
Ex Ibu el-Vardii libro,

M argarita  m ir a b i l iu m  inscripto, 

Prooemium et Caput seeunduu،.

E Codice Upsaliensi Textum Arabicum 

Venia Amplissimi Ordinis Pbilosophorum.

Ma؛،؛. CAROLUS JOHAISNES TORNBERG
s. s. Theol. Cand. Litteraturs Arabie؛، Doceni.

PETRUS AUGUSTUS SÖDERSTRÖM
Gesuicio-Helsingus.

In Auditorio Gustav, die 1 Junii MOCCCXXXV.

U P S A L I i E ,
ءواج€أأ  Academia؛ Typo^aphi.Excudebant



؛ت -ر



c^ u em  jam tibi tradimus textum operis IöN-Kti» 
[،Va r d ii arabicum, e codice notiissimo Upsaliensi *), 
«qua potuimus cura, exscriptura, versio latina et 

،lectiones, quas nobis contigeritt colligere variantes 
imox excipient. Speramus eniim fore, ut qtiam 
jprimum Codices nostri auctoris quosdam alios no- 

Ibis liceat inspicere, quibus cum hocce collstis, 
,vitia, si quae ei insint, melius quam conjiciendo 

rcorrigantur.

Nostra hujus libri edendi ratio ذ  fuit, u t, 

]prooemio auctoris praemisso, cui tabulam, ibi 1د>- 

weni.entem et explicatam, geographicam adjurxi^ 

!mus, a secundo operis capite exorsi editiorem 
llundensem, رآه  utroque Hylandro, patre et filio ad- 

(ornatam a)j usque ad finem sectionis geograpilicae 

cquodammodo continuaremus. Quod fragmentum 

(quinque et quadraginta codicis folia complectitur. 

I(n votis lu it, ut textus Hylandri emendatior ede- 
jretur. Denuo enim eum cum codice conferen-

Codex in 4 :to, Numero 18 signutus secundum Catalo 
gum donationis Sparfvenfeldianae celsianum.

Dissertationibus prodiit academi<cis ab anno 1784 ad an 
num ا8د3م  Postea lectiones ' (Jiuasdam variantes et in 
dicem geographicum, filius editoiris ei addidit.



tes  --haud exiguum vitiorum numerum deproehtn ر 

dimus. Quum vero nova editio multis de <caus—  
sis nobis esset dissuadenda, tamen, ne naevos hai-1- 
sce eodiei Upsaliensi tribuant lectores, app»endi-t« 
eis loco heiu eos correctos adjiciemus رأ .

,rabulam geographicam ita adornavimuts, uut 

numeris nominibus locorum subjectis ad exjplicai-t- 
tionem nostram legentes co،mncnstremus. E ؛ €اه-ا - 
dice quodam Parisiensi eam ante nos ediditt D::i:r 

J o h a n n s e n  a) et tractatui suo ,,die Geogr;aphii-i- 
schen Ansichten der Araber’’ inscripto ins؛erui)tt. 

Quae quum minus bene expressa nobis vid^retmar 

et summis tantum lineis , omni texta ar^ ico  mmis^- 

so , delineata esset, a re non duximus eam itterunim 

publici juris £acere, tanta diligentia adhiibiUai, 

quantam sculptoris sineret experientia.

Qu؛e forte irrepserint vitia, sive verbis aiuctcoo- 
ris male lectis et intellectis sive incuriä alliquåii, 

ea ad calcem libri indicabuntur.

مه1ع Sv. Hylander vitia, qu«B رك  erant editoris, ،annqUcuam 
genuinas codicis nostri tectiones accepit, quare ii؛s e Ccco- 
dicibus Havniensibus alias, ut putabat, meliores snbsttiti- 
tuit, quas tamen omnino easdem sunt, quae in Ibpsallili- 
ensi leguntur.

ه ) Vides. H erth a , Zeitschrift fiir Erd- Volker- un،d Sta»aa- 
tenkunde 1 . ل^وه. £٠٥١ • p. 217. ٠٤ »qq.



م

/وصيمحاتيإ ححا ص ال\عض أروم و(صا

٧ى ص أمومf لل\ا ؛أئ محد+بسم ̂ا لتع؛ءالممأت٢ ذائ

 آمح;اغالء.ض سغعهم5أ زان وأآلءة؛اللغال مزص_ال.أالز

وآح_\اقق سدذ>خ-وإل وأح\ا أل\اررإ أى غ*ك

 لغاتمح’ختا"دما ألسعفة اال،سالم مم.بلعكمء في اى

وأح\ا والهثا

 وو—الم لمآلءم ا—ص كاى الهمأ؛ئ مابل؛كة و(صا

د-رتاتا *مهأدمأ اساعا'ف و؛بو الغارس اسأعا*ف

في؛ا أشو.ر أرب.عال خإسائ ،ط ذاجب البك؛بن

أآلء=هجع

Jأم ومأل اصب أإلسالم /فدا أبي ممتهي حش f

ح-فا ى—م اخ-ذت وإذا ■«أشهر ثالف،مح فور

في.ا مب—ء-+-آل حد أزى دعد؛لع حش أل^شءمرا

اآسدغسألس؛رض اجن ني و؛نهنزه ،ال'.أأاعب أمص

٢ ■آم“ي-أل اني م؛ممآآفا و؛لهم وءائ عسر—ءرخ_ومذ

وصمم;الال ألخس ارض ني ذم [ههم ^اربع ذوو

زم في أمذذت محادا ،أشم ثالثة



ى —ص ■ذ— ن".اخ ذاا؛ءان م ويلل[نج أل.نرناج اؤنحنم

أ؟-آمجم مض ءورآ ص_ى ذت_تمحا؟_و ألباتعي.طاك

دمح-ذه ص أ،ذصوإلها ذتم’ل ال وبآءد خااتع.اى

آتةتإرط_ا+ل؛ ا؟باعك ص ودامذ ء1ومتو ءتم1؛.أل

أرض ظ-وسر أبي دص حني خلها؟ث أبضا

آ؟-كوم مض عط-ع_ود شمين كتر1ذ اسال*ال

أروم داع.ر في دمحع حني ألعسط/طشال ءش

 ه_ذأ ص.ئ ؤ-صسا أروم ارض واصا

وأمح_,رزآءتاة عاء5تعأذ*أتأ واد تاي الهآتد؛أآطا ع-مإ"؛ليأ؛

 ط-فطيابخ-اممس آبي وأشء«إدألاس ومومرخ

دسمء1_ص ذاتتو أ;مبم ودضدأى ارض ابي ثم

الت'ؤوير ح_ال ص_ى أن ودلمحا &مخل وسيع*ن

،شوتيى و3نات اليأتصمحاث رض ابي صال في

ألتع_،لوب ضي’ا مم-ن اى ،ا دأر*بى وبما

سء-رم_وء ة—ل-رح—ص بماد،زي ا؟شمال أدصئ أبي



م

 أل-.روصمي م ابي خذ1ود م.الطها لو صءزف

اع-ك-.ه-ل[ وداخ،ئ &ثي باصوي ا؛طا؛أليآع

 يص.ى ال وإممى ألصا عإلثل1أل ص الغارس
ف*ء

ص-رإ داشذ إد-س.فا ال-ضم دآءر وأصا

 أفه ذم أهرأذ شدا ذص ص وال آلهآع؛بطا

اءسى صاداة ذم ى مم متتقا>اة في ه.آغلخا
ج1_ع_ال_خ ط_ممح_ئس_د أل+آعيتل في ص-با-مح

س-ام در هاد-ق ب-صر -وهو £صطفمح

 أرتس ءاي أسمر ص اة1ساح قاتغ لسايك٢
 س_هماة ومخي مجصتان صمتزان1وت لمثأنمل

ذ.ء.ص س-ار أزذي ألب.كان ألي لع>ادا أئج

نمة يخنع ض-ر أال *انع ي+س أن غص ص

أن فم محكذص وث//،مخ بمءمأ 1وأص
 بآءم اال محهذه اسعد في لوا هص؛ا ال

ق أ(أممحىء رش،ء ءلي الني العظام إالردع،ء



i -^ أمممحى ث؛ممن ص-آأهملمال همع —٨—تمت-س زآءو آلنشا،م

 انو.ا؛و صآإت؛لال دأف'ذيى دآءو ممعم^مر اا.ي نذرام [ل

 آلا-آل-ص إب_ى_ان_ب_ذ عو1ن ^^^^٢ ي أدعم أنى

غ_ازمإ_'ومماد أقا3فذ ثب,ميال( 0هذا أنى اذهي’تأر ذش

بمب-ى ا—وأمم ع-اممءء لءع.ا.د مأذ^ل—ي ؛رأ.وتثنن

 في ألباءا؛طا أأياع«رم ودا؛را اجوجموء وج’الج

ع-ك^وألءهء وداأزمإسأل د*مأمرا دهى ا مهم الن'تبال

لمس ذإب سر امحنوي في أليآع؛بطا

 عا-م-د وال ان—ني ولا ممحو|دا ولا ءمام؟أ ماة

٣٠٢ الباي؛مش أنى أله.ميتمهمإ هامهما صمسامح.مح

ي..دتضهمإ-،ص ق-؛بك ل-وها-س أى وز،لتكئا ض

 وأس؛ماة ازأأيألع نرن آ؛طع أرذي مف مل

ألع*امرغ صرن أ؟بانع ألكر وؤ.مطما ل أكبا ني

أأص*هما ص *ا وج.هإدع أأآع.غوراء ني وأآلءتإدا؛أ

آعا؛.طا.آل وإل.بعك كفة فمع+م وألمب



١٢

j في ^٥^ f o أش ء.همآ زي-ن انمانانء

م-لحذخ ضإ1ؤذي &صاد ءتو1ذ أل.هرب أوص

ص-اها-ؤ'أ أأ*ئ ألسغ-يبا ألصي دإ؛ى ط مح؛كاى

 مضها و؛صا ء محلال أردعمايال فءو و،المشي

 ل ص-اما-أو اني الضال ح\ا ني ا'ؤصاها ى ه

ألياعر حل1س ص،ى داخذ ذاركقا أآل:عغورمم

اج-رأح—وم ياجدج ألي ننتهي ح'ني أألءتط-ا

 غالأفي أمض آلمحطء لبال1ألصأن ظوس ءبي -ذم ذم

م في ضي4،ود الداخاخ البوألهعأنال وأسأخا-ال

 نم دمءووألت مص وارض الشام ارمحن أبي أروم

ي دم السود،مح م وص مد.خ ني •س

خطا محهذأ * اش ممص ذم

U سائق ألط ء وههها »رص جهروى وص

 ح 'محام ذمحء ص أسل وهنأ االرمحن ةس

لمم"ش اص يمدذرض آبي اجوحصو

a ني اكماال أرمحن وص هبا.ء b أروم



 عدبم،ح أإه_ساذسه. ايى1ت أل؛.اءعر فى ألتمرن صن

وأ)اذوإ طزا1ألمع 0لكثم ألعظممة شيخ اله اسوإتثععألت

ازبصور هذه في ألؤاج وإحمحئذف ألط-مءف

 أل+اءصتف ص واخذ ءانء ألئوم بم ومص،ا

 حني وط،رآءثخ أالذد،لمخن وس تالدم آلغألي

ذكر ص-ا الش،ام بأث>ا ساحر أنى يغتهي

أصمن ال-باعك وجذا أشم أروعال اسافة في

 ادكقا كقا5وف فاميعن وأء,ل صن وإستتوإ صمخ1أسانأن

ص يعني آءظلعآج5أ هذ،ا ءم صن أخذت ادا

وإحد؛ا مح-أج/ أفد-مح الخعيط مس ***،«اء

م الذي ال،مأ ووين ألبا-ءم هذا اكثر أبي

س+ف عائ اروم بمر وبص فامدس بم لسالثا

 ني ألغمين وعض ورءم صإحلء أجع الس

هذا أنال ى1دهض ال وررخ بهنهما تعاني ملء

اءام وإللء ادوبمع



 ءس االذذ أديم باءسر د-م ء س.ا.ب.ي ط.مدبجنا

وآلء؛تهمه أالذناض من ص مدي5أ أستمرتل

 محس.تلزطشالك خل*آج يضالد ائ آبي ألصمأ

حين آبي ألسرم دمإ1لس ص قطتأذأ محاها

 تدكقا صأذ\-،آم كان صس'العرم خط_ا عني آلعما؛ى

شيتن [أف ؤ؟ذألةا ص.محلخء ماي؛ني فءو آلصمعافخ

دالبغ-مرا حآعر آ'ذعموع آ؟■ي الالنه من دي*طع ائ

نص1ودي حمار،مح ناءو ذمح*ممائ منتف ءبي

حين أبي آلغفه صن محطعنن [وألف <حلمءمص

العؤ'زا

آلعمأف وصمن كثم ذامم آلمر'ذمح ألسم.اوإأ أألسر

محلج تم وس ءشمدن تم دلج نم آبي

نهف رؤانة حين ت في اآلم 0دأذ آخر ألي

بمءر أني آلم-كادثا هذآ ن وص ص.محدءء و؟شؤن

شمن فءد الصين ل عب أذم صن ازدهعل

آا~بسامحء ٠٨٨ ذطعم امإن صى ألصا ،ك*أل ل هذا

وجمحعن سمحر خطا عني ماليآل في



في ص<غيوإمم ءمة1ءس وأالل.وأقإ طأعا؟م ئأس+ا

أال د_عماى ال وألشآءت-م مال-اج وه_و أل\امع

الي-عنيك لخدك آلعا1م معأمحا ؤكا;ما والمج

 ات4.ألظا مد دأذ\ام 1أكم ت.كل1ل صاعإر.تف خاف

مالمر-اأ ألضتم 1صخج شمب أش أال:ءتإداة ص

 ^١٢٠̂ ومض ش3أ ألعتلع،ء ني ألي أسمذم

 ابليص -ل^ل{ أالرش أسمدتف وني ءثغون1وأل

ضموا4.أل وص ش3أ اممطعخ ني ألر أللء لعنذ

 صع.جمالخ ص أمب أدمى ألرأبي و؛لكخورا

أعم و؛لمح آالرمحى ص ألمآب ألردح

ثوي ألهأتت؛إطا من االذذه ألضالء؛ان و؛ما

ؤ-ارس واءتمر هابوأس وأهوله.ا محاعثدها ئالئة

 م-ى ألمني أآلععط_ا من آالذذ ألياعر ألر

الذكي؛ا المحل:ثأأ دان آلي الص؛مأن بلين ارض حه

د*مء ودوص،ء وسي4،ل أس هيط م؟وال د،ء أس أغمى
٢٢



أتئ تعالي *٧٢ أهم محادأ *الد؛ أس دوا بات

 *مأقاح ءبلاأأ ،دل االميى في ل 'وزي ب.إرأا
ني صيرفي ألم\ء د\كا ي.لمي ؛ل؛أالل آل_عمءمى

 صأكمط>ا >بل ض اء؛اس* ألأ-ال ألوت.ماك

 أنة عا"محا:ألضآ ص وروي أللهاءءا,مرء واالرنحى
ثاآلغيبآلءها'.أثس .\kyŜ و؟سة خ_فمسمأ سمىة مص ى هم

̂اة |لسبا ض.ؤ.وخ &لهسبل؛ أءام لي1دع ألممء وم

وج'ء -اي ر داع فات.ذلم أأ.ماذامإ -ردك بم؛صا

س-ام م-ن و-ا-د ألط-ويى ألخع؛مد االرمحى

 جوة س أال لحاس خ محمإر *ل أل*س جوادوا

الطام اله»ر ألخةت\ر جه،ة ص احالةسو آالرنحى

 آء-إدطما-ألسبم ةاحاط،محءء' باا+آعيتل ه.أتتيعلألر

أثش،ممرإ ه<طلع ص بع\اه ص وذلل+تزمء م.االرثمرا

م-اء ^٢ في و؛ألعكهخ مأءء ومبم يخ.ألها
 ل؛راذ غ1دس وال دذأف ال 1أجاج 1صآلع ألجآءت,ل

ص+ئ وء-اي ألالز<-اكا ألداه.مر ث!محادام مس ةضمد
 أنمالم ذتن-ال مدن بي؛ههقا انيوأالحإ أالحعال،ا

أالد-ري ^ذلئئ ى1لك 1ءذاد "؛ائ’ ألر أال/ض

االرض االنماى يطر 1لج أس أمحى ألي



 في ثألشمجاء اله.مم أطإ؛غخ مس،اثال ذو وه

اأ-اظرأمدرل5 مص آلد،آدتمأ هذه ني صا تهمحع؛باج

 وص-ا وآلغما-وآت م1وإثبآع 0وآالعها أآلتع.بمال

ا زنه وت-يما-نز-س-ص ألبهاللك؛ثا أ؛مرا عل؛بذ أن،مبلن

دعانى [أس ش،ا أن قص5أ

j ددام واف جب-ل يىأ-ل ني اآل وذش.رع f ö ١٢^- 

وآأع-مآدا محا عرب.ر-أل م-شاأح ؤ-ي وج-ل عتم
بم[ل'_آو أ'سفا_س زاف ت-غءسيك طبا ء الهاجمإ؛ءين

̂ها م أمغس.ميى مج_\اتأ_مد وم.ى ب-ل-ج أذ-مء م

 وص ع*س أوصى ص دعاال-ج آؤر والج خضإ

ه-اس-ع د-ى ص تثمك-رصاا وتم؛ثف ،ا+تنه ال'ال ٢

 زاف له ب.ةال ج-طذ أممه خلى زل أبضا

ص.<لصاح وت~روبمء المعدي بالعالم ئءط

 آلعع_اغمة وص آالرض قءيى أش >الععآغتمأ

 *وال حي-ثا مس_الم-آأ ^ءاي ذتك-رها أنش

خ-ملل ى—٠٠ ح.رةا *هفا أى ̂تي يا

<المبر ني آو آلس*هولت ني آو صآغ.مة ني محال]كن



وبمدم ألمفي صاآلج5 وؤعا4مأل وإألءتطل آءتطا5أ

وأل_ءرسمنحرا ألط_ول في آلممحرا1 شك.ل امأأ4هع ءش

هاصومو وصغا*ذحا ودس[نها توا1وجه 1ة.ءاتالب
وطسمده-ا ي_ا_ك_ل1_ي_ومم وأدطا\مها اتو>ا.بمهإي

 وعاص-مما ا -ج-.السك_وهمءه وصممأد_اوإمها و؟سالكيا

اجاي-بها؟-و -ا0-ال-وإمص ي-ا.وجهال وب،اصألال

 بم-ن و؛ددعم ك-ال-ل+-—ص ؛.ل0 وص.ومحعع وق.مأدبوا

ل_زا1غم_'ألب ه.ئ 1دايغهب مم_ا وبك-ك أإلختي

 +.صة أل أم وم ^ودآع وإ وأل+عاتلب

في أمحمن؛"ثرا لي >تإل \لذطا'وإكآل 0أآلءهجا

أصاب نص

عا-ي حس*هي ءو م1أالظتعع سهأ-ءقغاة ئ،اللء

 ؤاز-ء وإلننوي؛ف ألسد،أدا أمداد ة ومط ألذمام
*نمره أ:تلمء وإزص وألتغاءتأذالعا ايءجألذ

 ل.االاة س-'ذعبنا-م أد-مة،ألد 0دهادا وبء«عى \_(وو

وص،اج يأجوم ءبي ب1أالحمح الف



 أذسى طسمح_مآة_5 في.ضاى ص بآءتاذةس محغتزآج

حعسع»ى-ال فل-لكفا طغ،ء باصت>ةائ ي*هل صاب

في خ_ي_ص مدآءتتأ آم *ا 20مأمح وآ:سر أل.،هب

 اخء_.ثتةتسول_ل[ [إي رإءصياثاا ء.مزهضتن وحس،اب وال

ءش أوي\تب ذم -، ا-تعودم5وآ االنعام أذى داتمإ

 ب.ا.ءا وتت،ماذالى االذام ذذا ءااأعثتمه

نص*ك ال.اغئجا 0ألعدكم كسحرجأ ء آالءأذم أل$حخ

ع-ودءم-ود ء أيط،لاليوممي وجغ-رأما ء أل-ضموإسءوع

 ء أا+سعولى ألذهإم_ا مج م وتم ء ل>أيآلتةتي ؟^^،٢

واليكسأآلع أإلدءم الس البا:قتإلات ابم3وتكات

 أالدال\اأ ؤك'ازاب للبإ،يك وأا+بالكثا وإلسا]كقا

تاء.صإبمد ءاي أل.هعاذمح ألكمح*ا ص وقإل^محا

لممب.ى مئ،اسوعسء س4>—أ أ ألكاد*ءءما آى وهاأتاومإ \هط.أأ

ص تغل2د أم ألصصم ألممهما هذأ في اال-اسا

أص آمممأل؛وم فا0ف وإن إ,اس.وإال ذال

< ء'لرل مح\ا وك+ا ^٠٠١.^ ودءم

م ب-ويا وإأسوبت-م إب-رثإ-أن-ي—أل إب_ى—د

 ء وإأ تلمإل—متيمأل١٢ ن—٨٠و ا-٠٠٢

ص كساوأر1_ع—->،أل هدر عاأي’ود سهأءتاذ،ء زلالمأ



 ص«ى حصلوإ1وت خ ندب بيفءا ءش اآلم'غمءا مس
فءضهل مد م ج وال0ألصا أالقبجا تش امرهأمحأخ
أثمحإزنه مسن ألءم اسامل الم اني انهار

 بال-طاعة الهن ءاي ءمآصأل-خ أاإ.اآبمخ

0وآثسوأ االع.ذلم أالصام وص ال.ستنمحيمخ وسغالد>ء

وإل-دآبس ألمإمداج في طيأ زل لمعظماأ

 أالصسر_ذي الوإ-وبي العاني الش.ريزم ادم وص

|لمإرغي ألحت\اومي أال)كي آلسي\ا أ'.مزاهعاءيى

ألمه سلطخال3ا ناي صو؛آلال الهحيد/إ صهشا
أالءتمأسال أل،اعموإمزأ اآلعلي؛بخ ألممة-حعوآرمح دالعلع>ء

 ائ صنمء و؛عال د،الجسم مثع انصض أس ام
 صغم االهى آيمة0 عني مثحما،ء دابمأ لة أضع

 معرمحىآوأ ألتمق ص عل*ال اشتم ما دوئم
 اني الهج أس أحسى صغء طنا وإسغض والرفع

 نمن وإممء وال ؛الضر راص وهذا ا'ني

 ؤاذش\ات حمء احم بم ني والغم محدص
ال-اجر الخ-زتن سا:مت ادا الم*افم يى

وص_ذاتممل االرباب sjp اري ود'وسلزا دالءاممر

الم-عماب ادخألن اب*اهال وايمدن اوصعاب



r
در ال وحد'ه أللو آال *١١ ال آن و؟ثلجى

ج ه يد أال وصغمم\ا أثأاذه-ا االب.بائ وش ةشهاف
 أن وإه-هاا أديانها آله.لهادأ واص وضادها
 ءش ال*سمبي ي-ده-ت ص.اءمدأ وذب؛ممزا س*دذا

 ج ه ج ج ءاومال >بعاني أل.*ضز ونب*اة هائال
ألعادق ومدانآل ودفي.لال الصاد،ع و؛رسولال و*اذمء

م.شدا مموهاصو أالرض صش.مف ري روب-ما
وءبي الحءا اج5أ هدبي وميانالء وسمم و؛طالعا

صن الغيت مدانة وأءوأ،ئال ألذصاره واصاءابم *ال

 ألدارين في ة0روءأ ود'سمكن وإهرانال واس أس

 أردا الب,ما ل*سامها وسام وغي-مآنمء ؟بعأو

أخ وص وأمبمء اغام5أ -نام ؤان ووعد

 ص.ن ء-دي وأأ-/؟ات ال+إلفا صءم ود االرثمأزا
^̂ لمالج+م ءدءدءد ءد محد فاذآكثا الكع؛محخ ص ٢٠^

ذدوظ ض*ا تةتغابممح1أأ الغا«ضه /االصو عاي االطالع

notant in textu c o d ic i s» ا€آ؛ء؛ق A sterisci  spatia 
la, اءال؛لهك, م؛اه- t u s؛utpote qui in it io  esset rc،ut؛,c u 

.A fr ic a n i ، exaratum» es ، adjectum $٨١١ آءجا،لل<"« na

 في ومغ*وأ الجءمح-خ آلماص؛مخ و؛لغالبف ألعل*خ



،م.وسا وإلال مماع+ذا سهد؛دا ءاى ^٧( هعاي

شخايين أزورا5آ *داول ألدض ءام ممال \-<اآلءم

 ترد—٨—ص ألشب«ا وؤم لمبا1 ءارم ال_عأالرا
الصاء>اب صذ،لل ؤ-دا-ال ك-اشعااء التك!زاب

أمد._اب ي ال-صسرأرا مإوح أل+لهورا هدف

 هابسأال مم*يبا البآ؛يا بااطا أتاغلعا خ،المحا
الساء:اب سير أا.غلكثا سآ:م ألمهقا

 االناف عا-ي رمضيمة’ ثسطة-ادا[ الس*ع مإفع

صتز-ى عاي لغ.لسر[ آخ—س-اط عياب5أ تآغ؛بإيم

صهوا أ\ثمرتلمأب ص دآ:عممتزال ،٠٠٠** الماء

ص نموم وص*وا زأدي\تكم مهاو خ\عآاكم

وإالءتسارما اسشم

ذالك وسائ دم ألبآع+وف ألر احهء

و؛لمشامبم ال+غامبم في المقمر وهو بمأشك.مة



„سسسسس

ا؟-عمايسب خ-ميمة ظز

اسب.ن م-إح الشمع-اج رال-ت

لوإميىكآإ1 آس مطآ-ك وخما /علج


