظهار ايلك معناسنهدر قال میرح مافی د

ای اخر جه

وکوندرمك معناسنه در قال سم ح فلاا اذا ارسله وسرح اسامیدندر عرن سواد
واجدین رون البسح واوغل عرو وحفدی عبدالله کهسیحیون اله متعازفلر در
محدثلردر وسح شقه پررحلك لیدر ا(لتسریج ) نفعیل وزننده بدوخی طواري

اوتلامقا حون مصرعاالهیور مك معناسته در نقال سرح الواشی تسس عا اذااساها
وزوحهه طلاق و رمك معناسته اعسيال

اوور قال سرح زوحته اذا طلةرا

و تسبیل ابلكت معناسنه استعمال اوللور قال ر حه اذا سبله وصابی طاریر دن مقدم

لمر
ه د
جوزوب صالیورمك مما

شال سرح الم ادلا وارمل لقوط

(السراح) حاب وزننده تطلیقمعناسندن|-عدر طلاقمعنا سندانتبلیخ وبلا غوتطلیق

ك

وطلاق کی وسراح حافظ مشرورایی حقص رین شاهینكتحدی اسمیدر ( الم ج(

اسعفاعلبنیهسیل ضمزیاوزره پالوب ا خهسی آرفشاولانکشیه دنور انرا حدن
A
سکهتااس
او

Rg

Cele

ELAS a
( ۰٩.

٠
ا

زر

TT

a

ا
(2ج )
وکتابه الله سوز سوبلك معناسنهدر قال ”جع له بكلام اذا عرض لها
تعريض کلام طك

تفعیل وزننده ودی

معتأسته دز ) الاأسجاح ( انفعال

وزننده

مساحه وساهله ايلك معناسنهدر تقول اجن“ےل فلان پکذا ای انسمم (الاسجاح)
هی منك کسیر له و حه (ط.فله عفو و
,ای اخسن

العفو ) و

اجك معناسنددر و منه اذا ملکت فا ع

( هیر وززننده ررحل

آدىدر ) ”جاح

( قطام وزنده

عودن برخاتون اشیدرکه ادعای بوت ابلشیدی اول خانون اواخر عصی
کو ر
نع دیده ادعای بوت

او ادی ( الم

ادن مسلز

الکذاب

زماننده ظهور

و عافیت شر وند اسلام

مینك فی بو حانك تشد د له صو مقولهستی دوکك معناسته در

يقال اسلحماء سا من الباب الاول اذا صبهوسنم وحوح صو بوقريدن اشاغیبه
وخ قسب
آفق معناستهدر یقال تخ الماء مها موصوعا اذا سال من فوق “
اس

درک

کر خر مأید دور على قول آعر ده طاغیلور

دنور وح اورمق ا

اولان قوری خر ما

تقال ج فلاا اذا ضره ودکنکله دوکك EI

استعمال اولتور قال سعه اذا حلده و غایت سموروت طاوشق معناستنه د

بقال”جحاز حل اذا غمانية اسعن ( ا

)رل

) تفعیل وزنده ( وا

آق معتاسنه در
ورده صو وقر دن اشاغیبه ق
وزننده ( واه ) تفعل وزنده نل
نقال کے اناء و تست ولمم اذا سال من فوق ( المح ) ينك یله بو دی
اش ده ظاغیلان قوری خر  7دنور ) الساحة ) تشدید حاله ( والساح ) هاسن

( واعاح )کاب وزننده ( و الصا ح )رابدور بوک وشاذدر مطلفا موز
انسان حویوانه دنور شال شاه ساحه وساح وغم معاح و عاح ای تمان

(السم ) ميك کسرې وسینك فخیله بك وکرد واشکنلو آله اطلاق اوور
کویا کہ سیر وجریی صب ابدر بقال فرس مخ ای جواد (ا"هسح ) غیغب
والهعنیر ) هاه قواخك عر صه سنه دنو رکه خالی میدایدر ساحه

وز

ي وح صافانقل بموره دینور ( الصساح ) سينك فعیله ودخی صاغاقیل
تور در ( اک

اح ) هاه ك پاش دوکنم,کوزه اطلاق

اولور

قال

عین

مسصساحه اصیبابد للذمع 7الاح ( سعاب وز نندهعنصهواه دنور (السدح)
ننده بر نسنهی بر آوزره اروب ویاوب اوزاعق معناسنهدر
ودزچ
م

حیوای

بوع اه پانورمق کی قال سدح الثی"سدحا منالباب اثثااث اذا ذحه وبطنه
على الارض و بر نسته ی ا اوژره یاو رمق معنا سنهدر طلو قر  4یی پانورعق

کی قال سدح الفی" اذا اضععه و رکه ی وزی اوزره بره چااق معناسنه در
بقال سدحه اذا صرعه غل الوحه وصرئی اوزره بره برافق معناسنه در شال
سدحه اذا القاه عل الظهر ودوهي حوکر مك معناسنه در يقال سدح البعیر اذا
اول

۷

۸1۹1
ج

مه سس سس سس

سس

برس سس پم اسبیس

مرس مس وم سا زر

غليه وسل حمتلربنك فرسلری امعیدر.کذات جعفر بن ابی طالبك ودیکربرآدسك |

حک
درر
سه اله اله حلال وعظمت الهی اراده اولتور شا
فسرلری اسمیدر و

|

بوط لهدرکه جیی سعاتدر نتهکه ذکر اولندی بوراده فحله ذکری اختل لدر
) الم ) معظم ونزنده قوی و شدید و متین اولان شیثه اطلاق اولتور عاد
قیوی
حقنده سڪان اله ديو تب اولندیءعون و منه قال کییاء EE ا

|

شدید

( الاح ( وز آد مه دشور که ذ کر او لندی وساج اقا دندر اجد ن خلف

۱

ود |
الساع محدئیندندر وبزكه بن عنلی الساع الشمروطی و اجد بن خلف بن عمد ج
بن سعيد وعبد الرجن بن مسر ومد ن عمان اأخارى الیو نک مينك

هدر

(لسپاح) کتان وزننده بردوه اممیدر ( سباح ) ماب وزشنده ۱
محدثلردر ا
و سیم معدیی ياننده برارضك آددر ( السیو ح ) صبور وزنده وزله دود |

وريعة بن جشم تامکسه نك فر سى العيدر ( السیو حة ) هاه مک مکرمهنك اهمیدر

)دث وزننده پررحل آددر واهراء |
على قول عرفانده پردرهءنك آدیدر ( المج ح
مص بهدن آهبر تار مد ن عرد الله السعی صاحب تصایف کشبر «در درسشوژ

]

تار خی رجالندندر ( السباد ج ) سينك فصی ودالك کسر له رکه در کهقلتطعاشده

استعمال اولنور بقال اصعنا سیادح ولصبیاننا جاعم من الفرث بعنى بو صباح |

طعاجز بك قلیل اولغله حوجقلرمز آجلقدن فریاد ایلدزبر ( اجع ) سينك وجيك |
فعیله ( والجاحة) رجاحه وزننده حبوك رخساری ترآوملام وحسن اعتدال |
اوت ازمود و اتی از ای و اد له در  ۸کال نناسب .جالد بقال |
جى اند ”جا وسجاحة من الباب الرابع اذا سهل ولان وطال فى اعتدال وقل |
لج ( چم ) ضمتینلهھ سهل وملام شیثه دینور بقال مشی مشیا ”جا ای لا |
وسهل وایشاك وله اطلاق اولور سهو لته مبنی وقدر وادازه معناسنه در قال |

یونم علیجے واحد ای علی قدر واحد ( اجج ) امار وزنده ودعی قدر |
واندازه معناسنهدر وخوی وطیعت معناسنهدر لقال الکرم من "جصته ای |
طععته ( الاح ) غاب وزننده عنم هواه اطلاق اولور (اسجاح)

کتاب وزنده عاج وقرشو جاه معناسنه در تقول فعدت جاح وجهه ای جاهه
) الاچ ( ار چموزننده خوب ومعتدل القیافة اولان کشید و نستنهبه دور

ولق
بقال غلام وشی" اجى ای حسن معتدل ( ا“جعة ) صفعه وزننده خوى خ

معناسنهدر ( السجوحة والعجوح )بونلرده خوی وخصلت معناسنه بر وجوح
جاه ) جراء وزنده قوروی تام وادابی کامل و ارقهسی
جهت معناسنهدر (ا
اوز و حه اقهبه دیور( ا

يرن
( ”جع وزده و مادفید رکه کجو ک

اوعك A

معناستهدر قال “جت اطادد جا من الباب الاول اذاءمجعت وترکسيد اتميض |
وکناه

MES O
ORE

۱۹۰

i

بدیع اون صوص تسبح ایدرمدیك.اولور وا کر مقام اسان ایسهپوندن
حشرت بازییی تیر به ابدرم دېک اولور یاود کہا تسبح ک۱ا مسلند اولوز
.وسعان هس وذانه اطلاق اولاور وهنة قال أ

اع عاقی سڪانك ای فك

وسعان ان اجددرکه هارون رشید اولادندندر وان مصدر اولهرق استعمال

اولتور که على الاصلدر يقال سح ازجل سصانا منالباب الثااث اذا قسالان
اله ) اسح

( تفعیل وق تس اه بو دی سان الله د مت هیحق

تعالل ی مر ده

وتقديس ايلك معناسنهدر بقال شح الرجل اذا قال شعان اله و عاز قلق ععناسند
استمال اول ورک جر ول سيه قبلندن اولور ومنه قوله تعالل ف[لولا انه کان
من اأمجين ] ای الصلین ( البو ح والقدوس ) سينك و قافك ضمهارى وبانك
دهندر هر بار و هر تاه
و دالك شدهر باه اه مبالغه دندر اسماء صفات الیه
وافك فهد ری دی انزدر مصیاحده
سیم وقدس او لندیغعون و و نلرده سین ق

ومد رکهکلام بعده فاء عضومه وعین مشدد :مضمومه الله سبوح و قدوس
مسر
وزروج وستوق

وفلوق کلهارندن غبر ی و قدر واو ج او لکیلر ده فايك خر ده

چابزدر ( السعات ) عتینلد مواضم مهو ده اطلاق الونور مفردی سعردر ضفه
دل ڑم اولندیغ چون اطلاق اولفشدر و سعات وجه الله ابه
وغرفات

اا جال الهی راد در غولف ونکله اشبو حدیه اشارت الشدر قال فالہایة
ومته الذیت [ قال جز يل عليه السلام ان له دون العرش سیعین ابا لود توت

[خر جاه الور اوالناد
من احدها لاجرفتا سخات وجه رننا ] وف الديث آ
وهه
لو کشفه لاحرقت سعات وهه ک شی اد رکه دوس ه فسعان ح

تعای حلارله

عطمته ] وقیل انوار وجهه تعالی و هی ف الاصل جع “عة و قیل سعات
الوجه ماسته .لاك اذا رأیت الو جه اسن فلت سهان الله وقیل معناه تم بهله
اى سصان جوهه وقيل ان سعات وجهه کلام معنزض بين افعسل والفعول ای

کلتوفها لاحرقت کل ئی ءاردک بصره فکا نهقال لاحرقت سحان اله کل شی"

کا تقول لودخل الك المد لقتل والعیاد باه کل من فیه واقرب منهذا كله ان

المعنى لواتکذف مانوار الله التی احلبعباد عنه شى" ات کلمن وقع عليه
ذلك الور کاخرموسی صعقا وتقطم اعبل دکانا جلى الله حال وتعالى (السعذ)
حرعه وزننده حالا تسام تعیمر ایلدیکر دیزی بو قار دیا ورکه EE
او اشدر مدار سے اولدینی باعَث دیهدر

وسکه دعا» معناسنه اشتعمال اولتور

| کذلك نطو ع يعنى افله غازه اطلاق اولنور فرض نازنده تسبعات اقل اولوب
| وتافله ماز نسیعات ک"یفله اواغله اطلاق اولفندر ( السعی) سينك فعی
81:
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ف
وز مك
و

معناسنه در

شال

وزننده صوده |

بالهر ودره سح وسیاحه من لباب

 2پرایشدن فار  ۶اولق معناسنه استهمال

سس سب

اولنوز قال

الثااث اذا عام
عن

الام سا

|
1

اذا قر ع و خصیل معاش خصو صنده بری اوه دونشدروب قلت اك تا ردان
استعبال او نور قال چ

٤

ار ععل سچے) اذا تصرف ق معاشه قال الشار ح و منه

قوله تعای [ ان لك وا ”عا طویلا ] ای فراغا طویلا و قیل منقلبا,و تصمفا
ق العاش ویری فازهق معناسنه استعمال

فى الارض اذا حقر

اولنور تقال چ

نبا ولوومق ماشه اننال .اوور بقال سح الرجل اذا نام وسکون وآرام
بولق معناسنه در يقال سحم اذاسکنوناس هر طرفهطاغیلوب باروینهدونشدرمك

.
|

معناسته اولغله ضد اولور بقال سح القوم اذا تقلبوا واننشروا ف الادض ودور

ووزی جوق |
ودراز كمك معناسنهدر يقال سم الرجل اذا ابعد فالىسبر س
شیولك

معناسنه در شال سیم ۳

ف الکلام اذا کش فيه نولرك جوع

مجاز در ( السا والسبوح اصبور وز ندهاعم قاعلدر وز

دینور بجی

ند

ودداء
ودود و
ا کلور کماء وزننده و نو ایکستکده جعیدر شاع و شعر ]ء و
) السباح ( شداد ونزنده میالغهدر بك بوزج آدمه دینور ج سباحونکون

|
۱

( الاعات )سامحهنك جمیدرسفینه به اطلاق الوور ومنه قول تعالی [ والساحات

سا ]وهی السفنانوارواح ااومنین خر ج بسهولة اوالجوم نسح ای عر ممریما
ق مجاری الفلاك ( الاسیاح ) همرءنك کسمرله بدوزرمك معناسنهدر بقال اسحه
(لسوا ) آتلره اطلاق اوور الریله وزز کی سیر اتدکرندن
اذا عومه ا
تاشی ونونك مقر
ر
ح دی
دسا

فارس وفوادس کی ( سعان ای ) نسحم معناسته د رکه

عا مضدر در حق تعالیی صاحبهدن یعیی زوحهدن و ولددن وا

شقارص دن

تز به و شدیس معناسنه دالدر وسڪان که سی هغرفه اولغه غار منو نهدر زرا ع
تسعرز و مصدریت اوزره متصو در کو ا کهار" اله من لسوء براة کد

درک

خق تعالی بالا د والمبالغة صفات نقایصدن و شان الوهیته مناق اضافاندن
کالیله تز به,ونقدیس ادرم یعیی وه اعتقادو اقرار ادزم دمکدر وعندالبعض

امتثال اهر شرفنه سرعت وطاعت وعبادنته سی ومادرت ابدرم دعکدر مولنك
بصابرده بانته کوره تس کهقدیسن الهی معناسنه در سیاحهدن مأجو ذدر عیادت

الهی ه سرعت الك معناسنه" استعمال ا(ونوپ بعده قول وفعل عبادانده م

اولفندر وسعان لفظی.قالاصل غفران

کی مصدردر بعده سبعده عل اولشدر

ومصدر اولهرق .دی .استعمال الونور ا وڊ بار نبسرنهدن ثحب مقامنده
شعان منکذا دبرار باله معناسنه اکر مقام "اسان اة ونك خالقیعوخلق |
سس

تس

ی

nai

سنج

۱۹۳

<و قاری فا بوبکوترر شار ج درک وقوش جاهلیت زمانشده هده ده مض
وکل پرره کلوپ حرب حرب دو پاغزر ابدی و خرمالره بك تعرض ادر

| ادی رکون برکسه اوق اله اوروب هلال ایلدکدن صکره اننی اطراف قومشوره
ده
دی شم ابلدی" ھر کے اکل ایلدیسه هلاك اولدی ( الر ج ) تفعیل وز

ذر اولنان قوشی اولدرمك معناستهدر نقال زع فلاناذا قتل الزماح (الزاع)
ک
داچ وزننده قو مه

دنور رمل معناسنه

ادر

شار ح دمل نە ستی ګر فه

ر جل ایلشدر وکیاوهل وغارب کی اسمدر ("الزع ) زانك فعی و ونك سکوئیله .
" مدح ايلك معناسنهدر
معنا  :نه در قال زد

اذا مدحه و دفع ايلك
قال زصحه زا مانلباب الثالث
اذا دفعد و برکسه ی E ند

قال ز حد اذا ضابقه فى العامة ) از ( یرنه

صقشدر مق معناسنه در

او لکه وکلکه

حر ۰و مکافات

ادن آدملره دینور شال هم زع ای مکافتون على اللير والشر ( الترع ) تفعل
وزد ته  2ی الکلام معناسنهدر که حکهسی آجلوب بردوزه به هارل .هارل
سوز سوپلیوب پرکویلك ایلکدن عبارندر بقال تزع الرجل اذاوا ف الکلام
شاريه رة بعد
وصوی مرة بعد اخری احمك معنا نه در قال زع الماء اذ
 ۱اف

دن
سرنجه
ولاف وک افله شسی قدر ود

عالى کو ستو رمك معناسته در شال

هو یناج ای برفع نفسبه فوق قدره ( ال ثم ) تفعیل وزننده بود صوری
مرة بعد اخری احمك معناسنه در یقال زح الاء معنی زع ( ازنوح) صبور
ولاك اقهبه دنور  /اهاه ) مادحه وزننده و مرادفیدر شال
وزنده حستچا

| زاحه اذا مادحه ( ازوح ) زانك فعی وواوك سکونله دوهی ۳

الك

معناسنهدر شال زاح الابل زو ح زوحا اذا فرقها ودوهری رکدرمك معناسنه

اولغله ضبد اولور قال زاج الابل اذا جعها بور محلدن آپریلوب اابفرلشعق
معناسته در تقال زاح عن مکاه اذا زال ونباعد ( الازاحة ) ازاله وزننده برایشی

بتورمك معناسنهدر بقال ازاح الام اذا قضاه وبرشیئی برندن آیروب برطرف
ايلك معناسنهدر قال ازاح ای" اذا ازاغه من موضعه واه ( الزواح ) رواح

وواح بر موضع آدیدر
وز .کل معناستهدر قال زاح زواحا اذا ذهب ژ
(الزوح ) قعود
زانك طيلوده زبانزددر ( انزع ) زانك فحى ویاك سکوئیله و

وزنده ( وازوح ) قبول وزننده ( والزحات ) تزوان وزننده بر حلدن کیدوپ

وان
| ایراق اولق معناسنهدر بقال زاح الرجل زج زا وز وحا و زیوحا ز

اذا بعدوذهپ ( الانزیاح ) اغعال وزننده اول معناه در بقال انزاح ععنی زاح

| ( الازاحة ) همزەنك سره برندن کیدروب ایراق ابلك معناسنهدر پس واوی
1ازواه او لور تقول

از حته

اي اذهبه

مان

ان

و

ایلدکده کندوسی خرم وپرنشاط اولق خصلتنه دینور شال اذه الارحية اذا
ارا ح للندی ( ارخ ) اجد وز نده شام دیارنده رقر بددر | ار حاء ) زلطاء وک بلا
وزنلرنده شام او لکهسنده بربلدهدر

قصل الزاى الحمد  ( 4زح ) زانك بوای موحدهنك فحیله حرجان اياده

برقریه در محدنیندن ابوالسنعلی بنابیپکر بنجد اورادندر ( الزجے ) و"جزعننده
(لزے )
ومادفیدر کا سیذ کر بقال زجعه زجعا مانلباب الال اذا جع ا

زانك فعی وحانك تشددیه برشیثی رندن برطرف ايلك معناستهدر قال زځ
ال رادا

عا عن مضوعه

ورنسنهی عل اوه قاقوب ر وحکرت

و

2

غ ( 4الزحرحة ) زلرله وزننده بر سنهی
حق کی قال زحه اذا دفعه وجتبه ف

ابراقلهدرمق معناسته در قال زحرحه عنه اذا باعده عانلهت(رحرح
وزنندهو

مطاوعدر قال زحز حه فر حز ح ( ازحزح

) لزل

) غبغت وزندهابراقاق

معناسنهدر شقال هو بزحرح مته ای بعد ( ال حراح ) زانك فخیله بعیدمعناشثه دز

ویرموضع آدیدر ( الزرح ) جر وحزننده برکسه نك باشنی یاغیری عضویاور وب
پارمق معناسنهدر قال زرحه زرحا من الباب الثالث اذا شصه ( اززر ح ف)صتیتله
بربردن آخر بره آیرلق معناسنهدر قال زر ح الرخل زرحا من الباب الرابع اذا
زال من مکان الى آخر ( ازارو ح ) واو الله حعفر وزننده ( والزروحة ) هال
کوحك یه به یاخو د دوشکلو یصم سے یه تخود کی

اولان قوم بغنه دنور

جعی زراو ح کلور ( المزر ح ) مقعد وزننده جاحا آ لعقلو و حقورلو اولان ارضه

دینور(الزرح) رمانوززننده حر کتلری جست ونشاطلواولانکسهاره دیئور( القع )

زانك فحی وقافك سکو له مهونسسنه دوز ( از خ) زایك فڪی ولامت 0

باطل وی اصل شیثه دینور قال شی" ز ح ای باطل وزخ مصدز اولوربرشیعت
چاشنیستی لك اجون طاغق معناسند تقال ز ح الثی*زلا منالباب النالك اذإ

)فعل وزننده زح معناستنه در بقال مر المی" ععتی لزه
الځ ت
تطعمه (

( الح ) ضمتینله بکياوسكهلره دنور ( الزحل ) سفرجل وزننده خفیف املسم
آلش
اولان آذمه دینور ودرین اولیان درهیه دنور (الزحه ) هابه وفقه ج

امکه دینورکه بازلاج تعبیر اولنور ویانوان جناغه وقواطهبه دینوز ( اتح )

۳۳۲/۹
o
۱و
 ESSoa
o
لاا
اوع
ی
ضال

قافله سفر جل وزننده بدخوی کشیبه دینور ( الزح ) زانك ضعیله قر وزننده
شم وناکس خصه دنور وضعیف وزون کسیه دیور ووی قصه اندای وفیافی

يافشقسز کسیه دینور وسیاه وزشت ود جهره کسیه دینور ( الزوځ ) جوهر
وزننده زج

را
EEO
EAA

معناسنه در ) ازمجن ( سعل وزننده ) وال مد ( سیر وزنده حیل

ویدجوی #حصه دنور  ۱الزماح ) رمان وزنده بریوك قوش آدذر کهبشکدن

جوقلری

1

۸۱

عربسنده مر عیسی اعالندن بر قهردر رووحاه قغری آزجه یاوان "حناغه
وقواطهبه دنور بقال قصعه روحاء ای قربة القعر (رواحه ) هایه وزنده
اسامیدندر عبد الله ن رواحه اتاد در ( تورواحه

) اور و ګه ( حهینه وزنده

بر دطن در

درن:
(ع

بلال حشی رضی الله عنه عینیتار ينك بااواخاة

قرلداشیدر ( روح ) مدح وزننده بر رحل آدیدر ( اروحان ) مصبان وژشنده

(وحان ) فعالله پرموضع در ( اوح ) دوحه
نو سعد بلادنده پرموضعدر ر
وزنده سرن وخوش هکوصاهیه دنور يقال ليله روحة ای طیبة ( الاروح )

( والادع ) اوسم وزننده بول شیثه اطسلاق اولنور بقال جل اروح وارغ ای
)فتعال وننزده مناوه الله ایشلك معناسنهدر شال هبایرئوحان
واسع ( اتلاوراح ا
علا ای عا قبابه ) ر وحن
دده

قش  ۷ساعدهك

برقربهدر

( رانك ع

سامده حبل نان فده

قبری و ار دز ) ار احیه ( رانك

ر َر ادر

کنر یه واسرط

) ریاح ) کتاب وزننده اساهید ندز رياح  ۷ار

صاسنده

تاتعید ندر وریاج

بن عبد الباهیل وریاح بن عسدة الکوی مدثلردر مشاهتر مدلبندن ابت السای
مھاصرار دروریا ح نُ E
حدی

بر قله ندرندر وقاروق اعظم رض اللهعنه

حضم تار نك

نام کسهارلد حداری

مس

اعیدر ور ندة ی الذصیبت

اس

وحر هدن

اعیدر

بن ریاح اهابدندر وتابعیندن برذات آدیدر وامععیل ین ریاح وع دة ین ارياج
وعد برنياح وعر بن عر ریاح البصری وانلیار وموسی انا ریاح واو رياح
ماضو ر ن عد

اليد حدر در وریاح 9

والصو اب القدسی وزیاد 9

طط

رياح

ایلدیلر و امام تحار ی و

وهمان اشراط

السعاعه حفنده

الر یع الانزشتهی

التابی اسعلر نده يعض

او هر ر هدن

دار مخنده بای هو حده ا 4بت

بر حدیت روایت

عدار در

تدس

ظن

بای مو حده

ایلدیلر ویار

ایلشدر و امام محار ی

اداشدر وع ان  ۷ریاج الكوف و زیاد ی راج

عكزمة ي عار اولان عد اله ن ریاح بونلرده دی
هو حده اله طط

عدن

ا

هر نده زیاد ی ریاحدن غبری مذ کور د کلدر

البصری وقاطی" (صس و ابجد  ۷دیاح و امام مالک سی

ابدرمکه هدن

وریاج تن گر و العسی

ریاح  9عمان وصاحت

اختلاف

دمصلر

او لوب

بای

 9سلا مه وان ای العوام واو العالية الرباحيون

بر دطن

اولان

رنانحه

متسو بلردر

فارس او لکهسنده برمو ضعدر ) المراح ( ميك ف

سول مو ضعه دنورکه قوم آ ندن باخود اک

) رو

حان ( هصغر

رواحدن

زا 2.او لورار مقضای

اسیمکاندر

ماده

ذهاب

وایاب وقت رواحده اولقدر نتدکه نپابه ده مغدی کلهسن تنظیر ابلغدر (الار حی)
هرك

وی

واسح

اخملق و در ادل اولان اد مه دتور

قال رحل

آر حی ای

وواعرد اولان آدم برکسیه وليه واحسان
واسع انیلق ( الار محید ( ها باه”ی ح
ی بت یتست سس نیت
ریق
واد

۹

A3:

5

.

3

تس

وت ۳

مت

0
بقال ارناح به اذا سر ونشط ورجت معناسنهدر وشال ارتاح اه  4ر

انقده من البلية ( المرلاح ) هيك ضعیله يارش آتلرنت شهیس ند دنور که اون
رس اولور جلى مصلى مسلى ای مرناح عاطف مومل حظی لطم سکیت در

كمسةت فردی ادر (االروحه ) مفاعلله وزنده
ومتاح قيس اليوش المد نا
ایک ایشی مناوبه اله بعیی برکزه برای برکره دیکرنی ایشلت معناستهدر کهکویا
پرینه انتقال ایلدکده اول برنی راجت ایلش اولور شال راوح بین الملین [ذا
عل هذا مرة وهذا عرة وفیامده کاهبرایاق وکاه او برایاق اوزره طیانوب طورمق

معناسسنه در کههربرنده دیکرتی روع اباش اولور قال راو ح بین الرجلین اذا
قام عل کل واحدة ممما مرة وراو حه بین النین بتاقده کاهبریانی وکا اوبریای
اوزره دولوب .باقدن عبار در تقال راوح بین الین اذا اشلت من حنب ای

جنب ( المروحة ) مرجه وزنشده چول پیابانه اطلاق اولنور مفازہ کی تقال
ا ار
خی دو وسول :بزه دنور کهآنده طهرقلو روو کان انس اوله فار
در یلمازهه دنور روح
وباد غیس دنور ( الروحة ) مکنسه وزتده النمت|

دی دینور هاسز ( الرواح وارواحة ) رالرد فحیله ( والراحة والر اف ) ميك .

ضیله ( والروحة ) سفینه وزننده شی" جهوله شین و اطلاع محصیلندن اى
سمرور و نشاط ,واه دنور مولفك سردی و شارحك بای آوزره بونلر اسم
مصدرلردر لکن مراشحه مفاعله اواغله ظاهرا اسم اولهرق مستعملدر ودواح
ورو ح قعود وزشده وراح وریاحه کتاه وزننده آندن مصدرلردر قال راج

لذلك الام براح رواحا وروجا وراعا وریاحة من الاب الرابع اذا اشرف له

وفرح ورواح اخشام وقته علي قول زوالدن کهه بهقدر وفته دینور توقول
ا
و خر
جقال
رحنا رواحا وروحنا ای سنا فيه اوعلنا کاکذر وب

ورواح وارواح ای باول ورواج روح کيوقت .هررده رر 2

بریاح منالعشی

بات ۶ 727

تقول رحت القوم والمم وعندهم روحا و رواحا ای ذهبت الم رواحا و بعار
اول ایثی بن قولابلقله ارارم دجك برده افعله قسراح ورواح درار سفېولة

مهك
كبر
معناسنه ا(لنزوع ) تقعیل وزننده بودخی بعد الزوال بر

معناسسنهدر |

تقال روحم روا ای ذهبت الم رواعا ( ازواج ( ر امه نك E

كوش
ارخ
دنور کرك خوش وک

نگ

۱

ققوبه

اولسون وروا ج وفتنده یغان بموره اطلاق

كده 
لرنن
یلر
داح
)یسه وزننده ( وار حه ) حیله وزننده ميشه اغ
اولنور (اصرحه ک

سنه ماضیهدن قااش باه یاخود بمورسن همان ”رودت هوا اله نابت اولان

بانه دیندور ( اروحاء ) عراء وزننده بین اطرمین پرموضع آدیدر کهمدینهیه .
اووز باخود قرق مل مسافهدر وحربة شام قضاسنده برقر ه آددر و یغاد
غر باسنده
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راحهور ( اراحذ ) هال راحك مدقردرکه ذ کر اولندی وراحه کلینه دیشور

س

معناسنه وحولونه دنور ساحه کی وائواب بوکنه دیور تقول اطوه عل

حرض قربنده بمروضع
راحته ای طیه الاول وراحه عنده E آد دز و
قدر و راحه
ر آنده بروقعه اواغله وم راحه موعر
وخ اعه بلادنده برهو ضع آد ید

وضی آدم آخره احسان ایلدیکهون صفاللوب شنوق ا4
مصدر اولور کرم م
حننش

و ذشاطلفی معنا سنه شال راح فلان لامعر وف اي الاحسان براح راحد

و الباب الرایع اذا ا+ذه له حفد  7وار محید ای هشه و براشی خفت

د اله بعتی

حست و جاك طوعق معناسنهدن قال راخت ده لکذا اذا خفت و منه فوله
عليه السلام  ۱من راح الى اجعه فى الساعه الاول فکاعا قرب دنه و من راح
ق الساعه اب

الدیث  ۸برد رواج الار بل الراد خف الما و اتس ع

شار ج درک رواح مطلق کقك معناسنه استعمال اولفغله وراده اول معنا دی
ګادزر ورا

ات آیغرلفق معناسنه کلور شال ِِ الفر س پراح راخه اذا

قدن
شلکه
صار حصانا ای غلا واغاج بمراق ارمق معناسنه در کهپیراقلری کبور
طبار در قال راح اسف

ورق
اذا فط ر

و برشیثت را ەس

آ اق معداسنهدر

قال راح الشی" ره وراحه اذا وحد رغه ویرکسهدن عطیه اوحسانه تاثل
اولق معناستهدر قال راح منك معروفا اذا ناله رواحه روشه معناسته کلور

ویون
کاسیذ کر( الماح ) مك ميل ار احه دن اس مکاندر وزی مفعلدر دوه ف

مقولهشنات کەی محصوص تاغنه .دننور ( اریاح) مصاب وزنده بادهبه دیتور
ولریاح ای اج ( التروح ) تفعل .وزد دہ بات
راح کی قال شرب الراح ا
نشو و

ولق معناسنه در شال وو ح ایت اذا طال وصو قر ده او لانسنهدن

راګه علق معناسنه در شال تروح لاء اذا اخذ رخ غمره لقربه ورواح وفتنده

وکلهقك پاخود پزایش ایشا معناسنه در تقول تروحنا ای سرا فی الزواح
شول
اوعانا فيه و

روحم

ای دنت

ام رواحا ) المز و حد ( تساير ور شاه

ایال“ رهضانه محصوص راو هر درت رکمته اطلاق اولنور ويو راحت
کلهسندن تفعیله درکه مغ واحدهدر نتدکه تسلیه سلامدن تفعیلزدر تسلهتین بننده.

مبقردارآرام اوستراحت اولفغله تسمیه اولغشدر اطلافاتشعیهدندر ( الاسترواح)
اصیلی اوزره ( والاستراحه ) راحثلفك معناسنهدر ال استرو ح الرحل واستراح

ود االحد و استزواح راشحهسی آلق اجون بر نسنهیی شدئله قوفلق
اذا خ
معناستنه ذز شال اسنزو ح آلشی" اذا شعمه و رکسیه يار نستهبه یاقلوب کالیه

مأنوش الووب آنکله الفت وآرام ايلك معناستهدر يقال اسمروح اليه اذا استنام
بعی سکن اليه ( الارپاح ) افتعال,وزنده سور ونشاط و اساط معناسنهدر
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وطلوبتى رد وادا ايلك معتاسنة در قال
ادخله فى الزاحة وحق صاحنه حق م
وال
اراح فلان علي فلان حقه اذا رده عليه ق

اروح على الاصل و.دوهءلری

اخشامه قرشو بتاقلرینه حويرمك معناستنهدر بقال اراح الابل اذا ردها ال
ولعم
المراح بضم الم وبرنسنه تعفن ابدوب قوقق معناسنه در قال اراح الاء ال

اذا انتا واونك معناسته استعمال اولنور بقال اراح فلان ادا مات وصولق آلق
وریلوب فومرانده اولدقدنصکره
| معناسنهدر بقال اراح الرجل اذا تفس و
دکلنوپ راحت وآسوده اولق معناستنه در قال ازاج الرجل اذا رجعت اليه
نقسه

بعد الاعیاء و ضارذا راحة و برشوك راحهسیی بولق معناسنهدر

شال

ال
اراح اشی" اذا وجد رشحه و يقال اراح الصید اذا وجد رم الانسی و

ارو ح على الاصل ( الراحه ) فقویه دینور وقانه اطلاق اوور قال ماق وحهه
رامحه ای دم واخشاعه قروب وارنه وتافلرینه رحعت ادن فوشلره دووهلره

اطلاق اولاور وبعد الزوال اغان یغموره اطلاق اولنور وراصحه مصدر
هلعاف زوهدا

هود یک ماشحا

ققو هنغاتس كعود

هتتسانعم رد لاقت

اولور
Û

E

الابل تراح داح ( الرشحان ) رانك فحیله فسلیکن تعببر اولان خوشبو باه
دینور عل قول مطلقا خوشبوی اولان باه باخود اجلورینه یاخود بيراقار ته
دنور کهمحل راحهدر وولده اطلاق اولتور ورزق ومعيشته اطلاق اوللور و منه

قولهم [ سجان ال موحرانه بالثصب ف کلهما ] وراده رصان رزق معنا دنه دز
اخ الله اوسئل رزقه سبکندهدر ملوفك اایسنرزافه قولې ؤال فعلنكنقدیربنه
انثار در ووراده

مصدر

مصدر
متصودر و
اول غير هتصرف و

انى معطوفدر

کرجه بعطلر سعان لفظنك اسممصدرنتنه ذاهب اولدیلر روصانیون بر اه
محدئن کرامدرکه ونلردر عمد ن عبد .الوهاب وعید احسن بن اج د الغزال وعل

ان عنيدة المتكلم الصنف وامق بن ابراهیم وز کریا ن على وعلى إن عبدالسلام
وشان
احلارتیون عام ارجه ر

لوون
اسنززاق معناسنه استعمال اولنور ش

سمان اله ورمحانه نصبوها على الصدر بدرون تز ا له تعالی واسنرزاقا وهو

عند سیبویه من السماء الموضوعة مواضع الصادر ( حاارنة ) هایاه حنوه اسیدرکه
ورطو نام فسلکنه
فارسیده آذر ون دیدکاری شکوفه نك انی وعیدر ب

اردوی
شسرو
( الراح )پادهه دنور خر معناسته و

دنور

معناستهدر تقول فقدت

رای ف الشیاب ای ارئیای وراحهدن جع جنسی او لور که ال آهسته دود
کف معناسته ةه جعنده راحات دنور عربلر قلاق بر نستهبه مالك .الودیتی
حالده براقوب کلدم دیعك برده رکته على انق من الراعة دبرار و زاح ارز '

اننبات ایدر اوونلکةدهمفردی |
.با
وهوار اولان براره اطلاق اوجلنوورقکه
راحهدر

ون
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وخدم کی و ترا کنده اوچان قوشلره على فول اخشام هتکامنده نو ولر نه رحعت

ایدن قوشاره اطلاق اولنور ( الروحای ) رانك فخ و واوك سکونبله باد نسم
او

و آسایشلو اولان خوش و د لکش مقامد د

اق اولان باخود راحت

رو حه مسو در الف ونون تغییر نسسبدر مپالغهیی متضعندر قمالکان روحای ای
طیب ) الروعای ( رايك عله
داعکدر رو حه

دو

کو

ماسو در و ملا که به | r

 3حیات

طا نفد سنه

اولان شی دورکه جانلو

نستده کذلك

دنور

روحای

بلا حسد روح اولدقار جونکه جممانی مقابلیدر جع روحانیون کلور ( ار ع )
رانك کسر له  4دبنورکه هوای
ی

هر کهدن عبا ندز فار سدیده باد وترکیده بل دبرار
 2کلور عنت

ارواح کاور واو اه و اریاح کلور

ار اویخ و اراداحم کلور شار ح دب رکه اصل

لوندی وقر آن کر:ك قواعددند رکه د عفر
ياه قلب ا
تب

ارات

و انعامانده ود

و

ایدی واوك

بخ واحده

او لشدر عاد

و ج

اجى

ماقبلی مکسور

او اه

و عقوبانده وراج

ان

اولوب

هو سر و مهلال

E

واحده اله تباه اولدیلر و منه الدیث كان عليه السلام [ بقول اذا هاجت الر€
الهم احعلها راحا ولا معلها رعا ] واما و لهتعال  1اه الذی بزسل الریاح ور
مایا  1قالاظهر وره ار جه و فری " بلفظ ام و هو الم
غلبه وقوت
شش یه

و رحجت و زصسرت

اطلاق

اولنور

و دولت معنال ننه استعیال

و فقو به دیور

راه

توو EE

و دح استعاره

هھی
حح
و

اولنور وخوش

و طیت

و تس

او لور کون

دصدرن

وکمه ك روز کارلو اولق معناسنه قال راح الیوم براح رشا مانلباب الرایم
لکن مصباحده

اذا اشندت رګه
(الراح ( ا

ادی

بوك و

و

امهانده وا

شدید طو فا نلو کو نه دنور
ا

(ارخ شوش

و ادالله راخ د غشدر

ری

تقال 9
ی

روحا مراد هدر
راج

دار یج
ای بدا و

,AR ده
هار

لوکونه فرشا
وملا روز کار

وم

هار

دنو زر

ریش ای طیب

9۳
رر یکنهه
)صی وواوك سکونیله راحت ورجت معدنال
اجنك
ازع( اررو
وزو ح مصدر اولوز برنسنه بهیل طوففق معناسنه بقال راحت الرح الشی" تراحه

روا من الاب الرايع اذا اضابثه قوال رع الغدر على بناء الفعول اذا اصابته :
ارزع ووخ ولق معناسنه در شال راح اهر
روزکارلو بره

وارمق

اذا و حد ارزع وروز

عل قول وزوزکار طو تغعلد

هلاك

ره کر مك ق

اواق معناسنه در

تقال

(لاراحة )
دځ القوم على بناء الفعول اذا دخلوا ف ار  2اواصسایبنمم خاحنمم ا
شمر منك

کسس 4

نود

زىك

فعناسنه در

قال اراحم

القوم اذا

دخلوا

وسوده قلق معناسنهدر يقال اراح الله العبد اذا '
ف الم ورکبهیی راحت آ

AA
لفظی مذ کردر:لفس اع تار له مؤنٹ
در عد

ا

التکلمین ار سم

کلاك کله سح اتی
ادرژ و هری

بدر دوب
روج

دی

اطيف

1

اولور

منز

وار

ددیرکه روح

معنای آلیړن

بالذاث زندهدر ده مایق

هسبوط وئ وج ورزخده ردد اا

غضدر

احجاج"

واول حیاندن عباریدورکه دن آنكت وحودله ج

الوور دیرژارو هار e و و صوفيه در رکه روح جسموصرض دکلارسقسه تام
جرددر

رحوهر

معبر دکلدر ندپمر ور بك کی تصرفله دنه تعلق اندر داخل
مطا لب عالية امام راز نده

وخار ج دی دکلدر وعند الاطباء روح دمدن ا

خصوصا سیوطی محرومك روح رمالهسنده مبسوطدر اننهی وروح قران عظم
الشاه اطلاق ووی الهی به اطلاق اولنور حوبریل امینه اطلاق اوور الروح

الله جبریل همشماردر و حشرت عیسایه اطلاق اوانور و نفع معناسنهدرکه نفس
ووفلکدر و ام بوئه دی رو ح اطلاق اوور باعث حیات
ابله اوفورمك ا
روحایی اولدی*عون حوضرت رب العاللاك حک م وا بنه اطلاق اولنور ودوح

برملف اسعیدرکه بوزی انسان بوزی وجندی ا
تیاثه وره

حیوان

روحكت

حقیققی بر (طیفه ریاعه غا

صور نندهدن ملوت سار وه
عذصس شم بقدز که ۱
عا علو بدن بر

قسمویر متعلق او لور و انیبان وعی صو رنده و معا و صفنده

اکل جنس

:

حیو ان اولغله اکا متصل اولان روح افضل ارواح اولور واول لطیفهنك حقیقتنه
وقوف طور عقول بشهرنك ماوراسیدر ہابت عوارص عمره سيلا ادراك خد
امکاندهدر واوج نوع اله متاوعدر حیوای وطعی و نفسانیدر روح حروابنت
کی
ج

در و دوح حیواقی
مکزی دغما
وفساینك ر
قلبدر وطبیعتگا .رکزی دم ن
اعضّا به شر ارين دیدکلری عوق

ضو

ارب

و اسطه

سیله واصل

او لو رو

سای

:

هدن قدمه قدر اعصاب وادطهسیله منشور اولور و روح حیواینك گرهمی
حیات و راحتدر و طسعیاك قوت وقدرندر نوثسانينك حس وحرکتدر آتهی

( اروح ) رانك فعی و واود سکوی راحت و آسایش هعنام نه در ور چات
معناسنهدر ومنه قوله تعالی [ لانیأسوا من رو ح اله ] ای منرجته وین وملام

اسن روز کارك حووده طوقندقده وردیی سینلکه صوفا وابساطه دنور تقول

و6
۳۳

د

وحدت روح اشعال ای برد نسهها ( ارو ح ) فحتردله ول اولاق معناسنهدر قال

روح ااشی" روحا منالباب الرابع اذا وسح وخاصة اياقلرك ارالفی ول اولق که

آپشاق اولق تعببر اولنور واوکهر
آپشاقلقدن دو
و صفدر

و کان ی

اول معا

وشقریب اوله لکن بو کج ددکلری

۳
(4۹
۷

ددر ولو جر هدر اول آدفه ارو ح دشور

رضی اله عنده

اروج

ودوج

راخ که تقو

جع

او لور خادم

۱
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عرو ن مفیرنك اقیدر ایافلری اوزون اولدشهون كذاك مالك ارينعة ن ||
1وب ایکیستی دی قوللنور ابدی ویزید
عر وك لقبدر جنکار ده هرالله سراق ل
نك
بن مرداش السلی وعبد ابن قطن اکمسهلرل دی لقبار در ( الارماح ) ه,هر
فحی له رك

رن

لولدی
فک ا

وارماح دهناء نام علده صرتلری قنور

اوزون اوزادی براجه قوم بغنارینه اطلاق اوللور ( رماح الین ) رانك کسمریله

طاغونه اطلاق اولنور ( رماح العقرب ) عقربك قوبرفنده اولان ایکه انرنه
وور
نا
للاق
اط

( دارترخ ) رانك یله بنوکلاب وردنده برمو ضعدر ( ذاترخ )

اول موضعك لقسدر (رماح)ضراب وزننده بمروضعدر ( عبیدالرما ح و بلالالرما ح)

عدن عام بن مالك بن جعفرك
رلك لقبلریدر ( ملاعب الرماح ) شجعان ب
ایی ج

لقدرکه ملاعب الاسته دعکله متعارفدر لید شاعر مرئیهسنده یعنی اشبو * لوان

سیامدر  4الفلاح * ادرکه ملاغب الرماح * بتنده قافیه اجسون ملاعب الرماح

آلان صلب ومتین
عنوانیلهنظم ایلشدر ( ارماحة ) جازه وزننده اوق شدئله نی
یایه اطلاق اولنور قال قوس رماحة ای شدیدة الدفع (انر شخ) هذیل قبلهسندن
برآدمدر ( ذات ارماح ) ضبه قبلاسنده برقصراق آدیدرکهبرنله دن اور کوب

بلکلدیی وفتده اهل قله" بری بربنه غنام ظهور له موده ابدرر ادی ( الرج )

رانك فهر ونو نك سکول باش دوعك معناسنهدر تقول اخذنی الرخ ای الدوار.
وکوجك سرحه قوشی طرزنده شول نسنهبه دبنور که باشك دمافنده الوور
واول دماغدن آیروجه کی اولور ( الر حه ) مذصحه وزننده کينك کوکسنه دینور
ضدر اسفیه

اد

) النزع ( فعل وزننده فبخلکدن

یاخو د غبری عار ضهدن

ین و شعاله ایل انده رل و وحه اور هورق ور عت معناشه در شال تر 2ارحل
اذا عایل ا

اوغیره ومشروی

آز جه آز حه صوزهرق

ال

فعناست هدر قال

تر تح القعراب اذاعزز ( الارتناح ) افتعال وزننده ترح اله معنای اولده مرادقدر
) التزنیم) شعیل وزننده بر نسنه اوززه بان
خود اولق باخود ککر نه وهن و خلل که

قړانوب دوشمك تخود بابلوب
سر

خوش

و حودی

طو "اموب

ایکی طرفه ایل اهرك بورعك معناسنه در یقال ر ع عليه ترنصاعلى ناء العهول
اذا غشى عليه اواعتراه وهن فى عظامه فقایل ( المرج ) معظم وزننده ذكر
او لنان عار ضه بر که میا کی یه دنور وعود
(الز ع ) د حر ج وز ننده آعر ده ر سوزی

اغا نك ك اطیت و اعلاسنه دور

دوندرەك

مدرگ

اظهار الوب

اش ارہ اداره ایلکدن عیارندرکه مرلدامق اولهجقدر پقبال ترتع الرجل اذا
ادارالکلام قفیه ( اوح ) رانك ميه مابه حیاة الانشس یعنی ماد حیات اولان
ودیعهٌ اليه به دنو رکه ن تعر او دور وحکاء | کانخس اطلاق ایدرار وروح
a
سس
سس
a
aس
س

AAs
جعدر که و

او لندی وارکاح یوت رهبانه دنورک هناسر ده و کلیساده ا مسر لك

جره دن عبارندر رکا ح راك کله ر کلبك آددر ونو ثعلبة بن سعددن
بر کسهنك فرسی

اسعیدر ( رکاح ( ”عاب

و ژننده

¥

مو ضعدر

) ال زک ) فعل

وزنده بر محلده مضانقهسز اوتورمق معناسنه در شال رک افلىدار اذا توسع
وتصرف ايلك معناستنهدر قال ترکم فالىمعيعة اذا تصرف ولبث وافاست الك
اسه در بقال ر کمافلیکان اتذلابث ( الرهح ) رانك ضعیله موعفردر کهمرراغه
دنور

فارسیده

نار ه واصل

ترکیده شکو دبرار جیی رماح کلور رانك کسسریه

وارماح کلور ور فقر وفاقهبه اطلاق اولنور مزراق کی حکره تثابری مناسدتله
موف و معنایی فصل وتشویش ایلشدر ال به رخ افیقر وفاقه ( ارغ )مدح
وزننده مرراقله ساحمق
بالرخج وطوار

معنا سنه در تقال ره

فج أياغ له یه

اورمق معنا سنه

رعا هن الباب انشااث ادا طعنه

استعمال

اولنور تقال ره

الفرس

اذا رفسه وجکر کهخرده حقل طاشلرتی ایاغیله کرو جلك معناسسته استعمال
اوور قال رخ الندب اذا ضرب اطصی ر حلیه وشعشك حاثق معتاسنه استعمال
او لنور شال دح البرق اذا مم) الرماح ( شداد وزننده مزراق ان استاده دور
1

شال هو رماح ای یز

الرخ ۶ق

) ال ماحد ) کتانه وزنده

صا عه

مزرادياق

ورما ح ۷

صنعته

وون

مړاده  ۳شاص
) اراخ ( مزراق

مشپوردر
صاحه

دضو رکه مزراقلو تعییر اولنور بقال رجل راځ ای ذو رڅ وو امم فاعل
نسیدر وایکی اوزون وینوزی اولان اوکوزه ور راح اطلاق اولنور ( اماك
اراح ) سينك كسرلله فكه وقصعة المسا كين دیدکاری صورت شعالیه نك اوك
ط فنده

بر کوکب اسعيذر

ونك او کنده بر کو کب دی

واز مدق ك

رګيدر

دبرار اک تاه “ماك راخ اطلاق ایلدیلر وو مناز لدن د کلدر و حذاسنده بر کو کت

دی

وار

که ساد

جر تلودر  ۱ارماح

اعزل

اوکی وش

درز

) رانك کسر باه رعك

اولدیءهون

وشماك راخ بایت

جمیدر که Sf او لندی و ع بلر دوه

قسمی بك طاولنوب سورسه باخود ناقه يك سودلو اولوب صاغال اولسه اخذت

الا بل رماحها دیرار کویا کهاول حالت سبل صاحبتی ذحدن منع امش اولور

(رمح ) زبیر وزننده آلت تناسله اطلاق اولدور وعصایه اطلاق اوور وت
ا

|

بقال اخذ فلان ریخ ابی سعدای اتکا" على العصاهر ما واو تعد لقمان كيك ا]
کنبهسیدر که اتدا عصا استعمال ایدن اودر على قول بك قوحدلخك کننهسیدر |
تاخود هسند ی مدل

کته سیدر کرطرف رسالتناهه وود ادن وفد عاد بررسیدر

پپرلکندن غصا استعمال ايدر ايد ( ذو ارمح ك
)ذلك زير وزد هرب ]
طو "انی انواعندن بر نوعه اطلاق اولنور کهایاقلری اوزون اولور د(وارعین )
n

|

=
گر و

۴
3

1

م۱

7

RAY

اوو در شال ارش

| من الاباثالث اذا کیره( ال شم ) تفعل

فطع (ا ضح )رانك عله نآدن اسمدر اوفاش حکردکه دور
یو
دده ن
(الرح ) امیروزنن

و

ضروح
مرضو ح فعناسنه ادر مولفت "بوراده اللوی ال

قول عطف تقسم در ( ارضاح )مفتاجنونزده طاش و حکر دك مقوله سی قبرهحق

طاشه دنور (نوی ار ضح) هوی الدح وزننده قبرمق اون اوردقارنده اصهیران

سس
سبست

nma
.1

حکردکر» دنور ( الارتضاح ) افتعال وزننده عذر ديلك معناستهدر قال رتح

من کذا اذا اعتذز (الارثع ) قالهاص وزنده شول وینوزلو قوچ ونکه مقو سنه

یسبت
سم

دینورکه نبووزارینك ارالنی آحق اولوب و
( تفعیل

 ) aال د
اوه

وزنده

تن

رق

طوغری قیوریلوب کقش

کر تأهل ادن کسیه با قاء والبن

یی ری بردز رک ا حسن امز اج ادوب دولاو دوشلو او لهسز دو دعا ایلکدن

عبار در تقال دا رفح اذا قال له چلرفاه والسین ور که رخث اصبی رفاً ایدی
ورپ

جر ج سنسله

ار حایه مبدل

اولدی ) ال قاحد (رانك کس

معناسنه در قال الاخ ومنه تاه اطاهلیه حیناكللتصاحد
(التزخم ) شعل وزنده
ال کت ب

کات وکات

بان لارقاحد

امك حکوب کسب وکار ابلك معناسنه در شال رم لعیاله

(الترقح ) شعیل وا شتا ه مالك او زر ته

او لوب رعایت

واصلاحنه

وام واهمّام ايلك معناسنه در شال رقمماله اذا اصلور و قام علیه (الرقای) صیای
وزنسده

مال شیدزود ا

مال اایزاوه

کاخ

کزرب

کوز دا

 1د مه

دور

شال

ھوزقاسی

) ارک ( مدح وز ننده ڏس ده بك سو یکنو بطیا ق مهءناسنه در قال رک

عله رکا مانلباب
رکهTE

اذا اعد و

بقال ارکمعليه»ی

عليه ال(ارکا ح ) هنك کسر له

حر وید
دک

رهق علفول صعندر مق متا

و
خی
دنده
تقال ارکه اليه ای امنده اواطاه ال(ارتکاح ا)فتعال وزن

3

سویکنوب

 #عله اذا اعمدعليه واسنند ( ازکوح (قعو د وزننده
طیا ق معناسنه در تقال ار تک

رنسنهیه ميل ورکون اك معناسنه در قال رک الیه رکوحا (ذا ن

ورحوع

(کم ) رانك عیله طاغك رکن
واناه املك معناسنهدر قال رکم اليه .اذا اناابلر
واحيه سنه دینور جعی کوح کاور وارکاح کلور وخاهنك ساحه وحولوسته
دینوز و 614دینور اساس کی ونكجیی ارکاح کلور (ار کة) حر عه ونزنده و
دی
 4دیئور وحناقده باق قلان رند قطعه سنه دینور ( الردک  ) ۸تیه
ساحه خاله
و

د ا ممصي طولش کاسدبه دینور شال حفنه

( ۱۱رکاج ( مصباح وزنشنده شول اره ودره
و

نک  2مره

پالر د

و آ نك ودوەلك ارفهارنده

قاچار او لهشقال نر ج ورحل مسکاح ای بتاخر عن طهر الفر س و البعبر

ظننددنن |
فظ
ره دینور (الاردکاح) رک ل(ف
تفعاولان ا ض
زار گاء )کح ا وزننده غلیظ ومر
سب

_

ات

عرق و آهو شوق وشظار ندن بری اونه حهرابوب او ینامق ماج و قال .
رەه و معناسته استعمال اولنورکه معنای .
واش وا
 1شح الي ا
اولدن مأخوذ وباء <ر فیله متعدیدر قال  ۸برجعل شی" ای بعطه ( الرشح )
)اله تکلتوبه رحرید دسوتکلتی ١لته قودقلری برلك
منبر وزننده ( وال که ه

تعیبر اولنان کههدینورکه تکلتی که سی اولهحقدر فارسیده مدزن دپرر ا

واسعتله ایاغه کیلان ترلکهده اظلاق
بوعضیسنده اونامغله کا مرشخیهاولور من

اولئور ( الرشخ ا)میر وزننده بره دنور عرق معناسسته ویرنبات ددر امهات

ا

مطلقا بات آله مقیسدر ( الز شح ( تفعيل وزننده سللن ور بیه ابلك

معناسسنهدر

کک ی کو ا اا حضولنه ر 0

ال ر  9الصی اذا ریاه ومنه .nC

لاف على نثاء الول

ای رت

حواب ومواشیبه نقید حوسن رعایت ویار ابلك معناسنه در قال
یوژهل لهور سد
رش الال اذا احسن القیام عليه وکیك یاو
سریس
غوغ
ان ط
تدین
دیہ اوزری پلامق
معناستهدر يقال رشعت الظية ولدها اذا ل سته هنالندوة ساعة ولد ( .الزشح)
نفعل وزننده باوری قتولنوب اداسیله ور عکه ق معناسنه در نقال بر  €الفصییل
اذا قوی عل ای مع امه فهو رام وامه ص شم زرا اناسی بور که ریه

باه

لآشدرر ( الراشح) وجه هکذور اوزره قوتانوب اناسیله ورعکه بشلن یاوری» .
دنور و

ی

ن حشمرات و هوامه دنور وشول طاغه اطلاق او لدوز

دیندن صو دخ ادوب داءا مناك اوله جى رواشم کلوروبعض اجار ارالقلرندن
ترکی صیر وب سولانآیدن صو صز نسدنه

دنور ورواشخ عل الما متا

ای و

قیون فسعنن مدلری احولرنده اولان سکیل طرزنده خرده خرده ز اندویه دیور
 5وزننده شٌایت حدت
 ( 2از بح
 1الار دٌ

ذهن وذکا وفطنت .صاحی  ۱دمد اطلاق

اولنور ال هوارشم فوأدا اایذی ( الاسنرشاح ) پچارك یولنوب اوزاسته
منظر اولق معناستهدر قال يسر شعون البقل ای نتظرون ان يطول فرعوه

وقوزی واوغلاق مقولهستی وتك اجون تقید ایدوب بساك معناسنهدر قال
بسن عون  7ای بورنه لیکیر واوت ویلنوب نشو وما ولق معناسنهدر شقال

اسز شح الہمی اذا علا و ارتفم )الستزشح ) ينك فعیله ا.م مکاندر قوزی

(رح ) رانك وصادك فحیله انسان وحيوانك
ال
واوغلاق بسليه جك يره دینور
اندیهی اوحهنك وقناقارد ۳۴صیق,اولقمعناستهدر که ]نده صتانی طاز
ک|سه ر
تعییر اولنور غير مجوددر (الار مم)وضف مذ کور اوزره اولان ا رکه دنور

مده رتاء دینور (الرتح ) رانك فعی ضوادهجدهنك سکونیل چقل وحکر دك
مقولهسی قال نسنهیی قیروب اوفاغق معناسنهدر بقال رضحم اعصی والوی رطع

۱

۱۸۱
قوبرقلی قحوه

دنور

ولاق بره دنور وعظ.
واحوزلق و

وقیل اولان وه

به |

وارنامنئکم امورا
دنور جیی ردح کلور طمتینله ومنه قول عرلضییاله عنه [
را  1و بروی ردحا بالضم والتشدد ای امورا متطاولة وفتنه شرله عطین
ماحل د

( اردتی ) رای" وزنده کوی شالنه دنور ال
) الرندح (

ان ود

هوردی ای شبال

القری ۱

مصدر هی در ولاق معناسنهدر شال لك عنه دحرد

و مرندح ای سعة ( الرداحة ) سعابه وزننده صرتلان صیدی اجون تخر الرده
باپدقلری کو ملق به نون ( الردح ) فحتینله زمان مدید معناستنهدر قال اقام

ردطا من الدهر ای زمنا طویلا ( ردیح ) زبیر وزننده ( ردحان ) فرحان وزننده
(رزو ح ) زای مه اله قعود وزننده ( والرزاح ) ”حاب وزننده
اسامیددر ا
زنلقدن طورغون ووفمرانده اولق معناسنه در بقال
دوه بورغنقادن ياخود ك و

رزحت الناقة رزوعا ورزاحا من الباب الثالث اذا سقطت اعیاء اوهرالا ( .الرز ح)
مدج ونزده

مزرافك دیب دمور له ساگمق معناسنه در قال رز ح فلابا باز څ اذا

زحه به ( اززج )تفعیل وزنده دوهی زو نلدوب دوشکون ایلك معتاس نهدر

ضی وزننده ( اورزای ) نصاری
)
مزی
ول رزحت الاقه اذا هرا ( ار
 RYوالمرازع ) مصا؛ی ۵وزننده (والرز ح) سکر وزننده زونلقدن دوشکون
اولاندوءره دینور بقال ابل رزجی ورزایوم از ورز ح ایساقطه منالهزال.

( الرزیع ) مك كسريله مطلقا صوت معناسنه در جوهری شديد الصوت الله بيان
ایلکله غلط ایلشدر ( الرز ح ) مقعد وزننده مقطع بعیدیعنی اوزون اوزادیمقصد

زون وفرومانده اولور وارض مطبتنه ه
وز لهدینورکه دوه اکا واصل اولجه ن
دینور ( الرز ح ) منبر وننزده آ صمهلق وهر تعبیر اولان اغاحه دیتورکه نآکله

اه حبوقاری بردنقالدررار ( رزاح ) عاب وزننده ابن عدی بکنعب اميد رکه
ىدن برقبلنك دری ایدی ( رزاح ) ک اب وزننده ان ديعة بن حرام ن
 OEرزاح ) خولان قسله سند متشعب بيرله پدریدر وعاصم ن رزاح

اح ف)صتینله قناقلر ك واوبلقارك
محدلیندندر واجد بنعل ن رزاح جاهلیدر ( ر

اتلری بك آز وصیریق اولقمعناسنهدر بقال رح الرجل رها من الباب الرابع
اذا قل لم زه وغذه ( الار

وا او توراق بر بنك E

نك آز اولان کشی به دینور وقورد قعنك صغر یلری ای قليل وخفيف اولدیغندن

ارج اطلاق الوور ( اسرعاء ) جراء وزنده ا“رحك مؤشیدر ورههاء حرکین

عورته اطلاق اولنور وعند العرب جى يوك عورت معتبره اولق حسبيله جى
ین
ونكشفی
رخ کلور جر ا* وجر کی قال امراة رضاء اىقبعة ( ارشع ) را

مرعلنكاسنه در يقال رشح المسد رشها من الباب اثمالث اذا
«جمهنك سكوليه ت
اول

٦ه

اولسیدر معایدندر ( الرم ) تين ول ویابوان کاسهلره دینور ا(لارح
اصح وزتده طباتاری دوز اولان کی ا مور ورن ا

 ۳ب

وقلری بصی ویاوامحه .اولان طاغ ب وحبرآم دنور ۱
ای لااخجص تبقدقمیتهه
ازل وز نندهطوار یئ بول ايلك اجون آشعق معناستنه در يقال |
(الح زح)
:

(لرحرح والرحراح والرحرعان ) رارك
توجرح الفرس اذا اج قوامه لیبول ا
دعر لهول وویااناولان توس e

رحراح ور
شی حرر وح

انایو يج

فتسط عيش ر ج راح توبن مانغو دض ورحر حان عکانظ ناممحلهقریب بر طاغكتآددر .
نومك

۱

آنده رواقعه ری او لغله بوم رحر چان معروفدر (.الرحة )ارابك وحای .

|

مشددءفعنیكله پبلانه دینور حیه معناسنه بونك اصل رحیه ابدی یه اله ق
وادفام او لندی ( الرحر حد e  Eوزنده a  2قصد ایلدیی حصو صان دەر ۱
و ادخنیبك آراشدر میوب کرک کی اوزرینه د وشمیدرك مساحدلو طو عق.معتاسنه در

برقاحلرح ار جل اذا لبمالغ قعر مایرریدکهلوابمی تعمی وایضاح یوب |
کنانه وتعر بضله سوعلك مهناسته دتزقال رح

1

رشبیء |
کل زر عض وم بوین

کت فده اجیوب و طفیوب سز الك معتاستهدر که آعر و قو دق تعبیر او لاور .ا

قیال رحر چ فلان عن فلان اذ سردو

( ادخ ( هد ح وزشیده حثم نشین 4+

طانقهسی چادرار نك | که سثه بشرقه دی صو قشدرمق على قۆل او ز ننه بالق

صیو أمقله ختکانف قلق معناسته در .قال ردح البیت ردغا هنالاب امسااث ادا
قوخره اوکاتف علی-ه .الطین وردح وجع خفیفه دنور قال
اوخل شقه م

5

رەح ای وجع خقیف وبابت ومستقر اولق ععناسنهدر وئه يقال ماصنعت فلاندا 5
فیقال جقوانه سدحت وردحت قوله سدحت ای کرت مانلولد وردحت ای "
متت وعکنت یعنی عنده زوحها کذلك سدح ارحل ورد ح.دبرار حاحت واممه

 HEاولدی معتاسته کذاك سدحت الرأة وردحت دیرار زوبی عندنده وقع وقدر
لدی دینك رده بنولرك جلهسی ا
وحرعت و

واطمیان معناسندندر (الارداح)

هر منك کبمرئله ردج الله معنای اولده مرادفدر بقال اردع الوت ععنی ردحسه
(الز دحه) حر عه وزننده کو جر طابفه سنك چادوازی !ک|سهسنه جکد کلری سبهبه

3

دنور حرم اجون یاخود کیلار خوزینه اك اون حکرلر عل ټول صکرهدن 
صقوشدریان نارجه به دنور ووللق اله دنور قال لك عنه ردحه ای سعد

از

( ازداح ) ”حاب وزننده صغریسی وقیاقلری ملعم ولقیل .اولان خآنونه دینود ||
وود جناغه دینور ولشکر جراره دینورکه کرت وازد حامندن سیر وحرکتلری |
ی
آ هسته يا اوله دوالاری داقری واسع ومتبسظ اولو اغاحه دنور استانکوی ||
چناری کی ووک ای ای دو هه وک ول بصمغلر خرش

و ری 3

AV4

میل ابلك معناس نه در که آغق تعیبر اولنور بقال رحج البر ان رجوحا ورجانا
من الباب الثالث والاول والثانى إذامال ( الارجاح )زنك کس له( والنزجیجخ )
تشعیل ونزنده مشریبه ماينردن آغی وارتق کذلك برنسنهی برینه دیکرندن زیاده

ويرمك معناستهدر بقال ارحم لفلان ورج له اذا اعطاه راجا ( الراجم والرجاح)
معاب وزننده صفریسی پیوك خانونه اطلاق اولور بقال اماة راجم ورجاح ای

رآو*رجاحك جیی دچ کلور ضتبنله (اجلورحة) ميك فصیله (والارجوحة )
وزنده ( وا جاح ) مامه وزننده صا لعفه

اضعو که وزننده ( وال حاحد )

دینور ادن قوروب صالاورر ا(لنرجم ) تفعل وزننده برنسنه آش کلکله ر
طرفه مہل ادوب آغق معناسنهدر ویاء حرفیله متعدی اولور نشال رجت

کئیهدوب کك صوالغقمعناسنهدر
الار جو حه بالغلام اذامالت وصااجق کی بری او
قال بر < 3الشی"اذا ت.دذب ودوه یورغارارکن بری اوه صالنوب اغرافقمعناسنه

استمال اوور يقال ترج الیعبر اذا اهنز" فى رتکانه ( الارحاح ) افتعال
وزننده بدوی

برطر فه آعق ی مت دق E قال رجت

ووه پورغالر کن ری
ای هال د

بالغلام الارحوحة فارا

او به ارغلفق معناسنه در قال ار  3البعیر اذا

اهز فر نکانه وصغ سى يوك ,نانوك پرورکن

صغ ر سی ری اوئه کیدوب

)فاعله وزنده قنقي.
ندذپت معناسته ) ایر اد م
 527 5رارڪت روادفها دبرر ن

واب
آش کلور دو طار شق معناسنهدر ک  ۵تحقیق وک معنوی الوسون و
م(غباهده استعمال الوثور تقول راحجئه فتره ای کنت ارزن منه ( الاراجیع )

اراحیف وزننده اعروحه نك جعیدر واراجیم حول اانه اطلاق اولنور آنده

کیدن کسهلری وحیوانلری وروب ارجوح هکی صاللدیغچون ودوهلرك ورغالرکن
( الر اج )
بری اوه صاللئوب ارغلفلری حالتنه دینشور _مفردی
محاحكت جعیدر ذات ارا  ۸اولان دوهاره دنور قال ابل ر اح ای

دات

اراح وح ورزانت صاحی آدفاره اطلاق اوللور :نقسال ا راج 2

جوق اولان خرما خآاغراننه اطلاق اوور يقال تخل راجح

ج

بای مواقب ( الر چم) رانك ضعی وجيك سکویئیله وبعض نهدخهده رکم وزننده
مظبو طدر هرحالده راحك جعیدر ترد اله یاخود ات اله طبطلو اولانکاسه ره
اطلاق اولنور بقال جفان دجم ای علو ترید او جا وکنرت وازدامارندن
یسرتقیل وآهته اولان عسکر ره اطلاق اولذور قال کاب دچ ای.
حر کتژو
حرارة
۳

یل

) مرخ )مقعد وزننده ( ورام

مه لویل دعر له

و قاطر

مقو لهست

( اسعاء ر جالدندر ) ار

ظ ز شلر یده بر مقدارحه

ر انكه

و سعت

دنور کهمجامددندر بباك زیادهسیکرد یاو ان اولقتدر وطارلنی که کو جك
3

اولغه

ومنقیصن

0

۸۷۸

)فاعله وزنشدهبرمتاعه
برع فا وبوليل نام قیلندن اسناد ازیدر ( الراحة م
آلندینی راذن ۶ی سر ماه ړن وله اند و رءعكت معناسته در شول راحته على سلعته

ای اعطه رعا شارج
اتواه

در که دور شرعی

واستة اض ادن که

اول زیادهی ریادن ا

دو فقهایك تعلے 'ایلدکاری اوزره .

الدینی شدی رضاسیله برمقدار یمد
اجون

او لقدر يتلاو برمتاعی صاحب

وجاسی اولق اوزره نقده طم و جلهسی دن هشروع

او لو ب

اه اداانلکدر
قددن

اشا

و اول متای .

مدبون دی برکسیه هبه ایدوب اولدغی صاحب اوه اعطا ادر ووصورت
نقرر اندوب تعامل ناس یك سنه ه E

و له اوله ادر اس اجاع

لمهزسندهدر تعاملده قدم بوللان امری انکارده خطر مقر ردر ابی ( الرباح )
نشدد باله رمان وز

ده اوغلاغه دنور وارکك مهو به دینور.وصغیر وخرده

دوه کوشکنه دور

) رب راح ( رايك کین و اضافنله تروع خر ما ای در

)رد وزننده دشوهککنوه دینور واوغلاغه دینور ویر و ع قوش آدیدر
( الځ ص
کووهشکلری ذ.ش ايلك معناستنهدر قال
( ارباح) هنك کسر له مهمانه د
ار .مجفلان اذاذ.م 2لضیفانه الفصلان واقهی ار کن وبردنی نصف ماروفتنده

صاعق "معناسنهدر ال ار .عيالرجل الناقة اذا حلیما غدوة ونصف النمار(رباح)
جراعت آددر واندلس اولکهسنده پرقلعه آددر مدن سعداللغوی
حاب ونزنده ب

وقاسم بن الشارب الفقیه وععد بنحي الصوی اورادندر ( الربای ) صبایوزننده
بر حنس کافور آد در حوهری
صاغیلور دو بای عض
او لوب دوبه

نراه
ب

صمغیدر که شیر

اده

راح برکوحك او دد  ۴کافور و

 3يعن غاط فاسددر

و هض

اح

ری

اصلا ح

بلده کر بر او غغلد اولدنی غلط_در ز براکافور زمر

حو ونده نکون ادر شی ار غلاندقده رندن قو وب

ری

بر سنه 1

نعفدره
چپالروب خشمداهرق طشره .صاجلوب اسخراج اولنور مزج ددراکه
مدر کهکافور برقاج قم اولور دبای وقیصوری وموتی درار
اور سمه مورس

اعلاسی ریاتی فسمیدر که آق وج

تهمائل ومصطکیه شیه اولور بلاد هنددق

سرندبده ابت بر شرك صفیدر اتدا ریاح نام بادشاه زماننده بولفقله اکا نستله

ربلی اطلاق ابلدیلر ( القربیخ ) تفعیل وزشده برکسه خانهسنده مهون بسك
)فعل
معناسته در يقال ر.م 2ار حل اذا امخذ الرباح ای القرد فىعم له ( الترع ت

وزننده معبر اولق معناستهدر بقال تر.م الرجل اذا حبر ر(یخ ) زبیر وزنده
اعافد دز رایخ ن فد ار جن ن ای سعید الا انلدری فدردر یعتی همنای

وقدر ورواة احاد شدندر ( الرجوح ) قعود وزننده ( وار خان ) رهان وزننده
براز ونكک بر کوزنده اولان موز ون طرف دیکر ندن زیاده اوغ آغ کاوب اشاعی به 1
<
7
<
7200۳۳00۳200000

ميل

۷

با

ِ

و

3

AYY,

وذبری ودد

 0ذرح الاداوة اذاطلاها ا E 1 ۷ (الذر ی
ك قر هری دعکدر اج لفطیی مو کددر ماده م کورهدن ماودد

دزه
ی ای ارحوان ( الذريح ( امبر و

بق ال ا

احق طاغلره دنور هضاب معناسنه

مقردی ذهردر هاله وذر.م برارکك دوه آدیدر ابل ذحیرات .اک منسو پلردر
زير وزننده جير قله سندن
ویزجاعتك بدر ی ادر ورجاعت آد بدر ) ذرہے ( ب

لرذ(رح ) فرح وزشده برشهر آدیدر آندن دومیه مر ااذ
اید
برعدث آد
رار( ذر ح ) زفر وزنده زد السکو ری تام شاع  1دری اعمیدر ( ذوذراریم (
اذواء تعبیر اولان ماوك عندن ر نك در

و نو کم قسلهسندن بر متعین سن

وت

)عظم وزننده صویی غالب اولان سوده وباله اطلاق اولنور قال
لقیدر ( الذر ح م
لن وعسل منر ج ای غلب عليه الاء ( الذراح ) .مخحاب وزننده قصاوتلشسوده
دوز بقال این ذراح ای ضیاح ( اذرح ) افلس o رانك طعیله در شام
<ر دار غاط
اولکهسنده اجرياء ام قصبه پاننده E مایینلری .او چ مهرد
ایلشدر ته که حر ب مادهسنده بان آولندی ( اذ ) قافلد غعل وزیده برکسیه

الك معناسنه در قال تذقم الذها جرم وتنی
ی اصل برجرم وا
عليه مالا پذنبه و بقال فلان ,متذفع لام ای متلفعم ای مفير عالم يجه (۳لذقاحة )
ذالاف ضمی وفافك تشددله داعا ناسه افترا ایدوب ایشلدیی جرم وحنایت اسناد
اندر اولان کسیه دنور ( الذلاح ) زمان وزننده فصاوئاش سو ده دنور( الذوح)
ذالاكفى وواوك سکول عنف وشدئله ورمك معناسنهدر بقال ذاح الرجل
بذو ح ذوعا اذاسیار غا و قیون و کی مقولهسی دواب وعواشیی برکدرمك
معناسنه د ر ال ذاح الم و حواها اذا جعها ( التذورح )یل وزتده .دوه
سوریسیی طاعفق معناسنه در يقال ذوح اه ذوعا اذا ندد ها و برنسنه ییتفریقی
اا
3۱

ار
طدوله
وا ره در شالذو ح ماله .اذفر قه (الذو ح ( متیر ونزنده عنف وش

سورن کسیه

دور

( فصل اراء ) ( ارج ) ا

ا

اروا

امك ERAS

قال رم التاحرفی تاره رعا مالنباب الرایع اذا استعف ور ع ور فعتینله
وربا ج معاب وزنده

جلب اولنان ات ودوه۱

اسعلر در تفس فانده به دیور ما جاریدن بش در ھ م استفاع

ایلسه اک دنور ور.م فعتینله يع وبجارت اجون
ام

دنور کهحلب
ووه
تعبیر اولنور واج یاغنه دینور شم معناسنه د

وت

کو کر بنه دنتور فصلان صفاد معناسنه مفردۍ زا دز عل قول

هقر ددر مطلق دوه کوشکنه دنور فسیل معناحنه جیی ریا جددر رانك کسر له جل
۳

 ۲ره

) فاده لوار

و صف

او اور قال

ار یه راه ای

میادلری

متازل زر ددر

اک کت ور
بربلدهدر

پر درراع a

ورا

کویا آی دم ادر شکنده و

ورجاعت

e

) حان )عمان وزننده تله

آ دیدر واکایدن .عید تک رود حدی

اسیدز ( العذبم )-

.

ندب وزننده ومادفیدر که رکوع هیننده پاشی بك اشاغیه اكك معناستنهدد |[
اةل)ك
ذلذ
پالدال ال كاذ کر (ا
( و الذصحد ( داللث کنس

:کسر

ضيه هزه وزنده ( والذحة ) عنتهوز ده |
وزنده

) والذیا ح ) کتاب وزننده

غر اب وزنندهکه ۱و تک اردر وغاز ده اوت
اباب
چ

اه

در

مادهسی قاندرکه و از ده

او

I

) والذباح) ٠

آدیدز على قول عضن

ممع اول و قاز ششوب

علب

ل مدر ) الذح ( ذالكفعی
واهلاك اندر وو خناق انواعتدن ۵خناق کلی دید ک ر

وعانك "تشددیه ال ایاسیلد اورمق معناسنه در بقالذح فلاا ذحا من الباب الأول
اذا ره بالکف وجاع ابلك معناسنهدر قال ذخهااذا جامعها ویازمی معتاسنه در
قال دح اططت Kk ی

و برنسنه ی دو کوب خر د ات متا مذ نه در قال دح

(لذخذحة ) زلرله وزننده آدعلری صيق صیاقنارق رد
الفلقل اذادغه ا
وزءت

معناسنه در وال

۱

ا

یره ویل طبرا 3
ذحذح الرحل اذاقارب خطوه موس

توزیدوب صاورمق معناستهدر قال ذحذحت الح الم اب.اذاسفته(الذوذح) 

کوکب وزننده بکلوشك آدمه دنور که قبل الابلا ج ازال ادر اولهعل قول
(الذحذاح)
(لذحذح ) هد هد وزتده و
عنین وی رحولیت اولائه دنور ا
<هازي وزنده قاری يوك ودوره

دنور (اتذراح )زار وزنده (والذروح)

1

)فود وزن-ده(والذروح)
قدوس وزننده ( والذر) .سکن وزنده ( والذروح س
ذر تة )
ادهل(
ونن
)ير وز
طبور وزننده ( والذراح ) غاب وزننده (والذر ح ق
که

و زننده ) والذرتو ح ( ذالك ونوك یلد( والذرحوح ( ذرو حوزشده

( والذحرح) ذالك رارك ضبیله وراد فحنیله فعلعل وزننسده ورای اة نك
ئ
رر
تشدد اه لغتدر رق

وجك اسعیدر که سياه سياه شطهری واردر:دیات کن

طبران اندر و ءی مدندز ترکیده -قدوز وحکی دد کل ندر ج

ذرا .م2کلور(الذرح )

جرع وزننده طعامه ذکر انوان وحک قاءق معتاسنه در که سے اعون اندرلر

بو
وهط
تدن ب
جعام ذرعا املنباب الثانی اذاجعل الذرا ح فيه وبر نسن
يقال ذارلط
قلررش ادا ذراه ( المذدج ) تفعیل
صاورعق معناستهدر يقال ذر ح الشی" ا

وزننده ودخی طعامه قدوزوج قاعق معنادته در یقال ذز ج الطعام عذج | |
"وی طلوی راصهسی کیدوب طیب اولق اجون چامور اله صوامق معناسته در
اج

۱۷۰

اثر دم کی وغازنده نابت ونایان اولشددر اولکسیه قورصاغندن صقاللو تعبیر |
لوثور
ا

مؤلفك وراده فهو مذو ح ما قول بموعناه

ر
و او
تعیال
 ۱راجعدر وذم وعق معناسته است

متعلقدر مها ضعیری ليه به

قال ذعه اذا نق

وکوب مقو لهبی

پاروب دلك معناسنه مستعملدر يقال دع الدن اذا بزله ( الذج ) ذالك کسرله
و غازلە حق حيو اه دنور قربانلقی فیون کی قال الشار ح و منه و له تعای

(الذخ) عنب
و[فديناه بعذعظم ] وهو مایذج (الذح ) صرد وزننده و
وزنده بروع مار ارآدیدر مراد بياض ار عیدر وذځ صر د وزننده ان هاو حنه
دنور جزر بری معناسته وشرقه

بات آ ددر ) الذبیم ( ۵امیر وزنده وغر لفش

حیوان مذو ح معناسنه در فعیل عى مفعو لدر وغابة اسعیتی موشنده هاء ادخالی

موجپ اواشدر وحم شفرده

وقربان بمرامنده قرپان ایلکه صلاحیتی اولان

حیو ابه دینور که عاغه کور حیو ان تعبیر او (تور ودج امععیل على ۳

و علیه

السلام حضرتر منك لقبلردر قصهلری معلومدر [ انا این الذکین ] حدشنده ری
مشار اليه ورسی

حضرت رسول

۱کرمك

بدراری عبداله بن عبد الطاب

جنابلريدر عبد الطليك اولاد کذوری اولامغله اون نفره بالغ اولدقده بقررنییان
ایلك اوزره نذر وعهد ایاشیدی بعده اولاد مطلوبهیه ائل اولوب اونجسی
عبداله ااوغله نذربنه وفا الك حهت.له دم مراد ایلدکده #عض عقلاء دلالته اور
دوه اله قرعه ادوب اونجی دقعه ده دوه اولق اوزره ظهور ایلکله فدا طر شیله

وز دوه قربان ایلدی بوملاسه الہ اکا دی دایم اطلاق اولدی ( الاذبإاح )
همرونك وذال مشددهنك کسمرله قربانلق قیون ادعك معناسنهدر وو افتعال

بابندندر  ۷۰افتعال ذاله قلب وادفام اوغشسدر قال اذع الرجل اذا اخذ ذبجا
) التذاع ) تفاعل وزننده ناس بری برنی ذش ابلك معناسنه در يقال نذاب القوم
اذا دح بعضهم بعضا ( المذع ) مقتل وزننده اسم مکاندر !سعلکاه معناسسنه قناره

تعبیر اولاور وبرده اولان شول پاریغه اطلاق النوورکه برقارش مقداری اوله
ی

مداع کلور ا(لذیج ) منبر وزننده وغرلیهجق محاغه دینور ( الذپاح )

رمان وزشتده ایاق پرمقلر بنك ام بوزارنده عارض اولان یارقلره دینورکهيك ال
ویرر ولونده غر اب وزننده لغتدر ( الذباح ) غراپ-وزنده معیتلو رابات آددر

ویروجم اسییدر که بوغازده حادث الوور کاسیذ کر(الذاعح )ميك هيه مذحك

چعیدرکه اسم مکاندر ومذاخ محراباره ومقصوررهکه نصاری معایدارنده اولور
ونصاری کتاشحاند رنه اطلاق اولتور محال قر بت او لدقلر عون واوطلاق قبل

الاسلامدر (,الذاع ) دوءنك یوننك بصیلفندن بوغازی اوزره باصیلور برداغ

AY +
در حه وزننده

و مرادفیدرکه ا

E,

| کوب بای فدور لقق معناسنهدر شال دام 5

الرحل اذا حتیظه » وطاطاه بعنی رأسه ( الندهیم ) تفعیل وزننده باشی اشاعیبه ق
بك اكك معناسنهدر قال دح الرحل ندهصا اذا طأطاً راسه ( الدحع ) سفرجل
وزننده 0

دوز نسنه یه دنور طوب کلهتی کی ( الد لحه ) دحر جه وزننده

ومرادفیدر کهبوار لق معناستهدر يقال دمم الجر اذا دحرجه ( الدملحة ) دالك
وميك یله ابری حثه لو انه طلو طقناز طوباج خالوند دنور ) الدو ح ) قعود

وزنده ذليل اولق معناسنهدر قال دح الرجل دنوحا مانلباب الثااث اذا ذل
) تفعیل وزننده دوح معناسنة در ( الدع (  ۹۳2کم

)ا

له نصاری

طا نشهسثه محسوص بدرصقلیه آددر شار ح د برکهکرحه وی عرب تکام ابدرر

چی
لکن عریتی مظنوندر منرج در که لفظ مور سربانیدر کانون "ينك ۲
کو

نه

دیتور که | نده نصاری

طاقه سی خاخلریی صو به براقورار واول کون

بصقلیهری اولقله اک اطلاق اولنور سریایده طلو ع معناسنهدرکه مراد اردن
رادل طلوع حضمرت عیسادر ( الدنح ) سنبل وزننده ندخوی و

5

دبنور ( الداح ) راح وز ده منقش حوجق اوءهاغنه دنور کهنآکله جقولری
درر ومنه الدنیا داحة وهو .شش يلوح للصبیان بعلاون به وبر قاچ
لبن|
کدو
آو
قات قیتان مقولهسندن اوراش بلازکهدینورکه نسوان بلکه اربنهوررار وتخلوق
دیدکاری طیبه دنور که جازده متعارفدر وکاوز مقولهسنك صتلرنده .اولان
وطوط منقشهه دنور ( الدوحة ) جره وزننده اولو ااحه دنور
الاجهلغه خ

شهر  :عظهه معناسنه جع جنسی دکولحور ( الدوح ) دالك فحی وواوك سکونله
انساك قاری بو وب اآشاعی صارفق معناستهدر بقال داح بطنه يدوج دوعا اذا

عظم بطنه واسیرسل وافا ج بیوبوب اولولفق معناسنهدر قال داحت اهر
اذا عظمت ( الدامجد ) راعه وزننده يووب اولولفق اوزره اولان شجرهه

دیور ( الاندیاح ) انفعال وزننده دوی قارن بووب اشاض صارغق ععناسنهدر
تقال انداح بطنه ععنیداح ( التدوع ) تفعیل وزنده طاغغق معناسنهدر قال

دوح فلان له اذا فرقه ( الدحان ) رحان وزشده جکرکوه دنور جراد کی
وذبا ح ) ذالك فكي
( فصل الذال الجمة  ( €الذع ) ذالكفعی وبانك سکو نله(ال
يارمق معناسنهدر يقال ذج المی" ذا ذوباحا من الباب الثالت اذا شقه اصل
معنای موضوعی ودر

ورسنه ی پاروب آ یرمق معناسنه استعیال اولنور تقال اا ۱

ذه اذا فتقه ووغزلق معناسنهدر قال ذم؛الشاة اذا حرها ویرکسهنك صفای
۲تنده بوغازنه طوغری
حنهارنده والت دوداغك آلتنده یوب همان اکک ل
بتوب صارقق اولورسه ذصحت اليه فلاا درل كوا که یه حاق کی باخود

3
5

وزننده ) ود

حدحد

( ت۳7

قصه

وزننده ك

ویلو

کشی به دسوز

و دور

 ۹۸آلدحوح ) صبور وزنند ایری جثه لنونومند عوره وناقهبهدنور( دحندح)۰
برکوحك وجك آ ددر و صییانه #صوص بارب

 1دالا0

دره
وژ
اهو
۱وضع مع

”مدر بر کوب

دحند ح دحند ح دیرار بری خطا آندر سه برایاعی اوزره ندی
و-حالر لد سبکو نله ( د دج ( حالرك

ک۱۱س۵ری
کی سارك دولاتور ( دح دح ) 1

وراه پرو ادر رنسنهی رقرب اقزار ادن انهه سویلور اقر از
ایلدك من بعد اسم اول حیاله فادای و قدر موقعنده سویلرار بقال قر دح دح
ودح دح ای اقررت فاسکت ( الدودحه ) حوقله وزننده سعورمث معناستهذر

قالدودح ار حل اذا سم ن ( الدز ح ) جراح وزننده دفع ايلك معناستهدر بقال
دزنیه

ادا
درما م ن الباب الثالث

ا و

دفعه ( الدرح ( فرج ولد

ور ال ذرح الرجل در جامنالباب الراب اذا هرم

رموشه
 Iآندن فیدر مذ؟ و
همره  (2الدر اة ) دالات

وصف

ك

)تف
( الدر ح ک

۱ولور شال رحل

مره قاریيوك

ووره
سیشیان د

د
درحانه ای صمر ”عبن بطین  ۱الدر مد ) دحر حه وو

قوحة مق

واقد درح ای
رل
دینور شال خ

رقو رقو سه شک نوت

۱له
قاچ معناسنه در قال درم الرحل اذا عدا من فرع وباشی اشاعی» بك ک
پل قنورلدوب وکرلقك معناسنهدر بقال درع الرجل اذا حنی ظهره وطاطاً
 Eوتدلل ايلك معناسنهدر يقال درم فلان اذا تلل( اادردح ) زرح
:وز ننده

ر شه

کگزلال
9ة

دوشکون

رده دنور

=> رض

سیه

اولان

دنور و

اکير وتاس فساو بډر تقال چ

( هاله طول ومزاین نراو" اولان عوره

او اور دژاد ح کور وشول

ناقه ب 4دور

پر قان

اولان کوزه

وگوز درداح ای ھم

کر

قبلو هه هینتده

بك قو حه لقدن اه دشلزی E

نه می حنه سنه یاپنعش اولك( الغ ( دال فى ی ولاهك سکونله انسان وحیوان
12ربوك هد

ری

آ حه میوب خرده جرده |مکلیهرلورعك

ا سد در

قال دح  7وغبره دلا منالاب لفات اذا شى یه منقبض اتلاطوةل
۱الدلوح
کشرة

tre  Eوز ده ب بوری .حوق
یی دځ کلور کون

دنور بقال حاب د لو ح ای

قدوم وقدم کیے ( الداط ) ودی

او ل معنا بهدر

يقال حاب داح ای کر الاه حجی دځ کاور  8وزنده دوواخ کلور کواهل
E7(۷

کی ( العداخ ) تفاعل وزننده اییکه بر آغر شیئه براغاج کوروب رار جه

کر

6
E

31
1

کوترمك معناسثه در صم بقحاللر بنلاً ی
فيا هما

ویاع دک کور دکاری  5:قال اة

اذا تجلرن على عود ) دوخ ) حو هر

وژ ننده

برخاون

آدیدر ) الد (

صرد وز ننده حوق ران 1a دور تقال فرس دح ای الكثر العرق ( اراد (
vv

زجر وآزار اصوانندندر ( احضاء ) انك کر له برکلهدرک سکتشرفده

حهاء عبار هثل او لنوب لکن تقسیر معناسنه تعرض ابلدیلر واخفش دید
بوك عاعیت عیعاء و هاهیت هیناء کلهلرندن غیری نظیری بوقدر شارج E
حهاء مفاعلے دن مصدر

ادر عیعاء هویهاه 5ی اصواندن متصس فدزر i يون ٠

کچ غیعی دەر سورمك و هیهاهکه هزه الههاهاه دخ دنور دوهی
جاع مق پاخو د ماما دو و را

عکه هیهی دو

حکابه اواغله اء

دی ۱

تکهی یاخود جاری صونه جماقدن حکایه در نتهکه موف مادهلرنده يال ایلهدر
فصل الدال  ( €التد ) ۸تفعیل وزننده رکو ع هیده ار قه یه بسط ایدوب 1
۶

باشی اشاغی به طوغری بك اک معناسنه در قال دش الرحل دجا اذا بط

ظهر ه وطأطا رأسه ويو جار طوروثیدر و منه الدیث [بى ان دم ارحل | ك

ق ارکوع کا بدح اجار ] و ذليل اولق معناسنه در شسال دم ارعل اذا ذل

|

ومنتار وبرالاسی طبراق ل۲تنده قبارهءغله طبراق طومالوب قالقمق ععنامنه دز قال

دحت اکا ادا انتفغت عنم الارض وما ظهرت .بعض" نهههدء انق عنواننده
او اغله تڪ

ری راب

اعا ر له اولوقر وة

رر که

ذا اه مه و۳

الووب قاعد مشماهیسی کی طشره حقمراولق معتاسنه و تقال دش الل
ف بيه اذا مه ٣رح

 ۱الاندیاج 1افعال وزتده

:

دام la معندای او لده.

مرادفدر ( ادبم ) سکین وزننده احد وفرد معناسنه درشال ماپالدار دح ای احد
ود یچم دی ومعناه در ومقام نفیه محخصوصار در ( المدعه ) دنهوزننده ار قهسی
قنبو ر لفش قو ملغه اطلاق الونور قال رمل مدحد ای حداه نجیی مداشج کلورکرحه
مولقك RG

ضط دزی

اوزره دت الوندی لکوزنعرور ج

محالفدر وع بلرك اکل ماله باد ح و دیدح قولاری دح

قړاسه

r يان اولندی

) الدح ) دالات فڪی و حايك تشدید نلهبرنستهیی طبراغه کوموب صافاق مغتاسنه در

قال دح الثیف"الارض دحا من الباب الاول اذا دسها وجاع اعلك معناسنهدز
تقال دح الرأ :اذا نکها ای جامعها ورکنهیی قاقوب تفای اوزره بره قق |
وموعناددر که عر بلر دعها معها دجك
فعناسنه در قال د ح فلاا اذا دعه قتفاه 

برده دحا ما دیرار یعتی اول خالونی مو جو دی ودر عهده-ی اولان اموال واشیاسياه
ترك وفراغت قیل شار ح دبركة اصلی دعها معها اولق دی گقلدر لغت سعدیةده

عن اه قلت اولنور و مانت اصون ها .دی غاد قاب او ور
:االندج
ا(لاندحاح ) انقعال وزننده پرنسثه یاو انلتوب وولالق معناستنهدر ق

1

الشی" اذا انسع ( الدحداح اولدحداحة ) دالاردفخي ( والدحدح ) فدفدوزننده
و(الدحادح ) دالك یله و(الدحیدحة ) تصغیر نيهسیله( والدودح ) حوهر
وSE 

1
1

۸۷1۱
چوحدر ( ادخ ( جيك
دیدی لکن مر

کسر اه ود

جانب و تخوره و کف

و جاه

وناحیه معنارینه در و جح الیل که دن پرطال اهومقدازم تاطلای .اوور میل
وتاي عون

و بونده جہك صریده

جاز در شال مضی << من اللیل ای طلاشة

)تان ا
مثه وجخ بررجل اعیدر ( ابلناح ک

رای عظے آددرکہ ابو

سه ظاهر تصسهده بنا ایلشیدی ( جح ) تفعل وزننده اجتناح کی
مهدبه تکام
ودی فصل ”دهده قولار |یاورمیوب

وصق

معناس نه در زک تصو بر اولندی قال 2

_درمیوب

قناد طرز نده طو" “ق

الساحد ععیی اجج ) جناد ح (

احادندر مصی فعنده ولفشدر ( الوح ) جيك
علابط وزننده این یون
واوك سکوئیله پقورزه دنور طیحم شای کی وجو ح مصدر اولور
فصی و
استیصال و جهيله هلاك ايلك معناسنه قال جاحتمم السنة حوح جوحا اذا اهلکمم

و استاصلنرم و بولدن صاعق معناسته در قال جاح الرجل اذا عدل عن اجه
( الاجاحة ) همزمنك كسرلله ( والاجتاح ) افتعال وز 8

اسئیصال

وحهیله هلاك ابلك معناسنه در قال اجاحوهم

داب وا نی  1ان
واستصلوهم ( الاصحة ) راص وزننده و
ایلن آفت وشدیه دتور شال جاح<مم الاه ) العوح ( هنبر وزنده هر یی
استیصال

دره
وحهیله هلاد ادن نسنهه دنور ) الاح ( پ

دنور سر معناسته

اصل جام ادی مستوری پالقام سر ایلدیکچون اطلاق اولندی ( الاجوح )
نده مطلقا واسع نسثه به دنور جی
نز
احوف و

جوح

کاور جك

مه ) الجوح)

تفعیل وزننده ایاعی طاشیقدوب فر سوده قلق معناسنه در تقول حوحت درحل
ای احفینها

 ۶فصل اللاء المهملة * ( ادحد ) عله وزننده ودور خانونه دنور شقال اراء

هال
حدحة ای قصيرة ( ار ح)انك کدمری ورانك محفیف وتشدندیه ( واطرة )

خالونك فچرنه دنور و نبلورك اصلی حر ح ایدی آخرده حا ابله روسی فربجی کی

0

یف اولندی مده اصل اوزره احراح دنور وحرون

نور
دنور لدون ومئون کی ونستنده حری دنور وحر دی

خاک کسی ورات

کیل بدوی وعدوی کی وحر < دی دبرار سته دید ک ری کی وسته يوك فج
دعك اولغله حری

هنسو پلردر فری سول خالون د عکذر وحر

ی

که

کت وز نندودر فرح وشکوی اولان تایکار کسه دنور شال رحل حرح ای
حر یص ا ) اطر ح ) جرح وزنده خاونك فر حنه طوثفق معناسته در قال

حرح الرأة جر حامنالباب الثالث اذا اصاب حرها ا(لعروحة ) فرحنهطو قنلش
خانوه دنور ( ”جح ) حالك کسری ونونك سكو قیون و کی من محصوص
سر
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وز ننده سولق

دکداری قاوراش بغدای یااونی ازوپ ولاوب فارشدیرهحق کوحك طوتفه
دنور ودح منازل فردن دران دیدکاری ملبهه دنور على قول برکوحك
بلدز مدر
شار

که دران

 1يانه کوره

حل

اله بر هیا ننده

قول

ار

اول

در

او لور و و مهناده
وذ کر او (دان

مرت

دران

عله ده
دیدکاری

و مدنصکر ه طلوع ادرر -و اهذا غدےح و بحادی الجوم دی

شور یی د یکدررر.و 1فلز تور برحنده اش ادر
uری ا
روع

محصوص

طالع او لوب سقو طی تس ننده

ء

دوهنك او بلغنه رح

دیدکار ی ای

الابل اذا و ”مها پا

سحوقاو دی صو

پلدزار

درر حادی

سنام اور دی د رار ايارك
او لور انهی  ۱و جدح

rk اسعید رکد اوپلقر سنه پاصیدژور
مذ کوری

هدر

ى

( دوهه

 ۱الاحداح ) هر مك کر
تقال اجدح

فعناسنه در

له از وب ولامق فعناسنه در

شال اجد جح

السویق اذأ لته( الجادع ) ميك فعیله انواء معناسنه درکه رقباسی اولان کوا کب
تفا فیدر ساقط اولان کوا کید دنور

د رکه هقر دی جد

او لندی

نش که وء ماد وستنده بان

دن قال ا ت
فا
در متیر و زننده اء اسپاع او ش

الث ای الانواة ) العدوح ( میرن وڪيل دصرد او تفش دوهنك انه
چاهلنده صقیاوب
 eوز نده ونی

E

ایامنده ای بعض علو ط اه تاول

ضو

سار ح

السیاء مجادج
دنور کهزمان

اندرلر ادی  ۱ادج

ا 4قارشد ر وب و لامق معتاسنهدر تقال ۳

ده
حدحا من الاب المالث ادا لته ) الاجتدا ح ) افتعال وز

(

السویق

حدح معناسنهدر

)فعیل وزننده برنسنهبه برشی"
قال اجتدح السویق ععنی جدحه ( الجدش ت
بيلاشدرمق ععناسنه در قال جدحه مدا اذا لطخه ( العدح ) معظم وزننده
صوةا تناسشنه بهدنور قال شراب دح ایمحوض ( حدح ) کسر نله کیقسن
ز حر وآزا وا

حصوص

دک بالفسیدر  3:9از در

) اعدا ح ) جر اب و زننده ساحل

تج

سویق معناسندندر

 2را

) اطر ح ( جك

یی و رانك

رونلقاسته در شال جر حه جرعا منالباب الثالب اذا که وکنپ وکار
سکونیلد امع
الك فعناسنه اسمال او انور شال جر جح ار حل أذا | کدی اسان پاننه کوره
ومعنا مجاز در تأثیر جار حدن هستعار
وی

اولهله اعال د A

اله اولان | کشابه

دزاواج

 0اول

¥

6 ۵

۸۹6
سول فضول کسیه دیتورکه اوزر نه لازم اولیان بو ده ومالا بعتی به داعا کر

۱

ایدر اوله على قول داعا بلیدژه واقع اولان کسيه .دنور و شول آلهدینورکه
شوق ونشاطندن ری اوتنه حولان ومیلان ادهرك ورر اوله ( التیاح ) شداد
)انك کسری و بای مشدده نك
وزننده ( والتعان ) انك کنیس و مدیاه ) والتعان ن

رحا)ب
ملتتا
فحیله ابروده س معنالر ینهدر (ا
داعا تاد 9

تعرض ادن :فضول

وزننده کشر ال رکه او لوب

وکستاخه دنور ووا مقدر

معناسنه در

) الماح( هیاح وزننده بو دخی ا هقدر معناسنه در شال اص متناج ومتاح ای

مقدر ( ابو التیاح ) شداد وزننده اپعیندن زد الضبيیکنبهسیدر انس بنمالکدنَ
روایت اناددر

ف۶صل اثثاء اه  ( €ا
دنور

که بوغازل

اسعدر لک شا

اوحنده کوحك

ا

دلك

بانندن ظهور اندر مو لفت یاننه کوره

2ال کر مصدر در اول کو نه صو تم سسلفك sa

بقال فى صوبه ا

EEE

وزننده شول بوغوق سسه وخرلدیبه.

افیيه حة عند اللهاة ( الماح ) نانک فيل حعان

 Eرکذ یدنلوا لاقب برق ےاثح یا ثاحخح ( حاجعئالإ) جالنعفا

وزنده مور معادی ری

بری اوزره یاه سيل او لوب آ غق معناسنهدر بقال

كث ورکت :بعضه بعضا
اج الطر اذا سال و
 #فصل ام ) ( ام ) جيك فعی وبانك سکویله قرعه وقار وعندن آشیق

بزم دیارارده شش اوبنامق تعبیر اولنور بقال جح القوم

ای اا
اب
یکفامماجلابمن

الاول ارذماواها لظروا اما حرج فازرا و جح جيك

حرکات لاه آری فسنك بال بدلریقوغانه دیور بجی اججم کاود ال

وزننده و اجباج کلور ( ام ) جيك فحی و حايك :تشدیدیه بر نسنهی یاوب

دوشهمك معناستهدر قال اجلےشی" جیا منالباب الاول اذا بسطه وچ اکل
جلےرجل آذا ا کلاج ( اچ ) جيك صیله
ايلك معناسنهدر کاسیذکر بقال ا

بورشق کوجك قاونه على قول اول کونه ابوجهل بفورزینه دینور (الاجساح)
هنك کم له حامل منك وضع جلى قریب اولغله قاری پوماث معنا

عظم دط با و و ماده ف رسب بر خی
شال اجعت المرأة اذا جلت فاقر بت و

` وحهمذ کوراوزره اولسنه حخصوص او لوببعده تعمیماولفسدر (اجم) آندن
فاعلدر

صفت

الدیث [ ان کلبد انو

خاصهدر

بی ا

چیا

قعوی جراژها قبطنبا ] ( اج یم ) غبغب وزننده ( وعااج 1حعات وزننده
بر قو مك

سید و ذشانه

دیور

تاکس وی مروت *خصه دور

جی

جا

slR

فل معناسنه ( أ کے

و

ام

کلور و

جم

).هد هد وزننده ابری

1

1

A1۳

1

TER
aaAa

تنس

Ser.

nr

اشاغی په انك معناسنه در تقول مازلا الليلة فى ترح ای هبوط وفقر و احتیاج
معناسنهدر يقال به ترح ای فقر ( ار ح ) تفعل وزننده غلانمك معناسنه در قال

فعع)یل وزننده مغموم موكدر قلق معناسنهدر بقال
ترج بهاذا غم ( التنتر
)تف وزننده قلیل انبر اولان کسیه
ارح ک
ترحه تمرصا اذا احزله واعه (

اطلاق اولئور سائل رون ایلدیکهون وراده قلت عدمدن کناه دریقال :هو
ترح ای قلیل ایر ( النزح ) معظم وزننده کر کی .کی نویه طوعش ویالو
وبه دنور قال ثوب منرح ای مصبوع صبغا مشیعا وشدت صوعوبتلو اولان
وحه معاشه دور قال عيش منز ح ای ضیق شددا آورالق آرالق کسپلور
اولان آزحه سیل صو نها دنور ) ارح ( جسن ونزنده

شول > سیه دینورکه

دایا مجحب ومفر ح اولیوب مکدر اولان نسنهری کوروب ایشیدر اوله (تارح )

آدم وزننده ابراه الیل على نبینا وعلیه صسلوة اليل حضرتارينك پدراری

ا#میدز -وآزر عو جه اربدر ) التشعر ) تانك ضعی و شن مجدنك کو بل حد

معناسنهدزکه حظ ونصییدر بعش نجه ده جد لفظی مکسورا مطبوط اوثغله
ويت معناسنه در قال الطرماح الشاي
وهقام دعك اولور وغیرت ج
سعى ا
* #على شح ن اد غمر واهن * ای على جي غصب

*  aبانصام اع زه ج

له جين وخوف وفرق على
وبولك اصلى وثصد ادى واو تاه مبدل اولمشدر و
قول فده SNIF

جم وفضب

دیکدر وخبث تفش اوک

وحر ص

کر اولنان معناارل
وطبع معناسنهدر و نارده اسعدر ( انش ) فر ح وزشده ذ
و عندن مصدردر

موف

مسامحه

اوزره سرد انلهدر ( الاش ( اجر وزنده

نآلردن صفتدر قال رجل اتش ای مصف پلتشجم ( التفاح )رمان وزنده
وعهدن
فوا کهدن الاه دینور فارسیده سیب دننور ترکیسی امااله همشماردر ونف

مأخوذدرکه راحة طبه بهدنور ( التفعذ ) مزرعه وزننده الالق اولان برهدینور
)مه نهسیله دنده ایی اوجدده اولان اویلق باشلر بنه اطلاق
ا(لتفاحتان ش
اولنو رکه الاحق تعپیر اولنور هرر ننه تفاحه دنشوز ( اتوج ( لوح وزنده

میم آوماده اولق معناسنه در بقال "اح له الشی" توح توع اذا میا الح (

تانك فتعی ويانك سکوئیله ودنی منبیم وآماده اولق معناسنهدر که واوی و یاف
اولور بقال تاحله الى ا تھاادا تیا ماصجه سهل وس قارو فق
اوغ مألاری بردر ولج ایی طرفة ميلان اده رك ورعك معناسنهدر بقال لاح

فی مشیته اذا مایل (-الاتاحة ) افاده وزننده نه قلق معناسنهدر بقال اناحه
اله فان ای هیاه فیا من الهیدن مراد تقدیر اولغله امهات سارهده تقدیر
اله ففسردر موف دی متاح معناسنده تصرح ادر ( الح ) ار رده

۸1۲

اولور بقال باح بسمة اذأ اظهره ( البؤوح ) صبور وزننده ماف الضعیرف كم
اغیوب داعا خلقه اظهار وییان ادن کسیه دنور قال رجل بژوح ای مظه



بای صدره ( الحان ) سکران وزنده ( والبعان ) بالك تشددله تولرده بووح 

معناسنه در اصلاری بوحان و یوحان ادى حرف حلق جاور له واو باه قلب
اولندی ( الاستاحه ) برنسنه یی میاح و حلال عد ايلك معناستهدر و مناستتله

برقومك محوعتی استیصال وحهیل فتل واهلاك ايلك معناسنده استعمال اولندی
قال استباحهم ای استاصلهم ب(اح )اراح وزننده بکارتب معروف لقیدر که
رساله" باحیه نك ملوفیدر شارحك یاننه کوره اصفهانی الاصلدر دی امراسندن
وشعارده کان زمان ایدی باح عا فی الفواد بإاحا قول
نرك کانی ادی ادب ا
ب

ویان معناستددر قال
سيب تلقیب اولشدر ( البواح) #صاب وزنده ظاهر ع
امه بعصية واحا ای ظاهرا مکشوفا ( ابح ) اسم فاعل نیهسیله ارسلانه اطلاق

ال)ك فحیله ويسك لفظی کی که رح ورقتدر برکسهنك حالنه
بحك
اولور ( بو
آحیوب مرجت اندکده تلفظ اولنور سکا باق حیف ودریغ دعکدر ونفس

(لساح )
وذات معناسندن مأخوذدر بقولون وحك وهی كله ترج كويسك ا
تاحا)ن
کالس
کتاب وزننده (و

وزنشده برنوع بالق آدیدر ( البوی ) صرعی

واذفیدر کهره چالفش کسهار دکدر بویع لفظندن جعدر و صریع
وزننده مر
وصرعی کی مقتو لده استعمال الونور استباحه کی مجازدر قال ترکهم وجای
صرعی ( ؛عحان ) رحان وزنشده رقسله پدربنك اممیدر ابل بحانیه اک منسوبدر

o

وان دابا سمرتی اظهار ایدن کسیه دینور تهکه ذکر اولندی ( الب ت)فعیل

وزنده ای بارهلیوب بلوك بلوك اعلك معناسنهدر بقال +حم الى تما اذا

قطعه وقسیر ورکسیه برکزلوجه رازی اشعار ابلك معناسنه در بقال بح باهذا
اشعره سرا وپمسعناده واوی ویانی اولور یاخود اصل واوی وجه مکذود
اوزره یاه منقلب اولدی ( البياحة ) يالك تشسددله بالق طومجق آغه و طوره
دنور 2

الموت معناسنه

لصل التاء الفوقية  ( €الحصد ز)لرله وزننده بری اوته قلداوب حرکت ايلك
ف
معناسنهدر وحرکت سیر ومشی صونندنکهایاق طاوشیتعبیز اوور حکابه لاور
لکن یامه یاحه اولان صونندن حکایهدر کهطبردی تعببر اوور تقول معت

حر سيره ای صوت حرکته ( امتح ) ززل وزننده برندن حرکت ابلك
حنده
وقلدامق معناستهدر يقال مات من مکانه ای مایحرل ( الترح )فورزن
وضدد رکه

وصدر
وهم معناس نه در اسم م

اولوز يقال ماالدتا الافر ح ورج

ووکسكت پردن
وزن ت
ای هم ویقال رح بهترحا من الباب الرابع اذا م به ح
۰

یک ع

اشاعی به

ا

1

۳۹۱
میکنلر ایدی یز
هز و ری

تسه وحدب

وده

نک م ایلیوب بعده مثل سا

اوغ

 1نلره اس

اواشلد و

امتال هیدا

وتر.ل حهتله کلام ۱
ده منعأی وحه

دیکر

اله مشرو حدر ( الابلنداح ) احر جام وزننده برمکان بولالوب پانوان اولق

معناسنه در قال ابلند ح الکان اذا انسع وحوض

قاق معنا نه در يقال

ابأندح الوض اذا انبدم ( البلندح ) نك ولامك فحیله “موز ودوره دیشور
( الباطعر ) بلدحه وزننده ومرادفیدر شال بلطم ارحل ععنی بلدح ) البلاطع (

علابط وزننده سلاطم لفظنه اثباعا کذر اوور قال سلاطعبلاطم ( البح )
اایرهلیوب بلوك بلوك بولك ععناستهدر شال حلسم
وونك سکویله ب
حی ن
فلك
با
بها من الباب الثالث اذا قطعه وقسعه ( البح ) نله عطایا معناسنهدر اصل

م آیدی میم بمابهدل اولشدر ( البو جح) بالك یله اصل وبنیاد معناسنهدر يقال
هو کرع البو ح ای الاصل والت تناسله وفرجه دینور ونفس وذات معناسنه در
بقال هوکرع البوح ایاللفس وجاع معناسنهدر وشورش واختلاط معناسنه در
تقال هم ف وح
من وح

ای اختلاط و و ح کونشك امعیدر ظهور معناسندندر تقال اور

ای امن مولف مر دا عن اللام و وج اسے اشعس ,عبار له غمر عنصرق

دکه بعضار نوی بای محتبه الله اولان
اولارق دسم ایاشد رکه ل ومونتدر شار ح ر
حدن
و

دير لکن دکادر و دی محصوص اسم “عمس در کا قال قالماید
مععفدر د

وق الدیث [هلطلعت بحو] یعنی اشعس بالياء العشهوهومن “ماما کیراح وها
)احه ونده
مبنیان على الکسس .وقد قال بالباء الوحدة اظهورها ( الباحة س
واخه معتاسته درک خانه لك حولو تعییر
صوك يوك وکوم وانکن برینه دنور س

اولنان بورهمی عرصه يدر اساسك پاننه کوره جیی وح کلور بانك یلد
ساحه وسو ح کی ومنهءالمئل * انك ان وحك شرب من صبوحك * ای الذی
ولد ف عاصك

لع اصل ولد زادة صلبك اولان ولددر وخسه ريب

وحفيد

ویا مقر اولان ولد لوید صلی کی دکلدر وباحه بك حوق وحمیلو اولان خرما
اغاجلربنهدنور ( الاباحه 1اراد وزنده برنستهی برکسه به حلال لق بی
تتاول واستعمالنده م خص و بر ايلك معذاسنه در پس ونك ص

ی رادم کی

ملک اولان نسنهیی اخذه اوذدنستور وبرمك اولورکه حظر ومنع مقابلیدر زیرا
ونظوهار معناسندن مأخوذدر نتهکه حلال
ورم شارع طر فنه متعلقدر ا
احلال ح
ای احلاتهلك و ااحه اظهار ابلك
حل عة دهدن مأخوذدر قول اعنك ای "
معناسنه در شال اباح سره اذا اظهر ه (e انك فعی وواول :E له
) والبووح ) قعود ونزده ( والبؤوحة ) ها یلهکبر لو سنه عیان اولق معناسته در
بقال اح الشی" وعا ونوا و بوو حدمنا لباب الاول اذا ظهر و بویا« حرفیله عتعدی

کل مه
۱
بریسی برقوش یلکلری اجره دوشسه احراق ایدر جج بان کلور ضردات ۱
قال مرالط خسصیی مثاله ای .
وسعه بالفارسیه همای ای “يون و
وژننده اساسده ا

فوققیرع حعللبىدهلهتحاعرنواهینلدهك مبررنسدوهم میاتوهلغسلیهی اکاک کووررهدمها بفاشویشی واالوحلورسالرکناعمضنارمجیم | 3
وتاداری ویلکلری ام اندی رنک ماه قريب وحشهمی طغان مقدارده
ف
هنقش حیغه سی وار ایدی اول حیغه
نرده
غب
لکن طولا ی ادی حتی قو

|
|

موم حضرتلر ینه
اجون کباردن بری وافر التونه آنی اشترا وسلطان سلے ح
ونك باننده برفرحه |
اهدا ایلای بلکلر نده اصلا اختراق اتری وغیدی آ
کلهسی دخی سیر اولندی یوحك کدی باثی قدر ورنکی لا سیاه وکوزاری

وغی بعینه کدی کوزی و اعرزی مقدارنده و ایک ویتوزی وار ابدی اوره
ا
پرمق مقدارنده ادی انتهی ( الط ) بانك حى ولامك ستکویله باش طبراق
قورعق معناسنه در قال بخ الرى بلیا فن الاب الماابش اذا س

( البلو ح (

قعود وزننده وریلوب عاجز فورومانده اولق معتاسنهدز بقال  2ارحل
کویلوب زائل اولق معناسنهدر قال ج الاء اذا ذهب
حص
بلو حااذا عر و
وعهده غدر ايلك معتاسنهدر بقال بلحت خفارته اذا تف لان العرب صاحى |
بر لفظنى کذب وجد وانکار معنار لوده تقسبر ایلکله معنای مکذور بوناردن

مأخوذ اولتق محتلدر ( اتبل ) تفعیل وزننده بودتی وریلوب فرومانده اولق
(لبلوح ) صیور وزنده صو
معناسنه در قال بمالرجل تبلها اذا اعی ا

حکیلوب صوغلش قوب یه دنور وقطع رح ابدن کسیه دینور ( الاح ) صاح
و زنده شول بره دینور که طمراعی صوی

او لامغله ,ALS

ابات ایلیه ) اد

(

¡ بالك ولاملرد عله حقورلنی اولیوب یصنم ویابوان اولان جناغه وقواطهبه دیتور
( الاخ )تفاعل وزننده برمادهی انکار ادشعك معناستهدر قال بالا اذا حا,حدا

(بلهاء ) زلهاء وزنتده اساج نباننك امعیدر و بعض هده بات كلاسا
عنو اننده ص سو مدر ) البلدحة ( دحر حه وز نده برکسه کندوسیتی مصروع

ضارب
بره حالق معناسثه در شقال بلد ح از حل اذ

کی

تقس ه الارض وعده وفا

ابلیوب خلف ايلك معناسنهدر نقال بلد ح فلان اذا وعد و۸عجز العدة ( التلدح)
دحر ج وزنده و دی

و عده خلف ابلك معناسنه در ال

بلدح الرحل اذا وعد

۹ 1

وم عجر ( البلدح ) شردح وزنده نومند خاوبه دنور ال امرأة پلدح ای E 1
پادنة ویلدح حده بولنده مکةّ مک مه طرفنده واقع بروادی باخود برحبل آددر

`

ومته الثل * لكن عل بلدح قوم عن * اصلى بودرکه نعامه اله ملقب بمس

|

تکامسه برقوی خصب وراحتده کوروب کندی قو میکه بلد ح تام عل مزورده

]|

۱

۱۷

۳

Nî

3

1

۸°۹4

:

rra

) والبطحة و البطیاء و الاد حِ( سول

چای وحثل طاشلری

واسع صو

اقند سنه

دنور که

بر خر ده

۱

اوله ابطےںن جیی اباط کذلك آ نك و بطعانك جعلری غمر

قیاس اوزره کتاب وزننده بطاح وبطعهنك بطاح کلور موف تشویش ا:لشدر
بے قالاصل کر حه صفت

او لوب لکن اسم مير لنه تبز یل او غشدر قر دش

البطاح که اضافتله در قریش قملهسندن ثول فرقه ابدیکه مکۀ مکرمهده اخشبان
دکیلدری طاغلرك ارالغنه قوارار ادی وقریش الظواهر خارحه قونارار ایدی
وا کر ملری فر

البطاح ادى (۱شطع) تفعل وزنده سیل صو

بطے| ,مکو ره ده

یایلوب متسع او لق معناسنه در بقالa السیل اذا اتسع قیالبطعاء ( البطاح) غاب
وزننده رعلت آدیدر کهجادن

وزنده مد بنه ده پرمو ضعدر

عدت

ادر برسامه شريه برعلتدر او لعلته او غ ایابه

عل قول باتك فخی و طا نك کسر لهدر ) بطےان ( فعاتاه

بنو م دیار ندهبر مو ضعدر ( البطعة ) پانك فحی وطانك سکوئیله انسانك مقدار

وی قدر دعك اولور نتهکه قامت قیامدن مأخوذدر قال هو بطعه رجل ای
)ل وزننده برره جقل وچای طاشی دوشهمك معناسنهدر
عی
تابفطیح
قامته (
کویا که حقل دوشهمکله

اول بری

بطعاء طزرنده قالش اولور ومنه الدیث

|

ک[ان عر رضی الله عنه اول من بطع السجد ] ای الق الصی فيه ووئره ای
فرشه ( المطة ) حرعه وزنده خصلت حسنه و“جيت صادفه معناسنه استعال

|

ادن اجو ددز شال هذه وقد مدق ای تحط صدق
ا(لبطع ( باك یل ابطے لفظندن جع آخردرکہ مؤاف

اکا تعرض ابلامشدر

امبة
لتصکا
 .اوسع اولان نستنهره اطلاق اولنور ومنه الدیث [اکان

بطعا ] |

ای لازقة بالرأس غر ذاهبة قالهو ء۲کام كافك کسربله کهنك جعي در وراده
قلنسوه معناسنه اولغله .تعاب کرام باش کسوتلری واسع او لدیغندن پاشارینه |

ام کیلوب یاپشق اولور ایدی باشلرندن بوقری طورمن ادی ( البطم ف)جتینلد
خرفالك سس اله خلال عالتلری ده اولان لآاحه خرما قورغنه دینورکه-یشل
وهنوز صراروب طتلولنش او لور لطافت راصهسعون طیلره ادخال "ادرر
خرماده الق مربب واردر اشدا طلع بعده خلال وج وسر

ورطب

وغردر

زهاددن اجد ن طاهر ی بکران ین الب که حدیث ایلشدر اک من وب در

یله خرما اغابی بلمدیدیکی قورغه کلك معناسنهدر يقال
( الاپلاح ) هکینرمسنك
ا الل اذا صار ماعلیه بلي ( ال ) صرد وزننده بك قوحه کرکس .قوشته
3

4

دنور عل قول آندن پوك برفوشدرکه بلکلری خلق عرق اوافله يلكنك

1

۸۰۱

ار

هزه نك کته رکسدن برتکر هه ونادر نسنه هتحب قلق معناستهدر ال ار حه

کذا ای اعبه وتعظم واكرام ايلك معناستنهدر شقال ارحه اذا اکرمه وعظمة
رالیروح ) اء د دك

فى وباء مو حدهتتك

کوایلد اصل اللفاح البری

اعیدر یعی لفاح بری دید کاری نبانك ک وکنه دنور کهانسانصورننه سیه او

و کود بین الاطباء روح الم ور له عبد اسلام ددکلری كوك اوله حقدر
بری برننهمتعانق ایی انسان صو ر ندهدر طعت

مسبت ومحندردر فیل دیشی اة

آلی ساعت مقداری آتش اوزره فینائسهار تلیین ادر ویبراغیله رش زجتنی
کنر
اوغوشدرسهار یاره اعکنزین ازاله اندر |

gs.
OT
TOT

سه رده پیروح عنواننده

مسومدرکه بای موحدهنك تقدییلدر آنی اشراج ایدنکسه هلاك اولدیشجون
شدت معناستهدر لک
اومعله سمادر ایکی هيه کورهده برح E
فة او مننتر جهسنده يرو ج بای تیه تك نشد »یله لفظ سریای او لوب ذوالصورتين

اولق اوزره مسطوردد ( بیرح) ضيغ وزنده این اسددرکه ددر( عی)
فیعلی وزننده مدینه ترانده برارضك اسعیدر محدئن ونی تیف ادوب بر حاء
البفاب وق حدیق
اکیرلشدر قا
دبرار مواف آخرکتاده الفلینه باننده دخی ذ
[نحی اموالی الى بیری ] اختلفت فا الفاظ الحدئین وقال الز محشری .
اظ ا

رناح
بم
لعلی
اافی
انب
ورد
ج

وهی الادض الظاهرة ( البرح ) عتب وزنده برکسهیی رج

دوچار ادن سیثه دنور قال اص برح ای مبر ح مشدد ( ارح ) باتك

آدندر (البرح) فر ح وزننده
یله برطن آدیدر محدنیندن سوادة بزنیادالبری ن
نود کنده قلهسندن پبرطن در مدنندن قاسم بن عبدالله البرعی آندندر ان
( برع ) امبر وزشده طیور دن قرغهنك کله سیدر وافت و داهیهنك کنبه سیدر

نشهکه بنت پار ح دی دیرار ( برح ) زیر وزنشده بربطن آدیدر ( برح ) هند
وزنده ان کر در که آ اند ندر وعسکر برقع وزندهدر (ری) رای وزننده

لبفرظدرکه اوق آتانکسه نشانهدن خطا ایلدکده سویلتور نتهکه اصابت ایلدکده
ری دیرلر بری رم ومنت معناسندن وهی فرح معناستدن ماأخوذدر قولون

لارامی بری ام مرح يعت هل اخطأت فاصاك البر ح ام اصبت فاصاك الفرح

ب(رحه ) جزه وزننده صرخه مادهسنده هکذوردر ( برش ) بربط وزنده

برموضم آدیدرکه امرای عربدن نعان ی منذرك عی عرون مأمهنك قبری ]:ندهدر
ب
کو
ق
( البطع ) بانك خی وطانك سکوئیله برکسهی وزی اوزره س
کی
اى

معناسنه در قال بطیر بطے) مانلاب

الحالث اذا القتاه على وحبه

( الانبطاح ) انفعال وزننده آندن مطاوعدر قال بطعه قانہطے ودره آجلوپ

| ولالق معناسنه در قال انبطع الو ادی .اذا استوسع  ۱اطع ) کف وزنده:
۳۱

والبطهت

یواو۳ا

۷۰۷

لقیت بارحا من الصيد وهومام من ميامنك الى میاسرل ونور وشقا ی غامدد
ومنه الال * اماهو کبارح الاروی * یمربللنادر اروی بان کیلرینه دیور

صرب طاغلر باشرنده ساکن اوللرلله صیاد فسمی ن]لری لبهارحة وله ساحد
کوررار احق مدت مددهده برکره کوره بیلورار نا عليه نادر وکیاب اولان نسنه
جفنده مثل ہوزری ضمرپ ادرار وبار ح اسعادندر پار ح ن اجد ن پار ح الهر وی

مدندر ( البرو ح ) صبور وزننده ( والبر ) .امیر وزنده ونلرده بار ح کی

صیادك صولثه کیدن صیده دیور وبرع این خزعه درکه صاحب قله اولان
توخكت سلسله" نسشدندر ( البارحه ) ون کا دنور فارسیده دوش دیرار

اوتی کهدبه پارحة اول دنور فارسیده پرندوش دنور ( البرحاء ) بالك طعی
وارنك فک

جع وزننده مفر ددر مطلقا شدت رم واذی معناسنهدر قال

اخذنه برحاء ای وغبرها ای شد :اذاها ( التبر.شح ) تفعیل وزننده بحاره لفظندن
متضمفدر رشیده ابلك وزجت

ورمك معناسنه در-ال برح به الام تبرغا اذا

جده ( التبار.ع ) نانك فحیله تعاشیب کی مفردی اولیان کاندندر کویا کهاسم
استعمال اولنان تبر 2.لفظندن جعدر شداند معناسنه مستعملدر ومنه

تبار.ع الشوق

ای توهحه نووفده ( البراح ) حاب وزننده اصلا زر ع وشجری وستته ایدهجكث
نستهسی اولیان ارض متسعه به دینور ورآی منکره بعتی بك عظیم اولان را ه

اطلاق اوللوکه اصلا پروزی اولیه وظاهر واشکار اولان امن ومادهیه دینود
وك فارة ابلبل اطلاق ایدرر
وبراج عثوارة بن عام بن لك والدهسی اسعیدر ا
ادى وبراح مصدر اولور مقامندن زائل اولوب برککیش راه وارمق معناسنهدر

بقال پرچ الرجل مکانه براحا من الباب الرابع اذا زال عه وصار فى البراح

افعال اقصهدن اولان مارح وندندر وعربلرك لابراح قول کهلازوال دکيدر

لبت کدی کیدر نجقنس اعون اولان لاابلهمنصویدر ولالیس معناسنه اولغله
رفی دج جازدر وارستلاه

وحلادتلرندن اثی هرری

وببادر  ۳۲ 6حبیل راح اطلاق کو با که شواعت

کندار اله برارنده مشدود

اولغله برنستهدن خوف

ايلو ب مقاملرنده تاتقدم اولدقلری ملاحظهسنه مبنیدر ویراح کبر لوایش  شکار

اولق معناسنهدر شال بر ح

ملنباپ المزبور اذا ضوحم الام شارحكث
را ا

یاننه کوره بوکلام مثلدرکهبر ش

آ شکاره به حقدقده عر بلر بو ح اللفاً دبرار

زال انلفید وو اچ الام ر

) ارح ۲بايك فحی ورانك سکو یله طارلق

د
عوحو)
قلبر
معتاسسنهدر يقال برح الرجل برحا مانلباب الاول اذاغضب (ا
وزنده صید صیاده صولی دوندروب كمك معناسنهدرکه مراد صاغدن کلوب

ق

کقتکدر قال برح الظی وا ها وت تا وه وس(الار ۱ج )

اس

سے

51

خاصة مقطو ع اليد اولان کسهنك بدند؛ اولان کسکلنکه دنور ( البذح ) قح
لك
وررکن اویلتلر بری بنرنه سور ءکلد پشوب درسی و

معناسنهدر شال دح

ذه نذحا من الباب الرابع اذا ”حع وکفایت واغنا اياك معناستهدر بقال لوساأامم .
مایدحوایشی" ای م شنواشها

( التذح

) فعل وزننده

بلو ندن یشور یاعق

معناسته درکه تشقق معناسنك لازمیدر قال تبذح الصاب اذا هطر یمن ساب
قصی ورانك ب
پاریلوب یغمور یاغدی ( البرح ) بانك

شدت وش واذی

رنحها ای شدة وشراوادی وقال لي منه برعابارحا مبالغة
معناسنه در ال لبي م

مولفك بصایرده پاننه کوره وماده بزاح لفظندن منشعبدرکه سره وشجر وبتادن
خالی اولان بارزمکان متسعه دنور بعضا ظهور معناسی اعتار اولنور مثلا فعل

ذلك پراحا دیرلر صراحا معناسنه کذلك برح الفا دوز ظمر معناسنه کویا کر
لبقراح معناسنه
مرت اولان مکان واسعده حاصل اولشدر ور ح در ذاهب
ود سل ده به با ح اطلاق و معنادندر كذلك صیده ارح اطلاق دی و ندندر

رایت ٬تعيين اجون صيادك صاع طرفندن ظبور ادوب صول طرفنه مرور ادن
يده #خصیص الوفشدر که صیاد صرق اولدیقه ری ابدهمن اکابناء انکله شام

اندرلر ونك «قابلنه ساح اطلاق اولنور وله“ ماضیهبه پارحه اطلاق دی نآدندر
ببرفاح
احلذه
قلبراح معناسنه واصل بر
ومارح دبرار بت ا

معناسنه اولقله

مااقام فى مکانه معناستی مستلزم اولغین مقتضاسی نن اولدیغندن زال معناسته

مستعیلدر حرف نف تصدرنده السّه ابات حاصل اولغله مابرح مازال معناسنه
اولورکه عندالعویین افعال ناقصه جلسندندر وذ کر اولنان صیدیار حدن معنای

تشم متصور" اولغله نآدن شدت ومشقت معنامی اخذ اولندی اننمی ( المرحین )
بانك حرکات لای ورانك فحیله دواهی وشداند معناسنهدر کویا کهبرح لفظندن
جعدر مبالغة جع سالم صورننده استعمال اولفشدر رج وشدت نکایتنده اهل قصد
اولان عقلاء منزلنده اولدیغنی اذان اعون نتهکه بلغین کلهسی دی بولهدر نقال
لق منهالبرحین مثلثة الباء اى الدواهی والشداند ووجم سام کیمعرب اولور
( البرحه ) حرعه وزننده بك کزیده ناقه ه اطلاق اولنور جي برح کلور .صرد

وزننشده شدئی یاخود کزیده لکنك ظہوری اعتبارنه مینیدر قال هذه پرحه

من البرح ای لاق من خیارالابل ( البارح ) یازموستنده اسن اسی نله دینود جى
وارح کاور رح مرقومەنك اشداسی ايار یکر مجیکواندن

اولوب عوز

ابتداسنه دك متد اولور نتکه عتلقورده .اشارت ایدرلر قال ان هبوب ازع
اارلةصقیف وپارح ساح مقاپلیدرکه صیادك صاغ طرخني
البارح وهوالر.م ال
ظهور وصولنه طوعی مور ادن صیده دینور عربلر بونکله تشأم ایدرار تقول

Ks
وثر و مانده اولق متا سنه
 1تقیل اولعله صاحبیی

عق

البعبر اذا گر

در قال A
معنا س مهدر

قال د

ا الجل ورحصوص

الام ای ودح وشول

,ك

د حی

الامم ای فدحتی یعنی القلی ود ح برنوع بالق آدیدر ( الددح ) فعل وزشده

دوغی نکارتازنن روش ازکانه اله ورمك معناسنه در قال تبدحت الرأة ععنی
دحت ( البداح ) ساب وزننده ارض متسعهیه علې قول بومشق طبراقلو اولانه
دنور ( البدحة ) حرعه وزننده حولوه دیور ساحه معناسنه ا(لبدح ) بانك
که ککیش اوهبه دنور ( المبدوح والادح ( اچد وز

معنابهدر واه ج اوزون آدمهدنور ویاناری

ولرده اول
ز

یض اولان دابه بهدنور (الهدح)

صیقل وزننده تنومندخانونه دنور قال امرأة یدح ای بادن ا(والبداح) کتان
وزنده تاهندن ان عاصم الانصاری کنهسیدر ) دځ ( زیر وازده
 1ی حعفر ین ای طالبك ععقاسندندر ور خواننده اسید رکه شایت حوب

عبدالله

آو ازاو اغله

(حاء )
ناته دمساز اولدقده سار خوانندهر قطع اصوانه مجبور اولور اادلیبد
ده
بطے)ء وز

اویلق دیلری و جایلری واسع اولان دابه به درشور قال دابهة

دعاء ای االوسعد

ارفغ ) التادح) تفاعل وزنده ری رنه سردوقایی اولیوب

کوشك ئەر شعق معناسنهدر ومنه حدیث بكر بن عبداله ك[ان الصبابد
ااب الام ]
از حون حتی بتبادحون بالط فاذ احزمم اکامنواهم الرجال ح

شار ح بالط لفظنی مقشره کهسیله تفسیر ابلشدر یعتی حاب کرام بری ره
اج (وطیفه اندرار آیدیحیقاود فار وز قبوعغی [ نشرار دی وا کر اول انناده
براه مهم حادت اوه

هران سس .E اد وب

ومصاخ صورئنه دخول الله اعرذ

و اره رحعست

وار اب امور

کورك نظیم وعشیتنه مبادرت ادرار ادی

(دح ) اجد وزنده ( ودیدح ) دال اولانك ضعی ولایهنك ھی
ا

باطل

هونك اسمیدر ق الاصل وسعت معناستدن مأخوذدر شال اکل ماله پادح
وب
د

ودید ح ای بالباطل ومنه قال اطعاج بل قلى لفلان ك|لت مال الله باد
ودیدج

فقال له حب حو استة ایزد حور دی بلاش ماش يعن سن خدای متعالك

مالنی الصسن بہودہ اکل ایلدك ظاهرا حبله" مرقوم اهل فرس اولق ککردر
واعودوله الله فارسيده ماله دنور بلاشماش برش مقصیلر بدر ) البذح )
اوسته م
خ

باتك فكي وذال محمد نك سكونيل پارمق معناستنه در قال بذ ح لسان الفصیل

بذحا من الباب اثالث اذاشقه لاير تضع شارحك اانه کوره لثلایرنضع کل سهی
حقیقت تقسبر دن خارح تیل او لغله دج مطلقا بارمق معناسنهدر ودری

وقبوق

مقولهستی صو ٤ق معناسنه در شال ذح الملد عن العرق اذا فشره وذح اسم
اولور بار دغه دنور

جیی بدو جحکلور شقوق معنا سنه

) البذح ) باك کم له
۲۱Xeaarıc:

ست

ی
۸۰

۱۷۳
ِ

دنور

وا

فسكو ك التوبه اطلاق اولور

دبنار معتاسنه ومو

که

۳

1

اطلاق

اوور وعود غلیظه اطلاق اولنور موف ومن العیدان الغليظ عباریله بت
ایلکله عیدان عو دك میدن کهکسلش اغاج کر اس که سنه دینور کذلك طنبور
ولاغو به دیدکری

سلب

اطلاق اط

سازاره دور

صوت

شار خكت بانته کوره مر ادساز

مذ کوردر لکن

اواغ لهکراسته به وقالین اوازلوساز مذ کورده اطلاق

ملاءدر واخ ار او قنه اطلاق او لور فدح معتاس نة جي

 2کلور اىك ميل

معناسنهدر بقال امحه الصياح اذا جعله اج ( العبوحة ) بانك ضعیله برمكانك

وسطنه دینور بقال قعد حبوحة الکان ای وسطه (
ت۳#ز۱ح
ل)زل وزننده برعل

كيروب آنده كن وقرار ايلك معناسنهدر بقال "حح الرجل اذا عکنف المقام
واللول

فيه وخانه ومز لك اور بهسته وارعق معناس نه در شال عم الدار اذا

وسطها یعنیصارای وسطها ( الخحة ) زلزله وزننده ودخ ره کروب
کن وقر ار ایلت معناسنه در
معنا ته دز

) الابعاح

شال کنخ 1جل

ععی یم و هد جاعت

( افتعال وزننده احوزلق

انسای

و وللق معناسنه در شال هم فق

ابصاح ای فى سعة واخصلبص(صی )یی نستله نفقه ومعاشی كذلك قوناغی.
ومز ل و

آدملره دنور

یحے القص اب
ابعیندن >

ونار حبو حه دن مأخوذلر در ( ۶ج ) فدفد وزننده

د عکله معر وفدر

) العباح

( بانك دحیله طول

وع

طی

بس برابر اولان شیئه دینور تیاب اواسون غیریسیاولسون قال شیح“باح ای

متوطوله وعرضه ( با ح ) اك فص وآخز

کر اوزره اسا دکوهه

بنرسنه مام او لوب وکندیکی اخباز احون تلفظ اولنور يع A

فالدی

مح ر دہدحبیارحار قیل لبعض بی عاامبق عندع شی فقال حباح ای ۸د
ببق شی" ( الصباحه ) بالك هيه حر کین ود منظر اولان عورئه دنور تقال امراة

محباحة ای سحیین ( الما ) سحا وزننده ام کسلهنكموشیدر کهکذر اولندی

واء بادیهده پربوكسك هنك اممیدر ( ۱هح) بالك ڪيه بح لفظنه اباع
مح

ومراوجه اجون ایراد اوور بقال رجل میم ګج ای بخیل ( البدح ) مدح

وزننده كمك معناستهدر قالبدح اهر بدحا من الباب اثالث اذا قطعه ویارعق
معتاسنة در تقال دح العو د اذاشقه واورمق معناسته در تقال دح قلا بااذاضمر به
ورایشی بالبداهه یعیتی انسڙن ايشلك معناسنه در قال دح فلان بالام اذایدهه

ورازی عیان ايلك معناسنهدر قال ندح بالسر اذابا ح به وخالون تازوادا اله

نازکانه نونبال کی |کیلوب بوکیلهرك رفتار اله ورعك معناستنهدر شال بدحت

المرأة ا5امعت مشید حسنة فباتفکاك وود بك آض اولفله حپوان بلندن اجر
وفر و مانده

3A
یا
E

Neer
LL

-

یاخود ضيق نفس اولقدن اثی افراط تقلتا_دن

قعود وزننده شدت 7
صتقندی

شال اع ارحل اعا و | ها و الوعا

اله ایکلر کی ایقم!قمىعناسنهدر

امن الاب الثای اذا زحر هن سل محده هن مض

او جر ) الام ) دا کم وز ننده

(الاع ) کتف وزنده (والانوح)

ادن اسمفاعلدر جی  2کلور رک 2و

صبور وزننده ( والاخ ) همزهنك ضعیله قبر وزننده شول A
بر نسنه طلب الوندقده ردن رد کر

ا وانوح وا اڏا سعل عنه

ڈور کک ندیدن

حخل سیه اا اندر اوله قال ی

علا والوح ول آنه دنور0

سکردرکن

ایکلر کی وغازندن صوی کیرکیر ادر اوله قال فرسانوح اذا جریقر قر
) الاح ( جار حه وزننده قصه ویلو دو دور خائو به شور

دور
مذ کری دج مر
مس

شار ح دب رکهعبایده

( اجه ) همزهنك عیله قبره وزننده عامهده بر قره آدندز

ا(لاح ) باب وزننده طءهورنكبیاشنه دینورکه مکاولدر وآح اوکسورن *خصك
او کسورسی صو شدن

حکاه در ) احی واحی ( هر ,نك فخی وار

و انك

خسالصهة تیب که اردرکهاوق اتانتر انداز نشانه اوردقده پسند واسصسان
قص
و
اوکی
فلول غ
موقعنده ایراد اولنور (آح )هریت دی و
نل ه
کر اه دوب
همنءيك مدی وحانك  ۳1ر نسنه دن ا

ا

ایکرن کسیه سویلنور

کویاکه استکراء ابدجك نسنه دکلدر عورطه نك بیاضی کی لطیفدر دیو ۱
/

ردت بعید اندر

#ضل الباء NE"4
ف

بالك وجوك يله فرحناك اولق معناستهدر شال ۱ ۳.

بای" ڪا من الباب الراب اذا فر ح به و قال ک یهگعا م نالات

لكا ضعيفة ( ا

)تفعیل وزننده شادان ابلك مع ا

اكات

(۱تع) تفعل

وزنده |دنمطاوعدر تقول كته#جا بنج ( العة ب)الك كي ke

ه دنورکهحستساللئوب او د بوغوقلنور بعضا بك شدید
سرنضه
سس بوغنقلنی عا
 ۱او لوبپالکلیه چفبقدنقالور حدتلو وباطوز لو خاطك بوغازه انصمانندن و صوغو قدن
وشار عار طبهدن شخدث آدر ) الم )ف تیه برکسهنك سسی وجه مذ کور اوژره

وغلقمعناسنهدر تقول حت ا حا من الباب ا  ۳اخذته حه وخشونة

و

(الح ) كذلك فت
ن ( الح ) بانك فى وحانك تدسدیدیله و

)تاب وزننده ( والعوح والحوحة ) بالرك ضيه ( والعاحة ) پانك
( والصاح ك
فر

و

و نلرده اول معنایه در تقول بت

منالباب امثالث بفستن

,منك وبانك ف
 7ه

حاو 2عا ح
واحا وحوحا وحوحه

ا.م )
ےکی بادن دی مصدر دارل(
کےی
کا

ياب رابعدن صفتدر وغوق سسلو کشی به دینور شارح

شوده
درک  3خلق وکر د عارضی او لسون ه
عتت

عع

ګه دنورکه اس گید در و حاء
ععع

کے

No

نم ات الاد اا

) الاحاح (هب منك جرکات لا نله پر ده به واور توه

ا ا
دټور

سز معناسنه ) الاح

همزەنك فح وحاك تشدیدلله اوکسورمك معناسنهدر بقال اح ار جل احا منالباب
الاول اذا سعل ( الاحعاح ) هم:يك ضعیله صوسزلغه دنور ودرونده مطعر اولان
فیظ وعداوت و کینهبه دینور وخ وغصهدن بور کده عارض اولان درد و ام

وسوزشه دینور ( الاح والا<م ) همرهلر ك فحیله ونلرده م وحزندن بورکده
بدا اولان وجع وام وسوزشه دنور ) الاحثاح ( همرءنك کسر لھ درد درویدن
شکاته ذال اولان یااحاح لفظنی حوق سویلك معناسنهدر اویل دیدکلری کیقال

ی يتارءخیم اولندی
داسی
ب ااح
الىب
احاح زد اذا اکر من قوالهحیااح بونك اص
 ۱التأحخ ) تفعیل وزننده وغاز آیرتاق معناسنهدر بقال ای.ارجل اذا تھے
وبونك اصلی اج ایدی استثقالا حاء تایه یابه مبدل اولدی نتهکهنظنن کهسنده
نون انيه يانه قلبله تظتی اولشدر ( ا<حه ) "تصغیر ننیهسیله ابن الاح درکه
)ای همه الله قعود وزنده برنسنه وزیلوب دشوورلك
انصاردندر ( الازوح ز

معناسنهدر شال از ح الیی* ازوحا من الباب الثانی اذا قبض ودا بعضه من
وصکمك معناشتنه در قال ازح ارجل اذا تباطاً
بوعکضیرولنوب اویلفق ک
وتخلف وایاق سورحوب قاعق معناسنهدر ال ازحت القدم اذا زلت و بدنده
طبر آ وپ اونامنی معناسنه در بقال ازح العرق اذا اضطرب ونبض (الأزح)
فعل وژنده بود کرو غك وکرو حکلین معنا سرنه در قال تأزح الرحل ادا

علف وتقاعس ( الازوح ) صبور وزنده مکارم خصال ومحاسنفعالدن #خلف

اولان ابه ثخصه دینور قال رجل ازوح ای مخلف عن الکارم و حرون
آ به دیور کهسوردکه کیروسه کیدر اولور قال فرس ازوح ای حرون
( الاش ) همرم نكوشينممه نك عله طارلق معناسنهدر بقال اشح الرجل اشصا
من الباب الرابع آذا غضب ( الاشعان ) غضبان وزننده و مرادفیدر کهطارغین
وخشمناك آدمه دینور مژشنده اشصی دنور غضی کی ( الاشاح ) همزءنك کنسی

وضیله _وشاح معناستهذرکه نسوان عربه حصوص جایل طرزنده اویزهکرداندرکر
قمی
نسوان عدرياكنکلرنی اولهجقدر ( افج ) فابله امیر وزییر وزنلرنده مذ ه

پلادنه قریب بر موضعدر( الامحان ) فصاله یاره شدت وجعندنساجوبزوفواق
وصزلق معناسنهدر بقال اج الجر ح ااا من آلباب الثایی اذا ضرب وجع

( الا ) همرءنك قصی ونولك سكوليه (والانح ) مدع وزننده ( والانوح)
بو د

aتیم
ا انورییا
47
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راء وزننده وقصم الله جازدر جنك وجداله دنور بقال وقعت یرم الههجاء
واهعجی ای اطرب ) الهاج ( عر ج وز ننده مفاعلهدن مصدر در فتال و مقاله

معنا سنه در شال هاحه هیاجا ای فاله ( الهیا جح) شداد وزننده اسامیدندر هیاح

)فاعل وزننده اوغراش اجون
بن بسطام وهیاجن عران محدئلردر ( الاج ت
بری بری اوزره صصر ابوب اتلاق معناسنهدر قال نجېاوا اذا توائبوا للقتال
( المهياج ( محراب وزننسده وطناه بغایت حکنوب آرزومند اولان ناقه بهدینور

صوار اولان ارکك دوه دنور ( الهاجة )" ديشى
وداعا سار دوهلردن مقدم ص
قور بغه به دنور جی

هاجات کاور ظاهرا موؤشا وارد اولان الفاظدندر

اصلى

هانجهدر ( بوم هج ) اضافتله بوم وران دیکدر|که فورتنه طووفان کوی
الوهحقدر تقول ومتا وم ج ای وم رڅ اوغم ومطر ) الهامحد ( شو لاز ضه

اطلاق اولنورکه پایری وسبر'وانی قورش یاخود صرارمش اوله قال ارض
)فاده وزننده اوتلری قور ٤ق معناستهدر
هاه اذا پسشلها اواصفر ( الاهاجه ا

قال اهاحت الرح ات اذا استه ( الاهیاج ) اصلاوزه بریری اوتلری قورعش
ودها هامحذ اللات ( هم ) ھان
ولق معناس له در بقال ادج الارض اذا ح
کسری وجك کسس اوزره ناسیله ( وم ) هانك کسمری و جیك سکو ایل اقه

قممنه صوص زجر وآزار اصوانندندر
فصل الياء العحتم  ( 4ياحج( بنع ویضرب وزنلرنده پر موضع آدیدر وبوا
مادهسنده دی ذک ا

سیپو به حعفر وز ننه مق يعن یاه EN اول امغ له

رباغیدر ددی ) ادج ( اجد ونزده اهواز ایالتنده ببرلدهدر ومر قند قصاسنده
ای زنته دور قلب
بر قرەدر ) البارج ) رانك فخي نسو انك بلازك تعبیر اتدک ر
وسوار دج دبرار شار حك انه حکوره

باره فاد سی معر يدر ویار جحاا

هذيل بن نصی بن يارج مديندندر ( الايارجة ) هزمك کسری ورانك فيعله

بين الاطباء برکونه *جون مسهل و معروف اسم در یی ایارج کلور ویو ايارة
ونای ععر يدر دوای

a

هلهك
الهی دءکدر مبزج دیرکهکویا که فقوت س

ما

افعالدن ازد فقدرت سعانیبه اختصاصی اولدب*هون اطلاق اوقشدر واتدا

یسدر .سرااری دی مولفته اضافتله مشهوردر
کو
حلقر
آیار جلری تألیف ادن فی

ایار ج جالینوس وایار ج بقراط کی (یاج ) جيك سکوی بوعضا کسرلهصقلیه ده
صیدقرلویه صادك وقافك کسرلهحالا حرسفیدده لیا وجیلیا دیدکلری
قبلرعه آد
جیوه کمرءدر که انلیا حذاسنده .واقعدر

1

۰۰۷
بله جهرهسی پژم ده
بع
ایی طفرلرنده لونته عاف خطلری اولاته باخود بسربوج
اولش کیکه دنور ( الاهتاج ) افتعال وزننده حرارندن یاخود غیری عارضهدن
ناشی ضعیف و زیون اولتق معناسنهدر قال اهت ارحل اذا ضعف من حر
ه
اوغيره وركسەنك حهر ه«سی بدژم

حه
ر)
حرحه
دلهم
("ا
وسرعت

اولق معناسنه در قال اھ وحهه اذا ذیل

وقت
وزننده برنسنه قارش مووش اولق معناسنهدر خ

وپوده
واطل ب
معناسنه در وناسك غر بو وغوفا وشعاطهسنه دنور ب

معناستهدر وبر خبری قارشق شور ده سويلك معناسنهدر ( الهمرچان ) عنقوان

وزنده ودی اخلاط اسك غوفا وغرونه دینور ( الهمرح ) علس وزنتده

کار کذار وامور مصالده ماضی اولان ايش اری آدمه دنور ( الهملاج ) هانك
کسر للهورغه بارکیره دیتورکه رعوار تعییر اوور وشول آریق یو به دنور که

ژ و تلفندن کک رده ايلك قسمى اولیه قال شاء هملاج ای لاخ فبا لهزالها
(هملح ) دحر جه وزننده ورغه بورك معناسنهدر وو فارسیدن معربدر
ا
لکن مصباحده عی بر

ملاح دنور

ص سو مدر اسم قاعلنده مهم وغیر یاسآوزره

( ایمخ ) هدحر ج وزننده ص عو سز رام م
ونقاد شه دنور

ال اس مهم ای مذلل منقاد ( اتهج ) تفعل وزشده ولد ااسنكت رجچنده

یکیه جانللوب حرکته بشلق معناسنهدر يقال ج الفصیل اذا حرك اوخذت
وفیف الطبع ودک
اليا فيه ( الهو ج ) فحتینله وی آوزون اولهرق احق خ
بناب
لم
اجا
وسیع الرکه پل قوان اولمق معناستهدر قال هوج الرحل هو

طقيش
وج
ارایع اذا كان طویلا فى

(لاهوح ) آجر وزننده آندن
ونسرع ا

صفتدر ( الهوجاء ) جر اء وزننده مونئیدر وهوجاء شول اقهه اطلاق اولشورکه

تقسه داعا سرعتله بورر اوله کویاکه هوج وجافتی اولغله کندوست اتعاب
ادر چوادرازی برندنقوباروب برهوا ادر اولان رڅ شدددهه

دنور جى

ا
ع)
فهجان
هوج کلور هانك یله ( الج ) هانك فى ويانك سکوئیله ( وان

( والهیاج ) هانك کسیه برنسنه توز کی برندن قوپوب توزعق معناسته در يقال
ها ج ای" هجا وهجاا وهیاجا من الباب الثانی اذا ار وئوزعق معناسته متعدی

اولور قال هاجه اذا اثاره ودوه قمی صوصهمق معناسنهدر کههجانته سببدر
يقال هاجت الابل اذا عطشت وبات قورعق معناسنه استعمال اولنور قال
هاج الست اذا سس ) الاهتیاج ) افتعال وزننده ) واج ( قعل وز ننده ونلرده

پرنسنه پر ندن قوپوب توزعق معناسنهدر يقال اهتاج ای" و ۶ج بع هاج
) الهاج ( خارج وزننده شهوی حرکت اش آیغره دنور وکیرکن ار کكث دو «به
دنور وزادهسیله وزان اوزره اولان خشم وعضبه اطلاق اولنور  ۱الهعاء ) ۱
ڪر اء

و
سس

NA

۳

سس سس تس

س

سس سس

سس

صاریوعنه صاریهلیله وسیاهنه ره هلیله در که نمام نفج بولایدر وبر نوعنه
کدیاربرمرباسی اولور خناق انواعنی مریل وحواسی حافظ وصداعی دافع وععدهده
وحودی ب خرانهده مدبره اولانکدبانو وحودنه معادلدر ( الهاج) ځجاورزننده بېوده

رویار کورر اولان شخصه دنور بقال رجل هاخ ای الکثیر الاحلام بلا حصیل
) ال ( فم وزانده ابناتلیان مادهلریخبر ور مك مغناسنه در بقالهی فلانهجا من

البابالثانی اذا اخبر بالا یمن به وهم اسعادندرکه جد بن العباسالبلشی نام محدنك
جدی اعیدر ( الهم ) هانكضیله تأویل وتعبیره صلاحیتی اولیان رژیاره دیو رکه
اضغاث احلام تعبير اولئور ( الاهلا ج ) هرك کسر له اخفا ايلك معناسنهدر
شال اه الشی" اذا اخفاء ( الهلباجة ) هانك کسبله کی ارسلای کی جثهسی
ابری واجق وباراش ونادان وصغر کی ا کول خلاصه ظاهری و باطتی مجوعه

مساوی و عيوب وجامع هرش وج اولان کسیه دور شال رحل هلباحة ای

اجق کم فدم |کول جامع کل شر شارح درکه خلت اجردن منقولدر ڪه

براعی ابیدن هلباجهی سوال ایلدم هلباجه شول احق کسه درکه جثهسی پك ابری
اول اوله ددی بعده اول اعابیبه بر قاچ دفعه دنی
وایاقلری بیوك وبغایت ک
تصادف اپلدم هر دفعه سنده تسیر نه پروصف دی طم وزیاده ایلر ایدی دفعةٌ
اخر اده هلباحه توا

حسی ومعنوی جیع او صاف قبعه ی جامع و عه

ددرگ

 ۱مکر و هات اوله دو ختام و بردی اننپی وهایاحه بكقو بو سو ده و وغورده دنور

( هلجم ) علبط وزنده ( والهلاج ) علابط وزننده بونارده بك وو سوده

ووغورده دنور (ا همم ( فحتینله پرنو ع اوفق سینکه دینور که سیوری

سينك

طرزنده اولور اشك و قیون و کی منك وزارینه کوزارینه اوشرار ترکیده
یاوسی تعبیر اوللور وز ون ومهزول قیون و کی قععنه دنور مفردی همعودر

هاله وشاشتین وحولبه واجق که اره دنور قال رجل همعد ای اجق ورجال
 a8ای جي وقوحه دیشی قنیاوره دیور و آحلغه دنور جوع معناسنه ومعاش

خسو صنده اولان سوء ندبیرء دینور ( الهاج ) مبالغة همم اک س کا کیداحون
ها کا قال سعر شاعص وهاخ ری رنه

قارشوب

ی
هکر
وان
چالقتوب طوران شثه دنور سمکر دەس اجناس محتلفه انس

وحوبانست

اراد او لور تقال ج

حیوان سوریسی کی ( اه ) هانك فعی و ميك سکویله دوه صویی دفعةٌ
واحدهده احوب فافق معناسنهدر بقال هحعت الابل همعا من الباب الاول اذا

شنربت منه حتی رویت ( الاهباج ) هرءنك کسرلله اخفاً معناسنهدر قال اهمعر
اذا اخفاه وات جد واقدامله سکرمك معناسنهدر قال اهمیع الفرس اذا جدفی
جریه ( الح ) امبر وزنند» کج کیکه دینور وحوك فارنلو علی قولاموزبنك
Tn
7

aT

اول

9م
a
Saa
aaa

:
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۳

A4۸
hN

ا

ج ) هرزءنك کمریلهبود دوهی
ا

:
ه سکفته. 
مغل س
امی وقتده يك بور

دزه
معناسنه در شال اهر ج البعبر ٤ی هر حه ) اهر ج ( منبر و

یداه وراه

) والهراج)

صوکی رونده ودونده اولان  4 ۲دور ( الهراحه ) هانك فحی

وانك تشد ندله لاقر دی به طااش جاعته دنور  ۱الهر حد ( رر جه وزنده
ر

دح جه
برایش حکم وفتین ایشلفیوب کوش وکوئی ایشلفکه دنور ( الهردحة )
وز ده جاك ورك

معناسنه در قال ه,ردج ار حل اذا مثی سریعا ( الهزح )

هانك وا مه نك فل

اسعدر خوش آواز الله بترم وراهی شرق وسته

مقولسی سرود وغناه دیور که سای طربتاك ابدوب حاط یں کل کی ماد
خوندان ابلید وبوغوقلصه اولان آوازه دنور ومطلقا الفاظی متدارد موتقارب
 ۳دشور

او هرق مسظم اولان

ع عر وض ار ندن گر هرز ج ومعناه می

در اولور خواننده وجه مذ کور
منصج
حازاسی متقار در وه
اطلاق اغوشدر زایر
اوزره سته وکفته سويلك ممناسنهدر يقال هز ج المغنى هزجا منالباب الرایع اذا

م لهشاعر حرهر ج وزننده شمرسویلاك
کءنك
ترام ایانشدالهر ج ( الاهراج ) همر
معتاسنه در قال اهز ج الشاعر اذا ایبالهز ج کابقال ارمل وار جز ( الہ ج )
قعل

وارد

) والمزج

) تفعیل وزننده ونلرده yA

امات ابلك معناسنه در

يقال هر ج المطرب وهر ج اذا انشد الهز ج ویز رج اوق انان کسه بای قوروب
کعاد وبرذکده کریشی طنقر دهمق معناننه استعمالاولنور قال جت القوس

اذا ضوتت عند الانباض ( الهرییم ) امیر وزننده کصهدن مرقداره دور قال
مضی هر ج من الایل ای هریع ) الهراخ ) علابط وژننده صق صق ری ری

ارده ظهور +ایدن آوازه دیور تقول سععت صوا هزاجا ای متدارکا ونك
یی زاندهدر وصورنده مواف جوهری کي هر ج ماده سنده بت ايلك اسب
ادى ( المرجد ) در جه وزنده متاها سوز سوباك معناسنهدر و اختلاط
صوت ععناسنه در ( الهزلا ج ) هانك کسر نلهحست وچابك قورده دنور (الهرج)
سین وزننده حست وجالال مغناسنه دز قال ظلم ۵ھ 8ای سریع ) اله له0
دحرحه

وو

SE

2

صوت

فاد

هدو

) ما

( هاك وسنت

ا

ع ماولکهسنده بر قربه آددر ( الم ) تقعیل  وزننده دواب ومواشینك رع
ور ورش خو شه اغیوب بری نک,ر حه ايلك معناسنهدر قال e ماله میا

اذا

جد رعما ای طعیر دواب وفواشی اعت ار بل در ) اج

نده
نز
) امبر و

چقولره دینور تقال صبیان عضیم ای صغار ظاهراحسویل کی مفرد
 1۳ك ج
وارد اولان کاندندر ) الاملیت ) هر منك کی

و لام "دنك

فعتی وقلیلا کله

 ۳معر وف اععیدر مفر دی اع لحه در هال او E هاه د ءکله معر وف دار ودر
صاری

AR
1

رن وهدجان قوم معناسندن

او لهقر کهکدهرل را لب بدا

زد دبره بهر  2ظهور ادن

مأخوذدر ) ادح ( تشعل وزننده دەر وی

آوازه ری ضعفدن ناشی كيك کسيك ظهور ايلك معناسنهدر ال تېد ج صونه
اذا شطع قار تعاش وناقه ولدینه حنین ورقت ابلك معناسنه در تقال مدحت

الناقة اذا تعطفت على الولد ( الهدوج ) صبور وزننده شول تججرهیه دینورکه

دبي وفقه اولغله اجندهی تبر" قینار اوله شال قدر هدوج ای سیم الفلیان
نك
در
له ب
)هدا ج) کتات وزنده ریب بن شریف تکاسمهنك فر سی اعیدر وقبر
اسمیدر ( السمد ج  ۱سم فاعل یه سیله بك ول اولان کسیه دنور قال رجل
متمد ج ای علان ا فع .زر«صدر ”می در استگعال معناسنه در ) الهر ج ( هانكت

واك سکول تاسفته واختلال وحرب اکتا
ھی ر

دو شات شاب :هدر

ارلجثاس هرجا من الباب الثانی اذا وقعواف فتندواختلاط وفتل لساعزده
قال ه
بربنه دوشوب هرج وم ج اولدی تعبیری واردر هرج لفظنه
ی
راس
ب ن
دی
سبنره نك
هاوج صر ج رانك سکویله تلفظ او لشورمهابهنك پاننه کوره اصل هر نج

دور
عوض
ر ومع اولسته م

وسارارد

زد خاط معناسته موضو عدر

وهر ج قاویی آحق براقق معناسنهدر بقال هر ج الباب اذا رکه مفتوحا وسوزه
دیت.
طالوب حوغالفق على قول خاط کلام انلك معناسنه در شال هر ج فلان فطیا
ي
اذا

فا کت او خلط فيه وجاع

طك

معناسنه در قال هرج جار ته هرجا

انلباب الاول والمای اذا جامعها مترج دیرکه ومعنادندرکه عر بلرکثرت جاع
جرها ليل جعاء دبرار یعنیکههنك جیم اوقاننده جا ع ایلدیکه
ضمننده بفالتان م
حوقجاع ایلدی دےکدر جعاء کلهسی لیلهنك تأ کیدمعنویسیدر وانتولي محومك

در
نبهکقك
سردو
اسک
نود
عیاخ
موب
مبحولنه نظر آوانه وت صوکی بدورزهه اش

تقال هر ج الفرس اذا جرى ( الہر ج ) هتله دوه حرارت هوانك شدتندن
بخود حوق قطر ان سورلکله آ نك لقلتادن ناشی حکزنوب وکوزاری قراروب
رم

E وبايغين اولق معنا سنه در بقال هرج البعبر هرجا مانلباب الرابح اذا

سدر مشندة الر اوكثرة الطلاء بالقطران ( الهر ج ) هانك كسرله اجق ويون
1دمه دنور و مط لا ضیف وز ون اولان سیه دنوررز" ال حد ( هانك کم تله

ملاع ابه دیئورکه کیاده تعپیر اولنور ( ارج ت)فعیل وزننده دوهی امیهواده
بك سوروب ورمغله سر شته اق معناسنه در شال هر ج البعدير اذا جله على

السیر یعنی قالباجره حتی سدر ورجی ببانور اوزره حیقر وب اوغراشددینی
سنهدن کف وزحر
و جر

لجع اذا صاح به وزحره
اياك معناسنهدر قال هرج پا

باخو د ندرك شار بی نادن

ار ه الك

معناسنه در

قال ھ

جح الد فلاا اذا

L
ت
A
س
و
Lی
س
د

۸ 1
خودیاه مستا عامل اولق معناسنه در قال |
ای استحرر و ر کسه مشور تسس دای

استهع فلان اذا رکب رایه ( الفعاجذ ) معایه وزننده شول غباره دنور که .
کونه کلن نننهلری طبراقله اورتوب باصدرر اوله و اق و نادان کسیه دنور
ا

ورده اجق وعغز آدمه دینور ( ع )
( الهعها ج اولععهاجة ) هالرك فعیلد نل

هالرك فعی جويلرك سکونیل قیون وکی قسنه خصوص زجر وآزار اصوانندندر
جوهری

۱

وی ج اوزره مبنیدر دءکله غلط ابلشدر

استشهاد ایلدیکی اشبو

لر ب
عع
دكذر
اون
#یفرق مخشیه کک اعقه * مصمراعنده شاع ضرورت وزن اج

|

ها وج ) هالرك فعیله كوك سنه  9زحر وآزار اصوانندندر ترکیده
(
)له وزنده برجی .
(#جه زلز
اوش پرندهدر وآ خرارینك ننونیلهده جانزدرا#ج
جالوری زحر وف

و ويف

اسیح اذا
اعون حیقرمق معناسنه در بقال کک ب ل

صاح بهودوهی هم هچ دو زجر وا زار ابلك معناسنهدر بقال کج بلجل

اذا زجره فقال لههج ووجه خاصه اکراد طافه سنك جنك وقتال

و

غر بووفریاد وغلفلاژندن حکایه دز ( الها ج ) هانكفحیله اور کك حیوانه دینور
و کوکره بوب کورسی تند وشدید اولان اکرك دوهبه دنور واوزون دوه به
واوزون آدمه دنور واتراش کنده واجق کسیه دنور وداهیه وآفته دینور

) اج ) فد فد وزنشده اصلا نبات اثری اولیان طبراغی بك اولان بور بره
دنور شال ارض تجهع ای صلبة حدبة ) اج(

عابط وزننده قوج قیو ند

دنور وله طتلو ونهشور اولان صوبه دیتو رکه امحملو اولور ماء شروب معناسنه

 eع)لابط وزښده ایری وطخامتلو نسنهه دنور ( e(۱ رز

وزنده اقهنك طوغورعق

وق کلوت جاعق فا ا

قال #جهڪت الناقة

اذا دنانتاجها ( الم ) هانك یله یسوندرغه دینور که حفت اوکوزنك پونته |
کریلور ( الاهجاج ) افتعال وزننده پخرصوصده اوزون اوزادی اوزر نه :
اولوب وغل وعادی ايلك معناستهدر قال ادج الاس اذا عادی فيه ( الهدیان) :

فعا نار( والهداج ) غاب وزننده پیر وسانظورده کسنه صارصلرق آهسته جه

بورك معناسته در قال هدج الشحم هدبانا وهداجا من الباب الثانی اذا مشی .
رو دا قارتعاش ( الهداج ( دادو ده

والهدجدح ) سفر حل وزنده

۱سثه حه وریین بير آدمه دیتور ( الهدجة ) فحالله اقه اور سنه
صار صلارق ه
حنین وشفقت ابلك معتاسنهدر شارحك یاننه کوره مصدردر  ۱الهدا ج )عراب
وزنده ولدنه بك حن

ورقت ادن تاقهبه دنور  ۱الهودح ( حو هر وز ده

سقفر ده وان طا غهسنه صوص

دفن
و مح
ه
بر کو نه سکوب امیدر و

دشقه در .

ومدور واوستی قبدلواولورکه بچوملندهک جل وبور الرده حالا فوجی نبیر
۱دید

۱

»Af
AREN.

الوور وصو اكيلك ورب حفر او تان کوج
افر

annee

ونپیرلره دنور کهپغمورار

رالد صویی اورالره آ فیدوبر زمان آنلردنار ارمو اف وان حفر

کرعه .ظاهرا مصدر صورنده دږ لک عادی اوزرء ساعه

ا

دلر که وجه مکذور اوزره اول حقورارك اسمیدر ( الهوا.ج ) هانك فحیله
اب
عامهده بر نجه بادلره اطلاق الواور ( ا9ج ) هانك فحبی وباك سکو یله اودمق
اذا ضبه نونك باب تالشدن ورودی

معناسنه در تقال هه ھا من الباب اثالث

شاذدر ( :19ج ) هانك وباك ویای مشدد ك فصیله e (فظنده لختدرکه خائ
اولان کسهبه دنور ( الهبر جح ) هانك هد ی وباك

یير ومنفعت
#عمه اله در خ

سکونیل سریع وخفیف اولان ورویشه دنور ومتکیر ومختال اولانکسه دنور
قوارشق وناهموار ورد اولان کسیه ذینور ومنقش الاجه لوه دنور وومری
ووحه
آمه دنور و معناده هانك ورانك کر بل دھه اتدر ق
هة لو قوز ننوهند د
او کوزه وقوحه کیکه دور
:

ايلك معناسنه در تقال هرج

و فعناسنه در شال
| بای کرلش ته

RG

5

 1فاسد واه اولش
" همردل

عبدلهدر

 ۱الهبر حه

الثوب اذا و شی و قارشق تاهیو ار حالق حالق بورءك

ارحل
کرت

( د حر حه

وزننده یات مقو لهسند

شش

اذا شی

نانا

) الهر ج ( هرس

اسعازن

صرق

او لوب

( اج

اوله ) امجج

ودر رن در وه دنور

۳ر سو ده

هد

و زنده

جا ا

وزننده وهر ادفیذر که دس
و شول دور

سول

بروز شکله

او لندی هاء

و دراز ار ضه دنور که اه

وهنلر 1
سلوك ابدتلر بر آن اقدم شورای قطم ایدهم دو استجال اندر اوله کا
وفاطدلرد ر

اوزره حر د کلری جر کیبه دنور

هعان کلور رمان وزننده وخ

وچ

مصدر

کر احکاغار ننه متعلق اولور یی
او لورار نای بقمق عتا نه

ا ابیت ها و حعه) هن البابت الاول اذا هدمه

دی

درین درهه 2

طو نلهفعتات

) هعاح ( قطام وز اده

یه اولان چم مذ کوردن

استعبال او تغشدر و ندند رکه عر دلر
پرخصوصه فباظرت

معش
) الا هم

تأخو د رهز

هعاج دبزار رکب ,NE ودا
) هعاحيك (انيه یه سي

ور فقس

2ة

اح

مشو ر سز
رط

( | کایل وزننده

و

yH بك فك جابزدر ارض

ماش واو در

تا

شال

بقه ع

 1پاش جر کی

ی ا lo

دود و د کا

ر

٤ت ایادکده فلان رکب

مر جنك بو راده رجهسی اف در

برلفظد رکه برکسه نی بر نسنددل  ۰کف و منم صد دنده

وذاذيك کەلری کی بلا واحد
اولدقده اراد اولور و مایق و حنانيك ه
مه اولهرق مستعیل اولان القاظددر کوب کهمک را وم کدا منم ادز وووادی"

مق معناسته اولان ج 38
وار دعك واددیندهدر

اوددر کو یاکه صقن صقنبشسگاهکده
الاستهعا ج ) استهال معناسنه در تقال اسک

1

44

میاننده بعض اولادننه مخصیص واعطا اهر اک باس ایشیدوپ من بعدکند
فرض باخود هبه وحهیله بر سنه

سار|( دږ کهو مواضعه |

طلب وسؤال ا

آی ابطان اولفله تولخ اطلاق اولغشدر ومته۱ .
اولغله ابمرری اظهار وامخر

|
ابطئل مالك التولخ ف العقود وهو حعل الال فحىیاه عض ولده فرشا مالس ۱

فحی ولام ایهنك کسر نله دخشان ۱

)ود
2ا
فینقد عون عن سواله ( ولواو

او لکهسنده بر بلدهدر ( اوماج ) کتان وزشده فرحه دینوررکهعورت پر در
لکن و نده اخ اولان

) الو ( واو ونولك فيه در

حای ممهله الوقدر

قلول لاغوه تیر اولان سانده۱
الاوتار اولان ساز قعندن بر نوع سازكه اسعیدر ع
ردق معناسنه مطلقا سازه دینور شارحكث يانه کوره ود معر يدر 1
عاخو
مور پ
دیئ
قضاسنده

زیل تعبیر اولنان ساز در وو  2سف

بر قره آ دیدر ونه معر يدر

7

1

( الو ) واود فحی وهانك سکویله ( والوهعان ) فحالله آتش باوب علولنك |

0

و از قال و ج انار میم وهجا ووهسانا منالباب اثانی اذا انقدت مولدك |
ما لده فعل هذ کر و نفسیر ده
فب ی در ) الوهجح( فتن
) التوهع ) تفعل

شدد

مو نت

أ برادی

معنای E

نار لفظنك دبک

وتا

|

اعتاربنه

اسعدر يالك معتاسنه در شال لار دح |

وزننده AP رتیه عاو لوب

مشتعل

معناسنه در | ۱

اوق

]

قال توهعت النار اذا توقدت ومىك مقولهسی طیب وعطر  ۵راصحهسی كنك
و( استعمال اوللور تقال و ه«عت راحد الطیب اذا وقدت و بارلاق نسته |
بار تدامق

) الوه

ویلدر اعق

معناستنه

ا

ا

اواور

قال و ۴

الوهر

اذا تلا

۳

( واوك دید  1دشت او ب علو لشسی کال دنور تقال للتار وھ| ۵ €

توقد ( الوج و)اوك فحیويانك سکو یلهجفتجیلرد صبان .اوق ددکلری اغاچه ۱.
دیور هو لاف خشبه

الفدان

عبار یله تسر ابلکله صباناوق دید کلری او

لمكن قا ون الادیده فارسیده ”عه ر کیده ز بوژه دید  5ری افاج ابله ARIS
درست

د کلدر

قصل
م

الهاء  ( €لهج ) هانك و و

تاقهنك جد سل ه واقع او لور ( الاج ( شعیل

اكسنه
مشعونرم
شی

ود
وززننده برعصوی

لکن

۱
يعض

عار ضه اله

ومه ماده مرقو مهدن ماخو ذدر ) اج(
در بقالهجه مها اذا ر

و عد الهج( معظم وزننده ثقیلاللفس اولانکسیه اطلاق
قعل ونزند
اوور (:1#ج) امیر وزننده کشیولکهدنورکه ابیاکنلردهک قار ر ا 64
ارقهسیمیانیدر لونه حالف ایکی اوزون حطلری اوله ( الهو جه ) حوهره وزننده
بطن ارضهیاخود بوکسك پرروسطنده واقعدوز واوئوراقل بره دنور ودروك

نايت پلودی بره دینور که دفع واساله ایلدیی سیلندی طثمهءبه اوران مندفع

۱:۳
یت

ای

یت تست سس

لد

ای

حول
 ) :واللعة ( عده وزننده د

سس

۹سس

فعناسنهدر

سا

سس

سس ق

له اذا
شال وخ الببت ۾ ولوجا و

دخل شارح در که مییویه دیدیکه ابو وځ مادسی متعدی ایکن مصدری ولو ج
اولق وت فيه معناستی ارادهه مینیدر پس سییو به اسقاط وسطه ذاهب اونشدر
سط
اما عمد بن زد نخر و

تعد سنه

ذاهب اولشدر اتهی ) الاتلاج ) افتعال

وزننده و دخ دخول ابلك معناسنه در قال اتلم البيت اتلاجا اذا دخل ( الاتلاج)
هرك کسر له ( والاتلاج ) واوی تایه قاب اله ادخال ايلك معناسنهدر تقول

اوبته ابلاجا واتلحته اتلاجا ای ادخلته ( الولحة ) واوك فصبله بر کسهنك دخیسی
وطابه وخاصهسی
ب

وصاطنه دخیل وخاصه وهمر ازی اولان
اولان بعنی امور م

کشیه دنور عل قول ییکانهدن اولرق امور موصالنده هعمد علیه اضاذ ایلدیی

کشیبه اطلاق اولنور کهمراد کتخدا اولهجقدر قال الشارح ومنه قوله تعال
[ وم #خذوا من دون الله ولا رسوله و لا المؤمنين و لجد ] الاي فالواجه البطانة
ودخیلة وخاضتك من ارجال مواف بصارده ولجه بكرشينك اهلندن اولیهرق
ال
مد علیه اتاد ایلدیی که

دنور دو تبت ایلکله عندنده معنای انی هسجح

او لور وشال هو ولمم ای لصیق م (الولة )اال

ثول کس مه لك تعیبر

اولان مار ه به دشو رکه ایناء سدیل شمور مقو لسی عار ضه دن اوراده ساز ادرر
الوادی معناسنه جعی اولا ج کلور ووخ کلور

و درهءنك بورغ ج برنهدنور موطف

فتن که جع جنسیدر ( الوابة ) دییله معناسنهدر که موّلنه کوره افت وداهیه به
س

حوف
و

اذہ اییبه عارض او لور ر وع علا دنور

له
مبنوره او

ظاهرا وراده مراد علت

ویو
و
هه
و

ووجع فاىلانسان قولى وارجل الولوج فولندن مقدم اولرق

عطف تفسير اولق اقتضا ایدر پس تأخبری تغیمر نساخدر وعند الاطباء ديه بر
ششدر که اجنده ماده منصب اولهجق بری اولور ویو اوچ کونه اولور تفصیل
کب طبه ده مشرو حدر ( الولو ج ) ذکر اولنان واه علتنه متلا کشیبه دنور

تقال وج الرجل على ناء آافعول وهو مولو ج ای مصاب بالوالمة ( التو )
جوهر وزننده وحشی جانور اه دینور کهاک ولو ج ادرر شارح سیو دن نقل
ادر که ونك اصتل ووج اولغله وزی فوعل درتاء واودن مبدلهدر زیرا کلام
بعدره اسم اولەرق تفعل بوقدر ( الوج ) ضتینله وای معناسنهدرکه ناحیهنك
ووفاقره دنور ازقه معناسنه وال قو تارحق مار
جعیدر ص
العسل معناسننه

ولو ج مفر د در او لکیلرده عى

دنور مار ش

والشده ععی فاعلدر
مفعول ت

( الوج ) فعتینله قوملقده اولان بوله دینور ( الم ) صرد وزنشده طوشتیل
قو ينك یاور پسنه دنور بولك اصل وج ادى واو تاه ادال اوشدی ( التویج (
تفعيل وزنده

حیل

عقو دنهدن

۳

حیله در

صوری

_

بودر که و

ک

کی

مهای حال

e

۸:

۱

طر شسه دنور ودج کی ) الودج ) واوك فی ودالاك سکو له حیو انك ودج

دکیلدری ذک اولنان ظمرنی کسمك معناستهدر بقال ود ج الدابة و دجا من الباب

اثانى اذا قطع ودجها واصلاح ابلك معناستهدر بقال ودج بين القوم اذا اص
) التوديج ) تعیل وزننده بود ودج دید کلری طبری کسرن معزاسنه در ولتود ج

ترمد قربنده پربلده آدیدر ( الاوارجة ) هنك فحیله دوان اتصحامنك دفنرلر بنه
ویری وسار واردات دوانیه بت اوور حالا دوات عليه ده
دینور کهخراج م
دقر دار ویوك روزنامه و خحاسیه حيان مقو سنك روز نامهسی اوله حقدر شارح

دیرکه ملف وی ارج ماده سنده دخ ذکر ایلدی اکر وزی افاعله اه حل
ی

و رادر وااکر فواعله اسه اورادر پسمو اف ایی احماله رعاث ایلدی

لکن اواره ہی ی اولقله هوی اطا هدرک افاعله اولور ( الوسیم ) سج
وزنده دوه کندیره محصوص بر کونه

وویشله ور مك معناسنه در شال
ر

وج البعیر وسها من الاب الانی وهو سبر للابل ووچ بر کستانده برموضع
آد ندر ) الوسوج ( عسو ج وزنده ومادفیدر که رونده اشکین دوه ره دنور

e
و

hl
۳

e
PEE
IE
9

معذاسثه در بقال حل وساج عساج ای سریع ووساج اسامیدندر عقبة بن وساج
عد یندندر وبکر ی وساج شعر ادندر ( الایساج ) همه هنك کسر له دوهی اقدام
9

ادوب

مر عتله و رندرمك

معناسنه در

قول

او ”ڪت

البعیر اذا

جله

على الو

ج

(,الوسُه ) وسجه وزننده اغاج کو کنك ززیمرینه سورن طمرنه دینور وشول
تسکره شکلنده ظرفه دنور که لیفدن مدبك آ غ کی اوروب ایک اغا ج ارالغنه
۲کله
نند ایلد کدنصکره ن

خرمن بر نة

 3اکن دمدارنی طاشرلر وو ده

بعار بر قوم وقسله اجره صکرهدن دخیل اولان
عقیق مدینهده بر موضع آدیدر و
جاعته وشجة القوم اطلاق ادرار معنای اولدن مأخوذدر قال هم وسشجة القوم
ای حشوهم ( الوسج ( وج وزنده مزراق اغاجنه دور
کی

مراد فادعی

ساز لقدر واور که دنور و ماستله رح وقراتك بری برنه اور کی

یدوب
 0مشتبك اواسنه اطلاق اوور ( الواشجة )بری بنره اکوریکرکی
مشتبك اواش رسج وقراته دنور شال دمم وائ ای دج مشتبکه ( الوشج (

لفك معناسنهدر قال وشت لك
آره اکور
واوك فعحی وشینك سکویله قرابت خ
وج له اذا
قرابته وشجا من الباب الثانی اذا اشتبکت واورمت معناسنهدر شال ش

شبکه بقد ومحوه للا بسقط منه شی" ( التوشجم ) نفیعل وزننده بو دغی اورمك
معناسته اولغله ق ای

النوور قالوٿج ا ۲

بنه اورک

ی

ط زنده مشتيك اتلك معناسنه استعمال

که) الولو ج ) قعود وزنشده

والح

3
1
وا
£
١

ب
HRI
Ek

۱:۱
تقال و ج ار جل وجا املنباب الاول اذا اسرع ووج پردوا آدیدر ترکیده اکر
دیدکلری کول او لهحقدر وش

تلق قو شش نه دور

برانده پروادی اسیدر که عرق

وا<عدین

و دوه

فو شےنه

تام ایک طا

دنور

و طائف

ار الغنده و اقعدر

و هه

الدیث [ آخروطأة وطیا اله تعالى و ج ]یعتی آخرعروة واخذة اوفعها الله تعال

پالکفار کانت بوج برد عروة حنين لاالطائف جوهری انتداوج طاننده پربلده
آدبدر د»کله غلط ایلدی انیا مراد طاف و
عهسیدر

دعکله غلط ایلدی حونین

وج حذاسنده پروادیدر وعو طانفده قتالواقع اولمامشدر منرج ر
دکه کتب
سمرده عروة طائف آخر عزوه بوی اولوب کرحه عزو بوك ختام مغاز در
لکن ن]ده حرب وقتال اولامق اوزره مسومدر ووج شهر طائفك زمینی استی
او لوب ګالقه دن و ج بن عیدالی ام امیر اورانه ازل الوغله اسعیله مسمی اولدینی
" مهوت ددر

شار

در ککہ

 7۳نچه

عنو اننده مثدت او لدینی مشود
بان ایلدیلر ) الو ( یتین
وحای مھ لوك و
ار جل اليه وجا

ارات رفن

مق
E7الاب

يقو لاو

ته

وعرق

او لشدر
حست

واج

بودن شقه

| کش

اهل

يبع

وه انز

وحالاد دوه قو سلر ننه دنور ) الو

ره دنور

ا

فعناب_نه

ار ابع اذا الصا ) الاحا جح

ای الاه

ند

ارن ه
د و ادبا (طائف

و معصدر
هب

) واوك

او لور شقال ۳

نك کس

ده صغندر

) الو حه ( فال نك درن ره

داور

مق

azE

اوحا ج کلور ( الودج ) واوك ودالك فكي یونده بطربر آدیدر قال قطعودجه
وهوعرق

فالعنق کش

اصولك

ماشه

واقع ایی طبر در که ایکسنه ودجان

درز

کوره و طمر شاه

طبنك ایی طر فده

ان ار واواهيم وغاز حقور نك ایک

فطنده اییغلیظ طمر در که وریدان ددیرار آنولرجان طمرارپدر دیویان ایلدیار که
شاهطیر ری او لهحقدر و مصیاحده

دیدکاری طبر د رکه ذاج آی

د بر کهود  3اخدع

قطع ایلکله وجودده حیات اتری قالزودر رکه حسدده برطر واردرکه انقطاعی
باءث عادر وا نك هر عضوده راععی واردر وده ودج وورد دبرار وقاآدرده
اظ دیرر وباك اج وزده ار درر  ۵بورك ادر

دار
وطنده وتین ر
ب

|ل وبالدرده صافن دیرار ومقدمة الادیده
اوویلقده نساوآیاقده احل وقولده ع
اخدع
ی

ا 4ور درد کر دن re

یونطری

له و و دعان دورد

ور دك ایی طر فنده واقع ایک طبر |لههقی مر در

شقه

,ایی طبر د رکه عندا ل۶ضب ماع او لورز

حلا صه
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ساب

و ددر دوسوی
عندالا

ورد

کر ور ددن

و و سیله

فخا

دة

(ودجان )
تال اولنور قال فلان ودبی الى فلان ای نسبی ووسیلتی الیه ال
ودج

رو مت

E

EP

او لندی وودعان ایی برادره اطلاق

او لور

شمهرسرهدنوهویهززتونلمیسهات قااله) ودجان ای اخوان ( الوداج ) واوك کسریله بودنی ذکر اولنان پون
نت

ى

as

Ké
١

معناسته در بقال نجج الطريق والامر جا من الباب الثالثاذاوضح وعيان وآشکار
 ٤ايلك معناسند در

ل rg الاس ادا اوعد
شال

۱  gfالطر یق اذا EN

۳
و  ۰ونك

و

)  ( hgمقعد وز ننده (والماج) مر اب وزننده بونارده

آحق  2و لهدون

طرق

رنسنه

اذا  9تج وواضح

و وله سلو

معتاسته در قال

واطحم موتا

تاه ) امد ( فتن

واضم وان اولق معناسنه در

وعیان ى
حوق

اولان دابهنك او زر نه

معناسنهدر

ودی

بقال امج الطر یق والام

قال ام الاس اذا او حه

و ار مغله تور وب

هار هار

صو لو عق معناس

و سکوی

نه در تقال اج ۳

ازاکپ الدابة اذا سارعایا فانہرت ولباسی اسکمك معناسنهدر بقال انیم الوب
اذا اخلقه ولباس کندی اسکین معناسنهدر يقال االلجثوب اذابی كرك #ج
بعونالرده
وکل اراج م
معا ش

هو
ا

شال

و

در 2

سلاك E

اع
حسی

 ) Nارج

واسع ) اد

از در ) الاستیها جح) ول مسلو  3الوهرق شاه اه اولق
الطر یق اذاصار
وکر لكمعئوی

( حعفر

ral و رکسهنك

وزننده واسع و له دور

حد ( د حر حه وزنده

EE

او لسون تقال اس ہے قلان

الك

جاع

قال

RE

در

سلوك

سیل

ابلك

فلان

طر بق مرج
قال

اذا

ای

هر ج رأة

اذا حامعما
 #فصلل الو او  / 1الوا ج( و اول کی

نك آجقیق حو ع شدد

و هروك ,سکوی

معناسنه در ) الموج (تای مشاه اله معطم وز زنده وی ر بده برهو ضعدرا ) الوئیم )

" ای مثلثه یه ۾مسج وزننده ععصق f وطقناز اولان شيثه دنور كرك وحود
او لون

وک  ۵سار نی

تقال شی و۹

وژزنده ونم اولق معناس_نه در
وا

الاس

ج( بات

ای ؟شف

شال وځ الهی" ولاحة هن الباب الرانع اذا کن

کال و لوب و حوغالوب ر رام ری

معنا زه در قال استو ج الت
چو غالق فعنا دنه در

و

) الو تاج ) کر امه

اذا علق بعصه +عض

قال استو تج اال

وع ومال ی

صار مسعق

ره

دواب

وعواشی

اذا کنر ومای حوفالقق معناشده در شال

نود ) انتاجدن اس فاعل بنیهسیله
ات توج از حل اذا استکثر من الال ( ال
چابری حوق و کور اولان ار ضه
) الونو حد ( 1لی

وطوقسی کک

اکا رحید الل وال
او .e

دغکدر

عالقدر ی
ر

ملف

اا
اوه

د جور قال

e

ارض مو ان اا6

اولان انه دور

مقتضای وک

شال یات مو توحد 7اذا

راب مو و حه صي و کم

ار حوءة الغرل والسج عبار یله تسیر ا کے

وب

ونج ای  2م

ج

ار  ۰:الکلا"

وضع ماده به

عنو اسله هبین در مکرتكاف کغافت

( الوج ) واوك فجي وجيك .تشد ند له فس  ۶مس الك

معناسنه در

شال

1

۱۳٩
ادر اولان حکه جال فضول ووش وغاز کسیه دنور رة

ات
یی
اید
فواع
وم

معناسندن فأخوذدر بقال هو انفعانى اى مفرط فيا قول ( اماج ) ميك له
عظامات معناسنهدرکه عرب نسوای يوك کورمك اعون فعلرنه بفلد قلری
قونداقاره دنور نف مفرددر (نافلعقیبة ) تین هکبهسی يوك دعکدر

ومناستتاه ی يوك اولان عورئه اطلاق اولنور بقال امرأة نفع اقیبذ ای
درر ( الافع ) اسم
هت ا
ض۰مهة الارداف وال 6جع بنیهسی اجزآ :واطر اف اع
فاعل نسبیدر ابری وبدسسه اطلاق اولنور صوت حير کې بقال صوت اع
ای غلیظ جاف ( التنف ) .تفع وزنده عمدة وسعنده اولیان مفاخر اله بموده
وفضولانه لاف وکن نزعدح وافعار ايلك معناسنهدر بقال تننعالرجل اذا ار

درکه رفع

باليس عنده ( الاستتفاج) برنستهی اخراج واظیار الك

معناسندن مأخو ذدر تقول ماالذی استنفعغطبك ای اظهر ه واخرجه ( اللفر ج )
زبرج وزشده ( واللفراج شحو واللفراحه ) ونلرك :كاري ( ونفرجاء )
بومعرفه اولهرق قورقق ی زهره وحبان کسیه دنور ( النفرییج ) قندیل وزننده
حوق سوزلو مکثار کسیه دنور ال رجل نفر.ج ای مکثار ( التفرحة ) دحر ده

اوزانلق ابلك معناسنهدر يقال نفر ج الرجل اذا اكش
وزننده حوق 0
الکلام ( الم ) نونك کسریله شول اج بای تتوننه دینورکه بدننه نعل کسنلر
کوک مك اجون آ تنکلد نوتسنو ایدرار ظاهر  ۱و یله" فادسی معر يدر ( الفوذح )

وال مەك
نونك ذ

فحر ادعو ده باخود غو به هعر بیدر بنرسنه نك متاانه دینورکه

اورنك تعییر اولنور آ ندن اول نستهنك حال معاوم الور کات برنسته دن برمقداره

وتیمتعیناولور مثلا حوقهنك اور نکی
]کله ده اول نسنهنك حال صف
دی دینورکه نل
ک که حشیت ومو صطره دی تعبر اوور و و نده هزه ايله اءوذ ح دعك لنتردن
اابلك معنا سنه در شال اج احل وبا
) اوج )فو ج وزننده برکسه علنده ر
اذار؟ آی بت ) ألنوحة ( موجه وزسشده زو عه معناسنه دره

اولان له دینور ( ناج ) اسامیدندر اج بن یشکرین عدوان

قاصرغه تعبیر

قبلهدرکه اکاند

(لولبدجان )نونك وباك ودالك عر از انم
لاء ورواة اعاديث منس ودر ا

 ۱شاور ولابتتك قصبهسی آدیدر ( الج )و نك فهحی وهانك سکول آجق وواضح
بوله دبنور بقال اخذ المع ای الطریق الواح ومصدر اولور هارهار صولومق
معتاسنه

يقال ع ارجل معا مانلباب الثای اذا مر وتایع ش.ه

وائوای

سکم معناسنه در قال مه توب اجا من الباب الثالث اذا اخلقه وائواب

کندی اسکیك معناسنددر  0میمالوب مثلة الهاء اذابلى يعنى هانك حرکات
9 :

ال کهیاب ای

و ات

تا متص ہزفدزر

SSS.

وچ

بر سنه

يان

وآدکار اولق

SSS

ATA
e

نك کسر یه ر سه اڭ دوهی

“مو رەك

معناسنهدر شقال انجم 3

ابلهم ) شم ) مجلس وزننده بر مو ضع آدندر حوهری

اذا دنت

و هبنه مبی جععسله ضیظ

ی ( انیم ن)ونك فحی وفانك سكول ( واتفعان ) فعانله طوشان برندن
هر ابوب و معناسنه در يقال  3الارنب نفا ونقعانا منالباب الاول اذا
ار کرحه اصول

موحوده ده وجه مذ کور اوزره ارانب اله ا

لکن متا سان 3
ق

هه

اوللوب

شو جا عنوا یله مسومد :رو شع پاوری ءورطهدن

تلفروحة
معناسنه در قال نغ ا

امندص

اذا جر خت

ور نسنه ی وفری

 2دی القمیص اذا رفعه بعضار وی برنسنه یومکله
قالدر مق معناسنهدر شالله
وتیشمکله اوزرنده اولان شیئی وقری قالدرمغه تا

ایلدیلر مثال من ودکی

ت2ج یل شدت وقول ظهور ايلك معناسنه در شال فی

ارح اذا جاءت وة

۱تن ) شداد ونزده ( والنتفم ( انتفاجدن اسم فاعل_نهسیله شیشکن متکر
 PR,اطلاق اولئور رفع تسین

در
داکو
ه

الف ) سکیت وزننده اصلا ج

احون میانه دومه دخول وتو سط ادن اجنی کو

دنور على قول میانه قومه

داخل الووب نه اصلا ح وه افساد ادن آدمه دنور جی  3کلور صعتینله
( الا فد ) خار حه وزشده کشر الطر اولان تصابه به دنور عادبا باعث مطر
کک بنك ارقه طرفنه کان اوحنه
اولان دغ اسییر عادر وناخه ایک و
نوا جعیدر وذیر اولادنه اطلاق اولور نت معناسته وو وک

eee
با

دنور

2

او نان رفع

فعناستندن ماو دنک تکییر وتوسييی متضعن در مهر اه سوله بدربنك مالی
مقع ومعظم

ال کے

اطلاق اولفشتدر

زرا اعاب

طانفهسی مهر ی آ لوب

قزی عریان تسلیم اندرار واه سك قانه دینور که مسك کوبک اوله حقدر
و و افة فارسی معر يدر لکن مصبا ح :عر وه ذاهب الوذدر وناقه نند وشدند

ظهور اددنی ل
نه
سنفج
نهور ( ال
فةی)

لرنف
وزننده ياه دانو
(اجة ) كتابه وزننده

جامهنك بکلری ل
آتنده اولان هدع رقعه به دنور که بك قیاعی تعبیر الونور قال

)مانه وزنده
اتلک ( اللفاجة ر
رقع الثوب بتفاجة وهی رقعة مربعة ح
( والنفجة ) نولك یله جامه تبر,زینه دنور توسیم وب ایلدیکچون ( القع )
RS

E

خارص

معا

 EIروند ) جفاتلا ( اعت بیس
وه

ظاهر

اشعار بر و تعاسیب کی

ر۳ت

هدشزو هماح رترلزبهنب روند
مھ ر دی

ا“ ۵عو عدر

۳۱

) الانشا ج(

همزەنك کسر للهسود صاغارکن قان هدن ۱برراه طوعق معناسنهدر e

قباروب قالقمق احون ووالباد مقابلیدرکه هيه اقرب طوقدر بقال انف اطالب
ادا ایان الاناء عن الطمر ع عنداللب ( الاتقعانی ( انصاتی وزننده حدواندازمسندن

ومقتضای

صفت

وحلتندن خارج مقر ط بالقول الووب

س
س
س
و

دا گر ومباهات
.سس

ومواعید

SES
LE
دیه
U

۷۱۳۷

میانتی بمرقدار فصل ایدوب اولک آوازه.ی نغمه اپله اوزاعق معناسنهدر بقال
شج الطر ب

اذا فصل

بن الصو تن و مد کی

مد صو نه بالنغمه" و ور غه مت

آعزنی آجیوب سسنی وغازنده تردد ابلیهرك ورق ورق اوق معناسنه استعمال
اولنور بقال چم الضفدع اذا ردد نقيقه ( الو ان ) ونك صعیله پقریله

یاخود پربلده آددر ( التذجم ) ونك ضبی وضاد مهمهنك سکوییله ( واشضجم )

ونك فخیله میوه وات مقولهسی کرکی کی نه اولوب نصابنی بولق معناسنددر

بقال تفج القر واللحم نضجا ونضجا من الباب الرابع اذا ادرك مصباحسده نار
اسم اولق ومصدری تعب وزننده اولق اوزره مسومدرا وکبه لاقهنك سنهتی

کوب هنوز حامل اولهرق قالق معناسنه استعمال اولنور بقال نضجت الناقة
و

9

|

ی اذا چاوزت

اسند و چ ) اج

کته اولوب نصابی وش

والناضجج ( اسم فاعلدر کر کی کي

ات ومیوه مقولهسنه دنور وا وندبیریمتین وکاغل

اولان آدمه عر پلر نج الرای اطلاق ایدرار قال هو نع ری ای حکمه
 ۳الانضاج ) هب منك کم باه بر نسنهی کر  9پشوروب نصابنی ولدرعق
معناسنهدر تقول انعته اذا حعلته نصا ) اج

ت)فعیل وزنننده و دی

باقه نكسنه ولادتی كوب هنوز حامل قامقا معناسنهدر قال ففجت الناقد
و لدها نصا ععی نضعت ( الم ) حدث وزننده ذکر اولان اقهه دینور
) التضا ج ) مفتاح وزننده کباب شیشنه دنور سفود معناسنه ( اج ) "نوك

وعينك فحیله ( والعوج ) ضمتينله آق نسنهنك آقلفی قار کی خالص وصایاولق

معناسنهدر بقال نع اللون تجا ونعوجا من الباب الاول اذا خلص بياضه ونج
كنهدر بقال نع البعبر نها من الباب الرایع اذا “من وقیون
مس
فحتنارسمموعرنا
اتی عکدن بورکه مه اک تقلت عارض اولق معناسنه در

اعاب طا نفه ستی

دوه إتنهعألوف اوللرله قيون اتنى استتقال ادر قال نعم الرجل اذا اكل عم
الضأن فثقل عل قلبه ( الناغد ) دوز وطراغی ومشق بره دنور وآق ویاو
تاقهیه دنور وحست وچايك رونده تاقهبه دنور وشول اقهه دینو رکه اوزرنده

نعاج وحش بعنی ککاووهی صید اولنور اوله زیادهسیله چابك اولدیفندن نغشت
ه
ر)
جعة
آیدر ( الت

وزنده دیشی فيو نه دنور جي

نعا ح کلور تنوك کسر یله

ونجاج کلور فعانله شارحك بیاننه کوره ونك لفظندن مکذری بوقدر مکذری
ضأندر نته کهعکرشه دیشی طوشانه ولقوه دیفیعقاب فوشنه عمو صدروع بار

قر وحقیبه نعاج الرمل اطلاق ابدرار مفردی نجهدرکه تج" الرمل دیرر وشر
"حوشیدن

ن ودرل

غبری به اطلاق یار ر و جرد اسامیدندر او نه مشاهمر بشعر ادن صاخ

کنهسییدز و اخنس بن نهد الکلی کذالق شعر ادندر ( الانعاج )
s
 Sاس
سس
و

A1

وهو حهاز الرا :اکدان ازى البظر طویلء ( الج )نود فى سوینك سکویر"
طقوومق معناسنهدر اورمك دی آنده داخلدر قال نمجاجلوب نسجا ,منالباب

الثای والاوول اذا تعاکه کولامه نای

مناسبله زتت وت نظام و قیافت

وهرك دوزوب قوسعق معناسسته استعبال الونور قال ج الکام اذا تلص
ر
وزوره ورملاوزره طولا و

ضا ایي :ور لو بل امعت معناسنه استعیال او (نور

ودی اله مج توب ادر بقال جت الرج الریع ادا تعاورته
کویا که جه س
ضعا
ران طولا و
ح

وبقال احران تنسجان الربع ( النسباج ) شداد وزنده بز

وآلاجه طوفیان حولهانه دنور واوروبیه دینور کر زره اورن و کر سار
ح ننه اورت السوون ويلاجیه اطلاق اولنور ڏج کلام اییکلچون ( الاتجة )
ح تويك کت له طوقو يلق و اورو یلك صنعته دشور
ح
) واج

( مجاس وزنده

انم مکاندر تساج کار انه

) المج ) مقعد وزننده

که

دنور  ۱النسجم ) هتار

جرف

 ۱وزننده شو ل آ (عدر که طوةومق اعون اوزربنه ر حکیلور ترکینده E

بکزاه تعتیر اولنور شارح دير مد حولها طر اغنهده اطلاق اوللور وملمچ
الفرس نك اموزی باشندن اشاغی یعتی کورکی آله اطلاقاولنور ایی طفرلو

سکیرار وطمرلر اوراده بری برینه اون وب تەج الودیچون ( السجم ) امير
وزننده فعیل معن مفعو لدر کهمنسو ج معناسنهدر وی بلرفلان آدمك ل ومعفنده
یاخو ده:يز وصنعتده نظری وقدر بمےتادر

دحك رده هو چ ود

دبرار

زبرا برثوب زیاده فاخر اولنه کسه آنك متوالی اوزره آخرنی سج ایلیه من

( الشنوج ) صبور وزننده ژول اقهه اطلاق اولئورکه بغایت زفق وسهولت
اوزره هبوار مثی ادر اولغله اوزرنده اولان ود حرکت واضطر اب ایار اوله
عل قول شول اقهبه دیور  ۵۸ند وشدد ورر اولغله اوزرنده
اموزی

 reسلکوب 9

او لد قال اقه سوح

اذا ا

اولان وک

لادصطر ب

عاہا

ال اوالی "نقدمه ال کاهلها (شده سبرها ( الاج ) ضعتینله سجادهلره اطلاق
او لئور چ مغر دیدن ) اش ) نونك و شین ممه نك اعرلر صو آ قندیسنه

بور مجرای ماء معناسنه جيي انشاج کلور ( الج ) نونك فحیله سس
"وب من غير حیب وغیلارق و بکاء وفاژنده طقانوب قصلهرق الق
ی
شاد در

قال تک البا کی نشجا من الباپ الثایی اذا غص بالیکا  ۰فىجلقه

معناسته ان واشك آوازی اظهار ۳

صدرنده کرکر دوندرهر اوقراعق

وم
لو
طره
محمهنكسکوال اولور شال نوم اطار اذا ردد صونه فی صد
اذا باضعها وسيل نده اولان نسنه واقر واق قینامق معناسته استعمال الواور

وننادهز اهیکسنك
آوا
یج السیل فى الوادفا غلاما فيه حتی.سمع له وت وخ

میانی

۱۳۰

بر آلوادی عبارن 4تست انکله والسیل و تصویته فول منك
ابی زید و کرمه
:دە

ور ند ماد

باسندندر عضاو

وولری

توترکیت شصیل

ری اوبه چالوب ربك

او اور

مفیددر
وقوی

ازشاء الله تعای

اجر  ۰قوغه ی طولق

ايلك معناسنه در قال

و مقءد سساغن ب۶ف طمطه لق معناسنه در

دال پانده
ا حون

الداو اذا حههص ھا قالبتر

تقال ی

(الاسن] 3

استه اذا صوت

همه
نرتد
د
کبی

فك نسنه ملاعت یدا اغلك معناستهدر قال “جهم الشی" او الکان اذا لان بعد
صلابة ( الخ ( و اجه وزننده سودك ادا کره ای ل[ندقدنصکره طلوم اله
دوه به حمیل

اند

او لوب

وار حه = رکتندن

باغنه اطلاق او ور  ۱انور ج ) جوهر
1تدر
و

 ۳دی

دوکرار ا

ون

و ڪر حر

عبر

و کرد دمور دن

کرت

اوه او اطه اه کو

ادن و فقه حه

وزننده صبان دهو رنه دنورک

چفجی

و <

مار

دبرار واسی وقتده اوهده کور نن رآ به

و حرهن ع هی
ته

مد دا تکون

کره

افدکاری آله
اولسون

دیور

داور که

) انور حه

معا سنه دون و و قو عیلقده

آنکله در ه ی

( د حر حه

دی

وزننده

استعیال

۱

ری

اولتور که

بریبه اونذبه کلوپ کیدوب نقل کلام ایلکدن عبارئدر شال ورج فلان اذا
اختلف اقبالا وادبارا وکذا فى الکلام وهی الفيمة والشی با ( الشبرج ) ور ج
وز ننده ومرادفید رکه صبان

تاقه به دشور

وسرعت

دھور به

وقوغی به دور

عام معناسنه

واشکنصوی

وردد اله فلت ماس تهدقن یی بردوزهه ليوب بری

اوتنه سعمئله باوب وبورمق معناسته در تقال عدا فلان عدوا ترا ای سر عة
واع ابلك
 EETاتير حه ) ورحه وزننده ومادةفيد رکه ]شا بیان اولندی ج
معنا

تهدر شال نیز ج أ 11اذا حامعها  ۱الثبرچم( ونك رای ورانك فع

سے ورافسونه شه برکونه اخذ وتاییه اسمیدر ڪر جډسندن دکلدر اشبو
ذبر حه نبرنك قار سى معر در

وعض ادهان وار
ب

وو ڪر  9و“ميانك غر در نونك مادهسی چابکلکدر

اله صور ڪه اظهار ایلکدر واک کوز اغیلق تعبس مر

اولنور شال هو عرف ابرح وهو اک

A ا

سے روس

و دیار رده اک

خیا لباز و حقه باز تعیمر اولثور يعض ورای عقلده اعال اظهار اندرر وو
دشقه ده زرا سماه خواصه

متعلقیدر ( النارتج ( رانك ف

ییاد

ابار يك فاد ی ۱

پمسردرکه مر معروفدر "ورج تعببر اولنان میوهدر پورتقالهده اطلاق ای
وراه و بو رقاله بالك واغاج قاوننه ر
فارسیده

دنور وع يده iiD

ارج دپنور | البز(e نونك دم ی وزای مچمەنك سکوئیله رقم

يقال نز ج الغلام

اون اا رقش [ .ال"

کر

زاندی اوزون و سیودی اولان مورت فرجنه دنور بق
سس

aa

E aera

aa ri e aaa

n

1

۳۸
ء

سح
عف

-اطلاق اولتور اخراج ماف البطن ايلديكيون ( المجة ) ای مثلكه أله مكتسه

وزنشده دبره اطلاق اولنور تج ماف البطن يعن اخراج فضلات ایلدیکهون

پس تج اخراج معناسنه ,او لوربومعتادندرکه ص بلر خر ج فلان منجا دیرار

 Eسل یعنی خارق حقدی طثر هه معناسنه اساسده .

هنر وزننده Ea

ونای فوقیه اله قعد منجا ای قاضیا حاجته فکانه جعل ذلك تتاحاله عتوانیله

(لم ) نونك فحی ونانك سکوئیله برآدمك قارننه تاق اله اورمق
مسومدر ا
(م ) نونک"
هعتاسته در نقال نج بطنه بالسکین نها من الباب الثانىاذا وجا ا
کسمریله شول قورقق بې زهره کسیه دینورکه اصلا کنددن خبر ومتفعت ور
ايشه برامق متصور اولیه ( اج ) ضتینله امات سویده معناسته درکه در

ومقعداردن کناهدر ام سويد مقعدك کنبهسیدر ( الاحتتناج ) عمول اولان بوك

دنکلربنك بریفی کشووب

صالقیق معناسنهدر قال اس احد العدلن اذا

استرخى ( الح ن)ونك فععی وجيك تشدیدیله ( واج ) ونك فحیله جبان ویاره
مقولهسنك الحنده اولان جرك و ارين سیلان الك معناستهدر يقال بحت القر حه
جا وجا من الباب اثنانی اذا سالت عا ةما اساله مجازا قرحهبه اسناد اولفشدر

لبرججل
اال
و سرعتله كمك معناسنه در بق

اذا اسرع فهو تجوج ( اجه )

زره وزننده هنع ايلك معناسنه در بقال چم فلانا عنه اذا منعه وحریك ابدوپ

وارصق
چالقمق ص

و۱ 
I

e

معناستهدر قال جر اذا 9

وخرصوص

درونده قضد

لکن عم ومباشرت ایلیوب ردد اوزره اولق معناسنه استعمالاولنور يقال چم
فلان

الاس اذا هم به وم عم

دوهری
عله و

تکار شکرار حوض

اوزره

جویروب دوندرمك معناسته در قال مج الابل اذا رددها عاللىوض ویرقورقو 
وقتده آرام اایلیوب بری اوند کز توب الوطه ايلك معناسنهدر قال حارج

اذا جال عند الفزع ویدوی طالقهسی یایلاق مرغزارده یایلیوب بعده صولر
اوزره قعوغه عنم الك معتاسنهدر شال چم القوم اذا صافوا یار نع 3عزقوا

على حضر الیاه (1ج ) تزازل وزننده دیرنوب چالقفق معناسنه در بقال چ
وبر اولق معناسنهدر بقال تججم الرجل آذامحیر جوهری بونی
الشی" اذاحر لكه

استرخاء معناسیله تسیر ایکله غلط ایلشدر زبرا اول تج سکنهدر بائین مو حدتیتله
در کهابنفارس دی جوهریکی بیانایلشدر (الجو ج) صبوروزنندهسرعت
شحار
معناسته اولان ج مکذوردن فعولدر مریم معناستهدر ( اج ) نولك فحی وغای .
و نله جاع ايلك معناسنه دربقالکےاارجل الراأء معا من الباب القالث
سهکنك
مم
اذا باضعها وسيل صو

درءيك کنار رنه چارباغله کورلدهمك معنا دنه در بقال.

حع السیل فى الوادی اذا اصطدم ق سند الوادىوصوت مؤلف وراده والسيل ر
وتصوبته

۷

Arr

تجا میپاپ ضمرب آذاولدها وفیسولده اصل اولان ایک مفعوله تعدیه ایلکدر
شال تھا ولدا زرا ولدها ولدا معناستهدر کهوکا اولورکه بناء مفعول اولوب
خاعی"تفای ومفعول اول فاعل مقامنه اقامه افوغله fsa اجون تصم یف اوللور
ودا اذا وضعت وعضا مفعو ل ای دی حذوف او لور اشهامه
قال هت الاق ل
 8شال چت الشاه

اول حذق ولوپ مفعول ای فاعل مقامنه

نام

اولقده چابزدر فیقال ت الولد وقد قال نت الناقةولدا بالساء لافاعل على معتی

ولدت اوجلت ومزهر ده بیان اولندییی اوزره اداء بی لمنعول اولهرق وارد

اواشذر أن فتیبه ادب الکاتب نکاتماننده  1کون اب حخصوص عقد اناخدی
هرر نه امعان ودقت اولندقده برر نکته بولق عکندر مثلا اشبو تاج مادهسنده
عاد یامامی علیله ضور یاب اولغله حيوانك اولبایده اصلا مدخ اولمدیغنه اعتار

اوور انبی ( اج ) نونك فی و تاك سسکوئیله فیون و ناقه مثلاو حیوانانی
ابهلك ایدوب طوغورءق معناسنه در بقال اج الاقة اهلها نجا من الباب انانی
وی ماع فى طوغورمق
اذا ولدها فهو ناج ( الانتاج ) همنءنك کسربله د
معتاسنه در قال انت الناقة على بناء اجهول اذا وضعت وطوارك طوغورمق
زمای کلوب چاغق معناسسنهدر تقال انت الفرس على المناء للفاعل انتاجا اذا
حان تاحها ورکسه فتنده طوغورعق اوزره اولان ناقه اولق معناست نه در قال

ی

اج القوم اذا کا نت عن دهم ابل حوامل دچ وراده دوءه تن

(لاو ج ) صبور وزننده احاح اولدن مصوغدر قیاس اوزره همان
نی در ا
طوغورمق اوزره اولان قسراغه وا

ونده قياساولان چ
ههه .دنور و

اولقدر خسن وزننده لکن قیاسه حالف وارد اولشدر قال هی توج ولا نقال
چ قوالو| اس ف الکلام افعل وهی فعول الا هذا ( الج ( مجلس وزننده اسم
زمادر طو ار طوغو روب دول دوك وقته دنور قال حان منعها ای الو قت

الذی تنج فیه ( اجه ) و اجه وزنده دوله دنور فارسیده زه وزاد دنور ی
تاج کلور منطقیو نك صغری وکبری اقبزانشدن حاصل اولان قضیهبه ته
اطلاق ایذلری و معنادندر وعر بار همزاد اولان حےوااید تاج اطلاق ادرر

بنرهنك حه وولیدهاری اولق حسییله تقول غنمى تامج ای فى سن واحدة
) الاشناج ) افتعال وزشتده کبه حیوان کندی باشنه بر امعلوم ره واروټ
اوغورمق معناستهدز بقال انتعن الباقة اذا ذهبت على وجهها فولدت حيث
2عر ف موضهها (اج ) تفعل وزننتده طوعان حیوان ولد حقمق احون
ب

قصوب صتندیافق معناسنه درکه ترکیده ایکننك تعبیر اولنور کاف محمیله

فاننیت

الناقه اذا تزحرت

ارج

ولدها

( الاح (

 ۱۳۲وزد

ال

0

ح

۳2

دبره

2

E.

Arr
وعاد البعض ادان

اسعنده برمو صعه

هنسو بدر ووقول

اشبه در

زرا قول سح

تعسیی محیزرر وذ کر او لنان انعاییهدن مراد وکدن ميسو ج برو ع غل.ظ عبا د رکه
هاوی او لوب وطر از سل او اور ) اج ( هر وز ننده سول فصو ل ولافزن کسیه 

دنور کهایشلیه خی شیئۍ اسابل اعطا ادر پعنبېو ده وعدار .اعدوهپدهوسندن

كلهم اوله يقال رجل منج ای المعطى باسانه مالا يفعله ( اة ) فخا ده
دور

اکه معناسنه

ده
باج کلورنو يك کسه ) التاجه ( خارحه وز

ج

یت
آفت و داهیه معناسنهدر و لاھ
سود

امزج

وضع

ادوب

اهلنه صوص

عام اصلاوب

بر طعام آدد رکه دوه و یی

بو مشدقدنصکر »

چ دی دنور ایر وزننده ) الاج ( اجد ونزده

اک

ادرار ایدیE

وباك کسر ده چازدر انب

واسعله موعفزدر ( الائباج)
فارشی معر نیدرکه هندستانه محصوص ر جر ك مر در و
فلامه
هزء نك کسر له خلط کلام الك معناسته در قال اچ ار جل ادا خلط ک

و دایا تهر اوزره اوتورر اولق معناسته در یقال اج فلان اذا قعد الاج ای

الا كام( الج ) ضمتینله قاره قیلدن اولان غراتره یعنی خرار تعبیراولنان ظرفاره

دنینتور ال(قحاةج ن)هانومننك الفبایب وابلاانوكل ساکذوانیخلر پجاترهمدنو اادجیمنشسچوقلم,ق قموعغنهاسلتقهدرخوصیقرال
اوتی دکداری اونه دیئورکی ته اربتك اارلقلر نه طقانو ب قاقات ادرارعر «سعان

کیلرند هادرار ندیوازارده کتان اله ایتدکاری کي ( اج ) تفعل وزنیده
) والاتیا ج ) افتعال وزننده عضو ورعلوبت شیشیرن معناسنهدر قال

العظم

وانتج اذا تورم ( الان ف)خانله وعید معناسنه درکه تکدر وکسیر وعد
موف

ایکدن قبار در

و منه لاتجانه مان

اش لالو عیده اضطر اب ) تاپاج )

مدیدن عبداله بن خالدد لقبدر کذاات على ن خلت نام لت بدری لقیدز
) ارج ) ندیل وزننده سول قوحه دنوررکه تمه(

اخراج او لغغلد اغش

اولوب واصلا بوک قر قلیه ونرد فادسیمعر یدرشارح دیرکه مقثضایتعریت
نیریدج اولوب لکن ففف اعون دال دىاو مدر( الشهر ج ( ونك و الك
زوفنه ده اطلاق
ڪيل رة فارسی دع ریدرکهکم زن قاب اه به دنور وهر شيئك ب
او لوار بوماده هر ج ذیانده ف اد ابا ع ا(وندی ( انناج ) وك فک حیوان

کندیسی یاوری طوغورمق معناسنهدرکسه معاونت ایلکزی بقال الاق

2در
علباء العهول لاجا میالبابالمانن اذا ودعت ولدها وونمل جهو 4ص

مصباحكت
و

انه

و ره باقهبه حصوص د کلدر بلکه جیع f و ضعیی مشعلر ر

کرات :ونزنده ووم حل
و ماه ده دی و کو به مسوعدر وآندن اسے تاج د
و ووللده
ادن ي 4به متو و حه و

نایز  3مامیاةق ایدن کسید ا

دن وورر تقال ۳

ز
ش
رسنی

۱
1

نع

AE

r
۱
E
نوو ج ای رضکه ( اج ) نونك فحی وھرەك سکونیل ءی هآسته وکوشك
|ل اكلا ضعیفا
عك معناسنهدر بقال عم الرجل نأجا من الباب ارابع اذا ك
ا(لنوج ) معطوف وزاننده ومرادفیدر کهوو حدیث وکلامه وصف اولور
قال حدیث منووجای معطوف يعنى بعضه على بعض ( الناتحات ) نانجهدنك
جعیدرکهکیہ اون قوشه دنور و منه باحاث الپام ای صواشحها ) انأج(

شداد وزننده ارسلاه اطلاق اولنور ( الشاج ) بای موحده ااه شداد وزننده
شدد :الصو ت اولان انسان حویوانه

دنور ومنه قال کات با ج ولباج

 ۳و ریق فارشا احق اله دور جح معناسبنه.صوق
اعتبار یهدر ( اشاحذ )هاله در ومقعده اطلاق اولتور است معناسنه ضرطهسی
آو ازبنه عبتیدر شال کایرت ساحته ایا

باج ) کتاب وزننده بادبهده بر

قربهدر زهاددن زد بنسعید وسعید بن بریدالبایی اورادندر وارد زپیروزنندهدر
وباج بننه ۹

برقرية اخرادر )J شاج ( غاب وزنده طمرطهه دنور دام

کی وباج و یم و نك فتعیلر کويكت اور بشنه دنور ماج معناسنه ( "چ( 

مجلس وزشده پرموضم آددر پلکه فرات اله حلب میاننده ببلردهدر اکا سره
نك
لور
بناسیدر چ

سریدر
هپ ک
خدرا

وحالا تاحیهرنده بعض حور

قریه واردر

ونومن به لفظندن معر در که فسایردر به او و دحوم د »كدر واک نستنده

ارس
ی غی
قی ل
منجانی وانعای دیرار با فص

اوزره ومنه قال کہاء.منجانی| 

وه
وانعانی ورد اتعانی دیرر آنده ونت بی صعقلق ال

لكه
یبان
صكو
فه ن
ای به خو نه ( الانجان ) هز

قال رند انجانی

شول یره دنورکهام مایهسنی

آوب قباروب کولهلفش اوله بقال عيبن انان ای مدرك هنتف واشبو انعان
ل
که سنك ارو بان لفظندن غبری نظیری وقدر موف ونری خای یمه بك فصلنده
E ملا عدرز
دی ست دوب لکن افععیی اشارت ایلامشدر وخای *حمهده
لکن لد اولانكت مأخذی معاو م د کادر واه ده د یی کین انان و خبر :۶اصاید

عنوانیل کهبای مشنمه الهدر مسومدر وان جر ګاری

شر حنده ووحهاوزره

راسدر که انجانی برنوع قالین کلیہ E اوجنده على اولز وثلبدن
روایت ادر کهانجانی لفظنده هنك فج و ادر قال کش انجاں
اکیثیر الصوف ملتفة وابوموسى المدينى بونی ج شهرله منسوب ایلدکلری

اتکار ایل در آنك نسبتنده همان منعانی در انجانی قول عامهدر ددی لکن

مطرزی مولفه موافقت ا|یلشدر که غبر قیاساوزره انججای دی دیشور ونه
ما یه ده همزه پاننده  ۱ایتونی بانجاية E حدیقغسبرنده مرسومد رکهانجانی

پانكکسریلهوفعیلر ده مرویدرمیم نام بلدهیه منسویدر هی هزه بهمبدل اولشدر

۰۲۳۰

حرکت خواعی محتلف اولغله کوکسلی وقولان املری بری اونه مضطرب اولوب

جالقنور اول قال ناف موب او ناحية قد جالت انساعها لاختلاق دما ورحلبا
( الووج ) قعود وزننده درز ک که دز قباعی تعییر او لثور .دری اله اك بنده
مصطر ب

معتاسندن ماخوزدز

او لوب او نامی فخا بتE4 مو

قال ماحت

الداغصه مووجا اذامارت بين الماد والمحمما(جه ) حاحه وزننده امه حدخدن
دغکاه معر وف صاحب

ماحه

حدی

الت و

د کلدذر ایکییوز

ندر ری

لقسدر

او لشدر

معلوم اولهکه بين احدئین

والتارم قزویی حافظ جرد  ۷زك

طقت

حافظ

ان او چم تار خنده عزم دار السلام

وز بت

حدیت

ع ی حيط اولان ذاه دنور و عند البعض کتب شه
ا

حدیق محیط وعاک E

يك

شر نه معا واستادا

از ر نده اولان که در وت
واستادا حرط

احادیث هم و به به متا

اولایه

اطلاق اولنور ( اعد ) ميك ضعی وهانك سكول قاه على قولخاصه بورك
قانه دیئور دم القلب معتاسنه ومنه قال دفق اله مگعتد ای اهلکه وحانه دنور

يقال خرحت ممعته ای روحه

( الاج اولامیعان ) هب ءارك وهالرك صعیلله

ووفقه اج یاغنه اطلاق اولنور ( الم )
( والماج ( خار ج وزنده بوفقه سوده ب

لبمناب
اعا
هولد امه م
وهانك سکوییله مه امك معناسنهدر بقال مال

9

مكعتتاستهدر
قالث !ذا رضح وجاع ايل

تقال ا جار بته اذا نکیا ورکسه

او لدقدتصکر  0توا متا او لد هر هس یکوز لفك معناسته در بقال جح الرحل

اذا حسن
معناس

وحهه

هدر

بعد عة

زنده
) الامہا ج ( افتعال و

قال امہے الرحل

کل ا  .اكهول

برکسه نك دنندن جان

آذا انر"

مته

و

ی

ای روحه

ا(فمهوج ESES صالق وسالموك اولانکشیبه اطلاق اولور بقال رجل

مهو ج البطن ای مسر خية ( الجج ( ميك فح ويانك سکول فارشق اولق
اختلاط

معناشته در

جے ھا
قال ماج ا و

مییی e e
فصل

اللو

۶1

نعہان ن مقرنك حدی
افو

) قود وزننده

اذا اخعلط

)ی

( مین کر باه

اسیدر
سار

وذهاب

معناسنه در

قال

نأج

قالادض E اباب اثالث اذا ذهب ( الج ) نونك فحیله يل اوینامق
سیسللتهر نر
ا کت و
ور
ارذ
معناستهدر قالج ارج  ۳مانلراب ال
او
طوگفق

اول
قال ری ج ای هسسحریح موت ورکنه به

ایلکه دور
معناسنه در

وصرع

ویاز

قال

ايلك

معناسته در ال ۳ج

ج

القوم على تا

a

قال

احهول

تأج الىاه

اذا اصایمم اخ

اذا تر

البوم اذا نام ایصاح زر >|ز وكورمك

دچ

ع وباشوش او:

۲

معنا سنهدر قال ج

اكور اذا خار ) النوو ح ) صمور وزننده ركت اوزره اولان له دور
ی مه ی ی

کر
ذات

۱

شال دخ
رح

سسس نہدب

نووح

E REY

]۱

NOR

1

۱۳

و

1۳۹

صو سل خالی قاربره اد تور قفر فعنا سنه
بات

تاد

اول سوره

کر در

بر ھر

سس

۱

و بردوا سید رکه ال

الاطیاه ام هندی

 ۳ام دبرر جاعی مقوی و

معر بد رکه فار سیدر

د ءکله متعار قدر داخلنده

مسهل وورکه و کوزه و معده به

وو اسبره بغایت انفعدر (المحان ) سکر ان وزننده شول کسیه اطلاق اوور
کال وم

و دیا تندن

باشی تأقهی

صاغدینی

حوار ده او لثلر ساود

صورنده

طلب

۱

ادرار دو صاغیوب آغز له#هسندن ام اوله بقال رجل همان ای پرضع اله
مقل

لما ) ال ( میرن عر

حکر دکنه دور

دوم اعاحنبكث گر در حکر دک احولقهدر
اسنا

و احسندن

دار و عسرتانده
اکا املو ج دی ر

ر ناجیه آدیدر  ۱ال ( تین

حداء رضیع معنا سنه
تعبیز او لنور

مراد مقل

) ااج ( آ دم وژنده

) ےہ

حکر دکنه دبون

دنور

ا له دنور کهماله

وماج جحدترندن rE تن معاو هنك

ولوك

سکو ره اصفغا نده برمه

) والاعلا جا ج( از بر ار وزننده حوحق

| د بدر

نشو و عا

لوغله سریلوب میدانه حقق معناسنهدر بقال املاج الصی و املا ج اذا طلع

(لج ) ميك حى ونونك سکوئیله شول خرما دانهارینه دینورکه ایکیسی اوجی
ا
براراده

ری

که

به

تعبیر اولثان مش
غلونك وشل

تاشق

و بازه او لاه

سکو نله اسعدر

اوله مه

دور

که ل طا ل(خه سه

مو حه موحدن اخصضدر 1
موضو ع او اعد معان

برشاعر

تغای امیدر

اولشور قال
1

فاتاتون ده یو

9

ملف

فار سی

رکه نك
معرپید

و محدر داه اسعیدر ( ج ( ميت کی

) مان ) منجا و ژننده اصفهان

وغو

ماج ولان عن
5

) منو ان  ۱مرن فی
قصاسنده
دنور

A جي

تازه ادن

حقدںل
الق

وباك ی

ماس دعیعر او نان

کر مان ابالتنده بربلدهدر

وقر بهدر ) الموج ) ميك ھی
امواج کاور شارتئك

ج

ووانك

بياننهکوزه

موجات کاور و وماده اضطر اب معا سنه

متفر عدر

و هو ج «دصدر

باط ميل وعدول
اذا عدل

او لندی و معنادندر

عنه
ەو حه

او لور دک حوش

ايلك معنا

نه

) الموحة ( ها له
ااغباب

دبرر

استعیال
 ۳واحد

عنفو ان سیاب

معتاسینه بقال فعل ذلك فىموجة شباه ای فعنفوان شیاه ( الوبی ) سکری

 ۲و3ر .سول آنشن قهھ دنور که.سرعت سیر اون تنجد وجهدندن ائی
سس

تس

|
۱

سر و پهراغنه تسده برو ع ببراق آ دای رد که

( میت کر

 3الإماجا ج ( اج رار وزنده

سو د

ا کور نه او غلافلره

دو ار صواحق

و ماله فار سی او نید ما هعر در

حدی شیدر ) الاماوج ) ھر هنك عر

مکی دیدکلری میو منك

کچ

=

۱

۸

احج فيل وو وا
روا ( دوم

۳

ب و

تی ؟ خو  ۰عل

EE

نسنه به خودeae

ومدن  3دم حرضدر وجع نیه سیله ورو دی جوع اعتار هدر
عاه ا 1ودمها د
و لرك هر ری خواض
ه
کو بکند +

ورقت وقوام حهت له مححلفد الاحرز ]در وامشاح انسانك

مقع اولان اوساخ مقوله سنه دنور

( اج ) مك

فصن وعيتك سکو یله

 E.معناستهدر بقال مج الرجل متا من الباب الثالث آذا اع بت
لماعؤل
اال
فق السير وميلى سرمدانلق اجره اوینادوب درك معناسنددر بق

افلىمكملة ادا حركه ویجاع ايلك معناسته استعمال اولئور بقال اجلارية
آذاجامعها ودوه کوشک امك اعون اناسنك عهستی بای اورارق آغزی آجوب

اطرافندن اراشدرمق معناستهدر بقال مجم الفصیل ضرع امه اذا لهزه وخ فاه

ق تواحیه سکن

و ات تال واضط اپ معناسنهدر تقول ترکت القوم ق چ

ای ققتال واضطراب ( الحد ) نه وزننده جوانلق هنکامنك اوائلنه دنورک
دلو قانلولی تعبیر اولنوز قال فعل فذلك مته ای فعنفوان شبایه ( ع )
تدعل

وزننده

قیورلق

وا کاوب

بوك مناج

ددن

ثار خك یاه کوره عم

مقلويدر قال :عم اليل والية مفرىورهما وجا ای بتلوى وبتنى ( الح )
مبك معناسنه در تقال |
كر و
ميك فعی وغين مجمهنك سکونیل هرك سرعتله و
مخ اجللر*خحامن الباب الثاث ادا عدا وسار ( النم) مك ذجی وفانك سکو له

اجق اولق معناسنهدر يقال مفعالرجل مقا r الاول اذا جق ( الفاحة)

ا و ده ومآفید رکه ۳و سره ی یه دیور قال رجن غا
فاجة ( الثم ) ميك فعحی ولامك سکوننله جوجق أغزبنك اوجیله الاسنك
ها ملحا من الباب الاو ل
مهستی طتووب امك معناسنهدر ال م الصى امه و
والرابم اذا تساول دما بادی غه واملوج ددکلزی حکردهکی آغزده جنك
اون بری اوتنه دوندرمك معناسنهدر شال م ارجل معا من الباب الرابع اذا
ح
لا الاملوج ىفيه وتاقەنڭك سودی حکلمکله کیروسنده برطو زلو جه نسنه قالق |

معناسنه د رکه آتی طادان طوز طعنی لوور قال حت الناقة اذا ذهب لاوق ۲

(امتلاج ) افتعال وزننده ولد آغزله مەی چکوپ )
شی“ جد من ذاقه طم المح ال
ملازج)منك
هام
معناستهدر تقال اتخ الفصیل اللبن ادا امتصه ( ال
صورمق

|

کنسیله امزرمك معناستهدر بقال امه اذا ارضعه ( الاج ) امير وزننده رضيع
معناس نهدر که سو دا ن

و لددر وحلیل

القدر آ ده

دون

ور

ف

عصس براننده:

برقربه آ ددر ) الا ) اعر ج وز ننده قره تأعز آ دمه دنور عر معناسنه و او نس

۱

۱
۳۴,۳۳۳

صو سن

 ۱رو.یااR

۳۱
ومادی دیدکاری اعتلاط

اولش

ار بعهیك برندن او لور و غير مادی اخلاطدن

د کلدر ونك تفصیل فانونده مشوحدر ومراج بتارقه نك اعیدر وقادسیه وق عا
میاننده واقع مغینه شم قرسنده على قول کوفه لبنوده قعقاع نام حلاف وننده برهو ضح
خف اسمید رکه معر وف ایاق قایدر هوزههعر يدر

دزه
آدندر ) الوز ج ( هود جحو

معلوم اوله کهفارسیده موزه حبلاق ایاغه کیلن خفه دنور قالدیکه مولف موز ج
لفظتی خف الله وموق لفظیی خف اوزره کیلان خف غلیظ اله وحرموق لفظتی

خف اوزره مطلقا کیلان خف اله تسیر ایلکله موافه کوره بزم مست و “مر قند
ط فنات صوقان و نسو ايك حندلد و درو شاك

دیدکاربنه خی

طوماق

و موز ج

ار لاق اباغه :کلوزر وتحفت خفعندن مأخوندر وموق مست اوزرء
موق
وموز ج و

ودیده ووستاله دنور ونر غلیظ الوور
کیلان حز هه به ا

موزه

فارسی معريدر وجرموق کذلاف مست اوزره کیلان جرمهه و بوستاله سوار
مقوله اوست اباق قاننه دنور وایی قات وم کا زرااطلاق الونور مثلا
زم کید یکمن j Jaشر

وتر
کزرینهلمس
او

8

و لنو رسه

ووز ج دنور
مؤلفه کو ره خف م

درمتوقو رکه
ج

هز
هج
میلان
سه موق دنور وا انوكزر ندنک

سرفوزه عر يدر اوالك کید کر بنك اشکال شعری معلوم دکلدر لکن وعی باقیدر
اواناده مست وصوفان اقای در خارحین وخا رکش تام رایاق فان کر ارابدی
یدیک

حر مه

پرنده ادی اا

لین یی ز خارحین ِِ ر فیدر و مست
رح قا

مس فار سیدن 2Eرفدر که اباق باغنه دور
و قاطعتانك

خلاصه

ان لاس | رهموق

فوق

واه ده

موز ج کذلك خف

اخذفین  ۳مر ند زم

دفعه

تایه

ددیکن

اللههقر

ن
ما ز

در

مطاشدر

حبلاق ایاغه کیلانه خف وعوق وموز ج دینور ]نك اوزرندن کلانه

کر ادع وکرك سار نسنهدن اولنون جرموق دینور وبعضا جرموق جرلاق
ایاغه کیلورسه حکما اک دی خف

اطلاق اولنور آ نك اوزرندن نسنه کیلورسه

اک چرموق اطلاق اولنور مح مسئلهسنه متعلق اولغله ووجه اوزرء اشباع
او دی پس جرموق خف اله بیان ادن بعض فقهاء جهت مکذورهبی اعتبار

ایلشدر وموزج کلهسنك جی موازجه کلور های عمه الله وموازج کلور
) القزج ( قعیل وزنده رکسیه نسنه وبرمك معناسسنه استعمال الوور يقال

مرجه ای اعطاه شقا وبدل سنبله صرارمفه بشلق معناعنه استعمال اولنور قال
چنبل اذا اصفر بعد الدضرة ( المازجة ) مفاعله وزننده اوکوعك مفاخره
مانلس
۱

 1ات

نومونرکه از

بر وضع آ ددر

در

) اهج

قال

ا

( میرن فی

فلان فلاا اذا

قح ره

( الواز ج ) ميك فعبله

و شین محمه يك سکو یله بر دسنه لی شی ا

قالوب قارشدرهق معناسنهدر قال مشجه مشها من الباب الاول اذا خلطه

۸۲1
وص

جانه اسای

نسو آندندر سعد

۷

حرجانه باتعیددندر بدری

 ۱امراج ( ميت کسر له شول عاقه به دنور

اسعی عد

که عادتی امراج اوله ی

اللهدر

ار ننده

یاوریسی هنوز دم ایکن القا ابلك عادتی اوله بقال اقة عراج ای عادتبا الامراج
وامور ومصاطنی منظم طوغٌیوب متلط و شسوریده وختل ادر اولان سرسم
9

دور

وزنده

تقال رل

فراج

ای یگر_ج

ادوره

) ارج ( ای

فو قیه اه حعفر

مدار ج اسعید رکه در عقب ذ کر او لور و و مرش (زطندن مى

ونده اوحه اولان
دکلدر خای محمه ا سکن وزندهدر اول دی ومعناه در و

هی مصعوم اولقدر زیرامرد قار سی معر يدر ( ال دارسج ) ميكیله دار
سمل فارسی معر در کاهعه رای اسقا طله رداچ دی دبرار تون ام مردهسنات

دبیددکررکه قلایدن وقورشوندن ول اولور معروفدر ( اارج ) ميك فصی
وزای محمهنك E
اشراب

بر فسنه ی شی ا

مز خا هن الباب الاول اذا خاطه

4

قاکق معناشښنه در قال ر

ااه

شال

(a

وقشقر ٤ق معناسنه در

فلانا عل فلان آذا حر شه علیه ( ال ج ) ميك که ای بادامه دبنور لوزم
 SEERو یال دور

مر < حوو هر ی

عسل

بو معناده مرن

فحیاه شید

ای کرد

لت صعیقه در ) المج ( امیر وزنده ودی آيباد امه :
خراط انلشدر تاخو د اول

دوز
اولان

 ۱امزاج ) کتات وز ننده ر شیثه قایاو ب قار شدیلغله باعث ر
تس

عبر الوور

دور

قاسق تعبیر او لور

صوری

و معئو دن

اعدر

معنو نده_ کیفیت

مثلا مزاج الشراب مایږ ج به بع شر ابه من انوان نسنه در

صو کی ومزاج ادن مار کب عليه من الطبایع یی طبایع ار دعه دن دىنك مداز

عند الحققین مرا ج بدن عناصر اریعه نك اجزالری بری رازه ماس و منکب
کیت

وایی کو نه در

متو سطهدر

بر ته ماج

اول

و زربته مناج فان

دبرلر

ماج اول اولدرکه عناص مرکبهدن بلا واسطه حاصل اوله وما ج انی برقا چ
نستة ر 3اقا عوامتر اجارندن حادت اولورکه اول نسنهار دغی عناصردن مک
او لو به برندهاولان

وت

آخر ده

اولان قو ها

لاف او لور مثلا حر ارت

و رودت

ورطوبت ویوست مراجدر کذلك دموی وصفرا ويلك مزاحدر-وسوه عزاج .
دید کاری اشبو فز اجك

تعر

او سیدر صو غو قدن باصعقدن واا سای عار ضهدن

اولور نآکون علاحده تعدیل راه محتاجدر وسر مراج ناماد ا
نمک
رب
یارطب یایابس یامفر د یا
لبدر
دون هرری مادی یاغیر مادیدر ومطلقامرض

اوچ جنسدر برینه سوه مزاج ویرینه مرض ترکیب وبربنه تفرق اثصال دبرر
۰

a

aaa

ومادی

۱۳۰

مرج ای علط وشول تازه نماله دنو رکه اغا ج بداقلرینك ارالقلرینه کر شمش
اولهيقال خوط مرج ای متداخل فی الاغصان بعیی قد الاست سناغه الطو له

ومشق کهگعکزه دینورکه حیوان ووریت وسطنده توموب حقر
 ۱وثول آق:و
آواول بوینوزد EAC SER

 Eجی

اس حه کاور ) امارح ( خار ج وا بتارم

ونه قوله تعای [ وخلق اجان منمارج هن تار ]
بو تمد آ تشه اطلاقاولاور م

ای خلق ابناوابا الجن من صافٌ منالدخان وقوله تعالى من نار بيان لاد ج قال
المیضاوی فان الار ج فى الاصل الضطرب من مر ج اذا اضطرب بس آتضدن

مراد دخادن خالص لهب ساطم اولورکه فارسیده زبانه تعبیر اولنور حرکت
واضط ای باعث اطلاقدر بعطلر اختلاط معناسندن مأخوذ اولغله قزل وصاری

ویشل علوری بري بربنه محتلط اولان لهبدر ددیلر موّلف دی بصا رده لهیپ
محختاط الهنفسیر ابلشدر وفتوحانده مسومدرکه مار ج هوا اله عفر ج آتشدرکه
ام اطلاق اوتور او ان اولان جان نان حلوفدر کهایی
0
عنصیدن مرکبدر بری هوا و ری آتشهر

آم دمد

او آلشس دی ایک عخصردن

دک

ری خا* وبری آب در جون آب اله ال مت ج اوندفسده اک طن

اطلاق اولتور هووا وآتش تلاط اولدقده ک۱ا مارج اطلاق اولنور وبشر
حنسنده ناسل القاء آب اله اولدینی کی حن طا له سنده دی القاء هوا اله

ل

اولون وان ابه حضرت آدمك خلاقع7

وشم ح مفتاحده تع یف اشسندالیه مشده 7

آلقش يك سنه عقدار در
 ۱ن الاء کل ف ”EN

جهستی چا بداکل شی بجینس الاء عیاریله تقسیر وو ره تشربر
روایانده وارد اولدیکه حضرت حق جل وعلا ملائکهی صودن خلق
ا
ایلدیی ردن

وح

صو دن خلق ایلدیی  1نشدن

ذری
ایلدیی ر ادن خلق ایلکله ه

حيانك مبدای

وحضرت

آویی صودن خلق

صو او لدینی مقرر او لور انبی

ا(لرجان ) يك فحیله خرده امجوره دیور صفار اللولو معناسنه مفردی

مجاه در وه فوله تعای [ خر ج ممما اللولو والرجان ] قال السضاوی ای

| كار الدر و صفاره وفیل احلران انلرز الاجر مصیاحده قول اول ازهریدن
| وای طروشیدن منقولدر که نالا هيامر ده مرحان تعبر اولنان قرعزی نسته در
ءیادن حقار جر و شر میانتده برزخدر و مولاك باب ذالده بسذ میحاندر
| در

| ددیی مزور خرز اج و
 ۱اوزره ص سو ددر زج
 1اولفق مقعضای

دز کر قه بی در ومصباحده وای فعلان اولق
در که هر حال ونر او نان قر مزری بو غه اطلاق

مادهه نظرا ارح<ددر

وسجان برنوع بات ری

زرااول

جر

ادر که شول اواعندندر

وھ

دن محتلط نسنه در

و نکده مفر دی صجابهدر

؛ ۸۴
جارد صوننده و يعض

سیق

صوارنده

دج

ا

صورت

کي مش هود

در

و بعظلر

ازییدرل تدفسییرلر
محرینی محر قادس الهکه"هرمز دکزیدر وخر روم الهکهقلزم دک
قیا صرء روم مالک اولغله محر قلزمه محر روم اطلاق ایلدیثر وس جبرنسنهی
شی" آخره قانوب قارشدرمق معناستهدر بقال مرج الشی" بالشی" اذا خلطه به
مو لت

وراغيك

تصار ده

عفر دانده انه کوره ر

بو معنابه

مثلا

مو ضو عدر

مرعاره اطلاق اختلاط نبانه مییدر وارسال الدابة وسار معای نآدن متفر عدر
(م

ج اطباء

) خر اسانده برمعر ار در( مر ج راهط

القلعه ( بادیهدهدر خر ج احلجخ مصیصه
مص صةد ده در م

) شامده پر ملعن ار در(

بواحیسندهدر

الدیاج مهصبد  4قریب بر دەدر

E

ج

ی _۳۳الاطر !حون کذلك
ا[صفر

صادك

عله

قغر .ونزنده دمشق ترابنده در مرج عذراء بنه دمشق راندهدر مر ج فریش فاگ
کیسریو رانك شدهسیله اندلس ديارندهدرص ج بق ,tE ز بر وزننده ضعیدمصردهدر

مرج ای عسده موصل شفیسندهدر مسج الضیازن رقهیه قيردر جمرعبدالوا<د
حز برهدهدر غر ببدزکه اسهر روج

ادوپ

حایره صالیو رمث

اولان هس ج داشدن که حلب قر ندهدرمو لف

معناس_نه در

يقال اهس ج الدابة اذا ارسلعا لارعى و منه

العرين فعل وافعل ععیوامراج کبه اقه ولدیهنوز صول تعبیر اولنان دغارحق

اجره هنوز اویوشعش قان اولهرق دشوورمق معناستهدرکه هنوز خلقتی مصور
الولد غرسا ودما وطواری اوتلاعق معنا نهدز قال ام ج الدابة اذا رعاها
وعهد

واه و فا ایلیوب غدر

ابلت فعناسته در

قال اص ج العهد

بف

اذا

( المر ج ) فعتینله جوباندمز کندی باشلرینه اوتلیان صاله دوءیه دینور عفرد
اند

ر

ولا راعی لها وقاسد واه

اوق فعناسته مضدر

اولور قال ضمح الام

مرجا من الیاب الرایع اذا فسد وبرنسنه مقکن اوایوب بری اونه یقرار اولق
واختلاط

واضطراب

معتاسنةدر

قال ر

الاه اذا عاط

و اضطر ب

و عنه

ورج دیرلرکه بام
[یف انم اذا مرج الدین ] وعریلر نم هر ج"م
اخسدیث ک
اختلاط وفتنه ونرویش واضطراب ععناسنهدر نونده رانك سکوی هرج کلهسنه
مشا کلهبههبن در

) المر.ج ) امير وژزننده

قارش مۆرش

سنه به دنور تقال

اهن“

مر
0,

۱۳۳

هد

۳

3

سس
اللین اذا

زره

و بر اسنهدل

برسیتی

کیذر مك

سيلوب

معناسنه

در

شال

کم سد

رزندن طہراغی صبر وب کور مت هعناسته در که معنای
ا شی“اذا که ویل و
او لدن ودږ

تقال ان ارج کے الارض ای ذهب پالمراب بجعی شاول س

اد متاراسا ( المماجة ) مفاعله وزننده ( واحاج ) مك کس له برکسه نك حقنی
احود اک ایلدیی وعدی اوزادوب سو ف وار ابلك معناسنه در قال ا
ماج وماجا اذا ماطله ( اعو ج )وف

وزننده اولهسی اراق اولان عقبه به

وزننده مالك بن عوف الاصمری

اب
ت)
کاج
دنور قال عقبة حو ج ای بعيدة ( ح

نکاسمهنك فرسی اسمیدر وابوجهل ملمونك دفخرسی اسیدر ( اع ) يك کی
۷

وخای كمه نك ف
درك معنا سنه در شال کے

اا

ج معتل وحاع الك معناسنه و
۱

طولق اون

 7اوبه 3

الات اذا حذب ما و من ها

المرأة اذا ا

او لور قال

) تفعل وزننده صوی بری اوه چالقیوب دړ تك معناستهدر قال " ۳

الاء اذا حر که( مدج ) ميك یله قبر وزننده برنوع دکز بالغدك اسمیدر اکا مش
دج دیرار (المدلو جج() دهلو ج وزننده وماد فیدر که مادهستلاه دک آولدی (جزیم
ذال ةمه الله تقعل وزنده قاون وقار وس مقولهی ناج ولوب اواق معناسته در
تقال rج

ا

الط ادا چم وطولق NESE

تقال دج

الا با ۱5۱املا و ر سنه

قہارمق معناس نه بقال عك الم ِاذا انشعو ولامق معنادنه در شال عد ج

اس ادا انسع ) القذیج ) تشعیل وزننده ا

ولاق معناأس:ه در ال مذحه

زعا ای وسعه ( مذ ج ( مجلس ونزنده دچ مادهسنده ذکر اولندی حوهری
وهنه مبیی بوراده ات ایلشدر هر نقدر سبو مه اسناد لاش

اسه ده ( ۳ ۸

(

ميك فعی وراك سکونیل شول اوتلو صولو چایرلفه وز اره دنور کهآنده
طوارار رعی اولنور اوله مثلا اسکدار وراسنده ۱رادم اغ جار انی وکا تایه
اال

کی E

ای اچ

دیدکلری محلار بودن ودد

وصح

مص دراو لور

طواری اوتلامق اعون مسیب ادوب مرعاه صالیورمك معناسنه شال مرج
الدانة ممجا من الباب الاول اذا ارسلها لارعى ومنه قوله تعالى [ مرج الصر ین
يليان ہما رزخ لایغیان ] ای خلا ها لاپلتس احد ها بالاخر قال السضاوی
صت
ای ارسلهما هن ج

الدابة اذا ارسلا والعی ارسل الحرال والعر العذب

بلتقیان ای +عاوران ولا غاس سطو حهما وافعا مر یلاك محر سفیده

فاوشدینی

مرم حقيرك مشهودی .اولشد رکه وافر تله قدر امنزاح واا ابلیوب ول
 Eعایان اولهدق کیدر حتی طعمی دی

متغیر

او لدینی منقو (در ګر فارسه

 .منصب اولان دجله دی اول رید اولدینی مکیدر ته که حالا اسللامبو لده کاغد

رون
 ۳کل

9

۸۲ ۲

اک مضاف اہی تہ حل جاج ااحل اطلاق ادرار وجا ج الزن بوره اطلاق .
اوئنور [اج ) حاب وزننده خراما ساشینك بوه دبتور حون

ما

(اسمعت) ز ز.لدوزننده سو پليه حکی سوزی خوشجء ان اد دفوب آغ ندنمتصل

توکرك آتار کیمش ياش ادا الك معناسنه در تقال ج ار حل قخبره اذا لم یله

وکاتبکتابتنك حروفلرنی خوشجه بیان الیو و

وشوش یازمق معناسنه در
م

صواب
ورکسه | لهمکالهده راست و
ورفه ب
شقال ج الکتاب اذا ته و سین ح

اولان مسلکه کقیوب یکاش وخطا وغیر وآفم سوزر الله آنی حالدن حاله رد
موحویل ابلك معناسنه در بقال میم فلان غلان اذا ذهب قالکلام ععه مذهبا
غير مستقيم فرده من حال الى حال وقال قالاساس جع قخبره اذا  ۸بخف
(الاجاج ) همزءنك کله آت هنوز هجان تام بیدا ابدوب قر مقسنین قوثی
آتی کی بردن اوزون اوزادی سکر که

بشاق معناسنهدد بقال ام الفرس آذا

بدا بالجری قبل ان صط ب وبلاد سار هه سير وسیاحت ابلك معناستهدر تقال

اج زد اذا ذهب قالبلاد واغا حلره

ی معناستهدر کهفصل بارده الوور

قال اج العود اذا حری فيه الاء ( اجج )یھ خسورشار ا
معتاسته ول ا نه دوو اج فح)تیناه  ورد کوشمك اسنرخاء الشدقین
معناسنه ویومر

فایلره عارض الوور وآکهده و باغده اوزم قسعی تتج بو لوب

فليا وق و انبم
کاله ابمرکه iF اوزوم اولق تعبر اولنور فال ا
الب حتیبظهر که ای بلوغه وبقال مایلمعنب جا اذا طاب وصار حلوا
موف مك

ومعنایه ورودندن سکوت ایلشدر ( اعماج ) ميك قله سست

ےیم ( مسلسل وزننده اه طلو طقناز عضوه دنورک
وسبز خی شه دنور  3ک م
م

طولقو نلقدن دترر اوله ال کقل ؟چ امیرج ( القع ) زلزل وزنده عضو واه
طلو اواغله قرمان قویرعی کی دترەمك معناسنهدر بقال کے الکفل اذا ارچ

وكب وعترم اولستی قصد ایلت معناسنهدر بقال
یسه ن
ع برک
منده
( شبیم) تفعیل وزن
۱
 3فلان شلان اذا اراده بالعيب ( اج ) ميك یله صاغیلورکن طاشلر اوزره

عهریان بال نقطهلرینه دینور ( جآوج ) هره نك مدل ( وتعوج م)یله یاجوج
لر یدهلفتدر نتهکه اجے ماده سنده ذ کر اولندی ( الج ) يك .کی
وکهألجودج
وحای مهحله نك سکو نله ات ودری واغا ج مقولهسیصوعق

معناسنه در يقال 3

وذا العود وبرنستهیی و سمت امحون ال اه
العم سا م ن الباب اثالث ادا قشسء ک

اوغق تاره در قا حى ا بل اذا دلکه ليلين وكذا الادیم وجا ع اعلك معناسنهدر
قال ج المرأة اذا  13ویلان سویلك معناسنه در قال میم الرجل اذا کذب
ویاغ حقر مق احون ایق تعیعر اولان طلو مده سو دی

ابو

فعناسنه در يقال
2

3
e
اي

RESA

۱

۳۳۱

ا
ا
س ا

نام و هر عن

العمل ( التلو.ج ( تفعیل و زننده بو لدن صا در عق معناسنه در۱ 
الطریق تلوحا ای عو ج

تقول لوج بناعن

تصغیر یه سوه ۳
آغر ده

ماده سنده

برشی" ری او به جو تروب دوندرمك

انععمال

ا

او لندیلر تقول

( اللوجاء ) هر اء وز ننده (واللوحاء)

 5ر او لندیار و وذار لوج کلهس:دن ما خو ادر زگ

ال

فعناسنه در

الو حه

بعد ه

او نان معایذه

و

لوجا اذا ادر به قفیت

فصل الم ) ( الاج) ميكفعی وه منك سکویله اجق ومضطرب اولان کشی د

دور جافعدن برراده ده عقر اولیوب اما اضظراب اوزرء اوله شال
ای احق

هومأج

اب معنا سنه در قال

و مصطر بت و تال واضط

القوم

وا

)دورة |
(لژوجه ك
فما ج ای ققتال واضطراب وبآی وشورابه صویه دینور ا
وزننده

سوا نی و شور اواق معدا

من اباب

تة در شال مو ج الا مووحد

اتلاس اذا کان مأجا آی اجاجا فهو مأج ای اجاج ووشکس صیغه سندندر
) ماج ( فعلل وز ننده

| ددر

ی

وز ناده

 ۱التو ج ( ای فو فيه |لهموز

أ

اوزون اوزادی اراق عقبه ه دنور تقول برا عقبه متوچاای عيدة بونده
حای |

ده تدر ) ا کید ) مك کهمرلله رنه

84

بر بلدهدر ( اج ) ٥مك

ج

فے ۳

یی 1جام ن الباب الاول
اث
ا

اذا اطعمه

و قو ينك

جوع

بالعطید اذا ي
مقوله سن

الشراب

1ق

وید مجامن م لاف

ماده سی افز دن صوو دق
(ظ

دیرر .عض

حکین

ا

ما ) ا ) يك

طیمر ه 8
من

اذا حلطه

صویی

اش ماء ها و برکسیه جوا عر دلك

3

ما

ك

و یله قار شد ر مق

و درمكگ

و
الاول

الك

9

موتا سنه

له آغ.رو

بوسكورمك
اذا ا

وه fa ۲ محصو صدر

شال

قال

 €فلاا

نقال ج الر اذا بزحها

کش

و حيك

ERO

4ر
فعنات_ :د

۸و ا

عط 4

فی

و ز ده

اورقیه او لکهسنده

شار حك

عبر

در

قال 3

صو

و شرت

اولمور شال

بياننه کوره

اک

تشدکه صوو زق اوایسای 1مد

ادیایك هذا کلام کعه الاسعاع وو لاری

اس

تعار ه به عبت در

قال

قالمایه ومنه احطدیث اه [ اخذ حسوه هنماء فيا فبىر ففاضت بالا ۰الرواء ]
ای صا

وج غلال اسه ن

ماش (#بمر او نان غه اعیدر

شار حك

يانه کو ره

 6ماش معر در وماش لفظیی عرب دی اخذ وتلفظ ایدرار ) الاگعاج ) افعال
وزننده صیویق
ترششت

تسش

سر یلوب هر امدق

) الاجح ) حاج وزننده سول ر

معناسنهدر شال اععت شطد
و باتلورده به

رک

م ن اقا اذا

بر دکدن باشی

اتا آغزندن سالیاری سپلان ایدر اوله بقال شیم ماج ای یسیل لعابه کبرا وهرما
یلان ایلدیکچون ( اجاج ) اب ونزده
ووحه تاقهبه دنور داعا حلقندن سصو
ق

آغردن
۰
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دنور
ا

ب

و باله اطلاق

او لور وم

|

۲

۱
۹

و۳
SS
ی
ا

1

۰ ۸ ۲

وسسس  دنس یدش سم تسس

5

رسد

LUP
E

ی

]|

( ۱اللاج ( ج معناسنه در ( الم ( دج وززنده ( والیع ) كتف وزننده ( واللم)
امیر وزننده تک ماد هسنه اتباع ذ کر اولنور قالشی"

وس

مجکت

ج ایخ حدا ( الم ( معظم ونز
نده هتين ودوز و
رر
وهار اولان م
اغه دنور

لو
زغلو
وكیا
اب
وندہ
یع وزن
ه)
مھے
سلمم
بقال رح لمع ای مرن عاس (ا

خوشمره

سوده دنور شقال لین“کے کے ای دسم حلو و بو اباع دکلدر ) الج ( فحتنلر

برنسنه بهيك حریص ورازو مند اولغله داعی اکا دوشکون اولق معناسنهدر قال
کے بالشی" لعا من الباب الرابع اذا اغری به فثابر عليه بوماده ده حث وترغيله
یعتی قدسدرلفغله حریص اولق لازم دکادر زرا اغری به رکیی که ساء جهول
اوزرهدر انفده دوشکون حریص

اولق معناس نهدر نتمکهماده سئده مبان در

شكکلری ادالرنی امکه بك دوشکون
کلور ن
( ال لاها ج) زنك کسم یلهبرکسهنك دو

اولق معناسته در يقال له زید اذا لهت فصاله بضراع امهانبا اول اننادهناقهك

چلەی بند اندر ( اللفعی) چم وزد وهانك فخي اختدر دله دنور لسان معتاسته

يقال فلان وفصیح اللهجة صادق اعد ایاللسان شار ح ديركهبعضلرل#جه بىجایکاه
سن اله یعنی سوز سویلرکناستعمال اولنان پړی اله تفسیر ایلدیلرکه مرادلساندن
حار ج حورف اولان پراردر بوعضلر دوز سوبلدیکی حالده لسانه مخصیص ایلدولر
ا(لالهجا ج ) اجیرار وزلنده رنسنه بك قارش مورش اولق معناستهدر بقال
الهاج الثی" ال#خاجا اذا اختلط يعنى بعض بعض و نوعیو ندندر وعر ر الهاحت:
عه دپرر اختاط بماالعاس معناسنه یعنی کوزینه اوشو اری کیریشوب کوزی .

اوبقو ابله محختلط اولسه کذلك الهاج الان دیرلر وغورد چالنان سود قویلنوپ

وق
احزاسی بری بر نه قار رشوب او

درحهسنه

واردقده لکن هنوز ابوده

قپولنوب وغورد کرله سنده وارعش اوله ( اللهوجه ) دحرحه وز ده
برایشی کم ایلیوب سست

وکوشك یاعق ور مین کوشك طوءق معناسنهدر

بقال لهو ج الام اذا لم يبرمه وراده وانقولی مرحوم ارام املك معناسیله بان

ایلکله وهن ولهوجهسی ظاهر دروبریان اتی کرکی نچ بمولیدورب

چیکیه

بشورمك عل قول طشنده ماه یاغفلت ابلکله رم ونازك اعيوب قای وجزه

پشو رمك معناسنهدر يقال لهو ج الشوآء اذا لم نضجه اول بام طعه ( اللمعة )
حرعه وزننده لے ففتاینته در که صفرالق وقهوه الى به دور قول:
ای مد ) اتلج ( تفعیل ونزنده برکسیه قھوه الى درم

SL لھےے

معناستهدر شال a

الضيوف اذا اطعمهم الحة بعض نەه ده اطعموم ااه واقع اواغله نکذبری طعام

ياخود مکأول اعتبار لهاولور ( المع ) معظم وزننده شول کسیه دینورکه
| بك اوشوبی اولفله کار وعلذن عاجز ومعطل اولور اوله شال رجل ملهع ای
وت

“e

۸۱۹
وی

رحادنه پاخود ر م وفصه سبیله ینوپ اقلوب ددرنال اولق

افتعال وزنده

معا که در يقال اج الرحل اذا ار ض

من هم( الالعا  ( 3هرك

کسر باه  1فش

رشمق معناسنهدر تقالالع النار قاخطب اذا اوقدها
اه اوطوی طدوت
وژنده سول شهوای عوره دور آلات دردله فبری
هه
1
آق آتشنك تسکینی ک
فر ون کی قزغین اولوب علوی دماغنه حبقر اوله ح
طولبه له عکن اوله قال امرأة لد ای شهوانيد متوهكة حارة الفر ج
) الالفا ج [ هر منك

0

مفلس

در قال ام الر.حل,

وی ما به اوق معناسنه

(لمغع ) ميك ضمى وفانك حي آندن  ۳فاعلدر مفلس
الفاجا اذا افلس ا
اولان کشیه دنور ا

ثح الرجل فهو ملئے شار ح E
عالفدر تقال ال

خسن  .ومهمز وسيم کهاری د
مسهب و

هر
کاله وانا

e قیاسد محالفدر والفا جحبرآ دی

ءضطر وملجی فلق معناسنهدر ال الفعه اليه وهو غير اهل

ای اء واحوحه ( الل ) لامك فعی وفانك سکوئیله ذل حوقارت معناسنهدر

بقال به ف ای ذل ( المستلغ ) اس مفعول بنیهله مج معناسنهدر که مفلس
وباد دست

درسین

طلب اعون د کلدر و دی اسم فاعلدر بلج ی وو تلردن

اسم مفعول دی فانك فعیله وارددر وشدت خوفدن ناشی ورک پرندن انواش

کسیه دنور وکال ضعف وهرالدن بره یایشی قالش کسیه دینورکه مراد برندن

قلدامفه کال اولان آدمدر قال رجل مستلیم ای می لالا من جر الا
( الح ) لامك فصی وك سکونیل آغرك اطر افیله اکل ابلك معناسنه درکه
مراد ,نه جك ناه آ ژ جه او له آغری طو لدر مییوپ او ك دبشلر له یاخود

آ 3رطرفیله عکدر حقاوزد وی جار فسینه خصیص ابلشدرکه
قصه اولغله اوك دشار مك او حلر له قو بار وب

اک ی

چار

رده قال  3ای /

لمجا من الباب الاول اذا ک|له باطر اف فه بوراده اطراف لفظنك جعيعٍی اجزاسی
اعتار ینهشب در که شابت

مفارق ا

ترکیی دی

و وه در وم جاع

ايلك معناسنهدر يقال ل المرأة اذا جامعها ( اللاج ) ميك فعیله ملام معناسنه د رکه
آغر اجره دل پنشدیکی اطرافنه دنور مؤلفك وماحول الةم قولى عطف لفسيردر
) الما ج ( «عاب وزد ۾ بك آزحه ویاحیر بيه حکه دنور
اولنو ر ذواق کی لقو ل ماذقت شاجا ولا لاجا اى شا

رعه وزشده

نی

تعبیر

حقبرا ) اللحعة )

صفرالق وقهوه آل عبر اولان آز جه بيه حکدر که ارکن

 7لد تعلل اولا_ور قول

(لتام( 2
اطعینا کے وهی مابتعلل ه قبل الغداء ا

تفعل وزننده جزاجه قهوء الق اکل ایلك معناسنهدر بقال تامع الرجل اذا | کل
اللمی (اللمجم) امیر وزننده کش الاکلاولان کسیه وکثبر الجاع اولان کسیه دنور
کے
س

ج

سس

۸1۸
طار اولوب کیروی واسع اولور جى الاج کلور ( الدوجة ) دحر جه وز ننده

برکسه مان الضعيرى اولان كلام وخبرى علط وتشويش ادرك صورت اخراده
اظهار ايلك معناسنهدر قال لو ج عليه اتير اذا خلطه فاظهر غير ماف نقسه

( اج ) تفعیل وزنده طوجه معناسنهدر بقال ع عليه انلبر ععنی لوج
( اء ) تصغیر نيهیلهاستتناه معناسسنه مستعملدر يقال بیع اوعین عافیبایبا
ای مثويهة دی

قطیی الفاددر ده

امس

انشا

الله دعکدن عبار ندر وو

س مكوذرك معناسندن مأخوذ ومقام نفیه مصوصدر ( اع ) لامك وخای
منك فعیله کوز بك جوق جرك وچپاق بغلق معناسنهدر شوامکه استقذار

وته قال عين
اولنه بقال ت عینه لجا من الباب الرایم وهو اسوء الشمص م

حعة على قول بونده صواب اولان خائين مجمتین اله اولقدر ( اللذج )ل.امك
وم بو دم احمث معتاسنه در
فعی وذال محمهنك سنکو یله صونی آز حه آزحه د

بقال لذج الا» لذجا من الباب الاول اذا جرعه ویرکسهدن ارام وااحله ذه
ایستك معناسنه در قال لذج فلاا اذا اعحليه فالستلة ( اللرج ) فكت
د وزنده برنسنه خام حلوا کی باشك اولغله سونوب اوزاعق
و)
عو ج
قالاز
(و
معناسنهدر بقال لزج الى لزجا ولزوجا من الباب الرابع اذا عطط وعدد ولشت

نسته طولقال کی برشیثه صوانوب یاپشعق معناسنهدر بقال لزج به اذا غری به
شق
اسنه
وبرن
صنده
ت عسلا فلز ج باصابعی ایعلق ( التلز ج ) تفعل وزن
ل|
كقول
ول

ویاپشاق اولوب ,یلشکلنك معناسنهدر قال تلز ج النبات اتذاحن نتهکه خام

چعکی مقولهسنده مشاهده اولور وباشك صاحنی خوشجه کرک کی غسل ایلامت

سبرله بالکلیه کیردن باك اولیوب جاما کبر لوقالق معناسنهدر قال تاز ج اراس
ادا غسله

اذا غدا غير نق عن الوم وذلك

و نق وه

وومعنا مجازدر

(الارحة ) فرحه وزننده و(اللزمحة )
ا(للزجة ) لامك فصی وزانك سكويله و
سفینه وزننده طوتقال کی یاپشاق کسیه دنورک پاږشدیغندن دکه حلله منفك اواز

يقال رجل لزجة ولزجة ولزمجد ای ملاز ج لایرح ( الم ) لامك فى وعینك
سکوئیله برنسته خاطر ده خفحان ایودب اوینامق معناسنهدر بقال لجع الشی" فالصدر

آشه طوتارکن یاقق معناسنهدر که
لجا من الباپ الثالٹ اذا خم ودرییی ت
بویاخقدن ترکیده کویندرمت الله تعببر اولنور نهکته آنشه طویلان هاول وکاغد
مقولهسنده دغی واقع اولور بقال لیم ابللد ,اذا احرقه وضرب الله مضرویك
بدنتی ١جق مهناستهدر قال  2ادن بالشرب اذا آله ومنه بقال ضمرب لاج
مكشتد اولق معناسنهدر
)فاعله وزننده برکه حقنده رماده ب
ای موم ( اللاعذ م

شوه کهدروننی آزر ده والتاك ایلیه يقال لاعه الامراذا اشتد عليه ( الالععا ج )

ست

سے
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ل

ل
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وش وشوریده اولق اختلاط معناسنهدر بقال الت الاصوات اى اختلطت
| (
ال ) مد وزننده سیاهی شدید وقویو اولان کوزه اطلاق :اولنورقال
عين اة ای الشدیدة السو

وعاری وج بك قوو اولغله ادد انلضرء

و بره اطلاق اولئوز ( الالماج ) هروت کوش بووفرياد ابلك ااا

(لاستتحاج ) برکسهنك ذوالید اولدینی
يقال ات الابل اذا صونت ورعت ا
نسثه یی خصومتله ادعا امك معناستهدر بقال اس مناغ فلان اذا ادماه عویننده

صدق وصوابی زع اله کفارت ایلیوب عناد واصنار ایلك معناسنه استعمال

فلاي
اولنؤر قال اسرچینه اذا ج فبا وا یکفرها زاغا انه صادق قال ا
واقلدیث [ اذا اسل ابجد 6ينه فانه آم له عند الله من الكفارة ] هو استفعل
هن الاج "وفعنتاه

ان حالف عل شی و ری ان غير ه خر منه فیقم عل یاه

ولا محنث ولا یکدر فذاك  ¢۲2لوهقیل هو ان بری اله صادق فا مصیب یل فا

ولایکفرها مولف عهنای انه ذاهب اولشدر معلوم اولهکهمین اولنان 0
يرلو وافضل اولانه کفارته اتقال اولفق لازمدر زرا ابو [ من حف عل
غبرها خبرا منه فليا ت «الذی هو خر والیکفر ایند  1جد یله لابوانده

عبن ا

ام صادز اولشدز ( ام )فل e استلحا ج ایلهمعنای اولد .ا

بقال ج متاع فلان آذا ادعاه ( اج( لامك وحای مهملدنك فح لهقل قمنه
اشرب رامق معناسنه در قال خم السیف جا من الباب الزابع اذا نشب فالشمد
وحم کوزدن اغان جرل وجياغة .دنتور عض ععنانسته ( ا( کیف "وزنده

طارهجق سشُیئه اطلاق اولنور قال مکان لے ای ضیق ( اللاحم ) ميك فع
مرت جعیدر

مضایق معتا تن دک طار رار د عکدر  ۱اا NETS ونا وا

ازده
) وا ) اا و

صغئهحق ویناه كتورهدك بره دنور می معتاس ند

[ ام ) لامك فصی ونمانك سکویه اورمق معناسنهدر شال طجه چا من
الیاب الثالث اذا ره وکوز دکورمك a
وفق
ہا ص

قال له بمینه اذا اصایه

معناسنهدر  1ج اله اذا لاو طم ساحل عنده عدن ابین قرنده

نبلردهدر بایسی اولان ج بونائل بقنطن اميه

طاج
لرا(
ااد
ع

) همرءنك

کله الصا اعدرمك ,معتاسنهدر بقال احعه اليه  5الاه ( الالعاج ) انتما
وزننده الاج عتا سنه در شقال اه

اليه ای الاه  3لےبے ) لامك طعرله اك

ا

تقگیتهسته نود قاق قعد ف الم اا زاوتد الت ووو

جقورینه دنورک خانة چشم تعبیر اولنور کفذ العین معناسنه اکا وقبه دخ
| دیور ترکیده کوزك اووی تعبیر ادرر ومعناده لامك فهیلده چانزدر وطاغ
ِ دیبارنده وعض درمرده اولان شبول دليك طرزنده حقوره دنورکه اغری
1am:

اول

o۲

ننه کوره جور وعنوع اولدینی خصوصده مادی وتا
بایراده
ك بص
لرافمو
زی
معناسته مضوعدر ترکیده وندن انوکولك الله تعببر اوور بقال خعت بافلان ت
اجا اوجه من الباب الرابع وال جمچت تلممن الباب الثانی امیادیت وعندت

قانلصومه واحه آجلغك شدتندن ورك أوبنامغه دنور يقال قفواده اجه ای

خفقان من ابلوع ( العوج) صبور وزننذه ( والوحة ) هابهکه میالغه امحوندر
وكد وخاصم کسیهدینورکه اونکو تعر
نه ب
عنند
لواانم)ك مله همه وز
(
الور ( الصلحد ز)لزله وزننده ( وا یط ب)زلزل ونزند کلاتی سلاشت وطلافته
ادا اعيوب آغرنده لقمه جیفز کی تردید ابدرك صارهشق سوءلك معناسنهدر ٥م

آدمك دلنی چینیرك متتی سویلدیکی کی بقال للم فی الکلام وجل اذا ت ددر فیه
شار ح دب رکه جم کلامهده صفت اولور سوز اغرده باخود احروده ردد ایلك

فدر النافق
معناسته ومنه حديث على رضی اله صنه [ الكلمة من احکبة يكون ص
فدىره ونقلی حتی مها الومن
 eالى صاحیبا ] اى تصرل ص
فیخذها ویعبا و

برآدمك یاخود کندنك مقصوب اولان خانهسن الندن

آلق معناسنهدر بقال اجب داره منه اذا اخذها ( الم ) لامك یله ججاعت.

کثیرهبه اطلاق اولئور شار ح دیرکه وماده تردد ای" بعضه عل بعض وتردد
الگی" معناسته موضوع اولغله معانی" ساره نآدن متفر عدر مثلا خصوعت وعناد.
معناستی فراغت ایلیوب آنده بات اوزره ردد ایلک متضعندر جواعت کشر
وسده
اله بری اوه ردد ایدرار پ

رءدد
عظم ما
مور
وول
یځ اسم جع ا

حنه
اامو

مبیدر اتهی وخ محر ونبرك معظمنه یعتی انکن برینه دښور ومنه قوله تعال

[ حر ی ] ویکسن انباع لل محفیفا وخ فیمه اطلاق اولنور آب وتابنك
حونه
ڳ

مبتی ودره ك برطر فنه دینور وطاغك خشوتلو صمپ .برننه دېتور وظرو

بن عاصك قلح اسمیدر و بك سياه اولان دوهنك صوفنده مبالغة ايراد اولنور

ج اوزرهدر قال جل ادهم بجمبالغة ( اللسه ) هال
وکی
کویاکه معظم عر
ودخ جاعت کثیرءبه ور ونر  ۵انکین ب برنه اطلاق اولئور وآیبنبه وکومشه

اطلاق اولتور ( اللعة ) لامك فحیله ناسك غر و وفریاد وحغلتیلرنه دینور قال.

ماهذء اللحة ای الاصوات وابللبة ( اجج ) تفعیل وزننده صويك اکن بر نه
طالق معناسنهدر یقال لع الرجل اذا خاض اللحة ( البللهوج وال يالك
ولامك فخي ( والاجع والالعوج ) همزءنك ولامك فعبله ( والملجو ج ) يالك

۰

فى ولامك سکویله ( والملجوبی ) یی نسبتله (والا جیخ واتجیم واج )
لاسن ( والتجو ج ) تجوعی غود اغاجنه دینورکه تخیر اوور بخوری سسست.

(لالجاج ) افتمال وزننده اصوات وسایر نسنه
 ,وضعیف اولان معدهی مقو در ا

ابشمساتنیامو

۷۰۱۰

کو حك اولك اله شسبر ایلشلرذر وکیلیر عمد بن صاخ ام محدنك (قیدر

(الکے ) #عتینله اویلغك صغری به طوغری واران اوجنه دینور ( الکندوج )
کافك فعبله کندو معریدرکه عرزن شکلنده یایدفلری نماگذانه در کهاعنده متاع
واشیاء حفظ اندرار اصل کندوفارسیده نسنه صافلق اجون یایدفلری د وارلو
ايو صندوق شکلنده هدن

ون
بس
وچاموردن اولان ظرفه دنور کهترکیده ص

وتك وقوان تعببر اولنور ماشانهه وفجویهده اطلاق اولنوز وظرف مکذوره

طثمهلره ذخاتر مقولهسی وضع ایدرار وآری قوغاننه کندواطلاق تشییه بطقریل در
وکر ودوار با ادن بنالرك انەر ده زارد اولان کندحه تعبیر ری مو (دهدر

لفظ مزبوری چای معناسنه استعمال ادرلر کوااقندسه دخی دیرر ( الکاکے )
كافك یله خر اسان شبری اولان هراة نام بلده حبالنده تابت برشصر فیدر
جیح صمغلرك الطفیدر طعده

ملن

حلاوت وطبعنده کافوری برودت ا

وقروح مثانهبه واورام حارهه تافعدر مولف عب مادهسنده اشو کاکعت مقر
یاخود بات اولدیفی اءا ایلشیدی ودن شقه جیح مدفارنده ایت اوزمی وعندن
قشل اوتی دبدکاری تباله مفسر ومستعیل اولان دانهر نت قرمزی قشیدر دو

حرردر شتایی وحبل نوعی اولور طاثف وسار علار ده دخی ثابتدر ( الکنافع )
علا بط وزننده

حوق سره دور

و حیوانه دینور اق

ه اولورسه

او لسون

واه

طاو سوز

انان

۱

کر وصیق خوشهبه وسئیله بهدنور

ا«لفصللام  (4ااج ) لامك فی وبانك سکویئیله بچراهلق معناسنه در بقال
حهول
ج به الارض لح م :الاب الاول اذا صرعه و شال چ نه عل نااء
صرح بعیی کندی e

ن اختشاد بره شیلوب دوشدی واو

ای؛

معناسنه در

قال له بالعصا اضذرابه با( المج ) امیر وزنده پره اوراشملیو ج معناسنه در
و هنادند ر که عر بلر رد ج دبرار او بهنك ال 4دو هلری اوه نك حورهسنده

هار
روسنو
ره اورلش کی ح و کوب ا
حول

السوت F اللحة ( حرعه

رك بارکت جعیدر قال رك 7ج ای بارکه

وزنشده  ۱واللعد ( کین ) والأحة ( قح اه |

دموردن دوزلش پرقاج حنکللی رکو نهچوك او لطهدر که تعیته که شکلنده اولور
وب
ارالقلری آپروب اورهسنه ات قو

صنعتلھ آنی کر لش اله بندادرار ۰قورد ۱

 .صیاداری آی قو رد مر شه وضع اندرر ورد کاوب ا مادعا کی اول

ه
نجکه
سللر
حنک

ویو ننهرن

ون
صاریلو بت درساعت قوردی ز

قصاج کی صقوب وکریش دځ وله
دوب ره حلار جی اج کلور فی  4واج

ودانه دبنور
)تاب وزننده ضعرف العقل اجق ا
کلور صرد وزنده ( اللباج ک
) الحاج و الحاحد ) لاملرك فحیله خصوعت معنا سنه در مراد خصومتده عنا دادلکدر
—

9

۱۸
ء

و(التکر ج ),تفعل وزبنده بونلرده برنسنه کوفلنوب جعکلفك معناسسنهدر بقال
اکنزج انر وک ج وتکرج اذافسد وعلته خضرة مارح دب رکهفار سیده ذ کر
بعده متصرش اولق دید

اولثان کوفه ڪڪ ره د کله وه ا

لوب
معرب او

دکلدر ) الکر.ج ( فرطق وزننده ر

کی ودج چارسو دکاننه دنورا وت

معناسنه على قول بقال دکاننده اولان صاتلق متاع واشیاسنه دینور مترج ديرکه
فارسیده دکانه کربه دغکله کر.ج و قر.ج آندن معر در  ۱الکو چم) کافك فھی

۱
یده ورکیده کوسه تعر اولور طقال از ک
وضمیلد معلومدر کهفسار
ل
و
وومعریدر وکوج بردر بالغك اسیدره مق طرزنده خرطوی اولور بوبالق
او قیاوسده

او لور عطي اتياق وزیانکار و صائل

وکوج sa
اولان کسیه دور

بربالقدر

و و ا"عله معر و فقدر

بت اولان کسیه دیور یعنی ماد زاد یکری سکز دیشی
شار ح دیرکه کو محر  1ددشلری تاقص او لور وآش ورو يشلاو

ایاضی کندو دطرء اولان بارکنره دور

) الکو

ده ( دحر حه وز ننده برکسه کوسه

اولق معناسنهدر پقال کومجم ارجل اذا صارکومجا ( الکسیم ) برقع وزننده
فاد سی مه

کو

و صه سنه

در کهصو ص

دور

ور

9

 : 37تعییر او لنور

( الکسزج ) کافك سمیله کستی معریدر شول قالین ابه دیو رکه ذي طالفهمی

اوست انوابنك اوزردن
دی به محصيصنك
صاحبت

وحمی

و شاو راز و وز تار دید کاری ارك غمر بدر لکن مولفك
معلوم او دی

درركد باننهکورء کسنيچ رمق

زبرا مطلةا ذصار | طافهسی
غلظتده

ادن

فوشاورر

او لور وزاراریشهدن

اولور وبعضلر وی جوس طافهسته تخصیص ایلدیلر ( ال ب)رقع نونزده
کس

فاد سی معربیدرکه بردمت مقداری أيفه دنور ) الكشج ( سین مه

ماده اله ( وانکفعظي ) سفر حل ولزرنده ایکسیده مولدهدر عن

و دای

e د کللردر

غیدرکه مولف معنالرندن سکات اولشدر وی بعض مفردانده عرب طالفهسی
بتده

متو لد اولان روی

که

فا له و ای

اله بان ایلشلر در و بعضش نهر ده

قوقیه اله ص سوم او له آ نلره کوره کیفت معر ی اولق محتلدرکهمود هاور هسنه
دینور ( الکیم ) ف

نله داد

وصفییی جامعدر لساع ده 4

کرع او لوب وبادر و شجیع اولان آد نة

دینورکه

تعییری وندن حرف ظن اوور قال هو کے

ای کر م شاع وک ضبه قبله-ندن برحواعرد وکگر ء آدم آد در ) الک (
یره

باوز وشدد آ دملره داور

) الكيلى ( كفك

ولامك ھی

بروع

اولعك

آدیدر کهحبوبات اولچیلور جکییابله وکیاځ کلور مغربك اده کوره التبوز,
درهم وزنی

مس تو عب اولان او لعکدر ونی يعض اص ولده کیل تحبر او لنان؛

ا

ك
#

۳۳
سس

سس

سس

سس

سس سس

قولون دکیداری ایکجی بغرسفه عارض اولور طسعتی تس
وری
وفضلانك خ

گوس

ابکله رياح

متعسر اونور ( فنو ج ) سئور وزننده هندستانده بپلردهدر

سلطان جود لوی هم ایلشدر ( القنفع ) قافك وفانك کسریله موز ودوشکلی
دیشی اشکه دور ) قاج ) اممادندر اجد ن قاج محدندر

ف)ك
اج
كلکا
لصل الکاف ) (ا
ف

فعی وهمرءك سكوليه رکسهنك جافتی مداد

اولق معناسنهدر بقال کا ج ارجل كأ جا من الباب اثالث اذا ازداد جقه
)تاب وزننده بغایت ونلك واجق ونادانلق معناستنهدر قال به
( الکثاج ک

كتاج ای حاقة وفدامة ( الک )كافك قعی ونای لشدنك سکویله طعامدن
کفایت مقداری عك على قول اطرافدن جلب ذخاتر ادوب حوغالقق معناسته در
يقال کم منالطعام کنجااملنبساب الثانی اذا اكل منه مایکفیه اوامتار منه
۰

فکاه مولك نفسیر مکذوری استخدامه عمولدر زیرا قول اولده واقع طعامدن

مراد طعام مکأولدر وثانیدن کهیر الله مکی در مراد بغدای مقولهسی ذخیرهدر
زیرا عربلر اولقوله غلهیه طعام اطلاق ابدرر دوه مال اطلاق ایتدکاری کی

ا(لک ) له وزننده اطفاله مخصوص بر لعبدرکه تجاورهبی طوب اندوب اوینار

حالا دویار ده قایشدن پارر ( الک ) یڅ وزننده طوب اوینامق معناسنهدر قال

ی
ک(
تکیه
اعببال
.اذال
کاےلصی کا
Uy

e

) زازه وزننده بود برکونه لمبدر که

 jید د رار ضعي رفم هدناد هکون وکهن ردنیبمهکرب لیدنم ینسهلوقم

بوکوب اوئورانلرك ارقهارندن طولاندررار اک سیوشدر وکوننه قویدم اویوی
تعبیر ایدرر رگ ( كۈك ضمیله اسعاددر فعبة بن  2مخارا لو رحد در و وسف

)افك فعی
ن ايد بنکےالقاضی کهكافك فحیله در اه شافعیه دندر ( الکدج ك

ودالك سکونیل مشرو افراطه کقیوب کفایت مقداری اجك معناسنهدر
بقال کدج ار جل كدجا من الباب الاول اذاشرب من الشراب كفايته ( الکذج )
كافك وذال محمدنك فحیله کدة فارسی معر یدرکه خانه ومأوی معناسنه در فارسیده
میکده #غانه دعکدر ( الکر ج ) فعنینله جود وشجاعتله موشراو دلف العلى نام
امیر بنا کردهسی ربلده درکه همدان اله اصفهان بننده درو دنور قضاسنده

لهفك وچجکلفك معناسنه
وسیفنسن
كله
پرقریه آذدر ومکرصجدر اولور مك مقو
)افك
بقال کر ج ابر" كرجا من الباب الرابع اذا فسد وعلته خضرة ( الکرج ك
آك طاینه دنور مر معناسنه ( الکرجی )
نرده کرة فارسی معربيدرکهن
ولزهنقب
ی

بای نستله مختث ومانون شصه اطلاق اولنسور انسان طایلاقار یلهاشوغدی|فنه
مب اطلاق اولفشدر بقال هی کربی ای مخنث ( الکرارحذ ) كافك عي

( والکریرج ) قرعل وزننده برنوعبشل وقصهجه بالقآدپدر بعضارك اند

AI

۹

قلب وادغام اولفشدر نتهکهچید وسید کلهلری دخ بولهدر ومعلوم اوله که
سیوطیعلیه اجلهرنك انقانده ومزهر ده بیان ایلدیکی اوزره بعض معرباتواردرکه

عرب انی مت وآندہ اشتقاق وتصریفله تصرف ایدرار مثلا لکالمهسی کهلکام

معر بپدر جعنده لم ددیلر کتاپ وکتب کی وآندن فعل وصیغه تصرف ادوب
اجه الاما وتلم تما دیدپلر کذلاف دبوان لفظنی دواوین اوزره جعاا دروب

وآندن فعل اخذ ادوب دون تدوبنا دیدیلر حتی دنار کی دبوان لفظیاستعا زده
مکنله کویا که معراب دکلدر بلکه عيردر ديو ادعاه مبنی اصل دوان اولوب
واوينك بری یایه ابدال اولندی دو ادعانی کم ایلدیلر پس ذ
کر اولان

یسك معریی فجم دی وفسلدن اولور .کویا که سرعت معنأستندن مخوادور۱ 
بناء عليه جعنده فيو ج دیدیلر ( التفوج ) تفعیل وزنده تبرید معناسنهدر

پردنهار معناسنه اولان فوجدن مأخوذدر تقول لست بر ایح حت افوج ای
دقه کنیدشحی
لو
ارد عن نفمی پعن کوندز شریتلاوب نفدم برمقدار مس بیج ا
د کلم) الاستفاجه ( اسحنای واستسراع معناسنهدر

قال ا

فلان على ناء

اعهول ای اسف ( اج ) صیقل وزننده بادهه دینور خجر معناسننه ویاده
اکوللعدری بانهبه دنور وسوز کوبه دنور مصفاة معناستنه ( فهر ج ) جعقر

و

قهره یردرگ اصطتر ایاتنده جول طرفنده واقع قبضرا اسیدر (الق )

فانك فعی ویانك سکوئیله حقور اولوب یاطبل واوتوراقل دوز بره دنور

 ۶فصل القاف  ( 4الق ) قافك فى وبانك سکوییله ككك قوشتنه دنور جل

کی مفردی قجهدرکه ارککنه ودیشیسننه اطلاق اولنور شارحك یانته کوره
کت فادسی معرریدر ( اقعقی ( :زازله وزنشده ع به محصوص برلعب آ دیدرکه
اک عظم وضاح دی د رار ) القر.یج) فرطق وزننده دکانه دنور حانوت معناسته
نته که کر ج دی وععنایه در شارحك

پاشیه کوره وتار کلب فارسی معر يدر

) المقرت ( مسرهد وزنده اوزون شیثه دینور ( القطاج ) «حاب وزنده
( والقطاج ک
)تاب وزننده کی هلاطنه وپلامودینه :دنور قلس السفینه معناسته

( القطع ) مرج وزننده کی هلاطنی کم بوکك معناسنهدر بخواد هلاط ابه
قویدن صوحت معناسنهدر بقال قط الرجل قطعا من الباب الاول اذا احكم
فتل القطاج اواعتسق مانلب بالقطاج ( القواج ق)افك حى ن
ومی ولامك

فخیله وبعضا مکسور اولور یاخود داعا مکسور در امعایه متعلق پرمضدرکه
موم وموحم وحروج ره ودفع طبدفی به مانعدر لتاقم

|

دی قواجم تعبیر

اولئور مزهرك بیاننه کوره مبعوربدر یکعنویاج معربیدر زرا الفاظ جيه ده

قاف وحم تم اولز وبعض مفردات طهده ک
ذر اولندینی اوزره مض مونر

A

ENT

كوا یرلشید كريس نالوا هیسک رونید لاقب لجر میفم ابانثلا یا اهجرفنم(جافا )
( ف ) جره وق

ازمیل وز نا ده بضرمعودر

در
عو
همکد الله بصره يناده بضرم

) اف ت)فعل وزننده پاریاوب جتلامق معناسنهدر بقال تفر قدمه اذاتفققت
( الج ) فاك و نونك عي جحمعناسته در که شیل و عزه کسهره دور( چ(
بقم وزانده تاهیندن پرذاندر کهاون شم اين وهب بن مه روایت اباش در

ث
دبر
حشقه
وب

امیدر ( ۀج ) جبل وزننده فنك معراک فارسیده ترکیده

قار صق تعببر اولنان جانوره

زریسندن اعلا کورك اولور ( الفز ج) 
اد

فانك وزای مە نك فع .له مه محصوص رکو نه رقص اميد رکه ال اله آلوب
 ۱رقص ندرا اه معر در

بر کنده ر

رقصی تعییر اندکلردر مزج دبر که

قكزذجلك به معر يدر کهاهل فرسك مسترقه دکیادری ایام نجسهدر و نار
اهنود اشنودا سفند هست

هشتویشدر اهل شوم اده مستعہلدر ( الفوج( 

مو ج وزننده کروه وجاعت معناسنهدر

جى فو جحکلور فانك ضميله وافواج

کلور وجم ا ھی افاوج وافاو.جج کلور ال قداقبل فو ج مانللاس ای جاعة
وفو مجصدر اولور راحه طیبه بایلوب قوقق معناسنه فوح معناسنده لغتدر شال
ووندز صوغوق یاخود
فاج السك فوح فوجا اذا فاح ای انثشرتراحته ک
عرتله
نزنده س
سرن اولق معناسنه در شال فاج البار اذا رد ) ألافا حه ( افاده و
ورءعكث هعتاتته دز شقال افا ج ارحل اذا اسر ع وسکر غك معنا تە درز شال افاج

اله اسذا عدا دووهری بلوك بلووکروه کروه صو به صالیو یر مك معذداسنه در
قال1

ار حل اذا ارسل الابل على الحوض قطعه قطعه ( الفاحة  ۱یک وکسكت

برك باخود ایی هنك

ار الغنده اولان ککش بره دشور

وجاعت

معناسنه در

ا(لفج ) فانك قصی ویانك سکویله يك فارسی معریدر که برعلدن عل آخره
کر رات کوترن پیاده در اصطلا جزده ساعی تعبیر اوور وجاعت انسایه
دنور و اسیاء والقاب

رعالدندر اجد  ۳حسن

الج و هبه 7اله الج واو ريك

الج واجد بن عمد الاصبہانى ابن الفیجم محدثلر در وججاعت معناسنده فج كلەسنك
اصل 5ج ایدی انت

۳

کس وز ننده دعده صحفیف او لندی هين وهين کەلری کی

على قول فیو جحزندان بکعیلر ,تب دنور کهداعا ا

چیقوب حراست ایدرر پس جم صیغهسی انلره حصوص اولش-در ونر دی
بيك مقولهسی سرهنکار در حالا رکاب ساطانیده اولان بیکلر سرع له اه وکلام
ساطای به ارا اعون مرتبدر مولفك اصلی بای واوی اولدیفنه تلمحه

مبیدر کهاصلی فو.بجایدی کرم وزننده واو اوزره کسرهنك لقلتندن اثی
کسره حذفی او شوب کلهده واوو اه قمع اولق قاعدء مشهورسنه مبتی واو یاه
5¢

E

EID
CE

HINA,

۳

Ale

ایکی ایاقلرك ارالقلری آجق وکر کی اولق معناسنهدر که آیشاق اولقدن عبارندر
ودیشلر سیر اولقمعناینهدر امهات سارهدن بونلر باب رابعدن مصو غ وغضوین
وحبلرینه وصف اولهرقمسومدر مثلابقال فمار جلوف ثغره وف
مرقومینه صا
نهر صغبره اطلاق اولنور حوهری لامك سکویله شید ایلکله غلط ایلشدر

ا(لم الاستان ) سيرك دیشلی کشیبه دینور فلممسومدن صفتدر بونده اله
اسنان لفظنك ذ کری لازهدر دفع التباس امجون يقال رجل افلم الاسنان ایمتباعد
ماما وافل قواار بنك ارالنی کشاده ومیدانلو اولان کشیبه دنور بقال رجل
اف ای البعید مابین بده جوهری مابین الشدیین عنواننده بعنی مە لرىتك ارالنی احق

عرلو
اولانه تفسبر ایلکله خلط ايلددر ( الفاح ) خار ج وزننده ول ایک او
کد
عظم ائه ار یک دوهبه دنور د او

محصوص ضراب اون اطراف

مالکه جلب اولنور ترکیده بوغور تعبیر اوور وفاج نصیبلو غالب وفاز اولان
اوقه اطلاق الوور نبابهده وقحدیث [ سعدفا خذت سهبی الفاج ] ای القام
الغالب وجوز ان یکون السهم الذی سبق به افلتضال عباریله مسوم اولغله
قار اوقندن وتشان اوقندن اع اولور وفاط معاذاله تعالی ررض آدیدرکه اعضا

کوشیوب دنك بریایی طومن اولور خلط بلغیلك انصبایی سبله سالك روحك

قباغسندن اولور نصف اعضای شق ایلدیکهون اطلاق اولغهدر قال اصایه
الفا وهواسترخاء لاحدشق .البدن لانصاب خلط بلنمی شد منه مسالك ارو ح

وفا اسماء رجالدندر فا بن خلاوه یعدرن برکسهدر که* آنامنه فاعم بن خلاوة *
مثانك منشأندر اصلى ودر که بين العرب بوم الرق ابله متعارف اولان بوم ملحمه ده
انیس تام سر کر ده اسمراری قتل ابدر کن مربور فالمه سندخی اسه معاونت
اناد میسن دیدکارنده اا بری" اف د عکله من بعد برمادهدن تبر ی ادن کسه ا فته

فا خلاو دعك مقثاللشدر ( الفلو ج ) ذکر اولنان فاج مضرنه

تلا کشیبه

دینور قال غ ار جل على ناء امهول فهو مفلو ج ( الفلوجة ) سفوده وزننده
هرا رقو
سواد عاقده واقع قر بهبه دنور جی فلانجدر فلاچمالسو اد ااىق
زراعت

اجون نطس اولش رلایه اطلاق اولور

وعاقده برموضح آد بدر

ز)ننده
وج
رفلو
(ال
نو
نور
بقرهبه دن
( الفلعه س)فینه وزننده چادرك شقهلرندن ش
یاز حی به اطلاق او للور کاتب معناسنه .شقال هو فلوج ای کاب مازح دير که
بوماده اله ی ماد هسندن مأخوذدر ظاهرا شیم معناسندن اولق کر کدر هله فوز
وظفر

معناسی کابه کوره دعید در زیرا کاتب اله احتاج شبعدددر

ورموط

آدیدر ( اف ) معظم وزننده راست ومستقم اولیان نسنهبه اطلاق اولندور

کویاکه صایدینی بدرن ایکی بولفشدر شال امر مغلم ای مغسیترقیم ومفط الثنایا

اوك

0

۸۰4
معتاسنهدر شال انش

الافق ادا بين وکو بك حثلا وب اچلق معناسنه در شال

انفضمت السترة اذا انفعت وقوفه وقربه مقولهسنك اشحنده اولان صوك موی

آخق معناسنهدر يقال انفضصت الدلو اذاسال مافیا ورایش کوشیوب وهن
وضعف ولق معناسنهدر تقال اندج الا اذا اسز ی وضعف وافر اط اوزره

صمو رمك معناسنهدر قال انفاج البدن اذا من حدا( ea

امیر ونزنده

تره اطلاق اولنور عرق معناسنه ا(لفضاج ) محراب وزانده عفضا ج معناستهدر که
وحودی

اری وسوز اولوب سست

وسوايك اولان کسهدر ( الق ) فانك ف 8

ولامك سکو یلهفوز وظفر معناسنه در ال ف ارحل عل خصیربه لیامنالباب
الأول اولثای اذا ظفر عليه وفاز قال الشارح وق الئل * #من یأت اكم وحده
۱

غم  #عن 4

حطو ر شه

کمن

نهاحه واران آدم فوز نو لور زیر آنی

 1تکذیب یدزز :و قدر قزماتا عض رشوت انلدیکنه ی

در و فطلو لك معناسنه دز

قال في التق انبم اذا قسوم ورنسنهیی نصفندن پاروب ایک ا قلق معناسنه در
تقال ف الشی|

سَقه تصفین وحفجی ززاعت اعون رلا من کوب سورمك

معناسنهدر قال ف الاکارالارض اذا شقها لازراعةة وجره وخراج فرض وتقدر
ايلك معناستنهدر قال شب اريه اذافر ضها مولفك وق الرية قولى و الفیمف
اطرید تقدرندهدر وباهنك يانه کوره فم ددکلری ذکری نی مکیالدن

مأخوذدر وومعنا اشبو [ ان عر رضی الله عنه بعث حذیفة وعفن بن حتف الى
السوادففگا اطریغل اهلها] حدلننده وارد اولشدر اهلسواد خراحلرنی غلالدن
وزردن فرض وتقدیر معناسی اخذ اولفشدر وف و
ادا اندر اوللر یهمکیال م
دی فوز وظفر
اله ضربه بیننده برهو ضح آدیدر ( الافلا ج ) هیرهنك کسر له و

ولق معناسنهدر شال افلم الزجل على خععه اذا ظفر وفاز وظفر یاب ابلك
وصم اوزره اراد ایلدیی دلیل
معنا نه در قال اللحه اله علیه ای اظفره خ
وبرهای مین وراست وروشن فلق معناسنه استعبال اولنور قال اف برهانه

الف
اذاقومه واظهرء (

ای ف)الرك ضميله فلم وافلاحسك معنای اولار ندن

امعدر فوز وظفر فعناسنهدر شال لن الغ 9
فعیل وزننده ودنی بولك معناستهدر قال ق ۳

اى الظفر والفو ز(اثغلی)
تفلي انا فسید  ۱الف (

فانكکسرله برمعروف اولجك آدیدر اب ومفریده بووجهله مرسومدر که فا
لامك فصیله برنو ع اوك آدیدر سریانی اولان فالفا معر بیدر فلم دیدکلریاو لچکدن
یررك نص وف لسن
کبیردر کر معدلات ایی خسیدر ونهذیده فکاب ک
دیدکاری اولچکدن دو مین در ون زصف شاف نەد4

اا

ایی بولنان شيك

)تين
پاروشسیدر فانك فهیلادده جانزدر ,وقال ها فلجان اى نصفان ( الق ه

۸۰۸

فانك فعی وقصراله فشرحه حالنه شیه ورعکه دنور وفر شعه اقه صاغیلورکن

آپشتی آبرمغه دنور يقال :شى الفرجی وهی شبه الفرشحة ( الافرجذ ) رمك

کسله افرنك معریدر که حالا فرئكت تعببر اولنان طائفهدز حراد فرانسز قوی
اولهحقدر خذلهم الله تعالی وونده قياس اولان راء مکسور اولقدر اسفنط وزنتك

رنه اخراج اجون کرچه نآکده فاسنك فصی لفتدر لکن کسزی اعلادر
ذر اولندی وشول اقهیه دښور که
( الفاعج ) فا وزشده ومادفیدرکه ک

پوغور تجیل ایلکله چکلمه وقتندن مقدم اک آشش اوله جوست وپايك کم
تاقهبه دنور ) EEE (

و دوکر شین ممه الهدر و مرادفید رکه و

وكفراخت
اوور ( الافساج ) همزەنك کسر له بر نستهی وشپیوب ر

ايلك

معناسنه دن تقول افج فع ای ترکی وخل هى( الفشج ) فانك فعی وچا

مجمهنك سکوایله طوار تبول ابلك اجون باحهلرنی کر وب آیرمق معناسنهدر

بقال فش الجار فشجا من الباب الثانی اذا فرج بين رجليه ليبول ( التفشج )
تفعیل وزننده ( والتفشيم ) تفعل وزننده اول معنا در ونفشجج في

آبرهرق

بورمك معناسته در يقال فشج قمشیه ادا أك ( الفعفار ج ) فاك فوىكسم لله
وعوفالك وزىندەدر مارح دب رکهظاهر ا بوشپاره مخز
بنروع طعام آدیدر ف

پشمانی حلوا تعہیر اولنان حلوادر ( التغضج ) ضاد مجمه اتللفهعل وزننده سیلان
ایلامك ونجهیله قيلارك دیلری ترلیوب ناك اولق معناسنهدر قال تقض الرجل

عرقا اذا عرقت اصول شعره وم پسل مثال مبوزر تصیب الفرس عرقا کنیدر که
ورب
یىلیا
عر فادیق یر در ويك سورمکدن اغ

حتلامق فعناسنه در قال e

جسده پاشعم اذا اخذ مأخذه فانشقت عروق العم فى مداخل الأحم یعنی شول

درجهده سعوروب طاولندیکه کودهسنده کرکیکی باصهجق پرارنی باصوب

صقخدر مغله مضغهار ارالز ده باغلزك مداخلند ,اولان ا د طمراری اریلوب
حتلادی لسا»-ده عوزلکدن اغى تارلق تعییر الونور

وحيوانك کودهسنك ای

اکسیلوب مهزول اولق معناسنهدر یقال تفج بدن الناقة اذا خدد جا مندد

کلومدهنك اتی اکسیلوب مهزول اولق معناسنهدر کهاول صورنده چقور
حقور اولور نته که مولف خد فادهسنده پان ابلشدر وخسه نك سوزلکدن
اولوقلفق معناشسنه دکدر کر جه مادنك

اک دی

مساعدهسی وار در وتغج

بولالق معناسنه در بقال تفط الشی* اتذواسع ( الانفضا ج ) انفعال وزنندهبود
قیلارك دیبلری لتیروب مناك اولق معناسنه در قال انفضجم عقا معنیتفج ویارنك

وحبانك اغری ياخود احریسی آجلوب آیرلق ععناسنهدر نقال انفضجت القر حة
اذا انفرحت وظلت یاخوذ سنیس وولود رطرف اولغله افق امعان عیان اولق
معناسنه در

۷۰.۱
يانه کوره تحدیث مر و مده واقع مفر ج جیله وحای a

مرو در ای

الهده

حای مهمه ابه اولسنه ذاهبدر لته کهحاء بابنده مولف دی.ذ کر ادر واوعیده
ایی روایقی دی

ابذشدر

ج

شنلکدن دید جر اده و انان مقتوالكکه

الاصل

قاتل معلوم د کلدر دی هدر وباطل اولیوب وٽ الالدن لازم کلور كذلك اسلامه
عاقلهمی او لامغله حنایت

کلوب وموالاة اناد ایلین رت

(لفر ج )
الال اوزره لازم کلور ا
معناسنه
صیور

حنایی ست

ایلدکده

وزننده طراغه اطلاق اوللور مشسط

ودر سکیله فولتنی ارالنی کشاده و میدا نلو اولان کسیه دنور
وزننده سول

طار هحق اولیوب

یامه دنو رکه ای کوشهسنده

توعالا فراحه

و کسهسندن بر ءابی اولان وواه

دیدیکذ رکه فار سیده

او لور ادی ا

لک
هو الفربی ار
 1علیه الصلوة

اولان  ۱؟ری برری ابه ذصیل

آرالنی آحق و میدا نلو اوله ) الفرو جح ۹تور

حوحق کوملکنه 1

) الفر و ج )

وتو

فرعی دبرار اواالد

شمدیی هینت معهو ده بهکر مش

و زننده کوحك
که اوسته کیلور

برعابی

ید

امکشت

در قال الشهاب الفر و جح

وقد لسه النى عليه السلام کاقالشارق وقال ف اامماید انه

والسلام

صل

۹۳

فروج

من خر

هن خلفه وفروح طاوق چنه دنور بو معناده سبو

ان رای باعث تەمیەدر( التفارج (  ۳ریق

| هو

القباء الذی

وززننده دی

طهدن

لغْتد ر ور

وزننده د رجه نك,جعیدر انك و رانك

کسر لهفتا نك برعاحنه و طرایز ون پرمقلر منك ارالقلقلر ننهدنور
پر مقلر ك آر القاربنه دښور

فیه شق

( التفر حه (3اك

و رانك

وفار.ج

کسر له تفارك

الاصایع
مق ز دیدن

ذر اولندی ور جه وتفراجه تالرك کممربله والنفرجاء نون مکسوره اله
نتهکه ک
ضعیف
قورقق و
ات

ال

الق EER

اطلاق اولنورکه هيان حشکدن آلارغه به منفر

همنك
یل فرج وت اجه وشرجاء ای جبان ضعیف ( الافراج )ه

کسر اله برنسنه دن ] لارغه او لو ب

او9

ج

بر *عنه آحلوب آبرلق معناسنه

ادن

الثاس ع ن الطویق والقتسل اذا انکشفوا حدیث

ومعنادن مأخو ذدر واهاج برمکای و 4ايلك E

در

شال

مقومده واقع هفر جح
استعمال اولنور يقال

افرجوا عن الکان اذا بکروه ( ناویات ) فانك فحرل مرو قصاسنده بقرره
آدیدر ( الفر جج ) فحتینله عمد بن بعقوب الفر جى ام زاهد مشمورك
حد نه هنسو يدر

( الاورباج

) |= رجام

و زننده برا اولان

حدی اسعیدر

قوز بنك

دز دمه اف

کنار ارنده قور عغه بشلق معناسنه در شال افر چمحلد ال اذا وی فیس اعالیه [
(الفراج )ای فوقیه اله قر طاس وزنده

۰
زا قمنه حصو ص بر:غا آدیدر وطی

قله سنه حصوص بر موضع آدیدر ( الفر جه )تفای

مهمله |له دحرحه

آپشنیآیررق ورعك معنا س ته در تقال فرح ق..معیة15۱ :

اس

__

سح

۱

وزننده

جى ) ۱
(لفر <
ا

ل۰۸
شصی یی لا صلغه دنور مصياحك باه کوره فرحه فانك ضعیله ارالقده اولان ٠

آحق موضعه دور ک  ۵ایی وکل زیاده نآسرنهاارلكقلری کی و فر اجلهلا طکه
دوارك ساسنه عارض اولان خلل و کدکدر كذلك كۈك صعیلهدر وفرحه .فانك

فر مصدردر معانی نه

ENE

شدندن قورتاق معناسنهدر ب
وونده طض

ايلهده لغتدر وازهریدن فانك کسرله فرجه دی منقولدر پس مؤلفك حکرات
2 9

متفق الور خلا صه فانك صعیله هم اسم و هم مص در

الوا کن

کی وھ ی وکسره مصدرردر رجه ونشده کی ومناسستله ابن خلکان شاحرنده

منقول اولانقطیه رس اولندی او عرو بن السلادن کید رکه پرزمانده جاج.

ظالدن ن دیارینه فرار وآنده اون سنه مقداری قرار ایلدم بکرون بحررانه

جقوب کشت کذار ایدرکن کوردم برعرب برآخر عربه ملاق اولوب ترحیب
وتأهيلدنصكر م مزده کېجاج فوت اولوب عام شم وشورندن خلاص اولدی
دیوپ اشبو بش  ۳ایلدی ر*ما جر ع التفوس من الاس * له فرجة كل
العقال * فرحهی فح فااله 3زات ایلدی او عرو ادر که بو کلامی اسعاع

ایلدیکمده قنقیسندن مسرور اولهجغمی لدم جاجك فوت خبرندمی وخسه
فر حه نك ف فااللهاولدیشی کوش کک

زیراین فر جهیی ضم فااللهتلفند

وش ایلدیگمدهمشکلم
ایدر ایدم وغلط اولق خاطرمه کلور ایدی پس فح فا ايکله
حل اولوپ شفای صدر اسل اولدی لکن قولۇق وازهری موجبچه تفاط
اولدیتی متعین در انعی وفر حه الاک

نهده
سول
دو ارده و دو ار مق

اولان

رخنه وخللدن عبارندر فانك ضعیلهدر کهاسمدر جبی فرج کاور ظر و لهکی
تفه
 ۱الافر  ) اعر ج و

سول کته دنو رکه قیبافلری بك يوك اولغله ری

شون اوله وصفت اکثری حرشهده اولور وافر ج اکٹری عورت بری
بریثه قا
کدف او لور اولان دشوور مس پربخاحه آد مه دنور ومعتادن  م فر ج در
فعتین_ لهقال رحل افر ج ای بفهرج

ای الذی لایزال زر

وت

الثایا اوك دیشاری سيرك دءکدر شال رجل افرج الثنايا ای افلحها ( الفرج)
حسن وزننده پاچ طاوغه دنور يقال دجاجة مفر ج ای ذات وا و شول

|

کسیه دینورکه يك استاد تیر انداز ایکن صکره هزینة وهن وتغبر عارض اولوب
تبر انداز لغنه خلل کش اوله ( بنو مفر ج )بلرهقدر ( الفر ج ) مكرم وزننده

رکه قربهلردن بعنی شنلکدن بعید اولان خالی صصراده بولفغله
شول مقتوله دوید
ورکسه ايله موالاة
قاتلی نامعلوم اوله کذلك شول کسیه دینورکه اسلاهه کلوب ب

ایلیوب يعنى مول الوالا :ااذ ایلامش اوله ومنه الدیث [ العقل علالسبین عامة

ولايترك ف الاسلام مفر ج ] ای اذا جت كان على بيت الال لانه لاعاقلة له ابهنك

تسد
ج
م
ت
"س«

يانه

۸۰ ۶

برهو ضح آددر ( الفوذیم) فابك طعی وذال *حمه نك فحیلر بربات آددر و و

معربدر اشبو فوذ دپنوۀ فا لری معریسدر که پږاورز دیدکلری فوتجم دی ديرار

موف کرحه مغابرت صورننده اایدرایلدی لکنمفر داتلرك باننهکوره ایکیسی بردر
واقسای واردر ( الفر ج ) فانك فحی ورانك سکوئیله برکسهنك غم و فصهستی
کف وازاله ايلك معناستهدر بقال فر ج اللهالغفرجا من الباب الثانن ای کشفه
فرح
نوماده ج وفریق فعناستنه مو ضوع اولغله معنای مرور ماز اولور و

انسانك عورت برننه اطلاق اوور مولفك بصارده بیاننه کوره فرج باحهنك
آرالغنه دوب بعده قبل ودره اطلاق اولفشدر ماين الرجلين اولدقلرحون حت

گت تال بای موشورع مقاهسند :اونهدر و صباحك الله کوزه
انفراج وانفعا حلری باعث سعیه در وکیدهر خاتونك قبلنده اغلب اولمشدر بادیق
مناسبی اک ىك ملا عدر وفر ج در شد تعیعر اولنان
تسعار دز
اطلاق اولنور وو معنا م
وا نك جاحه ری آرالعند

دنور

ی وهر خوف وخطر

قال فلان یسک

شار حك يانه کوره

محلنه

الفر ج ای حمیی به الشفر

آ ند حصرص لك وحهی

معلوم

دکلدر قال ق الاساس ملا" فرو ج دابته اذا احضیها وهی ماپین قواعه وفر ج
چو

Sام .عل باننده
 برقضا آدیدر واضاح  Rت
Eنده
االت

برطرو فك اسمیدر ( الف۳رجان

تشه شیهسیله خراسان اولکه سیله "جتان اولکه سی یاخود خراسالله سند
او لکهسیدر سلفده ایکسیده بیش تخد اسلاعی او لدقلرمحوناطلاق اولغددر(التفر.ج)

شعیل وزننده ودی

م وغصەن کدف وازاله ابلك معناسنه در بقال فو اله

غی ای کشفه ورکسه بك پیرفانی اولق معناسنه استعمال اولتور و معنا کدك
م,عناسنه اولان فجردن مأخوذدر زرا وجودی وحیانی خلل یاب اولور بقال

فر ج الرجل اذا هرم ( الفر ج ) فانك ضمى ورانك سکوئیله ( والفر ج ) طمتينله
اصلا صسارقاز اولان کسیه دنور فالك كسرلله ده لغتدر قال لانفش سر اليه
ودانلو اولان یایه
قال فرج ای .لایکتم سرا وکریشله بغربنك ازالنی کشاده می
دیور وهمان برقات توب اګره اولان خائونه اطلاق اولنور وفر ج خر ج وزنده
فارس الوکهسنده بربلده آدبدرمد تیندن حسن ن عل الفر ی ااودرندر (الفار ج)

فر .ج ) امبر وزننده ونلرده قبضهدن کریشی میدانلو اولان
ادهل (
ونن
خار ج وز

لص اولناه
اه دشور وفار چ شول اقهبه دنورکه ولادندن یک منفر ج و
ارکك دوءبه بغض ونفرت ایلیه وفر.بم بك ظاهر وآشکار اولان ,شه اطلاق

اولئور بارز معناسنه شسارجك يانه کوره البارد ندههریکه داللدر غلطدر

واقعا مادهنك ملاعتی وقدر وفریخ شول اقهیه اطلاق اولئو کهاتداء جلى اولان

ولدی یکهه وضع ابلش اوله ( الفرجه ) فانك حرکات ثلایله غم غوصهدن

۱

۸۰

دینورکه آپشاق تعبیر اوشسور مونی جاء در بقال رجل افیم ای بین الح
خجا)ل
لعفا
خالف
)دهد وزنده (و
 ۱اتجفم ) فدفدوزنهه ( والتجفع ه

وزننده

جوق سوزلو لافزن وش وغاز کسیه دنور کهعهدهنده اونیان ی" الله بموده
لاف وتفاخر ادر (۱جع ) خمتینله نقیسل کورامجان کسهاره دینور ( الاتججم )
کس یه دوه ه على قول واسح

اولانته دینور و طارەجق درن

دارهبه دغکله

اضداددن اولور شارح دیرکه عامة عرب هر درءیه اجج دررار وبعض لفتده
(ه
قرع
لساد
ارم
واسع اولانته وین لغشده ضیق وعیق اولاننه دشکله ضدیتی غب

)

فانك ضعیله ایی نسنه نك ارالفنده اولان حآقلغه دنور فرجه معناسته ( الج )

ميك وفانك کسربله قاجدن اسم فاعلدر شول داه طرنغنه اطلاق اولوکه مدور

واجریسی بوش اولهکه مدشهدر قال حافر مق ای مقبب ( اج ) فانك فی

و حای »هنك سکوئیله کر ابلك معناسسنه در بقال نے الرجل خا من الباب
اثثالث اذا تکبر وایاقلرك اویگهاری بری ببنهربشین اولوب اکوهلری ابراق اولهرق
وباعد عقیاه
ورءكت معناسته در قال  7#فی مشیته اذا دای صدور قدمیه ت

) ا خیم ) تفعیل وزننده بودخی وجه مکذور اوزره ور مك معناسنهدر ( افجم)

فحتینله برکسه ایاقلر نك اوجلری قریب وکاهواری بعید اولق وجهیله آپشاقاولق
معناسته در که باب راضدندر ( لاخے ) ای ج وزننده وصف مکذور اوزره

اپشاق اولان کشیبه دینور موی باه در بقال دجل ام ای بین الم وهو
آشى آیرمق معناستهدر
)فعل وزانده ب
دای صدور قدمیه ونباعد عقباه نله ت

بقال حي الرجل اذا فرج بین رجلیه شارح دیرکه تفت دی بو معنایهدر
( الاخاج ) همرءنك کسر له قصد ایلدیک نستنهدن کبرو طورمق وکرولفك
معناسنه در قال ام عنه اذا ام ور نسنه دن رحوع واعراض ايلك معناستهدر

آرمق
بقال اج فنهاذا اشنی وصاغال حیوانی صاغارکن اللربهباچهلرنی کزوب پ

معناستهدر بقال اتخ ا|لب حلوبته اذافرج مابینرجلیبا ( التبم ) فانك فی و خاش
تایلار جلتسا منالباب اثالث اذاتکیر
لرك معناسنه در بق
بلک
او ی
ممه نك سک
ه
ل
ن
ی
ن
)مشیم ) فص
ذکر الونان تم کی ود برکسه آپداق اولق معناستهدز لکن و

آناسوء واقعد رکه آيیكشاق اولقدن عبارتدربقل ازتجملا من الباب الاربم
ند
معن کے لکنه اسوءمنالم( الفودج ) هود ج وزننده ومیادفیدر

حفه بهدنور

ص,
ووب
صاو ل
حنده
در بووهودج شکل
بکب
آنودعمر
وعروسه یکعلنیاارهحصوص بر
کلیتازی بندروب حل زفافھ ایلتورارکه قوجو اولهجقدر وفودج الناقة ارفاغيدر

پعنى لاقەنك قصق پراردر که پاچهاری دپاردر صتان تعبیر اولور تقال اق

واسعة الفودج ای الارفاغ مفردى فودحهدر ( الفودجات ) جع بنیه سیله
54

Aer
|يلك معناستهدر يقال تج الى دجا مانلباب الاول اذانقصه
ولاك سکو یله ك
و اسی ضو به

صوغوق

صو

 ۲لشدر مغله قزغنلغی یش

ا

معتا س تاك

(۵

تقال

الاء ر بالاء البارد اذا کس حره و اض افق معناسنه در جل ثقیل یاخود
ار عار ضه سد له قال فرجن

آغرلفقتاک

اذا قل ( ا

ازده
( تفعیل و

و دی

و  0فج اازرحل نشج اذا انقل کر حه اال جل :تفیل

ممیل ایلك معناسنهده الووب

لکن شارحك وضع ماده مناسبتی اشعارینه می

اول کونه ترجه اولفشدر ( الافثا ج ( همرهنك کسر باهبرد ابلتث معناسنه در شال

افه اذا رک وبك بورلغله هارهار صولومق معناسنة در قال افج ازل آذ
ويك شدهسیله
اعيا وار بوقال افجم علىبناء اجهول ( الفع) فانك فعی ج

ایکی طاغك ارالفنده اولان واسم پوله دینور مولف بصا رده دیدیکه فے ایک
طا غ ارالغنده اولان آحق بره دنور بعده طریق واسعده استعمال اولندی جیی

جاج کلور فانك کدریلهوفعمصدر اولور انك کیرشتی بفرندن اراق مویدانلو
قاق معناسنه تقول جع بش ال#ومن جا ه عن الاب الاول ای رفعت و رها عن کیدها

و آنشی آبرمق ا
دی
وزشده و

در تقول

ایی طاع ا

ڪتمابن جرلى ای فحت ( الفعاج ) غراب
اولان واسع وله دنور قول اخذا غا

وغاجا ای طر شا واسعا بين اجبلین (الاجاج ) همز هنك کسرله غاج دید کلری
طریق مذ کور فك معناسنه در قال الجارجل اذا سلاف الفعاج واشی آبرمق
معناستهدر تقول اسح تت مابین رجی ای فخت وسرعت ابلك بعنی چابك ورءكث
:معنا سنه استعمال اوور قال اکذج الرجل اذا اسع نی فیمشیه وقوش حقر مق
.معناس هدر

ت

شقال ات

التعامد

رمت دصو مها وجفجی ترلای صیان اله ك

پارمق معناسنهدر ال اف الارض بالفدان اذا شقها شقامنكرا ( الم )

فاك کر لہ ) و الفعاجه ) فانك و کرلد خام هږو هه دنور

وخ ار و زه دنور

بطے شای معناسنه ( الفعاء ) فانك فى وجيك تشد :دلړکافیمکلهسندن مر خدن
 ۱و اللفعز ) مندثه وزننده ۳

بغر ندن آحق و میداناو تجباه وصف اولور

نقال قوس اء ومنفعة اذا بان وترها عنکبدها ( الفاج ) ميك ضعیله اصل
مفاججدر آوش:ا

ورین کسیه دنور قال هو شی مفاجا ای مباعدا مابین

رحلیه ( التفا چ( تشد د حیله تفغاعل وزننده اوش آبرهرق ورعكث معنا سند در
يقال شاج الرجل اذا مشی مفر چا بین ر حلیه نای واحد او ندر ان ارك
باننه و

میالغه نیهصین_در ۱اي یر ارآد یش آبرق اولق معناسنه در

مقتضای مرل پاب رابعدندر وو جع صفق

کی

حای هبل الے *ج

صقت دن اقعد رکه بويك ابشاق اولقدر ( الام ) الد وزنده آیشی آرق کشیبه:

bhi

ی
هرس

۷۰
وزنده صو

ودم نودم احمك معناسنه در شقال گے الا یا وق 2ها منالباپ

التای والرابح اذا حر عه ( المع ) غينك فعحی و
صوه

ويك

۳۱

ینک

دنور حر عهمعناشنه ( الفح ) کتف وزننده شول دوه کوشکنهدینور

ااسنت باحهری ارالغنه کروب
BR
( الغ

) حعفر

( والغملوج

ی

) زنبور

fa

اف
( والغ

اوه

اران

و

قال ماء ۶کےومع

ند
علي

وزننده ( والغملاج ) سرداب

ی
ای لیس بعذب

وج )درل ورن
وزننده ( والغماخ ) علابط

ن کاه  ۶۱قر اه
وزندهیلکن طعتلو کسیه دنتو رکهحالت واحده اوزره برقر ار او ۰
دورشوت

قاری" و کاه شاطر که ٣ی وکاه حیل وکاهعه تجیع وکاهعه جبان

اولور اوله موننده

د تور کذاك حعفر وزنشده و

دینور قان وزشده

بط
لهحا)
وچه دينور فيك كسرله وغلوجه دینورد غينك ضمي ( العغما
ل
وزبنده وجودی ضخامتلو سموزکسیه دینور ( الغج ) ينك ضمی ونونك سکوئیلد
) والفیم ( ضمتنلد ) والغناج ( غراب وزشده

ار و شيوه نه دنور سک و دلال

کی بقال ہا غج وغجموغناج اى شكل ( الغج ) غينك فعی و نونك سكول
از وشيوه ایلك معناسنهدر قال غهت الار ید عها من الباب ارایغ اذا دلت
 ۱التغج ) تفعل وزننده تارلفق وشیوهکارلق ايلك معناسته در شال یک اطار ید
وهوکار
یده
شزن
اذا دللت (المغناج ) عراب وزنده ( والغعد ) فر حه وزنده تا

محبویهبه دیور ( الغ ) فعتینه هذیل قمیلهسی لفتنده پیر وسانلورده کشینه
دنور شم معناسنه مهملهده لغتدر ( الف ( غك صعي له ( والغتاج ) کتابوزننده

دخان النؤر معناسنهدر که جود و ایح یاغی ایسنه دنور قوللرینه نعل ودوکون

غونند(جان ) غينك ودالك حر
ادنلر  ۲نکله توتسو ابدرار سياه اولق اج
وج ) مووزجننده برنسنه
غ(
لدر
ابلده
فارس ایالتنده برصوسز چولده واقع پر
ک|یلوب ایک قات اولق معناسنه در بقال غاالجغصن غوجا اذا نی وتعطف
ومنه شال قرس غو جحاللبان ای واسع حلد الصدر کوکسنك در سی واسعاولدقده

دری هرطرفه اکیلوب بوکیاور و و صفنده اولان آت سهل

العطف اولغله هر

)فعل وزننده غو ج معناسنه در شال
جانبه دوندرمسی آسان اولور ( انتغو ج ت
تغوج الغصن عن غاج

1

ردکرکیهده بارپوز
تیس
)انك نیل پوتنك فارسی معرب
فوصل الفاء ) ( الفوتج ف
دید کلری باندر موف

حرف تعر یف اخدالی ماده حوهریه تعریض

ایدر ایکن محال عدیدهده کندیلری دی بو لغشدر ) الفاخ ( ا

مخلثه اله خادج

وزشده که ناقهبه دیور وکبه قالیان سموز اقهیه دنور ([۱لے ) فانك فحی

اونك

ی

۸۰1

مزچ دړ کهرد وقبولنه خواهشکر او لاران خلدون مقدمهسنه مراجعت ایلسونلر
(لوم ) امبر وزنده عروة بن الوردك فر سی اممیدر(العوجان) فحانله برنبراسمیدر
ا
غیدر
اا ی
طده
(حبلاعو ج) عك ضعیله عن

(دارةعویم)ز پیروزننده بن |لعَرب برخاعان

دزه وای اوزوناولان حیوانه دنو رکر لدوهقوشی وکر د
نو
موعفردر[ الموج ) حنعفر
دوشننهور
دوه وآهو اولسون و چمناقهبهدیور واپاقلری بك اوزون اولان دوه ق

وول کک دویرکد ایی و(کنده سياه خطلری اوله پولانه دنور ومهره
ش
قىيلهسنه صوص برارکك دوه یعنی وغور اسمیدر ( الم ام ( خوار ج وزننده

عربدن بر قوم آدیدر ( الج ) عینك فعی ويانك سکویله قابرمق معناسنه در
تقول ما چ به کیا ای ما اعیاه و راضی و خشنود اولق معناسنهدر تقول
مات به ای

ات
ارض به وفاءق معناسنهدر تقول مچ

بالاء ای

ارو ومنافع

اولق معناسنهدر تقول مات بالدوا» ای  ۸انتفع شارح در که بعضلر بومادهیی
مقام نفیه فيض ایلدیلر لکن اما دی ورودی مشهود ااوشدر

 #فصل الفين الجحمد ) ( الج ) غینك فوحبىانك سکوئیله صویی بردن اجميوب
نفس بنفس اريمك معناسنهدر يقال ۶ج الماء غجا من الباب الرابع اذا جرعه

( الغدة ) غینك یله حرعه وزننده اودمفید رکه پربودم صویه دینور ( الفسط )

سینله جعقر وزنشده بجع اسود اسیدرکه باك تخمی دیدکلری داننك سیاه نوعیدر
وایی اس وخصوص ننه متوسط اولان اخمصوو صه دینور ودادسن عزه طعام
شومرانه دنور ) اس ( علس وزننده بود ج يزه ودادسن طعام وشراه دون

تقول اطعا عسلیا و غسلى ای مالا طم له من الطعام والشراب ( المصلمد ))
وه
ش
دحرحه وزننده اطیوزلیوب وھچ کی کی خ

ایلیهرل تاناری بشورمکه

دیتور بقال غص اللعم اذا لي عليه ول ینضجه ولم يطيبه ( الم غ)ينك فحی

ولامك سکوئیله ات اختلاط واختلافین بردوزهه صو کی سکرعك معناسنهدر
بقال غ الفرس غلجا من الباب الاول اذا جری بلا اختلاط ( الم ) منبر وزننده

صو کی هوار سر در اولان آله دینور ونیرهده دیشی اشث کورسه همان

اوزرینه هوم اندر اولان حشاری اشکه دنور يقال عبرمغم ای سلال لعانته

( اتخ ) تفعل وزننده بن وظ ابلك معناسنه بقال تغل فلان على فلان اذا بى
عليه وظز وداه صویی امجدکدنصکره پلاق معناسنهدر بقال تخل اجالر اذاشرب

|| تولط پلسانه ( الاغلوج) اسلوب وزننده تر ونازه اولان نباله دينور ( الم )
ويله دلب وتوب منظر حوانظره دنور "شباب حسن معناسسنهدر ظاهرا لفظ
شزبور جعدر مفردی اغیدر مؤلفك الشباب قولى شابك جعی اولور یاخود ج
)ج وزننده ( والغحج ) فرح
باب مقرددر یکیتلك و جوانلق دیکدر ( الغ د
شو

۸۰ ۰

عوحته ڏو جا فهو معو ج فتعو ج هو وتعوج کے س
وار ظرف مقولهسنه
عاج اوتورعق معتأستنهدر که عاج يدن مأخوزدر تقال عوج فلان اح اذا
ارکب العاج فيه ( التعو ج ( فعل .وز ننده.مو لفك یل اوزره تعو حه مطاوعدر
تقول عو حته فتعو ج ) الاعوج ( اجر وزننده ای
عوجاء دبنور واعو جحبدخوی وگ مرب

اولان سیثه دور

اولان کی به اطلاق

۱

مود

اولاور شال :

رجل اعوج ای سی" انلق واعوج بنی هلال جاعتنده برایغر نك اسعیدر مقدم
اعو یات دد کاری ا

آ نك

ی واعو ج غق  ۷اعصسی تامكهك

ا

اسعیدر ( العوجاء ) اعوجك موئیدر زون وآریق اقهبه اطلاق اولنور کهسفر .
وتعپ سببله خجیده اولشدر مولف الضاممة من الابل عنواننده رس ایلکله اک
ویف اولان دوه جاعتنه وصف اولور لکن اساسده االعلو چااقهة 
کو زه ضام ح
الحفاء عباریله مسوم اولغله اک اقتدا اولندی ایکسده صواندر وعوجاه بریاصم

طاغك آددرکه طرء قسلهسنه محصوص اولان ایی طاغك -حذاسندهدز وعام بن

حون الطانی فرسنك اسميدر ور نمجوهضعلرد اسعیدر وعوجاء یله اطلاق اولثور
فوس فوخا ت4

وننده
) العو ج ) موج وزننده ) والعا ج ) معاد ز

اقاست اتلك

واقامت ابتدرمك معناسنه لازم اولور ومتعدى اولور قال عاج بالکان عوجا
اذا اقام نه وعاج غبره بالکان اذا اقامه به وطورمق معناسنهدر تقال عاج السایر

بولار ابله برسمته حور مك معناسنهدر بقال عاج الارالکعببر اذا عطف رآس
الیعیر بالرمام لكن امهات سبارهده مطلقا عطف واماله اله مفسردر (عاج )
کسر اوزره مبتی اولهرق اقه ه محصوص زجر وآزار الفاظندندر ( العاج)

زبل اممیدر کهترکیده باغه تعببر اولنور طراق وقوطو مقولهسی احاذ اندر ا

قبلوبغهسنك ارقهسیدر وعا ج شول اقهه دینورکه یانلری ملاع اولفله ور عسی
سهل ودوغبی وقوللاعسی لطیف اوله وعاج فکییلکنه دنورک بودیار ا دره
فل دیشی تعبیر اتدکر در یری زرع وشجره قورد نقرب واسنیلاستی دافع
هری
وه کون برهفته به قدر ایی د

صو

وبال اله الوب هفته

عامنده

جاع

اولنسه عاقر خانونك جلى بابنده نافعدر ( العواج ) شداد وزننده عاج صاحیه

وعاج بایعنه دنور ( ذوعاج) پروادی آددر ( عوج بن عوق ) لرك يله

سلفده پررجل آدندرکه آدم عليه السلام .حضمرتلر بنك ملانرده یعنی ازول آیلدیی

محلده تولد ادوب موسی عليه السلام زمانه قدر معمر اولشدی

EE

طول قامتی

وعظم خلقتی بابنده بعض قصاص مقولهمی مورخلرشناعت مفرطه عم د اشر دد |[
مر ج

5

۷۱۹۹
تسه

۱

لوقدر قال هو ا ای متعر ض للامور
و مصاخنه موفیلود اولان فصو هکسه ا

ینونك سکوی و فعیله کبار باع بابمیندن عمد عنبدالرجن
( ۶ج ) بنك فے و

نام  ۳حدی اسیدر ( العجن ) فعاله حفه قپوسنك پاننده اولان سوکه دمورنه
دینورکه ایکی دانه اولور ( العم ) قنفذ وزننده ثقیل وسلیوك وجوایه اولاناحق
طعي e معنادسنهدر موف کالعشو ج ما

کشی به دنور ) العندو ح ( عك

عبار یلهرسم ایلیوب لکن معنین کذران ایلامشدر جيع مخز ده الاجق ارخو

ال عنوآننده ممسومدر مکرکه اصل مضه الاجق الرخو والقیل اخود
لوقیل
اال خ
و

وعنو ج اجقه

آولوپ واو ساةط اولش اوله صوورنده ج

یاخود سلیوك اولان اجقه وثقیل آدمه دیغش اولور ( العناجج ) علابط وزننده
اندای تصلق وفلیظ و اراش کسیه دنور بقال رجل عنااج ای جاف ( الع (

یوار
ای مثلثه الله حعفر وزننده ( والعناج )ای و

ونود اولان

بعش جوانه دنور کهکچ ایرسی تعبیر اولنور ( اجج ) زجبیل وزننده
ونکر اولاننه یاخود
آثی آجق اولان ناقهه عل قول یاوز وحدئلو سرکش م
ياشلاو الووب کودهسی اری و ومری اولاننه دنور ( العناهیع ) علابط وزننده

آوزور اولان شيعه دینور ( العوح ) فعتینله ک|ری اولق وکارلك معناسنهدر
وزشده
ب
ن)
علموج
يقال عوج الشی هوجا من الباب الرابم ضد استقام (ا
آندن اسعدر اکر یلکه دنور
واکری
ا

که دوار  0اج

عل قول هر تسه

او له 1بده بب ê داور فعتینله ومنداصب اولان
ودين و مذهب مقو لهسنده

کوره تور  00:۱نله

عوج

دیور

وژننده

عئب

اھر اله ادراك او انانده فستعم(در

عنب و ز ننده فکر و دصمر له ادر ال اولنانه جصو صدر
کی ومصباحك نقلن هکوره و

وعو

فعیرلر احسادده

معانی به محصو صدر و یضاوی تسر ننه

اولیان معان واعیانده وعو ح

هناصب

اولان

ا
مؤلفك

حشب

مناصب کِوعو ۲

اعتدانده

مرتعملدر

عوحج عثب و زنده

اعیانده ادر

و دو مولفك دو راده اولان قول با باسثه موافقدر

eB

ارض

شا برده بانثه

دن و معاش ورای و ندبیر

اولان خاش

وره

کی منعصت

۱

)0

حاط

ماصب

و رح کی

( اجرار وزنده

پرنسنه ف ذائه بك اک ری اولق معناسنهدر شال اعو ج |اشی"اعوجاجا اذا اح
ق

من ذاه

دو تشتمر مصیاحدن

مأخو ذدر ده

اعوج الشی" اعوجاجا اذا ان من ذاه فهو معو

دو عبا رباهم
تشد ند اجى وعوحته

که شال
تعو حا

فهو معو ج تشدد الواو وتعو جحهو واما الذی احنی ندانه فیقال اعو ج اعو حاحا

بس تعو ج کندیلکندن اکرلك معناسنه اولوب تعودن دی مطاوع اولود
) اتوج ( شعیل وژنده طوغری نستهی اكك و اک مك معناسنهدر تقول
ZZ
Sean an

EF
ane n

۷4۸

بجی عاهجم کلور ( العمهوج ) جهور وزننده بودخی وجودی لم وش مل
طواش موز انسان وحیوانه دینور ( ا۶ج ) عيلك فى ونونك سکویله دوك

رکاي

ولارنی قوله حکوب ج ایاقلری اوزره رد ادوب آلیقومق یاخود

۲وب کفکده طوورمقده
حکوب کرو دوندرمك معناسنهدر تا که ولاره ش
 ۳اولوب باش اوکزنه قال عم البعبر عتعا من الباب الأول اذا جذب حطامه
ع العجم *

فبرده عل رجلیه وذلك عند العام قال الشار ح وه اکل 5

وعود مينك فعحیله قوجه دومه دنور وندن اسم ۶چ در فعتینله کاسیف گر
رمس
( الاعنا ج ) همزمنك كر له ج معثاته در تقال اج البععر ععنی ج و ب ا
و مصیین اطر اف لازمهستی ضط و نو قله کم ومتین قلق معناسنهدر وقالاصل.

قوغهبه عناج دیدکاری ایب کورمك معناسنه اولغله معنای منبور بوندن

اکورغه
مستعاز بر بقال اعحم الرجل اذا "استوثق من اموره واحکمیا وبرکسه و
کیکنده وحم بیدا اولغله آندن دردال اولق معناسنهدر عناج اول وجعه دینور
"کاسیذ کر قال ا2ج ار حل اذا ای من صلبه ( اج ) فختینله دموه وجه
مکذور اوزره باش اوکر٤ك معنا :دن اسمدر اول حالته اطلاق اولور وچ
شم معناسته در غین همه ده لغتدر ( العناج ) کتاب وزلنده شول انه دینورکه

" یوک قوغدنك اشاغیسنه ند ادکدنصکره راوحنی کتوروب قوغهنك اغ-نده
اولان اغاجه بند ایدرار ناکهقولبلره بك زور کلیوب وقولبلر یاحود آخر ایپ
وفیف اولان قوغهنك عنابی ول «حمدرکه
بودقده وقوغهی ضبط ابدر خ
ق

کهر
فک
دندر
یعنا
فوغهنك برقولنی نآکله قوغهك اغاحنه ند اوور بوم

ورویت

وناج ا وکورغه
شوه اولنان ا مضبوط سوزه عر بلر قول لاعناج له دبرلر ع

| ککارینه وله عارض اولان آغری به دنور وام وءصلیته اطلاق اولنور تمرف
مناس تله قال عناج فلان الى فلان ای امه اليه يعن تصرف

به و ملاد الام

معناسنه درکه برايشك قوام ودوامنه مدار ومبتنا اولان نسنهدن واول ايشك مدړ
ومدیری اولان کہ هدن

فار ندر قال هذا

ملاکه ( الاج ( عنافید وزننده صوی

عثاج امرك و فلان عناج امرك ای

و وکرد آتلره و دوهاره دوز

عهو ج

مفردیدر عنقود وزننده وعناججم الشباب جوانلق عالتنك اول هنکامنه اطلاق
اولنور اوقات اعتار له جع اراد اوشددر قال مت مناج الشباب ای اوله

) و ) عيلك وجيك فعیله مطلقا عظی اولان شه دینور شارح درک ونده
صواب اولان جج اولقدر غصنفر وزننده (  ) 1عبنك وجيك یله فسلکن
تعییر اولنان رحانه دینور ضهران کی ( الممجم ) منبر وزننده داعا امورومصاله
متعرض اولوب کیریشن آدمه دنور لکن مقتضای مادء آرقوردن خلقك امور
ومصاانه

۷۹۷
بغایت باك ومبالانسز پرده بعرون عورت دنك اور فاعفظ ( بوا اچ ) نبیر
وزننده ( ونو العلا ج) عك کسس یه ایکی طن اعیدر ) الاعتلا ج) افتعال وز ننده

وب یکدیکری نقش زمین ادءرك جنك وقتال ايلك معناسنه در
تلهشطو
ناس بری بری
بقال اعتطم القوم ادا اذو واصراعا وقتالا وبر ك بای بویلنوب اوزامق معناسنه در

قاالعات الارض .اذا طال نباتبا ودریانك موحلری بری بچرابرهیشعق معناسنه در
يقال اعتلمحت الاموا ج اذا التطمت ( العلجانة) فعانهشول طبراغه دینور کهروز کار
براقاحك دنه سوروب

مش

او له و رموضع آ دیدر (العلوج ( صیور وزشنده

حنیهنیوب
دور شهحك وپالشجق نسنهه دنور بومناسستله طعامدن آغرده بری او
دوندیره حك

مقداره اطلاق الوور ومنه شال هو علو جحصدق

ای الوك

صدق ویقال مانعلت بعلو ج ای ماتألکت بالوك بوراده فعول ععنی مفعو لدر
) العلفیی ) دحرحه

وزشده

درییی «حینروب وق

ڪا
ومشتق معناسنهدر اعابلر شندت قط هنکامنده |

امحون آ تشه طو وب

مضطر اولورر شال

وغبلع ا(لملهجم ) جعفر وزنشده ب“رجر آدیدر
علهیع اطلد اذا لینه بالنار لیض
اولان اجق کسیه دنور و هین معناسنهدر که
( تیم) مزعفر وزننده
آیکی حتاف حنسدن متولد اولاندر انسانده هعنت بدری شریف ووالدهسی وضیعه
پئ

جارد اوله وآنده باباسی عر نی واناسی وز آت اوله ری

مادء جز لو رده
۹۳

هاىك ز باده سیله حکم اباشدر سار جحدبر که عندا ع الصبرقی ها

) |لمچ( دڅ وزنده

عمے) ی

ا

ادوب

الاول

تر تر  :ور مك معناسنهدر

اذا اشرع ف الأسير و صوده

وزمك

قال 0
معناسنهدر

عمج فلان اذا سح  4اء و و ده صاغه وصو له بورلەرق بورك اه

الرجل
تقال
ور

یلان ورویشی کی تقال عمے الرجل اذا التوی ف الطریق نة وسرة (اتعم)
تقعل وزننده ودج بو لده صاغه 9

ور هرق اکری بوکری چالقوز یوب"

كمك معناسته در يقال تعمع معنی عع فى السير ( الهحم ) جبل وزننده (والعجع)
باکر وزنده لاه دشور

حیه معناسثه وروشی باعث سمه در ( الموج (

جوهر وزننده بود بیلانه دنور ( العموج ) صبور وزننده شول شینه دینورکه
۱ری وکری وریلرق طولاشق کیدر اوله شال سهم عوج
طوغری کوټ ک
ای شلوی ف ذهاه ( المج ) ضاد مجمه اب جعفر وزشده ( و العماضجم (

علابط وزنده هت و شدد آنه ودومه دینور ( العمهیع ) چعفر وزننده
(والعماهم ) علابط وزننده بك قو و سوده دینور.ومدمغ ومتکر و خودین

سیه

دبنور ومطلقا اوزون شیمه دور وچانك و سریع معناسنهدر وکو ده سی ج و ماه
غون انسان وحیوّانه دیور وبری برنه صارشعش ازم ویشل اوتلغه دنور
لطو

دحهر وزننده
کشیه دینور وعفضجم صلب وشدید اولان شیثه دینور ا(لعفطجه ) ج

" جثدلو وستوز اولق معناسنه در بقال هومعصوب ماعفجم على امجهول ای ماعن
( ( انع ) عك

وشده
وجار ح

اشکه دنور عير معتاس_ ۸:

کل

موّلف عبری جار ايله تفسیر

مغلوب اولق اوزره بان اباشندر وم قوی ومین اولان بان

اشکته دینور سار اصولك مقتضامی ووضع مادهءنك موحی السمين القوی لفظی
الععر جوار الوحش که ز نك هزبربنهوصف اولقدر بوصورنده عم قوی ومین
اولان اشکه واویحه اولان بان اشکنه دغش اولور وعلے کنناری قالين غولیظط

اولانکرده امکنه دینور کوفار عمدنکه ماعدا العر بدرکافر کشیبه دینور پس
دن
| ع

او لور ایسه اطلاق او لد شال هو هن الاعلا ح ای من کفار الم بعض

وعض عرب
اصولك بای اوزره اصلا ردن اله متدين اولیانه اطلاق اولنور ب
مطلقا کافره عم اطلاق ادرار ومغربده ومصباحده الخم مکنفار الحم عنوا یله
ص سوهدر

ج

علو ج کلور واعلاج ومعاوجاء وع

کاور عه

وزنده

و ۶

قم مال هی دو اب و مواشی به حفن :شید و عار و برور شلرنده داعا اهمّاء او زره

يجن)ك
ععلا
اولان کسیه :دنور قال هوعلے مال ای ازاژء (ال
مفا ع لد وزننده ر خصو صه

کسریله (والعالة)

جالشوب دور شك معتاسنه در قال عاله علاعا ومعاند

اذا زاو له و حسته هار ايلك دعنا سنه در شال عا

المر يض اذا داواه ومعنای او لده

نات اة ده ابراداو لور قالعالهفغە علا ایغلبه قا لمعالةهای ال او ( 2استعلاج)
اعضاً باخو د بدنك در

) الع ) کف

ی غلایظ اوق معناسنهدر

تقال استعط حلده اا غ(ظ

وزنده وال ( طبر د وزننده ( وال ( خلدور کم وزننده شول

کار کذار شدید وحسور کسیه دیتور امور وعحاله الب و معنزض اولنلری برر
وهله داقع الوور اوله تقال رحل عم وعط و عم ای شدید سیرییع معاخ للامور
ح

ا(لعلر ) فعتنهر خرما اغاحلرينك دیلرنده حقان فدانلریته دننور ( العلحان) عینك

یله مرشه اغاجنك جاعتنه دنور ( العمان) كاله خاصه ناقهتك مضطرب اوسته
دنور و مان وم

 ۳۳آد دز و ریات معر وف اسعیدر بادبه او تلرندندر ( العاخ)

خار ج و زننده علوان اوی ری
فوملق
صصق

وار در رمل

ادن دوه به دنور وروح

اج مشمور در

( اکن

آندرکه آ ده بر عظځ

( صیفن وزننده کهوی

زانددر

ای

طقناز اولان ناقه بهدنور و لاایالیانه اولان عورد دبور مرا ماحنه معناسنه

قال هی عدن ای ماحنه منز دررکهبالمناسبة بعض مار ده دی د

اولغشدرکه

استعمالات بعدن بسط وقبض تعبیر اولنان برطر بقه :دی واردر بسط زیاده وقبض
ونقصان ابلکذن عیارندر مثلا پرمفتاده مالغ قدصنه مبتیکه نت خآرینه دی باخود
 1وان حرفلزی زیاده ادر

دم

و زدغ و ار عشن وحن کی س

بو راده عن

ا

بفایت

|

و۹
۷

وزشده برکسه پك پیر وسانلورده اولغله بی بوکلك معناسنه در بقال اعمجم
)ك
مويجل
)فذ نونزده ( والعسل
اج ابا امذاضی وتعر جکبرا ( العسیم)ن
یله آ غاج واصه دالندن هنوز شر مش ازه ومشق,ویشل حبوغهدینور ومنه

وال قوام عسیم ایقدناع [
بقالجار یه عسلو جة النبات ایاعة ش
وزشده اغا ج تازه ویشل دالا ۹
انا اخر حت الفسلو ج ( اس

) کس

)حر حه

معناسنه در بقال نیت الشجرة

وز ننده خوش

طعامه

ورس

دنور على

قول رفیق اولانه دنور کهقو و وغلرظ اولیاندر وعم حر تن قضاسنده بر قر بد
اسر (اسج ) وله علس وزننده ار کك دوه قوشنه دیور طلم کی ( اهشنی )
سین

همه

قال

رحل

اله علس وز ننده دور لك وز لو E ره
عشبجج ای منقبض

لو جه

ی

السی  ۳۹۹ر

منقبض

0

دنور

e

(لاعصج )).صاد |لهاصلع

)لس
دینور (العصل ع
وزننده وماد  ۲باشنك او کی طازکل ا
وزننده امکلری اکری اولان کسیه دنور بقال رجل عصی ای المعو ج الساق
) العضایج ( طادحمه

وای

اولان انسان[وجیواه دور

ر

Ei
k

فلا

ا

ال علا بط وزنده ) والعضاأع )فدایله صاب وشدد

e
واری

و ”موز انسان وحیوانه دیور

تک به دورو E
دیشی

انیم ) کف

و زننده اسان

هن ) عینك

a
و

(العصمعر ( عك

هوالعغع )
فعی وکسسیل(

حوثار بده سول

ذسته به دینور که

کیو س حالتندنصکرء فطل" طعام معدهدن | اکناتقالایدر,کودن بور لسن دکیادری
ککیش بغر سق اودر جمی اعفاج کلور ا(لاعفع ) عفچی" يوك اولانه دنور
) العف ) عاك ذحی وقاك سکو نله اور مق معنا ندید

هن الباب

ال عفر ع

منبر وزننده کلام وعلنی ضبط وحفظ اياز اولان احق آدمه دنور (المعفاج )
صا معناسنه ( العفعه )
مصیا ح وزننده ( والمعفے(a مکنسه وزنده دکنکه دنور ع
فرحه وزننده شول مصلق طرزنده کو حك حور
صلر ك

صولری

حکد کده

ااذ

او لنور حو

عك

و فانك فحیله کودهسی ابری ا

دبنورکه بو ك و

r

نب واخذ

اولئور

1ژلرنده
(۱

احق و ادن او لال کسیه دنور

)

و حست

وچابك ناقهبهدینور(اتعفع ) نفعل وزننده کے کی اکری اکری ورعك
ده
"عناسنه در بقال دچ قمشیه اذا تعوح )الاعفجا ج ( افعنلال وز
م
الك فعا سنه در

وزنده

کوده ی

شال

حفجم الیعیر اذا اسر ع  ۱العف ( شين مه

ابری اوز ون پوتسه

دنور

سرعت
اه حعهفر

( العفضج ) ضاد مه

ا4

حعفر وزنده ( والعفضاج ( عبت کن یله هلقام وزشده ( والعفاضجخ ( علر رط

صصص تسس
۷

AAS
۹
9
و

و
 4ی

 0 Eهر

4٤4

۶
Ow

حدی اممیدر ( نو الاعر ج ) رمع وف جاعتدر (العر ج ) عيلك ضيله محدلیندن 

(عیر ج ) مصغر نیه سیله برنوع پلانه دینور کهقولقاری
ججاعت کیره امعیدر ا
صاع اولوب واک اصلا افسون تأثبر ادلر وافیی کی انسان اوزره حصراوپ
يآلور بغایت خبیث برپلاندر ولفظ عرور امام ليث قولی اوزره

قافر ججبی

اعبرجات کلور ( ا(مار ج ) خار ج وزننده غائب وتادد معناسنه در (العرجح (
ین بادشاهی جير بن سا

عبت ورانك ف

امهیدر پس

جير لقی او لور

لاع ) افعنلال وزننده برایشده چالشوب جد وا ابلك معناسنه در قال
(لعر ج ( بای محوده
ا2۶ ۶ع قالام اذا حدفیه ا

الله قنفذ وزنده ائ

دنور حوبان کو پک کی کلب طخم معناسه شار

ح  35مې بده شکار که

 ATESازى ی

ات دکر در ۱ع طوح ( زبور وزنشده پرتادشساه آدیدر

( المریع ) جعفر وزنده پرشور آ دیدر

دوز برلرده بز عفر دی ع خهدر هال

مقر دانده ع شم ساد ج بری اله مفسمر در له بش رعق دید کلری ابد سود لکن

اقسامند ندر وش داو د فتاد اله ی

کورکن اغاحیله يان انلشدر لهیب

و

)یلك
زیاده سیله قمرری اولور وسیبله آنکله بررجل صمي اولفشدر ( العرافم ع
فخیله شول قومسالاره دنورکه پرطر لهمرور ايده جك بوللری اولیه مفردی

عربقهدر ا(لیعر حه )لامك فحی ويانك تشد د له ع ب میاننده برکونه جاعهاطلاق
اولئورکه بتارنده معروفدر اصل معنا لبسون قوملق ورغایی دمکدر فتدبر وتار
( ع غاء) عك

e

سوا کیل

حاعی لوردنده بر وضع یاخود برصو آددر

انلاب
( العزج ) مرج وزننده اوتنه قاقق معناسنهدر قال عن فلانا عزجا م

الاول اذا دفعه وجاع امك معناسنهدر بقال عز ج المارية اذا جامعها ویل اله
آدارمق معناسنهدر قال عرز ج الارض بالصاة اذا قابا ( الع )
ترلایی سوکوب ق
نمچ وزنده پونی ایلری طوشی سوندروب اوزاده رق ورعمك معناسنه در

قال مج الرجل عسجا منالباب الاول اذا مدعنقه قمشیه ( العساج) ماحرب

وزننده پوننی سوندروب اوزاده رق ورر اولان انسان وحیوانه دنور قال

يعبر معساج ای عد عنقه افلسير ( العوسعذ ) عیك فعیله عنده برموضعدر

وبلاد باهلرده ركوش معدنتك اسعیدر وریکنلات آد در جیی عوج کلور که

جع جنس در ترکیده سجان یکن ویعض برده موسی اغابی ددکری تیکنلو شر

اولهجقدر ( العسجم ) فحتینله دوه قدمی ذکر اولان عومجه دیدکلری تیکنات
انلاب
اوتلامغله خسته اولق معناسنهدر شال محصت الال ای الابل ها م

الرایم اذا مرضت من رعية العوجة (عوءخخ ) جوهر وزننده طفل بن شغيئك
فرسی اسعیدر (العوامجم ) بجع نیه سیله پرقله" معروفهدر ا(لاععجاج) احراد أ

۷

rar

وزننده

ایز

ی
2

انام اس

ی

A ماYA EY
Vر
خ
و

7

A
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و

۳۹۱۷
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العر ی الشتاعص ۱وراددر

موف و مادهیی وبالفم عنو ای له دسم اک

عادیی

اوزره اولك فحی وثانیشك سکوئیله تقبید اولندی زرا دباجهده بیان اولندینی
اوزره بالفج دیدکده مراد سم مز ور در وبالکس دیدکده اولك کسری ولانبنك

سکویاددر وبالضم دیدکده اولك می وانینك سکونیله در وبالضر يكدیدکده فعتنله
یاخود فڪاللهدر بعض هامشده يو حه اعبراض احادر وص ج دوه سور بسنه

دینور که سکسان قدر على قول سکساندن طقسانه قدر یاخود وز اللی وآندن
و فار ګه اخود شیوزدن

اعناج کلور وو
ماروفته

نصف

بیکه در اوله و و معناده عك مر لله امتدر ی

کلور ( العر اء ( مصغر نيه سي له ومداله بك ا.ی اولان

دنور هاحره معناسنه ودوه می صو به رکون نصفب پار ده

ورکون صباح وفندء

که دنور و آدم کونده براو ون طعام ایلکه دیور ال

هویاً کلالعر جا ای کلبوم مرة موحعاء پرمو ضم آدیدر ( العر ج ) معظم وزننده
شول وه وقاشه دینسورکه حبوقل اولوب لکن حبوقلری يلان ایکوسی کی
واء ( ع ج )
ربراه ورلش وطولاءش اوله قال ثوب معر ج ای ماحطلطتف

(وعاج) عیلرد يله معرفه وغیر متصرف اولهرق ضباع یعنی صرتلان ویالی
وان چانورك کروهنه دنور قله میز لنه تبر یل ایلشلردر يعن قي .
قورد تعببر الئ

مغر لله تز یل ابر بلهمعرفه وتأنیث عار بدن غبر متصمرف اولدیلر اغسق صورننده
رفتارژی پاعث اطلاقدر ( العرجاه) جراء وزننده بو دی ضبع اسعیدر

شراحك بای اوزره ذ کر اولان عر ج وعراج اہم جنس کی اوثغله واحد
وجعته اطلاق اولسور و کاهی ای وحدله واحدنته اطلاق اولنور وعر جاء

ق الاصل موشدر مذک ومونته اطلاق اولور مذکزنده اعرج

5

دغر ووراده مونث مذ کر اوزره تغلیب اولفشدر حریری درهده ووجه اوزره

الوتر 6اصول مدظهردندرکه داعا مذکر اصالته ناه موتث اوزره تقلیب
لوور
ا

الا ایک مادهده برعکسدر ری تارج ماده سنده؟ه

لیالی ایام اوزره مغلبه در

اسبق اولدیفنه مبی بری طبع عرجاء مادهسیدر زیرا ضبع مونننه صوص اولان
ته کهمؤلف دی بوقولی ر ج ابلشدر
اسدر مدکر بنهضیعان دنور ضادك کلسر
جساعء
لکن اک اصولده قول مونرا رحدر پ

مذ کر ومژنثه اطلاق الونور

وسب تیه موز اولوب مفاصلاری کوشك اولدیغندن ناشی رفتارارنده اغسق
از هینتد .تايل اولدیخته مبتیدر وقالاصل وصف اولوب کاهی اس اولهرق یالکز
جاه دخی اطلاق اولنور غلبة استعمال سسیله ( اذلوعرجاء) مربنه قله سى

اعجه )مامه وزننده بررجلك اسمیدر (شعحد) حنرفه
ارشنده پرپه نك آدیدر (
وزننده راوید حدو دنده نسبر قلعه سنك صاحی اولان تسیر بن دسم تام کسه نك

۷۳۹
اج
(
عنور
اول
لق ا
الا
وعجان وا ج  3غەه اط

)

لك کسر له آغسق امك

معناستهدر شال اع حه الله تعالل ای حعله ا‘ ج ورکسه اجون ع ج دوهار

حاصل اواق معناسنهدرکه صاحب عر ج اولقدر قال اص ج فلان اذا حصل له
 1ابل ع ج سار ح در که ڪر حه ص ج کهسی جیع خر

عك

ضيه وابل

ن موخر و درک اع جك جعیدر لکن صواب اولان حصل
له عر ج من الابل عنواننده اودر عینك فحتله که سوری وقطیعه مهنا نهدر
کاسیذ کر واعراج کونش باندینی وقته داخل اولق معناسنهدر بقال اع ج ال حل
ققت غيو به اس ویرآدمه
اذا دخل و

دوه ويرمك معناسنه در قال

)له آغسق آدمك عوسرته
ای ج فلاا اذا اعطاه عرجا املنابل ( الفعرجضانان
دور

مر(
ظاهر  ۱مصدر در ( | له

امیر و

کم و استوار اولیان ده اطلاق

اولئور ال ام ع۔ج اذا  ۸یغرم ( التعر.جح) تفعیل وزنشده برنسنهیی بجراه
طو ی

مائل لی معناسته در اغسقلق معناسندن فاو داز شال ع ج !لاه دعر سا

اذامیله ومقم اولق معناسنهدر ال عر ح عل الى اذا اقام عليه وع ج عل
النزال ویر مطيه شى 1
باد وفته كيرمك ا

حدس ووقیف اندوب  ۳اقامت ایاسه وکون
قال ع ج الرجل اذا دخل قوفت غسوية اسعس

( المرج ) قعل وزننده بودخ مق اولق معناسنهدر قال تعر ج على الثی" اذا
اقام عليه وحس الطية على النرالالا(نعراج

) انفعال وزنده

برطرفه ميل

ادوب اکبلت معناسنهذر يقال انعر ج الشی"اذا انعطف ( النعرج) امسفمهول
یله وکر ی وورظاح بره اطلاق الونور قال هذا منعر ج الوادی ایمتعطفه
یسه

اج ) عراب وزشده ( والعر ج ) متیر وزنشده ( والعر ج )
عنه ويسرءة (الرمع
ویقه حق بره دنور مصعد معناسته شار حكت
ونده ردیانه دینورسم معناسته ح
مقعد ژ

بانشه کوره ونلرك جعلری معار.مم ومعار ج کاور وععراج ومع جك که ميك
کهمریلهدر اسم مکان اوللری مجازدر ( العر ج) تیل خان آفسق وطویال اولق
معناسنه در نتدکه -ذ کر او دی وکو

باق عل قول مغر ب سر

طوعی میل

الك معناسنه در که طولفق تعبير اولنور قال حت العس عرجا مانلاب
)تف وزننده شول دوهي
ارایع اغذاابت اوانعرجت محوالغرب ( العرج ک

دینورکه طوعری بول اماز اوله قال عیر ع ج ای لابول مستفیا دوءنك استقاهتی
ول | کسه سنه طوغری اولقدر لطانقدندر کهدوه نون اصل طوض سنه
ر
دمش
ول اياز سزدو سوال اشدکاز يده قنق ادام طوع در دنو حواب ویر
 (۰العر ج) عك

خی ورانك سکوایله عنده بر بلده آدبدر وهدیل قىبلەسى دار نده

رمو ضع آذیدر و طر دةی مکهده بر مزال آدیدر عبداله ی عرون عفان ن عفان

ا

Nal

فلان قیله اوزره شُخون ایلدی دبك پردء لف جاجته علیرم دار کذاك بولندینی
عل ومصیتندن فراغت اتدی دیجك رڅدها لجبدتهدر
د
وتهنو
لناس
دنور دخان مع

دیرر وغاج توه

خوذله ومفایه اشعاصه دنور شقال هو من العا ج

ای رعاع الاس وماجه هابه جوق وعظم دوه سوریسنه دنور تایی جاعت
اعتار هدر بقال ابل اجه ای کثبر :عظية ( الععاج ) عبك فيلك و دی
بلند آوازلو نسنه ه دنور راج کی وصوی وجیب اولان باشلوجه به
دنور ( الاج ( حاج وزاغده بورلر اله طلووله اطلاق اولنور رفح صو

باخود کثرت غباری موحب اولق ملاحظه س یله"قال طریق عاج ای متی"

) تون ال وز ك

پروی :دخان طولدر مق فعناسنه در(اج ) تفعل

وزشده آندن مطاوعدر قال

الت من الدخان اذاملاء یم ای :هلا مئه

ویوانه دنور وعدر جح رار جل
) العدر ج ) اس وز ده ما مج |اسان ح
اسمیدر  3وکسه معناسته در بقال ماپالدار من عدر ج ای احد ( العذ ح ) عیك
فحی وذال *حمه نك  ۴و

اجك معناسنهدر شال عذج اناء عذعا من الیاب

الاول اذا شربه وشال عذج دی میالغه" کقولهم حهد جاهد ( المعذ ج ( ابر

ویک

وزننده

ذاننده غیرت وجيت اواوب لکن دخوی ودمراج اوله

وداعا اسه لوم و اواج ادر الان کت دنور

قال رحل معدذ جحای غیورسی"

انیلق و کذا کشر الوم ) العذ لد ( دحر حه وزننده طو لدر مق معنا دنه در تقال

عذج السقاء اذاملا ء وحوجنی کوزل غدا ابلهبسلك معناستهدر قال عذج ولده
وررده
اذا احسن غدا ره  ۱العذلو ج ( عاك صله کوزل غدا ايله ب

ولده دینور

يقال ولد عذلو ج ای .حسن الغداء (العذجخ ) مدحر ج وزنده اه طلوتر توازه

اولوب شکل واندای خوب ودلکش اولان حوانه دنور موننده معذله دینور
قال شاب معذج ای متی" لاع حسن الق ویقال جارية معذله ( العذلاج) 
عك

کنسریله خوش ورم وازك دیرلکه دنور شال عیشعذلاج ای نام

وننده ) و ال رج( مهك ورانكت قح که مصدر یی در۳5 
( ال رو ج) عود ز
ج

عجا ومع رجا من الاب الاول اذا انق
معنا سنه در يقال ع ج ار حل و

و برکسه نك

رانك ایاغنه بر نسته اصابت ادکله آغسیهرق بور عك معناسنه در

لقال عر ج الرجل اذا اصایه شی" فرج فخمم واک آفسقلی خلق اولور ایسه' 

م

ج فلان دیرار فرح بانندن مصدری ع ج الوور نله عل قول ونده مثاث

اوور یعی اول ورابع وخامس پابندن اراد اولنور ( الا ج ) اجر وزنده
ذای طوبال وآغسق اولان کشیه دینور مونی عرجاءدر جج ع ج کلور عیلك

لھ وصجان کلور عك ضیله قال رجل اعرج ای بينالعر ج من ع جح_

7 2
3
زمان جاهلe

ب

کلاملرتی
قرشده
دة

و

۳
ریش

جم او ور ایدی
ومدم
اشرم س

آ لرا1

 eادوپ ام اولاناسلا وخ اولانی ترك ایدرلر ایدی لهذا
اولوب قبائل

لفت فصي رو عه

شن مق اهدر E

رو لت قبصهدن خالی او دار

اله وعنعنه وصفعه ووک ووهم و هه

وستتطاء ٭ ووم و:E خا یه وطمظمایة کی ڪ
ا
 a.ور
شش درل

وک

اب
وی
تا

و

قسلتین

5

مذ کورتن

شبن مه
کاف خطاب

عه
شکنه ر

ی

وفوّس

اندرار ما

الیکش

مذ کردنصکر  0سین مھ له

وسم
بهکیویک دیرر وعنعنه قی

کر اولده واقع اولان؛

مزمی عینه بدیل ادرار انك لفظنده عنك واسر کلهسنده طس دیرر وق
حذیل قسله سنده ور حای ,هی عین ار جد گهستده عتی د رار ووک وهم

ایکسیده نوکت لفتده دارفدن اول باء ته  8کیره اوه کر بر
ادرر وهامفن اولوء اود کته

اولنه هاه مکسور ايدرر وجه قضاعه

قله سنده درگ بای مشددهی جیه بدیل اندرر کی (فظتنده کمج دیرر بعضلر
عبن حر فنه مقاز ته رن

رهذیل
سعدن بکو

ادرر ا

داع می

۳

واستاظاء

و ازد وقسوانصارعین سکانه طاحرفنه مقارن اولورسه وه

بدیل اندوز اعطتی کهسند .انطی دیرار ووم ن افتنده سینی تابه بدیل ادرر
ناس لفظنده نات درز وشنشنه کذلك عنده کف مطلقشینه بدیل ادرر لبك

لفظنده لبیش دبرار وخانیه الفلری خفیف ادرار مثلا ماشاء الله برنده ماشا انله
دیرلر وطمطماییه جير قسلهسنده در کہحرف تعریف پرند میم تلفظ ادر طاب
الهواء برنده طاع هوا دار و و نلری مو قعلر ده موف

دی

ذکر الهدر ) الاعاج )

هزەنك کسر یله ودی قومك اکثری فن وا-لوبلری توب امك ویل مدتد العوله

توزی صاورمق معنالربنهدر ا(لم ) يك ضعی وعینك کسرله ( والحاج) شداد
وزننده طلازلو کوئه وصف اولورکه آنده یل مشتد اولوب وزی طبراغی هواه
صاوره شنال

بے واج ای فيه ااج واج هر صاحب

صوت اولانك

بلند آو از اه ستسانور اولاننه دور بقال دجل ونر وقوس وغل اج ای
صیاح وتاج القا دندر جاج ن روه دای مشرو ر در “کو

يدر ينه تغلیبا

اجان اطلاق اولنور ( العاججم ) مك فعیله شدد اسن پلاره دنتور قال ریاح
 Eای شدیدة شار حك

يانه کو ره مفز دی ج در ةمك کسری وعينك دراه

ریب اولنور
ا(لحة ) عینت طیله قایفنه تعیبر اولتان طعامه دنورکه بورطه التله

فارسیده خایکینه دنور وبومولددر عبری کے دکلدر ( الجا ج ) ”حاب نونزده
ون واجق کہ يه دیور

ووزه دینور غبار معناسنه

مفر دی غاجهدر

ع پاز|.

فلان

peoa

۸4
بشقه  شسیر الشدر لکن جیعم

یله مین در
سو
مقر دانده طمو ج حیل ق

 ۶فصل الظاء العامة ) ( الطیع ( 8 3ننده استغائه.و استداد ادن کسه نك فیاردی

کی جنکده فریاد فلك معناستهدر بقال طالعرجل طعا مانلباپ الاول اذا صاح
ق الر ب

صیاح

السئفیث واکر 3

غير بده فرباد

صخم الرجل دبرلر

ضاد مجمه الله ته کهکر اولندی
 ۶فضل العین  ۳1اعد ) مینك وبانك دعر

ارائل واه فاد ادن

سول

مخصه دنور کهبغض وکن الله جبول اولغله ناسه داعا زپاندر ازلق ادوب ونه
د بدیکخنویلاز واصلا بر ايشه پراش فضول ومذموم اوله شال هو کچه ای بفیض

طغام ای ما يقول ولا خير فیه ( الم ) عينك قصی وای مثلاهنكسکوب
وفكتين ارد ى فا

رک سقر بر ولان کرو"انسانی به دور ملوفك

 ۱واباع<  7اسن قول |لمم,قو نیعطف لفسبردر وکههدن بر مقداره دنور قال

ع

ما

E

ای ا

و ندرریخ وتای ایدهرد شرب مشروبه دوام ايلك

 RUكرا قوچ ندکمجا ردترابع لاقي متع لجرلا اجتع

سیف بعد شی * ( اة ) حرعه وزنده و دی
من الباب الثانی اذا ادام ا
اقودلهان جافته«دیشور ( ال5م ) بلك فحی وتاك سکوی جع کثیر
س

معناسه در ( العئویج )۲سفر جل وزننده عظم الث اولوب جست وچالاك اولان
۱
دووه دنور ( ا ) وله ( وال < ) 3جیه نولرده عثو ج جا
) الاعذعا ج ) اعشیشاب وز نده سرعت ايلك معناسسنه در قال اعثوچم الرحل
اذا اسر ع ( الم ( چ وزننده ( واه )عك فحیله بلند اواز اله حیقرمق

وا منالباب  1والرابع اذا صاح ورفع صونه
معناسنه در بقالعم الرجل عا ه
ومام ف]الراد رفع الصوت
_ دنور قال الشار ح ومنه الدیث [ افطل الع ال
التلیة وع و چ ناقهییعاج عاج درل e

معناس_نهدر بقال

عم الناقداا زح ها قالعاج عاج وفوم فتون واطوارارنده ر کون حوغالفق

بع ا کش فنون واو ضاعلری بنوب اتك اولق معثاستنهدر وو وز صاورمق

فکتنرووانفمم اکلروب ویل شدد امکله توزی
معتاسندندر بقال کے القوم اذا ا
هوایه صاورمق معناسنه در يقال عت ارم ادا اشندت :فاا رت الغباز ( الحصر)
1زلله وزنده

آاز اه تک از شکراز حیقرمق معناسننهدر قال جج
بلند و

ووه
ارحل عى عم تبکرر معنا مادونك .مقتضاسیدر د

ضرندن یاخود جل

نقیلدن بای باقمق معناسنهدر یفال میم البعیر اذا ضرب فرغا او جل
علیه قیل فرغا مرج د برکهکه فسایه

اشبو :فانده

نی مناسب کور لدی

"سیوطی مه ده دیدیکه افكح لغات اغت قر یش اولدیغنك وجمی بودر کهقبائل

VAR

) قعود

لاض(يوج
اده
دوشورمك معناسنهدر قال اضفعت الاقة اذا القت ول

)يان ونزده برطرفه ميل وعدول ايلك معناسنهدر |
قعود وزننده ( والضجان ه

پس وماده واوی ویای اولور بقال ضاج :ضرعم ضیوبا وضهانا اذا مال

۱

#صل الطاء ) ( الاج ) طانك وبانك فحیله اجق اولق معناستنه در «قال ٣ج
ف

الرجل طجا من الاب الرابع اذا جق و طم طانك وباك فحیار جافت مک ۱
اولق معناسنهدر يقال طجم الرجل طجا من الباب الز ور اذا اسك جاقصه":

بوراده مولف مادة کموذرهیی مثال الله كذر ایلدکدنصکرء والطج اسعکام اعاقد .
عبار له دسم ایلکه حجلجر تشویش وشح الونوب

بعده تایه ده الطچم اسعکام

الحاقة  وقد طیم يطج فهو ااج عنوانیلهبولفغله ننه پاپ رابعدن اولدینی امتا
اولندی وباش ووش قباق کی احی قووق شیئه اورمق معناسنهدر نقال اج

)فع وزننده کونا کون انواع واسالیب کلام ايراد
رأسه اذا ضریه ( التطح ت
ایدهرك تكلم ابلك معناسنهدر بقال تیم فى الکلام اذا تفن ونوع ( الطبجه )
سکنه وزننده درومقعده دنور( الطبا هیده ) طانك فاد ی مشر حه یی شرحه 
مرا  . 8۵دیلفش اه دنور مواف کبایی دی

ج مشر ح اله تسیر ای کله طباشعه ۱

دخی کباب دعك اولور لته کهبعض مفرادنده صرحا کباب اله مفسدر وو
تباهة فارسی معريدر لکن ر هانده نازك ومهرا بعش ات الله حوفهده ياغ اجون
فزار دلش ات

الله مفسردر

ومقدمة

الادیده خخایکیره بعنی قایغنه اله مبین در 3

( الطثر ج ) طانك فصی وای مثلهنك سکوییله قجرهبه دنور مل معناسنه ٠
( الطاز ج ل)ازة فارسی معرییدر که قارت :مقابلیدر قال شی* طازج ای طری*
وراست ودرست وبا کر ه سوزه دبنور ( الطسو ج ) سفود وزنده باه

ا

دعرر
یم
بزسی
واوزاندن بردانقك که دتنعكییر اوور ربی مقداره دنور تسوی فا
زجشری

بپاضه کوره یکریی درت حبه

حبهدر بر دانق در ور دامقت رب

بر دیتاردر ودنتارك سدسی "که درت

کهبرحبهدر

طسو ج در لکن موّلفه کوره

ایی حبه او لور اه که یکت  :مادزه مبتنده بان ایلشدر

وحبه

ای ار بهدر کهر

جکر د کدر وخر دل بر آربهنك.سدسیدر,واوج خردل بر برجدر ( طفسو ج )
طانك ونونك فجيله نېر دجله کنارنده بر بلدهدر ( الطنوج ) طانك ضییله صنوف

محناسنهدر بقال الثاس نوج ای صتوف .کوراریس معنامنهدر کهاکسردنك

چعیدر جزء تعبعر ایلدیکمر اوراق ممعهدر که عادتا اور کاغد اولور و و معنالرده
که
لفظ مبنورك مفر دی وقدر ( طجه )

وزننده محر مغرب ساحلنده ر بلده

1یدر ( الطیبوج ).طیفور وزننده عریده .سلکان ددکلری قوشك اکرکنه
د
دینور.و 7وېو

معر پدر که ر کده حیل قو شی دیدکلربدرمو اف سلکانی مادهسنده ٠

۷۳۳۱

رسها اقلغارة کولای زین وحسین ادوب نے ومذهب سویلك معناسنهدر
ک
شال ار مج الکلام اذا حسنه

وزوقد

و مقولهمی

نسنه یی قر هی به ویامق

۲ه
معناسنه در يقال ضر ج الثوب اذا صبغه بارة ویرونه اوروب قان اللهود

معناسنهدر بقال ضر ج الانف بالدم اذا ادماه ( الاضر.ج ) همزهنك کسریله بر

کونه کیه دور که صازی ایپ الله طوقغش اولور وازش وارغابی قرمزی
ایپکدن طوثفش حریر لوه دنور وصوی وکیورد آله دتور وقرمزی وپابه
دینور ( الضرج ) محدث وزننده ارسلانه اطلاق اولنور ( الضارج ) میت فكي
وهنه باسلره دنور
وتاعت معناس نه در يقال رکب الضار ج ای الشاق ک
مشاق م

مضر ج مدقردر ( الضسج ) امیر وزننده بك سرککه دنور بقال عدو ضرع
ای دید ( ضارج ) عار ج وزننده بر موضعدر ( الضشرء ی ) جعفری و
وف
زوف انقهبه دشور شال درهم ضر یی ای زاف مآ

حشه ده حی
وی اد ے

نسدتهو تعر بنه تعر ض ابلامشدر
ذیلنده دی دک وحوهریه تعریض ایلفدر ل>.ن

( الضوج ) حوهر وزنده کوعشه دنور لکن صواب اولان صاد مهمله ايله

اولقدر ( الم ) ضادك قعی وميك سکوئیله تقاطر ابدهجك درحهده دنه طیب

سورمك معناستهدر بقال ضعم جسده ضعیا املنباب الاول اذا لطغه بلطيب
کتاینه بقطر وضم برنوع کوچك بوجك اسعیدر کهبغایت بدراحه اولوب
وزهر نا الوغله آری کی آ دی صوقار مفر دی ضحه در ) الح ( وکین مأبون
وخر کسه پرسنه شمو تلاوب روسی دکی آ لتهفر مق معناسنه در تقال جع الأون

ضما مالنباب الرایع اذا هاج وضمع بر آفندر کهانسانه اصابت ایدر ویره
پاصیاوب ایشعق معناسنه در بقال حع بالارض ضا اذا لصق با ( الاضاج )
همزەنك ک مزله و دی ره شق

معناسنه در شال اضمع بالارض ٣ چ

) انض ( حعفر وزشده ومری ندتلو یه واعضاسی ام خانو نه دنور كذلك

:اول شکل اوزره اولان دوه دنور شارح دز کهوی حوهری مولثه حخضیصی

ایاشدر واقعا مزهرده صفات نسواندن اولق اوزره شتدر ( الضوج ) مو
وزننده درهنك بورفا ج رنه دیور جى

طرفه غيل ادوب صاعق معناسنه

اضواح کلور وضو ج مصدر اولور ر

قال ضاح الثی" ضوبا اذا مال وولالق

معتاسنهدر يقال ضاج الوادی اذا اتسع ( الاو ج تقت ونرنده زودتات
ورغاحلری کر اولق معناسنهدر قال تضوج الوادی اذا کثر اضواجه
 (۰الا نضیا ج ( انفعال وزننده و دی بولامقمعناسنهدر قال انضا ج الوادی اذا

ادا قيا صوبان.و صونایه .معناسنهدر که
"اتسم | آلتو بان اولط و یه )

صاد
»

فهملاده
تتت

دک او لندی ( الاضها جح ) همز هنك کنس له که حیو ال یاور وسیی


2

سح

۷۸۹

ور شير اولسون قال اج القوم اذا صاحوا جولبوا فاذا
|واحد ک
جزعوا وغلبوا ضجا فقجوا ”جا کا سیذکر ( احج ) ضادك فعيله مغلوب
صر

ايده میوب فریاد ایا معناسنه در قال ج

ول

غلا
الاب الثای اذا حرعوا و
حاب
( اجاج )

نله
ک في
کصاج
وض

ف

القوم ج

فضعوا ويقال اضجم فلان و ج فلان

وزننده بر آ دی بر اشه جير وزور اياك قر معناس:هدر

دنور عاج کی وبر نوع بوجق آدبدر ( الفصاج ) شاد

کله مفاعلهدن مصدردر بری بیرله غوفا وشر وشور اندشعكت معناسنهدر لتهکه

مضاحه دی که مفاعلة وزنندهدر و معنایهدر قال ضاحه مصاحه وضصاما آذا :
آیدر ومطلقا شول جره دنور که زهر
شاغبه وشاره وضعاج بر صعغ ما کول د
ناك اواغله آنکله قوش ورنجی جانور سم اولنور ( الخجوج ) صبور وزننده
صاغیلورکن کووروب فریاد اندانقهه دینور ( اجج ت)فعرل وزننده كمك

على قول بر طرفه ميل اندوب اکبلت" معناسنهدر بقال خي اارجل "ضصها ادا .
ذهب اومال وذکر اولنان شیر الهکهمراد ورق یاری ارلقاز طپوریا
ر لك معناسنهدرقالجےرجلالاذاسم الطاتراوالسبع ( النسج )
هودی
برحیزجان
2

 Nفعی ور انك سکو له یار مق

ضجا من الباب الاول

اذا ثقه و بلاشدرعق معتاسنهدر شال ضر ج الثو ب بالدم اذا لط به وبر نستهیی ۱

بره براقق معناستهدر بقال ضر ج الشی" اذا القاء ( الانضراج ) انفعال وزننده
يارلمق معناسنهدر

تقال ضر جه فانضی ج اذا انشق وولالق

معناستهدر

قال

انضرجت لا الطریق اذا اتسعت وایک یاخود زیاده نسنهار آراری آحق وابراق
اولق معناستهدر قال انضیج مایم اذا باعد وبرحی قوش صید اوزره

سوزیلوب امك معناسنهدر على قول بك ربج ومشقتله اخذ ايلك معناسنه در که
حتلامق درحهسنده

اولور قال انضرحت العقاب اذا اشضت على الصيد او

اخذت ف شق ( التضرج ) تفعل وزننده یلاثعق معناستهدر ال ضر ج الوب

فتضم ج الیطخه فتلطع وچتلابوب یارلق معناسنهدر بقال تضرج البرق ای نشقق
واغاجك جیی یاریلوب اچچق معناسنه استعمال اولنور يقال ترج الور اذا
شتم وآدمك یکاعی نك قزارمق معناسته در که أت  2معناسندن مأخوذدر يقال
تارج الد اذا اجار وخاون طغمرهده کوب زشتی اسه اظهار ایلت معناسته در

بقال تضنرجت المرأة اذا تبرجت ( الضروجة ) ميك فعیله شق واسع اولان کوزه
)عیل وزننده
وصف اولور بقال عيبن مضروجه ای واسعة الشق ( الاضح.ج ف
ه
ر
ا
ا
خ
ا
ذ
ا
ا
۱ر نسنهیی اشاغیبه صالیورمك معناستهدر بقال ضر ج ایب تم
پ
ae
j
PDS
PNY
O
| كوومبى غارت ويغما قصديله سکرندرمك معناسنهدر بقال ضر ج الابل اذا
مالالا
-

ل

ا

ل

س
WOOO

errant, an

رکصها

۰۸۷

اولان ههه اطلاق

او

ور وراره صناحه صساحب ریل دعك معنامندد

مستهار در در اواش ری زله تشه ایلدیلر بقال ليله هر اءصناحة ای مطیثد
صوناحه وجه مذکور اوزره زيل حلان مهیره یاخود حنك حلان استاد
ودفت طسعتی سس له

ساز ندهبه دنور اعشی  0ڏس تام شاك

حودت

صناجه العرب اطلاق اناشلر در :ههر

یاننه کوره داعا کندی اثعارله تغنی

شعری

ادر اولدینی باعث تلقییدر ( ان الصناج ) محدلیندن وسف ن عبد العظی در

( الصنو ج ) قعود وزننده برنسته ی اصل ومنشانه رد وارجاع انلك معناسثهدر

تقال ج فلان الا س صنوبا منالباب الاول اذا رکدلام الى اصله کوندکله
اورمق معتادنهدر قال میم بالعصا اذا طسب نبا ( اا ) تفعیل وزننده بره
الق معتاشنه در شا لل صجم به تصاحیا اذا صر عة ) یه

)کنر وازده

ديار

مض اله دیار بک بيده پرنپزك آدندر وه امیر ان که یکی طاشتنه دینور
مه بدر که کهشمه دیخی ,دیور ی رل بیان اولندی ( الصتما ج والصماجة )
صادرد کیم باهسول قوله دنور فوللقده عریق اوله یعی ] باء وامهای قول

ید صویراجه مغر بده
جسی اوله بقال عبد صنہا ج وصبباجه ای عریق ف
رطاشه در کر صرجاحة  اطیری اولادندن قنشعبلردر ا(لصوجان) صادد فصی
وواوك سکویله ارقده |کورغه ککلری مرطب اولیوب مخت کی بابس اولان
انان وحیوانه دنور ومنه قال 4ة صوجانة ای ياسة کرةالعف یعنی دالاری
ورد
قوری س

ووجان اس معناسنه استعمال و
اولان خ ما این ص

صو جان هوای ای الثاس (الهج )

یج وزشتده ومادفیدردرک

او اندی

) الصو ج ) طیفور وزنشده دوز وصیرحق اولان شیغه دنور کرد یصی و کر(
؛هدور اولسون دمنه بقال مت صو ج ای E ۳ الصها.یج) صادك ضعیله قیلاری

توویلری قومرال اولان انسان وحیوانه دینور شال وبرصها.ج ای صهای
(الصهر.م ) قندیل وزننده ( والصهار ج ) علابط وزننده ترکیده.صاد فحیله
صهر .جخ ولونار صهر ج دید کر ی زر زمینده اولان صو

خزبلەسنه

( الصهر ج ) انم مفعول نیهسیله خراسای کر جلھ صواش

دنور

صهر جه دینور

(صهرحه) صادك كيل قاهر :معمرل شمالطر زنده ایکقر بهاسملر در ( الصیاحهٌ)
صناجه وزننده ومرادفیدر که مهتاب .کچهه دنور بقال لل صیاجة ای مضيئة
 ۶فصل الضاد الجمة  ( ال ) ضادك قصی وبانك سکویله ارادم کندی

کندیستی بورغونلقدن یاخود ضره سبیله همان بره چااق معناسنه در تقال شج

فلان جا من الباب الاول اذا الق نفسه على الادض من کلال اوضرب
ر
کمنك
( الاضجاج ) هم
اول

له غو وف باد ابلك معناسنهدر کرد واحد وکر د
۵ ۰

۷۸

رمد تواحیسندن برعاحیه آدیدر ( |لصعیم ) اسممفعول نیه یله دیکلوب ارا
سنه به دینور کهمدور وتصبر حق وهر ری دوز ومصیقل اوله جامع اسطوانهمی

ومیل کی بقال ماهذا E الکان وهو التصوب اندمزت ۰الصو ان )
صادك ولامك فعرلر حوکانه دینوو . ن معناسنه حر بد باز ار و حاوسلر وولنو رار

اواك ککهسندده اطلاق اوتورک | اکری اغاحدر آنکله دالاری حکرر

 ۳فادسی معربیدر کهترکیده ک|ا قاراغی تعببر اولئور جعی صوابله ود
( الس ) ثم وزننده کومش ارعك معناسنهدر يقال صل الفضذ صبا املنباب
الاول اذا اذا با اووق معناسنهدر بقال ج الذ کرادادلکه واورمقمعناستهدر

) فخحتینله صاض لق صممعتاسنه در
ع
لا(
اه ب
شال صلجه باصا اذا ضرب
قصقیرتجق اولان شیئه دنور جلا طاش کی وصاغ.
( الاصلے ) اجر وزنند ,و
دنور اصم معناسنه و وخای محرد یلهاس مق

د کلدر نس ج مصدر اولور

(التصاخ ) تفاعل وزننده مواضعه صاغلق یاعق معناسنهدر قال تصاح فلان لذا
(لصوح ) جوهر وزننده (والصوطه ) هابله کومشه دینور ومطلقا خالص
تصام ا
اجلص اقهثره
خك
ویار
وصافی ويغش اولان شیثه دینور ( الصیم ) طمتينله نامالع
دنور ( الصلحة ) صادك نمی ولام مشددهنك فحیله لزه وزننده ابك قوردیه
دنور کهبوحك دی درل فیلمه معناسنه وفتحه یله معریدر ( الصلجه ) و لجه
وزننده و طه ده تصفیه او لغش جالص :کف سبیکه سنه دیشور ) صايا] ( زایا

وزننده بررجلك علیدر ( الصلعع ) جعفر وزننده ایری قیاه دنور ویاوز شدید.

تاقدیه دیور ( الصحة ) فصائله قندیله دینور جي صمع در هاس ویومعربدر
شار حك بیاننه کوره رومیه دن معر در (صوجع) حوهر وزننده باخود ( صوان)
پرمو ضح آددر اخود وحای مهملة الهدر ) لصم (علس وزننده مت

و شد د

اولان شیئه دیور ) المج ) صادا .فصی ونوك سکویھ ترکیده زنل تعبیر
ری پرجدن دوزرر کوجك طبق طرزنده ایک لآندر وزرا مهنزلری
تویبت آسانتنده بری بر نه حالوب سساندررار كذلك ج فارسید .وترکیده حنك
ددکلری ساژه دینور کهتلاو او لور حالا م دیاربده متعا رفدر اولهکوره کذاكسنج

و لاه کوره جنك معربیدر حلان استاد ساززندهه صناجه دیراز وبعار صجر
ونه تقول ماادری ای چ هوای
اه باس دن کنایه ابدرر آوازی مناسبتله ه

ای الناس

( | لصجب ) ضمتینله شیر ی ده کلری اغاجدن مصنو ع حناقلره وقواطهژه

دینور وشیر ی ع قول آینوس اغاجاریدر ( الاصتوجه ) اطعوکهوزشده
وغو ریلور

ایکن ,حکیلن مجهر جح

دیو رکد کان حلو استك تی کی :سو وب

اوزانور ( الصناجة ) صادل فصی ونونك تغهدیله.اولندن آخرینه  قدر مهتاب
كل
kkk
ل

اولان

VAT
هل وزننده بو زلرده دری ورش
 1تقبض ( التشرع ( تفعیل
ای فرصتد ) الشج ) کتف

وصف
1

در ال شخ د و

بارش اولق معناسنه در بقال

وزننده

و

ور شدرعق معناسنه در
اسان

در سی ورشق

شج حلده E
سمتر نشنی

ول

و حیواند دنور دری هده

اولور قال فرس چم السا ای منقبضه یعیی وطلربنك دریسی ورشق

اولان ات که مد که دندر
,ومرگ زر او له

و طلری ورشق

زرا

اتارنده وهی

او لڪه و طلری

او لور

سلوار هینتده او لور  ۲تك ایاقلری نیت بتث اولیوب مت

 ۳الشج ) معظم وزننده بررحلك علیدر سم ينك کر له محدلیندن خلاد بن

عطانك حددر واو بکر ن عبد الله ین مدالشعی بغدادده رباط الشونیره شیدر

ومدندر ( الشهدایج ) شبنك فتعیله که شاهدانج دخی دیرار قذب تمیدر که ترکیده
۳

کور

می

و اسرار و حشیش
"ورزص

تعبیر

او لاور شهدانه و شاهدانة

وورفنه عجد عبر

علتلر اه

افع و معدهده متکون

 2اهلا وازالەسنه | کد وخارحدن
ریدرکه ترکده س
مع ب

 1قاس
وحمی

! کلا درب

حت

قان طاشی دىدکاری
برحدت

برطوتان سه رد E

کو بده

القر ع دیدکاری

رط ن ۳اوزره و ضعمفیددر

اهره

جیات

حر ده قور حفزار لد

) شاهر  ( 3ساهبره

دید کلری EERF

و حکه به نافع و مطبوخیقی شرت

 ) 1شاذیج ( ذال فعمەنك

 ۲ميل وژنده

اندرار دزت

فار سی معر

حت

جر در اکسا

حناپلردن

اسمیدر که طاووس

دوزرار

مع

(شے

روایت

یبراعی

عشقه و منمنهی دافعدر

فعیاه مورر وفدر اسیو شانج ساد
قر وح عیه تافعدر

در اسا

نك

ان

تن

) شوت

حددث

کمزیه

الهدر

فصل الصاد اة :(4الصوج ) صادك فضی وضیله اوقلاغویه دنور
3
جر ka دجی

ودی

EELEM 2

ان
مناج

1

حواحه 2فاربی هعر

در ) الج

جات ا

۳2لدوم ی

li

:e KN

وجيت

تشد د لله

ص ج ارجلسج

اا )اخلاطی له
ظهور ا و رک چانری تعیهر ازور ۱
اولهری

و زره

 ۳رز هه

بو رهبه دشور

تعبیر او ور

ازاله* سور

ایدر کر ج

خل(ط ادرر اصل صارو ج 11ئ به دنو رکه حامیلر وسازلیق استعیال

ایدرار کلس دجی

9

بوراده

و ره به اطلاق

او

و

نیاو و معر

در

ومو اف

کاس لفظی صارو حلهتفسیر ایلکله صآارلوعجیبه وخراسانیبه اطلاقاو لندیغی
:اشعار ایادل ده که نصیج
3

وضویو یارك لو2ك عبر اند کر ده

] 1لین
3

مادهمی دج

صر

سور مك وک

وی

هشور در

واک حسین

دی

درار

اطلاق او لور  ۱التصمر.جمج ( تفعیل

وزننده

آحعلق تعبار اولئور قال taE

ا وض

ا اذاطلا به الصارو ج( ران

) کا2

ف

>حرمنکان مع ر پدرکه

|

۷۸
مات

ای

معر وف

حردحل

ادر

احو ندر ) الشیطر ج

باسنه الاق

و وحنزد هندی

) 2

کنر

معر بردر دار وی من لور برکیده

پرداروی 

 ۰درز 7

کودر وحم مفاصله وبرص وق عارضهآربنه افعدر ( الشفار ج ) علابط
نبانك ک
واله قوش نار
وبقه به دنور که.اوزر نه تقل و
وزننده شول کو حك دسی نه ط

مراد نقل وئواله مقولهسی قو جت کوجك

وخرده طبقلر ادات ج EE

9

سی وطبق اولهحقدر و و شیار ج معر بیدر مرج در که مفر دات

شفار ج غازیلر حلواسی دیدکلری حلوا الدده مفسردر ( الشاقًاج ) نولك فحیله

شابانك معر یدرکه روف الله متعبارق اولان نبات آدیدر توبات نف الکلاپ.:
وبین الاطاءء شابانك اللهمتعار فدر (س ) نےوززننده وکا ده برقر نه آدندز دیدن

درمق معناسنه دز تقال
وسف ین جي ای اورادندر ( الشمج( دج وزننده قشار
 ۱سےا لی

و در مك معناسنه در نقالاشحور | زا استحلر

سمعا منالباب الاول ا

ودیکشی سيرك سيرك دیکمك معناستهدر بقال شمع الوب اذاخاطه خیاطة متباعدة
ب وزننده نسنه معناسنهدر تقول ماذقت شماجا ای شیثا شارح ديرکه
ا)
معاج
(اش
شاج فی الارض اوزومك بعد الاکل ت۲دقلری کنربنهدنور ایدی بعده مطلقانا حير"
سه ده امال

ایلدیلر ٍس مو لفك مطلق معناسته لق قاصمر در ومنهرد ساننه ۱

کوره مقام شیه #صوصدر(
و حالال تاقهبهدور

الشححى ( فعت :ازوالفك فصر

کدی وز نندهحست

شال ناقهد" سم مور بسر ده  1نو سے 2

قضاعهدن

ى ۳

انره
جپچراعتدر جوهری وهمنه مب بنوشمی عنوانیله رس ابلشدر ونو سفمزخ ب
خای محمه ودم ا کته اهدر کذاك جو هری غاط ابلکله ذیاندن برجاعتدر دو

رتم ایلشدر ( الشعرجة ) دحرجهوزنده دیکفی اهقامله دیکمیوب سبرك وکوشك
حر ی دب ہك معناسنه در تقال شیر جالوب

صغیر ه داهسی کوزل رورش
اباضند

الصی اذا احسنت

وک بی

حصاته

کلامد اذا خلطه ( ۱لمر ج ( حسن

ونکله٠

اذایا عد بین الغر زو ابا حیاطنه

رعابت

وخاط کلام ايلك
ياد

و طفل

ا!بلك معناسنه در تقال شمرجت
ما

قال  ۳رح

معناسنه اولان شور حهدن سم مفعو در

ادن مج مجن -تالد |(سعدی ملقب او لشدر ) الشعر ج ) قنفذ وزنده

( واشعروج ) زبور وزننده اجه ویوفقه طوقفش وبه وجل وپلاسه دنور
( اشعراج ) شینك کسر یلهشعراح وژننده صدق الله عاط اولان پلانه دور

|| قال كذب شمراج ای محخلط بالصدق ( امارج ) فحتینله باطل ویهوده وساقط
" اولان سنهاره دینور ااطیل معناسنه س E هفر ددر ()اشج ) فتن ار کت
مصدر اولور دری ورشعق مغناسنه قال چ
دوه دنور جل معناسته و
حلده شیا هن الیاب الرایع اذا شقبض ) الانشنا ج ( اغعال

وزننده ) والتشی41 .

(
___--_-_-
س
سس
س

شعل

ت
SEDA

۷۸۱
ادیاخلت بین اشساحها شوددنبا ( التشی,ج ) تفعیل وزننده اشراج معناسنهدر

قال شر ج ار یطه ای اشرجها و لبامی سبرك دیکیک معناسنه در قال شی ج
 ,الوب اذا خاطه خباطه متاعدة ) الشر ج ( امیر وز ننده مثل ونظیر معناسنه در

)تاب
کویاکهایک پاراش نسنەنك بربارهسیدر قال هو شر جه ای مثله ( شراج ک
وزننده اسماددر سعد ن شراج ود
وارد اولمامشدر (إشراجه (

مقری در وفر ددر ابعیی وا*مده بودنغیری

به وزنده

الاع ای نام محدنك شخیدر ( شارججوز
برموضسح اد در و زرزر  ۷/صهرب

ودی

اماد ندر زد

ن شرا حه عوف

)بارلدحوز وزننده قرب مدینهده

الشر ی محد ندر موضع مذ کوره ماپ و بدر

ا(لشرصذ ) وله وزننده خرما دالارندن ندیم اولئور بر ظرفدرکه قاون وسار
ارت
وہ
س

عردن
طاشرار وشر غه ش

احاد اولان یایه دنور وشريج او زو نلغنه

يرن
جوک
يارلمش اغاجك بریارمهسنه دنور آیکی بارهسنه شارن دنور وشر جه ک

وار قوش قفسارینهده اطلاق.
قفسنه دنورک قامشدن دوزرل ورازده طاوق س

قیری صسارنه ددنورکهاوقك یلک ابکااپشدیریلور
لائوور واوقه صاراششول سک
( الأ حى ) شر حه ماسوب دعکدر على بن عمد الشمرصحی مدندر ( الشرجه )
جره وزننده ساحل عنده بربلدهدر وشول حقو ره د نو رکه اسرد طررزنده قازوب

اسه دریلر یابدقدنصکره صو قووب ادن دوهاری صواررر بوعل قومسال
باخود طعراعی و مشق برلرده ادر ژ ) الانشساح ( اعال وزنده ایک بارلق

معناستنهدر قال انم ج الشی" اذا انشق یعتی نصفین ( الشمرجان ) شينك أعى
ويه بنیهسیله بری بریثه حالف اولان ایکی زنکه دنور بقال له شرشان ای
ن
لوان محتافان وقاش ارغاجاربنك بری رغه محالف اولان ايکي خبوقلرننه دنور

تقال لهذه البردة حشرجان ای برها -خطان ( المشارحة ) ایی نسنه بری برینه
بکزهمك معناسنهدر بقال شارحه ای شاه و شال شارجا ای شاہا ومنه قال
)فعلوزننده برنسنه شی آخره
فتات مشارجات ای مثساویات فی السن ( اللشی ج ت

کبرشوب قاثلق معناسنه در بقال تم ج اللعم پالشعم اذا تداخل ( الاشیج)
اجر وزابنده خاه سنك بری دیکر ندن يول اولان حیوانه دنور قال دابةٌ اش ج

ای بينة الشمج ای احدی خصتيه اعظم من الاخری ( الدطرج ) شینك کم له

معروف انوندر ينك ,فصی جا دکلدر وسین مهمله اللهده لغتدر وو شطارندن
اخود تطھبر دن مأخوذ در عقلول معربدر برهان قاطعده مرسوم.اولدینی
اوزره شتر نك معزبيدرکهف الاصل پیروج الصے اسمی اولوب بات مزور ایک
نره اطلاقایلدیلر وی حکم داهر هندی
تیکلی مشمل اولغله مواستله لعب مبو
 ۸عل.قول اوغی صرصه ايراع انلشدر بجوهتله ,اميه در وای

و در معر بنده

۷۳۸۰

)اته قاطراک رمق وقرغه
تمیق وزننده ( واشعاج ًشین یله و(الععان ف
اوعك

معتاسننه در

قال حي البغل والغر اب ها و صاجا و عا

اوو
اثالك واكان اذا ص

هن الباب

لو فاد آوازی وغوق وغلیظ .
 ۳8قرغه قسمی یا

اولق معناشنهدر بقال شح الغرّاب اذا اسن وغلظ صوته ( نات شحاج )شداد
وزننده قاطرارك کنه لردر نات عنوای دیشیلرینه مصروفی دکلدر علالاطلاقدر

واورده مفرد الله تعبتمر غير مسعوعدر
نتهکه تآاره بنات صهال تعببر ادرار ن
)ان وزننده بان اشکنه دنور وشعاج
( واصاج کت

) ا خی ) متو وزد

ایکی بطندر

اسامیددر طلی"  ۷ادها ج عد ندز ) نو تصاج ) از د قله سنده

( الاستشعاج ) قرغهدن اومك طلب اولفقمعناسنهدر بعلرر قرغهنك صویلهفال
مباشرندن اول قرفهتك اعوسنه

ايلدکلرننه مبتی بخرصوصه

بقال الغربان یات پالییاء لمفعول بستخی فشحين
خر ج مقولهسنك
وخوال و

متظ ر اولور ومنه

( الشرج ) فعتینله قوغه

قولیر ننه دنور عری ۳

شار حك ياننه کوره تومفر ددر حي

عورمنك جعیدر

اثراج کاور بس مو فك

الشر ج العری

عبار یلهرعی جنس اعتار ینهمیتی اولور کوذا ف الاساس عقد شم ج العینه .ای
عراها و شی جحدرهیك آحلوب وسعتلندیی ره دنور

”ج الوادی معنا دنه وصمان

اوغر سنه دنور جره السیاء معناسته فلکده ول بشکلنده انان اولان ساضلقد رکه ۱

روتك فر جنه دنو ر ویارلمش
:خرده کوا کت«صابیهك اجماعندن يدا اولوروشر ج ع
بانده اولان بار يغه E

و طوارك

خابهر بنكی

آخر بدل

ولد او لقمعناسنه در

ه معناسنهدر
قه
 ( /1الشيج ) شينك فصی ورانك سکو یله بلو ك وفر ف
الاه شیحین

ای ورقت

و قاره طاشاقدن

دوز ره

جاری

قال اسحوا ف

او لان صو

آ قندسنه

دنور جعی شراج کلور شينك کسر له و شروج کلور و شرج اییکسه آورتق 
اولی شرکت :معنانهدر قال شرّحه ق الاش شرا من الباب الاول اذا 28

جنهو رکدر مت
شراب بالماء اذا م
ارلج
وبرنسنه بهشی" آخرقاق معناسنهدر نقال ش
"ذا جعه ویلان سویاكت معناسنهدر قال شرج
معنا سنه دن شال شرج الى ا

کاذت
ار حل اذ

TDE

سمنقهولهستنك قلوپلری ری رتهککو رو

ند ايلك معناسته در بقال شرج ات بطه اذا داخل بين اشراحها وشدها وشر ج

مئل ومانند معناستهدر قال هذا شر ج هذا ای مثله وکونه ونو ع معناسنهدر

تقال هما شر ج واحد ای نو ع وکر چی بری برینك یاننه دبزمك معناستهدر بقال
شرح ابن اذا نضد عضه

الى بعض وشرج عنده بورادی آدیدر و خو عس

قله سنه محصوص بر صو آددر ) الاشتراج) منك
مقوله سنك و لبلری برې رنه وروپ

کم له و د

کسه وطوازه

هلق معناسنه در قوال اشرحت

اظربطد

ای

ER
Fh
O

۷۳۷۹
دج وارك مه سنه حکیان جال دو ارهده اطلاق در ر کو مكمقولهسی کزوب

ور ءسون دو را ۱اسيج ) تفعیل وزننده ستان وباغه دار | مادار سیاج

حکمك معناسنه در بقال سج الائط تسدجا اذا سوره ولسیاج بوراده حاط
اىلل
بستاندر لکن اساسده سوج عل

والکرمعنوانیله مسوم اولغله واوی

بوای اولدشته اشارت اولددر ( سان ) سينك کنر ا ان فدوکسدرکه نو
جنیرن برکسه در وهب بن منه بن کامل ین سم سینت می یاخود کاس دز

پاخود فعتینلودر همامك پرادیدر ایکیسیده یهن اولکهسنده شم الشمو خ ابدیلر
#صل الشين اأحمة ) £العأج ) شبنك و بل و همرهنك سکو له محرون وعناك
ف

ات الثالث اذا احرنه (الشج )

الك معناسسنهدر قال شأحه الاس شاجا ه

فصتیتله تاسی وکك قابوبه دنور سای قابوسی کی علي قول مطلقا قبواره
دنور انواپ معناسنه مفردی

الك e

شه در ها له ) الاشباج (هیر ه نك کسمر لهکر و رد

آحق قاو کر و حویرمات کی شال اشد ای" اذا رده نی

ای کار ( الشیم )  3وزنده

مانلباب

اش 3

کاسره وکیکیدرکن
والنانی اذ

NEE

ر
و او
نعمال
دکری بارهقیمعناسنه است

شالشن السفينة الكر اذاشقته 8 0
مسافه الله ول ۳

معناسنه استعال

را شال E۶ ا

ا 4شقه هری
ا

ف(طدر وقطح

بار وب او به کمشدر شال

وابه صوقاق ای ار اواو کر
شج الفازة اذا قطعها شر

شرای س

شیا

ایلشدر قال شج الشراب اذا ده

بالاء ( اشحد

الا

 2ینت فيع

چم) هر نك وشنكت فع ج ۹سی بارلشE
برغنه دنور ) الاش
باش پا

N

دنور

ىبینه ار اجه وو حمهسی بارلشه عصوصدر
تقال رحل اج ای بين  ۷ح
حه
ادقدمة الادیده بمواده پاپ راهدن دی مصوع اولدینی من ان و

و

کرت ادوب لکن اشجك تفسیرنده بین |" م عنوایله تلج ایلشدر

لکن وعنوان اکژی مصو غ اولیاله اشارندر لته کهشرح دیباجهده اشعار
اواندی واش سنك دی مقاضاسی باب ابرعدنمتصرف اولقدر پس تج رآدمك
باییادلق ولو
9

ر( اساج ) شنت کس له مفاعلهدن مصدردر ری

باشلریی یأرمق معناس نه در بقال وقح yre شاج اي چم دعضهم بعضا

تجمی ( حزی وزننده صقصغن دد کاری و شه دبنور عقعق کی ) اج
1

(

تفعیل وزننده برايشه عربت صادقه اله عرم ايلك تصمے معناسسنه در بقال”جع
(لا چ العصری ) اما دندر
عل الاس اذا صم عليه ( الاشچم ) یله اسعادندر ا
واشج

جامنك اسعیدر ) اشعوبی ( شین

و جيك فحی والفك فصر له دغایت.

اوزون اولان اک  4دینور کویا کههوای سق اندر ) اج

) حای مممله اه

|

۷۷۸

ری اوزمه شییه وصاری وحلاوتل ویبراغی صنویر پراغنه مشاه هوردم تازه ]| ٠
اولور هندی نوعنده بیاض جزکیلر ا.ولوورحشی نوعی سياه وفتی و دوز اولود
و ساج هندستانده اولور حنار اغاجنه شیه قرمری و سیاهه مائل

ر
دتر
وو مع

وقتی وکثیر الورق راحهسی خوش براغاجدر اهل هند کسوانه دیرلر بو دیارده
زاج اغابی دیو مشهور اولان اغاج ظناولنور ری فوفلقدر ومستطیل اولود.
وبعض مفر دانده هند حناری و بعضر هند آر دحی دار دو مبن در خلاصه می
آخوسدن دشقه بر شر در وساج بقل عل قول سياه طیلسایه دنور و طیلسان.

اه وانوزه ايلات ردام دنور که الا برزده شال وروقلطه ۳
دی اطلاق اولنور عر پلر اموزارندن بایرته قدر ورندکلری ونه ردا و باشلر له
اموزارننه نو رند کارته طیلشان

درر (اسوح

) موج و زنده ( واسواج)

سينك ضمیله (والسوجان ف)حائله تأیه آهسته آهسته بورك معناستهدر بقال
ساج الرحل یسو ج سوجا و سواجا وسوجاا اذا سار رودا سووجان بری اونه
ایاق اولطەسی چالق معناسنهدر بقال ساج سوجانا اذا ذهب وجاء ( سو ج )
حور وزننده ( وسواج ) غر اب وزننده ایی موضعلردر ( او سواج

) غر اب

دکهبدوه تام فرسمشمورك
وزشده ضبه قلهسندننو عد مناة نیگ  3پرادر یر

ده
نظم
)مع
زن
وسوج
قاری ایدی ( ال
همدو جح ای

سه

از

مدورا

دکرعی ندچ اولنان کیہ دنور قال کساء

( اسهم ) مج و زنده

طیت

از مت فعناسنه در

قال

الطيت سهع) من الباب اثالث اذا «عقه ويل شدله اسعك معناسته در تقال

س#ڪٽت الرع اذا اسٌتدتویل شد ند اسیکزد رل وزیی صیروب
شال سگعت

ارخ الارض اذا فا

و تعزن کی وله كك

صو عق معناسنهدر
معناسنة

مودو

(ال ہو ج ) طیرو ج
بقال سه القوم لیلتماذا ساروها ( السدهم ) صیقل وزننده و
وزنده( والسهوح) صبور

وزننده(والسبوج ) جهور

نه دنور
س ل
ا ¿
وزننده شدید

جزننده ایولغر اعی اولان برهدنور قال مکان مسهی ای عرارج
(السهج ) عر و
 ۱اسب

) منبر وزننده دول فضول کسیه

دنورک هر حق و اطل حصو صنده

طعا

لسانی طورمیوب سو پلراولهوبلیخ وقصح وهگندان کسیهد و ر شقالرحل مسهی اذ
کان عطق

یکل حقو اطل و قال هباج

ای مصقع( الاسارج ( اسالیب وز ده

انواع حتاف بورویشه دینور بقال عشیاساهجم ای وضبراحتلفة( سج ک)تفوزننده

جزبرةالغر بده شر ایالتندهبر بلدہ آدیدر(السیا ج) کتاب وزنندهباغه دبوار یکی دارا
مادار اولان دواره

دور

و مطلقا

هر نستهنك حورهسی کندو سیله احاطه قلنان

که دیتور خرمالق و باغ وباغه اطرافته .طاشدن یاخود یکنل پالیدن حکیلان
دوار کی بزم دیارلرده سیا ج باغ و بمتاناره چالیدن حکیلان دوارده متارقدر
کذاك

ِ

E
1 ۳

۲

۳ 2I
r4.

I

ONE
9

1

r

۱
:

۱

۱

۷۷

1

۰

۳۹

۰

نتير ایلشدر س وراده لرن مراد غوورد اولور (السمهارج ) سينك که له
لاه دور کذب معناستنه ( الس ) سينك ونونك مه عناب اسید رکه معر وف

میوهدر ( الستاج ) کتاب وزننده مومدن وحر اغدن دیواره وسایر نسنه ه صواش
نتون انه دیتورکه ایس تعبیر اولنور فار سیده دوده دنور شقال لاد للسساج

مانلستا ج وهو ارد خان السراح فی الابط وحراغه دنور سراج کی ومعنا

ان سیدهدن منقولدر ا(لسجم ) سینت فضی وولف مکو یه پزنسته ی کو د ما
اولان خآر رنکه صوامق یایلاشدرمقله  ۱6آ لوده ابلك معناسنهدر قال سچه
وی
شيا من البساب الاول اذا لطت بلون غير لونه ا(لسنیم ) امیر وز ده د
حر اغه دنور (سجم ) سینت کسرلهمرو ایالتنده بقرصبه در محدئیندن سلیان بن سعید

وحافظ او على اطسین ن جد وحافظ عمد ن ای بكر وعد بن عر السعیون
(جان) عران
اورادندر ( سم ) سينك ععیله ابرانده پامیان قضاسنده بقرر هدر س
(نج البر ان ) سينك فحیله حکی طاشنه
وزننده خرامان اولکهسنده برقصبهدر س
ور
صر

کهترازو کفه سنه مقدار موز ونای بيلك احون وضع الونور
دی دنور لکن سین

اه أ6

لغی نآدنل افععدر معلوم او لهکه اک ره

دن
ن که
سیدن
تهو درز طاری معناستنه اولان سم

د

مخاوذدر باخور که

هعر يدر پس وجه مذ کور او زره ترازوك کفهسنه وضع اولان درهم واوفه

وبطمان مقولەسنك مجوعنه اطلاقاولنور وجه الزورق فاشده اولان دنك طاشنه

اطلاق اولور وسجه قله مضر دیارنده پرنیرك اععیدر ("جه ) سينك کسرله
درن

حفص ن  ۶ر الرق لقسیدر ) السجة ( سب ندم.كله

آق و قار هدن موب

جر کی ( المج ) معظم
الاحه لغه ذینور رقطه معناسنه حجی ”ج کلور جره و
وزننده حبو قل وثلل اه

دور

شقال رد مسج ای محطط  ۱ا

(سینت

خی ذوالمجمه نكفهیله بدرجررکه آ نکله فمحك پاسی آجیلور واوستره خجلرنور
ودیشتره حلا و بریلور اشبو سنباذ ج سنیاده

فار سی معر يدر

ر قله

رکیده

ژوباره دید کاربد رکه معدنی حبن بر ءلرندهدر  ۱الساج ( عاج وز نده ر شر
آدیدر مصباحك بياننه

وره شاج برشر عظپرر که منبی هندستاندر بلاد ۰ 1

او لور مفر دی ساحه وجیی ساییاتدز وزمخشری قلنه کوره ساج
آندن و
لوب اولور حجیی سهاندر ار و نيران کی
پریاه جر ستکرکه هندستا یدن ج
و رعضار انو شه شه برسیاه اغأحذن لکن سیاهلنی آننوس درحه ده

ویان
ک

دپدیارونه مصباح آنتوسی یز معرودر هنددن جلب اولئور روو مع بدر عر يده
اح دنور حعفر وزننده دو تقل انلشدر وهفر دات طسبه دن فد
فرق اندوب دعشدر کهانواس آبانسن بو ادن معر در

صا<:ئ

ام

شر در
عناب اغا جنه ديه بر

کدرار  #وخراپی اس راج ایلك.بمنی اوج قنطایه باوج دفعد نباگرل و ع 1
رسم وخرابی استیفا ایلکه دینور على قول جبایت جزبه وخراج اولنان کونك.
امعیدر مر ج دی رکهمعرج کهسی قارسیدن معر دز ظاهر اسهمرمعریدرکهسه او چ
ومحساب و مار معناسته در ع بلر احذ و تعر یب ادوب ععنای منلورده استعمال

وعش اصولده ثلاث مرات او چ نوعله مبین درکه اعلا وواسط واد نادر
ایلدیلر ب

لکن جوزبه بهمخصوصدر خراج ارض مقولهسنده مقشی اولن مکر کهيآده آوچ
سے اندر وبعض امهانده “عر ج سمرای کریت اله یعتی جز ه دار قناوغیله مقسردر

کویا کهعادتا او ج طبقه اولوب بلامی حزه دار على واوسطی خدام واسفل

مجلس اولق عباریله ا(نعر جة ) دحرجه وزننده ويرمك معناسنهدر تقول

مر ج له ای اعطه شارحك یاننه کوره ماده مرقومهدن متصمرف اولفله خراج

ویرمکه محصوصدر (المع ) جعفر وزننده دسومتلوخوشیزه اولان سوده دیتور

ا(سم ) علس وزننده خفیف وپايك انسان وحیوانه دینور وخوشعره سوده

دینورو رو ع اونه دنورک طوار مرعاسندندر ولطیف وناز !وله دینور واوزون
اولوب مدو ر اولان ششه دنور مسحل کیکاسیذ کر ( اماج ) علایط وزشده
بودخی خوش طم اولان سوده دینور تقول سقانا انسح والسعابح اى الاين اللو

ا(#علاح ) سغار وزننده نصارا بصقليهنك اسیدر (السملحة ) دحرجه وزننتده

مشرویی آزجه آزجه سپولتله احمك معناسنهدر نقولسمشحته فحیلق ای جرعته
حرعا سهلا ( الم ) مدحر ج وزنده ودخی اوزون اولوب مدور اولان شیثه

دینسور سح

کی بقال رجل سملم الزکر ومسمشحه ای مدوره طوبه (السةهجة )

کاذب فيه
دحرجه وزننده سوزه یلان قاعق معناسنهدر بقال سحا کلامه اذ

وبرنستهی زاج قلق معناستنه در يقال سمهع الدارهم اذا روجها وکوندرمك
معناستهدر بقال سمھے الشی" اذا ارسله وسرعت ايلك معناسنه در بقال سج
ازجل اذا اسرع وایی کم بوکك معناسنه در بقال سمھے اخبل اذا فتله شدیدا

والغه وشدتله مین اعلك معناسته در بقال سمهیع الرجل اذا شده ق اخلف بونده
مب
متعدی اولقده محقلدر ا(سمعی ) جعفر وزننده ( واج ) زتجبیل وزننده
صوفانلش عل قول دسومتلو خوشعره سوده دنور شال این a وج

لط بالماء اودسم حلو( السمعیع) مدحر ج وزنده معتدل الاعضاء اولان ۲دتنهور
خی
ا
رین بیننده برموضعدر اشباعله سعاهجم دځ دیرر
اج ) سينك ڪيل عان احله
(
اهے ),علابط وزننده شولسوده
سدرم (
لضع
امو
یاخود سعاهخ اکا قریب بشقه بر

+ولش اولهکه نیانه :اواغله امه کلور اوله
دنور کهنهيك طتلو و,نطهمی فتفیر ا
| يقاللينسعاهمعاهیمای اليس جحلو ولااخذ طملکن ملف “اهي لبن ان یله
a

نفسير

۷۷

ونا منالباب الرابع والاولاذااستطلقت عناکل السطم
رت الابل سحا ا
من الباپ الرابع اذا رضعها وس
ومه امك معناسته در بقال سم الفصيل الناقه
ویرکدنورعطاء معناسنه ”جل کی ( ل|ستیان) سينك ولام مشددهنك کهم له صلیان
وز ده وغازه دنور( )السئیان ) مار لاممشد دهنك طمیلهفعان وزنده ( والسی)

در کهاوتلیان دوه ی اسهاله اوغ رادر ( الق ) تفعل
ودهنبر
انن
سينك یله قبر وز
وزنده (والاستلا ح ) افتعال وزننده مشروی افراط ومیالغه اوزره احمك

معناسنه در کهکویا کهنوغازنی لمربز ایر تقال تیماماب واستليه اذا ال

قشربه کانه ملا به سمانه وتسللم برنسنهیی اشنبا ابله بوق معناسنه در بقال الطعام
طین فیتسلور ای ,تبلعه ( اسلا ) سينك فحیله پك اوزون جنار اجغلارینه دبنور
وجه وزنده ساحه معناسنه د رکه
ظلاهر  ۱عفردیسیمدر  ۳وسلالم  8السلجین) ا
(لضمحن ) سينك
ترکیده بنی تعییر اتدکری :قپورده دولاب قنادارنده اولور ا
ويك سکوب سف
آگتبری ولام مشددهك ج

وزننده كعك اميد رکه 1۷1

63

(لس ) صرد وزننده برنوع اصداف صریهدرکه احرنده
دیدکار پدرمعروفدر ا
رر
اسر د به دید کلد

ما کول برشی " او لور ده

مفر دی

EA اح

( امبر

وز ننده وا )سفر جل وزننده وااسلی ) قذ عل وزنده بك خوش وسېل
الساع وله هان چتشکسزین ودیلور اولان طعامه دنور قال طعام ساج
و سل

وجل ایطیب و

ای ببلع پعن بر خی

|سلعو ج ( ق
نروس

وزننده

 40آدبدر اسا ) حعفر وزننده اوزن واحه اولان اوق عرننه دشورجی
سلاخ کاور ) la و دج حعفر وزننده اوزون سيه دنور ) ااسعاحد ( سرت

فيل ركن وفه-ج اولق معناستنهدر بقال سجع الثىء ”ماجة منالباب انلامس
اذا قح) انسجع نم ودزة( والس ) خشن وزننده ( والسیم ) امیر ونزنده

چر کن ود منظر اولان شیثه دینور جعلری سعاج کلور عنام ورام کی وس
طخم وز ننده ی

بك دسو متاو مزه وحبت الطم او لان سوده دنور (التسمجم)

فعیل وزنده بنرسە

سیا س(عییان اک

حرر کن م معناسنهدر

بقال سحعر ٹسیا اذا حعله

طخارستان الوکه سنده بربلده آدیدر) ااسمےی ) حای

مهمه اله حعفر وزندم بل اوزون اولان قصیاغه ودیشی اشکه دنور ر وکتی

الحم وغليظ العم اولانقصراغه دنور وبوماده بونلرك دیشیلرینه خاصدر وج
اوزون یاه دنور ( السمعاج) سينك کسر لهودخ بلاری اوزون اولان قصراغه
دیشی اشکه دور ) السو ج ) شبتنك صعیله کیندار اولان اوزون آدمه دنور
اضسنه ) اسمحی) دحرحه ونزنده مطلقا او زو نلغهدنور تاو لور سه
نغی
عب
میل
طو

تل ( السمر ج ) سفجوزننده (واشعرجه ) هایله اوج
7ن7بقال ب"همه ایطو
و7لسو

E

بلدءER 

مال وبرمکله مقس

هد به او لسون

در

اصل ار سیده سفته دار اخر اه کوندریلن نس

 4:رد دنو

دضاعه او لون دعده عل مل لور ده و و وحه اوزره و بریلن مالده

استعال ایلدیلرکتب
مشرو حدر

یاژمریک ياصدیی ادا ابلك قولیله اغه یاغیری۱ 

 ۱الف

فقهیه ده

ڪه احکای مشرو حدر حالا آنده ورونده

( دح حه

وزننده ماد من لورهدن متصیقدر

ای

ده
بو لڪه

ایلك معناستهدر بقالسشج فلاناذا عامه بالسةنجة وهی ان یعطیمالالا حدوللاخذ

مال ف باد المعطى فیوفیتد

وفایك

له یل

آیاه a فستفید

امن الطريق ) الس )

O

فی

بك امیکه دننوورر رقال ما اشدة سے ۹هزه الارےغ ای شدة ه هرجوم ۱

( الاسفیداج ) همزهءنك کسه اسپیداب فارسی معربیدر ترکیده محربفله استو چ.
وورشو ك رمادندن حاصل.
وبعض دار ده اغلق دیدکلری شسته در که بعش فلای ق

اولور قورشوندن مول اولانك احراقنده مبالغه اولنسه سلوکن حاصل الوور
وداروی

وجلاء در یعتی

من ور ماطف یع حرارت معتدله سيه مادهی فق

ماده اله سم عضول ماینته کروب یاپشعش وفوریش رطوتلری مزبلدر
) اسف ) علس وزننده اوزون شیثه دنور ( السفج ) نوله علس وزننده جست

وپايك اولان ارکك دوه قوشنه دینور وبرقوش اممیدرکه ککلك کی بك قابوب

اکدر وزاده عباره طابر كر الامعنان عوايار موي وا
او دی
برقوش

وحیات
دك

الیواده کشر الانبتتان عبار سله مر قوم او نید

او لور ) السفحه ( دحر حه

وزنده

رشك

3

ددشلری

اسن

هفچ :اذا e
وبرەك طرش دند و برمت تعر او لور تال سقح ل س
همزەلك کسری

اشپو

دو
نوع شهر  1ع وقیدرکه متعفن قر
وفانك فخیله بر

اسف e

هقر دانده

دون

اله

ر

در

وجر احا

ک ده برحیو اندر هلال او لدقده امواج در SAES 5
او قشدر بعضلر د ۰
دریا کیو در

وکیی برباندر درباده اندر

مو لفك و صیفنه مطا شدر وک

a

) الاسفیع )

مر رو فدر حقیقتنده

د یدیلر ومفر دات

حوق:

اقعدر

AE

E

و دمصلر

طیه ده و صیق

اصو ده همز نك کسر لهمقید در ) السکباج) سك

کی سکبای فارسی معریدرکه سرکہ لوآش دیکدر اتی سر کہ الہ ط ابلك"
شهی|ی دآشیدکر يدر ( اسکیج ) سينك کل
ککید
وحهیله ویب ایدر تر
پردوای معروف آددر توسکییند قارسی عر يدر آت قاضیسی تعبر او ثان "عفد رکه

ادویه دندر(السلم )سينك فصی ولامك سکویله (والسلخان) فصالهبوق معناستهدر
قال سم اللقبت سلا سولیانا من الباب الرایع اذا بلعها شارح دیرکه برکسه دن

رز
دان
حان ولقاضاء لي
ایدہنوب طلب اولندقه مطل وامتناع ا عرباراسلالکل

|وسل ووسستلایارن دوءقسمی :سل دید کلرینبات اکل ایلکله اسباله اوغ اهق معناسنه در
چ

>

EEN.
1

۷۳۷۳
اطلاق ا اتون کداب معناسنه ( ام اح ( سینت کسر نلهسراحلق حر فتاه دنور

) سرج ( زیبر ونزنده پرمعر وف حداد ا

ت پار ابدی سيوف سشسید

اک ملو در بشارح در کهaS * وقاجا و مسنا مسا ٭ مصراعنی وکو ند تصرف

ایدرار واوسعید جد ن القامم ن سج واوالعباس اجد ین عربن مس
عم وفقیه عراق اندی وهیم بن خالد السسشحیون عنادندر ( سر ج) سین فعی
ورانك کو یله معنالری 2

او لادی

اليل عل با وعلية ص اوة

وسر ج اسماء رحالدندر سر ج بن ار اهیم

الیل در والدهسی قطورا شت قطندرساره

حناباری وفانندنصکره زوج ایلدیار وسف بن سرج ود ن سان ین ہج
دار دید ات

بر موضع آددر ) ار  ( 3سينك

کی وجيك

فح" رتب

آوزننده دام وجاودان معناسئهدر ) السیجو ج ) سينك صعیله اجق و عفراک

A

)ینك یله سر شتوطسعت
دشور ) السرجكة ( سينك کسر له ( والس جو جه س
ته
معناسنه در قال الکرم هن سر

وسحوحته

حرعه وزننده سیساط تام قلعه قنرنده پرموضعدر

ای من خلقه و طیعته )رس حه (

وحلب قضاسنده_ برقر بهدر

نوضیین ايله دنیسی تام بلده بپننده بحرصن آدیدر ( سروج) صبور وزننده حران
ده
فر

بربلدهدر ) السند جه ( دحرحه

,وزشده برنسنه ی رك وامال ایلك

ده
معنا سسنه در قال سرد جه مرد حة اذا اهل ) السرتج ( فهند وز

:صنعوت

اواعندن برنو ع مصنو عه امعیدر .فسیفسا  4کی و فسیفساه هنقش تہ جاعلر بنه دنور
شارحكت

انه آکو زونه رىك هعرپدر که اوج دور لو دءکدر اکن نه او لدینی

معلوعز اولدی وسرت بردوای معروف آدیدر کهبعضا سیلقون دی اطلاق ایدرر
ارکه سلوکن دد کاری فرحزی بو به د رکهباکش قلادن و قورئودن معیول الوور
ححرر احانه تافعدر مارج

فار سیده کار

و

7

وز ننده وزیل عبر

اولان جالقبه ده دیرار ( السرهعه ) دحر جه وزننده اوباءمتناع الك معناسنهدر
شالا

عنه اذا :ای وامتتع وايب مقولهسی  نسنهی > م وکك ما

هه فان

(امس هع ) مدحر ج وزننده بغایت محکم ہوکش
بقال  1ج البل افذتاله شدیدا .
اه دنور شقال حیل .مسر  3ای مفتول فتلا شد دا ( السفتية ) ينك یله

قطرقه وزنده برآدمك کندی بلدهسنده مالی اولغله بلدة مبنوره ده کندیهنه ادا
,واعطا ايلك قلويله برکسه اول آدمه ديار آخرده مال و برمکه دبنور بودن عضی
امن طشریدر

تهدر که سفعیر
بوعل زم اصطلا جز ده بواجه تعبیر ایلدیکد احول

اولبو لجه در و و سسفته قاری  .معر در

قالدیکه امولف مساعه

اله قاصس تعر ف

الم سندر امهات نبای توا پارجر باخود .بلدء اخرایه کیدن کسه خطر طر قدن
اباواه عسرت حافظه دن اش بلده حن لورهده مال باخود شرىك و صدیق اولان

۳۷
پرمو ضعدر ) العو ج ) صبور

وزنده

سععاج کی و

کی

قاری ه دینور

( السخاو ج ) سينك فعی ونای مجمهنك فیفیله شول خالی ارضه دنور

هول ولاحق اعلام ونسانلری وله احهجك صوی اولهکه حول تعبیر اولان
انان اوه حقدر ووجع صورننده مفرددر ( السد ج ) سينك فڪی و دالك سکو له

بزکسیه رنسنه اضشده بدکان ايلك معتاستهدر شقال سدحه بای" سدجا منالباب
الاول اذا ظنه ه ( اسداج ) شداد وزننده یلامحی نه دنورر کذاب معناسنه

(التسدج ) تفعل وزنده قصدا يلان يدا ابلث معناسته در قال تسدح فلا آی

تکذب وخلق ( الانسداج ) انفعال وزننده بوز اوزره قیانوب دوشعك معناسنة در

لهس(اذج ) ذال مجه ابله ساده معربیذر که
بقال انسد ج ال حل اذا انکب على واجم

ی نقش اولان شیثه دنور شارح درک وندن الفاظ عریه اخذ الد ارور
ادرر حسن الق

ازجله سداحه لفظی مپولت وحسن-خلق معناسنه استصمال

اولان آدم نوش ردیهدن ساده دل اولق ملاسهسیله کوثرت استعمالدن ذالی
اهمال ایلدیلر ( سرج ) عرند وزننده اکراددن برقسله آددر محدلیندن اومتصور
عمد ین اجد بن میدی ای
و

شنده

وبدراری اول قسلهدندر ( السراج ) کتاب

معروفدر که فتیل پاتار حر اغه

دبنور

وندیل وا

مجق

موم و جر | کی

شارحك انه کوره جیی سرج در ضعتینله قال اطفاً السرا ج ای الصباح
کوونشه اطلاق اولنورکه سزاج نهاردر يقال طلم السراج ای اشعس شارحك
بیانته کوره بوماده ضاء معناسته مو صضوعدر

وراج

اعلام تاشدندر ) السرج )

ينك فحی ورانك سکویله صاح اورمك معناننهدر نقال سسجت ال  :شعرها
شرا سِالباب الاول اذا ضفرت ویلان سوبلكت معناستهدر اساسدن و معتا از

رجل
ارلج
اولق منفهم اولور بقال س
سم

 EEموف

اذا کذب وسرج 1ت٣ کرینه دینور زین

لفظیی دک ادوب تقسرندن کک

معر وف

اۆلدىغنه

مبی ياخود هههلردن ساقط اولشسدر يقال شد عالىلفرس سرحه ای جوله
( الت ) تفعیل وزننده بودخی صاج اورمك معناسنهدر تقال رجت الرأة

شعرها اذا ضفرت وبرنستهن ,جوب وکوک :ايلك ععناسنه استعمال الئووررکه
شاج :کی تاندار الکدن عار سه ال سرحه

سرا

اذا حه

وحستنه

( الس ج )فصن له برآدمك حبرهسی کوزل ودار اولق معناستنهدر بقال
ل
در
قها
باسن
وذت سویلك ععن
ستو ج از جل سر جا من الباب الراب اذاجسن وحنبه ک
سس ج الرحل اذا کذب ) الاسراج ) هر منك کنر له دابه ی ار لك معناسنه در
تقول ادسما

ای الدابة اسراجا اذا شددت عاہا السرا( السراج )شلوا د

 ۱وزنشده | کربان

۰

E

دنورکه لساعر ده دی ضعا ج .تعر اولئور:ویلاجی 0
۱
2
۳

اطلاق

۷۷۱

9
سينك فک رصم آدیدر دک

غه دی

برغمری صم آدیدر و ”ڪه و مجاج که ۱

وغله بك وفقه و طوری الوه
ماب ونزده سول سوده دنور صو حوق ع
( ۱مج ) مترنله اوس

صواعش

باه

سطو حه

ا کر خاه ارده
دیورر که ک ر

او لور طانات مدره معناسنهدر ونقوس طیبه معناسنهدر ظاهر | مفر دی |"یم در

)بغب وزننده هاسی وله صوغوق اولان کوئه دنو رکه معتدل اولور
( چم غ
شال بوم چم ای لاحر ولا قرو له ك ونه ملاع اولان بره دیتور قال ارض

 Eای لشت بصلبه ولاسهله وطلوع مقر الله طلو ع مس مایینته دنور ومنه
نه
لوله
افق
هو ام| |سےج ] وغلط ابلوهری ق

حدیث این عباس تى صفه انه ۶

”جس شارخ د و کهحدیث آبخرہداهر الجن ”جج ۳99الووب حدئن ای
متعدل لااحورلوالاطقرلذفیه ولامعس اونوره كالور الذى بن طلو عالفعر والشعس
| عبارتار یله نفسر ایلکله حوهر نك استشتهادی حذف مضافه حول اولق شقلدر
ایی له نك سکونیل پدرنرسنیهسلنكیاخود قبوغنی صير وب
حكف
وین
(حے )س
|| ا
مویق معنا سنه در شال خڪهها

ین
و

و GE

مانلباب اشثالث اذا فشره و قال اصاه

لو قفا وزینك دریستی صیروب

باشك صاحیی یرجه نجه طرادق معتاس ننه در لقال 0

سر حه لينا وتبر تبر ور ءك معناسنهدر يقال

صودی

فر وة Ss اذا

E ای سر ع وداه ه محصوص

 6مك معناسنهد رکهبك سکرمکدن دون اولورکه لنك سکرسی اولهحقدن
قال سم الفرس اذا حری دون الشدید ( الانها ج ) انفعال وزنشده "یم
صوعق معناسنهدر مطاو ع اولور شال جع

تفن کهدری وفبوق صروب

جلده فاع ( 1حرج ) تفعیل وزننده تکشیر اجوندر چوق صویق بابك صوعق
د ا ) تفعل وزنشده آندن مطاوعدر قال "خیم قشره خیم
 3بےت ) معظم وزننده الجر و

باط

ک ەسىك در سی نوز لمش انسان

 aدنور اکر جار “می بری رن قاوب اصر مغله  1ذلرهوصف
قالار

ادرار

بر ای معطض مکدح (اسصاج ( شداد وزنده شول دوه ه دینورکه

دابا طبا نلری بر«سودو  ,طرملامقله طمراغتی صیرر اوله شال عبر ا
کان کے الارض تفه ( ۱

کر
والعصاج ) ترا کر له ذ

 ۱دیدکلری بترکه سکر دار اولان حیوانه داور

اذا

اولنان * Ed

قال جار .Eواج

ای

ری دون الشدید وحم دولکرارك اغا ج بوندقلری کسر وتبر مقولهسی آلته
دنور یبای هر کلامده آند اعون مین در او لان  ۳ی عو ره دینورکه ری
 بری آزدګه فاما مسا ج ای
اب

اسراع ادر سك  3ی
و

انك

ایلاعان ای سرا

ا

شاهد مصدقدر شال

و

(جون وزت۱
ا

۰۷۷
a

ETR

۳
س

0ری برینه ااشولق وجفت آولی ا
ب

 REEا

۲

ر

زاوجا مزاو جهای از دواجاوازدو جکل سهیافتعا لدر اصل از و ج دی (اززهر ج)
زای دمه اله حعقر و زننده س
ج

طاشه سنك س لریدن و حو یلدیارندن حکابه در

زهاز جحکلور تقول سععت زهاز ح ان ای غر هم وحلیمم مولفك وحلیما

واو برری طوغری

بوغوملری

واومون

اذا اطر  ) 3اهلر ( دحر حه وژ ده

اولق معناسنه در

مدارا الك

شال رھ ارج

معناسنددر تقول  ۸ازل

ازهحه حتی لان ای ادار به

(فصل الن  ( 6اة ) بر ههوزندم ( والسیجد ) لوجه وزنده مب 2
وسیاء که دنور ویکسز وبقاسز اولان عب کوملکنه دنور بقیره معنا نه
آمهانده جه

شار ح دیرکه عض
قار سیده كجەلك وه

دىتور وسجه

وچ

شی معر ی اولق او زره ص سو مدر که

القمیص کوملکت

تمرزار نه وقو لتقلری ] نه

)عل وزنده 200
(لتس ش
اوریلان پجاهراره دنورکه خشتك تعبير اولنور ا

)مير وزننده بود
االلسسجة ( اسيج ا
كيك معناسنه دبرقال تس الرجل اذ
ا

قاس یکسن عرب

دنور ) سیخ

سم وز ننده

انلو کلید دنور

بقال کسا* جع ای عریض ( السبرجه ) دحر جه وزننده برایشی بوشیده ومستور
 ۱الك

لع خلقدن صقلامق معناسنه در

بانك" فی

قال سار ج على ا

ورانك تشد ند نله رغدادده بر مرجم آدیدر

 ۱.وبانك سکو یله تلک دریسندن
کون ET

کی کدی

کو

( السجونة ( سینت

معمول بر که نه فروه يع کور

دنکلی دعکدر پس کو  1تخود

تاهعر وف اول

اذا عاه (ساروج)
ذحی

اسیدر و و آنمان

مانی او لور اول

رنکده

لوط مز لور شبکو تھ معر ی او لسه بك ملاع اولور که

کمه رنکلی دعك اولورکه مراد سیاهدر زیرا معور کی سیاه تلکی موجود در
4
خصو صا مکه اوغلاغی دریسندن یادقلری کور معلومدر اکر تلتی د

مقید اولسه سجاب ویون حمل ایدی وندن رشقه آمعان کون لفظندن تعریب

ر یله ماسوره تعبمراو نان
کمسءلر
مکذور حض تکلفدر ( الاستاج والاسنجم ) ه

دلك قامشه دنورکه جهودل  ۱6طوقوصق ابلی ماروي مکوسعه ۳۱

درز متزج دیر کهاتج ستهرء فارسی معرییدر واستاج آ ن مشیعدر ( اسجه ) :
همردنك فحیاه مفربده پربلده آدیدر ( الاج ) حم وزننده فطل" طبیعی صسویق.
جرل وغیره منالباب
اولق معناسنهدرکه راډ لنت اوزره حدئلکدر بةال “ج ا
الاول اذا رق غاطه ودوار صوامق معناسنه در قال ج المائط ادا طينه
( المحمحة ) مك کر اد اجآتدروار
و

و r

aS

a

ت Eه مالهبهام وی ( السجة )
ہر

س

سينك

۱

a
a
ka

(8De
9

NE
نیون

۳۳

نة

کوره زوجناهم حورا عفنو انده وارد اولمدیش حننده واقع زوج حون حالا تفر ده

متعارق اولان مناکه توبرهسنده اولدینی نکتهسنه مبنی در ( الموج ) تفعل
وزننده حفثلفك و اش اواق معناسنه اولغله بخرانوی نکاحله آلق معناسنه

ورك تزوج صسیغهلری وجه
مستعلدر تقول تزجت امرأة و بامرأة کرك زوج ک
مذ کور اوزره تشه

ومفعول ای به اه ابه متعدی اولورر على قول با الله

تعدبهاری لغتتم

وجه مسروم اوزره ازد شنوه۰ء لفتیدر مولفك وبا قول

زوجت وزو حتمثالار ينك ایکیسنهده اظر در وضعیر" موّزث ارآه یهراجم اولغله
بادا ای بالیاء دعکدر وزو ج بر نسنه به کر یدوب قارشی .معناسسنه

اولتور قال تروحسه النوم ای خالطه YE

استعمال

مك کته کثبرة النز وج

اولان خانو به دبنور ش ال امه مواج ائ کشو ال و ج و زو خبری حوق

خالویه اطلاق او لور که ام خارحه دید 5ری عورت کی او ج کونده بر تۆ شا نوب

غعر يته واران ماعونه اوله حقدر ومحخقلدرکهبا ود یی

هو وی ارود

وادعش اوله هندستانده برعورت اوندن ده اره واروب نو تلشد کلری عکیدر

آی کشر الروحه ای الازواج پس زوحه عنه وزنده
قال ارا موا ج

اژواج  ۴ا

جتى اولور لکن نوادردندر ( الازواج ) هنك قحي

زوغاف جمیدر رنه کهاذکر اولندی و قر اه معناسنه استعمال زگ فررسن
جعیدر .ومنه قوله تعالى [ ا-شروا الذین طلوا وازواجهم ] ای قنراعم ( الزاج)
معر وف طوز درک قاره بوبه تعیبر اولنور اتواعی واردر وزال فادسی معر در

)انك کسس ومدله بناء
وراج محدیندن اجد بن منصور انلاظلى لقيدد ( ازج ز

انه دینتورکه جریی ابی تعبیر اولنو ر معمارارك کوئیه تعبیر اشدکاری لآته .معلق

اپیدرکه اوجنده شاقوی اولور فن هندسه؛حکەجچہ راسست وک میاننی آنکله
وزن وادراك ادر وو زىك فارسی معربیدر میج دبر کهزىك لفظی فارسیده
"ایک معنایهدر بری ننا ومعمار کته سنه و حیفه سنه E آنده دسم صورت.

بنا طرچ اوور وبری نا ابنه دبنورکه حریی ای تعبیر اولنور وزج کهسی
جم  6ال مناد کلور بری څول اتلکره دنورک استاذ نقشکازار
نقشاری آنکله طر ح ایدرار پس اهل جومت اسعراج ابتدکاری کتاب عل

که زیخ تعبیر اولنور معانی" لائة کموذرهنك هربرندن اخذ اولفق
وا
کسیبرک
مکعندضرلورد ديل رکهززه مپعیردرکه وتر معناسنه در عل بموزر وتیر و تقوسیب
مشعّل الوغله بو ندن دی :اد اوق متلدر ( الزو ج ) مو جح وزنده انی
مفتصلاً بان اولندی وزوح

مصدز

|| قعقرعق معناسنه؛بقال اج

 ۰اول

یم

ساه
او لور میانه اسی افساد ادوب ری دو
پزوج زوجااذا عرش

|

( الاو جة ):مفاعله

۹

1

Y۸

نقیض اوله رطب ویابس وذ کر وانثی ولیل ونمار وحلو ومرکی وهر ایکیسنهده 1
حفت تعبیر اولنور زوج اطلاق اولنور زوجان دندیی کی پس زوجات 4

بوحفتکه ایکیدر وایی حفتکه درندر اراده اوللور وازهریدن شحویونك انئیته .
زو ج اطلاقنك انکاراری منقولدر حت ان انبازی اطسلاق مرنوری حطثه
ایتشدر زرا عربلر مثلا زوج جام وزو جح خفاف دعیوب احق زوجان من جام

وزوجان من خفاف عنوایله تکلم ایلدکلرتی کذلك بر حفت قوشك بره زوج
د یوب

بلکه ارککنه فرد و دشسنه

فرده دد کلرنی هعر ض ا<عا حده تقل

انلشدر ومعستانی دعشدر که واحده زوج اطلاق حنسندن برآخرك وحودله
ها زوعان دبرارکه و ایی
مشرو طدر مثلا هو زوحه دبرارکه و نك اشیدر و
بری بنرنه اشٌدر و حفتدر د ءکدر عد کهمولفکده مرادی ودر وزوج ار وغورندن

هر ببرنه اطلاق اولنور و و لغت عالیددر نتهکهقران کر عده زوحه عنوای.
اوهجل
وارد اولامشدر واوعام روایق اوزرم زوجه اهل مد وز

جاز لفتیدر

انسکیت نقلاوزره عاللىعکس در وفقهانك ها ابه استعمالی ایضاح احون وخوف

التباس امجوندر وزو که تفعیلدر بنفسه مفعولینه متعدی اولور کذلك تزوج که
تبعلدر ایی مفعوله تعده ایدرتقول زوجت فلاا امرأة وبامرأة فوزجها وتزوج
ببا وباء الله تعدیهسی ازدشنوءه لختیدر وفقهانك زوجنها منه قوللریکه منکه سیله
متعدبهدر موجه دکلدر و تفصیلدن مولنك اجالی شرح وسط اولفشدر اہی
ویک اشك هررننه اطلاق اولندینی کی کسه
ا

اوطجلاق
بردن ز

ند که زوجان دی دنور ھا زوحان و قال_هبا زو ج شارح

اولنور

دی رکه وع بلرك

هماسیان وهبا سواء دیدکلری کیدر انتمی وزو ج فرد مقابلنه دور که جفت
شفع کی قال زوج اوفر د ای شفع اوو بر بعش خفمیدر تخیدر :
تعبیر اولنور

وزو ج محفه اورتوسته دنورک بوك اپندن ماجپدرلر چفت اولسی یاخودایی
رك

ایدن

ایشلندیی

حسییله در

ودا

مثلاو e

و

اطلاق

او لور

قال

فى الاساس خلق ال بات ازواجا ای اصنافا الووانا وخلق فیبا منکلزوج
ی ( الرأويح ) تفعیل وزننده جفتلوتا

AN

E

E

ف

معناسته اولغله خبارنونی برکسیه نکاحله حفت ايلك معناسننه مستجلدر تقول
زوحته

امرأة و شال زوحته

اما ۶ای Te

امراأة و و له تعای  1و زوحناهم

حور عبن ] ای قر ناهم ہن يع وجه JF افزنه زوج و زوج لغت عالیتهده
مقعو له سقسه متعدی

ایکن آیرث ص قوامه ده با واسطه

یله تعد به ایلسی زوج

قرن والصاق معناستی هتضعن اولدیفنه مبتی اولغله زوجناهم قرناهم والصقناهم
" سبکندهدز

بیضاوی

بای سیلیه

دی

جل

احقالی اشعار

ادر

و راغبك

تاه

کوره

1

V4

فارسسیده زین یله کهحفیفله یزله دخی دبرار محفظه طرزنده اغاجدن دوزاش
برچفت ظرف اله مفسردر که اچنه میوه وسبراوات مقولهسی قیوب طواره
کولدرر وروی واردر کهحصیردن وقیلدن تچ اپدرار آنی باجوانلرقوللتو رل
و جهتله حالا ازومیلر وباوا نلر 4دابه اوزره نسنه طاشیدقلری حفته سږداره ده

وف ترکیییدر اصبل یله" زین ایدیکه
اطلاق اولنور وژین یله بایع بی وفادسیله ص

یهص او لتوب
ص|کر
خندن
مدکار
ا۰کر طویرسی دیکدر اوائلده آت قسنه بیل ایل
بعده دواب سایرههده حمیل ایلدیلر وزنفیلیه نآدن معربدر بعده تصرفله زنفاطه
وز ناد دج ديدیار مهرد بياننه کو ره وز ناری فنعیلزه وفنعالله وفتعلیله در
( اة نعه ) زانك فى

ونونك تفت

ودا

معناسنهدر ( الزوج ) زانك

فعی واو سکو یلهاش معناسنهدر کهحفت اولان شبفك هبرندن عبارندر
بحهوتله بعل حولیله ه یم خاتونت اره وارد خاتونته اطلاق اولنود وتصرم

اد

ا

الوه زوحه دی اطلاق ادووز هابله نته کهبعل کلهسی

دی بویلجهدر شقال هو زوحها وهی زوجه وزوجته وهما زوجان یعنی ایی
اشدر ملوفك

اشولان حیوانانده د
تضایر ده بياننه کوره زوح لفظی ا

واشاد

هر بر نهاطلاق اوور هو زوحه درز که وآ نك اشیدر دعکدر کذلك حیوانانده
وا اشیاده هاریی قر بنه ۶نی ات ایکسنه بردن زوج اطلاق اشوور مثلآاخف

ونعل کی که ترکیده بوندن حفت اتيلعهبیر اولنور فرد مقایلیدر که تك دعکد رکذلك
وکل مقولهسی اوصافده آخره مائل یاخود مضاد اولانك هربرنه زوج
لون ش

اطلاق اولور بجهوتله بعل وبعلهدن هربرینه زوج دیرار وهاه زوجه لغتی
ردبه در زوحك جیی ازواح وزو حهنك جی زوجات در واسبو  ۱احشر وا الذرن

طلوا وازواجهم ] کرمهسنده ازواج ظلهیه افعالا ندهمقتدی اولان اقران ايله
[لاعدن عينيك الى مامتعنایه ازواجا منم ] کر عهسنده اشباه
_ منسیدر كذلك و
[من کل شی" خلقنا زوجین ] کرعهسنده زوجین عنوانی
واقران اله مفسدر و
باه اشیاء حوهر وع ضدن وماده وصورندن مکب اولوب مصنوعیتی مقتضی
تردن عاری بنرسنه اولیوب والسه رصانعه تاج و صانع دی فر د الودغنه

ہی هتضمندر وقرأن کرعده بعض ملده ازواجدن مراد انواع مشاه وبعض
محلده اصنافوفر قهلردر[ وزوحناهم حور عین ] کر عه سیوقر ناهم مرن معناسنه در

هشردر زوج مفعولینه متعدی اه ده بلاباء ورودی يناده متعارف اولان

متا که طورندن خارج اولدیفنه تلمح نکتهسنه مبیدر ومصباحك و مفريك

خلا صهسی بودرکه زوج شکل عق برآخر شیئه طبح باخود اصوافدن

رۇ صفده

آیون نظیر اولهاصناف والوان کي یاخود
شبه ونظیر اولان شیئه دینورکه ن

۷۹۹
بقال رجل ز ج ومزهجم ای غضوب ( الزجی ) زانك وميك کسرله زم وزننده .
قوشك قویروغی دبنه دیور اصل ذنب الطابر معناسسنه نته کهزمکی دی
نزنده روع بجی قوش اسمیدر فار سیده ا کادوبرادران
تومعنابهدر ( ازج ( دمل و

دیرار زبیررایبی شکاردن عاحز اولچه اوبرحفتی شوب اک اعانت ادر حوهری
وهمنه مبیی فارسیدهده

برادر ان دشور دو رسم ايلد تدر دو برادران ایی

درو ده پرادران اون رادرر دعکدر وقوشه رکید اوتلکو وسکسك قوشی

تعبیر اولنور لوی صاروه مائل وموق کویكایی صونه شیبدر کوجاك

7

وجوجقلری قابوب کوترر آنکچون بزم دیارلرده اک اوشق پان تعیر

اوللور ک|ثری کجه کلوب تاقدن جحوقلری اختطاف ادر شارح دیرکهبر
حنس

قوش

دی

هزین

الا

که کی

د برلر هیر

ده

اک

ورس

دبرر

کودکز جون:

)انك
جثهسنده وییاض اولور قاره بطاقکی صویه طالوب بالقصند ادر ( الأ ز
فی وهمرءنك سکوئیله زا یجوزننده ومرادفیدر که جله وچو ع معتاستهدر قاق
اخذه برأجه ای بداکه ای كله(اززجد ) زانك ويك کسر له ار کك دوه قشونك

منقاربنه دنور ( ارج ) هاله مقشعر وزننده خوش:ظروتاب وط اوتلو حوق
چاره دنور شال کلا" مرک

ای ایقق فاضا کر

) ازج ) زانك قى ونونك

سکول وزانك کله زبانزددر )والءحن ) يك ونونك فحیله ( والزنو ج).
زانك حعیله فارهلردن پرطانقه در زحی مقر دندر

فارسیده

زنتی واولکهر ند

زنکیار دنور وجهتله معرب اوسی اغلبدر واولکهری ماورای صعیدده خط

استوا نحتندهدر ( الج ) فعتينله بك صوصههق على قول زیادهسیله ضوسزلق

حکمکله بغر سقلری منقیض اولوب رام آوزره طعام وشرایدن قاق معناس هدر

قال زج الرجل زيا من انباب الرابع اذا عطش شدیدا اوهوان تقبض امعاه
اننعطش ولا ی
ومصارینه م

 ۰والشیرب ( المج ) معظم وزننده

۳

آ ر نسنهبه دنور قال عطاء مزع ای القلیل ( زج ( زانكصعیله سنا ورده رقر له

آددر ( زحان ) پان وزننده اذر؛عان اولکهسنده بر بلده آددر مد نندن
عد

ین اجد ین شاکر و ط ۳

اخسن و ابو القاس وسف
موص se ايلك

ولقأسمپوس بن
ى اب ا
امامسعیدبن عل و

J "3اون

اورادندر

معناسته در قال زاعه 9

) ازاج ) کتاب وزننده

a و ززج ( زیر وز ننده

( وازفاله ) یای القه قله e۱ ) قسطیله وزننده کتف دیدکلری
ظر فه سییة برظر ف آد بدر وکتف کافك کر له احنه خر دوات وضع او لنان

طوبره ودغارجق مقولهسی ظرفدر ولفظ مزور زین بل" فادسی معرییدر عفردات
قار سیده

NE ۹9

Ne

Y1

e.

انساندن زاج الوفشدر وصاف وخالص اولان

دوستلغه وه

اطلاق اولنور

)ناب
بقال خب من ج ای غبر خالص ( الزلاج ) مفتاح وزننده و(الزلاج ك

وزنشده مفلاق معناسهدر کهکایده دنور الکن مرلاج ال اله آجیلوب اننزه
حا ج اولان ومغلاق انح انحر اله آحیلور اولان کلیده مصو صدر اساستده
الغاز شطیرله يقال الملا ج یغلق به الباب ولایغلق عبار یلهقول مزوره تلم
انلشدر فافهم ومرلاج صغریسی انسزو آریق اولان خائونه اطلاق اولنور ال

امراة مزلاج ای رسعاء ( الزلو ج) صبور وزنده پادن چايك قابوب کیدراولان
له کد ی اواندی وچايك والاك انسان وحیوانه اطلاق اولنور

او قد بو

شقال رجل وفرس زلوج ای" سریم وزلو ج عبد اللهبن چش الکنانی نکاسمهنكت
فرسی باخود ناقهسی امیدر ویغایت املساولغله الدن چايك قوب کیدن اوقه
اطلاق الوور

شال قدح زلو ج
ای سریع الازلاق هنم اليد موف وی تکرار

زوح ای بعيدة طولة
ابلشدر وزلو ج دورودراز وفشه اطلاق اوور شالعقبة ل

( الازلاج ) همهءنك کسه ودنی قابویی مزلاج ایله بند ايلك معناسنهدر قال
ازج الیاب اذا اغلقه بالزلاج ( الر اج ت)فعیل وزشنده برکسه آغندن برسوز

چیقر وپ بایلنناس قاش وشایع ايلك معناسسنهدر کهکویاکهآغندن منیانسهه

قادرمشدر قال زکجلامه زلا اذا اخرجه وسیره ای افشاه بین الناس وهبان

ی

:لفات خمبوضخ :ساوشدرمق معناسته استعنال اولئوز

تقال فلان بر ج عيشه ای بدافعه بالبلغة ( الزلی ) جری وزننده ( والرلجة )
وله وزسده حست وچايك افهیه اطلاق او لنور قال ناقة زی وزاعد ای
زاه
سريعة ( الزلان ) کالہ سبق و شدم ايلك معناسنه .مستی(رر شال ز له ل

اذاتقدمه ( از ج ) ضعتینله صبرحق اولان الین قیالره اطلاق اولنور صخورملس
معنا سنه ظاهرا زاج مقر دبدر ) من ( مقبل وزننده عبد الله تن عمطر دام شاك

محلصیدر منظومهسی اولان اش بو * ثلاق ہا وم الصباح عدونا * اذا اکرهت

فا الاسنة تز * بيت تلقيينه باعث اونشدر وافعا بعض شعراء منظو مه سىسبل
ملب اولق عادت عر ندندر ته که کتاب

مزهر ده آ تکیون فصل محصوص

مسومدر ( الزم ) زانك فعی وميك سکونیله طولدرمق معناسنهدر یقال ز چ
القر بة زا من الاب الاول اذا ملا ها وناس بی افساد ادوب بری برینته
شوورمك
د

معناسنه در قال

چ بن القوم اذا حرش وبررره دستورسن کستاخانه

)ختینله طارلق
زچ علیمم اذا دخل بلا اذن ( الز ج ف
کر مك معناسنهدر قال ن
معناسنه در شال

 2الرحل زعا من الاب الرایع اذا عضب ) از خ ) کتف

وزننده (والرء۵م ) از#جاجدن اسم فاعل اولەرق طارغین وخشمناك آدمه دینور

‘<b

و

۷۹
کلدیکنه قائل الودفلری

تقل ایلشدر پس اک کوره ازع ج برنسته ی برندن عنف

آیرمق معنا نه او لور ( الزعع ) فعتینر قاق واضطراب معتاستهدر که یقراو
بناب الراب اذا قلق ( الرعا ج )ميت
اال م
اولقدن عبارندر يقال زعي الرجل ز
کهبربرده آرام وقرار ال اوله ( الم ) بای مدحده الله
کله شول
ول وفقه خوفیفبلوده
جعقر وزننده ( وار ج ) زر ج وزننده آق بلوده عقلى

دنور ومطلقا خوب ,E اولان شيئه دنور وزعجم زیون اسعیدر ( الزعلحة )

دحرجه ورننده بدخویلق سوء انلق معناستهدر (ازجم غ)ین مجمه وپایموحده
زون جبلی عشنه دنور کهبقعتی
اله حعفر وزننده عم بع ت

سان کا

دکیلدری میوهنك خردهلری شکلنده اولور اتدا یشل بعده سیاه الوور وطعمی

دارحین آجیسی کی آیجنرق طتلو اولور وآندن مربی امخاذ اولتور ( ازع )
)
زج
ل(
اودر
اننى اص
زعلحه وزننده ومادفیدر کهآنفا ذکر اولندی لک
زانك ولامك فعیله ولامك سکونیله جازدر ایاق قوب طاق معناستهدر زلق

اابلاربابع ععنی زلق ( ال ج ) زاك فعی ولامك
از ال نت ا
عكیوب ککلك قایار طرزنده
صب
بغتی
لر(تج ز)انك فصیله بره ایا
اله
ووی
سک
ور aH معناسته در قال مرفلان زج زلا وزلجا من
وای
الباب الثای اذا خف عل الازذض وز ج مرلاج اله ق

با وب بلق معناستهدر

دن
تتروح
تقال ز ج الباب زا اذا اغلقه بالرلاج ( الزاخ ) خار ج وزنده شد
قورتلش آدمه اطلاق اولتور کویاکه قابوب خلاص اولور وصویی شدله اعر

اولان کسیه اطلاق اولنور وغایت املس وشموار (ولغلز همان یادن قوب 5

جور
صی
)زلو
اولان اوقه دنور ال سهم زاج اذا کان ینز" ج عانلقوس ( ال
وزشده ودی ذکر اولان اوقه اطلاق اولور لکن اساسده وسهم زاج ای

یز على وجه الادض م بض عبار یله بت اولغله بوزرنده قایارق کیدوب
نشاه وارمیوب صاوشوب کر اولان اوق اولهحقدر شار ج دی ۳

عل وه

 ۱الاض ولم شصد از مد عبار یلهبيان ایلشدر ( الو ج ) قعل وزنده برطایکق
اولغله ایاق قاعق معتاسنهدر قال ۳

قدمه ععیی ز مخ وثرو شدت ومالفه

اوزره احمك معناسته استعمال ااولنور کویا کهجوعتی حجرهدن تزاجم ابدریقال
رخ النبیذ اذا اغ قشره ( ازج ) معظم وزننده از نسدنهبه اطلاق اوور

دهن قابوبکیدر بقالشی* وعطاء مر ج ایفلیل کوسشیوهلاطلاق اوشوز
لک
ایا
کو
برقوم وجاعته صکرءدن ملق وماصق اولوب قالاصل اول زمءدن اولیه وخاق
وخلق حهتنده کامل اوایوب ناقص اولان کشیبه اطلاق اوور وهر شيئك
الاق ودون

اولاننه اطلاق او لثور وحیل

وه

اطلای

اولنور کویا که زصه

انساندن

ا

Vr

شتا 3
وای

امش دلول وزون اشکلره اطلاق اولتور جر مقتله معناسند

حر بهزه وخشت و مرراق مقولهلر بنه دوز

ظاهر ا"از ج مفر دیدر

(جاج الفعل ) ار
( زج لاوة ) زانك یله صعان نام محلده برموضع آدیدر ز
دوءنك ى

دیشر ثه اطلاق الونور زجاج رماحه تشه او مشدر شار جح در که

(جاد الزجاج )
ده مطلقا انیاب اله مفسر اولفت 4خصيصة غل دکلدر ا
رانك قصی وزانك کله کذالك صانده برموضع آدیدر ( الازدجاج ) افتعال
وزنده فاشلرك اوحلری کوزارك قروقارنه قدر کلوب چاعق معناسنهدر قال
ازدج الاجب اذدجاجا اذا تمالى ذنابی العین ( الرجوج ) “يك فهیله دریدن

اولان شول قوغهبه دیشور که ك یو اولغله دوندرسی عکن ااوملغین ایک
دوداقارنی بری برینه قاوشدروب بعده دیکرار ( الزرج ) در ج وزننده مرراغك
لهه دورعك معناسنهدر شقال زرحه زرا منالباب الاول عى
اشاعی حسرب
وصوانته دنور
زدج تعض لغنده حوق  1ترك  ۳تو سنه ول ا
زحه و

وانك فصیله قروس وزنده اوزم آصمه سنه عل قول
( ار حون ) زانك ر
حبوقار بنه دنور ویادهه دینور خر کی

وبعض

فیارده واقع خدای اوه

حقورارده برکش طوری وصانی یغمور صوننه دنور جوهری ولفتی وهمنه مبیی
ون پاننده و

0ص

ادر

وزنق فعلو ل ظن ایاخدر بلکه وزی فعلوندر که

* هل تفرفن الدان لام ارو ج * مها فظلت الیومکالزر جح*

بده زز ج زر دن اسممفعو لدر نشوان يعن سرخوش مغناسنه در کنددن

فعل تمرف اولفغله نونی ساقط اولشدر بس نوی زاده اولغله مقای اشبو
جم بایدر شار ح دا که زرحون زرکون فارسی معریی اولغله والفاظ می
تصمس قدر وزرکون فارسیده

سند وزننده ابرانده ”جتان

هړ

تون ر نکاو د عکدرکه صاری

د عکدر ( زیخ )

ایالكث قصیهسی امعیدر ( زرنو ج ) زاك فخی

ترکنتانده اوزیمند نام شهرك وږاسنده بربلده آدیدر زرتوق

دی دیرز [ الزعع ) زانك ی وعینك سکوییله بکرەی مضطرب و ۳

ايلك معناسنه در قال زغه زا من الباب الثالث اذا اقلقه وبر نسنهی بره
قوپرمق معناسنهدر شال زغه اذافلعه من مکانه وطر د ابلك معناسنهدر ۳

زعه اذاطر ده حویقرزمق معناسنهدر  2ال زعخ الرجل اذاصاح ( الازعا ج )
 1هیر نك کله ودی برنسنهیی برندن قویرمق معناسنه در ( الاتزعاج ) .انفعال
وژننده آندن مطاوعدر قال ازغه فاز عم ای قلعه عان مکانه فافتلع مصباحده
بلکه مطاوعنده
و
ازاله عن مو ضعه عبار یله مقس اولوب هشن
ولیل وفارای لنظندن مطاوعی
از که فص دتلدیکته ذاه اولدقلری خ
س

ڪڪ

EY
و

( الربر ج) مدحورزجتنده بك زینتلو دعکدر زیرحهدن اسع

دقعو ا

زیر ج ضرح

تال"

ای مرین ( الزبردج ) زانك و نك فخي زبرحد دد کری جوهر ه

دیور شارحك یاننه کوره مقلوبدر ( زبجم ) زانك وبانك ونون مشددهنك فح
هنك راویسی اسعیدر ملوفك راوية قولنده.
سف وزننده شعرادن ان اه ن مهر

هاء مبالغه اجوندر ( ال ج ) زانك ضمی وجیك تشددله دیرسك اوجنه دنورک
قول بکولدکده دیرسکك اوجندن طوملان کيکك باشیدر اساسك یاته کوره.
فنده اولان دهور حریه به
معتای ود مأخو ذ در و زج مز راغك اشای ط

دور که بره رکن اوور ج زجاج کلور زانك کسر ۸حل وحلال کی
وز جه کلور قله وزننده وزج بر موضع آددر وار کا جع اولور

کاسیذ کر وزج اوق مر ننه دنور ونك جتی کذلك زجعه وبا J
زاك فح رل برکسیه هر راغكڭ آشاغی دموری اله دورعك

معناسنهدر

شقال و

فلاا اذا طعنه بالزج وآ تق معناسنهدر بقال ز ج بالشی" اذا رماه ودوه قوشی
رجه)نكت كسرلله
مجا
هاز
یلوب سکر تك معناسنه در قال ز ج الظلم اذا عدا ( ال

مزراغك اشاغی اوجنه دمور حربه کورمك معناسنه در تقول ازججت ارح

ای جعلت له زجا ( الزجاج ) غراب وزنشده حورکات لاله لغتدر صنرحه به
دشلیینتكسويةرکه
دینور فارسیده آیکینهدنور ( اززجاج ) شداد وزننده صرحه ای
شیشهبی تغبر اولنور ( الزجاجی ( فيفل ویای تست صعرحه صتان کید و3

انفه اللغوى الصتف العدث
عبوبسفد ب
صاحب الاربعين ابوالقاسم بن احىرث وی
د
ا نن
اعلبدرجن بانجد الطبری واو على حسن بن عمد بانلعباس وفضل
و
بن عمد الزجاجيون محدثلردر وابو القاسم عابلدرجن ن اسعق الحوی ال جابیک
فیدر زانك فڪی وجك
لو
حل تام کتانت م

تشد ندلهدر سی واستاذی اولان

او اسعق راهم الزحاحه منسو هرگ محوبوندن امام مشهو ردر ( الر ج ) ميك

کسری وزانك فحیله قصه کوندره دنورکه مزراق هینتنده اولود ( ازج )
فحتینله انسانك فاشی اجه و اوزون اولق معناسنهدر بقال زج حاحبه زجا
در احه اولهرق
فو
من الباب الرایع  ۳دق ف طول ( الاز ج ) فحتنله صندن

اوزون قاشلو کشیبه دنور که قرقاشلوتعر اولتور احرای حسندندر مژشده
زحاء دنور شقال رحل ازج وا  4زجاء ای دقیق الحا حپين فی طول و ازج

سیر آدعلو على قول کوزاری اوزره اض یلک اولان دوه قوشنه دینور بجی
زج کلور زانك ضميله ( ال جج ) تفعیل وزنده قاشلری جنس اله دوزلدوب

وولوق پشتلرك کاریدر بقال زج
اجه و اوزون ياق معتاسنهدرکه نسوانك ب
ج
ز(
الهدر
الاجب اذا دفقه وطوله تطویل امجلدکده اوزون كوريك جهتی
|:

)

TTT

E
4

هشام رد لاق

تحار

را اذا |  E Eالف یراد نم نیا مر ) جورا (

شفیل وزننده بر سه ید رواج ورمك

30

معنا سنه در

تقول رو ححته ترو شا ای نفقته

دیتور کهصوسزلندن ناشی
تس وه ول اسان و
یت
«حوضك رای کزبنوپ طولاشور اوله ( ارلهم ) رانك فعی وهانك 39
وهانك .فر جا زدز زرا حرف حلقدر وزه دنور غبار معناسثه و صوسن
لوده دنور سڪاب بلاماه معناسینه مفر دی رهعه در ها له وشور وشغب و شر

)انك کس له ضعیف البنیه انسان و حیوانه
وفتتهه اطلاق اولئور ( ارم ر

اطلاق اولتور ونرم و ازکندن آدمه اطلاق اولنور ( ارهعوج ) رانك ضی4
دج معناسته در قال رحل د مج ورهعو ج ای ضعیف وکذا ناع (الارهاج)
زونك کسسبه توز قوبرفق معناستهدر بقال ارهج ار جل اذا انار البارو برکسه

خاهسنی حوق مخورلق معناسنه استعال a بقال ارهم الرجل ادا اکر
ور ته يعض دهده تلان اولهرق اذا کر عنوانده مسومدر

و بلوث

حوق تور دوګك معنا سنه در قال ارهعت السماء اذا هت بالطراشو همت

شقارح محفیفله تقید ایلکله هی نمادهسندن اولور وتشدند ابلمده
کہس
مءرح
مستعار اولور و قال و
 2هم حلب لن مخناسنه اوذ
هاوزحة )
کمعسن من رها ای کشیر الطر ونوء مادهسنده شرح اولفشدر (
رش

وز ننده برنوع يورك

a

هراد دابه نك بورغه دور عسپدر

منز ج ددی رکه خرن مقدمة الادده رهوج الفرس رهوار رفت اسب عى ات
ورغه توردی عنوایله ست ادوب وان درید جهره ده رهوج گس هلاج
اله قسیر ورهوار فارسی دعر در دو رز انلکله رهوار فارسیده بورغه
ورویشل د اه به دینورکه و وله ر ق رهوان دی دبرار پس رهو جه

ندن

تصرف الوور ( ارهمچ ( جعفر ودزه مطلقا واسع نسنه ه دیور ا(لراهناخ)
راهتامة فارسی معر يدر که کتاب الطر یق دعکدر مراد محر بلرك بوصله و قاری

تعییر اعد کا در که آنکله طریقدریا و لهانلر یللور تقول عليك بالراهناخ
وم

وان بسلاث به الریاند 7و دون به فى معرفة الراه

ج
امذز(4
( فصل الزای الج

) زاك فی ودوه

و غبرها

سای یا اقا

اله بری برننه قشقرعق معناسنهدر شال زج e زاعا من الباب الثالث ادا

حرش ( الآج ) جعفر وزننده جله وعموع معنامنهدر لتهکهاج ودمیعنایهدد
تقال آذ اشی" بزاحه وزاجه ای اخذه كاللهز(بر ج ) زانك ونت کله
زشت و آرایشه دنور کر ك شش وونی ابه و کرد حواهر مقولهسیله اولسون
آنده جرت اوله
ویوفقه تخایه دشور
اتستنه
عرنذه
| وذبرج آتونه دفنو

بت

ونقص ابتدکاری اشبو  +غرش الوشاحین :صموت اللخل م*صراعنده واقمحل
کیکه خلنالدن مختصیدر لسان عریده نومقوله استعبالات تك حوقدر اول امردن

ری شایعم انستتاد اولغامی واشبددندو (الرتام )بای ناه 3 6
قاره نو یابهدینور که انکه فا مقولهسی سنه ویاور باخود زاج تعیعر او نان

قاره بويانك امعیدر ودخی معربدر ( الربدجان ) رانك و دالك في بازرکان

)انك فصی وعینك سبکروکیلسههنك
و کارنیکوترن بولدوهلرینه دينور ( الرعع ر
مال ومنالی فراوان اولق معناسنهدر قال رع ماله رعجا من الباب الرابع اذا
کثر وبرآدی مضطرب ویقرار ايلك معناستنه در بقال رم فلانا رگا »نالات

| الثالث اذا اقلقه وششك پدریی چاقق معناستهدر ال رعع البرق اذا نتابم لعانه
وحق تعال برآدی صاحب ووت ویسار قلق معناسته در بقال رگ اله سعانه

فلانا ای جعله موسما ( الارعا ج ) هرءنك کسرله بود بکرەی مضظرب

ویقرار ايلك معناسنهدر يقال ارعه اذا اقلقه ورفاه وسار صاحی اولق

معناسته در بقال ره الله تعالى فارع ای صار موسرا ( الارتعاج ) افتعال
نزده
و

درهمك معناستهدر تقال ارج از حل آذا.ارتعد ومال حو الق معناسنه در

قال ارج الال اذا كر ودره صو الله طولمقق معناستهدر بقال ارتعع الوادی

اذا امتلا ( الرفو ج ) فاله صبور وزننده خرما اغاجنك وداقلری کسلدکدن
صکره آدم اموزی شکلنده برنده قلان اجوه

داق دنه دنور و و ازد قسلهسی

لفتیدر ( الرج ) رانك فحی وميك سکوئیله قوش جسن مق معناسته در که
صاغنهمی وجقرمق تعبیر اولدور شکاری قوشلرك حالیدر قال رج الطار رجا

من الباب الاول اذا الق ذرقه ( را ) خار ج وزننده شول قوشه دنور
صیادر آل دام اجره وضع ادوب آنکله شکاری قوش صید ادرر ملواح
دج

درار کد مصوطره

)ذعیل وزننده
وبرلاق تعبیر اولنور ( ارج ت

یازووی یازدقدنصکر ه بر سنه اله افساد ايلك معناسنه دز هنوز

کی پاش ایکن

طبراق وبرمق سورمك کی بقال دچ ما کت هنیا اذا افسده ( الرما ج ) ”حاب

وزننده مرراغك وغومرنه دیشور ( ارام ) نونك کسر له قولیلا مفتواح.
اولور برنوع املس خرما امعیدر تعضوض دیدکاری خرما کی مفردی راجهدر
ها اه و هندستان

جوز ته دنور ) ر مان ( معبان ونزده

مغر ده بربلده آدیدر

(لرواج ) رانك فخي
اعلامدن محمد بن امععیل بن عبد الك الرجانی ,اورادندر ا

ابه و متاع مقولسی میان خلقده رای اولوب ورمك معناشنهدر کهكمك
تعبیر اولتورکه کساد مقابلیدر قال راج الثی" بروج رواجا اذا نفق رووزکاز
 ۰برجهنده برقرار اولیوب قارشق اسکله نه ستدن اسوب کلدیی ا معلوم اولق
معناأسنه در

تا

( الرجاج ) ماب وزننده آریق ومهزول وزون قیونلره ویره اطلاق اوللور
ضعفلرندن ری اوه ضالنوت قلدقاری احون هفر دی رجاحهدر هاله ورجاح

کذاك ضعیف وناتوان اولان انسانارهودوهره دنور شال ناس رجاج وابل رجاج
ای ضعفاء نوقال عة رجاحة ای مهزولة شبارح درک مولف والابل بشره
والواشی ديه انسب ادی ( الرجاء ) رانك فصی وجيك تشددبله و

اور ی وك اولوب تیرل تیرل داره بن ناقیه دینور يقال ناه رجاء ای

عظه

الستنام وف عه  5حه عض نه رم تا عنو ا له وس ھا واقعدر ااا

حصد رکه مضاف البدن ک|تساب تأنيث ايش اولور ( الرجراج ) رانك عي
پردواء اعیدر (رحر احه) ها باه محرین صاسنده برقر بهآد در ) ارعان ) هر مك

ورای مشددهنف فع ارعلى قول رحان کهرانك فی وجك شدهسیلهدر برلده
آدید رکه فارس اتوشادن

د ترابنده روادی آ دیدر
ور عان .کان وز ده معد

) الارچاج ) ھ مز ك کسر له ورافك

داره وب

طو غ مسی زمایی :ك بقلم نو رنباحقدلری

اضطرابه بشلق معناسنهدر تقال ارعت الفرس ارجاجا اذا اقربت

ضف
وا یمصلاهافبی یت اصله م چ و

خاص جلهسندن اولغله پلاهاء وارد

/الله درچان معناسنهدر که مولفه کوره مطلقا بورمك
اولشدر ( الردجان فص
SEY

 Eرپ راتخاو دوخای يص یشیورو یک هتسها هد هیلکعا كر كءروب

معتاسنه در قال رد ج ردجانا من الباب الاول ععنى درججانا ا(لردج) فعتینله
سول مردار زسنه بهو

عقب ولادنده هنوز ر سنه ال اجن;دن فقدم قوز نت

خود ات قولونك فارنسدن بغ دبزندن حقرمراد ی
در
حو جقدن ابتدا حقان فصلابه عيرا

اولهحقدر نه که

( الارندج ) ھ »زەك وراء ودالك فل

وهیءنك کسر باهزیاز ددر سیاهه وموره ویاعش کو نه دنور حلداسو د معناسته که

آندن يعض نسنه ااذ اولنور ونور دة فارسی معر پدر ترکیده دی رنده وبعض

ديار ده قارقبن تعبیر اد کيردر لکن اول ا
هر منك ا

بای وکوتوسیدر (الاردا ج )

8+ا سرولن ق الارداج * مصراعنده
روبه تام شاعرد ابو ک

واذعدر ذکر اوا ار دج د مکدر مار حم دب رکه بوراده اردا ج ار ند جحمعتاس 4:

کدر بلکه شاعر وزن وقافیه احون اردج لفظنه عدول ایلدی پبس
کلور دعك د
هزادی ارند ج دعکدر زبراعر نك حل استعیالا بندن بری دج بودر که بعصا اقامت
وفعالث عدد حر وفلرتی دیرظ عى زیاده وفبض هی
وزن شعر و تسو ية قافیه اسعاء ا

تقص ادرار بوعضا بنای آخره دول ابدرلرمثلا اشبو* وللة خامدة ودا ط*تیاء

ه
سودنکه
*نده فکرلقهدسندن عصفور وزننده فرق
تفقی ادى والفرفودا یت
واو زیاده سیله وفای ضح ا 4عدول

اتدکلری کی و ماحن فيه دی

و قیلدندر

ES

تا

SE

۵۸۲

شیثه اطلاق اولنور ومنه يقال "اقه راج الصلا ایوئِقة وجه يعنى باحق انلری
صعصق طقناز ومکىدر (:امراج ) ميك فحیلد طارهءجق وله اطلاق اوور
مرجم مقر ددر

حور
م وزنده ) الرهم ) رانك دعر فیالره دنورر

معناسنه

از

مفردی رئاجهدر رانك کسربله شارح رکه ونده هاسز اج سضهسی غلطدر
زبرافعال فعائل اوزره عفر (الر جه ) مکرمه وزننده که ارتاجدن اسم مفعولدن 

 ,شير البات ”اولان اردضه "وضف اولور ال ارض حه ای کثبرة الات
) روج م)صغر بنیهسیله پرموضم آدیدر ( الریج ) رانك کسریه حرام وعنوع
اولان شيعه اطلاق أولور ك فرد تصرفنه وحه ونسیل منندود اوه دک خلق
دی وومعنایه مستعملدر وحلاله طلقی اطلاق اولسور بقال مال ریم وغلق وهو

خلاف طلق یعنی حرام منوع لاسبیل اليه واونهسی جز دیسز صوفاغه وصف

اولورقال سكة رخ ای لامنفذلها ( الرج ) رانك فحی وجك تشدندیله برنستهیی

بری اوه تحرمك ابدوب صرق معناسنه د رکه متعد بدر ولازم الوور صرصلق

ر

واه از معناسته بقال رح الفی" رجا من البتاب الاول فر ج ای حرکه وهزه
حر واهیز" ومنه قوله تعالی [ اذا رجت الارض رجا ای
و 1لیتومق معناشنه در شاک رجه ع الا اذا حسسه

|

با یار ود شدندة
عنه و خانهبه قاو ای

ایوه
معناشنهدر بقال رح الاب ایا ناه ( ارحرحه ) ززله وزنده شدله ر
او ناوتب خرکت واضفر اب اعلا معناسنه در شقال ورحر.ج ای " آذا اضطرب

 ۱لکن اساسده ومتعدی اولق اوزره یسوی ورحرحه وریلوب فرومانده اولق
رر ج لرحل اذا اعیچ (/الارتجا ج ) افتعال وززننده (والزحرح )
معناسته در قال ج
تزازل وزننده ونلرده بری اوه شدلله ح ر کت واضطر اپ الك وچالقغق معناسته در
شقال ارم العرا راجا ورحر ج اذااضطرب وهاحت امواحه قال الشار ح
اقانه
و

اقلدیث
و

[ من رڪب

العر اذا ارم فقد رثت منه الذمة ] ای

ورایة فلادیهله بعی در یاتلاطم اوزره مک
اضطر بت امواحه وق نعض ا
وقابخه توب عن»ت

ادن کسه کندی دەق هدر اداا

4

پس فسن هلا کر

القا ایلکله دعواسی کندی ملاحظه ایلسون ( الرجرجة ).راك کسریه حوض
دېنده قلان صو شیهسنه دور امهات ا
مفسردر

ومقتضای

ماده دی بو یلیه اولقدر

چالقنهرق متکدو اولان صو قد سیله
ورحرحه

حنکاهده اولان جاعت

کشر هد عننی حوق عسکره اطلای الونور دیا کی مالقندقلری

۹

امهادم حوررابحم منواننده ادر وز عهوکرکه :اعانا 00 0
وعقل وادرا کدنی ره اولان کسیه اطلاق اولنور بیبوده در کت واضطرابنه
عبنی قال هورحر جه ای لاعقل له ( ر جر ج ) فلفل ودم

بربات آ دندز

¬

rere a

ی

ازجاح

ات

۷۰۷

عئوائه مشرو ح اولفله وجه مذکور اوزره تصر.م اولفشدر روکاکه جکلیش اقه

رق اکرکك متس .اوزره عقد ود ایلسه ارحت النافة دیرار اغلقت رجا

زرامن طوندقده زجك ای نند اولفله کویاکه نکاقنهدسی.

۶

2

فا مهش

او لور كذلك ارت الدجاحد دبرر امتلا" طا یضایعتی طاوغك قارف

عورطه |ره طو لدی فاه

که عورطهر اه طو امه E

عو ر طه انی سید

اتش اولور ودریا جوش وخروش ایلکله صویی طاشوب هریری ور بوب سر
واحاطه ايلك معناسنه اسنعمال اولنور کو باکه وارحق وحقهحق براری تون

سد واغلاق اندر بقال ارم العر اذاهاج وکر ماه فغبر کل شی" وبلية قط
وغلاهر ملعم وشامل اولق معناسنه استعمال اولنور کویا که محر ج وحلص
پرزی باه سد اباشدر قال ارحت السنه اذا اطبقت دب وفار ويخور
مفولهسی متصل باغوب هربره حيط وشامل اوق معناسنه استعمال اولتور قال
خصب ورخاهر بره عام وشامل اولق معناسنه استي ال
ارج ام اذا  ۳واطبق و

اولنور بقال ارج اللصب اذاع الارض ودیشی حیوان کبه اولق معناسنه استعمال
الونور تقال ارت آلانان اا“ و واغلاق رح معالبله همان معددر ( الرعان)

دحا ناهچوجق يور که !شلق معناسنهدر قال دم ای جرانا منالباب الاول
اذا ددح ) ارج ) کین بودنی متکم سوز سو رک

حصس اولق مت اة

و ور

يقال رج التكام رجا من الباب الرایع اذا اس تفلق /عليه الكلام ورج بيوك
قاو به دنور یاب عطم مزا

رد رباج دجین دینور ) لار تاج ) افتعال ور

) والاستر ناج ) استفعال وزنده ونلرده سوزسویلرکل صر اولق معناسنهدر

قال ارج عل الشکام واسترج عليه ر کلاها على بناء الفعول اذا اسنغلق علیه
الکلام ( ارتا ) کتاب وزننده ایو قابوبه دینور اب عظم معناسنه وشول

الو بوك قابو یهدنورک اوعه کوحك فاوسی اولاکهنآدن ایشلنه ياوریلی قابو
انبه ده ومنه الدیث
]| وقوژیل قاو تعییر اولنور وراج مک مکهرنك اممیدر لک

[ حعل ماله فىرتا ج الكعبة ] ای لها فكنىعنا بالباب لان منه بدخل المباعبار له
هر سوم الوغله اضافت باه اوزره ر با حله کعبه تابه او هدر

تعظیی مشعر در

و وعنوان کال

ته کهدا نادشاه وعته عليه وسده سنیه عنواناری تعظم

اتخون اراد اولنور کذلك اساسده حعل ماله فى رتاج الكعبة اذا حعله هدیا الى أ
الكعبة قال الشاع * اذا اخلفونی علي اجعت ب*ینی الى شطر الرناج الضب »«ا
ای حلفت بالكعبة عباریله ومصباحده حعل فلان ماله فى راج الكعبة ای نذره
 "۱هدیاو لیس أ1راد تس الیاب عذو انیله ميسومم اولغید مکهبهده رباج اطلاق مدا

كعبه اولق علاقهسل مجاز اولمق اغلبدر ورتا ج قوندوصعصعفک طوقناز اولان ا

صقر حقیف عنوانده یی منکرا اراد ایلیه انست ادی باه تون 9۳
جل اله برنوع اه اسعی اولدینی ظاهر اولور ادی (الرباجة )رانك فحیله کند
ذهن و یلید و ادان اوثق معناسنه در و بو مصدر در لکن موف فعلنه تصدی الامشدر
ظاهر  ۱بلاد ت

عادو یه

) ارام ) خار ج وا

 9پاخو د

اعتار له باب اف

داب راعدن

مصو غدر

کا تاب وطراوتی ولوب اوزلفش اله دینور

تقال صلیان راج ای متل ریات ( الاربا ج )هم هنك کمس له قصیر القامه و دور

اولاد .بدا الك معناسنهدر قال ارج الرجل اذاجاء بينين قصار مولفك بين
اله عثیل تغلسه جولدر ( ارج ) تفعل وزسشده الون زوحندنصکره "اره
وارمیوب

اولادی

اوزره

وام

وا نار درد

وموتتار شه

صبر

واهمَام ايلك

معناسنهدر شال رجت الراء على ولدها اذا اهيلت ( ارباحية ) 2
کراهیه وزننده جق وبلاهتی اولان خانوه دنور وورباعیه وستاحیه  1امد

( اربابی ) رانك فصحی وبانك خفیفیله شول وجودی ایری ویاقشقسن وغلیظ کسیه
دشورکه مزال قریه اله بادید بیننده اوله بعض ندخد ,الم الافى ویعضنده
وله ەة
الم والافق عنوانده مرسوم اغ

تا یهبه وره مطلقا ابری وغلیظ

ودیزمان کشیبه کذلك قبا وغلیظ وناتراش اولوب بايلنقرية والباده اقامتکزین
اولان کثی به دنور والماصل موف الرباجى الم الافى وف بعش الس
واللافی الذى بن القرية والبادية عبار يله دم اعکله اول کو نه رجه او دی

لیکن عببوازهده حندان ذانقه اونامغله بالتموره استقراء اولنوب لکن شفاءصدر
حاصل اولدی ظاهر اوراده محریف وسقاطه کی برغبار واردر اکر مأخذلرده
خصوضا صاحده رجل رباجی بفضر بکثار مفعله عبارتبله سوم اولغله قول
فعلنه عالب اولان لاشی کسنه اولمش او لور خلاصه ومتام مشوش وی نظامدر

ولفظ مورر ظاهرا رباجۀ مذکورهه منسودر پس مولفه کورهنه شهری ونه

بدوی اولغله ایی طرفك ورهسندن اوتامفین ,مرجون فیل وی رابطه ووحم
شخص اولور ا(لارمحان ) همزهنك کسربله برنوع بات آددر ( ارجج ) رانك
ای فوقیهنك i
فخی و

له قاوی ى

ا شت ددر  5سورکو ومندال و کید

مقولهسیله قباوب نند انلکدن عبارندر قال  €الباب رمحا مانلباب الأول اذا

اغلقه ( الار تاج ه)مرءنك کسرله بودخی رج معناستهدر بقال ارج الباب عق
وه ونکلم ادن کسیه سوژ بغلفق ا

ا

حصمر اوق تعبیر اوور

قال ارج على السکلم باضلمعمة یعنی على بناء الجهول اذا استغلق
eon
Greg

علیه الكلامم هدر على اعامه >iحه مو لف هم هنك یی شید ایلیوب همان
ضیط یله اکعفا ادر

لکن e

سار

آمهانده وهوەبی

لافعول فی

عنوا یله

سامص

۵۷
و
میسوبب

pegan

پرصولقده حکوب احمك معناسنهدر على قول آزجه ازجه احمك معناسنهاولفله

ضلدواور قال ذأج ال وذج ذأجا من الباب الثالث والرابع اذاجرعه شسدیدا
اوشربه فلیلا قلیلا ضد مولفك وی اضداددن عدی غير ملا در زرا اختلاف

ک»سی کیدرکه حيط وطهر معناسنه در
مزوره قولینه کورهدر اصل ضد قر
وج وملق معناستهدر يقال ذأج العصفور اذا ذصه ور نمق معناسنه در
اج الورد اذااجر ( الذۇج)

تقال ذا ج السقاء اذاحر قه وقرارمقمعناسنه در

هه فک ھرری سه دیور قانی" کایجر کهسنتد اکثرین فکیاد

اولور بقال اجر ذو ج ای قانی" ( الانذتاج) انز وزننده برثلق معناسنه در قال
انداحت القر به اذا

جاء
عقرقتت ( الذج ) حم وزننده اجمك معناستهدر بقال ذال

ونه کن معناستهدر بقال ذج فلان اذا قدم
اذا شربه وسفردن ودیار فشدن ط

(لذجع)
من سفر (الذاج ) حاج وزننده آندن اسم فاعلدرسفر دن کلان کثی در ا
ذالك ف ی وحای مه ارنت سکو یله قبوقل سك
شال ذه

ذا

من الباب الثالثاذا

ند پردل آ ر بره ا
اذا جرنه من موضم الىآ خر ( مذ

قبوغیی حقرمق معناسته دز

2

”ڪه ای فمسه وشددیل برا دی

معناسنهدر نقال ذڃٽ ارج فلاتا
) مجلس وزننده قالاصل عنده بر مه اسعی

او لوب مالك وطی " تام برادرری 32ەی

نك باننده کو رزیل

شمبداری اولان

ق ومد جع اله تیه اوللدیحوهری وی ابو جم پانك هم فصلنده ست ایلشدر

هرنقدر ميك اصالتی امام سيبونه جنابنه احاله ایلدیسهده غاط ابلشدر (الانحاج))
شمرەنك کسر له مکث وافامت ايلك معناسنه در تقول اذ چت باکلان ای اشت قال

وی  9اذ جت المرأة على ولدها اذا اقامث عليه بعد موتبعلها فقيل منه
(عع ) ذالك فعحی وعینك سکول شدئله اونهقاقتیمعناسنهدر
مذحج اسم قبايللةذ
ال ذه

ذعا بر الباب الثالث اذا دفعه شد بدا وجاع اط معنا سثهدز شال

ال ) ذالك فعی ولامك سکول صو بودم بودم
دمح چاریته اذا جانعها (
(لذوج ) مو ج
احمك معنامنهدر شالذخ الاء ذا من الباب الأول اذاحرعه ا
وزننده احمك معناسنهدر نقال ذاج الاء يذوج ذوجا اذا شره ( الدج ) ذالك
وخی احمك معناسنهدر پس واوی وان اولور شال ذاج
فحی وباك سکول د
الاه بذج ذحا اذا شربه (الذیاج ) علاج وزننده باده جاسنده هدم اولق منادمه

معناستهدر وومفاعله پابندن مصدردر بقال ذاه ذیاجا اذا
#فصل الراء العملة  ( €ا.ر ) ۵رانك فصی وبای موحدهنك سکوی (وار وم (
وفیف اولان درهمه بع اه به دبنور وا
جوهر وزشده کوحك خ

| اهل دصسه ده متد اولدرولفظ مر ور فارسیدن ا

دب رکه

وحهندن مو لف دره

۳

رد
a
و

۷۰
ساخلور ده کسنه و قاغیله وردکی یاحه ياجەوآغر آغذر بور عك معناسنه در تال همم

|لشج اذامشی کانه خفید و برکسه رخبر اوزره کندی عندندن براز سوز ضموزیاده

(دهمیع ) جعفر وزننده
هم انلبر اذازاد فيهيعن منعنده ال
دال
بل معناسنهدر بق
وسعتلو وسمولتلو اولانشیژه دنور واسع سهل معناسته ومطلقا قوروی ویابوسی
عظیم اولان نسنهیه دینور ا(لدهاخ) علابط وزننده بودنی میم اخملقه آولان
شه دنور وایی اور کاو دوهیه دنور وآ دعلرتی خرده خرده ر ببخر عتله

ورین انسان و حیوانه دینور ( الدهایج ) و نلهدهاج وزننده ومراد فيدرکه ۹
اولندی ( |لدهم ( دهمعه ورننده حوله معنتالرندن ماردفدر )ee حعفر

۱وزننده وفعاتله لفندر زمرد کی برنوع جوهرل اسمیدر اشبو دهم دهنةفارسی
وکوش e
بقر
هعر يدر ترکیده دهنۀ فرنکی دغکله متعازفدر با

وا ا

ار ودن تکون آیدر برجر در التونمعدننده زر حدكد تبون ؟ی وانواعی واردر

ابلك معناسنه در شقال داج الرحل دوجا

(الدوج ( مو ج وزننده رکسیه خدمت

اذا خدم ا(لداجة ) حاجه وزننده عسکركتابعلرینه دنور خدام ومکار وجال
کی تاي جاعت اعتباریلهدر مولف ونی د ج مادهسنده دی ابراد الشدر که دجم
معناسندندر

بوراده دوج ماده سنده

قالاصل داحه ا(ووب

بعد القلب اعلال

اولفشدر دج آنیدن مأخوذ یای اولق احقال غالبدر وداحه حاجت صغیره
موناسنهدر یی مقتطی

اولان شرت دسر

تاجیر مقولهسی احولقهدر

و صغیر ننه دینور که بك رزوی اولیو ب

على قول داحه حاحه افظنه اباع ومراوحه اولهدق

ایراد اوللوب موف ن
وکله اشبو حدشه اشارت ابلشدر قال فا لماية وقحدیث

ا[نه قالله رجل ماترکت من حاجه ولاداجة االثایت ] نتهکهدج مادهسنده بیان

اولندی ( الدواج) رمان وزننده ( والدوا ج) غراب وزنده اوستلك تعیمر اولتان

لباییه دیتورکه جلءائواب اوزره کیاور سامينك بیان هکوره فراجه کی جله لباس

اوزره کیلوب جیع اجداء دی سب ادن لباسدر بقال توب دواج ای سادبغغطى

حسده کله وزمجشری مقدمة الادده جامة ژبرین ايلد تفر اعدد رکه و

اوله

اولهجقدز حالا بنش تعر ایلدیک.لزباس دی آ ندندر شار-ك پیاننه کوره فارسیدن
معر بدر واطاصل دواجه فر اجه به وا او

لباسنه شاملدر ( الدج ) دالك

فی ویای حته نك سکو یله (والدحان ) فا نارکه ]و
قال داج ار جل.مج دحا ودحاتا اذا مشی قلیلا و
ګد
ځان صغیره و خر
ددو
هه ره
ورعك معناسنه در

ای ور دا کیزن کیدرا وز عکرکهکر و هنهالاق اولنور وو غازرمضان

 ۳اسماو اشلردر
٠
فصل الذال مجمد  ( 4الذأج ) ذالك حى وهمزءیك سکولیله صوبۍ شدتله

IY

ن
ی
9
و

5

OTE

oF
رک

2

سوه تعاس

۰

هیک کسسه ر نسنهی رلوب اعر ه دوروب

صارعق معناسنه در قال اده اذا

لفه فى وت بعض شراحك داجج واا اطْلاق اد کاری طر تقد کهمتندن ج کی

رف
رفع ایلسه ر یکست.ن کلام مص

اولور بموعن ادن فانقو ندز حبم | sa کی

او قنه

عنقر یب

کم
ج )مر
( المد

حردور
هی

له

وزننده

ار

اطلاق

ومد

او ور

SL

( دماج ) غراب وزننده برمو ضع آ دیدر ) الدج ) جندب وزنده ایی

کوز وده عن دالك ولامك طعی ودالك طعى ولامك فی ( والدملو ج )

زور وزننده بازو بنده لوقجواغه دنور معصد معناسنه ( الدعلعة ) دحرحه وزننده
ب
) والدملا ج ( دح و
وجه

لاق اوزره

تبۇ 4ى

وا

وزنده صانع ندبده اشندیی ایشی دوزلدوب ھ ر طرق
وهوار

تقال دم اس

ابلك معناسنه در

قيو جك

یادینی

بلا ز کی

وملاجا ادا سوی صنعته ( الدماليم) دالاف
د ملع د

فع ره صلابتلو ابك براره دور دملو ج هفر د در ٠ ۱ مدحر

ج وز ننده مایت

دوز و املس اولهرق بری بری اګهردر طوب دوراش کره شکلنده بوارلق نسنهد
دیورر هدر ج |ملس معناسنه دوز وارلق طاشد و
هینیدز

مد اطلاق وک

ج ماز جنك صیر حق دوز ول اله تفس یری الدر جحکه سجتك 3

مفتو ح وهم ایلدیکنه میتی در مم أيه مضعوم اولغله مطوی معناستهدر ( الدج (

عصفر وزننده معاذ بعنروین اوح انصار نك فرسی اسمیدر ا
(لدنا ج د
)الك

کی ونولك مخفیفیله برایشی یاخود بخرصوصی قوند ومکم واسستوار ایلك.

معتاستهدر يقالدج الام دناجا منالباب الاول اذا احكمه ( الدع )ضتینله عقلاء
ا

ور که عاقل وهو شيار جاعته دینور که هذکوره دابا ج اذل مواق

اولمقحقلدر قال هم دج ای عقلاء(الداناج ) دانای فارسی
عام معناسنه در موحدنیندن عبد الله بن فويرزى

N بیلچی

البضرى لقیدر (الداج ( : 1

وزننسده ومراد فیدر کهک
ذر اولادی قال تراب دایم ای دارج (ادھے) اجد

وزننده نجه نك بعنی دیشی تيون فسنك اسیدرکه آنکله تسمه ادرر وصاغق
اجون چایدقترنده ار هر
 2اد دو جاش( ۳,الدهيرج ( دالا وبای موحدهنك
ورای مشددهنك فحیله ده ره ۶قارسی هع در

 5عش

ریشات

پعن اون بلك "د عکدر

فارسیدهده اونعدد ویر بوره پایفارسية مفتوحه اله یلکه د ینور ولفظ اوواسك
صقر ص
و
وفنده سویلدیک اشبو * بین خوافیسه الى الدهبر ج * یمس سب الق د

المي * ده واقطر (الم عة ) دعر جه وزننده رصت بوریوب كنك سر
سر یعمعناسنه شالدهر ج ارحل اذا ساز سر دعا (الدهمی) دح
جه
وز
نرن
د
ه

ردوز به

بورییوب قارشق بورعك على قول آدعلری صبق صیق نارق تهر" تیر بورك
معتاستهدر قال دهم العیز آذا مشی محختلندا اوقارب خطوه واسرع ویاشلو
اول

٩۸

E

Yor

(نو مدع ک)نانهدن برقيهدر ( المدللة ) مکنسه وزنده شول 
بوردیک امجون ب
يوك علیهبه یعنی کولك تعبیر اولنان ابه دنورکه صاغیلن سود اکا نقل اولتور

کن نونك بناسی  ۲لت اولغله معدای خکدور اسه الف اولور ( الدلذ )رنه
وزننده دلوجهدن اسم مکاندر تتدکه کذر اولندی مودله وحشی جانور آنه
اطلاق اولنور کناس الوحشی معناسنه آهو بتاغی کی ( الدوخ ) جوهر وزننده

بو دخی وحوش ایننه دیشور وزیر زمین تعبیر اولتان ایزبهبه ولغ کي پره دینور
[ الدبلان ) رمضان وزانده چوق حکرکداره اطلاق اولنور ( مدیم ) ميك ضعی
وال مشددهنكت عي مطلب وزننده ان القدام اسید رکه منحیدندندر ( داجم )
د

)تان وزننده امعاء رجالدندر ( الدمو ج) دخول وزننده
زبیر وزننده ( ودلاج ک

پرنسته شی" آخره کیروب آنده محکم بشرمك معتاسته در بقال داجلشی دمو جا
کشنفاس
لوح
ا ال
فلثی" واسعکم فيه ويقال دج
مالنباب الاول اذا دخل ا
وآدماریصیق صیو 1:ارق سر

سکر دوب كمك معناسنه در قال دجت الار نب

فارع تقارب قواعها فاىلارض شارحك انه کوزه ارتب متالدر هر وسار

حیوانانده دیمستعملدر وفعلك تأینی ارنبك موه خصصیقو له مبنيدر ( الاندعاج )
انقعالوز ننده (والادماج)هم هنك و دالمشددهن کر له افتعالوز ننده (والادرما ج)

همزءنك وراك کسری وميك تشددهکه الاصل ادرنماج ایدی احر جاموزننده
تون هيه قاب وادعام او لغشدر ونر در بنرسته :اجره کر وب Î

کرک کی

لپشرعات معناستنهدر بقال الدج الشی" وادج وادرج اذه دخل فالشی" واسسکم

فية ( الدج )دالك فحی وميك سكول اورلش صاحه دور ضفبره معتاسته

شارخ درک هادة مروه انطوا وسر اة شرر ع ارا ا
متفر عدر ( الدج ) دالكث کدمر باهصیق دوسته دنور قال هو دڅ فلان ای خده

لهت(دج ) اسم فاعل بنیه سيله
ابر
وشل ونظیر معناسنهدر بقال هو دمجه ای نظ
هدور نسنهه دور قال نصل مندچ ای مدور ( التداج ) تفاعل وزنده

برخصو صده ادرهلشعق معتاسنه در يقال تداعوا عليه اذا تاو وا( الداج ) خار ج
کكر لل
وزنده قرا کومظر معناسنه در يقال ليل داج ای" مظر ( المدماجة ) ی

باشه صاریلان صارغد اطلاق اولور عامه معنانته اساسده ونلزك عجوعی ماز
اولق اوزره مرسومدر انطوا معناسندندر ( الدهجة ) دالك ی

وحم مشددهنك

شفدر
فضعی
لن ت
وجو
ایظ ا
یه دنور تغل
شنبل
کزم ت
خی اویقوبی وخانهسنه ملا
تقال هودهجة لاخبر فيه ای وام لازم لنرلها(لدماج) غراپ وزننده (والدماج)
کتاب وزننده سرا واقع اولان على قول قوی وتک اولان صل ومص اله به
وصف الوور شال صم دماج ودما ج ای خف اوک و دی مجازدر (الادعاج )

و

Aa
ak
e

ورن
هی

E

|۳۰
مسووي

مسسمی س

سم دون مت

فت ت

ی
مجلشاذا
آتارق ورعك معناسنهدر بقال دج ار
صو به شعوم الك معناسنه در شال د غت

متقاربة ودوهار براوغوردن

الابل اذا  51ت عل الا* 3

اوبه

)صتي
کات کیت معناسنه در قال دغج الرجل اذا اقبل وادبر ( الدج ف
( والدلة ) دالكا

اق

کر

اولنده قالقوب وله كمك خا

دنو رکه

اسعلردر ( الادلاج ) همز من ك کمسباهکه نك اولنده قالقوب وله كمك معناسنهدر
شال اد القوم ادلاجا اذا ساروا من اول اللیل ( الادلاج ( همر نك ودال
مدد دهنك کنر الهکه نك آحز وفتنده قالقتوب بولهکت

وافتعال
معناسنه در و

پانندندر ادکار کي يقال ادج القوم اذا ساروا من آخر الیل اساسده فعتينه

دج ودالك فعیله ده اخشامدن قالقوب تون كيهكمك و دبله دالك ضمي

کصمت آخر نکدهقك معنارینه اسماولق اوزره واولدن فعل افعال بابندن بقال
ادبطانقوم اذا ساروا الیل کي وانیدن فعل افتعال بابندن قال اد لوا بالتشدىد
سرومدر
آذا ساروا فی آخر اللیل عبار يله م

حى قنفذه او مد اطلاق شون که

وصباحده
کروب ور دیکنه مبنیدر م

دی و وجه اوزره مبیندر واه ده

[ علیکم پالدطِة فان الارض تطوی باللیل ] حدشده هی سیر الیل بقال ادج

ااخفیف اذا سار من اول اليل وادج بالتشدید اذا سار من آخره والاسم منرما
الدلد والدلد الم والةج ومنهم من محعل الادلا.ج بالتشدد للیل كله وکاند الراد
فی هذا ادیث ی عقبه شول فان الاض نطوی وانشدوا * لحل رضی الهعند *
اضر علالسم والادلا ج قالهر * ونالرواح علىالاجات والبکر * شعلالادلا ج

فاىلسصر * عبار يله مسطور اولغله تلف فيه الودیغی اشعار ایلشدر واقعا
شاب دی و نده اهل لغتك اختلافی تصمر ع ابلشدر حتی ان درستوبه ده

وه کهفعله وطملودر مطلقاکصهكمك معناستهدر کر اول ووسط وکرلآخر
د
اولسون ديو تصیص وو پیده امام على تغلیط ایلدیکتی بیان اباشدر پس مولفك

بای فاصم اولور اہی ( الدال ) خارج وزننده شول کسه درکه قویی باشندن
ب
و]
لهیی
قوغ

دوکك اعون حوضه کتورر اوله و دوهرك صاغیلن سودارنی

اوهده يوك قابلره نقل ادن کسیه دنور  ۱الدلو ح ) ولو ج وزنشده اشبو ایی
معنادن مصدر در قوی باشندن قوغه ی آ لوب دوک اعون حوضه كورمك

]رغهده یوجك قاباره نقل ايلك معنارمنهدر يقال دجرالزجل
صواغیلن سوداری لا
دلوجا من البساب الاول اذا اخذ الدلو موشی ما من دأس الب الي ۳
لیفرغها فيه و شال دم انذاقل اللبن اذاحلبت الابل الىال فان ا(لمد والدطة )

مهلرك ودالارك فخحیله امکسامنلردر قوب اله صو دوکه جك حبویضنمناه دبنور
( اند واو مد ) که

رل

کریه اطلاق الونور بتون کههکزوب

۵ ۰

.۷

ا(لداء ) دالك فضی و عینكت سکویله حنون معنابنه در شارحك يانه کوره

که بعطار ناء کلهستك مصدرنه ذآهب اولدیلر عتقریب
فعلاء وزننده منصدترهدر
مدعو ج مجنون معناسنه اولتق وی مویددر وداء وصف اولور لله ماقت
اول که

ننه اطلاق اوو رکه آيك یکر ی سکز جى کعهسیدر شدت واده

بشنلدیی کمهدر دهاء دی درل یری قرز .ا
رك علیدر ( المدعوج ) مفلو ج ورننده جنونه دبنورکه
) دجم ) زببر وزننده بجرل

نور عقلى زائل اولشدر يقال رجل مدعو ج ای نون ( الرعسجة ) دحرجه
(لرعلحة )
وزننده سرعت ايلك معناسنه در بقال دعفجمالرحل اذا اسرع ا
دحرحه

وزننده بری رن

بردد وو

حیدیث
فلمایه و
اددار دد اليه بالذهاب وا" قال ا

معناسنه قال دع اله
فته  7ازد [ ان فلاا وولا

ید عان پاللیل الى دارك ] ای حختلفان یعنی یردد ان بالذهاب واج پس اولطه
اورمغهده اطلاق اولنور و دعلحه قراكو اولق معناسنهدر بقال دع اللیل اذا
وارلق
اظ ورنسنهی حوق آل معناستهدر قال د الفی" اذا اخذه كثبرا و

معناسنه در قال دعحه ای دحرجه واطرافدن صو جع ابلك معناسنهدر بقال
دعلف حوضه E

حعفر وزشده احی طلو حواله دنور

والوان ابه دنورک رنکا ریك توب وقاشدن عبارندر وبوده ویکار سر

ری

وری بره
کشت وکذار ادن کسیه دینور وکشر الاکل انسان حویوانه دنور ب
سویکنوب تقویت وپرمکله کور فوراوان اواش قوتلو اوتلغه وچایره دینور
وخوب حهره وخوشلقا رم وزتکابدن تازه حوانه دنور وقراکولفغه دور
وقورده دنور ذب کی وجاره دنور وکاسهسندن سورلدکده مطیع اوایان
اونکو ورسکش اقهبه دنور ودع عاس بن الطفیل وعرو بن شرحك فسرلری
ینووانك ایزیته دنور
حسا
اسعيدر ودع بلربدون یاخود برردن کلوب کیدن ان
)ین محمه وبای موحده الله دحرحه
ودع برجاعتك اععی_در ( الدغجة غ
وزنده دوهلری هر کون صو به کتور مك هعناسنهدر قا لل دج امال اذا اوردها

کل وم تأیث صر ابل اعتار لل دهر زیرا عند الاعاب مال دوه قمندن عبارتدر

وداعا نفستی از ونعم وا کل وشرب نفیسله پرورده الك معناسنهاستعمال اوور
قال هم دجون انقسهم ای هم ف اع والا کلیی کل وم ) ادج ) هزعفر

وزننده بدنی شیشمان انسان وحیوانه دنور (دغجم ) جعفر وزننده هران قربنده
پرموضعدر ( الدغجة ) وله دحرجه وزننده خاصه عورت فسمی افراط اوزره
موز لکدن وجودی ایری وعظم اولوپب حرکت وقيام خصوصنده آغشعق
:

معناسته در قال دجت المرأة اذا عظین وانقلت و آدعلری صیق صیقو خر دهخر ده

آتارق

۳

۹

AOS

وب

۳

۷:۹

اسپدر که اور مجك کی دجم ادر ( الاندساج ) انفعال وزننده وز اوزره قپانوب

دوشعك معناسنه در بقال اندهج ارجل اذا انکب على وجهه ( الدسج ) يك
والك تشدیدیه منم کلهبی کییدر یمنی اول معنسابه در پعض ده
طمی د
کالدهخم عنوانیله امسو مدر لفظ مکذور ادساجدن اسم فاعلدر اصلی اندجم ایدی

تاء افتعال داله قلب و ادغام اولفعدر ویو شیم معناسنه در که انتساجدن |

فاعلدر نەچ اواش بز وقاش مقولهسته دنور کذراولنان بوحکه ومعنادن اطلاق

اودر ( الدسخد ) الك فدهي .دستة فارسی معر یدر حزمه معناسسنه در که
برباغ وبرقبضه وبردمت نسنهدن عبارندر جى دساج کلور مز جم .دی رکهفارسیده
آدن دی مغرب الوور ( الدستج ) دالك .أك
دسته پرنسنه نك صابنهده دشکله ن

دسی هیعمدرک الده دوران ادن وال اله اضتعال اولنان قابه داور صو
وکمن مقولهی وضع ایتدکاری کوحك کو که دس
ی

اطلاق وکه مبنیدر

فسایرده خاصه اکا سبوی دیرار ( الدستدج ) دالك ونونك فحیلهدستینه مر پیدرکه

وه باره مر بدر نمی پلاژکه وقول باغنه دنورک نسوان !یب
يله رنهکوررار ( الدع ) دالك وعینك فعیله (والدعة) دالك فى وعینك
شبطوزله کوز واسع اولهرق سیاهی شدید ووافر اولق معناسنهدرکه محاسن
عیو بدندر آهو کوزی ج امهات سارهده دبع مصدر

ودگد اسم اولق اوز ره

ملنباب الرابع اذا صار شدد السواد مع
مسومدر قال دعت امین دما ا
سعتبا شارح دبرکه بعض اصولده دع ودغه کوز بیاضی و سوادی کال اوزره
اولقله مبیندر حى اساسده وو حهله مرسومدر لکن مقدمة الادده دیع سیاهچثم
شدن عبار تله مس

وهوا دچ وعنن دعاء الله مذیل

اولغله عه و صاحبه

وننده بشرهسی بك سیاه اولان کشیبهدینور اسود
وصف اولوز ) الاد ( اجر ژ

ذردن صوفاوافله پك
معناسنه مزحشمرینك ومصباحك هاکنوره ادعے دع کمو
سیاه چشماولانکشی به دنورمو نژنده دغاء دنور وعینه دخیوصف او لور بقالامرأة

داه وعین داء روبك سياه اولانشینه جازا ادع اطلاقایدرار بقاللیل ادعج پس
مولفك اسود الله تفسدیری از اولور ونیابهده فق صفته عليه السلام ف[ى عینیه
دم ] حدشنده السواد ف العین وغیرها بر د ان سواد عینیه کان شدندا وفیل

الدقم شدة سواد المین ق شدة پیاضها عبارئه مین اولغله قول اوله کورهمطلقا
شدت سواد معناسنه اولغن مؤلفك اسود الله نفسبری حقیقت اولور لکن بنه
یه ده ونه حدیث الوارج [ همرجلادعج ] وقدجل انلطابی هذا اطدیث
خير آخر
على سواد املد جیعه وقال ٤١ا تاولنا على سواد الللد لابه قدروی ق

| آم رجل اسود عبارئیله وارد اولغله انود اله تفسیر تأویل اولفین جازاولوز |
یرد اج
مو ک

یقت شخب ۲

۷:۸

پورده قال تراپ دار ج اذا صار تغشه الریاح رسوم الدیار وره ودرج 1 4
) الدرمحة ( دحر حه :و زننده س رکشلکدن

و حتینلکدنصکر  واسیوب

رفق وملاع

4

اولق معناسنه در يقال درج الرحل اوالفرس اذا لان بعد صعوبة وناقه ولدن

و
طو
بها
اوزلیوب ياقاق معناستهدر يقال درحت السافة اذا رجت ولد
وت

یی منکو ت بوزره ور وب كتك فعناسنه در بقال درحت الثاقه اذا

دبت دیبا ( الدرا ) 2علایط وزننده کر وادا ابه صالتی صالنی ورین کشیبه

دنور يقال هو درا ای محتال منز نی مشیه ( الدردحه ) دحرحه وزنده

ناقه کندی یاوربسنه اقلق معناسنهدر قال دردجت الناقة اذا دعت ولدها [
وفو لهسومکدن عبارندر فاذا وافقا مود مما قال قددردجا ( الدرجة )مه
ص
در حه وزنده

وم

ادفیدر

که

ذ کر او لندی قال درت

الناقة

عى

ور

( الدراج )دراج وزننده ومرادفیدرکه کذر اولندی ( الادرما ج ) همزءتكکسری

وفلف شدهسیهه بریرء اجات کستاخانه کنومات مغتانتهدرکه حلاق اد 913
ادرج عام اذا دض بغار اذن ادر مخ که

نك اصیلی ادر ادی که درو ح

وب پنبان اولهرق صوقلق معناستهدر |
مادهسندندر روتسته اخره اطرافدن کنیر
بقال ادرج فيه اذا دخل مستنرا فيه ( الدروامج ) دالك وسنك فخیلهدروازهکه |

قارسی معرپیدرکه آت ابرنك اوت قاشندن پوننه وارحه بره دینورکه ایکطرقلو |

اروك تفهسنكت فطله اتکیدر ( الدرایج ) وله درایح وده ومرادفی درگ
وای مصمهنك فحیله آت انواعن-دندر و و
ذکر اولندی ( الدیرج ) دالك ز

دبز قارسی میعدررکه دالك کربلدرتعر یب اولندقده دالل مفتو ح قلدیلر موف
خیل.مذکور نه رنکله متصف اولدیفتی بان ایلدی لکن باب هیده اد شول

اندرکه بوزی و دوداقلری سیاهه مائل اولوب واول سیاهلق سار جسدنده اولان
سیا هلقدن اشد اوله سار حسدنده اولان سیاهلق قور شونی سیاه اولور
واکا فار سیده دیزه دبرر دو بان ایلشدر كلك

اغات فارسیده ديز مطل

راومتق نوز ال مفسدر که
قله
واصة یاغن تعبمر اولان لو
وون خ
رنك :ل
اولدی باغ -ا-ولقهدر ملوقك وجه مکذور اوزره یاننه کوره غر اولهحقدر
و و آنه عص وص

دکلدر يعض ذب و جارده دی اولور وفارسیده شبدیز

ددکلری بك سیاه اولایدر که اک قاره یاغن تعبیر اولنور مایت مولفك انه

کوره سار اعضاسی قرامتی کول بوز اولوب جهرهسی قویو اولان باغز اولود
وصاحت

قمع مطلقا سياه رك او لان حیواله تقسير |عشدر کهنه ياغ اولهحقدر

) الد.ج ) خسن وزنشیه

( والدسج ) حدث وزنشده بر نوع کو حك وجك

اسمید رکه

1
۱

TEY
aaa

 ۰اسپو  1یدای

جهم

هن حرمث لایعلون ] کر هسنده واقع استدراج

الهی بر ننده

جرم خوطیهسنی دید ايلد که حضرت حق جل وعلا اک ادامة حع واقبال
ودولت مقولهسی نعمت واحسانتی حدد ایدوب شکر ووه واستففاری اونتدرمقله
معاذ الله۔تعالی عضب و عذابنه درحه درحه ریت ایلکدن عبارندر آخرئدن
قطع نظر دیاده دی ابری مشاهسده اولنور وعند البعضاول بندهی فلیلا قلیلا

تدر له اخذ واهلاك ادوب بغته اخذ ایلامکله امهال ایلکدن عبارندر درجه

درحه ردبانه اصعاد ايلك کی مؤلف بصار ده واستدراج اللهالرء جره قلیلا
قلیلا الى العذاب عبارتلهده يان اباشدر مأل پردر وراغب بعطلردن ستنطومم
طی الکتاب عبار یلهمفس اولدیغتی نقل ابلشدر که اغفالارندن عبارت اولور
واستدراج یل رکسیه پابر نسنهی شدئله ارقهسندن طوففغله اوکنه قالوب بدهرك
بنفسه ورر کی سور بدوب ورك

معناسنه در قال استدرحته ار مجأذا حعلته

کا در ج تسه يعن على وجه الارض من غبران ترفعد الى الهو آء ( درحه )

وراج
دالك ضيه هنم وزننده برقوش آددر ( حومانة الدراج ) حالك فعبی د
رمان وزنندهدر بعضا کدانوزننده زبانزددرطریق بصرهده پرموضع آددر (مدر ج)
معظم وزننده ذات عرق اله عرفاتِ بینده رموضعدر ( ادوراج ) رمان وزننده
عل بن مد نام محدث مشهو رك کنهسیدر ) الدرج ) دالك یله شول

امور

عظهه مشکله ه دنورکه تشبث ادڼاری عاجز وفرومانده ایلیه مؤلف وی تکرار
ادن

) الدرج ( حبل وزنده ول ای به اطلاق ا!ونور که مج و صلاح

اعون ایک آدم پاخود ایک فقره بننه متوسط اوله شال جاء فلان درجا ای سفیرا

بن ان لاص ( الدرجات ) فحاتله یه ومرئهلردن طبقاله اطلاق اولنورکه
تردیان قدمهاری کی بعضی بعضندن بلند اولور مؤلفك بصار ده پیاننهکوره درجات
درحه نك جعیدر :فحاتله بدبران اسننهه دنور بعده میزاله" رفیعه ورب عالیه ده

|

افدر دک فلکده دجرات جوم دی اک تشییه اولفشدر اهل هیئت

مدار حو

اوحیوز آلقش قور نقسیم وهر برننه درحه اطلاق ایلدیلر و انلری

ره وذیع ابلدیلر که هر بر ج اوتوز درحه و هر درحه کل
دی اون ایک ج

]مش اله دن عبار تدر هکذا الى الماشره
دقیقه وهر دقیقه ل|قشر تایه وهر تاه ل

میج دیرکه درجات مکذوره فلاف اعظبده کهلسان شرعده عش اطلاق النوور
معتیردز نتهکهاهل صحقیق اشبو [ رفیع الدرجات ذوالمرش ] کرعه سنده اکا
ا"شارت اولدیغتی تصرح ایلدیلر زیرا رفع حبانده اوحیوز ل]شدر ( الدار ج )

آر ورسوم
خار ج وژننده شول توزه طبراغه اطلاق اولنورکه شدید روز کار ا
خانه اوزره صاوروب

ام ور وب

احاطه ایل دکدنصکره برار حه اوکنه قاو ب

۷۹

ارق محتثی با اخایض محشوة بالکر سف بدرجة الناقة ] یعنی حايضك پنبه اله
شوه

او هرق طو تدقلری حرقهی وک او نان درحه تاقهبهتشبیه ایلدیلر و لفظ

ذر اولندی یعنی
مبزورر عنبه وزننتده درجه عنوایلهده روبد رکهمعنامی آنقا ک

نسوانك خردوات قوتوری اولهحقدر قواضی ابو آلولید البای فحاتله ضبط
ایلشدر لکن وهم ظناولور ( الدراجة ) جبانه وزننده حوجق عربهسنه دینورکه
نەه رده الال

یهد بور عکه «شلدقده آ نکله تعم ادر شار ح د

عنوانیله مسومدر لکن محکیده اج عبار یلهمقومدرمنزج درک غالبا حوجق
تهه حال اطلاقاولندیفندن ذهول ایلشدر ودراحه دیاهه دنور کهسلفده
عب
س
نوب اجه اجه سورهرك حصار دنه واررر ادی
کی
آته ل
آك ل
حصار حنکده ن

تتدکه مادهسنده يان اولندی (الدرحة ) دالك ضميله و(الدرحة ) خالل

( والدرحه ) دالك له هزه وزننده ونده جيك  0جانزدر ( والادرجذ )
بدهانره
دنن
اسکفه وز

دنور مرقات معناسنه شار ح درکه تسیر الكل باسمالبعض

قبلندندر ( الدر ج س)کر وزننده زجتلو مقشتاو ی عطیدره اطلاق اولور
وافته باو غ ملاحطه سنه مبیی در تقال رکب الدر ح
درحه درحه اد حهد ط

ای الامور العطية الشاقة مولف وی سکر وزیله تقييد ایلدی لکن ركع الى
شید ایلسه انسب ادی زرا نودارجك میدز( ادر

 ۳۱طنوره

کک

)ال
فع
تاج
سدر
ااست
علره خصو صدر ( ال
شیه برنو ع سازك امعیدر ب

وز ده

برکسهبه رنك وخدعه اله فرته ايلك معناسنهدرکه اکوسلهیی تریب ایلدیی
مکر و دامه در ج ياخود شریب ایلکدن عبار در قال استدر ج فلاا اذا خدعده

اصل استدراح بر کسهی آهسته آهی*ه پردرحهدن درحه اخرابه اصعاد كذلك

بشره شیتا فشا تقرایب املك معناسستهدر س بورادء رك

ودمکر  ۱صل

وتسویل ایلدیی رةخسار وهلا که اصعاد باخود قلبتی آهسته آهسته اختلاسله
ورطهٌ مربهه تقربدن عبارت اولور اساسده بعضلردن هلاك مراد الك

معناسته مکنقهولدمروتوهلاك معناسنه اولان درحدن ماأخوذ اولور واستدراج
برکسه ی برننه نه بردان باه لری کی درحه درحه قرپبت انلك معناسنددر قال

استدرته -ال کنا  91اداه امه و رکستهی طرف ویعران اه ۳3
اولهرق جاحا کشت وکذاره مضطر قلق معناسنهدرکه مشی معناسندن ماأخوذدر
وکی طوغورمش حیوان
تقال استدر جه اذا اقلقه حتی ترکهندرج عل الادض ی
پاوریستی ک|سهسنه دوشوروب آهسته آهسته بروتمك معناستهدر قال استدرجت

لتاق اذا استتبعت ولدها بعدما القته من بطنبا واستدراج اله تعال العبدانه كلا
حدد خطية حددله نعمة وانساه الانتغفارا وان یأخذه قلینر قلیلا ولا باغته يعن

N4

) کتان وزشده قوځیه اطلاق اوور

درجه اکلذا ای ادناه منه ( الدراج

ماممناسته جلس تعلس کروبنقل مقال ایلدیگهون وک تعر اولان چانوره
اطلاق التوور ودرا ج پرموضم آدیدر (.الدراج) رمان وزننده ترکیده ګريفل
خوعنظر وای نازك
راج تعبیر اولنان قوش ام در حندده ککلنکه قریب و

برقو شدر ونو سوکلون دکداری دکلدر سو کاونهمشابېدر فارسیده دراجه تراج

وسو کلونه تذرو وع بلرمعرب اولهرق ندر ج درار ودراجده دراجه دی لفتدر

هاله نجام وجامه کی ارککنه ودیشیسنه اطلاق اولنور ( الدرو ج) صبور
بسعده
وزنده شایت سرعتله اسوب کذران ادن  4دنور شال دح درو ج ای س

المر ( الدر ج ) محر ج وزشده اسم مکاندر مسك وطر شه معناسنهدر ( الدر ج )
ر

وزد ده

نسوايك خردوات

وضع ایلد کلری و لود دنور

معتاسنه هفردی دحرهدر هاله جى

در جه دز علیه وزننده وادراج کور اراس

وزننده ) الدر ج ( فحدی اروله دبنور طریق معناسنه

ان
للر
فب
 ۱واسباب کی منعونادندر کهع

حفش

اللساء

جي

ادراج کلور سیب

کلدیی ولدن پنه دونوب کتدی

دیعك

پرده زجع ادراحه دیږار لوده رو ضلر همزەنك کسر له روایت اتدیلز قح ردکوره
وحه مذ کور اوزره درحكت جعیدر با لد" یاخود هر حروی

رطز یق اعت ار ننه

میتی جع اولشدر وکصهه کوره حذف مضاف اعتبار او لوب رجم مثل
| ای چ

عنوا له ماول او لور لکن ذه افدر شال رجع ادراحه ویک

بر
| ق ا(طریق الذی چاه منه کذلك ع

ذهب دمه اذراج اریاح دیرر دی در

ولف اولوب .کتدی دك برده ) الدوار ج ( خوار ج وزننده طو ار ل قواعنه
 ۱ت

يعنى ایاقلرینه اطلاق اولنور عفردی دارجهدر ( الدرجه ) دالك ضعیله شول
ور یه ادخال
محاورهدن درطوب دور لش قو نداغه دنورک آی باقه كت فحرنه د

ژدت کوزی ورونی بغلو اولدرق اول حال اوزره ترك ابدرار تکاه
رم
بدر
ای
وروننك بنداری
| اقهی ولادت ورسی کی وری طوټغله اول حینده کوزینك پ
حوزوب واول اور هی اخراج اتدکدنصکره برآخر اقه نك اور يسنك دکهوسته

نندی ولدنك راحهستی حس
کمد
| کرک کی سوروب اول ناقهبه امام ابدرار آ

اللهکندی ولدی قیاس ایدوب اک باقیلور بوعلی نات باوریسی ضایع اولوب

1ا

پاوریه کندیستی یاقق مراد ارادکده ادرلر تاکهحوهتله سودی یوب

| كاف الاول ادرار اوزره الوور ا بنه رغلدقلری باغه غامه وبرونثه بغلدقار نه
 ۱ضقا ع ديرار وعند البعض درحه سول محاوره در که تاقه نك داخل فحرنده

درد

وع ظهور ایلدکده جنه ادوية مناسبه وضع ایدوب ناقهنك فرجنه ادخال
|و
| ادر جعی درج کلور صرد وزننده وماجاء فی الدیث [ کن عن بالدرجة شبوا

۷4

۰الناقه اذا جازت اله

و

ج وطومار وئوپ

مقولهسی نسنهیی دورمك

معناستهدر پقال د
ارلجکتاب اذا طواه لکن اصولی.سابرهده بوععنادر ج عنوا یله
 aدالك فی ورانك

سکو هدر

حتی اول دوريلان شه

اطلاق ایلدیار تسیر بااصدردر ( الاندراج ) اشعال وزنده

دی در چ

ودی انقراض

>ناستهدر کهپرقوم وقله باطله کوب اصلا اعقاب واخلافلری ق لامامقدنعبارتدر
مع
)الك فحی ورانك
خلقاء عباسیه کی ال اندر ج القوم ای انقرسوا ( الدر ج د
سكو

طوغی بولنه کوب کین معناسنه در قال درج ارجل

2

درا هنالاب ارایع اذا مضی تسدیلد و وکسك درحه ومربهاره صعود

ابلك

معناسته در کر حسی او(سون تردبان بایهری کی وکرل معنوی اولسون عراتب

عله کیقال درج فلان اذا صعد ق الرانب ودن ومذهبدن یاخود کلامدن
طریق واضعه ملاژمت ابلك معناسنه استعمال اولنور يقال در ج فلان اذا الزم

اجه من الدین اوالکلام وداعا دراج.ای عك معناستهدر يقال در ج ارجل
اذا دام على اکل الدراج ویل برنسنه اوزره شدتله اسوب اوضرامق معناسنهدر

شوه که اولنسنهی هواه قالدرمیوب اوکنده وجه ارض اوزرهکوبکدر قله
عليه جريا جاو
شال-درحت ارغ باطخصی درجا مانلباب الاول اذا حرت

خطا طلرلسار کار ك یا وز یازدقلری طومازه دنور دلودریکهون و ونده فعتینله
اسنه در دور لش
عنمك
مور
ا بزدر راغبك ری و درج کتاب و وب ملقهوسیی د

نسنه به ده اطلاق اؤلور ته که طئ :دی ویحددر اسعله مصدر ینت فرق احون
بعضا محربك ایدرار پس حاليا ,خطاطلرك درج تعببر ایلدکاری عافظه اعون

آخر کاغد اعرء وضم وطی الوندیغنه مبنیدر (( الادراج ) هیرمنك کرللهبودی
کبه اقهسننه  ستی کروب هنوز طوغورمیوب امسال ابلك معنادنهدر قال

ادرحت الناقة اذا جازت السنه وا ,جم وکاغد ولوب مقولهسی نستهی دورمك
معناستهدر

بقال ادر ج الطومار

دور مك معتاستنده

اذاطواه

بش

تما باننه کوره

مجاز در ز پرا بر سنه نی دورەكڭ دز حه درحه

در جح وادراج

او لور انعی

وادراج قپودن قوغه اله ضوی اجه آهسته تا ماهحك معتاس_نه استعمال
اولنور بقال ادر ج
بلق معناسنه

ناه نك  ۶ی او حلری
الدلو اذا ج ا قرفق و

ما

شعیل وزننده ود
وترکنهی هایت

او لنور قال

ون

ادن ج يالناقة اذا صر | خلافها ( التدر.ج )

دورمك معناسنهدر قال در ج الکتات تدر ےا اذا طواه

صة ددر  ۰44ف تاب و وان ايلك معناسته در کویا کهدرحهدرحه

مایت طاقت وغايت مه ابلاغ ایلکدر تقول درجنى الطعام اوالام ای ضقت
ك

ذرعا وبرشیئی يار آدعی بر نسنه به درحه ونڪ

تألهوار درعق معناسته در قال

در حه

VET

وارك خدم واعواننه
کي جع معناسنده استعبالله مکارون یعنی کراجيلره وجاج ج

ونر وسقر اوزره اولان ماره اطلاق ایلدیار ومته الفیث يع حدیث ان
عرانه رأی قوما فى ۱لھمهین انکر فهقاال هولاءالداج ولیسوا بالاج قال
والاعوان والعار وقال ف النباية الداج اباع الاح

انْؤلف الدا ا

کا لدم والاحراء والجالن لام يدجون على الارض اى دیون ویسعون ف السفر

واماماقال لهرحل ار سول اه ماترکت من حاحه ولاداحة الا ایت غعناه ما وکت
ا دعتی اليه نفسی من العاصی الاوقدر کنه ,وداجة انباع لاجة وجاء فى
رواية بانتشدد قال الطاب الماجة القصدون البيت والداجة الراجعونوالشهور

عتانده برموضم آدیدر ( التدجج ) تفعیل
افیف ( دجوبی ) هیولا وزننده بس
فق معناسنهدر کهطلی مستلزمدر قال دجعت
وزننده کوك بوزی قابلایی بللو
|لسیاء ندچا اذا غيت ) دجو ج ) صبور

وا

ده

قدمن قسلهی ور دنده برطاع

آادلدردي(دجان ) دالز  ۵فخي يوك دوهسته دیتور جولة معناستنه ( الدج )

دالك فصی وحای ملوك سکویله برنسنهی براوزده حکوب سورعك معناسنهدر

بقال دج الشی" دجا منالباب الثالث اذا مصبه وجاع ايلك معناسنه در يقال
رد  2اخارید اذا جامعها ( الدحرجة ( دالاف فی ) 4والدحر اج( دالاك کنس له
وارلق معناسنه در ) التدحر ج) اىك فع و ارلفق معناسثه در قال دخر ج الشی"

تایع فیحدور ( الدحر ج) اسم مفعول نیهسیله والق
یحرنج
دحرجه ودحر اجافاند

جدور
نسته ي دهیتورکه وار لفقشانندندر طوپ پوارلنی کی بقال شی" مادحیرم
( الدحروجه ) دالك یل اوصرغان وجکنك فندقطرزنده وارلیوب کوتردیک
بوار فهدینور ( الدرو ج ) دالك ضیله ( والدرجان ف)صالله ورمك معناستهدر بقال

در ج ادلرجولجاودرجاناس الباب الاول اذا مشیشار ح دبرکه اساسك وراغبك
پاننه کوره بوماده دهربه

وعدر

سته
یعتی تردیان باهسنه صعو د ادر  1آهسته آ

اون میان وشو كت لورنننه مخصیص ایلدیلر که

اعکلیه رك ور عکدن عبار ندر واقعا مصیا حده دی لور "عه ص دو مدر انی ودرو ج

ودرجان برفوم وجاعت منقرض اولق یعی کوب توکفك معناسنهدر قال درج
القوم اذا انقر ضوا ورکسه کروده اصلا نسل وذریتی قالیهرق وفات ابلث
معناسته در وعند البعض برکسه مساو کی اولان ولنه قطعا و قف وعدول ایلیهر 2

طوشری صاوشوبکقك معناسنهدر قال در ج فلان اذام مخلف نسلا اوهضی

۲

ار در هات ارهد تونلرك هربری معنای صوص بولهرق
ودر

بس وراده اوگهسنده هره طغیان فله ول اولور وکبه ناقهستی

"کذران ادوب هنوز وضع جل ایلیوب اماك ایلك معناسنهدر لقال درجت

۲
دالك ضعی وجیت تشد د له ودی

۷

بفایت قرا کولق شدت

طلت

ماس ور

( الدحد ج ) هد هد وزننده ( والدجابی ) دالك یله بغایت سیاه اولان شه

دینور تأ کیدسواد اجون اراد اولنور تال اسود دجد ج ودجاجی ای ,حالك
ا(لدجو ج ) دالك فعيله ( والدجداجة والدجوبى ) دالك فحى ویای فته
قرا کو ومظلٍ معناسنهدر يقال لیلة دجو وجدجداجة امیطلة وقال 5
ك وجيك فصیله
ل)
اا:
دحوج
ای مظر وال محر دجدا ج على التشبه ای مظ ( الد
بردن ناه کر علو باه به اطلاق اولنور ارخاء سغر معتاسنه

اولان دججدن

مأخوذدر قال ناقة دحوجاة ای متبسطهٌ على الارض ( الدج ) محدث وزشده

)ظم  وزد سلاحله آراسته اولان کر اطلاق اولور ا
و(الدج مع
زجل مدجج ومد ای شاك ف السلاح قال قالنبایا وق حدیث [ وهب خرج
له
قدا
جالوت مدحعا فالسلاح] ای عليه ساح تام سم بلهانه د ج ای عشی رشو.

وقیللانه تغطی به مندجعت السعاء اذا تغيت ومدجے ومد چجکرتیعبیر اولنانجانوره

اطلاق اوور ( الدج ) تفعل وزننده سلاحلنك معنا نهد قال تدج قیشکته
فلاحه
اذادخل س

( التدجدج ) تزلزل وزننده قکروالمق معناسنه در قال دج

الليل اذا اظ ( الدحدحه ) زلزله وزنده ودخی قکروالفقع معناسنه در قال

دجد ج الیل ادا اظ ودج ودج ادو دجاجه جا مق مغناستم در ا
الربجل أذا صاح بالدجاجة بدج دج (الدجاجة ) دالك فحیله ومثلث اولور يعن

دالك حرکات ثلائیلهده لغتدر امعروف خانکی قوشه دنور ارککنه ودیشسته
کانره
کده
اطلاق اولاسور رکی

خورس ودیشیسنه طاوق تعبیر اولنور پس "اف

وحدت اعوندر جامه وبطه کی که مفرد الله ججنعدیبی فرق امحوندر شارحك
یاننه کوژه حبی ددجم کلور عناق وعثق وکتاب وکتب کی و بعضا دجاریج دج

یکلور ووماده آهسته ورعك معناسندن مأخوذدر ودجاجه بورمق ابلکه اطلاق
اولنور وکثينك عیالنه اطلاق اولنور که رزق ونفقهلری وظيفة لازمهسی اولان

اثخاصدن عبارندر تقال لفلان دجاجه ای عیال ودجاجه برکسهنك امعیدر
(والدجاج ) بی الارث جاعتدن برشاع لقسدر واو الغناع أن الدجابی
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بر کار شارحك يانه کوره فالقارکن ایاقلری رزه اك او لورکه ضعفدن لاشیدږ
وخفع ومعناده مصدر اولور بقال خفي البعير خفیعا من الباب الرابع اذا اصابه

آل بات امعیبدر که ريع مو "من ده نابث اولور مفردی
اسفم وخفح راوع ق
درل
حفیه در مقر دانده بان خ

اله مبين در وح جاع ابلك معناسینه در تقال

خن المرأة اذا جاهعها وورغنلقدن احکلر آضعق معناسنهدر بقال خف فلا نا

اذا اشتيساقه تعبا ( خفاجه )خانكفصیله بنیعامقسلهسندن بر بطن آدیدر ( الخفج)
امر وزنشده شول صوبه دینور کهنهطتلو ولهآبی اوله قویی صواری کی ماء
شریب معناسنه

وضعیفی وزون آدمه دنور اف

وشنده رطرفه
)فعل ز
ت

طوعری اکلك معناسنهدر بقال تفع الشی* ادا مال ا(نفیع ) قنغذ وزنده
اول

:

۷

۹
"اولان حنهس
او زره از

RE
وسطای آوی امحره قبض ادر آخاد فا دی

ویو

وعقد نات مایم یرآ تك :سباه و اپاهنه حصو صدر

جناده اون عدد

نه ایلشدروب |
فر
شعالده بوزاو لورکه سیایدنك طرننی اوجن امامك اوحنك اج ظ
حلقه

شکنده

ا

ىنىر اده ایکیوز او لور طقوز وزه E

ادر كذلك عتاده بک

وقد الوف يرانك خنصس و دمر ووسطاسنه
قدر اول قياس اوزره در ع

خصو صدر که عناده آحاد محلیدر پس عناده برعدد ببراده یك اولوب عوتاده
او
ایکی اده ایی یلته اولون هکذا طقوز ايفكدر وال یاه

وادع لن دما علالوحه الب1

اط ات وزارت عقو ددن اشتعاره واستضیام او لنو رایشته و بو نكعقو د .اطلاق

ایتدکلری واوله حقدر فحافظها وکن»منالشاکرین
( ۱ار
 :تن
۱

ج ) شاعل ونزنده

حقععق

ارض اوزره کذاك ور دنك کری

حقمقدر

مرو

معناستنه در که ماد A

کتب فقهیه ده

نقو د وک ی

خصو صا هداد ده

فصل

دز قال اقسعو ابااعذار dr وهوانSEE

امراج ( شداد
ولو حدن

مبالغه در

اولان کک

اطلاق

وژنده حروحدن
۳

ادوب

اندر ار ا

عر وض

محصوص

يعض

1

يعض

اوزره

وقبض اله

اله احکام کر

متصمرقی

0

ایلیو بت

دخول وخرو ج اله اموری ننظم

د انیلکد":جون

ھ ر

«سی

کاهالدار و بعضهمالارض

عار اک ولج
میاه فاعلدر ب
امو ر واحوال

اه

وکر

الظرٍف

دخولك

که سیک۱۱

والاحتال

طر شتی

تاغل

بقال رجل خراج ولاج ای"

کثبر الظرف والاحتال ( اتذاروج) پارو ج وزننده رمعروف خرمالق آددر
( خرحه ) اناد برصوادندر
ین خرحه

A

مد ند در ) ار چاه (

حرعه وزننده اساهیددر عرن اجد

نزشده
اء و

مکه اله دصره بننده ارهز ل

خا)ك
آدبدرکه آق وقاره طاشلقدر باعث ميه بودر خ(ربان

فى وت

ره ددر ( خارزیم ) رانك سکو یله تساور ایالتنده بربلاهدر امام
اصفهانده ح

خلیل تألیفکرده سى اولان کتاب العين تکملدسنك صاحی اجب ی جد الشی
ےا)ارك ضعيله ( والارقاج وال رف (
خ
اتذارزحی اورادندر ( الارن واتار 3

خالرك کسربله TEE

TAوت ورفاه اوزره اولان خوش دیز لکه

دنور وخ رف  ۳۲ونازه ورم ونازك اولان سگه دنور تقال

اوجسم  9:چ

ای فض تام ( الخرقع ) هدخر ج وزننده ول نستهبه دنور قال وعاه ۰اوعیش

حرم ای واسماتل(رقع ) علیط وزننده موز انانوحیوانه دننور قال خروف
خر E ار خد ) دحرحه وژنده رئسنه یکرت اوزره آلق معناسنه در

يقال خرفع الشی" اذا اخذه اخذا كشيرا ( انز ج) خاك وزای مصمهنك فحیله
زد بعناص تام کنهنك لقددر مر ور اهحادن

دحیه ن خلفدنك سل نسي
]1

رجالندندر

.

ro
بتلرنده معهود اولان پرمق حسایله حاسبه ابدرار وحساب مرقوم بر قاج کونه
اولور اصابع عنایی آحاد ویسرایی عشمرات اعتبار ووضع معهود اوزره ضرب
محجاز اء قطیرله .ضمرب ادوب آندن عدد مطلوب اسخراج ادرار ور طریق

کیب وه ده ذ کر اتدکاری دوال اربع بر می اولان عقود جهتدرکه اسائذ:
کثیر «بهبوحقمرسوال ادوب باننده سکوت ابلشلر در بعد زمان حخصوص رساله سنه
آاده
ظفر داب افوشدر جل بودرکه دنا اصابعندن خنصص ونتصی ووسطی عقد ح

محصو صدر سبابه واببای عقد عشمانه ود پسرا اصابعندن سبابه وابام عقد مانه
وخنصص ونصی

ووسطی

عقد الوفه محصو صدر پس عدد واحد ارادهسنده

بد عنانك جع اصایعیی بسط ادوب الکن حه خنصری اون احر ه ع اندر یی

وماز واتن ارادهسنده نصری دی وموب :اولث ارادمسنده وسطایی دی
بوماره واوچك عى اوح عدده اشارت اولور ورایم ارادهسنده بنصر
ووس طا

مضموما برد ادوب هان ختعریری رفع ادر وخامیده وسطای ضم

ونصی ووسطایی رفع
و خنصری و باصری روع اندر وسادسده فط بنصصی طم خ
اندر وساععده نصی

ووسطا مرفوع اولوب خنصرل عقد افسانی پعن اشاغی

مفصلیی طم واوحی امین اعره مد اندر واحد فرق حوهتلهدر وتامنده تصمری
دج ودحه مذ چکور اوزره ادر و تاس عده وسطای دی اوبة اندر و اول

عشمرات اولان اونده سہابەنك طرننی اوجنی ابہامك اوجنك اج طرفنه ایلشدروب
حلقه شکلنده کوستورر ویکرهیده امبامك اوحنی سسباه اله وسطی ۲رالفنه
قصدروب لم ژاید اج هیده کوستورر واووزده سیاهك اوجنك اج طرفق

اماك اوجنك اج طرفنه طم ادوب بردن ایکنه آلور کی اولور وقر قده
 ۲اه اوزره رمقدار حه آشوزر شوھ سبابهنك اوبی آہامك یساری
طرفندن کوکنه طوغری کلور واللیده امبای باطن سبابهبد طوغری مد ایدر
اولشده اعام وسیابهیی مد ایدوپ عقد اولر بنك باطنلری بری برینه ضم ادر

ارز
ندتی
اک
و

وده ابامك
اوق آندینی وفنده اوق طوندینی شکلده اولور ش

طر یی اوجن وسط سبابەنك باطنندن اوره مفصله صقر ضع ابدوب سبابهنك

آورد
آوری طونار وسکسانده ایبای سبایه اوزره کر کیکی ش
اوجتی اوزرینه ش
شوه که امامك اوجنك ایج طرق سبابەنك طشمه طرفندن چاق دینه طوغری

| ککله سبایه بومولش قالور فرقدن فبروقجهدلهدر وطتسانده سرایهنك اوجی
کووب
دینه طوضی کرککی ب

نم ادر وونلره آحاد دی ضم اولنور مثلا

الوز اوج عدد ارادهسنده انوزده کذراولنان وجه اوزره ردن ایکنه لآورکی

باطن طرف اممای باطن طرف«سبایه پهکوشگعه ضم ایلدکدنصکره او ج اشارتی
س
1

کے

<<

NEC
او لدیعون

معناستی من

ایلشلر در |

تخدکه آیت مر قومهنك تسیر نی تصرح

ان اذا ادی خراجه |
اہی واخراح خراج ويرمك معناسنهدر قال افخرلج
وقلو قارءلو الاحه دوه قوشی صید ابلك معناس ته در
ا

قال اخر ج ارحل ادا ار

`

اصطاد انر ج من العام ولوی سیاحه عثمرب اض اولان خانون نزو ج الک
معناسنهدر اوینك بری بیاض وبری سياه اولدقده اول کونه اولور وبعضا سیاه
عر بلروود وی

2

واقع او لورکه بر صنف

حصو صدر خر يده اک sN

دوز

پاضدن برمایه اختلاس انار اصطلاج ده اکا حشتی قار اولتور

خطایی تعییر اولان بکر دا کی انلرده ولنور نغایت مقبو لدر قال اخر ج فلان

اذا زوج حلا یه ویرکسه برمقدار اوحوزلق ورمقداری فسلق اولان سنهبه"

اوغرامق معناسنهدر بقال اخر ج فلان اذا مره عام ذوعیم ومواشی اوتلاغت
عیه اذا اکت
قداری برك اتلك معناسنهدر قال اخرحت ار
برمقداری ا کلومر

بعض الرتع وترکت بعضه ( الاسفراج والاختراج ) افتعال وزنسده اوعدن

۱
۲

برنسنهیی کندویه طوغری چقمرق معناسنهدر حسوس ومعقولده زبانزددر قوییدن
صو وطیراق وکتادن معانی حقرمق کی قال ار جه واخمرحه اذا استتطه

اجون
سیتی طلتت

۲

دی اولور ( ار ج ) فعل وزنده شاک دی استتاد و

حقر مق متاس اولان حر جع ٥ذ کوردن +طاو عدر که فن وحرفتده عضيل کال
ورمکن دشاقه یو معناسنهدر قال خرحه
ایلکله اساد اذن و
قالادب فر ج ( انرییج ) عذین وزننده وجه مکذور اوزره رھ

شاکرده دینور »موعوتی مقعو لدر نتهکه عشیق کەی دی عاشق وععشتوفه
اطلاق الونور

شال هو خرڅ فلان ای عر حه مبالغه اه تعبیری و صفنده کاله

می دږ وقناسناد حدشده متداول اولان خر

دخی ععنی مفعولدر ) اختر جد )

افتعالدن ۱سفماعل تیه سیله شول ناقهد اطلاق اولتورکه ارکك دوه خلفتده
ظهور اشاوله قال اقد محترحة ادا خرحت عخللقد ال ومته اخدیث
[ اناقد  ۹3عليه السلام كانت e
۱

دیارنده

ایی حبل

معر وخدر

 ۱اخرحه

زالاخر جان ) نه نیهسیله بنوعاص

) هنك

و رانك

دعر

رمعر وف

قوی

اسیدرکه برطاغك دبنده محفوردر ( خراج ) قطام وزننده جریة بن الاشسم
(خارجة ) مفاعله وزننده مساهمه پلاصایع
تامكه لك فرسی موی اسعیدر ا
معناسته در  6۸برمق حسایله برنسنهی بشومکدر مثلا بینلږنده معهو د اولان تسدهدن

بریسی برمق حساییله برمقدارنی کندوه اخراح اذوب دیکری دی اول حساب
اوزره افاز ایلکدر مناهده دی بومعنابه در ماز جم د برکه اوئلده عر بده خصوصا

على الدوام طاشة اعراده کتابت اولامفله حساب وفععت مقولهسی نسنهلری
سار بده

1

:
صی
س
دی
و
اه
سrوoاo

 Ssور وب الال را و ند پره ورو وفتق اموره روع

و ادا

پرام الامور

نه

اباد کده حر حت
و

۱

#ق

خوار<ه
وافعال

خصادل

ظهر ت

دبرار
وا ار

جاه
هدر

اعتبار

و و حه

4

عر دلر قسراق

معنا

وجار ه وفاحق

اشك مقولهسی ماله خوار ج الال اطلاق ایدرر بیع واستغمال ابلاملر باهکویا که
هلا

ومالار بدن خارح

قوف رکه اشن

عر

دی

واعشار

ایدرار وخوارح

جاعت

تیان

محصو ص مقاله" هذیان امبر ری

و

اهل

اهو اء و یدع بان

e >=ر و  ۳ایلد یار مذهت

معلوم او لکد

اتدکلری امام حقكت اوزر سه خروج ادن یه

وم

EL

اوه جاعت

اغاق

خاربی دبرار در اول خروج

صابه وفتده وکر تاهین زمابنده وکر هر وقتده اولسون واول طانفهبه خار جه

طوواشته خوار ج اطلاق اوور وآنلر دي فقهردر فرقه اویی کمه در که
وفکر
دس

امام على کر ماله وحهه اوزره خرو ج ایلدبلر وق فة تاه بمسیه در که

ن الهیهم ولوا ودرا  ۳ك

 :عدی واقع او اشدر
۱

فرقه

اتبافیدز

فر RA A

و بالرتی ذطع و ول ا(+شذر بو حصو صده

دست

ازارقهدر

رایعه داد رکه حدم ۷

عاأذر بد اطلاق ایدر کهفروعك

جها (

و و نار افم یت الاز ردق تام عصك
اد

انق وابعیدر

 8تاسی معذور

عر

و نوتلرك

اندر ر فر قa

دعضنه
رن

<

اصفر هدرک زیاد ن الاصفر انباعیدر فر فة سادسه اباضیهدر کهعبد اله ی اباض
و قه سایعه ار دهدر کهعبدالک ع بن گرد وادهیدر وو نلردن هر ری

فیدر

فر قه بهمنشعب او (لردرشصیل

ا و ألقواصده مشرو ا

|

خصو

صنده

ای

و ون

ز دا و خر جت بز د

طش زه

او زره

 ۱و ملاس
|لکن دول

ی

بر ندن

yt

او (دیلر یب

حةردم

دیدیلر ل؟اما ەر د

ذاهب

على اظر و جح اله تسر

که  ۷,برأرجه

زرا

ذاهت

 ۱ذهب

مصلر دن هیر ونك

فر
اجر حت

معناس_:ه در

دقع  2طز د یاخو د شا

ام ی

اولز و شهاب

۱

تعد ر.د اولان  ۳اله
احاده

و للری مطلقا ز دی

حقر دم EEE
اول

ی

ایلدیار کر

کر متکلم رار حقسون اک ك
۱
اوتله اخرحت ز دا ذو یی جاه
حقر دم دعکدر

ملل وحل تامکت ده مرو حدر

فر قنه

ابلدی که ن ز
دی

عل اه او لور ماف

او هرق

حقر وب ایدم

اله و

[ !لابه1

اعبنیی قل

ایا

در

۶

سند

ب لامعيه

د مکدر
تی

و منه الثل * کل

" من ذهب ی" فقد آذهبه * ولس من اذهب شيا فقد ذهب به وز شری
ویضصاوی باء الله تعددنك همرمدن ابل الدویغنه ذاهیلر در اساععاپ واسعساد

تب

سب

maaan

EE

۲

اولنور ورج و عل و صتعتی یکرنك وبك نسق ويك اسلوب اثلیوب بری بر
جمل
ارلع
الف کو کون ایشایت معناسنه.استعمال اولور قال خ
 ۱ضیو با.و الوانا ی

بعصه تعصاً ) ارج

حالف

N

191

اذا 4

وز ده اطفال

عب

بترنده بر لعب آدیدر آنده احدها آخره قظام وزننده خراج خراج دیرار وجه

۱

۱

ميه دی بودر بریسیالنده برنسنه اخذ ادوب آخره اخراحیله آم ادر(اطراج)
غر اب وژنده مطاقا بدنده حقان قر حهلر  5و حبار  ۰دنور لع ورم حار مادهمی
معلل اولیوت

ان

غله

بوراده اطراج القر و

اک

خراج

اطلاق

اولنور

يعض

عبار ننه عفر دی جح انه تسیر ااه

دعلقانده

مولفت

۱

فا حت و مقامده 1۱

عبارهسی بدن اولادر دو حرف اندازلق ادر مصباحده مصرح اولذیق

1۱

اوزره خراج ج ومفردی خراجه اولغله جج جع الله فير اواش اولور

۱۱

( ار جهةخ)انكبه هزه وزننده مقرنده آرام اتلوب پو جیار کداسی .کی

1

ماقم

|۲۱

اکتری كروب ححققرر اولان کسیه

دنور بقال رحل خر نحهةای کک إت راوج

وولو ج کول وع ندر تک ا ایا و لدکهسدیی
وملقدر ومقتضای ماده دخی آویلمه اولقدر ( اللاربی ) و
اصل وذاننده شرق وسیادت وغیکن ععنی فرومابه ایکن نفسه شان

1

ودیسنیواردکته۱

دا ایلش اوله ذانه اجوال اقرانندن خروبی باعث سیهدر وصف مکدود ا
او لورکه مد ګه او لور اک کنددن
بک

ر بدسنه حرو ج ایلشن ٤ج
اعل کسهنك
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و خوف مقولهسی عار ضه سد لهوزیلوب ماول و منقیض اواقمعناس سنه در شال
کی ار حل اذا اغبض وکیك

ما سنه در نةال ا

وذ کر اولنان رڅ RE

ولان اذا |سن

قال الرخ کج ای تیب حوبا

ودوهیی چابك وجکر مك معناسنهدر قال کو الابل اذا الاخوها سس يعاو دز ونده
مضمر اولان قول و اندیشهی کم ايلك معناسنه در شال کے

الزجل اذا ۸

مد ماق نفسه وجاع ايلك معناسنهدر يقال ”كخ المرأة اذا جامعها ( اعاجه)

یاک فعی ا

تعددله ( واخاحة ) ترثاره وزننده اجق لایعقل کشی بد

دیور کهسویلدیکیی و آ خر سوزی ادراك از اوله قال رحل ححاجة
ويك فحیله ایاقلری بك اوزون
وخاحه ای احق لایعقل ( انمعوبی ) خانك ج
ح

اولان که دنورک وقریسی قصه اولغله تصلق وناز با اولور قال رحل خعوبی
)ب
تجا
کلدا
فلطول ( ان
ای الطويل الرجلين بعنى الفرط ا

وزننده ناقه کوتی

تام اولردن مقدم کوشکتی دوشورمك معناسنه در شال خدجت الناقة خداجا

املنباب الاول والثانی اذا القت ولدها قبل ام الایام شارح دبرکه اشبو خداج
مادهبی خصایصرن دکلدر پلکه هرذات ظلف و عفر ده عام اولغله موف القاء

الدایة عنوایله ذکر ابلك اول ادی نه کهحکمده اویه مسومدر خدا جک
ثلایسدر وجه مذ كور اوزره قبل عام مدة ال القاء ولده محصو صدر كرك نام
الخلقه وکر  4اقص انلق اولسون اول افهبه خاد ج واول ولده خدړځ دیور
و اخداجکهو

در افص اغللقه ولد اانه محصوصدر كرك تام المدة اولسون

نج که مولف دی تصرخ ایلشدر

اول اقه به دج واول ولده خد ج دشور

وععتاده اولان ناقهبه مخداج دنور هرحالده خداج و اخداج نقصانه دال اواغله
پالاستعاره مطلقا نقصانده استعبال اوو رار انتمی و خداج نقصان معناسنه استعمال
1

1
2

اولنور و هنه صلا به خداج ای شصان

مو لف مثال من ور ا اسيو  1کل صلاء

۷۲

اضطر اب الى ای معناسنه موضوع اولفله معای" مکذوره باه | 5مبتددر |

اجون اوافله متاح سلوك اولدیفی طقردن حاجتنی سلب ابلك اولور وتقول از
حوجت له ای لفلان ای ترکت طریق فی هواه ( اخوشحاء م)صفر سییهله حوجاء
د

کو

بحه که

تصغیر در

او لندی

ڪڪ

وحوشحاء

جاده به الب

ورعاج

اوء من
توله اطلاق اولنور که حین اقتضاده ١کا لوك اولنور تقول خذ ج
همنك
الارض ای طر شاعالفا ءتلویا ( ذوالاحتن ) مد بن ابراهیم بن منقذ نا
لقیدر که اول خلفاء عباسیه اولان عبداله السفاح حنانه اول ت
هر

ادر

آنکاه ملقب

کون

اود

ایی

حاحتیی

) اج

روا

( اك

ابلك

با ده

هد

فھی و ياك کو

ابذلرله مر قوم

حو جح افطنده

لغتدرکه واوی ویای اولور يقال حاج الرحل بج ءعنی جاج حوج ( الاج )
]فا ذکر الودی و و یه در سار ح دیرکه
ساج وزننده دوه يکنه دنور تە که ن
دس

۲

و اوبهده ذکری متدافع او مش اولور (الاحیاج )هم هنك کس باه اصلاوزرءدو

و(الاحاجه ) اقامه وزننده برذ كر اولان كلك ابات ايلك معناسنهدر تقال |
إاتت الاج ( احعجم ) زبیر وزنشده ذکر اولان |
احهت الارض وءاحاجت اذ
حاج طهستدن

مصغر در

فصل اخلاه المعہة £

1

) اج

( EH

وکین وباك سکو نله اورعق معتاستنه دز

بقال حه جا من الباب الاول اذا ضمربه و ضرطهلق معناسته در بقال حچم

ارجل اذا حبق و جاع ايلك معناستهدد يقال چها اذا جامعها ( اطباباء )

خانك حى والفك مدله کثیر الضراب اولان یعتییك قتولو ومابهلو اولغله دیشیبه
حوق آشار اولان آیغره وار کك دوءه دینور و اجق وسیکمغز کشیبه دیور
) اچ ) کتف وزننده ودی
دور

دن معناسنه

اجق آدعه دنور ) امنهر ( قنفذه ونزنده کوبه

و و معر يدر لی

حمڪة فار سیدن

باخود خلب (رظرت مصغر ی

اولان خنکدن معر در پس کوحك کو به اطلاق اولفق مقتضای مأدة زر ) ارج

)

بایمو حده و راء مهيل و و له سقر جل وز ننده رمو تازك بدبه د نورجسم اع معناسنه

وراده بائن ده

ری غاطدر صو اب اولان وحه مذ کور اوزوهدر تک

عباب

وحکمده اويلعه مقیددر ( انلبرمحة ) هاله غدا کوزل اولق یعنیما کول وشمون

داعا جوش ونفیش اولق معناسنهدر ( اججو ) خانكفی وباك سکوییله دحر جه
وزنده

سلوك

ایلدیی طر شده شلف واشت

 ۰ایدن ادمت بورویشی کی اد علری

صیِق ,صیق آ ندرق آهستهتحه کیدر کقر بورمك

a

معناسنه در تقال ذهب فلان

3

e
a
let
e
DCC
ALS
hr
altho
AAha

|

دی

۷۲۰

مار ااه ور هة وو وره یل وغبت .انلاك معناسنه
اي
استعمال.اولور تقال احتاج اليه ای انعا ج ( الاحواج ) همهءنک کسرلهکهاصلی
اوزرهدر و دی متا ج اولق معناستنهدر شقال اجو ج اليه عى احتاحوتاج
الك معناسته متعدی اولور شول احوحته انا ای حعلته محنا جا 3اوج ) حاك
عي فقر وفافه معناسنهیر ( الاح

) جيك فعیاد معلو مدر که کشینت ناج

لو تعبیر اولتور جع جذبی حا ج
اولدینی شه دینور فارسیده باسته ور کیده ککر

کلور هاسز وجم صینی حاجات وحوج کلور حاك کی وواوك فتعیله وحواج
کاور غير قباس اوزره باود و ات ه(ودهدر

تاخود قدیر مفر د اوزره یاحود

کویا کهحاجددن جم .ایلدیلر شارح مولده قولنی مخطثه ابلشدر زیرا اشبو [ ان
له عبادا خلفهم لواح ار

حدنده وارد اواث_در وامام خلیل کتاننده

اىفیف من راشح فطر ح الهمرة کاخففوا اطاجة
رماح عل
| راح فصلنده يقال و
ن

الاح  3راهم جع و ها عل حوا ج عبار له

نات اید

هنز چم

عم تفر دروده حاجت افظنك جعنده حوام دید کالری توهم ابلیوب لکن

شرحنده شراب حاجتدن ازید اطاله ابله دیشدر که حاحه لفظنك فد الكل اضق
حاحه اواغله جعنده حوا ج دیور واه عنوای بعدرن سمو عدر لکن استعمالی
 ۱بادر در وان حنی ونی

عصلر
ازکار اله حانجهیی نقدرا مفر د اعتذار ابلدی و

واج حوجا لفظنك کهحاجه معناسنهدر ججی اولسنه ذاهب اولدۍ بو کهکوره
فیاس یی حوای اولوب لکن قلب اولغغله بعنی ياء تقد لانووب حواخج اولود
ااصل اقوال ثلاث مکذوره اوزره حواجج کحم و فصصاء کلامنده وارد اولشدر
]اطوجاء) هر آء وزننده و
ومنه الدیث [ اطلیوا اواج عند حسان الوحوه (
دی حاحت ولاز مه معناسنهدر ومنه قول

مال فيه حوجاه ولا لوجاء وقول مال

قیه حوشاء ولا لوضا» بصرغة امغر ای اجه وراده لوجاء کلهسیده حاجت

حوجاء ولا لجواء
فاه کیلد ر ننه که مادهسنده میندر وع بلر مانی ی
ره و کان
د رار لا رة و لاشك معتاسیی مراد ایدرار زرا دروه عارض اولان ب

۱اطلاق ابلدیلر وازن کله فارد .حوجاء ولا
با ج الازاله اولغله اله ک
اجوا» ای کے فیح ولا حمنه کا نقولون کته فا رد على بضاه ولا سود  ۲۰مولفك

وراد تفسری لف ونش مدوشدر ( الاج ) ساج وزنده بر نوع تیکنلت
 ۰آدیدر پر کید دوه سیف دد کارندزکه اوزر شه

قدرت حلواسی باغار مقر دی

حاجهدر هائه ( اتعوج ) تفعلوزننده عتا ج اولدینی حاحت ومهمه طلنده اولق
 ۱معناسنهدر بقال حو  3الرحل اذا

طلب الاح

و شال خر ج ولال اوج ای

طلب مامحتاجه ) اعوج ) تعیل وزننده شای چاو ایلدیی طر شدن صرف

کرو کل ودی ر سی بر چاه اکلت قاس در ال ی ۲۳۱
ی

وبر طرفه اك معناسنه لازم ولور بقال احم الشی* اذا مال کوون ولق
ويراك معناستهدر بقال احجم ابر اذا
معتاسنه در ال احم الى" اذا سكن ك

1

ل اح از جل آذا اسرع وحینشکلمده کلای
قهادر
باسن
اخفاءموسرعت الك معن
یار ادانی کی بوز وب قیورمق معناستهدر یقال احج کلامه اذ الواء کاپلوبه
ات اج ) حانك کسر له اصل واساس ونیاد معناستهدر قال عاد ال حه
ای اصله ( الناج) کتان وزننده محنت کسیه درک مذ کر عاعی تعبیر اوا

بشت پشت به اماله ادر اولدیغعجون اطلاق اولفشسدر ( الاحتاج ) افتعال

وزننده دوی برطرفه ميل ایلك «عناستهدر یقال احتجم افر اذا مال ( المحجة)
ت
اهجك
مکنده وزننهه ادواندن بنرهلك اسیدر ظاهرا بر شبی بر طرفه |ک
اوله <قدر باجوانارك ککه دیدکلری آلاری کی ( الج ) زیر ج وزشتده

۱۱۲

۱

1

مه ۱

f

)لابط
)تفذ وزننده ( واطاج ع
دینور کهپیرهنك پ اردر در قل کی ( ال ق
وز ننده لو ری

ووحودی

طولغون قود انسان وحیوابه دنور

سار

اسیاهده ۱

وضبت اولور بقال رجل وجار وشی :ج وحنایج ای ضضم متل" ( 1ج )

حانك فيل خرده قنرحدره دبنور صغار الفل معناسنه مفردی مرسوم اولامفله ۱

ظاهر | حن در قنفذ وزنده باخود مفردی نا صموعدر ( ت|بحم ) مصفر "

نيه سيل غ

قسلهسی بورد ده

بر صو

آددر ( حندج

) قنفذ وزننده بررحل آدندر -

وناج شول تکایره ومنت قومساله دنور که تراب طیب کی الوان بات
ح

ابات ایدر اوله ( اطتادج ) ممایل وزننده طولایی اولان قوم بغیتلریته عل
قول قصه قصه

اولان قوملقلره دنور مفردی حندح وحندوحددر حالرك صعیلد

)اد محمه
( اناد ج ) حانك فححیله عظم الله اولان دوهاره دنور ( اخذضج ض

یرتربودیا
OES
وو

اه زر ج وزننده شول کوشك وسست طععت حوایه ومهمل کشیبه دنور که

اصلا برایشسه برامپوب والندن خير ومنفعت کر اولهبقال رحل حنضنج آی
رولا خر عنده ( الو ج ) الك فضی وواوك سکویله لاقت «عناسنهدز که
آفات ظاهر نه وناطنهدن سام اولقدن عباردر قولون حوجالك ای سلامة
شار حك يانه کوره و لت عایهدر وحوج تاج اولق معناسنه در قال حاج

الیه حوج حوجا بعنی احتام شارح دیرکه بعطلر مااحوحه کلهسنی کهفعل
ی
در خذوده جل قد ک 8ادن ای ااج وت
الزواد امحتاادهجسندن عو غ تکافتی ارشکاب ایلدیلر لایدن ایسه وحه مکذور

اوزره مصوغ اولدینی واقع اولغله مرقوملرك کلاهلری ا-ستقر ۲ء اقصدن ناشی
اولدینی ظاهر در ) الاحتیا جح) اقتعا ل وزننده تاج اولق معناسنددر تقال احتاج 3 ۱

اد

4

6
۲۳
#۶

ie
FEA

۳۷
عدی قال له الی عليه ا لسلام

حدیث
منه شی فاد نظیف شار ح د رکه اند ده وق

مسروم اولداه کلام مرقوم لحرت آولوز ومعنای عرنور کر اولنان
حر کت واضطر اب »عناسندن

یت

ور

|

ومنه شال دع ما یمفی صدرل ای ما

( الب م)کرم وز دور الدن عا وددیش اولان

یله دنور کویاک دهانهسی چکلمش پنبه مب النده اولور بقال نقد محلم ای وی
یله کاول وکرسخهوراره دنور ظاهرا مفردی حلو ج در
حاضر ( الم )
«صاب پارقهبه پاخود پنبه دن دائه حکنلره تشییه اولفشدر قال قوم > اکیثمر و ا

)فتعال ورننده برکسدنك دمتنده اولان حقنی خلیص واخذ
 ۱الاک ا((لاحثلا ج ا
 Eحلم قطندن مأخوذدر بقال احتلم فلان حقه اذا اخذه
اعلك
) العم ( شعیل وزننده بر سنه به سدت ودفتله دیکه دیحه باقق SN

بقال

جج الرجل اليه اذا نظر اليه بشدة وكوز حقورلنوب احروه بايق اولق
معناسنه در قال «جعت
معناسنه در قال ۳
تلا

یی معنای واحد

غار اولەرق E
ادامده
1

رل

نشو پیش

اذا تشر هن الغضب

اب کرد دم

 7ی

عصردن

جهره

هتخیر و کوز ا 2رو یه

دیکه دیکه ٣ق معناهننه

او لور مولفك "۳رف ردد

ادر

غاد

اننظ زر عنوای
عبر

عه اذا ارات وحشم
وحهه

وعصیدن

تاشی حهر ه متیر اولق

شار ح در که زوض لر و معانی"

قول ایی

او لور

ی
رر
ات

تاوک

وغتد البهش ج

خوف وفر ع سسله یاخود بر آدمه
پلردوب

حویر هرك و کوزاری

,س

ول
ر

اوله کوره

اه او
اوزره

دج تاه ردان یاخو د بر نهدل

دو دد سسله کو زاربنك سیاهنی [ قداروب

آبرهءرق خی 3۳

ده

درگ و ید

قبه ده

باخق

معتاسنهدر شال مازال همم فلان ای دم النظر مح  1العینین وادارة الدقة
فرعا او و عیدا وج
الرحل ادا هرل

صکر ودن آر شلیوب مهرول اولق ماس

) اجوج

( صیور

شارت

وزننده

نیا منه کوره

کيك و صغن

جبراك

شال Ke

دو

مقو لهسی حيوانك كوخك

و آ هونك

ناور سنه

دور

عضو صدر

وحه مذ کور آوز ره نطر اندر او (دقلری می4

یاور يلر ننه

وصغنك

( دح

) المح

حه

وزنده ایی حکم بوکك معناسنهدر نقال حملم اطبل اذا فتله شدیدا ( اخلاج )
حایكت کسر باهفیوجی کور و کنه دنور منفا ح الصایغ معناسنه

EA

يانه کوره

طم القطن مادهسندن مزیدهدر کاقال کواغا تنفخ نی الملا ج وهوالنفاح کانه حم
ل
قهادر
باسن
الثار ( الج ) حانك فی ونونك سکونیله برنسنهی برطرفه اکكث معن
کے الشی" جا من الباب الثانی اذا اماله وايي کم بوکت معناستهدر نقال <نجم
0۳

كبيره
ال اذا فتله شددا و

ر حاحت ومهمه عارض وحادث اولمق معناسنه در

قال کته اجه ای عرضت له وو معنای اولدن مأخوذ اواق قالبدر ( الاحنا ج )
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EOE

رن اسان
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استعمال اوللور وتون کجه باخود بتون کوندوز طورمیوت كمك معناسته ]|
الال الوور کوک زمان مزیوری حلا جاش اولور تقال حل القوم ليام ًإ
اذا ساروها وخروس فنادارنی کروب يابهرق طاوغنه بعمق فصدله اوزر نه
ر
نلواو
لعما
ورءعكث معناسته است

قال

الدیك اذا نشر حناحیه .و مشی

ال انثاه

للسفاد واعکی پشوررکن اوقلاغو الله برطرفه حوبرمت معناسنه استعمال اولنود

از

کهمحسلاج الله عوعی جویرر بقال حلم انلیر اةذا دورها باحلاج واورمق |
کویا
معناسنه استعبال اولنور یمد و اطلاق علاقه سیلهقال حلحه بالعصا اذا ضمربه

لضطمه لمق معناسنه استعمال اولنور قال ج الرجل اذا حبق وآزجه آزجه .
مہا و

یعتی کسيك کسيك بوربوب كۆك معناسنه استعمال اولنور بقال حل ال جل اذا
مثی قلیلا قلیلا ا(لاج ) پوق حلاحلین یعنیحکردکنیحقاران استاده دینور
و دیارارده حلاج؛ دیدیگین تدای اولهحقدر کهعوق و

هدر ع ستاب شعتلرنده

نده دی زیاه ددر ((۱ج واحلو ج)
رعهو
حلا ج بشقه وداف دشقه در واحدهما آد ق
حلاجلفش وغه دشوز

) ای

( انك و ی ولامث شکو نله هسب بر ه و مسافه

)معوراج
معناسته احسال اولور تقول سنا E بعيدةاى مسبرة ( الاج م

وزنده ایاغی بااشيکكیناشکه اطلاق اولور تیر تیر ور ءکله کویاکههوق حلا دار

وبوفقه آچاجق اوقلاغوبه اطلاق اولنور تشبیهطر قیلهوحرهلة مبعنقل نکادمات
ووق حلاجلړه حق نسنه یه دنور که مراد ءوقدن دانه ار
فرسی-ا«عيدر ع
آ لعدر اباطو لیده وزم دیار رده حبر حير تعبیر الونور

بر طرزه حر خدر داه لو 1

پنبهی آنك اغرشه ویروب حوررر داندلری بری طرفه دکویلوب اوتنه طرفه
خالص پنبهسی دو کیلور ایشثه محلا احول حر خ اولهحقدر ( ام اد یه
و دی اشکن اسشکه اطلاق اوور واوزرنده پوق حلاحلیه حق نسنهبه دور

خته وطاش وحصبر کی وبکره وجرخ ايکنسه دنور ( اه ) ها بو دی
اوژرنده عوق حلاجلنهجق شیثه دنور ما عليه معناسنه ( اللاحة ) حانك

کسسرله حلاجلق حرفته دیور ( الحلجة ) خدجه وزننده احنده ترما اصلادلش

آران اوزره اولان باغه دنور
سوده دینور کهاکل ادرار على قول باشده پالقفش ب
یاخود ياغ طلومنك صقندیسنه دنور وقنه صقندیسنه دنور عصارة اطتاء معناسته
واوزر نه سود

صاغلش  3ه باغنه دینور ) E ( صبور وزنده لعان ادن

معابه دنور که شعش اصایله القاع ایدر ( از ت)فعلی وزننده هواده ھاب
بارقه لعان ایدهرك اویتابوب حرا كت ايلك معناسنهدر بقال

اللو ج اذا

ترق واضطرب وگ لان ودغدغة قلب معناسنه استعہال الوور ومنه قول
 9حاع لامورن فى صدرك طعام ضارعت فيه التصاید ای لابدخا ¿ن قلبك

EEE

EE

3

۱

املنباپ الاول اذا اوقدها واورمق معنامستهدر بقال <ضعه اذا ضریه وعرف
فلاء آذا رق
ايلك معنا سته در تقال نی الى ا

ويلك معتاسنهدر بقال

ار تغل اذا عد او قار ه حتلا وب بلق رنه صوذثق م#ناسنهدر قال حطعه اذا
ونزده)E ن اور ها کو سک به
ادخل دطنه ماکاد شق منه ( الح ( منبر ب

ویوانه رگ بو لەك۳ 
عدول ادر اولان کسیه ح

دنور وداعاولدن صواټ

! اولور بقال هو نج ای حاند عن الطریقال(اتعضاج ) انفعال وزشده مایت

فضبدن پر تآشاولق معناسته د زک حتلابوب رتلفه مرف اولور قال | ضحم
ارجل اذا اب فبا وروز ده بایلوپ م:سط اولق معناسنه در شال | حضجم

)تاب ونزده شول طلومه دنور که برنسنهه طیاعش اوله
ای اسط ( اطضاج ک

(اطضاج) غراب وزننده شول کسیه دیتورکه بل ارقهسنه طوری اکیلوب
وقارق طشمه ج اوله تقال رجل حضاح ای انقوس الظهر انار ج البطن
( هنم ا

ده تضچیع کندر بع بورزی

هک

اميل ادا وت

طررفه يالو مویلاو اولارق اكسك a سوبلث معناستهدر بقال حطیم الکلام

ووذ کر اولان حطج ما لد ر اده دنور

جا وهو شبه ا
.

)لندی وزنده کوشك و حولیه کسید درنور که الصا
(إلفين ع

براشه براهن

اوله قال رحل حفجی ای رخولا غناء عنسده یعتی لانفع فیه ( الفط ) زر ج
وه شمان اولوب
ند
زعلنادط
(الفاضجم )
(اطفضاج ) درباس وزننده و
ده و
قاری صالق اولان کسيه دنور (الفنضا ج) حانك وفانك کسس اه PE معناسنهدر

رومك
( آخھطڪه ( در جه وزننده ع

معناسنهدر قال هموعصوب

ماحفطج على

(اطفا) علابط وزنندهa
البّاء امعهول ای ماعنSU ) علس وزننده و
 Haدور کهایاذلری بری بر به بقین اولوپ احهسی آرق اولور ا

فهتاسته در ( افلج ) ل
ولامك کله

ه
ود کدور

خر ده دوهره دنور حف عفر ددر

وزنده وحودی ری اوه و بك اد وب

هوحقم ا

2

(لفا ح)انك فک
دیور ا
کاش وز ده (الغم ( حعفر

صالرق ورر اولال کسیه دنور قال

چیه ا مشی ( اج )وله علس وزننده بودور کشیبه

دیتور (ا ) حاك فعی ولامك سکویله پوغك چکیت تعبیر اولنان دانه ستی
محقرمعناسته در بقال< القطن حا منالباب الاول والثی اذا خلصاطلب عنه
کک معناسی ظاهر اولدیفندن موف نفسبرندن سکوت ایلدی لکنمصباحدن
هنهم خصو صا زع

ری

مدمه

الادیده ج فجمیدن ابه ما

کهءوغك

جکر دکنی حة رمق معناسنه در بان ا که اول کونه رجه او اندی و عوق A"1
ادف دنور زم حلا جحاد ند مر تداف اولهحقدر

اون

E

وعطضا احدهما E مقامآ_ده

یمك |
ا

حر
ا(
اطرلج
لید با
جا
اوله قال کلب عمرق

هه
نسهابی
کرک
لىایض ای حرم تماوب
معناسنه در قول احر جت الصلاةاعل

قومق معناسنه در تقول احرجت فلانا ای مته ویرکسهی برنستهیه مضطر وناچار
اتلك معناسنهدر تقول احرحته اليه ایابلانه جلسی مضابقه معتاستدن مأخودوز
E
(امخراج )يك کسربه بك صوغق که به اظلاق EE
حقرا(رج ) عنده برموظعدر
صوقلغه پاعث اولور بقاللي راج ای شديدة ال

( حراج الظلا ح)انك کسربه زیاده سیله کثیف ومنراک اولان ظذته اطلاق اوور

قلوطارق حراج
جرعجیكدرکه صیق اغاجلغه دینور قا
حراج ذکر اولنان ح
الظلاء ای ماکثف منما ( الجرجوج )حانك ضعیلهسموز اولوب بردن باه کرعلو
ناقهبه دینور علې قول یاوز وشدید اولاننه یاخود اجه بلاو ویراعش آتش ود کلو
ايشلك تاقهبه دینور وبارد وشدد روز کر دور

( اه ریخ)تفعیل وه

صقشدرمق ومضاشهه کرفتار ابلك معتاسنهدر قال حر جه حر ےا اذا ضيقه
( حرج ) امبر وزننده ممرةین جندب

بن هلالك حدی ادر

( اه

) چه

وزننده کوجك قوغه بهاطلاق اولنور شار ح دبرکه مولف جنب معناسته دال
ادههسمتیال ایلدیکه مشبور کناهدن پرهیر ایدوب
اولان تفعل پابندن حر ج ما
صقفی معناسنه دربقال محرج زید اذا جنب ار ج ای الام (ارج ).بای موحده
ویزمان شیثه دنور
اله عصفر وزننده ( واطراج( دریاس وزننده مطلقا ابری د
یزای
(  ۱راز ج ) حانك ف و

چم

ەك کسسن بأهحذام قیهسی بوردنده ر نجه

صویه اطلاق اولنور (الهرج) شین مجمه اله جعفر وزننده چاقللو برده اولان
اشمه ره دینور وشسول بدراغه دینور کهمکه.برداغی کې بوفقه وازك ولطیف
ونظیف اولغله صوینی سوزراوله تقول سقایی پالشمج ای بالکوز ارقیق الارى

وبعض طاغلرده اولان خلق اوعه حقوره دنورکه یغور ضون ایرکیلوب طورنه
کوزی کی طوری وصاق اولور و حشر ج اعلام اسدندر

وحکذان الارض

معناسته درکه کوفهکی تعببر اولنان کوشك طاشلزه دینور مقردی حشمرحه درهاله
وشرجه دحر جه کی مصدر اواور محتضی خسته موت حالنده غ غ نفس اغلك
ح
ابزن
ورک
غارغر عند الوت وردد اللفس و
معناشنه قال حشیج الریض اذ
بوغازیده ردد ايلك معناسنه در قال حشی < اجار اذا ردد صوه ق حلقة

اج )
ملف بنولری مساح اسم صور نندهرسم ابلشدر لکن مصدراردر (
حانك کنری وضاد منك

سكو له دوه صوار دقلری حوضش اجره باق فلان

صویه دنور حانك فخیلوده لفتدر وناحیه معناسنه در بقسال فیحضج منه ای

7

(احضج) ضرت وزندده آتش اقق معناسنه در بقال جج الثار حضعا

1

آِ۷

ی

su

س
سس سس
رس سس
وزی دو پدوز واملس ڏه به دنور

تقال شی در

ی به دنور

سح ای املس و

ار جان ) حانك کمر له قصبر القامه تودور کسیه دیشور وبررجل آدیدر
(د
ل
) الدر ج) حعفر وزننده کی وکسه معنا سنه در قال مابالدار ھن اد

ای احد

صیق وفراوان اولانطار بره دبنورکهاوق ایشار اورمان
(اطرج) فجتانرایغا
کیصیقلفندن حوبانلر وارمق عکن اولیه بقال دخلوا فیاطرج ای الکان الطیق
الکثیر اهر وحرج کناهه اطلاق او لنور طار لنی مستلزم اولق ملاحظه سیله در

بقال وقع قالر ج ای الام شارح دیرکه کنرکاره حارج دینور نسبت اوزده ذیرا
فعل و قدر پس جر ج ام معناسنده

انم او لور ایکن مصیاحده

من الباب الرابع اذا  2عبار یله ورودی

نصرخ ادر

جر

الرجن حرجا

وحر ج بل احه تاقه به

دیور وردن باه کرعلو ب قاه به دینور واولش حسدی قالدردةلری ند بهدنور

بری برینه غلیوب تابوت کی میتی اوزرېنه کولدوب کونوررار نسکره تعبیر
ایلدکلری اوله حقدر يعض ديار ر کړهده اک صلاحه تعپمر درز شال شله باحر ج

وهو خشب حل فيه الوتی وحرج حرجه لفظنسدن جع اولورکه حتلق افاج
قورو لغنه دنور وحر جه دوه سوروسته دنور وحراملق حر مه معناسنه در شال به

حر جه ای خرمة وحرج مصدر اولور حرام اولق معناسنه کهفعلی ضیق اولود
ايض حر جامن الباب الرابع ای حرمت وحر ج شول
بقال حرجت الصلوة على ا

وات
ه چکامه بد
باق ه دینورکه طاول وسعوز بولق اجون کندیسنه بثلیوپ وا
درک
وحر ج کوز قاشوب خبره لفك معناسنهدر کهمنافذ بصمتنك اولور بقال حرجت
الین اذا عارت وهر طرفدن "وز وطلاز صیقشوب کبرشمك معناسنه مستعهلدر
قال حر ج الغبار اذا انضم |اطر ج (کتف وزننده ودی صیق اغاحلغه دشو رکه

طارلفندن جوبان راا اولق مک اولیه وشول دلبر ونبادره دیور کهحرب
وقتألدن منفك ومهزوم اولیه کویاکه حنکدن تکول کندیسنه مطاقه ویرر اوله
بقال هو حر ج ای لایکاد ر

دینور ام انه

من القتال (الرج ( حانك کسر له ودی کناهه

وشول ابلره دبنورکه شبکه طرزنده ابدوب آنکله برنجی

جانوراری صید ادرار وقورءی اعون ایپ اوزره سراش وه دنور ججعی حراج
کاور حبال وزنشده وح<ر ج قاطر و محفنه داور

ودعه و و صيادك تازی به

ی ای وة طعمدیه دنور شارح دبرکه کلبك صید ایلدیی

شکازدن کندسنهده :حصه

وبررکه قاشسین دك برده آحر ج کلبك فانه ادعی

یه
للصيد ديرار ( اطرج ) حانك ضميله برموضع آدیدر ا(لرجان) حايك کسری و
|

یه
نسيه

ای کسه در بری بی عرو بن الارث فسله سندندر ودیکری فير مذ کور در

( اکر ج ) معظم وزنندهشول کلبه دینور کهبیوننده قاطر بوجت دبزاش خالطهسی
س

بس

آنه دنور بقال قرس اخم ای احق ( جاج ) شداد وزننده بردجل آدیدد وییمق
تاحیه سنده پرقربه آعیدر (حع) مضار ع بنيهسيله فقهاء قويارندن

اوعران

موسی بن اییعاج الفانی لقبیدر ( الهاج ) حاب وزننده خصومت و بزاع ابدشمك

معناسته در کههر بری ابراز جت ايده مجادلهدن عبارندر قال ماجا اذا مخاصا
 (۰الدج) فحتینله ابوجهل قروزینه دیتور حنظل کی وقاونك کر از

دولکته دنور کهکلك ,دی دیرلر وتازهجه اولان قطب وبعض نسخدیه کوره
حانه دنور وعطب حوبان طر ای
عطب تام باتك یکتارته دور قطب عوق اغ

دیدکلری باندرکه ایکیسیده یکنلو اولور وونده الك ضیلهده جانزرر (اطدج)

حانك کسسبام ووکه دنور جل معناستنه که فارسیده ,ار دنور شال کا عل
جردو
دید
الیعیراند ج ای اعلومحفه طرزنده نسوانه محصوص بر
جکو
یب آ

چ

ذر اولنان کو له
)انك کسر له بودی ک
کلور واحداج کلور ( الداحه ح
دنور وظاهرا شبربه دیدکلری اولدحقدر که طریق جازده نسوان وحواری

سوار اولورار بعضلر عاری اله بان ایلکله محفه اولور ولا رومده قوجو
دیدکارنن دهه اطلاق اولنور وحداحه مکوب مرقومك

ادوات لازمهسته دینور

قولان وساری کی ( الدج ) ضرب وزنشده دوهیه حدج مروری بوکقك
معناسنهدر يقال حدج.البعیر حدجا من الباب الاول اذا عشلديه ادج واورعق ٠
معناستهدر قال حدحه اذا ضربه و رکسه بهاورمق اون اوق آ عقمعناسته در

بقال حدجه بالسهم اذا رماه بهویرکسیه ېمت غير واقعه اسناد ايلك معناستهدد 
بقال حدحه وله اذا جلها عليه ورماه يومامشنری به غنن وتغر بر الزام الك
معناسنه در هال حدحه

بیع سوء وعتاع سوء اذا الزمه عا ضيه فد اساست.

یانته کوره حنظل معناسنده اصلدر معای" اه آندن متفرعدر مثلا حد ج

وحداحه که م ڪوب مذ کوردر دوهءیه نست آبی اولغله اطلاق اولفعدر
وحدج حانك فحیله برکسیه حنظل آبقدر بعده حقیق ومعنوی نسته ع!قده
استعمال اولغشدر کذلك

اورمی وغین ايلك مرارتلری علاقه سه

اخذ

اولفعلر در ا(لاحذاج ) همنهءنك کسریله بودخی دوهبه حکدج
ل بموت معناد نهدر
لد(حه ) فحاتله برقوش آدیدر بغرتلق
يقال احدج الیعبر اذا عشلديه اادج
قوشنه شیه اولور (ابوحد.ج ) ربیر وزنده لکلك قوشنك کنه سیدر وحد.جخ

)فعیل وزننده حدتله
اسمادندر اوشباث حدیج بن سلامه اایدندر ال
(حدریج ت
قیه فیه پاغق معناسنهدر قال حدحه ره
کان  ۳سای رحالدندر EEE

رحدوح و حداج (
ای حدقه ١م
aE
برنستهیی حکم بوکث

(حدر ج ) مدحر ج وزشده
معناستهدر بقال حدر ج البل اذا فتله و احکمه ا

AY
واو

خاب

اجک تاج لفظی مقر د کی اسم جح دې الوور افش ا

(اج (

یی رل ج 3معناسندن اسدر ( الي ) انك کسر لھسنا هدر برکزه3
مالفدر زرا قياس اولان فع الوقدر وچه سنهبه

اتلك معناسنهدر وفویاسه

اطلاقاولنور حلول علافهسنه مبنی شال مضت ثلاث جع کو امل ایکسنکده
ذو اله که سهر معروفدر کویا جوع شهور سنه

جعی که کاور حايك کنل

تبان اواغله مسمادر وحجه قولغك ومشغنه دنور حانك یلد دهجا در شال
رت

که

اذنه ( احعذ ) حانك فح

ای تعمد

رو غ وحق یاخو د اود

دنور که نسوان کویه ایدوب قولقلربنه آویزه ایدرار ( اطع ) حانك ضیله دلیل
مقصد فسن

ور هانه دشور

 3عقل وشل وک ك افناعی

عبین و

اولیون جت فاضی وععنادندر قال غلب عليه اة ای البرهان ( الاج )
سس د لله 0 ۴۲

میرن کسر لله دلائل وراهن

ا

اولان اة

داور ال

رتیل گعاج ای حدل وگعاج حراحك باره توقلیه حق دمور یله دنور
) الاخعاح ( هید منك کس ره برکسدی  #احون دل کو ندرمك معناسنه در تقول

ایت فلانا ای بعثته لیم ( وج اله ) واوقسم وای مفتوحه وآخر بنكجربه
ع بر ك سر ندندر بقولون وة
 ۱إانع

اله لاافعل بوراده جه مص

 ۰زار

دردر والذی فرض

وزننده بر بر ده مح اولق معناسنهدر قال

 aEبا کان اذا اقام به ولوحه ایلدیی مرامدن رجعت ابلك معناسنهدر قال
جاو على القومم

توا

ای نكصوا وسویلك مراد ایلدیی کلامی لسانه

الشسیکن على الفور برملا حظه ضعنده

دلییدر

فر اغت وامسباك

ابلث

معناسنه در که مر تساو ون بقال عاملرجل اذا ارادان بقول ماف

مته ثم کف وامسك عنم ( التعو ج ) بت وحيك وواو مشدهدهنك ك
زوز وزنده شول

وله دینور کهپردو زه ه راست وهیوار اولمیوب کاه اک

وکاه طوغری کیدہ بقال طریق جوج ای بستقم مرة ویعوج اخری ( ار )(
وی حقو ر لغش بو لا مر دنور قال طرق چ

ضمتینله حوق رد

ورة
سبای
ای تة ومیل ابلوہقلفش پارارہدینور بقال جراح مجع

شارحاث

انه کوره وی مق ر دار در ۱الاج ) حانك ڈھی وکسرله جانب معدات_نهدر

وحهر «ده ا

دینورکه قاش آك اوزرنده ابت اولور وچاج ان

اس کی کونش طلوع ی

ال اول ظهور ادن کنار منز لسده حرو

متیسته اطلاق اوور بقال داجاج اس ای حاجبما ( ۱ی ) غبقب وزننده
وکس وی خر وسفعت آسیه دنور ( الاح ) از ج وژنده بك وت
دق ا

معناستةدر قال راس احے ای صلب وصلابت ومتانتندن ناشی اصلا بلرز اولان
موی ۲۰

۹۱۷ ۰

۱
حشبا مغل هلال

او لور

و چ

دوه

سنن

aS
سب
بوکوراربنه محصوص

داغلا

روع

اسیدر ورشهر چازی آدیدر ( الج ) طفتینله مدینهده برموضعدر ( حباج )
)نفذوزننده
«صحاب وزننده هر عبب امممایددرهکهسنده بیان اولندی ( ابر ج ق
بر وع

صوقوشنك

اهعیدر جھی حیار ج کلور وحادخ

کاور ( اطبار ج (

علر رط وژننده طوی فوشنك ارککنه دنور ) ادنع) حانك ذه ی وجي
سد وآهنك اجك معناسنهدر بقال هه جامن

تشددله

یه دن
الاول اذاقصده وتیر

فراغت ايلك معناستهدر تقول جحت من الام ای کففت عنه ویربردن كلك
معناسنهدر بقال جج فلان اذا قدم ومیل الله پارهیی بوفلق معناستهدر بقال چ

ا

دار ا اج ومعار ضه دلیل ویرهانه غالب اولق معناستهدر ال

ج فلا اذا غلبه ا ڪه  +وپرکسیه بار ۶4

ك

حوق ردد ادوب واروب

معناسنه در بقال حے پنو فلان فلانا اذا اکثروا الاختلاف والتردد ومنای اسلام
اولان اکران
کا

سه دن بر EEE

مادهسی اولان نك مفروضی

موه مکرمهبه فصد و و جه ايلك ماس

هدر  5قا

ادا اجون

فا توت ما درز

پاخود ردد معناسندن مأ خوذدر قال  3البیت اذا قصده اقامة لك ) احاج)

تشدید الله (واحاجم ) فك ادغامله کمبة معظمهیی مونم حصوصده مع النية.

زیادت وطواف ونسك ی ادا ایدن کشیبه دشور واخد له عل ذلك جی
جاج کلور  9۳وزوار کی و جج کور غازی وعو کی و جج کلور حال صمیله

بازل وبزل کی مژننده حاجه دنور هایله جی حواج کلور قال امرأْة حاجة
ووه حواج شارح دی رکه اول خانوذلر که اداء جج اءلشلر انلره حواج يٽ اله
س

دیرار اضافتله وا ک ارداء جم صددنده اولوب هنوز اداء جج انلدلرایسهحواج
بت الله دیرار اضافشست (فظ حواح غير مش

ا وتف ظاهر اکر حه منون

دکلدر  > 5نون ملوو ظدر معنای هز لو رای افاده اون بد که اصافتله ز دضارب

عرو وتو نله ضارب عرا برکیلرنك دی فرقلری وکوهدر مارج دیرکهکسانی
امام اووسفدن ماالفرق بنقوله اناسارق وب فلان بالاضافة وقوله ااسارق وب

فلان دیوسوالایلدکده اضافت صورننده ماضیمعناسنه |ولغلهمقر سرقت الودیغندن
حر اء لازمدر بلا اضافهده مستقبل EG

اولغله سرقت

صدددده اولدهندن

دی هدر اصل
نسنه لازم دکلدر دنو جواپ ویرمشلردر ویاله حابی کلهسی خ
اجتماو لوب جم تایه مپدل اولشدر حرف مضاعق یاه ابدال بين العرب جل
وظئن واظیی ودسس ودسا وناعع و تلعا کی و درهده حر ريتك قدم
 ISن

چنك شرحنده جاج بوراده جاج معناسنه ام چعدر ن]گیون سار
قجوال
سیایر ال
لفظنك اضافتی کح اولدی کذلك حاج مفرد دی اولور جاضر وساص کی
_-

و

e

»Vi
سسسا

دار اللکی اولان شهرك اسیدر ک رکاج معريدر ( جر جه ف)حالله برمولوقعهسنده

روم يکنرك مس عسکری انمیدر که شرفیاب اسلام اولشدر ( جرج ا)میر
وزننده اسامیدندر شبث بن قيس ن درج الغزازى شاع حطيةلك مذو يدر

( الجر )تفعیل وزننده ایاق قابدرمق وطانندرمق فعناسنه در ال جر جه
مر شا اذاز لقه ( -حزماز ج ) جيك دعر له ایلغین افاحنك عشنه دشور کرمازد
هعر در ره ۶الائل
آض سی

کد

۳

مطبو ی |باهمضه

يعد يدر ) zE

دهش

اتلرنی قویت ودش

 1حین فڪی و سین ملوك ۳۳

دوای معر وف ندز کهوجع عینه تافعدر حوشییر لمع ز یدرم حشیل وحشعدزن
تعب مز اولنان دارودر کوزادوه TEE

الح  3خعمه

معناسنددر

اند

تسعربیر النووز باشی کاسه کی مشقل اولان کیکدن غبارندر قکفیاکتعیسر اولنور

و دنور واس معتاسنه جل هاسز جمیدر مجازا رسای اسهد اطلاق
آولنور ( ااج ) جاحه وزننده بروع وغه وور

بغایت العق وی هت

آیدر ووحبلاهنك
اولور ( جوازهجم ) جيك وهانك فحیله بردوای هندی د
مبعیردرکه جبل هندی تعببر اولنان دوادر ( ج ) جيك کسربله دوهستی صویه
رەسی
کخورن کسهنك دوهسنه اداة دعوت اولان ہبی“ دعکدن 4
تلیین ادنلرك باخود حثه وی ک*لهسندن مأخوذ عد انرك قولار نه مبنی در

 #فصل الاء المهماة ( ) اج ) حانك فصی وبانك سکونیله برنسنه  کهانی ظهور
افك معناسنه در قال <جم الاس حجا من الباب الثاني اذا دا وظهر بغتة ور

نستهبی يك بقلشوب چاق معناسنهدر بقال <یم اليه اذا دنا وقابلایی احاطهابلك
0

اتنفه و كبك لور م
فوساعق معناسنه در شال حجه اذا ک

معناسنه در

 Eار حل اذا سار شدیدا و ضرطهای معناسنهدر قال  8ای حبق
 eمعناسنه در قال <ڪه اذا ضربه ) اجج ) کتف وزننده داعا ىر طهر

اولان تر طەزن کسیه دنور ( الاحباج ) همزهنك کله بودخی بنسرنه آنسنین

ظهور ابلك معنانستهدر بقال اح الام اذابدا وظهر بفتة وکو رمك کرنهسنه

کلوب چاق معناسنه در قال ا7ج الشی* اذاقرب واشرف حتی روی" وه نك

سود طبرژی قالقوب ادرار ابلك معناستنهدر قال احجت العر وق اذا شقصت
ودرت ( اج ) حانكکسمریاهجاعت انسایبه دینود وق-لهنك جعیگاهار ننه
جاانزدر ) الج ) ف نله دوه هرفدکےیدکار ی بات اونلامغله
دنور حانك فخیل ده ج
قاری سسمل :معناسنه در عر سو د سکن توعندن بش برق د یدکرری بایدر شال
تج

البعیر حما ء ن الباب ارایع اذا اتف رنه

 ,وطند ه طورطوت

الان يغه

عنا کل العرفع و <یم دوهنك

روز کهعلعدن اشی او لور >“تی عصا

مج حندن
س
س
س
ا
m
ت
ی
و
س
و
ت
~
و

مه

Ef

(ثلم ) فعتینله بونلرده خاطر دغدغه وخماندن قوريلوب آرام واطيان
وا
بولق معناسنه د رکه بورکدن حرارت اضطراب مندفع اولوب بورك صوغوقدن |[
عبارندر تقول لحت نفسی وت ثلوبا وجا من الباب الاول والرابم اذا
اطاأت و ثم تین شاد وس

ور اولق اه E

ورکی صوغو هني

هستلزمدر بقال ثم ارجل جا من الباب الرابم اذا فرح ( الشلوج الفژاد ) |[
ذهن وضعری کندو بلید اولان ادانه اطلاق اولنور نتهکه دی وذهین اوقد

واشتعال فواد ابه موصوف اولور بقالرجل متلو ج الفواد ای ليد ( اللاي ) از

غرای وزننده قار کی بغایت آق اولان شیثه اطلاق اولنور قال نصل ثلامی

(تم ک)تف وزننده صوغوق شیثه اطلاقاولنور قال ماء
ای شدید الباض ا
الث ٠
ثم ای بارد (۱امُم ) دج وزنده برنسنهیی قارشدرمقمعناستهدر يقال
لمبناپ الا اذا خلطه ( ام ) عسن وزننده رنکارنك نقش ونکار اه
ماسا
ای پشی
لآاجه ایشلین حلاهة دنور تخلیط معناسندن مأخوذدر قال رجل

)یله مونئیدر تقش جى قادبنه دینور ( الثوج ) موج وزانده
الاب الوانا ( المع ها
آکله طبراق وکرج
حوال طرزنده رظ  8.اسید رکه خرها ییراغندن اوروب ن
مقولهبی نسنه طاشرار

ف
۶صل الم  #ا
(لأج) جيك فعی وهمءنك سكول برنسنهدن قورقفله

طورمق معناسنهدر بقال جأج الرجل جأجا من الباب الاك

کریکدن ا

اذا وقف جنا ( اج ) جك فحی وبانك سکوئیله بعد الضعف سموروب ننومند ||

!ْلق  معناستهدر يقال ججم الرجل وغيره جها من الباب .الاول اذاعظم سجد
او
ه
ضدعف

4

(  ) 3جيك صعیلد  ۶وزننده محدلندن منصور نن نافع الغارى لقردر

(الرج) حر ج وزننده وز وبلازك مقولهسی ننه محلنه کولکله بری اوته

دونوب اوینامی معناستهدر بقال جرج اتلام فىاصبغه جرجا من الباپ ارایع ||
اذا جال وقلق لسعته وحرح غلیظ وسنکین براره دنور وبولك جادهلرننه دینور ۱
هقر دۍ حرحهدر

وحرح كذلك مصندر اولور ذکر لاثوان پرده باخو د جادهده

بور یك معناسنه در بقال جرج الرجل جرجا اذا مثی قاطرج (ابلرجه ) جرعه
وزنده خر حه سيه ټراظر قك آدبدر جع جنسی جر در

بلاهاء کرحه شار ح دبرکه

اعرعر یدرکه کوحت طغارا حفه ۱
سجیه ف
مععف اولدیغق تتلم ابعر لکن جر حه کر

وطوبرهه دنور جرج که نی تصغیر اله بررجل اممیدر آندن مأخوذدو بنو
خرجه برجاعت مکیهدر و ی بن جرجه مدندر ( جر ج) هاسز فارسل
:اولکه سنده

ربلدهدر وجر ج فقهاء اندلسدن عمد بن سعیدك حدی اسپدر

یهدآر
دبلد
ح(رجان ) عمان وزننده ابرانده بر

)وارزم ایالتنده
( ار جاية خ
I
NANETTE
TT
CTT
E
HITT

دار

VAN

کقع زیده (اج ) نانك فحی وحای منك سکوئیله نبسنرهیی اشداله چکوب

كتورمك معناستهدر قال احلعثى" حصامن الباب الثالث اذا جره جرا شدیدا
( اج ) اي مجمه ابله مدحر ج وزننده کودهسنك ای ضالق وسلپوك اولان

اسان وحیوانه دنور شوب کہوررکن حرکت واضطراب ایدر اوه قال رحل

۶#حم اي رهل الحم ( الاترنباج ) افرنباج وزنده ومرادفیدرکه قوزی پریان
اولور ایکن دريسنك اوجلری قورعفه بشلق معناسنهدر قال ارچ جلد ال
اذا شوی فیس اعالیه ( اج ) فعتنل سفر اوزره اولان کروه انسانیه دینور
پس بواسم جع اولور تقول رایت ها ای مجاعة قالسفر ( نع ) الك فعی

وفانك سكو ليلهعه واحق اولق معناسنهدر قال تفع الرجل ثفعا من الباب الاول
اذا حق

) الفاجة ) شاه

کهسیه
وزنده م

دیور کهادرا کدن ف مره اوله

بقال رجل تفاجة مفاجة ای احق مائق ومفاجه سى تكأيددر ( الثم ) انك
فجی ولامك سکوئیله قاره دنتور که فارسیده برف دربار ونم مصدر اولور قار
باغدرهق معناسنه تقول تا اسماء تا من الباب الاول ای امطرت ال

علیثا واصلاغق معناسنه استعمال اولور بقال تلم الشی" اذا نقعه وبله ولم

سس
یت
مس

اسامیدندر یرع بنثمم شعرادندر ومد ینعبدالله بن ابی الم امام مخاریمشامخندندر
ومد بن شجاع اجى فقیه ومبندعدر بنوثم بفر
یدر ( جبل اجه ) دمشسق
ظاهر نده بر طاغدر  ۱الثلاج ) حلا ج وزشده
٣

اسیدر ا(لخلعة ) مرنبه وزنشده اسم مکاندر قار باصیلان بره دنور که قارلق

تعر

|

قار صتان کسیه

دور

وررحل

او اسون

اولاور کرد رده

قارلق

وکر

عبر

او لنان

سنه

او لسون

( الائلاج ) هزءنك کسرله قار ياغدرمق معناشنه در بقال اتلحتا اسماء ای
القت غاا اش وقار لواواق معناسنهدر تقول اث بومنا اذا صار مثلوجا وقلب

اضطرابدن مطمئن اولوب آرام و سکونت بولق معناسنه استعمال اولنور که
ورد

صوغومق

او لنور تقول ات

عبر

اعفه ابرمث
ر طوتلو ب ل
بلغ ااطین و برکسه ی

اولنور تقول

معنا سنه انتتعمال

سا

وهمسرور

نفسی اي اطبانت

اولنور

ادوب

انت لا نا ای قر حته وقاره

قال

بورکنی

حفر

وقوی

حفر

اطافر حق

صوغوءق

طو ثلق معناسنه در

معنا سنه

اد رکن

اث ای
استعرال

قال اث الر.حل

لئلواوب حرارنندن خلاص اولقمعناسنه استعمال
اذااصاب الم وعجومدن جا زا
الت عنه الجى ای اقلعت وجشمەنك یاخود قويينك صویی کسلك
اولئور قا
معناسسنه استمال اولنور کویاکه ثم اولغله جریاندن قالش اولور بقال ائم ماء

البئراى اقلم يعنى انقطع ویرکسهی مطلوینه یظافپ ايلك معناسینهدرکه قان
اول دغدغهدن مط

ومتبر د ادر شال امه ای افلحه ) الثلو ج ) قعود وزننده

IE
من وراا

( التي€

( فعل وزببده

تبی

اه معنای اخبر ده رادفدر

قال 2چ

پالعصا بعنی ثم (*اد ) فصانلهکزیدهارله کنز یننده اولان مالهدینور هاء نقلیهدر .
ار
يين
لب
لسطة
اتو
[وائل ن جر انطو اجة ] ای ال
ومنه كتابه عليه السلام ل

اولرذال )e
لومری وطوعاخ

اجر وزنده یصی بغرینلی على فول بغرضی جقق طرز نده

اولان

O دنور يقال رحل اج ای عيض اش اوتاه

( الائیج )  4گر و زنندهک حدیت

شم شده وارد we ا

کهستات مصقر بدر

قال فالماية وی حديث اللعان حين لاعنهلال ن اميد امرائه قال عليه السلام
۱
ضرب

ی
وزننده

ایاقلر نك

الافین فهوروجها ] بهضیری جلها
احولری

اوزره حوملوب

۱ 9

اوورمق اد

نیم الرجل.ثجا من الباب الثانی اذا اقعی على اطراف قدمیه ا(لانبجاج ) اطمینان .
وزننده طبطلو اولق معناسنهدر بقال ابأج السقاء ائمجاجا اذا امتلا وركسهيك
وحودی اری اولدرق صالق ا

اولق متا ناور قال اباج الرجل اذا

دحم واستزخی ( اجه ) معظمه وزننده بابقوشه باخود قرئال قوشته دنور
)تاب وزننده عنده برطاغك آددر ( تباج )کتان وزننده برهو ضع
(باج ک
ت
)نك یله صو شورلداهرق
حى وجيك تهدید یله( والجوج ا
اسیدر ( ات) افنك

جا من الباب الاول اذا سال وج متعدی
وو
آقق معناسنهدق يقال تج الاء تحجا
اولور بقال ج اء اذا ساله مصباحده لازی باب ثانیدن ومتعدیسی باب اولدن
اولهرق ص سوم

و شور لدادرق دوکك ان هقسردر مج خاصه عرفانده قران

قایی آقق معتاسته در ومنه الدیت [ افصل ۱م ۱لے واج ] ای سیلان دم الهدی

دکه اف بوراده سیلان اله تفسیر ابدوب لکن صواب اولان اساله
شارح ر
معناسنه متعدی اولقدر زرا ی تسه ده رفع صوت ايلك اواغله ج قران قای

آفقق معناسنه متتظم الور ( الاتجاج ) انفعال وز وا جج ) بزلزل وژده
آق معناسنه در بقال اتج انا وتج ععتى تج ( اجه )
ورده شصوورلدایهرق ق
نل
انك فحیله شول باهبه ومرغراره دیور که امحنده بصحووضلری وصو بندلری
وساتر کونه وی ماددحك ,برازی اولکد  7نلردنزمینه صو دوکیلور اوه
بجی حجان کلور ( اج ) ميك کنسله مسل وزننده متکام وهندان خطیه

اطلاق اولنورکه صوکی سلس القول اوله يقال یب دج ای مفوه ( اج )
امير وزننده سيل صونته دنور( اآججة ) گید وزننده هدوز سود امحره اولان
 1باغنه دینورکه اله و طلو مه اندو اوه (إلج بجح ) معظم وزننده طلومده
اولان سول سوده

TA

دنورکه حزار یدن يارودیدن افطلو مه و عفله قمع اولامش

اوله بقال رطب " +ایام محقع زیده بعنى لزق اللان فيه من حرارة اوپرود :وم
ګج

Ce

`

۱
۳۳۳۳
7۳
1

۷۱

سه لقبدرکه ابوا<حد سعید
پرنمر  4اسیدر ( ذوالتاج ) دوسای عردن التی نکفر
ان العاص ومعبد ن عاص وحارثد ن عرو و لقیط ن مالك وهو ده  ۷عل و مالك ۷
ا

امکسنه لردر ) الاج ( ست اوزره اسم فاعلدر صاحب تاج دءکدر اولان

کی شال امام تاج ای ذواج ( التاوج ) ميك فيل متوجك جعی در که اسم
مکاندر باشده صارق صازیگق بره دینور زیرا عربلر عامهه تاج اطلاق ادرر

ته که جندل نام راعی" شاعرك ابو * وهن بعمین من الاح * شرد منحطرم
التاو ج x ار حوژه E

دوه

E

او صافنده

انشاد  ایلشدر

و اقعدر

بعی اول

دوه اغزار نك کیوکلری باشلرننه تغل باشلرنده صارلش صارق هیننده

ایدرز

فصل الاء المنكة » (الاج ) باج وزنده قیون فسمنك آوازینه دنور
صی وهبزهءنك سکو یلهقیون ملهمك معناسنهدر شال تأجت الغم
(الثأج ) افنك
اج در

جی

قصاسنده

واج

وتاحاث

کور

) تأْج ( پات

فجی

و همه

نك

سوه

له محر تن

برفر به آ ددر ) اج ( انك ویای محودمنكت یاه اعضاء دنیهدن

ری آله صرتك ارالغنه دینورکه ارقهنك اورهسی اولهحقدر قال ضربه فک
اجه ای مابین الكاهل الى الظهر وهر نستهنك وسط
کی و بغرتلق قو

انکن ری

نك

کته

دنور

ومعظمنه

وج #صدر

دنور در بانك

او لور کلای سياق

وسبافنه باقبهرق نسق واحد اوزره سسوبلیوب تلوین وتفن واضطر اب اوزره
پيشران سویلك معناسنه در يقال ج الکلام ثجا من الباب الاول اذالم یاته على
وجهه ویازوی بین وواضح یمایزوب شوریده ومشوش یازمفله فهم واسهراجدن
#مل الك معناسنه در مصنفلرك مسودهلری کی بقال ج الط اذا عاه وترك يانه

وام رقوش آدیدرکه بتون کنجه اله ایدر کیفریاد ايار وملوك دن بربنك
اسیذرکه ملوك معاصیندن ری کندی اوزر ند سفر ایلکله ام دلکیندن ناشی
فقط کندسی واهل وعیالنه استياللړ صله طالب اولوب سار.زیر دستای خار ج
از صم قومةله حعمی دج قول من ور

اوزره

اعيوب رو حکومتنل ,واقع ال 4تابی یب

اه

وغارث

یه واهل
ادر

وعیالنه فصد

بين العررب  3عارض

فى قومه تجا * مثل ما یراونشدر کندی قومندن ضرر اعدای دفع این یجیت
حقنده رب

او للور  ۱تم

( شعیل وزنده

ال ایی معنای او لده مراد فدر

يقال دجمالکلام والاطتبجا معنیاج وج چوبان ودوهی مقولهسیکسه صوپاسنی
,ارقوری

ر

و الاری ]نك

حالننده اویه ابدرار شال ج

آردنه وضع اه طیاعق معناسنه در کد ورغونلق
الراعی بالعصا اذا حعلها عل ظهر ه و -عل یدبه

۰

والترج ) انك ورانك ضمی ونونك سکونله معلومدرکه ترکیده اعاج قاونی تعر "
نوان میوبه دنور طعم
ا

اه وشهوت نسوای  ۲2ولوی جال وبلغمدن 

ادت اولان کل بل قوشرنی تیاب اجروهضع کوه طلامستی مانعدر و
ترج وورثفال ددیگنء فارسیده ازنك و عر يده ناریح دیرار شارح دیر کهRa

دهر
سندیگل
لفظنك کلام عربده نظبری عر

و ليث بولك اطال اترج اولدیشی 

روایت اباشدر و افاج قاوننك خاصة لاز سمنهدندرکه تولندینی خاله ه جن

طانفهسی کیرعن حتی قورءش قبوغی دخی مانم دخولدر نآکیون طاعون ایامنده
خانه يه استصعاب ابدرار ( الترصجة ) تانك فحیله شدیده معناسنه در مقال رخ
زده و
نن
ترجه ای شددة ) ازج ) امبر و

TA

شدید ومتین اولان کسیه دنور

تقال رحل ترج ای شدید الاعصاب ( ام ) مرد وزننده طوشصل فوشنكت
ياوریسته دیثور اصیل وج ادى  ۱الاتلا ج ) هم هنك کس له ادخال معناستنه در

يقال اتلج فيه اذا ادخله فيه بولك اصل ایلاح ادى ( اتجی )انك ضمی ونون
(وج ) شم وزننده برارسلانی جوق اآرددر
سکویله برنوع قوش آددر ت
وقارس او لنکهسنده پربلده آدیدر ) التاج ( | کیل معناسته د که سل طین سالفه تكت
باشلر نه کید کلری وهر

کسوهبه دبتور جی

ن کسراه شاج دی رکه
تجان کاور تا ك

موّلقك ک|لیل "اج ايلهتفسیر ایلدکدنصکره و شبه عصابة یزین بالواهر ا
تذییل ادوب وراده همان ١کلیل اله يان اباشدر قالدیکه اصول سسابرهدن
منفهم اولدینی اوزره وشبه عصابة قولى عطف شسبردر وناج لفظی قالاصل
قار سیدر وغمه

صوص باش کسویدر یعیملوك عمك زروز واله مزین

درکه سلفده هر افليك بادشاهلری بررکونه 27
ودکنری
اشرکنسهکی
بعده لفظ مونری

عرب دی اخذ وګامه او پاش کسوننده استعمال ایلدیلر زرا

ممم باش کدوتی عر بارك امراء وملو کاربنهمحصوص ایدی وحالیا سسلاطین گقایه
حماننك سرسعد افسرارنده سرغو جلر مر صع قانسوه تاج بادثهیدر وفارسیده

مطلقا تاجه افسردنور ومتهالدیث * العمام تجان العرب * زرا اکنری اده

نشين اواغله مکشوف اراس اولورر وتاج خلفایعباسیهدن معتضد باللّه خلیفه نك
کیدرمك معناسنهدر (التوج )
جا
سراي اسعیدر ( التتویخ ) تفعیل وزننده برکسیه "

تفعل وزننده تاج كيك معناستهدر يقال وجه فتوج ای السه الاج فلس
( التوج ) مو ج وزننده رمق

معتا سنه

در

وایاق

مقولهسی نسنه

تقول تاحت اصبی ويه ای نحت

پرو قعه غر به سی و اردر

سفر SF

بر و مشق

بره کومیلوب

باق

 ۱تاحه ( ,هانه ,برخالون اميد ر که

مذ کور در

التاحید )بفداد شهرنده

برمن ارستان در باجالٍن ابو الغنام بناکردهسی اولان مدرسهبه متسویدر وکوفه ده
2

.

۱

۷۰۹
شید دیور ومنه قول اعرا وقد نظر ای دحلة فقال انا نہر ج لکل احد ای
الباح ( العرحه ) دحرجه وزنده برکسهی جاده قااصدهدن کجطرشه صانق

معناسنه استصال اولنور کهبطلانه ایقاع ایلش اولور يقال بر ج بم الدلیل اذا
عدل م عن اعلادة القاصدة الى غبرها وقال بر ج الشی" على بناء الفعول اذا
اخذ به على غير الطريق نوسرنهی هدر اءاكمعناسته استعبال اولنور ومنه قول
ابن ڪن لان ان وقاص مبرحتنی ای هدرتنی باسقاط اللدعن مؤاف اشجاز ایلشدر

ايه ده وی جدیث ان خن دا شرب اجر قال لان ابی وقاص اما اذا جبترنی

ایر عبارئیله مسطوردر ( لمر ج) مدحرج وزننده شول حامی
فلا اشییما ا

واحسین مهمل صو به و جسمه به اطلاق اولثور کهآندن رکه منح او لفیه يقال
ص
ماء هیور ج ای مهمل للواردة لانم عنه وهدر

اولان قابه اطلاق الوور

قال دم

)انك وميك فعیله راوع بات یدږ  6ایک نوع
مور ج ای مهدر ( اراح ب

اولور قرعری ول وایی نوعیده خوشبودر بات جلاف انویلهجقدر که
ترکده یلاق تعبیر اولنور یاض وفرمزری ومور نوعی اولور ببرامة فارسی
معربیدر ( البوج ) موج وزننده ( والبوجان ) موجان وزننده بوریلوب فرومانده
وا
اولق معناسنه در يقال باج البعیر بو جحوبا و

اذا اء ی وثعشك احلوب

چاق معناسنهدر بقال باج ابرق اذا تکشف و حیقر مق اي ندند قال پاج

الرحل

ره تفعل وزننده ( والتوییم ) تفعیل وزننده (والابیا ج)

اغعال وزین دده وندلرده شك آجلوب بلدرامق معناسنه در تقال بوج البرق
)احه وز ده آفت وداهیه به اطلاق اولنور
ووح واباج :ععتیباج  ۱الباحد ر
جیی بواج زد ومنه قال ااجتٽت عام بواج ای انمعقت دواه دم نی صاعقه کی
اوزرارینه داهیهر حتلاوب اندی ( الباتج ( اج و
اسعیدر 8

دید کلری طمر دل ماش وی

ور

او لور ) اجه ( حاحه وژزنده افرشیه

لاکوهسینده برپلده آدیدر فقیه وحدث عبد الله بن عمد البابی وامام ومصتف ابو
الولید سلهان ن خلف البای اورادندر وباحه اندلس اولکه سنده بلرده آدیدر
نرك
وحدنیندن امععیل الشبر ازی بد
م

وعفردر
اسمید رکه ان پاحه دعکله م

۶صل التاء الفوقية  ( 4الترج ) تانك حى ورانك سكوليه بر نسنه الله تير
ف

ادوب کلرفك وصقلفی معناسنه در يقال ترج الرجل رجا من الباب الاول اذا

استز ورجح ابدرسلاتی حوق برك اسیدر ومنه امل * اجرأ مانلاشی بنج *
) ارج ) محتینله وای بر اسنه مشکل و مشنبه اولغله اشکال و ا

قاق

معناسنهدر بقال رج الرجل ترچا من الباب الرابع اذا اشکل عليه شی" من عا
3
:
هنك ورانك ضعی  6تشدندیه ( والترجه
لها(ر ج والاترجة )
اير
| وغ

۷۰۸
دنور

) الاج

( ميك کس

۱

لغهدرزیاده سیله خوب
له مبا

و حسندار

۱

اولان خائو نه

دنور و موز دوه اورکنه اطلاق اولنور حسنن ولطافی مستلزم الودیغجون
قول رأشت  "81لها تام جاح ای مین و راده مه

تهکهاری غلطدر (الم )

بیع وزننده برکسهن شاد و مسرور ايلك معناسنه درک سرور القاسید حهر «سنه

خشن وکشایش ابراشدن عبارندر قال جه جعا من الباب الثااث ا.ذاافر حه
نمك
تفه | الاعاج ) هم

کسمر لھبود شاد و فحرناك ایلكت معناستنه در قال

اه ععنی مجه وبرل اوق نضارتللوب خونعنظر اولق معناسنه استعبال الونور

بقال اعجت الارض اذا جج نبانبا ( الج ) فحتینله شادومسرور اولقمعناستهدو

قال مج الرجل جا من الاب الرایع اذا فرح فهو مج ومج ( الایجای)
افتفال وزنده ودخی شاد وفر حناك اولق معناسنه در تقال اج نه اذا سربه

( التباهم ت)فاعل وزده باتجەنك جیکلری فراوان اولق معناشنهدر که جسن

ناوکنرره
وتضارت ولطافی مستلزمدر بقال تباهح الروض اذ

( ابیت ) تفعیل

وزنده رنسنهی کوزل ايلك  وکوزللندرمات معناسمنهدر قال ججج اللهوجهه

ای حسنه ( المياهحة ) مقاعله وزننده بر کسیه حسن وجال خضو صنده مقاخره
معناسنه در کهکوزلك ضاق تعبير اولنور يقال باهعه مباهسة اذا باراه وباهاه
) الاستپا جح( بر هقرح

ما

سسیله شاد ومسرور

اولوب وزی کوزی کولكت

معناسنهدر بقال اج به اذا استشی ( الرح ) جعفر وزننده مطلقا ابشه

تقال
وتر شیئه دنور قال شی" مرح ای باظل ردی و
ران کوئو وباطل ک
رج
بر ج
وم ج
دره

ای ردی الفصّه زیف شار

دیرکهو بهره فارمی معر ی

اوزره متقولدر ومفریده مرسومدرکه مر ج رة فادسی معریدرکه اداة ی اولان

تونی اسقاط و های جيه ادالله تعریب ایلدیلر ق الاصل رهسز دعکدر ده
کومشی آ ق وکر اولان على قول کومشی غشنه غالب اولان درهمده امال

ایلدیلر وان اعایدن سک مبطلهه دیندیک منقولدر بعده مطلقا ردی" وکر

ومبذول وهدر وباطل نستهژه دی مستعار اولدی وبعضا ونی اسقاط انلیوب
نهر جح دی تلقط اندرار و اه ده مطلر دن متقول اولهرق ق الاصل نله" هندبه

اولوبکة ردی" وکر معتاشتهدر بعده فارمی یهنشل نبره اولوب بعده تیعلره
مر ج اولشدر امهات ستایرهده همان درهم قیدی اولارق مرسوم اولوټ لکن
موف الباطل والردی عبارئیله عل الاطلاق فس الد در پس شى مرج

ودرهم بر ج عنوانی هدر وصر :الفتاواده بو رسمه مرسومدرکه زیف شول

اقهدرکه کلکن_دن آی یت الال رد ایلیه و نہر مجارگ رد ایلدیی اهدر

وستوقه غشی غالب اولان اقچهدر انتمی ورج عامدیه مباح بودريغ اولان
هه

IY

سس سس سس سس
n
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=

|۳۳

(ان ) مهبان وزننده
مجه صاحيی ونی دومجی الله بیان اباشدر فانظر ب
)عان
آپصرهده پمروضع آدیدر او فضاسنده برقر به آدیدر ) بلاج ک

وزشده

ودارنده قسعات رارنده
پررجل اسمیدر (البلم ) ضتینله شول کسهاره دینور کهجو
فیل ابری اولیه وفسعات قمم لزظندن جعدر

موّلف مادهسنده اختلاف اوزره

تفسیر ايلشدر لکن بوز معناسنه اول تقدم ایاشدر اب مدقیردر ا(لباوج )

هعبیر اولنانشکوفهدر کثیر النفعه در
 .فالوذ ج وزننده بابونة فارسی معربیدرکهاباد ت
) ا#ج ) پانك کسر لههرشیئك اصل و بنیادینه دیشور بقال رجع الی !جه ای
اصله ) ج

کج وزنده

”مز قند صاسنده

 3قر نه HER

معر وف

ور بات

ورکیده
ایدرک مسبت ومدردر وو خشیش حرافيشك بعنی عریده قنب ت
کنور دیدکاری نباتك که اول دی هسکر و محدر در غبر در بات مونر

کته

 2وخمنه  2می دیدکلری بات اولهجق_در.عقل و ادرا کی افساد ادوب
مریم وسور ده دما غ ادر ستکیلاف دد کاری حالتك مدندر اسرار وغڪه وغبا

وحشیش وورق ایال وطلای قلندر به ومدامة حیدربه کی اساهیلری واردر
ووجاع اذنه افعدر وو اوح وع
اورام حاردن عارض اوباعی مسکن وور ا

اولور اخبق سياه بعده قرمری اولایدر اسلی یاض وعیدر قانون الادب

صاحك پانته کوره بشیوز اللی تارخارنده بفدره شر حیدر نکامسه اشاعت
زی
ایلدی دلو هبقر

بیان اندر أ ص اه ده بر ر طن نامهندی زمان کنترادة اول

دیارده احاد ایلدی صکره بلاد اسلامه کاو ب وسبدن عن طرفرنده شهرت
و لدی د عشدر ) E ) تفعیل و ز ند ر کسیه ج مکذوری درمك

وکلك فوئی کندی وهسنده
معناستهدر اقال جم فلا نااذا اطعمه اج ک
اوك معناسنه در قال بجت القجة اذا صاحت من حرها ( الاباج )

همز هك کسر له رکسه ر اصل کر مه اتساب ادعا ايلك معناسنه در

تقال اج آلرجل اذا دعی ال اصل کرع (ا#ع ات ور

امك معناسته در شال :عم ارجل بجا املنباب الاول اذا رجع الى اصله
( افج ) بتفشة فارسی معر بيدر نازهستی استشعام حرور الزاج اولنلره نافع
وشعنه مداومت خواب خوپ ابراننده مفید ومرباسی ذات انب ودات الرد

اماضنه وسعال صوداعه بغایت انفعدر مصباحك یاننه کوره وزی فعللدرکه
لام مکرردر ) اعد

اھ

وزننده کوزلاکه دنور

ر
د .ا
ماسته
حسن وړا معت

ووب لقا اولق
قال هو ذو جة ای حسن ( البماجه ک)رامه وزننده کوزل خ

معتاسته در يقال مج الغلام بهاجة من الباب انلامس اذا حسن ( الج ) امير
وزنده بكکوزل ودلر اولان بوبه دنور وهميشه سمرور شادان اولان کشیبه

1

|

۷۰۹
انفعال وزننده پاراق معناسنهدر يقال انبم ای اذا انشق و حاب پدري ||[ .

وره انزالیله اجزالری آبربلوب منفر ج اولسه انبععالاب دیرار انقرج من
الودق معناسنه ( اب ت)فعل وزنده ابعاج اله معنای حقیق وجازیده مرادفدر
) الیاد ( درهنك آجلوپ کشاده ومتسح اولان پرینه دنور ) باه
وافك کدمر بلھ اده ده

برفوضح معر وف

آدیدر ) له ( جزه

القردان )

وولو

اسعادندر

ومه بن عبد اله ابعیندندر وله ن قیس منصور عیاسی
به بن زد اتصاندیدر ی

طرفندن بنو کلبك جبایت صدقاتی خضوصنه مأمورا والی اواشیدی ( بو به )

بالك یله بقرله“ موعفره در ( ابع ) وله ندحر ج وززننده ج
مفهو مندن ا

وابلغدر نی

ومعشوق

افراط

ا

اوزره از وسیوه وادا و عشوه

نده
نج
ووزلو
امیعلنكاستنهدر شال تبععت الرآة وهو اشد منالتعجم ( البلوج )
صیاح بری اغاروت روشن اولمقمعناستهدر بقالبطمالج بلو جامن البابة الاول اذا

اضاء واشرق (الابلاج) انقعال وزشده ( وات ( تقعل وزننده بونلرده باوج

قال ابل الح معی بم ویرممم نسنهیی آجوب ایضاخ ابلك معناسنهدر بقال اجه
بل( ا
اذا او حد و فرحه ای کشفه ) الا

وزننده بك واخ و ددار اولان

شیثه دیور ومنه نقال حق ا ای مج وا آحق قاشلو کی به دینوز تک

چانق قاشلوه اقرن دیرار بقال رجل الم ای بين العم بين حاجببه ( الابلجاج )
اشعبر از وژننده برنسته زیاده سیله واخ وروشن اولق معناسته در شال ابلا ج

الفى* ابلجاجا اذا اتح ( اللجة ) بانك ضعی وفحیله آیدنلغه دنور ضوه معتاسته

و آجق قاشلولغه دنور که قرن مقابلیدر قال به :حه ای نقاوة مابين الماجبين
( ال ) هیناه آحق قاشلو اولق معنا نهدر يقال  3الرحل بلجا :من الباب
الرابح اذا صار اج شوادان اولق معتاسنه استعمال اولنور قال ۾ ارأحل
ده آجق معناسنهدر يقال الإاب بلجا منالباب
اذا فرح ( الیل ) ضرپ وز

ای افذحاه و بربتك اسیدر ویر رجل آدیدر و بمکوځ بوزلو بشاشتلو
کشاده روی

آدمه اطلاق او لتور نمی و اصدردر

قال رحل

بلای طلق الوحه

ده
نکن
)س
زهن
وفین
(بلیج الس
ا(بلو ج الشکر ) اسلوپ وزننده و
هعر بلردر مو اف عادیی اوزره

سکو نندن دشقه شار حلر دی

سکوت

ایکسی دی
ایلشلر در

حالا بات شکری دد کاردر معریی همزنك غر در و برجمیله" فارسی معر در له

وردی اغابی دیدکری اوزون صیریقه دیتور آ نکله کین
کمچیارك کوندر م
وقایفی صیغ پرارده وقیرلردن دفع ایدرار بومضنك اوبی کورك کی یصی اولور
لقعه

i
OO
DO
Les.
erde
al

۷۰

SD

حسن مکافات ادن اد مه دنور قال رحل بز ای مکانقی على الاحسان ( پزج)

فعتینله اسامیدندر مبارك بن زید بن بز جمحدلبندندر ( وازیی ب)الك فحیله تکریت
یام بلده قر بنده ببرلده آددر اتجاب کر امدن حریر ان عبد الله الجلى رضی اله
عنه

یه ف اولعشدرفقهادن منصور نا

زریوگجد بن عبدالک؟ 5٤
الحل  1ب

جل)ك وزای ممه لك ضيله و بانك فهيل جازدر
البواز حیان اورادندر ( پبزرا
اعلام امحاصد در بزرك فارنی معر در که او لو وعظم 0

ظاهرا بانك فی

علامت پبھدرندر تهکه زر جهر نوشروانك وزیری اولان حکوك

وعبد الرجن بن بزر ج حفاظ غرابدندر ( بسفاییج ) بالك فصیله واسله معر
۳ات
دوای برکو  4اسمیدر داخلنده فستفه شیه بشل رنسته اولور طعمنده  1ص

حلاوت
و

واردر ماو لیا و حذام مضبرنه تاقعدر پس تایه معر پدر عقدهری

وولك فيلر
ساه اطلاق اولغشدر ( بسفاردایع ) بالك ن
صقل اولق حسيلة ب
مغاث تام نباتك عشنه دنور بسفار دانه معر يدر وومغاث علنده ذ کر اولدی(بوسج)

باتك ضعی وسين ههملونك فعیله بوشنك فارسی معربیدر که ابرانده شسهر هرات
ایالتده بر بلده آددر غر  7راهم الامام و اسفندیار ن الوفق و او شن
هد
اا
عدن
دن
و
الداودی اورادندر و و سیم شهر رمذ قطاسنده رقر به آدیدر م
اجد ان عمد ین اسین اورادندر ( بطم ( طای 4

الله حعفر وزننده اجد ین

سری
کنك
مدا عدث امتکلم الاشعری حدنك اسیدر ( البظما جح) نا

وظایمحمدنك

سکویله شول ثویه دیور کهایی اوی قطیفه کی صاقلی باخود اورنهسی قطیفه
طرزنده خاولی وایی طرف ایی درلو ارغاجدن منمو ج اوله ( البعع ) بالك فعی
وعینك سکوئیله پارمق معناسنهدر يقال هم الشی" بجا املنباب الثالث اذا شقه
وعشق وخبت عاشق شایت آشفته حال یدوب کال اوزره عزون و اندوهناك

ايلك معناسنه استعمال اولنور شوبهکه چاکال اولق درجهسنه ابلاغ ایلیه بقال
به الب اذا اوقعه فى اطرن وابلغ اليه او و عربلر فلان کسه سکا اافط
اوزره پند ونعت

قلدی دك برده بجع بطنه لاف دبرار بالغفی نععلك معناسنه

) الج ) شعیل وزننده ود

بارمق معناسنه در کهگنای متصعندر ال به

عا اذا شقه ( البعو ج واج ) امیر وزنتده پارلش نسنه به دینور بقال شی

میعو ج وگیم ای مشقوق وج شول خائونه دینورکه دروننده هزنه وار ایسه
نه
جو
یرانریوب اشخنده اولانی ز
نکدهی قا
کویا
زونه کدف واظهار اندر اوله ک
نار ایدر اولور قال امراًء چ اذا کانت بعت طا حزوها و نثرت ( لبم )

ىرزق
کب شا ول "ضیف والوان کنیه اطلاق الورک الوانلندن فا
کسه کی بورر اوله بقال رجل :ج که مبعو ج البطن من ضعت مشیه (الابعاج)
رس

اول

(٥

سب

 ۳اکت

ETE

اعتبارا وصر بروجیهیی نقش وتصویر ابلھکونا کون قاش نەج وآندن وا
احاذ ایلدیار وعنه قولهم ثوب
ترج

مرج

لفظی تصیر شا اولنوں حسن

اقا صیورت فیه
وزننده

استعمال اولندی .ومنه قولهم تبرحت الر

E

برج قلکی به متشبه اولق بووین

۱
۱ 1
۰

ای تشمت بالر ج ق اظهار امحاشن ۱

قیل ظهرت من برجها ای قصمها پس معتای انی یهکوره بنامی سلب اجون |
ية
لعرج
هن ت
ابرج
[ولائ
الیل
اولور ومنه قولهتعا

ااوللا]ه بیضاوی ولانختزت |
ال

فى مشيكن عباریله تفسبر ابلشدر ( الابریج ) ابریق وزننده ياغ جقارمق اون |
افآ
که یایقتعببر اوور ( برجه ) جرعه وود ه.
رابه
وقق
نیهح
یالف
دد چ
سو
باننی خارهنك فرسی اععیدر ومغر ده برلده آدیدر على ان محمد الذامی القری۱ .

لندمرر(ذج )پاک وذال عاك و بردة قادسی معریدر که ۱
اراد
البرجی او
حیردن اسر واسعرقاي اولنان قول وفراوش جنه دنور وشبراز قضاسنده

|

آذز بجان اولکهمنده بلردهدر (البرزج)

۱

وطزقننده برکیده پروز تعبیر اولنان نسنه نه دنور که طبقه
الله قر

۱

بررنه آددر ) بردر ) بلقیس ودزه
زای مه

وفاس لمهقوسنده

آولور زثر معناسنه و و برز ٥ه فارسی مر يدر ( الباریخ ) رانك 1

ف ی ولوك سکوئیله ار حیل اسیدرکه هندستان جوز در( ارخ ) هرقل وز ده

۱

بردوای معروف آدبدر ودوا بر کابلیوبرنك کابلی اله معروف دوای دالهدرک |

دوز ومدور وستاه ویرمقدار کی وقلفلدن رده رواج ان

۳۱

پیاننه کوره بارج ور میدن معربلردر ( البرناج ) بالك فحیله حساب تموعهسی ۱

ر موم کرک قاری ۶
اولان رة دور رام ارتي نم

1۱

فيه متاع الجار وسلعهم عبارتیاهمفسم اولغلهکریکی فطنردن بازرکان امتعهسی
قید اولنان مفردات دفتری دعك اولورکه فیايله فقید اولور ا کهیعنی وکر کی
ککوره تتننظظیم ادزر وپرهانده نپارمه سر نامه الله مفسمدرکه عکتویك صنوان
ا
وای مهلك سکویله اوکويك
والقاندن غبارندر ا(لبر ج ) بانك قى ز
بناب الاول اذا فاخر وبرکسهی
لم
اجا
مفاخ ه معناستهدر قال بز ج الرحل بز
رکه اوزره قشقر عق معناستنهدر شال بزج على فلاا اذا حرشه ( البازحه )

وی فجن معناستهدر قال باز ج الرحل اذا فاخر( الباز ج )
مقاعله نونزده د
تفاعل وزننده بری بره فوخمرباهات ایدشعك معناسنه در هشال از ج الرجلان
اذا تقاخرا ( ارج ) تفعیل وزننده برنننهی بزین و شین یلك معتاأسنهدر

شال زره تر جا ادا زد وحسته (البرج ) اميروزنندهداعا احسان مقابلنده 1

محووددر

اکوهسنده بانیاس ايله مفیه
تاحیه باشی برقربه اوددر ور ج شام ل

بینندہ پرموضع آدیدر ( اہوالبرج )قاسمبن حنبل:الذیبانی لقیدر کهشاعر اسلامیدر
ا(لبر ج ف)حتبنله کوزد بیاضی سوادنی بالقام داتره وارحدق ومحیط اولق.

تور شوه ک رجبانابه امله" چثم ایلسه سوادندن اصلا برنسنه غائب اولیه

 Reرگ مسور كذلك بیاضی منسع الور بقال دجت یه رجا
ےولور حسن
من الباپ الرابع اکذاان یاضها محد فابسسوادها کله ور ع  ۱ا
وجال صاحی مهلقا بوه دور
دنور جعی اراح کاور سب

وافتاب کی ظاهر وروشن

و

نسنه به

واسیاب کی و بر ج کذاك مصدر اولور رخا

وعیشی واسع وفراوان اولق معناسنهدر يقال ر ج
وسعت معیشت سبیله برفه ت

الرجل برجا منالباب الرابع اذا انسم امره ف الاکل والشرب وغیر ھا( برجان )

مان وزننده روم طانفه سندن بحرنسك اسیدر مطر زی مغربده ناسدن برطانفهد رکه
پلاداری فسطنطنه بهقریب بولاد صقا لبه انلره مقار در دو مان ابذشدر و خر دهده

ارض پریان ار عظیهدر اهالیسی بقروم طاغیه وقاسیهدر و دیارازی شمال
ر
ههدداخ
چا

دو هرسو مدر قالدیکه و تلردن وسار کا جغرافیادن منفهم

او لدیتی اوزره برجان بغدان ,معریدر که طونه  نهربنك وراسنده ارض وطابفة
معروفه در کر جه بوجاق معر ی اولقده قابلدر لکن وجه مکذور

اوزره شدان

و و اونی اغلدر ورمعروف اوك آدیدر ( حساب البرجان ) کذلك بانك
یله اهل حساب يناده برعددك حداوحرری اسعصالدن عبارندر جداء دال
ټل اله غاب وزننده نفسنه ضرب اولنان عددك مبلغنه دنور که جذور دی
وذر نفسنه .ضرب اولان عددل اصلیدر مثلا اون عدد کندی هسه
درز ح
مرب اولدقده مبلنی وز اولور ايشته حذر اون وحداء وز اولهحقدر پس

بوزك جذری سوال اولندفده اون اله و اولك حداسی اسعصال اولدقده وزاله
جواب وپبلرورحساب البرجان بوندن عباردر (ان برجان) هيان وز ننده صو فيهدن

وق در ( الارا ج ) همهنك کله برج باق معتاسنه در یقال ابر ج جالراذابنی

برجا( التبر.یج (فعیل وزندهاراج معناسنه در شال بر  ۳تر عا capی ابر ج(البار ج)

خار ج نونزده استاد کیقوللنان کی يه دنور قال هوبار ج ای ملاح فاره(البار حذ)
اوستی هش او اوزکمراداہارس وکو بش ةم اولاندر
ها باهورک
اوائل کیلری خصوصا عربکیلری بودیار کیلر نه موافق اولز و بفایت شیر
و شس فضا کسیه دیور هاء مبالغه او ندر شال رحل بارحه ای شحررر ) الثبرج )
قعل و زننده خالون کا

۳زين ERE

دة

حقوب ابدام و اوایشی

رجاله اظهار ابلك معناسسنهدر قال تبرحت الراأ:اذا اظهرت زا و عاسنبا

۲۷:۷

تزلزل وزنندء بر که شمان اولغله کودهسنك اتی صالق وسولپك ERT

 /ك

شال چ ند اذا کنر واسترخی ( الجاج ) علا بط وزنده سععان کسیددر ۹
تقال رجل جاج ای پادن منتفخ | ج ) مدق وید مات E ن
مغر يدر محدنندندر ( a

ا

2
2

3
4

) حای سهمله وزای دمه اله حعفر ورد

دنور شارح دږ کهببان ا کوزبنك موزاغیسی اولهحقدر دیشیسته محر جه
وور کشی به دور وکج دوه نه دورن ) ا محر ج 1
وحز جح قاز نی يوك د

ورزجنده
ح

سول قیناهمش صوبه دو

درحهده اسی اوله ( الصدحد )ا

خای یمه اه دحرحه وزننده آبشی آحهرق بورك معناسته در قال خدج
قالشی ای 2ج وت د ) اد جح) حعفر وزننده سمعان انسارنی  0دینور

۱

قال بکر مخدح ای سمین منتفحودج بر رجل آدیدر ( الادوج ) اسلوب وزننده
کر قلتاغنك ایی طرفلو تکلتو کهسنه دنور ادود فادسی معرپدر ( البذج )

انك وذال مفمهخنیكله برباشنده قوزیه دنور کهطوقل تعببر اولنور عتود
معن کیدرکه بر يلاق اوغلاقدر حش تعییر اولنور جى نذجان کلور انك کسر له
فه اسبیدر کهترة اخسرانی ددکاری
( الباذرو ج ) ذال ممه نك ذعیله شلد" موعر
تیاهن فک

اواعندندر نةویت قلب خصوصنده بيعديل وطععتی قابض لکن

فضلاته مصادف اولورسته ممبلدر وبوبادروك معریدر ( البرح ) بالك ضيه

۷

زن معناستنهدر کهبر نسنه لك قوی وک اولان چانیدر نقال له ر ج قوی ای
ک

وکحنصن معنامنهر که طايه وقله وشانص وبلانقه حوصار مقولهسی فان
ر
ايدجك لاردن عبارندر بقال التاذ الى برج ای حصن ورو ج فلکدنكت

مفردهر کههر برینه برج تعیبر اولتور مولف بصارده قصر الله بعنی کوشكت
| یهسیر

ادوب وععای" امه آندن فا عفد اولق اوزره رم ایلشدر از جله

ِ

پرکهفعتینله کوزه بیاضی سوادثی احاطه ایلکله سواد برج کی قاق ومشع

جیه فلت | |
اولق معنابی کهبرج فلکی کی اولتق کی کا-سیذ کر قالدیکه بفرلوک
۰

ثامنده اعتبار اولتان اون ایکی مواقم مخصوصة کواکبدن عبارندر آنده جقع
اولان کوا كبك هیئت اجقاعیدندن متدکل اولدذلری صوره مضاف اولشلردر

زاء کی وابسراجمیدندر برج بنمسر الطانی شعرادندر
ورججوور
برج جل وہ
وبر ج اصفهان قضاسنده برقریه آددر عمان بن اجد الشاعی وکبار محدئیندن

u
bêî
viên

او نعيك اصاندن اع ین جد اورادندر وشدند الیرد بر پلدهنك دی اععیدر

ووای"
®

ودعشق شام قضاسنده بر موضعدر مدندن عبداله بن سله اورادندر
حلبده پر قلعه باخود بر قضا امیدر میرم ديرکه حوار حلیده مسقط دان

موحوددر

|

ن
E
9
۲

۹

OT

۸

A

u

 ۰7بل

٤

|۷۹۸۶

۱

0

۷

|

مد ن اسن نام محدنك حدی اعیدر ( الا ها جم ) تای مثلثه جوِله ابشراب
و

وزسده

تاخود اد "کل

وده

عارض

وفتور

آض

اوغ

کو شکلینن

شوب

م"عناسته در تقول اشا جعت اثصاجا ای استرخيت وتا قلت ( الجم ب)ابك فی
"

وجك

تشد ندند له بارمق معناسنه در

| و راغ

شال ۳

دورك ا

فلاا اذا طعنه

القر ده 7

الاول اذا

شا هنerB

مراد افذ اولیهرق دور عکدر قال ج
و کورری

بارخ و کن دلر او تلاق طواری

او لوب حتلاعق

A

درجهستنده طاولدرسه .مج الکلاء الاشنية درل شق معناسندن ماج ودرک
بوسیی دی متععندر اساسده ومن الحاز فولهم للاشية فد مها الكلاء اذا فتق

خواصها منا عبار یلهمرسومدر ( امد ) مد وزننده ابجاحدن اسم مفعول
ارق

خابر او دلا مقله و کورازی

ياخود اسمفا علدر حوق

در حه س مد

و وسعتلفش

ماشیهبه دیتور يقال اجه الماشية وهی بجر ( الاج ) اج وزنده کوزیت شی
دور

واسع اولان کثی

شال رحل

فح اربرکو نه وک
پر سنش

ادى

ادر

ید

وحه

۳

العین اذذاا اسع E

عارض

دم التصید

الحة 0

برنك آ دیدر که ا
او لور و خحه ر

اسیدر کر ا

طمر دن

وبا

فصد

وقانتی بفرسقلر احره حفظ ادوب قتاق هنکامنده پشوروب تغدی ومهماناره
ذر اولتان شق معناسندن مأخوذدر ومنه افدیث [ اخر جوا
اطعام ابدرز ادى ک
صدقانکم ودارا جک ال هن اة
وجه

بر صم آ ددر

ا

تابدن

دور

فر خ الطار

( اه
عل

هس ۶و د ۷
معناسنه

واسحة

) رمانه

والجة [ بوراده ج

وزننده

الجانی او رادندر

وز هیر

هدل

اند اس او لکهسنده

مراد مذ (تدر
iر بلدهدر امام

) الج ( انك ف

 ۸۷حنذاب تام کہ +تک

قوش بالاز ند

فحی اسعیدر

 ( & ۱اىك

فعیله  ۳ر چل اسیدر ( العباج و الحباجد ) .یار ۵فع ار و علی ۾ کسی ور
سوژلکندن

2

ورد کن ار

وحر مله دشور

قال

مضطر ب اوله وحباج و ويول بغنه

ای تم ام

رهل عباے

و حتاحه

اعطق و یکشاق و وش

بو غاز آ دم مو لوز ننه دور يقال رحل ګباجه ای ردی" ممذار ( ألحجة ) زارله
وزننده محی خی

فعل عند

دو

جوج

منا غا الصی عبار سله مان

مقد مدالادنده

چم ااصی ا

مے۔ر حدر ) اجج ( نئا
معنا سنه ظاهر | مف زدی

جح

ب

اس

اوحشاوب

ا

| غر اس

و

۳

کو

تار یوب

ا 2در

ب

اب که

فا

آ وق

ماه

وافتصار

ر اعبار سله دم

اکلہ

|شدر
مص

حتلامش باع طلو ملربنه دنور

) | باحه

( مفاعلد

وزنده

اب

معناسنه در

طعن

صر

وهی وا موف

ر مق

قول بختعته میاحه فجی :او بارز به فغلسیه پس

ن

در

وی

شی"

ز جحشری
او لدینی

زقاق مشققه

ور 0و همتا له میدایه

ر

:ناس ندنل

خوذدر

و یاب مقالبهندر ( اج

) 1

اذو من الاب الاول والرايم ادا ازع وا عات ادد کس ا
بطاات ایدوب ا حه

خصو صنده

معناسهدن

در

شول

ازج عق ای

تثاقل حین اسنعنته ( الاز ج ) کتف وزنده مست سرور اولان کسیه دنور
شاد مر درحهسنده فجرتاك اولادر طغیانه مودندر قال رحل از ج ای اشر

بس مصدری از ج اولور فحتینله که باپ رابعدندر ( الاج ) هم.ءنك وسینك "
می

حتت وجاك تاقدلره دور بونك اصلل و

مفر دی
ده
وز

وسو ج در .صبور
کد

وزنده ( الاشیم ) شان محمه مدشده لك فصیاه زخ.

دعننیآق کونلکد شب

دید ک ری صعغ اا

در واو همز ود ادال او لفشدر

 3دارو انعیدر بو که حادر اوشاعی .

اوشة فارسی ععر یدر( الاح ) فحتینله اسی اولق معناستهدر

بقال اج الیوم اما املنباب الرابع اذ حر وصوصهمی معناسنهدر قال اج
البعر اذا عطش ات 2ع اولود بك اسی وکرمیلو نسنهه دنور شال صیف

اج ای شدید الجر ویو تسميه بالصدردر واج مبورضع آددر ( الاج) هریگ
فحی وميك سکویله يك ورمك معناستنهدر قال اج الرجل اذا سار بدثدا
( الاوج ) رولك فد ی وواوك سکویله بوجهیه وکیسوکه دنور هبوط مقاپلیدر

مرجم در

اوك فارسی مغر دز مجمین اصطلاحندندر کوا كبك

اس

ز مه مایت بغدی اولان دزجهدن عبار در که فلفك حرو سنك سطے محدی فلك

حامله عاس اولان قطه اولهحقدر مقابلنه حضیض دیرالر ومفادج علوعده او
لفظ هنددر بعدا بعد معناسنهدر بعده #عملر تعریب ایلدیلر نتم که و افجیون

محیون دبرارر (.اج ) ۱هم منك کم نله ۱
وبعد اقرب معناسته اولان <صیضه افر
دنور
۱

قارس دياربده ر بلدهدر

:

کرسه یییاخود بر نسنهی
(صل الباء > ( البأج ) بالك فصی وهمنهنك سکوئیله ب
ف
جهتندن صرف وحويل ايلك معناستنهدر قال بأجه بأجا املنباب الثالث آذا
رمق معناسنهدر قالبا ج الرجل ادا صاح وبأج دراو ولون کوونه
صحرفیهقو
معناسینهدر جى بأعات کلور قول احمل الباجات باجا واحدا ای لوا ورب
واحدا شار حدربت و معناده با ج ا ها لفظندن مر جر فارسیدر الوال 
اطعمه معناسنهدر بعده مطلقا درلو وصنف وکونه معناسنده استعمال اولندی_
ی
استهی و عضا اشو بج که

مهموز اولزن بعنی

صار اصلتی ی

اعتار باه

واوی القه ابدال ابدرار ویأج عدیل ورا معناسسنه کلور یقال هم فی ام باج.
ای سواء قال الشار ح وقال الناس بأج واحدای شى واحدو يقال حعل الکلام.

بأجا واحدا ای وجما واحدا وق حدیث غر رضیالّه عنه [ لا جعلن الناس باجا.
واحدا ] ای طربقة واحدة وقیاسا واحدا ( پااج ) بای موحده اله هامان وزنده.
هه

سس سورع

اج

aaa

TS

۹۹

۱

i
سس
تست سس تست

 ۱وتار ج اسم او لور عند الکتاب
ودک

ماحو ذ و

اوارحهدن

هر ج وزنده

ودی

من الباب الاول نی

حسایی د بو انه متعلق بنرسنه در
اوراحهی ربب

اعا ور دش معتان نه

کر
ذ

آی

عبار ندر ) الار ج

ادلکدن

1

مستع ادر يقال ار zre 9 ارجا

ار ج تار حا ) الارجان ( ڪال

برسنهدوشور وب

خلق ری

اغاو افساد ایدن کسه رئ اوه یلوب وورهق معناسنهدر قال ارح المغرى
ار جات اذا سی

دزه
شداد و
اولان فد

) ارجان ( همانوز ننده ارس

یلا ی کذاب کسیه اطلاق
دصرد

ومغرق

دور

او لکهسنده بربلده آدندر ) الاراج)

او لور وداعا تاسی ری رنه دوشورر

شال هو ار  ۳ ۱ای کذاب و شال هو ار ۳

e دنور

بن الثاس ای مغر انیم( امور  ( 4معظم و ز نندهاز

) المؤر ج( دن

وغلب قاری ينه القای
وزنتده اوفید عر بن اللارث السدوسی لشدر بکر ت
فسناد

اله تارج

حر ب

وفتال ایلدیی باعث تلقیدر

) الاوارحة ( هر نك نی
دفیز نه دنور و وفادی

بص

صر ڌوم عا

يندندر

ورانك کسر اه سلا طبن د یواذارننه متعلق مفر دات

اواره معر بیدر که اقل معتاسنه در زرا احیذ مختعبار |

او لنان برا کنده ومتفرق دقر دن که باس اوزره تابث اولان حساب اده دتو قید
1

او[-ور

قوم

او ان

اوار حه عبر

اخراجانه نقل وبر مقتضای أحاب
برهانده اوار لفظی

دفر مضو طه شل اوشور

دود ه حجرانده

دوانی اوراجه متعدد اولور مرم در که

د و انه متعلق دوم

حس

اب

ها له د یوانه متعلق

اله واوازه

پکرناده مدقرات دقتزیله بان اولفعدر اوار ج اواره مبعیردرکه الا دولت عليه
روز نامه دید کلری

او لهحقدر واحیذ خ هی منك و ذال مه نك دعر احیده

معريدر که ف الاصل متفر ق ومنقطع معناسنه در دعده را کنده مقر داتث دق ننه

اطلاق او لفشدر وذکر او لنان ارج

ارىنك

ر که انوا

مشمل مسو ده نه

دنور خلاصه حالا دولت عليه ده دفر دار طرفنده ذمت دفنزی وعسکریوعلوفه
خو ار واسهام

ووظاف

وسار

وموقوفات

دفز ار احیذ

خ

اوله حقدو وروزنامه

واش محاسبه مقولهسنك دفترری اوارجه اولهحقدر وتار .ج هرفرفه سنك اسای ۱
ووظائق مقید

دسو ده

مده افعل وزنده

دفنژی او ار حه اوله حقدر تفصیلنی اهل

پلور ) الاز ج (

وازاح کاور افعال و زننده وازحه کاور افعله وزننده اصول

سارەدہ ازج طولای یابلش بنارابلھ مقسمدر خان کی که فارسیده اکا اهنكدیرار
وماده ود وی مشعر در ) باب الاز ج) فص رنه بداده بر محله در ) التاز ج ( شعیل
 ۱وزننده

طولای  ۳وعارت

) الازو جح ( قعو د وزنده
م

ق

انهه

سر عت

در شال ازحه تأزعا اذا بناه و طو له

ايلك معناسنه در قال از ح ار حل واز جح

۹4۸

اولئدی ومأجو ج مفعولدر کثرت حر کت واضطرابلری باعث ميه در بور
وحه مذ کور اوزره مهموزدر ومهموز

اعتار ایلیوب الفله تلقظ ادر

الفلری

زاند اعتبار ایدوب یأجو ج ج ومأجو ج ج کلدلرندنمشتتف"اعول اولدیغنه
قلارض ]
ذاهب اولدیلر ومنه قوله تعای  1ان یأجو ج ومأحو  3مفسدون ا
الاية ورو به بن الا ج بای همه وهمرهی الفه ایدالله اآحوج وماحو حعنوایله

قرآت ایلدی واو معاذ الف اليهبیيه ابدالله کعو ج قرأت ایلشددر که ج الاء

لفظندن نود اولور ملف ونده دی اقتصار ابلشدر قالدیکه موز اعتبار
ار

 2و3

مادهتندن مأخو ذدر

و لنده نا

او لان چم مادهستك معناسی

معلوم اولامتدر وم کلهسی که ظاهرا مساحهدر اصل څ اولقدر کهصوبی
آغر دن طشره بوسكورفك معناسته اولغله قوم مذ کورل تفرق وانتارارینه میتی

اطلاق اولغش اولور ویضاوی مرحومك باننه کوره یأجو ج ومأجو ج 12
اعمیلر در غیرمنصرق اولدقلرینه میتی وعلقول عربلر در وجه مکذور اوزره اج
اج مادهسندن شعو ل ومفعو لدر منع صرفلری" هر بری قله اسمیاولغله تع یف
 ERسوہ لردنه مینیدر وراغبك يانه کو ره یأحو ج اج تخود ظلم اچ ار
مادهسندن ومأحو ج هو ج ESI

اردور کرت

اضط رابلری حسییله از

مصطر مهبه ومیاه "مو جه به تشه اعوشلر در لکن موحدن الودینی
ونلرده وحه مكذور

اما عدر والاصل

ی

اوزره اختلاف ایلدیلر لکن

اولان پلا همزهاسم ام ی او لقدر طالوت وداود وهاروت کک بعده ب ك

الله تلفظ ايلديلر (الاجو ج ) صبوز وزننده مضی" وان شیثه اطلاق اوور
8
۱

تاردن ماخود در قال

حوهر

اجو ج ای مطی" نر ( الاذج ) همه نك

فی وذال مجمهنك سکویله مشرو ی بك حوق احمك معناسنهدر قال اذچ

ارجل اذجا من الباب الاول ااذکاثر من شرب الشمراب وراده شرابدن مراد
مطلق مشرودر د
اه بذ ج ادون

و

خوزستاده بربلدەدر مو ف

بای ته

اذ  3اهواز احیهلردن بربلدهدر دو ذکر ایلکله ظاهرا

ور
وراده سهوه لد

( الار ج ( حر مج و ژننده ) والارج ) امير وله

) اولار هة ) هال رامحة طبه به دینور تقول فغتی ارج اللطية و ارجهاوار مها

ای رابا الطية وارج و ارم مصدر اولور راصحذ طننه بك فو

تقال ار ج الطيب ارجا وارجا من الباب الرایع اذافا ح وبقال اارلجکان
اذا فاحت منه راحه طينة ( اناد ج ) تفعیل وزننده کسکین راحه لوطيبك
راهستی اطرافه نم ادوب قوفتق معناسنه در بعده اغاوحریش اله داسی

بری رنه دوشورمك معناسنده استعمال الوندی قال ار دجعم اذااغ اهو حر شه

وتأرج

۷4
عينه ابدال ادوب انك واس پرارنده فنك وعسم دیرارکذاث کشکنشة ریعه

 eف

او نیزر ک:کای خطاب مۇبشدنضك

و شین

محمه اراد ادوب
رل

ومردت مکش دیرار

رک رکش

۱

فصل لزه( ( الاج ) اد وزننده ومادفیدر کهدهر ودام معنالبنهدر تقول

ntا

لاافعله اما ای ادا ا(لاجج ) هزه نكفع وجيك کسربه آنش علولفك
)نعل
معتاسنهدی قال اجت النار اجه من الباب الاول اذاتلهیت ( الأجع ت
وزنده نآش کندی طوتشوب علولفك معناسنهدر قال تأحعت النار اذا تلهیت

وتأجم تاج کهسنه مطاو ع اولور کاسیذ کر ا(لتأججم ) تفعیل وزننده نآشی
علولدرمك معناسنه در تقول اجت التار تأجها فا جخت ای الهبتبا فتلهبت
ا(لاجا ج ) افتعال وزننده تأجم کی بودنی مطاوعدر وتاج واتجاج کوندز

وی

aویی
و
ف
ان
ه
تن

بغایت اسی اولق معناسنه استعمال اولنور ( الاج ) ات وز ده که تفاعلذر

ا معناسته در قال تأجم ا(بار و اج وتأج اذا اشتد حره ( الا ج ) همرك
خی و جيك تشدند له دوه قوشیقناداریکو لريوب خشلیهرق سک ر مك معناسنه د رکه

مجازدر کوبا کهآنش علوی کی کورلیهرك سکر دوپ کسی باعث تشبہدر بقال اج
الظلیم اجا من الباب الثانى والاول اذا عد اوه خفیف و دشن اوزره TH علویکی 1

جله وهجوم ايلك معناسنه استعمال اولنور بقال اج ار جل بفك الادغام منالباب .
التالت اذا جل علالعدو شار ح ذیرکهتضعیفلهده وارددر وغبر قیاس اوزره باب
گ
راه
داس
ركت فحیله قار ثقلق اختلاط معن
هن
تالثدن ورود اعشدر ( الاحة ) ء

الط ادرک کورلتوی موجب اولور قال وقع القوم ف الجة ای
ف احتلاط ونقول سععت احد القوم ای خفیف اختلاطهم واضطرامم واحه
بزادهسیله اسلا ا

دور شدٽ

نت
حر معناسنه ) الاجا ج ) همبر

صعرلد طعہندء

دز صویی کی شوراب وتلخاب معناسنه
حیلقله طوزلوق اولان صوبه دنور ک
۱سای باقدیغهون اطلاق اقوشدر بقال ماء اجاج ای ملم م ( الاجو ج ) فعود
وز ننده صو

اجا ج اولق معناسنه در شال اج ۹

صارا حاجا ) الاحا  ( 3احاب وزنده صوری

احویا من

الباب الاول از

اجاج ايلك معناسنهدر تقول

آچت الا احاجا ای جعلته اجابا ( يأ ) بصع وزننده وبنصس ویضب وزننده
مه مکرمهبهسکن فيل مسافه ده برجو چنح آدیدر ( اليأجو ج ( شعود وزنده اش

علوی کی یاخود دوه قوشی کی پری اوئه پلوب بورر اولان کسیه دنور نقال
| هویا جوج:ای :جج هکذا وهکذا کذر اولنان اج کلهسندن مأخوذدر ویأجوج

وماجوج کهیافث بننوح عليه السلام اولادندن ایک قسلهدر بعنی ایک قنك
پدراری استلریدر اذکولرتان کاهجسندن مأخوذدر ياجو ج شعولدر نتهکه ذ کر

حو له واحق ومغشوش کسیه دنور ( البوثة ( رو یه وززننده صو سل له دنور

۲

تئ)له برکسیه رو که
فواخلمایان
عطشه معناسنهدر ( البیث ) ميل وزننده (

تد و رمك معتاسته در قالهاث لهمیٹ هیا وهیانا اااعطاء شنا یسیرا ودپر مك
هعناسنهدر قال هات ای

اذا  3د وحاحت وافتضا ةدر ماله دسبنزس اولق

معناسنهدر شقال هاث من الباب اذا اصاب منه حاحته ومالی افساد ايلك معناسته در
نقالهات قانال اذاافسد فیه وویزیمحكنسنهن وزن وکیل و تقدیر اغلوب طبراق کی ۱

عن جر اف ویرمك معناسنهدر شالهاثله اذا حثى فی الاعطاء (البیث) تفعل ورننده
مطلقا وبرمك معناشنهدر قال تبث له شيا اذا اعظاء ( الاستبائة ) حوفسفق
معناستهدر شالاستبات مااعطاهاذااستکثرهو برنسنه یفساده وبرمك معناسنه درقال .
(لهاثة )
استباث الال اذا افسده ( الهيثة ) هينه وزننده جاعت انسایبه دیتور ا
مفا صله وزننده کو ت

مثلا کرت

خصو صنده رکه

اه حا د له ايلك معناستهدر که ری ایر نه

مال وکثر ت اباع خصو صنده منازعه ی

وکراوحاللیسون
نسته دن حوق اخذ

عبارندر کرد قالی

قال هاش اکذااتره ( الهایث ) افسماعل نسيیهلة ذا مابز
آیدر اولان کسید

دور

قال رحل

ای کشر الا خذ

و

فصل الباء) ( وفث )فال صاحب وزشده ان عولحیه السلام در کهرک
ی تلع

ویاجو ج

اولشلر در ( ی فث

ومأجو ج فوعلر سك

درا رادر

نك KE

 AEمنشت

) ابارت وزننده عنده بر مو ضح آددر

حعوز بابام )یم
معلوم او .که کاه اولور که کک مقر ده ای مشدده و حففه دل
و22تیکلهارنده فقیمی

لفتدر که اي حیر
ما
یی

درومرج

اه

در

بدل اولور مقلافقع

ار

برنده عمج دیرار نتسه که اوعر دن

ه
اظ له دن برآدمه د ن نه قسلهدنسن دو سئوال ایلدم هن ققمیم دید ی ک ۱

او لهحقدر انلر  2قتقسندنسن

ددم هن ص ح ددیکه صی

اوله حقدرٌ نتهکه

*تنده كذلك
اشبو * پارب آكننت قبلت جع * فلا پزال شاجم ينيك .ج بي
خالیعو یفی
واقعدر =

جع

الطعیان إلات * وبالفداة کسسالبرخج * هصمراعرنده
وځ بی واو

و العجمبالعشی والبر مخری مقامندهدر وری

برنوع خر 0امیدر كکذهلك قضاعه قبیلهسی عینله باء جم اولسه بایی جیه ابدال
ایدرار مثلاهذا الراعی خر ج می دیجك برده هاذلاراعم خرج مجح دیرار هه
قضاغیه بايلنعرب متد اولدر به که عنعنة فیس و کهاولده واقع اولانهمزهی

3

0
ضعيفة و

کوز اغر بسنك کوزده ولان ابر و نشانه سنه دنور و وحیه کا
عد موی دمكت ی

موه

لدب رکی ووعجتق ضعیف او لغله و اث اطلاق اوددر

معنای من ور دلن شاک

۱

۱

۱
:
۱

در که

معلقا آزاد ایلکدن عبار در
لکن مو اف و حیه E

E

اولشدر (الوالٹ ( وارث وزننده متعسل وداعی اولان

شره اطلاق اولئور بقیه معناسندن مأخوذدر بقال شر والٰث ای دام ودین تقیله
(هث ) وعد وزنشده ابیرشنه جد
لو
اقل
اطلاق اولسور ىقال دن والث ای مث
واصر اربه وغل ايلك معناسنه در يقال وهث ف الثی" وها وهثد من الباب الثانى

اذا مك فيه وبرنسنهیی ایافله کم حکفك معناسنهدر بقال وهث ای" اطذاثوه
شدیدا ( الوهث )تفعل وزنده رايشده دورادور حرکتله مبالغه وامعان ابلك

فلام اذا امعن
معناسنه درقال توهث ا
اةن)ك
ههنث
3صل الهاء ) (ال
ف

وباى موحدهنك عله ام شدده وماده صعبه

معناسنهدر اصول سارهده برایش کو جلوب شدت ولق اله زقس در رگا مصدر در

وکلام اط اولغه دنور ( هبر الان ) هانك فعیله ابرانده دهستان قضاسنده
(لهئمثه ) زلرله وزنده قارش مورش اولق معناسنهدر قال همرث
برقر هدر ا
الثی" اذا اختاط وظر و سم ايلك معناسته در بقال هنمث الوالی اذا ظل وبرنسنهیی
مره

ازسال ایلكت معناسته در تقال هریت السار شطر ها اذا ارسلته عة

روشبی" ایاقله بك بصوب حکفك معناسنه در قال هثبثه اذا وطئهشددا ( الهنبات)
<حاث وزننده چایك وچالاك انسان وحیوانه دنور بقال رحل وقرب هتباث ای
سریع وقارشیق نسنهبه دنور شال شی" هئراث ای محتلط وطیراعی حوق اولان

فضا ومکانه دنور قال بلد هنباث اکذاان کثبر الراب ویلاحی دروغی کسید

دنور شال رجل هئباث ای کذاب (الهثاث ) شداد وزشده ودش یلاحی ه
(لهث ) هانك فعی ولانك تشدیدله يلان سویلك معناسنه در بقال هبث
دنور ا
کاذب (ااهرث ) هانك کسر باهاسکی جامه به دنور
ار حل هتا من ااباب الاول اذ
توب خلق معناشته ( هرث ) هانك صعیله واسط قضاسنده برقر بهآدیدر ( الملی)

(لبلثا»ه ) هاله وو ایی اخبرده هانك
(لملثاء )اء نونزده وا
سکری وزننده وا

کهدده جانزدر و(المكت ) زمره وزننده شول مقع وکروه انسانبهدیلورکه
رثا)پ وزننده
غبلا
برماده ضعنده غرو وفریاد ووازژی پرده ببرون اوله (ال
بعض وفتده انسانه عارض اولان سسئلات وکوشکلك وقبرقلق حالتنه داور

ا(لبلا ) هانك فصی وکنسی وای مفتوحه الله هلاث معناسنهدر بقال اخذی
هلاث وهلا ای اسر خاء عنزی الانسان )هلق اسکرزی وززننده دصر هده برهو ضعدر

یلشدر
ال
ملف کا حده سوم اولان هلبوث که ستی کهفدروس وزنندهدر ر

۱

۹۷

جانب شا ااوجه قدر یج وسال اولهرق ابقافیل ونمابهده واجعلهما عبار لهده

ورودی مرس ومدر (:الورئه ) فعالله وارنك جمیدر ( وران ) سکران وزشده 
پرموضعدر (الورث ) حرث وزننده تروازه اولان شیته دنور قال شی ورث

عربدبنطندر والدهر یه منسوباو در
ای طری (بنو الورثه ) واوك کنمریله ب
ا(لوعاث ) واوك فحى وطانك سکوییله اياله پره حکم اورمق معناسستهدر بقال
وطث عالىلارض واطلابمناب آلثانی اذا ضرا بازجل شددا ( الوغت )بعث
وزننده سول دوز ولومشق ره دنور که لهصا قوم ونهطبراق اولوب

ایکسندن

رکب اولغلهایاقبانوب کومیلوراو لدیفندن بورك بك دشوار اوله ومشقتلوصمرب
وله دینور وقیریلوب اوفاعش کیکه دنور آرقلق هرال معناسنهدر (الوعث )

بنولوهر ووعث ووعو له
کنتنفدهو(ټوالوعث)معظم و زنده بونارد هکو ج ودصرب
واوك ضعیله بول صرب اولق معناسنه در هشال وعث الطریق ووعث وعثا ووعو ثد

املنباب الرایع وانلاس اذا تعسم سلوکه ا(لایعات ) احاب ودزه

وصث

دید کدی ذ کر اولنان مکانه یاخود صرب وله دوشك معناسنهدر تقال اوعث
ار حل اذا وقع قالوعث واسراف ايلك معناسته در نقال اوعث فلان اذا اسرق

قالال ا(لوعث ) فحتينله دندن برعضو شکست اولق معتاسنةدر قال وعثت.
ده وعثا من الباب الرایع اذا انكرت (التوعیث ) تفعیل وزننسده برکسه ی
وجهه سندن عرف ومنع الك معناستنهدر يقال وعث فلاا آذا صرفه وحیسه

ا(لوعثاء ) واوك فحیله زجت ومشقت معناسنهدر قالاصل رملد وعثاء وطریق
وعثاء دبرلرکه شاقه معناستهدر بعده مطلقا مشقتده استعمال اولندی ومنه قول
الى عله السلام  1اللهم انى اعوذیك من وعثاه السقر ] ای من دنه ومشفته

ا(لوعث ) اقص السب اولان كيه اطلاق اولنور وعث عصودن مأخوذدر
قال رحل موعوث اذا کان ناقص اسب ( الوعثة ) واوك فضی ووك
ذر اولان بومشق بره تشبیه اولفشدر قال
سکو لهسموز خانوه اطلاق اولنور ک
)تاب وزننده و(الوکاث ) غراب ودزه تير"
امرأة وعثة اىسمية ( الوکات ك
الدن مستجل وماحتم اولان طعامه دور شال اطعنا الوکاٹ والوکاث ای
مایستحل به مالنغداء ( الاستیکاث ) طعام مکذوردن اكل ايلك معناسنهدر تقول

(لولث ) واود فضی ولامك كوه حسنتی
استو کنا ای ک1لنا من الوکاث ا

کی آزجه بوره دینور وحکم وموکد اولیان عهد وبیانه دیور بقال بیتمم ولٹ
من عهد ای شی" منه لیس باکید وتکنهده قلان خير بقیهسنهدینور وقربه وجناق.
ضعیف
و

وعده دنور و و معناده مصدر

اولور تقول وت له ولا ای وعدیه عدة

1 Ar
 AEقال تال ولا لا نکند ذبه ای 5۳

وطافت ومق دور

مباشه اطلاق

اولنور بقال صرف فیه نک ای اقصی مهوده اصل نکی اوزیلوب بوزیلان
ډنهغيکهله معانی“ بمورره وندن مأخوذدر ونکیثه شول خطه صعبهبه یعنی
نس
اعمظیم ومشکله اطلاق اولنور کهمعاهد اولان جاعت اول باده عهد وبهانلری
نكت ونقضادهار اولهر ال وقعوا افلنكيلة ای افللاطة الصعبة التیتناکنوا
فما العبود ونکینه طیعت و “كه اطلاق الونور وزور وقوت معناسنه استعمال

ااوتلوارن(یکات ) هم منك فحیله کذز اولنان نک لفظندن که ونك کوراھور
نه نه دنور ومنه شال حبل انیت ایهنکوث
سمش
نزل
جعدر او زاش وحوزیذوب لو
و و توب اخلاق وحبل ارمام قدندر (الشکاث) غر ابوز نندهرکو له وله

در

دوه منك غ]زرنده ظهور اندر ( اشکانه ا)مه وز ده مسوا کك اده
قلآن بارهلرينهدنور واپك حوزیلوب و زاش قاشه وتلنه دنور ) اک

( اسع

فاعل تیه سیل ”موز ايكن آرفلفش انسان وحیوانه اطلاق اولور تقال رحل
عوبر متتیکث ای مهرول بعد .من ( التناكث ) تفامل وزشده بینلرنده اولان
عهد و بیانی او زشعك معناسنهدر قال تتاکثو | عهو دهم اذا ا قصو ها

(الادث )
وصل الواو  ( €الورت ) واوك کسمرله ( والورائد ) کتابه وزننده و
ف

(اه ) عده وزننده وفات ادن کسدنك مال
هر کنرم٩ اصل ورت ادی و
مونکنه وارث اولوب آلق معناسنهدر ال ورث اه برئه کیمده ور" وورائه
وارثا وره مناباب السادس اصل وراه برکسه دن  2ر کسیه عقد وعقد خراسنه
موضع او لوب عده

میدن اتقال

جاری اولان Si

مال وقنه

اتقاله

ایلکده استعمال غالب اولك در واول تمروکروله به میراث

و اصیی

موراث ادى وارك ورانته کویا کهلآتدر وادت دنور هکزهسلیكله
 ۱او لدهکی

و راث

دور

انك

ضع

اصل

ث
وراث

ادی

مصدر

(الایراث) هز منك کسر لله

مپیوتکسیه مالنی کتاره وارث قلق معناسنهدر بقال اورثه انوه ای حعله من ورنته.
مفك تسیر نهکورههمنه صیرورت اعون اولور امهات سارهنك بانلرینه کوره
ل
متعدی اولور بقال اورئه ابوه مالا اذا حعلاله مبرانا ا(لتوریث ) تفعیل وزننده
1اټ

ا

معناسنه در

شال

ور به

اوه

ور شا ععی

اور به و وریث

آنثی

او لجرمك

(لوارث ) چیع.
تأریث  ۶بقال ورث السار اذا حرکها لتشتعل ا

موحودات فنابهمتقلب او لدقدنصکر ه باق ودام اولان مالك اللاك عز شا بهحطمر تلربل
فلدعاء الشوی
اء صفایهسندندر والله الوارث الباق مد فناء الاق وماجاء ا
[الهم امتعیی !می وصری واحعله الوارث منی ای اشه مبیحتی اموت] نی الهی
نی “مع و وص مله مقتم ومنتفع ادوب وآنلردن ه
یرری باخود امتاعی بن عازم

3
ES
41
:
وصقیافك ۲
)رمن فعیله بنده برموضع آدیدر ( القث ) نونك ق
| (1افث ه
سکویله ,برایشده سرعت ايلك معناسنهدر يقال نقث ارجل قالام اوق السیر.
ا

م

لباب الاول آذا اسر ع و برکدهی سوز اه ريده ايلك E

و

| يقال نقث فلانا بالكلام ای اذاه به ويك خلط کلام ايلك معناسنهدر قال نقث

۱

 :حدیثه اذا خلطه کتلط الطعام وککدن ايلك حقرمق معناسنهدر بقال قك

العظم اذا اسر ج خخه ومدفون اولان شیرء اسخراج حون طمراغی قازمق |
معناسنهدر وو حقیق وععنوی اولورکه رعادهٌ مستورهی خارحه حقروب باك
اون اشه لوب اج وزنی اراش در مقدن عباردر شال نقت القی اذا حفر
ح
ونه ) الدقث

۱

) تفعيل وزنده ( والاتقاث ) افتعال وزننده و نلرده ترقت

غلك معناسنهدر شال لقث ارحل تقینا اولقت اتفاا اذا اسرع واتقات 
ککدن ايلك حقرهق معناسنهدر بقال انتقث الفطم اذا اسر ج مه ومدفوی ]
اراج احون طمراعی قازمق معناسنه در SE حقیق وکرد مغنوی اولسون" ۱

)طام وزند| .
تهکهآنقا ذ کر اولندی یقال انتقث الشی اذا حفر عنه ( نقاث ق
ديشى امماستدندر ( التثقث ) تفعل وزننده برکسهدن کندی طرفنة ميلوهر حت 3
ايسقك معناسنة در قالتنقث الرجل المرآةاذا اشقالها واستعطفها مزح دیرکه تقعل ]ً

ا
ردر
زر ح
ابی استفعال کی طلب اون دخی کلور نتهکه شافیه اوائلنده مم
کسیله تکراد
(اوشکنتك)
پرنستهنك طلی اه صوری ومعنوی تکلنمتضمندر ن
4پلاس رد وزیلوب حوزیلان وزنیسته
کبروب ایپ ایلك اجون اسکی کارو
 1ی بوزیلوب جوذزیان
دبتور هه مصباحك وسایر امهانك يان
كلك وپلاسك اممیدر کهبوزونی تعببر اوور پس مولفك تفسهری عل العاده
مسامه به و لدر ته که دساجه شرحنده اشارت اولندی

|
|
|
|
۱
:

ی ان تقض

اخلاق اكلاسية قوی الاخلاق النقوضة سبکندهدر ونك جتاینکات کلور

لتهکهقریبا وحیل انکات عباره سیله مولف دخ ورسم رات ونکت بغبر ام از
شاعر ك بدری اسمیدر (النکث ) مکث وزننده برنسنهی وزمك واوزمك معناستهدر
نکث العبد والبل
ل
اکی
شمك
اہك قاتلرینی حوزوب وزمق ونسبخی اوز

ی
بوااكك
نکتا املنباب الاول واثای اذا نقضه ومس

|

طاغلق .معناسنهدر ال ٩
۷

تک الدواك اذا تغعث رأسه ( الا نتکات ) افتعال وزننده اوزنك ووزنی
معناسنه در قال نکث الیل فاشکث ای اتقض وبرایشدن فراغته برآخر انشه 
متصرف اولق معنا نه استعبال اولنور قال اکن فلان من حاجة الى اخری
سک(ينه
لرف
اذا اانص

به
قههنفس
طنند
ا وز
تيثة
) خب

اطلاق اولنور قال هوشدد |

ف
او
للف
خان خ
اه ای النفس ووعد کولام وعهد مقولهسنده اول

اله اطلاق ||

وب

اوآنور

د
۳۹ ۷

نع

کمزر

3

۱۹1

۱

اهن
لرک
واط
ای"
)میر وزننده بط
ول امیجبهلغوده( الچیث ا
عنا
اهل عفلىب
ی
اسان وحروانه دنور وبرنوع سېراه اسمیدر بوني سله اله تفسیر انلشلردر
وکم واخفا اولنان رازه دنور وهدف معناسته در کارنهان زصب او لله حق طبراق
ددن

سرد عبار او لور بقال رموا ف العیث

عبار بدر نهر اداز از شده

ای الهدف وهو تراب شجمع ( الجث ) نونك ضمی وجيك سکونی وضمیله زرهه
وک حیط اولان وفقهزاراوله حقدر
دیئور در ع معناسنه وورکك پردهسته دنورکهب ر

غلاف القلب معناسنه ورکسهنك کندی بیت وم لنه دنور ی

اجات کلور

)فاعل وزننده بری برينك امسارنی فاش وشایم قلاق معناسنهدر يقال
( التاجث ت

او و (۱النست») شت وز ده ال اب الق معناستنهدر شال تنعت
القی" نعثا من الباب الثالث آذا"اخذه ( الانتعاث ) افتعال وزننده نعث معناسنه در
ی

غه

 0الاتعات

( هرك

کسر للهاا

ايلك معنا سنهددر بقال

قال

عة

ا

قماله اذا اسرق ورره كمك اعون ول اسبابی هیر وترببه بشلق

معناستهدر قال انعك ارحل اذا اخذ ف المهاز هسیر ورخصوصده وخهد
| یلك معناسنهد ریقال هم ق انعات ای دا فى امرهم یعتی جسدوا واجتهدوا
)ونك فحی وغین مجمهنك سکویله داعی وشدید اولان شره دنور
"( اللفْث ت
تقال اصایه النغث اى الشس الداع الشدید ( اللغث ) ونك فحی وغینك سكول

تفل معناسندن اقل اولهرق اوفورمك معناسنه درکه توندن اوفلك اله تعبیر اولنور

رقیه خوانلرك اوفلسی کی کهتوکرکسز اولور ولفل .آزجه توکر کلهتوف لوف
دیو اوفورمکدر که توفلك تعبیر اولنور شال نفث الراق نفثا من الباب الاول
وای

وهو کات وافل منالتفل ) ا

الشیطان) اشعار وغز لياه اطلاق اولنور

شارچ درکه اشعارا کاذیب قحبندن اولغله شیطانه مطضافدر لکن مناجات ونعوت
اشر نفه ادعیه جلهشسندن معدوددر تقول اعوذ بالله من نفث الشیطان

الشعر ا(لتفایاث قالعقد ) ساحرهءلره اطلاق اولنور ابو

ن
عفلوکار
او

وهو

اک افسو نله

مولفك سواحر ایله تفسبری نفوس یاخود یاخود نسا» اعتاربنه

ن شرالنفائات
ولیم[
کی جادولق نسوان کار در ومنه قوله تعا
مبنیدر زرا ا
قالعقد ] ( النفاثة )نونك یله مصدورد بعنىضيق نفسی اولان كلك اغزندن

لصوویهرق اخراج ایلدیکی اوفورکه 0

انکله اسراحت ایدر * لاد

مصدوران بنغث * مل تومعنادندر دردناك اولان كه بث شکوا اعلك معر ضنده
ضرب اولنور ونفانه عربدن برجاعتك پدراری اسعیدر ومسواکك آغرده قالوب
"اوفوریلان باده بنهدور که اوفورتی تعببر اوللور ا(لثفیث ) خبیث وزننده
1

A

بارهدن فشقر وب حفان قائه اطلاق اوللور شال دم نفیث اذا كان نفثه اجرح

 ۱1وار آوزره اووررکن

اوابی

صغانو ب وفری حالق وجريك معناسنه در

قال

انتبث الرحل اذا قلص حالةقعوده ( ال ) فعتینله اثر ونشانه دنور جی ایاث |[
(لبيثة ) خبیثه وزننده فازیلان فویدن وارمقدن از
کلود سب واسباب کی ا

حقان طبراغد دور ( الست ) خبیث لفط کتیادا انباع اولور ال 2
یٹ ای شریر ( الابوئت ) اصوکه وزننده صییان یننده برلعب ار حفوره
پرنسنه دفن ابدرار! جقارن سارینه غالب اولور ( الث ) نولك فعی ولانك .
تشدیدیله پرکلام وخبری فاش وشایع قلاق معناسنهدر يقال ذث انبر نا من الباب
الاول واثای اذا افشاه ویارهی وق معناسنه در شال نث اطروح اذا دهنه ونث

سم ورطوبت سبیله کوشکانوب صالقملفش دیواره دینورکه وصف اولور وغث.
)تاب وزنده
کلهسنه اباع ومراوحه اولور تقال کلام غث نث ( الات ک
بارهی اعلجق ياغه دینور بقال نث الروح بالنثاث ای الدهن ( اش ) ززل
وزنده حوق ترار اولق معناسنهدر قال شثنث الرحل اذا عرق كيرا و مقرمهبه

ال سیلك معناسنهدر يقال انث اليد اذا خها بعض ههدده وزث عنواننده
الث ) ونك
میسومدر وطلوم صزمق معناسنهدر يقال ثنث الزق اذا رشح (
فعیله ودی مصدردر طلوم صزمق معناسنهدر يقال نث الزق ثا آملنباب

اثافی اذا رشح ( الات

۳

1

هار وزد ی دا فصلل وغییت ابدوب مثالب 

9

دردر بقالهم نثاث امیغتابون
ومساویلریی نشی وافشا ادن کسهلره دنور ناث مق

(المناة ) مكيكسرله ونونك فحیله باره یاغلدقلری بوك بارهسنه دنور ( التي "۲
سفینه .وزننده طلوعدن و قربهدن صزان صز ندید دنور ( الث ) جیلر عحث

وزننده ومرادفیدر شال محث عن الاس جنا من الباب الاول اذا موحیثرکسیه

غبرت وبرهرك فریاد الله مدد خواء اولق معناسنهدر بقال محث فلان القوم اذا
سنه مكحالندن صوروب |[ |
نود
ره ب
بنند
استعواهم واستفاث عم ( التجث ) تفعل وز

ارشدرمق معناسنهدر يقالتجث عنه اذاحث ( الجاث ) شداد ورننده و(الحث )
کت

وزننده

وان

اخبار

وحوادث

سو

ادن

کسه نه

دنور

 ۱الاستعان

(

اسر | ج معناسنه در قال استجث ای" اذا اسر مهو برشیته دی واقبال ادوب

آنك قیدنده اولق معناستهدز قالاستجت ای" اتذصادی له ( الاتعاث ) افتعال
وزننده ودغی اسخراج معناستهدر قال انث الشی" اذا اضر جه ومموزلك
ظهو ر له ند فبار وب یل

معناسنه در شال انث

المخر اذا انت وظهر ب

( الجیشد) نبیثه وزننده ومادفیدرکه قوی خورق ونمرمقولهسندن اخراج اولان
طیراغه دنور وفاش وشایع اولان تج و باسزاخبره اطلاق او لور ورکسه نك و

1

و مقدر نندن اظهار وافراع او لنان اب وطافته اطلاق اولنور و منه قال بلغت
زد
ی

إا

رت آذا ضعف عن اطری ( اللثه ) عرعه وزنده بودی که هنوز
قرارمقه بشلق حالته دنور ( الث ) مرن کسس نلهجاعدن طوعر اولان کسیه

۱

1دنور هذکرومؤنده اطلاق اوور يقال رجل وامرأة ملث ای لایشیم عن الجاع
مافهاص)له وزنندء مداهنه ايلك معناسنهدر بقال مالثه اذا داهنه ور کسه
(ش
 ۱اللهملاعیه الك معناسنهدر قال ماه اذا لاعیه ( ماث ) مك ضعی ولام مشددهنك

کیس 4مرافده برقربهدر ( الوث ) لوت وزننده و(الوثان ) فصائله تسده
خر نسنه فق معناستهدر قال مات الثی" ولثی" غوت موه ومو اا ادا خلطهیه

ي وه اشلای معتانستةدر ازمك اجون پاغود وشن اعون شال

ماث الثی" اذا دافه فالاء ا(لاعیاث ) انفعال وزننده معنای مبروردن مطاوعدر

بقال مائه قامات اغیائا ( الیث ) ليث وزننده موث ععناسنهدرکه آنفا کذرااولندی

لت مها عفن مات غوت( القییث )تفعیل وزانده میت معناسنددز
شال میثه عیشا ععی مائه ( الامتتاث ) افتعال وزننده میٹ معناسنهدر وملام رفاه

ومعیشته ل اوق معناستهدر شال امات از جل اذا اصاب لن الماش کوشکی
صو اله ازوب اگبك ععناسنهدر نقال امتاث الاقط اذا مرسه قالاء وشربه
)يك فخیله دوز وملام بره دینور ججعی میٹ کلور ميك کر له هیف
(ا م
وهیفاء کی ومیثاء شام دیارنده برموضع آدیدر ( ذوالمیث ) ميك کسر له نمنده
کیس وزننده ومشق نسنهه
ترانده عفیق نام محلده برموضع آددر ( اثیث )
ای لن ) المّیث ) تفعل وزسسده

 ۱دنور شال شی

A

بربگمور سام له و “می

معناسنهدر قال مثت الارض ادا مطر ت فلانت ( .المسقيث ) مسقیل وزننده
عورطهنك قبوغی امحرء اولان احه زاره دنور غرق" معناسنه "ای فوفیه ايله
هسقیت دی نومعتابه در

(لأت ) نولك فحى وهیرهنك سکویله ايراق اولق معناسنه در
فصل النون  4ا
قال ثأث عنه تاثا من الباب الثالث اذا بعد ونأث ومنأث که مقعد وزننده مصدر

ی در سى یلك معناسنهدر قال تأث الرجل نأا ومنأئا اذا سعی ( النأث )
مکرم وزنده

بعاد اولشش نسنه یه دنور میعد معناسنه

اس اناث مصدری

او لور

اکرام وزننده ( النیٹ ) بش وزنشده ومرادفیدرکه بری ال اله قازوب نسنه

رمق معناستهدر قال تبث الارض تا من الباب الاول اذا بش وطارلق

معتاسنهدر قال مت الرحل اذا غضب ( الانتباث ) افتعال وزننده نبث الله معنای
ط

اولده مر ادفدر

قال اثبث

وار قال

اش

الارض

کی

تشه وال

ووت

پر
شتا

المی" اذا ناو له واون و قاو د ونشاسته مقولهسی سنه

حوفا لوب آر ق معتاسنه در قال اشش السویق ووه
صویه وغل
ا
س

ا اول

ی آلق

|

اذا ری فالاء ۱
سسسته

ور ی

44

۱

?NA

وجه اورمق معناستهدر بقال مغثه اذا
القرة مغثا من الباب الاول اذا مره ا
سهنك عض
ور
حر به خفيفا ک

وناموسنی دیالیوب هتك

ايلك معناسته استعنال

اولنور يقال مغث فلاا اذا هتك عرضه اومضغه ومغث ثر وفتال معناسنهدر
قال اعم مغث ای شم وقتال ونك جی مغاث کلور ميت کسه ومغث صو به

غرق ايلك معناسته در قال مغثه اقلاء اذا غرقه وعبث معناسنهدز که ذکر
کتف وزننده کورش طوفقده
ولندی قال مغثه اذا عبثه ای خلطه ( الغث )
پپلوان اولان کسیه دنور قال فلان مغث ای مصارع شدد ( المغوث )جوم
"کسیه دنور شال هو مغوث ای جوم وشدتلو یمور اصانیله بره یاعش اوتلغه
دینود پس .عقث جا طوءق وشدئلور یور اوتلوعی بره بصلامق معناسته الوور

.

( الغیت ) مهك فح معغوث اله معنای اخبرده مرادفدر ( ماغث ) وارك
ه (وامماغثه )
مكلكد
وزننده عتیبة بن الارث کاسمهنك لقیدر ( الغاث ) مي
]|.مفاعله وزنده محاصه ومادله الك معناسنه در قال ماغثه ماغثة ومفائا اذا حاکه

کیدورککهندن
وجاصیه م(یات ) خراب ورسد رش آد

ایک وا از

+ومسهلدر فند البعض مغاث بان ناری کوکیدر ( انکث ) ميك حرکات لای

)لفك
.وکافك سکونله وکافك فعیله ( والکییی ) خصیصی وزننده ( والکیثاء ا
ه
دبر
ریله
)يارك طع
مده( والکوت والمكثان م

اکللوپ طورمق معناسنه درشال

ونمابس اذا لبث ملوفك بصارده اه
مکث الرجل ومکث هن الباب الاول ا
کوره انتظاره مقرون لبث وآرام معناسنه موضوعدر ووحه هرود اوزدهسکن
 ٠مصدر اولور وهر ده طعتينله کت لفظی زئاده ایلکله طقوز مصدراو لور(الغکث)

|لنوب طورهق معناسنهدر قال مک
تفعل وزنده بودی ک

الرحل اذا تلیث

وبرنسنه بهمننظر اولوب بکلمك معناسنهدر قال كث الرجل اذا تلوم ( الکیث )
امین وزننده وقار وکین صاحی آدمه دنور يقال رحل مکیث ای رزین ومکیث
اا یدن رافع اله حندب تام ذاتلر 4بدرری اسیدر کذلك جناب ام دنك دری

ححی ولامك سکونیله
وحارث بن رافع نام محدنك" حدی اسمیدر ( اللث ) مفيك
رکسدیی طبعنه موافق خوش آمدی لطف خطاب وحرب جوالله خوشدل ايلك
معناسنه در بقال ملثه ملعا من الاب الاول اذا طیب نفسه بکلام واحاز ووفاسته
قصد ایلیهر دفع کونه بخاود استعمال اګون برکسیه بنرسنه وعد الك معناستهدر

کبار زمان مواعیدی کیبقال ملثه اذا وعده بلائیة الوفاء وکجه هنوز قراکولفته
"بشای معناستنهدرکه صو قرارمق تعیعر اولنور وونده فحتینلرده لغتدر ومته تقول

ائیته ملث الظلام وملك ای حين اختلط الظلام ویاحه اورمق فعا ددر بقال
ملث فلاا اذا ضربه خفیفا وسکر کدن ضعیف ووفمانده اولق معناستهدر ال
ملمشد

es
AY
و حوه ویغه یافلو نسنه یلاشدرمق ا

ل

دته درک طعام اکل ادرکن

اولور شال مث الشارب اذا اطمه دسا موف تفسیرده اشراب نزا کت اياشدر
شار بدن مراد قدر ویارهنك بجرکا کيدرمك معناسنه در شال مث الر ح اذا
نف عنه غفیشه ( المد ( زازه ER  Eودج طلومدن ياغ صز مق ما سةد

قال مث العى اذا رشع وفتیل کی

ی یاغه ولامق معناسنه در قال مث

الفتلة اذا اشبعها بالدهن قوارشدرمق معناسنه در بقال مث امهم اذا خلطه

ور نستهی اوغلامق معناسنه در قال مثث الفی" اذا تعتعه وحرکه صوویه
طالدرمق

دیکلن_درمت

فلاء ور مقدارحه
معناسنهدر قال مغّئه اذا غاطه ا

ول
قكي
تلثه
معناسنه در تث

منوا نا على صيغة الام ای لوا ( الماث ) ميك

کسرله ممت فعلندن بدوی

مصدردر معنای کموذرارده مشترکدر وميك فخیلر

بسرتهیی ومشیوب یاخود طر اوتلوك
اول معنالر دن ا«عدر ) الرث (حرتث وزنده ن

رث الق مرا من الباپ الاول اذاهیسه
اعون صوه اصلامق معناسنهدر مال
ووجق پرمغنی آعنده کوهلیوب چيفك معناسنه در بقال مرث الصی اضبعه
ح

می اهدر تقال مرت ارجل اذا سره ویر فستهی آهن ده
صوروب
اذا مصه

امكت معناسنهدر قال ث الصی الودع مر من الباب الاول والثای
ودع کوز بو حفنه دور وبومشنق معناسنه دز قال صث

اشی" اذا

له وادویه مقولهسی صوه اصلاعق معناسنهدر قال رث الدوآء ف الاء اذا

انقصوا وقوزیی پاغلو ال اصلغهابوب اخوشامقسسله دراحه پیدا ایلدیکندن
ناثی اناسی اکا ميل و حنین ایلیوب متنفر اولق معناسنه در شال مرث الحا

ندرامقسدرنك
الاش
اذا الها بسهك فلترآمها امها لذلك اصل معنا قفوزیه زفیر بی
تفر ەدر
هت

) الثریث ) تفعیل وزنده هر اه معنای آخبر ده مر ادفدر شال

امحر کر شا ععیی مرا و عریث بر سنه ی رزه دیزه الت معناسنهدر

قال

صرت ال بد اذا فته شار ح غين هحمه اله التغثیث هه سیتی اسعسان ایلامشدر

( المرث ) منبر وزننده خصومت بابنده صبور ومتثبت ومتن اولان کس يه دنور

وحلم ومتأق آدمه دنور وا لیمکلهسنده واوساقط اولان ندعم غلطدرل الث
کتف وزشده ۶رث معناسنهدر قال هو مرث ومرث ای الصبور على انمصام

وبقال رث ومرث ای اللم ( الرث ) فعتیتله برکسه عرث اولق معناسنه در
بقال مث الرجل مرا من الباب الرایع اذا صار عر تا ( الممرثة ) معطیه وزننده
حوسنتی کی ضعیف یمور اصابت ایلش برء اطلاق النوور بقال ارض مرثة اذا

هغي
م .و
مكجفحى
ننك
ا(لمغث ) مي

عمط
یرف
ضبما
کانت اضا

سسکویله مرث

,معناس.ند در که ر سثهی تازه لك اجون صو به دذومق معناسنه در
۱
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۹
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اعنده اولان قرمری قرمزی نقطهاره دیشورکه خرده قورجفز هیتنده اولور
ویو امام فرآءدن متقولدر لکن قياس اولان لامك کسر له اولقدر نقاط ورام
لهثه نك جعیدر تطه

وزنشده کا سید کر

کی کهنقطه ورمهنك جع

لردر ودی

دة
( اللث ( کت وز

( واللهات ):لامك يله بك صو سزلقدن باخود تعب

ومنندن باخود بورغنلقدن دی طشره حقتروب کهل کهل صولومق ممناسنهدرکه
كلاب قسمنر ,کثبر الوقو عدر يقال لهث الرجل والکاب لهثا ولهانا من الیاب
الثالث اذا جاخلرسانهعطشا اوتعبا اواعیاء ( الاتباث) افتعال وزننده ودیلهث
معناسنهدر ( اللهثد ) حرعه وزننده تعب ومنت معناسنه اصمعودسرزولغهدنور

يقال به لهثة ای عطش وخرما پبراغنده اولان قزل نقطه بهدنور نتدکه ذکر
اولندی ( اللهای غ)رابی وزننده وزنده حوق قرمری خاللری e
 ( ۱اللهاث ) تشدد هاله اغال وزننده خرما پبراغندن قوصره سبتی ببان سب

)امك فحی وونك سکویله ارسلانه دنور وبروع بت
دینور ( الليث ل
دینورکه خرده اولور صجر' بوب سينك صید ایدر وبغایت ا ومتکلم وبلیغ

وادلده نی ها اولة
آذعه اطلاق الوور شرب لسانه مالك اولوب اور مج
بقال هو لیث ای لسن بلیغ ولیث بر قسله پدرینك اسمیدرکه این بکر بن عبد مناة
اوله حقدر ولیث عفرن حرف رآ بانشده مکذوردر ( اللائث ) لاس وزننده
اله مکه مياننده رمو ضعدر

بودی ارسلانه دیتور  ۱اللیث ( لامك اکر

|آنده پزوقعه اوه بوم الث معروفدر ولت اکلهثسندن جم اولوز و
ایض وزننده دلرو مادره دنوراصل لث ۰
) االا
و عصسلو

ر
دو ضو
عسنهم
زور وقوت معنا

( شعل وزننده برکسه ارسلان هو اسننده
اولق مات

لع

ارسلان کی شهامتلو

ههدر که ارسلان کو کللو اولق تعبر ا

قال لیت

الرحل اذا صار لي الهوی ( التلييث ) تفعیل وزنده تلیث معناسنه در شال

ليث الرجل ولیث على بناء الفعول بعنى تلیث ( املیث م)نبر وزننده يأوز وشدید
وذلل اولان
وزورمند کسیه دنور ( اللیث ) معظم وزننده سوز اولوب رام م
حیوانه دنور ( املییث ع)صیفیر وزننده تنومند اولوب ویلری بك حوق اولان
شدند اولان دوه ره دنور قال ابل
|وهه دنور ) الله ) لامك فعرلر قوی و
د
لته ای شدیده قویه

 3فصل الي ( متوث ) ميك فحي ونای فوقية مشددهنك یله سفود وزننده

(ث ) ميك فعی و؛ای مثلثهنك تشدیدیله
واسط اله اهواز بینده برقلعه آدیدر ا
طلو مدن اع صزهق معنا دودو

قال مت اجى مثا من الباب الاول اذا رشح

| مافیه ومندیل ومقرمه مقولهسنه ال سجلك معناسنهدر بقال مث ده اذا سعها .

کندیل _

۸۰

۰

اذا خلطه به ورزسنهی طراوتلفك اعون صوبه اصلای معناسنهدر شال لوث
لی

اذا ع سه ) اللاث ) مك دعر برقو مك سید وس کدرهسته

معتاسندن مفعلدر امور ومصا ی

دنور الاه

مجع وملاذ اولدیۃچون جی ملاوث

کور وملاوثه کلور هابله وملاویث کلور شارح دیرکه وزن اخیر اشباع کسره
اولق غالبدر ( اللوث ) منبر وزننده ملاث معناسنه در قال هوملاث وملوث

آی ثریف بلاث به الامور ( اللوائة) لامك ضفیله جاعت انسانیه دینور و خجیر

|کلزی ادویهنورکه اوروه تیر اولئور وشهید
تهب پاشعامق اون ]لته کد
پلاشی اولان نستهه دینورکه بیلاشق تعببر اولنور ومنهشالفلان لوائة ای تلوت
و پکل ناس ( اللویش ) لامك#صیله بود ببلرو۵ناسه دنوروقبائل محتلفهدن

کک اه دنور
اوئه دینور لوال هکیلی(لالکالیواث( ال)لوهامثرهءن)كرکاسبر وزنبنردقهوربعشودباختبراجارلهه تاصزهاحببااتن ۱
(لالوث)
بمتعورنماكسنه در بقاللوت الارض الوائا اذا انشت الرطب ف الیابس ا
همرمنكفعیله سست وسلیول صوالق هد

تور بقال رحل الوث ایمستز خ

وطی:
 ۳۳قتواو زورمند کسیه د شکله ضد اولور قال رحل الوث اقیوی د

ال رکه اولانکسیه دنور ولسای تکلیده آغر اولانکسیه دینورکه کلای طوتفون
وال رجل الوت ای الثقیلاللسان
تطفوونتکلم ایدر بقال رجل الوث ایالبطی" ش
لابططفمء الثقیل الان وارد اولغله ایکسیبرمعنا لاور لکن
اام
بعض مه ده بل

تة او اولادر ( الییث ) لامك کسریاه بر نبات آدیدر واو ابه قلب اولفشدر
كيه وزننده فرغل صقاله دنور يقال یه لين اذا كانت قد.اختلط.
( اللبْهٌ )
شمطها ببیاضها ( اللائث ) لایس وزننده ( واللای ) مقلوب اولةرق ( والایث )
سید وزشده بری رنه صارهشعش اوتلغه دنور قال ثبات لائث ولاث ولیث

ذا كان قد الف بعضه یعض ولائث ارسلانه دنور ( الالائة ) اقامه وزننده
برکسه نك اننه پرامانت فومق معناسنه در تقول الت به مالی ای استودعته آیاه.
الیش ) معظطم وزنده میا زلقرن بطی اطرکهاولان کسیهدنور قال هو
 REڌطيء لمعنه ( اللوتا ) ۰لامك دعر لدول
نہاتلری ری

|

دای شموره اطلاق او ذور ه

بربنك اوزر سشه باتروب صار مشدرر اوله قال دید لوتاه اذا کات

تلوت الننات ای تلف بعضه على بعض ( الهثان ) عطشان وزننده عورادفیدر که

)له ( واللهث ) فحتينله ( واللهاث ) “ماع وزننده
عانات
صوسذ ديكذر ( الفلهث
| -صوصهمق معناسته در يقال رخ الزجل لهثاه ولهنا ولهاا من الباپ الرابع |
عطش فاههوثان ای عطشان ( اللهاث ) غر اب وزننده صوسزلق حرارننهدینور
تقول احرفی اللهاث ای حر العطش وشدت موت معناشتنه در خورما ببراغنثه

۸

ووث تفر اولور ا2
معناسسینه در بقال فد ذیت لوث ای-فوة ل
ارمق معناسته قال لات العمامه عل رأة لوقا آذا عضما ولوت شم وتو
یوقا
معناستهدر قال وقع اللوث ای الشر وصغغفق لوذ معناسنهدز شال لاث ل

اي لاذ ویارهره دنور جراعات معناسته ودي لر ماه وقدوکه ۱
اولان مطالباته دنور يقال ینیم لوث ای مطالبات بلاحقاد وشبه الدلاله
معتاننهدر که مراد بینۀ ضعيفة غير کاملددر نته که لباه ده حدیث قسامهده اذا
| كان هناك لوت عبارهسنده لوئدن مراد یه ضعيفة غبر نامه اولق اوزره مشرو حدر
|

مقتول قبل الفوت بى فلان ضرب

وحرح

ایلدی ديو اقرارنه شاهد واحدكد

شهادت ایلسی کی یاخود بکرسه الله مقتول بینتده واقع خصومت ثابته اولدیفنه
| ایی شاهدك شبادت اعلری کیکهبونلر بينة کغابمرله در وبونلر تلط معناسندندر
(وث لقمه ی حرویش باعنه ولاوب باعق معناسنهدر بقال لاث القمه لوا اذا
و

سه خانهسنه ملازم اولوب داعا اوتورمق معناسنهدر قال
,مرغها افلىاهالة وکبر

لات داره اذا زمها ور نستهی اده بری اونه حویرهرد چیغك معناستهدر بقال

لاث الفی" اذا لاکهرفقیه وبر خصوصده آشجه اووالتهرق درغت معناستهددر
بقال .لاث فالىامر اذا ابطاً ویلاشدرمق معناسنه در بقال لاث ثوب بلطین اذا
دررمق
لطییر به وشقا

معناسنهدر

يقال لایه اذا خلطه

و بر نسنهیی ط اوتلل

)امك
اجون صو اصلاعق معناسنهدر قال لاث الى" امذاسه ( اللوئة ل

یله کوشکلث استرخا» معناستهدر وکهکمك بطو معناستنهدر وحق وبلاهت
وافندن تاشی بر ابشده اظمار غير له حوبت
معناسته در ج

اح ان معناسنه در

ومس نون معناسنهدر کهقاره سودا کی شوریده دماغ اواق حالندن عبارآدر
بقال به لوئة ای مس جنون وبدنده للم وشحم کثیر اولغله سموزلك حالتنه دینور

آلری بر یره
وضعیف وزون اولغه دنور وشول عاورهه دیور که صبیان ن
ه اوبون اوینارار ( الالتیاث )افتعال وزننده اختلاط والتاس,
لآ
کوب
نکدر
بر
.معناسنهدر شال التاث الام التیائا اذا اختاط والنس ویر نسنهبه صاریلوب

بورعك معناسنهدر بقال التاث بر دانه اذا الف به والتات برأس الق شعرة دیرار
قلك اوحنه بر قیل .صارلدی .معناسته والتنات ایشسده اویاللوب آغی آم

دپرعك معناستهدر بقال التاث قالعمل اذا ابطاً وسعوروب قوتلنك معناستهدر
آیقومق معناسنهدر قال النانه عن
شال التاث البعبر اذا سمن وتقوی و ل
کذا اذا حسه

عنه

) التلویث ) شعیل وزننده و دی

آلیقومق معناسنهدر

بقال لوئه عن کذا اذا حنسه" پولاشدرمق ولو]ده قلق معناستنه در نمال لوث
اة بالطین اذا لطتها به وقانو ب قار شدرمق معتأاس.نه در بقال لوث التین بالفت

BEE
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الي اذا فسد ( املاطث م
)ساجد وزننده شول مواضعه دینور کهآ نلرده ناس
ری برینه جله وضرب

ایدر اولهار ملطث

مفر دیدر ) اللاطث ( ميت ميل داعا

ن,سنه بکردرحی کشی به دنور جامع معناسته ا
(لثلاطث ) تلاطم وزننده وماد

فیدر کهمو ج دریا چارشعق معناستهدر بقال تلاطث الموج اذا تلاطم ولاس
پری بنره اورشعق معنا سنه در شال تلاطث القوم اذا تضار وا بادe. ) ساٹ(
ردیل ا

( الااست) هرک

رما

ا درر کسی کج

وثقیل اولان کسیه دینور شال رحل العث ای ثقیل بطرء ( اللعث )
فك
.کته ال اولق معناسنهدر بقال لعث الرجل لمثا منالباب الرابع اذا صار

العث ( اللفیث ) غلیث وزننده وایی معناسنده دی مرادفدر ( الالفث ) فایله

العث وزننده شاشقین واجق آدمه دینور ( الاستلفاث ب
)ر مکنتوم وستور
نسته ی اس راج ايلك معناسنهدر قال استلفث
که

رک صوروب

اراشدرمق

معتا مت هدن

ماعنده

اذا اسل

شال اسل ث

ار

وبر نستهی
اذا استقصاه

ور وق کنمايلك معناسنهدر شا استلفث اغبر اذا كمه وايش بتورمك
معناستهدر شال استلقث حاجته اذا قضاها واوتلاغك چابرارنی باجبه اوتاروب
خالی قومق معناسنهدر بقال استلفث الراعی اذا  ۸دع منه شیثا ( اللقث )

قافله مکث وزننده" فارشدرمق معناسنهدر قال لقث الثی"لقثا من الباب الاول
اذا خاطه وسرعتله بر نسنهنك موعنی اخذ ايلك معناسنهدر قال لقث الي
لقثا من الباب الرابع اذا اخذه بسرعه واستیعاب ( التلقیث ت
)فعيل وزننده

و دی فارشدرمق معناسنهدر شال لقثه تلقیثا اذا خاطه ( اللکث ) مکث وزننده
اورمق معناستهدر بقال لکثه لکثا من الباب الاول اذا ضمربه وکیر
سهه یاخود
ومکله ز
بر دایه بهحمل وطاقتدن زیاده مضاهه ر
ثک
فجته
ارر

ايلك معناسنهدر

تقول لکشه ای حمدنه ح
ولت عليه ( اللکاث ) غاب وزننده دوه قسمنه محصوص

بر رض آدیدر که ا ده سیول مهکی حبانلر ویارهر پیدا اولور ولکاث کرج

مادهسی اولان برآق طاشه دینور زیرا او ج قسم اولور بری بیاض وغیر براق
وبری قرمری وبریسی براق وقات قات اولور که اسفیدا ج الصاصین تعبیر ابدرر

لكات و اولهحقدر ( اللکث ) فعتینله دوه لکاث مرضنه اوضامق معناسنهدر
يقال لکث البعیر لكا املنباب الرایع اذا اصابه اللکاث وبر شیثه کیرو چرك

یمق معنادنهدر يقاللکث به الوهح اذا لصق به ( اللکایی ) لامك ضمي بغییت
ق اولان شتسه دور لکت مبنوره

منسو ندر ) اللکات ) رمان وزئنده کر جح

)رحه وزننده “موز وطاولى
 ٠وان كسيه دنور صناع ابص معناسنه ( اللكثة ف

اقهة دوز قال اقة لکثة ای سید ( اللوث ) روث وزننده زور وقوت
<س
س
—
سک
سسسس——

TAY

:

آش وکیم اولان بایه دینسور بقال قوس لباث ای بطيئة ( البيثة ) لامك فعیله
ت
فو
صندی
مضدردر نعهکهدک اول

اولوز خول تجاعته اطلاق اولورکه قاثل

متفرقهدن قع اوله ال جائت لبيثة من الناس ای جاعة منقبائل شن ( اللث )

لامك فعی وثانك تشدیددله الاح وابرام ايلك معناسنهدر بقال لت عليه لتا هن
اللاب الاول اذا اح وبر پرده مقیم اولق معناستهدر قال لبثالکان اذا اقام

ومتصل ينور ياق معناسنهدر بقال لث الطر اذا دام ايا ما ولت جه وشبم تعير
انوان رطو ته دنور ومصدر اولور باه حه دوشمك معناسنه قال لث اشر

|
|
الثات معنا بنه درضوعیف

اذا اصابة الندى ( الالثات ) همرهنك کسرله و دی الاح اغلك معناسته در تال
الث غليه اذا اح وبر برده اقامت ايلك معناسسنهدر ومنه المديث ل[اتلثوا دار
مرج ] ای لناقهوا دار يعر ى فيا الرزق والکسب والثاث بمردت متصل

)ه
زدرل
یغمور ياق معناسنهدر ال الث الطر اذا دام ایاما ( ا

وزنشده

وزیون اولق معناسنهذر قال لثلث الرجل اذا ضعف

وقیف ايلك معناسنهدر بقال ثثلث فلاا اذا حسه ور خصوصده ردد
وحس و
كلا اانه واظهار اعيوب
فلام اذا ردد فيه و
الك معناسنهدر قال ثلث ا

دلنی حینیهرك مبېم سویلك معناسنهدر که عوام کتیرده اعر یام سویلك تعبیر
اولنور ال ثثلث کلامه اذا لمیله وطبراغه يلەمك معناسنهدر بقال له ق
التراب اذا مرغه وطوار سورمك معناسنهدر تقول لثلشت البعبرای کردنه یعتی

سقته شار ح لددنه لخدارنی عطئه ایلشدر ور مقدارحه دیکلندروب آرام
وراحت ورمك معناسنهدر تقول ثثلثوا بناعلى صيغة الاهرای روحوا قلیلا
ززل وزننده بر خصوصده ردد ابلك معناسنهدر قال تلثلث فالام
( التلئك )
فلراب اذا قرع
اذا ردد وطراغه یوب آغنهمق معناسنهدر قال تلتلث ا

( اللثلاث واللثلائة ) لاملرك فعیله شول اوشنکن بطی" الطبع تنبلكسيه دبنورکه
بر ایش تکلیف ایلد کده ايشته قالقدم وواردم دبهرك صورت اجابت کوستوروب
بنه کهالثله کیرولنوب تأخر ایدر اوله اصطلاجرده اکا جان دوریوسی واشك

ایکولی تعبیر اولئور بقال رحل ثلات وللا ای بطی" کا ظننت انه اجابك الى

جاجنك تقامت ( اللطت م)کث وزننده الک عرضبقیمنارقوريني باخود بر

یصی اغاجله اورمق معناستهدر قال لطثه لطا مالنباب الاول اذا ضربه بعرض

الکف او عود عر یض و وزهسیله اورمق معناستهدر ال لطثه اذاصکه ور کدر مك

تق معناستهدر بقال لطثه
معناسنه در قال لطث الشی" اذا جعه وکبسریه طاش آ

محر اذا رماء به ور اآيشدبمره

صرالتوب کوجلك معناستتهدر قال لطث

الاس فلانا اذا صعب عليه ور سنه فاسد وتباه اولق معناستهدر .ال لطث

۸۱
نستهبه دور

دعده وحه

مذ کور او زره

قفس

وشیت

طر زنده انواع شکوفه دن"

متب اول نسنهه اطلاق اولندی ( الکنت ) قنفذ وزنده ( والکنابث ) علایط ,
وزننده ) والکنوث ( ون

وزننده طاش کی بك وقای سشدگه دنور وزیادهسیله ۱

يل و تا که دینور ( الکنند ( دحر حه وزننده ) و التکنت ( ندحر ج و زننده

بغایت خی وناکس اولق معناسنهدر قال کنبث الرجل وتکنث اذا صار کنبولا
ودید
ای میلامنقبضا (الکندت) قنفذ وزننده (والکنادث) علابط وزننده صلب ش
)ابله قنفذ وزننده ( والکنافث ) علادط وزننده قصیر
سنه بهدنور ( الکنفث ف
القامه و دور کشیه دنور ( الکوث ) لوث وزننده ابوشه دانویراکغهه کیلور
قفش معناسنه وقف

شكفش معر بيدر ( السکویث )تفعيل ا

اکن یکید درت

بش دانه بیرآقلفق معناسنه در شال کوث الزر ع اذا صار له ار بعورقات او ڃس

وقضای حاحت ادن کسه حاستنی طودان باشلری قدر بعنی طویاق طوباق حقرعق
معناستهدر قال کوث ارحل بغائطه اذا اخرجه کرس الا رانب و معنانك
زرامادده طوشان و قدر که حت باشنی دی اخراج
مناست مأخذی معلوم اودی ب

ایلیه ( کوش ط)ویی وزشده عاقده بر قریه دآیدر شارحك بیانی اوزره بابل
قضاسنده

اولوب

ومولد حضرت

ابراهیم على سنا و عله النسلم اولق اوزره

)وئه
مرویدر وکو مکهده ر غه در کهبنو عبدالداره محصوصدر ( الکو ر
وژنده اوجوزافه دیور خصب معناسنه ( الکاث ) حفیف اله کاث معنا-نه در که
مشددهدر کٹ مادهسنده بان الولدی

فوصل اللام  ( €اللبث ) لامك حى وضمی وبانك سکوئیله ( واللبث ف)عتینه
)تاب وزنده (واللباث واللبائة ل)املرك ضعیله ( واللبيشة ) لامك
ر واللباث ک

فعیله بر پرده اکلئوب طورمق معناسنهدر بقال لث الرجل من الباب الرابع اذا
مکث ویونك مصدری بانك سكو له كلك قیاسه محالفدر .زرا باب رابعك مصدری
)تف
لازم اولدیتنی صورنده حر کہ اله کت قیاسدر تعب کی ( اللابث والبث ک

وزشده اسمخاعلدر ما کث معناسنه ,شار ح .درکه لبث بولده بغماری علازده
اکنری توقف ادر اولان کشیبه دیور ( الالباث ) همزهنك کسر له ( والتلبث )
بکسهیی مکٹ اتدرمك معناسنهدر قال اه وليه اذا امكثه
تفعیل وزننده ر
عره وژننده امسدر ک|للوب طورمق حالتنه دنور بقال طال لبژته ای
( الله ) ج
رومق
"و قفه ( العلیث ) شعل وزننده و دی اکلئوب ط

معناسنه در قال ا

اکان :اتذاوقف ( الاستلباث  4عد ابلك معناستهدر کهکچکسنك عبر

اولنور بقال استلبته ای استبطاه ( اللبیث ا)مبر وزنده نبیث کی خبیث لفظنه
اجاع اولور بقالرجل خبیث لبیٹ بیث ( البات ) اپ وزننده قوروب چکسی
OSEAN

area
mawer
afir asar
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اوو اغاج اسیدر طاتف جبالده معهودم اولصدر وافاج را 19۳
دید کر در اوزون

و ومشق داللری الوور قلبرسه

سودی قار جاز ده کشبر در

(لکرث )
سودتی طعامه اضافه ایلسهار جذامه اقعدر وکرات بر طاغك آددر ا
حرث وزننده برکسهیی غم وغصه +صعق معناسنهدر قال کر ئهالغکرثامن الباپ .
راث ) همزنك کسریله کرت معناسنهدر قال
الاول والثانی اذا اشتد عليه ( اکلا

اک الم ععیی کره ( الکریت )امو وزننده شول کسهدر که رماوهول حذر

وراندیعه ال عم ومباغیندن صلوب زعت اعلش اوله شال اه لیکت
الام اذا کموتکص وکریث کارت معناسنهدرکه مضطرب ادحی شدد دعکدر
قال اکمریث اکیارث ظاهرا ومادهدن باب رابع دی وارد اولوبٍ لکن

مؤلف ا کتفا ابلش اولهزیراکرر صفتدر باب رادی مقتضیدر ومقتضای ماه
دی ی لزومیدر ب
وعضا بو مقولهبه متوهم صیغه نقدیر ادوب آندن بنا ادرر

(.الانکرات ) انفعال وزننده كلك معناسته در -بقال انكرت البل اذا انقطع
تله
بو
نسناهسدر
متا
کانلازاث ) ذکر اولنانکرلتفظندنافتعالدر كن اولق مع
(

برامس عظيرن مبالات ايلك وباد ویروا حکمك معناسنده استعمال اولفشدر تقول
مکاث|رت

له ای عاابای به قال ق المایة وق حدیث قس [  ۸نا سدی من بعد

کارث لهای امباال لوابستعمل الانی ال قدب
عیسی وکانرث ] قال ما
ثبات
لااق
هاهن

هو
و

شاد ( الکریثاء ) كافك فصیلر بر وع اطیب و اعلا خرما

كفك ی
قورغی اسعیدر ( الکشوت )كافك فحی وضعیله ( والكدولى )

قصرل ومدیله جوانازدلراک(عوت ه)نك

والفك .

ضيه وار لفت ابره خلف

یعتی رديه وساقطه دریاع ضرمشق تعبیر اولتان اه

نه
رلل
اغاحك دا

وولکهسی اولاز ب خبر و منفعت کسهین
صارمشور یرده کوک ویهراغی ویشی ک
*والکشوت فلا اصل ولاورق * و لانسم
| کاتذییه ادرار قال الشارح ومنه ه

وار * (الانکلات ) انفعال وزننده ایلرو كمك معناسنهدر قال
لواظل ل
انکلث الرحل اذا تقدم ( الکلث ) منبروزنده امور ومصالده د اف ور
کذار آدمه دنور يقال رحل مکلث ای ماض ف الامور ( الکلیث ) بای موحده

ادهلک(لیث )قنفذ وزنده( والکلبث )علبط وزننده (والکلایث)
ونن
ايله جعفر وز
علا بط ونزنده بغايت محیل ومسك ومنقیض مضه دنور ( الكنثة ) كافك ید
سول نورد حه رع

سین وسکود اغاجر ينك دناژه حبو قلرندن دابره اولش نسنه به

دینورکه اوزرینه خوشبو چچکار دیزدکدنصکره طومار کی دوروب قفن طرزنده
اپدرار تازه قبر لر ار ایامنده اول کونه آرایش ادوب صفا ادرر وردحه

کی وردة فادمی معریدر که روان لفظندن امم مفعولدر ا
سس

سس

تحت

عمسس

تست

ووک
رح

و
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انب الرابع اذا تغسیر واروح ( الکبث ) مکث وزننده اتك
با م
اعملكت
كيت ال
بث الم كيا من الباب الاول
ال
اوزری قباوب اورعکله فوققق معناستهدر ك
ایغمته فتغبر وانتن ( الکیث ) امبر وزنده (والکوث) قوفش انه دنور قال

نثف)ذ
قکنی
کیث ومکیوث ای متغیر منتن ( ال

وزننده صلب و شدد اولان

شدییثهنوروغایت مخیل و کنساهدنور ( الکنبوث ) زنبور وزننده (والکتابت)

علابط وزننده بونلرده زیادهسیله خیل وجری نخصه دنور بقال رجسل کنیٹ
اوب
کونبوث وکنابث ای منقبض حخیل ( التکییث ) تفعیل وزننده کیبی یره ک
اعنده اولان اشیایی بشقهکیبه قل الك معناسنهدر ویو کوحك کیلرده اولور
تقال کیٹ الهفينة اذا جعها الى الادض لحول مافا الى اخر ی (الكيعثاة )
جنده اولان شیشدر ( الک )کات  ۳ی ونابكت
زرنا
قبعثاة وزنده ر اددرکهف

تشد دلهصیق وکور وفالین اولان شیمه دنور يقال شی* کث ا

(الکییت )

و کور وصیق صقاللو کسیدکه تم صقال
وقد که معتاسته در
 7ت
ورلور كث اللعبه وكثيث اللعیه اطلاق اور یه که و کفاه
ابب
تع
ای کشند ) الک ) 6ك یله جعیدر قال وم 5

یذ | الکتکت )کافلرك

فعیله (والکتکت ) زر ج وزنده خرده طاشلر الله فارشیق طبراغه دنور که
مولوس تعییر اولنور ( الکتکنی ک)اذلرك ضمی وفحی والفكت قصل صییانعر به

محصوص بر لآعدبیدر که طبراقله اوبنارار ( الکاث ) تشدید الله حصاد اولان
ستبلھ دانەلرك اڪنتریلرندن ابت اولان اکینه دینور ( الکثااء ك)افك فحی

)افك فحى وانك تشدیدله
(لکث ك
والفك مده طبراغی جوق بره دینور ا
مصدر ابواروردن درطوب حدثلك معناسنه قال کث الرحل سلح کشا منالباب
شهت)
ک ضي
لافك
ا )ك
ووثة
(لكث
الاول اذا ری به ( الکثائد ک)ثافه وزننده (وا

كافك فحیله صقالك دیلری کور و صیق اولهرق فیلاری قصه و قیورجق اولق
وئدئوة
ئکثا
کيد
معناستهدر يقال کشت الع

وکشا من الباب الرابع اذا كثرت

اصولها وکثفت وقصرت وجعدت ویقال رجل کث اللعید کاذکر جمعی کثاث
ركیله
ساف
کونر ك
کل

( الاکثاث ) همزەنك کسرله ( والکتکثة ) زلزله وزنده

برکسه وجه مذ کور اوزره طوب صقاللو اولق معناسنه در شال ا کت ال حل

کی آذا صارحکت ال ( الست ) عت وزنده نبسرتهی ایک ەل
و
لودروب طبطلو
ط

معتاسنهدر يقال

ê له من لمال کی مانلباب الثالث

اذا غرف له يده منه ا(لکراث ر)مانوزننده وکتان وزننده پراصه تعبیراولنان
سبر ه به دور

کر

داور شار جحدی رکهایح

عیسو به ومانده حوس به ده

چله سبر ءار ولنوب لکن پراصه بوق ایدی ( الکراث ) مهاب وزننده بر وع

۷۸

معناستهدر بقال قتقث الود اذا حرکه لین"غه( القعث ) محث وزننده برنستهیی 1
بالام سپوروب آلق معناسنهدر تقول نت الي" وعا من الباب الثالث ایاخذنه

عآنخره (القرث ) حرث وزننده کوچك رکوه بهدنورکه کوندن وهفتاندن
یاپدفلری مطیره کی صوفاییدر طشره ترکیسنده قالاز تعبیر اولنور وقرث مصدر
اولور رکه ییبکكین وغصه  ۵ايلك معناسنه شال قرثه الام قر امنالات
الاول اذا کرئه ( القرث )فحتینله ال امکیله کسب وکار اغلك معناسنهدر قال قرث

جالرقر"ا من الباب الرایع اذا کد وکسب (القریث ) فافكکمسبله جریث وزننده
تحی والفك قصمرلها
ف)
كقرانا
ایف(ال
ومراد فیدرکهب نروع پالقدر نهکهذکر اوقلند
 ۱والقر شا( نعیا وز نده روع

خرما اغاجنك اميد رکهخرماسی تازه قورق ایکن.

فلاصل نقرعث
(رعث ) حعفر وزننده بر رجل آددر ا
بغایت اطیب اولور ق

ماده سندن مأخوذدرکه برکك حع معناسنه در بقال تقرعث القوم اذا عوا

ا(لاقعاث ) همرهنك کسربله بہوده اسراف مالابلك معناسنهدر بقال اقعث قماله

اذا اسف وحوق مخشش وبرمك معناستهدر بقال افعث لهالعطية اذا احزلها
(قعثة ) قافك فححی وعینك سکول آز ویرک ویرمك معناسته اولغله اضداددن
ال
اولور شال قعث له قعثة من الباب الاول اذا اعطا قلیلا لكن ضدیتی واج
)فعیل وزنده برنسنهی امه
(لتقعیث ت
دکلدر زرا بری ثلا وبری مدزدر ا

استیصال الك معناسنه در تقال قعثه تقعیا اذا استأصل ( الانقعات ) انفعال وز دم

نآدن مطاوعدر يقال قعثه فانقعث ( القعیث ) امیر وزننده آزجه وقولاحه اولان
شیثه دنور معنای عزوردن مأخوذدر يقال شی " قعیث ایهین يسر ويك جوق

سیل صوینه ويك جوق بنموره دنور ( الاقتعاث ) افتعال وزننده قازیلان قيودن

حوق طراق حقرمق معناسنهدر ال افتعث الافر اذا اسر ج ابا كثيرا من

شابده
)غر
زثن
ولعقا
البئر (ا

ن قاسنركنده حدث
ر ووکی
بون
برمضدرکه قی

ایدر ا(لتقلعث ) تدحر ج وزننده صولوحه بالیقدن ایاغنی حکوپ قوپارر طرزنده

پورعك معناسنهدر يقال نقلمث فى مشیه اذا ام كاله یتقلع من وحل ( القمعوث ).
زیور وزنده دوت

و قلتانه دور

) القاطدد ( دحرحه وزنده

خحوف و فرع

اله سکردوب كمك معناسنهدر ال قنطث الرحل اذا عدا شرع ( القتعاث )
قنطار وزننده وزنده وسار اعضاسنده قیل حوق اولان کسیه دنور بقال رجل

قنعاث اكذان كثبر الشعر فى وجهه وجسده ( القیث ) تفعل وزننده جع ابلك
وفنع ابلك معنالر ندر

#صل الکاف ) ( الکباث ) حاب وزشده اراك اقاحنك کهصبواك اغاحیدر
ف
عشنك اوشنه دنور ( الكبث ) فحتینله ات وزیلوب فوقق معناستهدر بقال
کیا

TET
O
eT

۷۱

RR
تیک بارهلیوب ریزهلرنی طشره

القا ايلك معذاسنه در ال افرٿث الکد اذاشقها ۱

اشکنهن زوب

والق الفرائة حاحده افرث الكرش عبارتيله ا

هس
رهز
و

اتد کیفضلای دوکك معناسنه اولور وافراث برکسهیی.داغا ناسی طعنوتهنيم.
ایلك غاد اولان اخاصته عرضه ملامت ایلك معناستنه استعمال اولنور که
أ فرث ملغنده قاق اولور شال افرث فلان اابه اذا عرضهم للاعة الناس

(الفرث ف)هتینله طوعق معناسنهدر يقال فرث الرجل فرلا من الباب الرابع
اذا شبع وطاعلق معناسنهدر ىقال فرث القوم اذا تفرقوا ( الفرث )كتف

|

وزنشده شول ره دنور که تهطاغ وئهدوز اوله شال مکان فرث الیاجبل ۱
ولاسهل .
۱
( فصل القاق  ( €القبث ) مکث وزنده ر شیی آوجاق و بجه الهآ اق
معناسته در قال فبث بالشی" قا من الباب .الثای اذا قبض (یقباث ) “حاب

وزنده

قباث
ان رزین اللشمی در کهمبجدددندر و

بن اش

ا اند ندر مو اف

ترق وحه اوزره ابه نی تاخیر ایاشدر ) القبع ( سر دی وزننده طبایی ابری
و يوك

اولان أ دمه دنور

دینور هو دنده

اه

کذاك طبا نلری و شنه قلری ابری اولان ار کك دوه

دبنور هایله و اة

DE

عفل

ه

تعض خالونك

ذرد نفوذننه مانع_در و مضنده کیت
فحرنده اولان ومری شیشدر خلق اولور ک

آلق تعبیر اولنور ( القث) قافك
اول روکه اک فری دار ترکیده اول خانونه ص
ف

ونك تشددیله حکوپ کتورمك معناسنهدر قال قث اشی قدا
ا

من الیاپ الاول اذا جره وطوار سورمك معناسنهدر بقال قث الابل اذا ساقها
ور ننه حکوب دبندن قوپرمق معناسنه در قال قث اشجر اذاقلعهوقث برنبات
(لاقتاث) افتعال وزننده بود رنسنه ی حکوب قو رهق معناسنه در
آدیدر ا
 ۱شالاقته ای اقتلعه ) الفثد ( ميك و قافك ڪيل حوقلق کثرث عناسنه در فا أيه
مفثهده اغت#در ومقثة بریصی ودکر 4

و

صییان | E  ۷اارده متعارفش

براو ون اوینارار طدمه ترکیسنده حقشاغی تعبیر ابدرار ( القثاث ) غراب وزننده

)تان وزننده قوغی به اطلاق اولنسورکه جر ونقل
متاع معناستهدر ( القثاث ک
کلام اندر قال رحل فتاث

ای عام ) فان ) کتاب وزنا ده ذهين ن قر ضم تام

خا ينك حدی اسیدر محدئون قافك فحیله تعبیر ابدرار ( انق ) خصیصی ودزه
مضدردر جع مال ایلك معناسنه در قال هو بقث الال وه

ای عه ( القدره (

(والقائˆه ) قافلرك یلهکوره وجاعت معناسنهدر يقالاتل الفوم غثيدمم وقثانعم

(قعقشة ) زلزله وزننده اولیک "ام قولانوب مکیلی حن اوزره اولجمك
ماحیباعنمم ال
معناسثه در قال قثقث الکیال اذا وفاء وبر دن قازغی جقرمق اجون اغاق

۱

که

م 3نبعی یاخود مر اسی اولغله اسلا

اولان و

و ابوليوب TS مدایدز 1

وغیث ان عرو الغوث در که طرمق-لهسندندر ( مغیثماوان )

عك عله بشقه برقوی آدیدر ومغیث حطنزرت بایدر معتقهسی اولان بهرنك

زوبی اممیدرکه اصابدندر ا(لتغیث ) تفعل وزنده سمورمك معناسنهدر شال
تغب الیعمر اذا ”عن

فوصل الفاء  ( €الفث )فانك فحی وثالك تهددله برنبات آدیدر که قیلق وفتنده
آنك دانهژندن امك پارار وفث شعم حنظل اسمیدر که ابوجهل قاربوز بانچكنده
اولان ادر ثصر حنظل نەه ری غلطدر وفث مصدر اولوب طاقق معناسته

يقال فث ال فشا من الباب الاول اذانرها یعنی مافیبا من الثر وفث طاغثق
نسته بهدینور بقال ر فث ای متفرق ( الانفثاث ) انفعال وزننده قمرلقمعناسته در
يقال انفث العود اذا انكر ( المغثة ) ميك وفانك فحیله حوقلق کثرت معناسنه در

ول.
ونما ویرکت معناسنه استعال اولنور ال ظعام کثنر مفثة اکیشر بزل ز
فعتینلدر ( الافتئاث ) افتعال وزننده مقهور اولق معناسنهدر قال ماافتوا على
محث وزننده بر نسنهیی کرک کی تفتیش  اتلك
ناء الفعول ای ماقهر وا ( الفعث )

معناستهدر تقال خث عنه غا من الباب اثثالث اذا غص ( الافعات ) اقخاض

وزننده ومادفیدر که رتستهن صوروب اراشدرمق ععنانتهدر قال ات
ماعنده ای افعص ( الفعث )کتف وزننده حفث معناسنهدر کهاشکیه آوزرنده
ةرق بار وشردان دد کلری نسنهدر ( الفزس ) حرت وزنتده هنوز اخشه

اجره اولان طوارترسته دبنور جم فروت کلور وفرث کوجك رکوهبه دیتورکه
مشك
رون آ
کوندن وهشتاندن اولان مشربه در وفرت مصدر اولور کبه خان

حالتنده کوکلی ولاعق معناسته قال فرئت اللبلى فزئا من الباب الاول آذاغشت.
وطاغقق وصاجق

معناسنهدر قال فرث الل فا

ویواك
راذا نیز ماوعا من الگر ودیری انسان ح

مین الباب الاول والتاق

بغرنه اوروب بغر ی طاغتق

معناسته در بقال فکربتده فرثا من الباب الثانی اذا ضرا وهو ى ( الانفرات (
انفعال وزننده ودج

کبه خانونك کوکلی ولاعق معناسنه در تقال ار ثت اطیل

اذا غفت نفسها وشال انا شفرثبا وفرکثلهسنه مطاو ع اولورکهمق ند
اور

ای

ی

فا

و ث کبده قاقر مت( اقفرتا) 1

تفعل وز ده ودخی کبه خالونك کوکلی ولاعق معناسنه در تقال شرت الیل | 5
ات نشسها ( التفربٿ ) شعیل وزنده ودی دی روحك هر ته اور مغله | 13
-بغر ی

تاره تاره

ادوب

طاغةق

 ۳الفر اة )فانك ضيه بارهان

معناسنه

در

قال فرث کنده تفر 3

كرك رنزهازنته نۆر( الافرات

رد

) رەك کہ

حکری

|

و

ه ۷۹

لغ(واث ) غينك ضیله وفحی شاذدر آندن اسلردر فریاد ابدهرك مدد
ووئایله
سک
ايسقكه دنور ومدد ونصرله اطلاق اولنور شال اجاوا غوثئة وغوائد انم

والح وشال هل عندك غوث وغواث شارح در کهفعك شذوفینه پاعث
اصوانك واصوانه دلالت اندن کلانك تجوعی ضمله وکسر الله اولور بکاء ونباح
و صاخ

و نداء کی ) الا

هار ( برکسهدن مدد ونصرت اسمك

معناسنهدر

"( الاغائة ) همزنك کسر له و(الغوثة ) معونه وزنده فریاده یشوپ مدد ابلك
معناسنهدر تقول استغائنی فاغشته اغانة ومغوثة موف مغوثه لفظیی مصدر ثای

صورننده رسم ایلدیلکن معون هکی اسم مصدر در مصدر مو ضعنده استعمال ایلدیلر

۱

شارحدیرکه استفائد بالفعل وباء واسطهسیله تعدیه ایدر وقال مااغشت به الضطر
من طعام اومحد :ای من قوة ( الغياث ) غينك كسريله ”مدر یفارده يتشك مدد
وتصدرت معتاستته ماقلنكت کسسه سنه مبتی واو بابه منقلب اولشدر ( الغاوث )

رو( طاق اولتور میاه معناستته ونك مفردی مفوثددن متر
که دنور قال انك
رسک
وزنندهکه وسیله" غیاث دعکدر ا(لفویث) غینكفعیله بك
لذوغویث ای بشدة عدو ( غباث ) غینك کسربه ( ومفیث ) مجیب وزننده اسیاء
رجالدندر ا(لمغيثة ) معینه وزشده ایک موضم اسیدر ( المغيثية ) بای نستتله

)عوق وزننده مد ج قبرلهسنه مصوص بر
بغدادده پرمدرسه اسیدر ( یغوث ی
صم اسیدر ( الفیث ) غینك فعی ویانك سکوئیله بموره دینور على قول شول

یځوره دشور که مساحة عرضی بربرید پعنی اون ایکی میل مسافهه شامل اوله
قال بزل الغیث ای الطر اوالذی یکون عرضه بریدا وغيث بغمور الله نابت

اولان پابره وجنه اطلاق اولئور سببیت علافهسیله قال وقعت الماشية على
الغيث وهو الکلا نبت ع»اء السماء وغيث مصدر اولور یمور یاغدرمق معناسنه
شال

ات

امه البلاد هیث غیثا ای ازل

ما المطر وره یمور ازل اولق

معناستهدر شال غات الغيث الارض اذا اصابما ونزل با وال غیئت الادض

تغاث على بناء الفعول فهی ای الارض مغيثة ومغيوئة واغاجت چیکلری اجغه

بشلامق معناسنه استعمال اولنور شال غاث النور اذا اضاء وغیث امماء

رجالدندر غیث بن مریطه بی عبس وغيث بن عام ي قبیلهارندندر ( الفیثة (
ميك عي ( والغوثة ) اصلى اوزره یغور یانش یره دینور ومغيثه ميكلصی
وضعیله قادسیه ده برفوی آدیدر وایرانده بق ناحیهسنده برقر ه آدیدر ( الغيث)

صیب وزشده صيفهٌ مبالغهدر شدله یاغان مطر کثبره دنور وعربار فرس
توت

دبرار کند که سکره سنی آرورر او لان صو لقل و کرد آت د عکدر

قال فرس ذوغیث اذا کان بزداد جریابمد جری ویر ذات غیث دیرار ذاتماده

۷
ی
مه|
”برد
معت

دعثور و لقی غورث اولق اوزره مسوم اولوب بعد زمان شرفیاب |

اسلام اولدینی مقومدر ا(لغاث ) عاث وزنده ومعنالرنده مرادفیدر که ذکر
اولندی ( الغاث ) فصتینله ودنی علث کی شدت اوزرء مقادی حرب وفثالا یلك
آقش
معناستنه در بقال غاث القوم غلا من الباب الراب ععنی علث وحقباقدن ت

چقیوب كور وفرسز اولق معناسنهدر يقال غاث الزند اذالم بور ( الغللی )سکری
وزننده ادیه اشجارندن برآیی اعاج امعیدن مری سباعی مهلکدر ( الفلیث )خبیث

وزننده اول شیته دیتورکه زهر الله قارشدروب طعمه ابدرر نوکآله نسروعقاب 
صنید ایدرار قرغه بوکن الله سار قوش صید اد کلری کی وغاث اربه آله
قارشقبغدابه دنور ( المغلوث ) نودت اریه الله قارشق بفداه دور شارخك

ا اريه اویه قارشق بغدای اعکنه دنور تهکه لړ اله علیث دی
بومعنابه در وخرما الله یاخود خرما قورغیله دیاغلتفش دریه دور بقال سقاء
مغلوث ای مدنو غ بالقر ااواللاسمغل(نتاء ).اغنداه وز ننده برکسهیه ضر ب و شم

اندهرك شرکر .اولوب اوزر نه  2ومستولی اولق معناستهدر قال اغلتی
تف
علمم اذا علاهم بالترب والشم ا(لغاث ك )

وزشده شدید القتال اولان

بیادژه دینور  3دینور نوشثهدار طعامدن یاشرایدن مست کی کیفلنوب زشته
مند اولش کسیه دننور بقال جاء وهو غاث ای به نشوة عن الطعام والهمراب

واول کشیبه دینور که اوشو باصغله اووقلیهرق ایک طرفه مایل وتکسراوژره
اوله (الاغتلاث ) اعتلاث وزننده ومرادفیدر که ذکر اولندی شال اغتلث زندا
آش جقميوب فرسن اولق معناستهدر ال اغتلث الد
ععنی اعتلثه وجتماقدن ن
فاعل نیه سیله ودی شدد القتال ;اولان محارب
اذا  ۸ور ا(لغالث

دلاوره دنور ا(لقت ) فصتینه صوی اغوب صولوق آلمی sE E
صوی صولوفالنهرق احمك اولهحقدر کهعب مقابلیدر يقال غتث الرحل فشا
من الباب الرابع اذاشرب ثنمفس ویرنسته سبیله کوکل دونوب معده ولاعق
)فعل وزننده برشیثه
معناسنهدر ىقال غنشت نفسه اذا خبثت ولقست ( التغنث ت
ملازمت ومداومت ايلك معناسنهدر قال تغنث اليه اذا الزمه وئقلت وبرمك
معناسنه در بقال تغنثه الشی" اذائقل عليه ( الغناس ) رمانوزننده عشرت ومنادمه

خصوصنده آداب واطواری خوب ون اولان یارانه دنور کهجعدر ظاهرا
)ك
ين
غات
مقردی غانثدر بقال هم الغناث ای السنو الاداب ف المنادمة (غ
(یث )
غو
تندر
لسند
اله
فڪی ونولك سکوئیله این اقیان بن التعمدر کهبمنایلك فب
تفعیل وزننده واغوثاه دوفریاد ابدرك مدد و اولق معناسنهدر گراستغاقه ون |
وت ) غينك فحی وواوك ا
لاهف(
اغوئ
اع در هشال غوث الرجل تغوشا اذا قال وا

۷۱۳
او لور کهمیوهدار اولوب للکن
ذت ح
ولاوی اولیه بقالنخ غثیشةاذا کانت ترطب
ولاحلاوة لها وی خر ومنفعت اولان ا قو نادان کسیه راسلا برأیشه برامیه
 (:الغثة ( غصه وزننده کفایت اليه حك در لکه دنور بلغة عيش معناسنه

ضعيفڪه ال
ارل(عتفتة ) زلزله وزننده آلات واسليه سر جنك ابلك ا
دوکوشی اوله حقدر بقال غثغٹ القوم اذا تقاتلوا بلا سسلاح وبریرده مقم اولق
,معناسنهدر شال غثفث بالکان اذا#اقام فيه ( الاغتثاث ) افتعال وزننده طوار
DE

ر برمقدارجه جاتر

1

معناسنه در قال اعد نت انیا

) یل وزشده

ت
تالت منه شیا قلیلا( .

اذا اصابٿ من ال بیع ای

طاو غه شلق

لره
صهحند
دو

معناسنه در وك بانی ازاله اعوندر نقشر ونجلید کی تقول غث بعیری م غث

اي سن قلبلا فلبلا بسن ازال غثائته بعض السن(.القشث ) کف وزنده
 ( .والغتاغث )علادط وزننده ارسلاه دینور ( ذوغثث ) صمرد وزننده غنیقسیلسی

(لغرث )
۲یدر ا
وردنده برصو یاخود ضمره نام قربه قوروسنده برطاغك د
تله آجقمق معناسنهدر قال غرت الرجل غرثئا منالباب الم اذا جاع
 ۱ال ران ) عطشان وزشده آج اولان کثی :نه دنور جعی عرف کلور عطشی
 ۱وزنده
a

ر فر

وغرالی کلور ار

دنور جعنده غراث دنور عطاش ونزده

نحث
وه ج
ملل
.وج مذ کرا
۲ل اجه اولغله وشاحی
ب
شی

وز اده

و غراث کلور عطاش

وزننده وموشنده

پس جع ك کا اله مفرد .مونث

مساو در وعر بلر امرأۃ غر الوشاح دیراراول خانون
ی

محصوص
وشاح,خانو نره
و

ن قلادهدر بقال ھی غر الوشاح ای دقيقةالل

جائل طرزنده

( التغریث) شعیل وزننده

)وهر
آ,جقدرهق وآ ج قومق معناسنهدر يقال غرثه تغر یثا اذا جوعه ( غورث ج

وزنده ان اخارث در کهبرغزوهده نی پالسیف علیهالسلوة والسلام حضیتلر نك
على الففله #ملرتی صیروب جلاد وارطرف لبوی ههقصد وهعوم ایلدیکی آنده

حضرت باری عنشانه مورك کتفینی بننده شر په نعوندن نزله دید کلری
حراحق احداث ایلکله ملززل اولوب زمینه سرنكون اواشدر وقعة مونرهنك

 .ملخصی برودکه عزوة ذات الرقاعده فغر عال صلى الله عليه وسل حضرتارى .بو
شجر سایهسنه نزول وسیفنی شاخ شجره تعلیق ایدوب تنباجه راحتکزین ایکن
ووب همان اغاحدن یی اذ
| مور غورٹ برشر به مرو فت عالر ننهرهیاب ال

ومن نعك ماو حواله ایلدکده حشرت رسول اهدخ اله دك ف الحاصل
ث
وجه
در پ
حله ش
جربل امن مننورك کتفینی بننه ضمرب ایلک
"

۲

مفر وش اولدی حضرت

وزی
و

اوزره زمینه

رساتتاه اول  2حکر کاهی آ لوب ومن عنعك مید

 ۱دوقده تشز واسفرتام اینکله لد سل يورد یارجهن اولان سیر
اول

ر

4

0

YY
طیفق وقراکولقده یاخودکورله ال بوردامیه برنسسته |
عیثفلان یقعلکذاا

و

gr rary

 :اراشدرمق

جو

معناسنه در نقال عیت

فلان اذا

طلب سا

بالید هن غبران بصسره

ورنسنه محتلط ومشنبه اولق معناسنهدر شال غيت طبر اذا اختاطت عليه

ا(لتعیث ) تفعل وزننده صویی قاعق کرنهسندن اشاغی امك معناسنهدر شقال
عيق ) عینك فحی والفك قصریه با
تمت الابل اذا شربت دون الری (

1

 aتحب کلهسیدر قال عة ای بال
(لغبث ) مکث وزننده کشک یاغله اصلاعق معناسنه در
۶صل الغین المحمة  €ا
ف

بناب الاول اذا لته ا(لغيثة ) غينك فيل
اثال م
شال فبث الاقط بالعن غب
 Eاسعدر یاغله اصلاعش کشکه دنور وغبیثه عبیثه اله جله" معانیده مرادفدرکه

ذر الوندی ( الإغثابت )
ذ کر اولندی ( الاغبث ) ابغث وزنشده وامدرفید رکه ک
اجرار وزننده وز کی وزرنکلو اولق معناسنه در قال اغبت الشی اغا

)ينك فعی ولانك تشد.دله صفتدد آدیق لا ومهزول
اذاكاناغبث ( الفث غ

(لغثائة:ta
فعناسنه در ضث وین مقابلار در قال ضأن غث ای مهزول ا

فحیله ( والغتوئد غ)ينك طعیله رآیق خوبره وز ون اولقمعناستهدر ال غثت
الشاء يغث وهت غثانه وغثونه من الباب الثای والرابع اذا هز لت وعر بر فلان

مایفث عليه احد دپرر مابدع احدا الاسأله معناسته یعتی هرکوردیک آدمدن مر
اعتفادنده مهزول الال بعش مروت وسا و3
کو
اک
بلدر
ومژال ایلکه .جو
س
عاری فقیر وی وا کسنه وقدر مو ع اس حیوان ن

کی ذی قوت وذی غنادر "

كذلك فلان لایغث عليه شی" دبرار لابقول ىشى ايه ردی"* فیت کهمعناسنه يعن
ولان کسهك

عندنده

اشاء دییو هدن ترششتیی" اصلا کر وی قهن د کلدر جلهسی

نفیس وفاخر اولغله هرنه اولورسه اولسون آی رد اءلیوب برنقریله اخذ

ودرهیان ایلکه سی ايار مثل مربورار بغایت مرتکب ومتنزال وسفله خوی

تلکی کسهلر حقلرنده ايراد اولنور غوثاثة وغثوثه کلام فاد واخوش اولق

معناسته استعمال الونور بقال غث الدیث اذا فسد وارك ج ر کیآعق ععناسنه در
قال غث اطرح اذا سال غتبثة ( الغثیث ) امیر وزننده تود آدیق ومهزول

معناستهدر غث کی وغثیث یارهدء اولان صادیصو وابرین وحورول ات مقولهسی.,

ج رکه دیور ا(لاغثاث ) هنك کسرله.غثانه معنارینهدر تقال اغث ال ۲
)ارهنك انه اولان جرک |
واغث الدیث واغث اطرح ععنی غث ( استغتاث ب
حقرمق معناسنهدر قال استغث اطر ج اذا اخر ج العشث منه ( الغثیثة ) خبرثه
حردن
 1وزننده عقل و شعورده اولان فساد وخاله دینورکه عبت ح
لته على غثيثة ونقس خبرثه ای على فساد عقل وغثئشه شو

ما

۷

یه بودی بدرنك غعریسنه منتسب یعیی نسنده قارشفلق اولان کشیبه
| فاعل نسيه

دور شال هو علث ومعتلث ای منسوب ای غبر ايه ا(لاعتلاث ) افتعان
آی حقوب حقمدینی ا معلوم اولان اغاحدن حقماق ادنك معناسنهدر
وزننده ت

]| زرا عےبلر حقماغی اغاجدن اشخاد ابدرار مرخ وعفار کی بقال اعتلث زندا اذا
اخذه من شر لاندری ابوری املا ومنکو حه خصو صنده

خمرلوسیی ری

وتاخاب ایلیوب کنوی باخود نکوهنه اولور ایسه اولسون لاباالیانه تزو ج ايلك
معناسنه استعبال اولنور يقال اعتلث الرجل اذالم :بر منکعه قال فالاساس
فع)ل وزننده برکسیه
تعلث
يقال فلان غير معتلث الزناد اذاکان یر المنك ( الت
کید وھکر اله بر جصه عرو ومیل ابلك معناسنهدر قال تعلث فلان لفلان
الذنوب"اذ ۱لها ونیسرنهه ایلیشوب تعلق ايلك معناسنهدر قال تعلث به اذا
تعلق ور نستهیی متین وحکم فلیوب باشدن صاومه یمق معناسنهدر قال تعلث

السم اذام مک صنعته ( الاعلات ) همرءنك فعیله علث لفظندن جعدر غینك

کسس ههاول زاد وشتوه دینورکه شی خصو صدن اختبار ورس اولفیوب اشیاء
تفه دن منرتب اوله واعلاث الشجر شول اغاج پارهلرینه دینورکه نآلر ايله
حقماق ادنوب اش حقا ررار 1

قورسی قارشیق اوله ( العنئوه ) عيیك

فعی وضمی ونولك سکونیله حل ددکری بانك که بغداشجق اوتی دید کاردر خاصه
حور عش قور سنه دینور که رعیه

صلاحیتی او لن جي عنانی کلور راق وزننده

)اك حرکات لای عنثوه معناسنهدر ( باعینایی ) بای موحده وآ خرده
( الع ع
فك

قصله شداد قضاسنده برقربه آ دیدر ( التعویث ) تفعیل وزننده برآدی

برایشدن آلیقومق معناسنهدر قال عوثه عن الاس تعویثا اذا ثبطه عنه وشروع

آبلیه کی مادهدن صرف صوحویل انلکله تھ کوت حرکت ابلیه حکنده عبر ابلك
معناستهدر قال عوثه عانلام اذا صرفه حتی بر ( العوث ) غوث وزننده
تعویث الله معنای اخبرده مرادفدر قال عاثه عوثا بعنیغوثه
سك
فعیلد مذهب و
ووس عت

 ۱العاث ) ميك

معناسته در شال اخذ معائا مستقیا ای مذهبا وملک هستقیا

هنذا
وسامه معناسنه در تقول ان لى ع

ده
نفعل
زوثن)ت
ولتع
(ا

الاس اعانا ای مندو حه

“هبر اولق معناسنهدر بقال تعوت ارجل اذا عر

(لعیث ) لی وزنشده برنسنهی فساده ویروب باه ابلك معناسنهدر قال عاث
ا

الثی" نعیث با اذا افسده ا(لعیشد ) عینك فحیله طبراعی ومشق بره دینور

وعیثه شیفده على قول جریرهده پرقربه آدیدر وشریف بلاخود عرنده بغلیت
طاغدر ( العایث والعیوث ) صبور وزننده ( والعیاث ) شداد وبوده

)فعیل وزننده رايشه شمروع ايلك معناسنهدر ال
تعییث ت

E

۷۰

ك
حصن اجر دغکله متعارفدر ا(لعدث ) مك وزننده رك

خوی سبل 

وملام اولق معناستهدرکه بواشلق وکوزل خویلولق تعبیر اولنور بقال به عدث
دقئ(ان ) عقان وزننده بررحل ددر( الغرث ) حرث وزننده
علا
ای سمولة ات
نپسرتهیی برندن حکمك معناسنهدر بقال عرت الشی" عر تامن الباب الاول اذا
انر عه وال الله اوغق معناسنهدر قال عرنه اذا دلکه ( العررطنیثا ) درد یا
وزننده ور مرم نباننك کوکنه دنورکه ترکیده طکوز اغرشنی تعبیر اولور
( الاعفث ) اغفت وزننده حوق آحیلان یعی اونوروب قالقدنقه عورت بری
حوق منکشف اولان دوشورکسن کشییبه دضور قال رحل اعفث اکیشر

عن(کث
لشف
اتک
اا

)

کث
ع(
لدر
الري
) عينك وکافك فحیله رابات ویررجل اسم

مکث وزننده قالاصل اجقاع والتتام معناسنهدر لکن اصل بناسی السنة عرده
جده
نن
زحر
ترك وامانه اولفغلد همين مرد اولهرق مستعملدر ( التعنکت )وند

هدر
نکك
سبر
اوب
عننکل
مفد
طر

هر

قال تعنکث القوم اذا اجقعوا ( العکیث ) خبیث

وزننده فيل ددکلری حیوانك سب کف دنور ول الفیل معناسنه ( العلث ) عبت

فوحلیامك سکویله اتوب فارشدرمق معناسنهدر قال علث الثی بالشی" علا من
درمك معناسنهدر قال علث الشی اذا جعه وارطی
الباباثثایی اذا خاطه به وکیر
دید کاری ميشه اغاحیله دری دباغت ايلك معناسنهدر قال علث الستاء اذا ده

بالارطى وحقماقدن تش خقمیوب كور وفرسز اولق معناستهدر قال عات الند
اذا ور وعلث دجلهنك شرقیسنده رقربه آدیدرکه علو ونه موقوفه در

ا(لعلك ) فعتیئله شدت وغادی اوزره جنك ايلك معناسنهدر ال عاث القوم

علثا من الباب الرایع اذا تقاتلوا بالشدة والازوم ( العلیث ) امير وزننده قارشیق
اریه ویغدای اونندن یابلش امکه دنور تقول کالنا عاینّا ای خبرامن شعبر
عل(ائة ) عيك یله كشك الله صان یاغی بری برینه خلط ایلکله
واحنلطة

تیب اولنان طعامه دنور ومطلقا هر ایی نستهکه بری بریته قارشش اوله علانه ]| |
دینور و علابه بی الاحوص جاعتدن بر رحل آد در وشورادن ورادن نسنه

اعدر
ج

اولان کسیهده علائه دیرار ال هو علاثة ای مجمع من ههنا وههنا

(لعلة ) حرعه وزننده انسانك کفایت معاشی اولان شیثه دنور علقه معناسته.
ا
بوراده علقه ابام پاامعناسنە ده اولق مکندر زبرا بقلت تعلق معناسنهده کلور

يقاللهعلة ای غلقة ( العلث ) کتف وزننده شول کسهدرکه بدرینك غبری به
منتسب اوله یعتی نسینده قارشقلق اولد وبرنسنهلك طلبکارنه ملازم اولوب پانندن
:

آبرلیان کسیه .د نوا |

جیع امهانده ا9

واللازم لن بطالب عبار له دم

ایلکله شارح

دب رکه

طالب ققتال وغیره عنواننده مرشوامدر ( العتلت۱ ):

r ROE

€

NAG

AEE

AO

AGT

ES

۱

٩

Aده پز ۰نو ع رشان اسمیدر ( العو بث ) دوه
(العبی1ث ) اطیف وزن
بردر ند آدیدر ( عو تان ) عك فع ان زاهر ن مراد ر

وزننده بادبهده
بداء بن عاس دام

کسه نك جدیدر ( العثة ) عينك طمى ونانك تشد د باه کوه تعیبر الونان بوحکه

وورك مقولهسنه اشووب باه ویرباداندر جع جنسی عثدر وعثه
دنور که بوك ک
خقهوفاریبه اطلاق اولاور ودل زفبر بدزیان عورتهده اطلاق اولنور هرأ بذیگد
"معتاسته ۳

دنه تسیر شی اسے سان اياشدر قال آنا عثه ای دیثه ون

جقاء عورنهده اطلاق اولشورا(الثê عیك فى وتانك تشد د له وك مقو لهسنه

كوه اوشمك معناشنه در بقال عثت العثة الصوف عثا من الباب الاول اذاطستته
واطاح وابرام امك معناسنه در بقال عته اذا اح عليه ویلان صوثق معناسنه در

تقال عه أطي اذا عضته ( العثاث ) عينك كسر له ( والعائة ) مضاده وزننده که
مفاعله مصدرار در بستته وشرق وموال مقوله سی سرود ونغده رم الك

معناسنهدر کهمراد ابرلامق اولهحقدر قال عاث قفنانه معائة وعثائا اذا رم

8

ع  051نلانارته دټور کډ قوراق ستنهرده ری -ری اکل انراز

زده
شارحت با باه کو ره مفر دی عت در عبات کت نله( التعثیث ( شفعیل وا

بود تفنده ترانه وترم الك معناسنهدر قال عثث قغنانه تعثیها اذا ترم
الت ) غبغب وزننده فساد وتباهی معناسنهدر قال مافیه عثعث ای فساد
(

آیدر وز خوانده اسمیدر وبوج واوجه تعبیر اولنان
وعثث مدننه ده بطراغك د
عصو لكوهشق برنه داور وبومشق ابرهدنور وشول قوم بغنينك صز تنه دینور

آنده تبات انری اولیه ا(لعثعثة ) زلزله وزنده ارغلامق معناسنهدر قال عثث
الشی* عفعثة اذا رحکه ومقیم اولق معناسنه در بقال عثعث بالکان اذا اقام ومیل
 ۱ورکون الك معناسنه در ال عثعث اليه اذا رکن ( العثاعث ( عبت دعیلد 2

وشداید معناستهدر شال هذا زمان العثاعث ای الشداند ا(لعثاء ) غراء وزشده
یلانه دنور حیه معاسنه ا(لعاثث ) تعالل 'ونزنده ومرادفیدر کهمواضعه عات
اظهار الك معناسنهدر شال تقول تعاشه ای تعاللته ا(لاعتذات ) افتعال وزننده

برکسهی خبر ومنفعته نائل اولقدن ل]یقومق معناسنهدر قال اعته عقسوه ای
ذر اولندی کوه
(عشییدمص)غر ر نذیهسیله عثی که سندن که ک
تعقله ان لغ ابر ال
تعبیر انتدکلری و حکه دنور
حلدا املسا * بعنی کوچك
ام

3

E ردر

کوه املسدری ی

تابر اند ه هن د عکدر ومثل

 7.ا

کوه حکن د عکدر و مثه الثل * عششد تفرم

بر.ایشی

کن ر و

احق اکل ادر
اشللن

پان ده

اله |کل انده لور که

هر مج ال

حهد

رت سسندنکلکه اقشدادی وو

و اقدام

که

۱

رڅ صیعهلری وارداولامشدر آنکیون و مقوله اسم
معناسنه فپینلردر غرتشر ودرع د

فاعلر ونث اولرار مغلا جل شائلو ات شائل دیرار نتهکها[سعاء منفطر ] الاه
[قرة
کرعهسیمتقطر :عنواننده وارد اولدی زبرا ذات انفطار معناسنهدر كذلك ن
لافارض ]عکهرسنده ذات فرواضمعناسته اولغله فارضه وارد اولدی ورحل کاس
وطاع دخی وقسلدندر وامام خلیل دیدیکه عيشة راضیة دخ بوقلدندر که ذات
رضاد ءکدر آنکیون مضريه ابله ماولدر آخرنده کیهاء مبالغهه ول اولور علامه
وراو بهکر وونده مجاز حول اولقدها بردر میالغه کته سنه مبنی وطالق وحایض

وطامث دی وقسلدنشر ذات طلاق وحیش وطث معتالرینهدرکه وفعللر برزمانده
حدوث وعوضارنه تعرض اعکسزن انلره حاصل وئانتدر دعکدر واکر افعال

مذکوره اوزره اجرا اراده لانوورسه تاء انیانیله طالقه غدا وحایضة الان دبرسن

کویاکه تطلق غدا و محیض والاان دیرسن وسیبوید دیدیکه بومقولهار شی" ياود

زرا امراه شی" یاخود انساندن عبارت اولغله امراة
انسان لفظنك صفتلر در ب

طالق قون خی" او انان طالق فوهسندهدر ومعاتی اوزره خل بادة مر
وکوفیون عندنده ومقولهدن تانك سقوطی مو شهمختص او لدیغنه مبتیدرکة نسوایة

ومعضعکةسی
صوص صفاندر لكن کوفیو نك وکلاملربنك طردی امرأة حاملة و
رجل عاشق وامرأة عاشق قوليله ابطالاو لفشدر انتمی ( الطمعان ) فعا اععادندر
ال بن الطمتان ایاد قسلهسنك نسی رجالندندر ( الطهنه ) حرعه وزننده عقل
و

|

سست و ضعیف اولان کله دیتور هر نقدر جسم وننومند ایسدده

 9فصل العين ٤ ( العیث ) فعتینله لعب ولهو ايلك معناستنهدر که بى فانده علان
دكه اصل عبت
ارح ر
عبارندر قال عبث الرجل عا من الباب الاول اذا لشعب
خلط معناسته مضووعدر بعده امور واعاله لعب ولهو قشادررمقمعناسنده استعمال

اولندی واسم اولرق استعمال اولنور که ضیننده جلب نفع ياخود دفع ضرر
مقولهسی فانده اولیان عله اطلاق النوور ( العیث ) مکت وزننده قانوب قارشدمق

FY
OT

معناستهدر يقال عبث الثی"بالشی" عا منالباب الثاني اذا خلطه ه وعبثه ااذ

۴
و
۳
۶2۲

س)ه
یبشد
ر(الع
هية
ايلك معناسنهدر کاسيد كريقال عبث الرجل اذا ائخذ العب

ه
يقور
برد
وزننده تار خانه تعبیر اولنان طعامه دینور کهکش ددکلری وغو
ياغ و بغدادن اولور على قول ارپه و بغدای وکشی بری برنه قالوب اجنته | .
یکرکهوضع و طخل ترئیب ایلدکاری راوع ام اجر وعیتد ااا ا ۶ 8
مختلفهدن مقع اوباش واخلاط ناسه اطلاق اولنور ونسنده قارشقلق اولان کسیه

دینور بقال هوعبیثة ای موتشب یعتیفینسیه خلط (العبیث ) سکین وزنشده
کر
هیالغهدر ۲

اوقاتنی بموده لعب ولهو صرفله عه اشتغال این کسیه دینور
مس

سم

ايت ۱

+
arf

۱

۳ ۶ 7INS
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طانك کسر لهفرح

i بلا تقعبیر اولنان ج  71اوحنه دنور طرق البظر

معناسنه بوراده البطن 'نه ەى

غاطدر ) طر ثیث ) تصغیر بنیه س یله بشا ور

فضاستنده برقربهدر ) الطر خثد ( خای ۹۳

اه دحر حه وزننده کین

ای حفت

ونزق معناستهدر قال به طرخثه ای خفه ونزق (.الطرموث ) زور وزننده
ضعیف
سست و

و الوان کسیه دنور واسی کو لده عش

>

و بو اجه په دنور

وث)
لدنطدرل (
اوع
آتش قوری وقرفین طاش اوزره پشعش اتك وحقل دهسی ون
عو د وزنشده آقق معناسنهدر شال طلث الا ۰طلوا من الباب الاول اذا سال

ا(لتطلیث ) تفعیل وزننده زاند وافزون اولق معناسنهدر قال طلث على کذا
وی ضعیف اولان جاهل ونادانه
تطلیثا اذا زاد ا(لطلثه ) حرعه وزننده عقل د

۰  ٩طوری وععنوی معطل اولوز قال هوطلثة ای جاهل ضعیف العقل
والیدن ( الطب ) حای  44اله دحر جه وزننده برکسهیی خوشلفدینی اکر ېه
)ای عه
سلاشدرمق معناسنهدر ال طممث فلاا اذا لطخه .بامریکر هه ( الطلنشه ن

اله طلیثه وزننده هیر على قول مومطلقا برنسنهیه بیلاشدرمق معناسنهدر
(مث ) مکث وزننده قمراد بکارتنی ازاله ابلك
شال طلیثه به ای لطخه باهلظ
معناسنه در قال طبتبا طبقا من الباب الثانی والاول اذا افتضها شارح دیرکه
بعضلر دمیه اه اولان جاعه محخصیص ایلدیلر وعلیه قوله تعای [  ۸يطبن انس

قبلهم ولاجان ] ای ۸بدمهن بجالاع وعن ان عباس  ۸بطمثالانسية انسی ولاانة
حنی وطمث خاتون حیض کورمك معناسنهدر قال طعت المرأة و طشت طبثا من

الباب الاول والرابع ات

و

مطاشززر کرمجاز در ال ماطمث

هذا ۱

ار نعقبلنا احد ای مامسه ود فسس قوله تعای  ۸یمین الاه وی کیره دور
دنس معناسنه تقال ماشلان طث رجه آی دنسها ورنسنه فاسد واه اولق فساد

معناسنه در شال مافیه طث ای فساد ا(لطامث ) ماز سز خائونه دنور قال امرأه
طات ای حایض مرج در که لوحة ضعبره قید ادج نفایسدن شافیه شری
چاز بردنه مسرومد رکه اسم منسوب قبیاندن ایکی قسم اسم واردر برقععی شول

ذواندر کهبشیرثه ملاسه سکیشر اوله باخود اول شی" آنك صنعت ومعاشی الفوله
ا مداوم اوله ومقوله ذوات فعال اوزره نا قلنور تشدد عیله زیرا نشدید
تکدیری متفیندر مثلا عاممل شوه وبایع توه بتات دنور وعا ج صاحیه عواج
ودوهبی به جال دنور وری

پر شوه ملاس الوور لکن صفت

تکشر اوزره

اقوله فاعل اوزره صوم اوور مثلا نامر کی کهدوم ادرک خرما
ام
و
صاحی

ر

زره صاحی
ودرا که ذودر ع پعن

دکدر وونلره اسم فاعل نسی دیرار فل اوزره جاری دکللردر همان ذواشی:

11

هلر ده الورك عنوانیله درکه کاف الله مرسومدرکه پوچ کیکنه دینور آتك
سسلغبی پردر لوملام دکلدر غالبا الورل عنوایتله کهلامله درکار تعبیر اولسان
جانوره سشیه بجزه

دید  5ری جاور اولوب  22تساح تغییر ابلشلردر زرا

کار کی اول جاور

اووب سبلئو ر و لوب مقولهسی نسنه یی اهامس ز جه

دی

اقمق معناسنهدر يقال ضغث الثوب اذا غسله ولم نقه ا(لطغوث ) ضبوث

وزننده ومرادفیدرکه ذ کر اولندی قال ناقهضغوث ای ضبوث ( الضغث )ضادد
کسر پردمت اوتلغه دنورکه باشی .قوریسی قارشیق اوله جي اضغاث کلور
اضغاث احلام دیدکاری روّیا بوندن ماأخو ذدرکه قارشیق اولدیفندن تعبیر وتأوباه
ضحت و لاحي اولیانرژیادن عبارئدر ( الاضطغات ) افتعال وز نندهکد ۲اه
وم ودعت دمت اوتلق در وب دوشورمك معناسته در يقال

طابه منقلبدر و

اضطغث ار جل الضعث اذا احطبه ( التضغیث ت
)فعیل وزنند ه تین کی اسعدر

همان برك وزی واوتلقاری مناك اجك مقدار یخوره دنور تال اصاب الارض
تضغيث مانلطر وهو مابل الارض والنسات من ااطر ( الضاغث ) حوهری

روایتی اوزره برنستهیه بورینوپ وحوش کی سسلفکله صییانی قورقودر اولان
آدمه دنور حوهری ونده غاط ایلدر

صواب اولان بای موحده اله ضاشدر

که با پاننده ذکراوسدی شارح د رکه ازهری وان فارس ثای متك اه رس
ايلد بل

 $فصل الطاء (4ا
ان)ك فحی وتانت دح صیاله مخصوضص لا
طلطت
امعیدز کهبیتلرنده مطثه دکبلدری پردکرهجه ته بارحهسیله اوبنارار مراد فرلداق
دكبادرى اولهجقدر ومطثه ميك ضعی وطانك کسس له در (الطعث ) محث وزننده
نبسرنهیی ال اله اوه فاقق معناستهدر شقال طعیه طعفا م
انلباب الثالث اذا دفعه

بالید ( طغمورث ) طانك فصی ونای مجهنك سکوی وراء مفتوحه اله سلفده .
عطبای ملوك فرسدن برباد شاه آدیدر ديوز سنه سم برآری سلطنت اولشدر کتب

توراخده هاه طبورث عنواننده مرسوم وئالث سلاطین بیشد ادیان وان توحهان
 ۱بن هوسنك نن سيامك ن کيو مرث اولق اوزره مرقومدر فردوسی شهنامه ده
ديو ند ص
وفیله و
صف

ایلشدر ( الطر توث ) زنبور وزننده

 1باشنه دنور

کره معناسنه وبرنبات آدبدرکه مکاولدر ترکیده قولغان تیکنی ابوین الاطیاء رپ
الادض ورب الریا ح دید کلری اندو قرحرسی لذي ی

ویاضی آ جى بونك

بر نوعی واردرکه هنسدیدر بل هندی وهند ابواسی تعبير اوور ( التطرثث )
ندحر جحوزنده

طر وٹ

دوشورمكث معناسنه در يقال دطراثث الر.حل اذا اجتنی

الظروث ( الطرت ) حرث وزنده مطلقا ترو

ازه.اولان باه دنور ( الطرث )
طايك

1۹
mem

ات

Nyشثیث
( ال
وغون

مه ود

(لشنایث ) علارط وزننده
) حعفر وزشده ارسلاه دنور ا
ورسلاه
اولان شیثه دنور ا

غلیظEi

دینور ( الشنه ) دحرحه وزننده

ایعك معناسنهدر قال شنبث الهوی قلبه اذا علق ه شارحك یاننه .کوره

شث مادهسندندر ( الشنکات ) شينك وکافك فعیله بر رجل ياخود بر موضم
آدیدر حدئیندن اججد بن الریم بن افع الشنکایی واجد ین عمد الشنکبائی ١کا
منسودر ( الفاث ) فعتینله ایری وغلرظ اولق شان معناسنهدر شارحك یاننه
کوره مقلودر ( الشوش ) تصغیر بنیهسی وقص الله برئو ع خرما آدندر
 #فصل الصاد  ۱ 6ااصبث )فک وزننده برتق کو مك مقولهستی عاوب اصلا ح

ایلك معناستهدر يقال صبث القمیض صیثا من الباب الاول اذا رقعه ورفاه
 ۶فصل الضاد امد  ( ۲الضث ) مکث وزننده برنسنهیی اه الله قاورهبوب
طوفق آووجاق معناسنهدر قال ضبث پالشی" ضا من الباب الثای اذا فیض
عليه بكفه و اورمق معناسنه در يقال ضبث فلاا اذا ضربه ( الاضطباث )

افتعال وزنشده کهتاء طابه قلب اولغشدر و دی بر نسنهی په الله قاورءوب
طوعق وآوجاق معناسنهدر شال اضطیث به ععنی ضبث ( الضبوث ) صبور
وزنده سوزلی بیلنك احون اسوتنه وضع یداولتوب کودهسی بری اوه وقلنان

باقهه دیشور بقال لاف ضبوث اذا کانت يشك فسینا فیضت ای بحس بابد
وضبوث ارسلانه دیور ( الضابث ) يك فصیله ارسلانك بچهرینه دنور
محالب معناسنه مفر دی مضیثدر عاب ی قال لطمه الاسد عضصاثه ای کخالبه

۷

که ونزده دوه حصدوص بکرویه فا افعیدرکهحلقه .شکلنده

اولوپ ایلروسندن وکیر وسندن جکیزار اولغله بچه طرزنده اولور ( الضبوث )
ذوکلرنان تغا الله مغالفش ارکك دوهه دینور ( الاضبان ) هبره نك فحیسله
ا
قبضات معناسته درکه قبضهنك جعیدر آوج معناسنه مفردی طبه در قضبه وزننده
قال آخذوء بالاضباث ای القبضات ( ااضباث ) غراب وزننده ارسلانك بعدار بنه
دنور بان الاس فعتاسنه وشیاث زیة وعحی و عطیه تامکسه

که برادرار در

بدراری اتعيدر جاهلیهدندر وضباث ارسلاه دنور ( الصبائة ) ضادك ضمی ويانك
)تف
تشدیدیله شول یازویه دینورکه ایزی وقولایی واسم وشدید اولة (الضبث ک
وزننده ( والضبث )متیر وزنده ( والضطیث ) مضطرب وزننده ارسلانه دینور

ا(لضغث ) ضادك قحی وغین قحمهنك .سکونیل ری برینه قالوب قارشیدرمق
فعیاسته در قال ضغث اطدیث ضفغتا من الباب اشالث اذا خلطه ودوك

مهوزلکیی لك اون الى اه اورکتی وقلمق معناسنهدر يقال ضعث السام
اذا عرکهوور».سسلولن معناه نه در

قال ف

الورك اذا صوت

کر جه جیع

۹

بالدون والاسعداد ( الاشعث ) اجر وزننده شول کسیه دینور کهصاحی مدت ا
هدیده پاغلنوب اطغرعامفله وز طوبراقله ل۲وده اوئوب که لغش اوله شال رجل
شعث الغبر الرأس واشعث قازیغه اطلاق اولتور وند معناسنه باشی طاغنق اولق
حسییله کودی اوتی ددکلری نبانك قوریسته اضلاق اولنور طاغنق اولدیغجون
ابشوعث
واشعث اسَامیدندر اشعث من قیس بن معدی كر

ادلك
بن عب

اشاعته اوشاعث اطلاق اولان جاعت اش واا

( العمی )و

کی

وخذ ايلك
وزنده پراکنده اولق معناسنه در قال تشعث القوم اذا نفرقوا ا

معناسنه استعمال اولنور قال تشعثه الدهر اذا اخذه ویقال تشعث ماله اذا اخذه
وطعای آزجه ممعكتاستهدر يقال تشعث من الطعام اذا اقكللمینهلا وصاح
وظیف مقولهسیله تعهد اولفدیفندن وزلوب علهفك معناسنه در بقال
دهن ن

باد
لاذ
تره
تدعث شع

( شعث ) شينك طعیلهبرموضم آدیدر ( الشعيثة ) یه

تصغیر ابه برصو آادنلدرشع[ثان ) عطشان وژننده اشعث معناسنهدرکه باشی
عیث )
توزلو ویومرده اولان کشیه دنور قال هوشحتان الرأس اای الشعتتهغ(
وزاله" مو دی ابلك معناسنه در شال شعتث
تقعیل وزننده برکسه دن دقع شی ا

منه تشعیتا اذا نج عنه و ذب اساسده و مجاز اولق اوزره سس ومدر تقول
شعثت مفنلان شا اذا تهت منه ( شعیث ) زیر وزشده اسمادندر سعیت

ایبررواهم بن شعیث
بن حرر و شعیث بن عبد اللهبن اززبیث وشعیث ان مط

دندز وشعیث بن ای اشلاعت کهبه محدنیندندر بعضار هی موحده اله روایت
ایلدیلر ود

لله و عبد الرجن بن جاد الشمینیان حدئلردر بلعتسمر
بن عابد

يهدسر
قیلهسندن شعیث ام دطنه منسوبلردر ( ابو انشعثاء ) بر جاعت ک
( الشعث ) معظم وزننده عروضنیون اصطلا حنده شول وت اطلای او کر
وتدبنك ایک مرصكنك ری -ساقط اوله کویا که وتدندن علنك غبریسنده اولان
یوث
ع اشب
شلندی
ته او
حرکه اسقاط اولفقله جرژ متشعث اولفین مشعث الهتسمي
محر حقیف ۱4خر جتث عروضنده جاری اولوز ثفلااعلان جروتك وهی
علا در  2مرک کهمثلا عیندر ساقط اولوب فالان باخودلام ساقط اولوب
فاعاان قالغا مقعولن حرژنه نقل اولور ( تة ) حرعه وزننده این زهبردرکه
حاهلهدندر ( شغاثی ) غین مجحمه اله حبایی وزننده عراقده برقر هدر موفق

الدين حسین بن اصلرتمریر رای نک تصایف به صاحن در اورادندر

( الکو ) شيك قحي والفنك قصرى ومدله کشوئا لفظنده لفتاردرکه باخ
صرعشتی تعبیر اولنان نبان دشنولرا(نا

) حبالی وزننده بره قضاسنده بر

ولثان ای سلطان
قهردر ( الشلثان ) سلطان وزنتده ومرادفیدر قال شهب

الثنبث

۱۰۳

وث بال بان بال
نشددل وشو برنبات آدیدرکه آنکله دری دباغت اوللور ش
دیور مت والصل العسال عنوائیله دمم اقا و مد کد راوز
ذر اولندینی اوزره بال آریسنك
بال پان آری دعك اولور حیاة اطیوانده ک

کیموم بار وکین .صو طاشیوب بال اوزرء راشډ

وکیسی

یوغل حقارر بوصورنده شت حصوص بال بان ققمنه دنور
یوت ثثا ابدر 3ا
و

ا

اطلاق اولنور وطاغ هارنده جاحا اریلوب E ب۶ار وشکلنده

شث بان جوز ننه
قلان سیوری ه دنور جى شثاث کلور ینت کر و
دور

شهری قصه

وورق سکود ورفنه شه الوور ورفیله دیافت و قضبا سله

ااك اولور (شت ) ای مهم اله نعي وزنشده کله بسامییهدر آنکله
ار سن کلیدار وقپالو رار ف اولنور بعنی برکلیده شيا ده رك باپشلدفده آحلور
مؤلف وی ظاهرا تکشر سواد اجون ررر ابلشدر ( الشعاث ) شداد وزننده
کرچه شحاذ معناسنه استعمال ایدرار لکن الان عوامدندر وشخاذمبرم ساله
دینور ( الشرث ) شينك فحی ورانك ا والمرثة ) هابله اسک ایاق قانه
دنور تاو جح و نی و قلوره کی ی زد مفر ددر ) او رد ( دنله صوفوق

تابرل الك صرت قباروب حتلامق معناسنه در بقال شرثت ده شرا منالباب
الرابع اذا غاظ ظهر ها هن برد فتشقق واوق اوحه بوت امغله اکری وکری قالق

معناسته در قال شرث السهم على بناء احهول اذا  ۸يسو ( الانشراث ) الفعال
وزننده ود

غووقدن الك ارقهسی قباروب حتلامق معناسنه در قال انشرثت
ص

عده ,ععیی شرات ) التشربث ( فعیل وزنده ودی اوق او حه بو دا مه کن

وکری قالق معناسنه در قال شرث السهم عل ناه اعهول اذا  ۸یسو فی بربه
[ الشمت ) کلف وزنده کرک کی ينوب

ره دلر کی سرتبر اولمش ز اغلو

 82دیشور قال سیف شرت ای محدد ( الشمبث ) بای موحده اله غطنفر
وزشده الاری وایاقلری قالین اولان کسیه دنور شال رحل رنت  ۳الغليخر

ن وارسلانه دنور واسعادندر ( الشرابث) علابط وزننده شمرئبث
یال
لو
حفين
الك
معناسنهدر ( شربث ) عصفر وزننده مامه ایله بده يناده بر وادی اسعیدر

عث
الولرش(
ا(لشرفت ) فابلهمم وزننده رکو حك شهر اسیدرکه سودی او

)

فصتینله برنسنه ویرماده طاغثق پکرناده وی نظام اولق معناسدنهدر بونی مصدر

اوسم اولەرق دس ایلك-لردر بقال شعثامره شعثا منالباب الرایع اذا اتشر
یوقال  ۸الله شعشکم ای جم اج النتشس وشمث اشعث لفظندن مصدر اولور

صاج مدت مدیده نو طراعامق سبیله توز وطیرافله لآوده اولوب کلهفك
معتاسته قال شعث الشعر شعثا من الباب الرور اذا اغتر وتغير وتلبدلقلة نعهده

1۹۲
بر جاعت پدریدر ( التریث ) تفعل وزننده بودی اویالتوب کصکمك وایاق
(لارائد ) اقامه وزنندکهکدرمك
سورك معناسنهدر بقال تریث فلان اذا تبطأً ا
معناسنه در تقول ماارائك ای ماابطاء بك ا
(لتریث ت
)فعیل وزنده وشفق
معناسنهدر قال ریت الشی" إذا له

بو

درمانده اولق معناسنه در قال

زکنیسنده طرهءاطرکه
ریٹ الرجل اوالفرس اذا اعیا ( الریث ت)شدید با اوله
اولان انان وحوانهدیتور بقال رجل وفرس ریٹ ای بطرء(+

العینین )

معظم وزنندهکه رشدن +اسع مفعو لدر بط النظر اولان کثی به دیور
صردل تاخود غبریا

نهمك
کک
هدر
کاسنه
عد ايلك معن

ضعفا

اشی ) الاشعراية ( براص ده واتع اولان ال کج

تعبیر اولنور قال استراس انلیر ای اسثبطاه

 ۶فصل الزاى  ( ¢الزغيف ) غین محمه اله دیق وزننده محدئیندن عرو ن عمان
ل امي الزغییی نسشدر عطیه بن شیهدن روایت حدیث

ایلشدر او الفر ج

البغدادى راء مهمله ايله ضبط ایلکله غلط اءلعدر شارحك یاننه کوره زغیث

زییر وزنده بریطن آ#عیدر
)فعل وزننده برنسنه به بجهاابلیشعق معناستهدر
لصل الشینا همه ) ( الثشث ت
ف
قال نشث به اذا تعلق ظاهرا وماده قرق اباق ام وحك

اسعی اولان ذکری

آی شت ثث لفظندن ما خوذدر واه ده تلا عنوانده دی میسومدر ) الث (

کتب وزننده باپشقان طیتلو ایلشکن کشی به دینور ( الشبغة ) شبنك خیل
همزه وزننده قرن وهمتاسنه داعا ملازم اولوب اصلا منفك اولیان کسیه دنور

هاناوله حقدر
دن مراد جتکده حصعنه صاریلوب دکه حالله انبارمر ک اسول
ن|
وهر
ظا

بقال رجل شبثه ای ملازم لنقهرلاشارقه (الشبث) شینكکسم له دره اوتی دیدکلری

باه دینور ( الشث) فتینلهاورعجکهد بنورعتکبو کی وقرقایاقو جیانتعبیراولان
ایاقلری جوق وجکه دبنورجیی شیثانکلور شبنكکسیله وشث بلاحرف تعریف

امعادندر شبٹ بسنعد اتحایدندر وشبث بن ربعی تاپمیندر تشبث بمنصو ر وشبت اله
ملقب اولان عمدبن عبدالرجن عدثلردر ( شبیث ) زبیر وزنشده حلب آرابنده

برکوحك طاغ آدیدر عر بن هلال بن بطاح الشیتی محدندر وشیث ر صو آددر
نندن خبری ا e
و شیت ین اطکم نت تاک عدوت فرددر بی آ

بوقدر ( دارة شببث ) زبیر وزننده بنو الاضیط جاعتنه صوص برموضع آدیدر
( الشبوث ) تنور وزننتده ( و الشباث ) زمان وزننده كلوب فعناسنه درک

دمورجبلرك قزغین دمور طوندقلری ماشه بهوقصاجه دنور یی شبابیث کور
( شیثه ) حهینه وزننده برقریه آدیدر ( شبات ) اب وزنتده امعادندر شباث

این خدج احابدندر ليله“ عقبهده ولد ايله_در ( الشث ) شينك قضی ونانك
تشدد له

 Eزا

ام

ان
E:

شوراوت اوتلامغله خسته اولش اولهر ( الرمیث ) تفغړل وزننده سودیصاغوب

قوآمق
لمقیدار
مهده بر

معناسنهدر شال رمث اطالب فى الضسع ترما اذا
ای

ای فیا شا ورنسته اوزره ذاند اولق معناستهدر قال رمث صل ان

|ری خجسینی استعمال اکتلدریوسط عر او لدیفته
ادشار چ دب رکه و کونعهار ده کت
مبیدر ( الارماث) هبدءنك فضیله حور اپه دنور قال حبل ارماث ای ارمام
)ر ك
هدل
مرمث
اجزاسی اعتبار لهجم نیه سیله ابراد الوفشدر وب اخلاق کی ( ال

یله رمث ام بات مکذورك منت اولان ره دنور قال ارض مرمثه ای نبت
نك کسر نلهودی سودی صاغوب مه ده قیه آ ليقومق
اازمٹ ) الارمات )ه“مر

۱

«عناس_نهدر تقال ارمث اطالب ف الضرع اذا أب فما شيا و مطلفا اقا الك

معناسنهدر بقال ارمث فلان ف ماله ای ابق وزاند وفاضل اولق معناسنهدر بقال

ارمث عليه ق النطق اذا اری علیه ویومشقق معناستهدر بقال ارمث ای"
اذا ليه ( الاستزمات ) ودخ شیه ل[یقومق معناسنهدر شال استرمث ف ماله

آذا ایق ( الرموئد ) ميك هيه شول قوییه دینور که آنده آغاحدن صال
طزرنده برطورهجق بر اوله بقال بر مرموئة اذا کان لها متام من خشسب
یهيك تشدیدیله بان ک|وزبنك انکنه دیور"( الرموئاء )
)نك فے و
) ار مائ٦رةا

ميك فعیلد .قار شقلق

ای ق اعتلاظ ( ر

یه اسدر قال هم ق

|

رانك كمه بررجل آدیدر ( الرمیثه ) مصغر بسنییهله برمو ضع وبررجل اسعلریدد |
( اژوثة ) رانك فى و واك سكو رون کلهسنك واروات کلهسنك مدقردر که
فشق به ویزکه دنور وروثه بغدای قابورلندقدنصکره کیرو قلان خر ده صایلربنه
دینورکه مراد حور تق و حالقنتی اوله حقدر و انسانك
الارنبه معناسنه ) الروث ( لوث وژنده

بروی او حنه داور

طرف

داه برسك معناسنه در قال راث الفرس

ده
سدنمه
روت روثا اذا حعس يس اقصی الارب مق

روث اول حيواات سید ر که

صایصدن
دو
سقده اوله طشره حقدقده روث دءزار خ
اشکنهده بوغر

عدی معدود

دکلذر زرا انين فعل دی تصرف الوغشدر حق مصیاحده والمارج روث * ميه

پالصدر عتوايلة مصرحدر ( ال اث ) ميك فيل ال وزد داه مينك دیرینه
دینور کهبرساحنن مو ضعیدر خوران

معناسنه مولت

فر U
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| واصیل اوزره موث دی دنور مقعد وزنده ( روشه )جهینه وزننده بیناطرمین
ودر [ ارب ) ليث وزانده ک|لتوبکهکمك معناسنهدر قال راتارجل
1
ت
 ۱ری ٹ

مقدار
زا اذا اطا وریتت

فعناسنه در

قال ماقعد عندی

الار غا قال کذا

ای قدر ماقال و بعضا ماء پاخود ان مصدر به مقدر اولهرق استعال اوور تقول

مایسقع لوعظتی الاریث اتکلم ای قدر تکلمی وریث ان غطنان اسیدر که

۹.
ا(
وزننده پرمقده خام عکورهحك ره دیور ا

م
ع)
هرغث
کثبر (ال

خش
رانك وفانك فعیله ( وارفوث ) قعود وزشده جاع ايلك معناسنهدر و

کلام سویلك معناسنهدر وخالوناره جاعه متعلق سوز سوبلك عقلول وزارنه
قرشو :فاته متعلق" سوز سویلك معناستنهدر يقال رفت ال ارات ورفت
وال رفث
ورفث رفثا ورفوثا من الباب الاول والرایم وامامس اذا جامعها ق

ورفث ورفث اذا تكلم بالفخش شار ح درك بعضار عندنده رفث فر  4اولورسه
جاع ولسائله اولورسه وصاله مواعده کووز الله اواورسه غر لحماع معناسنه
مستعیلدر مدفرات راغیده بو وجهله مشمروحدر که رفث جاع ودوای" جاع

م,قولهسی بی ادیانه تعبیراندن ذ کری مستقحم اولان تعبیری متضمن کلامدنعبار ندر
وجاعدن کنابه اولور وافضاء معناستی متضمن اولدیجون الى حرفیلهده تعدبه

ال رفث اي امرأْة وال ارفث الرجل کاقال رفث ای صارذا رفث پس ایک
پایدن متعدی وباب خاهسدن لازم اولور ورفث وارفاث متلازمین قیلندن ااوعله
ضوعنده
اعد هها آخر م

استعمال او لور  ۱الارفات ) هم منك حکنم باه رقت

معناسته در شقال ارفث الرحل ععتی رفث ( الرمث ) رانك کسر لهشور اوتلاغه
دنو رکه دوه

کیان

سے

حصو صدر

ورمث

شر غصابه

شه بر وع شیر آدیدر

ایلغین دیدکری شصر در کوهنه لباسلو مدمده قیافت کشی به دنور

شال رحل رمث ای خلق الشاب وبل کوشك وضعیف اولان کشیه دنور که
کیوش
مراد جاعده بل

(لرمث )
اولاندر قال رحل رمث ای ضعیف التن ا

مکث وزننده برنسته ییالایله .صغاوب اصلاح ايلك معناسنهدر يقال رمث الى"

۱

رمثا من الباب الاول اذا اصلحه ومععه يده ( الرمث ) فحتینله صال تعیمر اولان

2

۰

شیثه دبنورکه اغاجلری بری برینه محکم انوب ایرمقلرده اوزرنه رکویاه عبسور

ِ

اندرار ته که طلوملردن اولانه کلك تعبمر اوور شال عبر الاء بالرمث وهو
ج

یضبعضه ای بعض وی رکب فى الحر حالا بوك کیلر ازقهسنده بعض کر سته

ومث مصدر اولور
حمیل اله حکوب کتوردکلری صاله دی اطلاق اولنور ر
دوه ذکر اولنان رمث ددکلری بات اکل ایلکله اسهالله دردناك اولق معناستهدر
ومث
|لت الرمث فاشتکت عنه ر
بقال رمثت الابل رمثا من الباب الرابع اذا ك
حیوانك عهسنده قلان سود شیهسنه دنور وفطیلت و عریت معناسنهدر تقال

وغورد چالهجق یی طلومتی اصعق
لفلان على فلان رمث ای مرية يواغ و
اجون بغلدقلری باغه دنور ورمث کذلك مصدر اولور فارشق اواق معناسنهدز
شال رت آمهم رمثا من الباب ازور اذا اختلط ( الزمثه ) فرحه وژزنده:

(اوالرمتی ) یکری وزنده ( وا
سلرم
کایا)
ری
سس

سیم

سس سس

ی سس

وزننده ول دوولره دنور که
سس

سس

سس

1:۹

#حتینله وعینك سکوئیله جازدر بعض نك زغهلری یعنی قولقلربنك لآتلرنده
صالتان دربارك اوحاری یاض اولق معناسنهدر  4کویه طرزنده اولور کهمراد
خدایی كوه لو اولق اولور مولفك نفسبری مساه اوزره در قال رعئتالعز
ورعثت رعا من الباب الراب والثااث وهو ایضاض اطراف زت الععز" ورعث

اسم اولور زینت امحون محفه اطرافنه آویزه ایلدکلری رنکین پوك پارهسنه دینور
) ار عثه ( حرعه وزننده بود ذکر اولان صفه آویزهسنه دنور ) ار اعوثد (

کنلر نآك
راعوه وزننده قویارك آینده اولان يوك طاشه دنور که حصو
اوزرنده طوررار ( الارعوثد ) زنك

(لرعثاء)
یله راعونه معناسنه در ا

جراء وزننده پرنوع اوزمه دینور کهاوزون جکردکلی اولور و شول فیونه,

دیتورکه قلقولرننك لآتارنده دربدن خدایی کوپهلری اوله قال شاة رعثاء" اذا
ات ادتبا زمتان ( اارعث ) عکث وزننده برکسهی یلان جروت
والت
صوقق معناسنه در شال رعشه اليه رعثا من الباب الثالث اذا قرمته ت

ایللار(غوث ) غين محمه اله صبور وزننده هران کاو اولان حیوانه
عنه قل
دنور مرضعه معناسنه ( المرغث ) محسن وزننده رغوث معناسنهدر قال بذرونة

رغوت وهرغث ای مرضعه شارحك پاننه کوره رغوث ععتی مفعولدر که

غمورثة دیکدر باخود ععنی مفعلدر کهمرضع دعکدر الم موم معناسنه اولدیفی
کی ( الارغاث ) هبمنكت کسریله خانون یا حیوان مضرعه اولق معناسنهدر قال
ارت

ضعه
ای صارت م

وایرمت معناسنه در ال ارغشت ولدها ایار ضعتة

وبركسەنك رغثاسنه مرراق ساحمق معناسنهدر قال ارغثه اذا طعن فی رغثابه
ورکسیه یدری مزراق دور عك معناسنه استعمال اولنور بقال ارغثه اذا طعنه
ارح مر :بعد اخری ( الرغث ) مکث وزننده ولد اناستی امك معناسنهدر يقال

رغث الولد امه رغتا املنباب الثالث اذا رضعها بورکسهنك رغثاسی آغرعق
معناسنه در قال رغث فلان على بناء احهول اذا اشتکی رغثاؤه وسائالره کثزرت

اعطا سبسله مال توکنك معناسنهدر يقال رغث فلان على بناء الجهول اذا ك

عليه السوّال حتی نفد ماعنده ور کته يدر

مزراق ساحمق معناسنهدر شقال

رغثه اذا طعنه رة بعد مه (الارتغاث ) افتعال وزنده سود

اء
رهاغ (
االرضع
معنا نهدر شال ارتفث امه اذ
عشراء نونزده عه ده اولان سود

امك ارتضاع

) رانك طعی وغينك فهیله

طمرنه د ینور کهآندن سود

ادرار اندر على

قول ملهننكدآه اولانسکیره دنور ا(لرغات ) غاب وزننده شول بدریهنور که
بطیراهی بكبومشق اولغله صو ییحکوب اعر اولدغندن بك حوقNE +

نات
قوب کیدر اوله شال ار نرانگاد
اوزرندن صو آ

از الا هن مط

:

1۸

ا(لار اث ) افتعال وزلنده ( والارنتاث ).اجرار وزننده طاغلق معناسنهدر 
ر وزشده ان |
ف)
زربث
قال ارتبث القوم ارباا وآربث اریثاا اذا تفرقوا (
وانك تشددیه |
قاسطد رکه قضاعه قسلسی سلسادسندندر ( الرث ) رانك فصی ت

اسکیش وجورعش نسنهیه دینور و او اسبابندن ايشه پرامن اسک پوسک نستهبه |
وعار مولفك
دیور جي رئث کلور عنب وزننده وراث کلور سهام وزننده ج
شسیق اوزره دسم او شدر لکن سارح ذکری ای ربهدن جع اولق اوزره قيد ۱

ایلشدر قربه وقرب ورهمه ورهامکی ( الارث ) همرهءنك ورانك*یله (والرئیث )

وه اسکیش حوریش نستهیه دینور يقال حبل رث وارث
نننلدهرد
خبیث وز
كله بود ایشه براعز اسکی بوسک ااسویابنه
سران
م)
کثة
ورئیث ای بال (الر
دینور ورايشه صلاحیلری اولیان احق ضوعیف و چولیه کسهلره اطلاق اولتورکه |
اصطلاجر ده نوس ا

(لرغائد ) حدائه وزننده
تعییر اولنور ا

ل
قهادر
ناسن
سفوله وزننده اسکیوب بیرعکله ايده برامزاولق معن

0

۱

رث الشی" رائة |

وال قهینته
شال رث الهة ای باذها خلقها ش
ورئوثه من الباب الانى اذا بذ و

|

روائد ای ذاذة يعن اوستی باشی کهند ردمده قیافت د عکدر ( الارتاث ) همرءنك |

کسریه ودی اسکیوب ییرعکله دحال اولق معناستهدر قال ارث الثی ععتی
رث وبومعناده متعدی اولور تقال ارته غبره اذا جعله را ( الارثاث ) افتعال |

وزنده بارءلوکسهی معرکهدن هتوز جانی وار ایکن جای امانه قالدرمقمعتاستهدر |
هر ۲
بقال ارتثفلانعلىبناءالجهول اذا جل می العز که را ای خرا و

اساسده ره معناسندن مأخوذ اولق اوزره
تٹ
معناسنهدر و

ی ايشه رامن ضعفاء ناس `

اجون حکم حیات اونعله احکام لازمهسی کت خلهیه ده

مشرو حدر وشال ارتث فلاا على ناء الفاعل ورکسه طوارنی آرقلفندن آاشی
وغازلق معناستهدر بقال ارتث فلان ناقةلهاذا حرها من ا

ميك ضعی و ال کر  ۸چادر نك باخود سار مصلیت اجون قولشدینی ايى
حور اولان کسیه دیتور وومعتویده دی استعمال الونور کهلساعرده عهدوقول

مورت وهو من رث هھ
سست اولان کسیه ایی جور تعبیر الونور قال ه

( ارعقه ) رانك قصی و عك سکوی وغھ جانزدر کویهبه دنور که قولفه

کوریلور قرط معناسنه جيي رعاث کلور رانك کسریله خوروسك منقاری

آلندن صارقان قرمزی ايكه اطلاق اولئور عون الدك معناسنه و خرمانك
جک

قجوغندن دوزد کلری مشر به به دنورک تلتله دی دبر ( النزعث ) تفعل

وواه

ار(تعاث 1
کید طاقفق معناسنهدر شال وت المرأة اذا تاقرلطت

(رعث )
افتعال وزننده ترعث معناستهدر يقال ازتعتالرآ :عى برع ا

فحتینله

و
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۱
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۱

۱
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همان  ۶اديت ال اکتفا اباشدر لکن اساسده از اولدرق وتقول ۳
ذلك الدیث حق اطعن ف خوضه

ای اذ کرل اوله حق اعرف وحهه فاعز کیف ۱

اخذ فيه عبارتیله مرسوم اولغله کویا کهاول خبر وکلامك متکام اولنی فتم واشعاد |
ایلکله تلیین وفهم مخاطبه تسهیل ونفریب اباش اولورکه هید مفهومته مقاردر
( الدهکث ) جعفر وزننده قصیر القامه ودور کسیه دینور ( الدولة ) روثه
آوزشنده عسکر وژلق هرز٤ت ععتاسنهدر

يقال وقع عام الدو ده"ای الهنعد ۱

( الدهك ) مکث وزنده اوه قاقق معناسنهدر تقال دهثه دهثا من الباب المثالث

اذا دفعه د(هثه ) دالك فعیله بررحل امیدر ( الدهلات ) دلهات وزنده
ومادفیدر ( الاهموث ) دالك یله کرع اولان کثیبه دنور قال هود هموث
ای ا

) الشدیبث )تفعیل وزننده ذلول ورام ومنقاد ايلك معناسنهدر شال

ده دیثا اذا ذلله ( التدیث) تفعل وزننده پزو نکلك ايلك معناسنهدر شارحك

پاته «کوره اله ,نزکولك ابلکه محصوصسدر کهفقر زونك اولور پوزونك ۱
ببشاونك فارسی مرفیدر قال شدیث فلان اذا فعل القيادة ( الدبوث ) دالك

فصی ونك تشدندبه معلومدرکه ی غبرت وناموس قان قوورمساغه دیننود
[رم اند
شال رحل دوث ای لاغبر :له ماده بموزرهدن مأخوذ در اده ح
وعرب اولق اوزره مرس ومدر ۱
على الدوث ] حدشنده عند البعض سریای م

ا(لدیثای ) فصانله کاوس معناستنهدر که اوشوده انسانه عارض اولان آلغقردر
آغر مه

تعبير اوور ) الدیث ( دالكث کسس له بررحل آدیدر ) الادشان ( له

نيه سیله بروادی اسهیدر ( الادشون ( اخسون وزننده بر مضوعدر

۶صل الراء  ( ۴الربث ) مکث وزنشده بکسرهیی ایشندن لآیقومق معناسنه در
ف
قال ریثه عن حاحته رثا من الباب الاول اذا یسه

عا ) الربث ( فعیل

وزبنده ربث معناسنهدر ( الر دث ( امیر وزنده ( واثر وث ) ابشندن آ ليقو کش
کشی نه دیور

 ۱الارسشاث ( افعیلال

وز ننده بزکه

انسندن

آلیتونوب

قالق

معناسنه در قال ارپاث الرحل اریثاا اذا احتس ورقومك مصبتلری ضعف
سد له صور تیاب اواسی رطرء اولدیغندن هر کس

راقوب لار نه طاغلاق

معناسثهدر قال ارپاث امهم اذا ضعف و ابطاً حتی تفر قوا اساسده و مجاز

اولاق اوزره مسومدر ( الريثة )کیسه وزنشده ( والرییی ) خطبي وزننده که
ق الاصل مصدر در برکسهن مصلیتتدن حس ووقیفه سب اولان شیثه دنور

قارح درک یدنک جي رباك کور وه الدیث [ اذا کانبوم اعد یمث
اپلیس مجنوده ف الناس فاخذوا علمم باربائث ] ای ذ کروهم اخواییج التق ربمم

)فعل وزنده اویالنوب فالق معناسنهدر يقال ربث فلان اذا عکث
| ا(لراك ت

E

0

eT

هذ,کر ومونده اطلاقاولنور بقال زجل وبعير دلاث ایسریم وامرآة وناقة دلآات ٠
ای سریعة جج دلث در دالاف ضمی ولامك سکوئیله ( الاندلاث ) انفعال وزننده"
برکسه اوزره کال خشم وغضبه شنم ودشنام ایدهرك اله اولوب هسومواسئیلا
اغلك مغناسنهدر کهاووب اولاشق تعبعر اولنور تقول انداث فلان علا ای

امخرق وانصب بوترکیب دفم واندفاع معناسنه موضوع اولغله معانی سابره ادن
متفر عدر فو ف بوماده ی واص | ات ایلشدر ووراده اعراق دی مجازدر اصل

پرثلق معناسنهدر کال غضبدن چا اق اولق درحهسنه وارفق معناسته هستعنلدر
ا(لدليث ) دالك فحیله آدءلری صیق ضيق اارق ورعك معناستهدر قال

(لادلاث ) همزءنك ودال
دلث الرحل دلا من الباب الثانی اذا قارب خطوه ا
مشددهنك کسر له افتعال ونزده بر نسندیی اورتوب بورك تغطئه معتاسته در
,ال ادلت حسده اذا غطاه ( التدلث ) تفعل وزننده برخطر ناك ايشه هغنر
ق
زوية صالدرمق معناستهدر يقال تدلث اليه اذا نقتم ( الدثاء ) جراء وژننده

ول اقە بهدتورکه عفندن اعی کردتی ستوهزوب اوزأدر )و6 4ا5 0
لاء اذا کانث عدها دما ضمعنفها ( الدلثه ) زمره وزننده سوریه دینور له
فعتاشنه ( الدالت ) مك دعيله جنکاهاره دنور مواضع فتال معنا نه ظاهرا

مفردی فدلثدر ( الدلبوث ف)حتینله قروس وزننده برتبات آدبدر اوبات سوشن

بری نوعندن عدره سیف الفراب وترکیده قوزغون ی دیدکلر پدر( الدلعت ))
درق
دالك كله ح

بثا)ر
سلعا
قالد
وزننده (و

(الدلعث ) سبظر.
وزشده و

زونشده شول ازکك دوه هنور ذاننده قوی اليه وو اا وتومتد اور
وام اولش اوله (.الدلعوت) حردعل ا
نکنرت استعمالله دلول ر
[والدلعیی ) سبتی وزنده بك ابری وخم الهیکل دوهه دینور ( الدلث ) علبط

وزننده جست وسریع اولان انسان حی
ووانه دنور ( الدلهث ج
)عفر وزنیده
( والدلاهث )علایط وزننده( والدلهاث ) حلباب وزندهارسلانه دیتور (الدلهشد)

دحرجه وزننده سرعتله ساره سبق وتقدم ايلك معناسته در قال دلهث الرحل)

اذا انعر ع وتقدم ا(لدمث ) فعتینله برنسنه نرم وضهل مولاع اولق معتاستهدر
بقال دمث الکان وغيره دهثا من الباب الرایع اذا سهل ولان ( الدمائة) حداثة
وزننده برکسه ملاع شرب

اولق معتاسته د رکه مجاز در فرق احون ریق عصدر

(لادموث ) همزهنك یله
ایلدیلر ال دمث .الرجل فاد اذا سهل خلقه ا

اوجاقده امك کومهجاك بره دینور که ساده انى کول اولغله _ومشق اولور:
( التدمیث )تفعیل وزننده وعشعق مُعناسته دز بقال دمث المج اذا له و بر

هر وقصنه.ذ کر ايلك امعناستهدر قول دمت ل للدم ای اکدول فوت

۰ ۵ ۵
ا

سےم م

سے ت مس ا س کےا ا ر م

سے سے م

 0:ر کی مفناشنه دی هالک ا دقعه اون ء  ۸اولیوب
یله سویلان خبره دینور بقال هذا دث من خبر ای رم منه و جسد
| ظن و
انسای وجع بطن حالتنده او لدیی کی فیوریلوب ورلق معناسشهدر بقال دث
| ارحل على ياء الفعول دا وهو التواء ف امسد شار ح دير

جنب انسیا يده اولان

| التوانه مصوضدر واقعا نراه ده دی اوبلجه در واندن مأخوذ اولەرق دای هکلهسی
)تاپ وزننده دث کی
| سانده اولان ورقلق حاشله تقسمر ایلشیدر ( الداث ک
 ۱ودس ضعیف وره دیور تقول مطر ا دا ودا ای مطرا ضعیفا ( الدثاث )

| رمان وزننده صان طاشیله قوش اوروپ صید ابدن صیاداره دینور داب مفردیدر

| ( الدثة ) دالك ضیله زآحه زکام عارضهسنه دینور قال اخذئه الدئد ای الرکام
 ۱القلیل ( الدحث ) حای معمله اله ندس وزبنده پرکلام و خبری رابطه لو حسن

| نسق واتظام اوزره تکلم ایدن آدمه دینور بقال رحل ,دحث ای ابید السیاق
)عفر وزنده باشاو اولغله رجکنده تفیل وکران اولانانسان
(لدرعث ج
| لحدیث ا
 ۱و حیوانه دینور ( الدوث ( دعث وزنده وحوده جلت ومض که عارضاولق

| معناستهدر يقال دعث ارجل ,دعقا على بناء الفعول اذا ابتدأبه" المرض مولت
أ اول الرض منوا یله تفسیر ایلکله مساه ایشدر واول صداع وارتعاش وفتور

| واقشعرار مقولهبی مقدمات مرض بیدا اولقدن عبارتدر مؤلف بوراده اسم وقر یبا

| مصدر اولق اوزره رسم ایلکله تشویش ابلشدر ودعث اياقه ياخود ال اله برد
| وينه طمراق يق معناسنهدر يقال دعث الرحل دعثا من الباب المالث اذا دفق

| الراب على وجه الازض بالقدم اوبالید ا(لدعث ) دالك کله بربرده پابر قاده
| قلان صو بقیهسنه دینور وقلبده مضعر اولان کینحوقد عوداوت معناسینهدر
| چ ادعاث کلور و دعاث کلور دالك كله ا(لادعاث ) همرهءنك سجرکبله

| ود کد افراط ومټالغه ايلك معناسنهدرکه بك اوژون اوزادی کشکدن عبارتدر
|قال امتفلان اذا امعنق السبر شار ج بديركه صواب اولان ق الی" عنواننده

| اولقدرک مطلق اولور وادعات .انقا ايلك معناسنهدر تقول ماادعثت عنه شيا

أ ای مااقیت ور نسنه اوغورلق معناسنهدر يقال اعدقه اذا ممرفه ( التدعث )

سهه
کنند
 ۷قبعلروز
|

ډزوننده آخره کین وعداوت بغلق معناسنهدر بقال ندعشت

(دعبوث (
عده بر بطندر (۱
صبدورهم اذا اجټت( ينو دعخه ( دالك فحیلر ب

آنوون شصه دینور ظرفای مغرب مظهر تعبسیر ایدرار که
| زنبود وزننده حمبر
هند اولان نقظهلوسیدر قال هودعیوث ای مبأون غرپدرکه
مطهرك لکه .ملنز

ولیل اجون جهرة عونق
عرون مسلا الوشدر ارغام انث د
 fابنه .علتنه اشدا ف

|خا کبار اولشدر ( الدلاث) كيتاب وزننده حست وچالاك انسان وحیواه دنور

ا
۱
 ۱وجك

no
رین

ی e

۱

آددر ( انلوث ) فختینله برکنه نت قارنی سوليك وصالق اولق معناستهدر

۱

بطنه خو من الباب الرابح ادا اسر ی وفارن و معده طعام وشرایدن

1

يقال حوب

ام
طنیعمن
ل یع
اتلا
طولق معناسنه در ال خوث بطنه اذا ام

والشمراب والقت

| وانسیت ابلك معناستهدر یقال خوث به ای الفه وانس به وبرکنه اخوث اولق
| معناسنه در ال خوث الرحل اذا صار اخوت ( الاخوث ) اجر وزننده قارق

| صالق ودسولبك اولان کشیبه دنور ( انلواء ) جزا» وزننده ميودر وغوتاء
| نی نرمونازك اولانتازه قبره دیتور يقال جارية خوااء ایتحدثة ناعه (خویث )

(مخییث؛) تفیل وزنده فارن و3
| وبتر وزندده داز بكر اعالندن ببلردهدر ال
وصالق اولتق معناسینهدر لسان العربده و تفعل وزننده مرسومدر
) دالك فخي ودهز هنك سیکو یله تسئنة عك اکل ۱
أث
د)
لدال
ا ال
(فصل
| ۶

| معناسنه در بقأل دأث الطعام دنا اذا اکله مولفك اطلاقنه کوره ياب اولدن
 8اولقدر ومقتضای هبرء پاپ الندندر وشامق معناسنهدز شال ادآت القی*۱نا
| ثوقکلبر لغك معناسنهدر يقال دأثالوب اذا دنس وکرلقك معناسته متعدی

| اولور بقال.دأت ثوبه اذا دنسه ( الدأت ) دالكکهسبله قابده جایکیر اولششول:
| جقد وکینهبه دور دکه له زائل ول اولید قال ققلبه له دأث ای حق'
لایعل ( الدثاء) بجراءوز ننده وهر هلك فح جا در چار به بهدنور امه ععتانسثة
 ۱فاد سیده کینمر لا و برکی قدعده قر نی دبرار جى دءاث کلور قفة دالك فخي
 1مزج دب رکهمنهر ده دا اء اسن اولق اوزره مشومدر وهمرءیكت ریک حرف

حلق الدویفنه میندر وناداء دی جاربه دغکله مقلوب ظن اولور لکن دکلدر
 8وعنبلر اجق و ادان کسید ان دا اظلاق ادرار ( الدهامث ) خبائث وزننده

| اصول ععناستهدرکه اضلك جمیدر ظاهرا مفردی :مقکلدر ( الادات)جدوزانقه

| برقزملق آدیدر ( الدشان ) دالك کله جاوم معتاستهد رک برندن :آیرلیان یل

| آذنهدتور بقال دجلدتان ای جاو م ( الدوتی) کردی وزننده دزت فعناستهدرکه
| قورساقدر ( دیش ت)صغیر بنیهسی والفك قصر یلهواسط قضاسنده بر ور هدز

فهق
وي
اند
| ( الدت) دالف فجي وات ه
 ۱حیستی دعس یز او للور ودث مصدر

وو
قطر لو" ضیف اور و

اولوز صیاد صیده قنرت

او تدفده اتوانه

| لشینروپ ۱کسه ننندن اوق پاخوه فورشون آق معتاسنه قال دث الدیاد به
د

من الباب الاول اذا رن به عتقاز ا هن ورا الاب آوشدید وموم ره .

اله طرب

ايلك تم

بقبال ددتبخ

ادهی

یت

 8دنود|) .
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( الیش ) مونث وزننده معروفدر کهزن خضل اولان نامرد يادکاره دیو رکه
راعی تعییر اوللور ذکر اولنان نزن مأخوذدر بونده
ظرفاده هذکسع

ا

صند
ج

اسم فاعل عنواله لغتدر نفسنی محنیث ایلدیکهون وامم مفعول عنوانیله جانزدر
ديار مغرب اصطلاحنده اناره مظهر در(
بیت خبه لوطیاره بلنی ی
خلای مه

الله واصئل بر لساننده کک تعییر ادر  ( ۹۳۳اتلنانه ) خانكت

(یثة ) یه تصغیر اله ونلرده محخنث شكضه دنور ( اخلنث ) الك
يولاهخت

فیونونك سکونیله برکسهیی خر نه ابدوب هزل واسنمرا ابلك معناسنهدر بقال
خنه ا

من الاب الثانى اذا هری" به و طلومك اعزی طنمه قیوبروت آندن

آعره باهصو احمت معناسنهدر شال بت لقا ادا کته ال خار ج فرتم

( الاخشاث 1افتعال وزنده نٹ الله معنای ايده مرادفدر قال اختنث السقاء

کل وشزیاه تول ميه دنورک کندنده م۲اه کوریت
ا آل ارتاتیکسی معا موحود اوله ونده حکم غالیکدر بولك جریا
وربنك اشتہاء وقوای وح کی واکز طرفین برابر

اکا خنثای مشکل دبرار

کتب فقهیهده احکام خصو صهسی مشموحدر جیی خنای کلور حبالی کیو خناث
عر ون عدس ام کسهنك فرسی انعی در مرج د برکه

خت
انات کی و

ى اولهرق رفرس مشهودمن او له

در کذلف مراهق رحوان ور قوحه قاری

مهو د ومنظو رن اوددر ( الاخنات) هنك فعيله ( واخلناث )خانك کسر نله

تك

جمید رکه فتینهدر قیورم نعناسنه اسعدر ومنسه اخناث لوپ وخنائه

ای مطاو به و شال

اطو الاوب عل اتاد

و خنانه ای عل مطاو به لعن تویی»

وکلرنه قیویر واخناث الدلو وخناث الدلو قوغهنك :ارده اولان اغاجخ
ارالزندن صو دوکو لك براربنه اطلاق اولنور قال افر غ الاء من اخناث الدلو
وهن خنانه ای هنز وغه موف لفظی اعتار لهدلوه

کر ری

ارچاع ابلشدر

ولغت قلیلده مذ کر اولور ( ذوخدای ) خانك فص والفث قهر له بر مو طضعدر

غنرصرفدر
( خنت) خانك می ونونك سکویله رخاتون آددر ووعلیت وناثله م

ت
ا)
ملات
(ا

ودزه

شیوه وادا:وناز اله قیملروب وکیاجی پشت مشر به

تیکاره دنور قال امراة ناث ای متکسسة ( خناث ) قطام وزننده معدو لذر داعا
وصف مرور

|

وی
وزنده د

اوزره اولان کاره دور

و بو داه محخصو صدر

( خنث ):زقر

معمدولدر اول اداده اولان مکذره ندا اولنور بوونلر قائص

(نث ) قنفذ وزشده بك
تعببراندندر بقال مره يانات وللذ کر پاخدث ا
خبوث وبدکار اولان کد دنور خبث:لفظنه ون زیاده ,اتر

( اخلنابث )

علابط وزشده خان ومذموم اولان کسیه دنور وخنث لفظندندر باةل نامرا

*

ا

ترما اخاجیدر ( الله ).ميك وبانك فعیلر مفسده غعناسته درکه ع
پاعث وداعی اولان.نستهدر قال الکفر عة ا(لاخبعتات ) ارفار وز
ارسلان ورو یی کی

رفتار دلبرانه اله بور٤ك معناسنه در قال اخبنث

|
|

ق مشیه اخبعثانا اذا مشی مشیه الاسد ( اة ) خانك و.باونكفانك فخیله كوتك |
اعیدر است و در معناسسته (اعلث) خانك ضعى ولانك تشددیله شول خاد |

وخاشا کهوسیلندی بهدینورکه سیل یصکوتوروب ضور اتوب حکلدکدنصکره |
برنده قالش اوله وبك اک

(نلثه ) غصه وزتده
قوری وصونه دنور ا

|

ومشق دوه قیغنه دنور عر :ليله معناسنه وشول چاموره دنور که دوه قیفیله |
یاخود صفر که

۲کله اقهنك عهری اکملنرتی طلا آدرر ۱
بوغراش اولدکه ن

روج |
تکایکسههیه قونوب صارلدقده صارق آزرده اليه واغاج فرتسندن آ
ور دسته قرنیبه دینور که آتش طوترغی ابدرار بونده خانك دهد باود

( ااخثیث ) تفعیل وزنده برکدرمك معناسنهدر ال خدث المی* عع اذا خجعه| .
و برنستهی ضمت واصلاح الك معناسنهدر شقال در

خانكت تی ورانك سکو له کردی

وززننده

أذا رمه

= ۳۹

) الا

او اسیاننه دیور انات الییت معنا سنه

على قول متاع يتك وغناعك ایشه برامن اولان کتزاریته دنور ) ار تاغ) حانك

۱

|

کدرله بر وع قرنجهدرکه رنکنده قزللق اولور صان قزل قرنجه دکلدر بلکه |
قزل چلار برنوع قهردر ( اللارثاء ) خانك فحیله شول خانونه دنورک ایک
و کوراری ابری او لوب کودهسنك اتلری صالق وسولیك اوله ( اتلتث ) کتف
وزننده ول

يرلوب
ق

که

ور

ر وحودی

ملاع وصالق سولیت اولغله وررکن

هو مفنيه
وکیلور اوله قال هو خنث و

امهات شتایک

مافیه عنوا

له همسوم

اخنات ای تکم وت

او لغله مطلقا و صف

هذ کور او زره

اولان

نسنه دعك اولور ( انث ) فحتینله بکرسه خنث اولق معناستنهدر قال ختث
)فعل وزننده بدونی
ارجل ختا املنباب الرابع اذا صار خننا ( الخنث ت
صالق و ملاع کو ده لو اولغله قبربلوب بوکیلور اولق معتاسنه دور قال محخنث

معتی خنث وبر نسنه ک|یلوب ایی وکلم اولق معناسسنهدر بقال خننه فخنث کا
فع)ال وزننده محخنث الله معتای اونده مرادفدر بقال اختث
ااحننات
سیذ کر ( ال

الرجل ععنی محتث ( الث ) خانك كسم بهاجاعت متفرقهه دینور تقول رأيت
وزی دیشلرینه جاور اولان آوردك وفریل
خنا من الناس ای جاع متفرقن آ

ایی بوک ايلك معناستهدر يقال خذث الشی* نيعا خث آذا عطفه فتعطف
ات

“1

محسانة ( الاخبات ( من ات در رخ ۳وا بت اولق اندوز تقال اخبث

)کم وزنشده که خبیشدن معدولدد .فغر خبیث
| الجل اذا صار ما (خبث ل
دکدر ویو ندایه حصوصسدر بقال للذ کر باخبث ای باخبیث ( خباث ) قطام
 EEنو دځ معدولد ندا اله نناده استعمال اولئور قال يخاباث ای

له ايهسيه بوك وه اطلاق اولنور على قول جر
( الاخینان )

|
2ا

ل

٣

و و سیلز او شو سرلغه باخود او شو سرلغله قلب صقند نسنه

اطلاق YE [ اخطبیل ):خانك ضمیله زنا ايلك معناسنه استعمال اولنور قال

کک الاب ال ن ادا زی مباحده یاب اولدن

:3۱ ۳ ۱

مصوغدر ( الاخ ) فاق وزشده مصدردر خبائث معناستنهدر ( اه )

خانك کس له مصدر وعیدر کرد

فول وکرد جارهسی واسسترّفاق حلال

ارات ان اسر ولاه طیب ونباح اولیوب حرام وخبیث اولقناننهدر

مباودهیه عاص وصدر تتدکه طيبة نونك مقابلیدر تقال هذا سى خثة وولات
تة هوذا الغبد لاخثة فيه وهی اقلرقيق ان لایکون طيبة ای سى مفنوم
لاحل استزقاقهم و ونك حرمتی عهد یاخود امان ویراش یاخود احراردن اولق
مقولسی اخوالدن ناشی اولور ( اخبیث ) سکیت وزنده میالغهدر کثبر اللبث

اولان کی به دینور شال رجل خبیث ای کشر انلبث ج خبیئون کور
( ابیت ) خطیی وزننده مصدر در مبالفه احوندر خبٹ وخبائث معناسنه در

[وانی عبت )الك وجاك ی وای مشددهنك کسه وادی تیب معناسنهدرکه
ضر و بدندر بال مادهسیندن مدز

وفعوا ف K2 ع
ورف

وادی" صلل و مك دی بویطیه در شال

ای فایلباطل و و نلرغبر منصرفلردر شبه وزن فعلو تعر یف

مییکه باطل بود

وعضلر ننولرده خالك وضاد وهانك
 ۳اولشلردر ب

فحی_ له E ایلدیار لک تبجم اولان عضموم اولقدر ( اللبث ) متيل

شن]ده
دئث
حبا
و(اتلیاثخا)نك فیک ار ا[عو ذ بك ماننلبث وا
وارد او ادیار مراد شیاطین طانقهستك ذ کور و اتاثار يدر محیت خبرئت و خبانت

دکه خبث لفظی خقیف اععون بانك سکوئیله دهمرویدر
خبیثه نك جملرندر شارح ر
و تعصلر معنایمصدری مراد اله فور وزها مقولهسی خبا شدن استعاذه سور لدیغنه

ذاقب اواشدر وک کوره خبادنماد سار افعال مذمومه خوصال رده اولور

(اشجر :احبینة )که ابو [ وشل کلف خبیئدکشجر :یه ] الانه عکهرسنده

واقعدر مرادحنظلدر نی اوخهل قار نوزی دبد کاری آبی باندر یاخوه کشوت
درک با څ صارمدنی دیدکاربدر کوک ویبراغی اا
ومنفعت بر اندر سس رس

و خثی اولاز ی بر

شیر ء اطلاق غا کله او ندر و شهر م 4طیه دنل مراد
EEESEE

مۆلفكتضفمیری مسادیه فبنید رر صواب اولان متفر قین و وحوث هم اوزره |

با امه

اه لغت طايه در ( الاحائد ) همرمنك كرله ( والاسعاین )

پردن طبراغی طافیدوب امجنده اولان شیی" ارامق معناسنه در قال اعاث الارض

واساها اذا !رها وطلب ما فا ور -ذسنهنی کینبك ادوب طاغتق معناسنه در

لهو(ثة (
ارق
تقال احااثلمی* اذأ حرکه وف

۳

منم ورربطل] نی(

حانك فی و آ خر بنك ضم اوزره مناسیله بر کاهدر کهمکانه دلالت اندر یعنی ظرف
رینده حرکات لاه ا 4لفتدر که
اتیخ ک
مکاندر کحليهنسی ظرفی زمان اوولدی
بوره اسم مبایدر .محریی النقاء ساکنینهمینیدر بعضار عایانه تشیبله طم اوزره

بنا فندیلر اوسبعتضتاقرالاللضعه مع الياء فح اوزره و بعضار خفت انون کد اوززه
بنا ایلدیلر شارح دیرکه حوت دی حيث لفظنده لغت اولغله بدی لمغشتقلدر
 ۶فصل اغظاء  ( ¢ابیت ( امعر ونزنده يليد ودار وناخوش نسنهبه دنور

ب
طثیضد
طیب مقابلیدر كرك حسوس وکرك معقول اولسون قال شی خی
والق ودوباربی خداع ومکار کسه اطلاق اولتور شال رحل خبیثای ردی
خب

و آ لوده ونا عبر بارانله القت

اندن کسه دور

تقال رحل خبث

ای نز

اتا خباء (اتلبث ) خانك فعیله ( واتلبانه ) حدانه وزنده ( واظباية ک)راهیه

وزنده بر نسته خبیث اولق معناسنهدر بقال خبث المی* ا وخبائة وخبایه
انلباب الاول اذا كان خبشا وخبث خانك حعیله ترا  0فرومانه ودوبارهمی
م
ویطان ومکار اولق معناسنهدر نقال خبت الرحل خا من الباب ال ور اذا کان
ش

ردیثا خبا ( انمابث ) خبیث ومیل ود کارکشیه دنور مرج در کهسعدی
حلی سورة هودده ضایق مادهسنده دیدیکه کشافت باق اوزره ومقولهده بوت

انی راه اولورسبه صفت وزعده اولوب واک خدوت ور و ای
مراد اولورسه فاعل وزننده اراد اوللور ضیق وضایق وسید وساید کی وانو
حیان دیدیکه بو حکم الفاط مکوذرهبه محتص دکلدر بلکه عوم اوزدهدر مطلقا
لاییدن وت وا-تقرار اجون ناء فاعل صوع الوورسه

صفت وزننده الوور

یی
کاای
دا

چ وتخ وقیل وفر ح وسین کی وا کر خدوث معنامی اراده التوورسة فاعل
وزنده اولور حاسن وقاج وافل وفارج e بس ماحن فہده خایث

وخبیث دی بو پادندر که خایث خباثی عارض اولان شقصه وخبیث  جبلتنده
)ماء
ءر
خباثت اولان پلید عادر زاده دنور  3انساءک

وزسطه حبیفت جعیدر

( امخبث ) عسن وزننده داعا فرومایه وخبیث وعنبار" ياراللهالفت ادن کشینه

دينور ( الحبثان ) ميك وبانك يله عبث معناسنهدر على قول عبان اسم هعرفهدر
ة
بلا حرق تعريف استعمال اولنور ونداه مصوصدر تقول بایان وللمرآ
aO
a
’inde
aSe
۱:

۷
7۳
٤ 7۰ ۰

14۹
اوشون ( القن ) فر حه

وزنتده(

واطفث

) انك کسر له نو نلرده فرق بار ۱

رمان وزنده بر نوع یلاندر که حفت دیدکاری
دیدکلری سشیئه دنور ( اطلفاث )

مکدور یلاندن ابری اولور ( الفایة ک)راهیه وزننده ابری وطخامتلو اولان
ات )یت وزنتده اودمفیدر کهکر اولندی الىك )
حانك کسریله کناهه دنور ام معناسنه معنای موضوعی ودر بقال وق قالنث

ای الم و عاف :بین ممتاسنهدر که بر کسه ایلدیی بيلك عهدهسندن خروج
ابلیوب آندء کرفتار قالقدن عبارندر بقال حنث ف عینه حنّا من الباب الرابع اذا
یف #وحبها بولك خلافنه براطلاق اولنور واول کسنهره حانث وپاردننور وباطلدن

حقه کذلك حقدن باطله ميل ابلك معناسنه در قال حنث الرحل اذا مال مبناطل
ای حق وعكسه ( الاحناث ).همرك کسر لهبرکسهی عیننده حانث فلق معناسنه در

تقول احنئته احنانا خدث ( ( احانث )مك عي کناه ومعصیت موقعارینه دنور
قلول
یت مفر دندر ع

وعدر
مفر دی غمبر

 | ۱اعنیث ( شعیل وزننده حق تعایی به

قولاغه دورتعك یاخود اصنامدن عزلت امك معناسنهدر ومنه اله صالله تعالی

عليه وس [ يأ غارحرا فمصنث فيه ] ای تعبد الليالى ذوات العدد او معناه
بعبر ل الاصنام شارح در کهمحدئینت اللیالی ذوات العدد فیدی همان بیان واقع
اجون اولمغله قيد اغافیدر اجراء شسبر دن دکلدر پس لو ميل عن الباطل الى

الق معناسندن مأخوذ یاخود معنای یآدن مأخوذدر منزج دیر که تعبد واعن ال
یدر زبرا سلب کناهه عبودنت
اصنام معنالری معنای آتیدن مأخو ذدر که معنای لماز

واععر ال اصنام لازم کلور قالدیکه ملوفك الليالى ذوات الغدد قولى حقیقت

تعر بدن خارجدر ج مخار یده[ اله عليهالسلام كان +عنث ] وهو التعبد اللهالی
ذوات العدد عبار ھر سوم اواغله فيد مذ کوری اجزای سم دن و هم ایلشدر

اول ایسه محنث کلهسنك .ظرفیدر ولیالیدن مراد ایام ولیالیدر کهتغلیب الوفشدر

|| لیل خلوته انسب اولدیغچون لتهکهطيي وسار شراح و رمه بیان ایلدیلر
حوثث لام معناسنهدر کهبناسی سلب امحوندر کناهدن پرهیر" ايلك معناسنهدز
قال حنث مکنذا ادا ام منه ( حنث ) جعفر وزننده بررجل اسمیدر ( الوث )

روت ونزنده ق الو لاء امعیدر وحوئاء راه وزننده حکره واطرافنده اولان
آلرده اولان طمراره اطلاق
بورك واویکن واود مقولهسی اعضایه دشکله حوت ن
.او لنور وحوتاء موز خاو نه دینور وحوت

ار مار معناستنه
متفرق و

استعمال

اوور ووت کسی کا ردیف اولور نتهکهمادهسنده بیان اولندی ومنه المئل

*نرکهم حوت بوث * وحیث بیث بت اطاء والتاء وحیث بیث بکسر الاء لیا

١وحاث باث تقلب الواو الفا ویکسس الثاء وحوئا بوا بالتنوین ای فرقهم وددهم

یه
(4

۰:۸
سیسوس

یت
سس

ها وخبر وضایع
اولعر مك معناسنه استعمال اولنور بقال حرث النار اذا کحر
مقولهستی فتیش

ايلك معناأسنه

او لنور تقال حرات

استعمال

انير اذا فتشه ور

نسنه ی آکلابوپ بیلکه حبالق موناسته مستعملدر تقال حراتث المی" اذا سقه فيه ۱

وحرات تمه ايلك معناسنهدر کاسیذ کر قال حرت ارجل اذا هایلارآت
) اطرثة ( جر
کورهحك

وز نده ) واطراث

کرتکه دور

( سڪاب و زننده اىك ایی باشلر ده کرش

و حرنه ذ 51

باشنده

اولان کرتکهده

(طلاق او تور

( نو حارته )بر قلهدر حار تون اه معروفه جاعت کشبره انلردندر ( ذوحرت).

1

زفر وزشده ملوك جبردن که اذواء تعبسبر اولنور ان جر باخود ان اطارث

ازعیی لقدر کهجاهایهدندر ملف بونی تکرار ایلغدر ح(ریث )زیر وزننده
اسامیدندر ( خریث ) آمیر وزان ده اسامیدندر عمد بن اجد ین حریث الخاری

محدندر ( حران ) عمان وز ده بر رجل ]ددر ( الارت ) ارسلانه اطلاق

اولتور اوالارت دی دبزار وخارث حوران ترانده بر طاغك قلسنك اسیدر
( المارثان ) حارت بن ظالم بن جذیه الله حارث بن عوف بن ابي حارئهبه اطلاق
نهدن
اوور كذلك هه قسيل

حارت ن قتیبه الله حارٹ ن م نامکسهاره اطلاق

اولئور ح(ارثه وحویرثا ت)صغبر بنیهسی والفله ( وحراث ) کتان وز ده
) واعرت ( معطم وزتنده اسامیدندر ) اطراث ) کتاب وزننده عام و ولامش

اولان اوقه دنور که بر مقدارجه الذن كوب تصارلفش لکن تکمیل او
اولور واوق عرهننكت دنه دینور.جیی احرئه کلور (اطرایث ) ثجهرنك جعیدر
واردر بقال جخورا الى حراشبم ای نکاسم
مکاست_ معناسته که موقع کسب ک

وزون ومهزول اولش دووءلره اطلاق اولتور ( حرت ) صرد وزنده بر ارضك

امعپدر ( اطارثة ) عرب بفدادده بر موضع معروفدر قاضی القضاة سعدالدین
" مسعو د

الاری

که ان

ابارت

ن

مالك

ی عبداندر

اورادندر

) بمارت

) انك

فصیله بنو الارت بن کعب جاعتدر که شواذ مفیفدندر كذلك هر قله ده که
لامتمریف اظهاراولنه بو رسمهتخفیف ایدرر بعبروبلجم کی میج

وخوت قیلندندر ەک" حت مادهسنده ان اولندی اک
دی

دبرر محد بیندن عبدالرحجن

ی معاو هنك کنبهسیدر ) احرث

دی رکه.

او او برئه

.هو حده اله نفد وزننده

 3بات آ ددر

“ww

ake
ll

( مر

وزننده

(لریث ) بای
و(الحراث ) محراپ وزننذه آنش اولچرەجك کوسک»ه دنور ا
) لش که ( دحرحه

ا ,وارامیهت

وزنده ارغلامق

)تف وزننده قبه معناستهدرکه
هعناسنهدر بقال حرکث الثی" اذازعنعه ( اللفث ک
قرق بار وشیردان ددکلری شيعه دیور اشکنبهنك باشنده اولوز جی احفاث
وش تعیبر :
کپا
,کلور .ویرنوع یلاله دینور که پعینه .طغاریجق شکلنده اولور پا

اولتور

ه
 ODNپم
ر
۰

۴

EY
ا

مصیب

او لور ومنه

ادیث

[ قدکان ف الم حد تون

ف ا #

2

انلطاب ] قال فی النباية ای املهمون کانمم حدئوا پثی"فقالوء بولفظكاصل
معناسی کندسنه خبر وپرلش دعکدر جک اهل اسلام میاننده اولان جذوبلرد
ل حقنده وارد اولان اسبو [ ذروا العارفن

المدثين من امتی  1حدشده یو رلشد رک

ابممك مجذوباری که ک|ثری صوزت دوانه ده عاقل عازف االله اولوب بعش

که

هأمورا کندباره و اقعاث امور واحوالدن

.هد کورهاوزره

عضا احوال غییه دن حر

خر و پرملر له انلر دج

وبررار انلر  ۵امور

و مره

مولا بهنفو بصله

حالاری اوزره ترك ایلیهسن دعکدر ظاهرا مالف اولان پعش اطوارارندن کف
لسان اولفق لازمدر وبض خکارسهجلردن دی الفاق اموره راست وموافق
اولارق ی اختار کات صدور ادرکه انطاق حق تعبیر اشور پسمقلدین
ومتشمینكت وحه مرر اوزره اغاق چند کلاٹ متطاقه سنه فرنفته

ا

جل اندوب شمع یی 5روغنه بو له اونلق روش عاقلانه تن دوردر ( اعدث ا)مکر م

وغداد قضاار ده ایک قربه آدیدر ) الحدثة )هال
وزشده پادهده ایی صو وواسط ب

رمو هدر (الاحدوه ) او که وزشده یانللاس حوادث اولان خبر یه
و کلام وداستتان به دشور

جیی احادیث کلور ومنه قوله تعالی [ فعلناهم

احادیث ] ای اخبارا عدون با ( الدث ) حاك کله هميشه قصه وداستان
مقولهسی کلام سو پاین کسیه دیور سلاطينك مصاحب وقصه خواننه حدثاللود
اطلاق وددر شال هو حدت اللك ای صاحب حدیثه ( اعلادث

والدشة )

حانك فعیله ( واحدث )اجبل وزنشده برد موضع آددر | الدیان ف)عالله
اتایدن اوش

ام ذانك بدری اممیدر ( الرث ) حانك فى ورانك سکوی

وار ابدوب مال جع ايلك معناسبنهدر بقال .حرث الرجل حرا منالباب
کسب ک
کرشی درت خالون آلق معناسنه استعمال
الاول والثانی اكذاسب وج الال و

اولنور يقال حرث الرجل اذا جع بین اربع زوجات وافراط ومبالغه اوزده جاع
"ٍِ ۱معناسته استعمال اولنور شال حرث امرانه اذا بالغفىجاعها وحرث
هردواب اولغله طر نقلرله دوکیلوب
سماو لور شول شاهراهه اطلاق ارف ک م

 9 ۱اولشواشك قسبنك ذ کرانرك دبنه وکو کنه دنور وحرث کذلك مصدر
دزوب مهرل الك فعناسنه که
نبهليې
وهدا
برمق
او لور حوق نیکله واوستنه عوق وا
جازدر قال

ههز
ى ا
ا
ل
حرت البععر اذا شار على ظهر ها ح

و9

نب

معناسنهدو یال جرت ال جل اذا زرع شارح در کهحرث کحم اکك ورلا

پس ورمك معناربنبه اولغله زرعدن اعدر وو معنای موضوعیدر وحرث آتش

ا
لاکننشاء انه تغال ده برط اوور كذاكهنا
الانفراد امرانی درز نه که دک

تولاFIT 1

اوئدی کذلك فعلت به ماساء ووا»ه قولاری کی أ

واتدانسته بی هنوز ازهکی لته

ل
ونك
استه
)انك کسرله برن
(دئان ح
ا

|

وهتکامنه دنور بقال کان ذلك فىحدان امه ای او له واتدانه وحدتان آلدهر ۱

زمانك وبنو دا اولان وائب ونوازلنه اطلاق اوور ( الدائه ) عاك فعیلز |

ار

ذ کراولندی وحدثان کیبرخیئك اول واتداسنه اطلاق اولنور |

تسه بامصدز در ( الوادت ) حاده نك چو

(دات )
لوراح
الئ
دهر وقلونه اطلاق او

نونو بیدا اولان وقایعو وائب

عرتکيهتل
هنت فحیله حدئك جفيد

امور حادنه معناستهدر ومناستله دهرت ونو تکون ایدن توب ووقایعنه اطلاق

۱

|
۱

اوقغذر قال رلته حوادت الدهر واحداله اینوه واخدات اوائل سدده |
(حدیث السن )
وزنده و

كنت)ف
یاغان یغورژ :اطلاق اولور ( حدث الس

آمیر وزننده تازه و حوانه اطلاةق آولنور شال رحلحدث اسن وحدت
بن الد
وزنده

انه واللدونه فق شارح دب رکهلیا
حدت

سن

اله وحدیت

بلا سن

واندر

استعمال

E قول

اولفق قول

اس ای

|

کتف

۱

اوزرء

عامیدر عق

رحل

یث
حلدوب
ودیث دعك جارد کلدر وحدیث یشکییمه دنور قا
خذث المن ح

اي

جدد وخبر ويام معناسنهدز جعتی انسانه بقظه ومنامنده شع باخودویحهتدن
الغاولان ه ركلامة اطلاق
قياس

أوزره

ی

احادیث

اولنوز توندن  1ده

لاور دی

کلور کو باکه احدونهنك

اله تعییر اولنور عبر

جى او لوف دعد و حدرشدن

جع اولغددر 42E قطیع واقاطیع دی ولودر وجیی حد ان دی کلوز ك

کسی وله ( الدیی ) خلیق وزننده ودی خبر وداستان معناسنهدر مصدر

دسه
)ه
زتن
والد
عى مفعولدر ( الدوث ) صبور وزننده (و

[ والدث )

(الدیث ) سیت وزنده مبالفه در
کتف وزننده (والدث ) شی وزنده و

کیثر الدیث اولان کشیبه دینور ( الدث ف)حتتله برنسنه یک دا اولقحالته
دینورویک بیدا اولان شیثهدنور فقهانك ناقض طهارت اولانعال2ه حدت اطلاق
توندن مأخوذدر جیی احداث کلور ته کهذکر اولندی وحدث روم اولکهسنده

بربلده آدیدر ( الاحذات ) همزهنك کس له برنستهی یکیدن يدا ايلك معناسته در

يقال احدث الفی" اذا اندآه ودمورك باسقسیلوب جلا وصیقل بورمكععتاسندر

قال احدت السیف اذا حلاه وزنا اميعلنكاستهدرکه بوتلر مجازدر نقال احدث
آرجل اذازی ( اادد ) مقاعله وزد بری رھ شور ادا ان سویشنك
معناسنهدر که لاقر دی ایلك تعبعر اولنور قال حادئوا ای حادئوا وقلحه جلا
وزننده

۱

PPE
OO
EAA
IV

۳
ASR
A
کب

3 1

ور نسنهین بری اونه دبرعك معناسنه دو بقال<هث الیل قالمین اذا حر کهوبولده
شوت

پلدرامق معناستنه در شال

چاحا او تاوب

البرق اذا اضطرب

حون

فى الاب ( الاحتاث ٠ افتعال وزننده ودخی قندرمق معناسنهدر وقندراق

معناسنه اولغله متعدی ولازم اولور قال احتثه على الاس فاحتث ( اطعون )
حانك

یله حوق سنه به دور

کی بهدون

ووحهی یاخو دحرکین

و جانك وسر یع معناسسنه در

وقندرمق حصض معناسنه در وعسکر آلاته دنور
بك قندر مق معناسنهدر قال حثه

خلیق وزننده مصذردر

کته کی

حا

و حرق

الین )

) اطثوث

)

صبور وزننده (واطثیث ) جست وپچابك معناسته در کویا کهبرشیثه قندرلغله اکا
سن

وسر عت

اندر ) ادعاث ( حانك دید

رحل حثوت وحشت

وحعاث

تفاعل در برایشه ری

بری تشو دق

صائوا عليه ای حاضوا

بو دی یج

وجاك معناسته در شال

ای سریع ) ااعاث ) حاب ود
و رفیت

 ۸ف الاصل

ادوب قندرشعق معنا سنه در شال

( الثاث) حانك فحبی وكسرله فى الاصل سرعت

معناسته در کک حثوث وحثیت آندن مأخوذدر ومناستلة نه کی تعییر اولان
الذهاب

نوم قلیلر که میج

ایلدیلر

او لور اطلاق

و منه بقال مااکعل

ورغیب اولان شرثه دنور بعده اوبقو ه سائق واعث

فلان حغا ا

اولان شی منو دده استعیال

ایلدیار بناء علیه ضرب مثل اولهرق مکااصلت عینی حثاا دبرار ماعت معنا نه

يعنی اویقويه وسیله وسائق اولهجق منوم ننهبه کوزم نائل اولدی کهاویومدم
دمکدن کناهدر ( الث ) حانك یله صان اوفانایسنه دنور ویلدراحی قومه
و طیراغه دور

عل قول

د

واصلاعش قو رحه تاوده دنور
( خا

وعو د و زننده ) والداي

ویادس و ملغه دنور
چ

في

و قا سس ایک دنور

( هتين بادبه برمو ضعدر
بر سنه مقدم

) الدوث (

وغیکن صکر هدن بدا اولق

معناسته در کهقدمك تقیضیدر قال حدث الثی" حدونا وحدائة من الباب الاول

تقيض قدم واشبو حدث فعلى اکر قدم فعلنه که دالك ضییلدر مقارنا ذ کر
اولژورسه اتباعا دالی مضعوم اولورکه مشاکله بابندندر تقول اخذای ماقدم احیدث
و متفر دا ذ کر او لندقده
در کهجر ری

د

از دواحه رعایت

اصل بت ااانه ی

ووحه

اعون «عض

اوزره يان

مبای*

فده

رد

اولفق واحبدر

مرج

ایلد کدنتصکره دعشدر که بين العر ب

انفاظی تعیعر ادوب وعشد الانفر ادینه

اصولر له رد ايلك استعمالاندندر وونلر سعاعه موقوفدر که عند البعض شترط
حقیقت اولش او لور از جله غداوة کلهسی دی و پادندر کهج

غدواتدر عشاا

" لفظته مقارن اولورسه غدایا وعشایا دبرار کرحه شبايك بونده مقالهسی واردر
|
س
—_

خن وزننده قنور دنور سیف معناسنه وزره وحوسن بان آدمه دازا
معناسنه واعلا واحود

دموره دنور نويده جيك کس لوده جایزدر ( العتت 4

تقعل وزننده برکسه اصل ونسنتك غبری تبیه نستتی ادعاً الك معناسته در تقال

نٹ الرجل اذا ادعی ای خب اصله وولدننت غیرییی اوزلیوب اکا رقت عهر
ونلق ابلك معناسندندر .قال حنث علیه اذارعه واحبه وکر لفك احون توب

مقولهسته وربنوب صارلق معناسنهدر قال حنث ازحل اذا خلفف عل الشی*
بواربه وقوش قدادارنی

هرك کوکستی بره وروب یمق معناسنهدر ال حنث

الطاتر آذا بسسط جنا حيه وج ( ابلنیئة ) جيك ضمی ونولك سکونی وبای
واشزه عورت صفتلئور عل قولسیاه
موحدهيك فحیله کبهردر که ۲نکله برامر ن

عورنه دیور ادلبصری کی ( ابلوث ) فختبنله بطنك کو کسه طوضی اوست

یرینور عليقول
طرق ایری وعظیم اولقععناستهدر کهکبه عورت بطنی ککو
دطنكت قاسغه طوغری اشاغسی

صالق وسوليك اولق

اس  2کهششعان

حالشدر ( الاحوث ) اجر وزنتده صفت مکذوره اوزره اولان کثی  4دنور

ا(لوثاء ) جرا» وزننده موشیدر وجواء اشکنبه باشنده شیردان وقرق بار
دید کلری ژسنه به دنور قبه معناسنه ( الوث ) روث وزننده ود قرق یره
)سانی وده ګر بنده بدرصار آددر هیوز اولفله ار
دینور ( جوای ک

مادستنده ذ کر اولندی جوهزی وهمنه مبتی بوراده ثبت ابلشدر شاح در که
ده
جوهری ان اثر کی بعض اعلامه اقتفا اتلشدر ( حویث ) زبیر وز

اعدا

قضاسنده برقره آددر ن(حویث )جيك ف وواوك تشدیدیاه بصیء اعاقدن
بربلده آدیدر فقهادن نصی بن بشر القاضی اللوي اورادندر (حوئه ) جيك ضر
بمروضح بابر قل آدیدر ( ابلهث ) مکث وزننده برکسه خوف یاغطب اوق
 -وطرب مقولهسی عارضه سسسله ترك وقار ایدوب خفت ايلك معتاستهدر قال.

حهث الرحل حهثا من الباب الثثالث اذا امفه الق ع اوالطرب
ده برنوع یلان اسیدر که قویرقست اولوز
نتف
ز)ک
وبث
فصل الاء  (4ال
( العتث ) ای فوقیه اله تقد مه وزنتده وجوزن بر عارضهسنہلهکه وفاتر
وضعیف

اولق معتأسنه در تقال حتث ندیه وقرےه اص

( الث ) حالك فی وتاك تشددیه

ای کسر وضعف:

E برايشه رغیب ونشویق دوب

لام حثا منالباب الاول اذا حطه (الاسحجات
الل
قندرمق معناسنه در بقال حثه ع

)فعیل وزننده ونلرده قندرمق
( والاحثات ) رمك کیتریله و(العثیث ت
حد:ثوه حوثله ععتی حثه ( اعد ) زلرله وزننده ودتی
احنش
معناستهدر .يقال اس
قندرمق معناسنهدر کهمراد تکراربتکرار قندرمقدر قال <عثه عليه اذاحضه
ِ
.سسس

در

1۳
۱

کی حوکن اجه زار دعك اوله ا(لثیث ) امیر وزننده خرما فدانندن اخذ وغرس

رى
مميك
د)
كند
| اولقش فدانه دینور جكردكدن بتشنه اطلاق اولفن (ا

وجيك

آه دینور کهآنکله ذکر اولنان جثیث
| فی و(الجاث ) مفثاح وزننده شول ل
أ قطم وقلع الوور

اوله اصول سارمده مطلقا دهره تعبیر اولنان آله هبن در

| ا(بلشت) جيك ضمي انسانك #خص وقالنه دنور کوحك یه معناسنه اولان جث

1ن

ماخوددربقالجتهالانسان ای صم مباسده حثه یانان پاټ ود اوتوران

|| انسانك فالیږله مفسسدر قاعا اولور ایسه طلل دینور وص دونلردن اتم اولمرق
| مسومدر ومفردات راغینده ثخصه الثاتی عنو انیله مفسرد رکه آدمك طوما ی
قزالتینی دعکدر کوجك یه معناسندن مأخوذدر لکن قطع معناسندن مأخوذ
سای دك اولور ( الث ) جيك کس لله
| اوقده عملدر کهآدمك کسی اولان قر
| بلاء وحنت معناسسنهدر ا(لجمث ) زازل وزنسده صاچ کور وفراوان اولق

| معناستهدر قال محثجت الشعر اذا اکثر وقوش سلكفك معناستهدر بقال تبث

الطاتر اذا آنتقض ( +۱جاث ) جيك فحیله بر نبات دآیدر بعض مقرانده پان
ثاجث )علایط
برل(
انو
فسلکتی اللهمبیندر و جججاث کور وفراوان اولان صاحه دی

| وزنده بود

کور وفراوانصاحهدینور (

یذ a

پیدرې مرت

| چاقق معناسنهدر قال ججث  2اذا سلسل (,حر احتث ) مفعول نیه سیله
هردن اون دردحی گردر که فستفعلن فاعلاتن فاعلاتن وزشدهدر جر
 ۱حور سع

!| خقیقدن مقطو ع اولديغجون سيه اولفشدر ( المدث ) حدت وزننده قبر ومزاره
ده
نفلس
نر ا
ودثزکلو
بنر اولنور بجی اج
عدهب سی
ترکی
| دنور کهفارسیده کور وت

ه
وو
دشك
وار وا
(ثه ف)خانله آت ق
| واجداث کالوبرلد

مقولهسنكت بوردکن

وغزده انی چیز ایکن ظهور ادن صوننه دینور
| قاری باطردیسنه دنور آ
 ( 1الاجتداث ( افتعال وزبنده برمحلده قبر اناد الك معناستنه در شال احتدث

| الرجل اذا انخذ جدا (ابلریث ) سکیت وزنشده بنروع بالق آدیدر بو بالعك
قد

اینتلافات کثیره واقعدر بعضار مار ماهی اب بیان ایتسدیلر کهیلان

|| بات اولهجقدر ویعضار بوارلق پربالقدر دیدیلر وبعضار بین بای ايله وضلر
زده کبورانه اوزوم آدیذر
سیر اولدیار ( ری ) هرشی نوښ
تل
 ۴ساذان بالی ا

|| ( ابر ) جيك وثانك کرلهبوغازك بوضتلفنه دینور,کهفارسیده ای کلودیرر
|| خجرهمعناسته ( اهر )تبلق وزنسده کهالاق اچوندر برکسهنك بوغازبنك

| وتلنی مارضهسبی قباروب قالقنق معناسنه درال خر ار جل حر يا ادا
, ۱اتات جرکه ای

ر

( چ پ)

قفد

وون

برموضع آدیدر (ابلت )

 ۳جس او ډه اي وبنیاد بجنا ددر قال هو کرم النث اي ال ) انی (

۹۲

| خرما قورغنك ثل مقداری اولق معناسنهدر بقال ثلث السس تلا اذا ارطت |
 ۱تیه و فوشی آی بارش میداننده اوجصی مرنبهده ك معناسته د رکه مصیل دیدکلری

۱

| ایکنجی آتدنصکرء کلکدر نقال ثلث الفرس اذا جاء بعدااصل ا(نلك ) محدت |

وزنارنده خول کنیم اطلاقاو لنورکه سلظان ووال وحاک عندنده خا |
 ۱وین
 ۱عن وسعایت ادر اوله کندی نفس واول آدی وسلطان ووالی عرضه هلاک |
 ۱ایلدیکهون تقول مجنب منفلان فان مثلث اومثلث ایالساعی باخیه عند الساطان
 ۱لاه بيلك لاد نقسه وانخاه و السلطان

9
افص
للم

) ( ات ) جيك و همنءنك فعیله رکه برندن قالقارکن تقلتله

ديرمك معناسنهدر پیر آدمك وجالك قیای کی على قول  ۲رفه سبنده آغز ود

اب الزایع
لبمن
انا
اولغله آع شق وآغ در ٤ك معناسنهدر يقال جثث الرجل جت

۱

ام)ه وزننده
قائذ
الاج
اذا قل عانلدقيام اوعند حلى شی" قبل (ا
|پااپبی آض بوك ف]یلشدرمق معنامنهدر کهبوك مق تعبیر اولنور تقال اچاله

دته دابه يكپڪ افر ولغ قا | 4
ض) مک
زمأت
و (ا
| ال اجائدادا اقل
| باصق وریوب کل معناسته شدارل .جأث البعیر جانا املنیسناپ اشالث اذا
مسمثقلا وبرکسه اخبار وحوادث نقل ویان ايلك معناسنهدر تقال حأث الرجل |
اصال ای ( اخزرت)سید وزننده برنستهدن خوف ابلك معتاسته در بقال |
ث الرجل عل ناهالفعول جو وا ادا افر ع ( الث ) شداد وزنسده دخوي
۱

وه

اک

تزا

هت

ری * اخللق ( الاحات) انفعال وزننده

۱
۱

اغا ج دوریلوب قلق معناستهدر تقال اعات الل اذا انمع (جوئه ) جرعه |
| وزننده بر قمله آد در ) حوای ) کسالی وزننده هدنه اعدظ اا

هیر ملکتنده

خط يالك قصبهسيدر هل قول محرن اعالسدن برحصن آددد ( ابلت) جيك |
معناسنه در ال

جٹ اشير حثامن الباپ الاول ادا قطعه ااونر عه وافتلعه من,

اثرجل انا فرع واودمق.
اصله نویسرنهدن بلکلیوب فورقق معناسنهدر بقال ج
معناسته در بقال جت فلاا اذا مر به واری بك وزردامق معناسنهدر بقال جت

یسکعه بره دینورکه کوچك اه
ال اذا رفعت دوا( ابلث ) جيك طعیسله وک
 ۱کی اوله هوك تمییر اولنور خورشاء العسل معناتنهد رکه پالاوژزنده پیلاشوب

واداری عقولهسیتظهبریلازم اولان رکدن عبارتن ولیکرکه
قلات آرییاوریلری قن

| اولوسته دنور میتاطراد معتاسنه ومیوه غبلانفنوهردکه قاق تعر اولنور وال

| مومنه لى فول آرپلر یاور پلری وفناداری مقولهسندن اله قار مشن جرک دیتورکه

آیفا ذ کر اولدی یاخود اوراده خرشادن هراد مروق .بال اوزده شسود پوزی
کی

۳۳۱

uf

141
ست
تس

مکث وزننده برکسهنك مالنك اوحده برنی الق معناسنهذر تقول ثلات القوم لما

هرك اوچجسی اولق یاخود کندی
املنیاب الاول ای اخذت ثلث اموالهم ووبرک

نقسیله آوچ لقره یاخود اونوز نفرء تکمیل ايلك معناسستهدر تقول ثم لا من

الباب التاق ای کشت تالم اوکلنبم ثلانه اوئلائین بنفسی شارح دږ که معنای اخبر
کانوا تسعة و عثم ینفتلاتمم عنوانیله اعدادارنی تصرصحه محتاجدر ( اثالث )اوج
۱

بلرك اله  7الاناق قولارنده اكه دن ماد

دعکدر وع

وموبت جفیشن

طاش اولهجقدر کهپاننهایک ایرحه طاش چائوب اوجاق اغکله

اول اوحجسی اولوب اوزرار يه تجر 8 0
ی

طاغك کذارندن توا

اناقی کاور بعده

اكه

الاتاق داهیة

ترا واول

عطپږ ره

ان تعمال

طاشلره افيه
او لغشدر شال

دور

رماه اه

| شاد الانای او بالداهية العظية وونك حلاف عاده عدده صوص تاش مذکر
 ۱اولان خر اعشار لهدر ( الائلاث )هز نك کسر لهبراسنه او

دانه اوق معناسنهدر

شال اثلت القوم اذا ضاروا ثلائة ( الۇت ) صبور وزننده شول اقهیه اطلاق
اولشورکه بزصاغده سودی اج قاب طولدرر اوله قال اقة ثلوث ایعلا" ثلائد
اوانی ادا

تفن

وشول

اقه بهده دیتورکه

شنت

| رسنكت سودی منقطع اولش پاخود بری Eg

او ج ام کی قور عش یاخود

اولغله اوح دن صاغیلور

|| ااوولهختلقتالم نثانلقةائثةلاوثالخ التذاافلکاو(نتئقددیس)ثلهاائبةه مشنوالخلامفزهاادهیاهو صبرعنمى خصلوفطاثمینداقخللرافیه:ا ۱
دنور که اوج دزدن

طلو مه ار

یکلش

اوله ( الثلوت) هاسز ثلی ۱

اخذ اولقش نسنهدهدینوز و نقال مال مثلوث ای اخذ منه ثلثه واو ج قاندن وکلش

زایپ مقولهسنه دنور قال خبل میلوث ای فتل علثلاث قوی فازسیده اکاسد
وب
دی
| توی ديار ( الالمث ) تلیندن اسم مقعولدر طخل ایی لی ک

برثلیی قالش

| شرابه دور اهل عشرت ده مثلث اله متعارفدر کت فقهیه ده حک خصو صی

| واردر دعاغ ادنار مراجعتله نشید یاب اولهلر ومثلث اوح کوشه لوشیثه دنور

شکل ثلث معلومدر (یثلث ) پضرب على قول نع وزنده و
ب
(یثل
قیثط)
ین

۱

وز ننده و ژلات) سڪاب وزننده ) وثلا ان ( كط

 ۱ظربان وزننده ولامك فی

وی آدبدر ( الثلهان (

چایزدر عنب التعلب اسییدر که ایت اوزی دیدکلری

)ثالئوذ كلا هلیمص نشو نالا ذیسا کر ندشاق شلروا یضب وقهلال
)
( E E

| دنور اسعکام اعون او چ فاندن ادرار تآکله دوهبه محفه بانبددرار (باولمثلالء)
ا

فى ka
۳

دیرکه بونك

ثیلائه اولقدر لكن امتازه مبنى هاء الفه قلب اولغددر.

ارابعپاء دی E
اول

مد وله سه شتبه کو نید
جح ی کونیدر شار ح
رکه هفته بك او <

ات والالت کوار .ا(علیت) :تفمیل وزد
٤١

*

Ey,
O

لے
وز نده

وطراقله آ لوده اولوب

باشی وز

صاحی که لکغششی»

و منط

وادهای

رك

`
سم

دینور قال رجل تفث ای شعث مغبر ( :التلیث ت)انكت

صراد
)انك يله ف
فصحیله جوراق برده بتن خرما اغاجنه دنور ( التوث ت
اميد رکه توت تعییر اولان هیو هدر
لخدن

لفظنده

وان فارس روایی اوزره نای فوقیه اله وت

و لوث مرو قضاسنده برقر نه آدندر ادیادن محر ن عبد الله محر التوی

<

اورادندر وتوث اسفر این وفوشج قطال نده برر قربه آ در در ا(لتوثة ) هال
لزطنت

وت

هقر د در و داد ده رت

آددر محدنندن د

این اجد ان قید اس

ومسعود بن على ومد بن اجد بن عايلیزاهد التوئیون اورایه منسوبلردر( کفرنو ) 6
حز بروده

پرمو ضعدر

۳

۱

ضعی ولامك سکونیله وضعتینله او ج حرودن برحزوه

ك
ن)
اعلث
ف#صلل اللاء ( €ال

دیتور که اوحده ر تعبیر او لاور نره سنده لدان وجعنده

نزده
امبر و
کونده رکه

ت

ودج

دیور

الات

( الثلیث )

معناسنهدر ( اشلث ) انك کسرله اغاجی وا کی اوج

صو ارمغه دشور

عل

که وک محصو صدر قال سق

اوزرعه ا

ای بعد الثنیا بع متة فة ایام وئلث اقدنك اوجصی یاوربسته ديوز پس
جوهر بنك ولا بستعمل الا فی الاول قول منظور فیهدر لکن جوهری معنای اوله
هس

ایلیوب بلکه وصوارعق

محصو صدر

اغاج وا کین سے

دواب صوار مقده

استعمال اولفر دعکله اعمراض مذ کور تاحادر وواعبراض بعض نسحم ريدن

سافظدر (ثلات ) تای اولك يه (ومئلت ) مك دح لاز تلائذ کلسدارندن 
معدو لار در مرج در که سبو ېه کوره عدل

و و صفیله وساره کوره پاعتساد

الصيغة عدلك تکرری سبیله غیر منصمفلردر اوحر اوحرر دعکدر ایک ثلانه
لفظندن دل ثلاث كذلك مثلث ددیار ,مغلا ایی لباسی نوزوب برقالمجه عتن بابدیار "
قالدیکه ابو 1نانک

| ماطاب نکم من الساء متیی ودلاث

ورباع ] الابهکر عه سنده

خطاب جلهه وارد اولغله توزيی اقتضا ابلدیکندن بهریکزه نسوان مطیبه دن
ایکی تاحود او جحیاخود درت

ایدکده م خص

نفرلی زوج

ومبرار سز دعکدر

که اقتسی | هده الدراهم شین تن و ثلراند وثلائد و لندن منفهم اولان هر ری

E

ایی ياخود اوج درهم ] لقدر وواو دی
اعداد مذ کورهنك ر نه اقصار
يلا حاوز درت

ابراد او لنسه تاو ندن هر بری

او کهی

ايلك منفهم اولور هقصو د اسه مشیتر بنهتعلیقله
وقالدیکه عصامك

نفر ۰قدر تزوحی بر خیصدر

یاه کوزه ثلاث

وزننده معدو لیت هان اعذاده بلکه اعداد .دن بعض کاله معصمدر لکن شہاب

ورد معدولی اولدیغنی تتصیص
حصیص مکذوری رد اله فراد کلهسنك دی فر د ف

ادر لکاين فراند

دن اویولدنه زاو م سمشده رکف ات
کهبےدیدی اهداد ف

ی

۱

۱

(اشلت)
مکث

ل

1۳٩
قصل الاء  ( €التفث ) نك وفانك فعيله مولف فالناسك الشعث وکماان من
الاظفار

عو قص

والشارب

العانة

وحلق

وغبر ذلك عبار

تسر

اک

ماه بهمقر ول اطلاقات سر عیه دل او لدیغیی ا ایلشدر مرادی حاحك اندرامدن
خر و جلرنده قبل الا رام و دوب د

سورك 9
ایلکدد پس

و بیق کون و اوسبره طوغق مقولهمی اعاله مباشرت
ب

و صقال مدت

الا< رام

حور

میاح اولان صا حه ودنه اع

فول

از ا2

الغعث

شدیر نده

او لور

مددده پاغلفیوب و طراعدشدن

زرا انیت

فعت :زرصاح

بری ر پنه پاپشوب

که لت

وتوز وطبر اقله آلوده وهخناك ویرم ده اولتق معناسنه در فالدیکه اشبو
نهده بعض مفسسین لف و سح اله هسیر ایلدیلر
سرع
 2لیقضو ا تفم ] الاه ک

تهکهأعراينك بری خآره ماانفتك وادرنك دچشدر وک کوره مضاف تقدیر
وضار تف ازال" وس اب تفسبر
اولتودک ليقضوا ازالة تفن سبکنده اولور بع
ایلکله :نقدیره حاجت اولز ومصباح صباحی تفث الرجل اذا ترك الادهان
والاسعداد

فعلاه الوم عبار یله فير ااشدر کر جه او عسیده اسنیاه انلشدر

لکن وجه مکذور اوزره اعراینك کلای وقوعنه چندر پس آ یت مرقومهده

منصوص اولان قضا ون افعال عشس :مللای انیاندن عبارتدر وقضاء عنوای
وهرحالده مصدر وباب رابعدندر وصاحب ناه وعباره اله

مایت

ص
کاقحل
)عله ارم باي اذ
بايیانلشدر ( التفثماف
الابط وفیل هو اذهاب الغعث والدرن

الشارب والاظفار وتف

والرجل هت ویضاو ده ع 3لبرياوا

وهم باقلصشارب و الاظنار وتف الابط والاسعداد عند الاحلال عبار یله
مر سوم او سعدی حای د ءشدر علاء لتاسیو نفث مادهسنده اختلاف ایلدیلر
بمطلر نفس وح

ی

دیدی

وعضار ازال وم اه تفسیر ایلدی پس

اوله کوره مضاف تقدیر اولنورکه لیقضوا ازالة تفم ا
تعببری ازالهسنه مضمروب ومعین اولان زمان eE

اولور وقضاء ال
رعد ذلك ازاله قضاء

مانات اولش اولور واو السعود ليؤدوا ازالة وضهم او احکموها بقص الشارب
وغیر ذلك عبار لهتفسیر ابلکله وجه اولی ر ے ایدوپ لکن قضایی اداء معناسنه

یل ایلدی وشق انیده دنی کذلات تأویل ایلدی بس موّفك الدعثوما کان قول
وجه مکذور
معطوف

اوزره ازالة الشعث تقدرنده اولور وماکان قوی ازاله اوزره

اولور سيو طی

استلامده

حادت

مهر ده دبدیکه بعض

او لوب اهل جاهلیت ى

الفاظ عر بيه وارد رکه صدر

بيا ۳۸ایدی از احمله تبث لفظی کی

ابوعبیدەنك روایتی اوزره اصلا برشعرده واقع اولدیکه نآکله معنای ر
استدلال اوه بلکه اهل لفت ای تقدبر قرآندن ادراك ایلدیار ( التفث ) کف
یج سس
بط
۲یایج

سس
سح

AFA
اوهدق صالق وسوليك اولق حالنه دنور قال ھ باه ای راوة فغند جم |
وسعن وبلعثه شمان اولوب سوليك وصالق اولان خانونه دنور شارح در که |
مذ کرنده بلعث دنور ( بلکوت

) زبور وزنده ررحل آددر ( بلاکٹ ) جع

تیهسیله پرموضم آدیدر ( الیلکثة ) بلعثه وزننده بك ایری سیاه ویکباره قیایه
دیتور ( البینیث ) فیعیل وزننده برنو ع سمك حری آدیدر ( البوث ) لوث وزننده

حث ونفتیش معناسننهدر تقال باثعته بوت وا اذا جت ورا کنده ابلك
معناسنه در قال یات متاعه اذا ندده ووث حوث لفظنه رەف اولهرق استمال
اولنور پکرناده وتارمار دك اولور ومنه ال تر*کهم حات پات م*کسورتین

وحوث بوٽ مفتوحتین وحوا وابالتنوناى متفرقین بولك تفص.یل ودرکه

بکولثهسی حوث لفظتهکه ظرف مکان اولان خیثکلهسنده دی لغتدر ردقا
استعمال اولنور غایانه تشبجا آخراری ضم اوزره مبنیاولور وکاهعه استتقالا
| لضع فع اوزره

منو باو بلا نون

استعمال او لور وکاهی حفیف اجون مکسور

اولور وکاهعه واواری الفه قلب اوللور نتهکه حیص بکيلصهلری دی ومتوال
اوزرهدر ونشدکه ای حشه اه يث طذسی حیث کهسنه ردیف اولور که اصلل
واودر وونلر تفریق وبدید معناسته قالاصل مصدر اولور بعده غایات کی اسم
وظرف

او هرق

استتعمال

هه
او لششدر که برا کنده و تارمار دءکدر کتب خو ب د

و مقو لهترا کیب باب حصو صدر اجزله

وقعوا قحیص بیص ولقیه كفة كفة ۱

وححرة حرة وجاری بيث بث وا يك وم وم وصباح مساء ونفرقوا شغ بغر
وشذر مذر وترکهم حوث بوث وحیث بتیرثکیلردرکهجر

اول انیدن حرو

عطق متخین اولد عون ان اودر ووا و
منزلندهاولوب وای حرف
کوره حال اله وظرف اله مأوللر در ( الابائة ) اقامه وژننده ودئی عت ونفتیش
ابلك معناسنهدر

شال اباث عنه اذا محث ( الانتیاث ) افتعال وزننده

ایانه

ار معناسته در بقال ابتاث ععنی اباث ( الاستبائه )برنسنهنی اسخراج الك معناسنهدر
قال استباث الشی اذا اسضر جه ( امه ) حرعه وزنده بان ضغرنه دنور
و بثه"وم قیلهسندن بررحل آدید رکذلك پنو ضبيعه دن رل آدیده

۳.

الث (

محث وزننده برکسهیه بش بوشاشتله یعنی کولر بوز الله وشوق ونشاطله فرشولق

معتاسته در بقال برثاليه ما املنباپ الثالث اذا تلقاه الشی حوسن اللقاء

) التاهث ) شاعل وزنده ې معناسته در قال بادث الیه _ععیی مرث ) المکند (

دحر جه وزنده ایشی حست وجاك طوعق معناسنهدر إبقال كث ف العمل اذا

اسع( يث ) حرث لفظنه ردیف اولور نتەکه آنفا ذ کر اولندی شال ترکهم
حیٹ بث ای متفرقبن موافك ای فرقهم عبار یله شسیری مسامحه به موادر
سس

اس

سس

a
زر
ERR
ecm

نس سس مس
جی دصع

a:

دیس

تاسی
0

| وصید مقولاسی خبر و متفعتدن عاری بلکه شر و ضررصاحی

اولان قسورد زدر فر فه

وقرتال وحیلق ودلوجه طوغان قوشلری کی کخهرسزلق شرئیله کنورر پس
 ۱و معناده ۳
یلیس

او لور مقر دی دمانه در زعام و نعامه از وق الئل x البغاث بار ضنا
شون

لت ای من جاور ا عزنا ف

اولان

مقتدر

ادی و شلر لزه محاورت

سسیله حلادت دا ادوب دیس وکر کن دیدکلری صیاد قوش کی صو لت وسطو له

متصف عزیز اولورار زمحشری بفایی جع اولهرق اوفق قوشلر اله سیر ادوب
دثل من وری

مو ث

ندکیر و
افضا

او هر ی نسندسس

عنوانلر لهده

ملا عدر اوله کوره

اندر و تس دل

ندکر

زر اد قار یه اکن

صیاد و شدر آق باب ددکلری و
دی
 ۱دعصلر ل کر

عنو اننده ابراد ایاشار در قالدیکه مو لفه کوره
اطا

فوش

دیدکار ی

او (نان مر دار خوار و عند در سارح دب رکه

بزیر الای رده وناتوان کروهی بز کهضعفاء دی بزه اظهار
بان ایلدیلر

دعر صنده
واهانت ادر ز دك
 ۱و له حقارت
|  12لار اا
برمو
ضع آ دیدر ) البهثاه ( راء
دیشی قیوند دنور

يدر

ور کیده ار ه

و ای ه کوره

ماک

ده

انش

دور

لکن صواب

وزننده نك

واحناس

عتافه دن

بل

عم

اولان

آقلو ره (و

اخلاط

GEA

لاجه اولق معناسنهدر قال
)حتینله قیون بنك بآتك
اطلاق اولور ( البغث ف
بث البغثان بيغا من الباب الرایم اذا صار اشث ویفشت اجه اذا صارت بغثاء

لته ) حرغه نونزده ناده اممدرامهات سارهده بغث فعتینله برنسنه وزرنکلی
اولق معناسنه ویفثه آندن اس یعنی بوزلق معناسنه اواق اوزره مرسوم اولغله
مولفكت عیارهسنده قصور اولق عالبدر ( الابغت ) اجر وزننده ارشلائه اطلاق
رفوش
اولتور »لوننه نتاه واشت برهو ضع آدیدر و

اسیدر قره تاق دیدکلری

_ صو قوشی اولهحقدر ( البغیث )امیر وزننده اره ابله قارشق بغداه دنور مؤلفك

وول در زرا طعام عرق عریده بغدابه اطلاق اولنور شارح دی
>

"تیم اننشدر  (۰الختا ( تصغیر نیهسپله دوهنك رک ر نه دینورکههکبه

و ان ود ( الات ).مکتث وزنده برنسنهی فارش مورش ابلك

و

وعامه وکلامه بقثا من الباب الاول اذا خلطه
معناستنهدر لقال قث امره ط
 ) 5البلیث ( امیر و ژننده افا

ایی پلاق قزار مش

۱ومواشی منتفح اولاز ار درن کی

 ۱غالبدر ویلیث
اانا

CS

دمیث
مج

او لدی حض

چایره دینورکه ادت

دواب

وسار او تلخك قور ءشثه دنور

لفظنم اباع او لورکه رم وملام د عکدر قال شی دمرث
وز نده

چا

 ۷گرد مد تام کسبه نك حدی

اسمږدر

وسید

عتوالعش اعادندر ( الل ) عه بلکنه وزنشده بدن انسانی غليظ وششمان

وحضرت مد علیه الصلوء و السلام کی وقرآن کرعده سکن معناه وارد ا
اولشسدرکه الهام واحیاء مونی و اقاظ وت لیطونصب حا م ونعیین واخراج
املنقبور وارسال معنال بدرموصباحك بیاننه کوره اول نسته که نتفسه شعث
متعدی

۱ا بنفسه
او له فعل ک

اولوره

عته دنور واک نقیه منبعث اولن اه

فعل ١کاباءواسطهسیله متعدی اولورکه بعشت به دننور پس رسول ارسالنده
| عه وکتاب وهده

ارسالده بعشت به دير سن اہی و عث دوهنك باغتی حوزوب

صالیویرمت معناسنه استعمال اولنور بقال بعث الاقة أذا اتارها بعتی حل
عقالها فارسلها واوشودن اویاندرمق معناسته استعمال اولنور شقال بعث فلاا
من منامه اذا اهبه و مث عسکره اطلاق اولنور یه بالصدردر مبعوث اولق

ملاحتلهسنه مب در عيلك فعیلهده جانزدر حرف حلق اولدیچون ر ور کی"
بجبی بعوث کلور اهل سیر بعث اله مسبه یتنی فرق ایدرار نارك عندنده
بدضمرت رسول

احون او حدن

حههاد
ور و
اکرم عليه السلام نو لندینی جهاده غ

مادون اولهرق ارسال یوردقلری عسکره بعث واوحدن زیادهه مره اطلاق
 .او لور و هت قبو ردن

مو ای دبرلدوب قالدرمق معناسنه استعمال اولئور ومنه

بعث الله الوی ای بنشمه ( الاتعاث ) انفعال وزننده ودتی كوندرمك معتاسنه در
تقال اتعثه عمییعثه ( الابعاث ) انفعال وزننده کوندرلك معناسنه در قال بعثه

لثب(عث )کف وزننده کصهر اوومیوب عد اوزره اولان کشیبه دنور
فاالبع
بقال رجل بعث ای تهعد سهران ( البعث ) فعتينله اویانق اولق معناسته در قال
)فعل وزننده انبعاث معناستا در
بعث الرجل بعثا منالباب الرابع اذا ارق ( التبعث ت
بو معنادندر که شعرای

عرب

بعث مى الشعر درر بندن آب روان FF شر

منبعث اولدی دحك برده ( البعيث ( امير وزننده عرونمعدی کریك ون ار

وبعیث بن حریث بن رزام بوعیث بن شر شاعر لردر ( التبعث ) اسم فاعل نیهسیله
اتحاید ندر

اصل

دی

مصطیعع

اولعله رسول

اکرم عليه السلام حطم تلری

(عاث) غراب وزننده وبانك حرکات لاله منقولدر هدنه
تغیبر یورمشلردر ب
قر بنده پرموضع آدیدر وآنده بر یمه واقغ او لشدر وم

باغوت وزننده ذصاری

البعاث a

خر (الباعوث)

طانقه سنه محصوص استسقاء لع اشطاع مطر سنه رده

اسقطار ایلدکلری -التنه دبنور ویو امم سریانیدر ( البغاث ) بانك حرکات ثلاتی

وغین مجمه الله برنوع قوش اسعیدرکه بوز رنکنده اولور یعنی بوز اولور بجی
غثان کلور
تراکیده

بالك کس لله غرلان وزننده وقوشی

لوزی

فوشی

تعیعر اولثور

صیاد

د کلدر

مردار خوار
دطی"

کے

یر02
۲

اله بان ایدرار که

الطيراندر

وبغاث

مطلقا

قوشارك شریر اولتارینه دینور شمرار الطبر معناسنه کهقوشلرك کے والجق وصوت |
ه تمعد
ہ
مہ م
صد

هر
ها
۳
f۳۳۳-۳۲
Ahi
vail
ia
AT
i
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اء مفتو حه اتلهقل ایلشدر وصحوت شول دوءیه اطلاق اولنسورکة نوررکن
الا له طراغی کنروسته ضاوروب آار اوله ( الباحداء ) تافقاء وزننده کوستيك

وع ب طوسّای ددکاری جانورد دلیی اغنده اولان طبراق یغنه شیه طبراق
 Oدنور

اول جالورل لوه سنه افقاء و قاصعاء دبرار لکن واول وه

کان ودند ررخل انیدرک ات
تیه اوه دوز( فضات )
ن تعلبة بن خرعه الانضاری اولهحقدر و على بن عمد الهائی راوی" ان حبان

اولان زوزنی مرحومدن ابن حبالك موانی کتاب التقاسم والانواع روایت ایلشدر
وان حبان بای مهمله الهدر ( البرت ) بانك فحی ورانك سکوییله ومشق طبراقلو
بره دشور

ارض سهلد معناسنه

عل .قول ومشق مدن

عند
اولان طاغه و

البعض زیاده سره ومشق ودوز کوزل اولان ارضه دیئورکه دغایت منرت وصوی

اوله جی رات کلور نك کسر له واتراث کلور وبروث کلور ورارث کور على
قول وزن :اخیز خطادر ورت حاذق وماهر وین ورهبره

دیور خحریت هعناسنه

( البرث ) فختبتله برکسه صاحب ثروت وسامان اولغله کوناکون نعمت فراواله
متنم ومتتع اولق ادو قال برثالرجل برئا منالباب الرلیع اذا 2
شعما واسعا [ برا ) انك فلز یداد قضاسنده ير اللاك تاحیهسنده ر 3
نمد ن خالذ 94
سشنده براسی محله آدیدر اجد ع
.لى قول ا جانت ف
ع

بن د وابو شعیب البرائیونکه محدثلردر اورایه منسوپاردر وجامع برای نغدادده
پرمو ضعدر ( برعث ) عبن  44اله حعفر وزننده باده ده برمو ضغدر ( البرعث )

قنفذ وزننده کوله دنور کون واشت کی جیی براعث کلور ( البرغوت ) غین

همه اله زبور وزننده معروفدرکه پبره دیدکاری سياه وخرده حیوانه دیشور
فار سیده کت دینور ورغوت روم اولنکهسنده ببرلده آدیدر ظاهرا روم ایلیده

,وغوس مرف تورغاز ددکریدر ( الرغثة ) دحرجه وزنده طعلایه شییه
ررك

امعیند رکه وز اله قرامتق

أ 5ده

او لور لسا یر ده قق دیدکاربدر

برغونك لريدر قال بهبرغتة ای لکوانلطعلة ( البعك ) حث وزننده کوندرمك
معناسته در يقال بعثه بعتا املنباب الثالث اذا ارسله مولفك بصایرده يانه کوره
اصل بعت بنبرنهیی برستة اناره تووحیه ایلك معناسنه موضوعدر معانی" ساره

وندن متفرعدر تعلق ایلدیی نسنهنك اختلانی حسییله مختلف اولور اویی وع
اولو بری شریدر دوهی ائاره کی کذلك رآدی بخرصو ضه ارسال کی وان
وهدز بری عدمدن اعیان واحناس وانواع احاد امك کی
الهیدر ودی اکیی

بو ناب تالق +جون حضرتارنه محصو صدر و دیکری موی احیا ایلکدزکه
"ونده اقدار الهنی ا 4عض ایا اوولیاء دی مظهر در عیسی علیه ااستلام

1۳
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۱

لعاق رولوا ( تاشالا ) لاعفنا هدننزو ردعواطم بولیاب قلغاط هنسانعم لاش ۲
بث الشی قااملثا(ثاث

) همرءنك کس له ود برنستهی ابوب طاعقق ور

تخبری قاس وشایع ابلك معناستهدر  0ثه واه ععیی وراز مکتوی برکسذنه
راهظا كلبا هنسانعم رد لوقت تا

TREE

۱۳۳

وزننده ودغی ابثاث معناستهدر لکن مبالغه بىمتضعندر شال شاتبرها اقا ا
بث( البتبثة) زازلهوزننده برخبرى هر طرفه فاش وشايع قلق معناستتهدز بقال

شبث اتلمر اذا نشسه وفرقه وغبار مقولهستی توزیدوب صاورمق معناسنهدر قال
بث آلغبار اذا هجه ( انث ) انشاندن اسم مفعولدر طاغلش نسسنهبه دنور
موناشتتله ناش کشی به اطلاق اولنور مغشی علیه معناسنه عقل طاق
ود
خيه
ا عل
بشیا
ملاحظه سي لهدر تقول ضرته قوقع منشا ای مع

انلوب زمیه

(لاستساث ) برکسه آخردن برخمرل پاخود برمس
بایلدینی ملاحظه سنه مینیدر ا
ك
نانك کندیسنه اظهار ایلستی ایسك معناسنهدر قال استبث ار ایاه اطذا

وای هملك سكويله بر نسنەنك غور
(لحث ) بالك فجي ح
اليه ان بثه ايه ا
و حقیققتتهه اطلاع اعون صوروب آراشدرمق معناسته در ال محث عنه عتا
ی(

اشالث اذا فقنش عنه اصل محث طبراق احندن بر یتفن

معناسته موضوعدر و حث مده اطلاق اوتورکه ا

لا

فلات لت ا

مفعولدر اویری يلاله اطلاق اولنور طبراغی حث ایلذیکعون ( الاستحاث
)فعل وزننده بر نسنهییکرکیکی نفتیش
تعث ت
ادهل(
ونن
والاحات ) افتعال وز
املعكناسنه در شال استع

عنه وا حث ونعت ععیی شمث عنه وا؛حاث عه

دید کلری لوب ای ی اونامق مقا

در تقال بحت الصی ادا لعب بالعئه

)ان ضغری اراشدنرءجق لا دعکدرکه انسان وعارت فستدان
(باث ابقر ب
م
خالل یاخود امعلوم اولان یابان اوله حقدر ومنه الثل * برکته عباحث البقر* 

ای عکان فقرا ومجهول یعتی محیث لادری انهو ا(لعثة ) نبذه ووزناندلهعی(نی)

بالك ضعی وخانك تخددیه ہی وزننده اطفاله خصوص برلعن آدبدرکه محانه ایله
بعتی طمرا غله او بنارر طبراعی کومه کومه ادوب بر نگ احته بر نسته صقلار ار

دیکری مظنه آله ولغه سی ایدرار رکیده طبراغه کوعه اویونی تعبیر اوور

( الحائة ) بالك ضیله طبراغه اطلاق اولنور آنده کبر لو ازاشدرلدینی يله

[(الفوث ) صبور وزننده سور رأة دن شور توبدنك اسمآخر بدر فار دار ه
سورء  ۶من ورهنك اون بش اسعی وار در سورءه براه و توبهمقشقشه ومبعثره ومحوت

وحوث اطلاق منافقین احوالشدن حت وآارهیی مشقل اولدیفنه مبنیدر
کی م
اه ده باءمضعومه الله حوت عنواننده حثك جى اولارق ودر

وشفدان

e
کی

سرت

سر --

سم

E

A

اه

بیس مت نت بح مر

و و در شه نك فصیله کهنوادرددر واناث جادانة اطلاق الوور موات

نے

معناسنه سر وجر  1۳مزحم دب رکه مولف موعنا ابه اشبو [ان بدعون :من
دوه الابای [ الاه E

اشارثت الد

در

و نده بعض مفسرین حکم لفظی

1

| اعتار ایلدیار زیرا معبود احاذ ایلدکلری صغلرك امعلری مونث ادی لات وعزی
 1ومنات کی و بعصلر حکم معنای اعتبار ایلدیل رکه ارچ اولان ودر زرا صغاری ۱

|
1

جادات اولوب و جادات منفعل اوللريله مؤنث حكمنده اولورز بولك لصا
 1تتطی ود رکه مطلقا موحودات

فسمی بری بربنه اضافتله او جح ضرب اوزرهدر

*اول * فاعل غبر" متفعل درکه همان پاری تعالی حضتلر در * انی * منفعلظیر

0

مار هار الت × ن وجه ففعیل ومن وه قاعل در

ملاشکه وانس وحنکی زیراونلر حق تعالیه ثنبتله منفعل وکندیار بنك مصنوعات

ومولاتلربنه نسستله فاعلار درپس ذ کر اولان معبوداری جل" جاداندن منفعل |
وغير فاعل اولار یلهحق جل وعلا اناره اناث تسمیه سیله تبکیت وکال جهل
و غفلتلرنه شبه ایلدی صوورنده جادانه اناث اطلاق حقیی اولیوب اطلافات

شغره بهمقارپ برمعنا اولور وفلکده اولان خر ده کوا که اطلاق اوور نتدکه
کپیرار ننه ذ کور اطلاق اولنور

فوصل الباء  ( €البث ) بانك فصی توانك تشددیله بر نسنهیی پابوب طاغفق
,عناسته در شقال شت الرع النراب بثا من الباب الاول والثانى اذا انار وفرقته
ور خمری فاش و شایع ايلك معناسنه

استعیال او لنور شال ت انہر اذا نشسه

وفرقه ودرونده اولان رازی برکسیه اظهار ابلك معنادنه استعبال اوور تقول
وث منور ومتفرق اولان خرماره اطلاق الوور
أك الس ای اظهر تهلك ب
مراد حوال پاخود سبت اګره خو شه و صفجه کر اولغامغله ری برینه ابشق

اولیسوب طاغنق اولان خرمالردر وکر خرهایی بر قابه طولدروب اوزرینه بر

مقدار طورش ایلدکدنصکره کرکیکی باصوب صقیلامغه دینور بوکونه اولان

خرما کوهدن مأمون ولذتی اوزره باق اولور قال ربث ای متفرق منثور بعنی

ندز» واصی وی فایده اولیسوب طشرهده پکرناده طوران خرمالر اله
کح
۸

تسیر ایلتدر مصدر ععنی منعولدر بوث نوز طوبراق مقولهسنی توزیدوب

صاورمق معناسنهدر قال بث الغبار اذا هه وبث حال وشان معناسته استعمال

اده
لو
اروع

اظهار الوندیغنه مبنیدر قال هو حسن البث ای الال وشدت اوزره

اولان حزن واندوهه اطلاق اوللورکه صاحی صبر وحمل ایدهمیوپ تشکبه

 ا یار اوه ومنه قوله تعالی ا[ما اشکویتی وحرنی االه ] وراده مال اعتبادیهوبر وآرامی تفر یق .الك محلظاهسیله عى
جعتی مفعو لدر یاخود شدنندن عقل ص

۰

o.

۷

پرنوع یکنلو اوت اسپدر ویو دوه یکنی وعندندر ودومیه بغایت پرالوبلکن ا |
(لارث ) برد وزننده ایی زمین میاننده اولان سنوره
 ۱صوکنده او وز ایدر ا
و فاصله نشانلرینه دنور ارف معتادنه وو ارئهنك جعیدر ند که ارق ارفهنك ۰

وول
جعیدر ( الارثة ) حرعه وزنده قزل بهه دنور اه جراء معناسنه ش

4

ار

ذشیه دینورکه اوجاغك کول ياننده احضار ادرلر "اکهقوت حاجنده طوترق 4 .
کلآه آثش باقر وارث کی ایی ارض ارالغندء اران مشرژنوره ]
نوب
اد
دنور مؤلف ارت کلهسی ونك جی اولدیغی باندن مشثغل اولشدر نت که
آنفا ذکر اولندی وطراغی ومشق ودوز مکانه دنور وفیون رنکلر ندن رقطه ا
کی آقلو قرهلو آلاجه رنکه دانولرا(رث ) هاحر وزننده آقلو قرهلوالاحه

ر
ياءدمو
ارکك قیوه دنور ارل

رقطاء وژنتده( الارانت)کتان ۳۱

دینور وآ نش واقق احون احضار اولنان قاو مقولهسی طوترغه دنور (الانات)
همنءنك کسریله دیشی طوغورمق معناسنه دربقال آ شت الرا :اناا اذا ولدت
انی ( الوّنث ح)دثوزننده دیشی طوغوران خانونه وسار حیوانه دینور (الناث)

محزاب وزننده هربار,دیشی طوغوزمق عادتی اولان خانونه وشار حیوانه دنور

مرونت یوار
شارح دیرکه مبذکدره متتاث دنور زرا مفعال نهستله مودک
ومناث نٹ کسیه اطلاق النوورکه مذکر سعاعی تعبیر اولتور ومشق طبراقلو
ار ضه اطلاق اولنورکه منبت اولهکاسیذ کر ومتناث ومتنائد هابله کر وکند فد
کیهام ( الانبث ) امبر وژننده دیشی
اطلاق.اولنور يقال سیف معناث و متنائة ا

دموره دینورکه ملام اولور ارککندکه بولادود مشق تعببر اولتور ذکر اطلاق
اقا
اوو( الزنت ) غت وزنده دشیم دنورکه تحعقال آی ا

وو

"و موئث متث کسیه اطلاق اولاورکه مذ کر بماعی تعببر اولنور تقول ندکر

قامی هذا الذ کرالونت ایالخنت ( الاننیان ) انىكلهسندن ةدر بدن انسایدن
وضاعه قلرنه
وولقلره اطلاق اولنور موحیله ق
خابه ره ق

اطلاق الوور

( الايثة ) خبیثه وزننده متناث کی طبراغی بومشق مونبت بره اطلاق اوور
قال ارض اني ومتتاث ای سهلةمنات ( التایث ت)فعیل وزننده ( والتانث )

تفعل وزننده مونث کی سهولت مولاعتله معامله قاق معناسنه در تقول ات له

تیش وتأشت له ای لنت لجهيع حیوانك مونظرنده ضعف وسبولت اولق
علاقهسیله سهل وضعیف اولان نسنهلر اک تشبیه اولقشدر ( الانتی ) هزه نك
یله فعلی وزننده دیشیبه دیتور ارکك مقابلیدر وتوحبل کیمخصوصهدر وعربلر

پرخالونی کاللهوصف ایلسهار امرآة اتی در( کامله دیکدر ەک دجل ذکر
دیررکه کامل دیکدر ( الانات ) همزەلك کنسرلله ان لفظنك بجفیدر نتهکهانائی
دی

کواو

إ

|

۳۱

المرأة اذا عظمت عبر نبا( التأيث )تفعیل وزننده

الت
اولق معناسنهدر ا

بریری باود دوشث مقولهی زسنهیی جک تیه رك دوزقلر معناسنه در قال اٹ
الفراش وغیره تتاا
( والائت
ست

اث

ادا سك ووره ) الات ) ههبم هنك فحی و اڭ ۶تشد یدلله

) امیر وده
واست

م وفر او ان اولان سا نه وسار نسنه به دور
طم
عظ

ا یکثبر عطم ی

قال

اثلاث کلور کرام وززننده وادایث کلور مونی

انیشه در ها له و جع موی مذ کر کی در قال اراد ايه ای عطیز العير و وا یٹ
نومند عل قول اوزون و یلو طو لغون و ناهد الاعصاء اولان خاو نلره دور9۲
هقر دی انشه در ) الا ات ( ”عاب

| E AD

 Eابا

متاعنه دنور که طلقا

خایه نك

لازوم ومهماتی اولان اسبایدن عبارندر فرش واوانی وسار لوازی کی ونك
هفر دی و قدر عل فول الات کو ری ماله اطلاق
هت

کی هفر

دی اوه در

ها لهقال قل ات

اولنور غم وابل وعد

ای متاع البیت ولا و احدله

ومتاع
اوالال

ندرك ساج ایأغنه دینورسه
اجم والواه الاک [ ای ) اتاق وه ودنم
باعبر اولور شارحك انه کوره اء فادن مبدلهدر وائای بنی حرطات قسلهسنه
حصوص رفرس آد يدر ()ba هنك کی و قعل ررحل آدیدر و اکها دن

بطم نام ذاتك بدری اممیدر ( الارث ) هبرنك کممریله مبراث معناسنه درکه

وارئك شرا الدیتی ترکه ومحلفاندن عبارندر هزه واودن دلذر بقال حازالارث

دکه ونارك اطلری واویدر ورائهدن
ای البراث ای التق“کنالیت شارح ر
مأخوذدرکهغبردن91

ف غبر عقد مال اقالندن عباردر بعده مدن اتقال

ایلکده خصیص اولندی واول منتقل اولان ماله ارث ومتراث وترات اطلاق

ایلدیار تراك دی اصلى وراث ادى ومبرائك ال موراث ایدی مال متقل

لت لته :تفیل ابلدیار کویاکهمیندن و ارئه آلت نقل اعتبار ایلدیلر وارث
اصل و مسا علیه معناسته در قال هو منارث صدق ای قاصل صدق معا چا نك
دفلری
لو
وفظطله عامل ا
متقدهیندن وارت واخذ وضیط ح

اص قدعه ععیی حالات

قولیه وفعلنه وشرفیه وفصيه اطلاق اوور ومنه الدیث [ انکم على ارث من
ارث ابیکم اپراهیم ] پرید بهميرام ملته وارث آ تش کولنه اطلاق اولتور رماد

معناسنه وشریئك شیهسنه اطلاق اوللور ( التأریث ) تفعیل وزننده رجات

بنه فتله اولعروب فساد وشورش الفا ايلك معناسنه استعمال اوور که معنای
یدنا خوذدر قال ارث بن القوم اذا اغری وافسد وا نش یافقمعناسنهدر بقال
آ
ارث الثار اذا اوقدها ( الارث ) حرث وزنده مود آتش یافق معناسنه در
)فعل وزنشده
تقال ارث آلنار ار من الباب الاول ادا او قدها ا(لتأرت ت

(لارت ) همرءنت یله
آنش ياق معناسنهدر بقال تأرئت النار اذا انقدت ا

معتاسنه که بکا وړ وبکا کتور دعکدر بقال هات يارجل وهابا وهائوا وهائن |

کل عاطین شارخح دیرکه اقام خلیل دیدیکه اشبو هات کهسی ای وی تاه

مادهسندن آمدر هم ايه القه قلب اوللوب وهاء هزمه معاقب اولشدر

ایلوهیا واراق وهراق کی وعر بلرك مااهایك قولاری وی مویددر ( الهیت ).
هیت
هانك کنرله مغایٽت درن ره دینور بر غیا کی ارض غامضه معناسته و

بر حنث بعتی مذ کر ساعی اسعیدر که نی اکرم علید السلام حضتلری آ ی

نق واحلا یوردیلر عل قول نوون وبای موحده الله هنبدر نتدکه عادهسنده |
بیان الوندی
و فصل الیاء ( #ارت ) بانك فى ورانك سکوئله عوف ن عسی الفرعای .
(لیاقوت ) اقسام .حواهردن جوهر ععروف
الفقیه الشافی حدنك اسیدر ا
وفارسیدن معر در اصناف کشرهسی واردر اجر رمای قسعی هدن
اسعیدر و
احود واعلادر شرب

وعلیق جود دمه
وسوسه وخفقان وضعف قلبه افع ت

(ات ).همزءنك كسرله ات قوقق معناسنهدر نقال ایبت الحم اذا
ماانلغداریب
انتن هذا آخر حرف الثاء تواجد لهتعالى فى الاخر :والاول وصبل الله على رسوله
عجر و ]له و

به اجعین

9

اب اثاء 3

فصل الالف

1

وان سکویله برکسهیی ساطان ووالی حضورنده فصل
( الابث ) همرمنك حى ب
وسعایت كوه قاله کتورمك معناسنهدر تقال أاه اوبث علیه إا قانللاب

الا اذا سبعه عند السلطان ( الابث ) کتف وزننده اشر معناسنتهدرکه جات

فرح وفرط نشاط کندیسنه مستول اولقله مست ونتیموا اولان کشید دنور
هست می اقیال .اولتلر کی قال رحل ابث ای اشر ( الابث ) فعتینله دوهسودی

ایعق معناسنهدر اول سود معتاد
لک
احمکله بورك شبقوب وکوکل سبرخووش
اولینه کیفیی ویحه در يقال ابث الرجل اشا منالباب الرایغ اذا شرب لن
الابل حتی نت واغذ فکیاهلسکر ا(لابی ی وکی ها دور مرجوز
قارنلری طوق اولغله حوکوب اوتورعش اولهلر قال ابل ابای ای بروك شباع
شار ح در که مفر دی انبث وانڅهدر ( الموشة ( مو شکه وزنده

شول

طلومه

دینورکه سود الله طلوب عحلاىله شنشکنوطولفون قالش اوله ( الائائة والاعات)

یوق اولغله پری پرینه
بور
صت ک
(ئوث ق)عود وزننده او
هملد فوحیالرلا
ضارمشق اولق معناننهدر لقال اث النبات اثائةوائاا واتوگ مالنباب الاول
والثای والرابع اذا کثر والتف وعورنك صغریسی کهفیح تعیبر اولئور يوك

0

OTU.
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ا
۱
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۸
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۴

اک

۰

۱

4

س

عل
فتا)
تباف
مر آدمه دینور ( الن
دوشثیل معناسنه در شال شاش

۲

وزننده بر نستنه اوزره بالاختار يدري

يانه

عل الشیء ادا تساقط و شابع شا 7

کوره اکر یا شر خصوصنده مستعلدر پروانه نك چراغه تجافتی کی ( الهفات )
«عاب

) الهلت ( هانك فخی و لامك سنکو نله

وز ناده احق و ععر آدمه دنور

برنسنه نك قبوغیی کیدرمك ھعناسنه در بقال شات الشی" هلعا هن الباب الاول

ذر اولندی قال انبلت
اذا قشم ( الاملات ) انسلات وزننده موادفیدر که ک
يعدو ععیی ا

الهلی ) سکری وزنده ریات آدیدر ( الهلانه ) بامه وزننده

دمار پاقنتیسنه
هنوزطونقش قوزنك ايش وصول تعبر ابد کلری در نك سیاه و

دینور ( الهلاة ) هانك فخي بورددن بورده قونوب کو حر اولان طانفة انسانی ید
دیور کوحر اولی تعییر اولاور ترکانار اولوس تعییر ابدرار ال مرت علیناهلتاة

وهی جاعة پقهون ویظعنون ( الهلقت ) قافله ولامك شدهسیله حردحل وزننده
لآكجلغه دنور قال جوع هلقت ای شدد ( الهمت ) ”مٽ وزننده ترد ياغ
احره اورتیلوب غائب اولق معناسنهدر قال همت النرد ها من الباب الاول

اتذواادی ق الدسم ( الاعمات ) همءنك کسسیله کولی یود سوزی اخفا ابلك
معناسنه درکه ك یاشحه وکر لوجه ن
الکلام والضعت اذا اخفاه ) الهدته0

یساویلکدن عبارئدر قال اهت
ها نك یی

و و نك سكو يله بوراادد

1

سولېکلك وکو شکلك الك معناسنهدر قال هنت الرحل فى اهره اذا اسو
فہه و وانی ) الهوتة ( ها نك ۳

وفطي العق و حفور بره دور

دره اجی کی

مویت ) تفعیل وزننده برکسسیه صوت بلند الله
جع جنسی هوت در هاسز ال(

هس
اقفر مق معنانسنهدر کهطورمستیليا

ارادهه مب اولور بقال هوت به

وتا اذا صاح به ( المییت ) بای عد  1تفعیل وزشده رکسیه صوت اعلا
اه یامه کل دو جاغرهق معناسنهدر

(لك
یذتدر
هخو
آدن مأ
بووماد؛ ه
ولغت قليلهده هاء وز

قال هیت  4ییا انا صاح به و دعاه

)انك فعی و آخربنك حرکات لاله
ه

الوور ۱سم فعل ادر ھر اتر E

دعکدر

کر جه هلکسی لازم ومتعدى ا لكن وراده لازم اراده اوور مؤلفك
بصابرده اه

ره بو نده مفر د و شبه وجع برابر در وه دد

کنددنصکر  ۳دک

لام مین احوندر سقيالك مادهسنده اولدینی کی تقول هيت لك و هیت

نا ولک ولکن ووك

و

ومرن

اولسنده وار نك بحرکاننده

اختلافات عدده واردر بیضاوی سوره وسفده سط ایلشدر وم هر رک

هيت لك قبطيه ده بسرایانیه ویا عابيره ده تعال معناسنه اصیی هيت ادى ( هیت )

۳۹E

وک

معناشنه در قال هرتت فلاا بار څ ھر 5

الاب اكان والاول ادا

رآدمك ضصنه طوقفق معناسی بوندن یاخود .عزیق من مأخوذدر ند که
ا

1

مسطوردر وهرت ای مهر ااولحه قدر طے ايلك معناسثهد ر قال

هرت
لنهدر
اعناس
ق م
برك
هرتاللعم اذا بالغ فطیه حتی ومارناوایی برتوب ا
رالوب اذا مرقه ( الهریت ) امير وزنتده ول وواسع نسنه به دنور "سار امهانده

واسع الشدقین عنوانله مسوماولفله آورداری بول ویوك کسدهيك اولورظاهرا
]ی
حقدیث رجاء حیوة [ لاد نناعنهتمارت ا
هرن ساقطدر حتی اه ده و
متشدق مکثار من هرت الشدق وهو سعته عباریله مئتدر وهریت ایک سیل بر

اولش خانونه دنور تقال امراة هرت ای مقضاة وارسلانه دیتور وقطعا کم
اسمرار الین کسیه دنور شال رجل هریت اذا کان ایک سرا وول

دبتور که دزیان اولوب داعا قمخ وناسزا سویلر اوله قال رحل هریت آذا کن
بتکلم بارخ شار ح وایی معناین ڪر اعشار ایلخدر

مستقلدر ( الهرت )طت

لکن اطهر اولان هر ری ٤

برنسته واسح وسار اصوله کوره برکسه بو

آوردلو اولق معناسّنهدر شال هرت ,هر متناالیاب الرابع اذا صار هرخا( الهرت )

کوتزفنده (

)داد وز خده بو نلردهارسلانه
)ر وزننده( والهرات ش
بو
صهروت
وال

دینور واسع الشدق اولدیغچون ( الهرامیت ) هانك فحیله رکایا معناسنهدر که
دوار سن واسع

ودیی شین قو بلره دنور رکاا ركة تك

جعيدر وو

دک

اولثان هرت کلهسندن مأخوذ اولق مموظدر مز م دیرکه کتاب ,مزهرده
مفردی صمو ع اولیان جوع فصلنده و وجه اوزره رس ومدر که
هر امیت دهناء تاحیهسنده رجه آبار جنعه به اطلاق او لنورکه لقبان ی عاد

حقوراری اولق اوزره مشهوردر واصغی ضرهنكت بسارنده اولدقلری تصرح

ایاشدر پس مولفك تقسری حالف اولور ( الهفت ) هانك فخی وفانك سکونیل
تره خفتندن اشی طاغیلوب اوجق معتاسنه در
سب
نله
و(الهفات ) هانك ی
قوش تویلری کی قال هفت الثی" هفتا وهفاا مانلاب اثثای اذا تطایر لله
وندیشه
ا

لسانه نهکلورسه کثرت اوزره سوز سویلت معناسته استعمال

اولنور دکرمن جقعقهسی کی باخود قوله باهسندن وشاعش آو کی نقالهفت
ویزه ریزه و خرده خرده اولوب اشا ه
ارحل اذا تکلم کشبرا بلا روي ر

طوی دوکیلوب دوشعك معناستهدر طاغدن طاشلر بارهلوب دوشدیک کی
"

قال هفت الشی؛ اذا افض وانضع ودق وهفت اسم اولور اطرافنه تسبت دوز
ورعتله انوب دوکلن صاغا قل بغوره اطلاق الونور
واووراقل ارضه دنور س

"وجق وافر معناسته در يقال فيه هفت ای جق وافر ( الهفوت ) موت وزننده

ا

18

ً
1

3

9

8
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۲

ی

E

E
1
سس
۱اا
) الات ( ابلات وزنده

ات تعفن ادوب فوق معناس:ه در قال

اوهت الم اذا انتن
و زننده شول ورفق کشی به دینور کهبرنسنه دن

فصل إلهاء  (¢الهییت ( یت

جرل
قورقوسندن عقل کش اوله ( الهبوت ) هبیت معناس نه در نقال هبت ال

سبت
على بناء الفعول فهو هبيت ومهبوت ای البان الذاهب العقل ( الهبت )
وزننده آورمق معناسنهدر شال هه ها مالنباب الانی اذا ضریه واشاغی
اندرمك معناسنهدر شال هه اذا هبطه ورکسهی قدر وامدن ساقط وععط
الك معناسنه استعمال اولنور يقال هبت فلانا اذا طأطأه وحطه یعنی من قدره
حدیت گر [ لامات E بن مظعون

ومنه

على فراسه هه الوت عندی مز ل2

حیث لمعت شمهیدا ] ای حط من قدره ققلی ( الهسة ) سته وزنشده ضعف

معناستهدر ال قعقله هه ای ضعف ( الهت ) هانك فى وانك تشدیدلهبوزی
طلاقت واتظام اوزره متسلسل سویلك معناسنهدر مسطره دیزاش کات کی بقال
ی و و واوای بروب بادلق معناسنه در شال

هت الکلام ها هن الباب الاول و

مد اذا مه تسه عض ۰
اوزره

رت

2

تعرضه

معتاسنه در  0هٽ ا

 ۳خال ر
اخاصه

ور بهسنه کوره احترام انایو ب ا کر ام واعازده دوګه

زاك ودر

معامد ابلك معناسنه در

معناستهدر قال هتت المرأة ا"ذاادم الفرل واعاجك پبراقلرنی صيرمق معناسنهدر
قال هت

ورق

حته

اهر یی

وذر وب اوفا عق معناسنه در بقال هت

الشی"

ادا کنسه وفته ) الهتد )زا لهودي بو دی برنسنه ی فبر وب اوفا ءقمعناسنهدر

کای
شال هت ای اذ

وفته وسوزی تیر"تبر سویلك معناسنه در قال هېت

فی کلامه .اذا اسر ع و دوه به صو
وآزاز ابلك معنأسنه در قال وت

اح رکن اقدای

حصو

البعبر اذاز حر ه عند

ميك کسری وهانك فيل (والهتات

) شداد

صنده
ارت

هت

هت

می ۶ت

دوز

هت

حر

( ۱لهت)

وز ننده حویق سوزلو حفیف

الطبح

کشی ه دنور شال رحل مهت وهتات ای خفیف کثمر الکلام ( هت هت ) فدقد
وزشیده دوه نی صو

جاره

احمکه سوق اعون

کک اردهد رانك في حوض
 ۲رسد
دك

ابراد او نان صوندن حکابه در تهکه

 ۳دبرر قال الشار ح و منهالثل  +اذا وقف البعیر علااردههة فلا تقل له

وفطانت مشهو دك او لدفده اک
رده شرب

او لور

کے

) الهرت

ملقهوسنه
نصعت

رثل مونر
دنورم
حصو

برآ دمده ا

صنده بك اطاح وار ام ايله

( ها كت فحی ورانك سکویه

دور تك

ا محخالف اولنار شاذدر ا اب اون ادن لورت کرد عوو
غبر یم اولسون مصدر واسملر عینك فخیلردر محو قعد مقعدا وهذا مقعده وقلع
وذا مقامه و وندن ماعداسی شاذدر وا کر باب رایع
مقلعا و هذا مقلعه وقام مقاما ه

وسادس سالم الفاء اولورسه مصدر وامعلرعينك فعیلهدر وا کرمعتل الفاءبالواو
ر .واکر مستقبلده ايت
دبر
هك
للك
الووب مستقبلنده ساقط اولورسه مطلقا عب
اولورسه نوجل کی وزد البعض مصدر مفتو ح و امعلر مکسور و عند البعض مطلقا

ته ) سکته
مکسور اولور وا کر باب خامسدن ایسه مطلقا مفتوح اولور (اکلو

د
تو
کینه
وزننده پنسرته آوزرنده آولانلوته عالق بنکه وقطهه دیور قال قع

انیقطه ( الوکتة ) حرعه وزننده جقباقده کثرت استعالله بدا اولانکدکه

ورخته به دنور کرك طاش وکرلاغاج اولسون که عبار جقمانی مرخ انغادل

ااذ ابدرار شار ح مالنبعیر کهسیلهتقید ابلکله اککوارء زند بعلکحه معناسنه
اولفین دوءنك بمیربله بیلکعهسنده حادت اولان رخته دعك اولور فرضةاند
الوت ) وعد وزشده بك آزحه نسنه به دنور شی" يسر معتاسته
"معناستهدر (

ومصدر .الوور برزسنهده اثر ايلك تأثير معناسته ال وکتالشی وكتاً منالباب

۹

الثای اذا اثر فيه وطولدرمق معناسنه در قال وکت القدح اذاملاء وآدعی خرده
۳

Eلا

E

e

 eءمسلا اذا تدب

 2کو

را اذا رقطعم ۰

Fs
Ag
so

3 ۰

وک اولندی ) الو کتد ) محده وزننتده ( والو کت ) حامر بو کیت مذ کوردن
اسم فاعلدر بکلفشی خرما قو رغنه و صف

اولورار شال مل

موکتة ومو

e

رذی وصف حاص ادعاسنه مولدر ( الوکوت ) شدت م وناسهدن
یب
ککته
من
ت) 
وال(
لده
ناشی بشمهسیمتفیر اولش کشیبه دنور بقال رجل موکوت اای ک
واو لدھی

ولامك سکو نله بر نسنه یی | کسلتن معناأسنهدر شال و لته حقه ولا

من الباب الثاني أذانقصه ) الایلات ( ایلا ح وزنده ولت معناسته در قال اولت
حقه

ولت ایا بااذا نقصه( الموموٽ ( موقوت

معثاسنه در قال کر موموت

ای معر وف

مقدرر

وزننده اندازهلفشععر وف ومقدر

( الوهت ) واوك فحی وهانك

سکول برطاریره قصدرمق وصةشدرمقمعناسنهدر شال وهته متهوهتا ما لباب
الثای اذاضفقطه

( الوهتة ) وهده

وزننده

اش

اشاغی ا

بره دینور هبطه

معناسنه

3

3

کی ووقت مصدر اولور برنسته اجون زمان محصوص تعیین و نحدید ايلك معناسنه

| تق
کولووقت
حکذا
دت

اذا جعلت له وفتا نفعل فيه ومنه قوله تعالی [ النصالوة

کانت على المؤمنين کتابا موقوتا ] ای مفروضا ف الاوقات يعنى محدود الاوفات

فرض اولدی که فی شی" من الاحوال وفتندن اخرابی جار دکلدر ( الیقات ) ميك
کله ودخی وقت معناسنه در که مراد عل محخصوص احون تعیین اولنان وقتدر

قال الراغت الیقات الوقت الضروب للشی" والوعد الذی جعل لهوقت وقد قال
کان الذی عل وفتا لشی" پس مکان موقوئه اطلاق انساعه مبنی اولور ومیقانك
اصل موقات ایدی ومیقات اسم زمان اولور وقت موعد معناسنه ومقداریت

علاقەسيل اسم مکان اولورق استعمال او لنور میقات ال و معنادندر که جاجك
احر ام ف
شوندفاری

ملدن عبار تدر اهل مده

ذو الللیفهدن واهل عاق ذات

عرق واهل شام جفه واهل مد قرن واهل عن اال نام مو ضعدن پوملحرررابفدن
احرامند اولورار ( التوفیت ) تفعیل وزننده ودخ برنسنه اجون وقت دید
وتعین ايلك معناسنه در قال وقته کذا قی
متا اذا قدرله حینا ومنه قوله تعالی
[ واذا الرسل وق
وتت
قر]ی" افتت والعرب تعاقب بين (لهءزة والوا وکقولهم
وکدت وكادت وقرا الو جعفر بالواو وخفیف القاف وق راوبه عنه ووفتعل
زنة فوعلت مانلواقد قال المضاوی فى تفسیرء ای عبن لها وقتبا الذی حضرون
فيه لاشهادة على الام حصوله فانه لايتعين لهم قبله اوبلغت ممیقاتبا الذی كانت

| تنتظر هموراده توقیت اییکونه طبر اولفشدر شق اوله کوره حدید وتعیین وفت
اله وشق تانیبهکوره برشیی" وفت دو دنه مذبهی فلق | لهمقیرس در اوله کوره

ذوات اوزره دون الاضمار واقع اولور وحه

اولده حعل الشی" ظر فا لنفلسه

شایهسی اولغله ثانیدن ارجدر ( الوقوت والوقث ) معظم وزنده اسممفعولار در
محدود ومعین اولش وقت دعکدر قال وقت موقوت وموقت ای مدود ودود

ارو اولان شم وصف اولور ته  6ن]فا کتاب موقونده ذ
کر اولندی
قاضیعس؟  1تجویه موقدلری وبادندر ا(لوقت ) مجلس وزننده وقتمادهسندن
|

مفعل در بع مصدر یی واسم مکاندر معلو م اولهکه مصبا حدن لصا مسو مدر که

]| فعل ثلا سال اکر باب ثانیدن ایسه مصد هی مفعل وزننده کلور که عی
عني

 ۱واسم زمان واسم مکان غیت کم له کلور وس جع ومعذره مقولهسی شاذدرواکز
| مضاعف اولورسه مصدرنده فحمو 0چا درامفر وی
2

 #اسع زمان واسم

مکان قياس اوزره مکسور او لور واک معتل الفاء بالواو اسه مصدر اسم زمان

ء ایسه

اول

سام کی مصدر

۱

مفئو ج و اسعلر مکسور

او لور و هضا احدها آخر
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من ضعف کی ملاحنه ونی اطلاق وندن مأخودد۔ ار ل۱

وتن)ك
نلبا
اقدرمقله برطرفدن بطررف اماله ایدرلرال(بيت ) نولك فصیله ( وا
یله زیر وزير معتاسته د رکذ ارسلان وفبلان مقولهمی کو مور دعکدن عبارندد

|

دعمن دیظهوز اندر قال تبت نمیا واا الباب 
بوخثم وکیند حالتده ج

الفاق اذا زر وور ارح دبرکه نبیت درون دون اولوز ( البات ) شداد 1
وژننده شده ککرر اولان اشک دنور قال جار نماث ای "جاق وب ک موور دای
اساھ ویوانة دنور شال رحل واسد بات ای زار وراده زا ا
تفس ادهلهدی اظلاق مقلدر وثبات ارسلانه اطلاق اولنور ولاحق ن الضاد [ .
نامکسه كتفر سی اسغيدر ( الت ) محسن وزننده ( والهت ) بر وزنده ونلرده ق

ارسلانه اطلاق اوور ( اشاهت )احق وزننده وغازء اطلاق اولنوز حلق از .
لت ) بت وزننده وت معناسنهدرکه ضعف وافتدن مایل |
معناسته (
و ونیت وتا وتا اذا مايل من ضعف وعل
ایلکدر واوی ویایدر قال
نبد
ع

ندندر مولف وی ست مادهسنده اب
سد
العزبر التاتی ابفتری الودب م

عاننونده رم ایلغییدی لکن اوراده تعض رده
اولغ و صوزنده نے
حه

۹۳

احق بن ابراهیم الاتی واقع 1

فد کوزه صو اب ا(وور وارك

یانته کوره ات بای

الله بضر٠ده پرمو ضعدر

 3فصل الو او

) الو بت

( واوك خی

ویای مو حدهنك

سکو یه بز ر ده

ا

وت ) |
اامل(
اقامت ايلك معتاستهدر نقال وبت بالکان وت مانلباب المانی اذا اق
)اوك طعیله ورشان اوعهسته |
واوك فصی وضعی ونای فوقية نك تدددله ( والوتة و

دینورکه استلردر وورشان مکولوفرهه ساق حر بعنی ارکك قریه دنتور وسابردن |

حقیقمزه کوره یبای کوکرجندن بیوجك ومطوق برکوزل قوشذرکه بعض ميشه
مقولهمی برلرده انوا ابدرر اک 1ل قاخته وبزم دیارلرده فوسقووق وو ستلرده

قوقوق تعیعر ادرا که اوعسندن حکایهدر وعر بارصونندن ساق حر اله حکانه
نكجعیدر قال اخذته الوناوت
وومس اهدفیدر
وننسده
ادرا (الوعاوت) وساوس وز
ای الوساوش شارحكت اه کوره تاء سندن تدل اولان لغته مبنیدر ( الوقت)
واود فحی وقافك سكو یله زماندن برمقدار مقر وضه دنور فارسیده هنکام ور ايده

چاغ دنور وو اکنری زمان ماضیده استعمال اوور شال می وفته وهو

مقدار من الدهر مولف بصار ده بای الزمان الفروض العمل عبارئیله تسیز

ایلفدرکه برعل صوص اجون فرض وتقدبر اولان زمانك غایتندن عیارت اولود

بمال
عله
ستاو
اید
مق
یف و
رطا
آ نکیون داعا اول عله م

اولنوروفتالگعر و وقتالعصس
سس

سس

ننینیاا
AرCاNیاجساب
Eک
اہو
کش

۳۳1
)نك
(نقتنو
 Eیه بعنى اوماج تعبور اولان طعامدن قوبو اولور ال
ویفافك سکویله ککدن غلك جيقارمق معناستهدر بقال نقت الم من العظم
 rsالاول اذا اعرجه منه ( اللکت ) نونك فعحی وکافك 0

جبوق اله بره اوروب انده ابر ابلك معناسنهدرکه مراد اندیشه وتفکر هنکامنده
الده اولان جوب و جبوق پاخود پرمقله بلا قصد یره دورتوب آنده ار ونشان

ایلکدر يقال نکت الارض بقضيب اوباصبع نكتا من الباب الاول إذا یبا به
قارفا وات بردن بوقری پرتاو ایدهرك سکرعك معناسنهدر شال م الفرس
کت ای بو عن الارض قعدوه ورکسهی قفامی اوزره بره چالق معناسنهدر
قال نکتفلاا اذا القاه على راشه ) الثا کت ) ا کته ز ننده بعض دوه نك در سکنده

ککسی
وک
کرست
اولان احراف حالتنه دینورکه وررکن اول صرف اولان دپ

مهرهسنك پانارینهچالوب طوقفغله اورای جاا .پارهليوب برهلندرر نوتهککسهکنده
اولات مههرنك اک یلک اة اخر در ازدیرسکننه طوقنور اولفه دیرسکته
پاره ابدر موف وجوهری وی مسامحه اوزره بیان اباشلردر اصل ونلر وجه
هکذور آوزره اول احراف حالتثه دینور قال قالاساس وبالبعبر ناکت حازنکت

8

و

الک ) نقطه وزسده ومرادفیدر جی نکات کلور ونك

کسر الله پرمه ورام کی اشبو نکته وقطه برنسنهده لوننه محالف واقع اولان
خرده بتکدن ونشاندن عبارندر خال کی ومن عبارهده اولان نكنة عليه وندن
ماخوذدرکه منطو قدن زاند أطيفه ا

ونکته تعض آنه وق مقو لەسنك

وزنده اولان کر ویاسه شیه ار نشوانه دنورکه جاصا نقطه شکلنده اولور يقال
ال رأة نکتة کشر :وهی شبه الوح فا ( اللکات ) شداد وزننده داعا اعراض
اسه زپاندر ازلقله طعن ادن کسیه اطلاق اولنور قال هو نکات ای طعان
قاعراض الناس ( الاتکات ) افتعال وزشده رکسه قفاسی اوزره بره دوشعك
معناستهدر نقال نکنه فانتکت ای القاء على رأسه فسقط ( ادنکتد ) محدئه وزننده
شول خرما .قورغنه

دبنورکه جامحابك دوشوب

اولیه شلیه آ لاجه لفش تعبیر

اولور قال رطبة منکته اذا دا فما الارطاب موّ لف بس الله شرل ایلسیدی

تکلفدن ازاده اولور ادی ( الغت ) “مت وزننده برنبات آدیدر کهما کول شی
اولور ( الثوای ) دواتی وزننده کههبی طایفهاربنه دنور ملاحون معناسنه مفردی
ونی در لوطی وزنده وملاح ازشاء الله تعالى مادهسنده

الاح اولنور ووی

معتای ادن مأخوددر ( النات ) مخفیفله ناس وزنده ومرادفیذر شارحك

پائته کوره اء سیندن مقلوبدو عزهرده مرسومدرکه من لفتنده سین تايه نبدیل

(لوت ) فوت وزننده کال ضعفدن تاشی ایک
ارز ناس لفظنده تات .دیرار ا

۳
>

ج

سس

مسب سس

سس

کی
۳
سس زر در مر

استك معناستهدر قالاستصته اذا طلب ان بنصت ( النعت )نونك فى وعینك

سکو یله برشیم وصف ابلك بعتی متصف اولدینی صفتنی ابراد ابه نشان وبرمك "
معناسنهدر ناعلته نعتا منالباب الثالث اذا وصفه موف مرادف اولهرق کرحه
دسم ایلشدر لکن این اثر نعتی وصف حسنه خصیص ابلشدر کاقال النعتوصف

الشی* بفياه من حسن ولایقال فایلقع الا ابتنکلف متکلف فیقول نعت وء
یم مرکه ابن اثمرك قوی عرف استعماله مول اوله ونعت
قلسن
افلفا
ولوص
وا
بك صوی اولوب زیادهسیله بوکرل واقراننی سابق اله اطلاق اوور ووبیه
بالصدردر بقال فرس نعت ای عتق سباق (انلاتعات ) افتعال" وزننده ودی

وصف ايلك معناستنهدر يقال انتعته اذا وصفه ( العت ) ۱سم فاعل یه سیله

( والنعتة ) نونك فحى وعينك سکوییله و(العیت وایتت) نوارك فحیله

وزلرده صوی وسیاق آه اطلاق اولنور که السنهده منعوت وعدوح اولور
(نعاتة ک)رامه وزننده آت بغایت جنس و وكرك اولق معناستهدر تقال نعت
| ال
الفرس نعاتة من الباب اتلاعمس اذا کان نعتا ووععناده

درد یحی پایدن تصرق

متکلمك تکلفنه مجولذر زرا بخابامس افعال غریزمهه محصوص اولوب وسات
مز وره خلق و طسیی او لور ( الاستنعات ( رکس هدن

پر شید

و صفیی ایسیّت

معناستهدر قال استتعته الى" اذا استو صفه له ا(لانعات) هبزمنك كدرل
برکسه نعت ومدحی موجب حسن وجالله متصف اولقمعتادنهدر هزه صیرورت
امحوندر يقال انعت الفلام اذا حسن وجهه حتی نعت ا(لنعیت )امبر وزشده
عه
ر)
حتة
ایی شاعر لقیدر وبق سامه ن لوی جاعتدن بررحلك لقردر ( اع

وزنشده حسن وجال جهتیله بغایت رفیع القدر اولان دلبره اطلاق اولتور که
ه ركسك عدوی

اولور تقول عبدك اوامتكث نعتدای عابة ال فعد یعنی باسن

وال ( اعتون) یاخود ناعتین جع بنیهاریله برموضح آديدر ( النغت ).نونك فحی
وغین محمه یت سکو له بدندن قیل جکمك معناستهدر يقال نغت الشعر نغتا من

له
اانئ)
حتفت
فوال
الباب اثثالث اذا جذبه ا(للفت ) نونك فى وفانك سکوئیله (
طارلق اخود طار غنلقدن شیشوب قبارمق معناسته د رکه معنای آیدن مأخوذدر ۱

رتجل
لنف
شاال

نفتاونفتا مانلباب الثانى اذا غضب اونفعغزضبا آمهات سابرهده |

نقيت کلهسی دی مرسبومدر 2

موّلف قربا تیت مادهسنده دی

اشارت

انلهدر .

وشت ونفتان وفیت نهر و شدله فینامق باخود حورا تعره نك اطرافنه یابتعق

معناسنهدرکه اجوق قینامقدن اولور شال نفعت القدر اذا غلت اولزق الرق |
جوانجا ونفت اون ونشاسته مقولهسنه صو فونغله قباروب قالقمق معناستنهدر |

يقال نفت الدقیق وأحوه اذاصبعلیه الا فنفع ( التفيتة ) عصیده وزننده ,ونوع |
طعاهدر که

یت
ن

4

صناسته در یالو تم ی خالصس وت ا
شزلد(
پالصدر دز ) العات ( راب رو

وا

و

اة la۳۳

و العیتد ) نونك فضی_ لد و نلرده

طیعت معناسینه در کویاکه انسان .نآك اوزربنه تراشیده اولشدر بقأل هو
کر م العت والعات و العیه اي الطیعة و یاه نثیت معتاسنهدر که
 /کومولق به سیه

) العيت ( ويك فی

ایکلدی  ۵دور

و دی

نئيت

اانه و تقو N  eوبا ای شتا وصیت طراضه اطلاق اولور

شظ معتاسثه ک,نواراری آسغشکقش دابه طرنغنه اطلاق اولنور قال
حارET ای ذاهب خر وفه ور جاغته صعر هدن دخیل اولان کسیه اطلاق

سقردن زون ووان
وبر و
او تورشال لو یت القوم ایلدخيل فيه س
اواش ,دوهی

اطلاق او لنور شال بعبر خی

ای منی ) العاتة ( تويك صعیله

افاج بونقه سنه وطلاشنه دینور براه وتراشه معناسته ( البت ) منبر وزننده
ااج وق  1لته دیتوررنده تعییر الوور وطاش وق

آ لته دی اطلاق الونور

)ر وزنده اسادندر ولید
یب
زیت
الصایت ) جع وه سپله پرموضع آدیدر ( تح
ان یرت حبلة ان زحر کاسمهنك قاتا۳
 ۲سکونیل ا معاسنه د رکهبرنسنهی

الصّت ) ونك فخی وخای مه نك

اوعق وقوش مقاریله داه دیو شورمکدن

عبارندر نقال نت الشی" عتا منالباب الاول اذا نقرهویقال خت الطاتراطب
اذا شره و قو تیبا

خت الشی"و

دی قوش منقار له ات دعکدن عبار در قال

دانسابجعت لیر وم وستدن برقا خرما بلق معناسنه استمال

اولور يقال مخت من الوعاء اذا اغذ مله مرةاور نین ورکس منك سویلدیی
اسوزی کرک کي اراشد پروب اوهسنه واصل اولق معناسنه استعمال اولوړ

ال ت
|

(لنصت ) ونك فعی وصادك سکوی
القول لاجد اذا استقصاه ا

خاموش اولق معناسنهدرکه مراد متکلمدر کلام خری استاع اجون سکوت
ابلکدر تقال نصت التکام نصتا من الباپ المانی اذا سكت ( النصتة ) جرعه وزننده
اممدر سکوت حالتنه دنور کهصو صمه تعبیر اولنور ( الانصات ) همرهءنك کسریله
۲۳

| ودش 9

اولق معناسنه در يقال انصت .الرحل ععیی نصت وخاموش اولوب

| ۱سویلین آومك و

قولق طومق معناسنهدر ه حاص اولور بقال اتصئد

 1وانست ای سکت له واسعع ده ومتکلمی اسکات ابلك معناسنهدر" يقال

ی

| انصتد,اذا اسککته وچالق مقولهسی ون معناسنه استعمال اولنور که شیب
ندر بقال  .انصت للهو اذا مال اليه ( الانتصات ) افتعال وزنندم ودینی 3
و :

معناسنه در شال اتضت مع نصت

) الاستنصات ( متکلمكڭ شکورتی۱

۳

۱۱

a

9

زر رنTEE

ی وت ی

2

>

 2اون ود نندن مد ب ا ی بات النای حدیشهر

دده

کذلت :مجدرندن اجدن عد الباق بابات فجفایش خواصتی پلدیکندن هنسو

نر
حال
اونشدز وشعرادن حستین نن عبد

الات کدنونك ضی لهدر او نص |

عبد الزعز بن عر بن نبانهدن تلد ایلکله : ۱5نسبت اولفشدر وعبدالرحم جد ||
فدر و نك توننك فخ وضعی ناننده راجلاو 3
تن سعیل ین انه که خطیت الله موعر
إوليشدر و کی اکر واستدزر وعبدان بن بیت ار وزی که زيار وزشدهدر

کک

کیت وزننده گر
ایت )
دندید (

۱

فیامینتناسته و

نفیت دی بومعنایهدر يقال نت القدر :تیا ايکشت ونفتت کرحه موف ف |[ .
E ایلشدر لکن شارج د ایلشدر ( الت ) ونك قحی
مادهسنده نفیادن
وتانك تشدیده ( والتیت )کیت وزننده افراط غضبدن تاشی برون .دلیکلزی
شوب

قبار وب وفلامق

زلزله وزنده

معتاسنه دو

قال نت

خر ه غضصا اذا

ع ( التتة )

برکسه جن اصل نظیی وبا کیره مشر بت ایکن صکر مد

ومدارلق دا الك معتاسنهدر قال

راك

ات الرحل |ذاشقدز رعد نظافه ( التتتیت ) ۱

شعیل وزننده برکلام وخبری ان وتفسير ابلك معنا سنه :در قال بشت اىر

آذامره ( التتة ) نونك ضمى وتانك تشددلله بعض فیارده اولان خدایی اوه
دلکه

دنورک

لفظندن

لغمور صوف

مقلوبدر شال شت

نويك "و ای متلتهنك فصل

أبرکیلور

) E

الم تا

الياب اراح وهو قلب بت ۱
من

نت `

۳۱

بقدم ( الحت ) نونك فصی وحای مهملهنك سکویاه اغاج بوغق معناستهدر شال |
ت

العو د و محتد م

من الباب اشای

والاول

۱

و الرایم اذا راه من جج دیرکه |

مقر دی تحن انلودر اضطلا جرده اض اکيمن اکره تم

ا

3

ا
|ایی
خ

عبارندر دولکرك ایک اغاجی عت ادوپ براغاج ریب ایلدیی کی ثلا عبد
التعس قله سنه نستتده عیشعی و عبد الداره نسنده عبدري وامه القیسه نسنتذه
مرقسی وتم اللهه نسنده

شدقنعطب
وهر
كل
Fhe,

عل دیدکلری کی کذلك صهصلق قول صهل وصلق

إا

شق حطب لفظلرندن مصوندر وحولقه وله و جدله وة
 Eنړنراهک ردنوصم ردندبابوب رهزعیطویس هد لیصقت

1

ابلشدر و حت طاش بونغقده دخ استعمال اولنور ومنه قوله تعالی و[تعتون

من اطبال بيو ] وقرأً اطسن وتحاتون یعنیباشباع اضف وهو ععنی هتون قال چ
ى الیصابر وقر  1احسن وثعتون بح اللاوزاد تعاون اشباع -انفهد وسیر وسفر
انسان وحیوایی ز ون و مهزول اعلت-معتاسنه -استعمال او لنور شال :ر

الیعتر .اذا انضاهدوه چالقوشمق معناسنه استعمال ا

1
1

د

قال حت فلا اذا
سے

`

۱۹
باب اولدن اولغ له قياس مقعد وزننده اولقدر ( الشوت ) فعود وزننده تازه

قیر  2سی نوم یلنوب غ۲شقلفق معناسنه در بقال یت دی الماریة بوتا اذا
نہد (ابوت ) مرد اولان انبات صیفهسندن غقییراس اوزره اسم مفعولدر تمش
ویتورلش نسنهبه دینور ونده قیاس اولان منبت اولقدر مک م وزننده يقال اندته
)فعیل وزنده بسلك ویرورده ابلك معناسنه استعمال
الله فهو منبوت ( التنست ت

اوور شال بت الصی اذا رباه وثعر پاخود بات دیکمك معناسنهدر قال ست

ووك شجرء
ار وال آذا سه وتنبیت اسم اولور برده بتن مطلقا کوچك پ
دنور نالك کسر لهده جااز در ( الثابت )

جر
ك شاندن اولان اوت وستر؛ و

عل ن
مقولهشنه دنور وتایت اسمادندر تاپت بزنید واجد بن ابت الاندسی و

 ۱دار در(انیت ) امو ووننده خییت کهسنه انباعا کر اولنورکه
بك حقبر ودی وکتر دك اولور قال شی" خبیت یت ای خسپس وت نده
برجاعت بدربنك لقیدر اسی عرو بن مالك ایدی )الناتعة ) برقب وو

 Eظهود ادن اولاد صفارء اطلاق اولتور قال بت لهم لابتة ای نشاً لهمنشا

وحوالدن غافل دهره بصس
صقار ( اللوابت ) ثوابت وزننده هنوز امور ا

ور هسیسیق ابلامش ابه ازه وجوانلره اطلاق اوئور اعار احداث معناسنه

وو اتهنك جعیدر بقال هم توابت ای الاعار من الاحداث شارح دیرکه حشویبه

طانفهسنه تابته ونوابت اطلاق اسلامده مذهبلر بنك حدوئنه مبیدر ( الیثبوت )
یعقور وزننده خاش اغاحنه دنور وبشقه بریوك شهر على قول شجر خروب
اسعید رکه کی بوپنوزی افاجیدر مدقارنده بای توعیله بان اولغشدر ( الشائت )

بلك جعیدر اعضاد لحان معناسنهدرکه ترلا وبستان کنارارنده واحلرنده جاری
اولان کو جك

> رقلرك طاسون

دو

ایی پائلرننه اشدکلری

باز و به دینورکه

فارسیده مرز تعببر اولنور "رلا بوستان سنوراری کی اولور کویا کهبودخی بالهیئه
بات قس.ر در وراده غیں عحمه وصاد وله اغصان الفلیان نەە اری غاطدر

یم اولان اعضاد اولقدر کهعطدك جعيدر قال ف الاساس اعضاد الدبرة وهی

حدورها التى مسك الاء وامهات سا وه دی اعضاد عنوانده مسومدر وفلحان
مصر حاهسطور در

فاك ضیلهسواق" زرعه دینورکه سافیه نك جعیدر که کد
) ابت ) دے رە دہ برهو ضعدر مدشن عل بن عبد العز بزاو دب البصمری التایتی

اورادندر ( ذات النابت ) عفانده برموضعدر ( بای ) سکاری وزننده بص هده
عودر
رم
بض

)ا

”ھاب و(

و سانه ( تابه و زننده ) و ناه ) و نك

(لت ) سبت وزننده ( وه ) جهینه وزننده
)ببر وزنده و
یله ( ونبیت ز
اسامیدندر تة نت الضعاك عابي هدر على قول ونای نثلثه ابلهدر نتهکه ثبت

۸۱1
نپسرنهنك طعلنینده ی پروا همرته وهر طرشه شلوك الك معناسته استعمال

وهزول
اولسور تقال استات ارجل اذا ذهب فاقطللشبی* کل مذهب م

اولدقدنصکره ينه سمورمك معناسنه استعمال اولنور بقال استات الرجل اذا

سعن بعد هرال بدوی اسرځاء معناسندن مأخوذ در زرا استرخت اله دیرلر
ادلطیق والشدة معناسنه موف عادت غاللهسنه محالف والصدر
سهلت وحسئت بع

السات عبار یلهرسم ایلکله اله بر نکته بهمبنی اولق منفهمدر کرحه قياس

اولان شارحك یانی اوزره اسقاتة اولقدر لکن مولفك بروحه مذکور ابرادی
اله بردقیقهی متضمن اولغله ظاهرا وخلاف قیاس اوزره بلا تعویق وارداولق

کر کدر واه طلب موت خلاف طبع بلکه خلاف شر
نك
ظغله
لعفاول
د

محالفتی طبعه ماوفقت

وضعه

اشارت اولق عید د کلدر

فصل النون٤ ( النأت )نونك فصی وهممنك سکوایله ( واللثیث )نیب وزننده

نمیعنتاستهدرکهصقندی اله ايکامك معناسنه در على قول ایندن آوازلوجه
ایکلمکه مخصوصدر ونو خسته ایکلدیسی دکلدر بلکه ارسلان وقیلان مقولهستاك
یاندقلری حالده صتدراردن

< رلدی کی سسلو جه ظهور ادن ایکلدی اوله حقدر

یه فر در بك دد آدمددی a 2
کدی قسمندهو ۽ اولوت کوموا

مق

 RRا من الانین ونأت جد انلك A

ال مس

سبت
اذا حسده ( الثات ) شداد وزنده ارسلانه اطلاق اولنور ( الننت )
وزنده بات معناسسنهدرکه ۱اہمجنس در رده بتن هرنسنه ه دیتور بعده ساقاولیانده

پلکه حیوانات مکأول اولانده ف اولشدرکه اوت تعببر اوور فارص که
سنه بقال :بت الا
علون ااولق
ماوت
دنور ونبت ونبات مصدر اولور بر
واا املنباب الاول واوت تك SE

قال EE

) همزهنك

کسریله بود براوتلو اولق معناسنه در واوت ك معناسنه لازم اولور نقال
ات الارض ابا و ابت البقل وخورمك معناسته در بقال آنته انه فهو منوت

بفهووب
عبه
وراده منیوت خلاف قیاساوزره در اح
نرده
سه ک
لاب
عناه]ا
و[اه ابتكم مانلارض نبا
موضعنه وضع انودی

کی مترجم دیرکه اشبو

بعضلر مصدر لای مصدر عرد

ددیر درمحی نشو وغا ولدفلرینه مبنی یاخود قدرت

الهیبه نبت ہمان بات کی برمعنا اولدقلربنه اشارت اجون وبعضلر بان لفظی

حالدر دیدیار و اهل بیان عندنده صنعت احتا کیمتضعندرکه ابتکم انبان ینم
با سبکنده در وازه اوغلانك قاسینی قیلی ك معناسنه استعمال اولنور بقال
است الغلام اذا ست عا

) المت ( جلس E

 Eاسم مکاطقو و و شاذدر زرا

ابه

علاود ) للوان  3مرت ضیل بطلال ` وزشده

موٿ ا

مواشی قوره واقع اولان

"دیتورکه ورزغین تعبیر اولنور ميت تعیلهده لختدر شال وفع قالواشی
اولغشدر از

 ۱ ۰موان لکن اة ده فلالاطلاق

.ان

 1 ۱وز نده انسائلا یاحیوانكت و لدی

اولك معا

نة

اواق گملدر ( الاماتة )اقامه

دار قال

اذا

اماتت اط  3والناقة

مات ولدها ورکس هيك ذواب ومواشیلری هلاك اواق معناست نه در قال امات
 1القوم اذا وفع الوت فابلمم .وکذا۔ نی ا

7S۳

واو لدرمك

قال امات

معنا سنه در

آلشی اڏا مونه نوسرنهنك فسادوب پشرسی -صوصنده مبالغه وامعان ايلك

معناستنه استعبال اولئور يقال امات المحامذا بالغ فى نضجه واغلانه (.القاوت )
|| متفاوت وزشده تماوندن اسم فاعلد رکه تفال ندندو :کدی فق آولو ال
 1کوستورءمك مهناسته در و مات

تن
قولا وفعلا دادن

1

اب
ع[عیکی
ایس
 ٠ا

کوت

مرایی صوفیه اطلاق الوفندر خلاهر

امار موت اولانکان ضیف وصافت اظهار ابلدیی کذلف
کمش صورنی ارات

ابلدیی ملا کله ناه

مب در ya حدیث

]اوت الناسك ارآ ى( الموتان)
عمد ملعارقمنتاووتیفنالق
کشی به دنور

8

سکر ان وز ىندە ذکری آی موه دن و صفدر پایغین کنی به وجنون

4:

بو مناسمتله غاز ٽغى وکندذهن وبلی دکشی مو انا لفو أد اطلاق او لور مو شندهمو اه

| دنور هاله بقال رحلموتان الفواد بالیید وامرأة موتانة الفژاد( الو نة )موك ضیلة

بایقلفه دنور غثی معتاستهکه صرع عرطی کی عض عارضه دن نفدت اندر اصل
 0 1یر اولوز شال اغد الوند ای الففی ودليلکه دینور نون
|| متاسته وموته ادیش شامده پرموضع آدیدر نتدکه ماتفصلنده د کر اولندی بعضار
 ۱بلا هر روایت ایلدیکنه مین مولف وراده تکرار اباشدر

ك
ي )
ملوتد
( ذوا

| یله بیا 0افو من رفرس اسمیدر ( السقیت ) مستفید وزننده شول بہادره

| اطلاق اولنورکه جنك و فتال هنکامنده موندن قطعا مبالات ابلیه کویا کهموئه
خرصوص
طالب وهتعرض اوله شقال هوعستیت ای شاع طالب للموث وب
کال تہالکندن :I طا بنده کرک کی دوشنوب

اعون
سچی

نصب هس وافر اح حو ص

دنو رکه موی اک ظفریاب اولدینی صورنده یادن
| ف نصیب

او لور قال هو سمرت للاس

ای مسنزرسل له ومسئیت

عورطه فبوغنك

 /امحند ,اولان اجه زاره اطلاق اولنور وواست رخا معناسندن مأخوذدرکه اسقات
3

الشی" درز استزخی معناسنه ( المماوتة ) مفاعله وزننده حنکده د شمنة قرشو
ولبات اه مقاو مت

 11وتاه ا
(لاستات)
 ۱کاب

سس

اولان اس

ابلك

معناشنه

استعیال

او ثور

شال

ماوت

ڌر نه اذا صاره

شاد ح دیرکه کر جه اسه ارده عبتووانده وس
مدر
رد بت

هاء دو

نت عم ی EPC  EEسح

اه او لوم انسمل

صر

معناسنه در

و

الکن

مناسیتله |

مسبت

الوق ] دابع حیانی تکدیر ایدن حزن واندوهه اطلاق اوور خامس آویقویه

اطلاق اولنور وسکون فعناسته استعمال اولنور و حورعك معناسنه استصال اولنور | .
ا(لیت) سیدوزننده (والیت) يالك سکوئیله اشوکلشیبه دبنورکه اولوتعبیراوور
ص

فارسیده

ده

على قول

دنور

فتاه بالفعسل

میت

تشد بد اه ومائتهنوز اولیوب > ن اولك
تعبعر او لور جی

امو ات

و موی کلور جر

هو ذلرنده مه و هیته دنو رنشدد

اصل

ددنده

اولش

غ

یکی ومینون و هون کلو رتشدند

و فرفاد کذلك میت

دنور

انیت

وف

فد

اشبومیت کلهسنك

ه میت دای
یوت ادی فیعل وزننده و او بابه قلت وادغام او اندی دعد ه مق ل -

دندیلر فی

افیف

يعقل

جعیدر وون

و

او در

ذ کور عقار به نو

فيفل حیوان شا

سول مر ده ند یور کهاک

نالف ومسیات

اجو ندر ) اد

ذ6

دق

ص دی

وحر

کو رد ارات

باه

تاخود فرق مذ کور اعوندر saE

بسك جعیدر کهحففد ز ست آوایاتکی وموی

ننه دنه عمو لدر من

ی

تقد

اد اناث عقلا

) ميك فی و بانكاگوی

خیواندن

دج لاخق اونامش او لدکه دح آ نك مطهری

حشتف
ام
لنور
اولغله مرد مدار تعبیر اول
چ

] یه

ارات که

دور

وفيت

اولو جل :

انفه اؤلشس قیون کی وو اطلاقات

یه داندر وونك اصنل همه در تشد ند اه هاء اععیه در (ایند ) مك کس لد"

اء توعدرکة حالت هیتتهدالدر لسار ده آندن اولوش ابلهتعبیر الونور قال مات
(اموته ) فعلتهبدر مااموث قلبه تأویلنده درکه ه محب مرده دلذر
مه حسنة ما
دك اولنود زرا معناستده ریاد وتف شلهقابلت اوتیان قدنف ا
لاغواز يقال ماامونهای مااموت قلبه ( الوات ) غراب وزنده ا«عدر الوومه
دستورموت مهدا سنه شان در که علل صیفه ندنل او له وم موده استعیال او لنور

ا
(لوات ) حاب ونزنده چازسن زس
دتهنبه
ور یی روځ E ب
ویونك اصل
مصدردر وموات سول ارضه دینو رکه  1ك مالکی اولیه بعینی برکسهتك زراعت

ونرائتکی .حت ملکنده اولپوب خرایه اوله ومنه اتود [من ایا موانا فهو

احقه ] قال ق النہاية الوات الارض الى  ۸تزرع ولم توعلراجرشعلما ملک اجد
) الو تان) فا لهحيو انكحا لفیدر کہا نسز د مکدر و مند ال

مر الو نان ولانشمر .
٭ اسر

اطیوان * ای اشر الارضین والدور و لانشبژ ارفیق والدواب یس ماد عقار ات

اولهحقدر وعند البعض موئان شول ارضه دینورکه هنوز حراشت وزراعت
مقو لهسیه احیا واعار
ورسول

] وهی

او لغامش او له موات کی و منه

الارض الق  ۸خی زود دحنی ارض

اطدیث

[ موعات الارض لله

مذ کوره ّت

ا4

غا

در
5

ویونوات .کې سمي بالصدر در منز ا
شینی
reyen

اولان حیوان۰
aE

هن

چول

اسیو وتان

اولد غفنه مبقی در

وحیوان

اعلالك فقدای

ا

۱

اضطر ابه دال او لغ

ےے

ga E af

اعلا

1

2

ی

۳

MTS

ES

X10
سس سسم

تست

مسج

سكو له ( والمقاتة ) ميك فعیله برکسه دن ر اص رم کورمکله کا بغض انلك

معناسنه در بقال مقته مقتا ومقاتة املنباب الاول اذا ابغضه ونکاح القت كه
جاهلیه نکاحندندر بر کثی بدربنك خانوننی نکاح ایلکدن عبارندر واول کشیه

عل قول آندن حاصل اولانه مقتی دنور یای نستئله قالالّه تعای [ ولا تنكوا

انه كان فاحشة ومقتا وساء سيلا ] بفض

ف
ساملاقد
متام اابلون6مسناء ال

معناسندن ماو دز و ع بر تب بنیه سیله فلان ماماقته عندی دار اول کسهنك
عقوت ومبغوض اولدیفتی اخبار مقامنده که قلان  ۳یاعده غب میغو ضدر دعك

دار فلان کسنه بکا ب ماقت ومبغض اولدی دعك مقامنده
اولور وما امقتنی له ر
) الغقیت ) تفعیل وزننده بو دی وکسه

بغض الك معناسنه در قال مقت

فلا اذا ابغضه ( القیت ) امير وزننده ( والمقوت ) مفعول وزننده مبغوض '
کسیه دور بقال مقته فهو مقیت وعقوت ای مبغفوض ( الکت ) ميك فحى
و کافك سکو یله مقیم اوق معناسنهدر قال مکت بالکان مکتا مانلباب الاول
اذا اقا ) الاستکات ( بدنده حقان مړو له وحبان مقولهمی ارينلفك معناسنهدر

تقال استکتت البثرة اذا امتلات قحا ( اللت ) ميك فحى ولامك سكوليه

بر شیئ ابرغلیوب بری اوئه دږ مك معناسنهدر شال ملت الشی" ملتا من الباب

الا ادا زغرعه و حر که ( الا مالیت ) اسالیت وزننده حست وا دوهاره
دنور شار حك بای اوزره مفر دی

هععو ع د کلدر ) اللیت ( ا

وزشده

مرخ اثمجرك پیراغنه دنور سنفالر خ معناسنه وسنف سينك کسر له خاصة
شجر مرقومك براغنه دنور ( الوت ) ميك فعی وواوك سکوئیله اولك

معناسسنهدر بقال مات الرجل بوت وعات وعیت مورا املنباب الاول اولرایع
والثای ضدحیمولنك بصار ده یاننهکوره لغت ثالثه ونسدن منقولدر ومصباحك

باه کورهواب صوص اولیسوب پلکه لداعل لفتین قببلندندر تقول مت
 Aالم اموت ومثله من العتل دمت دوم وزاد ان القطاع کدت وتکود وتکاد

وجدت ود ونحاد وموت اسم اولورکه اولومه دینور وفارسیده مرك دنور اسم
جنسدر واحدی یله در وموتسا کن وارسم اولق معناسنه استعمال اولنورکه قال
مانت الرح اذا سكنت واوومق معناسنه استعمال اولنور بقال مات الرجل اذا
ورب
تام وائواب مقو لهسی نسنه ب

حورعكث معناس_نه استعیال اولاور تقال مات

الوب اذا بل مولفت دصاترهده ساشه کوره حیات

انواع عدیده اله متوع

اولدینی کی موت دی متنوعدر اولا موت انان وحیوان ونباندن قوة نامیهنك
زوالته اطلاق اوور ای و حساسهنك زوالنه اطلاق اولنور ثالث فوء عاقلدنكت
سلك
ن[ا
اجل
لزو
زوالنه یاطلاق التوور کهحهالت اوله جقدر وایاه قصد بقوله ع
عع 4

٩۱

ذر اولنان عروته لفظندن "
( ماروت ) هاروت وزننده اسم احمی در على قول ک
ن
ماندکر
اود عریدر موف موی وهاروی یاندن سکوت ابلشدر ونر قر

سموعلردر کاقالاله تعالی [ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ] الاي
ونار اقلاصل ایک فرشتهز در که عباده فته رنه واقع اولدیار عل قول ایکی
صااح
ردکسرهکه ملکیت خصلتلر بنهمبنیملكاتلعلهبیر اولندیلروعل قول ایک
شیظان آدیدر وبونار کویاکه فشرته اولوب صورت بشمء مثل ورای امان
کندیلرده شوت انسای طبع ور کب لانودقده زهره ام بر خانونه تعلق ادوپ

اک تعلم حر واولدخی کندیلری معاصی واشراکه اغرا وابقاع ایلدکدنصکره
وفسون سبیله آععانه صعود ادوب ولا زهره تعبیر
زهره تع ایلدیی ڪر آ
اولنان کو کب اول خانون اولق اوزره منقول :اولان کلام مود طانفهسندن
محکیدر وو رموز اوائلدن اولق موظدر یعنی عقل وروح ایک فشترهنه ونفس

زهرهءبه تشبيه اولنوب وعقل وروحك نفس امارهبه مغلوب وداعیه اولدیتی
شروانه مائل ومشغوف اولدقلری .حسییله مقتضای ذاتلرندن خرو حلری رجالك

نسوانه تعلق وتعتقلری حالتنه واول سببله ذاتلرینه مترتب ومتوقع اولانکالهعدم

بلوغله درجة اصلیهارندن احطاطلری زندانده حس وحود لته تشیه اولغشدر

ر
قیدهر
نکش
کویا کهبر

صهف
تالل
میه
خوبطراعتی کثبر اولوب واخلاق ملک

ایسهده نفس امارّءه اطاعت وانقیاد !یلد کده سماء سعادندن حطیض بيه تزول

ادوب و جهتله زلال انسی متکدر وار شوق وحبتی نجوده حول وينه وبين
الحبوب اخقیق جب طلات هعر وانقطاع حائل اولوب ومحر شبوانده غوطه
خوار اولان مرأة اقصه حقنده ور وفیق الهی برتوریز اولغله حبل عنایت

الهیه یهعسك واعتصام اید کده حضیض عل طعتدن اوج سماء صفاء روحاهته

ترق ومنازل سنیهبه ومقامات ملکیهبه ارتفاع شمرفنه مظهر اولهجفته اشارت

ایلعلر اوله تهکش ای سینا اشاراننده مت ایلدیی اشبو  +صلامان مى غدوة
وعشية * هلماجد درالکارم اسالی * بتنده سلامان وابسال العضعون مکذورده

رمن اولدیفته اشارت اناعدر اتمی ( الرمریت ) سلسبیل وزننده آغت وداهیه

معناستهدر يقال اصامه مريت ای داهية ( الصت ) ميك فصی وصادك سکویله

جاع اعلك معناستهدر بقال مصت الارية مصتا من الباب الاول اذا نها وناقدنك
قیصاراغك فجرنه ال صوقوب رحندن متییی جکوب جقر مق معناستهدر صوی
۲دقده صاحی اویحه ادر يقال مصت الناقة اقذايض
تاقه بهوقصراغه  ۷جنس ش

على رجها فادخل ده فاسر ج ماءه ( العت ) ميك فحی وعینكت سکو له اوق

معناسته در يقال معته معتا من الباب المالث اذا دلکه ( القت ) ميك هی وقافك

سکونیل

0

9۳

را  ۳۱ا 4

۱

TF
دل

اودر پر کسوه

فرایت و خر میت

حهت.له اولان دز مت

۱
و ستوله به

| دور قال یما مات ای حرمه و وسیل م
(ی )حت وزنده على قول فك
|  8کی ونس ریغمبر مل بيا وعلیه اسلام .جضرتلر بنك بدزاری اسیدر:
 1شار ح در  ۵جهور مدئین عندنده متی حضمرت ونسك والدهری امعیدر ومتی

 ۱جدیشدن غد رن ې الدی دنك اسیدر ومی فف اولان کمهقسنده.

|

لتدر کهامم استفهام و امم شمرط اولور ( التات ) سضاب وزاشده کبسرید

مدار قرب

اولحق

سب یه دور

حرمت

و ورایت

کی

قال مالة معات

أ ای مامت به اليه ( القی ) #طی وزنده م
وادفیدر که کرمك معتاسننهدر

| بقاالل ت
ریجل اذعاطی و کعك اعون ایی زور قو
ولله کر برد چکيك
معناسنه در شال  31۳ف الل اذا اعد فيه لیقطعه و بويك اصیل نت اندی bs
 1اله یاه منقلب او لدی و مایت استعیایی صعو ع اونامغدر

مو اف ون

 ۱دی ذ کر اخلشدر ( امعت ) يك هى و های هملك سکوئیله ت

معتل باشده

و شد

| اولان نستنهبه دنور قال ی

حت ای شد د ويك اسی کونه دنور قال وم

| جحت ای جار وعاقل و
عهو
ند

على قول ذکا وفطنت صاحی زر آدمه دنور

جیی وت کلور ومحتاء کلور کویا کهحیت لنظندن جعدر و

حض وخالص

معا تودر شال عربی عت ای خالص (احاتة ) کرامه وزشنده کون بك امی
| اولق معناسته در شال حت الیوم اند من الباب انلامس ادا كان عتا ( الاحات)
 ۱هر ونكکسه برآدی پغرضب

دک شدت معناسندن مأخوذدو

الك ی

تقول لماحتنك.ای لاملا نكفضبا بعض هه ده ثلائی عنواننده مطبوط اولفله
 1کوره جحت لفظندن وباب ادن اولور ( الرت ) ميك فى ورانك سکونیل ۱

نا
ra
ی
ia

 1اوت ابری اولیان حول و قير بایانه دینوز علي قول شول حبل وص ج وءنال

ارضه دیو رک آلتنده اولان طبراغی اصلا قعور
يوب وقطعا اوتلاق اتری نابت
اويه

 ESامات کور

و جع کدف

ص وت کلور و صت

قاشی فیس

او لان |

که اطلاق اولتور قال رجل مرت ای لاشعر محاجبه و مرت بر نسنهی آلقه ۱
نمی کی دوز

واماس ايلك معناسنهدر

قال صت

المی" جرتا من الباب الثای

اذا مله ودوه ری برطرفه آلارغه ايلك معناستنهدر قال مرت الابل اذا
 ( 8 8الروت ) صبور وژنشده مرت اله معنای اولده مرادفدر شال کان
| وادض مت و
ومت

( امروثة ) و دی اول معنایهدر شال ارض مروتة ای

| مروت ) آطر و ند  ۱ميك یړ معنای من ور دن اءجدر ) الوٽ ( سفود ونزنده
ت
ا  0عبدالم.ی و
ی  ۳وادی اسیدر واهله باخود کلب قله سنه
0 0

ص

رر بلده آ ددر

( مت

تخل

و زننده آ ذر بان

او لکه سنده

ر قربهدر

۱

هجو
ن:س

a 1
دک فعل ماضیدر د د ب رل لقص معتاسند عده زنایحونی
قهلنی کی وعند البعش اتل ی اد زونه ب» القه قلب اولنوب 1
وسین ابه ادال اولغشدر بات واس کی وعند البعض لاء افيه در وناء انيت لفظ
قلندینیکی باخودمعنایتفي تا کید 5
لدر ثم ورب کلهارنده زیاده
اجون زیده ق ه
اجون زیاده قلغززدر احود

سافتت یاهمدت NEE

ته

اجون ژزیاده قلندی که 1

ليست الساعة اوالدء حین مناص سبکنده او لور و و بده کی

یءن
عل قول لاءکذلك افیهدر و ا
حذور نه مبنیدر و
قلففدر که

التقاء سا کنین

که سنك اولنه زیاده

«عیی ععایده اوبد مشهو د اواشدر وعی حصو صنده دی اوج |

مذهب واردر اول اصلا عامل دکلدر ۱ک ر کندستی مرفوع ول ادرسه اول |
مرفو ع مخذوف لیر مبتدا اولور ولاحین متاصکای لهم نقدیرنده او و و رفعله ۱

رت اولندیغنه کورهدر ونصبله اوندیغنه کوره فعل محسذوفك مفعول ولل
ولااری حین متاص لتهقمدیرنده اولور مذهب ان ان کلهمی کی عل ار بعتی

ای صب وخبری رفع ابدر ثالث لیسکي عل ابدر وآنده سم فاعل اولهرق
خبر تقدیر اولفغله لیس جين مناص محاصلا لهم تأویلنده .اولور موعمولی بعصّلر
حین ل(فطنة فض

ایلدیلر و عضر

مطلقا اسم زمانه »نصیصضش زر

وی ۶

۱

میتی اللبیب شرو جنده مسو طدر
 4قصا ام (6
آددر آنده

قو

روم

۶2

توت

حعفر ان ای

ری هم منك

طالب رضی

ضع
ستبکو یله مشارق شامدهبرعو

الله عند مر بت شهادت

اولان هر قل عسکر باه اعحاب کر ام بشنده رقم

وس

ایلد یار

کنری و اقماو [شدر

عسکر اسلام بش يك ولشکر کان ایکیوز يك ایی زد ن جارنه وعیتد اه

ن رواحه وحعفر شهید اولدقدنصکرء سعاغی خالد بن الولید ل۲وب ار قال
 grوبازار داد وستادی بروج ایلدیلربعونه تعالی اشد فضاحتله کفاری شکست

وتارمار وقتی وافرنی مه شیر شعشیر بار ایلدیلر ومونهده اعلا قم لاوپرسيوفق
انك تشدیدله بر نسنهیی حکوب .باخود
مويه معروفدر ( المت ) هيك فحی و
سوندوروت اوزاعق معناسنهدر ملدفظنده لغتدر شال مت اخبل متا هن الباب
الاول ععتی مده مدا وایی قوی حرخنه ومقارهه صارمیوب قوغهیی هان نکله

الکل
حکمت معناستهدز قا

ادا غه فل کم یکره ورف فراع و3

الك معناستهدر قال فلان بت اليك ای وسل اليك قرابة ومت وامفخردئن

اتماریدو ( القند )ززاه وزننده بود کبسریه سحرمت و قرابتله توشسل ايلك

معناستنهدر قال مقت ارحل اليه عقن اذا توسل اليه شقرابة ومعناده مت
وعقته مجازاردر کویا که متوسل اولان کسته نفستی اک خد و ع ادر ( الاثة))

1۱

1

/

1
۱

۳

۰

۱۱

ک
اب
ملك معناسنهدر بقال لات ابر اذ
کاه

( لوائه ) مصایه وزننده اندلده

خی مج ور برستانده بر قله آدبدر ( یت ) لازت فحی وانك سکوی وآخر بنك
ج اوزره بناسیله که یی در بعی برنسته ی

اوعغق معناسنه

< رفدر فاز سید

کی

وترکیده ولیدی وشو له اولیدی ديك مفهومنده مستلدر وحروف عشببه لفعل
وحال اولان موادك
|نی نصب و خبری رفع اندر اکنزژزی متع م
جله ستندندر م

غنیسته تعلق ادر مکن اولان محلده استعمالی قلیلدر وکاهی وحدت کله سی مب لنه
تعرپل اولنور یعنی ایک مفعوله تعده ایلدیی کی ودغی اسم خوبرنی نصب
ادر بقال لیت زد اشاخصا و ای ولعلی کی الذات بای متکامه داخل اولوب

لیتی دینور ونون و قایهال لثتیدینور انی کی ( اللبت ل)امك کسریله پیونك
بز وز بنه دنور

صقی العنق معناسنه قال قت له ای صفعر

(اللوت ) صوت وزننده
ست وزننده و

عنققهه ( اللیت )

 1توحه ایلدیی جهندن منع

وصرفق ايلك معناسنهدر قال لاله پليه لا وپلوته لوط اذا حسه عنوحهه
وصرفه (الالائد ) اقامه وزنده لیت معناسنهدر قال الانه عن وجهه نی

لاه کوسالقك معناستنهدر قال ماالانه شبثا ای مانقصه نته که همزه اله التدن
مأخوذ ايلات دی ومعنابهدر بقال الاله آوله ای نشصه ( لات ) انك فل

]هکرسنده واقعدر لاءتافیهدر لای زاندهدر مت
نته کهابو [ ولات حین مناص م
کلهسنده اولدینی ک یاخود لیس کهسنه تشبیه اولففله آنده اسمفاعل اضمار

اوقت وز و ایو لاث> هی همان حين لفظنه مقرونا استعمال ۳لئور و کاهی
مراد

وهی کدف اولتور دک مازن بمنالك اشبو *#حنت ولات

هنت * وان لكمقروع * قولنده واقع اولقدربژم در کهکلام مبنور امثالدندر
هقرو ع هید تعس ام برآدمك لقسدر #جمانه ام مبوهنك معشوق ادی امثال
میدانیده مکذور اولان ایی وجهك اخصری بودر کهمزبوره «همابه مقروع

حرقومك عاشقهسی ایدی برکون مفروع قبیله" هجمانه اوزره هجوم وشون
اتلك مراد ایاکله هجمانه بر نقریله واقفه اولفله پدری اولان عنبره خبر
و بردکده رجال قسلهدن مازن ی مالك بطریق الهزل کلام منوری وه ایلدی

یعنی هجمائه کرحه مقروعه مشناقه اولوب دداری شوقیله کاسنی یل ونیم
ادر لکن ای هجمانه سن مقروعه ظفریاب وصال اولق عکن دکلدر حنت

کهسی حتین لفظندن ماضی منودر آرزو واشستیاق معناسنهدر یر همان به
راحعدر وهنت هنن لفظندن ماضیدر انين وله معناسه در ومثل قبل اوانه

مطلوبه آرزومند اولان کسه حفنده اراد اوور مولفك بصابرده مغتی اللبیب
وك حقیقتده و علنده اختلاف افوشدر بعضلر
خلاصهسی اولهرق بای اوزره ن

7

۰

وس

۳

4

۹

وی EI  1ین
E
"۳

رس 2

ا

نففماق
غیر متلام بال کی

a

وجوبان مواشی  4قنقسی اولورسه اولسون مبالات

ایقیرك کور اوروشی کی اوروب پالق معناسنه استعمال اوور بقال هوای
اراعی یلفتالماشية ای يضرا لابالی ابا اصاب ( الالتفات ) افتعال وزنده
( والتلفت ) تفعل وزننده برنسنهیه طوغری يون حویروب بوز دوندرمکله تونجه
اهلك معناسنهدر قال التفت اليه تولفت اذا صرف وحهه آله ل وعمرف
معناسنه اولان لفت کلهسندن مأخوندر ( اللفت ) لامك کسریله شلنز دیدکاری
سره یهدیور ور نسنهنك پرشقنه و بریاننه دنور ومنه و هم فلان لفته معك

ای

شقه صوغوه یعنی فلانك داعا بریانی سندن یکادرکه هميشه میل اوقبالی سنك
واشقین جقاء عوربه دنور
وغره دنور شره معناسنه ش
ط ر فکهدر د عکدر ص
ودیشی ارسلانك فر جنه دنور و لفت حر مین ده و نام مو ضعده واقع طاغده
کان بر صرت

ونده لامك فعیله ده زیایز ددر
وقش لو يلاك آددر و

(الالفت )

اجر وزننده بوپنوزاری بری برینه ورلش اولان تکهیه دیتور بقال "یس الفت
ای ملتواحد قریه عل الاخر وصولاق آدمه دنور اعسر کی :وبون واج قکسیه
دنور ( اللفات ) عاب وزشده ودتی اجق کشی به دنور ( اللفوت ) صبو

وزشده شول خاو له دنورک

دی

ات نکاحنده اولوب زوج الودن

ايده و لدی اوله شمشه توجھی ولد مز وره او لعله لفوت اطلاق آولفشدر قال

1

لفوت ای لها زو جح وولد من غبره و حیرشت

خویلو بد زندکانی کسیه

دینور وصاغلورکن رام اولیوب حهارزلق ادن ناقهبهدینورکه صاغان کەن

ایممر والیله ایاغیله هار وشول هوادار قاری بهدور جلسده نظری زرده
تابث اولیوب اورایه وراه اماله صورف ادر تاکه سنی اغفال ایلکله آخر

کسیه پرتقریب غز واشارئله رکم ویره بقال هی لفوت ای لانثبت عنما فموضع
واحد اماهها ان تغفل عنبا فتغمر غمرك ( اللتفاء ) حولاء وزننده مورادفیدرکه
کوزی شاشی خائونه دینور وکوزهده وصف اولور بونووزاری بری برنه وروق

لكه
یام
وطولاشق اولان دیشی کی ه دینور (افلح)ل

واج
قوامیی قوول

آشنه دنور عل قول حیس دیدکلری خرما وکشك وسمن ابلهتریب اولنان اوعاج

آشنه شبيه جوربايه دينوز تقول اطعنى اللفية ای العصيدة المغلظة آوهی حرقد
تشبه اليس ( اللفتة ) لامك ضيه همه وزننده شول جوباله دبنورکه مداامواشیبه

مبالات ابلیه رل اوروب چالار اوله ( اللوت ) صوت ونزده کی کننددن شوّال
او نان شيك غبر نی خر

و رمث بع

سالك مطلوی

اولان حوایی و

اذوب

غبری سیاق اوزره حواب ویرمكت معناسنه در کر اسلوب حکم و کرك سار

ن
و اؤ
| نھ

کا
ال لات اعزل لوات ارادا ار فر

ری
ا و
کم

|| اول
ان لات ات سوبقدن اس فاعلدز باهلینده برکشی وار ابدیکهدا ما موس جد.

om

n

اول بتك یاننده باغلهسوب قکشکك ادوب اجه اطعام اندر ایدی بعده نك اميل
عیه ایلدیلر منز در کهاضل اول افك وجل قمورمات نور یهرکه
اول بسی,
یل من و رده

۱

هت

سویق

ادوب

اطعام

 ٠خطناد :له سك بتلری اندی ,دعده

ایدر دی

hr)N se

مقسین عند نده لویمادهسندن فعلهدر واوی

لت

ق

قرف

وعرزی

سنك

ای حفیف او دی و بعض

اله قاب او شتدر اک طواف اند کلری

وعیود معناسته در ها
باعث سيه در وعند البعض اصل لاه ایدی ها لهکه اله م
حذف

او اندقدنصکره

اله حقیق

شاه

عر

حطس

لر ندل قصو ر نه تاه ملامت

ا

اولان اة اسلاق اډوب زعلرجه وسیله" فرب الهی وله حق صم خر وه اطلاق"

ایلدیلر اخود اء هادن میجدللاهلهدنركک اتشتقاکقلنهمتذاتهابییکاویلنولربهعضکوراءعلاامصلفىوللاءا<ابورلیق ٠
وم ایلدیار پس لفظة
ارجدر

زرا عر بلر صغر ننه لاه اطلاق ,ابلدیل رکه موود

ارنفاع .معناسندن

او لور و موف

وق

) اللتاعه ( زل له وزنده ين غوس

أيه و لوی مادور بده دی

EC

وه
د
,ین کاذبهدر مولف وی اسم ص

د عکدر ا<عاپ

وی | صاحبیی

بت اعد

ر

دم

اخو د

ااعسدر

کناهه طا لدان

لکن مقتضامی مصندر اولقدر

( الت ) لامك فع و حای مهمونك سکوئیله دکنکله اورمق معناسنهدر بقال
لته بالعصاتا من الباب الثالث اذا ره ما واعاحك قبوغنی صوءق معناسنهدر

۱

قال نت الا اذا قدسها وت خااص؛ وغیر .مفشوش معناسنه استعمال لائووو

شال رد حت بت ای صسادق وابباع دکلدر"( ات ) لامك فعصی خوای
ەمەك

سكولف ابری حه لو نو هتد کسی نهدنور شال ر حل للت ای عظم

ویی سيل بر اولش خالونه دینور مراة مقضاة معناسنه و نت مت
اشم ا

سنه اباع اولورکه ابف شدند دعك اولور قال حر خت لت ای شدید

۳۹

۱

۳۱

 (۰ات

) لامك رفن وزای

مەك

کو

 ۶۱۱ ۳ر ج

پاخود

 ۳فسله

ست ) لامك حرکات لاش و صادك سکونیله خرسزه دنور لص
لرا(
ادند
آ
( :فظتنده .اطست

درز ) الافت ( لامك فی

و فانك شکو 4

 ۳نستنه ی بوروب

آهعيمایلدری رأی وندبترندن ضرف ويل ابلك معناسنه استعمال اولنوز يقال

ا فت فلا انا صفه عن ره و اغانعدن قبوق صوعق معناسنهدر يقال لفت

إا الساء عن الشعر اذا قشسه واوقه اویفون ومتلاع اولیهرق همان اولدیفنه کوره

لع
سلى
إ| باك ور مك مغناشنه انستعمال اولنور بقال لفت ال
اريش
هم
۱
. 7اول

اذا وضعه
۹۳

TA

وبنظيف اولفامغله و

مزال

ومتعفن اولق معناسنه در

قال کنت

السقاء کت

۱

املنباب الرابغ اذا حشن شار ح .اشبو حشن کهسن اء 4ل ايله تقییدایلشدر
لکن مقتضای ماده خای

مه

|  4اولق اغلیدر

( الکنعت ( حعقر

وزنشده

برنوع بالق آددر وو اوسقوریت دیدکلری یکنلو الق اولهجقدر کنعد دی |
دیرلر ( الکوی ) روی ودزه ودور کشی مه دینور کووتی عدی بن الرعلاه
تام ساعر ك لقیدر ) اتکیت ) تفعیل وزنده

حوال و بصدق مقو هسنكت احق

اتی
طولدرمق معناسنهدر قال کیت الوعاء تکییتا .ادا حشاه ونول اسباب ,و

قولایلیوب آراسته ايلك معناسنهدر تقال کیت اهاز اذا سمه ( .اکلیاات )
|کاس ونزنبه وم ادفیدر که بغایت رشد وفطانت .صاحی کسداره دینور شار جا
.
دی رکهتاه سن دن مقلو بهدر وا کیاش کنس لفظنت جمیدر ( کیت sSR

ذست1 .

وذیت وزننده وآخرل بنك كسم اوزره بنالرلهلفتدر کذا وکذا معناسته درکه فصة.
مهمه دن کنابه در لساعزده بشو لحم اه تعبیر اوور ونلرك ای هادن مقلو به در"

مرجم دیرکة ذیت وذیت دځ ومعرضدهدر وبونلر جلهدن کنایه .اولوب جله
ایسه ق ذانبا محعق اعاب اونامغله مبنی اولدیلر قالدیکه حربری حرحومت,

ککهیتسی افعالدن ذویت و ذیت اقوالدن کناهدر
درءده یانی اوزره کیت و
 +ی

قال فلان کت

ونرهه
کیر
تفس

وکت وفعل فلان .ذيٽ وذیت دعك جاز د کلدر لکن مو لفك

اع اولور وشهاب دی شرحنده وقول تأید ایلشدر

فصل اللام  ( €اللبت ) سبت وز نده ورمق معناسنهدر قال ليت ده لا من

الاب الاول اذا لواها وخاصة برکسه.ك کوکنته :وفارننه ویاتلربنه دکنکلهاو روب
لیا(ت
اعص
چالق معناسنهدر ىقال لبت فلانا اذا ضرب صدره وبطنه واقراه ال

)"

لامك قخحی وباتك تشد یدله برنسنه یی دوکك معناسنه در حر جيك  ۳و اسبعیارد

اجزا دوکلزی کی بقال لت الشی" لا مالنباب الاول اذا دقه نورنستهی کم
حکوب بلق معناسته در قال لته اذا شده واوشه وبرشتی دیزه دیزه اوفافق
معناستهدن بقال له اذا فته بورشیشی ازمكمعناسنهدر قال لت الشی" اذا محقة
و
صو دی
وقا

اله تخود اغ 4اصلادوب ولافق معنا سنه در قال A السویق اذا

حدحه ویرکشه برآدمه انشساپ ادوپ اکاقرنو ملازم اولق معناسنهدر قال لت

فلان شلانعل تاه الفعول اذا ازبه وقرنمعه وومعنایاخبردن»]خوذدر (اللعات)
لامك یله اغا ج قبوغنك :اوفانیسنه دینور کوندیسیله برنسته .لت اولنهجق شیته
قنی وهاون الیکی وساب معایسنه کوره ( اللات؛) نك تشدید یه
طروی
دنور ج

برصنم آدیدر این عباس وعکرمه ومجاهد واین العقرکی برجاعت وجه مکذور
اوزره تشدید .ايله قرات ایلدیلر قالالّه تعالی [ افرايم اللات,والعزی ] الابه کر |

او لنان
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جهه فر سك اممیدر
ابد
رع
بیت
معر وف وکیت بن تعلبه وکیت بن زید شعرادندر وک
( ألكعة ) جرعه ور

ودکر اولان کیا چ

ورک خرمایی طوریلقدر

آثوایده کووزی تعببر اولنور ( الكت والکتد )كافلرك فعیله ( والكماتة ك)رامه
کتیت اولق معناستنهدر بقالکت الفرسکتا وکتد وکاند من الباب
وزننده آ
ا وکت درونده غیظ وکینه كير لك معناسنهدر قال کت الفیط
نان
کا ک
اتلامس اذ
ووب
)فعیل وشژنده جر دوری ت
اکتا من الیاب الاول اذا ک|نه ( التکمیت ت
آت مقولهسیی صیخ و صنعتله کیت قاق معناستهدر قال کشت الجر والفرس
و

وغره عل  1الفعمول ای صبرت پالضنعة کیتا( الکسته ) حبیبه وژننده رشيف
اضل واساسته دوز قال اخذ الثی* بکمینته ای باصله ( الکمای ) زرایوزننده
کاونه ه
ذکر اولنان خرمایی طوری آتلره دنور شال خیل کی ای کت و

متسودر وکت کافك فمیله کویا کهاکت لفظنسدن جعدر اجر اوشقر کرهنه
ودر ( اکلاات ) هنك کس ےا(والااکتات ) اجرار وزننده (والاکیتات) 
ل
اجمرار وزننده آت قسمی خرمایی طوری اولق معناسنه در یذ اخبرارده شدت
معتبردر شال اکت الفرس اکانا و اکت اکتانا اوکات اکینانا اذا صار كتا
)افك فصی ونونك سکوئیله قوی انللقه ومتبن البنیه اولق معناسنهدر
( الکشت ك
قال کنت ارحسل ف اتطلقه کنا من الباب الاول اذا قوی ( الکنی ) کرسی
وزنده قوی وشدید اولان انسان و حیواه دنور و کر بعیی پاشلو آدمه دنور

( الکنتی ) ون زیادهسیله کنتی معناسنهدر قال رحل کنتی وکنتنی ای کبیر
موف ونلری کون مادهسنده دی دمم الکن ظاهری اعتبار لهرواده دی

وتلر کون مادهسندن مأخوذاردر لتهکهايه ان ارده ورسمه
بت ایلدی و

مسطوردرکه وف الدیث [ اله دعل امد وعامة اهله الکنتیون ] ای الشیو خ
الذین شولون کنا کذا وان کذ اوکنت کذا فکانه منسوب ای کنت

يعن

ور کوواکا کنت مادهسنه متسوبدر عرب آندن تصرف ایلدیلر یاشلو پر
آد مار ای چام بروقتده ن شوه اولشیدم شمدی بو یه الودم دعر باهقول مروره
ودنستاری
ولر
نستتله ویر آدمه کنتی ومبالغد نون زیادهسیله کنتنی اطلاق ابلدیلر ن

تسنه
دههکن
ال
مطا
بخ

ده اولق جایزدر کهپابااق سن اول شو له ادد شمدی بیوه

مثلا خریف ومعتوہ کی برمعنا اولدك قولنه منسوب اولور (کاتلانات ) افتعال

وه نیع وق ا کوستو مك معناستهدر بقال ک|تنت اليه اذا خضع اليه
ورطی هنه ) الكنيت ( آمبر وزننده سول مشکه دنور که دیکشلری

غله صوی
الو

اساك اندر اوله قال سقاء کرت

بومعنايه در ) ا

( دعر نارسود

طلو ی

ای متكت

صیق ومتین

ند که قثیت دی

حوق استعیال او لثور جاحا

یل

4

یاخود رای شوره اولغله مدفونی سریعا اکل وافنا ایلدیکهون اطلاق آولدی
ك فحی ولامك سکویله برکدرمك معناسنهدر شقال کاللتشی" کنا
ف)
كکات
(ال
وهت
املنباب الثانی اذا جعه ودوکك معناسنهدر ال کته اقلا]ء اذا صب

فترس
االلكل
اویناعقمعناسنهدر ىق

ثتی"
االلكل
اذا رکضه وآ مق معناستهدر بق

اذا رماه(الکلت )سکروزنده فلت كلدته اماع اولور و
لغتدر نتهکه قلتمادهسنده ذکر اولندی بقالفرس فلت كلت سارىبع( الكانة )كافك
یله هره وزننده کفته معناسنه درکه جیع اندامیله بردن صجرایان آله دینور

اباع کونه رسم ایلشدر لکن فلته مادهسنده بومعناه

نهه
سه ک
موّلف ونیده فلت

تصدی ایلامشدر نبایت ترکییدن تفر ع اولنور ویو انباع دکلدر شقال فرس فلثة
كلتة ای کفته ( الا کتلات ) افتعال وزنده احمكت معناسنهدر قال اکتلت

ارلبک(لیت ) امبر وزننده ( والکلیت ) لامك شدهسیله سکن
لماه اذا ش
وزننده شول ایری واوزون

طاشه

دو

|

ESE

 Iایی سد الوور

۲کله سد ادیکلدنصکره موضع دیکردن حفر ابدوپ اخذ
صیاد ابنك اغزنی ن
نندن بر حصه به دینورکه
مر
ادر ( الکلتد ( حرعه وزنده جغدای مقولهسی غلال خ

ویغن و برکو مه شیثه دینور.
لوور وهر نسنهدن رمقدار ر
ا برىنك تصیه فاد ا
لسار ده دی مستعی(رر

مشلا برکلته اوطون تعیعر اولنور قال که من الطعام

ای بذة ( الاسکلات ) انفعال وزننده دوکلك معناسنهدر شال انکلت الشی"
معناسنه در.

ورنسنهنك اجزاسی دوشورپلوب ورتعق وزلك
اذا انصت ب

ال انکلت الشی* اذا انقبض ( الکمیت ) زیر وزننده شول قرعزی آنهدیور که
قیرلمفرنه قنوء یعنی خالص اولیان سیاهلق کهقامرنق تعبعر اولنور قارشعش اوله
لسار ده اک بخرهایی طوری تعییر او لنورکه رنعی فرامتق قر مزی الوور ائواب

ل
وو
انور
وندنقوو اولورسه مورتءبیر اول
مقولهسنده اککواوز آ

آینلكسی

وقوږرعی سیاه اولور ورد اله واشقر اله فرق بودرکه رلك مکذور اولورشهکه
خرمایی طوری اوله حقدر کیت دنور ا

آحق اولور سه

ورد دنور که

وویرغی قرمزی
فارسیده کلکون وترکیده آحق طوری تعبیر اوور ویلسی ق

ل
یمن
لولف
اور م
اولورسه اشقر دینورکه ترکیتدهعآبلیز اولل

عنوانیله تصمریخ

ایلدیی شهرننه مبیدر ویونك بلیهٌ تصغیر اوزره وضی سرخ و سياه بيده
متو سط وهر برینه قريب او ندیهجوندر و ونك مذ کر ومونق برابر در فیقال هره

تکیت بلاهاء وکت لوننده سواد وجرت اولان یعیی قرامتق فرمری اولان بادهه

اطلاق اولنور خوره اوزمندن اولان بادهکی بقال سقاء الكيت وهو على فرس ق
کیت ای ار الى فبا سواد وجرة على الفرس الذى خالط رنه قنوء کویت ن ۰۱
معر وف
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پرنسنهنك ااجسنتی دشیووروب بری بنرنه یاخود کندسنه بناشدرمق معناسنهدر

قال کشت الشی"اذا ضه وقبضه ( الکفات )کافك کدی بله مصدردر نتدکه
1

ر

رن

جح وبری بیره ضم او لنور

دینو رکه اداد

اوله ومنه قال الارض کفات لوافال تعالی [ال مجعل الارض کفانا احیا واموانتا ]

ای ذات کفت.ای ضم ج
وع یضیم احیاء على ا
 ۱الضاوی کفاتای کافتد" سم  ۱نت ۱اي م

واموانا قدطونها قال

و همع او مص در

نعت

به او جع

کافت کصام یام اوجح كفت وهو الوعاء اجری على الارض عتبار اقطارها
وقال الراغب جح الناس احیاء هم واموانمم وقیل تضم الاحیاء التی هی الانسان
و ایسواات

و الشات والاموات الق هی اادات

من الادض و الا وغیر ذلك

مزج دیزکه بیضاوی تعبیرات مرقومه اله کشافه وارد اولان مناقد هدن تفصی
ایلشدر زبرا کفات اسم موضتع او لدینی صورنده

عل ايدەم

ز برا اسیاء امکنه

لاات هر نقدر مشتق وافعال اوزره جاری ایسهلرد .عامل اولزار کوفات
وازمنه و
ومکافته مفاعه وزننده آنسزن اولك معناسنه استعمال اولئور بقال مات كفا
۳۷۳ 0سک كده هت قوشقده مستاشقه ابلك

موکافتة ای اء موکافتد

معناسنهدر قال کافته اذا ساقه (اکلتافاث ) افتعال وزشده برنسنهیی امه
کفت الال اذا استوعبه احم ( الکفنات )
دوژوروب اغذ ايلك معناسندر قال ۱

کتان وزنشده ارسلانه اطلاق الوور ( الکفیت )كافك ويله مصدر دراه که
وفیت حیان بن فتادة السدومی فمرنك اسیدر  وکفیت شول
در اولندی ک
ک

دغارحفه وپانطه مقوله سنه دنورکهقطعا دلیکی ورت اولامغله حه قونان

شیی ضایع اا اوله وبلا فاص بری رنه ضعیمه وتو ع اولان مدار معاشد
دیتور کهمراد حوق اولیوب لکن آردی کسان اولان مدار معاش اولهحقدر ومنه
حیب ال اللساءوالطیب ورزفت الکفیت ] ای ماا کفت به معیشی
الدیث [
یتاای

اصنه قو ان نسنه ییضایع

۱عقف اضمها واصها ( الکفت ) كافك کنس له ود

لرک(افت ) فانك کس یه,مار دنت ند کرباه
انو
این دغارجق مقولهسنه دی
مأوای لصوص اندی مب اد ری امتعه واشیای ۹

جم وضم ادلر ایدی

(لکنفته ک)افك یلههمه وزننده شول آنه دنورکه
(الکفت ) رة وزننده وا
"درت ایاغی ره کتو روت طوب کی جیع ابدام له بیدر ی ردن عهر ابوب

a
اک
a
e
ا
خ

|

یلو اولغله اوزرنده استقرار ودیزکن اب ضبط عکن اولیه شال فرس کفت

(لکفت) محسن وزننده
وكفتة اذا كان يبت جيعافلاءتیکن منه لاجقهع وه ا

کییش اوله (.کفته ) هفته
شول کیه د رکهایی زره کیوب ارألفنده جبارمه د

وزنشتده مقبرة مدینه اولان بقیع الفرقدلام حبك امبیدرناسی قبض ایلدیکځون
۱س

ت -
ست

-

سس

تج

سس

۳

1
و کیت کی یه تصغر

۱
نك کزته

تایب

وسرعتلد كمك معنا سنه در تقال اکعت الرعل اذا انطاق م رعا واوورعق

معناس:ه

معناسته در

قال

پرشاه

ات

0

اوزره مو صو عدر ) الا کعات ( هر

| ER

فلان

اذا رک

مب

ن

القضب

(انومکعت ) ج

رو

ا(لكعتة) حرعه وزننده قاروره قپاغنه دیئور ( الكفت )كافك

فضي وفانك سکونیله پرکسه ی سالك اولتق جهتدن جهت آخر اه جویروپ
دوندرمك معناسنهدر کر ظاهری وکرل معنوی اولسون بقال کفته کفتا من
و برنسته نك احزاسیی دو شوروب

الباب المای اذا صر فد گنل وحهه

ریا ر سه

والاق اك كذلك برآدم برنسنهیی کندسته ت والاق ابلك معناسنه در بقال

كفت الشی" اليه اذا مه وقبضه قال اف الامناس كفت التاع اذا خجعه وض بعطه
[کفتوا صبيانكم باللیل فان اشسیطان
الى بعض وکفت الفراش ومنه حديث ا
واشعارا]

ولف

فعیلر و کفتان

کذلت

۱نسان
ا

ای ضوهم llaم وکفت

فعا ار وش

وسار حیوان

 aثای منڏ کو ردن

اون
ما و ن

نی

دووشوروب

کر4
ع

وکفات كفك کر یله وکفیت كافك

دو شورنوب

و

وقبض ولشدیغهون

وفیصوب

سک ك

مر

حرتاز اوحق

مقتاضنهکر که



تقال کفت الطا بر وغیره

| كفتا وکفانا وکفیتا وکفتا " اذا اسیرع ق الطبران والعدو وشبض فيه وكفت
و کفیت

امیر وز داه

یه سی خر ده

دوشورمی

حست

و الاك اسان

وحیواه

وفیت ای سریع خفیف دفیق وکفت کوحك
دور تقال ر حل وفرس کفت ک
 ۱تیر مه دنور ونده كافك کسر بوده لغتدر وبرنسنه نك ار سى طشمره سنه دوك
ا

هارلبطن

ی

برسنه دوك تعبیر او لنور تقال ااصیلرد بالکفت وهو قل بب الشنی"

کفت
و

اولك موت ماشه

استعمال اولنور قیره نم او لفق

فلناس کفت ای موت وشال کفت اله فلانا اذا مات 1
قال وقح ا

|ا ای بلا ادمداعامعیشته |[
وکفت قانقسن اكه اطلاق الوور تقالا کلوا خكبرفن
ق اولغسی باعث اطلاقدر ( الانکفات ) انفغعال وزشده ولندییی حهندن حهت
اخز ابه منصیق اولق معناسنهدر

قال کفته فانکفت ای صرفه عن وحهه

غانصفی وکنندیلکندن متصرف اولق معناسته در که مطاوع اواز بقال انکفت
ار جل اذا انهمرفعنوحهه ودوشورلك اقباض فعنا سنه در قال انتکفش الشی"

ذا انقبض وآتقسعی عی وصنویی تقلیل الله اندامی وفاریی حکیلوب ضام اولق

معناسنهد رکه براعق تعبر اولدور قال انکفت الفرس اذا ضعر واندام واعضا
دوشورمل ودیرنکلی اولق معناستنهدر اعصامی اوکونه ملزز اعلق اولانه

۳۱
وا
A
4
EE
همس کسم

منکفت دار شال رحل منکفت مقم االلقش(کفیت ) فعیل وزننده ودخ ||
جح

برذسنهنك
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معناسنهدر بقال کت الکلام فا ذه کتا وکتیتا املنباب الاول اذا قره سواره
وکت کودهسنده ای آزحه اولان اسز آدنه دنور اره وعورنه اطلاق اولاور
شال رحل گر ای قلیل العم وک

صایی معناسنه مصرر اولور ومنه الل #

لاتکته اوتکت الجوم * ای لاتعده ولاحصیه وقال جاء فجییش مایکت ای لاحصی
( الکتکته ) زلزله وزننده بود یامه یاه یاخود آدعلری صیق صیق آنارقتهر"

یر ورعك معناسنهدر قال کتکت الرحل اذا مثی روید اوفاروب اتلطو
فى سرعد اة

حه كولك معیاسته د گر فهقههدن دون اوله کت SSA

تعبير اولسور قال کتکت الرجل اذا ضحك دون يعنى من القهقهة ( التکتکت )

ززل وزشده کتکته الله معنای اولده مادفدر (الاکتات ) همزمنك کسر له
(والا کتات ) افتعال وزننده نولرده قلو۶ه فسلده مك معناسنهدر شال

رد

کاات ايشقك فعناسنهدر
|انا ادا فره وساره و
کاته کت
الکلام قاذنه اکتا و
قال اكتت الديث ادا استعه ا(لکته ك)افك یله مالك کنر ورذالنه دنور
کر ك صامت وکرك اطق اولسون وکته برکتر یلك علیدر و حهثله مطلفا کنز
وسو دسر کی نه م اولهرق اطلاق الوور ا(لکتة ك)افك فحیله برده اولان
آزحه وشللکه انورک مراد برمقدارجه اوتلق اولهجقدر (کتکت ) هد

فیا)رك ضعی ونای اهنك فعی واشباعه ایکیسیده فیر منصری
اتک
کوک
وزننده (
اولهرق صدیان عه صوص راوع لعبه یعنی اوون آدیدر عدم انصرافه علت
علیت ولعبه تأویلیله تأیشدر وراده مولفك غير مر اتين تعبیر غير منصفین دعکدر
نك اوسندن
)رد فعیله طوی قو
فل
اکت
ککت
اعر اب ثلانه جر دکلدر ( ال
حکاهدر ( الکتکات ) كفك فحیله حوق سوزلو اوزان کسیه دنور شال رجل
کتکات اکیشر الکلام ا(لکتیتة ) مصیده وزننده ومراد فیدرکه ولاج شآنه

)ای مهمله اله اجد وزننده قصه ویلو ودور کثی به دینور
(لاعت ح
دور ا
( الکریت ) امبر وزننده برسنه نامه به دنور ال سنه کرت ای امه شارح

دير کهاشبو کریت کهسی مطلقا تام اولان ذات العدهه وصف اولورکه تام وکامل
معناستنهدر شال توت زکریت و حول کریت ۆش کر بت ای دام (تکریت ) تانك

فعیله بپلرده آدیدر وبلده بغداد ابله موصل بینندهدر بنیهسی اولان تکریت بنت
وائل ابه عادر واول بكر بن اوئلك کهدور بکر اکا مضافدر خواهر بدروبونك
)افك ضیل قرط لفظنده لفتدرکه قسط
تا زااده او غه وزنی تفعیل در (الکست ک
هندی دید کاری دارو اوله حقدر ( الکعت ) کافكفحی و عینك سکو یله قصم القامه
کسی به دنور

مو شنده کته دیور هایله ( الکعیت ) ز بمر وز ننده بلبل فو سشنه

دنور ی کیان کلور كافك کسرلہشول

ما اطیت صوت الک ٿ ای البلبل |
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ععرونی اسمیدر کهآ تش کی ینار وقار ویاقوت اجره والتونهده اطلاق اولور
بعضلر عندنده کبریت حواهر ارضیهدن برو ع وم

رگ معدنی بلاد 2مقیهدن

پیت اولکهسنت وراسنده وادی" عل دهکری علده دز ار ار
دیدیک فارسیده تورکیده کوکرد تعبعر اتد کار بدرکه درت قسم اولور پاض
وصاری وقرمری وسیاه اولور افطل قرری

وعیدر کهکیریت اج دیدکر در

جواهر ارضیهدندر وادی" علده اولور آنده کی قدر قر جه اولور سباع کی

انبانه هجوم ایدوب باره پاره ایدرار کههلر بر قاچ فمحرر مسافهدن امان ایدن
والا ن موجود اولان کوکر دك ابوسی صاری اولاندرکه حبوق کوکردی تعبتبر .
وعض امکنهده
اولنور بین الاطباء اصابی دیرار وآفل اولانه بکزوکزدی دیرار ب
عیون حاره اولدینی حالده حر بان ادن طح ایله کریت اولور بوقعی ستیاهه

مائل اولور وایلعه وبانه تعبعر اولنان اسی حشمدارد مننعنده کوکرد طمری اولغله

صو اسینب ایدر وکییاکران ک|سیر ذهبه کبریت اجر اطلاق اندرر وکر بته
اصل حار اطلاق ایدرر نته کهبزقه اصل برد دبرار و بعض ارضتلك ترانده
یز انیت اولغله كاه بکاه دخان و شعله [

اری ظهور اندر حق اتالیا

ارو ای کب ده بخان ارکب و اقمپر جبلدن اکر ا
ظهور و بعضا کال شدت و حدلله بر طرفدن چاتلیوب امحنسدن شعله فشان

وکنافی خكاسار ابدر ( الکیر تة ) دحرجه
آتش ظهور ایدوپ اطر ای ا

وزننده دولك کودهسته کوکرد سورملك معناستهدرکه بعض احرا ابخلدلط

(لکتیت )
ادوب سوررلر بقال کریت بعیره كبرتة اذا طلاه جالکیریت ا

شئیت وزننده تجره قینارکن ظهور ایدن صوننه دنور که کت کت ديو ظهور
اندر کذلك قینایان خر وبيذك صوتنه دنور و ج دوهنك ادا موسکرنده ظاهر
اولان صونه

دشور

وکورمسته شبیه صدرنده

وحشعناك آدمك شدت فیط وکنهسی هنکامنده کج دوه
حولان ادن کومولتی به دنور تقول سمعت عنه کتیتاه

اي صو تاقصدره کصوت الکر من شدة الفیظ وکتبت حل وکاسه دشور
ومصدر اولور هآستهحه تايل ور عك على قول _آد.لری صیق صیق آتارق

تر" تير" بورك معناسته قال کت ارجل كتيتا منالباب الثانی اذا مى رودا
وقارب خطوه فى سرعه وکت كافك فحی وتانك تشد د لے وکتیت دوه یاه

اب
لابمن
اتت
وکورمك معناستهدر بقال کت البعبر كتا وک

الان اذا صاح

صیاحا لينا وبرکسه ی هخوم وتاسه تال ايلك معناسنهدر قال کت فلا اذا ساءه

ویرکسهی تذلیل وخاکسار ايلك معناش نه در قال کت فلاا ادا ارظه وتتره

قينامق معناسنه در بقال کتت القدز اذا غلت وبرکسه نكقولفنه ترسوز فسلدمكت ]إ٠

“1

بن #و1قتیت شول قربهیه دینور کهسیق ومتین دیکشل اولفله صوی کرک |
ای طو توب بزقطرهسن آ یه قال سقاء يٿ

غاطدر زرا امساك عن

ای منك

وراده ممل

الکلام فعنا سسندن ماخو ور وسيك

ندیه ری

سکن وز نندهدر

قنعات ای کشر شعر الوحه ( القوت ) قافك عیله ( والقيث ) قافك كر له
( والقبد والقائت و القوات ( "ات
کله

سدرعق

اليه

ا
ق الاصل اسم
:قافك و

ك

و زننده ند

غداو و شه
القوت

به دنور

) قافك هیر

تزکسهیی و تلندرمك فعا سنه در

طو حق مقدار لےی
و نك nE

(والقوت
شال

اقوات کاور وقادت

) قافك یله

قامم تقومم وا

( والقیائد )
وقوه

وفياتة

افتعال وزنده قوت وغدالفك معناستهدر قال قات عیاله فاقتاتوا ( القائت )قوت
وقدالنه دیتور کهذکر اولندی وفائت ارسلاه اطلاق اوالور وکفایت مقداری
در لکه اطلاق اوور ىقال هوق قائت منالعيش ای فکىفاید ( القیت ) مبین
ۆنزنده امعاء

ه
س هر
کردر
قاد

ناد ندر حافظ"وز نکهبان 3

هعنامیتهد کهاهر شه

وقتدر
در م

قوت وغدا اعطاسنه قدرتی اولدینی کی مژلفك بصارده بيانتذ

کوره اقانه دن تاو گر ر کر معنای لازمی اولان حافط وشاهد

وت

د کدر که هر ن

وغداسی اوزر اه لازم اولان کستازی اله محافظه واقانه | باه وحودلری

جایت ایلرو داعا اوزرارنده قامم اولور کذلك افتدار معناعی دی معنای لزومیدر
ومته قوله تعالی [ وکان اه على کل شی میا ] ای حافظا وشاهدا دس مقتد را

ا(لقبه ) قافك کر له قوت میات
دق

یر  6ذکر اولدی موعنادندر کهعربلر

رل فده 7درا اطعبها الاطب معناسنه ( الاستقانه ) قوت وغدا اسب

امعنا ستهدر شال استقانه ای سال ااقوات ( الاقاتة ) هیر منك کد مرنله برکسيه قوت
ودا
غ

ویرءكث معتاسنهدر

قال استقانه

فاقاه

و برنسنه بهکو ج ك

معناسن_نه

استعمال اولنور نته کaه اولئدی قال اقات على الى اذااطاقه
(لکیت ) سیت وزننده برکسهی بره چالق معذاسنهدر بقال کته
فصلالکاف  ا

اکتا من الباب الثانی اذا فر عه ویرکسهی خعل ورسوا ايلك معناستهدر قالکته
ونستهدن دزف وهنع ايلك معنا سنه در  ۰.شال کته اذا صرفه
اذا اراه ر
و
ی
وی
اوف

ايلك معناسنهدر تقال کته ا

ود شی غرطظ وکله

رد ات

سر

تاس 2ه در

لقال ګتالعدو اذارده بفیظه وذلیلوامهان الك مغناسنهدر قال کته اذااذله
( الکتیت ) اکتاندن اسم فاعلدر برغم واندوه اولان کشیته دنور بقال هو
مکتیت ای ملي غا £الکبریت )"کات کنسر بل فعلیل وله

حجاضسر اخڪار دن ڪر

°
بشیهید ات

ینور واولادی .طورعر خانونه دیور قال امراأة عقلات

اذاکانت لایعیش لها |

ثلت
لنقا
قدر
ااسته
ولد ( الافلات ) همزءنك کله ناقه وخانون فقلات اولق معن

|[

الناقة وال رأة اذا صارت مقلاا واقلات هلاك ابلك على قول عرضة هلاك ایلك |
دزه
معناسته در قال اقلته اذا اهلکه اؤ ضه للهلاك ( القلته ف)لته و

سویی |

حلاوتل اولیان حیوانه دنور که علعدن -ناثی اولور ال شاة قل ای لیست
محلوة اللین ( القلتین ) رین وزشده عامهده برقربه د۲بدر ( دارة القلتین )بر
مو ضعدر ( قلته ) حرعه

وزننده

عصرهده بر هدر

( الاقلعتات ) استیطرار

1

و ز ننده صاح بك قیور جقلفق معنأسنه در شال اقلعت الشفر ای اقلعد ( قلهت ( ۱

جعفر وزنشده و(قلهات ) صقلاب وزننده ایک ضمعولردر حفر موت درتك
وقری طرفنده بربلده اولهحقدر که" قلهت وقلهات دی دیرر ( القتوت ) قعود
و ززننده طاعت

وعیادت

وه
ايلك معناسته در ب

ای طایعین ومبکو.ث اعلك معتاسنهدر
معناسنهدر وعازده کلام دیویدن
او لدن مصو غدر شارحك

یت

وله تعای [ وقومواللهقانتین ]

ودعا ايلك معناسنهدر

و فیام ی الصلوة

اماك اعلك معناستهدر وتلرك جسی اب

ناته کوژه بو تلر اطلاقات شرعیهدن اصل فعناعی لو م

طاعتدر و امساك عن الكلام دی عازه حصو صدر اذعاء  3الحرایة ف حدیٹ زد

بن ارق [ کنانتکلم فى الصلوة حتى تزلت وقوموا له قاتن فامسکنا اعلنکلام ]

منزج دصرلکه
وء

۱

۱

ور قتوت اطلاق سار امازدن زیاده دعابی هشقلاولدیغهون

یاخود طولقیای يخواد اياك نعبد ولكنصلی وسجدکلهاریساوی اولدیغچون واول |
کلمری متضمن اولدیغچون اول دعایهده قتوت اطلاق ایلدیلر برروانده وسورة |
املع وسورة الفد امعلریله ایکی سورء قرأآيه در اعام مسیوطیدر منورده بعد |
آلری تفسمر ایلشدر ( الاقدات )هنك کسریه نددغا ابلك معتاثهود
العوذتین ن

يقال اقنت الرحل اذا دما علعدوه لکن سار لده مظلقا دعااله مفسر درو عض
ده وبعض امهانده پرماده مابعدلر باهلای عنواننده مرسومدر وبصاردهمزید |
اله مشتدر واقنات عازده قیامی اوزاعق معناستهدر يقال اقتت ااصلل اذا طال
| القیام قالصلوة وحم شمه مداومت قلق معناسته در بقال اقنت الرحل اذاادام

ال وحوق جوق مرا وجهاد ايلك معناسنهدر بقال اقتت فلانااذطالالفزو
ودرکاه الهی مهتذلل وئواضع ابلك معناستهدر بقال اقنت الرجل اذا تواضع له

تعالی ( القناتد )کر امهوزننده لیل الطعام اولق معناستهدرکه کاول آولیوب
کمشوار اولقدن عبارتدر شال قنت الرجل نات من الباب انلامس اذاکان قلیل
(يت ) امير وزشتده قلیلة الاکل اولان خاتونه دیتور قال
للقن
ااک
اطع ای ال
امرأة قنیت ای قلیلة الطم رباله دی اطلاق اولور بقال رجل قنیت ای
صصص
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کت ورز ی کارقر کد توغرا الوت كرك طوت
اخلای سیسمدشر سال رسال قات وتوت وی

 2کرو کا عکصی عبر ار

اقام قوی مایت اقالی سح حت .لایعلون سوا تھا او ھا ا
و

و

تو قر ( الست ) موقت وره حول ز عونبے

وت

عیتو رکهاعسه وسو رح عر ج وححع اوت قو عل ول سار لدهات
که سرح اقوش اوه وس

اشدیت الہ عالت الا [ دصیرس برعت عبر عت

ت
دف
اورت
وعو حرم]لے عت الط ر رالحی رادان یه ( که ) خبه
ای وه عه سر وق سلوا ان حیب اضااری واللاستت ادر ( لافتات )
ال وله ر ی" كات

لت

استصال

ال

دعر عال اقت .اسیکل

 ) 802842رق ووه کہ بوسح آتیدر ( اقروت ) تمو د وه
سلا ادت و وک برک وت تره ج اوي قورع عل حول سرب اخرن

که عا اوتویرسی تصبر اتوور

ر
ه ال
کوکروب
ا
اجه رت الہ

عاق رت الم وعرت ترو سى الاب الاول واترایم ایتآسی حه عل عص

۱

 22کد ے ارب (ارت )تمه رک مه حهر سبی حرا

8

و متیرقوق اہ

کنر

مر حالرت ال[ ل کس الاب

 ۱ام  2یر وحچه عن سرا اوخرط وخرت اس ابوتور وء تور حدساسته
[ارت ) اک

حسه

ک رط

که

المت ای

وۆي
ررک
يل لیر وار ع

ورور ساق وجل کارت ای باحکک

 ۱توا

ودی

واعلاسته دنور حتوش اولان

تستهه اه ادر اولان کت مد

ی وحته جص مره

حصو تور ( لورت ) اتر ار ے اس

ات ( را ) تاهوش معدده

عار عارت اه عصتی تن

ین متیر یمسر (ترعت )

حص
مور ا[ارون )عاروت وت دهر
تقال و

وی

69

وات

یرنه یا کل

ی 7

بتتکین
ادير [ التتریم

ور
ر

در [ الروت ) وس وده ومرادقیدر کهاکر او

(لت ) عقت قصی 2
وت الم ج قے قوس ا

کے اوی جوز رتیو رکه اعه وار کلور وعلل

ا
ال ا

اه عم

ہ
و) کک
تسیو اوور ( الت

ولات قح اربق دمتعت ور ( الت ) ت
حال

عت

ازحلل كا

س

اللاب ارا

او2

بلس اولان

بود

وره هلاك اولق
هنزت

( لته ]ميلك

وه و رارع رکه عل خطر وهلا کدر عال واتلقع اتیهلکة
رهی م
بد
لاوری
 ۱ت( راب و

عوعوروب دی مقطم اولان هه

ومستید بالقعل اولان کسهبه اطلاق اولتوو تصغبری تعظیه مب در مذکر ومو
اطلاق اوور ال رحل فویت وامرأء قویت ای متفر دبرأه ولایشاور ( اقوت )

8

وقیصهلو اولق معتاستهدر
تقعل وزننده برستهدن بعض محاسن قوت اوةه عيب ت
ات[ری
مال
ومنر قو 4تع

قخلق اجن من تقاوت ] ای اختلاق واضطر اب

وقرا جرء والکانی من تقوت قااللسدی ای من عيب بقول الاظر لوان
کذالکان احسن یعتی ما ادع اولانخلق الهیده وضع انکشت اعتراض ادمحك
سوه در بری و قدر وقال القراء التفات

Eعى واحد كالما هد واعهد

وهو الاختلاف وعدم الاسب فان كلا من القوتین فات عته يعض ماق الاخر
ونقوت افتات کی برکسهنك ما مقو4سی نستهرده ام واذی اولقسزن خود

مود تصرف واعال انلك معنامته در کهکندیلکندن اکا سایق اولقدر عال
وت

قاه اذا فاهیه ودتی عليه معناسی مین اولع عل 14
عليه م

صله ششدر

 #فصل القاف  ( 4القت ) فافك فحی وتانك تدده قوعیلق ابلك معتاستهدر

قال فلان يقت الاحادیث قتا من الیاب الاوی ای عها وت اسم اولور وه

دیدکلری باه دیتور اسقست کی عل قول قوریسته دنور فصقص کی وقت
يلان سوعلك معناسته در بقال قول مقتوت ای مکذوب ورکسه نكعل وارادهسی

قهم دورد الك اعون تبانصه اکسهسته دوروب مرن اولق معناستهدر مال
قت ال فلان ادا اسصه بسا عر ماربد وحبان هیام عله اوغر امش دو منك

استدلال اجون بول قوقلق معناستهدر قال قت بزاعی اذاشم بول اسر
الهیوب ليستدل وهیام صوصهثق تعییر اکدری عدر وقت برنستهی طولاق

كمك معتاسته در قال ةت الی" ادا قده و آزالقق تقلیل معناستهدر شالت
جوه
اأه
وماده قلق معناسنهدر تقال فته اذا هی
ای" ادا قلاه حواصّم آ
بکدرمك معناسنهدر قال قت ای
ر

نك
هبر
ا و
سلیل
کلا ق
اذا حعه قلی

ارجه
ار یه

دوشوب ارك معناسنه در ال قت انره ادا قصه ( اشقتیت ) تفعیل ور ده وهی
قویلق اعلك معناسته در قال قفتت اديت اذا مه وطرب مقو4سی متقرق احرای
جم وط

معو وم ايلك معتاستهدر يقال مت الافاو ه از جعها و ها

)اره وزند» کهمکرردر بری اوه سوژ رو کتور مکله قو يلق
( القتفته ز
ابلك معئاس ته در تقال قت

از حل اذا ۳2القتیی ) صیصی وزننده وهی

مصدر در فقو یلق ابلك معناسته در مویالم وصف اولور قتان مصاستھ کاسیدر

eee

چن
( اثقتات ) شداد وزنده ( والقتعوت ) صبور وزنده وونل ده قوعي و

اولان مقصده دنور
سسیی کی عل قول اوجی دی سول که دنور ک4وزو مر
سس سس
س
س
وف

4
1

۹۷

اولمامق وجهرله شبيرنك انساندن کوب دور اوشی معناسنه موضوعدر بقال
فاته الام سوت فوا وفو انا اذا ذهب عنه وعر بار هو فوت فه وفوث ره

وفوت ده دبرر اول اند آنك کوزی کو روب

انی بنشعدیی بدردره

دجك

ملده متلا بددعا مقامنده جعل اله رزقه فوت غه اوفوت ره اوفوت ده
دیرار بعنی حق تعالی رزقنی شو وجهله قلسونکه کوزی کورسون آغزی یاخود

وقال هو منی فوت ارم ای حیث لاندرکه الرخ
عرراغی باخود الى ایرثعسون ب
عوراارده فوت لفظی ظرف مرادندهدر مکان فوت غه نقدبرنده وفوت هرای

پمرغك ارالغنه اطلاق اولنور وفوات موت شاه معناسنه استعمال اولنور سبق
معناسندن

ماو در که فاتقی فلان بکذا دبرار سبقی ا

که و دی یاز در

ول الله اسرعت المشى فقال اخاف
ومنه الديك [محرائط مائل فاسر ع فقيل یسار
موٿ الفوات [ ای فوٽ

ا

) الافتدات ) افتعال؛وزننده رکسهدن برنسنه .

فوت اولق اولوب كمك معناسنهدر يقال افتانه الام ععنی فاته وبرکسه اله
هشو رت واستیذان اغلکسزن خود تخود برکار وعله مباشرت الك معناسنه

استعرال اولنورکه سبق معناسته اولان 'فوتدن افتعالدر ومد نقال فلان لاشتاث
ليه على ناء المفعول ای لایعمل دون امه یعتی فلان کسه کندی خبری واه

واذی اولدقه امورندن پرایش عله کلك جه مسبوق اواز خلاصهسی بلا
اذك خود محود برکسه بخرصوصله سایق اولق مکن دکلدر واخاصل قال
اکل من احدث شیثا فى امرك دونك قد افتات عليكفیه كذلك ورکسهدن معاوئت

د
رمر
طلب ایلکسزین برايشه مباشترت ایلسه افتات على الا
فمن اولغله على که سل متعدی

و و نار تغلب معناستی

ددن
اولدیلر وافتات بر بخا کی

بر نسنه

| بیدا ايلك معناسنه استعمال اولتورکه ودغی سبق معناستدن مأخوذدر بقال افتات

| الم اذا اتذعه ورکنه اوزره برماده ابله تعکوعت ايلك معناسنه استعبال
توور قال افتات عليه قالام اذا حکم عليه ( الافاتة ) افاده وزننده برکسهدن
| ا
,رنستهیی فوت ابتدرمكت معنامنهدر قال اقانهایاه ای ذهب به عنه ( التفاوت)
تقاعل وزخده ایک نسته نك نی ابرافلشعق نی او صاف جهت له ری رنه حتاف

وقر کاس اولق معناشننهدر کوو که احد همالك وصن آخرای فؤت وسبق
,الاش اولور شال شاوت الشیثان اذا تباعد ماما واشبو تفاوت مادهسنك
,فصدری اولان تفاوت لفظنده واوك حرکات ثلائیله لفتدر کلایون واو مفتوح
# ۱دارار و عبر ی مکسور ایدرار ووفیاسدن

خارحدر وباب مبزوره صر د رکه

| ,کویا که واو اوزره هبه اسشتقال ادلر تلممفتوح ایدرر وتوالی وئوای کی

بعض مصادر معتلهه قیاسله مکسور اندرار [ الفویت ) زبیر وزننده خودرای

قاجوب قورتلق وو نوب کقك معناسنهدر دوزاقدن والدن قوشك جوب
قورتلممى کی قال افلتیی ای"

برورطهدن

ا کهاتی صبر یلو ب خلاص

ای حلص ومشتاق
وال

ای افلت می لعن اقلت

وحخلص و و ععنتاده.

اولق معناستنهدر تقول

فلت الطار من

وآرزومند اولق معناسنه در قال شلت اليه اذا بازع اليه
ای نازع الا و شتاق

ار اه شفلت ای ات

ورکسه

اوز ره  ۲کهای

)فتعال وز نده,
آلو بجر امقمعناسنه در قال نفلت :عليه اذا توثب (.الافتلات ا
کاس

معناسنه در بقال افتلت الكلام اذا

یولك
والیباهر سعر وامثای کلام س

ار ج 4وآ نسزن اولكه معناسنهدر قال افتلت فلان على ناء الفعول اذا مات
خاء :ورایشه

ه:وز

توق

اسباب

ایلکسزین

ا کهای اک

صتاشعق معناسنهدر

تان ) فعالهسطان وزننده.
لدلفهل(
اتع
قال افتلت بام کذا ای فوبی بهقبلی ان بس
حندشلو نماطلو اوناق | a دنور

وفلتان ادن
اندر سار

ویاوز و صلب و شدید و دلبر اولان آه

دنور

بربنكث امید رکه قاتان ی عاص در و رقوش آ دیدرکه يون شکار

جح وی

رخ

ا 4بان

ابلعید رکه قار سیده

دوبرادران

ور مد

و

سك

قوشی واوتلکو فوشی دیدکلری شکاری قوشدر ( الفلوت ) صبور ونزده شول,
احرام تعبعر اولان کسوة عربه دبنورکه کوجك اولغله لابس اولانك ک|ننده.
ایکی اوی برارابه کلوب قاوشامغله بدننی احاطه اليه قال کساء فلوت اذا کان
آنسزی صتاشعق معناسنهدر ال فالته فلاا اذا فاجأه ( افلت) اجد وزننده
( وفلیت ) ز بير وز ننده ) وقلسته ( سس

یه

وزنده

(الفلت ) صمرد
واله ,لغتدر و
انك کسرله ح
اه قر وزشیده

بوکرد آ یه دشور

قال

اساعی* رجالدندر ) الفلتان )

وو

والفلت ) لام مشدده,

فان

ای سییع

وس

وفلت وفلت

فلت .ای لامتفلت .مثه( .الفلتات) حرکاتلهدکر اولان فلم کهسنك جعيدركه برنسته:
آنسز ظهور ایلکه دنور ومناس له من غبر رویه ظهور ادن بادره وهفوه

وزلهده استعمال اولغسدر ومنه قال کرت فلتات الحلس ای هفوانه وزلاته

ومنه فصىفه

[اش فلتانه ] زالیانه .ای يكن فق
مجلس النى علیه .السلام ل

جوایی قالیوب حبرا خاموش قلان .کشیبه دینور ( الفوت ) فانك قحی وواوك

سکونیل ( ,والفوات ) فانك فحیله برنسنه الدن کقك و کوب صاوشق معناسنهدر
شولیکه بردخی ادرای متعذر اوله اصل فوت بردخی ,وصول وادراک کن
اولامقی
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و ۵ ٩

لووب
اواغله لامحاله مفهومنده کم وازاله فعلی معتبر اواق مقرردر اک بناء تثبع ا

لا خرهکشاف حاشیه سیطیی ش|بو بمایلفر ات لانه برفتالعطش ای یکسره عاللىقلب
يعنى يكف ف اعتار معئى الکسر اشتقاق الفرات منه بالاشتقاق الكير بذ من
الجذب عباریله ثبت ایلدیکنه ظفریاب إولندى بعنى فرات لفظی مقلوب اولان
ادن

صفدر
مأخو ذدر دعکدر وفر ات و

ماع کی مصیاحك ساننه

کوره ادرا قران اوزره جعلتور غراب لفظنه جل اله ومرادق اولان عذب

لفظنه ول اولغله مفر د وجعه مقول اولور يقال ماء فرات ومیاه فرات وموّلفك
سياق رسعندن فورئه عذب مفر ط معناسنه اولوب فرات اندن مشتق اولسی منفهم

اولور وفرات کوفه نبهرنك اسیدر مراد نهر مشبوردرکه قالیقلا جبالندن شوغتی
درهسندن حاصل اولوب بعده ترجان وارز ان ستلرندن مرور ونر مراد اله
ودثهدن
جع اولوب ملاطیه طرفندن روم قلعه وبئرة الفرات التندن هيت ح

کربلایه روان وآنده دجله الله مع اولوب بصسه شفیسندن کوفه قربنده حر
هر مره منصب الوور مو اف مساه انلشدر شنه بنیهسیله فراتان فرات اله دجيل

نہردر وفرات دکزء اطلاق اوللور حر کی وفرات اعلام ربالدندر ( الفروتة )
فالك سميلهصويك طاتلو خووشکوار اولق معناسنهدر قال فرت الاء فروتد

من الباب اخماسی اذا عذب ( الفرت) فصتبنله برکسه بك خوشند صواحب رشد
ورویت ایکن عقل وادرا ی صکرهدن محتل وضعیف اولق معناسنهدر شقال

فرت ال جل فرا من الباب الرابع اذا ضغف عقله بعد مسکة ( الفرت ) ضرب
وزننده زا ايلك معناسنهدر نقال فرت الرحل فرتا من الباب الاول اذاشره
( الفرتنا ) فانك فحی والفك قصریله زناکار عورئه دیور ماده میقومهدن
ماځوددر شارح دیرکه" مو لف نونك زیادهسنه ذاهب اولشدر وسپبویه عندئده
رباعیدر لکن معروفق اولان فرتنا برمغنده عورت اسميدر ( الفرت ) فانك کسربه
سره تعبر اولنان مقداره دینور که قارشدن کوحکدر فز معناسنه ( الفستات )

قاط وژننده ودرادفیدرکه يوك قاره چادره دنور بعده بادشاهار نيوك سابان
واوبه تعبیر اولان چادرارینه دی اطلاق اولفشدر فارسیدهخرکاه دنور وایکسیده

(تة ) فانك فحى ولامك سكويله هآربك آخر
دی ارك سره لغاندلرفل
کهه سنه دیئور عل قول شول آك ا

کو ند دنورکهآندنصکره کلان آی

| شهر حرام اولد ثلا جاذی الاخرءنك آخر کونی کی وفله برایش وبرنسنه
| خیال وخاطرده وغیکن آنسزینظهور ايلك معناسنه امعدر بقال کان الام فلتد
ای فاءة من غر تردد وندبر وو معنای دن

مأخوذدر ( الافلات ) هنك

آسزین
کسریله برکسدنك الندن ياباغ مقولهسی نسنهدن انسان پاخود حیوان ن

44

فالك فصی وضیله فش طوتروغنه دینور که اوفالدقدنصنکرء ا جنه فاو قوبوب"
طورق ادرار وبرمقدارحه خر ماکو مهسنه دنور کتلر" عر معناسته

9080

قعل وزنده ریزه دیره اولق متا یه 3و ) الفتفتة ( ز له وزننده

دوه صو

قاعق مر بهسندن  13امك معناسنهدر

قال فتفت البعر اذا شرب

دون الری

ا(لفتافت ) فانك عله ایکی اوچ کسهبینده اولان فسلدیبه دینورکه سار اهل
مجلس به اسعاع ونه فهم ادهر هشال 3r فاق ای سرا لاسعم ولانفهم لسا٤ز ده
 DSسویلشورار تعبیری نويدن ماود

ات
کانك
ر) ف
حلفت
(ا

اولق ک رکدزکه فا فتك مفر ددر

ت
ف بت
ثلایله طاغنق وپرا کنده معنامنهدر شال اهل
) فانك فعی ونای محمهنك" سکویله آی آیدنته

غت
ف(
لون
اتشر
متلثد الفاء ای من

دنور ضوء الشمر معناسنه تقول حلسنا ف القغت ای فى ضوء الق ر وآشجی تجر ەد
ات ارحهسی حقررمق معناسنه در قال TE الطياخ اذا تشل الفدرة م القدره

وفغت قپانه وفاقد دینور ا
د شورڪه صب

و اوز  4تاوانارنده اولان دکرعی دکر ی دلیکلره

اور نه محصو صدر مراد طاملر نده اولان باحدلد ۶

احروه شعله فود ادر جام قبه بنك اچ دزيکیوفقت ب
تقال فت

ماه

اولور كمك

الى* فعا من الباب اثالث اذا 5طعه وفابك قپاغتی قالدروب

آجق معناسنهدر ال فخاتلاناء اذا کشفه وبرکسهنك پاشنه و
قال ت

نلردن

راه الف

معناسثه در

اذا ضر به وفاخته دیدکلری فوش او عك معناسته در

قال فغتت الفاختة اذا صوتت ( الفاخته ) اوکيك قوشنه دینور شارحك بانته

کوره مهتاب لوننده اولدینی باعث ميه در و فاخته ساء نسواندندر فاخته شت
واخته نت الولید
ای طالبکه خواهر حضرت مرتضادر وفاخته نت عرو ف
(لتفغت ) تفعل وزننده اوکيك قوشنك ورویثی کی وريمك
حایهلر در ا

تب ابلك بعنیعب
معناسته در شال تفخت ارجل آذا مشی مقی الفاختة و
ویندار ايله خود نك ايلك معناسنه استعمال اوور ال تفخت فلان اذا تب
) الا ثفغات ( اعال وز ننده اوان

دلفكت معناسته در شال

انقعت

السقف

اذا

اغقب ( الفرات ) فانك یله بغايت طتلو وخوشکوار صویه دنور بقال ماء

فرات ای عذب جدا مولف فرات اله عسذب بيننى مبالغه وجهیله فرق ایلدی
زیرا باننهکوره عذب الجمی خوش طتلو وسکجی.صو اولوب وفرات بغایت
عذب اولان صو او لهحقدر وذیل مادهده و میاه وراان وقرات ای عذب عبار له

فرات لفظنك جی

ی قايك کسر هدر غر اب

ورتان او لدیغتی صر

وغربان کی كذلك مثال مزورده فرات لفظی واحد وجعه مقول الودیفی

اشعار اللشدر لكن جیع تفاسيرده يكسم العطش لفرط عذوبته عبارتله سصوم
TTera e

era

aaa

ESEL

aaaamTEATa O

0

IAISTL.

اونغ

9۳

وهر اه
حسابه محصو صدر ( الاغلتاء ) اسمنداء وزنده .برکسیه شم و ضرب ق
حواله وشی کر ومستول اولق معناسنهدر بقال اغلتق فلان عليه اذا علاء بالشم

والشمب والقهر ( الغلتة ) فلته وزننده کجهنك اولنه دیشور ( الغلثت) جرعه
وزننده غلت لفظندن امعدر یکلشلق معناسنه در قال به غلقة ای (غالتلاختلات)

افتعال ونزنده ) والتغلت ( تفعل وزننده برکسهی غرفل  ۸طوعق معناسنه در قال

افتلته توغلته ادا اخذه على عة( الخیت ) “عت وزننده طعام ثقیل اولوبورکی
إصمقله معدو ودروب

خروش بک شور ده دماغ.ابلك معناسنه در
صاحبیی س

يقال غته الطعام تتااملنباب الثاني اذا تقل على قلبه فصيره كالسكران و صوبه
ورنسنهی اورلوب .ورمكث
طالدرمق معناسنهدر قال غته فلیاء اذا غطه ب
اجون
ركن به س
وو ا
معناسینهدر .قال غت الشى" اذا غطاه ص

باشنی وفری

طو عق معناسنهدر قال عت نضا اذا رفع رأسه عند الشرب وو ا در کاک

صولوغتی صو ايله تفطنه ادر ( المت ) فعتینله ثقیل طعام بورک بصقل .صاحی

میخوش کی ولاق معناسنهدر بقال غت الرجل غتا من الباب الرایم اذا تقل

الطمام على قلبه فصار ا لسکران

«فصل الفا» ٤ ( الافتات ) افتعال وذننده وکسیه عندی اصلسن باطل ,سوز اسناد

ایلت معناستهدرکه .یلان امن :تعب اولتور تقول افتأت.عل الباطل ای اختلقه
وخود رأی اولق معناسنه در قال افتأت الرحل ,برآه اذا اسنبد و اه ووات

| ايلك معناسنهدر بقال افتثت الرجل على بناء الفعول اذامات بفاءة شار ج دبر که
 ۱بوماده نك هزه سی ازهری شل

اوزره هدر يعن *6موز در و ان شعیل شیل

| اوزره املو مدر عن مهیوزمیدر یاخود فوت مادهسندءیدر معین دکلدر واوزد
زتره
و ب
از
 ۱رواش اوزده کرحه و

“عو عدر لکن غیر *هموزی ھيو زا استعیال

وبسقه
 ۱واقعدر ته که تیاب البو درار ن

حلو قاندم محلندء کذلك رثات

۱الیت دبرز وودنی محتلدرکه اصیی فوندن اولیوپ موز اوله جوامم اللفهده
)انك فص وتانك تشددیلم
| فات وافتأت براأه عبار له مهموزا میسومدر ( الفت ف
رتهی پرمقار اله رزه دیزه خر دم د ايلك معناسنهدر رید اتکی کی شال
بس
۱ذ

ب
امن
بتا
ل* ف
االثی
| فت

الاول اذا دقه وکنسهبالاصابع وفت اسم اولور فیالّده

| اولان حتلاغه دنور جي فتوت کلور کذلك مصدر الوور بشريك

فونیی از اه

| الله ضیف قلق معناسنهدر قال فت .قساعد ای اضعفه وو مجازدر کو که
(لقتبت والقتوت ) فازد فحیلبهرمقار ایلهدیزه دیزه
| أعواتنى کنس ابلهدر ا
 ۱طوغراعش واوفاش نستهبه دیور قال خبر" فتیت وفتوت ای مفتوت .ا(لفتات)

| غراپ وزنند ,بشرنيك اوفانثیینه دنور قال فتات نمی" اى مانفعت ( .الفتد )
اول

۸۳
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اوك قور شنه دینور کهمرعادندر ودوز حراده وافع یالکز اجه اوزون طاغة
دینور هور شینك اولنه و ابتداسته دینور اووزرینه صعودی بغایت مقثتاو
دشوار اولانصرت هه ویره دنور ( العتوت ) صبور وزننده ودی صعودی
زحتلو اولان صرب

هه وباره دشور

قال اکه

عنوت وعنوت

ای شاقه

المصعد ( العنتنة ) دحرحه وزننده برنسنهدن اع اض اباكت معناسته در تقال عنتت

عه اذا اعضوجش تعیبر اولنان بریاشندهاوغلاغك بوبنوزی ویلنوب بوکسلت

معناسنه در يقال عنقت قرنالعتود اذا ارتفم ( العانت ) عانسوزننده ومرادفیدرکد

قوجهبه وارمیوب اوده قلان قاری قبرء دینور قال امرأْة عانت ای عانس
( ااتعنت ) متعند وزننده رکسهنك خطاستی طوعق فیدنده اولان کشیه دور

تعنت برکسذنك خطا وزهستی طومق فیدده اولق نماد در قال چا متع3ا
والشت )
(العنت ) جسن وزننتده (
ی طالا زلثه ( العشت ) کتف وزنده و

معظم وزنده صاریلوب اوکولدقدنصکره تکرار شکستت اولان کیکه دور
( التعهت ) متعهد وزنده عته وجق وبلاهت صاحی کسیه دنور شار ح دبرکه

کویا کهمتعته مقلویدر نقال ژجل متعهت ای ذویقه وتعته وراده یقه حق
معناسنهدر

بزیتن لباس معتاسته دکلدر

(فصل الفن الصمة  ( الفت ) غینك فحی ونانك تجددله بكريه بمراده ال
زحجت ویروب رمحیده قلق معناستهدر مقال غته بالام غتا من الباب الاول اذا
کده وبرکسهی صوه طالذرمق معناسنهدر غته ف الاء اذا غطه وال یاخود

یکنی آغنه طومق مقولنسی الال کونی اشفا ايلك معناسنهدر قال غت الك
اذا اخفاه وسوز الله برکسهیی اغام واسکات ايلك معناستهدر قال عبتاهلکلام
اذا ,کته وقای آعردن آرمیهرق صوی یدرب ودم ودم امحمكت معناسنهدر

يقال فت الاء اذا شرب حرعا بعد جرع من غبر اباند الآلاء عنفيه وبرکسهی
ورآدی وکالدوب
مغموم وغصهنال الك معناسنهدر تقال غته اذا غه واکره ب
داه بری اوه ی فاصله سکر کله
وعق معناسنه در قال غته اذا خنقه و
وروت درمانده ايلك معناستهدر ال غت الدابه شوطا اوشوطن اذا اتععا

اتلى الى"
قرکضهاً بوعض شیثی بعض شیثه "ابع وتالی قملعقناسنه در بقال غ
اذا انبم بعضة بعضا ( الغلت ) غينك فخی ولامك سکویله عقد اولان بازارلی

بوزمق اقاله معناستهدر قال غلت البح والری غلنا من الباب الاول اذا اقاله

( الغلت ) فحتينله يكلش حساب ايلك غلط معتاسنهدر عقلوىّل غلت حساده
و غلط سوزده اولان یکلحلغة جصو صدر قال فلت فی الساب غلتا من الباب

الرابع و غلط ق القول شارح ديرکهاوجه اولان غلط طالة اتمدر و "له غلت

ینمی

0

که و
که

قو :مفتر.سی

اونامقله انه صواب وخطا ورطب ویابسهر نه۳
) ومزتننده بوک الدهک|برمك اجون حهلقکی ۱

صاورراوله شال رحل علفوت وعلفوت وعلفتای ای جسم احق بر

الکلام على عواهنه ( العمت
دک جه

E

۳

دور مك معناسته در شال مت ال

ای
لا
ب
تا ه نن لباب

وف

اذا (فد

قليد فیغزل وقهر ايلك معناسنه.در شال عت فلانا اذا قهره
متدرا عل ا
ورکسهیی حاحتندن کف ومنع ابلك على قول اصلا قابرمیهرق کور اوروشی
کي نەرە سی کاو رسه کلسون دکنکلد او روت حااق معناسنه در شال عت فلا اذا

يل
فتع)
تتعي
کفه يعن عن مرامه اوت ره بالعصا غير مبال ( ال

وزننده عت اله

معتای اولده امدرفدر شال عت الصوف ععنی عته ( امه ع)ينك فحیله |کیرلك
اعون الده دکر ی دوراش وك دستهسنه دنور نه که فیلدن اولورسه سلیله
و ینبهدن او لور سه سب

دبنور جى اعد کلور وعت کلور یرنه وجع حسی؛

عیت کور هاسز ( المیت ) سکیت وزننده ظریف وحاذق اولان کوزبیه دنور
ال رحل عیت ای رقیب ظر یف وسسخوشه دینور وضعیف الرأی اولان جاهل
وادانه دیور واجا کی بر<هته سلوکه رهیاب اولیان کسیه دینور کر حسی
و 1معنوی الوت بای نهرهه و نه “مته کیدهجکیی اما او لان آدمه دنور که

حبرنده او لور شال رحل عیت ای لامتدی الى جهة ( العنت ) فعتینله بر ننه
ه اولق معناسنهدر قال عنت الثی" عنّا من الباب الرایع اذا فسد
بسداو
فا
وعنت ام وکناه معناسنه اعدر بقال فيه عذت ای ام و هلاك معناسنهدر شال
1

وقع ف | ری ای الهلاد واناه

رزجت

عذت فلان عن] اذا دخل عليه امدق
قال غنت

ورکسه رشدٽ

صتامعق معناسنه در

ونه

ار حل اذا لق الشدة وزا ابلك معناسنه در و منه و له تعالى [ لمن خشی

العنت ai¢
بقال الت

و مشقت

اوغرامق

معنا سنه در

شال

ای الفعور والر تا ور نسنه به وهن

العظم اذا وی

اذا | کشنت

 ۹۳وقبریق كيك

۳

وضعف

و کناه 8زاعق

کوب

معناسنه در

صار باوب اوکو لدقدنسکره

فرلق

معناسنه در

تقال عنت

تکرار

ار.حل

برسدبله فبرلق

معناستهدر قال عنت العظم اذا الباض بعد ابلبر ( الاعنات ) هزمنك کنمربله
نٽ
برکسه نی بر

ومشقته اوغراعق معناسنهدر قال اعننه اذا اوقعه ف العشت

اوکولش کی کار شکنت ايلك معناستهدر قال افنت
ل
۲
الى العظم احور اذا اصابه وهاضه ( العنيت ) تفعيل وزننده برکسییه قسر
ابا

معناسنه در

شال

عشت فلایا اذا شدد

عليه و ال مه

اصعب

عليه اداوه

عیك ط ۱عیله حل دندکلری بع اشك کنکری ویغداحق اوی دیدکری |
آ(لە :توت )

04°

۱

بده عبتا من الیاب الاول اذا لواها (العت ع)ينك فى وتاك تعسددیله متکلم.
مخاطبه خطاب ایلدیی کلاعی تکرار بتکرار ابراد ايلك معناسنه در قال عته
عتا مانلباب

الاول اذا ردد عليه الكلام سرو ن

مر والاح وابرام ايلك

معناسنه در قال عته بالسعلة اذا اخ عليه ولوم و وا الك معناسنهدر شالعته

لع(تات ) عناد وزننده رکه اله
اده
ونن
بالکلام اذا وه ( العاته ) مضاده وز
محخاصعه ايلك معناسنه در قال عانه معاتة وعتانا اذاخاصه ( العتعت ) بلبل وزننده
( والععت ) ربرب وزنده اوغلاغه دینور جدی کی وقوی وشدد اولان اسان

وحیوانه
یاقشقسن
سویلکه
اوغلاق

دنور وتام اتللقه طویل القامه آدمه دنور على قول مضطرب
)عتینله غلظت وخشوتله
طویل القد آدمه دور ( العتت ف
لظکفلىام ( عت عت )عرلرك
اغل
دیور بقال ماهذا العتت ای ال
چاف.ءحق صوندن حکاهدر ( العتعتة ز)لزله وزننده دلورمك

معتاسنه در وعت عت

اتثلقه
سوز
علي
جتون

دبەرك اوغلاعغی جاع مق معناسنه در شقال عتعت الراعی

لدی بعت عت ( العتت ) قعل وزننده کلامی طلاقت وسلاستله ادا
اذا داعی
وی تردید توکرار ایلیهرك تكلم ابلك معناسسنهدر قال
ات
گوف
ایدهمیوب حر
وننده وانده
تر فيه بالکثر التردد ( عتی ) حتی ز
تعتت فکلیامه ایذاس۸
لفتدر شارحت انه کوره هذیل وقرف وسعد لغتدر ) العرت ) ضرب وزنده

مزرراق صلب ومضت اولق على قول دترهبوب مضطرب اولق معناستهدر قال
عرت ارم را املنباب الاول والانى اذاصلب اواضطرب ویلایق معناستهدر
قال عرت البرق وغيره اذا لمموبرق وبرنسنه ی ال اله اوق معناسنهدر قال

رت انفه اذا دلکه ( العرات ) شداد وزننده بك درهحی شدید الاضطر اب
ضاطر اب ( العفت ).
نسنه ه دنور شا رق عات ورغ عات ای شد یدال

ووب قیرمقعلقول اجزاسی طاغیلوب
غينك حى وفانك سکوییله برنسنهی ر
صاحلیه رق قەرەت معناسنه در شقال عقت المی" عفتا م ن البابای اذا لواه

وک اکويا تلا لاص

وعمن که تافو ا

اعك پاخود

لکنندن ناشیکلامی تام ووانی اد ادهمیوپ شکسته خر دد تکل ايلك معناسنه
لکنة
کس»
ه او
تع
استعمال اولنور شال عفت فکلامه اذا تکلف فی
( الاعفت ) الجر وزننده نون واحجق کشیبه دنور وصولاق آدمه دنو راعس

)ايك شدهسیله صفتان وزشده ومرادفید رکه مادهسنده ذکر
معناسنه ( العفتان ب
دی
او

ومبالغه مسنه

نستله عفتای دی دبرلر ) العفسة ) عصیده وزنده

وضادفیدرکه بوناج آشنه دنور ا(لعلفوت ) جردحل وزننده ( والعلفوت )
وغز
ولعلفتانی ) اندرانی وزننده شول جسم ابلثه احق چ
زنبور وزشده ( ا
کرت

ت
نا
م
اچو
ٻپ

۸۹
وزننده نك حیقر حی

مصوت

معناسنه

در

واحد و فرد معناسنه

استفیال

اولنور

تقال بماالدار مصتوات ای احد ( الانصیات ) انفعال وزنشده لدا ادن کسیه
اجابت طك

معناسنه در

شال دعی فلان فانصات اي اجاب واقیل و کر لنهرد

وسبرله رك كمك معتاسنه در يقال انصات الرجل اذا ذهب تقوار وببولکلش
کسهنك قامتی طوغلق معناسنهدر بقال انصات الهنی اذا استوی قامته مرج
درک "کب اتلد * اعر من نصي * مثلنك منشأی اولان نمر وز طقستان

سنه عبر اولوب بمالمه ارکان وقرالری خلل یاب ومویلزی سفید ودیشلری ریزان
حرهسنه
اولدقدنصکره مد د و لوب بکیدن تازه حوانلق د

وب وموایاری شیاه وفوت وجودو
له مدت مدیده ر وحه کامرای

عود له  ۳۳دبشلری

وطرا وله ایکی باشدن شاب افع اولفله

خرامندة کلشنسمای زندکای اولشندر مفزام

ال شی ادن بری اشبو منظومه الله اشعار اعلشدر * ونصی بن دهان الهننده

۲

ولا م فوم فانمتات * وعاد مواد اران بعد باضه * وراد

شم خ الشباب الذی فانا * فعاش یر قنعم وغبطة #ولکنه منبعد ذا مكالتها *
وراده هده  ۹ی کهتصغیز نيه سيه در وز عدده

اطلاق الواور وانصیات بين

الاس مشهور و امدار اوق معناسنه استعمال اوور قال انصات به ارعان
اذا صار مشهو را

)ادك فعی وغين منك سکوییله برنسنهی
ف(صل الضاه الحمة  ( الطفت ض
اباب وئواحذ اله نعنیآزی دیشلر اله واوئهارنده اولان درت دیشلر اآلعهرده

حویررك جيف معناستهدر يقال ضفتة ضغتا من الباب الشالث اذا لاکهبالانیاب
والئواجذ ( ضوت ) و

دوه امرق

و.هايك سکو له بر نسله ي شد له اصوب

آدیدر ( الضهت ) ضاد فخی

ححنن فعناسنه در شال ضهته ضهتا

وده وطاً شذ دا
ملباب الثالث اذا ط
منا

الت ) طاك فضي و ينك مکونيه لکن تعبیر اولنان تابه
» ۰
دنو رکه اعجنده ال ونسنه بابقانور بولك اصل طس اواغله سین انیه تایه قلب
اولقتدر شارح دیرکه جع وتصغیرنده طساس وطدیس دینور ویو طی قبلاسی
لغتدر لکنمفردات قاوود نشت فارسی معر یی اولق اوزره مسومدر ( طالوت )

چالوت وزنشده بمرلك انجمی اسمیسدد عر عبریدر نتدکه جالوت مادهسنده

a

)ايك فععی وهمرهنك سکوییله وغقمعناسنهدد
 ۸فصل الظاء المحمة ) ( الظأت ظ
قال ظانه طاتا منالباپ الثالث اذا خنقه
)یت ونزده رنسنهن ورمق معناسنهدر يقال عبت
۸صل العین .( #العبت س
ف

|

۸۸

شدهءسیله کیت وزننده ومرادفیدر کهکثیرالسکوت اولانکسهه دنور (الصعات) |

a

2

ساب وزننده شی معناسنه استعبال اولسور.ق الاصل اعث سکوت اوله جق |
ننه معناسنه اولوب عده مطلقا سنه ده استعمال اولندی قول م
ذاقت
ای شیا ) اتعععیوت

ی
فغتاسخة در(

( عین مهمله داصکر ه بای 1E

دی

کک

الضتوت)) :ونك

باهعنکوت

وزنده باشی

خود
هو اسنه ابع اولان خود سر و
سده سه

مقود وزنده کوحكث

صاا

|

رای اولق

سره دینورکه |
کی

احنه خرما مقولهسی قورر عل قول ار ورهنك غلافنه و قړاغنه داور

صنائیت کلور ا(لاصنات ) هزه نك كر له مين وک فلق معناستنه در حال |
اصنت اى اذا اوراصحهکمه ( الصنتیت ) صندد وزننده ومرادفیدرکه ذیشات |
ومتعین اولان مهم و مه دسور موف

وی

صنّت

مادهه_نده

دی

۱

ذ کر ایلشدر

ونتیت آ لاه دیور کتبه معنانسته |
وتك زیادهسنده اختلاف اولدیغنه مبنی ص
( الصنبوت ) صادل عله قر د وحرد اولان کشی به دنور ودخی صت مادهسنده
ان

او دی

) الةوت

( صاد ك

خی

uS 1و .له سسلنرن
و واو 1

معتاسنه در

قال

ووت امم |
صات الرحل بوت وصات یصات کذاف حاف صوا اذا ادی ص
دشور

اولو رکه سسه

استعمال اولنور کاسیذ

اك

و آواز معتاسنه

وذ کر جیل و نام یکو معناستته

کر(.الاصاتة ) اصاله وزنده (والتصویت) تفعیل وزنده

*:

بونارده سسليك معناسنه در ال اصات ال حل وصوت عمنی صات ( الصبت ) |
ياك شدهسیله سید وزننده يك سسلو پلند آواز مصه دنور ال رجل صت ۱
وجار صات

ای صبت

شارك

یاه

کوره

ونك اصلی صانت او لوب عیق

ساقط اولشدر باخود اصلى صوت اولوب واوی الفه قلب الوقشدر

ذوصوت
PENNA
rO
Te
GOES
و
را

ك
سیتنکه
دعکدر رجل مال ورجل ال کیکهذومال وذو وال تقدیرندهدر وص
صروت

اصل

ادی واو باه قاب و ادقام او لغشدر وصات

صوت

کی ذك ر

حیل

ِ

و
 I lenفتا  ۲تيل هوا ).هتک یو
کنوام معناسته استعمال اولور نونك اصل صوت
کی بین الناس ذ.کرنجیيل

شلبدر
فاهق
لاو ي
وه و
اسبا
ایک صادك ک

O

صوت مسیوع اله ذکر جيل

معناسنی فرق اعون کویاکهفعل وزننده بنای حصوصه وضع اولغشدر صویثه
سن
حکر
دی ومعناهدر هاه شال صوت ق الناس وصات وصیت وصته ای د
وصت
|

و

و

دموربی
اق

مقو لهس مه

ور مط رقه معناسنه وقیوخی نه دنور ,صایغ معناسنه
جلا وروب

زاغلنکه

دور

e
ااصوات

عراب

وزنده

E
o

۱

۰۷

وشول مومل بال کوجنهاطلاق اوللورکه جوع دلیکلری بال اله طلو و|لوب
اصلا وش دلیی الویه

و صعوت اما دن عباس  1,مر داسك على قول خفاف

ن ندیهنك فرسی اععیدربواعر

ومحاق کیکدن دو یوب کیکدن اونه ایشلدکده

ضربهٌ صعوت دیرار و صفینله کهصوتی ظهور ابلامکله صوت اولور وع بار

فرك بالدری وطیوغی ات وطلو اولدیفندن خلذال کرک کی پرلشوب پکشمث
سو لهتور کیده جغشدسی اوسه جارية ععوت اهخالین دبرر يقال جارية عوت
الین ای غليظة السافین لایسمم لهما حس ( اصمت ) اربل وزننده برکلهدرکة
بعار اسسبز تنبا بابانه وصف ادرر یقولون ترکته پلدة اصت وبصراء اصعت
ووحش اععت ویقولون ترکته بلدة اصعته بالهاء شطم ال#منة ووصلها مکسورة
غير منصرفق فی الکل ای ر5

موحیث لایدری هو پعنی le تنا بیابانده
الفلاة ا

یاخود .قنده اولدینی  8پرده رك ادوپ کادم شارحك يانه کوره عدم

انصراقی علیت ووزن فعل یاخود تأنبث سبلرنه مبیدر واول مقوله حل موحش
انوله هرکس رفیقنه اعت اصعت ديو صوت ونکامدن منم اناسی باعث اطلاقدر

وقالدیکه همرءنك قطعی افعالدن مأخوذ اولدفنه مبیدر لکن صمت مادهسی
باب الودن متصرف اولغله امس حاضر ه,منك یله اولق مطر دهدر مکرکهحفیفله

پاخود مقطو ع ال#مرهیه اطراده میتی اوله و تأیث موصوفنكت ظاهر بنه نظرا
اسم اجسرته چاری الدویفنه مبتیدر ( الصعت ) مکرم وزننده احی وش ومجوف

اولیان شیمه دنور کره وطوب .کلهسی کی که صوم تعببر اولنور قال ش*
م#عت لاحوف له وشول قایو بهو کلیدلفش کلیده دشورکه له طر له نداو لدیتی
لرا لف
بع
همم و نامعلوم اوله قال باب وقفل هصعت ای مہم بعیی قدامم اغلاقه و

معت درل هټم معناسنه نتهکه آلفکامل دیدکلری کی وونده تفعیل ادن
اولەرق الف مت دخ دیرار ویکرك اولان شیعه دی عصت اطلاق ادرار ال
کاان
توب مصین اذ

لامالط لو به لون  ۱لفق

إلمصي ( قل

که شنده واقع

الق حرفدن ماعدا حرفلره اطلاق اولور وراده سه ارده ماعدا لفظی ساقط
سرومدر صواباولان
در طتغلیافن قر نساخدر وااللارموصقمتة منرفل عبار تله م

ماعدا منفل اولقدر که میم و راء وپاء ونون وفاء ولامدن ماعدا حرفدر دعکدر
پس ونلردن ماعداه حروق مته اطلاق اوور واشبو آلی حرفه حروف

ذلاقه اطلاق اسوور نتهکه شافیه شرح پاربردی تفصیل اوزده تعریف وغیبر"

ووجه میهرنی بان ایلشدر [ الصمتة ) صادك طمی کوسربله لغتدر شول شیثه
ککهلآه صبیان فععی آو دیلوب اسکات اولنه طعام وسار اویجق کی
نتور
دی
( المععت ) عبن وزننده شیبان اانیدی کاسمهنك فمحی آدیدر ( الصعیت ) میت
۳

۱

°۸1

صاد کكسریله اوغریه دینور لص معناسنه ( الصاتان ) الله نشاطلو واستکا
و ور کو حد د الفوأد a

دور

و وفعلان وزخنده

و صلتان او چ نفر

و صفدر

لقیس قبلهسندن ویری ضبه قتلهسندن وبری
شام آدیدر بری عبد د رکه عابد
فم  ۷مالك

قله سندندر  ۱الاتصلات

( انعال

وزننده

۱

ور عکده  61سک

ار

سبق و نقدم ايلك معناسته در قال انصلت ف سیر ه اوعدوه اذا هصی وسبق

ار(

الععت ( صاد 3فڪی ومک سکو نله ) والععوت ) قعود وزننده (والععات)

غر اب وزنده خاموش اولق سکوت معناسنه در شقال
و صما هن الپاب الاول

E التکام صتا و صمو

ی و ص بلر لاعین وما ای اللسل :دیرار نصبله

ولاصت وم دیرلر رفعله ولاععت وح دار جر اله لایععت وم ام ÎNE

دنید
هرکو
معناسته یعتی اما ب
کوره و

قدر سکوت وقدر شار ح در که صب حالنه

بوماان اليل ماکندهدر

لایصعت وم د٤ك او

وحر

حالنده

ی

و قدر

ورفع حالنده

 5ر امحل اراد حال اولور ومنه حدیث عل دضی

الله عنه انه عليه السلام [ قال<:لارضاع عد قصال و لیم دعد  ۲و لاصمت وما

الى الليل] (الاصعات ) هكمكزهسنزيله ودخی سكوت ايلك معناسنه در قال اصعت
ار جل اذا سکت وسکوت ابتدرمك معناسنه متعدی اولور بقال اصته ایاسکته
ور نسنهنك ا

جوف ایلیو ب مصعت اق معناسته در کهوک

صوم ای عبار

ورد صکره دن صعصق
اولئوز کرد اول امدن ایلسون طوب نوارلنی کی ک

طولدروب صوم ایلسون تقول اصنته انا ای جعلته مصما ورلا ایی سنه 0
زراعت اولغامغله پکشوب پور کی فان وغلیظ اولق معناسنه استعمال اوور
3
شالاصتت الارض اذا احالت اح حولن ( التصیت) تفعیل وو
ابلك وسکوت اتدرمك معنالرنه لازم ومتعدى اولور ىقال صمت ارحل اذا

سکت وال صته ای اسکته ( الصعات ) غراب وزننده مصدردر نته کهذڪر
اولندی وصات باعث صت و سکوت اولان شیثه دنور قال رماه بصمانه ای

عا صت فته وت" تبر" صو
ای سرعه العطث۳

سرعت عطش ععناسنهدر قال يأخذه الصمات

الصامت ) ۱سم فاعلدر سا کت معناسنةدر و بك قوی سوده

وغورده اطلاق اولنور و یکی مهار دوهبه اطلاق اولنور و مال حنسندن
و

ل
شه اطلاق ار صدانزسه اولان مال اقور <
دآونه ومکو
ماله اطق اطلاق اوور مراد بی روح وذی روح اولان مالاردر قال ماله
صامت ولا ناطق ای حیوان ولا غبره من الال ( العوت ) صبور ودزه

ويور

درع تفیل ا

اغر

 4لأر اولدقری سل  ۳و وناز

وضربه بهکومیلوب کیدن ایشلت قلمه اطلاق اولنور سیف رسوب معناسسنه
وشول

ak.A
eیو
ONO

aS
ایر

E

وا

 0اقات الريش ادا را (الصعت ) مناد قضی وعینات سکونه
أورته نويلو آدمه دنور مربوع القامه معتأسنه (صعت الربه ) رانك مى وبانك

احفیفیله کوکسنك اجر سی که مراد وسطیدر یاخود ایک انلرله قارننك فاویشجق
بری اطیفو متناسب اولان کسیه دنور لطیف اللفره معناسنه حاصل معنااكوكسنك

 ۲رای کی کوشا احود هریای اوفون آندای لطیف و دلارامز
 9هو میت ارب اي لطیف افر وراد رنه سكت اصل ورب
ادی که ماين الصلعن معناسنهدر عفره "کهسنه مشا کله راه مضموم اولدی بعده

جفره معناسسنده استعمال اولندی وترکیب مذ کورده واقع ضعت کلهسی معنای
مذ کوردن مأخو ذدن که لطافت واهتدای مستل مدر ( الصفتیت ف)ابله حلتیث
(الصفت )فلز وزنتده
لص(فتات ) صادك کی وفانك سکویله و
اده
ونن
وز
( والسفتان ) طرماح وزننده ( والصفنان ) فانك تشدیدیاه صلیان وزننده دیزمان

وسم وشدد اولان کشی ه دنور عل قول انه طلو صي و طقناز یاخود
ج
وحودی قوی اولوب لکن اندای یاقشقسن کنده بدن کسیه دنور وصل رای فلز
وزننده فوت وشاع سیه هر که غالٺ اولان ادمه دنور ( الصفتة ) سکته

وژننده غلبه و فروزی معناسنهدر ( التصفت )قعل

وزنده قوت و حلادت

اظهار یله مادر لفقمعناستهدر لقال تصفت الرنحل ادا تقوی وحلد ( التصفتت )
دحر ج وزننده نصفت معناسنهدر قال تصفعت

ارحل معنى نصفت ( الصلت )

صادك فی ولامك سکوئیله وحود انبانیده شول آلنه دبتورکه غره کی آجق
وروشن ویدار اوله قال جبین صسلت ای واضح براق عل :قول دوز و پارز
وذاده اولانته دینورکه ومری مقابلیدر صفات مداد در وصلت جلا ومصيقل
ک

واغان مقولهسی پوك حاغه "
آوندار اولان ایشلت زاغلو :قله دینور ووادسق ت
دشور ونده صادك طميله ده لغتدر قال ضر ه پالصلت ای السکین الكبيرة وامور
صات بررجحل آددر
وعصا ده اقداملو حبره وکار کذار آدمه اطلاق اوللور و

وعصدر اولور آت اویناغق معناسنه قال صلت الفرس صللا من الباب الاول
اذا رکضه ( الصلوتة ) صادد یاه رکسه آحق وروشن جه لواولق معناسنه در
(لنصات )
قال صلت ال جل صلوتة من الباب انمامس اذا كان صلت البين ا
وبداد
ایللها(صلیت ) ازمیل وزننده ونلرده زاغلو ایشلك آ
وس
اسمفاعل نه
قلحه دیور و منصلت امور و مصاط-ده ف کی ايشلك حبره لوافذ آدمه دیور
(الاصلات )
وراد اصلیت افعیل وزننده صفتدر ( الاصلی ) الى وزننده و
ریله اسای ونزدرک صفتدر ( والصلات ) عراب وزننده (والصلت)
کبمممنك
ه

 ۲وزننده ود

آمور ومصاخده اشرت وافذ ورکاذاز آدفه دنور (الصلت)

شیطان وزنده E

 8 aUهرن

جاعت قلیلهبه و

۱

 #قصل الصاد  ( €الس تت ) صادك فحی وتاك تشدیدله رکسهی عنف و قهر ابه 1

اونه احق عل قول ال ان اورمق معتاسنهدر قال صته صنا مالنباب الاول |
اذا دفعه بقهر اوضر يده وبك حیقرمق معناسنه در تقال صت ا ل اذا |
ف

جاعت معتاسنهدر تقول ایت صتا هن الناس ای جاعة
و صت کروه و

ورکسهی برداهیهبه اوغامق یاخود.آزرده ومکدر اولهجق بکرلامله ]خود |
ب

! افك وافترا ايله رجیده الك معناسنه استعال اولئور قال صته بداهية اویکلام |
(تیت ) صادك فحیله سبسه دنور موت ا
اذا رماه باهلص
وضو وفریاده دینور جلیه معناسنه و کروه و جاعته دیتور طت کی جوهر بتك
بو مقامده و ق الدیث [قامو اصنیتن ] ای جاعتن عبار  2-4ذ کری +طادر

صواب اولان وق اترا بن عباس عنوایله اولفدر شار ح دیرکه مولف کرحه
اثر له حدیث بیننی فرق ایلشدر لکن امام نووی و سار بعض اصحاب اصول
تراد فته ذاهب اولشلردر نتهکهصانحب یاه دی وی حدیث ان عیاس ا
شنتل بعضهم |
بت ایلشدر وحدیث مرقومك ای [ ان بنی اسمرایل لا امروا ا

بعضا قاموا صتیتین ای جاعتین ] وصتین عبار یهمرویدر ننهکهذکر اولندی
بدكله محاصه ,ومتازعه الك ا
رصا
ساتس)
کلصت
ده وزننده ( وا
ا)
ضاتة
مالص
(
معتاسنهدر قال صانه مصاتة و صتانا اذا نازعه ( الصتیت ) سبکن وزننده |
امور ومصاخده ایشلات وحست وحیره آد مه دنور يقال رحل مصتیت ایماض 

عود کی [
(لصت ) صادك کسرله ضد معناستهدركة نبسرنهنك مخالفیدر یقام
ا

والف ماب ةدر أ
وفرقه وجاعته دیور ( الصته ) صادك ضيه بدوى ضد ح
وای مشدده الله ورغانه دینور لى قول بنروع وب |
( الصتية ) صادك ضعی ب
۳

اردر  ۱الصنتیت ) صند بد وزننده جح اولمش EREG آ لاه دیتور کتبه

ویر نه دینور که
معناسنه وبرقومك قدذر وشان ومر لت صاحی اولان سید ه
صندید لفظنده لفتدر (.التصات ) فى الاصل تقاعل وزننده بری بره حرب وقال |
ايلك معناسنهدر تقال تصات القوم اذا حارو (

ااصنتوت ) زننور وزننده 

)عتینله
يالكز ویکتا اولان آدمه دینورکه قوم وقله واقرياسى اوليه ( الصت ف

صدد لفظنده لغتدرکه حذا ومقابل وبرار معتاستهدر قال هو بصنته ای بصدده أا
ات ) حاى مهمله الله تفعل وزننده اوتاعق معناسنهدر قالنت ند |
(
اذا اسعی ( الاصضتات ) خای ممه ابه اطینان وزنده بارهنك شى انوب ۱
ساكن اولق معناسنه در قال اعضأت ار ح اذا منورمه وخیته صاغالق۲ .
معناسنه در

و

O

NE

YP

۸r
ولق اولەرق
شتی حدیند ندر ( الشحت )شینك فی وخایمجحمه نكسکویله ذاتی خ
بنیه تورکیی اجه وآریق اولان چايسز انسانه وحیوانه دنور صکرهدن مهزول
اولانه اطلاقاو لش خانك فحیله ده لفتد رکهحورف حلقاو لدیفنه مینیدر جعی شات
کلور ينك کس ل ( الهوند ) شبنك صعیله برکسه خلق جسن احه واریق اواق

متب)ر
معناسته قال شخت ارحل عون منالباب انلامس ادن شتا (االی
شرت ای دفیق ضام لاهرالا
وی شت معناسنه در شال رحل خت و
وزننده د
و شيت و کیت سکیت وزنده و ثضیت حللبت وزنده هواه ] غان توزه

روی دکرلنوب حفمشاوله لکت
وطلازه دنور کههوایه ط
ی

۶

تففیل وز تاد

درك معناسنه در شال مُْته اليه اذا ابلغه ( الشرنق ) سنتی وزنده

قوش آددر ا(شمات وانشعاتة ) شناد فخیله دشنك کدر و مصیتله خرم
وسرور اولق معناسنهدر قال شعت ارجل شعانه وشماتة من الباب الرایع اذا
ن
ە)
زعات
فرح بلي العدو اصول سایرهده شمانه اسم اولهرق سمورمدر (الاش
9

وصیدی سییله سرور
دکسندیی دننك ع م

فلق معناسنه در قال اسنه الله

به ای حعلر فرحا بلید عدوء(الثماى ) حاری وا ده (وشات 1شيك کسس باه
نوميد وی دست کسهاره دنور 1

غنهتدن وکر لدآمال تاو دیق اسوون شال

عدر ا(لشوامت )شینك
کل
دمو
 ۰رحعو اشماتی وشعاتا ای خانبین وونلرك مفرداری مس
فعیله دام نكایاقلربنه دبنور قوام معناسنه شارحك یانته کوره مفردی شامتهدر
) التشعيت ) تسین وز ننده و ممادفیدر کهاغرال ودب برحكث ال دو دعا ایلکدر

شال شعت العاطس اذا دعا لفهقال رجك الله ومعناده مه اله اکردر

5

تست مادءسنده بان اولدی شارك باه کور ناسی ازاله احوندر

اعد اله عن الشماتة سبکندهدر یاخود قوام مادهسندن اود دک سات
عل طاعة اله ايه دعابه وتان وراحه_در یاخود حع معتاستتون اون در

و شمیت جع ایلك معناسنه در شال شمت با ای جعه باخود ييب

معناسندندر که کذلك بای ازاھ اجوندر وخائب ونومید قاق معناسنه در قال
ال
تتع)
فسقا
الا
شته اذا خبه ( ا

وزننده هنوز سمورمکه بشاق معناسنه در

دیست
بقال اسسممّتت بعیره اذا دی سمنه ( الشعت ) تذعل وزننده عنوتدن ہ

عودت

اتلك معناسنهدر قال شعتوا اذا رجعوا خابین من الغنية ( المت ) معظموزننده
دا السته انامده ذکر بانیر ا پاد و مظهر دعاء و ناءحویت عباد اولان
هسنه
بادشاهه و امیر ووالی ملقو

اطلاق اولنور سای سلب امجوندر شال ملك

وت ان میا من حیاه اذا دعاله بالصية ( شنکات ) شینك کنمریلابر بلده اسعی

او ک کذر خدیندن اجد ن عبد انلالق ین الشسبکانی کوامل ین عبدالیل
که

¬ oN

۴

۲

وت

کڈ

تجر مه کیون قومق وطهای کيو نی قلقمعناسنهدر قال سنت القدر آذا حعل

السنوت فیا ا(لسنوت ) مسکوت وزننده شول کشی ه دینسورکه سنکله هدم
ومصاحب ایکن اصلسز وسبسن بره سکا طیالروپ انفعال ادر اولهکه خوپلقدن
نشت ادر قال رحل مسنوت وهو من بصاحيك فیغضب من غير سيب

لفصل الشین الحمد» (العتبق) م

امیر وزننده حوق وکزییوب سورجن

 ١دنورک قواار ده تانت اولامقدن شنت ادر قال فرش فیت 52 7
بصار الوهکه
رنو
كار ند
ای عثور وشول آنه دینور کهفیاچیاقارنی اوك ایاق
تقال فرس شيت e بقهس حافر | رحلیه ( الشت).ط مر وزننده

دادر
مع

ت
ر(
شفدر
دره اوسنو دیتورکه معر و

) قنفذ وزننده اندلىتهده پر قلمهدر ( الشت )

)يارد فحیله طاعفق
ب-۵ينك قصتی وتانك تشسددله ( والشتات و الشتیت ش

وتارمار ایلك معناسنهدر يقال شت الى" شتا وشناا وشتیتا املنباب الاق
اذا فرقه وطاغلق معناسته لازم اولور قال شت اشعل اذا تفرق ( الانشتاتِ )

نعلنودزه ( والاستشاتة ) ونلرده طاعلق معناستهدر
انقعالوز ده و(التشنت ) تف
فل وزشده
ویت واستضت اذا افنّق ( والاشتیت )
شال انفت الى ن
) والاشتات ) افعال وزننده طاعقق معناسنه در شال شنت الله جعهم واشته ای
صفت الوور طاغلش
ذر اولندی و
ور قهم (العشنج ):امبر ونزده مصدر شدکه ک

سيركاولان دیشه دنور جى شی کلورکه فعلى وزنندهدر

نسنه به دیور

ر
غايمن
ومنه شقال قوم شتی ای فرق

ق 4یعیی بشقه بشقه قسلهدن اولان فر قه در

(العتات) تا وزنده مصدر در  27ذ کر او لندی واساو لور طاغنق ویرا کنده

معناسنه ومنه بقال جاء القوم شتات شتات ای اشنا متف قین وراده شتات کهری
حالیتاوزره منصوبلردر صفت ابله مأولار در ( شتان)شينك حى وانك تشدیدی
و و نك  ۳3۳ولغ تت قلیلده کر

طماخ فر اءودن منشو لدر اسم فعل ماضیدر شنت

فعلندن مصروفه درک باب خامسدن در  8یلوب بعید اولدی معناستنه در شتان

کسلهنك مفهو منده تاکد اواغله بك بعید اولدی د٤ك اولور يقال شتان میا برفع
تون الان و بصب

ما وحه

و ال کان :ماھ وسشعان مابدس) و شتانماعر و واخوه

م

ای بغدما ۱

اوزره تان کله س #حماوزره مبنیدر ز پرا شنت وفعلا تن

وضار مصدر تنه ذاهبت اغوله ونی مکسور
مصموف ااوغله ماضی مقامنه قعادر ی
ایلدیلر وسرعان و وکن

د

فعر وررسیهدر وشك وسرع که ارندن

مصموفلر در وان الكت د دیکه اععی ماه شتان مابدعهیا قولنی انکار ایلشدر
ان

بذ

وشتان

واقاویل او
دی
ور د

ع وو

.کتب محو بهده ق

دك

کر کدر لکن ان بری رد

(اسق) ررن وزنتده
غ
مُّ

اناشدر شصیل

اسعاد بدر جود ن

م
hh .
`و

TOVA
ااسی

۱
3

۱

1۳

ا
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فقال برجك

کت

حسن

اله عاطس عطیه

aE

ديرکهآدم صق عل تا

وعليهالسلام

عطسه درز اولغله الد 4

عل فال حشرت
عط سه طکمد

4

سبیله هینشدن

او لور و ونده سین عه

جد

دو

ەز  ۷او له کو باکه حملال اہ على

اله ده لد رکه بلکه اکن در مرج

الوفی<ضتلرهدك

ایلدی جدنه

دماغلر ينه رو

محازات و متا اهاجون

فول بر حك اله یاآدم تور ده ای اه

صدور

اد و ب

لسا 2بالغاولغله جد

و منقعد

اوحینده مسدو د

الهی ف(عدر ور جك

و ميت

طر

ای الطر لق

اطلاق

Ce تھے ملاز مت
ااستقیم ) وی

ال

اولان اد واو ناق آحلوب

باه عنوا نله مقا له ساسته ر.جت

قكت

صعید اعالندن
) الاستات

وزنده

) اشتاد

ملا

غه

و

احدواشارح در کهوسته افظدن

ا
فلان آذا

بلندن اشا

او لور بو له اعدا اول متو جه او لد غه
رور لیم آددر

شاسیر ده مسطور در

معناستهدر شال ست

) العم.وت

ملا که

مات او اشدر و اول

و
ایکنی و کندیلر دن ذله صد ور اده جک نهیم او لدینی

التعل ) ایاق

دك و صولنده

هب در

( رز سور
اوق

او حنه

( معنت

وزننده

معناسته در

( ید

اوزون

السعت

و ار حه

وزنده

شه

قال اسنت

موی فاد اطلاق الوور

ره

دور

القوم اذا

اصیل واو

القوم د مك وم بربر ده برسنه مقیم او دی معناسته در فر ادن منقو لدر که سنه ازنك

آخرنده اولان هاء "الثهده واقع اولغله اصلیه نله تايه قلب ایلدپلر ومنه قال
بالتاء ل نە واف اصلهادى

اصاتهم ت

مادهار ده ست ایلشدر ومصباحك
اللامدر

اه

کو ره

اصیل

وواوی او لد بغنهده ذاهب او لشدر ند که

بای دی اول کو نه درک سنه که سی عذوفة

ری

ها یه

کی ولفت | ۰خر اه کوره واوهدر اصیل سئو هدر
ی

سنون

ا

جعانو ر

ا

( کف

جي

و

ج

۱ك دنور وی

عدمدن کننایهدر ) السنته ( ور A

وزننده

در

سئواتدر

وز A

سدتون کلور شال رجحل سی

سات

”ده

وجع

برکسیه حر

ای فلیل اندر

) واستند

( کسه

و معداتث

مذ کر سا

و منفعی

اونیان

بو راده اقلیت

وزنده

ات

ابات

وسنته ای  0 ۲و شال
ار اولان خبر وهنقعاسز بره دنور تقال اررض نة م
عام سنت شرت

ای حاب ) | Ro ( مفا  ۶۸وزننده بر ده اوتلق اراشدروب

)نور وزننده
کزمت معنأسنهدر شال سانتوا الارض اذا بعوا باتها ا(لسنوت ت
( والسنوت

( سور

وزننده که

باغنه دنور

و بتیر ه

دور

<ین

E

واه

دنور ور و ع خر ما ا-یدر و له قوام و برلش قو ی شبره به دور  ۳ر شیر ه«سی

و دره اوتنه دیژور سنت کي وراز یاج اميد رکه رز ه تعبیر اولنان *ہد ر وکون
کړ ون دید کاری عمدر ) السنيت ( فعیل وز ده
اتیدرکه

طعام aE او لنان

وی

روت

oh

8ل6
بقال انسلت عنااذا انسل منغیر ان بعلبه( السلوت اسکوت وزننده خو
دنور که اوزرنده اولان ات صپبرلّوب ] لغش اوله ( انسلت ) سبنك ا
دینور

عل

قول

برو ع

از به ”عدر

تخود

طعینده

| كاف

او لان از بهبه دنور

بوآربه رومیده اطغریس وفارسیده جوبرهنه وترکیسده پیفمتر ارپهسی دیدکرید

خرمشدن حقدقده بعینه بغدای کی قابسز حقر اول نظرده کورنلر بغدای ظن

ادرر اريه اله بغدای بيده متوسط اولوز ( السلتاء )جرا وزنده شول 0
دینورکه اصلاً خضاب وحنا استعبال ابلر اوله بقال امرأة سلتاء ای لاحنضب .
در
(تلد )قله وزننده ومراد فیدرکه ذ کر اولنان سلت وانسلاندن ا
ا

صيریلوب قورثلی حالثه دینور پومعنایه مبنید رکهعبار فلان بنی پوب کرويه
براقدی ۳

وانی معناسنه
دجك برده ذهب می فلته وسلتد د یرل سبقنی ف

و و بطر لکله یاغفلت سببیله یااهمالدن ناشی ایش الدن حقدیکتدی مقامنده دی
رب

ششی به دنور
(لاسلت ) اجر وزننده پروی تون قطع او
کلغ
اولنور ا

قال هاوسلت اذا کان قداوعب حدع انفه واسلت اوقیسنام شاع بدری
لقسدر ا(لستیوت ) زنبور وزننده صحلوت مغناستهدرکه بى باك وماجنه اولان

آیدر مولف وی سل
مورت دنور ( التلکوت ز
)بور وزننده برقوش د
مادمسنده روت وزیله مت ایلشدر ( اسمت ) مينك ى ی ويك سکوئیله وله
دنور طریق معناسته قال الم هذا السعتای الطريق A خر اولان ذائك
ام دده اولان هینئنه وحسن سبرنته اطلاق اوور ومته حدیت [ ۶فتظر ون

ودس وطن وله رول
الى سعته وهدیه ] ای ال هينه ومنظره ق الدین ح

مبك
طو
كو

معتاستهدر بقال سمت فلان سما منالباب الثاني والاول اذاسار غل

 ٠الطر یق لظن ومعت کذلك مضدر اولور اقوال وافعالده ومذهب وسیرنده کوزل
سلوك ايلك مغناسنه قال سمت ارحل متا من الباب المانى و الاول اذا حى

حسن العو وبرنستهة قصد واهنك ايلك معناستهدر بقال عت الثی" وسعت
موه اذا قمده ورکنّی هة برکلامك اود برتدییر ورأك وجه وطرشق بيه

وتسهیل ایلت معناستهدرکه  ۲ہی تزکاهلتی تعبیراولنور قال سمت لبم متا منالباب
الثایاذا هيام و  :الکلاموارأی ومحدتدن ونس بن خالدالعتیکه مته منسوبدر
)عیل وزننده برش
هی وام دننده حسن سبرئی باعث نسبتیدر ( السعیتتف
اوزره حضرت

ته

حق حل وعلايك اسم شر یی اد ايلك معناسهدر شال تڀ

||على الطعام اذا کذر اسم الله تعالی آنك اوزر بنه ذکر الله برکتلنوب کویاکه
|

اصلا قص طاری اولیوب هيئت اولاسنه ارجاع امحون دعا الك اولورو یت
آبران آدمه برجك الله دو دما ايلك معناسنهدر يقال سعت للمااس اذا دعیله

۱

۹
 ) 1السك

سیه

( حر عه وزننده سول

حوحق

دینور که اة

شان کته ر

آوتوب اسکات اولنور بقال ماله سکته لعیاله ای مایسکمم به وسکته قایده قلان

آلرندن ال
شیه ه دیور ( السکیت )کیت وزنده وکافك شدهسیله لفتدر پارش ت
صکره کلان :ته دنور که اونجیسی اولور صاحی افخاردن ساکت اولدینی
ملاحظة سيه در (الاشكات ) هممنك فخیلر اتناس تفه دن قح تاسه دینورکه

در تتعیبیر اولنور اوباشمعناسنه وشقایامعناسنهدر کههر ثيئك بقیهاردر وفصل صیف

هاخکرلندان ایام معتدله هدنورکهخر بفهجاور اولان ایامدر شارحك يانهکوره
او
یلره
قو ن
ودر سا رده مفر دی سکته در و
اسکات لفظنك معنای اولده مفر دی ق

)تف وزننده شول کسیه دنور که سویار سویلر امادر
معناسندندر ( السکت ک

مکنون سویلر اطقهسجه از سویلیوب وسویلد کدهکوزل ومضبوط وععنیدار
سویلر اوله اصطلا جزده آز سویر اوز سویلر تعبیر اولتور یقال رجل سکت ای
قلیل الکلام قاذا تکام احسن ( السکت ) معظم وزننده قار اوقارندن الاصکر هید

)ينك فوخليامك
قلان اوقه دنور کهره ونصیبدن اكات اولفشدر ( السلت س
سکو یله کودهدن بغر سنی صیروب حقارمق معناسنهدر يقال سلت الم سلا
هن الباب الثانی والاول اذا اخرحه بيده شار جك اينه کوره وماده برنسنه یی

آخردن صیروب باصو بوب حقرهق معناسنه موضوعدر پس بغر سن ال اله
صیقوب احنده کنی صير وب حقر مق معناسنه ده الوور و که کوره اخر حه قول
اخر ج مافید أو بانده او لور و
حدعه

وراس

انلك

معناسنه در قال کات

مات

ره ان

برون کسمك معناسنه در تقال سلت :الات اذا
قال شتا

الئیٴ اذا قطعه

وهدی

أ لشعر اذا حلقه ومطلةا كسك

دوهسنك وان حفعر فدر در بیقی

عاق اب صوعق معناسنهدر که علامت امجون ابدرار يقال سلت دم البدنة اذا
] rtحق
اتری دك

اظهر د مها يعض نهر رو دم الند ید واقع او له
او لور

وسلت برمغله قایدن

شال سل القصعد اذا هايا
ق

مهناسنه در بقال کر

وبرکسد به اورعق

 .رنه

واسهال

طعام

یلاشغیی

ندنده اولان حراحت

سيلوب صار دق

معناسنه در

روب
یسی
صیه
صبعه وفنهی خالون الر دن قنه ش
المرأة انلاضاب عن ددها اذا القت عن دها ام

فعنانشته دز که در سی

صبر هی

مستلز مدر يقال للت

او زره جقر مق معناسنه در تقال ات

سیر

فلاا اذا

اذاز ی ) الا ستلات (

 ۱افثعال وزنده ودی قادن طعام یه سنی رمغ سیلوب صیرعق معناسنه در ال
ات

102ضهه

برمقله صتروب
دینافینتیین

ا5ا ڪيا
جح

و ژناده برکسه سين

باصرعه  ۱الا

) امه وز ده

کاسه تكت اطر افندن

اتد ری طعام نقیه سنه و یلاشغنه دنور (الانسلات) انمعال
برآدمك العدن پابرکر وه امحندن صر یلوب قور تلق معناسنه در

(رت ) سيك
سلان وزننده ( وسخیت ) زبیر وزننده ایی حدث امبیدر س
عله فغر بده بر بلده آد,در

عت

 3حر عه وزننده

۱

ل

اندلش او لکهمنك حوفنده

وسطنده یدرد قاسم بنن ای ماع آلیتری اعدث

اورابه منسو بدر

وا مک  3برنسنهی حوق امحوب لکن فاعیوب,
[ تفت ) ك
اایع اذا
مووق گعز اولتق معتاسنهدر بقال سفت الرجل سفتا من الباب ر
ا
(ت )
سف
لیدر
اداف
ت وزننده وم
ف)
زسفت
اکثر مانلشراب وم يرو (ال
کف

وزنده

سبتت فحی

ب رکشسسن طعامه دینور شقال طعام صقت ای لارك فيه ( السقت)

و قافكث سکو له ( والمقت ( دنله بر نسنه برکتسزاولق معناسته وود

بقال ساقلتثی» سقتا وسقتا املنباب الرابع اذا لمتكن فيه برکة ( القت )
وزنده

کف

ر کتسن شه

) الكت

دود

( میات

) السكوت ( قعو دوز نده ) السکات ( سوال 3
برك کلام ایلکدن

عبار در

صو

اک

فحی و كافك مکو

خاموش اوق GE

عق تعییر او سور

تقال کت

الرحل

سکتا وسکونا وسکاتا منالباب الاول اذا صمت وسکت کشر السکوت اولان کسیه
دنور

اطلاق بالعتدردر
فصل

المقسزين

الک

ومطرب

دنور

نغات

ادر ایکن ايي نغ

جو دار موه  2۳تعییر ری

ك ميانتي صولق

بوندن

مأخوذدر و مرت

وسکوت اولك معناسند استعمال اولنور ال سكت الرجل اذامات ( الساكوتة)
سکوت معناسنه در موف ت

اوزره عطف

ادر لکن 1سم اولق اغلیدر وسا کونه 7

) السکتفت 7حلثیت وزنده

ایلکله ودي
کار السکوت

محصدر

اولق اوتا

اولان کشیبه دنور

) والسکیت ( سکین وزننده ) والسکیت ( مصغر

سها(کوت
لند
اوز
وص
بنیهسیلهکه عکیبر احوندر ( والسكيت )کافك تشددیله ق

یله مصدردر ته که ذکر اولندی وسکات وسکانه هابله موحب سکوت اولان
شرته دیتور تقال رماه سکات و سکانه" ای ا سکته و رکه  ۳مض

تورمكت

اوزره اول معناینه استعمال اولور کهسکوت وسکونی مستلزمدر قال هعول
سکات
صو

لام ای مشمرف عل فضانه وسکات شول لاه اطلاق اولنور که

ده

يلان او لدینی بل اوله عی

بك | هسته و کیر زنهرك کلوب صو فار او له

( الاسکات ) همزءنك کر لهمتکلمك سوزی قالیوب منقطم اولغله خاموشاواق

معناسنه در بقال اسنکت الرجل اذا انقطع کلامه قليتكلم قال الشار ح يقال
سااجعکلهتا (السكتة)
فكاتذا اغ قيل اسکت ویقال اسکته اذ
تکلم فلان *م س
آ ددر

اور

شد

که بطون

سينك

مض
فعیله پر

روحت

تقو ذیی مانع ستاده کامله سبییله امضا حس

دماخده ورای

ار واحده

و حر کندن معطل او لور
۱

الک

0

1۳

۷۷

ا

اولشود تقال ماله ودمه ”ت

ای لاشی على من اعدمهما بل دران وهو من

یرش اسک وه اطلاق اولنور ال وب مضت
وشت پب
وتبصال اولفش هه دبنور قال مال وات
عیلق [ السقوت ) اذهاب اس
|ا
ای مذهب a

ےی مدعوت
اصلا شبم کین کش

ھ را در ! کلایلسه

انوك اطلاق اوور واکنزی كمه و امثلا بههلا اولان کشی به ده اطلاق او غغله

 1ضد اولور زرا هضم ایلامکدن نشت ادر لکن ف القيقة بنلرنده شیه تضاد
الموف معده ودطی واسح اولان کشی به اطلاق اوللور

۱ادر ا

(سعت ) مکرم وزننده بود استیصال وجهله ازاله واذهاب اولفش شنهبه
| ا
)مير وزننده و نلرده مهن
(لعت )له و(الحیت ا
ا
دنور سعوت کي (
| معناشنه در قال مال »سعوت وسعت و«عت وههیت ای مذهب ( الاعهت )
 ۱اجر وز ن ده شول سنهبه دیور کهآنده اصلااوت واوتلاق اتری ظهور ایلیه

 ۱اجدب کی بقال عام اسصت ای لارعی فیه ( ”اء ) حدیاء وزنشده دوامفید رکه

| اوتلاقدن خال ره دینور بقال ارض مصتاء ای لارعی فبا ( الضتوت ) سينك
| حعیله یا آزحه اولان سوبقه یعنی قاوده دنور وك اسکی ثوبه دینور وومشق
اره
 :طمراقلی حول ه

دنور

( الهترت ) کریت وزنده بود یاغی آز جه

أ اولان قاوده دنور ( حى ) سينك فصیله اسک وه دنور که مباأغه شسته
وزنده طرفاشرف حضمرت رسالبناهیبه رعین
بتی)ر
|ذودر (زی
م
قسلهسندن وار د اولان انلعیلردن مرح بن شراب الرعینی نام کسهنك جدی اعد
( ۱الوت ) زبور وزنده وبا ولا ابالیانه طور اولان عورنه دنور مرا
| ماحنه معناسنه ذ ک اولنان سعت لفظندن ماودد( ات ) سینت فعی
 ۱وا

معمدك

سکو له قال وشدد

معناسنه دږ

شار

دیر که و لفظ فار سيدر

(سفیت ) امیر وزنشده ودی فاتی وشدید
|رب دی استمال ابلشدر ا
ع
| اولان شیغه دنور مواف مساصه اوزره بان ایلشدر بقال شی" مخت وهیت ای
شدید ( الحت) سينك طیله آ ت وقاطر کی ذات الوافر اولان حیواكعقب
أ نولدده پاوریلربتك فنالررندن اخدا حقان مدار شیثه دنور نتهکهفوزینك
1

قارندن قا به رد ج ومعصومدن

* 1۱هثیت وزننده وم

دافیدر که ی

حقاله عي دور ( التیت ) سینت کسر له
او لندی و شدید

ی

 | 1وياض وخاص اونه دنور ومطلةا بك قانی وشدید اولان ينه دیور(المءخوت )

 1ماق کی دوز واملس اولان شیثه دنور ( الهتان ) سينك کسری وفخیلر
 ۲اعت

سرنه
اولفش کی د

دیور و و فار سیدن مغر بدر بر کده دی تال د نور

 1.اعلامسلفدن ابوب ال-شترانی ا رک

اول

”تان )
مان فزوش.ایدی (

۷۳

۷۹
وسا کلامه دنو ر وعیب وشصهه دنور غر بدرکه دالله سد
سینت دحا یندا
دی ومعناه اولغله اء دالدن مبدله اولی مقلدر ( ست ) سينك کر له بر در

قول وجاریه قسمی انکله قاداربنه ندا خوطاب ادرار یات حهای تأویلندهدر
سسیدتی
غلك کلیدن کتابه در یاخود وطندر صواب اولان سیدتی دغکدر پ

وفر
لحف
و م
اندن
لفظ

بے افندم دك اولور وستی نت ای مان الصایونی محدئهدر

(ستبته )جهینه وزننده برنیجه خاتون اسعلریدرکه جلهسی دثهزدز واجد بن

مد بن سلامة الستیتی محدندر ( حصن بن ستین ) ملاطیه مقابلنده بحرصن دآیدر
طاهرا شعدی خرابهدر یاخود اسم دیکر اله مشر در زرا اوراده حصن بطریق

وحصن منصور واردر لکن حصن ان سستین اله متعارف ننه بوقدر (ستيك )
سك

وای

مشتددهنك کر للهکه فارسی اوزره مص افدر که سق

عصغری

اوله حقدر ز برا فارسیده کاف اداة تصغیر در تعر بنده ياء مقتو ح فلفعدر بات
آکله تسه الوغشدر که دنه در واجد رن جمد ی سره کهسينك فیدر
مر ن

کيسكر لهوسینك یله زباز ددر مشرقدیارنده
محدنیندندر (سعستان ) سينك وج

برایالت آذدر ارالك شرقینده برایاات جسيه در که حالا سیستان تعر اوور
وسعستان مع يدر ( الحت ) سينك ضعی وحلك سكويله ضعوتینله لغتدر حرام
م:عناسته در کهکسی وا کلی حظو ر اولان نستهدن عبارندر هل قول عصت شول
کسب خبیثه دنور که صاحننه عار وقیصهی مستلزم اوله ی امضات کلور
يقال هو يأکل السعت ای الرام اوما حث من الکاسب فلزم عنه العار ملوك
هقبدویور
بصار ده بانته کوره اصل سحت بنرنه نك استیصال اوزره صعوینلش
بعده صاحیه عار وشیصهی مستلزم اولان حرام موحظورده استعبال اولغشدر کویا
صاحباك دنن ومروتنیاهلاد و استیصال ادوب باخود برکتی ازاله ایلدیکنهمبیدر

وکسب خبیث موزد ٤ن کلب وخر وخنر یر مقولهمی مکاسبدر ( الاعات )
اسکات وزنشده حرام کس

کتست
ايلك معناستنه در قال امخت ار جل اذا |

انسحت وبرشیی" امتیصال اعلك بعنی امه کیدر مك کوندن قوپرمق معناسنهدر

قال اسعت الى اذا اصتاصله ورکسهك قراحی حرام یاخود خیث اولق
معناسنهدر قال امصتت تحار نهای خشت وحر مت ور ده واو او معناستهدر
( السعت ) ضرب وزشتده اعات الله ایکی معنای اولده مادفدر قال هت

كث السعت »بقال سحت الى" آذا استاصله
ازجل عتا منالباب اثالث آذا ۱
وسعت قبوق ودری مقولهستی صویوب کیدر مت معاسنهدر يقال ست التهم
وخت خالص ویغش معناسنه استمال او لنور کویا که شوائی
من الم اذا قشره “
تلف معتاسته استعنال
استیصال اولغشدر ومنه قال ر”دخت ای صادق وهدر و
س

اولنور

۷
سس

8

8

"بات اری

مس سس سید

نت

اولیان فر بر

تست ی

دنور

ار قفر معتا سته شال اررض

لابات فیه و ذو هم ارض سپاربت
3

یس

اخلاق

 ۳باب وب

ای ق3فر

سیر وت

کویا که اول ردن هر

جرو اعتار اولغشدر ويك اژ وکیز نسنه ره دبنورکه راشه براوب و ربر طو کر

1

اولورقال مالسبروت ای فلیل افه وفقير و کدابه دنور شال رحل سبر وت ای
قةر وساده رو او غلابه دنور
 (٩السورت

) کربت وزنده

وزننده بوزلرده

حي

( والسرات

فقبر و کدابه دیور

دحر حه وز ننده قانع و خر سند
) السبرت ( تج

کاور

) نبراس

وز

و نارکده جعلزی

اولق

در

وا

ده

رحل

مسر

ت

یج
ر

ای اس

) قنفذ

( والسرت

سبار یت کلور  ۱السمرتة )

قال سہر ت

 ۳وزنده بوزنده و که دهستده فیل وتو

اف اغارکی شال

اد خوی

مبان

و سیاری کلور و لو و آدر دندر

ار.حل اذا قنع

اولیان .کی به داور
( دنبلید وزننده

عليه ) السنمریت

آدمه دنور ) سرت ( حهفر وز ننده طر! بلس دغر ده رجار شو آ دیدر

) الست ) سنك کشری وتاك تشد د له اعداد جلهسندن الق عدده دنور فارسیده
شش مرادفیدر کهنونك اصلی سدس ادى سین تابه ادال الوتدقدنضکره دال ابه

ی
وس
وست

سه وجعنده
نسوة

دینور

اعت يانه _کوره ست لسك مم ده سد
اسداس دنور وان ادت

كذلك

عندی

س

ته رجال

قل اوزره عندی

و نسو هو د دوردک

توب

سته رجال
SA

رجال

وردر د ءکدرکه
آوزره معطوفله مر ور در بهما ام او جح رحل واو جحخانون ا

وسوة
عندی ثلاثه من الرجال وثلاث من الساه سکندهدر وعندی سته رجال ن
وسوة
دیور  4نسوه سته اوزره معطوفیله مرفوعدر عندی سته من الرحل ن

سوی هذه الستة سبکندهدر بے یاعده الق نفر رجال وبرقاج خانون واردر دیکدر

آن ایی جع افراد اوثغق قابل اوله حال بومنوال اوزرهدر
کذاك هر عددردهکه ند
و صمنا ستد من سوال دنور ها له  1۳معدود اراده اولنور اسه زرا مذ کر در

وستا دنور هاسن اکر عدد اراده الونورسه ویومادهدن فاعل صیغهسی مراد

اولندقدهکه الصی دعك سدس لفظی اصلیسی اعتبار ی سادس وسته کهسنه نظر
ووب
اه سات دیتورکه اصلى سائت ال
وافع او لدفده

اولكث

دلا (۸

ادعام الوفشدر وحرف مکرر ار کرت

اععّادا باه قلب

اوق

نسری
سادی دی دنور سان وتسرر کلهارده نستی و
اماه اعداد مادولر نده مذ ؟ر ومونث یم

او لوب برش

امذ کر قلنور که ها اله اراد اوور شال
سایق اسه مو نٹ قلنور شال عندی م
هند وزید دبرر سایق اعتار او لوپ

افظ

عندی
تاه
نك

سته

دعل دەسنه

دنندیی کی و قاعدهدر که
و ر سایق اسه ام عرد
رجال

ورحال دک
اوزرننه

دی

دیدن

ی

و تساه وا کر مونث

قام زد و هند وقامت
او لور اتهی ( الت

(

؛ 0۷

اوّت عنده سبتا وسبته وسنبتا وسنبتة ای برهه ک(فر سبت ) شام دیار ندهپرموضع |
ایا( السپوت

۱

) هبه اطلاق

سم فاعل نيه سياه

او لو ر

شول ازە

مقطو ع

حر تاه اطلاق

1

الیاء رد

ووپ 3 .
او لور که هر بری نض ,بل

اوله کهقوروقلق حال متقطع .اولور يقال رطب منسبت ااذلاعاهرطاب 

)یطی وزندم حری ودلیر اولان انسان و ا
ا(لستی ح
|محو در زبرا سبنتاة دی دیرار وسنتی

قبلاھ اطلاق اولنور حر أ

سبانت كلور نونك کسریه ( السبتة ( سك

ا(لستان ) سيتك کسله اجق جوغز 3

اه الاو
بناء جى

فهتلر کی به دینور معری معناسته

دنور ( الانسیات ).انفعال وزننده

برنسته سولوپ اوزاعق معناسنهدر قال انست الثی" اذا امتد وقال فوجهه .

۱

انسبات ای طول واعتداد عتی وزنده سو بولك واردر ( السبتاء) جرا» وزننده

شول قیون وی مقولسنه دینورکه قولقلری اوزون اوهرق باخود قصه
اولرق بایغین اوله اول کونه قولاق آنده اولورسه کوک تعببر لانوورکه دیکنه
طورمراولور بقال شاة سبتاء ایمننشمرء الاذن قطول اوقصن وستتاء اوه دنور
چم  ۱معناسنه ( سبته ) پلده ونزنده مغریده بلرده آ دبدر ادلس مقایلنه دوشن
أف د کو دن حر حرطه

حفهحق بوغاز ] :نك قر ننده اولغله سته بوعازی تعییر

)لز :وزننده شبت معنامتههز
انولدنونرسافده اعلام وقيره ظهوراعلعدر_( السبت ف
ایکیسیده سود معر يدر وشود کنن

فار سیده رکد

دره اوی دیدکاری بات

اسیدر ( سخت ) سينك ویای مشدده نك عیله او عسدهنك لقیدر هرج دیر که
|نوعیده که “عر میالتنی البصمری الصو در علومعر بيه وفنون ادیهدن اقد ویصیری .

وواقف وخییری ادی وزدن مجاوز تألیقاتی خصوصا کتاب الجاز نام ابرفضائل
نک دمنوخحتناضییرسیو غش دورعات
دمی
یرسی
آافن واردر وت سیوخت فا
وساحنق معناسنهدر مرحوم .بغايت دلازار اولغله لسانندن صغیر وكير خلاص
طنبور
ولیوب هر کنكت حقنده طع
ایدی برآ دمه حرش

بنه صوقدی

ی مقرر ادی عامة ناس لسانندن خوف ایدرر

اداز او لدقده حصار بری بره او عده نور سپوحت عن

ودورندی دعکدر حت اصعیی دی م۶ومك لساندن احنراز ادر

ایدی وسخت زموخت فارنی معریی اولق دی عکندر که عقده معناستنهدر
وتلاوت قرآنده ن وانعقادی وار ادی اعدی اشبو او عیده وجه مذ کور

|"

او زره هایلهدر وبته فلغت واد هده یکت قاسم ن سلام که لختدهرغ ریب الصنف

موّلفیدر هاسن اوصددر رجهما له تعالی ( البروت) زنبور :وزننده اصلا

7

سبه
ت
ig
ییو۹دن
د

oN
وزرده
ووم م
انتدا ادوب التی کون مدنده اعام ل

خلق واحاد گي ذطع که

سیت آله ما اولشدر ووراده ومدن مراد مقدار ومدر وتدرجی خلق دلیل
اختار واعشار نظاردر

وعباده ا

(طفیی تعلیر مبنی در وسست او شوبی کسیه

دنور قال رحل سبت ای کشر اللوم وغايت زرك وداهیه اولان کشی نه دنور
و سدت بو  3طانشهسی سبت

ره متعلق معشت وا کسادن منقطع اوق مقوله-ی

امو ره قیام ومر اعات الك معناسنه در هشال سرت الود اذا قاموا باه ه  ۱اسبات (

غراب وزشده ودی بك زرد وداهیه وعیار اولان کشیبه دنور واوشویه
اطلاق او لور عل قول غشیه کی خفچہ

او شو به دیور

اخود

او شونك اتداسنه

دینورکه هنوز دماغه اسثیلا ایلیه قلبه سرایت ايده قدر پس قلی دځ بصدقده
سبات

اطلاق

اولغن شارح

د رکه بعض

ههد

ره

او خقیفه عنواننده

ص سوم

او لغله

خفیف اوشو دعك اولورکه اعزغفه اولهجقدر ونومه سبات اطلاق مجازدر
مو جب راحت اولدیغنه مب در وقوه تعالى [ خوعلنا تومکم سباا ] ای قطعا عن

ایا وا که اس اة للقوی اطيوانية وازاحه لكلا لها:ماوا لانه انسد

التوفین و منه اسیوت م

وبن

الاطباً ستبات تعر اولنان عار ضه و معنادن

مأخوذدر اوشودن کوزنی  حوب باشتی قالدرمر اولور وسبات دهر وزمانه
اطلاق الوور

قال مضی عليه سبت وسبات ای دهر وسیات بلاحرف تعرف

ار اهیم بن دیس ام محدنك لفسدر ( اناسیات ) لیل ونماره اطلاق اولنور دهز

معناسندن مأخوذدر شار ح دیرکه ابناسبات قالاصل ایک برادر اولوب بری
شك عل طلوعنه اطلاع حون مشرق طرفنه ودیکری مغرب باه عزعت
ادوب من بعد بری برینه ملاقاتلری میسمس اونامغله بعد الافتزاق اجعاعلری وفوع

ولیاتر حقندهاناسبات رب مثل اولمشدر ومناستتله لیل ونباره اطلاق ابدرژ
ا(لسبت ) سينك کسرللهصغر دریلر ينهدنور جلودالبقر معناسنه کهمراد دباغت
اولفش دریلردر جعییق اواعی اعتبار لهدر على قول مطلقا دیافت او لقش دری به

دنور قر وسار اولسون اخود فرظ اله بعی بلامود اله دباغت .اولقش
دریبه محصوصدر

رکیده کون تعببر اتدکر در شارحك بیاننه کوره دیاغتله

ویلرله حلق واژاله اولندیفنه میقدر نعال سبثبه توکه منسویدر واول نعله دی
سبت
1

اطلاق اوانور انساعله ( الست ) سينك عیله حاتم چحکنه شبیه بربات

آددر سينك فحیلر ده ززباز ددر ) المسست ( حسن وزننده اسپاندن اسم فاعلدر

 ۱اصلا حرکت ایلن بعنی حرکته معال اولان کشیه دنور شدت جراحت

ومض مقولهسی عارضهدن یاقیال اصیم مستبا ای لابصر  4وسست کوننه داخل

" اولان کشیبه .دنور کايقال اسبت ار جل اذا دخل قالست ( السبتة ) سينك

مطثه ایلشدر روکسیه زیتون یاغی درمك معناسنه در قال ز انبم ای اطعمهم 

ازیت ( ا(یتون ) شمر معروقدر که زیون اغابی تیر اود

۳

میوهسنه وشه نه زیتون اطلاق اوور واحدی زتونهدر وزتون دمشق شامده
واقع مسر

اعی_در عل قول حبال شانه اطلاق اولنور شارحك انه کوره

زتون جين
ظور سیناده مناعاتکاه حضمرت موی اولان م-جد اولهحقدر و
وعید قضاسنده برقربهدز وررحل آدیدر ( الاتوند )
لاکوهسنده برینلده آد بدر ص

هایله اديه شامده بر شعه  ددر ( عین اتلونه ) مغریده افرشیه اولکه سنده
بمروضعدر ( احار الزیت ) مدینة منورهده برموضعدر ( قمر الزیت ) هه ده

پرموضعدر ( الزیت ) مبيت وزننده ( والز یوت ) اصیی اوزره امم مقعوللر در
زتون یاغی فوعش وآنكله یاغلفش زسنهد دینور ( الازدیات ) ازدیات وزننده
زتون یاغی سورءك معناستنهدر تقال ازدات الرحل ازدیاه اذا ادهن اریت

ا(لازاتة ) هممءنك کسرله برکسهنك زيون یاغی حوق اولق معناستهدر تقال

ازاتوا اة کثر عندهم الزیت ( الاست اتف ) استراده وزننده زیتون إلى اك
معناسته در ال استرات ال جل ادا طلب الزيت (-الزيتيه ) لیدن عر والضای
قسرنك اععیدر

قصل السين  ( 4السأت ) سينك فهتی وهزءنك كر له وغق معناسنهدر بقال
وغاز
ان
شا رما مانلباب اثالث اخذناقه ( الان
دليکنك ایی جاننه دنور که

خنق ایدن که نك اوراژه ایک بر مقلری کلور

سأت مدقردر فختینله ( السبت ) بت وزنندم سکون وراحت ايلك معام تددر
رتحل ستتا مانلباب الاول والانی اذا اسراح وسکن وکسك
لسب
اال
يق
معناسنه در قال سیت الى اذا قطعه وست

دهر وزمانه دنور کاسیذ کر وباش

تراش اعلك معتاسنهدر قال سبت رأسه اذا حلقه وباشده وریلوب طوب اولان
صاحدن برمقداری صاليورمك معناسنه در قال سیت سشعره اذا ارسله عن العقص

وسبت دوهیه محصوص برکونه ورویش

اسیدرکه مراد سیر

سریعدر وسیت

مصیر اولق معناستهدر يقال سبت الرجل اذا حار وسبت بوکرل صوی آه دیتور
وتلو
وصف بالصدردر قطع مسافه ایلدیکهون بقال فرس سبت ای جواد حد
سکش وکستاخ وحری" اوغلاه دور شال غلام سیت ایعارم جری"
حشاری ر
ویون اورمق معناسنهدر قال سیت عنقه اذا ضمربه وسیت هفته کونلرندن ۳

"کون دآیدر فارسیده شنبه ولساغزده جعه ایرنسی تعبیر اوور جعی قلت اعبت

کلور فلس وافلی کی وجع کثرنی سبوت کلور موّلفك بصارده بیاننه کوره || |

|طع معناسندن مأخوذدر زرا حق جل وعلا ارض وساوانك خلقته احد کوی |
ق

نم
۹

دبرژ

۱۷8
طم و صناعتلد اولابه

قطر ان

ردواء

دبرار وزفت

ی

0

دارو

اسمیدر که

ادو بهدندر و و قاره صافن دد کاری تمده اوله حقدرکه سر هباره ده اد خال او لاور
زفت ری

ور قوب

خواصی دج واردر رہ

دج دبرر وسار

حقدینی مناسدته مب در

نسسبی بردن شت باعی

( الرفت ) تشد ند فاباهمعظم وژنده

زفتلفش سنه به دنور قال جره فته ای مطلیه بالزفت ( الازدفات ) افتعال

وزننده برنسنهیی قامه اخذ وقبض ات معناسشهد رکه ععوعیی زفت کی استیعاب

٠اکدن عبارندر شال ازدفت الال اذا استوعبه ( الزکت ) زانكفعی وکافك
سکوئیله طولدرمق على فول خاصة قبره طولدرمق معناسنهدر قال زکت القر به
 Eمن الباب الاون اذا ملا ها و و و
 ۱ایاه معناسته وکت

یهووی
aEم
me
ین

ندراکه کید اکت

دبررسن او عنه

وموضع آد در ) ایس کات ) تفعیل وزننده E

معناسته در

قال زکت القربه تزکیتا اذا ملاها ( الارکات ) همزءنك کسرله اول معنایه در
لقال ازکا بعنی  زکنبا وطوغورمق معناستهدر قال ازکتت المرأة اذاولدت
 ) :الرکوت ( مسکوت ود
اولان جکرکه دنور

وم

وشدتاو

) الرماند ) کرامه وززننده

صو

فەا

اذد

غو قه اوغراوب

او شومش

اولال کسیه دتور

معنا سنه در تقال امب

الرحل

 HENمن الباب انامس اذا وقر ) الز میت ( آمبر وزنده وقور و ضاحب

سکن

آدمد دور

ان صاحت

) الزمیت ( نکن

کین آدنه دنور قال

رحل

8

وقار اوی

دنور وقارننده عو رطە سی

ده که عباامه در

عابت وقور و نکر لو اهل

زمیت کآمیر ای و دور و قال رتحل وق

کت

او او فرمنه ) الرمت) تشد بد “يe 4 وزننده رقوش اسمید رکه کو اا کون رنکلر
اه متلون کود ینور شار حك ياتنه کوره تویلری سیاه

و اناقلری و متقاری ورل

برو شدرکونش طوقنسدقه کونا کون رنکلر اله ايان اولور عامهنك بوقلون
رک اوله حقدر لکن مقر

دیدکی

دات سا

اتاد کوره ژرهنت و اقعا اول کو

ه

رو قیر هندستانده ابلاول-نام طاغده اولور ووقاون کلر هیثتنده برجانوردرکه
اول :دی

کونشده

جانفس کی کو نا کون

اضمعلال وزننده مادهٌ الور هدن مهو

اله کور نتور ) الاز :ات

رنکاره

در کو

(

کون زنکر کر مك معناسنه در

معذاسنه در قال اغات زفقت ازمهتانا اذا تلون الوانا متغارة کل صنوزی
 1اولسون وک ك ععنو ی او لو نک تلون طدعتدن تاشی او لور ) ز تابه ( نو نله کتانه
اشد

ە مغر ب ایانده .بریو قله آدبدر هشهور

مم زنای  1ناردندو ) الزیت (

۰

وت وزننده معاوية بن سعدل افرسی اسمیدر وزیت برنوع ياغ اميد رکه زیتون

1

یاعی دیدیکز در وزیت مصدر اولور بر نسئهبه زیتون یاعی قومق معناسنه شول

|| زاتلطعام ازته زشا اذا بحعلت فیه الزیت شارحتای مشدده اله ازته ههار ی
aaa,

esna

maaan

0۷۰
سیقار سیدر معای" کر

 ۱ایو هه

 ) :الرفت ( فاده وب

روت

 ۳ال

وژنده

برذسنهۍ

الشی" رفتا هن الاب

 1قر تلوب رزه

سیو ار در دک
رزه

رجه

رازه ادوب

رهانده مشرو ددر

اوفاکق

ماه

1

در

الثای اذا کنسره ودقه و و معناده لازم او لور

ربزه اولق معناسنه شال رت

العظم اذا اتکس

وادق ولك

معناسته در شال رفت البل اذا انقطم ( الارفتات ) افتعال وزسشتفه رفت
و واندق وشال ارفت البل اذا انقطع

متا بن دهر قال !رفت المظم
) الرفات ( غر اب وزنده حور وب

رزه رزه اوفاعش

خطام

زسنه به دشور

معناسنه قال قظم رفات ای حطام ( ارفت ) صرد وزننده صانه اطلاق اولنور
یهر
بنو
تز

نسنهی رزه رزه خر ر حاادش

اولدء ععییمفعول

ی

ادن يئه دنور شقال فلان رفت

وایده عن فاعلدر ( الزات ) کات وزنده عن لفتنده

صعا به دنور تن معناسنه جیی

واوك
روات کلور رانك ضعی و

فصل الزای الحمة  ( #الرآت ) زانك عى

شدهسیله

وهمرهنك سکویله برکسهنكدرونتی

غرظ وغضبل طول درمق معناسته خصاتصدندر قال زانه غیظا من الباب الثالث

(لّت ) زانك فخى وتنك تشددله_بزهمك زین معناستهدر تقال
اذا ملاء ه ا
زئت الاشطه العروس زا مانلباب آلاول اذا زيما ( ار بت )تقعیل وزننده
زت

معناسنهدر

)و

) تفعل

وز ننده مزع

فعباش

ةدر

شال ز تما

بدا

فر شت ای تزشت ( الزرت ) ضمرب وزننده بوغق معناستهدر ال زره زرا
من الباب الثالث اذا خنقه وونك باب الشدن اوسی ظاهرا شواذدندر باخود
 + osو

عت

مه

مشا کهسته میتیدر ( الاعت ) زایك فحی وعین ههلك سکو يله ودی

وغق معناستتهدر قال زعته زعتا مانلباب اثالث اذا خنقه ( الرفت ) زانك
قصی وفانك سکویله طولدرمق معناسنه در قال زفت الاناء زفتا من البابالاول
اذا ملا وبرکسه غيظ ايلك معناسنهدر ال زفت فلا اذا غاظه و قوومق
فاص

اف تقال ژفته اذا طر ده وداه سورمك

سوق معناسنهدر

و دقع و منع

موتا رتنه در و زکسیه مجنت وشدت نشدرمك ازهاق معناسنهدر و رڅ و جت

ویروب ورمق اتعاب معناسنه در طوولدرمق معناسندن مأخوذدر که ژفت
الدیث ف اذنه درل افرغه معناسته ( الرفت ) زانك کسر له قار اممیدر که
کده د

زفت الله متعارفدر مولفت گر حه قاری قمر

لهو قبری اخلاقی

اوزره تقسیر ایلشدر لکن مفر دانده قار وبر قاره ساقن الله E

اتل

عراق دیارنده اسی صولردن قساوب حقر منعقد او لدقده زفت کی پرنسثة او لور

وژفت چام اجغلارندن حاصل اولور ایی وعدر بری زرطب ویری پاپسدر ابس
جاولان دی یامطبو خدر یاسفته مد

اولور اشعاردن تفه شتیلان اندنه زفت

س
کی مه
تک

ہو

:

"PEE

9۲

۹ه
 :وک

ت
و ذیت و ذیت و ذیه وذیه و دیا و ذیا دیرار م لفك کی E

ولرك
کوره ن

اصلاری اون که  1۹و ذبه ادی وشار حك

ی با پاننه

باننه "کوّزه ذیت

کلهسنك اصل ذو ادی واو حذف اولنوب حرفین اوزره قالدقده یاه شده
وږلدی .اسم لادوبخجون بعده شدهدن اء عوض قلندی وا کر ان از الد ابله ننه
هاء ايان اولنورسه یاخود الف اراد اولنورسه شده اعاده اوللوب ذیه وذید
و ڏه وذیا دنور ( ذات ) اسعادندر عبد الرجن ن اجد ن علاك ن ذات فقیه
ود در

۶صل ا ( )۱۰الربت ) فعتینله برنسنه قبانوب بغلفق استغلاق معناسنهدر شال
ف

ربت ااشی* رعا من الباب الرایع اذا استغلق ( الربت ) بت وزننده سل ريه
معناسنهدر شال ریت الصی را منالباپ الثانی ادا ریاه ( اریت ) تفعیل وزننده
دی
و

بسا معناسنهدر

قال ربت الرډب ریا اذارباه و حورحق او ومق

اجون پاذلرسنهآهسته آهسته اوردق معناسنه در  5طایلهمق تعبیر الوور

قال

ربت الصی اذا ضرب يده على حنبه قلیلا لينام ( ارت ) رانك فخی و الك
قوعت  ۷۳و
تشد ندیلدصقر ار

وك
ن

جعیدر و نکده رت مفر ددر
aلوyوre

کرددسلنه دنور جی

ر بان کاو ر رايك te

وروت کلور رانك ضيه وروت خنازبره دینور که خمز برد
اساسك

باه کوره رت

ندید وحری"

اولان

هی ذکورة
اکرث زره دنور جیی رتوت کور شولون کانمم اتروت و
اناز بر وفعو لها الى فما شدة وحراة بعده ریس ومهنر قوم معناسنده استعمال

a

r

او لغشدر شال هورت هن ابرتوت ای هن عم

ولا ل

وساد م ) ار ند ) رانك

انه اولان مه و حکله اله دنورک لسانده طوثقوئلق

اولغله طلافت وفصاحتله تکام ایدهمیسوپ ادای مرامده عسرت حکر قال ف

ED
E
HOP
ی

لاه رتة ای مه و حکله ( الرتت ) فحتیتله برکسهنك لساننده رنه اولق
معناستهدر بقال رت الرجل رتا من الباپ الرایع اذا تانتِ في لسانه رنه بويك
وصفنده ارت وموشنده راء وجعنده رث دور رانك صله اجر وحر أ و چر

 ( 71الارتات ) همنءنك کسرله حق تعالی برآدعی ارت قلق معناسنه در شال
از به الله ابراب فرت هو ) ار برتد ) زازله وزنده اه حرفنده هی

اواغله تت

تت ديهرك کلم الك معناسنه در بقال رترت الرجل اذا تعتع فى التاء ( الرتی )
هووکس
ودسیهچورید

رانك کی وانت تدده رن وزنده بهی خالوله دنوز لثفاه معناسنه
ا(لارت ) فختنله صوفدر نتهکه ذکر اولندی وارت اسعادندر خباب بن الارت
وينك
ندر ( رسته ) رانك ضعی س
ودشم
اتضایدند ر وایاس بن الارت کرماء ا
سکویله حفاظدن عبد ار جن بن عر ن ای السن الزهری الاصبای لقیدر

|

AA
وة_ زد زادهسی زک با ودرست

رز ۱

ین جزه ودرست ن حکم ا

ترو به محدثلردر
سد
ودرست بن فصر الزاهد وابر هم یحنعقر ین درست وحعفر بن
ایو

درست

کهسی لفظ فار سیدر

صاع و ا

معناسنه در ) |

( دالا

کے اسپاتسکونهد*شت معناستهدر که او همه دنور وو دشت معر یدز ودست
بر طونلق و به وبر قات لباسه دنور ودست الورق بر دستته کاغده دنور
ودست جلك صدرینه دنور ويو ععنالرده دست کسی فارسیدن معر در بع

افلاصل فارسی اولوب عرب دخ اخذ وتصرف ایلدیلر جعنده دسوت دیدیلر
اشنیوه دمت لفظنات» وارید اون م ما فاردت  22برهان قاطع
ترجه مده مشرو حدر ومقامات حریریده مثالاری مسطوردر ( دستوا ) دالك
فحی ونای فوقيه نك ضعى والفك قصم له شیر اهواز صبهسنده.بر قر به آ دیدر

نستنده دستوانی درار وله ودستو آپی دینور هزه الله د(وست ) دالك کیلک
بو دی لقظ فارسیدر القادندر اعلام وافاضلدن قاسم بن تصس بن العادك لقی

وعبدالكرع بن عمان بن عمد بن بوسف العلافك جدینك جدی وبوك اتحابنك
لقیدر ( دستوبة )نك وواوك فصی ویانك سکوئیله اسمادندر ابو زرعه غد
بن مد بن دستویه مدئیندندر ( الدشت ) دالك حى وین مصمهنك سكول

دوز اوھ دنور کذر اولنان ست ودن معزدر وت حال تمرب ۳

بیان اولندی ودشت اربل الله ترز بده بر بلده د]در واصفهان قضاسنده
قبریهدر ( دشت الارزن ) شمرازده برموضعدر ( الدعت ) مرب وزننده
عنف وشدله اوه قاقق معناسنهدر قال دعته دعتا مانلباب الثثالت اذا دقعه

عنفا ( الدغت ) دالك فحی وغین مجمدنك سکوئله اولدرحه قدر وغازق
صقوب بوت معناسنهدر نقال دغته دغتا املنباب الثالث اذا خنقه حقتتیله
(لذأت ) ذالك فصی وهمرهءنك سکوئله بك شدله
وصل الذال امه  #ا
ف
وق معناستهدر يقال دنه ذأ املنباب امالث اذا خنقه اشد اخلنق ( الذعت )
عين مهمه الله ذأت وزننده ومادفیدر قال ذعته ذعتا منالباب الثالث ععنی ذانه
وطبراغه بلهمك معناسنهدر یقال ذعته اذا معکه ف الراب وشدلله دقع ايلك
معناستهدر هشال ذعته اذا دفعه عنذقا ( الذعت ) عت وزننده برکنهنك عرابی

ووحودی هن الندن مجر اوفوت آرقلفق معناستهدر بقال مت ال عل ا

من الباب الثانى اذا تغبر وهزل ( ذیت وذیت ) ذالك فحی ويانك سکوی وان

القطاع روایی اوزره نك حرکات لاله ( وذية وذية ) ذالك فحى ویانك
تشد ند له ) وذیا وذا ( وصر اله TE E

معناسته در که هم و 3صه و خبردن

کنابه در شو له شوه دعکدر مثلا شوله نشودله د یدپلر دك

برده قالوا کیت

دار

8

N

E

1

E E

۷
وز نده )وانلوان ( دور ان و ژ ننده شکاری قوش هوادن

بارخ

او زره سوزیلو

ب

ات معناستهدر قال جات اللازی مخوت خو یا و خو اا اذا اشض على الضید
 9پرشیثه تقصان ارشدرمك

معنا س نة در

قال ات

ار حل ماله اذا نقصه

وغهد

بوای وزمق معناستهدر شال خات الرجل ارحل اذا نقض عمده خولف وعد
اكت

معناسنددر

قال

معناسنه در تقال ات

DA

الرحل

اذا اف

و عده وذحیرهی

افلان۱ :و ۱شص هاربه وقوجاوب

شصان

طوکق

۱

بر اولق معذاسنه در قال

خات ار جل اذا اسن وطر د ايلك معناستهدر بقال خانه اذا طرده قواعق معناسته در ۱

قال خاته العقاب اذا اختطفته ا(لاختات ) افتعال وزنده و دی شکاری قوش
شکار اوزره سوزیلوب اغك SL

يقال اختات البازی اذا انقض عل |اصید

"وفکر وخدعه الله بر نستهیی اوغورلق معناستهدر قال اختات الذئب الشاة اذا
ختلها قمر قها وکبسرهدن برتقر بلهبرشوز یا بر خر قابوب الاق معناسنه استعمال |

أولنور قال اختات منه المديث اذا اخذ منه فخطفه ( الاخیات ) انقعال وزننده

(لضوت )
اختیات اله معنای اولده مرادفدر قال انات البازی ععتی اختات ا

Cu
ات
SNی
E
d
تا

۳۱ ۹یات

شعل وزننده بر نسنهه ندرجی نقصان ابرشدرمك معناسنه در يقال خوت ماله

اذاتنقصهوفاعق معناسنهدر قال توه اذا اختطفه ویرکسهدن متفعل اخود ۱

7

ت ا رده اولقله القتنی ره الك اسه در قال مخوت عنه اذا انکر وترکه |
(

)فاد وزننده طوضعصل فشوه اطلاق الوور شکار اوزره سوزیلوب

ا اندیی وفنده (اطوات ) فوات وزننده طوشجل قوشنك قنادزی آوازینه دنتور
یعدو
س رز
ل
ومطلقا صوت و ا وازه ملي قول

لیتکووار نه دنور ( اتلوات )
روی
ص

شداد وزنند» حری" ودلبر اولان کشیبه اطلاق اولنور قال رحل خوات ای

ال طغام ادوب لکن خوق اکل
حری" وشول کفینه دنور کهساعت باشنه ک

ای اوله قال هوخوات اکذان أ کلکلساعة ولایکثر وخوات اسعاء رجالدندر
خوات ن حبیر احادندر وخوات نن ضاطل فشار البك فرزند زادهسیدر
"وخوات مدنندن عرو ن زفاغه نك حدی

)فاعله
اسیدر ( اخاوتد م

وزننده

| اوغ لن قق معناسنهدر که دزدیده نکاه تعبیر اولور آنك ننظردن ماظو رك
|| خری اول تقول خاوت طرفه دونی ای سارقه ( انیت ) خانك فح ويانك
| سكو ( والیوت ) قعود وزنند ,سسلفك وسس وبرمك معناسنهدر قال خات

یت وت لنظنده لعتدر که بر تشه به
وت
تقصان ارشدرمك فعناستهدر شال خات ماله يته ععنی وله ( خیت ) خانك
که ب قضاستنده بر قرب آدشر  ۸فصل الدال اآهملة  ( €دزست ) ضتینله

یوزاس

ل

e

۲

اعماء رعالدندر
س

درست

ی
د

ر باط الفتهی شعر ادندر ودرست

۷

زیاد وفرزندی
س

کی

1
حلقهاره دنور ویو ذ کر اولتان خرنك جعيدر موف مساصحه اباهدر ( اتلرت ) 1
¬

ر
دخر
هدی
لرك مفر
اخر ات معناسنه در وننو

دزه
خالك طعره ( وانذرٽت ( صرد و

:

جرعه وژننده وخرت جع جنسیدر ( خرت برت )خالك وبانك کسری ورارك 
ی
کال
سکوی ونای اولانك فحیله بربلده دآیدر قالاصل اسعین اولوب بعد

اوسامحد قلفشدر بو بلده  ۷بکر ایالندن الا خربوت اطلاق اتدکلری |
بلدەدر کهاکا حصن زیاده دی رار ( اليرت ) خانك طعیله جات اولاك اولان
و ر ده و کویکه دینور تقال ذب خرت ای دیع و کذا الكلب ) خر ( ناك
 ۹۳۱همام تام کا

فر سی اعیدر ) ERF  ( îوش

درة
و

فارس اناده ر

آدر ( انلفوت ) قعوه وزننده ساکن وارسم اولق معناستهدر قال خفت
بلده د
صونه خفوه مانلباب الاول اذا سکن وسکوت ايلك معناسنهدر قال خفت

اإجل اذا سكت ( انلفات ) خانك یله نآسزین اولك معناسنهدر که سویار گن
ا حرکت ایدر کن کاهای ساکت وسا کن اولور قال خفت الرحل خفاه اذ
ه سویلك خا نهد که
ت۲
نوو
هر ل
مات 2ا ( :۰اخلفت ) ضرب وزننده سوزی ک

جهر مقابلیدر يقال خفت بكلامة خفتا اذا انمه وقال خفت بصوئه اذا  ۸برفعه
وخفت خبت معنامنهدر که کذر اولندی ( الخافتة ) مفاعله وزانده ( والخافت )
شاعل فتاه
حافت

و نلرده کر"لو وواحه سوياك ویاحه سسلول معناسنهدر شقال

یکلا مه وشر ای و «صو به وحافت عع

تجقبت  ۱اتذفت ( کا

صعیاد سذاب

)انك کسیبه بغمورسز بلوده
اسیدر کهسدق تعبیر اولنان اندر ( انلافت ف

اطلاق اولیور وویسز اکینه اطلاق اولسور قال زرع خافت اذالم بطل
( الفوت ) صبور وزننده آریق وممزوله خالونه دینور عی قول شول خالونه
دنور که یالکن جه اولدقده اسان اولنوب نسوان اجره اولورسه نظر قبول
قهدر
اعليه مراد رورت کوزلی احول
لابين الساء ( الاخفات

شال اراد خفوتت ای الق میسن وحدها

) همزەنك کسر له تاقه که

ود طوغورعق
قالدیفی ک ن

معناستهدر کهسنهسی بکرون تفاوت الامش اولور قال اخفتتالناقة اذا نت
يوم ملقیها ( خعتان( خانك عر ار یل ایالتنده انکقلعه آد ,در ( اخملیت )لامك

شدهسیه سکیت وزننده جاج مصم طر قنده قصبة عاء قضاسنده ابلق فرد امعیله
و

ر حصن

آدندر )N

سین وزننده

E

"موزه دور

) اننوت ( تشرد و له ستور وزننده شول حلادتاو آدره د ینور کهعدوسندن

ورام واسراحت نفسندن مسلوب اوله بقال هو
انتقام ل]دقه خواب راحت آ
بخنوت ای جلد منکمش لا نام علۍ وتر وخنوت ابله وعاجز وجولپه کشیبه دینور
وبر جری چانور آدیدر وتوبه بن مظرس يام شاعر  ۵لقدر

( الوت

) فو ت

وز نده

د٥

انیت وبزله و اسب و اشحد بعده دلل ونکت و تواضممعناسنده استعمال الوندی

قال الله تعال [ واخّوا ای دم ] الایة وقال قالاساس ومن الحاز اخسوا ای
دمم ای اطعا و | اليه وهو يصلى محشو ع واخبات وخضوع وانصات ( ابیت )

دزه
ن.و
نیر
ام

حقبر وک نسنهبه اطلاق اولنور قال شی"* خبیت ای حقبر وخبیت

خبیث لفظن-ده لغتدر ( عبت اطیش ) خاك فصی واضافتله ( وخبت الیش )
فرين
مرین ش
,صوفیله ح

خاك دحي وتانك
پنشده بر را آددر ( انات )

تشد ده مزراق مقولهستی بکرسیه بیدری دوروب

ساجمق معناسنه در شقال

خت الستان اليه ختا املنباب الاول اذا طعنه مدار کاوخت بر موضع آديدر
واسامیدندر ان غرج ار ی بن موسیدر امام اری هدر ( الت ) فتینله

عرش اولان کوش کل وفبرقلق وفتوز اله دیور تقول اخذی
 ۱ ۲۷اتود قادن ( انیت )لمر وزنشده خسیس وکن کوقذر اولان
کاسك نسنهه دنور قال شیر ختیت ای اقص ( الاختات ) هبرءنك
شه دیور و
کسیر للهاوناق معناسته در يقال ات

کرسدنك
منه اذا اسصی و

حصه

ونصیانی

مک مانب ندهدر قال اخت فلاا ادا اخسحظد (.ختی )الك
ور
)انك ضعی
یله ری وزشده پاپ الاواب اعالندن بر بلده آددر ( خعسته خ
وجهك فی وسرنكث کو

اصفهان خلقندن ر نجه اون اسیدر که هر ری

راوه احادشدر واشبو خعسته کهسی اميه يع فسایره در فوتاو وسعود ومبارك
معناستنهدر ( اټ )خانك فحی وضعی ورانك سکویله قولفك وسار نسنهنك

دلیکنه دور ایکنه وبالته دلیکلری کی وخرت کو کت پاننده بکروچك ایکو
کوسك
| کیکنك اسیدر که ک

کوسوزحه ایکو
ایی طزفد بر قاچ دائه اولور ا

تعبیر اوور وخرت لفظنك ج خروت واخرات کلور وخرت مصدر اولود

۱

دك معناسنه قال خرت الاذن خر تا من الباب الاول اذا نبا ( اروت )
بروی یاخود دوداعی ریق انان وحیوانه دنور شال هو حروث

ای الشفوق

الائف او الشفة ( اطربت ) تشدید را اله لات وزسده فولاغوزلقده ادق
وماهر اولان کسیه اطلاق الونور eb iaپوردیسی کی کیرلو وطارهحق بولاری
یلوپ ایشلدیی مناسیتنه هبنیدر ( ار انان ) خانك دعر زراسد بحرنده ایی ۶و که

اطلاق یار

NOCES زره الاسند تام مبز لده واقعلردر اسد صورنك

اموززی م[ن#زسنده درز کویا کهاسدك حوفنه ایک دليك ضوعندهلردر ( ارت )

مقعد وزنشده طوعری وله اطلاق اولنور طریق مستقم معناسنه کویاکه منفذ
مستقهیاولغله سالکه اصلا متسد اولاز همان طوغری ام کی مرور ادر تقول
مرسشتاقها ( الاخرات ) هیرمنك فل قولانلر  ۵احلورنده اولان
اخذنا محر ای ط
=
=
E

8*٩
قلب اولغشدر جیی حوابتدر وحاوت مو شدر بت ودکان تاو بلیله مذ کر او لور

وونده خانه دخی لغتدر نستنده حايی دینور قیاس اوزره وحانوی د
دیئورکه حاوت

ونستدر ومطرزی

باه کوره حین ماده سنده مأخو ذد رکه

هلاك معناستهدر ز يرا خر اعیاض و اموالك مهلکیدر  ۱ک ناء جر ايه دړل

(لوت ) حاك یله بالغه دنور سمك معناسنه جیی احوات کلور وحونه کلور
ا
عنه وزنده وحبان کلور وحوت بروج فلکه دن برج آدیدرکه انده کواکندن

حوت صوری باعث معیه در وحوت اسامیدندر حوت نالارث الاصفر کنده

قبږلهسنده بربطن پدریدر وحوت بن سبع بن صعب رجال عبدندر واو بکر

عنان ی عمد العافری کهاین الوت اله متعارفدر محدئین_دندر ا(لوا ) جر اه
وزنشده بومری وایری وکوری خانونه دینور تقال امرأة حواء ای الذحمة
ا

(:اطافت )هفاک وزنتقه .واا اسه

لوم وتو زم و تعییر وتعییب اندن

)عله وزننده برکسهیی قهر وعنف ونذلیل ايلك
(حاوتة مفا
کش ها دشور ۱ا(

معناستهدر بقال خاوته اذا1

شارح دیرکه کر جه نسخهرده راغه عنواننده

وقه
مسومدرز لکن غاطدر کے اولان  ۳هبارتن اولف درک تاو
وماوغه تلکوکی برکسیه مکرورنك و دستان ااك معناستهدرکه پرواوه اوون.
ادوپ قور از لق ایلکدن عبارندر تلکولك ايلك تعببر اوور واقعا بدعزده
اصو للرده دخی راوغه عنواندهدر حت اساسده وس

حاوتنی فلان عن کذا

واوغك وقال ظل فلان شاوتتی محدعه ای بداوری فال
اذا خادعك عنه ر
فلاء عبار یله سو مدر وحاو یه مدافعه معناسنهدر ال حاونه ای دافعه
اعلوت ا
وشاوره معناستهدر قال حاونه اذا شاوره ومشاوره E
م

تاخو د بیع ونکاح

مقولسی معاملات عننده مواعده اله مکاله الك معناسنهدر بقال حاوته اذاکاطه

(لوت ) صوت وزننده (والوتان ) دوران
عشاورة ۳عواعدة والیع وحوء ا
وزننده قوش وسار جانور صو وصید مقولهسی نسنهنك اطرافتی دوئوبطولاشعق
ا
احو
معناسنه در قال حات الطار والوحش حوله محوت جوا و

نده
)نست
(ئلیتوز
و فصل انلاءالحمد  4ا

اذا حام

بطون ارضدن دارهسی واسع ك

دنو که اطرای طاغ ویر قولس ,وکسکلكت اولوبکندوسی دوز واوئوراقل
و ککش او له جو

اخات کلور و جع کثرتی خبوت کلور و خبت

ديار شامده |

زد اعالندن بر قریه وکلب قسلهسنه حصوص بر صو آدیدر
رمو ضع ونده شیر ی
ا
(لاخبات ) ابات و :نده صوری ومعنوی تذلل وتواضم الك معناستهدر بقال

اخبت الر حل اذا خشم وتواضم مولفك بصار ده ببانته کوره اخبات قالاصل خبت
دیدک ی  ۱ض مذ کورهبه قصد ویزول ايلك معناسته در قال اخبت ال حل اذاقصد
انیت

۱
۱

|۱

/

XY

وزبزرننده جهینه قسلاسی بلادنده برموضع آدیدر ( الحلات ) عراب وزننده
شول دوهیه دنور که داعا وبکی .کرو براغود اوله قال جل محلات اکذان
وتر جل ( اللاته ( حانك صعیله نول بو نتس ته دنور بتافة ..الصو ف معناسنه

رنك طشمه قذف ادیک نسنه به دیور کهمقدمه
وحیوانك طوغورسی ایامنده ج

ان)ك
حات
ولادنیدر (

فهی وميك سکویبله بك اکسویئه دینور قال وم جت

وږو
ای شدد احر ویشان لل تن ای شددة اطر و جت ك ذذ خرمایه د

کا سید کر و جت برکسهی رکسه اوزره مسلط قلق :معناسته استمال اوللور
ای معناسی علا قه سیله تقول جنك اله علیه حتا من الباب المایی ای صبك عل

( اطوتة ) حاك یله کون وی کمه يك اسی ویانق اولق معناسنهدر تقول جت
ومنا جونه منالباب انامس

نا

چم( ینت ) امیر ونزنده ءطلقا متن

جوکراولانذیثه دنور وشولیاعطلومنه دنور کهطلا ايله اصلاح او لغش ولغله
یلدراش ساده وجك
متین وعکم اولمش اوله وکوحكت طلومه یاخود وی وکفی

طلومه دینور وجيت بك طتلو خرمایه دنور (ااهحموت) تانك فخیله ودخی طلا
اھ متانت واش باع طلو منه د سور ويك طتلو خر مایه دیور  ۱اطامت ) ودج

ت
یو
جمت
يك طتلو خر مابه دنور قال مر جت وحا

و حبوت ای شد د اخلاوة

(اطت ) فعتینله جوز وفستق مقولهسی بوزولوب طصمی باه اولق معناسنهدر
شال جت ابوز وغيره جتا املنباب الرابع اذا تغير وافسلدع(مت ) تفعل

وتدزء ر

دنک خالص اولق,معناستهدرکه شدت معناسندن مأخوددر قال |

ارت اوه اذا صار خالصا ( اشبریت )غنبلید ونزده خااص ويغش معناسنه در
قال کذبت وماء حنبریت ای خاص ظاهرا لوحبریت کهسندن ماخو ذدر که و یی

زاددر زيادة لفظ مناسبتیله بك خالص دعك اولور ومنه بقال وضحانبریت ای
ضعیف ضاوی آزیق ومهزول معناسنه اولفلء کویا کهخالص مهزولدر قوت
دك الوور ( اانوت ) نوله جالوت وزننده انهه دینور
وطاقت ابری قودر م
دکان از اغنام نه و ومونثدر مذ کر دی اولور چجاره دی دور

ععنی باده

صتانه که کاله بی تعببر اوللور وونك موضوع ذکری وملده نسبتنده حانی

دیتور وحانوی دینور نونك فحیله مولف بونکله نون بابنده رسع ایدنلره تعریض
ایلشدر مصیاحده

وان کاحانوت کلهسنك وزننده اختلاف اولشدر بعضار

عنلنده فعلوت درملکوت کی واوی الفه قان الوندی وعند البعض اصبل حانو هدر
وه
وامك ضعیله ع
فعلوه ند دک عك سکوی ل

ورقوه کدری کی استعمای

کشر اولذیفندن واوی اسکان و هاین تایه ابدال اولشدی تابوت کی کهاصلی

تدك سکونبله بناه یه
اماقبل
۲و و فارای عندنده وت فاخولدر واصیل؛ هاهدر

o

 AESوژنده برنستهی الال ابوتغوشدرمق ا
بقال حرت الثی" حرتا املنباب الاول اذا دلکه شددا ورنسنهی ا شق کی

بعال حرته اذا قطعه متدرا وحرت داه فی

دکر میلکن هکمك ا

ار یهوعلف ا کلابدر ایکن ظهوراندن صو ندن حکابه او لورکه خارت حارت مك

تعیر اولور وخرت برکسه بدخوی وندمشرب اوق معام ەدر قال حرت
)ون
متسک
(نحرو
الرحل حرا املنباب الرابع اذا ساء خلقه ا

وزننده پالدرعان

و حلتیت آغابی ددکلری نباتك کوکنه دینور اصل انجدان معناسته ( اطر:

)

حانك یله خر دل برونه طویلوب استشعام اولندقده دماغه تأئبریلهتیرلکن
 ۱طوعی حاللتتننهه دنور (اطرتة ) حانك ضعیله همره وزننده ا کول و پرخور اولان

انسانه وحیوانه دنور ال رجل حرتة ای اکول (الرات ) مصاب ونزده
آتش علو نك کور #وسنه دنور ) حوریت

) و بت وژننده بر موضع آذدر

و بونك کلام عرده نظمری و قدر شار ح ددب رکه او حیاندن صولی تت کلهسیمنقولدر

( الفت ) حانك فحنی وفانك سکوئیله برکسدنك ونی قیروب اوفاعق جوهیله هلال
ورنسنهی
ايلك معناسنه در قال حفته حفتا من.لاب الاول ادا اهلکه ودق عنقه ب
د و کوب اوفاعق

کص وو ده ا

1

قال حفت المی* اذا دقه ( الفت )

د ERIA

نك
) TO

فعیله هزه بابنده کذر اولندی موّلف وی کرحه اوراه احاله ابلشدر لکن باب

مکذورده ذکر ایلامکله ظاهرا نسیان ایلشدر قالدیی اصول سارهششیان اولان
GEE
نودو ر کسه اللهعبندر و اععی بياثه کوره نو موز مقصوردر ( اللیت

فحیله و افو :تعبیر اوانان رطوته دنور حلید وصقیح کې وطلوه دنور برد
فا

ولتیت
اللت ) تشدید لامله سکیت وزننده ادان بعنی الدرغان ح

اغای دد کلری باتك صفته

دیور که ادو به دندر و

عد او لکه سنده

برموضع آدیدر یاخود فقورط وزننده درقافك ضعی وبای مشدده نك دص له

)برېت وزننده حلیت کي بودغی صمع مکدوره دنور بایلناطیاء
( التیت ک

بوالمع وفدر (اللت) ضرب وزننده تراش ايلك معناسنهدر بقال حات رأسه

حلا املنباب ألانى اذا حلقه اوسهال ايله جقرمق معناستهدر شال حلت
سیه اذا رماه وبور ج اودهمك معناستهدر بقال حلت دینه اذا قضاء ووستدن
وك ولق معتاس ةدر تقال ا ي الصوف اذا هر ده ویرکسیه بر نسنه و پرمث

معتاسنهدر قال حلت فلاا اذا اعطاه وبرکسهیی دکنکله بآاخر نسنه ايله اوروب
دوك معناسنهدر قال حلته کذا سوطا اذا جلده وداعا آله بنوب ارقهسندن
(لیت )
اغامك وجهيله ملازم اولق معناسنه در شال حلت ظبر الیل اذ امه ح
سس
کا مک

تج

تب
هت فد

ز بر

۱۰

وي احیر معناسنه استعبال اولنور کویا کهقازنتی مقولهسی علموظدر
تقول ماق بدی جت ای شی" ( الاحتات ) انفعال وزنشده لکه مقولهسی ودن
اوغوشدر لغله ویبراق وقبوق اغاحندن صر لغله زائل اولق معناسنهدر قال

حته تا واعت اتانا ( الضات ) ساد وزندهکه ق الاصسل تفاعلدر اتات
وحتات و تحات
معناسثه در ( احصت ) تزلزل وزننده بود اول معنایهدر ا
و سرت اغاحدن

وت

دوکك مات  2:دز شال

ایسقطت (ات

ات

الورق

ك

شاوده دور قال سویق حت
) حانك ضعیله اصلو:ق

ای ملتوت واحعت کنده قله سندن منشعب

بر فیلحت

حتی

آدیدر تسده

هنك پدری ووالدهسی اسمی دکلدر بلکه بر بلده اسعی
دنور وبو خت اول ق
وحت

اوغ آ نکله تسیر اوششدر

ابه دن  ۳طاغك

آ دندر و قبليه فتن

ر ساق مده دن قبله نام رستاقه منسودر (حت) حانك فخحی ونایمشددهنك کسر یه
کش کی (سی) شی وزننده حبرفدرکه فایت

د
اناصو
و

معناسته دلالت ادر وتعلیل اجون اولور والا کی استنا معناسنه اولور ومدخولنی
ی

ورفم و نصب ادر نتاه عليه

اوضاعی محتلف اواغله امام  ۳عليه ارچ

ی لباس حیایدن عاری او لیورم هنوز دروعده حیی کلهسنك او ضاع محتلفه سندن
پر شه واشکال باقیدر ق

وقاٽ اد حه ودر ك
وحی

ودر
نش هااول سوه |لهکیدرم ددیری ص

خدسه ندل خلاص او لههدم
عان ام بلده تراینده برطاغك

وة) حابك فصحی وانك تهددیار عسقلان قضاسنده برقر هدر ا(طتوت)
حدیتدرا(
آ
صبور وزننده خرماسی هنور قوروق ایکن دوکر اولان اغاحه دنور ( العتات (

مفتاح وزنیده ودی اول معنایه در ملوفك شسبری معنای لازمیدر شال عل
حتئوت ومحتات ای مندار ) التات ) ”حاب
واچ
و
چ

ور

ده

غو

وفر یاد و هنکامه به

(ات )غاب وزنشده بصره ایاللنده
باهذ ات آی الله س
بقطریعه یمن مالکانه اسیدرکه سلفده برکسیه مقطوع اولشدر وحتات اسادندر
اد

۷

موحد

گر و وحتات تس بز بد العاشى
حباب در وحوهری

انلشدر وحتات

( اطصتذ

 ۷کی

اعا دندرار عل

وهیندن ناشی ایی

قول

اولکی بائین

حتات  ۷زد عنو اننده دم

مد برندندر ( رمدة حتان ) ر مد مادهوسنده

ص سو مدر

) زلرله وزنشده تر" ر " ورعك معناسنه در ومنه الل * شر السیر

ی
ا
الحكتة * ایالسر عده"  ۱اعات

( ات

و زنده و مرادفی_ در کهحست

و الاك

سكر یهاغا ج قوري ق معناسنه د رکهپیراعی دوکلك
که ل
(لاحتات ) هز
معتامنه در ا
ویله
لازمیدر قال احت الطایداذایس وارطی مثالدر ( اللذر فوت )ذمالمه فا
عنکبوت ونزده نسنه معناسنهدر قال مالك حذر فوت ای شیثا موقوام نفیه
اول

۹۳

حضرتار ينك جبار مرسوعی قتل ابدهجکنه عارف اولفله مشار اليه حشمتلری
نجلاب ایلیوب ناه راهده اوج داه بجارداود

سن زمله اول حباری قتل .

ایلیه حکسن دیو تکلم ابللریله اول رججیراستعصاب وف القيقه انلر ایلهمسومث
اف یات خراب ایلدی :باه حستنت الود ظالوت معار ال ا

داماد الشدر شصیی سور ة لقره لير بده مرو حدر ( حل ) حيك ون ولام

اولانك فی وخعیله نیروان قضاسنده برقربهدر ( جوتجوت ) جیلزك فعتی
وواوارك سکونیله وتالرك مبنی اولدرقی حرکات لاله دوه می صو احمکه
زآجزارهصو ضدر
چاغرهجق اعواندندرعیل قول دوهیطورمقدن یکقاکدن و
( الوات ) غراب وزنده آندن اسدر ا(لحاوته ) مقاعله وزنده (والحاتد)

يا ايله دوه فسعنی جوت جوت درك صوه پاغرمق باخود زجر وآزار ابلكث
معناسنه در قال جاوت الابل وجایبا اذا دعاها للاء جوت جوت اوزحرها

واه بایاله واوی معاقبدر صیاع و صواع کی

( حوی ) طوی وزننده

اسامیدندر امضق بن ابراهم بن جوتی محدایندندر ( جیت ) جيك که ابی

اعالندن برحصن ۲سیدر

۱

#صل الاء ال (4 44حه ) حانك فع وباتك سکوئیله اسعاء نسواندندر حتف
ف
شت الاب اثصار کر امك

 2تسیل دنل برخاو ندر وحبد شت مالك اه

در

امام اعظم تلامذهسندن اعام او وسف القاضی آنك نسلندندر ( جتون )انك
دره برطاغك آدیدر ( اطبریت ) محریت وزشده شوابدن
بلن ت
اوص
کسر یلهم
بکایره وعاری اولان شیته دینور حریت دی ومعنامهدر بقال کذب حبریت
ای حریت ( الت ) -انك فى وانك تفددیه وب مقولهسی نسنهدن لکه
مثللو بیلاشنی اوغوشدروب کیدرهك معناسنهدر ال حت التی عانلوب حتا

من الباب الاول اذا فر کهوقشسه کنلك اغاجدن يران قوبوغی صبرمق
معاسته در يقال ين جر ادا رة و اجفندن یراق دوکلوپ دوشت
معناستهدر قال خت الورق اذا سقط من الغصن ورنستهیی اشاغی به دروب

ور
لضف
اتوو
تثی" اذ حطه وح
دوشورمك :معناستهدر يقال احل

وکر

صووی آله اطلاق اولنور کوو کهسک کی حت اندوب طبران ابدر.کذاكحست
وچاك دوهه اطلاق اولتور وارکك دوه قوشته اطلاق اولثور ومطلتا صوی
کر وعتبق اولان آئه ودوهءیه اطلاق اولئور کویا که شسوائب مارضیهین
کندیلرندن ازاله ایلدکلری ملاحظهسته مبی دوراولش حکر کهه اطلاق الوثور
نج

اعتات کلور وحت بری بریثه بایشق اولیانE

 7خرماه اطلاق

اوّلثور وحت احایدن او دبانهنك وکشبر ی الصلت اکمسه نك قاری ادر
و <

۵ ۵

 ۱فصل ام ٤ ( ایت ) جيك کسری وبانك سکوییله بته دینور صن معناسنه
وکاهته ندور که کهانی اولان کسه در مفیباندن خبر وبرمك قیدنده اولوراسلافده
استراق سعم الله شیاطین کاهنلره حوادث آنیهدن اخبار ابللریله ذآلر دی تاسه
پررروار
خ

ادی وجبت ساحر وجادوه دنور وره دینورکه ھر سیلجردد

وی خير ومنفعت اولان خسیس وکر شیثه دینور اصل و معنای موضو عیدر
و مطلقا معبو د باق اولان خدای متعالدن غيرى معبود الخاد اولان شٌیثه دنور
و و معنای او لدن اع در

زرا جورت فحرنه دی برسنش

واردر شارحدیر که اسیو امن

جات
دلدر لکن
عر ی ک

ادن احخاص دی
استعبال ایاشلر در

زیرا حرف دولق اولیهرق برثهده جم وتاء جم اولامشدر بعضلر اصلى جس
اولدیفته ذاهب اولدیلر ( الت ) جيك فعیوتانك تشددله تکهنك سموزلکنی

وارقلغی لك اجون بدنی ال اله وقلشدرمق معناسنهدر قال جت الکش
]|

جتي)ك یلد عنده
جا من الباب الاول اذا حسه ایعری سنه مهنزاله ( حر
صنعا قضاسنده برقریه اود ع ددن پزند ین مسب ابر اورادندر واععیل ن

وی ددر( رفت ) جيك کسری :وراك
كم در د
 1براهی از  25ک
فعیا ابرانده کر مان اعالندن ر قصبهدر فاروق اعظم رضی الله عنه
وۆتده

اولغددر ( الاحتفات ( التفات وزنده

خلافی

ر نسنهیی عامیله سپوروب

کوتر دك معناسنه در بقال اجتفت الال اجتفانا اذا اجنرفه ابجع ( الل ) جلب
وزنشده اورمق معناسنهدر قال حلته جلتا منالباپ الثانی اذا ضسبه (الا حئلات)
نده اول معنابه در شال احتل(ته ععیی حلته و برنستهیی لام احمت
نز
افتعال و

باعود چك ەمىك
اجم (الحلوث

سومورمك تعبر ل بقال اجتلته اذا شمه اوا کله
و میگ قورش از > وت اوه یف

ولت فيونك قور
الالیه معناسنه شار ح در که وجلت که سندن ام مقعو لدر ح

آز جه وسووحه اولغله اویلفنه طوفری معدر اولق معناسنهدر قال حلشت
اله اذا احدرت قفخذه و قینافلری حاسن .آدمه دی وصف اولور (اخلیت)
حلید وز

:وم ادفیدن که قيراغو به دنور دم معناس نه ( جالوت) طالوث

وزننده ااسعممیدر مه وت یف سبیله غپر منصمفدر معلوم اولکه جالوت
عالقهدن ا

بادشاه ادیمصی ايله فلسطین ده ساکن وبی اسایلاوزره

مستولی ایدی پیغمبر وقت بولنان بوشع یااشعویل واسطهسیله ام ربانی وارد
الووب دیاغان یاسفایان عسکردن نك برینه علم وجسم ولا بلند طالوت نام
حشرت
بر کدا اد شاه اولوب عسکر قلیل ايله حبار مرقوم ابله جنك وفتال و
داود  4ایشی اول هنکامده راعی" ابالغ اولوب بغمار ووت وج

ابه مشارالیه

۵ ۵ ۸

درنن
غوشدر «عده مجاز م
بات نی اخرب معناسنه اسعدر بعده دلیل وحته اطلاق ا
علاقهسیله نقه وعععد عليه آدمه اطلاق اولغشدر قال هو ست ای i والاعلام

ابات ای نقات کابقال فلانجة اذا كاننقَه وعرق مدنینده بت سند سلیلداری
قد وائبات اولفش سلله نامهیه اطلاق اوللور حلا منز فقبرك ایی قلودن

تلا اولديغ خاعة امحدئین عبد اللهبن سام البصری الک نيدرك ف زمانا سند
شرندندر وفقیر اله امام مخاری يده اون ایی
عل اک حصردر امام فربری ط

شم کزین اوردر رجهم الله تعالى اوعد له جدا کثیرا ) الا

تبات ) امورده

فمره اذا تأی فيه ( ت )
عله ایلیوب تأنی اغلك معناستهدر قال استثبت ا
جهبه وزننده .اماه تسواآندندر ده بت حعاد تایه در على قول و سنه در

وته شت حنطل 2الاسلیه تابعیهدر ( اك )
نوله ونسته شت ععار ايه ذر ي

وانك تضصددیله جاع ادرکن یبن کشی په دینور عذوط دی
تانك فصی ت
دبرار ووصفتدر شقال رحل ثت ای عذوط و قیالرده اولان یاریغه و حتلاغسه

دی دینور ( الثرنتی ) اسمفاعل بنیهسیله مغرندی وزننده رطو تلو طم و تشم
کودهه دنور قال بدن متر تت ای حصب ( الاترنتاء ) اسمرنداء وز نندهر کهنت

کوکتی انلو اولق ا

موز دوشلو تعبیر اولتور قال ارق الرجل

ذر اولنان مثرنتی کهسی وندن ف فاعلدر مولف نظمطببعی
اذا کتر عم صدره ک
اوزره سم ایلامشدر (الوت ) قبول وزننده ودنی عذعوط معناسنه در که

وونك فحیله ات تعفن
جاع ایدرکن حدئلن کشیبه دینور ( انت ) انك ن
ادوب قوقق معناسنهدر بقال شت الم شا من الباب اربع اذا انتن ودوداق
ولكة
ویش اتلری سلپو کلتوب داعا قتار اولق معناسنهدر نقال نتت الشفة ا
د

اذا اسعّخت ودمیت ( ات ) فر حه وزننده داعا قنار اولان دیش انه دنور
ك
نة )
افنتاي
(ال

کیره بد زبان وکیدوی

وید خوی کشیید دنور يقال رجل

)ات وزننده عن محخلافلزندن بعی احیدا ندنک
تایه ای خاش می" الق ( نات ک

وھ وعو آددر رده ادن ایل ان تعیر اولنوز اقیال
و

وھ

عندن ذوثات اطبری اورایه منسویدر وات اسامیدندر خول فضلادن او خر عه
سیه
نعین نکام
دانی احداددن ات ر
لث
از
ارام  5ی

منسوندر (النہ3ت(

فعتینله و(البات ) انك ضیله برکسهیی آواز ايله چاغرمق معناسنهدر بقال
نه ( الاهت )ابت ودزه
وو
صاه
ہت فلانا متا وا من الباب الرابع اذا دع
بوغاز دلکنه على قول کوک
ورد

او ستنه دنور یأخود شول وفقه دری به 9

در
یو
سور
يك احنده حر کت ادر بورکك قای وا

فار سیده اک ,و شش

دل دنور
|

فصل

۷
ال فد 7

بان

قول تال[لو
و ونده حاس

فورکه

او تلو

معنایی

دی

e

۵
اباك

e

اھا
ای"

جاز در

وار ب

ابلت ياخود > ف

۳

قال ف السضاوی

ي

سول

او ۳۱

بالولا

او اطنس

)فعیل نونزده بود برشیثی
او الاتضات بطر ح وقری؛ لیثیوك بالتشدید ( الشثیت ت
برنده

ی

و بر وراد ی

معنا سنه در

قال شب

الک یی

استه ) الثبیت ( اعیر

ودر شهسوارء اطلاق
 92 9زاره دور هک کر اولندی ودل ا
اولتور فازش جاع معناسسته حنکده فرار ابلپوب دار اولدیخصون سار
امهاده الک شجاع الله مفسس وفازسه صفت واقم اوذشدر ثوبیت عقل ورشد

تودبیری ابت و کم اولان آدمه اطلاق اوور که مرواوقوااننده ذلات
وسقطات :ری اراد قال رحل بيت ای الثابت العقل و سکرعكت خصو صنده

او ادق اولان آدمه اطلاق ارت رک حذاقتی سبل  91رولو
شكس وزننده
قال رس نیت ایثثف قعدوه وئیت اسای" رجالدندر ( الست )
اان معتاسته بر  ۸ذکر اولندی وئبیت کی دلبر وادر شهواره اطلاق اولنور
و

وس که عاذق اولان آنه اطلاق اوور ( الشانة ک)زامه وزننده (والشوتة)
خصوعه وزشده حنکده عدودن روکر دان اولیوب حل معرکه ده ثابت اوستوار
اولق وجهیله دلير ومادر اولق معناسنهدر قال ثبت الرجل لباتة وئوئة من
عاهغلر ننه
)تاب وزننده خانونلر لدب
اللاب الامس اذا صار بيا شجاعا ( الشات ک
دینور سیام البرقع معناسته و دابهلرك بالانلری صاریلوب نند ایلیهحك قاشه

وصرءه دنور ( الشات ) مکرم وزننده ذ کر اولنان باغلر الله بغلغش بالانه «دینون
که
َو خبتهلکدن حرکته :ڪال اولان عليه دیتور ول رأحه مشتا ای لراح

( 9لت ) خسن وزنده فراشندن حرکته فدری اوایان ٦غ
خستهبه دیتور اولک بوندن اشددر بقال مریض مثبت اذا نقلفلپر ح الفراش
( الثات ) انك ضيه ثول عله ایو رکه هلا اولدیتی مریضی حرکندن
۱

عاجر ابه قال داء بات ای محر عن ارطکه ( الثانتة ) مفاعله وزننده ابات

کی برزستهی کاهو حقه ادراك ايلك معناسنهدر قال ابت ای" اذا عرفه
حق اامرفه ( ابیت ) ازمیل وزننده بی روځ دیارنده ریرك یاخود بصرسويك
3
۱

آدیدر على قول بنی الكل ن امحل ن حعفر جاعتی دیارندهدر ( اوئیت ) زبیر
وزننده

پزید ن مسهر کنهسیدر واو ێت ج
|ار س
ویت ن کشر وهای بن

یت وعقبة ن ای يت مدثلر در ( الابات ) همرءنك فعیله نقات معناسته د رکه
1

موئوق به ومد

عليه اولان کهسه اردر بو نك مقر دی

سے

=

ستدر فن

س

اضل  .ست

۰
ا

|

OT
E
AREES <E

اوانور (الترتة ) تامك ضمي لسانده اولان شول قبح وفاحش بيه باك اكه |

دینورکه افراط اوزره اولغله حرفلری يك جوق ردد ایدرل کوجل ادا ادهیلور
حةة
#رد
اوله يقال بلسانه ترته اى

سقتم)ت
فيه منالعيب ( ال

وزننده برنوع |

٠

اتد ر کهشی مکوالدر بوراده لایژکل نهضدری خلطدر ( نی ت)اك فعیونون
اوحهطوق |
جب ا
کزویزل سا
مشددءنك کس لهقعل امس مونشدر پ
دعکدر قال تی ای جودی نك وونة متکوره اوزره سعوعدر مرج
یده
در کهظاهر | ونته فارسیدن ماو دک نته فسار

اور مك آ غنه دیئورو نيدن

ی تیننسحممعناستهدر | التوت)تانك ضعرله فر صاد اسعیدر که ترکیده دی نوت

ايله معروف میوهدر شار ح در کهفرصاد ع یی وتوت عربی کک دکلدرلکن ۱

ادپ الکانب شرحنده مشروحدرکه نوتکلهسی لفط اعمی معربدر اصلی توتدد |
|

آخرده ای مثلثه اللهکذلك و ذدر ذال ممه اه وبعضا اصلی اوزره اشعارده

وارد اوتشدر ورهانده ای مثلته ابله معرب اولق اوزره مرسومدر عولف ای |
مثلثه ایلدده رسم ابلشدر وفرصادی تردد اوزره تفسبر ابلشدر ومصباحك بیان
وعضا ای مثلثه ایلده
وشنه وت اطلاق اىدرار ب
کوره آهل بصمه شضر به فر صاد ع

لعور ومقدمة |
تقوه ادرار وجار فرصادیقر منریتوت ابه بیانادر رکهتاوتو ا

الادیده قارهتوت ايلهمفسدد والاصل توت کهاءفوقیه اله وتوثکه ماقیلثه
ايلھ در فارسیدن یاود سریانیدن معربدر اعدر وصفاد اخص درک سیاه نوعثه

دیرار ( التونیاء ) لویاء وزننده چر مروف اسعیدرکه عصق ابدوب کوزه چکزار
شارحكث باه کوره فارسارن معر بدر ) ویت ( ز ببر وزنده

اسامیدندر حولاء

شت ویت ین حبیب صحایه دندر ( التویتات ) مصفر نیه سیله بتو ویت قیلهسی

۱

وهزمنیتنده
اشضاصنه اطلاق اولنور ( يت ) میت وزننده ( وبت ) تعدید ال
التي نك
مدینه قربنده برطاغك آددر وادپادن مد بن الصاحب شرف الدین ن
کسر لهدر کذلك ی کهفص در محد ندنل منصور

ن ای حعقر انی

لقبدر

لشدر
مولف و نلرك تسست و معناسی یادن سااوکت
ف(صلل الاء المتلثة  ( ¢الشات ) بات وزننده( واشوت ) قعود وزننده پایدار
ورقر ار الووب

طورمق فعتاسنه در قال ست ای" سا وبوا

الباب الاول

رهدر
لند
فستوز ن
اذا دام اوستقر ( الثابت واشيتa وزننده ( والیت )صشك
ابت وبادار اولان شثه دینور وتابت اسای" رچالندندر وفقهادن اجد بن عبداله
مديه
)مءنك .ک
بن احجد الثابی درنت حدی اولان تاه منسودر ( الائات .ه

وسنهیه کنه وخقيقق
ابت ويدار الك معناستهدر ال ائبته اذا حعله تاتا رن
اوزره مطلم الووب بيلك معناسنه استتمال اولنور قال انبته الثی* اذا عرفه

۰

۴
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۱
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۱

۱
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سوسیس
2
۰

ی

خصوصی هه وقی تدییر ابلك معناسنه در بقال بیت الام تنییتا ادذباره لیلاوخر ما
رفتموك معناسنه استعبال
اغاحنك زاید وا اولان شاخلرنی االزه الله حسن بقیا
اوور وومعنای آنیدن مأخوذدرکه دشتی وله اهبه واشیاری سلب ایلکدن
۱

اس





5

۳

عبارندر قال بت ال اذا شذبا وکجه اعداییحون

ادوب بصمق ععناسنهدر

يقال یت العدو اذا اوقم مم ليلا ( الااسنبانة ) قوت ليل طلب ابلك وقوت

ادك معا نهدر بومناستله فقر واحتاج معناسنده استعمال اولفشدر زرا اغنا
قوت لیل قیدندن مستفنی اولود ( الستبیت ) مستریب وزننده آندن اسم فاعلدر
وداه اطلاق اولنور يقال فلان
فقبر ک

وال فلان لیاستبیت لل
ای فقبر ق

)یده وز ده کهبیت E
 ( ۱لته ه

اسم فاعلدر بیت

وزوحه bd اولان خاو ندر شال مَأ هتسه 7ای اصایت تا بوعلر و ونده ست

عطف تسیر اولق دی مقلدر ( الشیت) تفعل

زوج معناسنه اولوب ا

وزننده برکسهی اشندن آ لیقومق معناسنه استعمال اوللور تقال سه عن حاحته

اذاحبسه عا ( السوتة ) تشدد یااله تنوره وزننده سقوط واحقای اولیان ابت

و کم دبشه اطلاق الونور بقال سنيوتة ای لاتسقط یعیلشانما وقونبا کویا که
برنده اخشاملیوب فا لشدر ) بات ( معاب وزننده واسط قر ننده برسصاق آد در

اعلامدن حسن ان ابی العشاتر السانی اورایه منسوبدر
فصل التاء الفوقية  ( ۷ست ) تشدید باله سکر وزننده مشقده نجه بلادیمشقل

پرجلکت آددر مك ازفر اورایه نسبت اولنور جغرافیا بیانی اوزره برواسم
وطیف ولاتدر ونده آهوی سك
ل

اولور کرحه عزال کسدر لکن باشی خمز بر

باشنه واعنده فیل کی ایکی دیشلری اولور وطشمه حقار ونلری سوری اله
بسلرلر هرسته کوبکار ندهبر ورم پیدا اولوپ تفج لبدوقده بغایت کشمکله بعض
طاشاره سورننهرك کو بکی دوشی ونلری سنبل هندی اوتلامغله مسکی غایت فایق

)انك
الور ( الوت ) بالك شدهسیله نور وزننده تابوت لفظنده لغتدر ( سحت ت

 4 ۱سکونیل حهات ست اقسامندندر الت دعکدر که فوق معناسی
اولان اوست مقابلیدر فارسیده زر داور ویوظرق اولور " یعنی ظرف هم

اولور کهمعتاسی آتجق اضافتلد متبین اولور بقال هذا حت هذا و اسم اولود
یولقورال
وصورنده طم آوزره مبنی آوزره مبتیف ا

اسم اولان حت مکذورك

منت ( العوت ) انك له

جعيدر ارذال سوفله" اسه اطلاق اولور اعای

واشراف مقایلیدر وعنه الدیث  1لا نوم الساعه حت بلك الوعول و نظهر

الوت ] وهمالذين کانوا حت اقدام النالسايع ملبقمارتمم ( .ات )خت
وزنده شول ظرفه

توا رک 1
ا

مد

ایو آب وضع وحفظ اولنور جامدان تعبیر
سس

۳
————
سر

و 8

ا(لبوت ) هک اه خروب وزننده صوغوق صوه اطلاق اوور عاد
مش
اوزرندن که >

EP

صو بازد اولدینی

بر۲تم ذشننه محصو صدر

۶

قول سقانی بوتا ایماء باردا کوههدن قالش اعکه وساز طعامه دنور کهیات

ر اوور وغول اعد تون کاصاحی کال اهقامندن نکاشصیهرده د .

نك

اوزر نه اوه ,قال

وزشده

اس یوت

بود ڪه دن واهش

ای یت

طعام وراه

له صاحبه مها
فارسیده

دور

ی دنور بقال خير

 +كيه ( والیات) بات ورتم
بائت ایغاب ( الببت ) باك
رو

وزننده ( والبټو ته ) شځوخه

( البائت ) فائت

و

شن اله کوزمك

3
معناسته در

ووت منالباب الثاني والرابع
بقال بات شعل کذا یت وات بت وبا وم ی
ای شعله ليلا و لیس م ن النوم یی که او ومق واو

زرا بالباشره

اولان فعله محصوصدر

ا

و

یس بات فلان تام دعك جا .ز دکلدر وهن `

ادر کهالیل ققدیات ااك بان و اتات ای ماب اور
اشهری مدلون اولان فعلك .لیل اختصاصیدرانته کهظکلەی نباده محصو صدر
س بات ی

ای بالل معناسنه در وظل شعل کذا فعله انار معناسنه در

ویتوئه احق نبر ليل اله اولان فعل وعله محختصدر وعلیه قوله تعانی و[الذین

سیون ارم مجدا وقیاما]وازهری امام فراءدن نقل ابدر کهبات الرجل قول
نهر اللیل كله طقاعه اومعستید معناستهدر وباتکلهستی نام لفظیله تفسیر ابددلر
محخطیلردر زیرا عبار باتبارعلیجوم قبرلرناماولان كنك مراقبة بجوم ایاسی
عکن د کلدر خلاصه مدلولی اولان فعلده نوم داخل دکلدر وععنای ای صار

معناسته استعال اوور مثلا بات عوضع کذا درل صاره معناسنه کزك للاه

ر
اکه
ضیدر
كرك بارده اولسون فقهانك بات عند امرانه ليله قولاری ومعنایه مین
عندها دعکدر كرك وم بولسون وکرك ولفسون اننبی وتقول بت القوم وم
وعندهم ای صرت پس بومعنای ثانی" مکذوردندر ( اليتة ) انك کم له باه

وع حوالتدر کهآندن که لیش اله تعبیر اتوور قال ابانه اله احسن به ای
یهتو
وده وین نویع احوندر ویت
ایانه ن

ER رمق اده جك قوت و غدایه

دینشورر که مراد اخشام طبه سید رکه کچه اف

.کذران اندر تا کند اجون أله

مصاف قانور بقال ماله بت لله ای قوت ليلة ولوسع اوزدء مطلقا قوت وغدانه

لقك
ەل
جکم
كنك
همء
دخی اطلاقاولنور ا(لابانة )ه

تمك معتاسنهدر
رو
وکجەیی ک

قال ابانه الله احسن تة ای آباتة کاذکر ومتالده بدیعیهدن صنعت احتاك اولق

۱

نی تلد ر کہایاه الله اباتة حسته قبات احسن ډه

اولور[ نها با

دق

AE

اخبار به ودعا یه

ایو ی ( العییت ) تفعیل وزنشده بر

حصوصی
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r
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وده #عیر ومنقطع ومدهوش کئییه دلور بونده اسم فاعل بنیهسیله پاهت
وریت دغك .جار د کلدر سار ح در کهناء جهول ذ کر او لندینی اوزره افص

آدن موب
واشهر اولغاه ن

لکن معلو مدن دی تصس یق

شدر
تصرف او

واقع اولغله قياس اوزره پاهت و بيت متصرف اولور ( امه ) باك فكي
شول باطل ولفو وییرودهیه دینورکه بطلاتی انسانه موجب حبرت اوله بقال
ای با ای بالباطل الذی +صبر من بطلانه ویلان سوزه دینور کذب ععناسده که
ماد لاعن اصل رديه
ی
یرتو
سجت
ویکهم
یتحندوا
1

( ات )بالك یله به معناسنهدر بقالجاء بالمينة والهت ایالکذب ( الهوت )
صبور وزننده مباهت RR

 iکسیه دور

3
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۱

9
اس
٣ن

ناد

وافیر" اونان مفروادن عبارندر هاه شمه در

چ

سام افك وافبرّا اله مهوت وحار ان ادن

وت کلور صمترنلد وروت کاور ) تد

ن جید مته جد تدندندر و هانك -دسب

( طیر وزننده اساهید ندز

زبایزددر ) الببت ( زیت ول تفر اوه

دنور باه معناسنه کر  4قادن بای چادر وآلاحق وهو ع او اسون وک  ۵طاشدن

دن بابلش اولسون ی اییات ویوت کلور وجع ای ابابیت کلور اقوال
ومکر
واقاویل کی ویونات کلور وایانات کلور مصغرنده بیمت دنور وییت دنور
باتك کله باه مجاورت احون ویت :ديك جاز دکلدر واوایله معلوم اولهکه
طاشدن

وکر عدن

اه

سای

ده

اک

اوواوطه

تعر

او لور فيل جادر اسه

قره او تعییر اولنور ومطغلو وقویلو پاخود يوت عدیدهیی مشقل ایسه عيرده
دار و مزال

و لسا۶زده قواق تعر او لنور واک خوش

نذین انسیبه اوبه تعیمر

او لور وقالاصل ست انسانك کههبهخصو ص ما و اسنهمو ضو عدر تعده نوسعاو لوب
۳۹

وم
نمد
دوم
سس
eee
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A
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Û
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|#مهاعتاری ساقط اولشدر وچی اولان پوت ما کنده وایات منظومه بیتلرنده
| عرف اونشدر وست شرف وشان معناسته استعمال اولنور فارسیده خاعانو دودمان
 ۱اه َه ان

قال نیت بنی یم ف ی حنظلة

ه
مآ
دشان
الیو بات ویت شرف وذی

ای شمرفها

و شال هو من اهل

اطلاق او لنور شال فلان بت قومه ای

مهم وست.صدر اولور اولفك معناسته قال بات ارحل بيت يتا اذا روج
وت کوشکه

اطلاق اوللور قمص معناسنه ورکسهنك اهل وعیالنه اطلاق

اوكور باعث سکونتی اولدیغهون کب مکرمهه اطلاق اولنورکه یت اطرامدر
وقیر ومزاره اطلاق اولئور وخانەنك کلم وکه ومقعد ودوشك مقولهی

| دوشعهلرینه اطلاق اولنور بقال تزوجها على بیت ای فرش بیت وایکی مصراعدن

| رک منظومهیه اطلاق اولنور کویا کهسقف وعادو سار ادواندن بجع وبا
| قلفش وه تشیه الوغشدر باخود چادره تشبیه اولفندر ته کهاحزاسته اباب

| واویاد اطلاق ونی مژیددر ومنه قال ان الثای برضی ببدم یته لاباخلال يته

( البلت ) تقدید لامله معظم وزننده مرین ومیذپ وهتقم کلامه دینور بقال کلام
مبلت ای مزین مهذب ومهر ضمون معناسنهدرکه برکسهنك ضامن الووب درعهده
ایلدیی :دل نکاح اولان مبلفدن عبارندر بقال مهر میات اى ضعون ( الیلاه )

ن
ا)
ببید
قلیأه وزنتده كمك معناستهدر تقول بلتيته بلتاة ای قطعته (ا

کدنسوك
ولامك کسر للهبرنوع نبات آددرکه زمیته منبسط الروب مبراقلری بر
اولاز عصازهسسیله ياخود مطبو خیله غرغره ابلك بوغاردن سلوک اخراج
واسقاط !در ونیانه رکیده سکل اوتی دیرار داللری اجه وفرمتری اولور ( فت )

بالك ضمی ونونك سکوئیله مفریده بللسیه شهری قرنده برقربه آدیدر ( التبنیت )
روب اهبار ایلك معناستهدر
وار
صکر
تفعیل وزننده پرکسهدن برمادهین تکرار بت
خسير کواثر السوال عنه وخصمى بکیت ايلك معناستهدر 
قال پنت عنه "ينيا اذاا
بقال بنته بکذا ای بکته ویبرکسیه ماف الضعیری اولان خبر وکلامك چوعنی آخره
توت وزنده
سویلك معناسنه در ال بنته| دیث اذا حدلئه بکل مایفسه (الوت )

پدرشریرکه آخ اغاجنه شبیه اولور وثجر مفردانده کندس طبری ا"عیله مرسومدر
بعض ديار ده

اسنده
صضو
 0ازکیل عبر ادرر ( ونه ) ها له بلدء ف

برقربهدر

نسیتنده بوت دیرار قافله محدئیندن اسل ن البونق اوراید مضوبدر ( بونت ) بالك
طعمی وواود فى ونونك سکویله و(البت ) فعتینله و(المتان ) بانك ضيه
برکسیه ایشلدیی ایشی یساوادیی سوزی اسناد الله افك وافترا اعلك معناستهدر
قال ينه تا وتا وعتان! منالباب الثالث اذا قال عليه مالم بفعل اصول سارده
درر ووماده ومدهوش وهعبر اولق معناسندن مأخوذدر
مم
وزده
س او
جتان اس
ووهرینك متاندن مأخوذ
اولقوله افترا صدمهسندن حبران مدهوش اولور ح

اولان .بت مادسی على کله سیله موصوله اونامغله مت علیه دغدیکندن اثی

شاعر  ۵اشبو  +سى احاة فاتی علیبا * مصماعنده واقم فانیتی علیبا کلاعتی
قاتا الله نفسبری تیف ور ندر زرا صواب اولان فانجتی علما اولقدر

لولهکهنبیندن فعل امردر حیقرمق معنامته شارح دیرکه جوهریه بونده ان
بری وصافای سابقلردر وبہت بالك فصیله برچر معروف آدیدر اکا جر الہت
وچر الضحك دی درار فارسیده پاهت ورکیده کدوملدیرن طاشی دبرلر اکا

نظر ادن باېختار خنده تاك اولور وبت مصدر اولور برکسهیی آنسنین عل
 ,الغفله طوعق معناسنه قال مه تا اذا اخذه فد وقول وفعلدن کسیلوپ بہت

کی اویمه مدهوش ودئك وهشبر ق.املقعناسنهدر قال بت ارحل وت
وت مانلباب الراب والاول واتلامس وقال بت على اء احهول اذا انقطع

موحبر شثارحك يانه کوره حهول صیغهسیله افصدر ( البوت ) سکوت
وز ننده

OOT
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و
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وکاهای ابرشك معناسه قال بفته بعتا من الباب الثالث ادا بغ

ا

( الاغتة ) مقاعله وزننده بکرسیه نآسزین صناشعق معناسنهدر ومشارکت احون

اولور قال باغته اذا فاحأه ا(لباغوت ) طاغوت وزننده نصاری طالفهسنك
پیرامنه دینورکه پصقلیه تعبیر اولنور مراد يوك پصفلیهری اولهجقدر شارحك
 7يانه کوره

وباغوت

ادر

مره

فضاسنده

پرعو چم آ دیدر  ۱البقت ( بانك

قحی وقافك سکوییله فشادررمق معناسنه در بقال قت الاقط شتا من الباب الاول
اذا خنطه ( البقت؛) معطم وزننده اجق وشورده عقل اولان کشیه دنوز
وعبداله ن معاوهك وبکار ن عبد الاك بن موانك لقبلر در ( البکت ) بانك

سی وكافك سکوئیله اورمق معناسنه در بقال بکته یکتا من الباب الاول اذا
ره

بالسیف والعصا وعبره

شرولق
" اخوش ادا الله ق

ورکسهی

ذم وتعییر ودشنام وتکدیر مقولهی

معناسنهدر مثلا ی

خبیث او اعدکی تکر دن قوف میسن

کی نکقیال بکته اذا استقبله ما یکره ( البکیت ) تفعیل وزننده بود یکت
معناستهدر لقال بکته تبکیتا ععنی بکته وباشه قافق ممزنش ونقریم معناسنة
استعیال

او لاور تقال بکته اذا ڌر عه

و

رکسیه

دلیل و برها له غلیه

ادوب

اخام

(لیکت )
واسکات ايلك معناسنهدر قال بکته ,ادا غلبه باطعة حتی اسکته ا
محر رث

وزنده

شول

رکه برکره او غلان ورکره
خاو نه د نوا

قير" طوغر مق عادق

اوله معقاب معناسنه ( البلت ) بالك فعحی ولامك سکوئیله کسمك معناستهدر قال
 ۱بلتد بلا منالباب الثاتی اذا قطعه وکسلن معناشنه در شال"بلت الشی" بلتا منالباب

الاول ااذناقطم وبلت بررحل
تقال بلت الى“ بلنا املنباب
کسلك معناسنهدر قال بلت
وزننده ومادفیدرکه اکثری

آدیدر ( البلت ف)عتیدله بود کسلك معناسنه در
الرابع اذا انقطم ( الانبلات ) انفعال وزننده
الشی" فانبلت ای قطعه فانقطم ا(لبلیت ) سكيت
ایسم وجوش اولان کسهدر یقال دجل بلیت

ای سیت وعاقل ولبیب وهوشند اولان دآمه دنور بقال هو بلیت ای عاقل
ليب ( البلانة ک)رامه وزننده عاقل و هوشمند اوق معناسنهدر يقال بات الرجل

بلائة من آلباب اخلامس اذا صار بلا ( الابلات ) همرمنك كسرلله ین ويرمك

آیدرکه
معتاشته در قال ابلته مین ادا حلفه ( پلت ) صرد وزننده بر نوع قوش د

خلق قناداری نرقاواغله یلکنك وئونك بریسی برقوشه طوقنسه آیده احراق
جنز
ره
وت(ج
و
6یست
م
iتهe2
ا
.یl1مر

فلاية قحدیث سلیان على سنا وعلیه السلام ا[حشروا الطیر
اندر قال ا

الاالشتقاء والرنقاء اولبلت ] فالعتقاء الطبر النى ترق فاخرها والرنقاء القاعدة
ن
yvا۹ب
ه

على المیض والبات طار حر قالریش ان وقعت ريشه منه قالطیر احرقته بوراده
بعض تمه تکرار واقع اولفله التفات اولفیه (مبلت) مقعد وزننده برموضع آدیدر

۰

8

وریت صرهده ایی موضح آدیدر
ابانهدنور شارحكت یاننه کوره اصیل بربهدر ب

ا(لبریت ) بالك فعی ورانك تشددله برفرس اسبیدر على قول وز بر وزنندهدر
وذاقت معناسته اسممصدر اولور
)انك ضعیله برايشده اوزلق مهارت ح
( الرتة ب

بقالبرت الرجل برتذ املنباب الرایع اذا حذق ویقال به برتذ فالامر ای حذاقة
( الابررات ه)مزءنكت کسرله ودی برایشده حاذق اولق معناستهدر قال آرم
الرحل اذا حذق قصاعته (برت ) نك کله اسامیدندر عبداله ن رت

محدئیندندر ( البرتبان ) بای تستتله بکرهتیسندن نيه در واسط آله بخداد میانده
برت تام قربهبه موب

د عکدر مراد قاضی انوالعباس اچد  ۷ېد واجدن القاسم

البرتیان د رکه حدالردر ) برهوت ( جلون وازده

عنده حضی موت

اننده 9

وادی یاخود پرقوینك آدیدر منرج در که نہایه ده [ شم بثر قالادض برهوت ]
حدشنك شرحنده ووحهله

تن که برهوت نك ورانك فيل حطر فوت

دیار نده بربثر غیقهدر که قعرنه زول عکن دکلدر وونده بانك عیلهده لفتدر لغت

اولهکوره باء زانده اولورکه ارض مضفضه یاخود مم ماء معناسنه اولان رهو
کیوبرهه با اصلیه اولور ( بست ) بالك فححی وسینات سکو یلهاربلنام
اولور و
قلول
بلده ترابنده وباردیاسمیدر ویستمصدر اولور مطلقا ورمك سمرمعناسنه ع
طوره حصوص عنق دکیلدری اشکین ورویشندن زیادهجه اولان ورویشه دینور

یاخود سکریکده سارلری سبق ابلکه دنور قال بست البعیر بستا من الباب
الثانی اذا سار اوهو فوق العنق اوالسبق قالعدو ( بست ) هنك ضعیله سیستان
اعالندن بریلدء آددر اعلامدن او حاتم مد بن حبان واعسق بن ابراهیم القاضی
وجد بعنمد انلطای وایوالحم على بن تمد وی

تن احلسن واطلیلان اتا اجد

القاضی والفقیه الستیون اوراه منسوبلر در ( الستان ) پانك ضعيله باه ه دوز

)انك
وان مع يدر قوقولق معناسنه ( بشت ب
حدقه معناسنه بستان کهسی س
در محدنیندن صاحب السند
دندههبر
لهس
ضعی وشین محمهنك سکوئیله خراسان ابولک

احق بن ابراهي الحافظ وحن بن على العلا ود ن مومل واجد بن اللغوى
المارز جى البشتیون اورایه منسو بلردر ( بشيت ) امير وزننده فلسطین قضاسندة

پرقربهدر ب(شتان ),باتك كبرل شير نست قضاسنده پرقرهدر ( الیعوت )
عقوت وم وا ات قفا بعثدن امم مقعولدر کوندرلش فرستاده معناسته
سس هت بعت معناستهدر

قال هو مبعوت ای مبعوث ) الإغت والیعتد ( پار 2

آسزی خأه کوهای معناسته
فی وغین محمهر ٩ سکوئیله ( والبغتة ) فعاله ن

اعلردر شارحك يانه کوره بونلر قالاصل مصدراردر اسم موقعتده اال
اولتدیلر بقال جاء بغتا وبغتة وبفتة ای اه وبغت مصدر اولور نآسزین على
ل|غفله

1
3
1

:

۵ ) ٩

سرك تعییر اندرلر شال یر مخت وابل تیه نونك جیی انی کلور تشدید یاابه

وای کلور تځاری وزنده وات کلور حذف یالاه شارح دیرکه ت ج
تیار عفردی

حت در روم ودوی

وعلر مف ردشگدر واشبو ګت خت
کی ج

 RGمنسو در که سلفده ر شاه مشپوردر قدسده عش يك هو دی یل ایلعدر

۱

وراك تمسرفنکرد,سیدر اننمی .وت اسامیدغر فلا ین عاك

تایعیدندر وعبد الوهاب ن نت وسلة ن عت دار در ( الات ) تشتدد

۱

وزنده ذکر اولان نت دوه ابه اقتا اوکتساب ان کش مد

وقبالدن وصفدر طالی
دینور ( اكيت ) اسر وزننشده ( و اخوت ) عت ا
هجوت
وولمند آدمد دنور بقال رحل يٽ و
اور اولان مقبل د

۱ 8

اسك
ند موف کے

ان درد عر دنه در

ووصف

ای جدود

مرب اوس داه اولشدر لک

مذ کور دی آی مدودر

کت زصس بانك جک

ونان سکروزننده برشاه معروف اسمیدر نهک نصی مادهسنده میسومدر ( حخیت )
خلف
زییر وزشده بر جاعتك اسر ند رکه اعلا مدندر ومد ن عبد الل ن

ن

تخت الیتی محدنیندندر فن حدیشده جر موف صاحبیدر وخی بن اعلرکون که
ری
ا د

نزنده در عاد عباددندر ( البرت ) بالك صیله طمرز د دید کاری هعر وف
و

بات شک بنك اميد رکه طح الثده عشمری قدر تازه سود اضافه اولنوب فنعقد
اولجه قینادیلن شک در 1بغایت ىك وقاتی اولان قند مکرره اطلاق اندررکه
بات شکری اولهحقدر
۷۱تبرزد فارسیدن فعر بدر نکر حورارك کال
در
| صلاتندن کناه اولقشدر وبرت بالته ۵دینور فاس کی ونده بالك لیلغهتده

۳

لاغوره دنور دلیل اهر معتاستننه وبونده بالك حرکات لای

|تفر ( ارت ) مورزنده و دی طبرزد شبکرینه دینور ( البرت ) ضرب
وزننده كمك معنا سته در

شال رت المی" بر تا مناللاب الثانى اذا قطعه و ٣ر

(برنتی )
| اولق معناسنه در قال برث الرجل برتامن الباب الرابع اذا حير آل
حباطی وزننده بخدوی

لق
وید شرب کشیه دنور ال(رنی م)

محیل و مکاراولان نو دور کشی ه دور وشول غضوب ا

دنور

حهرهتی حشهیالد و متعس اولوت کنهنك و زینه نظر الان اوله شال

ظار
نل
ببان
| مبرنی ای غض

صوص
خبر
الى احد و

وزنده
دا عا
رحدل ۱

وماده اولش
اجون حاضر آ

موبرنی له ای مدعد دی * شارحك يانه کوره ابر نتاء
کشیه دور شال ه

کاهسندن اسم فاعلدر افعتلال پایی محقانندندر 2روت(
اب
| اولیگذننده بشرهر معروف آدیدر ) المريت (و

دو

ینود وتزفه شام
1
سے وزنده خریت

| معناسنه د رکه از اتاد فۈلاغۈز .دیتور رهبر حاذق معناشنه ودوز و هموار

9 ۸

آنك تتظینه فيد واهقام ايلك معناسنه استعمال اوور بقال هو عل ات اس
)شدد االله اریق ومهرول معناسنهدر واجق وسبمفرز
ای مشر عليه ( البات ت

|

کشی به دور وسرخوشه دینور ) الوت ( مود وزننده اریق ومهزول اولق

۱

شعیل

وزننده

( التشت

برکسه ي آرقلندرعق معناس:ه

تقال شتوه سا

در

) تفعل وزنده آزق طوعق معناسته در قال متت

اذا زو دوه

ازجحل اذا بزود و عتع

ایلك بعیمتاع بت ادنمك ععناسنه در که بتات مرقومدن مأخوذدر قال ّت |
از حل اذا تع ( بق ) حتی وزننده نېر وان اعالندن حولایا ام ره وراستنده
بر قر ه آدیدر ( :تان ) تشدید الله کتان وزننده حزان ya
آددر ( البتتى )باتك یله عری وزنده او اللسن عل نن عبد الله ی شادان ان
مقر ی هو

الیتقدر

ردر

برکونده تلاوت

مر فه یی آفهام ایلیهر ك درت

کره خم

شمریف ادوب لکن دردحیده می باق قالشدر ( ااحث ) بانك فحى وحای ملهتك
سکو له مطلقا محض وخالص و صرق

معناسنه

وک

اوز تعبغر او ور قار سیده

یغش دیور بقال شراب حت ای صرق خالص بوقال ع ی حت ای خاصی |
موؤنق حته در ها له تقال عر به حتد ای خالصه وفند البعض ونك انه وجح
و تصغیر ی و قدر ) العو ته ( اىك یرد بر نسته خااص و بعش اولق معنابنهدو
قال شت
ا

ای " ګڪوته هن اباب اماس اذاصار عا ( الباحذه) مفا عله وز نده

عبت

ومودی

خاص

3لی معناستهدر که ج

اوزره سومکدن فبارکن

تقال باحته الود اذاخالعنه ورکسیه برام مستوری کشف واظهار الك معناستهدر
شال

ا*قه
با حت فلاا اکذا

وداه به بر و ع او لق اوزره خااص اوت در مك

خالصا وطعیع شرق دیدکری کت

ڈور سنه دنور ) حت ( انك فص و انك

سکو یله اسامیددر مدان عل ن حت مدنیندندر ( الصریت )كرفت وژننده

ثول خالص وغش وشانبهدن جر د وکبیره شيثه دننورکه ای برنسته سار اليه
ذب
ال
یعتی خلو صی عیان اوه ک

۲الرصدق
حریت ای خالص لابشوه شئ من ا

( ات ) بانك ھی وخای محمهنك سكو خد وحظ ععنامنه درک اقبالدن

وموافق طالعدن عبارندر ووفارسیدن معر در یعتی قالاصل فارسی اولوپ عب
دج

تکلم ایلشلر در شقال ڪٽ قوی ای حد و مخت دصدر

ذاه
تقال مخته عتا من الباب الاول اذ

او لور اور مق عتا سنه:

(انضتة ) بای
(الخت )بالك ضيه و

ر دیورکه غر
۰شدده الله خراسانی دید کلری دوهءلر
م

 4میدن بعنیایی اور لو

دوه اله عر بيده متولد اولان دوهلردر بیونلری اوزون اولور بودیارر ده5 ۱
۱

اہر

1

1

)REIT

سس

1 O

ر

سس

قربهآدبدر

۱

سس سس

تست

تست تس

تست

سس تست

ات

ی عل الکاتب البق
و عمان الفقيه البصری البتی اورادندر

وبت بغداد قضاسنده پعقوبا اله ابو هرز نام قره هیاننده نرقربه آدیدد وبت
مصدر اولور كعك معناسنه در قال بت الثی" شا من الباب الاول والانى اذا
قطعه وكساك انقطاع معناسنهدر ومعنا شارحك پاننه کوره غر سدر

و شال

السکران لايت بضم الباء ولا ست بکسرها ولا ست من الافعال ای صار حیث

لابقطع اما وبت دکرهنی صول طرفه جويرمك معناسنهدر نتدکه شزر صاغ
)ای
طرفه حویرمکه داور قال حن بتا ای ابتدا ف الادارة بالیساد ( البتی پ
ذر الونان بت دندکلری
مشدده الله ( والسّات ) ای مشدده الله شداد وزنده ک
شال ضعان یه

ددن
دنور مح

رهه
ون
عمان البتی حرفت م

هنسو در وبق

صوق ونك مقوله سندنءضنوع مندله وییشکیره اطلاقاولتور کویاکهشالمز ور
توعندن معسدو ددر و منه الدیث [ فای بثلائة افر صه على بی ] ای مندیل من

صوف وموه اوالصواب ب بالضم واللون ای طبق ای نى تقد النون ایماندة
من خوص ( بته ) بانك یله مغر بدهبلنسیه نام .بلده اعالندن برقر هدر ادیادن

اجوعفر البق اورادندر وته مصدر اولور کاسیذ کر ( الابتات ) همزهنك کسرله

كمك معناسته در بقال ابت الفی" اذا قطعه ( الاستات ) انفعال وزنده کسلك
معناسنه در يقال اه فاست ایقطعه فا شطع ویر لکدن ای کشینت مادةر حو لیتی

اولان نطفه منقطع اولسه ابت الرجل دیرر اقطم ماء ظهره معناسنه ( اه )
بانك فحى وتانك شدهسیله (والستات) بات وژننده ونر ده قطع معناسنهمصدرلر در

بعتى فاعل وععتی مفعول اولوو[ موصوف تا کید امحون ابراد اوور قال طلفها
ڪر
به وتا نی طفق بت ای بتلة بیان بوراده تات مصدردر وه یالکن ذ
اولندقده «صدر ووصف بالصدر ووصف اولق مقلدر قطع وانقطاع معنالرندن
يس طلقة تة قاطعة و مقطوعه سبکنده اولور ( اه ) همزمنك قطعیله هعرف

ومجرد اولهرق قطی الفاد اولوب تردد ورجعت احقالی اولیان مادهی تکاید
اتون اراد اولنور تقول لا افعله الت وه لكل امرلا رجعة فيه يعنى ازوکس

آتی بن اتم اشبوته گلهسی وجه مکوذراوژره مصدردر وقطع معمناقسناهمبلورده
مفعول مطلق اولغله وجوبا محذوف اولان فعل ابله منصوبدر اقطح القطع الذی
ارود ولا رحعه فيه دءکدر ولو حرف تعرنفل وجرد اولهرق استعی_ال

اولاور

وسیویه نقل آوزره حرف تعریف لازم اولغله همرهسی مقطوعدر ومعر فااستعمای

(لات ) ساب وزنده مصدردر نتهکه ذکر اولندی وتات زاد
اکن در ا
ولوشهه دنور وحهاز نمتانیند درکهعبات و لواز مدر واو اسیانه دیور متاع

ابیت معناسنه جى ابته کلور اع وزننده وتات برايشك اوزرنده مباشراولوب
 otYتوس سس هر a سس سرری سور سور مویومسید ra زور اس nae ههمر ور موم

بت

وامت مرنفع عله دنور ینای بلند معناسنه وکوجك ەه وکاوروه دینورتلال |
صغار معناسته و بعض پر ده اولان انشاث و بوقشلق والچقلق و یو کسکلکه دینورکه

ری

وار اولور

بالکان امت

SE ازجاع و

توت

لماو ر
کیا
تیچ
ری بكوسك وبعض  93اخودطولوقصممقولهسی اختلاف ک
رەك کسریه اوموت کلور همءنك خعیله اومت ضعف ووهن معناسته در
ن
هولا
وعف
تقول نسارسیرا لا امت فيه ای لاض

ستتههدر
ةاحس
عقت
مطر
و

و امت

وقیصهه دنور .کر
پرنستهنك صورننده اولان اکریلك وقاحقلق مقولهسی عیب ن
آغر ده و کرد توب وڪ مقو لهسی نسنهارده اولسون شال به امت ایعو ج وامت

وعض برینك وفقه واه اوسی حالته دیتور
بز برك بعض لك طیراعی قالین ب

الاشت
وامت شك وش معناسنه استعمال الوتور بقال الجر حرمت لا امت فای

ی حرمتها موف ثال بمورر اله اشبو [ ان الم حرم اجر فلا امت فا ] حدینه

)فعیل وزد و دی بر
تلع ایلشدر وو معنای اول فرعیدر ( التأمیت ت

تنه یی قبل المنل او لعملیوب :نقدیر ايلك معناسنه در ال امه تأمیتا اذا قدره
( الأموت) موقوت وزننده موقت معناسنهدرکه مایت وقتی تعیین اولقش نسنهدر
سن
ناد
مقدر معن

ماودد قال

احل مأموت ای موقت ( الومت ) نشدد

یله معظم وزننده طلو نسنهیه اطلاق اولنور قاب طلو اولغله خارج وداخلنده
امت وعو ج حالتی قالمز بس فعیل ازاله احوندر بقال سقاء مومت ای علوومومت
شن وفته وعتاد مقولهسی احو الله همم اولان کسیه اطلاق الوور عیب وعوح
ماوقا و ذدر شال هو مومت ای متهم بالق وو  ۳الانبت ) هی هنک

فعیله ايكمك انين معناسنه در بقال انت الر يض اليا من الباب آثشانی اذا ان
و حسد ايلك معناستهدر بقالانتفلایا اذاحسده ویرنسنه ی قبل الصلاو علمیوب

اورانلق معناسنهدر قال انت الثی" اذاقدره وانیت صفت اولور محسود معناسته
( الانوت ) ودی محسود معناسنهدر قال رجل ماوت وانیت ای محسود

ف3صل الباء الوحدة  4ا(لبت ) بانك فعی ولانك تشسدیدیله شول طیلسانه یعنی
یود رداکی يون وارقه شالنه دنور کهخر دیدکلری شفتکدن وغیریدن منسو ج

قلاصل زار  2مس و
اوه وخر مصتیااعت وسار اصواك باه کون ا

قيوننك اسعیدر بعده آنك بوکندن یعنی نفتکندن مصنوع شاله صووفه اطلاق
وطلرخزی
اولغشدر وارشی وارغابی اہك اولان قاشهده خر اطلاق اولنور ع

تحلالی ابله باییالندیلرکه ارشی اك وارغابی اپليك یاوق اوله بقال جاء وعلیه
بت ای طیلسان من خز وحوه وبت ایک فرس امعیدر و عراقده زاذان ند
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)ممنك فحی وصادت سکواد
 ۱۱اعت عبتن تقباردر ا(لاصت ش
| وجنس نباندن خال اولق معناسنهدر قال اصتت الارض اصتا من الباب الثای
|اذام يكن فما بقل ولاکلا ا(لافت ) حمزەنك جى وفانك سکو یله شول اقهه

| دیتور کههرايده صبر و حمل وبقا ودوای سارزدن اد واوفر اوله وشول
| حست وپالاك دوهبهدیتور کهشوب یوریکده سانراره غالب اوله و جنسی پاك
ورم اولان دونه دنور وبونده همنءنك کسم ده لغتدر وافت داهیهوافته
| صوی ک
دنور وت ع
یت

معناسنه امعدر وگو

داهیه وافتد سد وزنده کب ویب
جاعت اعیدر و مصدر الوور صرف

فارسیده همز منك مدله آفت

معناسنه در در وافت هذیل فتلرسندن بر
ومحویل ايلك معناسنه قال افت فلا ناعن

رك
م)
هافت
کا افتا من الباپ الاول اذا صرفه عسنه (ال

E افك وافیر اه

معتاسنه اسعدر شال هاابين افته ای افکه ( الاقت ) همرءنك فيل ( والأفیت)

ندرسکلهه اجون وقت وزمان تعیینایلکدن
رینه
بالر
تفعیل وزننده وقت تووقیت معن
عبارتدر بقال افته اقتا وافته تأفیتا ءمنی وفته وقولهتعای [ واذا از سل اقتت ] قرا
اهل البصرة وقتت نشدد القاف وقر انو جعفر بالواو وبي وقراٌالباقون

إلآلف وتشدید القاف ( الالت ) همز نك فصي ولامك سكوليه | کسلتتك معناسنهدر
قال العهحقه التا منالباب الثانی اذا نقصه وکرسهی ایشسندن یاخود بولندن
یزاف

حهوه
ادوب آلیقومق معناسنهدر قال الته اذا حسه وصرفه یعیی عن

وک

آك ین ایاستی طلب ال یاخود مدعاسنه آندن
آ ند و برمك على قول ن

شهادت

اذاحلفه او طاب فته لف

ای

ادستكت معناسنهدر شال الت فلایا

اوشهاد :شوم لهبوالت بمتان اعلك معناسنهدر قال الته اذا ته ا(لایلات )
اال
قک
بصه
امجاب وز ننده بو دی اکسلفك معناسنهدر قال آلته حقه ایبلائا اذا نق

هاا ا وهو منالات کاسیذ کر(الالته) حرعه وزننده آزویرک »هدینور عطیة
ال
ين
5رد معناسته و

غوس و

یه در :که صاحبیی عر کناهه طالد بران گنه دینور

مراد لى لاحق اولهرق يلان بره اولان عیندر ( الى ) حبلى وزننده تفلیسقر بنده
برقاعه آد بدر ( البت) هرك فحی ولام مشددهنك کم لهبرموضع آد درو ونك
دزعه

دیون غبری نظبری وقدر کهکوک ب صفد در ووازد

rF E

۱

در که کاب ووفار معتاینهدر فقالو! عليه سکینة مطباخده

ونی واذردن

ایلشدر ( الامت ) هممنك فحی و مك

شاد اولهرق حکایت

سکویله رال و در  ۰معناس_نه در:که بز نسنه ی ال شر وع اجا۰ن دب مقدم مین

لى"
واندازه ایلکدن عبارندر اولو مك وکبيلمك واورانلق تعبمراو لور ىقال اامت

امتامن الباب الثانی اذا قدره وخرره وقصد اءاك معناسنهدر شال ا ا
اول

دی

معناستهدر يقال ابت الرجل من الشراب اذا اثتفع وابت وصف ی
)بت وزننده که ا
لپت )اشت وزنده ( والابت ) کف وزنشده ( والابت س
قالاصل مضدر در بك اسی وکر تلو کو نه دشور

تقال وم ات وایت وابت

وال ليله :اة وابتة واه ای شدیدة ال(
ای شدد اطر ق

المأوت و

وزنده وص ادفیدر که اسی طوففش وحر ارته اوغرامش کشېه دینوربقالرخ

مأوت ای محرور يعت اصابه اطر ( الاتد ) حرعه وزنده شدت غصبه اطلاق

)فعل وزننده اتش
اولنور قال اخذئه اة الغضب ای شدله وسورئه ( الأیت ت
پلکلنوب بك قرغین وکرمناك اولق معناسنهدر

قال تأبت اطر اذا احتدم

( الات )هههم يك خی وهای فوفیه نك تشد د له خصعه دلیل ویر هان و یه و شاهد

ور
اله غالباولق معناستنهدر قال اله آنا من الباپ الاول اداغلبه باحعة ب
ER يقال ات رأله اذا شدخه ( الارتة ) حرعه
مرق
کسهنك باشنی پا
وزننده حر ۵بعتی فیاکاربنك باشنده اولان تویاره دنور ) الارتان ) هومنك

(لاست ) هبزهيك -مری وسینك سکویله
ععی ورانك فحیله پمروضع آددر ا
غل واصل واساس معناستنهدر و مناستثله است الدهر زمان قدعه اطلاق
اولتور نتهکه اس الدهر دی و معناده استعمال اولبور شال مازال فلان
مجنونا علي است الدهر؛ واس الدهر اي على قدمه و وحهه یی  ۸بزل یعرف

بناون بعینی اونهدن برو حنجندوروقول فعلت ذلك عل است الدهر ای علىوجه
الدهرفع

از قدع آ ی بن اىدەرم و آندور 1د کلدم شار

ح در که مو اف و پایده

جوهری ه ابع اولوت است کهسنك اصل ایناوا سینت ۳ ۳ 000
اولدیفته ذاهب اولهدر لکن بوغلطدر صواپ اولان بونك اصل سته اولقدرکه
هاء حذف اولنوب اولنه هر عوض

اولشدر زرا هزهسی

موصوله اواغله

ژاندهدر تچ کهمولب سته مادهسی ذیلنده دی ونلری بت اغلقدن انس وا
وهیهه اطلاق اولنور تقول لقیت منه است الکلبة ماایكر هت
الکلبة کریه یهدا
و قال وقح قاست

ا

اینی داهية واست

ودر ومقعد معناسته اولان ا

آلتن قبره وه اه اطلاق اولثور

نت سته مادهسنده مرسو مدر واساسده نوټل 4

وی سحه فادهستده و RR ماز ومتفر ع اولق اوزره هدر( اسیوت)
همرهءنك ضعی ویای ته ال حطس

مهوت قبرنده ر طاح آد در ( الاسی اک

وزننده پرك وقاشك ارشته دینور سدی معناسنه ونولك وزی افعول اولغلهمعتل
رمی وهبدر شارحك پاننه کوره واه ۾ معلوم د کلدر
بای مقام ذ؟ ر در وراده ”

( استواء ) دستواء وزننده ااینور اعالندن برقضا آدیدر ره

عر ن عقبة

الاستوای اورایه مضویدر ا(شته ) همنك حى وشین “منك سکوئیله اهل
اصفهاندن

3

۱

:

o4

۱

پر کلورکه آت وبارکبرکروهتی صایدقاری ممتدن وله کتوروب طوغری وله

کتلری ده زجر وآزار اجون ایراد اولتور قال هی یب يا یل ای اقبل
)ناب وزنده
وافدی ات ر دانه قاق اولور ایسهده صاطهدر ( الهاپ م
(:والهقوب 1مقول وزننده قور چ دوهشتلو ع دنور قال مکان مهاب ومهوت

ای موف باب فيه واشبو مهاب ومهوب کلهاږی کویا که هوب الرحل قول

اوزره کهجهو لدز بنا فلقشلردر یازی واوه نقل اولندقدنصکره ( امییب ت)فعیل

-وزننده بر نسنهی بر کسیه مهانتلو کو-تورمت

ومهاتلو بلدرمكت معتاسنهدر

شول هییته اليه ای حعلته مهبا عنده

تید  ( #الیباب ) خراب وزننده ومرادفید رکه ویرانه .معناستهدر
ااء
 9فصل الی

قال ارض رباب ای خراب ( البشب ي)الك فی وشین معتمهنك سسکویله جر
معروق اعیدر یشم فارسیدن معربدر کبیرده دی یشم دیرار بعض اق فبضه می
پارلر شار جح در که اعلاسی خطایی ق-میدر که شاه

و

ره آدمك اوزرنده

وسه صاعقه اصایت ابلر ( باطب )یاس وزننده اجاء نام طاغده بر ڪه صو
ل

(اایطبه ) فعل نب اولهرق مستعلدر مااطیه معناسنه شار حك
آدیدر م
اند کوره مقلو با ولغله متصرف دکلدر ( الا یطبة ) موهبه وزننده بالك شدهسیله

کرووسبفسی حالتنه دنور قال اقبلت الشاة
لغتدر قيون منك ارککه بك قی

ہدی قایطبتها ای شدة اضر امهامولف بونی طیب مادهسنده دخی رم المشیدی

( الب )تین قلقانلره دنور ترسه معناستهدر مفردی پلبهدر هاه علي قول
واره دیور باخود بر قاچ دریدن دیکلمش بکایشنه
دریدن اولان زرهاره کی
اهد دمور
لک
ونور
ډور کهجنکده مغفر کی خاصة باشه کیرار ویب فولاده دی
اولهحقدر وخالص دمشق دموره دنور وشول فلقانلره دینورکة کهاردن دوز وب
حشو ننه قوم وعسل تعلیه اندرر اعاب فلقانلربدندر و مطلقا عطم اولان شه

دنور وپوسته دینور جلد کې ( و بب ) بائین حمدوئینله مېدد جوندب ونلزرنده
حضرت شعیب پیغمبرك على با وعلیهالسلام بدراری اسعیدر ( بوب ) يالك یله
مد بن عبداله بن عیاض ام محدنك حدی اسنیدر رث الباء هون ذی الالا

ل باب الثاء الشوقه * فصل الالف 4
) الاب اس

و زننده ) والاوت

( قعو دوز ننده کون بغایت اسی اولق ما سنه د ر

لقال ابت البوم وابت اتا وانوتا منالباب الرابع والاول.والثانق اذا اشتد حره

تقك علونته دور زبانة انش معتاسته شارح دیرکه آ تشك دی ادر

)یت وزننده
( الاهوب ) اقرب وزننده من ساحلنده برموضم آدیدر ( الهویب ک
عنده شهر زید فضاسنده برموضعدر ( الهسه ) غیبه وزنده ( والهابد ) عاف
ولالندن":
وژننده برنستهدن يار كه دن صقکوب قورقق معتاس_نهدر عظلعت ح

ابا ود ف ذاله قورقج وهیتلو اولدیفندن ناثی اولور ووتلر اعلردر ا(لهیب )
)ذلك عاقه وزنده مصتدراردر تقال هاه عابه ها
عيب وزننده ( والمهابة ک
ومهابة مثل خافهمخافه بع من الباب الرابع اذا خافه وانقاء ( الاهتیاب ا)فتعال
(لهاف
وزنده هیب معناشنهدز قال اهتانه مع هاه ا

هیب
ادهل (
وند
وزننده ( والهیاب ) شداد وز

والهیوب ) صبور

) سيد وزنده ( والهعان ) شان

وزننده ( والهیسان) بای مشددهنك کذمری وفعیله ( والهياية ) تشدد بال علامة

غشله داعا اسدن خوفو حذر
وفال ل
اعی
وزنده شبوهلکدینورکه حبان وض
)ذلك
ادر اوله ا(لهوب) مقول وزننده ( والهیب ) مكيل وزننده ( والهیوب ك
صبور وزنده ( والهتان) كذلك؛ سلان وزننده شول هیتلو وعظملو د|مة

دینورکه ناش کنددن خوف وحذر ایدر اوه بقال رخل هائب وهیوب وهیاپ
وهیب وهیان وهیدان وهيابة ای حاف الناس وشال رحل مهوب ومهیب
)قعل وزننده هيت اظهار لهبر
وهیوب وهتّان ای صافة التانن ( ابیت ت

کستهی .قورفقق صوافتدزمق معناستنهدر تقول نمی فلان ای افرعتی واخافی
وهیت الوب قورقق معتاسنهدر ول ية ای خفته ( الهیمان ) بایمشدده ال
تاسدن خوق وعذر اوزره اولان کثیبه دنورکه ذکر اولندی وق ذانه فورقق

جبان .وه نسنهدن خوفق ووهم ادن کسیه دینور وکی تکةسته دینور بس کي
وحست وخفیف وپالاك اولان انان وحیوانه دنور وحویابه دنور وطنراغه

دنور ودونك اغزنده مقع اولان کنوکهدیور وهیان احا دن اسلی القیله

واهی هیفان عنوانشده تکلم ادزر
بر ذات امعیدر يانك قیقلدد .زبنزدر ک

( البیب )مكيل وزنتده ( والهوب ) مقول وزننده ارسلژنه اطلاق اولتور
 (:اليب ) متسیب وزننده بو دی ارسلاله اطلاق اولنور ( الاب ) غاب وزننده
یلانه دنور حیّه معتانسته وهاب برکهدر که دوهی دوهی هوب هوب دهرك
سوروت

کوترر ایکن بر طرفه

رل
دنت
كم م
( الاهابد ه

صاید قده صاعقدن

زحر اخون اراد ادر ار

|

دوهی بولدن صاعتدن منع اجون هاب دعك معناستهدد

قال اهاپ بالابل آذا زحرها ماب و آت فععی چاغرمق على قول طورمقدن
بعاوکردن زجرومنم اون هاب دو باود هب ديو آزار ايلك معناستهدد ال

اهاپ بانمیل اذا دعاها او زحرها باب او مهب ( هی ) فعل ام منت بنیهسیله
وحن

|

.

|

اجى(ال
1هنا
لء ) فعتین له و مد اله ( والهنی ) قصم اله اوغوز و جقاء عورئه
دور
7

ان در د روانيدر

وایی

هانك  .کی نلهررحل

۱:
از
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آددر

شال

و ر رت

اشاح ھن اء وی

اسعیدر که رسول

حضیتلری آ ی مدینهدن نی واجلا بیو ر دیلر وهب
ددر حه

۔حدی اسميدر ( الهنتة ) اى فو فیه ا

اک

حندل

ای جاها*( هنت

)

صل اله علیه و

لن والق تام مد نك

وزننده برایشده کو شك

دبره وب

واهایك الك معناسنه در قال هنتب فی امه اذا استرخی وتوا
سستاک ک
 3الهندب والهندا (( ها ك کمری

|

و دالارك فڪی

والفك قےس له و مد له سیراه* معر وف
معتد لدر وتاول

r
1

معده به وجکره

او لور

و معضا دال مور

اهعیدر هفر ر دی هندیاءدز هاباه ب
وانك ط مبعی

و طعا له افع وکوک

اد

عقر ب

قد ب۶ن۰ ۵

صو

باهر التافع در و مات من ورد طاحی قاتا ڏسیتٽت طا حهتدن ا
1ك عطبو ی منقو عنه .نسدت طا

۴

و استعمالنده

هش

ادرالد

جهتدن SR

انلیلره

تغعندن

ری

و ڪيفيٽ

وی

ٌف
و تعاطی

اوفر در مو لاف ونکله

اشبو

حدبثه اشارت اباشدر * قال فق الاحکام النرو ية فى الصناعة الطسة وف الديث
۱
اس
ا

[ کلوا الهندیا ,ولا تفضوه فاه لیس وم

هن الایام الا وقط ات من انه بقطرن

صله ] کوذا روی جعفر بن د عن ايه عن حده اطسن بن عل ”معت النی عليه

لا شول [ اشن و رقة من ورق الهندباء الا وعلبا قطرة من ابلند ]

jستر

پس اشبو حدتردن و مولفك کلامندن مستنرط الودیکه هندبایی غسل

ایلد کارنده مودع اولان خاصه زائل الوور اح اولئورسه
و

اولور حتان

هتله غاس طاخندن از بد عط ی

ونقض

اری یله باق اون

سیا دیدیکه صو ال هندیای

ود تفش ابلذکده فقوت افمهستك کیاد اکی ار
و فالدیکه يعض امهانده هندیاء مادهستی هدب

jU
ygSa
E

ا

ذیلانده دسم ایلدیلر موف وراده

وعض-ار
ذ کر ایلدی ظاه,را و بنك زیاده واصالتی حتاف فيه اولدیغنه مبیدر ب
روی یاحود سریانی اوشنه ذاهب اولدبلر ووبانه فارسیده کاستی وترکیده آجی
(ندایه ) هانك کسر له برخانون آدیدر که شیعرادن او
ووئيك درا ه
مارول ک

(لهنقب ) قافله
هندابة الکندی والدهسیدر وشاع .مرقومك اسمی زیاددر ا
حعفر
و9

وز نده و دورکسیه دنور
از

در

) الهوب ) صو بوزننده ۱براقلق بعد معناسنه در

عر بلر فلان کدی

| دحك رده ترکته فهیوپ
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او لدینی یلین

بر بر ده

براقوب

کلدم

دار وونده هانك فيه ده زبازددر عل قول
دار ر

ونده صواب اولان "ای فوقیه اله اولمغله جوهری بای موحده الله بت ایلسی
و همدر هو ت
اك

a
i

ارض #فضه بهدنور سار ح در که قیل کلامیله جوهرییی

ملاگعه دکلدر و هو ب

حوق

سوز لو احق وباو هکو کی ه دور

وهم

و هو بت

۳

:ا

۰

7

تج

حه ن عرو باخود ویعة ای عروك فرسی اندر واهلوب فن وا
لته در جع آقالیت"هکور
وکه
ن
شداد وزننده ورل

صوغوق

۳3۱

واصناف دیکدر ( الهلاب ) تشدید لاماه

روز کاره ذینورکهفو ر ند نعب بر او لنور دفعی 1

او لانه بوره تعبیر او تور هلا به دی دنور هاله تقول آخدتا الهلاب والهلابة

ربار دة مع مط
ای اال
حرو
وق

بمورل له دینور قال عام هلاب ای کثمر ااطر

( الهلبة ) جرعه وزننده ( والهلبة ) تشدید باب عتله وزننده شدت شتا»معتاسته در
تقول اننته فهىلبة الشتاء وهه ای ق شدنه ( الهلاب ) شداد وزننده (والهلت)
عدث

وزننده ) والهليب ( ز نهر وزنده

شهور زوه دن کانون ايده معهود

ک-ونا
غراکهیت بارد اولور یاخود هلبه شتاده یعی فياك يك شدی کا از
برد
معدود کونلردر اوله کوره ریم باردهدنمخون اولور ومراد کانون ينك یکری |

درت یکری یبکشرمی انلتلیرکیودر وثانییه کورءکانون اولك یکری سکز یکرت
طقوز واونوزتجی کونلریدر (هالب الشعر ) نوی وقیل بولجی دعکدر سمبتتاله

قیش کونلرندن برکونه اطلاق اولفشندر لتهکهمدحر ج البعر دی آندن بورم
معهود لقبدر دوه قیغتی کله کی وطکدروب وارلدینی باعث تلقتندر ( الهلباه)

نجام ووتاه اخلت هبدن موتعدر كودمي فيفلو اوه دنور و

3

پر

اوور است معناسنه موکه الله عامه چننده پرموضم آدیدر که آن
بدهر:ع3
وعهسی اولشدر وهلاء هاه
ق

ا

کیداو ااوورکه آفت عظمی ديك اولور

يقال هلبة هلباء ای داهبه دهیاء ( الهلابة ) مامه وزننده تولد ادن ولد عقتنده
ايش و
صوك تعبیر اند کلری درك یاشقندنسته دنور غسالة البل معتاسنه لکن

شارحك اينه کوره نآکله برایر ظهور ایدر حرکاب اولهحقدز ( الهالبة ) عالیه

وژننده بغایت یمور که به دنور بقال  4اهالب ای مطهرء ( الهلت ) کتف

وزننده اضاندن ابو قيصه زد بن قنافة الطای لقسدر كرجه دئون هانك
ضعیله تقيبد ادرار لکن صواب اولان كتف وزننده اولقسدر موی اليد مقدما

اقرع اولفل باشنده قیلانری اولیوب .بعده صاحبالحرات عليه افضل الصلوات

حطیتلری بد موداریهحح بیورملریله قیللری ثبت الدویفندن هلب اله ملقب
(لهلحاب ) هرچاب وزننده يوك قزغانه دنور قدر عظیه معتاسنه
اواشدر ا
) الهتاء ( ون مشدده

اله حلنار وزنده یلهاء و ورهاء مار

ره بلاهت

وجافتی اولان ون واغون خاتونه دیتور تجوهری مفیفلد تقدنده ,ا

ایلدیی شعر ده وهم ایاعدر مراد ابغەنك ِ_ هنباء نت "نون

اه

عضر اع در

وهناء احق و ادان :کی به دنور ( الهنی ) قصی اله عدودده لغتدر (الهنب)
هتير وزنده هسقه ؟ی فاثق اج اولان کش نه دنور تقال هو مهتب ای فانق

سسححه
ا
احق

فعیوكافك سکونی دس اسا
الثای اذا ا

ایلكت معناسسنه در بقال هکه هجبا منالباب

) الهلب ( هاك قعل مطل(قا  4.دنور سعر معناسته عل قول

قالی فیله پاخود آت مقولهسی داب نك قویر قاری قیلنه پاخود خنر برك قیلنه

دنورکهآنکله خرازل ببض ننه دیکزار ترکیده فرچیتعبیر اوور( الهلب)
 ۱تعب او

رکه لك کودهسی بك فیلاو اولق SH

قال هلبالرحل

هلبا املنباب ار ابع اذا کش شعر و ( الاهلاب ) ابچر وزننده کودهسی اىیكلاو

اولان کشی په دینور مؤب ده هلباء دینور وچوق مور یله دینور بقال عام
اهلت اکيثبر ااطر وآت وبارکیر مقولهسنك کسلش قویرغنه دینور ذثب منقطع
معناسنه و کودهسنده اصلا قیل اولیان وسزه دینوره معنای يدن باود در
وذ کر لانودینی اوزره يك فیلاو اولاه ده دغکله ض د اولور وبو قروغه ده

وصف اولور ( الهلب ) جلب وزننده کودهدن قیلاری بولق معناسنهدر يقال |

| هلبه هلا من الباب الثانی اذا نتف هلبه وسعاب قراغو ود مقولهسی رطوبتله

ق خلق اسلاق عل قول پیدر ییمور پاغدرمق معناسنهدر تقال هلت السیاء
| القوم اذا یلم پالشدی اومطر تیممطرا متتابها وآت اراشنی کمیوب یيدسرکرمك
 8معتاستهدر

بقال هلب الفرس اذا ابع اری ور کدف

معالد کتوروب هعو

| وشم الك معناسنه استعال اولنورکه معنای اولدن مأخوذدر بقال هلبمبلسانه
اذا هعاهم وشنهم ) اليب (شفعیل وز نده وج

بدندن یل ولق 2

ال هلبه ای .یف ها ورکسهی هعو وذم وشم انلك معناسنهدر يقال همم
اذا هتاهمو سهم مش هور
تاشی مهلب اله ملقب اولشدر

سعر ادن او الهالبه مهلب ان ای صفر ه و معنادن
زیراشعر ای عصری

کندسی هوم ایاشر درز

)فعل وزنبنده ( والانجلاب )
پاخود موف الشعر اوسی باعت تلقیبدر ( ال ت

انقمال وزننده بدندن فیلار ولفق معناسنهدر يقال هلبه تبلییا فتجلب و انملب
ا(لاهلاب ) هبز,نك کے ات ماعا كرك معناسنهدر بقال اهلب الفر سن
اذا یم اطری ( الهلوب) صیور وزننده زوحنه به و متقریه اولان خانونه
دینور وزوچندن نب وتباغد اوزره اولان اشزهه دغکله ضد اولور قال

| رأة هلوب ای متةربة من زو جها بوقال امرأة هلوب ای *جنية من زوجها
رح اله الهلوب و لعن اله الهلوب ]
| قال ف العاية قال عرو رضی الله عنبه [

وحجبت اوزره اولان
فقر :اولاده هلوب بیکانهدن متباعد اولوب زوجنه نقرب م
| خاو ندر و تایه ده

نادار اولمغله اشناسنه مودت والفت اوزره اولوب زجوندن

تباعدد اوزره اولان ملعو نه در وو هو و ذم معناسنه اولان هلیدن مأخوذدر که

یي طرف آخردن ذم وقدجه صلاحیتلو اولور ( اچیلوپ ) اسلوب وزنده
بد
ی
و و
و

ف

 ۳رد

۸۳۰

طلوم کی برقیافت اوله ا(لهر شتبشةد)ید بایله قرشدبه بوزننده بك باثلوقوجه |
قاری به دنور ( الهوزب ) زای محمه ايه حو هر وزننده وی

وددد اولان دومه دنور وکر ڪس
وریشی نند ش

و وا اولوب |

تعبیر اولتان قوشه دنور ]

( اهبر"بب ) حیدر وزننده حدتاو شه "دنور ومنه لیث هبر ب ای حدید ( الهازی) ا

اآليدهرذربة ) دحرجه وزننده |
زانك كسى والفك قصری ومدیله برنوعبا(لق
خفت وسرعت معناسنهدر بقال بههزربه

ای خفه وسرعه (الهسب) حسب وزننده ا

اوفمیدرکه پتشعك کفایت معناسینهدر تقول هسبك ممنی جلت شارحك 
ناته کوره هاء .حادن مبدلهدر ( الهصب ( عصب ونزده قاجق معناستنهدر يقال إل

هصب الرجل هصبا منالباب الثانیاذا فارل(هضب )ضاد ممه لهضرب وزند .إا

اب السای اذا أ
لیمن
اضبا
بولود یمور ياغدرمق معناسنهدر يقال هضبت العماء ه
هطرت وکندو کاهل کودن داد کی آغ ا

ورمك معناستهدر قال هضب 

ارجل اذا مشی مثی البلید وسوزهکبریشوب طالق معنامسنه استعمال اولتور |
)فتعال وزنده ( والاهضاب ) 1
يقال هصب فاىلديث اذا افاض ( الا هتضاب ا
 ۹رام وز ننده ونلرده سوزه کر بشوب لاقر دی به طالق معناسنهدر قال اهتضب ۱

قاطدیث واهضب اذا افاض ( الهضبة ) جره وزنده پر وزنه متسط اولان إإإ

بالمی آلچق ياص طاغه وبایره دینود على قول یکباره برقیادن خلق اولش ۸
پالچین طاغه دینور یاخود سیوری وه لوصرب اولوب اطرافندن منقرد اولان ا
طاغه دیتور بوو همان قرمزری طبراقلو اولان طاغلر ارالفنده اولغه محصوصدر 1
وهضبه وره دبور ی

هضب کور ۳

وزنده دره ودر ك و هضاب

۱

كلور كتاب وزننده وجم الي اهاضیب كلور ( الهضب ) هحف وزنده بك أ
برلکن اولان آبه دیور كثير العرق معناسنه وصلب و شدید اولان آه دوذ

إا

( الهضیب ) امیر وزننده سودی آزجه اولان قیوناره وکیلره دنور بقال غم |
هضیب اي قليلة الن ( الاسبضاب ) طاغ حضبه اولق ععناسنهدر بقال اسیضب

|

ال انا ماد ووو بو اوسا الوت جت وجا و وتا

۶

ه.ضبا قالرو ية * عنعت ارکانه واستضیا * (.الاهضوبة ) هرءنك ضعیله يغورون
له(قب ) |
اعة
پصراغا لفهوبر بورهیه دنور بقال اصایمم.اهضوبة من ااطر ای دف

هانك فحی وقافك سكونيله بولاق سمه معناستهدر ( الهقب ) هيف وزننده واسع ۱

الق اولان انسان وحیوانه دینورکه نار کی لقمهیی ياغ کی التقام ادر دووه
قوشی وسار حیواندن عظم اله وطویل اولانه دینور ( الهقبقب ) سفرجل
ودید اولان انیتاان و حیوانه دنور ۱هقب ( عنب وتزدر
وز ننده صلب ش

ههدر ده

آنکله.آت قحمی طورمق بابوريك اجون جر وآزار اولنور ( الهکپ ) هانك

۳۷
ات

الاك او له ( الهذلبد

) دحر حه

و ز ده

سیم

و خفیف

وجالاك

اوق

خیفة وسرعد ( المرب ) فعتینله ( والهرب ) مطلب
معناستهدر قال نه هذلبة ا

وزنده ( والم بان ف)خانله قاجق معناس نهدر شارحك نیانته کوزه اورکوب
لوسون وک ك اولسون قال هرب
باخو د قورقوب قاجقدر فرار لازم ا

انلاول
م
لبباواهرباا
اهر
هربا وم

الرحل

کهوب اادد
اذا فر وع بلر"قازغك نصق بر

اولسة هرب من الود تصقه د رار غاب معناسنه وهرب بك قوجایوب پیرقالی اواق
معتاسته استعبال اوك ور بقال هرب الرجل هربا منالباب الرابع اذا هزم

aف 
e
ا

) ای بت فعیل وزننده قاحرعق معناسنه در تقول هر ته اتامهر با ای ارفرنه

ا(لاهراب ) هزه تك کسرله برایشده حدی تحاوز ايلك درجهسنده مبالغه وامعات
الك معناسته در بقال اهرب فلان اذا اضق قالامر ورنسنهدن خائف اولهرق
كهمك معنا نه در قال اهر ب الرحل اذا جد قالذهاب مذغورا
جد وحهد ال
 Eطو براق
صاورمقمعناسنهدر تقال اهر بت  ۱و

اذا اسفت

الراب ورکسهی

فراره عضطر وناچار ايلك معناسنهدر بقال اهرب فلاا اذا اضطره الالهرب
( الهارب ) اسم فاعلدر فرار ادحی دعکدر نومناستله صودن کلان طوارہ

اطلاق الوور عادتا اوبه بهاغود مرعایه طوغی سرعت ايلد کر مه نی نهکه
صو به واراه قارب اطلاق او سور

واقارب ای صادر
و منه شولون ماله هارب ل

اعلناء ولاوازدیعی فلانك صوءه واروب کلان حیوانی بوقدرکه نبسرنه بهمالك
دددم
ا

دکلدر دعکدر وقال عضهم معناه .لیس احد مرب منه ولا احد شرب اله نع
کندندن خوف ادوب تباعدایدن ونفعنی مأموللهطر فندهتقر ب اولان کسهتی و قدر 4

اپیک
اوھک
٣C

آلندن  ۳وتشر کر طعا آدیلکدن علاقهسی بوقدر دیکدر وونق مقامنه محصوص

)نك یله اشکنهی و شرسقلری وکر کری احاطه
اولان تعر انددر ( الهربها
اد وفقه یاغه رکه

(اهرب )
حوز تعییر اولنوب توب البطنمعناستنه ا

هنار وزننده ا کار  1ادن شول اغاحه دنو رکه حفت سورد کاری وقنده ری
اوبه  3رك الدراز وی بعضلر او دزن اله بیان ایلدیار (الهارية ) بای مشدده
اله بی هاربهبن ذیان قبلا سنه محصوص ركو حك صوك آ ددر ( الهر اب )

(الهرب ) محسن وزننده اسای رالد ندر (الهر جاب ) ها
شداد دوزنده و

هر جب ) قرشب وزننده اوزون اولان انسان وحیو اه
ادهل (
ونن
کس یاهجهرال وز
وا

بانسنه به دور

و هر جات

بر و

آدیدر ) الهردبة ) د حر حه EIP

آغی غلك عدو قیل معناسنهدر قال هر دب الرحل اذا عدا ةيلا ( الهر دبذ )
 ۲تشدید بااه ور شبه وزننده قو حه

۷
یہ
ر

و
ربیت

قاری به دنور

عوزه معناسنه و ورکسن قورقق

نبان کسید د نو رکه درون حوهر شعاعتدن خای الوغاه حوودی اوفورلش وش

r. ۳۹

اولهجقدرکه اییطرفه صالشوب صارقهرق بورر ( انالهیدی ب)رشاعی مشپوردر |
ا(لهیدیی ) حیدری وزننده حوق سنوز لو مکثاره ویرک وکشی به دینور بقال |
حل
ر

هیدد الكلام ای کتبره ( الهدية ( ع یه وزنده اعال مدننه دل سموارقیه

ه
زيه
هنك
قریهسیقر بنده بصرو آددر (هدیه) ها

٠

وزننده برقوش آددر برهانده |

.وحفه ده خردا اله یعتی تکری دوه جک وابرجک دکدلری بوجك ايله مفسردر |
هده ) حرعه وزننده اسامیدندر هدید ی خالد القیسی کهکتان وزنده هداب
(

|

 :ldمه و قدر مد ندندر و هدبه ن احشرم شعر | دندر ( المذت ) حذب وزننده

|

لص
وکیخراء
اغاج وسایره نستهنك زواندنی قطع وازاله یله اصلاح ابدوب پا

|

ومنت ابلك معناستهدز کهرونق ولطافت وحسن قیافته افراغ اولتور فارسیده۱ 
ریومعتایبراستن لقظیله تعبير اولنور قال هذب العره وغيره هذبا من الاب| 
الثاتی اذا قطعه ونقاه واخلصه واصلیه وخرما اعاحندن لیفلری ازاله ايله باکر| 
ورونقدار ايلك معناسته درکد وخاص اولور قال هذب اهل اذا نق عتا الف| 

اوقق معناسته در قال هذبالثی* اذا سال وهذب وهذابه “ابه وزننده وریکده| 
وسار ايشده زعت ايلك معاننهدر بقال هذب ارحل وغمره هسنبا وهذاية| 
اذا اسر ع وقوم وحاعت بيده کفتکو وجغفلی حوغالق معناسنهدر قال هذب| 
القوم اذا كثر لغطهم ( اتمذیب ) تفعیل وزننده هذب ايله معنای اولده مرادفدر| 

لکن بکتورتی متضمندر بقال هذب ااشی" مذیا :عن هذبه ویرایشده سرعت ات| 
معناستهدر شالهذب الرحلاذا اسم ع ( الاهذاب ) هم ءنك کر یلهودخسرعت
وعاب نموری سرعتله باعدرمق
الك معناسنه در ال اهذب الرحل اذا اسرع “

ارلعةما(ذبة ) مقاعل| 4
معناستهدر بقال اهذیت السعایة ماء ها اذا اسالته س

وزننده ودی سرعت ايلك معناسته در بقال هاذب الرجل اذا اسع ا(لهاذیب)| 
حاریب وزننده جاك وپالاك اولان دوه ره دینور مهذاب مقرددر شال ابل

مهاذیب ای سرا ع ( الهذب ) فحتینله برنسته نكصاقی خوالص وتاب اولسته دور
ولوص (الهیذیی ) هیدی وزننده وماد
بقال مافی مودنه هذب ای صفاء خ
(لهذب ) معظم .نونزده مجذیدن اسم مقعولدرکهازنودی
داکورلندی ا
فیدرکه .
ازاله لافوغله باکر وعتم اواش نستنهبه دینور "بومناسبتله خلق وطبیعتی مثالب
ومعایدن ا کنر ء وکرند کدورندن صاق ومنقم اولان آدمه اطلاق اولور قال

رجل مهذب ای مطهر الاخلای (الهذربة ) دحرحه وزننده چاك چابك جوق
سوز

سویاك معناستنهدر قال هذرب الرحل

الکلام اذا اکن

ق سرعه

( الهذبری ) مصغر بنیهسی وقصبله دآب وعادت معناستهدر ال هذههذیر باه
زه
ای عادنه ( الهذربان ) عنقو ان ود

ودهدده
شول کدی به دیتور کهکہہے خ

7

|

| حوق کشی به دیور بقال رجل اهدب اکیثیر الهدوب واوزون کریکو
اسدب ) فعتبنله کوزد
نهور ال رجل اهدب ای طول الدب (
"شد ب
ک
کیرکلری

اوزون اولق معنا سنه در قال هد دت امین هدب من الباب ارابع اذا
ار طی مقولهسی اغا حك دالار بنه دسور

طال هدیا و هدب

وارطی

عل

البعض

آق فواق اغابی وعی قول فضا دیدکری شجر ك آبی وعیدر شارح در کههدب
ببراعی اولیان شرل

دالر ته محصو صدر

و هدب

هر دم بازه اولان شیر پر اغنه

دیئور سرو ویام وایلفون برای کی هفردی هده در هاله وهدب النسات

پیراقلری اولیوب لیکبنراق مقامنه اقام اولان حوبارینه ودالارینه دنور عل

قول عریض اولیان پبراغه دنور سرو وسکود وایلغدین براض کی مفردی
هدهدر هاله ی

اهدابدر وهداپدر کثاب وزشده قدح وقداح کی وهدب

مصدر الوور اغا حت دالاری اوزاوب صاجاق  £بره صارقق فعنا سنه در قال

ولت ( الهیدب ) صیقل
هدبت الجر هدبا من الباپ الرابع اذا طالت اغصانها تد
وننده زمه طوفری صاجاق صاچاق صارقق اولان ورل ولوده دنور على ۱
ز

قول صاپاق صایاق اولان انکلرنه دنو رکه باغارکن اوهیننده کور شور وهدب
5

انوانك صااغنه و و سکولنه دیور وسلیود وصارفق اولان عورت فحرنه

دنور وزبر لتوب آقان کوزیاشنه اطلاق اولنورکه اخطوط وخیوط شکلنده
زول وخریان اندر وهیدب عبد عرو ی راکد فرمی امعیدر وعل مانده کنند

وبل کی » اطلاق اولتورکه منبعده ایشندن کوحدن قالش برایشه پراش
اولش کسهدر بقال فلان صار هیدیا ای عتيقایلا ا(لهدب ) عتل وزنده ودنی
عار ومانده وثقیل کسیه دنور ( الهداب ) تشدید دالله رمان وزنتده هدب
عتا سنه در و بهراعی اولیان بات دالرنه باخود یض

اولیان بهراقلره د ثور

هدب کی قال قالاساس قطع هدب الشجر وهد اہہا ای اغصانما مف دری هدایهدر
ها له ( الهدب ) ضرب وزننده کت معناسسثه در شال هدب الشی* هد با
من الباب الثانی ادا قطعه و حیوانك سود

۵ ۷

صاعق معناسنهدر شال هدب الاق

ن یره درمت قاس ةدر شال هدب الثر  :ادا احعناقا

ا(لاهداب) هبز نك کسرله بودغی اغاحك دالاری اوزالوب صاچاق کی بره

صارفق اواق مهتاضته در قال اهدبت اشهرة ادا طالت اغصانرا وتدلت ( الهدیاه)
جاه وزنتسده شاخلری بره صارقق اولان اغاجه دنور تقال شڪر اهدب ای
ر

مقدلى الاغصان وه  :هدیاء ا(لهدب )کف وزنده ارسلانه اظلاق اولنوز

)یسی وزننده آت وریشندن برجنس یوریش اممیدرکه آنده جد
ا(لهیدی س

وجهد وکوشش اولور جبالیسهرق باثسنی ایی طرفد محريك اده رك بوریشی |
هه

> 8۳
EE

۳

دوه سورمکده خوش اوا وخوب غه اولان سورځی به وعکامه دنور 2
هو هی

ای حسن اخلد؟ ۰و کوزل خدمتلو حست

أ

|

و یبشکار خدمتکا ره دنو د

با اوله خدمتکار وارمیدر قال خادم همی ای السن انلدمة وقصابه دیشور ۱

وچابك وچالاك انسان وحیوانه دنور وخاصة جست وسبکیا ارکك دوهه دینور ۱
موَتی هبهسهدر هاه بقال جل هی او خفیف بیع وافة همه ای سریعة ۱
وهی فیون وی حویاننه دینور عیی قول سورېنك قوجنه دنور ( الهبجب ( أ

قیغب وزننده بودخسیم وپالاك انسانه وحیوانه دینور بس هی فته نیت |
اواشاواور وهمب حست وچاك فورده دنور ذئب خفیف معناسنه ( الهجاپ ) |

جاب وزننده ودغی جست وپايك انسان وحیواه دنور وچاغرغان صیاح |
کسیه دینور وسرابه دنور کهامی وقتلرده حولارده صو کی لعان ایدن بوصارقدر از
وعرب صییاننه حصوص براوونآددر ( الهیاب ) عصحاب وزننده هبامناستهد رکه
کونشك شعاعندن هعان ادن خر ده خرده توزدر خلق اکا ذره تعیر ابدرار اوطه أا
زل)زل
تب
يقال ضار هیا ای هباء ( ا
اجره بر مه طوغری ا
)فعل |
ایب ت
وزننده ارغلاعق .معناستهدي يقال هب المی اذبازعزع (
وزنده ائواب اسکیوب رامق" معتاسته در تقالمتa اذا باللىه(بائب ) |
هانك عل ( والاهیاب ) احباب وزننده ( والهیب ) عنب وزننده اش یوت

۱

|بارهلفش توبه دینور بقال ثوب هبائب واهباب وهبب ای متقطم ونیلور یاب
اخلاق قلرندندر ه(بیب

) زیر وزننده اسامیدندر هبیت بن معقل احا ددر

اسکنذربه طر شنده واقم وادی" هباب اک مضافدر ( الهیاب ) محراب وززننده

شول که بهدرک سفادوقتنده حرص وشوقندن داعا باغراوله شال یسمهباب
ات للسفاد ( الهبیب ) حبیب وزننده (والهیوب ) صبوروزنده(والهیوپ)
)فعیل وزننده
(لیب ت
هاه حول له دینورکه اسدکده توزوطمراق صاورراوله ا
اوای بك برعق معناسنهدر ال هبب الوب

یبا اذا خرقه ( الهعب ) هانك

|لعدابیاهمن الباب ااى
رمك دی ERF شالهعب ه
سووار
فعی وجك سکو يله ط
وکنکله
اذا ساقها وسر عتله ورعك معناس نه در قالهڪ ارحل اذا اسرع د

|

اورمق معناسنه در بقال هعبه اذا ضربه إلعصا ( الهدب ) هانك عى ودالك

سکو یله وضعتینله کوزك کرېکنه دنور فارسیده مرکان دیرلر قال هو طویل
ووب ومقعد مقولهسنك کناررنده اولان
الهدب والهدب ای شعر اشفار العین ئ
صجاغه ویوسکوله دور

مفردی هاله هدهدر موف هد

بل

ايله وخلى

کول اله مفسردر
هدب ايلهتفسیر ایلشدر لکن اصول سابرهده صجاق ايولهسو

يقال طال هدب التوب اي جل( الاهدب ) احدب وزنلم از لت کرک ۱
®

7:

جرف
وا
یییےاس
ک

ه
۱ور7ه

off

۱

انین هبت
عیه بدیل ایدوب مثلا حتی لفظنده عت تلفظ ایدرار واساسده م

افلا ای من,این جعت وهب فلان حینا نم قدم ساایفر عبارتیله مجاز اولزق
مد اغا بای :تیه اله ملنتوم اولقله وراده دی حینا
عبار تله اولوب تغیر اله حنا اواقده مقلدر لکن تفس نده عنا عنوای
آندن آی اوئغله وجه مذ کور اوزره سعد لغتنه ول اولق اوحهدد زیرا
بعض لار ده دی مولفك وکونه تلوینای واقع الوشدر

ور نسنه به شروع

اونتدا ايلك معناسنه استصمال اولنور شال هب فلان فعل کذا ای طفق

وتکهین یه وکورمك اجون چامق معناسنهدر تقول هببت بالیس ای

دعونه يزو وحوهر نك هېنته عنوانده یی سفسه متعدی اولاق اوزره بت
وایراد ایلسی خطادر

وهب وهبوب

ق اوررکن درەمك معناسنهدر تقال هب

ااسیف اذا اهر ورکسه مدت مدده غائب واود اولق معناسنه اتسعمال

 ۲۷ال ی ازل اذا غاب دهرا حونکده .وز لق معناسننه امتعمال
)انك كسم لله حال وشان
| اولور تقال هب فاطرب.اذا انبزم ( الهبة ه
معنا پسنه در يقال اند لسن الهبد ای الال وز

و مندیل بار ه سثه دنور جى

هبب کلور عثب وزننده وقلحك ضربهه ایشلیوپ "افذ وکارکر اولسی حالتنه
دشو ر شال هو سیف ذوهبة ای ذوهضاء وفوذ وسعر

هنکامندن باق قلان

پرساعت زمانی په دنور وزماندن بر مدت غير محدوده به دیور تقول عشنا
من الدهر ای حقبه

هب

واشیپو ای معنای

اخبر ره EEE

جابزدر

وبذ ه)ایله ( والهبة ) هانك كر یه وجو عنده
(ه
( آلهب ) هانك فعیله ال
تشدید اله كمك معناسنه در قال هبه ال

هبا وهبة اذااقطعه

وهبه هانك

فيل زک » دعکدر تقول رأته هبه ای مز:واحدة ( الهیب ).خیب وزننده

) والهیاب ) کتاب وزننده ( والهبة ) هانك کسری وبانك تشدیدیه تکه دیشی
شفوندن هعابه کاوب باغرٍ ەق معناسنه در يقال دب التیس هيبا
 9ورزکن

وهبابا وهبه من الباب الثاني والاول اذا نب للصفاد ( الاهتاب ) افتعال وزننده

۶

 ۱ا :هنکامند ,تو فندن باغر مق معناسنهدر قال اهبب التیسن

ععنی هب وکسمك معناسنهدر بقال اهته اذا قطعه ( الهسیه ) زلزله وزننده

ای  9ای اولده مراذفدر قال هببب الیس عمنی اهتب وسرعتله
تورعك معناسنهدر قال هیب الرجل اذا اسرع وحوللوده سراپ لعان ايلك
امعتاسنة در شال هب
"هه

السراب اذا ترقرق وزجر وعنع ایلك معناسنه در يقال

اذا زحره واوشودن اویاءق معناسنهدر

وغرزاق معناسنهدر قال هب
و

الیکش

قال هیب

من النوم اذا اه

اذا ذشحد ( الهمی ) پای مشدده ابله

۳

SOY

: a

بل اولق معناسنه اولفله متعدی ولازم اولور قال اوهب لك ال ای امکنك 1
ان تأخذه ویرکسنه اجون برنسته دای اولق معناستهذر بقال اوهب ای" | 4
زه(
اذا دام وتلرد مجوعی مجازدر ( وهب ) نیب ود

وهیب ) زمر وزنده

و(هبان ) عبان وعمان وزتلرنده و(اهب ) صاحب وزانده م(وهب ) مقعد
وزننده اسای“ رجاندندر ( وهبین ب)قطین وزننده برموضعدر ( وهبان ) ن قية
مخبان وزننده مدلیندندر (وهبان بانلقلوص ) صقان وزننده شعرادندر [ وهب 
س
e
ل
لی مه ( رب وژننده ابی مشهوردر

هایك فح رده جایزدر ) واهب ( توسلم

ديرنده برطاغ آدیدر ( ویب ) ويل وزننده ومرادفیدرکه یازق وحیف ووای
معناستهدر لک رقت وس جت حانده الويوب لوم وشعاتت ود دعامو قعنه صو صدر
حیف وویلدن قورتاسون وبلاستی ولسون دعك اولور نتدکه وخ ووس کلهاری

وك بف الموحدة
ونك مالفیدرکه اکا بارق اولدی واه واه معناستهدر تقول ب
وؤيب نك ر فعها ويب لزید برقعها ایضاوو باله باللصب وویب لهباطر ووه پالکسس
والاضافة االلىضء  .وویب غبره بالکنس والاضافة الى الظاهر وویب زبیدالکس

والح ووي فلان بكر الباء ورقع فلان واشبو قجه اخبر ابن اعرابیدن منقو لدر
وارا معناسته درک حق تعالل آئی دا
و نل در جو عی الزمه اله ویلا ای عذابا خس
وءاء احره قلسون دیکدر وونلرك اعرابلری عغتی اللبیب شمروحنده
معذب وآ

مسوطدر وویب تحب مقامنده استعمال اولئور نتهکه کولعهسی دی ویګه در
~n

nm
یس
n
ی
و
س

قال وبا لهذا ای عبا ( الوبه ) عیه وزننده اکیاندن یکرمی درت مد مقداره
دنور ومد ميك یله مکك مادهسنده مشرو حدر

ف#صل الهاء ) ( الهب )هانك فحی وبانك شدهسیله ( والهبوب ) قعود وزنتده
و(للهتینت) خی وزننده يل اسمك معناشتهدر قال هبت ار هبا وهبوبا
شوودن
وهبیا من الباب الاول اذا ارت وهاحت وا

شاوط
نوق
اولتور قال هب من النوم اذا انتبه وش
ابر
سل ه
لا
انوز
استعمال اول

اویاعق معناسنه استعمال

وسرعتله امشوعبنكايكسته

من الانسان والدواب اذا نط واسر ع ( اهیاب )

کتاب وزننده ودخی نشاط وسرعتله بورك معناسنهدر ال هب السایر هیا
وهابا اذا نقط وان ع وهب وهبوب وهباب كلك معناسته استعمال اوور قول
من این هبیت هبابا من الباب الاول ای منابن حشت وغائب وناود اولق ععناسنه
هض
استمال اولنور تقول این هبت حناهباا من الیاب الراب ای این غبت عنا و
نه ره هبت

عناعنوایه عى عن لەس

مسومدر

وحای *4مله اله سعد

قیهسی لفتیدرکهآنلر عیتی حایه تبدیل اپدرار مثلا عن بدلی حن ومع ونع بدل

ځ وحم درار حروف حلقدن اولفله دیل اندرار لتهکه هذیل لقهسی حا
عر4

SSK

۵ ۳ ۱

Lr,

اسعال اولئور ( الواهب ) اسم فاعلدر بغشلاعی شنده معناسنه ( آلوهاب )
شبةد)د
توها
تشدد هاله کثان وزنده ( والوهوب ) صبور وزننده ( وال

e

اله

وهای مبباالقه اه اندن هبالغه اردر کثر الهبه معناستهدر ( الو هب ( ملس و ز ننده

 ( ۱والوهية ) ها امهلردر مخششه دینور شال كدير الوهب والموهبة الیعطاء
 1الات ) هھركت وای مشددهنك کله هبه یی قول ابلك معناسنهدر شال
 7وه لهفاد ای وله ونك اصل اونب ادى واو تایه قلب و ادغام او ندی .
 1این

واتعد

کی زیرا فا الفعلاری

واودر

) التواهب

) تقاعل وزننده ری وه

پک باغشیاق معناأسنه در ال تواهبوا اذا وهب بعصهم لبعض  ۱آلوهبد ( مرلبه
وزننده عش
وثول

او لنان نسنه  4دنور عطیه معدا سنه تقال هذه موهه ای اعطه

ورن

ها به به مورک طاقن

بره افاضة قظر

8

ده

OR

٣آددر وکو جکید IE

وله همان اوزرنده وافع اولدینی
اغ

سهر (EIN تا حیه سنده ر حصار آ دنار وررحل

دنورکه کوللكك عبر او تور و ونده هانك کسر له

تدر ( هب ) هانك فعی وبانك سکون اوزره نناسیله ماده مرقومه دن فعل
ادن

بغشله وهبه اله YES O

معنده مرف

دطدر

واحسب واعدد معناس نه استعیال اولنور وو

هان فعل ام اولهرق استعیال الوور تقول هبیی فعلت

کذا ای احستی واعددن یعی بی حساب الهکهشوه اشدم لابرد بنی فلان

یخی صای تعبیر لانوور منزج  2تن محونه ده بوفاده نك خلاصهمن
ے
ود کهب

افعال قلوه الاق وآ حم حقیقت اضرفيهاولشندر احست

واعدد معنا سنه دز قل ماز عرسین حهتلهدر ومتصیری دکلدر غوالبا 2

منعوله تعدیه ایدر وونده صواب اولان ضعیر متصل الاق اولغةدر تقول هبنى
اقلت وهبه فعل وبلا عبر
وهبیی بعی همان ابو

نز يعض لر جوز ابلدیلر شال هبی ye

وضار هب ای فعلت کذا
وحوه لاله اله جع ماو ع

فیار ی تين ایلدیلر لکن اه

محالفدر زرا وافعال فلودن الووب

مقو مان ان وان م"فعو لين مقامنه فا ا(ودقلری

عند

وافعال

ااحو ین آنفافکر دهدر

واسدههبه رجلاقد اخطاٌوهبهقدمات عنو یله
وعلیه ماوردهب ان اکباانجارا اس
ذر اولنان وهب اله فداء ای حعلنی قولندن
ار سوم وا جع کهسره مسمدرکه ک
مأخوذدرکهوحه

سرود اوزره مجاز >

بااولور وقال فيه “معت خادمایی من

الیامة شول وقد و کب السقف یانیدی هل اهب عليه التراب ععنی هل احعل

ولیل هی ای اقبل نووهیب مادهدنده مسوم وهشمروخدر ( الامباب )
ع|ليه ا
ااب وڙ نند برایشك لوازهیی"N ورب ادوب تفاس وآماده قلقمعنأسنهد رکه

لوب
نرسنه نك طر دق اخذی سهولت و
مجازدر قال اوهبه لك اما اذا اعده و

7 4

ه

۱

I4

3 Ê

تور

بورر اولان قهیه دینورکه اصلا کیرو قالز اوله عل قول ونی اوزادوب ر» |
دوشتوپ کرولیهرك ورر اولان اقهبه .دیتورکه دقوسهمتك شوق ونشاطله جارفن

پورعسیدر قال ناق مواكبة اذا كانت تساي الموكب اومعنق قسیرها (الولوب ) |[

قعود وزننده کیرمك معناسنهدر بقال ولب ف البیت ولوبا املنباب الان  ۱:۱أ

دخل فيه وسرعت انلك معناسنهدر قال ولب اذا اس ع وبرنسنهبه تشواب واصل
اولق معناسنه در وونفیه وال اله متعدی اولور وصل مادهسی  5قال و اب

(لوالبة ) قالبه وزشده اأكين فليرلرنه
الى“ والیه اذا وصله کاننا ماکان ا

دن
ركنکو
کللر
دیور کهاول نابت اول

تولد .اندر فراخ الزرع معناسته اصول

امهاننه دخوللری باعث مهدر ووالبة القوم ووالبه ابقر والغم ونلرك دوللری

و نسل و اولادر بدر ووالبه بر موضم آدیدر ( اولب ) اجد وزد اندلس
۱دیارنده بر بلدهدر ( اونبه ج)انبه .وزنده اندلس اولکهسنده  7بلده آدیدر
( التو يب ( فعیل وزشده

لوم ونويع |الك معناستننه در قال و .به وبا اذا

وته ( الونب ) فحتيني مراد قبلهسندن ببرطن اسعیدر اجان و عا
ک

ولا

ثابت بنظریف الونی اك متسو در ( الوهب ) مب وزننده ( والوهب )

تعب وزنستنده ( والهیت) عده وزانده اغشلی .معنابتهدر قال وهت ا

عوه وهبا و وهبا وهبة اذا اعطاء بلاعوض ولاتقل وهبکه او حکاة
لدهک
او عر وعن
ادن

هت
اعرای موف اتدا کو دعه مثالیله و

مادهسی دی باب

اولدیفتی اشعار ایلشیدر صاحت امصباحك بیانشه کوره ودع مادهسی

ق الاصل باب تانیدن اولفله مضارعنده واو بين ياءکسونرة واقم اولفله واو
ساقط اولشدر بعده حرف حلق اعون عين الفعلى مفتوح قلغ در پس وهت
مادەسی دی اول کو نهدر ايا وهب مادهسى مفعول اوله لام واسطهسیله متعدى
الوغله

صلهسن

مفعوليه تعده ..اله وهبکه دعکدن متع ادلشدر و بعضلر اور

ی العلا براعرایدن انطلق مى اهبك یلا عبارتی روایت ایلدیکتی نقل اعاشدر
شارح :دږکهقول اول سیبویه مذهبیدر ومصباحده جمل کلهسنه تضمینله تعدیه:

واویلمیهیب مفرعلسىومدبارب کماغیاقلابله ودههییعنایلقشفداشمك اخیصوجعلصننیدهلکنفا۸ضیلسم الکهل مابماحثةف دهص
استعنال اولنور قال واهبه فوهبه یه کیدعه ای بح الهاء
ل.هقبة
ابه
تین الهاء ادا غل

ونده عك

فی

وحه

کر

ای

مذ کور اوزره حرف

وعتل اولغله باب اوله
حلق اولان هاه مبئیدر وکسری اصلنه مبنیدر م
منقول دکلد ر وعر بلر وهب

الله فداء -دیرر حعلتی معناسنه در که مضعندر

تتەکه ذکر اولندی شار ح دیرکه بوتضین اواغله هان ماضی صیخه یله

9
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جازدر برموضع آدیدر ( الوقی ) جزی وزننده بنومازن قبیلهسنه صوص بصرو

)خول معناسندن افعلدر فرو ج تسانه دآمجهسنه دخول ادن
آدیدر ( الاوقب د
ذر
۱لت ناسل اطلاق اولنورکه کرک کی قوت وقوامندن ناشی اولور قال ک
اوقب ای ولاج قالهنات ( الوکوب ) قعود وزننده ( والوکبان ) اله آهستد
آهسته بوريك معناستهدر ال وکب الرحل وکویا ووکبانا من الباب الثانی ادا
وميشه ر ايدك او ز رنه اولق معناسنه در
"شی قدرجان ومنه انوکب کاسیذ کر ه
م

بقال و کب عل الاس اذا واطب ( الوکب ) جد وزننده بربلوك کروه انسایبه

دیتور کرك سواری وکر اده اولسون عل قول دوهره کخرشوهنه دنو رکه
دوهری و کندیری سین واراسته او له ريده آلای تعیمر او لو ر عادبا ه۲سته

وسکونثله سبراری باعت تسمیهدر الا آلای بادشاهی ه موکب اطلاق وندندر

قال مر قموکب ای حاغة رکبانا اومشاة اوهو ركاب الابل لازنة( الایکاب )
مكك
كهج
اجاب وزننده موکبه قوشیلوب انر الله یل

معناسنهدر بقال اوکب

فلان اذا لزم اوکب وقوش فالقوب اوجغه باخ معناسنهدر على قول قوعفه

ور طوندقده ایی قناداز ی بری بنتره چارعق معناسنهدر ال اوکب الطاتر
ادا ا اطیران اوضرب مجناحیه وهو واقع ویرکسهیی طارلقی معناسنهدر بقال

اوکب فلاا اذا اغضبه ( الوا که ) مفاعله وزننده موکب اله برارجه كمك عل
قول موکبه مبادرت ایلك یعتی آنلره قوشلغه شتاب الك یاخود موکب اله برابر
مكعناسته در بقال وا کب الرجل الوکب اذا سایرهم اوبادرهم اروکب معهم
وداغا برايشك اوزرینه اولق ععناسنهدر يقال وا کب عل الام اذا واظب
 ) ۰الوک ).ر ب وزنده ایاق اوزره دیکیلوب طورعق معناسنه در شال وکت

ال حل وکا اذا قام وانخصب ( الوکب ف)حتینله کیر لك معناس نه در قال وکب
:الوت وکا ملنباب الرابع اذا ومح وخرما کالهرسیده اولغله اقررمقمعناسنهدر
قال وکب ار اذا اسود لونه حين ناج ( التوکیب ) اویل وزننده واد خرما

تضم بولدینی وفنده سیاهلفق معناسنهدر بقال وکب التر :نی وکب واقهنك
غهسی باغلری پری رنه قريب صقعه بند ايلك معتاسنه در بقال و کب الناقة اذا

( الوک ) تعدید کافله عدت وزننده شول خرمایه دینورکه

قارب

کاله رسیده اولغله لوی سیاهلفی اوله ( الوکاب ) تشدد کافله کتان وزننده

| یم کی کثبر الزن اولان کشیبه دنور بقال رجل وکاب ای الکثیر الزن
ووکاب هذیل فلهسندن برشاعر در ( الوا کبد ) ذکر اولنان وکبدن اسم فاعلدر

کک
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عبار تدر ) الوا کید ( اسم فاعل نيه سوه دا
rM

و

AEE

م وکب اله واو
۹
cers

"اول
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باقفری لو خد.واقیال لدوب کلف عتاستهدر ال وقب ارحلاذا اقبل و
و
وقرا کولق بمعععقناستهدر بقال وقب الظلام على الناس اذا دخل
ووقوب کونش باق معناسنهدر بقال وقبت امس وقبا ووقوب اذا غابت وای

وة کیرمك" معناسته در کهای طتوادر شال وقت اه ادا دعل و3

ومنه قوله تعال [ وهن شر خاستق اذاوقب ]الا اومعتاه من در ابراذا قام
حکاه الغرانی وغبره عن ان ,عباس معنای اوله کوره غاسقدن مراد قردر ووقوق `
کسوفه داخل اولقدر وععنای تایه کوره عاسقدن مراد د کردر ووقودن مراد

۸
وق ک
قر غاسق اطلا

قیام واتشاربدرکه دناول فر جد ,باعشدر هنزخم درک

عالی مطل اينه مب در وذ کرهغاسق اطلاق سیلان معناستنه اولان غسقاندن
خاو درو وهه

کاش 1لت

بدکونه قر حه ستیلان

ابلدیی دک ر اولند 3

فاي كار دی اراد اطع لردر (الوفة) مره وو

۳۳
و

ذر اولنان حقوزه ودایکه دنور وبعض خاندرده اولان پوك بانجه به
مدقنردرکه ک

دنو رکه آندن اصروه کونش برئوی کبرمیوب کولکهلك اوله بوشال طرفته
طوغری اخود اشاغى قاتلرده اولان باحه اولور ووقبه الثربد ووقبة الدهن
ترید ويا وضع اولنان قادن ياغ ایرکبلك اجون اورتهسته ایتدکاری حقوردت
عبارتدر ( الاعاب ) اجاب وزننده ألجقمق معناسنهدر قال اوقب ال جل اذا
جاع ورنسنهی وقبهه ادخال اغلك معناسنهدر قال اوقب الثی" اذا ادخله

فالوقبة ( الیقب ) ممرار وزننده قاطر وجفنه دنور ودعه معنا نه( الوقی )

کردی وزننده اجقلر الله داعا بت وانس والفته دوشکون اولان کسیه دنور
بقال هو وفی ای مولع بععبد الاوقاب ای المح ( الیقاب ) محراب وزننده صویی
حوق اګر اولان کسیه دنور واجق وجفز خانوه عل قول داعا اجق ولدلر
طوغورر اولان خاتونه دنور وواسع الفر ج اولان خانونه دینور ( سیر ta

کوندزی کصمیه قانهرق ورعکه تدور بقال ساروا سبر المیقاب ای واصلوا بین
وم وليل 3تو الیقاب ) ميان عریده سب

ودشنام تعییرانندند رکه ی

نسیتدر ذکر اولنان میقاب معناسندندرکه وسطال اوغلو دعك اولور ( القبة ( 1

عده وزننده قیون قسينك بولاولان مبارهسنه دنور بکكوححك قوزبنك
تا وقرقباردیرر ( الوقیت ) عيب وزننده
| پیرمايهمه |ق7عه 3دنور
بات ةکی وررکن

خاد سی قاندن طهور ادن آ وازه دنور شارحك ببانته کوره

و معناده مصدر دی اولور ( الاوقاب ) همرءنك فخي اله واجق كەل دنورکه
|قب (فظندن حعدر واو قاب خاش البیت ماس
و

ور

که خرت وسرت مقولاسی

اوآمایدن کہ وحوملك وال رکفت کل( الوقباء ) مر اء وزننده وقصمر اله
چاز در

1

ووي بدویت لازم کلوروبر نسنه اجره برنسنته ی امه اد خال ابلك معنا-نددر ۹۳

اناد فيه کله ( الوعب )مومس وزننده اعادن اس

اوعت ام" زق ای

ونهشال  9مغبوینای اذا جعوا اوا
,فاعلدر م

هن جع و نه ابلدیت

[ اوعب الازصار مع عل .ای صفين ] ای مبا م احد عنه ا(لاستیعاب )
بودی ريك جلهسیی آو حلیوب آ لق ی

ن
نید و
واحاطه با

بقالNE کی وعبه شول

مخاوذدر کهقابلامیتعر اولنور ( الوعاب )و طاب وزننده

ارضدن مواضع واسعدیه اطلاق اور مفر دی وعبدر کفب کیری ( الوعیب)

امیر وزننده واسع تسده بر تور کهاجنه وضع اولتان شییهوعب اندر اوله يقال
|

بت وعیب واا» وعیب ای واسع وغر بر ت

|

ماه سنك جموعنی استیفا ادر کلدی ديك رده عاء الفرس ببرر کض وعیب درار

( الاوعب ) آقرب وزننده افعل
وصف

عهدة :قردند

اولان سر مك

لیر رش يئك مجوعتی استیعاب اندن ثيه

اولور ومند قال هذا اوغب لکذا ای احری

ایفانه قال الشار ح

وقاطدیث [ نومه بعد الجاع اوعب لماء ] ایاحری ان خر ج کل مایقمنه قیال کر

ویستقصیه ( الوغب ) واوكفصي وغين مضمهنك سکول غ
خر ار تعییر الونان ظر ف معهوددر واواسہانك خرت و

دور

ت واوفق شفك ملقهوسنه

ډور واجق وعفز کسیه دینور وضعیف البدن کسیه دیور وفرومابه لوثم ورذل
تصه

دنور واری ودیزمان ارک

دوه به دغکله ضد اولور ضدیق ضعری

مقابلهسنه مبیدر لکن حقیقتده شبه تضاد.واردر یی اوغاب کلور ووغاب

ن
مابوکی
کور وط

وغبهدز هاباه ( الوغبه ) فعانله ودی احجق وساده دل

|| کشیبه دنور ( الوغوبة ) واوك ضیله دوه ایری وعظم الهیکل اولق معناسنهدر

| قال وغب امل وغوبة من الباب انلامس اذا عنم ( الوقب ) واوك فعصی وقافك
سکو یلهبعض قیارده اولان خلق او عه حقوره دینور کهنآده یمور صویی ارکییلور
2ل قول بعض بالعین قیال ده بزقامت یاخود ایکقامت مقداری اولان قوبو زطنرده
خلق اوعه حقوره دنورکه مصنعه کی آنده صو حع اولور ووقب دده اولان
حقوراره دنور کوزد

واموز باتك حقوداری کی ووقب ال یت

شین

کوزری اسوتد .اولان حقورارد رکه یاشلو اولان آنده بك حقور لور ووقب؛ الحاله
حرخك ومقارءنك اك واوق اف دلکاربنه دنور ووقب ووقوب مص در

" |اولور برنسن
ه غائ ونابدید اواق معغاسنه بقال وقب اشی" وةبا ووقو منالباب

| ای اذاغاب ووقب احق وابه کشیه دیور شال رجل وقب ای اجق وفمرایه
ول ودی کسیه دیور بقال هو وقب ای نذل دى وكذلك مصدر اولود
برحقوره کبرمك معناسنه ,قال وقب ارجل وقبا اذا دخل قالوقب وروه

آ 5برمقدلن سیانه بهکیہ آرالغْه دنور اور بهبرعق و آرالقلری دا خلدر (الوصت) |

و |
ا)
وطب
معظم وزنده كثبر الاوجاع اولان انسان وحیواه دشور ( الو
فی وطانك سکوئیله سود طلومنه دنور کهایکی باشنده وآندن زیادهجه اولان |
یو نك در نیندن یاپدقاربدر ند که فوزی

دز ستندن

اولان شکوه

دور

و طب

1

(فطتك جعی اوطب کلور و وطاب کلور واود کس باهو اوطابت کلور و جع 1

ای اواطب کلور ووطب کنده ودرشت اندام وناتراش کسیه اطلاقاولتوروایری |

عهبه اطلاقاو لنورکهطلومکی او لور(ااوطباء ) جر اء وزنده وایری عهلو خانوه |
تهعلبوعر النوور ال امرأة طوباء اىالعظية التدی(الو طاب ) واوك .
دتورکه طلوم م
5
4

ار برکسه وفات ایلدکده باخود قتل |
بع
کسر له وطبك حعیدر نته کهکذر اولندی و

اولندقده ضفرت وطایه دطیلراورماری بوشالدی معناسنهکه اهضاستدن ماد :ووح ]

اولان دملری خر وج ایلدی خیوادارواح اعضاسی حکیلوب کتدی دعکدر (الوظوب) .
ظای محمها باهفعو دوز بنده متفك اولامقاوزره همیشه رايشك اوزرده اولق باخود 

برایشیتعهد و النرام ایلکله دابا اکا ملازمت ومداومت ابلك معناسنهدر کبسرهیك |
خدمتنه ملازمت ومداومت کی قال وظب علالامر وظوبا منالباب الثای اذا دام |
(لواظبة ) مفاعله وزننده وظوب معناسنهدر تقال واظب عليه
اوداومه ولامه ا

ععتی وظب ( الموظوبة «)وهوبه وزننده  9بره دینورکه بالدفعات رعی او

آنده اصلا چایر اثری قالمامش اوله بقال ارض غوظوبة ای دوولت باارعیفو .مق
فکپلااء وومعنای مرقومهدن ياخود نیهدن مأخوذدر ( EREN

اطلاق اولنورکه پیدری نوائب زمان صدمایه جل مالی هلاك اولش اوله قال
رحل موظوب اذا کان قد تداولت النوائب ماله ( موظب ) ا
مک مه قر نده برمو ضعدر و اش بو موظطب که سی مو رق لفظی کی شاذدر زرا

(لوظية ) جره وزنشده بتون طرنقلو اولان
قياس اولان موعد کی اونقدر ا
حیوانك قچرنه دنور ( الیظب ) مبرار وزننده رطراق محاق کی کنکن او لان

بومری ومدور حقماق طاشنه دنور ظرر معناسته ( الوظب ) خرب وزننده ایاقله
وه ( الوعت )
جکفكت وطرم معنأسنهدر يقال وظبه وظبا من الباب اشانی اذا ط
وعد وزنده برشائك جوع
من الباب اثبای اذا اخده

آو حلیوب آلق معناسنهدر قال وعب

اجع ووعی

طریق

و اسعه دوک

وءا

تیه بالصدر در

اهل سییلی احاطه ایلدیی ملاحظة سي هدر ( الایعاب ) همنءنك کنم له نودت
برشيئك

جوع

آو حلیوب" 11ق معناستهدر

تقال اوعبة عى و عبه وبر کدرمك

معناسته استعمال اولنور بقال اوعبالشی*ادا جمهو برنسنەنی امه كمك وقورمق
امال

او (نور شقالاوعت اطذع ای استا صله لع بروننیبالام قطع اپلدی
و نونده

٥ ۲o

نم

 eاذا جو ) باتسالا ( ره كیم رسکھل  7واوات قاوا
و

تقال او سرت «الارض ٤ن و سرت ) اذوسب ( هو سس

وک

ی

RR
اولان

حوق

قوحه اطلاق اولنور بقال کش موسب ای کثیر الصوف ( الیساب ) مير اب
وزننده اییئاق مقداری رطت اولش خر مه قوروغنه دنور جر ع ار طبت میاسنه
وزننده

) وسی دی

واود فحی و سین موه

نو سلیم قله سنه

ص

حصو

آدبدر ) الوشت (

صو

و و عر بل

نك سکو له قبوعی قالىن اولان هو ه  4دوز

فیط الا معناسنه در ( الاوشات  ۲هرك

وغدرک
تن ا

فخي احناس محتلفه دن تم وفمرایه لوند مقولهسی ناسه دنور اوباش و اخلاط
دردر واوك کله تقال هم الاوشاب بل الاخشاب او الاوباش
مهناسنه وش مف
والاخلاط ) الو صب ( واولد وصادد #حیله درد ومضه
۹

صب
شال به و

معناسنه

ای صٍض
الرحل

قال وصت

و و صب

وصا

دن

مت

ھ نالیاب الرابع اذا ص

وزنده ) والتوصبت ( شفعل وزنشده و زلرده ته
}BY

تص را لح ولو

 eلاقت و

تص

داور جی

او لور ره
ص

او صابت

و در داد

) او

لنوت وکا

صب

اولق
) شعیل

و درد اال اوق

یی و بص ) الا باصب (

دو

باحا

وصب معتاسدة در قال اوصب بع وصب وخسته اق معناسنه متعدی الوور
قال أوصبه

او عبت

اله تعال ای

القوم على

ام ضه

الى

و ر سنه او زره

اذا ۷ره و بر کسهنك

الك

مداو مت

علتلو وم

معناسنه در

شال

اولادی

|ولق

ضلو

معناسته در بقال اوصب ارحل اذا ولدله اولاد وصای وناقهنك م ندنه یی
فونه عوارض

على حاله نايت ورقرار

سسله E

اوی

قال

ا

او صنت الناقة شم ادا ست تعمها کرجه نور ده وراه سومدر
E

امهات
وواصبت

و

و صب

 eده

فهی مو صیه  7عنوانده

شیم الا

حرڈوم

7

و ۳

لکن

ای دام و اوصست

مداومت

معا

تاه
او لش

ندنل ماو ذ

او لزر تخد ارده متعدی عء:و ا له او لد فندن مصطر ب او لق غالبدر و اصات
مطلقا پر ذسنه دام و بادار اولق
( الو ضب
و

) کتف
3ی

ووحاعی

وژننده
وو

صاب

aE

معانتنته در
وم دض

لخ " اذا دام وشت
يقال او صب اا

اولان کشی به دور

کاور وجاع کی ) الو صوب

جی

( و حوب

کاوز

وصای
وزننده

دام

ا
۳۲ 23

ولایت اولق
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وصب
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معناس نه در تقال

ورابشكت

اوزربنه ا

و صت

الشی"

و صو

إ 6کوز له شید

عل الاح اذا واظب واحسن

با منع الباب

و اهمام انلك

القيام علیه ) الواصبة

الثای

اذا

معناسنه در

( واحبه وژننده

دام

شال
ات

|| هید اولان مغازهه اطلاق اولتورکه کتکله منتبی اولیه دوامعناسندن مأخو ذدر
||لقال مفازة واصبة ای بهیدة حدا ا(لو صب ) نصب وزننده مرحه بارمق یانندهک

1

ات

نمدرکه باش رمقله سباه برم ق آحلدقده وي اولدیق مدا یز

بير اولئور ودره دنور است معناسته وفاره وعقرب و دینك آعر تنهرتور

یی اوراب کلور ( الوربه ) حربه وزنند ودی کونهدنور است کی (الورب)

کلا
واو

سد
ده
وفژا

ودامه دنور (الورب) کت
ارب کله سبنده در که عضو ان

وصالق

ش
وو
کاسد
واه اولش نستهیه دنور قال  0ورب ای ف

 ++عطر

یلو ده دنوررکه فیض وعطری مأفول او لیه شال عاب ورب ای مر

وفاسد طره دنتور ( التوریب ) تفعیل وزشنده مغلقاولیان e کنا باناه
بنوسنه دن تور به و ایام ايلك معناستهدر

قال ورب

ع جن المی

اوری عنه

بالغار ضات الباحات بوراده مباحات کلهسی كدف واظهار معناسته ِ 5و حدندر
واء اولق
نرنه فاسد تب
بوماده وساتری فباد معناسندندر ( الورب ) فختینله ب
انلباب ال ابع اذا فد حالا لساترده برطرقد:
معناسته در قال ورب المی" وربا م

طوغری قاحق :ومائل  1ٽيه ورب تعبیرعن اشبو فساد معناسندندز (الواربة)
مفاعلهونرده,رکسیه رنك وحیله ودوباره ايلك معناستهدر قال واربه ای داهاه.

ونال وو وا  2اعون آولور ت الوتوت ") زای ممه اله مآعخنقاسنهدر-

بقال وزب الاء وزوبا املنباب المانی ادا سال ( الراب ) محراب,وزننده وزوب
لفظندن اسملآتدر اولوغه دنور ناودان معناسته بعطلر عندده وفارسیدن معریدر

بعتی میدتصکره همره اله :تدریب اولفقدر فارسیده یر "اپ بل الاء ر جو ار که

3

صویی ول یهد مکدر زرا میرکهسی اجك یات اون

امس حاضردر بعده مزج ابدوب متیر اپ دیدیلر وجهندن جعنده مأزیب دیدیلر
هزه ابه شار ح دجرعکنهده میازین دی وارددر قالدیکه وزوب جر بان معناسته
 1او فک  ۰برقاج قات تکلفه به حاحتدر مولت ونی ازب مادهسنده دی ذکر
ایلدی ( الوزاب ) نشدید زا له -کتان وز

و "آوز اوغری ها دینور

لص .حاذق

معناسته کهصو کی اقار یال لس وزاب ای .حاذق ( الابزاب ) اصحات وسزیده
کزوب بورك ممناستهد رکهوزویدن مأخوذدر يقال اوزب ق الارض اذا ذهب
وات متام نه
با ( الوست ) واوك کسری وسنت سکو به اوه دنور گام ب
) الوسب) وعد وزننده برك اف حوق اولق معناستهدر قال وست الاض وسبا

من الباب الثانی .اذا کر عشما ووست شول هزه دینورکه قيونك اشاغينك

طبراغی کوشك وکدولکن اولغله ددته چانیلور ۷کهطبراغۍ ضبط ایدوب دوکسند
مازع اوله وکه

مور خلق خربزه دیرار بزم دیارلزده حرزه دیرار ايت

اول

ویسوب
دیارارده طاشدن ادرار ویوکوز قویلرده اولاز ووسب لفظتك ج
لبثوت
اس
کلور ( الوسب ) فحتینله بر نسنه کرلفك معتاسنه در قال و
سے
اس

و سبا

املنباپ

ot
ویه عليه و بجا اذا ال مه وکونده راو ون
لازم وواجب فاق معناسته در قال ح

طعام ايلك معناسته در بقال وجب الرحل اذا اکل اكلة واحدة فالبار وركوسه

ا
س۱t
g
۲ز

 ۱اولاد

1

وعیالی باخود

وده

براو ون

اکلنه  1لقسدرمق

طعام ولاف

معناستهدر قال وخب عیاله وفرسه اذا عودهم ١کل واحدة فى البار وقیون
۱

ی
R
TI
ک

و تاقه مقولهس

کا

درت

شتا غ لام برکر ه

معناسنه در قال و حبالناقد

صاعق

اذا  ۸ما اقلوم واللبلة الام :واخدة ویوریلوب درمانده قالق معناستهدر
قال وحبت الابل اذا اعیت واقه نك عهسنده آغوز منعقد اولق ممناسنهدر که
ادرار و ول ایثاز اولور يقال وخب اللبأق ضرع الناقة اذاانعقد ( الاستجاب )
اشقاق معناسنهدر بقال استوجیه ای اسخفه ( الوجیة ) وظیفه وزان ده
 ۱ومادفیدر

تقال هی

ی * مشترابه أطلاةق

و حیته
اوو

ای 4
0

1۳کن

که یت
تا
وز

بالاشر اه منادق

 ۵متداری

اولدینی

رقدای اشیر | دوب

حیرته حسته جلد" مشنزاستی  9اه اما اخذ واستیفا ایلد کده قد استتوفیت

ال
ع کم
اجك
هی و
لك ضع
جيك د ررر ( الوحبة ) مي
و
کیره و عظیه به اطلاقآو لنورکهحجهیر باحود حه

سیثهدن اعال حسنهدن شول
دحول

مو <

نار
اللیو
ت ا
بنا
هذه موحبه واهلیكييرة منالذنوب ومن جالس

ومستلز م او لهشال

(لوحب)
اوالنة ا

ضرب وزنده ( والوجیب ) عیب وزنده و(الوجبان ) کحارله بورك اوینامق
معتاسنهدر بقال وجب القلب وجبا ووحیبا و وجبانا اذا خفق ( الوجب ) محدث
وزننده ودخی مهسنده آغوز منعقد اولغله ادزار این ناقهبه دنور ( الوجاب )
)ذلك تشدد جيل علامه وزننده قورقق
تشدد جهله شداد وزننده ( والوجابه ک

(لوحوبة ) واوك صله قورقق اولق معناسنهدر ال
وحبان كى  4دنور ا

وجب از جل وجوبه من الباب الامش اذا کانوجابا ای جبانا (موجب ) موسم
وزشده ودس شر یف آله بلقا» مياننده بربلده آد در وسهر حرم ادرامك

اسم

|لجك پراره دینور مناقعالا»
)تاب وزننده ضو اکریلوب ک
قدعیذر ( الوجاب ک
معناسنه موف مفر دندن سکوت ابلهدر ( الوحاب ) حای لے الله غر اب وزننده

ونهة مخصوض برعلتآددرکه مهلکدر ( الودب ) واوك ودالك فخیله سوه
ال معتاسته در کهبرکهنك حال مططر ب ودرشان اولتدن عبارندر قال هوعل
ودب ای سوه الال ( الوذاب ) ذال شمه اله جراب وزنده ثول اشکنهره

ودقت پارة باره
دور که اعاب طانفهسی امخلرینه سود وضع ادوب بع
طوغراوب اک اندرر و افو و ذا كلتك

مفردی “مو ع دکلدر و ذاب

آزیی عانطهسنت فولیر تة دور ( الورب ) ضرب وژننده وخشی جانورایشه
عضو
تون  0م ایک ایکوککاربنك ار الغد دون و

وا

تربار و هر

o

وله( الونخوب ) قمود وزنننده ( واجلية ) عده وود که1

ور

وعدوعده کی لازم ی معناستنه در که رآدابوات ومکن حوهیله لانماولقدن
ار دو قال وحت الفمیوجوه وحبه من الباب الثاني اذالزم ملوفث بضابرده
واوك
ة)
ورح(
لعد
اضو
یبای اوزره وحوب مادهسی سقوط ووقوع معتاسنه مو
فے ی وجيیك کی

دوشعك معناسنه در قال وحب

المی" حب وحنه اذا سقط

ووجبه اسم اولور کورلی اه قلوب دوشعکه على قول بقلوب دوشن شيئك

SLANE
.- O
PET
مو
a2

کورللوسته وآوازینه دور

عنبدم اولان بکنوارلتوسی کی تقول سععت لعادط

وحبه ای سقطه مع المدة او صوت الساقط ووحبه ليل ومارده همان براو تون

طعام اک ایلکه دنور عل قول یک ی درت ساعنده بورقق

حصوص

اویون

کرون قوخلق
ادوب ابرتنی وقت منرورده اکل طعام.اعلکه دور ثلا ه

وقته تخصیص ابدوب قوشلقدن قوشلفه ابون ابلكکي يقال هويا كلآجلبوة
وىم الى مثلها مانلغد ( الوجب) 
یف
لكله
اا
الوم والليلة مرة او
اى الاکه ف
رب وزننده ( والوجوب ) .قعود وزنده کونش عروب اغلك معناستهدر بقال' 

وخبت امس وحبا ووحوبا اذا عابت وكوز حقورلنوب اجرى اعق معناسنهدز
قال وحبت

ورنستهیی پارکسهی برنسنهدن زد الك معناستهدو
العین اذا غارت ب

قال وحبه عنه اذارده

وهر کون ,براوون طعام ايلك معناسنهدر قال وجب

فلان اذا ک|ل كأله واحدة فى النبار واولك معناسته استعال اولتور قال وجب
قلان اذامات ووحب خول ناقدبه دون که #دسنده آغوز فنعقد اولوب زول

وادرارایلیه وتکه دریتندن یبلش يوك طلومه دنور جعی وجاب کور واوك
کسربه ووجب احق وسیکمفن کسید دنور وقودقق حبان کشی به دنور واوق
دشاعرقده میانه بهوضع وتعیین اولنان اوکدوله دنور ( الامحاب ) همزهنك کسر
بر قسته ی واحب ولازم قلق «عناسنهدر ىقال اوحبه ای الزمه وشال اوحب لا
الیع ای الزمةلك برواده خر ر مموعی اوخت لك الیع مواحبَة ووعابا عبار له

مرسوم اولوب شارحر دی تصدی اللامشسدر بعده لسان العرب وسار مأخذاره
مراجغت الوندقده جلهسنده اوحبه ابابا وواجبه مواحبة ووجابا عبار يلهمشوت

اولغلدقاموس تسه نده سقطه واقعاولدیفی متیناولدی پسعفاعله وزنندن امجوبه
ووجاب دیا جاب معناسته او لور اومخاب برکسهحته یاحود جهغه»سهق اولجق
غل ايشلك معناستهدر يقال اوجب الرجل اذا آنیباوجب من السات اوالسیغات
الت ,القاسیلهو رکنی اوبناغقمعتاسنهدز
فدیشة حکی
سە نك وخوان
كنار
روال
با
وبند
لا
يقال اؤجب اله قلبه ای اخفقه وهن کون ابورونطعام .ابلكامتاس ةدر قال
ه بودي
ندوز
بعیل
۱لة واحدة قا[مار ا(لتوجیب ) تف
اوجب الرجل اذا ا کل ك
اص
ل

لازم

ره  1دم

1

)EA
saunas

0۱
بای حقر اولان ظفار تام بلدهبه کلثلر جير لسا

هى
اوا ان 7

ا

تکام ایلسو نلر ددی ذ کر

)تاب
ثانك کنمریه وئویدن فل امردر اتی ( الوثاب ک

وزننده مت وسر بر معناسنهدر ودوشکه دنور فراش معناسنه على قول مقاعد

معناسنه د رکهتشهنکاهاردر بوصورنده وتاب کلهسی جع اولور ( الونبان) مرتبان
وزننده دول بادشاهه واسیره دنور بکرهنده اوتوروب غرا وحنك وجهاده کقر
یلاك شعد و عن ( ایب ( متمر وزننده دوز وومشق
اولد قال م E ام
ره دنور ار سره معناسنه ,ور اغان آدمة دیور رحل قافن معناسنه | کنژی

آتلره وصف اولور وداعا اوتورمغه ملازمت ادن کشی ه دنور وه کی
بوکسکیه ره دنور
او لکهسنده
عليه الصلوة
هديتة ده

جاز ده

و یت

عقيل قله سته
و السلام

عباده هی لته

موجن

وس

بر صو

حصوص

رصو

آدندر و مد ننه هنور هده

ژلری صدقانندن

سرو راصف اء

رمال آد در

شار حك

ریق نام عو دی شر فاب اسلام اولدقدنصکره طرش

حورت

 ۱بدی قطعه شب نات و صیت ایلشیدی که بونلردر ۱ ,اعاف

برقه  ۵میات  1جا

۲

آد بدر و حد

ور ه

بيا ته

مص طفوی بد

bA E

O
E

 ۷مشربه ام ابرآهیمدر رعدا اصیط وقف پوردیر

حولا ېره دنور
مویثب مکۀ دکر مه ده غدیرخج ياننده ب مرو ضح آددر وميف ک
خدول معناسنه ( موثب )مجلس وزننده ومقعد وزننده پهروضع آدیدر ( التو سب)
و

و ز ننده ترکسیهی مندر یاخود بصدق اوزره اوور ق کعناس نه در شال

ویا اذا اقعده على وسادة ورکسه
و به ت

اوورمق اجون نشگاهنه مندر باخود

پاصدق براقق معناسنهدر يقال وئبه وسادة اذا حطهراله يعنى لیقعدعلیما ( الو اه )
نك
مفاعله وزتنده کدی  1۳بری بر
 ۱ا

وغوغا هنکامنده

اڭ

مالزه

اوزر ننه آ پلوب هر امق معناسنهدر ۵4

او لور شال واه

دغر حق

استیلا

الك

اذا ساوره

قاط

) التوثب ( فعل

اسعیال

او لنور تقول

وز

و ثب

ده
لان

|

وهزنده كروه وجاعت
فیعی اایستوی علا طلا( اله ) تانك یله ج
اا ض

معاس بهدر قال جه من الناس ای جاعة غ بد رکه :شافیهده لبه گهسنك اصل

یدهسندندر جع معناسنهدر مولف دخ معتل
یه اولق اوزرء مشبتدرکه ما
پابنده ماده کموذرهده ر یکی اشبو وثت مادهسنده دی بت ابلشدر فلینظر
اصل جع معتاستته اده موضوع اولفله به نآدن اشتقای کبیرحهتلد رد

الور وبونك اصلى ایندی وجوهری ونی ثوب مادهسنده دج رس ومع ما"
اولان وسط حوض معنانشندن مأخوذ الودیفی اشراب واصل ثوب اولوب
انان ك aجر احی ور تاواند یی حیو انه دشور

قال رس

۳9

و باقدٌ ونی

أی

u

ورسوایلنی وذل وعاری عوجب اولاناعال وحالانه دینور ا

معناستة و

ایثاب کلفنندن اسم اعلدر بقال ان و ای الضویات ( الایتاب)اب ۴ 1
نونزده برکسیه شرم وحیا الولهحق برایش اخك معناسته در عل قول "طارلقق 1 1

وعل رآی برحاجقندی ذل وحقارتله رد انلكمعناسته در قال اوآنه ایتاب اذافعل
به قوعلا هی هنه ااوغضبه

اورده عن تاه حزی وقال فيه اتاد و

تسار بت بیانته کوره ونك اصلٰ اوآب اندی واو تابه قلب اولندی ( الابة ) عده

EOF
وزننده ( والتژبة ) تؤده وزننده ( والوبة ) موهبه وزنتده اسلردرE
ووبه ای خز یى وعار
وحری وذل وعار وحیا معناستهدر قال مافیه ابذ ونوبة م
قلاساس ماطءامكت بطعام توبةای لایسعی مه
وحیاء قال ا

سی ابهکهنی

مصدر واسر ,اولور ( الاتآب ) تای مشدده الله افتعال وزننده رکه دن اوتانوب

خوار و خعل اولق معناستنه در شال اتب مته اذأ خری واعی ونك اص |
اوتاب اندی ( الوآب ) فحتینله لطقارمعتاسنهدر قال وب ازلوا من الیاب
عاضب وال اوأیه غیره ای اغضبه کاد كر ( الويبة ) حبیبه وزننده .
الرایع اذ
دیی درن و حقور اولان تجره بهدور

ویه ای قعبرء (.الوب )٠
قال قدر ت

واوك فخی وبالك تعددله جنك هنکامنده دشعن اوزره جله وهعوم ایلکه باق |
معتاسته در يقال وب الرجل وبا من الباب الاول اذاي لعماة فالرب (الويوبة)

لزل وزنده وب معتاسنهدر قال وبوب بع وب ( الوتب ) واولا فضی وای
دار اولق معتاسته در
فوقیه نك سکو يلهبریرده منفك اولامق وجه اوزره ابت و

يقال وتب بالکان وتبا من الاب الثانى ايذاته فلزل ( الوئب ) واو ف

وی مثلثه نكسکو یله( والوئبان ) اله ( والوئوب )قمود وزننده (والولاب )
ا

کتاپ وزننده ( والوئیب )خیب وزننده حصر امق وانلامق راو معتاستهدر تقال
وثب الرجل وئباووئانا ووئوب ووابا وبا من البساب الثای اذا طفر ووثب
ووئوب جبر قسلهتی لفتنده اوتورمق قنود معناستهدر تقال وت اذا قعد
عدن برکسه ملوك جبردن رنه سفارتله وفود اندوپ اتفاق
منز دیرکه رجال ن
اول هنکامده ملك موزر

برععبل شاهق دروهسنده واتع بر بلند یانعین ديا اوّزره

خواص وندماسیله آرام اوزره اولغله مرقوی مکان موررده

حضورنته احضار

ولغتلری اوزره ثدبو قعودینه ام واشارت ایلدکده مرقوم لغت جیری به
واقف اولامغله طفره معتاسته جل اندوپ انجدتی اما ارك مطواعادبوب هان

اول سربفلك قیادن اشاغیبه صجرامغله خرد خاش اولشدر ملك بوحالی مشاهده
ایلدکده حضاردن استضار ادوب آنلرده سبق بان ایلکله لس عندا ية

انن
| کم ددیمندحل ظفار جر يعي بز هر انار لقب مواقي الاه ه
بای

إل

ا

9۹
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 2اولان درت دش اول جقډر ولاپ لفط مدر خی انیب

کلور افاس وزننده وانیاب کلور اقوال وزننده ویوب کاور عیسوب وزننده

وجع ای اا یب کلور اعاجیب وزننده لکن مصباحده دیرکهناب انسان کمرذدر
مادام ابعولز ذ کر اولندخه پس بلونظنه نظر اندوپ ومو اف سن معناسنه اعتار

ایلش اولور وان سسینادن نقل ابدر کهحبیرواندهتاب ابل قرن مجقع اولز انمی

" وتاب یاشلو قوجه قەه دینور بولك جیی اياب کلور ونیوب کلور ویب کاور
نونك کنس لهوناب اسامیدندر تاب بن طن ف کهاتحابدنعشبان بن مالکك والدهسی
ورد
ود
سبیم

اولان لیلی خاتو نك بدر در وتاب برقوم جواعتك الووسنه واعیان ومهنرنه اطلاق

(برتاب ) بدغاددہ اوای تام تاحیعه
اولثور قال هذا اب القوم ای سیدهم ن

دوی پاشلو ناقهبه .دنور ( الانیب )
)ور وزننده ن
فده برایرمقدر ( الئیوب ن
اجر وزنده آزی دیثی وغون وغلیظ اولان حیوانه دنور يقال کلب انیب
 :ای غلیظ الثاب ) اليب ( عیب وا شاه

معناسنهدر قول فته یبا ای اصت

برکسهنك آزی دشنه اورمق یاطو قو عق

بانه (الثنييب ( شعیل وزنده برنسته نك

خشونت وملاعتی ادارك احون آزی دش 4اصروب وقلامق معناسنهدر
قال یب الم اذا گم عوده واترفیه ابه واقه قوحه مق معناسنهدر قال

وات کر نت متاس د استعال اولورکه آزی دشاری

ت

کی کو 4صالقدن عبارندر قال س النت ادا خرحته ارومته ( النيب )
شفعل وز نده ودیی

بات کوکنوب

او و لفق معتاسشنه در قال ست

الت

کی یب ( ذوالا یاب ) قیس ن معدی کرب سهیل من عزو ن عبد اس
حطر انك لقبلربدر رضی الله عنهیا

 #فصل الواو ) ( الوآب) واوك فى وهمرهنكسکونیله احریسی واسع بو جناغه
و قواطه به دنور

و و ند و صیق او لدینی حالده جست وخفیی اولان ات

وقاطر

واشك نطغرنهدینور عل قول جنا ق کی اورنه سیحقورجه وجری دار لو وعظم
اواغله بصذینی بری طبانلیوب ختلجه ر طوار اوله باخود جید القدر اولان
وافشقلی
وریض وله تنك وصفیر اوله بعنی معتدل ی
طرنغه دپنورکة ه واسع ع
او له ووات وکسهدن بك اوتاتوپ شرمسار اولق معناسنه در قال وأب منه أيه

لههسنك اصلى و أب ابدی
من الباب الشانی اذا اسضی منه وانقبض اشبو اب
وعد وعسده کې آخر نده هاء واودن دلدر وات ابری و دزمان دوءبه دشور
1

 3الوابة  1جر

وزنده بعض قیال ده اولان خلق او مه حور ه دنور که اجنده

 ۱ور صو الرور وددین واجرسی واسم اولان قوبېه دپنور على قول
عوبات
إا هان دربن اولان قوی به دنور ( الو بات ( *يك صعیله م

وز ننده فصاحت

1۸

تت
ر
اولور مالی غارت والان اذوب غنهت آلقمعناسنه در قال :م

۳۱

منالباب اثالث والرابع والاول اذا اخذه ونیب برکونه آت اونادوب سک ندرک
|

دینور فرسان عرب بده معروفدر ظاهر | غارنه هوم ادر کی کسکین اوزنکله

چقوب سکرندرمك اولهجقدر وتاراج وتالان ایشدکلری ماھ دنور ک حهغبت از
دی لومعنا هدر لکن غنمی يم ایلکه اعد رکه تکر اردن نقصی او لنه وت

ذر اپله تسانه ]لوب دیللك معناسنه استعمال اولنورکه اموستتی
برکسهیی سوه ک
نکدن
تاراج اش الوور قال مبوه ای تناو لوه بلسام وکوك برآدمك اش س

قاور وب قاعق معناسته استعمال اولتور يقال هب الکلب اذا اخذه سرقوب
دی
الانسان ا(لانتیاب ) افتعال وزننده و

أ

غارت واراحله مال نوت الق |

قآت
معناستهدرکه قاپشعق تعبیر اولنور بقال انيب المب اذا اخذه وعریلر
وسافه به بردیزکنده مستوی اولسهانبت الفر س الشوط
سکره بیایت میدان م

نك موعن باخود غایت مالی کندیسی |
مکر
"دیرر استولی علیه معناسنه کویاکه س
اغتنام ایلشدر ( البة ) به وزننده (والمی ) حبلی وزننده (واليى )
تصغیر بنیهسیله ) والبیی ) بای مشدده اله امعلردر یت و یاه دنور کذك

۱

نیب ویغما اولنان ماله دنور ] نقانبب کلهسی تسمیه بالصدر اولدینی ذ کر اولفددر از
(جبان) شیه نیهسیله بامهده ایکی طاغدر ( التناهب ) شاعل وزننده مال عارت |
در
هس
:نا
والان ادوب قایسعق مع

ت
عر
ودوم ]ر حد وس

اشوب ور کله حوق

|

برالدقارنده ناهبت الابل الارض درار اخنذت ما شواعها کشعرا مناه

ا(لناهبة) مفاغله وزننده ود فابشعق معناستهدر دندرک عبار رات هپامی
اولان آله ارشوب تفاوتسز رار جه سکرنسته اهب الفرس الفرس در( راه
قحضره معناسنه بریسی مفلوب اولامغله کویاکه یکدیکری نبب اتلشدر ومناهید
یب کی برکسه نی مقا کتوروب دیللل معتاسته استعبال اولنور قال اهبوه ای

تاو لوه یکلام (

)در وزده برقدقه برك حر ورد ال ۵

نریب) منبروزننده عویه بن سلی
مد
| على قول این مهلهل النبایی ابی ش(اع
کسهنك قرسی

امعیدر ویب بغایت بوک  3آنه اطلاق الوور تقال قرس وعنوت

)ر
ای فایق قالغدو (نایبمی
حر ون تام ورسك a

وزنشده برموضع آدیدر( مناهب ) ميك فل

ی لبه به محصوصض برفر شش آدیدر

وژنده وادی القریفر تده بلردهدز ) الوب

ادع

نب

) دعلا مطلوب اولان شه اطلاق

اولثورکه ادا واعطا اولفر اه چت ابدهعکدر تقال کووب ای مطلتوب
(لاب ) باب وزننده آغن ده ریافیهنك اکنهلرنده
مل ونو مجاز اول قلندندر ا
اولان درت دیشه دینورکه آزی دیشی وكوك دیش تعببر اوشور ورباعیه اود |
سس
یجید

سس

a
ر
د

>

E

زی

رفز Aآدیدر ( الا نه ) 7کتایه وز نده وبت

معناستنهدر

بات و بتك ونیاتك اا د تایه تام مقام اواقلدده مفسردر لکن مو
ایلشدر ( النوبة ( تونك ےه

5
تقول

لفسکوت

ضعید مصرل حنوب طر فنده واقع ر او لکهنك

وویه
آدیدر ورءلر E تعپیراوور خلق زنک لر در بلال شی اورادندر ن
ر اید اندر وشندام ن اجد النوی وهبة اله ن مدن وی النوی محدثلردر

ذر اولندی ومناب ضوه ورود ايدهجك
(اباب ) ميرك ا مصدر درک ک
وله اطلاق اوور مجع اولدیغهون ( الانابة ) اقامه وزننده برکسهیی آخر کسیه

فاعممقام ال معناسنهدر تقول انبتهعنه ذا ای افته فيه مقامه وة بعد اخری
دجوع ايلك معناسنه در قال اناب اليه اذا رجع مرة عده آخری ورك معاصی

آله درکاه الهیه بلاخلاص رجوع وتوحه ايلك ععناسنه استعمال اولنور بقال

(لاو ) معاقبه وزننده واد فیسدرکه کوب
اب ال ك تعای اذا تاب ا
اولان دابدنك | کسهسند شکده شبك

معناسنه در نقةال تاوبه ای 6اةه بع

ار وف هذا عقبه وذاك عقبه شاد ح  8حه وله E اباه در لو.ن تيده

| حاحت وقدر زیرا عقبه و بت .معناسنه اول لهمعاقبه ومناوه مطلقا براشده

ونیب
وتلشیل معناسته هدر ( اليب ) مجیب وزننده اناه دن اسم فاعلدر م
ب

| کوزل یاغشلو جوق ونافع بموره اطلاق اولنور مطر جود معناسنه ظاهرا مرة

بعده آخری رحوعی متفأل اولمق علاقهسیلددر قال مطر منیب ای جود وبغایت
وخوشز و فیض وط راوت وآب ونای وراوان او لان مهار مو "وه اطلاق

اوور بقال ر بیع منیب ای حسن و منیب بر رجل آدیدر وضبه قله سنه
(لتتاوب ) تفاعل وزننده بعلر حصاة قسم الله صوی
صوص برصو ك آددر ا

وت
و

معناسنهدرکه قالاصل مطاقا نباوشيك معناسنهدر قال تنا ونو على

اء اتذقاسعوء على حصاة القسم وحصاة القسمکهمقله و

درل شدول خرده

آز الودی وقتده بینلرنده صویی تقس ایلکه مجبور اول اريه
طاشلردرکهپصربوهده
اول طاشلری برکاسه اجره وضع اند وب  1نلری 0

قبالیدحق

مقداری

اوزر( نهصودوکرار وهر کسه اولقدرجه تقس ابدرار (بیت نویی) طوب وزنده
فلسطنن ایالشنده بلرده آدیدر (النائب) نوپ واه دن اسم فاعلدر و ایب کثبر اولان
مال ومناله دنور عود ورحوعی لوساولدیغنه مبنی قال خمر الب اکیشر
(الانتیاب) افتعال وزنده بر کسهبه پاخود بریره هرة دعده اخ AO
E

قال

اتام انتیاب اذا اام هة بعد اخری ( متاپ ( ديك حعیله اسامیدندر ا( 

| ئو كی وهانك سکو يغهارت ونالان جهتبله النانغنیت مالنه دینور مصدر ابله

ق عادر جع

ناب کلور نونك كسريله بقال اخذوا ایب ای اه ونرب مصدر |

:۱

۹۱

ی

ات

۱

e

منکب لفظاك جعیدر ومنا کب جم نیهسیله قوشك قنادنده قوادم اطلاق آولان |
یلکلا دن ۰

اولان ندکلره اطلاق اولنور ووك مقردی بوقدر خي اولیه که

قوشك قتادارنده یک

2

اولانو  2فوا

ر

هدرردرنتك برر اسر

ان

متا

واردز او ط فنده

ا دارا

والتکب) کتف وزنده ایاغی طاشدن بارهءلعش باخود طاشرش ا
ذر افویدر ( الکد ) حرعه وزننده عاش بغدای
ویوانه دنور فعللری ک
ح

خرمننه دنور صعره کی طاش بغننهده اطلاق اولنور ( النكة )  4وز ده

مصيبت معتاسته در کهحاوقة شدده واه مورمدن عیارتدر ا
تکت دیدور میالخد وجی نکوب کلور دای مد کات اله سو

ا
مدر حر کا

نقال اصایه نکب ونکبه اى مصيبة ( الانکب ) اجر وزننده آوزرنده انى اولان

کشیه دننوز بیکان معناسنه که مراد حلاحسکسه اولهحقدر شال رحل انګ
ای لاقوس ماعهلا(شکاب ) افتعال وزننده برکسه اوق قبوری باخود بایتی اموز نھ
الؤب کتورمت معناسنهدو قال اكب کاته اوقوسه اذا القاء على منکب |
) اجک

( ام فاعل ستيه سیله ایک شاع

|

لق در ری رای و دیکری سل در

( الكيب ).ات وقاطر واشك طنرقنك دانرهسنه دنور ( التوب ) ونك فحی وواوك |
سکوئیله و(النوبة ) هاله رکسیه برام مشکل ازل وحادث اواق معناتسه در

بلا ومصییت کي قبال ابه الامر بنوب وبا ولوبة اذا بزل عليه ونوب کهسى
ناب لفظندن جم اولور که قاع مقام معناسنهدر ونوب برآدمك ولندیتفی ردك |

سته در
برکون برکصهاك مسافهیره دیتور وزور وقوت معناستهدر ومشیعاقن قارب
ووب ومناب ميك فخیله برکسیه اب نای قاعممقام اولق معناسنه در تقال اب
وب
عنه وبا ومنایا اذا قام مقاعه و

رءة بعده اخری

رحوع ايلك معناسنهدز

حادثه معناستنه اولان تایه وندندر زرا بالدفعات رحوع اياك شانندندر بقال
تاب اليه نوا !ذا رجع رة عده آخری ومنه شال داب ال اله تعال یی لاب

روع ووحه اله طاعت وعبادته دور عك معناسته استعال
وحق تعال درکاهنه ج

اولنور کهععنای لازميدر بقال تاب الرحل اذا الزم الطاعة ( التوبه) هأله مضدر در
رععناستهدر ودولت معناستهدر وانسان؟ وهنه
لتهکه ذ کر اولندی ووه فصت
دنور قال جاءت وید بوخ الاس ای حاعه ولوب لفظند نکر صمرد وزشده در

|

ولرك دک مند |
مقرد اولورکه منا وبهدن امعدر لساعرده دی ووت تعر او

کلان نو بتنی بكار تقول جأت بوتك یوابتك ( الوب )نونك ضعیله زنک |
طانفهسندن بر فر قه اسیدر وی مقرددر روم وروی کی و نوب اال آر سنه |

اطلاق اولنور مکاننه رجعت ایدر اولدیغچون مفردی نابدر وتوب اده ثبر
سس
n -

و دی وک

91
mses

rec

صنعاء

۱۱

E

ا

هدن هبوب ابلیه عل قول نکباء صبا ابله شعال بتدن هبوب ادن به

وعضلر عندنده نکب دیاح بعی اکری اولان پلار درندر بری از یبدرکه
دشور ب
صبا اله حتوب

اس

يدر دی

آ لرك تسده

اولان کر هډ

هبوب

اندر ای

صایهدرکه تبکییاء دی دنور مصغر نسيیهلدکه تکبیریتضنون در وصیبوا اله شال
|

ده هیوب ادر ثالث خر میاه که شعال اله دور میاننده هوب ادر ووازیب

مقاپلیدر رابع هیفدر کهتجنوب ودیور اراس ده هبوب ادر وونکناء مقاپلیدر

مملوم ا( 4اصول ریاح عندالعرب درندر اولا حنوبدرکه قطب سیل جاننندن
هبوب ادر ودیارده | کاقبلهپل تعببر اوور

ایا مشرق د رکه مطلع اصل در

کون طوغسی تعببر اولنور اا شالدرکهفطب جاه جاننندن هبوب ایدر یلدز
نرك
يرب
ولرك ه
تعیر اولنور راععا مغربدرکه مغرب اصلدر باط تعبعر الونور د

ارالقارنده بررک تهواردر کهتکباء اولهحقدر وهرر نك و جه

مذکور اوزره اسعی

واردر ری ازیب درکه ترکیده کششلبه ردار انی صاییه در کهوراز تعببر اولنور
تالت حریاء درکه قرمیل دنور رابع هدیرفکه لدوس تعبیز اولتور وصیاء
استواء لویلنار هنیکامنده مشمرق حقیق طرفندن هبوب ادر اوقات شا

رردن
مرك عمال جابنده اولان ک
وورنده
ص

ریا مطلعندن نات نعش مطلعنه قدردر

وراز صبادن برقسم اولور ولاینی ورومایلر مطلقا مهب ریاح

ومانیلر اوتوز ایک پهتقسم ابدزلر واهل |
دءارسنی اون التی اعتبار ابدرار جر
اسلام سفانلری اون ایک اعتار اندرر تفصیی کب حة افیاده مسوطدر اہی

( اکب ) مسجد وزننده دنده کورك دیدکاری ککك او حیله قول باشنك قاوشدینی

عضوه دور که اموز تعببر اولنور فارسيده دوش دیرار واشبو منکب لفظی
مذ کردر و شکب هر نسنهيك

و لك ترطرق

الارغهحه ر عه دنور

خکی

اموزه منکب اطلاق بو معنادندر وشکب بر جاعتك عرفنه اطلاق اوور که
وس]ری متعهد اولان ددر ایکهی دیس اولهحقدد عل قول
خاک رجامیك ظهیر ومعاونی اولان کسیه اطلاق اولنور کهتقد ومد
اونقده آموز متابهسنده اولوز تهکه راس ریس ودناصی اجون مسستعار اولور
بمفر دات راقبده رس العرفاء اه مفسردر بقال هومنکیرم ای عریفهم اوعومم

|ی امك معناسنه در
( اکكوب ) قعود وزشده پل اصل مهدن عدولله ک
تقال تکیت اش تعوبا منالبابالاول اذا مالت عن ما ونکوب نبکابهمعناسنه در ۱

ا(شکابة ) نقابه وزنده بر جاعتك وزمءنك عرب اولق على قول یاور وظهیری
وتقد ومستندی اولق معناستهدر شال نکب فلان عل قومه کاب ونکوبا من

الاب الرابع اذا کانمتکبالهم ای عریفا اوعونا ( الماک ) تست وزنید| .
سس
وی

ست

رلەوب دلفك عارضهسیدر ( نقیب )زابر وزننده تبول اللهمعان بده پرموضعدر

از

)ال احأنام جبل یاننده برصو آدندر ( الناقب ) ميك فعیله برطا غ
ت(قبانه ف
آدیدر کهآندهه صرب بلا کار و عامهیهفا سمتلره تولار واردر ومناقت طاشدن

مکهبهموصل برول آدیدر ( الشکب ) ضرب وزنند» ( واللکب ) تعب وزانده
اعق معناسنهدر تقال نکب عنالطر یق ونکت
) والشکوب) قعود وزننده ولدن ص

وزننده

نکبا ونکیا ونکوبا منالباب الاول والرابع اذا عدل عه ونی ا
۲وب بره براقق معناسنهدر شالنکب به نکبا منالباب الاول :
برنسنهی الدن ت
اذا طرحه مو لف وی

ورقای باس اشاعی حو روت

تک ار ایلشدر

احنده اولان

نسنهیی وشالفقمعناسنهدر تقال نکب الاناء اذا هراق مافیه ونقال نکب الکتانة
ادانع ماوا ۶ی

اوق قبوری

كوف ادوب

خت

ایلدی وایاعی طاش یارهلق عل قول

طاش

احنده

اولان اوقلری پریشان

طو فغغاه طاشرقق

معنا سنه در قال

وکب
تکیت احعارة رحلهاذالهتما اواصابماونکب مصینه دینور نکبهکی.و نکب ن
وىك یله زمان برکسه یی فرط محنت ومشفته اوعاعق باخود برهصیب ه دو چار

ایلك معناسنه در قال نکیهالدهر نکیا وکا اذابلغ منهاواصاه که ( اكب )
تعب وزننده برطر قه طوغی میل ادوب اکیلکه سيه اولان حالته دنور کهوضع )
خلقسندن

صاقلق حالتدر ترکیدهورب وقاحلق دعبیر اولنوږ قال فيه نکب ای

شبه میل ودوءنك ایاغنه عارض اولان آغسقلقه د تورکه .طبوق چالقدن باخود
طاشیفقدن

برطر فه یکدبرهرل

ورر

قول

عل

ننک

برعلت

آ ددرکه

امو زنده ظهو ر ایدوب اول سبله دوه آغسیهرق برطر فه جرف
تکب هان

دوهنك کتفته يعن کورکنه

محصو صدر

دو منك

ورر عند البعض

العشکیت ( تفعيل وراو

رکسهن
ودل
ودی بولدن صاعق معتاسنه در بقال تكب عنالطریق اذا ع

صایدروب آلارغه اعلك معناسنه اولغله متعدی ولازم اولور بقال نکیه اذاحاه ا

واشتیو تکیت مادهمی وحه

مذ کور اوزره مفعول واحده تعد به آیدر ومفعو له

دی تعده ادر ویاء حرفیله صلهلنور قالنکبه الطریق ونکب به عته اذاعدل ای
عدله عنه کاقال قالاساس کت عنه ونکه ونکه نه و نکنته ایاخ ( التتکت (
تفعل وزننده ودجی بولدن صاعق

معناسنه در

قال کت

عنالظریق اذا عدل

عنه ورنسنهی اموزه آلق معناسنهدر قال نکب قوسه اذا القاه معتلکیه
( النکوب ) یعفور وزننده طوفری اولیوب هرطرفه صایق اولان وله دنور

ای یل دیعکدرکه
(لکباء) جر اء وزننده ک
يقال طریق بنکوب ایعل غبرقصد ا

راد شدول یلدرکه مهب اصلیدن صاوب اصسولدن اولان ایک یلك آرالفنده
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آوهرفنون .وا
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الاقات ) کتاب وا

اولان کشو

E

اطلاق او لنور که

عا او

اشیایی شب

ود

ادزا ایلدیکهون بقال رجل شاب ای علامة وخاونلرك وزاورتور ينه دینشور
1

۱

صاحت

مره بیاننه کوره YE

ایک

کوز ری

او مه

وز بنك تجوعیی احاطه

ادوب

اول ایی دلکدن کوزاری اجق قالوب خارجه نظر ادرار واقعا بلاد عبده
اوشدر ن1کله وژری وحکهری مستوراولوّب فقط اول ایی دلیکدن

مود

وكزکایری
کزل
کو

لعان ادر ونقاب درشت وغلیظ اولان سرد وله دشور

ومدینه قربنده رموضع آدیدر وقاب قاره دنور بطن معناسنه و الثل ۷.
هافر خان فنیقاب * بعنی برفارده نششت اشایک پاوریلردر ایکی آدم ری بره
قاب ایک کسه رورو و عق على فول
بك شیه و مانند اولدقده ضرب اولنوز و

نی
هنانا
کرس
من غبر میعاد بعتی خب

od
O
O

وشعق معناسنه در که انمدر تقول لقیّه نقابا

ای مواجهد اومن غبرمیعاد وقول وردت الاء شاپا ای هعمت عليه پلاطلب یعیی

صبك اوزرینه حقه کلدم ومعنای اولده نقاب
جسهو اعکسزین هان بفتة و
مفاحله دن مصدر

اولور تقول تاقیته ابا ای فد مواحهد

او من غر مواد

(قا ) هرك کدس روزد سیر وسفر ايلك معنا هدر بقال القت
ا
الرحل ف الارض اذاذهبت اصا ر ده اداشتان عنواننده ص سو مدر دوەنك ایا

وکه عظمادن بریته پردهیی
آسفق معناسنهدر قال اقب البعبر اذارقب اخفافه ر
ویو ی اولق على قول رجاعته شیب اولق معناسته در تقال انقب الرحل اذا
صار حاحبا اوقا و رکسهنك و

طباتلری | سرهش

وی

E

یال

اقب الرجل اذا نقت دعیره ) الشقیت ) فعیل وزننده شب و انقاب کی و دی

هرری
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طولاشوب کرمكت معناسنهدر بقال نقب قالارض اذذاهب ووج از

اولدینی فقنت ها

وی
ناه آنفاذکر اد

اخلف ای ایوس

اذاحرق ودوهك طبایی طاشرقق یاود  1سفق معنا سنه در

9

باخو د معنای لازملدکه غاتدر هدر

تاه جرمه وسار اققا دلفك ویرتاق معناسسنهدر بقال نقب

شال انقب البعير اذا خق اورقت اخفافه ا(لمنقبه ) 7هيك وفافك فحی له مقر
معنایسنه و کهاٿ

زیت
|فعار اولهحق فصل وهبر و

مقولهسنه دنور

موقع

حت اوله حق عار وماثر مفاخر دن عبار د رکه ملیه نك ضددر قال هو ذومنقبة

@ عفخرة ومتقبه ایی خانه ارالفنده اولان طارهحق صوقاغه دینورکه ادهل"
دار دینور ( الانقاب )
ککی اولور وخانه وستان مقولهسنك حو رهسنده اولان و
ِ

مت فيل لققولره دنور آذان معناسته بولك مفردی عو ع دکلدر ( الناقب

ا

) قافلر ك کم باه برعلثد رکه انسان بانی اوزره اوژون اوزادی یامقدن

و
۶

۳۳

E

۱1۳

| دینور ( نقب ) نونك فحى وفافك سکوئیله عامهده برقریه آدیدر ( النقب )مترو
وزنندهگولدمور مشتره دیور کهبیطار  ۲نکله طوارك حسبالاقتضاء کوبکنیدلوب

خوفنده اولان صاری صویبی اخراج ايدرآر ا(لقبة ) مخبه وزننده رلك ولون
معناسته در وپاسه دیور کهقل وآیینه مقولهسنك بوزینه حوکش اوله وفستان تعبیر

آولنان ایاق طوننه دمنورکه همان اوجقورلنی اولور آغی وپابوغی اولاز اکرآغی

ویاحهسی اولورسه سمراویل اولوروقبه اووز علته دنورنقب لفظتك مقر دیدر

وقبه وزه دینور وجه معناسته ( النقبة ن)ولك کمریه خانونلرك نقابطوتلری
هيئتله دنورکه بناء نوعدر يقال اليا لسن النقبة ای هس اتقاميا ( القة)

حبیبه وزننده نفس اطقه یهدینور بقال هوههون القية ای التفس وعقل وهوش

معناسته در شار ح دیر کهکر جه ثبهدلرده والعقل عتوانله مرسومدر لغکلنطدر

صواب اولان ع
ون الفعل اولقدرکه برکسهنك کار وعلی میتتلو اولق دعکدر هر نه
مطلویه مباشمرت وهره عله میادرت ادر اسه

موجن يل وظقر اونلقدن

عبارندر کاقال قالمایه مهون النقيیه ای منم الفعال مظفر الطالب ونقیه طانشفه 

دبتور مشو ره معناسته ونفاذ رأی ععنی رای افذوتدیبر منج هناس نه استعبال
اولنور يقال مالم من نقية ای نفاذ رأی نوقیمه طیعت وخلیقت ععناستهدر

قال هوکرع القیة ای الطبعة وعهسی یود اولان اقده دنور که سودی
حوق ادرار ادر ( القیب ) امیر وز ده دودکه واه وقواله دنور مزعار
معناسه ور از وددکنه دنور لسان الم ان معناسته ووغازی دلغشکویکه دنورک

مرادیاده نشین طافهسندن بعض اکس وادانی کویکلر ينك بوغازارنی نقب
ایدرژکه بك چقبغلھ خانه.ه مهمان جلنه داعی اولیهر ايشته اول کوبکه نقیب

دیرار ونقیب برجاعتت شاهد وناظری واحوالر ينك مین وکفیلی وع یف اولان
کسیه دورکه داعا امور واحوالرنه نظلادت وکیفیتلرنی محث وتتقیر آدوب
اقتضا ایدن مصالارىنك رویت وتسوبه وغشیتنده تقید واهقام ادر اوله بوسردن
بشقه در حتی کاربانك نقیی اولورکه لیل ونبار قافلنك امور ومصاغار ده وحرکات

وسکاتارنده نظارت وریت وتسونه ونقصانارتی تکل مقولهسی هباتارنده سی

ودقت ابدر ووکاریان باشیدن بشقه اولور وحالا نقیب الاشراف افندی بنودندر

يقال هونقیمم ای شاهدهم وسم ویشب ( القابة ) نونك کسسریه رکه
برجاعته نقلك ايلك معثاسنه در قال نقب على القوم قابه من الباب الاول آذا

فعل ذلك بعنى الشمود والضمان وا
العلرانفةق (
ابة ک)رامه وزنده ركه مقدم
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نقیب دکل ایکن صکرءدن نقیب اولق معناستنهدر قال نقب فلان ونقب تقابة

املنباب اشامس والرابع اذالم يكن نقیا فصار على قول کسرئوله نقابه اسعدر
ودصلر

۳
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"انبار کی ی وه

و وت

دښور

او لدفلری ا

 7النغبة ( حر عه وز بنده زان و ناسنا اشه دیور
نونك و ی و قافك سکو نله د لبکه دور

وصدر
وو اسیدر م

شال بای نغبه ای اقفار

" ۳۳قبخر معنا سنه ( النقب )

قب معناسنه کهارد

اولور دليك دك معناستته

دنور

و

ده تمر

اه که موف ا

آیلشدر يقال نقب اطائط قبا من البساب الاول اذا خرقه مریم دیرکه آمهاندن
سیت اظ او لدینی اوزره شب بای مناه ايله افذ و صغیر اولان دليك تلکدر
عشقب امه دلد کری دليكث ی و شب

وله ا و

دلکدر د بوارلرده و طاغلرده دلد کاری دلرل

افد وعطم اولهرق دليك

ومکی وح رق

ر نستنه نی من غير

 9*1ولاندیر فساد واه
ابلك آوزره دلوب برکه دنور که راغب دج
اقب
و غبره کالثقت ق الب

اا
فلط

قرحه رک

عبار یله بان ایلشبدر انى و انقب بر وع

انسانك حنبتده ظهور ادر .ویاره جوفه طوغری اوو لوبدلنور

ترکیده قبارجق ویای قره :ددکلری اولهحقدر کهارقهده ظهور ادزسه شیر بچه
یل

ده

لفتدر عل قول بلوك يلوك ظھو ر ایدن او بوز لغه اطلاق او لور آرالقلر بنه

نسبتله دليك دليك اولق حسیله ونقب آت می الاری وایاقلرنی آحوب دوشهبرد

وک عليهرك سکرغیوب بلکه هر لآشه طوپلیوب پرتاو ایلیهرك سکرسنه اطلاق
اوسننده طورمق

اولاور نك

خیل مشکلدر کویا که وبری

ار القلری شب

ادر

قال الفرس بنقب ای مجمع فواعه فی حضره ونقب طاغده اولان بوله دشور

جي انقاب کاور نونك کدسله موف الطریق ف اليل عبارتله نفسیر ایلکله

طاغ پول اولق منفهم اولور لکن نبانه ده الطریق يبن ابلبلن عنوانیله مضم
 1آیکی طاغ ارالفنده .اولان طار درد یوی دعك اولور کهپدوی مجاز در
SKزوب

يور ٤ك معنا سنه در قال قت فق الارض اذا ذهب

.قب دیدکلری طاع 4

كمك

اکت

فعتاسننده

فى الاصل

رعده ڏو ھا عو مده

استعمال

اوور ونقب خبر تفتیش ايلك معناسنه استعبال اولنور کویکاه نقب اخبار اخلش
اولور على قول TEخبر اغ معناسبنهدر قال نشب عن الاخبار اذا حث
,رعش
عا اواخبر بباو رتق < زمهیه و
يقال شب اناف إذا رقعه ا

دوه طباننه یامه اورمق مڪنا سسنه در

نكت وادیار اضابت

ايلك معناسنهدر

قال

ته الک فلانا اذا اصابته ا(لقت ص)مرد وزننبده بودخی اویوز علنه على
 ۱قول ده

بلول بلوكٌ اولان اویوزاند دنور

) الب

هاه ا(واللقب ( نو بك فی ار دو نلر ده طاع بو له

سره

( متعد وزننده (والقبة )

دیور

و منقب کوبکه دشور

معناسنهد على دول کوبکك او طرفنه دنور ودرشت وحشن اولان صرب وله

9

وفساد يدا ايلك معناسنهدر تقول تاطیعم اهیارت

( الب و

فى و عینك كوي و(اللعیب ) محیب وزننده ( واشعاب)عراب ۇت

|

( والطتعاب ) تذ کار وزنده قرغه وقوزغون وطاوس وخروس مقولهسی قوش
۱

او كت معناسنه در على اقول بو نى آوزادوب باشتی اوینادهرق اوعت معناسنهدر 
" شال تعب "المراب وغبره ڏوا و تعسا ونعاط واا من البّاب اثثالث اذا صوت اوعد :

عنقه و مدرد رامه ق طباه و کدا الو

ت

لت باه کرو سا ۱۱

ق"رغهبه محخصوصدر سارنده مستعاردر ونعب دوه قسمی سرعتله اشوب وریك .

مت
عل قول برکونه ور عك معناسننه در کهمراد پاشتی اوینادرق شوق و
رنه
سبب م
اشوب وزمسیدر يقال تعب البعبر اذا اسرع فى السمر اوهو ضر
يعن > رك رأسه فى السير السرعه ونعب بغایت سرعتله مرور ادن بل اطلاق
او لثور قال ریم نع ای نس ع 7ه المر نوراده ف الاصل :عدر

اا یذ کر

وتأئیی مساویدر ( التعب ) منبر وزننده شول بوکرك واشکین وخوب بورویشلو
آله دنور کهقرغه کی بیونتی<سوندروب اوزادهرق اشوب وقوشوب کیدر
اوله وشول آته دنور کهرورکن باشیله جله سوتطوت ادر اوله قال فرس
ڇاك ناقه به
وفنکنیه دنور و
وافر غان حلتاق احق ع
منعب ای سطو راد ح
اه
دور انید( ( الثاعبه )

ورد

( اوی

و

وزنده ( والتعایة)

والاك اولان اقهبه دنور قالناقة
كذانه وزننده ( والنعب ) متبر وزنده چابك چ
تاعبة وتعوب ونعابة ومنعب ایسریعه حى تعب كلور ضعترنله موف يان

ارام انلشدر زرا نعب نعويك جعیدر صبور وصبر کی واعبهنك جی واعبدر
(تو اعبه ) اول قتلادن
(و اعب ) رقیله آددر ب
ۆنعبدر رکم وزنشتده ن
رنطندر ( تاعت ( عت

وزنده رمو ضعدر ) ذونب ) کعب وزنده اذواء

تعبير اولنان ملوك جير دن پرنك لقسدرکه الهان بنمالك شعبهسندندر ( اغب )

نونك فعمی وغین *جتمهنك سكوليه بوعق معناسنهدر بقال نغب الريق تغبامنالباب

ووش صو اتحمك معناسنه درز شال ثعب
اثالث والاول واثثای اذا اتلعه ق

الطار اذا حسیا من آلاء ویو خصائصدندر یعتی قوثه محصوصدر آز اولوب تير"
منقضی اولد*:جون وقوشك اسنده شرب مادهسی استعمال اولفر زرا شرب
کشر او ری مص اه | گیکه محصو صدر

و نقب انتان قوش کی ودم ودم

ودهرق اکبك معتاسنه استعتال اوثور شال تغب ارحل فى الشرّب اذا جرع

ك
ن)
وغبة
(الن
ن

فصی وضمی وغياك سکول براعم صویه دینوز جرعمهعناسته

عل قول نونك ۳
ونغبه بونت خی

ناء مرهدر ويله اسعدر تخدکه حرعه دی برومه در
آجالغه دینور و قوم وق هنك زاد وذخیر «سی,قالیوب .وش

انباد

۱

GAN,

 ,فیورجق نسنهیه دنور بقال ری منصب ای مجعد ودوز و هموار اولان مناظم
دیشاره اطلاق اولور بقال ثفر منصب ای مستوی الشته کویا که ال اله دوز

(ذا
ورار نصضب او لشددر
ال
نتصب

)
نونك

ر

ی وت آددر

) اللضب ) نونك فحی وضاد مە نك سکویله صو آقق معناسنهدر قال نطضب
الاء نضبا من الباب الاول اذا سال وحری ) النضوب ( و د وزننده صو

ره

کوب باق معناطنهدر قال نضب الاء نضوپ اذا غار واولك معناسنه استعیال

اولتور ال تضب فان اذا مات وخصب ورخا وخبر وبرکت جکلوب آذالق
معناسنه استعمال اوور شال نب انصب اذا قل و دابه نك ای

و حداوی

پکشوب مشتد اولق معناسنه استعمال اولنور کهرطوبتی کشکله پکشور بقال
نضبت الدبرة اذا اشتدت وبعيد اولق معناسنه استعمال اولنور يقال نضست الفازة
اذا بعدت ک
ووز حقورلنوب احری باغق معناسنه استعمال اولنور على قول

ناقه نك کوزنه محصوصدر ,قال نضبت عینه اذا غارت واخاص مین" الناقه
) الضیب ( فعیل وزننده لودج صو بره وات

زار ط
وواردك سودی

باعق معذداسنه در قال نضب

حکیلوب ز]الفه افا

کچ اف اف

معناسته استعمال اولنور قال نضمت الناقة اذا قللبا وبطود رماال(انضاب )

هزەنك کسبله پلك آوازی جقوب طنقردامق امجون سهیجه کیریشنی حکوب
_ صالیویرمك معناسنهدر انباض کی شال انضب القوس اذا جذب ورها لتصوت
کابضها شار ح دب رکهانضب ابض لاظنده لغتدر کر حه بعضلر مقلو ده

لادویار لکن اکر مقلوب اواسه کندی صیغه سندن مصدری ورود

ذاهب

ایله ا

پس صواپ اولان لغت مستقلهدر اذى ( التنضب ) انر وزننده بر نوع جر

 .چازي اسمیدر تیکناری عوجك یعنی سجان تیکنی وموسی اغابی ددکلری شهر د
سیب شییه اولور ن
ونضب مک

مکرمه قبن
رده برقر به آد.در و نصت کهسی

کیت ووزن فعل اله غير منصبفدر لکن مولفك حرف تعر یف |دخالی بعض محلده
جوهری ی وهي اد رکن کوس

اقاع ایلشدر ( الطاب ) +طاب

وزننده

باشه دنور رس معناسنه قال ضرب نطاه ای رأسه ويون رنه دینور حبل
(طبة ) هاله و
العنق معناسنه (ا
نبب)
ملط
(التاطب ) طانك
ر ووزناندلهما
کر له سوزكوه دنور مصفاة معناسته ( النطبه ) مصطبه وزننده اوغوز واجق
کی به دنور ( الاطب ) ضرب وزننده پرمقله رکسهنك قولغنه اورمق معناسنه
]| قال نطبه نطبا املنباب الاول اذا.طسرب اذنه باصیعه ( انوا ) نونك فحرله

كووزد اولان دلکلره دینورکه نآلردن ننه سوزیلور اسم اولفله مفردی
س

 ) EER,المناطبة ( مفاعله وزننده تاسی بری رنه فشقر دوب میاه رده شر

:

:

صب

i

۵ ۰ ۸

الفرنین موزشنده نصباء دبنور ونصباء کوکسی بوقریبه طوفری

A

ا

الصدر ا
اولان افيه دنورکه کوک لو تعر اولنور قال فة تصیاء ای
( النصب )منبر وزنده دموزدن اولانساج ایاغنه دینورکه اوزربنه جره وضع

۱

اولنورسه پاي آهنین معناسنه لتهکهافيه طاشدن اولان سه بابهدرکه ایی طاش*

وضع ابدوب برطرفنی برمرنفعبطريهارار واكا له الائافقدیرار ( اللصیب ) امير `
0

وصه معناسته در کهحظ منصوب و 2خصدر جعی انصیاء ۰کلور وانصبه
ای ح

کلورکه جح قلت در بقال ماله فيه نصیب ای حظ ونصب حوضه اطلاق اولنور
اطرافی نصائت االله فنصوب
منصوب ما نة

او لدیععون وقورلش آغه ودوزاغه دنور شرك

وصیب معناسنه در قول .
) الاصب ) نونك کر باهبو دی حصه ن

ی من نصب ونصیب ای حظ منصوب ( نصیب ) زبیر وزننده برشاعر آدیدو"
(التصاب) کتابوزنده هشرئك

اصل و اساس وم حعنه د ینور شال هو تصابه ای اصله

ووندك غروب ایلدیی بره اطلاق اولئور بقال حأت اشعس الى
ومرجعه ک
اصایها ای مفییبا و جاغك صاینه اطلاق اولئور جى نصب ی و
وتصاب عرف شرعده مالدن شولمقداره اطلاق الونوز کهمال ک|ا بالغ ا نفد
کزانی واحب اولور مثلا کومش ایکیوز درهمه ودوه بش عددهابر"شدکده زکاتلری

واجب اواور بس کومشك نصایی ایکیوز درهم اولور ونصاب مالك بن نوبرهنك.
قر سی اععیذر ( المنصب ( مجاس وزننده ود

اصل ونیاد وم جع معناسنهدر

| قال منصب الشی"اى اصله ومر جعه تعفىالذی نصب فيه جاه معناسنه اولان
منصب شار حكمزر ملوددر ( التواصب والناصبية واهل النصب )نونك

۱کچ خوار حدن

طانقهبه اطلاق اولنور کهامير الومنین و هسوب الدن ۱

امام فل اتزضی کرم اقهوجهه جور تلك طرق لاقرات د

متدین اولغلر در اظهار عداوت معناسندن مأخوذ در ( الاناصیب والتناصیب )٠
نای فوقیه الله وللرده نشان احون نصب اولتان میلار ه مونارهلره دنور وااصیت

برهو ضع اد[

ووو سيین ( ن فعدارره بلاد بزیرعه نك قاعدة اللکی

اولان پربلدة موعرفه اسمیدر نسبتنده نصیبینی دینور و نصیی دنور نونك اسقاطیله

شارح در کهبوگلهده ایکی مذهب واردر بری بود رکه اسم واحد قلؤب امعاء 
مفردۂ غیر منصرفه اعرایی کی اعاب ویررار شولون هذه نصیبین و رأیت

1

نصیبین ومررت بنصيبين وكذلك القول فی ببرین وفلسطین وقنسمرین ومذهب ثانی
وأیت نصیین
ودرکه آنی جع مجراسته اجرا ابدرار فیقولون هذه نصیبون ر

ج
€

ومررت بنصیبین ونستده مثال اول مذهب اول ومثال نی انیم ناظردد زرا
قاعدهدر

(لشصب) مکروان
ده شمه وجع علامتلری اسقاط اولور انتهی ا

۰

فیورجق

3

1

ی۳

تک ا اتود
0 ۷

مب لادهدر رفع وحر مقابلیدز.

محصوص پراعر ابدر که مبنی اولان که نك فەس

لان اطفال مکتیده اایوکستون :عبر اولنور علو.وزفعت:معناسندن مخاوذدر
ذکر اولنان .نمهدرکه .حداء دكيدردن ارق اولور اصول
لبوب
انص
(

جازده پرمور هدر نصب بونده مصدر اولدینی کياسم دی اولور ونمب
(نصبه؛) اس
شی وفتنهپیدا اعلك معنا نه در بقال نصب الشر اذا اظهر ه.ال
وزنده

رم وزجت

فيه کد وحهد

ومذقت

ا

معناسنه در قال

ونك

r

و صادك

 ۱وعلته و بلاء و آفته دنور شال اصابه نصب

کسEE
سکو یله ( والثصب)

و لصب اي دآء و بلاه وتصب صعتردله

رك
لس
ولارده نشان اجون دیکیان میلارء دینوز وبت ر
نسنه لره

دینورکه طاشدن

و ونده صادك و

صعن :ده درد

واغاحدن براش ,اندوب ره

معبود انخاذ ایلدکلری

زصب

واکا بر سش

آبدر ار

سس کی ونصب صادك مکو نلهکوز ا وکنده
عدن سس و

_دیکیلوب .طوران شیثه دینور تقول هذا نصب عبیی ای القاع فنظری وونده
ونك يلهد افدر على قول فع لندر ( الثصب )كتف وزشده رجور
وخسته

وجع ) الصیب ( شعیل

دردمند کسیه دنور قال هو نصب ای ی

نده
نز
1وزنده ودی برنسنهی وفری قالدرمق معناسته در ( الاتتصاب ) افتعال :و

بنرسنه کنسوکه قالذرلق دویکیلوب طورمق معناسنهدر قال نصبه تنصیبا فانتصب
اس  /تقمل وزننده انتمیاب معناسبنهدر ولو هواه آغوب وکسلك

_ معناستهدرکه ديرك کي اورج هواه ديکامك صورننده اولور بقال تنصب الغبار
_ اذا ارتفع ودیکیلوب طورمق معناسنهدر بقال تنصبت الاتن حول امالر اذا وقفت
( اللضیة ).حبیبه ,وزنده ولاز ده شان اجون دیکیلان میله ,دیور ( الانصاب ).

ده
و

ای [  ۱۶۱ال والسس والانصاب ] الاه کرمهسنده وافعدر

| مراد شول طاشدن هصنو ع او زمان,چاهلیده كع مکرمهنك اطرافنه :صب
| اولتوب آنارہ مناسك چی کی تابه وآ ناراجون :دع قرابین ادرلر ابدی بونك
|مفردی ذصبدر عنق .واعناق :کی واول تلری اهل جاهلیت اول قربانلرك قیلاه

رتکن ا اندی وانصیاب :جرم شیف حدودنده اولان میلار ه ونشانلره اطلاق
) غر فه وزننده دیکلمدش دیرکه دینور سار به معناسته ) النصاتب (
اولنور ( التصبد

ایب ونزنده شول طاشاره دینور کهبحو ضيك اطر افنه نصب اولنوب ولاقنلاری

4

نا
وور
لند
وغودلش جامور اله,لووکون اله سد وب
مقارا ,
د
وز ننده رکه

معناسنه در
Sa
ریام
ی
و
جته
یوز
ه
تیرایو

احون

شال داصیه .اذ

ديك وطوغری

اولان حيو انه

جنك

ا(
لهتدر
ایب
واحدی .نص
صیه

وفتال کی سر

وفت4

اظهره له (;الانصب)».
دینور که اوق کی

اقامه

واظهار

)

ابلكت

اجر وزننده و نوزاری

او لور قال سن

انصب

ای

۲

°:

aS

۱

1۳

TS

E

فاعل نسیی در یاخود ثلانی مزید معناسنه وارد اولان EE

وک

3

2

بقال همناصب ای منصب ينی ذونصب اوفاعل اللصب اوسمم نصیهالهمانا
ذور
ڪ
آتعبه یعیی ووحه م

اوزره اس فاعلدر یاخود بعض عریدن نصب الهم

اتعاب معناسته ورودی مسعوع اولغله اک حاحت اولیوب شاهراهدن اصب
متعب
اندن اسیفا وعل

معناستنه وارد اولور شارح دیرکه مادء مکذورهنك

ورودی عر دن مستوع اولدینی منقو لدر وجه اوله کوره فاعل ععیی مقعل اولور

که مکان باقل دیرثر مبقل معناسنهکه ذوشقل دعکدر باخود فاعل من مقعول فیه
الوور نت دکه لیل  ¢دبرار کو

معناسنه وم عاصف دځ وقیلدندر اہی

وناصب رج ومحتله کسب وحصیل اولان دیرلکه وصف اولور بقالعیش اصب

ع
اهو
ای فیه کدوجهد شارح درک بعضلر بونلری ابنع فهویافعواص
صح ف

|

لقمرندن اعتار ایلشلردر لکن وجه اول موجهدر اہی وناصب حویس بن جير
تكامسەنك فرسی اعیدر ( النصب ) اضرب .وزننده وجه مذکور اوزده بعض
خصوصك
عربدن محعوع اولەرق ر

هم وقصدی صاحته تعب وبرمك معتاستهدر

قال نصبه الهم نصبا من الباب*الاول اذا اتعبه -ونصب مرض وعلته وبلاء وافته

اطلاق ,اولور بقال اصاه نصب ای .داء وبلاء ورکسهیی برمرض رمحورودردتاگ.
ایلك .معتاستهدر شال نصب اارض نصیا-من الباب الثانی اذا اوسحعه .وبزنسته ی .
ضاعوه
بره وضع ايلك معناستهدر شال نصب المی" اذ

ووفری قالدرمق معناسته |

اولغله ضد اولور ال نصبه اذا رفعه وراده وضعه وفرقعه سارى غلطدر
وجدواقدام الهبورمك عل قول آهسته جه نرم وملاءتلهتونکوندز ور عكمعناستهدر
قال نصب

السبر اذا رفعه اوهوان ,سیر طول ومه وهو سبرلین فیقال نصب

القوم اذا صاروا ومهم بسبرلین وبرکه الله دشعنلت ايلك معناسنه در قال نصب
۱فلان اذا عاداء وعر پلرك دوهءری تشویق وتطریب اجون بر ایلدکلوی تشادن
ل
پرو ع اله ,رعتموتغتی الك معناسنه د رکه دات منبورهدن,و بلند آ واز اولور

3

ومیالهبه جنك القا ایل معناسنه درک

3

انء
دم
لربا
ایض
شالنصب لادی اذا حد

۳

مراد جنك بیدا ایلکذر قال نصب له المرب اذا ضوعها نوسرتهیی قشروسنه 
دیکورب دیکنه طوردرعق معناسنهدر قال نب الع ادا رفعه واقاعه مستفبار به

لوف بصایر ده.
وه
مصبه
بل هشی" فقد نصب على بناءالصهول وت
تفعقو
السمار
وک
,بارتیله رسم اغلکله بوندن جامع وءفيددر ونصب بوللرده |۰ ,
فصبت الشی" ای اقته ع
تعان اجون دیکیللان میله دینور ,عم ماصوب

معتاسسننه

و بویده فختینلدا جار

ونصب غات و سا نجام معناسبنهدر وعروضیون اصطلا حنده اصت قافية شعر | 3
فساددن سام

و نامی تام او لقدن عبار در وخحو ون اصطلاحنده

تسب معر به .

3
3

3
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۲
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ا(لثثایة ) هال تشاب قوللان جاعته دنور قال قوم نشابة ای برمون بالنشاب |
(التاشب ) نشاب صاحنه دنور ( النشب ) فحتینله ( والنشبة ) هاله ( واللشبة )

مرتبه وزنده ناطق وصامتدن بسرەك اضیل وقدم اولان مالنه دنور ناطقدن |
مراد اغنام وانعام وصامتدن مراد سیم وزرمقوله سیدر ومنه الثل #لک ایب
انمالاخشب
الک نشب ما

تربار در

بای اتاد ادرار

فیدر ( شب

*

ونشب

و شب

بادیه

اشهارندن

محد نندن

بر و

ع

شیر

عل ی عمان دميا طك

متیر وزنسده کی خرما قورغنه دنور که وغازه طورر

ی

حدی

ی

)طلب وز نده اسم مکاندر شول بره دنورکه اکا ابلشوب
ناشب کلور ( النشب م

یاود قصیلان وبجرهله خلاص اولیه ویو امس کریره خصو صدر قال نشب فلان
منشب سوه اذا وقع فهالامحلص عنه ( النشب ) معظم وزننده شول آلاجه قاشه

وردهه ور

ا د نشاب دیدکلری اوق صورتلری منقوش اوه قال ر دهنشبت

ای موشی على صورة النشاب (الاتداب ) افتعال وزننده برنسته کندیلکندن
بشره

ایلشوب طوئلق معناسنه در شال انش فيه اذا اعتلق واو طون برکدرمك

معناسنهدر بقال انتشب الطب اذا جعه واورادن بورادن غلال جم ایدوب

آندن مال اشحاذ ابك معتاسنذدر يقال انتشب فلان الطمام اذا له وامحذ منه
تثب ( الاشب ) تفاعل وزنده ناس قح وبری برینه منطم ومترا کب اولوب
ه
نینر
صقشمفله شبکه طرزنده بر

ایلدوب فصلق معناسنهدر ال "ناشب القوم

اذا نضاموا وتعلق بعضمم بعض ( النشوب ) ازوم وزننده ومرادفیدر بقال نشبه
الا نشوبا املنباب الرابع الذزامه وعربلر مانشبت افعل کذا دیرار مازلت
معناسنه ولك حقیقنی  ۶الدوندر رشة الوت طوتلیهرق اشلدم دعکدر
قالالشارح وا لشاری  3 1م نشب ان مات ] ای  ۱بلبث وهذا اللفظ عند ا ب

عبارة عنالسرعه واصل النشوب التعلق بعنی ۸تس بشی* ( اللصب ) فحتینله
رم وتعبدن داشیعاحر وفروماندم اولق عناستهدر يقال نصب الرجل نصبا من

الباب الرابع اذا اعي وبرايشه رج وزجت "حکهرك حبالیوب جد وجهد الك
معناستهدر شال نصب فلان قآلام اذاحد واخنبد ( الاتصاب ) هقزهنك کسر لهبر
کسهیی رچ وتعب ایرائیله درمانده قلق معناستهدر يقال انصبه انصابا اذا اتعبه
واعیاه ورکسهی ررض وعلت رجور ودردنال اميعلكناستنهدر قال انضبه
الرض آذا او حعه و برکسیه بسرنهدل

حصه

ونصنب افر از ابلك معناستهدر شال

انصبه اذا جعل له تصیبا وحاغه صاب ؛کورمك معناسنه در قال انصب السکین
اف جعل 4تصابا ( الثاضب ) صادك کر منصب معتاسته درکه ذونصب دعکدر
۱نسب اوزره

شش تعب وت

صاح یکه تعبلو وزجت

ومنتلو دعکدر طاهر

4
دو ادعا ابلك فعناس

هدر

8۰

قال دست فلان اذا

ادعی اه نسيك

و مزه

الل

*القریب هن قرب لامن شب  ( +النابه ) مشا کلذ وزننده مورادفیدر که
برنسته آخزه و ایک نسته بری برنه شه

و مشل اولق معناسنهدر

که

قرابت 

معتاسندن مأخوذدر ال ناسبه اذا شا كله ومائله ( التیسبة )دعر حه وز ده
رکه یکی آدم ۱زاستده رئ
لك

اوبه بعتی کاه رنه

معناستهدر كرك قوغیلق اله وکرك

زونکلك

وکاء دیک ده ردد
ایه وکل

اله کیدوب 

مصلیت کذار لغله

اولوت بقال ینب باشب ادا ال واد باسهد وغر ما(09

وشین مةك يله ( والنشوب ) قعود وزننده( والنشبة ) غربهوز ننده برنسنهیه
ایلشوب طو يلوب قالق معتاسنه در

قال نشب

العظم ف حلقه تکتیا و نشوا

يذ کر (الانشاب )
کا
نباب الرایع اذا  ۸بنفذ ونشب نشبه معناسنهدر س
ونشبه مال
هیر منك کسر باه برسیی* برنسنه به اىلشدروب طوندر مق معناستهدر تقال آنشت

الشی" فیه اذا اعلقه وانساب معناسنهدرکه ذکر اولندی تقال انشبت ارح مُعنی
اتست و صیاد شکاری آغه ایلشدروب کرفتار الك معنا هدر قال انشب

الصا ند اذا اعلق الصید محبالّه ( اكنغیب )تفعیل وزننده اتشاب اه ای اوق
مادفدر قول نشبه فيه ععتی انشبه وشی وفسادی متضعن برايشه مداخله ایدوپ:
فا فش و مشغول

اولق فعناسنه

استعیال

او لثور تقال

نشب ق ای

4

اذا گے

ا(لشبه ) زمه وزننده مصدردر لته که ذک اولندی وثشبه شول ایلعکن کسيه
دشضورکه پرایفه یاخود برکسیه ابلشدکده نوتراق تیکنی کی ندن دکهالله ګل

3۴ 0
ست5E
.۳a
چ

دمک
وعتقك اولراوله ومتهالشل ک*نت نشبه فصرت عقبة * بعتی مقدماین تیبه
رکسیه اصیلوب ابلشدکده السه ندل شر ومومرت مشاهده اندر ایدی ,لکن شعدی.

نول خصلت وکیفیندن عاحز ومفانده قالدم میدانينك باه کوره نشبه کلهسی
ا
هزم وزننده تشبه اولوب لکن عقبه که سنه ازدواج اجون حفيف الوفشدر

لىاصل مصدر اولغله مبالغة اطلاق
اهس
كل
ددر قالدیکه نفشبه
دةهتق
نعقب
وعقبة ذا
او لغسی دی
حقنده ضرب

ختلدر ومثل مز ور

ع ومناعتدنصکره ذلیل و #هداره اولان کسه

او لثور ونشبه سباعدن قوردك اعیدر وقیس قله سندن r

بدری ادر نستنده نشی دنور

سلی وزننده محدیندن عل بن الاظفر الدمد

ینلردندر ( الناشبة ) برندیه ابلشمی شیثه دنور بومناسیتله باشیة الال
ال آ
۷

دینورکه مراد تکر لیاوله حقدز ( النشبان ر
)مان وزننده عبرلرك قوللتدفلری

اوقه دینور بل معناسنه مفردی نشابه در هاله مولف شر نة مبتی وزیله شید
ایلامشدر قال تراموا بالنشاب ای الل ( النشاب ) شداد وزننده نشاب احاذ
1ادن که د4یئورکه نشاب دوزن آدم اوله حقدر کذلك نشاب قولانن کسیه دنور

کیوسےک

E
بر

ای
ریب
"ومناسبت مادهسی دی بوندند رکه مقار به معنا سنه در اذجی و لس
او لور برکسه برآخره کندی صوییی

ونسدی

و سنبه مصدر

دک و بان انلك معناسنه بقال ىتىب پ

وركبه
]خ
نهد
ککس
نسبا ونسبه مانلباب الاول والثای اذا ذ کر نسبه ور

انتساب

ایلستی ايسقك معناسنه در ؛قال ,نسبه ای شأله :ان نتسب بان قال له انتسب لنا..
وسب ونسیب میب وزننده ومنسبه مره وزنده شاعر قصیدهسنده شبوبهستی
ن
ايله تغزل ابلك معناسنهدر شال نسب الشاعر

واکا اولان عشق وهواسی 1

سيا ونسیبا ومنسبة اذا شبب ما ف الشعر ادبای عر بكزندوسته نسیی اطلاق
و بدندز ) الاستنساب ).رکه منتسب او لدینی نشی ذ ک و بان ايلك *معنا سنه در

يقال استشسب الرجل اذا ذکر نسبه مولفك .نفا ثلایی سوال اتساب ايله
ذر نسب الله تفسبری طبعه ملایکعه دکلدر زرا مقتضای ماده بوماده
بوومادهی ک
سوال ایله ولاق ذ کر نسبت ايله مفسر اولقدر ( النسیب ) امير وزننده مصدردر
نھ کن ک,راولندی ونسیب رنسنه به مناست وجسبان اولان شبیثه دنور قال
نسب
هو نسیب ای مناسب و صوی و

ذونسب ( اللسوب ) بود صاحب
دبنور نقال سر

ای فيه

هسوب

صاحی آ دمه دینور شال هو نسیب ای

و دنور ونسبی مشقل ,اولان شعره
نسیب ) التساب ( شداد وزننده

) واشیابهٌ .

هایبله عا اتسایه بغایت آشنا ودانا اولان کش ه دینور بقال .هو نساب نوسابة,
ای عام بالانساب ونسابدنك هان مبالفه اخوندر علامه کی کویا کهک۲له داهیه
باخود غایت ونبایت مراد الونور ( الانسب) اقرب وزنده نسیب وتغزی بغایت
رفیق و ازك والطف ورنکن اولان سشعر قوصودهبه

دنور شال هذا الشعر انسب

ای ارق نسیبا ونده افعل تفطیل قاصردز ( لای

) نسیت اطفلن تا کین

حون اراد اولور قال نسیب ناسب .کشنبهر :شاعر عل وجه البالغة.ای .ازق
دوب
)بیزمنت کبس لهیل بك شدید اسکله طاشی طبراغی تیوز
والطف ( الانساب ه
وااصی ( النسب ) حیدر وزننده آجق و طوغری بو له دور

جاده و ساهر اه

معئاسنه :عل قول بو لنان ول ارینه وعلاعتنه دینور ولدن پیدر ی کلادقر مه
ا
قطارینه دنور وقر عه ولنه دنور و سیب بررجل اا( نیت
وسیبه شت سمال خا نیهاردر ) ندیه ( مصغر
اسای تسو آندندر نسیبه شت کین ن
 1نيه سوه ودی اشاي نسو

آند در لس دبه لت سار و تسایه شت

3شب شاه تایه زدرر ویس ن

ام عطیه و س

ڏس بے ا22ابدندر وعاصم  ۸۳تسیب شعیه نك يدر

وینت  +کر اربود آجق وطوغری جاده ه بو زو(اسب )
(التشبان: ):نونك س
4

 1اجد وزننده >نده رحصن

اسچیدر ( التتتیت ) .فمل وزننده ند

سنك صویکدع با

ارجل القول اذا نسجه ی زوره وزینه ویل ایی طرفدن قرشولقل طولاشسق
امعکله طنراعیصاوروب طلازی موی
قال الرخ
معناسنه

هو

اینداذا عسته (الثبرب

اشعدر که قوغیلق و غاز اقلد ژر

۳۳۱
) صیقل وزاده
بدا ايلك

و,مرت

شو

و ریه

حالنتدن عبار در .

و نرب حلادتاو جال و در آدمه د ينور و یرب ,دمشضق ضاسنده بر قر به آد بدر
کذللت :حلب قضاسنده بر قربه آددر ورموضم

آدیدر ونبررب شیر

و معضس اولان

کشی بهدینور مونق نیرهدر هال بقال دجل نیرب وذونیرب ای شیر بوقال
تقال افيد فلان يننا بالترب ,والتربة ای بار والتحية ( التبریی ) تونك فحی
والقك قصر لهآفت و داهیهیه دنور ( النزب )ونك فجی وزای جمهنك

سکو یله( والتر یب ) بحيب وندزه (,والغر اپ ) غراب وزننده آهو وكيك تی

سسلنوب ملهمك معناسنهدر على قول ارککند ,حصو صدر یقال نزب الظی نزب
وبا وزاب من الباپ الثانی اذا صبوت
 :ز

)حید

اوخاص باکلذور (الثبرب

(لز ب )
ورکات اکوزه .دور که وغه تعییر اولتور ا
ونه ؛ارکك .کیک ا
وژننده و

فتن(

بز نھ لقي وضع ايلك معتاپنهدر

قال ناز وا اي نازوا(

والنسية ) نونك کیری و له <صلفر دنور قرابت

الثشب

معناسنهدر

)

عل

قرابة اوق الاباء خاصة مولفك بصارده انه کوره .نسب ونسبه اون جهتلرندن,
اولان اشراك واتصاله دنور اول دی ایی وعدر ری نسب بالطولدرکه آیاء.

وناه؛بیتلرنده اولان اشتراك اوتصالدر وبری نب بالعرض درکه اخوه وی
| اب

الاخوة وبی الاعام بینلرنده اولان قرابت کی وکاه اولورکه نسبت بعض بجانيله
بری.بنرنه مجانس او لان مقدار نده رخ استهمال او شور نسیب عر بومونادندر کو

قصیدهده عشق وهواسنی باد ایدمرك بوبه ه کویا که اتاب ایللکدن عیارندر
وسبت رقبلهه یاخود ببلردهبه اعرا واضافه.
ومصیاحك بیاننه کوره اصل نسب ن
معغاب

 4د

او لوب بعده و صلت قراتده

استعمال

او لندی واکر

نسدتده عام

وخاصك ایکیسیده مکذور اسه عام خاص اوزره تقد او للور بقال فرشی هاشمی
زیرا خاص تقد اولنسه عام همان تکایدی مفید الود لکن عامت تقدعی تأسپس

اولور كذلك قله بلده اوزره تقبدع اولغق انسبدر زیرا آل نيب فانیهدر شال
فرشی مکی ونسبت جیی انسادر سیب و اسپاپ کی و ونك کسبله نسبتك ججی
فیبدر عنپ وزنده ونك یله تبتك

ی

نسبدر غرفه وغرف

کی

۱

قاری

۵ ۰

ودبه آت وقاطر و دوه مقولهسی داهاردن حالت واحده یعنی سرت
حبیب در ن

واه
رهکش اولوب ک
سکا
واحده اوزره ابت اولیان داهبه دینورکه کاه ملام و
کوزل اشوب وکاهاهلك ادن حیوان اولهحقدر ( الندبة ) غربه وزننده ندب
ميٽ معناسندن اسعدرکه ذکر او اندی و ند بهفصح وبلیغ
دنور بقال نی

۳

9

ندبهٌ ای فوخ وندبه اتحایدن خفاف نام ذانك والدهسی “مید

مطلب وزننده محر عنده برلیان آدیدر وان
ونك فخي زبانزددر ( باب الندب )
حر فهلزدن

وقعدر ( الاتداب ) افتعال وزنشده
عر محیطه حقاجق و غازده ا

نهد
ذ کر اولان نسب ک

افتعالدر حث و اغرا اه ر ایشه دعوت اولنان که

دعویی بو لله اجادت ایلك معناسنهدر

قال بده ال الاسر فناتدب ای دعاه اليه

فاجاب ومنه الدیث [ اشدب انه لن خر ج فى سبيله ] اطسدیث معناه اجابه الى
ا

اومن وتکفل لهاوسارع شواه و حسن

جر ابه اوا وجب تفضلا ای

حقق واحکم ان بره ذلك مفهوم حخدیث تودر کهOR

عر شانه ق

سییل اله  ۱وحهاده جروج وعزعت ادن مجاهد حقنده مغفر له اجابت ابدر

زرا لسان حالله جاهد مقوم غفران المی یی دعوت ایلشدر یاخود مففوراولسنه

ضامن وکفیل اولور باخود مقابلنده خسن عوض ومئوباتی ابفابه مسارعت اد
اسحو

غنهت یج

۳

آخر ۹

حسن

=> 0

و
نت کی

ا

موی eین مقروی اشبو ت مفسدر [ وهو مانی الغارى روی او
هر برةرضی اله عنه تکفل الله لمن جاهد فى سبيل الله لاخرحه من بته الا الهاد

ق سیل ال و تصدیق کانه ان دخله الد اورده ال سکنه عا ال من اجر

اوغثيذ ت]کفل الهی مشل حهتبلردر وجل" منفیه حالدر وکلاندن مراد مجاهدین
قاعدین اوزره شضيل
وور
کے

اله حقلر نده موعود اولان مثو بات و رفع درحات کی

تفطلاندر اہی و انتداب متكلك کلامند معارضه ايلك معناسنهدر بقال انتدب
فلان لفلان اذا عارضد

ر
ام

ف کلامه وعر بر خذما انشدب دبرار خذمانض

وسن

ه آزجه قوولاه کلدکه آل دعکدرکه ذکر اولنان اجابت
جنی
ز یع
آاضنه
معن
معناسندن مأخوذدر ( الندبا ) قصی الله هندیا وزننده کار وعلده جست و چالاك
اولان کشیبه دیشور بقال رحل مندبا بالقصی ای خفیف ف اللماجة ( النيره )
دحرحه وزننده فوغیلق وغازلق ايلك معناسنهدر قال نيرب الرجل اذا سى
واومخاط کلام الك معناسنه دکره کلای صدق وکذله شورده فلقدن عبارندر

ویم مقال ايلك معناستهدر که کلام کاذی
يقال نیرب الرجل اذا خاط الکلام ن
زیین وننظیم وتر یب ایلیهرك صورت صدقده افراع اعکدن عبارندر بقال نیرب

۰

۵

قاد کی وحث کی مادءلرده میدانه وضع توعین ایلدکلری نسنهدن عبازندر خطر
دی دینور يقال ينهم ندب ای خطر وندب پرقسله آدیدر ممحدنیندن شب رن جریر

ومد ن عبدالرجن الندبی اول قلهدندر ولدب حثله اوق شعق معناسنهدر ول

اهل التضال ندبنا بوم کذا اي بوم اتدابنالری ادا ا نعخهری غاطدر ووذکر

اولنان رشق مادهسی اولق اغلبدر ( الانداب ) همزءك کسریله بود بارهنك بری

اوکولدقدنصکره مبرءلنوپ پکشعك معناسنهدر قال اندب اطر ح اذا صایت
ندته ویاره مضرویك دنه اثر اعلك معناسنه در قال اندبهالکلم ای اطر ح اذا
تاسفمصره

ارفیه ورکسه رامنبه یاخود اراز شجاعت عننده نفستی خطر وفهلکهبه القا

امك معتاسننه درکه جانیله اوینامق تعببر اوور کویاکه نفستی میدائه ندب بعی
اوکدل وضع اش اولور يقال الدب نفسه واندب بنفسه اذاخاطریما ( النديب )
امیر وزشده کندیده پاره اوکو لدقدنصکره اتری وبری قالش عضوه دنور قال
 ۱ظهر دیب

اذا صار ث فيه ندوب

( الندب ) رب

وزننده برکسهی

برخصو ص

اعون حث واغرا ادمزك پاغرمق معناسنهدر قال دب فلاا الي الام دبا من

اماش قق هعناستد در
الباب الاول اذادعاه و حکه ویرکنهی برمادهیه ويه اله ا
قال نده الى الام اذا وحبه ومیت اوزره محاسن ومامدنی ذ کر وتعداد ایدهرك

بکا ایلك معناسنهدر قال ندب الیت اذا بکاه وعدد محاسنه ( الندية ) غرفه وزننده
معنای اخبردن انمدر میت اوزره اول کونه آغلغه دنور وندب هخرصوصده
جست وحبره وظریف ا

ورککاذار آدمه دور

ی ندوب کلور ضروب

کی وداه کلورکه ظریف وزننه ممولدر" شال رجل دب آی خقف ۳
ظریف بحيب ( النداية ) نولك فحیله برکسه ندب اولق یعنی جست وحبره
وظر یف اولق معناس نه در قال ندب الر.حل ندایةٌ من الیاب انفامس اذاصار بدا
) الندوبت ( بو ب وژزشنده مسین د یکدر که احکام فقهیهدن

حکم معر وفدر

حقایق شرعیهدندر قال عل مندوب ای مسععي وبوحث واغرا الهدعوت ايلك
معناسندندر مبصاحك
اه
۱اغر
و

یاننه کوره اصضل مدوب الیه درڪه

ایشاسنه حث

دعوت اولان اص دن عبار در بعده معنا منفهم اولق حسیله صله

حذف اولشسوب مندوب قالش در ومندوب اوطممه زدین سبل انصار ينك فرمی,
اسیدر سرور اکرم صل اله عليه وس کااسوار اولوب وحقنده [ احندواه

لحرا ] بیوردیلر ان كلهسى ماء افيه ولام الا معناسنه اولغله ماوجدناه الاحرا
سبکنده در ومندوب کذلك مسلبن رييعة الباهلى فرسنك آددر و برموضع آدیدر
) ندبه ( جره وزننده اسای" نواد در ازواج مطهر ه دن میونه شت الارنك
ی
 .چلاررهه

اسیر رکه ايه در ومجدنیندن حسن نن ندبهنك والدهسی اسمیدر پدری
حبب

در

۰

یه

E

فش

E ۸

۹۹

1

 ۱۱۱ارب اتید وهن بالفازسبه دوستکای) (.رنه وزننده

۲ 6

ننوده
(الب ) صزعب
.ودخی دبره دینور استمعناسنه ( الخب) كتف وزننده و
ب

وال )
وزننده (

ف
ص)
هلخب
( والعْبة ) هال ( والخبه ) زمه وزننده (وا

وانك فعیله ( والخوب ) مندوب "وزشده ( والب ) نولك فی
ميك ضعی خ

"وخانك کسی وبانك تشدندیله ( والاخوب ) عقوب وزنننده ( والخیب ) امیر
"وزانده ( الطاب ) تذکار وزننده ورکسز قورقق کشیه دنور حبان معنانه

(ب ) کت وزشنده طانفده دپرره
ویب لفظنك جیی مب کلور تین لهخ
آیدر ( الخوب ) مك فصي وحودنده لم وشم اثری قالامش زیون ومهزول
د

(ضاب ) عراب وزننده شول ضعیف ومیفه دنورکه
انسان وحیوانه دنوراا
ورب
کندیدن اصلا خير پعنی عل واستعمال ملحو ظطاولیه ( الاستتاب ) خانون قي

جاع طلب الك معناسنهدر يقال استخبت المرآة اذا طلبت انتجامع ( الامخاب )
هزەتك کله قورفاق ولد صاحی اولق معناسته در بقال اجب الرحل اذا جاء
و لدحیان و ور کاو مپادر ولد ماد اولق معناسته اولعله اضداددن اولور تقال
اکت اذا جاء بوزد جاع

برسی مو دن و ری یه دن مأخو زدر  ۱الخر وب (

RS
EDE

نونك مله طاشالرده وقیارده اولان حتلاغه ویارغه دشور

وهر نسنه ده اولان دلیکه دنور جیی خاریب کلور وتخاریب بال کوخ نده اولان

ربة ) دحرجه وزنشده
لرغ(
اار
دلکاره دینورکة ششخانه اولور آنده آریار بال پ
اغا ج قوردی اغابی دلك معناستهدر بقال مخرب القاد ح اشجرة اذا قبا ( امحربد
والخر به) افسامعل وا م مفعول بنیه لهشول اغاجه دینورکه حور عکله دليك
دليث آولشلد قال مره هر به و گر به اذا بلیت وضارت  ۳اریت
نس
شین *حمه اب حعفر وزننده  1آدیدر نستتنده حشی دنور و
)ت

EN مراد معریی دعکدرر بو بلدهماورآء ارده واقعدر ابن

وسب
دود تقیبو ت

مقنع ددکری حکم ماه موزری

آوراده برچاهدن ارات ایاشدر  ۱الندبد ) انار

بده دری اوزره ا زارمنك وحبان مقولةسنك ار ونشانه دیور که یاد»بری
تعبعر اولنور جع حنسی ندب تن هاسز وجح کر

۱۱

ی انداب وندوب کلور

تله اکولش يارهءنك وحبانك بری قانیلنوب بکشمك معناسنهدر
)
قال ندب ارح دیا من الباب الرابع اذا صلبت دته وندب فے نله وندوب
"وندویه نونك هلر له جر و ح اولان عضوده باره بك وحبانك بعدالبرء ارزی ویری

قالقمعناسنهدر بقال ندب الظهر ندبا وندوبه وندوبا من الباب المبور اذا صارت
وه الندبة وندب رشق معناستنه در که ابنردازار برسته اسلوب واحد اوزره

تبابران الاك سالتندن:عیارندر تقول رمینا ندبا ای رشقا-وندب اوکدله دینورکه
3
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جر سس
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۸

|
]روا
"فقعلر مونا * والوقت ثمسعال هد من * ضضم الال معانى الحب فاخت
 (۰الاتتعاب ) افتعال وزننده ودی شدله يعن زاریلقله أغلى ععناسنهدر قال |[ .

اق الرحل جى حت وده تلف أك معناستهدرکه خدت بکان اخود [۱
تافس آشنددا ( اليب )
ضیق نفسندن حادث اولور قال انعب احزل اذ
تفهیل وزنده :پرابشده حدوجمد ابلك غل قول ضویه يتشك اون کصه صیاحه
معناستهدر قال حب القوم هنیا اداجدوافقی علهم اوساروا
دی E

خی قروا مالناء قکربذواسی مضعوم آلعین درمادهستنده يان اولندی ويب
" سیر" وسفر برکتهیی بغایت پیتاب ولوان املك معناسته در قال حب الف فلاا
اذا احهده ( الب ( حدث وزننده سرعتلو ورویشه

دنور که معنای مونردن.

امبالغة مجازدر تقال سیر ملحب ای سسیع ا(لصبة )"مبه وزنده قرعه معناستهد رکه
برتزاعی فصل امحون استعال ادرر معر وقدر ( آلتاخبة ( مفاعله وزننده برکسه

حمیی قل مادء مدع آمحون حاکه کوترمت محاکه ومرافعه معتادنهدر قال
تاحبه اذا حکاه ومقاخره مهناشته د رکهبرکنه اله مغر اه یعنی کرم وحود وفضل

وهبز وقضائل نسب کی مزیت تعداد لهمنازعه ومادله ایلکدن عبارندر قال
باحیه آذا قاخره-واوکدل  14حث ايلك وميانهه اوکدل قومق معتانتددز قال
تاحبه اذاراهنه ( اتاحب ) تفاعل وزنده ایی عسکر حنك اعون بروقت

معهود تعیینلهوعدشمك معناسنهدر ال تاحبوا اذا تواعدوا للقتال اولفىتما
ووحنکه محصوص ذکلدر کاهعه غبری خصوص اجون دی استعمال اوشور
(الخبد ) نونك ضمی وخای مجمدنك سکویله (والخبة ن)ونك یله همزء وزننده
اورندولفش کزیده وحتار اولان شیثه دنور بقال هونبه الشی وضته ای تازه
( الانخاب ) افتعال وزننده اور ندولك معناسنهدر قال انه ای اختاره ( الب )

تونی-قصی عوانك ستکویله جاع ابلك على قول جاع انواعندن ردرلو ماع
ايلك معتاسثه در تقال تخب الرأة با من الباب التالث والاول اذا تکعها ای جامعها

اوهونوع منه وخب اصرمق معناستنهدر قال عبت الفله با املنباب الاول
اذا عضت وبرنسنهیی نجکوب طشره حقازمق معتاسنهدر شال مب ای" اذا ال

نزعه اساسا یانته کوره غب مادهسی تومعناه موضوع ومعایی" ابرم ونان
متفرعدر علامخبهکهوکرمبدخهتار اولان شنت دنور کویاکه اال اده ائزاع ا
اولفقدر ونخب وضوب که "قورقق آدمه دنور کویاکه رزاهمن ع اوثفله ی
زهره قالشدر سارازنده دی برر متاسبت عموظدر انر وب دبره ومقعده داور
ات

فعناسنه وشرت

عطیر معناستهادر کهیاران زم عشرتكت بری بری اناخود

معش وق عشقنه توش ایلدیی طلودن عبارندر فاردیده دوستکاتی دینور قال

۲
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۲
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۱

۱
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اولان بطتی اولهجقدر .کوی کهبحب وقشمدن که مراد الفاظدر معرادر
ج

ویاندن عبار در
قول نواحب عتاق یعنی مکة مکرمه ده ازل اولان سوره آ

 9قال افلنماية و منه حدیث ان مسعود [ الین ای آل حامیم املنعتاق الاول
واي من تلادی ]:اراد بالعتال السور التی انزلت اولا عکه اوما مناول مات
من القران و قال فيه و فیحدیث این مسعود [ الاتعام من حایب القرآن ] اى
,من افاضل ,س وره
۱

من قو هم ره

و الجايب جح حب

ای ورت

 30وهو

یت الجيت و اما التسواحت فعتاقه

لاو

وفدسه

ارا[رض
بلو
اف باکال"فصاحت وااز حهتله او
جعیت

۱

احکام |یه یاخود

ور
E

لباه E

ابلی ما ] آیتی

بالسبه حلاوت و طلاوت پاخود

( الجبة )تجبهوزننده توسلول جاعته محصوص

حارب قله سنه مصوص پردرهدر که

E

بر صو

نی

جهتاه اولور

آددر ( ذو تحب ) تر له

الوشدر

ری
رو
ل
ب
هعیی
می
ع
فو
 0عر بلر 2بر

و(زاالریعب ال)لهونیكک افينلكصی موعحناایس منك سسکوئیله ( والصیب ) امیر وزننده فریاد
نهدر لقال حب الرجل حبا ومحییا من الباب الثالث

ادا اشدالبکاء لکن مصباحده حیب اسم اولق اوزده مسومدرکه شدتله بعنی
زاری وفریاد الله اولان بکاه دنور واساسده بومعنا مجاز اولق اوزره مشتدرنذر
ووحوب معناسندن متفر عدر وب حث الونان ماده ضعنّده وضع وتعیین قلنان
 NSاوکدله دیور خط

طخ معناسنه اممدر ورماده ضعننده حث ادوب

اکودی قومق معناسنهدر قال حب به حبا من الباب الثالث اذا راهن اساسده
مفاعله پانندن اولق اوزره ص سو مدر وت
۲

 ,معناسنته دار وحاحت و *6مه ید دنور

و

مت

و عم معناسنه در و رهان وحجت

کک

دنور

سعال معناسنه

و و معناده

وحب الوومه
عیر با من الباب الثانی اذا اخذه السعال ن
لبمب
اال
مصدر اولور يق
دنور

موت معناس له و مدت مجدو ده يك غاتنه دنور

مدات sS

شش یاویح ه
 aسةن هقطاتهب و ی

احل ااه

که مراد عایت

روند ورد ردهنسانعم

کی مص_در او حب فلان ہا من الباب الاول اذانذر ای اوجب على
لفسه مزا و تخب مر عتله ور ٍك على قول آهسته و خفیف ور عكث معناسنهدر
واوزامق طول معناسنه دز

و مدت ووفت وهنکام معنالر نه در

وقایلق مات

فدر واو ومق لوم معناسنه در و معورمكث
معناستهدر وقار معناسنهدر که لعب موعر
ن

معناسنه در

وعطم الثه دزمان دوءیه دینور موف مسا و اهتخب لفظ:ك

اشیو ایات لاه ده معنالرتی درج ونظم ایلشدر * طول ونوم وبرهان مراهند *
وحاحه مدة والسبر واططر  +نذر اشدیکاء شدة احل والنفس والوت واذ کر
سے
س
اول

دوس

۳

کر م اولاد صاحی اولق.
وجیب و
جاه معناسنهدر تقال اجب ععنی جب ت
معناسنه در تقال احبارجل اذا ولد الصیاء وقورقق اولاد صاحی اوق
معناسشنه اولفله اضداددن اولور قال اجب الرجل اذا ولد ولدا حبانا شارح

وبان جیب اولور
ردکه عتضاد اولدینی مسل دکلدر ز پرا احیانا تجیب جبان ج

اجب ) حسن وزنده جیب .اولاد صاحی.
مایت شجاعتی .مسبلزم دکلدر (
کشی به دنور ) المعبة ) سنه وو
طوغورمق عادیی اولان اوه
ودت
کانت ل

) والمجاب ( محر اب وز

دیتور شال رحل من

العباء بو راده ولد

ند ولد

وامراۃ ةوه جاب اذا

کر بده دیکدر و*جاب سست

و ضعیعنه

آدمه دنور ویلکسن ور نسز اوقه  4کز اوق تعییر اولنور وآتش محربك

اولنهعق دموره دنور ماشه کوورل دیدکلر در ( الج ) و

3۱

وار اولان شبثه دینور انصاب اناب معناسنهدر قال
مورادفیدرکه کن بده ت
سے منچب ای تار ( العوب ) مدوب

وزنده امحرسی واستج اولان قاه

قاچاغه دینور و جب اله دباغلنش دری به دینور کا سی کذر ( الجب ) تیه

اماحك صقوبلوشغنه

دنور على قول کوکلر بنك بآرنه

سورمش طمراری

قبوغنه دشور خود صلا بتلو اولان طمرار نب قوت  +دنور وجب محازب:
ديار نده ماوانن دام موضع وراسنده ایی وادی آددر

العب ( نونك فی وحيوكت.

سکو له اغا جك صویلش قبوغتی باخود کو کلري طلبرربنك قبوغتی آ لق فعناسنه در

اختسلاف كور اوزره يقال حب اشجر با مانلباب الاول اذا اخذ قشسه
وجب خی وجوامرد وا اولان آدمه دبتور وټ بتیکلب دیارنده پرمو ضح

)فتعال وزننده جب اله معنای.
آددر ( تعیب ) تفعیل وزننده ( اولانجحاب ا

اولده مرادفلر در قال بحب اهر حوبسه و انمبه اذا اخذ قشیء ( الجوب )
اوجب ) منبر وزننده ( و الجی ) ع بې وزنده ذکر اولنان,
مندوب وزننده (
جب ايلهبعنی اغاج قبوغیله على قول م ددکلری اغاحك اوزدکلری فبوغیله
وغیلان اغاجنه دنور قال
دیاغت اولنش دری به دنور و طم موز اغاجنه م

سقاء مجوب وب وی ای مدو غبالجب او قشور سوق الط ( جاب
انة_آن ) فقران منینده اولان سورهءردن وآتلردن بری رنه نستاله ی

وافل

وخة
اولان سوره نه آویته اطلاق اولنور سسورة انعام اوخلاض و قرهفا
والیکرسی کی توحید وصفات علیه کی جلائلی محتوی اولفله ساره نسبتله
ا
وابی ازید اولور و کنیوفیت سارك مفصولیٌ ۸4-نقصانی موجب دکلدر
فضل و

( تواجب القرأن ) لباب القراً ندرکه نظم والفاظدن متععض اولان معا ومنطوق

كد
شن ]إج
مودلول صرفدن عبازندر که[ لكل آية منماظهر وبط

منطوق
اولان

۹
مد آجدهم اغذارا الناس فینب کنییب اليس ] ابيب صوت التّیس عندالسفاد
نرده
اانشب
بلن
وحبش تعببر او

ک کی پاوریسی ویوب اربلفك معناسنهدر شقال

)ازله وزشده بو دخ تکه دیشید
نب عتود فلان اذا تکیر وتعاظم ( الننذ ز

آ شارکن پاغرمق معناسنهدر بقال اینب التیس نب ععنی نب وبر ایشی کر کیکی
رولقل وخوب وزیا ادءرك اوزاعق معناسنهدر قال ینب ارحل اذا طول عله

ق سین وچاع هتکامنده حرص وتلاشندن ممخوش کی سرسانه وضع اله
صاجه صیان هرزه وهذیان سو یلك فعناسنه استعیال او انور شال سب

رحل اذا

هذى عنداجاع ( الانبوب ) اسلوب وزنشده قارغينك وقامشك بوغومنه دنور
مولف کمی ما بین الانبوبین الله وبوراده انبوی کب الله تفسیری مضطر بدر جیم
امهانده ابوب بوغوم اله وکعب بوغوم باشی اله مفسردر وانبوب اعبل طاغلرده

اولان احه وله اطلاق اولتورکه

جیغر وجوبان یولی تعببر اولتور وانیوب مسطر

واری برصمه اوزره نابت امعدار دز سنه اطلاق الونور شال له ابوب منااحخل
سیطر
ا

وله اطلاق اولنور
منیا واطرافنه مشرف وکسك بره اطلاق الونور و

طریق معناسنه ( الابوبة ) هاه و دی و غومه دنور ظاهرا واحددر

کردر
( الاب ) قفد وزننده انبوب معناسنهدر ابوب لفظندن مقصور اولق ک

وابوك ججی انايب کلور وععنادندرکه آق حکره متصل اولان صو لوق طبر ارینه
انیب الربه اطلاق ایدرار ( اله ) دبه وزننده راحذ کر ببهبه دینور ض بدر که
پانك شدعله بنه راح لطیفهبه دنور بقال له نة ای راحه کریبد وشال له ند

اد ( ال ) تفعل وز

صو کندیلکندن آزجه قآوب كمك

ممتاستهدرکه ابو دن مأخوذ در قال تیب أله اذا تسیل ( الیب ) تفعیل

وزننده تباتك صایلری وغوفق معناسنهدر که قامشلو نبانده اولور تقال ندب
اات آذا صارت  4اا ( انباه ) هنك فعی له ابرانده ری احیهسنده
ر قربهدر فص

واكەد
ا

بر قریددر ) او ب ( ای قوقیه اه قعود وزننده

بر نسته توموب طومالق وقباروب فالقمق معناسنهدر بر الاسی وقیر مهسی کی
قال شب اشی وبا املنباب الاول اذا جدونتاً ( الجیب ) جیله امیر وزشده

صویی پاك حسیب وکر واصیل اولان انسان وحیوانه دنور جبی امجاب کلور

اشراف کی ومباء کلور کرماه کی وحب کلور نذیر و نذر کی ویقال ناقة جیب
ویب اسامیدرندز جیب ین میون وابو اجيب
تة بونك ج تایب کلور ج
و
از اهد اسهر وردی محددلر دندر ) الحبة ( نونك ضيه هزه وزنده و دج جیت

معناستهدر ( الجابة ک)رامه وزننده بحيب وع بق اواق معناسنهدر تقال تحب

الولد حابة من الباب اللامس اذا صار يا ( الاحاب ) همرهنك كله بودنی
3

44

ار

E
۹
۳

بر قله آددر ( او لهب ) فحتنلر وهانك سکویلدده چایز در اعام حشرت
مصطقو بدن عیدالعری نن عبدالطلبت کنبه سسیدر بغایت حسن وحالندن اشی

۱

یاخود مأل ومصبری نار جم اولهجغنی اشعار اجون تکنبه فلفعدر ا(للهاب ) |

لامك کسری یاخود ضعیله بر موضع آدیدر ( الا لهوب )اسلوب وزننده بری
وزیدوب وئوز قویارهرق جد وشدله آنك سکرسی حالته دینور که اسمدر عل
قول سکرتسنك ابتداسنه یعنی ابتدا برندن قوبوب علو کی سرعت وش ده

حقمسی حالتنه دنور قال قرس له الهوب وهو اجاد الفرس ف عدوه حتی.
شر الغبار اواتداء عدوه ( اللهابة ) کتابه وزنده پادبه ده شواجن تاحیه سنده بر

زه
د
)راء و
وادی اعمیدر ( اللهیاء ح

هذیاات

ور دنده برموضح آ ددر

دن
ایع
|يدر ( اللهب ) منبر وزننده د
) اللهیب ) غريب وز ده بر موضم د
ورایع الجال و آنشین رخسار اولان مويه اطلاق اولنور .قال غلام ملهب ای

)عظم وزننده شول آل وینبه بویالو جامهیه دینور که
الرائعالال ( املهب م
ویهیه خوشجه طوعامش اوه کویا کهبویهستی آ مش کی اوله ال توب ملهب

"۳
۳

اذا کان م تشبع جرته ( اللهذب ) ذال ممه ايله جعفر وزننده لازم وثابت اولان
شیثه

وحدا ای لزازا ولزاما ( اللیاب ) بای مرف اله
"دنور لقال امه لبذوو ا

”حاب وزننده آغر طلوسندن آز اولان طعامه دشور عل قول بریلامتق ور
منل" الفم او قدر لعقه
جعفتك مقدارنه دنور قول ما وحدت لابا ای اقل م
منه بلاك

 #قصل الم  ( €مآرب ).مرل وزننده عنده آزد قلهعی بلادیدر که سيل العرم
آ تلری  31دبار دن ازع ج ایلدی ) اللاب ) محاب وزنده روع

عطر باخود

ذر اولندی ووراده تکراری ميت
زعفرانه دنوز ته که لوپ مادهسنده ک
اصالتی قو لنه بنیدر ( السة ) مهك فے ن وهانك سکو نله ادو به دن ر اندر و و

مع در ععلوم او لهکه لفط میور

فارسیدری اله بهکه سندن

کر

ابوا

دی
شرای دعکدر عده تعریب اولفغله بای مفتو ح قا

و صورنده هاء ملفوظ

اولغله هاء مادهسنده بت اولفق ملاعدر وشریت

وصفت على ومنافبی کتپ

ی
1

2

طیه ده مشرو حدر

)ونك فحىوبانك تشددله ( والبیب) امير وزننتده س
 3فصل اللون  ( 4الب ن

اغق
بب ا
زره تکهلو
یوکی
( واشأب )غراب وزشده تک قيا

معناستهدر بقال نب التیس نبا ونیا وباي املنلاب الان اذا صاح عندالهیاج
کرجه ن«خدارده اليس لفظی مطر وحدر لکن شارحك وجیع امهانك وشروح

فاية فىحدیث [ابلدود
کتب احادشك انی اوزره تکه ه محصو صدر قااللب

1

از
۳
ماوتمییآی

۰۰۹۳

اذا عطشت اله ( اتلولب )

مك

عه

و بشده

مفوعل

برس دد

دور

اه

ذر اولندی ( اللهب )
هرود معتاسته ( اللولب ) حوهر وزننده لیب مادهسنده ک

ضرب وزنده ( واللهب ) تعب وزنده ( واللهیب ) امير وزننده ( واللهاب )
لوب علولفك معناسنهدر
غاب وزد ( واللبان ) فعاله آ نش ودن قتور
نبك حقان سیو ری علوینه دنور لسان التاز معتاسته کهفازسیده
کل وول له
عی
ووره
جه ک
زبانه درز ولهیب دهعك اسیلکدنه دیتور حر النار معناسته پستاول

 SHپاب رمداندر قال لهبتالنار اادشاتعلت خالصه من |لد خان و "انی به
لهب
ویکی اسم او لور نپار دی مصدر اواور و
| کوره ا
متاس

اولور لهب لهیا من البتاب الر ور

تة اا

فحت بك صو صه مق
اذا عطش

| قوب حقان غباره دنور ( الالهاب ) همزمنك كله
فعناسنه در
۱

شال

جد وشده

عدوه

الهت الثار

سکو وف

حق

عتا شه

انار الغبار و يدر

البری اذا تابحم  ۱الااماب
التار قا یت

) ااتلهب

اذا اسعلها

ای اشتعلت

استهمالن

شيك

( افتعال

و ات

) تفعل وزبنده

آتثی علواندرمك

وزیدهءرق

ووز

او لور قال الهب الفرس

حاثق فعناسنه
ش
و زننده  1وه

) التلهیت ( شعیل

تس

هواه

ولهب هو ابه

استعمال

علو لفك

وزننده  1شی

قوارەرق

اذا اد

ق

اولاور تقال الب

معناسنه در قال الهب
غلو لندرمك

عاو لمك معان نه در قال هب

هنال

نه در

النار فتلهبت

ای

ولهب تلهيبك مطاوعیاولور ( اللهبان ) فعاله آ تش
اشتعلت وس اباب الهاك ت
خالص علو لفك معتاسنه در اه که  ۳1اولندی وحرارت هوا نك شدند اولق

ومبالفه بك اسی کونه اطلاق اوور وم حار معناسنه

معناسته استعمال الوور

صووصهمی معناسته استعبال اولنور ( الاهاب ) غراب وزننده ( والهبة ) زسه
وز بنده و لر ده صوسزاق

فا

و ایی امعلر در مو اف ماه

اهدر

قال لهب الرحل لهباا اذا عطش وه لهاب ولهبة ای عطش ولهبه بهایت خااص

طنش)ان
عهبا
| وصاق راک » اقلغه اطلاق او لتورکه نلورعکاین ایدر اوله ( الل
و ات صوسز اسان وحیوانه .دور بانوب بافیلور اوله مزننده هی
| دینور عطشی وزننده وجعلری لهاب کلور عطاش وزننده ( اللهبة ) فحانله بر
فلل آدیدر ( اللهب ) لامك کسرله ایی طاغك آرالغنده اولان وش فرجهیه

دینور على قول طاغلرده اولان حتلاغه دینور شکاف کوره معناسته باخو د طاع

ارالففنده اولان کوحك وطارهحق طاغ ولنه دنور شعب صغیر معناسنه پاخود
 ۱طاغك شول
|ورادن
ا

]و

لوز ناه دینوز که دو ار طر ز نده یالعین و صرب وو کسك او اغله

وقری حقمق مکن اولیه جى

لهوب کلور لامك صعیله
الهاب کلور و

گور لات کے وهاه کلور مالله ولمب عنه اژد ق 4سندن منشعب
arme

س

ی

:

تون

4¢

الاسطرلاب ديار واصطزلاب دغی جازدر سينك طاء اوزرء تقدی ا

ا

مطر دهدرکه هرسین حرف کهحروی اطیاقدن طای مهمله اوزره مقدم واقم اوله
صاد مله تبدیل جزادر کر لهطایه متصل وکرل متفصل اولسون راط وصمراط

کی کر جه مولف اشبو اسطرلاب کهسنی بورسمهعربی اولق اوزره فیسد ویان
لکن
ایلدی واکا کوره رمك طعی طن باخود طانك ضهسته تبعیت ا
وی اولقاوزده مرسو مدر
جیع کب حکمیه واساطیر قدمادهاسطرلاب لفظی ا

اسطر کلمسی همنءنك یله میرانه ولاب کونشه دغکله کونش نرازوسی دءکذر
وادریس

نی عليه الملامك لاپ نام ولد امحدلری اخمراع ایلدیی دج منقو لدر

بوندن بفقه شارح مایت الادپ مولفنده قل ادرکه مدار معرفت:اوفات اولان
جیع آلات کرك حسایه وکر مايه وکرك رقلیه الوسون لفظلری عریی دکلدر
تداول وتکلیمله عرب کلامنه خلط و تولید اولغشدر و مرجم حقیر حقایق

۱

ودقایق ونایه هعل الکمال واقف اولان برذات عارفدن بروقتده ایو اسطر لاب
ایل ایساغوبی لفظارندن اسیکشاف ابلدیکمده دلائل مقنعهسیله عوکونه ان

۱

ایلشیدیکه اسطر کسی هنك قعيھ بودایده بلدزه دنور ولاب کەی الق

معناسثه /مصدر اولغله معنای ترکیتی یلدز القکه مراد یلدزك اوضاع و احکامی
وساغویی
اندر و علاقه ال آلت معود :ارتفاعیسهده ”عل اوددر ا
سزارك ایساغوبی شرعلرنده اویج هدن مرکب یاخسود بجم برك اولان کل
اسعیدر دنو کوا کون واهی معنارکز غلط صرمدر تلکه انساغوبی لفظمفرددر

میادی مقردی اولان مبداً معناستهدرکه مقاصد مقان در کلیات خجس مبادی؟
منطق اولغله هررنه یاخود وع اعتبارله جلهسنهفلاسفة ونای ایساغوبی
وتابلرته دارج ابلدیلر لحهکهاجفةیا
اطلاق ایلذی بعده علاء اسلام اخذ ک

وموسیق وارما طیق مقولاسیی دی اخذ ودر ج ایلدیلر که اخوان الصفاء
تام کتایده مرسووملردن دیو جواب الل در اہی ( کفرلاب ) یله شام
دیار ناه بر بلدهدر هشام اموی ننا فلخدر ( اللوب ) لامك طبه شول ات
بارهسته دینورکه تجره اجره برو اوئه دوئوب طورر اوله ولوب بال آروسثه
وودن بعید اولان صوسز حیوانلره دنور هقردی لوبددر ( اللوائب ) توائب
ص
وزننده ودخی صودن دور اولان صوسز حیوانلره دبنور قال ابل لوب ول لوپ
ولوائب ای عطاش بغيدة فن الاه ( اللواب ) لعاب ونزده اودمفیدرکه آغز

مالیارینه ينون ( اللو ) لاهت ضمیسله قاره طاشلق ععناستنه اولان لوه به
متسو دو که سياه نستهی أ کیداجون اراد اولنور يقال انود لوق (الالابة)

هرفك که نت وی سود اون مجاسهر ال الب وچک
ی مسج

و ات

پټ

ن

سس

اذا

ای

3

ANS

۱

merr

( اللقب ) لامك وقافك حه بر آدم اسم اصلیسندن غیری سما اولدینی اسمدر
بر معتاستب هه جي

شعرا وع

القات کلور ةبده جانب معی هس ی او لوب واعلامده

با دندر ودی

اولان وع الد

) التلقیبت ) تفعیل وزننده

لقب وضع ابلك معنا سنهدر ( التلشب (تفعل وزننده ةبلك
تلقسا وة

۰

) اللكبة ) ملعبه وژنده کودهسی صوق

ص

ی

پرکسه به

معناسنه در شال ةبه

و طقناز اولان تاقه به دور

( اللوب ) ثوب وزننده ( واللوب ) لامك یله ( واللوب ) قعود وزنده
) والاو اب ) غر اپ وزننده صوسزلق عطش معناسنه در على قول صو صه مش

انسان وحيوانك صو اطرافی دونوّب طولاشعسی حالته دنوز حال بوکه صویه
وصوله مقتدر اوایه بوونلر اسعلردر ( اللواب ) ضراب وزنن-ده ( واللو بان )
ڪاله مصدرلر در صو صهعق یاخود صوسن انیدان یاخود

حیوان صو

اطر افی

دلووب طولاشعق معناسنهدر شال لاب الرجل' والبمير يلوب لوابا ولو بانااذا

ل
عطی او ام حول الاء وهو لا

الیته قال ف الاساس الابل تلوب حول

الاء احیوم عطشا ( اللوبة ) لامك یله شول جاعته :دنوركه داعا برقوم
قوم آخر اله قونوب کوب لکن امورارنده نآلر اله مکذراه ومشاوه ایز اولدر
ووه حره معناسته درکه قره طاثلق بوکسکبه بره دینور جع لوب کلورکه
ل
جع جنسیدر ( اللابة ) غابه وزننده ود قره طاشلق هه دنور جم جنسی
لاپ کلور ومنه المديث [ حرم الیعلیه الصلوة والسلام مابين لابقالمدينة ]
ایی طفرلو ایکی عظیم قاره طاشلق يده اواغله اول حوزء  ۶ارگ حرم مکه

کی حرم پیوردیلر محیرن اطلاق جبهوتدندر ولاه برآرایه برکش باه سياه تویلو
وابه بر موضم آدیدر ( اللویاء ) لامك يله لویاء
هکوسته اطلاق اولنور ل
دموه

اسمیذرکه وکر له ددکلری غلهدر فارسیله مفسردر ( اللاب ) ميك فحیله برنوع
طیب على قول زعفر ان اسمیدر ( التلویب ) تفعیل وزنده برشیثه ذکر اولان
ملاب قاعق اخو د ملاب سورمك معناسنهدر قال لوه تلوب اذا خلطه باللاب
اولطته به) الماوب ) معظم وزننده وش

و ورلش دموره دنور و نکله حنك

لباسندن زره مو صوف او اور ) اللاب ( وه لکد ده پربلده آد ندر و قدمادن

برکسه اسعید رکه اسطر لاپ تعبير اولنان معروف آلت ارتفاعك محر عیدر ارتفاع

حسای اصولادن بقراچ سطر یازو بازوپ ارتناعه متعلق حسایی آنك اوزدینه
شا قلغله نقسنه اضافتله اسطر لاب دبدیلر اسطر افلس وزننده سطرك جعیدر بعده
کت

مزج

اله مکی اولوب اضافی زع اولفغله معرف باللام اولهرق

°

{۹

الفهر ی اللبی روات در اندلس قرازندن لبه نام قربهبهمت ودر ولق ضرب

واشتد واه اولشس اوق یلکته
وزننده اوك دیدلرك ارالغنده اولان اآندهینور ف

دینورکه اوق بلکنك امحریده قالان طرفلری اتولعهقدرکه اوزوبجه وغبرمقبولدر

یکه طشمهده قالان طرفنه ظهران دیرلر ولفب فاسد وقبخ
ا بطنان دخی دنه
وباطل کلامه اطلاق اولنور وضعیف الرأی وسست تدببر اولان اجق وسبکمفز
کسیه اطلاق اولنور وخوشجه پولوب اوحه دوزنفامکله استعاله صلاحیتی
اولیان فاسد اوقه اطلاق اتوور ولفب مصدر اولؤر برشیثه فاد القاسیله تاه
 ERE SSلاق بغل ىلع موقلا ابغل نم بابلا تلاملا ادا

برقاسد کلام واخود

دسفا رو هیسک

فاسد بر سويلك معناسته در ال لغب انقوم ادا حدم

حدتا خلفا وکوبك انی قابه قاچاغه صسوقوب پلامق معناسنهدر لقال لغب
الکلب الاناء اذا ولخ ( الالغیاب ) هزمك كسرله بکرسهی

یاخود دای

وروب درمانده قاق معناسنه در قال الغبه السبر اذا اتعبه واوقه فاسدیاك

کورمك معناسنهدرکه مله وارمیوب رولرده قالور اولور قال القب اسهم
اذا حعل ریشه لغابا ورکسیه زحجت ویروب رحیده وآزرده ايلك معناسته استعنال
ES

>

عبی)ل
فلغی
اوور قال الغب فلاا اذا انصبه ( التلغب )تفعل وزننده ( وات
ولرده
وزننده ن

وروب

نی داب وطاقت ايلك معناسنهدر

قال تلغه السبر

ولغبه ادا اعیاه اشد الاعیاء وتلغب بکرسهیی یابرحیوانی اوزون اوزادی قوغوب

)مير وزننده
کوترملت معناسنه در يقال تلغبه اذا طرده طول الطر د ( اللغیب ا
فاسد اوق یلکنه دنور لغب از  ۱اللغوب ) صبور وزنده ودتی ضعیف الرأی

اجق کسیه دنور شارح د رکه انو عرو ن العلاه دیدی که براع ایی اشتدم
در اد ی که ولان لوب حانه کتای قاحتق ها ی اک کاب مذ کر در "عون فعل

مونث اراد ایلدك دو سژال ایلدیکمده کتاپ حیفه دکیدر دیدی ولغویك
(للغاب )غر اپ
حوواب ایلدی اننبی ا
معناسندن سوال اتدیکمده اجق دعکدر د
وزننده ودی خولشجه ونلامش اهموار اوقه دنور ل( اللغابة واللغوبة ) لاملرك
صعیله حق وبلاهت وضعف

عقلمعناسته اسلردر ( ریش بلغت ( یه هول اله

م رکباولهرق لغب دیدکلری فاسد بلکله یلکلندی معناستهدر عده برکسیهایلدیلر
تابط شرا کی شارحكت یانته کوره تابط شرا دیدکلری کسنهنك برادر در تلقیب
گنت تام شام سر نده عینینربك ایدوپ تعب وزننده اراد ایلشدر حرف حلق

اغوزه سکون وفضی جازدد جر ور کی و جوهری ريش لغب عنواشده بحن

له
ن)
یافب
حت(ال
فشدر
مضاف اولهرق رس ایلکاه وهم انل
فاسد یلکه دور و مات

2

 ۳عر بلر فاا

سیخ

بر ده
~~

اخذ

۱f ۷۹
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لغب لفظنده لغتسدرکه
نشدی دك

O
e
ر

4۸۹4

و اونوعق کی دايا اوبنادیان که ادشوز وو تکزار کیدر

در
1

قال رحل لعبة ای يلعب به ( الملاعب ) مراتب وزننده ملعيك جعیدرکه اوبون
اونا جق براره دیتور بو معنادندر که بعلر مبدارج ومداخل روز کاره ملاعب
اطلاق ادرا کهکیروب جولان ایلیهجی ار در ( ملاعب ظله ) یك یله

wr
emp

اک بکد روع فوشد ه هړ اولشبند رکه اکنزی :ذاره ده

کو لکه یله و صو

اوزرنده عحسیله بری اوه قا وب اورمق سیوهسنده ملاعیه

:اندر یادیه قشوردندر واک خاطف له د دبرار ( ملاعب الاسنة ) .بلانار اله
"ناوای دعکدر عبردن اکوسچهنك لقیدر بری عام بن مالك وبری عبد الله

بن اطصین اطاری وبری اوس ن مالك ایلدز ( الاعاب ) کذاب وننزدهبرفرس
وق

آددر ( اللعاب) غراب وزشده اع دن اقان شالیاره دنور ( لعاب

الل ) آربنك بالنه اطلاق اولنور اطبانك لعاب تعبیر اندکلری بوندندر که
بای یاخود شکری مفر حانك برله طح ادوپ قوامه کلد.کده سوزرار مثلا
ونه ای دنور ( لعاب اس ) حرارت هاخره ده اور مجك آعی کی
ش

تمادن اشا طوغری رده خرده آ بقل نسنهاره اطلاق اولتورکه اوبتار
شنکنده مرن اولودز و اکا عاط الشسیطان دی در ار حو حقلر شيطان

اوز ی تعبیر ادرار ( اللعب ) ضرب وزننده آغردن سالیار اقق معناسنهدر
يقال لعب الصی ولعب لعبا من الباب الثالث والرایع اذا سال لعابه ا(لالعاب )
۰شبرهنک كر نلهلغب معتا-تنه در قال العب الصی عمنی لعب ( اللعباء ) کضر ا*
ده
وز

بی عو یل قسلهسی

زهنده بر

و مو ضع آدیدز و حزم حانكت

فحن وزای محمه نك E طبراغی فانی بره دنور ولعباء حر بن تاحیهسنده
ودر
بمرعروف شوره زارد اسمیدرکهكلاب تیا يه او رایه منسو بلر در ولعبانیه ه
غير قياس اوزره ولعباه عنده بر ارضك اسمیدر ( الاستلعاب ) خرما اغاحندن

تخردماکلردکسنلصکر

مس قوّروق جك معناسنه استصمال الونور قال استلعیت

الخ اذا مت فا شى من اليس مدالصرام

( اللعوب ) معیوب وننزدهسالیار او

آر شال تغر ملعوب ای ذو لعاب ( اللعبةالمربریه )
۴ه دور داعا سالیاری ا
ر
رسجوانه شیه دوایی برباندر تناولی بعن ارات ایدر مصرده | ک تریاق ور کیدء
اوکسوز اوغلان حکدی دیرر ) اللقب ) لامك فی وغین *جمهنك سکو لد

( واللغوب ) قبول وزد

( واللغوب ) قعود وزنسدء زیادهسیله بورولوب

درمانده ون تاب اولق معناسکه درکه طافتی طاق اولق تعبیر اوور يقال لغب
ارجل ولعب ولغب لغبا ولغوبا ولغوبا من الباب الثالث والرابع وانیاس اذا اعی
اشد الاغیاء ونك پاپ خامندن ورودی

اء لفتدن او جعفر اجد بن دو سف
~~
RتR-AمE
جه

رتیت

۱

 ۱کش او لوز عل قول دهرنك طار و صیق اولان برنه دور

كصبت)ف
رلامت کسریله ولصوب کلور ( الل

حن لصاب كلو 1

وزننده سلت انواعدن بورعك 

اسعیدر وسلت یغمبر ار بهسته دینورکه فار دیده جور هنه دنورر ولصب چتين |

خویلو رشك مشربلو یل وکاه

صب
وبا)
تواص
دیتور ( الل

وز ده

,احروسی طار او لوب دیی بغایت درن اولان قوبلره دنور مفردی لاصبهدر

ا(للصاب ) محراب وزننده شول اہ دنور کهاکثری قینه ایلشوب چقیمزاوله
تقال سیف ملصاب اذا كان پنشب ف الغمد کشیرا ( اللثصب ) ۱میمفاعل بنیهسیل

طارهحق وله دور ال طریق ملاصب ای ضیق ( اللعب ) رن فحیوعینك
سکو یله( وال) لاكم كىرل (4واللفت) کتب وز ندء ( والتلفانی) کار وز ننده

بانوامقبازدنمعناسته درک مقصدگعه دال اولیان ايش ایشلکدن عبارتدرجیلء
مقابليدر تقال لعب الرجل لعبا ولعبا ولعبا وتلعابا منالباب الرایم ضدجد لکنوافب

حذی هرله مقابل تسیر ایلکله وراده مي.ا!کمقابل فاسی ملاع اولاز مایت
هزل لعبدن برقسم اولغله وراده هسیری تفسیر پالاعم اولور ( ال2آعیب ) تفعيل
لت(لاعب ) تفاعل وزننده بوتلرده اویتافق
)فعل ووزناده
لت(لعب ت
اده
ونن
وز
كتف وزننده که
معتاسته درقال لعب الرجل وتلعب وتلاعب ععتی لعب ( اللعپ )
وصفدر ( واللعب ) کمرنله ( والالعبان ) عنفوان وزننده ( واللعبة ) لامك یله

سر یه ( والتلعابة ) هالهورایکیده لامك فعیلده
همه وزننده ( لوتالعاب ) دکنك
(لتلعابة ) هال ( والتلعییة )
)سیینله عوینك تشددیاه وا
لغتدر ( والتلعاب کس
ورك اطیقه
اله کشیر اللعب اولان کشیه دینور كرك اویون اوینامق ك
کبك
تا

موزاح ايلك اولسون ( یز ) جو که وزننده اویونه دیورکه اسدر بقال
شم ألغوبة ای لعب ( المابت )کب
دنور ( اللاعبه ( مفاعله .زوننده رک

وزنده اسم مکاندر اوون اویتاحق بره
اله او ون اوبناشعق معنامسنهدر قال

لاعت الراة اذا لعب معها ("الالعاب ) همرءنك کمس له اوون اویناعق عل قول
 37او بوجاق کنو رمث معتاسنهدر يقال العت الاریت اذا حعلها تلذ اچواه

عا تلعب به ( اللعوبة ) صبور وزننده شیوه وعشوه ودلا خوب ودلکش اولان
مبو  4بد اطلاق

اولنور شال جاره لعوب ای حسنه

الدل و لعوب بلاحرقی

ية م)لعقه وزننده اطفالك اونون لباسیدرکه یکنبز
لدنلدرع(
اوان
تمریف امعاء نس
ابر اونادقلری وقد آی کر ر ا(للعية ) زصه وزنده کاغده و دواره رسم
ونقش اولتان فن صوره اطلاق اولتور عثال کی واونجغه دینورکهکندوسره

اوون اوتادر برد وشط رچ کې وشول اجق شوبکمفزه دئور 0داعا صقالنه
کولوب کتدوسی هزل و سر

ابدرلر واو ون وه

دور

حر شنه ڪن

اک

فاعلدر یاپشجی ویاپشقان نسنه به دینور وثابت و دار اولان شیثه دنور
ومنه قفوم صار الام ضربة لازب ای لازما اتا ویقال هذا الاس ضربهٌ لازب
ای لازم شدد قال الشار ح قال ابو بكر معنی قولهم ماهذا بضربة لازب ای

ماهذا بلازم و لاواجب وهو مثل ( الازب ) لامك کسر له طار وله دنور
کتف ونزنده آز نسنهه دینور شال شلیزب ای قلیل ج لزاب
( اللرب )
کلور ( الاز بة) مره وزننده قایلق شدت معناسنه در بقال اصابمم لزبة ای شدهة

(لزب )
جى لزب کلور عنب وزننده ولزیات کلور لامك فصی وزانك سکویله ال
رب ونزنده ) و اللروب ) قمو د وزننده برنسنه تك احزاسی ففس کی بری رنه

صقوشو ب کرشك معناسنه در شال لزب الثی" ربا ولزوبا من الباب انامس اذا
دخل بعضه فی بعض وچامور اوز شکله صیواشق ویاپشتان اواق معناسنهدر بقال

لزب الطین اذا لزق وصلب ولزب پلان و عقرب مقولهسی موزی جالور صوفق

معناسته در قال لزه العقرب لبا املنباب اثانی اذا لسته ای لدغته ا(للرب )
تله ودی چامور اوزلفکله باپشقان اولق معناسنهدر بقال لزب الطین لزبا
املنباب الرایع اذا لزق وصلب ولزب عزب لفظنه انباع ومراوجه اولور بقال
جل

زب ازب وب

اد کنآدمه دنور ( اللزاب ) ير اب وز ننده غاية الغابه

يل وجری وا کس مخصه دنور قال رحل ملزاب ای عیل حدا ( لس
کو

وزننده بلان وعقر ب مقولهسی موزی جالور صوثق معناسده در

)

قال لسسته

اند وغبرها لسبا منالاب الثالث والثایی اذا لدفته باب ادن ورودی لسع
و لدع مادهلری اعتبار

نه میتی در و قاعی اله اورمق معناسنهدر شال لسب فلا تا

اذا ضمربه بالسوط ( اللسب ) فحتینله صیواشوب یابشعق معناسنهدر بقال اسب به

لسبا املنباب ارابعاذا لسق ه وبال واکمقولهسی نستهیی یلام معتاسته در
بقال اسب العسل وتحوه اذا لعقه ( اللسوب ) صبور وزننده ( واللسوب )ور

وزننده شی" معناسنه استعمال او لور معنای اخمردن مأخوذ ونق مقامنه خصو صدر
بقال ماترك لموبا و لسوبا ای شما ( اللو شب ) شين همه اله جوهر وزنده

وزالدن ناشی کودهنك
)عتینله کال ضعف ه
قورده دنور ذئب کی ( الاصب ف

دریسی ا باپشعق معناسنهدر

لکن ککه باشمقدر تقال لصب ا تلد بالحم لصا

من الباب ارابع اذا لزق هرالا بوماده لصوق معناسنه

موضوعدر و لصب «اسدن

یاطار لقدن ای ت قين احره ایلشوب طوتلق معناسنهدر بقال لصب السیف
فی الغمد آذا نشب ووز پرمفه طار کلکله پرمقده کلیدلنوب قالق معناسنه در
بقال لصب انا ف الاصیع ضدفلق ( اللصب ) لامك کسر له ایکی طاغ ارالفنده
اولان در نند بوله شون

لهت ددکاری و لدن طار

و عبت دیدکاری ولدن

3
+وی

تفه سه

remes anaser

قطعه طولا ودابهنك صرتی یا اولوب صاغالدقدنصکره یاخود اکر ب
ولان

پاصعفله نوی بولنوب بیرکدن ناشی بری جقورجه ال آیاسی کی دوز و هموار
قاق معناسنهدر شقال لب متن الفرس اذا املاس ف حدور وككدن ات صوعق
معناسنه در قال ااب اب عن العظم اذا فشمره ول آچقوواضم تلاقمعناسنه در

بقال طب الطريق اذا بينه وجاع ايلك معناسنهدر يقال لب المرأة اذا جامعها
ور ه حالق معناسنه در

قال لب به الارض اذا وس

عه ورکسه ۸9

صاییهرق

طوغر یلفنه ورووب كمك على قول سرعتله ورووب کت معناسنهدر بقال
افتعال وزننده ودی

ب الرجل اذا ممستقها او اسر ع ق مشیه (

ه
نلدوز
نفعی
(لحيب )ت
شاهراهده كمك معناسنهدر يقال الب اللعب معنى لبالت
ودی قزر اورعق معناسنه در قال یه بالسیف تیا اذا ضر به به و برتسهبه

(لوب )
تأثبر الله آنده ار ونشان ايلك معناستهدر بقال لب الثی* اذا اثر فيه ا
قعود وزننده ول آحق وواضحم اولق معناسنهدر بقال لب الطریق وبا اذا
و ضحم( الب ) نله پرلکدن وحود محیف و زون اولق معناسنهدر نقال

لب الرجل با من الباب الرابع اذا حله الکبر ( اللعب ) منبر وزننده دلى زفیر
اولوپ داعا هرکسه سب ودشنام ایدر اولان کسیه دینوره دی اللسان تعببر

اولنور قال رحل وت ای ساب نذی اللسان ونړسنه SE

وو

آلته دنور ساطور وبحاق ودهره واوراق کی ا(لحیبام)ير وزنده ارقهستكت
ای آزحه بل یر موز با قه به دنور
رمو ضعدر  ۱الب اڭ

وصف

خاصدر ( موب

ك فع
) م£يوك

فحی وخای «حمهنك سکو یله جاع ايلك معناسنه در

بقال خلب المرآة لبا املنباب اثالث والاول اذا نکعها يعنى جامعها ووزه شمار

| اورمق معناستهدر بقال خلب فلاا اذا لطمه ( اللضب ف)عتینمقل اغاجته دنوز که
آك صفیدر
ونده اولور واکا خرمای هندی دی دبر و مقل که ن
عه ب
بلاد د
ر ا دبرر ( لبه ) عقبه وزننده عنده عدن ابین خارجنده پر قربه آددر
) الب ) مکرم وزننده دایا محخاصه هنکامنده آدهسنه

شعارلنور اولان کسه

دنور قال هو من ای ملطم فی انلصومات ) الملاخبة ) مفاعله وزننده شار عق

معناسنه در بقال لاخبه ملاخبة اذا لاطة ( اللذوب ) ذال محمه اله قعود وزننده

بری دره مقیم اولق معناسنهدر قال لذب بالکان لذوبا من الباب الاول اذا اقام
( الملاذبة م)فاعله وزننده لذوب معناسنه در قال لاذب بالکان ععنی لذب

( الازوب ) زای محمه اله قعود وزننده صیواشوب یاپشمق معناسنهدر بقال لزب
یه لزوبا من الباب الاول اذا لصق به وتابت و بایدار

اولق

معنا سنه در

قال زب

الشی اذا ثبت وقط وغلا اولق معناسنهدر قاللزبت السنة اذا جدبت (اللازب)

۱

۱

۱
۱1
1
i
۲

°
تور هدهنت کرو a

me
س

وروی

معناسستهدر يقال لب ف مر الناقة اذا طعن ونرسنهی

کوبت ك ی

مفتامثه در قال لتب عليه تایه اذا شدها ولباس كهك فعناسنهدر :قال (
وه اذا لسه وا نكآرقهستی جوللامق معناسنه در که معنای مذ کورددن مأخو ذدر
شال لتب علالفرس جل اذا شده بس وتک ار کدر ( الالتتاب ) افتعال وزننده

ودنی ائواب گفمككع.ناشته در بقال الب9
لباسی بردی

اذا لسه شار ح درکه التتاب

آا آوفهسننه
حقرمق بته کشکدر ( ۱1اتيت ( فعیل وزننده ت
(

حول اور وب غل معنا سنه در شال لتب عل (۱فر س حله ای شده علیه ( اتلااب

هنك کسیله پخرصوصی رکسه اوزره واحب ولازم قلق معناسنهدر بقال
التب الآ عليه الايا اذا اوحبه علية ( املئب ) منبر وزننده فته هنكاملرنده

دا فته واختلال واختلاطدن قاجوب کندی خاهسنده مقم و
6

اول

دینور ) الملاتت ( راتس و ز ننده اسکی حبه ره دینور باب خلقان معناسنه

( بتولب ) لامك یله بلرهقدر اتابدن عبداله بن اللشبیه نآلردندر ( الحب )
لامك وجيت فعیاه اس حفلی وغر نو وشاطه ايلك معناسنهدر يقال لبوا
لبا هن اباب الرابع اذا صا حو ا و دکر لد مو حلری مق طر ب او لغ کور لی يدا 5
انلك معناسنه در شقال لب ال

) اللعت ) کف

اذا هاج واضطرب

وزنده

| کوورل عسکره دینور بقال جیش بلب ای ذاوبللبلس(بذ ) لامك خرکات

فوىد
یاون

(للحبة ) عنه
لای وجيك سکول (وا يلةف)ال ( والعبذ ) فرحه وزننده وا
وزننده دسو دی حکیلوب آزالش قیونه دنور و سودۍ حوق اولان فیونه

دغکله ضد اولور عل قول وکی فسنه #صوصدر قیونه اطلاق اولفز جی
اب کلور لامك كيه ولبات کلورفعاتلء (اللعوبه)لامك یله قيولك سودی
حکیلوب آزالق کذاك شودی کشر اولق معن الرينهدر شال لبت الشاءة ويه

۳۰
E
O,
۳P
T

(لیت
من الباب الاس اذا قل لبا اغورر ا

طوبه

ده
شو
زیل
) تقع

وشده
سا هدر قال ليت الشاة تیا معی طبت ( اللمياب ) عرب ز
شول اوقه ضور یلکش اولوب کی هنو ز عران ور لامش اوله
وای
) اللعب ( لامك فڪی ح

ولك

گی

او لور و احق وله د شور

ونلرده اول معنابهدر

ده
بشاهر اه معناسنه ( اللاحب والمدب ( معظم وز

 ١لاخب ععنی ملمودر بقال طریق لاند وم حب اى واطخح ولب عصدر

كهفك فاته قال لب اجرل ا مناباب ااك آذا
اة ا

۱

و طره اللاحت

واكك

ی

SE

و تر

تالسف اذا طس به به و پرشیژه تار ادوب اش

اورمق

او الك

معا سنه در

قال

لبه

۱

معناشدنه در

قال خلت

قال ت

الحم 1دا

الشی" اذا  ۳فيه وای اوز نلغنه کنو بت ديلك معئاسنەدر

۳

As
قهت
فرک
شلتو
روایت ابلشدر بورکدهپرنجهطبرارءاطلاق او

ومهر ورقتكمنعلریدر

اسرکث ووركد آجیق نآلردن ندئت اندر لب ايوز معناسنه اولان لکبهسنت
جعیدر لسمزده دخیاچم قومیورکه اک شویلهایده تعبیری واردر وبنا(عرب

8 #

درمهحوزسی.
نكب
اهن
وکس
تأییذاك بنات البي * مثلسابردر وبونك اصل بودرکه بر
واز

ادی

زوجهسی

آی

دفی

پانده

الاح

ایلکله کوتروب

قوی به القا ایلدی درعقب برقا ج کسه اول قو سیدن

تراد

بر معطل

کذر اندرکن جوز

ذرشتندندن
وس
.من بورهنك االەسی سامعه کذاراری اولغله :اخراج ک

اساچ

ایتدکلرنده اولدتی کندی اوغلؤ القا ایلدیکنی آخبار ایلدی اول آدمار حون

اوغلك حقکه رعایت ابلیوب سن بمهوللکهبه الفا ایلدی سندخی کندیسنه .د

دعا اه دیدکارنده لاتطاوعتی ات البی ددی یھی بورکده اولان رقت وشفقت

طمرلری بکا اومیور مانم اولیور دیو جواب ایلدی ( اللبالب ) سباسب وزانده
قیون وکی سوریسنك با ملشوب چشاعلر بنهدیتور ( اللبپب ) امیر وزننده
ذ کر اونان لب کهسی ابیرخصوصه

هیشه جد وملازم او لوب انان اصلا

فار وفار ع اوایان  2دنور اقامت معنا ندن مأخوذدر قال رجل لب

ولبيب ای لازم للام لاش عنه ولبيب عاقل وهو شند اواك کشیبه e

ءقل معتاسندن فعیلهر بقال جرل لبیب ای عاقل جى الباء کلور احباء وزننده

زا الیو ب ) عقل ورشد وادر! کله مو صوف
ملیو ب

ای مو صوف

او لان کی به دنور

شال رحل

بالعقل ) (باب لباب ) مکررا طام وزننده لاباس فقامندو

«ِ

ایراداولنور تقول لباب لبابای لابآس شارح

لیاب كلا قلیل معناسنه اولفله  ۲ندن مأخوذدر ( دیرلی )لامك حرکات
وال(فنك

ےر له مو صلده پرمو ضعدر ( اللولب ) حو هر وز ننده حو ضه

مهزانوبکاتن
انر
اولو غك کرو آغرنده دا

9

صویه دنور کلان صو بك حوق:

اولغله الوغه .صغمیوب مقدار ساری کرحت دليکك آعر ندن شدتله کرو
۲فور ایلکله طولانجه دکرمیلنوب کوواکه قالن ایربق اهرکی شکلنده
پوب ا
۱

او لور ع

زده قارنتی تعییر او دور

ماویه فیضیق صنبو ره عه

قال لماء الکشر الذی حمل منه لفحم

من کنر به فیستدبر

آلاء عند غه وبصیبر کانه بلبل

آي لولب مو لفك لولب قول امقول قولدر شار حك یاننه کوره و لغت عر اقیهدر
د وزننده برشیته
عوبو)
قاللت
( التب ) لامك فحی وتای فوقیهنك سکویله (و
ق اکا

ایلامك

وحه

اوزره

ملازم ومداوم

اولق معناسنه در

قال لب عليه تا

مت

قال تب به ای

ولتویا من الباب الاول اذا لازم وبر سنه به ابق

لصق وتات وبادار اواق معناسنه در شال لب فيه اذا ست ودورتك وساحمق
ت ست
جم
چ
ا
معناسته در

۴

ا

€ا

2

هی
۳
۳

ا

FP

Ar
7

دق ا

کنر

تشك بدرر

اورادن دیخ او لاور محر «هناسنه وآ تلرده اور ابه۱ 

ور يلور ولك اشبانده کردايه کی اولان فلاده تعلیو :اولندفد,

ظوران پر ندرکهوغازد حقوری وایی طرف اوله حقدر ووفقهحه قوملغه دنورک

زمینه شین اولور وطوارك سینه بند وکلدرك تعبیر اولنان کوکسلکنه دینور که
ا
ی
“چناداد

بالان واکر کیرو کقسون ديو کوکسنه کررار جبی الباب کلور وب برموضع
آ ددر ( اللبة ) حبه وزننده لیب اه معنای اولده مرادفدر ولبه لطیفه وظر شه
خانونه دبنور لکن موّاف آنفا زوجنه محبتی اولان خانون اله بالناسبه بان ابلشیدی۰ 
ظاهرا معنای 2

زوجنه محبت وحسن معاشرت لطافت لي وخلق به لازم

الاب ) مكرم وزننده ( والب ) بانك إدغاميله البادن اسع مفعولار در
کلور (

و(اللویدE) 

که
سرن
کلد
وعو
اسممف

سینه بند کورلش دابهبه دنور

( اللبلاب ) لامك فخیله صممشق اوننه دینور کبیر نوعنه قسوس وصغیر نههمیل
دبرار ) الليلبة ( زلله وزنده ولدی اا کوت رقت ومهر بانلق ابلك معذاسنه در

ووحیوانه دی شاملدر شال لبلبت المرأة ولدها اذارق عليه قال فالاساس
ولبلبت الشاة بولدها اذا لته

و,الطفته بشفتما وتعطفت عليه ولبلبه طاغلق

معناسته در قال لبلیوا اذا تد رقوا و لبلبه ترکهنك دشی کی ید اشادکن ظهور ایدن

وعطفندن ناشی
صونندن حکاه در وقوون فوزوستی وضع ابلدکدنصکره مهر ت

پلامق معناسته در ه کهآنفا بان اولندی ظاهر ۱مومثالدر ( ابيب ) حبیبه وزننده

۹

طرزنده برلپاسدر شیر ه یی و شاسی
اولیان عرب کوملکیدر و دی او به

رتوب اولغله همان کوکسلر نه عوریلور ( اللباب ) سصاب وزننده برمقدارجه
چابره دیور ) لباب ) غراب وزننده توحذعه دیارنده بجربل آ ددر ( التلیت )
تفعيل وز ننده رEE
برکدر دکدنصکر ه کی

اله محاصود حالنده ایی طرفدن جامه سیی اليه قاوره وب
طر فنه حکین معناسنهدر

شال له تابا اذا جع یاه

عند  ۳قانلصو مد  3جره وا کین دانهسی اورلنوب اج باق معناسنهدر شقال
اب

اذا صار له لب ورسنه

خصوصنده

رده اتلك معناسنه در تقال كت

شی * اذا تردد فيه وتلبیب يلك واحلك وین وعم کو ملک تعر اولنان ک وكساك ۱
 ۳اعیدر ته که »تن خهدنك اسك اسميدر ( he

تفعل وزننده صغالنوب

لبك )
ل(
اده
ونن
چر عك معنا نه در شال تلیب ار حل اذا شم ر( الب ) سیب وز
بابل وزنده داعااهل ومتعلقاتنه وهسابه لر نه بر واحسان ادن خبرلو آد مه

دنور ( الالبوب ) انلات وزنده بق ددکاری ءشك

ن

حکردک دان سنه 1

)ات
دای ددظریکه سبدر افاحنك »هیدر ا(بات الیب ن

بای محودهنك دع لهدر وا

ات

وز نندهدر امام مر د تامك فک

ارم وز ننده

EASES

r
سک

ندز

لرك ونه

ی

ازدواج اعون يديك دیناشدر وزمحشمری لی ,ديك "کلام
دار

اطيعك واتصرف باراد:نك وا کون کالشی" الذی تصرفه يدك کف شنت

سیر ایلشدروصاحت مصباح اضافتله لیزد ورودی تقل ایلکله ودی دی کهسنه

مضاف اولش اولغله ازدوا حجتکلفنه حاحت قالز وزمحشم بنكفسمرندن دی اضافت
صوری

منفهمدر ایکی اللریکهده هربار اطاعت

واجایم واردر ين ویسار کله

تصرف الله دعکدرکه کال القیاد اظهار ایلکدر انتمی ولب کهسی مبالغة وصف
رمم ا
او لور برملده یاحود بر خصو صده اصلا منفك اولیوب هبرشد مقی

اولان

کشیبه اطلاق اوئور قال هو لب عليه ای لازم مقیلابفارقه ولب دابهبه سینه
بند کورمك معناسنه در تقول لبيت الدابة لبا ای حعلت لها لسا فهی ملروب
وركسەنك لبهسنه یعنی کر دای دسه اورمق معناستهدر يقال له اذا ضرب له

ومواجهه وحبت معنالربنه کلور نتهکه ملف نا بیان ایلدی لکن بومعتالر مجاز دد
آلغهوه دینور سم معناسته وهر شيئك
)امك ی
اقامت معناسندن متفر عدر ( الاب ل
محض و خالصنه دیئور قال هو لبه ای خالصه وا حاو نەك

مثلا لب ال خرما
ولب عقل وهوشه
ولامك یله مولف
اطلاق اولنور وکه

احنه واوز نه دنور

ببنیسیدر ولب ابوز ولب اللوز جوزك وبادمك امحلریدر
اطلاق اولور جي لباب کلور والب کلور همزءنك ی
بصابرده یاننه کوره لب شوابدن صاف وخالص اولان عقله
کوره ایی معنادن معوت اولور عل فول لب عقل که

اطلاق اولفعله ینارنده عوم وخصوص مطلق اولود زیرا هرلب عقل اولور
لكن هرعقل لب اولاز كذلك لى لفظنك جى

البب کلور فك ادغامله ) لبابه)

امه وزننده رکه صاحب لب یع عاقل وهشیار اولق معناسته در تقول لیدت

يارجل تلب من الباب الرابع ا بيت يارجل باطلمعين تلب بف العين لبابة

ای صرت لبیبا واشبو مادهدن غیری کلام بعدره  8مضموم العين ومضار ع
ا

العبن اولهرق وارد اونامشدر

دی ورسه وارد

اولشدر

قال

شارحك ببانته کوره دم وشی صیغهری

دم دم وشرر

شرر باافك والادغام لکن

صویفهار رکن برکنمادهسی کتیداخل اللفتین بابندن اولق اغلبدر نته کهشافیهده
مشتدر وان اثبر وصاحب مصباح صيغة مبزوره باب خامسدن اولق اوزره
شید وباب ملنورده مضاعفدن اولهرق وندن غبری وارد اونامشدر دو هریج

ایلشلرد قرال الصباح وف لغ من باب قرب ولانظیرله.فالضاعف وقال قالماية
دولون
يقال ليبلب مثل عض بعض اي صار ليبا هذه لغذ اعاز واهل بق
لیبلب وزن فر ضر ویقال لب الرجل بالکیس یلب لفحم ای صار ذالب وحک

ليب پالشم وهو ادر لانظیرله قالضاءف ( الليب ) فڪتینله دوملك ولتك دنه

سس

دینور ده

|[

2۸۱

یی سس

سس

وس یسس سم ی یر مر و سس مره درس یم

)افك فحی
اطفهان فضاسنده برقرهدر ک(وینان ) بربلدة معروفهدر ( الکهب ك
)افك ضيه قهبه وزنده
وهانك سکوییله قوحه صو صغر نه دنور ( الكهبة ك

 9ان وز تعیبراولان لونه دوي علقول کهبه همه ۰بیی
وی زأی
باعرلغه باخود قرامتق بوزه دیورکه مایبه قريب کول اولهحقدر ع
بی
و
نت

دوه فسعنه محصو ص د رکه کول "وز دوهنك لونیدر ( الکهوب )

لون مورر

قعو د وزننده ( والكهب ( لت وژنده ر نسنه اخود خاصه

دوه لون مز لوان

اوزره اولق معناسنهدر قال کهب وکهب کهوبا وکهبا املنباب انامس وارابع
کسیه دینور

(لکهدب ) حعة ر وزننده شيل ور وراس
وهوا كهب وکاهب ا

ون سیر رادت اداه دنور

|نوب مقیم اولمق معناسنهدر
 #فصل اللام) ( الالباب ) همرمك کسپله بریرده کل
شال الب باشکان انبابااذا اقامموف ,نصابرده ثلائیی نقدع ابلشدر :والباب طوارك

ککسوته لیب یعنی سينه ند عورمك معناسنهدر تقول البت الدابة ای حعلت
لها لہا ورکسیه پابرنسنهبه صکرهدنبرشی* عارض اولق معناسنه استعمال اوور
شال الب له الشی" اذا عرض ( الب ) لامك فع وبانك تشدندیه بود بربرده
ک|لئوب مقیم اولق معناسنهدر ال لت بالکان لبا من الباب الاول اذا اقام-ومنه

قولهم لك عدد ارادهسیله نة قللوب كاف خطابه مضای قلفشدر و بونك
ذر اولنان اقامت معناسنه اولغله انا مة
معتاسنده اقوال اریعه واردر اول ک

لاب اوجابد بعد اجابه سبکندهدرکه بسننك اه وفر ماک
عل طاعكالاا باعد
اجاج
بتاتین

اطاعت

کا

زک
ووا

معنادن

واخایت

ز جه
مسق

وقصدى
۱

هس رده

دعد رجه

ره

لاف ره دعد اخ ری

او نکر

دعد

دیکدر ان

اولور کاقال

دك

اخری

اولو رش

5

داری

با

 ۳مو احهه

تین

از

تب تس ای تو احهها بو کهکوره

شبکنده
ن

ی

تاو ۳0

نج که حنايك

وار

که ی

:م صد

بت معتاسنهده

اول

احاهی

و توحجهم ۵2رباد 0
که

اول معنادن مأخوذ

ب وها معناسنهپس لبيك بم داعا حبت وانجذام
غزار
الور هک رأة لبد د

 ,دعكاو لور رابع خالص معنا سنه
 ۱سکادر غیره د کلد ر

| کا شال لب ای" ولبانه 2
| ستکادر دك

اولان

لب و لبادن

مانعو ةوا

بوکهکوده اخلاصم یعنی سدق قبوهیع جب

ونك اصل الب لبن لك ادى فعلى حذف و ون یه
اولور و

|اسقاط النودقدنصكرهكافه مضاف قاندی ومذاهب متار ودر وتانیه كةو مهدن
۱ 1۲اذ :N

اولغددر لل

 1 ۰ندن فعل تضرفی

و تبحم و نشهد ی

نپا4ده

واقه وت لقن [ انه ال نلاسود يابا عرو قال لبيك ا بدیك ] سدیثنی
و لبت ساك لين
واور
ی معنای الازیی :او
سلت بداداوتا عبارییاتسیر
اول

1

۱۳

eA

3جات وزننده کثرت اکلدن طلوم کیعتی اولان انسان اوحیو انهدر
کف

وز بنده ترنبات آددر SE

3

و کندر دد رند رکه آ دناببو مجم |[

وکیلون ( الکتیب ) امیر وزنشده قورعش اغاجه على قول یکنلری قبریلوب |
(یب ز
)یر وزننده برموضع آدیدر (کثب) ||
اوفاشاولان ميشه اغاجنه دینورکن
حثب وژننده ماوراء
ا(رده بربلدهدرکه آشمرونسنه ای ملقبدر ,الالقره مشمرد

(الکنثب ) مکفهر وزننده جثهسی غلیظ وشدید اولان طوبا ج بدووررکسیه دینور

|

(الکتاب )کتاب وزننده خرما سالقمنه دیتور ( الکنتب) بایفوقیه ا وزننده
)لا.ط وزنده قصیزالقامه ودور کسید دینور (الکتب) ىمعك اب
(والکنائب ع

۲1

حعفر وزننده ( والکثب ) قنفذ وزننده ( والکنائب ) علاط وزننده مطلقا قنی.
وصلب وشدید اولان شیثه دینور ( الکتثاب) كافك کسر للهداعا اشاغی طوغری:
آوب دوکیلو راولان قوملغه دیور کهبعض اوجورم برارده اولور ( الکعب )حای
ق
مله الله جعفر وزنشده رابات آدیدر لکن وابت ععنی اهل لغت .عندیده متفق
عليه کدلدر ( الک ) خای مهمه ايلا غلط خوطادن اغى کلامك عرب صاجی
وختلط اولستته .دنور تقول ماهذه الکخبه رند الکلام العتلط
کی شوریده مح

۱

€

:

و

۶

E

3

)افك ضعیله قولی اولیان کوز مه یی دستی به دنور على
امخنلطاء ( الکوب ك
قول خرطوی من ابریق کی امک اولیان دسق په دنور ترکیده دی کوب
دنتور جیی اکواب کلور بقال لاال معه کوب ا وهو کوز لاع وة له اولا

خرطوم له( الکوب ) صوب وزننده کوپله صو امك معناسنه در بقال کاب

الرجل کوبا من الباب الاول اذا شرب بالکوب ( لاکتیاب ) افتعال وزننده کوب
معناسته در ایت ونده تکاف اولفله کوپن زوز ايلهباشنه فالدر وب احمت اولور

۱تاب ععتی کاب ( الکوب ) فحتینله پرآدمك باشی بیول الووب يواه
قال ک
ونه دنور ) الكوبة ( و ره وزبنده وٽ
دینور تقول ماهذه

الکوبد ای اة

اولان شیگه ا

و e

ایلیکد.

على مافات ( الکو بدة )كافك صعیله برد

دوننوهر
پاوونته دینورکه حالاطاوله ددیکمز آ ندن پرنوعدر علقول شطرځ او
وکوبه کوحك طاو له دنور طبل .صغیر اتد

دبلا تعیبراوور عله:کسیربنك

وحنکانه لركچالدقلری اولهجقدرکه بلی اجه اولون وکویه فهر معناسنه درکهدسته
رک" قدعده قوئوز
ه سما اوزره :نه ازرر لواغونه و
لآ
کقدر
نه ح
سنك اول
تیک(ویب ) تفعیل وزنده برنسنهیی
لک
ایط
تعبیر اولنان سازهده کوبه دینور بر

دستهسنك ایله دوکوب خرد اك یاود ازمك معناستهدر قال کوپ القی*
(اه ) غابه وزننده عم قیسی بلادنده بر موضتح
اذا دقه یالکو به ای الفهر ك

باخود برحو آدیدر ک(ویان ك)افك ضعیله شهر مرو قطاسنده برقربهدنذلک(وبانان)

اصفهان

۳

ا5
ٍ

|[

۹

2۱

۳
و

دنور .و تشبیه  1ر یه

ازورشاهی ات به رنه a

| اولنور .شال انشب البازی البه کلالیه ای عالبه .کولالیت اي مرشه ومغیلان

)ائ فوفیه ال جعفر وزنشده
| اقاجار نك بکاناز نه اطلاق اولاور ا(لکلتب ت
(لکلتب ) فنفد..وزنده€ :
|وا

مصلین ضننده مداهنه ایدر اولان یلیاق کسیه

أدنور تسه زد الداهند عتو اله که ماز در هرسوم الوغله غاطدن ضواب

 aا عنواننده ار سم هت ساز مش بكب ف مه ای داهن
|دتور راد

وی

ی

ید

۳

A

ومکلبدن

مأخوان ادی ووراده آعادهاند ی کلبهدن :هتخود او لذیعته ذاهب اولان فولهمبی در

( الکلثب ) دای مثلثه ابل |حعفروزنشنده ,و(الکلائب ).علابط .وزننده يل

وجری ومتقاض اليد اولان کاسه دنور ( الكاعبة ) حا مله ال دحرفحند

|| وزنتده معتعل وعلوکیر اولان تآشك کور تسه دنور تقول مھت کین
النار ای ضنوتبا ولهیبا وکتبه بزشاعل اععیدر وهبیرة ن عبد ال بن عبد مناف
1ن

عده دام فر سك فان سیدر و لبه
ن العرتی لقسدر ودیکر هښير ة ن الکلع,ه ا

(لکنوب )
مصدر اولور قله چالق معنانته قال .کب پالسیفت اذا طلربةبه ا

ققواه وزننده و نمغ مزنشت .وغلایظ الق ماش ادر بقال کنب :الق"
کنویا من الباب الاول .اذا خلظ ویرکسه غنابه ائل اولغله ساردن مستغق ون

از اولق معناستتهدر ال كب الرحل اذا استغتی یی بعد فقر (اکلاناب )
هبوت کر و دخی درشت وغلیظ اولق معنانتهدر یقال اکتب ای" اذا
خلظ وال کرت علدن .ناسورلفق معناسته استعنال اولنور قال ک|تبت یده اذا
بىض اولق معناسنه استعمال اولور ال
قو
| ا علطت من العدل ویرکنهنت ار
_ | اکنب علیہ بطته اذا اشند بود على اله استعمای قبضك 'قاتیمتقبض اوزده
|ولق اولتیفته ميندر ودل طوثلق معنانسته استغمال اولنور بقال اکنب لسانه
س
اذا اختس ( الكل ) دنله كرت اشتضمالدن ازسانك ایاغی والى کذلك دوه
" وآت وقاطر مقولهنی دوابك ایا غلظتلئوب ناسور بغلق معناسنهدد على قول

انسانكالینه لاصو در چفعنی ان کی بقال کرت بکدنهبا املنباب الرابع
اذاءقاظت منالغمل ) ا
مذکوز اززره

الات )خر

ان

مکنت
اور لاش عضوه دنور قال حافر مکنت و

ای غلیظ

و

آیقومق معناسنهدر بقال
(الکدت ) درب وزنندهدبر هبن بر ظرق اجره ل

ابالبمناب الا اکذنازه فيه وحجسه ا(لکانب )
کلب القی؛ ق جراه كن

 ۱و شر پرزراع

ال
ودر او لور و مصرده کشببر دن بين الاطباء بو

| وهص بر اک توع

معر وقدر 1

در( ) اتکلبات ).خرکات وزنده عامهده ر تجة معروف

1

(لاب ) غراپ وزننده بو مویضع) وبر صويكت آدبدر اول موضعده
بایرلرك اسیدر ک

|[

بين

اب
ض)
علاب
وعه اوافله بوم الکلاب بت نده معروفدن ( الک
العرب بر ف

وژسلاه رکعهی قدون کوبت :طلامغللهه دلو زوت بوش

|[

اولقمعناشنهدر قال کلب ٠ .

اارجل كبا على شاه احه-ول اذا ذمهب
.قل
نع
اهلکلب ( لان الکلب ) [

باعنینك تی آدیدز اوج ذراع طولنده ولوی تازه سره کی یشل ابدی
ع
کوب
وبعدن ماد ان

اولهخقدر

نآدن بشقهبز نه قل آمیدد وبر تات
و

ووزا
آديدڻ و بات حالا فريك اطبالنك سنا ل

دید کر دو ورق سکرلو

پهراغثه شیه و آندن اطول وبر مقدار مقعر وفانده ملاعتل واطراق كتكن

اولور ( ذوالکلب ) عرو بن الجلان نکاسمهنك لقیدر ( مر الکلب ) سواحل
شامده بيروت الله صیدا بننده بابررمق آدیدر ( کلب ابلربة ) جيك ورانكت وبای
مشددهنك فر بر مو ضعدر ( کلاب ) کنان وزنده اسامیدندر کلاب العقیل واو

ارلردر ( الکالب والکلاب ) شنداد وزننده صاخت
الهیدام كلاب بن زه ش ع
[ الکلام دعکدن مبنواسبتله زغربی .باشيه اطلاق اوئور ( دیرالکلب ) موضتل

ویر
 6کید ر

فه
تاد
مم
جي الب جب

دک ای ۳

[ رمان وزتده اضامیدندو عبد اله بكنلاب متکلم معروفدر ( الکلاپ ) كافك 1
کرللھ کلبت .جمیدر کهذکر التوّدی ومته ال * الکلاب علىالبق × و بروی

الکرابعی البقر * پکسلاب روایننه کورهکلباری نقر وحشی آوززهقشقر دوب
دی
نسی
صالیور دیک_در  3بقؤزر هکرک

حالی ووضع وصنعتيله ترك موخلید

ای دح پرده ابراد اوور که صنعتندن والفتندن اوندینی ایثی تکلیف ايله
هرکسه پلدیکی کاری تکلیف وتفویض_ قیل دجك اولور ثلا اهل

جنك

| وقتاله کوعرمك کی قالدیکه الکلاب يانود الکراب کلهسی ادایت اوزده
ماوع اولور 4اتقلاب اوالکراب مقوة عاللق مندبکنده او تفای

|[ ارسق کهسیله متصوب اولسی دی جازدر ميدانينك یانته" کوره الکرا حل
البق زوایتنه کور" کراب ترلان نطانل اعکه د کله هر دن مراد حفت اکوزی

اولور زهکسۍ کندی صنعتیله ترك الله معرضنده زب اولنور والکلاب روانتثه

کوره شردن مراد پبان اکوزی اژلوب نت مبرودی بری بریته اغرا نوخریش

و|تسلیط ايملقهامنده ایراد اولنوار ( ام كلية ) جى علشنكت کشهسیدر ام ملدم کی
(الاستکلاب

) ذ کر اولنان کلبلفظتی .کی برآدم پادیدده نها قالغله کويك کی

کهلری اش
پیس
وا
کیب
| أورمك :معناشتنهدر ا کهاوبةر قز

3

شدکه 1

کے

استدلال

:

ENN
 ۱کی ور جل کابوقومکلی ومنه * دما ال شفاه للکاب * (الا کلاب) تکرته كت

9وورمق فعناسهد رکه قدوز کویك طلافنیله ولور وخصوص علعدن
ای اولوی هاندنك قودردینی مشنهودن اوشدر قال کات القوم اذا کلبت
ابلهم ( الكابة ) علبه وزننده فانیلق شدت معناسنهدر تقول حن فى كلبة الشتاء

اديآنقه وضیق معاش وفعط وغلا معنالرینه در کولبه میکدهه دشور تقول
قکلبة ای حنوت انار وکویکلث وکدینك برونارنتك ایی طرفنده یق
رابته ال
زطنرده اولان آوون یاه دیتور قبلانده دی اولور وکلبه دیاریکر رالد
وموضع آدیدر وصووغك دد

ورح
دنور ص

تعبیر او ان امه اوزون قایشه

(کلبة کا)فك
على قول پرطوتام لیفه دینورکه آننکله قربه مقولسی دیکیلور ال
فعیر ميشه اغابی عوندن

بردیکناو 1اك آدیدر اک کلبه دی درار فر حه

وزشده وشاخلردن عاری .الوان دیکنلکه دیتورکه چالتیعبیر الوور وان تام
پاده قضاسنده برهو ضع آدیدر ( الکلان ) كافك فيي دموریی خصاحنه دینو رکه

ف روب اولتورز آدولکزرك دح اولور ( الکلوب )
ن وزننده مهدازه دینور که محر قله ماهمیر" دیدکلری
مابا)
رلکل
تتور وزننده ( وا
سیودیدمور در ند کلری داهیی دور تك اجون جزمهار اوا بنه استوار اندرر
آاتنبازار بنك مهمازاری .اولغله بجارہ حیوای یلدرم کی وردرار ( الکلب )
ج

| محدث وزننده شکار اجون نازی وزغر مقولهستی تعایم ایدن کثیبه دیضور
 ( ۱المکلن ) معظم وزننده بوقاغو اب باخود سار باغله بند اولفش کسیه دور
قال ّ مکلف ای مفید ( الکلیب ) امير وزنده ( والکاك ) سالب وژشده
کویكت کورهنه دشدور جاعه الکلاب معتاس ته وک ا ایکسیده اسم جع
اولهحقدر لکن مولف بصایرده کلیب لفط جم اولق اوزره ثبت ابلشدر وات
سدر مایت سیوطی مزهر ده خاش لفظیی دم ا+لشدر
فاعل وزننده انم جع ض

یفاب اولفامشدر ( المكالبة ) مفاعله وزننده کوپکلر بری
لکن امهات سار هده ظ
برلهخر لداشوب قاوراشعق معناستنهدر

عده اتان ری ری خصومت

وبزاعله

صقخدر هرق غوغا ادوب بری بننره شرکیر اولقدء استعبال اولندی کقالبه
مکابة اذا شضاراهبوقه وو واحد وفصاعد اجون کلور ومکالبه دوه اغاجك
تیکنارنی اوئلامقی معناسنهدر شال کالبت الابل اذا رعت کلالیب الجر (التکالب)
 ۱شاعل وزننده ری بر بت
|

۱

اوقود

وه کویك کی صح راوب آ ملق معناسته استعیال

ال نالا ایواا( و

پررقیلهدز (کف امد

سی
اوت
یة ک
آکید
| تر

کلب واو

منتشمه امعیدر و بات بدسقاندید کاربد رکه

حهك
او کس
غو ک
ایکنل
تعبتبر اوللور ( ام کلب ) برت
ردیح

3

ي )

آددر

ونه الکاغان ,Eمقارهتك ابيمرو
ومکلبة آذا قاد م

GE

ارالغنه شدوب ایششعك معناسنه درکه تکرلك دوکدن قالور قال کاللبیل .
وکاب پنسرنه بهيك حرص وطمع ابلك معناستنهدز ا

اذا وقم RE

وپرنینه شدت بولق معناستهدر وبلاشیع اکل کثر معناسنهدر وکلب الشتا» ||
هنکامنه اطلاق اولتور انف الشتاه کی و فقودوز کول

۱

فك

ای
شتدو
حد

قوف کل ي بك کي فریاد ال معناسنه در وكوك قودوروب قودوز اولق

|

معتاسنهدر انسا اتی :ءعکدن ععاارض او لور شال کلب الکلت کلبا من الباب الرابع

هوی
اذا جن وه

من | کل  ۳الانتان ۳

|

قودوز كوىك E

ضبمانلکاب |
عكل
کی قودرمق معناسنهدر تقال كلب الرجل کلبا اذا اصابه ال
الکلب شارح دیرکه عر بلرك انغاقکر دهسیدرکه قودوز طلاعش کسیه ادشاهك |
وسقا ایلسهار علت موررهه
بر ایی قطره ,قانتی صو الله مرج ا

فغایت شفادر |

.کذلت اول کەی قر قچی کیہ تابصباح اصلا او و عیدار باذب خدا علت هز بوره

۱

حادث اولز واکر اکوجله.اویور ایسه اله اول عله ملا اولوز کذلك
اول کلی ایک اره ادوپ اول آدی ارالعندن چکورمك دی افعدر واول كوك
اصلا بریرده قرار اع برمرتفع محلده طوروب قلبور اله اوزریته کول الهسدلر
همان هلاك اولور انتبی وكاب طارلق معناستهدر شال کاللبرجل اذا عضب

|
|
|
|

وسفیه اولق یعنی سبکسس وخفیف وی عکن اولق معناستهدر بقال کاللبقلام

|

فه واغا ج صونه خوشهه قالوب اب وطراوی حق اوزرءکامکزد بهراقلري |
اسذا
خشوتلو و مت اولغین طقوتان آدمك انواه ایلشود اولق معناسته در که هب

بولر جازدر يقال کلب الجر اذا.م .جدریه فششن ورقه فعلق من مره وقیش |
معتد اولق .معتاستنه .استعمال اولنور تقال کاب ال اء اذا اشتد وكوك آدم |
اننه دادانوب اوکعکنه ۲دمجل اولق معناسسته در شال كلب الکلب اذا ضمی

(لکلبه
وتعود ۱.کل الناس ا

مرهوه

|

پزونکلك ايلك معناسانه دز

( الکاعان ).ای فوقیهنك نقدعیله قلتبان وزننده زونکه دینور قواد معناسینه
کب ومکلبددن ERP

بزونکاك معتا سنه در صاحب مصباح

قرطبانك

اصبی کلتبان اولی اوزره تصرخ ادلشدر لکنمؤلف قرطبانی دوث ویناموس

وبانی زولك اتللفهسیر ابلد در هربری بشقه یادکاردر زرا قرطبان |
اه کت

وزونك واروب کان و آرا دوزندر وبرهان صاحی |
نوینوزلودر کهقورمساقدر پ
| قرطبان وقلیان کلتاندن معرب اولديغنة ذاهب آولشدر وونك وزان فعتلان دز

اهش
طیلغ
الات )کف ودزه قدو کویکه دخور اسامنك اعا ک

دی کلب دینور جعلرنده کلي دنور عطشی وزننده قال کلب کلب وکلاپ
____-ععع-

.

۷۰
 ۱آد در ووکوکب دکلدر بلکه نچه کوا کسید منظم اولش برکلب صیور پدر

| سطان برجنك جنویسنده “جاع جبار ارابینده و سفینة لوحك فج قارهسنك
| اوست طرفنده واقع.اولشدر باشنده والاری اکونده بوطننده وقالعهسی اوزره

| برد کوکب براق واردر بعارر بطننده اولان بك براق کوکبه کلب اطلاق ایلار له

ولب خام کوندن کساش فايشبه دینور
| مولقك مرادی اول کوکب اولهجقدر ک
کیك
واو
 0مقعدناینه یووکسك دنك و

باشلرپنك اوحنه نډور وغم قبضهسنده ؛

اره نك اوزرنده.اولون علاقه  ۲کاکریلور وکلب 
وهپ
زک
اور
اولان دمور که دی

شول قرمزی صم عه وترشهیه دنتورکه بری ببنره ولکیلین هنانك ,وکونك ارالفنه
روضیع ایدوپ ایکی طرفلو اوزر ند دیکش چکرل وکاپ ری ایله قومس بینده |

پرموضع آدندررومامه ترابنده برطاغك اسیدر و کلب الفرس ]نك ارقهسنده پلیسندن

فوبرقنه قدز حکلمش :اولان خلق خطه دنورک _لوننه مخالف اولور خلا ظوری |
اسه سنده اولان ک|ری جنکله دینورکه |
آنده سیاء الور کولب طوار سعرنك ک
|| قرشولقل ایی دانه اولور اک طوربه ومطهره مقولهسی نسنه کروپ اصارر
| وقلممك قبطهینه صار دقاری فایشه دبنور ومظلقا کندوسیله صاریلوب وبغلنوب '
مچق شیثه دنور وکاب برقسله آدیدر وکلب مصدر اولور کلوب
وک
ونل
اتی
|
۲تنده اولان حیوانه اوروب دورعك معناسنه بقال .
| آله يعن ماز الله راکب ل

| کلب ارا کب الفرس لبامنالیاب الاول اذاضربه بالکلوب ویرکسنه تنما بادیه ده

| الغلهبقینپراردء شنت وار ایسه له کوپکلری کندينك صوتنی ایشتدکار نده
انلرده اورمکله وجهندن شئلك اولدیعتی اسبتدلال اون کوك کی اورمك

معناستهدر يقال کلب ارجل کلبا من الباب ای  ۴1تنمشمه الکلاب فزع

فیستدل با علیه وذلك اذا صار.ق قفر .مرم ديرکه لطانفدن اولق آزوره بااعظ
قل ایدرکهبکرون برویرانهعر صهده برمکتب خواجهسی کوردم کهبعینه .کويك 
صرهيك ,جذاسنده :اولان .
کی "اور وب طو ره ور سیسْدن سوال ایلدیکمده و ف

| خله صاحكٍ برکوجك اوغلو واردر بم شاکردمدز لکن مکننبه چوقلق خیری

| پوقدر داعاکوپکلر ابله اوضاشوبملاعبه ادر بندخی مکنبه دیک کون بورایه
| کلوب برسومه اورورم اولدخی بنی کويك ظنبله طلو دیزکین قابویی آجیوب
بظشمهیه او امقله ند بقاستی دوشوروب مکته کوتررم بس.وضع منبور
۰

یاک پادبهده قلابه حصوص

دکل اش اش ) الكلاب ( “خاب ونزنده يود

|بهسنده
کل کی مرك ک

دموره دبڼور ) الکلب ) الله

:اولان ١کری

 ۱نومه یی عطش معنانیتهدر بقال كلب الرچل کلبا من الباب الرنابع اذاجطش
ویروتکلك ابلك ادات معتاسنه در مکلبه دی و معتا به در تقال کلب فلان کلبا

بریقه وقد" وکوکب یز وز قو ينكا

منبعنه .وجشعه سنه اطلاق |

اولنور يقال غار کوکب ایر ای عینها کووکب طبربه اوزره مشمرف برقلعه ۱

وه اوتلقار اوزره دوشن قراضو قطره رنه دینور .
دیدن وخراو باب ,ایور ک

( الکوکه ) هایه بلدزه دیور ته که ذ.کر .او لندی وک و که جاعت انسانی به 1

کید عظیر اي چاعة و کوکبه مصدر
آ لای تعپیر اولنور شال چکاءوی
ا
وصیقل ولادؤ دمور مقولهسی بارلدامق معناسنه يقال کوکب االدید
آوور مجلا م
حرصار آدیدر سلفده ده بر قصی بادشاهی
کو کید" اذا رق ولوټد کوکبان رعنده ,ب

و
a

وار ایدیکه درونی وه مرصع وین اولغله کوکب کی لعان بایدر ایدی قصس
مور شهر صتما فربنده ادی وخارچی زرو سم و

او

اجناس جواهر اله |

(واکب ) علادط وزننیده برطاغ آددر که  ۲ندن ادکر من
برز یب وز ور ایدی ک

/

طاشی قطع وجلب ايدرار ( الكوكبة ),بای هشندده اله برقر به اسمیددکه وبودهسی

اهلقر یه یه بغایت جور وظر ایلکله انلردهاکا بددعا ابللرله علالفور تأثیراپدوب

ید
ج
ی
کباو

هلال اولمدر بنا لعرب * دعوا دعوء کوکین  #هل  1بدن قالشدر کار فاكت باه

(وکی ) الفك |
دز که اهالیبی آل زبیر ایدی ک
هاز
کوره کر چ مرلوره .ادرض

]| قممتله خوزل نونزده پرموضع آدیدر ک(ویکب ) مصغر بنیهسیله مدینه اله بوك
)وکب لفظندن |
بیننده برمعجد نبوی امیدر عليه الصلو :والسلام ( الکوا کب ک

جعیدر بومعتادندرکه عرپلر:وم ذوکواکب ,دپرلر زو شداند معناستی اراده ا

|

ولق اولفله کسوف کونی |
ودندن اشی هوا وزی بك قکرا
واک فرظ محنت ش
کی
رلهحهری
بکوئی
(لکلب ) كافك خی ولامك نب
لار نغایان اونشدر ا
ککیبکو
جانوره دیشورکه انان و حیوانی طلابوب اصروب ویاره لی اولور كوبك
وازتبلان قوبلان وقورد کی سبع عقور معناسبنهدر دک تعییر اولان

جانورده غالب اولشدر شو هکه لدی الاطلاق ساره قل اولامفله

حقیقت لغویه

منز النده اولشدر ی اکلب کلور فلسکیوکلابکلوراولكبجعانیاکالب ۱
دوب e

هد ل

وستد
بصابرده کلیس لفظیی دی زیاده اهدر عبد ع

|

رکن تعمهده داخل اولغله محخصیصی ظاهرا | کا دی ۱
کویکلپ ارسلانه دینبورل
اطلاق کوپك کی الب ومتداول اولدیغنه مبنی در زرا بادیهده کويك قنن

ا

اکر اولور کولب دوهده صويك اتداء|بعنی هنوز آغه بشلدینی وفتده اوله ||
دینور تصّلر و نی مصدر اولهرق شید الاش در وکلپ دکرمن حر خنده ز واه 1
هد
ددکلری دمو رك بس
!ور دقلری :طیاغه د

اولان كوجك دموره دنور و حل

اولان دبواره f

اردانو د بتك عبراوللور و کلب برونع الق آدیدرکه۱

وکب ۱
وك بالنی سکف بر  3لاه درک اولفندز او جار وکاب ب کر

YT
ور ره

والکمدیه ه)ایله دی وا اکن وفر ومانهکشیی به دنور فشل کی (الکعد بة)

نفده وزننده صو كتوزنده اولان وبار حغه دنور حبات "کی نهد ارده شاخات

عنوانیله مسومدر لکن باه ده مفر د صیغه سیله نفاخة آلاء أويت العنكبوت

الاه

 ۱عبار نله مقس در پس جع حثسی هاسز اولور ( الکعسبة ) سهد حخهروزننده

فا حوب ك عل قول سرا الورك باود آهستهجه بل یاخود سرخوش
بوذویشی کی وجالیهرق تورك معناسنهدر شال کفس الرحل كعسبة اذاعدا
(مسب ) حعفر وزننده
وهرب او عشی ربعا اوعدا بطیا اومشی مشيذ السکران ک

(لکعنب ) وله جعفر وزشده قصير القامه بودور کسیه دنور
پررحل آدیدر ا

نرب باشنده کغائب اولان آدمه دنور قال رتل
کنهعدنو
وسلا
وق ادر وار
کفنب ایذوکعانب ( الکعانت ) علابط وزننده ود ارسلانهدتور ( الکعات )
كافك فيعض باشك بشمهسنده اولانجاگجا بزکی د وکولش عقدهره دنو رکه اسئژه

ووزه دینورکه
دوز جه وارووهلمور ( الکعنب) اسم مفعول عنوایله شول ین
عسلب
کل ي
الهمقا
حلقه کیفیو لرمش و
دزه
نو
نهر
خو

القرن ایملتوی القرنکانه حلقة ( الك وكب )

(واک وکبه ) هاه پلدزه دنور 2م کی شارح درک اض وباه

وعوز وعوزه ککویکب وکوکبه دخی دیرار وقاششل * ذهبوا حت کلک وکب *
ا
وفر
اقین

ناده
بع هر بری بکرپر

وتارمار اولشوب کتدیلر :وکوکب دعض کوزه

عارض اولان آق نقطهبه دنور انواعی واردر آق دوشعك وآقصو ویرده امثالن
اصطلاعات کسالیهسی واردر وکوکت اوزون اولان" باه دنور وبر.قونك سید
موسداریته اطلاق اوور بقال هو کوکب القوم ایسیدهم کذلك فارس جوندی

وخیالنه اطلاق اولئور و شدت حرارئه دنور وقحه وصوه وزندانه دینوز ودمود
|ا منسو بدر وشول خطهبه یعنی افراز
که دنور سعار معناسنه کوا کی حلی ک
|
وتعیین آولفش ارضبهد بثورکه وة

اولدینیاضزك

لوه محااف اوله ووککت

طلق دیدکلری دار و به دینور رکیده اورن وی تعییر اولاور مفر دانده تعن اون
کوکت الارض تعبیز ادرر وک وکت سلاحپوش اة اطلاق اولئو ر و طاغه د ینور
۱
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معناستة بعض

عم

دم

خای مه

|لهحیل

عنواننده مرسوم او لغله سواری

| سپا کر وهی دعك اولور ایکسیده ملاعدر وکوکب وقت بلوغی متقرب اولان
اوغلاه دنور غلام مراهق معناسنه

وفطر نی

مننار افسامندن

دلوحه مايال

در وکوک الفش :ر نسنه نك کثر .ومعظم
تا
دیدکلری سایه دینورکه آق الوور ل
| و تع اولانه ,دشور و کوکب الروضد باه نك وم عر ارلك شکوفه سنه اطلاق

۳

انوور تقول ماازهر کوکب الروضه ای نورها :وکوکې اطذید جلا بولادك

ال اول مبنی اولغله کی اطر افندن عانن اولدبنی ملاحظهسبلهدرکبه وپارداعه آ] ۱
ا
بفسکل
اطلاق اولئور غرفه .معناسنه اکثری پکاورشه اولور وهر مریم ال

|

اولفش خانهبه اطلاق اولنور ( الكعبة ك)افك ضمی وعينك سکویله ةرة | .
)عوداوزننده |
یکارنته دنور شال فضت کهنها امی عذرنرا ویو اسعدر ا(لکموب ق
و(الکعاب ) کتاب وزننده ( والكعوبة )كافك یله كعب کی قبراك سى

وموبةمنالباب الثای
آسقغلفق معناسته در قال کمب ادى کموبا وکمبا وکاب ک
والاول اذا نید ( الکعاپ ) حاب وزننده ( والکعب ) محدث وزننده(والکاعب)
مهعی اتر شقلفش قر ه دنور ومکت ومکعت معطم وزننده ومتعکب وکاعب مهبه

دی وصتف اولور قال جارية كعاب ومکعب وکاعب ای فك ندیبا وشال دی
مکعت ومکعت وسکت وکاعب ای ناهد ومکعبت معطم وز شام شش

ونکاری

اولان الاحه قاشه وبز ومندیل مقولهسنه د.نور شار حك اة کوره م بح النقش

یخاوادکعاب قشیله منقوشاولاننه اطلاق اولنور وعکعب زیادهسیله حکم دوریلوب |

بوشن ونه اطلاق النوورکه طورطوب وله ( اکلعااب ) هملك کار هار دت
کب الرجل اذا اسرع یعنیعشییه منزب پیرکه شرخ ۱
ورعك معناستهدر تقال ا
 | Eكعاب آدعاری صیق صیق آ تدرق سر عله بور عك معناسته دز

وسار ال م راع قبارته وسر ر
ایکیسی دی معنای ابتردر فشريك

مار
بط

۳۱

قارب الاطو عنوانندن تشن
وهمی اسرع و

۲ارق تر تير بورك اوله حقدز که ۱
ایلشدر خلاصهسی آدیلری صیق "صیق ت
به وزننده نویه معناسنهدر کهصانعی درت ۱
قريب کمبك لازمیدر ( الکعکیت ) ططر
پلو ٩ اوردکدنصکره بری رغنك انه کوروب دصر چارکوشه اولهرق اکسهدن

صالیویریلور اول کونه صاحه ونه کومکبه دی دنور مولف نون مادهسنده
ویدن شا كت اولشدر وکمکیه وکعکه بای مشدده زیادهسیله رلو چ طواغه

دینور (الکفبان ) تیه بنیهسیله اییکعب دعکدرکه بکریعب بن کلاب وبری کب
ریعهدر (الکعیات ) خرکات وزشده عل قول ذاولکعبات ریعه قیلهستنه
محصوص برخانه ایک جاهلرده آی طواف از ادی ) دوالك ) عم

بن سودا الشیبانی لق در اف انلیر) حانك فی وکسر ابی ی
كهب الاحبار دیکاه .شهیردر مولف حبر مادهسنده کمب الاحبار دعکدن ممح ٠
انلشدر ( الکشب ) ای مثاثه الله حعفر وزننده ابری وومری قر حه دینوز کعت

مادهسندن مأخو ذدر وبومری قجرلى خالوله دینور ( التكعثب ) دحرج وزشد:
پرنسته طورطوب دک جه وّارلق اوق معنأسنته در قال تکشت ام اراد fl ۱۱
"و استدارت وعر ا

ص

|
۳

کوزی دیدکلری شکوفه دز ) الکمدب ) حعفر ا ٤K
وزنده

¥

اندر بولك ,بجی کعاپ کلور
 SEکیب iر اونسان یدبع ج
۱

و کباب کلور حرکات وز شبیده وو کمیهنك بچعیندر موف حایط ابلشدر و نعضش

عباب
که ک
وینل
یه ده مت
وضتنله کب وفڪالله كعبات

عنواننده مرسوم اولغله شار ج و تەی تصویب
کف هتلب و کعاب کبك

بجی اولق اوزره ,ربب

نهد انپویتینی ماییننه دیتور اندر کهولف
ایلشدر وکب فارغنك
ابوبهیی کب الله تضبیر ایدوپ بوراده کمی مابین الانبو تن الله بیان اللشسدر

جیع امهانك باننه کوره انوب بوغومه دینور وکب ایک بوغوم ارالفنده وان |

شویش
تځ
بوهری عقدهبه دنو رکه بوغوم باشی تعببراولنو رکذلك صاحب مصباح د
براق باه اطلاق اولنور يقال عنده کمپ من امن ای کته |
وب
طعب
ایلشدر وك
هر مقداری سودء اطلاق اولنورکرحه مولف من الین تعبیر ایدوب لکن بر |
مج
وبر
مقتضای مادهقویی وغد اونقدر نه کهاساسده اذا کانجامدا عبارتی آیمشعردر 

کم آهل حساب اصطلاحندن برحساپ آددر معلوم اوله کهجذر وکعب |
و
مصطلیات اهل جیسایدندر جذر نشول عدده دیتورکه کی

انوه ضییدن عدد

|

آخر حاصل اوله مثلا آوپی کندی نفسنه ضرب آیلدکده طقوز حاصل اولوززیرا "
ول
 ۱اوج کره اوچ طقوز ادر پاسن

او ج عدده حذر وطقوزه مجذور ,دیراروکعب

جذوری بردفعه دخ حذره ضیب ایلکدر مثالرده حاصل اولان طقوزی بکرره
دی اوحه ضمرب ایلدیگر ده پکری دی خاصل اولور اول اوجه کعب و یکی

بدیبه هکوپ دینور واهل مساحه اول اوج عددظلم وطقوزه مربع دیرار واهل
حبر موقسابله اوجه شی" وطقوزه مال دیرار وکعب جد ورای وشان معناسنه

استعمال اوور قال اعلی الله کمبه ای ده وشرفه ویو کمب قناندن مأخوذ در

| يکقاال رفع اله اعلام ده یاخود کمب ساقدن مأخوذدر زیرا انسان قااولدینی
 ۱حینده کمی الت عالی اولوب وجالس اولدقده مستور ومز وی اولور کوعب

| مصندر اولور قان طولدرمق معناستنهکه مادة مکوذرمدن مأخوذدر قال کفب
الا كيا من البساپ اشالث اذا ملاء توازه قمراك عهسی توموب وم یلفق

| معناستهدرکه ش۲شقلفق تعییر بالوبور اول قیر"» نار پستان اطلاق اولنود
)افك ضمیله مهه اطلاق الوور ندیمعناسند
| بقال كهب الثدی اذا نجد (,الكعب ک
 ۱التکعیب فان ورین بر نسنهی چار کو شه قلق معناسنهدر كعبت ماده بندن
ان

رعته و ذبرك
زین ایک ایاقده درت داید اولق حسیله تقول کته تکعیا ای ب

مهسی  ششقلفی معناسنه در شقال .کمپ دیا اذا نہد ( الکعية ) ججزه بوزننده
بت اجر ام اسم در کهقبلر" اهل اسلامدر زاده الله نشیشا شار ج در . 4مرح
اليكل اولديغيون :اخو د مجد ورفعت وشرفنه مبنیدر باخود اجه

که مکربمهده

Yr

کیبوپ ای شی" ک(ساب ک
)سر اوزره مبنی اولهرق فطام وزننده قورده اطلاق |

اولتور ذئب معناسنه ك(سبة ) جزه وزننده قاحق كوك اسعاسندندر وشهرنسف |
قضاسنده پرقر یهآددر ( کسیب ) زبیر وزننده ارکك کونك اعاسندندر واسعاء |

لد زءیه اطلاق اولتور (الکب) |
رجالدندر ( ابن الکسیب ) حرامزرادهه یومن

هقل
کافك نمی وسینك سکویله باغ صقندیسنه دنورکه ياغك کصرو
ان
س بیودر

|[ .

اکثری شبرلغان بوصهسنده مستعملدر ک(یسب ) حیدر وزننده اسای" رجالدندر ا

کاسب ) اقرب |
وایراده ری شهر یلهخوار ام قریهسی یننده برقریه آدیدر (ال

وزننده اسامیدندر کیسببنمنیع الاکسب برشا در ا(لکواسب ) کوا کب |
وزننده انسانده آلات كسب اولان اعضانه اطلاق اولنور حوارح معناستته |

ا
(و کاسب ) قوردك کنبهسیدر ک
(اسب ک
ویسبه ك
)افك فصیله اسامیدندر |
( المعیز ) حای بل ايله دحرحسه وزننده برکسه دن وی

و احبزاز ایلکله

۱

سينوب کزانهرك بورك معناسنهدر قال عى الکسصبه ای مشى اخائف ال |

نفسه ( الکشب ) شین مجمه ایله ضرب وزننده ات مقولهسی ممدجه نسنهی |

شدتله قاورایوب سسلندیررك اكل ايلك معناسنهدر تقال كدي الم و وء |

کشبا املنباپ اثثانی اڑا کلهبشدة کوشب پمروضع یاخوه پجربل امعیدد |

( التكديب ) تفعیل وزننده كشب معناسنهدر يقال كشن الم ونحون عى کشید |

(کی ( ای وزنده بادبهده برطاغك اسعیدر ( کت

ترا وز ننده بر طاع

۱

ب ) امیر وزننده بشقه برطاغك آدبدر ( الکندوب ) ظاي مجمهایل |
ی(
کدر
آدی
وجوب وزننده وجود معوزلکدن طلوم کي طولوب قبادمق معناسنهدر بقال |
کظب الرجل کظوبا مانلباب الاول اذا امتلا" سما ( الكعب ) كافك فحى |
وعسنتك سکو نله اعضا ککلر بنك هر مقصلنه يعن اك و اوبناق پربه دینوز که ٍ

پومری اولور فارسیده پیوندکاه دنور بقال هو موهن الکمب وهو کل مفصل

یهکه دبنورکهامحك
للعظام وفوق القدمیمتی ایاق طباننك آرقهسنده اولان بوهمک م
مفصلیله پر مقار  ۵مابیننده اولان طراقلقککنك اورنهسی اولهجقبومری کیکدرشقال
ضرب کبه وهو العظم الثاشی" فوق القدم شارح دریکه وشیعه قولیدر  ۱62لغت
وعب اياغك ایی طرفنده اولان ایک ومری کیکلت هبرره
عندنده منکردر ک

دیشورکه یوق یی اوک رر ه اافت ایی دام اولور جز اکن 6

کی کوموب کلور وکماب کلور کافك کسزیه پقال غسل رجله ال الکمین وها

ر اولنان کیکهدوڼترک صبیتانالظبان الناشی ان من جاندیها وکفب آتفیعقبب
آنکله ملاعیه ابدرر کذلك رد اوونندءکه ظاوله تعبیر اولان اوون ٣دت بر |
نوعدر زار دیدکاری مهرءیه دنور وونلره کعبه دغی دیتور هاه ایک دانه اولفله

ین
ر5

Ea EE
AE
414

ولدك دی لوی اویجهدر اول ولده خلامی ديلوو ( الکوزب ) بجوهر وژننده
بغایتê Cry

توک یا لوح

برشم نالوا لی ابو دیک رونید لاش لو

قو

اهق ( الکسب) کافك فحی وسينك سکونیل( والکسب ) کافك کله فراخه
 5متام برد کهمراد سی و عل اله قراخ ایلکدر كانت اه :قرامق

لمبناب لای آذا يلاد نتدکه کاب از
کی لقال کسب از زکقنیا و کسابا
بومعنابهدرعليقول .کسب عل و راجتل فزاعق وکاشساب

امت حکوب ئ

اوجناد اقا مقدر قال کس پب ارجل :الال اذا اصایه وقال ک|نسب ا۵ا تصش
وأحنهد مولفك بصارده بیانندن مستفاد اولدینی اوزره كسب جع ايلك معناسنه
|

موضوع

او لوب نعده سی

انکده چ

وعل اه رزق طلت

و لفط

اول

وه اعدر ۶یE ي شی اعون مش اعون قر:ا اتکده استمال

کا

 ۱اولثور لکن  ۱کشساب چ
 0لفظیی زه

E  iچالشوب استفاده

وا كاف

ما کسست .و اما ماا شنت

بره یهن

[ زرا

اطلکه ع صو ضدں

ابلددلر.قال اله تعال Jبا

| کشا ىده دصیس ف

واحنیاد

مو ظدار واس

نفسك مشتماسی وا کابغایت میل واجذاری اولغله محصیلنه کرک .کی چالش-وب
سی واهمام ادر هر نقدر صعب

ودشوار اسه ده

لک نن خر ده

وحالت وودر

اني وکسب جع اپلك معناسنه درک معنای اصلیسیدر قال کسب الال اذاغلعه
و کست ایی منعوله تعدبه ابدر ر آحر آدمه مال قرادرمق

ی نای

ی

به ایاه شکمبه
کيس|
سبی وهمتله اول آدم قراش او قال کیب فلانا مالا ا
کب ) بفعل وزننتاه
هو وو فعلته ففعل طربق اوزره کلان افعالدندر ( ال

 2 6ات اسر مال تسب ازل اذا ,طلب .الرزق :یعتی تکل
فيه ( الا کنساب ) افتعال ونزنده
 ) :الا کاب ( زەك

ايتدرمك

وا
(

سس

رت

باهکندی سی

که
 Eتقال ا

فا بان او دی

تا بتتادو تک
و همه

 5ارا

بر آبخر آد فد قراج

ااه فکنبه هو ( اسب

) مشرب

الک ) مفقةه اوزننده و(الکب
) کی وزنده (

وز بنده و تلرده مصد ار در .کنات  +تا

یه قال قلان

) ڪنوم

طیب الکسب

والکسبة والکسبة ای طیب الک شار ح د رکه جع 4۱

وزنندم

و الکسته

مک کلدیی

انواع اعتبادیه درویونلر اسمومقعندم استعمای مایم اولهدرکه قراه اطلاق
لوب پس.طیب الیکیب نلاك قزاجی باكدر دك او لور اسم مکان یاو لور
( الکسوب

) صیور

وزننده  ۱ن

( ذاه

وزننده

(9

دا ما

کستت

زره اولان کشیه ونور ( الکسوب ) تلور وزنشده پر بات آدیدد
وکوار
ا
وکسوب

۳

و نسنه معناسنه استعیال

او اور ومقام یه حصو صدر

قال ماله

(
کب ) چو
اود
دکرن

رداك وچک پرجاعتك اسلریدر و
(اکبر یب

سوبت
ته زنبروزنده تمد بن العلاهبن کر
یکه
د

ر کامام مخاری سعیدر و

پرموضعدر ( فعدی کرب ) فن رحل معروفدر بوشقه برآدمك اسیدز و
ونده
اوج لت

واردر

١ بانك رفع

در غر منصرف اولهرق  ۲اضافتله در متصرقش

اولمزق  ۳اضافتلادر غير متصبرف اولهرق کار ج در کهص
ودرت ادد کب
هونث ومعرفه اعتار اولنور وهر حالده بای معدی سکانهدژ ن
وستنده حرواوله
تستله معدی

دنور کذاكث تصغیر ده معیدی

(الکر  ) ۲
رم و ونر مدلر دهدندر (

رنبه وزننده داهية شدندهیه اطلاق اولنور قال رماه اله بالکر یدای الداهید
را ک(راب ) زفر وزنده اسافیدندز عرو ین عمان ن کرب معر وف متکلم
مکیدر عل کلامده صاحب تصانیفدر (لكر تب )دحر ج وزننده دو غك معناستمدژ

ال تکرب علینا ای تقلب ( ,اللکرشت ) ره وزنده ومرادفیذرکه دک
(لک نب )
بو تباث آدیدر ا
وهشبر
خنند
)افلرك طعیله کر ک وز
کب ک
اولندی ( ارلک
نوله قنفذ وزنده ( والکزنب )سید وزننده سلق اسعیدر على فول بك لذئلو
و عنه د سور
دور

عل قول قنبط

بستانیو بری او لور ری

دع

تا

میم

3

اولنان سر منك

وع یمر ار تلو او لور قور داش کو كنك مسضو فندان

ایی درھ “ی شرا له من ج واستعیال افیی (دغنه راق

مدفارنده سلق سينك کله رکیده پازی ا

ر در معلوم اولدکه۳2-۳:

ورتب
سرهاله مقر در ک

لاهنه ایله مبیندر کهفارسیده کمدبرار.بستای بوری و حری نوعی آولور که

و
۳

مار نندن حریاطلاق ایلشلر در و ری قسوزر ,ترکیده  4.باش تعبار اولاور شار ح

ی
وفاس
هیبار

دی مولفك ورسعه یانی ط که ایلشدر ( .الکریت )كافك فخی وکس باهسود

الله بوغراش خرمایه دبنورکه اطمهدندر یم دی دیرثر ( الکربه ) حرجه
و ز ننده هماه کرنیت درمكث معناسنه در بقال کر ثب فلان د اطغه للف وسود

اب خر ما کلاميعلكناسنهدر کر ك انه خرما مرج ایلسون وکرل سادهجه
)ك
اف
ككزب
اکل ایلبون شال کرنب الرحل اذا اکل امه ما ( ال

صعی

شر لغان و صهمنهة

دشور

وزای

مەك

سکو یلد کسب وزننده

وس

E20
TSAR

ODF
CE
تن

ER2
4
RT:
r

و یزمتن و صلاتلو شير آدیدر ) الکرب ( فتن ایاقده ظر اقلق تعبر اولان

کنکك کو جك وزنلش کی طور طوب اولسنه دنور که معایب .خلقتدندر

(کزوبة ) عبوبه وزننده الواندن خلاسیه یعنی بشمهسی بیاضله سیاه ماده
ال
اولان خاو نه دوز که بعض رب چاریهسی لونیدر حرمین تسواننده دی ولون
ب
لووز اصطلاخ ده حنثی تعبیبر اوللور ا دن سیاهعه الوور ع
ا

چار هارنده

لون مطبوعصدر وانوبنك بری بیاض ویریسی سیاء اولوب .انلردن مئواد :اولان
و لدك

ی

| اولور شی عل ?n باه کواره ا فعا
از اولان فعاله اولقدر مامهکی ا(لتکرب

و قافنرز دوا

) تفعل وزننده خرما اجغنادن کر ابه

(وب ق)عود
للاکر
اقطه
| دشیوورمك معناستنهدر يقال تکرب الكرابة اذا الت
بوندن کلوب پاغق الا تعبر اوئور

وة زنب بك شین اونق ر

سة باریشی هبان ايشلك
کر
بقال" کرب الاس کر وبامانلباب الاول اذا دا و
ون
زد
اقا اولق متا ندد زک معنای مر

ناودو قال کرت الرحل ان ضعل

اب
کذا اکیاد ان فعل کذا وو افعال مقاربه جلهسندندز وککرروب

اکل ابلك

ووتش باق اوزده اولق
معناسنهدر بقال کرب الرجل اذا اکل الکرابه ک

معناسته دررکه معنای اولدن ماخوددن يقال كر بت اشعس اذا دنت" للفيب نوشال

| کربت حياة الثار اذا قرب انطفاژها و طواره آغ ود وکلقك معناسده استعمال
| اولتو رکهغم وتاسه معناسندن مأخوذدر بقال كرب الناقة اذا اوقرها اوعکعی
| آمك اپارکن اوقلاغویی طقرداغق معناستنهدر قال کرب انباز اذا طقطق
| الکریب ( الک ويون ) كافك فحی ورانك خفیفیل .ضبور ون وزننده کرو
کهسنث جفیدرکهکرو منسدوب دءکدر قرب معناسنه اولان کر دن صفتدر

| مبالغة نقسنه نست اولفشدر ملائْكة کرامك اشراف وساداتلرینه اطلاق اولنور
| ونه ومن اللائکة الکرویون وهم سادة اللائکة شارح در کهمراد مقرب
 ۱در

الهى اولان ملائکه در اوا

و میکاییل و اسرافیل عام الشتلام کی

 ۱بوعضار ل عرش اولان ملائکهه اقرب اولانلردر ددیلر عوطلر شدت وقوت

| معناسته اولات کربدن حأخوذ اولقله ملاتکة عذاب ابه بيان ابلدیار وبعضاز خرن
 ٩وا و ممانته اولان دن اخذ آناوب ختزت خدادن شدت :ځوف خوعبتاری
| اولان ملاتکه اب نفسیر ایلدیار لکن اکثری قرب معناسندن اخذ ابلشلر در

او الف واردر الا کب" مادمی :قرب فادهسسدن ابلقدر یا فول
اولفشدر انتهن ( .اانکاز بت ) مقاریه وزنده
| بفیهسندهدر تالا مبالغه" نقسارینه
م)ات
ظات
عرپ
مللک
کاالرنه ای فاره (ا
| وامدرفیدز ش

وزننده شول دوهءهاطلاق

لاری
بار اولانوفتلز ده خهدارو ق

اوکنه کئوروب خوکر درز

 1ازااور کنو

لرک(راب ) شداد وزننده
اها
| تا کهار بدن حقان ونار ابله اصنوب راعت اول
| برکشه خر احد وفر د معنانته همست

لرر ذیارکلمی کی مقام نى عامهحضو صدر

ف
کی )
| بقال مابالدار کراب ای احد ( ابوکرب الهان

وزننده نبابقهدن بعنیملود

(لکربة ) فصالله
1ندن بمرلکك کنبهسیدر امعی اسعد بن مالك اطبریدر ا

ا

Ea ۳ دز تکنیهدینورکهرده آضشقتعبر اوللور ک(ید )

| زا وزننده ستلفده فاطی بط اولان .مود بن سليانك لقیدر کهمحدایند ندر
لس

جچ]چ((۱ج-

۹

ر
لشو
هنی
و بع
دایها
| محوها وقر
غر به وزننده ودی

2

نوز مهارد باخوود ی

وود ۳۳۳۳۱ ۳

لد تأر اندن اسه 4و اندواهه دتورکه اعدو کرب کی

ک
(اتلاراب ) افتعال ونزد غنکین واندوهتاك اوتلق معتانستنهدر قال کربط 1
فاکترب ( الکر وب والکریت )امیر وزننده  9۳غکن وز ون کشیبه دنور
وکریب خير آ جدقلری اوقلاغویه يتور شوبق دی دنور وظرش وزراخت| :

اتون سوریلزب الا ح اولش تارلاه دیتور :وامعك وقازغینك بغوفقه-دنور
) الک اب ) کتات وزننده ودی < رټ

کی ممن داز در زراعتت :اجون ترلان |

سوروب نطس الك معنادنهدر تقال کرب الازض کریاوک ابااذا اثارها دع

1اأ

ومتهالثل * الک ابعل البقر ولاف نی کلب اد نتننده:ذ؟ ر اماقدر زیر اکتزی

|

الکلاب على البقر عتوانله متد اولدر وکراب درهءلزده اولان طسو آقدیرنه |

۱

)له خرما اغاخنك قالن:
تبین
عکر
فال
دینور بونك مقرد کریهد جره وزننده (
شاخلری کسلدکدنصکره اموز باشی کی برنده فلان اوه کنوکارنه دتوز

۱

مقردی کر هدز ها اله وکرب شثول ابه دنورکه ایی او ج قات ادوب قویلرده

قوغه اغاجلرپنك اورته لربنهبند ایدرلرکهبراوبی دی بوك یمه بغلواولوز

تک صوبه واصل اولان وايپ اولوب بو ايبصوبه طوقفامقلهحور عکدنعقو ظ

کری
اول شهرازدهآنك بربنهزنجیر بند ابدرار ( الاکراب )هنك کسریه ک

قوغهه ذکر اولان کرب ددکلرنی کورمك معناسنهدر ال کرب الدلو مع

کزبہا وبرفایی کر یکی طولدرمق معناشنه استعنال اوور کویاکه تضییقله مموم

ودهسته انلکتر قال ١کټ الا اذا ملاء ولورعکده ورای طوعقده شتاب؛

توفسعیرلعتوزنانتدلهك موعدتاننیتهقاوسغتهضهال کاوزلبورکبوقراملك!تكزمتعناسانلهحدرل ابذاقالاکنردبع ا(لادللشوکرتیکبیا) 1
االاککلرایة
ععتی ا کر بواکزانه اکل .الك معناننتادر قال كرب ارعل اذ

وکای امه آچارکن اوقلاغوین طاقر د مق معناستهدر یقال کرب اتلیاز اقا

)کرم وزننده سکیرلری طولفون وقونداولان مفاصل
" طقطق الکریب ( الکرب م

اعضادن بره اطلاق اولنور وعطلقا قوروی وبنیهسی فوندوقوی وشدید اولان

وت و سار حیوان ملقهوسنه اطلاق الولور
ایب واوزعان وتا ومقاضل افضنا .ا

نرصکره
دشو
لرمدادکبو
(الكرابةك)افك ضفععییوله خ

دال  2دبلرنده قلان بشاغة

| کربه کاور اقل

اولان

ورر
دیتوّرکه دشا یار دشیو

ج

وز نند كوا 5 4

الق مطروح اعتباد ایلدیلز ږا فعال وزان افعله اوزره جعانمن شار در که
علالقاری یاننهکوره کافك فحیلزاد :لاغوتلغله جعیت مر نومه اولصیغه هعبن دن.
وغراب کلهسنك جي
r

r

am

اغ به کلکله فغال وزنی دن
arama

تن 1

امه زد اوزره

a

الور

7

ا

,رکس تسلط واستبلا فېداډه اولان برعادهی باخود برآخر |

کسهیی آندن رد ومنع اپلسه کذت عن فلان " دبرر رد عنه معنا سنه کویا که اول

ساط اولهحق تسلطی دعواسنده تکذیب ایلشدر وآهو کی پروحشی چا ور نفرله
قاحوب  .کید رکن کور واری دو

1

ره

باقوب طوردقده کذب الوحثی

 ۱دبرار و آنسانینده حر ی الوحشی م 5کذب عبار ته مسو اندر که کدبر دوزهه
سکر عسنك اعاستی شکذیب ابلدی احود

اولور ( الکذوبه

ای

سکرعك اد ماسنده کذب 0

جذوبه وزننده ضعیف وزون اولان خانونه اطلاق اولنور

ا(لکذاپ ) شداد وزننده بك پلانحیبه دنور نتهکه کذر اولندی وکذاب برفاچ
فده رکه شاعرل لقسیدر کذاب یی کلب جناب بن منفذدر وکذاب بنی طاشخد

۱

 ۰ 2خیردرگ اس کت,وخلمن کذابدر وکذاب بی الرماژ

(یذیان ) ذالك صعیله بنومحارب جاعتندن عدی ین نصس
عبد الله انلاعوردر ک
(لسکذب ) فعل وزنده تکلفله یعنی قصدا خلاف سوزار
نام شاعر ك(4قیدر ا

در لا بولك معیاستنهدر بقال تکذب .ارحل :اذا ,تکلف الکذب

کک

اراق اوذیه زع الك یمن بلاعحیصانق معناستهدر قال

تکذب فلاا آذا زع اکنهاذب ( امکاذه RE وڈ( ادات فا
وزننده برکسیه یلان سوز سوعلك وبری پرینه یلان سویلشعك معنالربنهدر تقول
کاذته مکاذبة وکذابا ( الکرب ) كافك فع ورانك سکویله غم وناسهبه دینورکه

عارض اولدینی نفس انسانهبی شدای سبیله دمسته ادر جی کروب کلور ویو
الإ

صل مسدردر لار ارض معناسندن مأخو ذدر قال اخذه الکرب وهو الزن

وسه شدای سین له دمسته الك
پاخذ بالتفس وکرّب مصدر اولور برکسهی ع ا

 :معناسسنهدر قال کربه الغكربامن الباب الاول اذا اخذ نفسه وکرب بوک
| معناستهدر شال کرب البل اذا فتله ووقاغوی ایاغه ىك صقشدرمق معناستهدر

ال زب القید عل الد اذا قه وزراعت ,اون ترلای سوروب نطس
| الك موا نه در قال کرپالارض اذا ائارها للزر ع بولك مصدری کراب دنی
کی کاسیذ کر وکر ب قۆغەيه کرب دیدک E و

الدلو اذا ج-عل ما الكرب وركهك

ی معناسنه در شال کر ب

ن

ب

دید 5ری ایبکسلك

EB
| معتاستهدر قال کرب الرجل کر من الباب الاول اذا انقطم کر
| اغاجندن کرب دیدکلری داق اومیهسی اخذ ايلك معناسنهدر بقال کرب الرجل

اب الاول اذا اخذ الكرب من الضل وکریب اولان ترلایه اکین اكك
لبابمن
اکر
|
| معناستهدز شال کرب الزارع اذانزرع قالکریب وکرب .نبسرتهنك مقدار ينه
۱

 Eءال ویاخود مقارب اولان شيمه اطلاق الوور يقال هذه ابل ماه اوکربا ای

1

مروغی تیم اولور تفاوتلری صیفهارسه کور ادر( اکلتاوید ا
)مری ونزنده ( والکذوب )میسور وزنده ( والکذوه) خ1رده
( والکذی ش
ھالله ( والمكذوبة ( مشر رد وزنده

( والكاذبة والکذیان ) غفران وژننده

( والکذاب ) غراب وزننده امعلردر یلان سوزه دیور لکن مولف بصارد| .
کاذاب )
ونلری دی مصدر اولق اوزره ست ابلشدر عه کهذکر اولندی (ال
هم منك کمن لھ برکسهی

ودان او ندر
بلاحی ولق تاره درگ همرهسی ح

|ذب فلاا اذا الفاه کاذیا ووکسهی یلان سوز سویلعك مغاس نه دار قال
قال ک
| کذبه اذا جهھ على التکذب و برکسه نك یلانتی مید یه حقارمق معناس:ه در قال

|ذه اذا بکیذنبه وبرکنه چاغرلدقده کندیستی ام صورننه قووب ساکت
ک
|ذب الرجل اذا صحم ه وهو ساکت بری
اولق معناسنه استمال اولنور بقال ک
(لکذوب والکذوبة ) هاه نفس انسایبه اطلاق اولنور نتهکهذکر
اله ام ا
اولئدی ( الکذابان ) تشه بنیه سیله ایک پلانجی دیکدرکه بریسی بنوحنيقه

قیلسندن مسوله وري بنو عبس قیلهسندن اسودنام کذابلردر زمان ستعادت

اواخرنده نبوت ادعا اباشلردر ( الکذب ) محدث وزننده (والکاذب ) شول
شوب پروقت قویروغتی فالدبرءرق کنندوسی
اقهیه اطلاق اولئور که ارکك آ

کره
صون
ات
ذوش
کید صورنده ک

که طهور یلید کوک وچ اک

ا

لاشولردر بقال ناقة مکذب وکاذب وهی التی ضرا الفعل فتشول ثمر جع حاثلا
وقد کذبت تکذبا وکذیت کذبا ( التکذیب ) تفعیل وزننده حوق يلان سوءاك
معناسنهدر بقال کذب تکذیا بعنی کذب وناق ارکك حکلدکدنصکرء رمدت
ندر
قویرغتی فالدیرروب کندوسی کبه صورننده کوسنتور دک

م وش حقمق

۱تاسنده استعبال اوور شال كذبت الناقة وکذبت كاذ کر وعر بلر فلان اوزره
مع
قطعا خوف واندیشه ایلیرد جله وهجوم ایلدی دحك برده جل عليه فکاذب

حهکدن جه ایلدی تعبیر اولنور کویا که جلهستی کاذب ایلدی
رد
کمر
دیرارکه لا
دعك الوور نت که صدق

دی وموقعده سعیل

اولور واصلا وقف وردد

ابلیوب فلان ایثی ایشلدی دك بردء مکاذب ان فعل کذا دیرر وتکذیب
|وکذاب برایشی اننامیوب انکار ايلك معناسته استعبال اولنور قال کذب بالام

دکه تفعیل بانك بناسی کاءتفعیل وکاه فعال
تکذیا وکذابا اذا انکره شار ح ر

کلور کذاب کی وکاه تفعله کاو ر توصیه کی وکاه مفعل کلور مزق کی وتکذیب

۱رکنهیی کلامی بلاندر دیو بلاصلقله وصف اتلك وکاذب حقرمق معناسته در بقال
ب
کذب فلاا اذا حعلهکاذبابان وصفه بالکذب وعر بار برکسه مراد ومباشرت
ایلدیی عله اقدام ایلیوب أن ف اغتله کیرو طورسه کذب عن ام قد اراده و
ديرار

»

۳
عاقدا احادیث شرینة عدده ده کذب کهسی عليک معناسنه وارد اولدر
کذلاف کلام ع بده کثبر در و مثل مراسنه جاری اولشدر و عل القاری چ

ان ام ول مونوفدن زوایت ابر ڪه ھر نست بوي

[ذب الساون [ حدیی شر حنده مق هبدن کهکذب صدق اد
که سنده ک
وفریق معناسنه
دی وارد اولور شمل کسی کی که جع ت

اضداددندر پس

احادیث مقرومه بمعونادن تصرف اولفق اهون واقر بدر وفالدیکه کذيك وجوب ١
معناسنده استعبای توسعایی مشقلدر زیرا مره اليه ده کذپ نفس "و عبر ده
ووم اكا لازم اولفله و جوب
حل امه معناسنه اولوب وعادا حقق ز
ولروم معناسنده استعمال اوفشدر وفعلنده استعارة بعیه اله تصویر اولنور

و شہابك بیانشه کوره کذب علیکم اطع قول لیکذيك سبکنده اولغله لینشطك
وعك غل انیان اج دعك اولور که مجاز شوعین اولور ونونده ایی وجه
ب
جازدر ری کذب فعلنی حرف استعلا اله متعدی اولان برفعل اله تضعین ایلکدر
وجب ولزم فعاری کی وبریسی اکیلیای متضمن اولقدر کویا ک ک
هذب ای وجب

الے لیرغب الم هو واجب عليك دك اولور وفردات راغبده وجب علیکم
عبار يه مفسس اولوب وبونك حقیقتی جك وق کهکدیکندن وسزك طائت اوزره

حکرشکزدن ناشی فائت حکمنده اولدی دمکدرکه کذب علیکم الج کاد یکذب ای
فوت ام سببکنده اولوب نه مجاز عرتبتین اولور واو على الفارسی دیدیکه

کذب قولدن بر و ع اولغله قول مادهسنده چاری اولان اتسا عکه غبر نطق معناسنه
اولان استعمالدن عبارندز کذب مادهسنده دی چابزدر اجزله قول ضرب وغلبه
معتالرنده مستعمل اولدینی کی کذب دی سلب وانتفاء مقولهبی معناارده مستعمل

د

که اد تنط واا ادر لکن خلاصهنی .وه مشزوحدر

( الكاذب والکذاب ) شداد وزنده ( والتكذاب ) تانك وكافك کسری وتشدد

یل تفهلدن مصدندرمبالقة وصف مراد اولفشدر زرا
تفعال وصف اولهءرق وفدر بلکه مصدر وامم اولرق وارددر ( والکذوب )
صبور وزننده ( والكذوبة ) هاله ( و الکذیان ) سکران وزننده ( والکیذیان )
فیعلان ودزده ( والکیذبان ) ذالك ضیله ( والکذذب ) كفك وذالارك طميله

) والکذنب ) ذال اولانك تدسدیدلکه فعلعل وزننده در عیاك ماقبلنه جنسی
زیاده فلغشدر مبالغه اجون واولکنده ایک زیاده وونده جوهری اوزده اوج

(الكذبة ) كافك طمیله هره وزننده ( والکذبان ) ميك وذالك
زیاده واردر و

وندهدر (والمكذبانة )هایله( والکذینبان ك)افك وذالك ضبیلدکه
یرک مفعلان زن
در
دن
ف.علغلان وز

درت زاندی واردر ونر چوعی صفتدر یلانج بهدینورکه
—
سس
EÊ

وت
رثا
غد بع
امرا
ودن
قمیلعناانء وجب علیکم وعند البعض بون

۳
وترغیدر عبلرگ .

کذبته نقسه قولندن ماو ندرگ برکسهيك نفسی کندیسنه آمال عیقه و مطالب 

بعیدهلری تخیبل وغنبه الله دور ودراز امل وامته الله خلیالره القاایلدکده عبار
کذیته نفسه دبرر پش بو مقاعده دنیوی واخروی آمال واحور آمنیهستی یل هکزده

ذر اولنان اسفار ثلانه سزاری اعالی حهتلرینه ولق
وق ال ک
قی
حوبر
تص
ورغیب وتنشیط ایلسون .دك اولور رضی ورج کلدلری کی اخبار ععتی انشا
ر
کهومذ
اولور وقالدیکه حدیث مرقومده واقع الع کەی مرفوع اولغله وج
وهره علیک
اوزره تأویل اولندی و بعض مدئین منصوبا قرأت ایلدیلر بکوک
لفظنی اممقعل اعتنار اوللورکه ملازمت ومداومت فیلهسز ذعك اولور وکذب .
کله سنده  2لفظنه راجع طس ات اعتار اولنورکه حمظاهر مقر اولدشندن

رناشی حذوف اولش اولور وعلیکم اج فقرهسی جله" اخرى اعتبار اولغغله کذب
اطع ای وحب إلکے وعلیکم اح ای لازهوه سبکندهء اولور یاخود معنا جم اکر

س انان لد ن سره ا اولان,ذنویکزی هادم واول خصوصه کان دک
در اسه کذب ایلش اولور دءك اوله وصورنده کذب کندی معناسنده مستعل .
اولور عره وحهاد فقرهری نتبوک قياس الونور میرح در که معنای اوه

ابو * ۱کذب النفس اذا حدتتبا م*ثلى عوافقدر تى نفسکه سنال وم امکه 

ظفر یاب اولهمرسن دحودیث i توروکلالکی ا

نعاولور

تجج ایک ۱
بلکه مقصوده فوز وليل وبلوغی روځ ایدهرد حدیث ويل و
قدوامه
اى
س

مدار بنط

اولور که همت

دیدکاری بو اوله حقدر EE

غ! علنده ضرب اولنور و «شاردن سوّال ایلدیار که
حسارت واقدامه حثاو
*شعار عردن بمكعنیدار اولان قتنی شعردر حواننده لد اشبو * وکاذب
التفس اذا حدتما * ان صدق الفس بزری بالامل * دی وحداعده بك .اشعر در
دیدی واقعا جل

امور و آمالك حصولنه اساس ومدار در و ويك مقابلنده عربلر

ار
رفسه
ب ن
دقته
صد

بعتی برنستهنك طلنده نفسی محنت وحن ګل ایلکله تاطی

وتکاسل اتدی ذ عکدر اء م 1ل

هن

اطلاق اندر رزوزمحشرتك فده

وان اتركاوه فة یاناری اوزره مولفك حقیق کی اع کب کت
ی  9امم
فعلنك فاعلى اولق اوزره اضعار اولغد در ای دلالت
اج وعلیک +۱.تج نقدبرندهدر وعند البعض مرآدينه حثت اغراد
فعلدر وعب

نندسته
يعن ج سزك طرکفد

کال ميل ورغیت واهعام ظن اباشیدی لکن ظنی

کاذب اولدی د یکدروا خفشدیدی که 1بجلفظى صورا مرفوع وبالمع عنصودر

زیرا مراد حع اله امردز نتدکد اکن سید دبرارکهمراد ارم دیکدر ویوندن

5۰

۳

"۷

۰۱

منالیاب التالث اذا ضرب دبره ( ایت ) تفعیل وز ند اصه قوداق عل
اقول دانهسی بعنی قورغی حوق اولق معناسنهدر قال کب الک م تیا اذا
ظهر عبه او کر حبه ( الكاحبة ) حوق نسنهاره دیور تا 2در

قال "دراهم کاحبه ای کشرة و وکست علول انشه دنور قال بار a
زده
ار نفع لها ( کوحب ) حوهر وا

اذا

رو ضح آد بدر ( یکت ) کافله حعفر
بم

وزننده بر مضوعدر ( کاب ) تحعفر وزنده اسای" تاشدندر ( الکدب )كافك
فی ودال مهبلهنك سکو یله ( والکدب )کتف وزنده ( والکدب ) تین

)افك ضمی ودالك سکو یه وونلرده ذال مه ابلهده لفتدر کج
( والکدب ك
و ازه جوانلرك طر و

یی طر نقلری دیپلر ده اولان یاضه

هالهدر ) الکدساء ( نيه تصغیر اله کدب ا

هور

ی
رقر
ا م
ذور
دن

وا ان عباس درضی اله

 | ۶اوقا عل قیصه بکدمدب ] الاذ بالدال امو :ای ضارب ال الساض
ىیصه
 6هھ دم دار ق

فلیقته اعاض کالنقش عليه یعنی حنرت

کوملکنیاخوانلری اوزرنده بیاض چالار قان ۱۶

وسفك

گیل که باکهقکاونملکه

طو تنغله اا واعیاضی کو مت او سننده شش کی کورینور ادی کذب لفظی

ونده آکذر اولنان کدب ظفر دن مأخوذدر ( الکدوبة ) محبوبه وزننده شول در
خانو نهدیور که دی سیم صان کی خالص بیاض اوله بقال امرأْة مكدوبة ای
النقية الیاض ( الکذب ) ذال همه ايکلهتف وزننده ( والکذب )کافك کر بله

)افك کسس له( والکذاب )
( والکذبه ) كافك فحی وآخر ده هاله ( والکذية ك
کاب وز ننده ) والكذاب ( حنان

وزننده بلان سوباك معناسنه در ال کذب

ار حل كذ کوذبا وكذبة وكذبة وکذابا وکذابا من الباب الثانیاذا اخمر حخلاف ماهو
توقال كذب الرحل على اء امهو ل اذا اخبر بالکذب يعنىيلان سلوزدابالهنلآدقده
مصباحده در که کذب خصو صنده عد خوطا مساو در زرا اهل سنت عندنده صدق

اکلذب يناده واسطه وقدر نبایت کناه عد الله سویلنان کذه تعلق اندر ومؤلف

بصارده شعیلدن مصدر اولارق کذاب که كافك کسری و ذالات شدهسیله در

کوذاوهکه هممنك ضیلددر وکاذبه ومکذوب ومکذوه ومکذبه وکنبانکه غفران
وزننده در وکذلی لقظنی که بژری وزننده در ز یاده قاشدر و عبرر ناقه پغور
آشدقدزصکره کبهاك علامتی اولق اوزره قویرغنی قالدروب دککردنصکره کبه

جقمدینی حینده کذیت الاقة در وودن اسم تصرف ادرر کاسیجی" واشبو

کلب مادهسی ایک مفعولهده تعدنه ابدر قال کذیه السدیث و کذب همی که
قعل ماشیدر مضا وجب معناسته استعبال اولنور ومنه حدیث عر رطى الله عنه

[ذب عليكم اج کذبعليكم الهمر:کذب علیکم اهاد ثلاثة اسفار کذین علكم ]
ک
rn

geen

سس

سس

شا

ن a ۱ iG 3
ا
ای a1 2اوزره -جه هوا
وات سودی وتا اند در قال کشت لن [
بو
اوک حیم

الشاة اذا قل ( الکنب ) فتعتبنله بقینلق معناسنهدر بقال رماه من كشي ای |
من قرب وکثب طره قیلهعی ديار نده برموضع آد در  ۱الکعت

) امیر وزننده

قوم یفتندن اولان تپهيه دینور جع معناسندندر جیی کته کلورکه جم قاور ۱

سس

کب کور نتفروکا کور کف

شیم وک

ا دکزی ساحلنده پرموضم |

آددر ( الکشه ) زمره وزننده ازجه صومه وازحه
ومحرین قضاسنده ایی قره

3
:

۱

سوده دنور عل قول قاب دبنده قلان بوردملق مقدارحه دنه دنور باخود |
کاسه طلو سنه دنور و کشه برمو نع آد در و برکومه و ريغن یه دنور غلال

۱

دنتور وطاغلر ارالفنده اولان حقورحه اونوراقلو ره دنورک الاك تعییراوشوز
الا کثاب ) هر هك که

برکسه ید که

لع

ذ کر او لثان صو باخود سود

ااسقتهدر
اجو رمك معناستهدر قال اکثه اذا سقاه کشد وقریبمعناو

بقال

اکشه وا کش له وا کب مند ای دنامن وشقال ارکب الصید فار مه کا 5

س
|۹مeمرrو
کید

|
۱

ا(لکثاب ) ع اپ وزنده حوق نسنهه دیور وک خد اولکهسنده برموضع 1

)مان وزننده یلک وعرنی اولیان اوقه دینور نته که ای فوقیه ۱
آدیدر ( الکثاب ر
انم کتاب دی

دنور

و و نده شداد وژزننده دج

لغتدر ( الك

)اة

وزنده

ور
یهلبا
صرا
ك بنرکن الي او
کوريزا
1ك اموزی باشنه دنور اک قاشنك دنه کل
ن
(لکاثب ) اك کہر اه برموضع یاخود برجبل آدیدر(الکشاء)
اب کلور ا
بکجیث|
كافك فی

طمراغه دیور ( التکثب ) شعیل وزننده برنسنه  ۲ذالق معناسنه در

ا.ب
ت)
کتاب
شال کثب الشی* تکئیبا ادا قل ( الک

وزننده اوق 3

E

نسنه ه دیور شال مارعاه بکتاب ای شی سهم وغبره و و تف مقامته محتصدر
کهمیتی مز هر ده دصرم

و سوم صغیر اله تسیر ایلشدر موف تم اوزره

تفسير اعشدر ( المكابة ) مفاعله وزننده برکسیه بك قريب اولق مجناسنته در

لمکنمش(عب
اوت
تقول دمم ای دن

) جعقر وزننده فربی ایری ویومیاولان

2

 ۳دنور وبو فر جه دی وصف اولور يقال امراء کتعب ای ضضمة الرکب | ا
ل دک کت

 ۱شم ( الکغنب ) نون جعفروزنده طاش کی هلت

(لب )كافك فی
وشدد اولان ذیثه دینوز نونك تقدییله کتثب دی لغتدر ا
ونای وىك سک

قورغه دیتور حصمرم معناسته مفردی sN هاباهو

دو وعقهده دنور موصدر اولور برآدمك عقعدینه اموعرمتقاسنه بقال کیا
گر

 9 ٩؟! 
مس(

اطفالك تعلم اوق تعر

ایتدکلری عم

وباشی طو باق کوحك

اوقه اطلاق

(لکتوتب )
اوور قطنودینی نشانه تأر ابلیوب همان یازو کی حزدینی حون ا
1
۱

سیه دور

هستوعب وزننده طلوم کی شیشکن

اک وټاند اسم فاعلدر

بقال شی"مکتوتب ای منتفخ متی" ا(لکتیبه ) غ به وزننده E

و آ لاه

اطلاق اولتور جعیدلری حسيله على قول عسک عطیدن آلارغه اولهرق ب«رعته
چممش طوب آلاه دنور یاخود دشن اوزره چایل ادن بر بلوك سواری

سکره دیئورکه بوزدن بيك فره قدز اوله قال جاء ت كتيبةای الیش اوالجاعة
ا لیر  2منالیل او جاعد اف اذا غارت منانائة الى الااف ( الشکتت )
شعل و زننده هر طر فدن کلوب بر کك معناسنه در شال تکیت القوم اذا حمعوا

( نو کب )كافك فخی و انك سکونیله عر بدن بر بطن در ( الکتب ) معظم

وزنشده شول اوزم صااقمنه دنور که اوزمنك مضیسی اکل اولفش اوله

تکتییدن امے مفعو لدرکه بناسی ازاله اجون اولغله جعیتی مزال اولدیغنه مبنی

اطلاق اولغشدر يقال عنقود مکتب اذا كان قد اكل بعض مافیه ( الکانبه )
وکتوبشيمك معناسنهدر قال کانبا ای كاتا
وازشعق م
مقاعله وزنشده باز ب

و مکایه قول جشی کندیستی کناته کسدرمك معناسنهدر یعیی کندی نفسی
اوزره افندسنه

بهاسیی یازدر مق اک

نه زمان

آزاد اوله

ادا ادر اه

پس بازمق ایی طرفدن حاصلدر که افندیسی شرط مر ور وحجودنده وفاه
وقول دی اسن قرانوب ادا ايلك اوزره بازملر ندن عبارندر قال کانه عبده
وی ان یکابه عبل نفسه څنه فاذا اداه عتتق شارح دبرکه فوله اسم
مکابة ه
دندن ظهور
فاعل واسے مفعول عنوای دی یم اولور لکن ابتدا کتابه اف

ایلکله اقسامعل عنوانی آنده اوفقدر وکتاب دی اه درک مفاعله دنمصدر
ی

 ۹۳مونرده

و ای دك

متداول اولان کتاه ثلانردن مصدردر ) الكثب ) کافك

شکویلهبکردرمك معناسنهدر شال کب التی" کشا

 ۳۳الاو والثای اذا جعه وبرکكت معناسنه اواغله متعدی

و لازم او لور

شال کب القوم اذا اجقعوا صوو مقولهستی دوکك معناسنهدر قال کش الاء
٠اذا صبه وكير مك معناسنه در شال شم فيه اذا دخل و کش
محضوص بر دره آد بدر وکب

طرء قله سنه

يدك کابهسی رامك خر لکند كى ۱

کانبه دن ما غود اولور تقول کشت الصید فارمه ای امکنك مکنانته

شارحك

انه کوره کب قرب معناسنهدر کثب کی که فعتینلهدر قالدیکه صواب اولان
بوماده افعال باندن اولقدر حم آمهانده ا

اولرق مسرومدر حت اساسده

واکشك الصید فارمه ای امکنث مکنانته کاال افقرك ای امكنك  .ن فقاره

وقره مقولهسنده اولان دیکش درزننه' دنور ( الکتة )كافك كمل نەە سى

تهجاقب
کلن
۲

)تاعدن اسم
ومککتویی یازمق حالثه دینورکه اسمدر ( الکانب ک

فاعلد رکه یاز حی به دشور

قار سیده دییر

داور

وکاتت عا و دانا اولان E

اطلاق او لثور سسلفده کاتب اولان  ۶۲و معر فثله متصف او لدقلر نه هبن در قال

فى النباية [ كوتفابهء عليه السلام الى اهل الهن قد بعشت الیکم كاتا من احصایی ]]
اراد عانا مى به لان الغالب على من كان يعرف الكتابة ان عنده الم والمعرفة
وکان عندهم عرزا واقعا کاتب اولان آدم الله اهل عر اولق لازمدر تهوکه
ولو د٤کدرکه ری قوت ۶
ار سیده دبیر دنو رکه اصیلی دوور ادی ایی ت

بوری.قوت کتابت اولهجةدر ( الاكتاب ) هزهنك کسرله پازو تعلیم اعلك
معناسنه در قال ١کتب صییا اذا عله الکتابة و برکسیه کندی امحون بارزو
یازدرمق معناسنهدر تقول اکتتی هذه القصيدة ای املهتا على واملاء كرجه

یازمق معناسنهدرکه اصل املال ادی بعدهُ طرف قدماده براستاد یازیحق ماده
کندی تقربر ادوپ شاکردی :حریر ایلکده استعمال اولغشدر لتهکه مسو ظط
و بعض کثب متقدمه ووحهاوزره تالف اولفضدر واول مولفه دی املاه

اطلاق ابدرار ادی :امال ان حاحب کی املاء کلهسنك جیدر مثال موزرده

لغسوی وعرفینی .اراده اولفق الد اوکتاب قرهنك وطلومك ا غلق
معناسنه در قال | كدب القربة اذا شد رأسها ( الکتاب ) رمان وزنتده کاتب
کهسندن جعدر قال هم کتاب ایكالبون ( الکتب ) مقعد وزنده اسم هکاندر

کتابت تعلیم اولان  7۳دیتور حالیا مکتب صبیان ع وکتابت تعلیکاهاربدرکة
فسایرده دپیرستان یدنور یالکن مړ تعلهکاهنه مدرسه اطلاق اولنور پس صیان
مکتی وسع اوزرهدر ومکتب اطلاق موضعکتابت باخود جع اوخق اعتبار بهدر

و حوهر نك کتاب ومکتب برمعناه در ی۶ی مک ەكتاب دی دنور جي

کتایب

۸وهری قول مورری ليث وسار بعضادبهن.
کلور قول غلطدر مزج دیرکجه
تلق ایلدیکییشارح تصرح ابلشدر واقعا اساسده دخی سب ولده فاىلکتب

 COوذهب الصییان ایالکانب والکتانیب وقیل الکتاب الصییان لاالکان

عباریله مسروم اولدیفندن بشقه شهاب عليه الرجه کتابك مکتب معناسنه.
 1اثبوقطعهسيله استدماد
ورودنی غرر انلصائص نام کتادن االوعیناء +نام شاعر ك
حى
ایلهدر * تعس امان لقد ای بحاب * و

رسوم

الظرف والاداب * وای.

مدتمم الى الکتاب * اولکی کتابدن مراد کاتہون
بکتاب لوابسطت دی * فرد

توانیدن مراد مکتب دعکدز الاصل مکتسته کتاب اطلاق وارد اولوب لکن
ظاهر  ۱حالیت و محلیت علاقه یله مجازدر مولفك نفی حقیقته مجولدر و کتاب

N
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ا۳

اطفالاگه
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3
1

مفیمنندن,منقولدر قال ان تعال [ کتب علیکم الصیام] ای فرض [ولولا کتاب

من الله سيق ] ای حکم قال فق الاساس وهذا کتاب اله ای قدره وسألنى بعض
الطواف عن الق_در فقلت هو فاقلسماء مکتوب وف الادض
المغاربة و حن ف

مکسوب ( الشکتیب ) تفعیل وزننده ودخ یازو یازمق معناسنهدر لکن تکثیری
یر

قال که تکتیبا ععیی کته ورکسیه ازو تعلیم ايلك معناستهدر قال

کب فلاا اذا عله الکتابة لواآی وعسکری برلو برنده بصابوب ترئیب ولنطم

O
Eز
T
ا

تاب ) افتعال وز ده
ایلث معناسسنهدر قال کب انکیبة اذا هیأها ( اکلا
ودی ازو یاذعق معناسسننه در شال اکتتبه اذا خطه على قول یت و کتایت

ازو بازمق وا کاب اسقلاء معناستهدر که رکسيه پاز و یاز دمرق معناسنه در بعنی

کندی قرأت یاخود تقربر ادوب آخر  2املا ایلستی طلبکار اولق معناسنهدر که
استکتاب ال مادفدر بقال ک|نثبه ای اسقلاه میرم دیرکه بیضاوی اشبو
و[قالوا اساطمر الاو لنر اکتا فهی کی علیه ] الانه کرس اکتا لنفس4

رشسیر اباشدر بو کهکو ره اتات یاز و بازمی باخود کندی
اواستکتبا کارب ”

اجون آنعر کسه یازو یازمستی طاب ايلك معناسنه اولور اوله کوره واقعامقتضای
ا۱۳/۱۳
ا۱۳۷
۱۷
۳

و

ابیدرکه ابت تکلفی در عهده ایاش اولقدر سس مولعمك خطه قولی مادهبه
 ۱اعمّاد اه | کیفاه قدلندن

 FFاحصام وافتصاد پباشدن

او لورکهله

لذفسد

کته

اولورکه جام وفصادك اک

ی

او لور واه

جامت

کوره

اس

وفصتد

|تانك
طلبکار اولق معنالر بنهدر ومولف دی عنقریب کته لفظنك تفسبرنده ک

ااهت
نیمات

كتا و لیلدان

بر که ECAR شبی اون بریاز و باز عق معناس_ :هد اولدیفی

شهار الاغدرک اشاخ معناسنه اولور وا کتاب کتب کی قربهمقولەسی

ایک صرم | قاوشدیروب دیکمك معناسنه در قال ک|تتب السقاء ععنی کته
ورکسه کندی امعمی

دفر د وان سلطایی به ید اتدر مك

معناسنه دز شال

اكيت

فلان آذا کتب تفه فی دو ان السلطان دفر سلطاییه مقید اولغه شایان خدمت
وعل اظهار ایلکله کوباکه اس کي

ده فید ایاشاولور

ور آدمك احرسی

قيض اواق معناسنه استعبال اولاور يقال اکتتب بطنه اذا امسك یعتی خصس
( الاستکتاب ) استفعال وزنده برکسه کندی اعون بركبك ازو ماسزتیطلب

ایلك ممناسنهدرکه مراد  ۱5یاز و بازدرمقدر قال استکتبه ای اسقلاه کرحه

"

 ۱املاء و اسیلرء عرفده طرش

20Fپ۳

کتید
نع

تن
یل
aی
ممت
ن
ک

دع هو

ده

اله باز عق

و داز در مق معناست

۸

در

لکن

وراده حقیقتلری ,راد در که قر سا ذ کر اولنور ) الکتد ( عده وزننده سول

N

PET
SDA
7
Fa

صر مه و برشهبهدینورکه ] کله طلوم و قر ه مقولهسی مها دیکیلور و قصراغكت
pasate

۱

"و لاقهنكت  ۳تحدس ار کان آشمامق اجون فز خارف باد ابلیه حك کایده دنور

8

i

واطاوح

بالکتاه مقامارنده دی استعبال اولفشدر ند که آیات قرآندده وارد اورا
وج و اه

تعلق ابلکله اراد ميدأ |

اعبار اداد مب قو و

دی قصد اونندقده آندن ہی از
کكیو
کوتایت منبی او لور بعدم میداً اولان مراد

اکلبه
اولان کتابت الله تعیسمر اولئور کاافلتز یل [

لا غلن إا ورسل ] |

وتاب لظي کهمصدز در
الابه مس معان حنوره عابو ول اليه اعشار له الوور ک
ب اولان و کاھے >۵مکتوب فيه اولان یعی فة مکتوه اراده
اف
فت
لمو
اولنۆر و

تصارده بای رابت یاه

دتر
سمش
کره
کرحه ح حفقییقتقث لغویه اولق اوز

موافقدر ووراده یزهق معتاستی

لکن موّلف کاء ابتداء حقیقتی و کاه

جازی  2ايلك عادیدر تشوی۾ش اذهان ات طدعتردر بو صورنده ا

معناسی

حقیقت اولق لازم ڳر اکنال عله اج دأب مولفبه امعان لام یه
صاحب قاموسیازمق معناستی حقیقت

لغوبه اولق اوزره ست اغلشدر دو س

زادهیه اعترّاض ابلغدر الاصل کتاب کسی مصدردر آنکله مکتوب تسبیهمی
مبالغه امحوندر ضمرب للامیو متروب الامبر معناسنهدر یاخود معنای منونارده
کنات آسعدر لبامسلبوسك

وتاب بالفعل مکتوب اولق لازم
اععی اولدینی کی ک

دکلدر علاقة اولیه ابه قبل النظم کلامهده اطلاق اولنور اتهی و کتب دیشی 
ًت ودوه مقولهسی حیوانك فرحتی ارکك

شعسون دو و

سكنه
ایدل
ن کل
عاله
مقه
کویه ط زرنده دیماوبراقر حل

ال
کربیلر
در ع

اولان براي

ابقة
اللکت
تاحنسدن محافظه اجون فر جلرتیكلدلدكطرى مشهودمناولشدر قا
هرا او خرم علق من حدید وحوه لك
جف
م
کتا من الباب الاول و الثاني اذا خم

وتب ولدی هلاك آولش
مقبول قصراغی ل1تون کاید الله کلیدلدکلری متقولدر ک
تاقه ی و دیدکاری

صورت

مصنوعهه

باقدقده وی ققولاعغه سود

وبرمکدن

امتاع ابلامك اجون ور نك دلکلر ی ر ذ سنه اله حلقه لیو ب الق معتاس هدرز

و و یاورسی هلاك اولان اقه ه اوریسی

۳

مادسننده مقصلدر بقال کب

0

لی صو رت ا
دوزد کر 5

ق
مر" نہا
الناقة ادا ظأرها ف ه

تاشلمبو بوراده البو پریته البول خی غلط مک

از

تا و زننده مصدر در نتدکه ذ کر او لندی و کتاب مایکتت یه بع کندوننه

یاز ویازحی شیثه دینور کاغد ودری ولوح کی ویازو یازهحق دوانه وحقهبه
رخاصه حضرت موسایه تازل اولان توراء کتاننه
اطلاق !ولور ککهه آلت کتاتدرو

لزش حیفسهبه اطلاق اولنورکه مکتوب تعببر اولتور
اطسلاق اولنور ویازو با
فارسیده نامه دنور وکتاب فرض وامجاب وقدر يتعقندیر وحکم وقضا معنال بنه

اشتعمال اولسور تهکه ذکر اولندی قرآن کرعده اون بر معتابه ورودی :بض
میدن

1

{o0

يه پس مولفك تفسیری مایژول اعتباریله اولور وحالا بزم طحم او
لق
عیل
ا

معهود کبانهکباب اطلاقز دخی ایک نفسیره کورهده مجاز اولور شار ح
بعض اصولده الم اش ج المشوى عباریله مرسوم اولفله اطلافر حقیقت

اولور ا(لشکبیب ) تفعیل وزننده اتی کباب باق هعناسنه در بقال کیب الم
اذا عل الکیاب ( الکب ) هيك کنس له مسن وزشده ( والکیاب ) عراب
شهار
وزننده بره حوق نظر ادن یعتی سکوت وتکلمی حینده باشنایکوب یر
اولان کسید دنتورکه تعض دمك

خوی

وعادی

او لله اولورE ره قان تغیر

اوور اکٹری بددرون مکار وعیار کسهنك صفتدر قال رحل مکب ومکیاب
ای الکذر النظر الى الارض ( الکية ) معظمه وزننده برنوع بغدای اسعیدر که

وز بکزلو اولوب وسنبلهسلری غلیظ وصیق وطوپ اولور ( الکیکب ) کافلر د
ضمیله کودهسی دیرنکلو بومی حثه او طوبا چ آدمة ) الکبا کب ( علابط وزنده

ار

وک کوسكت وککاهکبسنك

خعلری کبا کب کلور افك

فيه شار ح دیرکه و احده صفث اولان هر فعالل زوننك جى فالك فی
اولق مطر دهدندر حوالق وجوالق کی وکباکب برطاغك آددر ( الشکبب ) ۱
فعل وزننده ببرغلت عضاهزسیله وز اوزره قیانوپ دوشك معناسنه در نقال

تکیت الابل اذا صرعت منداء ( الککاپ ) ججاب وز نده برنو ع ایری
واعلا خر ما اسم در ( الککاب ) 7ها له اننه طلو سوز خائوه دینو ر ۱
)افارد کسمری وفعیله عه صوص بر نو ع او لون آددر
( الکیکب ک
وحجازده

صفراء تام خن

فقدوه
بطراغد ر کهو
بدروای صییی

رمو ضع

اسعیدر اکت

( غبغی

فراده
وزننده ع

نده قالور ( الکبا به) سصایه زوننده
سقه
امامك ار

دیدر بعنی حین دیار ندن کلور بردار وامعیدر لسازده دش کبانه

|ه و کیایه ال متعارقد ر قو رقاو بورد
ل

دبرلر وعر بيده حب

العر وس د

دنور( الکیکوپ والكبكوبة والکیکید ) کافارك طعیله بری بصرنقهشوب دطروب

)افت یله یله
اولان کروه وجاعته دنور نه اولورسه اولسون ( فیقس کبه ک
قسلهسندن منشعب بر فسلهآدبدر ( الکتب )کافك فخی وت سکو سله  ۱والکتاب )

کافك کبسبه یازمق معناسنه در بقال که کتوبکاتابا من الباب الاول اذا خطه
کتب قربه مقولهستی ایی صرم اله دیکمك معناسنهدر ال کتب السقاهکتبا اذا
|و

بر ی رافیدن غاد اولان ودر که اصل کب وکتاب آییمیشین
وتان مقولهستی ایی صرم اله بری رنه چاعق معناسنه مو ضوع اولوب بعده
عرفده بازو اله حروق بری برینه ضم وجع ابلك معناسنه استعمال اوئدی كذلك
الفاظ وی

نطم فالصیاق

کت

کته ]سعمال او للدی واساتث وشدیر واجاب

وف

ض

"قالهوة وککیه کلهسی کب قطندن مکرر اواغله دربن حقورء براقلدقده کو۳2
مره بعد اخری منکب اولور وکبکبه بری برنه منضم ومزدح کروه وجاعته

)نفعال وزننده وز اوزره
دیشورکه طورطوپ ومق کی اولور ( الانکباب ا
قپانوب دوثمك معناسنهدر قال کبهفکاب ویر ايشه نصب نفس اله هيغه

نکب عليه اذا اقبل عليه ولزمه ( الک )
دورشمك معناسته استعمال اوور قاال
كافك ضعی وبانك تشددله دوه فکاهه سندن جض وعندن برشصر ]ددر بغايت
چابك باوب طوتشور مفر دی کبه در  ۱الکد ) کافك فخحی و صعیله حنکده اخود

سکرکده وت قوشقده عسکرل براوغوردن قوشوب ورویش اغلری اله
دینشور قال لهم كبة ای دفعة قالقتال واطری کذلك دشن اوزره ردن جله

وهعوم ایللری حالتنه دنور وزحام وکترت معناسنهدر تقول لقيله قالکیة
ای ارزحام وس واریلر آتلری بردن قو ناروب
بودن مراد بارش میداننده مقو س

یکعتان سورمكڭ حالته وتو زک
براوغوردن

اوزری آ تلری احعصار ایلدکدتصکره

قوپاروب قوشمق اولهجقدر ومقوس قوشی آتلرینك اوکنه جکلان ایپدرکه
قبل الافلاات ڏو به و تعره احون جکرار خلاصه بو معذالر  3جوعنده مازدر 
#و۹7

وحنکده ای فک د بری برینه چاتوب چار پرملری وطوشعلری حالتنه دنور

بوراده جم الله بین الین ندخهسی غلطدر صواب اولان خای مجمه ویای تیه
اهدر قال قالاساس كانت لهم كبة قارب ای صدمة وكبة النار صما

وکبذ التاء قيشك دل بردن باصوب کسی حالنهدينور تقال جاءت ك الشتاء ای
شدبه و برکسهی بابر نستهی برعیق حقور اجره aa دنور وو

معناده مصدر

اسمهنكت
اولور ( الکبة ) كافك ضمیله کروه وجاعته دنور وکبه قیس بن غوث ک

فرسی اسعیدر وا کراش الك وایپ موماغنه دنور جیی کب کلور صرد وزننده
وعظم اولان دوه سوریسته دینور وآغر وثقیل نستهبه دنور ( الکبکة ) زارله
وزننده برشي ردرین حقوره آعق معناسنهدر نتم کهکذر اولندی و ونده کافلرك
در ظا هر اضلهامعدر (والککبة ک)افلرك کسر له(والکیکب) غبغب وزننده
للفتده
ر

لکرهدر (الکباب) غراپ وزندهجوقدوهر وخوق قیونلزء
سهتد ر
بونلرده اول معاتای
وکیلره دینور وطبراق کومهسنه دنور واوزلو یاپشقان چاموره دینور ویر۵
لآنده اولان غناك طبراغه دنور ری معناسته وکباب برطاغك ور صویك آدندر
ورطوبتندن ناشی بری بر ینه یاپشوب طوبلفش قوملفه دنور ( الکیاب ) ساپ
وزننده شرحهلفش بعنی اوزون اوزون دیلفش اله دینور اساسده قزار می وطح

5
0

اتك اجون آ نش قوری اوزره کب والقا اولتان ات الله مفسمردر وموضم مادهبه

دی واوفقدر بقال كوا العم تکییبا وهو من الکباب وهو المحم يكب على ابر
مج

متس

ا

۱
2

0ظةأةذه 2 ۰ةذ۷٩ذ ت
2

A

ای

1

دا
TE

tor

N

قال کناب الرحل
و زننده واكان

3

7

مصطر ب وزننده وحه مکذور

دنور ومکتب قرامنق

وزنند ( :والخیت ).غریب ۱
اوزره امهلو اولان کشید

ىەن ید یو رو تاسه لو کستهیك جهر هی  8او لور

قال رماد مکتثب ای ضارب الى السسواد ا(لاکاپ ( هرت کی
وناسهلو اولق ا
اوغر امق معناسنددر

شقال ای ب الرحل اذا حزن
شال EB

ورخطر

ار حل اذا  3هلکه

رون
و مهلکه به

و برسبل نا دق

|ا بفلاا ای احرنه ( الکبا )
تاسهلو وغکین وانناك ايلك معناستهدر قال ک
راه وزننده تاسهبه دنور حزن واندوه معناسنه بقال وحهه اثر الکا پاءای

الود [ آلکوبه ) افك یله توه وزننده مورادفیددکه خزی

و عار وخعالته ۱

0

سیب اولان شثه دنور قال مابه كؤبة ای توبة ( الکب )كافك وبانك تشدیدیاه
برکسهی وزی اوزره بره یقوب قپامق معناسنهدر تقال کبه کیا من الباب الأول

اذا له وصرعه يعن عل وحهه ونرسنه آ غر وقیل اولق معناس:ه در قال

لشی" ادا ثقل  ۳دبدکلری شجری طوئرق ایدوب یاققعناسنهدر کاسپذکر
اب
ک

شال کب ارجل اذا اوقد الکب وکارلش اپپلی وایی ومق بومق ايلك
معناسنهدر يقال کب الغزل اذا جعله كبا ( اكلاباب ) همزمنك کل وف
و ز او زره قوب

قیامق

E

O

قال

اکت قلا نا اذا له

و صر عه

و وز

اوزره شلوب دوشك معناسنه اولغله متعدی ولازم اولور قال کبه فاکب لکن

ومولفك بصا رده باننه نافیدر زرا بصارده | کباب فعلتی همان لازمه حصس
"

| ادوب واکب على وجهه ای سقط وهذا من النوادر ان قال افعلت آنا وفعل
غبره عبار نلهاراد ایلدکدنصکره اشبو [ ك۱بوا رواحلهم على الطر یق ] حدئنده
واقع اکبوا فعلی حذف وایصال باندن قیلوب جعلوها مكبة على قطع ااطریق
ای لازمه له غي عادلة عنه عاننوله تأویل وبال ایلشدر امهات اده

دی

تعدهستنه تعرض اووب هان لازمیتنه امضا اولغشدر وکاباب برايشه اصلا
منفك اولامی وجه اوزره نصب نفس اله مداومت

ابدرل دور مك معنابسسنه

اب ,عليه
اال اولورکه اوزرنه دوشك ومکب اولق تعببر اوور بقال ک
ایلوب آورلق معناسنه
اذا اقب ولزم ورنسنه اوزره قپانور کی وزی قوی ک
استعمال الوور اثالرك ولد اوزره وسوخته( 1مطالعه احون کناب اوزره انوب

آورلدفلر ی کی قال اکب لاهذا شانا بعض ن-خهده حای ملد ویاله حانی
عتواننده مسوم الوفله شار ج آقی تصویب ابلامددر ( الكَكِة ) دده وزننده
ودی وز آوزره دوروب

شلمق معناسته در قال ککه مي کید و برنسنه ی

| دده وقوی کی بردرین حقوزه براقوب ٤ق معناسننهدر بقال کبکبه اذا رماه
`

fof

اولان بآقل شبیه دینورکه آقل وز وګول رنک وشکری اولهجقدر قال شی"
وسلو اکرك
قهب ای ایض علتذ کدرة وقهب اولو طاغه دنور ا

ا(لقهبة ) جره وزننده الواندن شکری وز رنکه دنور(

دوهبه دنور

القهب ف)حتیتله وز

وشکر رنکلو اولق معناستهدر بقال قهب الى“ قهبا من الباب الرابم اذا کان
قهبا ای ایض علته كدرة ( القهبة ) قافك حى وهالك سکوئیله کدر اولانقهب
کلهسندن مدر ( الاقهبان ) تشه پنهسیله فل اله جاموسه اطلاق اولتور حبل
عظیم معناسندن ماأخوذدر (الفهاب ) غراب وزنده ( والقهای ا فد در
آق اولان شيمه دنور ايض معناسنه ( القهی ) فافك حى وهانك سکوئلهار کك

ککلت قوشنه دنور بعقوب معناسنه بوز رنکلو اولدیغهون ا(لقهيیة ) خهینه
وزنده بروع قوش آدیدر شارح در که نامه دیارندهاولور ننه ککلك توعندندر
( القهوبة والقهواة ( قافلر ك وهارل فعدار باهروع اوق عنرنه دیور که او ح
حتال او لور عل قول قصه

نشان اوفنه

دنور

و کلام ع ده بودن غبری فعول

وزنده وارد اولامشدر لکن سهیلده عدول کهسی فعوی وزننده اولق اوزره
مسوم اولدیعندن بدقه مؤلف دی عدل مادهسنده ست اللاشدر ) الا فهاب )

هنك کسربله طعامدن طعوقله اشنا انلیوب حکلمكت معناسنهدر قال آقهب
عن الطعام اذا امسك عنه ولم يشته ( القهرب ) زای مه ايله جعفر وزنتده

ردن یامه قصه شکهبه دنور يس قصير معناسنه ( القهقب ) قافله حهفر وزننده
( والقهقب ) بالك تشدیدله فهقر وزننده ایری جثهلو اولوب یاشلو اولان انسان

|ول وواسم اللوف
حویوانه دینور وفهقب جعفر وزننده اوزون بویلو اولوب ک
(لقهتب ) نون مشدده ال
اولان آدمه دنور وبادمانه دینورکهه سبرواندندر ا
نزنده اموزاری  3و کسته دوش او ز ون ومضطرب
شمردل و

القیافه کسیه به دینور

كوزون اولان کيه دنور ( القهدان )زعفران وزننده نور
على قول همان ا

ِ معناسنهدر بقال رجل قهنب وقهنان ایطویل احناً اوالطویل ( القهنب )
سمفاعل یدیا دابا سو اوزره طوران شیثه دنورکهکرالنسان لابوونگه
و صوی

کلیوب

او ورر وکر ساو E

او لسون قال هو مقهنب ای دام

على الماء
(لکاب )كافك فعی وهمن,ءنك سكول ( والكابةضت)ر
فصل الکاف  4ا
وزنده( والکا :به )کر امه وزننده حزن واندوه سسله غکین وشکسته ر

ومططرب الال اولق فاش هدرك اسهلو اولق تعیبر اولنوز قال
ب ال جل کاباوکا به وکا به منن ا¿لباب الرابع اذا صارسی الال وما وهشکسیا ]|
ثااب ) افتعال وزننده برجزن واندوه سسله تاسهلفی معناسنهدر |
تال
من حزنک(

ایتaتی

|4٥

وو عيشد راضية قلنبدن باخود ذات قوب یعنی ذات فرخ اولدیفی اعتارب
اولور و هنه الل * خلصت
خن هس الاب صاحندن

۱

جرب

بان قوب * اوفابه هن قوبة ای يضه من وفرح

بعی #بدم و رفیقندن منفصل

و متقطع اولان کسنه

حفنده

او لور ظاهر  ۱تقلتلو او لان هد مندن افصال اولقملا عدر و میدایده رٽ

عنوانیله مسومدر ( التقوب ) متقوم وزننده قبوغندن صویلوب حقمش نسنهبه
اولاور قال شی" متقوب ای هتقشس و قاولاعش ,بلابه

دینورکه قاولاعش  ۳ر

ول انیبان وواه اطلاق اولئورکه اووز علتنه اوغراعش اولفلد
دریسی قاولیوب باعل قیلاری وتویلری دوکلش اوله بقال رجل ویعیر متقوب ای
(لقوبة )
تقلع عجنلده المرباحولق شعره ( القوبة ) قافك وضممدیله وا
ریضمی وهبراث فع ( والقوباء ) قافك طعی والفك مدله ( والقوباء ) تافك
ین وواود ڪيل درییی قلادوان ابوز علته دیور موّلفك وراده وهی القوبد
قوده

1

کک عبر

موّنث

خمری

اعت ار له در

) التقوب

برندن فورعق معناسنه در قال و به تقو سا وقوب
ياوری حقار کن پارلمق معناسنهدر

اه

( شعل

و

تاه

بر اسنه

ای قلعه فتقلع و قو شك عو رطەسی

تشد که اشیاب دج

و معنا بهدر قال هو بت

وود
اذا انقابت وذلك اذا انفلقت عن فرخها ( القوباء ) قافث ضعی وا

مده ( والقوباء ) واوك فحیله اموز علتنه اطلاق اوك دقلری کی رهک علتنه
"اطلاق

او لنورار ماده مذ کورهدن اوددر

يقال  9حلده قوباء وقوه

وهوالذی

یظهر قالسد وع ج عليه فارسیده وعلنه برون دیرار حفر وشقشیر معناسندن

مأخوذدر وكلام ع بدهمضيو مة الفاء وسا كنة العیناولان فعلاء نودزه بوندنو خشاء

سندن غیری وارد اولامددر شار ح جوهر یدن مراء کسی دی نقل ایلشدر
ا(لقویی ) قافكضعی وبانك تشدیدله قوش ی که دوشکون اولان کسیه دینور
بقال هو قوبی ای مولع یکال الفراخ ( ام قوب ) قافك یله آفت وداهیهنك
کنبهسیدر (القوب) صرد وز نندهعورطه قو قلر نه دنور قوب مفرددر (انقو ید )

قافڭ

داعا سکنده مقیم وثایت اولوب بربره جقماز اولان

دزه
یره و

کشیبه دنور ( القاب ) ناب وزننده پاك قبضهسیله حله عل اولان ای یکوشهنك

۱

۰

ای فب اولور وقاب مقذار.معناسنه در ( القیت ) قافك

ا هدن شال معا واب فوس وقیب فوس ای قدر قوس

قال الله تعای  1فکان قاب قوش

اوادیی  1ای مقدار هه و معض هقاس ین قابه جل

 ۱اله قای قوس اله تطسمر ایلدیلرکهطرق دن

اعتباد اولفشدر کال قر بت معنو بدن

عبار بدر وقیت افظنك اصللی و او در ) الاقتياب ( افتعال ورسد

معناسنهدر يقال افتابه ای اختاره ( القهب ) فافك فخی وهانك سکوئیله فرامتق

۳
+
۶

اخشار

انلك

EY TEY

رج
1

سس سس <r

سر و وروم
۹

4

وصمدن اوزمه ضرر وبرهحك شیشی كمك معناستهدر |
الباب الاول اذا دخل آ

بقال قنب العنب اذا قطع عنه ميؤاذى جله اوغاجك جيك قجوغندن يروب |
حقمق معتاسنهدر قال قتب اهر اذا خرج عن اکامه ) القتوب ) غروب

وزننده کونش باق معناسنهدر بقال قنبت امس قنوبا اذا غابت ( القانب ) لك

ولاك
اوروب اولوحی اولان قورده دنور ذئب عواء معناسته و حست ا

)فك کی واج
بيك وساعیبه دینورکه پیاده اولاق اولهجقدر ا(لقناب ا
)تاب وزننده باك کربشنه دنور بقال |شلا قتاپ 
بيك چالاکه دنور ( القناب ک
القوس ای ورها وقتاب الزر ع اکین ادا خوشه وبرمکه باشلادقده ترهس نده
تکون و اجماع ادن دکر ی بیراقلره دنور قافك ضعیلهده لغتدر موّلف وی

قنابه ذیلنده ذکر ایلسیدی منتظم وملم اولور ادى ( القانب ) مفيعكیله ا
کی شکارته دادانوب اوکرعش قورداره دنور ذداپ ضاره
سوریدن قیون و
معناسنه شارحك يانه کوره مفردی وقدر یاخود غير قیاساوزره قابك
دینور پراعیم
ابف)ك ضمي بات یااغاج یک میت ر
ققنو
جعيدر ( ال
الشات معناستهدر مولفك وا که زهره

قوی عطف

تشسیر یدز براعيت معنای

دم
محتلف فيه اولق احسيله ونك مفردی ظاهرا قندر ) قنه ) جده وز
لس اولکهسننده برقر به آدر در ( قنه ) ضمتتلھ عنده بر
دو
نده
اانن
جص قض

قریددر ا(لقتعب ) سبطر وزننده انبار کی واسع ابلوف اولان صوغسن اکال
صوب وو ا بری 
(لقوب )
آدمه يتنو قال رجل قتعب ای رغيبنمم ا
صصدور قال قاب
امزجهمغه مح
فازمق معناسنهدر شارحك یاننه کوره دقکر
الارض شوب قویا اذا حفر وقوش یاوری حقرعق اجون ءورطهستی ارهق
معتاسته در قال قاب الطایز بطته اذا فلقها وقورقوب فاجق معناستهدر تقال

قاب ار جل اذا هرب ویقین اولق معناسته اولغله اضداددن اولور يقال قاب
اليه آذا قره موف کرحه وی اضدادن عد ایلدی لاکلنقفيقه .ببرنده
)فعیل وزننده ودخ بری قازعق معناستهدر حوق
شبه تضاد واردر ( التقویب ت

قازمق یاخود یك قازمی معناسنه در بقال قوب الارض تقوپبا بعنی قاما نوبسرتهی .
برندن حکوب قوپارمق معناسنهدر بقال قوب الشی" اذا قلعه وبرهبرنستنه ال
ارنوشان ايلك معناسنه در حقور واوجاق قازمق کی تقول قوبت الادض ای

قال قوب النازلون الادض اذا اروا ةا ( القوب ) قافك كمي
اثرت فا و
قوشت عورطهدن حیقان یاوریسنه دنور قرخ کی ج

اقواب کلور ( القانبة (

وبه
تابه وزننده ( والقابة ) بونلرده قوشك عورطهدن حقان یاوریسته دیور قا

لفظی قابهدن محففدر چاجهکلهسی کی وقابه وقابه عورطهیه اطلاق اولنور
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قاللبرنجل والیعیرعلى الجهسول فهو مقلوب ( قلبين ) قافث ضعی وبانك فعی
و کنسیه دمشق براننده بر قر به آدبدر ) A

اللوقل(هت).
وا و

قرطیان وزننده ومرادفید رکه

جعفر وزننده شولکسه اور کی اتیکین

ودن خبر وشم کار عاجز و نادان وکر اجان اوله ( القلهبة )
ابری دوزمان ا
سلهبه وزننده آق بلودهدنور مصابة یضا معناسنه ( القلهبان ق)لطبان وزنده يك
اوزون آدمه دنور ( القنب ) قافك ضمی ونونكٌ ستکویله مطلقا دابه ذکربنك
قان اولان دریبه دینورکه حکوب آ نده سز آیدر عل قول ات وجار ايك

مقولهسی بتون نطقرلی اولنلره حصو صدر وقنب نسا طانفه سنك فررجتلرایساونده

اولان م زانده دنور کهدیلاق تعبیر اولنور وکینك یود اولان یلکنه دنور
قاییه کی شراع عظم O
معناسنه وجاعات ا

القتیب ( قریب وزننده بلوده دینور *صاب

دنور عض ڏه ده جاعات رنه جاعت هسسوم

اولغله صواب اولان دی ودر ( القنب ) دم وزننده ( والقنب ).خرم وزننده

اد ر کهقبوغندن ایب واورغان
کتاندن بروع اسیدر ترکیده کندر وکنویر دید ک ر
وکیلور حالا قنت عبر ابلدیكم .اجه جم

آنکله سمادر ( القنابه ) رمانه

اینا
وزننده خو شهوسنبله بقع اولاجق ک

په دینورکه اععارنده سئبله

تکون ایلدیی پیرآقار اوله حقدر عصیفه دی دیشور  ۱الثقئیب ( تفعیل وزننده

اکن قسمی باصنده سنبله تکون و اجقاع ادمحك یراق وبرمك معناسنه در
تقال قثب الزر ع هنیا اذا اعصف وسواری طافهدسی مقنب اولق معناسنه ذر
کا سید کر شال قنت اميل اذا صاروا مقنب ) القتب ( منبر وزننده ارسلانك
اهس

نه دنور ا

حانطهسنه دینور کهاجنه شکار قورار واووزدن قر قه

وار حه اولان سواری کر وهنه دیور على قول

او حیوز ودر اولاننه دنورا قال

افلابة وق حدیث عر [ و اهقامه لاف فذکرله سعد فقال ذاك انا یکون فى
نب
لیکق](
اقان
مقنب قم
صاب حرب
را
ف

وجوش

) جاعة الیل والفرسان وقیل هی دون الائة زد ابه
کتاب وز ده
ولیس بصاحب هذا الاس ( القتاب )

و(القتب ) قفل وزننده ( والقناب ) عراب وزننده بونلرده ارسلانك بچهسنه

دنور ا(لاقتاب ) هبرەنك اکس له سواریلر جع اولوب ذ کر اولنان مقنب قدر

اولق معناسنه در لقال اقنب انیل اذا صار  مقنبا وبرکسنه دن صاقنوب کبرلمك

be
a
ae

معناسنه در يقال اقتب ارجل اذا اسهق من غرم او ذی سلطان ( التقتب )

د :اقاب اه معنای:اولده مرادفدر يقال تقنب اليل عاقب
ور

ا(لقنابة ) مامه وزننده مدینة منورءده برقله آذدر ونولك تشدیدلهده زبازددر
پار

ا(لقنب ) قافك فى ونونك سكوليه کرمك معناسنهدر يقال قتب فيه قنبا من
اول
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هراك عرفنه واقف وحهت سموالتنی عارف داهیه اولغله اموری ملك ابدعش کی |

اولوبهرنقدر امد شوار ایسه برتقریبط ری بولوب سمولتهانایتاجایلکهمتتدر ۱
نبرده
نمن
ز)
ولقب
قاودلهر( ال
آجدم

|یلركحپادمور ه
که

او له حق بلرانك طمراغتی طشمره دوندروب دوبررار وقولنی

0
اولان انسان 1

حویوانهدینو رمقلو به الاذنمعناسته ( القلب ) نله طوداق طشر طشره دولوبدورك

لفتبهة
قت ش
نان
ماك
اوق معناسنهدر بقالقلب الرجل قلبامنالباب الرابعاذ

وبقال .

فلت الشفة قلبا اذا کانت متقلیه ( الاقلب ا)نجر وزننده دوداعی دورد اولال .
آدمه ,دنور  ۱القلیاء ( جر اء وزشده

دورد دوداغه دنور

ارب
ق شی
انده
وشفه قلباء ا(لقلوب ) صبور وزن

قال رحل اقلب

اولان کسیهدنوز کر ظاهری

کورد معنوی اولسون کهکشیر ااتلون دعك اولور ( قلب )ضعتینله بعنیام
قسلهسی وردنده برنجه صوك آددر ( قلب ) زیر وز ده حد SI
ریعه قله سنه محصوص بصرو

آد در وبتی عاص دیارنده بطراغك آددر بونده

امبر وزننده دی زټازددر و کم قیلهسندن بربطنك آددر وقلیب برنوع وق
آدیدر که آنکله سیر قلوب امحون افون ابدرار ( ذوالقلبین ( فهر قسلهسندن
ن قرش
موز بن تر تامكسه نك لقسدر بغايت قوت حافظه صاحى الد
[احمل الة رحل من قلیین ] الابه
اک ذالوقلبین الله تلقیب ایلدیلر اشبو م

کرعهسی آ نك حقنده ازل اولشدر مرویدرکهمربور خایت ررك وقوت حافظهبه
 ۱مالك اولغله بم ایک قلم واردر هر ره تعقل ادرم وهرری

حاشا حا

قلب وعقلندن افطل واسلدر ديو لای وکذاف اندر ادی وقتا کهبدر غراسنده
ده
نردم اولان مشمکون الله پرابر مرسوم دی منم اولغله بانوشنك رتك ا

وهځالدر دو سوال
ور تک ایاغنده فرار ادرایکن او سفیان تصادف اندوب ن
ایلدکده عسکرلر

نت انامی اخبار ادوب تکرار باویلحه بانوشکك بری الکده

وبرسی ایاکده اولق نه اولسون دواستفسار اپلدکده درک عالا ایکیستیده
ایاغدهدر اله الدیعمی سح ادر اد ایدهمیورم د یکله قلب واحدنده دی خالل

لادوینی تایان اوشدر ( اوقلاه ک)تابه وزننده تاهیزدن عبداله ابن زداظری

لقیدر ( النقلب ) ميك ضعی ولامك فخیله عضدر عیی در انقلاب بابندنکه دوعك
معناستنهدر وامم مکان اولورکه دوتجك ره دینور تقال انقلب فلان سوء متقلب
وقال کل احد یصیر الى متقلبه ( القلاب ) غاب وزننده اسد قسلهسی ذیارنده
ب
بر طاغك آدیدر وقلات بو رکه عارض اولان مضه یعیی نورك اة

دنور

ودوه قسنه عص وض براعات آدید رکه بورکنده ظهور وکو ده اهلاك اندر ۲ا(لقلوب ) ذ کر اولتان قلاب مرضنه اوغامش کسیه کذلات دوهبه دنور قال

از

إا

4۷

E
توت
ای سن

arney e

|LTA un

و بسناستهدر قال ق لونه بفلة الى جرة وصون باك وخالص اولان
خالوه دنور که ذکر اولان قلب لنظنكک موشدر قال هی قلبة ای خالصد
السب ( القلیب ) امیر وزننده مطلقا قوی ه دنور على قول اسک وقدم اولاننه

وافری معلوم اولاز
دنور که ب عادیه تعبیر اولنور حرالرده اولوپ رب ح
کو کهعاد قومندن قالشدر وقلیب لفظی مذ کر ومونث اولور جح اقلبه کلور
ارغفه کی وقلب کلور ضتیثله وقلب کلور لامك سکوئیله شارح د رکه اساسك
بیانته کوره قلیپ طاسله احریسی اورلزدن مقدم قوی  +اطلاق اوور رای

قلب اللودیفنه مدر ( القالب ) لامك کسر قرارمش خرما قورفنه دنور
ذ کر اولنان جرک معناسندندر وقالب فیوعیلرد حوهر ذائب افراغ ایلدکلری

مثال طرزنده ظرفه دیشور وونده لامك فحیله استعبالی |کثردر کهماقلب به
دمك اولور ترکیده دی قالب تعبعر اولنور بعده بابوشصی وسار کوئه قالبلرده
,دی شايع اولمشدر شهاك محریرنه کوره کالب فارسی معرییدر واقعا برهانده
دی اوه مسومدر لکن مادهنكمقتضاسی اوزره معرب اطلاقنه حاجتاولدینی
قلب

سام ارپاننه دو شیده د کلدر ( قالب اللون ) طالب

شول

العون وزنده

باورویه دنورکه ن1اسی لټ مغر اوله کویاکه لونی قلب ایلشدر قال شا
قالب لون اذا كنت عل غير لون امها ( القلیب ) لامك تددیدیله سکیت وزننده

( والقلوب ت)نور وزننده ( والقلوب ) سنور وزننده ( والقلوب ) قبول وزننده
( والقلاب ک)تاب وزنده فورده اطلاق الولور حوبانلری وقیونلری فریل فریل

غل وزشده لب و عشت مورضه اطلاق اولور

لل

فراشنده ومکاننده آسوده اولیوپ درد ومشة له تقلبه باعث اولدیغجون قال
ماه قلیة ای داء وئعب شارحك باه کوره ونك استعمالی نن مقامنهمحصو صدر

۲

ول ودزه

ارق .اوه دوتشدرمك معناسنهدر منواسبته .امور

ومصا لنده مرام ودخلواه اوزره تصرف ايلك معناسنه استعمال اولنور قال تقلب
فی الامور اذا تصرف با كيف شاء ( القلب ) قافك ضعی ولام مشدده نك فحیله
وطانت یاخود
رشد ف
کشر اقاب اولان کشیه دنور بعده ذهن کوپاست و

کت ره سبیله امورك طهرفته تقلیب فکر ایدرك ادراك واطلاع صاحی

می کوار .کذار آدمه اطلاق اولفشدر نتهکه
عاقبت ادیش وکار آزموده و
]| ,و وزنده حول دی وععنادم مستعملدر وکاثری قکلهبسی اکا تکأید کونه
ابراد اولنور

وحول

و شسار ينه دی

قلب ای حتال

 ,اعال فکر وشایت

دصر

سبت

شقلیت

ذهن اهرك

اولأور

شال رحل

الامور ذانده

یاخود

رشد

حول

قلب و

ودرایت

از قدي امور ومصالده

حولی فلی

صاحی

کرت

او لعله

شلب

اه

وحیاندر وبعض محفقین دیدی رکه قلب دی

طبقهبيمشقلدر

ا

اسلام وحلوسواسدر  ۲قلبدرکه حل اعاندر  ۳شغاف د رکهحلحه الىد
" 6فواد درکه عل رژيةالقدر
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 ۵حبه القلب در که غا

اسو بدآهدرکه محل علوم دینیهدر  ۷هة القلب درکه عل بل صفات الهیهدر
و قلب اطلاق تقلبدن ياخود لب وخالص معنات_ندن مأخوذدر وارادة احل
اعتبار يلهفلیدن عقل وفهم وعاعت مقو لهسی ار اده او اور قالدیکه سا٤ز ده يورك ۱

دیدیگیز انس اسرده معلق اولان مصغه معهو ده در لکن و

اځ اروز که

ویل واستکراه مقولهسی حاانك مدار در مولفك قول تاسی
سکون وحرکت م
بوک ملاع اولیورکه فواأد ورکه وقلب کوکله دسو رکههر قونك مبدأًیا ولهحقدر
ور سیثك له و حض
انى وقلب عقل وهوش ععناسنهده استصمال اولنور ه
والصنه دنور قال هو قلبه ای محضه وخالصه وقلب بی سام جاعتنه صوص
خ
ستکستانده پرصو آددر وقلب خرما بت سی تعبیر او نان شه دنور کانسیذ کر

وصویی باك وخالصاولان کسیه دنور ال رجل قلب ای عض النسب (الاقلاب)
هروك کسر له لب کیودج

برسنه ی کر و حويرمك معناسنه در

قال اقلبه

اذا حوله عن وجهه وع بار اقلب اله فلانا اليهدبرار توفاءمعناسته نتدکه ن|فا
ثلانیده ذ کر اولندی ونرسندنك طشره وزی قورءق معناس نه استعال الونوو

ورشيثك دونوب جوبرلسی وق بقسعق
تقال اقلب العنب آذا س ظاهره ب
معناسنهدر شال اقلب انلبر اذا حان له ان بقلب وواحصد الزرع قسلندندر

وبرکسدنك دوهشنه قلاب مرضی اوغامق معناسنه در تقال اقب القوم اذا
سنبهریی حهتدن کرو
ود
اصاب ابلهم القلاب ( اتقلیب )تفعیل وزننده ن
دوندرمك معناسنه در قال قلبه قلا اذا حوله عن وجهه بوزشيشك ترستی

جويرمك معناسنهدر قال قلبه اذا حوله ظهر البطن دوراده ظهرا کهسی د
حول ظهره على بطنه سبکنده در ( القلب ) قافك ضيه بلاز کهدنور وار
معناسته اساسك یاننه کوره یاضلقده قلب لهه تشه مبنی در وقلب آق پلانه
ولب قافك
ویهره مب در ق
شی
زی ت
مد
" اطلاق الواور حیة یضاء معناسته کهبو
حر کات تلات خرما بنیسی تعبیر اولنان نسنهبه دنور همه الجل معناسنه

وو خرمااغاجنك بهسنده اولور آق ولذیذ اولور فارسیده اک یه خرماوکتب
وند البعض قلب ال خرما اغاحنك احود وایض
طببهده جار العل دبرار ع
وألطف اولان پبراغنه دنور ی آقلات "کلور تلوب کیت وقلبه کلور عنه

صیل
اب ک
وزننده وقلب قافك یله قل

وهر
نی ب
یکش
دلان
ونسی باك وخالص او

ك نواد معناسته شال رجل قلب وقلب ای حض النست ( القللة ) علبهوژنده |
ا

3

۳

الاد اولتور تا نان باه کوره فارسیده او دوش

دیدکلری شر در که

جتلنبك اغاجیدر كذلك سبح اغاجنك کبیر نوعیدر ایکیسنکده کراستهسی بغایت
صلب ومتن او لور وفیقب اک لد ای قاشلر نه طولادقلری قانشه و صر مه دیور

وآت کنده اولان شول دموره دیشورکه  طاغی تعر اولنان حتال دمور که
رن
رخا
آ نك اغ نهکبرر آنك اورناسنده اولور ( القیقبان )

وزننده قيقب اله

ران وزشده بزه صیقل اورهحق
ایی اولکی معنالرده مادفدر ( القیقاب ) ح

وامك سکو یلد
مهرهیه دنور حالا کاغد مهرهسنه دینور ( القلب ) قافك حى ل
لبات
ان
پرنسنهیی کرو بهدوندرمك و حویر مك معناسنهدر شال قاب الفی" قلبا م

الثای اذا حوله عن وحهه ورکسهنك ورکنه اورمق یاخود طوففق معناسنه در

ورك معنوی اولسونکه کوکله طوقفق تعبیر اولنور قال
کحرقیق اولسون ک
قفللبانا قلبا من البابالاول والثاق اذا اصاب فواده ورنسنه بیترسنه جور مك
واحر بسیی طشره دوندرمك

معناسنه در قال قلب الشی" اذا" حول طهر البطن

1

بوراده لام عل معناسنه در بصار ده مس تفا د او لدینی او زره قلب برنسنه ی خلق

٠

ياطس تییاحعل حهتندن حجوبروب دوندرمك عکس و حویل معنا سنه در و و يك ش

۰

صوری واردر ذیری الاه و ظهری بطنه دوندرمك که ترسنه حويرمك تعبیر
او لور وشعای یه پاخود یی شماه و وزی ار قه به دبودرمکدن عبارندر وقلب
اناد وب کر * و * دام علا الاد * و * سر فلا اك
الفرس * کلای مش قلب منئوی در عر ددار قلب اله فلا نااليه دبرار و فاه متا ده کر

1

مجازدر نته که اه اليه دیدبر ار مدأ ومعاد اولق ملا حظه سیله در وقلباغاحندن
خر ما منیسی حةرعق معناسنه در قال قاب الخ
ی

فرارمق

اذا بزع وما و

شال قلیت السسرء اذا اجرت و قاب ور

خرما قورعی
دینور فوأد

معناسه فارسیده دل دیور عل قول اسالد فوژددن اخصدر که لساعزده
کوکل تعببر اولتور منزج درک نمایهده اشبو * انا کے اهل الین هامرق
اک
۱

معر وف اولان قلب وفوأد E

نقلي

لعن
اعتیار له قلب وتفاد وقد اعتبار له فوّد اطلاق الوفث_در او
بدعض

فوأد

فلویا والين افعدة 1حد شنده 0

تور کك وسطنه د ینور وعل قول ور کر ده سنه دنوپ وقلب حبه وسو بداسندن

عبارلدر واهل محقیق عندنده قلب ورك تعبیر وك نے حجسانی صنونری به
1
3۳

رک جیع وج ف دیدر که دماغ جیع حواسكت

تعلق ادن لطیفه

هید تدر حکاء عندیده و حقیقت
ابدرار ونور نفس 9
صللویزتن درم اد
ema EEE
1
دز

تار دیو

ااا

وت اش

دن 4

س

اطقه وروح باطنه تعبیر

ویو 0ان ف ان آدم مطْغه
س
در

کاد [ لز نده قلان هراد اطیفه مذ کو ده وک

اذا

منیح فيض

2

وزننده قطویه شبیه برظرفد رکه نسوان استعمال ابدرژ على قول برنوعتلو

قطودرکه بعاز اجنه سویق قورار ( قعبةالع ) جعبة الل وزننده اد شامده
ضوعك
نسيطه ام م

قبله جانندهبرارضك آددر ( القعبة ) شعبه وزننده طاغلرده

وقیارده اولان خدایی اوعه حقوره دینورکه آنده صو ایرکیلور بعض دیارلرده
قاق تعیر اولنور ( القعیب ) قريب وزننده عدد کثره داور نه اولور ایسه

ذر اولندی قال
اولسون ( القعمات ) عقنبات وزننده ومرادفیدر کهمادهسنده ک
عقاب قعنات ای عقنبات ( القعف ) ای مثلثه اله حعفر وزنده جحو شیثه
دینور کشبر معناسنه ( القعشان ) زعقران وزننده قعثت معناستهدر ( القعثذان )

ونك ضمیله اوصورغان حوکنه شیه ببروجك آددر اوتلق ارالغنده
قافك ا
اولور ته اول نومدندر ا(لقعسبة ) سین ٥ه اله دحرحه وزننده بقرورقو
سسله یلوپ كمك معناسنهدر قال قعسب الرحل اذا عدا سریعا شرع (القعاسب)
علابط وزننده اوزون شیثه دنور طویل معناسته ( القعضب )ضاد محمه اله

حعفر وزنده جثهسی ابری وومری اولوب جری و ند و شدد اولان انسان
ویوانه
ح

دنور وقعضب سبفده بر رحل اسید رککهه حرراق بذانلری بار ادى

( القعضبة ) قعطبه وزنده فهر وشدله استیصال ايلك معناسنهدر قال قعضبه

اذا استاأصله بشد ( :القعضی ) اجری وزننده باوز شودد اولان دوه دنورک

نفسنه منسوبدر بقال قرب قعضي ای شدید وقرب فعتبنله جس کی مسافة ظمی*
بلکه اول مسافهیطی الکه دینوب غل وجه الاستعاره دوهلر نهاطلاق الوغشدر

ا(لقعطبة ) دحرجه وزننده كسمك معناسنهدر ال قعطبه اذا قاطعلهق(عطی )
قعضی وزننده ومادفیدر بقال قرب قعطی ای شدد ( القعقية ) قافله دحرجه
دزه
نو
نفر
وزننده یارهلق معناعنهدر قال قعقبه ادا حرحه ( القعتب ) نوله جع

صلب وشدید اولان شیثه دنور وارسلانه اطلاق اوور وارکك تلکویه دنور
وقعنب امام مالك موطاهسی روانندن مجد بن مسلمنك حدی اممیدر ا(لقعانب )
علا بط وزننده قعنب الله ایی اولی معنالرده مرادفدر ( القعنة ) فعطبه وزننده
بعض برو ده اولان اکریك حالتته دنور و ودور کوتاه قخادلونه دنور قال
امرأة قعنشد ای قصيرة ) القعنب ) قتفذ وزننده اکری اولان برونه دیئور بقال

ويه قعنبة ای اعوچاج ( القعنباء ) عقنات وزشده
انف قعنب ای معو ج ف
ومرادفید رکه دک افشتیق قال عقاب قعنباة ای عقناء موف بوتی آنفا قعب
مادهسی ذیلنده دی ست ایلکله ظاهر | وتك

EEE ذاهب اولان و له دجی

رعایت واشارت احون وراده دی رسم ایاخدر ) القیقب ( حیدر وژننده آیف

اکریته دینور سرج معناسنه وبرنوع اغاج کراستهسنه دنورک آندن قلتاق
س
سسس
سس

asar

-
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تحص
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واقعدل کورفکدر وادی سبدن عزون اولقوتیر" طارلق وقورقیه جق نسنه ردن

9

ضوفنه کور ..قطرب سم اولدرکة مقاذ ال تعال فارء سودا

کوحك
اوله جقدر وقطرب کو جك کویکه دینور ماصتی وزغر وفنو کی و

خروه

تاره دنور صغار ان معناسنه وقطرب خفیف و سبك مشرب کسیه

وطرب رقوش آددر ویر وحك آدیدر که شون
اوه حرکت اوزره اولور ق
کوندوز ری اوه کزوب اصلا بربرده آرام وقراز از نباهده [ لااعرفن احدک
جيف لیل قطر ب نمار ح]دیثنده قطر ب بورحکدرکه بتون کوندز کزوب بورر
ای" نزارنده حواییم دوه سنه بویان اولوب کصه اولدقده ی "ابلقدن صباحد
قدر حیفه کیبانان کنه اکا تشبیه اولفشدر وقطرب سیبویه حضرتار نك ثلیذی

۰ ۷

 ۱۱القوی دز ھر کون حن کر دن باب سوه ملازم

اولغله سیبو به بو ارتکهقاوستی کشاد ایلسه یشکاهنده موحود ولغن کندسنه

ما انت الاقطرب ليل دعکله قطر ب الله ملقب و مشهور اولشدر ( القطربد )

دحرحه وزنشده عله وسرعت الك معناسنهدر قال قطرپ ارجل اذا اسرع
و بره جالق معناسنه در شال قطر به اذا صرعه

) التقطر ب ( ندحر جح وزننده

|_| ری اوته باش صالوب انواق معناسنهدر بقال نقطرب الرجل اذا حرك رأسه
وقطرب دیدکاری وجك کی اصلا بردقیقه آرام ابلیوب صر بالنموره اولق

)افك فحی وعینك
معناستهدر قال قط ب ار حل اذا تشبد پالقطرب ( القعب ف
سکونئیله اغاجدن دوزلش ایری وقالین و قارنی حناغه وقواطهه دنور على قول
حکهحه واوراحه اولاننه پاخود بآردم قاندرهحق مقدار صو آلان جناغه دینور

ج اقعب کلور افاس کی رقاب کر کال وزد وقعبه عده" وزنندهکه
جع کر تلردر وقعب الکلام لاقردنك غور وقعرنه کونینه اطلاق اولور

قال هکذلاام لهقعت ای غور وقعر ( اللقعیب ) تفعیل وزننده طوارك طرننی
حناق هیندنده دک یی و احر سی حقو ر حه اوق معتاس نهدر که قعب (زخدندن

کسه کلای ورزشھ چناق کی انی آحهرق اقصای حلقندن تکام ابلك معناسنه
مستعملدر قال قعب فى الکلام اذا قعر قال فی الاساس حافر مقعب ای مدور
كالقعب وفلان مقعب ای مقعر للتشدق الذی تكلم باقصى حلقه ویفح فاه کالقعب
:

 ( 7القعبد ( عاك

شدهسیله

معظر

وزنده

قعب ا

د را واحرسی

۱

حقو ر جه

اولان کوبکه وصف اولور شال سرة مقعبة اذا كانت کالقغب ( القاعب ) بك

اولو وب حیقرصحی اولان قوزده دنئور ذئب صیاح معناسسته ( القعبة ) قبه

 ۲ء

اواقشدر مواقول a

آدندر ب

ر

جعیی اط ای وا

اما رتور

( القطبان ) عفان وزنده ,sTAD اورت
ایب وو ِ

 TTهتين وسیک

تارحیل

یار
طت ت )
لرق(
ااو
ادن و هلاطدن قوی او
بز نسنه

اسْیرا ایلدکده

یسن

کیل و وزن

اتدای

اص ده

اطا

ایلکنتنن مقو ضه

اعای

ا
لیفندن

دوزیلان.

رکه مکیل و موزواانه وا

کل

اله تاخو د

وزن

اله آ لوب

قیاس واعتبار اله بروجه مان کوتوری

آلق معناسته د رکهوندن نمی شرعی وارد اولشدر قال اخذه قطبا وهوان بأغڌا
سىب
حق عل
ال*شیم IC ماي

ذلك حرافا بغر وزن بر فد ارول

هوان
نصب اک قلا چاه القوم فاطبت اقنوده واقعدر جیع) معناستهدر وی
حال اولعرق استعمال اولنور جع معناسنه اولا :ن قطت کلهستدن ماودد تقو
سس

اولیه که حربری درهده و وجه اوزرء ان ایاشدرکه خاطذ کهسی هیشه متکر
وحالیت اوزره متصوب

وذو لال داعا عقلادن او لور وشرحنده ساب

تعض |سیاء وارد رکه دا تفالیر اوزره ماصو ب

اولهرق

د عشدرکه ۱

استعیال اولتور کاف 2

وقاطبة کلهاری کی بوجهعدن شار ح لیاب زمخشربنك مقصل خطبهستده عيطا
بکافة الاواب قولنی استهعان ایلشدر قالدیکه سعد الدین مقاصد شرحنده بوره

حقیق الد رکه بلغای عرب کافة کلهستی اضافتلرده استعبال ایلدیلر و قاطبة |
کلهسی قطب لفظندن اسم فاعلدر جامع معناسنه آخرنده هاء مبالغه :امحوندر راوه
وعلامه کی على قول تاأیشذدر افراد اعتباره جاعة کی وعند البعض قاطبد
عصدردر

عافیه وعاقبه کی ۱سم فاعل قولنه کوره حاء القوم قاطبه قول قوم

در
صر و
ملو
جله اور ادلی جامع او ری بعیی ووعی بردن کلدیلر دعك او

انودیعنه

کواره ععیی مفعول اولوب جو ع معناسنه او لور ( القطبة ) حبیبه وزننده جاعت

ویون
وکروه معناستهدر بقال جاوا شقطیمم ای محماعتمم و قطیه قارشق ی ق
سودبئه دینور على قول قارشق اقه وقیون سودینه دبنور ( القطرب ) قنفذ
وزننده اوغریه دنور لص معناسته .وفارهبه دنور ووي دوظش قورده دنور

وول یاباندنك که قوخلوز ر اولور ارککته دسنوو
ذب امعط معناسته ق
وجاهل ونادان کسیه دیئور وقورقق حبان کسیه دنور وسفیه و سبکسر کا ےه
منه
دنور وصرع ض

اوغر امش کسیه دنور وقطرب اصطلاح .اطباده مالو لیا

علندن برنوع عارضهنك اسمیدر معلوم اولهکه مالخولیا لفظ ونای وو ال
هعر وف برمض آدیدر سدوادن
دید شاملدر

و ری

دماغده

نشنت ادر اوچ قسم اولور برنك مادهسی خی

اولور و

ری

مراقلیلر ده

او لور علامتی سهر در

و راهن

واقعه ر

۶
۰
3

1

4

1

۱

4۱
n:

ت

زوانەسی کی فارسیده حر آسیا وترکیده دکرمن ایک تعبیر اولنور دمکنرك لآت

طاشنده اولور نقال دارت الری على قطما وقطما وقطبما وهی حدددة دور

علما وقطب قافك یله فلکده برکوحك پلدزه اظلاق الونور قبله آنك اوزرینه
بناقلاور یعنی محراب اک نظر اله وضع وقبله انکله ادراك اولتور مراد قطب
شعالی اولهحتدرکه جدی اله فرقدان میانندهدر ترکیده دمور فازق تعبیر اولنور
اتفا ایلشدر کرء فلکك مور بنكکه
مقاب قطب جنوبى اوله حقدر موف ک

آار
تعبیر اولان خطدن عبارندر ایک جانی اولان نقطه میهدر کهکره ن
اوزرینه دوران ادر وعر ضلر آنلر اله ادراك اولنور حوامعده محراپ وضعنده
ودرا ارده صوله ابرهمسسیله قطب شمالیه اعشار ادرار شعال طرفنده اولنلر آ ی
تام ارقهه لآدقهء حذوب حفیق به متوحه اولور و بعضار عندنده قطب لقطة
درر
موهومهدر هر اخشام قطب شمالىبه نظر ايلك لدع عقر دن امین اونقده م

وقطب بر قومك مدار اموری اولان سید و سرکارنه اطلاق اوللور قال هو
قطب قومه ای سیدهم ومطلقا نرستهنك مدار قوای اولان شه اطلاق اولنور

بادشاه قطب عسکر اولدینی کی قال هو قطب ذلك الا ای ملاکه موداره
وسالکلر  4امور صوربه ومعتوبهزی کندیسنه مفوض اولان مشد کی جبی
قطب مدنه منوره ده
وطبه کلور قبله وزشده و
اقطاب کلور وقطب کلور ق

عقیق نام وادیده بر موضم آددر على قول ذوالقطبه اله عادر ( القطبه )
a
E,

تا
دا
او
تم
مد
ی
O
یو

قافك صعیله د کمرن

میلنه دنور ته که ذ کر الوندی ونشاه

الان اوق رنه

دنور نصل الهدف معناسنه لکن اساسك یاننه کوره سهم التضال اولهحقدر
و قطبد روع مات آدیدر جي قطب کلور زفر وزنده وقطبه اسامیدندر هرم

بن قطبه الفزاری اتخاد در برماده ضعننده عاس بن الطفیل اله علقمة بن علا ه

)امه وزننده کسیان ات پجاهرسنه دنور وقطابه
اک عا ک ایلدیلر ( القطاه م
مصص دیازنده برقربه آدیدر ( القطاب ) کتاب وزننده باعث ترکیب اولان یعنی

بیره فایلان نبتهه دینور مزاج معناسنه وجامه یاقهسنك قاوشدیفی برهدینور
ع ایب مغناسنه شار ح در کهعانلدبعض وقهنك اسفلنه دوندویرقاوشدینی

مأخوندد 622

کر اولنان مزاج دن
بر اولهجقدر وو جازدر ذ

2

لاب ایب مقور ال کهياقهنكاوونی بریه مفسسدر که

یونه کن اوومندر قوطیبه ياقهنك اوونتیسی اولان پاره ابله .مبیندر ای
) قطیب ( زیر وزنده سایق بن صمرد تام كە نك فر سی آدیدر ) القطية ) قافك
صوك آد ,در
ی وطالك فی په وزنده نو زباع جاعته محصوص بر

عسد ن الارص نام شاع ك اشبو * اقفر من اهله ملعوب * فالقطیات فالذنوب *
ور
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هابله و(القضب ) منبر وزننده بونلرده زیادهسیله کسجی کسکین قله دنور
ومقضب دهره تعبیر اولنان ل۲ته كذلك اکتجیلرك اوراق تعببر ابدکلری آله
دینور ) القضبه ) ره وزننده قضیت معقایت
بع ی

ور کر

اولتان یاندر على قول

وين اف حند۰ن کساش او قلغه دینور که آندن اوق دوز لور جعی صبات

به دیور ی
کلور فحائله وطوار اکل ابلك اجون تازه جیلن پایره وهیو

ذر اولنان وهی حوق انبات
قضاب ) عراب وزننده ک
قضب کلور هااسلزم(
ادن بره دنوریقال ارض مقضاب اذا کائت ننبت القطية کشرا ومقضاب اوراغه

دنور جل کی ( الاقضاب ) همزءنك کنمله بروشهاق اولق معناسنهدر بقال
اقضت الارض اذا ضارت ذاقضبة ( القضبة ) قافك کسمرله بر بلوك دوهه بور
سوری کیبه وقیوله دیور وجست وخفیف واطیف اولان آدمه وناقهیه اطلاق
اولنور ( القطب ) ضرب وزننده ( والقطوب ) قعودوز نندهحینجبین کوستورمكث
معناسنهدر کهقاشاری چاتوب کوزارینك ارالغتی ورشدیروب وزی کوزی
اککدن عبارندر شال قطب الرجل قطبا وقطوبا من الباب الثانی اذا زوی مابین
ن وکے وكسمك معناسنهدر قال قطب الثی" اذا قطه وربکدرمك معناسته در
ال قطب الثی" اذا جعه وشربت وشراه صو قاق معناسنهدر قال قطب

الشراب اذا مرجه یعنی بالا» ویرکسهبی طارلقق معناسنهدر بقال قطب فلاا اذا
اغضبه وطولدرمق معناسنهدر يقال قطب الالء اذا مله حووالك فوتارن وى

(«۰
e

برینه کوردکدنصکره ایی طرفی و کوب او شدرمق

معناستنهدر

قال قطبت

ابلوالق اذا ادخل عروئیه ف الاخری ثم ثنی وجم بینما وبرکك معناستهدریقال
قطب القوم اذا اجقعوا ا(لقاطب والقطوب ) صبور وزننشده داعا جين جبین
اوب ورتورحی کشی ه دنور وقاطب وقطوب
اوزره اولوب وزی کوزئی ک
اوب
ارسلانه اطلاق اولنور ( اللقطیب ) تفعیل وزننده ودخی وزنی کوزئی ک

ود جهره کوسترمك معناسنهدر نلالیدن ابلغدر بقال قطب ارجل
جين جبين ب
قطیا ععیی قطب وشرابه صو قاعق معناسنه در شقال قطب الشبراب اذا هز جه
) الاقطاب ( هیر منك کسر لهو دی شر ابه صو قاکق ید

وت قال اقطب

الشمراب اذا مجه وبركك معناسنه در نقال اقطب القوم اذا اجقعوا (القطیب)
وطیب
امير وزننده ( وااقطوت ) صو الله عزوج اولان شاه دنور ق

صرد

عری تکاسمهنك فرسی اسميدر ( القطب ) قافك حرکات ثلائی طوانك
بةوالب
بن ر
سکوایله ( والقطب ) عنق وزننده ( والقطبة) زمره وزننده دکرمنك دلیکنه
صوقدفلری اوزون دموره
که

EE

دیشور که دکرمن آنك اوزرینه دوران ایدر قاو
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قضب الغصن تقضيبا فاقضب وشقضب ای انقطم ولقضب نقضیب کی کونشك
شعاعی حبوق

انس عع

حبوق

اوزامق معناس_نه

حکیلوب

إاستع تال او لور شال e

قطدت ( القضابة ) قافك صعیله اغاحتف کان وودایلن  ۹9ق

ودانی به دنور کل فول شاخاری کا ن اغاج اوزردن
ازەر ننه دنور

) المقضبه ( مصطبه

هندت ومو ضعلر نه دور

ال تمد

وفتق صاحی دانا و کارکذار آدقة اطلاق او لثور

فصاند ای قطاع للامور ) القضیب
ا

اغاجك اجه

 :دادر جی قان0

دام شیر 4

و و هنك

) القضابه ( تشد د ال مومه و زننده امور ومصالی

سیف قاطع ک یکسوب خن رق
شال رحل

کر او لنان قصب

دوکیلن وفقه

ایک معذاسته

افك

حبو غه

) امیر وزننده

ھe
ر
ka بل او کا

دنور که
2

وقصبان کلور قافك E وقضيت

2

وطیف واازك قله اطلاق اولنورکه وزی بك یصی اولیه قامعی تعبیر استدکلری
ل

قم اولهجقدر وقامه قبضرییدن یعنی بردالدن دوز لش باه دینور 0ک|ی اولاز
على قول پماارمش برشاخدن ماصونولاعنتهد ینورکه پاك حسئیانندندر وزیادهسیله
کسکین فمیر دنور بخبران معناسته وقضیب عنده على ل امه ده بروادیآدیدر
وضبه

FE
I
E
OE

سلهسندن

نك ر

رز حل

اسعید رکه بان العرب

دزور
م
تاجردل

اولان *

ذل وه بغایت صابزوه همل که اندی وقضیب رن شېر ند

بیاميد رکه  "۷الهف ن
ر تیار یی برحر ما-

وجه

نا

اصبر هن قضیب

۷

مذ کور اوزره ګر

فشا در اصل بودزکه

قصبت * مادك

ده خرما فر وش او لوب ا

خرما آلوب و کندسی

بیعآیدر ادی

ساره

صوص

برخرما

بر کون ننه عیل العاده کلوب

اجر مرقومدن خرما طلب ایلدکده اولدخی عندنده تمع اولان فنا وکت جرمادن
و کلدیی ری  ۷۳-۱عو د وع

؛ت ایلدی

مکر لاحر اول

وو صره اجره بر کسه اون

حفظ آناهیدی قضب کندکدنصکره تاذیکلکله قضیبهادراك وکیسهییاخلاص

آوب هان شتابان
ایلیهسر ایسه کندی نفسی قل ايلك اعون اله برخهر ل
لطف اله ودفعه

قضيبك عقدن توان اولدی خلال راهده قضیبه شوب

مش وم نیک اماده فک ان
کتار راما
تالک ور د خطا اوه ف
اعلا حر ما وهع
معهودی

ابراز واحراز

دبه رد
اجک

قو صره ی اسز
قضيب

 1تالاستتفسار مطام او لدقده ا

داد وقيت

قضیه به واقف

ا

وخهر

و تلهفیله هان

منظر »سل

ه کسه

تابنك

سیه

دست

لاجر دل خه ری

 ۱اخذ ,وکندی حک کاهنه طعن اله ذهت ذهب ده رك سمت شاه ذاهب او لشدد

و

اشتعمال آواندی بقال هوا مقصب ای النی خر قصب الاق

قویو کو کی اولان سوده دینور ( القصوب ) صبور وزننده بوک قرقلش قیونه

دینور (قصب قصب ) فصتینله دیشی قیونیصاغغق حون چاغرهعق اصواندند رک

قصب قصب دنو پاغررار مولفك وتدع اجه قول جلد" مستانفهدر ( القصل )
فنفذ وزنده قوی وصلب وشدید اولان شيعه دنور ( القضب ) فافك فعی وضاد"

مەك سکوئله كسك معناسنهدر قال قضبه قضبا مانلاب ای اذا قطعه"
وحبوق الله اورمقمعناستهدر يقال قضب فلالا اذا ضربه بالقضیب وقضبلابلندا
و۳

الووب واطرافنه شاخلری یاناش هر مته دال داق صالمش اغاجه دنور واوق
تاخو د بای دوزمك اجون قطح اولخش اغاج شاخ

و
وا

دنور مقضوب

معداس_ :ها

آدن یلی امتاذ اولنور شارحك بباننه کوره ع
وقطب برنوع شهر امعیدرکه ن

دیدکلری شهر نوعندندر که ټرکی ده قين اغابی دیدکریدر و قضب تازه موجه په
دیتور اسفست معتاسنه وقضب کذلك مصدر اولور هنوز تعلیم اولغامش عمی.

طور ناقهيه غك معناسنه تقال قضب الناقة قضیا املنباب الرور اذا رکا قبل

ان تراض ( الاقتضاب ) افتعال وزننده ودتی كعك معناسنهدر تقال ادع
معت قضبه مصباحك باننه کوره اقتضاب اقتطاع معناستهدر کهرنسنهی کندی
ضی

اجون کسکدن عبار در وافتضصاب هاوز

ج اونیان طور وعمی عاقه به

نمك معناسنهدر قصب كى قال اقتضب الناقة ععی ةما اساسك پاننه کوره
و معناده محاز در

ظاهر | حبوق

اله تعلیم او لندغنه مب در

طور

طای

کی

پاخود سورندن هنوز آروب رکوب ایلدیی ملاحطه سیلهدر وامهات ساره دة
اقههخصیص اولغامشدر واساسده اقتضاب ارحال معناس نه ده مستعمل اولق
آوزره ق

ودرک

تشکر وملا حظه اعلکسرن بالبداهه سور سویلکدن عبار ندر

| قال اقتجنب الكلام ای ارله ضري واحده الله قطع ةضيب معنامى علاقهسنه
میتی در واحر عرو ضیهدل حر مقتضب دج نويدن ما خوذ در ,محر هنسی دن
وقتضاب
منقطع اولدیغعون اطلاق او فش_در ا

شاع

ندییی وی وندن

مأخو.ذوز که

قصیدهسندن تشبی فطع ادوب مقصوده يعن عدوحتت مدحنه اسقاك

ایلکدن عبارندر وحسن تخلص اله اولان انتقال اوفق والطف اولور ومولفیك
اما بعدکه ست اقتضاب اطلاق دی جدلهدن اقطاعنه ىدر (اتقضیت )
سوون
شعیل وزننده بك كسك هعناستهدر کرد e وکر ك کیفیت حهنیله ا

قال

قضبه تقضیبا اذا قطعه کوونشك پرتو وشعاعی اغصان جر کی چبوق چبوق
حکیلوب اوزامق معناسته استعمال اولنوز ال قضنت اشعس اذا امتد شعاعها
لل
سه
( الانقضاب ) انفعال وزنده ( وااتقضف ) تفعل وکز د

 aند
 sوی
رس

مر مج وچ

معتاسته در قال

|

۷۳
می

دوز

یی

ER

اقصاب کلور ) القتصاب ( شداد وزننده دودك و ای

وقوال حلان کثیبه دنور زمار کی وحیوان لوجیه دنور جزار معناسنهکه

ا

۱

مار ولور دک اولان فصیدن باود در ( القاصب")

وناد سيه طرافه لوکوك کوركسته اطلاق ولتور(القصبة)

فحا باهقصب که سنكمفرد در
وکوشکه دور

که ذ کراو لندی وقصبه یک قاذلش قوی نه دنور

قصس معناسته عل فول قصرل حوفنه عن ار سنه دشور

دنور هدنه معناسن هک برولاتك شهری اولهحقدر على قول شهر عطيه
1
بع بر اولکه نك باخود بر ولاتك حجلهدن اعظم اولان شهر ننه دشور شام

وتکاه تعییر اوور
ایالتنده دمشق ومص الوکهسنده فاهره کیک قاعد :اللاك خ

 ۱الا رده تارف ودی اوزره شعر صفیره اطلاق
ظاهر | قربه معناسندن مأخوذدر اساسك یاننه کوره مدنه معناسته جوف قصس
معناسسندن مأخوذدر وسط ولاتده وقوعی ملاحظهسنه مینیدر قوصبه اعقده
حصوص برقر  4آدیدر و قصیه ودلش

اولنور و ایلکلی

صاح باوکنه اطلاق

(لقصابة ) رمانه وزننده ( والقصیبه ) حبیبه وزنده
کیکه اطلاق اوور ا
)فعله وز ده که اسعلردر نولرده ورلش صاح بلوکنه
( والتقصیبة والدقصبه ت

ډور وقصاه قامش وقارغی بفومنه دنور انبویه معناسنه واه ودودکه وقواله

ور مزمار معناسنه وخلق دابا فصل وقدح و غیت ادن د زبان کسید
دنور وقصیبه وغومه دنور اوه معناسنه ( القصاب ) کتاب وزننده شول
صو نسدینه

ک

باه دو ارينك باحو د اه بهزف

د لرينه یایلور سيل صویقی بر طرفه

رونده
ص

صاوعق

احون

اولان بارك وسهنك

ز برا او نله صاولدینی

قصاپ
صو اوراده بر کوب حوالی" باه ی باه رویاد ادر و

دار

معناسته در که رلاد دعکدر مفر دی قصبه در نشدکه دک او لندی ) ذوقصاب ( مالك

بن ویرهنك فرسی آددر ( القصبات ) حرکات وزننده مغرب زمینده بپلرده آدیدر
و عامه ده برقرهدر ( القصمبة ) حهه
عبدمناه قیله  بنه #صوص

و

وزالده

امه پراننده  0وعدی

ولور بی

آدبدر و ینیع اه حیهر میانده ر مو ضہ عدر

حورین فضاسنده برموضعدر ( القصب ) محدث وزننده قوشی وبارش میداننده
قصب

السیق

احذ و اح<ر از ادن کسیه

جا نننده بعض اشیاء فاخره اله صن

دشور

صرب

خیالاری

برقارعی اصب ادوب

ذوشی

دده

میدا نك

ذوشی اتحایی

بردن یکعنان اتلرنی قوشدیروب جله ی سبق ادن حندی اول قاری ی ردن قلع

واوزرده اولان اوکدل بلا نزاع اخذ واحراز ادر ايشته قصب السبق وندن
عبار ندر بعده  3حو

صده ار

سوق

و شدم ادن اهل فصل

وصاحب

هر بده
ا

a nae

a

o magne a.

mae

ها

E LF

هه دا پرسش U RIE

 Aنیس

EY
وجوف اجو دانه سیدرکهمام پراوطه اولهجقدرظاهرا زسمی طولانی اولور اتی
قرص(اب
النو
ل او
الاق
وقصب جشمه اردن منشعب اولان صوج ر اريه اط

ا

) همرءنك

کسر له برحل قامشلقاولق معناسنهدر قال اقصب الکان اذا صارذا قصب

کری
ییک
وجوبان دوهنك رعی خصوصنده تکاسل واسائت ابلدیکندن یع

اشباع

ایلدیکندن باشیدوهنك صو امحمیوب استنکافنه باعث اولق معناسنه در بقال

اقصت اراعی  5عافت اله الاء ومنه الل  +رعی فاقصب * وشل حوپانكت
اداره سزلکندن وزعی خصوصنده اهمال وتکاسلندن تادر زرا رعیّده اهتام
دکه میدانیده وعبار له.
ایدوب اشبا ع ابلدکه صویه ميل ورغبت ایلزار مترج ر

مسو مدرکهرعی فاقصب بقال قصب البعیر نقصب اذا امتع من الشمرب واقصب
الراعی اذا فعلت الله ذلك ای اساء رعبا فامتاعت من الشرب ومثل منرور متعهد

هو حقه تقید واهقام انلیوب تاه وافساد ادن کسنه حقنده
کدهاده
اولدینی ما
)صطبه وزنده قامشلفه
ضرب اولنور ( انقصبد ) فر حه وزننده ( والقصبه م

دنور قال ارض قصبة وعقصبة اكیثبرة القص ( القصب ) صب وزشده

امى
"کمن معناسنهدر یقال قضبه قصبا من الباب الشانی اذا قطعه قبون ق
ومعتادن مأخوذ در وقضت قصابت ذځ ایلدیی حیوانك قصتیی ند ند آروب

ارعلق ععناسنهدر نقال قصب القصاب الشاء اذا فصل قصبا وقصب وقصوب
 2صو | گبکدن امتاغله باشتی و
قصبا وقصوا

شنرب
ذااامتع م
اذ

فری قالدرمق معناسنهدر ال قصب البعير

الاء ورقع رسد عنه ورک

قاغشسزن صو آگبکدن منع الك معناسنه در بقال قصب

المرب قبل ان بروی وبرهن

صوبه هنوز

فلاه اذا منعه من

عببلك معناهته دز يقال قصبه اذا عاه

لدارق(تصات ) افتعال
ورکسیه سوکك معناسنه در بقال قضبه اذا سمه ویونار جااز

وزننده کسك معناستهدر قال اقتصبه اقتصایا اذا قطعه ( القصیب ) امعر وزننده
(القاصب ) کاست وزننده صو احمکذن امتاغ ادن دوه دنور عذکر
و

وموشه وصف اولور بقال بعیر نواقة قصیب وقاصب ای تنم من شرب الاء
( التقصیب ) تفعیل وزننده سوكك معناستهدر بقال قصبه تقصیبا اذا شقه وباشك
صاحی بولك بولك ورمه خلت معناسبته در که هر ولکی اوزون فامش طرزنده

وور قال قصبت الرأة شعرها اذا حعلته قصابه کاسیذ کر اساسك یاننه کوره
ل

اولك بولك اوروب صالیورمك معناسنه دترقوصیب صاحی فیورحق الق
هعتاستنه در قالقصب

شعره

عار
ای خعده ب

صاحلری قامش ال 4قیورحق

۲درر واللری يوه ِروب هلق معناستهدر قال قصب ده اذا شده الالعنق
( القصب )هاافك ضعی وصادك سکوئله از قه به دنور ق

ور سغه
ه

|

{To

)اشف وزننده
مرضی دکلدر پللکه وبناء مستطرفدر انجانی کلهسی کی ( القاشب ک
۱

اط کے وضعینب الفس اولان ای لاوت وشهامتدن عاری

مب ) مفظم وزنده حالص وبا کیره اوایان :بشت ونسبه اطلاق

| اولئور خلط معناسندن مأخو ذدر يقال حسب مقشب ای غير خالص قال فالاساس
وهن الحاز رحل مقشب السب ای معیو ب ( القشلب ) نفد «وز ننده (والقشلب )

)حتینله ساقنده غووملری اولان
ازور ج وزننده برنوع بات آددر ( القصب ف
هنراته اطلاق اولنور .کهقامش تعببر اولنور مفر دی قصبه در هابله وقصباةدر
ضادك سکوی والف اطاقیله وجاعته ومندته قصباء دنور قامشلق بستان معناسته
شار ح دیرکه سییوبه عندنده قصیاء اسم جنسدر مفرد وجعه اطلاق اولنور حلفاء

۳

وندیدر برنده ابت الودقه بعدالقر بعیی
وطرفا» کیمزج دب رکه  8دی قصب ع

کسلدکدنصکر ه قارطلاق اولنور وقصتب رمق ککرینه اطلاق اولنور مفزدی "
قصیه در اساسده د بر

هر برمقده او ج داه صبه واردر

داه او لور قال امرأة امد القصب وهی

اول ککاره

ا

لکن پاش برمقده ایی

عظام الیدن والرحلین لسیتا گر ده دی

تعبر او لنوز وقصب وفازارده اولان ماری" اشاسه

وسعیهزه

هر  2قصیه دور مهلوم اولهکهبوغازك فضاسنده ایی :عر

واردرکه بری هوا کیروب نفس آلهجق جرادر بوکه حضره وقصبه ورهبه اضافتله
دار ترکده بوغور تلاق وخرتلاق تعبیر اولاور وو رقبه نك
قصبة اربه دخ ر
اوکنده وضع اشوشدر حباظاهر در فارزسیده ای کلو دبرار ونریسی اول اولنان

تنه معدهبه واصل اولحق مجرادر و کهحری دبرار ترکیده قزل اویکن تعبیر
اولئور قصبهنك آردنده وضع اولتوب براوبی فم معدهبه متصلدر وقصبهنك پراوجی

آق جکر» متصل اولور وآ نده اولان طمراره صولوق طمری تعبیر اولئور کهآناره
,عیوق ار به اطلاق انذرار ان

وقصب

حوهردن مستطیل اولان بع التوندن

ویاخود کومشدن احی وش امامه وزاهسی طرزنده مصنو ع اولان وله ووری

مقولهسته دنور واه ورم ولطیف کتان پزنه دینورکه سلفده مصره محصوص
اولغله قصب مصری اطلاق اولور ترکیده نوات اکا اسکولی بزی تعبیر ابدرار

بولك مفردنده قصی دینور عرب وعربی کی وقصب یاةونله رصم ومزین اولان

آدار اجو وآدار زیرجده دینزرکه مراد وجه مکذور اوزره اولان دیزپلریدر
ومنه احدیث [ انجبريل عليه السلام قال للنى عليه الصلوة والسلام بشر خدجة

بیت افلنة منقصب ] شارح دکیرکمهانی دءشدر کهقصب وقصبه جوهر بون
اصطلاحنده بردیزی اعلا نجوه اطلاق اولنور بیت مرهور اعلا اجو دیزیسندن
طرح ونا اولفشدر وناهده حدیث مکوذرهده قصبدن مرادکوشك طرزندهواسع

اساسك بباننه کوره بومعنا مجازبدر وعقل کیدرمك معناسنهدر تقول ققبك الال
اى ذهب بعقاك وقلحه جلا صویقل وزاغ ویرمك معناسنهدر ال قشب السیف 

|ذاصقله ویونارك مموعی باب "انیدن متصترفدر ا(لاقتشاب ) افتعال وززننده وى

.مداح وعدت ياقدح ومذمت کاتساب ایلك معناستهدر بقال اقتخب الرحل آذآ |
)فعیل وزننده برشیته برنسئه پلاشدرمق
| کتسب المد اوالذم ( التقشیب ت

معناسنهد رکه تکشبریمتضمندر قالقشبهبه قشیبا اذا لطخه به ودراحه برکسهیی
 ۳ودلکر ايلك معتاسنهدر قول قستقی رحه ای آذای و وبعض خیم رو

ثلائی عنوایله مسومدر ومولف مثال مکذور الله اشبو [ ان رجلا عرلى جمم
جهن فیقول یارب قشبتنی رها ] حدیثنه لے ایلشدر فال افلبباية ای نى

وکلاوم قشیب ومقشب بقال قشبتنی الرخ و قشبتنی بوکهکوره معنای اولدن
کورم
لق(شب ) قافك کسبله نفس وذات معناستنهدر تقال ه
الور
مانو او
القشب ای النفس وقشب مالك بحنينه اكمسەنك بدری اممیدر وبادجانهشه

برنبات آدیدر شارح در کهنبات منرورك وسطندن برجبوق ظهور ایدر اوزایوب

کالی بولجه رطوبتی سبیله اکیلور ویهسنده بشی ظهور آٍدر سباع طیورهسم
قاتلدر پش سم معناسنه اولان قشب الله ععیه اولششاولور وقشب دمور واه
)

وزارنده اولان اسه دینور صدء معناسته وی خبر وی منفعت اولان
ك
سله
مقو
تکار کسیه دیتور و آغوبهدنور سممعتاسنه وتو نده دنل ده لغتدر ( القغیت )

واسلو لیر دغکله اضداددن
امیر وزننده بامی آجیلوب حلاو براش یر دیتور ب

)نده برکوشکت آدیدر
اولور تقال سیف قشیب ای لو صودی ضد ( وقشیب ب
ویکی نسنه به دنور واسکی وبر همش نسنهبه دغکله اضداددن الوور قال توب

قشیب ای حدد وخلق ضدوآق شيئه دنور وباك ونظیف نسنهیه دیور قال

ثوب قشیب ای نظیف جیی قشب کلور ضعتینله ( القشابة ) کرامه وزننده ذکر

اولان معتالردن مصدردر بقال قشب الثی* قشابة من الباب اتلامس ( القشبة )
قافك کسریاه خسیس ودی وناکس شخصه دنور ویون باورسته دینور ( قشاب )
[ی,علیه
غاب وزننده پرموضع آدیدر ( القشبانية ) عښانیه وزنندهکه امشرباولش
السلام وعلیه قشبانتان ] حدشنده وارد اولشدر

ماد اسک برده د عکدر و

يتان کذر اولنان قشبایهنك نیهسیدر بعض زاعك وراده قشبان کلهسی قشیب
ددر نبایهده
لفظنك جعیدر وقشبانیه | کامنس ودر قولی ملتفت ومعول عليه ک
قشیب کسی اضداددن بعنی حدد وعتیق معناارنه

ووحه اوزره عنسو

اولغیه بوراده ایک معنادی مموظدر وکویا که قعبان قشیب کسلهندن جعدر
ادق

قياس اوزره

زرا

جعه

نسدت

او غشدر

وزحشری

ای

تست

ص لو ره

۱

E

ا

err

NT

|| والقوب ) قافلرك ضيه بزنسنه بك وفاق اولق معناسانهدر قال قسب الثم"
قسوبة وقسوبا املنباب اخلامس اذا صلب واشند ( القسابة ) قافك یله مخارنك
اشه براض اولان کنرننه دنتور ) القسبان ( قر طبال وزنده

وغون و خن

ذر فیسبان ای مشتد غلیظ ( القسیب ) اردب
| وشدند اولان نسته  4دنور قال ک
وزننده اوزون اولەرق “ڪت وشدد اولان سیه دنور ( القسوب ) صبور وزننده
یک

رمه اوفست وحدك وطوماق مقو لهسنه

دنور خف معنابه نه ودشدد سنه

قسوب جزمهاره ومستلره دینور خفاف معناسنه ویونك لفظندن مفردی سعوع

O
T

دکلدر تقال جاء وق رحله قسوب ای خف وال جاوّا وق ارجلهم قوب ای
خفاف ( القیسب ) حیدر وزنتده جض انواعندن برشهر آدیدر وجض اکشی

اه آی اد

اولان نانه دنور که دوء انك فاکههسیدر وقیسب اسان
EE وزنده

رجالدندر ) القسب

صوآفق معنا سنه در شال قسب الام قفا

من الباب الثانی اذاحری ک
وونش عروه وزطو تق معناسنه استعبال اوللور شال
قسبت امس اذا اخذت ف الغیب یعیی شرعت للغر وب ( القسیب ) امبر وزننده

اسعدر صوك سبلنهرك جغلدی اله آشسی حالتنه دنور تقول مررت بابر وله

قسیب ای حری وصوت قال ف الاداس معت قسیب الاه ای :خربره بوکه کورء
)اسب وزنده قازق کی ”خت
قال صویك حغلتیسنك اسی اولور (القاسب ک

ات

یت
ان
نایی
هتتتاس

تاسه درو خرمول هل معناسننه ( قیسبه ) قافك وسينك

فحیله اسای عربدندر ( اسب ) حای مه الله طر طب وزننده ایری ویومری

نسثهبه دنور ( القسقب ).قافله سكب وزننده ومرادفیدر ( القشب ) قافك فحی
درمق معناسنه در شال قشب
وشن محمهك سکو یلد برشیشه شی آقخارلوب فشار

وق مقولهسنی زهر ابله
السم بالطعام اذا خلطهبه وبرکسیه زهر اجورمت ولم ا
صوارمق فعناسنه در شال قشبه الب اذا سقاه به وبرکسه ی برمکر وه و سمعن

عه

خود برمداره اوغراغق معناسنهدر قال قشبه اذا اصابه بالکر وه

اوالتقذر شارح درکه بعض هخده الستقذر قول بالکر وه قولی اوزره
معطوفیله رورا وبعضنده اوه سیلهمصدرا مرسوم اولوب لکن کے اولان

معتای خصوص یعنی اسم اولق اوزره مرفوع اولقدر کهدمارر ومستقذر ,نسنه
وشیب افنزاومتان ايلك معناسنهدر قال قشب عليه ای افنزی
 1د٤ك او لور انهی ق

عليه واو عمدت باخود قد ح ومذمت کس ايلك معناسنهدر قال قشب فلان

اذا کشت المد اوالذم وبرشیي

ی

 4ای افسده وبرکشليه

۱

۱

فاده

وروب

پار نسنه به مر دار بلاشدرمق

باه ابلك

معناسنه در

تقال قشبه

معنا س نه در قال قشبه پسو*ٌ

وعیب ایلك معنادنه در قال قشبه اذا عبره وعابه
اذا لطیتد به و برکنهی تعیمر ت
جح

ات

۱

اول

a

۱

۸۲

|

عند الاصمی اصلى کلتان ادیک قیادت معناسنه اولان کلب لفظندندر تاء ونون
ص ردن زیاده قلفشدر ویو الفاظ قدعهدن اولغله عامة عب اسلاف تغیسبر

ایدوپ قلطبان دیدیلر بعده عامة اخلاف عرب آنیده تغیبر ایدوب قطربان ددیلر

( القرطعبة ) حردحله وزشده ( والقر طعبة ) کنیذیه وزشده ( والقر طعبة )

ه
ححر
زر

وززنده آز جو ق نسنه د عکدر عل قول شی معناسنهدر شالماعنده قطرعبة

قطرعبة وةرطعبة ای لاقلیل ولا کثر او شى"مقتضای مثال نمقامنده ستعلدر
( الاقرعباب )اقشعرار وزنده برکسه RC

وزیلوب ورثلق

معناستددر كرك صوغوقدن وکرك سار عارضهدن اولون قال اقرعب ار جل
اقرعبابا اذا انقبض من بردا وغعره ( المقرعب ) امم فاعل ننیهسیله کال غصبدن

ای سکوت ادهرك باشنی پره دیکوب طوران کشیبه دنور که حين غطبده بر
کسیه برسوز سویلیوب و

مذ کور اوزره طورمق ادي او له پس مصدری

اولان اقرعباب اول معنانهده کلور  ۱القرقب ( قنفذ وزننده ) والقرقب ( حعفر

وزننده ( والفرقب ) زخرب وزشده قارنه دینور بطن معناسته وقرقت ا
وزننده رکو جك قوش امعیدر ( ققروب ) اسلوب وزننده بصره واهواز وواسط

پنارنده واقع کشکر اعالندن ربلده آدیدر ( القرقبة ) زخره وزننده آو اننه
دنور جه الصید معناسته ( القرنب ) وله قنفذ وزننده بوکوره دنور خاصره

معناسنه ( القرنب ) جعفر وزشده رب طوشانته دینور بربوع معناسته
عل
على قول فارهه دینشور و

هرك
E قا

رويسنه
سول ټا

دنورکه فاره ب

شطاونیله حفت اولقدن حاصل اوله ( القرهب ) حعفر وزننده یاشلو قوجه ک|وزه
دنور عی قول ایری ویو اولاننه دنور و بغایت ویلو اولان یه دینور
ذشانه
ور قومك سید و

دنور ویر ومسن آدمه دنور ) انقرب ( قافك فحی

وزای ممەنك سکوئیله حوق جاع الل معناسنه در بقال قربا قزبا املنباب

د شعراده مخلص
کهه
راسن
الاول اذا نکعها کشیرا ( القزب ) قافك کسرلله لقب معن

نی اولق شدت صولابت معناسنه در
قهابك
ونسن
)عتینله بر
تعبیر اولنور ( القزب ف
يقال قرب الشی" قربا من الباب الرایع اذا صلب واشند ( القازب ) غارب وزننده.
سول بازرکانه دینورکه بغايٽ < ريص

وطعکار اولغله که ره و کاه محره سفرادوب

له بقال اجر قازب ایحر یصمر :فالبرومرة فایهار
وول
اا
زرض
اصلا هون وفتور عا
م سعدی م حوم کلستانده وا پرباز رکان حکابه سیسر د ایلشدر( القسب ) قافك
ی ز
فی وسین مھبك سکوی 4بغايٽ بتك وقاتی اولان سنکینشبثه دینور قلب یل کی

ایا

2

پة
و(
سسته
قعنا
لس م
اباب
خرماه دینور عر

والقسوب

EF

:

۰.
_
جه

معناستنه در بقال قرضب فلان اذا عدا وفارت ارات قوری سنه اکل ابلك

لق(ر ضاب ) فافك کسسرله
ابا
معناستهدر قال قرضب الرجل اذا اکل شیا يا
داعا قوری

سنه اکل ادن کسیه دتور و ارسلاه

معناسنه ونك کسکین قلیر دنور

و اویه

دنور

ص

داور

ومالك  1۷تویرهنك قحی آددر و تاحیر سنه ید

دینور تقول مارزانه قرضابا ای شیا بعنی ن آنك بر نسنهسنی

ایلدم

زیاندنده

ودابه دنور وشول اکال کسیه دتورکه قابده اولان طعامك
وقر ضاب فقتبر ک
جلهستی اکل ادوب اصلا شیه ترك ابلیه قرضابه دی دشور شال رحل
کال۱ه ( القرضوب) قاقك عله و دی
قضراب وقر ضابه ای لاد ع شا ال
زیادهسیله کسکن وکسجی قله دنور واو ی ه دنور و
سول ا کول و رخور
کسید دینور کهقایده اولان طعایبا خوره کروب شیه تاهنه بنرسنه آربللیه
وشبر وبينواه دینورر ( القراضبة ( وارمطه
ف

وزننده قر ضو نك وقر ضایك جعیدر

لصوص وفقرآء معنالرتنهدر ( القر ضب ) اسم فاعل نيهسیله بو دی قانده نسنه
 0۳ایا اولان اکول

وادپانه دور

( القرضب ( درهم ا
کون نسنه به دور

) قر اضیه ( علا رطه وزنده بوموم

علد قلبور لندقدنصکره

) القر طبد ( طای

€4

|باهدحر

چالق عل قول قفاسی اوزره بقمق معذاسنه در
قفاه وذ

اولان

حيوانك ری

کوب

قلبور دده

ارهق

حه

وزننده

قلان آ لهحق
بر کسهی

قال قر طبه اذا صرعه
معناسنه در

آدبدر

ره

اوعل

يقال قر طت ازور

اذا قطع عظامه ويك سكر دوب كمك معناسنهدر يقال قرطب الرجل اذا عدا
شدیدا وقورقوب با اورکوب قاق معناسنه در بقال قرطب الرحل اذا هرب

وانك
وطارلمق معتاس نه در نقال قرطب عليه اذا غضب ( القرطى ) قافك ط
طعی وبانك حفیق والفكث قصم له فلوم دنور

معنای مذ کو ردن

مأخو ذدر وخاصه

خالد بن الولید رضی الله عنه وان الضامت بن جشم تکاسمهنك فتیلری اسع در

( القرطی ) قافك وطانك کسری وبانك تشدیدی والفك قصربه ینالعرب برنوع
او ون آدیدر .کوورشجی منصوهارندن بر منصونه اسمیدرکه ن۲کله هی قفاسی
اوزره زمه شش اندر ) القراطب ( علادط وازده
مقو لهسنه دنور

) قر طبه ) نفذه وزننده مغرب

غ وجکر

غایت کی

او لکهننده بر شهر عظیم اسعیدر

قدا اندس ملکتنك حتکاهی ایدی حالیا اول اولکه اسیایا ک.فرهسنك
ضبطنده در ) القر طبان ( کلتبان وزنده دوت وقورمساق “یه
و <جیی اولیان يعارو

قطربان

ل
شثاو
ای دو

طاعده
دارکه برهان ه
E

نامو سه دنور

ویزونکه دنور

دیور وغبرت

قواد معناسنه

شال
هو قرطبان ای الذى لاغيرة له و

قال هو

للقواد مزح

3رطبان لفظی لادان معر ی او لقاوزره ص سو مدرو مصباحده
کے

2

افلم مرد راوییجدر ( قز ) سبیه وزننده اناي تول
دی
نزده .بو
بر قسله به و بر له نستی و قدر تابعيه د ندر ) قربه ) جهیاه و

۳۱

اسای“

وربه نت ای اميه ودې
نستتادندر قر سه بنت الارت وقریه نت ای اوه ق

قافك فحیلهده زبانزددر اوجی دی خایهدر امام .ذهی مبران کناتمابنده خم
قافله قريب وقربه اسمنده کبسرته نهظفریاب اونلدم دعکله قولنه الثفات مناسب

دکلدر زیرا وجه مکذور اوزره اخاص عدیده کذران ابلشدر ( القرای ) قرادی
وزننده ری بریته متعاغبا قارب اوزره ورود ادن کستهره دینور و و خلاف

قیاس اوزده قرپيك بجعیدر کویا که سکران وزننده قربان لفظندن جع اولشدر
يقال جاوا قرایی ای متقاربین ( القورب ) جورب وزننده شول جوق صوبه
دنتورکه کثرنندن ای انه کیت ویره ونهاوکنده بر نسته حائل ویدار اولقه
طاقت کتوره ( ذات قرب ) فك میلهبرموضع اسعیدرکه بان العرب آ ندهبر
(قرب والقربه ) میلرد ورالرد فصیله شول امحتصرطرزیقه دینور که
وقعه اولشدر ا
مزال مقصوده شاهر اهدن مقدم ایصال ادر اوله اوغرین ول تعبیر اولنور قال

اخذوا القرب والقربة من الطریق ای امختصم منه ( قرف ) شری وزنده من

مضافانندن تباله شهربنه قريب بصرو آدیدر وقریی قراء قرآن زه سند بعضك 
یعنی برکسهنك لقندر ( قراب ) شداد وزننده اوعی مد بن تمد الهروی القری

یه
قتای
و)
فتب
ومدلیندن پرجاعتك لقبلردر ( قر

شده
زنفذ
وهق
الل

۱

عنده شهر

زید اعالندن بر قربه آد در ( القر تت") اسم مفعول نیه سیله سي الغدا اولان

اار
کیظووت
کسیه دیتور کهیوب اصحدیکی داعا غل

لرق(رشب )
الو
مقولهسی او

١
٣

شین محمه اه اردب وزننده مسن وسانلورده کسیه د نورکه وحودی قغشا وب
تنل

اولش اوله وفقر وفاقه می کالده اولان

کسیه دشور وا کول یات

صه
حال و پرشان وید د

قیافت

کشیه دنور و کودهسی ابری و دیزمان اولرق

اوزون آدعه دور وارسلاته دینور ود خوی وید مشمرب کسیه دنور وقارق
طاقن معتاسنه جیی قراشب
ککش کنیا مود لکوت ا نکر ر
(لقرصبة ) صاد مله اله دحرحه
کلور ا

وزنشده کات معناسته در شال

قرصبه اذا قطعه ( القرضبة ) ضاد مه ايلهقرصبه وزنده ومرادفیدز تقال
قرضبه اذا قطعه شارح دیرکه مقتضای اعام اوزره قرضبهنك مفهومند.
شدت معتبردر وقرضبه برکدرمك مهناسنهدر قال قضرب الم اف البرمة اذا
بجعها طواغقق معناسته اولغله اضداددن اولور يقال قرضب الى“ اذا فرقه

ك
لعه
عل جی
و|ك
لك معناسنهدر بقال قرضب الحماذا
وبرشيئك مجوعنی |اكل
معناسنه در

ا
یوا
یو

۳
۳۲7

44
متفةدندر

واون .بشجی

گر وه ڏو فه در

ر در ایک عرو ی
ضری

و عر وض اولانك درت

بر ی

مشیلرر

کیہ

و رسی

اول

هدر

و ار در ضرب

وضرب ای مقصوردر وضرب الث مذوف ورایم ابتردر وعروض اهنك
ایی ضری واردر ضرب
ضرب
و

ند سره

ماملدرکه رو

زحاش
ای اب در و محر مذ کو رده زحاف و

مذوفدر فعل قالور

ارسنه
ج

جاری

اولان

علت درندر قبض ول ورم و حذفدو (القار ب)مفاعلهوز ننده پرشی شی" آخرهقر بت

اتلك معناسنهدر قال قارب الفرس اخلطو اذا داناه ومقارة وقرابکه مصدر
اندر جاع اعون خالونك ایاقلرینی _وقری قالدرمق معناسنه در شال قارب

ازجل الراة مقاربة و قر اب ااذا رفع رجلا لحماع وبری بریله مراجه موافق
معب ودلکشا و آمبر ش و معاشرتی موحب کلام سویشمث معناسنه استعمال

اوور کهمقاربت والتای مستلزمدر قال قاربه اذا ناه بکلام حسن ای حادثه
ومقاربه برخصو صده افر اط و نفر بط الليوب عدالت و افتصاده قصد وسلوك

فلام اذا نرك الغلو وقصد السداد
اتك معناسته (ستعمال اولتور قال قارب ا
ومنه قالناية * سددوا وقاروا * ای اقتصدوا قالامور كلها واترکوا الغلو فا

والتقصر پس فعل مور حق و حکمته قريب اولق ملاحظهسیله استعمال
)افك كله سود طلومنه دنور و بهضا صو طلوعنهده
اولقشدر ( القربة ق

اطلاق اولتور علىقول یالکز برطرفندن دیکمش اولان طلومه دینور جیقربات
ه
سد که
ک تا
وانك سکویله و فربات اور کم
کلور قافك کسری ر
اشوندر وقربات کلور قافك کسری ورانك فح

ابسناع

وقرب کلور عنب وزشده

كذلك هر اس کہ فعله زوننده اوله فقره وسدره کی جعلری صيغه مقومه اوزره

مطردور محدثیندن حکم بن سنان واجد بن داود وایوبکر ن ای عون وعبداله
)بد بن ازهر نکاسمهنك
بن ایوپ البقیرون قربه صنعتنه منسو پلردر ( ابوقربه ع
فرسی امعیدر و ان ای قره اجد بن على بن السين الیل کنبهسیدر ( القارب )
غارب وزنده سفیده صغیر مه دنور شار ح در کهبږوك کیلر ارقهسنده دك کی

ده صو طلب اندوب آراشدبرن
حکیلان صندله دنور وقارب که وفتنده اهر
آدمه دینور ذکر اولنان قر دن اسم فاعلدر

و
وو
یقشوویت
و
ایاشووشاوق

( الةر يب

( امیر وزنشده و هض

آمهانده سکیت وزننده مضبو طدر طوز لوب صلاموره اولش بالغه دینورکه هنوز
تاپ وطراوی باق اوله وقریب اسامیدندر قریب بن ظفر کوفه خلقنك فاروق
اعظم دضی الله عنه طر فنهکوندردکاری ایلعی اعیدر وقریب عبدی یعنی عبد
القیس قله سنه م
وندر

حدین ددر ( قريب ( زیبر وزننده اصمیی مع
ورفك

د ری لقسیذر  3خواد جحطانقه منك

ر سلری امعیدر و فریت  ۷/عقو ب الکانت

سس

سس
تب

ف
س
سفن
ت
ە

۶۰۲۸
جم menya
ca
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وقعهبه دار رویالر متکثر کونار واقعه مطایق اولدینی مربات ومشهوداندن
اولغله حدیث مکذوره ودی معنا وتکته اولق ملا حظهدن بيد دکلدر اتهی

ا(لقارب ) مك ضعی ورانك کدسریله انو وکنز بننده متوسط اللال اولان نستهبه

اطلاق اولنو رکه اورنه حاللو تعبیر اوور قال شی“ مقارب ای بین ابلید والردی
عقارب
اونقال دنم

کسر الراء ومتاع مقارب

حصو صنده و فیط الال دحك

بفعها بع

دين وملت ومذهب

برده مقارپ دوا اکس اله ومتاع شانز اشیاده

مقارب دبرار جح اله محدئینث تعدیل و جرج بابنده فلان مقارب الدیث ددکلری
ومعنادندر راك

کسری واه

صیط ادرر لکن قول انی به کوره مکسور اولق_

(لقرب ) محسن وزننده
لازمدر وو آ ی الذکر مقاریه معناسندن مأخوذدر ا
طوشسی قریب اولان حامله دیور ذکر اولنان افرادن مأخوذدر وص
خصو صدر بقال اقربت الامل فهی مقرب جى مقارب کلور ( القراب ) حاب

وزننده بقنلق قرب معناسنه امعدر تقول افعل ذلك بقراب ای بقرب ( القراب )

کر
غراب وزننده و(القرابة ) ذ

اولنان قراب کی برشبئك /اندازهسنه

ومقدار بنهقریب اولان نسنهبه دینور بقال هذا قرابه الک وقرابه وقرابته ای
قارب قدره وقراب غاب وزننده عنده برطاغك آددر وقراب هاله قریب

معناسته در تقول ماهو بشببك ولابقرابة منك ای قریب معنای مکذوردن فرق
اخفادر وقراپ قرادة الوّمن فارستلرندن عبارتدر موف ونکله اشیوا [ انقوا
قراب ااوّمن وروی قرابة الوّمن فانه نظر بنور الله]حدیننه اشارت ایلشدرکه

مراد مؤمنك فاسرتید رکه ع ومحقیقنه قر یب ظن مصیبلرندن عبارندر ( القریان)
سکران زننده طولغه قريب اولان قابه دینور مؤشنده قر بی دنور سکری وزننده

يقال اقنارءبان وححفة قربى اذا قارا بالامتلاء وبقال اقر ه اذا قربه للامتلاء وفیه
قربه وقرابه کاذ کر ( القربة ) مکرمه وزننده شول صوی وکر ع قصراغه

دینورکه کال عزنندن ناشی صاحی اصلا یانندن آپرمیوب دانا تفریب ورعایت
وتکرم ادر اوله کمرذنده مقرب دنور مکرم وزننده على قول مذکره اطلاق
اولفیوب هان موه محصوصدرکه صوی وکیل اولدیغجون فومرابه اولان

مننددنیآنی قصراغه اطلاق الوور ومقربه
ر یا
بلا
ارکك آشمسون دیو صاحی اض
الابل شول دوهدرکه رکوب اجون قولانلری حکیلوب آماده قلفش اوله ومته
حدیث عر [ ماهذه الابل القربة ] نجانهده رانك کسمری وفحیادده مروی الدوینشی

مرسومدر ( التقارب ) اسم فاعل بنيهشيله عندالعر وضیین محر صوض اسميدر

وزتی فعولندر سکز کره وفعوان فعولن فعلدر ایی کره ونداری سیلرینه قریب
الودیجو ن متقارب الله تسعیه اهودر معلوم الوهکه محر مبنور دار
متفقدیدر

ت

EO

۷۳۰

لف ایا اولور ونو قلت وادبار معناسته مستعیل اولان تقاریدن مأخوذد رکه
پس زمان دئیئوی انقراض وانقضاه بشلدقده اطراق یعی لواحق ومقاضیات
دییوی وهواوهوس مقولسی کدورات بشربه دی منقضی اولغه بشلامق ملابسهسی
مرت جیه ری مصفا اولغله عم مثالده مشاهده ایلدکازی صور غیبیه عال
شهادنده اولان صورتلرك عیذلری اولفین بوو جهله رژیاار صادق وراست اولهجنی
درکار در انا تقارب زماندن مراد لیل ونمارك استواسی یعیی نبر اعظمك جل

| ومبر ان برحترنده ,دورانی هنکامار درکة اول وقتلرده .هوالر معتدل اولغله مزاج
انسای دی کب اعتدال ایلکله دماغلر دی آسوده ومعتدل اولدیغندن مشاهده

الام اولووب"میانیا.راست ودرست اولجفن عرادر

 9ت

حت رژیا معبرری شکوفدار جآلوب میوهار بتشدیی وقتلردهکه .استوا» لیل ونماد

هنکامیدر مهاهده اولنان یروار صادق اولغله تعبمره ام واوفق اولدیغنه متفقلردد

ن

مراد اوا زمان الو دې مهدی حنیتاز نله خرو ج وعدل

وداد الله عالی آسوده ونقوش حور ویدادی حيفة حهاندن زدوده ایلدیی

هنکامدرکه طبایع انسانیکال استطابه واستلذاذندن تاشی قطعا استطاله ابلیوب
بلكة ایام مور وعافیت * هب تبر" کر ذوق وسرور ایای * امبدرین نصف

نباری

ور اخشای +لاصدسجه وحدانه قصبر کلکله انستقسار ایلدیی

ایامدر .الوفتلرده دخ قيامتك بك تشر ی بلکه عوندسنت مایشی اولغله مونلرد

| دماغلرندن حبت دنیوی بالکلیه زائل وجانب اطلاقه مائل اولفین صفعة عیلهاری
صاف وساده اعیان صور مثالیه بهقابل مواآدهاولهحنی هویدادر اول ایامده زمانك

| کال طیب وصفاسندن ناشی سنه شهر وشهر هفته وهفته رکون کلور حتی باه ده

| وة جديث [ الهدی قارب الزمان حتی کون السنة کالشهر ] حدشك تفسيرنده
1

از اد بطیت .امان حی

لا ستطال

و ایام السرور

و العافیة قصیر  5عبار سله سيان

| مراد ایلشدر ومشارق شرشده پروجه.دنی محرردرکه مراد مومنك کهوله نقرب
 ۱ایلدیی زماندر کهخیفه ما شنده قوش ظنون فاسده ونوز ع شهوات و شنت
افکار

و میلات کاسد الا مغله صور

غیییه مشاهده .ی باسنده مات

نفسنی بغایت

مصفا وصفعه دل ودماعغی زیادهسیله بکابر ءوجلا اولدینی ایامدر مزج ی

خلال حرپردهخاطره نبکوته دی خطور ابلشدر ک بهرمدت کاله رسیده اولهجنی

وقتلردر که اول مدنك محال اولحق

بر ليه ومصیت

خادنه وناسهظهور اليه حکلر در اول انار ده مقدمه

و سدلات وتغیرات مقو لهمی
۳

اوزره ظهور ایلیه حك

۰

E

E

دورثله تعبیر اولنور واسم ماجسرنده استحال اولنور قال بعد والفرس الق یب

وهو ضرب من العدو اوان رفع ده معاویضعهما معا ونشریب عاربسانرلشد کلری
وقنده ياك اللّه وقرب .دار عنباریله ترحیب ایلك معناستنه استعبال اولتور
تقول دخلت عليه فاهل ورحب .وحیا وقرب ( قرب ) قفل وزشده پرموضع

ذآیدر ( الاقراب ) هنك کسرللهدوهی ارکن صوه ابرشك اجون که سوروب
بورك

معناسنهدر

تقول اقربت الابل ای اسریت .به ليلا لورد الغد وعا ملك

طوغورسى قریب اولق معناسنه در بقال اقربت الامل اذا ةزب ولادها وطايك
ودوه کو شکنت اوك دیشلری حقهور یقلشمق معنأسنه در قال اقرب المهر والفصيل

اذا دنا للامناء وبرقابه طولغه شلشدرمق معناسنهدر بقال اقرب الانا* اذا قربه

للامتلاء ( التقرب ) تفعل وزنده ( والتقراب ) کستین وتشبدند رایله تفعال
وززندهکه مصدر یدرکه برکسیه وبسریله الله فرپ طلب اغلك واول فیده دور شك

معناسنهدر قال نقرپ به نقربا وشراب اذا طلب القر بهبه ویرکسه بوکور تعبیر
ذرینه الرنی قومق معناسنهدد .بقال نقرب الجل اذا وضع
اوآنان عضو مکو

بدیه على قربه وعربار برکسهی حیل انلکه حث واغرا ایلدکده نقرپ نقرب
دیزار امس حاضی نیهسیله ال واسمع معناسته شارحاث يانته كوره عة
من وره می

طبر امس نيه سنه حصو صدر ) الاقبر اب ) افتعال وزشده

ب عق تقارب معناسنهدر

واحد اعون واشرال

اجون او لور قال اقرب

الشی" اذا تقارب ( التقارب ) تفاعل وزننده بری ببنره .يقين كلك معنا نهدر

يقال قارب ضد باعدا بور نسنه قلت واضهعلاله وز طوعق معناسنه استعبال

اوتورکه کال بقلثعقین عبارتدر بقال ,تقاربت الله-اذا قلت وادبرت واكك
تشوب کاله رسیده اولسی زمانی کلوب چاعق معناسنه.استعمال اولنور ال
نقارب الزر ع اذا دا ادرا که و اسپیو حدیت شر ب بومعنالره هبن دز وهو

ا[ذا تقارب الزمان لم,تكد روا المؤمن تکذب ] فاطراد آخر الزمان واقتراب

الساعه لان الثی" اذا قتلقاصرت اطرافه او الراد استو ] ۰الليل اولبار ای
وزع العارون ان اصدق الازمان لوقو ,ع العيارة انفتاق لاوار
اعتداله ب
ووقت

ادرال الغار وحیتتذ ستوی

اللیل وال(بار اوالراد زمن حروج االهدی

حین تکون السنة کالشهز اولشهر کاطعة و اعد کالیوم پستقصی لاستلذانه

خلاصه .ذکر اولتان حدیث شیبفدهکه زمان متقارب اولدقده مومنك دژیالری
صادق
ملحااله موب و

اولور دعکدر موف

قارب معناسبنده

اوج وجه بیان

ایلشدر اولا تقارب زماندن مراد زمان دیوبنكت اقراضه بشلیو ,قيامتك قیای

تقزب :,ایلدیی ,وقتدرکه ,اول ,ايامده مومنارك رژیاری :صادق الوپ مشاهدهری
علف

٥
۲

سس
.س
یس س

سم

سح

ری

قدر عضوی آغرعق معناسنه در اختلاف مکذوز اوزره قال قرب الرحل قرا
من الباب الرابع اذا اشتکا قر به وفرب ارک ¿ن صوبه ار شمك ان که وفتنده

رصویی شین اولان قوییه دور و که
کت معناسننه در قفراھ کیی کاسیذ کو

وقتده صو آزاشدرمفه دیور عل قول صو الله طالب يناده رکجهلك مسافه
صبو به و ارمغه اراد رکه اه

قالغه بع

که لك مسافه قالغه دنور ۲

آراده ایی

اوله
دنور باخود ص

زد ضواراندیی کرنت از کت  332رای

کوننه طلق دنور تین زرشار ح در که اصععیدن منقولد رکه براع ادن ماالقر ب
وه
ابلدیکنده صباح وق ص

دو سوال

کمکدر

وارمق اون که وزوب

دیدی وماالطلق دنو سوال اک کون آشوری صوبه وارمق اجون کفکدر
دلو حواب ایلدی انتبی وفرب قراب کی رایت مقدارینه قریب اولان شیثه
)ه وزننده ودغی قرب کی صباح وفتی صوه واصل اولق
اب
ثابة
کلقر
دیئور (ا

ك
كنمكه
اجو

سارت

معناسنهدر نقال قربت الابل قربا وقرابة املنباب الاول إذا

صف
للا لوردالعد وع بلر ذکر اولان قرب لفظیی مبالغة دوهبهده و

ادوب ابل قرب دیرار ( ال بان ) قافك ېله شول نسنه به دوز

آ نکلد

بارکاءاقدس کبریایه نقرب معنسوی حاصسل اولور مج دیرکهقربان کلهسی
فایلاصل مصدردر نه کهکذر اولندی بعده مابتقرب به ای الله اولان نسسنهده

ی
را

اسم اولشدر حلوان کهسی کی اعطا اولنان نستەدہ اسم اولشدر پقسربان

توکایت

مطلق وسیل تقر ب اولان نسنهده ام اولغلهذ اشهبهولا اعا لهشاملدر وف الاصضل
 ۰مصدر

۱و لد 1شندن

اولش_در

4

ی

قال قالماید

ر حمعلغ.

لین

صفه هذه

۰دعل ه یت

0

هدز

ذ 4ده

۳

هت

الامة قالتوراه

و فهده متعار ف
مع
رو

قر باممم وماهم

وراده

قربان

لری شرا وحهادده اراقة دماء حوهیله او لور د عکدر و اما
مصدر در حق تعایی تبقر

قحدیث [الصلو :قربات کل تق ] فهو الاسم ای ان الاتقياء من الناس تقر بون
مہا الیله تعالى وقربان بادشاهث حلیس خاصنه پعن خدمات بسندده اله بادشاهه

ی
یری
iاک

ر
قو
مبول
مقرب اولانهدم وهمنشینه اطلاق اولنور یاخودیادشاهك مق

ایویلدیفندن

 ۱تاشی بادشاهه تقربهو سیله اتاد او لندینی ملا حظه سیه در کذاك

قالاصضل مصدر

ودیفچون مفرد وجی برایردر ملاحظة اوله کوره وصف
ال

اولور وبومعناده

 ۱قافك فحیله چانزدرکه 2

او لور و صورنده

کی

قرابن کلور وقر این حد

E
ت
ایا
ت
ا

تراننده بروادی

اسیدر ( الق فل ) یل

 ۱بوش وکوره a
فرب

کی

وز دهد

کر اولنان قرب لفظندند رکه

برکسهنك وکوری آغر عق معناښ نه در تقال

الرحل شربا اذا اشتکی قر به وقریب

آت

منك

برکونة پلسته

دینور على

قول ایک اللزینی بردن فالدیروب .بردن بره قومق جوهیله اولانلته ینور |
سس(

یاکدے

,تحت

f4

وذوقربی وذوقرابتی ولائقل قرابتی ای بدون دوپس مولنك فهو قریی عنوابنه
کورهده شارحك دیدیی کی ونر قالاصل مص در اولورار قالدیکه ملف ذو
ات

ارفرق هرقابتی تعییرندن مری اعلشدر یی فصیحم کلامده ورودی

اثکار ایلشدر حربری عليه ار جه دج درهده طط

انلشدر لکن شباب شرحنده

ل اووب کولام فاده وارد الدویغتی بیان اله در اجزله
عبر هكذورك فخے
اش و [ هل بق احد من قراتها ] جدشنده وارد اواشدر وان آثبر جایهده ای

اقار بافسعوا بالصدر کالعابة والوصف پالصدر مطرد عباریله تفسبر وروج
ایلشدر دو اثبات مدعی ایلدکدنصکره اساسدن هقوریی وقرابتی وتسهیلدن

القرابة یکون اسم جع لقریب وفعالة یکون اسم جع لحو صاحب وقریب عبار له
نویر شند ابلشدر واقعامطرزی مغرده وقولهم قالوقف لوقال على قرابتی اول

الواحد واعم ج لابا فى الاصل مصدر عبارنلهبمدا یج بقال هو قرایی
وهم قرایتی على اانلفصحم ذوقرابتی لواحد وذوقرابتی للانتین وذو وقرابی
کا
لحمع عنوانیله مضافا ورودني ر جج فلشسدر پس جردا ورودنده چ ذو
مموظ اولوب مریدی مبالفه نکتهسنه محمول اولوز یاخود اسم جع اولور پس

مولفك نمی قرابه کلهسی قريب معناسنه موضوع اولدیفنه ټول اولور ابی
( الاقرباء ) انصباء وزشدهکه قيرك جعيدر ( والاقارب ) اقرك جعيدر

اععدز برکسه نكببكقین اولان خععلر نهوخویشان وعشیر ننه
و(الاقار ون ) ج
(لقرب ) افك
دنور تقول هماقرباود واتارك واقار وك ای عشرنك الاقربون ا

فعی ورانك سکوئیله قی فراب تعبیر اولنان غلافه قومق معناسنهدر کاسپذکر
على قول #لحه قراب ایدمك معناسنهدر بقال قرب السیف قربا املنباب الاول
اذا ادخله ف القراب اواحذله قرابا وممانه فیون ودوه مقولهسنك بوکور تعبهر
اولان عضولرنی درمك معناستهدر يقال قرب الضیف اذا اطعه الاقر اب
)تاب وزننده فمحك قننه دینور مغعدناسنه على قول ةلحك شو
( القراپ ک
غلافنه دور که قنبله وباغیله نآك انه وضع ادرر طنبوره غلاق کي اولور
عربار در دن پارار وکاحفن الد دی دبرلر وقراب برنستهنك مقدارنه قریب
اولان شیثه دنور بقال هوقرابه او ماقارپ قدره وشول معه الف درهم اوقرابه
وقراب جاع ايلك امحون خاتونك ایاقلرینی وقری قالدرمغه دنور مقاره کی

کاسیذکر ( القرب ) قافك ضمى ورانك سکوئیله ( والقرب ) فعتینله بدنده بوش

وکور تعبیر اولنان عشوه دینور خاصره معناسنه على قول شاکلهدن یعی
بوکوردن مراق بطنه یعنی قارنك ومشق پرینه قدر اولان عضوه دینور بجی

اقراب کلور ا
(رب ) فحتینله برکسه نكبوکوری یاخود بوکوردن قارن بومشفنه

۳۳

1
قال هی فد ای فایعرة اساسیت.

انه کوره اهل عن اطلاقا بندندر وفاسدهة

یل
تقعفیبع)
الوق معنا ندن اخذی دی مکندر ( ات

۱

وزننده حوق اوکسورمك

معناسسنهدر قال قب تقحیرا عنی غب ( القاحب )سعال کلهستی تاکید :اعون
ابراد اوئور تقال سعال قاحب ای شدید ( القعطبة ) طای همه ابله دحر جه

وزننده پره چالمق معناسنهدر قال خطبه اذا صرعه ویرکسه اوژره قم جکوب
حواله اولق معناسنهدر قال -قطبه بالسیف اذاعلاه قوطبه اسامیدندر اخسن
 ۸۷دطبة الی محد نید ندار وخلت سک وز نندهدر ) القرب ( قافك ی

وراك

سكو یله(والقربان ) قافك ضعیله وا(لقربان ) افك کله بقین اولق معناسنهدر

يقال قرب منه ککرم و بقال قربه کسمعه قربا وقربانا وقربانا من البساب انفامس
والرابع اذادنا شارح بعض اهل حقیقدن نقل اربکده قرب فعلی باب رابهدن

هرحالده .فاعلاک صفتیدر بغبررصلة متعدی اولور ال قر بهومنه قوله تعالی [ ولا
تقربوا ازا ] الاه وباب خامیدن اولدقده نآکله مسافه وصف اولئور صوورنده
مسافه
الى معناسنه اولان من حر فيه تعدی ان و

متصفب اولدینی صورنده من

کلهسیله والیکلهسیله صللنور قال قرب منه والیه وومادهدن افعل تفضیل اعا
اکلىهسیله استعمای مطرددر .اکه اول وهلده صله اجون اولان کملنهسی
تفضیلیه به الشاسی وهم اولقیه و [ اعدلواهو اقرب للقوی ] کر عهسبنده لام
اختصاص صله" مکذوره دن .مغتی اولشیدر وقرب مادهسی زمان ومکان ونسنت

وخطوه ورعایت وفدرنده استعمال اولتور اہی ا(لقریب ) ین اولان شیثه
دور بقال قرب الشی" فهو قريب وونك مفردی وجعی مساویدر بقال هوقریب
وهم قريب مؤلفك بصابرده بیاننه کوره وصف اولیوب بلکه بعیدك ضدی اولان
فربده نذکیر فش

ومفر د وجح برار در زرا یق وزفیر کی مصادر وزننده

رنجة الله قريب من الحسنین]
اولغله نآلره جل واعتبار اولنور کقوله تعالی [ ا
وامام فراء روایی اوزده کار قریب مسافه معناسنده,اولور ایبه حسب الاقتضاء
مذ كرا وموا استعمال اولنور ال مکان قريب ومسافه قربة واكررح ونسب

معناسندن اولور ایسه بلا اجتلا تا نلهاستعمال اولنور تقول هذهالرة فرستی
ای ذات قرابی وتقول هذا الرحل .قر تی انتبی وقریب انسانك رح ونسب
حهت.له اولان شیننه دبنورکه خصم تعببر اولنور فارسیده خویش دنور ( الق به)

ميك فعی ورانك حرکات .لال (4والقربد ) افك یله ( والقربة ) طعتینله
| ( واقرن ) شری وزننده (.والقرابة ) کرامه وزنده رم جهټله اولان شیلغه

حصوصاردر* .سادحك بیان کوره بو نلر فالاصل مصبدار در بعده اسم اولرق

استعیال اولندیلر قول یی وینه مقريه ووققبرذبة وفریی وقرابة فهو قربی|
ener,

تا

لرا
| دنور

ودنده بطنكت دک می FE

دنور

وخاضه دومنك سر ننه دنور و بونده

أ

اکثری مستعمل اولان فحتینسله فد على قول قکتسبراله دوءنكت اور گی
وتانك سکونیله قزاردرلش وقاورلش مومبار وسعوق بدرمك معناسنهدر بقال |

قته قتا اذا اطعمه الاقساب الشسویة ( الاقتاب ه)مزهنك کسریله دووبه سعر

تطییق اندر تقول ارقق ولانقتب عليه الین ای لاتعلظ وال اقتب زیدا عسا

ای غلظها علیه ( القتوبة ) رکوبه وزننده ارقهرنه معر اورلش دوه ره دنور
فعوله ععنی مفعولهدر

رکوبه و حلویه کی وآخرنده

اولان اء میالفه احون دکلدر

مفردی قتوب در قال فى اباية لاصدقه قالابل القتوبه ای الابل الق توضح

يجوکكمکه صلاحیت پیداایدن دوءاز اولورکه تجارت اعون اولیوب صاحنك
افتضا ادن وکری

ک
مللبن
حق

حکر اولهار ( ذوقتاب ( قافكڭ فی و کنربله ملوك جر دن

لقسدرکه اذوآء تعبیر اولنان ملوکدندز ( القتب) کف وزننده خلق

طار اولوب سریع الغْضت ودفی

الافعال

اولان نك

مشرت

آ دمه دیشور

|

( القتيیة ) قافك يله قتبهنك مصغر بدرکه بسغغره دنور نهكه ذكر اولندی وقتيية |
اسای“ رجال عربدندر نسبتلده قتی دینور جهن کیکهجهینهیه موندر ق
(تا )

قافك کسرلله عن بلادندن عدن قضاسنده برموضعدر ( القانب ) ای مشه اله
هراتب وزننده خششلره دنور عطایا معناسنه قال هکوشمر القائب اي العطاا
شبار حلا یاننه کوره مقر دی و قدر على قول مقردی مقشدر مجلس وزنده
( القحعب ( وافت ا

و حای مهملد يت سکو له بك باشلومسن

وساتورده

اولان

کشیبه دینور مونی غبهدر ايله کهعوز وپیرزن معناسنه کاسیذ کرقوب
ال
اوکسرکلو انسانه وسار حیوانه دینور شکس کی صفت باپخود
صفدر در
وص
بقال رجل وفرس ْب اذا اخذه السعال وخب ويقاب قافك یله مصدرلردر |
اوکسرمت معناسنهدر بقال قب الرحل دبا وقابا اذاسعل شارحك پاننه کوره

اوکسسد علته اوضامق معناسنهدر لتهکهخاب عنوانی آنی مقیددر ( القحبة ) |
نکه وز ننده قو حه قاری به دینورکه ذکر اولشدی ور علت سبسله آمحر پسی قاد
واه اولش عوربه دینور و اوکن که دنور تقال به قبة ای سعال وقاجره وزا کار 1
روسی به د لور
تخود

عع

زندوسقی کو رادکده واسطة وصال

اله رس

واشارت

اولق اجون او کستوروب

ابلدیکنه مبنیدر على فول بومعتاده لغت هو لدهدز

بط

بالق سید وقباب قبه نك یی

ک دز ملعنااسنه ویوت ع بدن که حشم نشین

اوله حقلردر مدور اولان الاحقلره و خر کاهلره« دشور

) القبب ) قافك کیر ل

)تاب وزننده ارسلانه
کذاك قبهنك حعیدر ( القباب ک

اطلاق .اوللور وقباب

ابرانده آذربجان اولکهسنده بر موضع آدیدر ( القبقب ) اسم فاعل یه سیله
ارسلائه اطلاق اوللور ( القبوبة ) محبوبه وزنده ( والقبة ) معظمه وزننده

یف ونازك اولان کوبکة اطتلاق اولتور شقال سرة مقبوبت ومقببة ای ضامرة
وراده مقبقبة كه سى غلطدر ( التقبیب ) تفعیل وزنشده پاش نسنهنكطراوق
حکیلوب قورعقمعناسنهدر شال قبست الرطبة تقبیسا اذا جفت و قبه ياق

معناستهدر قال قبب ال حل اذا عل فوقه قبة ( القبت ) :معظم وزننده هسی
قبهلو اولان اوه اووطهبه دنور تقال ببت مقبب اذا عل فوقه قبة ( ذوالقبه )

سط من تمل الل لقسدر دی فار .صراسنده خب نصب ایلدیکهون تلقیب
اولندی ( الثقیب ) تفعل وزنده قیهبه کبرمك معناسنهدر ال تقیب الرحل

اذادخل القبة ( قبة الاسلاع) بصمره شهر نه اطلاق اولنور ( جارقبان وعبر قبان)
کنان وزشده روحك آدیدد فارسیده خر ك وسن وترکیده راچ و دووك

ولیا دوهسی تعبیر اتدکاری :بوجکدرکه حکرک کی اوزون اوونزایاقلری الوور
او

واک اشك قوردی دی دیرر وقبان لفظی قبکلهسندن فعلان ,وزندهدر شارح
در کهغبر منصمفدر عند العرب معرفه الودیغجون وا کر فعال وزننده اولیدی
وقول رابت قطعیا من جر اقبان ( القيون ) فافك ضعی
متصرف اولور ادی ت

[ير الاس القبون ] عحدشده واقمدر
بوای مشددهنك کسرله که اشبو خ

وهلاردرکه سرد جوم
ماد کشست

ایدوپیعی مصلاا وتوالیا صاع

ورق اواش اولهر ذد کر
وارناری اجه آ
اولارله بلاری ف

اولان قيب

لفظندن مأخوذ در ( قبين ) قافك ضمی وبنك .تشددبله تن وزننده عراقده

رموضعك وبرنمر ك آدیدر (القبه ) قافك کسری وبانك تشدیدی وحفیفیله حقث

معناسنه در کهاشکنه ده قر ق بایروشیر دان دکدلری نستهدر فارسیده هزارئو دبنور

( قبیبات ) مصغر بنبهسیله _قادسیهده مغینه نام قوی ,قر ننده برقویی دآیدر وبئو
تغلب قبلاسته حصوص برصو آدیدر ودمشق ظاهده برموضعدر وبغداد اجره
صرو
برمحلهوخوم قله سنه ۶صوص ب

وحجازده

رمو ضع آدیدر ( قب ) قافك

فعرارطوبه یه اور بلان فی ضر بنك آ وازندن حکابه دز لستاءرده جات کی

القبیب ) حببب وزنده باشی E قانلش و ض دکشنه دبنور ( القت )
(
خد دنور هی معناسنه
فیوهنك سکو یله ( والقشه ٤هاله بسغر
ای ق
قافك کسری و
ظاهر انا وحدت اوندر وقتب هاسز صسوحکن دويك جیع آلات وادواننه

ب

وقبقبه مصدرواسم اولور آزی دیشلری بری بربته سورلدکده ظاهر آولانقجردیه_
دینورکه حکابه اولور قبقاب کی ( القبقاب )رار وزننده بلاحیه دینورکذاب
نروب حیقرشحی ارکك دوهبه دنور و نوا فجرنه
کوک
معناسنه وژیادهسیله ه

ذر ادخال اولندچه قبقب
دینور عل قول ټول وصولو اولان فرجه دبنورکه ک

ديو سسلنور اوله ال فرج قبقاب ای واسع کثیر الاء ادا او خ الرحل فيه

ذکره قبقب ای صوت وقبقاب اغاجدن وشتهدن اولان ایاق قابنه دنورک الا
نالین تعببر اولناندرکه نعلین محرفیدر بعسرتانده قبقاب و بزم دیارژده حریفله

ورداخت ویرهجك مهرهيه دینور
خخاب تعییر ادرار وقبقاب ائواه صیقل پ

وحوق سوزلو اوزان وپ رکو کسیه دینور وباوهکو وهززه شځن کسیه دنور
مهذار معناسته وآزی دیشلرتی بری بربنه سورمکدن حاصل اولان قعردیبهد نور
وومعناده مصدر اولور تقول قبقب الفعل قبقبة وقبقاپا اذا صوت ايابه وتقول
سمعت قبققة الفعل وقبقابه ( القبافب ) علابط وز ده ودی حوق سوزلو

مکثار کسیه دیور وشت یآه عقنده كحك ستدیه دینور عام مقبل معناسته
زرا عام قابل سنه هة ومقبل آ ندنصکره کلسك نةه دنور لا اشبو
سنهکه ایکیوز یکری اوجضی سنددر عام قابل دردنحی ومقبل بشجی شتهاولورکه
قباقب دی دنور کذاك

سنه مونره به قاب ومقبقت دی درلر اسم فاعل

نیهسیله شلا تقول الك لن تغل العام ولا قابل ولا قاب ولاقباقب ولا مقبقب کل

مها انم لته بعد سته یھی اه شارح درک ان ری دوایتی اوژره قباقب

مؤلفك دیدیی کی سنه ثالثهدر لکن مقبقب سنة رابعه در وقباقب تصلق وناتراش
وغلیظ وجاق کسیه دنور وقباقب عر هسنداحلنده شهر کرمان بونرده ثفرنام
غلب قلهسنهحصوص
رد امعیدر وجزیره ان عرده بتنو
بلده تراننده برموضع وییر
)یغب وزننده قارنه دنور بطن معناسنه بقال وق
برصوايك آددر ( القیقب غ

قبقبه مانطرام ای بطنه ( القبقب ) قافلرك کسیله دصکدزفلرندن برئو ع صدف
آددر حلزون ودلنیس کی ( القباب ) قافك یله اطم معناسنهدر که قله ددیکمز
حصندر سلفده مد نهده مَس كنار نك سطبیزر آدم وی قدر شرا بپوار ویارور

جویروب وباجا مازغال ومترسلر ایدرار ابدی حالا مکه ده شریف حضرتلرينك
خانهلری دغی اویجه مشو دمن اولشدر وقباب بغایت کسکین وقاطع اولان خچر
وول برونه دیور اتف ضضم وعظم
ویری ی
وق غوداره مقولهسنه دبتور ا

)تاب وزشده معرقند تراننده برموضعدر وئیساور شیرنده
معناسنه ( قباب ک
مصرك طرف | 3
عبحرلهدر وحد اولکهدنده بصره جاجنك وولنده بمروضم و

اسغلنده برقربه آدیدر بوغداد تواحیسندن یعقوبا قربنده بر قریه آددر وبرلوع
بالق

۹ء
ور وقیب وندن اسم اولور اجه آ
ورق بللولك حالته دشور وقب كسك
معناسنهدر يقال قبه قبا املنباب الانی اذا قطعه وقب آیفر و حشاری اولان

انسانه ودوهیه دینور غل معناسنه و جامهنك بقاسنه دیکیلان پهاريه دینورکه

ک|ندرك تعبیر اولنور وبکرهنك وجرخك اوق عوریلان دلیکه دیور کهاوق
ایی طرفسلو اول دلیکلر نده جریان و دوران ایدر عل قول بکره ت
لککنك
اورهسنده اولان تکبرکه ,دنورک ايك مجراسیدر و على رأی تکرلك دیشاربنك

اوستنده اولان اغاجه دیور وقب برقومك رپس و سرکارینه اطلاق اولنور
ویدنده ایک اوماجه کر بنك عل فول ایک قيناغك ما ننه اطلاق اوور وقب
اللعم يول ورب

اولان امه دنسورکه هر قدر باشی بو

ای الوسه

ضیط

ایدر اوله ( الاقتباب ) افتعال وزننده بو دی كمك معناسنهدر قب کی بقال
اقتبه اقتا اذا قطعه ( القب )قافك کسسنله بدنده شول بوم جه کیکه دینورکه
ارقه جاندندن ایک قیناغك آرا پرنده اولور آدم اوتوردقده ]نك اوزرینه اوتورر
وو قویرق صوقی کیک اولهجقدر نتهکه اساسده الق قبك پالادض ای عبك
عبار یلهسومدر وقب برقومك شر کیربنه اطلاق اوشورکه مدار امورری
اوله شال هو قب القوم ای شخهم ( القب ) قافك یله قکیاهءسنك جعیدرکه
پل احداولان خانونه دینور شال امرأْة قباء ونسوة قب ای الدقيقة انلصر(القبة)

قافك می وبانك شدهسیله تبهنی مدور بنایه دینورکه کنند تعیبر اولنور شال
مرب قبة وهی بناء ویت مدور شارح ر
دکه اشبو قبه کسی قب انلصباخود

قابلظمر وقب البکره مادهرندندر یاخود معتل اولان قبو مادهسندندر واو بابد
مبدلدر ف الاصل یوت ب
عدن صغبر ومستدیر خهدیه دینوب بعده على الاطلاق
استعبال اولندی وقبه کوفهده پرموضع آدیدر ابو جعفر القی وعران بن سلم

اوراه شسویردر ( قبة جالاوش ) مصرده بر موضعدر؛ غالا
و الغوری دغکله متعارفدر ( قبة اجه ) اسکندربهده بر ضموعدر ( قبة
اعثار ) دار اتللافهده بعی شدادده

بر م
ضوعدر

خلیفه اورایه بجرار لطیف

اوزره را کا صعود ادر اولعله اويلحه مضاف وسما اواشدر ( قبه الفرك )
عو ط
بغداد قر هلرندن کلو اذا تام قر دده رم
دضر

وگدنندن

انوب بی چ القى

قافك فحیلهد رکه قبه منسوندر صغریسنده قب ددکلری ذکر اولان کیك ك

يوك اولغله نآکله منوب اولشدر ( القابة ) بانك تشددیه کوك کورلتیسنه
دشور رعد معناسنه ويور قطرەسننه دنور ( القبقبة ) زأزله وزننده دوه

وارسلان کوکرهوب حیقرمق معناسنه در شال قبقب الاسد والفعل قیقبه
اذا هدر وصوت

و اجق و عغز اولق معناسته

در قال قبقب الرحل اذا حق

(پ ) ساپاط وزننده رکستان |
اهرا
فزند
وزننده باخود فاریاب در قاصعاه و
ستورنده نېر سعون وراسنده برناحیه آدیدر باخود ازاز اولکهستك قاعده سی |
اولان بر بلدءدر و اترار هه منك طی لد زرکنیتاده برایالتدر حر بطه ده وحهانفاده

اتزار ترکستانده تاشكند چانیشده ربلده وفازابت ر2اولکشننده برملک از
اوزره مسومدر ( الفراقب ) فایله کواکب وزننده برنوع شجردرکه آندن دوه
نودزه
نفذ
)يده قافله قن
سر لری دوزیلور ( الفر قت ا

۲

پرموج آدبدر تیاب فرقنته

اورایه مننویدر کتاندن 7سمخ اولاور ماه ده تیاب هومر نه اله مسو هدر ومتلمور

مقری وحوی زهیر فرقی همدانی اوراله منسوبدر یاخود وفرقیدر قافله(الفرنب)
وله زیر ج وزننده فارهنه دنور على قول ب

متولد پاوریسنه دنور ٠
ابف)ك
قلقأ
 #فصیل القاف ١( 4ا

طوشا له حفت اولان قارهدن

:
فهحمىروهنك سكول طعام اكل ايلك

معناسنهدر يقال قأب الطعام قأبا املنباب الثالث اذا اکله وصو احمك
معناستهدر على قول قاده اولان صويك جوعیی احمت معناستهدر شقال قابالاء

اذا شره اوشرب کل ماق الااء وقأب مشرو چوق امحمکله اجریسی طلوم کی
طلووب قبارهق معناسنه در کاسیذ کر (القأب ) فحتنله بدوی

امحمك معناسنهدر

بقال قب الاء قابا املنباب رایع اذا شربه و صویی وسار مشرو بك جوق

احمکله طلوم کی طلوب قبارمق معناسنه در قاب مذکور کی یقال قتب من
الراب قأبا کاذکروقأبا من الباب الزیور اذا ملاء( القلب ).بر وزننده
(القژوب ) صبور وزننشده کشر الشمرب اولان کفی ه دنور شال هو
و

مقع و قوب ای كثبر الشمرب ( القوءب ) جعفر وزننده ( والقتوءی ) ای
مشدده | که شسنه مسودر حوق صو آلان واسع قابه دنور قال اناء قوب

وقوءیی اکیشبر الاخذ لماء ( القبوب ) قافك وبنك صعیله جنك یامنازعههنکامنده

االلققبوم قبوا من
عسکر حیقریشوب غر و وفریاد الك معناستهدر يق
نللصومة وات حوق طورمقله آب وتاب حکیلوب
الباب الثانی اذا «خبوا ا
(لقب )قافك |
صولق معناسسنه در يقال قابللعم قبوپا اذا ذهب طاروه وذوی ا
فحی وبانك تشددله ( والقبیب ) حبیب وزننده آزی دیشاری زی بریته سوروت
اڪرداعق معناسنه در قال قب الاسد والقعل توف

|

هن الباب امنور اذا سعع

نقاستهدر
خعقعه  7ااه و 1زی دبشار بری بنرنه سورلکله وجرمدعام

قال e

ناب اذا صوتت وقعقعت وقب بات صولوب قورعق معناسنهدر عقال قبالبت
قبا من اللاب الثانی والاول اذا س وقب وقیب فحت ناربل وقارن اجه وارق
اولق معناسنهدر قال قب خصمه وبطنه قبا وقیب قبا من الباپ ارابع اذا دق
amassSaa

وء

ت

1
|

TY

رعلت سبله باشی رطرفه حریکه مقتدر اولیه انتبی ( الغابت ط)ابه وزننده ]|
حقور واوبرق وایسك بره دنور وهده معناسنه حل غيب اولدیجون وجاعت
انسایه اطلاق اوور بوونلرك اصاری غیبه الله مقدردر فهاتله اووزون

مرراغه عقلول فارغیسی خبرزان کی اطیف وناز اولغله روز کار طوقندقه
میلان واضطراب اوزره اولانته اطلاق اولنور اساسك یاننه کوره غابه رماح
کشر ه  4اطلاق اوانورکه مره ملتفه بهتشبیه اولفشدو تقول الوا ف غابة ای

فى رماح كثيرة کاشهرة اللتفه غوابه بوك تعبیر اولنان صي اورمانه اطلاق
اولنور وف

علز یاوز ارسلای غابهبه ماف
ارسلان تاعی اواور ب

لیثغابه دپرارآ نده ت

ادوب

ادن ار سلا نلرحول ارسلانلرندن ند وشدد اولديغڪون

قال کا له لف غار زلوت غاب ای اجه وفابه حجاز ده برموضح آددر(الغيابة)

ابه وزانده مطلقا پرشیشی سیر وئران ادن شيعه دنور قال غيابة الشی" اى
اىل[قوه
وال
ماسئرّد منه اذ ڪون قو نك دنه غیایه اطلاق اولنور ومنه قوله تع

(یاب الشجر ) »صاب ال«عر وزنده ویانك نشد د له
ف غیابه الب ]ای قعره غ

جأزدر اغاحك کوکندن لرتانده نفوذ ادن طره اطلاق اولنور ( الاغتیاب )
افتعال وزننده رکسهنك ک۱سهسندن مساوی و فا ننهدار فصل ایلكمعناسنهدر که
وژننده

غیت ابلك تعبیر او (نور شال اغتا به ادداا عى غابه ) المغيب ( جیت

)حسن وزننده قوجهسی غائب واادد اولش خاو نه
( والمخية ) هالله ( والغیب م
ا
جبهزو
دنور قال امراة مفیب ومغيية ومغیب ای غا

)فعل وزننده
( التغیب ت

برکسته کنندی اعال فعلیله غائب وایدید اولق مفتاسنهدر تقول فلان تغیب
اعی اذا غاب ,لوامحوز نغییی الا فى ضرورة شعر ( الغائب ) حاضی وزنده

بغر نينك اسمیدر

بلورسن نان نوابدید؛اولان نسنه ده اسدر کاهلE

قال وجد غابه اي ماغاب عنه شارح دیرکه ف الاصل اسم فاعل اولوب بعده
مطلق غائب اولان نسنهده اسم اولشدر
۶صل الفاء  ( €فبفا)نك
ف

طعیله حب وزشده کوفهده بر موضع آد در وو

باقوت نس ابه دن منقولدر على دول هبدان سلهسندن بر دطن اسمیدر مدنندن

سعدان الفی ا 6منسویدر عل قول مقومك اسعی سعیددر وعند البعض صواب
اولان قاف قب اولقدر ( التفر یب ( تفعیل وزننده عورت پعض ادوبه اهقزر جى

تطییق ايلك معناسنهدر شاب وقوری اوزم جکر د کی نسنیالر ابله تضییق ایدراز
قال ايك  12 (۳تفربا اذا ضیقت .فرجها الادوب ( و اب ) »اب
شمر قند.قر

وزشنده

ده برةSk فراب ) زار وزنده اصفهان قضاسنده بر قهردر

ف(ریاب ) جریال وزنشده بر مضافانندن بر ریه در على قول فبریا دبر کییاء
۷۲
اول
سس

ی اه سس

یسیع

ی

سس aa

هر و سا ما a aa

MR

اه و

و

۳

محاریهده عسکرك نعره وخروش وغریو وفریاداره دینور ( الغهی ) زمکوزننده |

والفك مدله غهباء دخی لغتدر یکتلك وجوانلق اولنه اطلاق اولنور عتفوان |

شاب معتاسته احوال عاندن

غافل و  +بر اولدی#جون تقول راد ف غهی ۳

الشباب وغهیانه ای اوله ا(لغهب ) تعب وزننده غقات ونسیان معناستهدر شقال

قهاول
بنسی
بع اذا غفل علة و
اباب
لمرنال
ابا
غهب عنه غه

اصاب صیدا غهبا |

ای اصابه غفلة بتلعامد ( الغیك ) ریب وزننده شك وکان معناسنه اسعدرکه |
رو

1
مس اني طرفي شمه ده مساوی او لقدن عبارندرجی غیات کلور وغیوب

کلور تقول

اخذی

مله غيب

ای

ا

وغیبت

یلو ر سن عات

و دید اولان شه

دنور يقال معت صنوا من ورا الفیب وهو کل ماغاب عنك شارح ر
کویا مصدر ععتی فاعلدر باخود اصیل مدز

ا

8
ب

وزننده بعده مخفیف او لفشدر

میت وقیل کلهرنده اولدینی کی و غیب وکسك هار بوایرز ارالغنده اولان
او وراقل دوز حه بره اطلاق اولور وغیب مصدر اولور بلورسن غائبو نادد

(غيبة ) غباك فوصایلرغ(ياب ).کتاب وزننده ( والغيوبة )
اولق معناسته ال
۳
شیعوعه وزننده ( والغيوب والغيوبة ) غینلره خميله ( والغاب والفیب ) E
فعیلد و نلرده مصدرار در غائب و تاندند اولق معناسنه

قال غاب الى

اذا بطن ( الغيابة ) غینات کسر له تیه ]خر برنسته اجره غاب

:

و

ذرك عاتب اولسی کی قال غاب الشی" فى الشی" غيابة وغيوبة غویابا
فجرده ك
وغیابا غويية اذا طن فيه و غیه غينك فحیله ربکسەبی اکسهسندن اسقاع

ایلدکده موم موتفعل اولهحنی مساوی اله ذکر ابلك وحهی اوزره تعیب
والابتان

کر سویلدیک سوز واقع ار
و تعییر ايلك معناسنهدر |

يكه
ك)غ
اولوربقال غابهغيبة اذا عابهوذ کرباهفیه مالنسو ( الغییة
در خحسته وقبعهدن2
ذ کر اولان معنادن فعلهدر یع ناء عنو

لکن مصیا حده

غیبه كبرل ۱سماولق اوزره مسومدر وآنفا بیان اولندینی اوزره قحیات
وساویبه

و

ذ کارلسوء ۱

۱

ر
ک)
سیب
الغ

PONT.

وزننده ٩ ۱

( والغیاب ) رمان وزننده ( والغیب ) فحتینله ججعاسمفاعلار در غاببون معناستهکه
غاببك جعیدر بقال قوم غیب وغیاب وغیب ای اون شارخ درک EE
اخبره اسم جعدر باحر

دلالت اظ 99

كولوب ماقبلى مفتو ح ایکن الفه قلب اولغدیتی اصَله 1
ا

 ۱:کلهسته تشیه اولفشدرکه مصدر در هرا ضنیددن |

مأخوذدر و مصدرده قلت اولغدینی اصاد دلالت الك او ندر وکر جه غیب جح

.وصید مصدردر لکن اه غیب الهده مصدر نیت اولنه لکن,نبابهده غیت
جع غائب اولق اوزره مسومدر خدم وخادم کی واصید شول دوهیه دینورکه 1۳
برعلت

9

راز اولفشدر اہی وعبلرد مونث عبارئیله تغلب نت وائل قولری قله اولق
تأویل

و اعتاد بنه هب در

ده که  3شت ل

دیدکاری دی

ق4

EAE

منظوردر ( المغلولبة ) اسم فاعل عنوانیله دوی قوریلق باه ه اطلاق اولور
لفةتغ(لب ) تفعل وزننده يكيلك وجهيله تساط
اكان
شال حدىقة مغلولبة ای مت
اوستیلا الك معناسنهدر کهاستیلاه وجه حق اوزره اولیه بقال تغلب على بلد

(لاق ) اغرب وزد ارسلانه اطلاق اولئور
کذا ای استول علیه قهرا ا

واغلب ازد کولب ول قیلدرندن اوج نفر شاعر مشهور لقبلریدر ( پغلب )
وضرب وزننده اسامیدندر یغاب بن کلیب محضرمیندندر ( غلون ) جدونوزننده
زر
)تان وزننده ( و غلیب ),ب
( وغالب وغلاب ) حاب وزشده ( و غلاب ک
وزننده اسای رجالدندر ( غلاب ) قطام وزننده برخاتون آددر ( غالب ) سالب
وزننده مصردن اوته جهده مروضع آدیدر ( الغشی ) مسلنق وزنشده که اغلشاء

کسلنهدن اسم فاعلدر داما سکا شرکیر اولوب غالب وعالی ومستولی اولان کشیبه
دینور ( لت

( نوله صرد وزننده تازه و دلبر نو جوانلرك آوردری او ر اسنده

اولان

 0یوار مره |ءء چاه ز محدان تعییر ابدرار آشفته کو کللر حفر هسیدر

وونك سک وله * یارحاه ذقم عيبن وفادر در ایسه *
مفردی غنبهدر غينك عى ت

صقن ای عاشق ؛عاره انامه حکهدر * ( الغنب ) غيك فضی ونولك سکوئیله
ور
ن۰۵
دبر
غنیت کث

يقال ال غشاای غنية کشر ( :الغندوب /اسلوب وزننده

( والغندية ( غك

والك صعیله حلفو مك اطر افنده اولان دکڪه بالق اک زه
د

دنور ( الغندتانِ( شنیه نیهسیله بوغازده دیلاف دننده واقع اییطرفلو عقدهه

یعنی بوم جه انحکزاره دور على قول کوجك دیک احاطه ابدن ایکی آنحکزه
باخود نکفتننده .یعیی بوزك ایکی طرفنده صقال نبایت ولدینی بردن قولاغه

| وکارکحلهرك اوزرنده اولان یزکی ایک وم جه احکزه دنور وغندبهنك ججی

۳

ظ

(الوبب |ای هداي صقل وزند» فراکولی طلت معناسنهدر

وبك سیاء آنه وبغایت مظل قورا کو اولان کجدیه اطلاق اولنور بقال فرس
غبیب ولیل غب اذا اشتد سواد هما وهرنسنهدن بر وغافل کسنهه على قول
وذعاندن
شیل واتراش و رورش وادراك ا

هر ه له تاخو د کند ذهن و بلید

فران اولان )خصه اطلاق اولنور يقال وحدت فلاا غےبا
وتادان و وواية اثر ع

ای غاقلا اوثقیلا وجا بلیدا ونك بکولو کثترالصوف اولان کهه کولیه اطلاق

اوتور (باان )الف وو له ودی ظلت معناسنهدر و وتنبه دکلدر وغبان قارنه
دنور بطن معناسنه ( الاغتهاب افتعال وزننده قرا کولقده کزوب ورعك پار ره

كعك معنانسنهدر شال اغتپب ال جل اذا سار ف الغمب ( الفمبه ه)اه حن

غضبك اشدینه وعی رأی سورت و حدتنه اطلاق اولنورکه وران دم قلبدن |
تشات

ادن حرارندن عبار در ( الغضرب

) عشارب

( حعقر وزنده ( والغضارب

وزننده اوتلو صولو مرعار وجار ار بره دنور قال مکان غضرب وغضارب |
وای همه نك سکوئیله
اى کثبر اللبت والاء ( الغطرب ) غینت فحى وکسری ط
اد لغتدن کراع روایق اوزره

۱

اتک  1بلاننه دنور اقعی کی وب عندمده اشبو

|

ففظظی عءظر بدنکه عبن هله و ظای ممه اهدر مصفدر ته که ذکر
عطر ب للفد

مصوکئهوقهدن
ا امنلصو
کدی شاراح و کر ا اه لغت ثابت اوالاعزلعل

|

والله مصادمهدن لازمدر ا(لغلب )
اولان كراع روابتنه ابه لغتك برندن نقل ي

لبةل)ه
االغل
وامك سكويله ( والغلب ) فحتينله (و
غياك فعی ل

Tا
Oا
ز۷

(لمغلبة
وا

وغالب ) مولرد ولاملرك فححیله ( والغلی ) کفری وزننده ( والغلی ) زمکوزننده |
م

وانك
(لغلبة ) ضتینله وبانك تصددله ( والغلبة ) غينك حى ولامك ضعی ب
وا
تشددیله وا
(لغلایه ) زلایه وزننده مصدرلردر برکسه اوزرنه یکین اولق :
معناسنهدرکه زور وقوه واب وقدرلله آی مقهود ایلکدن عبارندر بقال غلبه |
وفا بی علیه من الباب الثانی اذا قھرہ

مصدر
مغاوب

دی

اولورر كلك

اولان ی

مغلوب

وودن

جال دنور

خلت وغل
اس ٤

( المغلب ) e

کار و مه

E

که

ومر آله

اولق عادتی کی برمعنا اولان کشی به دور

وشول

og

۱

کسته بهدیتورکه تجادلی اولان قدن وهمتالری اوزره غلبهسیله حکم اولقش او له
و حهتله اضداددن

اولور قال رحل مغلب ای مغلوب مارا وال

١r

شاعر مغلب

ای کوم  4بالغلبة علىقرنه ومغلب عمل قیاهسندن شبارعر فایدلرفل(ب) |

TOTO
OT
OE

وهن
غبرکس
ونله
فختی

انب
با م
لغل
احل
بیوئل اولق معناسنهدر بقال غلب الر

الرایع اذا غلظ عانلقهغل(باء ) حراء وزشده اشجاری کور و صیق و قوریلق

اولان باجدیه اطلاق آوئور بقال حدشة غلباء ای متكا ثفة وبك بلند وعظم
اولان تپهویر مقولسنه اطلاق اولئور کویا کهبلند وعظم اولوب اطرافته
مشرف ومستعلی اولغله غالبيت صفتله متصف اولش اولور مثلا تقال هضبه غلباء
ای مشرفة عظية وعزت ومناعت صاحی قله اطلاق اولنور وغلباء خاصة

برجاعت پدردرکه غالا تغلب دغکله معروفدر "نك ف لوامك کنترلهتقلب
 ۷وائل ن قاسط اولةجقدر نسبتنده تغلیدنور یأی نستتاه کم نك تاعندن

استعاشه مبنی لای مفتوح قلفودر غولباء اطلاق فسلهسنه نظر الهدر شارخ

دی رکهقله مر وره خلق مشمرل اولغله فاروق اعظم رضی اله عنه حضمتلری
سومار اوزره ضرب

جر به ايلك مراد ایلدکده حر به تامیله نسنه ورمکدن عار

اختلر له زکات اسعیله مضمرویك ضعفیی ادا ات

باننده باز و او لو حهله مصاطه
برداز

|

 hkو
A

r

U

N

3

 ۱ ۱الغضب ) کتف وزننده ) والغضوب ( صیور وزننده ۱والض

) سکن وزنده

( والقضي ) عتل وزننده ( والغضبة ) عتله وزشده ( والغضبة ) غينك فى
وضادك

طعي

) والغضبة

( دص

) والغضبان ( سکران انبم

باه واسیودرت

آخبر ده

دج

بای مو حدهنك تشد ده

بالطیح طارغین یرال آدمه دنور و

اولان

صيغهارك موننده غضی دینور سکری وزننده و غضوب دینور مکذری کی

وغضبانه دنور هاله قلت اوزره وجعلرنده غضاب دنور غينك کسرلله وغضای
ونده غینك ضبیلاده جازدر شارحكت بای اوزره بلکه
دور تدای وننزده و
وضی
|نر در و غضبان سکران وزننده شامده بر طاغك آدیدر ف
غیاك ضعی ک
و وزنده حیبری ن اصین

نام کس ونك فر سی اسیدر حوهری

تا

د

فضی سکری وزننده دوه سوریسندن يوز عددك اممیدر و علیتله معرفه اولفله
حرف تعریف ونون داخل اولاز دو بت ابلشیدی وکو نهمحر بری وه حض در

زرا ذکر ایلدیی غضی شجر غضا منبتئه اطلاق اولنان غضبا لفظندن که یای
نره ايله درمعصیفدر شار ح دبرکه نشربر مزدور حوهر نك کلام خودی

دکلدر

بلکه اعلامدن صغانی وان سیده وزجابی قولار در اننبی وغضاب غینك کسری
و صم له عدر کوزه دوشن شیثه دنور وزوخار و خاشالمقولهسی که کوزی آز وزج

ادر وغضاب کوزه مخصوص برعلت آددرکه کوزك دریسننده حادث اولور عل
قول کوزده حقان جعك کان طوس

دنور ومنه قال غصضت عیه کسمع وغصضت

وضاب کتاب وزننده چازده بر موضم آددر
کمنی جهولا والثای الاک غ
( الب ) جابه وزننده بود خشم وغضب ععناستنهدرکه مصدر هی اولور

۲۴۶7

شارح درک مقضیه کلهسی باعث غضب اولهجق نسنهبهده اطلاق اولنور لد
وه کیک کل وجنه باعث اولاجق نهدن عبارندر ( الاغضاب ) همزءنك
کن یه برکسهی غطبه کتورمك معناسنهدر ( اللغضب ) تفعل وزننده غضب

بیدا اميلعكناسنه در قال اغضبه غبره فتغضب ( الغاضبة ) مقاریه وزننده
ماه معتاسثهدر که بری برنه رغم ایلکدن عبارتدرکه عوام ترکیده کورلك ايلك
تعبیر اولئور یکدیکری اغضاب ادمحك معاملودن عبارندر تقول فاضتته ای
راعته ومغاضبه پری رنه خشم وفضب

ايلك معناسنهدر تقول غاضیت فلاا ای

آلنتاسل الله اویلفك ماين اولان
اغضته واغضی ( الاغض ) اقرب وزننده ت
عطّوه دینور ) الغضابى ( غرای وزنده شول کسنه به د ینورکهالقت ومعاثمنده

هم خلاف وکمرناننده کدر وال اوله کویاکهکوزه دوشن خار وخاښاك مقولهسنه
اتوک
:متا

مزویدر ی اولیهکه مولف بصایرده غضت ابه غرظی و وجهله فرق ابلشدرکه

غصّب اتقام ارادهسته مبتی دم قلبك “وران ابلسندن غبارتدر و فیظ على قول
|
mm

واغرا ابخلريله اولاداری ناخلف"اولدقلریدر ( الفستلية ) نين ل ال
دإ
وزننده کبسرهنك الندن برنسنهی غصب اندر کی حکوب آلق معناسته در کر 4جدا أ 4

وكرت هرلا اولسون نقالغسلب الفی* منه اذا انر عهمکتاهلهعصب له ( اى

أ

وله دحر جه وزننده صویی صاوروب وزعق معناستهدر قال غسنب الاء غسنبة
اذ
لرهغ(
اائو
شب )غشم وزننده اودمفیدر کهظل وویسدتمادمعناسنهدر وبرموضع

آدیدر ( اغشی ) اساء رجالدندر کویاکهغشبه منسویدر ( الغشرب )علس وزننده
ازتلانه دینور ( القشارب ) علایط وزنده ابماك حری" وماضی وفقدام کے
دیتور (العصب) غینك فعحی و صادمهمله كت سکو لد برنسته ی برکسهدن من غير حق ۱

آمعناسنهدر بقال غصب الشی" غصبا منالباب اثثانی اذا اخذء ا |
زور وظر الله لق
بر
وکسهاوزره ب نرسنه ضمننده فهروغلبه الك معناسنه د رکهاول کیه مقه
يووراو
را

اول نستهی ایشلقکدن عبارندر قال غصب فلاا على الثی" ادا قهره ودر بتك

تویلرنی و قیلارنی دیاغته وضع اعکسزین کورحه اوروب مناك ره دفن امک ین

زور الله ولوب تمك معناستهدر يقال غصب ابلد اذا ازال عنه شعره ووره

۰

تفا وقشما بلا عطن فى دباع ولا اتال فنىدی اتال غين ممه ابهدر(الصلب)

|

دلق(صب ) |
| قطلب وزننده سلی م
وضطرب اندام اولان اوزون کسیه ا
|

غينك فعی وضاد مجمهنك سکوییله اکوزه دبنور وارسلائه دبنور وبك قرمزری
نس
دتهنبد
ور

شدید الجرة معناسته باخود ك قو قرمری نسثه به دینوروزیاده سیله ۱

ك بالچین قیایه دنور وغضب صقت اولور غضبان معناسند کا سیذ کر(العضوب) |
کدنویز|ه وارسلانه اطلاق اولنور وطارغین وخشعناد اولان |
صبور وزننده و
کسیه دنور مذ کر وموثه وصف اولور ال رجل غضوب و امراة غضوب
وك موس وخبیث اولان يلاه دنور و حرکن وز لو بد حهر هلو حاقه به اطلاق

اولتور كذلك وص
کفومذ
ر

اوزره اولان عورته دون ( الغضبة )غره وزننده

بودتی صلب وهخت اولان بالچین قیاه دنور و پاشلو كيك و طاغ کیسنك |
دپرستته دنتور وبعلرك دوه دریسندن دوزدکلری قلقانه دیور ي
وعض کوزد

اوست قباغند اولان خلق ومر جه انجکزه دیتور که قباقلری شیش هیده
کوربنور وبالق دریسنه وپاشك دریسته دیور ا
وکوزل بونوزلری ارالغنده

اولان دریبه دیور ( القضب ) فتینله و(الغضبة ) ميك وضادد فعیله طایاق

وخشمه كلك معنا لنهدر قال غضب عليه وغضب له ای غطب على غبره من

اجله غضبا ومغضبة من الباب الراب اذا کان حیا وال غضت به اذا کان مسا
موف کر حهکسیم عنوایله ءشل ابلشدر لکن تصار ده و امهات

E فرح

نا
وزانندن موخ اولفله آنلره اق
لتدا
دوی وغضب ام اولور طازغتلق معناسته
ج

سس
سس

س

سے

ات

۲

ای
۱

:

نا
مس

۱
۰

____________

اولتورکه بلاد بعید,ه یدوب  ۲وناق رى یدید اوله اصلا ار وخبری

ی

ووم

اولیه ( الفرب ) مکرم وزننده صیاح وقته دنور ومطلق یاض

ور

سنه دنور پاخود شول

هر بر بباض اولان شیکندودن

رکابرل ادن  ۳اولغله حپار
ایض اوه کهباسك اقصی ش اولور خودک پ
E

انواعنك اعلا

کو

یر وصقالی ا

ا

ایدن ر

آدمه دبنور وىك سیاه اولان رشه وصف اولور تاکن احون قال او غریب
ای حالك

ای شدند السواد جيی

فراب

کلود و اما و له تعای  ۱غرابب سود ]

فالسود بدل لان کوید الا لو ان لتاقدم شار ے دبر که ملوفك ظاهر کلامندن

تکأیدی نقدم ابلك منفهم اواور لکن اهل عریهدن اک قائل

ا

ادف  3او سود لفظی می فی اولق اوزده بان اطعدر :اظهار
واضعاراعتار باهمتگرر او اه زیاده تا کدی مشفل او لور ) الغرب ( تين

غر یب

معناسنه در بقال رجل غرب ای غریبوغرب پرموضم آدیدد ( الغربات والفرایی )
_ غیرد كيه( والغربات
 ۱نونك کسر له ود
ییه
ربیاکNویا

) قربات وزننده ( والغربب ) قنفذ وزننده (ونمیغراب)

تواخیم آدیدر ( الغربه ) به

وزنده

ال دک ماننه

دور

قومشوار ببنده تداول ایدوب صاحی عندنده قرار ابلدیکهون ( الغارب ) رانك
 ١کسر للهدو هنك ایی کورکنك مر دنو رکه ا

تعر او لثور کاهل معنا سنه

على قول دوءنك اور یلهپیونی ارالغنه دبنورکه رعی وقتنده ولاری راکی
وولهم حبلك على غاربك
 ۱اورا القا اپدر ج غوراب کور اسم اولدیغچون ق
ای آذهیحیث شنت یعنی ای خاتون دیلديکك بکریهتقال ف النبایة کونفایات

۲

۱

 ۶1غارك ای انت مسل مطلقهة ضر مسوك و لامسك بعقد

الکاج لکن تعبیر مکنواربهنك قسم "انیسندن اولغله لته موقوقدر نتهکه کتب
فقهيه ده مسو طدر وغوارب الاء اعالی" امواج محردن عبارندر غوارب آله تشیه
او ششدر ( الغرابة ) کرامه وزننده کلام غامض اولوب معنای مرادی خی اولق

معناسنه استعمال اولور قال غرب الکلام غرابة من الباب انلامس اذا عض
وخق ( الغر ون ) محدئون وزنشده مغرب کلهسنت جعیدر [ ان فیکم مغربین]
حدیث شمریفنده واقع مغربين لفظندن خواجه اعظم نی اکرم صلى الله عليهوسم
حضیتلرنه اجاب کرام سوال ابلد کارنده[ الذين تشرد ف ان ع|بار یلهبیان
بټوردیلر وجه ميه آنلره عرق غریب داخل اولدفیدر یاخود عید نسبدن

کلدٍکر بنهمبنیدر شاد ح در کهمشارکت جنبدن مراد نآلره زنا اولهتاسمویل

۱

{1°

سےا

خرمادن ریت اندر ( الغروب ) فمود وزننده عاف و هد اوا
قال غرب الجم غروبا املنباب الاول اذا غاب وععید اولق معناستهدر شال
اذا
لال
غحرب

کر
س)
بعد ( غرب

وزننده شام ترابنده برطاغكاسمیدروغر هک

ها اه دراولطاغك تاننده واقع برصو آدیدر قیف را ابلهدهجانزدر (الاستغر اب)

شدت ومبالغه وجهیله کونك معناسنهدر شال استغرب الرجل واستغرب على

حس)سن
مفرب
(عتاء ال
بتاء الجهول اذا بالغ فىالتصك ال
مجهول سم رقوشت

وزننده معلوم الاسم

اسیدر وعنقاء مغر ب وعنقاء هغر به

س

eT

اولرق وعنقاء مغرب دجاینزدر اضافتله وعندالبعض اول برقو شدر کهطبرانده
اغر اب وایعاد ایدرک بك دور ودراز طبران ادر باخود که من وره برمعنابه

شیار ح دب رکه ان کلی دوایق
دال اولیان الفاظ قیلندندر تعبیرات واهیه ک

اوزره طاتر مزبور پغمیر اهل رس اولان حنظلة بن صفوان اثیری على تسا
وعلیه السلام زماننده بیدا اولشدر کردنی .بغایت اوزون و رلك و خلقتی خوب
فه طبران وتصادف
وعطم برقوش ادی وخ تام طاغده ايوا ادوب جامجا ااطر
وحوشی
ایلایی طیور و

صید ادر ایدی رکون عل العاده نه برواز ادوب

لکن اصلا پرشکاره دسترس اونامغله حرارت جوع وشرهندن بر طفل صغیری
اختطاف ایلکله اایی کوب بغمیر مشار اليه حضیتلر سه

اشتکا اکنردنده

د دعا ع|یکله آفت ”ماویه دویار اولوب هلاك ونسل موس

اولوب وحودی

 5مو حود اوددر غاب و تاد حقنده طارت A العتقاء * #رب
منز ج

مثل اولشندر

 5د بیع الارارده ذ کر اولشدینی اوزره ها مزلور ور

-

موسی زماننده بیدا اولوب کندیسی دیثی ادی دعده حضرت حق حل وعلا

وتدکه متکتر
آک باررکك دی خلق ایدوب حفت اولغله ناسل يدا ک
اولوب حضرت

موسی وفانندنصکره حد وحجازه انتقال وصیانه تعرض ایلکله

اشتفال اءلکله پغمبر وقت اولان .خالد بسنتان العسی حسمرتار ا تشاتة
ی دراز اولدشدن عنقاه
نشاب دعالری اولغن ] شيانة عدمه برواز اما
دشوب طبر انده اغراپ باخود ڈکاری تا ندید ابلدیکندن معرب اله وصیف

اولغد_در وعند البعض حقایق اولیان الفاظ قسلندندر غول یابانی ووفاء نسوان
وروت ابتاء زمان کی واول قوشه فارسیده
فوشك EEO او لدیفچون

سم را وسر بك دی درار اوز

هنامه ده قر دوسی رسرن دری اولان زال ع

ده
نعه
سکر
زرك پروردهسیدر دیو حریر وعکرمه حضرتلری [ طبرا اباییل ]
مو
ب
ابایلی عنقاء مغرب اله دشیر ایلشدر

انی وعنقاء مغرب اولو داهیّهه اطلاق

او ور ونبه نك پاشته اطلاق اولنور وشول

طانفه بهتأخو د شئول

عوربه اطلاق

او لور که
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پیت

مت بط

اغارمقدن عبارندر سار اعطانك فیلاری سياه اولارق شال اغرب ارجل آذا
وجروحك
وسته م
ایضت ارفاغه خ

درد ووحیی مشند اولق معناسنهدر قال

اغر ب المريض عل بتاء احهول اذا اشند و جعه وبرکسیه ا و ناسزا انش

ایشلزن معتاسنهدر بقال اغرب عليه على الجهول ایضا اذا صنع به صنیع قرح

سسسس

TET
marr

ده اولان غرهنی حهرهسنه یابلق معناسنهدر قال اغرب الفرس على
ولاننكّ|
وفر
اعهول ایضا اذا فشت غره ( الئغریب ) تفعیل وزننده دیار بعیدهبه سير س

ق معناسنةدر قال غرب ارجل تغربا اذا امعن ف البلاد قوال غربت
دید اولق معناسنهدر قال غرب
الکلاب اذا امعنت فى طلب الصید وغائب و

الوحش اذا غاپ وخانون بیاض جهر هلو اوغلانلر طوغورمق معناستنهدر نقال
عربت فلانه اذا ات بين يض وسياه حهر لو اوغلانار طوغورمق معناسنه

اولقلة اضداددن اولور قال غربت الراة اذا .انت نين سود شارح در
اصل تغریب ایی و تیبردن تولید اك معناسنهدر وخسه هر توعی علالانفر اد
ولید ابلك معناستنه دکلدر وحهتله معنای واحد اولغله ضدته

حل قالدینی

درکار در لکن معنای اولده بناسی ازاله احون اولدقده مقاله قالز انتبی وتغریبب
کوکدن یاغان قاری وقراعیی برکدروب اکل ايلك معناسنه در شال غرب الرحل

و
وزو
او3و
7
ووی

اداجهمال والصقيع فا كله ( المغربان ) ميك فى و رانك کسسبه که هدر
کونش غروب ایلدیی جهتدر کهمراد مغرب صن و مغرب شنوی اول جقدر

| ( الغرب ) مشق وزننده اسم مکاندر کونش غروب ایلیه جك جهتدر که باطی
تعبیر اوور زمان اولورکه کونش غروب اندهحك وقته دینور ( الغعربان ).يك
ی

ورانك کسر للهودی کونش غر وب ایده حكث و وه دنور جعنده مغر انات

دیور تقال تقبته مغرب امس و مغبریانما و مغریاناتها ای عند غروما مولمك

بصارده یانته کوره مغرب ومشرق مفرد اولەرق کذر اولنورسه مراد شرق

ا رک ند هبه اراد اولتورشه مراداشتوی ضوین»مشرق

8

ق
مغرب دج

شر اله شرق ضبن ارده وز سکسان مشق وازدر

ومنوال اوزرهدر واک جع یه سیل ذکر او لو رسه هر کو نك مشق

وەغر بی مراد اولور ومغیربان کسی مکرسنك غبرندن مصغردر زرا اسم زمان
مرب لفظنك مصغر در کویاکه مفربان لفظندن تصغبر قلفشدر جعنده مغیربانات
دنور دقایق وئوای وئوالث اعتبارله ونحریری یکری دی مقامهده الف ونون
الاقی شواددن عد اوور ( الفری ) بای نستله شول شجره دنورک کونش
افول ایلدیی زمانده اکا شهاع و حرارنی اصابت ایلیه و برتوع خرما اسمیدر
ویر جنس قر نی

و یاه دور

ت
ڪڪ
هه
/

ۆشول

شم آبه دنور ک٣ تشه کوستور مکسزین تازه
-

هدید

سے

۱

مواد در ال فرب از جل ادا بجرن اوه وباب ye
)نله بر جر آدندرترک
تقال تغرب الرجل اذا اتی من قبل الغرب ( الغربفححت
7

آ حه قواق دی کر بدر که قار سیده سیید دار دبرر و شمرایه دشور

و کومشته دىثور فضه معناسنه وعلى قول کومشدن مصنو ع جام و بالهبه دنور
وة

وقد خه

دنور وغرب

فیون قسو:ے عصوص

ا بوز نك

ر مض

Bh
ARVN

ولتونه دینور
کووزبنك ویلری وقیلاری دوکیلور دوه قسمنده سیعف کندر آ

0

ووقش صو يك
وقوغهدن حوض اله قوی ارالغنه تقاطر ادن صوبه دینور ق

نه
تلك
لو ل
اک
حلان
وچامورك رامحهسنهدینور وهضآنك کوزنده او

دنور وشول

اوقد دینورکه کے آندینی معلوم اولیه بقال اصایه سهم غرب بلاضافة و سیم
غرب

نعتا ای سهم لادری

ما
۱۱
OT

رامیه وغرب فرارمق اسوداد معتاسنه در تقال

غرب الثی" غربا منالباب الرابع ادا اسود ( الفرابی ) غیت ضمی ویانكتشدیدیه
پروع خرما اسیدر وعنده برقلعه آدیدر ومصی وولنده پرموضم امیدر ا(لغراب )

شداد وزننده القادندر عمد رن موبی الفراب او على الغسانی خیدر ( اغر بة
العرب

) اشربه »الطرب وزننده

عر يت سو دانه دیور

که زنک

.

و فارهار تعیسیر

اولئور لونده غرابه تشیه اولغشدر واغر ه جاهلنده برقا ج کسیه اطلاق اولتور
ابدی که ونلردر"

اد
دن
شمرة
عن

خفاف ندنيه

اعوبر

ن اباب

سليك ن

السلکه هشام بن عقبة بن ابی معیط دکاسمتهلردر لکن اشبو هشام محضیعیندندر که
اسلام زماتتی ادراك ایاشدر واغر به اهل اسلامدن عبد اله ی خازم وعمر ین ان

ف
ربن
طام
م وه
عبر

ب
هبن
وتشم
و من

أقبوط
تاو
ومطر بن

شرا لقسله ملقب

اولانثایت نجابروثتفری وحاجز نکاسمهلردر حاجزك قطعا آباء وقبایل وامکته به
نسبتی بوقدر سانراری کیی آباء و قبابله کویی امکنهبه منسسوبلردر ( الاغراب )

۳
:فس

همرءنك کسریله مغرب متاه كلك معتاسنهدر يقال اغرب القوم اذا انوا الغرب

ور اشیاء ساره اولسوت
لام ک
ورظریب ونادر نسته بیدا ايلك معناستهدر کر
قال اغرب ارحل اذا انی بشی ”غریب وطولدرمق هعناسنهدر قال اغرب

اوض اذا ملاء سواز سوامان نوظام حال صاحی اولق معناسنه در بقال
اغرب ولان اذا کثر ماله وحسن حال وات حوق سکر تك عن صو لقلو او لد

واکب
وراز سکر مك معناستهدر قال اغرب الفرس اذا اکٹر جریه ر
دور د

ل1ندهکی آتی حتلاوب هلاك اولجه قدر الغار الك معناسنهدر یقال اغرب
فرسه اذا احراء الى ان عوت وبك حوق کولت معناسنهدر ,يقال اغرب الزجل
ادا ال فى الضحك ودیار بعیدهبه سفر ايلك معناسنهدر

تقال اغرب قلان ادا

امەن ق البلاد ورهبان قولتق وفصق برلری اغار عق معناسنه در
تین
کت
a

ظاهر | فیللری

۹نم

۱
OT
اIیی
س
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اقارمقدن
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1

ندزهدر قال اصابه سم
جییانله
وڅول اوفه دنورکه اتان معلوم اولیه ونده فص

غر ب بالاضافة وسهم غرب على النعت ای لاندری راميه ا(لغراب ) غبنك یله
هر شيك کسکین پرینه دنو رق جك اع یکیمواف بونی تاکررایلشدر وغراب قرغه

قوشته دنور ججمی اغرب کلور واغریبه کلور هلاه وغربان کلور غينك کسه
وغرب کلور غینك یله وجع اب غراین کلور وغراب غنی قببلهسنه خصوص

برفرسك اسمیدر وغراب الفاس بالثه نك اعرزنه دنور وکوکدن یاغان بطهلووقاره
وهشقده
دنور ومحدایندن اجد بن عمد الاصفهانی شیدر وبر طاغك اسعیدر د

برموضع ومدته ترابنده بورکسك طاغك آددر وباشك اکسه ککنك هر طرفنه .
غراب دنور وغراپ البریر مسواك اغابی عشنك سالقمنه دبنور وان ۷۳
تشه بسنیهله غرابان دنور دوەنك ایکی اوجه ککر منك اشاغی او جلریدر که
اویلغك بوقری جانبنه طوغری کلشلردر کسکین اولدیغچون اطلاق اوششدر
دن
کقهکجه
باخود فراشه دیدکری وفقه ککلت اشاغی طرفنده اولان ایی بوف

ایی او بلقت اودب رده اولورکه ایک طرفلو سیورجه ککلر دن

عبارتدر ( رحل الغراب ) برنوع صارقیدر کهدوءنك مهسنی صارارارکه یاوریسی

| امکه قادر اولمر ومعنادندر که عربر برکسيه معاش یساار بر ماده طمننده يك
شدت ومضاقه ومنت عارض اولسه صر عليه رجل الفراب دیرار ورجلالفر اب
ووک دره
بجرنس بات آدیدر که لسان بربریده آطریلال دیرار ساق وقطعهسی ک
| اوتنه شییه اولور ترکیده قوزغون ایاغی وهلال اوتی تعبیر اولنور لکن بونك

جک بیاض اولوپ ومقدونس مخمنه شییه مخملری طوتار برص علتنه ملا اولنار
وستل الله خلط ایلدکدنصکره نناول ایدوب
بتومدن کل بوم بردرهم سح غ
وشمسك قشروسنده اوتروب برص اولان موضعلری آفتابه کشف اهر وبعضا اکا

دیع/درهم عاقر قرحا دی اضافه ادرر اوولالده صو احمیوب درایهلر هان

اول کون نبایی اوجعی کونهدك برص اولان موضعلر قباروب صاری صولردفع

ایلدکدنصکره پالکلیهمندفع اولور ( الغربة ) غينك فعی ورانك سكونيل ايراقلق
ر بمععدونوایستهدر ( الغرب والغربة ) غیلرد يله وطندن دور اولقمعناسنهدر

بقال غرب احرل غربا وغر بةمن الباپ الاول اذا نزح عن وطنه ( الاغتراب )

افتعال وژننده وطندن حکیلوب دور اولق معناسنه در قال اغنزپ الرجل

اذا نزح عن الوطن اوقریادن غبریی تزوج ابلك معناسنهدر یقال اغنزرب
ارحل اذا زوج قغبر الاقارب ( التغرب ) تفعل وزننده برنسنهدن جدا اولوب
 1بعید اولق معناسنهدر بقال عرب عنه اذا بعد ووطندن حکیلوب دور اولق
چس
چج ت
جچجچجچجچجچجچجححه
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سس -

سس

۳

سس

مادهسنده مسومدر ( الغرب ) حرب وزننده مغرب معناسنهدر کهکونش باندیتی از
جهتدر وشرق مقابلیدر اصل شرق شك اسمی اولغله ذ کرالال واراه :ال
علاقهسیله اسر مکان سعیه اولفشدر مقابلی دی اکا مبنیدر ف الاصل مصدرار در

وقال هی غربية ای مفرية وغرب كيك
يقال هو من اهلالفرب ای الفرب ب

ذهاپ معناسته در يقال غرب القوم غربا اذا ذهبوا آولارغه اولق معناسنه در
ور شبئك اولنه اطلاق اولسور معنای آتبدن
قال غرب فلان عنا اذا تعی ه

مأخوذدر کهعادنا حدتلو اولور یقال غرب الشباب ای اوله وحده بورنسته نك
کسکین وسیوری طرفنه دینور قحك اعری ونرهنك لای کی مصدر ععتی فاعلدر
ضیبهده غارب اولدیغجون اطلاق الوفشدر کوسکیناك ی

معناسنهدر شقال

اط
شطرب
نرب
و وغ
دنتك وشال قلسانه فرب ای حدة
حم
رنك ای
غ م
کف
معناسنهدر قال به غرب ای نشاط وبك ایراق ره دور ودراز كمك برخصوصده
ضو
بك اوزامق معناسنه در ادى کی قال غرب فی سفره غربا اذا عادی و

ووزده اولان شول طره
طلومنه دنور راوه معتاسیته و يوك قوخهه دینور ک

دینورکه بعش علت وعارضه سبیله داعا صولتوب اش اقار اولور شود کی
اول کوزه شیرلغانلو تعییر او لور وغرب کوز پاشنه دنور

و کوز باششی آقهحق

بره دیور ج رای دمع معتاأسنه عل قول باشك کوزدن قبا وب

۳

دنور

وقناوب طشان شمراه کووز واشته ینودبورنوع سیوله اسمیدر که انسانك
کوزنده حادث اولور ورورم اسیدرکه کوزك پیکارنده ظهور ادر معلوم اولهکه
کتب طبه دهغرب لفظی یالکز برعلتاله مبیندرکه اکثری کوزد بکارنده حدث
ایدر پرجباندر آنده ماده بقع اولدقده یاخارجدن دشیلوب اقار یاخود داخلدن
واهعه وعلت
دشیلوب بروندن اقار وقاوب پرشی" قالدخه نه حودت ادر ک

بیووب اوزانور حت پرد :جشعی خرق ایدر وعلتك کوزده حال مقعدده ناسورك

حالی کیدر عبار بوکه فرغ و ملاتن اطلاق ابدرار دانا طلوب بوشالدیغچون
آنہی وب

آعر:ده و کرلدحوغالق معتاسنه در وتوکر و کك رطو بت و باینه د نور

ودکهرك ک|لنه جك بره دنور وجازده برابری ویکنل شهرد اسیدر اندن
تعٍ
وآ

قطران ااذ ایدرار بعضلر [ لابزال اهل الغرب ظاهرین غلى الق ] حدیننده
دن

مراد شڪر مزوردر کهاهل حاز د عکدر دیدیلر سار ح دب رکه بعضلر عندنده

ده
زغرب
اکه
جمدر
مراد اهل شا

عدض
بعن
لو
اعدر
واق

شتووکت
اهل حد

دیکدرکه مراد ارباب جهاد وغزادر وعلی قول اهل دلو دیکدر کهمراد عرب
طاضهسیدر اننبی وغرب مشمرل اولان قویدن و صواددن حصده عاند اولان

سق کونته دنور وبوکرك وصولقلو سکردن آنه دینور کووزك قویرغنه دینور
وکوزك

ال ام ازاز القوم اذا جاههم وما وترك وما بومعنادنتز ک فهسلان آدمك بزه
عطیه واحسای رکون کلو ر رکون کلز دکلدر پلکه هرکون کور دجك برده

فلان لاشنا عطاژه دیرار واغباب ات طورمغل وزولوب قوقق معناسنهدر بقال
اغب الم اذا انتن وربرده کجهلك معناسنهدر بقال اغب عندا فلان اذا بات
اوین
( الغابة ) تشدد بال ( والغواب ) غينك فی ړک حعیدر کون آشوری ص
کزش وما ( الغب (
طواراره دشور تقال ابل غاب وغولاب اذا شربت وما و ی
غك طعي دک  ۳طاسقین طالغه سنه وطلاز بنه دیور که قارهدن وافر حه
1راق برهدك مد ایلیه ودره ان ی درن و حقور بره دنور جبی اغیاب کلور

)فعیل وزننده مبالغهی ترك ابلك یعتی بر خصوصده
وغبب کلور عله ( التغبیب ت
وفراط اغلوب همان او لدخه طوعق معنا نه در تقال غیت فى اللاحة اذا
مبالغه ا

 ۲بالغ ماو قورد يونك بو از ندنقاورهوپ قاعقمعناسنه در قال غیب الذئب اذا
اخذ علق الشاه ودفع ايك معناسنه در شال غبب عن القوم اذا دفع عم ) الغی (

مکب وزشده ارسلانه دینور ( الغبغب ) کیکب وزننده جاهلینده بر صلم آدیدر
ازموز کسهار ده صقاق تعبر
حکه نك آ ده اولان صارقق
1
او لور وان رکوجك طاغك آدندر ( الغیب ( دح نله غبغب ا معنای انیده
مرادفدر ) او غباب ( مراب وزشده حران العو د تام شاعر ك کنهسیدر

(غباب )راب وژنده ثعلبة بن اخارث لقبدر ( غبیب ) زبیر وزننده مدنندده

پرموضع آدقر عوامدده برناحیه اسیدر ( الب ) ا تست کنات اة

دبرلکه دیور بلعَةٌ عيش معناسنه والف ولاس غبه بنو فشک قله سنه حصو ض

وسشلنك
قطو
بر

یاوریسی اسعیدر ( الفیی ) حبیبه وزننده شول سوده دینورکه

یادن عافیاوت مده اشام دی آوزرنه شود صاغیلوب باشده یابلش اوله

( المغرة ) «ظبه وزننده شول قیوئه دبنورکه برکون صاغیلوب ترك اولنه
( الاغباب ) احباب وزننده عید اولان صوره دنور قال میاه اغباب ای بعيدة

( اة ت)انك في وغینك کسرله یلان شهادننه دنور شهادت زور معناسته
قال الشارح وق الاية ق حدیث الزهری [ لانقبل شهادة دی تغبة ] وهی لفعلة

من غیب الذئب فالغ اومنغبب مبالغة فى غب الشی" اذا فسد پس تغبه تفعیل

پاندن مصدر الوور يلان بره شهادت ايلك معناسنه ده اساو هرق دی استعمال

اولیدی (الغدبة ) جره وزننده ٹول قی اجره دنور که انبانك لهازمنده

وینی ,برده اولان سیوری کیکده اولور (الغدب)
پعن قولق ] لتنده کت ایت لد

عتل وزننده شول نومند کسیه دنوزکه بومری وقالین کودهلووبالق اتلرئچوق
اغولدهب(اه ) محر اء وژننده برموضم آادیلدرغن(دية ) فك غر غندب
۱

ججچجچجچجچجچجچجچججچج

سح

ن

ار

وزنده

بم خاصه جاعتم ول

اساي

عهنك جي

وعیاب کاور تیاب وزنده وعسات کلور عك

عیب0

کسری وبانك

م

۱

فعيله |

وعیاب صدور وقلوبه اطلاق اولاوز پس مقر دی اولان عیبه صدر ودروهاتلای |

اوور ضار خفیه و اسرار خببهیی محتوی اولدیغجون ویو کنایاندندر عوياب
مقر د اولهرق حلا ج طوخغنه دنور مندق معناسنه ( العایب ) عدن اسمفاعلدر
قال عاب السقاء عا اذا خثرما فيه من
وىك قوی وغلیظ اولان شو ده دنتور و

این ( اعیب ) جندب وزننده عنده پرموضع آدبدر وژنی فعیلدر یاخود افعلدر
شار ح دب رکه موف

لب

مادهون تنده علیب کهستدن غبری وزن مز ور ده برد

بوقدر دیو تق ایلفدی پس اشبو اعیب گهسی دی فعیل اولسه تناقض اولوب
ذر ايلك لازم ادی
وهمنء باننده ک

 ۶فصل الغين الجمه  ( 4الغب ) غینك کسری وبانك تشدندله برنسنهنك عاقبة

واحامته دنور قال غب الام ای عاقنته وغب مصدر اولور دوه کون آشوری

صویه كمك معناسنه قال غبت الابل:غبا املنباب اثمانی اذا وردت نوما وظعت ا

دو-e
TCS
۲۵

بوما وهفتهده برکره احباب زیاربته کت معناسنهدر شارح دیرکه و معنا حقایق
شرعیه دندر الکن کون آشوری زیارت معناسنه مستعملرر وه فر الدیث [زرغبا
 ۱ردد حبا ] موف بوراده زیغ اغاشدر لکن ماه ده قول موف قول حسن نصری

فىکل اسبو 2

الس
اولدینی مشبتدر قال غب الرحل اذا جاء زارا بعد ایام وقا

کر خه معنای عز و ردن مأخوذدر لکن توسعه او لغشدر انعی وغب کون آشوری

استقه طوعق معناسنهدر جای غب بوندندر قال غبت عليه ای غبا اذا اخذنه

(بة ) ميك وغينك فحیله بدوی بنسرتهنك عاقبت وامحاعنه
بوما وترکته واملامغ
دینورشقال ان لهذا الام لغية طبة ای غاقة ( الب ( غينك فحیله ) والغیوب )
قعو د وزننده ودی طوار صو

کون آشوری احمكت معناسته در قال غب

الماشية غبا وغبو مالنباب اثثایی اذا شربت بوما بورکت وما اوحباب زیار ننه

کون آشوری كلك عتا نهدر ال غب الزاتر عن القوم اذا جاءهم وما ور
وما وات
ور

حوق طو ر مقله

دک

الهتعر يغب

2

مقتاخت

* ابالصب

وز و لوب قوق معناسنه در

ددر

بع

قال

غب

فلان

نظم ایلديکك

ادوپ آشکاره اند ا که اوزرندن

يقال غب

الحم اذا انش

عنداا

اذا بات ومنه الثل * رو ید

اشعار ده

مهل وتان اله پر دلن له

زمان صور

ادوب

سندی

|

کرک کی مهذیت

وم ايله سن برمادهده استعنال تأنی وترد عله ايلك معرشنده ضرب اولئور
)مرهنك کسر له استّه کون آشوری طوعق معناسنهدر قال اغننه 
( الاغیاب ه
۳

به نوما وترکته وما وزبار بهکونآشوری کل معتاستهدر
واغیت عليه اذا اخذ

شال

3

1
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٩
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سارح دب رکه مو لفه حکوره

وزی

فعاو ٽدر

فنعلوت دکلدر

آورجکك سکناناغی والتی کوزی اولور افلاطوندن منقو لدرکه سینك

بص اولور واورمجك
,قتمی پك حره

بك قان اولور حکمته تماقبت

ریس

اولان

محخلوق بك قانعه بكللافة رزق مسوق اولمشدر ( العکنا ) :عيلكکاوفك فعیله
( والعتکباة ) عینك فع وئونك سکوی ( والعتکبوه ) هایله ( والعتکیاء ) عي

ولقك مده عنکیونك مونئیدر ومذ کرنده عنکب موونشنده عنکبه
ولونك سکوی ا
دی

دنور جیی عنکپوتات وعنا کب کاور ) العکاب ( عك

کمر له ( والعت )

ضعتینله ( والاعکک ) | کلب وزنده آندن اسم جعلردر ( العیب ) حیدر وزننده
قاتلدن اعقام طلیده قدری اولان عاحن و ضعیف کسه دنور تقال رحل عرب

ای ضعیف عن طلب وره ونقیل وناساز وتاراش کسیه دشور قال هو عړہب

ای ثقیل وج ووک جوق اولان یه دنور ( العهی ) جرشی وزنده و الفك

مده جانزدر يكتلك و جوانلق حالتنك اول هنکامنه دبنور بقال فعله ف عهی
شبایه وعهبانه ای اوله مولك وساطنت وایالك زماننه دنور نقال امتد عهی
ملکه ای زمنه ( العوهبه ) دحرحه وزنده تضلیل ايلك معناستهدر قال عوهبه
عوهبه اذا ضاله ) الاب ) عبات کس یه تاسی داع) تصلیل ادن کسیه دور

ا(لعهب ) عيب وزننده بعلامك جهالت معناسنه در شال عهب ای" عهبا
من الباب الرابع اذا حهله ( العيب ) غیب وز ننده ( الات(

وصه
شیصه و

سای در  6معلومدر ( العاب راتا والعیت ) قيار فيه عیب معناسنهدر
مولفك ,ترنیی آوژره دك ر اولنان الفاظ جه

امملردر شال به عیب وعاب و معاب

هی
نر
ومعا ید و میت ای وصد وعیب کلهسی مصدر اولور وفعل متعدی انولسور
عوجمك وعیلو تلق معناسنه شال عا ای حعله ذاعیب ولازم اولور عیبلو اولق

معتاسنه قال عاب التاع اذا صارذا عيب ( العیب ) ميك فخيله اسمدر نتدکه
کر اولندی و اسم مفعول اولور مکیل کی علو دك اولور ( العیوب ) اصل

اوژره دوی عیلو دعکدر موّلف تعییب مادهسندن سکوت ابلشدر که تفعیلدندر
درک عيبلك تعبیر اولتور ( العيبة ) عیك
برتستهیی عیبه نست
ده
صیله همزه وز

نزده ) والعيابة ) علامه وزنده و
( والعیاب ) شداد و

ناسی عیبلیوب يعن هرکسه برعیب عزو واسناد ایدن کسیه دینور بقال رجل
)ره وزننده شول كوجك
یبر العیب للناس ( العيبة م
اث
عیبةٌ وعیاب وعيابة ک

زثیه دشورکه میشیندن وکوندن آدرر وجامدانه دبنورکه اجنه ائواب وضع

ينك سحل
ادر ترکیده هبه تعبیر اولتور ظاهرا آندن محرفدر وعيبة اكلشحل

!

بودی باش اوزمه دنور عثت کهسنده لدو( التعنیب (

وزنده اصه |

۱۳۶۱
وتكاك اوزم بورمك معتاستنهدر تقال هت الکرم تسیا ادا ۱
)ايله عنيك مقرددر که 3
(لعنة ه
ا

اولندی وروع سیوله اسید رکه دن 

" نناندحقار کوزده واطرافنده حقر اوزم دانهسی شکلنده اولور وعنه اعلام |

اصاصدندر ( عنه الاکر ) عراقده اشرافدن بر قسله جدیدر (برای عنه ) |
نه ده برقوی
بد
م

اسميدر ( العتاب ) رمان وزننده واسعله معر وف میوهدر و اراك

۱

در وکالیله اولدقده سياه وړ مقدار |
بعنیمسواك اغاجنك ءشنه دنور کهبقطم
)ب
ربا
غلعنا
 PEاولور ادوهدندر (ا
دور

وزننده ورنی سول اولان کسیه |

قال رحل عتاب ای کر الانف ومکه بولنده بر طاعكت ور در هنك اعیدر

وعناب غفل یعنی بعض خاو نارك فحرنده دمهلك کی حادث اولان شیشه دشور |

على قول بظر یعنی فرجك وسطنده اولان م زانده دینورکه یلاق تعبیر اولتور
وعناب مالك بن وبرهنك فرسی آددر وعناب کوحك قاره طاغه دنور واوزون

دکری طاغه دغکله اضداددن اولور ( الاعتب ) اقرب وزننده روتی بو

کسیه دینور ( عنبب ) جندب وزننده عنده برموضع یاخود پردره آدیدر وعتنب
صانائ)له حست
فعن
ونه دینور ( ال
قهدم
مکن
اليل اضافتله سيل صونك او
ونشیط وچالاك آهونه دنور ودیرنثی ثقیل اولان آهوه دغکله ضد اولوروعل

دکه عنبان کلهسی صفتدر موقرردر که
قول باشلو قوحه آهوبه دنور ثارح ر

وزن میور اوزرہ صفات بنا اولز احق وزن مرقوم مصدره حصوصدر پس

لفظ مزیور شواددن اولور مترج دیرکه مبالغة وصف بالصدر اولق تلدر
ه وزننده مکه ایله مدننه بننده برموضعدر ور صو آدیذر
ابةم)
ملعنا
انتهی (ا

( العنب ) معظم وزننده قالین وغلیظ اولان شیثه دنور بقال شی" معنب ایغلیظ
واوزون

کشیبه دنور ) العتاب ( شداد وزننده اوزم صان کسیه دنور وعناب

حر بث النمانی تکامسهنك دری امعیدر حوهرنك عناب ین ابی حارنه تعبیری

غلطدر زرا اول تای فوقیه الله عتابدر شارح در کهجوهری آنده اراب |

لفتدن حوق ذوانه .موافقت ایلشدر ( العندب ) اسم فاعل بنیهسیله بغایت طارغین
حوشینال آدمه دنور تقال رحل معندب ای غضبان ( العندلیت ) زمحسل وزننده

بلبل قوشنه دیور کههزاردی دیرر کو کون مات والان صاحسدر جمییعنادل
کلوررباعیبه رد او تتدقدنصکره جع تا قلفشدر وهرار لفظی فار سیدر هزار دستان

اولدیفندن اطلاقاولغشدر ( البزاب ) زای مصمه ایله قنفذ وزننده ماق دید کلری
 ۳9داه به دنور ووذ کر او لتان عبر ب وعنزب مکی د کلدر لغتمحصو صهدر

( العتکبوت ) عنرروت وزننده اورجکه دینور کهمعروی وحکدر غالبا مؤنث

[ستمال

1

۳

4

۰۰

5

ا لصو مه و منه

قعل ول
 ۱نفسه کا

اعلنی الدث و اقعا خر وس

ایلدکده ویرنی قباردوب وی ار

یو

مبادرث

وامك
اکب ) علیب ) فكت صن ل

شرنده
سکوی ویای دنك فی ) وعلیت ( عبت کسر باهحذم وزنده رین ط

بردره آدیدر کلام بهدره فعیل وزنده کهفانك ضمی ويانك فحیلدر وندن غیری
کلام بوقدر ( العلیب ) پای موحده اله قنفذ وزننده برموضع آدیدر ( العلبوبة )
حرلومه وزننده برقوم وجاعتك کر ده و حیار وذیشاذار نه دینور شال هولاء

علبوبة القوم ای خیارهم ا(لعلوب ) معلوم وزشده حارث بن ظالك قى
اسعیدر ومعلوب ایشلات وله دینشور قال طریق معلوب ای لاحب ( العلاب )
" ۱کات وزننده روع

داخ و غادز که دوهنك بو نت اوزو نلغنه باصیلور علباه

دیدکاری سکیر اوزره اولور ( المعلبة ) معظبه وزننده ( والمعلبة ) عسنه وزننده
سول تاقهبه دایتورکه دار

علاب دډکاږری ل

او لهشال

انوان ”غا با

اقة معلبة ومعلبة اذا كانت وععت ولعلاب ( عة ( هیر به فده دای تام ملده
بركوجك صويك آدیدر ( علب الکرمه ) شبه الغرفه وزننده عامه ولاتنك بصره

ط فد مایت حد و سنوری اولان برك امیر( العلهب ).جعفر وزننده
ونوزاري
ب
ار

وزینه دیشور واوزون کشیه دنور مون
او
e وان ک
هایه ( العمب

نات هر

و نو نك فعیله ياش اوزمه دنور فارسیده

انکور دیرار مفردی عشهدر هایله جوهری

صاحده

دیش در که دفر دانده بنای

مور تادردر زرا بنای مقوم غالبا جع صیغهسیدر

ويل وفیله
ورد وقرده ف

کی لکن ندرت وقات وحهیله عفر د اجون دی کلور عنبه وئوله حوبره طوییه
صویغه
ویر کی ونلردن ماعدا ب

اوزره کلدیی معلوع د کلدر وحه

مذ کور

اوزره جوهر ينك ذکر اولنان صیغهردن ماعدای نف ایسی قصورندن و لت
عر به قات

 7ا سو لو خسه ناء هزو ردن اشبو اھ الذ کر کات و

وارد او له درکه ونلردر الامحه زای وخای محمتین امه والنه وله واشومد

بای متلاه اله والداة حای مهمله الله والطضة ظای مجمه اله والذعحة ذال
مجمه وحای مهم اه وطيرة طای 4

الله اولهنه ويله غویر ذلك سار ح

در که جوهر بنك سلب علی کندی شرطنه موافق اولهرق الفاط هدید
مععلقدر و خسه موانك ذ کر ایلدیی کرد اکی مادهءرنده کندیسی دی

اراد ایلشدر انی اومن شاب اطلاق الور  ۳معناسنه مایژل اليه اعتبار اه
بقال سقاه عنبا ای خجرا وعنب سلفده پرسودلو كم ناقهنك اسعیدرکهآندنناشی
قوش انه بق عاص هنيناده بروقعه اوددر ( وم العئت ( بین العر ب مشهوردر
(حصن طشت ).فلسطین ااه
اول

برقلعه در ) العناء ( ا

و ونك فعله
۹۳

مر

زد

او اذاجا
علب

رویز له

ا

رو 2

قدید اولدقدنصکرهقوققمعناسنهدر يقال علب الم اذا تغبرت راصته مد

اشنننداده وعلب فهتبنله بر مرض اسمیدر کهدودنك یونی سکیرننك ایک طرفنده
 .حادث اولور وقلعك اعرزی رخنهلنوب کدکلفك معناستهدر بقال علب اليف علا |
املنباب الرایع اذا تش حده ا(لاستعلاب ) ات حوق طورمقله یکشوب راشهسی .

مثغیر اولق معناسنه در يقال استعلب الحم اذا تغبرت راته بعد اشتداده |[

ومواشی اوقER ایلکله يكاي اوتلامقدن استتکاف ايلك معناستهدر |
يقال استعلیت

وانك
الماشية البقل اذا ابجته اوستغلظته ( العلای ) عينك فى ب

تشد ندباه قلابهدنور رصاص کی و علیاء لفظندن جع اولور وعلاء ۰مك کمری
و الفك مد بژهدوهنك بو ننده اولان سکره دیور مو لف علبا ء کلهستی کاه ا
اضافتلد یمن وکاه على الاطلاق 5

ای کلده شو یش ایلعدر امهات

رت

حطلقا انسان خویوانك بیوتارنده اولان صاری ار اه مفشسدر کهایک دام
اولور شارح :ردکه رصاص معناسنه اولان علابی صيغة جع اور وارد اولان

۱

۱

مقرداندن اولسی يأخود هفردی مسیوع اولیان جوعدن اولستی افتضا ادن
اولان هره
ولباء جى اولان علا لفظنك یای تانیسهسی مفر دنك ا
ع

۱

مدو دهدن هبدلهدر شنبهسنده علباء ان وعلباوان دی دنور اتهی وعلباء ررحل

|۱

آدیذر ) العلیة ) سلقیه وزنده يون شکیری د لك عل قول کسی معناستنه در

۶ ۱

ا

۴

کدن بيونك سکیراری میدانه f |
قب علباءء اوقطعها ولیر
قال علىعبده  1اتذا
حقوب آشکار اولق معناسنهدر بقال علىالرجل اذا ظهرت علایه کبرا (العلة) ||
حرعه وزننده اوزون خرما اغاحنه دنور وسود صاق

يوك حناغه دیور که

دوه دریسندن یاخود بختهدن اولور ترکیده کولك تعبیر اولنور قوطویه دی
علیه اطلاق اولنور ی

علرت کلور عینك کسرله و علب کلور صرد وزننده

وعلیه اساي ربالدندر علبة بن زید ویدن علبه اهایدندر ( العلة ) عينك

|

اوزشور آندن"مقیطره,یعنی طوخرق انخاذ الوواو که محبوس ااخنه کوریلور

۱

کسیه ایری :اغاج بدنارنده اولان شول عقدهبه دینور کهاوجه وکتوك تی || |
۳

(اعلنباء ) اسلتقاءوزننده شر وقتاله اتوب حاضرلفتق معناسنهدر بقال اعلتى |
ال
الدك اوالکلب اعلا اذا جا لاش و القتال وبرکسه اوزره شیقوب قباروب

رے اه
کردن درازلق ایلك معناستتهدر که خرو لفق تعیبر اوانور نجهکهک

مخاصمه ومتازعه ب مهباشرت هنکامنده ایدراربقالاعتلنی الرجل:اذا ارف واثخص ا
مخ

تسه

94

8

۳۹۹
عبت فی و كافك سکو یله و دی وزه دنور و حست ونشاطند و خفیف

مضرت جهتندن اولان شدئه :دینود
شور و
اوح کسیه دنور وشر و
( العکاب ) غاب

وزننده و دځ وزه دنور غبار معناسنه

وتونه داور

)نور وزننده نباورده
دخان معناسته ( العاکوب ) حالوب وزننده ( والعکوپ ت
وباره
توزه غ

دینور ) العا کب ) جع کثبر معناسنه درک

ازد عابی مشغّلرر

( العکپ ) هعف وزننده بومری کوده لو طبواج بودوره دنور وانس

وطحاننفهسندن ماردو باغی ومتعند شخصه دنور وشول کسیه دینور که
ورد وفانندنصکره وارسون
والدهسنك زوبی اوله کرد بدری تطلیق ایلسون ک
)فعیل وزننده
عدن نعان بن منذرك زند انبای آسیدر ( التعکیب ت
وعکب امای ب

تومك معناستهدر شال عکیت النار تعکییا اذا دخنت ( اشعکب )تفعل وزننده بر
ره
کسیه تون کی غم وغصه اسئیلا ابلك معناسنهدر شال تعکنه الهموم اذا ک
( الاعتکاب ) افتعال وزننده "وز وز تق معناسنهدر يقال اعتکب الرجل اذا
انار الغبار وتوز کندوسی توزمق معناسنه اولغله متعدی ولازم اولور بقال اعتکب

القپار اذا تار(عکاه د)چانه وزنشده ان صعب در که بنو بکر قبلسندن بر
جاعتك پدردر ( العلب ) قلب وزننده بر نسنه بر پرده اثر ونشان ابلك معناسنه در
حیوانك و حو دنده شرتت.وقولان و بالدم مقولاسنكث برایلسی کی وگ دا وحزمق

وال
معتاسته در ال علب الشی" علبا مالنباب الاول والثانی اذا اثر فيه ق

علیه اذا حزه وعلب غلیظ وخشن یره دبنور و معناده عينك کسبده جانزدر

یک
کح
ست
e
واDTرنس

وعلب ت وحاق مقولهسنك قبضهسنه دوءنك یوی سکیری صارمق معناسنه در

بقال علب السیف وغوه اذا حزم مقبضه بعلباء البعير وعلب بك وصلب نسنهبه
)فعیل وزنشده بو دخی بپررده اثر ونشان الك
دنور طاش کی ( التعلیب ت
ها
ی
ب
دج
Eهووا

معناستهدر وحزمق و کر مك معناسنهدر وف وصاق قبضهسنه دوءنك یوی سکیری
کتف وزننده يك نسنهیه دنور شی صلب معناسنه
صارمق معناسته در( العلب )

وصفن وعندن وعل دکداری حیوانك ابری ویومری اولاننه دبنور صغن بقراج
|بر ولویی
کونه اولور وعل دیدکری تکریده جوپر تعبیر اولئور جثهسی کیکدن ک
شتاده اه

مائل وصیفده قرل اولور وقویرعی اولر وعلب ابری کلره دینور

)ينك کسرله شول کسیه دنوداکه زوادوسیل
٠مینك ميلهده لغتدر ( العلب م
 ۳وی خی اولغله آندن قطعا ان تسثه طبع وامید اولیه ال تخاب ۰ذا

دق

کانلایطیعفياعندهوشول ف خبر وفعت

to

پاغسه آنده اصلا بات ابری اولیه و معناده عينك فعیلهده جا در وسدر ا
بشدیی ره دښور

3

1

وسدر

سينك کسر لله هن

ها

کات

دیدکلری شیر در جی

۳۹۸
شهاب

عقريك

Fo
دره شی حنده ود قیقه ی تارج ابلشغدر ) العقر به 7هاله

موّنیدر ( العقر بان ) عنفوان وزننده وبانك تشددله جانزدر دخال الأڌن اسعیدرکه ا ۲

قولغه بخان تعبیر اکنلدری وجك اولهجقدر اوزوجه صارمترق اویافلری جوق | ۰
برمونی بوجکدر وعقربان عقره على قول ارککنه دنور مصباحك بیانته کوره |

ذر وانثابه اطلاق اولنور تأ کیدتذ کبرمراد اولورسه عقربان درد |
عقرب ک
ازهری ددیکه عقرب ذکر وانثایه اطلاق اولنور ونآده تأیث عالبدر وارککنه

(لعقر) :
عقربان وبعضا مونثنده عقربه دبنور ( العقربه ) اسم فاعل نیهسیله وا

رة
مقرعبةقو
سره وزننده عقرب حوق اولان بره دشور شال ارض مع

ای

کثبرة العقرب معقره لفظنده عکقلربهسی کویا کهثلایبه رد اولتوب آندن اسم
مکان صیغهسی بانوالفشدر ا(لعقرب ) اسم مقعول بنیهسیله| کش يده دیکدر
تشیه اوزره قال صدع معقرب ای معو ج مءطوف وکودهسی صي ود نکلی

ویوانة دور
شدد البنيه انسان ح

شهامت
وشوکت و

ومناعت صاحی آدمه

هیر نجابهسنده اولیلری داعا بجایت ومظلوم ویکسانه مدد ونصرت ایلیه
دیتورک ز

تقال رجل معقربای نصور منیع ( العقربانه ) عینات ورانكضعیله نصرت وشامت
(لعقارب ) عقریك
ومتاعت معناستنهدر قال هو ذو عقربانة ای نصور منیع ا

وزار اولدیغهون وماع
وم معناسنه استعمال اوور موجب رج آ
جعیدر ع

كيهنك جعیدر که قوغ تعببر اولنور ام قوی ومضن جين دعکدر ونه الثل
+ی شنرض اعراض الناس بعنى قوغيلقله ناسك عرض
ا+نه ندب عقاره ا

وقارپ شداد وحن معناسته استصمال اولئور
وناموستی هتك وشکست ادر ع
ها الله بك اهل
وعقارب الشتاء قيش ایامنك شدت برودنندن عبارندر ( العقربة )
یوم
وشکار اولان جاره به اطلاق اولور بقال امه عقربةخاد
خدمت وعاقله ی

وا وکیتان کف ول دمزره دتورگ ات۱

ا ارو وک

تعییر اولنور ( العکب ) فتینله دوداق وحکه کیک قالین مووی اولقمعناستهدر

ه
اب الرایع اذا غلظ شلفتیهاو
لبمن
ابا
يقال عکب الرجل عک

و آیاقپرمقلری

سیر اولیوب بری برینه بتشك کی يك یقین اوق معناسنه در بقال عکب الرجل

اذا تدانت اصابع رجله ( العکیاء ) جراء وزننده بومری کودهلو تصلق ویآندام
عورته دینور ال امرأة عکیاء ای المافية انملق ( العکوب ) غروب وزشده
تدم

قوف
وورمق و
اوق معناسنه در قال للابل عکوب ای ازدعام ط

وجره فینامق
معناسنهدر قال عکب الرجل عکوبا مانلباب الاول اذا وتف ت

معناستنهدر قال عکبت القدر اذاغلتوعاکت لفظندن-بجع اولو کهواقف
وض 2م

معناأسنه در ( العکوب ) صیور وزنندء طوزه

دنور

ا
31

ی

۱

۳۹۷

خطا وجصهسی آدرندن حسجو ایلکدن عبارندر قال استعقیه اذا طلب عورنه
اوعث ته( کفر تعقاب ) حتفلرعاب وز ننده برموضع آدیدر ( یعقوبا) پایتیه لك
|ستافه ده بر يوك قر یه آدیدر شارح دی رکه صواب
فعیاه بغدادده اون فر م 2۸م
اولان بای محوده

!له بعقوو اولقدر ( نید العقاب ) وفیهة الاپ وزنده دمشق

شام ترابنده پصررپ بلاك آدیدر ( نيق العقاب ) نونك کله چفه ده پرموضعدر
( تعقاب ) اىك کین یلهبررحجل آد در  ۱العقبه 83۷

ده
وز

و عینك کسریاه

جایزدر خاتونارك هودج و محفهاورتوارندن برنوع آلاجه و منقش اور و اهعیدر

:حیله
وای موحده نك ف
(لسنقاة ) عینك ب
وافك فخیله وا
(عقتبا ) :عیك ق
ال
(والعنقاة ) انك وع تا فعي عقاب یعیطو سل

قشونه

لفظندن متصرقی

صفتاردر کسکن په لو دعکدر بقال عقاب عقنباة وغسقاة وبعنقاة اى ذات الب
جف داد ( العقب ( جن وزنده سول بلدژه دینورکه ر
ت
ز
ر
ن
ا
م©ا

بلدز عقسدن طلو ع

ایلیه ( عقاب )کتان وزنده اسامیدندر عبد الملك ین عقاب مدنیندندر مارم
ديرکه معاقبة وعضريه همه دن اولغله ملفه استدراك اوفشدر معلوم اوله که
دزه یاخود ایک جروده مقع اولان ایکی سيبك ایکسیده
ورضده بورج
معاقبه فن ع
و حوبا سام اولقدن عبارندر مثلا مفاعلن حر ونده

حذفدن سام باخود ری

وافع ی و لن سببلر باك ایکیسیده ۳

سام اولوب مفاعیلن دنور باخود اء

حرف حذف اولنوب ون باق باخود ون حذف اولنوب ياء باق قالور اوله کوده
مفاعلن انید کوره مفاعیل اولور حروژینده اولدینی مثلا حر رملده فاعلاتن

حروننك وی جرژ انید اولان فاعلاتن الفنه معاقب اولور واشبو معاقبه طقوز

ت جاری اولور انبی ) العثرب ) حعفر وزنده هوامدن معروف موذی
لده
شیا حر
ا
ییدا
شوویج
ریورخری

جانود اددر فارسیده کودم دیور ترکیسی اولیان اسمادندر و براترا کدن قویری
۷ص3۳
یتناج

آوری ديو سعوعر اولدی اوری ديك فالقق ,ویوقری دعکدر وعقرب لفظی

مذ کر ومونث اولور شار ح دیرکه تأنیی غالبدروعقرب عربارك پابوشنده برقايشه
دیتورکه عقر ب هینتنده اولور وشول

دواله دیئورکه برطرفنده طوقه اولوب

کندوسیله قآوكسقونی ابره بند ابدرار ترکیده:دغی عقرب دیرار وعقرب فلکده
اون ایکی برجدن پر برجك اممیدر کوا کبلری عقرب شکلنده اولغله نآکله ميه
الوشدر

منازل فردن شوله و قلب وزبانای #شغل_در وعقرب عته ن رحطضه

الغفاری تام کسدنك فرسی اسعیدر ( عقرباء ) مد الله عامه ده بر ارضك اسیدر
اد
وعقرباء دیشی عقربه دیشور که فقریك موق
بوراده کالعقر بهوی
پس مو نده عقر به دی

وکاب

و

عقر باه (فند تشه عشلدز عدم انصیافنه عشل د کلدر
د ناکله مصغر نده قياس اوزره عقر به دور

 aaaدعر ارحص رسد

arama

س
سس
a
ه و
s
 3 1aه
a

میا

ثه که

تسه

نوعندهیر وبرنوعنهیلاحل ERE پلالریقابوب هلاك واکل ادو ]۹
|لب وزننده وعقبان کلور غلان وزننده مارج درکة عقاب سید |
اعقب كلور ک

جوارح طیوردر وسر کهقره قوش دىدکلری آلججی قوشدر ریف ونقیبلریدد
فارسیده طوشهلء آله دنور وسر ددیکنه رککس دینور ترکیده فاره قوش
واهین مقولسی جوارحه هجوم ادوب آلود |
یوشدر _طغان ش
۲ب ق
دیراز ل
کرحه آق اابادید کر شته E  N Eاطلاق مشهوردر لکن مرج دکادر ۱

ا

وار کتب لفتدن منفهم اولدیتی اوزره آق پا ۳
یم صیدیه س

سید وع بيده عضس ج دنور كرجه مولف مضرجیی صقر اللهتفسير
اطشدر لکن وجه مکذور اوزره ک|رینك قول ذکر ایلدیکز اوزره در وعقاب
مؤنث سعاعیدر وزن ثای جع کنریدر وجع ایی عقابین کلور بر شکاری
لآدقدنصکره شکار آخری تعاقب ایلسی باعث تهعیهدر انتبی وعقاب بعض قوین .
احره اولان شول توسك سیوزی طاشه دنور که دوقنان قوغهی خرق ابدر
عض
و

طاغك صیننده و وکورنده ترتدیان شکلنده سوهلوب طوران یالحین قیایه

شو بادام شکلنده :مهرهه دینورکه :طوارل ایاقارینك پزنده ظهور ار
دینون و
آوقمجق
وکویه .خلقهسنك دلکلرنده اولان کوحك اپلکه دینور وحوضه ص
صو بو له دنور وقوی

|

تا نع واقع شول طاشه دینورکة ١6 یاصوب صو

چکرار وعقاب برجه فرس اسمیدر وسلطان الانبیاء عليهافضل الصایا حضیتاربنك
وایره
سا قلری آددر ابری ویو اولدیغجون سید اولندی و وکستك ندیه پ

دیتور ومظلقا بوکست اولوب بك طولانی اولیان بره دینور .وبر دیشی کلبك وپر

عورنك اعیدر ( ابو عقاب ")ابمیندندر ( ابن عقابکه ) اسمیجعفر بنعبداللهدد

)بهر وزنده اکایددر (العقیب)
شاع مشهوردرعقاب والدهسی اسمیدر ( عقیب ز
(لعقف ) منیر
دشر وبر موضع امعیدر ا
یرقو
د ب
آنده
قافك تشددله قبط وزن

| وزننده خاتونلرك باش اتوورسنه دینور وکو هبه دیور وطوار سورمکده حاذق

وماهر اولان سورجی به دینور وشول کسیه دینور که امامدنصکره یعتی بادشاه
اقضاسندنصکره خلافته مزشح و آماده اوله :وارث سلطنت

وول عهد کی قال

ده
نظم
نمع
زب )
ولعق
هومعقب للامام و هو الذی ترشع للخلافة بعد الامام (ا

عیکدهبه .کتدودن يۆك شانلو کنشه کلکله کشو سی اخنزازندن باخود حانتذن
ناشی طورهمیوب جیقوب .کیده قال خرج معقبا وهو من خر ج من حانة الجار
(لمعقاب ).محر اب وززنده شول
اذا دخلها من هو احم منه ا

ووه
اوطهه ا

ادبنورکه عربلر | کا قوری اوزم مقولهسی وضع اندرار کیلارازی منانه ده اولور 1
وا

مب

ا

بر کسهنكت اوتانوب عارلنەجق

بز

تخود

۲

|

4۵

۱

سس سس

aa

سوه

معناسنهدر قال عقب فلان اذا تردد طقلب الجد ششاارحر دد ,کهیدمن ده اولان
نهار ده کرد ف طلب اعد عبار یله سس

ومدر

لکن صواب اولان ردد

وقام ایلهره
قطلب الامر مدا عنوانيله اولقدرکه بخرصوصك طلبنده جد اه
ردد اياك دکدر ننهکه آفهات سرتاده قال عقت فىالاس اذا تردد ف طلبه
عقویب
تهی
مدا عباریله شتدر آت

۹2

ELP

قالق

عازدن صکره دما اجون اوتوروب

ةهو فاىلصلوة[ 
اطلاقات شرعیه دندر ومنه اطدیث [ هنعقب صلوةف

وتراوح مارندنصکره افله قلق معناسنه در شال عق بب التراوع اذا صلی بعدها بعتی
افلة قال اماي ومنه حدیث انس [ انه عليه السلام سئل عن التعقیب فرمضان

|

ای صلاة النافلة باعلدنزاویح فامهم ان بصلوا فى الوت ] وربرده مکث وآرام
اعمك معناسنه استعمال اولنور شال عقب فلان فى الصلوة اذا صلى فکث ف

" | موضعه شظر صلاة اخری وبر سته اللفات ايلك معناستهدر ومنه قوله تعال
ول مدرا وم ياعقلبا]به قيل وم یلتفت ا(لعقبات ) محدنات وزنندهکه اشبو
" |[
ون خلفه ] الاه
[ لهمعقبات من بين ديه م
بل ویارد

عهسنده واقعدر مراد ملائکه

عاء معقبات
ری برتی معاقبلر در وتیل معقیات کهااشبلود[

لایب قائلهن ] حدشده واقعدر مراد تسبهائدر کهبری برنی معاقبلردر وونلر
ووئوز اوج محمیده اوولوز
حقایق شرعیهدندر نرایهدهاونوز اوج تسه ا

و

 ۴من رکه بعد الصلوة قرأت اولتور مر پسد آخری |

عودت ایندکلرحون یاخود عقب صلاده قر9

اولندقار حون اطلاق E

ومعقباتشول اقدره دنورکه بری بعريقنكنده

حوض اوزره طوررار ایلرودن

رنه بریسی داخل اولور ( العقی )
برسی صو احوب دوندکده آنك پ
 ۱وزنده برایش صعنده رتب ادن حرا و اداشه دشور که اسمدر ات من وری

معاقب اولدیعون تقال له العقی ای حراء الاس ( التعقب ) تفعل وننزدهرکسهی

ارتکاب ایلدیی جرم وجحه امحون موأخذه ايلك معناسنهدر قال تعقبه اذا
ووب
اخده ذئب کان هنه وبر خبرده شك وشېه ایلکلد تکرار کرو د
معناسنهدر شال تعقب عاننلیر

اذا شك فيه وعاد وال

صورمق

عنه و
کرسهنك

علانروب کل ومتبوم اولهجنی خصوصن یاخود خطا وزلهسنی آردندن جسجو
ايلك معناستهدر شال تعقبه اذا طلب عورته اوعئرئه ( الاعتقاب ) و
تار متاعتی بعد انعقاد ت

مشر ی به تسام ایلیوب ماسی اما 5قبض

آقومق ن
تخیر اندوب کندی یاننده لی

اجون

اارحاسها
قال اعتقب ال اذ

عن الشری < تی بقبض امن شار ح در کههھ و -الده متاع ضايح او اسه تعد سنه

بنا ضامن اولور ( العقاب ) غراب وزاشده طوسجل قوشنه دینور قرهفوش

۱

۳٩

۲

وتسلیم ایدر وعقبة الجال حسن وجالك اثر وهیتندن عبارندر موعناده عبنك

کسر هده چانزدر قال ما احسن عقبةجاله ای ابره وهیته ا(لعقبة ) فعاله
طاغده

و پابرده

و قشه دور

اولان صرب

عقو شدن مأخوذدر جي

قلو(ب
عينك کسبه يقال صعدا عقبة ای مقا صعبا مين اعلبا
اسیای عظامدن

او وسف

برادراری اولان عيصو

لسبرق E

اله وام او لوب عیصونك

عقاب کلور

) يالك فصیله

اسم شرشلری بای
عشنه بعش

در

اولدینی حالده

و لد ایلکلد دعقو ب اطلاق او لفشدر موف نصا رده اعمی اولوب و مه .
و معر فه عل لرله غمر مص فش او لدیغیی برجم ووراده بت ایلدیی وی
له ئو

ایلشدر ومارح

در که مز هر ده بور "عه مع و نت

عربیه والفاظ عميه من حيث الاده متوافق واقع اولسدر
مأخو ذدر دعك خطادر
حزستدن و

گرا بعض القاخط

احدههما آخردن

بلکه هر لسانك بعض الفاظی ننه اول لاك

الفاظی

ومشتق اولور يقال الامة لاتاد الاش اوالناقة لاج الا بعبرا

و جھتله ادرسن می

او لغله عرف

اولان درس  ,لفظندن مأخوذدر و عتقوب

 ۱دی عمی اولغله ده اركك كکلك دد
زوم
مأخوذ در د

امام

کاری قوش معناسنه اولان بعقودن

ایدتلری علاء لفغت تکیت ابلدیار حت او بکر یب ان ان:

السری رساله" اشتقاقده ددی که ر لفظ آعجمی معرب لفظ عریدن مشتق
ومأخوذدر

دو ادعا ايلك دعینه قوش بالقدن ولد ایلدی دو ادعا ایلکه مائلدر ؛

اہی ویعقوب ارکك ککلك قشونه دنور ومنندهصرفدر زرا عریی غبرمغیر در

ید
سيعین
وج

جن
و عبد الرجن ین مد بنعل ومد ینعبد اارجن ن

يعقوب ومد بن اسععیل ابن سید الیعقوییون که محدثاردر جد اعلازی اولآن
يعقوبه منسوبلردر ( المعاقبة ) ميك ضعی وقافك کله شول دوه اردرکهبرکون
شور ورېکون طتلو اوت اوتلار اوله شال ابل معاقبة اکذانت ترعی مرة فى

جن ومر :فخیلة ا(لعواقب ) عينك فعیله شول دوهردر کهصوین احوب
بتاغنه کلددنصکره نه صویه عودت ایلیهار قال ابل عواقب اکذانت تشمرب
اء * 5تعو د ای العطن  3ای الاء ( المعاقية ) مفاعله وزننده بر کسهنكت عقبعر

بعنی اوکهسن باصهرق كلك معناسنهدر قال عاقبه اذا جاء بعقبه ( التعقیب )
شعیل وزنده معاقبه معناستهدر

شال عقبه تعقیا ععیی ةة وص

نام سجر 3

شی صرارمق معناستهدر و ع نج سود لکن وعندن ساد ج بری و ترکیده بش

قع
رقب
عل ع
لبقا
اندر
پرمق تعببر اولنان نبا

ورکسه دوشن
صفرت مره ب
ااذا

اوزره سفر ادوب اول سنه ظرفنده تکرار-سفر ايلك معناسنهدر شقال عقب
الرحل .اذا ری على العدو  نى من سنته ومد طل-ده ری

اوه بردد الك
ماشه در

gg
نازوییوسوسس
7رکزهامس

E

6

7

1

۱۱۱

۳۹۳

ب 9تیفک قلادقفت .كلبا ردهنتسانعم لاقب هبقغ اذا هاغب رنشب ۱
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) العقت ) کتف وزننده و دی "کف

و لدینه و و لد و لدننه اطلاق او لور شال

بول عقب وعقب ای الوالد وکذ ولد الولد واياغك اهودنه دنور قارسیده
اشنه دبرار شال طرا بت عقبه ای مور
۲

مو شدر کون

قدمه شار نك

بانثه کور عقب

لفطی

قاف ان لیخ دی جای دزز تجیی اعقاب وعب برموضع آ ددر

مت

( العقب ) عینك ضمی

و صمتنلد صوك

و اشحام و عاّبه معناسنه دز و منه وله تعال

اهر کر ایاو خر هلا ]ای اة [ العقب ) فحتیتله شول آق سکره ادبنورکه
قبة ) ولده اطلاق اولاور وهرشئك صوکنه دنور
عرا(
لنو
اشل
آندن کرش اب

آخر واحام معناسته قال عاقبة الشی" ای اخره ( العافب ) اقب وزنده برقومك
شرد وسن کارار ننه خلف

اولان کشی ه دیتورکه امور وء صا ایکصی درحهده

اکا راجم اولور مثلا شم البلد و ریس الاعیان اولانك ایکهیسیدر که رنبهسی
وید لوقدیی حینده میت فصلیت  ۱کامراحعت ادر کدا
آندن دوندر س

وائب کی وه حدیث نصاری [ حران جاء الستید و العاقب ها من رونام
والعاقب تلو السید ] وعاقب اسلافته خير وفضیلت حهتتله خلف اولان ادمه
"دنور کهآنك کدکنی بوش قومز ( العقوب )-صبور وزننده بو دخ اسلافنه
نك کنسبه برکسه برننه خلف
خر اتطلف اولان کسیه دنور ( الاعقاب ) همیر

اولق معناسنه در تقال اعقبه اعقابا اذا خلفه وطواره نکد نبوعك معناسنه در

بقال اعقب زد عرا اذا رکبا پالثربةمؤلفك سياق تعببرندن وجه مذ کوراوزره
کر حه خصائصدن اولق منفهم الووب لکن عقبه مطلقا وبت معناسنه اولدیغندن

عل الاطلاق مناوه :معناسنه اولق ملاعدر زیرا برسنهده احد ها آخری معاقب
الوور واعقاب برکسیه عوض ورا ورمكث معناسنه استعیال اوور قال اعقب

ای جازاه بوزکشی وفات ادوب اولاش رك ايلك معناسنهدر قال اعقب
ار جل اذا مات وخلب عقبا ای ولدا وعادیت حولك آ لان کسه احنده مبقردان

طعام قيهسيله صاحنه رد امك معناسته در قال اعقب مستعير القدر اذا ردها
وفما العقید ( العقبة ) حر عه وزننده ویت

معتاسنددر

تقول تمت عقساث ای

نوتاك وید معناستهدر تقول اندذت من اسبری عقبة ای بدلا وکجه ابکوندزد |

هر برینه اطلاق اوور یکدیکری متعاقب اولدیغصون وعقبه الطار پرواز ادن
قوشك هوایه ارتفاعیلهاحطاطی بيده اولان مسافهه اطلاق اولنور لکن راغب

عقبد الطار صعو ده و احداره عبار یله ست ایلکله بر مقتضای هاده صعو دنه

معاقب اولان امحدارندنغیارت اولور وعقبه شول جوربا مقولهسیطعام شیهسنه

دنورک عاریت حومللی آلان که صاحنه آنی حوملك اجره برابر جه رد
ل
س

پرنسنهیهصبر وبانله مداومت ایدوب بابدار اولق معناسنهدر بقال عظب عليه
عظبا وعظوبا اذا امه وصبر عليه وال اله لسن العطوب على الصییّه ای

انه حسن التصی جیل العزاء وعظب دواب ومواشی اوزره قاع ومقید اولوب

رعایت وتهاراری خصوصنده داعا اهقام ايلك معناسنهدر يقال عظلب فلان عل
ماله اذا اقام ڪل و کو دهنك در سن

رطوتق حکیلوب قو شوری اوق معناسته در

قال عظب حلده اذا پس وال کرت علدن غلظتلنوب اسور بغلق معناسنهدر
دی بنرسنه ه صير
قال عظبت بده اذا غلظت على العمل ( العظت ( فعتیناه و

ولبالله ملازم اولق معناسنهدر بقال عظب عليه عظبا من الباب الرابع اذالزمه
قرال
وصبر عليه ومعورمكت فعناسنه د

ع(ظت
سن
اال
عظت الرحل عظبا اذ

)

کتف وزننده و(العاظب ) اونسز وصوسن قير براره ازل اولان کنبه دینورکه
(لعظیب ) تفعیل وزننده تأخبر وتسویف
نشين طانفهنندن اولهحقدر ا
ادوب فرداه صالق معناسنه در بقال عظبه عن يغه اذا سوفه عا( العظيب (

اردب وزننده عظم الق ودیزمان انسان وحیوانه دینور بقال رجل عظیب
اتللق ای عطیه يوست وغلظت .معناسندن مأخوذدر وعظیب الق خانك ضيه

دخوی دعکدر شال رجل عظیب اتللق ای سيه ( العنظب ) قنفذ وزشده

)سطاس
و(العنظب ) جندب وزننده ( والعنظاب ) قنطار وزننده ( والعتظاب ق
ووزناندلهع(نظوب ) زبور وزشده ابری حکرکهیه عل قول ارکك صاری
حکرکدبهدنور بعض هه ده

اصع ر عنوانشده مرسوم اولغله کوچك جک رکهدینك

اولور ( العتظبان ) عنقوان وزشنده و(العتظابة ) عك یله ( والعتظباء)
عك

وظايك می ومد الله عنظب معناسته در وعنظبه قنقده وزننده برمو ضعدر

 ۱العظر ب )زیر ج وزننده انكرك یلانك کو حکنه دنور ) إلعقب ( عك فخی
و قافكت سکو یله ات

پردفعه سکر ندکدنصکزه بردی سکر جك معناسنه در شال

لفرس ابلواد هوذو عقو وعقب فعفوه اول جره وعقبه انيه وعقب ولده
وولد ولده اطلاق اوللور راغبك یاننه کوره اصل عقبکه کتف وزننده ایاغك
اکوهستنه

دنور معای"  7۳آندن متصمرفقدر جى اعقاب کلور وولده وولد

ولده اطلاق بالاستعارهدر پدرنه خلف اولدیغهون لکن قبرء اطلاق اولفز وا کر

آنك ذریی وار ایشه آنلره اطلاقاولتور اہی وعقب مصدر اولور اعقب یعنی
سکیر صازمق معناسنه کاسیذ کر قال عقب القوس عقبا من الباب الاول اذالوی

شیثا من العقب علبا واوەه اورمق معناسنهدر بقال عقبه اذا ضرپ عقیه
ورپکسیه یا -ف اولق معناسته در کر فاممقام وكر ك معدالوفاة ولد الوسوت قال
کیعقیبهو انیو خلفه وال عقب کان اید ای خلف وشروعداوت حهتله پرکسهنك
ي

سس

س

اا

ار قهسنه

ییسک
s
۷ا-کاeی

SOU.
Agen
ی

۳۹۱

در لکن صدرد ابتداسندهدش چاری اولور الهکه خزرجیهده
و ایم
اثبو * ان زل الشتاء بدار قوم * جنب جا الشتاء ی*له استشهاد اولفشدر
وحل استشهاد مصراع اولك اتداسید رکمهفتعلن وزنیدر وشار ح عکرلوهماستی

باتلاء والزای ااحمتین اله تقد ابلکله تیف ایلشدر زبرا خرم زای محمه ايله
شطر اولك صدرنده بش حرفه قدر زیاده ایلکه دوگ تقطیعده معتبر اوأر
مثلا گر طویلدن ۾ واذا انت جازیت اهر السوء فعله * ممصراعنده اولدینیکی

بلکه مان فده خرمدر رای معمله ابله اہی ( العضوب ) مفضوب وزنده
ضعیف وزون واتوان کسیه اطلاق اولنور وکورم ومقعد اولان کسیه دینور
(لعاضية ) مفاعله وزنده مراده وعانعه معناسنه در تقول هو یعاضیی ای
ا
برادی ) العطب ( عك ۳

وعتینله لغتدر عوغه دنور قطن
و طانك سکو یله ص

معناسته ( العطب ) ضرب وزننده ( والعطوب ) قعود وزننده وق وعمشق

اولق معناسند در قال عطب القطن عطبا و عطوبا من الباب الاول اذا لان

ا(لعطب ) فعتینله هلاك اولق معناسنهدر قال عطب الرجل عطبا املنباپب
الرابع اذا هلك وعاجزو درمانده اولق معناسنه در شال عطب البعیر والفرس
اذا انكسم وزیادهسیله خشم وغضبه كلك معناسنهدر قال عطب عليه اذا غضب

اشد الغشب ( الاءطاب ) همزءنك کسر له هلاك ابلك معناسنه در بقال اعطیه

 ۱که ا(لمطبة ) رجه ونزشول
اش

محاورهه دینورکه نآکله

احذ او لور مر فادپر د رده شش افق مراد ایلدکده أنه | 4قوری

قوبوب اوفليەرك کور د کاری حاورهدر ( الاعتطاب ) افتعال وز ده کک اولان

آش لوب كوترمك معناسنه در بقال اعتطب الرجل اذا اخذ النار
حاوره الله ن
ولعطبه ( العوطب ) حوهر

وریانك
وزنده اولو بلایه دینور داهیه معناسنه د

انکین پربنه دنور وایی طالغه ارالفنده اولان ۳7۳ونمطبئن لهاناق میدانه دینور

ویادیه اثخارندن پرشهر آدیدر ا(لعطب ) محسن وزننده ضیق معاشه مبلا
فقبر وی نواه دبنور مقر معتاسنه

شقال رحل

معطب ای مقر شار ح وراده

مقنزی راشهسی سطوع وهجان ادن نسنه الله بیان ابلشدر مادهنك معنای اوله

ملاتی اقربدر ا(لتعطیب ) تفعیل وزنشده راحهسی طیب اولق اجون شرابه
خوشبو نسنه قاق معناسنهدر شال عظب الشراب تعطییا اذا عاله لتطیب رغه

واوزدم اصعه نك سالقم بتهحك بری عقده لفك ی

چبوق کوز ويرمث

)ك
ین
ععظب
تعبير اولنور شال عطب الکرم اذا بدت زمعاته ( ال

فح وظای

فك سکو یله قوش قوبرغنك دبی سرعتله اویناعق معناس نه در قال عظب
7عظب وعظوب قعود وزننده
الطبعرظبا من الباب الثانی اذا حرك زمکاه عة و

۳۹۰
عصب فعتاسته در شار ح دی رکهبوکله عصب صلب کلهارندن مصونه در ( العضت ) ۱

عینك حى وضاد مجمهنك سکویله کسك قطع معناسنهدر ال عطبه عضبا
کرسیه سوکك معناسنه استعمال اولنور قال عضبه
املنباب الثانى اذا قطعه و
ای سیه وب رکسهنك مساویستی قاله کتوروب

ديلك معناستهدر قال عصبه اذا

تناوله بلسانه واورمق معناسنه استعبال اولنور بقال عضبه اذا ضسبه ونرنه
الله دورئوب ساحمق معناستنه استعمال اولنور يقال عضبه بالرح اذا طعنه به
ودوك

رحوع معناسنه استعمال اولنور قطع عرعت ملا حظه سیله قال عضب

عنه اذا رجع وکونرم ومقعد ايلك معناسنهدر قطع حرکت ملاجتله بقال عضبه
ناقلسقنهدر يقال عضب الناقة والشاة
امرض ای ازمنه وناقه ی وقیونی عمضبعاء
صف بالصدردر و حددالکلام
اذا حعلهما عضیاء وعضب قلحه اطلاق اولنور و
شول وزاغی به
اولان کسیه اطلاق اولنور سوبکسر جوانه اطلاق اولنور و

دیتورکه هنوز وینوزاری ظهور ایلیه ( الاعضاب ) همرهنك کسربه ناقهیی یاخود
فیونی عطباء قلق معناستة در قال اعضت الناقة و الشاة اذا حعلهما عضیاء
( العضوب ) قعود وزننده ( والعضوبه )هالله برکسه حدد الکلام اولقمعناستهدر

تقال عضب الرجل عضوبا وعضوبة من الباب انلامس اذا صار عضبا ( العضیاء)
جرآء وزننده قولنی باریق ناقهه اطلاق اولنور قال اقه عطباء ای المشةوقة
الاذن وآت قسندن ربعدن زیادهبی مقطو ع اولان قولغه دشور وعضباء رسول
ا کرم صلى اللهعليه وسل حضرتلرينك ناق ایقهری اسیدر کرجه قولنی مشقوق-

دکل ایدی بلکه جیه وکر عه اولوب فلمکی کسکین اولدیفندن اطلاق اولغشدر

ووزك ا
واشؤل دیشی قیوه نوز قرن داخل يع ت

ا اولان عشاش

دیدکلری قطرداق کی ومشق کیکی مکسور اولهکه کسر اک بالغ اولش اولور
هبان خاربی مکسور اولاله عضباء اطلاق اولفر مکرڌنده اعضب دور شال

شاة عضباء وکبش اعضب ای بايلنعضب بناورك مصدری عضب در فهتينله بقال
عضب الكش عضا من الباب الرابع اذا صار اعضب واعضب تاصر و مددکاری

اولیان بيكس کسیه اطلاق اولنور قال رجل اعضب ای لان
ااصر
لله
لر
وی

قصه

الان انسان حویوانه اطنلاق اوللور-وترادری فوات ادن امل قول رادری
وقطعا اقریاسی اولیان متوحد کشیبه اطلاق اولنور واعضب قن عروضده عضب
زحاق جاری اولان جزژه دینور وعضب حر وافرك عروضی اولان مفاعلتن جزوی
بعد ارم مفتعلن وزئنه رد اولفق يع مفاعلتن جزوینك ابتدای و ند جوع
اولان میم اشقاط اولندقدنصكره :فاعلتن قالغله مفتعلن وزننه رد
عبّارندر ببرنووزی

ن

منک اولان قیونه تشیه اولفشدر موف عضی وافر 4
م وصه

۳

E

ِ

E

2

۱

3

۳۸۹
Samra

قوتنده اولان ابقارسته
و عصبه برکسه تك نصرت و
الذين تعصیون له ) العصبة ) حرعه

ونزنده ودی

ewan

دنور شقال هم عصبته ای
او دن قر قه وارحد انسان

و وقوش که دنور وشول شیته دنورک فاده نیکون افاجنه
صاویلور حووق زحتسله آندن اریلوب قوپاریلور وندن مراد جر فتاده
انواعندن وارس دیدکاری وعی اوزرنده وك کی و یار اولور و اول هر د

صنی سکیرار ده اولان اجحرانه بغایت نافع اولغله اطباء اک شهرة العصب دخ
دیراز ( العصوب ) صبور وزننده شول ناقه یهدنو رکه وطلری حکوّب غلدخه

سودتی ادرار ایا اوله وعصوب اوتوراق پرارینك واویلقارینك انی آزجهاولان

عورته دنور تقال امرأة عضوب ایر اء وزلاء ملفه کوره رسعاء اوتوراق

براربنك و اویلقاربنك انی آزجه اولان وزلاء یالکز قیناقاربنك ای آزحه اولان

عورله دور وساراره کوره ایکینی بر معنایهدر انکیون بجوع ندخدده حرف
تردن اله اوزلاء عتواننده مسومدر ( الاعصیصاب ) اعشیشاب وزشده

دوه

بورءکده جبالیوب جد بلیغ انلك .معناسنهدر قال اعصوصبت الابل اذا جدت

فقبزشالوسببر بومشرنكدك اوملعقناسمنعهنادسرنهدقرال قاالعضاعوصصوبتصب الاابملس اذااذا اامشدعت ( واالشایعصاوبفتنه)|
هروك کسر باهودج دوه ور عکده حبالق معناسنه در شال اعصبت الابل اذا

۲

ا تل وزننده ډپډ سیه انی کو اود شدتلو

کونه دنور تقال وم عصبصب ای شدد ,NO ۱

) امیر وزننده

عصیصب ععنادنهدر وعصیب مومبار طو لهسنه دنور که عربلر جکری رزه بیزه
ادوپ بغرسقاره طو لدر وب بر یان ادرار حالا سشهرارده فيه و بر حله ریب اولنور

| وجکر صجوغنه دی دینور کهعبرلرك یاپدینی بو اول جة در ج

اعصبه کلور

وعصب كلور كمتينله ا(لمعصب ) محدث ونزده برقومك سید وذیشاننه اطلاق

اوثور وغول کشیبه دنورک زیادهسیله آحلفندن ناشی بلنی خرقه الهوصارقیلز
(لانعصاب ) انفعال
| اه صاروب لش اوله وفقیر بوی کوشایبه دیور ا
شدد اولق معناسنهدر يقال انعصب ای
| وزننده بنسرنه زیادهسیله مخت و
عودر
نهده بضزم
بز
| اذا اشتد ( عصیب ) زابر بوزننده بلاد م

) العصاب ) شنداد

| وزننده القایدندر حسن بن عبد الله العصاب محدئیندندر ( العصلب ) عینكولامك
یی وفحيله ( والعصلی ) بای تست کهما لغهیی متضعندر ( والعصلوب ).اسلوب
ویواه دنور وعصلب
 ۳1وننده یه و ترکیی قوی وسشبداد وعظم اولان انسان ح

| قفد وزنده"اوزون اولوب اندام ژاسلوزی مضطرب ویاقشقشن اوزییا اولان
 1کید دینور (العصلبف) هجر جه وزننده دنك کی

کم وقوی اولق سدت

رأسة بعصابوهی ماعصببه وكذا العامةوعصابه ناسدن وآت وقوشمقو4سندن
۱ن نفرذن قر قهوارجه تجاعته دینور عصبه دخی دینور بقال خصابة منالرجال
او
| واتليل والطیر ای مابين العشرة الى الاربعين ( انعصوب ) قعود وزننده آل ده

" دفار توز مقولسی عارضهدن رليك معناستهدر قال مت الاستان ا
وغضوا اذا انسخ

من غبار ووه کشد :عط

خووف
ا

( العصاب ) کتاب

وزنشده بود برزسنهیی قبض ايلك معناسنهدر يقال عصب على الثی" عصبا

وصابه معناسنهدر که باشه صاروب بغلیه جق نسنهنه دینور :
وعصایا اذا قبض ع
( العصوب ) زیادهسیله اج اولان کشو بهاطلاق اولنور آحلقدن بطن صاروب

)فعسل
بغلق ملاحظهسنه مبنیدر و لطیف و تازك وفاخر قلحه دینور ( التعصب ت

ج
! وزنتننده* باشه عصاه :تغلفق معناستهدر انقال عص اربعل أ
وعصبیت اجرا قاق معناسنهدرکه قوم واقرپاسته یاخود بر مظلوم وسقدیدهید پار
وياورلك قیدنده اولقدن عبارندر يقال تعصب الرجل اذا انى بالعصبية وبر شيفه
قناعت وکاتفا ادوب اکلتراضی خووشنود اولق معناستهدر قال تعصببالشی"

اذا تقنعبه ورضی به( الاعتصاب ) افتعال وزننده بنودسځنهبربه قناعت ایدوپ
واعت
ووم ج
اک راضی اولق معناسنهدر قال اعتصب پالشی" اذا نقنع به ق

شاه تعصبه اوق .هعاستتفیر :قال اععصت القوم ادا ازا

و

ادرار لین احون وطلرنی حکوب بغاق معناسنه در قال اعتصب الناقة اذا شد
)فعیل وزننده آحقدرمق معناسنهدر قال عصبه تعصیبا
فخذ التدر ( التعصیب ت

اذا جوعه و هلاك ايلك معناسنهدر بقال عصبه ای اهلکه و برکنهی سيد
وش رکز ده قلق معناسنه در قال عصتبوه ای سودوه بعنی اصیر وه سیدا بعلرر بر
کبهیی سید ور یس ایلدکده ]نك باشته صوص عامه صاردقلری حسیله تصری
اوفشدر ومته * الما ان العرب * یاخود امور عامه کندیسته رد واداره

اولندیفنه مبنیدر ( العصبة ) خالل شول کنهلردرکه کعلنالة.یعتی والد وولدی
اولميان مرت وارث اولهار ابقاردن اولدقلری حسییله وفن"فر ائضده عصیّه ول

|کسیهاطلاق اوللورکه کتاب اللهده سهام مفروضهسی اولیوب اتصاب فرائض
بخصهلرنی ل۲دقدنصکرء باق قلانی اول اخذ اندر اوله پقال هم عصیئه و هیکل

منالميكن له فريضة مسماة انبق شى" بعد القرض اخذ شارح درك مغريك
تیاننه کوره اصل عصبه لغتده کبشرینت پدری طرفندن اولان اقرباسته دینوربعده
ذر اولان کهده استعبال ایلدی وق قلان حصهنك جوعتی احراز
شرع ک
ایلدءکهون حح صیغهسیله اطلاق اولغشدر و عصبه ایی وعدر عصبةٌ نسییه
وصبه نك عصدری عضونه در کویاکه مقر دی عاصبدر اق
وعصبهٌ سیسیه در ع
و عصه

a

ا

a
 9زا

AY

E

وزاده ) والعشرب ( هلم وزنده شهامتلو حری" وافذ وقوی القلب اولان

کنیه دینورکه اصلا بر تسنهدن با وروا ایلیوب دلواه اوزره کلامنی اشاذ
ومرامتی اجرا ادر اوله وارسلاه دنور و بفایت بوکرك وشدد اطری اه دنور
) العشارب ) عطارد وزنده ودی ارسلانه دود ( العشزب )زای عحمه

دزه
الله حعفر و

۶

(العشزب ) هملع وزننده ند وشدید ارسلانه دینور شیر
و

 ( 4العصبت ) فعتیته .کودهده اولان سکراره دینورکه مقاضاك

اطنای ديز لهسندهدرار مفر دی عصبه در ال هو فوی العصب ای اطذابالفاصل

وشهر لاب اسیدر که صرمشق تعبیر اولنان اندر وقومك اثراف وخیارنه
عصب اطلاق الوور

کدونك سکبری

مصدر اولور

شال هم عصب القوم ای خیار هم وعصب

اولق معناسنه بقال عصب الم عصبا املنباب الراب

اذا كش عصیبه (۱لعصب )عینك فحى ومی وصاد  71و دی صرمشق
ااحنه دیور وعصب عينك دعر له بر نسنه ی دوروب وکكث طی ولی معناسنهدر
قال عصب اشی" عصبا اذا طواه و (واه و صاروب هلق معنا سنه در ال عصیه

ای شدء وااحك شاخاری اق لکت اعون بارایه طوطق معناسنهدر
تقال .عصب
خابه ری قد

اسعر ة اذا طم ما تفرق من اغصاعا الموحبطها وتکهنكت وقوحك
اول عل اله

ايلك معناسنه در تاکه عورطهری حقارمقسزین

ساقط او له شول عصب خصیی ایس و الکش اذا شدهما حت تسقطاا هن غر

نرع وعصب عن قاشرندن ردرلو قاشك آددر و شول قرل بلوده دینوزکه
قوراق بار ده افق غيرده عایان اولور وعصب کال اوزره سودی

ادرار الك

اجون افهنك وطلرنی حکوب بلق معناسنهدر آوعرده دیشلر غباردن
پاخوف وعطش مفولهسی عارضهدن ناشی وناك اولق معناسنه در واپلكا کر مك
عرزل معناسنه در ورنسنهی آو حله طو لوب 8

فبض معناسنه در وآ ده و کرلد

ركه
ونهل
ح نس
قموعرنیاقسنهدر و براسنه نه ملازم ومداوم اولق معناسنهدر ور
طواف و دوران اياكمعناسنهدر

وصب
حوله ع
م

سی

تلابل بالاء اذا دارت و طافت
قال عصبتا

اهل عروض اصطلاحنده حر وافرك عروضنده واقع مفاعلتن

جزونك لامنی اسکان ایلکدن عبارندر کهمفاعیلن وزننه نقل اوور قبضمعناسندن
مأخوذدرکه حر که" لامی اخذ وقبض اولئور ومادة مزورهنك تجوعی باب انیدن
مصو غدر وعصب

برکك معناسنه در

شال عصب

القو م به وعصب

الرابع اذا احععوا ) العصابد" ) عينك کسر للهول رل بلوده
بلار ده

افق ع بده

عایان او لور و باسه و

مهه

ن الباب
عصبا ه ع

 7قوراق

غلد فلری صار ق به دنور

ناز

ودلداده وقاش بصدی وباش ای کی وخاصه صارغه دنور عامه کی قال شد

ATO
AOO
E
O
ی
O
۳

واش ادقیک رکهکر اوزم aT وان اون ا اولور(المتپ ) [
ی اة اوته چوابره دینور قال بالاوض عشب 1
عينك طمی وشن
كثير ای الكلا الرطب ( العاشبة والعشبة ) فر حه وزننده (والعشيية ) غي

وزننده تازه اوی وپایری جوق اولان بره دیور شال ار

|

و 3۱ 02

و عشيبة ای بينة العشابة كثيرة العشسب كرجه حاحدن متفهم اولان بونك فعل |
تلایدن مصوغ اولیوب بلکه مزیددن یعنی افعال بابندن مصوع اولقدر لکن

مؤلفك بينة العشابة عبارنندن باب خامسدن مصوغ اولدینی مستفاددر تهکهكني
وز مهدر وقال ف المصباح عشب

صمرقیه امثلهسنده دی

الوضع من داب تعب

تت عشبه واعشب بالاتف كذلك فهو عاشب على تداخل اللفتین عوشنت الادض
اوعشبت فهی عثيبة ومعشبة ( العشاب ) محراب وزننده صيغة مبالفهدر تازه

rDE
aE
0ی0
.+عم4

اوتی وپایری بك حوق اولان منبت بره دینور قال ارض معشاپ وارضون

معاشیب ( التعاشیب ) ای فوقیهنك فعیله متفرق ویراکنده تازه اوت وچایر
۳

و

قطعهاریته دینوز يقال ارض فا تعاشیب اایلقطع التفرق مانلعشب شارحك

ازسرد

یانته کوره وت

مقر دی

وقدر

) الاعشاب

) همرمنك

اوت

کسر له رازه

وچار

۱

تورمكت معناسنه در شال اعشت الارض اذا ادس"ّت العشب و چار ولق معناسنه در
شال اعشت

القوم اذا اصانوا EER

و اولفق معتاسنةدر
تاقه ويرمك

ويوا

چابری حوق او تلامعله ”عوروب

قال اعشت الابل اذا سعنت من العشب و رکسه به باشلو

معناسنه در

تقال

اعشبه ای اعطاه فة

التعشیب

ا

) شعیل

وزننده برازه اوت وپار تورمك معناسنهدر بناسی تسکشیر احوندر قال

نت الارزض تعشییا اذا اعت العشب ( الاعشیشاب ) اعشاب معناسته دد بقال |
بوق اول مان و دلورب ی

او له بر ری

و اعشیشاب

حوق چارلق ولق معناسته درشال اعشوش بب القوم اذا اصاوا عشبا (التعشب)
فعل وزننده طو ار حابری حوق

تعشت

او تلامعله مور وب اولفق معناسنهدر

قال

الابل اذا رعت العشبت وسنت ( العشبة ) ڪاله ياشلاو قوجه تا قهبهدنور

وقصیر القامه کشی به دینور وودور وی اندام و از یا عوره دینور و پرلکدن
پل بوکش بك قوحه و اختار آدمه دنور وهاشلو دیشی قيو نه واینکه دنور

ا(لعشیب ) امیر وزننده بودخی بودور کثیبه دینور ( الفعشحبتی)نله قودعق

تاس
پوست معناستنه در قال عشي ابر عشبا من الباب ارایع اذ
یوهش

و کالی ولش

(
جاج
عبف)ر

آدملره دشور

قال عیال جو

وعشب

ای لر قم صغ

وزننده سلیوك وجولبه ولوش کشییی دانولرع(شرب) جعفر
وژننده

TN

باه قال اهلدطار ءوپ الل اي امبرها ذبکورها بوراد,

۱

زک کالیت وتعین وتعظبدن کنابه در معلوم اولهکه اشیوحل قسمی جای اعتداری

اولان آبات الهیه دندر يعسوب که ترکده آری یک تیر اولنور شضصی جلهدن
 | .کین او لور امیر انسان کی اول طانفه بهو ضح وسیاست اندر از جله عودتلری

عرت
اد
ساری
وفتنده باب مدخلده طوروپ قاذورا له ملوث کلن

طقشتملهباهدر نوقالحروایلدقها|

هکردی برعل حصوصه تعبین ابدر واجریده هلاك الولری
ابتدپرر کذلك قابوده طوروپ تزاجله دخول وخروجلرنی منع ادوب کویاکه

آلابه ترنیب ایدر و ایک امیر برقوانده مقم اولزاز السه احدهما خآری قتل ایدر
و هریش دی ایی ابره اشقیاد ابلز ارو سوب
پاش تور  ۵ضراب

و

اولتان عست ماد سین

معناسنهدر ور قوم وجاعنت ون

الوثور شال هو يعسوب القوم ای اش

اسعدر ور وع قوش ی

کر ننهسوب

اطلاق

الکییر و ککلت قوشندن بر وعك

حکرکهدن کوچك یاخود يوك اولور شارحك

۱ ۲

 ۱خضره درگ کیک ومین کودسی وفناداری مسل اولاندر

عسوب
و

آت سينك حهر «سنده او لان غر هید دینورکه صیاح اخثیر تعیدر او لور

وا نكکمضرنده آولان دابرهبه دشور ومرکض آنك ایی طرفندن اوزنک ابه

هک ادر ودا دی تویدن دایره شکلنده تشاندیکه
اولور اربانعندنده ادلهدندر بعش هزین بوراده مکضی جولانکاه

بش ا

انبفسبر ایلکله دار معناده حولان ایلامشدر و تعسوب یغمیر ذیشان عليه
الملوة ى کل الان حضبتارننك بفررس انصاری اسیدر زوییر ین العوام

حسمتر یتک وراک کسه نك دی فرساری آدیدر ویر ظاخك ااسیلدرعس(وپ)
صبور وزننده قومك دیس وعظی الشاننه دینور پعسوب کی (الاستعساب )
برنسثهدن ايکر ك معناستنهدر ال استعسب منه اذا کهه ( الاعساب) همءنكت

۱

اه اھ موب کنك ممناستة در بقال آخسب الذّب اذا

عدا ( العسب ) کتف وزننده وبوب

طرامق مدیی آوزاعش اولان باشه دنور

)تاب وزننده مکه قربنده
بقال راس عسب ای بعید العهد بالتزجیل ( عساب ک

بر موضم آدیدر ( الصیرب ) جعفر وزننده ارسلانه دینور ( العسقبة ) قافله
عر.طیه وزننده آغلق هشکامنده کوزقوروب طوکق معناسنه درکه قطعا پاش

نك)و قافك
ععسيقبة
چقمر اولور بشال عسقبت عينم اذا جدت فوىقت البکاء ( ال

وك اوم سالقمنه دینورکه بو سالقمك دنه متصبل
کله شول بشقجههک چ
چینکل: :دیس هر اولاور نجي عسقب کلور هاسز که جع حسی دز و عساقب
اولور

1  Aجع خقيق در  (.العسيكبة ) غناك و كافك ڪر له عسقبه وزنیده
اول

۲ ۰

| يعن بن فرار انلك شانندن اولان دومرك فراری خوفندن نشی |انلری صانوب
| 1
۹3 ۳
وھ عم اشجتا ایلدم ایدی شعدی ور ار
موّنت حهتله آهون آموری اختبار اعشیکن اة ملاحظه ادیک مشقتتهه دوچار

1

اولان کسه حقنده ضرب اولنور ( العزبه ) محد ثه وزننده ودخیکشرنكت زو جهسنه ٠۱

در
اسیوسلب
اطلاق اولنور منزج دیرکه تعزبدن مأخوذ درکه بنا
1

ارکنلی کیدر یی دعکدر معذ به اطلاق الونسه

قشیر |||

دی ملا عدر ) العازب ( 3

وازب ر طاغك آددر ) المعرب ) معظم 8
اوه دن بعد اولان مرعانه دشور ع
وز ده

وره
او به دن انعاد اولان طواره دنور ( العزوبة ) ع

وزنده مرعاد

۱

ك دعیداو لان بره دنور تقال ارض عروبة ای بعيدة عنالکلاء ( هر اوةالاع اب) ۱

جایة الاخباب وزنندکه ارکنار دکنی دیکدر بعده ران ین حویص ام کسهنك 
بکرك وسمرامد پرفرس ایدی صاحی ارکتلره |
فسرتنه عل ایلدیلز وقتنده بغایت و
"ه اوزرنده عزاادوب اغتنام اغلرله محصیل سار ادوب |
وقف انلشیدی ک
|
ال
صوب
سسیت]ل
ایری
زوج ابدهر جبهوتله ارکتك بریسی نائل رام اولدقد .برغ

ایدر ایدی بناء علیه بغایت عزیز اولغله زیادهسیله عرّبز اولان نسنه حقنده * ان |
من هراوة الاعزاب  +ضرب مثل اواشدر ( العزلية ) دحرجه وزشده جاع |
الك معناستهدر قال علب الرآة اذا نکعها ا(لعسب) كسب وز ده ارکك ا
حیوان دیشییة

شی کرابت معناسته در عل قول ارک

ا

سب
لحلعمن
باد یاد دنورکه دول تعبیر اولنور تقال اعىاالف
اوهو ماو » انوسله وشال

عسب القعل الناقهجر

:

ا

اىالضراب |[

ن اباب امثانی اذا ضرا

وولد معناستهدر وضراب ادن ارکك اجون دیشی صاح یکرا واحرت ورمك

۱

|

تاه دوک تخملق اجون خصیص اولنان آیفری اجره حکرار ال عسب
الرجل عسبا من الباب الانی اذا اعطی الکراء على الضراب شارح درک آیفری

)سیب وزننده
کرایه وبرمك معناسنهدر ال عسب له اذا اکراه ( العسیب ح

دابه منك قویرق صوقنك ککنه دبنور عسیبه دی دینور هاه انسانده چپ
دیرلر على قول عسیب

ك فیل تن پرته دنورکه اجه اوحیدر واياغك
قوبرغغك

وقوش پلکنك اوزونلغنه اولان ظاهرلر نه پعنی طشره بوزلربنه دینور وشول
خرما شاخنه دینور کهطوغری وانحه وبللهیبراقلری صبریاؤب قوبارلش اوله
وينه شول شاخنه دینورکه اوزرنده یبراق امش اوله یراق بتن شاخنه سعب
دپرر وعسیبطاغده

اولان باریغه و حتلاغه دنور شکای کوه معناسنه و برطاغكت

ره وزشده ودخی طاغده اولان حتلاغه دینور (الیعسوب)
اسميدر ( العسبة )
عقو ب

وژزنده آریار  1کته دوگ

جله ستدن يوك او لوب واک ابع او لورار

1

E

تا

| وراه رید قیلندنفاعل اولدرق استعمال اولندی وعزیب دی ام فاعلدر
بیاننهره

مات

اعرزب اطلاقدن

سم فاعیل عاز در و موف

کر جه ی

ایلدی لکنبو ابوحاتم قولیدر ساری جوز ايلديار ( العزبة ) جرعه وزنده
| و(العزوبة ) ضمتینله اسلردر ارکنلاف حالتله دنور وعزوبه مصدر اولور ارکن

اولق معناسنه قال عزب الرجل عزوبة من الباب الاول اكذان عربا (التعزب)
 ۱تفعل وزننده ارکن

طورعق

معناسنه در

اذا برلد اشکاح

شال وز ب ارحل

ادد اولق معناسنه در شقال ٍب الشی"
(العزوب اقروات وزننده اب و
عنوبا هن اتات الاول والثای اذا غاب ومنه وله تعای  1عام الغيب لا هرزب

عه ] ای لایغیب وعزوب كنك معناسنهدر يقال عزب الرجل اذا ذهب وبل |
فلان خاونك زوبی غاب اولدی دحك پرده عرزب طهر الراة درز وفلان برده
شنلك اولیوب خای وتا قالدی دحك رده عبت الارض دبرار کرد میاه واا له

کشیبه دینورکه ذکر اولندی وارکنلی مدت مدده اوزاوب ند اولان کسیه
دنور يقال هو معرابه اذا کان قد طالت عرونته ومواشیلر له مرعاده اوهدن
دهد اق

مسج ه دنور اک معزاب دی دبرر ها سن ) الزیت

ارکن کشی به دنو رکه ك

ور

لوندی وشول کسیه

) امیر وزننده
ومالندن دعږد

اهاندن

اولهوشول دوهلرهوقیو نلره اطلاق الوور میعاده صاحندن بعید اولهر واخشام
اوه به و دت

ایلتوب معاده لان

اطلاق

دوهاره دج

اولنور

رت

قال ۱بل

وشاء عرزیب ای تعزب عن اهلها فى المرعى وقال ابل عزیب ای لاآرو ح علل
ای

وعزیبت عاز ب ,لفظندن جع

او لور که

کلهسی غازی (زظندن جعدر

خی

( الاعزاب ( هم ,نك کسر له اراغ اولق معا سنه در شال اپب

واراع
ورد

أ

1

ار حل اذا بعد

ابلك معناسنه در شقال اعزبه ای ابعده وركسەنك دوهاری

نده ابراعغ اولەرق کههر ده

دی

قالق معناسنه

معاده

در

شقال

صعاده
اعرب

القوم .اذا عرز بت ابلهم ف الرعی ارو ح ) المعزه ) مغرفه و ژننده جار بهبه

ِ /

1

اطلاق

اولثور امه معناسنه کویا که صاحبیی رو حدن

زوحه سنه اطلاق اولنور ) العاز به ( ودی
 ۱ا

1

ده

منم ایلدءکچون

| تفال قیلندن او اسه e

مزج

زوحه به اطلاق اولنور ذو ال
عذقر یب وفاتلری

ملا حظه سیه

ادى لدبغه سلیم اطلاق کی و دوه ه اطلاق iE

"|| وه امل * اما اشیاتلقع
۳

در

کد

عوق

ومح

ادر وب رکشینت

ده اسل ودرگ تک نت بر

دوهلری وار ایدی فرارادر دو اندیشه اکبله

صاتوب برارننه قيو نار 0

]| رکون قیونلرفرار ادوب تابدید اونلر اسان اللهاما اشتزیت الغ حذار العاز بة
رل

لاح

را

دهد

۱

aO
E

برات KAOS
OTL

ی SNO

 Eید ی
تنه ا
2

تیم ی اقا وایان
ی ی

1

e

ادب۰
جین 9
یرا ۳
3

54

2

|

ودروغهمتعارفوخاف وعد الله مثل ابدی مواعد عرقویه مشهوردر منقولدرکه

نکدهی برادری اولهحقدر کلوب کندبدن بمرقداز خرما طلت | ۲
ککسه
ربکون بر
#

ایلدکده عقروب بااشوستنه ایو خرما اغا جلرم جوکاند کده ویر هع دو وعد

1

ایلدی خر ما جعکلندکد .قورق آولسنه تعلیق ایدوب وقودق او لدقده ار منه

|۱

وقءار دقده رطب او سنه ورطب اولدقده کاله رسیده اولوب غر اولسنه احاله

ابلدی وقتا کهر اولدقده برکعجه جفجه کوب درابار ایلدی وبرادرنه بردانه
وبرمدی بوکوله کذب وخلفاری سسله البه انامده ضرب مل اولشدر هک
دت
ع*
وشدر
قصة مقومهیی حبباء الاشجی نام شاع اشو ستده اشراب ایل
وکان انلف منك تجية * مواعید عر قوب اخاه ینزب * وراده نرب ای
فو قیه |له  ۳۳و زننده عامه قر بده رمو ضع_در

هب شرعم ول
عة عرقوب

و من الامثال KE

ست
OG
ia
اجاءدا

درکنیاوه سکیرنك ایلیکته مضطرب

|

ضرب اولنور زرا اوکه سکرنده اپليك اوناز ا(لعراقیب ) عرقويك جعیدر
واعقریبطاغك پنرلوربنه بعنی برودکی برجانیه طوغری حقان سیوری اوجلریه
دور

ع

قول

طاغلر لد صرترنده

اولان طارهحق

بوللره اطلاق او لو که

ن

هر برینه عرقوب دینور وعراقیب الامور مصاخ وامورك مشکل وعظیم وصمب
اولاننه اطلاق

اولتور قال

اعیره عر اقيك

الامور ای

نز

و عراقیب

جی

ضربه قربنده برقریه آدیدر ( طیر العراقیب ) شقراتی امعیدرکه مولفهکوده بیون
ادرشرا*م
وران قوشی وساره کوره آری قوشیدر عر بلر  تکل تشام ای
طبر العراقیب * ضرب

من

(لتعرقب ) لاحر ج وزننده طاغك صرننده
مثلدر ا

اولان طار وله سلوث ايلك معناستهدر بقال تعرقب ارجل اذا سلك العراقیب

ه
ا
یدO
ک
|
ا
یO

عودول ایلك معناستته در يقال تعرقب عن الام اذا غدل عنه ا(لعرقبة ) إإإ
دحرجه وزننده وارك سکیرتی كعك معناسنهدر کهسکیربلك تعیبر اولتوّر يقال
عرقب الدابة اذا قطع عرقوا ویتان طواری قالقمق اجون سكير ردن طوئوب 
قالدرمق معناسته اولةله ضد اولور نقال عر قب الدابة اذا رفع بعر قویه لیقوم |

وای |
)ینك ز
اوحتال مناستهدر يقال عرقب الرجل آذا احتال ( العرب ع
محمهنكت فعیله اهل بعنی زوحهسی اولیان کشی به دینورکه ارکن تعبیر اتوور

تد
ا

۱

عرب دی دیور
ساطانلقدر جی اعزاب کلور مونده  4دنور هاله و

۱

 ۳۱آرکن

۱

مذکری کی(المرابة ) ميك سل

( واریب

) ام وراه

wO
E

کسیه دنور ولانقل اعزب اوهو قلیل سار ح دیرکه مفعال وزی کهمالغ اسم |

فاعلدر نذ كيروتأنیتی مساویدر یعتی مذکر ومونانه نانك دخولی عودی برابردد 

۱ AEE

نی

بردجل وبر فر س آدیدر ( عراب ) «محاپ وزشده خرم دام شور ری

اسعیدر

وخرم خا وزای مضمتین الله بعسرتانده دوم اغاحنه شبیه بر شصر در کهقبوفندن
اورغان وايب بوكيلور ( العرون ) عینك ورانك فيه غائط معناسنه استعمال
اوور قال الق عورنه ای ذابطنه یعنی احدث( التعرب ) تفعل وزننده اعراب
کی بادبه نشين اولق معناسنهدر بقال تعرب الرحل اذا اقام بالبادية ( عروبا )

حلولا ودزه اء سایعديك ايدو ( ان العر ) الف ولامله ذ کر اولئورسه
 9از  ۶الالی الاندليدرک مژلفات کیره صاحسدر وا ولامنن
ذ کر اولنورسه مراد عارف محقق محی الدینجد بن عبد اله اعامی" الطایدرکه

جووا اش کل شرح در که مولت نسسبارنده اطرای

شش

وری عبد اللهدر وحضرت
ایلشدر زرا قاضی او یک ك اسعی عمد د

شيك بدری

علىدر واقما ملا جام نقخانده دی محی الدین تمد ن على الطانی عنواننده بت

ایلشدر وقطبمکیدن منقولدرکهدست خط موّلفله عرز اولان فتوعات سنك
آخرنده على باللام اولهرق مشهودم اولشدر ( العربذ )عر ته وزننده برونهدینور

آتسده اوست دودافك
انف کی على قول برونك ومشق برنه یاخود برونك ل
۱

اور تهسنده اولان دارهه دنور یاخود رون درکنك اوحنه دیور ( العرزب )

ا زای ممه اله جعفر وزننده واردب وزننده لغتدر صلب وشدید وغلیظ اولان |

" || شیثه دیور [وعرزب ) جعفر وزنشده اسامیدندر ضعاك بن عرزب تایمیندندر
به وزننده عود اسمیدر کهلاغوته تعر اولان سازه دنور
طه )
صطب
ملم
(ا
"
فسایرده پربظ ور کی" قدعده قو وز تعبیر اولثور عل قول عطربه طنبوره دنور

پاخود طبلعیی رأی حبش اهالیسنه محصوص طبلث اسعیدر وعینت وطانك ضعدل له
چانزدر ( العرقوب ) قافله زنبور وزننده شول قالین سکیره دنور که انسانك
نهدن وقری یعنی بالدرندن اهواری اوزره حکیلوب متصل اولور وچاریا
اسوک

طوارك عرقوی ارد ایاقلرمنك ارقدارنده اولورکه اوك ایاقرنده اولان دیزقباقاری
مليهرسنده در کریده مطلق سکیر واکر جه تعبیر اولئور شال قطم عرقوبه وهو

ون الدابة فى رجلها عن ال الركبة فى دها
عصب غلیظ فوق عقب الانسان م

_ || وعرقوب القطاة بغرتلق فوشنك ماغیدر که بغایت قصه اولور حت بك قصه
نسنه حفنده * اقصس من عقروب القطاء * ضرب مثلدر وعرقوب درهنك ودغا ج

" | رنه اطلاق اوور وطار اولان طاغ بولنه دینورکه اکری بوکری اولور حویله
خ
ودعه معناسنهدر ورشيئك دلیل وحتتی بعلکه اطلاق اوور کویاکهسکیرندن

قاورامش اولور بقال اخذ عرقوه ای عرف جنه ورفرس آدیدر وعالقه قومندن
 Eذفان

عر وب

ەیر

ياخود ان معبد

 ۷اسددر

عصرنده

حکذب

وحومرت
میلدیار
اجه تکا ا

عر اون

ار اهيت سای عبرآی ادی من بعد اولاد اسعیل 

وولا مذ کور اوزره جرهم و 3طان مقدما عه على قول

عبات

دام محلده سا کن اوللریه اک نله ع بى اطلاق اولنديار وعند البعض سب ميه

السنة سارءیه نسيتله ايضاح وبيان وفصاحتی مشقل اولسیدر وبر موجب حديث
ریف مش نفر بیغیر ذیشان .جنس عدن نشئت ایلدیلر حضرت محمد و اسعیل

وشعيب وصاح وهود عليماأصلوة والسلامدر انتمی وشاع اشبو * وبعةارض
مامحل حر امها  4منالناس الا اللوذعیا لا حل *«بتنده ضرورت وزن ا حون عر نه

لفظنك راستی اسکان ابلشدر یعتی ارض عره بر زمین کر در کهحرمتی وکنه
ودیب اولان ذات شرش
محلیل ایلیه ین مکر اول اصیل ونجیب ونډل وفطن ا

محلیل اد رکهمراد حضرت پغبر عالی کهردر عليه الصوة والسلام زیرافح
مکه کوتی باام الهی باردن بر ساعت مقداری ملیل اغلکله فرنش اله مار به
اولنوب بعده حرمت

هدن مرادحرم
ساقهسی ال بوم القيام ابقا اولندی پس ع

محنزم ااوللورعر(بات

واقع بطرریق

) حیکات وزنتده مصر پولنده بطراغده

وداد قرننده عبر دحلاده ابت حه سفیتهاره دینور مفردی ع یه در مراد
آد ندر غ

Ry

)a

A

E

ار

 ۱نسج هدننزو

کس واحد معناسندن کنایه اولور ظهور معناسیملاءتبله و بومقام نفیه صو صدر
يقال مایالدار عریب و معرب ای احد ( العریان ) عمان وزننده ( والعربون)

عرجون وزننده ( والعریون ) جبروت وزننده شول اشدیه دینور کهآنکله بیع
وثما .منعقد اولور مراد پیشین وبریلان برمقدار ,بهد رکه عامه بیع تعبیر ایدرلر
عشه برنسته بازار اپلدکده عقد معامله اجون مشرینك ویردیکی اون
مثلا بوزو

|

غروش کی ومواد مذ كورەنك عیبلرنی هره به اىدالله اریان وار ون وار وندی

درل موف واد

ب

باد

نه يان

ی ر اد انلشدر شار ح در ڪه

ارون
معتاسته اولان اعر ادن مأخوذدر زرا بعك و ضوحنه باعثدر و

عقده

معتاسنه اولان ار به دن مأخو ذدر بسن نو نلری زاند او لور انتمی ( عربان ) فعانله

خابور قضاسنده پربلدهدر مرج ديرکه عربان عینتاب اب ببستی میاننده پرقضادار

سن
نرےب
ت
ا
راسلیی
یر
سب
ا
ش
ر
ی

حالا عربان اوهسی تعییر اولنور مو لفك خاورده دندیکی هر فدر اننبی ( بعرب )

صر وزننده ان قطان د رکه جوع قبائل عنك دردر لغت عر يهب ادا تكلم
ادن عزبور مرب او لدینی منقو لدر شار ح ددیرکه فرب تعییهسی نونك اسعندن
مأخوذ اولدینی دی ودر

NY
۳۳
راا

(ء آب ) غراب وزننده اسامیدندر بشمر ن مد

بن جابر بن عراب اتحادندر وعرای نمعاوية بن عرایاباع ابعینددر (عرایی)

عینک فصیاه محدایندن عجدبن ا سین ی البارك لقندر ( عری

) غریب وزشنده ۱

بررحل

ا ا

که می یی 1۳اوتی واه پسکیو0
فستینا معده قناد

اونك قوریسنه دنور ( الءا

اولق معناسنه در تقال عربت العدة عربا من لباب ارایم |

فسدت وعرب ضاف اولان ماه کثیره ۳

ونده رانك کسر له 8
امعدر و

وعرب وای مدینهدن بتارحبه آدیدر وعرب ره اوکو لدقدنصکره ار ونشانی
بدنده قالق معناسسنه در قال عرب

ارح عرفا من الاب

الز ور اذابق انره

بعدالر» ماف وی ارتاکریلشدر ونشاطلنوب جنبشه کلك معناسنهدر ال عرب
ذلا نشط ویاره اترلوب سشعك معناسنهدر شقال عرب ار ح اذا تورم
| االج
وشح و برکسه نك معدهسی فاسد اولق معناسنهدر ووتکرار دکلدر ساشده معدهبه

فاسدت معدئه وايرمفك صو حوغالوب
اسناد لافوشدر بقال عرب الرخل اذ
طاشفن اوق معناستهدر شال عرب انم اذا غر وقو يتك صویی کثبر اولق
لب ادا کش ماوها ( العربت ) قنفذ وزننده صان اولان
معناسته در بقال عر ابت

چوق صوبه دنور ( العراب )شداد وزننده قيونك وکینك عدلرنی قوجق طوریه

پان کشی به دینور ( العارب والعاربة ) صویی بك جوق اولوب طاشقن اولان

ابرمغه «+شتور ( العربة ) فتاه شول ابرمفه دینسورکه جریانی تند وشدید اوله

نهرزاب کی وعر به نفس وذاٿث معناسنه در تقول طایت به عربت ای نفسی وعر به

| مدینة منوره قرننده پرتاحیه آدیدر شارحك انه کوره وتکر اردر وعره اصل
| باحة العر ب اسیسدرکه باحه دارا القصاحه اسععیل عليه السلام در قریش
| قسیلهسی آنده اقامت اغلر یلهطاق عرب اکانسبت اولندیلر مولفك مقتضای سياق
۱

أ کلای عر هدن مراد ساحه

مک امھ دوز ارض حرام لازم الاحیرامدر لکن

شارحك عبتادن نقلنه کوره عربه ارض تبامهنك اسیدرکه اخدا اسعیل غلیه

|

| الام ازل اولوپ واولادی اوراده نشأت ایلدیلر بعده جرهم وعالیق د

| سا کن اولدبار مکتر اولدقارنده ارض مرقومهبه کنچیده اولیوب سانراری اطرافه

|| متس وهبان قیه" قرش اوراده مقکناولدیلر خلاصهسی بود رکهجون :حلا"
جعزت ابراهیم بعنی سیاره جنابلر نك غرنته مبنیبا
خاش الله فرزند سعادت برورری اولان حضرت

المی حضمت ابراه

آوب ارض مکه به
اسععیل ل

کتواندی ارض مکه اول هنکامده بالج مرشه .زار اولوب وموضع ست شیف

رقزل تیه ایدی اسععیل اله هاجری اوربابهة انزال ادوب انلره اغاجدن پرساییان

ترتیب ادبکلدنصکره عودت بیوردیلر بغده جبریل امین نازل اولوب جناحتی
مرب ایلدکده .جیه زمزم بوع ایلدی رمدت مادر وفر زید .آنده اقامت ادوت

کيینتت ۱

ی

جرهم

قله س

|| کن (ولین +
رت

ندن

اورانه و طاشه

ال

ردن زو

ص ود

ویالاستیذان

ح ابدوب ای

ارض

مر قو مه ده

عر ی او له لرك

هذءدن بهری اختلاف ER یل اعکانمتتوعهبه مقنومدر 
رم
اکقیوام

معده فسادی صاخبنی حسته قلق معناستهدر اکاذرب العده دسی ۱۳
انض وتعریب

دیرار که کذر اولندی قال عره العرب ای عرضه الذرب وارکك صة که إا
بوغه تعبیر اولنور اینکه سورع کله اشکشهونه کتورمك معناسنه دز قال عرب ۱

امور البقرة اذا شابالهعار(ابة ) کتاه وزنتده ( والعرابة م)صانه وزننتده |
وسزا سوزسويلك معتاشنه در قال الشار ح وا
خش وقبیم ا

ان الزبهز ۱

خاشوق الكلاموعرابهسحا وزندهقيونك |
]ى الإ
لعرم ا
لم
[ لاحل العراہ ل

مهستی وضع ابتدکاری کیسدیه دیتورکه سودلو اولدیغندن نظر طوقفسون یاخود |
یسه ایدوب مهست وضع ونند ادرر جیی عرابات کلور ۱
قوزی اعسون دکیو

ا
نبط کرفادن را
وخراه تادر رای انوس ق

خال غرین اولیوپ صکرهدن غرم دخیل اولق معتان هدر وات شال قوم
مستعرية ای دخلاء وش وناسزا سوجلك معناسنهدر قال استعرب فلان اذا |

تپكالمنقعش والقبیم واینك توغه ایسفکمعناسنهدو قال استعربت البقرة اذا ۱
اشبت الفعل ( المروب ) صبور وزننده زونه بك محبت ادن خانونه دیتود |
وعند البعض عروب
هر
و
دی ب
حككرام قار
وه عصیان وخیانت ادن عع
وحزن
زوحته عشق وعلاقهسی اولان اخود ژوجنه عبت ادعاسنده اولوب وبنی

۱

یا که اولاته ديۆ رگ

۱

اظهار ادن عوره دشور

عل قول اوه

کی

معاییدندر ججییعرب کلور ضمتینله ورانك سکوئیله (العروبه ) هایله( والعربه ) ۱
ور حه وزننده ونلرده عروب وود وی

وعر بنهك جیی عربات کلور بقال مره

وذاك عاصية له اوهی العا شقه له
ع وب وعروبة وعربة ای م ای زخوها ک
او الحست اليه الظهر  :له ذلك اوالضها کی وزلرده نذ کر فعول وزننك ععی فاعل

اولجه ند کیروتأیق مساوی اولدیفنه مب در وعروبه حرق تعرضن جعه کوننك 

اسم قدمیدر شارح دیرکه سلفده هنفتاهرکنودن بهررینك پزراسعی وار ایدی

اشبو قطعهده جلهسی عندرحدر  +اومل ان اعيش وان وی * اول اوياهون

اوحبار * اوالتالی دبار فان افته * فونس اوعز وبة اوشیار * احد کوندن بده

اولغددرکه اسعی اولدر مجعه کونتی ابتدا جعه الهتسمیه ایدن اهل مدینه الدوینی

قرا
ودر اتی ( ابن ای العروبه ) حرف تعریفله برمعروقی کلهدر حرف تع
اصتعمای لن در باخود تادردر وعربه فرحه وزننشده صو

يجكوق

اولان

وه دنور ( العرب ).عينك فصی ورانك سکوایله وفصتیتله جانزدر جنیش
وط
شا
نوق
وش

نبشای
اط
معناسنهدر قال به عر

وفغرب رانك سکو یله عك | کل

اولك معتاسنهدر قال عر رب الطعام عربا منالباب الانی اذا |کله( العرب ) تناف

FEE

ست
مننمدت

۳
۳۷۷

استدلال ایلدیلر والفاکل عمیه صورننده اولثلر باه تواردلغات قسلندندر دیدیلر
کلادباجفلیظ معناسنه اولان استبرقکه عیدر فارسیده استبرق درز كذلك
اهل مکه چ تعبیر اولنان کسابه بلاس دبرار مع هذا فار سیده بلاس دنو رکه

ادنی تغیبر الله لفظ ومعنا عد اولور ودی قر لفظ یکه بسا القوش مغناسنه
يدر
ع

فارسیده کانکر دیرلر ودسب ودشت وت

وکمفت لفظلری دی جلهسی

عدر کر چه فارسیده دی مستعیلدر امام رازی دیدیکه قرآ ندهواقع اولان
ي

مشکات وقسطاس واستبرق ومیل مثلاو الفاظ عریی اولدینی مسل دکلدر بلکه
پردر
ع

مایت لغت عرب لغت اخری الله توافق ابل در صاون ونور کی

یان
حو
ورفرقه تعربك وقوعنه ذاهب او لدیلر ا

ارتشاف تامکتاننده دید یکه

اساء اميه معربه اوج قسم اوزره در قسم اول او لدرکه ۱سممذ کوری عرب

تغییر ادوب کندی کلامارینه الاق ابدر بوقسمك حک  90ور تون
نم ی کیدر درهم وہر ج کاe

قسم ای او لدرکه

نندی کلاملر بنهالمحاق اعامکله سم اولذه
سم مذکوری عرب تغیبر ادرر Jک

 31اولان احوال وفسده معتبر اولن سیسنبر کلهاری 5ی قثساملث او لدرکه
اسم مذ کوری عرب نغییر یوب کول کلاملری ایئیهسته الاق قزر اه

عرب انیهسندن معدود اواز خراسان کی که عرده فعالان وزئی بوقدر اکر
الاق ایدرار ایسه معدود اولور خرم کی که س لفظنه وکر کمکی که ققم لفظنه

ملیقدر ورامك میتیبرقاج وجهله معلوم اواور تفصیل مزهرده مشرو حدر

وامناسب شاخاری وداوب افابی میدانه حقرمق
انی وتعریب خرهايك زا د
معناستهدر يقال عرب الرحل اذا قطع ETNE E

واظهر ها وبطاد طو ار

طرئنی اطرافنده قیل ببنری نيشر اباه باردقدنصکره اوزرئی داغلق معناسنه در

قال عر ب الفرس مثلا اذا پزخ على اشاعره ثکوماها شاد ح دير کهوعل الله
دابهنك جحت وسقامتی مدین اولور وتر یب متکلبك قولنی تقبحم وانکار ايله رد
ايلك معتاسنه در يقال عربقوله اذا قحه ورد عليه وررکسه طر فندن سوز ويلك

فعناسنه د رکه ۲کاندل کویانآك لساانندن باخود الوک سویلکدن عبارتدر ایلچی
وخطيت ورا کی شال عر ب عن القوم اذا تک ۾ عنه و قر سله

رن

بیان ایدر صوا ای خووشکوار ضویی جوق انك معناسته دوانقالعزب
ارجل اذا اکن شرب الاء الصاف وقوس عر بى ااذ ابلك معناسنهدر بقال

دکه قوس ای مدر بری عربیه وبری
عرب اذا امخذ القوس العريية مج ر
فارسنیه در وعر بهده ایکی ق«عدر بری حجازه وری واسطیهدر وفارسیهده ایک

#معدر بری قوس

درک ال الله قوللور وریسی قوس بادرکه ایاقله قوللور

باباسی ی

۲ه دنشورکه رکاف ووز اٿ تیر |
وآناسی خاش جضن اولان ن

آاولنور وع بی آت برقا ج نوعدرکه عبار کیل تعیبر ابدرار نحدی وطربقه a
ومعنك کی هبررنك نشانلری بشقه اولور وهربرينك خاصدلری بشقهدر قال

تشن
ا ای عرقه املنهسین اذا صهل وآ ك

صوی ولا

کندی يلدرمك معناسنهدر بقال اب الفرس عنقه اذا صهل وابان عنقه
وسلامته من الهعنة واعاب کلامده لن وخطا ایلیوب فصاحت اوزره قواعد
عو بهبهرعاتله سول معناستهدر کلامدن مراد عر يدر بقال اعرب کلامه

ای افصج ول بحن فيه وبرکسه نك عرب سیاسنده اولادی طوغق معناسنه در که
خش
مراد سیاه جرده اولقدر شال اعرب ارحل اذاو لدله ولدیی اللوث و
وباسزا سوز سویلك معناستنهدر شال اع ب ال جل اذا تکلم بالقعش واج

وبرکسهیی فعش وناسزا سویلکدن رد ومنع الك معناسنه اولغله ضد اولور بقال

اب فلاا اذا ردهحن القبیج والفعش وجاع ايلك على قول عورئه جاعه دار
تعریض وکناه اعلك معناستهدر يقال اعرب الرجل المرأة اذا جامعبا اوعی ضها
الجاع ویع وشراده ع ون بعنی بشین اخه وبر مك معناسته در قال اب

الشنری

یذ
اهسدر
کاسن
اذا اعطی العرون وعوب اولان خانون تزوج ابلك معن

کرنقال

اب

الرحل اذا زوج العروب ( العراپ ) کتاب وزشده ( والاعب ) انم

وزننده ( والعریه ) محسته وزننده عقنده هعنت اولیوب خالص عرب وکیل

آره دینورکه مقابلله ترک وترکانی دیرار لاغز ده بوزآت تعببر اولور
اولان تل
وقال ابل عاب
بقال خیل عراب واعب ومعر بة ای کرام سالمة عن الهجنة ب

شار ح دبرکه کذلك اعرب ومعربه دی دوه قسعنه صفت اولور موف اکتفا

ایلعدر واول تی مقابلیدرکه بی وعمیدن "ولد ادن دوهدر انان اله ]نك
ودوءنك بتلرنی فرق اجون انسانه عرب وانه ودوهبه عراب واعرب ومعر به
اطلاق ایلدیلر پس مفرداری بنه عربی اولور عب ملاحظه سیله ا(لتعریب )
فعیل وززننده فاحش و باسزا دوز سویلكت معناس.نه در شال عر ب الر.حل تعرسا :

اذا تکلم اد

و ادج ور نسنه اشتراسنده عر ون ويرمك معناسنه در شقال ع ب

الشنزی اذا اعطی العر ون وکلامنی لن وخطادن اك وتز ايلك معناسنهدر

يقال نقطه اذا هذه من لسنخن اولیکه ول :اسمجس ی یبا
مادهسندن سکوت ایلشدر مزهر ده نات

8

۲

۱

ا بودز کهفا اقم

۱

امی ییعرب کندی طقراری اوزرء استعمال ایلکدن عبارندر واشبو تعریب

۰

ده الفاظ معریه وقوعی امرنده علاء اختلاف وتردد
خصوصنده لاسیا قرآن عکر

ایلدیلر برفرقه عدم وقوعنه ذاهب اولدیلر واشبو [ قآرنا ع یاک]لام شییفیله
استدلال
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ایام پعردن بریوم معروفدر ( العرب ) عيلك ضعی ورانك سکویله ( والعرب )
اكق
غلعم
ف

اولان طائفة انسانیدر بوراده حمدن مراد اغدای

ربدکه

ترك وفرش وروم وهندی وشار طوانفدر وعرب کهسی موند طانشه تأویلیله
قال العرب العاربة والعرب العرباء وعرب سکان امصار يعن بلدهلرده ساکن

ارونه محصو صدر عل قول بلدی ویدویبه شافلدر واعرابکه هممنكفعحیله
& صورننده باخود فالاصل جعدر باده نشین اولتلرینه اطلاق از بدوی
تعییر اولنور ونك مفر دی بو قدر اعاریت اوزره جعلنور مولنك باراد باننه
1

اعر ابه ستده اعای دیئور زرا اعاب ک 4سنك .مقر دی بوقدر بع

عرب

اسم خلس در لکن راغيك انثه کوره اع اب

لفظندن

ججع دکدر یرب

قالاضل عك جى اولوب بعده بدوی صنفنه اسم اولشدر نسبتی انصادی کی

۱

لاور ومصباحك باننه کوره عرب اعرب اوزره جعلنور زمن وازمن کی وعررب
اسد کی انثهی ( العاربة والعرباء ) جراء وژننده
اوزره جعلنور یله اوسد
( والعر بة ) قرحه وزننده عرب
حقیقت معناسعو
ضسراجت و
و
ج

صریع وهو اتلالص

لفظندن ماخ ذدار

ره اجو ندر خلوص

ریحاء
ال ع ب عار به وع ناء وع بةصا

( التعرa ( متقر به وز شد

( والستعر ره 40مستو حبه

وزننده خالص وحقیق اولیوت صکر هل ع به دخيل ومحتاط اولغلة تعرب ادن

كسةاره اطلاق اوشور قال عرب متعربة ومستعر بةٌای دخلاء جع دخیل شارح

عرب عرباء بعر ب بن فعطان لسانی اوزره تکام اندنلردر ویعرب لسان سریایی
ال اول غه

تقل ایدن کسهدر ومستعربه لسان حيرت استعیل اوزره تکلم

ادنلردو وعرب مادهسی يان وفصاحت معناسنه موضوعدر ( العری ) نمی
بل متبین اولان لسانه
ظاهر وثابت ومحقق اولان کسیه کذلك ع

ی
لع
بده
وزن

دینور قال رجل ولسان ع بی ای بين العروبة والعروية شارح در که عروبه
وعروییه عك ضمدار له افعال اولیان مضادردندر اتی وع بی برلوع ارب به

دنورک بغایت اض اولوب وسنبله سنك اوبی حتال ودانهاری ابری اولور
تق[شوا ق خوایک عبیا] ای لاسقشوا
نیث
الد
لا
انواعنك احور اوفضلیدر وق
راسمك
ول
ف
عى تسه

الله لاله کان نقش امه عليه الصلو :والسلام كانه قال سيادبيا

عليه السلام ( الاعر اب ) هیر نك کدس له برثيئكث که وحقیقتی

اظهار وعيان ايلك معناسنهدر قال ارب الثی* اذا ابانه وافعفه وآت

بتسدکررمك معناستهدن .بقال اعرب فرسه اذا اجراه واحضره وآتك کشنیوب
حیقز مسیلهعری آ ی هخیندن بفتی بوز آندن فرق ویر ایدوب جلك معناسنهدر
ایک طرق صوی وكيل اولان ا دیور فار سیده اسب ازى د رار وهن

نسته یهدینور دلوجه وقراموق کی وجرك ومداره دبتور ودرهی تف طوزون ] 1

وقرپاج دیدکری نتهیی احاطه ادن غه دنورک آنلره قابلو اولان ا

مقولهسی اولور که طوره قایشی دیدکل بدر هده مااحاط من الدرة عار

۱

واقم اولغله شارح دیرکه صواب اولان مااحاط بالدبرة عنواننده اولقدر ناک
هدر ودبره ومرزهننده ترلاده دوم تعییر اولنان یزهدیتور ۱
لسان العرنده دی جوب
۱
1
1
وآنی احاطه ادن نسته آ نك اطرافتة سنور اجون حویریلن عرنفحه طبراقدن
۱
ف
کعذب
وزننده صوونلو صویه دنور بقال ما عذب
ت)
عبارت اولور (ال
ای مطحلب ( الاعذیان ) تیه بنیهسیله طعام الله ججاعه على قول بويك آغرزی ۱

۱
۴

بابلا بادهبه اطلاق اولنور (العذاب ) ماب وده اسدر اشككد وتکال |[
وعقوبت معناستهدر جي اعذیه کلور اشریه وزننده وتقول العرب اصابه عذاب ۱ ۱

عذیین کبلفین يعت یکسنر الغین وافح
لمذال ای لابرفع عنه العذاب بعنیاکاعذاب | ۰

موید اصابت ایلدیکه اول عذاب ن۲دن قطعا برطرف اور معلوم اولهکه بل |
کمن که انك اک وی ولامكت فيدر بیغ فعتات_  2:در برشیئك انه ۱۱
واصل اولانکسیه دینور بعده جم سلامت صیغهسیله جم قیلوب دواهی" |۱
شدیدهیه اطلاق ایلدیلر کویاکه شدت نکاتنده قضد وتعمد صاحی اولان عقلاه |
ملعهزسنده اعشار ایلدیلر ومته قول عائشه بوم ال [ لملی قدیلفت ماتلابلفین |
ارادت قدبلغت ما کل مبلغ ] عق زم اتون هر زجت وعتك مراتنه بالخ او لوب

جكمديكك انواع مساق ون فالدی وله قولهم لقیت منه البرحین نوراده برح |
هی

دی میرح مامه درک اک

و ری

تشتهدر بلغبن کی دواهی" شدندهده

استعمال ایلدیلر ویونلرده مفرد وجع ابعلریجایزدز نتدکهة موف بلغ فادهسنده
بیان اباشدر فالدیکه وقیاس اوزره عذب کهسی دی معذب ععناسنه او له هبالغة

عذاپ ابدیده استعمال اولفشدر وجعیتی کویا هر لظه وهر آن برمعذیدن خال
(ذاب ) کتان وزنده دآء ن قيس نکامسهنك فمری
اولدیفته مبی اولور ع

اعیدر ( العذیب والعذیه ) مصفر یهار لهایک صو دآیدر عذیب کوفهبه رحامل

برده وعذیه پلیع قربنده واقعدر ( العذاه ) عدایه وزننده ومادفیدرکه ذکر ||
( عیذاب ) ۲هيدات

اوللدی ( العذی ) عدی وزننده ومادفیدر کهذک

اونذی

و زننده ضعيد مدر قضاسندء بز بلدهدر شارخ

د برکهقط ربایی اوالنتن

|3

۱

)ره وزننده رمو عدر ۱ ۱
ذات العذیه ع
الشاذل قدس سره آنده مدفوندر (

( الاعتذاب ) افتعال وزننشده باشده صارغه اکسه طرقدن ایک اوج ضالدرمق إا
مقثاشنه در يقال اعتذب ار جل اذا اسبل تعبامته عذعین من خلفها ( العذبات ) . 1

مت دنه رد

سر اه هی ان

ای

Yr

سس

Fassia

زیادهسسپله صوسزلقدن تاشی ترك اكل ابلك معناستهدر .بقال عذب الرحل عذبا

من الباب الثانى اذا تر الاکلمن شدة العطش وهو عاذب وعذوب وابلم عذب
بععتین وعذب منع ایلك معناسنهدر قال عذبه عنه اذا منعه ورنسنهدن امتاعله

کرو طوروب ۲ندن فراغت ايلك معناسنهدر قال عذب عنه اذا کف ورك
آیدر مفر دات سارءده مر ائل اله مییندرکه ایلغون اغاحنك
وعذب بنروع جر د
نکوبعیری ر در ( الاعذاپ ) همزءنك كسر له منع یلك معناسنهدر يقال اعذبه
عنه اذا منعه وپرنستهدن کرو طوروب فراغت ايلك معناسنهدر ال اعذب
عنه اذا کف ورك وصوك وصونی

حقاروب صاف وب کیره قلق معناسنهدر

قال آعذب الاء اذا زع لبه ونده همزه سسلب امحوندر زرا عذه وصونه
دیور کاسیذ کر ورکسهنك صو
اعذب القوم ای عذب

لطیف وخوشکوار اولاق معناسنهدر قال

ماهم ) العذوبة ) ك

كمي

طعام وشراب

طیت

وخوشکوار اولق معناسنهدر شال عذب الطعام والاء عذوبة من الباب انلیامس

اذا صار عذبا ( التعذيب ) تفعیل وزننده منع ايلك معناسنهدر يقال عذبه عنه

ه واشکجه وعذاب ایلكمعناستهدر قال عذه تعذبا ( الاستعذاب )
عذا
نا
مذیا
تع
پرنسته دن واز کلوپ فراغت قلق معناستهدر ال استعذب عله اذا کف ورد
وقوودن

طتلو صو حکوب حقر مق معناسنهدر شال استعذب الرحل اذا استق

)هتینله حرك خوارو خاشاك مقولهسنه دنور قذی معناسنه ومولود
عذبا(العذب #
عقننده ظهور ادن مردار وناباك شیثه دنور دار صو وصوك واش دیدکلری
مری
شر آ ددر ومای النوا معناسنهدر که عنرتان و
وذب بر
نسثه کی ع
رد
اوزر میت اوزره لو حه ادن قبار

اولوفته مصوص

ااذ اتد کلری حاو رهبه

دنور وشول اه و تصمهه دینور که ترازو قولار نه باد ایدوب آنکله رازو

حکوب قالدررار وعذب هشريك اوجنه دنور بقال ماارق عذب لاله ای طرفه
وعذب البعیر دوهنل  12الك

او حنه دنور وت  7تلکی "کی دوه الا نت

دنور

و و نارد جوعنده مفر دی عذ بهدر هابادو عذبه

 ۱اه

رت ی

دیکیان هدشنه

و صو به دور

طعلن معناسنه ) المعاذب ( ميت ڪر ودی

و حهکار قاربلرك

ذر اولندی شارح دبرکه مفردی معذهدر علیقول
حاورهلرینه دینور عذب که ک
غیر قیاس اوزره مفردی عذبهدر انتهی ( العذوب ) صبور وزننده ( والعاذب )
سحت اسهاء اولان نستهدر که اوستنده آسمانهدد ستزه وحائل اولیه (العذبة) عره
 :وزننده وص وه دانوز طحلب معناسنه و برشیر آدندر که ناول دوه قسمنیإهلال ادر
 1و عذبه برض

معر وف

آدبدر بعض نہ کر رو ودواء معر وف عنوانده ص سو هلر

(العذبة ) فرحه وزنشده وصوه

۲رتلنوب یلان
دنور وبغدای احندن ب

تقول عة تيا ای جعلته تعبا ( اللعاحیب ) اك فحیله حانب معتاسته در ۱
دی اولیان جوعدندر تعاشیب کی( الاععاب ) هبزءنك
فهربو
شارح دمر ک
کنر لهرکسهی برععیب سنه عحبه

کتوروب متب اوسنه اعت اولق

معتاستهدر قال اعسبه الامم اذا جله عل الجن منه ور نسنهیی بك بکښ کلهعجبه

کلوب آندن حطوظ

وفر حناك اولق معناسنهدر قال ابه اذا کب منه و سر

وبقال اعب به على باه احهول إذا عب منه وسروقولهم مااععبه برأه شادذیعیی
فعل تخب اله تلایدن میتی اولوب بوراده ریاعیدن هبیی اولغله فیاسدن خار حدر
ولان تعب کندی دان یکتوب خو شلغیدر د عکدر ( العباء ) ج راء وزنده

شول خانونه دینورکه بغایت دلبر وخوب منظر اولغله حسنندن ناشی تچب اولنور
اوله وشول عور هده دینور کهباوت در حه ده حرکین ودلقا اولغله ح< رکنلکندن

تعب اولنور اوله صورنده اضداددن اولور شارح دیر کهج
تعین متعلتلری وصف

قم -الترنده

مایت ومبالغه الوغله مور اولدیغندن باشی ضدتلری تام

دکلدر ابی وصعباء ۆل اقهبه" دینورکه اکسهسی امجمزك اولوب ایک
یاحقلریاوزره اولان الاجقلری بوقری طوغری حقق اوله وقوبرق صوقی غلیظ
الاب ) اقرب وزننده خلقت موررهده اولان ارکك
اولان ناقهیه دنور (

دوه به دنور ا(لجابة ) تانك کنسله صاحب اعاجیب اولان کسیه دبنورکه

شعبده باز کی داعا امور یه بیدا ایدراوله بقال رحل تصابة ای ذو اعاجیب
(نه ) جهینه وزنده بررجل آدیدر ( اجب جاهلا ) فعل ماضی نیه4 -
ی
(لحرقب ) فافله سسفرحل وزننده
بررجلك لقندر تابط شرا و برق ره کی ا

سوء ظنه ملا ند درون و خبیث کسیه دنور فارسدده بدسکال دبرلر جر نجه
نسنه الله ناسه القاء جمت ادر قال هور قب ای ریب خبیث ( العداب )

دال لھ الله سعاب وزننده وفقه قومساله دبنور على قول قوملفك اشاغی
نده
فر
ط

ج
ود
دوز بره کلن وفقه طرفنه دنور مقر

براردر وعداب

برموضح

وسوانلرده
دآیدر ( العدابة ) مصایه وزننده رحم معناسنهدر که خانونلرده حی
چوجق ودول تاغیدر وعورنك فجرنه دنور رکب معناسته ( العدوب ) صبور
(لعدبى ( عينك یله عری
وزنده حوق قومه دنور رمل کشر معناسنه ا

وقیصه اولان
وزننده کر الاخلاق اولان کثی به دنور على قول بی عیب ن

بکاوكهر آدمه دنور قال رجل عدبی ای اللکرم الاخلاق او من لاعیت فيه

ا(لعذب ) عينك فعی وذال مجمهنك سکوئیله مطلقا طیب وخوشبکوار اولان

طعام شورابه دیور قال طعام مواء عذب ای طیب ومستساغ وبقال ركکة

عذب یعی قالاصل مصدر اولغله ندکه وت مساو در وعذب مصدر اولور
له
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مطلقا نسوایدنخوشلنوب حظ ادر اوله ومعناده مینك حرکات لاله لفتدر
قال هو عبت النساء هثلثه ای بعبه القعود فع النساه او
برنسانهیی طکلیق تاه ادیتور که اسعدر فازساه تفت

ال

ا به وب

دول بر نسنه و اف

ان که نک وخرت کورادیکندن یابشود .ف ذانه بل
وه شی" اولوری دو انکار
خوش وااطف ونادر الوحود اولديغندن طبعك ل

واستفرای حالتندن مبارلدر ( الب )فعتبنله جب کی بود اسیدر طکلمق
و وجبت ی اعاب کور فنل واقفال وسبب واسیاپ کین
عب
ماهذا الب منه والجب وهو انکار مار د عليك و

فحت ارمات

اولور

طکمق معناسنه تقول عبت منه عبا من الباب الرابع وعب نب اولنه جقسینه
دنور يقال اص کب کاسپذ کر .و کب

حق بحل و علا طرفندن رضا معناسنط

وألوف موعلوم اولیان شی"
ویر زرا بك مفهومنده خن الست اولان م
ل
غربیکوردکده استعظام و استغراب و اسان ابلك اولغله باری" ذواطلاله

اسنادي غير عکن اولفین محبت کی غاب اعتبار اله رضایه ول اولور تال
هض
الشار ح.ومنه الحديث [ جى ربكم من شاب لبس له صيوة ] ای رضی منه و
عملده عظم ذلك وکر ده تعالی اله مفسردر و يعض جاده ازکار اله و تعض

برده شال له عبت منه تأویلار لهمأول اولور و غب اسماء رجالدندر اجد بن

سعید البکری شهربا بجنب وسعید ین ب مدثلردر ( منیة ب ) زمر :عرب
وزنشده مقرب اقصاده بربلدهدر ( الجیب ) غريب وزننده بك اجب اولنهحق
شیثه دنور ادر وکیاب اولدیفندن یاخود ف ذانه احسن والطف اولدیغندن ناشی

ری اب کور عل قول قوم غب الهکهعینكت یله تخپ معناسنه
اسعدر کیب کلسنت جعلری شمو ع دکلدر و بعضلر عندنده ععیب مپالغه ی متضعن

اولیوب کب لفظیله که فیدر مرادفدر بعنی مطلقا تحب اولنه حق شیثه
واب عبنك یله حد ععبدن بیرون اولان
دور قال ام کب و یں ح
تیه دیتورکه مبالفه احوندر ( الحاب ) عينك ضمی وجيك عفيفيله و(الجحاب )
جيك تشد دی مبالغه در زیادهسیله تعب اولنه حق شه دنور بقال اس کحب

وععیب وساب وععاب وال ععب عاجب وععب کاب على المبالغة کقولهم
شعر شاع وظل ظليل ( الجیبة) ضيه وزننده ( والاعجوبد ) اضعوکه وزننده ۱

اتلردر سب تب اولان شبته دور ماه الب معناسنهدر ( التب ) تفعل

"وزننده (والاستصاب ) طکلمق وعجبه کت معناسنهدر تقول تبت منه واستجبت
منه معني کعبت و یت برکسه یی خدعه اله مفتون ابلك معناسنهدر تقول ای

ی
سههبر
کنند
فلان ای تصیانی ( اتیب ) تفعیل وز

گعبه کتورمكت معناسنهدر

گح احعزة وتطویا  ۸ن قدام وقاوه ايشك اناد ایلك ماهو از ۰: 8
للباب اذا |محذله عه  1عتابد ) کذایه

اسای“ نسوآندندر مو

وزنشده

عينك .ضعی وتایك سکو یله سیا وه دبنورکه معروف اکثی دادلردر واشیوعنزب
کلهسی عنزب لفظندن که تون وزای مه

اهدر وعبرب لفطندن

طعا مکی

1
|

دکلدر اوحیده برمعناه در ( العتلب ) معصفر وزننده کوشك و سست نستهه
دیور قال حبل معتلب ای رخو ( العترب )تای مثلثه اله قنفذ وزنده بروع |

شجر در نار اغاجنه شییه پوارسه مشابه قرمری فلیرلری اولور قبوغتی صویوب
دریصدور
آنده
تناول ادرار مفردی عئربهدر هاله ( عثلب ) جعفر وزن

(العتلیة)

دحرجه وزشده آتشی حقوب جقدینی معلوم اولیان اعاجدن چقق ادك
جادن ااذ ادرار اکنری مرخ بام اعاحدن ادرار
معناستهدر عبرار جقمتی اغ
بری برینه سور مکله ان حقاررار ال عثلب زنده اذا اخده من سر لابدری

اانی مهمان کلك ياخود
ابوری ام لا بوغدایی کوله کوموب پشورمك على قول که
کوجت اوزره اولق کی  ۳رورت عار ضه سسله ابرجه اوکتّك حمتاسته و

تقال عتب الطعام ۰اذا رمده ق الرماد اوطعنه خشه لضرور:ة عضت وصوی
شدئله قوند قوند احمك معتاستهدر بقال غثلب الاء اذا جرعه

ګره
شددا و

معناسنهدرکه آیرمق توفریق ایلکدر قال عثلب الثی* اذا محتره ا(لعتلب )
اسم فاعل بنیهسیله سست وکوشك نسنهبه دنور بقال امعمتلب ای غیرمحکم
ویکلش نسته ه دنور شال نوی معتاب ای مهدوم ونوی نونك یله چادراطر افته

قازیلان خرقه دینور موعثلب زیادهسیله پیر فالی اولوپ متساقط الوجود اولان
 ۹ىه دنور يقال شم معثلب اذا ادبر كيرا( التعثلب ) ندحرج وزننده رکسه

پبرلکدن یاخود خستهلکدن مهرول ودحال وال اولق معناستهدرکه هان

وزل
اه ه
افتاد :حفر :هلاك اولق التنده اوله ال تعتلب الرحل ادا ساءت
(الب) میت ف

وجك

a

دینورکه فوبرق صوقی تعبیر

FE

اولور تثارحك تات کوره عصعص ددکلري خزده وات اوه  2غر فاد
خلقت وخاعة فتاء ومعدومیندر دواب فسعنده عسیب در واشبو [کل ان آدمیل
آلا العب] حدیش او زره جیع اعصاء انسانیحور وب

O کملو اولهحقدر الااول

کیكعی حاله قالور اننهی وجب ,هر نسنه نكقویرق دیی کی چاقمؤخر ومنماسته

اطلاق اولنور وبر قله آدیدر ( اجب ) عینك ضيه اخلاق منمیهدن زهو وکر
معناسنهدر که کندویی کوروب

ب
ج به
دنور قال
تالت

و کندوسن

بیکفکدن عبار در قار سیده بندار

ای .زهو فیک وول که

ینور که

1 0

و مو انست ایلکدن خوشلنوب بك محظوظ اوله عل قول ز باره اوغ

@
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ام اا من عص ] وقری" وان بستعتبوا عل الصهول ای ان سلوا ان
برضوا رم فاهم فاعلون لفوات المكنة وقال عبید عرو [ وان پستعتبوا ] على
اجهول ایضا ای ان اقالهم الله و ردهم الى الديا ل يلوا بطاعته لا سبق لهم

فى عله من الشقاء [ و لورد والعادوا لانموا ] پس وقرأنه کوره من العتبین قولى
اسم فاعل اولور و قال الیضاوی ایضافی قوله تعالی فى سورة ابید و[لاهم

دیون ] ای یطلب منم ان یعتیوا ربمم ای اضنبوره
نات
کل م
الشار ج قال اعتبی فلات ای ر

لفوات اوانه قوال

اجد عليه من اجله ورجع الى ماارضانی

عنه بعد احخاطه ایای عليه ( الاعتتاب ) افتعال وزننده برنسنهدن فا رغ ومنصرف
اولق معناس نه در شال اعتشف ع

وعالتدن برآخر
ای اذهمری و ولندینی اس -

ام وحالته رحوع وحول قلاق معناسنهدر بقال اعتتب فلان اذا رجم عن امس

ك
مرق
كلیه
کان فیه ال غبره وولده طاغی صالیورمیوب طاغدن آیر

معناسنهدر

نولدن صاعق اندیشهسنه مبنی ادرار شال اعتتب من الیل اذا رکبه ولم نب
ولك آسان وسهل اولانی وشلیوب ەرت ووقش اولاننه سلود اجك
عنه و

معناسته در قال اعتتب الطریق اذا ترك سهله واخذ ف وه ور ايشده معتدلانه
| وسط الال رعایت الك معناستهدرکه افراط وضر بطدن احتتاله اولغله راست

ودرئتعل ایدر بقال اعتتب فلان اذا قصد ق الام ( ام عتاب )کتابوزننده
) وام عتدان ) سر حان وزننده صرتلان ددکلری جانورك دیشیسنكت کنهسیدر
هقدر عتیب ان اس اسیله مقر در  +اودی عتبب *
 Jعثیب ) .امیر وزنده بر

مك منشآیدر اصلى بودر که بعش ملوك عرب قبل" مزربوریی شخون ایدوپ
اموال واشیالری نہب وغارت ورجالارتی اسیر ایلدکده اذا کر صییاننا ل ییتزکونا

حتی شتکونا بعی اطفالن ندوب یودکرنده بزی اهمال ابلیوب اله خلاص ادرار

وزویه اتل اولیوب جلسی اسبر اولدقلری حالده هلااو نارله
درز ایدی لکن آر
حقلرنده کلام مر ور مثل آو لشدر مغلوب او لدینی حالده هلاك اولان که حفنده

ضرب اولتوره( عتان ) سرحان وزننده (ومعتب) محدث وزننده (وعته ) جرعه

وزشده و(عتبه ) جهینه وزننده اسای“ رجالدندر ( جفرة عتیب ) حفرة حبیب
 ۶4, ۰آذیدر (العتوب ) صبور وزننده شول کسهدرکه کندوسته

وتاب عل وتأثیر ابلیه بقال رجل عتوب ای لایعمل فیه
اصلا لوم و سرزنش ع
العتاب ( العتببة ) یه وزننده خبر وحاصلائی آز اولان بره دینور تأیقمو ضوف

اعتاربلهدر قال قرية عتیبة ای قليلة انلبر وبقال بلد عتیب ( التعتيب ) ترنیب
وزنده كلش طونك وشلوارك اوجقوراغنی دشووروب اوك طرفندن قیویروب
قاوشدرمق فا

اول

شور اعون اندرر شال عتب ستاو به تعتیبا هووان

۲

۳۹۸
ای م اطآعترند هتی "فواستك

ایعکنه ایاغی بصمدم ( العتاب ) قتال وی

(والعابة )مقاللة وزتده رآدعه لوم ولو وآزار ابلك معتاس ةدر قال

عاتبه اذا لامه ( العتیی ) خلیق وزننده ودتی ثلایدن مصدردر تال عه ١۶ا
وعتانا وعتبی اذا لامه

) اعتاف ( ند کاز وزنده ودجی

مصدردر

لوخ و لوح

وا
الك وبر ایاقله سکهرد كمك معناسنهدر ( العف )تفعل وزننده (
تقاعل وزنده ( والعایه م)فاعله وزننده میانهده حادث اولان کدورت واشعال

مذاکره موواصفه ايلك معناسستهدرکه ماده ده یکدیکر دن متفعل اولان
احباب واضدقاً بلرنده جریان اندر قال تعتا وتعانبا وعائبا اذا تواصفا الو حدة
اله ایی د وشت

و از و شیوه و RE

ری

برباه مسفعلا به سو شتتو بت ادا الك

معتاسنته درک عاشق ومعشوق ادالر در دعوای یت کی قال نعشه وتعایه وعاننه
اذا خاطبه الادلال ونعتب برنسنه ال فعیوب اولق معناسنه

استعبال او لورکه

عتانك ملزومیدر يقال فلان لاتعتب بشي على اء احهول ای لایعاب ( الكت )

مینك کسر لاحوق عتاب۳یذن کشیه دنورکه صدافتدن و استقامتندن تا
دوستنه

نصحو شفقت حهتیله ناروا اولان قغالندهدا ٤ا لوم وعتاب

اندر (الاعتو بذ)

اوه وزانده مادة عتاباولان شیثه دنور بقال ینم اعتوبه تعانبون جا (العتی)
قصوی

وزننده

اسعدر

رضا وخوشنودی

معناسنه

) الاعتاب

) همزەنك کس رتل

آك کایت وانفعالی ازاله اله آ ی کنددن راضی
بوکسیه عتی ويرمك هنی ن
ووشنود ايلك معناسنهدر قال اعتب فلاا اذا اعطاه العتی يعتى رحع الى
خ

مرت همرمسی ساب اون اولفله آنك قانده اولان کدورت وانقعالی ازاله
ایلکدن عبارت
متصرف

اوثق

او لور ذ کر اولنان عتی
فعناسنه دز

لفظی نويدن اسعدر واعتاب

يقال اعت عله ای انصرقن

ووشنود
برکسهق کندیدن راضی خ

) الاستعتاب

برنسنهدن
) ودی

اتلك معغناسىتەدر يقال استعته ای اعطاه

العتى ومتفعل اولان متکلم محاطبدن کندوستی ارضا وخوشنود ایلکی طلب ايلك
معناسنه اولغله اضداددن الوور قال استعته ای طلب اليه ع

ال نّنته العتی

ونقول استعتته فاعتمی ای اسضیته فار ضاف يعن ن آندن قليك راضیو خوشنود
ای

طلب اتدم اولدی وق

ا(طلب نی راضی ابلدی وقولەتعالى  1وان ستعشوا

خاهم هن العتبن ] ای ان شةب لوا دجم
ورقة کفار

ترت

حباردن عندارنده ص

شلهم ای
ی

بردهم ان اليا السة عق

و حوب

او غلرتی اعد عا ایلسهیر وفق الاستد عاء ار حاعله حق

اولان عا

دیا بهارجاع

تال آنلری ارضا اناد قال

الیضاوی عليه اجهلقوله تعالی و[ان بستعتبوا ] ای يسأالوا العتی وهی الزجوع
اهلاىجبون [ فاهم منالعتبین ] ای الجابين الما ونظبره قوله تعالی حكاية [احرعنا

1

۳۱

)عاب وزننده
زیعه بک  :عبارئیله مرسومدر ( العباب س
رکه تعیب ال#نبیجذ ا
ونم
صو امك معناسنه در ومنه قولهم * اذا اطابت الظباء الماء فلاعباب ا
باب * یعیی آهوار صوی لودفده ا مزر و وادفلری ایو ده
تصیه فالا

تن

ازز شل مر ور کیدرد اختصاراوللوب لاعباب ولا ایاپ عنواننده سار اولشدر
اشال میدانیده بوکونه مسومدر کهآهو ودوه قوشی و صفر قسعی اصلا صو
ورود ابلزار مکرکه ك شیذلرنده
طلنده اوولازرراقدن کورسهار صوه قصد و
اولود ایسه واروب امحرار پس مثل موزرده اصابتدن مراد صوبه ابراقدن
ر
واو
لك,
اضابت ایل

ومثل مقوم داخل عهده ظفر اولان نسهدن استغنا ايله

اعاض ايلك موقعنده ايراد اولنور ( الععرب ) حعفر وزننده ( والعررب )

سفر جل وزننده ساقه دینورکه معروف اکشی دانهلردر و قال قدر عبربة
بعریه
و

ای معافیة يعن معاقلو طعام جر «سی  ۱العتبه ( ذعا باه قابونك ]رت

اشکنه دنور اسکفه الباب معناسنه عل قول اوست ایشکنه دشور و عته

شدت وخ معناسنهدر قال بالام عشة ای شدة وکریه نواخوش ومسین

اه دوز وکقينك اوه اطلاق اولنور ساوک کورء آلت ایشیکه دك
کونا در ثثهکه نعل وقاروره وبت وقید شواة ابهده کناه
اقتضا ادر وی

(ب )
]ت
ایدرار مونه حدیث ابراهم لاسعیل علا السلام [ غير عتبهابالكع
تعب وزشده ودی و و دامظبو غ ايشه دنور ودبانه برمقله اوره .پرمغك

ارالغنه علیقول اورته برمقله آدسز پرمغك آرالغنه دنور وفساد وتباهی معناسنه در

قال مافیه عتب ای فساد وطنبوره خرکنه دنور که طنبورهنك وزنده اولان
خرده اغاجاردر تلاری طنبورهبه نآدن حکرار طنموره اشکی تعبیر اوور وطبراغی

وف
فا
ن
اوهفد

غلیظ و

اولان بره دنور وعتب عه لفظندن جع حنسی اولور ( العتب )

وك سکوئیله ( والعتیان ) فخاله ( والعتب ) مقعد وزننده (والعتیه)
عینك حى ن

عشربه وزنتده ( والمعتبة ) منزلهوزننده برآدمك دوستی کندیسنه کوجنوب
انقعالله طارلق معناسنه در موجده کی شال عتب

عليه عتا و عتاا و معدا

ومعتة ومعتة هن الباب الاول والثاى اذا وجد عليه موحدة عوتب برآدمه لوم

وتوبیع ايلك معناستهدر تا ع
لته عتا اذا لامه .وعتب وعتان توعتاب بآردم

۲۳
۳

برایاغتی توقر ی حکوپ یالک بر ایاغله سکه رك ور ٤: معدا سنه در قال عتب ار جل
 :عتا وعتانا و واا

اذا وت

ین

ورفع

اغسقلغه ویکهلکه دنور يقال ق رحله عتب
اوج ایاف اوزره

الاخری وعتب

ایاغده

اولان حرو غه

ای طلع و دوهيك برایاغی سکیر لفکله

سکه رد ورعمك معناس در

منن العقر وقاونك اشکنه ایاق عق
ثلاث اع ه

يقال عب

البعير اذا

می على

معناسنهدر سول ماعتدت بابه

هر دن احاذ اول
ننور
وبر
ع

طتلو طعام وشراب امميدر على قول عبیید عر فط |

عیدر شار ح در که اعاب بادیه سویق دوکك ظوفقله آنی دوکر 2
صفنك ف
ج

تولدقده شر بت ادوپ اعرار میان شربتی کی او لور و عببه حقور جه

ای م2050
کی و
برده تن رمث ام اونك آدیدر ) العبه ( ا ی و
ای کر وفخر
ه
ع فيه
کت يوانك تشد د له کر وةهر مرو معناسنهدر شال
و
و

Te
۲
nF
TE

غبغب وزننده حوانلق هنکامنك تاب وطراوت ولطافی حالته
( العبعب )

دنور ويال وبال صاحی ننومند تازه دلو قنلویه دینور وبول جامدیه دیور ال
وزك کله دنور
توب عیعب ای واسع ودوه ویندن ایشلنش خاص ویومشق ا
ور صك امیدر ور رجل آدیدر و مشر کار صم وضم اتدکاری عل دنور
اوزون کشی به دینور ( العبعاب ) طبطاب وزننده ودنی
اله معناسنه و

ای
لوت
کهص
وور ک
وف اولان کشی بهدن
اوزون آدمه دینور وواسعاخلق ولال
وسن انللقه خوش اندام
ار وسنده طوپ کی صدور ادر ولام الوحود ح
)حتینله وبانك
حوانه دنور قال شاب عبعاب ای النام اس الق ( الاعب ف
ولیظالانف اولان کسیهه دنور (ذوعیت)
ددهسیله فقبر وی نوا کثی »دنور غ

دو بوخرامیت( لت ) ماه وه بت الک کم اسمی رد کاکج
عشا بلركقدل اوی دکیداری نباندر فازسیده

وس درېرده دیرار کتب طقبهتدبهل

دیدکلری بودکلدر بریسی وبستانیسی اولور بای ایت اوزمنه شبیه وحیکد مری

اولجقدر قرمزی غلاف امحرء ودانهاری فندق قدر وبعد الکمال قرمزی اولور '
وعلى قول عبب عنب التعلت اسعید رکه ابت اوزی ددکری باندر وعند البعض

ات شش او سیر مادمسنده بیان اولندی یاخود اغلات قسمندن ۶
شر آدندر واغلاث آبی وبعضی تلو اولان اثعاردن عبارندر عکرش وحلفاء

وینبوب واصف وعشنرق وبردی واسل کی (العبب ) طمتیدله بردن فشقر وب
فوران ایدن و بوسکورهرك حریان ایدن صولره دتورمیاه متدفقه معناسته (العبعبة)
زازله ونزده

دزم او مق معناسنهدر قال عبی اليش اذا اموا وعبعبه اس

اولور قر مری بوك بارهسته دنور صوفه جراء معناسنه وعیعبه درل تام کسهنك

والدهسی اسیدر که شاعیه .ابذی ودر ظورنا وزنده در ا(لتعیعب ) تزلزل
وزننده برنسته یی امه سیلوب آلمق باخود بالقام اکل ايلك معناسنهدر تقول
تعیعیت الشی" ای ابت عليه کله ( عباعب ( علا دط ونزنده فیس ی تعلبه قسلهسی

بوردنده پرصو آدیدر ( العی ) عینك ضمی والفك قصرله ری وزشده شول
فبع)ل وزننده رنسنهی كوت
تتعب
خانونه دینورکه حوحنی باشامن اوله ( ال
واصرار اوزره احىك معناستنهدر بقال تعیب الشبیذ اذا الح فى شریه واساسده
نویه

ترکننه

8
e
oo
NT
j
یو
FE

N
aCVT

ولا
دی رکهونك اصل ظوب ادیک مصدردر

وز ده لغتدر که 3۹

۲۶۳

1صل العن  ( اب ) عينك فحی وبانك نشدد یلهمطلقا صو اك معناسنهدر
ف
على قول بر صو لقده 2وب

بودم و دم بودهدق |گبکدر حر ع فعناسنه

یاخو د ار القلرنی بك آجیوب ترا تمر .بری بری آرد حه متا عا احمك یاخود السن
معناسنهدر قال قب لا*

وقاسن صو به اکیلوب دایه وجامه کی اك ا

غبا من الباب الاول اذا شریه اجورعه اونایعه اوکرعه شار ح دیرکه عندالبعض
عب صولق ى

ر تسده

|ده
شن
ج ادلمب
م

شراح ونکله فقس اندر بعنی جکر آغریسی صوق

|

شدندهدی
بنرفنده اکدن عارض اولور کذلك [ مصوا الاء مارگ تعیواعبا ] ح

[

العت شرب

غا

اہك

معناس_نه در و اغلی ودر

الا* بلا فان عبار سله ی

ظاھ a

حق  1الکاد

اوناهه اوکرعه

|

صواق القسزين اگبك مفهوملرنده داخل یاخود از مدر اتب وعب

|

ویاسننه دنور بونده بالك محفف ل دهه چایز در زرا عبو
امس کونشك برنو ض
لفظندن منقوص اولوردم ود کی وعیو ضرا معناسنهدر وعت قوغه انوب ضو به

طالدقده سسلفك معناسنددر قال عبت الدلو عبا اذا صوتت عند غرف اء
(.العت) .عك

صعیلر ردن تا

ها رد لباس کنات دنه اوک

قو لتق

طرفنه کلن اوحیدر ( العباب ) ضراب وزسده خرما بیراغنه دنور خوصه

ذهلك کثرت وارتفاعنه یاخود
واشقین بکرن
معناسنه وسيل صوينك بك حوق ط
طااخهسنه دنور سار ح د رکهك عظم و طاشقین و و سکور چی سیل صو ننه ده

ور
دنور واساسده و معنا مصدر اولق اوزرهده مسومدر قال الحر عبابا ه

خیوت ا دنورک کارت هوقعیدر شال عبانه ایاوله وعیاب مالك :بن تویرءنك
فر سی آدیدر یاخود صوایی عنابدر وله ( الب ) جندب وزننده حوق صوبه
دینور مولفك کششر:ة ۰

قولى الاء الکشر که

در تقال ماء عنب ای کر

)تان وزننده عدن
"| وعنب بردره آدیدر ور نوع بات اسیدر ( نو العباب ک

ر جاعتدر اهل فرسه محالطت ایدوب آتلری نہر فراندن عب ادر اوللریه

اطلاق ایلدیار ( الیعبوپ ) یعقوب وزننده شول آله دنور که اندامی اوزون
کرعلو و بفایت وکرل اوله على قول جنسی پاك واشکن اولوب بود»سنده

وسکرسنده آب روان کی سهولت اوله کریانی سلکوب مضطرب اللیه یاخود |

سکرسی بك میدانلو اوله اصلا فتور ولي ایلغار آ نیکی قال فرس یغبوب
ر

ای طویل سسریع اوجواد سهل فى عدوه اوالبعيد القدر ف المرى ویعبوب صوین
 1حوق اولان حدو له دور

1

و “ڪاه دیتور

۵لری
مثذارك واج  ۷قاسسطلك س

وعو

۱

دور نا زياد ل و نان 0

اهعیدر ) العييبة ( حینبه وزننده عرفط ام

دج

ق

rE

E

زر

۱۲۳۱

۳۹
اولتور بغایت رطه ی وضرطهمی زیادهسیله منتن الوور برجامهبه اوصورصه | ۳
جامه اسکیوب کیدر هنوز راه خبیثه سی  1دن زائل اولر اکتری كارك واسنك ا

آعرینه دبرنی وضع ابدوب امحروبه طوغری ضرطه ابلکله بدرامحه يدن کر

مضطرب اولوب گبلدن قالغله ناچار طشیءبه پرتاب ایدوب حقدفده صید وا کل
ادر ملعوك ضرطهسی اواطهسیدر وقالتل  +فسامم الظربان نقاطعوا * بع

پزمقسد ومکار ته احباپ میاتلرینه القای قساد اله ری برندن کسیلوب جدا
اولهر مثل مبورری ضرب ادرار مترج دیرکه اول جانوره بجارر قرق ای
اطلاق ادرار زیرادوه سوروسنك ارالغته کیروب جاحا ضرطه حکدکده راجة

کریمهسندن دوهر پریشان اولور انبی جي ظرابین کلور وظر ای کور یی
مشدده اه کویا که آتی الذکر ظرباء کهسندن جعدر وظرن ظانك کی والفك
قصریله وظریاء ظانك کسری والفات مدله اسم جعلردر ( الظرباء ) ظالك فصی
ورانك کسری :وبانك تشضدیدیله ود ظربان کی بانور مرسنوامك امعیدر
ل
ع)
قریب
( التظ

وزننتهه طواركطرنیی

۳۹ومتین اولق معناستتهذر

بقال ظر بت الوافر تظربا على الحهول اذا صلبت واشتدت ( الظ بة ) معطرد
وزننده بغایت صلب ومتین اولان طوار نطقرلرنهدینور ( الاظراب) احباب وزنده
واجذ .آردنده اولان درت دیشلره دیور وواجذ عندالوف محتلفدر عل قول

اظراب دیشارك کوکر نه دیتور ( ظریت ) امیر وزننده برموضح آددر ( الظرب)

طرب وزننده یاشعق معناستهدر قال ظرب به ظربا من الباب الرابع اذا لصق به

( ظرییه ) جهینه وزننده برموضم آددر ( الظنب ) ظانك کی وونك سکوییله
)ه وزننده شول سکره دنور کهاوق بلکنت
رع
جظنة
آغاجك کوکنة دنور ( ال
کر طرفندن اولان اوجنه صاریلور ( الظنوب ) ژبور وزننده ایاقده امک تعبیر
لاتوان عضو اوك طرفده یعتی طشتره طرفندن اوحنه دنور یاخود اجك کیکته
دینورکه قوری امحك وق ودودك تعبیر اولنوز على ول قو ری امحکت احوثه دنور

قال ضرب ظنویه وهو حرق الاق من قدم اوعطنبها احورف عطمها وراده قدم

لفظى ضتینلددر وحق عباره هاء تيأله عظبها اولقدر زرا ساق موّنتدر وظنیوب

مرراق عرننك قوقانشده اولان مه یعتی پچریه دینور بجی ظناییب کلور که

احکلر دعك اولور ومته الئل * قرع ظناین الامر ا+ی دلله برکسه بر دشوار

مادهیه بغایت سی واقدام ایلیهرك تذلیل وتسیهیل ایلدنده درب اولور زرا

جوکیوب سکشات ادن دومنكاحکنته ارموقله راغ ادوب حوکر درل (الظاب)
تاپ ونزده سوزه دنور کلام معناسته وماده مزوره واوددر و حفلتی و ی و

وهنکامه معناستهدر وتکه دیثی کېبه وارهحق وفنده باغرمق معناسنهدر شار ج
ا
وی ح
ر
و
ک م

دبرکه

حرش

ا
ا1ین
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۳۹۳
آخر کونه مؤکد عقد قسم ایلدیلر بوسببله اخلاف ميه اولندیار رسول اکرم
عليه السیلام 2

مطببن ط فنده ولغشلر ادی ادن

مراد کعبهنك

قاو حیلفیدر ورفاده قر ش اهالیسی مي اندار بدن برمقدار مال افراز ادوپ انه

زبیب وبغدای اخذ ا ادی که جاج اون حامر واه ولواكمبەنك
سجاغن ترئاییبلکدز وسقایه جاجه صو ورمکدر
صل الا امد  4ااظطأب ) دأب وزنده بالك وفریاد ايلك زحل وصوت

معناسته در تقال طاب ارنجل ای منالیاب الثالث اذا زجل وصات واولفك

تزوج معناستهدر بقال ظاب الرجل ظا املناب الزبور اذا تزوج وجفلتی
آابه و وسم ویداد معناسته در
وغ و و جلبه SLR نقال ماهذا الطأب ای ل

وتکه باضمق معناسنه در بقال ظأب الس اذا ضاح وسلف وهبداماد ععناستهدر که

زوجهنك انشتهسیدر انق تعبیر اولنور جیی اظؤب کلور اکلب وزننده وظووب

نونقده
ووزرع
کا

یودجوب
( المظاءبة ) مفاعله وزننده اییکسه ایکهمشیره اتز

بری برینه محانق اولقمعناسنهدرقالتزوجا بالظانبة وهی ان ینزو ج انسان امراة
وزنز و حآخر اخس ) الظیظاب) طیطاب وز ننده رڅ ودردو تعب ومحنت کیعار ضَهٌ
ی

مه ظبظاب ای قلبة
شددهیه دنور که موحب تقلب واضطر اب اولور بقل ماب
ووجع وعیب وقیصه معناسنهدر ورنوع سيو له اسعید رکه کوز قبافنده حقار

جدجد دی دیرار ودلیر دلوقانلو اوغلانلرك چم هرنده جقان سيول هره دنور
وحغلی وشاطه وغو وحلبه معناستنهدر ویرکسیه شرومرت

اشاعیله دد

ادن کہ هنك مور کلام وعیدنه دینور تقول ”معت ظبظابه وهو کلام الوعد

شروظبظاب ملوك عندن ببرنك اممیذر ( الظبظبه ) زازله وزنشده جوم اولق

معناستهدر شال ظبظب ارجل على الناء لمعهول اذاج ( التظبظب ) تزازل
وزنده برنسنه آهستهجه سبواثله دوشك معناسنهدر قال نظبظب الثی" اذا
کان لهوقع دس بر ( الظرب ) کتف ودزه

بردهسوهلوب طوملان ایری طاشه

وقیابه دنور کهاوجی یلان کی سیوری وکسکین اوله عل قول بوکسك وسیوری
اولیوپ دوشکلی ياصع طاغه دنور یاخود کوحك طاغه دنور جع ظراب
ی وجع عن بزدر سکونرا اله خفیف وهمنه میتیدز وظرب

ارم صلی الله عليه وسل حضرتلربنك فرسلری امعیدر وبادیه ده
پررجل آدیدر ونی ک

قرعاابله واقصضه نام مار بیننده ابر صو برکهسی اسمیدر ( ظرب لن ) لامك ضعی
وان سکو یله پرمو ضع آدیدر ) الظر ب ) عتل وزننده غلیظ اده طوا ج ودوره
ب

دیتور بقال رجل ظرب ای قصبر غلیظ ( الظربان ) فطران وزننده کهمراد ظانك
فصی ورانك لکهسدر کدی حثهسنده بدرامحه لوبرجانور در ترکیده کوجن تعبیر

ب

۲۹۳
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یقاصیق فیلار ی راش ايلك معناسنه استعیال الونور ال :
ار جل اذا استمو

حالق العانة وبرنسنهی خوش وطیب ولق معناسنهدر قال
استطاب الرجل اذ
لاصل وطتلو وخوشکوار
حده طا وال استطیه عالى
است:طاب الثی" اوذا

»

صو ايسقك معناسنهدر قال استطاب القوم اذا سألهم ماء عذبا ( الاطیاب )

همزهءكت کممیله پرنسنهیی خوش وباکیره وطیب بولق معناستهدر یقال اطیب
الثی" اوذجاده طیبا وواصل اوزرء استعمال اولفشدر ( الطابة ) غایه وژننده

بادهبه دیثور جر کی ( طبه ) طانك فحیله مد ه منوره اسعاسندندر طابه وطیه

سیده وزننده ومطیبه مکرومزهننده ونلرده مدیتةمتورهنك امعلریدر نام اصلیسی
یژب اولوفب مأخذی اولان رب ادا که اواغله استهعان اولنوب الفاط

مکذوره ايله نععیه یوراشدر ( عذق بنطاب ) عینك کسی وذال محمهنك

سکوئیله مدینهده برخرمالق آدیدر ( انطاب ) برنوع خرماه اطلاق اولنورکه
حالا مدینه خرماسی تعبیر !یلدکلری خرمادر ( الطیاب ) کتاب وزننده بصرهده

برخرمالق آددر ( الطیب )"سید وزننده بغایت خوش وکایره وکو جك اولان
نسنه به دنور خبیث مقابلیدر وحلال اولان يئه اطلاق اوور قال مال طیب
وسمحتتلرنك
اللهعلیه
ای حلال وطيب ومطيب مکرموآزنده یر | کرم صلی

ایی فزرندارجنداری اسعلریدر ( ابوطيبة ) طانك فحیله بیغمیر عالنشان علیه .
السستلام تحطمرتلر ناك داملری او لان ذانك کنهسیدر

اسمی دار در ) طابءان )

خابور قضاسنده پرقربهدر ( الابطبه ) همزءنك فصی ويانك سکونی وطانك ضعی
وبالك تشدد وصقیفیله دیشی نك ن

تکه طلب ادوب ارککه قیر سی

الله دینورکه تکه ضيك تعبیر اولنور تقال دنت ابطبة اراي ا
)فاعله وزننده
( الطوب ) طانك یله طوغله بهوكيرميده دنور ( الطابة م

لطيفه ومراح ايلك معناسنهدر يقال طابه ماایزحه ا(حللطفیین ) -انك

کس یاهمطیلر  2عهد ومیاق دعکدر یغجبرانام عليه السلام حضمتلری یکری نش
واشنده ایکن بعش قبائل عرب نلرنده منعقد اولان مهد موین اوله حقدر صورتی
ودر کهبتوعبد متاف پلاتفاق نو عبدالدارك ضبط وولیلر ندهاولان كعبة مکرقهنك

چابت ورفادت ولوا وسقاه منصبارتی آلق مراد ایلدکر نده بنو عبدالدار امتناع
ایذلر له منبعد هرقوم اشای عحصقبیتله بری برلر ند باری ومعاونت ايلك اوزره

اف احناس طیی جع ومیر آدوب بریوك چناق
نبد
موع
عهد وبين ایلدیلر بن
اجره وضع و طرافدارار که بقشله اهلیدر اللری ک۲ا غس ادمرك عقد عهد
ين ایلدکدنصک ه لاحل الا کید اللری دنوار کفیهبه”چ ابلذیلر تاه عليه مطبین

اله تسمه اولندیلر نو عبدالدار دی کندی خلفال له که التی قسلهدن عبار دو
آخر

ی

م

0

ویر وراحت و دولت معناسنه در ۱
حسن معتاسنه در وڪٽ وعيش خوش خ

رک ی

.عناسستهدر .وطو ن
هد رک منتارلق وکر هك م
منعا

یه برشر اسیدر على قول لغت هندیده طویی جنك امعیدر وقال طوی لك

وطادر (طیی) طانك کی
وطوباك بالاضافة على قول طوباك تعبیریطن خ

قصر له طوی ند

وانفك

لفتد رکه چنده برشعر آددر ( الاطابة ) هنك کسربه

پر ته نی خوش وا کیره قاق :ناس نه در بقال اطایه اطابة ععنی طبه واسنجاء
ےسل ویاهخ ابله تطهیر ایلکدن عبارندر بقال
معتامته درک موضع محاستی غ
اطاب ار جل اذا استعی بع نفسنی مرداردن راك ایلدی وخوش وعنقم ودلکش

کلام سوباك معناسنهدر قال اطاب ار حل اذا تکامبکلام طیب وانه خوش

ولذیذ کویاره طعام ك معناسته درقال اطاب ار حل ااضیف اذا اقم طعاما
غلا تری اواق معناسنهدر بقال اطاب فلان اذا -
ووش ودلیر وکبیاره اوتر
طیبا خ

ولدنن طیین وحلال تزوج املك معناستهدر يقال اطاب الرحل اذا تزوج حلالا
)فعیل وزنده برنسنهی خوش وطیب ایلت معناسنهدر قال طییه تطییبا
(التطیب ت
ءاق معناسنهدر ال طیبای" اذا حوده
٤نی اظابه وبرنسنهی خوش وبا کر و
ېو نسنه بهدنور کهآنکله تطیب ی اه او
شا (اطیب)نتکر لهشخو

وعنیر ودهن کی وحلال ڈيه دنور قال هوطیب ای حل ومطلقا هر نسته نك

 3دشور قال طلت الطیب ,اي الافضل وطیب واسط ای شهر
تسار بیننده ببرلده آدیدر ( الطب ) هابله نود حلال ومباح اولان شیثه دینور
و بغایت صاف وراق اولان پادهبه اطلاق اولنوری ناب

نوك
او لیکهسسنده ایکی فربه آد بدر وزمرم ص

E

و طبه رازن

ایدر وزرو دیانده برقربه آدندر

ا(لطیبه ) عنبه وزنشده غدروحیلهسر ونقض عمهدسز دستنرس اولنان اسئره
(لاطیبان ) شه بنیه سیله
اطلاق اولنور قال سى طبه ای بلافدر ونقض علد ا

اگل وجاعه اطلاق اولتور عقلوىل فم وفر ج وعندالبمش هم وثبابدن عبارندر
وهنه تقال ذهب الاطیبان الاكل والجاع اوالفم والفر ج اواشحم والشباب وراده |
تعمدن مراد قوت دبددر

4 ۲

ز والاطایت

وقق الاخسان اى الضراط

والسعال ( المطايب (

ده وار اولان سنه ره دنور مطایب کلهشنك

لفظنسدن مفر دی وقدر عطّلر دیدیکه اش بو مظایبت که زی ع بلردن مطایت

طرب
ا

واطایب ازور عنوایله سموعدر يعن عفر داری مکوت

اولوب هان

جع اولدرق بویعه سعوع اولشدر بقولون  1منطایب الرطب واطایب
ازور وعل قول مطابیث مفر دی مطیب پاخود مطاب ومطاهدر واطایتك

| هفر دی اطيدر ( الاستطابة ) استعاء معنا نه استعمال اولئور شال استطاب

( الاطتاب ) همزهنك کسریله یل شدتله اسوب وز وطلاز فوپرعق معناستهدر |

قال اطتبت الریج اذا اشتدت فغبار ودوهلر بیدریی قطار اوزره وربوب كعك |
معناستنهدر يقال اطنيت الابل اذا تع بعضها قالسیر وايرمنت صوی اوزوث ]|
اوزادی اراغه کقك معناستهدر شقال اطنب المر اذا باد ذعابه وبرنستهی |
پلاغت يع مبالغه وحهيله وصف ابلك معناسنددر كرك مدح وکل ذم وقدح

ويل کلام بونك لازميدر ال اطنب الرجل اذا انى بالبلاغه قالوصف
طون
اتولس
مدحاکان اوزما ( الطتب ( مقعد وزننده اموزه دبنور مکی معناسنه واموز

عرنعااتقسند ( الطناب ) ع اتم وز کثر وعظیم
منو
اھ بویت اراسته دی
عبکره اطلاق اولنور شویله کهایک طرفنك مابینی بعید وعتد اوله قال جیش
ای عطم ( الطانب ) ميت کیل چادری طناب طنا به مقارن وملاصق

مطتاب

اولان فومشو به دور

لنت
قول هو جاری مطانی ای طنت سته اط

یی

( الطهب ) دنله حر ده وکو جك خا جلرك امعاسندندر ( الطهلية ) دح به

وه ویک
قلادض
ا

سیر سویاحت معناسنهدر بقال طهلب الرجل اذا ذهب |

ولفك قصمر له یاوز وشدید ونوایا اولان
( الطهنی ) طانك کی ا

دیید ( الطاب ) اب ونزنده ( والطیت ) طانكت
دوهبه دیور شقال بعیر طهنی ا

ية( والطسة ) هاب( والتطیاب )تيار اوه ر

ك

وخوشاولق معنا نهدر بقال طاب الثی بلطيب طابا وظيبا وطیبة وتطيابا

۲

اذا ڈرو كامژلفك .بصارده یاته کوره اصل طیب رانك ا

نستهدن عبارندر اطمه واشرية وسار نسنهردن کر طم ور وکرد باکیر لك | ۱
ورد معتوی اولسون مال حلال کی آنعی
خوط لق جهتله اولسون ک

قول طیت بد نفدا ای طابت بهنغسی زرا یر مادم عا

و

3

وتطیاب بر اوتلو وچار لو اولق معناسته استعمال اولتور بقال طایت

الارض اذا:اکلات ومتعدی او لور ر نستهی خوش وا کر ه وکو كك الك

معناسته در قال طایه ای طیبه وطاب طیب عا هدر کهخوش واک
اولان نسنهه دنور وصف پالصدردر خبیث مقابلیدر وطاب محرین قضاسنده
برقره د
آیدر وفارش اولکهسنده برایرمق د
۲در ( الطیاب ) زار وزد ده

بغایت خوش وا کیره وکوعك اولان شیثه دور شی طاب کاذ کر وطیاب
ای طیب ( الطویی ) بشری وزننده طیب معناسنه در یعتی مصدردر اصلی طمی

آیدی یاه واوه قلب اول دی و طوی طیبه لفظندن جع اولور کهطانك فحی

3

||

وانك تشددیلودر و و در در واطیب کلدسندن موتٹ الوور و او لك و کوزللك 3
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پریشانلفنی اشبار وافاده ایلدکده :چ عصبیت رحم وقرابت عناباری تاب وطاقت
الووب همان مدینه طرفنه بویان اولدی بعد الوصول عامری اخذ واسنه ارداف
اهرك مکهبهعود وققول ایلدی حین دخولده ماهذا الصی دو سوال اندلره
راثت لباس عام دن معا اه برادر زادهمدر د4یوب EO

دو حواب ایلکاه

السنة تاسده عبد المطلب اله شهر تیاب اولشدر انتمی ( طلوب ) صبور وزننده
عبر اء قربنده رقوی آدیدر ( طلوه ) هاله برطاغك اسیدر ( مطلوب ) برهوضع
آ ددر

) طلیت ( ز بار E

و طالب وطلاب ) شداد

وزنده ( وطلبه )

فصاتاه اسای" ناسدندر ( الط ) می وزننده ومرادفیدرکه ذکر اولتدی
وكنوك
نان
( الطئب ) ط

عله چادر اه دیور چادرك سراپرده ری ند ایتدکلری

اوزون ایدن عبارندر على قول چادرك قازغنه کوروب بغلدقلری ادن عبارندر
جی

وند کلو ر عه وزنده قال شد البیت بالطئب وهو حبل
اطتاب ط

طویل

ات االو وراده اوالوند قو نرادق اونزره امعطوفدرکه
ملوف ات

لسن عنق  3مفر د اولق اوزره سم ایلشدر لكن مقدمة الانده

ومهذیده طناب کس طاللهمفر د وطنب طمتینله واطناب جع اواق اوزره مسومدر

نرك
پيكشکی
(طنب ) شول تیه دینورکه پا
و

٩

اوجنه بند ادوب بعده ياك

رر اه کریش کسید وکوکنیك اوستنده اولان سکره دیتور که

مراد وغازك حقوری ایی طر فلو احاطه ادن سک

در ایا

طنان دیرلر

یطونربفره جلودرکده پرمق کی ظاهر وعتد اولور وطنب ماویه الله ذات العشر
ناممحلارك بننده بر موضع آ ددر «صره حاحنك مناز ددر وطنب اغاحك کو کنده

اولان طبر وشرهب دنور که هر طرفه سوروب کیدر ودنده اولان سکیره اطلاق
اولنور قال شد اله الفاصل بالاطناب ایالاعصاب ( الاطنابة ) هنك کنس له
بودخی کو شه کانه نند اولنان سکره دینور طسب کن واطنابه سابانه دنور مطله

سا نه بورخائون آدیدرکه اوغلو عر وشع ادندر ا(لطنب ) فمحتینله مرراق
اکری اولق معناسنهدر بقال طنب الرخ طنبا من الباب الرابع اذا اعوج وآنك
ایاقلری اوزون اولهرق سلیوك اولق معناسنهدر کذلك آ نك بل اوزون اولق
معناسنه در کهجندیلر بیننده عیویدندر بقال طنب الفرس طنبا من الباب الرابع
وف مکذوز اوزره اولان ارکك
ایضا اذا طال ظهره ( الاطنب ) اشیب وزننده ص
آبه دنور ( طنباء ) شیاه وزننده موشیدر ( التطنیب ) تفعیل وزنشده چادری

ایبلریله حکوب بغاق معناسنهدرکه مراد چادری قورمقدر قال طنب البیت تطنیبا
اذا مده باطناه وشده وقورد اورومك معناسنهدر قال طنب الب اذا عوی

واقامت اهلك معناسنهدر بقال طنب بالکان اذا اقام وتطبیب معناسنهدر کهطلوی
رم ور سس

و سا

وس

سس سس

سس سس مسسسسس
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شار حك یاننه کوره وزن احبر اسم جعدر صفت

ی

طلب کلور کت

طلا وندر كذلك صقت

ل(ط
اده
وزنن

۳
مشبه

هشه

طلوبدر صیور وزننده

ومبالغة |سم فاعل طلاب در شداد ونزده
طلیب ۲

امیر وزننده ج

ج

طابا ءء کلور کرماء

لا(طلاب )هم ءنات وطای مشددهنك کر نله
) تفعل ووزناده

افتعال وز ننده و نلرده طلب ایلت معتاستهدر قال تطله واطلبه ععیی طلبه لکن

تطلبك مفهوی متکلف اولغله مرة بعداخری طلب یلك اولور ( الطب )تفعیل
ونزنده برنسنهیی مبلتله ایس معناسته د رکه مراد  1راستی آچادق طلب ایلکدر

تقال طلبه تطلیا اذا طلبه قمهلة ( المطالبة والطلاب ) طانك كسرله برکسهنك
ذمتنده اولان حق وآالاحنی طلب ايلك معتاسنهدر ال طالبه مطالبة وطلاا

کسری ولامك ستکو له

اةن)ك
ططلب
اذا طلبه محق ( الطلب ) فحتینله ( وال

معنای منو ردن اسعدرکه مطلوب اولان حقه دیور تقول لى عنده طلب وطلبة

ای یطالب ( الاطلاب ) همزەنك کله برکسهنك مطلوبتی ویروب حاحتنی روا
قلق معناستهدر نقال اطلب فلاا اذا اعطاه ماطلبه بورکسهنك مطلوبش قبل
الطلب ورفیوب

طلبکار او اغه مصطر ومحتاج ايلك

معناسته اولغله ضد اولور

قال اطلبه ای امه الى الطلب (الطلب ) محسن وزننتده بفید اولان معا به

دینور يقال کلا" مطلب ای بعید کذاك مرعادن بمید اولان صویه دینور عل قول
مرعی الله مابینی اییی میل مسافه باخود برمرحله باخود ایی مر له اولان صویه

دینور يقال ماء مطلب ای بعید عن الکلا" اوینبما ميلان اوبوم اوومان ومطلب
اسامیدندر على بن مطلب البرق مدنندندر ( الطلب ) طاك کسرله خاصد"

طولب تاه ای غاا
طالب نسوان اولان کته دوز تقال ه

3

ولبه هاه  93ومعشوقه
وطلبه کلور عنبه وزنده وطلب طانك کسر له ط
اولان خاو به دنور قال هی طلبه و طله اذا کان و آها ( الطلبة ) فرحه

وزننده مطلوب اولان شيثه دنور قال اعطى طلنك ای ماطلته ( الطلبه )
طتللبهة ای سفرة بعيدة ( ام طلیه )
حرعه وزننده اراق سفره دنور بقال بد
طانك کس للهطوسعیل قوشنك کنبهسیدر ( الطلب ) ميك نمی وطای"مشددهنك

فحیله اسامیدندر معظلببدبانلله بن ختطب که عزوم قسلهسندندر طریق عراقده

واقع بتر مطلب دیدکری قوبى اک منسوبدر وعبد الطلب بن هاشم یجغدمبر

ذیشاندر عليه الصلوة والسلام اسم اصلیسی عامدر مرجم دیرکه وقتا کههاشم

غره ده وفات ایدوب اوغلو عاص مدینه ده

یدر
والده سی باننده تم قالمغله ب

اولان اولادك الى معلومدر عسرت معیغست ورئانت ویر یشاتله امار اوقات
ایدرر ادی قر سه حال برکسه

مکهده عار

عوحهسی اولان مطله عامرك

پریشانلغنی
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ِ
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( الطارب ) ميك *حیله عندم برقضا وایالت آ دیدر ) طبر وب ) طیفور وزنده

)

اری(ه
آدد
طهر
اب ),قاراب وزنده مخارا قضاسنده پرور
بررحل آطدیادرر(
فراسیه وزننده مصر اولکهسنده بر قضا  1دیدر عل قول ضرایبهدر ضاد مه
ده
وز

اه ) الطر طبة ( دجر جه

کی

اغا دنه

یی

طوردرهق

اجون دوداقاری صبصلق کی سلدرمك معناسنهدر قال طرطب اطالب
بالعز اذا صات

لها شفته وصو

فارده يا قریدده چالقفق معناسننهدر قال

یطرطب الاء ف الوف ای بضطرب وفیون وی فسعنی صاغفته چاغرعق
معناستنهدر قال ططرب
) والطرطت ) اسف

ی

بالغم اذا اشلاها

( الظرطب ) قبفذ وزشنده

وزنده قو غه کی ابری و سلپوك اولان عورت مه سنه

ونت عد ایدتلره کو زف روند طر طی! دنور :القت فصر

شید
وطر طب الت تناساه دینور ( الطر طبایه ) بای مشدده اد | والطر طبه )
شار ج اوزره باتك حفیفیله مهسی اوزون وصارقق اولان خانوه وسار حخیو اب
دنور ( الطر طبین ) باتك تشد دی و دنه یه سیل رکه در که دهدرین :کله یله

هرل واسممها موقعنده ايراد اولنور بعی برکسهی هرل واستنمرا انتدکده دهدرن

وطبرین دبرار باطل وخیبر ومنفعت نسنه مراد ایدوب ونه اله تا کیدایدرر
ط
ودهدرن راء باننده مشرو حدر  ۱الطر عبت ) حعفر بوزننده دما ومضط رب اندام

وقح ااطول اولان اوزون کسیه دنور ا(لطاسب ) ميك فحیله برنده جوق

طورنغله بغایت متغبر اولوب بر وجهل استعماله صلاحیی قالیان صواره دنور
میاه سدم معناسته ظاهرا مقر دی

مطسبدر

) الطعب ) ضعب وزننده خوشلق

و لذت وطیب معناسنه در قال مابه منالطعت دشی"ای مابه مناللذة والطیب
( الطعر ید ) عین 6ے وزای *حمه اله دحر حه وزننده برکسه یر

لغه لوب

هزل واستمنا ايلك معناستهدر يقال طءن له اذا هرء بووخر ( الطعسبة ) سین
 ۱هملد اه

|

نید وزننده ولسن وهداشن متعسفا پلوب کنعلك معا متته دراکر د

صوری وکر معنوی اولسون يقال طعسب الرحل اذا عدا قتعسف ( طعشب )
شین مجمه اله چعفر وزنندء بررجلآ دیدر ( طوغاب ) طای هضعومه وغین مجمه

الله ارژن الروم ابالنده بربلده ددر ( الطلب )كتيل ايسك معناسنهدر شال

 ۱طلیه طلبا ص الباب الاول اذا حاول وحوده

واخذه بع اول نسندنك تولفستی

 ۱وا لاستی استدی ومیل ورغبت ایلك معناسنهدر تقول طلت فلان ال ای رغب

 ۱این تباعد معناستهدر شال طلب الرجل طلبا من الباب الرایع اذا تباعد
ا(لطالب ) اسم فاعلدر ای خواهنده معناسنه ججعی طلب کلور رکم وزننده
وطلاب کور کاب وز ننده وطلیه کلور کته وز ننده و طلب کلور عرب وزننده
۳

قصع و بالنهر  1حوب

ك

معناسته در قال

بلرحل اذا عدافا راوف
طِ ا

(لعلب ) طانك ولامك میاه ولامك فعیل رر ( والطحلب ) زیر
ا

ا

بضوون ديدكري یشللکه دنور کهمن من بصووزنده دا ااوللورطع(لیة )
دحرحه

صو نك وزی و صون طوکق معناس هدر قال طعلب الاء اذا

وزشده

وتهونك توينى قرقق معناسنهدر بقال طحلب الابل اذا حدهوافتل
دطعل
علاه ال
امك معناستهدر قال طعاب فلاا اذا قتلهويرك وزی بات الله بشلانن دک

يقال طعلبت الارض اذا اختبرت بالنيات ( الطعلب )ميك ضعی و لامك كرى
وقحیله بوصتون طوّش صویه دیور ویوصوی حوق اولان صویه دور
ا(لطصلبة ) قیله دنور شعر معناسته بقال معاليه طعلبة اي شعرة ( الطخربة )

خای ممه االله طحربه وزنشنده ومرادفیدر کهآنفا کذر اولندی لکن بو مادهده
طغر بيه لفظتی زیاده ایتدیلر طانك ورانك ضعدلری ویای مشدده الله ( الظرب )
فهرح
فصنل

وسرور معناسنهدر وحزن وادوه معناسته اولغله ضد اولور وعند

البعش طرب شول طیش وشفندن عبارتدر کهانسانه کال سرور وفر حدن پاغود
ع واندوه و کدردن عارش اولور شو یه که دروی اصلا آ رام وق ار ایدهمیوب

قوش کی پرواز ایدر پس والکن فر ح وسروره مخصیص وهبدر وطرب حکرت
وخواهش معناسته در وطربمعتوالردن

معتاستهدر وشوق

اب
بن
لم
ابا
طرب الرجل طر

رح
الرابع افذا

مصدر اولور ال

وحزن ضد وبقال به طرب ای

ررب اولان
لهطکثم
االل
( والمطرابة ) ه
ط اب )٠عا
ل(
اوق
حر كة وش
طیروب ععنی ڪشر الطرب
کتیه دنور قال رحل مطراب ومطرابة ا

( الاستطراب ) طرب وسرور طلب ال معناسنهدر شال استطرب ارحل
اذا طلب الطرب ودوهیی مات اله تشویق وحریك ایلك معناسستهدر قال

ِ

لاداء ( إلاط YEH همزهنك کسرله شوق وطربه
براكه
استطرب الابل اذا ح
کتورمك معناستهدر قال اط ه اطرابا ( التطریب ) تفعیل ونزده اطر اب

ارلبطرب اذا تغنی ا(لتطرب )
در يقال ط
هغتی
نك ت
سايل
اغمه
نرون
عه د
ماست
معن
)مزءنك
شعل وزنده اطر اب معناسنهدر بقال تطربه معتی اطره ( الاطراب ه
فعیله که:ده وب

(لطربت) معا و9

اولان خوشبو چعکر ه دشور قاود الریاحین معتاس 4:

اه

شار حك باه

کو

کبازه افد طرق

صغاره دنور

یق
رعن
طبت
االلطر
تق

) ها له طار وه دنور طریق ضیق معناسنه

جعلری مطار در مېابه ده تن

که مطارب .طرق

وعند البعض طرق ضیقه متفر قهدن عبارندر

اى عدلت عنه پس مولفك عبارهسى TE

رری
مبلنک
کتف وزننده یغمبر اکرم صالله عليه وسا حضمتلر ينك اس
SE

NT

EGE

ب )

استیدر

ا )۷

۳
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۳ ۵ ۵

"یم  ۱:استاد اولامنه هنوز محصیل فن طبابته سی ادوب دورشور اولان
کسهبه دینور ال هو متطیب ای متعاط ی  ۶الطب وتاه ده والمتطبب الذی
يعاق الطب ولا بعرفه معرفة حيدة عبار يله مسوم
معد در ) الات

اولغله مفهوم مذ کور اله

کید دردی اعون قنق دوا صاللادر دو طبیبدن ا اهل
( بر

جر هدن صو رشدروب

دوای نافع اخباری ایسك معناسنه در قال هو طب

لوجعه ای پستوصفه بعنی پستوصف منه الدواء ابيا تصم لدانه ( الطبابة ك)تابه
وزننده آنفا ذکر اولندی وطباه وطیاب سعايك صایاق کی صالنان .طر وسنه

۱

 1اه طورش :اوژون :اوژون صالنور ( الطبظبه ) اا جه

وزننده صو اقار کن بیدا اولان جاغلدیبه دنور وخاصه تلاطم سیلادن حاصل

اولان جاغلدی به دنور وطبطبه مصدر اولور سسلفك E

۱

شا و

عكیله کهه طرزنده بر بصی اغاحد و
الثی" اذا صوت ( الطبطابه ) طفان
آنکله طوب اوینارژ حوکان تعبیر اوللور طوب وجو کان اوونی ابرانده

)شدد باله مفاعله وزنشده مداوره یعنی معالد
بوغدادده معروفدر ( الطايةٌ ت
معناسنهدر بقال طابه اذا ۳الطبطه )پای مشدده اله طورهبه وق باحه

دیتورکه آنکله قائچی
بب
ط
اور د.قه ط

ان دوزلور ا

دو e

اة وط ور دود خرفر

باشی ميه اولشدر ( طبا طبا ) قبا قاوز ننده

وهه لقبدر
ضی کرمالله ج
شرف امععیل ,ن ار اهم بن امسن بن الحسن بن على اتلر

لسای پلتك الوغله قاف حرفنی طعانءوانده کلم ادوب على قول کندیارینه بر
قبا بعنی قفتان و برلکله قبا قبادحك رده طبا طبا دعکله آ نکله تلقیب او لغشدر

مرم دړ کهان خلکان تارخنده طبا طبا اسععیل مرقومك بدری اولان ابراهيث
لقی اولق اوزره مسو مدر برکون غلامنه جامه کتور دو ام ایلدکده دراعەی
کتوده دید کده وق فبا قبا دجك رده باتك اولغن طبا طبا دءکله کلام من ور
شپرت ا

و

وره اقباولدی انتهی ( الطبطاب ) طانك فشیله بر

)ای مه
نوع قوش اسیدر کهبباع کی ای بو قولقلری واردر ( طعاب ح
اه کتاب رە

بر موضح آ دیدر EE بر وقعه واقع اولشدر ( الطعر به (

طانك ورانك دح ارو کر

راه وضعةار  4لغتدر «حاب

بازه سنه

وحامه بار حهسته دور علي قول ماده عز وره ود ونق ۳

دنور

وز

عضو صدر مثلا

ودر وما فیا اء ط ر ب 7ه دبرار هواده
 :ماعليه طبعر به ديرر اکننده لپاسدن بر داره ق
ادن

بر باره قودز دعکدر ) ااطعر ب ) زر ج وزنده خار وخاشاك وفازنق

اونى مقوهسته دینوز غقاء معناسته ( الطعر بة) دحرجه وزننده طولددمق

معناسنه در يقال طعرب البقةر:اذا ملا هاوضرطهلق معناسته در قال طعرب اذا
2

زر
زذنده مبارت اجون پاجهاری ارالغنه جوکدکده خاتونه هنو

۳۱

میسن دیو سوال ایلکله خانون قد قرب ط بب على رواید طبا دیو جواپ ایلدی .
کیدهرك الستهده ل ما اولدی فقره تایه نم رجلا فبلندندر زمحشری بوراده

طب لفظیی  ۴و شعور اللهشیر اباشدر وطب رفت وسبولت وملاعت معناسنهدر

قال طبه اذا رفقه وجادولق وخر LE

مطبوب سور دعکدر ویقال

اصابه طب ای حر شارح در کهسصره طابطلاق اولغق افاقته تفأله مبنیدر
 9لدیغ سل موهلکه .اولان بیابان مفازء انلسهیه اولفشدر وطب طانك
کسرله شوت واراده وشان وحال وعادت معتالرنهدر وطب طانك فحیلٌ صفت
وارنده استاذ وحاذق وماهر اولان کین دنور طبیب کی
اولور مطلقا عل ک

کاسيدکر وشول ادراك واذعانلو دوءیه اطلاق اولنور که ایاغتی کوزهدرد نقل
ایدوب علالمیا» باصمز اوله وشول پغوره دینور کهضراب خصوصنده حذاقتی
او لوب پالق اولیه و طب مصدر اولور قره نك درزاری صو ترشحم ابلامك اجون
خبر ز القربة اذا عطاها بالطبابة وطبت
طبا به الله وریوب تیامقمعنانهشال ط
امورده رقق وعای ادوب مصالی حسن وجه ولطف وسہولتله غشیت يذو ايلك
معناستهدر ومنه الئل * مناحب

عشیتنی سووب ای

ولطف بعیی آمور نك
طب * ای اف الاعور ت

رفق وتأق وسهولتله مباشرت ادر ( الطبیب ) 9

واذق وماهر اولان کسیه دینور شار ح در که
وزننده مطلقا عل کوارنده استاذ ح

کیدهرد معابلة امراض ایلکده حاذق اولان کسیه اطلاق اولفشدر جی اطبه

واطباء کلور يقال هوطب وطبیب ای ماهر حاذق ق عله ( الطبابة )کتابه وزننده
بردن اوزون

اوزادی

قطعه به دنور و ودن وسڪايدن ودریدن اوزون شتقهیه

وقطعهبه دنور جع جښسی طبادر وشول دل کی اوزون میشین بارچهسنه
دنور کهقربهنك اشاغیسندن ایکی درز ارالغنه وضع ابدوب اوزرندن دیکرار تاک

درز قپانوب صتورشح ابلیه ا(لطبه ) طانك کنسریله ( والطبیبة ) حبیبه وزننده
بونلرده ارضدن اوزون اوزادی قطعهبه وئویدن وععایدن ودردن اوزون شقهبه
)فعیل وزننده
وقطعهیه دنور طیهنك جیی طبب کلور عنب وزننده ( الثطبیب ت

صویی صزمسون دنو مشکك درزلری بیننه طبابه قومق معناستهدر وسود طلومتی

آوب اغى چقمق امحون چالقیوب ياق معناسنهدر وديا وسار جامهنك
بر اغاجه ص
۲ته ووانر شه تعربز وحشك
قتوقلری ل
يوسیع اعون ل

تعبیر اولان بارحه ض

وادخال ابلك معناسنهدر شال طبب الديا ج اذا ادخل فيه نيقة بو سعه ما

ا"ل(طیابهٌ )ك امه وز تباو معناشتهدر تقول ماکتت E و کد یت

آلکسر والقحمطبابة ( التطبب ) متعزوزننده فن طبابته متعاطی اولان کسیه دنور

۳۰۳
وره كك اورنهسنه یعنی بغر نیسنه دنور ( الضوب ) صوب
ضمیلر دومنك اکیی
وزننده کیر لفك اسف

وى

تقال

در

معناسنه

ضات الرحل

دصو بت ضو با اوا اسن

وغفال اباك ععناسنهدر
خدعه ادوب فر شته ا
ريك و
( وت

اذا خدل عدوا ) ا ات

ده

وز

ر تشاک

رد ی

قال ضاب الرحل
 ۲تشه تغیبر اللاك

معناستهدر قال ضبیه بالثار ضمبا من الباب الثالث اذا غعره وضیب اخلاط ناسد
رکه اصلا بر
دنور اوباش واحناس مختلفه کی ( الضبوب ) قعمود وزشده ب
اا

 ۱ادشه رامن ی <بر و حو لپه اوغ

منم

ال

بر یادکار اواق معناسنه در

ضمي الحلضبوب اذا اخلف وضعف وم پشبه اجزال ( التضهیب ) تفعیل وزننده
کی قزغین طاش اوزره کباب وریان ابلك عل قول کرک

اتی بصدرمه

کی نشج بولیهرق ناناری کباب ايلك معناسنهدر یقال ضهب المتا
حلارة
اذا شواه ع

آشه
ت

ماه

او شواه وم بال ف نه

و انی طو غ ج ق اجون

طوعق معناسنه در شال ضهب القوس اذا عضرما

عل انار للعفیف

( الشببا» ) جرا» نونزده .شول بانه دسورکه طوغاق اجون آنشه طوتلغھ
مکانه

د دنتتوزکه خرارتث

پصدرمه کی ؛252
شال  ۳مضیب

ِ له اول هرد ده

رن

وفين اک

اوله ) الضیت ( معطم و زننده GNEN

ای مقطم ( الضضید ) دحر حه

جات

5

نارچە لغش  5دنور

وزننده قش برکدرمت

معنا سنه در

قال عبت الار اذا چعما ( انضاهبة م)کالبه وزنده مقاخه معناسسنهدر که
بزی بر اڭ عیب وفخیی کدف وییان اله بد و ناسزا معاملدن عبار در بقال ضاهبه

ازا قاه ( الضیت ) هیب وزننده ضئب لفظانده لفتد رکههزه اهدر نته کهکذر
الوندی

کرات ثلائی وبانك تشدیدنله حكيرك
! فصل الطاء البملة  ( 4الطب ) طانك ح

طالك کسریه اسم اولق اوزره مرسومدر کهطبربلاث معناسنهدر قال طب
| ارجتل طبا منالبساب الاول والثای اذا عا املسم والتفس باب اول فیناس
اوزرهدر زرا مضاعف متعدی باب اولده فیاسیدر وق الثل * ان کنت ذا طب
فطت لعينيك * ایکسندهده طانك حکرات ثلائیلهدر وای ام حاضیدر یعتی سن

| اهل طب ایسك ابتدا کوزار که هار قیل منرب مثلی معلومدر وعربلر قریب

اطصول اولان برنسنهدن سوال اولندقده قرب طب وق 1رب طبا دبرار فقرة اولاده
۰

۰

٠

طب فاعل وتانبهده کر ادر منشامثل
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۰

کسه برخاون زوج اندوب یله
۰

۳۳
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نطه کی وضربه میقات جاج عاق اولان ذات عرق نام ح
قلريب ر دره
آدبذر که
وی

و مندفع او لور وضربه < راج و حر به واحکار ارضیه

وکرك کی معن كيه کسیلن وظيفة معیلهبه دیتور قال ضرب عام الضرائب
وهی الى توخذ فالزية وحوها وغه عبده اطلاق اولتورکه نکهنت از
اندرسه باخود یکنهیلوب متعهد اولش ایسه افندسنه وره جك اولدینیمبان
جدهسته
كه
ع
معهو ددن عبار در کو با ک

ضودر
ف۲
لرت
طن

ج

ب
رات

کلور

ا(لنرب ) فعئینله صووغه طوقغفق وصووقاق معناسنهدر قال رب الات
3
) بالبك نات
ضربا من الباب الرابع اذا ضر االبلرداس(تضراب
وغاظ ودیشی حیوان اکرلت
 ۱اولق معناستهدر  4نیبب :الفتل و
ایسكت معناستهدر شال .استمربت التاقه اذا اشتجت الفعل ننا ( ضرایه ):
ضادد ف قراسید وزننده عصس قصاحنده بلبیس حذاسنده واقع خوف ام

محلده برقضا اسعیدر ( ضارب الس ) سينك ولامك فحیله عامده برموضع آدیدر

شارح دیرکه تضریب نوی جقلیوب چاقی کذلك دیکمت و ردو ال مقولاسی

نقشلقی وبصعه بععق معنال نه ستعمل اولور مولف قصی واکتفا ایلشدر کذلات

سکه بصعق معناسندده مصتعیل اولور ( الضاغب ) راغب وزننده شول کسیه

ورب
نک
لرده
دنورکه بری

وحوش کی سسلفکاه آدمی قورقودر اوله ( الضغیب )

امیر وزننده طوشان وقورد سسنه .دینور و آنك وربکایرك وررکن دکری قابتدن

غاب)
ده ااوللورض(
ررنکی
ظهور ادن سسه دنور اکثری مزال با

زاب وزنده

بودخی طوشانك و قوردك سسلرنه دینور ( الضغبة ) مره وزد د محقیق خارح
اوزره خرده خیاره دنور کهشيار تعبعر اولنور اصبل ضغسهدر مؤلف اکتفا
ایلشدر( المضغبة ) ميك ضعی وغينك فعیله شعیاری حوق بره دنور قال ادض.

ویاك سكول شنول
مضغبة کاثیبرة الضغایس (الطغب ) ضادل فح غ

کشیید؛ دینورکه کذر اولنان خرده خیار کل|نهمشتمی علقول دوشکون وحریض
اوله موی ضغبه در هاله شال رحل ضغب ای مشته

ب
ضبةغو
اومرأة ضغ

للطغابس او مولع عا

مصدر اولور طوشان یاخود قورد کی سلنوپ آدم

قورفقق معناسبنه تقال ضغب الرجل ضغبا من الباب الثالث اذا صوت کالار ان
نب)
لاض(
والذیاب وفرع وجاع اعلك معناسنهدر بقال ضغب الرأة ادا ناکعه
ضادك د ي

و و كت ستتکویه ره اور مق معتاسنه در شال ضتب به الاآرض

ضنیا مالنباب اكان اذا ضرب وبر نستهیی .آو جله قبض ابلك معناستهدر تقال

ضنب بالشی" ادا قبض ( الضوبان ) ضادد فحی و ضعیله موز اولان ضوبان
معتاسنهدرکه قوی وئوانا دوهی دیور مفردی وجی براپزدر ووبان ضادك
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۹
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۳۰

RRR

|ا تشسییه ادرر
بال چاله حق قاب دعکدر و باالذ اشیاء اولعله عبار جاعی ک

وعسلة کههایلهدر برمقدار باله دنور عوسیلهکه .مصغر پدر بنولردن طرفیاه مظن
 ۱اشذاد

اوللر باه  2در وفرجی اسی:عاره ابدوب و مترو بار در

ازاده اندرارکهصوی
وجهول
اصل ج

ومادر ط رفلزنی

ونسب وفرابت اوله حقدر اک میتی فلان کسه فومرایه وی

السب در دجك برده مایعری له مضمرپ عل دیر ارمایعر ف له

اصل ولاقوم ولا اب ولاشرف گرب  ۲ ۳بوراده منز ادك

او نادد نظر اولنه

( الاضطراب ) افتعال وزننده چالقفق .معناسنه در دریانك چالقفسی .کی بقال
اضطرب اثی" اذا عر ك وماج وسلی وسلیود اولهرق اوزابوبکتك معناسنهدر

بقال اضطربتال اذا طال مع رخاوة وقال رجل مططرب الللق ایطویل
غير شدد الاسر ویر امرك نظام ورانطهسی منعدم اولوب محتل ومشوش

اوق

معناستنه مت لدر قال اضطرب امه آذا اختل وقزانج طریقنه دورشك
ک|تساب معناسنه مستعملدر قال اضطرب الرجل اذا اکتسب وربکسنه کندی

اجون برنسه طنرب اولفنی اسيك معناسنة در بقال اضطرب ارجل اذا شال
ان یضیب له وه الدیت اه عليه السلام [ اضطرب غاا من حدید ان

ان وضرب له ویصاغ وع بلر اضطراب حبل اله اختلاف که دن کنابه ادرال
شولون اضطر ب حبلهم ای اختلفت کلہم و اضطر اب مشارکت اجون اولور
اورشق معناسنه شال اضطرب القوم ای ضاروا وع بلراضطراب عنان اه

جنکدن بوزیلوب یالکز باشنه قاچچقدن کنایه ایدرار بقال جاء فلان ءضطرب
العتیان ای هرما متفر دا ( التضمرب ) فعل وزشده جالقغق معناسانهدر قال
اضعب الفی" اذا مرك وماج ( الضار یذ ) مفاعله وزننده اورشعق معناسنه در وبر

۲وب بعد الا کتساب رنه شرك ايلك معناسنه
کہ هدن ارت اعون مال ل
اسمال الونور شال ضارب له اذا انحر مفاله وهی القراض وقراض ومقارضه
مضار نه روک

وبو مصاره رزق
قرض مادهسنده صوری مش و حهدر ا

وضار به"باب میالغه ده
طلی اجون سیر وسفر معناسنه اولان ضر دن مأخوذدر م

استمال اوور قال ضاربه فتسبه ای غلبة ف الضرب وراد
پاپ الودندر زرا افعال که مبالغه باب اوله #صوضدر
ده
وز

۱

( الاضارب (تفاعل

اور عق معناسنه در شقال تصارب القوم ای ضار وا ( الضربة ( بده

وزننده طسعت واد معناسنه در قال ھوکرام الس به ای الطنعه وقلحك اع نه
وفك
7لسیف ای حده بوراده ل
دینورکه چام بر در يقال ره بط بها

وااسرف

ود ه ول عو ونك ابن زید ووحهه فولاری فیلندندرو بر باره عوغه دنور
حلا حلندینی اعتبار له و قل

رب

او لنان کی

ه

دور

هاء

امه

میزیدر
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ا
و ومشق بر ده

د
كا کو
قطعهه اطلاق اولور وبك در
وشول

تاقه به دنورکه

لووی
اولان ح

سود

ه
طر
یند
زیدا
وم
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ی  ۱کو
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هو

اولان اوزون ارات ید

3

دیشور بقال لیل ضارب اي م

صاغان کسیه دا ما جه اله اورز اوله ودره

و سعتلو ع صدبه ۳

ربوب
ضار
عه ض
ونند
ا(لشریب ) .امبر وز

ا

کور

جی .ضوارت

وزلندی وصفه
ذک
معناسنهدرکه ا

و وع و کو نه معناسننه در قال هو مضنربه

وه
اش
بفه
ای صن

اطلاق اوور

وار اوقلری اوزره موکل اولان کسیه على
رس معناسنه کثرت محر مناستیله غ

قول تار اوقاری ضبرب ایدن کسیه دینور وتار اوقلر نك اوچهیسنه دینور ویر
قاه بر قاج تاقهدن .بری بری اوزره .صاغیلن سوده

۴
۲

نصیب
وصه و
دینور ح

معناسته در وقاری پوك کشی به دینور بطین معناسنه شا رحك اينه کوره بو راده

اولفش اولور
صبل
و ضر
و دی
وطندشهاری غلطدر کویا کهبطننه بر دطن
مزج در که کتف وزشده بطن اولقده مقلدرکه طوعق باز اولان واسع
اموف اکال آدمه دنور علاقهٌ مذ کوّزه مناس

دلدر بلکه و
تله اطلاق عید ک

اضودر وقاره دنتورر معناسنه وقر اغو به ودیی تعبیر اولنان رطو تارهدنورکه
قیش ومار ایاملرند کدار باغار دب بع دوه فا کههسی اولان شور اوتلرك

کم بنه على قول منك و

دیوررکهبرندهکوکلری قاله( الضمرب ) هنيبر

وژننده کشر الشرب معتاسته در که و

اولتدی وهضرب

اوره حق آله دنور

واوان تعبیر اولان یولچادره دیور کوا کهضرب اوناده ال
اووه س
0
اولشدر بقال نصب الضرب ای الفسطاط العظیم ( التراب ) را و
دوی
ب

اورهحق  1له دینور دکتك وقاجی رک ازيانة طنوره مضراب اطلاق

ا

وهایزدر ( التبزابه ).کر امهنوزنتده اورمتی کوزله اولق ا

ضريت ده طیاية من الباب انلاس اذا چاد ذر با ( الاضراب ) شم هنك کم مه
سه اوزره قراغو
يته اذا اقام وکبر
مقم اولق معناستهدر بقال اضرب الرحل ف
یاعق معناسنه در

قال اضرب القوم اذا وقع عام الصقح و سعوم دد کلری ای

پل اسمکله صنویی بره کوروب برك وزئی قوزءق معناسنهدر قال-اضرب
السعوم الاء اذا نشفه الارض و اتك بشمك معناسنه در شال اضرب اتلیر اذا
)ب
تا
کراب
تاچ ( الض

وزننده ارکك حیوان ادیشی به آ عق معناسته در بقال

ر
ی)
زریب
صرب الفحل الانتی ضبرآبا اذا نے ((ض

وزنده ان فل ام

6

زور مادهسنده مرسومدر ( المرب ) مقعد وزننده ایلکلی کیکه دینون وعذرب
مره
و

هاباه قلون ع نه دیتورکه چام بر بدر زالرك کسیده چانزدر وهدضرب

ب اولنەجق ع
رانك کسریله ۱سے مکاندر ذسنه صر ب

دور

مثلا مرب

العستل

وت

بال

۰

۳۹
س
سم سس
س
کت مس دا

س
ستسس
سس

نسنهی ا آخره قاق معناسنه در شال رب
وزمك

معناسنهدر شال

ف اء ادا

ارب

الشی" الشی" اذا خلطد وصو ده

ج

صوثق فعناسته در شال

وعقرب

ضرب العقر ب اذا لد غ ودر وب اوینامق معناستنه در شال ضرب الثی" اذا محرلد
عض
واوژامق معناسنهدر شال ضرب اللیل اذا طال وبرنسنهدن بوز دوندورمكت اا
عنه ای اع ض واشارت ايلك معناسنهدر شال طبرب بده

معناسنهدر تقال ورب

 AEEوعد ابلك معنداسنه در شال ورب
الارض درار برنسنه دل اظهار حبانله خوف
سور نهر كمك او

شال رب

که

 ۱وکا رکذاز و تافذ اولان آذمه دنور

وارب

هه

وب

معناسندن

فا مه

ایلدی دجك

هیق در وضرب

دسرب
امان اذا عصی و

 ٠بونده طر ب مور وب

الدهر سا ای بعد وع بر شرب ذقنه
برده خوفندن بره انوب

زمان صاوسشوب كمك

معناسنه در

مثل و سس یه معناسنه در وحست و سر مد
و خفیف الم کسیه دینورکهحلفسن تعبر او ور

متصور در وصنف

او لور و خفیف وره

و کو نهودرلو

داور

معناسنه در قال

شال مطر ورب

ای خفیف

النا الضرب ای العسل
ویاض قراملو باله دنور ومعناده فختیتلر اشير در تقول ک
الاإيض ورب

و

روه

اهل ع وض

م وض

اص طلا حنده بت آخر جر و به دنور

اطلاق اندرار وضرب

ده که مص راعك

مد وقدر ورفقعت طلب و کیت ااك

ار ضرب اذن الله هنع
بع
معناستهدر قال هو بضرب امد اییکسبه ویطلبه و

فض بنا على آذانمم ] ای منعناهم ان
ساعدن کنابه ادرر ومنسه قوله تعای [
وزنسده

يتمعو ( التشریبت ( شعیل

حوق

اورمق معناسنهدر

تکشر اجو در شال ضر به تضربا ورنسنهی
قار شدرمق

ند در

معنا

شال

سرب

شی" آخره

الشی" پالشی" اذا خاطد

بشامی

قالوب

و فاره طو تاق

معناسته در بقال ضرپ فلان اذا تعرض لثم وضريب دیدکلری سود انجمث
اعری بافق معناسنهدر قال ضربت عه اذا غارت ( الضارب والضریب ) امير
وزنده

) صیور

) والذروب

 ۳هن

مبر وزننده .حوق اور
وسرو ده بینلراۍ علط
ایلشدر ای

وزننده ) والعرب

ارب

مام

) کتف

ةدو شارح در کهمولف

ایلشدر ز را انم فاعل اله صفت

اسم عفعو یل هو روب

و توب

ا

و زننده ) و الضرت

کی

هشه

(

صیغ

وام مبا لغهی برعد

مفعو لدر و ضار بو ضار ه

دون
رک
قوبرغ قالدروب ۋحرنه اورهرق بوروب کیدن تاقه به دنور ضرب مذ
فاخو زدر اولکی سات
طسب

ادن کسه

دادور

او زره د رکه ذاٿت ارب
ودره

سس

ان

ی

د عکدر و ار ب ار او ولری

او ور او
اه

یاصم وهطیش

او لان مکانه

|

۳۸

برقابه قورر واستدکه چوجغه بدررار ( الضبوب ) صبور وزننده شول طواره
دینورکهسکر در کن بولا در او له سدك آ نان تعببر اولنور آت قتمنده بك عدر

كمنك ]|
وشول قیونهدینور کهمهسنك دلیکطارجه اوله وضیوب ججانة الارئی ا
فرسی اسعیدر ( ضبیب ) زبیر وزننده ایک فرس آدیدر بری خستان این حخظلنك
ا
ودیکری حف ری

رن عامرکدر ویر ښواور

دره آدیدر ( الضیضب ) ضساد ۵

واش وجری" وکستاخ وزباندر از کسیه دنور
کسر باه”موز انسان وحیوانه دنور خ

۱

( الضباضب ) علابط وزننده ودخی خاش ولا ابإلى فضول وکستاخ کسيه دود ||

وقوی وتوانا علی قول خاش وبدزپان وکستاخ ودوره دنور وشدید ودلیر |

وشیرمرد آدمه دنور بقال رجل ضباضب ای قوی اوقصیر خاش اوحلد دید
( الضبیب ) حبیب وزننده قحك اع ه دیور کهچام بربدر پقال ضره بضبیب ا] ا
سیقه ای حده ) مضب ( ف
ساب

لد

غ

آدبدر (ضب) طنا دك در ار ) و ضیات (

وزننده ) وضیاب ) کتات وزننده ) ومضب ( حب وزنده اسای تاشندندر

رها
ضالارن
ورانك رسمکوقل4ماعوناسنهدر نق

املنباب الثانىهترجخدب ركهراغبك

تصورینه میتی بیان وتفسبراری بننده دخی خالف واقع اولشدر مثلا رشیته ال
ايله وسیف وعصا مقولهسیله اورمق کی بعسالق ساره بلجل ومعنادن متفر ع
اولو رکه هر بر نك

اله شرب

رحلاش

ده

معنای هن ور

مندرج

لاز میدر و اقاست معناستی صرب

۱

و ملیو خلدر مثلا ذهات حالتی

التفس الارض مفهو میدر

وقس عليه البواق كذلك اساسدن دی منفهم اولان ودر انتهی وضرب قوش قنعی
بانه م آرامعه .کلف معتاسنهدن يقال ضربت الطبر اذا ذهبت ت

ارزق

اول قوسلره ضوارپ دنور ب
ورکنهنك صالیو رمیهرك الندن طوعق معتاسته در

يقال ضرب على ده ای اماك
وع

ايلك اجون دیار دن حقوب

وضرب وران فعاتله حارت باخود جنك
شیر وشفر الك عل قول مهف

الك عل

رأی كمك معناددتهدر قال ضرب الرجال ضومضبیایانا اذا خر ج ارآ
اوغازیا اواسترع او ذهت وعبار فلان کنه سفردن فراغت اندوپ مقیماو لدی
دعك

ر ده

ترب

سفسه الارض

باقه فویرغتی توفری قالدر وب

دبرار و صورنده

اض_داددن

او لور و صرب

قر حنسه اورهءرق وربوب کتك اھ

راهطا لب اولدیت هنکامده ابدر ال ضبنت

تیاور که

النافه ادا شالت بذتا مر بت

فجرها خشت بعض خدده باذاببا واقع اولغلة توب اخلاق قيلادن اولور ور
ے
ھا
گ
ججج
نسنه ی
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الارض اذا کر ناما ور تست

اضبت

معنا تنه در

و0

يقال اضب

مفارفت ایلامك و حهیله ملازم اولق

ادا مه ف شار قه ور

٬صاليو ر عك امساك معناسنه در شال اضتب عل

اولغه قروب و مرف

زر

اولق

نە

ای " اذا ا

یفاب
هران ط

عپاردر قال اضث عل الاطاوب اذا اقرف

الده بك طتوب
ومطلو به ظفر داب

اوزره اولقدن

اولق

ان دظفر به ور بهنك و طاو مكدیکش

خرزة فيه وکون وهوا وصلق وطانلق اولق معناسنهدر بقال اضب الیوم اذا
ور

صار ذا ات

اسلا طفیوب فاده اصعاز ادوب اجازده قومق

نەن

,معناسنه در و صو رنده ضد الوور زرا تکام معناسنه ده کشدر و ونمو ف کر ان

ایلشدر تقال اضب عل ماق نفنه اذا سكت عليه ور كر وه وجاعت پرمصلمت
شرفت

ضعنده ج

و فیام ادوب

6

متو حه اولق معداسنه در

القوم

شال اضب

اذا ضوا ف الام خیعا ( الضیب ) محدث وزننده حارش ضب اولان بع کر
صیاد ننه ذننور که کر صید ايده جك الودقده اشدا کر  4و استه صو دوکر یاخود
ظا روادق دلیکك اع نده الاری او نادر احر ودن
اجون فوبرغتی طشسره

ذ کر او ان

فک

شال حل

اضت

حقار د قده

ضت

هان

ام علعد

و ناقدٌ اء

و

قو بر غندن طتو ب

اوغام۾ش

ضسه

دو ه به دتور

معنا

نه دی قال ضبب

و کر در لس

عشنه دور

و ز ننده خر مانك هنوز

بر س4:

الضى اذا

اطعیه

قال ضراب الباب اذا

بارایو ب قڪو غنده

اولان

اولنوب

انکله ږو سل او لثور ترکیده

تعیمو او لاوز نهار ده إضاب  ۳عنواننده و اقع اولوب اصل نمه

ما الاب اولةله الباب كلهسى EN

 Eق تساخ او لشدر

و ضبه راه ده بر قراه

اسامیدهو

ضیه
آدیدر واجلش ::ن ۲قلع العنیری تامکه 4ك اقەسى اسعیدر و
۸۳ا

مؤتق

ضباء د

 ۸:د ینورکه دیاغت او لوب احنه اع قور ار وشول هی

وقالین دمو ره دینورکه فانونك ار اسنه 3۳
قول :دعو ری

 ۱الاضب

عل الشی" ضا

ندرم لا معناسنه دز شال ضبب

ول دمو ری باق تخود وضع ايلك معتاسنهدز

حعل فيه الشبد  ۱الضبة ( حه

دضب

ارک

ادر

ای اه ٦ الضيبت ) التضبیب ( تفعیل وز مان

اوزره آوریلوب و عنی احتوا ايلك
اذا احتوی علیه وخوحفه

کار يلان ظن
اد e

ایلکلد اورمق
(

نەک

) الضباب ( «عاب وزننده سول

۶و حه سیدر

طبه

ر طو تلو و صه

وطبانه دیتورکه زمه قدر هوایی احاطه واس_تیعاب ایدر اکثزی کوز موسمنده
صباح

و فنده کون

ادن

عل قول ك

حقيةحی

احاط "الارض ضیابت ای دی کالج اوهو معاب

وزز ده بروع ETE

N

ناتک

بای

ياغ ی  :وه

۳

اه ٣ڪادر

شال

) ااصیه ) خبدبه

ڪر مقو لهسیله /ر شب ادوب

کی وضیاب کلور اوك

کسیر باه و ضبان kl شان

وزنده sl

E

و تشدد بااه شیم و مشه ک یي مونی ضیبهدر ها له وضب مصدر اولور باه اق '

|

سیلان معتاسته Se قاك وآعر دن سالارك و وک کت آ نة حصوصدر قال

ذوه نك در سکنه عارض اولور وبشقه پرورم اممیدر که دوءنكکوکننده حدت 
اندر و شه

دیکر رودم

آددر که دوهنك طباشده

ظهور اندر و ضب

2 30۳

وععتالرده

مصدر الور یقال ضب:البعیرضبا منالباب الراب اذا صار اضب کا سیذکر وضب
آوجله مهیی قاورایوب صاعق على قول باش پرمض هنك اکښنه قویوب سار

پرمةلری ک۲ا طوغریصفا و بکتورمك وجهیلاصاغق یاخود عهنك ااییمز کر ی .
تووب آوحه الق و جهیله صاعغق معناسنهدر ال ضب افته ضبا ماباب
بردن ط

۳3
۳۰ ۳

الفانى ادا خلا بالکف كلها اوان محعل اببامك على اخدلف فترد اصابصك على
ااام اوهو جم اخملفین قاىلکف لحلب وطفاوب سکوت ايلك معناسته در

االلضربجل
نق

سیته
یعن
نوبد چو
کریل
اذا سكت وبر نسنه آوزره آو

ړووپ
ج

آملعقناستنهدر قال ضب عل الشی" اذا احتوی وضب برطاغ درک مناده
مل

خف

]نك دننده وا

ور رحل آدبدر وضب

فیظ وکیه

معناسنه در بونده ضادڭ كس للهده لغتدر ودوداغه صوص برعات آدیدر
۳۳۳

وعداوت
شیشوب

لاغ داعا اندن قان سیلان آیدر وومعناده مصدز !ولور ضیوبکی بقالضیت .
کاره شب

اطلاق بو معنادن با وج او لدینی عض

امهانده ص سو مدر قال ضب

اغى ضبا اذا لصق بالارض ( الضبة ) ميك و ضادك وبای مددهك فصیله

و(الضيبة ) فرحه وزننده کلری حوق اولان بره دنور قال ارض مطبه وضيبة

ای کشبرة الب ( الضبابة ک)رامه وزننده برك کلری حوق اولق معتاسنهدر
شال ضيبت الارض وضنبت

ضبابة من الاب الرابع واتماعس اذا .صارت مصبه

( الاضیاب ) هنك كسرلله ضباه معناسنه دز شال اضست الادض ععتی ضبت

e
14۳

۳۳
POINT
ا
نت
4
۷۳را
Aایف
ی

طوفیوب سکوت الك معناسنهدر يقال اضب الرجل اذا سكت وبرشی" اوزره
آوریلوب غامبی قباللیوب الق معناسستهدر  ال اضب عل انشی" اذا احتوی

وحیقرمق معناسنهدر بقال اضت ار-ل اذا صاح ونکلم ايلك معناسیتنهدر قال

اضب الرجل اذا تكلم وپاصقنه كمك معناستهدر يقال اضت ألقوم:اذا استفاروا

IKE,
و

وکیر لك معناسنهدر بقال اب الثی" اذا اخفاه ودوه سوروسی پکرانده جه
کین معناستهدر يقال اضب الع اذا اقبل وفیه تفرق ودنده قیلار چوق اولق
لك
ذثر
کا ك
معناسنه در ال اضب الشعر اذ

برك بای کشتر اوق معناستهدریقال

ا.ضیت
سم
Ce

bs

۳ ) ۰

اعرابی نقل ایلدی سار لغویون وصف اولهرق نی حر شدید امه تغسهر ایلدیلر
ویهب بك اسی وحار اولان کونه دنور قال وم صرب ای ار واوزن
ص

کشیبه دینور وبفایت يك وصلابتلو اولان بالچین قیایه دنور و شدتلو صولاتلو
نبكره دینور و دوز و هموار بره دنور وطاشلی بره دنور وشول بره دینورکه

اورایه حرارت شعست پردرچهده اصابت وتاثیری اولهکه جيك ات وضع الوسه

قاوز تلوب پریان او له اویسی بریرده الوور بقے ال موضع صیوب اذا کان یی

عليه امس حق بنشوی الحم عليه ( صهاب ) غاب وزشده پرموضم على
قول بپرغور اميد رکه حل صیبایی اکا ثسیت اولنور ( الصهب ) معظم ونزنسده
صفیف الشواء شعتاشنه در که صد ر مه کی کونشده اسی طاش اوزره فش کباب

وریانه دنور ووحش محتاط معناسنه در اساستده مصعب العم اتتلط بالشكم
ابه مفیس اولغله ظاهرا وراده طغيان ق نساخله تشویش وسفطه اولق هجو ظط

غالبدر زيرا وحش محتلط بعيد ووحشیدر ( الاصهاب ) هیرءنك كرب آیغر ك

افورك اضهت اللون اولارق دول طوعّق معناسنه در هراسي صنرورت
)یکیدیده ففل ٠
احوندر قال اصهب الفعل اذا ولد  4الصهب ( اصهب صاهب ا
ام یهسے 4مجزوملردر عبرار ونکله دیشی قیوتی صاغغه چاغررار اصوات

(ین الاضهب ) بصتره اله محر ین اراسنده بر کار آددر ( الصیاب )
قیلندندر ع

زناد وزنشده ( والصيابة ) هایله ويانك مخفیفار  ۸جانزدر خوالصضمم واصسل

وکزیده معنانسنه در نتدکه صواب دی و معنانهدر قال هو من صیاب التوم
او صیاثه ای قن خالصوم و اصلهم و بارهم و صیاه وی ده

مدعا
اتید وا

و عطم القدر الوایه دیور قال هو صیابه قومه ای سیدهم ( الصيب ) عیث
ادق

دا ست
ة
وزننده صوب لفظنده (فتد رکه بر سنه نه ظو ی واروب ابرشمك ملعت
قال صاب هب ضیا ای اصاب ( الصيؤب ( غ,ور وزننده صائب معناسنه در
نع دکه واو بدده نگ

او دی

بقال سوم صیوب

ای صائب نجي

صیت کاو ر

گت وز ننده
فصل
و

الضاد ااجمه  ( ¢ااضنب ) اد  2نای

نك
ءب
و ه

ھن کو  ۱در با

جانورندن بجرانون آددر عل قول اجو دانهسنه دینور ( الضوبان ).ثعبان
وزننده موز و پاوز وقوی وشسدد اولان ارکك دوه دنور ( الضیاب )
صیقل وزنده صعب وخطراك اولان اموره بیمابا و ی باك وروا کریشسوب

وقام ادن کشی یه دیتور على قول و ضیاز کلهسندنکه زای .مه
اقدام ا

اهدر هتصفدر ومولف که ومرهی مادهسنده اراد ابلامشدر ( الضب ) ضادك

لور ا کف
قضی وبانك تشدیدله حمر ادن کلر ددکاریجانوره دنور جیی اکضت

۳ 44

ه
سونمه
(لصوبه ) صادك ضهعریلنهسنهنك یغنه وک
معناسته ا

دنور عل قول از

بغدای یغننه #صوصدر بقال صوبة منه وهی کل مقع اومن الطعام ( صوه )
ډونه وزننده ایی فرس امعیدر بری حیان ان مرءنك وبریسی عباس بن هرداسك

ایدی ( الصهب ف)حتینله بدنك وباشك قبلاری قزل اخود اشقر یعنی آل اولقکه
شراب رنکنده اولور قومرال تعببر اولنور ( الصهبتة ) صادك هی وهانكت

سکوئیله ( والصهوبة ) صادك ضعیله صهب معناسنهدر .ال صهب شعرء صهبا
وصهبة وصهوبة من الباب الرایع وهی جر اوشقرء فيه ویقال فشىعره صهبة

0۴

مد
س

) الاصهت ( آسهت

وزنتده وصف

مرقوم اوزره اولان کشی به دنور ويك

ورسلاه
بیاض اولیان دوهیه دینور یعتی تویلری قرمزیه مائل قومرال اوله ا
ورن رابنده بر جغعه آدیدر اذلورمه ام شاع شعرنده جعی
اطلاق اولنور م
عن ورده *#
اصهسیات او هرق کتوردیکه مراد اسیو تيدر * دعاهن منناح فءاز

الواصهبیات العیون السواح * واصهب صوغوقکونه اطلاق اولنور اشهبکی

بقال وم اصهب ای بارد و شول فیلارء توویلره دینورکه بیاضنه فرمزیلق

قارشش اوله مراد اوجلری قرمنری وجوفلری آق اوله ( الصهایی ) غرابیوزننده
بو دی مك بیاض اونیان یعنی تویلری قزلهمائل اولان قومرال دوه دنور

وشول وافر وفراوان اولان شیثه دینورکه الا نقصان بولیه ودوای اول ان

يعن طرف مبربدن حهت ووظیفه

مقولهعی و اردای اواامخله دفر دبواده بای

اولدیغندن علوفه خوار اولیان کشیه دنور کهحن قسمنا مطخندن تعيش ادر
اولهقال رحل صهای ای لادبوان له وهنوز زکانی آلفامش دوه سور یسنه دنور

و صهایی مخت و شددد اولان شیئه دینور قال موت صهای ای شدید کالوت

الاجر ( صهب السبال ) صادك ضمی وهانك مسکونیکه اصهبك جعیدر وسبّال
سببلهنك ججعیدر کهیفه دینور پس صهب السبال قومرال و قزیل يقلو دیکدر
عبلر توعبیری اعدانه اطلاق ادرار هر د كلو یقلری اصهت اور ایستهده

شولون صهب السبال کا و لون سود الاکباد شار ح دریکه سلفده ع ب طانفه سنك
کش روم طانشهسیله اولوب ورومیلرد صهوبتی غالب اولغله صهب
عداوتلری ا
للر۲ه اطلاق اوور ایکن یدزد مطلقا اعدابه اطلاق اولغشدر ( الصهیاء)
نسبا
ال
ء
ا
ر
ج وزنده بادهیه اطلاق اولنور خر معناسنه على قول شبرهسی یاض اوزهدن
 Eبادهبه صو صدر لوننك صهوبتی باعث “ميه در قالاصل صفت الوغله
ضکرء دن ممکیآنده |سماولشدر الف ولامست دی ذکراولنور قال شروا
الصهباه صوهبا ۰ای اج ۱ا

هن عنب ایض وصهباء خير قربنده برموضع

آدیدر ( الصیب ) صیقل وزنده خرارنك شدنته دنور شارح مج وق ان
یج و
مج

۳۳

۱
سس

ور
فعناس_نه در

قان اضاب اارجل او اف بالضدواب وصواب مراد :ايلك
اصاب ار حل اذا اراد الصواب

قال

لکن مصبا حده

اراده

مطلق

امهشور بقال اصاب الرجل الشی" ادا ازاب ومنه قولهم اصاب الصسواب
اظ

اواب

ظاهر | جاز او لور و ولق و حدان معناسنه در قال اصاب ای"

اذا و حده واستیصال
۱

الك تین

نادار کر برنسنه یی امه اهلا ایلکدن عبار در

قال اصایة اذا احتاحه و رکسهی و وت
۱
ن

و مصیسله از

الك معذاسنه در

اصاب الدهر بنفو سم و اموالهم ای بذعهم ) ااتصوب ) شعل وزنده

شال

وکست

اونکیه ووقش محلدن اشاغیه طوغری الوب کلك معناسنه در قال تصوب
#صییت

داز دزد

اصانت ادن اه

اه تفحیع اایلکدن عبار ندر .مصدر مدر

و مصیت

اد ده دو مام اک (الصابة ( غاب وزننده ود

معناسنه در وعقل و شعورده صعف

و شصان

اولق

ی

۱

مصست

دینورکة حنو له قریب

اولور رقال فق عقله صابة ای ضعت وفترة وصاه برنوع آبی جر آددر جح
أ

حسی وټ در هاسٌ حوهری

بای شه ل عءصار هسیدر دیدیی و همدر مقر داتث

رهه ضاب سود لکن الواعنه شاملدر وخاصه اوجهل قارېوز ينه
ونن
کنلر
طسه با
ده مقسیدر ( المصوبة ) ميك حى
هار
دشور حنظل کی وقرغه دولك دلدک
صوادك سکول ودنی مصیبت معناسنه در ( الصیوب ) صبوروزننده (والصویب)

 ۵و

ط
خوک
:ه د
شالت ماش

مقابلیدر قال سم

یوب وصویب ای

صاثف لکن انوار مبالفه ی متضننلردر شتارح دربکه این جنی دیدیکه فاء ولای
تنم وعینی واو اولان فعیل وزنی او چ کلهبه معصر د رکه طویل وقوم وصویب

ەدر اما عویص کلهسی صقت غالبهدر اوسم اجسرنه چاری اولشدر اننبی
واوك تشذندیله خالص وصم وداه هعناسنه در نهک
| (الصوابة ) صادك طمی و
ویاب دی و معناه درز بقال هو فى صوابة القوم وصیابمم
بانس اولان صیابه ص

وضیامم ای ف لام صوجيهم ( الاستصاب؛ والاستصواب ) اصلى اوزده برنسنهی
صو اب ومعقول کورمك معناسته در قال استصاب رأه واستصوبه ای رأه صوابا
( التصویب ) تفعیل وزننده برکسیه صواب سویلدد یاخود صواب ایشلدك درو
صو ابه تسات ابات معناسته در که

ط وه مقابلیدر قال صوب فلاا اذا قال له

واثی اشاغی اکك معناسنه در قال صوب رأسه اذا خفضه فقهانك
اصبت ب

توب اراس فازخکوع مې دیدکاری بوندندرکه رکوفده باشی بك اکك
میدز

) المصوت

( دنار وز ننده کهه د و حو

هبه

دینور کهطعام قو ار رار مغر قه

خانه بهدنور نکیتبر معناسنه ویاوزوقوی وشدید دوهیه دینور (الصلهی )الف 4
مقصور ه اله بو دی

قوی و شد بك دوه یه دوز

دنور هایله (۱اصلهب

اء الاق احو ندز مو نده صلهبا:

) بدحر ج وزننده ودنی اوزون ویالا بلند کشی به دور

 (۰الاصلهاب ) اقشعر ار وزننده برنسته طوغیلفنه اوزابوب كمك معناستثه در ]|
بقال اصلهبت الاشیاء اذا امعدت على حهبا ( الصناب ) وله کتاب وزد ده

ارقهسی و قاری اوزون اولان انسان و حیوانه دنور ویر نوع قایق امي در
خردل الله قوریاوزمدن امحخاذ اولتور بلودهده ته خر دل دیومعر وفدر رمضانده

صتارار منبار اب ١کل اولنور ( الصنابة ک)تابه وزننده و دی قاری اورقهسی

| اوزون اولان اسان وحیوانه دیتور ( الصنب ) من وزانده ذکر اولنان صتاب |
دندکازی قایتی .كت سو وب

| کانه دوشکون اولان کسنية دیور ( الصنای ( بای

مش دده الهنلینی وقویرینی سییاه اولان :طوری آه دنور کیت کی عل قول
آل اولان آه دور قال فرس صنای ای الكت اوالاشتقر ( ضئب ) زبیر
وزننده شیان الهندی اومنك فرسی آدیدر لالصخاب ) خای مجمه اله
ده
سکاب وز

ابری و دیزمان ارکٹ دوهيه دنور

( الصتعبه ( ملعبه وزسده

طیانقلی صلب وقوی اولان اقهه دینسور ( الصوب ) اوب وزنده دوکولك .

انصیاب معناستهدر يقال ضاب الطر یصوب صویا اذا انمت وصیب معناستهدرکه
ورلو بلوده وشدله دوکیلن بګموره دینور ميه بالصدردر بقال سقاهمصوب

وبا وطو غیلق ودرستاك معناسنه درکه طا مقاپلیدر صوابکی تقول
اسعاء صی
دعتی وعلی خطای و صون یعتی بنی وشله خطاأً و صواب کندمکدر اری بک
متربدر ور نسنهی حق اوزره طوغ یلغنه واروب ابرشعك معناسنه در قال

صاب السهم حو الرمية صوبا اذا قصدها وم محر وهوادن یاخود بريوكك محلدن
اشاعیبه طوضی آغوب انك معناسنه در بقال صاب انشی" اذا جاء من غل

وضوب بر رجل آدیدرکه ابو قسلهدر وصیویق نستنهیی دوکوب افقق اراقه
مغناستهدر يقال صاب آلاء ومحوه ای اراقه وسصاب يعور انزالايلك معناستهدر
هشال صابت العصاء الارض ای ادتبا بالطر ( الانصیاب ) انصیاب وزنشده

و مرادفیدرکه دوکلك معناسته در قال انصاب.الاء اذا انضب ( الصیوب ) تلور
وزننده صیب معناسه در کهنگیو رلو بلوده وشدله دوکیلن بمورهدیتور (ااصوات)
محاپ وز نده راست ودرست فعتا_نه امعدر که خطاأً مقابلیدر

دکه حق باطل

هقایلیدر شال اصاب الصواب وهو ضد اخلطاً ( الاصابه ) همزنك كيه بر

نسنهه کرک کی طوغبلفنه واروب ايرشعك معناسنه در قال اصاب اسهم

الزفية ادا قصدها ولم محر وبر نستهیی اشا بهطوغری "ندمت معناسینهدرکه
اصعاد

اذا شواه وککلر  4یاغتی حقر مق معناسنهدر قال صلب العظام اذا اهر رج ودكها
ویاقق احراق معناستنهدر

شال صلب اشی" صلبا من الاب الانی والاول اذا

وهغهبه صلیت دوزمك معناستهد رکهراد قوغهنك اعرنده اولان صلیه
اوحقرق
در قالطلاب الدلو اذا حعل علیبا صلیین ( الاضطلاب ) افتغال
شییه ایک اجغا
وزننده ودی ککلر ی اخ اه یافنی حقر مق معناسنه در شال اصطلب العظام
ای اسر بج ودکها  ۱ااضلیت ( اھر

ا

ای

واش د

وق ا

9

وزننده ك شدد

واصلوش که ام

سره دیتورکه 3کی او لندی

۳

تا ری یی

ويسڪر حون وا ویأندفون به يعن فر

وی

ضل 1۳

علیه وس( دور تلری مکهبه تشم شلرنده خا کبای هم نو اربنه اتحاب صلب کلدیلر
ککلری جع ادوپ صو اله قیناندقدتصکره باغلرنی
ماد شول رک
فعناسنه وقطبت
رر آ کله نغذی ادرار ادی و صلیت سهایر دینور

شمالی قر ده تمرطاترنام غقاب صور تنك خلفنده و اقم درت کو کبه اطلاق اولنوز

جوهری نس واقع خلفنده دندیی وهندر صولیب صاری طانفهسنك خاج |

تیار اتدکلری ةة دنورکه قار يده حلیا دنور زعلرجه حضمرت عيسانك
هیت مصلوه سیدر شارحك انه کوره لا معر تيدر ودوهیه محصوص بکرونه
داع وا

تک
Oنباییتتن

در

) الصليب ( ژ بمر

و

رمو ضعدر

و کاظیه قر بنده برطاعك

اسیدر ( صلت ) ضرد وزشده برقوش آددر ( الصولب ) جوهر

وزنده

|لدکدنصکره اوزر ننه
اه کی
ررلکه
تنو
و(ااصولیت ) اءزیادهسیله شول تم لالهدی

e

نس اولتوب طبراق ذرواش

قهسندن
)یر وزنده تغلب ل
اوله ( ذوالصلیبام

اخطل تام سای ك لقیدر ) الصلبوب ( عصفور وزننده E
یت
وان
ی

اس(

وتاه دنور منمار

صونل
در صلا ( دهشق شامده برحل آندر ( دبر صلوبا) م

قضاسنده

برقر هدر ( ااصلوب ) صبور وزناعده برموضعدر ( تصلب ) اع انوانده ۳۱

دیار ندهپرصو آدندر ( الاضلاب ) همرهءنك کسس یلهاقه یاوروستی امز رر کن کر کی

ی
نکر
درك
کی سودتی ادرار اون کر پلد

بوقری اوزادوب قدرنی مرنبه دیك ,

طرومق معناسنه در قال اصلبت الناقه اذاقاست ومدت عنقا احلوسعاء لتدر لولدها
)کر وزننده و(الصلبية والصلی ) یلک طاشنه دینور وصلی
جهدها ( الصسلب س

e
افا

۲

یلگ اله لتوب کسکن اولان دنه به دنور

( اأصلب ) محدث وزننده قوزعش خرمایه «ینور ( الصلقاب ) صادك کسریاه
وال کی

سانن
ياک
اذ

میتی
EEت
نا

٤ر وا

اماو ودهور کی

دیتور که داعا دشاری

بری بر نته دورر

او له يقال وجل

صلاقاب

بعض اسنانه بعض ( ااصلهت ) جعفر نونزده اوزون آدمه دینور یوود

۳۰۰

قویرق صوقند کچ قدر ارفهکیکته وراز کرجا ر
کلور اف

کن واصلاب

اوکود ی امب |
۰

کاور و صلیه کلور عنبه وزنده یقال قصم صلبه وهو

۱

عظم منلدن الکاهل الى اجب وصلب طيراغي طاش كى بغایت قتی وبك وشبید |
جلبه کلور عنبه وزننده وصلب حب
اولان پره دیتورکه پور تعییر اوور ص

|

وقوت معنالربنه استصمال اولئور يقال هو کر الصلب ای اسب وقال له صاب
ای قوة ورمل ال قر ده

صمان یام ارضده

بر موضع  دیدر وشا

اشبیو

ge
SW

۱

* سقنابه الصلبین والصاه * مصراعنده واقع صلبین لفظی باذاننده مفرد الووب
ضرورت

وزن احون نيه تیهسيه اراد اولندی رامه لفظنده رامتین دندیی

کی باخو د مراد ایی موضع اولوب صفت

صلایت هر برنده غاب او لدشنتدن

هریزننه صلب اطلاق اولغشدر ( الصلابة ک)رامه وزننشده برنسنه بك وت

وشدید اونق معناسنهدر يقال صلب ای وصلب صلابد من الباب اخامس
ال" تصلیا عق

صلب و متعدی

او لور برنسته ی ك

وقای فلق موتا

تقول

صلته ای حعلته صلبا وآصعق وبردار ايلك معناسنهدر قال صلب اللص اذا جعله

مصاویا شار ح دب ركه بومعنا مصلويك صلبنی اغاجه نند ابلك معناسندن خود
اراج

ودل من العظم معناسندن

ايلك معناسته در

مأخو زد

شال صلب الرهبان اذا اعد

و نصاری

طانفهسی

صلیب ا تاذ

و اصلیا وتصليب نسوابه محصوص

فلاصل مصدر الووب
برنوع جار امعیدرکه نش صلیب الله منقوش اولور ا
بعده آئده اسم او لشدر و تصلیب تازه خر ما فورعق متاس

کا معتای ملزو میدر

بقال صلب الزطب اذا یس ) الصلب ( فت زروحه مذ کور اوزره صللفت (فظنده
لغتد رکه ار قهده اولان اوکورفه کنکر نه دنور

ار سیده

بشعازه دیرار و صلب

حرویش یاغنه دینور ودك معناسنه ( ااصالب ) لامك کسریه ود ارقه ککنته
دینورکه اسعه تعییر اولنور قال

دنور وصالب ,در سی اولان جا عضاهرسننه

حکه اضافثلد واضافتسن وبرأسد
اخذته جا صالب وهی الفتبقارعدة شدایرر
استعیال اولور وامهات سار هده حرارت

اولان صالیده حر ارت

شدند ودره

رکهفارسیده لب کر
زادهسی اولان ابا

آز حه اولوف افصده

در غه شدید اولقدر

۱

ومادء زك دی مةتضاری نوجه اولقدر انتمی ( الصلب ) صادك فعی ولامك
سکو یله اصعق وبردار ابلك معناسسنهدر

بقال صلب اللص صا

من الاب الان

اذا جعله مصلوبا وعومبك جاسی شدید وداعی اولق معناسته در قال صلبت عليه
f

چام ای داعت وا تدت وای کات ونریان ابلك ناا ر شال ضاب اسر |

ت کے
مق

ود

aa

+

۹۳۳
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او ور قاب کور مادك کر ومقبال کاوو صادل یار صقب انهه
دکه دنور دل قول شول در که دینورکه خانه نك
وچادره وضع ونصب اولنان ر
 ۱ویو
ی

لوب تلا دبر کلردن اوزون اوله
يه سواباتارك وسطنه وضع ونصب او
صقوب کلور وصق

مصدر او لور و مر 34اورمق معناسنه شال صقبه صقبا

منالباب الاول :اذا ضربه ی م لکنهسونردیی کبسولقكمعناسته در قال صقب :الناء
وغبره اذا رفعه وربکدرمك معنانته در يقال صقب المی"اذا جعه وقوش اوعك

| همناسنه در شال صقب الطار او توا القت ) هیناه شن وفزیب
معناسستهدر بقال مکان صقب ای قريب وعصدر اولور نقین اوق معناسته قال

صقبت داره صقبا من البباب الرابع اذا قر بت وبعید اولق معناسنه اوافله ضد
اولوز قال صقب المكان اذا بعد فن العی الاول المديث [ الار احق بصقبه ]

| ای ایلیه وشر ب منه مراد شفع درکه جارملاصقه ابتدر ( الاصقاپ ).ههلك
| کله قروب قلق معناسنهدر تقول اصقته ای قر ته وقریب اولق معناسنهدر
وکار صیاده بك شین اولوب تولکنه کلدکده
شتال اصقبت دارهم اذادنت ش
(لصاقبة اولصقاب) صادك
اصقيك ااصید درز دنامنك وامکنك رمیه معناسنه ا

کسر له برکسه اله بوژبوزه اولق معناسنهدرکه معنای لازمیدر قال صاقیمم مصاقبه
صوقابا اذا واحهمم صوقاب سقاب معناسنهدرکه کذر اولندی ( الضیقبای )
صیدلانی وزننده عطاره دینور قال هو صیقبانی ای عطار ظاهرا بوجع معناسندن

| ماخوذدر ( الصقعب ) جعفر وزننده اوزون نسنهبه دیئور طویل معناسته صوقعب
 ۱۱پررحل آد ,در و ردالجی نسنهبه دنور آزی دیشی وقابو کی ) صقلت ( حعفر

وقلیه صادوقاف ولام مشددهنك کسری
رلده آدیدر ص
وژننده صقلیه قصاسنده پ

ویای حت محففه الله حجلیا معربیدرکه آق دکزده انالیا حذاسنده بريوك اطهدر

اعه پلادی مشتلدر مالطه آاطهسی آنك ارقهسسنده واقعدر ( الصقلاب ) صادل
ووانه دیتور وییاض جهرهلو آدمه دنور وقزل
کیمله ک|ول وپرخور انسان حی
بکرلوادمه دی دنور وسضت وشدد اولان باشه دینور قال راس صقلاب ای
شدید وشدند الاکل اولان ارکك دوهه دیور ( الصقالبة ) صادك فعیله بقروم
حصوص |ددر دیاراری بلغار مکی الله قسطنطنه بيده بلاد خزر اله
هسنوراردر کب جغرافیاده صقالبهله وحه وانکروس بلادله مبین درکه حالا
افلاق و بغدان دی اول اولکه داخلندندر وبعض کتب جغرافیاده بلغاز طافهسی

اولق اوزره مبین وثفالیای تونانی معریی اولدینی مشروحدر ( الصلب ) صادك
همین ولامك سکوئیله ( والصلب ) سكر وزننده ( والصلیب ) امیر وزشده ق

وت وشدید اولان ستهبه دنور وصلب صادل یله وفعتیلر لغندر بنغیردن

( RI

لقسدر وان حسامهة الجعانى لشیدر وعنده بفروضع آ دیدر ) الو
۹

بو دی کوج ودشوار

معناسثه در شال استصعت

معناسته در ( الاستصعاب

الاصس اذا صار

لازم و متعدی

دة

اولغه

) الصعوبة

( صا دا

صعو به چ

الباب اللاهمس اذا صار

تیه رنسنه

اولق:

) کو حلاوب دشوار

صعبا ور سند ی کوج و اوب کو جسن

او لور تقال استصعبت
اولق

کوج ودشوار

الشی" اذا وحده

صعبا

صعت

الا

معناسنه در

صعبا ( الاصعاب (  4مك

قال

کو

4

ا کوج

و دشوار او لق معناسنهدر قال اضعب الاس اذا صار صعبا ور نسنهی مشکل ولق

معناسنه در قال اصعْت سی

اذا و حده صعیاً ورطواری

مس کش لن معناسنهدر شال اصعب ال

اذا 5

وشلیوت

اهمال اط کے

 ,برکید قاصعب ای صار صعیبا

) انتصعیت ( فعیل وزننده ر نسته یی کوج ودشوار لق معناأسنه در قال صعبه

تصعیا اذا حعله صعیبا (التصعب) شعل و ز ننده تصعیب معنسند در شال تصعبه ععتی صعه
) المصعب ( مکرم وز ده

کل

ابر ه اطلاق او لور هن معناسنه رکوبت و استعا (دن

باای سم در

واا

از پر یاه او غلو عسادر على قول

( که

) الصعيه
مشیر ه سید

رکه تایه در

دشقه بررخاون
ومولوزلق
وعك

تا

و صعبة

شت

اڪادن
سهل كذلك

اسعلر در ) الصاعت ( صاحب

او لغله حدبن او لوب لکن زراعته

سکو

اله محرینن

وز

لاه شت

رادری

عبد !الله  ۳الپر در

Eیی خفاف

بوردنده

ر صو

۳۳۱

تغلیت او قشدر

مڪاذ  3حیل
حا یةدر

وز ننده سول

حطر

صعبه
و

تلربنك
و صعیبه

ره آدینور که خافلاق

قابل اوله ( الصعبية ) صادك فحی

آدیدر ( الصعاب

) کتاب وز ننده عامه

ده صو آددر ( بومالصعاب ) بین العرب ربوم معر وفدر که آنده

)صفور وزنده باشی كو جك اولان انسان
روقعة عطیر اولشدر ( الصعروب ع
وحیوانه دیتور ( الصعنب ) و له حعفر وزننده صعروب معناسنهدر ( الصعنه )

دحرجه وزنشده قاب اجره اولان ردك اورناستی درطوب توکسلدوب پهس
نیو ايلك معناسنه دز کهکویا جو جق باشی کی اولور قال صعنب الثدة اذا

جع وسطها وقور رأسبا ووریلوب منقبض اولق معناسننهدر ميل کسهنك

سائلدن منقبض اولدینی و شال صعنب ارحل اذا اقبض ( صعنی ) الف

مقصوره الله عامه ده پرموضع آددر ( الصغاب ) غین ممه اله غراب وز ده
کهله عور طه سنه

خه
دشورکه kp عبر اولثور ( المصغبة ) م

وز

اه

ومرادفیدرکه آجلق معناستهدر ( الصقب ) صادل فحی وفافك سکو یلهانه طلو
ا و اولوباوزونا انسانهوحیوانه وساردبعم ینود1
شی

کے

ا


Rترتا
او
ی
O
با

۰

۳۳
لفظنك حمیدرکه کاثی سوده دنور ( الصمربه ) فغاله حیلوب ياخود فور وب
 ۱سکدکدنصک ره اوغا تازهلوب یکیدن نشو وعا ولان باه دیشور يعض عم رم

| مار من العقب عبارپلدکه خای مه ویای حته ابلهدر واقم اولقلد غلطدر
 ۱یم اولان ماک بر اولقدر جم وبای موحده الله وشال صربت الارض کاذ کز
 ۱وصربه راوع نسته در کهکدی باشی قدر اولوب احنده که شیه بلرذذ وشیرن

نسنه اولغله شک قامشی کی صوروب اکل ادرار اعاب باده حلویانندندر وی

| برکونه اغاحك صمغیله بیانایدررکهقانی الوب انده اولانلذتلو اوزنیصوروب
أ وا کل ادرار ( الاصیاب ) اعشیشاب وزننده برنسنه مهره مختهسی کی دوز

وطایعق اولق معناسنهدر تقال اضراب الثی" اصربابا اذا املا س ( التصریب )
| تعیل وزتتده ذکر اولنان صنی اكل انلك معناسنهدر واکشی سود احبك
| معناسنهدر ( الصرب ) منبر وزننده شول طلوم مقولهسی قابه دنورک آ

اکفیدیلور (الصرن ) کی

دود

وزننده صبرهنه اطلاق اولنورکه سایه کی

هلت اوشاضدن اندی واون شول اف باود یودن عبارتدرکه :اون بطن
اقیدوب آزاد وسبیب ادرار ایدی وهلاك اولدقده ای
| طوغوردقده قولغی ش

| تسوا طانقهسنه حرام اولوپ همان رجال قسعی اکل اندرار اندی مولف عر

| مادهسنده راک قول حتاف دی دک ایلشدر اول حیوانك سودی بان ما
| مهم اولغله مدارنده گقع اولوب قالدیفندن صرنى اطلاق اولفشدر ( الاصراب )
| رونك کسرله ورمك معناستهدر شقال اصربٍ الرحل اليه مالا اذا اعطاه

کات

دلوب
وزد سول که دنورک کور امونده اکن ر

)ختیتله برکك معناسنهدر شال صرب
| قالدرلدقدنصکره زرع اولنه ( الصمرب ف
| الى ضرا من الباب الرایم اذا اجقع ( الضرخبة ) خای ممه الله دحر حه

| وزنده خفيفالطبع و

مشترب اول مغناستهدرکه وقاز وعکن مقابلیدر اول

ولفه تعير اولنور تقال به صرخبة ای خفه ونزق
 ۱مت#میده اولان کسیه بل قوان ش

ال
|(

) هنك وطانك ضعی وبانك تشدیدله کتان طرانتیسنه دینورکه

ك
 (۱وه هرهه اوسطبو تر اوور ( الصطبة ) ميك
سدوسکی تعییر اولنان نشهنه دنور عض بوك قبو ارالغنده قهوه خانه کی

محلار ده اولور ميك فيه مصطبه ايله معروفدر ( الصعب ) صادك فصی وعيلك
 ۱سکول کوج وحتین سيه

ەدر
صفت فش

دنور

عسس

معناسن که و لای وا

وعب
قال اس صعب ای ضار ص

مقا بلیدر وو

سر کش وای النفس انسان

وحبوانه اطلاق اوور ذلول ورام مقابلیدر قال رجل وفرس صعب ای ای
و ارسلا نه اظلاق اولاور وضعب ررحل امعیدر وامرای ع دن منذر ین ماءاسماء
u

۳

اول

۳

امعينكاستهدر نقال صقب ارجل ههنبا من الباب الرابم اذا صات شدیدا .
ا(لهضاب) شداد وزننده( والهب ) كتف وزننده ( والخوب ) صبور وزننده
(الصڪبان ) سکران وزنده بك حیقروپ ضحه وفریاد ادن کسهدبه دور
و
بان
و

لفظنك جى بان کلور صادك یله ونلرك مون ”هدر فرحه

وڪبهدر عثله وزننده و ڪوب در صبور وزننده ) العحره (
و ننده و شابه در ص
کر وزننده سول بیکاره دنور کهردن قیناوب حقرکن چاغل جاغل سسلتور

اوله چاغلغان تعبر اولنور ىقال عين طبه ای مصطفقة عند الیشان وقال ماه

صب الاذی ککتف وسصطتبه الانی ای له صوت عند تلاطم امواجه واذی

| _

همر,نك مدی وذال محمهنك کسری ویانك تشدیدله طالفهبه دینور مو ج وخروش

از

معناستهدر وعضبه برنوع وحتق اسیدرکه افسوکاران واریاب نبر جات حبت
وعداوت خصوصارنده استمال ایدرار ( التصاخب ) تفاعل وزننده حیقرشعق

معناسنهدر بقل تصانبو! ای تصاصوا واورشعق اماس ادر که معنای لهازلر
قال تصاخبوا

اي ضار وا ([اصطاب ( افتعال وزننده قوشلرك ردن او وب

انواع االله جغادى ایللرندن عبارندر تقول سمت اصطتاب الطیر وهو اختلاط

)تف وزننده شول اشکه دینورکه اکبررکن آواذف
اصوانبا (خب الشوراب ک
بو غاز بده اولان طمرارده ور الرده بردد ادر اوله قال جار مهن الشو راب
اذا کان بردد مباقه فیشوار ه ) الت

صادد فخی ورانك کت

و فعتنله

لغتدر طلومده حوق طورمقله بك اکشهش سوده دنور تقول سقانا الصرب ای
هری
الین الحقين المحامض وصعغ اجر اععیدرکه مراد صم الدامیثا دکیادری آ بی وق

صغدر چمضار مفیلان صفیدر دیدیلر بوراده والصبغ سخهرنی شارح محطته
ایلشدر وصرب حسب الاقتضاء زود اجون بعنی زاد ونوشه ااذ ايلك امحونْ
طلومه وضع او لثان سوده دینور وصرب مصدر اولور کسك معناسته بقال صرب
جرل
ائ صمربا من الباب الثانی اذا قطعه وکسب ايلك معناسنهدر شال صرب ال
|شك معناستهدر بقال صرب
وی وسودی طلومده حوق طوردرمفله ك

ار جل اذا عل المرب وحس ول ايلك معناسنهدر ال صرب ارجل اذا حقن
البول ومعصوم

یو رمث ون

حس

حدث اتدرمكث معباسنه در شال صرب

فلان اذا عقد بطن الصی لسن شارح دب رکه اعراب عادندند رکه حیف معصوی

قوتلتوب معورمك اجون جوق دفع طبع ایندر میوب قابض نسنه الله بعضا
بطتتی عقد وقبض اندر اتی وصرب برد ای صرید اولق معناستهدر که
كه
کاسیذکر قال صربت الارض اذا صار عه صربة ( الصمرب ) ا
اردن
ضعفای اع

بمرقدارحه حقير آو بدبه دنور ( ال زب

) ,صادك صعیله صر یب
لجوريكت

۰

fee.
سس

4
سس
سس
بر نستهی کندیسنه هدم وقرن ادوب

ای لازمه ) امب ( سن
اولان انسان YE

سس

بسح ز

سب

اک ملاز مت ادلك we

1

شال اسر

وزننده سیکش و متعصت |یکن ذلیل ومطیع ومنقاد

اطلاق اولئور کاسیذ

طوغری بو لنه کیدوب اصلا بر برده و وف و1

ر وشوق سالك ورهر وه دنور
اليه و وزی و صون طو کش

تون زیون واوغلو نشو وا ولوب کندی کبیآ دم اولان کشیبه دینور قال
هو مكب

اذا کان بلغ اننه فصار مثله وداعا کندی کد

مون کی تکام

ادن کسیه دنور لو معناده حانك ےھ یله ده ما ده قال رحل #ععب و کت

واسیو مس

حدت شسه

که سی احایدن اسم فاعلدر هررنده فعنای مصدری

الکت ) مرم وزنده ونه ډور وشول کونه طلومه دنورک
ووك باق قاله ومنه بقال قربة مب کویا که وي
اوزرنده جاشا نوی وقیل ب
پالکلیه کیدرليو ابقا اولفغله ١كا صاحبقلفشدر ( الصاحب ) هدم و همععیت
دنور وبر کش و دعصت ایکن منقاد اولان انسان و حیوانه دنور

اولان کی

الب ) صادك فحى
قال رجل معب ومصاحب اى الذليل النقاد صعوبة (
و حانك سکول E

دزیسی وزمك معتاش ی نهد و شال مب الذو ح کے

من الباب الثالثاذا سلێه ( الاعصاب ) هیرنك کنس لهبرکسهیی برنسنهه صاحب
و AR

تقول ا تیه

معناسته در شال اب

حفظ
ای ko  ۳جعاته له صاحبا و

ونکه ايلك

فلا نا اذا احفظه ومنع ايلك معناسنه در که هزه سی سلب

اعون اولوو شال كوه

ای منعه و دار وهمدم صاحی

اولق معا سنه در

”ی
له هم ر

صبرورت اعون اولور شال اجب ار جل اذا صارذ اصاحب ( الاصطعاب )
افتعال وزننده حفظ ايلك معناسنهدر شال اصطعبه :ای حفظه وبری بزله بار

وشمدم اولق معناسنهدر كه مشارکت احوندر قال اصطعب القوم اذا كحب
بعضمم بعضا ( کب ) صادك هى وحانك سکول اسامیدندر حب بن سعد قبسربله

درد رکهرهی کندی اسیله مشنهر در شاعدرن اشعث العی اول قله رجالندندر
ب
کتو
(ب

) صادك یله ایک بطندر ری باهله قله سندن ودیکری کلب |

قله سندن مندعبدر ( جعبان ) سلان وزنده بررجل اسیدر ( الاعحب ) اضر

وزنده روادقید رک قیرری ت مائل اولان اشقره دنورکه جيل تعبیر اولئور ۱
تقال فرس اب ای اضر ( الب ) تفعل وزننده اولاق اسعیا معناسنهدر

ب
ک هو
تقول

(لصاحب ) یار وهبدم معناسنهر وحرون نام
منا ای يسن ا

فرس نسلندن بر آنك اسیدر ( ای
ز

) ميك و-انك فعیله قشیر قسلهسی برودنده
۳

ونقاد معناسنه در شول هو ڪڪاب
بو آدىدر ) |مععاب ) محراب ونزنده مطیح م

)ادك وخاى محمهنك فعیله بك حیقروب فریاد
اعا حب ای منقاد ( الب ص
س سس
سس سس تست
RRLA

ا

——
ن

د

Karina

سس
r

حح
مس

وجهیله آرزو ايلك یاخود رقت هوا یعنی رقت وسوزش وحرارت قلبله عشق.

وحبت ایلك معناسنهدر که ازدل وجان عاش وشیفته اولقدن عبارندر بقال صنبت
ل
رهجبا
الي

صبابة املنباب الرابع روا اروقته راقوهالهوی ( الصب )

فه
ش1
صاد لد فعحی وباك تشدد له عاشق

بی)ر وزننده بر
زبیب
«هابه( ص

ول اولان کشیبه دنور مون ضبهدر

ی تشدد ابه خباپ وزننده

ا

نلواب فاته نصوص با حم پم برار واا ا
ك

زلزله وزننده پراکننده اعلك معناسستهدر قال صبصب الثی* افذارقه وال
صبصب الرحل اذا فرق حیشا او مالا وعو ومضمعل ايلك معناسستهدر قال
صیصبه !اذا محقه ( التصبصب )تزلزل وزننده براکنده اولق معناستهدر قال

تصیصب القوم اذا شرقوا ومو ومضمعل اولق معناسنهدر قال ضبصبه فتصبصت
وعهنك اکثر ساعتی کذران ايلك معناسسنهدر قال تصبضت
ای حقه فاق ک
اللیل اذا ذهب اکثرهوبر خصوصده بر آدمك بکرسه اوزره وات واقذام
واستیلاسی شدت

ولق یعی متصل اکحرات واستیلا قلق معناستهدر تقول

متعدناوالقستهد
تصبصب علینا فلان ای اشتد علبا جرا نه و خلاند وحرارت مش

شقال تصبصب ابر اذا لخدا( الصیصاب ) طیطات وود خا
اولان شیثه

دنوو,

و بر نستتهیك

دو کیان

شیهسنه على قول بنرستهدن

دکنودیبه دیتور وقوی ود ومقدام اولان دوهیه دینورکه سعی وسیرنده
اصلا فتور ور خاوتی او ليه قال خس صبصاب ای بصباص وجس خانت
کسر باهدور دحی کون صاوجن دوه به دنور (الصبصب ) غبغب وزشده
(الصباصب ) علاط وزننده ونلرده کننده وغلیظ وشدید اولان شیثه دنور
و

طومرق کی ( الصابه ) صادك فحی وکسری ( والبة ) صادك یله رکه

۱

الله حسن الفت ادوب يار وهمدم اولق معناسنهدر يقال به اب وبا من
وبان بضم الصاد وتاب بالك
الباب الرایم اذا عاشره وهم احاب واصاحیب ع
اب بالك وب لحم موف وراده بنه آفراط امحاز ابلشدر
وتحابة الفیمو

ر

بصار ده پیانته کورة اتحاب حبك جعیدر فر خ وافراخ کی واصاحیب جاك

بچیدر وال مات يدر شاب وشبان کی وتاب صاد کنر ےه
۱ 41
4

صاحبك جعیدر جایع وحیاع کیی و تا رهصاد لك فحی و

قالاصل م3

احاب معناسنه استعمال اولغشدر وپانهده ګعاره صادك فحیله صاحبك جعیدر
ویوندن غبری فاعلك ی

سومدر
فعاله اولدینی و قدر دملو

وب

ê>i.
e
۰

صاحيك

جعیدار رکب ودرا کب کی اہی ( الاستععاب )برکسدنك کدبسته هدم ومصاحب

كبسرەن خود
اولستی ايسقك معناسنهدر قال استصبه ای دعاه الى البة و
0ه
oر
5

بنرسندی

و

SS USAR

ایی

O.
0

ربی
و ص

بردل اشاعی به طو غی صو کل اش

5

ماه

استعیال

اوور

تهعال
فلوادی اذا اعدر ومحو ومضععل ايلك معاناسس ن
بقال صب الرجل ا
اولنور

ال

صاب

ای ھل

ادا عق

نتاه اعهول

 ۱الاثصیاب

( اشعال وزننده

و(الاصطباب ) افتعال وزننده ( والتصب )تفعل وزانده دو کك معناسنهدر
قال صبه قانصب واصطب

و تصب کر د مطاوع وک ك نقسه املتون ) ااصبد" 1

قبه و زننده ) والب ) هاست دو کیان نسنه به دیور

اولسون مصبوب

مععناسنه

طعام اولسون ار

نسنه

وصبه سفر هه ذتور کهاوزر نه طعام فورار یاخود

سفر ه مقولهسی نسنه به دور طبه ویصی سیت و کلاتبرو وح ی کی معصو ب فيه

معثاسنه و 2ودوه وقیون مقولهسی حیوان سوروسنه
اون قافن

قرق واا

اطلاق اولنور عل قول

قدر باخود خاصه دوه حزسندن وزدن اقص اولان

بلو کهاطلاق ولور وانساندن بر بجاعتهده اطلاق اولنور ور مقدارحه ماله
اطلاق او نوو وحوض

واناده باق فلان صو

 ۱الصباید" ) صادك عله و د

اده ولان
قب

وسود مقولهسی نسنه نقيه سنه دنور

وسود مق استتات بيه س a

| یتورکه بر دوكزك عبر اولنور شال ما بق قالاناء صبه

ی  2ای شید

 ۷التصابب ") تفاعل وزننده قایده قلان شیهی احمك معناسنهدر تقول تصاست
اء ای شرفت صباته ) ا

تین

مرك یاخود بولك ایک پردن اساعی به

وبراغه
طوغری اسی جالته دنور ویهدن اشاعیه طو غری آ قوب این قومه ط
دینور وآایش وانکه بره دور صوا فندیسی وبابر ول .کی جیی اصباب کلور
احباب وز ننده شال مشی ف صلب

و هو ما احدر من الارض ) الا صباب ) هم بل

آندی کی انك معناسنهدر بقال
اه انیش وانکد:دن ردن اشاعیه طوعری ق

اصب الوم آذا اخذوا ف ( الصنیب ) حبیب وزننده عصفر اسبپدر کهرف
" اصیور تعبیر انتد کلری تباث موعرفدر وقبراغو تعبیر اولنان رطوته دنور که
قیش کو لرده خصو صا ترماهده یاغار صوبیب قانه اطلاق اوور دم کی
و کودهدن حقان ره اطلاق الواور عرق معناسنه وسدفه شه بو عر آ دیدر

وستا امعیدر که معروفی بات مسپلدر سناء مکی مشپوردر وصوصم پاغرنك صوبنه
دبنور کهصفقند سیدر ووععهبه سيه ر نسنه د رکه نسوان [ نکله ده احتضاب ادرلر
رع
و
وعندم يعن شم پمراغنث صقن اس ته دنور که معر وف قرمزری وهدر و

ش صویه دینور ماء مصبوب معناسسنه وخالص وجید
کدو
قرعزی بویه امعیدر و
واعلا باله اطلاق اولتور وجك اوجنه ویاننه دنور يقال ضربه بصبيب السيف
ای بطرفه صوبیب بر موضع آدیدر على قول بونده زبیر وزنندهدر ( الصبابة )
ورزو الك على قول رقت شوق بعنى رقت وحرارت
صادك فعیله شوق آ

بت
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اولدتغنه مبتیدر قال وم
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اشیب وشیبان

ای قده برد وغم وصراد

فی کسوریه ومان مك کته اآیکبك اسمیدر کهشتانك

شدتی آنده اولور رت اول کوانون تایدر اول آیرده ثم وشتندن روی
ه اطلاق اولفشدر وشیبان ایک وده آددر برسی
لیر
کک
نلنه
زمین پیر واختدار شک

شیبان ی ثعلبه ودیکری شیبان بن ذهلدر شار ح در که امام جد وامام اجد
ایکنعی قیلدنك رجالندندر ( الفیاب ) شداد وزننده اسامیدندر عبدالله بن الشیاب
 ( Ee,الشیب ) شنينك کسمرلء اميك اوجنده اوراش وو کش تصهره
دنور وشيب بر طاغك آ ددر وشبت

دوه صو احر کن دوداغندن ظاهر اولان

صوندن حکانهدر( شیبه ) شينك کسریله انداس دیارنده برطاغك آدندر ( شببین )
)ره وزننده اسمادندر
سیئین وزننده قاهرء مصسی قنرنده بر قریه آ ددر ( شیبه ع

شب ڻ عقان ای شول کسه در کهمفتاح بکاعببه نآك اولادبنه تسل اولفشدر
به
جی حر کاله حابت ست شرشه مسودر و
لبدری
نشی
او
هروه اوزره حوالهدر وا

مد هر

ااددر-شارح

برطاغك امعیدر که
دبر کهشيبة اعد جد

الى علهالصلوة والسلام اولان عبدا(طلب لقدر حبن ولادننده کو

4

موی سبید اولوب واخلاق جيده صناحی اولغله جد لفظنه اضافتله شيبة المد

برله ملقب اولدیلر انتهی ( القایب ) شارب وزننده اسمادندر او پکر ن الشایب
محدئیندندر ملف در کهانك احابندن بزار احادیث ثمریفه تلق وروایت ایشزدر
دن بك
تيا
شودن
 ۶فصل الصاد ايمل » ( الصأب )ضادك وهمزمنك يله ص
حوق اجمکله کرک کی قانوب طلوم کی طولق معناستهدر يقال صثب من .

لمفك معناستهدر ال
هس
کاش
اب ارابع اذا روی وامتلاء وب
ایالن
الشاب صا
صب

رأسه اذا کر صوأه ( الصاب

) متعر وزننده

صوی

يك حوق اجن کسید

 Eالصوابة ) غراه وزننده پرهو بت جور طهسته دیتور و

تعییر اولور

جی صوآب کلور غراب وزننده و صنبان کلور غربان وزننده ( الاصأب ) هم نك
کسر للهباش سی که لت
حر

ح4

وزننده

یی

انباره دشور 4

تقال اصأب
احنه علال

ا
ور

اذا

کت

( صواتب

صو آیه ) الصو به (
) غراب وزنده

اساميدندر بيه بن ضواب ابعیندندر ( الصب ) صادك فخی وبانك تشدیدله
صیویق نسنه ی دوکك معتاسنه در تقال صب الاء و وه صبا من اباب الاول اذا
اراقه و

و

معناسنه لازم او لور قال صبه فصب

شار جح در کهمتعدسی

باب

اولدن ولازی باب انپدندر وراغب تفسیرنده و رسمه ان ابلشدر کهصب وفك
وشکت وستع وسن جلهسی دوکكت معناسته در لکن صب

صو و کرد سار مسنەیی وقر دنل اشاعیبه دوکك و

جلهسندن اعدر کرد

دوز يردن ای

کی

۱

۳۱

اوله شال تشھیےں الام اذا دخل عصه ف بعض ( ال
مصطبه وزنده بك سه

رای لړ اله

وسانلورده اولان و حه قاری ه دنور وخرما اغاحنك

دنه حویرد کاری کوحك حو صه دنور ( ارب

) #ق کو بت« ییوسانلورده

کشی  ۵دنور ( شبربان ) شينك فعیله بغداد شفیسنده خالصنام قصبه نواحیینده
)يب وزننده ( والقیب )ميك فحیله صاج صوقال
بر ق آدیدر ( الشیب ع

اغارمق معناستهدر که قوجامقدنْ کنایهدر قال شاب الرحل وشاب برأسه یشیب

ا ومشیبا اذا يض شعره مولفك الغیب الشعر ویاضه قولنده الشعر ویاضه

عبارتی ابن زید ووجهه قسللدندر که عطف محصوصدر عض هخهده حرق
تردید الله یااوضه عنواننده مسوم اولغله |کاالتفات اولفیه ملوفك بصار ده يانه
کوره شیب ومشیب وجهمذ کور اوزره مصدراردر صاج وصقال آغارمق معناسنه
ارمق معناً سثه در و مشبت دمرلك واختارلق
واصعی |تدیکه سیب صاح و صقال اغ

/

که سنه وارمقدن عبارندر کا قال الشاعر * والرأس قد شاه الشیب * ای
حد و
بیضه الشیب واشیو [ واشتعل الرأس شیا ] الاه عکهرسنده شیبا لفظی عبرادر
وعند احلافش مفعول مطلق در شاب الرأس شيبا سبکندهدر وشيب ومشیب کی
مصدری

شسیبه

اغارهش کید

وقایی
دی کلور هاله آتهی ) الا شیب ( اجر وزننده صاح ص

:

دشور و صفتدن فعلاء وزی و قدر لع موشده شییاء وارد

|تفا ایلدیلر
اولامشدر فلا بقال امرأْة شیباء شارح دیر که موشده شعطاء اله ک

اتهی ولیلة الشیباءکه عروسك دوخته اولدینی لیل زفافدن عبارئدر واویالاصل
آصخهرسنهده اطلاق
اولغله شوب مادهسنده اراد اولشدی وليل الشیباء هر آك ک
اوانور کرحه مولف "وی اطلاق اوزره ست ایلشدر لکن نن فعلاء اوزره و

دی شویدن مارد اولور کهنورك طلنه باخود شیر ساقك شبر آیه اختلاطی
کی بر جهت اختلاطه مبنی اولور وشار ح در که پاب مربوردن اشیب ورودی
 ۱خلاف قياس اوزر هدر

رعه  ,صفت
زرا و “

مشه

باب رابعدن مسو ع اولون 4

الوان وعیوبه دلالت ایلکه مشروطدر لکن شیبق عيوب قببلندن عد ال له

صفتنده آشیب دیدیلر انتهی واشیب صوغوق وبولتلی کونه اطلاق اولنور کاسیذ کر
(النشپیب ) فعیل وزنشده صاج و صقالی اغارعقمعناسنهدر قال شیب الزن رأسه

و راسه تشییا ای یضه ( الا شابة ) همنءنك کسبله تشییب معناسنهدر بقال اشاب
اتف ور آسه ععتی شیبه ( الشیب ) شینك کر له ( والشیب ) ينك می ویای

کب وزشده اشب لفظندن جعاردر قال رجل
فخیله ( وات )
ك
اشیب وقوم شیب وشيب وشیب ( الشیبان ) شينك فج ویانك سکونله ولتلو
صوغوق

کونه اطلاق او لاور اشیب .کی عادا قراغو وقار مقولسی یاغوب ر وی

٠

کیر :السلاح و شهباء قال جلك اى فيس حنارندر فراغنك
2
وزنبده شول.سوده اطلاق اردور کهایک
ب
ا)
صلشهاب
(ا
( الشهایه ) شينك ضعیله شهاب معناستنه در تقول سقای شباب وشبابة ای الان
الذی خلتاه ماء ( الشهاب ) کتاب وزنده

دیتور شارح ذو شیاطین انسراق

ساطع ور <شان

سعله سته

اولان  1نش

اخبار احون آععانه صعو د اتد کارنده منع

تش تارحهسنده الب اولشدر خلق اکایلدز
اجون ملایکهنك ریاد طریش7132

[نیعه
آقه تعییر ابدرار قال الله تعالی فا

اقب ] الاه وشہاب اموروعصالده

شمه آتن کی جری" ونافذ وکارکذار وليت وکنناید اقلای ا

شهب کلور کتاب وکتب کی وشیبان کلور شبنك ضعی وکس له واشهب کلور

کالب وزننده ( آلاشییاب ) اجرار وزننده اشهب اواق معنانسنه دوکه باضا
هب
شان
ااک
فراتق آق اولقدر نتهکهکذر اولندی بقال اشهب الفراسشیبابا اذ
) القهب ) تن

کتب وزننده شهاك

جعیدر که ذک

او لندی وشهت دراری

معناسنهد رکه زیادهسله براق اولان تک کب اردر مراد سبعهسیارهدر وهر آندن

اکوصجهیه شیب اطلاق

مراد لبال یضنر( حب قفا و

برموضع آدیبر ( الاشاهب ) اقارب ورشده بنو النذر a

تمان ين

منذر ام أمبرك اقر پاشیدر حهر هء(ری يياض وجوپ ودلر اولغله اطلاق افوشدر

( انمهبان ) فعانله مام نام شجره شیبیه بر شجر آذیدر عدفارنده شبوت اله

میردزکه خرتوب ی

( الشوهب ) جوهر وزننده کریی تعبیر اولان

جانوره دنور قنفذ کی ( الشهت ) ضبرب وزنشده برنسنه ی اسی ا صوغوق

چالغله دنکنی تغییر ايلك معناسنه در بقال شهیه اطرا والمرد شهیا منالباب
ووراق اولان ا اسك دواب
الشالث اذا لوحه وغبر لونه و فیتسلق ق
موواشیلرنی آجلقدن .قوبرب عکورمك معناسنهدر بقال شهیت السنة القوم

اذا جردت اموالهم لشدة ابلدب فبا وراده جرد استیصال معناستهدر تقال
۱

زهری
ور ک
النو
وهب شول طاغه اطلاق او
السنة ای استأصلهم ش

ینه
ورکی
کین
قار پاصوب وعرکله قب سي

( التشهیب ) تفعیل وزننده وادنی

بر ندنه بی انی یاخود صوغوق اورمقله لوننی تغییر الك عقال شببه اطرا والمرد
(لاشپاب ) همزهنك کسربله آیفر آنك صلندن ذبردول ظهور
تشهیبا بعنى شهبه ا

إغلك معناستهدر که همه صهرورت امجوندر قال اشبب الفعل اذا ولدله اليب
) الشهعبد ) یله دحرحه وزشده  ۳ماده قارشق و

ومشوش

اولق

معناسنه در بقالالام سهڪبة ای اختلاط ( التشهعی ( باحر ج وزنده ودی

بخرصوص چہارز وتلط وتال أو معناسنهدر که حل وتنظهی دشوار

اوله

5

د
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۰
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۱
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هحوق یراق  4هلکشد لوا هلتتسانم "دلیل وقرم دهم قالطاواهنغیدنل تفت رددنرا۴

وواف اصل واوی بعییشوباء اولدیغنه ذاهب اواث_د رکه کو باکهاول کجد
م
زوجك نطفهسی RN زطفه سنه شائب و محتاط اولق مناسته مینیدر واساسده
سیب اوك

شوم

که اول کا سب
اواغلهکو یا

داهیه اولدغندن اشی E ادن

ه
سو
صاحلری اغاروپ روس فاال شیباء اولق ملاحظهسنه مبنیدر لکن ع

اکوهلددن الطف که اولدینی درکاردر و مترج دیرکه شیاه باق اولدینی
صورنده شبرك آخر کههشته اطلاق اولفنله جاز عرنسن اولهزق لل مزنورهده
اطلاق اولفق حقلدرکه عروسكت آخرشب بکارپدر انتبی ( الشوائب )شپنك
فی

انات جعیدر حر ولکه وکر تاسه دنور "وب مقولهسی نسنهبه

يلاڈوب متلط اولديغجون .شال ازال الشوأئب عنه ای الاقذار والادناس
) الشهبت ( فی

) والشهبه ( حرعه

وزننده جاح فرامتق اولان

قلغه دنور

قیر آنك لوی کی و قال شهب وشهب شببة وشمبا من الاب انلامس والرایع
وهو یاض بصدعه سواد پعن آرالغنه سیاه ال ادن آقلقدر لون موزر و
SUS
و

قير وقبر جل تعبير اولنور لکن مصیاحده شهب مصدر وشهبه اسم

اولق اوزره مسومدر ( الاشهب ) اجر وزننده (والشاهب ) لون زو رده اولان

شه دور که بیاضند راز سواد عاط اولان قبر آله اشهب دبرار وسود
هرخنك
قر تعبیراولان آ هکه هم سوادی اولیه اشهب قطراسی دیرار فارسیده ق
 ۱دد کار در ودموری قر  ۹۳ازرق دنور فارسیده حر مه دبرر وعنره دیوصدف

ادوب عتبر اشهب دیرار واشهب صوغوق کونه اطلاق اوللور عاد"ا قار طولو
تاغو ب روی زمین باض اولق ملادظهیله

قال وم آشهب ای بارد واشهب

ارسلائه اطلاق اولنور و بغایت کوج ودشوار اولان ايشه اطلاق اولنور عام

اشهبه تله ور رحل اسمیدر ولون یاضته مائل اولان نعنی نوز متق اولان
اولان عنبره اطلاق او لور لکن ونده وصف

اولدینی ذ کر او ششدر ( الاشهبان )

شه یه سیه ڈول ایی قوراق سنه بهاطلاق اولنورکهاانه رطو تلوو خضتلو

بسرنه کرهش اوله ( الشهباء ) جراء وزنده اشهبك متويدر وشول قیتلق

وقوراق سنهه اطلاق اولتورکه آنده ومطنرباندن !"ر اولیه بیضاء دی اطلاق
اولور نضاری اولیوب روی زمین بوستندن اشی پاض او

ر
کی
نباء
سنة شهباء ای لاخنمة فا ولامطر وشہ

لسندن کنانه در شال

قبر جل اولان دیشی کی هه :دنور

نه که لون مزلورده اولان دیشی یو به ملیاء دیئور و سهیاء سوال

دشاو رکه ذاننده عظیم ۲

عسکر hR

اواوت وجهسی ابا تفه ضرق اوه

سیاه ویاض آلات واسنمهاری نمایان اولق حسبیله بقال کنیب 1ه شهیاء ای عظيږ

|

BE

ی ور

شك ک رھ آوزون کشیبه دبنور ( الشتغاب ) فن ا اه ع
ونه اولان اغا ح دالثه دنور
مورادفیدر واحه اوزون اپه اوورغانه و اکول
ت(
انع
( الع

قنفذ وزننده

غب

وعند البعض ش

( والعنغوب

) زور

و شنده شنغاب معتاشنته

ا

داز

احد اوزون يابو حیواه دسشور و شنغوب برده اولان

واود
(لشوب ) شيك فحی و
کسر له قنطار وزننده برنوع قوش امجیدر ا
وه

ك

بر نسته ی

خانوب کارشدرمق معناستهدر ( الغیاب ) كاب

اه

وزننده شوب معناسنهدر بقال شاب الشیٴ پشوب شیبا وشیابا اذا خاطه وشوب
حورباه اطلاق اولنور سميه بااصذردر برج وسار نسنه تلط اولديغجون ومته -
الئل  +ماله شوب
ومق

تعبیراولتور

و اله اطلاق

ولا روب

ای لارق ولالین وشوب

#

ورنسنه احر ه فایلوب

خر طعه سنه دنورک

ن شیثه دنور صو وسودکی
قازشدبر بل

اولنور عسل مختافت که اش به به هن  ۳اولفق تاخو د سور روح

اولق ملاحظهسنه

مبنیدر قال سقاء الشوب بالروب اي العسل پاللن وشوب

بر

زسنه یییاخود برکسهیی کنددن وجه یسر الله دقع ادوب صاومق معناسنه در

يقال شاب عنه اذا داقع و فذح عنه فمال ( الاشتیاب] افتعال و
انفعال وزنشده

ی
ات

ای اخلط(

حصير دن

الشاوب

7ج ادوب

قایلوب ا
) میت

معناسنه در

شال

او لدشته مینی اطلاق اولع بدر

اسنا بت ای"

ار و واول فعیاد شیشه غلافنه نوواک

احته ار وره و بلور بردق مقولهسی وچ

حي

اندرر مخ

شا

مداوب كلور ميك فحی وواوك> کسر نله

( الشوبه ) توه وژننده مک و خدیعه هعناستهد رکه غش

و حلیطی متضمن حالتدن

عبار بدر قال A شو به 7ای خدععد ) التشویب ) تفعیل وزننده ود

"ار  1ەی

ا

بر نسته ی

وجه یسیر الله صاومق معناسنه در شال شوب عنه تشوبا اذا داقع

اوفضح عنهفمبالغ ( شتابه ) تایه وزشتده مکۀ مکرمهده عل قول جد بلادنده
رطاغك ( 0شیبان) رحان ونزنده عندن پرقبله آد در شارحك يانه کوره

اصل شيو اندر فیعلان ودک واوی العیندر واو يانه قلب ادوقلدنشکره
فیفا بریسی حذف اولفشدر ( الشیباء ) ج اء وزنده مصطلیات ع دندر ص وسك
ری

از

ارت

که

وستال

ند که بکری ازاله ولغن کجدیه لو

ولیة e
ءلاضافة ب
جره دبرار شولون باتت بليلة شي إ
على شسها لیر هداعا بعتی وس

اذا غیت

اوزره زویی زفاف کسی الب اولوب

بکارتنی ازاه اندر سنه واک بکارتنی ازاله ایلیهش اينه باتت بليلةحرةدیرر

اهزی
جو
وه
ي بماود
مایید ششیبب ددیل
رنشدهاابرراداایلبشدورکرهه قااللاصالل شییاء صاحی
ا اقارمش
ERNE

SEE

E
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۱

۳۲۷

۱
۷

رحل یت آیفدم ) الشلضش ( خای هغمه اله شون معنادنه در واخ اولان و در

ا(لشنب ) شینك ونونك فعیله دیش رل او کی آندرا وتابدار واحه وصانی

و لیف اوهموالرفنه دنور .عل قول دیشارده اولان اش بیاض بارلاق نقطهرء
نور
کی
ور
کزي
دینور پاخود دیشارك کسکنلنکنه دینور که جح اع

صاحبنك

کج اولسندناولور کههنوز فرسوده اولامشدر نتکهغرب دی بومعنابهدر قال
فثىغره شب ای ماء ورقه وبرد وعذوه اوقط يض فما اوحدة الانیاب کالغرب

تراها کالمنشار وب و معناده مصدر اولور بقال شنب الرحل شْنبا املنباب
رایع اذا كان ف ره شنب ( الشانب والشئیب ) امير وزننده ( والاشثب ) اجر
ل

وزننده دیشاریوصف مسوم اوزره اولان کشیه دنور ( الشنیاء ) جراء وزننده

و(الشیاء ) تونی ميه ابدالله وو امام سیپوبه رواپتیدر مظوریدر وشنیاء امليسية

دیدکاری تاره دینورکه اصلا حکردک اولیوب کویا کهقشری اجره همان رنکین
آب شیر اداع اولفش اولور و شنب فعتینله کذلك مصدر اولور هوا .سین
اولق معنزاسته قال شات

بومنا سشنبا من الاب اذر ور ای برد ) الشنب تین

وزشده ( والشانب ) سرین کونه وسرین هواه دنور ( الشنبهٌ ) جرعه وزننده
آندن اسعدر سيلك حالتنه دیشور ( الشانب ) مشارب وزشده طیب ولطیف

و شبرن اولان اعرلله دشور افواه طبه معناسته محاییب آهرلزی کی مفردی
مشنبدر مقرب کی ( شنبوه ) عروبه وزننده بر حدث معری آددر چاج ی

اعادیت .اهدر وجد ن خن بن ومفتان نویه الاصفهان
و او قر د ن سنبویه وعیی بن القاسم ان ابراه ین سنبوبه وعد ن یداه

ی شنو هک نت الارمین بام,کتاك صاحیدر واو عبد ارجن ین

شنیوبهکه بوشينك یله در محدنلردر ( الشضوب ) خای مچمه اله زنبور وزننده

کك پر نه دنورک
وفلو
طافك ی باه دور وارقه ده بيغنرك ایی طر
 ۱اموز بای تعییر اولنور وارقهنك ایی جاسندن کان اوکورغه ککلر بنك ری

رنه

متصل الدوینی موضعده اولان بومری ککه دینورکة مهر ه تعببر اولئور( الشحوبه )
سهنه
هاله ) والشطاب ( شید کسر له بو زلرده طافك ب

شور(

الشخی (

شخب وزنده اوزون کسیه دنور ( الشبز ب ) زای محمه اله جعفر وزننده

صلب وشدید اولان شیئه دیور ( شنز وب ) عصفور وزنشده پر موضع آدپدر
ا(لدنظب ) ظای مه اله شنز ب وزننده وقنفذ وزننده لغتدر بادیهده پرموضع

آدیدر وشنظب شبنك فيه بنیه واندای خوب یاقشقی اوزون ویلو آدمه دنور
وبعض بر ده وبر دوروفلرنده اولان یاز تعبیر اد کری حقوره دنور کهامحنده

|| اصوله ( شنعب ) عين له اله جعفر وزنده بررجل اسیدر ( الشنعاب ) ۱
۰
سس

Sa سس

سس
ARETETi

وعب نسته له
سره اذا اخذه بالعنف ( الشفری ) کذلك یای نستله کو ج ص
)دحرج
واد ءدنورکه بول طولاشقاوله ( التشغزب ت
دنور وشول ایازمهبه صو
وزشده یل طولاشق امعك معناسنهدر قال نشغربت الری اذا اوت قهبوما

ا(لشغنوب ) عصفور وزنننده شول اغاج شاخنه حوبوغنه دنور که ر ولازه
ورم

و تازك اوله و شغتوت بر رحل اسیدر ( الشغنب ) قنفذ وژننده شغنوب 

عرر
اب
شنب
معناشنه در (شغتب ) حعفر وزننده اسامیددر این شغ
) عمك ضمی و شينك و ونك فخیله و نونك کسرله جازدر

 9لشغنب

,E

کک او لندی تقال چ

معروقدر
مضعنب

مشغنب ای مشعنب ( الشقب ) شك

فحى1 

وی
د
ایکی طاغك ارالغنده اولان بوش بره دتور عل قول. 
طاعك ورزر ودرهزك صرب ارده اولان پریغه وقووغه وحتلاغه دنور که
مغازهدن کوچك اولور احنده

3فو شار و

اندنورر

جی

شقاب کلور کلاب

وزننده وشقوب کلور شينك يله وشقبه کلورعننه وژننده اکنری اولهیرارده

قرم قوش وطغانمقولهسی ابا ایدر ( آلعقب ) فصتینله غل قول شبنك کر
روع

شیر اددر ری

سدر

اغابی رنه یه

او لور مقر دی شقبه دز شار ح

دير کهشجر آبموزر بعستان جبالنده ابت اولور عنده بعض دره لارخنده کوردم
ویلو کشییهدینوروککیش ویانوان آتوقاطر ورمكب طرنخته دینور (الكوقان )
تاه من سياه دوه سر نت او کنده و

E

اولان ایک اغاحدر که اک ایب

صاریلور ( الشقبان ) فعالله ,رقوش آددر وبرقره اسیدر ( الاشقاب ) اعاب
وزننده مه مکرمه قربنده بر موضعدر ( سقعیم) حای لھ الله حعفر وزننده

دمشق شام قربنده بر موضع آدیدر ( الشتعطب ) سفر جل وزننده شول قوحه
دینور که ونوزاری اوطون پارسی کی ایری وعظم اوله عی قول درت

وینوزلی اولوب وهر وینوزی کذلك عظم اوله بو کلهشق حطب کهلرندن
موه دز وی

شقاحط وشقاطب کلور ( الثکی ) شينك

يله ویرک به دنور

محشش معناسنه وجرا وعوض معناستهدر ( الشکان ) عغان وزنده بالق
عطا و

آغی طرزده برظرفدرکه لیف دن وخرما قبوغندن اوروب و ایی طرقارینه رر

قولپ ایدرار عشابلر دوشورد کلری اوتلری آنك امجنه قیوب رکروار ( اشکاب )
ممنك
ه

کسسربه اسعا دندز اجد ن اشکاب خد بیندندر و بو غير منصرفدر ظاهر |

مهدر ( اشک ب ) اصطغر وزننده اندلس شرقیسنده ببرلده آدیدر"( شلب )

کت نره ادلی خنره یزیر ( انطلب ) ای

اق ا وق

وادان ونقیل وناتراش کشیه دنور اتراك سواحل حر سیاه کی بقال
غلیظ ن

1
(EOE

ی

EE

ا

آری وزننده بر موضع آدیدر ) الشعب ) مهك فک

بوله دیئورکه و ین او لندی

ومنه مشعب الق ای طربقة الفارق بینه.وبین الباطل ( الشعی ) دینك فحیله که
مراد تابعیندن امام معر وف

مام اش ی دن ان

فسلهسی شمه کهبربطندز

دنسو ندر ) ا(شع ۳0ينك طعي او بن حفص الشعی او لهحقدر ا

ا(لشعی ) شينك كسرله عبد اله ابن الظفر الشعسد رکه شعیب نام موضعه
منسو در اوجی دی محدئلردر ( الشعصب ) صاد 4ه الله جعفر ونونندهزیادهسیله
پلرکدن وحودی قور وب قدید اولش کسیه دینوز عاسی معناسته ( الشعصبه )

د حر چه وزننده وصف مکذور اوزره اولمق معناسنهدر قال شعصب اشح اذا
عسی ( الشعنبة ) وله دحرحه وزننده قوحك ونوزاری اتدا طوغی حقوب

بعده قولقلری طرفنه طوغری باشی اوزره قیورلق معناسنهدر اول قوحه مشعنب ۱

القرن دیررنونك فصی کونسرباه کهشعنبهدن اسم مفعول واسم فاعلدر ( الشغب )
شبك فى وغن حمهنك سكوب وفعتینله لفندر عل قول لفغت اليه لندر
ناس ببننده شروفتته بیدا ابلك ج

الشی معناسنهدر شال شغمم وشم وم

وقي ایا شوفبا املنباب الثالث والرایع اذا هچ الشمعلیيم وشغب برموضع
آدیدر ( التشغیب ) فعیل وزننده ودی شروفتنه مرك واییدا الك معناسنه در

(الشغب ) منبر وزننده 1والغغاب ) شداد ونزنده
کتف وزشده و
( الشغب )

( والشغب ) شينك كسرله هحف وزننده و(ااشاغب ) ميك ضمی وغبنكت کسر له

وساد ایدن پيك .شر
( وذومشاغب ) مك فعیله داعا اقاظ فتنه وحریك شر ف
فته کاره دینور ( الشغب ) منع وزنده و لدن صایعق

معناسنهدر

شال ثعب

عن الطر یق شغبا من الباب الثالث اذا مال ( المشاغبة ) مفاعله وزننده شرادشك

در
ا

کی

٩ ری یه ایسال ثبر وشور ایکدن عبادتدر شال .شاغید
فکاله اسناهیدندر عبد اللاث ن عل ن شغبة الشغى دص رہ

اهالیسندن برمحدئدر ( شغب )
ينك فی

وغینكت 7

فحتینله رخاتون اسیدر وو غیر منصرفدر (شغب)

دعس

ا 4شام بنده رمل

بع بر صواد امعیدر

زریا ن عسی الشغی اورابه
انك ااطفرنده خشم نشین اقاست ابدرز حدړندن ک
وسدر ) الشفر یه ) یناث
م

لاف دعر کور شیف منصو هاردن یاو خصمك

ایاغنه طولاشدروب يقمغه دنورکه صارمیه کتورمك تعبر اولتور شال صرعه
بالشغر ية و هو اعتقال الصار ع رحله برحل آخر وصرعه ااه ( الشغزبه ) زای
ایس)ن
هشغر
شمه الله شغر يه معناسنهدر ( ال

شغربه معناسنهدر ( الشغربة )

قعناسنهدر شال شغزهه سغربه
 E.وزننده کورشده صار میه کتوروب  ۳م

ونف ودل طوعی معتاستهدر بقال
اذا صعه باعتقال رجل پرجل آخر ع
ا

سس

ابد اله مقارقت ايلك معتاسنه در قال شعب كته تفعیبا اذا فارق فراقا ابرجم ۱
" ( المشعب ) مذهب وزننده وله دینور طریق معناسته ( الشعب ) منبر وزننده
تورغویه دور مثقب معناستدک مراد کنادیی ورغوسی اوله حقدر ( المشاعبة )

زلشمق معناسنهدر قال شاعبه ای باعده واولك معناسنه در
مقاربه وزننده ااف

بقال شاعبت نفسنه اذا مات ( الشعوبى ) شينك فصیله ندهبرقر بهآدیدر (الشعوی)
شرك یله شول کسه در که اص عر

احتقار اندر اوله بعتی می

عرب

اوزره

رجح وتفطیل ایلیه اول طانقه ه شعویه دار شارح درک برطانقه واردر که
رج ایدرار پزرا اشبو [ وجعلنا م شعوبا و قبائل ] الاه
جمی عرب اوزده ج
نظم کرینده شعو دن مراد چم و قبائلدن مراد عرب اولغله عم عرب اوزره

تقد اولغشدر وجهتله اول طانفهیه شعوبیه اطلاق اولنور لنکقندم ذکری
ااولرا]ه مکهرسنده
تقدم رتی بى مستلزم دكلدر كه و[جعل الظلات و
ظلت نور اوزره تقد اولفشدر وعمدن مراد ماعدا العربدر وعمك خلقتلری

عردن مقدم اولغله تقدعنه ود نکته اولور ( شعبان ) شينك کسرله بنوبکر.
آدندر

ان کلاب بوردده برصو آدیدر ) شعب ( قفل وزننده بین ار مین بر دره

( ذات الشعيين ) شينك'فعيله امه قضاسنده بر ةربه آديدر ( الشعبتان ) شينك
ضیله بهرنك

اسمیدر ايي ونوز شکلنده وکسكت ر کناری آولغله شعبتان الله

سمه اولفشدر ومو وی تکرار ایلشدر ( اشعب ) اجب وزننده ر معروف

ضعکار کسهنك اسميدر ومته الثل * لانسکن اشعب فتتعب * ویقال اطع منآشعب
داستانندن بری ودرکه مرقوم طعنه موازن ظریف ومراح اولفله اطفال شهر

داعا کندوسیله ملاطقه مولاعبه ابدرر ادی بکرون نه عل العادم اطفالله
اوضاشوب لکن بوّدفعه اطفال کندوستنه بك استیلا ابللریلهآ نلری دفع اجون
فلان عله ده فلان خانهده دوکون واردر مکاولات ومقسروبات فراواندر واروب

ویبله باشندن دقع ابلادکدنصکره
تنم ایلسکن اولزی دنو اطفالی فرفته توقر
کندوسته ده شمه وخلحان عارض اونغله ارقهلرندن خانة"مزنوره ورود ایلدکده
ينه افتادة ادى اطفال اولشدر واشعب عامهده برقر یه آددر ( الشعيبة ) چهیه
وزننده بردره آددر (عزال شعبان ) مرادن پروحك آدیدر ( شعیب )زي

وزنده بربیغیبر ذیشان اسمیدرکه حضرت موسایه کرعهلرنی زوم ایلدیلر شارحك
نعون بن عقا ایدی شعیب اطلاق مبارك الشعب
یایی اوزره امعی یرون ض
وعیب بر موضء_در ومد ین اجد بن شعیب وجعفر بن مد ن
الدویغنه مبنیدر ش

اپراھ بن شعیب وصاعد بن ای الفضل شغیب وعبد الاول این عیسی بن شیب
الشعیبیون محدثلردر ( شعبعب

) سقر حل وزننده پر موضعدر ( سعی ) شیتك

یله

اری

REE
دس

Fr.

مج در مر سا سس مس

ایکی ایاقر لهفر حك
کناه اوددر

o سس سب
ابی دو داقلر در عل مز لوره حلوس

 ۱الشعیت ( امیر وده

ست
شن
ن

اه تغب

آازق فونه دق طغار غه

وتو شهدان معناسته ضل فول ایک قطعه

حشسفه دن
دنور هن اده

دیکلیش یاخود ای وزندن بع

ایک و زننه ایی میذین قبلاعی و حهیله ریک مش اولانه دنور وشعیت اسکی وير ٤ش

قهره

دنور جى شعت کون کتب وزننده ( الشعبه ) جر عه ودزه

ووزك
اپکی ن

 9ور واغاجده ای حتال بداغك ارالفته سدور وپزدستهدن پریلوکه

طوارنفه هدینورکه آندن بشقه جه اولور قال هذه شعبه منه ای طالفة وافاج
آسنه
دالئكاو حنهدنور وقومثالده اولان صو لونه دینور وشول کو حك صقوند

دینورکه نوکستکدن نزول ایدر اوله ودره ده اولان بیوك آرقه حودوله دوز
ار ایوا اندهر جى
وطاغلرده اولان شول پاریغه وحتلاغه دیور که آنده قشو
شعب کلوز صرد وزننده وش عاب کلور قراب وزننده بعض نهخهده یأوی اليه
الطر عنوانده متوم اولعله شارح آنی مخطله الله در وشعبه ضغرا نام له

قریب بلیل نام موضع قرنده پرموضم آدیدر وشعبه اسامیدندر معاويةٌ بن حفص
هر
لب
قنده
الشعی کندی حدی اولان شمه بهمنسودر ( شعوب ) رسول وز

امعیدر

ومویاو هلت | سمیدرغر منصم فدر ثه کهحرف تعر شل الشعوب د خیموت وناك

اسمیدرق الاصل ارجى مفرق معناسنه صفت اولغله الارث والعباسقبلندندر حرف
تنعرفك دخولى خن دکلدر يقال شعته المنبة ونشطنه ای عضته شعوب والشعوب
و شعوبت نده بر موضع -آددر ( شعبان ) سلان وزننده بر قله آدیدر و شامده

پرموضم اسیدر وبر معروق آك اسیدرکه رجب الله رمضان بیننده در عرب شهر
منلور ده صو طلی احون بأخو د مرت" وفارت احون متشعب ومرتفرق او ذلرله

شعبان الله ميه ایلدیار حى شعبانات وشعابين كلور ( التشعب ) تفعل وزننده

پكرناده اواق معناسنذدر شقال تشعب القوم اذا تفرق و بلوكار صاحی اولق

وبراقشمق معناسنه در
معتاسنهدر قال تشعب فلان اذا صارذا شعب ای فرق ا
قال تشعب عنه اذا باعد وفاسد پامنصد ع اولان نسنه صلاحپذیر اولق معناسنه در

دتهلفك کی بقال تشعب الثی" ای انصل ا(لانععاب ) انفعال
ااس
نه ک
کست
شک
ور

ودی پرا کننده اولق معناسنه در شال انشعب القوم اذا رفرق

معناسنه در شال انشعب الرحل وانشعیت فة

و اولك

اذا مات واراقشمق معتاستنه دن

 ۱شال انشع عنه اذا یاعد وقاسد پامتصدع اوش :NF صلاحیذ بر او لوب ملتم

اولق معناسنهدر شال انشعب الثی* ای انصلر ( الاشعاب ) همزهنك کسر له

ولاف مقاستهدر شال اشعب ار عل اذا مات وفراق اد امه آیرلق معناسنهدر
تقال اشعب عنه اذا فارق فرا قالابرجع ( التشعیب ) تفعیل وزننده بود فرقت

یسم
سس

قیاثل اراس معناسته معلوموله قبائل اك جعیدزکه بکاکشنه منود رو

سنعهه کاسذسر اطلاق
پرینه متصل اولغله جلهسی یکپاره اولشدرکه هیثت جو
اولنور بدر واحدصلندن متشعب اولان جاعتکشبره 54 +اطلاق ] ندنماخو ذدر
وعب آنی خلقت انسای اوزره ریب افلشدر ادا رأسدر وزاسدرت قله دن

]ریجامع اولانه شعب من بوره تشیما بسشعب جلدسنك مبدأی واعطمی
عبازندر نل
اولورکه قبائل رآمیمحتوی در وآندن منشعب اولاند قیلهد بنورکه آندن اناب شعت

منقسم او لوربعده عاره در کهصدر اولهجقدر آنده اتساپ قلهمنقسماولوپبعده

آه انساب عاره منقسم اولور بعده فخذدر بعده فصیلهدر پس جوع الى
بطندرکه ند

طبقه اولشدر بعطلر بدحی عشیرء اولقاوزره زیاده ایلدیلر انتمیوشعب ایراق بعد
معتاسنه ذروابراق بوعیدمعتاستهدر قال بلدشعب اهیید وهمدان قتلهسندن ببرطن

آدیدر وشعب مصدراو لور ظاهر وعیان اولقمعناسته قال شعب الثی اذا ظهر ودوه

اغأبی بوقریسندن آروب قورمق معناسنهدر قال شعب العیر ادا اهدض اجر

ابا
فاللشع
ماعنلاه ورکسهیی مشغول املعكناستهدر بق

اذا شغ وبریره ای

کوندرمك معناسنهدر قال شعب رئئولا اليه ای ارستله وک آنی ضبط ادوب

قصد ووجه اپلدیی جهتدن لآیقومق معناسنهدر يقال شعب الام الفرس اذا

وحویل ایلك معناستهدر قال شعبه اذا
کفه عحنبة قصبده وبرتمته صرف م
صزفه وبرکسه کندی یارانندن مفارقت ادوب فرقه آخراه آرزو والتام ابلك

معناسنهدر يقال شاعلبيم اذا بزع اليم وفارق به ( الشعب ) شينك كدرل
اطرنضده اولان صو
طاغ بولنه دنور بقال اخذ شعب البل ای طرشه و

بولنه دینور عیل قول ایک طاغ آرالفنده اولان آحق برهدبورکه ایکی طاخك
اراسی اولهجقدر ودوءهحصوص پرنو ع داغ وتغا اسیدر وشعب پرموضم آدیدر
( الشعوب ) ذ کر اولنان شعب ددکلری عفا باصلشدوءبه دنور ( الشقب) تعب

وزندة اي اموز آزالتی میدانلو ازلی معناستهدزکه ضاحننه ا تلو تعیب
اولاور کذلك حیو انده ونوزار آرالتی کشاده ومیدانلو اولق معناستنهدر قال

شعب الرجل والقم شعبا املنباب الرایع اذا كان مابین منكيه اوقرنیه.بعیدا
) الغاعبان ( ایی اموزه اطلاق اولنور ) الشعت ( صرد وززنده شعبهدن جعدر

پرمقلره دنور اصابع معناسنه كذلك شعبه لفظندن جع اولور کاسیذ کروشعب
الفرس آکنوكدهسنك بالجلوای واطرافنه اطلاق اولنور عل قول مرتفع
اولان اعضاسندن عبارندر پیونی وکورل باشلری آ
ولاجقلری کی کویاکه هر بری.

کودهسندن برشعبهدر اولقلديث [ اذا اقلعدرجل املنمرآة بينشعیا الاریم
وجب عليه الغسل ] بوراده شعب اریعدن مراد خانونك اللری وایاقلریدر یاخود

7

ایک

O
E TIS
 Eشا اش
4 ۳ ۳
1

3۶ ۱

x

/

0T

۱

۳

۷

1

7

۱

۳۲ ۱

زه کی اوزون اوزون طشرهار ابدرر وزاغلو وجوهرلو قحك وزارنده دنی
اوزون اوزون ظطر شهار او لورکه صو
اولان زهلره و ط ر شهلره دور
«وطر اثق چ ف هتله من سدة

ح ءق

ووهری
ح

او لهحقدر طبه وایی و حهله

کتاب افع شی جنده

حر ان ماب و صفاء

شطب الف

حط و ط

فر  52۸عبار ه سیله مبان او لغله نصا

فك صیننده اوزون اوزون جوهر تعبیر اشدکلری صویی اولش اولور ( الشطب)
معظم وز ننده ) والمغطوب

اوز ون اوز ون طریقه سی او لان حوهر لو

( ار قه دنده

قله دنور شال سیف مشطب ومشطوب ای فيه شطب ( الشطیه ) حبیبه وزننده
دوه اور عندن اوزنلغنه کسلش پار حه به دور

وکودهسی قو ری

وف لم اولان

)تائب وزننده
باقه بهدیور ( الشطيبية )اجا نام حبلده صرو آدیدر ( الشطائب ك
اطر اف و قبائلدن تم اواش حتاف ور قداره دور

ظاهر | هفر دی طبه در

وشطائب شداند معناسنهدر ش(اطبه ) مغرب زمینده بر بلده آددر شاطی محروم
 1او رادندر )شطیب

) امیر وزننده رطاخ

آدبدر ) الشطبه

( معطرر

وزننده ثول

۱

پړه دیشورکه وزنی سیل صویی آزجه اوزون اوزادی اروب کثش اوله بقال
طررف نکندهلو نقش
ارض مشطبة اکذانت فدخط فماالسبیل قلیلا ومشطبه ه
اولش منقش بالان حولشته دنور ( الشطاب )کتاب وزننده ککندوسیله بالان
ات

حولتاری

مهش

اولنهجق آ لتدر ( شطات ( اب

و زسده مق نوشن

جاعتنه محصو ص بر خر مالق آددر ) ااشطان ( کر ان وزشده عامه ده ردزه

(لعطوب ) شول آنه دنورکه زیادهسیله طاو لو اولدیفندن صرت
 3ا

صغریسی قباروب فالقشاوله يقال فرس مشطوب التن والکفل اذا انتبر متاه
ارل انشطب الا» وغبره
شه د
,است
3نفعال وزننده آقق معن
 ۳نا ( الانشطاب ا
اذا سال ( الشواطب ) شول خانوناره دینورکه میشینی اولعوملدکدنصکره اوزون
اوزون نصعه کی دیلر اولهلر ظاهرا نسوان عرب صنعتلر ندندر اوله دیلدکدنصکره

او( ال )شنت فص ومنت کون برکدار فك معناسته دوا

8

قال شعب الشی" شعبا من الباب المثالث اذا جعه طواعقق معناسنهدر بقال شعبه
اذافر قه مولف ضایر ده اضداددن

او لدیفتی نصرخ

اندوب بوراده سکوت

وفص باحده ان در د برقومك لهتی اولدبغنه ذاهب او لعله و صورنده
ضدیت شا بل اولن وشعت بر نە

اصلا ح افك معناسنهدر

ابلشدر ه

بلر نده

صنق وحتلاق

ظفزاری کناد الك کی يقال شعبه ای اصیلیر وفاسد واه ابلك معناسته در بقال

شعبه ای افسده ویارمق معناسنهدر قال شعبه اذا صدعه وطاعلق و بری برندن
آرلمق معناسنهدر بقال شعب الثی" اتذافرق وشعب سل" عظعهبه دنور وطافه
کشلر بنك بری بربنه قاوشوب بتشدیک اکه دینور موصل
دیور جب معناسنه وکبا

اول

ا
کل

۱۲

سس
تا

خشلیوت  ۲وینی کیدرمك سمط معناسنهدر بقال شصب

اذا عطها ودری یی بوزوب صویعق سل
وقودعق س

 0الاول

اشاء

 ۹۳قال سٌصب الشاة اذا سطنها

معناسنهدر تونده فعتنلر ده جایزدر ( الشصاب ) قصاب ده

ومرادفید رکه جزاردر ( الشصب ) عنق وزنده دریسی بوزیلوب صویاش قیون
دنه

دینور ) الشاصت ( غاصب وزنده زجتلو مشقتلو در لکه دیور

و واسناد جازی باخود نسست اوزرهدر شال عيش شاصب ای شاق ( الغصوب)
فك خصوصی کوج اولق معناس:ه در قال شصب

قعو د وزنند؛

شوب
آوق
انلباب الاول اذا صار شاصبا وناقهبه پغور ح

العیش شصووا

لکن طوءیوب قسیر

صاب )
ش(
القع
لمت
قعناستهدر يقال شصبت الناقةاعلیفعل اذا کثرضرابما ا و
 1م6
شه
اله
يا
عصب
 Eوجه معاشی تنك وشدید ايك معناسنهدر قال اش

)سبابن وزننده ارکك قر جه پهدبنور على قول قجره
ای شدده ( الشیصبان سی

انه دینور وشیصبان جن طانفهسندن برقسله آددر وشیطان اسمیدر شار ج در که
شیطان دجم اسیدر ) الشصائت ( کتائت وزنده دوه سیر بنك اغاجلر ينه دنور

شتار حلت یانته کوره مفردی مسعو ع دکلدر ( الشصلب ) حعفر وزشده قوی

وشدید اولان انسان وحیوانه دینور ( الشطب ) شينك فعى وطانك سکوئیله یه
وترکیی خوب واندای لطیف اولان پالابلند کسیه دنور قال غلام شطب ای
طویال

حسن

الق

ولازه يشل

خرما دالنه دشور

وشطب مصدر اولور کیت

معناسنه يقال شطب القی" شطبا املنباب الاول اذا قطعه وبرطرفه اکیلوب

ماال وبرنسنهدن عدول واصراف ابلك
ميل ايلك معناستهدر قال شطب آذ
معناسنه در يقال طب

وید اولق معناسنه در شقال شطب
عثه اذا عدل عنه س

)ره وژننشده
كتف وزننده برطاغ آددر ( الشطبة ب
اإجل اذا بعد ( الشطب )

تازه ویشل خرما دالثه دنور ذکر اولتان شطب کلهسی جرد اعتباریله ویوسعفه
اعتبار مهدر شوطبه قلحه اطلاق اولنور (الشطبذ) ينك کر یلهنبال سروسبیکی
سس بلندوموزون قامت اولان تازه وا زکدن ولاز نن بو به به بش شال جاربه شطمه

اى السنة الغضة الطولة وشول اننه طولوقساغه دینورکهقالبدن دوکلش کی
هریری اویفون وات واندای دکوون اوله شولهکه بالق کی اوله بونده مینك
فعیلاده جار,ز در وطبه

زاغلو فك نوزنده اولان اوزون اوزون طربقه به

دیشور که صویی وجوهری اولهجقدر ججبی شطوب کلور وشطب کلور رف
 ۱وزننده وشطب

کلور کتب وزننده وشطبه دوهيك اور عندن اوزونلغنه

کسیلن

قطعه به دینور ( الشطبة ) حرعه وزنشده ( والشطبة ) هزه وزشده تونلرده
قحك بوزنده اولان اوزون اوزون طر شه بهدنور يعض فك

صتنده و وزلرنده

زه

E

تا

۳۱۹
زای مه اله سرت ودرشت وخشن اولان شه دنور قال مکان شسازب ای
خشن وبدنی قوری و اجه آرق اولان انسان حویوانه دینور جبی شزب کلور

رکم وزننده وشوازب کلور ( الشزب ) شينك حى وزانك سکویله (والشزوب)

وزب شرب
مود وزننده شازب اواق معناسنهدر شال شزب الکان اواز جل ش
وشزوپا من الباب الاول واناس اذا صار شازبا ( الثنریب ) ضيب وزننده
وزیب
شول حبوغه دبنورکه هنوز اصلاح اولفامش اوه جى شزوب کلور ش

ول قولتلش اھ دیسورکه نه جدید ونه عتبق اوله ال(شزبذ ) مره وزننده

شزیب معناسنه در واددق وزون

اولان دیشی که

دښور ) الشزبة ) حرعه

وزننده فرصت معناسنهدر قال مضی شزته ای فصرته

( الدوزب ) حورب

وزنده علامت و نشان معناسنهدر ( اشزیب ) تفعیل وزننده آی آرقلندرمق

معناستهدر قال شزب الفرس تشز با اذا ذل ای بره ( التشازب ) تفاعل وزننده
حصهدارار حصولرینه منتظر اولق معناسنهدر ومنه شال هم متشاز ون علالا*
عثلا ای لکل واحد منم حظ منه نتظره ( الشاست ).سپنك .کنبتریاه بنیهسی ابجه

آرق اولوب وجودی ابس اولان انسان و حیوانه دنور ,على قول صکرهدن
آرق وزون اوشه دنور مهرول معناسنه وعلى رأی شازب لفظنده لغتدر لکن
فولاول اوك

فرق حندان معلوم د کلدر جبی شب کلوز سينك ميه (الیت )کشت

وزننده ( والشسوپ ) قعود وزشنده شاسب اولق معناسنهدر بقال شسب ارجل
ملنباب الرایع وانامس اذا صار شاشبا ( الشسیب ) امير
وشمت شسبا وشوپ ا

ونزشده شول باه دشور که حوق قوللفقدن اغاجنك قبوقلری کیدوب اویحه

قوقوری دکنك هیده افسده قالش اوله وشول اقهیه دمضورکه یاوروستی
اروب کندوسی شاله اولدینی هنکامده پاوروسی هلاك اولور اول وشاله

ضوعندن بدی آی مرور ادوب سودی حکیلن ناقهبه دینور ( الشسب ) شینك
کننریله ودنی جوق قموقدن پیز وب قوری دکنك کی

تلان ايه دنور

( آلقسوپ ) صبور وزننده شول اقهدر کهقیش اجره ولدی هلاك اولوب
وندیسی منبعد صاغاز اوله ( الشوشب ) شین ممه اله کوکب وزننده عقربه
کن
کر اولندی مولفك
دنور وکهله پهدنور ول معناسنه نهتکه شب مادهسنده دی ذ

بوزاده اعادهسی بنیهمی جهتندن اولان اختلافه میندر ( المصب) شبن کسنری

وصادك سكو له شدت وقط وقلت معناسنهدرجیی اسصاب کلور وحظ ونصیب

معتاسنه در ا(لشصیبه ) یه وزننده بودخی شدت وقط وجدب معناسنهدر
وقوپينك دینه دینور ا(لشصیب ) غریب وزننده حظ ونصیب معناسنهدر وضیب

الدیاد کشی بهدیور ( الشصب ) غصب وزننده دیمح اولفش خیوانی اسی صوابله
صصص
جسآ

بهناستهدرکه صو احبکه صا ابلکدن میازندو قال شبرب از شرا ۱ 3
هربه
سدهن ب
ننن
طیعا بالطین وذلك اذا کانت جدددة ( الاشریاب ) اقشعرار وز

یون اوزادوب باغق على قول وفری قالقوب باقق معناسنهدر کهصون باشینه

قالدروب امجن كسهنك صفتیدر قال اشراب اليه اذا مدعنقه لینظر اوارئقع
( الشراییبه ) طبائینهموزننده  ۲ندن اعدر برنسنهبه یون اوزادوپ باقق حالته

)تینله وبانك تشددیه جربه وزنده شول چایرلق اووتلق
دینور ( الشربة فح

مرت اره دینورکه آنده اصلا اشجاره دار نسنه اولیه واشبو شره و جریهدن
ورنه طر قه
ماعدا ووزنده برکلهدنی عو ع د کلدر و شیربه برموضع آد در ش

 .وروش ومساك معناسنهدر قال مازال فلان على شربة واحد :ای على طرشه

واحدة وعلى مج واحد ( الشرب ) فحتینله صوصهعق معناسنهدر بقال شرب

الرجل شرب من الباب الرایع اذا عطش ویرکسهنك دوهسی ضعیف زویون اولق
معناستهدر شال شرب الرجل اذا ضعف بعبره وبرکسهنك دوهسی صوستاولق

معناستنهدر ال شرب ال جل اذا عطشت اه وبرکسهنك دوسی صویه قافق
معناسنه در یقال شرب الرجل اذا رویت الله وجهتله اضداددن اولور (شرب)
در
عبر
ضنده
وقرب
مرمه
نك فحیله مکذ مک
شربی )
ع آدیدر ( ش
ضلبر
وسر
مك ک
شين
( شریب ) غریب وزننده مکه الله حرین ده پربلده آددر و جد اولکهسنده

بر طاغك اسعیدر ( شسوربان ) شينك می ورانك فحیله سمرفند قربنده کش نام
)تفوزننده ( وشریب) زیر وزنده (وشمیب)
بلدهقضاسنده برقرهدر ( شرب ک

قنفذ وزنده ( وشیبوب ) جهور وزننده ( وشربه ت)ربه وزننده برر موضع
آدارندر ( وشربب ) قنفذ وزننده شول نبانه دنور کهبری برینه صارلش صیق
کوور اوله ( ذوالشویرب ) مصغر بيه سیله پرشاع لقمیدر ( الشرجب ) جيل
جعقر وزننده اوز ون آدمه دینور وصوی

ی

و کر آنه دیتور (الشرجبان ) شيناك

جادر نہاتی مویوهسی بادمحانه شيه اولور
یله برنو ع اغ
و جيك فجی و

ومیوهسیله دری دباغت اولنور ( الشرحب ) حای مله اله جعفر وزننده اوزون
ویلو کسیه دیور وشرحب اسامیدندر ( الشرخوب ) خای مه ايلهعصفور
هل اله
مبن
وزننده اوکورغه ککلر بنه دینور عظم الفقار معناسنه ( الشرعب ) عي
جعفر وزنده اوزون آدمو دوز ) الشعيد ) دحرحه وز ننده برنستهی اوز نلغند

دیلوب کمن معناستهدر بقال شرعب الاد :اذا قطعه طولا  (,الشرعی ) پای
نستله پرود عایهدن برنوع قاش آدیدر شورعې توناندای خوپ و اقش قلو
وابعیندن عردة امي لقسدرک محد ند در( لشیعوب)
اوزونویلو آدمد دینور ت
زور وزنده بربات یاخو د برهیوه آدیدر( الشمعسد ( ها لهبرمو ضعدر(الشازب)

TAN

ماو [آلقیه ) فال کثرت شرب معناستهدر قال انه لذ وشبة یاکثر:
شرب وشربه خرما اغاجنك جورهسنه حفر اولنان یاخود طبراقدن حوریلان

کوجك حوضه دینورکه صوی اغابی سبراپ ادهجك قدر اولور بااچرهده سار
اجغلاردېنه دخیایدرار وترلااره وباغ وبستانلره جدولدن یانبردن صو صالیوړر هجك
کرک دور مسقاة دی د رار يعض دیارده کور عبر اولنور کاف می

و واوك

فعیلها ند که او انلر طر جحو ختهاره دی ایدرار و شره صو سزلق عطسش

نتاسنه در ال وم ذوشربهای شدد الر(الشوارب)
معناسته دروشدت حمرعار
شارك جعیدر وشوارب وغازده اولان طرره اطلاق اولنور که حلقومهملاصق
اولوپ بر احولری اقاحکره متصل او لور و وغاز اجره اولان صو
دینورکه

مری اولاش

و شارب رجالك اوست

مجرالر بنه

دوداغندن آعره طوغی

صار قان قار ابله سبلنك ایی طرفندن حکهبه طوغی

اوزایان فلاره دنور على

قول سبلنك محوعنه شارب اطلاق اولنور ترکیده یق تعببر اولنور فارسیده

نلوت سره کور اختلندر زحشری انه کوده یفك
۲

او جلریه دیتورکه بناغه طو می

صارقان

قیلار

اوزون

فرزار دن عبار ندر وامهات

اله مقر در کویا که آغ دن امرب ادر هینتده

تسه در وبی کلاب لعتده طر ین اعتبار لهشه

او او روشارب

او لدبیی بات
حیو ايك وحودنده

اولان ضءوفی وز ونلق حالتد اطلاق اولور کو باکه اول A E
فان و قوتق شرب و حذب
انيه یه سید

اندر تقال ف بعر ك شارب

قبضه سك

اساغسنده

اولان

ایا

اه

اول حیو ايك

ای خورو ضعف (الشاربان)

ایی ط رفلو

 ۳اطلاق اولنور که دمور دن و کوهشدن ابدرار قنك کوستکی

اوزون

بر وثلرنه

 1نلره کور تلور

ترکیده بالعاق تعببر اولنور ( التشرب )تفعل وزننده برنسنه برشی" آخره سرایت
ايلك معناسنه در شال شرت

لوب وادض مقولهبی
الصیغ فی الثوب اذا سری و

نسنه ویایی باخو د صو CE

ا"لعرق اذا نشفه ( te

حکوب اكك معناسنه در شال تشرب الثوب

بشريئك ویاسی باخود رنکی زیادهسیله قویو

اولق معناستهدر کویا که رنکی بالقام امشاولور يقال اسنشرب لونه ای اشتد

)انك یله شول طبراغی ملاع بره
( الشمربه ) ميك ورانك فعیه ( ية ر

اطلاق ارارک بمجوری وصوی حذب اندر اولدیفندن ن۲ده باث | کسك اویه
ته
شوی.و
هن غ
شکت
وره و
ش

وصفه والوانه اطلاق اولنور ادا عل

وشت اولدیغنه مبنی در ونبردن صو آلهجق و حیوان صوارهجق بره
شرپ ع
دور

مشراعه.

"فعناسته

( الشیبه ) یه

وزننده :صو

اجه جك قابه دشور

( میب )تفعیل وزننده جدید قربهنك راحهسنی تطبیب اجون ایجنی چاموراق

و
و

ny

۳1١

—

سس

ونلرده الححك نسنهبه دشور شراب معناسنه على قول ونر دون العذب

ووی صوزی کیکه بر مقدارجه شوراب
اولان ضوه دنور امه صو ق
اولوپ حسب الضوره وش

او لور وشروب کشر الشرب او لابه دنور وارکك

طلب ادن قرغین دیشی بهاطلاق اولنورکه کوسنك تعببر اولنور وشمریب یوان
صوارمق اجون برکسه الله بیلجه فوییدن صو حکن کسه دینور علې قول
حیوانی بکرسهنك حیوایله برابرحه صواریلن کشی به دنور ورکسه اله برابرحه

تسنه شرب ادن کسیه دیور همشراب معناسنه ( الاشراب ) هره نك کس له

احورمك معناسنهدر تقول اشربته انا اشرابا وصوارمق معناستهدر ال اشربه

اذا سقاه صووصهمق معناسنه در قال اشرب ارجل اذا عطش وبرکسهنك
دوهسی صوبه قاعق معناسته در نقال اشرب الرحل اذا رویت

اله و برکسهدنكت

دوهسی صوصهمق معناسنه اولغله ضد اولور لکن شبه تضاد اولدینی لدیالامعان
وکسهنك دول نك صو
معلوم اولور بقال اشرب ارحل اذا عطشت اله ر

احه جك وقی کلوب چاغق معناسنهدر تقال اشرب الرحل اذا حان لاله ان
تشرب ووه ویای یاخود بررنکه آخر رنکی کرکی کی احوروب اشباع ابلك

معناسنة مستعبلدر قال اشرپ اون اذا اشبه وو معنادندر کهوا ا

فلان حبفلان دیرار هول یه سیله فلا نك دروننه فلا نك عشق و حبق احوریلوب

آمخته وعتر ج اولدی معناسنه و منه قوله تعالی [ و اشریوا ف قلوم الل ]

ای .تحت« الل واشراب رکه حفنده پلاندن افا الك معتانسنه استهال اولور

يقال اشرب یه اذا کذب ععللييهه و شو لون اش ننزی مالم اشرت ای ادت عیمام

افعل واشراب برحیوانه آخر پر حیوان قوشعق معناسنه استمال اوللور حفت
|وزی کی بقال اشرب اله اذا جعل لکل جل قرینا و برکسهنك یاخود طوارك
ک

کدرنه ایپ کورمك معناسنهدر بقال اشرب الیل اذاجعل البال ف اعناقها
و ال اشرت فلاا المبل بالمفعو لين اذا حعله ق عنقه

وزننده

) الريب ( کت

شرابه بك حریص ومولع اولانکسیه دینور لکوهنه شراب اولورسه اولسون
نتهکه جير خر احبکه دوشکون اولان بکری به دنور ( الشاربة ) شول قوم

وجاعته دنورکه ایرمق کنارنده ساکناولهار ( الثسیه ) مره وزننده عکردکدن

(ربة ) جرعه وزننده جهرة انسانیده اولان
بعش خرما اغاجنه دانولرشع
قرمزریلفه دینور کویا که بشرهسنه اشراب اولفشدر بقال ق ولجهه اشربة ای
جر وهشره

وتو

1

قانه جق.مقدار در توا کهک

فخیلدده سمو عدر وش به براحم صو به دنور
فده براو جحصو به دنور ( الشمربة ) شينك

کتان وزننده اول
یله مزه وزنشده کثیر اد اولانه دنور ( الشراب )
معنانه در
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E
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( الشذیب )تفعیل وزنده ودخی اغاحك قبوفی صوعق
وعید ايلك معناسنهدر
ورد ب
الماه نهدبا اذا قشره ط

معانالسنهشذدیره باقذاال ظشرذ دبه|

واغاحك زاند اولان دالاریقطع واصلاحابلك معناسنهدر واوق الله اوینادقلری

ا عل اوه تغذیب در ند کهعل ثانیسته تمذیب دیرار وبوذلر مصدر واسم
اولرق استعبال اولنورر توسذیب مالی بری برندن آپروب بلوك بلوك الك
موناسنه در تقال سذب الال اذا فرقه و من قه ) الدب ( هنر وژنده اوراغه

و

وغاحك داقلری .کسیلور ( الشذب )
ور آنکله اکن لور ا

معظم وزننده اعتدال اوزره اوزون اولوب خلقت واندای خوب واطیفاولان
آدمه واه دشور ( الشو ذب )کوکب وزننده اول معثاه در ال رحل مشذب

و و ای وبل تشن الى ( العاوب )اوطندنا دور.و ماظی کته دنور

وشول یالکز تك وتبا کسیه دنورک من بعد
اغاجندن منقطع اولان شاخه تشیه اولشدر
من فلاحه ( ذوالشوذب ) اذواء اطلاق
(ششذب ) تفعل وزسده رکانده اولق
ا
کتف
تفر قوا ( شذب العروق )

خبر وفلاحندن تومید ووماسًاوله
شال هو شاذب ای مفرد مأوس
اولنان ملوك يردن برنك لقیدر
معناستهدر قال تشذب القوم اذا

وزنده کودهسنده ری

اعاج داللری

۲

ظاهر واشکاره اولان کسیه دینور بقالرحلشذب العروق ای ظاهرها (الشرب)
[التشراب )
شیت رات فاي و رانك سکو  ( 4والشرب ) مقعد وزشده و
تکذار وزنشدء اگبك معناسنهدر بقال شرب الاء شرب بالتذلیث ومشمربا وتشم.ابا

من الباب الرابع اذا حرعه على قول شينك فحیله شرب مصندردر ومیل وکنس باه

اسعلردر ک
اه دنور و شرب شينك فحیله شارب اولان قومه اطلاق اولئور "

وحسل کی یاخود جع اولور حب وصاحب کی
نی اسم جع اولور رکب ر
شرب
ته که شزوب دی شار يك جعیدر شهود وشاهد کی و

باء فحیرله متعدی

اولور احورمك معناسنه وو مناستله رکسه حقنده دروغ آمیر افترا ابلك ۱
وهم ابلك معناسنه
معناستةه استمال اولثور يقال شرب به اکذذ!ب .علیه ف
مستعلدر شقالشرب الکلام شمریا من الاب الاول اذا فهمه ( الشرب ) شينك

کسرنه صویه اطلاق اوور وصودن عاند اولان حصه نوصیبه دیشور قال له
ووبه
شرب مانلاء ای حظ منه ص
و صواد کی قال هذا شرب
 ۳الشرب ) مقعد وزنده مف

ورود

القوم ای فوردهم و صو اجه جك و و 24دنور
دردر که ذکر او لندی و صوبه اطلاق الونور

) اكرات ) کتاب وزننده احلت شاندن
دنور

ادهحك موضعه

دنور

صو

باشی

اولوب و اخلکه صا

اولان سنه نه

جى انعر بهکلور ) الريب ( امىر وز ننده ( والشروب ( صبور وزنده

۹۳

۱

آی ثضبه وجهیله صاغق معناسنهدر بقال شخب اللن ضبا املنباب اثثالث |

(قب ) فعتینله عنده بر حصار آدیدر ا(قغاب ) |
والاول اذا حلبه شخبة ا
کثاب وزننده صاغیلورکن مهدن جقان سوده دینور ( اشقبه ) نه وزد ۲
صاغیلورکن کثرنندن اشی بردن فشقروپ ايتن سوده دنور جعی ثخاب کلور |
کتاب وزننده عل قول شغبه صاغیلورکن مهدن تل کی شونوبآوزانان سوده |

ادلاوالونرش(خاب ) افتعال وزنشده |
دینور که قابدن مدیه قدر رشته کی ن
شاخب
سود مهدن ذکر اولنان “به جوهیله صاغلق معناسنه نقال شخب اللین ف

|

وطر آحلوب قان فشقروب آغق معناسنهدر قال انب ع قه دما ای انعر
( الامضوب ) اسلوب وزننده سود صاغیلورکن بیدا اولان آوازه دینورکه فثہدی |

تعببر لانوور ( العنوب والشخوبة ) شينك ضعدلربله طاغ باشته دیشور دأس |
الل معناستته جنی شناخیب کلور ( الهخدب )قنفذ وزننده حشرات ارضدن

|

بر بوجك آدیدر ( اشخرب ) زای ممه ايله جعفر وزننده ( واخازب ) علابط |
وزننده غلیظ وشدید نستهبه دنور ( الشخلبة ) مك وعاء و لامك فحی و شينكث

سکوئیلهاجویه شیه بر بوشحقآدیدر دریادن حقار یلاتی اجو دیدکلری اولهخقدر |

على قول نسوان حلیانندن برنوع زینتدرکه لیفدن وتیجوقاردن اخاذ ایدراز وکاء |[
اولور کهاوزرنده بولنان قربرده مشخلبه اطلاق ابدراز ویوکله عراقیهدر ناء |

ع تبه اوزره دکلدر شار ح دب رکهاهل عاق بننده ومتد اولهدر شول امت لبه

ماذ اطلبة تزوج حرمله بجوزارمله مرج دیرکه کل رلوره متنی مرحومك

بظرك الذرش لبا * بیتنده واقع
اشبو * بياض وجه يريك الشعسحالكة * ودر لف

اواغله شارح دوان واحسدی یانته کورء شخلب وحنل که مقلودر لت
وال
بطیهدر یلابجی آجو دیدکلری وشفه دینور اننبی ( الشذب ) شينك ذ
محمهنكت فص

اغاحدن تاحا کل

بوداوب کسدکری

شذب
وداندیسی کی عل فقول اغا حك قبوغنه دنور و

بداقلره دنور آصید

ضو ندیه دیئور مستاة

کی وعرعاده قلان اوتلق تشیهسنه دیور واو اساھ دیور متادع الین وائات
البیت کی هرئه اولورسه اولسون و پراکنده و متفرق قوری اغاج بارهارینه
دنور که اوطون وکراسته ابدرار ی اشذاب کلور ( العذب ) ضرب وزننده

اغاحك قبوغتی ضوعق معناسنهدر بقال شذب اللحاء شذبا مانلباپ الأول
والثانى اذا قشمره واعاحك اجا داللری ودامق ععناسنهدر شال شذب الجر

اذا الق ماعلیه من الاغضان حتی ببدویعتی اغاجك جا شاخلرنی تودانوب ازاله
اکلہ

اغاج میدانه حقوب کندویی کوستوردی و برنسته ی دفع ايلك معتاسنهدر

بقال شذب عنه ای ذب عنه وكعك معناسنهدر قال شذپ الفی" اذا قطعه

التشذیب

۲

۲

۰

۱

ENT.

ای هذاء مکثار ويك جاض فان قر غهبه دنور ) الجن ( سينك فخی و حيك

سکونیل حاحت ومبه معناسنه در وهم وفصه معناسنهدر وحعه وخانه دیرکلر یناث

برینه دیشود .جعی شجوبدر وشول قوری طلومه دینورکه انه خرده چقل
وجب برقسباه
طاشداری قویوب دوءیی قورفقق احون چالقیوب ارغلارار ش
وول قرب په
وجب اوزون نسنهبه دنور طویل معناسنه ش
بدرينك امعیدر ش
وثعب" مصدر
دینور که نصفندن قطع ادوب اشاغیستی صو قوغهسی ایدءر ت
اولور هلاك الك معناسنه ال شه عبا من الباب الاول ادا اهلکه ومزون

وغناك ايلك معناسنهدر قال شجبه ای حرنه وبر نسنه اله مشغول قاق معناسته در

قال شجبه ای شغله نوسرنهیی چکك معناسنهدر قال شعبه اذا حذبه وشکاری
اوق اله اوروب بعض مفاصلیی امرغله حرکنته کال الاك .معناسنهدر ال

شب الظى اذا رماه بسهم فاپان بعض قواعه فپاستطع ان يبرح ( اجب )
وانطهستی
ضمتینله سهیای تعبیر اولنان نسندبه دینور که حوبان اک قوغهسن چ

آصار شهر رده وجامعلرده دی قوللندفلری سهوایه اطلاق اوور ( اجاب )

کتاپ وزننده جامه شویلرك وجام اطورينك قفص تعییر ایتدکاری نسنهدر که

پرقاج اخشای بری بربنه چانوب بره نصب ابدرلرواوزبنه ائوابسررار (التجب)

عنبر وزننده هاب معناسنهدر ( اتشاجب ) تفاعل وزننده بر نسنهتك اجزاسی

وتداخل اولق معناسنهدر بقال
شبکه وقفص کی بری برینه صوقشوب متلط م
در اولنانشجاب
تشاجب الثی* اذا اختلط ودخل بعضه فی بعض شارح دیرکه ک
وجب وندن مأخوزدر ا(لأجوب ) صبور وزننده شول خالونه دینورکه
وتعلق اوله بر کسه
وندوهی انوغله قلی همیشه اک یوند م
درو نندة براندیشه ا

طرفنه اولان عشق عوسلاقة قلبیه کی قال امرة شجوب ای ذات هم قابا
متعلق باهل(تشچب ) تفعل وزنشده غصهلفق معناسنهدر قال تثجب أى نزن

پ(شجب ) بنصم وزننده ابن یمرب بن خطالدر ( اشحوب ) حای لړ الله قعود
(لتحوبة ) هاله خسته اك حمکله آرفلقدن باخود آحلق باخود سفر
وزشلده ا
بعید مقولهسی عارضهدن ناشی رنك رویی متغبر اولق معناسنهدر بقال سحب لوه
وخب وهب
ش

على الناء لمعهول شصوبا وشحوبة من الباب الثالك والاول

واناس اذا تغير من هزال اوخو ع اوسفر ( اهب ) ضمرب وزننده جبا
زیی وطراغتی صیرعق معناسنهدر قال ثحب
وبل مقولتی آلت اله بورك

ومی
الارض ها من الباپ النالث إذا قشیها عسعان ( اشضب ) شينك فصی ض

وخای منك سکوئیله صاغیلورکن مدهن تل کی سونوب حقان سوده دینور
وشخب شبنك فحیله قانه دینور دم معناسنه ومصدر اولور مهدن سودی ذکری

1

ذکر اولندی تقول اعییتنی من شب ال دب یعتی بکیجلك ویکتلک زماشدت
اشبو پر اولوب اءکلیهر ۵ورعك هنکامته کلججه قدر عاجز وفرومانده ایلدك |

وکاء اولورکه تنوین ادخالیله اسم لمنتده قلنور ومنون اولدقلری صورنده على ||
طریق الکایه دی اولور نمی النیعليه السلام عن قیل و قال عبارف کی

|

( التشییب )تفعیل وز نده برنسنه نك حسن ورونقتی زیاده واقرون ابلك معناسته در

|

ومناستل اصطلاح بدیعيانده نسیب بالنساء معنا نه استعمال اولفشدرکه شاع
وشعرای عم روومه کوره محبویتی مدح و وصف ایدوب و میانهارنده درکار |

یی
ال و
رحوا
حوا
ااد
مض مو
اولان بع

یاد ایلکله کویا کهعبوبهستك ذکریه |

قصیدهستی زیین وین ابدر مثلاکمب حتنمتلرينك نعت شریق متضمن بردهسی |
اولنده  +بانت سعاد فقلی البوم متبول  ۶بیتلری کی بقال شبب الشاعر قصیدنه
سلاتة اذا انى تسیب النساء ای قال فا الغزل و عرض عا ( الشبائب ) شيك

|

فعیله شواب معناستهدرکه شابةنك جعیدر کم وتازم خوائینه دنور بقال ندوة
اتب ای خوات سارحت .پا کور ات جك ا

( الشیشیة ک)که وزننده برنسنهیی کالهارشدروب جام ابلك ممناستهدر قال |
وبک)ب
کشوش
شتشب الى" اذا کمه(ال

وزنده عقریه دنور وبته دود |

قل معناسته ( الشبان ) رمان وزننده شین مادهسنده تو یر حعقر بن جسنرك
لقسدر ( شبان ).کتان وزننده عبد العزیز بن عمد العطار نام محدئك لقسدر ( شه )

حبه وزننده و(شیاب ) شداد وزنده ( وشيب ) حبیب وزننده ( وشباه )
»ڪاه وزننشده اسامیدندر وشبابه بن العتر وشیابه ینمنوا ععر وف

در در

وشایه بنو فهم جاعتندن بربطندر سراة نام عله باخود طانفد ال اولدیلر
ایدی ( ابن شباه ) برجاعتدر ( شبوبة ) شينك فی وبانك تشدیدله بجراعت

امعلریدر مد ین عر بن شبوبة الشبوی" که جدنه متسویدد فویری حضمتلرندن
جامع ایم روایت املشدر ویعلی بن سعید الشبیی محدئیندندر ( شبیب ) زیر
وزننده ابن اک بن میناء اسمید رکه روایت صاحسدر وقرددر یعتی ابسولد آندن
(اشجب ) فعتینله هلاك اولق
غیری بوقدر ا(لشجوب )جيل قعود وزننده و

معناسنه در قال شجب الرجل وشجب شجوبا وشجبا املنباب الاول والرابع اذا

هيك وشجب حزن واندوه وغصهبه دینور وشول محنت ومشقته دینور کهانسانه
(لقاجب والشجب )
ررض وقتال مقولهسی حالات شدیدهدن عارض اولوآر ا

عه نام محلده بدره
کتف وزننده هلاك اولجی هلاك معناستهدر وشاجب م

آدیدر وحوق سوزلو هرزهکوی ویاوه کفتار کشی به دنور قال هو شاجب
ای

١
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بلند اولق معناستنهدر یقال اشلبثی" شبا اذا ارنفع وشب چار :زاج اسیدر |
عى بروع طاشدر که 0

یییه
ج
تخا

(که بض
۳د ر

ندرم

زاج دوزیاور وشب بردوای معر وف آدیدر سارح

داه عنواننده سسوم

الوعله خطادر

قالدیکه مو لفك شی

چاره زا حله تفسیبری تاملا عدر زبر! جیع مفر دانده زاج معاد ندنل وکشر شیاین

وشبك غبری اولق اوزره مرقومدر وشب اله برمعدندن ظهور اندرار وش که
ترکیده مر قله شاب تعر اوادور صوری کامل اولیان معادن انعرهدندر که نار
زاحلر وطوزار ونشادرار وشابلردر واول زا<ه شنیه ور مقدار اکشی اولوز
وول اک افعسالده زاجه قبردر ارمنه
اما زاج زیاده اکشی اولور ا
وکورحستان ومن وبلاد سابرهدن ظهور ادر واون دی قسمی غد اولنور اما

موجود ومتداول اولانك بری ایض وشفای وصفرئه مائل لکن صاری دکلدر
اک عای دیرار بلاد منده تقاطر ادوب مد اولور برصودر وبر می ومشق
وسیع الاشکسار وکرنه الراحه اولور و قسمی مداوانده استمال اولنور مولفك
یندن عمد ن هلال
ند
دواء ددیی نو اولهحقدر وشب مده برموضع آدیدر م
میس
من

r

ن پلال واجد ن القامم وحس ین ای ذر الشیون اوراه منسوبلردر وشب
کذلك مصدر اولور برنسننه یه ويسر اولفق معناسنه قال شب له الشی*

سس

عاللىعهول ای انم ورنسنه زیاده وفضل اله رفعتلك معناسنهدر نقال شب
الشی" عاللىجهول اذا زید ورفع ( الشبب ) فهئینله ( والشب ) ميك کسربله

کچ صعر ه و کم یو به و کیبددیور عل

فول مسن

اولاننه دنور

) الكبة (

یابه )
حبه وزننده کج نوازه قبر ه وعوره دنور شال احراه شب ای شنابوةش(

شيك فعیله طانفده بر جاعتدر ( الاشباب ) هىزەنك كله برکسهنك ولدق
تشوب وان اولق بعنی یکت وجوان اولاد تشدرمك معناسنه در بقال اشت

ا[ خل اذا شب ولد ونقدیر ویر وئمشه معناسته انتتعمال الوور نقال اشب
4لى ناء الجهول ای انبم کم نقال شبلهاملنثلائی على الجهول ایضا امهات
ع
سمایتر«فدنهم اولدینی اوزره بوراده سقطة قلناس واردر اصل هه واشب

سس
صسصح
ہر

ای رفع وزید عبارهسیلده اواقد رکهنه صیغة مجهول اوزر؛در یعییاشپباب بنسرته
زیادهللوب رفعت ولق معناسنهده مستی(در حق مولفك کی بالضم فما و لنده

وب جلوه ونشاط هکوترمك
داو
ای
ناب]
نشب
فما عنوای سقطة مذکورهنه قرینهدروآ
معناسنه در تقول اشبت الفرس ای هخته و صغر یاشنی ولق معناستهدر ال اشب
شب
ل(
اسن
الثور اذا ا

) اسم فاعل بنیهسیله ( والشب ) اسم مفعول بنیهسیلهپاشتی

ولش صغره دنور ومشت اسم فاغل یه سیله ارسلاه دیئور )شت ) ماضی مجهول
یه سیله بکتاك معناسنه و رک معنای مصدری مراد اولنور که

دیب مادهننده

ھک

42EN

طلوقا حدتاو وشدتلو نسنهه دیشور ودفعة شدلله ظهور ٠
معة
من المطر ای ذف
ادن شیثه دنور وناظرك نظرینه منظورك حسن وجالشدن ادا ظاهر اولان

اثره دنورکه طلعت تعبیر اوللور وکونشك شدت حرارنه دیور وکونشيك
طرشه ومدارنه دنور نجدکهجوم سانرءنكطرده ومدارربنه حبك دنور شارح

دیرکه لسان العریده غفرٌ مادهسنده مرسومدرکه اغاج اوزره اولان وصدن
¬

آقوب اغاجله بر ده تل کی صالثان شطهریه شووب الصمغ اطلاق اولنور

تله خوط الشعاع تعبر اولنان خطوط سيه به دی اطلاق اولنور
پحسهو

انتمی وشووب لفظنك مجعی شیب کلور اسالیب کی ( الشباب ) ساب وزننده.
رو الشببه ( حبیبه وزتده مصدرلردر تشوب عبت اولق فتاء معناسنه

قال

اشلبغلام شبابا وشبيبة من الباب الثانی اذا صار قتا وشباب شابکلهسندن جع

اولور کنمارجوانان معناسنه وشاك جمی شبان دی کلور ينك ضمی وبانك
تشدید لهوشباب هرشيك اولنه ولازهلی هنکامنه اطلاق اولنور تقول جشنك

فی شباب البار ای فی اوله وشباب حفاظدن خلیفه بانخیاط لقیدر ( الشباب )
کتاب وزنندهآ تش طوتشدیرهحق طوروغه دنور وشیاب مصدر اولور آت ایک

اللرتی وقری فالدروب شاحلفق معناستهکه سکزات دهساطیدادن میارر توت
)عود وزننده شباب
بونى تکرار ایلشدر ( الشبیب ) شينك فعیله (والشبوب ق

معناسنهدر قال شب الفرس شبابا وشبیبا وسبوبا من الباب الثانى والاول اذا رفع
وونق ولطافتتی آرترمق معناسنه استعمال اولنوز تقال
ندیه ور ستهنك حسن ر

شب اجار والشعر لون المرآة زاایدا فحىسنما واظهرا جالما بعنی نقاب وزأف
اول محبوبهنك حسن ولطافتی افزون و جالتی کر کیکی اظهار ایلدی ایکیسسیده

سياء اولفه  +الاشیاء تکعف باضدادها * کاشفهسی رونق جال آنلر ايله وفق
وقغه
رخ
تیره
وتشد
ططو
الکبالءایانو مج اولشدر( الشبوب) صبور وزننده آ تش
دینور وبرنسنه 4حسن ورونق ولطافت ورن شیثه دنور قال هوشیوب له

ای حسن وشول آه دینورکه ایاقلری اللرنی صاوشور اله یعنی ایاقلربنك

آدمی اللرنك بصدینی بری صاوشور

محاسندندر تقال فرس-شبوّب اذا

کان جوز رجلاه بده وک صغره وک قیونه وکیبه دنور على قول پاشلو
وبانك تشددله ( والشبوب ) قعود
ومسن اولتلرته دور ( الشب ) ا
وزننده آ نش طوتشدرمق معناسنهدر شال اشلبنار شبا وشیوبا من الیاب الاول

نشدی
کات
اذا اوقدها و

انوب طونشعق معناستنه لازم اولور بقال شبتالناز

وت عاللىجهول اذا آنقدت,وطوتشوب لواش تخر مشبوبه
على بناء العلوم ش
دنور شابه دغر بقال نار مشبوبة ولا قال شابة وشب مطلقا برنسته موکسلوب
یت

انح

ند

:کرسل

۳۰۹
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اولور شارح دیرکه نونك حفنده  2شرعی وارد اولشدر حضرت رسول اکرم
یقطع اولان نجه فلغدر وسانبه ۷
کن
صلی اللهعليه وسل ولان جه نسب م
شول دوهیه اطلاق اوللور ادن سا

وهمال
ولدنك و آدینه تش دکده تسییب ا

اولنوب رکوب واستمالدن آزاد.اندرار ادی کذلك شول ناقهد اطلاق اولئود

ابدیکهنذر مقولهسی حالت سبیله بانه صالیویریلوب برذنی استعمال ایلزلرایدی
عل قول شول ناقه دز که اون ار یی اون ولد طوغوروب وع

اولسه اکیندی

لدن
باشنه صالیوبروب رحکومبیو

دیشی

آزاد ادرژ ادى وعلی

طنه صاع وسام کاو بت
 DEGشول داهدرک بکرسه بر ابراق سفر دل و
باخود داهسی کندوسی برمحاطر هدن  5حار بهدن

نھ سیب او

2

صالیو بریلور ادى وعند البعض شول اقدد رکه ارقهسنك قبورغهرندن بقبرورغه
پاخود بمرقدار کيك اخراج اندوپ صالیوبر لهاصلا بر صودن وبر اوتلاقدن

منوع اولیوب ورکسه اک نوب وود محمیل ابلرار ایدی عندرنده ا1سنتیعبال
ح_رام ایدی شارح درک اعرادن ری اعداسی نب فوارت ایلکله بنەجك
دابهسی ,قاند عدن تاچار و

غشیدی بر ب استییان سیو ه سیله حرامهی

پینیورسن دیولوم اپلدکده برکبارام ملانحلالله دیکله من بکعلدام بور
کتان ونزند
ضرب مثل اولشدر ( الاب ) سصاب وزشده ( والسیاب )

)مان وزننده بم على قول پس معناسنهدر خرمانك کالهرسید
و(السیاب ر
الوڪه قدر بش مرنبهسی واردر ابتدا چچکنه طلع دیرار بعده یکی قورقاولدقده

خلال بعده بے بعده پس پعده رطب آندننصکره مر اطلاق اولنور ( السیابه )
؛ انه وزننده بادهه دنور مخعرناسنه

وسیابه تابعیهدن برخاون امعیدر ( سیبان (

سينك فعیلا کوسی قلیل الاستعمالدر ان الغوث اسمیدرکه بر قله بدریدر
جيدندن ابو الجماء عر ون عبد الله وحی این اې عرو وایوب بن سويد السیبانی
اول لقهردندر و سیبان سنك هله وادی القری و راسنده بر طاغك اسمیدر

( ديرالان ) حلب اله انطاكيه بيده بمروضعدر ( المسيب ) ميك فحیلر

مسیل  9900پردره آدیدر ( السیب ) معظم وزنشده ان علس درکه شعرادندر

( سیابه ک)تابه وزننده ابن عاض در کهاتحایدندر ( السیب ) حدث وزنتده

تابعیندن امام جلیل سعید حضیتاربنك بدراری اسمیدر ياك فحیله ده منقولدر
ایندندر فقه و حدیث
سعید موی اليه مدبنهده اولان فقهاء سیعهنك پرندر کبار ع
وزهد وعبادی جع ایلشدر رجه اله تعالی

 9فصل الشین الحمة  ( الدو وب ) شينك طمی وهمرهنك سکوئیله طلومدن
بوشانور کی سمرعتله بردن یاغان صاغانفلی مور دنور شال جاء شوب

۳۰۸

7۹

و مقت لام الله خليفهنك معلی اولان اجد ین عابلدوهاب السپی اورادندر أ

بار مقتق لام أف خلیفه لك مودي اجدك پدردر دعلریله مولف رد ایلغدر
ههسی وندن مخوفیس

و سیب فارسیده الایه دشور فاح معناسنه سیبویه

امام سحا اولان عرو بن عفان الشبرازی لقبيدر راحة التفا ح دیکدر ملف

هاء پاینده وه لفظی اصواندن کلهاغا اولق اوزره بیان ایلکله سیبویه عرویه

أا

أا

وتفطویه وخالویه کلهلری کی الفاظ مکذوره ابله صوندن رمکب حکمی اولش
اولور وحتی اوراده سیبویه کلهسیلهده مثبل ابلشدر کذلك کتب ده دی و
کونه مسو هدر حتی جامی غلیه ارجه مرکبات پاسنده aS

E

سیب له

مکب حکمی اولدیغنی تصرح ابلشدر پس وراده
اصواندن اولان ویه لفظندن ر
بشقه بعض اعلام دی و

مو لفك ای راد التفاح الهتقسیری مبهمدر ملوفدن

کونه تفسیر ابلشبلردر وتفتازانی عليه ارجه دی کشاف شرحنده سبپبویه لفط
دن مکبدر راحة التفاح معناسنه در ديو یت
نله
سهک
فارسیدر سیب ايله ول
 ۲سیو

اباشدر قالدیکه مفر داتث فار سیهده بور سوه

کمن سیب لوبه

کلهارندن مخففدر سیب الایه دیور و بویه دی راصحه معناسنه اولان بوی الله
هاء خصیصیهدن مرکب اولفله سیبویه الا ققولی دعك اولور لقب مزبوری موی
اليه هنوز طفل شبرخواره ایکن والدهسی تلقیب ایلشدر نآکله سووب اوخشار
ادى ومولف صفه الایه فهن نسب الى غير ابه نام رسالهسنده احق ن راهویه
مادهسنده دعشدر کهراهویه هانك وواوك فعیلهدر وضم هاء وسکون واو وفح با
اده ملفوظ اولور لکن وقلیلدر ومطلقا وه لفظیله محتوم اولان امعلرده وایی

وجه لغتدر سپویه وعرویه وحرویه کی ویونده بتاة واعراب جانزدر پس بوک

کوره ویه صوت اولوب سیب لفظنه الاق آولش اولور وثایبه کوره سیب وه

مکب ومحفف اولور الاصل ایک وجه دی سائغدر واک اة و
| فارسیدن ر
مقوله ترکیبانك اواخرنی کسر اوزره مبتی قلدیلر عوضلری بعلبك کهسنك آخری

کی مغرب اپلدیلر شارح دبرکه بعطلر عندنده سیبوبهسی کلهسپلکه فارسیده الود |
عدده دیور بوه کلهسندن مرکیدرکه بوی الله ها نسبتدن مرکب اولفله الوز

راحد لطیفه صاحی دك اولورکه کثرندن کنایهدر وحدئین پانك نم ومدی

ويانك فحی وهانك وففیله تکام اپدرار پس و قول مفردات فارسیه بهموافقدد
اننهی وسیبوبه فقهاء مےره دن عمد ن موسی لقسدر ) اساید" ( شی وش بانه.

نهدکهی باشنه ایستدیک برده
کاست
صالیویرش طواره دشور دایةٌ مله معن
کزوب بورر وشول قوله دینورکه ولاسی مولاسنه عاند اولیوپ کلیا اچنی کی
منقطع اولق اوزره آزاده اوله بوکه کوره تا تأنیث رقبه اعتبار یلهباخود نقلیه| .
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تقال آسهب فلان اذا شره وطم حتی لانتبی نفسه عن شی و اسهاب يلان
صوثق سیرله ادود اولق عل فول عشق اخوف

وصرض مقوله-ی عارضه دن

تاشی لون متغیر اولق معناسنهدر يقال اسهب الرحل عل المهول ادا ذهب عق

من لدغ اليه اوتغیر :لونه من حب اوفزع اومرض و قوی قازوب قومساله
ابرشك على قول اصنده دليك اجلفه روز کار ولق پاخود قوب قازوب و
و لامغله خائب اولق معناشثه در شال اشهت القوم اذا

طواری
عل الرمل اوارح او حفر وا  ۴دصییو | خبرا و
صالیو برمث معناسنه در

معنا نه/در
دې بك درن

شتال

حفر وا پرا فیعموا

کندی

باشنه مسیب

اسهبوا الدابة ای اهملوها و فوزی اناستی اعك

شال اسهت ارحل اذا | کش من |(عطاء ) السهبة ( ره وزاب
اولان قوي ه

دشور

شال

بر سهبد ای تعیده الغور ) السهبد) 

مکرمه وزننده شول قوی به دینورکه صویی بغایت درینده اولوب پاخود طبراعی
حوق

او لغله صو

اخراجنه اقتدار

قال اسب الرحلN jE 

هبه
اولغيه يقال ببر.م

من العطاء ) السهی ) یری

اذا غلك

شزده
و

سهیا

بر هر| 

و
آدیدر ( السهیاء ) راء وزننده بنو سعد قسلسنه محصوص بر قویی آدیدر بر
معر وف مغرزار آددر ( سهاب )کتاب وزننده اممادندر راشد بن سهاپ شاع
مشهور در

و وندن غبری سین مه ر اله سهاب

تام کسه و قدر ) اليب

( عیب

وزننده ور کی عطا وخشش معناسنهدر که اسجدر تقال فاض سیبه عل الناس
ای عظاوه وکی سح بره اووردقده باخود

ارم جاندقده دفع ابلیه حك سر رغه

دشورکه ,کوندر تعبیر اوور مردی دی دیرار وسيب آت قممنك قویری فلابنه
سیب
دنور و

مصدر

اولور آغق وتا سنه شالساب

روان  1جاك بوريك
اشفعال وزنده ودی

[لاء سیب

سیپا اذا حری و آب

معناسنهدر شال ساب الرحل اذا مثیمسرعا (الا نسیاب)
سیب

معناسنه در قال انساب اذا میE 

اکٹری

جیه مشینده استعمال ابدرار ( السیوب ) سينك ضمیلهدفینهاره دینورکه لبتاندن
ولنوب حقان اموالدن عبارندر رکاز  1۳سار ح د برکه عطیه الهیه او ادیغجون
اطلاق اولغشدرسیب مقرددر انی ( ذاث السیب ) اضم تام ارض رحاندن بزو جیه
بعی برقضاء واسح آد .در ) السيب ( سينك کسر یاه صو

ولنه دسور

و خوارزم

اولکهسنده برابرمق آدیدر و بهمه رابنده ونر فرات نمایتنده برر اپرمق آددر
اوچجی ارمق اوزره پربلده واردر اول بر اسمیله مسعادر صباح نهارون وی

بن اجد

وقتدر باخلللّهی,فهنك
الفری م

معلی اولان هبه اله بن عبد الله
]

موضع آدندر ( الستاب ) ”حاب وزننده شر شدیده دننور
| کذاپ کسیه دنور ور

(السنابه ) هایله ارقهسی و قاری اوزون وسوو

اولان انسان

3

و حیو اه دور

مةر)به وزننده مشعرنتاستهدر که شم فضالق تعببر اولور يقال
شسنب
(,مالم

)تف وزننده حوق سکردن بوکرد ومیدانلو"
الق الیهمسنته ایشمرته ( السنب ک
آته دنور ( السنتبه) حنقه وزننده حکم موتین اولان هکبه جوامدانه دشتور
عة که معناسنه ( السنتب ) قثفذ وزننده د خوی و دمشمرب کسیه دننور

بقال رجل سنتب ای المی" الق ( السندآب ) جرد حل وزننده طيانقان وصلب

ومتن اولان ارکك دوه دنور نتدکه سدب مادهسنده دی ذکر اولندی نونك
ذر اولفشدر ( السنطبه ) طای
اصلیه وزادهدر دین مذهبلره مبی ايی محلده ک
مله اله سنتبه وزننده باقشقسن سلی ومضطرب اولان اوزونلق حالتنه دنور که

قامت انسانی وصفیدر بقال به سنطبة ای طول مضطرب ( السنطاب ) سينك
کسریله دموربی جكعنه دنور ( السنعبة ) قنفذه وزنده كجك تعبیر اولثان
جانوره دینور ابن عرس کی واوست

دوداغك اورهسنده اه طوغی وموب

سارت وف قات کید دورد( میتفر ورن و۳ 9

وانكت دکولیله سفر بعید
( السوبه ) سينك ضعیله ( والسباة ) سينك نمی ب

معناستهدر بقال دتله السوبة والسباة ای السفر البعید ( سوبان ) طوفانوزننده 

بردره اخود بغریطااخودر ارض امعیدر ( السهب ) نېب وزنده اوهءهدنوردشت

وییاپان معناسنهقلاة کیوباوز و وکر ومیدانلو آ #دینور وسهب مصدر اولور الق

اخذ معناسته قال سهب الشی"سهبا املنباب آثثالث اذا اخذه وبر معروق
حوراق برك اسعیدر ( السهب 1ميك نمی وهانك فعیله وهانك کر

هده جانزدر ۱

وحیلر حوق سوز لو
وسهب هانك کسری ف
بودن اياوز وکرل آنه دنور م

مکثار واوزان کسیه دنور ویونلر اسهایدندر بقال رجل مسهب و مستهب ای

مکثبر شارح دیرکهاصول سارهنك بيانته کورهنوندن اسم فاعل هانك فحیلهدر که

دلدر لکن مواف ای س
اودردندر هانكت کسر له وارد ک
ت

)ك
ين
سسهب
ظاهر | ایکیسیده وارد اولشدر ( ال

دی ت

ایلشتدر

یھ شول برءدبنورکة هموار

ته
سنو
حفو
ار ا
وسهل اولهجی سهوپ کلور وعند البعضسهوبالفلاة اوءنك اط
دینو که آ نلرده كيده جك مسلك وطر دق اوليه ) الاسهاب ( همر مك کسرنله حوق

سوياك معنامنهدر يقال اسهب الرجل اذا اكثر الکلام فهو مسهب .ودستهب
و عند البعض اسهاب

استیفای
اضلا برنسته دن استعتاه لب و

حظ

اله نفس

حریصهیی اخذ وامسا ابلامك درحهسنده حرص وطعده افراط ابلك معتاسنهدر
سس سرت
افم

هس

ج

سس
۳۱

اتسبمادنییاتایی

9,

کی

#ی

)فعل وزننده خالون زوبی
الاب ت
انسلب ارجل اذا اسرع ف السبر حدا (

وفات ابلك حسبله پاس طتوب ترك زینتله مانم لباسیكيك معناسنهدر بقال
نلق حالتله
تسلبت المرأة اذا احدت على زوجها ( السلبة ) حرعه وزنده شصو

امه تقول مانن سلبتبا ای جدرا عن اول بوبه نك.هنکوزل

و

صوقو نلنی واردر ( مسلب ) معظم وزننده عنده شهر زییده قریب بر موضع

)تاب وزنشده سیاه لباسه دنورک ما لباسی افدر
آددر ( السلاب ک

جمی سلب کلور کتب کی ( الستلب ) اسم فاعل بنیهسیله عرو بنکلئومك ھی
آد بدر واو دهبل نامکسهنك فی آددر ) السات ( هزه اله سععل وزنده

حوق بوره دیشور ( امس ) حای هله اله سععل وزننده طوغی ومستقم

نسنه نه دنور  ۳مستقیم کی طوعری حکیلوب کیدن اوزون شاهراهه دنور
قال طریق مسبای

واضح بين عتد ( الاسحیاب ) اقشعرار وزشده ول

وصف مکذور اوزره اولق معناسنهدر قال اسب الطریق اکذاان بينا عتدا
) السلیب ) خای محمد

اله حعفر

غلیظ و نادان کسید دېنور
وزشده تقیل و

ودیارده برك جالاری کی على قول بوشین ممه اهدر ( السلهب ) جعفر وزننده
اوزون نسنه به دینور طویل معناسنه على قول رجاله ERC

اوز ون کشی به

دنور جى سلاهبه کلور وسلهب بکرلب آددر وایری حثهلو کعرلو کوکلری
اوزون 1a دنور ( السلهبه ) هاه ودی اول كوه کوزل اولان 1ه دشور
تقال قرس سلهب وسلهبة اذا عظم وطال عظامه ونومتد وجسيه عورنه دنور
يرڅه
)السلهابة والسلهاب ( سیثلر  2کسر بل ح

ومقدمه خانو نه دنور کهدشک

تعبیر اشور (الاسلغباب) غینمجمه اله اقشعرار وزننده قوش یاوريسنك ویلری

هنوز قرارمندن اقدمه یکن یکن اولوب چك معنامنهدر بقال اسلغب الطار
اذا شوك ریشه قبل ان یشود ( انب ) سنك فهنی وانونك_سسکویله مانن
برمدنه دنور شال عشنا بذلك سنبة ای دهرا وحقبة بعنی نآکله برمدت کنوب

وریم الانفعال والغضب اولق جهتله اولان بد خویلفد
کندك وتیر مشرب س
دنور و معناده سينك کسر لل دهہ ار

) اس

( زیاده

به و دی زمادن

مدتث غير مدودهه دور ( السنبات ) سينك خی ونولك سکو یلهجابك طار غثلق
هته اولان اناجوبا دنور سينك کسر لل دهه جانزدر وک

اه بالطبع بشربر

وکر ااضره کسه دون وفحه است ومقعد معناسته در( الستباء ) مر اموزننده
لود جى است ومقعد معناسنهدر  السنوب ) حنوب وزننده ( والسبوت )روت
ور شده بالطبع طار غین و سریع الانفعال و تزا مشمرب کشی به دشور

تقال ۱

ونوب پلاجی
رحل ستوب وسنیوت ای فعضب یعنی کثبر الفضب سریعه س
اول

۰۲

۱

۰>۳

لس(لیب ) امبر وزنده تهکه دک
اده
ونن
لامك کل ( وااسلوپ ) صبور وز
اولتدی ( والساب ) محدث وزانده ( والسلب ) ضتبنله شول خانونه وسار دیشی

حیوانه دنور که ولدی وفات ابلش الوه یاخود اکسكت دوثو رمش اوله
سلب
وسلب و
قال امراة ولاقة سالب وسلوب وسلیب م

اذا مات ولدها

االوقته لغیر تمام وسلیب کلهسنك چمی سلب کلور خعتبنله وسلائب کلور

(لب ) غنود للب متامته در ا
مانباکی ا

هر مک کر  4خانو ن وساي دیقی حوانك ولدی وفات ابلك »شود اکك
دو شو رمك ععناشنهدر شال اسلبت الراة والناقة فبی مسلب و اغاجك
کشلری قالیوب ویبراقلری خران اولوب دوکلکله جبلاق اونق معناسنهدر قال

| لت اهر اذا ذهب جلها وسقط ورقها ( ال )مت که ۳۱
لتلرنده يك اوزون اولاننه دینور عل قول شول اغاج بارهسنه دینورکهلومهنك |
دته ناشدروپ براوج لمهونك دلیکنه ادخال ابدرار ولومه همزه وزننده چفچی

آ لتلرينك برلو برلرینه وضع اولفش اولەرق درطوب جوعنه دیور کهصبان

دموري عی-ها خلدر مولقك کلامنده تا

واردر (النب) ک2

اوزون شیثه دنور وسریع وپايك وسبکپا انسان و حیوانه دیتور ( السلب )
فعئینله سلب اولنان نستهبه دنور فعل ععتی سفعولدر برنك ارقهسندن صویلوب
آلنان انواب وادوات کیجیی اسلاب کلور قال الشار ح ومته الدیث [ منفتل

قتبلا فله سلبه ] ای من تیاب وسلاح دوابة وسلب برنوع شجر اسیدرکد

بغایت اوزون اولور وبر نبات آدیدر وسلب الذبعه ذع اولنان حیوانك وزیان
ولب القصبه فامشك قبوغندن
دریسته وواحهسنه واشکنهسنه اطلاق اولنور س

عبارندر وسلب مقل اغاجندن حاصل اولان لیفه دینور عونه محصوص بر جر د
قبوغته دنورکه آندن ایب واورغان ااذ اوور مدينة منورهده اولان سوق

|السلابین وندندر وسلب مصدر اولور سلاب كيك معناستهدر بقال سلب الرجل
سلبا املنباب الرایم اذا لس اللاب کاسيذ کر ( الاسلوب ) همزهنك یله

مسلوك اولان طریقه دنور کرك حسی اولسون وکر معنوی اولسونکه فن وطرز

طوور تعسییر اولئور اسلوب حکے حکیانه پعنی طور حکمت اوزره جوأب
ویرمکدر قال سلف اسلوبه ای بطقرته بوقال اخذ فلان فی اسالیب من القول
نیون منه وانلوب ارستلانك کردننه دنور و رون وقری اولق حالټه
فی ف
ا

دبنورکه کر ونخوندن کنایهدر شوخ انف معناسته ایکی طرفه میل والتفات امار
اولور ا(لانسلاب ) انفعال وزننده ورعکده بك سرعت ايلك معناسته در

شویلهکه کال جد و سرعتندن ناشی دریسندن صویلوب حقار حدنده اوله بقال
اتیب
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صاریل ظهور ایدر ( السكبة ) فصانله باشده حاصل اولان کبك کی نسنه یهدینورکه

قرو شم ره هره دی درز كةن الارت اابدندر ( الاسکاب )

اسکاف نونزده ومرادفیدرکهبابوشی بهدنور (الاسکبه )اسکفه وزننده وحرادفید رکه
(اسکابه ) هممنك که شول آغر شفه.دنو رکه
قپونك آلت ایشکنه دنور ال
ره قورز عل قول پول طرزنده
بقاه باغ مقولسی نسنه قوجق خویارد آ
شول شختهبارهسته دنورکه طلومك تبغرنه ودلیکنه کروب بعده اوزرندن قایشله
صر وب
ده

د راز ) الاسکوبه )همرنك طعي اسکایه معناستهدر ( سکاب ) خاب
احدع ن مالکك فزسی

آ ددر ) KC

قطام ود

اوزره

مبیی در م یاخود بو کلاب قسلهسندن برکسهنك پاخود عيدة بن ريعه بن قعطانك
قصیاغی اسیدر ( سکاب ) کتان وزننده ود

رفرس وان ) السلت ( سینت

فعی ولامك سکو یله ( والسلب ) فتینله برنسته ی رکه دن قانوب آلق وچالوب
قاق معتاسنهدر ال سلبه سلبا وسلبا من الباب الاول اذا اختلسه مولفك بصارده

بیالته کورهسلب پرکسه دن قهر وجبر انلسهنبرهی حکوب آ لمقمعناسته موضو عدر
الندن ,برنسنهیی قاوب آاق وحرامینك یاخود جنکده مغلوب ومقتو لنك لباس
شریله سلب
صو وب لی :کی وکر حه اختلاس اله تسیر واخئلاسی دی دور ط
اله سن ,للش در لکن مصیاحده

اختلاس رکسددن برنسنه یی على غفلة سرغت

آمق فعناسنهدر دو مشرو حدر وسلته وه عتوایله مسوم واصل
قابوب ل
سالوت وت زد اولوب لکن فعل ماباعد زیده استاد او غفلهتوب لفظ ی اخ
ویر من اقفن منصو ب او اشدر واشهام معنا ہےی حذنفی نا 9دلو مقو مدر

ککتب
د

هوه ده ندل اشقاله مثال اولق اوزره مشندر وحکمد این منعوله

تعد به الله ته ایاه عنواننده

رسو مدر انی وعربلر E و سریع الثقل

آه سلب القوام اطلاق ابدرارکه اسم قاعل معناسنهدر قال فرس سلب القواع
آي خفیفها وسلب تبروپايك ورغکه اطلاق اولئور ( الاستلاب ) افتقال وزننده
ود برنسنه ی رکه دن قانوب لمق معناسنه در شال استلبه ای اختلسه

ا(لسلیوت ) ملکوت وزنده (والسلایه) کذاه وزنندهکه اوزان مبالغهدندر
داعا ادن

نسنه قايوب آ
غه معتاد اولان کستهبه دینور رحل ومرآهبه وضصف

اولور قال دجل وامرأًة سلبوت وسلابة ( السلیب ) امیر وزننده عقلى قاباش
آشفته کسیه 2هوش روده معناستنه کرك رجل وکرك مرأةاولسون بجی
سلی کلور سکری وزننده ولیت قول خاتونه وسار دیشی حیوانه دینورکه
ولدی وفات ایلش اوله على قول هنوز خی تاعام این
ک ولدنی دوشور مش او له
وید .کر وداللری ویدافلری و یبراقلریی کقش حبلاق اجه دوررا السالب (

( اسقلیة ) دحرجه وزننده بره چالق صمرع معناسنه در بقال سقلب فلا ذا
(لب ) ثعلب وزننده بررجل اسیدر وناسدن برجنس طانفهدر رک
صارعلهسق

سقاله کلور تولك مشهوری صقالیه د رکه

وعری کی نسستنده سقلی دینور جي

صاد4 .ھ :الودرکه روس اله متاخجلردر نتدکه صقلب مادهستنده مرسومذر ا
)ينك حى وکافك سکوئیله ( والسکاپ ) نذکار وزننده صویی دوکك |
( السکب س
سکت
وبه
معناسنهدر يقال سکب الاء سکبا ونسکایا من الباب الاول اذا ص

میالغة 

وصف اولور قال ما سکب کاسیذکر وسکب اوزون آدعه اطلاق اوور

ومتابعا دامی یاغان بخموره اطلاق اولنور ونبورع وه ,دینور بغایت رقیق ونازك

اولمغله ماء مسکویه تشبیه اولفشدر وآب روان کی اشکنلی صوی آه عل قول
آدلری سیر اولانته دبنور وخفیف الرو ح جندش ونشاطلو شوخ وشنکل آدمه .
دیور وام لازم وحتوم معناسنهدر شال هذا اسمکب ای لازم وسکب شول

فرسك اسیدرکه-شاه خطة رسالت عليه الصلو :والسلام حضرتلر نك ال اول
داخل طوبه ملکلری اولشدر یلیسی وقویرفی سسیاه طوری اولوب وآلنده
اردی ومحعل مطلق الینی ادی کهصول
صباح ار تعبیر اولنان فرهسی وا
فىين ا
اليه صول اياغنك بوقاغیلقلرى .سکیل ادى واک سکب دی دار اد
وسکب

شنیب ن معاو به ام کو

معناسنه على قول قروشویه

دی

فررسی اسعیدر وسکت باقره دنور

ا

دنور رصاص معناسته وفعتنلاده لغتدر ((SUR

قعود وزننده صو دوکلك معناسنه در قال سکب لاء سکیا فسکب هو سکوبا اذا

انصب ( الانسکاب)

انفعال وزننده ودنی صو ذوکلن معناستهدر بقال انسکب

الما اذا اذا.انصب ( السا کب والسکوب ) ضبور وزنده ( رانک صیقل

)سلوب وزننده دوکیلن ود وکیی صوبه دینورکه فاعل
وزننده و(الاسکوب ا
صورننده متصور در احو د اسممفعول معنأسنه دررکهدوکلش دك او لور قال ماء

سکپ کاذکر وسا کب وسکوب وسیکب واسکوب ای منسکب اوسکوب واسکوب
اسلوب وزننده متانعا دوکیلن داعی غنوره دنور ویاپوشجیبه دینور اسکاف

ک یکفشکر معناسته علقول دموربیبه دنور قين معناسنه بوره طوغری اوزانوپ

متد اولان شعشکه دیور وایی جابلو صف صف مسسطر اوزرء اولان خرما
اغاجلرینه دبنور ( السکب ) فعتینله برنوع شجرجازی اعیدر وكلجك جیکند .
اور

ا

وا

:ETR شول نقیه :وع یه بط

الق آغی کی دکری بزدنکوزهتکلی داشاوله شار ح دیرکه هل قرس اکا
سستقه دبرر لکن سستقه سییر

ی

وهاوله دنور وسکبه ولد

اله پرابر حقان اش وصول تعبیر ابتدکلری وفقه دری به ینف کاهید بوزنده
رد

|[ .

I

TR

O

۳۰١

(لاب واسغبان ) دان ورد و(الشغب )"کتف
دز ا
وزنده آج کسیه دینور جایع وحوعان
وژنده جی

ساب

معناسده منوده

سغی دنور شنکری

کلور سنك کسر له ( الاسغاب ) هیزءنك کسر له آ حلفه

فلجاعة ( السغب ) مسعب
داخل اولق معناستهدر شال اسغب الرحل اذا مخل ا

ر

متّو غ معداستهدن قال هو مطعت لوهاکفذاستخت ای منواخ

وو تغیدن انم مفعولد رکه حآقدرمق معناسنهدر کویا کهاول کسه اول سنه
حاون حآقدرلغله ک|ا موافق طعه کی کندیسنه روا وحسبان وکوارا اولشدر
) السقب ) سينك فی

زه
سون
تاقهنك يا

و قافك ۳۳

دینورکه کو نقات عبر

اولئور عل قول هنوز طوغدینی ساعنده اطلاق اولنور یاخود ارککنه مصو صدر
.دیشیسنه سقبه دغر پاخود سقبه اطلاق#اولنور حي اسقب کلور وسقاب کلور

کلاب کی وسقوب کلور سیوب کی وسقبان کلور عقبان کی وسقب اوزون
نستهبه دنور وقیل چادر وا لاحق واو به دب رکننهد نور ج سقبان کلور سينك
کم الد عربان وزننده وسقبان غوطة دمشقده برموضح آدیدر محدئیندن اجد ان

عدرين احجد السقبانی اورادندر ( السقب) منبر وزنده و(السقاب )عراب وزننده

ذکر اولان ولد آناسی اولان ناقهبه دشورکه اول کوئه ولد طوغوزمق عادق
اوله وو قول اخبره ملاعدر ( السقب ) فحتینله شینلق قرب معناسنهدر قال
ما سقب ای قرب وشن اولق معناسنه مصدر اولور شال سقبت داره سقبا
من الباب الراب اذا قرب وقریب معناسنه کلور هال مزال سقب ای قریب
( السقوب ) قعود وزندة

شین اولق معناسنه در شال سقبت الدار سقوبا من

الیاب الاول اذا قربت وسقوب سقب لفظندن جع اولورکه چادر ردکینه دینور
/وسقوب الابل که دوهك ایاقارننه اطلاق اولاور نشبیه جهتدلهدر ( الاسقاب )
هنك كسر له شین اونق معناستهدر قال اسقبت الدار اذا قربت وبقين ابلث

)قارب وزننده» ومادفیدرکه بری
معناسثهدر بقال اسقبه ای قربه ( الأساقب ت
برینه شبن اولمق معناسنه در ومنه ال

ایام متساقید ای متقادبة ( .المسقب (

محسن وننزده قریب معناسنه در ( الساقب ) ودی قريب معناسنهدر موید معناسته

اولغله اضداددندر قال مزال ساقب ای قريب وشال ساقب ای بعید ( السقبة )

اوسنه
عره وزننده دیشی ح نکب ص
ورەس ندن اولق اوژره

دنور ( السقاب ) کتاب وزنده جاهلیت

شول موق بارحهسنه

دینورکه زوبی فوت اولان

بخاود سار بمرصیته :دو چار اولان خاتون کندی باشنك ساحلری براش و حهر هسیی

آوده ایلدکدنصکره باشنه وضع وبرطرفنی باشنده
چاال ابدوب قانیله اول موغی ل
اولان اورتونك رجانبندن اخراج .ابدر تاکهکور نارمصییت زده اولدیغتی بل
دن

>

» ۳ ۰

و

طییهدهبو کونه مسومدر که ایک قسم اولور بری وبستانی اولور حسب الاما کن
ایی ذراعدن درت زراعه قدر اولور اوراق عيض واجحد وری بری اوزره

صقشعش وچچی صاری وبغایت خوشعنظر وسالقده اولان دانداری وی می
قدر وسواد اله صفرت بيده در خو شفنظر او لديغڃون مص باه ارنده دیکر ار
دعضلر اڪا آ د اغا وداه اربنه آ بدن

دیدیلر | الساسب ) سينك *حیله

( والسیسب ) زنب وزننده و دی بر نوع شهردر که آندن اوق دوزر[ بو شجر
آزاد درخت اله مفسیدر که نسحم اغاجنك کییر نوعيدر ا(لساطب )هيك فحیلر
مسطه لفظندن جعدر مور فحی و کسری و طانك فحیاه دموربی

اورسته دنور

سندان معناسته وشول صوبه دتورک مدت مدیده طو ر مغله متغیر الووب

اوزری

بوصو نلتوب وطبراق ومولوز مقولهبق بصغله اصلا ايشه براوب استعالد

صلاحیتی قالمامش اولهماءسدم معناسنه کهجعنده سدم دبنور سينك یله ومسطبه

حالا مصطیه تعبیر اولنان بره دیشنور که قپو ارالقارنده وقیو ودکان اوکرنده
اوتورمق اعون

ودسکی
نا ایدرار س

( الاسطبه ) طربه

وصفه

دی درر 3

وشه

وزنده کتان مشافهسنه بعت طارسنه

دی دنور

دینور کهمحرشلد

اصطوبه تعیبر اولئور ( السعابیب ) عين مهمه اله غراییب ورننده بال وپکمن
]قارنده الك کی سونوب
وخطمی کی لزوجتلو #اشك نسنهاردن پرمق اله لد

اوزایان تلار» دنور قوامدن اقتضا اهر بقال امغدت معایب العسل وا ۱
وهی خیوطه واعدن اقان سالیارده دی اول حالت اولغله دی استعمال آندرار
قال سال که سعایب

ای امتد لعابهکاخلیو ط مقر دی سعبو در زور

) السعب ( قعل و زننده اوزانوب سو عك معا

وزننده

ةدر قال تسعب المی" اذا

طط ( السعب ) سينك فصی وعينك سکوئیله مطلقا سونوب اوزایان شبته دینور

قواماو اچیه دونسایر .ولو نستهدن اولمون ( الاتسعاب) افعال 3

صو آهستهجه آغق معناسنه در يقال انسعب الاء اذا سال ( السعب ) معظم
وزننده تسعیب لفظندن اسم مفعولدر آفقّق معناسته در بومناسبتله نسویغ معناسنده
استعمال اولفشدرکه برنسنهی برکسهبه روا کوروب ویز ایلکدن عبارندر ومنه

قال هو مسعب لکهذا ای مسو ع یعنی اول اکا ویحه روا وجا وکوارادر

( السغب ) سينك فحی وغين مجمهنك سکویله( والسغب) فخحتینله ( والسغابة )
سلامه وزننده و(السفوب ) قعود وزننده ( والمسغبة ) مشربه وزننده آجمق
معنا سنه در عل قول رخ و تعبه مقرون | حقبغه محصو صدر شال سغب الرحل
وسغب

سغبا وسغبا وسفابه

اولا يکوت

م وسغت
عب
تت

وسفوو ومسغبه من الیاب ارایع والاول اذا جاع
صو
فعت نار

مق عطش معناأسنه در لکن هل
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مجذب وزننده بغایت اوزون بویل اولان آدمه دنور کویا کهوقری طوی
حکیلوب کنشدر ( الاسرب ) فنفذ وزنشده وتشدید باه اسقف وزنشده لفتدر
قورشونه دینور نآك دی دیرار ( السیحوپ ) حای ملد الله اسلوب وزننده
ورعلو اولان آله دنور قال فرس سرحوب ای طوبلة وسار امهانده
اوزون ک
وی اوزون کر یلو ویره نقین اولان آت اله مفسردر وسر حوب اوزون بویلو

دآمه اطلاق اشور قال رحل :سز حوب ای طویل شار  در کهمعنای اولده
بعضلر قصراغه عصیص ابلکله مولف آ نلره تا؛م اولاش در لکن سای م
ایلدیار ومعنای انیده پالکن اوزون آدمه دغیوب لک اوزون ویلو حسن دم
آمه دشنور انمی وسرحوب حقال دید کلری جاوره
ومتناسب الاعضاء اولان د
دور ان آوی دی ربرر وسیحوب راشیطان وکین کوزذاری كور اولوب

ودریاده ساكل اولور وسحوب جارو ده طالفهسنك اماملری اولان ابوامارود
لقندر امام عد الباقةز رضی الله عنه وعن آ باه حضیتلری ثلقیتب ادر
مز و ره علاه ز ندیهد ندر شین یزاا

و طانقهٌ

جوم لر بنك سبله ماهر اردر ا

نه

صتعا دیارنده موجوداردر ومس حوب سرحوب مکررا کبلرهدرکه انکله دیشی قیوتی

صاتق اجون چاشرر ( السرداب ) اف

7۹7بر لآنده يا کوی اس

وقتلرده آرام اجون احاذ اولثان عرزن کی بره دنور ویو فارسیدن مه

۳

باه کوده زر زمان واه تعب ولون سالا بداد شپرنده! مععارافدر

مدای فارشیدن مغربدرکهسينك فعیله در صو تبرید ایلیه جك بر دعکدر قالاصل
تبرید اجون اورایه صو کو وضع الوور ادی حلا و دیاررده دوروم ومحزن

تعببر اولنور بعده شدت

9

حرارت صیفده کندیلر دی آرام ابللریله تکلفلو بنا

لور وه علایت تایب مکی كردن کاقرطاس مقولهسنه لفق

اونشدر جی رادیب کلور ( السرعوب ) عین ممله ابه سرحوب وزننده

كلك تمم اولان جانوره دینور ان

س کی (سیندیب ) سينك ورالك فعیله

هند ستانده  ۳بلده آ دیدر سار جحدبرکهین

اقصای هندستانده حر برغ کشهرهدر

|دهدر ذروهسنه عو ج
حشرت آدم ليه السلام ازل او لدینی حبل زاهون ن

محرله" امکاندن دوردر ( السهبه ) سلمیه وزننده اوزون وی اتلو جانلو ننومند
خانونه دشور يقال ارا سرهبة ای جسية طو لله ([ السرهت ) تعلت وزننده

شول ادان وسبکیغزه د لودکهاکول وشروب اولوب داءا وغازیله اوغراشور
واندن غیرینسته بيار اوله بقال رجلسرهب ای مائق اکولشروب ( السیسبان )

لرك فعیله ( والسیسی ) الفك قصربله بر نوع شجر آدیدر رژبهة بن چا ج
شعر نده وی رورت

اعون سسیاب عنو اله ابراد.اءاشدر شیر ض و و مقر دات

ی

ی

س

ترکیده الغ سالغ تعیبراولنور جوراق برزه کونشك شعشعهسی اورهقله اراقدن ||
صو کی معان اندر متزج در کهسراب وجه هکذور اوزره نصف نوافرتنده
صو کی یرهملاضق کورینور و آل طرق نبارده کهکر

صباح و کرك عدالژوال

اولسون بردن مرتفع کوویا کهبایلنارض والسماء لعان ایدر نشکلنده کوریتن
وصارقدر انتبی وسراب لفظی معرفه اولهرق وسراب قطام وزنشده بسوس

ر
کو
*لی آندندر بالك نصی
نام عورتك ناقهسی اسمیدر * اشام من راب مث

موذرهسی بکرون متعینان
اوزره بناسیله اجال مثل بودر که مزبورهنك ناف ک
ووسنه دخول و آنده اوا ادن بر طویغار قوشنك
ااعردن کلیت نام کسه نك ر
عورطهستی جاعال ال که کلیب غبرت حاهلیه اله بم زر حوارمده اولان قويثك

عورطه ستی ویحه شکست ابلك بکا اموس در دو اوق اله ناقدنك مهسندن

اوروپ هلاك ایلدی سوس مبرورهنك یکتی جساس تکامسه دی اوروب کلبی
ایی طرفك

هلال ایلکله

فلهلری ری

برله حنکه قیام ادوب

نده آ تشن
میانه لر

جرب وقتال فرق سنه مدت اشتعال ودر ناء علیه اق مرسونمه شافت
) مضروت

خصو صنده کک اولشدر ( امسروبت

و ژننده ول

کر

معد نده

ووش ذوب ادر اولغله آغزینه پروننه تون طولوب ضی و کللش
قور شون ک

اوله نقبال سرب الرجل على بناء امهول فهو مسروب اذا دخل ف خیاشیه
دخان

ومنافژه

الفضة قخاده

حصر

) السارب

قولاشه

) بر وزنده کا

3

دوزهه کیدن انسان وحیواه دنور نقول رأیته سار ای ذاهبا عل وحهه ف
شارحل

الارض

يانه کوره سرو مدل مأشوذدز ) تروت

وزننده طوار

( قعو د

اوتلاغه بوز طتوب كمك معناستهدر يقال مرب البعیر سرویا من الباب الاول
اذا وجه لمرعی قال الشارح وال سرپ فالارض مرویا اذا ذهب وعضی
وا ) الانسرابت ( انفعال وزنده ) والاسرت

اذا دخل

( الريب

بولك وللامی
وقوی

) تفعیل وزنده

معناسنهدر

مقولهسی ر

تقول

طوار

دسر ب

حفر ایدن کسه صاغنه

) قعل وزننده جاور زبر ژزماده

خر کلهستی سوری

على الابل ای
تخود

سو ری

ارسلها

صو انه طوغری

ونولك

وطعه sطعة
ل طر زنده

زیادهجه حفر ايلك معناستهدر کهاین وانزه معناسته اولان سریدن مانخوذدز
قال سرب

اولسون

اخافر اذا اخذ

ف افر عنه او سسء

و دیکش براری ششوب

سرد

دو یی قربه  4صو دوکك معناستنه در قال شرب القر به اذا صب

(یی) سکری وزننده جزیره واحیسنده بر
فیا اذاء لتبتل عیون انرز فتنسد س

موضعدر ( سوراب ) سينك طعیله ماززندران اعالندن بر بقهردر ( الشسرب )

A
یبت
S

۱

۳۹۰
۷

ار

ی

 2:ورنپرولاطلای ولوار

ظ رنید ,معناسته هرو3تفيد

ککسوه
اولق حسییله ویون ووجهه معناستهدر قال خل له سربه ای وجهه و
دنور صدر معناسنه و مدشن وتان مقولهسی نسنه د يممكعناسنه

مصدر

او لور

کوش وفورشون اردن کسهنك اع نه
تقول سریت القربهٌ سربا ای خرزه و

کسیابلوق معناسنهدر کاسیذ کر ( السب ) سينك کسربله
بور ننهتشون طولغله نف

سوریبه دینضور قطیع معناسنه تقول مرب سرب من الظباء والنساء والطیر
قللوت
وغیرها ای قطیع مما ووله دنور طریق معناسنه و کوکل با

معناستهدر

شار ج دیرکه ظاهرا صواب اولان کال اولقدر زرا قلب لفظی تکرار اولود
لسان العرب وسار امهانده میله مال عنواننده مسومدر مکر پال اله خاطر مراد
وسزوح معناسنه در وبر بلوك خرما
اولوب قلب الهبورك اراده اولنه وسرپ ف
اغاجاربنك طوبنه وجوعنه دنور جاعة ااخل معناسنه شارح رر حای ملد
اله كل سجس طه ایاشدر ( السرپ ) فختینله وحشی جانور اه دینور
وزر زمیده قازخش ا و از به مقولهسی بره دنور

وخانه واه

امحلر نه صو

آقهجق کنکه دنور وشول جدد قربه اوزره دکویان صوبه دنور که قایشی
وص

یی اصلئوب دیکش براری ا

اولغله درزارندن

صو نشف ایلامت اعون

کدروار وقان صوه دبنور اساسك پیاننه کوره قربهلك درزارندن اتان صوه

محصوصدر بقال سال سرب القربة وهو الا» الذى بقطر من خزرها وود بن
عبدالله بن اجد الاصمانی الزاهد الواعظ ومقومكت

قز قرنداشی ضوه نت

عبدالله ومبشی من سغد ین مود الم یون مدثلردر وسرب مصدر اولور قربه
ومطهر ه مقولهسنك درزارندن صو صزوب غق معتاسنه يقال سربت الرادة
سرا من الباب الرابع اذا سالت ( اسربه ) فرحه وزنده آقان قربهه ومطهر هه

وله دنور
)ره وزننده کیدهجك ره دیتور مذهب معناسند و
دنور ( ابه ب

طریقه معناسنه ویکرمیدن انوزه وار جه آت سوروسته دنور وپاغده اوزم
تک کنك صر هس ند دیتور کهبدزیمارارده پاران تمر اوور

و سره کو كسك

اورتاسندن قارنه وار حه بتن فلاره دنور ور بلوك خرما اغاجلرینه دنور جیی

سرب كلوز هاسز ( السرید ) ميك فخي ورانك حى وضیله جانزدر و دی
کو کس وسطندن پطنه وارجه بتن قلاره دنور ( السربة ) حریه وزننده قربه

ومظهره وشار میشیندن وهختاندن دیکلیش نسننهارك دیکش پرارینه ودرزا بنه
دینور خرزه کی وسربه سفر قریب معناسنهدر ( اسب ) مشربه وزننده اوتلاغه

دینور .مرعی معناسنه جعی مسارب کلور ( السراب ):شراب وزننده شول

ر
وور
نی ک
بو:ک
| صوارقدر کهاکسوینلرده نصف نبار وقتنده ابراق ضرالرده ص

1

۳۹۹
وغرت  ۲کلا و شرا شددا ( الانسحاب ) اشعال وزننده حکیلوب سورك"

( الامعوب ) اسلوب وزننده شدئله بك بك

ب
تهحفا
معناسنه در قال ”ب

يوب امحن كسيه دنور ( السحابة ) سينك فحیله بلوده دینور هوا وزنده مجر

اولدیغجون جی سداب کلور وسحب کلور تطبمنله ومخایب کلور تایب
ودت طوللدن کنانه ابدرار تحکیلوب
وزننده وعر بلر«خابه الله طول مدئدن م

کندیی اجون مثلا ماافعله مصابذ بوی دیرر طول وی معناست اراده ایدرز
واقت عنده معایة باری دبرار بتون کوندز یاننده اقامت ایلدم معناسنه وسعاب

ضرار بن الطاب نکانمهنك قحی اسعیدر ( اسعبان ) سلان وزننده شول کسیه

دینور کهاوشادیتی نستهی سیلاب کی بالکلیه صیروب کیدرر اوله قال رجل
سعبان ای جراف جرف مامه وصبان وثئل فسلهسندن برشهور فج و بلیخ

ونور از کرفصاحت و بلاغتی ضمرب مثلدر اشبو * لقد عر الى الیانون
انق * اذا قلت امابعدای خطها * ق

جل اشعارندندر جاهلیتی ادراك ادوب

)عبان وزننده برایغر  ۲ئك اسيدر (الءحة)
وشرفیاب اسلاماولشدر ( الععبان ث
جرعه وزننده آورتوبه بووشیدهه دینور که برنسنه نك آوزر ننهحکیلور و کول
حکلد کدنصکر ۾ احنده باق قلان صو
 eاله معنای آخبر ده ادفدر

قیهسنه دنور ( السحابة ) امه وزننده
( المعت2س  1ای فو قیه اله حعفر وزننده

وررجاك "
جری" ومقدم اولان کسیه دنور یقال رجل سهتب ای حری" مقدم ب
اسیدر ( ال

) خای ممه الله تعب وزننده بالك وفریاد وسعاطه معناسنهدز

)تاب وزننده نسوان ته محصوص برنوع قلاده درکه
فب کی ( الاب ک
سك تعبیر اولنان ترکیب طیله قرنفلدن ومحلب دن دوزرار ن
]ده حواهره متعلق

نسنه ولاز جیی ”خب کلور کب وزننده ( السندآب ) حردحل وزننده
طیانقلو صلب وشدید اولان ارکك دوهه دنور يقال جل سندأب ای صلب
شدد ( السذاب ) ذال همه الله سراب وزننده سدف تعبیر اولنان جعکه دینور

فجن کی عربنعمدالسذایی کهدئدرا کامنسویدر( السذبة ) جرعه وزننده برنوع
ب
ضربر)
ظرف اممیدر ( الس

وزننده بجالله ماشیه قسنه دننور دوه و فیونو کی

وبقر کی مصباحك یاننه کوره مرب قالاصل مصدردر مواشی کوندز حوپالسن

کندی باشنه اوتلامق معناسته اول حیوانه سارب دبنور وسرب دنور که ميه
پالصدر قیلدندر ومولفك بصارده بياننه کوره سرب سارك عیدر رکب

يك جی اولدینی کی وسرب کرحه بماله مواشیبه اطلاق اولور لکن دوه
کرا
قسینره متعارقدر

ححتیآذهی فلا انده سرك قول جاهلنده اطلاق کناءهرندن

ایدی الرادا بلك بل ارکها ترعی ونذهب حیثشاءت معناسنه که لا حانجة فيك
ا

رس

ک

4

ار سر

0

سس

3

س

موی ورن داعداوب فاتلها منادقا عوار کویاکهستاب إولفی'
اولور ز ( الاسیوبد )همات طعیله شول نسنه د رکه آنکله سب ودشنام اولئور

تیه ایپه واورغانه
ماالهسب معناسنه يقال بدمم اسيوبة بتسایون بها ( السبب )
نرسنه به توصل ابلکه وسیله وا لت اولان شیثه اطلاق
دشور حیل معناسنه و

الثوور تقول جعلت فلانالی سبا إلى فلان ای وصلة وذریعة وعلاقة رم وقراد

اطلاق اوور مثلا ازدوا بححالیکه نآك علاقهسیله قرابث حاصل اولور نتد که

نسب ولاد لهحاصل اولور وسب عروضیون اصطلاحنده مقطعات شعردن ای

نو ع اوزرهدر سب خفیف وسیب ثقیلدر سبب خفیف بر رل ابله برساکندن
کدرن عبارندر وسب حیات معناسنه استعمال
عبارندر وشب ثقیل ایی حرف آم
اولثور بقال قطع الله السبب ای الياة ( الاسباب ) احباب وزننده سيبك جعیدر
واسباب "السهاء ولک

وح

ایلیه حك برارندن عبارندر راق معناسنه عل قول

اطر اف واواحیسنه اطلاق اولنور باخود اواندن عبارتدر ومنه قوله تعالی [ لعی

ایلع الاسباپ اسباب العو ات ] الاية اىم اقيها اونواحیها اواو اما (السبیب) امبر
کر اولندی وآت قسیرن قو ,رغنك ويلسنك قیلار نه
وزننده مشاع معتاسنهدر که ذ
دنور وا لننده اولان برچه دینور وصاج بلوکته دیور ( ذوالاسیاب ) اذواء عير
اولنان ملوك جيردن ملطاط بن عرول لقیدر ) سی ) حتی وزننده نو سام لورد ده

روآددر (اللسسب) ززل ونزده ثصقوآمعناستهدر بقال تسسب الاء اذاحری
ص
( السسبة ) زازله وزننده صون افقق معناسنهدر يقال سسب االماء اذااساله ول
صالیو روب حوکدرمك معناسنه استعیال او لنور شالسسب بولهاذا ارسله(السسب)
غیغب وزننده حول پپابانه د نور مفازه معناسنه علېقول بعیږدة الغوراولان دوزاوهه

دینور دشت قعاق و هر ای هیپات کی قال بلد سسب وسباسب ک نېمجعلوا کل

چزء منه سسبا تمجعوه وسیاسب ایامالسعانین معناسنهدر طكاهنفة نصارانك پصقلیه
کوذارینه دینور ( سباب العرافیب ) لحك لقیدر عرقوبلری قطع ایلدیکچون
س(یوه ) سينك فحی وبای مشددهنك طمیوآخرده پای محوده ابلهاسعاءوالقابدندر
وویبه
مد بن ادهق بن سبوبة الجاور محدئیندندر على قول بوشین *جمه الهدر سی

محدیندن عيد الرجن بن عبد العزيزك لقسدر ( الستب ) سينك فححی وتاىفوقيهنك
سکونیله دوه وسار دابه قمنه حصو ص برنوع ورویش اميد رکهعنق دیدکاری
آق اشکینبورعکدر
ار
نرد
بورویشدن زیاده اولور وعنق فعتینله آدعلری سرك سي

( السعب ) سينك فی وحای مملدنكسکو نلهبرنسنهیی بریوزنده جکوپ سورك
معناشنه در قال سعبه “خا مالنباب الثالث اذا جره غلى وجه الارض وشدله
يكيك طعام مك ويك يك صو احمك معناسنهدر بقال سخب الرجل اذا کال
تن

=نت

 Eسکیرات از
و

ره ودی

سوکك

تقال ست ا

معتاسنهدر

نوی فيل

اذا

ناسی تکشر احو ندر قال سبه ناا

اذا

(لاه ک)ذابه وزننده شهادت پرمفنه اطلاق اولنور کویا که
شقه ای اکثر ا
لسانا سیته وقلیا غضینه علامت اولور زرا سب وتمدد و فده اضف اولنور"
اکا مسعم دی دنور ( التساب ) تفاعل وزننده بری برندن اوزیلوب كسلك

معناسته دريقال تسابا الرجلان اذا تقاطعا شارح دیرکه شنممعناسی قطعمعناستدان
مأخوذدر لکن سبهبه دورمك معنا-تدن مأخوذ اولق بك ملاعدر ا(لسبه ) قبه
وزننده دیره دنور است فعتاسثه وو مجاذدر مدار سب اولدیهخون نت هک سو
وموس معناستهدر بعنی باعث سب ودشتام رب
دی اطلاق اولنور وسبه عار ا

دنو اس اکا حوق

مستوحب عار اولان شیثه وحالته دنور و غول کش

نهب(ه س)ينك
لس
ااس
شنم ودشنام ابدر اوله بقال رجل سبه اذا كان یکثر الن
سیتك کسله بدوی سبابه کی شهادت پرمغنه اطلاق اولنوز و سنبه مدیندن

عمد بن اسععیل القرشی حدر لقیدر ( السبة ) حبه .وزنده خیل مدت متقضی

اولیوب على حاله ابت بوزقرار اولان شيئة دینور يقال اصابتنا سبة من الر
اوالىرۆا والعو وذلك ان دوم ایاما ودهر وزماندن برمقداره دينور قال مضت

وسسباهمیدندر سبة بن توبان حطس موت نسبنتك
سابةلمدنهر ای زمن منه ا
سس

رحالتدندر ) الشات ) کتاب وزنده سوکت سب فعتاسنهدر و مفاعلهدن ءصدر

اولور سوکشعك معناسته ( الب ) ميك كله مکر وزننده خلقه شقی عادت
ام دی

اد دیور (الست ) مينك کمر لهمسب مفعناستهدر مصباحكت

اسپبه
ياتنه کوره.ست |سم فاعلدر و

دنور جل معتاستتهو اور پاش

اور توسنه دنور خجار کی وصارغه ودلنده دینور وقازیغه دنور ود معتاسنه

وانجه کتان بزندن پرجنس پارچهیه دیتور دلیند کی اولور ججعی سبوب کلور
ضمتینله وسبائب کلور وسب برکسهنك ااقنرندن اولوب انکله سوکشن کشی به
دینور کاسیذ کر ( السبة ) مهك وسينك فخحیله (والسبیت) سینكضیله همره وزننده
اسه داعا شم ودشنام ادن بد زبان ودلازاز کسیه دور تقال رجل میبذ-وستبة

اذا کانیسب التاس ( السبيبة ) حبیبهوزننده سب معناسنهدر کهبرنوع دلندلکدر
اجه کتان بزندن اولور و پربلول صاحه دنور و بر ځا ده فورولق اولان اری.
منشه اغا حلرننه دیور وسسه
(السیت

) حبیب

بو هوضع آدبدر و اورقیه اعالند۵ن بر تاحیه ددر

وزننده برک نك آقرآندن

دور تقول هو سبك کاذ کر و سبك
ونخب دوه اره دور
کزیده وع
سره

وت

اه

مشاه

ای من سانك ( اة

ادن کتی به

) فعطیه وزنده

تقال ابل مستبة ای خرار عر بر استععاب و اسعسان
سس

سس

هو قعنده

:

۳۳
ره

اه اجر

نودیارل رده به

و ننده حئوب
یل تعببر او ور

اسید رکه قطب حاو
ڌول

عل

حوب

هدن
صا

ا

اسن  4دنور که
شین

هیا ندن

 4دشور که کششله تعیعر اد کر در و ازيب عداوت و حصومت

اکری

معناسنه در

وو افکل قسلندندر شال مما ازيب ای عداوة وکری تجیمر او نان جالورهدینور
و نشاط و شطارت
لودوره

دیور

و خرده آدماو

معناسثه در و نها طیند وشادال کسیه دیور

ولم وفر ومابه وتا کس ۾ دنور واوغلاه و بیکانه اکان بر عشمر له

دعی معناسنه بعطلر وی صوین اچ و حر امزاده

منئسب اولان شخصه دور

اله بیان ایلدیلر ومنکر اولوب عقل وطبعك قبول الیهجک ايشه دنور و ازیب
سیطال اسماسند در وقور قو وفرع
هیر  ,نك کسر

قرشب

وزنده

و د آهیه به دنور (الاز یب)

معناسنهدر E
يوك و ابری عورت

دور

ور حنه

شال رکب

ودند معناسنهدر شال اه لازیب الیطش ای شدیده( الاز بة )
ازيب ای عظم ش
فرشیه وزشده

حیله و يسه اولان قاری به دنور

کو دهنك ای در نکلی صصق
) الزیبت ( عیت

اولق معنا سنه در

و زنده محر روم

( الب یب ) فعل و زننده

بقال بزیب لے اذا بل

واحفع

ساحلنده برقر به آد بدر قصبه eK قر نده در

وکالقق
۶صل السين ال ( ) 44الأب ) سينك فحی وهبرءنك سکوئیله وغق و
ف

مل قول اولدز هه قدر وعغق معناسنه در که اولکیدن اخص.در

ر

شالساب فلاا سأبا املنباب الثالث اذا خنقه اوحتی فتله و قاعق معناسنه در
قال سأب من الشراپ اذا روی وطلوی بوکالقق معناسنهدر قال سأب السقاء

واب طلومه عل قول یوکنه دنور یاخود شول ظرفه دبتور که
میشیندن او لور احنه طلوم وضع ابدرار غلاف ی
) الساب ( تعب
من الباب

وزنده

الرایع اذا

مر ادفقدر عل

فول

ودی

ر وی

مشاب

قاعق فعناسنهدر

( السأب
خاصد"

یی سووب کلور ۳

) عنبر

قال سثت

وزننده

بال طلو منه دنور

اب

اوذوّیب

مساب عذو اننده وارد اولشد رکه کناب وزننده در سعر
 3و صفنده اشبو مصراعیدر
ونا

صو

حوق

انحن کسیه دور

( السویان ( تعیان وزنده

الهE

مالك دی

تقال هو

دواب

اب

آخبر ده

تام شاع  4سعر نده

لزورد
م

٭ بابط خافد" وم مساب ٭ هم ۸

ومواشينك

ن
م ۰

الشراب

سا

مراد مشستار

محفیف ا

ای الكثر الشربت

لاء

مار ورعایش چاننده شید

وحسن اهمام ادن کسیه دنور بقال اه لسو بان مال ای ازاوه ( السب ) سينك

ك
مله
كیدی
فعی وبانك تشد

معناسنهدر قال سبه سبا من الباب الاول اذا قطعه

بو
سة .
وكبسرەنك مقعدینه دورتمك معناسنهدر ال سب فلاا اذا طعنه فی السب

ENOA

ی

کر

یر

CRA

ها

سس

 aTنیو اوفشدر على قول زاب
اۋلان کا

دور

زبای دی

عقر دل دا

عقریك قور غنده

دبرار ایکی حتال اوله آذکله لدع ادر وعل

.

رأی منظری لطیف وراحهسی خوش برشهر اسمی اولان زنب اله سمادر باخود
زین کالبهسندن معوندر که انانك زننی دعکدر وزاب قورفق وحبان کشیه

دنور شقال هو زنب ای جبان وام الوّمنین ام سله ختابلرننك دخنزاری اسیدر

فخر عام صاللیه علیه وسل حضیتلری زاب تعبیربله چاعرار ایدی زايك ضعیله
( الزبنابة ) زابك کسربله اربند و طرهوز کی بر نوع خرده بالق اسم در
زه ) حهینه وزننده یب که رندندر [
) او ن

)و وزنتده بخرالون

(لزانی )
اسعیدرا ( زئیب ) زییر وزننیده امعادندر عر بن زيب ابعیندندر ا

قهقری وزننده اویالنهرتق آهسته جهبورویشه دنور شال شی الزانې وهومشی
ق بطء ( الزحب ) جیله قنفذ وزننده ( والزجبان ) زايك خی وجِيك ضمي
قوشاغه دنور منطقه معناسنه ( الزحبة) زاك وجك فصیله عظامه معناسنه در که

کوجك یصدق کی EE عرب صغر پلرینه بند ایدرار بیوجك كورنمك
اون زیرا بين العرب صغريلى قى يوك عورت بك مقبولهدر ز(نقب ) قافاه
رو آددر ( الزوب ) توب وزنده بر
ودیده ص
قنفذ وزشده عنس قیلهعی ر

نسنهدن فورقغله بترقریب آندن صبریلوب قورقهرق فاجق معناسنهدر شقال
ءق معناسنه در ال زاب ال
آصو
زاب از حل بزوب زوا اذا انسل هربا و
اذا حری ( الراب ( ناب وزننده ادلس او لکهسنده بر بلدهدر اخود ر ایالتدر

ربااحیه
ولص
اه ا
ودنبندن حعقر بن عبد الل
شعر  ۹عمد بن احطسنالفیمی م

فنسوپلردر على قول جعفر عاقده اولان زابه منسویدر وزاب موصل ترابنده
وهاسط
برارمق آددر زاب صو ی تعبیر او لنوز کذلك اربل برانده وسورا ال

بيننده كذلك آنك قنرده برر امقرلرد اسیدر وونارك اوزررنده نجه احیهز
واردر که آنرء زابان اطلاق ادرار عل قول اصل زایان اولوب عامه زابان
دیرار عد

دن

وطر افلرندن
عبد ا حسن بن اجد المر از انلرك بریسنددر ا

واب ابران شاهلرندن برتشاهت
آقوب کانصواره زوابی درر جع نیهسیله ز
کر اولنان ابرمقلری اول حفر اتدرمکله اسعیله نععیه اولشدیلر
اسیدرکه ذ
وول زاب تن وزل بن منوحهردر ( الزهبة ) اهبه وزننده ( والزهت )
ا

)فتعال وز ده بر مقدار مال
زاك کسرله بر مقدار ماله دینور ( الازدهاتٍ ا

کوتروب :کقك معناستهدر يقال آزدهب ارحل اذا احقل -قطعة؛ من الال
(هدب ) جعفر وزننده اسما رالدندر ( الزهلب ) جعفر وزننده خقیف
ز
اليه کسته ه دنور يقال رجحل زهلب ای خفیف الميسة ( الازیت ).یای ۱
ته

و
نمی

ست

۱
سس

شزده
 (SAY,حر عه و

سس سس

سس سس

سس

سید

می نه دنور نطفه معناسنه ویی طوغان ولده دنور

مدر
رالرکند ) حقیبه وژنشده حواله شیه پر ظر ف |«

وو لغت مصسبه در

(مركوبة ) ميك فحیله صبیه ایکن باندن قالدر مش عورئه دینورکه مراد صویسز
ال
وفر ومایه دعکدر قال امرا :مکو به ای ماقو طه ) از کب ( مره وزننده حقارت

وکنزلکندن ناشی یی اعتار اولغله بکنلیوب طرح والقا اولان شیثه دینور قال
هوالا م زکبة ای الام شی" لفظه شی" والام لعاتدن افعل تفضپلدر ( الانزکاب )
انفعال وزننده برجقور بره یاخود زیر زضن مقولهسی له ودلیکه بې ماب بلاروید
صالدیروپ کرمك معناسنهدر شال انزکب الرجل اذا القعےم فیوهدة از راب

وامك عي حوجق اناسندن ابرلیوب دا»ا يان ده اواق
( الزلب ) زايك ل
معناسنهدر يقال زلب الصی بامه زلا املنباب الرایع اذا لزمها ولم فارقها
۳
( الزلایة ) شارحك نقسدی اوزره علانیه وزننده معروف حلوادر
زلسه حلواسی تعییر اولور فارسیده زلیبیا درار ( الزلبة ) علبه وزننده یب
اوقه دور

له معناسنه ( زولاب ) دولاب وزننده خراسانده بر موضعدر

( الازدلاپ ) افتعال وزنده برنسنهی قابوب آلق معناسنهدر قال اژدلب وه

ای استلبه ( النز لب ) جای مهمه الله تدحر ج وزشده بر آدمك ایاغی فاعق
ماشه در تقال زب

عنه اذا زل ( ال بت ( حعفر وزنشده اا قوب

دوشن کسیه دینور ( از لدب ) دحرحه وزننده وعق معناسنهدر قال زلدب

ذا ابتلعها ( الازلعباب ) اقشعرار وزنده ولود صیقلشوب قاثلفق وقالین
اللقة
وکشف اولق معناسنهدر قال ازلعب السعاب اذا کثف وسیل صو

بك

كاش وندافع
حوفالوب تدافع :ايله آفوب كعك معناسنهدر بقال ازلعبالسیل اذ
بوقال سیل ملعب اکیثیر متدافع جوهری بماودهنك لام زاد وهم ایلکله
زعب مادهبی ذبلنده اراد ایادی لکن لاي اصلیه انوغله موضع ذکری ومقامدر

شارح در که ابو حیان لامك زیادهسنی تصر ج ابلشدر ( الازلغباب ) غین مهمه

الله لاعزباب وزننده تراش اولدقدنصکرء قیل مك معناسنه در بقال الزغبالشعر
اذا س اعد المحلق وقوش اور سی ویلنوب للك

معا سسنه در شال از مت

الفرخ اذا طلعریشه جوهزی از لعباپ کی ونکده لامی داد وهم اهشدر اصللید

اولغله موضع ذکری بوعلدر شارح دیرکه ان قطاع لامك زانداولدیغنی تصر ع
اپلشدر ( الزلهب ) حعفر وزننده خفیف اليه کسید دنور کذلك خفیف الم

ية دنور ( الزنب ) فعتینلر *مورمك معناسنه در شال زنب الرجل زبا ن

)جر NC
الباب الرابع اذا من ( الازنت ا
اماه ۳

دیور زب لفظی که

و معنادن مأخوذدر اك اول ميه اولنان خانون موز اولغله

)۱

نفد و
شزنده یل وش

اولان:ودوره دنور ) ازغب) فق

۱

وزننده آفلو قارهلو آلاجه اه دنور ( الزغباء ) حراء وزننده فرع واحیسندن
یه ) جهینه وزننده مک |
قیلیه داحیهسنده برطاغك اسعیدر وبرکنهنك آد
غری(
زند
اه بصره یننده سعبرآء نام م
ضوعك شمرقیسنده پصرو آددر (زغب )زاك یله
 fاسمادندر عبسدالله ن زغب اند در ( الاز غاب ) همر ,نك کسس له باغ و اصه 0
حبوقر ننه صو

ور عکله خرده خرده ببراقلری بلورمك مغناسته در کا غاد

(لزغدب )
اهء وداورق ا
مز ورهدن مأخوذدر تشان ازغب الکرم اذا حاریلفي
بحعقر وزننده

دوهنك شذتلو کوک «مسته

دتور وحوق

ا

کیو که دور

معناسنه وجرویش یاغنه دینور ( الزغادب ) علابط وزننده ودتی حوق کیوکه
دیتور وایری حهرهلو حرکین بوزلو بد منظر وباطمحانکی دوداقاری ابری حرکن
وز لو کسیه دنور ) الزغدبة ( دحرحه وزننده دارلق معناسنهدز شال زغدب

۳

قلان اذا غضب ورکسهدن الاح وابر امله نسنه ديلك معتاسنهدر قال زغدب

ووق سدکه
السائل اذا اح افلمسألة ( الزغب ) جعفر وزننده صویه دینور ح
دینور ول کر معناسنه وکاه اولورکه ضو

له وصف

اولور قال محر

]|
]|

زغرب وزغری کاجر واجری للا کیدوبر زب وزغوبة کاثیبر :الا وکر ا

الفیض والاحسان اولان کسیه اطلاق اوور قال رجل زغرب العروف ای | |
کشبرة ( ابه ) دحرحه وزننده کونك فغك معناسته در ال زب
لز(قب
فك
اذا ا
معناشتهدر

ارحل ا] ۰

یقافك سکو یله برنستهی طارهحق بره صوقق
) زا فے و

ذ
رقب
ل ز
ا
شا

ی إاتر زقبا من الباب الاول اذا ادحله فیه

وصوقلق معناسته لازم اولور بقال زقيه فرقب هو ای ادخله فدخل ( الاازقاب)

انفعال وزننده بودخی ضوةلق معناسنه در يقال زقبه فانزقب ( الفزقعبت)ینه
طارهحق وللره دینور مفردی زق ه در هاه على قول مقر د وجی

مستاوندر

وقرب مغناسنددر تقول رمینه منزقب ای منقرب ( ازقبان ) همزءنك وفافث
دعراررمو ضع آدیدر ( ان قیب ) تفعیل وز ننده چوبان آ لدنقعی دد کلری قوش
اویك

معناسنه خصاتصدندر شال زقب الکاه برقیا اذا صوت

3

1
i

( زقلاب ) سرَیال

وزننده ابن حکمهدرکه اهمودن ولید بن عبد الماك بن عروانك هازل وعضصی

ا] 

اولان که در ( الزکب ) زابك فعتی وکافك سکوئله خانون حینولادنده معضوی ||
صبرقندی الله دفعة القا الك معتاسنهدر ال زکبت ال أة زکبا من الباب الاول

واع انلك معناسیته در يقال کب ا] ۱
اذا القت ولدها بدفعة وزحرة واحدة ج

الراة اذا نکسها ای جامعها وطولدرمق معناسته در قال زک الا اذا علاها | ۱
ارک

E

AA

اولندی وزعیب العل آربلرك ویزردیسنه اطلاق اولور ( زعابه ) مهاه وزننده
عامهده بر قر مهدر ( زعاب ) غر اپ وزنشده مدېنه ده بر موضع آددر على قول
وناده اسامیدندر ( زعب )
صواب اولان غین مصمه الهدر ( زعیب ) زبیر ز

زايك که جلد وزننده برقیله پدریدر معن بن پزد بن زعب آنلردندر مرفوم
معن ویدری اصصادن اولدقاری مرودر ( الز عب
شادان

اولق معناسنه در قال زعب

الرحل

) تقعل وزننده تشاطلنوب

اذا نشط و حرارتلنوب غصبه

وکل وشرب خصوصنده جوغه
هك معناستهدر بقال زصب الرجل اذا تغیظ ا

كمك معناستنهدر قال زعب ف کاله وشره اذا اکثر ورنستهیی وشيك
معناسنهدر يقال تزعب القوم المال اذا اقتسموه ( ارعبوب ) زالك ضيه ذاننده
شم وا سس اولان ودوره دشور جى

شاذ اولهرق زعت کلور زاك یله

ولیظ اولان شیئه دنور
( الازعب ) اب وزننده زعبوب معناسته در وقالین غ
(عبان )
( ژفبت ) قنفذ وزننده اسمادندر ) زعبه ) حرعه وزننده رجار آدیدر ز
»بان وزشده اسمادندر تمد بن مه ن ود ن زعبان مثاخر مندن پرشاع در

وين مجمهنك فحبله خرده ومشق قیالره ولویلره دشور
( الزغب ) زاك غ
انسانك وزنده قوولغنده اولان تویلر کی کذلك قوشك یلکلر نده کوودهسنده
یاور نك اتدا ظهور
اولان خرده ومشق ویاره دنور على قول معصومك و

ادن صاری ویلرینه دنور کهمعصومده موی مادر زاد تعببراولاور وپیر واختاد
آدمك قیلا بنه ضعف ورقت کلدیی هنکامده باشنده قلان قیلاره دشور وزغب
ومعنالردن مصدر اولور معصوم یاخود یاوری یاخود پیر آدم اول کونه صاری

و خرده توبلفك معناسنه قال زغب الصی زغبا املنباب الراب اذا نبت زغبه

شال
و

زغب الفرخ اذا صغر ريشه

تده
لف
و

وطرا
وزغب هر نسنه نك هنوز از م

رب ) تفعیل وزننده
دور قال اخذه بزغبه اي ضحدنانه ا(اغلی

بودی معصوم وقوش اوریسی یکی وبلنك معناسنهدر قال زغب الصی والفر خ
ععیی .زغب ) الازغیاب ( اجبرار وزنده معنای من ور دن مبالغه در قال از اب

الصى والفر خ ازغيابا ( الزغابة ) ذوأه وزتده ( والزغابى ) جادی وزننده

اولان وه دینورکه قرنجه ایاغی کی یك خرده اولور وزغابه يك

زغبدن

اق اوور تقول مااصبت منه زغابة ای شيعا یمن قدر اغلای

۰

وزغابه مدینه قربنده برموضعدر ( الزغبة ) جرعه وزننده فارهبه شبیه بحریوان
اسمیدر و حر برتام شاع

جاری امع در ور موضع آد در و بده زاك ڪيه ده

جانزدر وامام ملك شی عیسی ان جادك لفیدر ودبندن اجد بن عیسی بن
اجد ن خلفك بدرینك جدّی اممپدر ( الازغب ) اقرب وزشده برئو ع امجبره

اول

تبحم

۹

AO

CA
7

۱

7
۳

و

SRE

aS E
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x

AA

CES

ا(لزرغب ) غین مجمه اله جعفر وزننده کمخت اسیدرکه صاغری تعبیر اولنات]|
دری به دنور وت

ادسی فارسیدر عب

دی

استعیال ایلدیلر ( الزرتب 1

مجعریدر .
نوله جعفر وزننده برنوع خوشبوطیب آدیدر غل قول خوشبو بارش
مفر دات طبه ده برنبانكوزقید رکهبك خوشبو اولغله عطریات وحمافنردنمعدوددر

فارسیده اول باه سرو ترکستای وعریده رحل اغراد دی درز ا

رسدوومدر
رکه ایاغی تعبیر اوملنو
ترکیده ج
دیور وعورت

صغر بنك ماجن

طشره وزننه ياخود کینه نك ا

و
ارن
و زرنب زعقرانه دنو

فرحنه دنور على قول ییوگ دنور تخود ۴

اولان بو هرجه اکرزه دنور وکنه کره

وزنده فرحك داخلنده فده طرزنده برهدر ( الزعب ) زانك فحی و عینك .
سکو یله طلودرمق معناسته در قال زعب الاواء زعبا منالباپ الثالث آذا ملااه

وره وپای صو اله طولق معناسنه در
وکسیت معناستهدر پقال زعبه اذا قطعه د
تقال زعب الوادی اذا ملا" وطلو قرهی کوترمت ا

زبالقر بة .
قال ع

ادا احعلها ,مله وجاع ادوپ عوریك فر جى نطفه الله ريز الك معناسته در .
۶ذا جامعها فلا" هامتیا ود آغر اول دوه کوحله آغ آغۓ
تقال زعب المرأةا

 ESعلى قول بری برنی ندافع ادرك کمك معناسنه د رکه بودتی بوکك .
آع لغندن نشت
کیدرار قال

در زرا طوغی کیدهمیوب بری بنرنه

زعب

الیعیر حل

طوقنوب قاقشدڕرەرق 

اذا ص به مثقلا اوندافع وبرکسیه بر مقدار مال

ورمكث معناستهدر يقال زعب له من الال زعبه وزعبه وزعبا بالکسر کاسیذ کر

اذا دفع له قطعة منه ( الازدعاب ) افتعال وزننده كعك معناسنه در یقال داعزبه |

اذا قطعه ویو آغر اولفله دوه کویحله اغرلنهرق کوروب كمك باخود بریبری .

تدافع ابدرك كمك معناستهدر زعب کی بقال ازدعب البعیر محمله اذا مربه مثقلا
اوتداقع ( الزعبة ) زابك فحى وضمی وعینك سکویله ( والزعب ) زايك کنسبار

بلروك ماله دینور وبين العرب مال مواشیدن عبارندر يقال زعبلهمن المال زعبد

ا  ( الزعیب ) نعیب وزننده مورادفید رکه قرغه
وزعبة وزعبا ای قطعة مکنه
اوعك معناسنه در بقال زعب الغراب زعیبا اذا نعب ( زاعب ( صاح

وزننده

پربلاه یاخود برکسه آدیدرکه مزراق مرتلری دوزر اید رماح زاعسه اکا
منسویدر على قول زاعسهشول فارغیبه دينوركهيك نرم وسهل اولفله اوتاندقده
پغومارنك بعضی بعضنه طوقنور اوله وبعضا اولورکه اوبی باځنه طوقتوراولور
و 9ندافع معناسندن مأخوذدر وزاعب شول کسیه دینورکه هرطرفی کزوب سیر

وسیاحت ابلکله هرمعتی وهر جانی کرک کی بیلدیکندن ساره دی دلالت

وهدایت ایدر اواللهز(عیب ) آمیر وزننده قرغه اوك معناسنهدر که ذکر
الوشدی
ر

AY
اولان تاقه به دنور

 ۱ال جرب

( از وب e وخای مەك

یکو

وباك نشدبدله

وجودی غلیظ و قوی و شدید الم اولان انسان و حیوانه دشور ( الزخلب )
اسم فاعل بنیهسیلهداعا ناسی هزل واستمزا ابدنکسیه دنور بقال رجل مزخلب
اذا کان لب

بالناس

 ۱از دب ( زاك

و نصیب

کسر له حصه

معنا سنه در

ی

ازداب کلور ( الزذایه ) ذال ممه اله مايه وزنده امه ده پرخامان آددر که
اهل خاندانلردر ) الزرب") رب

وزننده

مدخل

قیون وکی آغیلنه دنور زاك کی مربرده در

ودخولکاه معناسنهدر وخاصة

جی زروب کلور و زرب آوبی

کوملتپسته دنور موضدر اولور فیون وک قسمنه اغیل ياق معناسنه قال
زرب لغم زرا منالباب الاول اذا یجنی.الزرب لها واقق معناسنه در شال زرب

کی
الاء زربا املنباب الرایع اذا سال ( الزريية ) غرجه وزننده ود فیون و

آغیلنه وآوبی کوملتبسنه دینور ( ازرپ ) زابك کس یاهصو ولنه دنور(الزریاب)
ای تیه الله حلیاب ونزنده التونه دینور ذهب معناسنه على قول الون صونه
گر نسته نذهیت ادر و مطلفا صاری نسنهبه اطلاق اوور و لو زرآب

فاربی معریدرکه اون ضوی دك اولور زای کسم اله والفك برای باه قلبله
تعریب ایلدیلر ( الزرایی ) شرایی وزننده زر کلهسندن جعدر زاك کس وضعی
دىنورقولتق بصدییی کی ٤ر قه معنا سنه و دو شه به

وبایمکسوره A

دینور قالچه وزیلو وکلم کی یاخود مطلفا دوشنلوب و اتک اولنه حق نسنهبه
یر ولفیس اكه ۵وال اله TEE

دینور امهات ا

فار سیدهشادروان

وارق مصفوفة دوزلا موه  ۳الاه کرعهسنده فاخر وفیس
دنور و یضاوده [ ع
ساط الله مقر در و زرای
هنوز کندنده خومت

صارارمش اونلر ۸دشور

ابری اولان اوتاره دینورکه

على قول قزاروب لکن
بعض بات قور عغه وز

طوندقده اول کونه اولور ا(لازرباب ) اجرار وزننده اوت وجه مکذوراوزره
زرایی اولق معناسنهدر قال ازرب المات ازرپابا اذا اصفراواجر وفیه خضرة

(

ب

وزننده ومرادفید رکه ذکر اولندی (عن زره ) مره وزننده

ياخود عن زر ی که کی

وزاب وی دغور شامیهدن مصیصه نام قصبه قنرنده

 ۱بردرنند آدیدر ) ذاث ازراب

ین
) زاك کسر له حر مین مبر

ده مر

ذیشان

)یبرجانورر ۵
_ عليه الصلوة والسلامساجدندن بر مسجد اسميدر ( زديية السبع ج

(وم الزدیب ) بین العرب بروم معروفدر ( زر ) سکریوزننده
ایتلرینه دینور ب
۱ثری منکر اولغله مول به دکلدر
برحدت اسمیدر که روایت ایلدیی اعادیث ک

مؤلفك وراده وزرب له مثاکر قوی وزریی محدث له احادیث منا کیرسبکندهدر

( الرردبة ) دحررجه وزنشده وق معناسنه در قال زردب فلاا .اذا خنقه
کے
و

su دوه

am
یا هلال

 LOTسایOla 

وبرونه دنور انف معناسنه اوت ( امیر وزننده قوری اوزمه وقوری یره

دنور مدنندن راهم بن عبد الله العسکری وعبد اله بن ابراهیمن حعفر واو ا
نعمکهعمد ی شرىك رواسیدر وکل ن عر ام قندی الرزسون زبیب بیع

ولانك اعرنده
اک نست اوللندیلر وزیب صونك کوکنه دنور ی

ورن
حدکا
ابت

اولان زهره دنور ( اليب ) هال برنوع باره اسیدرکه انسانك انلاذه حدت
ادر و حوق سویلن مکثار کندنك آوزدنده ظهور ایدن کنو که دنور (الزییتان)
شنیه نیهسیله تکام ایدرکن اورد ۵ایی طرفنده مقع اولان کبوکاره دیور
ویلانك وکلبك ایی کوزری اوزره اولان ایی سیاه نقطهره دنور ( النز بب )

تفعل وزشده سویلرکن آعن کپورمك معناسنهدر قال تزیب الرحل اذا زد

ف الکلام ( الزباب ) سعاب وزننده برنوع ابری فارهبه دینور که فولقلری صای

اولور على قول تویی قزلاولان باخود تویسن اولان فارهبه دنور وزیاباسادندر

زباب بن رمیلة الشاعی اشهبك برادردر ( زيب ) زبیر وزننده ان ثعلبهدر که

( اباب ) شداد وزنشده زیب صتان کسیه دنور تهکهزیی دی دبرلر وزیا
اسامیدندر جير ن زباب بتو عار بن صعصعه

نسی رجالبد در وعل بن راهم

الزباب مدئیندندر ( الزیسه ) زاك فحیله بغدادده بر محسلددر محدیندن او بک
عبد الله بن طالب الزبی اورادندر ( الزبی ) بای نستتله قوری اوزم صتانه دنور

ا
ی(
زور
كذلك قوری امجیر صتانه دہناور وقوری اوزم واحیر خوشابنه دین
زاك وباتك فيل

|

)

اساميدندر مد بن غل ان ان طالب ین زیا الزبی دند ندار

يردسه
( الززب ) غبغب وزننده ترکیده بورصوق تعبیر اولان جانوره دینور فا
ززب برکونه
شغار دبرار باغلرده اوزمك عدوسیدر اوردقه شیشوب قبارر و
کی ته دشور حکدری دیدظری اوزون کی اولهحقدر (ازله ) کبکبه وزننده

داراق غضب ععناسته در على قول حنکده وزولوب قاجق معناسسنه در شال

زبزب الرجل اذا غضب اوانمزم فى المرب ( الزیب ) محدث وزننده ( والزب )
مکب وزننسده مالیحوق ژنکین کسیه دینور قال رحل مربب ومرب ائ الکشرز
الال ) ز سه ( حبنبه وزنده

به
آتماددر عید الرجن ن ز

ا حاب حل شدندر

( الزباوان ) زانك فى وبانك تشنددلاه آل عبد ال بن عام بنکربره محضوض

ایک باتجه در ( الزجبة ) زاك ضمی وجك سکوییله که وسضن معناسنهدر تقول
زبه اى كلة ( الزحب ) زانك فعى حوای سلدنك سكو يله برتسته بهبك
ماسععت ج
شین واروب چاعق معناسنهدر بقال زحب اليه زحبا من الاب اثالث اذا دا

(اخبزاء ) خای مه اله حراء وزننده ورعك بابنده طیانقان صولب ومین

ج
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اولان
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هد دان

اسعه ازب العقبة ] بعنى عبدالله بزنر

حضرتلرى رکجه بادبهده ۱

الکز قالوب ضوری برمحجلده آرام ونك وتنبا خوابه واروب اویاندقدنصکره
" راحلهسنك بالانی اوزرنده کوردیکه قدی ایک قارش مقدارنده برکسههطورر همان

تازیانه سنی لوب پاننه کلدی وسن کیسن دیو سوال ایلدکده بکا ازب دیرار دیو

حواب ایلدی پس عبداله اکزیپدر دو تکریر سوال ایلدکده جن طالفهسندن
زرل
اولدیغی افاده اللمکله عبداله تازیاه سی ځور وب مو

باشنه وضع ایلدکده

دخهرلکندن اشی آلتنده تمير وححتن اولدی ویعه العقبه حدشنده ازب العقبه
برشیطانك اسمی اولق اوزره وارددر واه ده عبداللمك تصادف ایلدیی #خص

مرقوم عظیدالعیه اوق اوزره مسوم اولغله ظاهرا وجه تسیهسی بودر حودیث
یطان اسعه ازب العقبة واطیه عبار مبیندر ) الازباب) مزه لك کسر له
شو
ايده ه

کونش غروه ببكفلشمق معناسنهدر قال ازبت الشعس ازببا اذادنت للغرو
زیب ایلكمعناسنه در بقال ازبالعنب والتین اذاصیره
واوزی وامحبری قرودوپ ب
ءوکله
دیرکی
ناعز
لن
یبا( ال یب )نفعیل وزننده ازپاب معنالر نهدر وتکام اکدرک
آوردك ایی طرفنده کپوك بغلق معناسنهدر شال زبب الرحل وزبب شدفاه اذا

اجقم اریق فى صامفییما و يقال تكلم فلان حتی زبب غه ( الازدباب ) افتعال
وزننده طولق معناستنهدر بقال زب القربة فازدب اذا ملا هافامتلاات ا(لزیاء )

زانك فحی وانك تشدیدیله اکزلبهسندن موّنشدر ومناستله است و مقعده اطلاق
ونکر اولان داهیهیه اطلاق اولنور
اولئور کثبرة الشعر لداویجون وشدد م

قالداهيد زباء ای شدیدة

ی کل و

ابر که مهول اور وزیاء -هر فرات EA

ون
ال ازور بویااو
بر بلده آدیدر و طٍ قله سندن

وهیه قىسى
اصیدف تامکسهنكت فر سی اعیدر ط

بوردنده بر صو آد در

و زیاه

سلقده حزیرهابن عرملکهسی اولان برخاتون لقسدر مز وره ملوك طواشدن

معدودهدر کیسوسی بك طویل وفراوان اوسی باعث تلقسدر ملاك حبره و انبار
اولان حذعة الابرش موی الماك پدرتی قتل وعلکته استیلا ایلاکدنصکره ۱
موی ابا جد و سی

بیکران الله نه ملکتی آورده قبضة تەر

SAB تقر سله

جذ هنی فتل وندمیر ایلشدر قصه سی توارځ وامثالده مشروحهدر * لاسماحدع

*ثل اول قصه اجزاسندندر وژیاء نو سلیط جاعته حخصوص برصو
قصیر انفه م

آددر وعامهده چبشرعه آددر ا(زب ) زانك ضی وبانك تشددیه آ لت ناسا
ذر معناسنه عقلوىلانسان ذ کربنهصو صدر قیلاریملا حظه سنهمبتیدر
تور ک

واك ضعیله
| زرا دویارده حلق و وره اولز بجیی ازب کلور همرءنك فی ز
وازباب کاور وز به کلور فحانه وزب
مه سس حیحص

رتعم مدساحلص

موم

صقاله عل قول صقالك
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مقدمنه
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اولئورکه اده شمدلو وتمتلو اولفله فعل وقرین خویف ادر ارا
انشلكدن

آدم ھ جم اولورم

دو

احنراز اندر اوله شال

آی ۱

اس ریاب ای ا
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(ارتياب ) افتعال وزننده شك وشمه ایلك معناسنه در تقال ارتاب منالشی*
ال
اذا شك فيه ورکسهی برنسنه اله مج

معناستهدر قال ارتاب به ای امهبه

ت وزننده پر موضع ا بیت ریب ) عنده برحصار آدندر
)ا
فصل الا الصحمد ؟ ( الزآب ) زايك فحی وهمرهنك سکوئیله برغ نسنهی
۶
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بوکلنوب مرعله ايلقك معناسنه در قال زپ القربة زأبا املنباب اثالث اذا
جلها ثاقمبل بباسریعا وصویی شدلله احمك معناسنهدر يقال زأب الرجل اذا
رومك معناسته دز قال زاب الابل ا
شرب شیب شددا وطوار س

( الازدهاب ) افتعال وزندهکه ایی داله قلب اولفهسدر ودی برآض نستهن
مك معناسنه در قال ازدأب القر بة اذا جلها ثماقبل
كوب
کبلونوب سرعتله  ل
جاسسیعا ( زاب ) غراب وزننده تبدل واثقلاب معناسنهدر شال الدهر ذوزواب
ای انقلاب وقدزاه الدهه ای غبره وقلبه على قول اشبو زواب هس آزوءات

لفظندن کهسوهات وزنندهدر محعندر وزوءات زوء لقظنك جعدرکه موت له
حادث اولان حادئه به دنور وزآه الدهر کهسی دی معفدر صوات اولان

زآء اولقدرکه جاء وزننده و یه کلهسی باء وضعیر اله بشقه جه صلهسیدر  ۵6زوء
)نت وزننده وازیر معناسندد زک7
را
زنب
مادهسنده بیان اولندی ( ما
جعیدر شیش هلر دعکدر بوکهنك مفردی سعوع د کلدر شارح
مفر دی زأیات اولدینی سموعدر

در که بعطلردن

( الزبب ) رَغب وزنشتده ومرادفید رکه موی

مادر زادپدر کرك سار حیوانده وکرك طیورده اولسون که اتدا حقان خرده
صار جه وپلردر وزبب انسان قسمنده قیاار کشر اولغه داور ودوه قعبنده
حهر سنكت وحکهسی التنك ویلری فراوان اولغه دنور شال زپ زب زبا

منلابالرابع اصلى زبب اولغله ادغام اولفشدر مل عل کی وکونش یاعفه بك
بقشعی یز

تقال زبت امس اذادنت للغروب وزب طولدرمق معناسته در

له وبانك تشدید یه
ن)
یزب
(الا
عات
فاه
تقال ازلبقر بةزبا من الباب الاول اذا مل
آی
قیلاریکو ر اولانکشی ی ده شوریقالر جلازب ای کشر الشعر وجهر هسیوحکهسی ل
بك توبلو اولان دوهیه دیور واوحوزلق ووللق یله اطلاق اولنورکه بشمورلو

ر
نا
کغله
اول

پوارار وجنلر فراوان اولور بقنال عام ازب ای محصب وازب

اسماء شیاطیندندر ومنه حدیث [ عبدالله بن الزیبر رضی له عنما عضرا انه وحد

رحلا طوله شبران فاخذ السوط اناه فقال من انت فقال ازب قل وما ازب قال
 ۳وف حدیث العقبة |
۳قراس ازب حتی باص
سلوط فوضعه
 ۱ا
سقلب
رجل من الجن ف
هو

۹

۳ع-

Ar
الوور موحب اضطراب درون اولدی#عون وظنه وشك وشبه معناسنەدر وت
ما

وعیبری موحب اولان حالتدر شارح در کهکر جه مو اف
نمدر کهتعییب ت

والظنة والّممة عبار تله ظاهرا نفكيك ابلکله هربری شقهحه معنا اولور لکن
بعض اصولده الك مع انمه عنواشده مشت اولغله  ۱6کوره تنه مقرون

شك وشمه دعك اولور کهمثلا برکسه حقنده بربد وناسزافعل ایله ظن وکان ايلك
اور
ول
چ اف وریب وربه رانك کر له مصدز ار

برکه بهبر سند سك و شبه

ارراث الك معناسنهدرکه بدکان ابلك تعبیر اولنور تقول راب الام یریب ریا
وربه ای شککی ورکسدی شك وشېهه وسوء ظنه دوشورمك معناسنهدر
تقول ره ای اصولت

ار بة اليه ( الاراية ) همرمنك کسه ودخی بزکسه

برنسنه مظنه کوان ابراث ايلك معناسنهدر تقول ارابی الام ارابة ٤نیشكك
وبرکسهی سوء ظنه القا ابلك معناسینه در تقول ارته ای حعلت فيه ربه وشال

ومل قالربة یع فلان کسه فلانك حقنده بکاشبپه ایراث
ارایی ای ظننت ذلك بهح

ایلکله بندخی اویه ظن ایدوب آنی منم قلدم وقیل معناه اوجن الزية پعنی

بشکچاه کوان ارات ابلکله بآینك حفنده بکادن ایلدی وبعطار دیدیلرکه ک|ر
کنایه ادرار ایسبه الف اتمافیله مر د اولهرق استعمال ایدرر وا کر کنابه ابارار

اسه رایی امه ربا وربة عنواننده لای اولرق استعمال ابدرار على قول عدم
کتاه ده دی رید اولهرق استعبال اولنور تقول ارابی الام ارابة شارحك
بياننهبکوازه کنایه دن مراد عدم یقندرکه ېه به مورٹ براماره اانه

که

دوشمکدر وعدم کنابهدن مراد شینا سوءظنی مورث تمت فشاهده ابلکله وجه
حقیق اوزره آنده مظنه بلکه اول متا متصفدر دعکدن عبارندر نهتکه مصباحده

تقول رابنی الشی" اذا استیقنت منه,الرية فاذا اسأت به الظن ولم تستیقن منه
لر به فلت ارابی منه امرهوفیه عنوایله مسومدر

وصاحت مرابهدی قال

رابق الثی" وارابنی ععی شککنی وفیل ارابی قکذا ای شککن .واوهمی الرہة
فيه فاذا استیقته قلت رایی بغبر الف عبارنله ايراد ایلکله بان مزبوره موافقدر
قالدیکه شار ح طبی توجنه کوره کنابه دن عندالکوفیین عبر مراد اولغله اذا

کنوا کهسی اکرفعاه ابلراق ایدررایسه مزید اولرق والائلای اولرق
نیرعبیاھتایخهلومامنیئا

+ور وک کوره اراپ الامن اازولیوب ارابالامی وادایی
رل اور م
اب عنواننده اولق لازمدر انتبی وارابه شك وشمهلو اولق معنااشتته کلورکه
زی
پرکسه ده

e
ا
na

صیر ور ت احون اولور يقال اراب الاس اذاصار ذاریب ) الاسمرابه (
سوه ظنی وی

قال ازاب

ت
مور ث

حالت کو رمګله شك

وشېهه

دوشمك معناسنه در

به اذارژی مله مار به ) ار اب ( شداد وزننده شول سنه به اطلاق

۱

AY

نطقه سنه دنور ود ماه سنه تشدا وروبه حاحت وضمروریه معناسنه استعمال
اولثور ومدار معاش وقوام زندکای اولان نسته به اطلاق او لنور

دکه فار سیده

ویسته اطلاق .
ماه دخی ومعنایه در وروبة الام پرمادمنك جاعنه یعنی طوبنه کل

اولتورکه بل اصول واجراسی مق اولهرق هیشندن عبارندر وروبه گههدن

 Eوبرمقداره دنور مشاهیر شعرادن رو به ی الجا ج بو معنا حهتدن مسیادر -

یعنی که دن برمقدار کدکده ولد ايلك ملابسه سیله روبه اله یه اولفشدر لکن
فعضلر رو بهمهموز اولدیغنه ذاهب اولدیلر نتهکهمادهسنده کذران ایلدی وروه
ات بارهسته ده اطلاق اولتور وشول قصاحه دو

آ نکله انندن جاور طتوت

طثسه حقاررلر وروبه فقر وفاقه معناسنهدر وج اغاجنه دنور واوشکلك

واووشتلق کسل وفتور وئوانی معناستهدر ونبات واشجاری کثبر طبراغی صوی
وشت اولان مقبول ومعتبر بره دشور ( الرائب و)غده دینور نتهکه ذکر
اولندی وشول کیب اطلاق اولنورکه کنرت اکلدن باخود اوشو بصقدن
لغندن
شو
اجوق او و مقدن یااو هو سس خ

يدن ودماعی جور صیای کی شیشکن

وطولقون وسرکران اولغله وغد کی سست وفاتر اوله روب لفظندن مأخوذدر
( الاروب ) اقرب وزنده ( واروبان ) رانك طعیله رائب معناسنهدر ( روب )٠
طوب

وزننده

برقر بهدر

م فصاسنده

برقریهدر ( رو

( از اب ( اب وزننده

( طو ی

وزنده

بغداد اعالندن

قدر ومقدار معناسنهدر قال هذاراب

قدره ( الریب ) عیب وز ننده حاد  22ردوزکاره دنور

صرف

کذا ت

الدهر معناسنه مولك

مرعااوخ پیاننه کوره ریپ اصل.برنسنهده پرحالت توهمیله واقع اولان بب و
کان
شك
وصول حهتاده و
معناسته موضوعدر وصرف روزکاره اطلاق کون ح

اولیوب بلکه وقت حصولی مشکوك اواق ملایسه سیلدر وامهات سای هنك
بپانلربته کوره ریب

وربه مصدرلردر نفس برماده سب له مضطرب

اولق

و*خدش

معتاأسنه موضو عدر تقول زاببنیالشی" ادا جصتل ,فيك ددر وهی قلق تفس
واضطر اما بعده آنکلد شك

و یه دسر او عدر اضطراب

سیب اولق علا قه س یله وحوادث

نفس وخدذشةدر

دهر ه اطلاق کذلك سنبدرت علاقه سته

وحاجت معناسی دی ویاید ندر و امام حوینی ,حقیق اوزره

شکك

ونه

هبتی در

مفبوی طر فيك

تساوی وا متضعندر وریب بقین درجهسته بالغ اولغه مشروطدر کابقال
شك ریب ولا تقال ریب مشکك پس سك مبداریب او لور

دک ع مداشندر

خلاصهسی ریب لساامزده سوء وظمنظنه وعمت تعببرایلدیکزمفهوملر اولهجقدر
عثلا یوی

ماه دن خر و ج ایدرکن کوردکده عیاش اولسی ده

خاطره

اولنور

o

۳

رز 7
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۸۳۲۳

۳

فعیل وزنده باقه فوق.الطافه ور ءکدن تاشیدر مانده وی تاب اوغ

صاحی
نا

انته اوتوروب آهسته آهسسته علیوب یار ابدەرك جانی بدننه کلوب تفس ابلك

معناستهدر ویوذکر؛اونان رهب مادهبسندن مأخوذدر وبان ازاله اجون اولق

دی گقلدر بقال رهبت الناقة بالضمترهیبا فقعد ایا ای جهدها السیر فعلفها

حت ثابت الما نفسبا ( الزوب ) لوب وزننده ( والرژب ) قعود وزشده سود
او و وب بو د اولق معناسنهدر شال راب الان بروب روبا ورژبا اذا خر
وروب بوغوزده دینورنتهکه راب دخدنورعل قول زوب وراب یابقده یاپلوب
بای  2سو ده دنور که فو يسنو ننه لود و صیو بغفنه آبران تعپیر اواتورکه
یاغسن ساده اولور وروب وروب هیر وآشفته اولق معناسنه استعمال اولنور

شال داب ارحل روبا وربا اذا حير وحوق عکدن یاخود اویقو بصوب
اووقلامق کیارهن

تاشی وحود آبران کی تشنت وفار اولق PEP YE LA

غل قول اوشودن دن ودماغی عتل وغلیظ وسکران قالقمق معناسنهدر کهور
قالقمسی کی اولور باخود اوشوس خوشی اولق معناسنه استعال الوورکه

زیادهسیله اویقو بصوب ایومامغله پاخود هنوز اویقویه وارمشیکن قالقبغله شوریده

دماغ اولقدن عبازئدر بقالراب الرجل اذا فرت نشسه من شبع اونعاس اوقام

اس اوسن من النوم وىك وريلوب وفمرانده طوورغون اولق

6
معناسنده

استعیال اولنور يقال راب الرحل اذا اعی و بلان سوباك

معناس نه در

کاذب وعقل وذهن شورده وعتاط اولق معناسنهدر قال
بقال راب فلان اذ

راب ال حل اذا اختاط عقله وبعار فلان کسهی وشلیوب کندی حالنه تر اب که
هلاک بك شلشدی

دك پرده دعه فقدراب دمه دبرر شه که شور دمه دج

بومعناده استعبال اولنور (الترویب) تفعیل وزننده سودی وغد چالمق معناسنهدر

پرلوب فومرانده اولق معناسنه در
بقال روب اللن,ترویبا اذا حعله رابا ويك و
تقال روبت مطینه اذا اعیت ( الادابة ) انابه وزنده ود

سودی وغد

چاق معناسنهدر شال اراب الاين ارابة اذاجعله رانا ( الروب ) منبر وزننده
شول طلومه دیئور که ا

حالقیه رق یاغتی حقر وب و ض د اندرار که

سودی

یایق تعبیر او ثور بعض ملده دبکده حلارار ( الروب ) معظم وزننده سول طلومه
دنورکه امحنده سود

او ودیلوب

وع

فيهالب (الروبة ) رانك فحی و
يعض

دبارده دامر الق تعبیر او لور

قول وش
زطفه سنه

د

ای

ا
سو

اوله شال

سر

سقاء ص وب

وغد

ده حالغله او و وب

ی

ماه سنه
دوع د

روب

دنور که

او لور عل

د چالنان سو دك شیهسنه دیور و بو ر دوهنك کندی صلسنده مع اولان
دور

باخود مور

دو هنك باقه به آ شدفدتصکره رجنده

واقم اولان

۱

 Oوا روثل بوهم هلم نوجغیدلوا

 EEنا حامطلا

E

یسرف ردیتسا لحرربو رددآ ( بهارا ) هنالسرا قالطا رونلوا  ۲ندشن و ندیعص

۱
1

ضغیو ربحا ندرلهتسن فوخ ردا نوچغیدلوا هكهن كسورخ ندنسس تفطو |
ونکل كنسهلوقم رقناج ندنسید هو ندەر ید فوخ ردبآ اه رلتء افصعم

۱۳

یک هدرلتابح ردفصتم بهارو یراصت تكتسهشاط راساهنب قالطا وا رونل هدنلس |

ندسان عاطقنا هلرباوزاو دبعت هکشو یس هدهاو تمزالمو رردبا تا 1

نابهر رولک كنار هلیض ءاکو ؤاول هکر نابهر عج ینیدلوایک نابعث یسهک ههتفو
رفم د رولوا ف لصالا ردصم قلوا هلیسح هدنروصو ییج نیباهر هتاهرو |

|

نونابهرو رولک هک مج ردلاس ( ةبهرلا ةينابهرلاو ) گراد |
رولک كنار یحفهل
هلیحف ندنآ ردرلردصم بهار قلوا قلبهارو هتسانعم نکل ندهیاج مهفتع نالوا |
یردصم ههر هکردقلوا ندهبهر ردذوخأم یزو هنلعف دوخاب ردهللعف كنون |

تیلصا یسهدایزو یریدقت هرزوا هیابهرو ربیغت هلبسن هبهنهر بونم هکردقلوا |

ةينابهرال |
هدرءانمل لصاح ردصلاب قرهلوا قلبهار هلآ رببعت روتلوا هنمو ثیدخا[

ف الاسلام ] اشبوحدده منبی اولان رهبانیندن مرادسلف رهبانلربنكت اخلاقلر له
ملق اولقدر اختصاء کی که کندی ماده رجولیتی ازاله ايلك وریاضت اون

]|

ونقسنه اذا احون کردننه زتجبر عورمك وبوست كيك واصلاات قسن اکل| 
اعلامك وصوم وصال اياك کی اعدی ملت اسلامیه ملت سمعاء اولوب تشدند از

وتعلظدن باکر  :اوغ وکونه الات دان نمی شرع ا

۳۳

وراهب پررجل امعیدر منزیم دریکه برهان قاطعده رهبان لفظی فادسی اولق| 
او زره رسو مدر اصلروهبان آیدی روهزهد و صلا ح و بان صاحب معنامسنه الوعله

روهبانزاهد وصاح دعکدر بعدهمخفیفله واوحذف اولنوب رهبان دیدیلر ظاهر|
موّلفك افرادی وکه مبنیدر اننمی ( الرهب ) رانك فحی وهانك سکویاهآریق
یهنور
وفقه عردن
و مهر ول ناقه به دینورعلل قول وکسك و بلندار کكدوهه دنور و

نصل رقیق معناسته ججيیرهاب کلور رانك کنیل ( الرهب ) هتين لباس يکنه
دینورک معناستنه تقول اعطتی مان رهبك ای ماق كك شارحك :یاه کوره-
بجور

لغتشدر ) الرها به «عابه وزننده ورانك یله لغتدر لغوو ندن حررمازی

ایکیسنده دی هانك شدهسیله روایت الشدر کوکسده بطن اوزره مشرف برککرد
ککنه دنورک کوبك لسانى شکلنده اولعله لسان الکلبت دج دبرار خوق وفتنده
| ننوراكماغوله اول مضطر ب اولور جر وشات کور سعاب وزننده که و لفت

| اولايه کورهدر ا(لارهاب ) همزه تك فصیل صياد اوليانقوشاره اطلاق اولتور
( رهی)سکری وزننده بر موضعدر ( مرهب ) محسن وزننده اسامیندر (الترهیب) 

۵۳۴۳ ۳ی)د

۶

۳۷۹
وم نب اذا کان قد اظ بغز لهوبرالار نب

لمر به ( سنه

وژننده  ۱والوربد

(

شوای چوق اولان پره دنور
مدحرجه وزنده و(الورنبة ) اس فاعل نديیهله ط

وال ارس  2ووو رة ورميه ای کرو الارنت ( الارنبة ):هابه برونك
اوجنه دشورکه پرون ومشفیدر ا(لارینبة ) مصغر نیهسیله اشك کنکررنهشییه
ا)ی
لای
قارب
س(ال
علقدر
برنو ع اوت

وزننده شول صوف وایك وشال مقولهسنه

دینورکه رنک قرامتق اوله قبوه رنی کی ال خرارنباني ای ادکن ( روه )
طنو ره وزنده اخود ار ببو هدر مزه اه ری شهر نت فصاسنده برقر بهدر امام

بونده
کبیاق اوراده بذیل ,کسوه حیات ایلشدر شارح در کهامام مداھ رک
وفات ادوب ایکسنك مازی هارون رشید ادا ولال

تد

وع بهلری آنده

دفن واوا ایلدیلر رجهم الّه تعای ( ذات الادانب ) برموضعدر ( الر نب ) مقعد
وزننده روع ابری فاره بهدنور شار حك انه کوره ذکر او ثان ارب اوله حقدر

(رهية ر)انك فحی وهانك سكونيل و(الرهب ) رانك ضميله و(الرهب ) ضرب
ال

اه
انب)
حبا
فلره
(الرهبان ) رانك ضيه ( وا
وزننده ( وارهبت)عب وزنده و
وهبا ورهیاا 9
فورغق معناسنهدر .شال رهب الرجل إرهبة ور هبا ورهبا ر

مانلباب الراب اذاخاف ملوفكت دص ان ده بياننه کوره ر وا اه مقر

)انك فحی
هی ر
الئلورر(
خوف لاکد موضوعد رکهنی وجکنك تعبير او
والفبك قصری ومدیله ( والرهبوتی ) فحتين وقصم ال ( وارهبوت ) ملکوت
وزشده آندن آسلردر قورقغه دنور ومنه رهبوت خير من رجوت ای لان

ترهب خبر من ان ترم یعنی سک داعا مظهر خوف وخذیت اولق حالتی موقع
دج وشفقت اولق ادن

ورفساد
خر لودر زبرا سنك ذانکده مايه ش

سکوز

اولغله رج ومسامحه اولديغك صورنده ابراز واحراسنه مجبور اولور سن لکن
دایا خوف وخشیت اوزره اواجه ,سسبکر بان کندی حالکه مشسغول اولوب
رورسین
ط
كى

رس ماد بدهبه مولا کونش کوستورسون  ) +الارهاب ( هم نك
٭ مبار

( و الاستزهاب ( قورققق فعناس نه در بقال ارهبه واسرهبه ای خوفه

وارهاب رهب اولان دهوه

دک اه

غك معناس_نهدر کاسیذ کر شال ارهب ار حل اذا

کک رهب دنور اوزون اولق معناستهدر يقال ادهب

م 2وآزار ایدرك کر و و سکورمت
الرحجل اذا طال که ودوهي حوضه تشر بدن سم

معناسنه در بقال ارهب الپعر اذا قذعه عن الوض ( الرّهب ) تفعل وزننده

برکسهن وعیدایله لکعندیسنه :شی ومضرت ایصالنی مشعر كاه و بف ایلك
معناسنهدر ال نرهبه انذاوعده وخدای متعاله کال اوزره فوللق الك معناسنه

استعمال اولنورکه خوفك لازمیدر بقال ترهب الرجل اذانعبد (الرهوب ) ارسلانه

۱

ی

اوت علد کداصکره بر ده قلان کوکنه دینوز ودنده اوبلفتاخاخیسیله

دین بره دنورکه ديز تعبیر اولنور على قول حیوانك اوك
بالدرك وقریسی :قشاو

یاقرنده وظیف ابل یعنی بالدر ايله ذراعك یعتی قولك قاوشدینی بره دینور ته که
ج ایاغندهی موصله عرقوب دیرر قالدیکه تونکله :معتای اولك يناده فرق وقدر

نبایت اوّلی اتساله ايكجى سار يواه مدر خصیص دکلدد باخود رکه
انان

وحيوانك حرقق,ذر اعنه

کرد :ودزده

دنور و که کوره اء م اولور جیی رکب کلور

ور که طاشفده روادی اسعیدر ) د

( بر شا افدر ل پیت

نالبك والدهسیدز ( ازکب )
رکه )کهاقمعایشزدر قطام وزننده کمب یلوی خ

صږد وزننده رکیهنك جعیدرکه کدر اولندی وعجدنی مسموادای ای رکب الک
کبار محاة مدغرنر کذلك اوغلواوذر مصعب دخ کبار تحاندندر شار ح مقامات

اولان شریشی سشطیدر ورکب نده برناحیهدر ( الارکپ ) اقرب وزننده 2
بوك اولان انسان وحیوانه دینور تقال رحل ارکبای

عظ.یمالرکبة ودیزتت

۵
HT

8

۱
1
1

1
۳

1
7

بری اشر ندن يوك اولانه دشور

شال بعر ارک ای a رکتید اعظم من

الاخری Jارکب ) هينه درز يوك اولق معناسسنهدر يقال رکب ال جل ركا
منالبا الرابع اذا عظمت رکنه ورکب قاسیق قیلنه دینورعلى قول اسيق قیلنك
بتدیکی بره دسور بو و خوك وا رکه فحرلرنه یاعتویدیرلرینه دنور یاخود
اوژرنده

اودر ينك طشره و زر ننه دینور تاخود قالجه نك ايج وزنه دنور

او دیرلر نك آتلری واقع او لور ننه سنده رکیان دبنور على قول رکب نو ان

وبر
کرالکی
خصو صددر بجی اکراپ کلور اعراب کی وا

اعاریب کی راغبك

مفردانده یاننه کوره رکب فرج عرآهدن کناهدرکه مرکوب معناستذل اولور
نتهکه مطیه وقعیده دی آ ندنکنابهدر م کوب چازده بمروضع آدیدر (الزکابیة )
مدینه رده برموضعدر ( رکبان ) معبان وزننده از ده برموضعدر ( الارتب )

وله انسب وزننده طوشانه دینور فارسیده رخکوش دیرار اجسنمسدر ارککنه
زکای
ودیشیسنه شاملدر عل قول ارککنه خرزودیشیسنه ارتب درار وخرز ای
ممه الله صرد وزتده در جیی ارانب کلور وارای کلور باییاه ادالله شار ح

دیرکه سیبویبه جع انی ضرورت شعره خصیص ابل در تعالب وثعالی کی
وادنب برنوع ایری صچانه دینورکه قویرغی قصه اولور اک پرنب دای دیرارهای
ولیاتارندن روع زشت اسیدر وبرخانون آدیدر
تة اه وار نب نسوان زشت .ح

( ال نبانی ) مربانی وزننده طوشان وبینك رنکنده اولان کلم وجوقه مقولهسنه
د ینور بقال کساء م نبانیای پلون الارنب ( الورنب ) مدحر ج وزننده ( والرثب )

مقعد وزننده شول کيه ندورکه
٩

حیلیوط اوله بقال کساء مورنب
اه طوشان و
و

دب

۷۷۳
|

استعاره

ابلیه ) ال ركيب ( شعیل

آایلدیی غناعك نصفی واه
رکبه الفرس

اعاره لييعغر و

اذا

مقتض سید بناشدرعق

ده

ا

و رمث و لیله ات اعاره ايلك
عليه فیکون

وضع والصاق

ترکیا,اذا وضع عصه عل

وز

برکسیه اوزرنده

ابلك

له زصفب

اعنید

معناسنه
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استعمال

بعض ومته رک

ادوب

اغتام

دار

قال

سیئی

آخره

شی

او لور قال

ف اناع و النتبتان

1

ق القناء

وقتی مك معناسنهدر قال ارکبر اانانار  ۳ی (  9فی
ا

 1باوب

۹

بنلکه شلا

و قو اهلد | کدی

0

۶ف

وا لشق اولان

سنك

تفه سنه

اقه به د سور

۳
یر

قال اق

حوق

۳

راکو نة کا ذکر

(لراكبة والراكوب واركابة )
وکوت اى تركب ارمذللة ا
وزکبانه وركباة ر
کذابه وزننده راکب هکذور کی خرما اغاجنك بالاسنده اولان شول شاخه

(لکب) تفعل :وزشده
سارقی ولوب الک ار طوقنیه ا
کنذن مطاو عدر سکن اولق معناسنه شال رکه

) وانزا کب ( تشاعل وزننده

ترکیبا نکب وترا کیب ( الرکب ) امیر وزننده شی" آخره ترکیب معنی وضع
 .والصاق او لان بی دنور بوزکه وضح اولان قاش کی و عر لهعورش
بل و رکسه ا

رار حه

طو اره ES

اولك تعبیر او نان قطعه به دیور

على قول هل رعه

ارالعنده حر بان ادن حدوله
باخود

ای

فعذاسنه

مالعت

Ê رکب

ونوردک |

کلور

باغك

کت

"اولان آطه طر زنده به به دور
کتازاده پاخو د

دینورکه هیر کاب او لهحقدر ور لالرده

مشاره معتاسن هکه دستانلرده ته نیمز او لور

و نیاننده واقم ایی دبرهنك ۶ف

یاایک

غبری برده

رکیب آذا کان قد رش

۱

ما ينه

وزننده

مره اه صو
دور

باتخو د

اساستك

کلب شول

هسب طر واری

ایک مشارەنك

اوراز وا< را اولنور
لابه دشور
بو

ساننه2

لز

مر
ایی م

عه

E

ڪر ما آخاتیاراه دشورکه آرقك

هس و

سسطر | عل حدول

وایکی دنك

هس ه

دریکلیش اول 4قال

اوغبر حدول ا

غل

اشجارده دی

استعمال او لاور کاغدخانه حدول کنازنده آراستهاولان قاره اغاجلر کی (الرکبان)
کر اولندی رکبان السنبل بمعونادندر که
رانك ضعیله كرباك جعیدرکه ذ
بغد ای سئبله NA

فجوقدن

اتدا حقان

الح دوه اورکنك ای وسنده بری ری

داه ار شه

اطلاق

او لثور رواک

آوزره مبزاکب ول پول اد

طربقهلرهاطلاق اولنورک یاغندن اوزون اوزون تل شکلنده بطقهرلردر لته که
کر

و سنده

اولاه روادف

0

اطلاق إولنور ) ار كي ( حر عه ورن

۹

ده

صلیان

ا 4کت

بشقه کوک اولیه نتدکهE

طافك سنه

اطلاق اوئور ( الرکوپ ) صبور

 ERات وی ۱
وزننده ( وارکاب )ا

 Eکشر ال کوب اولان کئی به دور قال رحل رڪوب

و رکاب ۳

اوب ورکوب ورکوبه هاه نیت دوهسنه دینورکه بوك اورلیوب خاصه
کثبر ک
تك ااذ اولنان دوهدر عل قول رکوپ خاصۀ بنیت طوارننه دینور که که
تخصیص اولفشدر دوه وسار حیواندن :داب کموربه معناسنه ورکوه هاله شول

دابهیه اطلاق اولنور کههم رکوب وهم اعال اولففه تعیین اولنه بعنی هم بنیت

وهم ایشطواری اوله بودغی کرد دوه وکرك سار طوار اولسون ورکوهقولتاش
| کدی تاقهنه دیور کا یی

ورکاب که سداد ووو

ثر و رکوه حر مان بشده بر یه بمیی ريلك

آدیدر

عل ی عرر أم حدیك حدی اسعیدر ( ارکب ) رانك

فعی وکافك سکوئیله اسم جعدر خاصه اشنر سوار اولان کروه وقافله دنورک
اون نفردی

زیاده اوله على قول بو رک

وعضا اسب سوارانه دی
جعیدر ب

اطلاق اولنور قول اوله کوره عجيی ارکب کلور افلس وزشده روکوّب کلور
ورک مصدر اولور بركسەنك ديز نه اورمق معناسنه على قول صاحندن طو توب

دیز لهلآننه اورمق معناستهدر قال رکبه رکبا مانلباب الاول اذا ضرب رکه
اوخذ
ا

شعره فضرت جنه  .رنه وعل رأی طا

يقال رکه اذا ضربه بکرته ۳

دز اه اورعق معناسته در

اسامیدندر رکب الصری اتصابدندر على قول

(لاركوب )هزمنك صعیله
ن بقرله بدرينك اسیدر ا
نعردبو
تابمیندندر ورکف اش

ذکر اوتان رکیدن :اکثر ,اطلاق اوانوو کهدوه ر!کبلریدر ا(لركبة ) فعا
عدد جهتندن رکبدن اقل اولان اشتر سوارائه اطلاق اولورکه اون نفردناقل
او اور ) ارکاب ( راک کسر لله بنك دوهلربنه دور جازه کی مفر دی راحلهدر
لفظندن مفر دی قانور

رکب کون کتب وز ننده ورکابات کلور رانك کسر له

ورکایپ کلور ورکاب اوزنک ره دنورکه آت اکرنده اولور خدکه بالانه طافیلن
ایپ وقایش اوزنک به غز دینور جیی رکب کلور کتب وزننده وزیتون یاغنك
وصفنده زیت رکای دیدکلری رکاب دوهرینه محمیل ابدوب شامدن جلب
لانودیغنه مبنیدر ورکاب اسمادندر محدئیندن ابراهیم بن خبازك حدی اسیدر رکاب

اامصاب الله اطلاق اوشور کویاکه سعايك مرکویدر ( ارلکب ) مقعد وزننده

مرکب بر وحره شاملدر یعنی طواره وکیبه اطسلاق اولتور جع مراکب کلور
شمده اصل ومنبت معناسنه استعمال اوور
نمعظ
ز)
وکب
ویو اسم مکاندر ( الر
شبال فلان کر ارلکب ای الاصل والنبت و شول کسیه اطلاق اولور که
اوزرنده عا ادوپ نصف غنیت کندیسنه عاد ونصفنی صاحنه ويرمك شطيرله

آت

۳۷۰
تسس

وشقتایبه کوره ولد جدیده یاخود صواب اخرویبة منتظر اولور (امالرقوب)
پل" وداهیهنك کننهسیدر ر ارفبد ) فتاه ونه دیور عنق /معناسنه عل قول
يولك | کید طر فندن کو کنه دور

جي

رقاب کلور رانك کر له و رقب کلور

فععیتا .وآزقت کلور افلس وزننده ورقبات کاور خرکات وزننده ورقبه کولده
وجاریده اطلاق اوللور مرکوه راس وظهر اطلاق اوللدینی کی عادنا اسر

وعلوکك ونه بالهنك طاقوب ويون اخذ اولفق ملا ةل

ذاندن كنا

اولفشدر سید الكل باس البعض القدم قسلندندر اذا فیل اعتق رفبة فك نه قال
اعتق عبدا اوامةٌ ورقبه اسامیدندر رقبهکه تجعدة ان عبددر غبياندندر ورقبة
بن مصقله بح تایعیندندر و میم ن رقبه محدشدندر ( الارقت ) اقرب وزشده

ارسلانه دور وقالبن وناو کسیه دیور ( الرقبانی والرقبان ) فخائه بونارده
الین بیونلو کسیه دینور ( الرقب ) تعب وزننده آندن اسعدر قالن یونلولغه

دیور ( ذوارقيه ) حهیته وزننده القابدندر ذوارقیه مالك القشیری شعرادندر
وذوارقيبة ن مالك بن عبد ار جن بن کم ن زهير ددر ( رقبان ) فعا
برموضعدر( الاثعر اقلبران ) رشاع در( اقلاربد و)زکذنادبههوغدمعناسته د رکه
۲لرك امتعة اوشیالری کوزهدوب حفظ
پرقومكت خمدکار در ار خا دا قالوب ن

ار( ارتا ) معظم اوزننده نشول دری به دنتور کهمذوخت باثی
ویوی طرفندن وزاش اوله ( الرقبة ) حرعه وزنده قبلان شکار ابلك اعون
از بلان حقوره دور ته که ارسلان

صیدی احون قازیان حقوره زيه دشور

کوب ) قمود وزننده ( والر کب ) مقعد وزننده نك وسوار اولق معناسنهدر
(ا

قال رکب الفر س رکوبا وکیا

یال الرابم ادا علاه وکناه پاخود برناسنا

Eا فعل بموره رکوب انشاولور
قعل اشلك معناسنه استعال اولور كو
شال رکب الذثب اذا اقىزفە ( از کد ) رانك کنسس لھ رکوندن امعدر غك حالته

ونتور کهخه و بخش فز اوور( ازات ۷۱کناب :وزعنده نوونتی .خلت
ار

شال ارتکبه ی

وک ودکناه پاخود لاسرا فعل ایشلك

معناسنهدر

کر  ۱9بو ب ادود کندی اوز ينهشدرمش .اولور بفال ارتکب الذتت
اد مقابلهدر زا
معتی رکبه ( الرا کپ ) افسامعلدر سوار اک
1

وی

دوه به رکوپاند نه رز

ایلدیار تهکه اسب سوار

اولاه فادس وح رسوار

اولانه جار اطلاق اولنور ورا كبك جی کت کور رانك ضمی وکافك تشد د یله
ورکبان ورکوب کلور زاارك ميه ورکبه کلور قله وزنده ورا کب خرما
س
نے

اغاحنك و فر یسنده اولان شول داله دینور کهاشاغیبد صارقش اولوب لکن ره
ینشعامشاوله شار ح در که بعض امهانده را خکربما اغابیدبندنجقانشولفدان

-- 21

"

E

حر مضارعه مثال اراد ایلدی قالدیکه عر مقتضبده مراقبه مفعولات جزژنده
چاربدرکه واوی فاه وفای واوه مراقبدر بردفعه معولات اولوب مفاعیل جزونه
فعه مفعلات اولوب فاعلات حروه شقل او لور آذجی ( ارقبه )
در
تولنور و
سل ا
تبق
متبییسااتنتبست

رانك کسبه اسیدر حفظ معناستهدرکه خوف و اندیشه اولنان نهدن غافل

اولیوپ تبصم ابه نآدن صاقنوب قور مق حالتنه دینور وقورقویه اطلاق اوور
ورقبه برماله آباء واجداد ارئیله مالك اولیوب کلاله جهتله وارت اولغه اطلاق
او لنور خی الست او لعله مبراث کندوشنه تسلم اولغامق خصو صنده

خوف

نالة  ۸برئه
عل
واندیشه ایلدیکنه بناء بقال ورث فلان مالا عن رقبهای ورئه ك

عآنانه ونقال ورث دا عن رقبة اذا لم تكن آاژه امجادا و عربار  ۸برنه عن
کلالة درز اک خارحدن مالك وعتصترف اولدی بلکه قرب واسخقاقله متصرق

اولدی معناسنه خلاصهسی کندی اسعقاقیلر مالك اولق موقعنده استعمال اولنور
) الزقی ) شری وزات ده ارقاب مادهسندن اسدر پرملی بکرسیه شول شرطله
ویرمکدرکه کرد واهب و كرك موهوب له قنقسی مقدم.وفات ادرسه ملك موزر

واهبك ورئهسنه رجوع واتقال ایلیه عیلیقولهثلا برمبرالی بزکسیه شول شیطله

تفویض ایلکدرکه اول کسنه مدة الم آنده ساکن اولوب بعد وفانه آنده دیکز
فلان کسنه ساکن اوله کل التقدیر ین ملکیت هان رقبهه تعلق ادوب ماک
مستقر اولرکه وارثلره انتقال ایلیه يقال هذه الدارلك رقی وهی ان یعطی اناا
ملک اما مات رجع الماك لورنته اوان معله لفلان بسکته فانمات ففلان

شارح در که اشبو مسئله" رقی کنب فقهیهده م حصوصهدر وصاح عبارق
اوژره نشرو خدرک برکنده بو وجه اوزره ملک هيه ایلکه دینتورکه وا
اله موهوب له قنقدی مقدم وفات ادرسه ملك خبرور باق قلان کسهنك اوله پس

خهارلده کویا که احدها

آخرك وفائنه مزق اولغله و معنادن مأخوذ اولور

ذر اولنان دقی جهتیله
(قاب ) هیزهنك کسری ايله برکسیه ملکتی ک
اابلیار

هبه وتقویش ابلك معناسنهدر يقال ارقبه الرقی وبقال ارقبه الدار ای حعلهاله

رقی ( ارقوب ) صسبور وزننده شول عورتدر کهزوجنك قولنه منتظره اول که
یاارئنه مظهر یاخنود زوج آخر ابلھ مرهور اوله قال امرأة رقوب اذا کانت

تراقب موت بعلها وشول اقهبه دینورکه مزاجه وقتنده حوضه قريب اولیوب
اندفاع اجه به ترقب اندر اوله وخصلت و دهدر ورقوب اولادی طورهان
خانوبه دنور على قول ولدی فوت اولش خاتو به دور

|

شارك

باه کوره

معتای احبر ده رقوب رحل وراه مشت رکذر او لادی طورمان کا

آولدی

ظهور ایلدکده مر اولیه جغتی بالجره تیقنی سسیله آ نکدخی فواننه متزقب اولور
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ادر على قول منازل قردن احدهما آخره مراقب اولان منز لهاطلاق اولنورکه
وفتنده ریا طلو ع ابتدکده ک|لیل غروب ایدر على العکس دی وجه در وقول

انی پهکوره مثلا مفرال غفر شرطین رقیبیدر ورقیب زبرقان این بدرك فرسی
اسمیدر ورقیب عوجه زادهبه اطلاق الوور و و مافظ ععناسنددر پاخود مبرالی

ووذی
اجون انتظار معناسندندر قال هو رقیبه ای ان عه وکیورنه خبیث م
حیه بهدینورکه عاشق رقیی کی مض وملعون اولور جعی رقیبات کور ورقب

کلور ضعتنله ورقیب برکسهنك اولاد واقربا وعشیرنندن کندیدنصکره برنده قلان
خلفته اطلاق؛اولنور و و رقیب کوکب معناسندن مأخوذدر يقال هو رقیبه ای

)عود وزننده .
ان ) حرمان وزننده (والرقوب ق
ب(و
قله
لکرسری
انك
خلفه ( الرقبة ) را
و(ارقاه ک)رامه وزننده و(الرقوب ) قبول وزننده ( وارقبه) فعالله کوزعك

انتظار معناسنهدر شال رقبه رقبة ورقبانا ورقوبا ورقابة ورقوبا ورقبة مانلباب
وراست ايلك معناسنهدر قال رقبه اذا
الاول اذا اظر ویرتسنهی حفظ ح
حرسه ویرکسهنك کردننه ایب بابالهنك طاقق معناسنهدر بقال رقب فلاا اذا
)فعل وزنده برنسنهی کوزك ومتتظر اولق
جعل الیل ف رفته ( الرقب ت
(لارتقاب ) افتعال وزننده رقب معناسنهد ر
معناسنهدر برقال ترقبه ای اعظره ا

قال ارئقبه ای انتظره وکسك بره جقق معناسنهدر قال ارتقب الرحل اذا

اشرف وعلا ای ارتفع على مکان عال ( المرقبة والرقب ) میلرك و قافلرك فخي
اسم مکاندر بوکسك بره دینورکه دیدبان اورایه حقوباطرانی کوزهدر (االقمبرذ)
مقاعله وزننده ( والرقاب ) رانك کسر باه ودی برنسنهی حفظ وحراست ايلك

معناسنه در يقال راقبه مراقبهورفایا اذا حرسه مارقب صوفیه ودمیعنادندر که
هر امرده رضای باری طرفیی مافظه ایدوب کذلك جیع احوالنه داعا عل الهی
محیط اولدیغی ملاحظه اله نفستی مارسه ایلکدن عبارندر ومراقبه اهل وض

اصطلاحن-دهدر6ه عر مضارعك ور مقتضبك عروضی برکره مفاعیل بورکره
یفارب اولدیشیر هن برد مجوعندهورسید
مفاعیلن اولقدن عبارندر شار حدیرکه ظ
مسومدر کذاك مولف خطیله اولان نشده مفاعیلن حروژنده باه اتدر صواب

اولان يانك سقوطیله مفاعلن اولقدر زرا یا ووندن هرری آخره مراقبدر وجه
یه دی بودرکه مفاعیلن .جزژنده آخر سب اولان :لون کندیدن مقدم اولان

آخر سیب ال کهیاءدر جیما ابت اولر على العکس دی وحور کویاکهاحدهیا
آخرك سقوطنه مراقبدد پس یاه تابت اولورسه نون ساقط و ون ثابت اولورسه
فهمان
ام
اء ساقط اولور وصورنده ,مفاعیان عنوای زیخ تله دوچار اوذشدر و
نوت

اول

aer aan

۸

۳

اذا کان کشر الاکل شودند الم

و

ددرا TF

: 3
ا
رو
باسع
طود و
طبراغنك آقوب کضی مطر کثبره موقوف اوله یاخ
وسهل اوفهوشول درهه دینورکه يوك واجریمی واسم اولغه جوق صواستیعاب Ê .
ایلیه ورغب رانك ضيه ورغب تین معنای مونراردن مصدر اولورر قال |
زفي

ربا ورمن الاباخاس( اقب

)ابر

م2۱
مدش کول

وار نسنهبه دنور
کشی به دینورکه صوغسن تعبیر اولنور وشول درهه س
احریسی ککنش اولوب حوق صو وحوق شی"آله قال وادرخیت ای غم
کشر الاخذ واسع ( ارغاب ) حاب وزننده رغیب معناستهدر قال ارض رقاب

ای رغیب ( الرغب ) محسن وزننده زنکین ومالدار کشی ه دنور قال رحل
مرغب ای موس ( الراغب ) ميك فحیله معاش خصوصنده مضطرب اولان
کسدره دیتور ( الرغاب ) ميك فحيه برموضم آددر وم و شاهجان قضاسنده
بر اسیدر وخراسانده شهر هراة اعالندن برقریه آدهر ( الرغاب ) ميك کسرله

مالك بن جار نامکسهنك قلیناممیدر (حرغایین ) ميك فوصینه بنیهسیلهبصرء
)ی
غیا
ررغا
قضاستنده رموضعدر ( ال

وزننده حکرده اولان زیاده در کهکر

کوشه تعبیر اولنور ( رغباء ) راء وزننده بر قویی آدیدر ( رغبان ) عطشان .
وزننده اسای" رجالدندر عبد العظم ن حبیب بن رغبان محدبندندر امام او حنیفه 1

عليه الرجه حضتلرندن روایت حدیث اءلشدر نقهدن اونامغله متروك الرواهدر

م(رغبون ) ميك وعينك فحیله مخارا قضاسندهبرقربهدر ( الرغبانه ) رانك ضيه
نعلین تصمەسنك بردن طرفه کلنعقدهسته دینورکد عرب نعلیننده اولود (ارقیب)
رانك فصیله امعاء حسنادندر جل اعمه حافظ ونکهبان معناسنه در وبر نستهتك

ظهور ووقوعتی کوزهدجی منظر معناسنه در ال هو رقیب له ای منتظر
واسبان معناستهدر ال هو رقیب القوم ای حارسهم راغبك
حارس ب
مقر دانده یانته کوره رقیب لفظی رقبهدن مأخوذد رکه بیونه دتور حافظ وتکهپان

اولان کسه شی محفوظك رقبهسنی حفظ ورعایت باخود محافظهسی حبنده کندی
وقیب ثاربازر۵
رقبهسنی رفع املك مناسبتله اشتقاق صورت ولشدر اى ر
امن ومعمداری اولان کسیه دنور على قول ضریب یعتی قار اوقلری اوزره بان

ومؤکل تعیین اولنان امیتلرینه دنور وقار اوقلرندن اوچجی اوقه دنور ونوه
کوکلرندن بعنی یموره دلالت ادن کوکبلردن شول کوکبه

 9مقابلنده

اولان کوکبه متّظر اولور یعنی اول طلوع ایتدکده بوغوب اخود اول غیوب

ایتدکده بوطلوع ایدر مثلا ک|لیل ثريانك رقیبیدر نهکته نوه مادهسنده پان اولندی

وشول کوکبه دنورک طالعده اولوپ غاریه مراقب اوله ونك عفهوی اولکیدن
اع

:

HY
مسج

N

و

و

دج

وی

ی

شتا عاشکده اک برکسه نکاهای هر ابوب پانکه یااوزر بنه

دوشمکله س نی بکلقتك نا مرا شال رعبه مرعبة و هى آن شب احد فيقعد عندك
وانت غافل 3الرغبب ( ندب

وزننده ودی خرما چیکنك دنه دنور (الرغبا (

راء وزنده برموضعدر ( الرغبلیب ) زحلیل وزننده داعا ملاطفه ومطایهایدن
مز أاحه خاوبه دبنور و قادر او لدینی انوای وشار نسنه ی برتوب بارهلن انسانه

ابن)ك
رلرغ
وسار جانوره دور (ا

فعی و ضمی وغين مجمهنك سکونله

( والرغبة ) ااك ڪيل بر نسنهی دیلیوب خواهش ابلك معناسنهد قال رغب
صهلهلدقده
ون RNل
فيه رغبا ورغبه من الباب ارام اذا اراده ع

اعاض

وقال رغب باقسه عنه ای
ايلك معناسنه اولور قال رغب عنه ای برده ي
رای للفسه عليه فصلا بعنیکندی نفسنده فلانه پاشیN م نست فصل ومزیت
کله آندن ااعض ادوب کندی نفسنه مشغول ومقید اولدی مؤلفك
مشاهده اب
دور
عض
بصارده یانته کوره اصل رغب ورغبه برسنه متو سح اولق معناسنه مو
 ۱شالرغب ای د
 ۱بك آرزن

انسم ؛رعده بومناسیتله YA و خواهشكت و سعتلو لعن برنسنهی

و طاکاراولق معناس نه

استعال اولدر

ال
وماده من وره ف و

ال معنای مکذورده مستملدر وعن الله "ول واعراض ععناسنده استعبال اوللور
کویا کهآندن روکردان اولوب غبریشیعه راغب اولش اولور ومضیاحك بیاننه
کوره بنفسه دی متعدی اولور شال رغّه رغبا ( الارتغاب ).افتعال وزننده
ود رغیت واراده معناسنهدر قال ارتغب فيه اذا اراده ( الرغب ) فتن
ء
ا)
رغباء
( وارغی ) رانك فحی وضمی وغينك سکونی والفك قصرله ( والر
ولفك قصریله
وزشده ( وارغبوت ) رهبوت وزننده و(الرغبوتى ) فعتین ا
و(ارغبان ف)عاتله ( والرغبه ) رانك ضعی وفعیله تذلل اوخلاصله دعا ابلك
باخود بلواروب زاری و از ايلك معناستنهدر يقال رغب اليه  ٠رغبا و رغى

ورغباء ورغبو"ا ورغبوی ورغباناورغية وعرك ای ابل اوهو الضراعة والمسألة

ا(لارغاب ) .هنك کسی له ( والزغیب ) تفعیل وزننده رغیت ایتدرمك

معاسته ر ل ارغية اله ورغبه ترغیا ( الرغیسة ) حبیبه وزننده رغبتاولنان

شیثه دنور وجوق ویرک به اطلاق اولنور جمی دایب کلور شار ح دیرکه
رز رغائب ود رگد عطایای جر له و مواهب جلیله کههسیدر مادر نی علیه

ال اولان آمنه ستاباری دو والا کهر نبوی اولان عبداله ال 4اولکید
وح
زفاف ر

موی الا صدف

دره الت

اتصاف اون تا

او لن سب جو

رجب شربفدر ( الرغب ) رانك طمی وضمتینله کثرت اکل وشدت شمه وحرص

| ادرک

صوغسزلق تغییر اولنون شال رغب الرحل رغبا املنباپ انلامس
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ولوار خدهمسطوردرورعبت اسیو معای"

ورعب
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برکسهنك درونته عارض اولان قورقوی تست

۱
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مون

و ین فک( تقویت 

قلبلهکسیر و ازاله ابلك معناسنه کلور بقال رعبه اذا کر رعبه ( ال عوب )
برنسنهدن قورقش کسیه دور

وژنده معوت

ا

اا

وقول

a

سموز انسان وحیوانه اطلاق اولنورکه بدنندن کویاکهياغ نقاطر ایدر اوله طولق
س

معناسندن ماخو ذدر تقال هو رعیب ”1مين شقطر دما ( الترعیب )تفعیل وز ننده

و(التزعاب ) نکذار وزننده قورفققمعناسنهدر بقالرعبه ترعیبا وترعاا اذاخوفه

وکوکجرین آواز بلند تالطهریب ایدرد اوعث معناسنهدر قال رعبت الجامة عى

عبت وکنوت معناستهدر شال رعبه اذا قطعه وبرکسهنك قؤرقو سح :کیدر وت قلبی

ا وتطمين ايلك معناسنهدر که بای ازاله اجوندر بقال رعبه ای اصم رعبه
( الارتعاب ) قورخق معناسنهدر بقال رعبه فارتعب ( الترعابة ) انك کسیله

إإإ

بك قورقق کسیه دینور فروقه معناسنه ( الرعيبه ا)نك کسیله کسیلن اورک ]|
مقولهسی نستهدن بباررهیه دنور جیی ترعیبدر يعض هده براعیب مرسومدر ال

|

ا(لرعبوبة ) رانك ضيه ترعسه معناسنهدر واننه طلو إلا بلند انداملو محبوبهه |[ |
دینور عل قول تازه وخوب حهره وسیتن وشمرین ولاز نن اولانه باخود الوذه

ورما
وبکا اقهبه دنور خ
 1۳ترم تن مبوبهبه دنور:و بك جنيشلو طیاشه س

چچکنك دینه دینور ( الرعبوب ) بودخی رانك یله ( والرعبیب ) رانك کنمیله
رعبویه معناستهدرکه غل الاختلاف وصف مکذور اوزره اولان مبوبهه دیور

قال جارية رعبوبة ورعبوب وزعبیب ای شطبه ارة اوییضاء حسنة رطبة حلوة
اوناع ورعبوب

ضعیف وحبان کسیه دینور ) الراعب والرعاب ) شداد وزننده

رعب رقو مدن امع فاعلدر افسونکاره دنورکه کوزباحی تعبیر اولنور و وعید
اله خلق مخویف ادن کسنیه دنور و چیم وتقفيه اله کلام تکلم ایدن کاهنه
دنور وراعت برارض محصو صهدر که

راعسه دیدکلری کو کر جیا اوراه

منسویدر ثارح دیرکه ذکر اولان رعب جامه معناسندن مأخوذ اولدینی دی
متقولدر انسمی ) از مت سم فاعل نيه سیل

و دی کو دە سی لم و هم ا

ویوانه ا رعیب کی و ونار عضوه دی صفت
ماو اولان انسان ح

رادرب

مه

وم

اولورر

 000بش ونما پره دینور کهالاه انسانه اورادن

وهم و رعب عارض و مستول اولور فقر :محیفه معناسنه و مرعبه مصدر می 9 ۱
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ان اون رطبه ور کسهنك خرمامی کالن ولوپ رطب اولق معناسنثهدر قال
ارطب القوم اذا ارطب تلهم ورنسنهیی اصلادوب اشا ر تمق معناسنهدر بقال
اطرب

الوب اذا له ) اطلربة ) عره وزننده بو حه عبر اولنان ابه دشور

فصفضه کی جی رطاب کلور رانك کسر هور طبه نرم تن تر وتازه نازنین څبوبه ه

0 ۰

ارب رطبة ای رخمة ( ارطب ) رانك می وطانك سکوه

وب
طوا
(

) قعود وزننده طواره وحه بدرمكت معناسنهدر شال رطب الدابة

رطبا ورطوب اذا علفها رطبة ویرکسیه تازه خرما درمك معناسنه در قال رطب

وطاه كلورسه
القوم اذا اطعهم الرطب ( الرطب ) فخحتينله لسانه صواب خ

سویلك معناسنهدر قال رطب الرجل رطبا من الباب الرابع اذا تكلم عاعنده
اوزره
ره
کده ک
مانلصواب واعلطاً ی(ارطاب ) حرف لدا الله قطام وزنن
هبئیدر سواه محصوص که سب

اولق حسییله

ودشنامدر داعا مطوب الفر

ز٤ غوورندن کناهدر ( الرطوب ) رطوتلو کشیه دنور کرد حسی کورد
به ) محله وزنشده صویی شور قوبلر ارالغنده صو
معنوی الوسون ( اطلر

وشمهبه دنور شال ركية  مرطبه ای غذبة بين املاح
طتلو اولان قوي به ا

ا(لزعب ) رانك ضی وعينك سکوییله اسمدر قورقویه دنورکه دروثه عارض
اولور فرع معناسنه وطمتینله لغتدر مولفك بصارده يانه کوره رعب درون
ورکت واقدامدن منقطع اولق حالتند
اتسای ,امتلا" خوف وفزعدن اشی عل ح
موضوعدر پس امتلاء معناستی ملاحظه ايله رعب رانك فعی وضیله طو لدرمق

_ معثاسنه استعمال اولنور تقول رعبت الوض ای ملانه وانقطاع معناسنی تصور
اله فطع معناسی اخذ و استعمال اولنور تقول رعبت السنام ای قطعته انتهی

ورعصب رانك عى وفحیله قورفقق فعناستهدر قال رعبه رعبا من الباب الثالث
اذا

خوفه و رعب

اذا فرع ورعب

رانك

عیله قورقق معناسنه

کلور شال رعب الرجل رعا

اوقك مرن کیرهجك برننه دنور رعظ معناسنه ی

رعبه کلور

قدرہ کی ورعب رانك فخیله طولدرمق معناسنه استعمال اولور قال دعب
وض رعبا من الباب الثالث اذا ملاه وکر جین بلند آواز اله نه وتطریب
|
حویکذراری
ادرك اومك معناسنهدر کو که اول شدد آوازه وآهنکله سار ک
فورقو در باخود جاری* صوئیی اول هنکامه اله طو لدرر شال

رعبت إلجامة

اذا رفعت هدیلها وشدته وكەمك معناسنهدر بقال رعب السنام غویره اذا قطعه
ورعب خر وبوک و سییایه متعلق رقیه و افسونه اطلاق اولنور کاکوزی
طو لدروب

قلی ص عوب

ادر و صف

باذصدردر

و وعید معتاسنه دو که راص

هس

]| وقبح ایسالی وعد الله مخویف ابلك حالتندن عبارندر و عربارد تعجیم نوقفیه
ی

والب العلل متاس ندر بال وزنده وET3 E
وجه وشبم دیدکلری رطوبتك شجر اوزره دوشن بارهرینه دینور که بلوك بلوك
دوشدکده هر بلوکی اولهجقدر ( الراضب ) سدر اغاجندنکه عبستان کراسی از
تعبیر اولنور بر نوع اسمیدر طرایزون خرماسی دیدکاری دی اول توعدندر 

واحدی راضبه ورضبه در فخاله لکن رضبه راضبك مفردی اولق املاءدر
ظاهر | على العکس اولقدر وراده خدشه واردر وراضب شدت
يوره

داور نقال مطر راضب

و وفر له یاغان

اي ب حم ( الراضیت ) ميك فع

یوب

ومحبوبهارك شبرین وشکرین اولان آځی ارلرپنه دنور ارياق عذه معناسنه که

امیلوب صورلق شانارندندر( از طب ) رانكفعی وطانك سکونیل ا2
قوری مقابلیدر بقال شی رطب ای ضدیا بس ور وازه وملام نسنهه اطلاق

n
RSF
I

سام
e
ee
e

اوور بقال فصن رطب وریش رطب ای اتم ونقال غلام رطب ای فیه لین

الساء یعنی محبودرك بالوذه تنلری کی تر ونرم ونازك دنلو-مبوب اوغلاندر

( الرطوبة ) رانك یله ( والرطابة ک)رامه وزننده پاش اولق معناسنهدر بقال

وو
رطب الشی" ورطب رطوبة ورطابة مانلاب الامس والرابع اذا ندی ه
خلاف

الیابس و رطابه اغاجده خرما رطب

اولقمعناسنهدر کا سد

بقالرطبee
TS
یه

| اسس ورطب

رطابد

من الاب

الاول

وانثاعس

اذا

صار

رطبا

بوراده رطت.

اارطب نسعدارنی شارح تغليط ابلشدر ا(رطیب ) امبر وزشنده پاش شسهیه
مراه
دیور ور و نازه وملام سيه دنور و تازه خ

دینور تقال  5رطیت ای

)له تازه ویشل پایر لغهوچنر اره
علرتطبین
ضوا
مرطب ( الرطب ) رانك یله (
وسمر وات ستاننه دوز و بازه شل سر دنور على قول تازه و یشل چابر وجن

شزهل
ی تا
ونده
طبة ) محسنه وزن
پلوکنه دایولرر(

چارلق بره دنور قال ارض

| مرطبة كاثیيرة الرطب ( ارطب ) صرد وزننده نفج بولش تازه خرمایه
دیشور مقردی رطبه در هاله جع ارطاب کلور بقال کنر رطب ال وطربه
وارطاه وهو چ

وازه خرما بیع اده رطی دنور اجد بن سلامة
السر ت

الرطی کبار شافعیهدنفقیه مشهوردر وحفیدی قاضی ابو امصق ابراهیم قعبداقه |
 ۷ا.جد وبرادر زادهسی عمد بن عید اله ار طیمحدنیندندر او القاسم نالسہری

)فعیل وزنتنده خرما قوروعی کالن و لوب رطب اولق
راویسیدر ( الم طیب ت

معناستهدر شال رطن السس ترطیا اذا صار رطبا ور کسیه تازه خرما بدرمك
معناسته در شال رطب القوم اذا اطمهم الرطب وبر نسنهی اصلادوب ياشار مق

معناسته در يقال رطب الثوب اذا لله( الارطاب ) همزمنك کسسرله خرما
قوروفنك رطب اوشی زمانی کلوب چاغق معناسنهدر قال ارطب الل اذا
حال

۱

وتە سند اولورسد معلق وا کر دده اولورشه راشب داور

آمه اطلاق اولنور وابت وراءح معناسته استعال
وراسب حلم وملام «شمرب د

اوور کویا که برندن قلدامیوب کند که بره يالوب کیدر یقال جبل راسب ای
راخ ( پنوراسب )برجاعتدر وراسب ر ارض محصوصه اسمیدر مازح دير

لطایندن اوق اوزره عبك نصرالدین خواجهسی اولان جی امکسه بر کون
او لدیکه میانلریده میاحثه کونه قي وقال حریان اندر

کیدر کن بر جعیه ماد

سبیی اسقبان .ابلد کد اشبو دص
غوله
طفاو ه.دءیدر اشتباهنا ا
ی

مشار نو داسب جاعتندی وخسه بثو

یرای ضعننده قفرعه انداز مقال اولقده بز دیدیلر

د دیکه  1نك وحه اسپیلی وار در و عم ی در باه القا ادهم اکر دنه جو کوب

کا

أده نو رآسیدیدر

واکر لوز نه حقار سه

و

طفاو هد در دو تعلم طریق

ایلدیی باغث تدة جاعت اولشدر انتهی ( الارساب ) هرك کسسرله جألفك

شدتندن کور انه پانوب كمك معناسنهدرکه مجازدر بقال ارسب القوم اذا ذهبت
اعینهم ف روسمم حوعا ( الروسب ) حوهر وزننده آفت وداهیهبه اطلاق اولنور

( الاب ) مراب وزننده اواسی معناسنه در کهمتین وغکم اسطوانه وستونلره
اذسرب ای الاواسی مراسب مسربت واواسی س1يهتك
اطلاق اولنور  9باء 4۵.۱

مین رسای ر)ستی وزننده محدلیندن او شعیب صاح بن زیاد استلیدر
)انك ى وشن محمهنك
لک موف نستی بانندن سکوت ایلشدر ( ارشبه ر
]نوب امحیلور
سکوئیله احی بوش هندستان جوزنه دینور کهنآکله قبق کی صو ل
وعالا تار کیل دی

اندرار ) الراشب

( مانب

وزننده کویرد آعراری

صوادفلری

چامورژه دینور مفردنی بيان ابلامشدر ( الرصب )رانك و صادل فيه اورید
پرمغله شهادت برمغنك دنندن اولان ارالغنه دنور ( ارضب ) رانك فحی وضاد
و

سکو له 1

باری اموب صوردق ماتا اھ ان ۶کد

ا نك نار

آار امرود کی
ورد مبوبهنك پارنی و د
کوب صورسون ک
گحنه
راا
 ۰0امیلور قال رضب ازل ریت اراو رشنا .اللاب الول اذ
ویمور شدت وفرثله دو لك معناسنه در یقال رضب الطر اذا حم وهطل وقیون

بتاغنه کبروب باق ربوض معناسنهدر يقال رضبت الشاة ای ربضت ( التّضب )
تفعل وزننده ودغی آعن پارنی اموب صورمق معناسنهدر بقال ترضب دیق
اة ععیی رضبه ( الرضاب ) غاب وزننده صوریلان یاخود صورلق شانندن

اولان آغز پارینه دنور على قول آغپارینك آعز امجره اولان پادهلرینه دیشود

شروف اوقطع الریق فالفم
وبوبساقك غیر در يقال رشف رضایما وهواریق ال
ورضاب قوری مسك اوفانتیلرینه دینور وقار وشکر  8رجهارینه دوب |
او
صت ع
فل ا
 ٠عم

2

ت

RRs

.a

رسک را 4

و

ی SEP ha
E

۱ ۹۹۳
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:دور؟کسیه
(لارزب ) همزءنك کر فرشت وژننده بو
الاول اذا مه غلبرح ا
دنور وکبیر ابلثه کسیه دیور و قالین وومری وده دیزمان کسیه دنور
قلول
وعورتك فر حنه ع

وی

واری اولاننه دنور ) ال زاب ) عر اب وزنده ۱

اولوغه دینور میراب معناسنه قال شال المرزاب ای الراب شارحك بات ا

کوره لزوم معناسندندر ویوك کیبه دینور قلیون کی عل قولی حکدری فورفته .
کی اوزون کیبه دینور ال رکب الرزاب ای السفية العطيد ااولطویلة

( الارز ی والمرزبة ه)منهنك وميك كسرى والرك تشدیدیه على قول یالکن ارزه
تشدید ایلددر دمور حوماغه دیور قالضربه بالارزية والرزبة ای آل
ار
ركکریس
سهسن
وطاش
زار ارده اهل فرسك یعتی عم

ات

اولسید رکه حرزیان لفظندن تصمرفله مصدر

قلفودر ت که دهتادن دهقنه سب

اعتبار اولغشدر يقال فلان على مرزبة کذا اوله مرزبة کذا کاقال له د
کذا ( الرزبان ) ميك فحی وزانك یله چم اه سا یس و

|

ا

دنور نجیی مرازه کلور هیّاطله کی شال هو مرزيامم ای ر بیسهم معلوم اولهکه 1

۱

موْلفك اهل فرسدن مرادی فرس قدع اهلیدر که جو سیلردر واشیو لا
زان

کا

ونوره
س

لفط فارسيدر صز اله یادن سرک بدر

دنور وان کوزه دحی حافظ معناسنه

د
محافظی وحسر

یکی

مرز

فارسیده

سرحد

دعك اولور بعده مطلقا ریس و سر کزدهده اهال

بغداد قضایسنده بر قربه آددر ( ران الزارة) ارسلانه اطلاق او لور بوك
)مود
بکسی اولدیغچون ( رأسالرزبان) شب شهر قربنده پرموضعدر ( ارسوب ق
وززننده بر نسنه صو ىك دنه حوکك معناسنهدر تقال رسب الشی" ق الاء ورسب

زسوبا املنباب الاول واناس اذا ذهب سفلا ( الرسوب )صبور وذ ی لت

ناسك باشنه اطلاق اولتور کرمهعناسنه حين جاعده یاتوب کتدیکچون وقلیه
اطلاق الونور ضر به ده انب و قابر او لدیغهون وخاصه رسول اکرم صالله

مد وس حضتار ينك بر قمحلری اسمیدر على قول سیف مور بلقیس جتابلربنك

سلیان نی علیهالسلام حضرتلربنه اهدا ایلدکلری سيوف سبعهنك بریسیدر ورسوپ
حارث بن ابی شعر الفسانی نام اميرك قحی دآیدر ورسوب حلم ونر غو وملام
اطلاق اولئور ( ارسب )فختینله (وارسب )صرد وزشده

( والرسب ) منبر وزننده بونلرده قلمه اطلاق اولنور ( الراسب ) رسویدن اسم

قاعلدر ديه جوکوب کیدن شبثه دنور خن اولیه کهصولو سنه اجره متیر
الووب

]|

اولغله مرزبان سر حد |

اولغشدر وع بلر دی اخذ ادوب دهقان ودهقنه کی تصرف ایلدیلر (المرزبايه )

ه
مآ
درب
مش

۱

وسنده کوریشن حزه غلیظ اکر وزنده او لور سته
بوزنده بادینده براها

طاق

۱

A
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۷
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E

E
۱

۲۰۰

بردره در وباد ده برهو ضعدر وعامه فضاسنده پر قر بهویر کر اء آددز

فرای

کیره ومیاه وفبرهی مشقلدر ورحبه نك نسبانده رحی دینور فعنینله ( شورحبه )

(ورحاپ)
ررم
عدده ب
ضینه
عنده جير قله سندن بطرندر ( رحابه ) قامه وزننده مد
کتاب وزنشده 1برانده ذر :ان ايالتنك دورنند نام شهر فضاسنكت و ار مینبه

ولاشنك اکش به شامل برتاحیه آددر ( بنو رحب ) تنل عنده هہدان

قبلسندن ببطرندر ( ارحب ) اع ب وزننده بعدن بر قبیلهدر على قول برپغور
 ۱اسعیدر خود

بر مکان آدیدر حائب ار حسیات عل الا حتلرق اک هنسو بلردر حاب

(حایب الوم )ای فوقيةٌ مضمومه خوای مه
کرعه اولان دوهره دیشور ر
اله اقطار ارضك وای" وسیعه وحوائب فسحهسنه اطلاق اولئورکه هرملکته
مصوص مخورم واقطار [ نلری مشیّلد ر بوراده رحاپت رحیبهنك جعیدر وخوم

دخیجعدر سنوراره وقطراره دینور رحایب اوم قول الوم الرحائب سبکندهدر

(حب )
ومولفك سعه اقطار الارض فولى الاقطار الواسعه تأویلنده در ر
رانك فيه ( ور حب ) معطم وزننده ( ومحب ) مقعد وزننده اسای" رجالدر
کمسهنك فرسی امعیدر
خنق نا
و سحب که مقعد وزننده در عبد الله بن عابد
وجاهلیده

حضی موت شهر نده بر صم آدیدر ( دوس حب

) صم مزورك خاد

اولان ريعهٌ بن معدی کر بك لقبیدر ( الردب ) رانك فحی ودالاك سکونیل اونهسی
اغه
قو
حقیر دیسین ص

ویوله دنور طریق غير افذه معناسته طر یق کذب و حیله

[لاردب ) هرك کسه قرشب وزننده مص ولایتنه حصوص برنوع
کی ا

يول اوك اسمیدر الا همننك خی اردب دیدکلریدر مضار ددیلرکه یکر ی
عل قول التی ویه استیعاب ادن اولجکه دینور
درت صاع مقداری نسنه و
مؤلفه کوره صاع درت مد اولهجقدر وهر مد بر رطل الله بررطلك ثلثیدر ورطل
اون ایی اوقیهدر وهر اوقیه فرق درهدر

و ز حش ری بهکو ره صاع درت من

مقداری نسنه آلان اولیکدر ومن بر بطماندر که ایکی رطل مقداریدر ورطل
تقر یاوز او وز و اققا وز یکر سکرحق در هم و نصف سبع درهمدر وشای

وعراق وجازی اصطلا حلرنده رطل *خالفدر ووبه یکری ایی مد اولانمقداردن
عبار ندر انهی واردب صو و لنه دوشد کلری کنکار ه دنور ) الار دید ) هالله

طوغله اللهبابلش يوك وواسع کاریزه دنور يقال رمم الاردبة ای البالوعة الواسعه
هن اندزرف وابری طو غله به و کرمیده دنورل

الز دب ( تفعل ول

کسه ی
لیم بر

ره
کوب رح ولطف ووازشله معامله الك معناسنهدر شال رده اذا ک

وتلطفه ( اززب ) رانك فی وزای ممه نك سکو یلهبریره يارکسیه پابر له

الرامی وجه اوزره ملاز مت ومداوست ايلك معناسنهدر بقال رزه رزیامنالباب

ا

1

ود مقاعتدور

ا مطب وزنده ا

و09۱

واس مکان اولور ول واسع معناسنه ومنه قولهم مرحبا سوهلا ای صادفت

شع یعنی عبار ورود ابدن ماله حمبرا وسهلا دبرار مضالشهسز شاببة استقالدن 
عاری شين و آنادان بره کلدیکی وسعت قلبله انس والفت اوزره اولوب طعا

۳

الله وسهلا ش
ار ح دب رکه رحبك الله ورحب بك الله معناسنهدر کویاکه نی

 |].کەی ترحیبا لفظنك موضعنه وضع اولفشدر و مسهلا قولی دنی بونلحه در پس

|

|| ایک یکلامار دعانیه الور( الترحیب )تفعیل وزننده بولالقق توسیع معناسنهدد |
و وللغه انول مکانه دعوت ايلك معناسنهدر قال رحب به اذا دعاه ای الرحب

ا(لرحبة ) فحاله حوانك سکویله لغتدر برمكالك فضا ومیداننه دشور حولو
وساحهسی کیکهآجق وع صهسی وسعتلو بری اولهجقدر رحبة السجد و رحبة

|[

| الدار حولوزیدر ورحبة الوادی پايك ودرهءنك صولری آقدینی قآندی پرلریدر که
|| ایی طرفلو بیراردن کلان صولر اورایه جریان ادوب واورادن آقوب کیدد |[
و
2

 ۱ورحبة الام اول نباتك اوبومته اطلاق اولنورکه کلیتلو بتدیکی محلدر ومام عراب |
وژاننده بر بات معروفدر ورحبه اوزوم سرهجك ره دنوژ نتهکه خرما ممهجكت

وعتلو زار اولان یره دینشورکه آنندهوروندهنك بې اختیاد
پره جرین دیرار وس
تزولکاهلری اوله جیی رحاب کلور رانك کسسله ورحب کلور فختینله کهجع

زهدر
ند
انار
جنسیدر ورحبات کلور فخانله وحالرك سجکو

ه
ندوز
( الرحي )نحبی

[

ا |
۱

کږوئه
کوکسده اولان قبورغهارك کورك کی زیادهسیله عيض اولاننه دنور و

س ویعفدارکه دولك يطارنفنه پاصیلور ( الرحتان ) رانك ضمی و نك | أ
دااخ

سکونیل که تژنیه بنیهسیلدر بدنك ایک طرفنده قولتقلرء ملاصق ایک قبورغهد رکه
اد قبورغه ارك اوستنده اولورار على قول دیرسکلرد مرجم ومدخالری اولان

اویناق پرارنه دتورکه قولار کبلودکدنصکره آجلدقده اول اوناغه رجوع اندرر
وعند البعض ورکك ایی طرفلو انواوبطوقندینی راردن عبارندر ( الرحبة )
ورض مکهده ذی ذروان نام ملده
جرعه وزننده اجأ ام حبلده بر صو آدیدر ا
بر قوی آدیدر هوذیل قیلهسی بلادنده شعنصیر نام جبله ملاصق درهده بر قوي
آذیدر.وعاقده قادسیه قرشوسنده برقریهدر عونده شهر صنعا ,نقنرده بردره در
و مدنته |بهشام اراسندهوادیالقری قر بنده برتاحیه در و لاه تاحیه سنده پر مو ضعدر

( الرحبه ) قبه وزننده فرات اوزرنده بربلده آددر پانیسی اولان رحبه بن مالك
 ۸۷طوق اسیله مسمادر ودمشق قصاسنده بر قربه و دمشقده برمحله و کوفهده بر له

وقداد قضاسنده رمو ضع اسعلر در وطوء ودیان ق-ل ری میاننده ثلبوت نام محلده
ب

۱

۳۹۳

HE

آ

سهوب
نی
مبه
میوهسنك کثرنندن بروجه مکذور آلتنه دستكباباش اوله ومازر رج
اولغه بو نس تر خلا

قباس

اوزره در ) الارجاب ( هر نك کم باه ود

)ك
ان
ررجب
هیرتلنوب تعظم الك معناسنهدر بقال ارجبه ای هابه وعظبه ( ال
یله بدن انسانیده ایکو ککلر له دوش تعببر اولنان عضو كکه کوکس باشیدر
آرالغنه دنور ) الارجاب ( هب منك فک دغر ساره دنور امعاء معناسنه مفر دی

وفدر عل قول مفردی رحبدر فعتینله باخود رجبدر قفل وزننده ا(لرواجب)

اک
راحه اک ور

جعیدرکه حرعه وزئله ذر.اصوال اطابعده اولان مفاضه

دنور بو کهکوزه دیب فبووملر ينك اك و اوبناق پراری اولور هر بربنه راجیه
|لرك اج وزارننه دینور یاخود پرمقلرك
ورجبه دینور على قول رواجب اول ک
دیدن احلورنه وارصه قلنه دیور ياخود پرمقلرك مطلقا مفاصلنه دنور یاخود
سلاميانك بعنی ,رمق ککلر بنك ارقه( نه دنور یاخود رمق ککلرندن وفوملركد
ارالغنه دنور باخو د رمق او جلر نه قریب لعن باس و غوملرده اولان مفاصله

دنور ورواحب اجار اشك قسمنك عر ج صوننده یعتی حجرهسنده اولان طبراره
اطلاق اولتود ( الرحب ) رانك طعى وحای ولك سکویله هذیل قسلهسی
وردنده پرموضعدر ( الرحاب ) عراب وزننده حورانده برموضعدر ورحب رانك
میاه ورحابه کر امه وزنشده مصدراردر واسع اولق معناسنه قال رحب الکان
ور حب رحبا ورحابة من الباب انامس وارابع اذا انسح بابلرك ترنپی نر مشو ش

آوزرهدر ورحابه فعلی متعدی اولور شذوذ اوزره زیرا باب خاسیدن متعدی وارد
اولز  .لکن او عل الفار سی هذیل قىبل4سندن ماده من ورهنك تعد بهستی تقل

قو مه
ایلشدر * ومنه ان ذصی بن سيار لا قتل جدیخ ن على الکرمانی صولبه قلال

رهه هذیل لفتده مطر ده
ورر
کتق
رحبکم الدخول ف طاعته ای وسعکم * پس و
اولور وسایره کوره مرادق اولان وسع مادهنشه مول ومقیس اولور ومصباحك
یاه کوره باء حرفیله متعدی اولوب بعده کثرت استعالدن ناشی بای اسقاط.

وانك کوټ که شکس وزننده در
اپ تللفدظیلر ( الرحب ) رانك فصی ح
( والرخیب ) امبر وزنده ( والرحاب ) غاب وزښده ول و واسح شیثه دنور
ال مکان رحبورحیب ورحاب ای و اسح و شال اما رحاب ای و اسعه یعی الفر ج

|ول وپرخور کسیه اطلاق اولاور رحیب اوف اولق
ورحیب امیر وزنده ک
ملا حظه سیله ( الارحاب ) | کرام وزننده لازم ومتعدی اولور ول اولق و ولالفق

(رحب وارجی )
معنالر ننه ال ارحب المکان اذا انسم و ال ارحبه ای وسعه ا
اکرم واکری

SA.

۱

و

ورس #۲ ۷

E

وزطر

4

سس

اس خاضس ار دزن

فسوی زحر و[ زار مو قعنده تکام

5

مأنخو ذدر

ه | 6ك تعطم ادرار اندی ج
زرا جاهلد

:راب لور وا

]

>

ورجاب کلون رانك کسر نلهوحربات کور فاق مصباحده منصمرف اولق 0
مرسو مدر وعندالبعض عبر منصقدر معرف

باللام اولان ار جت کلهسندن معدو لدر

( الرجب ) ضرب وزننده ( وار جوب ) قعود وزننده بودځ برکسه کوزه بیوك
کورتکله هیتلنوب تعظم ايلك معناسنهدر شال رجبه رحبا ورجوبا من الباب
الاول اذاهاه و عطیه ور حت اوتاعق ھعئاسننەدر قال

رحب منهرجا اذا

اس ی واغاج تاخود داعی حتال حقبیوب الک حه عك
ی

مات

اما شال

لد اذاخر ج منقر دا و برکسیه صر ویاکتایه اله بدسوزاورمق معناسته در

يقال رجب فلاا قول می" اذا ربجه به ( التزجیب ) تفعیل وزده بودتی

برکسهدن مهاتلنوب تعظم ايلك معناسنهدر یقال رجب فلانا جریا اذاهاید
وظہه ورحب آنتهه ر بانكسك معناسنهدرکه
ع

قەر مسون احون

او لغله دال اصیلوب

 1له

جاهلنده شپس موزراده

سدوسک

e طرز ده

نا الك

معتاسته در ,على قول خرمانك میوهدار اولان شاخارنی سابر شاخلره قاوشدروب 
يەراقلر له ضار وب

على اند

یور

 ۲روزکار

سلکوب

میوءلرتی دوکشستون

اون وعل رأی اوضی بدندن مافظه امحون اول میوهدار بداقار اآطفرته
چالیلر ودیکنلکلر وضع ایلکدن عبارندر ومنه الئل * اناجذيلها احکك عوذیقها

الر جب * بوراده جذیل کلهسی جذل مصغر ندرک جيك کسراهدر شول طوحرق
اسےمقعو لدر کات به معناسنهدر

و محکت حکیکدن

میوه دار اولان خر ما دالته دنور

وعذیق عذفقك

و و نلرده تصغیر تع

رکه
مصفر بد

احو در بعیی بن تارك

کلوب قاشتوپ کسب راحت ایلیهجك طیاغی وانتفاع ابلیه جك میوهدار دایم

درلری اولدقده کلوب بکامراجعت ادرار ورآی دوبیرواعانقله شفای صدر حاصل
ادرار مثل وای

وم سقیفهده حباب  ۸منذر ابراد انلشهدر وترجیب

وغب
دیطو
لار ن
وقاصلمهربنوی وقول
اوزره
مواضعه

و

ایلکدن عبارندر

شال

ولددووزبهربرنی برلو برجههرکاروکرویدار
رحب

الكرم اذا سوی

( الرحبه ) حرعه وزننده شدول سدوسک

اولندینی اوزره

عك

اولق احون

الهرم تکاك

طرزنده

سر وغه مب
اھ دینورکه ذکز

خر مانك میو ءدار اولان داللری | لته بایلور

ورحیه شول ناه دنننو رکه جانور صیدی اجون یاییلور اجنه اپه بغلو براره
ات وضع ایدرار جاور کاوب ای حکد کده اول بنای مصنع شیلوب [ لنده قالور

( ا(خبه ) رید وزنده وجيك تشددله لغتدر شول خرما اغأجنه دنور که
ههتسه مخ

۱

۱۹۳
)فعیل وزننده نپسرنهیی بربرده ابت
قال ترئب الشی" عن رتب ( الريب ت

وبایدار الك معناسنه در تقول رنه ترئیبا ای اندتته وترتیب اصطلای کهنهسرنهی
اعئبات ایلکدن عبارئدر وندن مأخوذدر ( اتب ) قنفذ وزننده
پرلویرینه ووض
برنده تابت و باندار اولان شه دینور وجه وجیع معناسنهدر شقال چاوّار نبا
ای جیعا ومعنا ترکیده طورطوب تعبیر شه ارب وآندن حرف اولق اغابدر

 ۶ارتب ) جندب وزننده بود برنده ثابت وبایدار اولان شیثه دیشور وهر

دام واد معناسنه در ودخوی کولهبه دینور وطبراغه داور ونده قنفذ وزننده

دی لغتدر ( النیة ) طرطبه وزننده بالفعل ول اولیوب لکن ول شکلنده
اولان شطهریه دینور بعض طاغ صننده ومسلوك اولان جنزارده اولدینی کی
شال اذ فلان ترتبة ای شبه طریق بطاژه حتی ول بول آلاجهسی اولان الوابه
)شربه وزننده ايه ومرالت
مراب دنور ( الرتبة ) رانك یله ( والمربة ه

معناسنه د رکه معنای مبروردن مأخوذدر قال رق ره عليه ومرئبذ ای منزلة

( الرتب ف)صتینله شدت معناسنهدرکه سپولت مقابلیدر قال ما هذا الا رقب
ای شدة ودك طورمق ودیکلمك انتصاب معناستنهدر امهات سار هدن مثفهم
اولدینی اوزره انصباب شنخهسی غاطدر قال رتب الشی" رتبا من الباب الرایم

ورب منك ومست وکوت رنه دنور وشول قیالره ددورک

۷

بری پرینه قریب ویعضی بعضندن مرتفع اوله ومعاش خصوصنكت شدید وغلیظ
اولسنه دینور وسرحه پرمغله بانندهی برمغك کذلك ن۲کله اورئه پرمفك ارالقلرنده
اولان فرجهبه دنور وپاش برمقدن ماعدا درت رمش بری برینه بناشدروب ته

(تاب ) اکرام وزننده مهرد مقتضاسی اوزره
لراز
انو
بارهسی کی طوعفه دی

رلک ابهات سارك باننه کور اخصاب معناسته دز

و فا

وبومعناده متعدی ولازم اولور برنسنه ی دیکوب طور درمق ودیکیلوب طورمق

معناستته قال ارتب الغلام الکب ای نصبه کعبدن مراد آشیق تعبیر اولتان

۲

ار اک اوبنارز ونقسال ارتب الرجل ادا انعصت فانا ور

مالدارایکن لیات دهر به اله ,بیرشان حال او لوب

سائل و کدا اولق معناسنهدر

شقال ارئب از حل اذا سئل بعدغنی ( انباء )جراء وزننده شول اقهدرکه باشتی

پوقری دیکوب صورودارق بورر اوله ( ارجب ) رانك وجيك فخیله برنستهدن
بلکلیو ب قروقق

معناسنه در قال وجب مه رحبا منالباب ارابع اذا فزع

هی و رکسهدن هیتلنوب یعنی کوز ننه
واوناعق معناسنه در قال رجب منه ای اد

ك  9ومهیت کورعکله | کاتعظے وتجيل املك معناشنهدر يقال رجب فلا اذا
e

هاه وعط

ورحب

اهر ائنی عشردن

سر

معر وف

اسید رکه ععشای

مز تور دن

»E+

وربت دنور تاه ورعا ورا دینور ماء الاقیله کهدخول فعله وسیله اولور
وونل مشدد ومحفف اولور ورالرد فحیله رب وربت وربا ورا دور تشدید
ويفل ورب دنور رانك وی محففهنك تعیله ورب دیشور مذ کی موّلفكث
ف
رزیر اتانیثاحوناولسه
پیانته کوره اون سکن لفتدر مصباحده  ۲تأًنیث اکجولندد
ساکناولور ادی لکنمو ثهمحتص اولق اوزره مسومدرشارح دير حرالاسلام
شیحنده
زکرا الانصاری قدس سره هحنهفر

رپ آحون عش لغتتعداد ایلهدر انك

7

احوالی دغی دارعجشدر ايى (ارآبة ) دابهوزننده يدرك زوجهفته دیتورکه ا

۰

بة له
اوک آ٤ اوله حقدر زر تریهسنده اولق شرطیله اطلاق اوور قرالاهی

۳

اي احرأة یه ا(لریات ) عظبات وزننده مربالردرکه انجات دی دنور پروزد ۱
ولشکر و
معنایسنه که شبره اله ترییه اولان نسنهاردر رارك انواعی ک

والا وزجیل مرباری کی یقال زجبیل مربی ومربب ای مول پلرب کایقال || .
معسیل ای مول بالعسل ( الرب ) رانك ضمی وبانك تشددیله هرمیوهنك
صقلدقدنصکره حقان قویی وقواملی شبرهسنه دنور بایلناطباء طریق على

دبروکه مراد اولنان میوءارك یاخود حشیشهلرك عصادهری یاخود مطبوخلری اخذ

اولتوب پرمقدار شکر باخود عسل اله باخود سادهحه قیولوب قوامه کلجه

خفیف آتشده طم اولفقدر که فاسد اولقدن امین اولوب وقت حاحتده استصال
اولئه ورب قوی وقواملی طلاه اطلاق اولنور طلومه سوریلن قطیلراسی کی
ویاع بوصهسته وطورطوستهده رب اطلاق اولنور ( الربان ) شداد وزننده کروه
وجاعت معناسنه در ( الرباب ) شداد وزننده اسامیدندر اجد ن مومی الفقیه ن

ارباب وابوا لسن ابن عبداته الصيرق ابن الرپاب العذت اهر(
عل
رانك فعحی وبانك تشدیدله عامهده برصو آدیدر ( الرتب ) ارنبابدنفااسم

اولور انعام ایدن آدمه دنور منم معناسنذ وآسم مفعول اولور انعام اولتان کسیه
دنور منم علیه معناسنه ( الریی ) رانك ویای مشددهنك کسر له ریون کصتت
مقر ددر که نه بيك ۳
جچاعت کر

دیشوز

وار در شصیل یضاوده

هک

دشور

و

ا

مو

ذ کراولندی مرچ ادرکه بونده وجوه عدیده

اشبو [ وکا ین من نيی فاتل معه ریون ] الاه کرعهمی

تسیر نده مشروحدر ایی ( الربرب ) فدفد وزنندهبانصغرینك,سوریسنه دینور
( الاربه ( اجه وزنده

اهل عهد وماق اولان جاعانه دنور ربيبك جعیدر

)ای فوقیه اله قعود وزنده ببررده قطعا قلدامق
نتهکه کذر اولندی ( الرتوب ت
وجه اوزره ابت ویدار اولوب طوزمق معناسنهدر يقال رتب الشی* روا
من الباب الأول اذانیت ول ڪر د ( الرتتاا

و

رلوب معناسنهدر

۳

:

0
A

۲۰٩

ES

جادی الاخر منك اسعیدر ( اراب ( «عاب ودزده

ووده دنور ساب
یاض ل

ایض معناسنه واحدی ریابهدر هاله وریاب مکۀ مهکده برهو طعدر ومدینة منوره

الهفید ببننده برطاغدر ومدئیندن برذات اممیدر وکاحه تعببر اولان سازه دیور
نسبتنده باق دیئور مدود ین عبداله الواسطی الربایکاحه چالقده نك ماهر اولغله
(باب ) عراب وزننده
اکا نست اولفشدر اول باده موزر ضرب مثل اولشدر ر
پرمو ضعدر ( ابوارباب ) ,رمددرکه معقل ن بساردن روایت ابلشدر ( اباب )
کتاب ونزده

عهد وعان معناسته در که ذ کر الوندی وره کلهسندن جع اولور که

اوريك اوريك جاعتاره اطلاق اولنور شارح معاهدنه محخصیص ابلشدر
مو لك وراده وجع ربه قول العشور لفظیی عطف تسیر در وجاعات کشر هه

دضور واتخاب ویاراند دنور ورباب ضسبه قبیلهسی جاعاننه اطلاق اولنورکه
پرماده ضعنده جلهسی هبدست

اشحاد اواق اجون ر سم اعاب

اوزره اللرنی ر به

بر وب عقد عهد وبیان ایلدیلر ( الربب ) فعتینله حوق صوه دیور ( الربان )
رانك ضعی وبانك نشددبه نهسرنهنك اولنه ونازه لکی هنکامنه ع قول جو عنه
جویعه ونده رانك فڪيله ده جازدر وربان کی
دنور قال اخذه اد ای باوله ا

ملف ون باینده رن
ملاحلرينك ر ببسنه دنور ربانی دی دینور یای سیتله لکنن
مادهسی ذیلنده ربان اجأنام جبل ارکانندن بررکن اسعیدر وکی بی اجرا ادن کسیه
دیئور ce اناشد رکه ارشاع معناسندل ماود در و وراده الف وون من د
اولق اوزره ست ایلکله

سافضی مشیلرر قالدبکه محر فلز مده مشمو د ومعلو من

اولدینی اوزره حر مزبورده جاحاشاب دید کلری طاشلر اولغله اول خصو صده

عارف وماهر اولان کسیه ربان اطلاق ادرلر داو ددکلری اورابه محصوص سفیهبه

اله برربان استصعاب اولسوب دوهی یی آ نك دلالتله عل ابدرك کیدرار اول

رپان داعا سفینهتك فچنده اوتوروب  ره نظر ادر شاب ظهورنده دوهجی ی
ا کاه دوب دومن نه طرفه قولف مقتضی اولدیغنی اعلان ایلر واشاسده قعد

عل رات السفینة ای سکاما وذنببا عبارله مرسوم اولغله اکاکوزه كنك دومی
اولور اننهی وربان اج نامحبل ارکانندن رر

عظيږ دنور وجاعث وکر وه

معناسنهدر ( ر بب ) رانك تن وبای مشددهيك فح اوزره نتاس یله حرف حردز

نکرهدن غبری به داخل اونز وعندالبعض ١اسمدرکهکوفیون مذهبدر وغل رای

تکقهلیلدر دابا وعل قول کلهتکشر در ا وعند البعض تقلیل تاکر ده
دلالت ایدر و عضلر ددیکه همان ماهات وافخار مو ذعنده تکشره دال اولود
ضووع
وعل دای شلیل وتکشردن برینه م

دکلدر بلکه تقلیل وتکشر سیاق کلامدن

مس قاد اولور واسبو ولد کهنی لفات عد.دهیی هشقلدر مشدد ومحقف اولور
سس
سس
هم ear

mass

وه

معتاسنه در شقال ارتب الصی ععنی ربه ) ار یب ) اميروز

رت

فغیل ءعیی مفعولدر پرورده وم وب معناسنهدر ملوکه ده اطلاق الوثور و معاهد
اک
ک

اسممفعولدر کندوسیله بر خصو ص ده عقد عهد وميا اولفش

یز و ملاث ا

فاعل او لور بادشاه د ءکدر ورك

تور کهفعیل ى

هنك

زوجهستك زوج اولدن اولان اوغلنه دینورکه اوکی اوغل تعببر اولنور زوج
تانینك زیر تریهسنده اولدیغنه ناء واوک باپایه دینور وده معن فاعلدر ور یب
اسامیدندر حدیندن حسین ن ا.رادم حددر ( الروب ) صبور وزشده جع

2

اوک اوغوله دینورکه زیر تربیهده اوله (الراب) تشددد باه اوک پبایه

اب
کبت)
نورکه اوک اوغلنك تریهسنده قاعماوله ( ازا

۳
3ه 1
وزاند

 ) Eالربذ ) غبه وزننده ععنی قاعل اولور حاضنه به اطلاق اولنورکه

داه تعبر اولنور واوک قیره دیتورکه زوحهستك زوج الوندن قالوب و
بریهسنده اوله ونده ععیی مفعولدر وخانهده سودی امحون سلئن فیو به دنور
د مد ودنه حصوص ریت آددرکه کمبهیه تقلیدا بت

اندوب آنده اصناملر نه عبادت ابدرار ایدی شرفیاب اسنلام اولدقلرنده هدم
سنه
ایلدیلر وربه طانقده قیف قى

محصوص لات تام صغك اسید رکه طاشدن

تراشیده ادلی رکه اثبو حدیشده وارد اولشدر [ لااسز عروة مبسنعود وعادال
قومه دخل مبراله فاتکر قومه دخوله قبل اینأی الربة ] یعنی اللات وربه سرای
عطیه وخانة کیبرهه دنور ( الربة ) رانك کسرلهبرنوع نبات آدندر وبر جر
امعیدر علي قول خرنوب اغاجنه دنور وريه جاعت کذرهه دنور جیی ادنه
|کلور احله کی على قول ره اون يك نفره اطلاق اولتور و معتاده رانك طی رده

جانزدر ( الربه ) قبه وزننده دیرلك ومعاش خضوصنك وسعتنه وفراوانلغنه دنور
قیشه ربةاى كثيرة وطثرة وربة شهوردن ماءذی القعدهنك اسم قدعیدر
قال ع

( المرب ) هيك كى ورانك فححیلهکثبر :النبات اولان بره دینور وحل ومکان
(لرباب ) محراب وزننده بای
اقامت معناستهدر نواسی -جع ایدن کشی به دنور ا
حوق اولان بره ری

[وی حبلی .وزننده هنوز طوغورهش اولان قیوتهد شور

وقوزسیهلاك اولشقیوه دنور وطوغورسی كقریب اولانقیونه دینور ارج

دیرکه عندالبعضطوغورمسته ایک آی5لمرق اطلاق اولنور وری احسان وقعت
معناسته دروحاجت وضرورت معناستهدر ومتین وکم اولاندوکومه دنورجی
رناب کلو ر ضم رالهشذوذ اوزره زرا جوع صیغهسنده فعال وزتی تادردر رخال
کلەسی دج 9۳

ورف کلهستك ععانی" موزرهدن

مصدری رناب در کتاب

وزننده ورنی ورب جیعا جادی آلاولی آبنك اسم قدمیدر اتهکه ری وره جیعا

وت

کت

کت

و
رك

جادی

الاحره

YoY
صوفیه دل جد بن ای العلاء لقږدر و ریای حبر بعنی عام و دانا کسیه اطلاق او لور

ریان لفظنه منسود رکه فعلان وازده

معلوم او که لفظ مونر

صفتدر وفعلان

وزی اکٹری مکسورالعین اولان فعل نيهسندن تصوغ اولور عطشان وسکران
اولان فعل نيه سندن بااولتور نعسان کی ماهن فیه شق

عن
لح
اتو
کی بومضا مف

ای ددر وعند البعض ربای ره منسوب دیکدر الهی کی الف ونونی بای

وشعر ای ادد رک تخیر نس اودر مبالغدیی متطعندر جلى قول ریق کهسی
لفظ سرپانیدر منزج ديرکهراغب مفردانده موکونه بیان ابلشددکه دبای کلهسی
هسته میدرک مصدردر زیرا عالم
لاه مزسو در  4تفتدر باخود کرب
اولان کسه دابا علنی ریه وترو.ج ايلك اوزره اولور باخود منسوب اليه اولور

ژیرا عم اله عله نفستی نريه انلکله تریه کندیسنه منسوب اولور ووونار بری
پرینه ف اطفیقه متلازهلردر زیرا نفستی کلله ريه ادن لی ریه ابلش اولور
عکسی دی بویجه در وعند البعضش ربای رپ حقیق اولان حضرت

صورت

پروردکاره ماسوب دعکدر الف وون مبالغة نسبت حو ندر جیع احوال واطوارده

ستغرق قاله اولان انسان کامله اطلاق اوللور انى ( الربه ) به وزشده

( والبابه ) کتابه وزنشده علکت یعنی مالکیت معناسنهدر یقال طالت مته

وریاشه ای ملکته وربابه کتابه وزننده عهد وماق معناسنهدر قال مما ربابة

]له اوق دستهری
اعیهد وبرکومه اوقاره دنور عل قول شول اه دنورکه نک
صاریلوب

بغلنور باخود اوق صاردقلری

بزار حه سنه دنور باخود سول وفقه

میشین بارهسنه دینورکه قار اوقاری حقاران کسهنك النه صارارار  ۷کهالنی
صالدقده سودیکی کسهنك اوقنی نشایله ولوب حقرمیه ( الروب )فوله اطلاق

اوور ملوك معناسنه شال هوموب ای بين ارو ید ملوك والعباد مرو ود له
(لغزیب ) تفعل وز ده برکسه امحون پبرارض امحون
عزوجل ای علوکون ا

صاحبیت ومالکیت اظهار ابلك یعی اول کسه یاخود اول بکرندینك ملوک

اولدیفی ادعا ايلك معناستهدر بقال ربب زیدالرجل والادض اذا ادهی انه رعما
وحوحنی سلیوب تشدرمك معناسنه در شال ر بب ااصی ای راه حتی ادرك
(الار باپ) هنك کسس بل بربرده داعی آرام واقامت ابلك معناسنهدر قال ارب
الکان اذا زم واقام به ويك شین اولق معناسنهدر شال

یل
ع)
فيب
تالر
(

ارب منه اذا دناه

وزننده دهن وعطر مقولهستی بعض خوشیو نسنهار اللهتطییب

واضلا ح ابلك معناسنهدر قال ریب الدهن تریبا اذاطییه وجوجنی بلو غنه
قرر بسك معناسنهدر قال ربب الصی اریاه حنی انرك( ال به ( محله وزننده

لصی ريبا ورب ( الارتباب ) افتعال
ودج مدصر در راا يقال رابب

اول

:

۱

۲۹

ام الومنین زینب بنت چش جنابلرینك جدیدر رضی الله عنبا وعنمم ( ارب )
رانك فخی وبانك تدده ومعرف باللام اولهرق جلد" محلوقنی بسلیوب رید .
ادن حضرت پروردذ کار امعاء حسناسندندر عروجل امه ویعضا بایی حفیف
اولنور ضرورنه میتی موف بصار ده بورسمه بیان ایاشدرکه رب کلهسی فىالاصل
عل
فنیااسم
مصدردر سك ویرورده ابلك معناسنه بعده آندن میالغه به مب

استعاره

اولفشدر کهبسلجی پرورد کار معتاسنه اولور وععرف باللام اولهرق همان
پرورد کار عالم ومتکفل مصا عامة ام اولان ذات اجل واعظمه اطلاق اولور
كذلك اضافتلهده اطلاقاولنور رب العالمی نکی وماسوایههمان اضافتلهاطلاقاو شور |

اف
میضورب
| اہ

اولدینی شيك مالك ومسعفنه یاخود خداوند وصاحنه اطلاق

اوور قال رب الشی" ای مالکه ومسحقه اوصاحبه جیی ارباب کلور ور وب

کلور رانك ضعیله وکاهیبه رب کلهسنك باهانیهسی خفیف اشجون بناحیتیهیه ابدال
ىك یعنی ربك حقجون الوه دکلدر باخود الوه
اولئور قال لاوريك ای لراو

اعم ( الربابة ) رانك کسریله ( واروية ) رانك عیله رب وپرورد کار معناسندن
اسعلردر بسلصیلت معناسته کذلك مالکیت وصاحبیت معضالرنه لکن راغيك
واساسك بیاناربنهکو ره رو یه حق تعالابه خصو صدر وریابهغیر ىده استعال او لنور

تقول واله عزوجل رب الارباب وله الربوية وفلان رب الدار والعبد بين الروابة

ورب کلهسی مصدر اولور جع ايلك معناسنهدر بقال ارلبشی" ربا مالنلاب ز
الاول اذا جعه وآرترمق وزیاده قاق معناستنهدر شال رب اة ای زادها

ویرمکانده داعا اقامت ايلك معناسنه در بقال رب بالکان اذالزم واقام واصلاح
اس ای اصیلیه ودهن وعطر مقولهستی بعض خوشیوی
اللرب
ايلك معناسنه در ا
نسنهلر فاعغله تطییب ايلك معناسنهدر شال رب الدهن اذا طبه وبرنسته به مالك

اولق معناسنه در بقال اربلثی" اذاملکه طولوی بعض طلار امه تریه واصلاح
اعلك معناسته در راحهستی ازاله اجون يقال رپالزق اذاریاه باارب ووندهرانك
یل ده لغتدر حوحنی سلیوب تشدرمك معناسنه در قال ربالصی اذاریاه حتیادرك

وو معناده پاب رایعدن دی لفتدر تقول ربتهکسیعته بابتیتعیین احون ادغام او لغامشدر

ورب قیون قى طوغورهق معناسنهدر بقال ربت الشاة اذا وضعت ( الربویی )
رانك فعیلد ربه منسوب دعکدر خدایی معناسته بقال عل ریو .ی ای منسوب الی الرب

علی غبرقیاس تتهکه عل لدنی دخ دیرار منغيرکسب حض الام الهیله حاصل

اولدیغجون ( الربانی ) رانك فصی وبانك تشدد له متأله ومتعبد وعارف امه اولان
آدمه دشور [ قال عمد بن النفية لامات عبداله بن عباس الیوم مات ربانى هذه
الامة ] وهو الْأله التعبد العارف باله .عنوحل وربا بعلبك قصبهسنده مها
صو فه دن

فر
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[ون شور لش و پالدزلغش
(0تدم وزننده ت
) والذهیب ) ضيب وزنده ( والنهب

عون وزننده مدنندن برجاعتدر ( الذهبة )
نسنه 0ه دشور ( الذهیون ) ي
ذروه وزنده ضعیف بوره داور حسدتی  5فل قول جود

۹

بك شدید وکثبر اولان بمور در جبی ذهاب کلور ذالك کمسبله ( ذهوب )
(هاب ) غراب وزشده بر مضوعدر
صبور وزند» بخرالون اسیدر ذ

و(میل ) تحبان وزنده عنده بر موضمدر ( الذهاب ) شداد وراد رو بن
کتاب وزننده واب وزننده
مالك على قول مالك بن حندل الشای لقسیدر ( ذهاب )

جانزدر برحبل آدیدر ( ذهاب ) .محاپ وزشده ایام عدن ببروم معروفدر که

)ای ته اله اجر وزننده حوق
پروقعه ی شقلدر وبرقسله آددر ( الاذیب ب

واعفکل
صوبه ور وقورقو فرع معنانسنهدر يقال اخذه الاذیب ای الوفر
 8اهدر ونچتش ونشاط معناستهدر قال به اذیب ای نشاط ( الذیب )

عیب وزننده ومادفیدر

وزهنك سکویله قبریق وحتلاق ظرفاری
ف[صل الراء  ( الرآب ) رانك فحی هم
کناد الت معناسنهدر کهبری برنه قاوشدروب اصلاح ایلکدن عبارندر ال
راب الصدع را من الباب الثالث اذا اسه وشعبه ومفق اواش جاعتی
بارش دروب بنلرتی اصلا ح امك معناسنه اسنعال الوور ال رآب تم اي

ا ورك بوجهسی پاچاری حلد کدنصکر ٥ کید از لتوب چك معناسنه در
" صلاح فعناسندن با و ذدر قال فا

الادض اذاستتٹ yB دعدا جن ورن

عش مهار دوهیه اطلاق اولور وصف بالصدردر ورشه جعیتی صاحنك ضلاح
قرومك
حال وغناسنه مداردر و

عطیم الان اولان سید ومر ویس کارا بنه

اطلاق اولنور امور ومصا ار بنك مدار صلاح ومادة انتظاماری اولدخنه بناء
قال هورآب القوم ای سيدهم الضضم ( الارهءاب ) ک|رام وزننده ودش فیریق
_ وحتلاق مقولهستی کناد ايلك معناسنهدر قال ارآب الصد ع اذا إصليه شوعبه

) اا رب ) متیر وزننده ( وارهءاب ) شداد وزشده کنادبیه دیتور ( الروبد )
حرعه وزننده شول اغاج پاخود دمور بارهسنه دنور کهنآکله قبریق وحتلاق
استهلر کنادلوب اصلا ح اولور مشاهیر شعرادن رو بة نن العا ج بن روبة التمهی

تونکله ما اولدینی متقولدر وعند البعش رویدن مخاوذ در مادهسنده مکذور در
) المرتأب ( مر

ودزه

مختفر ار

غفر دن مأخوذور افتعالدن اسم

مقعولدر وحه ايق اوزره اصلاح او لفش تس نه به دینور قال شی رقاب
مختفر ( راب ) کتاب وزننده ا

هر ون ن و بات اماب

در دندر ورتاب

ن عبدالله مد ند در وزاب  ۷إلنعان إتعادن جار ان عبداللهك حل در وریاب

a

اذهوباومذهبا من الباب ااك
ا بو
وایلك

وزنشده

E
۲
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او لور شال

|سم فاعالر در

ذهب

اذا E
يه

وص وبا اهتعدرد اوندقده SE

ای از اه

( الذاهب" والذهوب

أ

) .صتور

کیدرمك وايلقك معناسته دق
 ۱الاذهاب ( هی ءنت کنمرباه

1

يقال اذهپه واذهب به ای ازاله و بر نسته بد ] تون سوروب یالدزلق منرت رو ۱
د
ا

بقال اذهبه ای طلاه بالذهب ( المذهت ) N $

ميدر ند که ۱

E

ذر اولندی واسم مکان اولور کیدهجك پره دنور بومناسبتله ادخانهیه اطلاق |
ک
اولفشدر عثی کی وکیدهجك وله دبنور طر قه ومسلك معناسته شال ذهب فلان
مذهيا

طريقة دنهاطلاق |
ولاقهايه ستداولان
طرا وسلکاب ع
ای
حنا

ی
ی اولتورکه اسلامده اولان عتبداردن مقتدا اناد اولنان اماملرك ملك محتاراریدد |

SIO
92
۷ 1
۳۳

قورعده حت و شافیی کی وعقایدده مار بدی واشعری کی رضی الهعنم قال
مذهبه حنق ای معتقده آلذی ذهب اليه ومذهب اصل واساس معناسنه مستهلدر ا

تقال مایدریله ان مذهبه اى اصله ( آلذهب ) مکرم وزننده کنبة معظمهنك 
اسعیدر و ارهه ن عبر و غنی بن اعصر دام کسهارل فرساری اسعیدر و آدست 

وونده صواب اولان حانكت کسرله
انناسنده سووسه القا ادن شیطانك امعیدر ب

اولقدر جوهری ونه مفبنعیله تقید ابلشدر شارح دیرکه فرطی وعدئیندن

)له جنس معدنیدن التوئه .
(الخذهتبین
برجاعت هانك فعیله جزم ایلدیلر ف

|

دینور تبر معناسنه موف تبر مادهسنده على الاختلاف يان ايلشدر مشهوری

۱

هنوز معدندن جقوب سکه صویاغت کورمش آلتونه تبر اطلاق اولتوز ذوهب

 ۰مذ کردر موّنث دځ اولور واحدی ذهبهدر هاره جعی اذهاب کلور و ذهوب ا 1

وذهبان کلور ذالك ضعهلریله ویو صاحب نمایهدن منقولدر وذهب مصدر اولور
پرکسه کنهاانی معدنه ضيراشخانهه ڪيروب خرمن خرمن التون کوفهلری

از |

کردو کزهری قاخوف اه ود ورال قلی.مضاسشنهدر ال 993
کو

از جل ذهبا من الباب الراج ,اذا هممفاحل علىذهب کثر فرال عقله وبرق
هانك
بصره وموادەنك قعشده بی م لغتی اوزره ذهب دی جار در ذالك و

رمر
اک

شارح دیر که ابو منص وردن بودمم مطرد اولدینی منقولدر فعلت

غین حروف حلق مکسور اولورسه وذهب عورطهنك صارسنه اطلاق اوئور

ون اهلنه محصوص رکونه اولك آدیدر جیی ذهاب کلور دالك کے
وذاهیب
واذهاپ کلور اسباپ کی و جم ای اذاهب کلور اتارب وزننده ا
 1کلور

کت وز ننده ( التذهیب ) شفعیل وزشده بر نسته به آیوّن سورمك

|[ ویالدزلق معناستهدر يقال ذهبه تذهیبا ای طلاه بالذهب ( الذهب ) مکرموزننده
ً  ۱والذهیب
`

اا 

از
۱

Yor

وزنده شول داقهبه میور طوغوررکن وری تعبیر اولنان زجتك شدندن

(لذوبان) 
ناشی قوبرغتی اوزادر اوله ا(لذوب ) ذالك فعی وواوك سکوئیله وا

فعانله ار مك معناسنهدرکه طوکق مقابلیدر قال ذاب السعن پذوب ذوبا وذوبانا
ضد جد وکونشك حراری اشنداد ولق معناسته استعمال اولور کویا کهنشدت
حرارندن جرم شس اروب سیلان ادر بقال ذابت الشمس اذا اشتد حر ها
وداعا بالعك معناسنهدر قال ذاپ الرحل اذادام على اکل العسل وبرکسه عاقل
ورشید ایکن جاقت بدا ايلك معناسنه استعمال اوور بقال ۔ذاب الرحل اذا
جق بعد عقل ورکسه اوزره حقوق ابت ولازم اولق معناسنه استعمال الوور
جب
قال ذابل عليه حق ای و

وست ورنسنه

حاصل ویدا اولق معناسنه

استعمال اشوور تقول ماذاب فی دی منه خر ای ماحصل وذوب باله دنور عسل

ه
ملدکو
معناسنه علي قو

لووهلرده اولاننه یاخود اردیلوب مومدن صاف ورواق

اولاه دنور ( الاذابه ) ھ مر هنك کسر باه ارعك معناستهدر شال اذاب السعن

اذابهٌ وشعون الك سب واغاره معناسنه استعیال اولنور بقال اذا وا عام ای

اغاروا وبوا ونبنرهیی اصلاح ايلك معناسنه استعبال اولنور بقال  5وا
اه دم ای اصلوه ( التذویب )تفعیل وزننده ودی ارعك

معناسنهدر شال

ذوب الحم ععنی اذابه واوغلانك جبهسنه کاکل قومق معناستهدر ال ذوب

الغلام اذا عل لهذژابة ونده اصل اولان همزه اله اولقدر زرا ذژابه کلهسنك
اشد

عینی موز در

وک او لندی لکن وخلاف قياس اوزره واو اله

وارد اولشدر ا(لاستذابة ) ذوپ طلب ايلك معناسنهدر تقول استذته ای
مىة
ا غل
عذوب
طلبت منه ال

مادل هذا الناء ا(لذوب ) منبر وزننده نسنه

)ه
رف
فوبة
ملذ
ادریحك قابه دینور کویا کهآلت ذودر طاوه وبوطه کی (ا
وزشنده وم ادفیدزکهحو چ هبه وکنیدبه دیور

والاذوابة ) همزملرك کسرله ل

 6طعام

و  ۱الاذوابت

یاغنه دیضورکه اریوب سن ضاف اولق

اجون جوملکه وضع اولنه حالا حوملکده اولدقه اکا اذواپ واذوابه دینور

وخاض جک
اریوب طلومه حکلدکده اطلاق اولفز بوونلر اسملردر اعصار ا

(ذوبان ) ذالك یله ( والذیبان ) ذالك كسرله آتك یادوهءنك پیونارنده قلان .
ال
وی

وقيل بيه سنه

دنور

) الذاب ( تاب وزننده

عیب و قیصه معناسته در

قال مافیه ذاب ای عیب ) الذووب ( صبور وزنده ”موز وطاول تاقه بهاطلاق
اولور ذوب

اق ذووب

اولفق شابندن اولان شم صاحءی

ای سه ) الذواب ( شداد ا

اولق ملا-حظهسته مینیدر قال

اعصاندن پرذاندر ) الذهاب (

 ۰صواب وزننده ( والذهوب ) رکوب وزنده ( والذهب ) مقعد وزننده بوریوب

۳۰

۱الوادی وذتابه الدهر ) ذالك ضعی وکسریله درهنك ایاغنه وزمانك آخر واشحامنه

اطلاق اولتور ( الذنابة ) ذالك یله ابم پویرو معناستهدر قال هو ذابة
القوم ای ابعهم ( وذايه اللعل ) ایاق قابنك پروننه اطلاق اوور وبر باغهدن
براه بهاقان جدوله دنور ( الذانب ) بودخی ابع معناسنهدر ( الذنه ) ذالك

| کله بولك طوغری بوزینه اطلاق اولنور که قوبرق طرزنده حکیلوپ کیدر 
بقال اخذ ذابة الطریق ای وجهه وذنابه حصلغه دنور رج وقرایت معناسنهدر

مرہ
بقال بینهما ذنایة ای رمم وقرابة پورموضع آدیدر ورم عاردن آخر ا
جاری اولان جدوله دینور وذنابه العیص برموضعدر ( التذئیب ) تفعيل وزننده
غه بشلق معناسنهدر
لو
خر ما قورییی دبندن دکلنوب ا

قال ذست السرة N

اذا وکتت من قبل ذنما وعامهنك اوجن اشاغی صارفقق معناستهدر کهطیلسان
قومق تعییر اولنور ال ذنب عامته ادا افضل ما شيا وارخاه ( التذئوب )
تانك فی وضیله شول خرما قوروغنه دیور کهدبندن پکلتوب اولغه بشلامش
اوله مفردی د وب در هاله ۱الذنب ) منم وزننده حومه بهدینورکه طعام

قندسنه
او
جاری ص

لرعوغه
انو
قتواررر مقرفه کی و بر بره اقان صو ولنه دی

دیور ور باهدن بار مرعناردن غيريلربنه چاری اولان حدوله دیور و اوزون
قو برغه دینور ( الذنبان ) فحال برئو ع او در على قول مهس بغدانته er

اهرحك
شال
مفر دی ذنبانه در ه

بیاننه کوره ذنب التعلب

کر در وذبان واي

«( ذالك ضیله غییر  "۲وزنده
مدهدل عیص تاحیه سنده بر صو آدیدر ) الذبیپاء

بر و ع داذد رگ بغدای اصحنده اولغله

آرتلیوب ] تارار قارسیده دو کندم

وترکیده دلوجه ددکلر در ( الذنائب ) ذالك فصیله و(الذانب )ميك فحیلر
( والذناه م
)امه وژننده برد موضع امعلر ندر ) الذيى ( زبری وزشده بروع

تاش آدیدر ( الذأنبة ) دحرجه وزننده طوغورمق اوزره اولان قصراغكقولوی
احر ودن ایی اويلغك ارالغنه قدر چوپ باشنده قابلو اولان احد پر ده حقوب

كورنمك اوزره اولق معناستهدر بقال ذأئبت الفرس اذا وقع ولدها ق ا
ودنا خروج السق وختے هدهد وزننده دبری احاطه ایدنکیکه دینور کهاڅ
طرفتبن ایی اویلق اوراده قاوشور و قال فرش مذانب ادا صارت کذلك
ه واضاخ تام لار  2ببننده ۳

(الذیه ) فحاناه جادبهده

آد بدرر ) التذتب (

تفعل وزننده بول آلق معتاستهدر کهبولك نبانتنه اورمقدن عبارتدر وسار موادده
وى استعمال اولنور بقال تذنب الطریق اذا اخذه و صارغه طیلسان صاليورمك
معتاشنهدر قال نذنب لمعم ائ ذنب عامته ( الذانب ) جانب وزنتده شول
دو «به دشورکه داغا سوروتك اقطارك آخرنده کیدر اوله ( الذب ) حصدت
تفه

وزننده

فقادر اولوار برکسهنك ارده دوشوب ابزندن آرلیهرق كمك معناسنه کهقویرغنی

صالیو برمیهرك كمك تعیب اولنور شال ذبه ذا منالباب الاول والثانی اذا تلاه

غ شارق اثره ا(لاذتاب ) هنك کسر له کنمکار اولق معناسنهدد قال اذنب

الرحل اذا صارذا ذنب ( الذنب ف)حتنلر قروغه دنور جی اذناب کلور وع بار
ضرب فلان بذنبه دار اقامو بت معناسنه ينی کشکدن فارغ اولوب اقاهت وآرام
شدم ادوب رد واگ کوس
ایلدی دعك برده وفلان کسه جلهی سبق و
پتشعدی دیجك برده رکب ذنب ام دیرار ونضتیب اقصه راضی وان او لدی
دجك برده رکب

ذنب البغار در ( ذثب الفرس  1ر نجه ک و کبلر د رکه آت

قویرغی شکلنده منتظملردر ( ذنب الثعلب ) ترکیده دخی تلکی قویرغی دکیدار
)رکیده اولامه وه دبرار تکه صقال دیدکار ساندن
ساندر ( دلت الیل ت

تالف ) تتوعقیل دورکه برضو آددر ( الذنایا خ)راف وزننده
( والذنی ) ضتین وباي مشدده والف مقصوره الله (والذنی )کستین وبای مشدده
وتیل رز ونلرده قویرغه دنور ذنب معناسنه ( الاذناب ) انصاب وزننده

دیت در ه ذ کارولندی واذناب الناس وذئیات الناس خلقك اناعنه وسفله
وار ذالنه .اطلاق اولتور ال هم من اذباب الناس و تا ای اباعهم و سفلمم
) الاستذتاب ( برکسهنك قو رغ

صالیور میوب از بصدرق كمك ایا

شال استذبه عن ذبه ور ایش عام او لوب سرا حام ولق معناسنه

استعال

(لذئوب ) صبور وزننده قویرغنك
اولتور شال استذنب الام اذا استتب ا
وراز اولان
ذیلاری فاروان اولان آله اطلاق اولنور وشر وفتنه وکدری دور د

کونه اطلاق اولنور بقال بوم ذلوب ای طویل الشم بعنی لابنقضی کاله طویل
الذنبوذتوب قوغه به دنور على قول هان احنده صو اولان قوغهیبه محصو صدر

وعل رأی طلو اولان باخود طولفه قریب اولانه اطلاق آولئور و حظ و نصیب
معناسنه استعمال اولنور جی اذنبه کلور وجم کی ذتائب کلور وذناب کلود
ذالك کسربه وذئوب قر و مراره اطلاق اولنور وارقهنك ایکی طرفنك الله

على قول هه و قیناغه دنور ( الذنوبان )نيه بنیهسیله ارقەنك ایکی طرفنه

)تاب وزننده شول ابه دینور کهآنکله دوءنك
دنور متا معناسنه ( الذناب ک

قوبرغنی بالاننهند اند تاکهقویرعنی اوروب قالدردقه اوزرنده اولان کسهبه
رشاشة ول هر اوب تلویث اليه وذناب الشی" اول نسنهنك عقب ومو خرننه
اطلاق او تور  ۸اکلرو اولهحقدر هور ایک تلعه ده اولان صو ولند
و تلعه وکسکدن اولان صو اقند سنه دنور واختلاق مادهسنده هس و حدر

دور

وتاب کلهسنك بى ذنائب كور ( ند الوادی وذبة الدهر ف)عائله ( وذنابة

1

۱

3

DPT

۳

.a

aS
زک .د ن ۲

از  fآنکله مشنبر اولهدز و معرنندهآذر بایانمدز آذر بیان وو
م اذربجان دیرار ( التذعب ) تفعل وزنشده پرکسه ی پری قورفقق EE : :

وزننده صو متصل آغق |
قال نذعه النای افرعته ( الانذعاب )
تقال الذعب الاء ادا سال وانصل حریانه( الذعبان ) عبان وزنتد» |۱
ا

ج قورده دینور ) الذعات ( ميك عیله ات وزنده اذعیادن اسمفاعلدرکه 9 ۱
ک

پرکسيه متابع وپیرو اولق معناسنهدر مذعاب متابع وپیرو اولانه دینور تقول
دایم مذعابينای کاFf ف

ضیعان تلو معضصهم بعا

يعن بن اول کروهی 

کوردم که صرتلان یلیسی کی بری بری ارد نجهمتتابعا ومتعصاقبا کیدرار آبدی

( الذملبة ) ذالك ولامك کسری و(الذعلب ) زر ج وزننده حسث وپابك ناقهبه
دینور وذعلبه دوه قوشنه دینور وحاحت خفیفه معناسنهدر ولباسكت ات اوه
ضالقم صاجاق صان

عل قول رەل ش اسکی ورنق اسك

بار حهسنه دور '

( الذعلوب ) اسلوب وژننده ذغلبه الله معنای اتبرده مرادفدر جعی ذعالیب
کلور و ذعالیت اسه دی صقت

اولور شال

وب ذعالیب ای خلق حعیق

:
9

اجزاسی اعتبار در کویا که صهارلقم بارهسی برئوب اعتبار اولفشدر (التذعلب) |
مجورب وزننده خفیف الثیاب اولان کسیه دیور وكير لندرك کر لوحه کیدت |

وذبة ) بوبه وزشده ||
کال
کسیه دینور وسویکنوب یی اوززه بتان کسیه دینور (
متدننه وصاله خالونه دینور ظاهرا سلفده اولور امش قال امراأة مكذوبة ای ||
صاله ( الاذلعباب ) اقشعرار وزنشده بایدن چقش اوق کی حدت وسمعتله

قد وا اع و3
كمك معتاسنته در شال اذلف ا حل اذا انطلق خ
د
الی
سویکنوب یاعق معناسنهدر قال اذلعپ ارحل اذا امجح ( الذ
ن)
اسمفاعلدر انی اوزره سان کسید دوو بو مادهبي حوهر بنكث ذ کر اولنان ذعلب
در
ذیلنده |پرادی وهه مب

) الذنب ) ذالك فحی و ويك سکونیله کناه وام

معناسنهدر ججعی ذتوب کلور جع ای ذویات کلور ملوفك

نصا برده یاه

کوره اصل ذنب فحتينله قوبرغه دینور ویو علاقه الله هرمتأخر ورذل وسفل

اولان شید اطلاق اولاور مثلا اذ ناب القوم دبرر اسافل ناس معناسنه ومذاتب

|
ا سکز
5
سس ۲و

ن
سیرو
ک3کر
ن
۹س

تلا ع دی ] دن مب

وقل
ورر
قرل
اد

اون وقو برغنك قیری فر اوان اولان آ به لوب اطلاق

یعی بو اولان قو غهبهده اطلاق اندرار و آندنن¿حظ وني
که مدل دی اول معناده مستیلدر و ذنسضمرب وک

3

برنستهنك قوبر غندن طوعق وقوبرغنه طوقفق واورمق

3

معناسی استعاره آولئور
مادء مزاو رهدن مصدر در

معنبارینه ودی مطلقا وخم العاقبه اولان فعلده اسم اولهزق استعصال اولندی
1

3

3

1

در

۰

۹
قیاسه محالفدر لکن امهات ساره ده کتب لفظی مبر ان اولغله باب اولدن
وی بنرسنهی بیلیوپ بك
)عیل وزنتده د
(ریب ف
ااوللورتذ

کسکین ابلك

معناسنه در شال ذربه وبا ای احده وخالون حوجغنی فضای حاحته کوترمت
بتقضی
معناسنه در قال ذر بت المرأة طفلها ای ااه ح

( ذالك

حاحته ا

ین آدملره
کس
یلا ذرب لفظندن که کتف وزننده در جمدر سیف قاطع کی ک
دنور

قال قوم ذرب ای احداآ ) الذربة ( ذالكث کسم یلهسلیطه وید زپان دی

زفر قاری به دیئور شال اما ذربهای السلیطه اللسان و بوغازده حقان اور
دید کلری و ریه

دیور

جیی

و رانك دعر

ذرب کاور ذالال شب

قربه

وقرب کی ( الذرب ) ذالك کسری ورانك سکو یله بدزبان وحدد اللسان کشیبه
دنور و ذرب وی

کی ر عارضه در کهانسایك

واخود داهنكت بو شده طهور

ادر کوحك طاش قدر اولور شارح ونی دی ذکر آولنان غده اله بیان
الد رکهکوحکنه بز و یو کنه اور عبر او لور علفو ل ذرب رعلت اسمید رکه

(لذرب )
حکر ده ظهو ر ایدر ( الذراب ) تراب وزننده آغو به دیور  7معناسنه ا

معظم وزنشده زهر ابا صواراشقمحه دینور شال سیف مذرب ای موم
وشنه نهسیله شر ومالفته اطلاقاولاور

(لذرین ) ذالك فى بلفسوی
ا

بقال رماه پالذریین ای بالشر واتللاف ( تذرب) عنم وزننده پرموضعدر ( الذرب)
متیر وزننده سائه اطلاق اولنور ( الذری ) جزی وزننده ( والذریا ) فحتینلد
ويانك تشددله عیب ونقیصه معناسنهدر وذریا داهیه وآفته دنور ( الذری)
فعا باهویانك تشدیدبلکه حیرکی وحعلی کی فعلی نونزدهدر لودج آفت و داهیه

معناستهدر ( الذریب ) ذالك کال طرع وزننده صاری چیکه دنور ( الاذرنی)
ده
شار حك شییدی اوزره ازهری وز

در ابرانده اذر ؛جان ایالتت نسو پدر

شارح یگ بونده یاس اولان اذری دشکدر بلایاء دک رامهر منده رای دنور
و باه م کباده

وط ر اوله نسسدت

اوزره قياس قوم

س_نده
واف

مطر ق 5

موانع صرفدن

اولنور لکن باب فاد س
و

شش مان م

بان

تنب

تفصيل

او لور واسیو اذر !ان

اوددر" کمه و تعریف وتات

ونون مز د تال در ومعلوم اولهکه اا

او لندینی

اذر !ان که سی الفك

ور
در

برهان فاطعك بیانی اوزره لفظ فارسیدر فی الاصل آذربایکاندر کهابرانده برولایت
آدیدر رز نك قاعدة اللکدر مقو لدر کهوتا که اوغوز نام امبر کاوب اول
ملک زع و تخیر ابلدکده اوجان تام مرعن اری بك ,سند ادوب اس ایلدی هر
آدم بررانك طبراق کتوروب برمجلده بغدیر .جحE
برعظم وعال a حاصل

گوزدی و وحهله

او لغله اول به آذربایکان دیدیلرکهاو

مت

برکیده

۲۳ ۸

وای مشدده الله شصنه وضابط آدملرته دشور حلواز
( الذی ) ذالات فصی ب
معناسنه بوبلدهده قوللق حورباجیسی و قولاق نفراری کی ناسی بولسز افعال

ید کوارن ( الذذبة ) زازله وزننده هواده آویزه ومعلق اولان
واطواردن منع ال
نسته بری اوئه حرکت ايلك و صالفق معناسنهدر قال تذیذب ذیاذب الهودج
هل ومتعلقات ومسهپرانی جایت ابلك معناسته در تقال
ای تنوس افلهواء او
ذیذب جوازه و اهله اذا امام وخلق ريده اعلك معناسته در تقال هو بدیدب
الا س

ای ودم ور نستهی رك

ايلك

معناسنه در وذیدذ به اسم اولور سانه

اطلاق اولنور وا لت تناسله اطلاق اولنور وخاهیه اطلاق اولنور ومفهاره زینت

اجون آصداری آویزه ووسکول مقولهسنه دنور مکحلرری اجون اطلاق

اولفشدر ( الذیذب ) فدقد وزننده ( والذباذب ) جع نیهسنده مفرد اولهرق لت

بناسله اطلاق اوور وذذب بادیهده برقویی آددر ) الذیابه ) مامه وزننده مد بون
ذمتده قلان ود ج قیهسته دنور شال على فلان ذبابة من دن ای شید 7واخاً تام

جبل قربنده بر موضع آد در وعنده عدن ابن اخ جزیرهده برموضع آدیدر
) المذيذب ( اسمفاعل واسم مفعول یه رمه ایک ار
قرار داده اولیان کید

دیور

مب دد او لوب بر طر قد

شال رحل مذ بذب و یشم ای متردد

بین امین

(لذرابة ) سلامه وزننده قم وماق مقولهسی نسنه کسکین
ا(لذرب ) فحتینله وا
نباب الرایع اذا
مل
وزاغلو اولق معناسنهدر شال ذرب السیف ذریا وذراية ا

ورپ
حد ذ

اسماولور لسان تیر وفاسد اولوب.داعا ذش وخاطر شکن سوز

 ۱سویشسی حالته دینور جى

لساه
اذراب کور انصاب کی قال ف

بیوالووب
فساد ویذاء ویاره فاسد واه اولغله احر س

ذدب ای

وسعتلکز دنور عقلېول

امل
ساتس
ودو
اافس
آفه دنور قال ذرب ابلر ح اذ
|یارهدن صاری صو ت
ازده
الصدید وذرب وذراه سلامه و
ورست
معناسنهدر ومعده ابو د

ا

مته

وذروبه عومه وزننده معده فاستد اولق

اولق معناتنه

اولغله ضند اولور يقال ذربت

معدبه ذرپا وذرابة وذروبة اذا فسدت وال دربت معده اذا صحت ودررلو
علتنه دنور نشار حكا يانه کوره نومعتالر ده

دوا قبول ایلیوت اوکولیان رض

مصدردر وذرب  2وآینه مقولهسنك باسنه دبنور صدء معناسته وذش وهذیان
و اسزا کانه د

ف
ت)
كرب
الذ

EPO
ORO
PEE
3
۳
TS

ولبید نسنهنه دینور
وزشده کسکن ح

وبابوشجی محقيسنه دینور وحدید اللسان اولوب سوزی جکر دوز اولان کسیة
ان
للسذرب
لرح
ال
۱ور شا
دن

ای حدیده ( الذرب ) ضرب وزننده بر نستهی

پلیوب سکن ابلك وزاغ ويرمك معناسنه در شال ذرب السیف ذربا اذا

یم
اس
ترش مدنی

اا الاه تست م

|

قیاسه
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2۰

بورفکدن ذبابه یعی بقیه ترك ایلیوب حصول وسعمرده اولان سبری بال افراغ
۰

3I

ث
د)
حذیب
ایلدك دهکدر ( ال

وزشده شول وی ه دنور کیهالکن باشنه

اولوب عله وشتاب اوزره اوله شال جاءا راکب مذیب ای عل منفر د ودوهد
حصوص دور ودراز صوسزلغه اطلاق اولثور که بعيد بردن صو طللء هيل
وشتایه باعث اوله شال ظم" مذبپ ای طویل بسار الى الاء مبنعد فتجل بالسیر

ا(لذاب ) تشبدد که اسم فاعلدر شول حیوانه و اسلداوه رفان
وآرام ابلیوب بری اوئه  0وحرکت اندر اوله شال عبر ذاب ای لاتقار
ق مکان ( اذب ) ميك کسری وذالك فحیله ( والذیاب ) شداد وزننده حعردن

ییاه نك دفی پابنده بك غبرت واهتقام ادن جيلو آدمه دینور بقال رجل مذب

وذباپ ای دفاع عن ارم وذیاب القادندر ( الاذب ) فصتینله بان اوکوز شه
ووزون ثسنهبه دنور ودوهنك آزی دیشنه دنور ( الذیب ) قنفذ ونزنده
دیور ا
 Eبان

سمش

رد دور (الذیانة) ریانهة وزنده صوسزلقدن باخود < رارندن

دوداغه دنور شال شفة ذبانة ای ذال ( الذیاب ) اب وزننده سننکه

دنور که فار سسیده مکس دیرار مو لفك بصا رده یاننه کوره بربرده قرار ایلیوب
بری اونه ردد وحرکی سيب ميه در بعضلر ون *حوت يع ذب آب که سندن
وناب ال آر سنده اطلاق
کزدر دندیلرکهسور لدکه ته عودت اندر دبکدر ذ

اوور واحدی ذیایهدر هاه جى اذبهدر هبرهنك فخ وذالك کسرله ذویان

کلور ذالك کس له وذب کلور,ذالك ضيه وذباب آت فسمنك کوزاری سیاهنك
دروننده خال

ط دق YIR

ا سو داه اطلاق

ذیاب
اولور و

فيك انه اطلاق اولنور که چام پریدر على قول فك یلا نه
وی آو لهحقدر شال نه نیداب الستیفب

ای حده اوطرفه

السیف

دینور که

المنطرف

مو لفك

بصابرده .تاه کوره اذاء خصو صنده ذاه تشیه اولفددر وذیاب الاذن قولق

کرتلکنك کارت اطتلاق اولتور که رفرق واحدند اولور ذباب سیف کی
وذیاب:اطناء قنه جعکنك هنوز نازه آچان شکو فه سنه اطلاق الوور

ودا۳

امین گوز بکنه اطلاق اولئور مردم چثم معناسنه ذباب هیئته یاود طبران

ینوج
وو9و
ر
ر۱

شعاعی طبران ذیاه تشییه اولغشدر وذیاب دلیلکه دنور قال به ذیاب ای جنون
واوغورسزافه دنور ش هل

ت

ره ذیاب ای شوم و مدته ده رطاغك آدیدر وش

دام معناسنهدر شال اا اف ای شر دام وذباب اسامیدندر ( الذبة ) ميك
وذالك في( والمذوبة ( سینکی حوق بره دثور قال ارض مذبة ومذوبة ای

)مسيكری :وذالك فحیله سینکلکه دنور مکسران معناسنه |
(لدب ک
کثبر :الذباب ا

ا(لذوب ) نون کسیه دیتور يقال ذب الرجل على الجهسول فهو مذبوب

ا
|

فطلردن" قشاودي برك اياروستك SE  4س

کک 1۳صقدییی ر اوله حةدر

ول وزننده

( الذي

تومق مغتاسته در که ذکر اولندی واالانه واکره

35

اوزره ک کل |

کرالونان ذبه باعقمعناستهدز |

تقال دب ارجل تذییا اذا عللهالذبذ ( الناب ) معظم وزسده جههسی
۷ ۳5

O
ی
7
a
o

AY
hE
ا
a
ا

Ca.

اولان اغولایه

اوزره ری

تور

تقال غلام مذأب ای له ذوای و دوه

پرج بعسرتانده واحشام طانقه ستك اطفالل نده اولور ید

۱

معروف کدلدر

) دارة الذوؤيب ( عصغر نیهسیله بتو الاضیط جاعته مصوص ایی موضعدر
( الاستدءاب ) استغراب وزننده قوردلفق لعف صکر هدن قورد کی حری اولق 3 ۱

معناستهدر ومنه الثل ا*ستذأب النقد اذا کصاارلذئب * نقد فحتینله رجاس |
قیوندر کهایاقلری قصه اولور رین ولانه خصو صدر واستذاب کلهسنك سینی |
صير ورت احوندر * البغاث پارضنا دشر

*٭ معلل کين و مثل زور

مقدم

ذلیل ح,قویر اولوب صتکرهدن علو ورفعت ولان کسه حقنده ضرب اولنور
[ ات ( ذالك فحی وباتك تشد د له دقع قح

ايلك

معناسته در

شال ذب

عله

ذا اذا دفع عنه ومنع وبربرده قرار انلیوب بری اوه کلوب کنفت :مغناسنهدر که |

ذیاب وندن مأخوذ در يقال ذب الرجل اذا اختلف ولميستةم مفکان یواز |
إواخر ده صو کو

حکیلوب و

ذب
وب و
آخر ار ذ
ف

معناسنه در قال

ذب الغدر اذا حف اا

ووب قعود وزننده انسانك دوداعی
تعب وزنده ذ

صوسزلقدن یاغیری عارضهدن باشی قوروب سرمت معناسنهدر شال ذیت
شفته ذبا وذبا وذوپا اذا حفت عطشا اولغیره ودن آر قلیوب مهر ول اولق
معناسنه در تقال ذب جمه اذا هزرل وباٽت صولق

معناسنهدر قال ذپالنات

اذا ذوی ونار منقضی اولوب هان برلعه وبقيه قالق معناسنه استعال اولنور از
قال ذب البپار بل بق منه الا شید و برکسهنك بکری وزولق معناسستهدر ۱
قال ذوبلان

 iyذب

اذا عبت لوبه وذب بان اوکو زبنه دنور تور وحشی معناسنه

الریاد دی 4

١ ۲

بر برده استقراد اغلیوب بری اوه چوق کلوب |

کتدبکندن تاشی و ریاد کتاب وراه

رود معناسته د رکه بری

اوه کیدوب 

کلکه دینور وذب.دی اول معنابه اواغله اضافتیمبالغهه حول وصف بالصدردر 1
وذب الریاد نسوان زواری اولان زندوسته اطلاق اولنور شال رجحل ذب الریاد ||

یل وزننده صوسرلقدن یاغیری عارحنهدن دوداق |
فبع)
تتذی
ای زوار للساء ( ال
پسمرمك معناسنه دز ال ذست شفته دیبا اذا حفت عطشا اولغوه وورعکده

بك جد واقدام ایدوب تعب وزجت جکمك معناسنه در شال ذیثا لیلتنا ای انعا
ک

این ااك

بیانته کا

اول رتنه وزیا خد و س

ددک

|

ندکیدوپ|E

۱

۲

¢

| معناستهدر قال ذأپ اجلار اذا ساقه ورکسهی خوارلق معناسنهدر قال
ذاه ای حفره وطرد وایعاد الك

ووهيك
معناسنهدر شال ذابه ای طرده د

حطب دبدکلری بالان افاجلرتی دوزمك معناسنه در شال ذأآب القتب ای صنعه
| وحم هه کاکل قومق معناسنه در شال دأب الغلام اذا عله ذوآبد وسرعتله
 ۱ورءت

معناسنهدر شقال ذأب ف السعر اذا اسر ع و برکسه ی ذم و قدح ابلك

وآب صوت شذید معناسنه در بقال ذأب
معناسنه در يقال ذاه اذا ذمه ذ
ارجل اذا صات شددا ( الاذءاب ) ک|رام وزننده برنسنهدن بلکلیوب فورثق

معناسنهدر قال اذأب منه اذا فزع جوببهبه کاکل قومق معناسنهدر شال
اذأپ اللام اذا علله ذؤابة ( ادف ) تفعیل وزننده و دی ج مهه کا5
وړچ

قومق معناسنه در شال ذاه نڏ ییا ععیی اذاه ) دأء الذئب ( آجلق لقسدر

زرا قوردك آجلقدن غبری مضی

وة در

قال اصانه داء الدئف

ای ادذوع

ب(نو الذئب ) ازدقسلهسندن بر بطندر ( اذووبه ) تصغبر نسییهله ) وانالذ بد)

)ویلد بن خالد الهذل ( وابو ذویب الایادی ) شاعاردر
( واو ذویب القطیل خ
د(ارة الب )جحد اولکه سنده بی کلاب قومنه محصوص برموضعدر ان ابی
ذؤيب تمد بن عبدارجن مدئیندندر (الذوآبة ) ذالك یله مامه وزننده اصیه

معناستهدر کهافلاصل باشك اوك طرفندن جببه بهملاصق اولان برنه دنورک
بنقلدهیق آله جبەنك آرالفیدر بعده اوراده تن زف وکا کله اطلاق اولفشدر
على قول ذواه اول تاصیهك منتنه دنور مزج
رأسدن ارقه به طو

ی صاری صارفان کشو

دبرکه اساسده ذوابه وسط

اله مبان در ای و ذواه ك

پرچچنه اطلاق اولنور ذوواية اللعل آیاق قابنك طباندن ره کلان برینه دینور

وذواه عزو شرف وسار نسنه حهتلرندن پلاتر واعلاسنه اطلاق اولنور نتدکه
تاصیه دی بو معنایه استعمال اولنور قال هم ذوّابة قومهم ای اثمرافهم وبالان
| تشد آصلش اولان میشینه دنور جمی دوادئى کلور و ونك

ادی زرا ذوّایه ده اولان اف رسالهده اولان الف كدر الف جعك هر

ایند بولستی استتقال ایللریلههر اولای واوه قاب ايلديار ( الذبة ) 1۳
کسیاه رییعه ام شاع والدهسی اسیدر والف ولاسن ذبه حاجز الازدی
نام کسهلك فرسی امیدر و ذبه بمرضدر که طوارك وغازنده حادث اولور
و لغنك دیق دمور

حوالدز کی زسئه اه دلوب

اس راج اک اول ص

حر ده

داری داب سی کی برشی

ندنل خلاص اولور مض من لو ره او غ اعش طو اره

دینورکه اوك قاشیله آرد فاشنك آرالنی اول جقدر وقلطاغك ورك هواودل ۱
مذوّب دبرار وذینه ات اكرينك و “مرك اپکی دفه سنك

قف٢

ارالغنده اولان فر جه ه

ES

3

ین

وقورددن قورقق معناسنهدر قال دوب الجرل وذئب مالنبایین اکلذورن
)فعل وزننده قوردلفق بعنی
ودب على احهول اذا فزع مانلذئب ( التذوب ت

قورد کی خبیث وزیاذکار اولق معناسنهدر قتاذلأب ارجل اذا خبث وصار
سقنیله
کالذئب وقورده تش له کبرلنوب دفعذ قورد هیئنده جفب

اقهی

قورقیدوپ بو نقریله ولدينك فیریسنه یافوب امزرعك SEE صورتی
هبرنك ولدی هلاك اولوټ باخود بکروشکكت اناسی هلاك اولوب
بنودارقکه

س
ابر
یکی
لتی
پر آخر ناقهیی اکا یاقق مراد ایلسهار بکرسه ارقهسته قورد بوس
 3 7بر برده اسحْقا ادر اول انناده اول ولدی افهنك یاه نقریب ادوب
امرك صددنه دوشملر یلههمان اول اسځفا ادن کسه بغته قورد هیده ظهور
وهعوم ایلکله ناقه قورقوب رام اولور واول ولدی تیابا امزررر بقال داپ

درها ( الذنبان )
وىلغي
ارحل للناقة اذا اسق لمهناشما بالذئب لیعطفها عل
سمرخان وزننده دوهك کردننده ودوداغنده اولان قیللره دنور ودومنك وی
قاوليوب دو 

کک

مگ ویک

قلان وی شیه سنه دینور وو لفظ مقر ددر

وه اولق اوزره ذبان عوانذ اله فرقدان بیننده ایی دانه بياش کوکبه اطلاق
اولئور عواذ قطب شالی قرنده درت کوکبدرکه محتلف النزیعدر وسطارنده
ربع اطلاق اولنور برکوکب دی واردر وفرقدان بنهقطب شمالی قربنده بنات
نعش ضنغری نمایتنده ایی کوکبدرکه دوبرادران تعبیر ایدرار ( اظفار الذف )
ورقدان اوکرنده بنرجه خرده کوا که اطلاق اولور
ذکر اولنان عوایذ ف

( الذءیان ) مصغر نیهسیله عب دیارنده ایکی صویه اطلاق اولنور ( التذاءعب)
تفاعل وزننده تذەب معناستهدرکه وجه مکذور ابله اقهیی قورقیدوب غبری

کوشکه یاققدن عبارندر بقال تذآءب الرجل للناقة عى ذءب و ضعیف روز کار
در لو درلو یعنی باشُلو اولیوب آهستهحه که و طر فدن و که اوطر فدن اسمك

معتاسنه دردر بقال تذاءبت الع اذا جأت فى ضعف من هنا وهنا شارخ در که

سیبوبه قولی اوزره بو فعل ذبدن مأخوذدر زیرا ذئب قویون سوریسته برکره

برجابدن هجوم اندر حوپان یا کلب اورادن عمانعت ایقلداکدحهوب وتثر ی
ورنسنهی الدن اله گردر
ااه اور جانبدن ظهور ایدر ب
مشغول ایکن ک
معناسنهدر قال HE

القوم ای

اذا نداو لوه ) الذأب ) ذالك فڪی وهرا

کسیله اشاغی وفاری چوق انوب چیقان قوغهبه دینورکه" قویی بك ايلك
اوله قوغه اصلا وش طورمیه قال عرب ذآب ای کثتر الركة بالصعود
والبر ول وذأب مصدر اولور ب رکدرمك معناسنه شال تب الشی" دا منالباب

اماكث اذا جعه و قورفتق معتاسنه در شقال
ا

بهآذا خوفه وطوار سورمك
سے

 .معناسنهدر

تلافبساییر ایلشدر لکناعوره يول دولاه محصوصدرکه سسل
دی دو
ی ایکسده اد دولایدر ودولاب
اولور جا دولای و حلبده واقع دولاب ک ,
دا لك طعي برمو ضع آدیدر (الدلی) AE

ولامك دح ارسیل وژزننده ابری

ك
ل)
اابة
دالدت
ودیزمان دوهبه دینور ( الدنب ) قتب وزننده ( والدنبه ) هایله (و

کسری ونونكتشددیه (والدنبات )دالكکسری وئونكتشدیدیقصیر القامه .نودور
نابت الدنای که دالاك ضعی وك تشدددلدر
کسیه دنور واجد ن د ان عل ث

محديندندر ظاهرا دالك ضعی تغیبر نسب قسلندندر ( الدحبة ) حای لد اله
دحر حه وزنده خیانت ايلك
لوب ونزنده

9

قال دحب

عليه اذا خان ) الذوكر (

دب معنالربنهد رکه مموز العین در مادهشینه

بان اولندی شال

داب بدوب دوب ععتی دآب ( دوبان ) خوبان وزننده شام دیارنده صور قلعه سنه
قریپ بهرقدرر ( الدهب ) هب وزننده شکست وهمزم اواش وزغون عسکره
دنور قال هسکر دهب ای هزم ) الذهلب ) حعفر ونزده لقیل کسیه دنور
و برشای ادن

۾صل الذال المحمة  ( €الذئب ) ذالك کسری وهمرهنك سکونیله وهمهنك ترك
ف

بعی حرف مده اله چانزدر کلب البر هی بکاونپی که سباغدن قورد تعبیر
|لب وزننده وذتاب کلور کلاب وزننده
اولثان چانورك اسمیدر جی اذوّب کلور ک
وذوّبان کلور ذالك ضيه موتی ذبهدر هاله ( الذءبة ) معصره وزشده قورد
(لمذؤب ) مکر وب
حوق اولان بره دنور قال ارض مذهءبة ای کشرة الذئب ا
وزنده سول کته دینورکه قیو نارنه قورد کر مش اوله شال رحل؛ مدوب ای
وفع الب ف غفه وقدذئب عل ناه اعهول ومطلقا برسنهدن وخاصه قورددن

و
قال
و

يه دینور بقال ذئب الرجل علي الجهول اذا فزع من ای شی کان
ذئب اذافر ع رالات فیو مروت وەذۇب ذ ره تام سض  1اس

اوغامش حیواه دیور شالبر ذون مذوب ای اصتانه داء الذسة ( الذوبان )

يدر کر اوانندی ووبان قورد کی خبیث ودر
اولان خرسزاره

سور
 ۳اطلاق او

ومنه ذوبان العرب ای لصو صم

وصعاليكهم ( ذباب الغضا ) بوكب بن مالك بن حنظله فسلسنك شیدر
غضاغ سدحیله بأدبه اشار ندن مشهور شهر در کهورد ھی آ نك اولدینی پررده

ایوا ایدوب واوراده پرورش ولان قورد قسمی ایك اخبث اولور قسله" مبوزره
اه بغایت شریر واخبث اوللربه  نكاة ملقب الودبلر ( الذ  1به ) ظرافه وزننده
یث
خرب و
(والذ آب ) یناد برکسه قورد کی ه

ومکار اولق معناستهدر ال

ذو ّ۱ب ارجل ذأبة وذئب ذآبا من الباب ان 0امس والرابع اذا خبث وصار کالذئب
۳۳۳۷
۳۳
1

و
یو
 7اد و

و
مزع
عت
ناال
ستتنه

( EEE ملاعبه وزننده ریریله ملاطفه وراج۴

ايلك معناسنهدر قال داعبه اذا ماز حه

دهع(بب
لند
کوتفاوزن

الدعابة

علامه  2وژبنده

والاعب )"

) قنفذ وزنده تهکه ذکر اولندی والداعب a

۲7

لطیفه ی وکولوب اونناحی شطار وشوخ مشب آدمه دنور اولکی صیغدلر .

1 3

هیاله احوندر شال رحل دعابة ودعب ودعیت وداعب ای لاعب وداعت

۱

| شول صویه اطلاق اولورکه نشاطندن صاغنه وصولنه چرابرق کیدن آت کی
4
1

|

بری اوته اوبایرق حریا 2ن ایلیه ال ماء داعب اذا کن یستن ف سایل
لهد(قبوب)

1

 .ا عصفور وزننده سیاه قرجه يهدنور وروح سیاه انهه دیتورکه مکاولدر غ

 " || قول برنوع سبره کوکنه دینورکه اهل بادیه صویوب اکل ابدرار وزیاده سیله2

کجدبه دینشود و اشاٍك واحق وله دینور که شاهراه تعبتر اولتور و ودور
ویدهیکل وی اندام کشی به دنور وشول ضعیی و با وال کسیه دبنور که شعف

وحافتی جهتیله خلق کندیستی هزل ادوب اریشورار اوله وشوخ وشتکل | |
و خوشطبع و تشیط آدمه دنور وهیر" و ده دیشسوراکه مذ کر ساعی تعیر اوور
واغوز واجق کشی اه دنور وقورعی "اوزون کرعلو  ۷۳دشور ( التدعب (

تفعل دنور از وشیوه ایلك وازلفق معناسنهدر شقال دعب عليه ای تدلل
) التداعب ( تلاعب وزننده ری پر له لطيفه ومزاح ادشمك AN
نداعیوا ای عاز حوا ( الادعت ) احق وزننده ومادفیدر
بك شد ید اولان له دیور

شال دج

دعسه ای شدندة

قال

( الدعسه ) دالك یاه

) دعتب ( ای ذو قید اه

جعفر وزننده برموضع آدیدر ( الدعبه) دحرجه وزننده بدخوی وتیر" مشرب
معناسته در ) الدعشبة ( سین 46مله امه دعر به وزننده برکو نهکه

اولق عارمه

دیور ( دعشب ) چعفر وزننده بررجل امعیدر ( الدکوبة ) منکوبه وزننده
لب )
لنهد(
اناس
بغایت مخت ومشتد اولان جنك وقتاله دنور حرب معضوضه مع
دالك ی

ولامك سکو نله حنار اغاجنه دنور شڪر الصنار معناسنه

واحدی

دلبه در هایله ودلیه قارهلق سواد معناستهدر ( المدلبة ) ميك ولامك فيه ال

حدارلق اولان بره دیتور شال ارض مدلبدة ای کثبر :الدلب ( الدالب ) الب
توز ينها وافررمدت سوغیوب قاله ظاهر ا حنارا غاحنك
آک
وزننده شول ش
طبعی ,تشن

۲دن اجذ اولغةدر حعتی قدیم حنارارك yb
اولغله ن

بالطبع

حرقت ,ایودلور نتدکه صناز وحنار لفظارنده دی نارمستکن د
دالك یله رصنف زنک طانقهس_ نك امیدر ( الدولاب ) دالك ضعی وياد
تاعو ره به سیه برکونه ڌو جرخیدرکه انکله قو يدن صوحکرار تن

معر بدر ا را فعهسی تعریه ملحجدور ترکیده دی دولاب دور موّلف تاعورهی
۹۰ج

دی

۲۱

۳:
سس

۹۷۳۳/90

۱

)کری وزننده عراقده
وزننده برنوع بالقدر کهالتون کی صاری اولود ( دریی س
پرمو ضعدر ( بنودریب ) زییر وزشده برجاعتدر مدییندن اجد ن عبد اله

در( ربن )داك ف وھ جاردر قابویبه دنور |

علر دی استعمال اپلدیلر ظاهرا کسری تعر به
واب معناسنه وولفظ فارسیدر ب

در ( الدرحبة ) جیه دسر جه وزننده اقه پاوریستی اوزلیوب حنین ابلك
علجو
)ال مکسوره ۱
معناستهدر قال مربت الناقة ولدها اذا رعته ( الدرعایه د
وحای ممله اللهو دور کسیه دنور ) الدرادية ( زازله وزننده بر نسته به داداکق

یک درب ذیلنده کذر اولندی ودردبه خوفندن فر ار ادن کسدنك

7

نهدن
سرق
 ۳ا

سکرتسی کی سر که

کلور وار وهمیله هم جارهم جاحا ۱

دتووب ارفهسنه نظر والتفات اندر بقال دردب زد دردبه ای عداعدو اتلاف
کانه بتوقع من وراه سنا فیعدو ویلفت ورام و مطیع اولق حضشوع واقیاد

*ردب لاعضه الثقاف * عض اصرمق معناسنهدر وئقاف
معتاسنه در ومنه الثل د
کتاب وزنشده منکنه به وحندره به وقصاحه

دینود

لعن منکنه کندوسی

صقدیءهون روی امتال کوستوروب مطیع ومنقاد اولدی انتدا بر خصو صده

رسکشلات وتز د اندوب عده تطبیق اولندقده اطاعت وانقیاد انان کنسه بقع
ضہرپب اوللور ( الدرداب ) جصجاب وژنده طیل آوا 4دنور ۳الدردی )بای
نسله دبلاک چالان کسیه دنور ( الدردب ) ککب وزشده سول باشی طشره

صوفاق شیور کسی عورنه دینورکه خانه سندن کهار عل برارهه تردد ادر
اوله معنای اولدن مأخوذدر شال امراًة دردب اذاکانت نذهت وک ٠ الیل
( الادرعیاب ) ادر عفاف وزننده فا فد گربر دوزهد رم هرق کت معناستهدر

شال ادرعبت الابل ای ادرعفت ( الدعب) دالكفعی وعينك سکونیل ببرکسه ی
بنابسرنهی او نهقاق معناسنهدر شال دعبه دعبا من الباب الثالث ادا دفعه وجاع
|

الك معناسنهدر ال دعا اجذاامعها لوطیفه ومراح ابلك معتاسنه در که ارشيك
عبار اولور نو معنای مو ضو عیدر ال دعبه آذا ماز حه ) الدعابة ( دالك صیله

وودر خوراطه عبر
او و به دنور لعب معناس ن هکه مراد کو لوب اونا ق ا
او لنور قال فيه دعابة ای لعب ودعابه سیاه قر هبه داور

ودعابه ادعب

لفظندن کهاجق معناسنه در اسم اولور بونلك واوغوزلق حق معناسنه قال به
وطیفه 0
دعابة ای جق ( الدعبب ( قنفذ وزننده ودی لعب (

مبالغه الوورr

و صفت

فب ولطیفهبی کشی به دنور کاسیذ کورخوش دلکش

نغہات ادن خوانده :به دنور ونازك دن و باز ین محبوب حوانه دشور
ریت

چنا ای خلاماشاادضا ووو ع بات مشه

تسه

اول

تقال

دنور على قول ایت اوزمنه
تس

sama

1

GE
وک

ت

ی

ف

0

a
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ا قة
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داداغق معذاسنه در شقال ,ندرب الشی" ععیی درب

( الدردیة )زاله و

دول

معناستهدر ومعنای آخراری عنقریب ذکر اولنور ان شاء ال تعالی ( التدریب )

|

 ۲تفعیل ونزنده برکسهیی برنستهبه داداندرمق معناسنهدر قال دهزبه ودرب عليه

وفیه تدریا ای ضراه به وتقول دربت البازی عالىلصید یعنی طفانی شکاره
لآشسدروب داداندردم ودریب حنکده ارام التنده فرار ابلیوپ صبروئبات
قطرب اذا صبروقت الفرار ( المدرب )
ايلك معناسنهدر شقال درب فلان ا
معظم وزنده مد وجرب یعنیکرات شصاعتکیرات ازع دلیروماضی
وکار کذاز مخقالة آدمه زو رک جم اموری کویا کهکندیسنه ملك ابدوب محر

قاشاوله شال رجل مدرب ای ”جد جرب ودفءاتله بلاغ وحوادثه اوغ امش
ا

شداد وحن کذران ایلش آدمه دینور شال هو مدرب ای مصاب لبلایا

قیف
وی
تردن
وارسلا نهدیور ویتکه وبکه ودربندات کی صعب برا
ور
ص

وعبوره

اک

اضق

و قاعدة مطر ده دید رکه هر برE

| کدی ومع دو هه دیور

اشبو مدرب

وبی ابا

مون مدز هت

هال

معنأسنده مفعل یه سی اوزره

وارد اوله عین فعلنك فحی وکسی جایزدر جرب وحرج وجرس وءضمرس کی
لکن مدرب کلهسنده همان عینك فهیلهدر کسری چانز دکلدر ( الدرابة )د,الك
ضیلهدر به کی عار ت وحرأت معنالر سنهدر ) الدارب ( بای  7اوکر نوب دادا ان

لك شکاره باولیش
کعوذد
آلجی قوشه دنور بقال عقاب دارب على الصید ای مت
ازى هده دینور قال کلب دارب ,عل الصید ای ضار ) الدر به ( فر حه وزنده

دارپ معناسنهدر بقال عقاب دارب ودربة بونده تأیث مصووق اولان عقاب
اعتبار یل ده رکه مؤنٹ عاعیدر ودارب کلهسی لفظی اعتبارله در وخسه صفت
خاصه دکلدر ( الدروب ) صبور وزننده ( والدروت )رکبوت وزشده
زیادهسیله رام وقوللش اولغله هرشیثهلش۲ق دویه دینور عقلول شول دوهه
دینورکه صاحی دوداغندن قاورهلوب حهر هسنه وکوزننه ضرب ورك ايلدکده

سركشلك ایلیوب تابح ومطاو ع اولور اوله يقال جل وناقة دروب ودروت
ای ذلول اوهی التی اذا اخذت مدفرها وبرت عيبا بعتك ( الدرایه ( دالك

فعيله برجنس اوکوزه دیور که طرنقلری ودریسی بوفقه" اولوب وصرننده

اورکی اولور ( الدرایة ) رانك تشدددله فلامه وزننده شول پنانونه دینور که

صناعتنده شکار وحاذقه وکار کذار اوله مذ کری
عاق ورشیده اولوب عول

دراندر ودراه طباله ا

چالمقده استاد اولان مهتره دنور

) الدر ید ) سلقیه وزتشده برکسه ی برنسنهیه القا ايلك معناستهدر قال در

فلاا اذا القاه شارح دیرکه براکمریبه القا ایلکه خصو ص در ( الدرب ) عتل
وزننده

1

CNA
0f:
e

۳۹
د حباها ند حسما وا

ای حامعها لکن بو ماده مواف نه مهموزده و نه معتلده

ذ کر ایلغدر عادتی اورره الاق اعون اولسه د اجالا کر
( الدحبة ) دالك ضيه

ادر ایدی

هره وزننده حوق یو نه و کی به دنور ( دحیه (

حجهینه وزننده برخالون اسیدر ( الدحقبه ) قافله دحرحه وزننده برکسدنی زور

شودتله ارقهسندن قاقیویرمك معناسنهدر قال دحقب فلاا اذا دفعه من وراه
دفعا عنیفا ( الدخدبة ) دالارك فحی وکسرله الله طلو کوودهسی صمصق طقناز

قیر ه دینور قال جارية دخدیذای مکتفز ة ( الدیدب ) دالارك فعنی ویای يدنك
سکو یله بان |

مار کول نو و دندیان تعبیر

دنور ورقیت و طلیعه یت

اولئود دویدبان دالك کسریله فارسیدر معربی ددپاندر دالك فحیله ا(لددیون )
دالك فع

لهو ولعب معناس.نه در و ی واد اوغ

حوهری وی اصلیه وهم ا|پلکله ون بابنده

موضم

ذ ثری

بو مقامدر

ادلشدر شار ح دبرکه اوحیان

وان عصفور دن دید ون زیزفون وزنده اولدینی منقو لدر وزیزفون فیعلو ل پاخود

فیفعول وزننده اغوله صهحال نوی اصلیهدر جبهونله جوهری وهمدن مصوندد
پس مولفه کوره وزی فیعلون اولور ( الدرب ) دالك فحیراونك سکوی
دروازهیه شدورکه يوك صوفاق وله وحصار قیسواریدر شال دخلوا من درب
السكة اى باببا الواسع ومطلق بيوك قیوبه دینور اا وان قپواری کی جمی
دراب کلور دالك کسر شال سدد الدرپ ای الباب الکبیر ودرب روم ولایتنه
یعتی دار ار به کیره جك مد خلد دیور که درنند تعبیر اولنور على قول نافد
الووب

اوئهسی آحق اولاننه درب دنور نرنه واوهسی مسدود اولاننه درب

دشور رانك سکو یلهسلفده روم او لکهسی کهاتاطو لیدن وروم ایلیدن عبارندر

باه اعداء عب اولغله سنور وسسحدارده اولان دربنداره محافظلر نصب ونعیین

ابدرز ادى اول دربندار کویاکهحوز :ملکت رومك قپوار در وامهات ساره ده

مطلقا در نند اله ص سو مدر مو لفك وحه یی

ا

درب
قوریده جق پره دنور و

ده

شیرده برموضح آدیدر ) الدرب ( تعب

وانك
ر

اک یله بنرسهی

تعبعر اولنور قال
ودره

درب

خوی

قربه آدبدر و ابرانده راو ند

بر

 )۹۳والدر به ( دالك RF

وعادت ادك

معناسنههد و که داداءق

در به منالباب الراب اذا ضری ه
ای د"ربا و

دالك صعیله حنك e
ود

معلوم د کلدر و درب

ب ما

واو

وقداعله عادت اندوپ
اموره حر Er ا

ادع در که وتکراز قبلندندر زیر معنای اولك مفاد بدر و در به

تجین اولان اکووزل

وناسی .ا جنس
اور نه دینور وهعین باباسی جنس آ

اولایه دنور  ۱التدرب ) تفعل ود

ودج برنسنهی وی

وعادت ادوب

دی معتل بابنده میسومدر ونابهده وزی فعال اولق اوزره مثبتدر و هرودن

شمرملك زاند اولدیی عرودر انتمی ( الدب ) فصتینله( والدبان ) اة
آدمك وزنده صاری وخرده وی تمك زغب معناستهدر على قول دنده قیلار

کشر اولق معناسهدر ( الادب ) فعتینله وتشدد با الله دننده قیلاری کثبر اولاث
کسیه دبنور ( الدباء ) زباه وزننده ( والدیذ ) فرحه وزننده دی بك فیللو اولان
خانونه دینور بقال دیب الرجل دیا ودیاا من الباب الرایع اذا زغب اوکش

شعره فهو ادب وهی دباء ودية ( الديدبة ک)یکبه وزنده نك ایاغی بك بره

طوقفقدن بیدا اولان صوت کی صونه دینور کهکوترتی وباطرئی تعبیر اولنور
تقول معت دبدبة وهی کل صوت کوقع اخافر على الارض الصلبة ویو معناده
مصدر اولور بقال ددب الافر دیدب وشول وغورده وآیرانه دورکهاوزریته

وغلظ اولان سوده دینورکه وغرد کی
سود صاغلش اوله على قول بك قویو ا
اولور ( الددیی ) جحجی وزنده دیدیه اله معنای اخبرده مرادفدر ( الدداب )
ووسه دننورکه حرشله طاول تعببر اوئور یقال ضرب
جاب وزننده طبل ک
الدداپ ای الطبل صووئله سمه قبلندندر ( الدیادب ) علابط وزننده ایری

دویزمان کشی په دنور پواشغان وشعاطهیی کثبر الصیاح کشی به دینور
( دیاب ) «صحاب وزننده طی" قسلسی بلادنده برجبل آدیدر ( دیاب ) کتاپ
از ده پرقومسال موضع آددر ( دیاب ) قطام وروند کسر اوزره مبنیدر

اسم فعل ام مونثدر عبلر ونکله صرتلان دیدکلری جانورك دیشیسنی چاع رار

دی مراذفیدرکه ام حاضی موثدر دالك وبای مشددهيك کر ( دیاب ش)داد

وزنده پر موضع ویر دجل ویر قوملق آدیدر ( دې ) رب وزننده پصره ده

بر موضعدر ( الدبب ) سبب وزننده اينکك هنوز طوغوردینی بوزاغویه دیئور
( دی جل ) دالك کسری وحای مله اله اما ل وزننده اطفال عه محصوص

براومون آدیدر ( الدجوب ) جیله صبور وزننده مطلقا انه نسنه قوشحق قابه
دینور وعاء معناسته چوال وسانراری کی على قول غرارهبه دنور که محرضله
خرار تعبیر اندکردر یاخود شول طوره طرزنده کوحك حواله آدنورکد

خاتونار بربوله کتدکلرنده اکا طعام و سار اشیالرنی وضع ایدرر ( الدجاب )
دالك کسری وحالك سکوئیله ( والدجبان ) عنفوان وزننده بیغن ,یغن قارهطاشلق

کی بعض رده اولان تومسکه وطوماخ بره دینور چاقلاق سوار بغنلر کی
( الدحب) دالك فڪی و حانك شکو له دقع افك معناسنه در قال دحبه با
انلیاب الثای اذا دقعه ودحت و دحاب غاب وزننده جاع ايلك معناسنددر
م
قال دحب جارشه دحا ودحایا اذا حاععها تدکه وتنام دی و معثابه در قال
ج

دحباها
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قبه وزننده حال وروش وطر شهه اطلاق اوللورکه برآدمك سلوك معنویسندن
شطتری
عپارندر تقول دعیی ودبی ای حالی و
( الدب ( دالك ضعي ودج

جانوره دینور مؤت ددهر

وده در قر ده بر هوضع آددر

شال وروش وطر شه معنا سنه در وآو تعیعر اولنان

هاله جی ادباب کلور و ده کلور عنبه وزشده

وو دیب معناسندندر زیرا آلو می اجه باه یورویوب و انسان کی اغاجلره
طرمانوب حقار ودب بر رجل امعیدر ودب قطب شمالی جنبنده بنات نعش کبری

وکی مشقل آبو صورنته اطلاق
دی
بتعرنیکیده بدیکرویدی اراز تعبیر اولنان ک

اولور کهزد

ت
اقویلار
مقمن
رنات نعشصفری صورننهده اطلا
دوی
کار

|ر و کت دب اصغر تعبیراولنور بناتنعش
فصل وپیر" چون بیوکنه دب ک
صغری دی دی کوکبدن مرکبدر فرقدان انك ککیولرندندر وحدی آ نلرك ماشنده

واقع اولان کوکبدر موبارك بن نصرالله الدییکه ده مسودر فقهاء حنفیهدندر
وای مشددهاک فح سول ظر
) الدبة ) دالك ب

وزیت مقولهمی

امجنهزر

قورار ترکیده دی دبه دیرار ياغ دهسی بال ديه سی معروفدر ودبه قوم پیغننه دینور
عقلىول قر مریقوملغه باخود دوز وهمواراولان قوملغه ی خاو دوز وهموار بره دنور
ودبه دیدن بناء مره اولور برکره آهسته جهبورك معناسنه جع دیاب کلور
ویه
کتاب وزننده د

وزده ین صاری

و به دنور

حي

دب کلور امار وده

خاصة صرحهدن اولان يوك ظرفه دینورکه ابری فارورهبه شبیه اولور قطر میر
تعییر اوور بعستان بقاللری قوللثورار واستنبولده شکرجیلر دغی قولنورر
و دبه قباغه دنور قرع کی ) الدية ( دالك کد مرلله دوب ا

و

دک

اولشدی ظاهرا بناء وعسدر امه ورویش ديك ااوللوردب(اء ) دالك ی
ويانك تشدیدی ومد له قباغه دیور قرع کی واحدی دیاءءدر هاله مازح دبرکه

نءی
زشری اساستده دیدیکه .ذبا
هی وق معتل بانده بت ابلعدر و
مهبوز عد اوللورسه دیءدن مأخوذ اولورکه هدا معناستهدر لقال دبا انکان
اذا هداً ای سکن لت که قطن کهسی قطندن ماغوذدر که سکون محناسهدر

وکر آخری
زمین اوزره انسداح وانساطی هدو وسکونه تشه اولفش اولور ا
باء عد الووب

تعتلدن دیور سه دیاء مادهسندن ماود

رکه کر وھیدر ودی

اوه واه

سکوق

کن

دی

او لورکه

و متلدر که دیب

مذ کور او زره اءکلیهرد ور مك معناستهدد

مادەس

پس

قنادلغامش
ئدن

ماود

زمین اوزره

که اذاهب اولشدر واساسده احقال
اساطی دیبه تشبیه اولشش اولور موف و
بای مرا چهسبه سل ایاشدرکه خوش اشن اولان شجره دنور اصل مززآ۰

ادی بعده ادغام اولفشدر بوصورنده دکیاهءسنکده اصل دیاء اولور ومصباحده
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اولاز تقول ادبت البلاد ای ملاتب عادلا قدپ اهلها ته بومنا دی و ر
دف

ین

:

۳

۳

2

سس

وای مشدده اله
وسری ونای مشددهنك کسری ب
راحعدر ( الدی* ) دالك ضمی ک

3

8
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ذر اولنان دست مادهسندن مخاون
فلاصل ک
احد وفرد معناسنه مستعملدر ا
اسع منوب

اولغله بر اوزره مشی ایدن حیو ان د عکدر يقال مباالدار دی ای

(لدب )
احد شارحك ياننه کوره کلام منقبه محصو صدر مبپاالداز دعویکی ا

فکحتتیدنیلیه وودلاهلك اطکلسامقریهالوفچعاندزردر ااضاسفمتلمهکانمدترعینسیلاولصووریهالقآدیمندیب یراهلويقلرجایهکزتروابه ۱
بعض مدب کهسی اکر امم مکان اولور اسه
وعلند
مودب الفل ای مسراء ا

وب
مکسور العین اولور وا کرمصدر مراد اولور ایسه مفتوح العین اولور ا
یدن اولان  +مفسل وزننك حالی ورمعهدر شارح دبرکه مژلف پوایده
جوهری به ابم اولشدر لکن صواب اولان بودر که اول صیغه که مضاری
کر مكور
بعل وزی اولهکه عینك کسربهدر ماضیسی کر مفتو ح العنن و

العین اولسون آندن مقعلل وزنی |کر مصدر آراده اوللورسه منتو ح العین واکر
اسم زمان واسم مکان قصد اولاورسه مکسور العین اولور مکرکه شاذ اوله !ہی

(دب ) صيغة فعل ماضی" مجهولدر لکن معنای مصدری مراد اوور تقول
اعیبتی من شب الى دب بطم الشین والدال ونودان ای من الشباب الى ان دب

بالعصا یی سن بکىتجلکم وجوانلز هنکامنده چاق پیر اولوب عصا الله ویطحه

یاب یاپ بورك زمانته کلجه عاح .فورومانده ایدوب اصلا برآن آسوده ایلدل
ومنون اولدغلری صور ده اسع اولورلر ( الدو ب ( صبور وزنده ععی فال

۱

وععیی مفعول الوور غن الاول شال طعته دوب ای دب بالدم ومن الثای قال

جراحة دوب ای دب الدم مہا سلاا ودیوب احریسی درن مغارهبه اطلاق

وواه اطلاق اولوژک نموو تون 2
ألو رةو مطلفا موق اسان ي
ایدهمیوب آهسته جه بورر اولور ودوب هذیل قیلهسی بلادنده برموضع آد در

( الادب ) فحتینله وبانك تشددیاه بك تویلو ارکك دوهیه ديتور واشبو [ انالنی

عله الصلو :والسلام قال فنا ليت شعری اکن صاحبة ال الادیب فر
فتنصها کلاب الوءب ] ناه ده حوءب کلهسنه مشاکله اجون فك ادغام اولفشدر

ديو مسومدر ( الدبابة ) دالك فضی وبانك تشددله سلفده چنك آلانندن بر
واه
آلثدر صغر کونندن حوال طرزنده دوزوب اګنه بر نجه نقابلر کیررار ب
 ۱ياه

سورەرك قلعهنك دته کلوب حصاری تقب ادرر قالن اولق حش

قلعه دن آئپلان اوق وطاش تأئير امز حالا مونکزدر ( الدیدب ) غیغب وزنشده
آتلو قرجحهسی تعبیر اولنان ایاقلری اوزون قر جهنك بورویشنه دنور ( الده )

1

۳۳۰

|ذب من دب ودرج یعنی فلان کسه دیری اولوب
ایلدی دحك رده ویقال ک
روی زمینده ورین وفوت اولوب مقبور ومنقرض اولان تاسدن ازد کاذیدر
او لوده در ده کندی قدر کاذب وقدر ( الدية ( دالك کس مرللهنای توعدر

بودن لساعزده وریش الله تعبیر اولنور يقال هو خن الدبة ( الدوب ) صبور
وزننده ( والدبوب ( دعوم وزنده فوعی و عام وساعی پالفساد کسبه دنور
على قول دیبوب عورت بزهونکنه دینورکه دا رجال ونسوان بیننی زا اعون
جع ایلکله سی

ادر قال هو دوب

ودیوب اي عام او الدیوب المام بین

الرجال والنساء ( الداه ) شابه وزننده مطلفا بر اوزره ورین حیوانه دنورلکن

۳

ولان خنوانده کهفازسیده سوریو ترکیده طوار تعبتا اولون

غالب اولشدر موّشدر مکذره دی اطلاق اولنور کههاء اميه مول اولور
شار ح دب رکهمصغری دوبهدر انك تشددی واشعام کم باهو مصباحكت باننه کوره

مصغرنده دوابه دی سموعدرکه ياء غیر قیاس.اوزره ألفه مقلویدر بوعضار داه
مصدافندن طبری استثنا ایلشدر لکن ماعله دموددر وهو قوله تعای [ واله
خلق کل دابة من ماء ] الابهبعض مفسرین وراده ماء لفظی حرء مادنه عبار یله

ویرکه مراد حق سعانه وتعالی داه حنسندن
اراودلنوع
تقسیر ایلکله تکبراری اف
ورعی
ه

اول نوعه محتص آیدن خلق ایلدی دعك اولور و و آب عناصی ابرعه

جلرسندن اولاندر و عضار من ماء خصوص الله تفس ایلکله تتکیراری اف اد
شی امحون اولود پس معنا جنس دوایدن هر فردی کندیسنه محصوص اولان
آندن خلق ایلدی دك اار5

مراد (طفه در و صورنده غالب کل منز له

تز یل اولغشدر پس وکه کورنده دوب حلهسندن طبر دا خلدر وداه ی م رکوب

اولان حیوانه خصرص عرفیدر و هاء نقلیه اجون اولغله مذ کر ومونثه اطلاق
۔ اوور انتهی ( دابة الارض ) برنوع حیواند رکه ظهوری اشراط ساعتدندر عل
قول اشراطك اولیدر مک مکرمهده جا ج منابه کیدر ایکن حبل صفا منشق
او لوب اعندن ظهور وخروح ادر عل رواید ارض طاشدن احود او ح حلدن

اوج دفعه خرو ج اندر بدنده عصای موسی وخام سلیان علیهما الستلام اولغله

مؤمنه عصا ابله آهسته جه ضرب وکافرك بوزینه خاعله ,طبع ایدر کافرك بوزنده هذا
کافر عباری متّقش اولور موف مکان "ادن سکوت ابلشدر على رواية وجرعل
روایدةٌ اقصای عنده برمکاندر ) الادباب ( زەك

کسر لهآهسته جه و رندرمكت

معناستهدر تقول ادست الصی ای جلته على الدب واادشاه ووالی حکو متکاهی

اولان علکتی عدل وداد اله طولدرمق معناسنه استعبال اولنور اک ھ رکس
امن و امان او زره او له راجت

و سهو

لتله دنلوا هلری اوزره هر طر فه روان
بقام 51 12

تقال خیه اه ییا ای جمله خابا ( وادی شیب )اك و خانك ع وی ۱
مشدذه ك کسر له و خانك فع ارده جابزدر وبومثلدر لغو واطل معناسنه استعمال

1

وعریف سبل غير منصرفدر بقول وقعوا وقادی خیب إا
شوبه فعل ن
الاوور و
ای الباطل نتهکه تضلل ولك دی وععنانه روو

زرا

فاىلاصل فعلار در
 #فصل الدال اهملة ) ( الدآب ) دالك فحى وهمزهنك سکوئیله وفحتیتله لغتدر
)عودوزننده باریشده دوام والتر امه امكحکوب چماععنقاسته در
( والدژوب ق

تقال دأب فعىله ديا ودوّوبا من الباب الثالث اذا جد وتعب ودب دالك قخی
وحموتک سکو یله و :له جایزدر شان واص و کار معناستهدر شقال هذا دابهای |
شاه و و نار معنای اولدن مأخوذاردر وعادت معناسنهدر تقول هذا دأك ای
عادنك وطواریعنف وشد له سورمكت معناسنه در شال دأب دابته اذا ساقها شددا

طرد ايلك معناسنهدر
و

صیدی ارفه سندن اوزون اوزادی فوغوب کوترمت

اتعاب وده بوروب زجت ويرمك
کی شال داأبه اذا طرده ( الادآب )

معناستهدر بقال ادأ ادآیا ای اتعبه ( الدانبان ) تتنیه يةتة ولنلباره اطلاق
الوثور حدیدان کی بری برای اعتقاب خصو صنده جد وافداملری ملاحظهسیله در
) دوب ( چون وزنده بالىعتیر جاعته حصوص برفرس آمعیدر نو دوپ
ازده
برق لهدر ) دب  7مب و

آسامیددر عبد الرجن ن داب مب

يده بر

ععر وف کسهدر ومد ن داب محد ند ندر لکن کذادر وفسی نينزد ن دأب

هالکدر شارح دریکه مرقوم شاع ومورخ ایدی لکن اکٹ اشعار اوخباری
تععیف وتصنیغ اله انحال ایلکله اعتباردن ساقط اولوب روایتی متواریاولدی

و بعضا وضع احادیث ابدردی هلاک بوجهتلردندر ( الدب ) دالك فصی وبانك
تشدد باه( والدب ) دالك حي قرار اوعتدال اوزره یاب یاپ آهستهجه

ر
وعبیر
وله ت
امك ا
ملاءتله بورعك معناستهدرکه بوندن ترکیده ایکا

قال دب

الرجل دبا ودیبا منالباب الشای اذا مثی على هینته شارح دبروکمهاده بك
خفیف وباه ورعکه محصوصدر اطفالك اعکلیه رك ورعلری کی وا کنژی

بحیوان شواندم مستعملدن وچ رک حاسهسی اور( اولان یر ده مستجلور

شراب

وسفن

سرایتی کی انتهی و ع بلر دب

الراب فی الس دبرار امحدیکم

مشروب تون د٤ سرایت ایلدی دجك برده کذلك دب الکم دبرلردر دووجع

فلوب ديرار aR پیریك حالیییایجه
بتون دنه پوردی معناسنه ودب البلى ا
دیت
اجه جامهنك هر بربنه ساری اولدی معناسنه و

عقارب فلان دبرر سرت

ماعه واذاه معناسنه بعنی قوغیلنی سسله شورش وفسادی میانة ناسه سرایت
اپلدی

TTY

وای مثلهنك فعیلر ك سودلو ناقهه دنور ( الحناعبة ) ختعب مادهسنده کذر
اولندی ( اندب ) قنفذ وزننده بدخوی وید مشب کشیبه دینور ( انلندبان )

عنفو ان وزننده ششمان ولم کسیه دینور ( اغلیر وب ) خانك یله ( وانشنز اب)

خالك کسریله زناء ور خصوصنده حری" ومقدام اولان فاسقه دینور ( نز ب)
خابك وزانك فخیله بر شیطان "آددر شارحك یاننه کوره مص بهمستولی اولان
شیطان آدیدر قال ف الماية فى حديث الصلوة [ ذاك شیطان قال له خبرب ] قال

اعبروو وهو لقب له وروی الکس والضم ( اطنصاب ) صاد مل اللهخیزاب
وزننده شجر مقل اسمیدرکه اکثری بلاه عربده و عنسده ابت اولور ومقل آنك

صفیدر کهترکیده کورن درا ( اللنصبة ) خانك و صادك یه بك موز خائونه
دور قال امراة خنصبة ای سمينة ظاهرا و خصب مادهسندن فتعلهدر فانك
وهجرك
وعك ضعي ( انلنظبدة ( خانك وظای مجمهنك ضي

آدیدر ) انلنعی (

حعفر وزننده اوزون صاحه دنور ( اننعبة ) قنفذه وزننده حکهده اولان يوه
دنور وه معناسنه علفول اوست دوداغك آنه کلان وسطنده آه طوضی
صادقق اک

دنور باخو د اوست دوداقده

ایی طر فلو غك

ارالشده رون

دیرکنه طوفی حکیلن اوزوحه يوه دنور ( الوب ) خاك فضی وواود
سکو له فقیر وحتاج اولق معناسنه در بقال خاب الرجل حوب خوبا اذا افتفر
) انلوبه ) نوه

و زننده احلق

حو ع معناسنه  76شقال اصاته

خو به ای حوعه

وشول پره دینور کهیغور یانش ایک پرارك بیننده اولوب و اکا :مور اصابت

ایلامش اوله وچابری واوتلاغی اولیان قر بره دنور ( اغلیسه ) خاك فصحی ویای
حترەنك سکو نله ا اميد وروم

وی

مره قالق معناسئه در تقال خاب ارجل عیب

حسه اذا حرم وحسارت وزنانه اوغیامق معناسنه در شال ات

ار حل دا لن

وکافر اولق معناسنه استعبال اولنور يقال خاب فلان ای کفر وهطلوبه ائل
اولیوب سعی هبا اوق معناسته د رکه ماعی

الودن اخصدر شال خاب الرحل

اذالم تل مطلوبه وق الثل * الهيبة خية * بعنی موقع طلب امل اولان کسهدن
دقیسلدندر وید دعأ
مورئدر زیرا اقدامه مانعدر نتدکه * ایاء نع الرزق * و

موفمنده لا ةه ز د در رفع وتصبله رفی اسدایت اوژرهددکه خی
عظیة تقدیرندهدر ونصی امار فعله مبیدرکه اسل خیبة نقدیرندهدر ویقولون
سعیه فی خیاب  ۷هیاب ای خسار بعی فلان کسهنك سعی هييتلو اولان ادن

متولد خیبتلو مادهبه اوضامشدر و خياب کذلك شداد وزننده آتشی حقیان
جاه

اطلاق اولنور ) الشيبب ( شعیل وزنده جر وم وی مره اق

معناسنه در
اسن

كوترضوتمعناسکه استعمال اولنور وخنایه الفظى قلبلا مهموز اولوب خناه || ۱
به اسامیددر خنابة بن کم العشعی که شاعر
عنواننده استعبال اوخللنوراو
(نب ) خانك کسسیه
هیر در دتعاینددن وعستم عبد .العس لذظندن مو تدر ا

دیزك ايج طرفنه دینور على قول اویلقلرك اشاغیلر باهبالدرارك بوقاری اوجلرینت
ولر بنك کذلک پرمقلرك ارالقارنده اولان
قاوشدقاری براره دنور باخود اکینکک
فرجهلره دینور جمی اخناب کلور ( انلنب ) فحتینله سوزیککزدن سوپلر اولغه
دنور جتان معناسته اول کسیه ککرد تعبیر اوللور واول بروه عارض اولود

برعلتدن نشأت ادر يقال ختب ارحل خنبا املنباب الرابع اذا كان به غتان
وایاق سست وضعیف اولق معناسنهدر بقال خنت رحله اذا وهنت واغسق
اولق معتاسته در قال ختب فلان اذا ع ج و هلاك اولق معناسنه در قال خنب

الرجل اذا ها ( الاخناب ) همرءنك كر له ودغی هلاك اولق معناسنه در
كمك
تقال اخثب الرحل اذا هلك و
عیوف.
ست
ض
وبر نستهی س

ايلك

معناسنهدر شال اخنه اذا قطعه

معناسنهدر

0

احنبه e

و هلاك

ايلك معناسنه در شال اخنبه اذا اهلکه ل طاننبة ) فرحه وزننده ا
 aاولان تروتازه بوبه په دنور قال مار خنبةای غجة وخية وشول
آهوبهدینورکه بیونی ععصق امجنه جکوب طونارق برندن قلدامیوب ازنینحبوبه

کی نکاه ادوپ طوره يقال ظبة خنبة ای عاقدة عنقها رایضه لاتبرح مکانا
(ات)
نی
ونهخدر
ذناس
(لمنابة س)صابه وزنده ار ع معناسنهدر وشر وشور مع
ات

رهیر کار
وا
ضعتینله وفحتینله لغتدر غدروکذب امللتهصفاولان على قولکاه ص
ونبات خنبه وخنبهدن جع
وکاه فاسد و بهکار اولان کسیه دینور پس خنبات خ

اا 4هدن وکت باخود كاه صاخ وکاه قاد اولق معناسنه اولور وحعیق
اطوار منم .ه اعتاربنه مب در شال هو ذوخنیات وخشات ای ذوغدر

۱وب

وکذب

مر وشند اخری شار حك بیاننه کوره بوراده بم وضدکلهژی لا تیدر

)ره وزننده فساد معناسنهدر
افعال بابندن اولهرق ضیطلری غاطدر ( اة م
ال به خنبه ای فساد ( اتید ) مشره وزنده

سوروبه دنور قطیعه معناسته

(خنب ) خالكفى ونولك سکویله محدلندن نجه ذوات اسعلردر ( الخنب )
نب

وزنده کر و وت ايلك معناسنهدر یقالتخب فلانادا تکبر( اتب )

نون ونای فوقیه اله برقع وزننده ( وانلانتب ) جندب وزننده خانون سنتاولزن

اقدم سنت اولهجق
وت

حد اعتدالی مجاوز اوزون اوله وهر"

که ادنیورکه مذ کر سعاعی تعبير اولنور قال هو خنتب وختتب ای

اةن)ك
خمنتب
محتث وقصیر القامه و دور کسیه دنور ( اتل

کسری ونونك سکوی
وای
ب

۹
٣
برا

أ۳

ویناق تعبیر اولنور
جانورك بجهسنه ور جى قوشك حنکلنه دینورکه قیناق ح

عل قول مخلب صياد اولان قوشك وظفر صياد اوليانك جيناغنه اطلاق اولنور

جیی مخالب در شال انشب فیه عالبه وهی اظفار کل سبح من الاشی والطار
اوهی ما صیتد

من الطبر والظفر نا لایصید ) انلاب ( خايك

صمیله وطعتينه

خرما اعاحنك اوز نه دشور لب اللي معناسته عل قول خرما پنسنه دنور

قلب الخ کی وخرما لیفنه دنور ولیندن اورلش کم واه یمه دنور
وجاموره دنور على قول اوزلو پاپشقان چاموره اخود سیاه چاموره دنور

( الخلب ) محسن وزننده ذ کر اولنان چامورلی صویه دنور بقال ماء مخلب
ای ذوخلب ( الل ) خانك یله قر وزنده بمورسز "اه دینور کوا که
عطر شکلنده کور نوب صکره افاضه اینامکه خلقه خدعه

ادر

او لور کذاكث

ورس که برق خلب والرق الب اطلاق اوور مناسته وعد ادوب
خلق طع وامنهبه دوشوردکدنصکره وفا وامحاز ابلین یادکار حقنده کذلك البرق

ولب
ا

و

غقب
وو

وق
در شال هاوبرق الخ و

الحلب وبرق خلب ای مطح محلف مدنبندن حسن بن قطبه انلحلی اک منسو پدر
پايك فحیلر شاقن ورن و ج
( اخللیاء (۰بخ وزنده ) وانللىن ( خاك و

ولن آریق
عورته دنور خر قاء معناسنه وین گمسنده نون اخاق اجودر ع
موهزوله عورته دینور ( الللب ) فحتینله قاری خلباء اولق معناسنهدر يقال
لت الا خلبا املنباب الرایع اذا کانت خلباء ا(خلب ) معظم وزننده

شول جامه ولباسه دنورکه نوقنشکاری کثبر اوله بقال وب لب اکیثبر
الوشی ( انب ) قتب وزننده ( وانطناب ) خانك کسری وئونك تشدید له جنان

دی
اشطووادی
و

(تاب ) سعاب وزتتله بقول طویل و احق کفی نه
و
وضطرب
سی واد اودر اولیوب دانا مت م

اولسر اوله کاه شوله ادمحك وکاه وله ادحك اولوپ مت کی .مزا

وشرق آخری تلوینی اوزره برحالده ابت اولهمر اوله شال رجل خنب و خناب

وخناب ای طویل ابجق حتلم وخناب جنان وزننده ایری برونی کشی په دینور

( اظتابتان ) خانك کسری وضمی ونونك تشدیدبهکه هدر برونك ایک جانبنده
اولان فنادارشه دیور بعضار دیدیکه خنابه بو اولان رون اوحنه دینور اه

عظهه معناسنه یاخود برونك اوست طرفندن اوجنه دینور منزج دیرکه لباه ده
اشبو وی حدیث زد بن ابت [.ی انلنانتن اذا خرمتا قال فىکل واحسدة ثلث .
ديه الا نف ]حدننده معنای اول

اله بان او اغشدر

قالدیکه معشین اخیر ننه کوره

بطنهرهفرنه اطلاق اولفش الک ایی طرف اجان اولور انی خونایه

کم ونك سکویله امد ود و ا کس

DE

|1۳

دشورکه آدم مو لوزی :تعییر اولنور قال هو خنعابة ای ردی" دی" ( اب
تاه کی

وم

مک

)|

و نغه دور طفر معناسته وشول کوحك واه جك۱1 .

ول
امحکزه دینورکه اکیکیوکلری بری برینه ص

ادوب پاپشدرمشدر عل قول

]|

حکره دشور کبد معناسنه باخود جکرك زودهسنه دینورکه حکردن بشقهجه |
ویاننده اولور جکر کوشه ددکر یدر یاخود حکرك پردهسنه دنور جاب کید ۳ .

معناسنه پاخود شول یاض ووفقه زاره دنورکه جکره پاپشیق اولور و خلب
سبرواندن طورب

اسنه
ددکلری سبر هه دمنوعرنغل

بعض ثخدده حای

سوم اولغله ارکك وایفر حیوان دعك اولور مناوی شسحنده
معمله اله مغل
بوني ر جج ادر و خلب آصمه پیراغنه د و وتو ول

زپاره جلىبهدینور که

بت وور اجون کندی نسوای ونسوان کندوستی سورار اوله ال هو
 ۱خاب ساء اذا کان جن

لح یث و الفعور و بننه جعی الاب

کلور وخلاء

وباء نساء ( انلاب ) ضرب وزننده
کلور کرماء وزننده وشال هم اخلاب نساء خل

طرثقله بارملق على قول طرملامق یاخود طرنقله کت معناسنهدر یقال خلبه
بظفره خلبا مالنباب الثانی والاول اذا حرحه اوخدشه اوقطعه بورنستهن

پادمق معناسنهدر يقال خلبه اذا شقه ویرنجی جانور ویرمجی قوش طعمه وشکارنی
بسجيله وحیناغیله قابوب آلق معناسنهدر شال خلب الفريسة اذا آخذها

کغلبه و داربا حبوب وبوبهر حسن وجالوشیوة ودلال الله بر بچارهبی آشفته

وقلنی اوغورلق معناسنه استعمال اولنور شال
حال ادوب ککولنی قانوب ع

خلبت اال :فلاا عقله اذا لبه ائاها و و معنای ساشدن مأخوذدر وغلب
اصرق معناسنه در

تقال خلبه ای عصه وخلب و خلاب کتاب وزننده و خلا ده

کتابه وزننده آلدامق وفرشته ايلك معناسنهدر مقال خلب فلاا خلبا وخلاي

)لب الا معنایاو لدهمرادفدر
وخلابة منالباب الاول آذا خدعه ( الاسخلاب خ
تلاب واالبه ) و نلرده الدامق معتاسنه در
قال اسخلید دظفره ععیی خلبه ( اخلا
شال اختلبه وخالبه اذا خدفه ( اخملیی ) خلییق وزننده معنای مؤنرد اعدر

(اطلوت )
1لدامغه و مکروآله دتور ( امثالب واطلاب )کذاب وزشنده و
جبروت وزننده ( وانللبوب ) ایک بای موحده الله ناسی دلاعداا۲بوب دویاره
ادن خداع ومکار کسیه دنور اولدن ماعدا صیغهار مبائغه احودر ا(تطالبة
کذوب وزننده ( وانطلابه کذ)ایه
)رحه وزننده ( وانللوب )
واتطلبة ف

وزننده

و(اتملبوت ) رهبوت وزننده داعا ناسیلد]ادحی خداعه موحتاله قاری به
) متوزنندهاك
يتور( الخلب

دك

اوراغهدنورمل کیو بر ی

چاورد
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شذوذ اوزره وخطباء شول قنه اقش خالون النه دینورکه بویهسی زائل اولوب
وهنوز ابری اف اوله قال بد خطباء ای نصل سواد خحضاما ) الا خطاب ( هرك
کسر له او حهل فر بوز نك نشل شل خطاری ظهور ايلك معناسنه در شال

اخطب النظل اذا صار اخطب ( الخطبان ) عمان وزان ده قوش قوز اونند
شیه نوع بات آد در ومغیلان اغاجنك یشل پبراغنه دنور بصلرك اورق

خطبانی فولاری مبالهبه مب در اورق اجق وزننده پیراغی حوق دعکدر
( اخطبان ) هم منك فع مزهر ك انه کوره افعلان وزنشده اسم مفرددر
رقوش آد در ) اتاطای ( طایكت تشد د لهخطابه موب

د عکدر |و سلیان اتلطایی

الامام معر وفدر يعن اعهدندر تصاییف کشره صاحى خولدندر ( اناطاییه ) بغداد
صاسنده زرقر هدر وروافضدن پر طانفه در رای انا نطاب الاسدی در عقادده
کندو بهمحالفت ادن کسهاراوزره شهادت زور ابلك عننده جاعته امرایدرادی

وعفر"صادق حمملربنك حاشا الوهیثنه ذاهب ادى ( خیطوب ) فیصوم وزننده
ح

بمروضم آددر ( فصل الطاب ) قاضی ينه الله یاخود ین الله حکم ایلکدن

هارتر کهخطاب فاصلدر عل قول جک و قطاده فقاهتدن مبارتدر هل
یه نطق وتکلم ابلکدن یعنی جدله وتصلیه اله ادا
سله
ری کلای امابعد ک
ایلدکدنصکره مقصوده اما بعدکه سیل شروع ایلکدن باراد تقول معب مته
اوكم بالبينة اواليين اوالفقه ف القضاء اوالنطق بامابعد شار ح
فصل الطاب وه
در که افلاصل خطاب مفاعلهدن مصدردر محاطبه کی بر آدمه سوز سوبلك

معناسته يقال خاطبه اذا کاله ویعضا خطاب کلام معناسته مستعمل اولور وراده
کلام معناسنه در وفصل فاصل معناسننهدر تورکیب زلور صفتك موصونه
اضافتی ادن اولغله الطاب الفاصل دعکدر وعند البعض فصل انلطاب اختصار
عل و اشباع عل شابهسندن عاری خطاب فعتدلدن عبارندر کاجاءفی و صف

ثر (اخطب)
[صل لانزرولاهذر ] ای لاقلیل وکلا
كلامه عليه الصلوة والسلام ف
(نذطر بذ )
اقرب وزننده حد اولکهسنده برطاغك اسیدر رورحل آددر ا

د

 ۱۱ظره لنننده ندرك معاش طار اوای معناستهدر (اغلطرّ)

قطرب وزننده ( وانلطارب ) علابط وزنده داعا بموده وی اصل کات ادن
هرزهجانه کسیه دینور پقال رجل خطرب وخطارب ای متقول یعنی شول مالم
یکن( اخذطر به ) دحر جه وزننده ) وااخطرب ( بدحر جوزننده مادء مذ کورهدن

مصدرردر اصلى وق عمنی کات ادر اولق معناسنه يقال خطرب الرجل
أ

وحطرب ) اتلطلبد" ( دحرحه

وزنده محلسد؟ سوز حوعا لوب شور ده و عاط

اولقمعناسنهدر قاریار جای کی تقولماهذه انلطلبة ای کث :الكلام واختلاطه

REE
خا کر

RO
والاطبى

E
وا SEE

eETE

اولان خانوه دشور شال هی خطبه وخطه وخطیاه وخاطینیتهل (طیب )۱
۱
سکیت وزنده خانون آ لحق کی به جوز جیی خطیون کلور مصباحده خانك ۱
۲
اة وژنده ی بعت دوکورلك باننده متصری وکار کذار واول خصو صده ۱
)ذلك خانك وطای مشددهنك کسر له ونارده زوج اجون طلب
) واتاطية ك

کمر له طبه |سم اولق اوزره مسومدر رکه دوکوراك دعك اولور ( اتلطاب )

بك خير وعارف واکامشتغل اولان کسیه دینور قال رحل خطاب ای متصرف

3
۱

3

ق اتلطبة ( اتلطبة ) خانك یله كلام معروفدركه خطيب افندی منبرده قرأت
ادر مضلرددیکه خطبه منثور ومعجم اولان کلامه اطلاق اولسور کتاب
دیاجةلری کی ومقامه وموعظه کی مصباحك انه کوره اصل خطاب متکلم

اله سامح یننده واقم اولان کلامدر خطبه وخطبه کهنالك ضمی وکر یل دهر
ادن مأخوذ در موعظهده ضیل د رکهفءله ععنی مقعو لدر خر

۶
TTY
gamer
رخت
mie,

ععیی عضو ح

اولدینی کی جیی خطب کلور صرد وزننده وخطبه که انك کسرلهدر اعدر
دوکوراك خصوصنده ماهر اولانه خطاب دیور انتبی خوطبه اك یله مصدر
اولور خطیب منبرده خطبه اوقومق معناسنه ا(نلطابة ) فحيه خطبه معناسنهدر

مبي)ر
اطی
قال خطب اتماطب على التبر خطابة وخطبة ( ام

وزننشده خوش
ٌ

ادا وخوب دا اکلهوزل خطبه قرأت ادن افندیه دینور رمحان زاده مرحوم

تس يقال رجل خطیب ای حسن انلطبه ودلیندن ابوالقاسم عبد اه بن مد
یی
ط جد
لاله
لعبد
انن
اللطي یکه ابن حوزی شخيدر وينه محدئیندن ا-بونفه د

لجسن اتلطبه اوللره اکا نسبت اوثدیلر وخطبه ناك ضيه شول وآ

عض بات | |
ونیبکی
وولانق رنکدرکه صارمتق قرمزیه مائل اولهتازه بغدای لو
اشکی لونی کی عقلىول شول بوزلغه دینورکه ک۱ا بدك غالب اولهکه کریی

دیدکلر بدر قال به خطبة الیون كدر مشرب جرة فىصفرة اوغبرة ترهقها
 ( ۶ 93الط ) فتاه ذ کارولنان رنکده اولق معناسنهدر ال خطب

ا

خطبا منالیاب الرایعاذا کا بنه خطبد ( الاخطب ) احجروزگ تک

اوثان خطبه رنکنده اولان شیثه دبنور واخطب آری قوشته دینور شقراق کی

3

على قول صرد اسیدرکه کوحکن دیدکلری قوشدر وجقر طغانه دی اخطب

دبرر وشول جاره درتو رة لونته حطر ت ال اوه اخود صیندم رر لته 912
الهخوطب
.سیاه خطی او

بثیل يشیل محطط اولان اوجهل قربوزنه دیور

(إطباء ) جراء وزننده و(اتلطيانة ) خانك یله مونیدر يقال اتان حانوظلة
ال

خطیاء خوطبانه جى خطبان کلور خانك یله وخطبان کلور خانك کسر له
ی

شذود

۱

3

۷۳۳

مشل
همرءنك کنسیله پر بای ظهور ابلکله روی زمین یشل گفا ءوشفش کی ب
اولق معناستهدر نقال اخطبت الارض اذا ظهر انیا ا(نلضوب ) صبور وزننده
سول ناه دبنورکهروم ده اولشیک ¿ن آوزر ننه یشور یاغغله تازهلغش اوله (امخضت )

و

ول تفارء ولکنه ذتزرکه اضنده تسته وار ونسنه پاقارار بقال

9
غسل وه ق احضب ای ارلکن (

( غاب وزنده نده پر مو ضح آددز

( الحضربة ) دحرحه وزننده صوبری اوئه چالقففق معناسنهدر مقال خضمرب الاء
اذا اضطرب ( امضارب ) علابط وزنده بری اوه چالقنوب ءضطرب اولان
صوبه دنور و وحالت کولارده ودرهرده اولان صوده واقع الور ( اشضرب )
ضرم وزنده فخ وبلیغ و اطقه برداز آذمه دنور نقال رحل خحضمرب ای

ج

و بلیخ ( اللضعبة )

هبن  44ايله دحرحه وزنتده ضعيف وزون اولق

معناسنه در شال فيه خضعبة ای ضعف وخصعبه سوز خاوه دنور قال A3
ویفه خاتوه دنور توصورده اضداددن اولور لکن
حصعبه د ای سید وضعیفه ح

ملف تعرض ایلامشدر ( الخضعب ) ندحر ج وزننده برکسهنك ایشی شوزیده
موحتاط ومحتل اولق معناسنهدر شال

 9امسهم ای اختلط ( الب

)

ندحرج وزنشده برایش سست وضعیف اولق على قول قارشق شورده اولق

معناسنه در قال حضلب امره اذا ضعف اواختلط ( الطب ) خانك فعی وطانك

سکونیل مطلقا ادشه دنور شان واس وکار معناسنه در كرك صغیر وکر  3عظم
اولسون جی خطوب کلور خانك یله لکن راغبك پاننه کوره خطب شول

ثسبر اوله وصورنده اخص اولور
امس عظیه دیور کهآ نك حقنده مخاطبک ا
وخطب مصدر اولور زوج اجون ا

دوکوراك ابلك معناسته ( اخلطبه )

خاك کسریله ( وانذطیی )دلیی وزنده خطب معناسنهدر که مصدر در قال

خطب الرأة خطبا وخطبة وخطیی مالنبساب الأول اذا دعاها الى التزوج
) الا ختطابت ( افتعال وزنده خطب معنا سنه در شال A

۰E

اثرأ معنخطمها

وبرکسه ییکندیسند خالون تزویم اولفغه دعوت ابلك معناسنه در بقال اختطبوه
اذا دعوه الى بزویج صاحبم ا(نلطب ) خانك کسرلله تزوج احون طلب اولنان
دی دو کو رلکه واریلان 0
هده
اوک ی

دنور وا ورد طالب  1ى دوحکور اولان

دنور بو معناده خانك صلهده چانزدر جی اخطاب کلور يقال هذه

نوم وهذا خطیه وخطبت جاهلیده اعقد وزوج ادانڌن آیدی رک رخالون

اول خانونه پاخود
ه
سیدن
کدن ک
نزو ج اههجك اولدقده کندیسی باخود طرفن
دبر ایدی
طرفندن اولانکسیه خطب دیرایدی خانك کسری وضیله وحخطوب
ونك کسری حوعیله توعییر اله همان بنارنده نکاج منعقد اولور ادی ( اللطبة )

۳۳۹

همرءنك قعيله بين العرب یاب معروفهدر ( الطب ) نالك فحی وضاد محمهنك
سكو  4ویامق تلوین معناسنهدر ال خضبه خضبا من الباب الثانى اذا لونه
ده خضب صبغ اله مرادفدر مایت وسمه خونا الله رنکین انلکده مشیر
برونصو

اولشدر وخرما اغاحنك اتدا حقان بى بشالفك معناسنهدز ال خضب الل

اذا اخضی طلعه وخضب اول كز بشالفك اة دورکه اسم1

ی

خضوب کلور وخحضب رل بای ظبور الك معناسنه استصال اولنور که روی

زمین یعشیل رنکین اولور بقال خضبت الارض اذا طلع تباجا وخضب شول
باه دینورکه صولوب صارارمشیکن اوزر ننهمور یاغغله یشمروب تازهلغش اوله
على قول اغاجك شول یشلفسنه دینورکه هنوز یراق آجغه بشادقده ظاهر اوله

)فعیل وزننده بك ویامق معناستهدر بقال طبه ضيبا اذا لونه
( الضیب ت
( اتطضیب ) امير وزننده ( وایخضوب والحضب ) معظم وزننده وواعش نسنهبه

دینور بقال کف خضیب وامرأة خضیب وبنان عضوب وخطیب ومحخطب یعنی قنه
لیک(ف
اجلر
یاقنوب صاحی رنکن اولش خاونه وقنهلفش رنکین ال وپرمق او
اتلضیب ) رکوک ب

آدیدر مار جم دی رکه اهل فن عندده معتادر محصوص سیرنی

تقوم ایدرارکال جر نندنآنکله کنایهاوافغدر خواصندندرکه رکسه آنی یلوب

برآدمه کوستورسه ایکسی من هدالفت ابلك عالدز وحاق وط سیایها کلدیی
درحهده دعا مقبو لدر ) انلصاب ) کتاب وزننده نسنه ویاحق تویابه دینور قال

خضب شغره اتلضاب وهو ماختضب به ( الاختضاب ) افتعال وزننده بویاعق
اة در ال اختضب بالناء وحوء ( اللضبة ) خانك ضمي همزه وزننده شول
خآنو به دنور که حوق احتضاب ادر يعن اللرنه واباقر بنه داعا قنه اقتوب

ضب)
مابا(
عتض
الاخ
وقاشلریتهوسمه عکنور اوله قال امرأة خضبة االیکثبرة ا

شول ارك دوه قوشنه دینورکهدیشی به يك قرهش او لغب بالدرری قبقرل اوله

على قول بہار موسنده وت اوتلامفسله قوری اتحکلری قزارمش پاخود بشلفش
لت
او
حله
واو
ش¿
یاخود صرارمث

دیشیسنه عارض اولر عل رأی خاضب مرشومكت

که ارکك دوه قوشنك دیزری مفصار ننه
مأخذی ارات
عارض اولور خرمانك قوروغی ظهور ایلدیی وقتده اولور وقوروق کال

در
بولدینی هنکامده اول قزلاق زائل اولور شارح دیرکه وکیفیت آ نده هبز
( انلضوب ) قعود وزننده اغاج پشرمك معناسنهدر يقال خضب الجر وخضب
خضوبا من الباب الثنی والرابع وخضب على الجهول اذا اخضر ( الاخضیضاب )
اغا ج  3يشل بشرمك معناسنهدر قال اخضوضت اشكر اح

الاخضاب )
همرهنك

۱
3

43

3

۳۲ ۵
ات

برنجه طاغه اطلاق اوور | الشاب ) حاب وزننده شول بره دینورکه آزحه

خوشب ) فصتینله عنده بضرمعودر (انلشی )
بموردن طبراغی آفوب کیدر اوله ( ذ
نی

سنده بمروضعدر
ار
ور ستده فسطاطك یعنی اسک مصمرك و

ان انذدفیف و 3ابی واش

( خشبه ) فضاتاه

خشب ( حنب وزشنده عامه ده بدرره در

ومدینهده بردرهدر ( خشبات ) حرکات وزننده عراقده عبادان لام قریه وراسنده
نشب ) هاسن عننده
برموضعدر ( امخيشية ) یه تصغیر ایله عنده برقربهدر ( ا
برهو ضعدر )خشاب ) کتاب وز ده نو م قسلهسندن رنه طن در ) اتذشربه )

دحرحه وزننده برايشده احکام واتقان ايلامك معناسنهد ر که کوشك طموق

وکوشك یامق تعبير اولنوربقال خشرب ف الملل اذا لمحكمه ( انلصب ) خانك
۲اوجوزلق ولاق کرت عشب ورفاغت عيش معناسته درکه

کسری وصادك 7

اقاضة معاوی سسله ک|یذلر وبا غ وباگهلر ریان وپایرار وجنلر فراوان اولقدن

عبارندر جى اخصاب کلور قال بلدیه خصب ای كثرة العشب ورفاغة العیش
ومیالغة وصفاولور بقال بلد خصٍ ,واخصاب کاشال بلدسسب وسباسب ور
اقصاد احراء اعشار نه مبنیلردر قوال ارض خصب و ارضون خصب وخصیة
وخصب مصدراو لور اوحوزلق اولق معناسنه شال خصب الکان وخصب خصبا
اذا صار ذخاصب پخسصب

ای
مانلباب الرایم و

لفظی اسم ومصدر ووصف

او لور ) امرب ( جسن وزنده ) و اخذصیب ( اممر وزننده ) واخصاب ) مقد ام

وصیب وحخصاب ای
وزننده نبلورده اوجوزلقو ولاق _وه دنور قال بلد حصب خ
ذوخصب ( انلصب ) خانك فحی وصادل سكوايله خرمانك اك اول حقان عشنه
دیور طلع موناسنه

وخرما اغا جنه دیور عل معناسنه عل فول ميو ه سی حوق

اولان خرما اغاحنه دینور مفردی خصبه در هایه خوصبه اوحوزلق بره دنور

قال ارض وارضون خصبه ویامصدردر مبالفةٌ و صف اولشدر باخود خصبهدن که
فر جه وزنشدهدر محفف اولشدر ( الاخصاب ) هبرءنك کسرلله اوحوزلق اولق

معناسته در قال اخصب الکان اذا صاردا خصب واو حوزلفه ینشمك معناسنهدر
يقال اخصب القوم اذا الوا امصب واغاجه صووریوب عروفنه قدر ايشلك
معناسنهدر شال اخصبت العضاة اذا حری الاء فما حتی انصل العروق وعطاة

ل

)تاب وزشنده
مه ااه دیتور ( اطصاب ک

حوق میوه طوان خرما افاجنه دنور ( الإصب ) خانك ضعیله جانب معناسنه در

وصب طاغره محصوص آق یلاله دنور ( انلصیب ) امبر
چی اخصاب کلور خ
وشر
وللق بره دنور وعلافه اله خاندان ومکرم ومضیاف ک
وژنده اوحوزلق و

الیر آدمه اطلاق اوور شال رحل خصیب ای بین اخلصب رحب الناب کتبر
اول

:

|°

۹۱
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۱
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بر
خوشیب و

:

و

وصلق ونازبا اوفری
اوزون ت

O

وکیکلری اوقلاغو کی ابری وظاه ,ونیهسی صلب و شدید اوله و خشیب لفظنك | .

ج خشب کلور کتب کی وخشائب کلورکتائت کی ( انلشب )کثف وزننده
( واخطشیی ) یای مشدده اله ونلرده وصف مکذور

اوزره اولان کسیه دنور

و
خش سرد ودرشت وحفن اولان ا دنور وتأنق وتکلفنن اولان دب ۳

 .دنور پلغور ولاج نه اولورسه اولسون وآریق ومهزول مواثی به دنور يقال
تلج
(مخشوب ) بیضهدن یکی جکلمش ياود .نسلفش
مال خشب ای هزلی ا

وجلا پورلش لحه وخشوب ایکی کونه طعامه وصف اولود اکر
ج

ولمامش حيك د عکدر واکر مدن دکل ا

نقال طعام محشوب اكنان لفجاى“

|ه اب
اي

ار در کر نت

لكه
رخان
س)
کخلشب
والافققار (ا

دیکدر

1

قشب

4

لفظنه انباع اولورکة دون وفروماه وی خير وفانده خصه دینور قال رجل
(اشلایشاب ) برکسه خشیب اولق معناسنهدر که
قب خشب ای لاخیر فیه خ
ذکر اولدی قال اخشوشت ارحل ادا كان خشیاودیرلك موعاش خصوصنده ۱
لقصد | |
عىنقو
ضیق وعتته صبر وحمل ايلك یعنی ضیق وججاهده اله کنمك عل
حوفت وکات ارتکات ایتکرن ۳۳
ترفه و ت اوزره الووب خت و
| که

وحداث
تن پرور ونازنده اولیوب مصلد ا

روز کاره محمل اوله بقال

اخشوش الرحل فىعیشه اذا صر على اللهد اوتکلف فذىلك لیکون احلد :
) الاحشبت ( اعب ورتکنه

درست

وخشن

سیه دنور وحشن وعطیم اولان

يه مکهده ایک طاغدر بری حبل ابی قہیس
سه
طاغه دنور ( الاخشبان ) شمه ی
وبری حبل اجر درکه حیل یمان مشرفدر کذلك مناده ایی طاغه دنور (انلشباء)
ودید اولان شیثه دنور تاش موصونی
جراء وزښده قتی ش

اعتار لهدر قال

ارض خشباء واک خشباء ای شددة وکره ویاس ودلقا و ی طراوت اولان
سیثه دینوریقال حبه خشیاه
جي

 0اسه ( انلشیه ) عربیهوزنده جېر هدن

ويه
طانفه سنك پرشعبه سیدر ج

جيك ط۱

وهانك فيل حجهم ن صفوان

هروه تام مکانده قتلتاولندی
تام کسه نك اما یدر نو اميهنك اواخر ملکندهم

۱

صفات ازلیه ی نخنصوصنده معتر لهه موافقت وبعض هذیان دی زیاده ایلدی

وقرأن قدعك مخلوقیتنه ذاهب اولشدر ( اخشیان ) عفان وزننده شول خشونتل
طاغلره دینور کهa عظیم ونه صغیراولهلر ظاهرا مفر دی خشیب در و خشبان بررحل

فشبع)ل
تلعخ
موعضیعدر (ا
ارم
آدیدر وب

وزننده دوه خشبعنی قوری قالین اعاج

كال|ت
نارهلری عك یاخود قوری اوت اوتلامق معناسنهدر قال مخشبت الابل اذ

شب اوالیبیس (الاخاشب ) اجانب وزننده بنوکے قبیفهسنه مخصوصصان نام حلده
ا
براد
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ی خشب کلور مفردی کی وخشب کلور عتینله وخشب کلور خانك ضنعیوشينك
سکونئیله و خشبان کلود بلدان وزننده قال قظع انذشب وهو ماغلظ من العیدان

( اخذشب ) ضمرب وزننده قشادررمق خلط معناسنهدر يقال خشب الشی" خشبا

من الاب الثانی اذا خلطه نوسبنرهبی اوکورتلك معناسنه اولغله ضد اولور قال
واغلق معناسنهدر
هبه ای انتقاه وقلعك باستی آحوب کسکین و مصیقل قلق ز

بقال خشب السیف اذا صقل وشعذه وحداد بیضهدن یک قلي كمك معناسنه
قل
صایو
اولغله ضد اولور قال خشب السیف ادا طیعه شارح درک قله حل
ور مك هر خدمتنك خامهسی اولغله معنن بنده ضدیت معقق اولور لکن طبع

لهه
کد
لنه
کناس
مادهسی بك باسلولق سبله سوځناك اولق مع

تومعنانه جل اله

ضدیت ابت اولور ومولفك مرادی ومعنا اولق اغلبدر وخشب

دقت وامعان

واعال رویت الله رك کلیشیکوزل اشعار سویلك معناستنه استعمال اولنور که
رهدر
اام
مطقکل
خل

قال خشب

الشعر اذا قاله من غمر تنوق و عمل له قال فى

الاساس كان الفرزدق يقم الفعر واطریر عشب وکان خشب ابریر خيرا من
ذر ه لانقدرکهدعبل نام شاع ل برمتشای
تنقج الفرزدق مازح در کهومناستتله ک

 5وار ابدیکه دانما سر قلدن پالبداهه ا انشاد ادوب وهر بی محوعة
غاط اولقدن خالل دکل آدی از احمله نه برکون عل العاده اسپو  #ان ذا اب

شدد لیس چیه الفرار وجا من کان لایعشق من ذل الخازی * بیتتی انشاد ادوب
دعبله عض

ایلدکده دعیسل

|رنده راء 4
عالفدر زیر ب

وضع

دیدیکه ای برادر يتك روی
ورنده زای مهدر
ب

حرفلری ری

مرقو م حواب

رنه

اتدیکه بط 4

٩ تودیک» موافق اوله دعبل توتدیبری کوش ایلدکده .احشنت ای

عزیز اهبالله بونك چارهسی بولندی لکنبت اولك آخری مرفوع وتانينك جر ور
لاغوله وک نه چاره اندمم ددکده دعبله دیدیکه هله اجق آدم ن

ن

اعام ايله دورم سن اعاب وضح اغلك فیدنده اولوزسن پس دعبل اجار جوش

اولشدر انپی وحشب اغاحدن یکی بای ولوب دوزمك معناسنهدر شال خشب

القوس آذا علها عل الاول ( الاختشاب ) افتعال وزننسده ود من غير روية

کلدیی اون شعر سویلك اه

در کر دیف وننقهرن معرا اولور شال

اختشب الشعر اذا  84من غر تنوق وتعملله ( انذشیب ) امز وژنتنده بیضهدن
یت نف
کجیکلمش قلمه دور یاخود پاسلفش قلمه دنور ا
وشیب جلا وو  1۳داور و ردی
طبیح معتاسنه خ

و نسنهه دنور

واوکورنلفش منت نسته بهدینور واغاجډن یکی بونلش ايه واوقه دینوز کههنوز
فهك کسر به در
ارک
غشوه پرداخت اونیه عبار ده والاقدا حکلهسی قدحك جقعید
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۱واظرعوب) 1

کم دنور وخرشب بررجل |میدر ()rS

عصفور وزننده ( واطرعوبة ) هاه برسنهلك بروازه اغا ج دالنه دینور ال 1

یکساله معناسنه على قول شول نېاله دینور کهتر وتازه وبلند وموزون وټرم وناز
اوله و شول کچ وبازه محبوبه دینورکه خوش اندام و موزون و ترم ن وبازد

وطیت ۲ ۲
بدن اوله ياخود الله طولو سيين ووالوذه بدن اولوب وکیکلری اجه ل
1
4

ونازك اوله قال ام اة خر عب وخرعوبوخرعوبه اى شابة حسنة اتللقرخصد
خرعب فدی طویل و کودهسی |
اوالتاءء اللسة ا سین الحيمة الرقيقة العطم و

لے کشیه دنور وخرعوب اوزون وایری ودزعان دوه دینور وسودی جوق
قەه دینور ( ازب ) زای ممه اله تعب وزننده کوده شیشوب قبارمق عل
قول شیشکین طلوم کی معورمت معناسنهدر بقال خزب الرجل خزبا منالباب

ورم وبقال خزرب املد اذا مج کهیتة و رم
الرایم اذا روم اوسعن حتیكاله ا

بلا ام وخرب اقهنك عهسی ششوب دلکلری کوحلك معناستهدر على قول غهسی

قورنوپ سودی حکلمك معناسنهدر بقال خربتِ الناقة اذا ورم ضرعها وضاق

ول لنها وخرب خرف مرادفیسدرکه صقمیبه دیتور یوامه ده | |
احلیلها اويس ق
برطاغك اعیدر عل قول بر ارچتابا آدیدر باخود ارض مغو

خر ددر هاله

ا(لعْ.بتف)عل وزننده خرب اله معنای اولده مرادفدر قال رب ارجسل
نى خرب و دوءنك مەسی سك معناسنهدر قال مر بتقرع التاقة اذا تورم

ا(لمرب ) فرحه وزننده ( واطریاء ) جراء وزشده مەسی شیشوب قبادمش"
ناقهیه دینور غل قول شول اقهه دننورکه رجنده سکیل تعببر اولنان عارضدز
يدا اولغله  ندن رجور ودردنال اوله يقال اقة خرزبه وخرباء واایرمة اضرع
اوق رجها ثألیل تأذی با ( انلوزب )کوکب وزننده ذکر اولنان شیشه دینور

وانك فعیله کودهده اولان شول اله دشورکه بفایت
ا(تلبربان ) خانك ز
تر وملام ونازك اوله ودوه قوشی یاوریسنك ارککنه دینور ( انلیر ب ) صیقل

ست
ت
۱awe
۰

وزننده بودخی تر وملام ولازك انه دینور پرقطعهسی خیربددر ( انزيبة ) جهینه
وزننده التون معدنته دنور قال وحدوا خزبة ای معدن

الذوب (عخری (

حبلی وزننده سلفده مسدنهده مسجد قبلتین الله معی بننده بنو سلدیه حصوص

وألا
پرمعزال آددر بعده رسول اکرم صلی الله عليه وسا حضمرتلری تفییر تف
صاطیه اله یه یوردیلر ( الزربة ) دحرجه وزننده کلامك قارشق وی
(لية ) دحرحه وزننده پرنستهی چايك
وهنا اولسنه دایننورطز
انتظام ویاوه ز

چالوب كمك معناسنه در قال زلب الى" خرلبة اذا قطعه قطعا ربعا (اللشب)

خانك وشن مجمهنك فحیله قالن قوری اغاج بارهسنه دنو رکه اکسته اندرر
کبس
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ضوعد رکه
رجل خریان ای جبان ( خریبة ) مصغرا جنینه وزننده بضرده بر م
قدره تعار
بصبر:الصغری دشکله معروفدر ( خرب )كتف وزننده بنوسلم معدنی ن
تام عله قر یب بطراغدر وهیت تام قصید ال شام ده برارضك اسعیدر وفید اله

ضو-عدر وخرب
مدینه ده بر م

طاغك بر جابه طوفی سیوریلوب حفان

او دور ووفقه پواض طاشلق بره دنور لف معناسنه کهحای مهل
کهف
ال

وزشده در ( اخراب ) همزملك فحیلء جد اولکه سنده بر موضعدر

[ وا پ )کف وزننده شرین رای تام پلدهک حالا ساحره د رانك قضاسند.
برقربهدر ) خرن ( سکری وده

برهو ضعدر

) خربه الان ( و حه

ور

زره

وميك يله صعید اعلای مصربدده قفط نام بلده بقنرده پرموضعدر آنده زمرد
)نوره و
|معدیی واردر ) خروه ت

ال

الین ما قصبهسته مرف

واه
راساب ) برآدمك بمرصیبت سسله احوالی شکسته ب
بقارعه آدیدر (ال
میبشةتواق
وخا کسار اولق معناسنهدر قال اضرب الرجل اذا انكس من مص
اولق معناسنه در بقال اسخرب اليه ای اشتاق م(حربه ) محله,موزنشده ان
عدی اللاذامی اسمیدر ( جربه ح)دئه وزنده مدرك ن خوطاالکهایی لقیدر وامیاء

شت مر به برخاو در وسلامة نتر بهن حندل والثتی انعر به العبدی ایکیکسهدر

( ارابة ) مامه وزننده لیفدن اورلش اپه دینور وشول بسیطه کی یصیطاشه

دشو رکه دلوب اک ایپ عوررار واول ایب ابه مواشی ایافارتی بند ادرر
خورابه ایکنه ور دوسنه وا او لو لهنسنه ارك دلکلر ننه دیور( اضر ية ) حسنه

وزشده وش اولان آری قوانته دنور قال خایة محربة ای فارغة من العسل

کرلوهبسندن جعدر کهعصفور وزنندهدر قيار ده
( الخاریب ) تانك یله م
واغاحارده اولان آری بوهارینه شه پارقلره و دلیکلره دنور کووججده اولان
(لضربة ) دحرحه
دلیکلره دنور مسدس خاه اولور آنده آربار پال بارار ا

وزننده اغا ج قوردی اغابی اووب دلك معناسنهدر شال خرب القادح الشجرة
( اخلرایتان ) خالك کسری ورانك تشدیدله ( واتل ناتان ) خانك کله خنابتان

معناس نهد که پرونك ایی طرفنده اولان قنادر در ( الضربوت ) الك فحی له
رب مادهسنده ذکر اولندی ( اتظرخوب ) خای ممه اله عصفور وژننده
شول ەدرك

تعابت سو دلو اولوب لکن جاك حکیلوب منقطع او لور او له

وننده بر رحل اععیدر ( انطر سید ( شین
( ۱خردب ( حعفر ز

“همه اه ډحر حه

وزننده برایشی سست وکوشك طوعق معناسنه در قال خرشب الرجل عله اذام

محکمه ( انطرشب )برقع وزننده وحودی تصلق ی اندام وناتراش وغلیظ الطبع
۱کسید

دنور

قال رحل

جر شب
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شارح دریکه بوافکل کهسی کی اسدر بوندن فعل بنا اولقر واخرب قولنی

کثی ه دینور و معناده مصدری خربدر فختینله قال خربالرحل <
وانك سکوئله ودتی
من الباب الرایع اذا ضار اخرب ان(لرب ) خانك فححی ر

ایکنه بوردوسنه و مقعد دلیکنه دینور و خرب صدر اولور برکسهنك قوانی
دلیکنه اورعق معناسنه قال خر به خر منالباب الثایی اذاضرب خرته بورنستهی

قبه اوشقه واوعری اولق
دلك یاخود پارمق معناستهدر بقال خرب الشی" اشذا

معناستهد بقال :خرب افلان اذا ضار لصا وخر ان اناك مفاستد
الدار عى خر ما وخرب برنسنهی خر .ملق

۳

معناسنهدر  5مق  ۳انطر ب (

وانك تشد داه نولرده آیکنه
وعی ر
خانك ضيه ( واللرابة ) خانك فعی ض
يرودوسنه

هعلق ربه
ومقعد دلیکنه دور وخرب خانك طعی وفعي ام دمنت

فوساده دينور ( اللرابة ك)تابه وزننده ( والارابة ) خانك فحيله و(انلرب )
ضرب وزننده ( والار وب )قعود وزاعده خرسزلق ابدوب نسنه اوغورلق

معتاسنه در بقال خرب بابل فلان خرابة وخرابة وخربا و خروبا اذا سرقما

( انرب ) فعتیئله طوی قوشننك ارککنه دیور وآنك وکورنده اوربروب
قباران تویلره وقیلاره دنور علې قول دیرسکنك اورئه سنده بری بریته قارشعش

تویلره دینور جمی اخراب کلور وخراب وخربان کلور خالرك کسره ( اخرب)
همر هنك فحی ورانك له برموضع آددر ( خروبت

وت برمو ضعدر

توعمان بن قريعك فرسی امعیدر وخروب برثصر آدیدر خرنوب دی دیرار خانك
 9قولیلا مفتوح اولور شیر مور
ین ال

اولور موه سی شاحه

ایی وعدر بری وثامی اولور بری

شیه لکن بیطم اولور و ای قسينك

ض
فیو ه سی خیار شنبهیه شییه لکن آندن عي ی

ایدرار بو شجر ترکیده کی وینوزی

او لور ادن وب

۳1۱

و

دید کر يدرلکن مفردات صاحبلربنك

بیاننه کوره بستانیسی بوانیسی اولور بستانی ایی عدر بربنه خرنوب شای
دیرارکه مری بر قارش مقدار اولور ور قسمنك ری شله غلافنه شبیه اولود
وباسی دی ایی سم اولور بر“منك

ری اصغر ون طم او لور مو لفات ددیی ۱

ودر لکن تفاحه شید اولور دسی املاعدر شارح درک وراده فاج لفظی
نفاخمحعفیدرکه نون مضعومه وفای مشدده الهدر لکن له اویادیفندن سکوت ۱

ایلعدر ( انطرباء ) حراء وژنننده شول قولفه ونور کهبومعنی باریق اولهادتك اا
صفتدرکه مدر قال ادن رةه ای الشقوقة الأحمة و شول کیب دینورکه
جکه
ونی د
ل

یاریق یاخود دليك اوله  ۱خرب ) حبل وزشده بمروضعدر

) اتر بان E

عفتان وزنده

قورقق ی زهره و حبان کسیه دور

تقال

۱

ول
وسیترازت

۹۳
کذب معناسندن ماخو ذدر ) خدرب ( حعفر وزننده بررحل اعیدر ( انلذعبه )

ذال محمه اله دحرجه وزند ,کممك معناسنه در بقال خذعبه ای قطعه
( المذعوبة ) خانك ضعیله قباقدن پاخود خیاردن باخود ام یاغندن بباررهبد
دشور ( خذعب ) سفرحل وزننده بررحل اسمیدر ( اطذلب ) زبرج وزننده
یاشلو اولوب اعضاری کوشت وسست

اولان اقهه دور ( اخلذلبه ) دحرحه

وزنده بروع بورعکه دنور کهاه ضعف وفتور اولور بعنی ضعف وفتور اله

بورعکه دنور قال عثی اللذلبة وهی مشية فما ضعف ( الراب ) خانك فحیله
وران معناسته د رکه عران مقابلیدر جعی اخربه کلور اجوه وزننده وخرب کلوز
عثب وز دده وصیغة اخبره ابو سلهان انلطایی رواتیدر قال بلد خراب ضد

وسم فاعلی وزن واحد اوزرهدر
الهران باضلمعین شارح در کهبونك مصدری ا

وخراب مدلیندن زکریا بن حي الواسطی لقمیدرکه لقی کی بنای روایتی خرابدر
وخراپ مصدر اولور شیلوب ویران اولق معناسنهدر قال خرب البیت خرابا

)فعیل وزننده
املنباب الرابع ضد عر ا(لاخراب ) هرك کنسله و(الریب ت
خراب الك معناسنهدر قال اخرب الدار وخربه ای حعله خراا ( انرب )

فرحه وزننده خراب اولان بره دنور تأي موصوف اعتبار هدر قال دارخربة
جبی خربات کلور رانك کسرله وخرب کرلوکتف وزننده وخرائب کلور کتاب

اب ) اك کار ودی ره معناستنه درک خر اب اولان ره
دنور

ولو لیث رواتیدر جیی خرب کلور عثب وز نده

بنرجه قربه آد بدر بقشره

و خر به مصر دیار نده

شرقیهده واقعدر وبنه مصرده منو فيه رابنده برقر ه

آددر وخره بناء نوع اولور تقول اغبنی خرته وهی هه اللارب ( ار بة)
مره وزننده قلبوره دیور بال

قیصه معتاسنهدر وعورت
معناسنه وعیت و

رنه دنور که سنری واحبهدندر وذل وفضعت معناسنه در جمی خربات کلور
فال ( ار بة ) فحاله غسان قسلهسنه مصوص رارض اسمیدر وینوعل ورندده
عودر
بضرم

و عامه شهر نده ربازار آدیدر ( اطربد ( حرعه وزنشده مطلتا مدور

اولان دلیکه دنور قال ف اده خربة ای ثقبة مستديرة ونسوان قولقارنده

کویه عرهحك وسعتلو دلیکه دنور قال افذینها خربة ای ثقبه واسعة وخربة
الابره ایکنه وردیستنه دنور وخر په الاست مقعد دلیکیدر وخر بهآزقچانطه :نك
ودغارحغك قوله E قولغنه دینور جی خرب کلود صمرد وزننده وخروب

کلور شذوذ اوزره واخ اب کلور وخربه حوبانارك آزق چانطهرینه دینور ودين
و مذهبه متعلق فساده دینور

قال هو صاحب خربه ای فساد فی امرالدین

جك وسعتلو دلیکه دنور
کر
( الاخرب ) اقربوزننده نسوانك قولقلرنده کوبهم

فرحه وزننده خدیه دی ومعنایه در يقال حرية خداء وخدية ای واسعة الجرع
ودیاء واسع على قول ومشق وملام زرهه
ح

دنور تقال در ع خدیاه ای واسعة

اولينة ( الدب ) فعتینله خوریادلق و شاشقنلق هوج معناسنه در واوزونلق

طولمعناسنهدر( انلدب )كتف وژننده ( والخدب ) نب وزننده و(الاخدب)

اغب وزننده خوریاد وشاشقن وسبکمقن آدمه دنور وبك اوزون کسیه دیتورکه

ورصی بکرسیه قطعا
ص ب
خخدب
اکڑی وصف مور اب متصف اولورر وا
ورخود رأی
طاتثعیوب داعا کندی باشنه وکندی رأْیله عامل اولان خود س
کشی به دنور کهيوك شاشقنلی ودر شال رحل اخدب اذا کان برکب E

)انك کسریه هف وزنده پیر واختیار آدمه دور و عظی الهیکل
ا(نلدب خ

آدمه دنور ومطلقا ابری ودیزمان دوه قوشنه وسار حیوانه دنور وقوی البتیه
وشدید الصلب بعنی بل متین آ غ وک طیانقان ارکك دوه دنور ( انلیدب )
صیقل وزنده آحق وله دنور شاه اه معناسته شال اخذ الدب

ای الطريق

ام اول
الواح وینی سعد قوملفنده بمروضع آددر ( اتليذبة ) رأی سایق و
معناستهدر طریق واضحم معناسندن مأخوذرر شال اقبل على خیدته ای عل

ف
کبت),
امء روآیه الاول ( الد

وزننده زیادهسیله کسجی_ قاط معناسته در

يقال سیف خدب اقیاطع ( الضدب ) تفعل وزننده سیر وسط معناسنه در که
به بك وه یاه ور عکدر شال هو خرب ای دسو

وسطا ( واڍی خدات

خانك فحی و دالك کسر له اشالدندر هلا یاخود ره راستدن حقوب صعاق

(

معناستهدر قال وقعوا وفایدی خدبات اى الهلاك او الاروج عن القصد مزج
ديرکهو ماده حذب مادهسی ذیلنده دی ذکر اولندی وامال میدانیده ورسعه

مسومدرکه اشبو * وقعوا وفادی خدبات * مثلبرقاج کونه روایت اولفشدر
بعضار جیم ودال لھ ایله روایت اغلشدرکه جدبهدن جعدر آب وکیاهدن معرا
بره دوشدیلر دعکدرکه هلا کیمستلزمدر بوعضلر جے وذال مجمه اله روایت
ایلدیلرکه جذب مادهسنده بیان اولندینی اوزره فطم صی معناستهدر احیانامودی"
هلاك اولور وبعضار خای مجمه ودال مله" مفتوحه الله روایت ایلذیرکه خدبه
لفظندن جع اولورکه بیلان صوقق معناسته !ولان خدیدن مأأخوذدر قال خدبته
اة اذا بشته ومستقصاده
اه

وکو نه ما

ودرگ خدیات توا منک عطیر

در که خدب کلسندن ماخو زد ضرب

السیف ا

و وجم و ذال

ممه اده مدرروکه جذیدنك جعیدر اابقراق بعد معناسنه در خود ایک طرفه
حکشدرمك معناستهدر قالدیکه مو لفك کسدالله روایی ارض اعتار هدر وهلاد

اله شسبری ضرب بالسیف معناسندن مأخو ذدر وخروج عن القصد الله تقسیری

زب

۳۱
حاتحا بدندر وخییب ن سلیان بن “مر ه وخبیب بن عبداله ن الز بر وان ثابت املواد

الفح وان الزبیر بن عبدالّه وخبیب بن عبدالرجن که امام مالک شخیدر ومعاذ
ان خبیب واوخبیب العباس البرتی محدثلردر (اللبیبان) مصغرا تشه نیهسیله او
خبیب عبداللّه بن الزپبر اله !وغل على قول رادریمصعبدر ( اللمباب ) شداد
وزننده مد مکرمدده برر کا

اسعیدر اعلا قلری  ۲لوب دق و اغیدر |لهبر مصتعم

چ ادوپ خلقه کویاکندیسی اعال ایاشصورننده عض وایراز اندر ادی ناء
.عليه خروس اوغلی ایثی ددکری کی المنهده ضرب مثل اولشیدی حت حضرت
مان وزبير علامما ار ضو ان کون"اننای محاورهده زیر مطابه حهتیله مقاذفه
مراد ایلدکدهحضمرت کان ابا الیعریا ابا عبدالله دیو تمباب مزاح ایلکله زیر
دی بل یضرب

خباب و دیش المعد دو مقا له ابلدیلر بل دضرت حباب السیف

وقعد مکرم وزننده کذ لك برکسه تیک اوق
وریش القعد الل تقدرندهدر ع
ی

یلک دوزر ادی اولسدخی خباب کی بر یاد کار اواهله یلک مثل اولوب

ام طر ان ار ایدی کویا کهسنك ایعت انرك آیعلری کدر دیی
تاع انلشدر وخیاب ن ار اه وعبد ارجن ن خباب

اتعادندر وعبد اله

وصاح وهلال وونس الرافضی ومذ اولاد خبایندر واوخباب الولید ن بکر

وصاح بن عطأ بن خباب محدئلردر ( اجب ) جهله دبدبه وزننشده برلوع شجر
آدیدر او القاسم السهيلى روض نام ا

بوبه بت الاش در وشهر مرون

هد نة منوره به #صو صدر حت ميته بقیع اطجبد دیرار قیعالغرقد کی على قول

جيه
و

جهبهدر ( شیرف ( تای فوقيه الله قنفذ وزننده برموضعدر ( اللمزبة )

دحرحه وزننده رنستهی دلم دلم وتکه که کسعك وقیه يق معناس نه در قال

وضاه ( اللناعبة ) خانك حرکات ثلائی ونك .سکوی
رة ای قطعه ع
وی لته ك ذعی له( و اناعبه ) خانك وثانك عیله ودی بك حوق اولان
ا
تاقهبه دینور ( اتلدب ) خانك فی ودالك سکو یلد ي اله چالقعل قول کیکه
كیمكمعكناسته در يقال خدبه بالسیف خدبا من الباب الاول اذا
وارمقسزین ان

ر
دخصو
صغه
ضربه اوقطم اللعمادلوعنظم على رأی بوقلجل باشه اورم

واصرمق

بقال خد بهاذا عضه ویلان سویلك معناسنهدر

قال خدب

عض 0

الرحل اذا کذب وخدب حوق سود صاعق معناسنه در حاب کشبر معناسنه بعض

ده لامك فعیلر مضبوط اوئغله اسم او موی لدد ال هسب اجارل
اذا حلب کثرا ( اتلدیاء ) جراء وژننده اخدب لفظندن موشدر شول ضر هه

ره اوریلال گینك ار یسنه ابغليه یال ره جد اذ! هعمت
عل الوف وشول حریدبه ات او رک بادهسی بالق اغزی کی واسم اوه |

:

1

0

۱

:

۳

هسوسواس

و خبیبه شم

ی

E دلینه دنور بوك وصوق مغناسنه دکلدر لته که غوف

غلط ایدوب صوق ععناستهدر دیدی صوق ععناسنه اولان جنیبه در جم ووله

شارح در کهلان المرب صاحیی دخی صوف معناسیله رسم ابلشدر وخبییه درءك
!

ادهخب(ائب )
ونن
اورهسنه دینور (الاخباب ) همرءنك فحیله ( واتلبب ) عئب وز
خانك فر باه تاره اولش اسکی لباسه دیور قال وب اخباب وخب

وخبائب ای متقطع وبونار موب اخلاق قبیلندندر اجزاسی اعتبادله (اة ) |[
قبه وزنده صو یغلاحق بره دنور

/

ویر موضع آ ددر ودرهيك بطننه دنور

نتهکهخبیبه دی دینور ( اتلواب )۰خصعلقلر قرابات معناسته در خاب مدقردر
نعض هه ده خابهمسو مدر ( ادعبه )زازله وزننده غدر وحیف ايلك معتاستهدر

از

بقال خضب ارجل فلاا اذا غدره وقارین کوشیوب سلیو كافك معناسنهدر قال |

خهب الرجل اذا استزخی بطنه ووقت ظهرك تف ولاب حرارتی سرينلقك یعتی |
کلتهیوب باخود ماز کی بز فعله شرو ع ابلیوب بر مقدار تأخیر اله
اولوقنده و

بتنرلدیکی وقته توقیف ايلك معناسنه در امهات -ارهدن مستفاد اولدینی اوزره
و ده خصاصد در مطلقا صوق

کلدر شال حه
ابراد معناسنه د

من الظهيرة

ااذارد نتدکه اترده ا[بردوا بالظهر فان شدة اطر من ف جم ] وارد اولشدر
شارح در که اشبو خخب کلهسی اصلده خبیب ایدی او بجاه فعلل وزننده تفعیل
پابندن امتیاز اجون وسطده اولان بای خابه ادال ایلدیلر وحروق سارهدن خای

اختيار انتدکلری کلهده خاء حرق لادویفنه مب در ( الحضاب )خانك فحیله مضطرب

اولان شيك رخاوتی حالته دیور ( ات ) ززل وزنده مضطرب اولان نسثه
شلآیوب دریلری کوش
رکن
الق وسلیوك اواق معناس_نه در وندن موز ای
وصالق اولق معناستهدر يقال مب دنه اذا هزل بعد السعن حت یسنرتی جلده

وف وتاب حرارت ساکن اولق معناستهدر قال مب ار اذا سکن فورئه

( لغيه ) ميك ضمی وخارك فحیله جوق دوهره دینور على قول مموز وبفایت
سبیون
لطیف وخوش اندام دوهلره دینشور کههر کورن حسن ولطافته تح
اده مترجم در که اصول سایرهدن استنباط اولندینی اوزره قول ثانی *خددن
مقلو ب اولغه مبتی وی ححددن اسممفعو لدر وله برکوز ل نسته بهر

ادوب

MS,
ETI
ا

I
TF

بهبهووه وهدعك معناسنه اولغله که حقارنده بهبه دو تین اولنان دوءلر 
دك اولورانتمی ( اخیاب القعث ) همهنكفحیله حوايا اسعیدر کهیاغلو بسغقراره
م
بوغرسغك وقرق بابر دید کلری نستهتكکه انکنهنك باشنده اولور یاغلرینه دنور
وبیب ) زبیر وزنده برر موضع د[لریدر خوبیت اسامیدندر
(خب) خاك کنر به (خ

خبیبن یساف وخبیب بن اسود وان الارث وان مالك واو عبدالله جيب المهنى .
تممه خا

تت

نیز

۳۱۰

وکر که دنور خداع جر مهناسند باتك کر هډه چانزدر بقال
رحل خب ای خداع جریز شارحك يانه کوره خانك کسربله مصدردر مبالغد
وصف اولور واوزون اوزادی بره یپاشق قوملغه دنور وادی درشت وغلیظ ارض

ارالغنده واقم دوز وومشق یره دشبور کهآنده مار نابت اولور وخب مصدر
اولور خبب وخبیب کی کاسیذکر ( انلب ) خانك ضمیله اغاحك صوولش قبوغنه
دور

وبك حقور ودرین ره دیور ( اخلب ) خانك کسرله بر موضع آدیدر

وخب دریا تلاعب ابدوب جوش وخروشه کك هجان الهر معناسنه کاسیذ کر

خدعه معناسندن مأخوذدر وحیله وفند وخداع وخبث وغش معنالرىنهدر تقول
خبیت يفالان خبا من الباب الرایع ونبات ویلنوب اوزامق معناسنهدر شقال خب

ابات خبا من الباب الاول اذا طال وارتفع ومخل وضنت ايلك معناسنهدر بقال
خب الرجل اذا منع ما عنده ویادیهده بدوی کاسلکندن تاشی آننده وروندهه

قوور بره قوعقمعناسنهدر شال خب الرجل
حاغی
عری ومعلوم اولامق اون اش

اذا اانلزلثبیط مانلارض لجهل موضعه لاو دریا اوبناوب جوش وخروشه
کلك معناستهدر تقال خب اهر اذا اضطرب موف وی تکرار ایلشدر مکر

اولی اسیته کرل اوله نته کهنباهده رکب الط فاخذه خب بدشيد عبارتیله
بو خب وتاب ای فوزته دیک اوقدر وکرسه خداع
وقلاش ودوبارهبی اولق معناسنهدر شال خب الرحل اذا صار خداعا ( انلباب )

کتاب وزننده و دی دریاحوشه کلوب فورننه اولق ععناستنهدر قال خب
الجر خبا وخبایا اذا ها ج واضطرب ( البیب )نفعیل وزنده بکرسهی
لآدادوب مکرو لآله خبائتوافساد ابلك معناسنهدر يقال خبه بيبا اذا خدعه

( ات ) فصبنقر ات هه خصوص بر کونه بلك عل قزل
لوب نقل الك وحهیلهدر که نقللق تعر
آت صاغلرنتی بردن صووللرنی بردن آ
اولنور یاخود ورعهلق معناسنهدر وسرعت

معناسده در  2اللحبیب ) انك فعر له

خبب معناسنددر بقال خابلفرس خبا وخبیبا وخسا ویعضار عندنده خبب رمل

کیدر که نك بوریکدر قوردیلسی تعببر اولئور مزال بارکیراربنك لنکلری کی
وخبیب امیر وزننشده رده اولان اوزون خند که ویاریغه دنور ( الاختیاب )
افتعال وزننده ات وجه مکذور اوزره يلك بانقللق معناسنهدر ( الاخباب )
هبزءنك کسرله آنی پلدرمك ینقللقق معناسنهدر قال اخب الفرس اذا حل
على اليب(

اخمبة ) خايك ,حر

کات ثلا

قوملرده اولان ول بول اوزون

طریقهبه دینور على قول اده اولان طربقه یه دینور پاخود عصاه وقاش
بصدي کی اوز ون خرقهبه دنور

( اه

) حبببه وزنده

خبه معناسنهدر

وارکك دوءه دنور جل کی بعده کرت اشتعالله دوهی زحر ایدهجك بعنی
اقامه واناخه وسر وئوقیفده تآوبزاور ایلیه جك اداندن اولغله اصوائدن

اولور ویونده بانك کحرات لاله جانزدر وساب دغی دیرار بالك کسیله ( اطوبة )
حانك فصیله حوب ابله معنای الدوه مرادفد ر که اذوکرلندی وحویه والده فطنردن

اولان قرابته دنور حانك ضعیلهده لغتدر تقول لى فم حوبه وحوبه ای قرابة من
والدهك اولادی بحهتنه اولان رقت قلی حالته دنور وهم و تاسه وحاحت
الام و
وضروری

معتالر سنهدر وحالت معناستهدر

و حوبه ضعیف

بقال فلان محوبه سوء ای محالة سوء

وز ون وناوان کسیه دینور حانك صیلرده لغتدر ووالدهبه دنور

هريه
شار جح e و تکر ار در وزوحه به یاخود اوطه لق ااذ او لنان س
داره دنور وام و کناه مات

وطواره دیور داه معناسنه ووسط

دنور
و حوب

کی مصدر اولور کر کار اولق معناسنه کاسیذ کر ( اليية ) حانك کسر لهو دی

والدء طرفندن اولان خصملغه دینور تقول لىفيم حوبه وحوبة وحيبة ای قرابة
الام وحاحت وحالت معنال ننهدر ( الابة والماب ) طابه وطاب ونزلرنده 2

ووبال معناسنهدر ( البابة ک)تابه وزننده و دی کرکار اولق ووباله رمك

معناسنه در شال حاب الرجل حوب یکذا حوبا نت وحبابة ای ام ( الوب )
حايك صیله کناه وحرن ووحشت
معناسنه در وبلاء وحنت

ومار
ذر اولندی وهلاك د
معتالرننهدز که ک

ومض وعلت وه

ونفس وذات معناس نه در

) العوب ( شعل وزنده دردناك اولوب صزلق توجع معناس هدر قال حوب

ور ناهدن پرهیر" واجتناب الك معناسنهدر لتهکهتام دخی و
منهاذا توجع ک

دوز کربنامی سلب آتحوندربقال حوب ار جل وتام اذا اجتنب الوب والائم
( الصوب والحوب ) اسم فاعل بنیهلریلهمالی کیدوب نه اول ماله ظفریاب اولان
ید

 1 3دنور ) اطویاه ( راء وزننده فقن و ذاه دنور اجیی حویاوات کلور

شارح دیرکه حوب کناء ارتکاب ایدن نفس اولوب بعده اطلاق اوزرء استمال

:

( الاحواب ) همزمنك کمرله کناهه وارمق یعنی بفرعل وسیلهسیله آنحامنده کناه
ووباله کیرمك معناستهدر شال احوب ار جل اذا صار الى الوب ( العحویب )

۱

اولغشدر قال ا

فعیل وزنده ارک

الله حویاء انیفك (حویان )سصبان وزننده عنده رمو ضعدر

دوهیه حوب

حوب

دلو زحر وسوق ادلاث معناسنهدر شال

نحوب ارحل حوبا اذا زحر باعل فقال له حوب حوب ( الوءب )کو کب
وزننده کههزه اله دز

مادسنده

ذک اولندی موف ی

حوهری به

تفریضش ایلهدر
 #قصال انلاء الخمة  ( 4ائلب ) خانك فحى وبانك نشدند یاهاویناق ودوباربی
ھید دی
ن

يل

۱1

3
۲
۷
2

E

۰

۱

4

N

7

دی

۱

۳۱۳

۱

بنازی حکم واوستی مقوس اولهرق باق معتاسنهدر چانی بناکیقال حنب فلان
ازجا ای بناء نماتاه (النب ف)عتینله تیب الله معنای اولده مرادفدر بقال
پذا الفرس تیب وحنت وهو نب وهو اعدنداب اق وظیق الفرس وصلیا
شزده
او بعد مابین احلرلین بلا نم او اعو جاح فى الساقین ( انب ) معظم و
ذکر اولنان یت صفتی اولان آله دشور وحنب پلرکدن قدی کان کی دوا
اولش آ دمه دنور ( نب ) محدث وزشده مدینهده بر قویی پاخود بر ارضك

اسمیدر ( العثب ) تفعل وزننده یای کی اکیلوب ایک قات اولق معناسنهدر قال
حذب ا

اذا موس ور کسهن الکو نب مپر بانلق اجك معناسنه مستعیلرر

شال حنب عليه اذاE

وو معنا ججازدر ) النشوب ( ظنوب

وز ده ك

کا اولان ثستهبه دنور قال اسود حذوب ای حلکوك ( اهب ) جيه قنفذ

وزننده مطلقا قوری ویاس شه دنور ( النطب ) طای مله اله جعفر وزننده
ونطب اسامیدندر الطاب نن حنطب
جاز ديار ثهمحصوص اولان کی ه دنور ح
وحنظب ن اللارٹ اما ندندر ( النطبه
معناسننه در

و حنطبه

محر ات

ار ضدن

زه
) دحر حه ود
جنس

ر

جالور

آ ددر

ادرال
حیاه

عاعت
اطیوانده

حنطب ارکك حکر کهايله مفسس وعندالیل خنفساء اله معرفدر ( اطنز اب )
زای «حمه اه قر طاس وزنده شیهسی

نة

قوی قو ند مقتدر اغلاق چاره دور

و لوف

وحودی ذوی ومتین ياخود کودهسی قالین وبحی انداملو | دمه دنور و هر تاق

قشونك سوروسنه دینور وخروسه دینور ویبان هاومجنه داور ( الزاوب )
عصفور و
دزه

شلق قو
نود ځی بغرت
ك

ومادهرك موضع کی
رووسنه د لور و
س

نلکشردر ( الوبوا طوبة )
ولد رکهوی اصلیه در لکنمولف حر ب ذیلنده داید
حار ك فحی وواوارك سکوئیله پدر ومادردن هر پرینه دنور اوان معناسته شارح

دبرکه ز مش نك انه کوره بو ماده کناه معناسنه موضو ع اولوب بعده سار
هعایده برر مناستله استعمال اولندی از جه عدم مراعای  3و کناه اولان حق

حورمنده استعمال اولوب ده حق وحرمی لازم اولان اونده وسار اقزباده
وقر اسده استعیال ااوندی

وحوب

وحوهه

ور
ق قر نداشه دنور اخت معناسته ب

کسهنك کندی قيرنه دیور نت معناسنه وحوب کناه وائم معناسنهدر حانك
شقال .فيه حوب ای اع وحوب مصدر اولور کمکاو اواق معناسنه

تعيلهده ا

وونده دخی حانك طمیلہ بجزادر بقال حاب الرجل حوب حوبا بکذا ای ام وحزن
واندوه ووحشت

معناسنهدر

صنف
ورب و
معناار بنه در موعنالرده حانك طميلهده لغتدر وفن ض

وحهد ومشقت

معناسنه در و آغری ودرد

وونه ودر لو
وفقر ومستگنت معنار تدر ولو ع ک
رعهده بر توح(آ ددر
ووحع معناسنه در ودار ی
TRU

 E RELدام

هال

یر

حیقان منبعارننه دنور کهکوز تعییر اوتور مفردی لمیر ©
صو قیناوب

۱

درک اخده اولان کور دی دش مه وهطلقا هریعت مادمته اهاط
) سکر وزشده

او لور ( الب

روع

باندر ایام حارهده اديه ده سوب آهو

-وقیون قامی اوتلار وییراغیله دری دبافت اولور بقال سقاء حلی ولوب اذا | ۲

کان قددیغ باخلب ( الب ) ضعتیئله لونیسیاه اولان حیوانه دینور یاغز آت |
کی وفھے وفطن اولان آدماره دنور حلیب مفردیدر ( حلیب ) شربت وزننده

برنبات میوهسیدر ( حلبان ) فعاتله
آدیدر ( حلی

زرف در وبنو قشر بوردنده رصو

) ر کیوزننده ( وحلبوی )رکبوتی وزننده ( وحلبانه ) رکبانهوززن"ده

وز نایرله برابرجه ذ کراولور نمکه برار سودلو صاغال

ر
لو
ندی
وولن
که ذکر ا

کی وحلیوی رکیوی وحلیاند رکانة ای این

اقه دعکدر بقال ا 52ا

سة ) مرعشیه وزنشده م2
سرل(
اهد
وترکب يبىشلکه جسبان صاغال اق
موصل قبرنده بربلدهدر ( اطلبوب ) عصفور وزننده مطلقا سیاه اولان نسنهبه

دنور ( اطلباب) جلباب وزنده برنباندر عند الع ولاعیهدر کهصاری سود
لکن دید کار در ) احلب

) خسن وز نده معین و یاصس اند و کر احلا دن اسم

فاعلدر قالاصل حلب لن ادنه اعانت معناسته اولوب بعده شید واطلاق
علاقه سیله مطلق اعاخده استعیال اولغشدر ومحلب پرموضع آددر ( احلب) مقعد
وزنندہ باهدینور عسل کی ( المحلبه ) هشر ب وزننده پرموضع آ ددر ) اللات )

حايك ولانك کی لبلاب اسیدرکه صمشقاوتیدر ( الصالبة ) مفاعله وزنده
ص(لاب )
سعه
ام
للب
ااح
برکسه اللهبرابرجه سود صاغق معناسنهدر بقالحالبه اذ
مه یی حکوب صفیه رق سود
) الحالب ( ميك

انللافه داخلنده

۳7

صاعق معناسنهدر

عنده بربلدهدر ( امد

رموضعدر


قال  ASEب

اللن ای استدره

( حهب4ه وزننده بغدادده دار

دزه
( الان ) حلنار و

بربات آدیدر واغاح

سودلکنی ددکر در ( حلب ) اء فوقیه الله حنزب وزننده پراسمدرکه انکله
خيل وناکس صفتلنور قال هو حلتب ای یل ( الحنيب ) ونلهتفعیل وزننده

نوعا وکریلك وفقوسات اولق |
1ت سينك اوك ال ينك بالدررنده و
هنده اولقدن
معناستهدر هک جيه تب غ ایاقلر نك سکیرری صوفتر م
عبارندر على قول محتیب حال آتك ایک ایاغنك ارالنی آ بشیق اولیهرق آحق

انلو اولغه د

لبینرور آت قسمنك اوصاف جیدهسندن
وتع
صتانی ااحق

وعند البعض حب ایک اجك

سکوی ود
عناسه
ملك
اي

|ریلکه دینور موّلوكٍ مثالدن |
رنده اولان نوعا ک

یغنه مبنید:وتان
مجنیب کی ماصدورلوداس

سا اشاعی سرتکون

در قال حشه الکیر حنیبا ای نکه وک وقنطره وغرفه مقولهسى ۱

ناری

ا

E yT
#7

NT

۳

SY

مپ

E
۴



>

زا
۱

ی ام

|( کت رتکهرورتبتک رت |
آرنه
ا(للبة ) حانك فحی ولامك سکویله پراوفوردن پارشه کیدن قوشو ت
دور

و بارش

احون

طرفدن

هر

م

اولان آتلره دشور

جی

ره وخیل گم سباق من کل اوب ية
دردست اولان تسه ا د
او لغله عبار ه مصطر در سارك

حلر بت کلور

عبار سله مسوم

بیاننه کوره اصل عبارهدن کا شال للقوم آذا جاو

من کل اوب للنصرة قداجلبوا بای کلای ساقط اولشدر واقعا امهات سابرهده

عنوانْ مرفوم اوزر شتدر لکن حلب ناس برکك واحلاب حالیه اعانت معناسنه
اولوپ بعده اساسك یانته کوره مطلق اعانتده مستعمل اولغله حلبه و نلردن
مأخوذ اسم پعنی صاتم معناسندن بیغن معناسنه منتقل اولوب بعده بارش اجون
كذلك نصرت واعانت اجون صاغیلان سود کي فوشوب کلان ومقع اولان
آتلرده وسواریلرده مستعبل اولق اصلا عید دکلدر کاقال فى النمایة احلب

القوم وا-علیوا ای اجقعءوا للصر :والاعانة صوورنده للسباق قولى معنای اول
عهجی .اولوب .قارم

تأخیر ایلش اولور واولکی خیل ات وثای سواریه

عصروف اولور تخود من کل اوب عبارهسندن واو ساقط اولشدر اصل حق

عباره وتیل کم للسبای ومن کل اوپ اولغله حلبه يارش احون كذلك برقوم

وقبلهیه پاردم اصون هر طرفدن قوششوب کلان سواریلره دنور ديك اولور

ومصیاحده خیل و للسباق من کل اوب ولاخرج من وجه واحد قال چاه
الفرس ف آخر الحلبة ای ی  1خر اخحیل وهی ععینی حلیبد ولهذا جعت عل
حلا بت عبار یله مسومهدر

واساسده حلبه قوشی میداننه ده دنور دو سسوم

وغدادده
ولبه یامه ده بدرره اسمیدر ب
محل علافهسیله مجاز اولور ح
الوغله حال و
بر له آدبدر مجدسدن

عبد النم ن عد احلی اور اه متسو ندر ) اللبة ) حر عه

ونده بکره نوی ونه وی
ن

ی اطلاق اولنان غله اعیدر امراض صدربه نه

وسعال وبلغیدن متکون ربو وواسیر علتلرنه وارقه وجکر ومثانه اوجاعنه نافم
ونقویت جاعده ایلباتردر حولبه عنده برقلعه آدیدر وخالاص شیاه راتکه دنو
حلبه دیئور و فر تاهبه د ورگ نسو ان فرك او خسه لربنه حصوص
خرمایی سود

ا طح ادر

پرطعامد رکه

وحابه شر عر اسیدر وع ثمعوج وزننده

سدلوکن انواعندن فارسیده بکبون دیرار "ماق اغاجنه شیه وداللری بش عدددن
زیاده اول وسبدن ترکیده بش برمق اطلاق ادرر حولبه "هر قعاد اسعید رکه

ترکیده کون دبدکلری چالیلقدر ( اللبة ) ضعتینله بودخی فرشهبه دینورکه آنفا
ذ کر اولان لوخسه طعامیدر ( الاب )کتالب وز نده حلبهنك جعیدرکه ذکر
ا(وندی وجاعات معناسنه درز وعو جه زادهلره اطلاق اولنور اولاد الممعناسنه

ظاهرا مفر دى سموع دکادر ( الوالب ) حانك فعیله قوبنك وآیاز مهنك بویکارد
۳
i aT if ET

یاردم الك معناستهدر نقال احلبه ای اعانه على اطلب وبرکسهنك ناقهریدیشی

کوشك طوغورمق معناسنهدر نتهکه جیله اجلاب ارکك کوشك طوغرمق |

معتاستهدر يقال احلب الرجل ادا ولدت اله اناناکايقال احلب اوذالدت اب ك
کوراو مته قولهم احلبت ام احلبت یعتی دوءلرك بوسته دیشعی وه ارکشی |

4
9
2

3

طوغوردی وقولهم ماله لاحلب ولاحلت بعضار عندنده ند دعادر افهسنك دیثی

وارکك دولاری اولیوب عقم
وی خر اولسون دعکدر و بعضر عندنده کلام

]|

مور بوحه

وی معنادر .شارح دب رکه قول اوله کوره

ره
تافیهی تا کند اولور قول اکنیوبه

۱

۱
اولی لاء کلهسی ماء

نافية مستقله اولغله ترکیب مزور همل

اولور وماء لفظنی تبه جل اله عبسدرکه فلانك نهحلی وله وجلایردر دع أ ا
حکایه اولقدی عکندر ووجهله کلام مور اهداردن محفوظ اولور ( اللوبة ال ۱
وا لوب ) حالرك فحیله صاغال ناقههدنور يقال ناقَذحلوبة وحلوب اجیلو بة
وحلوب حالب معناسنه اولور بقال رجل حلوب ای حالب وحلوبهکه صاغال

جیوانه دنور کرد اقه وکر ك خن اولسوّن واحدینه محصوص دکلدر واحد وجعنه

اطلاق اولنور وجي حلائب كلور وحلب كلور حالك ضعيله ومصباحك باننه

کوره اسمقلندیتی ,صورنده آ خر ننه هاء اللاقیله هذه حلوبة فلان دیرر رکوب |

ورکوبه کی اتی وحلوب بدندن تحرقاران حرارته دنور بقالهاجرة حلوب
اى حلب العرق ( اللبانة ) سکرانه وزننده ( واطلياة ) ركباة وزننده ( واطلیوت )
ملکوت وزننده سودی حوق صاغال اقهیه دنور بقال ناه حابانة حولیاة
وحلیوت ای ذات لن منزج دی رکه EG

" 0مقصور اولان فعل

وبانه سکنهده ورکانه
وزی صفتده هاء الله وارد اولشدر حليا :ورکباة کې حل

کلهسنده الف ونون مبالغه اجون زیاده قلفشدر قال ناقة حلبانة رکبانة یم کر کی
کی صاغال وکرکی کی که برار ناقهدر ( الحلابة ) تانك کسرله ( والعلة )
علية )"نك ولامكقحي ( الب ) نك ولامك کر له
الك ولامك ضوياهل(

و(العلبة ) "نك ضمى ولامك كسرله ( والعلبة ) انك ضمى ولامك فيل قوج
و کورمن دن اوه مهسنده براز سود ظهور ایدن قیونه دیتور ( اللات ک)لتان

وزنسده صباح واخشامه .اطلاق اولتورکه عادتا طاورز اول درد اقیقد
ا
(لاب ) شداد وزننده رطوتلو ویتمورلو کونه اطلاق اولنور کهمراد فورننه
دیدیگمن اولهجقدر قال وم حلاب اذا کان فيه ندی وحلاب بو تغلبه حصوص 

.

برفرسك اسیدر واجد بن تمد اللاب فقهادندر ( الب ) تفعل وزتده تروصو أ[ ا
مقولهسی ,صزعق معناستنهدر بقال حلب العرق اذا سال ویقال حلب بدنه عرتا ||
(لا محلاب ) ا
اییسال ع قه وقال حلب عه وقوه ای سالا ا

اه

هدر 1

۳۰۹
دحر حه وزنده حیقطان او به سنه دنور و حیقطان حانكت فی و قافك صعیله راج

قوشنك ارککنه دنور ( الب ) حاب فحی ولامك ستکویله وفعتینله جانزدر
)تاب وزنشده سود صاغق معناسنهدر قال حلب اراعی حلبا
( واطلاب ک
حولایا من الباب الاول اذا اسز
الف
عل

صاغال

اجون

اله لما

هيدر

طوار تعيين ايلك معن اس نه در

و در

شال حلب

مایالر ع مرن الان و برکسیه سود له اتفاع

 ۳کوب

او طو رمق

الر.حل اذا لن

مها

قال حلیه الشاء او الناقه اذا
2

استعمال

عل رکنه وحات

او ورگ

و حلوب

حالبك

فعو د وزنندة

فدن کلوب برکك معناسنهدر صاغیلان سود کی قال حلب القوم
ناس .ااطر
او لندی و صاغلش سو ده دنور

ندکه 3

وحلب

اا لوا

وظائف

او لورکه اصطلا جر ده

دوایه

ععی مفعو لدر تقول شر بت حلا ای

دن و طیفه معینه وعلوفة

او یوت حبایت

مقر ره

المسلين وحلب

صاعغلق تعبیر او شور و هنه قو لهم هذاق

اسیافهم و حلب بلا دشاعیه دن برشور معر وف اعیدر شار ح دیرکه عالقددن مهر ن

حیض ن علیق تام کسهنك حلب وبردعه وحص تام او ج اوغلی وارایدی هر ری
بو هر شا

و اسولر له مسا ایلدیلر و حلب نه

سهر مر لور

اعادن

ایک A

آ دبدر و شامده پرتاحیه و رقر به وقاهر هةمصرده برحل امعیدر و حلب مصدراو لور
صاحج سناه اولق معناأس_نه تقال حاب الشعر گحلیا هن الاب
) اللاب ) کاب

ارابع اذا اسو د

وززننده مصدر .در تهکهrE اولندی و سود

وتان کهکولك وصوصاق

تعر

او لنور محد نندن عل  8اجد

صاغه حق قابه

الحلا | کامنسو بدر

(لاحتلاب ) افتعال وزننده سود صاعق معناسنهدر ( الحلب ) منبر وزننده
ا
ودی

صاغه حق کو که دنور

سود

) اطلیت ( هیر وزنده

دنور عل قول ازە صاغلش سو ده دینور کههنوز یی

صاغاش

سود

ه

هتخیر اولامش اولهو خر ما

شم اينه اطلاق اولنور و یازه قانه اطلاق اولنور شا لدم تحلیب ای طری (الاحلاية)
همز هنك کسر یله برکسه مرعاده سو د صاغوب اهل عیا لته کوندرمك

معناسنه و

مصدر بتاء مرهدر کاسیذ کر واحلابه اولوجهله کوندیریلان سود دی اسیدر
على قول سود طلو مه ومع
هیر منك کر للهودج
احلابه 1

تقال

او لندقدنصکره

معاده سو د

احلب لاح

آرتوب قلان

صاغوب

احلا باواحلابة

اهل

یه ه دنور ( الا حلاب

و عیالنه کوندر مك معناسنه در

و هو ان حلب

لاه

وهو

ف الرعی

معناستهدر بال احلبه الاقة والشا :ای <علهما لهلصلبه وسود صاغان که
اول

)

۱

۳۰۸
و و ظیفه و عطیه مقولهسی کسیلوب تاس
و غبره اذا اخس

اولق معنا سه

( القاب ) کتاب وزننده

دز قال احقب اذطر

ب تاه

محصوص نر و ع

قوشاقدرکه بلارنهقوشانوب حلیاتارنی اکانند وتعلیق ادرار ج حقب کلور
کب وزننده وحقاب طرنغك دنده پیدا اولان باضه دنور وشول ایه واسلکه
۵7
ی۸۸

دینورکه نظردفی اعون مغصومارك بلنه بند ادرار وحقاب عان ولاتنده برطاغ
آددر ( الاحقب ) اقرب وزشده شول بان اشکنه دنورکه قاری بیاض اوله

یاخود حقب ددکلری ذکر اولان بری بیاض اوله واحقب نصیبین جنارندن که

کلوب رسول اکرم صل الله عليه وسل حنتلرندن فرآن کرع استقاع ایلدیلژ
برجنی اسعیدر مرم دیرکه اول جنیلر پش نفر اولدقاری مرویدر اسبلری بودر
خسخای مەك

فحی و سینت تشد ندلله مس خس وززنده شاصه باصه احقبدر

) اطقید ) کته وزنده اکر دید کاری فسنت در که قوداق طرزده ای

طلودروب

|سه طرفنه وضع اندرار ومطلقا الان وهاود ا که
دوه حطت ک

سنه بنداولنان نستنه په دیلور هکبه وخر ج وسار ننه ااوللسوانح(تقاب )

اهسنه حقینه باغلابوب کئورمك معناستهدر تقال
افتعال وزننده هاود والان کس
احتقب الشی" اذا شده فی موخر رحل اوقتت احمله ویرنسنه ی هکبه کی و کلنوب

کوئورمك معناسنهدر ومنه قال احتقب الام اذا احقله و اخدار ابلك معناسته
(لحقب ) محسن وزننده اکسه سنه آدم وسار
مستعملدر قال احتقبه ای ادخره ا
نسنه آلان رکاه

دینور دف

معناسنه ( المحةب ( مکرم وزنده تلکی به دنور

تعلب معناسنه پادیه ده کو ج ک|سه سنه دشودیکهون اطلاق الوندی (الاس قاب )
ادخار ايلك معناسنهدر قال اسعقبه ای ادخره ( القبة ) حانك کممریه زماندن
غير محدود .وموقت مدته دیور ويل وسته معناسنهدر جمی حقب کلور عثب

وزننده وحقوب کلور حبوب وزننده ( اللقبة )حانك حعیله اسن بلك ساكن اولسنه
دینور ( اقب ) حانك یله (واطقب ) ضعتینله سکسان یله دور پاخود
ول وسته معناسته در
|ثره دنور ومطلق دهروزمان معناسنهدر ی
سکسان یلدن ک
على قول بااره دنور ستول معناسنه

جی

احقاب کلور واحقب کلور افلن

وزننده بقال مضی عليه حقب وحقب ای مانون سنة او ك|ثر وكذا الدهروالسنة
)اء وزننده سراقة ن |
اوالسنون شوال مضت عليه انحقاب واحقب ( القباء ر

هیواد و 7
راسك فرسی سید کوول ارقشیاه فتاه دیور د
کی سیوپریلوب چقمش اولوب وایکی بوکورلرنده داعا سراب لعان ایلیه یع ایک
طرفلری الین اولغله کیرودن سراب کی لعان ایدر اوله عل قول وسطنده آق
وبراق طویراق اواغله کیرودن اول طویراق وسار براری لمعان ايلية ( القطبة ) |
سور یه
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وبا کف دیور وتو و ی حو صله وا

دبنور ) اطخظب ( حانك کسر لہ

)تین وتشدید
هعف وزننده پاك طاریلان سریع الغضب سيه دنو ر ( الظبه ض
مه( واظب
با

) مطیرن و زننده  ۱واحظنی ) جر نی وزننده وزار ده سريعالغضب

کسیه دنور (الظی ) ضعتینله کفری وزننده ارقهه دیور ظهر معناسنه على
قول تیم و دبه دور
معناسته در ( اطنطب
او که ر

) اظنی

( حایكت و طانك

عي

و ونك سکو له حظی

)قنفذ وز ننده ار کك جک رکهبه SE

فل قول آنك اوزون

اولان و عنه دنور باخود اکاشییه برو حکدر

( المنظب ) حانك ضمى وظانك فحی له ( والنظباء ) حانك وظانك ضعى والفك
مدل ) والنظاء ( ظانك فحیله خنطب معناسنه در  ۱النظوبت ( زور

وزنده

شول خالونه دینوژ کهکودهسی ایری وششمان اولوب واصلا ابشه کوجه براعز
والندن

اه انکننده وقاران اولك ( النظاب ) ساپ وزننده "دمرود

اخلاق

وی امتر اج اولان ودوره دنور وحنظاب ن ٤ر والفقعسی خار حیلرلدمرکردهسی

حرف ادی وفقس اچد وزد ان طرف :درک حص مور اکامنسودر
ریشی کرکی کی حکوب کم بد ابلك
( اظرية ) دحرجه وزننده يکلك
 Eقورمق تعییر او لنور قال حظر بت قوسه باذاشد و تبرها و طولدرمق

معتاسنددر قال حظرب السقاء امذلااء ( الحظرب ) تدحر ج وزشده طولق

معناسنه در قال حظر به فحظرب

ای ملا ء فامتلا" وع بار حظرب الرجل دبرر

فلانك درونی عداوله باخود طعام وشم اله طولدی دجك رده ( العظرب )
جحضرم وزننده مک وش ابه واورغانه دینور وقوی اينه شدند القه که

لوه کشی»ه دینور ( اظلبةٌ ) دحر جه وزننده
صح
اطلاق اولنور وخلق طار ی
مر تله جلف معناسسنهدر بقال حظلب ار جل اذا عدا سریعا ( اقب ) حانك
وقافك فک شول قو لابه ورک و

اصل قولان حکین برندن روم بعیی

کر اصل قولانك ارالغندن حکیلور على قول شول ,قولانه دینورکه الان
ذ
نه ند الونور د٣خی اصل و لاندن بشقه برایب دی دوهنك الاننه
آ نکله دوهنك فنار

بغلنوب چ ایاقلری طر فندن طولاشدررار تاکه دوه نك سینه دی الان ایلرو به

جهیه وحقفب مصدر اولور د کر :اولان قولان دوءنك ذ کرنی باصوب فاشاسی
کجواك

معناسته يقال حقب البعير حقبا من الباب الرابع اذا تعسس عليه البول

ومور وسار سنه تس
من وقوع اقب على یله ی

 ۳معناسنه استعال

اوثور شال حقب الطر وغبره ای احتس ومعدن فالزندن خالى اولق معناسنه
استعمال او لور يقال حقب

العدن آذا

وحد

فیه شی" وحقب حقاب دید کلری

توان قوشاغنه دینور کاسیذ کر ا(لاحقاب ) همزمنك کس له دوی یغور

FCo se
EEOE
EY
4

VEE

۲
۴

a

و

3 ۳1

5
1 aee

aye

۱

و0

4

zt

٤

IN

0 kA
35
ا

ان

حطاب الدی رجال هدن شبابة ڪوف شخيدر وعبد اسید ن عساب | ۳

الطاب عاق مبقلرندندر و عبد اه بن مون الطاب امام اجدی حتل لا ۳
شخي در و او عبد ال الطاب ارازی الفقیه الشافی صاحب الشخهدر

موشحه ميك فيه مشربه وزننده بهره درکه حدیث اسقاع ایلدیی فرق
ای تفر مشاحخلك احوال واوطان وکیفیاتلا نى مشقلهدر وصاحب السداسیاندر
ندر ذکر اولنان ذوات محدثلردر ( اططاب )
بودخی اسانید سدا سیائیمشقل بخره
کتاب وزننده اصعه حبوغی .صوی آقهجقبر شه قدرکه کوز تعر اولور وداعق
معناسنهدر وو عل قول اسم وعل رای مصدر در لکن اساسا هنفمم اولان
وععناده مص در حطب در شرب

وزننده وحطاب كات وو

ا

وزننده ذ کر اولنان کوزه قدر بودابجق حبوغه اطلاق اولنور شال حطب الکرم

حطبا ویقال قطع حطب کرمه وحطاه بس موّلفك والطاب اشنطع الکرم
قول الکرم القطوع حہتی الى حدما حری فيه الاء تأویلده اولور زرا ان

احرقمصدر به اولفله کشهطعسیمصدر حوسب القام میتلمةمولابله مأول اضافة

الصفة الىالو صوف باندن اولور ( الاسعطاب ) اوزوم اضهسی وتکاکی اوزایان
قولارنان وداعغه متا ج اولق معناستنهدر تقال احعطب العثب اذا احتاج ان

تقطع اعاليه ( اا منمر وزنده اوطون کسه جك ده ەد

الاحطب )

اقرب وزننده غایت آریق ومهر ول کسيه دنور عل قول اوغورسن مشتوم
وا مبارلSEE  DEEPدىنور مو ننده حطياء دینور ( الطب ) كتف وزننده ودج

بغایت آریق ومهزول اولان کشی به دنور ( الطوبة ) حانك فحیله برقوجاق
اطوونه دنور حویطب مصغر بنیه سیله اسعادندر حویطب بن عبد العزی القرشی
ا هایدندر ) العاطب ( متاسب وزنده قوری کنات او تلران دوه به دنور شال

جل حاطب ولاقه محاطبة ای تا کل الشو الا س نو حاطبه بعدن بربطندر
( حطیب ) امیر وزننده _عنده بردرهدر حیطوب

( لطر

قیصوم وزننده بر وضع آ دندر

دل عم وتفه معاش طان اول ماس نج ورهک عمط  2دی

ومعنایه درخای مضمه اله ا(لظوب ) ظای مه الله فعود وزننده (والظب )

فعتینله کرکی کی سعوروب قارین قاسیق بلق معناسنهدر شال حظب ارجل

حظوبا من الباب الثاني وحظب حظبا من الباب الرابع اذا سمن وامتلا بطنه
|ظب واحظیب ) مطمین وزنده مموروب قارن قاسیق بخلامش کسیه دینور
ح(ا
) الظب )کففت وزنده قاری يوك ودوره دنور موق حطبه در ( اللحظطب (

عتل ودزه

قال
حظب ععناستهدر قال رجل حظب وحظب ای فصر بطین و

اماه حظبة وحظبه وکنده واراش وغلیظ واشدند کشی ه دشور وال
سس
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اراق اولان دوز ول شولیوب قريب اولق حسبیله صرب ودرشت وله كمك
معناسنهدر شال طب ارحل اذا اخذ فی طریق حزن قريب ( اطضربة )
وریش مقولهسنی کرک کی حکوب حکم بای باخود محکم
دحرجه وزننده ایپ ک
وکك معناسنهدر قال جضربت حبله ووتره اذا شده اوشد فتله ( العرب )
مدحر ج وژنشده طلقا طلو ولریز شیثه دنور قال حوض محضرب ای ملوء

( الطب ) عانك وطای مهملرنك فصیله آتش یافق اون نمینه قلنان اغاجه
بکدرمك
(ططب )ضرب وزشده اوطون ر
دیشورکه اوطون تعبیر اولور ا

معناستهدر قال حطب الرجل حطبا من الباپ الثانی اذا جع الطب و آخر کسه
اجون اوطون برکدرمك باخود اکا اوطون کتورمك معناسنهدر بقال حطب.
فلاا اذا جع الطب لهاواناه به وریر اوطونلق اواق معناسنهدر قال حطب
اکان اذا صار حطیا ورکسهی یه وسعایت ابك معناسنه استمال اوور

کویاکه ایقادنار اون سعایت ایلدیی مثلاوالبه اوطون دبوشوروب کنور مشدر

قال حطب شلان ای سعی به شارح در که ج[الة اطب ] قول شریق ساعیه

و عامه لکدن کنایه در استعاره حوهیله یمه به حطت اطلاق اشوشدر و بوکنیه
مدد و زصتبرت انلك معنادنه استعمال اولنور قال حطب ف حبلهم اذا تصرهم

دوشورمکدن عاجز اوللرله کندی دوشوردیک اوطونلری
کویا کهانار اوطون ب
انارك ایلرینه ند ایلکله مدد واعانت ایلشدر ( الاحتطاب ) افتعال وزشده
اوطون برکدرمك معناسنهدر يقال احتطب ارحل اذا جع الطب وطوار
اوطون خردهاری رعی ايلك معناسنهدر قال احتطت البعیر اذا ری دق ا لطب

وغك معناسنه استعمال اولنور بقال احتطب عایه
ورماده ضننده جرم ووبال ك
آفلامآی اجب ویغور اغابی کوکندن قوبارمق معناسنه در قال احتطب
الطر اذا قلع اصول اجر ( المطية ) عیبه وزننده اوطونلق یره دینور قال
ارض حطي ومکان حطیب ای کثبرة الطب ( الاحطاب ) همرك کسر بر
|ب
حلط
او طونلق اولق معتاسنه در قا

اكان اذا كان طا

) الاطبت ) اطوون

جع ادن اوطو جیه دینور وع بلرهو حاطب لیل دیر ارحاط فکلیامه معناسنه
ينی ګجه قکرواسنده اوطون دوشورن کسه النه له راست کلورسه الدینی
کک و دی خلط کلام ادوب اسانه رطب ویایس به کلورسه اق تفوه اندر

وا اسادر ات ی لی کی اتهادندر ( اخطاب )سشتَداد وزنده

داعا اوطون خردهری رعی ادن دوهیه دشود شال بعیر حطاب ای برعی
دق الطب و حطاب اسامیدندر حطاب ن حنش بین العرب فارس مشهور در
وطاپ
ح

ان اللارٹ

احاید ندر على قول و خای حمه

اله در و وسف

یک

اولیهسن وحصین امتادندر پردة ن ال اد هد و

ا

حصب ) يانك فحى و صادكخرکات ثلائیله عنده بقرله آدیدر
حفیدیدر (

نسبتنده حصی دینور نه صادك حرکات لايل وخسه جوهر بنك زعی کینستی

صاد فخیله اولغه صر دکلدر شاز ح دبرکه حوهری حصی ملتزام اولله
عندنده فحت *حصدر نتهکه مبرد وساترلری تتصیص ایلدیلر بوندن بشسقه ب
وصب مرب
حسب الامکان مخفیفه مائل الولرل النه فعه اخفدر انى ح
ونژده انداساولکهسنده برقاعهدر ددن سعید بن مقرور والتایغة بن ایراهیم
کوکر جين قوشی ء طاہہ لھ نبان حقمق

ده
اورادندر ( ااحصب ) شعل وز

معناسنهدر شال حصب اجلام اذا خرج ال الک اء لطلب الب ( الصحاصب )
جص(ربة )
لباء
مشعمنقاسنه در يقال حاصبوا اى تراموا باالمص
حغل اطاشی ۲
دحرحه وزنده

زیادهسیله حیل و لثهم اولق معناسنه در قال به حصربه 7

رنكی
) حا
کبس
ضیق ول ( امصلب ) زبر ج وزننده طبراغه دینور ( الض
وضاد محمهنك سکویله یی آوازنه دشور که اوق حقدقدنصکره ظهور ادر
حکردی تعبیر اولنور حانك ضعیله ده جانزدر جیی احضاب کلور و حضب طاغك
ررفندن بوره سنه دینور ) الحضب
ط

) حايك فصي و کسریه بر نوع يلاه تخود

ار ککنه دیتورکه آبری و عظیم اوله عل قول آی يلاه باخود احه اا دنور

خرنث ومقارهنك ایی دوشوجه قدر برسنه جور سنه
وحضب حانك فحیله قویی ج

دیور واییك تکرلك ١ایک طرفلو حر خ یامقاره دونحك افا 3 1اارل اد
کیر وب ایلعسته دنور بقال حضبت البکرة حطبا مانلباب الرایع اذا رست
ودوزاق رهدن دیدکلری قوشی پابك طوعق معناسنهدر تقال حضي الطرق
|ورکن درساعت
الرهدن ای اخذه سریعا اذا نفر البة یعنی دوزقدهک دانه ی ل

قابوب طوندی رهدن مکهیه مخصوص وقزار قوشنه شبیه برقوشدر وحضب آتشی
آشه اوطون ق معناسنهدر بقال حضبالنار
طتوشدر وبعلو لندرمك یاخود ت
حضبا من البساب التانى اذا رفعها و الق فبا الطب ( الب ) فحتینله و قلیلا

ضادی اسکان اولئوز حصب معناستنده لغتدر که اوطونه وطو ورغه دنور
آشه
( الاحضاب ) همرءنك کله و دی آتش یاقوب علولندرمك یاخود ت
او طون  1كق

با قال احضب الثار اذا رقعها او الق فيا الطب وقوی

حرخدك ايىتکرلك ال اغاجارك ارالغنه دوشوب دعوکدن قااغله اییاورادن
وت  ۳اسنه رد ايلك شال .احضب ازحل :ا 5رت ال e

(حضب ) منبر وزنشده آتش اولچرمجك کوسکبه دینور صسعر
الى مجراء ا
معناسنه و ات

قاوبر محق تأوو به دور

مقل معناسنه ) العضب ) فعل وژننده

اراق

۱
9
۳
۳,

۳۰۳
سید
اس

سس
کج

آتش
قصبه ونك شذوذ اوزره وحصب اوطوه دنور حطب معناسته و

طوتشوب قق اون آنشه النا اولنان نستنه به دنوزکه طوترق تعبین اولنوږ
ارون اولسون سار نسته اواسون عل قول حطب حصب اولرالا کندوسیله
۳

طو شوب

یاعد که و حصب اک فشك ادن دو عسنه دشور

) اطصاه (

خر ده حقل طاشلر نه دنور حصی کی مفر دی حصبه در قصبه کی ( الصید )

فرحه وزشده ( والحصبة ) معصره وزننده حقل طاشلق پره دیور بقال ارض

حصبهة وحصبة کاثیبر :الصباء ( الذصب ) حانك فصی وصادك سکوئیله حقل
طاشی آعق معناسنهدر شال حصبه حصبا من لباب الاول اذا رماه لبصاباءوبره
حقل دوشهمك معناستهدر شال حصب الکان اذا بط الصیاء فيه ورکس

هدن

روکر دان اولوپ اعاض ايلك معناسته در شال حصب فن صاحبه اذا وی

عنه ( الخصیب ) تفعیل وزننده بره حقل دوشهمك معناستهدر قال حصبالکان
ععنی حصبه ومحصب ام محلده يالوب اویومق معناسنهدر شال حصب الاج اذا
وید هامک مک مد اله منا بیننده پردره و ليد رکه
وحصب معظم ش
تام پاعصب م

بر اوبی ابطعه حقارآ ند جا ج برساعتمقداری اقامت واستراحت ایدد کدنصکره
هه
مک ممکر

اللله عليه و اول له
متو جه اولورار حضرت زسول اکرم ص

ازل اولوب لکن امه سنت ابلدپار بناء عليه حالا جاج اورايه تازل اولمزار

عل قول محصب ماده جرات آ یه حق محلدن عبارندر شارح دیرکه مولف کر جه
فلفیقه محل مبزوره دی حصب دنور
وی حرف ردد اله اریسلدی لکن ا
دلی
پس حرف ردد واو معناسنه ول اولق لازمدر ایی ح

حضیاء لفظندندر

( الاحصاب ) هزەنك کسر له برکسهدن بوز دوندروب اع اض ابلك معناسنهدر
قال احصب عن صاحبه اذا ول وقوشوب کید رکن ایاغیله کیروسنه پااطر افنه

خرده طاشر توزیدوب صاورمق معناسنهدر بقال احصب الفرس وغیره اذا
اثار اذصی ق حربه ( ل اطصبه )ره وزنده ایام تشریق عقنده اولان کجه به
اطلاق اولنور من ) شول شددیله دینورکه اسدکه طبراقلری قالدروب
هواه صاوره باخود خرد؛ قار وطلوطوز شور نه ینور بادب تعببر الونور

وشول "هابه دینورکه قاروطلو دوکوب طوزتدیره (حصبه ق)صبه وزننده پررجل
ف
د)
کصب
اسیدر ( ال

وزننده شول سوده دنورکه صوغوقلغندن یاغی حشید

والده اطر اف
( حصیب ) زیر ونزده عنده بر مو ضح آد يدر نسو انلری حسن ج

بلاده فاشهار در ناء عليه بين الظرفاء * اذا دخلت ارض اطصیب فهرول *
کلای مثل دا بردر عى حصیب فصاسنه دخول ابتدکده همان ستاب تام |لههر و له

تة
رارفنك
کوان
اپدرك مشی ایدوب برطرفهخروجه پاقکه نس

بح مختکیر جاللری

۳ ۲
یت

فلا نا اذا تعرفه و وخاه

وی

و اسشبار ا

قال حسبه ای اس

۱

ا)ب وزنندهرکبدنت طوتدیی اابص یی ۳
شاب
ا تش
[ا
ایلك معناستهدر کهراد شو ایثی نجون شوله اسدك دو مواخذه ایلکدن
عبار ندر شال احنسب فلان علیه ای انکر متسب

بلده تومعنادیدر و احشساب

برکسهنك بو اولادی وفات ايلك معناسنهدر کهخدای متعالدن اجر وئواب

ووحك اولادی وفات
امید ایدر قال احتسب فلان ابا او نتا اذا مات کییرا ک
ایلسه افنزطه افتراطا دنور ور خير عل عداد اخلاصه ادخالله مقابلنده احق
خدای متعالدن اجر وئواب ورضا نویازا لك معناسنه در جامع بنا الك کی شال
احتسب بكذااجرا عند اللهای اعتده نوی بهو جهاللهوبرکسه نك حالنییامشرب وو ضح

احنس فلانا اذا
ل
ا در
قاسته
ووف قیدنده اولق معن
وطوری امعان واختبار الله ق
اختبر ماعنده و منهی ومنوع اولدینی نسنه دن ېی قبول ادوب آندن کرو طورمق
معناسنه در يقال | حتسب الرحل ایانتهی (المسایی) کتای وزننده اهل حساب دعکدر

اللهامبروزننده قالین بزه وفالین

ه
م شبن
مشیب)
ودن اسعیل السای دندر (ال

لاس 4دینور ) الوشب ( حوهر وزننده طو شاه دنور ارنب کی و وزاعیبه

دینور عیلکی وارکك تلکبه دنور وانجه بللی آریقطواره دنور وایک یانلری
طولوب قبارمش طواره دکله ضداولور وطوارك بلکعهسنده اولان اك واویناق
رنه دنورکه کوستك کدی برده بالدرلله بلکیهسنك بو ددر

طنغ
رنك اج وزنده اولان کیکه دن
سور
کک
یهر
برمق کیکه دنو رکه بالدرك کیک کی شول

على قول طو ارك

اله بالدری پننده اولور یاخود
اجه

وخرده

کیکه دینوزکه بالدرك

وقاغیلق طرفنه طوغری کلان احویله طر نغك قرار کاهی ننده اولور باخود
ونده
طو ارك کی یکیکنه دنور وحوشب ررحل آدیدر جاعت معناسنهدر ع

برمحلاف بعنی براه وایالت امعیدر وشهر بن حوشب وخلف بن حوشب وعوام
 ۷حوشب مدئلردر ( اطوشبه ) هاله بدوی

جاعت معناسنهدر ( الاحتشاب )

افتعال وزننده برکك معناستنهدر بقال احتشب القوم اذا محمعوا ( الاحشاب )
هبزءنكت کر

طارلقق معناسنه در قال احشبه ای اغضبه ( اللمحصة ) حانك

فحی وم سکو له

ار

داش

 ) 2فرحه وزننده برلو ع خر ده

مق تعبير اولنور فارسیده سرخهجه
سیو جه اردرکه دنده ظهور ایدر ترکیده قاير

دیشور وبونك پرنوعی واردرکه بعض فنا خستهلرده ظهور ادر بول پول قمرزی

)مق حقارهءش رکهدر ال خصب
قعصیوبرا
وسیاه اولور بیاضی اسلدر ( ال
ارجل على الجهول فهو حصوب ویقال حصب فلان حصبا کمم معا ( اخصب)
فتن

) واطصبه ( ره وزننده طاشاره دور

چاره فاته

مفر دی

حصبه در

سس
رذ نت

قصبه

لس.

Ter
شوق
ات
YF

لا .
معنالر ننهدر وهوابه آغوب
 ٤او لره دیور

حقان غباره دینور وچک رکهبهدیور وحر ده

هفر دی خسیاه در و حسیابه کوحك صد غه دیور

و صغار

قو لاق بصدغی

واعقه ه دینور و ابه دیئور وکوکدن
ووز بصدغی کی وخرده 5رشحهبه دنور ص
باغان طلو به دور

اولود

) اک

( کون

وزننده کوحك

ضدخد

دور

و ۵ص

در

(اساب )شداد وزشده مالغ اسم فاعلدر و ند ی ابراهیم

ن جدوه الساب مبدندندر وژیاد بن حی اطسایی کذلك محدنندندر ( اطسیه )

انك کسرله احر ولواب معناسته در که احثسادن اسدر جی حسب کلور متب
وزننده يقال فعل ذلك حسبة ای احرا وحسبه رأی وند یر معناسته استعمال اولنور
او حسبه )
قال هو حسن السبة ای حسن التدبير ومصدر اولور کا سیذ کر (

حالك فصیله تابعیندن مسب الشاي كته سید وجسبه پررجل اسیدر ( الاحسب).

اجر وزننده شول دوه دنورکه نوی آق وقرمری آلاجه اوله و شول کسیه

دور ٩ شا اشتر قوومرال اوله ویشمتی برعلت ومارضه سلب جانجا
آ غاروب وقیلاری فاسد ویباه اولوب آق وقرمزی آلاحه اولانه دنور وبرص

اوق امش کشیبه دنورابرص کیکه محریفله ابرش تعبعر اولنور (اسبة)
9و یر و ۶اولنان احسب ی مك معنالرندن اسعدر حالت مکذورهه
دنور ( الحسبة ) مشغله وزننده ( واحسبه ) مکنسه وزننده ( واخسبان ) عفان
وزننده ظن وکان ایلك معناستنهدر شال حسبه کذا کنم ف لته محنبة :سوبد

وقول ماکان فی حسبانی کذا
وحسیانا پعنی من الباب الرابع والسادس ای ظنه ت

ولائقل فی حسایی شارح دیرکه مضارعك عینی مکسور اولق شذوذه مبنیدر زرا
تكقیل اله مفتوح العین اولور عل
سآن
مله
هفرعل مایتی کهمکسور العیناو

بعلکیالا آهریلاک وادر دندز نخست سب وین ی و نعی و ببس
ببس ووهق ٤ق ووثق فق وواق شق وودع برع وودم یرم وورت رٹ وودی

ا

وول یکلهردر انتمی ا(لسیت ) میتیطاشافه دفن ايلكعلى

فول کفته صاروب دفن ايلك معناسنهدر قال حسب الیت محسیبا اذا دفنذ
ف | معارة او دفنه ۳
اذا وده

و برکسهی دص دغه ا

مق معناسنهدر قال حسبه

وبر کسیه طو هرد  08در مك وقانجه صو احورمك

معناس نه در

قال حسبه اذا"اطیه وسقاه حتشیبح وروی ( الاحساب ) همزهنك کله ودنی

|
|

وب
وو
ر
برکسه ی ط

وشنود
قاندرمق معناسنه در شال احسیه ۶نی حسبه وراطی خ

الك معناسنهدر شال احسیه ای ارضاه ( العسب ) تفعل وزشده بصدغه

طيامق معناسنهدر بقال حسب الرجل اذا توسد و
طلب و حری اله اا
و

وفوف

واطلاع فیدنده

اوق

اسان وانجزالی
معناست 2

در

بقال

فعل ععنی مفعولدر ومنه قولهم هذا بحسب ذا ای بعدده وقدره وقدیسکن السين

بکشینك آباء اوجدادی جهتندن تخر و مباهات طرقیله ذ کروتعداد
حسب ر
و
خره
فناو
ماس
ایلدیی مح

وناله دینور تخود دين
اطلاق الوور عل قول مال م

ورف یاخود فعل جسن
وملتدر یاخود کرم یاخود قعل عولده اولان علو ش
وعل صاخ تخود آراء واحداد حهتندن ات

ودرکار اولان شرف واصالتاخود

شان وال و قدر و حیئیتدر و بعضلر عندنده حسب وکرم برکسه نك ذاننه حصو صدر

صو ننده شرافت واصالت وق.اوسەده لکن ججد وشرف صو ته وع قنه

قردر
ه

محصو صدرکه

علو نسبی اولیان کسیه جد وشرف صفت

اولق ًح

دکلدر 

( اطسابة ) “حابه وزانده و(اطسب ) فعتينله صاحب حسب اولق معناسنه در
قال حسب ازل "حسابة وحسبا من الباپ اغلاس اذا صارذا حش(الی)
امیر وزنده حسب صاحی کسیه دنور جین جسیاء کاور کرماء وزننده وحسیب

فلاضل مکافی بالساب معناسنه اولوب بعده
کافی معناسننه استعمال اولئور ا
ونه يقال حسيبك اله ای انتقم الله متك
مطلق کن معناسنده استعمال اولغشدر م

ب
سو
ادندر
حکنایبه
ونو یاب

معناسته کلور قال تعالی [ کن بالّه حسیبا ] ای

محاسبا اوکافیا (حسبك ) حانك فصی وسينك سکونی وبالك ضم اوزده بناسسیله
فاك معناسته استمال اولنورکه کفایتدن فعل ماضیدر قال حسبك درهم ای
کفاك یعتی سک پردرهم تشور وکافق مامت

او لور ال حسيك

من رحل ای

کافلك من غيره و و نلرعد وحساب معناسندن متفررغلردر شارح درک اشبو
جسب کلهبی ق الاصل مصدردر قعل معناستی متضندر حب اك معناسدته که
کاف لك من غبره د عکدر وحهتله معرفهه مضاف ایکن نکره ه صفت

اولور

زیرا اضافتی غیر <قیقیهدر کویاکهاسم فاعل عبولنه مضاف اولشدر ومنه یقال
ها وغل یات وو هات ت عارمد انا اشویر رمیاصای ی
جذف اولتوب ضاموزره بنا ابه حسب دی دیرار و حسبك الهدیرار انتقم اله
منك معناسنه کهکنابه دندر وحستا الله دیرار اعدا الى الله معناسندن کنابه در

تهکه نعم الوکیل قولی وکلنا امورنا الی الله معناسندن کنایه در انتهی ویونده
مفر د وه

وجم مساویدر زرا فى الاصل مصدردر

) الاب ) کتاب و زننده

ونه قوله تعال
كذلك کاق معناسنه استعمال اولنور شال شی" حساب اکیاف م

رمه
یج
ثدن
کنسان
ع[طاء حسابا ]کاایفیا وا

یبب)ر
زحسی
املنلاس" ای جم کثبر (

اطلاق اوور بقال انی حساب

حبسنیب که
ناد
وزننده اسیادندر عب

او اتلشنا ال مکنادر مورخیندندر ا(طسبان جاك ضیله مصسدردر کهذکر
اولندی وحساب لفظندن جع اولور وعذاب معناسنًدر وبلا و شی و شور
دِ

معنالر بنهدر

۹۹

9

بده دیور کهای الك زای اومرینه متابعت اوزده| .

اولهار وه سس قوله تعالی [ اولمك حرب الشیظان ] الاه ای جنده وقوله تعای
[ ای اخاف علیکم اال بوم الاجراب ] الابةٌ هم قوم وح
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اهلکهم اله من بعدهم مثل فرعون وحزب طبراغی قتی وغلیظ اولان برء اطلاق

فبع)ل وزشده کروه کروه جع
تلعر
اولتور ( اازبه ) مفاعله وزننده ( وا
اولق معناستهدر شال از وا حوزیوا ای صاروا احزابا و حمعوا موحازبه
برکسه نك حرب وکروهندن اولق معناسنهدر تقول حازته ای کنت من حزبه

)فعیل وزننده ناسی بولك بولك جع ايلك معناسنه در تقول حزبمم
( الصریب ت

)ك فحی وزانك سکولیله برکسیه بشدرید
ان
حمزب
زیا ای جعترم احرابا (ال
وعظم ایس اصایت ايلك على قول اة بر ای شدید اصابت ادوب بغایت
تطییق ونكيل الك معناستهدر قال حزه الام حزبا من الباب الاول اذا لابه
واشتد عليه اوضغطه اة ( اطراه م)امه وزشده ( واطرب )كذلك ضرب
وزننده معنای مور دن اسعدر عى مصدر

واسعی مساو در ) الازب واطرزیت (

آمبر و زنده اس مظعم و شدیده دینور که انسا به ع وض

و اصابٽ

ادوب

موم

وی راحت ادر وحربك جیی حزب کلور حانك یله ال اصابه ام حازب

وانك محفیفیله کودهسی
ك فصی ز
ایهن)
حلرا
(لرای وا
حوزیب ای شدد ا
ونازقصه حق انسانو حيواله دنور ( انلز اب) حانكکسری ونونك سکونیل
قالین طق
وروسه
حاف معناسنهدر خ

دور

دك معناسنه در و بان هاوحی دیدکار ی انه

دنور حزربری معنا سنه وبوغتلق قو شندن بروع اسیدر ( ابا )حانك ۳۱

زوانك کب ظبراغی قى اولان بره دینشور جی حرباً کلور حانك کسری
وزانك سکو یلهوحرای کلور حانك فحیله وو اصلده بای مشدده اله اولوب بعده
حخفیف اولفشدر ( اوحزابه ) مامه وزننده بنو ریعهدن ولید بن یك نامکسه نك
کنبهسیدر وئواب ن حزاه بین احدئن صاحب ذ کر در ( حرابه ) سلاعه وزننده
اسامیدندر عمد بن جد ن اجد ن حراه محدئدر ( حروب ) تنور وزننده ررحل

آدیدر ( ذات الراب ) حانك کسریله برموضع امی«در ( انز وب ) حانك یله

برنوع بات آدیدر ( اسب ) حانك فصی وسيتك سکوبله ( واشسبان ) حانك
(لسبان والساب ) ارد کر( و السبه) اك کمبری وسینك
یله وا

سکویله ( والسابه ) کتانه وژننده صاعق تعداد معناسنهدر قال خسبه حسبا

وحسیانا وحسبانا وحسابا وحسبة وحساية منالباب الاول اذاعده وحسب وحساب
کافی معناسته اولور کاسیذکروحسبان ضعله صیغة جع اولور کاسیبین (العسوب)
صاش نسته بهدینور معدود معناسنه ( اسب ) فعتینله حسوب معناشنه د رکه
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دپرار کرتنکله دن یول اولور کونشه مقابل طوروب دوراتدکه به جه ووا

وهخونتك تأثبری برق بولدخه کونا کون رنکلر اله متلون اولور ( الحريكة )
اسم فاعل بنیهسیله معریده وژننده شول بره دیتورکه الده حرباً دیدکری جاور
مور حوق اوله شال ارض مربثة ای كثيرة اطرباء و طمراغی قالین وغلیظ
پره دیتور ( حریی )سکری وزننده بغداد ایالتنده برقریهوېربلده امعلریدر (اطرییه)
ذر اولنان حرب ن عبداله اورندی کهسس
یه وزننده بغدادده برلردر ک

عسکر منصوردر

اول نا ایلکله ١ک نست او لغشدر ) ارت

) اب وزشده 

عوران شامده پرموضعدر ( ارب ) معظم وزننده ( والعرب ) جرب وزننده
هقدر ( الراپ ) شداد وزننده
ارسلاه دنور ( عارب ) مانب وزننده بر

اسمادندر الارث الراب بنده امير قله کندهدر وعتيبة بن الراب شفرادندر
( حرب ) زفر وزننده مذچ قسلهسنات سلسله" نسبلری رجالندن انمظهدروفر ددر

ودر ( الاحرنباء ) اسلنقاء وزننده معبوز ده لغتدر خشم فوساد
یعتی هناي ق
وشره انوب آماده اولق معناسنهدر قال احربنی الرحل ععتی احرنباً بپوسماده

| دی حریدن ماخوذ اولور ( اطردب ) جعفر وزننتده عشرق یعتی یاربوز
ااوعندن

معاحور

دیدکظری اتك محجمته دشور

فارسیده مج مرو دبرار

)حرحه وزننده خفیفلکه وکین ووقارسزلغه
وحردب بررحل اسمیدر ( ارده د

دینور قال به حردبه ای خفه ونزق وحردبه بر رجل آدیدن ( ابو حرده )
وای مصمهنك
اعاب اوغیلرندن برمعروق اوغ بدر ( ارب ) حانك کسری ز

سکوئله آدمك هکرون معتاد اوزره قراننه مداومت ایلدیک ورد معینته
اطلاق اولور معنای ادن ءأخوذدر که نفسته وظیف ایلدیی طاشَهٌ دعا
اوله حقدر شار جح دی رکه RE

واوك کسرله صویه کلکده اولان نو ثهدینور

ازا ھ رکس اوقاتمحصو صهده کندی نقسنه البر ام قرأت ایلدپی آیات وصلوات

واذکار وادعیهیه اطلاق اولنور انتبی بقال قراً حزبه من القرأن ای ورده الذى
اعتاده و حرب مطلقا طاشه معناسنهدر که معنای مضووع

ودر بقال عنده

رتبه دینور وخاصة جاعت انسانبه اطلاق
جرب منه ای طالفة وسلاحه وحال
اولنور بقال جاء حزپ من الناس ای جاعة ( الاحزاب ) همزءنك فصیله جعیدر

اب]ه کرعهسنده واقعدر
ااحلراب
وشول احرابکه اشبو [ لارأی الومنون ال
شول طواف محتلفةٌ رمکشیندن عبارندر کهخندق وقعهسنده هر قیلدن گقع
اولوب همدست تعاون واشحاد اولهرق شصت واحددن سلطان الاسا عليه افضل

الصایا حضرتلر باهحرب قوتال اجون کلوب مدینهیی محاصره ایلدیلر عزوه
وزب برکسهنك عسکر
خندق آنك مرهسیدر اک وة احراب دخ دینور ح
ه رد
م س

حصو

صنه
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بع پردر لو جرب لقت معناسنهدر

تش
سا
ت

شال وقعت دمم جر ب شدیدة وهی

هد

المرب ( المرب ) طلب وزانده برکسهنك تام مالنى سلب ولب ايلك معناسنهدر

یه لك معناسنه در
ضو
تقال حر به حرا کطلبه طلبا اذا سلب ماله ويك خغقم
يقال حرب الرجل حربا من الیابالرایعاذا کلب و اشند غطبه فهو

حرب پکس

اراء من قوم حریی و جرب طلع معناسنه درکه خرمانك اك اول جقان شیدر که
هنوز فصو غنده الور مفر دی حربهدر هاله ( اروب واطریب ) امیر وزننده
مالی مسلوب اولان کشیبه دنور حریب لفظنك جى حرب کلور الفك قصر له
ص بض

ومضی کی و جر یاه کلود کرم

وکرماء کی ( الر به3

به

وزنده

مسلوب اولان ماله دشور على قول مدار معاش اولان ماله دنور نقال اخذت .

انك روانك ھیح بته ای ماله الذی سبلبه او الذی یعیش به ( واحرا ح

هیت حقنده ندیه ادرار اصل ودر که ذ کر الوان جت

2

بار که

فیهاوت
ل ام

ایلدکده اهل مکه واحربا دوندیه ایلدیلر رعده سکوی تقیل کوروب

اوربایهدیاز هھ باخود سلب مال :معناسنه اولان چرب اولق مموظدر

شارح

.ی

ارت

کل ندیه ولغ مقا هی فده حون

وتأسفله واحرپا دو بده اندر او لدیار اذجی ) الريب ) تفعیل وزننده برکسه ی
بك اغضاب ايك معناسنه در تقول حربته ون اما ای اغضته ورکسیه حرب

یی خرمانك اول حقان عشتی درمك معناسنه در بقال حر بهای اطعة المرب

و مزراق عر نی پلیوب کسکین اعلك معناسنه در قال حرب السنان اذا حدده
و فشقر عق معتاسنه در تقال حر به اذا حر شه ) الاحر اب ) همه يك کب

خرما

اغابی ابتدا عشتی حقارمق معناسنه در یقال احرب ال اذا اطلع وبرکسدی
آغه دلالت ايلك معناسنهدر بقال احربه اذا دله عليمایغغه
دشمندن مال غنوت ل
من عدو وحنك قاورمق معناسنهدر شال احرب اطرب ای هجها ( اطربه)
حرعه وزننده جوال کی بظررف اسمیدر وشا زه هدنورک خرار تعبیر ابتدکلر در

یاخود حوبانلرك آزیق قود جق چانطهرنه دینور ( اطرپا) حانك کسری والفك
مدله زره تعبیر اولنان لباس آهنبين اوزره اولان مسعاره دنور که برحین تعبیر

اولنور علي قول زره حلقهارنده اولان برحیذلرك اوجلرنه دنور و حرباً ارقه ه
دینور ظهر معنا نه پاخود ارقه اننه عل قول قبورغه ککلر منك ار قه طر فنه

اولان اوجلره و کوکس ککلر بنك اوجلرینه دنو رکه ککرل تعبیر اوور و حر باه

ام حبین اله معروف جاور ارککنه دینور عل قول کرنکله مثلاو برجانور در
 ٩اسیله کونشبه وجه و استقبال ادر مزلنك ذ کر ایلدیی ام حببن مصغر
یه سیله مکذور جاورك کنهسیدر ترکنده فیا کلری وفارسیده آفتاب برستك
اوعد وس

۱۹۹

جرب بن “ونی امام مخاری و مس شخص واحسد ظن ایلدیار ( داد ارب ) | .
اهل اسلامله ینلرنده صلم وصلاح اوایان مشمرکین بلادینه اطلاق اولنور یقال 
دخلوا دار الرب ای بلاد الشیکن الذن لام يننا بوام ( الصرب ) عنهر
وزننده شدید اطرپ اولان حنکاور ببادره دنور ( الصراب ) ميك کسریلهحرب

ل
ا در
قاسته
معن

رجل محرب ومراب ای شدید المرب شجاع اوله کوره کویا که

آلت حرب اولور وراب پارداغه دنور غرفه والا خانه معناسته وجلسكت
صدرینه وا کرم مواضعنه دنور وحجدده امام طوردینی مقامه دنور کویا که

شیطان وهوا اله محاربه اجك موقعدر مؤلفك صاز ده پیاننهکوره اعحاولان

مراب اده خاصذرکه أطلاق شرعی اولور مبالفه آلت حریه تشه اولنقدر

بعده صدر مجلسه وعرفهيه وسار فوتانی محلاره تشه طربقيله اطلاق اولشدی
|ا
واورمان کویاکهآلت حرب ودفع یاخود موقع حرب بانوران اولدیشدن ک
ننه
واز
طو
دی اطلاق اولندی وب

یله اطلاق اولندی وعضار
شر
دی تشییه ط

عراب لفظنی مبالغة فاعل اعتار ادوب مج اب سجد»

اطلاق وصف الکان

بصفة صاحبه پابندن عد ایلدی امكنة سابر :مکوذرنه ده اطلاق شرف وقدرارندن
مویلور .
ووضع ماربه وىدافعه اولدقلری ملاحظه سنه ا
ناشی موقم منافسه م

ه
غاده
ومقام صوص ملوکه دینورکه شهنشین تعر اولئور

شاه ک|نوب

آرام ادر و مشدلکه واورمابه دنور و طو ارك ونه دنور عنق دایه محناسننته

جیی محاریبکلور وعاریب بنی اسرایلآ نلر محجدارندن عبارتدر کهآنده جلوس

واقامت ادرار ایدی ظاهرا اشبو [ یملون له مایشاء من محاریب وال ] الاه
کرعه سنده واقع اولان محاریه اشارندر لکن تفسیر یضاویده قصور حصینه
وسا کن شمرنفه اله هقسیدر ( ار به( مکنسه وزتده حتکاور ومادر اولان

عسکره دنور شقال زجل عرب و قوم محربة ای شددهة الرب شجاع ( الحاربة

والراب ) حانك کسر له( والعارب ت)فاعل وزننده ( والاحتراب ) افتال
دوی اشتراك امحوندر بریبرلهجنك وفتال ادوب صواشمقمعناستهدر
وزننده کهب

آیعنی
نقالحار بهمحاربة وحرابا ومحاربوا واحتریوا ععنی ( اطربة )مره وزننده لت
معروف آلت خریه رھ قصه عزراق اولهحقدر حیریاب کلورحانك کب
واهلغه
دن و حر به وءللده اولان فساد ت

دینور محروب فاسد بالدین اولان کسهدر

وحربه طعنه وسلب مال وتاراج معنالرینهدر ومنه حدیث المدية [ والاترکناهم

ضرع
وه پ
مدند
حروبین ] ای مسلوبین منموبین وحربه هذیل بلا

آدیدر یاخود شام

اولکهسنده واقعدر حوریه وم جعهنك اسمیدر جیحربات کلور حرکات وزننده

وحربات کلور سکون رایله ( الربة ) حالك کس له بناء توعذر هیئت حرب

۱

۱۹

لکن مطلق تعش اولیوب غرباء وفقراء حمیل انتدکلری پخشرته اولقیك ملاعدر
ا

) الاحیدب

( هصغر

N

روم

وژننده کهکیش اوزره مبنیدر بقكط

E

ده

بر طاغدر

) حداب

( قطام

وشدت اوزره اولان سنه به دینور وبر مو ضح

آدیدر ومعر با استعمال اولنور  1رارك اشیو * لقد حردت بومالداب نسا 
فسأت مالعا و

)تاب وزننده بی
مهورها * بتنده واقع اولشدر ( حداب ک

روع بوردنده واقع کندیاره صوص

صررب
ب

ودرشت

عودر
ضم
رده ر

ا

فدر وحداب سرا دیارنده نړجه حبل آدیدر
بروقعه اولمغلهوم المداب موعر
دزه وقایلا مشدد اولور مک مکرمه قرنده برقوی
( الديية م)حفیفله دبوه و
آدیدر عل قول اوراده بای بر خر و بحد باء ایدرک

موضم من ور آ ذلر اله

تارق اولشدر شارح در که يعه الرضوان اول "جره شختنده منعقد اولشدر
( الدیاء ) مصغر بنیهسی والنك مدیله جذعه قبلهسی وردنده بر صویك اممیدر
( الضدب) :ترتب وزننده برکسیه يناسرنهبه ایایشوبم بط ومتعلق اونقمعثاسنه در

یقال دب ب اذا تعلقی

پقراب انلق ار مایم در قال

فقت دن اره وارمیوب
نلاب عليه اذا تعطف وطول خالون اولادنه مه و

طول اوتورمق معناستنهدر بقال صدبت الرأْة اذا  ۸توج واشبلت على ولدها
و ذلر باج معنای مجاز پدر مثلابرکسیه قنبورلق کییاپشوب تعلق ايلك واسرکدیی

ظیهه مبنیدر ( حدیدی)
حل ن
اقه
ل دقی
معك
کسه اوزره قتبورلق کی آوریلوب دوش
ې سک وزننده بیط قومنه محصوص برنوع ابووناسمیدر (اطرب) ضرب وزننده

معروفدرکهجنك وفتال وکارزار معناسنهدر ویو موشدرمقانله اعتباربله و بعضامذ کر

وىب کلور شال وقعت دمم الرب ای القاتلة وحرب
رهج
حار ل
الور تال اعتب
حنکاور ادر اطلاق اولتورکه مبالغة وصف بانصدر اولور قال رحل حرب ای

شدیداطرب شجاع وقال رجل حر ب ای عدو محارب یعنی حر ب لفظی عدو محاربه ده
اطلاق اولنور هرنقدر جنکاور حارب دکل :ايه ده زرا محاریه اوزرهدر بونده

جی
دژوور
مذکر وم

رادر زرا قالاصل مصدردر وحرب اسای"رجالدندر

ورب
حرب بن اميه نعبدسقرشی" امویدر ح

نعبداله الراوندی منصور عباسی

سس عسکر در ووحشی ن حرب اصابدندر وحرب ن اطارث امیندندر وعلی

واجد وععاوبهکه اولاد حر یدز وحرب ی عبد الله وحرب نقیس وحرب منخالد
وحرب بشنداد وحرب بن شرج وحرب ز بهنیر وحرب ین االیعالیه وحرب
ین صبحم وحرب ن وک ا ل ایند درکهمروك اد در وحرب بن

۱

میون ۳ابو اخطابدر جلهسی محدثلردر اعیه ملرسات,عناسنهدر بناء عليه روایت

ییون اه او انلطاب ۱
ایلایی احادیث معمول ببا دکلدر وذ کر ,اولان عرب م

14%
=

4

۱

کن

=

۳

صدره و دطنه و آ فندی-وانکه بایر مقولهسی ردن اشائی به طوغی تارمجی e

انوب كمك معناسنه در طالغهنك وقوملغك ندرجی اغلری کی و ارضك غیظ .
شیه
تو
وتفم او لان نرنه دنورک احدب کنهنك خدی شکلنده اولور و
ح
حندب
احهتلهدر قال لوا فی حدب من الارض و هو اللظ ار تفع مها و
صو آقنديلرينك ری بری اوزرینه بوریلوب E

کارا

1۰

وکر یاف

حالتی بیدا اولور ودرینك بوزنده اولان جا جاابره دینور جبان و چهك بوزوعی
کی کهچو رور تعبیر اولئور وحدب رنوع نبات آدیدر على قول نصی اسمیدرکه
بغداحق او د اشك کتکری دد کلری اوتلقدر وحدب می ععنی حوحقلرك پسی

پسی وابه پسکی تعبیر اتدکلری اوتلغك وزافلری طاغلدقدنصکره بری بری اوزره
بتکشیوب طورطوب یفن اولسنه دنور و حدب الشتاء فيك شدد صووغنه
اطلاق اولور قال اصاینا حدب الشتاء ای شدة برده و حدب مصدر اولور

رکسیه اسرکیوب مهرباناق .اللك معناسنه شال حدپ عليه حدبا من الباب الرابع
وفقتله
اذا تعطف عليه وطول خاو نلر اطفالنه مهر ش

اره وارمیوب على حالها

وثبلت على ولدها
طول اوتورمق معناسنهدر قال حدبت الرأة ای  ۸تزوج ا
وی وجه مکذور اوزره قنور اولق معناسنهدر
( الاحداپ ) همءنك کسسله د

"قال احدب الرجل ععنی حدب ( الاحدداب ) اعشیشاب وزننده جوه مکذور
اوزره بك قنور اولق معناسته در قال احدودب الرجل عن احدب واحدودب

ازمل دیرار بقن قوملق قنور کی بوکری اولدقده ( الحادب ) تفاعل وزننده
کتف وزنده ارقهسی
احذاب معناسنهدر ( الاحدب ) اجر وزننده ( واطدب )
حیقوب صدر وبطنی احمر ی کرهش قنوره دینور شقال رحل احدب وحدب اذا

تیا
خر ج ظهره وف مره و

وکه
SEE احنده برطبرل اسعیدر م

بقنرده فزاره قیلهسی بوردنده بر طاغك اسیدر وشدت معناسنهدر لکن ملاع
کب
اولان شدد معناسته اولقدر اذقال ق الاشاس ام انخدب اشیاق "ار
ذر اولنان"حدت دیدکاری تبات حوق اولان بره
( اطدبة ) فرحه.وزنده ک
دینشور قال ارض حدبة ای کشرة الدب (الدب ) حانك یله حدیاء

وحواله دیور قال اتعبه حدب
وشقتلو امور ا
کلهسندن جعدر زجتاو م
الامور

ای شوافها

وقال
جع ساقة ب

کی وکری اغاحه دشور

ودیاء
سنه حدیاء ای شدوة ح

قنور

شال شهر و حدیاء و شول دابه به دنور که آرفلعندن .

قالجه اربنك او سننده اولان اوحهکیکلر ی

ست

سیو ری

یر

حقق

اوله قال دایدٌ

حدیاء اذا دت حراقفها شار ح دبرکه کفب بن زهبرد اشبو * کل ان انق وان
طالت تا مود * وماع  2 1حدیاء حول

*

سنده واقع ال حدیاء نعش او لهحقدر

o

۸

EI

تک ۷۲
را N I
های زا
اناب
/
o

nN.
۲

۲

TA

1

0

E

۳

وجاب معاذ اتللعهالی برکسه مشىرك اولهرق فوت اولق معناسنه استعمالاولنو رکه

شرف اعاندن حوب اولور و منه حدیث ای ذر رضی الله عنه ان النی عليه

الصلوة والسلام قال [ ان الله پغفر للعبد مالم بقح الجاب قيل پارستول اله وما

سدهنهبری
ننن
عپل وز
ایب تف)
اخعاب قال اتنوت النفس.وهی مش رکه ] ( تع

بك سار ونبان ايلك معناسنه در قال جبه حرا ا

1ا<لجااب ا)فتعال

وزننده ( وا توب ) تفعل وزننده کر لوب صفلافق معناسنهدر

شال اجب

از جل وجب اذا تسر واحجاب كبه خالونك مدت جلندن زیاده کون کمك

معناسته استقبال اولتود قال ا<جبت الرأة بیوم اوبیومین اذا مضی وم اویومین
(حب
لا
ادی
نسعها بعنی طقوز آیندن برکون پا ایی کون زیاده ک
ا
ا

بهرحیسنه
او لور وکبار خصو صا شم الاسلام د

) فاو بیبه

اطلاق اوانور جمی به

کلور کته وزننده وجاب کلور کتاب وزننده بقال فلان حاحب الامیر ای واه

وردهدارلق خبدمتته دینور ا(لاجبان )
ا(حعاید ) کتابه وزنده قابوجیلق پ

«یه هسیل کوزارد اوستنده اولان ککلره دنور ايه فویل اک اف
ی تعیر اولنور عل قول حاحب اول کك اوزره بان سادهحه فیله دنور
کوا يەر

یی

ایت

ورنوحاحب .هر نسنه نك اوحنه و کتار بنه

اطلاق اولتور مثلا حاحب الشعس کونش طلوعندن اول ظهور ادن کنارندن.

عبار در کهکهفرن اس دی دبرارکه اتدا ظهور ادن جیزدن عبار دز قأل
(چب الفیل ) برشا ا حواجب بن
و ای امس ای انحیه مہا ا
ي زد وعطارد ن اجب اضاپاردر [ ذواطاحبن ]یسار

 ۲و

(جفهعبتي)نله .غاوزده صولق آلهخی
فاربی دنک ایک بوابی وار ایدی ا
دنور ( اج ب ) کتف فک ات

ور

یه به دینور اکه معناسنه

وریر اولان کسیه اطلاق اولور قال رجل حوب
( ام ب )اعی ض

ای

ضمیر ( احعینان ) فعانله اوجه وسکردن تعبیر اولنان ککلرك بوکوره طوضری
مشرف اولان اوحلرینه دنور عل قول صاغلو صوللو فاسیقلرك اوزررنده قارن

کککه
ومشغنه طوفری مشرف اولان ای

دنور واتقسعنده حّان اویلقلرنك

اوزرارنده اولان اوحهرندن بطننك صفاق اوزره مشرف اولان او جارینه دینور
وصفاق صادك کنر باه

بان در نك اده اولان بوفقه در بدرکه خصه اردنه

قریب اولان محلدر ( | ب ) امیر وزننده بر موضعدر ( الاخعاب ) برکسهیی
قاو بی پار دە بجی ادنكی
دزه
نبنو
تع

ارقه

شال ابه

ای و لاه احعابه ( الدب )

تفای وقارن انحرو کبرمث وحهیله قنور اولق

معناسسنهدر يقال حدب ار جل حدبا من الباب الرابع اذا خر ج ظهره و دخل

اول

۳۱

نم تادر
ی

تو مو نثهll
ب "
اور

سو خی

قر وماندم و

7

بات

 ٣خستب
رر (ان

1

دامراع ۱ 23 ۲

قال دق

هبوامام را قو لیدر وب
که
سار جح دب رک
بت دوس
اولان

) هیرر منك ده

زیادهسیلهود

دینورکه مادهسی ايان اولندی قال ویر حب ۲۰

تق سام دیارنده .برموضعدر ) ۱

د

یله مصر اولکهسنده ایک قر در ( بطتان خیب ) قرقان کرع وژنده

۳

اولکه سنده بر بلد ءدر ( حبوه ) حالك فی
احق

ا 3

ال ازی

لق در

و حافظ حسن

بن مد

ا

تس

۱

شش ¢ 5

و :ای e

الیو تاری الاصتا

ارچ )بای فو ديه الله حعقر وزنده قصه ویل ودورکشی
:اله دحر حه وزننده

5

1

صو ولاعق معتاسته در قال

4۳
تن

حدبتك اسیدر

HH

دینور(ال E

حر ت آلاء ادا کر 4

شنال تحر بت لیر اذا کدر "ماو ها واختاط إا عق قو تنك صو چاموره |[ ۱
( اليه

ارشع

ولادی

وسظنده

اولان دابرهحکه دنور ( حثرب ) برقعوزننده برباندرکه بومشق رده

| ینز علىقول درشث

) عکرمهورد

را معتانته درک او

۳۱

دورج

ه
سونصه
وي

Î

و خسن پرلرده بتر و حثرب بولانق غلډظ موه دنور

وره  ۰دننده قلان غلیظ بلاشعه و ودکه دیتور که قاز عفه عتا ج اولور(العلت)
وز

1

" حیویاندن حقان

اغڭ

يأاخود

ضاق

دننده قلان

باعل

3

عکر ننه

ڈور ( اجب ( ضرب وزننده ( واطحاب ) کتاب وزننده سر |

وبا اطك معناستهدر قنال جه جا وان الاب الاول أا

ا

سم اولور کندوسیله سز اولهبحق رده نه دنور جیی چب کلوز خعتینه قال

1

واب بادبهده حره تعبیر اولنان ذاره طاشلق
 2جاب وهو ما احچب به ج

منك منقطع اولدینی پره دیتور ومطریا اوزون اوزادی راست .وهبوار اولان
قوملغه دنور ویهسی وکسك طاغه دنور قال قعد فی ظل اعاب ای ابلبل
الشرف وجاب الشعس کونشك ضیا و"بورينه یاخود احیه وجاینه اطلاقاولتور

ومطلقا ایینسنه بیننهپرده وحائل اولان شیتهجاب اطلاق اولنور وجاب زادکی,

اجه و موه انضکزء دینورکه انسانك ایک یانلری بیننده معترض وآق جکر اله نفس
ابیاولان و فورتلافك ار اسنه عائل اولنور وصورده
نک

حاب الوف دیدکلری.

ور کله دن دده حائل اولان امد در دن بشقه الوور وحاب دیای

یط اولان حبل ادن

اوهده رحبل آدیدر ول الشار ح ونه قسس قوله تعای

[تی وارت بحااب  ۲الایه وهو جبل دون قاف کانت ال
ح

تغیب

ود و

له ابوسلة الوذ ام دنك ششهسی اولان عاله خانوندر وحباه |
آهسته

)یکبه وزننده صو كت ا ا ند
نسوان اسامیلرند ندر ( اطهبة ک

۱

آقسنه دیتورکه صوئیله معبردر بومعناده مصدر وامماولور بقال حهب الاء

أ

حهد اذا حری قلیلا ونقول ”معت حهبه الاء ای  7قلیلا ومعای" تیەدەد

4

کذلك مصدر واسم او لور وضعف وحافت معناسنهدر ودوه سورهك معناسنه در

۱

و <خبده انار تىك طو شوب

علولغسنه دیون و <عبه

دنور

ار وزه

بج

درر زرا ادا عاقه رقه

شاعی معناسنه اک اهل عراق رق واهل ای

وعبه آریق ومهزول
هندستاندن مشدر جى حهب کلور ح

آیالتندن و

ونه الال * اهلکت من عم
دوهلره دشور م

هلات ایلدد وانکیسی

حت
ایا و

با حهبه * يعن

وتان SI AB

1

اون دوت ي

٤

کک وده بو دی صويك آزجه آزجه آقسنه دنور
طبطاب وزننده اتصهایدن بر ذاندر د قصه
ووره دوه ه دشور ) اټ
ج

وحثهسی کو حك زاون

وبودور کسیه حجاب دینور وقبیح الهیکل عبوس ودمیم کسیه دنور و بدخوی
که

ود ا

و<حاب

دنور

عرو ن انال نام کسهنك قحی آدیدر و <حاب

وحاب
وزن ضوئیل کشیه یاخود اوی لحه اولان ارکك دوهیه دینور <
حوره و
)ای مشدده اله بود زاون
شعیب البصری التابی درك اسیدر ( اطهی ی

وجودهو شيل ارکك دوهیه دنور و
و

 1داور
 19۷۳ه

و حر ده

علاط ونزنده روع
ا

ادر و

و حثه سل

ماعل ااھ
۱س ف

E دنور۳0۳

0

زو
غدا.
) اا

شتپکلق آدندر کهکمد وق اوجاد وفناداری

وحی

و بلدز و حی

ر

ار اطیاحت و تددر

(

ی لعان
على قول

تارالاحب چقمق طاشاربنكری ببنره طوقغلرندنهوابه متطایر اولانشرارهسندن
فار در

) او حباحب

) مارب سره س

کس Aa ادی ان

:دل| رکیل

خوفندن

که

کرد واه اوطونار اله قار آیدی " که بك بارلامقله ایاب

وذهاب ا

معناسنه در

کی ضورف

کوروب کر

على قول وحعبهدن ا

او لد غنه فیدر باحو د وحه

ضعف

مذ کور اوزره حقهاقدن حفان شر ار هبه

و لدر ( ام حیاحت ) وشل حک رکهبه شیه و
رحکدر اچوار وتا و
بشل
آلاجه و فنادری

قر مری و صاری

ر ذکلر ا 4شن

در

( ذری

حباء ) ذال عه

 4امانا و e یویر(الاب ) تشدد یاه شول آیلان

حواب " حی

ربی وزنده ازاون ادیدر اس برهو ضعدر

دنور که

یوت

اتدیل رکه ورك

e ان دای
اولان

در اصلورف اداسنده

۱

3
1کرو
سضر ركاف اه سیر ايلي تا دوان ناه
پراولهحقدر و عند البعض حبة القلب ورکده ر سياه خرده نسنهدر کهبورکك

اولور ودج نه دانة دل اوه حقدرکه سو داء دید کاريدر شارح د رکه

 ۱وسطنده

ازهرينك بانته کوره حبه القلب نورکك داخلی اولان علقهدن عبارتدر مولفك

حرف تردیداله بیانی اختلاف تعبیر قسلندندر مرح در کهمرةالقلب آنده مودوع
اولانقوای بصبرندنعیارت اولقمموظ غالبدر کوزده اولان قوت :i لندهدر
قلب کوزی دندکلری
قلب 2
۲قلب

اوله حقدر عه کوزد یک کی برمعنار و عض مققتن

دی طبقه پر

١ صدر

ایلشدر

:عل اسلام وموقع وسواسدر .

 eمحل اعاندر  ۳شغأفدرکه نورك بردەسږدر محل عة اخللقدر 3٤

 eحل

وید اخملقدر  ۵ده القلب 5

عل جيه الحق در  1سوبداء

صفات
که محل علوم دنه در  ۷مهعد القلب دک عل " 2

الهيهدر اہی

اغاجنك شید رکهبطم دی دحبرتارلنيك تعبیر او لور
و
j
(مبة السوداء) ونير درکه حور اوتیدر ا(لبة) الك كر سر وات
ال

وریاحین بعنی چچکلر ك ماربنهدینور علىقول بر خردبهاندرکه اوتلقار ارالقنده
ایت او لور با خو د ۹۳ر وعدن

حبوب

متفه به دنور مثلا عدای و ار به وجك

قوھ سی حبو ب>ت قع او لدقده ا 6حیه
اوتارك :e

دنور 9

فعیله باخود محخمسن بتن ما

اطلاق او لور على قول

خر اده بان

باتك مخمثر ند دنور مفردی حبهدر حانك

به جه دنور کر ال و مه بت باتك نه

وی بری اوزر بيه بغلوب متکسس اولان اوتلغه دنور عل قول
حبه فحله ر
سرزوا قوریسثه .دنور وحیه اسامیدندر بعقوب بن حبه امام اجد حصمتلر ندن

روایت احادیث ایلشدر ( ا

) -انك فعیله ذ کر او

اوزره دت

جع حنقیدر وحث عنده شهر سبا مضافانندن رقلعهدر وحضی موت رانده

ینله (واطبب ) عنب وزننده صویك وقوملغك کوم
بر طاغ د]یدر ( افلجبت)
یسن
رنه دینور وآغه ده اولان دهشلركاشحو دیزسی کِ
ح
وفراوان اولانل

وضع

ولطف .نظام اوزره اولهرق بللور کی صاف وبراق وا دار ازشی حالته دینور
( ام حباب ) غراب وزننده ديانك کنهسیدر ( باه ) حانك تیاه اسامیدندر
حبابة السعدی رخرسرز شاع دز وعمید اله ن حباید مدندر امام هو دن اسعا ع

خدیث ایلشدر ( باه م)صایه زوننده امعادندر حبابذ الو اليه که نو والیدن
رسهدر
ک

وام حیاه ایکیسیده ابعندد ر ( حباه ) اك

فی

و اىك

حناب الاي
 3راهم ای
ا

ی اندی اڭ

گو [ الصاب | تفاعل ود ۳

تقال رواى اکت )م بعضا ( ااكبب (

تقعل وزننده برکسیه دوستلق وعبت کوستورمك معناستهدر ویو تکان متضندر
يقالتجبب اليه ای اظهر الحبة صوویه اول تانق اودر ارج د 1انات
سا

1من ل ۰ا عبار له

ودر بلکه یت اعار وغیره اذا
 9اول فیدی ق

مرسوم اولغله از اولور کوپ کی صو اله طبطلو اولدی دمك اولور زیرا
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| لوا اطلاق بانسنادمجازی قسلنددر باخود جقیقت اولورکه ۲سمقاعل.لھ
اولور لان وتنام کی.ذات اللقاح دعك اولور باود مازق الفرد  322مرت

۱ 1اعتار بل زرالتے ریاحالقاحه سببدر یاخود کمان اعتبارهدر اود حذق زواند
یلیر کا قال اقل فهویافل واعشب فهوعاشب وزمحشسنت باننه کوره ماده

قوم کر ک تهقدیر اجایت الدعوة مادهسندن متصرفدر کهپاب خاسدندو طالت ||
 ۳یی صارت
/

الدعوهة مس بر معتاسنه الوور E ( الموائب ) حوانت وتا

بة
جلامن
]| وظهور اخبار وحوادثه اطلاق اوئور اخبار طاره معناسته وال ه
2

خير ای طرش خارقة بلاد ودیاری قطع ادوب کلدیکهون اطلاق او

۱

دزی ) حأبة الدری معتاسنهدر بعنی مهموز العین اولان جاه لفظنده

وی
 4ا1تدوک نووزی بلورمش اغوم دنتواز (الاجیاب) انفعالوزننده 3
ضاغیلور کن

E.

سب

يون

اوزادوت

مھ تحت

رام اولق معناسته

در

قال

اا

الاق اذا

معدت

1۱

FAP

ا

آو وب پل احداث وسوق ایلیه ( ناء ) جرا وزنده تم بلادنده بر
۱ ۱ب )کان وزننده اسامیدیدر اوااب

انلیوق انلوارز ی که

جم الکیری اله ملقبدر کبار مشاخدندر ( جنيب ) زبیر وزننده او جعة الانصاری

ذر اولندی ( احصاب ) ای هبه اله
اسیدر على قول با ابله جبیب در نته کهک
سجاب وزننده طقناز کودهلو طوبا ج ودوره دضور قال رجل جعاب ای

قصير ملزز ( الجوب ) جيك فصی وواوك سکویله بیرق خرق معناسنهدر يقال

جابه محوبه جوا اذا خرقه کوسمك معناستهدر نقال جابه اذا قطعه اصل تکریب

بو معنابه موضوعدر ویو قوغهیه جوب دینور دلو عطهه معناسنه وخائو نلرد
فراجهلنه دنور وقلقانه دیور واوجاغه دینور کانون کیوجوب بر رجل اممیدر
وبر موضع آ ددر و حوب طح مسافه اياك معناسته مستعلرر تقول حبت الادض

اذا قطعتبا کووملکه یاقه آجق ماس هون دک بایندن دب کور تقو حیت

اقمیص اجوبه واجییه ای علت له حیبا ( الاجتاب ) افتعال وزنشده و دنی

برق معناسنهدر بقال اجتا به ای خرقه و كوملك کيك معناسنهدر قال اجتاب
القیص اذا لسه وقوی قازمق معناسنهدر قال اجتاب البثر اذا احتفرها

( السوب ) منبر وزننده قلقانه دینور ( ابلواب ) صواب وزننده اسمدر سائلث
صوردیتی

ماده به متاله واسکات

ایلدیی کلامه دنور

قارسیده پاج د رر و و

قطع معناسندن مأخوذدر ( الاجاب والاجابة ) هبزءلرك کنسیله ( واطابة )
طاعه وزنسده ( والعوبه ) مثویه وزنشده ( واليبة ) جيك کسر له جلهسی

جواب معنا سنه در وونلرده اجاب واجاه وجوه که مصدر هدر افعالدن
مصدرلردر بابلا جواب

ويرمك معناسنهدر قال اجابه واجاب عصنه

وجابه

وجیبه جواب کی امعلردر کاسذ کر ومنه الامثال * اساء معا فاساء جابة «
بعض ملده ثلا

اولەرق ساء معا عنواشده مسوم

اولغله مزف

آی نن ابلشدر قالدیکه مؤلف اشبو اجابه وجأبه واخواتی تشویش ابلشدر اسبات
وسه اسم مصدر اولق اوزره
یا رهدرماجاب واجاه افعالدن مص در وجاه ح
دومدر
ص

حی مدای معنده مثل مونر

صمنده دیدیکه جابه اچابه معناسنه در

يقال اجاب اجابة وجابة وجوابا وجيبة بونلر مصدر دكل ايكن مصدر موضعنه
وضع اولنور ودره ده چاه سم مص دردر واجابه مصدر اولدینی ت صر کر دہ در
لنور
واس قادو مثل ه

زوا که سهیل ن عرو کندی اوغلوانس

ور "عه

اکلیهدر ایکن نکاه اخنستقن به مصادفه ابتدیلر اخنس حال وخاطر استفسارندنصکره
سيه اشبو معینکده اولان غلام کیدر دو سوال ایلدکده اولدخی اوغلو اولدیغی
افاده ایلدی پس اخس

اه

س۳
۳
م

۱
وااتن

وجه

ادوب

ان امك یاابیی لی

اوغ فقصد وع

هر هه

متك
aH

آت کده کلوب دلك معناستهدر قال فرس طوع الناب ای ساللسقباد ا
]ر جوناب مانبه ومباعده فعناستتهدر ته کهدک اولدی ومته 
شلسی آسان د

نقال ج زد فیجناب قحم ای فى اند اهل ( النابة ) سصابه وزننده شول
ناقهدرکه اوزرنده صاحبنه زادو ذخیره جلب الك اجون ذخبره براسیله ذخبره
کش اولان اهل قافلهیه سپارش وتسلیم اولئه ( الجتب م)نبر وزننده ( والحنب )
ورك شردن اولسون تقول ان عندا
مقعد وزننده حوق شیثه دینور خبردن ک
تیر امحنا وشم انا ای کشا ومجنب منبر وزننده بردهیه اطلاق اوور سب

معناسبنه؛ وشول او نخیهسی طرزنده ەه دتتور کهال صاعال ۱۳۱
سلیکوب آرننك قوغاننی اورادن آجوب سبرللنهرك بال صاغار ومنب اراشمه
بحدینه مدتبی اولان ېاتنه دینور وقلقانه دینور ترس معناسته ویو
مت عر سر
معناده ميك یله جاب,زدر و کورد وصیرق تعییر اولنان  ۲لته دینور که دمو ردل
ودن

دیشسن طراق شکانده واشافیسی وفقه و ککن

وباجهار ده دولاب وحوضك

او لور ۲

 7ترلالرده

وقاریلری کی ب وکسکتد برره طبراق حکیلور

اهحالاقبله یلتعیراولتور
ا(لتوب ):حور وزنده ال مقایل اس ۸4
یدر قال
لف۲
انك
مطلعیله ريا مرطلع
یبل
هکو ک
سده
مہی قطب جنویی قرین
هايبتلنوب وهی رخ حالف اثتعالمهه من مطلعسهیل الىمطلم الثریامو لنك
ا

E

جنب که دن هبوی

باعث تسیه در لکن بو ال طر فنه

نستله و اولور ماوراء کبهده اولان دیاره کوره مقثی اولر وحنوب

لفظنك

)عود وزننده جنوب یل اسعك معناسته در بقال
بجعی جنایب کلور ( ابلنوب ق

جنبت الریج جنوبا اذا هبت جنوبا وال جنروا على بناء الحهول اذا اصانتمم الوب

ویقال اجنبوا ای دخلو اقلمنوب ( جنوب ) صبور وزننده بر خانون آدیدر
(لناباه ) جيك فحی ومد اله ( والنابا ) سعانی وزننده صبیان لمبلرندن برکونه
اب
عب آدیدر ( اطوانت ( بر توه بلاده اطلاق اوور ( حنب ) قير وزننده دصره

قضاسنده بر اديه در ( اه ) جيك ضيه هزه وزنشده داعا کندیدن احتاب

اولهحق شیثه دبنور شارح دیر که اشبو فعله وزنی کهفانك می وعينك فصیله
در مباله فاعل معتانس:ه

موضوعدر

وعاك سکو یله مفعو ل معناسته در ویادرا

آر معتاسته مستعیلدر اشبو جنه
احدها خ

کون لادوندر ملوفك

همیکندندن احناب وایعاد
تفسیرینه کوره کرجه معنای مفعولدر لکنکویاک تا
۳شد.دیلهفارس ساحلنده
ایلکله معنای فاعله راحعدر ( حنابه ) جيك فحی ونولك ت

خارك حصیننه مقابل بر بلدهدرکه قرام له طانفهسی اورادن نشأت ایلدیلر عودیندن
)يك فحیله شول سعانه دینور که
على بن عبدالواحد النای اورادندر ( الحتوبة ه

در قالا>ت ا

۱

 1ا تارب ملودی 0

E

اذا 1ر فلز ا ر

سلك معناسنهدر قال جنب القوم اذا اقطعت

ورو اتا حالته دنور که
الام ویب اسم اولور  ۲:زد ایاټلرنده اولان نی

 ۱ار نكسکراری دك وطوغری اولیوب نعوا مقوس اولقدن عبارندر و و.آت

 ٠صفت مدشهدر قال ف رجل الفرس تیب ای انحناءوتوتیر ویو معناده ۰
a

یب لوتیرو تین کی انلعدر کر جه قالاصل

) الطنب ) تشعل وزننده 

انلوب فد
والهانت  0و لرده برننه د ۳
 Eافععال وزننده  ۱ود
1
و جاه واه ای دود عه ) ا EOS
اولق معتاسنه در يقال به واحئبه

وزننده دوي وحیه شان :افر ادن شا کسه د 5

مان کب خوقندن اتی بول

1

0

ب
هه
ه
تب

اغزي اولان مدن بر طرفه لوي آلار فه ده اقامت ادر اوله نقال رجل جنب
"حافه طروق الاضياف ( اللاب ) جيك فر ازال
ایوش قارعة الطريق م

5

غل فص اوق معتاسنهیر کبعد معناستدن مأخوددن زا قبلالقسل

|

قرات البیهدن بعید اولور لفظ مرقوم اطلاقاٽت شرعیهدندر نقال جنب اجرل
)متينل E
الان ارايعم وانلامس (امنب ض
 1و تب ا
دیور هقردی و دنه وج

زرا ادوس

۳ا[

11

ومذ کر ومونق برار در قال هو وھا وهم وهی

 ۳اسسته حادی اولان سماد بدر و عند البعض فت
بان

 7اولوب ا

و جعنده

دکلدر  ۳الاجتاب ( E

احناب

دور

کسر له دعید ابلك

اول

 ۹ن هو دمد و هاباه حسه
معتأسنه در

متص مرف
.E ۹

قال احنه ای و

و اولوپ خسل ات اك معناسننهدر قال اجنب الرجل اذا صار نا
اجنب ال اناه شفعول ) الا سعناب  9 ۳دی

وقال
٤

ARK

اسونب ارجل .ی
امن
مامیقل

و

چودهسی
و

اخ ) اتاب

( «عاب

سر اىك

وزننده وناء ا

وبنادن خالی ,اولان بری وشهر وقلءهنك ورهسندن

رحب الات بای الفناء وان فا

ا

حت

اواق معتاسند دا

شقال

بن  £ا

ور 3

میب

کس
وکه
کتوز
اوزنده داب ات فلته دن

E

0

رت

ی

اجرهبالق اتلرنده ياخود دیا

ری جابعا جر دمیی الات نفساه غدانك تی آیران
ا که
رخ طر فنده و اد ولو ۳

و
وز

۲

:

ی

۱

ال هم اة
تعر اوتور 2

مقدملاسته ,دیتور؟2ا

 ۷شمه واسفاعل يي
ماه

كد

قال کان یاحدی

صاخ وسول قوب

N

1

ا

منرتمن و ھا ایند و السسرة )انت )ف ماه

او زره نبسرنهیی دوب یاه و

۱

>
از

(والعنب)

معناسته در بدك کک کیتقال جنه

جا وتا اذا قاده انى حنه وجنت فصیینله طوار مته عارض اولان آ غسقلق ۱
کی پورویش حالتنه دینور که نارای جکر بان يان بورعکدن عبارندر بعضا ك
 ٠صو نر لقدن ورعضا فتوردن بای او لور وجتب تاو
وک

بابنه باتعق معناسته دز -قوصير

خی دنر و

نز صوسز لقدن دوهنك

نسنهه دنور وشول جنب کهلاجلب ولا

کاریوای سیرنده اجه برد آت ]لوب الان

اولان آت ورلدقده اول د که توب بو وحهله خآراری سبق ایلکدن عبارتدر او
زات اولان بردن ععید
وکات امول ]لان و وده جل ک

پوزاکات خصو صنده ب

م"وضعه واروپ اموالك ياه لش ام ايلك وخود:مال صاحی مالی موضعدن
اعون دور ودراز تکلفاه وارعغه تاج او قدن ۲

3
طلب
ووده
سعد :اله ب

عبارندر خلاصه جلب وجنب ایک مادهده اولهحقردر ری سباق وری ز کات
حضو صنده در ایکسندن دج 2

شر

صادر اولشدر نت که حلب مادوسنده

بیان اولندی ( المجنوب والجنب ) ممظم وزننده دکده حکیلان نشینهدر دك آق
کسهت
رمان وزنده ر
و ) الناب )

استده برابر کتِن کی بهدنور تقال هو

نیله دوءیك ایک
ناک ای مسار الى أجبك (:انیبان ) جيك فی ونه س
ونییه
دنور مفر دی حنببه در ح

ياتلر ته چول اولان وك 3

او چ 5

۳1

كيرهشقيونك وكنه دنور صوف الى معناسته (الانب والب ) عتینلر
( والاخنی ,I

وزننده سردوس کش حیوانه دنور وغریب ویکانه به

دنور وجانب مقار دن

اولنان ذلیل وحقر کسنیه دشور وایکی آرد

احتاب

اءقلرینك مابیی میدانلو عتانی آجاقولان آنه دنورک مدصحهستدندر ( امه )
ره وزنتده ( واا

وننده امعردر غبلکه و یکانه لکه دنور وحنه
) کتاه ز

ادن  ۰حکیلوب عرETAR
وحیه
ا
سود

معناسنهدر
صافیلور وشول

ای اععر ال هن الناس
د ینور تقال رحل ڏو حشة2

و دوهنك ایکو در سته دنورک من عله دوز بلور انه
خرده

O

اعاحاره دنور که از مو ”مده او وت

۹/2۹
۳
۳
د
ا
ے
ھط
س
جسک
0

زج اولان تیاه دنور وحنه تایه ا
هل قول بر اهر سر هنده و

حشه ین طارق زمان خلافت صدیق اکرده ادعای .بوت ادن ساح  1م عوررت

موّذیی اسميدر وعبدالنه بن جنه امام حو اولان مېرد اا(

یل

وزنده بر تسنهدن یانلیوب بعد اولق معناستهدر قال حه منیا اذا بعد عنه
صه
ا
ت موجن تو
سح
سح

:E

EO

۱

a

O

e

تو
مجازدر ع

i

۱۷۹

آنك حقنده ناسنا سویله د عکدر وفقرة لایه ساق سکره فوادح بعیی

اقا جحقور دی اقاعندن مستعار در ماز ج در کهبضاوی خیش نا على مافر طت

فانبه ای فی حقه وهو طاعته وهو کنایة فا
ج

سرن
یة ک
فی جنب اله] الای

مبالغة وقيل ف ذانه على تشدیر مضاف كالطاعة وقيل فى فر ه عبارتيله تفسبر
ایلشدر پس هحرالده مجاز اولور زوم ياخود مجاورت علافهسیله وذات اراده
الوندقده کناه اولور که صا حب کشاف

بان الشدر

لکن کنابه ده معنای

حقیق دخی اراده الك جانز اولغله کنایه اولسی مدر زبرا حقتعالی جارحهدن
مهازدر

اتی وحنب مصدر اولور اوئه قاقق ودفع امك معناسنه شال جنه

کیسر جنه
حننا اذا دفعه ورکسهنك بریانق شکست اعلك معناستهدر تال جنبه ا
وایعاد ايلك معناستهدر تقال جنه ای ابعده ومشتاق اولق معناسنه در قال جاب
اليه ای اشتاق ور ره غریب اولوق بزیلاولق معناسنه در قال جنب فبفیلان

ورزو
وعنای تکرار ابلشدر ور ستهه کال خواهش آ
اذا زل با موف م
سیه معطرب ویقرار اولق معناستنهدر قال جنب الیه وحنب جنا منالباب

الاول والرایع اذا قلق وحئب هر شيك کوم ومعظم واک اولان رین

دینور ۱

مقلا حثب اهر دريانك انکین بریدر وجنت عنده بر قسلهدر یاخود اهل قسلهنك
لقسدر منوب

اولهحق بدرری دکلدر وحنب ن عبد الله الکوی محدینددر

بانج بایبورر اوله بقالرجل جنیب ای کانه عشی جفانب متعقفا وجنیب بدل ۱
ام ونانزدهخولکنهدر کهمتعقفا یعنی بوررکن نکمکی بریانی اوزره

آنه دشور يانده حکیلوب کندیکهون قال فرس جنيب وخیل جنائب وجنت
فص یرنهدر اسمجچعدر انی وجنیب رو ع اعلاخرما

شارح د ړکهبوراده د

آدیدر ( الاب ) مفاعله وزننده ( والتاب ) جيك کسر لهبرکسهنك انه وارمق
معتاسنه در قال جابه ابه وحناااذاصار الى حنه و رکسهدن بانلیوب مباعدت

اڭ معناسنه در صوورنده اضداددن اولور بقال جابه ای باعده ( جاراطنب )

جیك ر ووك سګو به شول قومشودر کهخانهسی سنك خانه کهنشك اولغله
یانکده اوله بقال هو له جار انب ای اللازق  4الى جنه ( الصاحب باطتب
سفر و لداشنه دنورک سفر ده وا 5

 ۸اوله شال هو الصاحت باب

۱

صاحبك ف السفر ( الار لین ) طعتینله کندی وم و عشیرتکدن اولیان عی

بای طانفهدن اولان قومشود رکه تعدا معناسندندر بقال هو تاراب وهو
غنير قومك ( النابة ) جهك فصیله (واطنة ) مره وزننده وفعانله
جارك م
ونتاه موحر ای حناه
ونه ناتا الانف ح
لدور بانده اولان نسنهبه دنور م
بی پروی ایک طفرلو احاطه ایدن قتاد در ( اعند ) *ظبه وزننده ی 4
EEA

T

۱

ga

۱

یت ی
تست

وزننده بررحل امعیدر ( الاجلخباب ) خای مجمه اله اعشیشاب وزنده دوشك
معتاسنهدر يقال ضربه اجب ای سقط ( ابللدب ) حعفر وزننده صالب شودید
اولان شيعهدینور ( الملعب وماللعابة ) جهلرك فحیله ( واطلعی ح)نطیوزننده
وتراش وجا وشربر کسیه دینور و شول دوهه
والفك مدیله جانزدر غلیظ ا
دېنورکه شاشقین واغوز آدمکی سیم وسیکمغز اولغله بورعکده شتاب وسرعتله
بجوده حبالیوب اقدام ادر اوله ک|ا غږ فیه دی دینور موننده جلعباة دنور
هاه ( احلعی ( قرنی وزننده کوزی یت شدد البضس کوره کن کشی به دینور

كده
ككو
م
ودهريو
لزنن
شال رجل جلعى العبن اى شدد البصر (اللعباة ) حطاة و

دیرن بلکان کی
که پ
لیاد
ووتلکهده قوی وشدد اولان ناقه ه دنور وز
ک
اکیلوب دوشکون اولان اقهیه دنور ( اللعبانة ) جلنانه وزننده ومادفیدرکه
ده
ذکر اولندی ( الاجلعباب )اج باب وز

اوزانوب ياق معنادنهدر بقال

اجلعب الرجل اذا اضطیع وامتد كمك معناستهدر یقال اجلعب فلان ای ذهب
عوکرده حبالیوب جدوجهد
وحوغالق معناسنهدر بقال اجلعب ای اذا کثر و
طبم)تن وزننده
ملع
ايلك معناسنهدر ال احلعب ارحل اذا جادلقسىبر( اح

ضی اولان کنسیه دنور وکثیر القبش یعتی جوق
مفا و
بیت شریر وشرنده نا
سیلندی کتورن سیل صونته دنور قال سیل جلعب اكیتير القش ( جلع )

جعفر وزننده مدنهده برطاغك اممیدر ( دارة الللعب ودارة اللعب ) که سحل

وزننده برموضع آدیدر ( املهوب ) جهور وزنده فربی يوك عوره دیور
شال امراآء حلهوب ای العظية ار کب ( الملهاب ) حلباب وززننده درهیه دنور

ای[للب )جيك فتصی ووك کون ( وابعانب ) نونك کمریه ( وان ]

سنه
غننو راشق
فحاله يامنهد

انالك وسار نستهنك اولسونجءلری حنوب کلو رحيك

یله وجواتب وجتائب کلور مولفك بصابرده يانه کوره اصل حثب مادهسی
جار حه د یعیی انسار وحوانك شقنه موو اص  8دان تعبیر اوور وبالاتستعاره

واحیهده دی استعال اولنور تهکهین و شال دی
اول یاندن یکا اولان سمت ن

بویلجە دراوجانب کلهسی اسم قاعل نسبیدر سعت وناحیه معناسنه در وبان وجني
معناسنه اولور اہی کدی

مصدر اولور رکسنه نك ای  ۲غ عق معناسنه در

قال جتب الرحل مبنیا شقعول کعنی اذا شکی جنه واثبو  +انق اله فجىته

ولا تقدح ق ساقه  +كل بعضلر لاه ولانفته اريه تشر ایلدیلر کهاق
کورن پانندن کلوب اخذ واهلاك وایاغتی فبنرهبه القا ایلکدن محذیردر وبعطلر
کتبوس وئیعه بعنى فصل ومذمت وشح ايله نفسیر ایلدیلرکه بود
وزاده ح
مجاز در

|| ۲

رت ی

شاد دیتور ۳

3

سواد ا دنور ور موشتم

)يك کسسرله ( واللیاب ) سفار وزنشده کوملکه دنور قیص
(الاب ج
معتاستنه قال لس جاه وعلباه ای فیصه وحلباب نسوان طانفه سته حصوص

برو ع توب واسعه دینورکه جاردن صغیر اولور اوستلت ديد کاردر عل قول
رتانده نشو ان اک حلایی عبار ادرر و دیارارده
 :بورندکارۍ جاره دادوررکد عتس

|9

لر

وعند البعش تسوانك باش اور واربه دوز جار افعناسننه

ولیکت مهناستنه مستعلدر شال بزعوا حابایه ای عرلوا عن ملکه
ولیاب ماف ع
| ح

ولاتدن کننابه اوكور ( الملدة ) دحرحه وزننده
هه قیص أله دی ملك و
ای کات متا
حلیاپ کپدرمك معناسنهدر ( الجاب )ندحر ج
قال جاه فصلیت ( اللا ) فت
لات فادسی فع دک

۱۲

شمان خاو به دنور ( الاب ) زنار

کی قو

۱HEرشده بر قر 4آددر واوراده و ولد ادر

دبتور وخلاب رقه ابالددن شهر رها
مور خیندن عبل ن د ااي

قربهدندر Jات )سکیت وزنده رمو ضعدر ( اطلبان ) عتیناد و
 ( ۱واملبان)عقان و د

۱

ود چق عبر اولنان غل

۱کوندن وهختاندن طغارحق

دینور وشول

اول

تشد ده

ER

,یکوب اشنه  2وقاجی مقولهسی آلات
5د

 1وادوات وضع درز باخود قراب غد نع فی قله وباغیسله امحنه وضع
 ۱اتدکلری ظرفه دنورو اعاب ) #صذب وز ندهکی مضار ع شیه یله در شول

سضر اجون یاخود فرار :اد
 1وغه دنورکه افسونکارر بعض کسهیی جذب و
>
| ارجاع اعون اک افسون ایدوب اعال ادرار شولون اعیده باايلي ان يقم وال

 1يغب في الاصل وفعل مضصار عدر الب حلب دەر ك افسون اندرار ایدی بعده

كيدەرك تشکیر ابل اسماو لددی (الدابو تلبت ) که داره

3

وض داپررهلرندندر

العتلت دی درار

وتا حاوی اولدینی حور کرت واحهاعی

||اعتهتدير زرا سريع ومقتضب وخفيف ومضرح ومضارح وجتث محراری

|| شتلدر
وو

1

و ل

دار اخرادن حثلت انوی سیب تسیهدر مثلا ا

طویلدن آوفاعلات مد ددن و مستفعان سوت اتلاب الوفشدر ) حلییبت

مصغر بنیهسیله قنیدیل وززننده اتمجابدن بذراندر ( ۱طهحاب) حای معملء اله و
ژز ده J وال اة ) هاباهبل پیر و ساو رده کسیه دنور و کودهسی طڪامتلو
حالده اج بعفی باشنك ایی طر فده قیل اولامق و حهیله ك اولان کید

احب ) جيك في له جلیأب امعناسنه در
)عفر وزنند» ( ولال
 2اب ح
و

حلب) تشدید بیله قرشب وزننده اوزون کسیه دینور ( امصلبن) مطمینه وزننده
۱

۱
تس
سسین
تتج

سس سسیت

اتبی >

ود
وس
سے م

و
«سوجی و ومج

معناسته در با کهیاوریسی باشل اقهنك عهسنه اورمیه تقول حلب ضرع حلوتت
(لیب ) امیر وزنده بربردن آخر بره نقل وجلب اولنان نسنهه دیور بقال
ا
وال
عبد جلیب ای مجلوب جیی جلی کلور قتلی کی جولباء کلور فتلاء کی ق
ار

زیادهسیله کورلدهن

حلیب من نسوهة جلی وحلائب ) العلب ( حجدت دز

طراقه لوکوكکورلدسنه دیئون شال رعد جحلب ای مصوت

( اللابة ) جيك

ت
را
(لجلبة ) مدثه وزننده ( واطلبانة )
وامك تشددله وا
فخی ل

جای
توشدد باه ( وابللباند) کسستینله ( واللنانه ) ععتینله کلب کی وزه چ
ولد
شلتاق وسلیطه و باوه کوی وید خوی عورته دبنور قال اما جلابة م

ااان )
وجليانة وحلانة و جلنانة ای مصوتة «خابة مهذارة سیثه انلق ( ل

طمتین و تشدد بال ( واطلبان ) فختین وتشدید باله شاطهبی شالتاق وچاع غان
کثیه دینور قال رحل جلبان جولبان ای ذجولبة ( الللبة ) حرعه وزننده
اوکو لغه دشلیان باره يك ههر"هوسنه دنورکه تاره نك اوز رنده قبوق طر زنده تکون
ایدن در حکدن عبار در و حلبه ”حاب

قطعه سنه دشور

ومو لوز و جاقل بغننه

ولوك بلوك
راکو" بری ری اوزره منزا  ۶اواغله دوایك و ر نه مانع اولور ب

بعش اوتلق بار جه اربنهدنور وقط وغلا وشدت اوزره  9سنه به دینور قال
وقعوا ق | لد ای السنة الشدیدة وسيز' ومطرا ميشه اغاجر بنه دنور وزمانك

ونتنه دنور شال اصاننا حلبة الزمان ای شدنه وآحلق جوع معناسنهدر
شدت م
دوه سرینه استوار
دنور و
ودوه هاودینك حطنه حکیلرن دری e 4
رشین .؟ی وشول حلنه وحبراز مقولهسی
اتدک ری دمور آله دیور جر ك و
کوحك دمور بحاهرسنه دینو رکه ] ذکله قریق حناق مقولهسی کندلنور و شول

ندیه وهیکل وبازو بندمقولهسنه دینورکه اوزرینه میشین قاپلانوب دیکلمش اوله
مولف والعود :تخر ز عابا حلد :عبارئیله ابراد ایلکله اول کونه ترجه اولندی
لکن مقدجه وال اجلب الرجل اذا حعل العوذة فى جلبة عبارهسی قرینه سيل

صواب اولان وابللدة هار عل العوذة عنواننده اولقدرکه جلبه نجه وبازوند

مقولهسنه قاپلنان دری ومیشین دعك اولور آنتهی حولبة السکین محافك زوانه سنه
شول
دنورک حاخكت صابیی دمور بنه قاو شدبرن نسنه در و

د
ور که
دینو

طامو زلغه و ماهبه

اولق اعون نوده پالنور وحلبه شعه معناستةُ درکه ااطفنك

هینتندن لخار ج ارض قطعهسته

دنور و جلبه روع اوتلق آددر و نلرك مجو عنده

جعلری حلبدر هاسن ( اخلب ) جيك کسر لھ دوه الاه دىنور جح

ادواتث

وویائیله عل قول الانك اورتوسنه دنور یاخود قولانسن واسز وسار
حش
الب ) جيك ی
ادوائسز پالکز اغاجنه دور که حطب تعببر اوور (
نگ

وکس لله
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حلب قوشو میداننده بنرك آنی قوشوب کیدرکن بر نجه کسهلر خیانتله آ نی ۱
شاشروب وزی دوندرمك امحون غو وفریاد ایلکدن عبارندر و بعضر عندنده
وودهر زکات سوایعی کندی قبرلرنده اولان میاه سعتنه پاخود شهرار نه جلب

اجون مال ,اانه تکلیف ابلکدر پس ومنبی اولغله ولندقلری مرعاده واروب
زکاتلرنی اخذ ایك لازمدر عل قول و وده کندسی سورونكاوزرنه وارمیوب

بعرله نزول واورادن آدم ارسال وسوری ی طرفنه جلب ادوب مکث ایلدیی

بردن زکات القدر باخود قوشو ویارش میداننده برکسهه آرقهسندن کلك ضعننده
سپارش ایلکله اول که آرقهسندن آت اله سوروب جاحا حیقرهرق تشویق
آك جر بنده معونت اولغله انواع
و مج ایلکدن عبارندر بورسمه وضع وحرکت ن
ذر اولنور انشاء
حیلهدن اولدشنه مبی نمی وارد اولشدر جونت لفظی ملنده ک
)لله ودخ عرو فوریاد اوختلاط اصوات معناسنهدر
الله تعالى ( اللبة ا
( الله ) حبیبه وزنشده ( واطلوبة ) صبوره وزننده ونلاده بحرلدن جلب

اولان سورکه دنور جلب کی و جلوبه ارکك دوهءلره دینور عل قول شول
دوهاره وتو رکه ] نلره متا ع بعیتی اناث البیت وا

حی
اولنور اوله مفردی و

مساویدر ( الاجلاب ) هینءنك کسله ناس غو وفریادوشماطه ايلك معناسنهدر

وازج طریقنه
واره دورشمك ق
قال احلب القوم ععنی جلبوا و وجوه کسب ک
حبالق معناسنهدر بقال اجلب الرحل لاهله اكذاسب وطلب واحتال وآنه زجر
زآار الله حیقرمق معناسنهدر يقال احلب على الفرس اذا زجرء و قان قورعق
و
معناستهدر بقال احلب الدم اذا باس ورکسهیی شر ومشرت
الك معناستهدر بقال احلب فلا اذا وعده

بش وجاعت

وعیدیه خویف

جع ايلك معذاسنه در

ووه هاویدینك حطینه پاش دری قاپلایوب
شال اجلب ارجل اذا جع ام د
آوزرنده قورءق معناسنهدر

شقال اجلب فته ای عشاه اداد ارطب حت

سس

و اردم ايلك معناسنه در شال احلب فلاا ای اعانه و برکك معناسنهدر یقال
وازوبند مقولهسی ميشين اجره وضع ايلك
اجلب القوم اذا محمعوا هویکل ب

مسا

یر که مراد اوژرنه میشین قاپلامقدر انهکهبعض آت کرداننه طاقیلان

هه میشین قابلاوب دیکرر واحلاب برکسهنك افهری ارکك کوشك
ذورا ا(لجلیب )
ودت الله ک
طوغورمق معناسنه در قال اجلب فلان ای ل
دی
تفعیل وزننده و

وریاد
غ و ف

ايك معناسنهدر

واه زحر و آزار

حیقر مق معناسنهد رکه مراد مسانقه آتلری کلوب گرکن برنك ادن

اله

تشودق

احون چاعمقدن عبارندر ومنع ايلك معناسنهدر قال جلبه اذا مُنعه و برمقدار
ود ویکه مقوله سنی چامور کی :E ا 4طلا ادوپ

تاقه يك عه سنه ند ابلت از

ان مات

) المعته ( د حر نحه وزننده

صو غومسز اق حر

ص

و شره «معناسنه

در قال ماهده 

المعثة ایاطر صوالشره (اللعدبه ) قنفذه وزننده صووزنده دا أولانقر جقاره
دینورکه مور یاغارکن حاصل اولور و اورجك اوینه دیور بیت العتکیوت
معناسنه واوغلاق هنوز طوغدقده ایی حکهسی اراسنده آغوز کی لزوجتلو

نسنه به دنور

ا-عیدر و هاسن

حعد هھ بر رحل مدن
و

حعدب

امعاد ندر

دج

ووجثهسی الین ننومندکشیبه
( العشب ) شین مجمه اله جعفر وزننده اوزون پل
دیتور ( المعنب ( توله قصبر القامة کسیه دنور ( جغب ) غين ممه الله کتف
و زننده برلفظدر که شقب له شته اساعا ی
اولغر

ال

رحل

شعب

جغب تی

اولنور هقر د اولهرق ره

مك مقسد وفتنهکار کسهدر

( الب

ذکر

) رب

وزننده ( واطلب ) تعب وزانده دوه وفیون وجاربه مقولهستی بیع اجون بربردن
آخر بره سوروب

ایلقّلن متا شینه ین کهمتوو

مت تعیعر او لور شال حلبه
کورز

حلا من الباب الاول والای اذا ساقه من موم

ای آخر و بومعناده لازم اولور

بقال حلبه لب هو ای انساق وتاس ع و وفر اد و حغلی الك معناستهدر شال

کاسب وطلب واحتال وآت قوشارکندنی زیاده خواهش وغبرت
جلب لاهله اذ
کلوب اقدام انلکله رفیقاری سبق ایلسون دیو را کی یاخود آردنده اولان کسه
آنه حیقرمق معناسنهدر بقال جلب على الفرس اذا زجره مؤلف بوتی تکرار
ایلشدر وقان قورعق معناسنهدر قال جلب الدم اذا س ویرکسیه شرومضرت
د
دو
بیف
ایصالنه داتر وعید اله مخو
و عده دنس وجاعت

جع

ايلك

ايلك معناسنهدر بقال جلب فلاا آذا

معناسنه

در

قال حلب

اح ای جعه

و بار*

اوکولق معناسنهدر شال جلب ابرح اذا برا وبرکك اجقاع معناسته در قال
ونایت ايلك معناسنهدر قال
جلب الشی" جلبا من الباپ الرابع اذا اجقع ج
(لاحتلاب ) افتعال وزننده
بناب الاول اذا جنى عليه ا
لم
ابا
حلب علیه جل

(امجلاب )
بود سورك سوروپکئورمك معناسنهدر یقال اجتلبه ععنی جلبه ال
انفعال وزننده مطاوعیدر بقال جلبه فاحل ( الاسچلاب ) برکسه کندی طرقنه

سورك سوریلوب کاستی طلب اءلك معناسنهدر قال اسجلبه اذا طلب انحلب له
( الب ) فحتینله برمحلدن سوریلوب کتوریلن مواشی وسبایا مقولهسنه دینورکه

سورك تعبیر اولنور مجلوپ معناسنهدر قال اشنری مانلب و هو ماجلب من
الیل وغیرها جعی اجلاب کلور و جلب غو فوریاد و جغلتی  4دینور قال
واحنب* :
ماهذا الب ای اختلاط الصوت وشول حلب که اشبو ل*اخلب ل
۸۷

حدشیله ہی شیر عی وارد او لشدر محدئین معناسنده ارف

ایلشدر بعضلر دیدیکه

جلب

رگ
5

3%
۳

a
۹

تور

وف
اب

میور۳۳

در (۱عد)

ی

|

اوق قودتة دتور ویرتوعتد کیال دولروترکشی دچ دور جى |
که
-

قال تک حهد ای کات

کقور جیت که

۱

( اقب ) ححب ور خد ۱

رکش کی کا تددر ال جب الہ جیا مج الاب اتا ادا ہا

|

ووتتهی توس دوضرحكت ساس تەدر اع ختی .چویردت کے ال حه ای
کله وی کرحت تار

خال |

سعسر
اال
ا .ی
حدنور
ال حب نی حح

عاد وسيب دوه عات کومداعش کرجک بتیته دیتور ( اللاب ) |
کحےواق
خداد وف رک دوزت که
پنید) که ود ركت |
کے ور

ددنت اوک

ری اکا

ن اکان

) حا

ی حر ( اتی

E ستاتەدر |
ورك ( واللعة ) سيه ود ( وا شعاد ))لدد
لق ورد |
لب ) حلورخ ( واععی ا)
وزا (
ساب ) حال و
(
 gEحه

سا وسا

وی ویمه خیب

تی وکس ایحبرحه اص ع(الل ) جیات خی دنهکویکت آنعت |
در خال الى
کے ان ایت پوچکک واار عد رحج فولان عتو .ر
ونت
اتسرد ال تت ( ای ) ی
کے وعو داادال ن ع
8

اکر

ب

جت خی وانت ےھ

وقت

تاد

رور

ارت ورسد حرس وح وت

د

قح

ج

واگ

حصات

(ا[ی ) وحی وت وات ده چاو ده دتور الت سا
ووی كن

قاد)
ال(
ولك وتامه

قرحزی
اور

(القیات) |

ده
عة ورن الست و

دیتور 

اسب ) حر ورخ حول کورتعے واه دور کهقنده عایت هر
[
ویادر الوک کرو کور طوگری داعا اسوب اسلا کسی بح
و

وو

حول کم ر
جت

5

رح

س

ج ولا ع (

و ووت سخیتع

:

ان وظری ہو اوق ایح کرد بالك حر

الSa

ا

سىل
ال

زی

زره

حت

۱

ال

مسج
عم و

م

او

5

۱۷

هس

“E

2

:

E

ج

3

7

ر
7 5 ka

۲

وجه صلق ود اعام وراش تمه دور والح وخللیظ تتهه دود
| وداهية خنعمه دیور وحرعب دکری سی ادن حب کم تادک هی
ر
وشته
دحام
ارفرعیب ) قدیل ورد بود صلق وناقتقت ود ا
| (عد
| ا(طرحیه ) محرجه وزنده صوی اوجه وخوشجه اجك متا تددر ال

حرعب ا 2ادا شم ه شرا حیدا ( اذرعوب ) جهور ور ده
| الى ورا

صویشدتله اجن

که دیتور ( الاجرعیاب ) اجلمياب وذتد .بره بقیلوپ دوعت

ی
ززبا)
ععتاستهدر عصروع کی تال احرحب الرجل ادا صرح ( اط

جه

ابه حرب ورسد تعیب وحصه ستاستهدر ( اذرب )جيك خی قولره دور
| عد ساستهگه عیدك چیدر شارت یاه کوزه اس جعدر شال  4حرب

دهر
هرت د
ةه و
کتبر ای عد ( بتو جيه ) جهی

لزفبظتدن قيهدر
ح

ارب ) حر وزنعه خوت سیرت وکایره طینت آدحه دنور حال رجل
(

| جرب ااىسن االيرة الشاهرء ( اسرب ) سيه عقر وده اورون شيت

ا
منود اتان ورد سای ولودی رک و

| حور( اللعي) جيك قصی وشن جمدت سکوتھ ام خلی اونی علقول
عاعت اوی معتاستهدر قال عب الطعام وجتب جتيا مانلاب الاول

اولرایم ادا علط اوصار یلاادم واوی بلوری ابری اوکوعت سناسته در
ار جت اه شاه درز اکهیه مساسته جح
هال جيه انا لته جريا بوح

|ن جواتلی روش ازاله ادوب پیر آډم کی وجودق ياس وې
حق تعال د

|

ي وطراوت ایلون وحضلر رداه فيه خير اتدیلر يح جيه اللهدرز
دون ودح وكز ايلوت خ

2
وعل قول اک نا

وستوی خوار حوقمایلسون دعکدر حوشیستای اولده وحف السندراولورگ

تج(شاب )
علط طعاعه يخود قاد طعاحه دتور ( اتب ) کف ووده
لدعه 
خنر
مراب وه (وذاتیب ]امبروز ده (والجعوب ) جذوب وزتنده و
خود خاچہر طعااجه دنور سال طعام حتب وحتب

شاب
و

وحتب وختوب

ای غل او بلا ادم ( توب ) صور ورنده وحودی قوری وححوتلو ودور
عورة دور

( آذشیب ) اعيبر ورد

مطلقا ختن وغلیط و بتیح و ارا سته

تتوتولطعام
,دنور وداعا لحور کی عخلق

جيك

 4خلت و ختوتل

۱ة
ی
و(
شور
|کلادن کسیه دن

)

ام | کل ادر اولق حاستهدر جال جتب

| اجرحچوية من الباب اتماسی اناکان سي" الاکل( نوجشیب ) اميروزنده
(جتب ) ر وزننده خهسی ایری توعد چادوه دینود |
ردن بیرظن در ا
( اتجتب ) حطم وزتده ميد

درشت وختن اولان که دور ( اتب ) |

.

5

اه بیدن تاب واطروت ولان مسر ومودی نبات-کی ابت
اولوب لکن شحتنده بنه علت جرب مستکن ودرکاردر نس شول اوه دنورکه

قدوقزدنصکر» عقب صیفده یغور تأٌث یلهپشمروب ازهلنور مواشیبی مضم اولغله
حوبانلر اجتثاب ادرر ( جرب ) ای مثلثه الله جعفر وزننده یاخود قنفذ وزننده

۱

|ل ايلك معناستهدر بقال جر جب
پرموضع  ۲دپدر ( ابر جبۀ ) دحرجه وزننده ک
الطعام اذا ک|له وقانده اولان طعای ٥اما تناو ل ایدوب سومورمك ودیب

ال جبع
کوستورمك معناسنه در قال جرجب الاناء اذا اتی على مافیه یعنی ک
فيه ( اطرحب ) طب وزننده و(اطرحبان) افعوان وزننده بطن وجوف
بة وجرحبانه ای حوفه وبطنه ( اطراحب) زلازل
معناستهدر قال ملا ججر

وزننده حثهاری ابری دزمان دودره دینور ( ابلردية ) دحرجه وزننده طعای

حر ص وشره تام الله کال ايلك معناسنهدرکه صوغومسزلق ايلك تعبیر لانوور

ال انلك داعیهسنده اولورکه
کویا کهسفرهده اولان طعای لته کندی باشنه ک
بقایت ذمیهدندر ال جر دب ال جل اذا کل ولمم وسار کسه اکل ایلسون دو
قیپامق معناسنهدر على قول صاع اليه طعام اکل ادوب صو لیلد
طعام اوزره الت

غر دلری هنح الك معناسنهدر بقال حر دب الرحل اذا وضع نده على الطعام لفلا

وجديكالك فعیله ( وال دان )
( دبان )
الهر
تناوله غبره او اکل چینه ومنم شما
سییهل
| جيك دوالكضیله ( والردی ) حعفری وزننده ( واله دب ) اسمفاعل بن
وصف مکذور اوزره اولان کسیه دنور وجردبان جيك ی فحیله کردبان
معر یدرکه لفظ فارسیدر حافظ الرغیف معناسنه در زیرا کر ده کافك کم له يده
تعبیر اولنان انکدر وبان صاحب فعناسنه اولفله کردهبان بیدهیی ديك اولود
(اطر دان وال ردن ) جهلرک مدر طال قاوغه دنور

طفیل ود

س

و

ال هو حردیان وجردی ای طفیل ( ابلرداب ) کجسيكربله کر داب فارسی
معریدر وسط الصر معناسته مارح و 6کرذاب کاف فسایرهتك کسریله دریاده
شول جورنی پهدنورکهاکا دوشن سفینه پروجهله خلاص اولز نتدکه اوقیانوسه
سفر ایدتلر حکایت ابدرار وبعض کوجك محر ونمرارده دی اولور کهقنال تعبیر
اوور پس مؤلقك وسط العر ايله تفسبری املاعدر ( المجرشبة )شین ممه
ایله دحرجه وزننده برکسهنك وجودی آرقليوب مهزول اواق على قول خسته

ایکن اوحه اولمق معناسنهدر بقال جر شب الرجل ای هزل اومض تم ادمل

|سەلك ودوللك یاخود زیاده سیله قوجامی باخود اللی
وخانون یاشنی ولوب ك
انه وارمق معناسنهدر بقال حرشت الرأة اذا ولت اوبلفت الهرم اوجسین
 1الرشت ( قنفذ وزشده

عفرقصه ویلو و دور کسیه دشور (  11رهب ) ح

۳۷3
سوت

ana
س

وم

 0ای ار ی ا
| مفتانته در قال ےت خربه اذا ایر تاعا
اخری یعنی بر شبی" تکرار بعکرار صنهمق معناسسیله مرسوم وجربه آندن اسمدر
(جرب ) معظم وزنند» شول
جعی مارب کلور مساجد وزننده دیو مبیندر ا

|درك اه احوال واطواری بالدقعات مریم اا ك معلوی او ک کر
ة

کته
ل۰و
2ت00

اوپوز دوه کی مستوری خارجه اخراج اولفش اولور يقال رجل جرب ای بل

 ۱ماعنده وات ارسلانه اطلاق اولنور ( اجرب ) حدث وزننده احوال روزکاری

ته اله حقایق ودقایق امور وشئو لالهعارف وواقف اولان اهل بصرته
مرر
کٹ
ظ)مه وزننده نام
دینور شال رحل جرب اذا كان یعرف الامور ( املعبة
الوزن اقچهاره اطلاق اوور قال دراهم مرب ای موزونة ( الاجربان ) اجان
وزننده نوعس ابله ذییان قله سنه اطلاق اولنور ( الاجارب ) ب سعید قبل4سندن

برجاعتدر ج(ريب ) زبیر وزننده منده بر وادی وهر قضاسنده بر قریه دآیدر
وحریب ن سعد هذیل قلسنك سلسله" نسی رجالدندر و محدئیندن جد بن اسععیل

بن ابراهي بن اسععیل الزاهد الخی جدینك جدی اسمیدر وجربه هاله این الاشے
ردکه شاع مشهوردر (اابلوجر باء) عاصم بن دلف درکه جل وقعهسنده عاشد
|رضی الله فنا حنابنك دوهستی حکن ذاندر ( الورب ) حوهر وزننده معروفدرکه

ایاغهکیلور حرشله جوراب تعبیر اولنور جیی جواربه وجوارب کلور شار حك
پیاننه کوره کورب معریدر بقال لس المورب اى لفافة الرجل ( الجورب )

“r
1

ا

ل جورب زد آذا لس احلورب
ادر
شسته
تدحر ج وزننده ایاغه حوراب کیك معنا
( اورب ) دحرجه وزننده برکسیه چوراب کیدرمك معناسنهدر تقول جور بته
ندینور عل
)وراب ایشلین وحوراب صکتسایه
ای البسته امورب ( المواریی ج

۱

( الاجر یاب ) اشراب وزننده ومراد فیدرکه رښسنهبه یون اوزادوب باقق

1

رادر زادهسی اجد ن عمد وعمد ن خلف اللوار يون محدثلرآدر
ن اجد و

معناستهدر تقال احرأب الرحل ای اشرأب (احلراننا» ) اسلتقاء وز بصدقسن
او و مق مات

ولشدر

و هض

مه در

نکر رم

قال

اشبو

اجر نی الرحل

اذا تام بل وسادة

ی

الذ کر متطور

اعبزاض

بوراده

9

مواد ختام

موف

در که

جوهرينك عر بن اطباب نام شاع ك اشبو * وفینا وان فیل اصطلنا تضاغن کا
طر اوبار الراب

على ال

تم اده

واقع حراب ی

حر ب

لفلندن

جعدر

رخ ورماح کی دو نقریری سهودر زیرا جراب اج جرب جعیدرکه کتف
وزننده در معنای .يٽ بود رکه هر قدر صورت
اولوب وین الثاس عم و صلاج :ور
دکهاووز دوولر
وکینه وعداوات هضر در نت

ظاهر ده میانهن مصاحه در

او لدسدده لکن درونرهن ده ننه حقد
 3دوکیان تویلری کر حه "قور دقدنصکره
صرح

۳

42

رسعات

عم

1
1

1

2

N,

۱۹۹
ی
سیر ایلدیکی مسافه ده استعال اولندی وشارحك باننه .r

وکریب معر يدر

ای و جر وب درهنه دنور وادی معناسته وقیس بلادنده خاصه بدررهنك امیدر

ا(لجر بة) جيك کسبه ترلاه على قول طبراغی خالص ونير اولوب اجار
وبا اثری اولیان ترلاه یاخود ذرع وس احون کرک کی نطس واصلا ح
اولفش ترلابه دینور وشول پوسنک ودری یاحصیر مقولهسنه دنورکه قويينك
کنارنه کاو چکیلور روه دوکیان صو قوي هد حراءقاجون برده ابدرر
کا یل بقل دری ونه مقو  4سنه دیلورکه حدولك وآرقك اوکنه رده واری

کروب جکرار تاکه صو آنك اوزرندن طاشوب جر یان ایلیه ( جربه ) جزه
وژننده مفریده رهقدر( الراب ) جيك کسر داغار حفه دینورکه اجه زاد
اور على قول مطلقا فاه دنور وعاء معناسنه واشبو حراپ لفظی
لو
مقولسی وضع ا
جيك کس له در فحی ا د کلدر باخود فاضی عیاض سا( فحله حکابه اد کلری
رن

کور متفهوجرب کلورسکون باه

واجربهکور

او ند اطلای اولور .ور اب الیش قوینك عل :اسای اولان
واب مدئیندن یعقوب بن ابراه البراز لقبیدر واو
اج دا رسندن عبارندر جر
حراب مدیندن عبداله ن مد القرشی کنه سیدر ( الراب ) غراب وزننده
شک

دنور ومکهٌ مکر مدده پر صو آ ددر ( اطربه ) جيك وراك وبای

مشددهنك فعیله کخلرهبه دنور جاعذ الجر معناسنه عقلول غلاظ وشداد وئوانا
اولان جاره وانسانه اطلاق اوور وحوق نسنهیه دینور وباد هده برطاع آ دیدر

ياود بونده ضتینلدر خرقه کیوجربه شول عیال ومتعلقاته دینورکه همان زاد
ولفقهی اکل ونناول ایلیوب وجها من الوجوه سکا خير ومنفعتلری اولیه وبر
)ه وزننده
کرنلبةنب
مصلیعکه بامریدار ك انقربه نوس زانده اولهحقار در ( ال
جوق نسنه به دینور ا
ودوره

دیتور قال هو حرب

وشدد بایله محیل وفتهکار ودوبارهبی
فتن ت
ای صر

وشدد باله
خب ( اطر باند ) که سله ت

عفتاه وزننده وزه چا جی دی زفیر سلیطه ودزبان قاریبه دنور ( الجرياء(

کییاءن ودزه پرواز تعر اولنان لدهینور پاخود آنك سرینلکنه وصوغوقلفنه
دینور یاخود جنوب الله صباینندن هبوب ادن پله دنور وجر ياء ضعیف ووزن

ونکاتوساینه دینور ( ابلربان ) جيك ورانك کسری وضمی وبانك شدهسیله کوملك
شاسته دینور وجربان السیف قليك آعنینه دینورکه چا بریدر على قول ثول
غلافه وقبوره دسورکه احنه قین وباغلری وسار طاقبله حفظ امجون قم وضع
اوور واکا حربان دی دنور عمان وزننده قال جر بان السیف وجربانه ای
حده اوشی* عل فیهالسیف وغده وجائله ( الجر ه) تكله وزننده صنهمق اخدار
pere

کے

۸۹۱

سس

۱

سس هسسوم nro

ua

وزننده اجربك وجربانك جعيدر (ابلراب) جيك کسریله اجريك جعیدر ( الاجارب) 

|۳۱
3

اجرك جعیدر ( الاجراب ) هرهنكت کتمریله کبسرهنك دوهسی اووز اولق

ره ) اه ور ۳۱
مماستهدر قال اجرب القوم اذا جربتابلهم (

بنده
اجرب اصابت اد
ه
لکب
سوا
سان ک
دینور مماء معناسنه حتنده مرکوز اول
تشییه لاغوشدر عالى قول فرك شعمسك وفلك ةرك دار اولدقلری سومنتاحیه به
تزر فلك تدوبری مداراری اولهحقدر
ورک
اطلاق او لور کهمرادشعسك حار ج ال
وحریاء قوراق بره دنور ارض مقعو طه معذاسته وکوزل ودلیر قبر ه دنور و حریاء

دیار شامیه ده اذر ح نام قصبه باننده برقر بهآدیدر مایتی او ج کونلت مسافهدر دنار
غلط ایلدیلر لکن اصل وهم حوض نوی حقنده وارد اولان اشیو [ ماين تاحبتی
حوضی کابن الدینة وجرباء واذرح ] حدشده واقم زیادهیی یعتی المدينة لفظنى
اسقاط ادن راویلردن نشأت ابلشدر ولفظ مز وری امام دار قطتیکندی کتانده

بت ایلشدر ( الریب ) امیر وزننده برنوع اولچك اسیدرکه درت قفیر" مقداری
نسنه آ لور و قفیر" براولکد رکه سک مکوك ] لور وه مکولداوج کیلدر وهر کل

پرمن ايله برمنك دی غنیدر وجریب لفظنك جیی اجریه کلورجيك یله ارغقه
ايله

ه
عمر
رلفك
ورغفان کی وحریبرلابهدیتور مررعه معناسته شارح دی رکهمو

تفسیری تقید ملنده اطلاقدر زیرا حریب ترلادن مقدار معلوم الساحهدر کهطولا
وصضا القثی ارشون بردن عباردر فارسیده کری وکریده دوم دیرار مصباحده
و(

ومر گنت هت اصل درهه دنور وادیمعناسته بعده بالاستعاره ارضدن

قطعهٌ بر ء به اطلاق اولندی ومقداری محسب اصطلاح اهل الاقالم محتلفدر

شير
لکن مموءل کتاب الساحه ده کوونه بیان ایلدیکه التی دانه معتدل ع
عنه
چو ع مقدار ض

اصبح دنور ودرت اصیعه قبضه والتی قیضهیه ذراع واون

ذراعه قصبه واون قصبه به اشل درر واش کندی فته

ضریدن حاصل

اولان مقداره جريب کذنك اشلى قبضهه ضردن اولانه قفیر ونه اش ذراعه
ضر بدن حاصل اولانه عشمر دار پس وقربره کوره جريب اون بيك ذراع
مقدار اولور وقدامة الکانب باننه کوره اشل القش ذراعدن عبارت اولوب
وره جريب اوحيك
کک
ونقسنه ضربدن حاصل اولانه جریب اطلاق اولفقله |

ال وعوویز ذدرداا اددرر و

جر بت

:

ادن

او لعکه دنور

الطفا 2

ومطرزی

۳

a

حیویات

او(
a

يا ننه کوره طولا

سنده درت

3هور

:

استیعات

وعر ضا امش ذراع مقداری

ترلانه دینور اصل درت قفیری مستوعب مکیال اسمی الووب بعده اول مقدار
حمی مستوعب ترلانه اطلاق اولفشدر نتهکه بريد قالاصل بردهدم معریی اولهرق
منزال بارکرینه دینور بعده اکا راکب اولان اولاغه اطلاق اولندقد نصکرء آنك
س
س
س
بس
س
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جيك کسیله نام ونیامکی ( جذاب ) کم اوزره مبنی اولهرق قطام وزننده
الوومك اسمیدر مه معناسته حذب نوس ایلدیکنه مدر( اطلذید ( کره وزنده

در د

خکوب اوزانخد ولوب اوزاعفه دیور وحکیلوب اوزادیلان

شینه دینور الك تلی کی وارضدن قطعة بعیدهه اطلاق اولنور کویاکه حکیلوب

٩

وه تقال بنه .وین الرل جذبة ای قطعة اة( ابلذب ) فعيد

خرها یتسه دیور تجارااخل معناسنه على قول سرت ودرشت اولانته دنور
( اطذاب )کتاب وزننده ودخی خرها ینسنه دنور مقر داری حذبه وحذابه در

ارل
ولذاب ای جا
تقول ک|لنا الذب ا

اوانلشن منه ( اموذاب ) جيك یلد

پرنوع طعامدرکه شکر وپرتج واندن ترتیب اولشور شارحك پیاننه کوره کوداب
وا داب کاق داوس ؟ تومه دپزرلو طعامد رکه ات وبرج وود
وحوز الله شروب اوزر اه مکی کمن شربی ودکرار وا کاآش حشی دی

رک اککوج پلاوی دی دیرار دنو مسومدر
داو
دبرر وعند البعش ریات پل

(لذاه ) جيك فى وذالك تشددله قبلدن دوزلش طوزاقدرکه آنکله طویغار
اب
قوشی صیدایدرر ( اعلذبان ) جيك وذالك کسری وبانك تشد دله عفتان وزننده
تعلین یعنی ایاق قابنك تصهسنه دنور زمام اللعل معناسنه ( الجذب ) تفعل
وزشده اکيك معناسته استعمال اولتور بقال محذب اللن اذا شربه ( الذیات )

ال حذبه نق یدرک ارضدن قطعة بعیدهه دینور ومعنادندرکه بعارا اخذفی
وادی جذبات دبرار فلان سلوکنده یافعلنده وقولنده اصابت ابلیوب خطا ایلدی

دك پر ده ووجع صیغه س لهمستعیل اولان تعیب اندندر ( المرب ) فعتینله اوبوز
ومعناده مصدر اولور قال جرب الپعر جرا
ا تعییر اولان علته دنور و

ورب عیب وشیصه معناسنه استعمال اولنور شال ه جرب ای
مانلباب الرابع ج

عیب وقي باسنه اطلاق اولتور شال جرب السیف جرب اذا صدی" وال بالسیف

جرب ای صد وق پاسی شکلنده شول عارضتهبه دنورکه خض کوزقباغنك

اج وزنه عارض اولور داعا شوب طورر ورعلتدرکه کوزقهاقارینك ار
طرفنه برقزللق وعشمتك وحرده داری کی اوفه حق بثرءلر عارض اولور سبی

پاش اخلاطدر مفردات طییهده جرب العین دیدکلری بودر شال پاجفانه جرب

وهو کالصداء یعلوباطن اطفن وجرب پرکسهسنت ترلاسی خير ومنفعندن قالوب
تباه اولق معناسنهدر يقال جرب ارحل اذا هلکت ارضه ویرکسهك دوهسی
اویوز اوق معناسنهدر بقال جرب الرجل اذا جربت اابط(رب )کتف وزننده
(الاحرب ) اجر وزننده اووز ويك اولان
و(اطربان ) عطشان وزنشده و

انسان وحیوانه دينور ا(لمرب ) جيك ضميله اجربك جعیدر ( واطری ) قتلى |

۱۹

جعلوا کلجرء منبا جدبانم جعوه عل هذا وال ارض جدب وصف لاصدر وال از
جوع جدب ( المدوبة ) جيك
كانت فیه اجادب قیسل هی جع اجدب الذی ه
عله قلق اولق معناستهدر قال حدب الکان حدوبة من الباب انلامس ععفى

ببلد(باء ) جرآء وزننده جنس باندن عاری اولان قبر حرایه دنور قال
ااجد
فلاة جدیاء ای مجدبة لیس قبا نع وکللااء ( العداب ) عراب وزننده اوزان

میالغهدندر شول بره دنورکه داعا خط وقلت اوزرء اولوب خصب ورخاسی ادر
واقع اوله محصاب مقابلیدر ( جدب ) هعف وزننده حرف تعرشدن جرد اولهرق
بحدب اسید رکه قیلق دعکدر ( الجدب ) تفعل وزنده عيب وعار معناسته اولان

حدب

لفظندن ماأخوذ دز برنسنهی عيسفك وآنی کندی نقسنه عار ونقيصه

ونامناسب عد ايلك معناستنهدر .ومنه تقول مااحدب ان اعبك ای فااستو نم
( اجداییه ) همءنك فحرله مفریده شهر برقه قربنده پربلدهدر ( ابلذب ) جيك

فی وذال مجممنك سکونله برنسته یی عکوب اوزامق وسوندرمك معناستهدر
صوری وععنویده شایعدر قال جذبه جذبا من الباب الثانی اذامده و نبسرنهیی

آخربره نقل ادوب برنی دکشدرمك معناسنه مستعملدر بقسال حذب الثی ای
ضوعه
حوله عن م

واقهنك سودی حکیلوپ آزالق معناسنه استعیال اوور قال

حذبت الناقة اذا قل لها وآى آخر اولق معناستنه استعمال اولنور قال حذب

الشهر امذاضی عامته ای اکنره وولدی سوددن كمك معناسته استعمال اوور

تقال حذب الهر ای فطمه وباب مغالبهده استعمال اولنور یعی برنسنهی حکنفت
نباب الاول
مل
پابنده آخره غالب اولق معناسنه اولور بقال جذب فلان فلانا آ
بعار
اذا غلبه فى امحاذية لكن ونده مناست اولان جاذه ذه عنوانیله اولقدر و
سیر حذب دبرار سریح معناستنه بوزاده وصف بالصدردر وحذب خرما سستی
کین معتاسخه دز  3حذب ااحْلة حذبا من الباب الانی اذا قطح جذ ا وقانده

اولان صویی عله برصو لوقده حکوب امحمك معناسنه استعبال اولنور قال جذپ
مانلاء نفسا اذا کرع فیه ( الاجتذاب (افتعال وز ننده و دی بر نسنه نی حکوب

اوزاعق معناسنهدر قال احتذه معن حذبه ورنسنه ی سلب واختلاس ایلك
معناسنهدر قال احتذبه اى سلبه ( الحاذبة ) مفاعله وزننده چکشمك معناسنه در

يقال جاذبا جالزان اذا نازعا ورنسنهنك برای دکثعك معناسنه دقرال جاذب الشی"
ذاب ) انفعال وزنشده جكاوب اوزاعق معناستهدر
عوه ( احلا
اذا حوله عنضم

يقال جذه فاحذب( الجاذب) تفاعل وزننده احذاب معناسنه در وحکشعك تنازع
ااذب واللاذية والذوب ) صبور وزشده
معناسته در بقال ماذیا ای تنازعا ( ل

سودی حکیلوب آزالش اقهبه دینور جاذبك جیی جواذب کلور وجذاب کلور

۱ ٩ ۰

انسز خبرهوز و نکسیه دنور وقوی و شد دکسیه دینوروپیول "جر هه دنور (اجعانب)
ه
االه
همه
مایه
ااب )خ
علا بط وزننده و دیانی از <لهسزقصه و یلوآدمهدنور( غ

ووزناندحهف(ابهٌ ک)تاه وزنده ( وخاابة ) حبانه وزننده احق ونادان کسیه
اغب ) ضرب وزننده خستهلکدن
دینور وشتعان ثقیل وناتراش کشیه دینور (
وحیف اولوب و اجریسی  0اغاج کی وم وش قالوب
وجودی بك زیون م
اجوف اولان کشیبه دیور ( اطغب ) تش_دید باه هعف وزشده عظم اللہ
دزمان دوهه دنور وقدر ومیز ل تت صاحی ادر امد دیور

وضعیف وز ون

انسان وحيوانه دنور 3اخغدب ) قنفد وزننده ( واخعادب ) علابط ونزنده

( واطخاده ) هاله ( واحخادبء ) الفك مدی وقصرله ( واوجنادب ) علابط
وو(

واو جتادی ( الفك دصر له بنیهسی اړی قالین کو ده لی دزمان اسان

وحیواه دینور و برلوع جندب یعنی اوجاق رجکهسنه دبتورکه بشل وایاقاری

اوزون اولور عض امهانده جندب ارکك حکرکه اله مفسردر ومطلقا ابرق

جکرکهه ده جندب وجخادب دنور وایری اوصورغان وحکنه دنور وجندب
فتفذ وزنشده وجخدب حندب وزننده ارسلانه دور ( جخدب ) حعفر وزننده

شاع و انسایده ماهرای الصنلت الکو اسیدر ( ابلدب )جيك فحی ودالك
سکو یله فسلق حل وقط معناسنه در قال دای پلدهم الدب ای ال سار ح

درک ومعنادن فعل پاب خامسدن متصرفدر قال حدیت الادض حدوبه اذاحلت
وجبلك معناسنهدر قال حده جديا من الباب الاول والثای اذا عابه ) الادب (
ع

پلانجی ,به دنور کاذب معناسنه شار ح جادپ لفظنك فعیی امسموع اولدیغیی امام
خلیلدن نقل ادر لکن ان زد تصرفی روایت ابلشسدر قال حدب ارحل اذا
کذب ( الندب ) نفد وزننده ( والندب

درهم وده
وده

) جيك

کن ودالك فكي ( والندب

,روع معر وف حک رکه اسیدر بعض آمه-انده ارکك

اویاق حک رکهسی وی

کا

کک

)

اله

طرش جکرکه |لهمفیسدر و حندب

پررجل آدیدر ( امچندب ) داهیهه اطلاق النوور وغدر وظر وسقه اطلاقاوور
يقال وقعواق ام جندب ای ظلوا على بثاء احهول ( الاجداب ) هزمك كسريه

برری فلق آوزره ولق معناسنهدر یقال اجدب الارض اذا وجدها جدبة
وقیتلق كلك معناستهدر قال اجدب القوم اذا اصابم المدب ور یرده فیتلق واقم
اولق معناسنهدر يقال احدب الکان اذا صارذا حدب ( الدب ) ضرب وزننده

( والدوب ) صبور وزننده ( والعدوب ) معیوب وزننده ( واطدیب ) امیر نونزده
شایت 3ط وغلا اوزره اولان قوراق بره دیور
مدوب
و

وحدیب

عمجم
حص

در

شال مکان حدب

ن
وض
ای بين الدو به و قال ارض حدبه وار
Sa 2

انو

وجدوب
رک re

“¢

وجهبه جیارك فتعی وضیله شول اشکنبههدہنورکہ اعراب آنی تطھیر ادوب
قورندقدنصکره

دغارجق کی انه ات

قاورمه عی و دص_در مه طو لدروب

E

ادرر على قول شول چرویش یاغنه دینور که اردوب اشکنبه اجره قورز
باخود شول دری  4دینور که وئ لغش دهوك

باښدن دکر جه کسوب

قتا

يعض

علدنصکره احنه یه وقاورمه مقولهسی قوهحق ظرف ادرر ( جهب ) هدهد

وزنده مدینه قربنده پرصودر ( اججاب ) طبطاب وزننده ( واطباجب ) جيك

)دفد وزننده
یله حوقصویه دینور بقالما ,جاب وجباجب ایکثیر ( اجب ف
و
سرض
مر ا
دوز وهموارره دنو

به معناسنه ( شیع اجب ( مدینهده پرمو ضعدر

پاخود بو خای مجمه ایهدر ( المباجب ) جيك فخیله طبل وکوس معناسنهدر
شارحك

باننه کوره مفر دی <خبه یاخود جصابدر

صویی باعث سيه در د بدبه

ودداب کی حباحب مکهٌ مکرمهنك طاغلرینه یاخود اسواقنه دینور پاخود مناده
واقع سلذایه درک اور ابه وران اشکننه ری آ لور وحباحت ابری کودهلو دزمان

اقهاره دینور ( الجابه ) ميك ضعمی وبانك تشددله مفاعله وزننده باب مغالبهددر

بوعض اسباب مفاخر اله مفاخره ايلك معناستنهدر نتهکه مصدر ثانیسی اولان
جباب ذیلنده کذر اولندی ( الجاب ) تشدید یله تفاعل وزننده احدهما آخرل
قز نقدراذلری تزوج ابدشكت معناسنهدر ال حابا اذا تناکا اختہما ج(بان )
)لله وزننده دار
کتان وزننده مده اهواز قضاسنده برقربهدر ( اجه ز
دیار سمرو سیاحت ادوب کزمك معناسنهدر تقال جصب ارحل اذا ساج ق

الارض ( جتاوب ) جيك ضمي مکه بقنرده برموضعدر ( اة ) حير  5فحیر
وما حای مل

اله هلاك الك معناستنه در قال .عبت العدو ای اهلکه

ور نسته ده ردد ايلك معناسنهدر

قال "عبت ف الشی* اذا ردد فيه و ری اوبه

کیدوب کاك و اولطه چالق معناسنهدر ال عب الرحل اذا جاء ذوهب
( حب ) جعفر وزننده بر رجل امسعیدر ( حعی ) مرحبا وزننده انصاردن

برجاعتدر ( اجعدب ) جعفر وزننده قصه ویلو ودور کسیه دنور ( اعرب)
جيك فص یوله ایری کودهلو طویاج ودوره دنور ( وجعرب وجعارب )
حعارب
علا بط وزننده حثه سی ابری عطم الهیکل  ۲به دینور شقال فرس جرب و

ای عظی الق ( ابعربان ) افعوان وزنشده شول ایکی طبرّاره دنور کهآتك
ایی لمههرنده اواور لهرمه شول سیوری ککدر که قولق آلتنده حکه مایت

ولدینی بره قدر اولور بر اوبی کوحك دلك آله وارر ایی طرفنه لهزمتان

ه
وبل)
اجن
ن
دینور اشبو جعربان لفظی تنه اولرق مستعملدر لهرمنان کی (

جعفر وزننده (واجعنب) جه وز نندهقصهبيولوبودو رکشی هع ی قولقصهوکودهسی
سم

جرجکک سک کک

ی

کے
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۳
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سعاپ وزننده 2ط شدید معناسنه در قال اصام المباب ای (لقعط الشدید

(باب ) جوك کول مفاعلهدن مصدر ایدر باب مغالبهدندرکه حسن یاخود
ا

ماقمین اساب نفا آل مقاشره الك معناشتنه در قول
جابیی حبابا قبرته ای فاخرف فغاه ( اباب ) غاب وزنده فیتلق نقط معتاستهدر
بموده و
و برحوهلد طلب ورغیت تعلق اياز اولان هدر و

خير نسنهه دنور

ودوه سودینك وزنده کهوك طرزنده بیدا اولان شیثه دینور که دوه سودی قاعق

طو مدیفتی لیا نار آنی فاعقظن ایدرار ( الاجباب )هنك کله دوه شودینك
وزی ذکر اولنان حباب طومق معناسنهدر قال اجب لن الناقة اجبا اذا صار
رك وز نه

قلول
ذاحباب ) البوب ( صبور ونزنده بره دینور ارض معناسنه ع

ياخود بك وغلیظ اولان بره دور یاخود طبراغه دنور,وحبوب ېن اولکه سنده

پرحصار آددر ومدیه قضاسنده پرمو ضع آدیدر ودر تراینده پرمو ضعذر ( البو بذ)
قبراق ار حه سنه دنو رمدره معناسنه ( الاجب )
جيك فعي كسك تعبیر الونان ط

جيك فعیله عورت پرنه دنور فرج معناسنه ( جبابة السعدى )
رەك و
زر
عامه وزننده سعد ق ل4س ندن بر خر سز شاعم آد,در ) حبیت ( ب

وزنده

اتخادندر واو چعة الانصاری اسمیدر یاخود وحنیبدر وله وحبیت احا نام
حبل یاننده بروادی امعیدر ویاده ده که نام صو قر ننده پردره آدیدر (حی )

ولفك قصریله ایرانده خوزستان اولکه سنده بر یالت آدیدر شبح
جيك ضی ا
العتز له او على اببای واوغلو ابو هاش اطبای اورایه منسوبلردر غوبروان
قضاسنده برقر به آدیدر او مد ن على بن جاد القری اوراه منسودر وعاقده
قربه در تمد ن اي العن اورادندر و داد قضاسنده
هیت تباملده قنرنده ب

یعقوبا بقنرده برقربهدر نسیتلرنده جبایی دینور ( جی ) حتی وزننده عنده برقربهدر

9

ای ات اوراه منسودر و اجدی یداه ای جيك

کیل مدیندندر داعا به صاندیغهون اک حبایی دی درار ( جبوه ) جيك
فخی وبای مشددهنك ضمی ویای محتدنك فصیله اسامیدندر جد عومان انا جود
بن ای بکر ن حبویة الاصمهانیان ود ن جیوید المدانی .خدیندندر ( الباپ )
کتان وزننده حبه صتان کسیه دنور عبد القوی ن اباب الصری

مدیندندر

حدی سوق اطباده حبه فروش اولدیءعجون حباب اطلاق اولندی و حافظ اجد

بن خالد بن اباب مدئدر ( اطبابات ) جيك یله کوفه الله واسط بننده ذیقار
 .ام محله قريب ره

بای ( نب ) حمل  >عر

قیابه دلنورکه صو ق 6و
الفعل دجی درز

ضو

اصره اولان شول ری

آور اند اود مالوب طورر اوله :الان

( ۱ججبة ) SE

کله

طیراق

حکه جك

موشن

ز سیه دنور

eyes sem
بعت کوزل

۱

۹

ج

اوسننده اولان

/

۳

17
ه
کیکه دنور ک۵

فاش آ نت

اوزرنده

بز

و حبه

درع

بعی

8

زره تعیبر اولنان جنك لباسنه دینورکهج"به وجوشن دخی در وطوار طرنغڭ
حشوننه یعنی امحنه یاخود کنارینه یاخود طوارك اجك کیکیله اویلنی قاووشهحق

دار2
وکناک
کور
أك واویناق برينهدنور وحبة السنان نراق مرك قوغانته دن
بغداد اعالندن یعقوبا قدره برقره آددر امد ن البارك البای و عوات ین عل

ابلبانی اورایه منسویلردر شاج درک صواب اولان ے اولقدر و2 2
بمروضعدر ودمشق الله بعليك يناده رمو ضعدر ویادبهده عاج نام حل قوملغنده
بر صو اسیدر و طرابلس قضاسنده بر قرنهدر محد بیندن عبد اله  1ای اسن

آك ایاغنك سکیل تعبیر اولنان بیاضی
البایی اورادندر ( المجبیب ) برئیب وزننده ن

امکله اویلق بیننی موصل اولان بره قدر وارمقدرکه اوكایاقلرنده دیزاری وآرد |
ایاقارنده سکوی حاوز.ایلکدن .عبارندر يقال فرس مجبب اذا ارتقع الياض

یعتی احصیل منه آلى البب واورکك نقار معناستهدر و فاجق فرار معناستهدر ۱
وواشیی
وواب م
د

صوبه قادرمق معناسنهدر يقال جبب

الال اذا ارواها

( الب ) جيك یله قوییه دیور بئر معناسنه على قول دیی درین صو چوق
اولانه یاخود اوتلاغك وپایرلعك بك اعلا والطف برنده واقع اولانه یاخوداجرو
دواری طاشْله اور لوب یابلامش ,اولاه یاخود /اس حفر ابلیوب اویحه جعاللها
موجود اولان قویه دیور که عادی اولور جعی اجباب کلور وجباب کلور
حب
جيك کسرله وجه کلور قرده وزشده و

کی

وغارحفه
شول صو طلومنه د

دیتورکه ایی دردن دیکلوب واسع اولمق امجون ارالغنه بردری دی منم اولفش
وعبلر نی ایک قات دیکوب اجنه بيذ وضع ابدرار وجب بربر زمینده پرموضع
آدید رکه آندن زرافه دد کار

ای

ی و زا

محرتقد زور ناه دندکلری

جانوردر کهفارسیده اشير وکاوو پلاك دبرار وجب طئ قیلهسنه حصوص برمحضم |
وبه بن غنی جاعتی وردارنده پرر صو
يعن مشهد آدیدر وتو عام قیلهسی ض
سمل ریدر وقاهرة مضس اه پلیبس قصبهسی ده بر موضعدر و

فضاسنده

برقرودنک کلب لفظنه اض فتاهای کارت دړار آنده برچشعه واردر قدوز
بوندن امحسه
کلب اصردینیکسه اوژرندن قرکقون مور ایازدن آقدم آ نك ص
مضندن شفایاب اولور ( حب و سف

) بلاد شامدن طبر به شهر ینه اون ایک

میل مسافدده عل قول سل اله نابلی مياننده واقعدرکه اخوانلری اول قویبه
پراقوب کتدلر ادی رز

لبطلعه )
اج
من قضاسنده بمروضعدر (

خرمانك اتدا حقان جعکنك فجوغی حقدقدنصکره احنه اطلاق اولنور (اطباب)

جاب

کنے

O

۱۹۱
ن

دکه اصلی واوی اولغله وهم دکلدر
ثوب مادهسی ذیلنده ایرادی وهدر شارح ر
رحوع معناسندن ماو و

)يك فعى وهمءنك سکوئیله غلیظ ابلثه اشکه دینور
(لأب ج
2صل الم ) ا
ف
على قول بان اشکنه محصو صدر شال جار تحاف ای غلیظ اومن وحشيه ودنده

ده
نو
کلیظ
کوبکه دنور سره معناسنه وارسلانه دنور ومطلقا غ

توصلق شیثه

دینور وجاب پرموضع آدیدر وآشی تعبیر اولنان قرمزی چاموره دینور مغره کی
وجأب مصدر اولور مال قرامقمعناسنهدر قال حأبار جل حأبا من الباب الثالث
اکذسابالال وآشی صاعق معناسنهدر شال جأب الرحل اذا اع المغرة ( احووبة )
جيك وه

نك طعیله ترش رو اولق کلو ح الوحه معناسنهد رکه غصب واشفعال

پااستثقال اجون وز بورتروب بد جهره کوسنرمکدن عبارندر وبعض کسه ده خلق
اولور ( ا الیطن ) ماأنه معناسنهدر که کوبکله فاسق ارالفیدر سرك تعبیر

اوئور ( جأبة الدری ) ميك کسری والفك قصریله هنوز وینوزاری بلورمش
کیکه اطلاق اولور زرا ونوز ابتدا ظهورنده غلیظ اولوب بعده احلور
) اطأبان ) اطیبان وزننده رمو ضعدر ( دارة اللاب ) ودش ,برموضعدر (الانی)
نوھ جعفر وزننده قدی قصیر وحثهسی حقیر اقشقسن آدمه وآ ته دنور موشنده

جانبه دنور هاله وهاسز جأنب دی جانزدر ( ابلب ) جيك فحى وبانك نشدیدیله
وابا
و(الیاب ) کات وزننده کسكت قطع معناسنه در بقال جب الثی" جبا جب
اذا طعه و خابهری دیندن کسوب خادم و طوا شی فلق معناسنه در قال حب

خصییه اذا استاصله وخرما اغاجنه آثیاورمق مستاستهبل تقال و
کاب
ها وغلبه ايلك معناسنهدر يقال جب القوم اذا غلم ا(لاحتباب ) ا

سمك معناسنهدر موّلفك بصار ده یاننه کوره ماده مکذوره برشی"
وزننده کود
استیصال وجهیله قطع اثلك معناسنه موضوعدر سار معانی آندن متفر عدر
( ایب ) فصتینله دوەنك اوریکی کسك عل قول اورکی هاود عکله اورک

باصق وبودور قالق معناسنه در ( الاجب ) فختینله وبانك نشدیدیله اوریکی صوف
يودر
مذ کور اوزره اولان ارکك دوه به دنور ( اعیاء ) زیاء نونزده م

قال

وباء قیناقارنك ای اولیان صغریسز
واقهد جباء ای بين الب ح
بعرا جب ن
خالوه دنور یاخود صدر وئدیلری بیومیوب ياتق اولان خانونه یاخود اویلق

اتلری آز وخیره اولغله بوطسز اولان خاتونه دینور قال امرأۃ جباء ای لاالیتین
لاهواالی  ۸یعظم صدرها وئدیاها اوالتی لافغذين لها( المبة ) جيك یله لباس
مغر و فدر که A

دی حبه دنور مقطو ع الکم و فصبر الذیل او لور ی

جبب کلور قبب کی وجباب کلور قباب کی وجبه برموضع آددر وجاج الین
اول

:

1۱

۱۹۰
الیوان مانصه روی ان ائوب بن عتبة ان اعللىيه الصلوة والسلام [قااللديك
5
۳
/
۱
2
سس
2

>

و

دك الایض ضدین وعد والشیطان حرس
افظل[
الایض خلیل ] ورواء غبره بل
دار صاحبه وسبع دور خلفه ] ا(لثائب ) ثائب وزننده مور مقدمهسی اولان
شد ند روزکاره دنورک بوب وی

ا

اوور ( وتاب اهر ( درا بعدا طر فد

ايلدکده لطفونلفله طاشوب فیضان ابدن صوبه اطلاق اولنور که حکلدیک بری
بولکه ساحل باصوب طولدورر قال غطاه الب الصر ای ماوّء القائض بعد
الرر ( واب ) کتان وزنشده ان عه د رکه حد بنددر وئواب  9راه

عند

ورا طلب ايلك معناسته در
ذر ومنقبه صاحیدر ( الاستناه ) تواب ج
الحدئین ک

بقال استتایه ای سأله ان بثيبه وبرشیئك رحعتتی ايسمك معناسنهدر قال استثاب
مالا ای استرجعه ( ویب ) زبیر وزننده ابعیندن حدث ایک ذاندر بری کلاق
وبریسی بکایدر وزیاد بن ویب وعبد الرجن بن ویب "ابعیندندر ( تیبان ) کیران
(لیب ) سید وزننده زوجتدن مفارقت ایاش طول
ت آددر ا
اهلبر
اشد
وز
ان
وللبا
اخو
خانونه دنور کرد موت وکرد طلاق سبله اولسون عل قول مد
جش ارککه
اروول
رت اولهجقدر بمکقرابلیدر وم
ومش
عکور
خانونه دینورکه ار

دخی اطلاق اولنو رکه عزب مقاببل اولور پس مذ کر ومژنشه اطلاق مساوی اولود
رحل یب آی دخل  4یع
قال امرآأة یب ای فارقت زوحها اودخل ما و

ولى ری رجل ينه ثيب اطلاق اولفز الاولد اثیین قولارنده
تزوج بامرأة ع
تقلما اطلای لوقون انت میت کو ایب کەی فیعل وزنندهدر ویدناسم
فاعلدر منز و جح اولان انسانه دینور مایت اون فتنه اطلاق اشهر در وحه
او له مغار وحهه

اهاه عو دت

ورحوع

ايلدکر حون و ونده مذ کر و مونث

وع منق
مساویدر نتدکه اج وبکرکلهلری دی بورععهدر بجع مذکری ییون ج
بات کلور ومغر ده مرسومدرکه تب اردن مفارقت اغ

خا و نه دنور رحال

خول ا
تنه اطلاق اولفر لکن کسایدن مرودرکه تیب داخل اولان امرهدو
بلرنبنیه.در نتهکه
اولان خانونه اطلاق اولنور غالب احوالده تزوحه عودت انمتدک

ارکن اولان اره واره وارمامش خانونه یکر اطلاق اولنور وان اثبر بکر اولیان
رجل ومرأة الله بیان و نذکبر توأیتی تسوه الد در قال الیب من لس کر

ويقع على الذ کر والاتى ویقال رجل تيب وامرأة ثيب وقدیطلق على الرأةالبالغة

وان کاتت کرا جازا فالدیی مولفك اودخل .مواار جل دخل به قولری بنية

جهول اوزره در فقرء تايه مكشلاهيى متضعندر انتهی ( اليب ) معظم وزنده

يابولش خانونه دینور ( الثیب ) تفعل وزنده خاتون تیب اولق معناستهدر

وو ثيب لفظنك موضم ذکری بمقوامدر
شب
ال یت المرأة اذا صارت يابا
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اذ بقال له واه کا قال لله بلاده رد نفسه وبعلر فویی ابی ان افیه دیرار فی |
ذمتی وذمة ابیان افيه معناسنه پعنی وعد مورره وفا ايلك بم وپدرمك ذمتنه
دين ولازم اولسون وراده وله نفسدن کنابه اولفددر تکادا بدرنه مضاف
اپلشیندر ونيدنك نکتهی ظاهر در وکاه اولورکه وب اه انسانك على اراده

اولئور مجاورت علاقهسیله ومنه الدیث [ ان الیت لیبعث تابه التی عوت فا ]

|فان اله تشر ابلدیار
ای فاعاله شارح در که عضر ظاهرینه جل ایدوب ک
وعطلر موئه مقارن عل وحالت ابه تأویل ایلدیلر لکن ان اثبر ک|فان اله شسبری
تزیف ابلشدر زرا انسانك اکنفان بعد الوت لباسیدر ظرف موت اولان لباسی

دکلدر وقوله تعالى و[تياك فطهر ] فیل قلبك وقیل عرك فاصم قال الشار ح

ومنه بقال فلان طاهر الثاب اذا وصنوه بطهارة اللفس والطهارة من العیب
ویقال فلان دنس الثیاب اكذاان خبیث الفعل والذهب ( ثوب الا ) سلا وضس

موتاسته درگ ولد آبله وولددتصکره حقان جرکابه علو دری پهادود اش وصود
یه
تعبیر اولشور انسانده وحیوانده اولور ( الثواب ) واب وزننده توب صکتاسن
دیور لووب صاحیه دینور ود ین عر الشای مدینددر جامده ناسك الوابی

حفظ ایلدی؟جون نست اولفشدر (آوپ) .صوب وزننده اسای* رجالدندر وب بن
شصمه حاتم طاینی اسبر ادن کسهدر وئوب بن النار شعرای جاهلیهدندر ولوب
وعهسنه متعلق اشعاری واردر ( وت
بن تلده مر بندندر قادسیه ق

( زبیر وزننده

و(لواب ) معاب وزننده اسامیدندر ( اطوع ,من واب ) مثلنك منشأیدر سبی
ب دو رکهمرفوم عرابه کیدوب على قول بشقه برسشْفر ادوب مفقود وخبری منقطم

اولغله زوجهسی نذر اپلذیکه اکر میور لواب صاخ واسن کلور ایسه برونتی
دلوب و برنسنه کر دکد نصکره دور مک مکر مهبه شو ره بعد زمان و اب وطننه
له
سویجه
عودت وز

ملاقات ایلد کده زوحهسی در وافی وکو

د خر و برمکله

اولدخی قبول واجابت ایلشهر ناء عليه بغایت مطیع ومنقاد حقنده ضرب مثل

اولشدروتواب مدلیندن برجاعت امعلریدر ( وب ) زفر وزننده بود اسمادندر
توب ی معز الطای قدماء جاهلیهدندر وزرعة بن ثوب التری" دمشق قاضیسیدر
وعبداله ن وب اوم

انتولای الزاهددر وج حا اله على قول عین الهمصغرا

انوب وزد لبونب مدنیندندر جچدن ح الوحاظی وزیددن بوسفن الیماکم

روایت احادیث ایلدپلر وحارت بن توب تابهیندندر عبد الغنی القدسی بوی و همندنناشی

هه اله اثوب "عنواننده ت ایلشدر و(اه ) تضابه وزننده وادخ اسبادندر
(ثوب ) مقعد وزننده عنده بربلدهدر ( الوب ) اجد وزننده ان عشه درڪه
م

وس ایض حقنده واره اولان خدیث شیف روانندندرقال الدمنری ق حا:

سس

سس

سس

سح

DAIR i

یی

قلق معناسنهدر که جلسی عورتی متضنندو وبونار حقیقت شمرعیهاردر بقال توب |

برکفتین اذا تطوع ما بعد الفربضة ا(لوبان ) فهاله خستهنك بدتی ته بوز |
(شواب ) سصاب وزننده له
عبار تدر قال اپع الریض "وبا اذا اقبل ا
دیتور عسلمعناسنه آر نك ترددله حاصل اولدینی ملا حظه سیلهدز وبال رسنه

دنور ترددی وقواننه تراجی حسیله واحر وحزاء معناسنهدرکه اغال مقابلنده
اعطا اولنان اداشدن

عباردر ری

اولان کسیه عاددر کرجه خر وشیده

مستعملدر لکن خبرده اشبردر ا(لثوبت) ميك فعی وثالك طیله ( والشوبة )
میزه وزننده ونلرده اجر وحرا» معناسنه در کهقال له الشواب والثو بة والثو بة

E
۳

4:

ای ان ( ۶ ۰الائابة والاتواب ) همزه لرك كسمرله برکسیه على مقابلنده اجر وثواب

ويرمك معناسنهدر که تقال انابه الله وائویه مئویته ای اعطاه ایاها وطولدرعق
ا e ته( الثاب ).ميت فی اسم مکاندر دواب

'معناسنهدر تقول ا

OT
.FORT

ومواشی بی سق امجون قوییدن صو حکن کسهنك طوردینی پره دینور على قول

قویينك وسطنه دنور ونلرده دی عودت معناسی مممونلدر وناسك بعد التفرق

عم اولهجقلری جمیتکاهه دنور (انثابة ) هاله قويينك صویی نع وواقر
د.آقه بانطهرافدن  ۲قوب بغیلور و ينك خزبنه سی
ندن
اولان برینه دنور کهالورا

تعیمر اولثور وقو ينك آنه

موضع طببه عن

دابرا مادار حویریلان بلاز ك طاشنه دبور پاخود ۱

دوارك طاسله ۹۱

رنه دنور واسكت بعد التفرق حرة

بعد اخری مراحعت ادهچکلری جمیتکاهلر بنه دنور امور بری ومشورتکاه.کی
یی

وکعبة مکرمهیه مثابه اطلاق هرسال اک ایاب ورجوع النودیغنه مبنیدر ( التثوب )

تقحل وزننده فریضه دتصکره ناف ماز لى معتاشیه در صلود لفقمهوت

اندر يقال تخوب امصل اذا نتفل بعد الفريضة وکسب “واب ايلك معناسستهدر

جیک
|نه ک
يقال ثوب ارحل اذا كسب الثواب ( الوب ) انك فحیله انسانك ک

۳.

لباسه دنور اصل منسو ج اولان بزوکتان وحرر وصوف مقولهسنه دینور لباسه

اطلاق مایوّل اعتبار هدر نتکه ذکر اولندی جیی الوب کلور افلس وزننده

وائژب کلور هزه االدهور کی که ضهنك استنقالنه مبنیدر وائواب کلور وياب
کلور انك کسریه وبعلر اسعسانه مقارن دعا مقامن-ده لثوهباه دبرل للهدره
معناسنه یعیی انك وبایده حرا ومکافای بزم وسعیر ده دکلدرخدای متعال خر اله
مکافات اپلسون د عکدر عاد شرف

ی
Oo
ها
ی
ECT

خصوصی خلعته یی اولوب ولباس متعیدان

عرب رداء وازاردن .عبارت اولغله شنیه اله ,ابراد-ادرار کونا ایی قات مکافات
ایلسون دعك اولور واساسدن
ست
تس
س

سس سس بت مس

سس

منقهم اولان وراده "وله نفس لاس عراددر
۳۳۳
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طاشلره عل قول خرده مولوزه دینور ( الثلیب ) امیر وزتده شول اوتلفه

وچابره دینورکه قدم اولوب اوزرندن زمان کمکله قرارمش اوله عل قولایک
بالق اوتلغه دینور وثلیب حوراق برارده بتن آبرق اونندن برنوعك اسمیدر (الثالب)
ميك یلد ذکر اولنان ثلیب تام اوت اوتلیان حیوانه دنور قال پرذون مثالب

ای یاکلالثلیب ( اثلبوت ) حلزون وزننده طي فلهسیله ذییان قیلهسی ارالفنده

پردره باخود برارضك اسیدر ( الثالبة ) اسم فاعل تسبیدر رخنه دار اولان شیثه
دينور تأي موصوف اعشار هدر ومنه قال امرأه "الب الشوى ایمتشفقه القدمين
بعنی ایاقلری جتلامشخالو ندرشوی شينكفعی والفك قصرله آ نت ایاقارنه دشکله
مکو بیت مناسبتله نسوانه ملاع اولشدر ( الوب ) صوب وزننده و(الئژب )
قعود وزندهکیرو دو بيكرجوع معناستهدر بقال ثاب الرجل شوب وبا وئوب اذا
رجع وطولق معناسنه در على قول طولغه شقلاشعق معناسنه در قال تاب اطوض اذا

امتلا اوفارب الامتلاه مولت بصارده پاننه کوره ثوب مادهسی بزئسنه حالت
اولاستهعودت پاخود اول الفکر آخر العمل مقتضاسجه فکر واندیشه اله مقدره

ومقصوده اولانحالتهرجعت ايلك معناسنهموضوعدر فن الرجوع الى الالة الاول
فولهم اب فلان الى داره ثوابت نفسی ای رجعت یعنی جام بربنه کلای ومن
لالة المقدرة المقصودة بالفكرالثوب عن منسو ج اولانبزه توب اطلاق
الرجوع االى

نساجك هخخیلهسنده تقدبر ونصوبر اولنان حالنه مدار نسجے اولان رشتەلك عودت

ایلدیکی ملاحظهسنی مب در وصاحب مغربك جتیوہنه کوره کویاکه لباش الله لابس

بیننده معاودت اولدیغنه مبنیدرکذاك امتلاء معناسی د ندنءتفر عد

رکوکه حوض

له در وحز اء دی
یظه
سا ح
مقولهسی ہی او لدقدنصکره بنه طولغه عودت ایاسی مل

عاملثه عاند اولدینی ملابسهسیلهدر ولیب زوجدن عودت ایلیوب وشویب تکریر

ور جيع داء اولق حسیلادر خلاصه بالج معانی" سایرءنك اده عودت معناسی
حوظدر

اذنبی ( اتويب )تفعیل وزننده نود

رحوع وعودت

اياك معناسنه در

پقال وب ارجل وبا اذا رجع ورکسیه عل مقابلنده اجر وجراء ويرمك
معناسته در بقال وه موه ای اعطاء ایاها وعوض ويرمك معناسنه دقرال

وبه ای عوضه وجاعتی ناز فلغه چاغرمق یاخود ایک کره چام على قول
صباح آذاننده موذتار اییدفعه [الصلوة خبرمنالنوم ] دعك معناسنهدزکه حضرت

بلالدن ابتدا سموع هاون اولدقده تقر يورلغله سنت اولشدر هال وب
نى الدعاء اوقال
اصلووةث]
الوذن اذا دعا الجاعة الى الصلوة شوله [ ی على ال
مومر]ن عودا على بده وتثویب ناز اجون
فاىذان الفعر ا[لصلوة خبر من الل
اقاست کتورمك معناسنهدر بقال ثوب للصلوة اذا اقام وفرض مازندنصکره افله

٦

وفونده واوطون خردهازیکیکه طوترق تعبیراولنور ( الاثقوب )اسلوب وزننده
شول کارکذا رکس هدر که بوفور کی امور ومصاځ اسه دخول ونفوذ ورویت

اندر اوله دخال الاموز معناستهدر شال هو ائقوب ای دخال ف الامور ( ا0
امیر وزننده بك قزل حهرهلو کشیبه دنور شدت جرنندن کو کهعلو آتش
)رامه وزننده برکسهیك
کی لعان اندر وثقیب بك سودلو تاقهه دنور ا(لثقاه ک

جهرهسی زیادسیله قزل اولق معناسنهدر قال تقب ارجل تقابة اذا صار تفا
]ه
شدید اطرة ( الثاقب ) بودلغی سودی حوق اقهیه دنور و[الجم التاقب ک
قرآن کر دہ واقعدر جیع کوا کبدن مرنفع کوکب دعکدر باخود کوکب زحل

مراد در کهسماء سایعهدهدر کویا که افلا که باخود طلعسه "افذ اولدیغهون اطلاق
اولغشدر قال الشارح والمعنى الاول مأخوذ من قول العرب طابر اذا لق بطن

السعاء قتدقب الطار ( نقب ) "الك فى وفافك سکوییله عامه ده برقربهدر وثقب
ن قروه احا دندر على قول لقیب در ز بیر وزننده ) قبان ( «صبان وزنده عنده

در ( لټ
هر
جند قضاسنده بر ق

رضعدر ) قيب )
بو
بنصر وزننده پادبه ده م

یرق
رب
ط صل
زیر وزنده مکه و لنده تعلسه تام موضعك وقاری طفرندن امه مو
آدیدر ( الب ) قلب وزننده لوم وتعییب وتعییر ايلك معناسته د رکه قنهمق تعییر

اولئور بقال ثلبه ثلبا من الباب الثانی اذا لامه وعابه ودرکاهدن سوروپ قوعق
معئاسنهدر تقال ثلبه اذا طرده وبر نسنهی رس حوبرمت معناسنه در احیی

آلوتتسیتنه دوندرمك کی بقال لبه ای قلبه ویرنستهبةکدد
او ا

ند

کدمك ورخنه الك معناسنهدر يقال ثلبه ای ثله ( الثلبه ) يك فعی ولامك
وله اسعدر ب رکشین كکندی حقنده شیوعندن احنزاز ایلدیی عیب ونقیصه به
فح ی
دنو رکهمراد عیب وشیصهسنه اعث اولان خے_لتدر تقول ماع قت ف فلان

له شول ار کك دوبه دینو رکه
مثلبة ای مسبة یلام بها ویعاب ( اثلب )کنك
زیادسیله پیر اولغله دیشلری اوفانوب و قوبرفنك تویلری دوکلش اوله ج

ائلاب کلوروثلبه کلور انك کسربه قر ده وزننده موّشنده سلب دنور هالهوئلب
بر وسانلورده آد مه دنور شم کی ودیشیسنی دول طوندرمین دوم ه دنور

وثلب پحراب اسمیدر یاخود بونای فوقیه ابلدر نتهکه کراولندی وثلب عییلو
کتف وزننده رخنهدار اولان مرراغه دنور
کشیبه دنور کاسیذ کر ا(لثلب )

بقال رخ ثلب ای منز وعییلو کسهیه دینور یقال رجل ثلب بالکسس وئلب ای
معيب ( الب ) تعب وزننده برنسنه ورشوب وزلك شبض معناسته در وکرلفك
وسم معتأسنهدر بقال ثلب الى ثلبا من الباب الراب اذا قبض وشبال قاب

الوب اذا وهح ( الائلب ) همزءنك فحی وکسسی ولامك .فحیله طمراغله فادشق
ا

1

طاشلره

ر
کفرا

و
و لنده برموضعدر

( الب ) تانك فی وغین ەمەك

سکو یله دورعك طعن

معناسنه در يقال غه بالرح ثغبامنالباب اثالث اذاطعنهبه وبوعلق یم معناسنهدر
بقال تغب الشاة اذا ذشحها ودرهنك بطننده قلان حوق صویه دنور وومعناده

فحینله ده لغتدر نجیی ثغاب کلور وانك کسمرله و ائغاب کلور و ثغبان کلور نك
)فعل وزنده دیش ای قااوب قای افق معناسنه در
کسری ضویله ( التغب ت
يقال تثغبت لته الدم ای سالت ( الغب ) فحتینله وزارییوب آقق معناسینهدر
تقال تغب اد ثغبا من الباب الرابع اذا ذاب وثغب طاغ قوبتسنده اولان صو

کولنه دنور کونش اصابت ابلامکله صویی صوغوق اولور يقال رضابه کلاغب
(لثغرب ) زیر ج وزننده صارارمش دیشلرهد ینور ( الثقب )
ای الغدیر قظل جبل ا

انك فحی وقافك سکوئیله اونهسی احق اولان دلیکه دنور خرق افد معناسنه

بجیی اقب کلور وئقوب کلور اوقب مصدر اولور دليك دنك معناسنه قال ثقبه

)فعیل وزننده نق معناستهدر .تشددی
یا من الیاب الاول اذا خرقه ا(لقیب ت

کر او در يقال نقبه تثقبا ععی نقبه وآ نشی طونشدروب یالکلندرمق
معناسنه در بقال تاقلبتار اذا اوقدها وصاح وصقاله چاحا پیرلف نشاهسی

دوشوب قسرهك معناسنهدرکه مجازدر قال ثقبه الشيب وثقب فيه ثقییا اذا

ظهر التب عليه ( الاتقاب ) انفعال وزننده دليك دلفك معناسته در ( الب (
تفعل وزنده انثتاب معناسنه در شقال تقبه فانثقب وشقب ویو معناده متعدیاو لود

تقولته عن ته وآ نشی طوتشدر وب علولندرمعنماكسنهدر قالتشقب النار ای
اوقدها ( اقب ) منبر وزننده دليك دلهجك آ له دنورک ورغو حوربذله

دن
هلك
ورفکذ
کمید
ما تقب تعبیر ابدرر ومثقب شام ابهکوفه يناده اولان بولك اس

مکهبه وارهحق بولك آد,در وش رای ودبیری تافذ وکارکر آدمهاطلاق اولور
فال ھومثقب ای نافذالى ) الب ) حدث وزشده

شعز ادن عاند ن حصن

لقمیدر ( الحقب ) مقعد "وزشده اولو وله دنور شهراه معناسنه قال سلکوا

لقب ای الطریق العظیم ( لنوت ) قعود وزنده آتش طوتضوب

ابق

معناسنهدر بقال تقبت النار تقو با اذا انقدت ویلدز بارلدامق معناسنه در شال
قب الکوکب اذا اضاء ور تسه يكت راشهسی اطر افه اعلق معناسنه در قال

یت

تن اذا سطعت وهاحت وتفه نك سودی حوق اوق متا

ةدر نقال

ثلناقة اذا غرزلبنها وركسه لك رای وندبیری افذ اولق معناسنه در
ا
تب رأیه اذا نفد اساسك
کم
|

صمور

قال

انه کوره ومعنالر محازدر ) الائقاب ) هم منك

اهالاق طو تنشدر وب لفق معناسنه در قال انقب الثار ای او قدها(القوب)
زراه
و
وزننده ( والثقاب ) کتاب و

طو تشدبرهحق سنه به دنور
سس

حرا

اطلاق اولسدیفتی بیت میور اله استشهادا ایدرار نته اکقهموان ارکك افر |ا

وافظ شرف الدی الدمیاطی |
وعقربان ارکك عقربه اطلاق اولنور وزعشرى ح

وبابد متفقلردر انتهی وثعلب حوضدن طثیءبه صو جقهجق مخرجه واولوغه |
دنور محر کیہ گرا ج الماء من اطوض عبار هدر و تعلب خرما سرد کلری بردن 1

يغور صو

آقوب کدهحك

دلیکه اورقه دبنور ومرراغك عرن قوفه سه

ورما دبلرندن سوروب حتان فداذار کهکل تعبیر اولنور
کیردیکی اوجنه دینور خ
کسلدکده برارده قلان کوکنه دنور على قول دندن سوروب حقان قدانلر
کسلدکده

نده قلان دیلرننه و اوەه رنه

دضور

( اننع ( ميك ولامك فعیله

)يك ضعی ولامك کسر لهتلکسی حوق ره دنور قال ارض معلة
و(اثعلبه م
ومثعلبة ای كشرة الثعالى سارح در کهوزن اول عقر ب ماد هسنده معقر * قسلندندر
) التعلبة ( هالهعصعص

NE EEY

انسایكت وحيوانك

مقعد ده

وقویرق

دبنده

بککدرکه ناه خلقت
و وقویرق صوقی واوجه تعببر اوور مرجك.قدر ر
|ا بزژدم ککی تعببر آیدرر
نی آدم وخاعه فا وعدم اول ککدر بعض دیارده ک

وتعلبه است ومقعذه دینور وثعلبه عدن نجه ك ةلك ونصه قهز ادر
وآ ندند رکه تعلسان ایک فبیله بدرلر در پری تعلبة بن حدعا ءء و برسی E

روماندر وتعلبة یکری ایی ابی اسیدر وتعلبة بعنباد وثعلبة ین سهیل توعلبة
بن مسل وتعلبة بن بزد خد

وندر
ددر واو ثعلبه انلشیکه جدی خشینه م

وعضلر لابس
امعنده اختلاف اوقشدر بعضار جرئوم ابن اسر ومعضلر ناشب ب
حاب ڪر امدندر
وعضار اشم وعضار جرهم دو بان ایلدیلر وکندیسی ا

( داء الشعلب ) معروف علتدر تلی قسعنه عارض اولوب تویلری دوککله داء
الثعلب اطلاق ایلدیلر بعض کسیه عارض اولوب صاح و صقال بماله ودکیلوب
دک

داء اليه تام فلت سیه در سی قاو ليوب صو يلور سبی حدئل فاسدیاخو د

نرق خلط طووزلو ياخود متعفن بلخدر ع(نب الثعلب ) معروف نباندرکد
ترکیده ایت اوزیی دار طیعتی مبرد ورادع وقابضدر بدی دانهستی وعق برقن
علته تاقعدر و حبلی قاطعدر جر در ( خحوض التعلب آانجای مصحمه مفتو حه اله

عان تام بلده وراسنده برموضعدر ( ذوثعلبان ) ثالك و لامك ضیلدملوك عنبدن
اذواء اطلاق اولنان بعتی ذولفظيله مصدر الاقب اولان ملوكاردن ر در ( تعیلبات )
تانك يله یاخود تعالبات برموضع آدیدر ( قرن الثعالب ) فرن النازل ابه مشر

اولان موضعدرکه اهل جد میقانیدر ( دیر الثعالب ) بغداد بقنرده بز موضعدر

( الشعلیه ) ای مشدده الله آت فسعنك کويك کی سکرسنه دنور يقال یعدو

وان اشطة وهی عدوء کالکلب وپورنته سرك مکارهدنور ولد مکه

۱

۳۰
وصلفنه
الاء معناسته مونه ماعب الدیند ای مسائل مانا حوضك اولوغنه م

مشب اطلاق جنهوتلادر شار ح ردکه حوضه صو دوکیحك اولوفه ڪذلك
مخ اوزره وضع اولان اولوغهده مثعب اطلاق اولنور ( اشعبة ) جرعه وزننده

على قول همه وزنشده اولغله جوهری وهم ابلشدر برنو ع کرننکلهدر که باشی

پشل اولور وبفایت خبیشدر ترکیده بیلانه آغو ویرن تعبیر اوانور ثوعبه فارهیه
ووزون اولان
دیور وبرنوع شجر آددر ( الثعبان ) عقان وزننده بغایت ابری ا

یلاله دنورکه ادها تعببر اولنور على قول خاصه بیلانك ارککنه دینور و على
رأی عوم اوزره مطلقا یلانه دینور جری وسیلان معناسندندر ( الائعی ) اجنی
وزننده ( والائعبان والائعبانی ) هزه رك وعیلرك ضعیله شول دار لو ابری نوزه

اطلاق اولتورکه غایت کوزل ویاض اوله ( الثعایب ) سعاییب وزننده أ دن

آقان لفك صافی صویه دبنورکه تل کی سونوب اوزانور سالیا تعبیر!وور
قال فوه حری تعاس ای محر ی منه ماء صاف مدد ( التعوب ( صبور

زده
ون
ن

اخلاط اربعهدن صفر ایهدینور مره کی ( التعلب ) جعفر وزننده تلکبه دینور که
معر وف بانوردر ارککنه و دشسنه اطلاق اولنور عیی قول دشیسنه تعلبه
وا رککنه تعلب دنور و تعلبان دنور اك

ولامت صعیله

قالدیکه حوهر ننث

تعلیان ارکك تلکبه اطلاق اولندخنه استشهاد ایلدیی شاع اشبو * ارب

بول الثعلبان برآسه * لقد ذل من بالت عليه التعالب * بيتنده واقع علبان لفظتی

عاعلتهاد و مراد ارکك تلکودر دتفوسیر .ایسی غلط :صر حدر غولطده
سبوقدر یع بعض سلف دی وجه اوزره فلط ایلدیلر مراد کسای در
بلکه صواب اولان نانك فهیلدر که تعلب لفظندن شمه در زرا منشاً یت
بودر که غاوی نن عبد العری نکامسه بى سلیه حصوص سواع ام صغك
خادی ادی رکون صنم مرسوم قربندہ اوتوررکن سکر دەر ایکی تلکی کلوب
اول ص اوزر ه صعود و ایاقلری قالدروب اوزر ینه تبول ایلدیلر غاوی
وال

مشاهده ایلدکده وله اکر

 ۳اولور دو بت منوری انشاد ادوب

وقح ومنع و اعطایه قادر دکلدر ددی
يامعشر سلیم خدا حق اشبو صم ضر ن

وفی شکست ادوب درکاه حضرت رسول اللهه عنعت وبعد التشرف
ص
عض شهادت ایلدی حضرت رسول عليه السلام اسمندن پسران اولدقده غاوی

بن عبد العری اولدیفی افاده ایلکله حضمرت رسول اله استهعان ایدوپ بلکه
لاذ

بن عبد ره در دو پورمار له من بعد راشد ا 4تامدار اواشدر وتعلب

لفظنت جعی تعالب کاور وتعای کلور بای یامه اىدالله شارح دب رکه وزن اخبر

ضرورت شهره حصو صدر وکانر اهل لغت تعلبیان انك ضمیله ار کف تلکبه

الریض اذا تزع عنه وبه ا(لثریات ) فصانله پرمقلره دینور اصابع معناستنه
(لیب ) ترئیب وزننده ود برکسیه کناهی سپله
ظاهر | رب مفرددر ا
لوم وسرزنش املك وقنهمق معناستهدر قال رنه ورب عليه تثرما اذا الامه
وعبره ذبه ووب و کاغد مقولهستی دوروب بوکك معتاسنهدر شال تربالوب

اذا طواء ( الاتراب ) همرءنك کسریله ودخی لوم وتعیبر ابلك معناسسنهدر شال

ذر اولنان یاغی جوق اولق معناسنه در
اثربه ععتی تربه وحیوانك ثرب دیدکلری ک

ال ارب الکیش اذا زاد تریه يعنى شحمه ( الثرب ) مفسد وزننده قليل العطاً
(ارب ) مزور وزننده داعا ميان ناسی تخلیط وافساد ادن
اولان کسیه دینور "

فتنهکاره دینور تثرییدن اسم فاعلدر کهافساد توخلیط معناسنهدر یقال دجل

منزب ای حاط مفسد (ثرب ( کتف وزنده بادبهده محازب قیهسی نوردنده

برقویی آدیدر ( ٹرپان ) فصاتله عنده برحصار آدیدر ( الثریاء ) جراء وزننده معوز

(ثارب )
واج اغى حوق فیونه دنور شال شاة ثرباء ای غعينة ذات الثرب ا
اجانب وزننده حلب قضاسنده برقربهدر (پثرب) بضرب وزننده ( اونرب ) انی

همر یه اندالله هدنه النی" عليه الصلوة والسلام اسیدر نستتنده یر ی وایرییدننور

راك فعی وکسرله شارح درکه سام بن نوح اولادندن ابتدا ارض مزبورهده
يبله
عثر
سپ
الان
سا کن او

م
ر|
کول
سعادر رس

صالله عليه وسل حطمتلری

لفظ عقومك معنامی باه وفسادی متصمن اولغه است#جان پورماره رفع و طب

طوابه الله تسمیه بیوردیلر انتبی ویثزیی اححادن او رمة البلوی اسميدر عل
قول ریفاثعةژبیندر کهودتی اضابدندر وعر بن یثریی اتضایدندر وعبرذ ی
يثرن اعیندندر ( الرقية ) انك وقافك ضيه مصر کتانندن رنوع اض بزه

دينور ( الطب ) قنفذ وزتنده مجواب قفاس اسميدر یعنی قفص انرك اغاج
آتلرینه دینور که دموردن اولور ( الثعب ) نك قصی
وقامش کسوب بوناجق ل
وعینك سکوئیله آفقق معناسنهدر لکن بیکار وآیازمه مقولهسندن واولوق وحوض
تقغ]ه مصوصدر قال ثعب الماء والدم
فقار
بوب جوشقون حی
ادن
یکنی ر
قاغی
ای
فجی سائل معناسته
ثعبا املنباب الثالث اذا غره وئعب مبالغة وصف اولور آ
ک یذ کر و درهنك صو آقهحق برینه دنور مسیل الوادی معن(سنه

جي

عبان

کلور بطتان وزنده ( الاشعاب ) انقعال وزننده معنای اولدن مطاوعدر شال

ثعب الماء فانشعب ای فره فانفصر ( الثعب ) فححتينله ( والائغوب ) اسلوب وزننده

)ك
ەنن
رعبا
هالائ
(و

وعینكت یله بونلرده ثعب کی  ۲جى سائل نسنهبه دینون

ال مامثمبکاکذر وئعب وائعوب وآثعبان ای سائل ( الشاعب ) ميت ا

مثعب لفظندن جعدر صو جریان ایدهجك آقندی بره وصو ولنه دنور هسیل
الاء

أ
۹۹/۹/1

س

ذر اولنان
”ج اهدر ومعلوم اولهکه قرآن کریده ک
وو وجهله لغت فریشی ر
تاو ندن مراد توراه کتای

وضع اولان تاو ویر که چشمر

اغاجشدن

ادی

حشرت موسانك انتقالندنصکره بی انرا اهغضب ریای ظهوربله رفع اولندی
بعد زمان طالونك بادشاه اولسنده اراد الهیه ه علامت اولق اعون آشکارهحه
ملائکة کرام آسماندن انزال ایلدیلر اهل خير دیرارکه جله" انبيانك مائیل آنده
موجود اولوب حشرت آدم صن بهکتورمشلر ادی عرضی طولنك ثلثانی قدر
ادی پعقوبامایل حضیتارینه قدر توارث جهتله نداول ادوب یی اسراپل
بدنده ایکن تکرار رفع اولندی اننای جهاد عوزاده پیشکاهلرننه نقدم اولنوپ
آندن سکینت واطبینان فلوب حاصل اولور ابدی انتمی ( تیب ) یغیب وزننده

مدیته ده طبارغدر ا(لتابة ) غابه وزننده بوبه معناسنه در لتهکهقربا ذکر
او

شار ح ای او ند هی ازکار اتلعدر

پس مولفه کوره اصیل به در یاه

شم هید وهیره الفه قلب او لغشدر

3صل الاء ائثلثت ( €الب ) تانك فصی وهمرهنك سکویل وحوده مقدمدٌ نوم
ف
لووب
فتوری کی کسل وفتور عارض ا

اسغك

معناستهدر شال لب ارحل عل

احهول ابا اذا اصاه کسل وفترة کفتر :اللعاس فهو منثوب امهات سارهده
فمف عندها فه عباری زیاده اولهرق مرسومدر ( الثوواء ) نشساء وزننده اسعدر

اسنکه دنور قال اخسذته الثوباء وهی فنرة تعتزى اكخص ی عندها غه
)فاعل وزننده اسك معناسنهدر خوبر آراشدرمق معناستهدر قال
ا(لثاءب ت
شاب ابر ای محسسه ( الاب ) تفعل وزننده ودی اسفك معناسنهدر (الب)

کله ودی اممدر اسنك حالتنه دنور ( الائأب ) اجب وزنده بادیه اثهارندن
غر
شوه
ون

در مفردی اثأبه در هال ( الشاب ) تباب وزننده کرکی کی پرلشوب

اوتورمق معناسنهدر قال ثب الرحل ابا اذا جاس مقکنا ومام اولق معناسنهدر
وب
شکی
لکی
رکر
بذخی
بقال ثب الاق اذا م ( اششه ) زل وزننده و

اوورمق

ویدر که
اهدف
شال یب از حل وعنی لابل(اب ) شابه ومزنرشد
ر
(خب ) انك فعىخاونك
 1وک عوره دینور قال جارية تابة ای شابة ت
ا

سکو یله

) الب ( ضرب

فاد رگدآندهآلون وجرغ

ایض معدنلری واردر

وزننده شول زار کی وفته٤چ یاغیدر که 3۳

و بر سقلری

احاطه ابدر ترکیده چوز تعبیر اولنور جیی اروب کلور جوم کی واثرب کلور
| کلپ کی وجع ابی اناراب کلور و رب مصدر او لور رکسیه خر م و جههسی

ودهمق معناسنهدر شال ره ریا مناالباب الثای
مقایلنده لوم وتعیبر الك ق
اذا لامه

وعبر ه بذیه و خسته نك لباستی صو و ب محةر مق معنا سنه در

قال رب

استقام وبرنسنه میل کی دیکیلوب طورمق معناسنهدر بقال اتلا ب الثی" اذا اعصب

واشك باشنی کووکستی هوایه دیکوب اوری طوعق معناسنهدر قال اتلاب
اجار اذا اقامصدره ورأسه وبول خط منتقیم کی اوزانوب طوغلق معناسنهدز
تقال ائلا ابلطريق ادا استقأم وامتد ( التلايبة ) اينه وزننده معنای اولدن
اسعدر طوغیاقحالته دور نقال الا تلايية ای استقامة ( :شب ) قنبوزننده
درر مدندن مشهور کاتب فائق عمد بعنقيل التنی اورایه
شام دیارنده بهرق

منسوبدر وصاخ النيکه كذلك روایت حدیث ایلشدر اورادندر ( الوب ) نور
ردیدر ادن قطران اصتل
وزننده روم دیارنه صوص بر يوك شی آ

اولور

بوشچر چام اغاجنك دنیشویعیدر ترک د کوکناراغابی وقطران اغابیتعبیر ایدرار
( التوب ) ثوب وزننده ( والتوبة) نوبهوزننده ( والتاب) مأب وزننده ( والتابة )

غابهوزننده ( والتتوبة ) بصمره وزننده کناهدن جروع ابدوب حضمتحقه توحه
ابلك معناسنهدر اصل ماده رحوع معناستهدر لکن رجوع عن الذب معنامنده

غالب اولشدر يقال اب الى الله بتوب وبا وتوبة ومتابا وتابة وتتوبة آذا دجع
عن العصية صيغة اخبره خلاف قياس اوزره واقع او لشدر وال اب الله عليه

ای وفقه لتوبة اوزجع به من التشدید الى الخفیف ومن اتلطر ال الاباحةاورجع
عليه شضتله وقبوله وهوای اله تعالى واب على عباده موّلفك بصانرده انه
کوره وید اجنل وحوه اوزره کناه ومعصیی ركایلکدن عبارتدر کهاواع
 3ابلنی بودر زیرا اعتذار اوج وجه اوزرهدر اول برکناه وجعهدن
معتذر اولان کسه ی آی ايشلدم دو انکار ایلکدر کان شوماد هبه بی ایشلدم

دو بسط اعتذار ادر ثالث اکرحه ايشلدم و ف القيقه اسأت ایلدم لکن من
بعد ترکنه عم وقصد ایلدم دو اعتذار ادر ايشته تویه وندن عبارندر اتی
واثب القابدندر اجد إن
(تائب ) اسم فاعل_در ا(لتواب ) صيغة مبالفه در ت
ال
وبدالله ان ای التاف
عقوپ التائب الانطا کی مقری" كبيردر متقد میندندر ع

محدندر متأخریندندر تویه اسامیدندر ( تل توب ) شهر موصل قربنده بر قربهدز
( الامتتاید ) استعایه وزننده برکسهدن وه

ایلستی طلب الك معناسنه در قال

استتابه ای سأله اتنوب ومنه قولهم ان اند بستتاب ( التاقوت ) معلومدرکه
احنه حنازه وضع ونقل آولنان طرف خشییدر اصلى انوه ایدی برقوه وزشده

وغت انصار کرام هاء اصلیه
واو اسکان اولتوب هتاأءئیث تابه قالوبلندی ل
اله تا وهدر شار ج د

وت

فعلوت وزشدهدر ویدن مأخوذ در دایا

کندوسیاه أعادة جنازه اولنديغجون تصميه اولفشدر وزعحشرنك محتاری اصلل

ونوتدر واو مفتوحه االهلعقلىاعده واو القه قلب اولنوب "ابوت اولدی
۳۲.۳5 4.
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علقولشماخ نام شاع ك اشبو  +وعدت وکان انلف منك مد م*واعید قعوب
اخاه بپنزب * ببتنده ینزب لفظندن مراد موضع مونردر وع قوب زبور وز ده
خلف وعد ال 4مشوو ر برکسه در برادرشه خرما وعد اد وب

لت

ایلدیکنه

اشارندر مولفك اسنشپادی بءصلر ای مثلثه الله پثژب رسم ابالرله انلرك غلطلری

کمسه نستدر مشاهیر امرادن
مبیندر ا(لنتری ) قرشی وزننده حسین بن مقبل نا

قیران نام امبرك بغدادده کان تربهسنده مقم اولدیغجون اکانست اولفشدر
| ومن لور حسین تحدیث حدیث ایلشندر ( تر عب ) تعلب وزشده ( تبر ع ) عنع

رك اصلیه اولدیغق
وزننده امیوکضعلردر بوکلهری تحویونك منصمرف قللری بان
مبيندر ( التعب ( عبت وززننده ریخ وز.جت

حکوب ورلق معناسته در شال تعب

ماب الرابع شداسزاح ( الاتعاب ).همم کسبه برکسیه
ال تا ا
زجت ویروب ورمق معناسنهدر قال انعبه اتعابا وذنده شکست اواش کیک
اوکولد قدنصکره تکرار شکست ايلك معناسنهدر شال اتعب العظم ای اعنته بعد
اطبر وراده اعنته نون ولااله در اغتبه هخداری غلطدر واتعاب طولدرمق
معناسنهدر شال اتعب الاناء اذاملاه وركسەنك دواب ومواشسی ثعب حکوب

طورغون ودرمانده اولق معناسنهدر قال اتعبالقوم ای اتعبت ماشیتمم ( التعب )
کک

وز ننده ) والتعی) مکرم وژنده ورغون و طورفغول تعساك آدمه دنور قال

هو تعب ومتعت ولاشلمتعوب الف الماع والقیاس وقیلهوطن لان الثلای لازم
واللازم لایتی منه الفعول ( التغب ) الك فد ی .وغین

ا

سکو یله حرکن

وقیج شیثه دنور وربه معناستهدرکه سو ای نیم حالتدن عبارتدر ( الب )
فعتیتله فساد وهلاك معنال یندهر وکیروباس وحم ودرن معنالربنهدر وقیتلق قط
معناسنه در واحلق جو ع معناسنهدر وعیب ونقیصه معناسنهدر وعییلو اولق

معناسنهدر بقالتغب الشی" تغبا من الباب الرابع يعت ذکر اولنان معنالرك جلهسندن

وجه مذکور اوزره متصرفدر ( الانغاب ) هنك کس له عجبلك ومعیوب ایلث

معناسته در شال اتغبه غمره ای عابه ( التلب ) تانك فعی ولامك سکوئیله زیان
و

ده در قال اه وتلبا ای امه الله خسارا وخسارا )7تلب ) کتف

 E EREYبلتو ( زلف هدننزو باحا رک ندما نا نارفس ناظقیلا نیا یا هیلعت
اسیدر بنیالعنبر قسلهسندندر وتلب فولززننده زهو ضح آدیدر وشعر آ جاهلیه دن
بنه عنری برشا آدید ر على قول شاعر مرقومك اسمی کف

وزنده در اسم

عاي کی اخود الات برذاندر ( التولب ) حوهر وزننده من کت صیهسنه دنور

چش معناسنه ( الاتكباب ) اطثنان وزننده برایش بولنه کیروب راست وستقم
اولق

ون کهمن بعد متد وهستر او لوب کیدر شال اتلاب الام اتباب اذا

طدان .درت داه قبورقدلز ,اطلاق اول ا ای ال 3۱ 6
ومول فن
ضوعنه
وایی کوزدن عبارندر باخود کو کسده قلاده كەجك م

دنور ) الزرب (

انك کسر للهباشداشه دنور لده وهماد معناسنه قال هذار به ای اده و سنه

مائل وتساوی جهتنده عظم صدره تشبیه اولغشدر یاخود رابه وقوعده بالعیه
اولق مناستنه مبنیدر و اکثری موده استمال اوور تقول هو ترب وهی ترن
ای لدتی ( التاربة ) مفاعله وزنده برآدمه یاشداش اولق معناستهدر بقال ت,انربا
ای صارت رجا واشداش

او ثلر بری رنه باروهمدم اولق معناسنهدر نقال

ق
نقولاو
ایفل
تاربت! لاریة اطاریة ادا خادنیاوضاحیتها ( التربة) مره وزنده ضع
یهب پرده
قیر حل
ضعفه معناستهدر (تربه ت)ايكضییلدهیر» وز نده مک مکرمهبه یک
بردرهدرکه ستان ابن عامره جریان ادر ( تریبه ) جهینه وزننده عنده برموضعدر
(تراه ) قامه وزننده بنه عنده برموضعدر

( تریان) عغان وزننده مدينة منوره الله

حفبرتام محل یننده پردره در  (.ابوتراب) امام على رضی اله عسه جنابلربنك
کنیهسیدرکه ,حضرت رسول آله عليه السلام وضع ایلشسدر ورساله" قشبره
رجاللدن زاهد شی که سید رکه عاری معروفدر ای عسکر بن حصن در

ینهکهدر
نزیا
ترو
(تراییون ) محمد ان ابنا احد ال
ال
سنف
ور ب
ونص
سس

ب
ر(
الردر
ود ن آی الهيم تام محد؛

وعبد الکرم بن عابلدرجن
) ازمیل وزننده مصرده

)تاب وزننده قیون قسمنك قالعهسنه دینور اصل ذراع
برتاحیهدر ( الراب ک
الشاة معناسنه ومنه التراب الوذمة یعتی ومنه حدیث على رضی اله عنه [لن

]
امهى
وليت بنی امیذ لانفطنمم نفض القصاب التراب الوذ
عضو در ووذفه فرحه وزنشده

تراب ذكر اولتان

اوذای منقطح اولش قوغهه دینوز

واوذام

قوغه نكقولبارنی بند ابتدکری قابشلره دینور پس معنا بندوییونداری سوکلش
قیون قالچهارنی قصاب نه کونه سلکرسه بنده اول طافهیی اویحه سلکرم يعن
بث

ودنسدن انلری طهر و عییر ایدرم د عکدر موف دیرکهغند البعض بوراده

تراب ترپ لفظندن که ضرب وزنشده در جعدر وترب ترب محففیدر ککهتف
وزندهدر یاود بوروایت غلط راوی اولغله صواپ اولان الوذام التربه عبارتیه
اولقدر وذام وذمهنك جعیدر کهاشکنهبه دغکله معنای حدیث طبراغه دوشکله
توز وطبراق اولش اشکنبهی قصاب لکهونه قالدروب سلکرسه بنده"] نلری اویه
سلکوب تطهیر ایدرم دعك اولور قالدیکه  1ججی احماله کو ره کف وزننده

وان ماده اشبکشهدر کد بای این ایرد مشو حور ( ماتبرب )۳
کیسری ورانك فحیله سشمربقرندنده برحلهدر ( النزیه ) اجیه وزننده بغدای
اوعندن قزل بغداه دنور (ینزپ ) نع وزننده عامه قرننده برمو ضعدر اجى
E
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معا 0و 5ق تدان طراخه لوالب طبرافلو اولقدن عبارت باخود املندن
خائب وومید اولقدن کنایندر بقال ترب اارجل اذا صار ف یده التراب وطبراغه
کر شدت فوقمرنکنتدن طیراغه
پاشعقی معثاسنه در بود کرك حقیقاولسون و

متصل اولوب نك اوزرنده توب اونورمقدن کنایه اولسون بقال ترب الرجل

ابی دیرار برنسنه طبراغه بولانوب طبراقلو خاكآ لود
اذالزق باتزاب کذلك تر
او لسه وترب ومنزب مقعد وزنشتده اميد واملدن خائب وخاسر اولق معناسنه

استعمال اولتور بقال ترب الرجل تربا ومتربا اخذسار وفقبرویی وا اولق معناسته
استعمال اوللور تقال رب ارحل اذا افتقر وفلان كسه

اصلا خير ومنفعت

کورمیوب داعا خائب وخاسر اولسون دددوعا مقامنده تربت داه دبرار لااصاب

خیرا معناسسنه نبا ده مرو مدر  6اشیو ریت داه قولی پار ابراد ادوب
لکن نآکله دعای حقیق مراد ایلیوب همان لفظی اوزره اجراابدرار نتهکه قال
 9ومنوال اوزرهدر و مضا حث و حریض موقعنده ايراد ااتذلزاارت(راب )
هممنك کسر باه برکسهنك مال قلت ولوب فقبر اولق ماس ههدرز فر ط فقر

ومنکتدن اشی راد ملاصق اولق ملادظه سیلددر قال ارب الرجل اذاقل
برهك مال کرت ولوب غ اولق نعناسنه درکه طبراق قدر مالی
اه و

حوعالق ملاسهسیلدر اپضسداددن الوور قال اترب الرجل اذا کش ماله واو ج
|وب صاناش قوله مالك اولق معناسنهدر تقال آترب الرحل اذا ملك
دفعه ل
ت معناسندن
عبدا وقدماك بصيغة اعهول ثلاث مات شارحك یاننه کوره
مأخوذدر زیرا عاد ا ایی دفعه  1لوب صایلان قول کثیر اولور لکن او ج دفعه

معاملهدن قیه قلان البّه ذلیل وحقیر اولور وعددمز بوراقل درجه دن عبارتدر
وبر نسنهاو زره طبراقدوکك و طبراقسر مك و اطبفرلقمعناسنه در قال

اتربالفی" اذا

جعل عليه الراب ( والتزیب ) تقعیل وزننده بود برکسه فقبر اواق وغنی اولق
معتالر بنهدراترابکی ویرنسنه اوزره طبراق دوکك وطیراقاقمعناسنهدر بقال تربه
معت اريه ( الر وت ) ملکوت وزننده حوققو للنلغلهرام ومنقاد اولاندوهه دنور

وال ناقة تروت شارح رکه وترابدن مأخوذدر
ال تجلروت ای ذلول ق
ذلتندن ناشی یاخود تاء دالدن مبدلهدرکه درهدن مأخوذ اولور ووسپویه قولیدر
)رحه وزننده پرمقلرك اوجلرینه دنور اله معناسنه وبرتوع
ابی ( الزبة ف
انا اسمیدرکهتیاه مخ دار را *ء وزننده وتریه دی دیرار ا0 3103
انك

فڪيله جع تریبهدز کوکس ککلر نه دشورکه کو کش اک

لكری
کقهکسن
کلسدن ابیکون حل
عکلوقو
يون حلقهسی ککلر بنك ار العنه دور

1

ي

نا

عبر او ور

طرفنه دیشور یاخود ایک ماهله

وعل رای کوکسكت

صاع طر فندن درت

۱

A



کومش فلزینه دیتورکه پردفعه ذوب اولئوب لکن هنوز آنده کومش جوهرینك

بقیهمی قالش اوله ( الجابة ) هایله جابدن بر قطعهدر بقال اتی بالججاب والجابة
وهو مااذیب مرة من چارة الفضة وقد بفقيه نبا ( الجیاب ) له کشا
وزننده کومش معدننده کان فلزك جزم و حسدنده

.E

م رکوز اولان جاحا کومش

طمراره وجوهر لوخطوطه دنور م(جیب ) انك ضعی وفحیله کنده قبلهسندن

بر بطن در سکنانة بن بشمالي کهحشرت عثانرضىاه عنهانك
شهادت ولشدر ادر(

ریبلهدر
حوب ) انك فعیفه عنده جير قومندن بقس

امام جلى كرم اله وجهه حضرتلرينك قتلنه جسارت ادن شي عبدالرجن

ا

اهر
دلط
عيقدبنهنك اشبو الان |
وب ول
آندندر جو
یی غ

خير الناس بعدثلائة قتيل * الجيى الذىجاء من مض * يتن حربقللاالجيى بر نه

4

الوب عباریله ارایدلشدر یامنوآکلاهککه ذااونجداتصکره اسك خلروسۍ
تجبی اولان حخصك فتل ایلدیی ذاتدرک مض فیلهسندن نشتات ایلشدر حوهری
ذوات ثلایی خلفای دلا نه ن ایلکره کویا کهامام على یی اراده اتاغدر بناجل

 ,ذوات ثلاندن مراد صاحب سعادت عليه الصلوة والسلام حيمرتلرله شن
مکر مین |و لغله مقتول ع

ت

|

ی
مز
وتر
ععاندر وشاع  3م ادی اولدر وس

ت تام شاه نستی دی وهمدر شار ح در که حوهری بومادهلرده ان فازسه

یم اولغله وهم وغلطدن مصوندر واوعسد الیکری فضل القال فىشر ج الامثال

نکاتمابنده بیت مبوزری ثائلهبنت قرافصه عزو ابلشدر که زوجة حضرت اندر
عیرو * پس
ویت ای بودر  +ومالی لاایی ویکفرابی * وقدجیت عنا فضول اب

اشبو قافیه دلالتله بیت اولده مضم ضادهحمه اله غاطدر صواب اولان عصی

اولقدر صادمعمله الله ( اخروت )انك فى وخای مجحمهنك .سکونیل بغایت
صوی وکز:ده واشکن و وکرد اقهه درشور بومادهنك موضع ذکری ومتامدر

حوهری ای زیادهه جل ابه خرب مادهسنده بت ایلدی تأایسه کلهنك اولنه زیاده
قلفق جایز دکلدر ا(لخاریب ) وله خرب مادهسنده مسوغدر ( ارب والتراب
اولتربة ا)لرد طعیله (والتریاء ) صراء وزننده ( والترباء )نفساء وزننده ( والتبرب )
صیقلوزننده (والتبراب )الف زیادهسیله (والتورب ) جوهر وزننده( اولتوراب)
زادهسیله ) والتریب ( عثبر وزننده ) والزیب ( آمیر وزندة طبراغه دنور
الف د

خاك معناسنه ورالك ج اترنه کلور اشربه وزنتده وتران کلور تانك کنسربه
نزنده بره دنور
سا لغات مذکورهنك جملری مسعوع دکلدر ( المریاء ) محر اء و

)حتبنله برمکان بك طیراقلو اولق معناسنهدر قال
ارض معناسنه ( النرب ف
تارلبکان ترجمانلاب الرابم اتذاركاثبه ویرکسهنك النه طبراق كيرمك
maar

aa

]

معناستهدر که
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نوع هر در بعستانده آندن ع ہی بای دوزرار وبونك موضع ذکری بو مقامدر
زرا ریاعیدر حوهری

الب مادهشنده و

ایلکله موف اک تعر بض ایلشدر

( التب ) تانكفصی وپانك تشديديله ( والب )فرح وزننده ( والتباب ) حاب
وزننده  ۱والتیب ( حپیب وزنده قص وخسار وزان معناستنهدر ملوفك اطلافنه

اردور لک انهاث سارمك اله کوره تکبەی مصدردر
وتباب وتبیب اشملردر زیان وخسار معناسنه وراغيك یاننه کوره تب ولباب
دتی
مادهسی زیان وخسرانده اسټرار معناسته موضوعدر ومنه قوله تعالی [ ب
ای لهب ] ای استرت ف خسرانه حت اسمرار معناستی تن اولدیغندن اسنتاب

اسثرار معناسنه استعمال اولنشدر .وتب وباب خسران علاقهسیله مطلقا هلاك
معناسنهده استعمال اولنور واساسك پیاننهکوره اسئتیاب ام معناسنه ده استعیال

صه
قنا
نسد
اولثور زیرا خسران وهلاك برنسنهنك ت امنه اپعدر کاقیل * اذا تمام

توقع زوالا اذا قیل تم* اننبی وشال تباله على الدعاء نصب لانة مصدر ممول

على فعله وال تباله تیا على البالغة ای الزمه الله خسراا وهلاكا یعنی حق
ڪا لازم قلسون که دابا خسران وهلاك آندن
تعالی خسران وهلا کی ۱
دور اولسون دعکدر وشال ست داه ای ضلتا خوسی؟ کا فق التو بل [ ست دی

ا
فللتب
اب وتب هلاك ايلك معناسنه در شا
ای لاهبل]
فبی"
لن
معناسته استعمال الوور شاال

۱

ای اهلکه وکسمك

اذا قطعه ( الثتبیب )تفعیل وزننده ودنی

ورت اشدررمكت اهدر ومولفك تریه کوزه
هی زان ا

خسار
اسم او لور نقص و

معناسنه و شب رکسه حقنده اله دو بددما الك

معناشنه در بقال تببه تبیبا اذا قال له تباله ( التاب ) تشد با اله بير وساخگورده

کشثی» اطلاق اولنور وحود وقونده نقص وخلل طاری اولق ملابسه سیله
ویو اسم فاعل نسبیدر تقول کنت شابا فصرت ابا وضعیف وزبون کسیه اطلاق

اوتور وارقهاری اش اولان ارکك دوه اورکك اشکه اطلاق اولئور ی
نو)ر وزننده مهلکه وخطر نا معناسنه در يقال وقح
تشوب
اتباب کلور ( ال
ف الوب ای المهلكة دونده ایکوارد هرطرفدن محیط ومشقل اولدینی عضوه
دور صدر وقلب کی شال اشعک بوه ای ماانطوت عليه الاضلاع ( اله (

| شددة ( الاتباب ) همرءنك کسر یلهضعیف قاق معناسنه در قال اتب الله فونه
)ازله وزنده قوجامق معناسنهدر يقال بتب الرجل اذا
ای اضعفها ( التبتبة ز
شهر بز نام خرما کی ( الجاب ) کتاب وزنده معدندن حقش شول

حصوص

aaa

اول
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احدی وقدر دیکدن مرادی بو مادهده مستعمل واحدی وقدر دك اولور
و

ق اناده نو وخههه عرسومدر مانسه شال قلات من رن ا

انواع خنه وقال ان مقبل * بنی عام متأامرون بشاصی * عبر بابات الکتاب

ایا * ای اختار من وجوه الکتاب هسای وبابه بر شیئه صاط وجسبان اولان
ذسسنه به اطلاق الوور

و

قال هذا باته اي يعم له و شال لیس هذا من ابی ع

آدر وخارا اعالندت بر
خرچ دکلدر وبابه روم اولکهسشنده بررحد د

قربه دآیدر ابراهیم بن مد بن اشڪق الحدث اول قهردندر وبابه ونحه 0ضف

ولو ع معناسنهدر بجی پابات کلور وشمرط معناسنه استعنال اولنور که بر
وقوعنه خارحدن یعیی آنك ماهیتندن خار ج اولهرق موقوفی عليه الاa

ر
ب)
ییب
زلبو
عبارتدر شال هذا پابته ای شرطه ( ا

رققرربنبدههدر
وژننده مبصس

وویت مدیدن عیسی بن خلادك حدی اعیدر  ۱البوب ) بالك ضعیله مص دیارنده

بر قریهدر ( باب الامواب ) خزر اولکهسنده بر سنحد دربندنك اسیدر کهالا
دمور قابو دیدکلردر ( باب وبوبه ) بالك ضیله ( وویب ) زیر وزننده اسای
رچالددر ( اا ) حضرث

عباسلك

عبد معتق اسميدر کذلك حضرت عايشهنك

کو ر وازن ی با ار هلاهونا ۷۲۱۲۰۲ ۵
(اوه ) ضم باوءa ٩ بای محتیه اله على بن عمد
باه بيزادة الهاء ابعیندندر ي
لاسواری تام حدنك حدیدر واجد ن السن یاطنان ,دربن حدی اسمیدر حا
مادهسنده بيان اولندی ( بوه ) كذلك ۱م جميدر اراھے بن توه وعبدالله .یاجد

ين بوبهوحسن بن مد بن بوبهحدثلردر ( البییه تش)دید  الله اجوبه معناسنهدرکه

تب اولنهجق عيب نسنهیه دنور شال ای بالباية ای إلاوبة ( بابین )
اه نیهسیله رین ایالتنده برموضعدر ب(ابان ) مروشه نده برمحلهدر (البیب) زیب
وزنده حوضه صو آقهحق مصلفه دینور که قو يدن حکیلن صو

وشاتدقده

آوب دکولور وحوضك باجهسنه دنور کهحوضه صو کل
اورادن حوضه ق

)داد وزننده ارقه واسواقده صو
وحوضدن طشره آقهحق دلیکدر ( الاب ش
لساق بطوف بالاء ( يبه ) عه وزننده
کردبرن سقایه دینور قال هو الاپ ای
اسعاد در E

ن لبه فسله" جاشم اعیایدر

 #فصل التاء  (#یات ا فال وزننده يعت حروف اصلید اولهرق بر موضع آ دیدر

( التوبانیان )ایی زاده اولغله موضع ذذکری وب مادهسیدر جوهری وهبثه
ولرمره tk
مبنی بوراده اي ارد ایلدی شارح در کهعدر کهمولف ح
واوراده 2

(یه
دااولشدر ححاحده مەلرك باشلریلهبیان اولفشدر ت

)

تاك یله هره وزنده واب مادهسنده مسوندر ( التب ) فعلل اج ر
دک
ر م
لما

وع

ET

الهاحر ن واهل بدر قالعطاء ( البأبة ) قبقبه وزننده ارکك دوه ککروهمك هدیر
جل معناسنهدر ( بردزه ) دال م#مله وزای مضمه اله در خدمه وزانده امام
خاری علیه الرجه خضرتلرينك حدی اسيدر وو کله فارز سیهدر اکجی زراع
معناسنهدر ( پسبه ) رمه وزننده مخارا قضاسنده بر قربه در ( بشبه ) شین ممه

اله ازانده مرو تام بلده مضافانندن بر قهردر ( بأ ( زش وزنشده ارا
آدر حدئیندن جلوان بن سعره واراهيم بن اجد و وکیع 0
قضاسنده بر قریه د

اجد واجد بن سهل الأييون آندندر ( البوباة ) بالك فعی وواوك سکوی بره
آدر ( الباب )
ویابانه دیشور فلاة کی وو باة من طریقنده بر صرب عقبه د

وبانکلورتجان وننزده ونادر اولهرق او کلور زیرا
قپویه دنور جج ابواب کلور پی

فعل كناك فصیله در افعله اوز رءجه"فر موفبصا رده |بتدیکهپاب لفظی مدخل امکند
معناسته موضو عدرکه قرو تعبیر اولئور باب دار وباب بلده کیوامزا بر شیثه
وسیله" وصول اولهحق نسنهده استعبال اوللور ومنه قال ف المباب کذا وهذا
الطاب ال عړکذا ای ه بتو صل اليه ومعانی" شا ودن متفر عدر ومصیاحده

بو وجه اوزره اتو بکابلسنك اصل وب اولق اوزره مقدردر که
فهتینله دربناء عليه واوالفه قلب اولغشدر بعضا ااخضيص مضاف اولور پابالدار

کیذلك بفدادده بر حله اسعی اولان باالبشام کی واکر متضانفینه نسنت
اولئورسه الکز جه اوله نست اولنوب البایی دنور وایکیسته بردن نسبته۳
القاعی د

و

دیئور ویالکنجه آخبر هده نسبت اولنور و کاهبهاول ایک اسم

کییف

اسم واحد حهننده قلندقدنصکره ایکیسنه بردن نسبت e  ۹الا

دشای دنور الدار قطیی دد کاری ر ايد

وناب حلب ایالّده و تلده آ ددر

وهبر قربنده بر طاغ اسعیدر ( البواب ) تواب وزنشده قپوبیبه دنور دربان
معناسنه واب زیاد بن ايه نکاسمهنك فرسی اسیدر ( البوابة ک)تابه وزننده

فیوجیلق حرفتنه دینور ( البوب ) بالك فحی وواوك سکوئیله قبوبی اولق
معتاسنه در قال پاب له بوب وب ای صارو اباله ودواره پاحه وجره آجق

معناسستهدر يقال پاپ الرجل اذا حفر كوة ( التبوب )تفعل وزنده قیوبی
طوعق معناستنهدر قال بوب واا اذا انذه ( الباب والبانه ) هاله حساب
حودود مقولهسنك غایت ونماشه اطلاق اولنور ( پیات الکتاب ) نامه ونولك
سطوردن عبارندر بولك مفر دی بوقدر شارح ددر کهکرحه موّلف مثر دی انکار
.یلدی لکن هفردی باه در که وع موناسنهدر هر شيك وعی احاصیی املکه
ا

مدخل اولدیءجون لککتنابه مضاف اولدقده سطور ووحوهی اراده اولنور
وونده مفرد اولهرق ستل اولر ز برا مراد جو ع وجوه وسطور در پس مولفك
۳
nes

۳

با

۱ ۳

| هانك یله اهبهمعناستنهدر يقال اخذللسفر اهته ای عدته ( الأهیب )تفعیل
وزننده راقلنوب حاضم آوماده اولق معناستدر شال اهب للا تأهییا اذا
فهبع)ل وزننده تأهیب معناسنهدر قال تأهب لحرب اذا استعد
تلتأ
استعد (ا
ا(لاهاب ) کتاب وزننده دریبه دیور جلد معناسنه على قول دباغت اولفامش
عخام دری ه دور

جی

آهبه کلوّر هم نك مد له افء  4وزننده و آهب كلور

ع اخیر غير قياس اوزرهدر
جع
ضعتینله واهب کلور فحت نار مصبا حك تاننه کوزه ج
وعند البعض سم جعدر واهاب اسادندر اهاپ ن عبر معروف راحر در و او

اهات ن عن زا خاد در ) اهاب ( خاب وزننده هدنه منوره قنر
نده پرمو ضعدر

ا(هبان ) عفان وزننده اتهحادندر ( اہب ) زب وزننده مبورضعدر ( الایاپ )
[ان طالوت ایا ای سقاء (]الابة )
.کتان وزننده سقاء معناسنهدر وق الدیث ك
 êاویه (فظنده لفتدر کهرحوع e

واوی تایه منقلب اولشدر

نگ که ذ کر او شدی

۶صل لاء » ( البوّب ) زفر وزننده شول  4دئور که قصه کودهلو وقالن
ف
انلو وسپرك آ دعلو اشکین وورسی

وسکر عسی بك میدانلو اوله ( به ) ده

وززننده هنوز د بللیکه بشلیان معصو مك صو ادن حکابه د رکهبه به دیدرك سویلکه

بشلر وبه بر رحل قرشی لقسدر جوهرننك به بر جاره ددر دوب رجز اله

استشبادی غلطدر احق به ذکر اولان قرشی لقیدر که عبداله ین اادث بن
وفلدر كذلك حوهرنك استشباد علنده راحردن حکابه الله قال الراجز قول

دی خلطدر بلکه اول ارجوزهیی ذکر اولنان عبدالله هنوز طفل صنیر ایکن
والدهسی هند شنت ای شفیان ترقیض اهرك ترحبر" وانشاد انلشدر وارجوزه

پودر * لناکن یه جارية خدبه مکرمة محبه جب اهل کمبهیعنیهيهبنبر

تئومند محبلویه دختر نکاح ایدوب آلورم کهحسن وجالده قریش نسواننه غالبه
اولور شارح دخل فبا زبه فقرة لطیفهستی دغی الاق ابلشدر وه آننه طلو
تازك کن ترو ازه جوانه دیور ويه لفظی اجق کسیه صفت اولور کویاکه
حکایةٌ صوت

صی اکی پبوده دعك اولور دار به مه مکرفدده بخرانه در

) البب ( انك فصل بأج انید زک ضرب و کونه واسلوب معناسنهدر لساعر ده

بابت وحشید تعبیر اولور ونومند ومین جوانه دنور شال i با ای شا

سيا ( البان ) قبان وزننده وهنك خفیفله /جاازدر و دی اسلوب وطرقه
جلاسی پکرنك ویکطرز ویکروشلردر قال الشارح ومنه قول عر رطی ال عنه

فلقع و كان فضل
األجنعلاس بالاواحدا ب]ريد التسوية ا
[ ان عشت فس
الهاجر ین

۱:۱

۱

ایدهرك كمك معناسنه در بقال اوبت ارکاب اذا تبادت. .ف السیر ا(لتأوب )
تفعل وزنده ودیی رجو ع ایلك معناسنهدر ( الاواب والایاب ) همرهلرك ضعى

.و واو ویانك تشددار یهکیلبهسندن کهراجم معناستهدر جعلردر ( الایاب )
کتاب وزننده و(الابوب ) قعود وزننده کونش اتوب غائب .اولق معناسنه در
يقال آبت اس ایبا وانوبا اذا غابت ( المخأوب والتأيب ).ميارك ضبی و واو
مشدده یوای مشددهنك فصیله تأوب وتأیب کهرندن مصدرزدر کید اله کت
"معناسنه قال تأوبه وتأبه متأویا ومتأبا اذا الاه ليلا ( الانتیاب ) افتعالوزننده

که اجره صوبه ك معناسنهدر تقول انتبت الا انتیاپا ای وردئه ليلا (الاوب)
فعتینله طارلق معناسنهدر يقال اوب الرجل اوبا من الباب الرایع اذا غضب
ا(لایثاب ) امحاب وزنده برکسه یی طارلغق معناسنهدر تقول او ته ای اغضنته

( المأوبة ) مفاعله وزنده کوب اولان دوهار بری بربنه قشبروب معارضه اله
بوروشمك معناسنهدر بقال آبت الرکاب اذا تبارت فى السبر ( الأویه ) يك
واو مشددهنك کسر له تون کوندز هبوب ادن روز کاره دنور بقال
می و

رش مأوبة ای تهب امار كله ( الايية ) ناه وزننده نصف نمار وقتنده اجیلان
آه ) غاه وزننده ارانده ساوه شهر ننه
مشمروه دنور شربة قالله معناسته (
قریب برشهر آدیدر ومغرنده افرشیه قرننده برشهر آدیدر ( مأب ) مصاب وزننده

شامدن بلقا قضاسنده پریلده درومأب اوب لفظندن اسم مکاندر دونوب
ارض
مع
وادهحق بره دیشنور ج

ومنقلب معناسنه وشال دما ثلاث مأوب على وزن

له اوج فواق
یندز
سکو
قنده
کاهار
الب ای بهما ثلاث رحلات لار یی می
مسافه وار در وراده مأوب مأب لفظندن جعدر کوندز وروب وارهجق بره
وقه اویونسوسی کی
دنور ( الأوب ) معظم وزننده فاروزك بهسی دلهی ا
بغایت دکرمی ومدور قطع اولنان شیثه دنور ومنه الشل قال اباب بن النذر

انا جبرها الأوب وعذشها الرجب جير جرمك مصفغر درکه وراده مفاره

ی

مدنت مسر در کهترما صالقبنك حویه دینور یمن بن نآار

مدور نقب اولفش غاریم که بکا الجا ادرلر خورماسی جوق دایم کهبنشدن
اجتا ادرر مثل میور اا حذیلها الک منواي ده منقولدر آ(ب ) ناب
وزنشده رمعروف آدیدر میدن دعر در شهور رومیهدن

ورن دیدکلری

آی اول حقدر ا(لاویات ) همدءنك فحى و واوك سکوئیله اولك جعیدر طوار
دد عيش
لهبر
سده
قنن
ایاقلربنه دنور قوام معناسنه ب(نو اواب ) تواب وز

ا"لانواایبعکیهندندر اول قله مسویدر ( الاهبة ) هملك ضمى یات بوراغه
(هبة )
دیئورکه سبر وسفر وحرب مقولاسی حالات اندر ساز وعده معناسنه ال

فا

7

هیا

۱رئ رکه قشقرذوب میانهارتی افساد ابلك معناستهدر شال الب بن القوم تیا ۱
اذا حرضهم على الفساد وافسد ینم ( الثلب ) منبر وزنتده سمریع وجاك آدمه "
دنور قال رجل ملب ای سریع ا(لبان ) عبان وزننده بر بلدهآدیذر شار ج

| در کهخرن نام شهره ایی مرحله مافهده واقعدر ا(لاب ) ناب وزنده"
مدت منوره قربنده برموضعدر ( التأنیب ) وله تأديب وزننده برکسیه عتاب || ر
|وسرزنش-اعلك عل قول ادله وراهله اسکات ونبکیت ايلك اخود سال اقح

رد اله جواب ويرمك معناسنة در اشال انبه تأيبا اذا لامه اوبكته اوسأله فجهه 
۲ا
ای رده اقحم رد ( الاب ) فصتینله سبراوات قعندن بجاادنه دینورتقول ک

الانب ای الباذحان شارح در ك انب عند الاکثر طلب وژننده فارسیده دی
پاذتحانه دیکله ظاهر القت متواردهدر وبعض مولدین تغیبر اله الدع تعبیرایلدیلر | ٠
ا(لاناپ ) عاب وزننده مسك على قول مسکه مشبابه برنوع عطر آددر
|اب وزننده شیع یداغخیوریعارضه سبیله طعامه اشنهاسزاواق
( الاتناب ) ک
معناستهدر ( الونب ) ایتنابدن اسم فاعلدر طعامی اشنباسی اولیان کسیه دینور

واوك سكونيل
بقال هو موی ای لایشمی الطعام ( الاوب ) همرءنك حى و
( والایاب ) همرهنك کسری ويانك محفیفیله ونشددیله لفتدر ( والاوبة ) همرهنك .
ا| فحیله ( والاية ) واوی یاه قلبله کرو دوعك رحوع معناستهدر قال آپ

ارجل يووب اوا وایبا واوبة واية اذا رجع واوب ولوده دبنور سصاب کی
وله دنور دځ معناسنه

وسرعت

ووار وررکن اللر ی و اناقلری
معناستهدر ط

چايك دوندرمك یعنی چايك آلق معناسنه در يقال مااتب اوب قواعه ای
وأب
وصد و عرم ايلك معناستهدر نقال آبه اوبا اذا قصد د
رحعها فى السیر ق
وعادت معناسته در شقال هذا اوه ای عادیه و طو غیلق استقامت
وال از دسنه دینور حل معناسنه و وله دینور طریق معتاسته

معناسنه در

و,حهت وسمت

معناسنه در تقول کنت عل اوه ای جهته وکخه امحزه صوبه کلکه دینور قال
آبٴ الماء اوبا اذا جاهه ليلا واوب آیب لفظندن جم اولور حب وصاحب کی
راجع معناسته واوب کذلك مصدر اولور ابعاد ايلك معناسته قال آه الله اوا

ولك یعتی وائ سکا شارح
ای ابعده بوو ددعادر ویقولون آيك وآب لك مثل ی
دیزکهبولك اصل آك ماتکره ادى عاودك مادکره معناسنه بعده فاعل اضعار
اولندی ( التآویب ) تفعیل وزننده ( والتأییب ) واوی ابه قلبله ونلرده رجو ع
ايلك معناستهدر قال اوب عنه وایب اذا رجع وبتون کوندز بولده سيراك
معناسنه کدجرهه قدر طورمیوب کشکدن عبارندر تقال اووا اذا ساروا
ویارات
البار کله ومکوب اولان دوهر بری پرشه قبر شوب معارضه م
سس
Fmt

aS

|ىدەراز
ك
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فی نسبه ( اشبه ) حرعه وزننده سباعدن قوردك اسامیسندندر ( الاب ) هممنك

آشوب كمك معناستنهدر يقال الب اليه
فعی ولامك سکونیل ناس هطرفدن ق
نباب الاول اذا الوه من کل چانب وطوارری طوپلیوب سورمك
القوم البا امل

معناسته در يقال الب الابل البا من الباب الاول والانی اذا سافها یعنی منیا

طوواز طویكوب ولاف کات اسار اقا ات الایل ای انساعت
ونضم بعضها الى بعض وارکك اشك دیشیی اوکونه قالوب قوغوب كمك
ا
معناشنه دریقال الب اجالر بطدرته اذا دطهرا طردا شدیدا شار ح دریکه بومعناده
جاردن غبرسی مو ع دکلدر پس خصایصدن اولور ورالکبدبرمك معنایستهدر
يقال الب ابليش اذا جعهم وبركك معناسنهدر يقال الب القوم اذا اجقعوا
وسرعت ايلك معناستهدر ىقال الب ارحل اذا اسرع وعودت ايلك معناسنهدر
شال الب اليه ای عاد ویغور متصل پاغق معناسنهدر شال البت السیاء اذا دام
وشاطنه دنور وهس انسايەنك هوا
مطر ها والب ساق زم عم تك حنیش ن

وهوسه ميل وامحذای حالقه دیشور وصوسزلغه دور ودشنك حس وادراك

ایلیوب ذهن وخیالر نهخطور ابلین جهتدن خونارینه متعلقی ترئیب اولان
وا ود باره دنور و کوربه قوزی دریسنه

وهر
دور ز

ورد
قاله دنور ط

شدید معناسنهدر وشدت جا وحرارته دینور وحبانك هنوز صاغالغه شلامسی
حالتنه دیور وظر وعداوت اوزره ع

اولان اسة دنور لونده همرءنك کسر له

لغتدر بقال هم عليه الب والب واحدای مقعون عليه بالظ والعداوة ( الاب )
تعلب وزننده کودهسی طوعاج غلیظ احلثه کسیه دنور واول هیئت اوزره اولان
بان اشکنه وطاغ تکهسنه دنورمونننده تألبه دېنور هایه بقال رجل تاب7
الفلیظط الجتمع وکذا من جر الوحش والوعل وتأل پاد اثعارندن بر ش

آددر ( الاب ) هنك کمرله فز معناسنهدر که باش پرمفله شهادت پرمنی
آ-لدقده مابیدلر بل

حاوی او لدینی مقداردن

عبار در ترکیده

سه

تعبعر

او لنور

والب بر شر آدیدرکهاغا ج قاوی شهر بنه شیه و جیع حیوانانه قسامتلدر

هالابلباربم)نك کسرلله بودخی جار دیشیسنی اوکنه قالوب شدله قوغوب
(
درنا البایا اذا طردها شدیدا (الالوب)
کوترمك معناسنهدر قال الب الجار ط
صبور وزنده لوز طبراق صاو رال دش بداهریه دنور قال رخ الوب ای باردة

تسن الراب وقویدن قوغهیی چابك حقارر اولان کسیه دنور غلی قول جنیش
نوشاطله صو حکن کسیه دنور شال رحل الوب اي سریع اخراج الدلوا و تشرط
بع ف ذلك ( الال ) هم منك یله آاحلق محاعه معناسنهدر (الالبة ) فحانه

یملعهناسنه درکه دریدن اولان قلقانه دنور ( التألیب ) تفعیل وزننده ناسی

۱۳۸

دله
نفع
زبن)ت
وكاز
|| (ا

بولوشمك اقتسام معناسنهدر يقال تازیوا امالینبماذا

اقتسموه ( الاسب ) هنك کسری وسبنك سکویله قاسیقده بتن قیلار» دیتور على
قول اود برنده وعی رأی خاصه مقعدده بتن فیله دینور بقال حلق اسبه ای شعز

رکیه اوهو شعر الفر ج اوالاست شارح دیرکه بونك اصلی وسب ادیکه نبانه
ووک حوق طواره
دینور هزه واودن مبدلهدر ( الوسب ) معظم وزننده تو ب

اطلاق اوور ماده مقومهدن مأخوذدر شال کش موستب اكیدير الصوفی
( الایساب ) همرمك کسرله برك بای حوق اولق معناسنهدر يقال آسبت الادض

ايسا اذا اعشبت ( الاشب ) همرنك فصی وشین مجممهنك سکونیل شبیرگه

آر قوب قارخدرمق معناسبنهدر شال اشبه اشبا من الباب اثثای اذا خلطه
خ

وبرکسبه لوم وتعییب وسرزنش الك معناسنهدر يقال اسب فلانا ابشبا من الباب
الثاني والاول اذا عابه ولاهه ( الاشیب ) فعت لد ایا

ورب
شکب
پنه
دالاری بزی بر
الجر ایا من الاب

ا

زا وصیق اولغله

صارمشق وجتلق اولق معناسنه در قال اشب
ووصف

مذ کور اوزره اولان اغا حلره

اذا الف

اطلا ق اولنور مبالعه تسد الصدر در [ ومنه

حد بت عبدا  4اور و ی ام

یرن
رب
مکتوم رضی الله عنه انه قال للنی صل الله صليه وسل انی رحل ضب

وك
ن

اشب فرخص لاىلفعىشاء والفعر قال هل تسمع البذدآء قال نم فم

برخص له ] یر ند لك

اليل الاتفة ( الا ) تفعل وزننده نودت اغاحاری

بری برینه قارشوب کیر شك معناسنه در شال تأشب اشجر معني اشب وناس
بری برینه محتلط اولق على قول قمع اولق

۱

قال تاه القوم اذا

االيه معناستهيعت خلقاطر فد
نهضدمبروار
خاتلطوااواحقموا وتأشوا االی

ا

وتلق ابلك
منعنم و مق اولدیلر ( التأشیب ) تفعیل وزننده اغاجلری صیق ج
معناسنه در تقول اشبتاشجر تأشیبا ای جعلته ملتفا وناسی بری بربنه دوشوروب
شور ده قلق

ی

شال اش

القوم اذا حرش

تعضهم عل بعص (الاشاید)

همرەنك یله اجناس عحتلفهدن مقع اولان جاعته دبنور اخلاط واوباشمعناسنه
حورامله محتلط اولان قراحه دینور جمیی اشایب کلور اصایم وزننده قال عنده
شال له اشابهة من الکسب ای .ماخالطه الرام
اشابة مانناس ای اخلاط و

)انله بغایت قرعزی اولان شبقه دینور بقال رجل اشبانی ای شدید
( الاشبانی فص
|تساب وزننده ودخی اس بری بربنه محتلط پاخود تم
شاب ) ک
المرة ( اتلا

اولق معناسینهدر قال اب القوم اتعابا اذا اختلطوا اواجتعوا ( المؤتعب )
ضبوط السب
ميك خعی وتاء وشينك فحیله نسینده اختلاط والباس اولان يمعن

۱وصرع الاصل اولیان کشی به اطلاق اوور شال هموؤتشب ای یر .e
فینسبه

۱۳۷

عك معناسته در نقال ارب الث اذا وفر E ا(لورب ) معظم وزننده وافر

وکامل اولان شیمه دنور بقال شی مورب ایموفر ( التآرب) تفعل وزننده بنزسنه
ضمتنده سرد لشوب تعصب وامتناعله کر دتکشات ایلك معناسنهدر قال تارب

وورت دکهواستورمك
فالىام اذا تأی وتشدد وتصنع وتکلفله زكير
غك ص
معناسنه در یقالتأربفلان اذا تکلف الدهاء (المستأرب) اس مقعوسلنییلهه وجرلو به
دنور مدون مهنا سنه  ۱الو ارب ) جاهد وزننده مداهی عن مکار وعیار وقلاش

کسیه دنور قال رجل موّارب ای مداه ( الارپان ) همزمنك ضعیله عبان لفظنده

لغت اولغلهب مادهسنده مرسومدر کهمدار انعقاد بیع وشرا اولان پیشین اه به
دنور ) الاربة ( ام
واسعد

وزننده نيوكك وول تیر «به دور شال قدر اربذ ای

( الازب ) زەك

وزای

محمهنك فر

وهه

ا اولق

معتاسنه در کهغلتدن ياود ك زنلوقدن اولور ال ازبت الابل ازبا من الیاب
(لازب ) همزهلك کسر له ودور کشیبه دینور وغلیظ ابه
ازابع اذا ۸جز ا
که به دنور وافت وداهیه معناسنهدر وم وا کس قصه دنور ویاقشقسن د

اندام وعبوس ودمم کسیه دنور وشول کسهبه دنورکه اعضاء ومفاصل احد

وخرده اولوب تطعاککاری ولوحهری ارئیوپ واریلفیوب همان زیادهسی
قارتی واشاغیسی طرفنه اوله کهبوقاریسی قاوال واشاغیسی ششطالی اجوہ شکل
اولور قال هوازب ای الدقیق الفاصل الضاوی لانزید عظامه وانعا زیادنه
و

و(

ات العقبه ) همهنك وزانك فحیله تیان اسعیدر ونك موقع

ذکری زب مادهسی اولغله اوراده مسومدر بوراده ذ کر ابدنار وهم ابلشدر
ف
ت)
کازب
زرا هنسی اصلیه دکلدر (ال

وزننده و(الازیب ) امیر وزننده

اوزون AE دیئور ( الاز ی ) ازمه وزننده فیتلق جات وقعط معناستهدر قال

)تاب وزننده بنوگم شعبهسی اولان
اخذه الازبة اى العدة والقعط ( ازاب ک

(لازب ) ضرب وزننده صو آعق
ابلىعنبر جاعتنه محصوص برصو آددر ا

ا(ن اب ) محراب
 ۹قال ازب الاء ازبا من الیاب الان ادا حری

وزننده وکا او لور که همزهی باه قلب ادرر اولوغه
وو سم

ی

معتاسنه

لفظ فارسیدن
ذر اولنان ازب لفظندن مأخوذدر عل قول و
(تدر ک

إا معردر پل الاء معناستهکه کبللهسی بول لفظندن اامضر اولغله صو بولٴ اله
|| اسالة اله دعکدر بزرا مبر لفظلری فارسیده ول ايلك معناسته اولان مبردن
لهستدن ام حاضردز کویا  5.۲لت ممرقهوه خطاب اولور امنزنج دیرکهفول
1

ان

اخبر تصری وب اولدبنی .غير ستبردر ( الاز بة ) عازمه وزننده شول دوهاره

دنورک آزیق اور

اکن ریزاور يقال ابل آزبة ای ضامرة لاج |

بغانت عشق وعلاقه ايلك معناسنه در قال ارب به اذا کلف ومعده فاسد اولق
معناسنهدر ال ار بت معدیه

ای فسدت واعضاء ,بدن برعارضه سبییله صله فصله

آبریلوب دوکلك معناستهدر قال ارب الرجل اذا نسافطت اعضاژه وقطع اربه
ويقال اربت ابا ارحل مندك ای سقطت اراك من الیدین خاصة يعت اللریکه
صوص

آولان عضولر 3لم مهرا کی صایر صایر دوشوت دوکلسون ان ارك

پیانتهکوره بین الناسمذموم ومعیوب.وخحیل وشرمسار اولهسن دعکدن کنابه در
کىسلك پاخود فقیر اولوب ایدی" ناس عطیهسنه متا ج اولق
وارب برکسهنك ال
معناسته در قال اربت ده ای قطعت اوافتقر فاحتا ج مابایدی الناس وو ۱کنری
ده
دقدععانمو

(بة
ار
لور
الئ
ابراد او

) هم منك ضعيله دوکو مه دنور عقده معناسته

على قول شول دوکومه دینورکه حوزمدکه حوزلیه یعنی مخت وشدد اوله
واره بونه عرمجك قلادیه دنور وآت طوار غلیهحق طاوله ابنك واورد
)ك
ةن
ماري
هورز(ال
وک وکن وکوستك مقولهسنك ایاغه كەجك خلقهسنه دین
یله احیه وزننده اویلق ده دبنورکه فاه تعبیر اولتور قال اشک اربتد
ای اصل فتذه ( الارب ) طمرب وزنده شهادت پمرغیله آو ر به,ر مغنات آ رالغنه

دینور وارب مصدر:اولور دوکوی بك بغلیوب کم ايلك معناسنةدر قال ارب

العقد اریا منالباب الانى اذا احكه وركسەنك بخرضونه اورمق مغناسنهدر قال
اىرب له (,الارب ) هزءنك ضیله قوزنك وواوغلاغك
ارب فلاا اذاضرب عل

مانء)نك وانك
هاری
هنوز ولد ایلش ازهسته دینورکه کوریه تعیبر اولنور ( آل
کسربه برنوع بالق آددر برکیده نکه وکرویت ددکلر در وبرنوع تقل ونبات
آ ددر عفر دانده ابادنه و عندن ار دیدکر یه EEE

اراب ( هم نك حرکات

لاله رموضع آدیدرعلقول برضو اسیدر ( مارب ) مزآل وزننده نده برموضع
آددر گلحهدر یعنی ترابنده طوزلهلر واردر کتب جغرافیاده مأرب عنده بر بلدهد رکه
چا حور دبرلر د بومسومدر و مصیاحده دی مقومدر کهمارب عنده ازد بلادیدن

پربلده ردکه حنی موت طاغلر بنك نبایتنده واقعدر وبلقيسك مقری ایدی وا کا

سا دی دیرلرکه بانیسی اولان سباء بن بشصب بن یعرب بن تعطان الله عادر ویو
اهب
يریل
فنكرکسم
ظمره
تأنيث وعایله غير متضرفدر ( الابراب )ه

اولق معناستهدر

قال آ رب علیمم ایرابااذا فازوفلم( الاربی ) همزءنك ضمی ورانك فحی وقصربله

آقت وداهیه معناسهدر ( التأریب ) تفعیل وزننده برنسنهیی متینوعکم قلق
معناسنهدر بقال ارب الی"* تأربا اذا احکرد وصاق وقلم مقولهستی یلیوبکسکین

قملعقناسنه در بقال ارب السکین اذا حدده وبرنستهیی جوغالقق وتوفیر ومیل
ايلك

a

دب

۱۳۰

تقول شهدا الادبه والمأدبة والادبة هی طعام صنع لد عوة اوعرس وادبه جب
هابمدارپه)نك کنسللهبادشاه ووالی فلر وسلطنت وایالنده
موعتنباسنهدر ( ال
اولان اولکهیی پرعدل وداد ايلك معناسنهدر قال دب السلطان البلاد ادا

اذا ملاهافسظاوعدلا ورکسهی ضیافته دعوت ايلك معناسنهدر قال آدیه ای

دعاه الى طعامه ( الادب ) هنك فع ودالك سکو یلهعب معناسنهدرکه تحب
ایلکدر ویرکسهیی ضیافته دعوت ايلك معناسنهدر شال اده ادبا من ااباپ الثای
اذا دعاه الى طعامه ا(دب الضر ) بعض امهانده همزهنك نضی :ودالك سکونیل
بعضنده فصتینله مطبوطدر دریائك کٹرت آبنه اطلاق اوللور ضیافت معناسندن
ماخوذدر قال چاش ادب الهر اذا کث ماوه ( ادی ) عبی وزننده طی" فیلهسی
دیارنده پرطاغك امعیدر ا(لارب ) همءنك کسری ورانك سکوئیله زبرکلك دهاة
معناسنه در ونکر خوبث وشروغا لهمعنا بنهدر قال بهارب انیکر وخبث وغائلة

وعضو واندام معناسنه در تقول قطعته اربا ارتا ای عضوا عصوا شار ح دربکه

عىة رآاب ]
جی ارآب کلور احزاب کی ومنه حدیث الصلوة ک[ان »سجدب عل
ای اعهاء اغ متته کورم ارب لفلی دفي خصوصنده احتال مقتضی
اولان فرط حاجت معناسنه موضوعدر پس مطلقا حاحندن اخص اولور بعده کاه

حاجت مقر دهده وکاه بلا حاجة همان مکر واحتالده استعمال ایلدیلر صوورنده

دهاً ومکر وخبث وغائله معنالری بوندن متفرع اولور وکاء اولورکه پك حاجتلو
اولان عضوه اطلاق اوور زرا اعضاء مطلقه ایکقسهدر بری مداد حاحت اولان

عضودر بدورجل وعین کی وبریسی مدار زینت اولان عضودر حاجب ولیه کی
وعقده واحکام وسار معانیسی دی معنای اولدن مأخوذدر اہی وارب عقل

وذ کا"ودن وملت معنا هدر وفر ج معناسنهدرکه عضونا مدز وارب حاحت

معتاستهدر ( الاربة ) هممنك كله وضیله لفتدر مود زکیرلك دهاً معناسنهدر
وحاجت معناستنهدر :ارب کی واربه همزءنك کسرله مکر وحیله معناسنهدر

( الارپ ) فصتینله ( والمأربة ) يك فعی ورانك حرکات ثلایله بود حاجت
معناستهدر قول مال فيه ارب واربة وارب ومأربة ای حاجة ( الارب ) زونك

کسری ورانك فصیله ( والارایه ک)رامه وزننده عاقل وزبر  ۵اولق معناسسنهدر
بقال ارب ال جل اكروصغر صغر اوارابة من الباب انلمامس اذا عقل ( الاریب )

امیر وزنند» ( والارب ) کتف وزننده عاقل وزړرك وهشیاد اولان کشیبه دنور

(الارب ) فصتیاله برنسنهبه ادمان ابلك معناستهدرکه مراد ادمان واعتاد ای
استاذ وحاذق اولقدر بقال ارب باالشی" اربا املنلاپ الرابع اذا درب بهیعنی
وصارفیه ماهرا وبرنسنه بهمتا ج اولق معناسنه در قال ارب اليه اذا احتاج اليه

۱۳

جع صیغهسی اوزره برموضم آدیدر على قول مدینة منوره قربنده پرطاغ آدیدر
آنده ساطان الانبیاء عليه افضل الحايا حنمتلرينك صدفاتلری واقع اولشدر
) الائب ( فه :لهور

آددر و بو اتأب محقفی در که اجر وزندهدر ( الادب 1

فعتينله اظفرت وصالوولقکه اسله قولاوفعلا لطف معامله وحسن مناوله ایلکدن

|

عبارتدر فارسیده فرهنك دنور قال به اپدب ای ظرف وحسن تناول مرج دیرکه
تعریفانده ادب جیع انواع خطادن مابه الاحنراز اولان نستهیی بعلکدن عبارندر
ديو معرفدر وبعض اعلام اخلاق حسنه ظاهره الله شیر ایلشدر ودولت

اسلامیهدن بر مدت مرورنده علوم ریه واشتعاره ادب اطلاق ایلدیر باعث
تأدیب اولدیغچون وملکة تعصم من قامت به عایشینه عباریله تعریف ایلدیلریعی .

ادب بقروت رامضة نفسیه درکه متصف اولان کسته ږېموحب شن وعیب اولان

PEE
EEE
e
1

نستهلردن حفظ ادر وادب ایی وعدر ری ادب اللفس ور سی ادب الدرس در
دید

ی تعر ف مذ کورل فقره اخيرهسنه ناظر اولش

اصطلا ح ع قاده حفظ حدود

شرعیه وسلود طر شت

او لور و فقره اولاسی

عیهدر کهاخلاق حسنه ۱

باطتهدن عبارندر  +طرق الق کلها آداب و+عند الفقهاً سته مبتی اولانحرکات
 ۱د یکدرکه ادب خبره وادب عشمه کلاملری اک تاظر در و اشبو ادب کلهسی ادب
لفظندن اسمرر أدب همرنك قحی و دالك سکویله برکسهی طعام وضیافته دعوت
ww
E.

مناستتیله ادب اطلاق اولغشدر وین العلماء ادب العحث دی واردرکه ع مناظرهبی |
مشقلدر خلاصه اديك حتنده اخلاق مرضية ظاهرهدن ماعدا بمالله شرعك |ستجاب

وعقلك اسخسان ایلدیی اطوار واقوال مندرجدر عفت وظرافت ونزا کتواظهار

وحاسن اوصاف کی انی
وطف معامله و انساف وسار مکارم اخلاق م
عدل ل

وادب کسی مصدر اولور برکسه ادبلو اولق معناسته تقال ادب ال جل ادا
من الباب انمامس اذا ظرف وحسن تناوله ومأدبه تريب ايلك معناسنهدر ال

(لادیب ) امير وزننده
ادب فلان ادیا من الباب الثانی اذا عل مأدیه کا سیذ کر ا
ادبلو کشیبه دنور جي ادواء کلور علاء وزننده ( الأدیب ) تقعيل وزشده

تعلیم ايلك معناسنهد رکهمراد آداب شرعیه وعرفیه وع اوکرمكت معناسته درکه
۱ا لازم کلور يقال اديه تأدبا اذا عله مصباحده عله ریاضه افيس
ادب ک
ومحاسن الاخلاق عبار تله مفسردر

( التادب ( شعل وزنده مطاوعیدر إوبلفك

كسنه در تال اده تأدیا وت دب ( الاستتداب ) تأدب معناسنهدر
مکعرتما
وادپ او

يقال استأدب ععتی تأدب ( الادبة ) جرعه وزننده |وأادلبة ) سعده وزننده
( والمأدبة ) دالك یه

کااھشهی
یا
اا

مک مه وزننده ضیافت طعاهنه اخود وله طعامنه دنور
ک
ار
س

تقول
ت
1 ۲١

1

ا

۱۳۳

| قال تابب از جل ه ای تب بهوصفالدوب منسط وشادان اولق معناسنهدر قال
تأبب بهای ثم ( الابابه ) «صابه وزننده ( والابابه ک)تابه وزننده پولهدینور
طر شه معناسته کرد حفیق وکرك معنوی اولسون ( ای ) حت وزننده کوفه اله
قصی بیمقاتل ده

برنپرك اسمیدر ملوك بطیهدن ايی بن الصا مغان نام تملك

حفر اتدرمکله اکا شوب واسمیله سعادر وننه عراقده واسط تام پلده تراینده
بهررك اسمیدر ومدننةٌ منورهده بر قوی آدیدر عل قول ونده صواب اولان انا
اشساب وزنده حاضیلفق ميو
اولقدر تون محففه اله هنا وزننده ( الاشاب ) ک
معناستنهدر شال اتب الرجل اذا تيا ( الانب ) هممنك کسمری ونای فوقیهنك
سکویله ( والئتبة ( مکنسه وزننده شاسن ویکسن اولان کوملکه دینور کهعزرب

نسوانی کبرر بز ووروحك مقولهسی جاری وسطندن بلروب بعض مربه عل اله

پیونلرینه روب کوملك طرزنده کیرار اک نقبره دخ دیرر مشقوق اولدفچون
موّلفك والبقر :قولى عطف تفسم يدر ؤاتب نسوانك اوستاك تعیبر اتدکلری لباسه
وحاغك نصفنه بال لباسه دنور زبودکی
دیور قراحه کی ومطلقا همان بالذرك م

على قول باجهسز طونه دنور وطلق تعبیر اولئور یاخود یکلری اولیان کوملکه
دیئور جیی تآاب کلور همرهنك مدیله واناب کلور همرهنك کسریه اونوب کلور
از ابرهیك قبوغنه دنور قشر الشعیر معناسنه

همرءنك صعیله وان
( الا بت ) فعیل وزننده

کر

اولنان اتب دیدکلری لباس تريب اولفق ۱

معناستهدر يقال ااتلبوب على ناء احهول تاتيا ای صبر ابا ونك استعالی

هول

اوزرهدد وتاب برکسیه اتب مر و ری کدرمك فتاه وق شال اة

ااه ای السه ایاه یعتی الاب ( التأتب ) تفعل وزننده ذکر اولنان اتب ددکلری
بابو کیک اسر
و ساز

قال بالات الذاسه

ویات وا کورون تحارفی

تاتب للاهس اذا استعدله ورنسنه یکشوب صلات ولق تصلب

روب اموزاری نك
وسه
تکوک
کغی
م|عناستهدر قال تاتابلشی* اذا تصلب ویاك با
اند جقارمغل  ۳ارقهه لامق معناستهدر بقال تأتب القوس اذا جعل جالعا
قره واخر ج منکنه مما ( الانتتاب ) ک|تساب وزننده بودخی ذکر اولان
صد
|

0

کییت بار شال اتب ااا ادا اللسانب ( المؤتب)
دی ا
م_عظم وزننده طرنقلری برطرفه طوغری اکر جه وقاحق اولان کشیه دنور قال

| دجلموتب الظفر ای معوحه ( الب ( تایمثلثه ابهمنبر وزننده سمل معناسته دراک |
 ۱ 0ولنسهوا< رام طر زنده بوکدن یابلش کون

ادر

کم بار بر نسکی اک صار یلو ب

ور ورزر شون بد نلریی احاطه اندر و دوز وملام ره دنور
۱

حدو ل معناسنه وا ضه نفعه به دیور

بی

مات کلور مکاشت

ور

tr

دور

وز ننده وماف

جع
۳۹

OE.

نی

کیاء دینور وعلی قول رعی اولنه ج چایرلفه واوتلاغه دنور یاخود منغيربذر
وزرع عاصل اولان نهبرانه دنورکه فارسی ادا اله خودر وتعبیر اولتور معنای

آنیدن مأأخوذدر ومه قوله تعالى [ وفاکه وا ] الاية وهو الکلا اوالرعی اوما
ات الاوض وانسانك ينه دینور .خصی مايه شارح درک اک و ور
هيدر لکن
خض عنوانیله مسومدرکه خای مجمهنك ضعی وضاد مجمهنك ع

غلطدر صواب اولان خم اولقدر ولگ هنیل لفتیدر تهکه فباده و54۰

واحب مصباحك وراغبك يانه کوره
وسار امهانده ومنوال اوزرهدر ایی ص

اب کهسی استعداد ویو معناسنة موضوع اولغله سفر وشتا امحون اعداده وح
ورعیه قابل وهی" اولان سبر"ه وکياهه اطلاق آندن متفرع در ایی واب

وفره متعلق لوازم واسیای تدارك ادوب حاضرلفق
لهسی مصدر اولور سیر س
فعناسته کاسپذ کر ( الابیب ) دیب وزنده ( والاباب ) “حاب وزنده ( والاباه )

ببكس العین على
مجابه وزننده نولرده اپ معتاسنهدر قال افبلان السیر ین
القیاس فى اللازم الضعف ویب بالضم على خلاف القیاس ابا وایبا وابابا واباپة اذا
ہیا واب وابابه کتاه وزشده واباه صابه وزننده غریب الدیار اولان کسه

وطنتی ارزو ادوب اوزلك معناسنهدر شال اب الرجل الى وطنه اباوابابة وابابة
ای اشتاق اليه وقیندن حکوب صيرمق امحون الى ی قبضهسته صالق معناسنهدر
د
صای
قاه
ال اب ده ای سیفه اذا ردها لسله وقصد معناسنه در تقال اب

قصده مرج دیرکهزمخشری کشافده مرعابهاطبلاق قصد معادن مأخوذ .
اولق اوزره امضا ابلشدرکه مأوب دعکدر مقصود معناسننه ول طوغری

موستقیم اولق معناستهدر قال ابت اباته ای استقامت طرشته و دشعتی بجرله

اله بوزمق معناسنه در تقال البعدو اذا هرمهم حملة لامكذوبة فیا مکذویه
لفظی مصدردر کذب کی یعنی برجله" صادقه ابله دشعنی منبزم ایلدی ودړ عك

محريك معناستهدر بقال اپلثی اذا حرکه ( اپ ) همزهيك کس لهعنده برقر ه
اب
ت)
کیاب
آد,در ( الا

وزننده سر وسفره متعلق لوازم اوسبایه دینور قال

هوق ابابه ای فجیهازه وصویه اطلاق اولنور وسراپ معناسنهدرکه توف
ہار اسیلکنده اایرقدن حوللرده صو هیئنده ايان اولان صارقدر ( الاباب )

عراب وزننده سیل عطیه وموج عطیه اطلاق اولنور ( ابه ) هممنك وپای:
]ه
ند
عفی
[بة العلیا وابة ال
مشددهنك فعیله برارجل امعیدر ا

عدن مضافانندن

لے نام بلده قضاسنده ایکی بقهر(در مرقوم ابه نکاسمدنت اسیله سمالردر ( ابه)

همر,نك یله مبغدره افر شیه ایالنده بربلدهدر ( التأیب ) تفعیل وزننده حیقر مق
)فعل وزننده تحت معناسنه در
|عناسته در يقال ایب الرحل اذا صاح ( التأبب ت
م
2د
ص
اس

اج

۱۳۱
یبا
تن اتحون ڈیہ اوزره بی

اولشدر

شارخ

در

عند البعض که دس

دوک

تغیر جال قدیهدن نشئت ادن حاله آجیوب حیف ایلکدن عبارتدر معلوم اولهکه
بایلنعرب تجبه اوسفه دال اولان براز تعبمرات واردر یاسی" مالی ویای* مالل

ویاهئ مالی کی ,ونارده اصل تحب ادائی ماء کهسیدر اء حرف ندادر مناد ای
نکره اوزره داخل اولشدر اشبو منادالر الفاظ مهدر يعن اصوات قبلندندر

کویاکه على الامرام برکسیه ندا» اوللور پس ترکیب مذ کور تې مشتقل اولفله
 Aواحده حکنده قللوب مقام ده

استعمال اوشدی

و زوم علافه سیله مقام

تأسفده دی استعمال اپلدیارمنادالرك آخراری که واحدهنك وسطی مير لندهقالشدر
ونداء ومنادی جهتلری مضععل اولشدر زرا جوعی که واحده ملبنده اولشدر

فصل الباء ااختية  ( 4اليأيأة ) له وزننده ( واليأياء ) سلسال وزننده پرکسیه
ووازش وبشاشت اظهار ايلك معناسنهدرکه اخشوامق تعبیر اولنور قال
لطف ن

یاه ية وییاء اذا اظهر الطافه کوسرهیی انه چاضمی معناسنهدر قال یآ
پالقوم اذا دعاهم ودوهی

طوردرعق اجون ای دعك معناسنه در على قول اسی

برکدرمك اجون يأیاً دنو چاشمق معناسنهدر شال ایا بالابل اذا قال لها ای
لیسکنبا اوقال للقوم یأیاً لجتمعوا وای همزمنك فحیله دوهی طوردیرهجقصوندن

حکاهدر ویاأیاً فدفد وزشده اسی برکك اعون چاضهجق صوندن حکاه در

ا(لیوَیٌ ) هدهد وزشده برحی فو شلردن آماجه کی رقوش آدیدر ترکیده

موعول دیرر بعضار دلوجه طغان الله وبعضلر زاغنوس الله بیان ایتدیلر (اليأیاء)
ذر اولنان قوشك اسوندن حکاهدر ( البرا ب)الك ضعی وفحی
سلسال وز نده ک

ورای مفتوحه ونون مشدده وقصر اه ) و المداء ( انك ضعی والفك مدلله قنهبه

دنور حناً معناسنه ( البرناة ) دحرجه وزننده صاج وصقاله قنه ياق معناسنهدر

اولب افعالدهر زرا
تقال برا یه ای صبغها بالبرا کاشال حا رأسه و
ماضی اولهرق مشار ع صیغهسنده وارد اولشدر ان بری محومدن منقولدرکه

کر نك فحیله برا» دینورسه هزه ابله قرأت اولنور واکر يالك ضیل برنا
|
دینورسه همرءنك انیبان واسقاطی جایزدر لسانالعرده رمناادًهسی ذیلنده میسومدر
تم ماتعلق بنرجة باالبهءزة بعون الله ونبسبره جفدالله عاللىتوفیق والصلوة على

الهادى الى سواء الطریق اولا وآخرا
 Soباب ءابلا  3%لصف الهمز
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( الاب )همرك فحى وبانك تشدندیله مطلقا اونه دینور کلامعناسته کهفارسیده |
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طبع وسرشت وباد در پس هینتك مفهوی مض مفهو منه متقاریدر مایت

عرض مقولاټ اعاض جلهسنه اطلاق اولنور هرپرینه عوضی اعتاریله وهیئت
موضوعاننده حصولی اعتبارله اطلاق اولنور يقال له هة حسنة ای حال وكيفية
( الهئ )کسوزننده (والبی" ) ظریف وزننده هیئت وقیافتی خوب و خوشغا اولان

کسیه دینور بقالرجلهی" وهیی" ایحسن الهیّذ وهیههانك فخیله وهیاءه کرامه

وزننده برکسه یابرنسته خوبهیئت اولقمعناستهدر شالهاء ار جل كانءاف ناف

وهاء ییاء مجی هينه وهيو هياهة ككرمكرامة اذا صارحسن اله
خينةصوبر
وص

اجون کندی هیئتی اخذ ايلك یعنی اقتضا ادن لوازم ودارکاتتی کوروب اضر

آوماده اولقمعناسنهدر قالهاء للا ماه ویبی" اذا اخذلههینته ( المایو ت)فاعل

وزنتده توافق معناستهدز قال مایا على ذلك اذا وافقوا ( الهیة ) هانك
کسریله مشتاق وآرزومند اولق معناسستهدر یقال هاءاليه بہاء هي ای اشاق
) الیو ) تفعل وزسده هیهءتلفن ھی برماده اجون اقا ایدن صورت

لازمهی

تکمیل ادوب حاضرلفق معناسنه در قال تیا للام اذا اخذله هیتته ( اممیه ) تکل
وزنده ( والبی" ت)فعیل وزننده برنسنهه هیئت وقیافت وبروب اصلاځ ايلك

معتاسنه درکه حاضمرلق اکالازم كلور قال هیأه تبیة ونبيعا انا اصممه ( المهايأة )
مفاعلة وزننده برخصوصده بریبرینه موافقت ایلك معناسنهدر هینت معناستدن

مأخوذدر قال هايأه ف الام مهاياة اذا وافقه وع ف فقهاده التوافق والتراطی

مقاسمة منافعدن عبارندرکه اسعسانا جانزدر [ لهاشرب ولکم شرب يوم معلوم ]
نص مبینه مبیدر مثلا برخاههده مشبرل اولان زد وعرودن هربری حصهسنه

مقابل بررسنة حصو صه اقامت ابلك ونر واحددن ر
هکس بررکون ترلا واه لریتی
سق اعلك وعبد مشترکی برروقت محصوصده اسخدام ابلك کی شهکه کتب
فقهيه ده مسوطدر موف والهاياة الام الا عليه عنوانیله رس ايلكلة عاد
اوزه مساعه ارتکاب ایلشدر ١تءأمث اسم مفعوله جلدن آییدر مکر تکلف ارتکاب |
اولنه خود هاء طغیان ق اوله ( الهرء ) هانك فحیله ( والهئ ) حانك کسرله
اسان فسیی عکه واگیکه دعوت

ايليه حك صو دن حکابه در وخاصه

دوهی

صو

اجبکه چاشهجق صوندن حکابه در ( امه ) همله وزنندم,شول اقهه اطلاق
وكد
لبا
وبىوبك
اولشورکه صو

اولغله حکدکده جلدن ملق نادر اولهيعن

هرپاردوله الور اوله (هئ ه)انك فحی ووانك سکونیل کله تحبدر تقول یاهی
دنوی وعندالبعض انمقعل امردر تنبهونبصس معناستهکه غفلتی
مالی یعنی با بلکا
پرك ایدوب هترصس واکاه اول د عکدر ته که صه
امردر

واشبو هم کلهسی اجعاع سا

کەی اسکت معناسنه اسمفعل

کنن محذور حون حرکه آوزره

و حنت

اجون
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آیدرار مقر دنده :هاء در

یه

مذ کرنده هاوّعا دیرار وجح

مذ کرنده هاوم دبرار

و مفرد مونشنده هاء در لر یلاراء همر منك کسر له و شمه موند مهاو ما دبرار وجح

موده هاون درل نون مشدده اله وونده برلغت دی واردرکه هأیارحل دیرر
هره ساکنه اله هع وزننده ونك اصیی هاء ایدی هاع وزننده اجقاع ساکینه
لف ساقط اولشدر مشوده های دینوز هی ونزنده ونه ارده هاء! دیور
اتی
مب

هاعا کیوجم مونژنده هن دنور هعن وزنشده ظاهرا ججم مذکری بنه هام
اولقدر ( هاء ) هنك کسریله هات معناستنهدرکه اسمفعل امردر بکا ویر ویکا
کتور یدکدر تنه مذکرنده هاءیا دینور وجم مذکرنده هاا دنور ومفرد مونانده
هاءی وه موشده هاءیا وجم مونشنده هائین دشور هاتین کی مرجم دریکه
لباده ووحه اوزره خرنیومدز کههاء کلهسیکد .اس قعل اهدر خذ معناسنهدر
ونده ش لغت واردر اول آخر ننه کاف الاق اولنوب جیع احوالده حاطب اله

«تصرفق اولور بقال ها هاکاها هاك هاکا هاکن ثمانویضکعافنههمزه وضع
اولور شالهاء بف الهمنة وهاوما وهاژم وهاء بکسی اة وهاؤما وهاون ثالث

هره الهکایمقم اولور شالهاء هاء کاهاء هاءك هاءکا هاءکن رابعهزه مکسور
اولور ال هاهءهاءبا هاوا هاعی خامس همنء ساکن اولور قال هأعلی وزن هب
و مصیاحده ور

در

5

او لورکه ها کهسند الاق ادوب هات دیر رکه اسم

.فعل ادر اعطیی معثاسنه شال هات للذکر وهات لو نث وهاا وهائوا وهان پس

ومعناسنه انتمی ( الهوعن )
ها وهات کلهسیناوله اجون اولور اول آل وای بر
لو

ڪر | و آسعه به دنور ودب

وعادت معناسنه در وکجه دن پرمقداره دنور

ویو مهو-نکلهستی حوهری وهنه
مب ومقامده دک ایلشدر زبرا وزی مفعول
اولغله واوی 6
ااه

زرا نات ار بعه اولان کلهده واواصل

اوناز مو لف ونك

بناء هون ماده سنده ست ایلد
یی اهو نادن اسممفعو لدرلکن بوراده وز ننده

ونونك اصاله كوره مفعأل اولق لازمدر اترى ل(اهاه اللهذا ) الفك مدله لاوالة

دردعکدر وعلقول افصح اولانلاها
معناسته مستعبلدرکه خدا حةچون اول اوبلهکلد
_اللهذا عنواننده اولقدرکه قصر الدر باخود مدی لن وخطادر زیرا اصلى لاوالّه
هذا ماآقسم بداولوب اسم حلالها  4ذاسنده ادخال او لفشدر بومادهده اوج فول

(لهينة ) هانك “حى
"حاصل اولش در تفصيلى مغنی اللبيب وتسبيلده مشروحدر ا

وکسی ویانك سکوییله برشسيثك وضع جبلیسی اوزره رس اولنان حال وشان
وکیفیننه دینور کر محسوس اولسون کهبتکل وصوریدر وکر ك معقول اولسوننکه
اول

۹

1۱

>

د

۱

۹

7

مب

۳۳۸
عدر
امهحبه
رهو
وم تشبح منه مولفك وهی ابل هنا قولندهی ضعیر جاعت مو

اءهم)ه وزخده امعاء رجالدندر ( الهانی* )
مهنا
پس ونك مذکری هنأن اولور (
خادم خودمتکار معناسنهدر ابن اثبرك بیاننه کوره اعطاً معناسته اولان هناً لفظندن
مأخوذدر کویا که محخدومنه نفستی اعطا ایلشدر ( ام هانی" ) امام.عل کرم اله
وحهه حضتلر بنك قر قرنداشاری کنبه سیدر او طالبك قزىدر می فاخته در

۲یدر ( الاستمناء ) یاردم ایستقك معناسنه در شال
( المهناً ) معظم وزننده بررجل د

استبتأه ای استعطاه ( الاهتناء ) افتعال وزننده دواب ومواشیی تقید یوار اله
اصلاح ايلك معناستهدر بقال اهتنا ماله ای اصلیه ( الهیی" والری" ) امبر وزننده
رقه تراننده ایی نمرلردر ملوك حروایهدن هشام بن عبد الك حفر ادر مشدر

ا(لهنية ) مصغر بنیهسیلهکهامام بمخاری گهنده بعنی [ انه اقام هنيئة ] حدشنده

رسم مرسوم آوزره مسوم.وشی" يسر اله مقسیدر بوندهصواب اولان بغیر هز
اولمقدر زرا هنو لفظنك" مصغر بدرکه شی* e وجهل معتل اولغله هنو
مادهسنده ذکر اولنور ان شاء الله تعالی ( الهوء) هانك فحی وواوك شسکو یله
برکسه ذاننده على هت اولغله اسبانه ت سی ادهرك نفستی مراتب عالیهبه
ابلاغ واصعاد اياك معناسنهدر معنای 1يدن خاو
مپوء هو ءا اذا رفغها وهمت معناسنه در

در تقال هاء سقسه الى المعالى

معنای سایق وندندر قال الشارح و منه

[ذا قام الرجل الیصلو :فکان قلبه وهوهه الیالله انصرف کا لودنه امه ]
ادیث ا
ای هته وافذ وماضی رأی وندییره دیئو ر وبرکسه آخر کسه ده رنسنه یاخود

ختیبرها اوشما
پرموضع وحالت سزمك معناسنهدرکه توهم مفهومیدر تقول هو
وهوّه ضرا وشار ای ازننته ه :وهو وهوء هالك ضيه ظن وکان معا ةدر
فنى وهوهانك عي فرحناك اولق
تقول وقع ذلك هفوهی وهقوءی ای ظ

ورل هتوه هوءا ائ فرحت به آ(لهوء )فحیله هنت ابلك معناسته د رکه
قه د
تاست
معن
پرنسته به قلب قصد ایلکدن عبارندر يقال هوی" اليه هوءا من الباب الرابعاذاهم

ه(اء )باه وو اک تأسه در یمن ندا اوثانکننهنتصوبت

حکایه

د رکه زم لساء-ده دی هممنك سکو نله هومرهسز اراد الوور وفیه قال الشاعی

پیانسعه فیقول هواطءالالی پ*عنی حال اویمحه دکلدر بلکه
عىوك ح
دي
تبل
 +لا

سن آی اسیله چاضدقده سکا اجابت ادوب هاء یعنی لك دیو تله ادر کوال
انقیاد واجانشدن اوزون اوزادی بك حوق تلبیه ادر مولعك ساهد ارادی صعغای

تگلرده متوقف اولغله نآی رده مبنیدر وهاءکذلك جاءوزننده اس فعل ام اولور

هاك معناستهکه خذمعناستهدر وکاهی کاف خطاله دک

 ۱ضرف رر

واهی کافدن مستغتی اولوب آخرنده اولان همزهدن تصرف
خذانت معناسنه ک
ایدرار

1 N N

1

|( ناکتر)ابه وزننده( ولا )جاوزند ( والهتً) جرب وزننده ام

 ۱وتاب خاوشکوان اولق معناسننهدر :شال اکان الظعام ارادولد ههنتاء:
ادناتی
سیتایل

| وھاش الیاب"جقاستی اذا |احتلار :نیئاپس بفلای :ولد ابو نش وشده؛ فزق
| وارد رژ راامعلاق اوّل"طعام خوشکوار اولفله ده سکوب ما جه رامق ویو
یوهضم اولق "شانندن اواجی" خوشکو ار اوق مفاسثهدن ا(نا )
لمامسیگینا.
هانك فجصینوونك سکوئیله تبرزيك واسشیعاد مغداسنه[استعبال اوللورکه" قتولوق
تعیر اولنور بای رقو مان مابغو ذ ور ال هن ء بالاخش هن من اباب “اثالث
داقال لمبات جع | پنکا هنی" و متلعو د او شون سار جحمرک 5

 ۳زه

خلافنده یعت بیر نسنه ,دج و تعسن اولوب :حقہکه خهرا .منوفعتی .سیو لحب اورت
مهنيك 
ومایل
| دو تربك و استستعاد مقامنده بات رار ىرەك ماحن

۱

 ۱ساکنه اه منت دبعوار مك

دبرار بای

نان ائ وها اطعام ابلك متا کته دږ قال

| هتاه هناً مالباب الاول والای,ای اطعته وور مك معناستهدر بقال هنأهاذا اعظاه
وزندموهاعروزنده وجنکار امد وزانده طعای | لاح آندوبوجوده
وهناتع
|

۱براد :تور یب ابلك .متا ندنه در تقال ها الطعام اهنا وهناً وهثاءه م عن الاب الا لك
له
اطر
أ اذا اصلیه وهتاً منع وزننده دوهی .ق

بالق معناسته در يقالهھ الایل ها

 ۱من.الاب الثالث :والثاق بوالاؤل اذا۰طلاها بالهتا» ويارذم انلك معنامدنه در* قال
ه۱نا فلا ,ادا تمر( اند ) -تک روز ده ( ابی ) تکل وزننلده برك

|واسشتعاد ابیت معنا یەدارکهآتموبه مقابلیدی"نقل ها نب واا اضد ران
| ۇل "وی کر جه تکراز اله در ت

وول اول..مثلا

اک طعام ادن کسه

الغ تغایر اعتداری
۱اليك یعن,بسک نت هی" کو ازا اولسون :ديو دمابه :نجل و

|مكدر ا.ل(اهناو) هرك »که ورامك معنابسته :در یقال /اهاه ای :اعطاه
.اء )کاب بونننه قطن أنه دنور وخزما صالقله یاو د-حو نه :قانۇر اهان

کی مایب( االهن") هان اکتمزبله اشمدں دوءی» قطر ان یاغلق اله درتو

| ووافزمک ز,ینور عطا معناسنه وک ونبزمقداره و یز بوک دننون شال عضی هلق"

من اللياي طانةة متم( الهناً) قصتبتله(,روالهنا (
اوزاره یراق

لوب
یهاوثلاق٠ :و

الكنقلیل 5

طوارذ نلواهی
دن

شبح وبا حاصل

هاااا
| اولیوب ,هنوز تکل "الق معناسته دن بقالهنتث الاشید هن

اصابت

]با من ابقل وم تشبعاه وشا د واش وو ی معناسنه دواشال آهتی* به ذا
توغل یدنه لیکو ب رامق معنامننه دز قنال هقی
۱فیاج,وطعام لظیف وخوشکوار ا

| لام ات به (هی سک)ری رنه پرفداراوثلاق لوب قلیل اند

 |۱اچجه طو امش اولان+دوءاره دینوان یقال-ابل.هناً ای اصابت حظاء من البقل
ال

7.

و
| مهتاسبتودن تال

ولد a ۳ و ائات خعناش هد

 ۱اذامیت Re ) فحتیتاه بودی ر

۳

| ۳۳

e

aR زید | E

kS
ی جهزی

1

قال ,اھ ۳اب انا قیلها لد وید شدنده ون REE

ً

| اهر[ ازنحل .اذا دخل.فی شدة الاد ويأكورك ترا کین :بك نوتلا كوف كعك |
 ۱معناشنه در شال اهرآت :بم ناقته ای.انترعت به (الهم") هانك کشری و مك
سکوییله کهتهلباسه دیتور لوپ

لق معناسنهججی

1

اهماء.کلوّ و بخزب.و ار اتب 1

| کي(الهم) هانكفحبی,وميكسکونیل بای اسیکیدوب یيرعك

فعناسنهدر قال

۱

هيأ الوب هبأارلسبناب اثالث ادا خرقه ,اوالپلاامهم(ا),همونك كر ها ۱
نت
د
را
ونای»
بۇء)تفعل وزنندم مغ

 3معناسته در ( الاعماء )انقعال وزتتنه اوا

|

 ۱مطاوعردر ,انوا اسکیوب,پهررمك مقناشنهدر ,چقال ,اه التوب فانناناتسا ای" |
(لهنا) :مشترب وزننده ی راڅ ومطعب ۱
ولقطم ا(لهنی" )امیروزننیدم وا
ب
ال

اولوب مهو لتلھاسڊار ین اونان سئھ دبنور ال شی؟ هنی"" ومهتاًواهور ۱

| ماآتاك بملعاقة وهنی" سهولتله معدویه واصل اولوب عل الفود .اهتوملان |
ط|عام ,خوشکواره دیتور يقال "طعام,هنی" ای سایغ ماج دی زک اک ,
شورب
هصبلله ,داعاداز قازسیده کواد آیادا معناسنه در یم
ادن کننیه هنیا رمسبا ی ک ت
| بریسی زجتسن اسان چوهله هتم واست ام اولوب غدا تلدندل مایصلل:اولان
طعام ور سی كذلك جکر ب

همم اویلق جخاصه انی رکد داهمو حود

عبارندز بخلاصها کل و ثبرب ایلدیکی تعد کده هتم اوش

 ۱بدانکه سکف
أ ا

Ê
ونم رک ماد عافیت اوله د عکدر

ددیی مصاع

چناسیده

ظاھ ر دن

اولموغداً ودواء اولونتا

سای  * 2کل هنا ومیثا

واشبو:هنی" 3

ج
معنی مفعول ,او لوب مجان اولې قلندن ,اولور و
 1وعندالیرد مصدر در زرا بعض مصدزردن .ضفات

اولان ادامدن

عند لو ف

فعیل

فاعل ,اولق دن چابزدد

تایه آبدراز وعندالا کر هلیم

الاضار اولان عاملنديم حال موکدهدر.انمی ( الهتار ) فحتینله ( والهتاه :ك)زايه
| وزننده برنستنهی ر وزج حاصل ومیس اولق معنامتنهدر قال هنی ۵

ااميق آذا ای بملشاقمر( الهت ) ها
بمبنات الرایم يو
وهنلاءة
وهنو هناا
(لهنا )رمنم ربونزده (,والهنه )یتلام روز ده ۹
کی وونك ,سبکونیله وا
|
خوشکواد اولوب واجوده رامق معناسه در .ول هنن الطعام هونأل نبا
اج وي“ لکیہ وہ نو الم هتا وهنا وجناء!.منالياپ البالث والثای واخخامس
 1اذا صار

هنیا و طعا

همم اتدرمكت

معناسجة

در

قول

هنا یله العافیة

| منایخده:اولان .جیت .وعافیت سیسله بالات قوث بنکدایکم اطعایهضم اشعدرذی

|

۱

72و

IER, IF

خرما فدانلرینه دیو رکهکوکدن سوروپ چقدر فاسد اولدیفندن قطع ابدر
وهراء بشریطان اميدرکه رویای قبحر و احلام فاسده تصوبر ويل

نند

تفوس اوزره مسلطدر اضغاث احلام آنك ارأئیلددر ( الاهراء ) منك کل
نه واردرمق
انسانه حبیاوانه صوغوق زیادهسیله تأثیر ابلکله هلاك اهولقسکر

پاخود هلاك ايلك معناسنه در قال اهرآه البرد اذا اشتد عليه حتی کاد بقل
اوقتله وای کرک کی پشسوروب یبرمك معناسنهدر ال اهر الم اذا طحند
حت تفع وصووقلامق وصووغه طوقفق واوسيك معناسنه در تقول اهرژنا

ای ابردنا بوونك متضمن اولدینی برودت اخشام وقتنه یاخود حزیران مووز
آیارنده اواخر نبارده حدت ادن برودته مخصوصدر که اول هنکاملرده سنرات

اوثغاه مدار تفس واستراحت اولور واهرا» قتل ايلك معناسنهدر قال اهر اء

فلاا اذا فتله وجوق خطا ونا صواب كات ايلك معناسنهدر بقال اهر الکلام

ای کات ول پصب ( النهرئذ ) تکل وزننده بودخی ای کرک کی پشسوروب
پيرك معناسنهدر کهمهراقلق تعببر اوشور يقال هرأ اتلبمرئت اذا نضجد حتی
)فعل وزننده ات زیادهسیله پشوب مهرا اولق معناسنهدر قال
تفع ( البرو ت
ول وزننده بردك ياخود حرك شدت وتأثيرندن
ت)
قوء
مهر
هرا الحم برأ ( الم

هلاك اولان کسیه دیئور قال هری الال ای الواشی والقوم على الساء امعهول
کی فهم مهروون اذا فئلهم النرد او اطر وی حوهری کدی
 2معع وز ده

اولهرق بذاء معلوم اوزره

او

ضیط ایلکلد ارتکاب

وو
مین

اناشدر شارح ديرکهفهم مهرون قول بناء جهول اوزره اولغه دال اولفله کسمع
قول طغیان ق اوق ظاهردر ( الهرء) هانك ضمی وزای منك سکوییله

| ( والهرء ) فعيله ( والهزوء ) قعود وزننده ( والهر» ) :ميك وزانك فحیله هزل
ها
و«ر یه ايلك معناسنهدر قال هرا مه و هرا به وهری" منه وبه هرا و
وهر وا ومهر* :هن الباب المالث والرابع اذا سیر مله ) اهر و ) تفعل وزنشده
) والا سیر اه ( بونلرده برکسهی هرل ادوب هه

و له الق معناسنه در شال

کوسلهد رکه
را واستمرانه ععنی هرآ ( الهزه ) :هانك طعی وزانك سکوییله ش

هرکس صقالنه کولوب کندیسنی ذوقلنوب هزل واستمزا ایدهز فشعر تعییراوشور
اء:ن)ك
هلهر
(ا

وستمزا
یله همزه وزنده خلق دایا مسخرهلغه ]لوب هرل ا

ادن کسید دیشور قال رحل هر بالنم ای 2

مند وشال رحل هر م2که

ای تا بالثاس ) الهده ( هانك فحی و زانك سکو نله قبر مق معناسنهدر

شقال

هزاه هزء! من الباب الثالث اذا کسرہ ویرکسهیی یار حیوانی اوشیدوب هلا
ايلك معناسنهدر قال هرا ابله اذا قتلها بالبرد بوندیی مرکویی حریك ابلك

pk 4
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نور
دوشکون اوله ( الهداء ) :رمانه وزنده اجه پلبلووسی آرقسی ارکك آدله

قسراغه اطلاق الوفز ( الهیدهء ) ميك ی وهانك فحی ودالك کسریه برکسه نك
یف
تیکیعی
مندین
بول

اولدینی شیوه وحالته اطلاق اولنور سکون وآرام معناسندن

مأخوذدر تقول ترکته على مهیدهته ای على حاله الىکان علما وو مهدهه کهسندن
(اء ) جراءوزننده شول اقهه دنورکه بثوقكلتندن اودگی
ماصفلردهرده
چواش اوله ( الهذء ه)انك خی وذال مجمهنك سکویله پرنسنهیی
باصیلوب ک

بغایت چابك کسمك معناسنهدر بقال هذا ای" هذها املنباب الثالث اذا قطعه

قطعا اوی ای اسرع من الهذ وهذ تشدید ذالله سرعتله كمك معناسته در لکن
هذا کلهسنك مفهوی آندن ابلغدر وهذاً هلاك ابلك معناسنه در قال هذا العدو
ای اپارهم وبرکسیه مکروه و ناسزا کلام ایشتدرمات معناسنهدر کر غیابنده  و کر
حصورنده اولسون شال هذا فلاا ای امععه مایکرم وبرنسنه صایرصایر دوشوب
دوك معناستهدر قال هذأت الابل ای تساقطت یعتی دوهر ولده افراط
اوا نلقارندن در مادام اولوب اثار رسیده کی صایرصایر رد ود قالدبلر

)ینله هلاك اولق معناسنهدر شال هذی" من البرد هذا مالنباب
ا(لهذءفحت
توفع)ل
الرابع اذا هلات ( ا

وزننده دنده پاره آزوب باه اولغله اتلری باره

هذ(أة )مره
لعت
اقط
باره اولق معناسنه در ال تهذأت القرحه اذا فسدت وت
دنور سحاة معناسته .ا(لهرء) هائك

ایرد حپا تعبیر ا
وزننده ک

وانك کو ا مشش وقیک کات حوق سویلك على قول خطا وغلط
فحی ر
سوزلری حوق سویلك معناسنهدر قال هرا ار حل هرءا مانلباب الالث اذا

اکث انا اوانلطاً وهرء وهراءه کتایه وزننده صوغوق بك سرد وشدد اولغله
انسانی یاحیوانی اوشیدوب هلاك ادهیازمق على قول هلاك ابلك معناسنهدر بقال
ھ راه البرد هر  ۰۱باههن بای اور اذا اشتد علیه حتی کاد شتله او درد
وبل ببكارد وموتر اسعك معناسنهدر شال کرات ارج اذا اشتد بردها و ای
اكسنهدر
مشعونرم
وله پ

کرک

کی ج

هاك

صیله و هروه فعود وزشده

ات

شال هرا[ ال م ای انضجه وهرء وهر ۰
که کی پشوب يەرعك معناسنهدر

وءا هوروه من اللاب الرابع اذا تفج حت يتسم
يقال هری" الحم هر« هر

( الهراء ) عراب وزننده جوق سوزه دینور منطق کثیر معناسنه على قول

فاسد ویی نظام وبریشان سوزه دنور هذیان جوم وترهات تون کی تقال ماهذا
اله |* ای اشطق الکشر اوالفاسد لانظام لهوحوق سوژلو یاوه کوی و هر زه سفن

که

دنور ) الهرء ( صمرد وزننده ودی یکشاق و هرزه کلام اوزاه دشور

يقال رجل هراء وهرء اى الكثير الکلام الهذاء ( الهراء ک)تاب وزننده خرده

۶ 4

و

ها وفساا
۳3

یت

E

۳۳
ETE
(

ودالكنکر

قعؤاد EI > رهکله وحن ان اوزره تاولان شمه۰

کوب آسکون .و آزام وای معناسنه د ردسس

ويل وصو مقولهسنكت یکس کی

بقال هدا الج ۾م هد او هدوها من البات الالمث اذا یکره ور جلده ,اقامبت ابلك

سسم
اتا
معناسثه ,امتعمال ا,ولتور يقال:اهدا بكاان :اذ اقام» واو لف م
تتعهتال
م

اولتوررک , .ستکون .ادیدر_شقال ,هدا فلان اذا ماتِ .(,الاهداء ).هملك کس له
اولان ىنە

جر داز

دیکدروب ساکع لای معناسنه در_نقوّل اهدا ت4ای

کا ,وع بلزر لاك سا او لدینی درد ونت

حق تعال ,دقع ولسکنن ايوب

داعا مضطر ب ومعذپ :یلیه دعبك برده لا اهباء الله زدار لا ابیکن إعناه ,توصلبة
ماش ا

ا

اف و

قلورولق معنا سنه را ال اهداه الکیزا والضب

ای اجناهویر کسهنك اموزري اهباً ايلك معناستهدر کاSE قال اهباً ۳
منکبای جعله اهباً .1الهدم ) هناك ی

ا

و دالك کی ی ( والهدء ( مایت فحیله

)°یره وزنشیده (,والهدی؛ )راضر وزاننده (والیدء ):ملتکن ژزننده

(بوآلهدوء 4قجو د وزنندهم بکون و آرام معنا یدنه ابمل درا بعده کمدنك بغیل که

وام
ارم خلقك باج اوشوبه واروپ ,صبت صودالری متقطع اوتلر.سا کن ا
بولدغلری آوفیده ,جوالنده استع ال اولفشدن ومته تقول الاافلان بعد آهدء من اليل

وعضاز ۹۳
وهدء وهدء, :وهدی" «ومهدء وهدوء ای جين هدا اللبل والرجل .ب
هدء وساپرین کم نك الوندن

كاتذاء
,ياتنه .ودن آزماه اطلاق اوالنرو که کندن ۱

کر بدا دوه وههدی لذظنده مدر که سيت وخصلت "ومنش»:عناسته در سک
معناسندن ,مأخوذدر ( هد ه ( مره وزننده طاتب |له مك معطیه دنله بر موضع
آدیدر ومرالظهران نام مات بوقاری طر فده در قر امهآدبدر نسدتلرنده ,هپوی دوز

,
رهیدر
بهل
عرب آوزنندهغیر قیاسآوزره شاد جحدرک قیاسها حالفیایکی وح

:ادلف

ریک ویرسی هزه نك واوه انقلایدر ونمابه ده وبنواسدم عسفان ايله.مکه بیننده
واقم اولمقاوزز؛ مسومدر ) الهد"  (۶هايكت کاله مداز آرام وسکون اولوحق

نستهبه دیور ,و علاقه ,اب سدرمق:ابلیه جك

ودادهاستصال "اولنور شال |
غ

مهالدهءة یل رایوبا (,الهده) ,ین بغری_بوکری اولوب کوکسه«.طلوغری
ډوشوك اولق ونحهیله ,قبوارلفق مغاس ته در »قال هدی" التجل:هدهءا:من البابپ
اراپع اذا ج

ودومنكت ۆك يقلتندن اور کی ویک

هندیل" البغير .ذا غر تیاه ا

جلك ,معتا بینهدر قال

ونه
زج اطْل.( ,الهده )),:فاته بو

بک که دنور ) الاهدء )اجر وز ننده بر یلیکو رکسبه طوعزای فوشت

بلوت
اولان

خنبوده,دینبود وښول آموزه دینور کهوتارس بعتی اموز باشاری شیشکن,وقبا

اولغله خالقق ,اولوب زیون سکهرازي کوشت اسولپواك اولغله ,کوکسد  طوظری

|

هيهو ةر  7که بیلغزمی غل څول اها دو ز حر IEF a

|

معتاسنه,در بقال هأهاً بالابل حتهاً او هغهاء1راذا دعاها للعلف فق ال هه حن |

اوز جزهافقال حأهاً ويك :كوك قهقهه معناستهدر بقال هأها ازجل اذا فهقهد |
ها)
هها(
اوزلنند
( الم )هانك کنر ومدیل مهعنای اولدن :اتعدر ( الهأها) جوعفز

لن
اله
وی
کتد
تن وزننده اش

کسیه دیور

|

شالرخل هاهاً وهاهاه ای مف ا |

 ۱مقهقه  1 4۳ 3هانك فن وبانك سکو نله ع دن برججاعت آذ در ( لت )هنك |
ف

ونائ قیوهنكت کو ند اورهق معتاسغه در قال اا دحا رن البات الث

اذا ضربه ( ارۇ موز

ده بتوىا موا باره رازه اولق ععداسته درشال ]

و"(.الهت*) هانك فى وکزی ونك سکویله |
تا شوب ادا قطنغ بل
و(الهتی" ) امیر وزننده (.والهتاء ک)تاب وزنده( .والهتی") ذبوجوزنشده |
(والهیتاء )اديراف ولد ( الها نك تقدعیله-عثر ونك( والعتاة ) |

عفرمبوزنشه (.والهتاة ) هداة وزننده کصمذن اورقعف تور قال اعضن مناللیل |
هت" و یکسس وهی وهتاء وهی" اوها وهتاً وهيأة وهتاة ای وت (الهتا | €

فحتتله (بوالهتوء ) قعود وزنتده ر نغهاک

اسعلردر متبال فنالقرابة ها أ

وهتوه! ای شق وخر ق وها فعتتله بل کیلوب ایک تات اولق معناسنه داز کر 1

پمزلکدن ,و کرد علندن اولوت ال هی" الرجل :هت منالباب رایعاذاامح

( الاهتا ) ,اجر ,وزنندم رورم دنور .احدب نعناسند (امسا) هانك فصی وجيك |
سکویله (.وال#جوء ) قعود ,وزننده آجلق سباکن اوق معناسنهدرکه مزاد,.چزی" |

وو.ا منالباب الثال اذا سکن وذهب |
وکلی عطقزدر قال ها وعم ها هص
اکمیله
وا کلطعام .الك معتاستهدر یال هی السطعام اذا ک۱له وبطتی ,ططلوعم .
طو لدر مق_معناط بنهدز قال هیا نطثه .ای یلا م وطو ارق  کندی باشنه آوتلافق

اجون شولیوب آزاد ابلك معناسنه در قالهعاًالیل کاییفها ,لزع ( بالاهیاه):
هه نكکیره بودنیطوزاری ,اوتلامق اجون رو شلمقعتاسنه در زبقال اهیاء الابل

اکذنایا لزع پاک

مدا نجکل ادن مات لجاناهحا جوغه |

ای آذهبه و برکسه نك حقتی ادا ایلكمعتاسنهدر.قال اهعا چقه ای اداه ,اليه واطعام

را راطعمه اياف ( العا ).فعنینله -زیاده سيل
الك معناسته در قال اهساه الشى:اد
انلاب ازرایع ادا البب بجومه |
آچقبق معنابب نهد فا هس ار هار م
ن|,کا مقادن ولایس ایکن لول سندن,متقطع
وه شول نەش د وی که مسبت

۱

ده اجقوادان
وز
فال اول چوانلق زمانی ؛کی ( الفساء ه)انک لے هرم ن

|

 1تن

دور ( الهو ) تفعل وزننده

ی

لفظنده ی دارکه حرزوف هجای

تعداه وتلفظ ايلك معناسنه در بقال )تجا اطرف اععنی تمجاء ( البدء) هانك فحی |
والك
د

۱۳۱
نزن تن د

بسا موس

سس سس س

مت

شمش

طیانهجق شیته دینور وساده کی ( الاتگاء ) اخراج وزننده کهواو تایه منقلب

| اولشدر بکسرهی بر نسنهبه سویکنور شکلنده دوشورمك علي قول ضول
طرفنه دشوورمك معناسنهدر ال ضربه فاتکاه ای القاه على هيثة امك او على
چانبه الا سس ور کسیه طیانههحق زنسنه قلق معناسته در فو لت آلته بصدق قومق

کی بقال اتکا  ۰ای حعلله متكا ( اتکی" ا)تکاءدن اسم فاعلدر برنستهبه

سویکنوب طیانان کسه دینور وقوله صالّه علیه وسل [ اما اا فلا اکل متکتا ]
| ای جالسا على هيثة .اکن المتربع وحوه من الهیات الستدعية لكثرة الاکل

كوان جلوسه عليه السلام للاکلمستوفنا مقعیا غير متریم ولامشکن وایس الر اد
الیل على شق کابظنه عوام الطلبة صاحب نبايه نك وراغبك حقیق اوزره اشبو

واء مادهسندن کهقربهنكآعری باغته دینور مأخوذاردر
انکاه وت وکو مادهلری ک
| بر نسنهیه سویکنوب طیافق کویاکه آنکله لفق کی اولور پس منطوق حدیث
ولیه
بودر کهبن طعام ابتدیکم وفنده اکال جلوسی کياوزرنده اولدیغ فراش ک
کرک کی حوکوب انکا ادءرد سکنن وربح هینتلری اوزره قعود ام زرا سرور

انام عليهالصلوةوالسلام حضمتلری طعام اجون سفره زيب قعود اولدقارنده
کویاکه همان بر ایی تمه تناول ادوب قیام ایدر وضعنده جوملوب خنمفیه قعود
ایدرژدی مفهوم شریف شدت شره واشتها کوثرت اکلدن یی متتمندر مواف

| در کهبعض عوام طلبه بوراده اتکی پبارنی اوزره ميل واعقاد ايدهرك اوتورمق
معناسنه ظن وجل ایلدیار لکن مراد وجه مکذور اوزره قربه ایبیله بغلفش کی
اوتوردیفی یره کر کی کی جکووب پارشهرل اوتورمقدر شار ح در که بعض

طلبه نكمعنای مورره جل ابللری طب فاعدهسنه نظر اللهدر زرا بر طرف اوزره
فيل وامتاد ادمرك اکل اولتان طعام جرادن

سهو لته تزول انلیوب ومعدهده

همی ه|نی“ اولدقدنصکره بعض عارضه تولدنی مورث اولور اتنب ( الوماً )
واوك فحی وميك سکوییله بکرسهیه بر مادم تفم اجون قولا فیعالا
اشارت ایلت معناستنهدر

بقال وم اليه م تو

يضح وماً ای اشاد

| ا(لاعاء )رمك کسر له ( والومة ) تکلمه وژننده وماً معنانستهدر قال اوماً
 ۱اليه اعاء اووماً تومثد ععتی وماً واعاء ايله اساء بننده اولان فرق وبا مادهسنده
| بان اولئدی ( الوامثة ) بلیه وداهیه معناسنهدر وشال ذهب وی فاادری وامئته

ای داهیته الى ذهبت به( الوآمه ) مفاعله وزنده مواعه معناستهدرکه موافقندر
قال فلان وای" فلانا ای بوائه و اشبو موامأه ومواعد لفظلری هربری برمعثای
|

هرلو رده لخت مستقلهدر یاخود مقلو هدر

|  +فصل الهاء ) ا(لهنباء ) زلزال وزننده ( والهتهاء ) سلسال وزنشده دوهی
7

SANAT
1

|

ب اولان وید دورو  1ولا | "
ایدرار على قول خخررما شرابنه کش تعی
یابدقاری طعامدن عبارندر وطسه

 2 9غار A یعتی خرار تعبر اولنان ظرفه

د اجنه باصدرمه کواك مقولهسی نسنه وضع وحفظ ایدرلر ( الوطأة )
کته وزننده ( والواطثه ب)وللیاره دینور ساله ورهروان معناسنه بول وطاً
واعال اتدکلر حون اطلاق اولندی وواطته اغاحندن دوکلشخرما دو کندیار نه
دینور فاعله ععتی مفعولهدر ایاغله باصیلوب حکنندیی امحون اطلاق اولندی قال
قالمایه وق| لدیث اله قال الغراص [ احتاطو الاهلاملواال قالنا سةوالواطة ]

ای المارة والسابلة اوهی سقاطة القر فتوطاً بالاقدام ( الاتطاء ) افتعال وزننده که
بلا ادغام واو یابه منقلب اواشدر بر ايش جکننوب دوزلش فراش کی سهولت
وملاعت بولغله راست ومستقم اولوب اصلا توقف وحول ایلیرك سر اجام

ولق معناسته استعال E بقال اطا الام اذا استقام وبلغ اته وبر نسته

دوژیلوب قوشیلوب ساخته ومهیا اوذق معناسنهدر ال اطا الشی* اذا ما
(الموطاً) معظم وزننده توطتهدن اسممفعولدر دوز لش وسهل وملاءت بولش نستهبه

دینور بو مناستله عبار سهل العطف وملام مشرب ومکرم وعهماندوست آ دمه
لر شول آ مد اطلاق ددا آلوف وهآلوف
عرضو
برا
موطأً الاکنای اطلاق اد
وسل الاطراف ودلواز وجیکار اولغله طرفنه تعلق وا لااد نلربی رج ومشقت

داا حضور قلب وصفای خاطر اله آسوده حال اولوب قطعا رارندن ر]لیهز
قال رجل موطاً اکلنااف ای سهل دکمٹرع مضیاف اویعغکن نفاحینه صاحبه
غير موّذی ولا اپ به موضعه ( موطاالعقف ) سلطان وسار سکراره اطلاق
" اولور که ابباع وحثم صاحی اولفله سبعرته عزعت اکندده ارقهسندن ابر
طواً
وه
مال
وعقبتی صهرق روان اولورار بق

العقب اسیلطان بتع ( التوكو )

تفعل وزننده بنسرنهبه سویکنوب طیاعق معناسنهدر قال وک على الشی" اذا
۳

کل واععّد بع اک آع لغی جو کوب طیاندی واقهی طوغورمق ورسی

طوتغله فریاد ايلك معناسنهدر قال تو کااتلناقة اذا اخذها الطلق فصرخت

ا(لایکء )ها کاخ بو دی بر شیغه سویکنوب طیاعق معناسنه در بقال
ای" ورکسه |مجونیصدق کی سویکنوب طیانهچق
واء۱
کععن
واکا اعلیشی* ایک
نسته وضع ونصب ایلك معناسنهدر قال اوکا» اذا نصب له متکا ا(لانکاه )
همزمنك وهای مشددهنك کنسبه بو دی سویکنوب طیاعق معناسنهدر بقال اتک

"
کعنی
وه ع
علی

(کا
ا

اک کی وھ روز چ کهاضل وکا +در عصاه ات

دنهیبهو-ر
اولنور ومطلقا طیانه حق نس

وبنفسه طورمیوب اکثری بر نسنهیه

طیانور اولان کسیه دنور کثبر الاتکاء معناسنه ( التکا ) اسم مفعول بنیهسیله

کے
سود

وطاء باقلا ی ردشیته موافق ابلك معدایشننیادز قال
ادتتکاب اگمدنور ای
ضیون
وع
لاس اى وافقه و
اوطاه:اعل

اطبطلا حنده ایطاء شعر لفظا وهعناقافیهی

دون
اعادة وتکراز ایلکدن طبازندر معنای ممرق

قاح دور وتو معابدندر کرک

وک لفظتا سفق ومعنا تلفت اولورسته ایطاء
ن متضمن وله ا
دتااس
طتع
اطلاق اون مثلا غین لفطیی بهنرده مغنای آخرهاولهرق اپرادا کینشأل اوطاق
رکه
شعر و"واوظاه ایکرر فيه القافیه لفظا ومغن وابطاء دراه ی مین کی ه
لۇت ومقهو ر وخا کار اولور قلق معناسته در قال اوطاً وهم ای جعلوهم

وطنون فهرا وغلبة ( آلوطاة )مره وزنده اتعدر طار بره قصوب صقشدرمغه
ودله آخذ وقهر
دنور ضفغطه معناستنه عل ولا خذه شدیده بع بطش ش
ابلك مقناستهدز ج ف اديت [ الهم آشدد وطانك عل مضر ] قال ف اباي ای
هي «انخذا .شدندا ززا بر نسنهن اناغ eld اندرند

ك

اهانث و اهلا ی

خصوفنده استقضا ابلك لازندر ووطاه ایافك تن دين بره دنور ومضع قدام
(الوطوة )اس وزنده ونازده موضع قدم
عطداو)زننده و
قلو
معتاسته ه(ا
فعتاستته .اد" وهف بضا راد اتدیکة اما ليث دید یکة وده فاس اولان موطرء
او لقدر .اطانك کشر ل زرا باب آرلصدن  5زمان ودکان مفعل ونزدا

ولور عاك

و مکرکه سل لاهاولهراول ومد ماسو لقن ولون اتب( الاتطاد )
یله دوز لنوت
ائتکاه وزشتده توطعه دن :مطاوعدز" ریز ایال باص لوب كتا ک
هل وملام اولق معناسهدر قال وطاً الفراش فاتطاً ( الوطاً ) کتاب وزننده
([والوطا») حاب وننزده ویو اهام کنای ژواتیداز خلاق الءنداءابعتی ساندبه
ودوك ڈنو رکهاور نقابلیدر بقأل ماله وطاء ولاغطاء یعآیوریدن دوشکدن
برنشتهسی وقدن ("الوطاً )اوك فحن اوطانات کو( (والوطاه ابا
باق ره دنو رکه
وژننده ( والیٌطاء ) ميك :کش"  4ول اوزیدن دوز و
بومتك وفع ترا" رالد

واقع او ىقال وا و وطاً وروطا :ومیطاء ای

اء)
قفانلاراض" بان النشاز وألاشاف وانقال رطاها الله کواطدعدکرز ا(اظلو
ان
م
مقاعله وزننده قو افقت اک ععناستهدز شال واطاه غل الاح اذا وافته ومواطاه

عرو شین |صطللاحنده اطا“ معتاستة در کهنکرلانودی ومنواوفقت«معناستذند رکه
اقب بری"ربن موافق او لغله i رو او لوزار يقال اوطاه وق الشعر وواظاً فد

وا 1طاغلابدال ال رق الواو وو طا فیه تواطتهکانہک وآ طا اعللامدال اطا کل
عى اى کرو القافياة فيه لظا ومع( العواطو<) نفاعلل وژنننده متوافق"اولق
هعناسنته دد قال تواطاه جلى الامر اذا وافقه (الوطیبة) سلفیه آوزننده خرها

درد
ولاه دنور کهمان تلعکرادکار ق
نقک

تست

هشو .باه مضمیر انیاوبون

شتین :محله.رول آیدوب آوراده ورد

اندماریلراات وذهات رادان ا

ا کپلسام لمورر مجاز,مرسل یاخوده مجازی اسطلذف قتلندندز
ګنډڼاږې پمال ادز
ووطاً بعجااابلك معناسنة .استعمال لانوور؛ بقال وطء الرة,ا ذا جامعها ونبشرتةان

حاضلق ابینه ..معناسنه در قال وطأه وطاً املیباب إلالث/اذا هيأء دوصندق

وذوشك .مقولفستی دوزلیوب ومشمق :معنانستتها استغمال اولنور :قال"وطاه ای .

تبهری
سشده
لزنن
سله و
نکم
تسهولاطهت(ف ).ت
هو
دل
ا

ایاغله بصنوب يكجکنث

معنا سنهدر بقال وطاه وطیه اذا.داشه و بر نستهی وطء فلق دعنیباصنوبت دوز
وملاع قلق معناشننهدر کر حقیق او لبون لو طگه ارض وف اش کی :قال وطاً

اراش اذا ,دمثه :و شنهله وبکر ك ,معنو السوون-مثلا بر خصو ص +دجرنك اول
عرض الونید خشوانث ,احعالی" وار ایسه فبل الاعلام .زد وخشونت

اندهحت

اموزدن اوندیفی.تفه ضعمده ایراد مقدمات عهیدی ابل تیه وصسخوبت وقلق
آندن تعره یک

وطیْهٌ حصنفین بوععتاد د ر" وبقال و طاالله الایزض .ای حعلها

طوته
|نشان والاشرافی و
مجفضا بین ل

برنسنهی آفاده ومھینای معناشتهدر قال

وطاء ای ھام ,وتو ل اجن جوضیون اصطلاجنده ایطا< معناننته دن کلمینک
(:التواطۇ )قعل وزنندهودنی ایاغله بصوب كنك معناستة در :يقال تواظاأماي

داسه ویرنسنة بثی" آخزه" اوعق معناستهونقال" توطاه اذا وافقة (.الوطاءخ)
اروطوٌ
لد
سلامه وزبنده پرنسته بصاش فراش کی سهل وملام |اولق.معنانن مقانه
لبات انامس ,اذا ,صببان طا کا سید يكر و وطاءه اسم.اوّلوط
ان
القن" وطاءة م

ميشوقلق /وبرم ,وا سبهوات چالتته ,دیضوب ( الوطوءة ) ضعتینله ( والظخة ) ,طانك
كسر لهفته ,وزتده (-والطاه).طانك فصیله جعة ودزمک هاء .واودن دلدن
بو نلردهE .

ومشقلق عالده دور

) الوط(e از وزشنده ماد رو رادن

فعیلدر رموشقوسهل اولان شیثه "دیتورز ق:وش لتو بندنیابلش فرزاش و یطدق کی

شارج ڈیر بکوهمبقلق حالتی کرد باصطلوب ,حکناعسکله اولسون فراش ویصدق کی
وکر ك بالق ,لمنبده اولان قولفغله اولسون ملاعت بولش" دوانب وانننان کی

هرحالده ودم

نرنه ی سنهل وملاخ هلق
و طا معبیرذر اذعی ) الاستیطاه) پ

معناشنهدر بقال استدتوظاه ای ونجده وطینا ای" بان" الوظاءة والوطوة وأاطعة
والطاه ای خی الة الينية ( الابطاء)" كفتك كر اياله بصندروب ماعا

اعدر مك معناستنة درکه جکتقل! :تیب اوالتور .قال اوطاه خرسه اذاخله عله
عارب
فوطته بولعر اوطاه العشوة درل هعرق اولهرق واوطاه عشوم دبرا پل

اکنا عل غپزتهدۍ -ماناشنامی غلاق ار غبر راشیده نجل سووق ای بای

پولسن ايشه شلوك ایتدردئ دعکدر اعشوة برنسنه ی بعلیدرك وکوارمیهرك کورکی
E
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شال دحل وزء ای الشدد |لاق ( الوصا

) واوك وصاد ممملدنك فعیله کرلفك

یع اذا ااتلحو(ضاءة )
اباب
لمرنال
اأً
| اتساخ معناسنهدر بقال وصی" الثوب وص

ربااولقدن
Eا سلامه وزننده حسن ونظافت معناستهدرکه کوزل وروشن وکای و

عبارندر شال وضو الثی" وضاءة منالباب انلامس اذاصار حسنا نظیفا ا(لوضی؟)
امیر وزننده خوب وکبیاره اولان کشیبه دشور جی اوضیاء کلور انصباء کی

ووضا» کلور کرام کی ( الوضاء ) رمان وزننده وضی" معناستهدر بجی وضاون
کلور ووضاضی" کور ( الواضی" ) اسم فاعلدر حدث باخود استقبال احوندر

بقال ماهو بواضی" اى وضی" ( الوضوء ) قعود وزننده فعلدر يعن ابدست

الق معناسنه مصدردر ( الوضوء ) واوك فعیلر آدست ]4جق صو به دنورکه
فارسیده آیدست دینور بعده آیدست فارسیده و لسای.ده عل معهودده مستعیل

اولدی ووضوء مومه کی مصدر دی اولور آدست |اق معناسنه على قول
ایکیسیده برر معناده لغتلردر بعتی ه
برره

معضا مصدر وبعضا آندسیت صو ی مراد

رلده ومادهده
اولور شارح دب رکهاوعد مضومهی انکار ادوپ دیدیکه هحا
واو مفتو حدر ذاننده کرحه اسعدر مصدر متامداده نام الوور قبول کلسی کی

وعلى التقادیر باب ادن متصفدر مده حرف حلق احون عینی مفتوح اولدی

بضع کسی کی واستعالدہ ثلائی #ڪوردر تفعل فعل مستعمل وونك مصدری
قم اولشدر بقال توضاً ااصل وضاً ووشوه لکن اساسدن وسار يعسن
امهاندن منفهم اولان وضوء واود یله اسمدر آدسته وآدست آلمق حالتنه

دشور شقال توضاً وضو حسنا وو وضاءء مادهستندندر اثلي ( ,الوضو )

آمق معناسنهدر تقول توضاأت للصلاة وقولهم توضیت پالباء
تفعل وزنشده آبدست ل
فول
طص
وطادر ولو
لغيه اولثغه يعنى لت ردیثه باخود لن خ

ازه شوب پال

وبال صاحى اوق معناسنهدر بقال توضاً الغلام وماالرية اى ادرکا ( الميضأه )
ميك کم یهآدست الجق موضعه دنور آلت مبز لنهتز یل اولفشدر وکندددن
ادست التان سيه دنور حوض مبر ای و حسور لولهسیکی ومطهر ه و ابرشه د ور

( الواضاه ) مفاعلة وزننده باب مغالبهدندر ایی کشی حسن ونظافتده مفاخره
ابدعك معناسنه در احدهبا آخره غالب اوئنی متضعندر شال واضأه مواضا:

کفك۱

فو ضاه یضوء ای فاخره بالسن والنظافة فغلبه شارح ديرکهوضأ يضاًفولوضم
یضع وزندهدر وشاذدر زوا باب مغالبه نك فعل اودی پادن نس بصی

وزنده

)اوك فصی وطانك سکویاه برنسنهن ایقله بصوب چ
اولود انتبی( الوطاً و

وال هم ای بنو
معناسسنهدر قال وطثه یظأً واطالًبمناب ارایع ادا داسه ق

فلان یط هم الطریق یمن ینز لون بقربه فیطاً هماهلهيعنىفلان جاعت بوله
تتوت
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ویهااوله
حاب وزننده احوال مقتطیه یمهبنیآخرينكحرکاثلتالیله مبن
معرف

اولهرق خلت وامام لع

| کسه واوك حهتلره

اطلاق او لغغله اضداددندر

1

زیراورآء افلیقیقه وطرفك آخر جانبیدرکه بری برنی اودتر اولهشار دیرکه از
ورآ-کلهسی فی الاصل مصدردر بعده عوم اوزره ظرف قلدیلر اکر فاعله مضاف
او لورسهماتواریهمعناسنه

اولورکه خلفهر اداولون وااکر مقعولهماش

او لورسه

مابواربه معناسنه اولو رک قدام اراده اولور انپی وورآء کلهسی مهموز در
وریتهدر هر ه اله حوهری

۹۳

مصفری

معتل وهم اباخدر شارح دب رکهحوهری کوفیونقو لنه

تابع اولشدر وعند الکوفیین مصغری وربهدر همزهسز و مولف من غير تابه
کندونیده معتل ابنده دی ابراد ایلشدر انتهی ووراء کهسی مکذردر ایق دی
چاپزدر ووراء ولد ولد» اطلاق اوور سبط وحفید کی ترکیده طورون تعببر
اوور ولد اولك آزدنده او لعله اطلاق اولندی وقول العرب ماورئت الف وقد

يعن ثلانیدن و بعضا تفعيلدن مجهول اولهرق معنای هذ کورده

میاشعرت
بشدد ا

استعمال اولنور لسان العربده وسار امهانده وتعییر ثلائیدن وتفعیلدن وافعالدن
دی وارد واصالری معتل اولان وری از ند مادهسی اولق اوزره مر سو مدرووری
از ند برای ار از واظهاردن کناه او لغله شعور وادراك  ۲نك لاز میدر وصورنده

ومقامده ارادری اکعلدر مهموزی معتل اله تشویش ابلشلردد س اصلى معتل
اواغلهمهمو ردنءصدری وسار صینهاری وارد اولر قال فلسان العرب ماورئت وما
اورات والشی" ایم

اشر به وقال اوراه

اذا اعد واصله هن ودی

ال ند اذا زهرت

ذر اولندی قال تورآأت
(رو ) تفعل وزنشده ودو معناستهدرکه ک
لاثو
ااره
عليه الارض معن تودأت وو معنای ان حیی روایت اتلصدر
وزای ممه بك کون

ی

ای قور غق

) الوز* ( واوك

معناسنه در کرد إيصدر مه ایلسون

وکرك پشوروب پوریان ایدرکن اولسون قال وزا الحم بر کود ع یدع وزه! اذا
اسه واوفاش

اوزره اولان تاسی ری

پرندن دقع ادوب

برطرف

ايلك معناسنه در

بقال وزأً انقوم اى دقع بعضهم عن بعض ( التوزئة ) تکلمه وزننده ( والتوزی؛)

وکبه مقولهسی ظرفك اتی
ووال ه
توزیع وزنشده اجنده اولان خرج ح
کده
قاوشدروب بند ابلك معناستهدر قال و زا الوعاء توزئة وزیا اذا ش
طوولدرمق معناسته در شال وزاً القربة اذا ملا هاو دابه کریاتی بره چالق
(لوزو )
هردرلو ءين وبرمك معتاسته در شال وزا فلاا اذا حلفه بکل مین ا

وأه فتوزاً ای ملاه فامتلا" ( الوزء )
تفعل وزنتده طولق معناستهدر بقال ز

#حتینله شدید اخدلق یعی بنیه وترکیی صلب وقوی ومتین اولان کشیه دنور
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TENال وا بالقومبا شیر  +بالا ساءة وات کان

 eRشال اویاً الفرسن بای ادل ور ايلك بمعناشتهدو.شول دای

د(ا
ونا
االومع
بضيغةالامم:ای|دعتی وا
|۱

ف)عتینل هلاك امعاسه ترا رؤخ ونیام

منفطع ,اولمق معتاسنهدن .تقال ودئت ؛عنه.الاخبازو دها من.الباك الرایع اذا اشطعت:

ان
| (,التوجق) تکلف اوزسنده تیوه معتاشنه ,لاو
أ

| اولي باب

دظندن+شعلدر دون ویکسان"
وف
ل

ید ع پر تودأژت عليه الابض دنران استوت امغناسنة ن زامین.

1
 1مق ,درو نه].,لوپ اوززنده مسبدتوی اولدینی ,ک.اول کسه اوزرهده مستوي,
تهفر انلیکله .مین  2قابلا وب اجاطه اپلدی
 ۳اولدیهبتر بواستلت ال

تلهیر ایب کلهزمین بارهلتوپ اول کسه
" | دعك اولود موضار تبدمت ونکت ال
| آوزرهچوکدی دیکذرکهخسف ایلدی دعك اولور وجوه اخبرءنل ,مج نه
 ۱سای اولدرمارحدرک مه حال ومعنا مجاندر حنی ,اینشعچی .ابتدیکه پعار
| تودأتعل فلانالادض درل ا

2

مق

ناو دونید او لدینی

| وقتده كذلكودات عليه الارض دیرار_وفات ايتدي دجك برده اننمی وبرکسه

| طرقندن ته وان ووکفیتنه دای خبر ,واثر .متوو پومنقطم اوبلق ,معناسنه در
 ۱قال تویأت عانلهاخباز .اداانقطعت وتوارت بوبرکبه مالنی ولوب اجه اخذ
واجرازطك معناسنه در پقالتوداز د ,جل ماله اذا اجده واجر زه عل ماه(نظند وک

اله ائ اخذبه ودق هلاك ابلك
بل
 ۱یر زیده راجعدو و مشبیه تقول پو وات ع

اس ورین بقالودا دال ای اهلکه ( الود») :معظیر اۇنزدها ورطة ,هلا که
1

دینور مهلکه معناسنه و ابا دنور مفازه,معناسنه مهلکه اولدبهون ( التودی؛ (

 | ۳تفعپل وزننده و

که

,یار ندنه

اوزره حکوب

اوزرده 49

پس

بر ابر ابلك

 |۲۳معناسبنهادر ,بووخصا تضد دن شال ودا علیه الارض توا اذا سوداها (:الوذء)
وذال منك کون برکمد یی تعپیب و حفیر اعلك معناسنهدر شال
| واوك ف

نرنسنهدی آزارد اب زجر
|۲وه پذأکورعه اع وذءا !اعاب وج ه وبرکسه ن پ
۱ 1 ۹
ا

الك ممناسنه در قال وذاه ای زد ره ور ود
ارپ

غق مجتاس نه در

شال وذأت,المن عنهاذا بت ( ووذه).

|| مکروهوناخوش ونامطیورع کلامه داور

 1نود  ۳عر وزنبده لټ
| روالد
3

مو حورشی فییت یکون

قال ماهذا الوذه ای! الكلام الکزوه

روزت ادو

الانت) هرك وبای تیه

قال ماه وذهة ای لاعلهبه

نك کر ی عنوع ومز جر اولق

زر
متا پنهدو يقالن وذالم فانذا اي از حرره فا یج

) الوراء)اوك

فج ورايك

| کون,دفع ادوب جباومق معناسپنه در شال وراه  8و رکودعه بدعه ورها اذا

مه امتا اقلقمهناسپته درھال وداامن یمام ای امتلا  9وزاء)
,فعه و
د

ال

ا

۸

۳

الاب اللب فبیاف اون کف
بو أبامن
قال ووه یو
ده على شا الجهول کعتی غپی مولو وویم a
واصایماوث» ,ولاتقل وی ون عبضرودن؛ ازا“ يات ايلك تعنانسلنهادن لال

5

 ۱واالم باوثا کوضم أي وضعا ادا امانه و أبقبال هذه حلربةr
کم دی
E

¢

واف اه اورمق ما
-

اا
ددا آطیربه فرع

FE

۳وات ge

قال وبخاهاليد وان 3

۷
لت e

طا از اه a ا
قول خایهاری لفر دهاش

تا

يقال وتا۳

a

ر

ا

ای جامعها ۳

ا
yE

نو مبلوزنبنمرون سا E
یرصنو اغش حکند

اد محةقدر دوککدر

ولد

ال جوا:التیس وجا وواه! اذا دق كىوق :ضيه بين جرین ول ارجا اوهو ق
رهما

خي

تطها وه

مذکون

اوزره

دوکیوب

يهل

اخزاج اولتور اة

)عوواد :وزد( والویی*۱ 3
خضاء دنورا وعلل العکش وباء دینون (۰۱لوحوه ج
ام

وز شده وحه مذ کورا و

ره ارا

اولان قوجه باتک به دنتور بقال وی

اتيس عاللىجهول فيو نوحوء ووی ( "التوجوء) تقعل وزننده" ود ال نز
اچد اله اورحق معتاسنةدر قال وجا عت اؤ اه )الو حیتد ) کر مه وزننده

روع طعام اع اندز که خرمان یاخود حکرکهی کرک

کی د وکوب .سکق

[ ایلدکدنسکره صاق یاغه ياود ازتون یاخته اصلادوب,ماغ امز اج E

وهج(اً)
کجیت
لند
وهز|ه دنور شره معناسته (.الوج») مونماوزن
| اکل ادرار وو
,لامه .وزننده باخوبرمنقعتسن سنهابه دینور .قال ماه
قزح,وزده (والوجاء ه ) س

(امحاء ) هممنك کم نلهکله اشدخ
وج ووحا :ووجاء ای لاخبر عنده /ال

صیناووب بزطزی ابلك,معناسنه در یقال انواه عنه ای" دفعذ واه رومطلویه
" مصیت :وواصل .اولامُعله خائب وماربوس اولق نعناشتنهون .یقال اوح ارحل اقا
خاء ب

ظلب حاجته

و صینید ف دصیه

وقو سل

اود

| از دنك صنتو ی کنات

1

| معناسنه در قااولجات الرکیة ادا انقطخ .ماؤها ا(لتوبی) :نکل وزننده قوی

متقطع _الماء لاغوهاق خیر ومنفعت" بولق"معناستهادر تقال ٠ولجااز كه و جخ ادا

۱ونخدها وحده ( 7الااء)
ذخیره راؤلق:چون

همه و يكث و ای مشلدده ناف:کشرز له افتعال وزشنده راما ۱

بزبزه :بلق معناس

 ۱واوك عى ودالاک سکویلهرض

نة

ددر

تال

الصا القای اتر

دوز لدوت هرطرفق

( الوده

)

هوار وبال لك

معبا سنه در يقال ودا امه بدابمجّل ددع برع تودء!اتلد وبرکسیه .هرطر فدن,

|

۸

5و#ونخامت معتاسندن ماواد در ومنه الدیث را
زن هذا الوبأرجز ] ۲

لو(بء ) سصاب ووزناندلهوی(اء ):سلامه وزنده
وتیانله
اختچی (الوباً ) كذلك فح
( والاباء ) واوی همه به ابدالله ( والاباءة ) هایله ( والوباً ) منم وزننده پمرحل
طاعونیی اولق تسه

زرقال وت

الارض با ولوا وب من الناب رایع وشال

وال وبثت الارض
وبؤت الارض وبا ووباءة اوبا واباءة منالبساب انلاس ق
رفا الطاعون ( الوبعت )ةر ور (E
عالىلالمناجءهول وبا اكذا
فعیله وزننده ( والوبثه ) محسنه وزننده وباسی حوق اولان پره دینور بقال ارض
ثةباریة
کوبع
وبثذ وويثة وم

لًن(ة ) عده وزننده اسعدر طاعون حوقلفنه
اوبا
ال

دیتورکه طاعو نلق وطاعونلولقتعییر اوئور( الاستییا) بریری بدهواوپروا* بولق
| معناستهدر قال استوباً البلدة ای استو ها ووحدها وید ( الوباً ) واوك فى
| وبانك سكو برنسنه یی ميه وریب ابلك معناسنه در قال وبا التاع بوباه وب
مانلیات ااك اذا عیاه واشارت ايلك معناسنهدر قال وباالیه اذا اشار وباقه
پاوریسنه حنین ادوب E معناسته دز ,تقول وباك اق ای فصیله میا حذف

| الواو اذا حنت ( التویشد ) تک وزشده ودج برنسنهیی مبیثه وترئیب ابلك
معناس_نه در بقال وباًالماع وره  2اذاعیاه ) الااء ) هممزهنك کس له ود

اشارت اعلك معناسنهدر وباً کی تال اوبأ اليه ایباء اذااشار على قول وباً مطلقا
| اشاوت ایلکدر :واا ایاری :طرفده اولان کسیه پروکك اجون پرمغلء اشارت

کتدر واعاءاميکلسه
لعو
بك د
اهر
_| ایلکدرکه مرادپرمقاری الک آياسنه اقبال اند
|
_ | طرقده اولان کشی به کيرولفك احون اشارت ابلکدرکه برمقلری الك ارقهسنه
|

ادان ایدرك

و

اشارت ابلکدر واساء دوه کوشکی مه اولوپ سوددن

قمقنرعاشته درقال اویی" الفصیل على بناء اجهول اذا لسانمقتلانه ا(مون“ )
خسن وزننده ابوه دنور وآقا رکن منقطع اولان صو به دنور (الوتاً) واوك

[ 8فصی و ای فوقیهنك سکو یله آ اش آهسته حه ورك معناستهد رک کر 4پرلکدن

| وکرد حبل وخلق اولنون هشال وتأق مشیته عا اصله بوتا وتا منالباب الثالث
اذا ۱ثاقل کبرااوخلقا ( الوا ) واوك فعی ونای مثلثهنك dE ( والو اء )
 1اسلامه وزنده شول تاره و

وعیب مقو لهسنه دینور کهکو دهده انه اصابت

 ۱یدوب لکن کیکد وا رمیه عل قول کنکده اولان صزی

به واغی به 3

|| بکست اولقسزین حادت اوله یاخود ال بلکتهدن یادیزسکدن چقمق واك واویناق
| براری برارندن آیرلق لته دنور فك معناسنه بقال اصابه وتأووا* :ای صوم
 1 1ایب ام

)نینله
فلعظم بکلامن اوهوالفك ( الوا فع
العظم اوتوجع ا

۱والوثاً ) منم وزننده ركسەنك عص وی صشت

کوره آوزره اولق معناسنه در
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معتاسنهدر قال اءالمی" بكناخءاف حاف عا اذا بعدوات وساو
حيك وخام اولق معناستهدر يقال  ۲۰الحم اذا  ۸شم

راE] 

|E
[والنجيوءيةك)لك وخاملق معناسنهدر ( التی") نونك کنر ومد چيك وات
9

هنسذهب

 2و كرک راس "یش نوسلوا لاق وه  9نيب ةهوینلا ۱ .

دجم اشبو نی" ونیوء مادەلری یی اواله حل ذ کری مقام یآی ایکن و
وهمنه ند ایو فصلده ست اداشدر شار ح دیزکهحوهری وهبدن مصودر زیرا

وولف
اعیاض وان اثیر وقیوی وسار بعض لفوبون اثرلرينه اقتفا ابلشدر م
کسی

دی وحه مذ کور اوزره طط

اباغدر حتی بو مادهده " هاء مادهوشتی  ۱

تقدعله ابتدا با وعده و مادهستی لت اینشدر واشبو ی  ۶کهتیگ یل
۱عنوانتی

وزننده در ظاهرا اصل نی" دی فعیل وزنده عوطلر ادال

دخی جوز ایلدیار ( الستتی" ) مستفید وزننده ضستعطی معتاسنهد رککههعطیه ایستجی
دعکدر ) لاء

ده
( مستفاد وز

|

کنددن عطیه مأمول او نان آ دمه دشور

( التاوآء م)فاعله ورد ( والنواء ف)تال وزنندة مال باحیب »خود مار
حهالله مفاخره ادشتك معناسنه در شال اوه مناوأة وواء! اذا فاخره ویری
پر ته بغض وعدافت ادشعك معناسنهدر شال اوا ای عاداء ( التنی" ) تفعیل ' :
بو تبوگو شا اك معناسته در قال e 5
وز ده برسنه یی عک ایلیوب

اذام محکه ( الایاء ) هرك کله اتی ابوجه بسورمیوب جيك فومق
)اله
ی يقال انيا الاحمذام ینضجه ا(لنبوء ) فعود وزننده ( واليوءة ه
حیکلث وخاملق

 ۱التی" ( عم ور ي

بوومادهنك خی ومقام ایکن حوهری
ذکر اوللدی

حيكث وخام نسته ه دینو

وهنه مبنی نوء ا

5

اد تک

۶صل الواو  ( #الوآواء ) سلسال وزننده ابن آوی یمنی حقال دیدکلری جانورك
ف
چاغوب اورفس_ندن حکابهدر ( الوباً )فهتینله والفك مدلهده لغتدر .طاعون

مضرنه دنور على قول هرعام وشامل اولان مضه دنور محرکه تك جى اویاء

کلور اسباب کی ومدودك جیی اوه کلور اهوه وزشده شارح در کهبعض
اعلامك تعرشلری اوزره وباء غلل ساریه دندرکه اخلاط فامذء واهوية رده

رطيوة
سیب صوريسيدر لکن طاعون تسل
ییر
بیس
دج
تخار
کنیدر ایکیستکده اتر

إإإ

طانفة جندر عارضهسی جراج اة |

ومداوانه موفق اولفله مندفع لاور ایکستکده

ظهورو محلنده بولنان کسهنك اکرعری عام اولدیسه ظهور یلهمتأدی دی اولاز
ل
وسه
ان ک
احلی کا

دارده داخل ایکن آخرسببدن فوت اوی دی امروقوعیدد

قضای مبرمدن خلاص ام محالدرلكن دقع وحشت امجون تبدیل مکان تجوز |
اولفشدر

|[

 ۱ق

ر آغرلق باصفله دوشمك مغناستهدر امعتای اوله تله اشد

او لور شال ناء فلان اذا انقل فستقط لکن نونك مفهو منده انقال قیدی معتبر
د کلدر زرا مو اف دصایر ده قال باء ای سقط عذوانیله ست ايله

احه
بعناسته اولور وفال ار بری فى الدرة قول تعالى [ ممافان
کن
اننیس
تل
ا
اهییسساا

هان دوشمك

لتوه بالعصبة ]

|الاب تقدیره ما ان العصبد لننوه مفاحه ای تنبض ہا عل اقل بع آیت عرقومه
ق

صنعتی ین

در کر

ا انلام ق اصبی

در

حقیفتده اصع ا

شهاك
عادر مبالغهی مفرددر و
ادخال اولور وقلب صنەتی سنن مائور؛ د

rا
a

ده تعدبه احوندرانمفاحه لاو المصبه قوه-ندهدرکه
اهمی
ر کل
وباء
بورکه
صفیق ن د
شقلهم معناسنهدر اتی ونوء وه مائل وساقط اولان یلدزه دنور جيي انواء
کلور احال وزننده ونوءان کلور عبدان وزنده و عل قول نوء پلدز دوشعکه

۱

دن رکوک کر طلو ع اتذبی هنکانده مق ده افقدن ساقط

۱ا مقابل طلوع ابلکدنعبار تدر
اولوپ آ نك رقیی همان اول ساعت مشمقدن ک

ابو وء صوضك

69

بین العرب اون اوح کون هی واد دز

آصذکره منازلدن برکوکبك دی وهی اعتار ادرار اون اوحرکون اون
ن

هه

8

رت کون فعردر
وازخهلکن مزال عبهدم ادون

بوعضار طالی وبعضلر ساقطی اعتار ایلدیلر وعربلر بغموری و روزکاری وسار
احداث واوضاع جوی |کا عزو واسناد ادرار ومعنای من وض

۲

معناسندن

وه
 .معناشندیدر انثبی نوقال ناء الجم وه اذا سقط على ماين و

ورک عطیه معناسه

و

استعیال اولنور سبیت مذ کوره علا قه سیله ) الاسئناء) :

کذر اولان نوء ساقط اولق معناسنهدر قال استناء الج واسأی

وهو مقلو ب من اسثنا" ای ناء الحم وعطیه اسّت معناسنه استعال او لنور شال

اس ناء ای طلب وه نی عطاه ( الانوء ) اه و زنده  ۲انوا پعن وجه

٠کذور اوزره سقوط كواكبك اوقات واوضاع واحکای فننی زیادهسیله عارف

اولان کسهبه دنور بقال ماپالبادية انوء من فلان ای اعز بالانواء منه اوشسبو
انوء کی که افعل تقضیلدر بنك فعلى وقدر یی متصمرف دکلدر صیفة
قرقومهدن فعلی اولیان اوزانك بریسی دی بودر پس احنك الشاتین قبیلندندر که
م
|اذدر ایی قيونك يك جوق ا کل ادنی دءکدر ونك دی فعلی وقدر شذوذ
ش

|| اوزده و اقع اواشدر زیرا افعل_تقضیل بنیهسنك شرطی فعلدن بنا ولق اواغله
(لى ) نونك فحی ونك سکونیل بعید اولق
" || ونر بلا فعل استعال اولفشدر ا

سنج

اولوب و كت و

تفاهدر صبره

اولرل اول بو اوعد ا

وار کو

) نفع ERE

1
ومشمرفنی اور

آد در ( اك 8

و(الكاة ) نونك طعیله هزه وزننده طٹروٹ نکعهسنه دینور وطراوٹ قولغان ||1

تیکتی دیدکلری نباندر ونکعه نونك فعیله بات مرقومك برپرمق وقاریستهدتورکه ِ
۱

اوزرنده قرعری قبوغی اولور ( النکا ) نونك فعحی وکافك سکوب باره وچبان ۱
ا
۱

مقولهسی صاغالز دن مقدم باشتی قوباروب باخود قبوق کی زارجغزی صویوب |

۱ ۱

صولندزمق معتاستهدر قال نكا القرحة نک مانباب اثالث أ 5ه

قبل تابنراً فندبت ودشعتی فتل وحرح الله قروب كورمك معناستهدر قال ا[
نک العدو اذا تکاهم معتل اولان نکانه ده لغتدر واودهمك معناستهدر بقال 1

|

1

فلانا حقه ادا قضاء ( الاتکاء ) افتعال وزننده اخذ وقبض ابلك معناستهدر شال !| |
| اکا حقه ای اخذه وقبضه ( انکاون)ك یله همرء وزننده شول کشی ۱ £
دینورکه اوزرنده بورج قومیوب بلا تأخنر ادا ادر اوله بقال فلان زکا :نکاة | 1
[ (

ای یقنی ماعلیه ولاعطل وزکا ء عاسبل القد کسیه دنور تدکه مادهسنده یات

اوئدی ( الفا )جل وزنده ( والم" ) حبل وزننده کهلنك کوحکته دیور که | |
)ونك فصی وهانك سکویله ( واآلباءة ) کرامهوز ننده .
یاوشاق تعبیر الور ( الما ن

(اللباوة ) اوه
و(الیوءة) صعوبه وزننده و(البوه) قبول وزننده و

کترک کی بشعیوب جیکعه وتاتارحه قالق معاےهدز
وزنندهکه وشاندر ا
يقال نمی" الحم ونموه نما دونماهة ونبوءة ونبوه! وناوة منالباب الرابع واتلامسش
اذا لمينج وا منع وزنشده طولق معناستهدر يقال ما الانا* ما من الاب

ان
2ن۲ری

واره بشعش اله دبتور (الانباء)
اثالثاذا امتلا" ( آلنمی؟* ) امبر وزننده جیکعه ت
هنك کنسیه ای ابوجه پشورمیوب جبکعه قومق معناسنهدر قال انبا الم

اذا م ینضجه وبرایشی متین وحکم ابلیوب سست وکوشك طوعق معناسته در

قال انبا الام اذا  ۸یبرمه ( الوء) نونك فصی و
واوك سکوئیله ( والنو؟)

کاروزنده برندن ژجت ومشقتله یکنوب فاق معناستهدر خبته وولف

هد
ممض
حرکت وقیای کی قال اء ال جل نونوا وتنواء!اذا ن

ومهقة و ود

AI
ےل
18
e۳
NEU
OT
TION

ن
3
ا
T
ا
7
’r
ز
۳
N
1
/
7
۲۳

اللهمتعدى |
مقولهمی يك آخر اوافلهکوجله قالدروب کوترمك فعناسته در بو نده ب ا
ا

تقال اء باعل اذا رش

 4مثقلا ور کسهی ار نسنهی برآ

ا

تستهنك

|

اشه مصدردر فاعله وزننده عاقبه کی نشو وظهور معناسنه وعلی قول ااشه
لیل ونبار اولنه دنور وعلی رأی کصهنك اول ساعته

دنور تاخود قیام ليه

مداوم اولان کسدنك هرفام او لدییی ساعته دنور یاخود بعد الوم قیام حالتنه
 ۱دور

) النشیثد )فعیله وژننده

اه

معناسنه در

وحوضدن

اك اول ایشلن ره

وهنوز ایشلنوب اباش حوضه دنور وطربفه یعنی بغدایجق اوی واشك کنکری
تعبعر او نان تبانك از هسنه دنور ونصی و صلیان که ات

مرقومك

قور و سیدر

اور مل قول ول نبا دنور که ازه ابت اولوت هنوز
ولامش

غلظت

اوله وحوضك

حو ضك بعنی اطراف

حو کی

طرف اسفلنه ورضسح اولنان جر  ۰دینور و تصات
سد اعون

دوار

۹

نصب

و استوار

فلنان

وینك
لرل(ش" ) نونك فعی ش
انو
پ|رده طاشارنك وراسنه دوکدکلری طبراغه دی
سکوییله کوحك خر ده دوه نه دنور چې

EEE

دنور

دی
)میر وزنشده و
وافقدن هنوز قالقوب ظهور ادن ايه دنور ا(لنثی" ا

ق
ووولغا
افقدن یی ظهوراندن مصابه دنور ( الانشاء ) هنك ک مرلہبرنسنه نش

یل"
شریقا
ند
ااسته
معن

الشی" عاللىجهول ونشی کاسیذ کر وفعل شروع ومباشرث

اولور عل وطفق کی قال انشاً حکی حدبثا ایجعل وبر بردن جقق معناسنه در
واقه كبه قالق معناستهدر بقال انشأت الناقة اذا
تقال انشا منه اذا خرج ن
خرضو صه یکی بشلق معناسنهدر بقال انفأد ارا اذا دا با و رنسنهی
لفعت و

نیYEEان
"e

ب وکسلې ك معناسنهدر بقال انشا اه الاب ای رفعه نوسرته ی برکسهکندیلکندن
ضعه
بیدا ایلك معناسنه در قال انعا فلان الدیث ای و

 ۳انشا بو معتاددر

[النعا۲ ):مره وزنده ودی وی سورمك اوزره اولوپ هنوز غلظت ولامش

بانهود ) اخ اس و م e
ا

و

یلك کف

 9برندن قالقوب عرعت ايلك

زرد قال استفاً یا اذاتتبعها ( الستنشتد )

سم فاعل بنیهسیله کاهنه عورئه اطلاق اولنور احداث کوبهی استشاء واستقصاء
و
ی
و
ا
ا
شف
تزی
ا
وا
و
دکوزر

> عون

( النشاً ) مکررم وزنده

( والستشاً ) مسحندم وزننده ولارده حدید

 ۱توا اجون نصب ورفیم اولان ميل ونشانه دنور وفوله تعالی [ وله

اوار النشات ف الصر الاه ] ای السفن الرفوعة القلوع بعنی يلكنارىم فوع
 1اولش کیلرکهمراد پلکنلری کشاد اولش دعکدر ارتفاع معناسندهر شارح
س

TE
aE
Ê

ل

مه

اولور لکن مرفوعات عل الماد معناسنه

بكه نك
عل منهي  4اولور ( الصا ) نونك فصی وصادك سکوله ر

يار حیو انك تاصیه سندن بعی ÎBE

اولان و جندن قاو راو ب

طو ٤ق معناسنه در

اه
۳

ا
ارکیی
جک

نونك قعی وسينك
دور

 1سوده

ان
ززله
فلا

قال سقاه الس

ای الشاب

موه

ول

الریلللعقل وکذا ال"

 " ۱الاءکاالشی" کا کروسعوزلك على قول سعورمکه بشلق معناسنه اسم
9۱

E

OT
یآ۳ 

قال جى
مطظنون

ایسعن اویدءه ونس نونك حرکات
الس فاىلدابة ا

على قول

دیتورکه حیضی
TUY
1

و
3

جل

مدت

ظاهر

اولان ځاو به

معتادهسندن

اک

دنورولوك

3
خاو

قعیاهلول

اخلکره حاهل اوسی مأمول اوله حوهر ی 8

e

وهنه مبتی نسی " عنونهک امیر وزنندهدر بت ایلشدر شارح دی رکهقول

3
EC

(لسوء) صبود ||
این منظورد وساراربنك قولى اولغله جوهری واحم دکلدر ا
1 0
ق ,7

COON
۳۳5
۳
f

حل

وزننده ودی

بو

او لایه ۳

دنور

قال ی

نس ام

9

نج۱

E

کس باهدا اس اله الفت و اختلاطE اولان کشیه دنور مونه و
هو

 27نساء

۱الفتکاردر

ةه

آی

الوم

( ۱ل
زشا
اء )

در

عاب

و خدین یعیی زد
وزند»

و اتر کا سے

عر اوزون

مصدر

ا

وست اولغله هر بار بانوار اله
اولق طول

اولور معنای

گر

قوم

وات_داد

حیات

و ندن مأخوذدر 

تقال تسا عنه دنه تساء! ای اخره ( الناسی*؟ ) سموز انسان ور

دشور

نس"سکنهدن افسامعلدر رک ارولندی ( الانتساء ا)فتعال وزنندها ,اقشىق ۱
معناسته در قال ات البعبر فى المرعى اذا تباعد ( النغاً ) تونك فعی و

(لنشوء ) قعود وزننده ( والنشاء ) عصاب وزننده و(النعاة)
مجمه نك سکو یلهوا
جره وزننده ( والنفاءة ) سعابه وزننده یکیدن یدا اولوب حیات و زندکای

ورد نبات وشاهار مقولهسی اولسون بقال شا
بولق معناستهدر کر حیوان ک
اب
لةبمن
اشاء
ونشأة ون

شو
نشا
وو ن
الشی" ونش

الثالث وانلامس اذا خی وطقل

تازه ویوب قد وقامت صاحی حوان اولق مادو

کک

تعییر

اولنور يقال نفاً الطفل اذا ری وشب وبوكسلك ارتفاع معناستهدر :قالتشأث
السحابة آذا ازتفعت ونشی" من باب الفعیل على الصهول اونشی" عل العهول
ایضا ععنی واحدای ری ترية وارتفع وقوله تعالی [ اومن شا یا للية ] الابة

ورا الکوفیون اومن نشو مبناب
مبناب منع اومن باب الافعال ای ینریی ق
التفعیل ونونده ناشاً قرآی دی واردر تهکه اعلاه وعلاه وعالاه بر معناه دز
اا

) حد مندی وة ادوب جو
تابل
هقسکر
نه

بالغاولان اوغلانه وقیر ۰

اطلاق اوللور که بعش اوغلان وقبر" تعبیر اولنور جى نش" کلور ڪب
وصاحب کی و تلد جانزدر طلب وطالب کی واشی" مطلقا که اجره حادت
وظاهر

اولان سه

دور

جی تاه

دار که عبر قیاس اوزره ها الهدر اخو د 

۱

تقول

ايع ایa

نس

با بوراده اخره لفظی فار

وفت معتادندن مٿاخر اولغ حل

و خاو نك حیطی

مأمول اولق .تا نتم تاه اون شال ]4

ل تت اه

عل ا اعهول اذا تأخرعن وقته فربی انهاحبل ( النستة) تكم وزننده زجر
إا

وعنفله طوار سورمك معناسنهدر قال تاسلادابه نسعه اذا ساقها وزجرها

( الانساء ) هنك کر تابر اك معناستنهدر شال اننا ای" اذااخره
ی« ضایق معا هدر قول انسانه ای بعت نة( السد )
ونك کی وسنك سکوئله (والسبه ) فعیله وزننده تا خمر معناسنه اسملر در

بعده بر تسنه نك اسن

ول سته

ار ایلکده استصمال او لمشدر وی

تعبر اولنور

و شیثه ایباخرة( النمی) فعیل وزننده |سعدرکه تأخبر اولان شه

دنور واسی" فقوله تعالی [اانلملاسی" زيادة قالکثر ا]لاب شهر کانتره
علوعنه
 ۱العرب فى اداهلية ی الله ح

یلشهر
عرتمد
زماننده احشهرر ح

يعننیآیت م قو مهده نسی" عر بلرك جاهلیت

آخره ار اباد کاری آدنعپار ندر اشهر حرم ۸

درت آی اولهحقدر بریفر ددرکه ماه حب
ردرواوحیسرد بعنی متوالیدر کهذوالقعده

کر معاشاری ہب ا
 :و ذواطعه وعرمدر وقت جاهلنده |

الوغله مثلا

مار به هنکامنده رجب حلول اله حلال ادوب حرمتی شعبانه تخیر کذلك

۱

E اولا وبر د عدد
 ۶ 2اوتضا ایلسهصفرصهویل ايار اشهر <
ول
لا
حلیل
اعتبار ایدرار ایدی وزيادة کفر:اولسی حضرت حقك حر اایملدیکنی مح
ایلدیکنی رم ايلدکارننه بن در مو لب بصارده ددیکه نسیê ی فعیل نی

مقعو لدر تأ حيرمعناسندن مأخو ذدر که موقخلرنان نسنه دءکدر قال نساالشی*
اخرفهومسوء اینسی" کاحولمقتول الیتبلوامام فرأ قولی اوزره ا
تأخبر ایلك معناسنهدر وازهری قولجه انسا معناسته اسعدر مصدر حقیق موضعنه
ا

اولخشدر ان ونبی" صویغالب طور هسو ده دنورر( الاتتاء ( دایندن

بهد قدر مطلو بنیتأخبر ایلی رجا الله اسقهال ايلك معناسنهدر قال اشنا
ای سأه ان پنسڅه دنه بصوورنده بوي
اولنور (النسه ) E

و ده (

ویره سی به ادسیکده دی استعمال

 ( 2ص ښه وزننده و بوزلرده هر نك ار کی

او لند؛۶جون

 ۱دی لغتدر دکنکه دینور عصا معناسنه آنکله طوار نس وسوق
ومام فا دبدیکه آبت مرقو مه ده
]لاب ای عصاه ا
۲ومنه قول تعای [ :کل منسأئه ا

واقع مسأ لفظنده اولان من حرف جر در و
منفصلا کتب اولفق

ى

ی

ای

ی جر وری اولق اوزره

سيه N

لفتدر وسیه

و بانك حفیفیله کو شة کانه دنمکاه معنای شریف عل وجه الاستعاره

طرف عصاء دعك اولور لکن فرانك وقوی بمید ومعرفدر ( النس" )

۲
سس

بسح

الق لقت وف

نت۳۸

ه
هتسا
اد )

موت
س
ت

CER

 Eتک ی

نوت فی وزای ueD

اهوال

وبرمك ویری برینه دوشورمك معناسنهدر قال را بين القوم تزا من الباپ
الثالث اذا حرش و افسد و رنسنه اوزره جله وهڪوم الك معتاستنهدر قال 3

سلووق
علم اذا جل وکرسهی برنسنه پر فعل اوزره ج
جیله
" اولق معناستهدر ال  ۳فلاا عليه ا

ادوب آکا اعث

ورکسهن برنسنه دن رد وصف

ابلك

معناستهدر شال اه عن کذا ای رده وبرنسنهه بك حریص ودوشکون اولق .
معتاسنه در ومنه الثل * انك لاندریعلام ینم هرمك * ای ع ولم عقاك ونشسك .
وول
والام توول حالك برکسه ف الاصل بر خصلت اوزره اولوب آندن تلون ح
الد کده سرنه اکاتعریض ط بقیلهکندینفبکه خطاب ایدردا مزبوری ار اد
لك ه شیته مائل ود شیوهه حریص
عسقو
آیدرسن حاصل ععنا ہہیی یادکار نف

ومتمااك اولوب واولهچفنی سنده بیلمیورسث طربقة واحده اوزرء ثابت اولیوپ
پلیل کی دالدنراه و نوب نقش وفلون
دعکدر کلام مز لورده واقع يەر

از رنکدن رنکه کیرمکدهسن

کلهسی مجهول نیهسیلهدر وثارحت باه کوره

هرم شسن وعقل -:معناستهدر وعلام کهسندهمممفتو حه ماء استفهامیهدن محفقدر

الام وم کلهری دی اویفهدر وامثال مداق انه کوره مثل مونر بکرسه

پیر و ساخلور ده اولوب عته وعضريلهکنديدن وشکرربه وحرکت وهرزهوهذیان
ات صدور ایتدکده ضرب اولنور ( النزوء) اسم مفعول بنیهسیله بر نسسنهیه
بغایت دوشکون حریص اولان کشیبه دینور قال هومئز وه ای مولع ( الا )
نونك فصی وسينك سکو یلهجزر وعنفله طوار سورمك معناستهدر قال نسأالدایة
تسا املنباب اثثالث اذا زجرها وساقها وبرنسنهی تأخیر الك معناسنهدر ونك
دوب
زهیی
کرنوسنه
مصدری منسأء دخی کلور تقال ناسالًشی" نوسامًنساة اذا اخره وب
حفظ وحراست ايلك معناسنهدر ال نسأه ای كلا ه ودوهی حوضه وارمقدن

انحوض ونبسرتهیی بر
منع ودفع ايلك معناسته در نقال انلابعیر اذا دفعه ع
األًلن اذا خلطه به وآهو اوریسی
شیقه قوب فارشدرمق معناستنهدر بقال نس

طوغور دقدنصکره یلامق معناسنهدر شالنسأت الظة عالها اذا رشعته وبرکسیه
نس یعتی حزیل عقل اولان شراب اخود طوری سود امحورمت معناسنه در تقال

تما قلاا اذا سقاه النس" ودوك صوسزلق کونلری زیده اعلك معناستنهدر بقال
نساًفیظم" الابل اذا زاد وما اوومین اوا کثر موواشی وین قبرفیلوب یاخود
دلودکدنصکر» یکیدن "ونی دوزوب ”عورمکه بشلامق معناسنهدر مقال نات
ک
الاشیه ای بداہاوبات ورها بعد تساقطه وبرنستهی ورهسیبه صاعقمعناستهدر

تقول

۱

را

ن

9

ای

یت

اردکےا

7لانجاء ( اوتعال وزنده )والتعو)
من الاب الماك اذا اصانه بالعین ا
 ۹۳معنأسنه در شال اناه و تاه ععی شا ) العو ( دس

ما ود

 3والجوء  1صبور وزننده ۱وال

وزنده

* ) امبر وزنده کوزی د کن د نظر کی ب

دیور ال فلان بجو العين وموها وصتها ويها ای خبیث العين شدد الاصابة
ها الصاه ) گر ه وژننده سائاك کوردیی دسنه به تعلق ادن اسا و شپو نته ذو رکه

اک دت

نظر ی هسدلز مدز و مند الدیث  ۱ردو احاه السائل إلا

الندا ا

فی

شقال دا
(فرظندن

ودالك

ر

کو

معناسنه در

 2منالاب الات اذا کرهه وعندالبعش و معناده دگاهسی
بای هو حده

کر

وذال *حمد

لکن و قیل کلامنه م .نی اولمغله حوهری

 ۱سل

نسنه یی کر بهکوروب

ايکر غك

] ای وله

اب در

وى

حو هر ی و

ونور

باده و هم a

وا ات واعك مق

احون آ نشقور نه القا ابلك ياحخود آ١ نش هكوعك معنا سنه در قال داأ الرنده۰

اذا القاء قالار او دفنه فا وقورفقق وقورقو ويرمك معناستهدر قال ند فلاا
|

اذا خوفه وذعه وبر نسته ی بره اورمق معناسنه در قال ندأه اذا طرب به الارض

ور سنه اوزره کنهاانی حقه کلك معناسنهدر بقال ندا عایهم اذا طلع کوول
بصدی يا غباوحه یاعق معناستهدر قال لدأ اللة اذا علها ( الندأة ) نونك فحى
۱

وی

و دالك و

مال کشر

دیور وعلام «عاو به غ(طی الکم صاعه تعبیر

اولان دار -:هوایهه دنور واخشامدن مقدمجد کونش قونه قدر باخود قردن
 ۱شمرك طلو عنه قدر ”حاب افتده اولان قر هزیاغه دنور و کونش و آی آ غیللر ته
دنور وندهه نونك صییله ده اولان سول

اه وی

طر نقّهبه دیئور که سکیر دن

وت منك کوبکندن
| تل تل اوزون اوزون اولوب لك لوننه حالف اولور آ
 ۱وقری الارته
شول

قريب اولان عضوه دنور ودرحه

معناسنهدر و در جه دالك یله

لدی هلال٤ اولش داقهبه بر 2
حاورهدن دورلش قونداقدر که ن و

ئاقةنك ولدی یافوب احزرعك مراد ایلسهلر اولاقەنك کوزلرنی وورنق بند
فجرنه اول قونداغی ادخال و بر قکاچون اول حال اوزره رك
هص
کد ن
آیلدک

آنصکره بوزندن
غر می اقه بوروسیکی بوروطوار ند
آی
واھال آیدرل پسطو
"

| اول بای حوزوب

وفرحندن اول قونداعی حیثاررار اول اشاده

اول ولدی

ودي ظنیله اهزرمکه باشلیوب من بعد | کا
ل | کتوروب عض ابدرر شعدی طوش ل
ن
ده ر
ونین ادر ونده باوكبلوك تبات قطع
 ۱ميل ح

طعهبه
قر
پ

دینور ججی بدا| کاور

_ |ا|ولك ی وهالك فيه (الندہة ) نونك ضعیله همه وزننده ندءه الله معنای اخیر ده
7

3

مرادفدر ( ات

) کتف رده

الکم صاغیه دنور قوس فرح

معناسنه

| وکونش غرونه قدر عل قول طلوعنه قدر "حاب انقده اولان قریالغه دنور

اابي
نك مرادی  3عر د
يك ادى لکن مر

| ااتکوادرپپوونر
ن
ش
ا
د
ی
ر
(
ا
ل
ن
ی
)
ا
م
ی
ر
و
ز
ن
ن
د
ن
ه
ب
ا
گ
ه
س
ن
د
ف
ع
ن
ی
ل

د
ر
ی
ن
"
!
و
ک
آ
ج
چ
د
ا
ق
د
و
ه
ب
و
ل
ه
د
ن
و
ر
که شاهراء تعیراوور شوول مرتفع |
۴
3۳

ِ1

یره دینورکه دوز اولیوب چاقر جتور واکری بوکری اولهومنه انلدیث [لاتصلوا |
على التی" ] ای الکان اثرنفع العدودب ) التایی" ( ناصر وزنده بو دی

دوز | 2 2

اولیوباشاغیلی کبسوکلیرنفع بره دینور ( التبا ) عره وزننده باه سسه دیتور | 2
(لنأً) نونك فصی ونك |
صوت خن معناسنه على قول کوك آوازنه دینور ا
سکوئله یاه سسلفن یاخود کويك اورمك معناستنهدر قال با با املنباپ || .

اثالث ایصات خفیا اوهو صوت الکلاب ( اللي ) نولك ضعیله جهینه وزند» |
این الاسود العذری اتعیدر وه بوك مصغریدر ومةه فول العرپ کانت یه |

مه ية سوء تصغیری حقیر امحوندر ( اللي ) ابيع وزننده بودنی کلمة
تصغبر د رکه نی* کلهسندن مصغر در ببعمرحك د عکدرکه حقیره مینیدر ومنه قول |

طیتی |
ف"ن
للك
العرب كان مسطة نی" سوء ية تصغمری وجه مکذور اوزره نا اع
ی
۳۱ای

کرماء وزننده نباء اوزره جعلندیرن مذهبه کوره در زرا بو صورنده تصغیری 
همزه اله اولور فاما انبیاء اوزرء جعلندرن مذهبه کوره تضخیری نی اولور
هزه سز یعتی جعده همزهیی النز ام ادن تصغبر ده دی التر ام اندر وجعده ترك 1
ادن تصغیر ده دی رك اندر جوهری

على الاطلاق ذك ایلکله خطا

ابا در 1

ایلکله خطادن

|

شار چ درک حوهری الک *#مو زك تصغیر ته تعر ض

محفوظدر

اتہی ( الت ) نونك فعی ونای فوقيەنك سکویله ( والتوء) قعود وزننده برنسته -
بوقاری طومالوب شیشوب قالقیق معناستهدر کهومك وسوملك وطوللق تعر

|||

اوور دنده حقان سیو لحه وحبان ویردن هنوز طبراغی سلکوب جقق اوزده ا] ٠

اولان بات کی قال تا الشی" تا ونشوه! ادا انتبروانتفع و ارتفع بورکسداوزره

آنسزین چقه لك معناستهدر ال تا على القوم اذا طلع علیمم ویاره شیشوب |
قبارمق معناسنهدر قالتأت الق حه اذاو رمتوقبر يااوغلان بالغ اولقمعناسنهدد || .

ولك «متاسنه در شوك
تقال نتأت اللارية ای بلقت ویرننه موضعندن خاري
هنوز اول موضعندن منقصل اولامش اوله که هنور قباروب قالقمش اوله کوجك

قیر" مهسی کی قال نتا الشی* اذا جخمرنموضعه منغمران بین باتیفصل(الانتتاع)
افتعال وزننده بو دی بر نسنه توموب طومااق معناسنهدر قال انتا الشی" ای

دودر
اثبری وارتفع ( الَأة ن)ونك یله همه وزننده بنی عیله بوردنده برص
لى اقول بى عطارد جاعتنه حصوص بر خرمالق اشیدر ( الما ) نونك قى
وخيك سکول کوزد کورمك .معناسنهدر کهک|ثری عادد کاملمیه اصایت ادر

ال

:

معناسنهد

|

ری

 0تشه

تیاه مدابا

پر سشه حر و برمکدن عبار در شال

آلردن مفارقت و میاععدت
ای انا کل مما صاحبه وبرقومك جوازنی ترکله ن
ابلك معناسته در قال ابا القوم اذا ترك جوارهم ونباعد منم ( الشی" ) همه اله
آمبر وزننده بر معناسنهدر کهمحبر عنالّه تعای اولان ذات شیشدر ونده
اسیاء کلور انصباء ونزنده و ناه کور کرماه

 1عار اولان همنسز اولقدر جى

وژنده وشون کاو رکه جع مذ کر سال در شار جح دی رکه نی کاس فعیل معن

وهل مکهدن ماعدا
مفعلدر نذیر منذر معناسنه و الم موم معناسنه اولدینی کی ا
 1ری

هیر نك ترکیله استعیال

ایکن رك ایدر و عندالبعضش

ادرار لعیی اصل موز

ارئفاع معناسنه اولان نباوندن مأخوذدر وراغيك مفردانده پیاننه کوره بغر ۵

نی *#موزدن | بلغدر حى انه ده و ر ”عه

وف اديت

اک

ان رحلا

ذور
مڪ

ه
ج]
ولله
یا
قالله عليه السلام یانی" اللهفقال لاسر باسمى قامعا اب ده
۱

أ اوزره

اهل

ایلد کر بدن

که ھےزه اله تلفظ

رحل

م وم

ر ما له اویه

اک

دی

تلفظ ایلدی نج کهذربه وريه وجایب کادزند .دی همرهی ره ابلدیلر لکن اصل
که عنقر یب

قریش لغتی هر هسز در

مین

اسمدڙ پیخہرلاك

ا

ادعا الك معناسنه در

فعا سنه

سیل

موّلف

دس

ذ کر

ایدر ایی

در ) ابو ( قعل

کذاك ادعاسی کی

الوة ( التنی" ) آندن اسم فاعلدر بوت کاذبه هل

( النبوه(3

وزننده

بوت

کاذ به

شال با ار حل اذا ادعی
رکه سا

رنهی اولابه دنورر

| مشهور صاحب دیوان رانا اجد ن اطسین الکندی ارض ساوهده بی
ادا نس ی

کلت قىلهسنه واروب
دعوا

اة

ایدوب

امام حسن

رعده بوٽ

الغاس

هة دو کله

بو قباحته سس غفبر شهادت

الب و متفر

او لغله اطلادقاوششدر

ری

الله عه

میتی اطلاق

شا

تین

ایلدرلر

ابقر اه اند ور مدت حس

او لدیغتی
دمشق

دهده

او لندقدنصکر ۰
(والو)

 ۱الما ( تونكفصی وبانك سكول

قعود وزشده  وکسك اولق و وکسلك علو وارتفاع معناسنةدر قال با الى
ن الباب المالث اذا ار نفع و برکسه اوزره ناکهای حقه ڳك
کت وبوا م ع
۱

لقوم اذا
قال با على ۱1

طلع عام

ور

ولاشدن

قوب

اشر

E

ولا وارمق

| متاس هدر بقال با من ارض الى ارض اذا خر ج بو معنایه میتی اولق اوزره
راعای رسول

اکرم صل ال عليه وج حطس تلرننه یانی" ال دبدی شمه

مرادی مکه دن مدنه به خار جحاولان ذات د عکدر شرت
۱

 ۱و تعبیر ی

تکار

| بایدر یر و

انیب

لا یر بای

دن بیسر

فا ءا lU نی اه

بود

اله 4

ونرك
رسول الله م
که بلا n

تشد

ونر ترحرق *#مون ابلك ET

ند

زلنده اولان نى لفظنى هزه ابه تکام ابا دمك .اولور سار ح وک
 ۱ 3بای م ا
س

وک  2مت

وکرت
کنه
قال تأناه ای >
وع اجك تست در

ای ل ا ب
ور نسنهدن عاجن ا
وم

 5معناسنهدر

عحه ( اا" پزازل وژننده و دج

قال نأا عته انا :قصی 1

سست وضعیف اولق و عاجزو فاص

اولق معنالر نددر يقال ناتا ارجل فى الرأی ادا ضعف يوقال اا عته انا

|

۱

وقصی ( النانأة ) مقاعله ورننده ودتی ضعیف وکوشك اولق معناستهدر موف
دهر ای اولق اوزره رسم ایدوپ
صیل
وی کرحه نانا ف ارأی ناه ومناناة عمبار
لکن اکتفایه جل اله افراز اولندی احق ومقوله خلاف فناس اوزره مصادر

وقوعی صکرهدن ملموظ اولدیفندن بته مصدر انی اولق غالبدر مثلا افعال بدن
آذی مادهسنك مصدری اذا توفعیلدن قبل مادهسنك مصدری تقبل کلدیی کی
( الأنا ) فدفد وزننده حدقه حشعی حر خ ی حوق دوندبرن کی به دینور

وقورقق وعاجر وقاصس کشی ه دینور ( التأناء ) سلسال وزننده ( والتونوء)

)نعن وزننده بونلرده الندن ايش کین قورفق عواجز
عصفور وزننده ( وان مح
وقاصر كسهبه دنور ( الا ) نونك وبانك فحیله خبر و ام ءعناسنهدر جعی آیاء
کلور خبر واخبار کی تقول ای نبا ای خهر ( الانباء ) همرءنك کمسیله غر

ورك معتاسته در قال ایا اه وی ای آخبره واوق نقان  4اروت ۳۳

وه اونهسته ایشلیوب مك معناستهدر شال ری السهم فاباً ای  ۸بشرع ول
تخدش او بنفذ ظاهرا معتل اولان نبو هادهسنده لغتدر ( ابید ع و نله
) والتنی (0تکمیل وز ده بودي خير ورمك معناستهدر قال باه هد

ی

ععیی  3موف وراده ساأ مادهستی خبر وخر مادهستی  3ابه تعریف .ایلدی

لکنتصارده بياته کو اف الال شبول خبردر که فاد عظهه صاحی
اولوب و کندیسیا  ۴یاخود غلیه ظ ن اصبل اوله اسیو اشیاء نلانه مفهو منك
ارکانار در ین  8اطلاق اولان خر حي شایسه کذیدن معزااولفدر وار

وخبر الهی وخبر بوی کی وبا وجه مکذور اوزره خبر معناسی دعن
اولدیغچون انبانه بکذا دبرار اخبره معناسنه وع معناستی متصمن اوادمجون

الفا کذا دبرار اعله معناسته ا(لاستناء ) خبر صورشدرمق وخبر ازاشددمق
معناسنهدر قال استناً الناً ای حث عنه ( الثاباء) مفاعله .وزننده خر شمن

معناسته در که
تازیاهیت
۱7

|

|

۶:

س
5

قنضاء ( اللاء ) :کرامه وزننده ( واللاء ) مصاب وزنشدهکه وان
اولحس
ا

رکه مل پم ذکر اولان آغنبادن اولق معناشنه در قال

ال

ملا ال حل وملو ملاءة وملاء! منالباب اثالث وانلامس اذا صار ملا (الاستلاه)
برکسه دی کذر اولان اغناء ذمتنده قاق معناسستنهدر يقال اسقلاء ف ادن
اذا حعل دنه قملگاء ( اللاءة ) متعه وزنده شول سستلك وطو لغونلق عار ضهسنه
دشورکه

دوه قسییر

عارض

او لور سیر ڪڪ

ير فق ده

واقر

مات

دغلاوب

موقدل ا حادت اولور کذلك آت وسار حیوانانه دی عارض اولور ژیا
آراقده کزدرمکه عاج در که بغلو طورمغله ایاقلرینه اندروب وماجلربنه

شیشکنلاك محدث ادر قال بالعبر ملا ة ای رهل من طول اس بعد السیر
( فالا ة ) مفاعله وزشده معاونت ومظاهرت معناسنهدر يقال مالاء عالاءة اذا
ساعده شوایعه ( القالوء ) تفاعل وزنده برکك اجقاع معناستهدر قال الا"

الوم عليه ذا اجقعوا ( الل" )ميك کله طلو قابك  لدینی مقداره دنورک
طلومی تعبیر اولئور شبهسنده ملان وجعنده املا دینور مثلا اعطه مل" الاناء

درز اک شوفابك طلوستی ویر دءکدر ولا بهدیرار ایی طلوستی وئلاثئة املانه 
دیرژ اوج طلوستی ویر دعکدر ( ای" ) حسن وزننده شول دیشی قیونه

دیور که قاری صو اله باخود دول بتاغی تعببر اولان دریلر اله طلو وژیشکن

اکولوغلرهنلر کبه قياس ايليه ( الميئة او

او رنه کول دزی د

ادا دباغت اولفش اولهکه هنوز خام وناتعام اولور زرا دباغ ددییی اوج حرنبه
داعت ادر ابتدا امرده دیاغت اولنان منیته دینور یکی دفعة دباغت اولنان
افیق دینور بعده کالی بولغ ادع دینور که میشین یاهختبان یکاون اولهجقدر
وه دیاغت اولهجق موضعه دینور مدیفه معناسنهدرکه دباغتخانه تعیبر اوور
او على الفارسی اسیو منیه لفظیی ف مادوسنندن

ماود

مفعلهدز

ددی

لکن

وقولی ذکر ای ما عتا مادهسی ایا ابدر ونی" حيك اله دینور ( المنأة ) مزرعه
" وژننده طیراعی سیاه بره دنور ارض سوداء معناسته ( المناً ) هك فڪی و ونك
سکو یله دریی دباع اباشته نه اصلدوب بصق معناسنهدر

قال منا اللد من

من الباب ااثالث اذا نقعه ق الدباغ ( الواء ) ميك ضعی و هم نله غاب وزننده

کدی ماوق معناستهدر يقال ماء الستور عوء مواءا اذا صاح ( الومو ) ميك

1

هه معوع وزنده حوقماولین کدی پهدنور شار ح دیزکه اشبو موو کلهسی

اسم مقعول عنواننده وارد اولان شواذدندر ( الائید ) هلر ( والایه ) باك
تشدید یلهوحفیق

دی

چانز درکدی به اطلاق

او لنور سئوز

معناسنه در (الامواء)

وگ

وق اه
ذکر اولندی و خمه وامتلا ار معده فااسد
3

ر

هس

شال اخذته امل ةا ای الکظذ ( انلان ) عطشان وزننده صفتدر طلونستهبه دیور
ود

ملا ی دنورر عطمی

وز ښده

و یل A

کلور عطاش وزننده شارح دیر که
واوه وقلابدغامله علو دی داینررلا(ء:

DS
kازnhi
M

دنور

سکرانه وزنده

1
۳

جیی ملاء

ملو صیغهسی ادر در بعضا هزه نی
) ميك ضعی والفك مدیه ( واللاه )

غاب  ( eوالكد م)تعه وزننده امتلاءمعدهدن ناشی حادثاولان زکامعلته :
اوامش کشیبه دنور بقال مل" فلان على بنا* اجهسول وملو ملاءة مانللاب
اخلامس واملا » اله فهو ملوء ای لمكوم من الامتلاء وهذا در معنی افعال بات
امسفععوی قیاس اوزره مکرم وزننده اولقدر لکن وقیاسه محالف اولهرق وارد

اولشدر لکن ثلانیدن خصوصا جهولدن دی وارد اولغله ملوء انلردن اممفمعول
)كت
ماءن
هامل
اولور وصورنده مکوللفاكمنده اضطر اب اولدینی ی اریادر ( ال

کسبه برکسهیی اذوکلرنان زکامعلته متلا قلق معناسته در قال املا ه انلهایازکه
فهو ملوء کا ذکر ویایی بك حکوب طولدرمق معناسنهدر بقال املا قفوسه ای
ارق ف اللز ع ( الا ) حبل وزننده تشاور ومشورت معناسنه در امتلاه جاعت
ملابسهسیله وبرقومك علیه واشرافنه بعتیکبارنه واحله واعیاننه ووجوهنه اطلاق

او د فول ومآمول اولان احسان موعروف ورأی وندبیر مقولهسی الال
علو اولدقلری مناستله باخود دط متوان

وو کت و حدم وحثم الله عیون

ودورناسی لطدوردقلری علاقه سیله اطلاق اولفشدر وملا جاعته اطلاقاولتور
ص

وکه صورت
وحرص وع وظن وکان معنالرینه استعمال اولنور ووجاهت س
وجعیت صاحی کروه انسانی بهاطلاق اوللور خووی وخلق معناسته استعمال
او شتا کت وقطرهداه کرک علو اولدیفته مبنیدر جعی املا کلور

خبر واخبار کی ومنه الدیث [ احسنوا املاهع ] ای خلافکم ( اللا ) غاب
وزننده سعد ان ای وقاص رضی الهعنه حتابلرپنك قى امعیدر ( الا 2صك

0
ار

ضیله ماله وزننده ساطان الانببا عليه افضل الايا حضتلرینك ام ال و اه ال
ولاءه ربطه مر
مکتنیه اولان فرسلری اسیدر م

هو کهخاو نلرد ورند کلری

چار در بر ادن باایی اندن ادوب عام و حوداری ور وب ار

ی ملاه
ججعی

کلور هاسز ( اللاه ک)تابوزننده ( والامكثاء ) همنهتینله انصباه وزننده (واللاه)

وروت صاحبلری اغنایه غلی قول حسنوا
کېراء وزننده مقول قدرت و يسار ث

القضاء يعتى حب الاقتضاء دين ایتدکده دابنلره وسابر طالب ومتقا ضیلرینه تأر

وعویق ایلیوب دين موطلوپلرنی ادا ایدر اولان اغننابه اطلاق اولنور بورد
ت
مقردی مل"در کویا کهھ ر ۵بریمال ايله ملتلردر قالهیور
e

ےستک س
n

ای غتی مول

ا س سس ےس

اتن

2

و سينك سکول ( والمسوء ) قعود وزشده ماجن ولاابال وبکتاشی مشب اولق
| معناستهدر قال مسا ال جل مسا ومسوه! من الباب اثثالث اذا مجن وداعا بولك
" || اورتهسنده كمك معناسنه در بقال ماسلاطریق ادا رکب وسطه ای مثی قوسطه.
وميانة اسه فته وشقاق القاسیله فاده ويرمك معناسنهدر شال مسا بين القوم

ای افد وکجکمك معناسته در قال مسا ارحل اذا ابطاً والداعق ورنك ودوباره
اك

ا

وعتیاد ابلك
در قال ت فلانا اذا خدعه ور نسنهی ادمان ا

مارن عليه ووربی اداده عوق وتأخبر ایلك
متا فده دار قال نا علىالشی" اذ
معناش نه در تقال ا
شال ما

ای افا و عفر و

القدر ای فتأها و بر نسنهی .و مشدوب

غلیانتی سکن ابلك معناسنه دز

سهل و اع

ابلك معناسنه در تقال

وا؛صدن د کلدر ( الامساء ) همزمنك كىمرله ناس
خص
سا ال[ حل يالقول اذا لنه و
دده شورش واختلال القاسیله افساد ايمك معناسنهدر قال اسا بین القوم ای
افسد ( القسو ) تفسوء وزننده و مرادفیدرکه

لرو
هر نا

صایر صایر دوکلت معناسته در شال انلاثوب معن تفا

اسکیکزهر يا حورعکله

(الس* )ميكفخ

وسینك مب يولك اورتهسته دنور بقال رکب مس" الطریق اذا مشى قسطوه 3
)يك فى ی و طانك کی
( اطا م

جاع ايلك معناسنه در قال مطا المرأة مطاً

منالباب اثثالث اذا جامعها ( الاق" ) ناصروزننده ( وانوق" م)حسن وزننده مؤخر
و  ۲لین کا هدرک کوزك قولاق طرفندن اولان کوشهسیدر کوزد قوبرغی تعبیز
1

اولنور عل فول مقدم العین معناستهدر کهکوزد زوت چاندنده |ولان کوشهسیدار

کوزك پیکاری تعبعر اولنور مباودهنك نحل ذکری موقام ایکن جوهری وهنه
می قاف بابنده ثبت ابلشدر و بنه عرابدند رکه مولف بماودهیی بعض علاوء اله
(لا" ) ميك فعی ولامك
باب مقومده من غير تذبه رسم و اشباع اللشدر ا

]| سکول ( واللاة ) هابله (واللاة ) ميك کنسبله طولدرمق .معناسسنهدر بقال
 ۱ ۱۰ ۲ولا وملاة منالاب الثالت اذا جعله ملاان وطولق معناستهدن

تقال ملي" إلالاء ملاءا ن الباب الرایع ورکسیه مظاهرت ومعاونت اياك معناسنه

| | استمال اوثور شال ملا اعللایم ادا ساعدهوشایعهاعیانه وقواء DO
 ۱تشعله شاه

8

بك طو لدر مق معناسنه در شال  ۳ول

درک
۷ه 1

وکانکش قوریلان باه

بان طولدرمق تعر اوور تال ملا ققوسه آاذاضق

۱لات ) افتعال وزننده بر نسته کری کی طولق معناستهدر بقال ملاه"لش
 ۱ا
فامتلا ( اقا ) لفل وزننده امتلاء معناستنه در ( اللا ) ميك كاله بتاء
 5امدرک حالت وهیثت معناسن فیدر آندن طوالش ای تعبیر اوور تقال انه
وان لااقلولان القصود الهسة مولف وععنای کر ار ایلشدر وملا ه مصدر

 7دورر قالE ری" ای ذومروة YR وهضیE ا
ر

آلر

ای جید .المخبةب"ين
طعسام و شرابه دنور شال طعام O هنی "

ومزاحه موافق وحسبان اولان نسنهه دنور ومنه ال کلمری ای غبر

ی

A
هر

N:
5N:
E

٤

و6

یعوتی وطوداکرآكندنمراطحعناهم پاشرار چایر در ومری" بوغازده براوبی جکره متصل بولها۱
وراب معدهه واصل اولور وعازه ملاصق و معدهنك إإ

زدضی قصبه روه ۳توغومناولود ||
واورشاع باغیدر موغازده ایی ول ابوو

وغورتاق و خرطلق تعببر اوور و نفس مراسردر و بریسی مری" ددکه قزل || .
آویکن وقرل اوکلك تعبیر اولنور بوطعام وشراب اجسریدر هنم غل اولفلهصری | ۱

اطلاق اولندی ومری* لفظینك جیی امه کلور افعله وزنننده وم کلور مسیر ۱اا
واره دکنیور( اتلقاهل ا)رمضفیهمرودزشادیه حهسواتمنی التهوواش» ا(ول۰ف۱ه)عرامعيهك حاکراوت ۱|۲۳3۱
و رانك سکوئله مطلقا انسان معناستهدرکه آدم دك اولوز عل قول ی
دینور رحل ومد معناسنه ونك لفظندن جعی وقدر بلکه ج

رحال در

بعضلردن جى مرون کلدیکی منقو لدر موشده مرآ دنور ها بلدکهخانون ۳

فارسیده زن مرادفیدر تویف قیاسیه تخفیف اوللوب ره دخی دیرر تر ۱ 3
ور
دى
ین
درأة
وفتم ارلاله واوله هة وصل ادخالله ام

وهمر :وصله مقرو

حرف تعر بف اد خالر  42الامراء دی محکیدر کذلات ص

||

لفظنك او لنه e

و صل ادخاایله اس * دی دنور وبونده اوجلفت واردر بریداعا یعتیرفع ونصب

وجر حالتلرنده رانك مفتوح اولسیدر انی علىکلحالرانك ضعهسیدر ثالث علکل
حالمعرب الوقدر میتی راء حرف اخبر اولان  ۵مره به بب له حالت رفعده رقو ع
وحالت تصبده منصوب

وات

حرده

جرور

او لقدر وقول هذا ارو وض

بالرفع

ورآیت امرء ومر بالنصب ومررت بامم* عور* معربا منمکانین وراده هر لف
اساعا ذکر او فقدر و ص *-ستاعدن

قورده

دنور

دلب معناسنه

(الرء)

فمك

|ل طعام انلك معناسنه در بقال ره الرتحل هره املنیاب
وانك سکوئیله ک
قعی ر
اثالت

"ذا  7وجاع

الك معناسنهدر

قال مر ال اه آذا جامعیا  ۱ار  ) ۱فاحل

پرکشی هینت و قفیافتده ووضع وحر کنده یاحو د تکلین ,قار حه اولق معتاس

ووطی سح کی هیال ری را
قير سعد ط
کارا هبوحدشا

O
 ۱1و

Aa
یخ
سا۱
یار
تر
یو
تورم
نا
 bıارزhikeسنا

ای

هو

4

ارانم ادا صار 

نده عنده واقع مرب تام بلذه ا3
سعاة ونز
)۶
 ) 99مرام
ای

تورا مز
اسعیدر ( ماه) جزه وزننده بمروضعدر هشام الرنیالاا

اایم(ا
وامء القیس مادهسی :سینباننده ذ کر او لوران شأاله تع

ود 1

م)یت ة

ور
ون

 | 3اشقل ورکسه .RE

3

کندی

۷۹

1

نفسنه تخصیص ابلك معناسنه در بقالابا |

( الالقاء ) افتعال وزنده ود رنسنه ی الکرحه باشلو
اقلفنة ای استأثربه

دیص مك معناستهدر قال الفأما اقلقت ای استاترولون متفر اولق
ا
معناستهدر يقال القیملون الرجل على بناء العهول اذا تاغيلرل(وة ) میىثهات ضمي
سول پردرکه آنده مطلقا نسنه اخذ الونور اوله وولا مادهسندن نا و صیادد

ووره دینور شبکه معناسنه ا(للاءة ) لاغه وزننده عس
آغه ط

اوخذ اى
آ

قیلهسنه حصو ص بآدریصدور(اللو*ع) سوءتوزننده ومادفیدر کهامحرماولان عضوه
وفاحش نسنه به دیتورکه ارد بری تعر اولادور قال واری لومنه ای سوه
) التلهلز ( تزازل وزننده نرسزنهدن قورقغله فنلیوب کرو دوك معناسنهدر قال

ده
ناب
زء)نکت
وللیا
از حل انیکص وجبن (ا

برنوع مأ کولدائه اسعیدرکه

وغایت بپاض اولور ماه ده جاز دار به خصیص اشودر
و ده شنبیه ب

( الالیاء )

هنك كمسلل اویاللوب بطائت ايلك معناسنهدر قال الیأت الناقة اذا ابطأت
 ۶فصل الم  ( €الماماة ) زلزله وزنشده قیون وكيك مقولهسی متصسل می"می» دو

ا ميات ر قالمأمأت الشاة والظسة اذاواصلت صونبا فقالتی" ی پالکسس
وسکون المرة ( الا ) مهك سی ونای فو قيه نك سکویله اورمق معناسنه در شال

متاه بالعصا متا من الباب القالث اذاضبه با وبرنسنهی حکوب اوزاغقمعناسنهدر
 ۶تاالیل ادا مده ( ال وة ) ضعتنلد آدمرك ونساانیت ودمارنکیمعناسته درک
]|کندیدن مأمو ل اولان کار و خصلت حسنهی اجرا ابلکدن عبارتدر بو معناده اسم
_ |اولور و مصندر اولورکه انسایتلو مردانه اولق معناسنه شال مرژ الرجل
٠إ وة من الب

رکه ۷
ي

اللامس اذا ضار ذاانسایة و قال به مره ای انساية شارح

وا فلتوادفامه موه دی جاردر اتی ( ارو

 ۱ف ذانه حوهر مروندن ماه سین ایکن کن

 ۱ 73مرا قلان اذا تکاف

) تفغل وژننده

مروت کوستو رممتك معناسنه در قال

وسزنش و تعي ر و تعیب ادرد برکسهدن مروت
وم

|| وانسایت طلند» اولق معناسنه در يقال مرا بالقوم اذا طلب ابلنوقةصهم وعیمهم
 ( 1الراء ):کرامهوزشده اکل و شرب اولنان نسنه سکجی وسای وکوار اولق
اب انلامس والثالث والرابم اذا
لبمن
ااءة
_ | معناستهدد يقال مرو الطعام ومری" مر
| | صار م یثا و قال هنأی الطعام و مر آنی یعتی طعام خوشکوار اولغله معدمده
 ۳چايك هم اولوب مراجه بغایت برادی واکر انباع وجهیله ذکر اولفیوب
مكه وزننده
اذل
ره ک
کراء
الک حه ذ کر الوثور ایسه احرآتی دینور افعال باندن وم
ررك هواسی خوش اولوب مراجه برار اولق معناسنه در قال مروت الادض
مرا

من الیاب انمامسی ادا حسن هواها ( lH ( ره وز ده اسعدر طعام

E حق
وحهه وفصل وفیت الك معناشتهدر شال لفاءً ای اغتا بدور
العام و برمث عل قول حق و مطلو نندن آز ور مك معناسنه در قال لفأه حقه اذا

|

(التفاء ) افتعال وزننده ووي برنده نك ا
اعطاء حقه كله اواقل محنقه ال
فات)ه
صیروب مصعونماقستهدر شال التفاًالعود اذا قشره وکفطه (الف
برتسته آرئوب یه قالق معناسنه در نقال لغق" الثی" لفأً املنباب الرابع اذا ب
(القاء )همزءنك کنر له ااقعالك معناسنهدر بقال الفأه ای 8
" ال
وزننده طبراغه دیور وثی" قلیله دینور و برکسهنك حق.ومطلونندن آزاولان

نستهبه دنور ومنه رضی من الوفاء پاللفاء وهو النراب والثی" القلیل ودوت الق
ا(للکا ) لامك فى وكافك سکوئیلء اورمق معناستهدر قال لکا» لکا مانلاب

اثالث اذا ضربه و پرکسد نبوحمقطلوبنی تماما ويرمك معناستهدر بقال لک ای
(للکا ف)صتبنله |
اعطاه حقه كله وبره چالق معنامتهدر يقال لکاءاذا صرعه ا
برب دره مق اولق معناسنهدر بقال لک به بانکان لکا من الباب الرایم اذا اقام به
وبسرته دن منفك اولیوت داعا ک]ا ملازم اولق معناستهدر يقال لکره بهآذ!لزم به
ن

فکوع)ل
تلتل
(ا

وزننده برماده ضعتنده برعلت ابرادیله عذر وببانه الاك معناسته در

تقال تلكا عليه ادا اعتل وخبصروصده اویاللوب بطو وتوقف ايلك معناستهدر
وعيك سكويله برنسنهبه کیرلو ۰
(لا )لامك فحی
يقال تلكا عنه ااذباطاً ا
بأخو د آشکاره ال اورمق معناستهدر کر[د2

وکر  4حةظط اجون او لسون تقال

وبسرتتهنك
لا وعللايه لا املنباب الثالث اذا ضرب عليه ده مجاهزة وسرا ن
قهادرل اللاشی" اذا اخذه اججع وبرنسنهبه نظر خفیف
باسن
آق معن
مموعنی بردن د
عل
توف )
وسریع ايله نظر ايلك معناستهدر بقال ناالى اذا لحه ( ا
سكتهدر
ناا
عان
موم
برنستهیی تون قابلای ور وب س

وزننده

قال تلأت الارض به

قال تلااطماففىتد ۱

وعليه ای اشتلت واستوت وواره وبرنسنەی الک جه کندی سره خصیص

اميعلنكاستهدرکه تعبير عاميانه ايله قبوللفك تعببر الور
ای استاترها ( الافاءه ) همءنك کسر له برنسنهی بانجه چالوپ ایلقك معناسنهدر
وهنك حقتی انکاراتلك معناسنه در
قال الا اللصیعلى الفی" اذا ذهببه خبفيرةکس
شقال ان مل حى

اذا جده ودواب

ومواشی پر 2الل بالق او تلامغله کل باس ر

کی وش واحق قومق معناسنهدر شال الأّت الدواب الکان اذا ترکته صعیدا
خالیا و برنصتهی قاپلامق احاطه واشتقال معناستهدر قال الا عليه اذا اشقل
رمك
ووب
نآل
ووجه
کرل
۱رباء فحیرله متعدی اولور ایسه برنسنهیی کی
عندالبعض ک
معناسنه اولور واکر على حرفیله متعدی اولور ایسه قابلامی اشقال معناسنه
اولور فیقال ذهب وی فاادری من الاه ای من ذهب ه خفية وقال اعللايه ای

۱1:۳

| ما 1الاجا )افتعال وزنشده بور صغنق معناسنهدر بقال الجا اليه اذالاز
) الاللاء ) هزه نك کسر له برکسهی بر ننه

اله ای اضطر  0ورایشی

رم

حفظ ۳
الى اه ای اسنده و

A مطط ر

استاد وفویض

قلق معناسنهدر

شال الاه

ابلك همعناسنه در قال الا أاصه

انلك معناسنه در شال الا فلاا ای عصير ( ایا(1

مقصد وزننده بلا کیصغنه جق بره دینور قال هذا با القوم وماهم ای معقلهم
وملاذهم | ذواللابی ( ميك فحر لدملو  4عندن سابعه اقیا لندن برقیل لشب.در وقبل
قاقكڭ فھی ويانك سو

له ملوك سا ده a اطلاق الونور ورعود مهس و حاشی"

حبشه کیو آ نلره اذواء دی اطلاق ا
ذو ڙن وذوکلاع وذواللای" SK( التي

ل مصدر اولديغچون
 23و کلهسسیلي4ه
تک وزننده برکسهی برخصوصه

فسروا کراه ابلك پعنی زوداکی مح الکراهها
تة ای ا کرهد د

معناسنه در قال تاه اة

 ۰لامك فى
و ی بوندن مأخوذدر ( اللز

اه!لمبناب الثالث
وزای #حمه نك سکویله وبرمك اعطا معناسنهدر شقاله لرأه لز
دورمق
لط
ای اعطاه و

ووه بهکوزل تقید وتار
ءاناء مالذاا" » د
معناسنه در قال ءال

اتلك معناسنهدر قال اء اله ای احسن رعي ا وطوغورمق

معناسنهدر شال

 7امه ای ولدته ( التلزئة ) تکمله وزننده ويرمك معناسنهدر قال لزهاله ای
اجسن رعیتبا ( الاا ) رونك کسیر طولدرمق معناستهدر بقال الا اموض
اذا ملا" ۰ومواشیی طو ورعق معناسنه در قال از-آغخه ای اشبعها ) التلز و (

“

فعل وزننده طولق معناسنه در شال ازا اوض

فتلزاً ای امتا“ ) الاطاً ( لامك

عطوو)د وزننده بره پاپشعمق معناشنه در قلاطلاً
فالل
فحی وطانك سکونیله (و
بالادض ولطئ لطأ ولطوء من الباب اثالث والرابع اذالصق ما ولطأد کنکله
اورمق غل قول ارقه به اورمغه محصو صدر بثال لطأه العصاً اذا ضربه اوخاص
بالظهر ( اللاطته ) پاش پارینی اقسامنده ساق امعیدر وسمعاق سينك کمسله
شول

بارقدر که کندی اله اس کیک ده بورفقه دری قاامش

ک ج راحت
اوله له

واطئشد برلوع
اول دری  +بعش اولور لقال شجه اللاطة ای السمعاق ل
یرک انسانك بدننده حقوب مرهن واسور اولور عقلول
تعییر اولنان زهر با و جك صوقسندن

حادث اولور ) الاظاً ) ظا

مه اه حبل ونزنده  4نسنه ه دنور شی الل

رمعتاسدته ) اللفاً ) لامك ۳

بع وی

Î

اول قر هه فاد

(اللفاء ) عاب وزشده برنسنهك قبوغتی صم وب
واك سکوئله و(
ف

صویعق

وشطه واودمق
معناسنهدر قال لافلاعود لوفالًفاء منالباب اثالث اذا قشمره ک

iei
D

معناسنه در شال لفاه اذا طس به ورد ايلك معناسنه در شال لفأء اذا رده ورکسه نی

ع عت ایلدیی ست ووحههسندن دوندرمك معناسنهدر شال لفاه ای عدله عن

4۳۳۴

۳

دا
ن
یاهو

۳ومیک
ک
وچ
ی(
۳
|

| ا(لبأة) مرهوزنده ( واللباءة ) مهاب وزننده (واللبؤة) بالك <
 ( 1والیاة) لامك ضيه همرء وزنده (والبوه ) لامك ف ی وکنسی وبانك س

|آخر ده واواله (واللبة ) دعه وزنندهکه مخفقدر ( والبوة) واوابله وسزرنهند.
و

A

| (اولا ) قطا :وزننده دیشی ارسلانه دنور جتی لات کلور لامك فحی ۷

e
4OA

ا

|[

یباك ضعی وهمزه اله کهمفردی لوّهدر ۰
سکو نله وليو کلور لامك ى و

گر

3
بان ^
ر

| وي دة ولا لور STT

4
9.:
TOOنهنز
ی

او

ی راب

هر

1

وز ده ولبوات کلور ۱ .

مد مقر دی لبوهدر معره وزننده موّلفك رلب بجی تشویش ۱

۹94 ۳

اوزرهدر و کات مذ کورهده واقع هاء تا کید تأنیث احوندر تاقه و ید کهزنده  ۱5

اولان هاء کی زکیرلاات مکذوره دیشی ارسلانه خصوص اولفله کندی لفظندت |[

بو۷نید
یانن

مکذری وقدر که حختاهرامقه اول“( اللبوء ) صبور وزنتده بررجل ععروق |۲
| آدیدر ( اللا ) ميك فحیله ملاقے وزننده طوغورملری بك قريب اولان اقدر ۰

دیور قال عشارملای" اذا دی نتاجها وعشار مینك کسر لهعشرانك جعیدرکه | ۱
اون آیلق جلى اولان ناقهدر وملابی" کلهسنك مفردی مله درکه مدسته آغوز |

کنودمش اقه دعکدر وضی بك شقلعدقده اولور لکن اساسده E أ
فاعل اولق اوزره مقيددر ( الا )لامك فصن وهای فو قيهنك سکو یله ,sS
کته

اوروپ اوه قاټی E

قال اه فصىدره

1

انلاب ا
لا م

أا دقعه وق معناستهدر قال ثأه ایرماه وجاع اتلك معناسنةدر غا
المرأة اذاجامعها واکسلقك نقص معناسنهدر يقال فا الشی" اذا نقصهويك |
معناسته در يقال  ۳الرحل اذا رط

حدئلك
و

معتاسته در قال لا اذا ۳

و بر نسنه به دته دیکه دیکة باق معناستنهدر قال لا اليه ادا خدڌد النظر اليه

وطوعورهق معناستهدر شال لت المرأ ای ولدت ( اللتی" ) امیر وزنده سول

که درک ادولی علدن اصلا طبرفرهکنیوب باخود انان

ق

00

موضعته ملازم اوله تقال رجل لی“ ای لازم لوضعه کویاکه کذر اولنان سر
معناأسندندر ) الما ) لامك فی ونای ملەك سکو نله کونك قاب قاجای پلامق

۱

معتاسله در يقال لأ الکلب الاهء لشامنالباب الث اذاولغه ا(لعا ) لامك فكي

وجيك سكونيل و(ال فع)تینهه عمغعفتنیاسنه در قال لا اليه ا ول الیه إا
با ممننالباب الثالث و الرایع اذا لاذاليه ولا فع

E

Sp

سییذ کر وبا برموضع |
وصپ طاغ باشلری کی معقل وملا معناستنه مکحاا ک
اعرك حدیامیدر بدری دکلدر که حوهری
آډدر وعرو ن الاشعث اتمهی نشام

وهنه میتی بدردر دیدی شارح درک

حوهز نك بای کات  10121بلاذری

سانته مطاشدر اہی و لا قور بغهبه دیشور ضقدع معناسته دیخسثه لاء دنور
ها اه

أ

۷۱

کی

امراعلنايالسكتهدر قال لالا" الدمع اذا حدره یعتی غلى خدیه مثل

لو لو (اللولوان) لولوّی معناستنهدرکه اجو کی صاف توابدار اولوب برق
ولعان ادن شبثه دنور قال لون اولوان ای لولوی شار حك باننه کوره
لؤلو ان کلهسنك اصلى لولوای ادى که تعیبر نسب قییلندندر میالغه یی هدر

( اللا لاء ) سلسال وزننده فرح تام وسرور مالا کلام معناستنهدر اصلل ضوه
ولعه معتاسنه اولغله معنای ور

آندن دأخو در شال به لالا ای فرح تام

( التلالۇ ت)رلزل وزننده پلدرامق برق ولعان معناسنهدر تقال تلالا"البرق
اذا لمع( الباً)لامك کسری وبانك فحیله ضلع وزننده حیوان طوغوردقده اول

کلان قوی سودینه دنورک غ۲وز تعببر اولئور فارسیده فله دینور اقول اکلثا

| الا وهو اول اللمن ( اللبأً)لامك فصی وبانك سکوییله حیواندن غآوز صاعق
معناستهدر قال لا الشاة لبأ من الباپ الثالث اذا احتلب لبأها وبركسيه آغوز

غاوز چالق معناسنهدر
بدرمك معناسته در بقال لا القوم اذا اطعمهم الأ و
| شقاللا الب اذااصلیه طوحه وفوزی بهباخود اوغلاغه آغوز امدرمك معناسنهدر

| تقول لت الواند ای ارضعته اللباً شکالربحانه کلهسی مثل منعته عباریله تقیید
ادوپ تسدداله اولان ەو ی یه
1

واکلش ا ج واکین
والزر ع اذا سقاء

اول

ایلکله | کااقتدا اولفشدر ولباً تازه دیکش

مقو له ۳۳نی اول و هل ده
سي

وب" بر

جاعت

صو

ار مق معناسنه در شال لباالرس

آدیدر( الالباء) هیر

نك کر

لهبرکسیه

 1آغوزیدرمك معناسنه در بقال الباً القوم الب اى اطمهم اللباًوآغوز چالق معناسنهدر

شال الا اللباً اذا طحّه وحیوان مهسنه آغوز کتورمك معناسنهدر يقال البأت
الشاة ای انزلت اللباً وقوزی بهيااوغلاغه آغوز امدرمك معناسنهدر يقال الأت
الشاة الولد ای ارضعته الاباً وبرکسهنك ول آزیغنی آغوز ریب اياك معناسنهدر
قال الا فلاا ای زوده باللباً ویاوری ی برکسه الله اناسنت مهسی اوحترنه

برغت معتانسته در قال اا امل اذا شدء الل را نلف

|

برض اللباً ال(التاء ) افتعال وززننده قوزی واوغلاق آغوز امك معناسنددر قال

|| الا اللا اذا رضع اللا آوغوز صاغق معناسنهدر قال االلاشاة اذا حلب
إا ما اللا(الاستلیاء )ودخ اوغلاق وقوزی آغوز امك معناسنهدر ال استلباً
 ۱الدی الشاة اذا رضع لبأها ) الله ( تکل وژننده طوار غه سنه آغُوڙ کتورمك

|عناسنه در شال لبأت الناقة اذا وقح التق ضیعها وهی ملی" وتله تلیه
م

سه
كدن
||لفظنده لفتدرکه حم اي
۳

لبيك اللهم ليك دعکدن عبارتدر قال لب باج

تلد نیلى تلبيةبومعتادم کرجه اصل غیر 4وزدر لکن احیاا عبارغیر

1 3
| "#موزیودا استعیال آدرلر با *ت
تسام هدکهد

و1

السویق فانک الیت دید کلری در

ا

E

تقعل وزننده رفن بوک

اي| 

2

الك معناسنهدر بقال تکمأه ای تکرهه واساسده تکره برایشی طار لەرق اسر| 
اس امك

معناسیله

مفسر اولغله ومقامه دی ملاعدر وتكمو سفر وسياحت إل

5
i

هرزوا نالوا هسک تیام دیعد هلکشک ضرا یآ "اک  ۰یک دیدنات تودنا

ناشتو كليا هتسانعم لابعتسا رونلوا لاقت تأمكت هيلع اذاضرالا تیغ ( کلا )
"یکلاو ) كفاك ىف و كناب هلیوکس ( هیکلاو )هباه .
ه»اکلاو ) هلاح(
دم هلبا(
نسکرو فیعض بلقلا ققروق هیثک روید ( كلا ةنکلاو )كلذك كرلفاک |

۵۳

كفاك یف كواوو هلییوکس دوخ! ندنآ بولقم قرهلوا 6
لیعف ( ءوکلاو)
وبر نسنه دن هیائوب قورقق معناستنه در تقول کشت عنه کا وکتد و3

بلقلا یا هه تنبحو هنع ( الاءاک)ماقا هدننزو ( الاو | 1 )25
اهوک کوا اوىلع
دماقا هدنزو دارم نانلوا

نددتسن صارت یأعف وهط ر هل بوقروق تعحر

هتسانعم رد لاقب ءا کا ةءاكاو یاهاجباف ىلع ةف ضا

كلا

۱

ب

8
5

هنع هدامو "کا یسهدام هدنلیذ ید ذرک وایدیشفل

هر
اله
ووی
۶صل اللام  ( €اللؤلو ) لاملرك ضعى وهمر هلرحسک
ف
دشور در مغتاسنه مقر دی

اقسامندن اجره

لولوهدر ها له وحه سیر تلالوی نع ضیا و لعابدر

ا(للاال ) عطار وزننده ( واللاال )لعاع ( واللا لاء) سلسال وزنده امحو ان
کسیه دیور قیاس اولان لولوّی دعکدر یای نستله زیرا ریاعی اوزانندن فعال تا

قلفز بوخسه جوهرينك وهم ایلدیی کی لاه ولاال دکلدر شار ح دیرکهموّلف
کر حه خو هرییی نوهي ابلدی لکن حوهر نك کلامنده ها وهم وقدر زرا

.ا..ز

 EEEاییز

1

دموام
جوهری ادعا ایلیوب نلکه غربلرك لال اطلاق ایتدکارنی بانندم ا
و

تردن

تقل اغلکله

 ۳تاملا عدر ولولو ین لاان زو

|

ان

( اللثالة ) مجاره وزننده اجو صاحیلق حرفته دینور ( اللؤلؤة ) صغن تعبير
اولنان حیوانك دیشیینه دیور شرء وحشیه معناسته ارککته لولو تعبعری
)ة
ی:ر
غلوّ
ملوَ
تاسموعدر ( او

ین شعبهنك غلامیدر اسعی فبرّوز وجوسی اد

قاروق اعظم دضی الله عنه حضیتلری

ایاشدر

ايك ندیه شرت شهادت وش

(اللالا ) 2زره وزننده برلاق نستهی بارلداعق معناستهدر قال لالاات الرا9 :
ووب
دفه ا
ا طر
عینها ای ردا وآهو قویرغتی ایی

صالق معناس ته در تقال

الا الفورای الظباء نید ادا حرکه وآتش؛ طوتعوب اشير ما
لالات النار ”ادا توقدت وی

۴

ا ال

ای تکدیه طالب اولق خا

۱

تکه از

سيك تعبير اوللور شال لالات العف" اذا اسعحرمت وکوز یاشتی او دانهری
مد
فد

ت

بت سس

ي

۹

وکلره وتکلثه کید لياه
معناسنه در تقول کلا ت فایلطعام ای اخذنه بالشثة ت

صوقق معناسنه درشال كلا" القوم سفینتیم ای ادنوها من الشط ولیاقومق حبس
ووقیف معناسنه در قال کلا" فلاا اذا حسه

سبق
و

و نقدم ايلك معناسنه در تقال

کلا" فلان اليه ادا نقدم بورشیثه دقت وتامل |له باقق معناسنه در بقال کلا" فيه اذا
زط ر اليه متأملا ( الا کحلاء ( افتعال ونزنده سلفه و پیشین اه صائون 1لق معناسنه در

شال اکتلا" کلاة ای تسلها صواقنوب قور ق احتراس معناسنه در قال ک|تلا"
منه,ای احنزس ( الکلو ) صبور وزننده بر نسنهیه کوز له محافنظه ادر کی دونه

دوه نظر ادن کسهيه دنور وعلاقه الله شدد العین الووب بغایت اوشوسزلغه
مصعمل اولان کسدیه

کلوء العین

اطلاق

او لثور شال فلان کلوء العین ای شید

العین لایغلیا النوم  ۱الکلا" ) کتان وزننده اسکلهبه دنو رکه کیلرد وNES
ولمانه دهاطلاق اولتور حفظ وحراست معناسنددر قال یاغت اسفیند الکلا" ای
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ادرف و کلاء دصر هده رمو ضح آ ددر وکل مز وره مو نت و غیر مزذصم قدر و نذکیر
وانصراق جازدر و حه اول وزی فعلاء او اعد وتای فعال او لغه مبنیدر و کلاء هر

اطلاق اولورکه بای تعبیر اولتور ( اللکلا" ) معظم وزننده ودی

مر

بالبه دیئور ساحل معناسنه قال بلغوا کلاء اہر ومکلا"ه ای ساح ( الکم" )

كافك فتعی وميك سکولیله مار دیدکلری بائه دنور که یرالاسی آندن بروعدر
جیی او کلور افلس وا

و

کو زرم ه "وز دهکهخر فیاین لاوید دض

قولکاه اسم جعدر یاخودکاه مفرد و "۶جع جنسدر ياخود على طریق الاشتر ال
مفرد وجم اولور ( الکما ) :ميارك فعیله و(الکموة ) مثیامنيدنك یله منتار
بن بره دینور ( الاکاء ) همرمنك کسرلله پرمتارلو اولق ا
کاش
ا الکان اذ
وپزگنه

سعےناسنه در بقال اکاته السنای شه
به الک" وجقاولقق تشهم

0
هتار در مك مانا ست در تقال"

ذحی ويك

يقالاک

سکو یله ودی

القوم اذا اطهمالکم

(الکما ) كافك
(

برکسه به مندار بدر مك معناسته در قال کا"القوم کا

ایاطعبهمالتکم" ا(لکماء ک)تان وزننده مار صتان کسهبه دینور وبردن مار

دیروب دوشسورن کسیه دینور ( الکما ) فحتینله ایاق بشعق اجره آشنوب

فرسوده اولق معناسنهدر بقال کی" الرجل کا" من الباب الرابع اذا حفى وعلیه

|| نعل شارح دیرکه تصاحده ولسان العریده ای حن وم تکننله نعل عبار یلهمفسس
| اولغله ونره کوره یالین ایاق بورعمك یاخود يالین بورعکدن ایاغی آشنوب
| فرسوده اولق معناسته اولور مؤلفك مأخذی معلوم دکلدر اہی وکا ایاق یالروب
کک منتاد .شکلد اولوق شال کت رھ ای
| حتلامق و
تشفقت .وحوادث واخبار مقولهستی ادراك واذعان ایلیوب ادن غافل وی خر

ن

انفعال

وخ اك معناسته در قال اتکفاً1

حهر هی

مغر

اولق معناسنه

در

اذا رجم EH

قال انکقاً لوبه اذا تغبر ( الکف؟ )كافك `

کسر لهدرهنك دطننه دنور ) الکافة ( فاعل وزننده رار شین استوا معناسنهدز

بقال تکافوا ای تساووا

( الکلا ) كافك فڪی ولامك

ستکو یله ( والکلاء) :

8:

رك کسرله حفظ وحراست ايلك معناسنه در قال کلاءه کل"
اکلفاءل)
کوال
(
وكلا ة وکلاه! من الباب الثالث اذا حرسه واورمق معناستهدر قال کلا » الوط
اذا طّمر یهبه وادای دین ما

اولق معناسنه در ال کلا" الدین اذا ا

ورك

اوق حوق اولق معناسنهدر ال کلات الارض اذا کر کلا هاوارنسنة  4کوزاه

محافظه ابدر کی دونه دونه نظر ايلك معناستنهدر بقال کلا بهمه قالشی* اذا

ردده وعر اوزایوب نمایت.وقصواه ابرشعك معناسته در بال کلا" راهذا نمی
)بل وزننده پاره دیتور عشب منت دار ك ازه وکرلیاس اولسون
( الکلا ح

2

مدز اورلوررچار لقاولق معناسنه يقال کلئتالادض كلا مالنباب الرابع

اذا کثبا الکلا وطوار پابر اوتلامق معناسنه در قال کات و اذا 2

ظیتهی .مسلیالدر
الکلا شار ح دریکه چایره کلا"اطلاق | کنر حفظ وجابه اوحلند
( الکلثة ) فرحه وزننده ( والکلاة ) مررعه وزننده چایری حوق اولان یره |

کئةلا ة ایکثبرة اللکلا (الکالی" )لامك كله ( والکلا |] )2
مكل
دنور تقال اورض
جرعه وزننده نسته معناسنهدر کهبرشیی" پپاسن صکره ويرمك شرطیله منعققد

اولان معاملهدن عبارندر بورهسی تعبیر اولتورکه نقد مقابلیدر قال الشاد ح ومته.
ادیث [ انه عليه السلام نمی عن الکالی" بالکالی" ای النسثة بالنستة ] وذلك ان

یشنری الرجل شيا الى اجل فاذا حل الاجل لممحدما شضی به فیقول بعینه الى
اخل ].خر پزيادة شی" فییعه منه ولا جزی سهما تقابض وع بون معناسه رواک

مدار انعقاد اولان شین اخهدن عبارندر لان عوام ترکیده بتیععبیر اولشور

مثلا شاش یاحصول باغ ومزرعه کی مطلوبنی مشتریبه صاحی تسلیم ایلدکده
شیهستی اخذ ادر (اکللااء ) همزءنك کسمرله بر اوی حوق اولق معناسته در

قال اکلات الارض اذا کثر کلا ها وبرنستهیی سلف وسل طریقیله یع یاخود

امجار ایلك معناسته در مثلا مزروعیقبل الادراك پیشین باسیلهصاع یکی بقال.اکلا"
انطعام ای اسلف واس وعری مایت واقصاه ایرشدرمك معتاسنهدر نقال اکلا"

عره ای انجاه ا(لاستکلاه ) برك اونی حوق اولق معناسنهدر قال استکلاث

الارض اذکاثر الکلا با( الکلو ) تفعل وزنشده برنستهی وبرهسیبه آلق
معناسنهدر تقولتکلا" تهایاخذنه نسثه وبرنسنهیسلفه وییشین الله آلقمعناستهدر

تقال تکلا كلا اذا تسلها ( اللکلی" ) تفعیل وزننده برنسنه ییویرهسیبه آلق:
اة

در

و

اعرابلری ری  ۳عاف اراد ایلکدن عبارندر .مثلا بری منصوب ودیکری

[7 9مرفوع اجر ور ادن
1

ری

وش

قافیهر ك حرفلری حتاف ابلکه

دنور فاا

راء ودیکرن لام الك کی وعل قول اقواء معناستهد رکه وان" سعر بر بت

رفی ویت آخرك جرله حتاف اونقدن عبارندر یاخود کأفاء مطلقا ایاناك
وفساد ابلکدن عبارندر نکهونه فساد االله اولورسه اولسون
اواخری تغییر ا
۱واصطلاح مور قلب اوماله معناسندن مأخو ذدد مزج دیرکه خزرجیه
صاحننك یاننه کوره | کفاء محرد اولان حرف روی محر حده متقارب اولان حر فه
مقارن اولقدن عیاردر اش پو *"زيادة ااه ف دياه نقصان * ورحه مع ضياع

العیراحرام * بیتندہ اولدینی کی واقواء رحکه حرف روی ثقلنده متقارب اولان

حرکهبه مقارن اولقدن عبارندرکه بربینده عه ودیکر نده کسرء الله ايراد اولفقدر
انی تا کا دوهنك دولاری فاروان اولق معناسنهدر قال کنات الابل إذا
کر

نتاجها و دو هنك

ر

وی

و سود

مقولهسی

منافعیی رکسیه

تعیین وشویض

تقال اکفاً الرحل اله فلاا ای حعل له منافعها و حه ره د

الك

اولان

کفاءهدکری برده چکك .غعناستهدر تقول اکفأت البیت ای علت لهکفا
( اکلتافاء ) افتعال

رنه قیامق معناشنهدر
وزننده ودی برنسنهی وزی 3۳س

لقال اکتفاه ای كبه وقلبه ( الکفاة ك)افك فعی وضعی وفانك سكونيل خرما

فیوءسته دنور كفا الازض ا

ىەك

وارض وا ماه

دینور وفاخ الابل دوهنك برسنهلك دولنه دنور على قول رسنه اولیوب سنه

کی
تن کش ده ال اولان:دوار به :دور شارج ردکه ۱
وور بلوکی کین سنهده
دوهری ایک بلوك ادوب بر پلوکتی برسنه ا

انتا ج

در کقاة الابل اول سنهرده اولان دولر دن عبارندر انتهی وكفأة الم فیون
ویگی شعنت پرسنهلك سود ودول وول مقولسی منافعلرینه اطلاقاولثور بقال
ولادها واصوافها سنة و رد عليه الامهات
اه کفاه غفه ای وهب لهالبانها او
بع ولا کسه اغنامنك بر سته لك منافع مذکورهسیی فلانه هبه و ا
)میر ونزنده
الک ا
" || ایدوپ اولدخ بعد الاتفاع نه  1الرن صاحته رد ایلدی (

نیور
ولدانیکش
هف ا
بسی
(" 3والکفاً)) مکرموز نندهبر عارضه سسیله رنك روی متغبر وک
3

تهنه
طن ل
شبط
ویك
ودره
قالهوکق" اللون ومکفاً اللون ایکاسفه متغعر هو کی*

اظلاق

 ۳ااولزدک .صو اورادن جيران ادر ( الکافد م
)يك فم ی وفانكفي ک مهکافاهءدن
 3اسم مقعولدر مساو A ا

دددرک واوك ف

تود

سم مفعو لدر وفابك کسر باه

 1مكاقته اسم فاعلدر ماويه معناستنه در كا حدیث العقيقة ع[ن الغلام شانان
مکافتتان ] يف الفاء ویکسرای کلمها مساو مد لاا اس
e.

( اتف (

قال کف فلاا اذا ماه معنای اول وانیکف مادهسندن
 :قدر و مینز ده

مساوی

اولقدر

:sE

کا .سیذ

ی

بر نسته یی ڪوزتك

مرآقبه

معناسنهدر قال کافاه ای راقبه مودافعه معناسنه استعمال اولنور قال کفاه

ای دافعه وبر ببادر کشی ایک فارس میاننه کبروب مزراغیسله بری بهپور
اوتهبه دورتهرك آنلری دفع وبر طرف ایلسه کف ین فارسینبره ردار (الکفاء)
۱ ۱

کتاب وزنده ق الاصل مصدر در

عده بر نسته به میاوی

اولان متقدارده

استعمال

اولغشدر ومنه قولهم ادله کفاءالواجب ای مایکون مکافتاله ای قدر مایکون
مکافعاله کوفاء مثل و نظمر معناسنه د ککبهرهشیثه قدر ومیز لتده برایر اولان نستهدن

عباندر وشول پردهبه دیضورکه عرب پادراز بنك کسه طرفارینك »وقریستدل
اساغسته قدر حکیلور عل .قول سول شقهه دشر کرزگ آلاحق تعیمر او نان

وک
و

حقیل پادرك ک۱سه طرفنه حکرار

دوز ر کهازا ر کی 1لاحق

لک(فاء)
اده
ونن
اوزره  توب زمینه قدر حکوب وررار ( الکفاء ) :سعابه وز
سء

وزننده

اسولر در پرنسته بهمساوی ومکانی اولق جاه

دینورکه کده یکاشلق ۱

تعبير اولور ( الک ) امبر ووزناندلهك(فوء) كافك ضعی وفالك سکویله:

و(الكغۇ )كافك فصی وفانك سكول و(الکنو ك)افك کسیه ( والكقوء)
قعود وزنده مغل واهتا معناسبتهدر که"بسنرتهبه قدر و منز لتده مساوی .اولان
نستهدن عبارندر

|فاء کلور اعال وزنده
ترکیده یکتاش تعببر اولتور خعلری ک

فهژوه
کفو
ذر وکفةه وک
کوفاء کلور کرام وزننده قال هذا کفاژه کاک
وکفژه وکفو ».ای ماثلک(فاً ) كافك وفحفیانكت سکونله صرف و ويل
ابلك معتاسنه در قال کقاه کت من الباب اثالث اذاصرفه

وبرنستهی 2

کیه
قو ترسنه قپامق معناسنهدر تجرہیں باش اشاغی اك کی بقال کفأه ا
و قلبه و ابع اولق معناسنهدر بقال کفاه ای جعه و مواشی دره ونت
وعید معناسنه در
معناسنهدر قال اکناپالم ق العب اذا دحلت وقوعق طر د ب
ده
قال کفاه اذا ط

و دشعندن ېزم الووب

وز دوندرهك

معناستتتهدر

قال

كفا القوم ای انصنرفوا و انمزموا وحد اعتدالدن یاخود راه واس يدن طاق
معناسنهدر تقال كفا القوم عن القصد ای جاروا ( اکلفااء ) همرهءنك كبري
۱فاً الاناء اذا که وقلبه
برنسنهی بوزي قویی ترسنه قپامق معناستهدر شال ک

ور طرفه ميل ادوب اکبلك واغق معناسنهدر .يقال اکفاً الشی" اذا مال |,
وبرنستهی برطرفه مائل اغلك وغآدرمق اماله معناستنه در بقال ک|فاه ای اماله
وبر تتەك
ای

رستی حویرمت

قله و اهل ع ر وض

معناسنهدر

اصطلاحنده

اج

طشر

اکفاه شام

حويرمك کی قال اکفاه

ایات سعر نده اولان قافه ( 4

اعیابلری

۳

زانی کلهسته شیه اولور ( الکساً )كافك فحی و سينك سکوییله لابح پویرو
اولق معناستنهدر قال که کناً املنباب اثالث اذا تبعه وطواری قطارکی
بری بر بنك آردنده سوروب کورمك معناسنه در يقال کساً الدابت اذا ساقها
باننده آجر مه غالب اولق معناسنه دز قال کنا القوم

عل ابرراتری وخصومت

به

اذا غام ف اناصومد و تاد اورمق معناسنهدر قال pe بالسیف اذا هه

وينك سکوئیله ( والکسوء) قعود وزننده بر نسنهنك
( الكوء) كافك عى س
کیروسنه وآردنه دنور جي اکسااء کلور وع بار فلان کشی قفاسی اوزره
دو شدی

رده

دجك

) الکس" )كافك

رک

ا

فخی وسينك

دبرر فیقال

سکونیله کجه دن

اکت
ر

كبا ای

وقح عل

قفاه

دنور

قال

بلوکه و ر مقداره

مركس من الليل اى قطعة منه ( الكهاً ) كافك فعى و شن مجمدنك سکویله
انه
اا س

اکل ادر کی قار قار و چار EIS

برنسنهی خیار وور

در

شال کفاه کشا من البابالثالث اذا اکله اکلالقتاء وحوه وکبابلق وفاورمهلق
ای

بریان اد ركن

قاورد

اخود

قو شقوری

ایکن کوروب

ايلك

معناسنه

در

قال کشا الشی* اذا قشره وقحلا پالوب كمك معناسنهدر قال کشا بالسيف اذا
نز

4

و قطعه وجاع
طعا

قشعن

جوغه

ايلك معناسنه در

کممکل۾ه طلوم کی

شال کےا ار  3اذا جامعها وکشاً وکشاً
3

اولق

باغو

بقال که ء

من

الطعام کثاًوكشا املنباب الرابع اذا امتلا" وطلومك وقربهنك بوکلری اوزره
قالسی مد او له قور وب سس هسی

بلورمك معناستهدر بقال کی
حتلامق معناسنه در علقول

ا

صو یلد بفندن اج وزاك

الك درسی

غلظتلاو ب منقبض اولق معناأسنهدر شال

بده اذا تعققت اوغلظ حلدها وتقبض (الکشی" ) کت

امیر ا

کرت

احه زاری آحیلوب

القاء اذا انت ادمته من دمر له وال داربلو ب

طعا مدن طلومکيملاولانکیب

دنور

وزننده (والکشی (4
( الا کشاء )هھرہ منك

كمه ودی ای قورویجه قدر قاورمق باخود کباب ايلك معناسنهدر بقال

)فعل وزننده برنستهنك قبوغی صوغ اق
کاشا الحم اذا شواه حتی یس ( التکشو ت
 ۱معناسنهدر

قال کیا الق فعکماً ای سره

ون

و طعای

حوغه کشکله متل

اولاق معناسنهدر قال تکشاً املنطعام اذا امتلا ( ذوکشاء )عاب وزشده
شیصه
برقو ضعدر ) الکها ) :فك صعیله عیب و

معناسنهدر

شال بهکشا ای

انافاه ) معاملوزننده ( والکفاء ) قتالوزننده محازات اعلك معناسته د رکه

| عاللىمی" معافاة وکفاء ای جازاه وبرنسنه ه مثل ومانند اولق مائلت معناسنهدر

.

سندفاً وزننده کننأو معناسته د رکه
قناء وز ننده حر جار ایدر

5ر اولتدی  ۳الکتا3 :کرهو

کد



فارسیده ره تيز ك و ترکیده صو ترهسی و صو

ای نوعنه دینور ( الکداً ك)افك کی
کردعهسی دیدکلری تباندر على قول آبنك
ودالك .سکویله ( والکدوء ) قعود وزننده ببالانی صوغوق چالغله بره یاصدایوب
اویحه بایشی قومق معناسنه در شال کداً الثبت وکدی" کده! کودو؛ منالباب
اثثالث والرایم اذا اصایه البرد فلبده فى الارض على قول صوسز قالغله قيوب
کتهدوه
قال کدا البت وکدی" اذا اصابه العطش فابطاً نب
كهكمك
کهیرو بره رد ايلك معناستهدر بقال کناً
اک صوغوق اورمقله جقمش ایکن .ن
البرد الزرع

کدها من الباب

اشمالث

اذا

رده

فى الارض

( الکدئندد

) تفعله وزنتده

|

کدهمعناسنه در قال کیاً الد الزر ع تکدئد ععنی کراه 1الكادئةGÇسوال ارضه

وار ببای :؟جم تورر اوله
دینورکه طبراغۍ مایه ل ووقوتلو اولامفسله اکینیس
تقال ارض کادئة ای طح الابات ( الكد ( .فحعت اه قرغەىك سسی وغفوق

اور
اولغله ق واستفراخ ادر کی

اولق معناسنهدر قال کدی" ال اب کدها

املنباب الرایع اذا صار  ۳بوق حه وره ونرمقولستب برق و3
اولغله ویلفیوب ودور وفنا وتباه اولق معناسنهدر ال کدی" البقل اذاقصی
(لکوداة ) حوقله وزننده يلك عدو معناسنهدر قال کوداً جازل
خبث ا

کوداة اذا مدا ا(لکنداو ) سندآو وزننده غلیظ ابلثه دزمان ارکك دوهبه
ننده
ورزج
دیور( الکرثی" ) ای مثلثه اله ز

ووکسك اولان
قات قاث صیق ن

”ابه دشور وعورطهنك اوست قبوفنه دنور قيض الیض معنا نه کر جه

قيض متلفدر تهکه مادهسنده مبین در ( الکرئتد ) هال كافك فحیله ده لفتدر
صیق وبری بزینه صارمشق کور وفراوان نبانه دنور ( الکرثاة ) دحرجهوزننده
کیش
وبره ا
و e فراوان اولق معناسنهدر قال كرتا شعره غ
) دحرج وزضدهاک ناه معتاسته ور قال تک 8ا 2ععیی
ورام (۱

 EEا

رآاً ) سنسا وزنده كال ولش خوش
لهک (
 LEEووزناتد

وشر ین تازه خ ماه دنور تقال

اء وک [یاءء ای طیب
سس کر ث ء

فاه ذر جح و دمک  9معنالر بنهدرکهذ کر او

ج

(الکرق" (

حوملاك غلیانه بشلامغله وزی کغلفك معناسنهدر ال کرفأت القدر اذا ازبدت
تلغلی و کرناه بای ذکر اوللندی موحتلط اولق معناسنهدر یقال کرفاً

)ئز وزننده وم ادفیدرکهذکر اولندی ا
القوم اذا اختلطوا ( التکرفوتکر
تکفا ای

ععیی کا

ا

) كۆك و قانك کسر للهشیر  :اف اسید رکه

کیره عشنك بای اوله حقدر یاخو د چادبه اعار ندن

۱

۱

ور میوهسی شاه

زنک

7

xrab
<

3

ی
17

ن

واوه 5ا ب وادغام اولعشدر وقیوه قوصدرشی

دواه دنور

تقول شربت القیوء ای الدوآ» الق" فا فياف
ف(صل الکاق  ( الکاکاة ) زره وزنده رنستهدن خوف ایلکله دو بکرو
دونك معناسنهدر بقال کا کا ارجل اذا تکص وجین وبرکك محیع معناسنهدر
تقال کا کا القسوم اذا سبع ( الا کو ) تزلزل وزننده کاکا معنالراهدر تقال
تکا کا فلان اذا تکص وحن وشال تکا کا الفوماذاگیم ESL
اواوب دل طولاشعق معناسنهدر ال تکاً کا ارحل فکیلامه اذا عی( الکا کاء )
سلسال وزننده طبانسزلق جین هالع معتاسنهدر يقال بکهاکاه ای جین هالع

واوض بنك قاحوب کسی حالتله دینور ( التکا کی"م)جاهل وزننده قصه ویلو
نده صورهسی وصو
ودور کشی ه دنورا( الکتاه ):ای فوقیه الله عره شوز
ک دمهسی تعبیر اولنان نبانه شیه ببرات آددر (الکنتآو ) سنداو وزننده طیانقان
ودید ارکك دوهه دیئور جل شدند معناشنه
وهن ش

وراده اليل الشدد

هری غاطدر و صیق وکور صقاللو کشیبه دینور كث اللعیه معناسنه على
قول خوش ومعتدل ومنتظم صقاللوبه دنور بقال رجل کتاو ای العظیم اليه
الکشا اواطسما ( الکعاً ك)افك فحی ونای مثلثهنك سکوییله سود صويك دوزنه
قوب صو سود لآتنده صاف الق معناسنهدر بقال كثاً اللین کثاً من الباپ
 ٠اثالث اذا ارنفع فوق اااء وصفا الاء من حته وغلیان اوزره اولان تهحجکرفلنوب

کولفك معناسنهدر شال کثأت القدر ای ازیدت وتجرهد نكف آلمق معناسنه در
قال كتا القدر اذا اخذ زدها و ردن بات اورروب چقمق باخود کرک کی
وور و صارمشق اولق معناسنهدر بقال کفاً
نشو وعا ولفله اوزاوب صیق ک
ووزون
وور ا
ابت آذا طلع اوکف وغلظ وطال والتف کذلك صقال حوق ک

اولق معناسنه در قال کنات العية اذا طالت وكثر ت ( التکنده ) تفعله وزننده
ذر اولندی  ۳دبرکه کته لین وقدرده استعمال اولفاز
کا معنا نهدر که ک
معد لغته محالفدر انتبی ( الکا کا)فكفخی
کرحه مولف تیم ایلدی لکن تەر اج
 ۱وضعی و تانك ستطون۸ه سود وزبده دنور که قابه وضع |ولوب طور دقدنصکره
 ۱باخود قیتارکن طودینی فیقدن عبارندر
 ۱حوکیوب لوز نه حقان اون

عل قول طفاوهسنه

ما صو قایلوب قار ایکن وه

دینورکه د بنه
کان دسومت

|کی ( النکق ) تفعیل وزننده کذر اولنانکثامی مك معناسنه در بقالکار جل

 ۳ ۱اذا كال الكةأة وصفال اوزون وصیق وفراوان اولق معناسنه در قال
کرت
کات اللعية اذا طالت و

) اا

( و له دحرحه

وزننده صقال

صیق

 e:وفراوان اولقعناسنه در بقال کنات اللعية اذاطالت وكثرت (الکنآو)
| واوزون

قانایی قنوها مانلباب الال اذا اشتدت حرناهجرفای ونددر
ها

( اتي*)

رستي
تقعیلوزندهب ن

یت

قزادعق وقبقر رى ايلك معناستهدر تقول قتانه نقنیثا ای جر ته وصقال ویامق .
یه ویامق حدبیله سودها
معناسنه در قالقنا له ایسودها بانلضاب قو قر

عنوایله ابراد ایلشدر ( القناً ) قافك ذعی ووك سر

برنسنهنه شی ا

ى
ةك
قاعق معناستهدر هشال قناالًمن فناً املنباب الثالث اذا منجه بالاء ور
کدسهیی برکسهك فتلنه جل و سوقله باعث اولق معناستهدر
قتل ايلك یبارخو

تقال قنأً فلاا اذا قتله اوجله على قتله ودریبی دباغته یعنی ابباشتهیه وضع

ابلك معناضنهدر شال قنأالللد اذا الق افلدباغ وصاج وصقال ویامق
معناسنه د رکه مراد قویی ق-تزیبه ویامقدر بقال قبا اللعیة اذا سودها واولك
وری انباشته ده
معناسنهدر شال قنی" الرجل قتا املنباب الرایع اذا مات د
جوریوب باه اولق معناسسنهدر قال ق" الاد اذا فد ( الاقناء ) همزهنك
کسر له برکسهیی قتل ايلك یاخود قتله جل و سوق اعملعكناسنه در قال اقتاه
|لندروب وقتنی کورمکله
ای تل او له على فتله ودریی انباشتهده حوق ک
حوریدوب تباه اعلك معناستنهدر تقول اقنأت الاد ای افسدنه وبرنسته بولنه
بل اولق معناسنهدر تقول اقتن
کیروب بانولکه کلکله ااخسذتوعمال مقکناو

دودر ( القتأة ) مشربه وزنده
نیا(ء ) “حاب وزننده بآرص
قکنت
الشی* اذا ام
یله لغتدر مقراه معناسته درکه کونش کورمین قوزی بره دینور ( الق" )

وونك

قافك قصیویانك سکوئبله قفوصق معناسنه در ال قاء ار حل بي فا ایاستقر غ
مان اجوق وال هذا ثوب بی " الصغ ای مشیم یعنی شو لباس شول درجهده

ویابه طشودر کهال امتلاسندن کوباکه بویایی قوصمق ااستلرقی(اء ) غراب
وزنده اعدر قوصه حالته دنور قال اخذه القیاء ( الاستقاء ) :استفاده

قوع)ل وزننده ملوفك اجالنه کوره مطلقا قوصعق معناسنهدر
تلقی
وزننده ( وا
قوصعق معناسنه در بقال استقاءالرجل
له
فعل
لوره
که ک
تیانن
وك ب
لکن شا رح
وشیاً ای اس ر ج مافی حوقد عامدا ورخاون زوحنه کال شبق وح ر صندن هعوم

ادوب کنذدوستی اوزربنه القا ایلسه تقیأت ا1ء درار تعر ضت

ولقت
لعلها ا

ل
ع)
قیکد
ت.قسمهعا عنلياهسنة كوياكه استفراغ شهوت ايلش اولور ( التق
وژننده قوصدرمق معناسنهدر بقالقيأه الدواء فتقیاً( الاقاءة ) همزمك کسرله تق
معناسنهدر يقال اقاء الدواء ععی قیاه ( القیوء ) صبور وزشده ( والقیو( .

عدو وزننده قوصعهسی چوق اولانکسیه دنور قال رجل قیوه وقیو اي الکشر
۳
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میت
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جح
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دن باق روصالوب فاد واه اولق باخوه پامور ابه و طیراق

باهآ لوده الوغ مواشی اوتلامغه صلاحیتدن قلق اند ذراعدکهفقا دی
نار ک قهانك نقدویلدر یقال قفت الارض قفأ من الباب الرابع ای مطرّت
)تقاء وزننده E
(اقتفاء اف
فتغیر تبانها وفسداوان بقع الراب عالبقل ال
راج)ه ووزناندلهقب(اءة )
علنده بان اودی بقال افتفاً انرز ععنی افتقه ( ال
ماه وزننده ( وااة ) فافت تضم وکسری وميك سکو يه خوار و حقبر وذلیل
اولق معناسنهدر کرك ظاهری اولسون کهحثه و اندام ومنظره حهتلردر وکر

معنوی اولسونکه عرت ورفعت مقابلیدر قال فا ارحل وقژ َأ وقاءة وفاة وقاهة

تس

اذا دل وضتقر ( انیس" ) امعر وزد خوار ول

ان کته دنور خی فاء کلور جبال وزنند :وقاء کوز افك ال
(شوء ) قعود وزنند ( واشوء ) :هاله ( والقاً ) منم وننزده
رخال وزننده ا

و(اشاءء ) معابه وزننده ( والقاً)“حاب وزننده طوار طاوللوب سورمك
معناسنه در شال فأت الاشیه قوء اوقو» :وق وقاءة وقاء من الباب الالث اذا

وواب موواشی اوتلو و چار لومکانده اقامت ايلك معناسنه در کهسمن
سنت د
وقوتارننه سبدر قال قأت الابل الکان ای اقاست به تلصیه فععنت ویر حل

مزاجه اووب رامق معناسنه در قال اکن  151وافقة ( القمأه ) قافك فضى
وميكث

اه بر کسه فالب وز ر

SE او اه ا

الك

قهر و کل

معناسخهدر يقال اه فأ منالباب الالث اذا قعه ( الاهاء ) هممنك كدر لهطوار
بقال اقاءت الماشية اذا منت ویرکسهی تذلیل
او لوب :موز مك ا
حوقبر وخاكسار ايلك معناسنەدز قال اه ای صغرهواذله پوسرندده پاخود
تادیده نسنه طبعه خوش

oغیت ورمك معناسنهدر بقال اهاكان

ی ابه کوسرهنك طواراری عوروب E اولق معناسنهدر قال اقا القوم
 ٠اذا سعنت ابلهم ( الماء ) درم وژننده ول برددایتورکه  ۱کا اضلا-کونش اوران

ترکیده فوزی تعببر اولنور واحوزلق ووللق رفاه وخصب وراحت معناسنه در
)همحروزننده
(القمو :م
بو معناده قافك يله ده لغتدر ( المأ ) مشر به وزنده و

)اعله وزننده
بونرده کوش اوغ امیان قوزی بره دیور قأه کی ( القاماة مف
RI
أو ق موافقت ممناسنهدر شال ماقامأه الکان ای ماوافقد
اسعادندر عورن ينه برشاع مشهوردر ( التقۇ) تفعل وزننده برشيئك کریدهسنی
ودرک اورندراق تعبير اولنور يقال تتا الشی* اذا
اخڌ واختبار ا ن

أذ خیاره ورعل مراجة موافق كله آنده اقامت ابلك معناسنه در تقالتفا
اکان اذا وافقه فاقام به ( القنوء )ود وی مس
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قرهی
ی

که

SA

ها

A

مرا

Nی

اولفشدر وزعشری

 TEESوج

انتدیکه اقراد شمر فيه در

ایات انارايه ختام بولور نته که,طهرك ختای قر |ولدینیکی و شارحE
۹

PO
a

انواع واحاسندن مراد طرق و اسالیب وحور وفواق ورویلردر و مته قال
قهر(ء) مكرم
مال
هذا الشعر على قرء ذاك الشعر ای على اسلوبه وطربقته وس
وزننده عنده و بلده در که رابنده عقیق معدی :واردر دندن

ا٩۳ش

و
ک
کوا
وف

بو

¥L

00

مقرءبون اطلاق اولنان جاعت ١کا منسوپلر در این کلی ميك فحیله ضبط ایاشدر

(القر» ):قافك کر ا طاعون ووبایه دیور قال هلك من القرء :ای الوباء اهلجاز
همزهیی ترك ادوب قره دیرلر ( الاستقراء ) دیثی دوهنك امل اولوب یاخود
عن ترك و اماك الك
شاأ
وقن ايلك امحسون ارکك دوه آك
اوندیغتی محقیق ی

4۰

۳۳
۳9
1۳

معناستنه در بقال استقرا الجل الناقةاذا بارکها لنظر القعت الاو دی

معناستدندر کوب که جل منیستی اخراج اعيوب صلنده جع ونقریر ایلش اولور

شارح دیرکه بتبع وامتقصاء معناسنه مولفك استقراء تعیبراری دخی جع معناستدن
اود قرأت معناسندندر کویاکهاراشدردینی شيئك جیع افرادنی جع باخودقرآت
ایلی طلب ایدر او لور( القرضی * ) ضاد مجمه الهزبر ج وزننده عراب اثعار
دن
یادیه دن برسر آدبدر چیکی ورسدن یع عن زعفر ا

اصفر او مقر دی

قرضتهدر هایه ( القضاءفع)تینله طلوم وقربه جوروب پکیرله اجزالری محل
اولوب ربزه ریزه او هرق صابر صایر دوکلت معناسنهدر مدت مدیده عتاك برده

قالش وب کی بقال قضی" السقاء قضاً منالباب الرابع اذا فسد وعفن وتجافت
ووز علت سسله آزوب باه اولغله قبراروب قباقلری و اطرافلری سولوپ
ک
رت
اعنجاذا
 7۲شيل اولق تعبر اولنور نقال قضئت الع
نت اول

واسنرخت ماقا وفسدت وایپ واورغان مقولهسی اسکیوب باره ارهاولق یاخود
عدت مدیده طمراق ] لد مدفون له

حور وب بەرعك معناسنه در قال قضی"

اطبل اذا اخلق وتقطع اوطال دفته فى الارض فمتك وقضاً فحتیتله وقضاءء معاد
وزننده برکسهنك حسب وني فاسد ومعیوب اولق معناسنهدر قال قضی" حسبه
قضا وقضاء :ای فسد ( ۱۱لقضئة ) قافك فحى وضعی و ضادك سوبو
و تسده

اولان عيت

وقساده

به
حلسفى
تقیصیه در بقا

دور

صو ده عینلو او لغه اعث

سا

اولان حالت

ودل
قضأة ای عيب وفساد ( القضاً ) قافك فحىضا

*نا ین البابالرابماذا | کله
سکوئیله اکل اعلك معتاسنه در قال قضی؛ الشی ص
( الاقضاء ) هممنك كر یه حرمك معناسنهدر تقال اقضاه ای اطحه ( التقضو )
قعل وزشده برکسهنك حسب

ونستیی العق و خسیس عد الك

معناسنه در

شال

|تقطاوا منه ان پزوحوه ای اسخسوا حسيه ( القفاً)قافك فحی وفانك سكول
4

۸۱

ا(لق۳اراة )ا مفاعلسهطووزنرندعهوبفه(یواهلقردآءو)ر قتقاالل وزنينغدهه بمرقکرشویء اولنهقردیردسااایوقموتملوق۳:
مدارسه معناسنهدر لکن واحدده استعالی غالیدر اشنا کده اوقویشمق تعبر

اولئور ال فارآه مقارأة وقراء ای دارسه ( القراء ک)تان وزننده تلاو کوزل

ويل آوزره کرات اندر اوه لی
 ۱خفن القرا:معناشه کهوید ر
قران کلور ونك مکسر اولەرق جى بوقدر قال هو قراء ای السن الةرأة

(القر )۰رمان وزنده اسك ومتعبد وصاح وبارسا آدمه دنور جیی فراون کلور
وقر اری" کلور دباثبروزننده ) القاری* والتفری" ( ونلر ده زاهد و اید کشی 4

اری" ومنقری ای ناسك متعبد ( التقرو ) تفضل وزننده
دینور قال رحل قورفاء

ع شریعت اوکرتوب فقیه اولق معناسنهدر شال تقراً الرجل اذا نفقه و طاعت
وله
وعبادته دورشك معناسنه در بقال تقراً فلان ایتنسك ( القرء ) قافك فى ی
حیض

اعد ی نکر خاو نلرد عازسر اولق حالتدر وطهر

هر

حط دنل

با اولق غاتدر مازسزلق وا کلك تعر اولور وحهتله .اضداددندر مولفك
سارده یاننه کوره اصل قرء لفظی وقتك اسیدر کهکاه حيضك وکاه طهر ۵
ظرق اولور شارح دیرکه بلکه قرء ف الفيقة طهردن حیضه دخولك اسعیدر
پطسهری وآنی متعقب حیضی جامع اسم اولغله على حدة هر برینهده اطتلاق
را هر رنده جعیت معناسی ملو ظدر حیضده جعیت دم ظاهر در
اول دی ز

صزن
بین
وطهر ده دم بدنده تع اولور فقوله تعالی [

بانفسهن ثلائة فروء ] ای

وهنله امام اعظم حیض وشافی طهر
" ثلاث دخول من الطهر الى اطیض ح
معناستی اخذ ایلدی انبی وقرء وقت وزمان معناسنهدر و قافیه معناسنهدر که

تك آخرندن عبارندر مضش نسخهده والعاقبه عنوایله میسومدر غير هدر
وقرء کهسنك ججی اقراء کلور اجال وزننده وقروء کلور قافك یله واقرء کلور
افلس وزنده على قول فرق ویر اجون طهر معناسنه اولانك جعنده قروه

ویض معناسنه اولانك جعنده اقرء دینور منز در کهان
دنور قافك طیله ح

هام قول تآیی تیف ایلشدر ( الفراه ) معظیه وزننده شول خاتوندر کهمدت

حیضی اقضا ال استتراء رخ اعون اماك اونتظار اولله اک پکیدن نزو ج
ترئب ایلیه زرا عدی منقضی اولدفه تزوج جاز دکادر قال هی مقرأة اذا
کانت شط ما انقضتا اورا ( التقری ) تفعیل وزننده الوق وحه مکذور
آوژره عدنی منقضی اواجحه قدر وقیف واسال ابلكهمعناسنهدر بقال قرثت

رأة على بناء الجهول اذا حرست للاستهرا ۰حتی انقضت عدتبا ( الاقراء ) هنك

| ل شعر مونظومدنك انواع اوحاسنه اطلاق اوور قکرلءهسنك عنقریب
,
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تفیل مر و1 9

ا
 Eجبریل امین

بمةه حجر رسول آلود

رجان نبمصدردر جع و ضع ابلك اا
اولان کتاب

سورهلری

ی a

دده

جع

طخ

ایلدیکهون باخو د قصص

| ۱ ۱

وام ونی ووعد ووعید کي حالانی یاخود جیم علومك ره واشریی جاح |
او لد*:جورل ( القرء ( قافت

رحجان وزننده

1
( والقر آن
وقراء:

وقرآ

فحی ورانك سکو یله ( والقراة ) کتابه وننده

اوقومق تلاوت
والدالث

من الباب الاول

معناسنه در قال قرآه و قراأه را

ادا تلا د فهو فاری*

3
31
۴

9

عله السلام دبرلر فلا

وقرآن 2

|

قرآمدر کته ۳ ۱

ی

کی وقراءدر عذال کی ونلر جع مکسرلر در YE لر کر٣ سام قارو در و قرا
کسته لاا A

|[

|

و سلام ابلاغ ایلدی معناسنه و قر« |

اولق معناسنه در بقال قرأت الناقة اذا جلت بورنستهین 1

برکدروب بری بربنه ضمواطاق ابلك معناسنهدر قال قرا الغی" ادا جعه وضع
42

2

e

۰

۹

۱
51

وطوغورمق معناسنهدر ال قرأت الامل اذا ولدت ( الاقعراء ) افتعال وزننده از

3

ودنی اوقومق معناستنه در قال اقتراالکتاب ادا تاللاءاق(راء ) هراك أ

3

کنسربه اوققق معناسنهدر تقول اقرأنه اا وکرسیه ابلاغ سلام اءلكمعناستهدد 

۳

ال اقر اه السلام ای ابلفه ياه وعندالبعض | لالا سلام ابلاغ ایلدی دیچك |
۳۳۱

3

 Eقرأ عليه اسلام دور واک لای مکتویه را

9

السلام دیرلرکه مزبددندر وقال الشارح ف الاساس تقول اقرا سلای جل فلان
باك اولق

یضدن
وقر  ۲انون حیض کورمكثح و
ولا قال اقرا مى السلام ا

وال تددر که معتای :یدن ماأحوذدر قال اقات ارا داج
E

1

اقرات

ا

۰

الراء اذا

طهرت

و رحج

حیواده

منی بر قرار

اولق

اقرات التاقه اذا استتر الاء فى رجها ويل وفتنده اسك

معناسنه

در

شقال

معناسنه در موسم پللری

کی بقال اقرأت الریاح اذا هبت لوقتما زیرا قرا وقت معناسیتهده کلور وکرو

ST
3ue.وو7ی۳و

ا

1#9dêhir

۳

ی

>

دوعك معناسنهدر تقال اقرا منسفره اذا رجح وقريب اولقمعناسنهدر يقال RF

اقرا امركاذا دنا وتأخبر ايلك معناسنهدر يقال اقرا حاحته اذا اخرها وصوکه 1
قالق اسار

معناسنه در قال اقرا الرحل اذا اسبهز ویلدز باق معناسنهدر

قال اقرا الجم اذا غاب وبرنسنهدن منصرف اولق معناسنهدر يقال اقرا عنه

ایا انف واد ونكت اولی معتامبسته نو قال اقا ال
)

لقن

) مکتوبه وزننده ( والمقروة ) واوك شدهسیله ( والقربه م)رميه وزنده إإإ

:

3

33

13

۳
81

خِ

از

۳

تلاوت

] با
3

را آفاءددن ام

و  77ار

 | ۱ال بربلدهیی #حم وق ادن کسیه دنور وفنه اطدیث [لاوض مفاء على مخ ]

ای لایژم مول عل عر یمی اهل سواد اب کرام اوزره امبر و والی اولهمز
ارمث
زرا اهل سواد اتحاب ک

۰

هاده اشبو حدیث لایلین عنوایله
فنلریدر ې

یباود
)انك فحی ويائك کوبهبا *شیویاهی"کلهار یکی اداة ت
مشتدر( ياق" ف
و

امین نودامتدر تقول بای" مال ویاشی  7مال نى واحد ( الفا 2ه وز ننده

 ۱ظو شج شیهبرقو شدر جازه صو صدر وفیه وقت وحین معناسنهدر قال جاءه
بعد في ای بعدحين ( التفة (انك فی وفانك کسس و مدله ابر وعقب معناسنهدر

شال دغل فلان عل تفية فلان ای عل اثره وعقبه بعنی ابزینی باصهرق کبردی
شارحك هه کوره اشبو تفه نی" مادهسندندر اء زاندهدر فعیله وزننده در
باخود نفعله وزننده اولوب اء مد اولفشدر اصل معنا کولکه صالق مدكدر
س

اوکند .اولان آدم او زره کویا که کر 9

سین صالش الودشندن

ار

 1و عقب معناسنده ستعمل اولدی 

۸صل القاف  ( القأفاء س)لسال وزننده عاق ان قرغهار نك اصواندن
ف
 ۱حکابهدر ( القعی" ) زر ج و ز ننده عورطدنك یاضنه دینور وعورطه اګ احاطه

)ك عن ونك سکونیل | کل
اف
قباً
ادن اه زاره دینور ق معناسنه ( الق
ووق صو
ايلك معناسنهدر قال قباً الطعام قيا من الباب الثالث اذا اكله ح

اکن طلوم کی شیشوب طولق مغناسنهدر بقال قبا من الراب ای امتلا
مه ( القباة ) جره

وزننده (والقبة ) سعابه وزننده برنوع ثالوقدر کهآنییوات

رعی اندر ( القتاء ) قافكك ری و

و ای معلمم ك

تشد ده

:دز

فع روفغ

درد وعند القن خیاره دینور شارح دربکه
ور تعبیر اولنور ما
ادجاولان ور اولقدر نتکه مژلف دی آنی تقدم ایلدی ( الاقتا* ) همزءنك
کله بررده قئاء حوق اونق معناسنهدر قال اقا الکاناذا کثر به الققاء
(قثوة)
وال افیا القوم اذا كثر عندهم القغاء ( القعة ) مك و انك فحیلوهالم

ویارلق
تاك ضعیله اسم مکاندر غور  01خیار ستانته دنور که حوراق خ
تعیعر اوللور

هشب

القندأو ( فنعلو وزننده بدغدا اولان کشیه دنور

ووره
کسیه دنور وقالن کو دهلو طویاج د

و دحوی

وید

دنشوز و باشی پوك اولوب

| حثهسی خرده وجوره اولان کسیه دنور وحرأت واقدام صاحی کسیه دنور
وفیف وی کین اولان
ووق قصه باشی ٥ت وشدد اولان کسیه دینور خ
| ی
1

صلب ومتین نسنهه دنور هاله فنداوه دی مبعونالرهدر
یل قوان کسیه دشور و

 | Ndکثری ونار اله دوه قسمی صفتلنور شال جل قندأو او نصر الوهری وهنه
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لے

ا

E

e

مقدما کو ذد

زائل اونغ حاصل اوله اک ظل وف"اطلاق اولئور

وشول کولکهکهبری مقدما کونشاك اونیه اکا همان ظل اطلاق اوور ولهذا |
|
ولع
لظ
طیکه
قیل الشعس تناحلضل والق" ينسم اشعس وان السکیت دد
شښندن

زواله  2او لور وق * زوالدتصکره اولور بس کتب فقهیه ده ف" وال

تبیری جریده جول اولور وزعشرئ قول ودرکه لفظ ظل فالاصل ساز
معتاسنه اولغله جیع اوقانده واقع اولان کولکهه اطلاق اوور بعده یر

اجون ظلی قبل الزواله و" رجوع معناستنه اولوب وبعدالزوال کولکه راجع
اولغله اکا نيص ایلدیلر وق کلهسی قالاصل مصدر
مبالغه احون اولور باخود اصیی فی"ادی

اولغله اطلاق میور

سید وز ند ه عده حفیف او خشدر

میت وهیت کی انتهى وق" لفطنك جي افیاء کلور وقیوء کلور فانك حعیله وق"
کفاردن ان غنهت مالنه اطلاق اولتور اسلام طرفنه رجوعی |محون باخود
وال جره
حطام دیوی ی ظل زائله تشببه مبنیدر قال تال ای" ای الغنيه م

وخراجیه اطلاق اوللور وقوش سوریسنه اطلاق اوللنور ةطيعة طبر معناسته
ومصدر اولور رجو ع معناسنهقال تعالی [حتی تق"الىامراله] ای ترجع اایلطاعه

ویقال فاءالولی منامر أنه کایفر عیننه ورجع الى الامرأة بوراده مولیکهسی
ه
دز
نو
نطی
مع

ابلاء لفظندن|سیفاعلدر وایلاء زو جهنه قربان ایلامك اوزره ين ابلك

معتأسنه در وق نی

حول وانصراق معناسنهدر شقالفاء الظطل اذا خول وغتون

آلق معناسنهدر تقول فشت الغنية ای خ|ذتما واغتتر) ( الفیأة ) ميك ويانك فحیله أ ۱
وبانك صیلاده

لخد ر که مقیوه در ق

ات

2 2

عون انم مکاندر كو لکدلت سایه دار

ورده رجو غ
اولان بره دیور ( الفيتة ) فانك فخیله و(الفبتة )فانك کسرله نل

ae
êraرگ
قاب2
Lh.

معناستهدر ظاهر ا بناء مره وتاه توعدر ( الافاء ) :اقامه وزننده رحوع ايلك

معناسنه در بقال افاء الظل ای دجم ومال کفاری اهل اسلامه ف وغنوت قلق
معناسدهدر تقول افاء الله على مال الکفار ای حعله فسالی ( الاستفاءة ) استفاده
وزننده بودی رجوع الك معناسنه در بقال استفاء اذا دجع ورمال کفاری هی"
وغنهت جهت لهآلق معناسنه در قول

جعه وزنده طانفه و

استفات

الال ای ۲خذبه فا ) الفعد" (

کزوه معناسنهدر تعاضد وتعاون بابنده وک نکمو متراجع
٤3

او لدقلر حون و ونك اضلى ف " ایدی فانك کسر و مده :فیح وزنده هاء حرف

وسط که اولان ياءساقطه دن موټهږ چ فبژن کلور شذوذ اوزرء فویأت
ك
ي)
علقاء
اى طانغة ( ا
کلور شیات وزننده قیاس اوزرم ر
کوسلیپه اطلاق اولنورک بلاهسی |
خمی والفك مدیله افاءءدن اسم عفهو لور م

زا
۱
۲۳0۹۹
۹-

۷
حتوب

ولدد

اشندن

ادرار باخود پر وفقه در درکه ولدك وریی اوستنده

رطرف ابلسهلر ولد وکالوب هلا اولور اه فادنلر حوحق نقابلو
اولود ابکر
طوغدی دو ايش یارر وفق" فانك ذعی وقافك سکونلد خلق انه حقوره

دور پلاگرده وقبا ده وبعض بركار ده اولوب آنده صو تح اولور ترکیده
قاف تعببر اولئور وفق" پرمو ضم اف الفقأی ) سکری وزننده شول ناقهدرکه
حقوه عله اوغامشاوله حوتوه  9صوص برعلتدر کهاصابت ادن دوه

ول وبعر دن منقطع اولور وکاه اولورکه

م وع وق منتفع اولوب باریلور بوعضا

شدت اتفاخندن اشکنهسی برندن قود ( الفغ"
قوه علته
وفق" چ سه
9

) امز وزشتده ند و وان

اوغامش ارکك دوه ه دینور وفق" ععینه رض مونرده
دز که عض

دنور

قيار ده وىك بارده اولان خلق او عه حقوره دنور

صو ابر کیلور ( الافتقاء ) افتعال وزننده او ی

وسراج ومشکدوز مقو لهسی

پرنسته دیکر کن منین وحکم اولق اجون ایی طرفلو دیکشبررینه وضع اولنان

ه پلارری ارالفنه برارحه دی وضع ادوب اوزرندن بردیکش دی چکك
چشین
می
معناسنه در قال افتقاً انلرز اذا اعاد عليه وحعل بين الکلیتن كلية اخری
ولرن
حد ک
)ته وزنده درهلره اطلاقاولنور اودبهمعناسنه زمییشق ابت
( المفقتة د

وس مفق" بردرهیه اطلاق اولنور ( الفلا" ) فانك فحی ولامك سکویله برنسنهیی

فساده ویروب باه ابلك معناسنهدر بقال فلا فلا من الباب الالث اذا افسده
كىثرة ( الفناً )
(اصلفتاب)نله حوقلق کرت معناسنه در قال مال ذوفناً ا
ف

فانكفی ونونك سکونیل کروه وجاعت معناسنه در قال چاء فن" عنم ای جاعه
لاك
شاتد
نیله
وکو
کنك س
)الق )فاك فحی ویا

اولوب صکر هدن ورعکله کونشلی

 1نے وازاله ادن کولکهه دنور شارح دبر که کا

الارض رحو ع

معتاسنه مصدردر موناستله اهل حقیق زوالدنصکره اولان کو لکیه اطلاق اتدیلر
يوه عخصیص ایلدیلر
كك
للان
راید رجابه رحعی امجون وظل قبل الزوال او

بعضار ظل سز معناسنه اولغله جیع اوقانده اولان کولکه به اطلاق ایلدیارپس
وک TE

مفهومدن اع اولور حتی اه رو در

ف * الأحرة قولی غاطد ر و

اا

اولان قخلل اسرد  ۶دءعکدر فا

ا
رحوع

فعناسندن .وخاود اولغله زوال شسدنصکره مشرق طرفته دون کولکه به اطلاق

اولندی وظل سیر معناسندن مأخوذ اولغله مطلقا کوندلکی ستر ادن کولکهبه
اطلاق اولغشدر کرد مقدما کونش ایکن,سنز ابدوب کولکه اولشدر وکرك اصلا

کنوشلف اولیوب داعا کو لکه یی

قویع تبر اوانور حتی سوادلیله دنی

ظل الیل وظل الارض اطلاق اوور انتهی ومژلف بصار ده ظاك ف" مفهومندن

i
۱

19

es

 aزو هدنن هقرا ۳

رشط ه قبقح و هلهح نالوا قلرونق هتلاح رونید ًاظفو نتف یانعمزع ول ندهر

|| ردصع رولوا لاقت "یطف لحراا ًاطف نم بابلا عبارلا اذا لخد هرهظ رخو ج

3
|

فاطس .
 |] ۷صدره وفطاً یصی برونل اولق معناسته در فطس کی بقال فطی"* الرجل اذ
| ( الافطاً ) اجر وزنده

ارقه سی کیروب

کوک ۹

تن

اولان

قنورهدینور

۱

 | ۱ویصی وان بروئیی کشیبه دینور افطس معناسته در ( التفاطو ت)فاعل وزننده ||
" | کوکس طشر حقوب ارقه انحری کبرمك نقاعس ععناسنهدر عولىتققولاعسدن
اشد اولور شقال قاطا الرحل اذا تقاعس اواشد منه وکرولك تأخر معتاسنهدر
ل
ادر
شسته
بقال تفاطاً عنه اذا تأخر وصواشدن کسر وهرعتله کرو دوعك معنا
تفاطاً فلان عنم بعد ماجل عام اذا انکس ورجع عنم ا(لافطاء ) همزمنك
کیره اطعام الك معناسنة در قال افطاء ای اطعید وحوق جاع ايلك معناسته در .

|

بقال افطاً الرجل اذا جاءع جاعا کشیرا خووشضوی ایکن بدخوی اولق معناستهدر

يقال افطاً فلان اذا سا" حلقه بعد حسن وبركه نك مال ومنالنی فراوان اولوب از ¥

روت وسامان صاحى اموعلنقاسنهدر قال لفطاً الرجلاذا اتسعت حاله ( الفقا ) اا
فانك فحتی وقافك سکو یله کوزی و دنده ظهور ادن سیویحه وحبان مقوله ستی
۰

0

دل
r
۳
:
Es
۴ 4۳

اوقلعها اوحقها وفلان کسه فلانك خثم وغضبی تسکین ایلدی دك پرده فا | |
(لتفقئة ) شعله وزننده ودتی
تاظربه دبرر تقال فقاً ناظر به ای اذهب قصبه ا

1تا
iw

وزننده( والتفقو ) تفعل وزننده کوز حق ق ویاره وي

دسلك معناسنه در

بقال فتاها فانققاً وتفقاً (الفقوء ) قعود وزننده جار وسار بات قتتفی یموردن
یاسیل

ای

4

صیوب دشمك یاخود اوروب دور عکله یتاغالوه حقارمق على قول کوزی كور از |
َِ
أك معناسنه در نقال فقاً العن والثرة وحوها فقاً من الیاب الثالث اذا کسرها

کوز حقر مق فا معتاسنه در قال فقا العن نئه ععیی فقأها ( الانفقاء ( اشعال

IU
-S

|

صوندن

آ لوده ووز طبراق او لد دواب ومواشی | کته صلا دن

قالمق معناسنهدر قال فقت العمی فقوء اذا برا الطر والسیل فلاتاً کلها الم
وی

جل

وزننده صياك سی پسی ددکلری قلجقلی نباد رکه کدی ا

اولتور ( الفت" ) فانكفعی وقافك سکویله ( والفقأة ) جرعه وزنده ( والفقآة)
(لفاقیاء ) افك کسله سایاء
فاك یله همزه وزننده ( والفقاة ) فعاله وا
نع

وخدناوخلان ساعی دد کلری دریدر کهیک و لد ادن ولدك باشتده

سس
تشم

جقوب

۹3

/

۷

ود

۹

1
3

وس

دالد

۷۰

ر شای

سس

اس

نع

خی

سس سس سس سسسس

1

سس یت

وال وان اولان کرت ط"سارءده تحاصل دکلدر دمك دی

مقلدر ( الفری" ) امیر وزننده فری لفظنده لغتدرکه یب وغیب نسنهبه دینور
قال ام فری" ای فری واو معتل باننده دی هرسو مدر ( فرء ) دنله منده

n
1

الا ) فانك فصی وسینك سکو یله لباسی بتروب رارءلك
برجزره آدیدر (
معناستهدر بقال فساً اللوب فساً من الباب الثالث اذاشقه ودکنکله ارقهبه اورمق
معناسنهدر قال فا فلانا اذا ضرب ظهره بالعصا ومنع اغلك معتاسنهدر شال فساً
فلاا عنه اذا منعه ( التفسی" ) تقعیل وزننده نود لباشی بترمق معناستهدر بقال

 9قوب تسا آذا شقه ( افو ) قعل وزند ه لباس برتلق فعناسته در يقال
ا ات فقسا ای نشقق ورکسدنك ارقهسنه دکنکله اورمق معناسته در قال
شاه ای ور ب ظهره بالعصا ور مرض وعلت ناسه بایلوب عام وشامل اولق

معناسته در قالتفساً فيم الرض اذا اتشر ( الفساً )فعتینله ک وکس حقوب ارقه
اجره اولق وحهیله قنور اولق برخ معناسنهدر عل قول کوکس جقق وکوبکله
قاسیق اراسی برطرفه طوضی ومری وطوماخ اولق باخود می حالتنده کویاکه
مقعدیی ایک جابه وروب

دوندرر کی حالقیهرق ورر اولق اخود اوو ردقده

قيامه زجت ومشقتله قادر اولق یاخو د بل ککاری ای قیاق ارالربنه مکیکرله
ارقه باصق وحوکك اولق معناسنهدر يقال فسی" الرجل فسا من الباب الرابع اذا
)ام وزننده دک اولنان صفت اوزره اولان کثیبه دیتور
کون افیا (
قال رحل افساً ای از خ اوالذی خر ج صدره ونتأت ختلته اوالذی اذا مشی
كانه بوجم استه اومن اذا قعد لایستطیع ان یتوم الامجهد اومن دخل صلبه ف

ae
aer
ai
mim
Di
ا
ea
h
aa
r

ول که (

] جهول وزننده شول کسهدرکه درب دوندروب چالقیهرق بوزر

یایلوب شامل اولق معناسنه در يقال نفشاً مم الرض اذا انتشم ( الفش" ) فانك

ر
و
ت
او
ق
وو

وینك سکو نلهاولولفق فر وزهومعناسنهدر قال فشا الرحل فشا منالباب
کی ش
القالث آذا فضر ا(لافشاً ) رمك کسر له رکه وفك استکباد وتعظم
معتاسنه در يقال اففاً الرجل افشااً اذا استكمر وتعظم ( التفشو) تنعل وزننده

برکسه ی م-خرهلفد ل]وب هرل واستینا اعلك معناسنه در بقال تفشأبه اذا »خر
(لافضاء ) ضاد ممه الله ک|رام وزنند ه اطعام اءلك معناسنه در تقول
منه ا

افضاًه ای اطعمته عند البهض بومادهده صواب اولان قافله اقضاء اولقدر ( الفطاً )

SR
r
ED
۳o

انك فتحی وطانك سکوئیله حطا کهسسنده جیم معنالرند ه مرادفدر وحطاً حای
مر ابلمدر ندکهموقمنده ذ کر اولندی قال فطأه فطاً من الباپ الثالث ای حطأه |

| مقعایها وفظاًبرنستهی اوفاغق و خرد خثخاش ابلك,معناسنهدر بقال فطأً اشی" :

فد
Es
ان

DD
S
ra
A

 ۱بوزندهریب

T
N
ا شر

۳

یرم

تن

صوغشعق

A

قال فعا اللین انا

ده
انقر
موب
ویل
زید وشیلع (الافثاء ]هھمنک کسر له ور
تقال افا الرحل ادا اعيا وف

اس

واقامت الك

و ,بر نسنه

AE

کو

شنت ولق

وی باب اولق معناسته در .
معناسنه در شقال افا آطر 1

4

قال افقاً اکان اذا اقام وحستهی ترلقك اجون

طاشاری قمر در دقدنصکره اوزرارنه صوسربوب بعده خستهی اول طاشار اوزر.
ياتورەقى .EEE
فعتاسته راحعدر

E
EH
B

اعاب
قال

ا

عادتلر در زرا بادبهده جام اولاز و وععنانه سکن 43۱

افو | مر یض ای انر] جات

ورشوا

۲

علا آلاء فا کب1

)الك می |3
عا الوجم لیمرق ( الفعاً)فانكفصی وجيك سسکویله  والفجاءة ف
والفك مداه ا کهاتی حقه کلت اسه
ار ابع والثالك اذا هحم

 0و

جر تقال که واه  ۹۳واه من الباب 1

فاك فحی وحيك سکو نله جاع الك معناسنهدر |

قال جأ الراه جا من الباب الشالث اذا جامعها ( المغاجأة ) مقاعله ور
ورده نآسزین ايرشمك وصتاشعق معناستهدر قال ۱
( والافجاء ) افتعال وزننده نل

اةن)ك ضمی والفك مده مصدردرکه |
فعاء
فاجاه مقاجأة وافجاه افجاء معنى اه ( الف
ذ کراولندی واسم اولور | نسزین meeS
تام شاع  4دری 9

) القساً )

#ححتله

O

دوهك قاری يوك اولق معناسته در

3 ۱

E
و ارابعاذا عظم بط ( الفاچی" ) ميك ضعی.
بقال ئت الناقة جا من
وجيك کے ارسلاه اطلاق اوور 5الفنداءة ) فانك كسرله بالهيه دور أك أا

1

قاس معتاشتنه جی قباد لور غبر :قياس اوزره اما فتباوم مادم
واو لهدر فند مادهسنده مکذور در ( الفراً ) مهیوزا مقصورا حبل وزشده
( والفراء ) حاب وزننده بان اشکيه دنور جارالوحش معناسنه علې قول
بان اشکنك

کیہ

دور

جی

اقراء کلو که جع قلتردر وفراء کلور فانك

کم رکهبجمکش ندرومنه الثل× کل الصیدق جوف الفرا * ای کلهدونه ف ارلفظی
بوراده همزهدن جر ددر زیرا کلام عربور مثل اولوب ومثار وقف اخیر اوزره
موضوعدر وععنابی جله شکار جار وحثی درونذه ریز

دعکدر منفآی

رککهر وه  4ز شکاره حقوب کیی خرکوش وکیی آ هومقولهمی حیوانلر
بدز
تو
صید وریسی بریان اشک شکار ادوب سرکرده

 1اول خردهلری

طر ج وبان اغکین اخذ واستصان اده رك کلام مورر ی ابراد ایلدی کوی که
کر صید اولغله عجوعنك مقامنده اولشدر بعده کشر مقامنه قاعماولان برشی"
|
 ۱عطم حقنده

ارب

ایلدیلر موف کله دوه

عبار یله تفسیر ایلکله غيرار

نكا

1

 3ما کلامینی ل e0۳ ا ار
۱

ل فصلل الفاء » ( الفأْفاً ) قصی الله فدفد وزننده ) والفأفاء ) سلسال وژنده حین

کهبيسیه دنور عت اضطر اری فاالله تکلرد
تکمده فاء حرفی حوقسویلن پ
سای حوق حوق مائل اولهکه ایی حرفده رلسانی فاء حرفنه چالئور اوله ال
رحل فاأفاً وفافاء ای مدد الفاء ومکثره فکىلامه ( الفافاه ) ززله وزننده تکلرده
ء حرقنی حوق سو ياك اوزره ەى
ا۰

اولق معناسنهدر شال فيه فاماة ای غا

الفاء على لسانه ( الفبأة ) فانك حى وبانك سکوئیله شول صاغانقلى يغموردركه
یتاهءنك
ق)
واً
فافت
راعت یاغوب صکره ساکناوله ک|نری پاز ايامنده اولور (م
س
حرکات تلا رکهقالاصل باب الدن وراععدن وخامسد در ووافعال باقضنهد هدرکل
|۱

حدت

دلالتی مسلوب او لوب همان زمابه دال وخر

منصو له استقلال واستکماله

نت
ندروکه
ینه
کاست
متا ج اولان افسالدندر مازال ومار ح معن
ونده اشهر اولان انك کسسبه كت فایلاصل
و

ای مازال بذکری

داعهیی متضعندر

فی
باب رامعدندر شال ما

نذکره

آی داعا ذکر ابدر اولدی وونده همه اله ماافتادنی
نةندال ماافعاً بذکر وو یم لغتبدر وونل ٩ مادهسی فا

لغتدر که تال ی

کلهسیدرکهفانك ف وتانك سکویلهدر برنستهدنفراغت اندوب بالکلیه اونو مق
معناسنهدر بقال فی" عنه فتاً من الباب الرابع اذا نسیه وانقدع عنه ای انكف
وضار عندنده ماد مر وره همین نن وانکاره حصو صدر متا استعال الوفاز
ع

زرا مازال ومارح مراد اولق معنای نف الله صورپذیر اولور واکر اداة
نفیدن جر دا کذر اولنور ایسه ااه یتده اعتبار اوور حتی عربلر آداة تفی
ده تقدبر اه استعال ادرر ومنه قوله تعال [ تالله تتق ند کر وسف
حذق و

الاب ای ماتنتاء وفتاً فعل نام قانغذی اولارق قرمقکسر

راه
ساذ
کالث
فا املنباب اثق

]

معناسنه در قال فتاه

وسو نندرمك معناستهدر قال فتأهای اطفأه ومعنار

اامالمةو ان مالکدن مقولدر جع الغات انشسکله نکاتامبنده ايراد وامام فرایه
و

واسناد ایلشدر شرا

در اوحیان ادلسی تا را

اعلام غاط

ایدوب این مالک تغایتی اناشلردر منشاً غلطلزی مادهه ۲یه در که فا مادهسیدر بعتی
اء متلثه الله فا تردن مععف اولق زع ایلدیلر ( الفتا ) فانك فصی و ای
مەك که

وان ې دقع ونسکن اجك ۳

بقالفتاً فلان ا
قعو د وزنده ا

معنای  1تندن مأخوذدز

وسمره ای دنه وف وفثوء
فا من الباب اا ادا سکنه ک
ا کن قاق معناسنه در لقال نا القدر فا وفشوءا

E غلیاعا وبارد نستنهی اصعغله برودتی گس
اذا

و سکن ایلسه لر 9 ۳۳

قق وژیده ۴ریق ومذهب EF قال ابعری سا ای 1

الاعتاء )

افتعال وزننده مازسن اولان خانون بزطوتمق معتاسنه در احتشاء کی قال اعتبنت

(نداوة ) عينك کنر لهفعلوة وزننده برخصوص 5
]|الانضاذا احتعتالع
رزو
| او

طولاشقsa اوق حالته دنور عر والتواً معناسنه وقر یت وفند۱ .

عقسن
1لینویقبااقو
نه قا
رنهندسرکه
پناس
 ۱خودیعه معتاسنهدر وغلظت وجفوه مع
ویاسلوب وانداماولقدن عبارندر وحرأت واقدام صاحیآدمه دینور وککوملود ۱

إا

معناستنه در واولوبلیهبه دنور ادهی الدواهی معناستته ومته الحل * آن حت
طرشتك لعندأوة  +وطر شقهطایك ورای مشددەنك کمرب کون وسکوت و۱
معناسنه اولغله سنك بو یله ارسم وجوش

طورمت

2

i

د کلدر اح

دواهیه احداث انده جکٹ درکاردر دعکدر مشرب سل معلومدر ( العتداو ٤إ

هاسن ودخی جرأت واقدام صاحی کسیه دینور قالهو عندآو وعندآوة »|
مقدم حری"

۳

 #فصل الغن الحمه » ( الغاغاء مواهی a

ز دور
ا ند

وم

۳۱

۱

لفظنك حعیدر طاع قرلنقعنه وغاز قرغه ددکلری قرغهبه دشور تقول سعت
الغاغاء٠ای صوت العواهق البلیة وراده

 7لقطی صفت کاشقه در ( الغباً )

غلك فڪی ویاك سکو ییللهه برنسنه به قصد ومباشرت این معناستهدر قال غبألد

راب ات ادافد ( الق *) غینك وقافك کسریله زبرج وزننده
عورطهنك داخلنده بیاضنه یاپشق اولان وفقه جه زاره دنور عل قوّل تورطه نك
بياضته دیتورکه أ ل اولنور ) الغرفا ) "2دحر حه وززننده عورطه طاوقدن هان :

دکارولتان اجه زاراله جقق متسه درک اوست  01 22تالک 2
وسزلکندن یاخود آخر عارضه دن تاثی اولور
زار احاطه افذش اوله طاوغك ت
قال

۲

ات

البضه اذا خر جت وعاہا قثمها الرقيق وطاوق وجه مذ کور

اوزره ای

هنوز کالهوارمقسزرن وضع ادوب تخود بعدالوضح

اک

برو یله صو عسندن اولور قال قات

الدحاحه ادا فعلت دلك يضما ملف

اشیو غرق مادهسينك هرهستی اصلیه اعتارله بوراده  €ر ادوب لکن عرق

| مادسی دیلنده جوهری ی تخطته اله هرستتك زاند اولدیفی امضا وهر
وغقأت

|۱

۷۱
ویاس اسوب

1

ورطوبت و سنفیسوملادتی اولیه شال رعظای ای حاره عطشی

لمووی
غمرلینة ( الظمأی )

عزه
وم
رنان
وزنده ماء مطر الله سي اول

دنور سقوی

73

3
5۹

4

1

1
ا

۱

3
۱

مقابلیدر کهآقار صاوله سي اولان مزروعدر واشپو مطمآی وسقوی لفظلری

ظاً وسخ کهندن مصدر مپبلردر ری تسه در ( الاظباء ) هنك کم له
صو صعق معتاسنهدر قال اضبأه ای عطشه وآتی تعر ابلك معناسنه استعبال
اوور کهبرعل بعیده الغار باخود چابله کیدجث اولدقده حندروزاقدم آتك
عنی وصوینی تدر ګل تقلیل ادوب وهربار کز دیرهرك طاوندن دوشوروب حر
ایلکدن عبارندر براندرمق تعببر اوور شال اضما الفرس اذا ضعره ( التظمئد )
شعله وزشده

اظیاء معتالر ,نثه در شال ظیام نظیر

ضعره ( الظماء ک)تاب وزنده ظها
كسنده
ات
وردبه
عکرب

اذا عطشه

sk الفر س اذا

میدن که دکر اولندی موعنادندر ی

اولان آخقاری واك واویناق براری

E اولیوب

سعک اولسه ان فصوص هذا الفرس
ولبوك اولیوب مين و
كذلك سست س
لطیاء دیراز لیست بره هة معناسنه زیرا پرورده اولان نسبری آتلری دا
برورسله کودهسی لم ومفاصل واعضاسی ار نت اولوب باتار و دوی وا

1لری وصف مورر اوزره اولغله نهقردر مسافة بعیدهبه الغار ايله
طانقهسنك ت
اصلا وهن وفتور اله فرومانده اولزار ( الظوء ) :ظانك فحی وواود سکویله

اجق و مغرکشیبه دینور (الظيأة ) ظانك فعی ويانك سکو له ظوءه معناسنهدر
قال هوظوء :وظیأة ای اجق ( التظی" ) تفعیل وزننده برکسهی هخوم ومکدر
أك معناسته در شال طینه نظییثا اذا غه

۶صل العن  ( العب ) عينك کسری وبانك سکویئیله وکه دنور جل معناسنه
ق
ومطلقا آغ نسنه به دنور ویو دنکنه دنور عدلمعناسنه وشل و نظیر معناسنهدر

جاز۱

موعناده عینگ

نه دنور
در ) العت 1عك فحرله کو نشك ضیا وویر

وبقال عب کدم یعی معنایمر وزده معتل اولهرق

يقال راته بعبء الشعس ا

عبودی لغتدردم ویدکی آخری اسقاط اولنوب عب الشعس دی دنور ( العباً )
کات ك

خی وپالك سکوییله نبسرنه ی دوزوب قوشوب حاضر وآماده 10

معناستهدو يقال عابالًتاع والام عبأً من الباب الثالث اذا هيأء وعسکری لویلد
جير ابلك معناسنهدر قال غابالًیش اذا حهزه ودهن وطیب
بصاوب رتيب و

مقولهسنك احراری رکه عله کتورمك معناسنهدر شال عباً الطیب اذا صنعه
وخلطه وايش ايشلك معناسنهدر تقول مااعباً ه ای مااصنع وقایرمق مبالات
معناسنهدر تقول مااعباً شلان ای مااباله ( التعة ) تفعله وزنشده ( والتعی* )

تقعیل وژنند ء اا ایی مهای اونده مرادفدر قال عبا التاع والام تعسة
س

ل

ا

ر

ل

تاه

۷

۳

اتلكت

ره تعیندن قاصی اند

اس

هدر

زد زرای

او

1

EE الاعاإ و الاهم اذا تکلما یکلام لاشهم وقيه غنة I
تقال

) )(aEالکفی وباك

میاه صرتلان و یلیل فورد تر اوالن اب 3 9۱

دیشیسیدرز ضیح ع جاء معناسته اصل

ره 2

ذه

ال رباء کلهسی صفت

نك
ورویشنده عرج اولديغنه بناءال(ظرء ظ)انك فرعیا و
صو به دنور ماهمنود معتأست نهک وز

اود

۱

سكوب طوکش 

او لهحقدر و ,سشدت

رددل

۱

قوب قوری 

اولش طبراغه دیتور ( الطماً) ظانك فحی ويك سکوییله ( والطماً ف)عتینله ||
( والظیا ۰ء ) سلام

e

را

و زننده صوصەمق

عل قول 4

صو صهمق معناسته در

ال طی* ار جل ظا و ظاً واظاه و اه من ال اب

شد
اطش
وا ع
الرایعااذ

العطش ویرنسته به مشتاق و آرز و مند اولق معناستنه 

۳

5ر اولان
اتور قال طمی" اليه ایشتاق ا(لظم" ) ظانك كدرل ک

معتالر دن ادر

صو سزلق تاه دشور وآرزو و اشتیاق معتاشنه او لور وم

دوه قسونك رة و

صو امحدکدتصکره

ایکچی

احود صوبه کتور لبڪکدنصک °

دقعهسی میاانندهعتد اولان زمانه اطلاق اولنورکه اولوفته قدو صوسزلق ۱
وتنیده اون کونه قدر .
بعض اوج ودرت کونده بصرواریلوب وکیی بش وکال
اعشاد

ادر

و ظم" اليوة حین ولادیدن هو یه قدر مد

او لان زمایه

اطلاق.

+ابق منه الاظم" الجار  +یعتی آنك زمان حیاندن
اوور ومن الاول الل م
همان آن یسبر قالشدر زرا دواب وعنده جاردن پابك صوضصیان يوان

)تف وزننده ( والظہأن ) عطشان وزنده صوسر تشنه
وقدر ا(لظبی* ک
دی به دور مونی طبانه درسکرانه وزننده جعلری ظہاءدرر ظانك کر له بونده

ظانك دده

عطاش
م)
(لطیاءء
 1با لکن تادر در ا

وزشده

و

صوسز دوهلر صاحی کشی به دنور کویا کهدوهرينك صوسزلفته کندوسیآلت
و بقال رجل ظماء ای معطاش یعتی ذوابل عطاش ( الما ) مقعد وزننده لا
اسم مکاندر صوصایوب صوسز قالهجق یره دینور ( الظماءة ) مصابه وزنتده ۱
برکسه دخوی وید زاج ودی طعت

اولغله رفقاً ومشارك* و ممدملریته اتصاف 1 1

ورعایتی قلیل وزندکانی وسعاشبری E اولق حالتنه اطلاق اولنور کویاکه |

حرارت رم وغدر اله راوز الا ا ق
آلری تشنەلب تورك
کندی ریان اولوب ن
اندر تقول اعبتنی ظباء :فلان ای سو" خلقه و لوم ضربته وقلة انصافه و
وز ننده سول روزکاره اغاق
( الظہای ) سکری

اوتورک

غایت بتر د

وامی |

1

1

:

نخدا

7۳

۱

/

A

n

 1وهمت معناسنهدر بعيد الطن" بعيد العمه دعکدر ( الطناً)فختینله زیادهسیلد

 ۲مو هدن طلاق بوکوده مق معناسنهدر قال طن" الع طناً املنباپ
| الرابح اذا رق طعاله جنه و شرم وحیادن ناشی درونده اولان مضمری اظهار
 1۱ی

ووقیف واضعار ابلك معناسنهدر شال طن فلان اذا کان ق :صدره ا

؛بسعي ان مر جه ( الطنا )طانك فصی ونونك سکوئیله اولاق معناسنهدر قال
| طا الرجل طا
۵۳

زداه

(لطناة ) فعائله طانی" کلهسنك
و الثالث ادا اسعی ا

اه بر که زای اك

جعیدر

طروه تورنا معناسند کلدیی

 PEاو لفشدر  1الاطناء )ھمزەنك کسر باهورده وقوناغه وتيك معناسنه در قال

اطا ارجل آذا مال الى الزأل ميل وت معنالرندن مأخوذدر كذلك صواحنك
اتون حوض طرفنه ميل ایلسه اطناً الرجل درار وتعب وفتوردن اثى نوم
واستراحك اون بساطه میل ایلسه اطناً ار جل درار واطناً دنده رمق حیات
| اقا اتلك معناسنهدر ومنه قال حیه لاتطی* ان لابعیش صاحبا ای لابق الطن"

| وشیه الروح یعی اول بریلاندرکه سم الساعه ودفيی التأثیر اولغله صوقدینی

قلال هلاك در شیة روح معناسثه اولان طن" لفظندن مأخوذدر
| کسهی ا
وو نارمعتلده لغتلردر ( الطاءة ) طاعه وزننده معای بعیده دنور وسیاه ومتعفن
بالجفه دینور ( الطی" ) ,سید وزننده بنده برق هنك دری اسید رکه قل“ رقو مه

ذر اولنان طمادههسندن
| ن۲کله ماشرعدظرم قبائل بعدر حاتم اول قببلدندر ک
| ماخوذدر سید اثر ای اولق حسیله پاغود طاء بطوء مادهسندن مأخوذدر که
 ۷کدوب لك ردد معناسنه در قال طاء ارحیل یطوه طوها اذا اذهب وجا
 ۱و نستده طانی دنور خلاف قیاس !وزره زرا قياس طیٴ الوقدر طمعی وزننده
بای اولای سا کنهی غبر قياساوزره حذف اد وب بای تابهیی الفه قلب ایلدیلر

وا کن :قلت  1۳جوهری وهمنه مبنی قلی حذف اوزره تقد
(ء)
طو
لته
اناس
ایلدی ( الطعاة ) قناة وزشده بود سيار بالسخه دنور جاه مع

طاك فخی وواود سکوی كمك عل قول اراق كمك معناسنهدر بقال طاء
أ ف الادض ا

ای حاف ای ذهب اوامعد ق ذهاه عنقریب باب اولدن ری

ذر ا
لاطوه چالق معناشنهده کلدیی ک
 1اوتهکیدوب كلك و
|

ا(لطوی )

| طانك کی و همزهنك کدی ويانك تشدیدله محاطب اولغه صاح کسیه اطلاق
|[اوتود.طوء وذهاب معناسندندر شال مابالدار طوی ای احد ( التطای ) تفاعل
ا| ودن بر خ ز باده اه

تا ی
۱

جقیق معناسنه در

شال نطاءت

الاسعار اذا قلت

اصلی

و

اا در يقال اطعا الرجل اذا اصابه ازکام(ات )طاك قى

(لطقا
از سکویله جاع ايلك معناستهدر بقال .طعا الرأة اذا جامعها ا
وزانده آتش وحراغ مقولهسی سونمك معناسنهدر قال طفعت النار ا
ارابع اذا ذهب لهاالا(نطفاء ا)نفعال وزننده طفوء معناسنهدر يقال انطفأت 
تقول ۳ 1

الثار ععنی  طفشٽت ) الاطفاء ( هب نك کسمر باه سو و درمك خا

وسوم تعبیر اولان ام
اطقأت الثار ای اجدتما ( مط" ار ) برد الحوز ح
آمعهو دهنك بش ی یاخود دردحی کو نیدرکه شدت رودن اوحاقده ومنقلدهآتش 11

واهیه به 
کوزلرنی اطفا ا ( مطق" الرخف ) رانك فد یی وضاد سکو نله آفت د

1

اطلاق اولور رضف بادهده حرارت شساله آتش کی قرغین طاشه د

تقال رماء الله مطو" الرضف ای الداهية ( مطفته اارضف ) شول حرویشباغی
قطعهسید رکه قیرغین طاشاوزره وضع اولنسه اربوپ حرارتنی ازاله ابدر اوله
وشول يلاه الاق اوشورگ دغایت زهر اك اولغله قیر غین طاش اوزره کزوب

ور بسه زهری اول طاشك حرارتی اطفا ادر اوله ( الطفنقاً ) فأ وشن
اه معندل

و ز ننده ضعیف

و الوان کسیه دشور

و ضعیف الم

مه

کسه دنور

(طلاء ) طانك ضعی ولامك تدده قورش قان اوزره اولانبول پقوبلوغه |[
ال
دنور

قشرة الدم فا

 2موف

ونی معتل بابنده دج

 5ر ابلشدر ( الاطلنتاء)

|

اقعنساس وز نندهکو جك معناسنه در ااطللفشاً ارجل اذا حول منمر لآللمبز ل
حوق سوز لو کشر الکلام کسیه دنون (الاطلنفاء)"

) الطللفاً ) فالهسعندل وزننده

ه
نو
مادض
اسلنقاء وزننده بره یاپشعق معناستهدر بقال اطللفاً الرجل اذا لزق بال
تقال جل مطلاو" الذمرف ای لاصق السنام یعتی اورعکی سیوری اولیوب باصق

وياصتم دوه دیکدر ( الطن" ) طانك کسری ونونك سکویله نقية حیات وحشاشة
زو ح معناسنهدر قال ترکته بطن» ای نحشاشة نفسهیعینی آنیحیاندن هنوز رمق
قالشیکن راقوپ کلدم .وطن خانه ومزال دووشعه یوساط معنا لرینهدر ومیلبالهوی
ای الیل بالهوی وارض بضاء نی انات

حنسندن

وجیز اروم ئ اره دسوروسوه ظن وربه وت
و حو ضده
زه

ولان

صو قیه سنه دیور

ط.ر زنده انا

ابلدکاری

جوز

ویرحی
دشور

اجون حفر او نان حقوردر وطن حراری
معناستة وزا و ور معتاسنهدر

و طاشدن

خالن قر ره دور

و رو صه

معناسنه درو مض وداء معناسته در
جالورار ا

ايلك

وز به زایك صعیله

اعون صیادلر لد
ارسلان

صیدی

زائل اولش کوله دینور رماد هامد 

أ

چویر اش  ,قیون ودوه  غیلنه ود

1

آوبرق واسك .والیق :بره ورگ
1

احنده اولان شخص وان اولوب کور بيه

يقال عجبه الط طاء فاإره وهو النهیط من الارض بستر من کان وقوری قصه بردن

ياق الق دوه دنور (الطبأة ط)اك وبانك سکونیل مشت وفطرت /وح
معناستهدر کردکرموکر شم اوسون شال به طبو کرعد اوشمه ای خلقه

( الطاً ط)انك فحی وای مثلثهنك سکوالہججقولر جليك جومق اویونی اوبنامق
معناستهدر قال طناًالصى طثاً املنباب الثالث اذالعب بالقلةوانسان جوفندهاولان
#ذصلای ارعاج و اخراج الك معناسنهدرکر ترز وکر ق واستفراغ اولسون
ء) طانك عى ورانك سکوییله (والطروه)
طهر(
لجوف
افی
قال طا ال جل اى الق ما

قعود وراه رکه بر ردن کلیورمك عل قول ک"هانی حقه کك معناستنه در
قال طرأْفلانعلی القوم طرءاوطروء! منالباب الثانیااذنااهم مکنان اوخر ج
عليهم مه خاة واهلمطراء کالقراء والطراء كالعلاء جبهوتله غبابه دى طرآ
اطلاق اولور ( الطراء ) :مجاه وزننده ( والطراء) سصاب وزننده برنسنه

تروتازه اولق معناستهدر قال طرء الثی* طراءة وطراء
ضد ذوی ( الطری

من الباب الاول وانلامس

رتازه شیئه دنور
امیر وزننده و

زص ده مقابلیدر قال

شیطری" ای بین آل ( الطری ) فرقای وزنشده كلدي بر معلوم اولیان
وند البعض طرآن
نسنهه دینور تقال ام طرآی ,ای لادری من حیث اتی ع
برطاغ آدیدرکه آنده کوکرجین قوشی کشر اولور نسبنده جام طرآنی دینود
طریق معتاسنه مونکر و عظیم اولان امه اطلاق اولنور ومنه بقال هذا کلام
طرءا

ای منکر ) الطار ید" ( داهیه و بلربهاطلاق

او لور  5کهانی

ظهور

ایلدیکهون ( الاطراء ) همنءنك کسر له مدح و ستتایشده مبالغه و افراط ابلك
معناسنهدر قال اطرأه اذا بالغ فى مدحه ( الطرءة ) طانك ضمى ورانك سكونيل
2

اولثان طرء وطروء معتارندن اععدر برشئك شته راغوردن ظهوری حالته

وینك فعیله (والطسا)
دیئور ومته بقال ,طر*2السیل ای دفعته ( الطساً )طانك س

و 14:مه اومتلا اولق عل قول یاغلو جورب طعام عکله قوب
ولث
قال طمی" الرجل وطاً طباً وطبباً املنباب الارالیعثا
ر
اذا اخم اومنالدسم واوناعق معناسنه درقال طساً مته ایا سحی ( الطسی" ) امیر

وزننده طعامدن اتلااولش یاخود بیقوبتبسکفش کشی دبیهنور (الاطساء)هنن منك

کسر لهطعامدن امتلا انتدر مك معناسنه در قال اطسأه الشیع ای اتمه (الطاسثة )
| امتلا اولش یاخود یقغن معدهبه دنور تقول نفسی طاسثد ای كمه اومن الدسم

نك
مین
( الطشا ) :طانك ضمی و ش

5

و(الطشاة ) هزه وزنده زکام

وونشون کسید دینور يقال
من دیتور واصلر پر ايشه برامیان عاجز وانقیل ظ

1

"

إا

۳
 4نار ۹الشترد
و
استفاده نور رشد ود بر
مرقوم آهل اسلای کفار ابه مشاورة امور ا رأی وندبیرندن استفاضة ||
واستفاده ایلکدن منعضمننده صادر اولشدر( الستضی" اماه ) خلفایعباسیهدت| 3

غاب وزننده
اوعد حسن بن وسف لقیدر اونوز اوچصی خلیفهدر (ضهاء )
رمو ضع ا

ساعدة

بن حوبه الهذی که نك اوغیل آ ده مدقون أولغله 3 .

مرقومه دوضهاءا*طلای ابلدیلر (الضهیاً ) عسید وزنده سیال نام شجره شنیه ]ا
ہر نوع شر آدندر ضوهیاً وضهیاهاهلاه نی
۴
4
۳,۳

وک
اا

کون آولان خاوه دینشور 1

 .وندی ولبی اولان خانو به دنور شارحج دبرکه بو مادهده مصاهادون او ذدر کر 3

معاپت فعتاسنهدر -کویا کهاول الارده ارککه مشاه اولغدر وعند سیوه 
و عدودهدر فعلاء وز نندهدر وهمر هسی زاین وعندای عرومدوها اله ضهیاءءدز |

اک لات تأي جع اولعدر اتب وضهیاً ضوسر بابانه دعورک 1
و
حول تعبیز اوانور وضهیانان تشه بنیهسیله ایی شعب آدیدرکه سماة ارضتدت | ۱
اور( الضهيیاة ) دحرحه وزشده برتستنهی کم واستوار الوک ست

| 1

له
اهع)
فاهت
ملض
وكوشك ايلك معناسنه ال ضهیاً امه اذا مرضة وم حکمه (ا
وزننده مضاهاء لقظندن لفتدرکه نپسرته بهمشابه ومشاکل اولق معناستهدر قال

إإ |

ضاهثه مضاهئه ای ضاهاء ورفق و سهو لتله معامله اياك معناستهدر نقال ضاهاً ه

اذا رقق نه ( التضید ) عرره وزننده خالونك اولادی حوقاولق معناستهدر
تقال ضيأت الرأ :تضیتة اذا كثر ولدها لکن ونده معروق اولان نون موحقیقله
 ۹۳عاننونده اولقدر دک

ذ کر اولندی

 3فصنل الطاء الملة » ( الطأطاه ) زازه وزننده بائ اشاغی اکك معتاشتةدر
وی اشدرمك یاسکرعك اجون اوزنک ال از
بقال طأطاً رأسه اذا طامنه وخفضه ا
یاخود اويلقار له تپوب دورتەرك ريك ايلك معناستهدر قال طأطاً فرسه اذا |
ره بغز به وح رکه عضر وآت سکردرکن آچلق اچون دیزکنیکوشدوب دیزکین ۳ ۱

طوتان الی یلیسته طوغری صالیویرمك معناضنددر يقال طأطاً ده الان اا ۲ 1
ارسلها یه لا حضار وال رکش و ذل واقاق مالده سرعت ومالغه الك معتاسنددر

|

تقال طاأطاً  ماله اذا اسرع انفاقه وا ا(لتطاطو ) ززل وزنده باشاخاعیبه ا ۱
ا کنات معناستهدر قال طاطاً راسه فتطاطاء ( الطاطاء ) تلستال و

تور

او رق

1

وونك و

ا

۳

) والسبو» ( قود وزننده خالوك اولادی ,کف اولق معناستهدر

ضناثت المرأة وضنأت ضناً وضنوءا مانلباب الرابع والثالث اذا کثر اولادها

)| ومال یعی دواب ومواشی قسمی کذلك فراوان اولق معناسنهدر شال ضیی الال

" || وضنا اذا کر وبرسته عزم وذهاب ايلك معناسنهدر قال ضناً الادض اذاذهب
(لضن* ) ضادك فحى و کنم له
ووبان اولق معناسته در يقال ضناً ارجل اذا اختاً ا
ودر نط کسی کی اسمجعدر
حوقنسل وذریت واولاده دینور بوك مفردی ق

جعی ضنوء کلور ضاد ضعیله قال له ضن* ای کثرةالنسلبعنی نسل کثبر وضن"
هشرينك اصل ومعدن ومیاسینه دنور قال هومن ضن" صدق ایاصل ومعدن
ا(لضای" والضائة ) کشمر :الاولاد اولان خاتونه دنور( الاضناء ) هءنك
کله خانو نك اولادی حوق اولق معناسنهدر قال اضنأت الرأة اذا کثر اولادها

ویرکسهك مواشیسی فراوان اولق معناسنهدر قال اضناً القوم اکذراتمواشمم
)اد ضعی والفك مدله ( والضتد) حرعه وزننده ضرورت وااچاری
) الضناءة ض
ا

هدن

قال قعد فلان مقعد صناء :وضنئه ای مقعد ضرورةة) الا ضط:اء (

ابال وزنده ااونوپ منقبض اولق معناسنهدر بقال اضطناً له ومنه اذا ای
)ادك فحى وضیله ( والضواء والضياء ) ادر کنمرباه
وانقبض ( الضوء ض

اول ورور وشنایی معناسنهدر قال اشرق ضوء اعمس وضواژها وضیاا

اه قارح درک ضا نك اې واودن منقلهدر وهمره اله اضیاء ی
چازدر وقالدیکه ملف ضوه مادهسنی ور اله ونوری ضوء اله تعریف ایلدی
لکن ور ضیادن اعدر زیرا ضیاء آدننلغك انتشاری ملاحظه سیله ولور انتشاری
وتباتى ملاحظه له اطلاق اشوور و عند البعض بالذات اولان آندنلفه ضوه

اولمرض اولاننه نور اطلاق اوللور نتهکه ه[والذی جعل امس ضياء و القر
نورا ع]هکرسنده تسه اوششدر زرا نور فرثعسدن مستفاددر وضوء كذلك ضادك
شن اولق معناسنه بقال ضاء الثی" بضوء
وو
رین
خی وضیله مصدر اولور آد
ضوء! وضوها اذا استنار وضو ج ضاد اله قدمادن ایی شاع اسییدر بری ان

(لاضاءة ) همرءنك کسرلهبدوی
اسللیشکری وبر سى ابن اللعلا ج الشیبانیدر ا
دوشن وضیادار اولق معناسنهدر شال اضاء الشی اضناء :ای استنار ومتعدی اولود

روش وضیادار الك معناسنه تقول اضأت البیتای نورته وع باراضأت البول
دیرر خذفت البول معناسنه یعیی ولی آزحه از حه ح وکدر دم معناسنه زرا ول

بارلیهرق خروج ایدوب آتلور ا(لتضو به) تفعله وزننده روشن وضیادار ابلك
3

۱قول

وات

دضو ته 7ععنیاضانه ور ن29

معناسنهدر شال ضواً عن الام ای ای

اول

۱

ده

 ۱التشو  (<۶قعل

و وجل اوحیدودات
وزننده ت

ضیاده

0

وضوضوء وضوضوه ای اصله.ومعتذنه او كهثورة النسل و
الكثر الوقر وضوضو

هدهد EE

کی ( الضأضاء والصوضاء

( شلال

يون وران .دید کلزی قوشه دینور اخیل.
وزننده مدوقصرری

جازدر جنك

هنکامنده عسکر لدصو وفریاد و صحلر ننه دینور ویونلرك مصدرازی

ووا
الاس

ەدر

وقتال".

۳

ضاضاه.

قال ضاضو | وضو ضوا .و ماهذه الضأضاء والضوضاه وهی اصوأت

ى اطر ب وراده

بعش

او لوب موه

ەه

ده ورحل مضوض

توقیف

ای مصوت عبارتی .مر سوم

اولندی ( الطیاً )ضادك هى وبای موحد

سکو یله ( والطیوء ) قعودوزننده برهبابشوب سمفك معناسنهدر بقال ضبااارچلٍ

ضیاً وضیبوءا ٥نع الباب اثاكث
باپشدرمق

معنا سته

واغقال اون

شال

اذا لصق

بالارض و یاهحر فیله متعدی اولون ره

ضباً به الازض اذا

الصقه  ۹و شکار مقولهسني فریب

رشوب صقلاعق معناستهدر .قال ضباً الصاند ای اختبأواستتر

|

نی جقهكلك معناستهدر بقال ضبأً علي الْقوم.اذا طراً¡ واشرفعلمهم:
خکتلهاوه
و صفق معناستهدز هشال ضباً اليه اذا  ۹۳واواعق معتاسنهدر _ قال .ضباً منه
اذا ای

( الضبی" ) امیر وزنده

۰

باپشججی نسنه به دنور یقال.ذبِب ضی" ای

)نك كدر له ER واخفا ابلك معناسنه در قال.:
زە
ماء
هاضب
لطرء بالارض( ال
کاه ورنسنهی اظهار ایلیوب ساکت وخاموش اولق معناسنه در |
اضباً الشی* اذ
مثلار یلدیک نسنهی طغیوب سکوت الك کې هال اضباً اعلشی؛ اناسکت فلا
ومل الله
وقال اضباً على الداهية ای اضب بعت دري دل اولوب بلایهطبرح

.کم وسکوت دوب جزع وفرع قعطدی ( ضابی* ) ناصی وزننده بردرهاسپدر که
آندن بنوذ يان قلهسی دیارنه واریلور وضاین؛ ابن الارث الرجی الشاعی

لا

لشیدر وضایی" کوله دینور رماد معناسته ( الاضطباء ) افوتعزانلنده کر لك
)تان وزننه بر موضعدر ۰
اختفاء معناستهدز قال اضطباً منه ای اختن ( ضباء ک
( الضایکهة والضایتد ) ۱سم فاعل بنیهلر له شول عنارهه بع خرار تعبهر اولنان 

ظرفه دیتورکه پوكاولوب دروننذه اولان بوك بثتقیل اولغله حالی قابلاوب ۰ .].
و صفله  ۲لعده پان

ن

ظن اکن

ادر اوله و ابقونی مرفوم مین من محملها عبارتتی حاه مهملد

یب رجه الشدر مقتصای وضع ماده به دقت

ایلامشدز (الضدة) .

فعتينله طارلق معناسنهدر نال ضدی" الرجل ضدها منالباب الم اذاغضب .
( الذره 9

ی

ود

و

لوق خاد اولونب قبرلق معنأسته در

اولقمعناستهدر E و

شال انضرأت

> واغاج
الال اذا م2و نت

قورعق معناسنهدر قال انضرأتالل والشجر اذا يست ( الضناً ) ضادك قهى.

9E
دور
|
ق

1۳

وبب بعد ه  5قالش در لع
یدو
پب ااب
رر
د

سنده کوز لین آما قیطه

هیا اولهمز سن "( الصدی ( امیر وز ننده اسلو و لکه لونسنه ه دنور و ملا دسه اله
3

آلوده عیب وعار ولکه ال لوم وخساست وادپار اولان کسیه اطلاق اولور
وقبر معناستهدر
قال رحل صاغی صدی" ای لرومه العار والاؤم صاش ذليل ح
( صداء) غرابو ز ننده عنده بر قله آدندر زیاد ی الارث الصدای اول قسله دندر

شارحك یانثه کوره موی الیه اتهادندر ( التصدو ) تفعل وزنده تصدی

.NE

۱

۱

3
4

۳

پرنستهه تعرض ایلکدن عبارندر بقال تصدأله ای تصدی ( الصرء.) 

صادك فى وراك سکوئیله فریاد ايلك صرحه معناسنهدر يقال صرء الرحل
صمء! مانلباب

الثالث اذا صرح مولف دبرکه

مفردات صاحبلری اشبو

صغرتنی کتاپلرنده اهمال ابلدیلر زیرا مستقلا تصریف ومعناسی وقدر اخفش
ل
4

خلیب(دن روایت ایدرکه غك غرابت اندالارندندر که ضرح کد

(لما )صادك فعى وميك سكول
حرفی شمزميه ادالله صرأً ددیلر ا
 ۷ود ایلك معناسنهدر يقال صا علممصما منالباب اثالث اذا
طلع و برکسهی بر اسده به جل وسوق ادوب اک ات اول معنا نهدر قول

(لانصاء ) انفعال وزنده ذکر اولان صما لفظندن
ماصاك على ای مالك ا
مطاوعدر تقول صانه فانصا ای تجلته فقبل ال ( الصاءة والصاء ) ولدتولد
ایلد کده صول

واش

عیبر اولنان دری

اشحر 0

اولان عل

قول

و لد

باسنده

طهور

وناك صوبه دنور وکا صا دى دنور فناة وزننده یاخودوی
ادن مدارو غ
دوان صاءءدن تععیف ابلکلر  ج د کلدر حتاوعسیدهبه
را
او عیدة اللغوی دکل
ول ابلدیی

ودد(

الس " ) تفعیل وزنده باشی بر مقدارحه صو

اه اصلاءق پاخود پای غسل الوب

از

تقال E

لکن او حه ٤ 3 ایلیوب کر لو جه و مق

تصییا اذا له فايلا اعوسله

ف بنقه وخرما قوروغی

وان سره ( الصيتة )
آلاحهلفق معناسنه در يقال ما الل اذا ظاهرلت

نهك معنای اولندن اسسدر باشی بر مقدارجه اصلاغق
صادك کر 4تصیی" .ک
پاخود خوشعه تطهیر ایلامك حالتنه دنورال(صیأه ) صادك فحیله ( والصياءة )
کتابه وزنشده ذکر اولان صاء معناسنه دردرکه عقب ولادنده حقان مردار
جرکابه دینور
کله جر حر وزننده و(الضثعنی" )
 ۶فصل الضاد الحمد ) ا(لضثضی" ) اا ك

جر جير وزننده ( والضوّضو ) هدهدوزننده ( والضوضوء س)سور وزننده اصل
معدن وسا معناسنه در على قول برکتلو کذر وفراوان نسل و ذرته دنور
و

ملوفك اوكيرة السل قولى ساحهه مبنیدر شال هومن ضتضی" فلان و ضتضیثه

تمد خی و کر مسا

ی شااللاصباهم ای خن

و

وهو لایدعر :کم ا(لصایزت) باد رکه حضرت نوح عاليلهسلام ديه ۹
متدین اولق زع ابدرار قبله ری متصف نہارده شال یعتی پویراز تق اولان

یلك عهی جهتدر وقت مرقومده اول طرفه متوجها ماز قیلرار شارح دیرکه"
صنای من شیت ان آدم دینی اوزره اولق ادا ادرار اخود خرج هاندن
معناسسندن مأخوذدر ال هو من الصابئين وهو قوم بزعون امم على دين توح
هم نسنه بهقصد
مر
عله السلام ) الصا ) صادك فحی ونای فو قیهنك سکو نله پ

وشروع ايلك معناسنهدر بقال صتأه وصتأله صتا من الباب الثالث اذا صدله

(الضدة) صادك ضعی ودالك سکوایله الواندن شسول شقرندر که قراسق اوله 
وشقرت انسانده صافق قرللق الله دینور که بیاضه"مائل اوله کهیل وقومرال
زل اوله
تعببر اولنور اما آت قسنده جرهوله قزل اولقدر کهپلیسی وقویرغی یقله

ترکیده آل ویرنوعنه حیلتعییر اوور ال بهصد.ة اشیقرة االلىسواد ا(لصدء)
ا:م)ه وزنده ذکر اولنان لوه متصف اولق معناستهدر يقال ۱
رداء
کالص
فعتینله (و
انلباب الرابع واتلامس اذا کات اخقر
صدی" "الفرس وصده صدهء! وصداءة م

یترب االىلسواد ودمور وآیته مقولهسی اسلفق معناسنهدر قال صدی" ا مدید
وصدء اذا علاه الطبع و لو وبرنستنه ه دیکیلوب باقق معناسنه در قال صدی" "

رصدء فحتینله لطیف اجسم وخوش اندام کسیه د
ار حل اذا انعصب قنظ و
(صد ۰ .اج وزنده دکاولان ا
قتال دجل صدء ای لطیف الاسالا

رتکنده اولان ارکت حیوانه دیور وشول اوغلاغه دنورک لونی قرمری به

 ,مائلسیاه اوله قال حدی اصدء ای اسود مشرب جره واصده باسلوژنکار نستهه
دنور موّنثلرنده صداء دنور جر اء وزننده ومه قال کتبة صداء ای علبا صدء

ادك فحنودالك سكويله وت باستی انج معتاشته در
اخدید ( الصدءص)
تقال صدا الاة صدا من الباب اثالث اذا جلا صدههاليکل به شارح درک
لیکحعل به قولی مفهومده داخل دکلدر در ظاهرا آیینهنكباسیله توا ادینورار
اعش ( التصدئه ) تفعلة وزننده بود صده معناسته در يقال صدا ار 1تصدله معن

صدأها ا(لصدء! ) سلسال وزننده وونده صداء داخ متقولدرکهکتان وژسدهدر
ووشکوار صو
برقوی یاخود برجشعه اممیدرکه عندالعرب ]نك صونندن اعذب خ

ودر ومنهانثل *ماء ولاکصداء * یحعتویقصدوراماصداً صوننه مائل اولاز شارح
ق
د که ول اتدا قدور شت قرس الشیبایضرب ایلمشدر من وره مقدما لقیط ن

زراهنك حباله" ازدواجنده اولوب بعده وفانه برشخص دیکر زوج ایلمشیدی
رکون زوج انی من ور هدل غي و حسه لقتطمی اجل ادی ديو استقسار ایلد کده

|

آ(لقیا )سظم وزنشده اسب اعضامی اولیوب بنیه وترکیی عل وحتاف
اقشقسزون اندام اولان کسیه :دنور کویاکه هرحرکنلکدن آنده برشی" واردر
 ۱قال رحل مشیاً ای اختلف الق اة

)8

رلهدرکهتین
( هم يك فر ب ک

هلهب
تی ک
موقعنده استعمال اولنور تقول یاشی" مالی وه

لكزبکوانمهی
ماعب آن

ونه مناستی وار پاغود اندن بکا نه حاصل اولهحقدر دءکدر وراده ماء سی
ریی
نج اموندر بعده بای" ک

الاق اولفشدر ف الاصل منادی حذوفدر

یلب هممافنهتحوبمنده عرف اواغله نداء ومنادی مقطوع النظر اولشدر
کدا
_بع
شکه پاهي" مال دی بوموقعده مستعملدر معتل بابنده ذکر اولئور ان شاء الله
( فعیل وزننده برکسهی بر خصو صه جل وسوق الك معناسنهدر

تعالی ي"

تقول شیاه على الام تشیبا ای جلته عليه وج رکین ايلك تشویه ولق معناسنه در
فع)ل وزنده غضب سا كن اولق معناسنهدر
تديؤ
لقال يا آلهحوهه ای قكه ( الن
ال تشیاً فلان اذا سکن ذضبه
اناد

» ( الصا صا :ة ) زل لهوزشده کلب ای کوزری آحاه دن مقدم

بامخه چالشوب کوزارق خلداعق على قول کوزاری آجق اوزره اولق معناسنهدر

قال 2

الرو اذا حرك عینیه قبل ا

اوکاد پفڪهما وررکسهدن قروقوب

اکا تواضع وسرفر و قاق معناسنهدر قال صأصاً من فلان اذا خاف وذلله وآواز
و برمك معناسنهدر

قال صاصا به ای صوت ودیشی خر ما اغابی آشی طوعامق

معناستهدر شأشاه کی قال صأصأت ااعلة ای شأشأت وقورقق اولق معناسنهدر
قال قاطا ارحل EE

صو ) بزازل وزنده ودی رکسهدن ور قوب

| کارام  1ومنقاد اولق متاسته در شال تصاصاً مفنلان اذا خاف وذلله
)دیل وزئده اصل معناسنه درک
)برج وزنشده ( وااصنصی" فن
(ستمی ز
ا
پرنسثه كتساعلمیدر (الصیصاء ) صادك کر یه جکر د کیپکشمیان فنا وکر خرمایه
دشور شش

کی سبی عددمم تلقهدر مقر دی صیصاءه در ها له ) الصباً ) ضادا

فحی وبانك سکو نله  ۱والصيوء ) قعود وزننده بدریدن حقوپ

دين آخره قل

آیك ەدر اصل میل معناسنه موضوعدر قال صباً اارجل وصبوه صباً
صوبوء املنباب الثالث وانلامس اذا خر ج من دين الى دين آخر ودلالت ايلك
ممناسنهدر شال صباًعلمم العدو ای دلهم و برنسنه ظهوره جقوب پلورمك
معناستهدر قال صباً الطلف والناب اذا طلع قوال صباً الم اذا طلع وطعامه
ال صوق معناسنهدر بقال قدم |له طعامه فاصباً ای ماوضح ا فيه ( الاصباً )
4۳

دی
همهنك کس باهو

رسنه ظهور وطلوع الك معناسنهدر قال اض الجم اذا
ن

 | 2طلعوطعامه ال صوق معناسنهدر بقال قدم اليه طعامه فا اصیاً ای ماوضع اصبعه

یهاشایادی قولE

E
قل اياك کم

همه
یای اولان ش

ئ اول اصلیددر زاند دکلدر ادالك شرطی ایسه ژآند اولقدرا
(فظتت جعنده اباست دور یای عدم زیادهسنه

مبیی ایال س

انات

القدنصکره اولان

3

یا دی اصالتنه مبتی هیر,یه ابدال جانز دکلدر شارح در که جوهربنك لص
کلاعی ودر که اشاءی لفظندن ای اول هز ه به ادال او لندقدنصکره لامکهاولان 

همزه نطرق احون یاه قلب اولنوب ثلاث یاآت تم اولغله استتقالا بای وسطی

حذف ویای اخبره الفه قلب واول واوه ادال اولغشدر انتبی وشی" لفظی شا
اشیاا دی حکایت الوندی

اوزره ده جعلنور بای حالی اوزره انقا اه وجعنده

دي
افعالا وزننده همزهب ییه ابدال والف زیادهسیله واشاوه هلیفظط
غبدر هبزمهیی هاه ابدالله زبراشی" مادهسنده هاء وقدر وننية تصغیری سهی در
شوی درک

واو وتشدد یاله تخود لت ردیده در که بال رك ادزیس ن موی

العوی حکابھ ایلد_در وحوهر بنك اشیاهکله سنك اصل وزی فعلاء اولوب عل
غبر مقر ده ET

و ی على غير مفر ده جع او لشدر ز را فاعل

بت که

هه
فعلاءاوزره حعلغز مده آ خرندن هیرتن استفال اولثغله هة اولکالول
تقل الونوت

ایا اولشدر

پس وزننك افعاء اولسیی نقدیر منع صرفك کے

دلالت ایدر دوامام خلیلدن نقل ورد ایلدیی حکاه لړ ومشوشهدر حعاية
موزره

>

ده خلیلاك مذهبیی اخفش مذهصه ضرب ومحلیط ادوب قوللری میانیی

یی" ابلامشدر زرا امام اخفشمذهي بودرکه اشیاء کلهستكت وزنی ا
واهو اء ۰ی مقیس ومطرد اولان مفر دبنك غبری اوزرء حعاغشدر شعر ا* کیکه

على قار واحده جعلفشدر زرا وجه مکذور اوزره فاعل فعلاءe
وامام خلیل رأین .ودر که اشیاء سنك وزنی فعلاءدر جع مکسم اولان افعال
وستعل اولان مفردینك کهی جعیدر وامام کسلنی ۱
وزندن اة و دلدر عمط د م

رأیی بودرکه اشیاء کهسك وزی افعالدر فرخ وافراخ کی کٹرت استعمال

ببیله صرق رك اولنوپ.غیر منصمفی قلفعدر زبرا اشیاء کله ی اشیا وات
اوزره<علفکده ذعلاء صیغه سنه مشاه اولشدر
اولدی وکساننك
فعلاء حکمیله مار |

را وجرا وات کی بو تقدر جه

بو نقریرنه کوره ایتاءء و"اساء کهاری دی

غار

منصرف اولق لازم کلزنتهکه جوهری نزومیله زع ایلدی ز برا عربلرابناءاوساء
صیغه ری

اف

ؤا اله جعلندر

مدیلر ) الح

) کم

له عة

وزنشده

معنای

موزردن ا-عدر برنسنهی ديلك معناسنهدر اراده ومشیت کی بقال کل شی نشیثة
الله تعالی ای باراده ( الشعان ) شیغان و

شو مادهسنده یال اولئدی

ا(لاشاه ) :همزهءنك كر له مضطر وعلجی قایمعناسنهدر نقال اشاء اليه ای الاه
الما

و

۹

سس

س

س

باعث اضافتدر اذتبی بولك نستنده شنأی دنور هره الله فعوله وزنی فعیله جر اسنه

لك
بدودال
لتیار وکاه اولورکه ازد وء درل همین واوك تع

نستنده

ونده شنوی دی
سنوی درل وسفیان ن ای زهیر الشناء که مد وهمزه اهدر و

ني
فاح )
زیانزددر وزهبر بن عبد اله الشنوی ایکسیده اهددر ( اش

برکسهنك

حقنی ورمك معناسنهدر قال شن لهحقه شتا من الباب الرابع اذا اعطاء ایاء

ورکسهدنك حقنی اقرار ابلك باخود حقنی ماما ادا ادوب ابراء ذمت انلك

معناستهدر قال شى“ محقه اذا اقر واعطاه وتبر منه و اخراج ايلك معناستهدر
ال کے ای" اذا ار جه ( الشوای ) سواثح وزننده شول ماله دینورکه اکا
عل وضنت اولفیه شا صاحی عندنده مبغوض وی عت وحرمت اولغله غبره

جود واعطا اولنه اسم فاعل نسبت مجحنره اخراج اولفشدرکه ذوشنأنسبکندهدر
( الشنان ) فعاله ان مالك لشیدرکهشاع مشهوردر ( التشانق ) تفاعل وزنده
له بغض وکينه ايدشك معناسنه در بقال انا القوم ادا غضوا ( الشوء )
بری ر
شينك فعی وواوك سکو نله سبق و شدم ايلك معناسنهدر تقول i فلانرشوءی
و یشیتی شواای سبقیی ۳

قلب  ۹۳لع باب اولدن وايدن وارد اولور و

۾ سی ای مقاویدر که دعی وزندهدر
دور
مس
نه که معتل پاده س

مصدری

ونره
لکن ماده م

:RE سبق

واوی اولغله

و نشدم معناسنه

باب تابدن ورودی

خلاف قیاسدر شار ح در که امهات سارهده همان خاف حاف وزننده مرقومدد
ا

وشو ۰عزون وعناك ابلك

معناسته در شول

طاقن فلان

ای حزنی وعب

ورەك معناسنهدر تقول ای ای اعبن ور بسندده باحو د نادیده نسنه طظبعه بك

لد
۲

فاد ومستط اولق ,معناسنتهدر تقول شوت به ای عبت
ان ن

وفرحت ( ااششیغیانع)ان وزنده که شينك فک ویای مشددهنك کسر در
كعنوی ازاون
بعید النظر کسهدینهور کرك حسی اولسون کهمعلومدر و کر م
بمورك غورنی ملاحظه ودر ادن فکر وامعان صاحی آدمدر ( اشی &
ین ا

)رامه ونزنده
شينك فصی ويانك سکوئیله و(الشیثه ) خطیده وزننده | وا ک

(والشایه ) علایه وزننده ديلك معناسنهدر که فارسیده خواستن مرادفیدر
تقول شنته اشا شینا ومشيئة ومشاء :ومشاية منالباب الرابع ای اردند وشی" "هر
موحوده

۲T
۹
ی
ی

حسی الوسون
یده نسنه تعر E ك
 ۳فارسیده حبر" کور

اجسام کی وک حک وتو اقوال کی جعی اشیاءواشیاء ات واشاوات
وشاوی کلور کهواوه فتصیوکس یه ده حکیدر اش انفاوی کد
ا
اصل

اشایی ادی  5ت لا بای هشدده

فعه ویادن الف ادال او لوب

maaan

Faهرس zan Saa aE

خفیف

او لدقدنصکر  4کر وین

بعده اء واوه قلب او لفشدر حوهر بنك اصیل ش.ه

ےس

س

سس

ی ۳ات
ااد
بزا اذ
اب ا
البا

ووتك 2
لای ن

ایدال ا سورىك ۱
هم منك که

) RNB وؤ ()yll ai

لنا)ن
سغتا
ميه وزننده ( والشنوة ) مکر مه وزننده ( وال

وزد و(العتان ) |

فال بغض وعداوت اهلك معناستهدر يقال شنا وشنه شنأً ویغلث وشتأة ومشناً
ضه ور کسهنكت
بعغاذا
اراب
ویعتاة ومعتوة وشنانا و سانا من الات اثثالث وال

حقنی اقر ار اعلك على قول حقنی اما وبروب ابراء ذمت ايلك معناسنه در قال

شمنحاقه ای افر اواعطاه وتبرا منه ( الشنایه ) علايه وزد ( والشتان )
سکران وزننده بااطبع مبغض وکیندار ومبطن کشیه .د تور مو تنده 2

دنور

سکرانه وزننده وشنأی دینور عطشى وزننده ( الشنو ) مکروه وزنننده پالطیع
کنددن حط |ولفیوب بایلنانام بغض وعداوت اولنان کشی به دینور هرقدر

خوب لقا وخوشنظر ایسده زیرا حبوب القلوب اولق اممعنویدرکه داد حقدر

وکاهحه حسن اخلاق دی باعث عبت انام اولور وکتب اخلاقدن استنباطاولتان
بود رکه ,برکه داسف داعا

ى

نطر ادرسه کندسی دی

ی

یوب

القلوب

غض
بنو
مو مش
ىفه
اهول
انلرحل عبلنىاء اح
ف ويه در يقال ش
و

هد

ذاننده حبوب القلوب اسدده

حرکین ود منظر کشی به دینور هر بق در

بو نك افر اد وجح ونذ کر وتاي مساو در زرا

افلاصل مصدردر وعند ایض مشناً شول کسه د رکه دا خءلاقه بغض وعداوت
اندر اوله قال هومشتاً ای یح وان كان ححا اوالذی بغض الناس ( الشتناء )
مراب

وزنده

ایوعسد وی
عداوت
و

شول کسه در؟کہخلق اکا داعابخض و عداوت ایلیه کر جه
وسمه شیر
ر

اواشهحق افعال

ایلشدر

لکن شسبریده

شول Sr

و اطوار کنددن حوق صادر الوه

دینلسه احسن

اولور پایدی زبرا مشتاً لفظیکهمقعال وزنشدهدر مبالغة ابم فاعل صیفهسندندر
وونك ضيه
وعی ن
ونفسیر مقوم اکاملام دکلدر ( الشنؤه ) شينك فى ض
ددن اجتناب ادوب داعا نظافت و نزا هت
 .مثقرز معناستهدرکه لوث و
اوزره اولان بکایره مشمرب آدمه دنور وتقزز معناسنه در کهوصف مکذور

اوزره اولغه دینور وازد شنوهکه عنده برقسلهدر داعا میانهارنده شأن یعنی مباغضه
اشده شوه هسق ختأنمعفاسته
رر ي
ولعد
وفعادات اولقله لفظ موره مضای او
رح
الکن
شور
اسم اول

دبرکه شوه وراده وجه مکذور اوزره تقزز ونظافت

حسن
معناسته در قله صقو مه خلقدك اضالت ذات و

افعال ونظافت احوالاری
باعث

۱

Sah
نی

Kx 3

۳ 9

NA

0
EAE

و

اچ

/

o۷
و۰

کون هی للع  9وشطاء اثبرجاك قیسته وکتارنه ینور بقال فعد نطیا
انہر ای فی.شطه جیی شطوء کلور وشطا قى صره ورمك معناسنهدر شال

9

 ۱ول #طا اذاشیمل شطاء الب وطوارك سره الان اورمق معناسته در

شال شطا اف اذا شد

اا

الرحل و جاع الك معناستنهدر تقال کا

امرأته اذا جامعها وطواره آغ وك کوفکله صدرمق معناسنهدر بقال شطاً
ووی وئوانا اولق
البعیر باطل اذا انقله ووك کوترمك خصوصنده طیانقان ق

آق
معناسنه در شال شطاً اارجل ال اذا قوی عليه و بره براقق بوانه م
معناسنه در قال شطأت الام به اذا طرحته وقهر ايلك معناستهدر قال شطاً
_ فلاا ادا قهره ( الشاطیء ) قى وکنار معناسنهدر يقال شاطرء النمر" وشاطء العر

8

دراط کور وشطان کلوز رکان وزننده ( الاشطاء) هراك

|ک مرلھکر دبلرندن فلبر" وقدان سوروب حقرمق معناسنهدر قال اشطاً الجر
اذا اخر جح ( الاشطاء

) ر کسهنك و لدی تشوب

کن

برابری آدم اولق

هدر قال اثطاً ارجل اذا بلغ ولده فصار مغل( التشطی ) :نكيل وزننده
چاك و دره تك صو ی طاشقن اولغله ایی طرفندن آقق غا سه

الوافی

سل چ(

قال شطاً

ده

العصسطیاه) رهیاه وزنسده ومزانفیدزکه رای

ودبارده سست ت وحولبه وسلپول اولمق معناسنهدر قال فا ف راه ئی رهياً
ن

ا(لشاطاة ) مفاعله وزننده برکسه اله قرشو قرشوبه قى صمره وروشيك
معناسنهدرکه بریسی نهرك کبنرارنده و دیکری اور کنارنده ورعکدن عبارندر

یاًن)ك
شلشق
تقول شاطاأت فلا اى مشى کل منا على شاطرء (ا

عى وفافك

سوي ( والشقوه ق)عود وزنشده دوهءنك وسار حيوانك آزو دیثی سوروب
چقق معناسنه در قال شقاًا به شقاً وشقوه! من الباب الثالث اذا طلع وبرکسهنك

باشتی یارمق على قول باشنك صاحلرنی طراق اله طراوت ایک طرفه طاغلفق
معناسنه در قال شفاً ا

اذا سُقه اوفر فد بعتی سعر وا

الشقاً وبرکسه نك

نه اورمق یاطوقفق معناسنه در ال شقا فلاا اذا اصاب مشقاً (انشا آمنر
سه
ی
وزنده ( والشفاء ) محراب وزه ( والشقاة ) مکنسه وزنشده طراغه دوز
مشط معناسته اه که مشق دی دنور منر وزننده معتل در و مشقا 2ه کف وزننده

مدراه معناستهدرکه ماشطه لآتلرهن برنستهدر آنکله نسوانك صاحتی ا
ادوب ورن قاشبرار بجه طرزنده قاشیق دبدکلری اوله حقدر ( الشقرء ) 4
ازده
فڪیله مفرق و

ارگ

پاشك بهسنه دینور قال ضرب

مجقاه ۳

مفرقه ( العکاً ) شبنك فحی وکافك سکو سل شقا معناستنهدرکه حیوانك آزوسی
بار وب جقیق معناسنهدر شال شک اب | لبعیر r

من الباب الثالث ععیی غا

5

ومت
احتال مونت و احقال عهد ذ

ادر دحك بر ده ضرب

اولنور ( السی"E 4

تا فش وکسی وا سکو یه سول شودهعبور کهصاغاز دن اقدم هنك
کر اولنان سودی صاغق
)فعیل وزننده ذ
لس ت
اه (
اوجلرینهکش اول

)عل
معناسنه در يقال سيأ الا قةتسییعا اذا حب سینها ( انتسیوء تف
رده افد صاغقسز بن سودئی ادرار الك معناسنهدر شال تسیأت الناقة
RE

 Nنیللا نمريغ بلح و رب هتسن فلتحم قلوا

 aلاق تأیت

الامور اذا اختلفت وبركسهنك حقنی بعد الانکار اقرار ايلك معناستهدر قال تسیا
فلان حي ای اقر بعد انکاره

قصل الفيناد ٤ ( شاشا ) شينارك فصی وهمرءزد سکویله ( وشوشو )
شینارك ضیله اشك می صوبه چاغ»جق صوندن جکایهدر و قیون وی فمن

مبك
كذلك اشك قسعنی اكش و

باخود سوریه ملقاولق اجون سورءجك

مکه
صوت وآزاردن حکاهدر وعند البعض شوشو له قیون وی ٩تحمیی ع

)ه وزننده ذکر اولندیتی
زل
لشأة
وصو احمکه چاضهحق صوندن حکاه در ( الزشاأ
لرغم شأشاة
اخا
وی ا
اراع
اوزره شاشا ياخود شوشو دعك معناسنه در قال شأشاأ ال
اذا قال لهشاشاً او شوشو خورما اغابی آشی طوئیوب وش فالق معناستهدر

بقال شأشأت الخ اذالم تقبل اللقاح ( الشأشاه)سلسال وزننده شيص معناسته د رکه
فوناکر

خرمایه دنور واوزون خرما اغاجلرننه دنور ) التمشو ) ززل ودزه

تارمار اولق معناستهدر قال تشااً القوم اذا تفرقواوبرايش دون وکنز اولق
معناسنهدر شال تفا

آمهم اذا اتضع ( ها ( شينك فحی و هم منك سکرو تھ

مطلقا طوار سى ورمك اون ویر “مته صاعقدن منع احون زحر وآزار

ايلەجك صوندن حکاهدر ( الشياة ) شينك فحی ویای حشدنك سکونله کلید
اجنده اولان اجه دمورحکه دنور که کلیدبری تعبمر اولنور فراشة القفلمعناسته
) الشامی" ( سين لتك کسر له بك درشت وخشن وسرد وغليظ اولان شه

دنور بقال شی" شأمی" ای جامی" غليظ ( القط )۰شينك فى وطانك
نه دنور علی قولخاصة
ریر
سکوئیله خرما اغاجنك کویانكت تازه اروب حقان فل
کت

پیراغته دنور جى شطوء کلور شينك وطاك یله شال دا شطو وهو

فراخ الل والزرع اوورقه ومنه قوله تعالى ک[زرع اخر ج شطاه ] الاب وشطاً
وشطوء قعود وزنده مصدر اولور رمااغابییاخود اکن تاره فلیر" حقارمق
معناسنه در نقال ا

وء!
طو
شطا
ازر ع و الحل *ش

منالباب الثالث اذا اخر ج

الدطوء شوطاً الشجر اغاجك اطرافندن سوروب جقان فلیر ره وفداناره دشورکه
اغاحك قوننه مانع او لور دبوقطع ادرر اغاحك کللری تعبیر اولنور جی اشطاء

کلور

ih

1

و د 0اولدشندن ای تاویل مرور اوززء مضاف اولق احق واعرادر
كذلك [ امطرت مطر السوء ] الاية کرعهسی وجهیله فرأت اولفشدر عند البعض
سوه
مصعوم ضرر و

حال ومفتو ح فساد ورادی" معنالر سنهدر ) الاستیاء ) افتعال

وژننده سوه ومساءءنك مطاوعیدر رکسدنك بد وناسزا معاملهستدن مار غوناك
ووتواك
اولق معناسنهدر شال ساءه فاستاء ( السوّی ) بشری وزننده کلك ک

 8خسن ثقیضیدر ومنه بقال فلان عبط اس بالشنوءی ای بضده
واسد ابلك
وتاشه اطلاق اولتور ( الاساءة ) همرءنك کسرله بر نسنهی کوئو ف
معناسته در تقال اساءه اساءة ای افسده وبرکسیه کت وکوئولك ابلك معناسنهدد
يقال اساء اليه ضد احسن ( السو ) سينك فحیلر قر جر مضاست ی ۱ 5
فن حرام اولان مضودر اود ری تعبیر اوللور ناسه 1چلسی صاحبق منفعل

واحشه مقتانهدر کرفا حش
عوره ف
ایلدیکهون شال کشف سوه ای فرحه و

که دن فواحش عل وفعلهدنعبارندر وبرامن خخوصیلتف:عه معناسنه در(السوءی)
عطشی وزنده اكاك خصلت

قبحه معناسنه در ) السیثه ( سينك فحی و بای

مشددهتك کسرله خطینه معناسنه د رکه فعلد" یه در قال اي اتف ان ا
الحسنة وهی الاطیة شار ح در کهاصلى سیوهدر واو باه قلب النودقدنصکره
ادغام اوشدر ( السواء ) ”حاب وزننده بنرسنه حررکن وق اواق اس

شال ساء ای" سوه سواء! اذا  3۳الاس ) الم وزننده ح ر کین و بخ اولان
کشی به دشور مونننده سو ۶۱ء دور

وام أ :واه

جر اءوزنده

شال رحل اسو  ۶ای بح

ای قبصد كرك قےی ظاهری اولسون وکر د باطتی او لسون که

۷ت اولور ( التوثة ) E وزننده ( والسوی" ) تفعیل وزننده برکسهیی
۶ر
ند فعله نستله و ایشی کوئو اشدكد دو تعییب وزیف الك معناسنه در شال

سوء عليه صنیعه تسوئه توسویثا ای عابه عليه وقال اسأت ( بنو سوهء )
سوا ) خرافه وزننده اسای" رجالدندر ( الساوی )
سينك یله بجراعتدر (

واوك کسبه سوء لفظنك جعیدر غیر قیاس اوزره نتهکه مقابل
ميك حى و
اولان اسن

عند البعض ایکسنك
دی حسن کلهسندن جعدر و

“عو ع د کادر يخاود مفر دی E

مسرت

دی مفر دی

مقابلیدر اصیل مسوءه ادی

مفعله وزننده در ک|ا بناء جعنده واو رد اوللوب مساوی دنور لکن جى محفنا
مستعیلدر بعده عيوب وقایص معناد_نه مستعهلد رکه محاسن مقابلیدر ومنه الل

ویوب صاحی
[لیل حری على مساوما ] بعنی آت قسمی هر نقدر اوصاب ع
ا

اولسهارده کرم ذاتلری جری واقداملرنه حامل وسائق اولور مثل مبنور اصیل
نرقدر
وکرم اولان کسه ه

ضعف حال وار ایسهده بئه رمو حب اصالت ومجابت
mou

A 3 AA jA 31
قب

و

:

و السناء:so

ا تعد اه رکسیه خوشلفیوب منفعل وغکن اولحق ابش اك ماس دار 3 +۱3۱
کیت وکوتولت لك تعبیر اوشوريقالسا»ه یسوههسوءاوسوا"| وسوأءة وسواية أ |[
| وسواءية وصاءة وماءية ومساية ومساء ومساية اذا قعل به مایکره ا(لسوء)
ا
| سينك صله اسدر کوئولك ودك دعکدر ملفوات بصارده باه
به
ومور
یر ا
دور ک
 ۱مادهسی مطلقا انسانییوم ومتفعل وغصهنالادن شيعه دین

1
1

1

واخر وبه دن و کر احوال شیه وديەدن ك  4احوال خارحهدن اولسوت :.

8۱

8
1
۱

عهال
ترد
سصل
اصو
فوات مال وفقدان حم وصدیق کی بعده بمرنراستله معنای مح
اولندی وسينك فحیله وضیله فرق او دی از جله سينك

یله آ قات و عار ضهلرده

۱

1

وفعیله شر شوورد .استعمال ایلدیلر اننبی ( وسوء ) سينك ضعیله برص علتته
ام عل اعاص || ۰ ۱
عطف
لر ع
الئو
وارضه  4اطلاق او
ااطلواقلور و هرآفت ع
هم علنه دنور وا تشه اطلاق اوور وه
قسلندندرر و شعف

۳۱

ا

e

]ى قرأة ای من م السین ای عاقبة الذين اشركوا
کان عاقبة الذن اساوا السوء ف

النار آیت مقورمهده قرأت مشهوره سوءی عنوانیلهدرکه شری

وزننده در ا 1۱

(لسوه ) سينك فصیله مصدردر نتهکهذکر اولندی وال هذا رجل
کسایذکر ا

رشنمو كروش
 OE A SES:حفلا ةفاضالاو اجف یتعی روب ا و د
سەد رکه مقتضای  6اوزره داعا کنددن شي وانأت صدور ۵۳۱ ۱
 ۳نعت اولهرق الرحل E جانز دکلدر لکن مصباحده جوز اولفشدر
رجا ی والمل السوء علىالنعتای
وف بالصدر اواور
مبالغة ص
ولاخبر ف قول السوه قولنده فE در فخ صورنده  -فی کلام
ق وك اولور وضه E "لا برق ان و سوه دك اولو کره حاصل
 2سوه! دعکدر [
قرأت الوغشدر

مرج
تقسير اوغشدر و

سی سينك فحی و يله ده
عايهةکر
وعلمم داراةلسوء ] ال
اد
سو
فی"
زر وبلا و حعهبه کوره د

در کهکقافده و و

مرن

و3

ا4

آیت مرقومه

جهتیتله قرأت اولندی قالدیکه مفتوحه ايله مومه بننده فرق کره وکره وضعف 
وضعف کید رکهعفتو ی مصدر وهحعو ی اسعدر باخود ایکیسیده ق الاصل مصدرلردر

بپایت مفتوحهنك ذمی مراد اولان ش.ه اضافتی غالب اولوب ومضعومه شر

اجسرنه کهبرك نقیطیدر جاری اولشدر فیقال ارادبهالسوء واراده احبرهتودن
ظن السوء عبارننده ظن مذموم اولفله مفتوح اولان سوء کلهسنه مضاف اولوب
وداره

|

o
٠اذا لعح اهل ابهذم تح ردقلا هک وڪ« ید کردو رنا سووأدن (

جر دحل وزننده و(السندآوه ) هاه جست وخفیف وپالاك آدمه دینور وجرأت
وصی باشلو خرده
واقدام صاحی کشی به دینور و فصر القامه کسیه دنور ب

جله لووه دنور وعظم الرس کسیه دنور و دیشی قورده دینور ذبه
معناسته جى سندأوون کلور بوك وز فتعلودر فانك کسیه ( اسسء ) سينك
والق عورطه سنه
فضی ورانك سکوئیله ( والسرأة ) هایله رجکه عورطهسنه ب
دبنور سينك کله ده لمتدر عل قول اچ
صبور

ا

وژننده

لد
+ورطلیان حکر کهبهو با

اولان میور

دنور

او لقدر ) السسروء (

قال حرادة سر ٩  ۶ای بوض

جي

کلور کب وززننده و سرء کلور ر کم وزننده واشبو وزن آخبر ادردر زرا

( السمء ) سينك فعى ورانك سکوایله حکرکه وبالق عورطلق معناسنهدر قال
سرأ ت ار ادة والسعکة سرا املنباب الثالث اذا باضت وخائونك اولادی حوق.
اوق معناسنه استعمال اولنور شقال سرأث الرأء |ذا کنز اولادها ( الشسثذ )
شعله وزننشده

و دی اول معنالرهدر قال ما ات الر  1واطر أده ععیی N

ا(لاسسا ) ۰هرمت کنر یله کان ب روطلق وق کوب جامق معناسنهدر
قال ارات اطرادة ای جان ان تبیض ( السروهة ) ممتروده وزننده حکزکه اسي
حوق بره دینور قال ارض مسروه :ای کثبرة الراد ( السطاً ) سيك ی

وطانك سکوئیله جاع ايلك معناسنهدر يقال سطأً الرأة سطاً من الباب الثالث اذا

جامعها ( السلا ) سينك فصی ولامك سکولیله کره یاغتی اردوب صزدرمق

معناسنه در يقال ساللاسعن سلا من الباب الثالث اذا طخه وعابله و صو صم

وکثه مقولهسی دانهی صقوب باغتی حقرمق معتاسنهدر ال سلا السسم ای
عصہرہ فار ج دهنه واورمق معناسنهدر قال با

وذهی تاخبر
ایضم به ا

ایلپوپ همان عله صانوب ورمك معناسنهدر قال سلا کذا درهما,ای عل

نقده وخرما اغاجنك یکنلرینی قوپاروب آرتلغله اصلاح ايلك معناسنهدر بقال
اسلا الدع اذا زع سلاءه ( الاستلاء ) افتعال وزننده ودخ کره یاغتی اریدوب
)تاب وزنده
صزدرمق معناسنهدر قال استلاء السمن ععی سلا ء ( السلاء ک
نده
نز
معنای مز وردنا« مدر صرزدرلش صان باغه دنور جمی اسلئه کلور افعله و

( السلاء ) قرا» وزننده خرما تیکننه دینور شوك الضل معناسنه وبرلوع قوش
ورع اوق ومښراق ټرلنه دبنور که خرما تیکنی شکلنده سیوری اولور
آدیدر وب
معناستهدر بقال اسلاطأً الرجل اى ارتفع .الى الشی" بنظر اليه ( السوء ) سينك
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ومقدار معلومدن افرون  4ظهور ایلدکده اطراف ارضه صرف اعون نجه
میازیب دی ریب انلشیذی اولاددن عر و مزقياکهکال کبر ومخونندن ناشی

برد ی اعاده یاخو د آحاد تاسدن بریسی اکتا ایلسون امحون هر روز شب
کید یک لباسی مزق املکل مربقیا اه ملقب اولشید ی جااس مسند حکو مت

اولدقده .برکاهنهدن سد من نورك ابدامیله مديتة مأربك خراب اولهحفنی اسقاع
ایلکله علامتندن

ریت

سوال ایلدی کاهنه

دی

سندد دینده حردان ددکلری فاره

اولور سه سدك خر اب اوله حنی زمان متقرب

اولور ددی ب رکون

مزشیا اطراف سد عرقومده برجزدان عظی کوردیکه اللر له زمينى حفر وتقليب
صر ادر مقريا “حير اولوب کاهنه ی تصد یق ایلدی من بعد نقل وحجلابه
عم ادو پ قبائل ازد اله ار ال

ابلدی

کنتداد

ید اوغل تعلاه لا یس

آك زقانده قبائل سبانك الله شبراز :جعینلری بریشان
خلمت امارت اولوب ن

اولغله ازد قیلهسی عانه وخزاعه بطن مره اوس وخزرج یثر به آل جفنه
شامه آ ل جذيه عراقه قل ونفرق اءللریلهحالاری مضرب مثل م بور اولشدد

واهل مارب پیغمبر زینی تکذیب ایدوب آفتابه پرستش اغلریاه ارسال الهیله
سیل العرم ظهور ادوب سد مزوری هدم ومدینة مزبوری غرقاب فنا ایلشدر
وسباً عبداله نکاسمهنك بدری اسمیدرکه غلاة شیعهدن سبأیه طاشهسی| کامنسویدر

( السپاء ک)تاب وزننده ( والسبيثة ) خطیه وزننده سجی یه دینور جر معناسته
حرف
 kKسو بيه دد کلری ویدن منود و

ظن اولنور لکن انه ده سویاء

اکثری اهل مصر استعبال
سينك حم برکونه میذدرکه حنطهدن اتحاذ اولتور ۔
ادرر دیو مسب اولغله لفت محصو صه اوذش او لور ( الاسباء ) همره ك کسر له
تواضع وسرفرو فلق معناسنهدر

قال 2E فلان لامر اله تعالی اذا اخبت ای

خضع ویةال اسيا على الشی" اذا خبت يعنى اخضم لهقلبه ( السباً )مقعد وزننده
ی" ) امیر وزننده صویلوب حقان دریبه دیتور
سنهب(
لنام
وله دنور طریقامع
سیا"ليه يلاتك صویلان یدسریدر که یلان قاوی تعیر الور ( السباة غ)رفه

بعید معتاسنه در يقال رند سبأًة ای سفزا تعيدا ( السبنتا ) بایمو حده
2
وی فوقیه اله مقصورا ومعموزا مستکره وزنشده بك سوبو باشل کسیه
ونون ا
دینور مؤلف * من یکون E طویلا کالکو خ * عبار یله نفسبر ایلشدر کوخ

ددیک اکراد وتراکه به محصوص برخانهدرکه سازلقدن تپهسی اورکو ج شکلنده
وخروطی اولور ینارنده هوغ تعبیر ایدرار بقال رجل مسبنتاً هوو من یکون
اة طویلا کالکو خ ( الحا ) سينك فی وخای مەك

نت

۴1 i) :4 e

سکو له تعره النده

آتش ايشليه جك ول اك معناسنهدر قال سخا البار سحا املنباب الماك
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ویاساء اذا زحره اعتس اودعاه قربا اعوضی فال الشار ح و منه الل لاحأ
ولاسا ای ای یأمرو  ۸بنه ( الشاسو ) ززل وزننده برنسنه قارش مورش

شورده وتات اولق معناسنهدر شال تسأسأت الامور اذا اختلفت ( السباً )

سينك فحی وبانك سکویله ( والسباء )کناب وزننده ( واشباً ) ميك وبانك حي
 €اشنا ايك معناسنهدر يقال سباً انلمر سباً وسیاءا ومسباً منالباب الثثالث اذا

شراها اساسده همان شرب اعون اشتراه تخصیص اولشدر | کز حارت اعون
اشنا ادر اسه بلاهمز سې انلمر دنور اہی وسا مطلقا برنسنهی انشه یاقق
معناسته در قال سباً الد ای احرقه وبرکسهیی دکنکله بای ابه دوک معتاسنه در
شال سباه ای جلده ودری وقبوق مقولهستی بوزوب صویق معناسنهدر شال سا

|

اللد اذا سلخه ومصاه ابلك معناسنه در که اسنلشمك امحون رکه اله ال
طوشعقدن عبارتدر بقال سا الرجل اذا صافعه وا تش دریبه تأذر انلکله تغییر

مك
رهکو
درک
ند
باسنه
الك معن

تعببر اولنور بقالسیأت الناراخاد اذا لذغته وغیرنه

ا اال وزنده نود جر اشنا ابلك معناستهدر قال استبا اهر
۲
آذا اش اها( السپاء) طاروزننده شراب صبتان کسه دیور هیفروش معناسته درکة
مخانه چی تعبیر اولنور قال هو سبا ای بياج انلمر ( سباً )جبل وزشنده ی
در
ارادهسیله صرف وبلده اعتبار یلهمنع صرف جاب دزر عنده بلقیس <ناپارننك شبمر

سلفده بغایت آبادان وجیع ارضی باغ وخیابان ایدی ( وسبا ) عبد شس ن جب

ان عرب بن قعطان کاسمهنك لقبید ر جل" فبائل عنی جامم یعنی ججلهسی اکا
منسوب وآندن متشعب ومتفر ع اولشلردر ومنه الئل * تفرقو ابدی سبا وایادی

سبا * ای تبددوا بوراده سکبهاسی سکون اوزره میتی اولهرق تکلم اولئور سباء
لفظندن حقف دکلدر بلکه سبکونی همرهءدن دلدر مثل مونر بجرعينك بریشان

وتارمار اولسنده شرب اولنور ایدی کلهسی بد لفظندن تجعدر وایادی جع ابجعیدر
بد طريق معناسنه در ياخود گنت معناسنه دز بعد الاضافة خجسة عش كى اسع
واحد حکرندم اندر

مرو در که شهر مونر

که مرت دی دبرار #خص

مرقوم ساکن اولدیفندن اسیلر سما اولشدر اون نف اولادی وار ابدیکه
بونلردر ادکزنده مدحم جر اشعر ون اماز ونر عنده ساکن او لوب عامل

غسان ج حذام بونلر شامه نقل ایلدیلر و و نلرك هر بری برقيله پدرار در سیل
ارم وناره ارسال اولفشدر اجالا انی بودرکه اطراف بوادی وجبالدن طه
مقو مهپهدمبدم سيل عظیم ظهور اعکله ریب عر انات ایشکین بموزر سبا که
مات مرب ایدی همت کشره الله حد یدوعجر دن مابين اطبلین رسد سد د نا
گر

ایدو ب

وفت

KR

ت

حاحتد ه هن ر و عاتلرین اسقا
کهتمھماد یی

اعون

عنما فوق

بعض

نو

محارق

۱

ا

Es E
i.

تاك ةقالا اهدلوب اذاهتمردنعاهلجر یندنع قلطلا ( کا) كاز يت

E:

9
9

و رخ هود یراق 0 8

ا

دست هدنزو ( رلاو "ک ) 5هه هدننزو ( "اکو دقنلا ) باغ

۳

8

11کول که د رک روت ویساره ناك اولفله 5 51012
طا ادر ال ق ا ۱ ۱
اتفنقد
وساع
ل لى الاقدضا تابر ايوب در
وز ک» :وز

۲۲۱

كاء.القد ای مومسم عاحل النقد ( الازرکاء) افتعال وزننده پرکنهدن 

ذا اخذه ( الزناً )زانك قخعیونونك|
امنه
هاء
قزدک
حالا
حقمطلوی لآقمعناسنهدر بق

سکویله و(النو») قعود وزننده صغفق معناسنه در بقال زنأ اليه زا وز

|

من الباب الثا اثاذا با وطاغه چقمق معناسته در بقال زناً اقلبل اذا صعد  ۳
نبسرته به
 :وکولکه جکیلوب قصالمقمعناستهدر يقال زنً الظل اذاقلص ود بعضه و

یياكقلشوب چاتمق معناسنهدر بقال ز ن االيه اذا دناوشین وشادمان اولمق معناستهدر
تقال  3۳الرحل اذا طرب وسرعت

ايلك معناستهدر بقال زناً اذا اسسع وره

پاشعق معناسنه در قال زناً اذالزق بالارض وبوغق معناسنددر قال زتأه اذا خنقه 
لك
ومانهده و
اليحس
معتاسنهدرشال زناأ وله اذا احتقنامهات سابرهده حقته ۱٩۱۱
عتوانیله مفسردر ( الازاء ) همرمنت کسرله صغندرمق معناسنه در قال ازناه ال از
الام ای الاه ووفاری حیقارمق معناستهدر قال ازنأه ای صعده و حس ول |

ايلك معناستهدر يقال ازناً وله ای حقنه ( الا ) ماب وزننده کوده می ۱

دوشو رملی طویاج ودوره دیتور واکثر بولنی حبس ایدن کشییه دینود ور
موضع آدیدر (الزنی ) امیر وزننده کوجك صو طلومنه دنور ( الر تشدت)فعله
لر(وء )زانك فحی
ایق
وزننده تضبیق ایلك معناستهدر يقال زناًعليه نازنذتا ض
وواوك سکوئیله موت سب له حادث اولان  2دنور بالنفس هلاكکی ولا
ا

1
5
۳

برکسهك بدری وفات ابلکله دوپار اولدینی فلا کت وجنت کی وزوء مصدر |
اولور برکسه بی حوادث زمان منقلب الال ايلك معتاسنه قال زاء الدهر به زوء
اقلنبوبعهرو دیدیکه وکهبه یعنی معنای بمونره کلدیکنه ظفر یاباولدنغه
اذا ان
بقایت مسرور اولدم زرا بعض اشعار قدماده واقماولوب معناسی ک|ثر لفوین 
ومفلقین عندیده خی ومشنه ادی

(لساساة )رزه وزنده و(الساساء ) ستلنال وزنده اش
«فصل السن » ا

که
صو
شب
اخود
قمینی کقکدن زجر ومنع ایلك یا

برعت ابلك اون A

ار

چامقیاخودیوربکده اشوب

عب بومحلده سأ دبرارکهصوت

آزاردن حکاهدر رکیده جوش وجو اله تعییر ادرر قال سا بالار ساساه

وباشاه

E

۳

۱

ان

||قیاس اولان همه ابه رویثه اولقدر لکن عبار تشد یدالله استعبال ایلدیلر بقال
لیس لەرویة فایلام ای نظر وتعقب ( الراء )پرشجر دآیدر مفردی راههدر هابله

| شجر مرقوم مغیلان نوعندند ر غارئور فپوسنده نابت اولشدر وراء زد الهر

ا اسیدر که دکز کیوی ددکری نسنهدر ادوه جلاستدندر ( الارواء ) همرمنك
کله بربرده راء دیدکلری شر موزر حوّق اولق معناسنه در شال ارواً الکان

اذا کثژبه الراء ( الیش ت)کل وزننده بركسهنك بابر حیوانك بوغازنی قیصوب
بوتغق اوزرء اولان اکیونشقك معناسنهدر بقال ریأه رئ اذا فع خعنناقه

وروت لفظنده درك برايشك صوکنی صاوب فکر واندیشه ابلك معناسنه در
تقال رياف الام ععنی روا ( المرايأة ) مفاعله وزننده صقفق انقا معناستهدر يقال

را )خاش وزنده رکاهیسنده لفتدرکه کوردی معناسنهدز
قال راء .ای راه شارحك بیانته کوره ومقاوب اولغله متصرف اولز یعنی مصدری

 ۱وسار صیفهری وارد دکلدر ( الزی" ) رانك کسری وهمره اله رڅ وزننده آندن
امعدر رویت ودیدار معناسنه در

۶صل الزای  €ا(لرازاة ) زارله وزننده قورفقق خویف معناسنهدر شال زأزاه
ف
ای خوفه ودوه قوشی باشنی وقفویرغنی وفاری طو ارق سیعتله ورعك معناسنه در

بقال زازا الظلم اذا مثی مسی عا رافعا قطر بهراسه وذبه وقطر فافك يله

رن ك اوحنه دنور کهوراده ایی قطر دن مراد رأس اله ذبیدر وزآزاه

پترەی ارغلامق معناسنه در بقال زآزاً ای" اذا حر که( النزآزق ) تزاز ل
وژننده صارصلق وارغلاءق معناسنه در شال بزازا الشی" اذا بزعن ع و برنسنه دن

قور تغل سیتوب کو جلك معناسنه در قال تزا منه اذا نصا غ له فبروقرااده

تما مق الل معناستهده اولور وقورفق معناستنه در قال تزا ازحل اذا
وکتروب صقلاءق معناسنهدر بقال تزآزاً الرجل اذا اختباً وجریجی بورویشی
خاف ل

کی پاناری حریکله چالقنهرق ور عك معناسنه در قال ززا الرجل اذا مشی
عر 5اعطافه

)لابطه وزننده ( والزوزئد ) علبطه
(لزوازئة ع
کهیْة القصار ا

وزنده شول يوك فرغانه دیتورکه احنه بورغازلفش دوه صغار اوله شال قدر
2

زوازئه وزوزثة ای عطي تضم ازور جوهری وهینه مبنی بومادهبی معتل بابنده

 ۱ ۱و

وبدن مصو در
اغوله ه
ایاخغدر شار ح دی رکهجوهرای ویایده ای به ابم ل

زاباان)ك فصی وونك سکویله غضبه معناسنه در که غضبدن بناه مهدر
(
( ( ا ) 6زانك فوصکیافك سکونیل اورمق معناسنهدر بقال زکاه زکاء منالباب
شالت اذا ضربه ورکسیه اه صایوب ويرمك معناسنهدر على قول تیل نقد

زء الفا اذا نقده اول نقده وبركسيه الجا واستناد ابلك
ایلك معتاسنهدر بقال ا
اول

1

3
۰

 6ععتاس
یته ا درت بال وما ای" و ای زاد علیاورت
لك معتاستهد رکهبجعت ش نن کرده
2

e
۲

EST

E

 ! 7دار ابلع كىو نیت قلوا
ردةتساتعم لاش ًامرا اذادلا اد  7 118تاح ) تایظعم |
وز ته

۴

غو و سپهو ده

واطل اولان آخباره دنور تقال ص فا

از )راك هى ووت

ي

نت

ا

اثالت اذا تصر واعر غر اویاكهرق بورك معناستهدر بقال جاهپرنأ ٠
۵ی

3 3

اقل و معتا الک اصععیدن متقول اوخل« مصْی واه عحوایه روت

| واییاماطددر ( اثبرتاً ) الك ضيه معتل باه سسوم ومین دد (
عحد  ۱4دحرجه وزنده ست

و ی

وکر وان

دا نمی

ع

E
 ۳سلیوکلت.

بكرس
وکلت تعبیر اوثور قال برهياة :ایخی ولوان ووك دنکار ن
|ش

| دیکرندن آغ اعلكت معتاستهدر بقال رهاالل اذا حعل اد العدلن ال می ۱
الا روضی

5

وعدن باخود مك بر لکدن اش یکور امحرو یانوب حقولفقمعتاستهدو 

|

رهیات عساه اذا ان ورقت جهدااوکرا ورخصوصده رآی وچ

وستوار انلیوپ عليظ واقاد الك |
تحت ورد اخود احقلاله کم ا

وهاره بوککوشك
معتامتهدر عال رهياً ره ااذفاضده وولاطک
اس

گرد

۱ 2

نز ند ایلامك ممتاستتهدر شوک بر طرقه طوعری
ی
e

ا
Î

دو شاك

ادررعجه

اعد
م

(الَهیو)

دح ر

اوه قال

أوزره

رها1

اجل ادا جاه قلا بعده ویلود تور

وهسح اوق معتاستة در قال رهیات الاي

ادا پیت

لطر
1

|

ج وده

ای"  12اضط رب

ورك

رکه اوه

حرکت

واتط

اب اتلك معتاستهدر تقال رها3

و یال تازه کی حرام ومیلان ادمرك ورعك معتاستەدر .
7
۳
"۳3:3۲:
س
4

حاب
عال رها مقسیته اذا تکفاء و

شور باغدرمشه اتر ودرکر اوق |

معتاً :هدر عال ترهیاً السعاب ادا تیا تاطر وکرسه براته خقصد انلیعیکن هتوز |

1

۱

ر حصو صله یار حواده عل اتلیوب عاقیتی ملا حظه الهاعال قکر وادیشه |

2

31

||
معتاستددر عال ترهراق امه ادا هم باهتممك عته وهو مد ق ( التروئة ۷

قل وزی عه الاقله تف
وعله
ده ( والتروی" قي
)اس اوز
ودهرفيل
تا

2

۱

اخلی

حر ناد او لدد

-الذه اقدام اليو ب حيرت و بردد آۆزرە

اویل طورعق ا

2

م|عتاستهدر تقال روی قالاح :برو
ئهورویتا ادا تطر قیه وتعقة ولم جلجواب 
(ازوة )
له وز ده

تدن (ععدر > ر وتطر ودر معتاستهدر شاو

یسمولیارف

BN
9

وجع  1۳یی  2حسن زندکای  9و عا تن
رت

اولوب خير جعینه

وانساله موفق اولهسز شار ح دب رکه وعبار له دعا سنن چاهلیهدن الوغله

و(نوب بونك دی بارك الله لك وبارك الله عليك وجع بنکما ق خير عبار له
آی
 ۱دعا اولفق ضمنده ام بوی صادر اولشدر انی ( الرفتی ) بل وزننده شول

کسهد رکه شدت خوفندن بورک برندن قوش اوله منفراع القلب معناسنهوقیون
جوپانته دنور وبك اورکك دوه قوشنه دینور وقاجاغان اورکك آهویه دینور
ویرفی" بعربد اسود امي در ( یرف ) عنم وزننده فاروق اعظم رضی اله عنه

حمتارنك نند آزاد کردهری اسیدر ( الرقاً ر)انك فحی وفانك سکول
و(ازقوء ) قعود وزننده سپلان ادن کوز یاشی وقان مقولهمی کسیلوب 31
معتاستنهدر بقال رقا الدمع ترفاً و من الاب الثالث اذا حف وسکن ویدنده
طبروفاری قالقوب ظهوره کلك معناس ن دهر بقال رقاالعرق ااذراتفع ورقاًر
سنه بی قستاده ویرمك معناسنهدر قال را نام را اذا افسد واصلاح ايلك
معناسته اولغله ضد اولور شال رفا بوم اذا ام و وفاری چقمق معناسنهدر

لفدىرجه اذا صعد ( الرقاة )
بس اى اولان کرهقسنده لوت اولور قال راقا

ودباله دیور لکن ميك فعیله اسم مکان
وله ده لغتدر درجه نر
مك فکيله ک
۲نکوز یاشنی وقای ساکن
کم له اسمآلتدر( الارقاء ) همرك کالہ قا
اولوب و
 ۱قاق معتاسنه در قال ارفاً الله تعالى دمعه ا

و بدنده طِری شیر وب و قاری

قالدرمق معناسنه ذر قال اما العرق ای رفعته ( ارقوء ) صبور وزننده شول

نستهدرکه قان سا کن اولق اجون اوزرینه وضع اوور کر دادو وک ها
نسته اولسون مور طرننی وقان طاشی وقنطر بون کی وماسوره اله روند ریش
کم بنصین * لانسبوا الابل فان فیا
اوقلك دی برون فانق سکندر ومنه قول |

یات فقن الدماء ک|م قوم حکماء عبدندر نی
رقوهالذم * ای تاعطلیذف

وطبر
حتافدر طی" قله سنه محربر انلدیکو صیننانهده کلام مزوری دی در ج ,

ایلشدر عن سزلر دوه قسمنه جثم حقار یلهباقوب سب وزآار ودشتنام ایک
زیرا آ تلر قصاصه دلاولان دیت اجون اعطا اونغ دم اتتصاصك حفظ وسکوشه

ويله اولورار زرا اصل دیت وز دوهدر جوهری وهبنه مبنیکلام مقروی

حدیث ظن انلکله وق الدیث عنوانیله ثبت انلشدر شا دير 9نهاب دهه ذلك

عتوان مکذور الله سمورمدر وفص شرحنده کلامبمورر قیسبنعاصم القریبه

مد اولوب اول اسه ادن اولغله حوهری غير واهمدر ( اما ) رانك

فعی ومیل سکونیل ( وازعوء ) قعسود وزنده زرده فكث وافامت ابلك

ووء!
موتا نهدر قال رما الرتیل رما رم
OK
Ag..

منالباب الثالاثذا اقام وزياده اوق

لالت ا هارو قررمق 2

(2

دقح طرعی ايلك SE

وبلاهت با

از طا ):ماق

قال رطا

ددر قال به رطاً احق |

 +الرطی( امیر وزننده بون و اجوق کسية دنور جیی رطاأ کلور  1رام وزنده |
 BEرطه دینور و
" جاعه از E

دنور بچراء وز شده ) الار طاء ) هر ۰نك کسسه
قال ا

در
:نادس
بهسته بالغه اولق مع

3
3

الاریة آذا

احل
(ست طاءا)جق اولق معناستهدر بقال استرطاً ار
ت ان تجاامملا

۲لرقاء ر)انك فعی وفانك سکوئیله کییی کناره بناشدرمقمعناسنهدر |
 ۲رطینا ا
شنط
لم
ااها
تقال رفاً السفینة رفا املنباب.الثالث اذا ادن
رن

بری بر ننه »وب

دیکك بااورمث و حهیله قاو شدز وب

قال وف انثوب اذا لام خر وه وضم ده
کدی

وجامهنك رر تق وسو كوك

با بارفق وسهولت
ت

نشدرمك

ای کون

معامله سیله سا.کن و طن

معناستهدر

ب بااندیشه اك اولان
ايلك معناستنه ج

قال رفا الرحل اسذاكنه ای امنه واخذه بالسکون والطماينة وبرنستهی اصلاح
تقال رفا دہم ای اص (.ار  ) ۳مقعد وز ده

ايلك فعتاسنهدر
کنارده کی قرار

ابلیه حك مو ضعه

جایزدر ( الرفا ) شداد وزنده

دنورک

|سم ای

اسکله تعبير اولنور ميك

نامه یامجی واوروج

و ينه

1
4

صیلهده |

مقولهسته دبنور

أ

( الارققااء ) ه مره یت کسر یله بر جابه هیل ايلك معناسنه در قال ارفا الرحل اذا ججم |
"وصاج

وصقال

طرامق معناسته درر

ال

ارفا ارحل

اذا امتشط

و بر نسدد په شلغوب 

 ۱چاق معناسنه در يقال ارفا علیه اذادنی وبر نستهی بر ذسته به باقلعدروب حاندرعق

معا مده در قال

ارفا الیه ای ادناه ور کسیه => رمت و رعاتله معامله الك

معتاستهدر کر 3بیع وشراده وک ا

خصو صده الوون

بقال ارفا ای حایاه

ومدارا انلك معناسنهدر قال ارفا ای داراه وصعفی معناسنه در قال ارفا اليه

ای بأ ) المراقاة ) مقاعله وزننده نودت ماباة ومداراة معنالرینهدر قال کرافاه

3

E.

ای حایاه وداراء ( التَافو )فاعل وزننده قوم یکدلویکعهت الق معناستهدر .
 ۱بقال برافاً القوم اذا توافقوا وواطئوا یمنی حتصیارت بدهم واحد ( :الرثاً )

|

۳

| رانك کسسبله دوز نيكوبارشقلق حالنه دینورکه بری برله موافقت و حسن امتر اج

ا والام ومعاشرتدن عبارندر فالاصل عر بار تأهل ایدنکسید بونکله د دا

9

۳

(A

1

AU
E

7
۳
بِ/

ادزار ایی کاسیذ کر هال نما رفاء ای التام واتفاق ( الترفتد ) ا

|( والترقی ) قعیل وزننده رؤج آیلین کسیه -نیت معر ضنده بالرقاء والنین دو

وداعیالك »عناستهدر شال .رفأه ترفد ورفیا اذا ال ه ار والنین باایلاتام

ر

جر
ی

از و

۷

«9
مائ 0 5

ابو ینت فعناستء هدر

 ۳ 1و بردهی

ای ۳

شال ادا اسب

 Eالك معناسنهدر قال ارداه اذا سکنه ویر نستهی کولو وفاسد وکر ابلك
معنا سنه در نشال ارا » ای افسده وبر نسنهی حال اوزره اشا و نقر ر ايلك
معناسنه در قال ادا
اشإك

عل ماکان علید ورکز

ای اقره ی

على قول او ل مقو له برامفقاسده اوعامق

معناسنه در

وردی " وقاسد ا
قال

ارنواً الرحل

ادا

را ااوصاه ( الرداء ) :کراهه وزنده کوتو وکر وفاس د اولق
یث
دلا
فعل فع
معناسنهدر شال

ردو الشی" رداء :هن الباب انامس اذا فسد ) الردی" ( ار
نة به دنور کهابومقاپلیدر جیی ار دءآء کلور هر دنله

وزننده کولو و فاسد وکر ڏس

افعلاء وزننده ( الرزء ) رانك ضعی وزای معمەنك سکول رکسهنك مالندن بر
سنه به اصابت
OT
من

اباك

نك

نعی

مقدار ماله تائل او لق و ھم 4شصان
معناسنه

شص
اصل ماده 1

الباب الثالث و الرابع  2اصاب

دنه

تال اولق قعناست نهدر قال وت

در

مو ضو عدر
مها کی

رزءا اذا اص اب

رزءا هن ااباب ار آبع ای مانص:د

وال
اسماولور جي ارزاء کلور قافقلف
ده در در وكوك

وم ز له 7اذا اصاب
ل

بصد

رزا ء ماله و 02

و ر که

بل

حر

رزها

وهنفعته

ماد خی | وا کساتین شص

حقیقت معسادر بقال رزء الشی" رزها من الباب الالث اذا نقصه

ونقو ل اور

کل

شقال

1رسود۴

E

۰:2

دار و

ورژه

مام و دصرت

کی (| رزئه ) ٣وك عى وزاك
او غاعق مچ تاه

قال

خمرا و هرز د ام او لور مسبت

و دې

هر ت

هام

معناس تیه

دو

ڪج

اه رزءا کاذکر
رزاه
 ۱الرزبته (

ااه

رزایا کاو ر برایا وز.ده

تقال

اصابه رزء و مرز ند ورز یه ای مصیبه ) الار بزاء ( افتعال ونزنده ودج رک

دار مالبه ال اواو باخود سار وحهله اک اولقدر جه زیان اشبرتدرمك
معناسنهدر قال ارتزاه ماله ق
اتقص
 1اطلاق

( الرزون

مون

) ید

زوا وا کسلن معناستهدر

وزنده

او لتورکه مالار بدن خلق

هشه

رن

دتم

خر کوروب

تقال ارآ المی آذا

جعدر

اتفاع

ک ماء و
ادر

وا

داه

او لدار وشول

قومه اطلاق اولتور کهخیار واعرهلری وفات ایلکله «صیت دده اولهز جوهری
که فن ور هی کندی دست

حطی

اولان سر ری عففا  93ابا کرد وهم

رل E

قال
( ازغ ) رانك فصی وشن محمدنك سکویه جاع ا
رشا ES منالباپ اثالث اذا جامعها وآهو و متاس ته در قال
رشات الظسة اذا ولدت ( ار شا) فعتینله شول آهو یاود.نه دنورک هنوز
قوتلاوب اناسیله ور عکه شلیه جی
قدی قامت

ادن

بد

ار ثاء کلور وت

و پبراغی کنه

پراغنه

سشسلیه

مس

بر لو a
EEE ور

دمی
|ن
وع

رن ها
ا
سس
ت
ا جد
_م

عذاپ ونکال
 aCوجیك

 STUا

ELB ۳

9۳

کسر باهآو اه ددن

هو خر ه مع اجه

ر

 ۱ضالهدن برطافهنك سدر کر عل رره ده نشدن واعتقاددن اخ ادرار واعان 1

قولدر بلا عل بر کی قولی نقدے و على تأخیر ادرز و ومرجغهکلهسی ۱
ی

او لدینی صو رنده تاخز

دشقه رجا ماده ستندن

معناسندن

دی

اخد اولنور

یرارز
پزرا وارك برکلای دی ودرکه برکسه مومن اولدقده معصیت ااک ض

 3کف ابله طاعت مفید اوادینی کی قالدیکه مهموز اولدینی صورئده ثلا رجل
۱مرج
۱

دنور جع وزنده.

دنور تشدد اله وهزه صورننده رجل رج

و خسه سنج ود معط وزننده که حوهری و کونه وهم اباشدر شار ح دیرکه 

اولا جوهری قول مبنوری عدم هزه صورننده بت ابلشدر ایا مثال بمونرار
نستته کوره او لغله ایکمیده
وی

رحو

مادستنده

م دی اولقدر قر <عی و رگن
دک

دی

اذبی

ایلشدر

هم

و شال

وموف

اثر حشه

یامد

والمر جية بالیاء محففد ووهم فى ذلك اذوهری حیث قال وهم الر جيه پانتشدید
ا(لردء ر)انك کی ودالك سکوئیله عون یعنی معین ویاور معناستهدر قال
اصل وماد وطینت

شريك
هوردء4ه نصره ای عون وعاده معتاستنه درگ ه

وحوهرندن عباز در جسعی مد و تکثر ادن اح:ای اصله اولهحقدر و ردء بوکك
بردنکنه دشور

عدل معناس نة

ایکسشت نة ردن

العدلن
وآ نسذهبهدینور قیل معتاسنه

دنور

سار جح والعدل

تقول عدلوا الردئین ای ژ

الشقیل تمه

سی که

واوسزدر محخطته ابلشدر لکن مناوی واویله خطادر زرا عکم وعبایده بلاواو
3۱

 ۱مرو

ددر

دیعکله پس صواب

اولان و کت

آض اولان دنله

دخك

اولور لکن

اساسده بونك مخالفیدر ( الردء ) رانك فصی ودالك سکویله برنسنهی برذدتهه
ولل مقولهنی
وزر وهن خ
مدار مثانت ايلك معناسنهدر که آنك قویله شی م

ار ضهدن مأمون الهور .كذلك برکسهیی برکسهه بشت ویناه وقوة الظهر فاق
معناسنه در بقال ردأهبه ردها من الباب الثالث اذا جعله له ردها وقوة وعادا واحکام
اندان
احون ابه طیاق و

ودس:ك نصب الك معناستهدر بومعتا حصیص

ولفنه
وواشينك آپ ع
بعد ام در يقال رد اطایط ادا دعه ودواب م
 :ویر خدمت وار نه کوزل

شید ورغایت واهمام الك

 ۹مدار

۱

مق معناسنه در شقال |[
قوتلرندر قال رده الابل ای احسن القيام عا وطاش آ

رداه جر اذا رناء په ( الارداء ) هم,منك کسریله دنوار مقولهسی بای طیاق از
وایندان ودستك نصب ابلك معناسنهدر ال ارداً امابط اذا دعه وامداد واعانت"

ا|لك معناستهدر ال اردأه ای اعانه وزیاده قلق معناستهدر شال ارده عل

RE
ae

ی

TT
اذا خلطه واودعق

و

بقال وا اذا ضره وسودی

ڪوره س جالق

وکه اعون اکل ایلسون دیوکورهمز
معناسنه در قال رثا الان اصیمره رنه ر

۱

وم اذا عل لهم رئیثه وغضب ساکن اولق معناستهدر
ياعق معناستهدر باقال
لرقثا

|

شال رثا غضبه ای سکن ودوهه رتاه دیدکاری علت عارضاواقهعناسنه در شال

اابر اذا اصاته رأة ورثاًقلت فطنت وضعف ذهن وادراك وحق وبلاهت
رث

۱

معنال ننهد (رالرتیتد) ت اتود دہ کو رومامنت عرف کی تفنتر اولان ددر که
«خونش سود اوزره تازه سود

صاغوب وغورد کی حلارار اک عض

دبار ده

د دی دبرار اعراب وتراکه .آمك فان ادرار شارح دیرکه * اریت
تفع الفضب * مل ب نودندرکهآزهجق طهادرهغنانیدفع ابدوپ بت ابراث ایدر
ده حك برده رب اشوسود

وطنت
انهی و ريه قلت شعور ف

وحق وبلادت

مفتازیشه کلور ( الرقاة م)ره وزننده برعلتدر که دوه قسمنك اموزاری باشنده !
ظهور ادر ( ارثا ) رانك یله باض وسیاه لآاجدلفه دنور رقطه معناسنه
کر رکس اولسون ( الارثاً ) اجر وزنده
سیاه اولوب نقطهر یاض و
وصف مورر اوزره اولان ارکك حیوانه دنور قال کیش ارثا ای ارقط مونننده

رثای دنور سکری وزننده شال نج رئأی ای رقطاء ( الارتثاء ) افتعال وزننده

یط أعلك معناستهدر شال ارت فرىأة ادا خلط بالتشدید امهات سایرهده ارتا
عام هس هم ای اختاط عنوانیله مروخ اولغله اختلاط

وقتضای
معناسنه اولور م

ماده دی وله اولقدر وارتثا کوره مز احنك معناستهدر بقال ارتثاً ارئيتة اذا
شرما وسود قویهلفق معناسنهدر بقال ارتثاًالین ادا خثر (الارئاء )همرەنك کسر له
هارمجازءه)نك کسربله
ودی سود قویعلغق معناسنهدر بقال ارثاً الین اذا خثر (ال

تخأير انلك معتاسنه در قال ارجا الاس ای اخره ومطلقا کبه حیوانك طوغورسی
کلوب چاعق معناسنه در قال ارجأت الناقة اذا دانتاجها وصیاد شکار دن خائب
ذر اولنان
وروم اوذق معناسنهدر قال ارجا الصاند اذالم يصب شیا اشبو ک

موادثلانك هرر ندههزهنك رتکیلهده لغتدر کهمعتل اولور تقول ارحأت الامرلفة

افریجیته وقس عليه البواق وقرآء کرامدن امام افع وجر.ه کوسای وحقص
حدر آندن ماعداسی سورة تویهده #صلفین حهاددن کمب ین مالك وهلال بن امیه
ومر ارة بن الرییع رضی الله عم حقارنده ازل اولان اشبو [ وآخرون مجون

هةکسرنی همزه ابله مرجون عنوایله
عای
لام اله ایمعاذہہم وامابتوپ عام ] ال

ومشار الیمم مجون عنوانیله قرات ایلدیلر ایکیسنه کوره ده معنای شریف مؤخر ون
ملبی ظهوربنه "وقیفله املری

و

۳۱۳۳
UOT
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حتی ین ل الله فم مارد بآعنتلرك حقلرنده ا
تابر اووب اویهه موقوف قالشدر اکر نفاق اوزره اضرار ابدرلر ایسه مظهر
اه

ا ر

هسد
EE ونرت

ارا

1

SO

ءلك معناسنه استعمال اولنور کویا که دیديانك دقت وامعانی کیدقت
|| کاهوادرادا

 _ ۶ومبالال4ه محصیل وقوف واطلاع ادر بقال ماربأت رباه ای ماعلت به وم اکنزث
یاتزد ) فعیله وزننده که هاء اميه الله در دد پانه دنور وقراغ لړ دی
| له (
تءع)ال
فبا
الان
دیئور طلیعه معناسنه (ا

وزننده

وکنکهجقیقمعناسته دربقا

(لراباة ) مفاعله وزننده صقفق _ ۱
ارتا الرحل ادا اشرف يعن طلچ على على ا
حذر واقا معناسنهدر تقال راباأه احیذر ه واقبه ورکسدن کوزك وحالته ؛ 4

۱33

دقك وامعان ايلك معنا ةدر يقال رابانه اریاق وف ور

معتاستهدر بقال رابانه ای حارسته ووزلرده مشارکت امحون اولور (الر باه ۲
مره وزنده

شولمه

درک درت

قطعه کوندن تاتلاشدن

مصنو ع اوله

ا(لرباً والمرباة ) میلرد فعیله و(الر نبا )ميك ضعى وتانك فحيله اسممکانلر در

دهیان اکلنهکا بوکسات بدرنهور که اورادن اطفد نظر انداز اواورE
کی( اثر OCE راب وزنده

تردیانه دنور

قات معناسنه ( النربعة ) تفعلهوزننده

کیدرمك معناسنهدر شال و  9تربثهای اذهبه ( ارتو ) تای فوقیه اله قعود |,

معقندةراتولءباب افا
وزننده دوکوی چکوب کم مبعلنقاسنهدر قال رتا ال
اذا شدها ووغق معتاسنهدر بقال ÊI اذا خنقد واقامت ايلك معناسنهدر قال

رتا اارحل ااذقاام ور سمه كمك معناسنهدر يقال راتا زد ااذناطلق وطعاملر
تا
حکرك حوعتی تسکین اعلك معناسنهدر بقال مارتاً کبده الیوم بطعام ایماا شکل
سکن جوعه ومعناده خصاصدندر یکعنبیدك غمریده استعمال اولفر مثال منورده

عتأانن)له
فالر
کبده لفظی مفعولیت اوزره منصویدر (

رتکان وزننده ومرادفیدر که

دوه آدعلرینی ری رنه قروب آ ارق ورعغلامق متام تمدارگ آت قسعنده نقلمق
تعبير اولنور يقال رتا اليعير رتانا :من الاب المالث اذا رىك ای قارب خطوه

(رتاء) حمزمنك کرله فتورورخاوتله اسراسمن كولك معناسنهرر قال ارتاً ا
آل
فلان اذا ضعك ف فتور ( الراً )رانك فعی وای مثكەن تك سکویله | کشی سود

اوزره قویدلفق امحون تازه سود صاغق معناسنهدر قال رثا ان ریا من الباب

ی
A
O

الثالث احذلابه على حامض E

۳
ار

۳۹
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EE

سويلك نع متك محاسننی تعداد ایدهرك صم اشعار الك

E

n

معناستهدر تقول رثاأنه 1

درمق معناستهدر قال رثاالشی پالمی" ۱
1ر قاتوب فشار
| ای ده وبرشیه شی خ

لرذ(رآی ) ذالك فھی
انو
فربه التاج اولفلد مهسته سود ازال ایدن اقهبه دی
2

ز نادهدیلهپاض
ورات سکله فرغانی وزننده و فعت :لهتما دار

EEE

 ۱بقال ئحذرآ تی وذرآی ای شددة الباض بوطوز حابی بکناشطوزی
وذرأی کسی ذرءه ماده ښندن ا

دد کا در

اض رد معناسنه در تغیبر نس امحون

مندر ای تعبیری  1رکو آمدن او نله تکلمندن» وف ولانقل
الف وونزیاده اوششدر ع ا

الذر ء ) :ذالك کسرلهرکهد رکه انکله کی قسنی صاغق

ر(
دنب
شله
لنوی
بی ع
ارا
اند

حاون چاشرار قال ذرء ذرء وهو دعاء العنز" للعلب شارح در کهنفسه کی ه
ذره ذره دەر جا دار بسن مو لفك تعییری

ذرءه اطلاق اولنور صاغق

مووشدر نمی(رالذماً ) ذالك عي وميك سکویله برکسیه کو جاک و
تقال 75

مشقت ویر SEE

 5من اباب E E AE

ق عليه

در

شال ذا

 ) 3التذ یی" ) تفعیل وژ ننده ای زبادهسیله شیر وب

شیررافلق معناسنه

(ذیوء ) تفعل وزننده برنسته فاسد وتباه اونغله
الم تما اذا نضجه حت نهر[الت
رکش وت
اذا شطع

کی باره باره دوکیلور اولق

و فسدو ر عضو

اتلوب

ششوب

معناسنه در

قبار مق معنا

قال فظ اطر ح و غبره

هدر

و عند البعض ات ککدن

اوق «مناسته در" کرك 2دج وکر  1فساد دنله او لسون شال (E وحهه

ادا ورم اوهو انقصال العم ع ن العظ م دم او فساد
رار

رزه وزنید .وه

قارە سن او یناعق عل

قول بر طر فه

دوپروپ جویرمك معناسنهدر شال رأراً ارجل اذا حرك المدقة اوقا با وحدت
قعناسنهدر
و دفتله دیکه دیکه بي م

قال راراٌ الرحل اذا حدد النظر و کوزی

حراغعکی بارلدامقمعناسنهدر قال رارأت الرأه اذا برقت بعینها وقیویو گید

رادو جافمق معناسنهدر قال رأرً اراعی اذا دعاالق بأرار و بنرنه
در قال راراً اسعاب والستراب اذا لعا وآهو وی فسن
قوبرق صالق معناسنهدر
هلان

ور

شال تراک

قال A
5۱
الا5

الطباء ای بصیصت
نظرت

اذابا و اينه به ب

ف ال اه ( الرأرأة) دده

وز نده

) هاسن فدقد وزننده و(اژآراء ) سلسال وزننده هیشه زیر نقادن
ريك حد  34الله کوژزی لعا اتدبرن خالوه دنور

۱

 1هاسن صن

اد  ۳طاحه  5الباس  ۷مور

اولغله آنکله سيه افوشدر

(الرأراء ):مدال ( والرآرآء )

فری اسعیدر

آیینهبهحوق

وانك سکو ت
( از با ) رانك ذحی ب

نطر ادر

دی باعسکری

کوزعكت احون دید بان اةراغل اولق معناسنه در قال ربأهم وربأاهم ربامناباب

وکسلت علو وارتفاع معناستنهدر بقال ربا اذا علا
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ذالاف فى ورانك سکوییله براق خلق معناسنهدر قال درأ الله الق در |
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 -هن اباب

ای حلقه و ر ننه ی حو غالعق معناسنه در قال ذرء الى اذا
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ویرلکدن یاعلتدن ناشی آعردن دایار
کثرة ذره وندن مأخوذدر کاسیذ کر پ

دوکلك معناسندر قال ذراً فوه ای سقط یعتی مافیه من الاسنان ویو ذکر الل
وارادة الال فیلندندر وترلاه حم اکك معناسنهدر بقال درا الارض اذا پذرها |
وباشك صاحی اغارمق معناسنهدر کا سیذکر ودرا شی" فلیل معناسنهدر بقال درا
عع مقعول

اولور محلوق معناسنه تقال هم ذر

الار ای خلقوالهم وبرده حوائل اما

تقال ماینتا ذرء ای حائل ( الذر به

من خبرای

شی منه

ومصدر

ذالك حرکات ثلائی ویانك تشددیله نسل معناسنهدرکه انس وحنكت نسلنه شاملدز
ذر اولنان تکشر معناسندن مأخوذدر ه<هسی REET
تسل الفقلین معناسنهدر ک

شار ح دیرکه وزتی فعوله یاخود فعیلهدر تشدید علا عل قول ذر لفظئدن
مأخوذدرکه تفریق معناسنهدر وزنی فعلیهدر اننمی ( الذری" ) امبر وزننده یی
مذر و در اش

| که

دنور شال ررع

و رانك سکو له صاح و صقال
اولان قيار ه هنوز پاضلق

ذری؟ ای مبذور ) الذر» ( :ذالك

سس

اغارمق سیب معناسنه دز على قول باشت او کنده

دوشوب

قەر سر عثا ا

دور که ابتدا او رادن

اغارمقه بدء ایدر ( الذرء ) فختینله ( والذرء ) منع وزنشده معنای مبرور دن
مصدراردر بقالذری" شعره ذرءا وذرا ذرءا من"الباب الرابع واشالث اذا شاب
اوایض سر  5ف e اراس

( الاذراً ) اجز وز ننده صقت من ور ه اوزره اولان

ونه
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ا| کی ودنای کلور کرماً کی ( الدانی" ) دنی* ابه معنای اولده مرادفدر ( الدنوءء )
|| دالك یله (والداء» ک)راهه وزنده برکسه دی" اولق معناسنه در شال دنا

از حل دوم ودناء :من الباب اثثالث اذا كن ديعا آ(لديثة ) خطیه وزشنده
قیصه معناسنهدر
عیب و

قال ای بالدیئة ای اة(

الادناء ) هره ت کسر باه

آلجق ودی اش ارتکاب اتك معناسنهدر قال ادنا ارحل اذا رکب دنا
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قدور اولان کشی ه دنور موّشده دنأی دنور سکری وزننده ( ا

)تدعل

وزشده رکسهی دناه حل وسوق ابلك معناسنهدر قال دنأه ای دنا ارحبل
صاحبه اذا جل على الداءة ( الداء ) مد اله درد وحرض معناسنهدر ج ادوا
کلور شار ح در کهبودن غیری مفر دی

واء مصدر
وجیی مدودا کش بو قدر د

(لداء ) مد اله خسته
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 ۱دب رکهبوراده داء کسی اسمفاعلدر رفعله در اصلل دواء ادی ذومض مر
ا سب اوزرهدر ای ) الادواء) همزهنك کس للهمس دض ودردناك اولق معناسنهدر

قال ادوا اارحل ادوا اذا مرض ( الدی" ) مطیع وزنشده بوندن اسم فاعلدر
 ۴ميض معناسنه مشونده مدیثه دنور ( الاداءء ) اقامه وزننده بود افعالدن
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من الباب انالك

شاعل وزننده بری براه صقشوب

آذا دافعهم وزاجهم ( ۱التدا کو ) |

مزاچه ابدشك معناسنهدر شال دا کوا ای

ازدجوا دوافعوا ( الدیی" ) فعیلوزنده ضیویز والعق وطعا حرامدن صافغ أ
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]| عهسنه سود اندروب طلوم کی صارفقش اوله شال اقة مدری" ای انزلت

| الان وارخت سرعها عند التاج ا(لدری" ) سکن وزننده زیادهسیله تابان
 ۱ورخشان اولان پلدزه دینور زهر» وهشنری کی شال کوکب دری" ای متوقد
متلا واشبو دری که سنده دالكت صمیله ده چایز در لکن و آدر دندر زبرا کلام
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ماسوب دعکدر درر مادهسندن مشو مدز ( الداراة ) مفاعله وزننده مدافعه
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و دافعته و ملابنه ا

د رکه رفق

| و لطف و سهولده معامله ايلك معناستنه در قال دارأنه ای لابنته بصوریده
وارائه دارته
|| اضداددن اولور موف مداراهی مداراة الله تشسبر ادوب د
 ۱ودافعته ولانته عنوائیله ر سم ابلشلردر دافعته ولانته کلهاری دارا  ۸لته طف

|قسير اوللرباه سداراة دخی اول معنالره اولش اولور قالدیکه امهات ساره ده
ت
|| معتل بانده دی

دار ثه اناد
سرس ومدر حق اساسده در بثه ختلته و

و عا

 ۱بالدار ا :وهی اللاطفة كانك الله عبارئیله مرقومدر واقعا مثلا دشنه مدارا
ورنده اولان بفُض وکینه ی سب ادوپ صورت ظاهر ده تواضع وروی
|| ابلك کهد

| دل کوستزمکدن عبارندر رنك وفریی متضعندر ومادء مرقومدیی مولف کی موز

ر ار صورت ملامتله مدافعه ايلك معناسیله تقسبر ابدرر کهبدوخی اقربدر
"۱قالدیکه موف وراده دارته ال تفسیر ایلشیکنمعتل باننده اشارندن سکوی
ظاهرا ذهوله و لدر ( العدراً والتدراة ) رد
سطوث
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زاندهدر قال ر
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۱موحده ايلهندحر ج وزنده وارلفق معناسنهدر قال تقوبا الشی"اذا

ندهدی

|  ۱الدف» ) دالك کسری وفانك سکوییله و فحتنله جایزدر بك اسیلات معناسته در که

_دت برد قیضیدر امهات سارهده همان خلاف البرد اله مفضسدر که مطلق
ح
ااك "و نت معناسنه اولور جي
حاصل اولان منافعه اطلاق
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ادفاء کلور و دفء دالك کسر للهدودن

ونلر
ووبار والباف کی ا
اوللور اولاد ا

اله هنسفع

ینودال دف ,الابل کشر ای تاجها واوبارها والانتفاع ما و وړ که
ردعطیه معناسنه ودفء الا رظ دو ار ك قو تو سنه د شور قال اقعد فذىفء

معتاسنهدر

بقال و البعمر اذا اد  ۳7الغدة ور

۳
 9غده منبوره دوه

شین طاءو يدر ;eE بر نسنهی یاوب دوشهمك معناسنهدر شال درا ای اذا 6

بسطه وعل نا معلومدن نا کهانی غریب سیل ظهور ابلك معناستنهدر که اوکنه |[
کلان لس نم لری دوع ایلكت شاندن اوله بو معناده دالك صعیلده چاب دزر شال جاه
 1السیل درءا E

منمکان دیع  ۸دا



قاری وعصا مق

اولان ميل واعوچاج حالته دیور ودرا عریدن پررجل آدیدر وشول تادره بعتی

ساقطه به دینورکه نکاه طاغدن قبووب اشاغی بهسقوط ایلیه قیا بآرهنی وقار
کیفهری کی ( الدروء ) قعود وزتده بولده اولان شقوق وکسور وجروفه ||
دیتورکهدوز اولیوب جامجا اکری وکری پارق حقور اولغله ی مابا ورووب
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رسنك ,
ګمکه مانع اولور بقال طیق ذو دروء ای ذواخافیق وراده در وء دکه
جعید رکه ميل واعوجاج معناسنهدر ودروء مصدر اولور پلدز برق ولعان ايلك
معناسته قال در الکوکب درو اذا تلا لا ولوقد ( الاندراء ا)نفعال وزتد| .
مکان نا معلومدن اکاهان تدافعله سیل صوی کت معناستهدر تقال اندرا الیل |
ای اندفع من مکان لایع به وبرنسنه اطرافه بایلوب طاغلق معناستهدر قال اندرا |
(لتدارو ) تفاعل وزنده بزاع وخصومت ده کڪدا کش
اطریقای اتشر ا
اولوب بری بریی برو اونه فاقشدرمق معناسنهدر بقال تدارا القوم اذا دافعوا
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دی اولور کهاصیی ادتری اۍبدکذلك تاء داله قلب وادغام اواندی بووزنده اولان

ذری آتی دریثه الخاد ابلك معناسنهدر تقول ادرأت الصید
ادرا» شکار اعون ک
 :ای الخذت

لهدر ید ) الدر ية ( تجطد وزنتده
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اوق ومرراق

وعتی نآکله تع ابدرار کهآ ی بریره نصب و استوار ایدوب
مشق ایدنلر ری ط
اوق احندن کورمك امحون اکاری ومزراةه آیي اخذ ادرر ودرینه صیادل3
صیدری ر صد وفتده اغفال حون کندیاره سیر ادوب سبرلید کاری شیثه دنور

ا(لتدر و ) تفعل وزننده فریب واغفال اجون برنسنهدن_نسنر

ابلت معناسدهدر

کره |
شکاردن تسر ابتد کلری کی بقال تدرآوا ای استتر واعن الشی" اختلوه وی
بالا پروازلغله کر واستیلا الاك معناسنهور شال تدرا عایمم اذا تطاولوا ای |
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وا و جبروا ( الداری' ار
ری
ax
ور

طاعو پدر

ا

Co RE, CA ER

E

REE

# 4آ

3

E

۱

ِ ۳
ِ

اذا

E

EOT

a

ع ب

7

ی 2

ییسمفو جات

o8

e

RE

اون ولد اوو عق اعون یادینی دشی تمحرمت ایلدکده صدورادن

شنت مطاوعیدر
صوندن جکایهدر( التداد (لزل و زننده رده که

وا ك
ا وس
لنق
|
داد

یرل

اولق

ادلأى“ فتداداً و بوارلفق معناسنهدر قال |
معنار بنهدر شال دأ

ال ر اذا ندحر ج و دوه آوازی ار دسنه حکوب دروننذه رجیع وتردد اله

کر کر اوتوب کومورد نمك معناسنهدر ال ندادأت الابل اذا رجعت النین الى
احوافهاو عکمك ابطاً معناسنهدر يقال تدأداً انلبر اذا ابطاً وبوك برطرفه ميل

| ایدوب آغق معناسنهدر قال نداد حله اذا مال اویی طرفه تايل ایدرد
ا دعك معناسنهدر قال تدآدأ قمشية اذا مايل وغلبهلکدن صقثعق معناستهدر
تدآداًالقوم اذا زا جوا و ل سنه دن میل و ا اض الك شغنا اديه دن

ا

| ا قال ادا عنهاذا مال ( الدأدأء) دالك فتحی والفك مد اله ( والدنداء ) دالك

| كمسل ( والدؤدوء ) دالك یله آیك آخر کوننه دینور عل قول یکری بشچی
ککەسی باخود یکری التجی باخود یکری بدثجی یاخود یکری سکزجی باخود

 ۱ 3کن

3

طقوزحی که

سیدر داخود آخر او چ کچهسنه

| ساجد وزننده آی اول کجدار ده ع و به اء

دنور

جی

دادی" کلور

یعیی سمرعت ایلسی باعث ميه در

 ( ۱ ۱وداداء )الفك مد به "کشا ذاه وواسع میداه دنور فضاء معناسنه و ککش
تلعهبهوککیش وادی به دنور

۱
|

3

تاعه انلك کسس نلهوقار دن اولان صو ا فاا

دیتور ) الدأداً و الداداة ( هب ورد قصسری و مدباهبك قرا کو که رهدنور

3

قال

ودان ای شدندة الظلد ( التدی" ( شعیل وزنده رز نسنهی
لیر داد وداداء »

]| اورتوب صقلامق معناسینهدر شال دبا الشی* وعلیه ندیشااذا غطاه وواراه

۱
9

مقابلیدر شال دب الشی" دبا هن اللاب إت
17

ِ كت

۰

بر

اذا سکن واورمق معنا سنه در

'.

شال
3

 ۱دیاه بالعصا اذا ضربه ما ( الدباة) دالك عى وباك سکونله قاحجق فمرعانراسنه در

 (8يقال بجی هن بده بالدباة ایالفر ار ( الدئتی ) ای مثلثه اه ےی وزننده هوانك
31

شدت

حراری عقیده باغان وره

 1طوغور دقلری دو له دشور

1

دنور وفیون و کی سینت

باز مو «عنده

شار جح دبرکهو ایی معناده دی بای نسدتلددر لکن

منسوی معلوم دکادر مایت مولف عنقر یب دفأی میتی دثأی اله تسر ایلکله

| حرارت معناسنه اولغله حراره منسوب اولش اولورر ( الدرء ) دالك قعی
والدراة ) هاله دفع ایلك وصاومق معناسنهدر ال دراه درا
وراك و
 ۳ ۳درا من الباب الث
درا السیل

ته

اذا

اذا دذعه وسيل صوی

ابدفع بوراده

اندفاع دفعكت

دفعه ظهور اياك معناسنه در شال

مطاوعی

دکلدر ودرا

کهای
رکسه تا

ڳل معناسنهدر قال ورا ارحل اذا طرا وخر ج وغاة نآش ایشیلیوب

E

و
 1اطلاق

 ) 3استقطاء کلهسندن اسمفاعلSE

اولتور کویاکهغلك

دا ی

( الفا ( خانك فحی وقانك

فبول ا

ی ۲ر دی

قال اق

قالیان

مسا

ای“ ۳

رکفت حکوب قویارواب وه

چالق معناسنه درقال خفأه خةاً من الباب الثالث اذا افتلعه فضرب به الادض 
و بای س و کوب بر قدر اندرمك معناسنهدر قال فا بته ای قوضه فالقاه عل
شق ادوب
الارض وقر بی ت

وی

قف

ايه بال

وضض

۱

اوزره قومق معناسنه در ده بر قر به ده اولان

7
القر به أذا ثقها غعاها على الحوض لفلا شى

الارض ماءه ( انللا" ) خايك فعی ولامك كوي ( وانللا ) کتأب وزننده
ده
) اونللوء ) قعود وز

3

دوه حو کك عل قول حرونلق ایلکله برندن آبرلیوب

ا
طاش كى قالق معناستهدر قال خلاات الناقة خلا وخلاها وخلوها من آلا
۳۳
اذا برکت اوحرنت فتبارح کوات ال اوخاص بالات ولو
ان

باخود 7

زوره
طسعتی ا

<

کتدن فو

اولیوب داعا بر ته

ملازم اولق معناسنه استعال اولنور بقال خلا" الرجل خلوها اذا  ۸برح مکانه
دقیهبتهور
) اخلبالی" وانللوء ) :خانك فصیله کیدرکن حوکنیاخود جر اولان نا

|

) الل ) باتك ولامك کسر باه ترمد وزننده بانك فیلهده جابزجا در دياه دنورعل

|

دول طعام وشراه دنور قال هو مك نی اال" ای الدیا اواتطعام )A
) لا  ) ۶مفاعله ونزده برنسنهی فراغت ادوب دیکر نسنه بشهرو ع ومباشرت

الك معناستنهدر قال خالا" القوم اذا ترکوا شا واخذوا ق غره ( اطْأ) حبل
و زننده مرجم آدیدر ) أا ) خانك ده ی و ونك سک

کا قطع E

شال خنأت الذع خناً ای قطعته کا شال خنيته من العنتل ( خاء ) هنك

 Eبناسیله اسمفعل امردر تیروچابك اول وله وشتاب قیل دعکدر

شال خاء بك يجارل عل ای ال

فصلل الدال ( €الدأداة ) زلرله وزنده ( والدداء ) دالك كله يك شد

تلك على قول سرعثله سکرك معناسنهدر قال داداًالبعیروغیره دأداة ودداء
اذا عدا اشد العدو او اسرع واحضم وبرکسدنك ایزینه ووب کت
معنا سنه درر

ا

قال داد ف اره اذا عه مقتفي اله ور نستهی  2ك ايلك معنادنه در

تقال ددا ای" اذا حرکه ومع رک ساکن قلق معتاسنهدر بقال" داداه سایکثه ال
وخهتله اضداددن اولور لکن موف ضدشدن سكوت ایاشدر ودأدأه برنسنهی
اوروب ورعك معناسنه در شقال داداء ای غطاه وداداه طاشك

ا] 

صو مراسنه لا

وار لتوب دوشدکده ظهور ادن صوتتدل حکابه در کوتردی تعبتراوللور وشال ا 
۱
۱
کت ار وأا  ۶ایصوا وغلبه لجدن ناشی صفسعق معناسنهدر قال دداد القوم
م
ردق جم

مخضت

,

آذا

pp

رات وصواب

اولیان طر غه غدا اوسهوا سلوك اياك معناسنهدر بعضار ثلانبنك ۱

ودقصد وم بدده بقىصد اولق اعتار اتدیلر کا سیذ کر ( الاخطاء )
هذهومنده ع

هرك کر و(اطاطثة ) عافیه وزتده بونلرده پکالق معناستهدر قال اخطاً

وده خاطته کهسیکه عافیة وزنندهمصدر در
اق۱طا خااوطتد غغ خط و
نوه
وهب
ثلانیدن تادر ومنددن اندردر ومادده دووجه اوزره وارد اولشدر تکهک

امثال بعض مادهرده مرسومدر واخطاء مادهسنك فعل ماضیسی اولان اخطاّت
که سنك هبز سنی باه ابدالله سڪر جه اخطیت عنواییلاده مشهود اولشدر لکن
بلا قاعده رحرق

الو رکه هت ر دنه در ياخود لثغه در

حرف آخره ابدالدن

عبارندر واخطاء عامدا اوساهیا اس دینده راست وصواب اولیان طر نقه سلو ك

ابلك در
طا

قال اخطأً ارحل اذا ست سیل خطاء عامدا اوضیره نتهکه

دی و معنایه کلور

وك

اسم فاعلنده محطی" وثلاينك اسم فاعلنده

خاطی" دشور وعند البعض محطی" بلا قصد سالك اولانه اطلاق اولنور

واخطاء رکسهییا کلقق معناسنهدر قال اخطأه ای اوقعه فی الاطأ ( الخطو )
فعل وزشده

اسه

طك

ور

لکن ونك مفهو منده

تکلف

معتبر در

ال ا ارحسل عمی اخطاً و برکسهی خطابه اشاع ايلك معناسنه در
تقال مخطاه ای اخطاه ( اخذطينة ) فعیله وزنده ذنب وکناهه دینور عل
فصد
قول عد و

اه اشلن کا هه دیشور SR

و خطیه نك ی

خطایا ظور وای کلور فعائل وزننده و خطیه هر نسنه دنل

بغر عد اولانه دنور

اىلل خطیه من الرطب ای
| مقدار قلي دنور بذیسیر معناسنه بقال عل
| دیسر منه اط ) خاک کمسرنله ودی امعدر کناه وذنب معناسنهدر يانود
عد اله اولان کناهه دینور قال فيه خطية وخطه ای ذنب اوما تمد منهو خطاً
وخطثه خالرك کس له مصدر اولورار صوج ابلك وکناه ايشلك معناسنه بقال

خی" الرجل خطاً وخطثة ای اذنب ( انفاطی" ) اس غاعلدر مطلقا وعلى قول
متعیرا خطا کار اولایه دنور جي
صائب ف

زشاندن خطا

ونه الثل مع انلواطی" سوم
خواطی" کلور م

ادن سهامه اله اصایت ادى دی و انور مثل مزلو ر

اکنژی خطا کار الووب احیانا مصیب اولان کسنه حقنده ضرباولنور (ااخطثه)

تفعله وزنده ( وااعخطرء ت)فعیل وزننده برکسهی خطا اد دو خطاه نست
املعكناستنهدر قال خطأه مطثة و مخطینا اذا قال له اخطأت ( انلطاً)
| خاك کی وطانك سکویله تجره قینار ايکن وزینه کلن کیوکتی طشره آغق
 1معتاسنه در شال ات

القدر یدزها Bk من الباب اثالث

اذا رمت ه

)فاعل وزننده برکسهی خطایه اقاع ايلك معناسنهدر قال خاطاًء ۱
| ا(حاطو ت

كمك معناسننه -قال حسا الکلب نفسه اذا بعد ویاصره مه وسعت و ۶
اولق معناسته استعال اولنور بقال ما البصی اذا کل ا(تلسا) فة

از

بودخی سوریلوب قوعولفله یقلوب كمك معناسنهدر ال خسی" الکلب خساً
املنباب الرایع اذا بعد (الاحساً ) انفعال وزننده خساً معناسته در قال فلا

کالکلب اذا فيللهاخساً ااسنالا(می" ) شول کلب وخهربر مقولهسته دننورکه
همیشه طرد وبعید اوللوب قربه بقلشدرلیه یعنی هر کیهبقین اولوب سورمك
 ۴وژننده
قیدنده اولدقه سوروب قووهر فاعل ع در ( ۳

در?RO ۱

قیون بوکنك کنزینه اطلاق اولنور که ايشه برام اوه صوق ردی ۳
( الناستة م)فاعله وزننده ( والخاسژ )تفاعل وننزده طاش  ۲شمن معناستهد رکه

۱

مادة بموزرهدن مأخوذدر قال خاسئوا مخاستة خواسعوا تخاسوّا اذا تراموا بام
تت
بس
تس

بااعلارحةط(اء  ) ۰خانك فحی وطانك سکوئیله و(اندطاء ف)ححتینله و(انطاء )

DR
E
13

مد اله یکلشلق معناسنهدر که صوايك سح قال ية خطاً حوطاً وخطاء ای

1

طلاً
ضدالصواب خوطاً فعتینلهامسر اولور باممقعناسته قال خطیء اخزج
املنباب الرایع شارح ديرك بعطلر سهو اهفرقرنی ووحه اوزره بان ایلدیلر که
سهو مدرکه دن فقط صورئك زوالیدرکه ادلی ایأوتأمل اله متنبه اولور وصواب
ر

ام راست وحهت

مستقهد رکه انکاری جابز اوه

حق

زاھ ذه ایت اوله و

برامری قوهدن فعله کتورمك مراد ایدوب احراسنه شرو ع الوندقده زمان یامکان
بخود پاران اشغال واغفالیله طرز ملمو طدن بلا قصد ولاسهو ولا نسیان تلف
وطور نی غير منوی اوزره جریانندن عبارندر ومولف بصابرده تورسه حقیق
ایلشدر کهخطاً حهت مستفیدن عدول وانصراف ايلك معناسنه موضوعدر وو
اکووچنه اولوز اولاارادهسی فرجاولان نسنهیی اراده وقوندن فعلهکتورمکدر که

خطاً نام دیدکلری بودر اخذ وعتاب وعقاب | کامترنب اولور وال فيه خطی"

خطاً بقصتین وخطاً پکمس انلاء من الباب الرابعانىفعلی مسعسن اولان نبسرتهیی
اراده ایدوب لکن بلا قصد خلاف مابر د وقوعیاب اولهکه وده اراده جهتندن

وذا هو الراد
نلوقراول اخطا فهو مطی* ه
مصیب وفعل حهتندن محطی" او
تنی الاطأً والسیان و]جتبدك خفطاسمیلدوندر
مع ع
ارف
شوله عليه السلام [

الث فعلى حسن اولیان نستنهنك فعلنی مراد ادوب لکن الفاق خلانی ظهور
ابلید که ونده حط ی" ف الاراده و مصیب ف الفعل اولور و و فصد

و ارادهسی

جهتیله مذموم اولوب فعلی جهتلدده عدوح و مود اولز اہی ویقال خطی" ف
دنه خطا بفحتین اذا سلك سبیل heS

او غبره یعیی اص دين

و مذهبده

راست

:

۳ ۷

1

اچد

۷
و

۱

 ۴و

(3

فر
ت
مر

ر

/

,

۹

ت
.E

8

۳

١۳

E

سس

۰

سرسسسس

وت سس دی ی سرسس اس

تن

مسا

مس ای r

ازایم ای اسضي و ذش وناسزا سوز سوبلك معناسنه در یقال خعی" ارجل
اذا تکام بالقعش ( الاخعاء ) همرمنك کسربه سائل سژالده بك ارام واطاح ابلك
معناستهدر يقال اخعأه السائل ادا اح عليه ق السوال ( الاج ) تفاعلوزننده

رطائت ايلك معناسنه در بقال تخاجاً فى الشی اذا تباطاً حوهری وهمنه مبنی تخابی"
عننلوه موز اولهرق دس ایلشدر ضوورنده اصوب اولان حابی عنوانیدر که
یای تیه ابلددر تنابی کی زیرا جم اکرمضموما قرائت اولتورسه رسم خط ال
همه اه اولوب ومکسو را قرائت اولنورسه حسب

وا شامل وژننك حي مضموم العن ی

اقاعده هه رهسن ی

کال وتضارب کی مکر کمهعتل

رای
الام اوله اول صوریده مکسو ر او لور تغازی و

عنواننده سصوم

اولغله ظاهرا مولفك

سههسنده

لکن کیا حده 3

صورت مرقومه ده سسوم

تصادف ایلعدر و محخاحو انسانك مقعدی باسور مثلاو عارضه سبیله متورم اولوب
مخری کهصفر ه تغیبر اولور منتار شکلنده کرو سنه دوریلوب جقق معناسنهدر

شال مخاجاً استه اذا تورم و خر ج موخره الى ماوراء ا(للذا ) خانك فحی
(اطذوء ) قعود وزنده ( والذا ) فحتینله برکسیه
وذال محمهنك سکویله و

سرفرو انلیوب رام ومنقاد اولق معناسنهدر بقال خذآله وخذی له خذه! وخذوءا
وخدها  2الباب اثالث والرابع اذا اعخضح و اشا و خذاء یه نله ضعف سس

معتاسنهدر که زیهره وی بات لب اولغله برعارضهدن پابك متأثر اولوب
خوف و اندشه ایدی موحب

(الاسخذاء)EP .

حالتدن عبارندر شال به خنذاء ای ضعف.

نفس

وقیاد افك معناسنهذر شال
و خمتوع ان
دی
ب

اسعن لهاذا امخصنم و انقاد ( الا خذاء ) ه مڭ

کس لله E ش

کننهی رام

ومنقاد ایلك معناسنهدر قال اخذاٌ فلاا اذا دز انذره ) خانك فى .روانك
تاه )-کراهه وزد خانك کسسبارده جازدر (.وانلروء ) قعود
وا
وز ننده دفع طہیی اوا

معناسنهدر تقال خری ول

خر

و خراء :و خروها

م اباب الراب اذا سب ( انلرء)) خانت عله شا رکه دوز عذره معناسته جى

روء کلور جند وجنود کی وخرءان کلور خانك ضيه ( الخرأآة ) مفعله وزننده
ساةق)اط
ااخر
(و
ی

هزه اله و(الخرو) :ميك فحى روانك می اسم مکاندر

و اداه به دشور ) الراء ( خانك کیسری والفك مدله اععدر دقع طریی

الك اه دتور (| خا ) خانك فصی وسینك سکویله ( واخلسوء ) قعودوزنند.
ورك سار امهانك
سوروب وق طردوبعید معناسنهدر لکن کرد مولفك ک
لار ننه کوره كوك می سوروب قوغفه خصو صدر قال خسا الکلب خساً
انلباب الثالث اذا طر ده ونو معناده
وسوها م
خ

لازم ۷

سور لکله يقاوب

نشن اولنار و ردقلری جتصری

حهددن عبارندر ح رکهوالاحق و اوبه تعیر

اولتور ایک یااوح در کلی که دنو عبادن وفیلدن برکوحكث ادر در و عندالعض

ی ودره
دلکپر
خیاء ومعناده معتلدر معموز دکلدر( الحباة ) مکرمه وزننده شو
دخترد رکه هنوز تزوج الامش اوله قال جارية باه ای  ۸تزوج بعد( خبثه ) |
أ
جات کی وبانكت سکول اس ان کنازدرکه امير الومتین عر الفاروق رط
عنه زماننده اله" بصرهه وال اولوپ صکره حطمرت عرعل
اھر

|و للدقده کو ا مرقومك وبدر نك اععلرندن و

ایلدی سسدن

2تدعصرله لحااحه لاق

ولاته هوباً وابوه یکنز" یعنی کندی النه کیرن شیی"صقلار پودری دفن ابدر .

پیوردیلر وخته بن راشد واو خییهه جهیه وزنندهدر اممی عمد ن خالد در |

ن
اید
تل ک
)ایب وخاسس معناسنهدر تقا
وشعیب ان خبیثه محدیندندر ( الاي خ

لا

ای خایب ظاهرا مقلویدر ( الخابئة ) مفاعله وزننده لمعه وا ولغر سویشعك

ال

 2چات در قول تابانه  کذا ای ا
تور نطو هز وردن مأ خو ذدور کد

و

اعا ) بو وان U ۱ ۷
اووزلوب
مد گرد اوزره م

2

لکن

خفيغا هرمس باه قلب ابلدیار قال لهخاية هن حل ای خب ( انا ) خلت
فے ی وای فوقیه نك سکول و

۱

وندن قراغت
ر نهدن کروطور درمق آ

اتدیرمك معناتسته در قال خا فلانا عن الامم ختاً من الباب الثالث اذا کفه .
( الاختناء ) افتعال وزننده برکسهیی انداعق ودنك ودوپاره الك معناسنهدر يقال

اختاله ادا ختله بورکسهدن قورقق يااوغق سل آندن كير لوب صقلاعق |
قى قول قورقق معتاستهدر هشال اشتتا منه ای اتر خوفا اوحیاء آوخاف
ووفدن اشی رتك
وقاعق اختطاف معناسنهدر شال اختاً الى ای اختطفه خ
رویی متغیر اولق معناستددر قال اخعتاً ارحل اذا تعر لوه من ححافة سلطان

اة ) ره وزننده شول :ا وخال ااه SET شنت
ومحوه (
اّری اوئیوب و آبادانلغهبغایت بعید اواغله له برسته ول ولنوب وه انان
ویوان آوازهسی استقاع اولنه قال مفازة محتنتة ای لایسعم فا صوت ولا
ح

یهتدیاط(عا ) خانك فصیوجك سکویله اورمق معناستهدر قال خا عا
ابات الثالث  8صر نه وکڪه میل الكت د
ا

حوعی کید وب آزی قاق

ءلیل ومقهور اولق هعاس
شال جیاأ الیل اذا مال ذ

ودر قال خا

(ل(i
ارحل اذا انقم وجاع ايلك معناسته در شال خا اد  1۶اذا جامعها ا
خايك که هزه وزنده کشر الجاع اولانکشی نه دیور وجاعه مشمیه اولان
عوربه دنور

وششعان اولوب یل وکر اجان کشی به دنور و احق ودا

دور ( اها ) رفهتینه اوتاعق نعناسنةدر قال خی" ار جل جا منالیاب

|

۳۹
اولق هعناسسنه در قال  2۳الکان ا م عن البات ا

اخصس والتف اه

وجاع أغلك معناسته در شال حناً المرأة اذاجامعها ( اطایی" ) صيغة مونرهدن

رهکه ایض
سینت اوز ده اسمفاعلد ر اخضر لفط نا کیداون اراد اولنو نت
ناصح واجر فانی اله  3 5اوللور تقال اخطس حا ( العتی و اله

) تفعیل

وتفعله وزنده قنه یاقق وقنه اله نویامق معناسنهدر بقال حناً رأسه نيا ونه
اذا خضبه بالناء ( العنو ) تفعل وزننده قنهلفق وقنه یاففق معناسنهدر قال ا

آیدر ( اطناء تان ) شه
فنا ( الا ) حانك کس لهبرقوی اسمید ر ور رحل د
ضرند ه ای فوملق آ ددر ) وادی الناء ) عنده زد
ند سید بنوکیم ا

وتعر نام

(اء)
بلدهل ده پرمعر وافدیدر کهآ ندهبحكوق تبات حناابت اولور ح
مد وتو نله برد حل
کنانده الف

|ا مصافد ر ووماده آخر
اميد ر مدينه هنو ره ده بار حاه ک

له بانده اعاده 4و

ان شاء اله تعالی

(صل (لاء الم ) ( اللباه ) خالك فصی وبانك سکونیل کبرلك وستر وپنبان
ف
ا

معناسنهدر

تقال 1

الشی"  ۳م ۽ن الباب الثا لك اذا سيره وخب  ۶کر "لو

وبء
وصائل اولان سي 4ه د یشورکهاسدر ویاخود تیه پالصدر در عبوه معناسنه خ

الارض بره اضافتله سبره ونبانه اطلاق اولور زمنده ستور اولدیغچون وخبء
اسماءبوره اطلا ق اوللور آ نده کویا که هستو ر ایدی قال اخر ج خت؛ ااسیاء
خبء الا رض ای الطر الثات و شهر مد ین قضاسند ه پمروضع ومدته ده
قباباننده بروادی اسمیدر ( اليد ) تفعله وزننده پرنسنه ی بك صقلیوب کر لك

معناسنهدر يخقابلاه نة اذا سره ( الاختاء ) افتعال وزننده اولمعنابهدر بقال
مهلاز مث
ان
سهنداهماخ
اختاه کخیباه (انباة) خانكضيه هره وزننده شول خاو د رک
ادوب اصلا طشمره حقوب کزمن اوله شال ام أة خبأًة ای لازمه نما بعنی مستقرة
فيه محدرة لائبرز منه لکن اساسد » وبعض امهانده ادا کورنوب صکره ارککدن
صقللو ب تسرد و حقن اولان خواله

مفسر در وعض

امهانده کاه کندوی

ی ام)یر ووزناندنهلب(یثه ه)اء أ
ن(
اندر
کوستور وب وکاه پنبان اولا نلهمبی
نقلیه الله ستو ر و پان او لان سیثه دینو ر وع ار اختا لهخبیثا دیرار برا می

وهیله یاخود النده ور بر نده افو
یاخود ار برنسنهی عمیه والغاز ح

برای

امعان برکسه دن سوال ایلسه قال اختأله خبیثا اذا اعی له شیا سنأمله عنه
رع
وحبیثه ریاج ن رو

نام کسهنك قر ی اسمیدر واو حبشه 2الکو سور الاسد

الله ملقب اولان کسه در ( انلسة ) غ۶ره وزننده قبر"اولادینه اطلاق اولنور نت
معناسنه زوم بیت الله ارککدن نبان اولدنجون ( الباء) کتاب وزننده يك
"صوی اولان تاقهنكموضع مستورنده پعن کورغز پرینه باصیلان بر وع فا
ادر

کر ا
رنر و
جمی اخسه کلور ( وخیاء ) انیهدن بناء معروف اسمپدر ک
س
مت

ات ار

م

۱

 Eرز

وقتال اولور ( الا ) حانكفصی وميك سکوئیله سياه ومنتن ومتعفن بالعفه دینور

(1ا ).فعتینله جاه معناستنهدر شال وقعوا ف جاء وجا ای الطين الاسود <
اتنع(أ ) حانك فحی وميك سکویله ( واعاً ) فعتنله ذکر اولنان سیاه ومن
الن
بالعق اختلا طیله صو

بولا وب

متغیر اوذق ا

در تقال جی" ۹2

چ

اوا

من الباب االبرع اذا خالطته اجه فکدر وطار لق معناسنه استعمال اولنور قال

۱

جی* عليه اذا غضب وجا حانك فح وميك سکویله قیوذن ذکر اولنان بال
حکوب حقرمغله قیویی باك ايلك معناستنه در تقول جأت البترای زعت جانبا

1 ۲وeچe

مینك کر له قیو به ذکر الونان سياه ود وی بالعق القا ایلت
ا(لاجاء ) ه
ميك سكو يله
معناستهدر بقال اجأت البثرای القیت اطأة فا ( الم) حانك وهی

ارع(ا ) عصا وزننده و(اطو ) ايواخود دلو وزننده
وزد
وفصتیتله تادار جا
( واطم ( ]و ری محذوف

اولهرق دودم

۳

کیکه جله سی نش لغتدر

ایاتکاا
م
وب

که پنورکه زوحه ك قااننامی اولور او زوج اا معناسته 2
زوج وزوجهدن هررپنك اقارب وبارندن برینه دنور هرک اولورسه اولسون
 2و

وخا ری کی و بو اسماء دشهو ره مضافه ستهدیدر ج

وزننده منز ج
و ذلك لکوم

EE

اجاء کلور ]#خاص

در کهمقردانده راغب اخجاءالرآ :کل منکان من قبل
E

E

تدك E

RE PUPP

باجاه

مادهسندن

زو جها .
مأخوذ

Eىا ةياجلا مبنال نومالا اهل نواذلاو

او من الثانی ای من اجاء النار لر ارة شقةليم عنوايه رمم ایلکله عل كلا
زحهحتص اولور ومصیاحده
اجلهوین معتل اولوب وجه مکذور اوزره اقارب و
معتل پاننده مسبوم اولوب وان فارسدن منقول اولهرق زوج وزحه دن هر
برنك قاين آناسنه اطلاق اولنور ومو لف كذلك

اب

معتلده

دج

ذ کر ایلعدر

ظاه | هبو ز ومعتاده لت اولسنه مبنیدر 2ه که ذکر اولندی ( 12500
وزانده برتو ع بات آدیدر ارض
ماه

ده

ور که باقدینی نسثه به نط ری

حصوصدر

اصابت

( اس

ادن که در

) حول وزننده عیون
شقال رحل

(لناه ) حانك کنسری ونونك تشددله فنهه تور
ای عیون ا

العین

نسوان اللرنه

وایاقارینه یاقرلر جیی حننان کلور حانك ضمی ونونك سکوئیله( اناي ) یاینستله
قنه ی به دینور مدلندن ابراهم ن على و حیجد وهارون بن مسلوعيداله بن عمد
القاضی و حسین بن مجدکه حرءمشهور

صاحسدر ورادری

یأسین وعمد ن عسداله النانیون وحه E

FRS

عل ین مد وجار ی

حنا یعنه منسو بلردر ( ات

(

حالك فحبی ونولك سکوئیله برد بای عیشیل تازه وفراوان وری برینه ضارمشق

اولق

12۱1

۷
Dry
سود
e

له
غباردر مراد ويا اوله جقد رکه کل سآیونقککی

8

ف

0

[0مسجت سب

ده اکال اولنو ر

ولات سکو په کوزه تونیاحمت معاسنه در بقال حلاءه

حلثا من الباب اشالث اذا له باللوه ور نسنه اله اورمق معناسنه در قال حلاء
پالسیف اذا ضبه بهوره مشمقمعناسنهدر قال حلاء به الارض اذا صرعه وجاع

ایلك معناستهدر قال حلا" الر از اذا نکسا ای جامعها و ور بل امیا ناهد
شا ل حلاء فلا با کذا در ها ای اعطاه ااه ودر نك و

صوعق

قاز یوب

شره ) الاوء ( قعو د وزنده دک او نان
معناسنه در شال حلاء | لد اذا فده و

وبا طاشن ری رنه سور وب "ويا بیدا ايلك معناسنه در تقال حلاءله حلوها

اذا حك اللوءله ( املاءء م)صایه وزننده اغاحلق بره دینور درختستان معناسته
1در حانك کسر له ده منقو لدر ( اللاءة ) حانك ضعیله دپاغلرد
وحلا»» پرموضع د
یوه
دوقلری ص
دری وزندن ص

وقازنتیه دینور ( اللاءة ) حانك کسربه حلاء

مفردید رکهچازده میطان نام موضع قربنده قپارج طاغلره اطلاق اوور جلهسی
باندن خال سنکستاندر ن۲لردن دک مان طاشی قطع ومدينة منورهه جلب الونور

آله
ا(خلو) صبور وزشده وتيا طاشنه دینو رکه علت رمده متلا اولنلر نک
اهل(لة ) جر به وزننده طردومنع
ونند
(ی" ) تفعيل وز
استشفا اادرلارعی
ايلك معناسنه در قال حلاءه حلا ولد اذا طرده ومنعه وويرمك اعطاء

5۱ ۳kl
۲۳1د9۲ ٩
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معناسته در بقال حلاءه درهما ای اعطاء ااه واما قولهم حلا" السویق زوا غیز
مهموز یی وناز قالاصل لوا ,NR

او

اولغله معتل اولوب وز

دکل

ایکن و ز دبه رد استعمال ابلدیلر ( الل و ااعلید ) الرك کسری وحانك سکوی

ولام مکسوره اله درينك بوزنده اولان تویره وجاحالکه ووغه دنور حولی"
ول درییه دینورکه صویلوب قازينو ر ایکن شحاق رخنه ار لله فاسد وتباه اولش
میه
دک
آضی
اوله موحلثه شول نقیل وید ماش کسیه دنور که دری وه

PLS
DO
E
D
E
2E

باپشوب

ا موم ومکدر ادر اوله قال رل حل ای پلزق پالانسان فیمه ( الا )
فصتینله عقبول معناسشنه در که دوداقده حادث اولان خرده سیوبلهدر اوحوق
کی
,تعپیر اولنور ۱
ولاء ءصدر
ح

جای غب عارضه سنده ظهور ایلکله فارسیده "عاله دیرار

او لور دريتك وزی وی ووهعناد اولاق معناسنه درک قاز وب

صیرمدقه "دباغته وضع اولغاز يقال حل“ الادم حلاء منالباب الرابع اذا صار

فیه الصلی کرچه ادم در بدن اخصد ر الکنشارح اد كلهسي تفسیر اباشدر
یانوییقو

وحلاء خسته لك عقنده دوداق احوقاق معناسنهدر ال حلت الشفة اذا بثزت
)یك کل دباغلرك و صاع حلرك دری قازییوب صوبه جق
بعد الر ض (
لار نه دو

رنده

تعییر اولنور

) الاه

) ر و ع نیلاندرکه بات

خبیت

امتر وزننده فرومایه ورذیل ووراد کچ دیتور بقال رجل حطرم ای

( الطیثه ن)م حاله تصلق دلقا ویداندام کسیه دنور دمیم معناسنه باخود.
قصه ویل

ودور

RE دور

فی الاصل حطاءء که سك

مصغر درکه

طرطه وعذره معنالر ننهدر دلقا وید منظره اطلاق معنای ای اعتار له وودوره از

اطلاق معنایاوله کورهدر زیر ضرطه کی یرهقین اولور شریر شعرأاولان جرولن

وقت سعاد ده اسلامه کلوپ صکرء:
العیسی تام شاعره لقب وضع اولششدر
اوس
هر ند اولشدر اسر او لدقده ده آنرلا مه کشدر اون و برادر وزوحهستی و کندی

نی هعو ابلهدر ( النطاءو ) حردحل وزننده ( والنطآوه ) هاناه قارق سول
ثری
کد و
کسیه دنور عظیم البظن معناسّنه وحنطأو قصه ویل نو

هھ دیتور ٠ ۱

( النطی" ) زېر ج وزننده ودی ودور آ دمه دنور ( النطئه ) حاك کی
ونك

فحیاه علبطه وزنده بصی کوده ل ابری ودیزمان قیونه و کی به دینور

تقال عير ح:طثة ای عبرضه طْمة ( انطاً )بأمادهسی ذیلنده کذر اولندی

جوهری وهنه مب بو راده ایراد ایلشدر ( اتلنظأو ) ظای مه الله جرد حل

وژننده قصير الکقاسمیهه دنور ( الفا ) حانك فعحی وفانك سکو یلهبره جالق
معناسته در قال حافلاًشی" حفاً من الباب اثثالث ای خفاه يعن صر عه ورن » .
الارض ( الفا )فختینله بردی اسعیدرکه فوغدلق وحصر اوی ددکلری سازلقدو 
کل قول هور ند اولهرون ازهسته باخود کوکنه دنور ای ووت3

دون
نی ک
کور
اولوز ( الاختفاء ) افتعال ودتنده بات مر

:

قویازمی ا

يقال احتفاً الفا اذا اقتلعه من منته ( المفيساً ) “مید ع وزننده قصیر القامه و ثم

1

ِ

انلق ذشکل وایيددام اولان کسیه دنور ولغتی او نصی ععتی حوهری وهنه
مین حفس مادهسند ه ذ کر ایلد ی ومولف دی حل موررده

بمره
نغ
من

اراد

الک ) حانك فحی وکانك سکوییله دوکوی بك حکوب کم انلك
ایلشدر (
هاحمکازءء)نك
معناسنهدر ال حکاً العقدة حکاً من الباب اثالث اذا شدها ( ال

کنسرله حکا معناسنه در قال احکاً العقدة اذا شدها ( الاحتکاء ) افتعال وزننده
سنه کر شوب خان
نر
احکاه معناسته در قال احتکا العقدة ععیی احکاها وخاطر ده ب

تاکا
حم
يلك معناسته استعبال اولنورکه خاطرده عقده کی منعقد اولور قاال
ی صد ری ما شی ای ماعا بعض نەە ده مااعکاً عنو ایله در لکن شارحكت

سنیەهافتعالدندر ( اکاة ) حانك ضومكیافك سکوه ( والکاه) نوده وزنده

)ه وزننده پرکو جك پانور آددر علې قول ابری کر کله بهدیتور
اد
را:
پلک
 (:وا
ادهطل(وء ) صبور وزنشده سرمه
ونن
اد)ه وز
راءة
عظاة مه معناسنه (باطل
طاشنك

ازلشنه دنور که سرمه طاشلریتی بری بنرنه سورمکله حاصل اولان |

کے

غبار در

۰

۲
برحيوانك
1

ار ننه ويانلرىنه

حشاً من الباب الالث

هارل

اذا صسرب

هار ل اورمق
به حنیه

قال حشاه سو ط

ERE

و دطنه ورکسهی

اوق اه اوروب

محر یسته ايشلقك معناستهدر يقال حشاه دسم اذارماه واصاب ه حوفه وجاع

تقال دا ارا :ادانکها آی باضعها واتیشاقق معناسنهدر

در

شال حفاً الثار اذا اوقدها ( اعشاً ) منبر وزشده ( واحشاء ) حراب وزننده

قالن کلید دنور عل قول شول بیاض کوحك احرامه دینسورکه عبار بلار ينه
ازار کی وربنورار پاخود شول فوطه وازاره تور بدثلر ننه لوریتوب
صارنورار ا(لصأ ) حانك فصی وصادك سکول طفل رضیع معدهسی سود الله

من الباب الثالك
علواولجه قدر امك معناسنهدر شالحصاأااصی وحصی"
ضع حتی امتلا" بطنه وصوبه قاق معناسنهدر بقال حصا وحصی"
وراج ارذا
طوارشدله
نلاء اذا روی و
ا

علف عك على قول شدله صو اك

باخود

شدت اوزره اکل وشرب ایلكت معناسنه در قال خصانت :تاه وحصشت ای
ّ

اد

| کا

او شیبها

او کلاهها

وضرطهلق

شال

هو

حصا ہا ای

بالر1

اذا

حبق اکثری فراش اصحره یانور ایکن طمرطه لدقارندن اشی امکتعلق مشالده
 3عنوانیاه ذکر ايلك عادت الوغودر ( الاحصاء ) هزمنك کسمرلهقاندرمق

P
i
۴

معنا سته در شال اخضاه ای ارواه ( النصا۶ .

) حانك کسری ونك

A

سکو یله جثهسی صغیر وضعیف اولانْ کسيه دنور کهحوره تعبیر الور( الل
حالك فی وضاد حمهدنك سکوئله 15aش یافق ياخو د علولفك اعون اشه ليوب

اولهر مك معناسنهدر يقال حطأ الثار حضاً املنباپ الثالث اذا اوقدها اوفعها
تست ( الاحتضاء ) افتعال وژننده اول معنایهدر قال احتضاً النار _ععنی حضأها

ده
( اتا ) شر وزشده ( واحضاء ) عراب وز

آنش اولعرهحك اغاجه

دکنوورکسهه کی تعبیر اوور ( النی" ) امبر وزننده زیادهسیله آق اولان شید
دنور اکر

ایض لفظنه ناصنع کی تأ کیداعون وصف اولهرق ۸راد الونور

شال ایض حضی ای

شق 5

( حايك فے ی وطانك سکو یله مق

ویرهجالق

معناستنه در يقال خطأبه الارض حطأ املنباب المالث اذا صرعه وال آیاسیله

وا
s
و
ا
e
Aو
و
ی
اا
و
rوm

برکسهنك ار قهسند طباحه ا

معنا سنه در قال ا

فلاا اذا ضرب يده

مسو طة وجاع ايك معناستهدر ال حطأ المرأة اذا جامعها وضرطهلق معناسنهدر

يقال حطأ الرجل اذا ضرط وتفوط اياك معناسنه در بقال حطا الرجل طا
مالنباب الثالث واللانی اذا حعس واورمق معناسنه در شال حطأه اذا ضربه
ودفع ااك معناسنددر قال حطأبه عن رابهاذا دفعه و" ٤ معناسنه در تقال

aت حطا الشی" اذارماه ( اططاء )حانك کم نلهقاندهفلان صوشیهسنه دنور ( اطی" )

۲

ا
منت و ده وعدا کلور کاب وز وان غ
پیوننده باش طرفنه طوغری کلن بر بنهدیتورکه سالقه وهادیه دخی دیتور بقال
رب

را

الفرس ای سالفة عنقه ( ادا  ) :فتن ایی آل پالتیه دنور

نرنه دینور جیی حل -کلور a
على قول بالتهيك اع نه دنور واوق غ

جع

وداء کلور کتاب وزنده ح(داء) کتاب وزنده اساء رجالدندر حداء
جنسیدر ح
ان عره بنده برقلهنك بدریدر ومنهالئل حداء حداء وراءثبندقة وبندقة بمنظه
كذلك عنده برقسله بدریدر حداءادا ندقه قله سنه شون ادوب اموال
واشیااری یت وغارت ایلدی بعد برهه ندقه دی اغاره ادوب حداء قله سی

یکسی مظهر شیر انتقام ایلدیلر ومثل ساز ده غافل اوله صب آ ودک

مثلنك عینیدر وعل قول بوراده حداء کهسی حداهدن مجردر ذاکورلندینی اوزره
حیلق قوشنه دیور وبندقه نفنك فندق اولهجقدر مثل مزنور متعقب ودربی اولان
شرمتقار دن حذبر مو قعنده ضرب اولنور ( الد

) فک تون مطلومه نصبرت

ادوب اوزرندن ظر3E ملع و دفع الك معناسنهدر تقال حدی" عليه والیه
حدء| من الباب الرابع اذا نصره ومنعه من الط و بره باشعق معناسنهدر شال حدی.

پالکان اذالزق به وصعغفقمعناستهدر قال حدی" اليه اذالاً وطارلق معناستهدر .
قال حدی" عليه اذا غض

وفيونك رچنده قوزولق تعر اولان وفقه دری

وب بارەلفكلە قیون خسته اولق معناستهدر شال حدئت
رکنلکس
طوغورر ای
الشاة اذا انقطع سلاها ف بطنما فاشتکت ( ار  )۰حانك حى ودالك سکه 4
برنسنه یی برسعته صرف ومحویل ایلك معناسنه در قال حداً الشی"حدءا من الباپ
اثالث اذا صرفه ( الندأو ( ماو ود وم اف وی قصه حثهسی صغیر

کسیه دینورکهجوجه تعيير اوور ( الاحرباء ) همزهنكراونك کر لها
خشم وغضبله شروشور ابقاعنه حاضی وآماده اولق معناسنهدر بقال احرنبا ارجل .
اذا يياللغضب والشم ( الر ) -حانك فى وزای مه نك سكول سراب بعان

ایلدکه واکندهوستنده اولان نسنهنكخصتی وقاریبوقاری سل وارات ایلك

معناسنه در وسراپ شول وصارقدرکه نصف نبارده ابراقذن صو هیتتده نعان

ابدهءرك ايان اولور ولاه اوکنده اولان اثخاصی وقاری وقاری فالر کی
کوستورر بحقزال؛السراب الخص حرأمنالباب اثالث |ذا رقعهودوهاری دو طوپ
سم رکدرو ب سو ر مك معناسته در تقال حرء الابل اذاجعها وساقهاو جاع لكمعناسنه در

سكته در
ارک
نب ب
عنو
تقال حزءالمرآة اذاجامعها (الاحز زاء ) افعیعال وزننده دوه طموپل

وورطه بصان قوش قناداری دوشوروب
قال احروزأت الابل اذا اجقعت ع
عورطه اوزرندن برطرف اولق معناستهدر قال احروزاً الطار اذا ضم جناحیه
وتجافى عینضه ( العا ) انك فحی وشن مهلك سکوئله برکسهنك یاخود
۸

أذ

91
at
Bibe

۲۳

ES
جوفه اوامتلامء فیندا حوهری

اسو  ۹91ازیو

وی

اکل

حطا

 11وهم۾

د بشد رکه صواب

اولان

ترکینك دیلنده ابراد انلشدر شارح درک حوهری مسلک بصمرئون رأییدر
و مصذف

حر وفنك

جوع

اصیل

عد ایلشدر

وان ری

| وماده حبط ترکیینده ذکر اولنقدر زرا هبزهسی زاندهدر شولون حبط بطنه اذا
(ت ح)ال فحیونای فوفیهنك سکویله اورمق ضرب معناسنه در
انتفۓ اہی ا
شال < فلاا حأ املنياب الثالث اذا ضربه وجاع ايلك معناسنهدر قال تا
ارہ اذا نها ای جامعها ونبسرنهه حوق زمان قوب طورفی ا یږ قال

۱

چم

حتاه ای ادام التظر اليه ودوهنك ارقهسندن وک اندرمك معناسنهدر بقال

حا ازحل اذا حط التاع عنالابل ودیکش ديکمكعناسنهدر بقال حتاًأثوب

۱

وقعد مقولهسنك جاغی
اذا خاطه و کلم م

۱

تل هده ا
افذا

وکك معناسنه در شال حا الکساه

> م حکوب استوار ايلك معناسنهدر

شال حا العقدة

اذا شدها ومطلقا پرنسنه ښۍ متین وک ايلك معناسنه در بقال حت ابلدار وغیره

اذا اه ( الاحتاء ) همرمنك کسر لا کذر اولان درت معانی* اخبرهده حتاً
کلهس یله مرادفدرکه اواب دیکمك وصیاق بوکك ودوکوی حکوب پکشدرمك
)بر وزننده مقل سوشنه دینورکه
و ام
له (
اا ن
| ورنسنهی قوی وک الك معن
اع الك مقل :تعبیر اولنان مر دن یاندفلری فاود اوله حقدر ( اتدا | خانت کی

ونونك :Eوتاك فعیله قصه بویلو صغیر الله کسیه دیور کهجوجه تعبیر
ا کال رجل حا وای فصر صغیر ( السا ) حانك فحی وجيك سکوب
شاد ومسمرور اولق معناسنهدر شال جا يالاس جا من الباب الماكاذافر ح به

ولايقومق معناسنهدر يقال ڃاأ عنهکذا اذا حسه وبرنسنهبه بك حریص ومولع

۳۰
۳۳
۳۳۳
۳۷0
a
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اولغله برکسیه ویرمیوب اکاغل وضنت ايلك معناسنهدر على قول برنسنه سسیله
ندن ابرلامق وحه اوزره طو٤ق
فر حناك اولق وعل رای بر نسنه یی صالیور میوب آ

معناسنهدر شال جر ه جامع الباب الراب اذاضن به واولع اوفر ح او سك هولزمه

( اا ) فهتینله ودغی شاد وسمور اولق معتاسنه در شال چئ بالام ا

مانلاب الرابم اذا فر ح به( التوتف)عل وزننده نبسرنهدن ریوب دا 1E
ملازت اك معناسنهدر قال ححا بالشی* اذا عسك بهولزمه ( احا )ها
وزشده ومرادفیدر کهصغنوب ناه ادهجك له دنور قال هو ما ای ما
( ا ) امیر وزننده لايق وحسبان معناسنهدر ال هو چیم بکذا ای خلیق

وپناه اور وماجۍ معناستهدر قال هو چئ الم ای لاجی* ( الدأة ) حانك کسرله
عنبه وزښده جیلق قوشنه دینور فارسیده زغن وموشکیر دړار جعی حدا کلور
E. DE

aa.

caina

اادها
ذکری و ادر حوهری ونه مبنی باء ای مجاءا :عتوایله معتل ال
انیتلشدر وایثه رو رو اولق معناستة اشتعمال اولتور سبیت علاقه ستهمین

نقالجاپأی فلان ای قابلی ونواففت معناسته استعمال اولنور شال ا

ای وافقتی ا(بلیعد ) جيك فخي ( وابایذ ) یاءردن آقان فان وادین وحیاء |
وم وجیه
لد
مقولهسی حر که دبنور بقال سالت جينة القر ح وجايئة ای االح
واده اشهر واعرف اولان
لوب تم اولهحق موضعه دونومرعن
کو
اطر افدن ص
حیه اولقدر بانك تشر ید یاه کهحوی

مادهسندن

ماه زور فساد

وف

ععناسنه

زیرا صوایر يلوب و مقت طوردقنه أل فاد رد آولر ۳3
در
مادهسندن مأ خو ذاو لمق دی بکعدلد

وجنه ایاق فایی احق نصعه ه وقایشه

صهمرءه ر
حنك دیک
دیتورکه بینهتعببر اوور عل قول کون وستا

لكه
)جي
جيك فيل ( وائ ک
ادر(

برر

0

ی آنلر الله برکسدیی طعامو شمرایه

هساعنرده ,یبور تعپعر اولتورشار خدركهبی و
کل

استمال اولشور لتهکههکرهءبیشس طعامده مستعلدر ( ایجأ )زلله نوتزده
دوم 5عن صو احمکه چاش مق معناشنه د رکهماده من ورهدن ما خوذدر ته که صدر

فصلده دی ذکر اولشدی شال جأجاً بالابل اذا دعاها للشرب ( إل ) حعه

وزننده و(اطیة ) حیعه وزننده بو دی صو ارسك مضوعه دور ( الي (
 aمش ك و طاوم EEA

قال حيأالرقر بهمحبیشا أذاخاطها

( الما ) معظم وزننده جاع ابدرکن حدت ادن کشیبه دنور عذ وط معتاسنه

(ياه ) هابه شول خاونه دنور)E ارولفله عنداجاع جدت اندر اوله
ل
شال ازا E ا۶یمفضاء حدث اذا حومعت

ل فصل الاء امد ) ( الا حأ ) ززل وزننده تکی کی ه آشق اجون یاخود

صو احبك امجون چاع مق معناسنهدر بقال حأ بحاألتیس اذادعاه للسفادا والأرب '

( ی ی ) ارك کسری وهبههءرد سکویله اشك نی صو احمك اون
جاضشهح قق صوندن حکاه در(الا (حانك وبای محودهنك فل 0

وندم وا

هنشین

ومقر ی اولان کسیه دنور حالا نایار کېجیی ۱حباء کلوز سب

واسباب کف قال هوامن احیاء اللك ای من جلسابه وخواصه ( الا ) کر

۳

العغه دیور طلا سوداء معناسته تجاه لقظنده لفتدر ( بط ۱

(ی) القك قصہرباه
طط
اال
عاك ونك فصیر سفر جل وزننده و(النطأه و)ه
( واحنطی" )اسفماعل بنیهسیله ومز وبلاهن قصه ویل قارنی یول ششعان

کشیه دنور ال رجلحنطاًخاطاه وحنطی وبطرء ای قصير سين بطین
( الاحبطاء ) رەك وبانك کسرله قارن شیشوب قبارمق على قول خشم وفوطله
طولق
۷

ی

۳3

الثالث والرابم اذا اکب عليه وجنا۱

رهیآلوب
وزر
معناسته در مادر ولداوزره وفارس اکر او

جل ل وجي جوا وجنا املنیاب

قباندینی کی قال جنا

یتین کبسرهتك بغر سی کو کسی اوزره دوشکن اولق بعی

طشره حقوب

کو کس احری کبرمك وجهیله قنور اولق معناسنهدر بقال جنی" الرجل جنا من
الباب ارابع اذا اشر ف کاهله على صدره ( الاحناً ) اجر وزننده صفت مرقومه

اوزره اولان قنبوره دینور ( الاجناء ) همرهنك كسرله ( والجانأة ) مفاعله وزننده
( وااو ) تفاعل وزنده بر نسنه اوزره مکب اولوب قپاهق معناسنهدر قال
اب عليه ( امنا ) معظم وزننده قلقانه اطلاق اوور
احنا عليه وچاناًوانااذا ک
)ك ميك یله قبر
ذل
کتاة
رس معناسنه احدید ابنه ناء اطلاق اولفشدر ( الم

جقورنه دینور حفره کور معناسنه ( اطنثاء ج)راء وزننده بوبنوزاری آردینه
طوغری قیورق اولان قیونه دنور شال ثا حناء اذا ذهب قرناها اخرا (جوء)
وء وزننده کے کهسنده لتد ر که بی" و جرء مادهسندن فعل مضارعدر مصدری

جوءدر بقال جاء جوء جوا لغذ فجاء بجی حینا پس واوه ویاییه اولور ( جاء)
شارح وله شید انلشدر بر رحلاك د۲یدر ( الوء ) :جيك یله عنده ایک 7
)ال( وال ) موٍ
(لويه ه
آردیدد ( اه" ) جيك فى وباك سکوئیله ا
#عی وجيك کر و مدل گك معناستهدر قال جاء ار جل رم جیا وجینه تب
 4فعل قفي اولهرق استعمال  ۹۳جار اما
اذا ی وجاءکلهسی

بقال ما چاعث  51ای مصاارت شارح در کهکتب ګوه ده کان معناسیله
مشرو حدر وماء کهسیاستفهامیهدر چات_ضییری اسیدر ماء کلهسنه راحمدر
 Eخبر مونثyE
اک کوره

عاجتك

واحتك خبر منصویدر مطلر رفعله روایت ایلکله
ح

لفظطى اءءٿفعلايك

ای

وماء مقدم حبری

او لور وعل

قول

ماء افيهدر (اينه ) جيك کسرلله جیعه وزننده اسمدر کلکه دنور قالبطت

تة ای جيه (أليا ۰شداد وزننده ا <( یی هز هبه وله (واطای ) مقلوب
اولەرق اسم فاعلار در ) الاجاءة ( شم بات کنمسرباهکتورمك معتا سنه در تقول

اه اوه ای خفت .نه شاز ح در کهثلائی دی نفسه متعدی اولور تقول
حثت زدا ای انیت اليه واجاءه مضطر وهلتجی قلق معناسته استعمال اوور تقول
اجاته اليه ای اانه واضطررته اليه وحینه ددکاری قایش پارهسیله ایاق قابنی

ای اتود سروب دك معناسنددر قال اجاء النعل آذا رفعها او خاطها
( الجايغة م)فاعله وزننده باب مغالبهده استعمال اوللورکه بری بربنه حوق کلوب
کف باننده حث ومعارضه ایلکدن مبارندر تقول جابای کته ابی" ای غالبنی
بکثره ار غه

ولو و حه مذ کور اوزره معتل العین و موز

اللام او له

۳

| معناسنهدر

قال حةاً القدر !ذا کا زدها وجانك وسیل E

بوزنده اولان ۱

خار وخابشاك مقولهستی سیلوب کیدرمك معتاسنهدر قال جفاً الوادی اذا سخ

غتاءه وقابویی اورتوب قیامق معناسنهدر ال جفاً الباب اذا اغلقه وقابویی آ چچق
ندن حکوب
معناسته اولغله اضداددن اولور قال حفاً الباب اذا فعه واوتی ککو

قویرمق معناستهدر شال حفاً البقل اذا قلعه من اصله ( الاحفاء ) همهنك كر ل
قابویی قپامق معناسنهدر بقال احفاً الباب اذا اغلقه ودابهی آج قیوب وبك

 ۱بورمغله اتعاب ودرمانده ال معناسنهدر قال اجا شمباته آي

بالسیر وم

آق معناستهدر شال احفاً بالشی" اذا طر حه
بعلفها وبر نسنهی الدن براقق وبانه م
تبفرعتی زائل اولق معناسنهدر قال اجفات البلاد اذا ذهب خبرها
مخ
ور بورك
ندن حکوب قویرمق معناسنهدر قال
(اجتفاء ) افتعال وزننده بر نسنهیی ککو
ال
)راب وزنده صوك وغلیان ادن
اجتفاً البقل اذا قلعه من اض ( الغاء غ

ترك کپو کنه دنور وشیل صوننك وزنده اولان خارو خاشاك مقولهسنه
دنور که سیلنتی تعببر اولنور ( الهف )تفعل وزنده بربرك خير ومتفعتی زائل

اولق معناسنهدر يقال حفأت البلاد اذا ذهب خبرها ( ابلفا ) :جيك ضمى وفانك"

ضضده جيك فيه مضبوطدر دوه قسعنك ک|نریطوغوروبدول
وبع
سکویله ت
 ۱ودوش و برمك جال دنور قال العام حفاة ابلثا بالاضافه وهوان Ea  ۱کترهاا لعام

ت
فظییظر
لف
وزنده

اوزره منصویدر ( ابذل" ) جك حى ولامك سکوئیله (واطلاء )سلام

) وانللاء ) :کرامه وزننده ره جالق معناسنه در قال حلاءه حلاه E

وجلاءة من الباب اثالث اذا صرعه و آ مق معناستهدر يقال جلا بثوبه اذا رماء
نه در بقال جن عليه جا منالباب الرابع اذاغضب وجاً
سلى
اار
عتیننهط
 ۱ا(نا م)فع
خر نله"حص

وسواد معناسنه در که فارسیده کالید ور کیده قالب دنور هر شيك

جرم سحصندن عبارتدر ( الجاءء ) سلام وژنده و دی  +خص وقالب معناسنه در

)فعل وزننده لباستى طوپلیوب
تقول رایت جاءه وجاءء اى شخصة ( الجمو ت
دوشرعك معناسنهدر بقال ما فیابه اذا محمم وبر نسنهبۍ آلتنه یقواجاغنه
]لوب ور عکله پان ايلك معناسنه در قوش عور طهسی اوزره جو کوب !ENA
سیر ایلدیی کی بقال ا

ذاه
ايهخاذ
عل

فواراه ور کكث معناسنه در تقال حماً

القوم اذا خمعو] ) الاجاً ) اجر وزننده ( واعماً ) معظم وزرنشده شول آنه

دنورکه جښبېهسنده ضباح انلیر تعبیر اولنان همی سویو وطولای اولهبقال
ا آنك ع سی
فرس اجأ وجا ای اسيلة ا ( الاجاء )هر کک
وصف مذ کور اوزره اولق

|e دنور وو مصدر صورنندهدر ( النوء) قعو د

وزننده ( واطتاً ) حبل وزننده بر نسنه اوزره وزی قوي مکب اولوب قبا.ی |
معناسنه د ر

واک
ییش
د
و
ا
ر

وه

و

 eeفد اولور کا SEE ۳

یله دنور شال ق معطقه جسکاة ای س
السوه ( قعو د وزننده ( واستاه ( حر عه

وز نده E 7 قایی ویا س اولق معناسنه در کت

علدن مثلا دك 2

ی وان ولوب ود لقن بقال جسثا الشی" جسوءا و جسثاة من
 ۱: 9صلت (:کی ) جيك فی وشبك سکویه درشت وخشن
اولان دریبه دیثور وماء چامده دینور ( السبوه ) :ميك فعیله بكخوشوئل اضره
دیشور قال جعت الارض فهی مجسوهة ماده مرقومه دن مأخوذدر ( الاسياء )
هیمنك مدیله یکلك غلظت وصلات معناسنه اسعدر ( اطیفاء ) جرا وز نده

کارت علدن لوامرلفش اله دیور شال بد جقاء اذا كانت مكنية مانلعل
( اشوء ) شین مضمه الله قعود وزننده بور برندن ااونوب قالقمتی معناسنه درکه
افراط حزن وغدن خود اکهانی خوف وفرعدن نشأت ابدر شال جشعات
تنه حشوء من الباب الثالث اذا مضت وچاشت محنزن

اوفرع و کوکل ولانوب

و کل مسناستنهدر قال جمأت نفسه اذا ارت لقموکممنت ظلیياود

دريانك موجهسی اژدها  2بصوب هوم ايلك معناسنهدر شال "حشاً الیل والحر
:اذا اظ واشرف عليك وقیون بوغازی تن وت او در مك معناسته در شال حفأت

الم اذا اخرجت صوا من حلوقها وبر ارضدن ارض دیکره خروج ابلك
وا من ارض الى ارض ( السا ) جيك فعی
معناسته در تقال جشأ القوم اذا جخر
و ثینك ا حوق کشر معناسنهدر وچکسی آسان اولان خفیف باه دینور
جی احشاء کلور حوشتات کلور فعا (الجشو ) ۰تفعل وزنده ( والصدید )
تفع وزنده ککر
نشثات

ادر بقال ا

۹

تقلت طعامدن یاخود معدهیه رش حلو لندن

ارحل و حشاً اد تتعتی:

فعد به ) الشأة ( جيك صله

)ده وزنده آندن از
هزه وزنندء | واطفاء غ)راب وزننده ( والشا :ع

ه دنور فارسیده اروغدیرر ( الاحتشاء ) افتعال وزنده بکرسه ه بر
م|هکک
اوافق اولق معناسنددر کرد هوا حهتله و کردسار حهتله
 ۳عاولیفونسز م
| اولسون قال اجنیا فلان البلاد وقال اجتیاه ابلاد اذا  ۸توافقه ( ابلشا* )
 84غاب و ننده ك ظلتیودياك موجهسی دفعة إصمق لتنه دیتو رکه اسمدر
 ۱بقال جشاء الليلوالمر

ند ) الفا ( جيك فحی ۳

| معناسنه در شال حفاه ححففااً هن الباب الثالث اذا صرعه

سو

ره چالق

عل الارض و حولكث

| فقولهسی وشالفق اعون پاش اشاعی قیامق معناسنهدر قال حفاً الر مد قالقصعد
ند

ور پاخود غلیان ایدن تر

E

|

 EERکی معناسته در بقال حفاً

دی  akاذا را بالفاء ای اد وغلیان ادن تجرمنك 7

 ۳سین

يعي جناب حوا آدم عليه السلامك رو اعضاسندن خلق اولففله مبتواستاه

3

انثایه جرو اطلاق #ح اولور ووندن تصریف ایدوب اجرأت الام دیرار ولات
الاناث معناسنه ( الجزی" ) تفعیل وزنن.ده بر نسنی باره پاره بولك معناسته در

وکتفا اتدرمك معناسنهدر
تقال حرأ الال اذا فعه وبر ننه اله قناعت ا
تقول حرأت الابل بارطب عنالاً ای اقنعتها ا(لاح اء ) افتعال وزننده برتسته
ایلهقناعت وکاتفا ادوب ساردن مستغنی اولق معناسنهدر قال اجر إلى
|ت به ( الجرو ) تفعل وزننده ودی رنسته ايله قناعت اوکتفا ايلك
اذا ک
معناسته در قال ترا بالشی* اذا اکتق به ( الجزء والصراة ) میلرد فحی وله ]|
مصدر مهیلردر غنا وکفایت معناسنه کاسیذ کر ا(لرء ) :جيك مى وزاك
تکوم

عاق وخهر مقولهسنك صاینه دور دستة ونصات معاستد ۶۱۲

جیوقلرینك آلنه طیادقاری آغاجه دننورکه آضعدلك و هرد تعببر اولنور امز ع
کی ( الاجراء ) همزمنكت کسرله بسرنه اله قناعت اتدرمك معناستهدر قول
اجرآت الابل بارطب عنالا ای اقنءنبا ونینره کان اولغله اشیاء سانرهدن مستغتی |
وی یاز الك معناسنه در تقول اجزأت عنك رء فلان وعرأنه ای اغنیت عنك .
لاوب ساردن
وهک
اکون
هغتاه بعنی ینسکافلانك غداستی ویر دم کهسکا اول له

متت اهر ایسه دی سکا :اوه کف اولوب سنی اغنا ایلدم و احزاء مجاق
مقولهسنه صاب كورمك معناسنهدر تقول ارات اضف ای حعلت له حوءة
و بر مه خام طاقق معناسنهدر تقول اجات الماع فی اصبیی ایاد خلته ومعاده

|تفاء راعیهدر قال جرا الرعی اذا
اوتلق فراوان اولق معناستهدرکه باعث ک
التف سته وخاتون قر طوضمق معناسنهدرکه
ودت
احزات الام اذا ل

الایاث

حرو مادهسنده کذران ایلدی قال

و بر دسته ره دل اولوت اودهمث و ریق طوکق

قرت اصله جویت
معتاسنه در بقال اجرأت شاة عنك ای قضت وهی لغ ح
من العتل واحراء کفایت"ايلك معناستنهدر شال احرأ الشی" ایای ای کنات
( ابلوازی* ) جيك فحیله حیوانات وحفیبه اطلاق اولنور صفن و آهو کی مقر دی

جازه در ياش اوت عکله حوقلق صودن مستفتی اولورژ ( ابلزی" ) آمبر وزننده
کف و عشبح اولان طعامه دنور قال طعام حزی ای مجزی نع مشیح ( الازی )

کاق معناسنهدر بقال جازك من زجل ای اهيك بکعایفيك ناهی کهمی میدن
امم فاعلدر اول کسه هر جهتله سبکا کافی وواق اواغله سنی ساره راجعت
ويك سکو له
واحشاجدن نی ایدر یعنی بری* ابدر دعکدر ( ابو جز ا)نك ضعی ج
حبیبه تام تایه نك بدری کنهسیدز ( جرء ) جيك یله اععاء حالدندر

( ابلسغاة )جهات ضمی وسين مههمنك سکوییله انسانك ودابهنك بیوذلری بو کندیلر نده
سس

سس سس

سس«

عارض

ما
۴

TY
نا

SRY

E

¥

وزنده اکوز وینوزینك اوجنه دنور ( جبأً )جبل وزننده عنده بر قريه در
دزه پشاجنویلرك اوزرنده
نهن و
(اعای) صاحب وزننده کرک بهدیور (الطباًة ) ج
ابش کسوب

دکلری کتوه دنور که بعض دبارده باوثچ ی کولهسی تعیر اولنور

پهششو
ودوهءنك ککر کلری احولرندن ک

سه

وار مه عضوه دنوررکه سيدلك

تعبير اولئور ( اطرا) :جر عه وزننده ( واطرة )همزهسز تبه وزننده ( واطراءة)
یه وزنده ( والرایه ) همرمی پابه ادالله که
رمراايه)
کوال
کراهه وزنده (
ونادردر وی

مبادر لق و یکتلك شجاعت معناسنهدر قال حرو الرحل حراء

وجرة و جراءة و جراية و جراية من الاب انامس اذا شجع ( ابلری" ) امبر
وزننده جرالو ادر و مقدام اولان آدمه دنور جیی احر اه کلوز اشراف وزننده

وجری ارسلائه اطلاق اوور ( الجری* ت)فعیل وزننده برکسهیی سیب شجاعت
اولان حاله برغیب ادوب وقوة قلب یورمکله جرآتاندرمك شجیع معناسنهدر قال

حرانه عليه محریشا ایشععمته ا(لاحنراً ) افتعال وزننده < آثلفك معناسنه درتقول

جرأئه فاجترٌ ( الجتری" )افسامعل بنیه يله ارسلانه اطلاق اولنور (۱طریشة) 

اه

شول ی

رک 1اه راف او رر کان اوور

طاشدان پابوب قیوسی اوزره صنعتله بر يوكطاش وضع ایدرار کووملتينك
ماه طعمه قورار جانور احری کر وب طبه به پایشدقده اول طاش دوشوب

قپوی سد ایدر وجریثهنك جى جرآن کلور همنءبنله وجریئه قورساغه دینور
وانصه معناسنه و وغازه دنور "حلقوم معناسنه ته که جر به دج دور

بای مشدده

وای مجمدنك
الک هره بایه قلب و ادغام اولفشدر ( الرب) جيك ضی ز

سکو یلهنبسرنهتك رار سه ووبرکبنله دینور بعض معناسنه جيك فحیلده لفتدر

جیی اجزاء کلور بقال هوجرء منه ای بعض وجز جيك یله پرموضع آدیدر
ویرقوماق آدیدر وجرء جيك فعیله مصدر اولور ولوك بولوك بولك قسم معناسنه

لث
اباب
لمثنال
اه!
بقال جر الشی" جز
 RE.يقال ا

وکتفا ابلك
اذا تسمه اجزاء وقناعت ا

بالشىیء اذا اکت به ور نسنه ی بکشدروب کم الك

دواب
معناسنهدر د وکومی کم -حکوب بلق کی شال حزا الشی" اذا شده و
ومواشی پرونازه جابر اوتلرمغله آ ۱نکله صوامحمکدن | کتفاو استغنا ايلك معناسنه در

تقال جزأت الابل با طب عن الاء وجزئت جرا من الباب الثالث والرابع اذاقنعت
وجزء جيك ضميله ولد اه بعنى قير"اولادينه اطلاق 4E اوغلان مقابلیدر
و منه وله تعای [ و حعلوا لهمنعباده حرا[

ای ااا يع ملائكەي شات

دا

اعتقاد ابتدیلر شار ح د رکهزمجشری و معنای تشسنیع وع هه افبرادر واستشهاد

اپلدکاری ابیات مصنوعهدر دو فظیع ایلشدر  لکن شهاب توسعا تأویل ایلشدر

اول

۲

۳

نادویتی نسنهدننمیقبوللهاجتاب
لرص(أحو ) تزلزل وزننده برکسه نلمی
دایو
دوپ آندن فراغتله کرو طورمق معناسنهدر تقال ابا ار عل اذا کف
ارل
قه د
باسن
وه وانهی ویرنسنهدن هیتلنوب خوف وادیشه الك معن

محاأحاً

عنه اذاهاه ( المباً) جيك فحى وبانك سکونیله ( واللبو) ردو
فحتینله بر نسنه دن

اوللوب کف د ايلك معناسنهدر بقال

غثه وحم

بمانب ائثالثوالرابع اذا ارندعور ییبکغیوب کریه ۱
حبا وجبوء ااوجلنا
د

معناستهدر يقال  ۳ای LSE هه وچشق خرو

یاننه کوره مهول ومفز ع نسنهنك خروحنه

#صوص

ج معناسنهدر شارحك

در يقال êÊ عليه الاستد

اذا خر ج پونهان اولق معناسنهدر تقال جباًار جل اذا تواری وآشی وهی

صاتمق معناستهدر بقال جباً ار جل اذا باع الأب ای المغرة وبیوی بزطرفه أكك

ولم یاغق معناسنه در بع برکربه
معناسنهدر بقال جبأً عنقه.ایامالها وکوز ف
وناخوش یاخود بغایت مهب ومهول نسنه اولغله نکظترطوارقتهمیوب منصرف
اولق کذاك قم ضریهبه کارکر اولیوب کیرو تآلق معناسنهدر بقال جباً البصی
والسیف اذا با( الب ) جيك فعی ويانك سکونیل منتاره دینورکاه معناستد
وعض قيار ده واقع خلق اوعه حقوره دینورکه
نوبهبه دیشور اکه معناسنه ب

آنده یور صوی ارکیلور ججی او
وزنده
سس

وحیا

ور فعنله با وز ننده شا

اسمجع اولمستی تنصیص ایلشدر زیرا سکون ا

افلس وزننده وحباه کلور قرده
دب رکه صاحب

اللسان وزن

اخبرد

لو فعل اوزره حعلتمن

انتهی ( الاجباء ) همرهنك کسرله برده مار جوق اولق معناسنهدر يقال احباً

ينن|ى هنوز ادرال ابلردن مقدم صایق
كلا
الکان اذا كث به الک"وترلاده او
معنانسنه در بقال احباً الزرع اذا اعه قبل بدو صلاحه وینجان ايلك معناسته در

اشی " ادا واراء وبایر وه کمیربترفع حلدن کاهسانی چیقه ك
نقتال ال
معتاسنهدر قال اجا غلى ألقوم اذا اشری عام لعن طلع عم  5:رز حل
4
غال ( اہ

قك
وع
او
ور

جوك صمیله سکر وزننده والفك مداه لغتدر قورقق

a

اسیدر شارحكت اتەه کوره یلکسن و عر نس اوبی وی

اقودرکه طومار اوق تعبیر اولئور جوباء الفك مده خوشنظر اولیان خاو نه
دیتور اء دی دنور هاله دالقااولفاهکزی کهنظر طاقتکتورمیوب منصرف اولوز
قااملرأة جباء وجباءة ایلابر وعكمنظ هاوجباهءاپرانده خوزستان ایالندهبرکوره

یعتی بر قضا آدیدر ونهروان فضاستنده ر قربهاسیدر ,واعقده هيت تام پلده
صاسنده برقر ه در و بغداد االشنده بعقو با تأحیهسنده ر قربهدر  ۱الباء ( شداد ۱
,
وزند ۰

۱ ۵

فعلوه اولور وبارع ام کتاده ثانك ضیله مع ال#مزه وانك فعیله معالواو اولرق

مشیتدرکه مؤلفك ذ کر ایلدیی بوقول اولور وشارح ردکه اکر اهل لغت عندنده
نندوه ارکك آدم عهسته دنور حتی بیغمبرا نام عليه الصلاة والسلام وصفنده
عار ی الشدو تین انری وارد ا

مبارد غهلرده حوفلق ات  -وغیدی د عکدر

اشهی ) الثرطب ده ) نك و طانك کسر له یل واراش

وکر احعان اولان لودور

وورئه اطلاق اولنور بعض اغهده واو اله مسوم
کسیه دنور اره ع

اوثغله

شیلکسیه و ودور کسیه على حدة دك اولور ( اثثطاً ) نك فعی وطانك سكوليه

قهادرل ثطأه لطاً من الباب الثالث اذا
"اسن
نبسرنهی ایاغله بصوب جكفك معن
ه اجق وسبكغز اولق معناستنهدر يقال طم الرجل لطاً
ن)
تطا
وطئه ( ل

من الاب ازاع اذاق ( افطة ث)انك عى وف وطانك سکوئلهبرنوعبو نك

آدیدر شثارح دیرکه صاحب العین عنکیوت اله تفسیر ایلشدر ( اشفاء ) فاله قرا
وزنشده خر دل اسپد رکهمروف وان مدر غل قول حرف اسمیدرکه تره
وضالر عندیده حروف اوزرلك حمیدر مفر دی
که ای ره خم دد کاربدر ع
اهدر هاله ) العف ( ك

فی و فانك سکو له تهر ەدە اولان شك

قیدامستی

تسکن ايلك معناسنهدر شال تفا القدر لها من الباب المالث اذا كسر غلیانبا

ا(لما ) نك فحی وميك سکول برکسیه باغلو وجرب طعام درمك معناسنه در
ای اطعموم الدسم ور کسهنك باشنی یارعق

قال ما القوم م من الباپ احا
معناسنه در شقال  ۹راسه ای شدخه واعکی طوغاوب E ابلك A

۱

يقال ما البر اذا رده ومنتاری اغ اجره باتورمق معناسنهدر بقال مالاكمأة
ویامق معناسنهدر شال ما طینه باطناء اذا صبخ و تغو ط
ها ف امن و
حر
اذا ط

ایلك معناسنهدر شال اما فى بطنه اذا رماه ( الانماء ) انفعال وزننده پاش
بارلمق معناسنه در شقال ما ا

فا غا ای اشد حه فانشد خ ( باءه ( اه وزشده

هذیل قسلهسی بلادنده رموضع آدیدر ( الایاء ) :هز ملك کدمرل که ری اة
 Eaوت

ذ کی اولندی

فر

/

#فصل ابلم  ( 4الاجاه ) سلسال وزننده هزیت یع صواشده عسکر صنوب
بوزلق 

اعدر واصل هزم قار,بوز مقولهیٍ نسنهی پصوب ازمك معناسنه در

هزعه ین امعدر لشکرد شکست اولسی آندن مأخوذدر بال وقع عام المأجاء
ای الهزعة ) الۇج ) هدهد وزننده کوکسه دیور صدر معناسنه جيي جثابی

کلور سلاسل وزنشده و جوْجو رین دیارنده بر قربه آدیدر ( امأجاة ) زلزله
وزننده دوهی بیبی" ديو صو امجمکه چاغرمق معناسنهدر بقال جأجاً بالابل
متا اذا دعاها للشرب .جرم ی" بوراده بی" کو جرم مادهسندن ام در کل

ای"
صاحې واولوسی دعکدر لساعزده وی بکی وکوی کخداسی تعبر اولنور و
نياء
لقظنك ج

کلور انك ضمی ونونك تشددله سکان وذنده ونای مدلیندن

براهیم بنزد وعد بنعبد اللهواجد ینعمد بن اخارت که طبرانی صاحبیدر
ود

ین رن

مدن عة الرجن ن انه تام ذوايك لقبلر در و نلر بانون اله

33

)زله وزننده دومی صوه قادرمق معناسنهدر
فصل الثاء اه  ( 4الأئاة زل
يقال تا الابل ثأثأة ای ارواها وصوسن قومق معناستهدر قال تأثاً الابل آذا

عطشها صوورنده اضداددن اولور شار ح دیرکه کر جه مولفت شلندن دوه
قمینه مخصوص اولق مستفاد اولور لکن عوم اوزره در اننمی ونأئاه دفع ايلك

معناسنهدر يقال ثأثاً عن القوم اذا دقع عنمم لویآقومق حبس معناسنهدر بقال
تاثا الرجل صن الامم اذا حنسه وسكون وآرام ولق معناستهدر قال أا القضب
اذا سکن وبرنسنهی برندن آیروب برطرف ايلك معناسته در تقال تاتا الشی" ای

ازال عن مکانه وتآشی سوندرمك مغناسنه در ال تا انار ای اطفأها وتکهیی

دیشی بهچك اجون چاغمق معناسنهدر بقال مأثاً باليس اذا دعاء بى للسقاد
و دوه صوصهمق AEE

لازم اولور قال اا

الابل اذا عطشت

وصوه

قاعق معناسته اواغله کذلك اضداددن اولور ال ثأنأت الابل اذا دویت (القأقو)
تزلزل وزننده سفره عزءتی فسح وفراغتله مکث وافامت ايلك معناستهدر يقال
وندیشه
ثاثا الجل ای اراد سفرا بمداله القام وبرنسنهدن هییتلنوب خوف ا

الك معناستهدر بقال انا مته اذا هابه ( الا ) سلسال وزننده تکهی کر ه
(ااءة ) هزءنك کمسلگه ری
جکك اجون چاضءجق صوندن حکابهدر ال
معناسنهدر توءدن مأخوذ اولغله مادءسنده کذر اولتور حوهری وهنه اء وراده

دسم ایلشدر شحاردیرکه کسانی واو عرو دی وراده ذکر ایلدیلر و مولف الا
ذر ایلشدر_ انبی ( اشداء ) دالك سدهسیله زنار وزننده بنروع
مادهسنده دخی ک

باندر طرائیث که فارسیده اش غاز تورکیده دوه یکی و قولغتات یکی
دیدکلری اودر ونك دنده ابت اولور مفردی ندا»ه در حاله ( انشدو:ة)
کزشنك مهسنه دینور تهکه
با نك #عی ووك سكوف ودال مضعومه اله ا
عورنك عهسنه دی دنور على قول عدنك دوکه حکنه دنور باخود ةنك

اولنی عضوم ایلك هره
ه
کرهلك
جورهسنده اولان اله دنتور کوله مربو
الله نو قرأت ادرسن ومفتو ح قلسك واو الالهدترلفسظنکه فعلوه وزننده

اولور مصباحده بویطمه مرسومدرکه ند کلهسیکه فانك عوينك ضیله در وزنی
فتعله در و مضلر وی اصلیه اعتبار ایلکله واو زاد اولوب اککوره
2

وزی
فعلوه

۳9

۱۳

قول رتوپ ارم لمق مغناسنه د رکه وده بیتدن مراد ببت اعاب واحشام اولان
مسق واو هدر قال  ۳البیتث سب تن الباب

A تفا تلا

من التاع اوخر فه

ا(لایباءاف)تعال وزنتده ودنی آلشوب انس و آرام ايلك معناسنهدر يقال

ابا بهاذا انس به ( اقءط)ام ss آخری .کسشر اوزرة مبنیدر خراتونك
دی خانهی وشالفق اخود خرق ايلك
(لااء ) هرك کن اهو
امعیدر ا
 ۱معناسنه در قال اما البیت اذا اخلاه منالتاع اوخرقه

فصل التاء الفوقية  ( #التأتأة ).زلزله وزننده مطلقا بر نسنهنك صونندن حکایه در
وین تسکلہر ,لسان اکنژی اء حرفنه چالفق اس هدر سر فاء حر فنه اله
وزننده
E ای ینز دد فی التاء اذا تکام:gE ا
فأفاء دنور شال

تکهیی کی آشق اعون چاضمق معناسنه در قال تأتاً التيس اذا دعاه ليقبل
فینز و وطفل طغبر اعکلیهرك بورعك معناسنهد رکه و تعییر لسانمده دیواردر
قال 3

الطفل ای عشی ومے دان ار ه ده شڪاعتنه افعار و اعدا یی احتقار

ضننده صالنیصالی بورك معناستنهدر يقال تأتاً اعارب اذا تير فاىلمرب
(الایاء ) سلسال وزننده حن نکلمده سای اکزی اهحرفنه چالان کسده در
اول کسدهه تەی عبر ۇل ر وتات نکهی کید آشق اجون چافهجق

صوندن اهدر ا(لتبتاء )نك فع والفك  1والثتاء ) تانك رل
نت کی وه دنك سکو لد شول کسه درکهجاع ادر اکن حدئار
1
بی تیار اولکه امراضدندر اکا عذوط دی دبرار وعلی قول ادخال ایازدن
اول انزال ادر اولان کشیه دنور ودنی صلبك رخاونندن یاخود شبقك
شدنندن نشت ادر قال رحل تبتاء وئیتاء وتثتاء ای حدث عند الماع اوییزال

فل الابلاج (الا ) تانك وفانك فصیله بك ورت خشم  4زک
معناسنهدر تقال ت ال

ا انلباب الرابع اذااحند

وغضټ ( لقنتي ) .

یه
هزه اله فعیله ونزده نبسرتهنك ا وهنکامنه دنور شال تقد الشی" اح
وزمانه عض ده ده واوایه عثوایله مسومدر شار جح درک ه مزهنی باه قلب

وادفامله وهرهءنك نقدیعی وفانك تشددبده لغتدر اتی لباه ده اثر عوقب اله
مفسردرکه رشينك بلا فاصله عقی دءکدر وم

اف مادهسنده دی ذ کر

ایلشدر قالدیکه تفیه ی" مادهسندن وتفه اقف مادهسندنکه ایکیستیده شدت
سرعته دالذر مأخوذ اولق بمید دکلدر فلینظر ( التنوء ) وله قعود وزنده

مقیم اولق معناسنهدر تقال تن بالکان,تنوه! املنباب الثالث اذا اقام ( التتاءة )
کتابه وزننده نآدن اسمدر اقاست معناسنه ا(لثانی" ) صاحب وزننده دهقان
معتاسنه د رکهکوی کشداسی د ءکدر دهقان دهعان فارسیدن معر در کهكوك

|

معناسنهدر قال اپاء الادع اذا جعله فى الدپاغ ( الباءة )
هاسز نکاح ST

I

زوج وحاعدن آم در وو معنای دن انی حل

استراحت واطعنان اولان منزال معناسندن مأخوذدر و بقا»وهتاغه دنور مزال
معناسثه ( التیوی" ) تفعیل وزننده

۲۳
۳۲۷

نکاح ايلك يعنى جاع ياخود زوج الك

معناسنهدر بقال بو الرجل الر :تبویثا اذا نها وبرکسهیی قوناغه قوندرمق

ی

ارل بوآه منز لاوف اغرال ای انزله ویرکسه بهقرشو مزراقطوض لقق
ياسنقه د
معن
وواغه قونوب ټك
معتاسنهدر تقال وا ارح محوه اذا قاله بعتی سدده ق
معتاستهدر شال بوا الکان اذا حل واقام به ( المباوأة ) مفاعله وزننده قاتلاك

قانتی مقتولك قاننه برابر طوعق معناسنهدر يقال باواً فلاا شلان مباوأة اذا فتله
وکسان اولوب
فقاومه ( التباوء ) تفاعل وزننده ایی نسنه بری بره عدیل ی
برابرشمك معناسنهدر كرك کیت وکرك کیفیت حهتله اولسون قال الشیثان اوه
ای تعادلا ) اليه ) بانك -کبزی و مدله ایاءءدن اسسدر

ورده

باقوتاغه قو عق :

ناقغوهده ده اطلارق او لثور میزال کی و مطلقا تال
حالتنه دور ورده و

معتاممته اساعبال اولنور شال اله لسن الیعد ای الالة ا(لبأ ) :ميك فى وبانك
سکوئیله قوناعه وورده دنور مزال معناستنه بقال هو رحب الباة ای البرل
وجده
و طاغلرده اولان آری وستنه وسوراخنه دیور ر

اولان یاوری تاغنه

دینور زهدان معناسنه ویان اکوز نك تاغنه دور و صوبه قريب
دوه تاغنه دنور

معطن معناسنه

اولان

( التوء ( تفعل وزنشده بورده و قواغه

قونوب برشعك معناسنه در يقال بوء بالکان اذا حله وافام به ( البواء ) إنك
فعیله برابرلك سواء معناسنهدر قال القوم على بواء ای سواء ومنه بقال اجابوا
عن واء واحد ای محواب واحد یعنی جلهمی متفق الکلمه یکسان اوللریه یکد

وتا معناسنه در
هن ویکسخن اولهرق بر جوابله جواب ودییرلر ویواء کو هم
بقال هو بواءله اكيفو ویواء ارض تبامهده بر وادی اسیدر ا(لبیثة ) “يك
ی و بانك کم و مدل بك کركلو مهمه وحاحته دنور بقال حاجه مبیثة ای

شدیدة وبواباءه کهسندن اسم فاعلسدر حاجت مرقومه کویاکهحواج سارهدن
منقطع وهمان کندیسته اختصاص واقتصاره باعث اودر ( الماء ) بالك فحی

وهانك سکوییله ( والوء ) قعود وزننده ( والماء ) سلام وزنده بر نستهبه
جوا ووا
آ لوب انس والفت ايلك ودداعق معناستهدر يقال ماه و جی و
ادرا
و باء من الاب الثالث و الرایع واتلامس اذا انس به و شعور و

اشیادن خالی .ابلك یعنی آخربره نقل ادوب خانهیی پشوالغق معناسنه در على
Taree

e

STC

معناسنهدر

بقال ماببأت له ای مافطنت وبا منع وزنشده خانهیی اناث البیت تعبیر اولنان
ا

ا

ول
.

ای1

۱
EE

تعدیه اه صله ندفده ارچاع معناسنه

ات

کن

شتا

ا
م

او لور تقول دوت

م

 4اليه ای ار حعته و عند

الکنای منفسه متعدی اولور تقول بوه ای ارحعته موف بصابرده دعشدر که
بواء مادهسی اصل بمرکانك مساوات احزاسی بعی هر بری
معناسنه مضووعدر

دوز ورن اولق

معا
بو مقابلید رکه احرای مکایه نك منافانندن عبارندر و

ساره اله اک راحعدر مثلا رشییه رحوع وانقطاع کویا که آنی مکان
و لغله اک راجم ومنةطع اواش اولور وبوی* رکه برکسه به منراق طو

لنفقد

وف وعدیل وز 1
 2راقه ان مواقي نه الياولور ک
اوعتراف معنالرنده دی تساوی حالیدرکاردر انتبی ووء کلهمایوعق موافقت
معناسنه در شال اء المی"  ۵آذا وافق و شول باءی الشیی  33و افق و اقرار

الك معناسنهدر قال باه دمه ای اقر شار ح در که اقرا معناسنده داعا عليه
وضرت
م

موقعنده استعبال اولنور منفعت حهتنده استعمال اولغاز حی سید

نکدهی جر می اقرار واستدعای عفو ومففرت
کدر
الاستغفارده انوه پذنی بو ماده دن
بروردکار ادرم دعکدر ای ووه ونواء

وزنده برکناهی اوز رنه آ لوب

بو لن غود کناهی اعنزاق ایت معناسنهدر کهمعنای ساشك عینی اولور
وتقربر شار ح اوزره خصوص دځ وقدر قال باء بذنبه و وواءا ای احله

واعنژف به وقصاصده مقتول "ای اوله عدیل وهمتا قاق معناستهدرکه قان قانه
برار طوعق تعییر اوور قال باء دمه بدمه ای عدله وقصاصده نظبر اولق يعن

لهه دن
قلورک
قاتل قصاضا مقتولاولغله قان قانه بزایر طوثلق معناستهدر وکاه او
رسی آخر قله دن برکسهی فتل ایلکله مقتولك قوی دی فاتلال فومندن برآدی

وراکه اوزره قصاص موافق اواش الوور يقال باء
تقل ابدحك عادت اعاب ت
فلان شلان آذا قتل نه فقاومه ای عادله ( الاباءة ) همزەنك کسریاه برنسنهی شی"

آخره ارجاع ايلك معناسنهدر تقول ابأئه اليه ای ارحعته و قاتل قصاصا قتل
ایلکله قای مقتوك قاننه زار طوئلق معناسنهدر بقال اه فلاا فلان آذا قتل

به فقاومه وقوناغه قوندرهق معناستهدر قال ابا»ه فی المزال ای الزله فيه وتقول
العربفلاة تى فی فلاة اى ذهب وكلام بابالك فرط وسعتندن کنابهدر ف

بایان بارده وسعتلودرکه کویا اک بریایان دی ضمیمه اولغله سالکنی
موزرهه ایصال وانزال در دءکدر تی ات اباءه دن مضار عدر خوسه میم
حت واويه وبایه اوسی
تصاحك وهمی کی تلاییدن وداب نان ر
ای رازه اوله واياءه قاوغة قنوب برهك معناسنهدر قال ایاء بالکان اذا حله

واقام به ودوهیی ساغنه حويرمك معناسنهدر بقال اوه الابل اذا ردها الی انباء

قاق
و

معناسنه استعمال اولور قال اباء منه اذا فر و درییی داغته باتورمق

أ

وبساً ویساءوبسوءا منالباب الثالث والرابم اذا انسبهوبسأسينك سکوله ويو
قعود وزننده بر نسته یی هشه ایشلیوب عادت وادمان ايلك معناسنهدر قال ا

ب! م
اا وب
الا بس
لسوه
انب

الثانی ادامرن علیه وبرنسته ییالجاقلیوب خوار وذلیل

االبا
کورمك معناستهدر بقال بسأبه اذ
اوبنس(اء)
آخره  (1دروب

همزهنك کسریله پرشیی دش *

اس ورام ايلك معناسنهدر بقال اسان فسی" ( السوه (

صیور وزننده شول ناه درکه سود صاغان کشی به اوکر وب لآشمغلھ س

یکی(

اغلیوب رام اوله ترکیده ایکیدی والشقان تعببر اولنور ال ناق بسوء اذا کانت
لاعنع احالب یعنی لالفها ایاه
( .اه ) فاح باء و شین مجمهومداه بادیهدهبر موم

طء ) بالك ضمى وطانك سکوئیله ( والبطاء ک
اس
لرب(
اید
)تاب وزنند» کهکمك
واویالوب اکلفك وآغدپرمك معناستهدر سرعت مقابلیدر قال بطازحل بطاً

وبطاء من اباب اتلاص ,ضداسرع ( الابطاء ) دا کی ودی کصکمت

وآ در مكمعناسنهدر بقال ابطاً الرجل ابطاء بعنی وببطروکسهنك دابهسی اشکین

اولیوب کندوکران اولق معناسنهدر شال ابطأً القوم اكذاانت دوابيم بطاء
و برنسنهی كجكدرمك وعوق وتأخبر ايلك معناس:ه متعدی اولور قال ابظأبه
اهلبطی ) امیر وزننده هیشه دآر ن
آذا ا(خر
غشریکند ای اولان انسان خویوانه
ق
ب
ت
و
ا
ک
و
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دیشتور
ه
دن
لب
حنسين العاقولى لق
لرب(
اید
الوعباس ااجد
طء ) بانك ضعی وطانك سکوییله
و(البطأی ) بشری وزننده دهروزمانه اطلاق اولتور وبوبنی بروع لفتیدر تقول
لافمعله بطء یاهذا و طأی ای الدهر و وتلر ظرفیت اوزره متصویلردر ( بطأن )
الك ضعی وثععی وطانك سکونی وتو نك

تعیله معنای جى متضمن سمفعل ماضیدر

يقال بطأن ذا خروبا ی بط ینآي

تج دفي ار ) +تفعیل

وژنتدء کهکز:رمك ومطل وتأخیر ايلك معناستنهدر قال بطاًعليه بالامس ای

اخره ( اليك») بالك ی وکافك سکوئیه ( والبکاء ):کرامهوزننده (والکوء )
قمودوزند ( .والیکاء ( راب

م

وز ننده لاقه كت سودی آزاولق معناستهدر لکنشار ح

اعلعدر قال بکات الاق و بکوّت کا و یکاءووو

نپاپ.
ال
ویکاء م

اثالث

تاقهبه
E
وواتلاس اذاقل لها ا(لبکء )E
دیتور جعلری بکاء کلور ک عرم وکرامکیوبکایاً کلور خطیه وخطای کیا((لك)۰
بالك هى وکافك سکویله ( والیکا ) بالك فحی والفك قصرله بروع نبات آدیدر

مفردلری بکثه وبکاه کلور هالله (البوء ب)انك ھی وواوك سکو يلهنبسرنه يهرجوع

ایدوپ وارمق معناسنه در عل قول اشیاء سابرهدن بالکلیه منقطم اولوب اول
واء
تشەه خصص اولق معناستهدر بقال باء اليه ببوء بوء اذا رجع او انقطع ب

1

۹

ینرهمك معناسنه در عالىاخبلاف
کون
مبعوناد ندر وآيك اول کچه سنه یاخود اول ک
(باری" ) همزء ايله (والبری) فعيل
الذکور شال ابرا الرجل اذا دخل ف البراً ال
دی منقو لذر ررض وعلاتدن دات

وزننده و نده نیز همز

اولش کشیبه دنور

فاعل عنی مفعو لدر بقال اصیم فلان پارا وبریشا من مرضه ایسالا قال فی الاساس
حق عل الباری" ان بو دی  23الباری وری" لفظنك جي راء کلور کرام وزننده

وبری" بنرسته دن متبری وخال الذمه اولان کشی به دیور قال انت بری" منه

ونك جیی بریشون کلور وبره *۳کلور فقها» وزننده وبراء کلور کرام وزننده واپرا*
کلور اشراف وزنده واریاء کلور انصباء وزننده وراء کلور رخال وزننده مونق
بریئه در ها له ج

رشات کلور وریات کلور ری

یابهقاب و ادغامله وبرایا

کور خطایا وزنده شار ح دب رکهمو لف معتل باننده محلوق معناسسنه اولان بره
مادهستی همه باه احاله ادوب لکن وراده ک|ا تصدی ابلدی بصارده پاننه کوره
خلق معناسته اولان بر ماده«سندن فعیلهدر باخود ری العو د فادمت حرط مر

اوله کوره همزهسی یابه مبدلهدر (اابلنبراء ) باك فحیله آیك اول کوننك یاخود

که نگ کنهسیدر ( ائه ) تفعله وزنده بری" وبیر ار قلق معناسنهدر بقال
برأك منه تهرثذای حعلث بریکا منه ( التبرو ) تفعل وزننده بری" اولق معناسنهدر

قال مرا منه تبروژا اذا صاریریا ( البارأة ) مفاعله وزننده بری برندن آپرلق
مفارقت معتاسنه استعبال اوللور قال باراث شریکی ای فارقته وال باراً احل

الرآة اى صالها علي الفراق ومنهقول الفقاء البارا :كالللع ( الاستبر  ) ۰استفعال
وزننده خالونه حیض کور نجه قدر قر بان ابلامك معناسنهدر کهرجدك جنیندن بری
اولسطلب ایلکدن عبارندر مراد برکسه برچار هی ملک ابلدکده رجی حیضدن

ا اولدینیظهور بنه انتظار المدتمعلومه توقف ابدوب اک قربان الا كم ک شهاید
جليوار ایسه اولی مالکندن لادوینیظاهر اوله قال استبرآها اذا  ۸بطاها <
حیض شار دی

همست

فد رجااقسامند ندر کذلك ا

بده مار وحه

ی

:

داراسلامهمهاحرة خروج ايلسەعدٿ کو ز یه رل الال ر مسیلان ای زو حابدرلکن

برحیض الله استبرا ایلدکه قربانجایز کدلدد کذلك مزنیهسنی زانسی نزو ج ابلدکده

ته برحیض الله استبرانه متاجدر انی واستبر[ٌ استهانك قدامپسیدرکه بول
عقندن آ لترجوایق طاش یاصو اللهتتظیف ایدوب ار بولدن پوابكری ایلکدن

عبارتدر شقال استبراً الذکر ای استقاه املنبول مولف استبراًالفر ج عنوا له
ابراد اه

ده
ادی اشمل اولور ایدی ) الرأة ( حرعه وز

آوبی کوملتیسنه

دور فار الساند معناسنهدر ( السا ) بانك فعی ون نک سکو یله ( ولاسا (1

فحتینله (والساء) سلام وزننده ( والسو ) قعود وزننده پوزکوز اوکروب برنی,

الله انس وا

آعق تعب اولنور قال بسأه وسی ه سا
معناستهدرکه ش

وافافت بولق معناسنهدرکه صاغالق تعبير اولنور ( البرء) بالك ضمى ورانك
کو

برء معناسنهدر تقال بر المريض بر*!بالضموبروءا من الباب المالث والاول

وبرو وبری" برها بالةح ورا بالضم وبروء! املنباب اتلامس والرابع اذا نقهمؤلف
کر حه شاه مادهسنده خسته ته دوز طوعق باخود افافت ولقا لهعلى الاختلاف

تقشر ادوب لکن امهات سارهده معنای اول ترج اولنوب ویوراده مؤلفك
میآدی معنای تانیدز ومو ف تصاترده بور هر حقیقاناشد رکه بو مادهسی قالاصل

ومطبو ع اولان نسنهدن شصی وباعده معناسته موضوعدر بر*
مجاورنی مکروه ا

ودن متفرعدر وز محشمری [فتوبوا
ملاعرینا
من الرض وبری" من فلان وتبره منه قو
ایبارتکم] الاه کر نمهسنت نفسیرندهدمشد رکه باری" اسعا صفات الهیهدندر جنس
علوق تشاوندن بری اولرق خلق ادن خلاق ؛عجونك اسم شیفی_در و یضاوی

عحقیقنه اصل ماده خلوص الثی" عنغبره معناسنه موضوعدر اولدی یاعل سیل
اتفصی اولور مدلا علیاک مسلا اولدیتی" علتدن سلامت تولسی کی تقال ری"

المريض ممنرضه یاخود على سبل الانشاء اولور کقوله بالرله آدم ام(نطین بس
برءمادهستی مطلق خلق معناسنده استعمال اطلاق ونقید علاقهسیله مجاز اولور
وقالدیکه نقاوندن مراد عدم تناسبدر پس عدم تفاوت غین تناسب اولور ثلا
إوضاء حيو ايه هر نقدر محتلفد الاشکال والاقدار اسهده اختلاقی اختلاف تاظم

وداشبدر الاق امه رجت اولدینی کی مثلا راس الله سار اعضاء ندیه ا4

9

تناسب طییی اوزرهدر هرنقدر شکل ومقدارده تالف ایسهده زیراراس ثلا

5

اولیوپ شکل نازا اولهحنی هدوادر اہی وبرة برنسنهدن بری" وبر ار اولق

3

کبرودن صغیر اولسه ياخود رأس طویل ویدن قصیر اولسه اندام ونتاسب

معناستنهدر کاسیذ کر ( البراء ) سلام وزننده ( والبرآه ک)رامه وزننده پروء
معناسنهدر بقال بری" مانلام يبرا ای مالنباب الرابع ویبرء الضم ای مالنباب
انلامس وهونادر براءویراء :وبروءا اذا تبرآمنه وبراء سلام وزننده برتستهدن

فاو ۶9وی

بری* ویار ار اولان کفیه دنور قال ااراءهه ای

قالاصل مصدر اولفله تثنیه وجح وتأئیث غوائاندن مبرادر وراء هرك اول

کههسنه على قول اول کوننه باخود آخر کجهسنه یاخود آخر کوننه اطلاق

اولنور قرك شهسدن بری" اولدیتی سیب سیهدر ویراء اعلام رچالدندر المراء بن
ربا* بناوس والبراءنالغر ور ا خادن ردوا لرامنق صدمحتلف
هاز
لنع
وهارا
مالك وا
اله در ونارده حه و صفیت او نله حرف تعر له ص سومدر ) الاراء ( هم ءيك

کت له خستهی

صاع ودرست

ايلك معناستهدر

بقال ابراه |نله مانطرض ,ای

عاقاه ویعید وبیرار یلك معناسنهدر بقال ابرآك منهای جعلك بریا ابرای ذمت
4

بومعنادندر

1

۷
۳

اهدی له ده اه ور ای نصا ( الیداءء ) ڪاه

دوی
ورد ل

برس نهد

سار دن مقدم بشلامفه دینو ر بالك ميه ده جانزدر ( البدی* ) بدیع وزننده
محلوق وآ فده معناسسنه در فعیل ععتی مفعولدر وام مبدع معناشثه در که

مو لهو مالسن اجا د خوتازاع النوان نسنه در بعش هه ده ادمیم
واقع اولغله شی یب وض يب دك اولور ودی" بر اسلامیه بهدینور که
زمان اسلا مده حفر

اولان قوی د یکد ر دز عاد به مقابلیدر که ر قد مه

دیکدر کویاک عهاد قومنه منسو بدر بعلو قهدرم نسنهیقوم مرقومه نسبت ابدرار

شال بت بدی" ای اسلامية يعنىجددة الفرلیست بعادية بوراده فعيل عنی

منعولدر ودی" اول واتدا معناسنهدر که ثاللری مروز ایلدی ( داء ک)تان

راعتك اسیدر بی وردن بداء یانلارث وله قلهسندن داءن
وزنده ج
فتران ومراد قسلهسندن داء ین عام اول جاعتددر ( البداءة ) پانك طعیله برنبات

آدیدر ( البدأة) پانك حركات لاله ودالك فع ومدله و(البدأة) فعائله ( والبده)

هك ضمى وبانك سکونیله ( والبدء ) ميك فحيه ( والميدآة: .

اول حال واشدای نشأت معناسنه اسملردر نتهکه ان عدیس باهرنامکتانده

بو معناه ت ایلدی بکقاانلذاكالامر فی بداتناویدآنتاومبدهنا ومبدهءاومیدآننا ای فی

اول حالناونعأنتا ( البديعة ) بالك فودىالك وکممدیله برنسنهیه ساراردن مقدم
شلامغه دینور یداه ۷

وده معناسنهدر که بلافکر ولارویهة سویانن سوزه

(بداءة ) بالك فصیله ود بدمه معناسنةدر يقال
دیور هاءنقلية اسیهدر ال
هوذ ودیثة ویداءة ای دة ا(لبذء ) نك فحی وذال هحمهنك سکوییله برنسنهده
برکزیه ونامطبوع حالت حس!انلکله آندن پکرمك معناسنهدر بقال نا الشی*
وقبر کورمك
را ورنسنهی خوار ح
یذ من الاب الثالث اذارای منه حالا هکر

معناسته درکه خوارلق تعبیر اولور قال ذاه ای احتقره وبرنسنهییآبکفیوب ذم
الك معناستهدر يقال بذأه ای ذمه وال بذأ الارض ای ذم مرعاها ( البذی* )

بدیع وزننده رجل فاحش بعنی محفوظ اللسان اولیان بدزبان کشیبه دینورکه دل
زفير تعبیر اولشور وعمارسى و ليان مله دنور ( البذاء ) ساء وزننده (والبذاءة )
سعاحه وزنده برکسه دې" یعنی دزبان اواق معناسنهدر تقال دق الرجل ویذی"

واءة من الباب انلامس والرابع واشالث اذا صار بذعا ا(لباذاة )
ویذء بذاء بذ

مقاعله وزنشده ( والبذاء ) اك کر کهمصدر ایدر برآدعه یاخود بری برل
فش وناسزا سويلشمك معناسنهدر شال باذأه مباذأة ویذاءا اذا فاحشه ( البرء )
پانك حى وراك سکوییله ( وابروء ) قعود وزنده براعق خلق معناسنهدر قال
برآلله املق باروءبروءا مانلاب الثالث ای خلقمم ور وروه خسته کت
س
CDETT SKS TA

فعیل" وزننده در

9

وداءة دی دی

او لده «خابه وزنندهدر ودی* کف TI

بده الوده انك کهمریلهدر ودی بدء اول امبر وزنندهدر ویادی" دی " اول

َه اهدر ودی " امير وزنندهدر وبادی" دی" اول هبره اله ودی کا
ودی ذی دی کو
ویادی"

ا

امیر وز نندهد رویادی؟ د هیده مفتو حه اللهوید E

دا هر وه مقتو حه ویدا سما وزننده در

وطر
زب
وم
E

ودا بدهاول سماوزنده در وة |

اة اوفترنه جزه ونزدهدر وخ اوزره مینیلردر وبادی ديانك سکوی ود 3

نده
نما
زس
وزننده در وادی بدايانك سکوی وودا

در بونرا و عی اول کل شی

معناستهدر کهابتدای وهلهده بن آ نی ایشلرم دعکدر شار ح زر بوراد» خەر
تلف ویکدیکر ه مصادم او لغله حسب الوسع دور عه ج

او لفشدر نسحم سا رهه

التفات او لغره قالدیکه را کت مزوره ظرفیت اوززه منصو بلردر عضلر مفعو لدن

حال اولسنه ذاهب اولدیلر ی

بدأکلا ی مبدوایه قبل کلشدیع"کدر

ون
دیدیلر و فاعلدن حال اولق دی حدم اور ام حکال

ادا ای مبدا سبکنده

او لور انهی وع بار رجع عوده عل مد ببهه دیرارکهعود کل سبك نصییله در

ورجع قعو ده و دبه و قعو دنه وید نتهوعودا ودا دبرار ر جع قالطریق الذی

چاء هنه معناسنه شارح در کهکذلك ملا برکتای اتداسندن بشلاوب تصفته
باخود ختامنه قدر قر ات ایلدکدنصک ه بنه دنووب اتداسندن بعلاسه قرًالکتاب
قعو ده ودنه دبرار ای ودء برقومك مهز وسسکاز بنهاطلاق الونور سید کی

شقالهو  ۳القوم و

وعاقل ورشید حواه دنور وقربان باه دنورجیی

اداء کلور جفن واجقان کی ويدوء کلور فلس وفلوس كی و۳

جيك

یاخود قزامی چقرمق معناسنهدر بقال بدی" الرجل بدأ على بناء احهول اذا جدر

اوحصت بالصبه (الاتداً ) افتعال وزننده برنسنه ه اسلاق معناسنهدر شقال داء

۱

بای" واتدا بهعنی ونسرنهی سار ننه ردن مقدم ایشلك معناسنه در قال
| ابتداً الشی" اذا فعله ابتداء ای قدمه قالفعل ( الاداء ) هبزهنك كله ادا الله
معنای

ايده

مرا دفدر شال اداء اذا خعله ابتداء ورارضدن

معناسنه در ال ادا یت ارضه

ارض اخر اه قق

اذا خرج لاحری وراعق خلق معناسته در شال

اا انه الى ای خلقهم وغوه ومتا لسن نسنه احاد ابلك معناسته در ومنها

عسعه وتعال وسوز آجق معناس نه استعمال اوور ومنه قال فلان
والعید ا

ماییدی" ومایعید ای مایتکلم باد ئة ولاعا دة پاده ابتداء ايراد اولنان کلا مه
اتلوبرد(ءة ) باتك فى ودالك سكو یله
وعاده عودت اولنان کلا مه دی
ن اول بشلامق معناسنه اسمدر قال لك البدءة ای لك آن
دسه
رر ک
شیثه سا
 lyدا بل غبر  ۵و بو نده بالك صعیله ده

لفتد ر ویده .قران

انته دینو ر شال

اهدی

۱

4

کلهسنی  ۳مدرد ویی وتان معصوم بدرنه بابباا دعك فعناستتهذر بقال
بأباً الصی اذا قال با و نك اصلى بای ایدی با ده ياءالفه قلب اودر

که اویل ویاوپلتی کلهسنده دی الفه قلب اولنوب یاویله ویاویلنا دینور قال
اباي کانت امعطیذ اذا ذ کرت رسول ا صلى الله عليه وس قالت باب اصله
الصی اذا قلت له بای انت وای ووده "اوج لغت واردر

بای هو قال 0

و :مقتوحد آله بای دعکدر ای ھن اه فلت اوتوب بی
 ۱ده اولات ابلاه قب لولوب با وسا دعکتر وو انت مقدی
بای وای تقد بر ندهدر باخود فدتك بای وای

 7لس
6

رد

پدر ومادری سکا فدا

ملق واا الصی قولنده صی کلهسنك فاعلیت ومفعولیتی
قد هد ونراه اصل واعتص معناسته دز قال هوکرع البوبو

ای الاصل وسید ظر یف معناسنه در پعنیعلو صاحی ناسین ومتعین وسرکاره

ډنورکه لطائف اخلاقاهلى زيركخووخطبم اوله بعض امهانده واوعاطفه اب
والسید والظر یف عنواايله مسومدر ویویوسرمدانك باشنه دنور رأس الكل

هكسنه دینور وکوز یکنه دنور انسان العین معناسنه شال
معناسنه وکجکورد ن
هواعن على من بو بو عینی ای انساما وهر نسنهنك اورهسنه دنور وسط معناسته

ا(لبووء ) سیسور وزننده ( والبأباء ) دحداح وزننده عالم ودانا کشیبه دنور
ومته قال هو ان عدتبا ای الامور وبو بؤها ای الها الاو ) ورل وزنده

اف
ن
یی
تا
ر
ساات

عمك عدو معناسنه در قال با ارحل اذا عدا (  ) 1.21بالك فحيله وهای فوقیه نك

سکوئیاه قامت وآدام الك معناسنه در تا الکان
) الا ) دایمثلثهالله

و

E

من الباب الالث اذا اقام به

قال ا بالکان شا ععیی  .تا (البدء) بانك

تی وذالك وه پرایشه بالق شروع وآغاز معناسنه در بقال د الشی"
بدا م نن الباب ا|شالث ای ادا ونرسنه ی سا نسنهلردن مقدم ايشلك SE
تقال  ۳ای" اذا فعله اسداء ای قدمه فالفعل ور ارضدن ارض اخرابه حفق
معناسنه در قال بدا من اضره

اذا خر ج یع ارض اخری وراعق خلق معنا سنه در

بقال بادلاله الق ای خلقهم و بر ایشه سار کسهلردن اول مباشرت ايلك معناسنه
اس ومصدر اولور بقال لك البدء ای لك ان بدا قبل غیرك واول وابتدا معناسنه

استعمال اولنو رکه اندن اتد ای ام واول وهله ابله تعبیر ولور ومنه بقال افعله
دی بدی ایکسندهد ,بانك فع ی وایکهیده دی غ
دا وافعله اول بدء وبادی بپداو
وزنده همرری بابه منقلب او لغشدر واو جحو کت اضافت
انك سکوی وء

فح و

اوزرهدر وادی د٤ء

ءد
میئندر معدی کرب قسلندندر ودءء دی بداءم

الله

ویدءء ذی بده اولده بای مو حدهنك کرمرله دز وید دی دی اولده بانك فحی ودی

صورصه
خکشی
بر

ْم وقصد ابلشیکن اول خلالده باکراکهسه حقهککله ادن

خوف واندیشه اله خصوص مرفومدن فراغت ورجعت ايلك معناسنهدر شال

اکاء ال حل اکا* :واكاء اذا اراد امرا فجفاانه على تعفة ذلك فهابك ور جع عنه

کارحدیرگاشبو اک" ماده می اکثر ففهدرده ابت دکلدر زرا وف کا
عیدهه
دهسی ذیلنده هزه تست

جل اله خوف وضعف معناسنه اولان کاءءدن

 8م یداولدرق ذ کرایلکله بومقامده ایرادی همزءنك اصلیتنیمشعراو لدیفندن
ناملام اولدیتی غبر ستمر در وتفه انك فصحی وه ءنك کسر ی وفای مشددهنك
فحرار وقت

وساعت

(لالاء)
معناستهدر ا

همهء نك فح.لر علاءء وزنده والفك

فصریه جانزدر برنو ع طعی ابی جر اممیدر مرلهوورقیله دری دباغت ادرر

و بوپادبهاشجارنددر هردم تازه وبغایت خوشمنظر در (الال" ) همزءنك فحیولامك
سکویلهشے ر حر ورك  0وورقیله دری داغت الك معناسنهدر ومنه قال ادم

عرام اذا دبغ پلالاءاشوبو الاء مادهسی مهموز اولغله عل ذکری
اندغي
مألوء م
هره بای ایکن جوهری وهمنه بناء معتل بابنده ابراد ایلشدر وه دندر کهموف
دی بعینه معتل بابنده ایراد ایلشدر ( )۱۶عاع وزننده برنو ع شجرك میوهسی
اسیدر مفردی ».در هاله حوهری توهمنه میتی شیر الهتفس ایلدی شهر
فكا سرح مادهسنده وشارحك
لو
زلود م

rh
۳r
اتا

ونوا مقردات صاحبلر سا بیاننه کوره

ارض جده خصوص سرح ام شجردرکه ساق طویل وداللری ویبرافلری کشر
واوز مه شیه ولذ د ری اولو ر ادوه  4ادخال ادرار وانکله دری دیاغت
اولئور وا اصواندن یعی دی روح وبیرو ح بعض آشیادن عو ع اولان صودن
حکاه در وخاصه دوه قسیی سورمك یاخود طوردرمق مقولهسی الت

یت در زحر

واوك سکوی ذ کر
هاومءر)ءنك فصی و
وآزار ایلیه.حك صوندن حکامهدر ( ال
اولنان 

تام تمر اله دری دباغت ايلك معناستنهدر تقول اوت الاد اواء ای

دبغته بالاء واشبو اوّت کلهسیکه ماضی" متکامدر اصلی اوأت ایدی قولت کی

( الووء ) مقول وزننده آندن اسم مفعولدر غر یموزر الله دباغت اولغش درییی

دنور وبولك اصل .ماووء ادی عبن که اولان واوك هى قاء الفعل اولان
همرءیه نقل اولفغله واونده اجماع ساکنین وقوعی محذورینه هبنی خلاف مشبور |

اوزره واوینك بریسی حذف اولفشدر ( الایثة ) هيغه وزننده وشرادفیدرکه صورت

ويکر معناستهدرکه هرنه اولور اسه وضع جبلیسی اولان شکلدن

|

وت ۱
۱

عبار در قال هو حسن ألایثة ای الهسَة

فصل الباء) ( البأبأة ) زلزله وزننده رکسیه بیام وانام سكا فدا اولسون دعك 2

کفاله
لکت
یا
هء اذا قال 4بانانت ماوف
معناستنهدر :يقال یابأبااهپوا

وائ از

۳۳

سس

۵700172۳

و

سس

۴
وس

آسیدر  5قیس ن ضرار ام معروف کسهنك واندهسیدر واه بر طافك آددر

( لام ) 2هر نك عى وای مثلثه نك سک یل افيه وزننده کروه وجاعت معناسنهدر

)مزهنک فعحی ولاك سكونيل
يقال جاء فلان ف اثنية ای ف جاعة من قومه ( الائاً ه
وا* 2منالباب
( والائاء ) :قراة وزنده مق رم معناسنهدر تقول اثانه سهم لاء ان
هوی امام ابو ءبیدالاغوی بومحنلده وامام زضیالدینالصغانی
اثالث ایر ميتهو مادهرمز

1
35

aan

توا مادهسنده دسم انلشدر وحوهری

ونه مبتی اما مادهسنده اراد اللاشدر پس

افعال ات اقامه وژنده

او عیده کوره باب ادن لای وصغانی 2 4

مد الور لګ اده بو غلده دی مسومدر ( الاشاء ) افتعال ونزده طعامه

ا

اوق معنانسته در کهکوکل ایسقامکدن عبارندر ومنه یقال اص فلان

مو شا ای لا یشتبی الطعام ( اعاء )  2جیه حبل وزنده طی قسلاسی دیارنده ر
یری
انل
طاغك علیدر و

یو
رودور
طاغدر بری ا

وت
سلسلیی اله مسمادر مل

وزته

قولد كى ضعیر حبل لفظنه را حعدر هد هه ودر نوویه وريه ومزینه ەه ری
اً ) مصس
واشادرح (
ونته عنواه رس ای
واکدتءلرنده دی پز
فلطدر نتهکه قبل م
او لکهسندهبرقرپه امعیدرو لفظمنبور و ایک مه اد هت

دی جاز درشارح د رکهقربه

معناسنده تاش مسلدرلکن حبل معناسنده او < 4اولان صرف وید کر در( الاجاء ]همم نك

:دن
ام4ته

فووقوب اود اورکوت فاجق مغناسنه در بقأل

اجاارجل اجأ من الباب اثالث اذا هرب ( اجاءة ”)ابه وزننده رجال بادیهدن
سلهتايمه منقی برموضع آدیدر یوت ومنازلی مشقل الدوینی منفولدر
کعقا
در ب
(الازء ) هممنك هی وزای ممه نك سکوئلء فیون قسمنی طوورمق معناسنهدر
قال ازا الم ازا من الباب الثااثاذا اشبعها ووخصا صدندر ومیصرته عزم
ایاشیکن برعارضهدن قرةوغله فعیلنوب رجو ع وفراغت ابلك معناسنهدر قال
ازا عن احاحد اذا جين ونکص ( الاشاء ) شین همه اله ع«اب وزننده خرده
خرمافداذار نه دینور صفار ال

معناسنهدر مفر دی انْاءهدر ها له امام او القاسم

عالىلبقنطاع ددیکه اشبو اشا مادەسنك ههمزهسی اصلیه اواغه حل ذکری
موز بایدر پس جوهر بنك وهمی کی معتل بای دکلدر مؤلف بوبابده جوهریبی

توه آیدرکن کندیلری دخیمعتل بابنده متنبه اولیهرق اراد الشدر ونبایه ده ابن
اثبر اشاءء مادەسنك هسزی مصفری دلاتله یادن منقلب اواق اوزره بت ایلشدر
صكی وکافك سکویله ور جلو ذمتنده اولان دینی شېو د تعییلد
فز ن
( ال6٤ ) هم
کم واسةوآر ايلك معناسنهدر قال اکاء ار جل اک" من الباب الثالث اذا استوثق

من به بالشهود استوثق کهسنك سینی تأ کیداحوندر ( لا|کاءة ) اجابه وزننده
(والاکء ( اقا وزشده

صاحب

النوادر او زد سعید ن اوس روایق اوزره
جدس ما سس سس
ا کک

کے وهم

بتسم

نه ھت

سے

کہ نمه تاھ

تہ کے وین

تعد

یم

2 0 ۳ 90
#صل الهمرة م)علوم اولهکه مواف
ف

۲

کت

AFAD

م

HAAS

ےت

<

0

مت دج( مت مرا ام
 ۳بیان ایلشدرکه اک

خرفدر سار حروفك اصل وهیولاسیدر جلد" کات ولغات ادن متالفه در 79
ده اولان الف کی هرد اولدفده اک ره
لولرانکه
حقیق الف ساکنهدر ما
اطلاق اوور روزکار مض  1لاجوتی رم وساکن اولجق هوا اطلاق اولندیتی 

کی کواهعه توسعا هزمه ده الف اطلاق اوانور انتبی ( الاباء :ه)مرءنك فهیله
عباء :وزبنده قامشه دنور قصبه معناسنه

جع حسی ایاءدر هاسنز واشیو آیاءه

مادهسی یوز اولفله موضع ذ کری همه فصلیدر :نعهکه مهموز اولدیفتی اة حاندن

این جنی امام سیو دن نقل وحکایت ابلشدر وخسه جوهری وغيرينك نوهم
ایلدکلری کی معتلی دکلدر شارح دیر کهمولف معتل بابنده بنههموزیتنی تصمیخ
ایلیهرك معناستی اختلاف اوزره بت ایلشدر بعت اباء قفوغهلق وحصمر او تعبیر
اولنان سازلغه دنور عل قول قامشلق وسازلق بره یاخود قندره تعبیر اوان
ساز لك

اورمانند دنور دو بان انلشدر واریاب لغت موز ومعتل اولسی بابنده

بلکه واوه ویایه اموی خصو صنده اختلاف ایلدیار وتحاحده هزه بامنده مسوم
اولغله جوهریی توهیی اموجه اولدینی بوشیده دکلدر ( الاباً ) همزهءنك فعی 
وبانك سکول عآق ری معناسنهدر قال ابأنه بسهم ابا من الباب اثثالث ای رمه |

به ( اتا ) سکون ای فوقیه اله جزه وزنده یکر بن وائل قسلهسندن بر خالون |
2

اسید رکه

۳

9

وا ده حشرت اله اولق ام مقر ر در وحسب الشرنه وقوعیافته اولان

زیم وزلل وخطامزك مطالعه کذار اولان اراپب

فضل وکالدن ص

جیل

مکرمتنه مظهر او ی دج م حو و مستدعآدر واستعیال ایدناره اصل قامو سه

مراجعتتکلفنده وقلوبارنه شك وشبه وعدم ولوق ترددندن استغناء
عبارات اصلیه
و استصفاء قصدله اك معنای منز جك الفاظ و

ورحاولنوب بك اوطحومتبین اولنلریکه
وامثلهلریبالعیه نقلتص
اقل قلیلدر شبه وبییندن ستغی اولغله تعرض اولفدی

وسایر ته و صر وه .دی شارحلرد

واععحم من

تصرصلرندل بشسقه کال اطبینان حون مأخذاره

خصوصا مأخذ فاموس اولان عباب و کم نام
مجعت بانده مماون و تکاسلدن
کتاباره ا
احتاب اولوب
عدمیه

وهر

نقدر تعرشات

وار اسه حجله منت هفهو ی

وحودی ه ارجاع اولغش در

مون ال الاحر و
حر مه مد

هو

خام

الاییا

ا
و۳

|

ووز قاق معناسنهدر
طغیاندن ماضیدر ( زاغ ) زیغدن ماضیدر ميل ايلك ک
کی)نده فاء
تانرسان
(ان ال
(صی) کرم وزننده قاصس اولدی معناستنهدر ف
ق

کسدی نسیاندن اسم فاعلدر اصلی ناسی*
ندز ( زان اول اني )فلقونده ا

ایدی ایکچی ناس انسان دعکدر مراد حضرت آدم صل الهعلىنبنا عوليه
وسل در نمی الھب او و غله شڪر ميه دن تتاوللرننه اشاردر ( وعل اله ) قولى
لاعلى غير ا

مک

التكلان ) تای مضعو مه ایله مصدر در ای واودن

وسیاب
میدلدر توکل معناستهدرکه امور ده خدایه اعقاد أدوت لکن سوائط ا
عادبهیی پالکلیه اهبال ال لازم د کلدر فر منورهده من مصووله

ایله منجاره

يناده جناس خطی وجناس حرف وعام وعل يده جناس مقلوب ویسد پسداد
بیننده جناس اشتقاق والتر ام وفقرة آخیرهلرده جناس لاحق ومقابله" معنوبه ومجاز
عقلی و حسن خاءه اولدینی ارباب یاه جلى در مفهوم کلام اشبو اترم اولان
قاموس وسیله سیله باخود اک مقابل احقدرکاه ربانیدن دنیاده ذکرجيل وعقیاده
اجر حزیل ايله عوض وازات

ايلک یاز ابدرم ا

ع اولان کتامه نظر

وتأمل ادن عارف ودانادن بعض واقع اولش کنوه و خرن سير واخفا وسداد
فضل وعنایتیله رخندلری سد ونند باخود فطل مستفهیله وهن وضعیف اولانکلات

وتعییراعی شقوع واصلاح وطغیان قولسهو رم اولان موضعلری ونظر و بصم
زایغ وزائل وهم واذعاع قاصر و خاطرم ذاهل و افل اولان محاری پروحه

صواب هیر وننظیم وتکمیل ابلکی طربقة ضراعت وشیو :استکانتله رجا اندرم
نهه
سه
زرا انسان موقع سهو ونسیاندر و اتدا یال صد
عل ۳

دوچار اولان او الشنر ّ

و علیه السلام او لعه او لادننه موروندر و و کلم هر حالده حضرت

باری*

لابزاله درجل شانه ودل برهانه وع احسانه جز بعونه تعالى والجدله افلاخرة
وستعالای
والاول وخن اولیه کهترجهده برمادهنك معنای موضوعندن مجازات ا
اطلاق و استعمال عنوانلربله عیبر اولاوب و بعض مازانك وعی و علاقفهسی

عه بهنوفایس
کایب ی
وعضنت بافاشاره بیان اوشعار اولندی وبعض تر
بالاصر ب

ادییه دار مهم لازمهنك شرح وییاننده دی بقدر الوسم صوف اقام اولئدی
ورجه حاحه نسدت ایلدکار نده ان شاء اه
انصافله اتصاق اوللر اصلنه تطسق ت
تعای واقف مرایا اولوب عل العيا اطاله" زبان طعن واز درا ايلك نقیصهسندن
نفوسلرنی محاوظه ایللری ملیو ظدر زرا وار جیل عضا حسبة له العلم الیل
صورنغای

وقوع

او له

بو ده طعن وتعر دض

اد نلر آله آ لودءٌ رت کناه

TTR

SR

وکرفتار

I

تعال سرج املصدف من الكتب الفاخرة وسنیجم الق قاس من المیام الزاخرة)
( خااص و :خلاصد

 ۷صر

د

فا

۹

) الق ) کلهسی الفك

يك

عدده.دشور اصل الفین ادى
اضافت سببله نون دودر ( لصتف ) ام
وقول سبینیلدزدر ( ::نج ( اف
ر وزننده قلبه سنو ح آندن خاطره و انحو 4

د
نور نوراده مراد انجودر ( الاس ) علس وزننده بيوك دريام دینور ( العیا )

کلعالم لفبظمنكکبتوابجمم.یدکرمدبهو دتیعایدریکاذیب عجیظدیهه ودفیانخوررهد(نالااخورلةه)رقطااشیقکین دعکدر مفهرم

ك عدد کتابك

زیده خولاصهسی وطاشفین دریالر ججلهسندن اولرق ایک یك ,دريانك اجو کی
 1زه

و حاصلیدر

مفصال

و مسبوط

اصول
و
واسای*

وة

تاه

ی

مو لت

اولدبغنه اشار در

اساد

و

ایلدیی

سار جح درک اسو

SE

ڪر

زاخر

کی

قاو سك فقه و حدیت

وطق وهیئت ویان عووض وطب وشعر و اسای" رواء و انساب
بلدان وفری

ومواضع

وهیاه وحبال

و اسیاء رحال وامثال۳

وسر

وریل الاجر
وزیادهسی وار در  ۱واله اسثل آن شين ه حيل الذکرگ الدیا ح
ننظر
فلاخرة ضارعا ال م
ا

من ع ف عل انسر

اد
عثاری :و زللی و

 1پسداد فض خإلى ویصل ماطتی بهاولزقاغ عنهالیصس وقصم عنه الفهم وغفل
غنه اخاطر فالانسان عل النسیان وان اول اس .اول اس وعل اله التكلان )

فقر :اول ڪر جه فقر :سالفه هسی اولوب لکن دعا سوفیله آندن افصال
)رکیننده تقدم افادة جص احوندر
معنوسی اولغله فصنل اولندی (.اله اسئل ت
ی
اته دن که عوض وچا وزمك معناسنهدر مضارعدر ( ب2
)ا ی
(

باء سین صادیهدرکه توسل مراددر یاخود مقابله اجوندر ذکر جیلدن مراد خیر
ظم معناستنهدر اجر
"دا وساره باعث شوق اولهجق مدح وئنادر ( جزیلع)
حریلدنمادرضای اکر و لقای اور در ( الضار ع (وا ععدن کهذلل و خصو عله

 1باز معناسنهدر ا.مفاعلدر ) ښظر ( مادهسی فی اله متعدی اواخله امل معا نگاو و

) من عال ت)رکینده من حرف من کهسی اندر علندن مراد قاموشدر عام وعل
"عنوای لطافی مشهلدر ( العثار ) عبن مکسوره اله اباق قاعق معناستهدر که
مراد هفوه و خطادر ( زلل ) فهتين ددوې

۱

اصلاح

و نقوم معناسنه

 ۲معناسنه در

) الل ( وهن

در مضارعدر
وضعف

خطاه دود( )N ( تسدیددن که
) السداد ) تخاب

معناأسنه در

بعض

برد

سد

وز ننده استقاست
عدو ابله من سوام

| اولغله سد لفظندن,مضارع اولورکه فیامق .معناسنهدر وکه کوزم سداد مینك
Ran raman
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o

نوح همت رد

و

7

فك
E ا

 .اولان ای
هر
کیوکف

E انل باخود ر
E

f

باشنه جواهر عالية غالیه انقاذ وایصال قیلسه حیا وجادن

ياود رد وطردی
اندیشهسندن و یاخود طعن و تغییر خدشهسندن ناشیکندی
اسعی کی رء نه

ویقران اولور ( لازالت حضمته الق هی

و خفقاله مضطرب

ومقرا ناس شایلون

کر رة محر الود من خالدات انلزار

انلرز امول اليا

باقن الواهر ویرح اه عبدا قال انتا ( واكم دامت ا
۲

ور

اسه

راک تاش ا

جلض

او لدی

:

کر دن عبار در ( کے گن ر ( آطهیه 

دور ( خالذ ) باق ومو د معناسنهدر ( جرار خالدات ) مغرده بدا ظولاعتار
 ۱او نان الی جر بره دن عبار ندر لا

قنار به اعله ری تعییر اتدکر در وانلرة بای

الیعادات دی ديار هوامی وتران بفایت الطف ومعتدل وجیم فشوراکقهیه.
وة

وحله" ریاحین وورود

حاحل

و لطافی

اولور م لت

واواع
عذو حت

تحیو بات عش

اشکسزی

3 3

دوام و حو دته اشار

آنده

 4عابت اداع

|

اباعدر ( القر ) ميك فعیلهامم مکاندر ق(ابلون ) واجهون معتاستهدر (ارز)"
تعای مەك

دعر ار بو حغه

ورانك

دیور

(الما)

 ۲راجعدر

طفری

( الانفس ) بك نقیس وفادر تسس نوی ٠اله موّلف ادشاهت اولاد واعقانك
 ۲شاء و اشم ازرشه ده

دعا اندر ( و برج آله عیدا ( ر معیسآعدر بقل

یش

|
۱

صامندرکه عاشق لیل وجنون امه معتهردر منقو لدرکه عشق لیلادن نك آشفته

وحال دیکر کون اولغله بدری کنندیستی مک مکرمهبه کوتروب كعبەنك اسار ته

قلق والهم ادى من لبل و بها عبارهسیلر دعا ابلک تلقین ایلدکده تون
ودا زاله اللهم اعننعلى حب لل و قریا
دیی»استارکرفیهنه ضار طوث سوز ک
تعنف ایلذی تکرار کر به وزاری ادمرد
 3داعیالکله بدری ضرب و
,ایا
فاة ليل
وغفر * :يت دع
تارب "انك ذهون م
داورزا * السافطین على الادی اکتا
قعدم
 1الذا کربنالهویمنمب
E

:یارب DT -

حبها

اا * و برج اللهعبدا قال  1میا

ومن
پ
ااه دعا ابل کده ندری دی اار آمین د
مین

ایلشدر مفهوم

کلام

اول

نثاعك

EEE

وم القیام مود و هستدام وداعا کندیلر متاخو
7

یسات .a اله عوض

بعد سبیلقی عليه ایلدی موف
جر بر  5حر

جود

و “ادر

ال

بر وق قول سی کتور ناره.

ریمالطبع ح>و اد و مک م ذوابه ۽ هقر
و اقات ایدن .ک -

ومقام و بو دعا آمْن دتار مطهر
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روا
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رنچبت
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آلا مایا (وکتای
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۱
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۱

بوکه شاه مشار الہك سفیته لرك مشتباسی اولان موافق روزکار کی ریاح عنایقی
هیو ب

اخلشضدر

موف

واحقالی محر د ز دی

بوکتای

ادا زیده و بادشاهی

خر

احفا لنه وتایا سفییه به تشییه واقلاندن

و اعتا
رد

اه قبول

وامتاعی کناه

ومکارم اخلاق سبیله توجه والتفانتی لطیف وملام روزکاره عثل ایلدی ( وم
اعتذر من جل

الدر من ارض ابال الى عان واری الدر ذهب ماء وحه لو جل

سرم اتليدمة اليه الجان وفواد العر بضطرب کامعه رجا فالوا حفه الرجان وانفذ

ال ااخرین اعنی بده ابلواهر الان ) ( ع ک)لهسنده پاء جارهدر م حرفی ماء
استفم اميه دن محفف

(عتذر ) اعتذاردن
اولغله بای شی معناسنه در ا

مصارعدر

ا(لدر ) دال مضومه الله اجو دینور ارض جبالدن مراد عراق جمدرڪه
اصفهان وزان وقروین آرالنی اولان خطهلردن عبارندر ( عان ) غابوزننده

ساحل  2عنده بر لالت آددر دکزنده او فراوان و يك شهدانه اولغله اجو
در بدر ارض حباله اجو اورالردنکلور پس عانه احو حل کی اولور خصوصا
هدبه نك شای ام غریب ونادر اولقدر ( واری العر ) ا

حالیهدر ( اری )

| رودن مضارع متکلیدر ( ماء وجهه ) ذهب فعلنك فاعلیدر ضير حره راجعدر
ماء جوهه تعیری لطافی هتضوندر ماه وحهکه وز صوی
جل

دیکدر تاموسدن کنانددر

)که سنك ضعر فاعل حره راحعدر ( الیه ) طغیری عدوحه راحعدر

ا(جان ) جم مضمومه اللهصاف وییاض ابجوبه دنور جل کسی مجهول اولق

مکند رکه اليه خمیری حره راجم اولور ( الفوآد ) فای مضعومه الله کوکله
دینور ک(اسعه ) ضبیری ره راجعدر (الرجاف ) جهله شداد وزننده يك حرکت
۱ا
و اضطر اب ایدجی شیته دشکله دریایه عل اولدی مولنك کامعه تعبیری ک
اشارئدر ( لواصفه ) ضعبری عدوحه راجعدر (ابلران ع)ندالولف صغر احویه
دیتور وساره کوره جر اجر موعفردرکه دریادن حقار ( انفذ ) انفاذدن ماضیدر
)نية محردر ور بن بصره ابه عان بيده
تأر وامضاء معناسنهدر ( رین ش
بر ولاتدر که آنده انواع حواهر بولنورمؤلف ن]کله عدوحك ایک اللری مراد
ایلدی وونده بغایت اداع ایلدی ( الواهر ) انغذ فعلنك منعولی در ( الان )
ای هتله مکسوره الله ينك جعيدر بك قيناو معناسنهدر فقرة موزره الفر ام

وحسن ثیل واتلاف واستعار:نهم شبهیاخود تخیبلیهیی وتوریه واستفدام وایبام

تناسب صنعتارینی محتویدر مفهوم کلام بنی ای احباب ارشاد ایلیهسزکه بن ارض

جبالین عانی اجو کوترسم نه ابله اعتذار ابدهم ناکهعسذرم قرین قبول اوله
ال بوکه رأی العین کوره بورمکهدریارسم خدمت وطر قةعبودتله شاهعدوحها
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سمایه پیوسته ومتعالی اولدی شاه مشار البيك جلس والالرنه اهدا اوحاف ايلدع |
ون

بوکنتاعی کههر قدر قاموس ایله مس اسهده

حصو صنده ال

دریابه حاقل قطره مثانه سنده

حضور

شمر شلر ننه جلوابراد

اولدیغ ی اسششاهدر

موف

و تشیمنده كاعر عطره السهحاپ وماله فضل عليه لاله مانله مضيوننه تلج
ایدر كذلك دریابه صوك ن تعبیر اولنان رطوبتندن اقل رطوبت اهدا ادن آدمك 
حالنه بوحالم عائلدر ( وها انا اقول ان احقله متی اعتاءا فالزید وان ذهب جفاء
رکب غارب العر اعتلاء اوما اخاف على الفلك انکفاء اوقد هبت ریاح عناشثه کا

اشتیت السفن رخاءا ) (هاانا اقول ) ترکیننده کهلاهسی ح
هرفدر ر ا
آندن ايشته ایله تعبر اوور هااا اقول ايشده ن درم دعکدر اسم اشارنسن
مدا واقع اولان عبر منفصله داخل اولز دیو موف آخر کتایده  9ایلدیی
قاعده به ظاهر ا نو محالفدر مایت بور سید مقامات خطایه ده مصنفلر اصطلا ح

ملقهوسندن عد ابثلر یلهمبالات ابلیورار ( احقله ) ضعبری کتابه راحهدر احقال

بوراده قبول ايلك معناسنهدر ( الاعتا< ) بر نستهیك» شانته اهقام معناستهدر
یاخود وراده معتنیا تأویلندهدر احقله عنواننده عدوحك کال حا ولطفنه اشارت
)رکینده ان وصلیهدر
واردر ( الزید ) اف وژشده کیو که دنور ( ان ذهب ت
سیلندی تعییر اوور (
رکب ) ععلی معناسنهدر ( الخارب ) بغرنیبه دیور
) اععلاء ( مفعول مطلقدر تاخود فاعلٌدن حاندر معتلیا تاوبلندهدر ) الفرت ) ۱

فای *ضعومه ایلهکی یه دنور ( الاتکفاء ) ترسنه دونك معناسنهدر ( هبت )

هبسویدن ماضی" موّدر ( الریاح )رحك جعیدر جع صیغهسیله باعث راحت
وعفرد صیغهسیله موحب عذاب ومنت اولان پلده مستعملدر کا فالدیت
(شتبت )
[ اللهم اجعله ریاحا ولا محعله رعا ] (عنایته) ضبعایدرشیاههراجعدر ا
وبت مفتادتهدر ( الرخاء ) راء متمومد ایل
اشماءدن ماضید رکه شوق ومیل ع
لطیف وملام له دینور فقرء مزبوره جناس لاحق و النر ام و استعارهی عوتیل

عاهً]كسرتنه اقتاسی واو الطييك رى الریاح .الا
و[اما اززید فیذهب حف
تش

السفن مصراعنه نلمعی مشق(در مفهوم کلام شاه مشار الد کال حروسهولت

اخلافندن ناشی نقدم ایلدیکم کتاب مقوی شاننه اهقاما بدن قبول ایدرر
ایسه مید دکلدر زرا صو وزده اولان کپوك هر نقدر سیلندی اولهرق قوب

کیدرسهده لکن محره مستعلی اولهارق کیدر ون بضایع علومله حون اولغله
سفینه صفت اولان كتاعك ردی وعدم قبولیله انقلابندن اصلا اندیشه ايلم حال
سڪ

س

مھ

ج

مت

>
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ا

ی
2
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]| احق وان

BOGE

بان

اتعبیزارنده اولان باه رود

|| (محیط تتصب اليه امداول فلابرد"ادها
| (عبط)

هو تقسدیرندهدن  7باصب 2ازصیادن

(ابلداول ) وا
۱ E

ووفقره ار

و عرش

راوغلوی :در

گن چته السصت فلا
هصار عدر

عز ها(

دوکلك E

میدن نهرصغبره دننور  ۱لابرد ( ادن

تفال منفیدر

(مادها) ضمیری جداولهراجعدر ۱
ماد ( بای مله مکنوره اله  3دجمیدر کهفهی2 

اجه صویه دنور ( تغترف ) اغترافدن کهصوی ال اله چالوب امعلنقاسنهدر
مطارعدر  2اه
سيك می

( ام متو مه وم

سابك

منز

EOE

کهلاو 8د 2دسور5

ایله معطم ماښ

در  ۱السب

س ادها ( عبر ی «کبه

(

زاحعدرماد

 0مم مفتو حه .اب مزادهنك جعیدز وراده مراد صو طاشیدفلری طاوم و فربه در
مفهوم کلام اول براز
:
۲

E

شاا ردد

ومراحعت

عط زور کر 6
ادوب

تالسبة حداول

ها ند کلو ذانده کشر

|!یت فلیل و حقبر اولان مشش تاری مکارم ام

مثا به سنده

وج

فان

اولان موك

اد ده قدر وشاننه

باشی زد

ابلیوت حسن

قپوله قرین اندز وصر معظم عطایاسندن مصاب مزالنده اولانسواد سکنة ۰فآاق
 ۱ 3جهان انتفاضد

واغزاف

9

مرت

وة ره لزی ی

حیت

و همیاناری

ملواندرر

 | 3خاب دریادن استفاضه ایلامکله حسن اتلاق متصعندر مولف فقرهتایه ر له
3شک

کتور نله حسن

عوض

ومکافات ایلدیکیی اشعارز ادز ) فا فت

له

الما ذا الکتاب الذی سا ال اسعاء لانسای وانا جل الى حممرنه وان دعی

۴

بانقاموس کعامل القطر ال الداماء والهدی ال خضارة اقل مایکون منانداء الاء)

_ | (اضفت) احافدن متکلم ماضیدر ارمغان الت معناسنهدر ( مما)
 3معتاسته در ماضیدر ( میاه ۰فلکه دور ل سای کی

سود علو

تآمندن که قدر و جلك

(ان دعی )برکننده
ومعارضه تايلك معناسته در ( قجله ) ضعری کتابه راحعدر و
ان وصلیهدر دعی ماضی" جهو دار سم ی و لقت معناسثهدر ( قامۆوس ( د

آوزره ر فعناستهدر مؤلف ا
0

اوادی

آنکله تیه ایلدی وجهتله ایام نناسی

)ر عطیه دنور
متضمندر ( القظر ) قاف مفتوحه ايله قطر هنك جعیدر ( الداماء ع

( ادى ) اهداء دن ان فاعلدر ( انلشارة ) اى مجمة مضومه ايله در يالك
(انداه ) ه مرفتوحه ايل ندا لفظندنکه
| اسعیدر ات وعلتله غر مصرفدر ال
| جه وشیم تعییر اولنان رطوته دشور جعیدر ومطاق رطع پاک مامتها کور

وبتلاف اولنر ام
| لوفقره قاس توق و جناس مطرق و حسن تفریع و رل ا
نای مد

مفهوم کلام اش بن بوکتایده کهاو صاف ند یعه ايله فقدریی عاك

| لاخو قومكکتابرنه معارض( ومقدار و معیاراری مناقض اولله شای عاو

معناستهتجل اولشفاه همزعه عادت مسترومی اجرای نیزاحسان ایلکدر د a
 4مقهوم کلام تاه

اولان حود
تایه

ول

هو

۱

جاری
الیه کو باکه بر بایان دسج الا کنافد رکه درم کي

وهخامی ارض E

ارمق مثا بهسنده

آقوب EE

اولان اه

ژر ننه امالا سائل

او لنلره اعطا خصو

عطیه به رود[

صنده

هر
واا السائل فلا"

وطالی تن و خر وم اكه راضی

تب

اور aرم وانعام

حهشده درهلزی طو لدرن سیل عطیم صفتنده اواغاه لطف وعطاسی باخودکزمنك .

فیض وائری دجلھ وفرات نہرارباه 2رات ایلکله انلره عرد فصل وغلبة اهعاب
وفانق آو لور ودر ور ده
(ظافت
Uê

۱اسا

۷ک
EGTA
نال

۳

معلوم اھ

هنE رى

منك

رو

اولان نتاسبت واتلاف

در

وا ام

( خضم لابلغ کنبه

ان آنشق له قله

اتاوش

و سلامت

اي ق عوض

اخبراع

4 2

و سار

ولا بعطی الاهر

( خضم هوخضم شرو

کم له کرم و عطا .ی حوق حلیل القدر آدمه دنور ) الکته ) کف

۰
u
ج

ممصمو مد | 4پرسنهك غور وحقیقت ومانتته دنور ) استمق ) للاابلغ كلەسنك
قاعلیدر که مفع ول در
عین مفو حه

EP

و تعہقدن که در نله طالق معتاسنهدر ام فاعلدر -
اله زمان مس

لزید توت اولان ظ وقدند ر طا

)عطاء کهسندن مطارع جهول 
کذسسنك خلافیدر هرک معناستهدر ( لابعطی ا
منفیدر (الاهر ) أت قاعل در ( امانة ) مفعول تاییاور اعطظیت باك ایک |

مفعولندن هر بری مفعول مالمیسم فاعله اولق جایلزغالوه کیت موه | 9۱

العکش اولق .دی عکدر ( الفرق ) فعتنلد صو ا
افاقدن ماد رکه من غر
اکن بر ته دور

دادرکهکر

و

علو ورقءعتدن
جور

وقعر ره

بر
6

ودور

همه

بل صو به

ادیش

و

۳ 2

3

یادلهه
ی وکترت عطا واحسانته میتی زي
واصل

دور( افق )

اوله منلر و سیا هی

علد

واصل E

انکین دربانك غواضر 

ماهر اولان کسه .اناق

له

عت

خقیقتنه داخل اولسه ١6 غرقدن امان ورلرکه اله غرق اولوب کیدر يعن
ار ذهن وذکا صاحی ا
لو
سفده خث

Ea.

errs

صد ایشا که دنور ) اة ) لام عضو مه اله درانك
ای

7

ماهيتك و

۱

اوح بولدمن وراده

اتمق

171

0 0

م معتاسنەدر ( العذوبة ) عبن تمو مه الله صوك طتلو لغنه دینور ( ماله )
 ۱طیری محر ه راحعدر وتعببرده ابر اس صنعتی واردر زیرا جوا صو

وب

اولان دریادن ظهور ادر موبالغة مدی مشقلدر ( لا ) ملادن مستقبلدر
( السفایین ) سفیبهنك جعیدر کی بهدینورغلا فملنك مفعو لیدر ( حواهره ) فاعلیدر
وه
و

او مده غالیدر ( تزهی) زهودنکه أ ار مدامرت دونمصار ع هولدر

ورنك جعیدر کی به دنور ( النعأت ) ضعا فظندنکه انشاء
( الوادی ) ا
E

دک راجو هب رڌ ه بوند

 Nمسا وعفم ردل ردعج کال یرلن شمقلاق > ی

ومنشات مرتفعات معناسنهدرکه وی سوروب یال بوال صاحبهسی دعك اولور
ا6د فاد
رلور
ونشأت احداث معناسنه اولان انشاهءدن اسم مقعوال او
م
و مدحید وحوار دن هراد ابکار مصامین او لور ات خاطر ملا سه سیه تودقیقه

اغلیدر وننلورده اولان اتبانماسب وتوره بغایت بدیعدر ( النات ) بنتكجعیدر
آر مسکرة فکر واندیشه مراددر ( زواخر ) جع زاخردر مقوج
بنات خاطر دن ا

و

راد خر را ک مواد عطایادر عفهوم کلام شاه مفازالیه کو که

بر جر عطهررکه صوتك

طتلواغیله بعیی احسان هنکاشده

صورت

شاشت

وهشاشت ولڪ ار حیت اظهار لهحواهر عنایاتی کیلری لمر ادر و موادعطایاسی

شعرای وقتك کندیسنه تقدے اتدیی بنات افکاراری اولان ابکار مضامینی مسقل

صاید ومدحیهار اله کسب فغر ومباهات ادرار وفقرهده عدوحك کال تبه
کرم وسماحته اءا انلشدر زرا کندسی دکل بلکه عطایاسی بور ”مه محاار هصابت

اده ورم ديو لسان حالله افضار واتها ج ادر ( رسال طلاع الارض اودية جوده
ول برض للمعتدی نهر اوطای عباپ الکرم مجاری نداء الراقدین وببرا ) ب کردسی
بای مفتو حه ادر هور تقدبرندهدر اانه دنور فقر ؛ اولاده واقع خر  ۳اده
مقا لهواردر ور واحسان معناسندن دی صفت

اولور و حهتله ور هی مشیلرر

سال ) سیلاندن ماضیدر ( و برض ) رضاءدن مستقبل جزومدر ضير فاعل
(

ره راحعدر ( الى ) سائل وطالب معناستهدر ( اللمر ) قهر وزننضده ايرمغه
دنور وسائلی من ايلك معناسته در ایک معنا دخی جانزدر ( الطای ) طلو وعتل"
معناسنهدر ( العباب ) غاب وزننده سیل عظهه دنور ( جاری ) مجاراندن
۰

از عدر آفشعق و معارضه معنالر سنهدر بوراده معار ضه معناسنه

او لغله ارام

ورطوبٽ

قليلهمعناسنه

تناسی مصیزرر

( الندا ( نون مهفتو جه

او لغله بوراده ورهی

مشیلرر

ابله غرطاء معئاسنه در

 ۱الراقدین ) شنیه یه سیله مر د له وف انه اطلاق

منفعت
اولذور کرت منفعتلری سی ل 4و الاصل عطاء و
حم

سس

صحم د

معناسنه

اولان رفقددن

۱

8

مفهوم کلام شاه مشار الك رج ورآفتی عام بلاد وعباده عام وشامل اولوب
ملکنه وسکان وزیر دستاننه تطرقواسئیلاه داعیه سنده اولان اریاب بنی وطغیان
واتحاب ظوزعدوان اوکر بنهانواع جب وحواجز اله حائل ومانع اولفله آفات .
عواهات مصادمهسندن حفظ وجای ادر فقرة مرقومه ترصیع وکناه والنز ای

مشقلدر ( ول يع البلیغ سوی سکوت الوت علتطم تیار مار فوانده وم رم
جواری الزهر فاىلصر الاخعن الا لتضاهی فارند قلایده ) (  ۸يسع ) سعهدن
ل
دشور

عجزومدر ( ابلE
) علطم

طو قشوب

)

شعار ای

( سکوت الوت ) قاعادر

باه طظر فیهدر ملتطم ا(ءطامدن
د عکدر ) الا و

حوت بالغه

آسم فاعلدر رئ زله

سیار وز ننده طالغهبه دور

وج

معناسنه_

( العار ) حرك جعیدر (  ۸و ) ارعاء لفظلندن مستقبل مجزومدر و ارغاء ت|اق
معتاسنهدر ( ابلواری ) جارهنك جعیدر وکی به دنور ( الزهر )"زای مضعومه

الله جع ازهردر بك آق وبراق دعکدر بوراده جواری" زهر دن مراد [ فلااقسم
بانس ایبوار الکنس

] آي کرعهسنده مذکور اولان حوادی" کنس ایله مر

کواکت سیارهدن کسه معبر هدر کهزحل ومش ری وم څ وزهره وعطارد

پلدزار در رجمتاری اولفله بتاقلرینه عودت ادن آهواره تشبیه اولثوب کنس اطلاق

(فلیصر الاخضی ت)رکیینده کفلهسی ترم لفظنه متعلقدر عر خی
اولندی ا

واده مراد فلکدر و تعی مر
دیدیی محر حرط شرقیدرکه حبن دکزی دیدکارندر ر

ولم ام
ارام نناسی متضعندر ( التضاهی ) تشابه معناستهدر بو فقره تصريع ا
ومبالغه واستعارهی مشیلرر مقهوم کلام بلیخ وفص ز مهسی متلاطمه الاموا ج

اولان معحطرایاسی محاورنده مستغرق اوللریله حونت سکوت طبیعیسیکیسکوندن
غبری زسنه به قادر اولدیلر بوراده حوت تعبیری دی ایبام نناسی هتضعندر وکوا کت

زاھ بمورره حر اخضی فلکه انج قلاند عطایاسنده نظم ایلدیی فراند لطف
واحاننه خبواد قلاند اشعار وکاتنده نظم ایلدیی ف اند معانی ولطاشته مشاجت
ومشاکت طلب وامیدینه آیلورر باخود فراند مقو مهد مشاتت ادعالرنه مبتی
عقر اسکان فك ری وطر د اغلر له بیلورار بوکه کوره حرا خضردن حر 8

تول]لرندن سقوط عكارى اراده اولنور اجو قسمى حر ده لواغله وفقره عيب
افو اده کوا کب مزبوره يي حردن
اتلافی و دقیقه ی مشهلرز ا
ار احله قلاند بنه نظم اعلسته مودی اوور
خ

ر على عذوبد ماه چا الاق

حواهره وبزهی بإالجوارى المنشأت من بنات انماطر زواجره)

(شحر )

هو محر تقد برنده او له عنداگهور تشیه بلیخ و عد اسکا ی استهاوهدر ) على (
mm
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(رالی ) ميك ضى والفك قصررله جع منیهدرکه نا اولنان مطلیدر ( رشا )
راء مکسوره اله رحك انيهسیدر متعاطفین آیینه مضافدر که جنوب و شالدر

عابك خاصه اضافی قسلدندر بوفقره استعاره وشبه تفر ین متضندر ت(فیل ) فيل
ومقیلدن مار عدر ,و راذه اقامت معناسنه ر ) عکاه ( ضیبری مدو حه ان

شا ) جنك تلبهسیدر م(ين وشال) صاغ ضوول جهدلر بدرشال کلهری
(
یزار فی وکنسربه قرأت اوللورسه پنارنده جناس ام اولور و اکر فصح
اوزره ر څ فعله وجهت کسر اله اولورسه جناس عرف پاخود خط اولود
وایت کرعهه اقاس ی الاس در مفهوم کلام شاه مشار اليه سل ریاض

مطالب لاب جنوب وشمال یللری اسوب هطرفدن اسباب ناب وطراوت طاری
وساری اك مکانده صاخ صوولدن ای جنت ام اولور یعنی مجلسنده اصلا
 ۱اثر کدورت اولیوب دوست
٣

ورو کدانه حضصوری مر خضش و لقع
و دنه م

 ۱صرف او لوب و کندیلری جله اظهار وجه

تغل
بش و سرور ادزر ) و

عل

ا متا ک الفاق اردية عواطفه توسیل طلاع الارض للارفاق اودية عوارقه):

ن
( ) ۵9

۰

مضارعدر اسه صاریلوب ورعك معناستهدر ( اک )

ر
س ی
ااری
اا مك حعیذر اومزه دینور ( الاردية ) رداء لفظنك جعیدر بلدن نوف

| ادت لباسه دنور ( العواطف ) عاطفهنك جمیدر رح وشفقت خصللتنه دیور
| (تسیل ) سپلاندن مضارعدر ( طلاع )کتاب وزننده برنسنه نك طلوسته دپنور

|
۱
۳
|

ا(لادفای) ۲کرام وزنشده نفع ولطف معناسنهدر (.الاودية ) وادی جعیدر
(لعوارف ) عارفهنك جمیدر عطیه و احسانه دیور فقر؛ مرقومه استتعارة
ا
مکشه یولید وترشعیه وترصیع وجنساس لاح حاوی در منهسوم کلام اول
ادشادك شفقت و مرجت رداری ج قاق واقطارك مکنبالری :اوزره .ملتف
وشقل عى بر واطف و عنایتاری بجیع جهانه عام و شامل و عطاء و احسای

)| وادپلرينك مادة حیات اولان صو کی ادرار وانعاملری كاف عباده نفع اجون
| بر طلوجه جاری سوائل اولقدهدر ( وشعل رافتهالبلاد والعباد ویشرب دون

 ۹انلاوضداد ان اولاسداد ) ت(شمل ) شمولدن مضارعدر ( الرأفة ) اس
||ککهومهربانلغه دنور ( نرب ) رن مشتارعدر ( دون ) دال نومه ۸
مبعلناسندن مستعار امام "و قدام معناسنه اولق قروب معناسندن
| ورداده ق

(اوقت وزنننده فك هدر ( الاخدآد ):دك جير اف
۵

ره بهو فلقانه دنور
نده حنهنك جعیدز پ د
نز
اهعناسنددر دشن مراد در( اتن ) SE و

فراد .و قاب ده رکه حفطظ اىدەجك ننه در ( الاسداد ) هرك فڪی سد حدر
1

وا

۹

7

3

اس ۷

۱

وزن حون عکرسی اسکان اولندی ( باس ) بای موده آلههييتوسطوت 
لافی
خت
معناستهدر مفهوم ب

فل رسو لدن روایتایلدی وتفك" اس وسطونت 1

ا ی عردن روای تت ایلدیی کی على ددیکی امير شس الذین الهملقبدر خاندان .

ومد ادا عنوان سلطتله معنون اولان ودز خلافی دری رسولدن تاي

ابادی ور مرک آممی عمد ابن هارون اب ابو الحم انلفنی العسانی:د رکهانار آل

عفته اطلاق اولور ملوك غمان تادر اولادنته یی سول اطلاق ۳7
مرقوم رسول بغدادده غپاسیه دن مستعصم باه خلیفه نك خدمتده اولوپ اطر اف

,اقطاره سفارتله ارسال انلکله رسول ايله ملقب اولشیدی خليفة مشار الجدن از
و
ورتلریته انتقال ادرك
اخذ تیاتله ن ملکتنده امیر اولدی دوولتلری نسل ذ
|73۲

طاه رھ دول
مسعود صلاح الدنده منتهی ومنقضی اولدی بنواردنصک ه

ظهور ایلدی وامیر على شعس الدیندن اوغلو ماف منصور جر وآندنصکرء اوغلو 
ملك مظفر وسف وارث خلافت اولدی بونلرك فصیلای عن احرنده فسوطدر

و(رواه داود ها عن عر  +وروی على عنه لعلاس )

( داود وعر) بنه رورت حون منون.وساکن اولندی ( رواه ض)عیری خلافته -
راخعدز مصدزریی حضییاه باخود مروی تیألویلد ( ابللاس ) جم مضیوعه اه

ذر اولنان بوسفك اون ایک نفر اوغزاری وار ایدی
جالسك جعیدر قیمدر ک
کنددنصکره ملك اشر ف ام اوغلو برمدت جالس مسند امارت الووب اطواری

ناما اولفله برادری مك مود داود نزع ادوب یکرنی بشسنهمسقلا سندنشین
خلافت اولدی شایت فاضل وکامل ومحب تاه دی ناء عليه در بدل روایت

ها قيدى ولك يعت و قبولته وکندتك کال
انلامکله جدینه اسناد اولندی و
تښله چ لطیف واردر وداودك
اسعقاقنه اشاردر وک حد نشدن ّح داوده د
شوقل وار ادی دلگ مجاهد عل وب
ا
او لدی
8
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مس تعگ اوا وارت اتلوت
۰

جنل * ورواء اميل ع ا
ی م

وملك مجاهدو عل وفاندنصعر » آوغلو مات افضلعباس
موف ملك اشرف

آندنصک م اۉغلى عدوح

هد الدین و مود الاسلام امل وارث او دی مؤلف آنكت

,زمانتتده ءبه واروب قاموسی آنك امعنه تلغیص :واهدا.ایلدی بغایت عام کاومل

وعب لاه کر وخلوق ادی ( تہب به غلی ریاض النی رجا جنوپب وال
وقیل عکاه جتان عن ضبن -وشعال ) ( یت هانك یه حبوین کار مدرک

ول امك مغناستهدر (به ) کلستك ری ملث اشرفه راحعدر باه ييه در ٠
الى

٣

ی a
ha
سا
اس
کس
تای
رکوا
تا

|
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ای رک واعا zi دنور کامل قار حولید معناسته در مفهوم ست اول جالنده

نورك شعله* عظیهسی لامع اولان ذات له ملوك ارضك سید واشرفیدر باخود

لاسكت ول الام در کهشاه دك اولور
ن
غ*
ملا
( بدر يا وجبه الا سنى

نقبرین والهراس )
عال

( در ) هو بدر تقدیرندهدر ( ابا) ریا وزننده بوزدن ظاهر اولان بره دنور

( الا

ادن افعل تفسیلدر بک سیالو وائور دیکدر( مشن ) اغناهدن

اسمفعلدر غناء و کفایت ورجی د بکدر اصلى مغن ادی ) اون ( سس وقر دن

عبارندر قر مذکر اولغله تغلیب اولندی ( اللبراس ) نون مکسوره الله حراغه دینود
ووندی طر شنه هینیدر مفهوم ست

بدرتامدر کهزیاده سیله ر
تادشاه مشار اليه بر

وبدار اولان جالی بزاره شعس وقر دن وسار شعله دار اولان حراغلردن مغنیدر
تا
آمسنرة شرفت وجلت واعتلت * عن ان يقاس علاوها شیاس )
(
)مرمك یله قوم و جاعته دنور ( شرفت ) شرافتدن ( وجلت )
( الاسرة ه
حلالدن (واعتلت ) اعتلاءدن ماضیلردر حلال اولولق و اعتلاء بوجلك معناسنهدر

بیت مرقوم جناس اشتقاق وجناس خطی واطرادی ومراعات نظیری مشملدر
مفهوم بت شاه مشار اليه برخانداندن نشأث ایلدیکه از قدم شریف وجلیل

وعالی اولوب ورفعت وعلاسی برقیاسله قياساولفقدن عالیدر
( ارونومالافة کابراعن کابر * حح اسناد بلا الباس )
( رووا )ېدو اتدن ماضی" جعدر ری

آسرهبه راحعدر ( الللافة ) مفعو لیدر

(کارا ) فاملدن حالدر کار عظیم معناسنه در ( سم استاد ) ترکیی اسناد 0

باهذ اسناد نسبت ايلك معناسنهدر ( الباس ) هة مکسوره اله مشتبه ثلق

ام دی دور مولي خاندان مدوحك خلافت موروه از
متدین ومنشمع اولوب وشرافت حسب و اصالت نسبلری قوی الارکان الغوله

وم والباس وعنعنهنك ادای
طر قة حدیث اوزره ایراد ایلدی روایت واسناد ی

هنری محدئین اصطلاحانندندر فبقوره اتلاق اللظ باللفظ بدیعهستی
اولان ع
مشقلدر مفهوم بت اول خاندان رفیع و دودمان منم ای خلافتی ریب واشتباه

واختلاطدن مبرا وشذوذ وتعلیلدن معرا اسناد کے ونسبت صر له معنعن وبغیر

انقطا ع اتصال کامل الله معنون کارا مکنابر نقل وروایت بعنی و طربقه اله
| مظهر ود خلافت ومتصدی* ام سلطنت اولدیل
ذی الباس )
( فروی على عن رسول مثل ما * بر و نه وسف عن ۴ر
|(فروی) کلهسنده es 8  eeمثل مار و به )ترکیننده ماه مصدر بهدر وضرورت

۱

ye
۷۲

حاویدر ( الشاهر ات

هعتاسنه در
ی م
صر

س

ہم مرنج تمتبر ۲ ۳۳۲

و

مجمة مکسوره الله قلحه دیتور واوشوه دینور ( الاجفان ) جفتك جعيدر قل قننه

کووز قیاغته دیتور و فترهده تا کیدوامام اسب ومقاله واستعارهی حاو ګر

)ددن کهونه قلاده کورمك معناستهدر اس فاعلدر ( الاعناق )
( انلققلدلی
عنقك جعیدر وله دینور ( المرایا ) بنك جعیدر محلوق معناسنهدر ( طوق )

شوق وزننده یونه کوربلان حلقهه دیور ( الامتتان ) احسان معتاسنهدر مقلد
اله حقيق حسن

مقالهدر بو فقره مبالفه واستعارهیی مشقلدر ( المقرط )

تیقطردن کهولفه کویه کورمك معناستنهدر اسم فاعلدر بوراده تزیین مراددر

(سامع ) سممك جمیدر کهمتبر وزندهدر قولفه دیتور ( الکنوف ) نفك
ال
جعیدر که شین مکسوره ايلهدر -صالقم کوپهبه دیور مراد زننتدر وشنوق مقر ط

لفظتك مفعولیدر وفقره استعاره ومراعات نظهریمشقلدر ( الهد م)میددن اسم
فاعلدر کهدوز لعك معناستهدر ( الود ) تأيدنن |اسمفاعلدر اد تقویت معناستهدر
مود ود کلهاری مدوحنك القاننه اشارندر ( السدد ) تسدددن سم فاعندر خللی

ازاله ايله تقوم ایدصی دیکدر ( الشید ) تشییددن افسامعلدرر کهترفیع معناسنهدر
وفعتك ماهی
مفهوم کلام بادشاه مشار اليه وجه زمانك صباح اتلبرى وفلك علو ر

وجل فنون علوم لوا نك عاقدی ومصائب وبلا برااکیله دیدهلرده حسرت اولان
لهره باخود فتن واختلالاندن ای داعا
زل
ویش
خواب راحی سط امن وکسا
مشپور ومسلول اولان فلری مقتضای امن وامان اوزره قینلره رد وارباع ايلك
ضعتنده تعيدغاللك شاهری وعلى الصقیق عامة خلایق کردنلرینه طوق واحسان
وافضالك مقلدی وجو ع ازمنه آذاننی جیم مسامع اهل جهانه بالغ یعنیکافة الام
عندده شايع ومعروف اولدینی اوزره زېنت ايله مین ودن میبی مسبل ومقوی
وملكکزیی مقومد

وم اون و تعبعرات مکذورهده اولان انواع

ل ملوك الارش منف وجه * مقیاس ور ا؛ا مقباس )
موّلفی حمورمه اننای مدح وثناده شوق وطرب کلکله نظم جهته وئوب ایلدی

"وتفیتر الاسلوب "نشیط القلوب نکتهسته وعدوی اولان بادشٌاه نظما ونثرا مدح

وتو قیفه سنا اولق دفیقهسنه دخی اشارتی متضعندر ( الول ) مفعل وزننده سید
OUT
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1
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)مم موصولدر موخر متدادر
اومتولی"امور معناسنهدر مقدم خبردر ( من ا

( الفیانی ) مصباح وزننده شعلدیهدنور (اکعها)سیصقتدر ماء زاندهدر ایکر جه

| نها اخوندز لکن وله محلرده کالینه وعظمه دال اولور مثلا ریت رجلا
=

ای

مسوو

|

:

0

دان ادانلرك رغالا توفمم زعاری صرف
زع واعتقاد ایلدیلر انکن زمان اولقوله ک

۱

وویلدن بفقه کندیاری تذلیل وعفر بلک داء المضال حسد.ایه فهرودفر ری

جاب اجون خلاف مامور نیاظهار ایلدی ف(طلم صح اه من آفاق حسن
 ۱الاثفاق ونباشر ارپاب تلك السلع بتفاق الاسواق ) ( فای ) فطلع نفسیر بهدر
| ) الخ ) نون مضمومه ا 4فوژو ظق معناسنه در ( آفاق ) افقك حعیدر که اطر اف

وجهاه دیتور ت(باشی ) همی تباشردن ماضیدر موده لشمك معناسنهدر (السلع )
سك کنیا سلعەلك جمیدر که تحارت مالنه دیئور بضاعه

( الفاق ) عاب

ورد رواج معناستهدر ( الاسواق ) سوقك بجعیدر RS

ولا ذقرهد

بموزره نتورعصیع ومجاز واتتعارمیی مشقلدر مفهوم کلامزمان اثخاص مزبورهف |
رد ادوب اریاب علاك مطاوبارنه فوز وظفر صیای حسن الفافية دهر فلکنك
آفافندن طالع وعیان وپازارءم اتعاین متاع کسا دزده علوملربنك رواج واشتباربه
متشر وشادان اولدیلر ( واهض ملوك العدل لشفیذ الاحکام مالك اارلقعلوم ورشَه

الکلام )

0

مقاومه معناستهدر ماضیدر ا(لتلفيذ ) امضاء

وتار معناسنهدر ( الاحکام ا)حکام العمتأویلندهدر ( مالك ) لفظی ناهض فنك

فاعلیدر ملوك مفعولیدر ( الق ) راء مکسوره اله عبودیت وحهیله اولان ملکه
شور ( الرقة ) رانك کاله پیونه .بغلدقلری ابه .دور وراده رقبه اولیدی

سك نظم ایی وجهله الطف اولور ایدی ظاهرا ننه ندضه اوه اولوپ لکن
مر یف اولفشدر فقره بموزره استعاره وحناس اشتقاق وذ کر عدوحه حسن تخلص

صنعتارنی مشقلدر مفهوم کلام احکام علك من مد کاقالاسبتی فيد واجراسی ا
فمنّده عرلقومه ورقبة کلامه مالك اولان ذات ملوك عدله مراحعت وقيام ایلدی
)برهان الاساطین الاعلام ایا لطن الاسلام ع

 ۱الترافع والتعای عاقد الوية فنون ال کلها شاهر سيوف

و حه اللیالی گر براقع

العدل رد الغرار الى

الإجفان بسلها مقلدا عناق البرایا الصحقیق طوق امتنانه مقرط اذان اللیال .على

مایلغ السامع شنوف باه عهد الدین وموده مسده اللك ومشیده ) ب
(رهان )
5

جت معناسته در ( الاساطن ( اسطو اه نك جمیدر E
 3الاعلام ( عاك جعیدر وراده مراد ساداث

دنور سوت معناسنهدر

اوق یلد ز .و فقر ر

یح

وجناس وال ای حاویدر ( براقع ) مرور ایلدی ( الترافع ) رفعندن ( والتعالن ) ||
علو دن شاعلدر فبق
وره حناس می مشیلدر وء یی لیا به اضافه حسن بلاغتدر

 Jعافد  1هقدون  4باق معناسنه در اسم فاعلدر .ال(الوية ) لوايك

ان

3  ٠ب
برراه
و فقره
س مالعسیباس تاره مکنده و نهس یه ی ت |
دداخدی ن
دتنوسر ) کتلوهنا (یایس

سس

..

قاء اولدقدنصکره دخی عر تانی وحیات تال بلکه زندکانی" جاودانیله متعیش اولنی
قصد وطلب واراد» ایلدیلر ( طواهم الدهر فاتق لاعلام العلوم راقع ولاعن
حریها الذی هتکته اللیالی مدافع ) ( طواهم ) ضعیری سلاطینه راجمدر طواطی
لن

که دوروب بو کت معناسته در ماضی در مراد فناء واعدامدر ) الاعلام (

هر مفتوحه اله علك جعیدر نشان اجون دیکلمش مله وسهاغه دنور ( اطرع )
برنسنهنك حورهسنه دیتور وراده حرم مر اددر ) هتکته ) ضعبر ی حرته راحعدر

هتك بردهءیی برعق معناسنهدر فقر؛ مبروره البر ام جواز عقل واستمارء مکته
وحناس اشتقاق ورشصی مشقلدر ( اللیالی ) مراد حوادث دهردر ( الدافع )
مادفعه دن اس فاعلدر

منهوم کلام درو او نان ستلا طبن عظامت

دست

زمان

طومار حیاتلرنی طی ابلکله الالة هذه اعلام علوی رافع ولواب دهر لكپردهستی
وحاوظ
اد وحرمتی ااك ایلدیی حر عمعلومدن مصائت ووازی مدافع حامی ت
وطلا به والقائلون بدولة الهل واحراه ان
قالدی ) بل زعم الشامتون ال د

اززمان عتلبم لاجود وان وقتا قد مننی لا یمود ) ( الامتون ) شماته دن کهبر
دآمك مصیبتنه فرحناك اولق معناسنهدر اسم فاعلدر ( الاحزاب ) حز مك بجعیدر
بجاعت ياخو د ناصر ومعین معناسند در (مثلهم ) ضعیری بلا طبه راحعدر (لامحود )
در
حو ددن مستقبل متفیدر وراده جو د اعطاء معناسته علمو

زرا «شفاء معناسته جل

اولسه اثاللری اولوب لکن زمان مخلندن ناشی حبر وحوده ايان ایلز مقهومنی
شعر اولغله غرضه متاق اولور حه کهمطولده ان الزمان ع اا مصراهندهم
اپام مزبوری اشعار ایلشدر ( لایعود ) لایرجع معتاسنه در مفهوم کلام بلکه م

شرشك وطلابنك وجه مکذور اوزره دوپار اولدقلری وائب ومصابلرنشد

تعاتت ودولت جهل وشوکت اعوان واحزاییله تفاخر وبقاء ودوامنه حکم ایدن
کسهار من بعد زمان اول مورج

وزار ع وص فان اولان سلاطيلك امثالی ايان

ایاز وعلك واربابنك رونق ورواج ولدقلری وقت ماضی بدرخیعودت قعز دو
زعم ایلدیلر فترة مزنورهده کان استعاره وجاز عقلى والتر ام معلوم اعلامدر |

(لیمم )
ف(رد عایمم الدهر مراغا اوقم وین الام بالضد جالبا حتوفمم ) ع
تعر ی شامتون
اسم قاعلدر

و قاتلوبه راحعدر ( الدهر ) رد فعانك فاعلیدر ) المرام ( ر

وماعه

انف

رونق

طبر اغه سو ردرەكڭ

اغهدن

معناینه در دلیل و حقبر دن

کنابهدر ( تبین ) ظهر معناسنه در ( الام ) حال وشان دءکدر تین فعلنك فاعلیدر 
االب ) حلیدن
ياخود بين متعدی الوغله مفعولیدر عیر فاعل دهره راحعدر ( ل

اسم فاعلدر ( التوف ) حای  "۰,۸مضمومه ال حتفك حمیدرکه هلاك معناسنة در

فقردههز وره محاز ور صیع والبر ای حاو ندر مفهوم کلام کر جه شافتون او بید
3

2۹

ب

2

O

۱

۷

۱

ماضیدر ( القوم) مفعويدر ( اصطناعهم ) فاعليدر اصطداع معروف واحسان

معناسنهدر ط(ربت ) طرب لفظندن ماضیدر فرحت و نشطت معناسته در

(م ) طهبری قومه راجمدر وک کف وزننده گلهنك جم جنسیدر وراده
ه
کلام مراددر ( الغر ) غين محمة مضمومه الله غمنك یاخود اغرك جعیدر واضحم
وین معناسنهدر اوله کوره مبالغهیی متضمن اولور ( اسعاعهم ) ضعیری خلفایه

SG

يمك جمیدر وراده قولاق مراددر انعش انعاشدن کهتوفاری

عت معناسنهدر.
قادرمق معناستهدر ماضیدر ( الدود ) حدد ښعیدر که حظ و

(عواثر ) ای مثلثه اله بجع عاتردرکه عثاردن اسم فاعلدر کهایاق قابوب بقلق
ال
معناستهدن کو وسقوطه مرف لر دعکدز که عرو ن حارث دی اشبو.

٭ پل من کنا اهلها فایادناصروف اللیال وانادود العواتر * بینده تعبیر مزبوری
وعام
اراد ابلدی ( الالطای ) شارح هره مکسوره اله نقیید ایلکله ملاطفه م
باخامله معناسنه اولور لکن اسم اولان لطفدن جع اولق مبنا موعنا جهالریله
انسبدر ( اهرزت ) او از دنک شوق وسرور سبیله جندشه کلك معناسته در
ماضیدر ) LE
جعیدر

ری

ری

( کو نزن ا
اوزر ۰٠کیلان

) حلل ( صرد

وزنشده

حلهيك

ایی قات لباسه دینور بعده خلعت فاخره ده

استعال اولندی ورادهحله عنوانیله ابرادی کثرت وفاخریتنه اشارتدر (الاعطاف)
عطفك در کد عين مکسوره ایله یاه دیور حثب

معناستنهدر وراده ذات

ذر اولنان
مراددر فقرة مرقومه ال ام واستعارة مکنیهیی متضمندر مفهوم کلام ک

خلفای عظامك احسان وکرااملری اریاب عر لفته شامل وارزان وکلات دزی
اسمَاعله سامعهری مسمرور وشادان اولوب کبوه وسقوطه مشرف اولان حت

وفدر وشانلری تراب مذلندن اعلا وو وجهله نای جيل وذکر جزیل خلعت
اه شون خوواهفاه دل هت آندر ادۍ ( راموا لیب الا کر
وادواان پعیشوا مر ثانبعدمشارفة الجام) ( راموا )رومدنکه
ال ناعامعل الاعلام ار
(يد ) ادامه وانقاء معناسنهدر (الاعلام ) هبرءنك
 ,طا معناسنهدر ماضیدر ل
خعره خلت حجعیدر

مراد مشاهیر حلای اددر  ۱ان ) و صفشدر رن مجیل

الستهده دام وباق اولان آدم ( الثاء ک)فیل عرئان موداسجه داعا حیانده اولش

اولور و فقبرد اوائلده ضرب ایلدیی ایاندندر که و متمونه مقاردر * آدم

اولدرکه ایاغنحکعك دیادن * ذکر بانلبر الله خلق اجره کوزل آدی فاله * آدم
)تاب وزننده
مفیدر ( الجام ک
ود
لفطنك ایاعی مهدر ( ۱خارفه ) مقاربه وزننده ا

موت معناسنه در مفهوم کلام سلاطین مشار الم ذکر اولان علاء زمهسنه انعام
 ۱واتعسان الله الى وم القيام السنه انامده اکذار جیلهاری بر دوام و خرامان روضة

۹
فروع اسنادی اام تاشت لطافتی محتوی اولدینی غمر میرد

FR

۱

i

وعبوا بالنطق
من اتطلفاء التفاء واللوك العظماء الذین لیوا فیاعطاف الفضل ا

القصل وتفکهوا ار الادب الفض واولعوا بابکار العانی ولع الفتزع القتض )

وه جزاء صبابة سیکندهدر تفتم:
)هسنده لام خصيصيهدر افدر صبابة لل
( لهگل
ومویل وذکر اولله جفك حق مازاننده محر و قتصوری اظهار موقعنده بعار
و کونه تعبیر ابدرر مثلا لله انت وله درك وله او و لله فلان دیرار اصیی درك
ودرايك ودر فلان ادی مضاف اليه مضاف

مذوف

مقامنه اقاسه اولدی بع

حق عوض ومکافاتی ادا خار ج طوق شم اولغ 4ھ حضرت خالق انر والشره
هفو ض و حتصدر د عکدر ) صبابة ) صاد محیو مه اله قیه معناستنه در اعران

مرفوعدر ( اخللفاه ).خلیقه نك جمعید رکه سوت یرت مصطغو به اوزره اولات
۱بادشاه اسلامه اطلاق الوور

( التفاء ) حنفك جعیدر اسلای کامل متعبدودین

)قابدن ماضیدر تقلب بری اوه دونشدرمك
مبینه صعیمی مائل دعکدر ( تقلبوا ت

معناستهدر ( الاعطاق ) عطف لفظندن جعدر وعطف عين مك
و شاله دینور  ۱اعبوا ( اعایدنکه کب E

وره اله رداء

بر نسته ابراد انلك معناسنهدر

ماضیدر ا
(نفصل ) صاد مه اله اصل وزننده ععتی فاعلدر بعض معا ی

بعضندن باخود کلام بلینی یاخود کلام حق غیردن فصل ادن کلامه دینور وععتی
مفعول اولق دی ةدر ( تفکهوا ) تفکه لفظندن ماضیدر کهفماکعههنلفاكسنه در
( الغض ) غين وضاد »حمتینله غضاضهدن وصقدر تر وازه دعکدر ( اولعوا)

ابلاعدن ماضیدر مجهولا تلفظی شایعدر نبسرنهه دوشکون حریص اولقمعناستهدر
( الابکار ) بکر لفظنك جعيدر ابکار العای رک

واحیدد کف

العای المنكرة SE

ورد

و اراز انلدیی معانی" محدره دعکدر ) الولع ( ڪنل جر و

(لغ ع ) فاالله افتزاعدن که بکارت ازال آیلك معناستهدر ام
معناستهدر ا

فاعلدر ( القتض ) قافه اقتضاضدن اسم فاعلدر افتزاع معناسته اوافله تأ کید
اولور مولف نوکله سلاطین ساغهك عل مروره کال حرص ومیل وزغبتاری
اشعار ایلشدر وفقرة مسومه التر ام وحسن مقابه وازای شقلدر مفهوم کلام
حضمرت باری عن شانه اول خلفای حنفاء و ملوك عظباء یه بتهحسن جرا الله

وفاالر لهقلوب
معاملة ایلیه که نآلر فضل :وکال رداسنده متقلب ونطق فصي ص

وزه اولان هليورهله متقکه و ابکار معای
0اهسل اله مب وادب ومعرفيك تر ا
اواشلر ادی ( شعل

وریص
کشفنه ابکار بکارتلرتی ازال ادن کسه کی مولع ح

القوم اصطناعهم وطر بت لكلموم الغ اسعاعهم بل انعش املدود العواثر الطافهم.
وم ععناستهدر
کموعلدن
العلد اعطافهم ) ( شعل ) شعل وش
واهترت لا کتساء ح
2

ماضیدر

از

1

دوشك و دکنکله اغاحك اوراسنه وراسته چاربهرق یراق لین

معناستهدر

وراده و معا ماددر ( الاوراق ( ورقك جعیدر بمراغه و کافود طلعهسنه دنور

( علما ) ضیری اه راجصدر موخر اشقلت لفظنه متعلقدر (پترفع ت)رفعدن
مضارعدر رفعتلمك معناسنه در ( ات

) امیر وزننده منطو ج معناستنهدر

وت مقولهسنه دور ( ار ) ای مثاث مفتوحه اله
پشوب کالنی ولش میوه ا
میوهه دنور مفردی هدر

( اشهاره ) ضعیری ره واددر اشصاره احتلت

انر
بجلسی نفيك صفتیدر( بفضح باک هن

ایا یلته رن مار خدر

(الشروع ) فك میدرک بوراده افاحك دالاری مراددر (آلاس ) ناس
ور(

د
ع)
رمعد
(ا
۱

الدت که طرامق ععناستهدر ماضیدز
رچ )ي

وزننده قیورحق صاحه دنور ( الماشطة ) وز ازحی وخانوناری

بزهجی .قادننه دنور (الصیا ) بیان موستنده مطلع مس ممتندن اسن لطیف بله

ا دیور ماشطه الصبا ترکیی ینا لاء قسلنددر(استلب) استلادنکه قق معناسنهدر
ی

مقحول :الور ( روشاه ) عفعول در نشدکه ادو

اة

تعدسی مصیحدر ومولفه كوره الغصن مفعولدر رشاقته دل اسقالدر روشاقه
قامتك لطیفوموزون اوشسنه دنور ( قلق )  ۱وزننده قلق لفظرندن کهفهت نلهدر

او معتاسهدن اشارا مفحول مطلقدر خود مرا توي
۱

حالدر ( شاء ) اراد معناسنهدر رسواء شاء بذلك القلق سبکندهدر ( ای ) امتتع

معناسته در مفهوم کلام جائل ومرزءنكمشقل اولدینی اوراق علسز واستاذسن
خود ود خبط و لذت روحای.ابرانی حهتله انار انعه ملننزنده اولان کات
وعبارای که اشار ماهسنده اولان کتلری پاخود اربای حامل آولشندر عقر
وازدرآ .وشانته عدم رعایت مثلاو معاملاندن مصون واحطاط قدر ومز دن

متعای اولق واحبدر واحاب لغفتك لطائف بلاغت لساناری جلسندن بر لطيفة
غه واردرکه سی قامت وموزون اندام اولان مسین فداننث ماحْطه باد صبا

فیورحقارنی اطرنوب بسط واصلاح ایلدیکی زلف مثابهسنده اولان فورع وافصانتی
لطافت چهتنده رسوای ادر ومحاسن نطق ویاناری جعندن بکرونه بدیعة" ع به

واررره ازه روشیق القد اولان ال موزونارك ناب ورشافتارنی سلت وازاله
ویقرار ایلر یعنی عل مزبوره نسیت
ایلکله اختیارا واضطرارا آنلری مضطرب ب
وضاری معدوم مثابه سندهدر ملوف.فقر  ۶اولاده عوم بورك
نآارك حسن ولطافت ن

محافنهسنه همت واساندهدن اخذ واحصالنه واول اناده کال اده اهقامورعایت
وقر ات
ونکات و مزا ودقافنه امعان و دقت ایلکه ارشاد واشارت انلشدر ف

وبلیه یی حاوی وآسه
مزنوره انز ام ومقاله ومبالفه وترصیع واستعار؛ مکنبه خی

E

ج
بوره دنور

يور سببرله چڪکار

2

مطرا و راحهری )tr او لور .ایکن از هار

دن راوه محتاج لادویغتی اعام ادر ( تتولع )
حار
لتك رواحی طبييي اولفله خ
و لعدنکر بر ننه به دوشکون حر یص اولق معناستهدر هیتقبلدر وراده
دوشکون اولق ماد در ) الإرواح ( رو

اسسیامد
و (

AOR اجان سا

ز هو دنکه فغر ومباهاث ايلك معناسنهدر عضار ع مهو لدر ( الاغصن ) غصتك

جعیدر که تازه داله دبنور ی(طلم ) اطلاعدنکه افعال پابندندر مضازعدر اظهار
معناسته در ومالك چچک ملبنده اولان اتدا عشی بلورمك معناسته در (الطلم)
طای مفتو جه ا + 4مات جعکنه دنور  ۱رد

انسایه دیور ردن

دان
ناغ
جما١
خاصة خر ما اغاجيدر زیرا بين العرب شر مطلق خر

راد

عباردر [ وان

من جر اشجرةلايسقط ورفها وانیا لال الومن احبروی ماهی ] حدیث شرفندن
الاوهی اللة عباریله بان پورلدی ( حلوه ) ضعبری .ماه راجعدر حلو حلاءدن

شقبلد رکهظاهر انلك .معنایتنهدر (الطي ) مقرل وزنده نطق و کلاممعناستهدر
ا(لسعار ) عر دن مبالغة فاعلدر ( الامصار ) هرك جمیدرکه طلوع دن
وشحم وشخزنه
واشب ر
مقدمجه وقت لطیفه دنور فقرات مز بوره تحسن با ن
وناد اشقاق وتلمع صنایعنی محتوی اولدقلری وارسته تمر حدر منهوم کلام
اول خیابان مثابهسنده اولان تألیفاربنك چك کی طیب و خوشعنظر اولان عباراث
نظار اتر ندن هر

شدر

عیوث

و و قبر  9احلال اصایت

ENE

اولان ميل

هواطل

ات

ایند سنهده ریا ح وادویه

عار هنك

و رعتت

و ادال

تعر ی

اولیوب.

ای ارواحك استنتاق و اسنتعام ورطیت دماغ ابلا وشاح اشهارك مدخل.

اولیوب همان کندیسیله لسانار تفاخر ایلیهکی ودره وارهسنی رد مناستی
اولیه رق سادات

او لشدر
استه

وعلای

شر

و فقر دده علو مد

شاه

قتب
اظهار اده کی و و

معتار اولان

“ھر د دحل او لیهرق هان

 1خذوا العلوم من افو اه الرحال  1أله

وافو اه حهاندهدن اخذ و ضط

و اروابنه مرا ححتسین ی

و او راقه

وسیله" اسعصاللعدم ربط ایلکه اشارت اولدینی خندکلدر خصو صا متقتولات که
وفسبره متعلق اولان علومدر تحضف و حرش استیلا یله
ع لت و حدیث ت
یمه حال اریانه مراحعت واحبة احوالدندر ( تصان عن الط اوراق علعا
اسْعلت و ینزفع عن السقوط
مایفطحج فروع

الاش رحل

ی

 ۳اشجاره

احعلت من لطف بلاغة لام

حعد ها ماخطه الصا وهن

حسن

یام مااستلب الغصن

رشافته فقلق اضطر اباشاء اوایی ) ( تصان ) صوندنکه صافلقمعناستهدر مضارع
ورب
جهولدر (انبط) ربط وزننده بصدینی بری وفلیهرق وا گیهرقکورندن و

Eg

1
لته
ایی

بغادت

تشویق

اص واعا ال

واغا

در

وا

e
رعابت

ز برا  ۳هن لور

سس

و همان

اشھصالہ

سفر براو له یه

اهام و اعتنا
واقف کی

و داعده

اونشدز آی تشییم وتکرم ايده رك نهحال ایسه مکن مرئبه استفاده واستفاضهبه
سی

بلي و مت

مرقومك

منشای

الوداع

تعبیر ی

اسپو

1

اهم وا مدر وفبل

2

اوق

کار

وا کمد

 ۷۱۳ح<و شر

[eli

1

خ
حد بی
وان

ی
آوزره

ی

کن جانی او لدغنه وښه
آولدشند اشاو بدا

مد به به ,E

ط مه سید شر شدن ملقو لدر

را

ر

ا

23

یافت در روم زوال ازا,ر کثرت صف

اسر ایافت وی در وسط ملك عم
* .جرم

ف و وضیا ماد

درن ۳

وفقر  ۰مذ کورءده کذلك 1هار ده مصیون اولان مذیسوتاذیت و السهام و ر
وار

و حوه

اهل دیع

ای

ام
ار

معلو ملر در  ۱وال الیوم تال القوم باه اثر اب

)کنلهده حرق
والظوظ وجعلوا حاطة جمملانمم لوح الحفوط  ( ).الیوم س
تعر بف عهد حصوری

به و لدر ) kJ ( تیلدن ماضیدر

عبر رنه راحعدر ( ارات

و تصیب معناسنه در

( هر بهايك جعیدر

) A ) که سنده

) احظو ظ

) الجاطة ( حای مه ار" فصهر

اله 5

( یلك

پاسسه در

جعیدر

دصه

وخااص معناسنه در

1یله حبه  7القلب معناسنه در سو دا تعبهر اثوان نقطه
) الان ( حیل ضم
" هردم

دده مبر" لندهدر ( اللوح ) لام هفتو حه ا 4صفیر امفاستةد ( الوخد

اختلز لدن حفظ
ین

اولقش خااص د عکدر و وتعبیر

ونره
 ۱مشعر در وفقره ع

متضمیدر مفهوم کلام تووفته قدر اهل لغت  7مزوره سبییله چ

مر اتب

عطهه وحظوند جسيهبه ائل اولوب وعر عرقومك لوح محفوظتی بعنی حاف
ی
رواطه
مض
حیفه

دوای
یم س

خاط رارنه شش

قلب ایلدیلر بعنی کثرت ملاز ست و

ادوب کویاکه قلیلر ی قاس

وفرت مداو متله

ایلدیا ر وشر ر مبالغه ی

مشتل اولفله حذف مضاف تصو بر ندن ارجد ر (وفاح من زهرتلك امازل

0
/

وان اخطاه صوب الفیو ث الهو اطل مانتو لع بهالار واح لاالریاح وتزهی
ولوه النطق ال-هار لاالاسعار )
بهالالسن لاالاعغصن وبطلم طلعة الیش لاالشر ج

( فاح ) فو حدن که کوزل را حه ققوق معناسنه در ماضیدر ( از هر )

هر وزنشده جم زهره درکه جڪکه دنور ( الئل ) خجیله نك جعیدر که
)یرږنده
اوزون اوزادی صیق اجعااغه دور خیابان تعببر اولنور ( وان اخطاه ک
ولیه در ات
ان ص

آ[اضوب ) ا

ره

ی

اخحطاء مادهسندن ماضیدر عدم اصابت معناسنه در

ال رول معتاسنتهدر ( الفیوت) غیئك .جعیدر که

(لهواطل ) هاطنك جعیدر ایری قظر ال رارق صاغانقل
يمور دور ا
ر

س

بح

سس

0

۴

5

۹
0
TTD

4

وک ملری

ا کار ضباح

وده

۳

و دت زلور محر سیطدهان

اولدبغنه مبنیدر

"وفقر :اولاده بويت مکذورده استعارة مکنبه وليه ورسصیه اولوب وقوت
شفس صباج بری اقارمق معناستهده مبتتعلذدر ( وما احدر هذ الان واهو یت

ویر
التفس وعشیق الطبع س

ثیة الوداع وهم قبل
ضور ام وقد وقف عثلى

رنه پالاقلا ع بان پعتزی ضما والتز اما6لا حبة لدی التودیم ویکرم بتقل اتلطوات

آئی بان یعتنق کلهسنده

ی
کدرراذ
در ک)لهسی"فعل تي
حال التشییع )ا(جما

اولان ظرف نك متعلقیدر ( وهو حيب النفس ) ترکیی جله" معنز ضهدر ( هو )
ضیری لسانه راجعدر ( حبیب وعشیق ) محبوب ومعشوق معنالرينه در عشیق الطبع
اذواق سلیه اخابنه محبتی طبیعیدر دعکدر ( عبر ) سر وزننده مصاحب دعکدر
(یر ) خاطره دشور ( الم ) جاعت دعکدر مراد انواع ادب ولطاف
ض
و اصنای هلر ور اه متادمت ومصاحبت ایدن جاعات محتلفه دعکدر ( وقف )

وقوفدنکه اطوارمق معناستدور عاضیدر ( یدای ن وا اه 3
صرب وقش وله قنور ود الوداع مدیتة منورهنك شام جهتده واقم فناسنده
برعقبه درکه حشرت رسول اکرم صلل الله عليه دس ابه کیدرکن اهل مدنته
کندیلری

ویر ملد فک

ارسالنده کندیلری عسکری.او راده وداع ادرلر ادی

وهتله بوراده تعبیر مذ کور اطافتی منطیرر ) هم ) کهسی هم مادهسندنکه قضد
ح

واهقام معناسنهدر ماضیدر ( قل ) 6ف مکسوره اله قبله چاننه منسوب دعکدر

( مله ض)عیری لسانه راجعدر مرن یمور مصایه دنور وقبلی خصیص اکنزی
حنوب جهتندن ظهور ادن مصاب بتمورلی اولدیفته مبنیدر ( الاقلاع ه)مزهءنك
کسر ”هاب صیریلوب ۲خلق عناسنهدر یعتنق اعتناقدن کهیونه صارلق
معناسته در مضارعدر ضواملنر" امدن مراد قوجقدر ( الاحبه ) حبييك جعیدر
ارامدن
(دی ) عند معناستهدر ( التوديع ) وداع اياك معناسنهدر ( یکرم ) ک
ل

دن مضارع مجهولدر ( اتلطوات ) خطوهنك جعیدرکه دآعه دنور
باخود تعکر
)رك جعیدرکه ایزه دینور ( التشییم )برآدی کوندهری كك معناسنهدر
( الاثار ات
مقهوم کلام اشبو

سان عب

مبویی وطبعك معشوق واحاب

ذانده نك

ادب واطائفك نخدامطری اولوب حال بوکه رحلت واتقاله عزم وقصد ابلکله
حالائنية الوداعده تودیع اجون واقف ومصاب قبلیسی آفاق واطرافدن صيرلوب
غوشه
برطرف اولغه مشمقدر لغت مرقومه وداع وقتنده اصدفای احباب کی ۲

چکوب بیوننه صارلقه وفراقتدن متأثر ومناسف اولغه عب لابق وتییم النده

عقبصم نقل خطوات اعزار واکرامه زهی مسعقدر بوفقرهل ده تبثيل طیرله
س
سات
ا

2

بے ہد تد ھت یک کے

موس سس
م

د

.ی

.ی کاس نس
هد -

عا

3

ید
و

۶

4

3

ان

3

۱

۳

سس
سس

9

-

س

مز وره دقیق اولندقده هیشه قویت دن دی وزو.ج وعکن شر ع اجدی ايلك

عده مطلب ومقصدی اولان اشو زیر سابة رافتنده اسوده وکایژ جاتنده
غنوده اولدیغن دولت عليه عمانیه کهاقيق دولت مده در ای وم القیام جاو د
مصون

و مستدام واندر اس واقلابدن

شناسا به رو شنادر وفقر  5مر قومدده
ار ح

( وکین لااند

وا2

اقاس

مور تیاه

اودتلمجم ۱ول
یخ

وارسته تلو حدر

صت

باه

لابعیق

لابعشق * ادا ,تین مانزناد ك ر ان ۳ +
ترکیی و کف

لاتکوان

النى عليهالا
لت

ع

دز

هذه

اللغد

الشرشه

و السعادة

نيص

اج

رده الاو صاف

سوی

راب

اردان ) وکیف لا )
المدکورة ماسو بها

والسلام .بافید سقاء شر دعته f ابه وسنته نقدیر نده در ی
و

بی مو صو فه نے
و شا سس یله دام وباق اول۰

مار ك

واتکادن مأمون اوله حنی دف.قد

خوشیو

موب

دنه

( والفساحد

و شربعی

) قو لنده

عطره دنور ( یاه ( ضمیر ی دوزت

/

اسیو

و کتات وستتك

اوه(

( الار ج )

اچره راحعدر تباب

ونك جەیدر |لایعبق )ب قق لفظندن کهاتلد بنرسنه به طیب صیواعق معناسنهدر
ال

منفیدر

راحعدر

) الصب ( ضاد

[ايقس ( SF

مفتوحه اللها

ودن

ماضیدر

د كدر

تفسلغل

) بابه ( ضعیبری پیر ه

معتاسنه در

توراده مراد

راتحەنك وباسیدر ( ادك )لفظنده خطاب حناب رسول عالجنانه در نادی مجلس |
وخا

ددر

سمدر
تعض نه ده وادی و

! ان

( رصان ) راحه طبه د عکدر

ما مود وا یلو غزبری طوعق معناستنهدر

 Jالقیص ( کوملکه دنور ) الاردان ( جع رادل دروردن رانك له

وىك نکنه

دشور مفهوم کلام اشبو لوت عيره نهکوله وصف مر ور اله حضرت بویبه
منسوب

لودی
وشمیعی باق اولدقه ا

اله نسدت وشاء واعتاری
ودر

وله عندنده مطلوب ومغوت اون
باق ج

وغته خصیصه
ذرکار در زرا فصاعت وسعادت ل

کر .کهفسا حت برخوسبو عطر در کهتوب بو دن غبری به سوده اواز

وسعادت برعاشقدرکه تراب پاب مصطفویدن ماعدایه مائل وداربوده اولز موف
مر حو مت قلب اشقا

سنه وصف

بوی ار تا و حجد و هجان طاری ااوغله

فرط شوق واشذاندن قلب وقالیله طرف اشیفلرننه متوحه اولوب اشبو یی
ابراد وانشاد ایلشدر ۳
طبه تناس وهہوب

ارسول

الله حناب شرشکر د اس مندفلر ندن بررا شه

ایلد کده درحال

اق

اوقطظاره منتشی اولغله قیص مقرد

|امندن .عطر حهانکیر متاأر ج ومتو هم اولور ی
ک
اضو  1۰واوارك

آ د لی کو م

صورت

رقصه ودركظهورنده

مسوطهسیی کو ملکه وثرق

اه نهد

ص
ایلشدر :و

وا به مستتطیل اولان

نقییدی روا واز هار كسشدت

3

+

Êقاذاقه تفال کندسی صصرتقاوت اراھ پار ا
ب
ies

"ET EYE

a ۳

ممدی اوله زیرا لغت عریهه بغض الك حاشا قرأت مبین و یغمهر کزین طرفلر ننه
موّدی اولور واشبو لغق عر یه اوزره لغات وان بزفردر چچ وشل واا

"ابار رمکه على الاختلاف الذکور سافیهی شصوآندن باخود ساغیهیی شجادن وخود
ساقیه ی هو آمدن عوض الان خص

ادان اوله ولغت موررهه

الا مدشة

متورو بتواری؛ حاب اولان وو ناا له ا اما ۳
انقاس طیهار بنك میامن وبرکانی طیب ونزهت ابراث ایلکله لغت مرقومهی ایکیة
اانلری
لتس ش
اح
خفص
اطق اولانبلبل وقری کیارباب يا بولاغت واصحاب لسن و
اوزره تغمات رنکین واطان دانشین اله ترم ونع ایلدیلر واول برکات سبل لغت
رقو مه ی سو ران < ھان تلق و نداول وحسن قبول وساول ادرر مادامکد

پادشعال معاطف اخصای اماله ورخ جنوب ضرع لقح «ضابدن لمینطری ادرار

واله ايلد که( امتظلال بدولة منرفع منارها قاع ودل على شجرة اتلد وملك
اس
سرتوطلال کو کهلنت معتاسته در که
لاسل )(استطلال ) حداول فعلنك مفعول لهاید

وورداات اولقدر [ متارها ی 9
مرا زیر مایت وکت خان اس
راجعدر منارمم مفتوحه ابله پولارده اولان علامت ونشانه دینورکه مسافه لك
اجون منصوب اولان میلر دن عبارندر ( فاعل ک)هسنده فاء تعقیبیه در ( اعل )

اعلاهءدن بکوهکيسكلقتمعناسته در ماضیدر ( دل)دلالتدنماضیدر (عل شصر ذاتللد)
عل  5شی اناد نقدرر ده دز خلد خای محمه مضو مه اله دوام وشاء معناسته

اولغله جنته دار الد اطلاق الوور پس مه  :خلددن مراد اجار حنت باخود

هر ة طوبادر ياخو د مك لاله سیب اولان که شهاددر (لایلی ) بلاء لفظتدنکه
کا

تاور جورءك معناسنه در مستقبل منفیدر ومراد نعم جنان وقرپ ورضای

حضرت رجادر مفهوم ناس لغت مورهی الى بوم القیام تلق ونداول ایلدکلری
لت مقورمهنك اعلا مى اعلا ودلا لت يل شر :بقاء وارشاد ظفر ملك لاب
ادن حضرت مصطفانك زیر طوبای دولتلرنده استظلال ومظهر 1سایش لازال
اولق امیدینه مبنیدر زرا کتاب وسنت لغت مقومه اوزرء اولغله عداومت
ەك
رنو
وماعاله ائل مأمول اولق مسئو لدر باخود استظلالا قول لغت مز
یه
ساشله متصى الودیغنه علتدر وک کور اشبو لَعت ع

وصف

اوصاف سر وده اله

متصف وال وم القیام باق وردوام وین الانام مقبول ومتدآول اولسی دولت

مده الله مستظل یعتی شریعت مصطفویه لان مربوره اوزره واقع وروز حشره
قدر مس منیر آسالامع ونطرق زوالدن امین اولغله لاعاله انقراض زمانه قدر
بين الانام پالعز والاکرام باق ومسی الدوام اولهجتی مالا کلامدر استطراد مفهوم
اه

۳۹
س

هدن که اسی و شٌددیاه دنور افتعالدر هیف

ا(لفقاء ) شین محمة منتو حه

س

ماس

۳

طوقنوب چار ٤ق معناسنه در

اله د تا کدرکه سعادت مقابلیدر

ا(عتاض ) اعتباضدن ماضیدرکه عوض آلق معناستهدر ا(لسافية ) فاه وز
وطبراق صاوران لله دنور وراده هدر تلفدر کینده فاله سافیه وجیلد
شجواء وکینده حای له الله تصواء وکینده سین  44اله مصواء عنوانارنده اولوب
شارحار خلاصهستی افعدن مضری اعتیاضه ارجاع ایلشدر لکن اقرب واوفق

اولان ساغیه اولقدر ین معمه ,الهکهخوشکوار ولذیذ شربته دینور ( وشها )

اولقدر جيه شقا وزنندهکه نوه طوران غ.صهتبهودر ووفقرة اول فافیهسندده
اوفقدر یاخود سافیه اولقدر فافله کهحدوله ونبر صغیره دنور ( وشعواء ) اولقدر
حای  44اب کهصویی فراوان بثرواسعهه دنور ( افادنها )افادهدن ماضی" مونشدر
(ليامن ) نهنك باخود غمر قياس اوزره عنك جعیدر
اعطا معناسی مراددر ا
باکت معناس هدر

( الانفاس ) تال

کرصو لوغه دنور

( المسجن (

(یبه ) طای مکو ره
اسهناندن افسامعلدررکه پردءلمك وستور اولق معناسنهدر ط
اله مدبنة منورهنك اسعیدر  1الطیب ) باكلك وخوشلق وخوش فقو لق معناسنه در
مدنه منورهده مسئوردل مراد بیغمبر عایراد را

درک ی فى قبره ومستورعن

عوام التاسدر عليه الصلوة والسلام شدت شدادن کهتغتی ونر معناسنهدر ماضی"
موخدر ( پا ) ضعیری لغته راحمدر ( ايكية الاطق ) عبارهسنده امك لفظبی مور
ایلدی مراد قری وبلبل وشجروز مقولهسی قوشردر ( فتن ) اغاج دالنه دینور
( اطیب ) خطیب وزنشده ومشق وازك دعکدر ( تداول ) تداولدن مستةلدر

ا

رکد ماء ووقیتیه در ښت ای مله ووله کنلیهسندن که اکت وایکی

وکكت فعناسنه در ماطی" مؤشثدر ) اشعال ( سکاب وزنده

ور از یلنه دشور

واری
وطفت ودرک مر وزندهدر رداء معتاسنهدرکه بلدن ف
۱۰
تاددر باخود معاطف معطفك
اهممر
قاد
تلس اولنان فوطه  4ویون شالنه دنور ور
1

جعی_ در که لس وزنسدهدر و کیلوب | کیت رار دعك او لور ) صت ( می

شودر ( اانوب )
لفظندن که دنك مهستی صغیهرق صاعق معناسنهدر ماضی" م

صبور وزننده قطب جنوب ستندن اسن للهدنور کهشمال مقابلیدر و دیاراره کوره

فبلهیل او
اهلتلدرق(
لز(ن)
عة ) لام مکسوره اله سودلو صاغال ناقه بهداور
م كمومه الله یمورلو مشاه دیور

۱

تقعدنك مره اضافی لایلنماء قیلندندر

,بو رلو ها نی صاغال عاقهبه وجنوی سود وان :او ما تشییه ادلکلد وفقر ءلرده

مجاز واستعارة مکننه وله دوارفيه وین عا اصتهتازی ونحه اکل آاوزره

جرا ایلدی اوو لامواش لقت شیضهبه برکنه فش وعداوت ایر مکرکه !
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الفلا عنواننده رسم اوور ( الغراس ) غين همه مکسوره الله عرس لفنلندن | ۱
1
.
در عفر وس معناسنهدر لباس ملبوس معناسته اولدینی کی ازه
جعدر یاخود مدفر
2

LE

(اقط ) تساقطدن مضارعدرکه 2
دیکلش اعاحه دنور س

( العذیات ) کاله عذهنك جع در اغاحك دالنك اوحته دشور ( الفنان ) فای

مکسوره الله جع فتندر اغاحك دالنه دینور ( مار ) ای متلثة مکسوره الله جح ٠
در

ميو هه دنور ) اللسان ) لغت معناسته در ( ماانفشت ( ترکیننده ماه قنیوئیه در

" ( القت ) انقاء کلهسندنکه صاففق وقوروعق معناسنهدر ماضیدر ( الصادمة )

مفاعلة وزنشده طوقشعق وپارعق ویان باثی كك معناستنهدر ( الموج ) های
معو مه اله هوجاء جعید رکه یوت واشجاری قلع وقع ادن شدد روزکاره دنور

( الزعاز ع ) سلاسل وزننده زع لفظنك جعیدر که شدد معناسنهدر مصووفك
صفته اضافتی قلرنددر ( الکتاب ) قران عظهدر زبرالغت عیره اوزره الزدر
) دولةالنی ( عن یغمیر

اکرم صل اله عليه وسل حضستلری

دج قوم ع دن

مبعوٹ عریی کے وشم بعتی لان عربی اوزره وارد اواغله شوکت یغمبرانه ری
مناسرتله لسان ب منقضی اولر رأسا واعسا فقرهل نده الترام مالایلزم وراسا
ِ
مب

 ۱وعن آخرهم ده حسن مقاله او لوب وهر فقر ده اولان استعار ات .Sb و

وترشهیه وطباق وجناس اشتقاق اشعاردن مدر مفېوم کلام کرچه وجه
هس

ود اوزره  ۴من ورك واربا  2:انقصا!ء وا

وو
۱ww

اض وطر جحواعاض او اندقاردن

بث شکوی اولندی لکن م مقومك اربای داح شدیده کی عصف وهبوب ادن

نوائب ومصابدن بالکلیه تلف ومنقرض وحوادث زمان هرد کاو | کرای پموده
ور یشان

اش

اسدده

يەراقلو دال مر لنده اولان بلغاء و اعمان

الما منقضی

اعيوب واغصان السنه اوحلرندن امار لغت عر يه بالج منسافط اولغه منتبی اولز |
مادامکه عل بموزر ریاح شدیده مثابهسنده اولان حوادث وبلیات مصادمهسندن

شوکت قران مبن ودولت بیغمعر کزن مناسشله قورنوب مصفط وگقی الودقه
خلاصه کلام اشبو عر لغت قرآن عظم ورسول کرم لنتلری اولفاد نهقردر احیان
و اربابنه فتور وقلت عارض اولورسه ده احیای دن مبين
#مض ی
واحرای شرع متین اعون حضرت پوررد کار جل شاه بوم فیامتدن اقدم منقرض

ایلیوب روز حشرهد اشاء وامم ار ایلیه حکدر ( ولا يشنو هذه اللغد اشمرشه الا ۱
۱
۱مناهتافت به ریم الشقاء ولامخدار علا الامناعتاض السافية م“نحاواء افادا میامن

انفاس المسجن بطيبد طا فشدت با ايكية الط ق على فاناللسان رطا تداولهاالقوم
مائنت الشعال معاطف غصن ومرت اللتوب لقعه مرن ) ( لایشسنو )شناء «دن
مستقبل منفیدر شتأه بغض و عداوت

معناسنهدر( اهتاف ) اهرتافدن ماضیدر اهشاف
مر

هیفد نک

٠

ی
3

1

O SLU

e

۷۳

ور مك معناسته در مضارعدر (المصف ) رصف وزننده پل شدته اممك معناسنه در
ا(لموارح )پحارهنك حعیدرکه شدید وامی باه دنور بوراده حوادث وبلیاندن
جعدر

کنابهدر ) الابإطع ) | بے (فظندن

ع منلور در وستدن مراد  ۲من و ردر
صللا

کسی

ظر فیت او زره مبصو در

واسع ضوآقند رنه

مناد اهل

دښور

استعاره یلید ومکند ور سیه و حمیله
دکن سد

شرشك

مفتا جحشر حنده د

ایلدنکته کوره مصدر بت اوزره ماصو در کیا معناسنه در زیرا بر سنه

اصليه الحد

اولنسه کل مأخوذ اولور راسا کلهسنك هر سی غالب هههده ساقطدز کے لغتی
اوزرهکه آثار پلاهمزه استعمال ادرلر ورأسا کهسی ترکییده اصلا کی مصدریت
اوزره
فعا

متصو در
دن

بتو که

زرا حیوانده

عصام
زان

لهاشیزه مفتاحده
ده

انعد |میله او لدییی  3۳یو انکده ازعدای

وکو به بان ایلدی

اصل مار لندهدر

پات

ودی

باتك انعدای

|نعدا مه او لور

کل

اصا .كت

و يعض عققىن

صوفیهدن متقولدر که الك رأسی اصلیدر زیرا نوی وقوت مان آندن شرب
وحذب

اندر حق مصلینك وضع ودی

بات عالی دی

انسایك حایز اولد غنه

«ستفبل مرزومدر افأخدن پیراق صویلق معناسنه در  ۱الاعواد ) عو دك جعیدر

وراده شاخ مراددر ( الور قذ ) اابقردن اسم فاعسلدر ايراق اغا ج ببرافلفق
 ۱معناستته در الاعواد

عن آخر ها وی
صاحب

افظنك صفت در

 ۱عن آخر ها ( ضعیری

اها و یکلا د عکدرکه شول واستیای

اعواده راحعدر

اسیو

مفیددر که شاج

کشافك و گر وا عن آخر هم غعبان هوشتنده دیدپلرکهعن آخرهم مصدر

محذ و فث

صف در عرواگزا صادراعن آخر همتقدیندهدرنوکلام شمول واستیعایدن عبارندر ||
َ زرا گزآخردن صادر اولدفده اولا اولدن صدوری اقتضا ادزا وسیوطی واخدده
عن او لمم ال آخر همتقد برندهدر ددی ومحتصی معان دیاجهمی شر حنده خطای

1

)لهسنده اوصنلیهدر واکا داخل اولان
|| وترکیی اشباع ایلشدر ( واناذوت ک
واوحرق عندالا کش عاطفه در جلر" متتاسبهٌ مقدرهه عطف ادر وراده معطوف

عليه مقدږ ان  ۸بذ روکتیبهدر .نتهکه ک|رمه وان شُعتی قولنده ان  ۸یشقنی تقدیر
ایلدیثر وعندالبعض وحااولیه ياخود اعتراضیهدر تقصيلى شرح عصام على الکافیه ده

مثوندر ( اذوت ) اذواٌدنکه بای صولدرمق وقورعق معناسنهدر ( اللیالی ) جع
| لیل دریاء غبر قیاس اوزره مردهدر حرکات اللیای نقدیرندهدر ومراد ایام ولیالی

 ۲کک مطلق زماندن کناهدر اکر حوادث الیل احق للویل مفادحه لیالیده
۱

وندن مقدم او لغله تغلیه ده وحه الوور
ویلد" هلال م
حادث الوغله تغلب الولدی ل

| حق "رده ليله رعایت اولنتورد شلا تمالکتاب لممرن ایلة" تجلت من الشهز

۳3

ذعکدنکناهدر ( ڏوا ) ضیری لفته راحعدر ذوی ذو لفظنك جمیدرکه صاحب

فعناسنهدر ( آخنت ) ای ممه ووه اکحهاسنندن ماضی مو در اخا.
اهلاك وافساد و اسئلاه معن ارنه در بوراده جلهعی عاری او لور بعض ده

ده

ون وحای مهبله ایله مرسوم اولفه احاء مادهسندن ماطی اولور وحه واقبال

معناسنه ( النضارة ) تون و ضاد *همه ايله نظاره وزنندء نعمت وحسن منظر

معناشنهدر ( العیش ) عبن مفتوحه ايله دیرلکه دنور ت(ذویبا ) ضعبری نطاره
ره
و
ذعد
نار
(ذوی ) تاك صعیله نذوهدن مض
راحعدر ت
قاق معتاسنه در

( حتی ).کی

بای صولدرمق وددم ده

دوران دوار عار ضه به در

(لاله

)

)مستتت رف
رده لالداافینیه دز لها ری لته راحهدر ( البوم ک
تعر دف عهد حضوری به دالدر وم زماندن کنابه در  ۱دارس ) دراسهدن ۱

فاعلدر اوقوحی قاری" معناستهدر ( الطلل ف)هحتینهه خرابه خانه نك باق قلان
ار بنه دنور ( المدارس ( مین فص ار مدر سەك

جعيدر ) المعاوب ( ميرك يله

حواب و برحی معناسته در ( صدی ) ادا وزننده جاع لدفده قرشو طاغدنو فیادن

وکند مقولهسندن منعکس اولان صونه دنور ( الاعلام ) هة مفتوحه ايله

علامات دعکدر ( الدوارس ) دارسهتك حمیدرکه دروسدندر یقاش ناه دنور
یشمحيضهعندر و او لاهشیه
تمزل ترفح العقيرة فقرهلری استعارة مکنه موخیلیه وبتر
انبانیله تصرشیه اولقده عکندر وقدر وقدرت بيده جناس عر ف وصنعتاشتقاق
وخنت عتلضىارة فقرهسنده مضعوناولان استعارات و حناس معلومدر مفهوم
واردر ا

کلام واشبو لشفرتیفه نك جر بای دصهسی که اهلوارباندن عبار ندرداعا آوازق
بلند و ذات طوق|ولانقو شر کهقحاومعر وف اولان بلغاء وقعصادن کنابندرقدرتلری
س
قذرانواع الان واصناف قول و داستا نلری صو ع عالمسند ایلکدن زع محرر و نقر ر

اعهدن
ششی
وها ن
ا

خا د کللردر هر قدر دك ر او نان اصحاینی توائت کو نيهومصائب

درار احاطه واستیعاب وریاض عيش نودزکانیار نك طراوت -ونضارتی
داهرمباهدا
صر صر ناجه حفیف وررمده وافساد واهلاك ایلدیسهد .حت و هنکامده  3لغتی

خرایه مدرسهارك آثارندن غبری قرأت ادن وسوالله ویران اواش علامات

آرالقارنده قرع سعع ادن بپوده صدادن غیری جواب ویرن بوقدر اسك لدن
اعراض واريانك نابت در جه ده ابقر اضنه اشاردر ) و لکن

تصو ح فی عصف

تلك البوار ح نبت تلاك الاباطع اصلا ورآسا ولم تستلب الاعواد المورقة اعخنرها
وان اذوت الليالى غراسا ولاتساقط عن عذوت فنان الاسثه تار اللسان العری
ماانقت مصادمد هوج الزماز ع مناسبه الکتاب ودولة انى عليه |اصلو :ء والسلام 1

لق
اوب
( لکن) کلامسابقدن استدرا کدر(تصوح )تصوحدنکه نبات قبوری

۳ ۵

ان ذاك القدم کان جد شا" * میسمی هذا الدیث قدا
و و مضجو نده س حوم وصاف عبد اله افند سنث اسپو بش همعیار مفهوم ساشدر *

لز عارفك عصنده اصلا قدر آتاری * محك خاکله «عیدهدر نقد هز دام x
ووبك سبی حضا حسد واعشافدر ( و اختصضت کناب احلوهری من بن الکتب

اللغوية مع مافى غالبا من الاوهام الواصة والاغلاط الفاضحة لتداوله وا شنباره
مصوصه واعقاد الدرسین على قوله و نصوصه ) ( اختصصت )اختصاصدن
ماضی" تک در وراده اخشار مغناستهدر ( الما ) ضببری کتب لفوهه راحعدر

وطا معناسنهدر ( الواضعة ) ظاهر ه معناسنه در
( الاوهام ) وهمك جعیدر سهو خ
( الاغلاط ) غاطك حعیدر ( الفاضعة ) رشوای آدمه دیور ورسوای اد جی
و
مگەش
`نە

دعکدر ( (تداوله ) ضعیر ی اف

حوهری ه راحعدر داول الدن الهکر مکهدبنور

کک ان اش استاذل :دنور( الق ول ) قت جمیدر منقنول
معناسنه در مراد ثقاندن وعرب عربادن نقل ایلدیکی اقوالدر ( التصوص ) نصك
جعید رکه بشقه نتاه حمل اوایان کلامدن عبارندر مفهوم کلام سار کب
|نرنده ازهام واضعه واغلاط فاضعه وار ایکن بن تحاح حوهرییی
لهغونك ک

وشهاری
ات ومتافشه اب اختصاص واختبار ایلایکم بالنناس خاصه تداول ا
ومدرسی وت نقول و نصو صنه اعمادواعتاریاو لدیفنه مینیدر واطعه وفاضعه
يده حناس لاحق صنعتی معلو مدر ( و هذه اله الشريفة التی  ۸زل تارلفععقيرة

اغت
ذصو
غيدة بارا وت

طوقها قدر القدرة فتون الانبا وان دادت الدواتر على

ذوما واخنت على نضارة ریاض عيشهم تذویبا حتی لالها البوم دارس سوی الطلل
فلدارس ولالها مجاوب الا الصدی مابین اعلامه ]-الدوارس
ا

) ( ترفع ) رفعدن

ا موان ) العقمرة ( عين مفو حه ا صو ٽ فعناسنه در ) الغر دة (

عین همه و راء مشددهنك کل

غرد مادهسندن وبالغه درکه نغال قوش

اویکه دور وس غریده بفایت خوش نخات ادن قوثه دیور ( بان ) بای
موحده

اله ده

سورقون اغابی ون افابی ددکری اغا ج اسمیدر سنکود

انواعندندر بغایت سهی وموزون اولور ( تصوغ ) صوغدن کهبرنسنهی کوزل
دوزمك معناسنهدر مضارعدر ( ذات طوق ( DE طوةلو اولان قوش ما ددر

رنی
فجي
وکر
کو

واکیك کی ( القدر ) در وزننده مقدار معناسنهدر( القدر):

قاف مومه اه طافت معناسنددر  ۱الالان ( هره مفتو حه اله A

طرب ونه اله اولان آواژه دشور

EO
( دارت )EP

AE

جعیدر

SEالدوار (

دار هتك جعیدر دارت الدوار رکیۍ طهرقدن حوادث ومصائب احاطه ایلدی
=

۳

زد المّایی الاز دی البصریدر دا عا برد اله من بدری دعکله مرد اله ملقب الودی
زحود اولوب او شمان الازی واو 2
ایکیوز اون تار ده اماد رکو

السعستانی وساراول طبقه علامندن اخذعلوم ابوب فنون ادیهده امام وایکیوز
وتان

ای ار شخنده بغداد ده عازم دار السلام اولدی رجه الله تعای مقاضب

وروضه خحصوصاکامل نام تألیخکه ای مسعاسته مطایق برکتاب فاضل وفاتقدر
آ ار جلیلهسندندر ( وهو القائل احق) جه" اعتراضیهدر (محق ) احقاقدن اسم
فاعلدر حق سویلجی وشینا ادراك ایلجی دعکدر ( لیس لقدم العهد ) ترکیی
مقول قوليدر عهد زمان معناسنهدر ( فضل ) قصلدن مضارعدر زايد وراج
اولور دعکدر بعض هه ده تشدید ضاد الله مصبوط اولغله تاضیلدن مضارع

جهول اولود تضم مقالهسیله اه لاه راجدر ( الفائل ) فاله فیوله فويالةدن
اسم فاعلدر ضعیف الرأی وخفیف ارشد آدمه دینور( الدنان) ایل" مکسوره
اله بر نسته ازه زومایی قریب اولغه دشود ( تم ) اهتضامدن مضارع
جهولدرکه ظا الك وبرآدمك حقنی ننقیص ايلك معناسنهدر ( المصيب ) اصابه دن

اسع فاعلدر مخطی مقابلیدر ( بعطی ) اعطادنمضار عجهو لدر (کل) کهسیمفعول

اولیدرکه اب فاعلدر ( مایسعق )کسلنهده مامفعول تایدر یبسعن اسڪقاقدن
مضار ع معلومدرکل مایسعق قولی کل مفنائل الرآی ومصیبه مایستوحه مانرد
وانقبول والذم والدح دعکد

و

نوق پارشعق احون یامی
بلکه ا

کشبلریوب قورسم يعنى امعان وافخار اعون اعال لسان ایلسم اہو عامك قطعة
مرقو مهستی زبان زهو ومباهاله انشاد ادردم وز که نفس ادنلره لاحق اولان

عيب و قباحتدن احنراز ابلس اديب معرة العبان ابو العلاه اجد بن سليانك بيت
مزنورله ثل ادردم لکن بن امام عو وادب اولان او العباس مدن

ضِ

ار دل ق داه کندسی غق ومصیبدر کامل نام کتاننده ,ت ایلدیک اشبو لیس
لقدم العهد یفضل الفاضل الى آخره کلامتی دیر ایدمکلام مرقومك مفادی 3
ده
زمایك تقذم وا ی

فطل ومزیت بوقدر زرا زمانك جلهسی یکساندر

پس رأی ونقد و نقلنده مصیب اولانه زمانك تأخری باخود کندیستنك شبایی
قدح ونقص وخسمان اڕ اث ابلز و حق ارپاب انصافی عندنده کم و انکار
وزار اوه ورآأی فوهمی فاسد وخطی اولان
اولفغله کند سنه ظر وستله دج آ

کسه ده نقدم زمانی یاخود شخوختی مدح وکال و نفع ایراث ایلکله همان
وف مر حال مصیت و محطیدن
دم زمان جهتله اهل فضیلته شصیل ورج ا

ودح وقدح اعطا اولنور ( شولون امان
هررنه مسق اولدینی قبول ورد م
لفهساد موافید ال مان وھہ فساد ( هر  3مضعون مونرده

اسیو ایای ت

ایلشدد

قل

۳۳

(نااسناهتدعرعیف)
معتاسنهدر ( فى ) 2نمی لفظندنمضارع هو اادرسکنهاد ۱الك مع
رکە ی تغیمر الهمعنای هر|د ی

|

یف ايلك معناسنه در (یعری) عزو لفظندن کهتست
)تبدیل معناسنهدن مثلا مشئوم ههسیی

هر مار ع مه و (در )| اهرف
ان د
الكمعنس

میشومابلك کی مفهوم بعد بن اشبو قاموسده بض امور واشیابه کهجوهری

اه سلود وارتکاب :آفلشیدی) یه واشمان ایلدم و

مله کندیسنه طعن وتشنیم ابلیوب وشبیر وتفظیع وقدر واعتبارندن حط
وتز یل ایلدیکم حالده بلکه صلاح وصواب ظهوری واجر ولواب منفعتنی طلب
تفه أسناد وغاط ومرفه نست اولنقدن احتراز واحتراس اجون
والقاس و

ایلدم وپل استیضاحا فقرهلرنده ازوم مالا پلزم وترصیع صنعتلری اولدینی معلومدر

شاذت
نل
آوس
 5عل ای لورمت للتضال آتار اق
 ۳خش ما بحق المنکفیسه

له ا

بت الطای حیب ن لوس ولو
لفات قول جد ی سایان اد

معرةالتعمان ولك اقول ج قال اوالعباس البرد فیالکامل وهوالقائل احق لیس
لقدم العهد شصل الفائل ولا خدلانه تضم ااصیب ولکن یعطی کل ما بسعق )

( وت ) روبدن قاي ندر طلیت ععتامتهدر ( التضال ت)ون مکسوره ای
شقع|ق
او

)ی فوقیه الله ابثار وزننده بای
(لابتار ا
واوق پارشعق معناستهدر ا

کریشلیوب قورمق معناسنهدر ( انشدت )انشاددن ماضی" متکلیرر کهشعر اوقومق
معناسته در ( مق ) کلهسی يٿ لفظندن هد ر ( الطای ) هرود ابلدی ( حبیت 1

لیب وزنندهدر ( اوس ) قوس وزنندهدر مراد کذری سبق ایدن انو مام در بیتیندن

مراد ذکر اولنان قطعهسیدر (  ۸اخش ) خشیندن مستقبل مجزومدر وخشیت

تعظي اولان خوفه دنور ( انزک ) نکزیهدن اسمفاعلدر برکیه تطهیر معناسنه در

[ قه ) اور هس دات معناسنةدن وم كيةشس ایی کولهدر بری فعلیهدرک
]کدرسی موجبجه شرعا مدوحدر بوری قولیهدر کهف[لا
رزقد افم من کزاها ع

|

مقتضاسهه نمی ومذمومدر ( العر ) :مهك وعينك وراء

یر
ەم ]ک
| ازکوا افسک

مشد دهنك فياه عیب وام معناسنه در ( الدمان ( زمان وزننده بوراده حقارت
وقباحت راد در ) خلت

) #ثل (فظندن ماضی" متکلیرر ر

شعری ص

عد اخری

قرأت ایلك وضرب مثل اباك معناسنهدر ( معرة انان ) حلب الله جا بیننده بر
قصبه در شام

فقوم

ایوالعلاء العری د غکله معر و فدر وقو لندن مراد اشبو بتدر

ت
لنها«
خبر زما
ل كانت
* وای واان
مان

|

مالم تستطعه الاوائل * يعنى بن هر نقدر

حهن(د هتا خر او لدم ایسهده لکن متقد نك مقتدر اوادغلری هیر ومعارق

¥ون قاعدهدر
اتیانه قدرم درکاردر * اولدیسه زمام وله عشاقدن آخر چ
کلور بزمه اکار * ) المرد ) جر د وزننده امام موی الماك لقسدر اعی جمد .ین ۱
" اول

۳

۳
مسی

er? aras

| نو هتله کنا که بو مقوله مصادر ذ کر او لو رسه معنای
فعل متصرق

ی

مصدریتی

اولامق مو فك ملر میدر و مثال اولان

مقید اولوا

آيات و احادیث

کنری مادهدن مفّق و منفصل دسم ایلشدر التاملری خصوصنده
مثال |
7

و عضا | برماده

تعب و نیع معلوم او(ور

امیر

مراد رر حلكڭ احخود ر راع

دل

جرب  6۷واسم عنوا یله اراد اد رکه

دعکدر ما

هی

والاشعث

واوو

ذیلنده ايراد ایلدیی کی واس فاعل ووصفب واس مفعولری هو وهی عبر باه
 ۱بان آدر و بعتا هی
وهی

مادوسنده

تخود وی

عبر له ابراد ابدرکه جاعت مو هو مهبه راحعدر مثلا ها

ایال هنأی قول

دج

ماده ارده اسعی يان معر صنده

تاخو د دص ےل والاسے عنوا یله  2اندر والاسم عنوانی و

مادهسنده والاسم الاراء E
اراده

کی و يعض

وهو

ادر

ا

E

مراد اسم
جر ج

7

کال]ه اسم
مصدردر ونبعض
اب وزارت
ت
ات
ک

در كذلك

وهو

عتوایه دک آبلدیکنده دی  2ر ماقبلنك مذلول اولان فعلوعله باخود اسم
(زظنه باخو د

ام

عسه

اولنور

راجع

مثلا رح مادهسنده

اسے عییه ووج

وهو الرثیئة قولی کی و بعضا وله حللرده خسبری خبری اعتاربله تأنیث ادر
قسم مادمسنده وهی العسین کی کذلك هی ضعبری دی ماقبلنك مدلول اولان
خصلته وفعلهبه وحرفت وصنعته راجع اعتار اولور مثلا ثلب مادهسنده وهی

الید قوتي حصلته راجعدر وتعر شلرده اراد" الد حرق ردد لاد
مینبدر تنوم ارادهسی اقل قلیلدر و ر محدت

وصفنده صا حب حرو دعیعری

وحیل اله ضیق
صاحب ملد مولف فى فن اسلدیث دعکدر و قس عليه البواق م

وصف اولنورسه مبالغة عل معناستی مضعندر موطلقا بعهده مالدن مواشی
ىاومدن
خصو صا دوه طمع

ذخیره و خصو صاحنطه وخفیفدن سریع مراد او لور

( م انی نیت فیه على ياء رکب ابلوهری رجه اله ذا خلاف الصواب قير
طاعن فيه ولا قاصد دلك .تدداله وازراء عليه وغضاعنه بل اعتیضاعا لاصواب

و

ایو

ان

و اهر

اىلتحیف او بعری الاىلغلط
در | من ان ى ال
و

) رکودن

تكلفله سلوك معتاسنة در ( الطاعن ) طعندن امس EA

E

ماضیدر

بوراده

ذم وقدح معناستهدر

نب کستتدن منفهم اولان تایه اشتارندر ( الدید ) تشهمر ايلك

۱

) الغض ) غین
معتاننه در ( الاز راء ) هم ,نك کر له تعییب وحقر ا
#تحمة مفتوحه اله رز او تدر م
ونهسندنحط وتن یل الك معناسنه در

BOTI

)لاستیضاح ) برذيئك یت

۱

وظهو ری طات الك «عناستهدر ) الاستریاح )

قانده انستت معناستهدر ( ۱احرز ) صقفی معناسته در ( الذر ) فتاه قورخق
—-

سس
معناسنه در

۳۱

یاکوسستین قیدارله شیردی حرکات مونره ده حرفن

اولينك وافقنه اشارندر

وبر مادهه کاف تشبیله نظبر ابرادنده معانی" متعدده ذیلنده تقیید ادرسه معنای
ر
کرو
ار د
اخبره ناظ

وما وق الکل
معنا ایی اسه فما زویاده ایسه فمن ف

کا تقید ایر مثلا طاء بابنده معطه ای مده والسیف سل کا متعطه قولنده
اسم عیق

وض
امتعطه (فظی معنای اخبره نظيردر ه

معنا صور ننده رسم اندر

لیروك بعضنده ذویقدیر
ند که دخال الفاصل خویدلها لفظلرندهرسم ایلدیی کنیو

ال ضوقن

اولئوروبعضا ان وماء مصدرنیذلهمصدراولدرق تفسیر و

عضا ر معنا مصدر
مثلز ان کون عنو اننده لت اندرکه ۱لكان دعك مراددر و

صورننده اراد اندر کهمراد صوفدر مثلا ضثنی" فادهسنده اوكثرة اللسل قول
السل الکذر د عکدر که صفتك مو صو فه اضافتی باننددر ور ”مه مار ده مساه

اله عسسدر دو کر جه تشه او لندی لکن ف اقیقد مسامه

دکلدر بلکه قیاس

وقاعدهدر احق تعاريفت دلالات ال اميه مقولهسی خفا و تعقیداندن سام اولق

اولی اولدینی معلومدر ویعضا بو معنانك اسم فاعلنی یاخود پعینه برمعنایی ذکر
ذر اوشان اسم
ایلیوب عقبنده وهو عنوانیله کلام آخره شروع ادر طعیر ک
فاعله پاخود معنایه راحعدر

مثلا فرضب مادهس_نده فهو قرضاب وهو

الاسد

قول کیکهضیر انی ضقاربه راجعدر که قرضابك |سد معنای آخری اولور
وکاهحه مثل به عقنده دخی اراد اپدرکه بونده اول مثل ېه راجم اولور صور

8

ها ای خر اغاردر ومواد تشببرنده ملد" اولان ج تایه

اوزره مرتب اوللرله ابتداء له" تایه معناسی اخذ واعتار اوللدرق جل اول
معناسی نوظتملفیق اوق لازمدر ور مادهی حرف ردد ال تشسبری اکٹری
3

اختلافه و

ا

و بعضا

ایدر و گرکر وباطرکر" قیداری ههترنه باخو د

قضانه انسازشر والح وبالضم a
هر قوهه سنه اشار در و

فیداری اولك مح سکون الثای خی

مذلا کالضرب

عنو ایله شدی

انك باب ادن

وکالنع و ليله تاک باب الندن اولدیغنه کوفر ح قیدی باب رابعدنمصدری فر ح
وزننده اولسته ووکعم قیدی ننه باب رایعدن مصدری ”عع وزننده اوس

اشاردر

وق دا نی اولان شتا مر دق ذ ک ایلد کده ایکستتنه تردن ته۾ طعیرباهکنانه
 Aثلا ورقد مادهسنده وها فرقدان قوی کی واگ جع اد عبر 2

ابه ومو تت ایسه مؤنثضعر باهكنابة .اندر ومثلا خاص بين اللصوصية و چ
بين الشخوخیة ولص بين اللصو صید

نیارد
3

بای نسدت

وهاء تاک

اوچ

باه

مص

ووليدة

لاحق

بين الو ليدة والولادة عنوازنلرنده واقع

اولش

درر در

اسیلرکه ای

لکن

E

بای

| کثربنك فعل مستعمل

مصدر به
کدنا

واواخری کی ورکهدهءکه کركفعل و کر اسم اولسون ایک یاخود زيادهلفت
اولقله موازن ذکراولتورسه فصیح ومثہور اولان اوزان شدم بعده لغات

زانده اتباع اولنور واساء وصفات وانصمرای وعدم انسافده وزنلرته نطیق
اوشه ومصادر ابراد اولندقده مقیس اولان مصدر اول وغبر مقسی صکر ذکر

اولئور وکاهعه ای وزن معد اراد اولفغله آی تکرار قیاس ایدرار مغلابرکهن
زفروصرد کلهارلهوزن اریدکه ایکیسیده اولك ضع وانينك فعیلهدر وزن اول
قردر
ره غم
صک
ندر
مارن
اسه موزونك علیتنه اش

ووزن ای حندته اشارتدر که

تکرة منصرفهدر كذلك بعضا سصاب وقطام وغان کلدارله وزن ایدرک اسیته
و یه ومبقاولسنه اشارندر وه کلهد احق حر وف اصلیه به اعتار ادوب .
روان اعتبار ایلامش_در وجوعه تصدی ایلدکده  2غبر مقیس اوزره تقد م
آبدر وکاهی شپرنته مبق اهال اندر وادی کهسی کیی کذلك صفاندن مقیسهی

تقدے وغیر مقیسهی ابا ع المشدر YE یاخود غیریسیله مونثنك ذکری
تعقیب ادر وکاععه صفات مکذری اولذ کر وجوعی اتباع ایلدکدنسکره صفات

حاری کی فعتینلد اولانه بالربك
مونیی ذکر وجوعن اتباع ادر وجبل وکفلرد
وعركا لفظیله اثارت آدر وبالفح وبالتم وبالکیس قیدار یهحرکه" حرف ااوعلا.
ونلردن شتقه بعض ابوانی تکشر مویالغهه دال اولان الفاظ مردان
ادر و

ثلائیلربته لاجل اخلخاصار تتظمر ایلکله معتالری معدظن اولتور مرادی بمندهلول
اولان معانیدر لا هرد الم هرد ک|هرده مر نداعباریله ادا ادر هرید ايه
تکثبری متضمندر کذاك بعض الوان عويوب مقولهسی معنالره دال اولان مواد
و قیلدندر و عنده اواب صمرفیدده مقید وععتبر اولان معانی ومدلولات ععتبر در
وب ون مراد مطلق شهر در ومدننهدن وقصبهدن مرادی بر ایالتت عتکاھی

قاعدة اللکی اولانشهر در وقریه تعیبری پزم قصبه اطلاق ایتدیکن شهر صغره
شاملدروبر لغتی تسیر ونظیری اراد ایلدکدنصکره جعه اشارت ایلدکده مرادی
لفت مقسرة مقرومەلك جعیندر مثلا ارت مفازة بلا بات کالروت ج امرات |
وموت عبارنده مرادی مرت لفظنك حعیی بیاندر و نصر ا و جعه عنوانده

ولث قولیله
ذر ایلدکدنصکره ش
اراد ادرسه انیبه اظردر ومثلا بر وزن فعل ک
شید اندرسه فعل مزر ورد عیننك حرکات تلا باده ورو ده ,اشارندر و ذکگر

وکنی دې
قولی اسم سابقك مونث اولوب فایلا مذ کر اولدیعنه اشسارندر ع
بویه در کذاك بر نمی  35ادوب ویتم او بکنس قلوه

کی
وى و
اممك :اولك قعیشايع ع

دز
عل النزیب قلیل اولدیفته ا

كنال و »و لقص قیڌآری دی ور سه در جرا

ا

تعقیب ادرسه اول

برکەی بفعتین تاو بضمیین

اوپکمرتین

۱
تم  ۳زین
) الوس

) القلام 1قاف مک وره

gaR

ا

قك

ESS ف(

جوبدر

ک|تفاء لفظندن اسم فاعلدر ( فتلخص ) قولى فسيبه تخص وبين الكتاب وانأح
 ) FDثغلا ) نيغ همحم یانو هالثم

EI

روند

هددشم هلا مالک .هدساف

(ضروف ) مدفو ع معناسنه در مفهوم هر کلهی که HS چ TTE
۱م
و صعلد چ

حرف

کته دص

ا

دى

مفو حدر

منازعه ی رافع اتاد
واه

ایلیوت او لیے ضط

صیطدن

س

اه ین

اه تقد ادزم

دن

اهمالاری

اولهلر ووك

کرد

او هرق

یلد

ابراد ایدم

عبن ضطلر دار مکر که میانه دن
ماعداستی

بن کلام صرخ وقول

جرد بزیین اقلا قناعت ابلدیکم حالده دی

حرف

اوزره

ووضع لفظنك
 oوضعیله  کتفالدم زیرا اول ترك وحریف عضهسیدر م
بره

عین ر کی ار لان ع حرف

وبلدر بنه دال ر گی

اولان د

مه 992۳

و قر 4

پریثه ج ومروف رنه م حرف پازمغله ک|تفا ایل دم و بونلری عده م ترکیی
چامعدر پس بونسق عیب و اسلوب لطیف وغریب اوزره کتاب مرقوم متبین
وتف اولدی و اشناء اله تعالی کتاب مورردن باطله کلام فاسد مصروف
د

ومدفو ع اولوب اولقوله اختلالدن سا" وامن اولق درکاه ا
ومولف حروف مذ کورهی میتی دی جع وتات ایلشدر
ومافيه ھن رخ

* خم لمعر وف وعبن لموضح

ر ف ,E

وحم م ثهماء لةرية * ولبلدالدالالتی اهلتفى
بوراده کی کەی عینك اشیاعیلدر

اصلده او ع ادی وعی صیغهسندن آمدر

ازر فیل دعکدر وعبد ار.جن الواسطی اشیو تله قطعه موزرهی

یل وای

اشار لهرموزاتی î$دول ابلشدر

وق آتر الاواب واو ویاژها * اشارة واوی ویاژما اسی
| وبعض رم آشنای ادباء ابو قطعهٌ دلارای بلاغت انا اله بروجه اجاده افاده
 13و راشثارت دی زیاده اناشدر

* لو ضعمم عین و معر وف الم

وماعاء فقا لقاموس رامفته

وریمم هاء وجع له الم
وج م اح دال لبلدة * ق
3

خطیله اش بو قطعه سظور اولدیغی

ومولنك شمه سی هامشنده کندی دست

شارح قل ایاشدر
اذارمت فانقاموس کشفاللفظه * فأخر هاللپاب والبدء للفصل
و لا تءبر ق
71

gE

مقو
دن
واشبو قاموسك اسلوب مر

 1ا

خن اوليهک مت

4

مزبداو لکناعشبار لا صل

شسقه اجه طر شقه محصوصههسی واردر

وسطی حروف ها ری اوزره مدر اوائل

اا 

:

" 7بات ی

۸۳

در

ما

فصلل النون ذیلتدنناکت
وبالضم ق دازندن

رددر

مادهتی کی که وزن

و بلا مانع ماضین

عاری او هرق
3

بلکه 7ن

د عشدر

۳

درسم

او زد
سن

او لدندر مقار غق

ی
E

الکافی ذ بلنده "کات مادهسی  [1وی

دک ر

خ و

ود

باب تاندندر

ل

و بالفخاخود

باس

کذلات

کت

ا

ضط

وورنندن

پک

مادهسی

و إختار ادر

تزا او زد

اولان فعزلری حاوز ادوب

برخعل ماضی بد

ميل

هعر وف و مشهور

باب

NRP زابرادی مها باب الاء وتصل

فعل ماضینث مسقل

فعل هش 92

کلام ا په

عشلندن

العاء

NEA

لوع
مصادف اولسك که مفتو ح العین اولان فعل وزی اوزره اول
ووب
اینی
حر وف

حلقدن عاری ومصار ع رد التیع همم اولد سن آ نك مضار عنده بر سن

اکر دیلرسك

موم

العین شعل

وز ننده ی

راب او لدندر دبرسن

ون العین شعل وزننده بعیی باب TI در سان
دتنور

علمدر سار جحدبرکه مستقبلال

مانیی واردر

«عین ومعدود

و دیلرس لك

آیشته او ز دك بوکلامی

صعوم العین قعل وژننده اولامسنك درت

او لا عسن و لاعنده حرف

او زره

حلق او لقدر کر خه شدود

لوه
غ ا
االف
اثعال وارد اواشدر لکن ویاسه ح

يعض

معدوم مثابه سندهدر

ثنی واوی الفاء اولقدر وعد کی ونده قياس مضارعی مکسور العین اولقدر 

ثالث ای العین اولقدر کال یکیل کی رایع بای اللام اولقدر دی یری کی
ومشاهیر افعالی مجاوزه کال حفظ ومد تع اانه رکهودر اهام و ۲د عشدر که
ان
بو صور نده مکسور العین اعتقادی خقت کدسه اعون انسب واولادر و
دسرتوبه

فصیم فرتننده دءشد رکه هر فعل

وارد اولوب انی ولالشده حرف
م وکنسی جامزدر طرب
 aد کلدر ز برا كمه

و اعلالده ااةه

ات

:اد

ماضیکه عك

وود
حلقحم

رب

ع

نك
دکل اسه آ

فعل وزشده

مضارعده عك

وک iS کی

واحتد ها آخردن ا 2

شلکده 2

ت
ققللت
واو انك دظیر بدر ت

کر

وعا فت

ملو ظدر ( و کل كله کد ۳عن ااصیط

بکا

معن قول

فاليا لفحم الا ما اشتهر مخلافه اشبارا رافعا للزاع من اليين وداسوی ذلك فاقیده
دصر

الکلام غمر مقتع و

و مکتفیا SE ع ده ج

کل
موضع وبلد و قريةوالجع ومعروف فتلخص و

غث ان اشلاه تغالل عته

مصروف ) ( یعنا ) تعرددن ماضیدر .عاری ايلك معناسنهدر ضعیر که به
کر اولنان ضیط وشیددن تعربهبه اشارتدر ( صر
راحعدر ( ماسوی ذلك ) ذ

الکلام ف)ول کلام ظاهر :عدکدرکه کندده شمه واختلال وکنانه شابهنی اوایه

اناستنهدر
)ملددر ماقجتذهمSRافتEناEعدن Rاeسم فاعلدر که قنا :عت اببلك مع
تم .حا
(یر کمقط
غ
HD
a
التو سح

1

¥
التبات اه

کر حه

لکن اصول .مر

شار جح علیه

ار جه

و مقای ور *عه

فد و طر قه مو لفه مو افق دکلدر

صواب

اولندقده معلوم او لو ز س

راح

وقر بر

شرح

و شاف شر

اولان فقر ه تا نبهده

حار ننه نطز

ار(
ه
واقع ل

لام هفتو حه در تاکیدبه در  ۳تایه دکادر فلنظر ( وهن

ایلدی

لفظنده ی

مهن ]تاره

و حسن

رصیع تقصاره الى اذا ذ کرت صيغة المذکر العا ااونث قول وهى اء ولااعید
الصيعد ( ) آلبدیع ( صکر
(۳

دن

وآدایش معنا سے نھ در

فاصلاتین ات

مقابلله

بر صیح

لح

دب

قر نتیند ه

دنور الاستعاره

وعنله

الفاخظ

عبار در ) وهی

جن

مفهوم اسو قامو سك

 5اکثژشی

او صافنددر

وزن

و شفیه ده

محو اهر لفظه

( تای وو فد

) انیعتها ) اتاعدن

اء ( و

ور که۳

یطیع الجاع

فقر سی .کی  ۱القصار

فقره مراددر

کیب

وندن مأ و

اولان

اولان کی او له حربربنك فهو

الاسعاع بژواجر

الاقدن

اولیوب

اخبراع او 3لش

تسه به دنور

) اتر صیع (

مکیوره

و شرع

اه قلاده به

ماضی" متکلہرر پرشیی" و دید

مقول و لدر وهی

او لدینی بدایع اختصار

عبر ی هونثه راحعدر

عبارات

و محاسن بزیین

فقراند بری دی و د رکه ن بر مذ کر صیغهستی ذکر ابلدیکیده مشوتی وهی
اه قولله اباع

صیعه ی اعاده وتکرار

ادوب

ام اشته

+صاءصتكت

ری

دی

ذرت الصدر مطلفا اوالاضی دون الاق و لا مانع فالفعل على
| نو در ) واذا ک

۱
|

ت

اه بلا تقد فهو عل ال ضرب عل.انی اذهب ال

ماقال او زد اذا جاوزتالشاهیر منالافعال الیيالى ماضیها على فعل فانت
 ۱الستقیل باتلیار ان شنت قلات قعل :ضم العین وان شنتقلت شعل SEE

( ۱ 1مطلقا) قو لندلماد برندی

اه مقرد ا

د ءکدر ( الای ( ابادن اس قاعلدر

 | 1وراده مراد فعل مضارعدر ( کب ) مذالندن مراد باب اولدرکه ماضیده عین
وزن اله اراد ایلکدر
مفو ح ومضارعده مضعوم اولور تقیددن مراد ضیط و
(فهو )ضعبری فعله راحعدر ( ضرب ) مثالدن مراد بات ند که ڪين مضارعده

|
| مکسور اولور ( على ) استدراك امحوندر یاخود اضراب اتعوندر ( اذهب )
_

|۱

]|
" ||۱

ذهادن مستقبل متکلندر بوراده اختار واعتقاد معناستنهدر بعن سخهدهذاهب
مسومدر ( ایوزید ) اعد لغاندن مشهور ذاندر اسمی سعید بن اوسدر بطدیارندن
نات ایلیوپ جه علومده فائق خاصف عط لفتده جلهیه سايق اولشدر ( اذا
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قولی الا ان یعامل موضم العين من المح معاملة

حیث بر ولایعل

تأویلندهدر ( ابلولة ) جيل ( واخلولة خ)ای ممه ابلهدر بونلر نهقردر قالاصل
معتل العين ایسهده عینلری محريك اولفغله عم الاق اوللوب کے معاعاهی
کی معامله اولفغین اعلال اولفدیلر طلبه وکتبه کی اولدیلر پس غرایت وقیاسدن
خروجلری ستتله ومثالوار ذکر وانراده سیق اوولادیملراع(اجاء مته ) طعبری

جعه راجمدر م(عتلا ) کلهسی اعشلالدن امم مفعولدر اعلال مقتضاسجد
عينى ابدالله تغیبر اولفش دعکدر ( باعة وسادة ) کگهسی اصلده يعة وسیدة ابدی
فعا ل يهاء مرك وماقیل مفتو ح اولغلر الفه قلب اولندی ( الاطراد ) مطر د اولق
بعنی مقیس ومشمور اولغه دنور که ادر مقابلیدر ابن حتی عليه الرجه خصائضص
وه اوزره سابع
تام کتابنده د مشاد رکه اط ادکه کلامك مسعو ع او لیدنی ج

و استرارندن عبارندر عر پلرك طردت الطر ذة قولرندن مأخوذدر ابا واسقرت
بینبدی معناسنه یعتی صیدی اوکومه قالوب اکسهسندن اوزون اوزادی سوروب
قوغدم بس معلوم اولهکه کلامدن اطراد شذوذ مقابلیدر درت وعدر نوع اول
قیاسده

واستعالد

جیعا مطرد او لقدرکه عابت مطاو بهبو در قام زد ورب

عرو کی انی قیاسده مطر د واستعالده شاذ اولقدر ذر ودع کلهلرنك ماضیلری
کی وعسی کلهسنك مفعولی اسم صرخ اولمقکی حو عسی ژد قاتا کرحه و نلر

قیاسده دعطلردر لکن استعمالد ,محظورلردر الث استعرالدممطر د وقیاسده شاد
اولقدر اخوص الرمث قول کی ونده قیاس ایسه اخاص اولقدر واوی الفه قله

کذلك استضوب هی کی رایع قیاسده واستعمالدم شاذ اولقدر ثوب مصوون

وسك مذووف کی زرا قباس واستعمال مکقلوهسی کیواوك بریسی اسقاط
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بای هدن مفتوحه آله ذه شهاب کی لادم اولان دک وزتر ك آدده دشوور
العر وف
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وععقد دیکدر (الداماء ) مدايله درياه دینور ا(لمطمطم ) غينممه ايله سفر جل
وزشده عر اساسندندر بوراده جرد اولفغله واسم وکثیر الاء دعکدر داماء
صوك مفعول اولیدر زرا غوص .گلهسی کاهجه مفعول
(فظنك صفتدر و داماء غ
واحد اله مستغتی وکاهی مفعول آخره محتا ج اولوب وعل اله متعدی اولود

(یته ) تسعیه دن ماضیدر
( منبطون ک)هسنده مانيه در داماء لفظندن حالدر عع
واموس عر
ضمیر مفعول اولیدر کتابه راجعدر ( القاموس ) مفعول انسیدر ق

معناسنهدر ( الحیط ) احاطهدن افسامعلدر دریای اعظم کره ارضی کنوهنه احاطه

ایلش ایسه فاموس دی لفات ع یه نك قوستی احاطه ابلکله قاموس عیط اله
تیه ایلدی شار ح دبرکه مولف اشبو فاموسده القش بيك ماده بت اذوب

تا ح حوهری اوزره یکرعی یك ماده زياده ایلدی مجازات واستعمالات وامثالات
ا 6قیاس اولنه مفهوم کلام ن اشبو کتای تألیت ایلدم توفیق حضرت باری
متعال اکلهویا کهبدریای برقر بهبهصغدردم ومقدی وجه مکذور اوزره القش
سفر اولغله هھراووز سفری بر سفر ده تخیص ادوب جله ستی ایک حلدده در جح

7مین وادراج
حکك خلاصه نیتض
لدم کواب مر وره ذکر اولان عباب و
ایلدم وکتاب مزوره انلرك ظفریاب اولدقلری بعض زیادات مهبه که آنلری کتب
فاخره احوافندن استناط واسخراج اعون کویا که عر عظیه طالدیغمده حق
تعالی ن|لری بکا انعام ورزق وکارام ابلشیدی اول در وکوهر کی مين وفهتداز
اولان معالی ودقایق دی اضافه والاق ایادم وکتاب مبنور جر عطیر مشل

اولغله قاموس حيط الله تسمیه ایلدم ( و نا ریت اقبال الناس على صاح ابلوهری
وهو حدیر بذلك غير اله فاته نصف اللغة او ك۱ثر اما باهمال الادة اوبترك العای
الفر بة السادة اردت ان يظهر للناظر بادی" ده اضل کتای عليه فکتت واطة
الاد؛ المهملة لدیه وق سار الا کیب تم أا ية بالتوحه الیه ) ( الاقبال ) ميل
ولوحه مغناسنهدر ( داح ) سعاب وزننده گج دعکدر وکتاب وزننده حك

جعیدر ایکسیده متل و اولکی ارجدر حوهریکه امام او نص اسمعیل ن جاد
الوهر ىدر حوهر پعنه ماسو ندر متقط راسی وتان پلادندن قاراب تام بلدهدر
هو نیو زد جدو دنده استقال ایلدیر و اواخر عنرده دماغنه اختلال طاری الووب

حت ای اکال ایلدیی وکنددنصکره تملذاهسندن بری نکیل ایلدیی منقو لد

ره الله تعال ( الد ) امیر وزننده لابق معناسنهدر (.بذلك ) اقباله اشارندن
و اقعا باه کت ابت اولان لغاتی الم ام ایلشدر(غبرانه ) ضعیریهاحدراحعدر
( فاث ) فوندن ماضیدر وبعض شسخدده نصف اللغة برنده ثلا اللغه مسومدر
) الإهمال

(برلكمعنا سنه در

) الاده ( معنا به فقو لت ادن

الفاظطك

حر وفنه اطلاق
عمد تمهت

۳۲
معان ونزنده

عل که ول

مالك جعیدر کلات عن یه ده مستعلدر

۹

اسنادی یلیه درِ

در شی مایعه تشه

و غل مفر ع فق رەس

استعارة مکنبه بو ایا

غیرد
بو ۲اوزره و

ده

نفر یخ

رأبنه کوره قيقد سعیه در

مفهوم کلام بعض باس نندن کتاب مور اسلوننده جله معنالرينك اتام و اکال

والفاظ وگاتنك  ۳واحکامیی النز ام ایلیهرك برمفید وحتصس کتاب دی تألیف
رن
وحاز وص
ومحاضی طلابه قدم ا

قا مه افراع او غغش برعل عظیم شوم ایلی

سوال ورجا ابلدیار ( فصمرفت صنوب هذا القصد عنای و الفت هذا الکتاب
والشوارد ) ( صرفت) صفدن

عذوف الشو اهد مطر و ح الزواند معر باعناخ

ویه معناسنهدر ( الصوب ) صاد مفتوحه الله ”مٽ وحهت معناسهدر
 ۱ماضیدر کهح

( العنان ع)بن مکسوره ابله دنیكزکشه دنور بالاستعاره ميل وضیرده مستیلدر
( الشواهد) شاهدد

 9ابات ما اعون اراد اولنان عجت و مثالدن

عبارندر ( الطر وح ) طر ح و القا اولثش دعکدر (ازنواند ) زا

جعیدر

ایدن بیان واظهار وایضاح معناسنه در اسم فاءلدر
( العرب ) محسن وزننده اع
مفهوم کلام اس نندت اسیو مدید

و رام طرفنه عنان ع ی

صرف و و حیه

ادوب اشبو قاموسلء می اولان کتای امثله وسواهدی میروك وزوادی مطروح

واغات فصعر ووحشیهی مظهر و مو طح اولدینی عالده تأليف ایلدم ( وحعلت
شوفیق اه تعالى زفرا فى زفر ونلصت کل تلان سفراق سفر وضعته خلاصد
مان العباب والحكم واضفت اليه زیادات من اله تعسالی با و انمورزقنها عند

غوصی علما من بطون الكت الفاخرة الداماء الغطمطم وسیته بالقاموس الحرط

لانه الصر الاعظم ) ( جعلت ) حعلدن ماضیدرکه قلق «عناسنهدر ( افق )
ورشاد
آلهام واقدار ا

و

راد در ) الزفر ( NP

دة

در یاه دنور ) الرفز (

زای مکسو ره اله قر هيه دنور قاموسی کال امحاز اوختصارده قر هد وحاوی

اولدینی معانی ولطائق تشبیه بلیغله دریاه تشبیه ایلدی (:تلضت) تأنیصدنماضیدز

ين ونجذیب معناسنه در ( السفر ) مرور ایلدی ( انللاصهٌ ) خالص و لباب
( اليه ) عبر ی لس

معناسنهدر ( اضفت ) اضتافهدن ماضیدر

راخعدر

ز(یادات ) زيادهنك جعیدرکه مراد هر لغوی اديك عتا ج اولوب وکامل وادببك
مستت خی اولدینی ندنه ارذر وتقربره کوره مطروح الزواند قولنه مناقض اواز
قزدن
نفظندن ماضیدر انعام واحسان معتاستهدر ( رزقنها ) ر
) من ) گاهسی م ل
ماضیدر طعیر یدنه راحعدر ( الغوص ) صویه طالق معناسنهدر وراده صرف

افکار سلیه اله جواهر کی معانی :ودقایق استتباط ایلکدن کنایهدر (البطون )

طت جعید رکهجوف دعکدر ( :الفاح رة کتلکة مور فوادی کک ومو وق
یا
تتسسس
تس

سس
ر7تد

مس
۳

ود

۳1
انلاص عل العام قبلندندر ) مٿ

( ضع افظندن ماضی" مذکلیدر بری برینه جع

لا
م)ف
داند
وانه راجعدر (فو
واطاق اتلکه دیور ( الصا ) ضیری کم عب
گنی بلا هم قرأت
( امتلا )
و بعش که ده زیادات عنواننده ی
لاثوور امتلا لفظندن ماضیدرکه طولق معناسنهدر ( با ) ضعبری فوانده راجمدر
ا(لوطاب ) واومکسوره اله وطبك حعیدرکه واوك فخیلهدر سود طلومنه دینور

وراده مراد مطلق ظرفدر ( اعتل ) امت لاءدن ماضیدر بوکسلك عوالی اولق
معناسنه در ( نها ) ضعیری فوانده راجهدر ( اساطاب ) غیره تفه اجون توجیه

وحیه اولنان کلامه دنور (ففاق) کلهسنده قاء سسیهدر فاق
کلام ابلت هعناءشهدر و

فوق مادهسندن ماضیدر عالی وراج اولق «عناسنهدر ( کل مواف
) هذا الكتاب ( فاعایدر مراد  5تاب مقومدر اشبو فقره 3

مفعو ليد
و لنان کم

وعباك جهت مدصدلر نه مسوقدر مثهوی کتایین مبزورین فنلغتده مولف
اولان کتاباردك غر :غرالری وسعاء فضل و آدابك سس وقر جهان آرالری اولوب

وندیس یلهخطاب وکلام شرف و اعتاد
ین آ ره ظروف و اوعیه طولدرر ک

تولوز فواند و منافع ضم والاق ایلایکندن ناشی کتاب مرقوم فن میسومده
مؤلف اولان یع کتساباره فاثق و راج اولدی فقر :مکذوره ده واقع تفلیب
وطاب ننده ی حناس لابحق معلومدر ( غبرایی مته فی ستین سفرا
و وطاب خ
تشر عر

الطلاب ) يعض هده

نضیٌدن اندر

حماته ی نن

غیرانه عنواننده .ميسومدر

( ته )

د ءکدر و يعض نردم خای محمه اله

به عباریله مرقوم اولغله مخمیندن او لورکه تقدر معناسنددر لکن نع او
ف
شی
کانی
اولادر ( السفر ) سین مکسوره .اله يوك کتاد دشورکه حقایق ومع

ادر ( بر )کەی عرد مسستفبلدر ( 4صیله ) فاعلیدر ( الطلاب) سس

جعیدر مفهوم لکن بکنناب عریوری القش جلدده درج وتضین ایلدم۲.نگیو
وروم ادر (.وسئلت تقد کتاب و جیر
محصیل واحهایی طالبلری عاجز ح
مرتب على ذلك النظام وعل مفر ح ف قالب الاحاز والاحکام مع التر ام ابام
العای و ابرام البانی ) (.سئلت) سوالدن ماضی" متکام مهو در ( )لوجر )
صر دیکدر قال وجر الکلام اذا قل ( الرتب) تردن اسم مفعو لدر(عی
)تاب اوزره
ول ک
ذلاك  ) 9بعتی اسلوب سایق ور یب شاف اوزره ( ع

معطوفدر ( مفر غ ک)هسنی شارح تشدید اله تقبد ایلکله تفر عدن اسم مفعول
او لور پلا نشد ید او لدیغنه کوره
) قالب ) لام ففتوحه

ا

اف آاغدن او |ور

معر وفدر۳

و

الا حاز ( اخضتان

وشالقق ها به
ماس

هدن

دو

 ۱الاحكام (

تكم ابلك معناستهدر ( الابرام ) دی متین واستوار ايلك معناسنه در( اثبای )
ص
ج
چ

۲

ابی نقدبرندهدر e
تلیف
ف تا
فتای )ک
ش(مرعت ) شروعدن ماضیدر ( ک
وععدن ماو در علاتلفش معناستنه دررکه نسی و او تفش دعکدر ( اللامع ١

(امع ) یی
الاب الامع بین کم والعباب ) تألیف مکذورك اسیدر ل

)را
ونقش دیکدر ( الجاب غ
دیکتدو (العل) امسفمعول بناسیله مطرز م
وزنده مبالفهدر  3یب

بکرتاب آدندر

دءکدر ( احکم ) اجکامدن ۱سے مفعو لدر ع 0

امام وحافظ ابوا لجسن على بنشلک ان  9المع بو"

اللغوی ااه هشتهر در لأیف ایاشسدر ابو ان کتای مقوم انواع لغای جامع

نکهزسی جوار رجته
برکتاب رایعدر مولن اولان موی اليه درئیوز اللیس س
اعقال ایلدی رجه الله تعالی ( وعباب ) عين مضعومه اله امام الوفضائل رضی
الد الین بن عمد اسن ن حيدر العرى الصغان الف ایلدی یکرمجی جلدده
بک مادهسنده مننبی اولدی وموی اليه التوز اللی سنهسی بفدادده عازم دارالسلام

وت
فا
ليط
اولدی رجه اله عليه مفهوم کلام بن خیل زمان فن لغتده جامح وب
وحشیهی داوی بکرتاب
قصصر و

حيط طلب ادر اولشندم و تاکه وج

وب نام کتاپلرك بی یی جامع ام
عرا
 FOREوم اولدنجده ذکر اولان ک
مکذور اله محعا برکثاب تألیقنه شرو ع وابتدا ایلدم ( وهما غ تا الکت .الصف
فی هذا الباب وئیبرابراقع الفضل والاداب وضعمت الما فواند امتلاباالو طات
واعتلا مما الإطاب ففاق کل موف قهذا الفن هذا الکتاب ) ( ها ).ضعیری

کم وعبابه راجعدر عتا لفظی غرهدن هدر ( غرة ) غين مضمة مضعومه اله
ولالك ادا .طلعتنه
مرتاعك اعلاسنه وقومك شرشنه وصباحك ضیاسنه ه
ه

وانك جمهسنده اولان باضه دنور نومقامده جلهمی ملا:در بایدن-مراد فلفنتدر
( نما ) لەسى تبر لفظنك تشه سیدرکه سید نونزدهدر بك ورلو وضیالو دعکدر

قع ) برقع لفظنك جمیدر فلك سابعه یاخود
ررا(
برد
وراده مراد تمس وق

سس

رابغه یاخود اوله دیئور وجم ننیدسسیله ایرادی هربری افلاك تجزیهیی ساوی
اولدیفته مبنیدر ملا فلاک رابعکه" فلك شعسدر حامل موافق ال رکزکهعثل دی
ولك اول قر در دزت عدد
دیراز حوامل خار ج ارلمکز وفلاك تدوبری مشقلدر ف
فلی مشقلدر ایی اولکیلرك مرکزلری مرکز عام والث خار ج ارلکز ورابع فك
ندویر در ولك ساربحکهفلات زخلدر اوح عدد فدی مشقل_در لولک قاف مغل

یکین تیگ  3او ججی فك ندویردر وذبردن جال ورای ورقعدن نقاب
راد اولشق دی ختلدر ( الفضل ) زیاده وریت معناسنهدر نعض نچو ره

الفضّائل مسو مدرک فضیلمنكت جعیدر .غبرء متعدی اولیان نمته دور حستن
کیه قاض متعذی اولان تة دیور عل کی واداب لفظی عطف
هک
تعت
نصا
وش

اطاعی

۳

۱۹
وحفایق ودقادق .ده

اولان ر صیع والفوا فقر ەر ندهاولان ر صیع وفاصیه و ناصیه ده

اولان جناس لاحق تایان اهل حقاشدر ( هذا و ای قد بغت ف هذا الفنقدعا
فدمته مسندعا ) هذا کلهسی خذ هدا واعتد"هنذا
صبغٽ به ادعا ول ازل خ
و
تبنادنشلقورترففای

اسلو ب آخره انتقالار نده اراد اندرار وا6

وصاء بارسلودن
تقد ر ندهدر بلغاء ف

فعمل خطاب اطلاق ادرار اما بعد وت کی وعصام کافیه شرحنده د ءشد رکه

هذا وان زیدا فام ترکیینده هذا ام سایق تقرپردر الام هسذا تقدیرنده در
کسی دځ جازدر
معطوفده ان مادهسنك خی جایزدر خبر اوژره عطفله و

بت
 3د وای رنکهعده واوعاطفددر (

خن مهمه اب

(دعا ) ف الزمن الاضی
بغدن ماضی" متکلمدر تفوق عل الغبر معناسنهدر ق
رن( )كەك
دعکدر ( صبغت ) صبعدن ماضی متکلمدر ویامق سە
ری

فنه راجعدر ) الاد ( دي وزننده ”تاه و میشینه

دنور و ادمه دنل

مأخو اولدیفنه کوره درنك ای دوز ننه دیئورکد انه متصل اولور صبغ ادي
مارست امهدن کنابه در شال صیغ ده بالل اذا احترد فيه ومارس ۱

ازل )

ژال یزال صیغهسندن مستقبل متکلم مجزومدر ۸ابر ح معناسنهادر که

افعال

ا

داعا او لدم معناسنه در شار

قدمته ) ری
ایا ( خ
"ومتأق معناسنه در

طم و ابله  :ازل نەە سى اسعسان

فنه راحعدر ( المستدى ( ان

لو فقر هلرده

دی

زوم مالا لزم

واردر

اسم فاعلدر دام

مفهوم کلام Ù اسیو

آکله ادعمی ویادم
فن لغتده مقدما کرت عارست وادمائله جلدبه فائق اولوب ن

[ك
ای بوهنك دریه نفوذ وامز ای کی وحودمه افذ و منز ج ایلدم ون ن
ان بعن
ا
قیدایاوای
د
و اوفتفنواو

کی رز ار اولوب ران مغك ومفارق ازلدم ( وکنت رهه منالدهر لقن

ا

اوفواانت

 ESجامعا پسیطا ومصنفا على انیم والشو ارد محیطا فلا اعیانی الطلاب شرعت
(لبرهة )
اتای الوسوم باللامع الم الجحاب الامع بين الحكم و العباب ) ا
ک

عرفه وزننده زماندن برمقداره دنور ( الدهر ) زمانه دنور ( االقلسق)اسدن
مستة ل در شدله طلب ايلك معناسنهدر ( کتایا ) مصنفا موضوعا فی هذا
معناستهدر فن لغتك ۱کتر نیی مشقل واسح
القن سبکندهدر ( السیط ) وط
و مستوعب دعكدر ( مصنفا ) تصليفدن اسم مفعو لدر ( الغصحم ) فانك وصادد
عراز فصن جعیدر قطیت وقضب کی باخود صید ونزنسدهدر کبیز وکر کی

(حیط )
واذه دعکدر ا
ا(لشوارد ) شاردهك جعیدر لغات ودشي غربه ش
 ۱ ۱احاطهدن اسم فاعلدر بوراده ول

معنا سنه اولع عل حر فیله معدی او لدی اکر

عل باه معناسته جل او لاو رسد حقیقت معدا سنده
ماضیدار عاج

اق معنا سنه در

اشا اولاور ) اعیای ) اعیادن

) ااطلات ( کناب

وزننده

طلب معتاسنه دز

وت

( هواود ) شن عة اهاشاردهنك تجعیدر تافرم عات وواد
مقابلى اولان لغت مراد در ( نظبوا ) نظم لفظن دن ماضيدر انحو

اود ج

(رهفوا )
ديزمك معناسنهدر ( القلاند ) قلادهنك جعیدر کرداحلغه دنور ا
فا اله  3ماضیدر کسکنلقن زواغلق معناسنهدر ( الخازم ) خاء ذوال
کسکن فاجیر دینور (البراعه)

حمتین الله مرا سم وزننده محذم لؤظنك

بای موحده اله ساره فائق وراج اولق معناسنهذر ( ارعفوا) ارعافدن ماضیدر
قان ی

معناسنه در ) اطم ( خای همحمد

اله محطم لفظندن

روه

لجر

(قادوا)
دیثور ( البراعة ) بای محتبه ابله قله دنور ( الفوا ) تألفدن ماضیدر ا

افادهدن ماضیدر بذل فاده معناستهدر ( صنفوا ) تصنیفدن ماضیدر ا(جادوا )
جمله اجادهدن ماضیدر او و کوزل الت معتاستتهادر واو و کوزل سوز
اا معناسهدر
مقصدك

حعیدر

) بش ( بلوغدن ماضیدر
)ت

وصول معناسنهدر

اراد

) E
اه

مقصو ده معناس له در ) القاصية ( قاف و صاد 6ه

باوت معناسته در ( ملکوا ) ملکدن ماضیدر مالك اولق معناستهدر ( الحاسن )
میممفتو حه اله غبر قياس

اوزره حسن لفظندن

لفظندن

ياجو د متوهم عن

آه ینور جله" اعضاده استعاره اولفغله و مقامده مك تام
جعدر ( التاصیة ) ل
واستیلاه کلی مراددر ( حراهم

)جزاء لفظندن ماضیدر عوض وءکافات معناسنه در

) ار ضوان ( رانك کسر له رضای

عظم ماد

aE

ولب  ۱من وال لاخیه املسم

حر ال آله خبرا فقد ایلع ف اشاء ] حدیث شریق مو به دعاده مبالغه i

( احلهم ) احلالدن ماضیدر قوندرمق معناستهدر ( الریاض ) روضهنك جعیدر
ا(لقدس ) قاف متعومه الله باك ومطهر معناسنه اولغله ریاض القدس جنات

اة عك ولو ( الطاب .مر ان وریت ابت ماهر ا

۱

جنتّدر مفهوم کلام ع لته متقدمرن ومتأخرندن ذهناری صائب نجه علاء اعلام

ریم وحنت ارتکاب ایلیه رك سعی واهقام وغیرت واقدام اغلریله حقایق ودقایقتی
احراز وابراز ادوب خراهارینی اعار وقل" جبل ملننزده اولان درحه علیای
م اونقاننه

صعود

وارشاه وعریب و و حشیلریتی صید

وقلادهر یی بر 3

تابدار وفن مزبورده سیف براعتی ثهیذ ورعانی قلدن کنا اولان مکی اساله
ایثلر لهعا قوانده کی

وصنیف واحاده ایلد ثر و مقاصد
]اE تالیت اوفاده ت

ونرل انه متنبی وجله" حاسننه مالك ومستوللی اولدیلر حترت رب الجازاة
فننم
ا

a تلرهګلار سنه مقا بل خير کشر ورضای کهر اله مکاغات واعلای حه

احصال

وکل مطهررزنم یغایات ایلیه آ مين فقره مزورهلرده زوم مالا یلز

یسن هن وجناس معنن وتجازات دیعه واستعارات بلیغه
ورصیم قانیه وجانا
سوه

وحقابق

۳۷
معناسنهدر ( الوحوه ) وجهك جعیدر که کلامدن مقصود اولان ”عت و طر شه ته

در ( الوقوف ) اطلاع معناسته در ( ال ) ضتینله .سالك" جعیدر اورنك
وغوه وصفت ومقدار معنار نهدر ( الر سوم ) رمك جعیدر ار و علاعتمعناسنهدر

شلها ورسومها عیراری وجوههده راجع اولتق #غلدر ووجوه ومثل ورسوم
وطائی واداء رووای حیشتلرندن
لفته الفاظی حیئینندن واسنادی ومعناسی و ل

راجم اولان احواله متاولدر ومؤلفك مثل ورسوم لفظلرنده ع لغتك اندراسی
واریاناك اشضاسنه واخالة هذه شل ورسومنه وقوف غين براعت ومحض فضیلت
اولدیغنه اشارت او لدینی روشنای اجعاب  ۲کتبر سعان أله مولف عليه الرجه

ابلغوجوه اولان تبعضرله عر مرقومك اندراسندن شکایث ابلشدر زمان تألیفلرندن
اشبو ترجه وقته قدر درئیوز اللی سنهی کذر ابلدی عبا و وقتلرده ولفش
اولیدی نکهونه تعییر ایدر ادى [ ذلك تقدر العز ز العلم ] مفهوم کلام عقیق

« شرشك صدوری عرب لبسانندن اور وع هزو رك مقتضاسجه عل ابلك
احق مقدمهسی کر ی  3۰بل کی کے 2ومثصور اولدیفندن ناثی جه طلاب
کر
ع وخاصه طلبة فن ادب اوزره |

سی واحماد واعظم استناد واعماداریی

م لغته عطف و طریق طلبده درکار ایلدکلری معظم اهقامارینی عل مقو مه
ووجوه وطر یقارینی علکه واو صاف واراارینه مطلع اولغه صرف ابلك واجب
اولشدر ( وقد عنی به من السلف وانذاف ف کل عصسی عصابة هم اهل الاصابة

ازحواد قاشه وابرزوا حقاشه وعرو ادمنه و عفورافننه وقنصوا شوارده ونظیوا

قلاده وارهفوا اذم البراعة اورعفوا اطم البراعة فالغو وافادوا صونفوا
واجادوا ویاغوا مانلقاصد قاصییما وسلکوا من الحاس ناصیتما جز اهم له زر
عقندی
الاسدس ميطانه ) و

واحلهم من ا

عی ی دن
جت
منقولدر ز

به ر کینده قد لفظی 3

ماضی" جهیولدر لفت فصصه اوزره ناه معلوم

حكر ك اهمام ایلك معناسنهدر

مراد ما

ن
به
ا)
تبة
کعصا
دیور ( ال

ده

طعیر م لفته راجعدر سلفدن

در(اهصین) ومسل وزشتده وفت گوماله

وزشه جاعت انساییه دینور ( اهل الاصابه ) اهل

طا مقابلیدر ( احرزوا) احرازدن ماضیدر ( الدقایق ) دقيقهنك جعیدر لطیف
مشکله دینور ( اپرزوا ) ارازدن ماضیدر ( اطفایق ) حقيقهنك جع در ماهیت

8

دور ( عروا ع)ارندن ماضیدد ( الدمن ) عنب وزننده دمنهنك جعید رکه

سا ارنه  ۳سیو ر ندیلکه دیور بوراده معنای اول مراددر (فرعوا) قر عدن
4

 1ماضیدر وفری

چاق

معناسنه در ) نن ( قاف مومه

اه

صرد

وزتده

جح

 .ی کهطا غ باخنهدین
ور ) قنصوا ( قنض لفطندن ماضیرر صید ايلك معناسنهدر

ور

۲

۱

۰

RI

نب

زار عهردار فوتاک ونك طوعق وقاغق معنالرنهدر ا(لقاحل ) نله وحای »ماه |
ابه دریسی دکنك کی قوبقوری اولش ضعیف آدمه دنور آ(نکاهل) قوی |
الوجود یاخود يك قوحه آدمه دنور ( لقاع ) فاء وقائله اعتداله وارمش دلو 1
بعض

فنلو به دور

تسه ره ياقع سوم

تلو عه

و

ی نشیس حوان دعك

مس

۱

اولور (ارسنیع ) بوراده مطاق ص عراددر مقهوم کلام حقیق علم لنت جیع |
انواع فنون وفروع علوءك اسراریتی جع وحفظ ویاخود خغایاستی اظهار ابطکله |
صامن وکفرل وشم وشايك متقوی یاخود شبعان وریان اولهحقلری اشیاییجامعدو 
زرا ېرال یکبات مغر دنه موقو فدر و فقردل ده مودوع .اولانصناعات اديه

۱

(ان يان الشريعة اکان مصددررهه عنلسان
رت مقاله اهل ادبه نماياندر و

به لایتح الا باحكام العلم عقدمته وجب علىروام العام
عو
آلعرب ون امل ج

وطلاب الادب_آن مجهلوا عظم اجبادهم واعقادهم وان صرفو اجل عنایاتیر |
قازتادهم ایعلم لالم نةبوحوهها والوقوقعلمنلها ورسومها) (لشمریع)
"حق تعالاك قوللرینه وضع ایلدیی دين مبیندن عبارتدر ( )1۱لام مفتوحه |
اوم مشدده

اللهدر

) سح

( آلترت ) قوم حصو صدر

عر

صدور معناسته مصدر

حتار صاحبنه کوره

دنور واعراب اهل بادنهدر نستنده

”يدر

ضعبری يانه راحعدر

عرب اهل امصاردر تسده

اعرای دنور

( العمل ) قصد الله

(لوحب ) اسم مفعول بنبهسيله مقتضا معناسته درکه
صدور ايدن ايشة دینور ا
آصاد شروط

وحدوددر

( الاحجم ) کر

وزننده مین وحکم وانقان ابلك

معناسنهدز ) القدمة) دال مشددهتك کسری و فعراه متقدمه معناستهدر مصنقن

۱

عرفنده ایکی عدر بری مغدم علدرکه برعله قبلالشروع ابراد اولنانکلامدرکه
الت

وتف

انلدیی نسنهدن عبار بدر حدبی

وغرض

وعلیتی وموضوعیی بيلك

کی وبری مقدمة کتابدرکه قبلالقصود ارباط اجون ابراد اولنان طائغة کلامدر
(لروام)
:كرك موقوف اولسون کر اولسون ( وجب ) وجوبدن مانبدر ا
(لطلاب) طالبك جعیدر
راء مضعومه الله راك جعيدر طالب معناسنه در ا
آ(لادب ) فعتینله عام طلبنه ومؤدب اولغه دینور تأدیب نمغۇسدىیاۉلديغچون
علوم معهو ده به عم ادب حععره اولندی شرح معتاحده

يان اولندیتی اوزره علم ۱

ادب اونایی مدن عبا نرد رکهبونلردر علرلغت علمصری علیاشتقاق

عل حوعلم 1

معتى علمبعاانمعروض عل قافيهعلخط علقرض الشعر علمحاضرات علم |۱

انشاء در (ا.ظیم ) عينك عله بوراده ک|ثر معناسنهدر ( الاحتهاد ) جالشعق ِ

م|عناسته در SEG طیامی تایه قر E

مجضمعومه الله معظم |

معنامننه بو ()Ta عينت کسربه اهام معناسنه در ( لارید) طلب الك |

حلقوم اهل اله معلومدر ( وبعد فان للعلم یراضا وحیاضا ونجائل وغیانا
وطرائق وشعابا وشواهق وهضابا تتفرع عنکل اصل منه افنان وفنون وتنشق
(د) کلهسی ظرنزماندر عاملی حذوفدر
)ع
عن کل دوحة منه خبطان وغصون ب

ء حرف نکلظاممدهاما
فداه
واقول بعد اد والتصلية نقدبرندهدر (فان) كله سن
لفظنك توهی یاخود تقدیری احقالیله حوایهدر باخود عاطفه بازانهدر (لعلم)

لفظنده لام جاره مالحرور ان کلهسنك مقدم خبریدر  ر(یاضا ) موخراسبدر.

جیاللهنك
( اض ) وتك جعیدر جنائل ای حنجمه
طرزنده صیق افاحلغه دینورکه قارسیده خیابان دور

جعیدرکه بول

غباض ( غېن مججمه نت

کسره غيضهنك جعېدر صولو برده اولان اورمانه وبوکه دینور ( طرائق )
مسکوزه اله شعب
ه
مشین
هاب )
وله دور( شع
طر شه نك او
(واهق) شاهق لفظنك جعيدر بك
لغظنك جعيدر طاغ بلونه دنور ش

بوکسك طافغه دنور ( هضداابب ) هانك کسرله حضبهنك جعیدر بالی ای
ياصتم طاغه دنور ( تغرع ) فعردن

مستقبلدر اسل کوکه دینور رت

ضیری له راحعدر ا(فنان ) هن مغتوحه اله فن لفظند ن که اغاحك دالنه
وشاخنه دنور جعدر ( فنون ) فنك چعیدر نوع وکونه معناسنهدر ( ننشق )

(یطان)
(وحه ) اولواغاحه دینور ا
انشقاقدنکه ابرلق معناسنهدر مضارعدر د

خای معجمۀ مکسوره اله خوط لفظنك جعیدر ترونازه شاخه دبنور (غصون)
غینمعجمه مضعومهاله غصنك جعیدر مطلق شاخه یاخود اغاحدن سوروب چبقان
ظلیزه دنور قول اوله کوره عطف العام علیاخاص بابندن اولور مفهوم کلام

بعد اداء ماوجب معلوم اوله که تحقیق علم شرفت ذوق وصفا ابدحك برلری
واستفاصهة حیات ادی ابلیه حك محلاری وراحت و آسارشه موقع وخ از اولهحق

مونعلری وسلوك ابلیهحك جاده و عنرپ وایجه ولاری وبغایت صعب ودشوار
مقاملری واردر وانلرنده هر رندن جه

فنون معتاره

وقروع متاو عه متفرع

ومتشعب اولور اولی اوج فقرهده لزوم مالابلزم وافنان وفنون بننده جناس

اشستقاق اولوب واصل کلهسی قاعدهده اسنال اولغغله البته اصول وقواعده

(ان علم الافة هوالکافل باحر از اسرار اطمیعاطافل
مراحعتك ازومنه اشارئدر و
عا بتضاع منه القاخل والکاهل والغ-اقع والرعنيع ) علملرقغعتتلدرکه تکله
کات افرادی وکیفیت اوضاعی بیلنور (الْکافل) کفیل وضامن دعکدر کافل لیم

اقام بامء ا(لاحراز ) اخذ وحفظ معناسنهدر بعش سخهده الابرازعنو اه
سوم اولغله اظهار معناسنهدر ا(لاسرار ) سرك جعیدرکه راز معناسنهدر
( الافل ) حای مله وفااله جامع معناسنه در ( بتضلع ) تعذلع ماده سندن

یی
۱

و

2

وله اکنانار
ری ا
یتس ت
۳دای اروت
E
فا

6£

م

__-_-
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کلنوغوکظرحنحدیننهکدیهنورکوواکحردجیین اوتمکه دنور ماضیدر ( جام ) حای سملهنك فغیله |
جامهدر

( الشادی ) شین

ج

جعمه اله شدو لفنند نکه |

تسدی,نکه کزمك معناسنه در |
سسیاحا)حکله
ترم وتفتی معناسنه اسم فاعلدر (
ماعنیدر ا(لنعام ) نونك فحیله دوه قوشینه دینور واحدی نعامهدر (القادی ) |
قاف الله قدیان کلهستندن اس فاعلدر وقدیان قعاتله سرعت ابلك معناسنهدر |
( صاح) صیاحدن ماضیدر صیاح حبقرمق وجاغرمق معناسنه در ( الانفام ) |

هم مفتوحه اله ننم لفظندن جعدر نغ نونك وغين محجمهنك فعیله ترانه اله |
ابرلامخه دینور ا(للادی ) حای مله الله حدو لفظندنکه دوهبی تغتی اله |
(شغت ) رشف لفظندن ماضی* موّنندر ورشف |
سورمکه دینور اس فاعلدر ز

صورمق واءك معناسنهدر ا(لطفاوه ) طای مضومه

اله شارحك یانته کوره

بوراده کون هاددر #عس معناسنه اصل طفاوه حالهبه .موضوعدر شعسارادهسی

(لل ) طای
جاز اولور ا(لراب ) غراب وزنشده آغن يارينه دینور ا

مفتوحه اله جه تعبیر اولتان رطوبته دینورکه فارسیده شیم دیرلر رما بك طله

اضافی مشبه بك مشبهه اصافی قبیلندر باخود اضافت بانیهدر ا(لکظام )
۲ل )
کاف مکسوره اللهکظم لغظنك جعید رکه فعتینلهدر غباوزه دینور (

جے مضعومه اللهکل فارسی معریدر معروف کل تعبیر اولنان چحکده علمغالبدر

عریده ورد دینور ( آجادی ) جیله شارحك بای اوزره زعغرانه دیندیی کی |

زرینه ویاعینهده دنور مفهوم کلام حضرت حق جل وعلی حذاب مصطفابه
ونهکاران راه ضلالت وغغلی سم منزل امن وسلاعته هادی ورا وجلهه امه

۱

ومقتدايانك مانندتجم ازهر ومثال در انور کامل المهات ومیل الاطرافلریاولان
جیع آل واتحاینه صلوة وسلام اهدا ایلیه ترنم ودستان اییحدی کوکرحینقوشلری

اوندکه وتبز وجابك دوه قوشلری روی زمینده سیر وسیاحت ابتدکه ودوه
سورعجسی وعکاملر دوهلری تنشبط وتشویق وجج احون نعانله تغنی ایلدکه
وکونش ریق شیفی کل ویاعین وغرارندن صوروب امدکه دعکدر وفقره"

کموذرهده واقم وصاح بالائغام قولیکه غین معجمله اهدر عین مهمه ابله اولوب

ونم لفظنك ججعی ونم فعنناه خاصة دوهه اطلاق اولفق دخیگتلدر لکن سه

اولی اولی وانیه اقر بدر بووفقرهلر ترصیع بدیعی ومجانسی وسصعات دالیهده
تعیطی وتناسب وتوفیق وحناس معحف صنایعنی مشقلدر وذکر اولنان ماءتوقیتیه |
اله مصدره

اولان دعا فقرهلری اید ودوامدن کناهدر ورشفت

فعلنده استعارو؟

تبعيه اولوب وانشبت المنية اظغارها ترکیی کی استعاره" مکنیه وتصم حبه اولق
,دی جامزدر کذلك طلى ر شقه وشعسی شخص میتشفه تشه وکل ویاسعینه اسناد |

ا

۱۳
رچ وآ زار

۱

ا2

اولان ادیان سار هبه غالب اولغله جلى

والغا ووفرت

شعب

 |۱۱وفروع جهتیله باغ وباغجه منزلنده اولان نبولی بغایت قوت ومتانت بولفله ا
 ۱اورمانلرده مقکن مؤذی ارسلان سبرننده اولان دشذلری زون وعاحن ومقهور

۱ایلشد رکه آ کا ظغریاب اولق حوزة قدرتلرندن بیرون اولشدر وشوك کواددن
| اعراب بادهدن ولیوث عواددن اشداء قربش اراده اولفق دی محتلدر فقرءٌ

| منیورهده اولان لطافت تشبیه واييام اسب وترصیع وحناس اشنقاق تايان اهل
at
اتنai
E
h
ی
لینوbت

|مذاقدر شارح دیرکه بسقت فقرمی موْلفك دست خطی اولان نسخهده منوال
 ۱قوم

اوزره حرر وهسومدر بعتن نود

 ۱التقات اولغبه وبعض هره

علط

تعبیرانله قوم

اللبوث ذوات التعمادى فلا

اولغله انلره

عنمالذیاب العوادی

 ۱عنوااخندهه مسوم اولغله ,a یبود طالفهسندن کنابه اوق ملهو ظدر

(سلاله

ه وسل وعلی آله واه بجوم الدادی ویدور القرادی ماناح الام الشادی |
عليه

ت
اس
ر
ییییت
Aکوک

| وساح التعام انقادی وصاح بالانغام الحادى ورشفت الطناوة رحتاب الطل منکطام |

۱الجل والادی) (صلی) کلهسی صلاندن وسل سلامدن ماعنیاردر دعا موتعی اولاه |
0نشا معنالرینی متضنلردر ( آل ) کلهسنك اصیاهلدر حراداهلبت وجله"ءومنین
ا

متقیندر حلال دوانی ها کل النور شرحنده ورعه بان انلشدرکه آل مصطق
| عليه منالصلوات اصفاها سب النسب یاخودحسب النسبه اولور محسب النسب
ینب اه اولان دیا سی کال ضوری وکن حفبق .نی آزاور
۱
ِول  ۳شر بعت واب
ا

اولانعلای شرعدر

انی ع حغیعت و -بله سمله

اولان اولیای کرن وهای متألهیندر حسب النسب اولنلره صدقه حرامدر
وحسب النسبه اولنلره دی صدقه لته اولان تقلید بالغیر ابلك حرامدر

( لاحاب ) صاحبك عیدر وعندالبعش اعحاب عبت وعحب صاحبك جعيدر
حضرت رسولاللهله مومن اولەرق تم واول حال اوزره عازم دارالبفاء اولان
ذوات کرامه اطلاق اولنور
دال معماه وره

 3دنور

) جوم ) بت

جعیدر

اله توادی وزننده داو لفظندن جعدر

( البدور ) يدرك جعیدر

که

بلدزه یوب
ودأداً فرفر

اون درت

) الدآدی )

سسس
س
س
ت
سمس
م
س
۱

وزننده مل

1

کمدلك

آبه دنور

( القوادی ) قاف اله قادءهنك بچعیدرکه مقتدانه اقتدا ادرك کیدنه دنور نقال
قدیه کرضی اذا استن وانع انقدوة وراده قدوهدن مراد و

کر ی م


اسس
a
+
مس
م ۰۲

تابدر

یاخود قوادی شذوذ اوزره قدوهنكت جعی اوله وقدوه قانك عله مقنتدابه دینور

۱

لف ونشر

صمتب طر قهسیله جوم الد ادی آلک و دور القوادی اايك وصفلريدر

۱مشوش طر تقبله ده حقلدر بجوم قر بنهسیله ( ماناح ) ترکیدنده ماء مصتتربه
در

اةرک
سمد
ا الام (
ن
انح
ما
(م

ام سبکندهدر
ویی
ا

ناحکلهسی حای مملهابه _

۱
aR,

س

مس سے

س

سس

ج

کوینادی اه وکال اون امه ور ا(لافصح ) فصاحتدن افعلتفضيلدر |
فضاحت لساننطاق وجاری اولوب لمنوولکنتدنخالص اولغه دنوروفصاحتله

کلام وکله ومنکلم موصوف اولور (رکب ) ربکدون ما در ( اخوادی )
خای معجمه اله خادیه یاخود خادی جعیدر بك چابك ورو نده دوه به دینور

ال(ابلغ ) بلاختدن اخمل تفنیلدر ( حاب ) کلهسیحای مبله یله سود

صاعق معناسنه اولان حابدن ماضیدر ( العوادی ) عين مهمله الله عادبدنك
جچعید رکه بادبهده شوراوت اوتایان دوبه دنور بوراده مراد مطلق دوهدر مفهوم
اشارانیه مد علیه الصلوة واسلام حشرتاردرکه عل ر ار
کلام تير ء
وقهلری صاغان خلقك
اولان انسانك خبر وانضلی ودوهلرهن کسهارك افصی ا

ابلغ کولایدر بوذکر اولنانرعوم ناسدن کناهدر ورکاب خوادی وحلاب عوادی
طائفه عرب اولوب فصاحت وبلاغت انلره صوص اولفله پيخبر اکرم صلاله
عليه وسلحضذرتاری ہابت رئبهفصاحت وقصوای درحه بلاغتی حاوی اولدقلربنه
اخار در وده_ه مذ کوره
حغبدر

صیع وحناس مضارع صنعیاریی e

رالثه
( سقت دوحة س

اولدیعی غير

فظهرت على هو[ الکوادی و اسعاناشت ر باض

وله قعبت ف الماد الابوث العوادی ) بسقت کلهسی بسوقدنکه اعاج و یلنوب

(لدوحة ) دال مغتوحه الله اولو اغأجة
اوزامق معناسنه در ماضی" مؤنثدر ا

دنور (الر-لة ) رانك رھ بمشت عامه مراددر دوحهنك اصافتی مشبه ك
مشبهه اضافی قبیلنددر ظ(هرت ) ظهوردنکه غلبه وابتیلاء معناسنهدر
مات منقیز  1الدوك ) شبنكفحيله شوکه لفظنك جعبدر تکنلکه وجالیلفه
(لکوادی ) کادهنك جعید رکه طمراغی غلیظ اولغله  2ابات ادن
دنور ا

سوس بره دنور ا(ستلیدت ) استیساد لفئلندن که بات فوتلو اولغله بوی

سوروب اوزامق معناسنهدر ( الراض

) رانكکسریه روصهنك بجعیدر باعجهبه

(لنبوة) ععتینله بيغبرلك معناسنهدر
ومغرار وچنزاره دنور وچنهدنیدنور ا
) عبتت( عین له ویای مشدده اله

اب ماضیدر عاحن اولقمعناسنهدر

( المأسد ( مناسك وزننده کرک

۲ارسلان تاغی اولان اوزمانه ووکه

(لعوادی )
(بوث ) لامك بل لينك جعیدر ارسلانه دینور ا
دنور ال
عادهنت چعبدر دشر باخو دصالدر وب جو ماد جى معناسنهدر اشوفقرهده رسانتبناه

غه صلوة لاله حمر تارك قدرت وحلالی وقهر ونشکیل اعداء باند» قوت

وشوکی سوق ویان اوغثله فقرة ساشهدن فصل وجله" فعلیه الله ابراد اولندی

مفهوم کلام حضرت سبدالاامك کثرت فروع ووسعت ظل وسبب آسایش وتبات
وارامئی حهتاربلهجر عظهبه مشاه اولان رسال ناچیز وایایدار وموحب
7

۱

وناس لاحق صنعتنی مشقل اولدیغی دیعه شناسانه روشنادر ( باعث
واشتقاق ح

النى الهادیمغحما باللسان المنادى كل مضادى مغضما لاتشينه الهجنة والعجمة
دهرمك معناسنه در اسم فاعلدر
کظنودننک
والضوادی ) ا(لباعث ) بعث لف
واعیاننده وحوه ثلاثه جار در لکن مقام تعطم نہت اولغله استنای

ار حعدر

واسم فاعل بوراده ماضی معناسنهدر (النې ) پیغمبر معناسنهدر مخذی ورسول

یله فرق ونسبت وترادقخصوصارینی بیان موحب تطویلدر ا(لبادی) طوغری
بوله دلالت وارشاد ادجیدعکدر ( مما )حالدر وم

افعامدن اسفاعلد رکه

خصعی معارضه ومکالمه دن عاحر قلق معناسنهدر ( الضادی

ع

صاد مججمه

اله

کچ دعکدر زرا اد حرف عربه محصوصدر کا قال عليه الصلوة والسلام

(لمضادى ) مضاداة ماده سندن اسم فاعلدر معارض
( اناافصح من نطق بالضاد ا
و معاند و حالف یا

EY
O
O
oO
T
۳T

در بعض سیه دم صاد مهبزم اله صادی و مصادی واقع

اولمغله صادی مداراةومساتره معناسنه اولان مصاداة افظندن اشتقاق کبیر وحهیله

ماخوذ ومصادری معارضه وعانعه معناسنه اولان مصاداة لفظندن مأخوذ اولور
(قخما) حال مترادفهدر
شار ح اشبو اهمال نهخهستی مهمل عد ابلشدر م
ا
د

در
لسم
ون ا
عیمد
فتفخ
مقخم
وم

نه
سطق
االن
نزل
مظمعوج
مع

ل(اتشینه)شين

لفظندن مستقبل منفیدر وشین خلاف زبندرکه عيب وعار معناسنهدر (الهجنة )
های مضعومه اله,کلامده اولان قج ونقیصهبه دینور ا(لعجمة ) عينك یله

وطادن عبارندر بعض
عجمیاك معناسنهدرکه تکمده دل طونقونلقدن ون خ
ثخهده اللكنة واقع اولغله ببهيلك دعك اولور ا(لسنوادی ) مناد معجمه ابله

کلام قب معناسنهدر مفرد وفعلی یر مسعوعدر مفهوم کلام جد ونای ابنیتها
اول جله* معارضتن وخالفین حجت قاطعه ودلائل ساطعه اله افعام وتعجیزوحلبل

القدر وجزیل النطق اولوب کندیسنه هجنه وعجمه یاخود لکنه وکلام ج
ری
مقولهسی عیب ونقیصه اراث ایلدیی حالده نعنی صفات مورهدن صاق و
اولهرق کافه عبادی طر یق مستفیه دلالت وازشاد ادن پیغمبر عالینیادی بعث
اهنه تحصوصدر صنادی ومضادی وصوادی بننده
وارسال ابلن حضرت خدا بکار
اولان حناس ناقص ومقحم ومقخم سشنده اولان حناس مععف

ضنم
حرم
(د خی
ج

اهر

وباهردره

النوادی وافصح منرکب اخوادی وابلغ منحلب العوادی)

كجمدهسى عطف باندر وعد افصّل انام علیه الصلوة والسلام حقنده بافصیصه

| وصف وعل در وسار تیه اولنان کسهر حقنده عل محض در نتهکه جل اساء
(بر) کلهسی افضل واشری معناسنهدر (حضر)
لهیهونبویهتك شانىبوكونەدر خ
کلهسی بحضوردن ماضدر ( النوادی ( ادی کله نك بچعیدر کواهل وکاهل

۱ ۰

فیض حضمرت یزدانی ائری اولدیغتی رن واا انلمش اولور و(ناقع غلة الصوادی
ين
الاهاضیب الئوادی ودافع معرة العوادی بالطرم المادی و حری الاوداء عمن

العطاء لكلصادی ) ا(لناقع) نون وقافله نقع لفظندنکه صوسزلنی کدرمكت
وصویه قاندرمق معناسنهدر اسم فاعلدر (الغلة) غين معجمهنك تعبلهصوسزلفه `
دینور ا(لصوادی ) صاد مله ابله صادمهنك بجعیدرکه صوسز عطشان»عناستهدر

تاق موصوق اعتبار لهدر باخود اوزون خرما اغاحنه دنورک مراد مطلقفا
(لاهاضیب ) ضاد معجنه اله هضايك جعید رکه بنموره دبنور
اشجاردر ا

ا(لئوادی ) ای مثلثه الله ادبه نك جعیدر چوق وعظے صو بهدینور یاخود
جر بد بابندندر بقال مطرة ثدياء ایعظعة غزبرة الاء وافاضیب هضب جى
اولان هضاكت دی جعی اولق متلدر وهضب پاصم طاغلره دغکله مراد مطلقا

طاغلر دك اولور و وصورنده مضاف تقدیر اولنوب سیول الاهاضیب سبکنده

اولور ( لباق) دفع لفظسدن افسامعلدر ا(لعرة ) ميك و عينك وداء |

مشددهنك فعهار له اذا واشکعه معناسنهدر ا(لعوادی ) عمنله الله عاديدنك |
رکه شروظ ویداد معناسنهدر لکن سیاق وسباق اشارتله خط و غلاراد
اولق اغلبدر ( الکرم ف)عتینله فضل واحسانه دنور (المادی) میكخیله |
عاداة لغظندن اسم فاعلدر بعض

۳۳

۱عادیدن

ده *مادی عنواله

(ایعری)

اس قاعلدرایکسیده اوزون اوزادیمعناسنهد رکهاد دوام واسقراردر

احرادن اسم فاعادر (الاوداء ) هة مغتوحه الله وادی ججعندرکه درەبەدنور

اولا حالیت ولیت علاقهسرله صویی ونیا ابصال بر ومنغەت مناسبتیله فضل
ترین اولور م(نعیانلعطا) عپیيکنازهدینور |
واحضان واراده اوغله از م

مجاز اوله استقلالا وثانی +تبعا ترشعدر وعطا ویرکوبه دینور عين العطا تعییری
عين لطافتی متضعندر مفهوم کلام جد وننا اول صوسزارك یاخود اتجارد |
عم بخمورار ادرارله ازاله واروا وشر وظل وحفا اشکمه |
صومزلغتی عظے و

واذاستی پاخود حط وغلا بلاسنی فضل فراوان وکرم برایاله دقع اوزاله ایدوب |

بووحهله عبادنی اجا ومنبع زلال لطف وافضالندن جله* حتاجینه درهلر طلوسی از

بر واحسان افاضه واحرا ادن حق حل وعلا درکاهنه احرادر صادی صوسزه
دغکله مطلقا فضل واحسانه حتاج دعك اولدی وفقرء اولاده اهاضیبدن تبه ار
وبابرلر وطاغلر اراده اولنور سه

طاشقن
»ضاق مقدر اولغله طلو و

بهلردن

وطاغلردن ازل اولان سبل صوار یه اروا ایدن دعك اولور وعوادی لغظندن

ظله وستکاران اراد اولفق حقلدر واصول اشعار عظامدن غرس اولغشعوادیه

ڪرم دی اراده اولنور لکن نکلفلو جه اولور وفقرء مقومه نرصیع جع
TT

TSE

TT

ین
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 ۱ ۱ای اعطاه وجادی کدا و ساثل معناسنهدء کلکله حندی حوق ایستین وجادی از

ایستین دعك دغی مکندر و جتدیددن میم و جادات وجادیدن نوع انان مراد
اولق دی جابزدر مفهوم کلام جد وئنا اول باده نبانندن قیصوم دیدکلری باتك

وقصیم نام قومسال بردن بتن غضا دیدکلری شجرك کوکلربی حاضره بآندن
زر ین وزغغرانك ائل اولدقاری خاصه الله خصیص وافراد واخشام وصباح

:موراری سببیله حاصل اولان یاخود اخشام وصباح یغمورارنده مکنوز اولان
تعیزلرنیکه مراد دائم الاوقات ادرار اولنان نم ببشماردر فقیر اولوب غیرہ اعطا
شانندن اولیان طالب حاجاته و غنی اولوب ساره اعطاشانندن اولان ذوانه یاخود

حوق واز ایستیناره یاخود انسانه وام وجادانه افاضه وارفاد ایدنکرع جواده
خصوص وشایاندر خنی اولبهکه شیم دیدکیری نتباکه ترکیده یاوشان دبرلروذکر

اولان قیصوم وغطا وره بادیه ه تخصوص اولفله اهل الشیع والقیصوم والغضا
واسعره الله عریدن کناه اولئور ووجهله فقرة اولی عرب طالهسنه فصاحت

وبلاغتی مخصیصی متضعن و نبانات واشعارارنده اولان خواص ومنافع حاضرهدن
وشتقاق ومراعات نظیر
از د اولدیفنی معلندر وفقرة مکذوره حناس مستوفی ا
وطباق وتشطیر وندیج وحناس تام صنسایعنی مشغل اولدیقی مالا کلامدر ومولف

عليه الرجه چاشنیحقیقندن حلوالذاق اولغله فقرة انیهده طربةة حقیقتاوزره
وحهله ده توحیه معنا منکدر اولا مغيض قولی که افاحنهدن وافاطه فبندن
و

ماخوذدر فبش انزال ابدجی معناسنه در معلوم اولهکه فيش الهی ایکی نوعدر
بری قيض اقدس وبری فیش مقدسدر فیش اقدس شول فیش سعانی وجل

رجانیدرکه جوع اشبانك وحودینی وقابلیت اوستعدادنی حضرت علیهده مقتضی

( 2نت کنزا ھا فحنت ان آعرق ) "حدنث قدسینی اک اشارزندر

وقیض
حسب
اولور
حاصل
داخل

مقدس شول نیش وعجل* آسانیدرکه حضرت علیهده ثابت اولان اعبانك
الاستعداد خارجدء ظهورارنی موحب اوله وفیش روح اعظم و ساطتیله
پس اشبو فيش اقدس ال حضرت علیهده اعیان ثابته واستعداداتاصلیه
وفیش مقدس الله اعبان مقومه مالاوازم والتوابم خارحدءکسوة وحوده
اولور وایادی ارباب حقرفت عندنده اسعاء متقاله* الهیدن عبارندر ورواع

| وغوادی عنوانلرندن بنه دوام واسترسال هراد اولور ونقربر اوزره ووم چد

وشا اول قبول عنایات الهیهه مسبوق اولان اعیان واکوانه برءقتعنای جلیات
ا-عاء متقابله دوام واسترسالدنعبارت اولان غدو وآصال خانله نقص وانقطاعدن

منزه ومبرا مدرار فیوضات وعطایاستی ادرار وانزال ادن جناب کبریابهمحخصوصدر
ودقیقه اوزره مؤلف اشبو تألینیکه جله“ عنایاندندر محض فح سعانی وجرد|

۱

| جیی اولوب واللسن کلهسی لامك ضمی سوينك سکویله لسن لفنندن که لامك

:

| قعی وسينك کسره وصفدر واول لسغنظندن کهطلاقت لسان معناسنه دز
| مأخوذ دروهوادی هدایندن مأخوذ اولق جائژ در بوکاکوزه مفهوم فقره جد |

وا لول فطرتلرنده طلاقت و حرالت مکوز اولان قومك لسانلرینه ارشاد |

ودلالث هراد ادن لغیاءداع ایلیان ذات ذوالنته مخصوصدردعك اولور وهوادیدن f
| ايكى احقاله کورهده متقدم معناسنه اولق حقلدر زرا حضرت ادم على ین |
عوليه السلام حنتده او لدتلری حینده لسان عرباه تکلم وبعداغزول انلاب |

وعد قبول انتوه حقلرنده بنه عربه الهامیله الطاف |
عریتله یسامیبه حول ب
ر
دو
الهیه در کار موکمل اولدیتی م

وفقرة موره صنابع دیعیهدن براعت |

| استهلال وارصاد وحناس مفروق وحناس محرق وناقص وحسن مطام وحم

|

و ترصیع واعنات صنعتلریی مین اولدبقی 1شنایان ادیهبه غير خغبه در : 2۷

|کتفا اولندی (وخصص ۱
وتفصیللری موحب اكثار وتطوبل او اغله اعا اله ا

عروق الق,صوم وغضا القصی مالمنله اللععببری والجادی ومقیالایادی بالروایخ |

والغوادی احتد ى والجحادى () انخسص

( خصیصدن

اسم فاعلد رکه رشی

۱

(لعروق ) ۱
آخرك مشاركه اولیهحنی خصوصله يز وافراد الك معناسنه در ا
(لقیصوم) طیفور وزننده |
عرقك جعبدر برنسنهنك اصلنه وکوکنه دنور ا

بادیه ناتدندر ترکیده آبوه طنه دیرلر ( الغعنا) غین معجمه اله فضا وزننده |
اشعاربادهدندر فارسیده ناغ وکتیرده سکول

ن |
اله
قاف
اغا دنور ( القصے) ق

خصیم وزننده قصیهنك جعیدرکه شمر غضامنبیاولان قومساله دینور ( عال نله) |
وصدن عبارندر )ECE نلدن مضارعدر |
خظیصسر
ولف
قولنده ما
اصلی بنال الونله م کلهسی حزم ایدرب اجتاع ساکنین محذور اله الق سانط |

در

(لعبر ) عنبر وزننده زر ی ونرکس
وبل ظغر واصابت «عناینه در ا

ورلان جچکه دینور O
ابی
تع

ی

زعفرانه دنور

( لین ) ميك یله افاضهدن اسم فاعلدر طاشوب دوکر ويرمك معناسنه در
(الا*یادی ) د لفظندن 0

7

E معتاسنهدر (ارواع) راحهنكبجعید رکه.

اخشام وقتی یاغان و

دنور ( الغوادی ) غادب نهك چعیدرکه صباح یضورینه 

دنور وباء جاره O

عاده وظر فیه اوق تادر امطار ظروف نم اواق

مناسپتیله یاخودمراد عموماوقاند رکه وسعه بالعشی والابکار آيةکرعهسی قببلندندر |
"کر اولنان ایک وقنه تخصیصی غالبه مبنیدر ( ایمتدی ) احتداء مادهسشندن |
ذ

جود و عطیه ابستكت معناسنه در اسم فاعلدر (الجادی) جیله حدا حودوی
مادهسندن ۱م فاعلدر عطیه اىدحی ۳

بقال احتداه اذاسث هله اندوی وداه
اى

| لامعه ش»ارح حریر اوالفیض مد مرتتى السينى الهندی الزیدی الصری
عليه جرة.الرب القدیر اساند مسلسله اله سلسله* اجازت بیهلرینی مولف
محومه متصل ومنتهی ایلشدر کذلك اشبو مترجج حقيرك دی طریق خاصهدن
شارحه ومولقه منقیاولغله حهت جامعه معنوبه شارچی شرح طرفنه ویوفقیری .

ترججه معتنه ارشاد وتوفبق وسر نسبی اظهار وحقیق ایلدی والجدلله على فطله .
العظیم والصلوة والسلام على نميه الکریم وله وحبه اجعين وهذا القدر یکنی قى
هذا القام اخطیر فان القليل يدل علىالكثر والقطرة نىعنالغدر قل الؤلفب

الغاضل تغمده الله تعالیبغقرانه الشامل بعد الابتداء باعل الشمرشة (الجدله |

ق)
ندیط)(
مهوا
منطق آلبلفاء باللفی قالبوادی ومودع اللسان السن اللسن ال

کلهسی انطاقدن اسم فاعلدر که بالقوه یاخود بالفعل سویاجی قلق وسویلعك
3

اډ وزننده بلیغك بجعیدرکه بلاضتدنوصفدر وبلاغتاه

کلام متصف اولورکه مقتضای حاله موافقتندن عبارندر و

متصف اولور

واول متکلهد ,برملکه وقوندرکه آنکله کلام بلیغ هر ارولور ا(للنی)
لامك وعایلفك قصر له لغت لفظندن چعدر بره وبری کلهری کی ولغت عند

الوّلف شول اصواته دینورکه آنکله هقروم وطائفه غرض وهءقصوداریی عیبر از
ابدرلر وبعضلر معتابه موعنوع لفظ ابله تعریف ابلدیلر ق(البوادی) البلغاء .

لفظندن حالدر زرا مضاف البهده عاملدر وبوادی بادهنك جعید رکه یابانهدینور
( الودع ) ایداعدن اسیفاعلدر پرنینهبی بر آدمه امائت طر بقیلوره مكمعناسنهدر

واطلاقوتقیید علاقهسبله اعطاء معناسنهده استعهال اولنور (اللسان) قویلسانبم
ند

7

عير بلغابه راحعدر ولسان دله دینور ولغت معناسنه کلوز

ا(لالسن) اجر وزنده فصاحت معناسنه اولان لسن مادهسندن وصغدر احود
(للسرن) ضتينله لسانك
وفص دعکدر مودع لفظنك مفعول انبسیدر ا
اللسان ا
 ۱چعبدر ) الهوادى ( هادهنكت چعیدر هرنسنهدن متقدم اولائه دنور وراده

| مراد ام فصاحنده فائق وراج وجله لسانه متقدم دعکدر اللسن لفظنك مضاف
 ۱البهیدر مفهوم کلام جد ونا اول زصة بلغایی بادبه نشين او لدقلری حالده لغات

| کیره اله انطاق یاخود نطقه اقدار ولسان بلغایهلغات فائقه وراحجەنك افرح
ت
ستن
ی
سر
ت7ف"
ش
ن
:تت

| واجودی ايداع وابشار ادن ذات اجل واعلاه خصوصدر وباده الله نقیبدی
| لساناری شائبهٌ اختلاط واختلالدن مصون ومأمون اولغله کلاملری معول عليه |

"|| اولدیخندن احصاج واستشهاد اولندیفته مبتیدر

ا

ئوة
طرةرمحل
تلضا
بن ا
حس

والقبداوة متشه فقوت

ولسان کلهسندن لغت مراد اولئوب والسن کلهسی سينك له لسبان لغنلنك

۱

۶

وحهه حضرتلری کاتبدیوان بلند ابوانلرینی تربه طیننده آوردة بیان بوردةلری

اشبو  ۰الصبق روانفك باجبوب وخذ الزرٌ بشنا ترك واحعل خند ورك الى

قیهلی حی لاانغ نبغة الاوتد و عیتبا فجاطة جملانك»عبارئیله صادر اولان امس

شفرینك معناستی سؤال ابلدکده بلبداهه اشبو الزق عضر طيك بلصلة وخذ

| السطر باباخسك واحعل حجميتك الى اثعبانی حقلاادس سب الا وعیتها قلظة

رباطك تعبیربله تسیر ایلدیلر ودمشق شامده باب النصم وباب الفرج یننده نعل

نبویبه متوجها میم سلی اعلام محدئیندن اصرالدین ابوعبداله مجد بجنهبل

"4۷

عليه الرجه حضرنلرندن بطریقالضنبط والانقان اوج کون ظرفنده بمام فرآت
واخذ ایلدیکتی کندیمی اشبو اباننده اشعار وان انلشدر

قرأت مد الله امع

لاام
سوف
لشاام ح
جوف دمشق ال

حنهبل
على اصم الدین الامام ا

عضر ة حفاظ .مشاهير اعلام

اىثة ایام
لف
بط
و بوفبنق الله ونضله قرأة ث
خلاصة مقال لامدركك شاوه و لایشق غباره مثل ونددی نادده و نشيدة ادعای
تصر
نظیری ادنیده آية مالایت ومحجرة منالحجزات بروحودهها هال وعیر

آراری اولان قاموسمحبطك
عنقا مثال امدی ومعاصرین ادباء کندیلربنك وحلیله؛ ثا
| روضهٌ مدح ونقریضارنده انواع نظم وتترالله عندلیب آسا کویا ونغمه سرااولدیلر
ندن العلیف الىك على اله مشتهردز
ازجله ادیپ ماهر نورالدین على م

اشبو قطعةٌ لطیفه الله وجه مدحی ترش ایلدی
د
حمد
مذ

الدن قاىيامه

يا
اری
و ه
ذهبت صاح اك

منبعض احر كمه القاموسا

مصر الداین حين القاموسا

عبوة
ط اش
قیوی
واو عبدالله الفیوی عليه رجة الق
توش انلشدر
له قاموس بطیب وروده

الله رخسارة وصف فامومی

اغنی الوری م نکل معیازهری

وفقیه جال الدن مجد بن صباح الصبای و اباله صب احتخش جال نقریظ
وغد

2

اولدی

اذا دواو بن اللوم

لله حد

حمعت

فقعغل للدرس فهو عوسها

اندن خير مؤلف

ملك الامة وافتدته نفوسها
لامعه

س
ش
وسوی
ن
سaتسشیسا
شنر

تسس

ی

سس

اولان اللامع الم العحاب الجامع سن احکي والء اب نام که

>

دساحهده عار

ابلدیی اوزره لغش جلد اولوب بعده قاموسی اندن تخرص ونان رص وص کی ۱

ترصیص ایلدی وایی حلدده بصاتر ذونیال2بز فاطائف حکتابالله العربر نام

تفسیریکه بوترچهده آندن خیل استداد وجاجا نفایس شرشه نقل وابراداولندی
ودرت حلدده نو بر القباس ف شسبر ان عباس و برحلدده ا(در النظم الر شد

مقاصد القرآن العظیم وحاصل كورة اللاص ففضائل سورة

ال

الاخلاص وشمرح

۱

.

قطبة اخشای قشرح خطبة الکشاق و درت حلدده شوارق الاسرار العلية ق

شرح مشارق الانوارالنبوية ومحالبارى لسیلالفج الاری فیشرح ماحلرضار که
ربع العبادات یکرعی حلده بالغ اولشدر واوج حلدده الاسعاد بالاصعاد الى برحة

الاحتهاد وایکی حلدده عدة الاحکام شرح عدة الحكام ویر حلدده انتضاضالسماد
قافتراض اطهاد واه العتبرية قمولد خبرالبره والصلاة وانشر فیالصلوة

علخیر النشم والاصاية ناسا ءالعصابة والوصل والنی فنىضل منا والغام الطابة
معام طابه وج الغرام الى البلد ارام وروعنء الناظر فقدرحة الشیع عید

یییترو

| القادر والرقات الوفيه فطىبقات الحنغيه والرقات الرافعی» فیطبغات انشافعیه

والبلغة قتراج امه الحو واللفه ونزهة الانهان فرح اصبهان وتعيينالغرفات
]| للعينعلى عفاتومنية المسؤل فدعواتالرسول ومقسودذوی الالباب فعالاعراب
فوامتعلقة
| والتفق وضعاالختلف صنعا والبر الغالی قالاحا.بث العوالىءالجارح ن
 ۱باحادیث الصابیج وحبیر الموشين فيا بقال بالسین والشین والروض الساوی قله
اسان الى الالون وصفة القماعیل فين يسعى مانللاك اسععیل واسعاء الستراح

فتاء الشکاح و اليس الاس افسعاء اندر بس واراء الثیث فی اسعاء لایث .
اس
 ۱ 1وترقيق الاسل قتصفیق العسل وزاد العاد بات عاد وتصیدء میقومهدنتشری

| والعفوالظ رائف:التکت الشمرائف واحاسن اللطاف ف مان الطائف والذعذلالوق 
|ىعدل الاشرفواشارة اجون الىزيادةا مجون وقاادر :مناخرزه نفطلالسلامة
_علمیالخبره س(لامه وخبره ) طائف قضاسنده ایک قرهدر وتس هيل طر بق الوصول

 ۱ :ای الاحادیث الزاندة على چامع الاصولکه درت
 ۲اجون

انف ابلدی و یرت الائیه قن سب

حادده

در ملت

ای غبرابه ودش

ویعده ] نكمتصمریء اعاء العاده فیاعا العادء و مهفرالغاد

دصرن
حادده

و ءذلردن

اششمرق
میلک

ماعدامطول

حساب اندر ومتقولدرکه دیار رومده اولدټلری انناده علاء وقت اله غاص

٤
مویالیه دارالساطنهبه ورود وطرف اوح الأمرف شاهانهدن فوق الحوط
آستیفای حظوظ محمود ایلدرلر بعده حجاز مغفرت پرداز طرفنه جازه ران
شوق و ادغزاز حورمین محترمینده رمدت محاورته مظهر بلغه اعتزاز اولوب

اوراده قاموس حیطی تحرص وندوین ایلدکدنصکره من واقبالله عن سعتنه توحه

واعتزاءله اول اقطار واقطانی دی متبَوَظ ببشت برن ایلدی اول تارخده حکمران
e
۵ر
یم

علکت چن اولان دودمان رسولیددن ملک اشرف اععیل عندنده ائل حسن تلق

ووتت یمیرده ماهیی راان کی نزد مشار الیهده دغی عیان اولغله درحه وقع
و اعتباری فلا چارمینه مترق اولوب او ولهلهده زید قضاستی نوحیه وقاضی

القضاة عنواله بای قدر ومنزلتنى نویه ايلديلر بعده ملك مشار اليه کندیلرندن

تلذ وکرج مکرمدلربنی دخی نکاح اتطکله دوبلا آمپزش والتیام والاصل فریب
مده ملکت نده *چمالاسلام وقبله؛ خاص وعام اولدی بکری سنه مقدار يزد

موه _5ار امدرب اولانده دی کاه بوکاه زیارت بت حضرت اله قصدله
عکورا! حرمینه ودد ونه زیده امد دد ایدر ایدی وملك اشرف حتمرتلر بنك

رف موی الیه علانه ام وارتاط

مالا کلاهلری اولغله همیشه ددارار لےمب

وححال ولظه مقارت:لره غبر حل ایدی حبر سال باکلاوله رو
CN
5

عليه الصلوة والسلام طرفنه ابلاغ حغة بحت اجون بر بريد ارسال
E
فتلت دآب ملوك اولقله مژلف علیه الرجه اول سنه بربد سول کندیلریاولق

تیاه طرف مشارالبه ادبو رقبه بی تحر بروایصال ایلدیکه صورتی بودر بعد
صد
اسنوان* وکان منعادة اخلفاء سلقا خولفا انبمکانوا ببردون الببرقبد

سلامھے الE 
چ

تبليغ

صللله عليه وسل فاحعلتی حعلتی الله فداله ذال
سيد للرساین ا

الیرید فای لااشپی شیا سواه ولاارید » پس بوتعونده عریصه مذ کور ه واصل

دست اشرق و

ي

دت

خطبله عرو ایلدیکی حواتامهنك صورنی

مودر بعد الالغاب * آن هذا ثو* لانطق لسای ولاجری به قلی فبالله عليك
لا ماوحبت لتا حذا العمر والله بحدالدین عینا بارة انى اری فراق الدیا ونععها

 3ولاغراتك اانتلین واهله » مولف حرحومك مدت رى طقسانه متناهراولوب
KD

وواسته هون وخلل طاری وشعور وحفظنه خبط وذلل ساری
اسلا نوی ح

نت وه تور له دیدن مسیل لقن ترفنی د

ودی سکن وز اون مدی شوالنك یکرمصی ثلاء که ي مصعف حیانیرسیدة

5

وضاالئل کرجه دفین خاك سبفام اولوب لکن عر انی وان
اون کتحانةٌ علوم ف
ار حایلهلرله ال وم
قیام نایند
ه و بردواه او لشدر تغهدالله رجته ومتعنا من

وصايف علبهلری حوزة حدواحصادن
اي له وتميلته وحرحومك 1ار عليه ت
ببرون

|

 | ۱المدیل

a
ار رجة الرب الیل

تراجم اران فص بات فربد ی

الز بدی صحومت ګر رو بای 0
اولان شار ح قاموس السید میتضی

بومحلده رسے وترقیی حسبان وموافق وحدان اولفله اول میدانده بکران کلك

س|عریع الجریانه ارخای عنان قلندی خن اولیهکه مولف علبهاار جه حنرتلر ب
|| کنبهری ابوطاهر واسمفاا

وب ن قوب EE

ارام

ان گر بن ایبکر  1جود باندربس بقنضل الله ن الشعم اى  3ارآ
وساه" نسی هه امین
ننععللى بن بوسف الشیبرازی در ولفی جدالدین سل
ا
صصندنیقق .آکار رضیالله عنه حطرتاربنه سو سهدي ارانده شبراز آیالئنده واقع فیروز
خرنده مشعهٌ
مابلد۾ه اعالقدن کازر ون نام قصبه ده نوا بکری طةوز ا
ابادان ۽
نستیدن سرگون اوه هسی اولدی دی یاشنه قدر ور ان و

از بر وش

لت وا نده پدرلرندن وقوام الدین
حر
یاشنه واردقده بدرلر له را تقل و
عبدالله ن جود ود

ن وسف الزر دی او اعلام علادن رمدت اسعصال

مقدما تهسعی ومبادرت ایلدکدنصکره عراقی ستنه وحیه وحهه عرزعت ادوب

| دارالسلام بغداد رشت ارتسامده نظامیه مدرسی قاضی شرن عبدالله بن بکتاش
نام سرامد فعذلاء وفعولك حلس شرفمشعولار -ه رخصتیاب دخول ورزمان اول

شعس منير عل وعرفاندن استغاضة انوار معقول ومتفوله مش-غول اولدی بعده
پلاد شرقیه وهنده وهام ومصر وروی چائل وزتور عسل بکیسل کی هر
شتکوفه دن ائل حظ شامل اولوب والاصل عامة علوم وکانه فنونمنطوق
|| ومفهومده بارع وکامل و خاصة لغت وادیه ده فطل قانی* فاعلی فاصل اولدی
" | ویدایعدن اولرق فرط ذهن وذکا الله قوت حانظهیی جامع بروحود رائع ابدی
| حت سبر وسباحی خلالنده خی کل لیلة ایکیوز سطر حفظ ایلدکه سرنہادة بالین

| راحت اولدینی رسيدة رنب صتدر وباله اعلام  ٠علاء معاصرین عندارنده صك

ا کج الثبوت فطل وکالی عضا وکلیات وجریات علومد» مبر منیر آسا فردکلی
اولدیغی روشن وهو بدا الوشدر وسیر وسیاحتندہ ور ایلدیی بلاد وقصبات
۱

احالیی وولاة ا

تأدية حاسم تکرع واحلالله استقبال ولوازم | کرام

] واحترامی حقلرنده بذل وا کالایدرار ابدی خصوصا سلاطین زمانده آذر بصان

| شاهی شاه جاع وسلطان مصر اشرق وصاحب بغداد ان او یس وامیر تیور
ح|قلرنده احرای حق توقیر والفای عطایای غير حصیر ود و صا اساطین
ماه وسلاطین خاقایه دن ساطان دلدرم یابزید خان این سلطان مراد علا
9
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| الد لله الذى شرح صدرى لشر ح دياجة القامو س و إإصلو ة والسلام على
| المصطفى الذى انزل عليه الناموس وعلى آله صوحبه ذوى نفایس التغوس ماعردت |

| عنادل الاقلام على ايك السطور قرياضالطروس آمابعد معلوم اصحاب فهومدرکه

دیاحه قاموس حل اوقیانوس اولان حر هر

مثال اجناس جواهر زواهر 

حنعفال |
وصلولاعت
ونديشه ه قعر و غور ينه ا
غلوواص فكر ا
| الله مالا ما
| مثاهسنده اولوب الفاظ وعباراآنده مندمج وفقرات وسجعاننده مندرج اولانحسن |
| انهحام ولطف حزالت سولاست وانتظام وفنون محسنات وصنوف ينات |
ومبینات واستعارات وترصیعات ومعانی" بديعة البیان ومیانی" متبنة الارکان وصنایع |
عر مه وروایع اديه وانواع فصاحت

۱
واصناف بلاغت بلاجله شناور دریای ع ۱

وفضیلت عندنده روشنا وترججهسی خصومی مقامات حریری ترجهسی کې اهدار ۱
]| اصل اصیل اوله حفی ابراب نبابه مستغن عن الانبادر بتابران ديباجة رقومه نك |
]| ترججهسی امری استهجان ومفید ومعبوط وموحن ومبوط شرح اولغسی سجیدۂ
ميزان اسحسان اولغغله وجه مذکور اوزره محص وخاص اشبو شرح دلکشا
متوکلا علیاله تعالی ترقیم واملا وهر فقرهنك عتضعن اولدیغی صنایعی فردا قرد ا

| ایضاح وتطبیق وتصریج وحقیق الك دی اطناب واملالی موحب الوغله بعش
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لام الفعلده واقع حروف اخیره نظر اولنوب کتاب مزبور حورق هسا وفقجه

یکری سکز باب اوزره تأسیس اولفشدر احق غفلت اولفیه که اواخرنده هزات
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