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  pal Remبيرالا بيدالا لماللا لضافلا ماعلا مامالا  cخروم ا

 ركب !xl C» oun نب ليبيا مم كالا !COME xl ce سهش

Les xL! kem)أفعو  XA) XXeهمركو  





 ميرك اي كلضفب نعأو رسي بر

 € «ءرصاني ريشم الب ةّيربلا عنص نقتاف روصو ردقف قلخ ىذلا هلل ديلا

 دتوا «ناوعا الب Lael, c «ناقتا cel اهنقتا « ةهدضاعي نيعم الب اعربدو

 VA »“ Jus PAY بلغي Mus bL اهطاحأو eod SU تايسا Jb ضرالا

 3c نم موتنا cuero نم دلل نوامحلا وك رمل
pe de a duo, «doisهيربلا  € efl.هيرذلا  »» Ouestة هبحصو هلأ ىلعو  

 & diui اميلست مّلسو

 ةاملعلا uS ام هناق دعب امأ ئسنقملا ىبحا نب لمحت هللا نبع وبا لاق

o Eمهرابخا عطقنت الو :«مهراتآ «سردن المل بتكلا ا / « 
z47 7-7 

m مسا لاا ا C42 x6 uel Luls Ll «ue SES. eMe 
ixi"السلا  quo5 هب (« Sla] cuum,ىف  iueليلا  lyiuas pela0  

 نأ تيارف «هورصتخاو مهمالك اوحرشف فالخالا ةمهتعبت مث ءادتبالا ىلع

Quasiاملع  iOSدولفغا >» Sul,ومو ةلالخالا ىلع* هلا «دوركذي مل نفب  

 فصوو ««راهنالاو تاريحبلاو «راكلاو زواغملا نم اهيف امو ةيمالسالا ميلاقالا مكذ

 ةلمعتسملا اهقرطو ةكولسملا اهلزانمو «هروكذملا اهندمو «هروهشنملا اهراصما

 is نادلبلا لعأ فالتخاو ««تاراجتلاو ليل نداعمو < تالآلاو ريقاقعلا ةرصانعو

 مدوقنو «مهنازوأو مهليياكمو مهبهاذمو «مهناولاو مهتنسلاو مهتاوصاو مهمالك ىف
— 

B — Codex Berolinensis. C — Codex Constantinopolitanus. 

a) € sym 0) 0 .هكلضعي — 6) 0 AS. 270 ملسو Aly .لمحت انديس 

e € .سردني f) 0 معراكذا uhi وم 0 ee à) 0 .مهعبت 0€ 

om. 4) 0 ..التخم 1) C Ls. 
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 € مهبويعو مرخافم ةفرعمو « مهفايمو ,Pjui مهبارشو مهماعط ةفصو < مهفورصو
 ددعو € dul ىف* راطخالا عضاوم ركذو ,c uel مهدنع نم ليكي امو

sudركذو « ةتافاسملا ىف  gue!لوهسلاو لالتلاو «لامرلاو بالصلاو  cu, 

aulعضاومو < بصشلو ةعسلا نداعمو « قاكلاو اهنم نيمسلاو © قامسلاو «  

d ell"دقاشملا كذو «بدذللو  Qual)كلامم او < موسرلاو صئاصخلو  SM, 

e, M, eo all,ميساسطلاو * < مومملاو /فيلاخضملاو  SgemUlsعئانصلاو €  

 ال باب هنا ثملعو d» رعاشملاو كسانملاو « جاشملاو سخابملاو* c مولعلاو

xis Ou3 «رايخالاو نيحلاصلل هنع ىنغ الو «راجتلاو نيرفاسملل bملع وه  
A uc؛آبكلاو كولا ديف  > adhi,ةماعلا هبحو «اهقفلاو ةاضقلا . «Laudi, 

 Ji هعبج ىل مت امو « 4مجات لك هب ىظحيو © ؛رفاسم f هب عفتنيو"
 ىتمدخو ةكملعلا ىئاقلو مالسالا ميلاقا ىلوخدو نادلبلا ىف ىناليج دعب

 «”آرقلاو كبدالا ىلا قالتخاو ءاآهقفلا ىلع ىسردو ةاضقلا ىتسلاجو كولملا
xus,صاصقلا * سلاج روضحو «؟نيفوصتملاو داقزلا ةطلاختو تيدلل  e ” egi le 

 هذه ىف obi «دحا ّلك عم Spb, cod ّلك يف ةراجحتلا e عم

e TONERخسارفلاب ميلاقالا ةحاسمو « اهتفرع  dاهتنقتا ” «c 

 als erm ىنح دانجالا ىلا م ىلقنتو ءاهترمح ىنح موضتلا ىلع ىنارودو
Lana,نع 7  eaPlÓulEئتج  keel $ ahis © rigideنار 1و  

eauىف ىربدتو  uim uoءاهتلصف  quimىتح ةجرخالا نع  
 vb, eU jy « IUE sous, eui نزوو ؟أوهلا قوذ عم * « هاهتيصحأ

du, » jui?ّلخلا ىلع ربصلاو «هبسحلاب نيبلسملل مصنلا موزلو «ةيصعملا  

a) B .تاراغم او 5) B .تازافملا c) B .ىساوكلو d) B هم. فيصضلا عضاومو 

et habet .بذكلو 26 B et C .رداصملاو Deinde B مومو. رك B Ll, 

ie geil.  g)Bom 4)Ocss, Boss i04, — BC 

pe 2 C .رفاسمو كاب. 70 8 داوقلاو Deinde .ديسكو — x) C tantum 

 نآروذو» . Deinde Cهسارفلاب).  pro e 9) B om. (Cنم  Deinde Bنيركذملا.

p 0 ىبيلقتو. 09( 0 ىشنفنوو B sine puncti. 7) C .اهتلقع 2 5( Haec ex 

C addidi. — 2) B pro his ءاملا .قوذو ءاوهلا' قوز me n) 0 .ةيبضعلا 
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 اهتعمطو «رجالا ىف ةىسفن تيبغر ام دعب «هيشخلو aad ةبقارماو < هيرغلاو

 .cop < نايغطلاو بذكلا :تبتجتو رثالا_ىم اهتفوخو )2( «ركذلا ىسح ىف

 ارق Si تعيس الو «لاحملاو زراجنلا هعدوا ملو « ناعطلا نم ميححلاب

coli]لاجرلا نم  » call Uilelهاندصق ام ىلع » Ui,ءءاضريو هبحي امل  

 ; هب 6 نوعجلر اةينلاو_ © واتباع هل انك“

 ةيوق مئاعدب هتدنساو ةمكح Guys ىلع باتكلا !ذه تسسا ىنا ملعأ

 /هدعاوق ىلعاف * «لمالاو ءاجرلا ىنغلبيو < للولاو أطخل uisu gb ءدمسا

 ,085 ناينبلا تعفر هيلعو « هنقلعو هتفرعو € هتلقعو هتدهاش * ام هناينب فصرأو

 ىلع هي تنعتسا امو <« هناكراو Abad هدعاوق نمو « ناكرالاو مئاعدلا تلمعو

 «سايتلالاو ةلفغلاب مهفرحا ' مل نمو € سانلا cya !لوقعلا : ىوذ لاوس € ةدنايبت

 «اهيلأ لوصولا ىل ركقتي رثو ءاهنع تدعب ىتلا فارطالا ىف لامعالاو روكلا نع

Leoىل نكي مل امو « هتذبن هيف اوفلتخا امو «هتبثا مهقافثا هيلع عقو  ko 

 i5 ىلفط هلبقي ملو ىبلق ىف رقي مل امو هتدصق هيلع فوقولاو هيلا لوصولا ىم

 © كولملا ىئارخ

cb الو اههدطعق ىلا sl dau اطاملعلا "نه دك Uie نم S 

  aclناسارخ ريما ريزو ناك ”هناف ىناهيحلا هللأ دبع وبا امأ اهتدرأ ىنلا

a lel, كلامملا نع مهلأسو ءابرغلا عمجن هةئتيفو موجانو ةفسلف بحاص ناكو 

a) C add. Lee 5) B تبغر et deinde تعمطو et .تفوخو c) C om. 

d) B sLg&s. — e) C idi. — f) B om. g) B pro his تعفدو ةتفرعو هتلقع 

 لاوس. . et omهناينب  — 2) Com. — i) 0تلمعو.  proتيلعو  Deinde Cناسلا.

k) B .مي 2 B haec om. et habet deinde ais .هتنكشو — m) 0 اهنكلس 

(B (gÀ). 4) 0 om. o) 0 x2, addito .اذك! Apud Hádjí-Khalifa, V, 

p. 510 omittitur vocabulum. 
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 كلذب ليستيل اهيف لظلا مايقو اهنم «سنخلا عافتراو اهيلا كلاسنلا فيكو
 SÍ كلغلا نارودو موجانلا ةملع هل ميقتسيو اهلخد فرعيو نادلبلا cens ىلا

euاًبكوك ميلقا لكل لعجو ميلاقا ةعبس ملاعلا لعج «فيك  ffe Sp 
 مانصا تعني ةراتو «ةدكاف هيف* ماوعل سيل ام «دروي $$, ةسدنهلاو موجنلا

 ركذ uy /دولاو LIRE لصفي ,Uum دىنسلا بئتاجع فصي اًررطو دنهلا :
 فصو الو *دانجالا بتر الو روكلا لصفي y 5ةريجاهم لحارمو* Eom لزانم

 عم .yu. Jui ابرغو اًقرش قرطلا ركذ لب ماغركذ بعوتسا Yt ندملا

epلالتلاو ةيدوالاو 5لابجلاو لوهسلا نم اهيف ام  Ll,كاذبو راهنالاو # 

 Ul, e ؛دايجلا نثادملا فصوو دانجالا قرط رثكا نع لفغو هباتك لاط

 je اهمسق ام دعب ”ضرالا ةروصو * ةلتمالا هباتكب Quas هناف ىخلبلا ىيز وبا 0

 عضوا الو ةديغملا .بابسالا ركذي ملو رصتخاو Jua لك حرش مث um نيرشع

 اهركذي ملخ ندملا تاهمأ نم اريثك كرتو بيترتلاو ليصفتلا ىف ةعفانلا رومالا

naso b.الو نادلبلا  ub,هاعدتسا ناسارخ بحاص نا ىرش الآ لامعالا  

 ىنتيعدتسا تنك نأ هيلأ بنك نوكيج غلب ايلف هب نيعتسيل هترضح ىلا

 ارق Uds رهنلا اذ روبع نم ىنعنمي ىيأر ناف ىيأر بئاص نم كغلب امل:
il, € e ee ١ gy spa adusهيقفلا نبا  Loloةقيرط كلس هناخ  

 ىف لخداو هدانجالاو روكلا بتري ملو ىمظعلا نثادبلا الا ركذي ملو ىرخا

 اهيف بغري ,SL ايندلا ىف هزي ةرم مولعلا نم هب قيلي ال ام هباتك

aio,ىبي  Uamامهيباتك ناف هبذادرخ نباو مظحاملل امو < ىهليو كحصي  

a) In B lacuna, C .سبحلا. — 5( 8 ىلع — e) 0 هارت ا post ملاعلا addit 

aJ. d)B SÀs 9C kms xe f)B.s..,  g)Bom HB. 

  eعبس ىف هباتك  2) Caddit: codكلذبو.  4) Cركذ.  4 Bنابعلا:

(Cod. هبذادرج) هبذادرخ )433 «9 لب ليقو مجرتم ريغ ةلودلا guam نئارخ ى 

  edsهبذادرخ نبال رخالاو ىناهيجلل ايهدحا نييجرتم روباسينب نيرصتخ
 , IVادني ايس داز دق ىناهيجلا نا ريغ ايهيناعم ففتي. ) 11ةنز6-ظطمل.,

 رابخالاو. 11 o) Male H.-Khal., V, p. 510.-كطقل. سور.   ») Maleم. 112 ريوصتلاو.

p) H.-Kh. ظفاحلا et sie C (vid. infra. Deinde B دازرخ (le 
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ENTMىم انيلا عقو ام اذهف < «ةدئاف ريتك )3( امهنم لضخحي ال ادعم  

à coliuallدبعب ,بابلا ذه: , casuiبلطلاو  quil; culus,بتكلاو.  OU, 

 2( .C pro his inde a ىخلبلا ليز وبا اماو :habet بحاصلا ;xil اياتك تيارو

 دنع نم dem دق ريباسينب هنيعب هتيأرو لاكشابي ىخلبلا Ou) ad ىلا بسني

al osaidlيىلاكيملا قمح  dass eua raleنم هنا.  Oui qu Ras 

 ىسرافلا دمحم نب ميعربال امجرتم additur) تيارو) اراخبب هتيارو ىخركلا
 وبا مكاحلا مهنم هفنصي هدعاشو هيقل ىبم ةعامج تيقل ىنال حصا اذهو

 الا هلاكشا داجا A3 بانك وهو (?Lau) ريرلل رصن وبا .LL قاديهلا دماح

 «(ue «ميلاقالا روك الو حرشلا ىف غلابي ملو ةريثك عضاوم ىف طلخ دق هنأ |

sىرخا ةقيرط كلس تادلجم سمخ ىف ىناذمهلا هيقفلا نبأ هفنص  A» 
 ايندلا ىف عزي ةرم مولعلا نم اًنونف هيف لخداو ىمظعلا ىتادملا ريغ ركذي

 راصمالا باتك ,Ul, € uda كحضي ةعاسو ىكبي اًتقوو اهيف بغري ةعفدو

 تاياكحو اوشح رثتكا هنا! ريغ هانعم ىف هيقغلا نبأ باتكو :ريغصف ظفاحلل

Bu Leu,انلخذا ام انبتك لالخ انلخدا امنا  cاهيف  duiلم اذا  

ous à dub us Lsعقاف هيقفلا -ىبا  eX dنونفو  DAEنيا  iei 
 ةقثال تارطانمو تاياكح تدروا دق ىلب اذه Ub ىسحتسا Jy نادلبلا نم

Leعضاوم ىف تبعجس امبرو هركذن ىذلا  عضوملا نع ةلغشم ريغ هيف نكن  
plos Ll cadمظنلا ىلع وثنلا نوراتضي ءابدالا نال سانلا  (yes plex, 

Hic autem locus ex editione priore utilissimus est, Inter aliaعجاسلاو قاوقلا.  

confirmat meam sententiam revera Abu Ishák Ibrahím ibn Mohammed al-Fárisí 

al-Istakhrí esse auctorem editionis libri Masdliko '1-mamálik quae ad nos pervenit. 

Sed refutare videtur id quod e loco nostrí in descriptione Indiae derivavi (Zeitschr. 

d. d. m. Ges. XXV, p. 48) Istakhríum quoque al-Karkhí appellatum fuisse. 

Hinc enim patet librum Z7asd/ik quoque tributum fuisse viro docto Mobammed 

ibn Khalaf ibn Merzobán Abu Bekr al-Mohawwalí, qui obiit anno 309 (vid. Abu 

'—-Mahásin, II, p. r|i?, H.-Khal, V, p. 96 seq., Ibn Khallicán in vita n. 170 

(p. LI? seq. ed. Wüstenfeld ubi male annus mortis 306 dicitur) et Jacut, IV, 

p. FP", 22 seq.). Pagus لوكملا proximus jacet vico ere Bagdadensi, non est 
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  Tp oid Pe cele 3 Cu Lit d op Lg agiديدروإ نقي 64
EM EX 4 مك ينابطتس ناي كوشن ذ Y AR de - 

 اذه انباتك لضف فرعي  XEلأ نم ناكو نادلبلا خود وأ مهبتك ىف رظن نم
«MAU نم aus X. للرلا "نم» pedi ceri 3 db ei Gina, ملعلا 

Aus لاح لك ةىلع نعطلا نم هتلفا الو ناصقنلاو ةدايزلا نم همّلسا» Y, 

  «Ub UP LE Ue ooميلاقالا ىف «توافقي ةبطخلا ىف ,3

 ىواستي  G3ام ركذن امنا  toeىواستيف سايقلاب درطي ملع وه سيلو
Lil,ةنياعملاب كردي  fumi,ىهنيف  

d,راصتخا !ذه انباتك  doa hàهل ريظن ال انلوق لثم ناعم ىلع  Ju 

igitur mirum hunc virum quoque : | eogznominatum fuisse. Locus Mokaddasii 
q q Us. o 

itaque vertendus esse videtur: vin hoc capite multa recepi e dictis Ibrahími.ibn 

Mohammed al-Fárisí, cuius liber inter nos nomine al-Karkhíi circumfertur." 

a) C pro his: هودروأ كف z ضرتعن الو هوركذ دق نيش رطسن et deinde 

addit: بانك نم هلقنن وأ 5 نأ نم عسوأ اندنع بابلا اذه ىف ملعلا o» 

 فيضي نأ الآ هقرسن وأ  Uoدنسلا ميلقا ىف انلعف امك ةرورض انقحلت وأ رمالا

 انباتك لضف فرعي الو كسلا رما نم انيكحو  DEوأ مهبتك مفصت نم 229

  of 9لأ نم  ads dامأو  E Aانئدبا ىق اهانلثم

 اهنتدجو 9 اظروبص  msكلم  MEىلع  Belةرودعم  iهديتعأ مل عجرم

 ىرخأو  VE md deروباسينب ىطامنالا نبا مساقلا  — Lolامو

  rdقو: سرافلا "ميقا  AP QUSEاييلع "نسبا حاصلا ( f sتا

 مالسالاو رفكلا كلب روصو لاكشالا لصف دق سخرسب اًضيش تيارو ةريثك عضاوم

 دق تلق سخرس ثزواج ام لق ترفاس له هل تلقو ليلقلا الا طخ هلك

p» طيلختلا نم عقو ام كلذ يف عقو دقو ربخلاب ميلاقالا رش نمب تعمس 

 ملعاو < كريغ 0. لقنلاب) لقنلاو ميلاقالا روص نم رأ.  QUEيلا ىسفن ربا ال

) C à c) 8 اهانرطس — d) B exo, C. توافنت et mox اواستن»“ا e) C 

f) C om.فرعي.  



 ةرصبلا هوميلو رصم ةةديَنو سدقملا تيب «ةقنعم لثم Rina Aba سيل نأ
«Ao,ال ةيشا  qoosاهئاف ةياغ انلق ناف ءاسانجا تناك ناو اهلثم  dixiىف  , 

 ةلمرلاب ىقشمدلا نيتو زاريشب ىربعلا egal exa نياسجفلا» gs هدركلا

 دنم دوجأ QS دقف Ou انلق ناف «روباسينب سابيرلاو ىتولصعلا شمشمو

 5 ىرسا ةكم خوخو ىدبييؤلا هنم qo اجرا لينو WT نعبد

 زاوعالا ف Ghi لثم حرش eem لوقلا انلمجا مسرور ع فران دس

 لاهكلاو ةقوسلاو راطشلا نم فلخ وان IAS هنا كلذو ةمرح ?xal سيل

 ةضيرفلا ىف سانلاو سولج موق نم ولضي ال رث هيف نوعيتجيو هيلا نودعتي

 سدقملا تيب Q9 نم زعأ الو انتوقكو < نيقسافلل زكرمو نيذاكشلل تيب وهو
 ؛هرود اهب الو ناركس الو !مرهاظ Loon الو اًقيفطت الو Lacu اهب ىرق ال كننال

 اوروستق بري ؛ريمألا نأ مهغلب ىقلو صالخاو Quai عم Del الو Vou موسف

 اهب ةسلايطلا لكل رادقم ال زاريش ىف انلوق لثمو caede لها bif هراد هيلع
 نم اهب تيأر دق مكو لهاجلاو ملاعلاو عيضولاو فيرشلا سابل هنا كلذو
 انأو ريزولا ىلعغ تنذاتسا !ذا ,uu اهربحسو مهسلايطب (loda نق ىراكس

 sS امّبرو <ىل َنذأ ةعارذب تيتا اذاو تفرع اذا XP cus سليطم

Ulركذ ىف  SMةبصق ىلا ثيناتلاو رصم ىلا فورصم ريكذتلاف ةدحاو  

 معي كلبلاو «مور هل سيل اميف كلذ اوزاجا دق بدالا لقا | عم ةنيدمو

 Dua اهتروك ىف ةبصق انفصو !ذاو ةيحانلاو ةروكلاو قاتسرلاو ةبصقلاو رصملا

lgeubاهانركذ ناو ةيدوهيلاو ضثكجومو طاطشتملا لكم  àاهانركذ رخآ عضوم ىف  

 هم ىهف ىرشملا انلق ايلكو « ناهبصأ my انلقن سانلا دنع فورعملا اهمساب

 انلق :ناف كنسلاو نامركو #سراف Lad اندرا ىرشلا انلق 8 ناماس لآ ةلود

 Azo» دقو © ماشلاو رصم كلذب عبت برغلا انلق نافذ ميلقالا وهف برغيلا

a) B sine punctis. In C haec omnia inde à انباتك ىفو ad هانعدواأ دقو 

desunt. — 7) B sine punctis. — c) B .اويبلو — 2) B (Ls — e) B Dot. 

f) Hic quaedam deésse e.g. ىقياطلا هنم بيطأ .... v, dea patet. Pro 

Usu) je» B Co; de 9) B onm. Vulgo ARS scribitur 

(ut 1. apud Istakhrí), sed lectio nostri pro AS facit. | 7) B اسراف ut saepius. 
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 elu. * s Gem هيف اندروأو «dde لجيل dell نضماوعلا نم ايش

aes, Lir Ene ims؛انطشبو . انكر بت  adis CARU sif]ماوعلا  I3] 
 تافالنخالا ان مكذو opos I3 SLE ous لجل ami فرط ىلع هانبترو ناقل

aL slo, bom is xd aناعم ندملا فسوب  ed, qiنوؤشلا )4(  

Y adhisنال. ىرطلا اانبجصراو ,نيكت  xliاينيلا  yos Ouiويلقالا  Q3 
 ىلاعت هللا انرختسا (OS <بوصا كلذ نال روكلا انلصفو (bo اهب ةفرعملا

 (Rail نامولا رودص انشتسا ام دعب ةنوعملاو فيذوتلا هانلاسو هعيج «لبق

 ,je doas abi. eil aep e RE t nat 1, pied ناحل
 © /هحّردمو ؟هراضحا ىلع ثعبو هّلبقو هب راشا

Mei. puse su ERR AUN Less . داتيار ..ام 05605 جما ١ 
 انككش امو لوقلا هب انلسرا رتاوتلا  Rmaنم..ناك وأ  (apoةءندبسا داحالا

rr ated اروهشم ouo Si انباتك ىف ركذن ملو < :هانعمس هنم ىذلا ىلأ 

 اناطلس .وا  Male.ةياكح لالخ وا ةرورض كنع الا* , ijiهيمسن نأ كلذ

 ملعاو +” ةلجالا ةليج ىف لخدي القل هلحم ركذنو الجر  "QVEهذه عم

 ميلاتالا معيمج cibos < نيعبرالا تغلب ىنح هرهظا مل هطورشلاو فئاتثولا ؛5

a) Haec recepi secundum C; B habet: [5| ماوعلا هيلع فقيل sa] انطسبيو 

 هيف اندروأو هوربدت !ذا ءاهقفلا دنع لحل هقفلا قيرط ىلع هانبترو ةلمات

 , © lsافرظن  Proنكنلاو اًقثوت تاياكحلاو اكمبت رابخالا.  Smانلوطو

à) B c» et om. coo] — .انلصتو o) B ىلع d) € haec om. Infra in 

capite مداسالا زخكلمم C pluribus verbis de dedicatione agit, ibique eum nominat 

 ىضاقلا لثم : — f) Hie C additوبا. 6 © هراهطا.  de qeنسحلا نب

 قداو رانخملا مامالا [ xaiىناعم) ايناعم ءاهقفلا . Qs, 0ىنأ بتكلا ىف !رظن

 بتكلا نم انلقنو : eed og) © additخياشملاو ةمثالا نم ايهريغو روباسينب

 امو  sSبنكلا نم : et additلنسأ. 8( © هنم دانعمس  — A) Bكانيورصتسأ امم

"590 k) B .اناطلسو — 7) B sine punctis. Pro نأ legi posset .نسل 

m) Haec in C desunt. #( B .نأ 9o) B طورشلا ($. p) B om. 
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 ريما Xho d سرك pae كلذ Dh قفتاو «« نيدلاو ملعلا لها تمدخو

 زيزعلا راؤن روصنم وبا برغملا ىلعو * هلل عئاطلا ميركلا دبع ركب ىبا نينموملا
 © ها»يد Xue ىينموملا ريما هللاب

 À اهنال رافكلا daJLa فّلكتن رثو* بسح مالسالا ةكلمم الأ ىذن رو

 ,SUR < ءاهنم نيملسملا عضاوم انركذ A3 ىلب اهركذ à ةدئاف رن رثو اهلخدت

 انلصف مث بععلا ميلا نع /مجعلا ميلاقا اندفاو اًميلقا شع ةعبرا اهانمسق

fمهلا لا  Lucisاهتاينثك هنكنو, كامراضما  lide uiفداتجلاو  Oui 
 انلعجو 8ةريحلاب ةفورعملا اهقرط انررحو اهطّطخو اهدودح انمسرو اهانلثم ام

 نيل ةقرولاب ةفورعملا اهراهناو ةريضخلاب xJUl leis ةرفصلاب ؟*ةيبهذلا اهلامر

 5“ /ماعلاو صاخلا هيلع فقبو « ماهفالا لإ فصولا برقيل . 4ةربغلاب ةروهشملا

 À رصم مث ماشلا رق map رت قارعلا رق برعلا ةريوج ةيبرعلا ميلاقالاو

 مث لابجلا رث «باحرلا رث مليدلا رت ىرشملا اهلوا مجعلا ميلاقأو برغملا

 a) C addit نيطالسلاو ءاربكلاو. 0( :C om. c) 0 pro his ديسلا ea مايأو

Us S, et4) 0 يحاون  Quنينموملا ريما ىلوم روصنم نب سون مساقلا  

 انال pro اهنال — e) C اهيف et deinde مالسالا كلامم انمسقو. — f) C مجاعالا.

C SAX.ةسعحلا — 3(  l0 ةشهدلا  g) Com. (BUuas). . 3( Com. i) 
 [( Hie C addit quae B infra in novo capite ءايقفلل هنيصتخا باب :habet هانيرجأو

desبكاكملا لماسم .ةعيرشلا ةيثا تدحا امك ناصح سالاو فراسلا  cedi, 
 ةلاجرلك ىرقلاو دكنجلاك ندملاو باكحلاك تابصقلاو كوللاك راصمالا انلعجو

 دودنمل هيف ماقي عماج دلب .M رصملا ةآيقفلا تلاقف راصمالا ف فلتخا دقو
e,لثم هقاتسر عمجايو هسفنب موقيو ميمأ  psلأ كنعو نزوزو سلبانو  

EXEامك  xmناجبيلاو .هقرلاو ا ةرصبلا لكم ”نينيج نيب  (be) 

 ىف els ورمو ةلمرلاو ةاعنص لثم ليلج qu كلب e ماوعلا Oum رصملاو

 نيراوخلا .ةييلا. .تيعبجو مظعالا ىاطلسلا دل كلي لك ممل انملع 03

condis,زاريشو ناوريقلاو فشمد لثم ميلاالا روك هيلا تفيضاو لامعالا هنم  
 مس

Deinde habet C ,ميلاقالاخ m)B 43. — n) B eo. 
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 Jae» Xijb برعلا «ميبلاقأ QS € دكدنسلا De نامرك *. سراف à نانسزوخ

 Em ةّدشل امهفصو ىف ءاصقتسالاو ايهدارفا نم Ou ال Ska ةمجاعالا ميلاقأ

 ايفاك اًيب * Lal انكرفأ ىقف راهنالاو راحبلا Ul ءامهيف قراطلا ةرثكو امهيلا

sunlديف لاكشالاو هيلا ةجاحلا » © 

 راهنالاو راحبلا ركذ :
 وحن نم يخي ايهذحا donum quum الا مالسالا ىف من 3 انا ملعا

 راد /مالسالا ةكلمم غلب MB نادوسلا «نادلبو نيسصلا كلب نيب كنشلا قراشم

 فلتخا دقو ةدع بعشو ةريتك Qc) هلو Sus امك* برعلا ةريزج ىلع

 رودي ناسليط هبش* هلعج نم مهنمف هليثمت ىف #نوروصملاو هفصو ىف سانلا

gud, po odas 10هبش هلعج ديز وباو نادابعب فرطو مزلقلاب فرطو  A 

 نيبصلاو ةشبح نيب هبنذو قارعلاب هقنعو (Elo ةبعش o رثو مزلقلاب هر

Maa xul,ناسارخ ريما ةنازخ ىف ةقرو ىلع  ab Qu.دنع  apمساقلا  

ls bU. ulلك اذاو بحاضلاو ةلودلا نضع ةنارتخ قو  JLia 

 Eu انأ ,La )5( ةاهفرعأ ال بعشو ناجلخ نهضعب ىف اذاو رخآلا فلاخ

 نادابع ىلا مزلقلا .Po اهلك ةريوجلا ىلع تردو moe EAE وحن هيف

 هيف * دياشم ثبحاصو هججلو هرئازج ىلا بكارمل انب ”نهوت ام ىوس
 رصبأ نم مهتيارو Jud, Su isses هةمتاشاو نيينابر نم .«bi أودلو

 «uel هدودحو هبابسأ نعو هنع مهتلاسف هتازرجو هحابراو هيسارمبو هب سانلا

 نم تقلعف اهيف امب نولبعيو اهيلع نولوعيو اهنوسرادتي كلذ ىف رئافد مهعم

a) 8 ةريزج ىو et mox pro طسوو habet ىضو (i. ©. $,?). 5( C .مجعلا 

e C LJ tà». d) Bom. eos  /) Bl. — g) C om. 

A) C .لاكشالا باحصاو — i0) C tantum: kJ هلعج ىم مهنمو ناسليط هبش 

  b. Vide supa p 4 ©. — E) Cروصلا ىف روصلا فلتخ هتيارو  QUEتركذ

 اخاشم.  Cتهد. ) 8 انخاشم,  x4. — 7) C add. iiia. — mx) Bكفانا

Mox B هيف oJ. — 00) B xoL4M. Deinde B نيضاشروو C. نيصاقرو (0) 



 ثركذ ىتلا روصلاب هتلبا 2 تربدتو تريم ام دعب هءاّكلاص اًردص* كلذ

Lus,عم سلاج ةاموي انا  adرجلا ىف رظنا* مزاح نبا ىلع  toy.لحاسب  

 à 4ىلقع jum دق nudi هللا od كتلق اًركفتم JU ىل ام à لق ف ندع

 مامأ هنال هب سانلا ملعأ نم مويلا .pud هيف فالتخالا SU رحبلا اذه

 5ديتعا ٌةفص ىل هفصي نأ ىأر نافذ هيصاقأ P رفاست اًذبأ هبكارمو راجتلا

 رث تطقس fs ريبخلا* ىلع لاقف «؟لعف اهيلا كشلا نم عجراو ءاهيلع

 5 جراعم هل لعجو* ub الو ناسليط ال هيلع حبلا مسرو هقكب لمرلا حسم

 bl ءاهيغ هل Eno ال bc اذه Xie :هذه لق رث #ةدع اًبعشو ةنسلتم
 3 20- 2 M د ع 52 -

 ةجاحكلا ةدشو اهترهشل xke ةبعش الا ناجلخلو بعشلا ,qol اجناس هدروصأ

diاهيف رافسالا ةرثكو اهتفرعم  golام مسراو هيف اوفلتخا ام  SEهيلع  

 هل «yi برعلا ةريزج عابرا ةثالث ىلع رودي هنا كش ال اهلك لاوحالا ىلعو

 ىمسي (poe زاجحلا فرط ىلع ناقرتفي رصم وحن نم ةانركذ امك ىنيتاسل

mobىتح نابعو ندع نيب هعانتماو رجلا !ذه مظعو  Quaiوح هعاستا  

 ةكلمملا ف فوخضلا ”عضاومو « نادابع ىلا ناسل ريصي رف يساف ةئامتس

foleو نوعف قروغ عضوم  ed ERUاهيفو  deed5 ضارعلا ىف بكارملا  

 حايرلا هيف بهت عضوم وهو ناراف مث رماعلا مبلا ىلا وماغلا مبلا نم عجرتل
nt 

 الاو اوراس Uus نم P ىتلا تبلغ وأ محابرلا نينكس 135 .eu نوبقري الاجر

a) © تقلع امم 3( Bet C .مهي Deinde C LJ — c) Bom. 4) © 

co e) C .اهدمتعا f) B تطعس GA. 4) B اجراعم et deinde 

Xie ut vid. ^ 4) C haec om. i) B et C WÀo. £) Deinde in C sequi- 

tur: مزلقلا ىلا (e Al, ةليو ىلا ايهدحا ناتبعش هل نا كش ال XL ىلعو 

 , edo omnibus ceteris omissis ad 4jنادابع ىلأ 9039 هجولا نم بعذي

coL. 2 Spectare videtur quod modo ex C adnotavi. 7) Sic hic et 

infra B sine punctis. Rectius o^ n) B «عضومو o) B o p) B 

 , apud Istakhriليباقت  Respondet verboنم.  inseruiرصم  sic. Anteنآأاردكتنم

POM. 



 ةرتغت ىرعلا ريثك ©ةاروخلا ىسوم رث يمفلا ,ei ىلا ةليوطلا ةّدملا 'اومات
 ال اهلجا نم ةبعص ىرع راجحلا ىلا مزلقلا نمو ءهليخد دنع بكاوملا هيف

 ترهظ B usu ىف علطي lita راوكحلا ىلع هال راهنلاب 3i نوريسي

 ool بحاصو كلذب ناخرصي نايبص بتر دقو .Su انيمي vue ةارع

 كلذ نع اولفغ نأو 2دنلا meus اذا ,Lun انيبي اييبذجي نالبح هديببو

 بكارملل هيف ىقتي يضم بالصلا ةريزج ىع رق 4هتبطعاف بكرملا ىرعلا مدص

tomesنبف  XEىف ناك لامشلا تأاذ  fixeعضوم وهو مزرئاج .رث رحبلا  

Risus feريصقلا كلذو رصبلا هبيق  DeLبطعي ام  Lp)كنعو:بكارملا  
 vium d لا كلشي ال: بعص, عقيصم ةمكتملاو Sod فخ ناريك لوحف

 1 كلي رمل al $3 le وتو cas uum pisi ارق ,iS ىلا
 d بطعلا نم Xam XP à chm باهذلا ىف ميلس هنا الا تايساولا

TO OE unen one. iili cede Ph desi, Ing 

 ةماطلا قو ةرصبلا morus تابّسكلا رث فوخ قيضم 7عبسلا مق مث كليم

 بترو تويب اهيلع ععذج رحبلا ىف cual دقو فيقر ركبو فيضم ىربكلا

isنم بكارملا مهنع *دعابتي ىتح ليللاب نودقوي موق اهيف  Gb,عضاوملا كلت  
 ثاّرم مشع ضرألا 14 9 رح ةكش مك ,Luke) Od لوقي اًخيش كعمسو

0-7 e 

 اذه fbi نأ ٌبحا الو ءدحاو عجريف اًبكرم نوعبرا هيف رفاسي عضوم اذه
 © هديف قرطلاو ركبلا اذه ىسارم ثركذ Si لصالا

 موي ,que ko p 53V b رهشلا طسو ىف تادايز ىنيصلا ^G اذيلو * )7(

d)B V. 5) B .ميعت c) Sie 28. d) Bauheb. e) B هيف ىقس 

Jue» ..بكارملا f) 8 .ةعس 9( 8 رباج Alibi non invenio — A4) B (5. 

Pro -—J) vid. leg. .رعقلا i) B eot Vulgo .بدنملا — £) Allusio ad Koran. 

ll vs. 44. 7) Ostium fluvii inter نانابيلس et ىدهم cya, in mappa Istakhrii 

(Cod. O.) o4! مث dietum. 70 B .بسنت 2( B asl. 0) Hie B habet 

in fine paginae اهاك ذا ىنذ ةنوكسملا A» L|, quibus additur ab eadem manu 

in margine سلدنالا نيب هجورخف مورلا ركب امأو برغلا ميلقأ ($. Sequitur in 

B (p. 6) mappa maris Indici. — 7) C Bo à, رهشلا فارطا ىف cob Me. 



Dei 

em Ka» op a Xueاذا اهّدمو ةرصبلا  obىف ةسيلقئاف ةلجد * عفد  

steilراهنالا  cunda)صقن !ذاف* عايضلا  eiLUP domىف سانلا فلتخا دقو  

 هعبصا ,عفر !ذاف كميف* موي لك هعبصا هيف سمغي US موق لاقف © هيل

dS fyىقل رابحالا بعك  aSلاقف رزجلاو ثمل نع ىنربخا لاقف اكلم  

 ةسقنتي * رق روجلا كلذف هيرخانم ىلا املا باسنيف . ,سفنتي co نا كلما

 ميلقأ 3 sol P xm x4 UJ ىورو * cl ds ha a نم هجرخف

sadiةيجيحلا سار ةهجرحأ قمعو قيض هيفو © :  Jes IPهدعب ر  
 نم كلم ”اهيف SQ ىصحي ال ام رئازجلا نم هيفو هقمع كرذي الرحب

 اهتكلمم MES) نم معزو Sul quei ةريزج ةئامعبسو افلا اهب نأ لاقي برعلا

 ؛0 ةفيصو فالآ ةعبرأ اهسار ىلعو CU اهيلعو ةنايرع ىيرس de اهتيعرل سلجم اهنا
Lsرحب رث ”ةارع  AUSنوكت بيدْنَرَس هيف سوما ومو  LRL guai 

de Ty Les dهيف طبهأ ىذلا مدآ  D DR Kaoنم  RE B pan 

 i po موي ةريسم ىلع ىرخالاو اعارذ نيعبس وكن ؟تقفرغ OO مدق رثا هيلع

 هردحأ ام هدوجا ”توقايلا دجوب مّكو رون ةليل لك هيلع ىري محبلا ئف

 ؛ةئري ال روفاك رجش ,i كولم ةثالث .اهيفو كسملا هبش ناحير «ad «ميولا

a) Com. 5( 0 بلقناث ةلجدلا ءامو B quoque .خلجردلا — 6) C .تقسأو 

 سفنلا دري.  ct mox (sx. — B) C crسف  Bسفننت,  p) COاهعفر !ذأ.

i) 0 pro his: خلاقم x45 موجنلا لهالو قارعلا ميلقا ىف هركذن رخآ هجو هيفو 

Lou مكانملا رشعم à! .بانك ىف اهدكن ىرخأ Deinde رجلا العم ds 

pro .ةيفو ( 0 s. | ]) Pro ىلإ C habet .ىف دتبقتو — m) 0 .اهبو Quae post 

  sequuntur ad finem descriptionis huius maris in C non exstant. Locus deبرعلا

regina male hic positus videtur. Cf. Mas'udi I, p. 335 seqq.  ) Cf. Kazwini, 

I, p. ءىر! ubi illae insulae قاوقولا رئازج appellantur. |o) B .نونامت نيكي 

p) Vulgo i? e. .ع Jacut, III, p. A", 19, Abulfeda, p. vo. — 2g) B sine 

punctis. Jacut l.l. | 42, Tbn Batuta, IV, p. 181 صاغر synonyma. 7) B دجود 

  Pro x4, quod sequitur Jacutراطمالاو لويسلا.  Jacutيدرلا“ . 7 08) Bتيقاويلا.

 . (p. ^P, 3)اهيف



e 

m 

debiهءاضيب هتركاش نم  qud Mesىتثام نم  jum)هيلع باسنيف اهلفسأ رقني  

Real aigلطبخ 1  aee eu mdiايم ؛بيلكلا  cyanماتا  
 راجشا اهيف Pu ةريزج اهب لصتي ناسح (She gas ليجرانلا مهماعط

 € ةةعاس مس نم ةافش اهقورعو is v3 هبشي اعربت اسرغ Uus مقبلا

 فاخت مهنمو « coe adi ىو ملظملا ركلا ىف ةعموص اهناك CM ةريزجو 5

 ايهديحاو نيركبلا كربا d € اهنزواج ىتح علق ىف لؤت ملو بكارملا

 d © ؟ةخبقاع

 سلدنالاو 5ىصقالا سوسلا ua) برغملا ىصقا نم هجورخ ررخآلا مكلاو (8)

d Hsec iate gcارث  mtl au0١ دل ىلا  

 gae ef نيِقرشمْلا بر ؛ةيآلا هذه رسفي برغملا cubi ضعب تعمسو *

 برغمو هنيمي نع فيصلا برغم رحبلا اذه نم ناهجولا ?QI نابرغملا لاق

 ةحانط دودح ىف فيضي هنا نوركذي مهنم elem تعمسو ةهراسي نع كنشلا

 lÀo due 13b : سلحتالا' uixa Qus هنا de NEN 802 نك خي

 )59399( qul eme لوطا نا .UE cul Sd «رخلالا بلا كل m انيازنت بلا
 ةئاهييخ ناكم ىف هضرعو ةداعسلا رئازج ىلا ةيكاطنأ نم noe ةتامدمخو ناغلأ ؛5

d, zoناكم  cua nuuنيوسرط نم ةلبقلا 0ةيحان نم ناك ايف  d 

a) B las. Cf. Kazwini, I, p. f! paen. — 2) Sumatra. Jacut II, p. v4, 11 

et HI, p. il, 7 ىمارلاو ut quoque Ibn Khordádbeh, p. 63. c) B cole 

CE. Jaeut TIT, p. j.p, 15. d) B .-اهانزواج €) B .هقاع Deinde sequitur انمبخأ 

tens uua d ديكم نب سابعلا انتدح لاق ىنابا نسالا et lacuna fere di- 

midii paginae. Hic nempe in priore editione (Cod. C) haec traditio collocata 

fuit, quae in altera (Cod. B) ad finem descriptionis Maris Mediterranei est inserta. 

 .Koran. 55 vs (Com — i( — Zىي) 0 هجحنط نم. . UMرك) 0 ناف مورلا

16 et 17. — £) C haec om. et deinde habet: ىف هنأ نولوقي ةكنط لجأ تعمسو 

  est proايارث  Verbumأ بيناع.  7( Lacuna in B. m) B Ljناغلا» 2

cesi. — 2) B «ناسامو 0 ناتام o) 0 وحن et ىمف pro .م 



Jo 

Ej) نم. ناك les رجلا jussit نووليص مهلك ا نإ رق date 

 ثالث هيفو € ةىراصنف ىرخالا  Sole Ghبزملا لباقت ةيلقصا ةلهآ
 لباقت شطيرقاو  paeهتفاح ىلعو ةفورعم ©*ناجلخ هلو ماشلا لباقت صربقو

 نادلب  BRLروغتو  xLةلضاف تاطابرو  Epموخنت ىلع هنم  zuىلا

 وهو مورلا هيلع بلاغلاو سلدنالا نودح .4 job Py lA FU^ Ciةيلقصا 5

 هناجلخو هدودحو هب سانلا ربخا سلدنالاو  RSSنم نوزغيو هيف نورئاسي

  1١أ ىلا ةكوظر هيما كاب  eus, dei vbi iugeماعم  zketdl Ruقنا
  Roadهيف تيعمس ام هيلع ضرعاو هبابسا نعو دنع  dBنوفلتخضي مثير ام

€ gab ىلايل /ةصاخ xi M04 هل med يئاه بعص رحب وهو هيف 

 ملالجلا ديحم نب هللا دبع* بّيطلا وبا هيقفلا انربخا  (eub؛انثّدح لاق

d Oda qi uaa] انكذح. JUS ىدلارعبللا جيوب نب تس ىم نسا» 
 ةملس وبا انتّدح  dSدكيعس انثدح  Aus cyaنع ةراسي نبا انثذح لاق

 هيلا ىحوا ماشلا رح فلخ ءامل هللا نأ لاق ورمع ىب هللا دبع  Pكتقلخ

 , dlىننوربكيو ىنوسدقيو ىنوحبسي ىلضف نم نوغتبي مل اًدابع كيف لماح
 , I Luoكتنعل نقف بهذا لاق هقرغا اذا بر لاق هب عناص تنا فيكف 15

  000قاوعلا ربح ىلأ ىحواو كديصو كتيلح  Quaعليحا اَّذا بر لاقف كلذ

(le. Deindeمورف سلدنالا موضات ىلا ةيكاطنأ  © )ه) 0 نوملسف ةكنط. 5 

 :apud hunc sequitur ةرماع تناك EE m ناننتاو xib so عيمجو

 zhb سربق 0. اماظع اثالت) ؛ماظع ةتثالث الا اهربرخو نوملسملا Doni نأ ىلأ

ejسانلا رصبا تيارو برغملا ميلقا ىف اهفصو ىصقتسنسو ةيلقصا ةريزجو  

 دقو ةيلقصأو سلدنالا لمأو مورلا هناكلخو هدودحو هحايراو هبابسابو هب

d) Bh8. ناجيلخا  © dee cuf,ملا ٌلقاف هنع ماتلاسو ريثكلا  

 خيلقص. :B guo f) C xol. Post Ee hic addit(e  )3,55 هيف نفسلاو

cf. supra p. Wf e. — A) B sine punctis.لالكلا ىبأ  Bhlم)  o^مورسأأ  

 .i) C om امل et 'habet deinde PL £)C ىيذلا ئدابعح 7 ىلوكاب سب

 ىنوللهيو ىنوربكيو ىنوسدقيو.
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 اذار «هعم كتسّدق كوسّرَف اذاو* daa كتحبس diss !ذاف ىرهظ ىلع

 «كديصو ةكتيلح رتكاس كيف تكراب دقف بهذا لاق Qaa كتربك كوربك

dudo ssلا نسيل نإ نع  ien mi 

 dk La qum ما طيحملا ىف نابلقي Qum ناذم ىردأ الو )10(

 كال *برقا هيف بلقلا ىلا ,Lo هنم ناجرخاي امهنأ بنكلا ضعب ىف تارقو ه

lalرصم ىلا ردحنت لاوت ال ةناغرف نم تجرح  MUSلهاو برغملا ىصقا  

 انيهذ ام كيري !ذيف jud لها برغملا لاو قوف لما مجعلا نومسي قارعلا

 3 deum» cle all dass ىف !ينيصف ,ىعبشجا راهنا اهنأ dae ليبدو هيلا
 لاقي امك هنال ةلمجلا ىف ىحن هلخدن ملو طيحملا oh ةتالث راحيبلا دكيز

 ةناف ٌىناهيجلا Ld, cipi الو ةياغ هل فرعي ال ةقلكلاك ملاعلاب ريدتسم م

 ام ىلع انرصتقا نكنو ةينيطنطسقلا ميلخو ررخلا ركب دار ةسيخ اهلعج

 gases 3 238 G4 نايلي uii gi pi atm af da ًاينأ

 ءمايأ ةتالك ةريسم مزلقلا ىلا LSU نم aisle ناَجوِمْلاَو eel اًمهنم حمي

 ناطلتخي ال slug ملاملاو بنعلا نيرحبلاب كاعت هللا دارا امنا ليق ناف

 3 ناجرملاو ولوللا نأ باوجلاف  ةيآلا pim e ىذلآ وفو لاق امك و

 ولوللا نا ةملعلا لها* نيب فالخ الو اًمهنم duis dall ولحلا نم ناجرخ

 نيته moli اننا هنا. .انفرعف *' ىموولا m ناجربلاو ؟ىنيصلا نم بي

 ىف أم ناولو "لجو رع لاق“ هللا نال ةفيس راحبلا ليك ناك © نيركلا

a) B haec om. 25) C كتيلج et deinde كديص PIT omissis verbis Sj  وهذآا 

  c) Hic in B (p. 9) sequitur mappa Maris Mediterranei. 4) C pueناركب.

 لعج دقو : omissis verbis xis — cs, e) Deinde 0 habetهيف نابلقي نم

 بحاص  euجيلخلو طيحملا اوداز ةسيخ راكبلا ىناهيللو بتاكلا ةمادقو

 ام زواجتن ملف نحت اماو طيحملا داز ةتلث ميهربا اهلعجو نانتسربط ةريكبو

eJ AU .ىف لجو زرع هللا هركذ f) Koran. 55 vs. 19 seqq. ىم) 0 ىنعمو 

| ey A) C addit P R^ ce Koran. 28 vs. 55. 2( C addit 

db. f) CU. 2C نيصلا g9 e mox e P $m) ) x انيلعف 

 . Koran. 31 vs, 26هركذ ىلاعت.  #( 0 yxنع انك امنا.
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uem TESهللا لقي مل  Jedi " ol sss4 ةعبس o iوكب و  

o22 

 :o نأ ولو 4لق امك !ًدادم Las تلعج alie ةعبس نا ول لاقو «برعلا

 نأ ىوعدلا اذهب بجي هنأ ءعم RES Lo Dis زال ل اكل

 ةرحبلا نأ dui /هيف بصتننو * لاوسلا اذه مزتلن (GB Lad ةينامخ نوكي

 9 «if^ em نامع ريكو نميلا مكو مزلقلا مح ةعبسلاو 8l رح وه
 كمزلي ليق ناف ةياآلا تقطن امك ةيئامث هذهف رجه رك سراف «m نامرك
 دنهلا ركو نيصلا مح تكرت كنال ةرشع نم رثكأ نوكت نأ ليوانلا اذهب

 امب برعلا بطاخ da هللا نأ ايهدحا نيهجو نم باوجناف eu ركبو

 ؛هراكجلا هذه ىف الا (PU تناك امو ةجمل ٍةيلع .soi هنونياعيو هنوفرعي

 مزلقلا ىم برعلا رايد ىلع رودي ىماسالا هذهب محبلا MÀ نا ss الآ

M CEلاعج هللا ”رلكذو  ةريقك راضبلا  نولكبي نا كيت لاو  

ALاذه ليق ناف .ةينامث يالا هذه ىف  kmراحبلا نا* كمزليو كيلع  

 باوجلاف qaum ةةيآلا كلت ىف* اهنم هللا ركذ Ll ةعبس نوكت نأ ؟زوجت
 - 20- 020 نم

ec uidi cpi جرم dit dederit dS 93 كاذ هبشي ال اذه 

 فيرعتلل ابف as سنجالل EX à 15! ماللأو فنلالاو نيدوهعم oim : مولا

wÀCS s dis,وما كلوا  Lb xe sرك  A.فيرعتلا فاح هيف لخدي  

- © o-- 

cie M وق بسس UT m pe Eon. 

 ied depu SES ( i"ناب  E Juaاوناك !Z5 )90 )11مل ليق ن ءراف

 عفو  8 Eهذه ربسفت | x:iJطقس ل م ىفلي 3 نيصلا رك انيأرو

 باوجنلاف ؟ةعبس راكلا نوكت نأ بجوف * ىرخالا ةيآلا CJ تملسو اهب اجتحالا

a) C addit خيألا deinde habens eye ee» طول موق مكب 055. — 5) C om. 

c) B .برغلا Deinde C .لاق مثل d) Koran. 39 vs. 48. e) B om. — f) B in- 

distincte et sine punctis. C .دنع لصفن  g) C دك (aa. B habet انيلع pro gus. 

À)B om. 3i)Com. Z)C i ]) Koran. 69 vs. 7. — m) Koran. 9 vs. 119. 

 . — 2) C omركب.  S o) C LJ. p) B additنأ .2-6
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 اسوم £295.56

OGةلوقب فالئاخالا عفترا  Tاًمهنم  USناجرملاو  URىنفذخ ةاقتلالا  

 نان «بيرق ىلا نيبصلا ركإ ىف ضيفي ناك لينلا ن | رصم quema نم ةعامج

gusنايقتلي امهنأ هيف نال ضقانتلا بجوي كليوات  quisتركذ ام ىلع امهنيب  

 ايعداقتلا نال ميقتسم هانلوات امو ضقانتلا .نم هللا باتك ىشاخو مايا ةثالق

AX ousنوف  eed eJانليوات باوجلاف امهطالنتخا نم عنملا  Ua 

 o eAMonbuqes انما علال Gua Miss coq al م O3 ميقتسم

E:فوطو ىنيضلا  Qu١ نأ لاقيو ايقنتلا لينلابف ىمورلا ىف ضيفي مويلا  

 عم رصم M لينلا قف جرخف مزلقلا رحب ىف هوبات تحرط امنا RR ىسوم
 اوبهذ امو ةفاسمو ةلصف امهنيب نوكي نييقتلملا : نال عامتجالا ريغ ءقننلالا نأ

 ةعبسلا نم مجلعالا راح تلعج مل Qus ناف eid Jo UNE ىمسي هيلا

 ايهدحا نيهجو نم هيف باوجلاف يطب Lo ميطاخ هللا نأ تلق ام دعب

 ,io فاظحلا ri caee اوت هلا ejes ىلا abes تداكت نق qul نأ

 اسال ف cog ا هتريسو هعيش ,d !ىرسك  ىنما: لدعلا ceulas (23b الق

dرجه  Oy 3 globe,سراف مكب نم هل  dte $j oM tS gas 

 Gas lE diuo 2l gy Que ارحب eges oso dE Ripe elalf epe هتك

 هيف رفاسملا لهكي ال ضرعلا ليلق نادابع d نامع نم وهو سف اهيحالمو

Q6 xulليق  Masىف اذه تلق  cesباوجلاف عاسنالا عضوم ىلإ مزلقلا  

 oh عبسي oe RM ua Los, Lay باةينع ىلا eA qa of انلق نلف

 ىف هتوبات تقلا اهنا لاقي ىسوم ما نأ ىرت الآ لينلاب ناك .امهاقتلا
 لقف 5 m ىل ^Ema o هل ou هلو 5 e Mb ea حريلا

M9نم  oet NRIةذم )^  ign xamسراف ا 50 «  

Lia]. Cetera ad — iis om. 42)Bىرذ' 3  eS)نولوقي  (eo ELS 

c) B Breلضخ.  



 (pax ىف MAC نع انلصفنا دق Db عم اهنم ةئىش ىلا بستي معبلا اذه

 حبا ةينابت“اًدحاو ارحب :لعجي نا زوجي فيك ليق ناف € تاباوجلا

 ا tlg 94b بكر نم MÉ Os روهشم !ذه نأ باوجلاف

 gei des E ل LL peu لاق 3s « لوفي quam Ob مورلا ركب

gesاًبقح ىصمأ وأ نيركْلا  b Giهاذه ناكو ةيآلا اًمهنيب عمت  

 MS ناف < ةئّيب مك ىسم ةرضصو ةرهاظ كلذ مالعاو ”ماشلا :لحاوسب هلك

 باوجلاف اًضيا ,aul رحب وه نيركبلا cca هلوق ىنعم نا تلق ال ملف

 ji انآ عم وج cg str 232 Uus لاق ىلاعت هللا نال روجي ال اذه

 S à De ةينامك Ujé معوق ام que ومالا ناك نا فلاخملا اذهل

 i03 نأو فرعت ةياين ريغب ملاعلا QM ىلع كلذ هل ليق طيحملا مكذ ناف

 مهنا ىرت الا ةيلقصا فلخ خي ئمورلا نم جيلخ كاذ ليق ىنيطنطسقلا

 ردك gb نر Same كلك 4 لوح قرحلا 245 ناك x23 قوزك ذك

Tuناتسربط ةريبك اهنومسي  eM(12) اهفارطأ برق ىلإ رق  Quàةيولقملا لاق  

 deu نأ همزرل ةلمجلا sÓCS نم نبيناه لعج نم هل ليق X هزراوخالاو

eoaناف نيرشعلا زواكف ناتسكرتو سرافو 0  Chadة انلوق ىلا عجر ) 

alil,ملعأ  © 

Ld,راهنالا  xal]رشع انثا ثزيمو تيار اميف اهنم روهشملاف ةةكلمملا ىف  

 oe Eigen ناكجو ناكسو شاشلا «L3 نوكجو لينلاو تارقلاو ةلجد

 رشع ةسيخ اهنودو نفسلا كاييف ىرجاي زاوعالا ,ui كلملا uy «سرلأ رهنو
 هد ىروفيطو «دغصلا .di يلب «qii ناتسجاس رهنو ةأره مهنو نيورملا مهن ىرخا

 ناجرا رهنو ةيكاطنا رهنو ,Feli ندرالا مهنو fugise TC هنو كورت

ut supraمالسالا ةكليم  Intelligiturكلابما.  a) Koran. 18 vs. $9 seq. — 5( C 

pm bir-3)9 Apud hunc in omnibus nominibus copula omissa est. VE 

Nomine كلملا مهن intelligitur fluvius Samür in Arrán. 4) C .ىييفق — e) C. 

Ouus. — f) € ioc. 9) C om. et ponit in tertia classi. loco Ve. Faciunt 

igitur ambo Codd. discrimen inter بولقملا et خيكاطتأ 485 Orontem superiorem 

et inferiorem, Idem observandum de ناجرأ "n qui revera idem est atque باط 3. 
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 ميلاقالا à نهضعب ركذن راغص نمدعب ام مث ةردنمس رهنو «نيريش رهنو

 يرضت gue اهناف ةلجد اماف © نعرئاظنو «بازلاو ناورهنلاو باط 4 لثم

 رق لصوملا قوف روقأ ميلقاب * تاملظلا باب دنع .نينرقلا ىذ طابر ces نم
 © ءدادغيب ناورهنلا بعشو تارفلا اهاقلي نأ ىلا بازلا اهنم * راهنا sae اهاقلي

 بعشتيو* روقا ميلقأ ىلع 7سوقتي رق Epp! Odo نم fom هناف تارفلا اماو ة

 عبرا هنم ةلجد ىقليو ةفوكلا فلخ (uiu قارعلا لخدي رث روباخلا هيلا
 بعشتيف رصم ميلقأ فشي T ةبرنلا Odo نم هجرخمف لينلا امو © :بعشا

 الل Bleed ا وكدو ع طابسدب مترا هر ديكسلاب .نديقب نوع ءاضينفلا :نلخ

 فيطيو هاآوتسالا طخ فلخ نيتريكب à cuan رث db ليج نم خي

t0نيأ نم دحا ىردي الو لوا هل فرعي ال هرينغ لاقو ةبونلا ضراب  c hys 

in B lacuna, Deindeىدتيسو  Cذك. — £( ! addito١ ىسنس  a) In B lacuna; C 

Cراهنا اهدعب مث. ©  Sنهنود 8  d.h:لقم باتكلا )49,05  C habet: 

C habet:ليصرملا قوق  cum var. l 5l. Proروقأ  ie.روقأ  d) Com; Bبولقملاو.  

 REL S mne d م اا
 :gaz e) C pro his ليم Xia نامث وحن .نادابع ىلا اهلوط را

 (f © هجورخن B male) اهناف et mox سوقتت). — :g) © addit طاشمشو ةيطلم نيب.

 :A) C addit بونجلا وحن ىلا. 4 :C pro his ذخايت مسق نيمسق مسقني مت

 مت دادغب داوس ىقسيف ميقتسي مسفقو ةفوكلا ىلإ ريصي qd برغلا وكن

 هنم بعشني ام دعب طساوب xim ىقلي ام هنمو lo) مطبتي) مطتني ام هنم

 ىلا روقأ سارب هجرخت نيف دادغب ةرركب ةلجد ىقليف رابنالا Qual راهنا ةّدع
 اليم نوثالثو ةسمخو ةثام طساو فلخ :ses. — E) Pro his C habet ىف

sesلدعي مت ناوسا ةنيدم ىلأ ىلعالا ديعصلا  Ueاهل لاقي لابج ىف  

 مسقني مث طاطسفلاب فصليف acut) ةينوذقم) ةنودقم ىلا عجري مث ايقولب
 .٠( نيمسق) نامسق مسقني ام دعب ةيردنكسالا ىلا مسق اهنم ماسقا ةعبس

 امهنم نيترحب d ةييقتسم [hol ةتسلا ىرجتو رحبلا ىف ابرغ ناضيفي

 ةبعش نأ نوركذي مهتعبسو مورلا رحب ىف .Cod) ضيفد) passi طايمدو سنت

 «gu كلذ .ie مزلقلا قوف هيف ضيفتف نيصلا رحب db ىرجكات تناك هنم

 ليم ىفلا هضيفم ىلا ميلقالا فرطب هجرخم نم لصحيف.
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ceo انتّدح لاق ىسخرسلا نسل نب ليلخلا «نسلل وبا Uis 
Lis. JUS .( كملتسلا uml qp قمانلا Uic» JS ىرطنتلا دبس Qu de c 

  ousةثيللا نع* دعس ىب ثيللا بتاك ملاص وبا انربخا لق «فلخ نب

 اوركذ لاق  allyناك هنا ملعا , dmىبا نب «ذثاح هل لاقي صيعلا ىنب نم

  ellمهكولم نم كلم نم اًبراغ بخ هناو صيعلا نب  qumةرصم ضرأ لخد

 هسفن ىلع هلل لعج هب ىتاي امو اهلين بئاجاع ىأر املف نينس اهب ماقف

 لبق توبي وأ يرخي ثيح نم هاهتنم غلبي /ىتح اهلحاس قرافي ال* نأ
 رظنف رصخا رحب ىلأ ىهتنا ىتح راسف كلذ  dbلاق) رحبلا قشي لينلا

S لجرب وه Mb ملا ىلع دعصف لق (,طيحلا وه رجلا اذه ٌىسدقللا 

  duasةرجش نحت  sl Gà csمّلسو * هيلا . سناتسا  ae Pad؛0 ثنا: نم

 انا لاق ثنا نمف* معاص قاحسأ ىب صيعلا نب مولاش ىبا نب فتاح لاق

 ىاكسا نب صيعلا نب ناربع . Aلق نارمع اي كب هج ىذلا امف لق

  ay sىذلا  eىلاعت هللا ىحواف عضوملا اذه ىلا تيهتنا ىتح كب

 نارمع اي هل لاقف لق ىرمأ كيتاي ىتح عضوملا اذه ىف فق نأ 8 ىلا

 * لينلا نع ىنربخأ ; fauتسل  E Risنأ نود  vام  gauة5امو لاق*

E p هللا ىحوي d ىدنع تيقا pr bl, p تعجر Idi لاق /كاذ 

 وأ  uiisاذه ىلع تننا امك وس (18) هل لاق كل كاذ لاق *ىننفدتف

  ceuسيشلل 7ةبراقم ةباد ىدأتس كتاف  NUNالف ””اهعلاتبنل اهيلا توها

 كنلوهي  Loudاهبكراف  nlgbاًعجار هيلع رسف محبلا بناج ىلا كب بهذت

 هيلع رسف لينلا ىلا ىهتنتا ىتح  dubغلبتس  Lejنم  Aum؛ اعرجنشتو اهلابج

 ه) B om.; deinde C ليلعكلا 6) Bom. e) C فلخلا. 2( B الجر.

Cf. Jaeut, IV, p. 444, 5. f) € .(2.1. نتاح e) B ocu L2. et infra. aU (C 

Haec in B et C desunt. Supplevi ex Jacut.نأ. 7(  sLzهللا  om.  $g) C addit: 

Deindeىنندتف (ىتفدتف)».  aj. — 4) B et Cىلاعت  i) C om. sed habet: sal 

om.; 0طم 1.  Bةيداعم. 5(  C xij. Jacut synon.كلذ كل لاق. 2  C 

xoتعلط 15! سمشلل ةيراقم  s) B addit:اهيقتلتل. —  Jacut'synon.اهعلبتل.  

 اهعلتبتل اهيلا c9). Deinde CASOS omisso كيب.
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 eal ىبهنني $Lea بهذ نم ةبقب SM ىهننت نأ ىلا بهذ ضرأ 6 نم اهلوهسو

 À xu E ةريسلا نم ردحني SLA B ةبقلا غلب ىتح راسف adl) ملع

 Viu Dem, Lal ضرالا à gas فالف B 6 ةعبرالا CASI A [ىوتقي

Em 

gi» nou" E f ymهيلا  [e e gelo AE XXمث ير  

 مهن هاقلي مث quasi وفو باشُْخَو رهن N /غاراجيدنا ىهن مث ةرغراف رهن
Lai T MOREنايناغصلا  xمث لطيه بناج نم كلذ  jMادم  

 مزراوخ ندم عم oo نم يح ىقس دقو قرم Ba ق X مزراوخ ىلإ 0

 :dus p. Ad p نع $e &X شاشلا رهن wis. hr de اهلك

Gl, *ناكس  L- xil, p je d^ n. qu. o43  

Rudi "e à Tw Tee 3sلابح نم م فتي ىدوبو  VERAS 

 ةروكلا ىصقا ىف ركتي ضعبف هتلضف مسقني مث ةروكلا: .ىقسيو ةبصقلا قشيو

j9— pax»153 ىلا  & W.رهن  obeضيفي مث دنقلا نم جر هناف  

4) Hic nonnulla desunt, quae ex Jacut 1. l. p. A41, 1-8 suppleri possunt. In 

C tantum habes: eJ lol .بهذ نم اهركاشو اهلابج 5) Cf Jacut 1. 1١ 5. 

c) 0 Kx) c. Deinde B ضيغيف ةتلت LM, C نسوغتف ةتلث L5.  Jacut 

Ua ub UR d) C Sym. e) C om. f) B ليجللا — 9) B do. 

A) B رابودو 0 o Ue: Cf. de hoc et ceteris nominibus Ist. p.)vv, Ibn H. p. عم 

i) B ,ىعراف C ٠فارغده k Bet C go )) C supra omisso sL il h. l. 

o99 sS. — m) C (in quo initium deseriptionis desideratur): xi cr E 

 جيلخ  dMنوعبراو ةثام هءاهننا ىلا هعادتبا ىمخ ةدنكاغو ةنشورسأ نيب ام

 ناكيس : — q) © pro hisنادرو. 0( 8 ىضعي. م) 8 رجفس.  0s) 8اكسرف.

 وجم نان  cكلب  Sl««تقيدشلا نبط  uaماكألا ىلا  (L eXضيقيو



 نو

in Vwام كعب  sae mdsهنولو هثآنم معطو ميلاقالا ىف* راهنأ  

 نيناف* 2X0 كلملاو سرلا رهن اماو © ةلينلاك. هيف. ميسامتلا نوكو هقدابزو

tymنم  SM.ىف 4ىضفي مث باحرلا ميلقأ نيقسيف* مورلا  $e gam 
 py مث لابلمل نم ميلقالا ىلع ةردحنت Jub ةذع اهناف 323b fas امأو

 soU ىف .coe € *نادابع قتع*-ىنيضلا رك ىف نطيفتو ىدهم ىضنك

 ةعيراو سولاو تارغلاو نوحيجو لينلا .ايندلا ىف xil نم راها ةعيرا ةرصبلاب
 ةارهو qup رهن اماو* © مسلاو ةدجتَسو LR, loui رانلا رانهنا نم

 هذه ىلا ردحنت مث روغلا كلب بناوج عبرأ نم جرخت اهناذ ,Feb نانسجاسو
 »ىقسيف ناجرج لابج نم ردحني هناف ”ىروفيط ,Ud © /اهيقستف روكلا

 10 Aeg »0 ببخشني مك ةراوف هبش نم كلبلا قوف نم جرت ىولا رهنو « ةروكلا

UP eodd deمةيدوهيلا لخدي مت* ناهفصأ لابج نم ردحني  cores 

 5 ميلقالا ف تاريحب Qe ىف ضيفن ”اهناذ سراف راهنأ. ,D < ؟ةروكلا

ORAN. ns CAS قوف لابج نم Low دناف 152 3i ir E b 

à لوني مسقو d.i uir بتي مسف نيمسقب مسقني مت id Lem 

 ندرالا  à proeراهنالا نم ةّدح هاقلي ام دعب خيولقملا ةريحلا . c8هنم

a) B sine punctis, C .هقلت — 5) C pro his: Qi .لوأ بروقب ةهجورخو 

c) C cam, md. d) 8 ىضعيب e) C. pro :طلق y? ركب "OS f) € ya. 

 : Q5نادابع . ELAاهيبرغ 0 ( e. — 7ميلقالا . B jesus; deinde 0 omو)

 مهخكبسو.  — cUm 0) Bمسلاو  oues: Deinde om. verbaامهنيب ربو

De nomine sequenti incertus sum. — 4) B gu» 7( 0 اهناف ناسا ol امأو 

jM ىقسنف ريغلا بناوج عبرأ نم ردحنت“ 7 © ىريقيطو (sic) omisso. .كتاف 

7( C .ىقسنف 00) B «بعشد C om. كلبلاا ىلعت p) Com.  9$)C addit: 

Pasos, كلبلا فشيف اراخ ىلا Ones e$ JE نم: ردحني سغسلا Lupe 

 € B om. ut quoque C, sed hic habet pex sj" Cنا.يناغتصلا فلخ. م

ceteris huius capitis omissis.ميلاقالا ,  
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ioca con al ien 

anat i ىقسيو ةبقعلا تحك e 

 اهفالتتجاو. . ىماسألا ركذ
 لكشيو اهعضاوم نيابتتو اهنامسأ قفتت ىرقو País اًنادلب مالسالا ىف نا ملعا ة

 اهل هدرفنو بابلا !ذه ءمدقن نأ انيارف dle نوبوسنملاو * orsi سانلا ىلع

 نم ديفي كلذ ناذ ميلاقال لما اهيف ”فلتخي ىنلا ىماسالا Uil ركذنو

 لطب ىرخاو هلواب ةنيدمو برغملا ىصقاب ud نوسلا * egxiLS ال* اهلخد

 لصحاس ىلع ةنيدم i سلبا كل LETT MER برغملاب» * ناتسزوخب ةريكو

 < ناتسزوخج 4ةنيدمو قشمدب ةنيدم توريب < ةقرب mls ىلع cero (قشمد 10

 برغملاب ةنيدم ”ةدامر « ضلِبِب ues] نيطسلف لحاس ىلع ةنيدم نالقسع
 سموق موت ىلع ةنيدم geb «ةلمرلاب ىرخاو روباسينب ىرخاو la ةيرقو

 ندرالا das ةيربطو ةررك ناتسوبطو سوط ةبصق gps 5سخرس قاتسرو*
 ةنيدمو gal ةروك ناتسكوق < ئرلب psa dis *دنسلاب ةريك ناراوطو'

 ةنيدم ىناتسهد < ناتسهوقب 5ناتنيدم بانعلا سبطو ,ممتلا سبط € نامركب 5

 ىرخاو ناسارضب ةنيدم اسن ؟سيغدابب ةيحانو ناجرجب هةظيحانو ناموركب

 € rb ةنيدمو برغملاب ؟ةروكو سراف اسن اضيبلا © منامركب ىرخاو سرافب

  coll. Ist. p. W. 2) Bميلا  dedo. Coniectura supplevi cنم 0

Qe Cf Ist. 1.1. ann. 82 c) B f. — d) Com. In B fortasse rm. 

legitur. Rectius dixisset ىيبوسنملا رماو L9. e) C مدقي et deinde SM 

f) C فلتخت (B sine punctis. (ى B om. Z) C ةكنط ىه àsX سوسلا 

 سلبارط.  d) Cباجيبساب ةنيدمو ناتسزوخ ةروكو طيحملا رجلا ىلع ىصقالاو.

  "cذويبب. ( © ,بنمب ىرخاو.  Haec solet appellariىرخأاو.  Cل

corrupte .هالمر — 5») B om. Nomen obbb et نأر 5 scribitur. o) C .قانتسرو 

C om, سيغدابب Xí—LD.. Cf. Jacut II, p. ,“1ك 20 sqq. — 7) Cf. Jacut IV, 

P. w^, 5 500. 2) C xxx, et deinde c5; 2l». r) C zb, B p. 
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 سرافب ةيرقو ةفوكلاب تناك ةنيدم ةريكلا <برغلاب ةنيدمو 6”قارعلاب ةرصبلأ

 xis روجلاو سرافب ةنيدم روجلا * «روباسينب ةلحو 7ناتسجسب لونمو *
 ىرخاو ريباسينب ةيرقو رصمب ةنيدعمو قاوعلاب ةروسك ناولح 3 «روباسينب

 دادغيب ةيرقو /باحرلاب ربنمو olus ةلحنو ءارماسب ةنيدم عرك <4نانتسهوقب

R$.رانسزوخب * ةنددم . e»8 ةروك شاشلا € نارهب ةنبيدم  X375. Mag5  

 ةنيدمو ةيحان رك ©ناسارخ اَسَنِب ,FEQ ناجرجع ةنيدم كابارتسا © ئرلاب
 ريباسينو Copa ىرقو نايناغصلاب ةنيدم : درجاتسد < ىرلاب ةيرقو #ناذمهل

BV, *نام كب ةنيدم د  € mrسسمسوغب ةدنيدم  cS; Dنامركب  Diss e E, 

 Jg ز راوهالا «<لابكلاب QU ls لق ئسلاب ىرخاو نايناغصلاب ةنيدم

 10 Litas ةنيدم هراوخ < ناتسعوقب ةنيدمو ” روثأب ةقرلا < ىرلاب ,«xi  ناتسزوخ

 ةافوكلا ال ةنيدم c باحرلاب ةنيدم ناقومو روباسينب ةيرقو سوطب

ms CPةنيدم نيقناخ € درويبأ طابر نفوكو سيغدابب ةنيدم  Quidem 

 ءاّيليإب نييماركلا ىبعتم هقناخلاو هروثاب ةقوناخو ”ةفوكلاب .نيقناخلاو  قارعلا
E 

E 

 15 ةنيدم ثتدحلاو «روقاب تارفلا ىلع ىرخاو ؛ةلجد ىلع ةنيدم ةتيدحلا

pro Eىروكلاو  om. ( 8 om. )0 Uem) — c) C om. (Bه) 8  

d) Jacut duo posteriora unum locum esse censet, vid. IT, p. PPP, 6 et imprimis 

f) B add. x|ca,.  $g) B haec om.ىرماسب.  Moschtarik, p. FP, 1. e) B 

B c.ناآذميب. 2(  Ad ultimum locum cf. Jacut, I, p. Pf? ult. 50. 2) C 

Cf, Jacut II, p. ov", 22 et Moschtarik, p. lw. k) B haec om. Deinde C 

Bos.تايناغصلا) نايناغصلا ىف ةنيدمو كنسلاب ةروبك ىنساب. 2  (Cod. 

De loco posteriore cf.رصم رايد ةبضق.  C 1 es)نان انسزوخكب ةروك٠ 2(  © m) 

Jacut, II, p. A.P, 4. 9) B OA, 2 2) Coniectura supplevi e^ B habet 

et B ya.سيخنابب  ae g) B om. Cin seqq. habet0 ريحو  a»سوخو  

 .r) Cf. Jacut, II, p. PAP lt — 5( 0 تارفلا ىلع ةنيدم omissis verbis هقئاخلو

Ad haee cf, Jacut, IT, p. P115; 10; - ubi male praescribitur xi3L-myJl.ايليابي — : 

B et C X|—-oJ.— v) C om.2)  
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 راجخلاب ناتنيدم كينوعلاو كبنلا < ةبيت Ese لزنم «ةتدحلاو نيرسنقب

 eb Las قيرط ىف عضومو ىرلا فيرط $ ةيرق * ءاقرؤلا < ءامين ةيربب نالزنمو

 ناهفصأ ةبصق ةيدوهيلا < نييلاب ةليبق «كعو ندرالا لحاس ىلع ةنيدم اكع

FOPCUMةنيدم رابنالا € ناج وج  adl dj XA)وجاب ةنيدم  eoناهفصأ <  

 نيل XAxAA € سراغب مةنيدم تاناهبصالاو اهقيرط ىف كناهفصأ ةيرقو د روك 5

 < قارعلاب نثادملاو مالسلا ةنيدمو نايفصأ ةنيدمو ىرلا ةنيدمو معلص ىبنلا

 ةركسدو (ناتسروخ  ةركسملا ..< #قارعلاب iis ةنيدما (قيرطلا ,Gy ابر

ci, TU xeبايرافو )18( باكبساب  mssنيدم ناقلاطلا <  E 

 ناو € 1 ىينوغب ةنيدمو راشلا 8L نيشباأ * € oum ناقلاطو مليدلاب

 < ناتسراخطب ”ناتنيدم ىلفسلاو ايلعلا نالغب ؟”رىيخطصال ةنيدمو ناسأارخ +

 ةيرقو سموقب ةنيدم هبش 4رايب «روباسينب ةيرقو ملابجلاب ةنيدم هذاوأدسا

 ةيناجرجلاو «مليدلاب .S ناجرج € دكنقرمسل قاتسر راذوو € ”ناسارخ اسنب

a) B تدحملا: sine copula. Pro ءايبت ةيربب C hie et mox ةيدابلابب — 5) € 

  [93 EX, quae ad aliud nomen pertinere videntur. c) C om. 4) Cلزانمو

  quae forma aeque bona est. In C hic sequitur locusقارعلاب. €69 ناناجروج

e ناقلاطلا quem quoque infra habet. — f) B om. Deinde 0 à 3 كتناهفصأو 

tantum. —g) B om. In seq. alterum xi;Xa4 om. C. 4) B haec om. Deinde C 

  Cf. Jaeut, IT, p. ovo, ll sq. i) Bةركسرلا.  VL iXنانتسزوخل ىرخاو

eb. C .باران Deinde B om. قاتسر . 860 ناجروجك C iterum Quem ut. h. ]. 

quoque B. .£) B om, Mox C (oom ,ىرخأو 7( B haec om. In C scri- 

bitur ph sed infra semper ut recepi. Cf. Ist. p. v4, 5. Apud hunc recepi 

(vA et apud Ibn Haukal, p. Pi oe Videtur reponendum apud illum 

 . Bf. Deinde Bةنيدمو ناسارخب  7( 0 mbىيشفا.  apud huneنيشبو

 € , 7) C olo 9( B L5داوادسا.  s) C om. o) Bندلعب, 0 نالعي.

Qu o7) C om. VE LL Deinde quaedam desiderari videntur e. ع. ةيرق راذو 

  0كنقرمسل  Proقاتسرو !درو, © ناذوو. B .( IV, p. div, 3وهتك, .cf) ناهفصاب

 غيصلاب
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 ةنيدم نيوزق € ةدرويبا فلخ ةنيدم ناخلبو يلب* < مزراوخضب «ةنيدم

 خبصق ةلمولا < قارعلاب ةيرقو 4ماشلا ىنيطسلف «رونيدلاب . ةيرق كنيوزقو « ئرلل

 ىلع ةنيدم وبك ©« ناتسوخب .ةنيدم epi ةيرقو tesi ةيرقو نيطسلف
 ىلع ةنيدم لكما € 8L طابر هوارفأو /ناتسجسل ةنيدم هرفو نوحيج
 5 ناجرجب ةنيدم xd 3g € RP ةبصق jah 8ناتسربط ةبصقو  نوكيج

 صيخحب ةئيدم ةليج ©قارعلاب ةنيدمو paca رهن لينلا € ناتسكسب لونمو

 due #برتيب ةيرقو Guida ةنيدم ابق ©«فشمد لحاس ىلع ليبجو
 ىحاون تاماشلا © ناهبصإب ”ةيرق ةسموقو مليدلاب ةروك 7سموق « ةيدابلاب
 Jum ىييلاب ةنيدم ”شرج € loe داوس نم عبرو نامركب S ماشلا

 0 ( suos ريباسينب ةيرقو « ىرخاو cuum b ةنيدم ناكني 3 ? cj درالاب شرج

 Low € ”ذورلا aid ناجهاشلا ورم € s sp ةنيدم ناجانزو .P.L ةنيدم

 فاقحالاب ةنيدم تومرضح € «رافغ ىنب ايقس راجكاب لونمو ةنيدم ”ديزي

xis,عبر ةفاصرلا * لهم اب  Cruel Rib» eىونين  CERAM, Ead 
dam ad Xem cosiبناجب » ladoمركم ركسعو ةرضبلاب ةيرقو ىقرشلا  

ad Ur. fةيبحان  EA seeلكم : n in5 ىرخأو  

€T فشمدلب ةنيدم e SU ةيدابلاب 3L. Rn Msn Ju3b M 

a) B om. et habet eb. à)Com. 0)€ cepe. d) 0 pem ٠كسورة 

De posteriore cf, Jacut, III, p. ,11د 6. — e) 0 .ذادغبب Deinde B om, ةيرقو 

j 0 xiegL. 4) 6 .برتي )) C شموق eb mox .ةذشموقفو > w) B om. 

2) € CHE et mox .لبجح سرجنو In B voci لبجو adscribitur e o) Hic 

C habet loeum de ..نامع p) € «روقاب 7)€ cep r) B «دورلا 8) C os. 

  ^w) B haecايقسو.  duنافع  dpaراجكاب  Hie magis perspicueنافع. 0 2

om, Deinde C om. eJ .ىينيلت v) C .بناج Secundum لدعاتت intelligitur 

Xx, quae iacet in ripa occidentali. In seqq. B ter ES sine copula.روصنم ا  

w) C .ىبييجكانب a) B ديبولا 
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 ىدنجو روباسو روباسين < جئاطبلاب ,Ux ةيدادحلاو سموقب ةيرق «ةدادحلا

 رخطصابو * روباس الب ةنيدم ناجراب انبو هروباس نهانب ربك ؟ثالث روباس
 عةنيدم ةينيمكو لابجلاب ةنيدم ناهاش نامركو 7ميلقا نامرك € «روباسرا

 < نيطسلفب ةنيدم نامعو ؟ةريزجلاب ةروك نامع «ايلياب ةيرق Maus اراخبب
 ناليج € #دادغبب ىلفسلاو ايلعلا فاكسأ «روقاب رهنو باغملاب ةيحان بازلا 5

 برعلا ةريزج <قارعلاب ةنيدم ليجلاو ؟ناليك ةماعلا اهيمست ىتلا * مليدلاب

xaiنبا ةريزجو  Lamكيرش ىئبا ةريزجو ”ةيانغز ىنب ةريزجو ريقاب  
Kai 3bطاطسفلاب ةنيردم 8353,"  nىنب ةريزجو  G^ "eةعلق € مرلقلا . 

 نبأ ةعلقو (usua ةعلقو ريسنلا ةعلقو ةمجرب ةعلقو براوقلا ةعلقو طارصلا

cong toةعلقو  alروك  Reb.ظولبلا : ud iem a Xe, coaند  € 

 نبأ oe» 7j -- نصحو نادوسلا ىصحو مزاوعالاب خنيدم ىديم نصح

euoىباوخضلا نصح سلدنالاب ةنيدم «ةنوكلب نصح ةساياجسب *ندم  

 رصقو قارعلاب gam رصقو ةريبه ىبا رصق «روغتلاب روصنم ىصح ماشلاب.

geliرصق ةيقيرفاب ءروصقلا ةنيدمو ىقيرفالا رصق توهاتب مةنيدم  ey 

a) C .ندادحلا. 0( 0 خنيدم c) C om. d) C addit: (سراف ىب. ه B 

om. Nomen o» aliunde illustrare nequeo. Cf. Thaálibi, La£é;f, p. Wf. 

f) B om. Deinde hic oo 9a sr. 4$) B om. 4) B sine copula. C «45, 

  est Arabia — E) Cةريوجلا  Apud nostrumامرك. 2 0 ىيصلا رحب ىلع.

VL .ناتنيدم — 7) B om. Mox iterum pc Cf. supra p. ."ا d.  z) B h.l. 

 هيانعر , 0 h.l xj, infra AJىانعر. ١ هيانعرو (هدانعر) هنانعر  infraهداعرو

et cS. Nomen plene est نانغوم s. ىانغزم S. MAE; 5. ىنغؤمو in quo prima 

syllaba est Berbericum 1162 (Mes) — Banu. Ipsum nomen videtur esse TEN s. 

  corruptum, — In Bىبيعر  9tىعر  s. Lr apud Ist. p. Pv Z, PA o inةيانغز

h. l. desideratur .ىنب — z) B om. et deinde om. copulam. o) C ou. — 7) € 

(ouis In seqq. B semper ىصحخح sine copula. — 7) B oy 0 js Infra B 

et C .ةرارب r) Addidi ex 0 qui habet xL Jus .ندم 5) 0 XXL. 0C 

' S24. Deinde hic Ris 3. Videtur intelligi urbs سوبطنب in Castilia, 
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 ىلغسلاو ةروك ايلعلا ترعات <لابجلاب لزنم نسيوصُللا رصق روباسينب «لونم
 ىرك قوس Em نبا قوس ةةيقيرفاب فلخ نبا )16( قوس <برزغلاب ةنيدم

 ةخعبجلا RUM de hes ترهاتب tuya ميعأمبأ قوس 4ِلولبم نبا قوس

 eju لونمو ةروك ءاسحالا * ءاقاوسا ىمست ناتسراخضط 7 ندم ناتسزوخ

 sm < ترهاتب ةرغلا ىنيطسلفب ةرغ esl Led لونمو ةفوكلاب ةنيدم ةيسداقلا
 «ترهاتب ةنيدم qf ناهفصاب ةيرق 8نأره +ترهاتب ةنيدم ءاكطبلاو ةكم

 ناثنيدم ىرخاو لوغم ىبا Bela < ترعانتب *نيربتو باحرلاب ويربت“

 ندم «روثاب نيعلا سأرو روغتلاب ”ةبرز ,que ةيلقصاب اًطغما qum € 7توعاتب

 ةربص .«ايليإب ةيرق Po تيب ةةليول ةنيدم .انونيعو ye عبنت* ىرقو

 40 ئسرمو نيماكخلا :ىسرمو :نرضلا (dope CES ئرخاو ةيقيرفاب ةئيدم

 < ترهاتب .ةنيدمو سرافب ةيرق ”ةرارخ cuiu ندم ٍناّجدلا ئسرمو رجا

ْ a) C x à) B Kai $3. c) Bet C xao. Infra B Aa, هيلخو 0 

 , Xlo- Beládsorí.بلغالا ىلوم  Fortasse nomen est componendum cumهتلخ.

p. PPP .مدعم 4) 0 las. e) Bom. f) B .نم Hie (ut C) قاوسأ omisso | eue. 

 كوس  alieno loco exstant. Deinde Cلوك  B haec om. In C. haec et seqq. adوز

et .مزعل /( B bis ارهر nam post ترهاتب haec verba repetit, — 7) B نربتو 

(pro زيربت habet s) Infra C. 333, B 3153 et «os. Fort. non differt a 

Me apud Bekri, p. v, 8. E) B ٠ساوتلت C infra تيباكو et تنيبو B 

 Haec in ( B hic dex. 1لوغم ooo, Coniectura scripsi. Pro)  etتلئايوو تلت

C desunt. 4) € هيرز gs —?) B 3G, 0 .روقاب 0) B io bc عيني 

Xl C omisso ىرقو habet: راجأب KXxXa انونيع per R3» Est autem انونبع 

pro L5i نبيع vid. Jaeut, TIT, p. vllo, 6 sq. p) 0 Gaz.  g) B hic صرم 

deinde ter س رم 020 ىبسرم 0000 سصرم semel سرم habet; idem infra recur- 

ret. Quum autem interdum recte scribatur ىسرم hoc ubique restitui. — 7) B 

b C s Cf, Ist. p. i". Dubium vero طب l. subiit an forte legendum 

esset Sy] p 
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 ظيرقو ةنيدم dum ىسبا ميوج“* € «سسرافو قرشملاو ةيقيرفاب ىئادم ليك

no hdةيليطسقو ةينيطيستو « ةينيطنطسق  RENS (a gs 

parsىرقلا ىداو € طالبلا ايليا ىمستو سلدنالاب ةنيدم ناورم طالبو مورلا  

 , ؛سانابو ةنيدم سايناب < ةراجحلا ىداو عم سلدنالاب نامرلا ىداو زاجأب

fuةنيدم اعرلا © «ندرالاب ةنيدم ناسيب* قشمدب  gib)اعرلا ىداو  
 Bar ةنيدم

 ابليا سدقملا تيب 8i D رادلا ردي و ةروبكم uos ةرباج خباط 40

 opm oue ةرصلا ناريس ندع ” نوزم راكص نامع طالبلا سحقلا

Lai àbh Bor y PIهاا  eX, àتابصق  Peناجرج ناتسرهش  

 Dos لثم اهريغ شا « yt» o S Lows pec تابصقو € ”ثاك روباس

 © f anas روباسينو

asانو  ALEXفلتخي ىلا  Lusىهف ميلاتالا لحا  JUا رازج ماكل  

 < «ةنداعرلا نييسيباركلا نيزازبلا ««يالح ناطق* «نطق بطع فسرك

 :a) € pro his باجيبساب ىرخاو سرافب ىرخاو ةيقيرفاب ةنيدم لوك.

 b) B om.; C نبا pro قنا. 6( 0 هنيطنطسق. Deinde B هيسطسقور 0 هنيطسقو.

e) C haec om.نيطسلق. —  Cماشلا  d) B sine copula. Proةينيطنطسقلا.  lofra 

x XS0 روقاب. 2( 0 لثم ىماسا. 1( 8 ةنيديللن 0  (رهنو ةنيدم. م € f) 

etنددنت)  (s.ردنت  Optio datur inter8 ونملا ةنيدملا» ) 8 ردسشو, 0 رادسو j 

G. S093), vid. Samhudí, ed. Bul., p. 4 et 4. P. jo habet oos. Mokad-993  

 | dasí sequitur traditionem ءامسأ o9» m) B :١ .PAR Xa4J ناورسم.

 5( C نآريص superinseripto س. Fortasse legendum est نأدمس» Deinde B تربصلا٠

 9( B et C سبحلا. — p) € 3. g) 0 Ux) Sb. Ls. C روباسو

Bةنشورساو ناهفصأو. 4(  Cاهريغ. /(  C Lg, et mox ,24 proتاكو. 05(  

emu n) 0 sols Jt. 
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b ىلقاب c بعت بارؤم eli eie ءرجان MEHR gh ae 

 لوف  Xa des c (QAI Ri > Xj c eةناجا 4 نكرم لفس < ةفق

cx كرفم مّيق مداخ ءيؤسُط» um لظر نم» € Ju و Unis cji 

 زدنهق ةعلق نصح «لَدْنَص كَمْ  cefةحلسم /ةعلصم عبر بحاص

 بحاص  (laiضاق مكاح € ةميصخ مصاختم +4 ىفصرم_ شاّكم راشع < :

> pipa iai » قص عفص < ىوبراوق (s € طيلس cp €f ليكو 

  ue ibaةمد  tw ae des cueم !ىصخ  "epe gooىمَدأ
 ىراكزور لعاف يدا نايم <  JPحالف عارز واو ا

 ثارصح <  C ACATةلكآ ةيزوم € هراجنتلا راهب ميت وا <  dumدكتو < سلك

(er روز' ual sauces ign c bi a lad ءاهركرك Loa» eph us 

+ tb (17) الود ci e 5 ALS LAG) € Xeb. Pea? > ىلع فق 

 ر
SL.سوراط <  JR cogلجر  > o3 "Aسأر * € S ti nisلحاس*  

clé eer فروز 0 ةخنيفغس € سفن Kit € ةقاطب ةعقر» cs 

 OQesuAa € هاقاقز [قعاش 5 dene cima ةاحسم < ه«ةمرك ملاذ *

a) B om., C poo C false interpungit inter خابط et .لاقي 65( B .القاب 

c) € 8$ quae forma aeque bona est. d) Com. ىكرم et habet x3. e) C habet 

(sio) كرعم ميق (sic) .رالب مداخ — f) Pro خحلصم C habet هلصم ct pro PATET 

quod in Codice alieno loco est, x2-L4.. Praecedunt ei ibi verba x s 5 cem 

(Cod. هتالك) تالك joe, quae in B desunt, quaeque inserui ante عبر Le. 

 ضاق مكاح )0 ىضاق). €0 ىزج. . 4) 0 (ac Deinde B omوز € ىدصر,

K) B عصوم xis. 2 C om. مداخ et .«ىبصخ om) 0 .مادص #( B (ob sie, 

0 Les o) 0 haec om. — 7) B |o, *. Deinde 8اايبدعب 4g) B نكح 

wX2.. Ego addidi vocales. — 7) B رور (ass, 0 رور pas 5 C os. 

t) B 3h.  v)Com. 7v)O Gs; Ale.  w) Bet 0 x35. — v) B haec 

om, Deinde C om. سفن Ry y) O .سساح — 2) C om.; B habet .ىولت 

Deinde C ,نايط — ae) C om. — 25) C om. Deinde C SA لو B x15. 
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 ريبعم ةيقوس di y XQ «ةيكم ةيلبج ةايحبسم طومش .«ةيطيخ
exu,ةريط  duaبكرم قوبش 3  Kc ACA6 جينوذ براق  KaL. 

Aىدنلش  iamريثك اذه وحنو €  Ro,باتكلا لاط هانيعوتسا  

 7 مهلاثمأ .نم برضنو * .مهتقيرط ىلع رطاننو. مهناسلب ميلقا لك ى..ملكتنسو
 باوبالا هذه لثم ىميلاقالا ريغ ىف ”انك نافذ مهثاهقف ,mess مهتغل فرعتل

 ةقيرط ىلع ثرطانو تأشن هاهب :ىذلا ىميلقا اهنال* ماشلا ةغلب انمّلكت

 3b رش Sb eso xum عماسمإ لوا oni صنووقلا# حينما هلا, ةضانقلا
d Luaمهنال قوشملا ميلقا  auchنانلا  xisءافّلكت اهرفلكت مهنال  

 ةيحان ىف .«xxu برغملاو يصم ىف انمالك ةكاكر ىلا مث «افقلت اهوملغتو

 ال م« فيرعتلاو ةءاهنالا لصالا اذه ىف اندصق نال موقلا ناسل هنال. مئاطبلا 0

uuiفيقشتلاو ” cملعاو  OS BPهلئاسم انيرجا  eناسكتسالاو فراعتلا  > 

cei Gsءاهقفلا  asقارعلا لمأ بهاذم .ىلع هانبترو « ناميالاو بتاكملا  

Lilميك  ] lale exl gitنسحت عضاوم ىف سايقلا تليعتساو « ترئخا  

 © ««فقيفونلا .ab € قيلتو

DE Tصكئاصخلا  gal (s 

 نوكت اهببو نمذلل ٌدحاو بلقلا ىلع ٌفخا وهو قارعلا ميلاقالا *فرظأ

 a) B (هيطنج) هيطبخ. Lectio C confirmatur loco in ىدادغبلا مساقلا نا ةياكحر

Cod. Mus. Britt. Add. 19,913, f. 98 a, quem debeo amicissimo von Rosen. 

C hoc et tria nomina seqq. om. — c) Incertumمديكاسم.  b) In B legi posset 

e) In B legi posset 43.5ديكرب. —  uirum x,Xc- am a4Xa legatur. — d) B fort. 

Deinde om.ىناعرت..  (C xc.) Vox sequens in C deést, B sb. — f) B 

 وبش g) 0 om., B go» AÀ)B Lx B XL Com 50 0 نأ

Cتيلكت“ 0(  moxناك ها  © n)قرطو.  m) Cفرعيل.  Bom. Deinde C2  

Cتسرد  Pro iis quae sequuntur post0 نم لواو ىناتسا.  x3. p)هب ميلقا  

 [habet: k9 بهاذم ىلع هانبترو فيقشنلا S فيرعتلا لصفلا اذه ىف اندصقو

(yes.اففلد  Bليكولا معنو هللا ىبسخو تكلس اهايا ىنال قارعلا. 4)  

 7 B فىيفغشتلاو. 5) 0 فرطأ.
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 ءانلع اه ثكاو , Ao, dilاهرشكاو < قرشملا  Mo, asاًلخدو  deهردق

 اهدوجاو * « مليدلا  LUEاهنكماو . ازابخا اهّذلاو اًلاسعاو ; lieهلابجلا €

 «باحرلا اًممق اهلقتاو .اًموكتو اًراعسا اهضخراو اًراهمت اهرثكاو , Leadاًموق

 :اعرتكاو «نامرك اًموق اهأطواو ,oues ed 6 ناتسوخ Sat, Sal | مهرشأو
 ,Uus Loud اًراجتو Lass ءاهسييكاو «ىئنشلا ةرانقكو ,Dou اذار اأو 41َقيناف

 cvs /اهرتكاو « برعلا * .ةرنيوج Pom وقكطاء  ,Mas انهّلششاو'« سزابف

 اًرجتمو* اًلاوماو .S5 اًدابع [Leo xs  «ماشلا ةفاشمو' َناقرو ىيحلاضو

 CMS) اهطسواو* اليخ اهدوجاو البس اهفوخاو € رصم Deam 5 صئاصخو

 )0 ©برغملا (aUo اهعسواو * اندم: اهرتكاو $US ءاهشغاو اهلقتشاو * اهافجاو

qm ous diتلقفق ظحاجلا ىلع .تلخد نلعيصالا ئخا نسب  dod 

 ةفوكلاب :ةحاصفلاو دادغبب .4ةورملا Spe ناصمالا .معن لاق ةدتاف نادلبلا ىف

 ورع .deal روباسينب ءافجلاو ىولاب ردغلاو nac ةراجتلاو ةريصبلاب ةعنصلاو

DR Ce E dكنقرمسب  » A. $2 oiaريباسينب نأ لآ  

EP "pen VUA xxu 39 pi drago I6], oli nuloعياموم  E s 

 «رامتلا ةذيذل :ةلمرلاو * !jesus :2ةلتمم. كلبغصو. «راهنالا sui كشهدو

 ةفححلاو ةورملاو * * ؟راعسالا Ras SLE $, * € ,اطمالا يكاد نانسربطو
P) 

a) B om. ) Com. c) Caddit (X .اهلخدو.. 4 0 اذينافآ B semper 

Ob. — e) C tantum (las. f) B اهرتكأ V J) € اصياصخو أمجاتمو 

A) D om. et habet deinde p (€ زوقأ i) € Loic), i. e. .اهيتغاو Ek) B 

h.l 2( 8 دف كلو( ..هورملا O ةفرجكلاو 0m) C (sooo كقل Qerexh. 4) C 

sg. 0) C oes 2) B ريتك (C Os we). 9) 0 نانلملاو ةناغرشو 

I تاصيخر (sic) .ناحرحكلاو — 2) C pro his: راحذلا عيضوم x$ Jl». 8) B 

sine punetis, — Z) C كلير 

4 3 
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 iat ناهفصالو «ءراشلا لدعب c لال ىبوطو * «راصمالا لم طاطسفغلاو

 عم نيصلا زيلهد ندعو € e مالسالا ىلع زاريش موسرو € ,Um ةللحلاو

e iseنايناغصلابو  SECOSةليلج اراخو .رايطالاو «رامتلاو  XJفيرحو املا  

 نيدلا لفال ملصت * ايلياو «راسيلاو بحرلا عم هقفلا ةنازرخ لبو «رانلا

s4رادلاو » Jolyراعالا ءوليلق دادغب »» © feno,روباسينو  Dun7”سيلو  ATالو  

udياطيب ع رك م. نم  dolce gallicoالو كم  Qf g-ot is out 

 نعمذا الو ؛رايبو do لحما نم بدآ الو ”سدقملا تيب* لحما نم فعا الو

 3, gis 10 ue الو ناتسكس لما نم بقنا الو ىرلا لهأ نم

 الو مركم ركسعو ةفوكلا لعأ نم ”نيزاوم حصا الو gue لقا نم 7لهجا

 ىحل نسحا الو مزراوخ لما نم easi الو ”اراخبو صمح لصا نم نسحا ب
 فاريس لما نما !cud الوب رصمو (dux لها نم -رويخلل برشا .الو مليدلا نم

 شاشلاو كنقرمس لهأ نم بغشا الو فشمدو ناتسجاس لما نم !P pas الو

 aam لقا نم محا الو نيرحلا لما نم هلبا الو رصم لعا نم مأطوأ الو

 ءاناسل ىنسحا الو 7؟دادغب دعب ىرلا :رث سلبانو اسف* لهأ نم فبلا الو

Sx Qe9b gasناسل نم شحوا 3« » loueناسل * نم — الو ةارهو  

 gau Q9 نم ”طفعا الو شاشلاو يلب لأ نم ةيبجاع .qyem Y ! ناسارخ

 ©هراشلا ooi لفا نم Uu ريخا الو* لطي لا نم اًرودص ملسأ الو

 لي رنا بلس نم نك <. نك كري يللا قانلبلا ل لئاس لاس نق

a) B haec om. (C zl pro c 5) 0 .للكلاو ىوهلا 0) C .هكاوفلاو 

d) C -رادلا كلتو ايندلا 93 يلصي. 0( © ليلق. 7 © ىرت الو. م) آه 

cuna in C.  2( C .سدقلا i) B ,راببو C (Ls, (à). ( B .بعنا 

I) Haec in B desunt, ubi lantum in marg. لغز exstat. Pro نامه C habet (ie. 

») C .هس ») C .لطيعو Deinde B c, 3l, omisso الل — 0) B (asl, C Lal. 

p) B .أطفا 4) C ىرلاو سلبانو اسف 3 oli. — 7) In marg. B wA? .ريغ 

$) C .لها نم اناسل — £) C .هننرع (ىرشملا 0. ةيبرع 0m) 0 ..ظفخأ v) B om. 

(0c ;s). v) B om. 
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eus adلاو "سدقنلا  alib qe LLaf Laks QJناك : ناو *. ةذكم. لدين  

yeaةبعنلا بلطي  msi,هكاوفلاو صخرلاو  jusهل  Ji, edis orla jo 

 نئادم سمخ وأ dada اراخو «CS ةرصبلاو * فشمد راصما Kec كيلعف

 كغصلا d اون سمخب وا 7”ناقونو رونيدلاو ةدنجاخو ءاتانيعابو ةيراسيف

HMMتكش ام رتخاف * ريباسو ةرمع نبأ ةريزجو كنواهنو  Las5اهناذ  

 عبرا ايندلا تاتج ضصافتسمو تانج اهنا لاقيف سئلدنالا ,Ll «مالسالا هراَنَم

 هيلعف ةراجتلا دارأ نمو « ناوب بعشو دغصلا ةضورو xot رهنو )99$ طوخ

 ملعلا لحاف نادلبلا لحأ بويع نم ركذن امّلكو © ةرصم وأ نامع وا ندعب

 دلب Qs نأ ملعاو «مهيف لضفلا تيار ىلال ءاهقفلا :ةيصاخ لزعمب هنع بدالاو

 ؛هرصرصو ةصيصملا لثم ناداص تعيتجا نا ةةرصبلا اَلا* قمح هلعاف داص هيف

a) C om. (B qz! Pro .(نيرادلا — 5) Lector in marg. B: ال ذكم ليق a5 

peer s eme OPEP: 

c) 0 pro his: وأ ندعو رصم هل ليق لاومالا عمجو ايندلا هدارم ناك ناو 

  Proملابس نك نار ناش  oueلك مل ليش مكاوقلاو كيلا  Udsخا  seuنأ

 سيخبو.  et deinde Bىرلا ةرصبلا  L2ترهات  B sU. . d) 0ةزايكلاو

€) B اياتيعابو , 0 اتانيع اب et hie quoque in seqq. copulam om. — f) B ss», 

 ىهناذ تتش ام رتخاو : — À) 0 pro hisورمع.  9) Cسايناب. .©  iساساب 0

 هل ليق لدعلاو نمالا هبولطم ناك ناف «ايندلا تانج  VEةدعص راشلا بيغ

 حالصلاو صخرلاو تاريخلاو ةرخالاو ايندلا عمجي !ٌدلب كيرا لاق ناف «ةبطرق

 ريبكلا بنعلاو زوجلاو بطرلا لثم ةداضتملا هكاوفلاو (1. ءاوهلا) وهلا بيطو

 , iulعساولا شاعملاو درابلا ءاملاو  Qusهل  dudeءالقعلا تلاقو 2« سدقملا تيبب

 ناوب بعسشو دغسلا ضراو ةّلبالا رهنو فشمد ةطوغ عبرا ايندلا تانج.

i) C .ةصاخو b) 0 uaa» ةرصبلا Xm. In margine B scribitur argumentum: 

£u.ةامسملا ةنكمالا ىلاها ةجوما ىف ىماسالا فورح  
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 «هاد.وهف ةايلآ ىاولا تيقلف ديلا هّبحاص تبسن Dao Mey ab قوغتف

 aub وأ anc HC o ds 24d كلب M. CSS ىزورم )19( qe لثم

desناقوم ناجرج  © M. f elisكربلا نيدش كلب  fao. qyex X398 

 ينمي جيل ووح da def Xa واع زراهتو قن|جرفا Mea ىح بكا و ىسحلد
 هب طبيعي كلب لكو ندعو اراضبو فاريس .لثم ريتك jas ةطاوللاو .انؤلاف 5

 Oa ٌلكو:فيلصلاو كنقرمسو' Gian Qua) اًجورخو اًبغش oL ف ناف. ةراهنا

x, [Rab QE QR) fue,2 ةقيض L SPتناك دادغب نأ ملغاو * €  

 .Le بهذو تلتخاو بارخلا ىلإ .”نآلأ uel دقو .ميدقلا ىق ةليلج

 هضم. طاطسفو* فراعتللف اهتانحلدم ناو. «اهب نتيجعا الو اهبطتسا ملو*“

toالو ميدقلا ىف دادغبك مولا  S Peleiميلقا اماو :ءدنم لجل اًكلب مالسالا  

 الف مجاعالا ميلاقأاو هريغ نم مريخ وهو* لدسفو jb هيف اشف OB ىرشملا

 يطل Lesbo انينتعساا ul" Jem هءام ةلمرلل ناك ولو 6 ؟لفسأ للمال بيطت

 :لدتعم هربكبو ريغو روغت ,qoc tuo يي دايت 01 مالسالا ىف كلب

stallةذيذل  ouليج مهيف نأ ريغ * 23-9 ةيرس  gea E;حرطمو  

 ie TC نيركبلا 15

Deinde apud hune sequitur: Ol E NCريض بص.  a) C Aib E bp. 

env. maleىزيربت, 2:0  abo. 5) B 8A. c) B glos. Pro 5 C habet 

os 3s.نم 4  ei pro xli habetمخأ  C xuليلقلا 9. — 7(  et additىرجكانس  

 €( Pro $a C نايح 0 om. et pro 451, habet (i. e. oe f 3... ى) €

uem &) C om.هراهنا هب  € i)هب.  Cسلدنالاو. 7(  pro els habet 

 7 B شاعملا, C شئاعملا“ Deinde C هيف. 8 L5, pro ple m 0 تناكو

 تعالت كق نالاو ءافلخل مما نافن تقو ةليلج Slake 05) 0 emu مثو

Qua pro sae. — p) Cنادغب  © sطاطسف  Qaaباجتعالا لك. 0( © 2  

gio àميلاقأو  exلغأ 9 بيلحت ال  addit ee. — 4) O pro his: (I. M) 

 تتش ام اهيف .jo قارعلا نادلب ,Ci ىلع اهناذ ورم الآ لفسأ. 7( C انتبتتسا ام

O de,ديخر  o1 Ll. 4) C ue jum Vm 1) Proكيظاو' ' et deinde 

col xal,تناك ولو عسوا هيف. كيلا ناك. ام نادلبلا:  Ki 
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 ,RaMll بهاذملا ركذ

c lelقيل,  quii QUIE i pali. Rame eoاميل  ps paleنص دول  
 3 ةعبراو * .مالكلا À ةعبراو aUD ىق ةعبرأ اًبعذم نوزشعو .ةينامث عيجو
 sey] Lus «بلغ ةعبرأو eua .ىف ةعبرأو ةسردنم ةعبراو «ايهيف مككلا

 ,sul « ةيدوأدلاو ةةيرعفشلاو ةيكلاملاو ةيفنخلاف .تايهقفلا S] .«ةيقانسر. ةعبراو

 مالكو EB مهل ىيذلا ly € ةيبلاسلاو ةيبالكلاو. ةيراجانلاو ةلوتعلاف .تايمالكلا
 ءةيرفاولاو ibus يدلل باح ,Ub « ةّينظابلاو ةيماركلاو يراوشلو ةعيشلا

 C «ةيقاطلاو ةيضابالاو ةيروثلاو ' «ةيئاطعلا ةسردنملا ,Ld «ةيرذنماو ةيعازوالاو

 ,ه ىلع ةينطابلاو. ةّيبالكلا ie ةيرعشالف اهلكش نم ةعبرا Lade بلغ ىلا
 «ةيراجنلا ىلع ةيبيللو ةيديزلا ىلع مةعيشلاو ةيردقلا ىلع :لوتعم او ةيطمرقلا

se4 مث مويلا .ةلمعتسملا بعازذيلا .لمج b Axisال قرف  ami © 

SL, eui 6o La,الو ركتت *  de ouiكلذ: فرعي: انركذ  Gad 

Kei 55ةعبراو اهيف فلتخم ةعبراو ةريوكنم ةعبيراو ةحدتمم ةعبرأو ةيقلم  

CXاهب  (slةعبراو ىحاو ّنفانعم ةعبراو تيدلملا  copeةريراكنلا  € ilb 

 Xu] je98 ةحدتنملا lal ©كاكشلاو  ةتجرملاو :1ةريكملاو ضفاورلاف 'ةبقلملا

 ةيبالكلاف ةروكنملا امو «ىديلا باكعأو نونموملاو ديحوتلاو لدعلا لاو ةعامتلو

Os:هيبشتلا نوركني تافصلا ونتبتمو 5بصنلا نورسكني ةيابنخلو ”ريجلا  

 هربجلا ةيماركلا لنعف اهيف فلتخملا Ul )20( ؟ليطعتلا نوركني ماهوفنمو

 a نأو * ىلاعت هللا رذقب رشلا لعج ةلوتعملا كنعو لعفلا عم ةعاطتسالا لعج

a) B om. 2) C (ةيعفاشلاو.. .ه C .ديثوها لاو — d) B ,هيئاطعلف C «ةياطعلا 

e) C om. sed ante ةيضابالاو insert xa. Shade — f) 8 .هسردنجركلو 6 

B Xem. 9) .0:هيعيشلاو — B) B بعشب ,:0بعشتي»: 0( 8 الو xa 

 كاكسلاو.  ( Oنيراجنلا“ 7( 8 هربحملاو, © هريجملاو.  (up. OE) 0فرعد

n) 8 .ريضلا o) B sine punctis. — p) B iterum male ايهوتبتمو (sic). 9) B 

sine punctis, C om. 
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 لمعلا S4 us ثيدلمل لها ous ةذتجرملاو « هللا ةقولخ دوبعلا لاعفأ لاقي

 ,VR رم ,Xa] Qus .«لاتوغالا Qa Qu نم ةيماركلا ,Dus 'ناميالا»نوع

 ةلونم لعجاي ملو * رئابكلا باكا ىف فقو نَم مالكلا باكا oue, QE ف

n ddكاكشلاو  oueنآرقلا ىف فقو نم مالكلا باكا  Due,ةيماركلا  

cesةعيشلا دنع ضفاورلاو * 4ناميالا ىف ىنثتتسا  (yaةفالخ رخ!  (Qeدنعو  

 ةينارفعرلاف (Qul ئنفانعم ةعبرا by «نيربعلا ةفالخ ىفن نم مهريغ

 ةيرشعلاف يدلل لها اهب بقت ةعبرا اماو* «ةّيقاتسرلاو كاكشلاو «ةيفقاولاو

 نم wx لهاف uos M ur م ىنلا امأو «/ةربجملاو بصاونلاو كاكشلاو

ahudنم ةيروثلاو  uuiةلوتعملا نم ةيردقلاو ةيبيجلا نم ةيراجنلاو  © 
toجراوضلاو ةعيشلا عبرأ نم ةبعشنم اهلك نيملسملا بهاذم ةلصا نأ ملعأو  

 نيقرتغفم نولازي الو اوبعشت رث نامثع Qus ةقارتفا لصاو ؛ةلوتعملاو ةمجرملاو

 لعاأ هيف لخدي رئابكلا لها ىف فقولا وه Lolo آجرالاو ىدهملا يورخ ىأ

 VIS p CIA ل م ديد .GNI ةلوتعملا تلاقو € ,cA ىئرسلا

pelé atia WENNSلقال  esا معلما قبلا  lesلك  dogs 

 ةلاقملا هذعو اهباصا ّنَم (Xu هلعج لب ةداعالب ًاطخا نم رماي ملف ةهج 5

 مهنالتخا لعجو اوفلتخا دق woo ىبنلا باحصا نأ ىرت الأ ىنبجاعت

Xa,ال ىلاعت هللا نا ةنييع نب نايفس لاو متيدنتعا متيدنقا ةمهيأب لقو  

 دهتجا اذا ىضاقلا نأ ىرت وأ ءابلعلا هيف فلتخا à ىلع اًدحا بذعي

Epub dمل  sail pruلا  uli, ello wXone uud que Lilaدملج  

 a) B لاقو et pro دوبعلا C دابعلا. 0( B همجرتلاو. 00 باحصاإ pro لع.

Auc. Deindeىلع ةفالخ رخآ نم ةخعيشلا  d) C his omissis habet:ليبعلا.  c) C 

 :apud hune sequuntur هيغ ميدقتو ىلع ةفالخ ريخات ةعيشلا دنع ضفورلاو

 là نم ريغ ,Ode لصالا وه !اذهو (Ou ةفالخ افن نم ةيديزلا Ges هيلع

f) B haecفورعملا هنا الا عوضوم اذهو نيرمعلا ةفالخ. — 0( 8 هيعفارلاو. —  

 om. (C هرحيلاو). — (g © ىتاولا. 8) © هن. i) C ةتجرملاو ةلوتعملاو 9

 ىارلا باحصأ هيف لخدي ءاجرألا ةقيقح وهو رئابكلا لما ىف ةفقاولا ىنعأ

cuui, ceteris omissis ad تاارقلا eim. 1 .زك 8 مهداب 
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duel ةقدانولا الآ اًعيمج puis docs! d بيصم duis EGENT TS 

 ربخ ةتجربلا نم ةعايج لوق وهو ةلاقملا هذه بحاص  Queقرتفي معلص

 نيعبسو تالت ىلع ىتمأ  EROاثنتين  رانلا ىف ةدجاوو ةتجلا ىف نيعبسو

 .ةذئكالا | ةيقي :لاقو  Y:بيصم  SIنم  (BISفنص مهو قحلا , Aانكتجلو

  PESEرهشا اذهو ةيجان ةدحاوو رانلا ىف نوعبسو ©ناننثأ مخألا و  Jiنأ

  o9اًدانسأ حصا , allحمص ناو ةينطابلا © ةكلاهلاف لوالا مص ناف ملعا

 مظعالا داوسلا را رثو مظعالا داوسلا ةيجانلاف ىئاثلا  DEبهاذم ةعبرا نم

 باح  Qiشاشلاب ىعفاشلا فلج برغملاب كلام باكتاو قرشملاب ةفينح

 ; oilةيقبو باح لاو روقاو ماشلاب ثتيدخمل باختاو روباسين , moنوجوتمم

 دق  udباتكلا !ذه نم ميلاقالا حرش ىف كلذ © 5

Gu لأ فورح ماسقا ةعبرا ىلعف 4مويلا ةلمعتسملا تاآرقلا باكا Gd, 

 قارعلا لخا فورحو رفعج نأو ةبيشو (21) ريتك نباو عفان ةءارق عبرا نمو

2» ed لعا Me ورمع dl» coss ةزمحو pole فرح عبرا نمو» 

 نب هللا دبعل  (f pumفورحو  uelبقعي ةءارق عبرا نمو  Quemرايتخاو

  Zonas QMرايتخاو  adمتاح , urbiه5 عيمجلا نا ىلع مثالا رثكاو* شمعالا

 بهذم بهاذملا نم ترتخا دقو © ةباوص ىلع  abةفينح  XR:لالخلل

 نمو قارعلا ميلقا ىف اهركذا ىتلا . Ci. Mماع ىب هللا دبع نارمع ىا أرقم

 روق ميلقا ىف اهفصا ىتلا /ىناعملل ىبصحيلا ©

mop Lu,ةالص عبرا ىف ةفينح ىأ بهذم نع اولدع 005 سانلا  

 s مازننلاو !oci دنع نيملا هيجوتو (fe ةقدصو p Jug الا ىيديعلا

a) B om. et habet 4]3 ut deinde |., L3. D) .8ءهمالا c) 82 نانثتا et post ةدحاوو 

additur semi-expunctum لكلا (à. 4) B om. Deinde C à s, (22$. — €) C 

 - Cf. Nüldeke, Geةيماش ىهو رماع نبا ةعارقو. 0( © هديبع.  f) Oةءارق.

schichte des Qoráns, p. 293.  7( C om. (B x49| pro We j B لالخضلا و 

C .لالحلل E) 8 .اًرقم Pro نارمع ىبأ C babet ورمع Qu 2 0 «ىباغملا 

m) © تيار ue ») C inserit تماق ىف oo» لوق Os مامالا poer 

 دنع.  pPامك  Alمبقلا ىف C ( 0.والتزام  ,e Jl)  omissis verbisةالصلا,



f. 

 ةالصنلا ٠ عبرا ىف :«ككام بهذم ue) اولدعو  ءئرلاو اراخبب الا ةيحضالا

uosالأ .مامالا  pec» custةرصمب :ةعبجلا  Ub $a,ماشلاب . eK dy 

pendبالكل  Pan 9d d. gr frac quat, wal eiu) D 
ds dica cuiaالأ. ةدحاو :ةييلستب ةالصلا نم ريووشل  gasترغملا .منادلب  

 o? h- € d asl SE sisi, gn تاحيبست ىف exe قوة

 مةباكتا .دنجاسم ا قبا/ قرشملاب الا ةلمسبلاب ريجلا عبرا ىف ىعفاشلا بهذم

 كرت. «d *حاتتنالا .ةريبكت عم ةينلا راضحا dy ةرجفلا à .تونقلا :كلذكو

 بهذم نع ,dae «اسنب JP BAG .ناضمر“مهفصن ريغ t GP à تونقلا

 8X o الو .فصنلا نيتنبالا داطعاو loy 1233 Gr ام ميورت عبرا à دووأد

 بهذم ds اولدعو 67لوعلا ةلثسم ىفو* دجحسملا ىف آلا دجحسملا راجل

 مييتلا كزنتو. ةمابعلا» ىلع.خسللاو يحال i ةغتتملا «عبرا i كثيدتملا بانا

Qaoذنا الا ةهقهقلاب تضولا ضاقتتاو . oUةعبرا .عبزالا ىف مهقفاو  dمةيقهقلا  

 قلع مسملا- cule ئجفاشبلا eei ds ةعيشلا ةعتملا ' ىفو كرا ةقينخ وبا
 قالط عوقوو ؟ةعتملا عبرا ىف ةعيشلا بهذم نع اولدعو € ةيماركلا .ةمامعلا

 ةيماركلا .بهذم .نع ,Mas « ناذالا ىف ”ةلعيلمللو نيلجرلا e مسملاو ثالثلا 5

dةبادلا ىلع ةصيرغلا ةالضو ةضيرف. لك دنع ةينلا ىف ةحماسملا عيرا  

 تعلط م ةالص ةكصو ملعي 3 ,9. رجفلا عولط دعب لكأ نمل موصلا زاوجو

Quaiماعلا ”فلاخو * « ءاهيف وعو  tellعبرا قل  (epa deii 

a) B addit .الا — 2) C برغملابو ةعململ موي رصمب et om. ماشلاب SUO .ةالصو 

o) C .لكاو — d) Com.) C .ةحاسملا f) C ىرشملا ىف quod ponit. post 

 فرعي نكي رثو هلابعا ىف كلذ ٌىبرغملا ثدحا كقو. :١ — 9) In C additurاصحابه
4) C addit: انيكذ ام ىلع et habet deinde .راضحا ةتلاتلاو 4 B -اتفتسالا 

Deinde C ...كرت ةعبارلاو E) C “ناضمر نم ريخالا فصنلا ىف الا 2 B sine 
punctis, C &;9* 5) In B lacuna.  z) B Ex». 0) Bom. p) C «هقفلأ 

7) C .ةكيب الا ءاسنلا ةعتم or) C .ةلعيهلاو — 5) C pro his: ةعبجلا زاوجو 
  postهيلع . In textu fortasse inserendumميغ ىف نيعبرأ نم ٌلقاب. ^ peعماج

 ىيذلا بهاذم نع ا 0) © ريبكتلا. 2 © uos ٠ سيشلا.
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 لسغو Jis zl لبق موي ار تأ )9 نم لوخدلا كرو ىنيديعلا لبق ةالصلاو

 ناك دحر ةفينح Qu) ءاهفف v lass © ةوضولا .ىق تام تالت مدقلا

 كلام باحتاو عرولاو «ةيششلو ,dl اهيف PSU عم ةسايرلا نم !gy «نم

 ىظنلا عبرا نم ىعفاشلا باحعاو ةنسلاو ةنايدلاو ةدالبلاو لقتلا عبرا ىم

 5 مالكلاو ةدحلاو  «ةربكلا cat عبرا نم ovo .باكتاو gels) . .4ةورملاو بغشتاو

 ةعيشلاو : ةيركاسلاو . قسفلاو ةياردلاو: ةفاطللا foy عبرا ' نم.ةلوتعملاو راسيلاو

 Bo. i rn ىقتلا عبرا نم ةيماركلاو ةبلغلاو 7قافنالاو )92( ةمهلاو

 10 a 3i oM نايدالا ,Ul © :خعيسلاو ... ....و ةطاوللاو pe عبرا

 موك لك Hui كن" .ge. $ cual Qum ىراصنلاو #دوهيلا ةعبرات*

 ام فصّنو diss هللا ءاش نا * sos ليم الب ” ٍةعضاوم ىف انركذ نمم

 سانلا Aix ام فالخو BE S SÓ v ETT) لبق oS n iis m نم يف

 هتايعابسلا iym تلدعو تايعابر ماسقالا daz لوصالا تقلاخ كنا ىتح

 i5 مايالاو * اًعبس اًعبس ضرالاو تاوهسلا قلخ همسا رع [a نا تملع دق ام دعب

 فرحا ةعبس ىلع نآرقلا iis gone نم قازرالاو Plo اًعبس ىلايللاو

AA TA v 9» d XA Obl,باوج 36 هضعب نع  üiلق  DEانلوقب  

2C cC X3, lectio fortasse e malignitate orta.ه) © طب 1. ىع.  

f£) C om.تونكلا- —  d) B h. l. 9 4Ji. — 6) C oux i. 6eغرولاو.  Deinde B 

C haecايالاو. 2(  € g) B (9. À)خيرادلاو.  hic in marg.ةياردلاو  Ad 

om. In B lacuna unius vocabuli. — £) B 5.2478 x23. ]) Vocales in marg. 

L4ردصم  Gl,امك اذ رحنك لعاغلا مسأ عمج  : B cum annotatione lectoris 

Deinde € «e X,تاءابسلا.  C haec om. 0o) B0 قعضوم». 4(  Loo. 9. 9m) 

 p) C h.l om. Deinde 8 قاروالاو. — :g) C addit لصافملا تاهّماو ةعبس سْنُكلاو

 [sea باحايبو عمم e peer ED) فاوطلاو M) ةولصلا عاونأو عرس

ots geعبس عبس راهنلاو  OPضئارفلا لئاسم لوصأو عيس ماعلا  

Ut h. 1. saepius vitia in generi numeralium in Codd. sunt,عدس ماهسلا تأذ.  
(ise. 

specialiter in C. 



üt 

 فالخ ىلع رمالا دوجو اماو * ؟نيملسملا قرف لقن ملو ةامعتسملا 91944(

 فنص qub ةرماسلا (Dl « «انركذ ام بلغالو ردن كلذف ضعبلا ىف G5 ام

 تقفثأ فاك ناو :تايعابرلا امو € (Pam pert etu نا cos الا دوهيلا "نه

 قلخو ةعبرا بتكلا نأ «ىهو desi ىف رئاظن كاهل Q6 ءاهاندصقت امو

 ةبعكلا ناكراو ةعبرا راهنالاو مةعبرا لوصفلاو عبرا عئابطلاو esi نم ناسنالا و

 انتّذح JB زاومالاب نادبع نب ديحا ركب وبا انثدحو ةعبرأ og رهشاو ةعبرا

 نايفس نع* ميبص نب ليعامسا انثدح لق ىراصنالا #ةيواعم نب ديحم

a) 0 pro his: ال مهنأ ىرش الا ةمذب اوسيلف دكنسلاب مانصالا ةدبع Lal, 

 نودرد  x23. CL Moسوجملا) دوهيلا اماو .)  dilaمهورجا رمع  Qe mلهأ

 انيكذ اماو © بانكلا  Q9بهذم , ges aclاندصق سيلف مومذمو حوديم

 نمل ىغبنيف معايا هتيمستو يف موق لك 3 نايب وه امناو بلثلاو ةآرطالا
Jh ا cie Quum Alli كيحايو xe puma نأ quid لاك à ji 

 روهشملاف ةفينح وبا امأو : (boe) 5j. — 2) Hie C additانيلع نعطو هب

 تدهاش كلذكو مالكلا ىف ضوخل كرت هنع ! x43 jonاذه  pasىبا لثم

 ىناوعصلاو ٌىليعامسالاو لضفلا نبأ ركب ىباو 0. صاصحعلا) صاصخلا ركب

Kim. ابا oi لاش 3 dies uos e (نيسلل epe. ابا .تعمسو ئليقعلاو 

 ناك  LEAىرثو ! pue o^ P3هباكأ نم مالكلا  xaxaومالا ناك اذاف

 رجن) وجي رث انركذ ام ىلع  gbىبال 0. لعجن) لعكي  xigاًمالكو اهقف

(l. وهقفت) اوههقعن نوملكتملاو مالكلا اوطاعت هباكصا! ui «نكلو. © © اهاندبعت 

d) C addit .اضيأ e) C .ىرش الا Pro ةعبرأ B .ةعبرالا f) 0 addit: مسقو 

Jom] ةعبرا ىلع quam. .ءازجا ةعبرا ىلع ةعبرأ رويطلا ىم :ميعربا — (5) C 

gi) Deinde habet: نئتادم el» عبرا عبرا محالملاو Jul, xe راهنالاو 

 لمللا مسقيو عبرا مركلا رهشاو عبرا ةبعكلا ناكراو ةنجلا نم  (sic)ىلع ليللاو

 عبرا ناميالا دعب مالسالا ناكراو ةعبرا سايرلاو عّئابط عبرا ( felةعبرأ ىلع

 نأ ملسملل الو ةعبرا يف الا ملسلا روجي الو عبرا انزلا ىف ةداهشلاو ءاضعا

  cepaاينذلا تانجم ةعبرا الآ ! Rapعبرا ةزانلللا تاريبكتو , biقودتشأولا

 انربخاو ةضيرف فانصا ةعبرا ىلع ءايشا ةعبراو عبرا. 8) 0 ةنوغم»



te 

ESدبع نع  UNنع  zsىتأ  (xنب «غبصالا )5  X3LSهنأ  

 .Mus Up انودع ىف اًعبرو انيف Un لزن نآرقلا نأ ٍلوقي ,xo ايلع عمس
 Qc S Last decl هذيهف * € اًماكحاو ضئارف اعبرو هلاتماو

 C oM نم تنياع ام ركذ

 slo بابلا اذه ىف اوفتص OUS ةآرزولا نمو ملعلا لأ نم ةعامج نأ ملعأ

 HiBl Jiu مله cns Bi عسل dé لب“ loj "نا: ريغ“ lene تال
iدقو  Jb cus eji cilioثحبلا كلذ عم انكرت امو « هانقرع دقو  

 هاتياع ام اهدحا ماسق! مةثالثب !ذه انباتك alude /بيغلا ىف رظنلاو لاوسلاو *

iblتافعلا "نم اه  b quad,انكم  CAXXU Adمبا  XS 

 geiles الو € ,Maia O05 الا كلم ةنارخ تيقب امو € ".sue à بابلا

 ,A9 لعأ الو «اهتفرع دقو الا lees بعاذم الو ءاهتحفصت ,cad الأ ةقرق

 ام ىل ماقتسا ىتح «جثدهش دقو 3E نلب وركذم الو e هتطلاخ ىقو الأ

IMS S RENتاون  Dey ub Vu xiu dax duy 
 ,Sia ”ىملسو ىناسأرخو Eu ىرصمو ىنيطسلفو ىسدقم لتم اهب

 15 ds ركذمو رجاتو كلجامو Ó bes P حايسو ,A. Oulu ىلوو «ee ”هيقفو

 ىركو ”بذدوتمو ىفينحو ىماشو ؟ىدادغبو قارعو بيرغو بيطخو نّدومو

 بكارو هتساشنو emis ”دنموشنادو ناتساو ىضتارنو ملعتمو )28( هّقفتمو

a) C haee om. Deinde pro XSL3 B xsLo, 0 x3Lo. Cf. Ibn Kotaiba, Kiz4bo- 

 Lmaárif, p. P, 3. 0) C" ننس, B ريس, .üt quoque Codd لاثمأو et ماكحاو.

 ó) C om. d) Subiectum Qlàua subinteligitur. C ةفلتخم et addit اولثمو

c. lisندارحلا سينفت  f) Coon, cud,ةدنح لاكشا 2) 0. الو.  

et0 ىم  habet et À)اهدحأ  et proختالث  Cبدالاو هقفلا ةمثأ ىلع. 4(  

QU.ةبلج  addit0  (0 اهتلخد. 2 E)0 اهريغو.  pro KAual. d)نتعنص ىتلا  

apud hunc vero desuntريقفور  additىملسمو. — 0( 0  m) 8 fortasse0 ملعلا.  m) 

 نذومو , ىضتارفو , ييشو ٠ بكارو © لوسرو. p) B حابسو. — 0( C ىنذادغبو.

 T) B ئبدوتمو, C ىدوتامو. Deinde B ىركو, C ىركو. 8( .C ous قشنادو.



—b Rr) 

€ Leo ىنلا gio ةرثكو اهتللح ve) نادلبلا فالتخال» JU, denos 

  Aنيرفايسلا!فخلي ايم 9 13 كفبني مل ةدنا  Pتدخلا نقو  Axaابيضن

ree cOXCPL, Visi Wer C.NLRLS 8 e بوك o» ةيككلا مسخ 

 ىجاسلا , corsoف 4 muleلفاحيلا ىف توعدو * + نيرادملا ىلا تفلتخاو

 سئارهلا , ةيفوصلا عم تلكاو * + سيلاجالا ىف, تيلكتو «٠ «نيجاقناضلا عمو

 نيبكسو «دجاسملا نم ىلايللا ىف تدرطو < دئاصعلا  ٌىتاونلا عمو < كئاوثلا

 دل تلكاو + /انامز عرولا ىف تقدصو « ىراحصلا ىف vds < ىراربلا ىف

tلع تابعو © يلا  ule ee eub, «ail Quel)تاودعتلا  mhi» 

Tانلفاوق  eu x^ og TUNE IS. € T4 XIl SU M, ec Va5 " 

 3 0070 » قاوسالا 8 عئاضبلا تلاسعسلو © ف ENGL قرطلا .t كيف

 املا casui, c ىركلاب فحاصنلا coule, e BAGUE At سيقاونلا برضو

 à ej. « gi rient d كيشفو € لويخلاو mim تيكرو € .غلاب 5

 eoo « كاحلا هلكم ىف لامجلا 'ىجب «exe +دلجتالا نبي dU  ةصدع

Peu € &x$ JI, ES TACريغ ىلتق ىف  TN 3 Peترواجمو  € Copie 

 celeb. numb udo) c قيرسلا .ةياقسلا_ نم «Xa) eripi " « تيار

 تيسكو « ليبسلا نالقسع رييجو € jeu ميهاربا ةفايض نمو € i قيسلاب

 ««تاداسلا ىنبتاكو € gla ترقتفاو تيرعو < تالصلاب ىل اورمأو كولملا ع 20

 ee NIE 0 € فاقوالا ىلع ALD Ey € فأو xar ىنخب

D.عدبلاب » VP 44 gs peاناضقلاو 2  eL ica 

' 

2) C .نادلبلل فالتخالا 2) C om. e) C .نق d) C haec ponit. post 

 . Vulgo QYCEDES f) Haee in C desideranturنساقناخل.  eBسلاكملا“

Deinde hie e e$ LÀ. انامز ناطلسلا تطلاخو انايع eem eA TS. 

 فالفالل.  WÀs. — £) Bطلغ  — i) In margine Bىلايللاب.  0 haec om. — 7) Cير



 لود uds 1 ىدرارطلا wd » ءاليكو .coles ايانضوللا ىف تلخدو

 » «نييطالسلا ىلا نى ,aue « 5نودسالمل قكناعو < نولذرالا ىنعبتاو * « نيرابعلا

cele,كابرب كيعو <هراوفلا موي تيارو «هيسرفلا عالقلاو < هيربط تامامح  » 

 ردقلا اذه eB ريتك !ذه لتثمو « 4هعايضو بوقعي رصقو «هعاضب رثبو

eleانا /انباتك .ى رمظانلا  àمهفتصن  elimالو  dui,ازاجم  » sse, 
o- 

 ىف NUS فثص نم نيبو بابسالا هذه :ىساق ْنَم نيب مكف* هريغ نم
kaeعامسلا ىلع هعضوو  > CLR,بهذ  àةرشع /قوف رافسالا هذه ىف  

GSةعيرشلا ريمأ ىف ريصقنلا هم ل ا 8« «  eبهذم ةصخر بي  

 ترفنو :n End uos cyaaMdE mike cuisse لك Laxlasitud: Os ذا

desلاوؤلا  calo,ىلع ةضيرفلا  Clodiةشحاف ةساجان عمو <  de10 «« بايتلا  

 تعبجو مميلستلا لبق وهسلا دوجسو هدوجسلاو. عوكرلا ىف )04( يبستلا كرتو*

 لوق نع z^ E (ln ميغ « تاعاطلا مفس ق TEE ترصقو € تاولصلا نيب

 Lee ةداج od ترس امو mass» اهنقو نع ةالص رخوأ مو < و همثالا ءاهقفلا “

Qusاذ الآ اهنود اف ئسارف ةرشع ةنيدم  idاهرظنال اهلا ”تلتفناو ةلفاقلا  

 15 ÀJ E ليللا ىف ىريسم فلق (sua الاجر eva Ls هاميدق

ie 5 مهلاو Qu xeLe! عم ىثاقفر 

a) C pro his: انيمأ ءارمآألا ىنماقأو ةاضقلا ىنفلختساو تاقوالا ىلع تضرعو 

 . — 5) C haec omىيرارطلاب تيلتباو.  deinde habensأرارم رحبلا ىف تنكشاو

c) Hic 0 insert: .ليبسلا نالقسع ريمج نمو ليلخل ميعربا ةفايض نم تلكاو 

d) Hic C addit: لكليعو xi. ندعب زورينلاو Gic) هدنسلاو ناجرهملاو 

  subintellectoميم : UEقيس .| . fortهدنسلاو  Proةخجيسراملا) هجرسواملا. .)

Ouem 00) 0 تاكذو f)C add. X9. g) 0 .هعضن A) C .دزيمنو i0) C 

 . — m) B omهيفافرلا. 7 € نحن. . qu BLs 2Cىسراف نيب ام

4) Koran. 55 vs. 64 hoc uno vocabulo constat. o) C om. 7) 0 el Pro 

seqq. C دعاطلا ET ىف Y .ترطفأو ترصقو q) B XAJb .ءاهقف — 7) B clo. 

 (s 0 بجعتلاو ربعلا ةعاضا عم .ىاكاب حال ىلايللاب -ترسو.



 ©« اهيف cuit عضاوملا ركذ

 اهيلع عمجم الو ةحيحصب تسيل دعاشمو عضاوم pai ىف نأ ملعأ

canusةزاحننو ةكصلا نيابتل اهل بابلا اذه دارفأ  Laisىف اهانركذ اذا  

 اهلو ايندلا ظسو اهنا سوجملا معزت ةبقعلا وكت نم ”ةبق نورزاكب c ميلقالا

 ضرالا ناسل وه اولق ديشم رحبلا وحن عبني جراخ سيشل لاك cd نع

 دوعاد ةلسلس تناك مق اولق عضم شّجلاب « َنيعئاط اًنيَتأ tuns نيح

dتناك  Eتانيبلا > dutلقو فيخل دجسم ةرانم كنع 1 "  

Uu x3 dd 3 0 x3 usلبجح  Ml " Mنا  P E 

 ميهاربا ران نأ موق معز ©ناسارخو نامرك نيب طول clo موق لق © نويهصب
 à ىلع وبقو cui مبق ىه قرغلاب ىنلا ةكدلا موق لاق eoa mo تناك

 عم ةيطاف ربق موق لاق < ةلئاملا ةرانملا oe نورخآ لاقو ةفوكلا عماج بار

 سخرس وحن نيوزق يراخ <« عيقبلا ىف نورخآ لو ةرجتا ىف معلص ّىبنلا
bbةناغرفب < ىلع نيب نيسحلا سار وبق هنا اومعز ريغص ربق هيف  lac; 

 dile الو ةيقرش ال ىتلا QA MES his انيس لبج XB ىلع cos ربق ؛:
 ا ناورتتب ىسوم ةرضص موق لقو ©كلذ اهيف لاقي ىرخا انيز لبج ىلع

 دس موق لق € tu أروح qu مالغلا st lh ar joy Dad اةميكاب

Pنب ىسحلا ىلع ابا نعيسو ءروخضلا  adركب  SUEفسوي ربق ناك لقي  

xocاهنا لاقي  L3ىم لجر انجن ىتح طابسالا نصعب . QUAنا اركذو  
En & chبهذا  diلق قيّدصلا فسي كاذ نأ مهيلعاو سدقملا تيب  

TL MIS GAلاب  rSتجرخو  KAنورفحي خلعفلا لوي ملف لاق  

 انزئاجع oue qe لزأ لو ترخأ دق اهب اذاو ةلجاعلا بشخ d اوهنانا ىتح

 S :نمرلا cya Lg ر/نينشتسم تاحنلا قلت نم
oزاكسو —  a) Hoc et duo sequentia capita in C non exstant. — 2) B 

utن ازرح  c) Koran. 41 vs, 10. — 4) Koran. 24 vs. 35. — e) Bندابنمل.  s. 

infra olm “برد f) B نوفشمسد xd, 



ES ] Wrءاهقفلل  

 فقيو ميلقالا روكو !qd راصما فرعي نأ بحا نمل هانزرفا باب اذه
 cuba ام: Qu MP (25) axillis 8: نكي Ay انهنذمو "تابضقلا» oU لع

 € 33 ىف ub قو ةلمج ,cb « هانحرش ام حسن قى ةجاح الو

 ةاذه ىّنم ئغتباو ردقلا !ذه نع تلتس ام !ميثكو «راصتخالا ىلع اهظفحو

 بانطالا كرتو © ظافلالا راصتخاب ةكلمملا ركذ ىف عرشلا لبق هنملقف بابلا

ansمهف لقف مهف نيف «ضايغالا » Vl)ملعأ © «ملع لصالا ىف رظن اذا  

Glباجحلاك تابصقلاو كولملاك راصمالا انلعج  oxiةلاجرلك ىرقلاو كنجناك  

d,هيف ماقي عماج دلب لك رصملا ةاّهقفلا تلاقف راصمالا ىف فلتخا  S59 

ei» gel NESهقاعتسر خطو 8 هتقفنب  Uus Je deنزوزو  ouesلحأ  , 

 pass pom x3 Jt Bead لثم نيتيج «ىنيب im ام aus pex ةغللا

 انلعج qs اماو ةلمرلاو (jusndl ىرلا لثم ليلج ee كلب M ماوعلا دنع

 هنم ,ex نيواودلا هيلا تعبجو مظعالا ناطلسلا هلح كلب jos رصملا

 ناك Us «زاريشو ناوريقلاو قشمد لتم ميلقالا ندم هيلا فيضاو لامعالا

 15 طساول e E ناتسراخط dua ندم اهل p ةبصقلل وأ مصملل

QUE,رشع ةعبرا ميلاقالذ ©ةيقيرفال  XXeةيبرع  iaiروق مث قارعلا 3 برعلا  

 باحرلا رق مليدلا رث قرشملا Eee ةينامثو برغملا مث مصم مث ماشلا رت

 es o الو «ىنسلا مث نامرك رق سراف 3 qu اتسزوخ رت 4لابجلا مث*

 ةريوجلا Ji ندم dogs ةبصق لكل 3 ةبصق نم ةربك QOO روك نم ميلقا

 s ةبصق jf سيلو هتروك ةبصق ped نيرصم- Acl, X3 V6 نرغلاو قرشم او

 < رخاوالا ثالثلاو ةروصنملاو لوألا .عيرالا لا اضيأ اهروك مسا راصمالا 3 ارق

cadiبرغملا ىلا رج ملهو ىرشملا نب  © 

 زاريش راوهالا ناذبه ليبدرا ناتسرهش رهشناريا دنقرمس راصمالاف

 ناوريقلا طاطسفلا قشمد لصوملا دادغب EX us ةروصنملا ناجريسلا

a) B xci. 0) O qui haec alibi habet (vid. pag. 1 7) oss. — c) B pe 

p^ TAA. oo نيب نحلل كب a — d) B om. 
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T^ 

 «نينزغ ple ةتكجومت (SAT نوعبسو «عبس تابصقلا ةيقبو « ةبطرق
ceناورب لمآ ناغمادلا ةيدوهيلا ورم نياق ةاره منرز  Jubةغارم  

 زمرهمار 4قرودلا ركسعلا رتست روباسيدنج .سوسلا ةيدوهيلا ىرلا ليبد
Ljمخططا ١ اتسم ةةرخارك :فاريس  - niit dيد حم  

Mass 998 fasناولح طساو ةفوكلا ةرصبلا .ةاعنص ناتلملا يونق  

EET ou 0صيمح بلح  p» La Ji Xin7سيبلب امرفلا  

 ءةنافط ةسايلجس 4b ترهات :مالب ةقرب . ناوسا .ةيردنكسا ةّيسابعلا

 نيف هدنج هعبتنو بجاحلا ملقنف اهتابصقب ةطيحملا ندلا ركذ ىلا عجرن

 © 1هييلقا ىلع هشتقيلف كلذ .ىم ؟ىش هيلع لكشا

qoفابارصن تكيسخأ 0  Ou,شماردنز ناقيتشا ”ناشبشو مالريخ ناكراز  

 لاوأ . راكبوت unb dm باب *ناتشر نانيغرم dis .ابق شوا كنكزوا
 8 ةدنخ نادواش لغدج Poema 5ناكيب ناكسم )26( ol دركركد

 خارز رارق ناروس ىمغواش باراب تكينابسأ وغالشمج غولروخ باجيبسالو
 زارط تكيجون هد تكخنا ثكناكي ورب e جالب ناجلغش

 نوكسالب ثكباكت سوس لوك ىجلش تكومج dbi ناخسرب لكج اولاب 5

 «emu غلاكي غي ناكركج غلب نايسرب ثكنادام غلابا ىرش ؟نابل
emm diisلد(  Gorfme Quelكيكن .تيكتبلو  exeaةكاجا  

 تكجون ”كناودين Gin كدرو نزومج يانغ Oum ثكشخخ* ثكانب

disكلاكن كادك دكنرف ثكوغيج كثكنوتاخ شوكرب تكشب ثكذونا  

4) B Xs... Enumerantur tantum 02. 5( B (تاكجومب تكجحاس. م 8 

od d) B .قوردلا e) B ريشدزأ et deinde eye f) B X, infra 

ge Vid. infra in capite Sindiae. — 7) B ىرسماس ut ambo Codd. interdum. 

A) B sine punctis, 7) B - infra "2 A) B Do ]) Pleraeque variae 

lectiones quae annotari merentur, dabuntur ad descriptionem singularum regionum. 

3) B CQ n Infra Qe Deinde سأو od .ناقسشا n) B ناشرو 

eti mox .كداح  o)B,. .ناكند ناكيسم P) Sie. Deinde .لعدح — 9) B ناس 

et mox «Xl» «Jo. — 7) B كتاودع A P d كدرد جامع دنجرع CAS. 
moe 
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QS5-31 شوأ  dXاورد  on vAo3اهيحاون نمو  vاهنبرصق  

 كيمخ غلذومن (sl نايالب ثكون شاخناب ثكواش اهندم ثكنوت

 © تكسب كرس ماس دنجرغ ثكاجخ سلخ كتكخدا . ميسيك كتكيس

 bos كثكجون كويد ىيماز طاباس قزغ كثكدرك ؟ثكيئابسرا ثكجدنبل

 ةةتدتزو سيواوطلا «دنكيب ثكجومنلو 8 ةدنمسرم ناوطق تشخ ةناقرخ

 مرد ىسحلو cene ثكيس نوسخب quise 4نكنميدخ كتكجامب
 URS AS اهندم شك Lum « ىكرو كديوذ نغفشك نيسرغف تكجامك

DS eتكجانب دكنقرمسلو © ثككريس ةدزب ةبسك اهنرم «فسنو  

 (.hz, GuG].BS fm ةينيمرك ةيسدمبد ىكجتشا ىناشك رغبا رسغرو

 :0 دنكوال ىدرواله غراجيدنا L^ daed-9 اهتنيدم لتخ Kam نيكج

 e فلاك ثذمرت Xu مت < كنب ربغراف كنم ةردنكسا تايلمت كنبراك

souنايناغصلا ةروكو «ربرف لمأ  Qum Lioكنساب  iseماهب  

 «ele © نابنه دركحتسد 4”نايدنا نايداوق ناموشلا 4تشدكير رونيز

 ردرك غفكون («wa ناضياو ”*نامدرغ dioe تاك ةيلطيهلا اهتبصق
 145 ةيناسارخلا (aan € ةينيفك جف ىنيكتارب xis خودرز رودس ةريشج ناقخادوم

Rule dنثيبشخ ساخ ناخاكسد كنمراز كنوزور رشختز راوزون اهندم  
 راج هةسارح رفدس دنورقج فسارازه ساخاردرك ”هويخ نئثيمادم
 © ستيج م ناغرد

dl,اهندم ناتسراخط ةيحان «زاورب رذم هاج ةوكرك ميلس' ناقروغشا  

 ه0 نالغب ايلعلا نالغب بور دنكلكسا ناحنمس كنبرغ ملخ ناقلاطلا مجلاولو

a) B cL c. à) B UM Infra recte coniungitur cum .ناوطق c) B 

Dec vac. — d) B oe e) B. تستيسلو ut mox OUS cede pro 

  anal. 4) B i) Bدوروالج راكد  g) Bناحسرو.  f) Bدتقريسلو.

infra in descriptione 85 uw) in itin. كى مكس ٠ C in itin. 5D ee Cf. هدرك كنس 

apud Ibn-Hauk. p. Puy, 8. |. £) B EE ]) B .نايدرأ Vid. Ist. 

p. PF. c et cf. Ibn-Hauk. p. i*»1 7. Deinde B .رانيهدرجاشنو m) B h.l. insert 

 .[ iterum habet, ibi scribens s 4-5راخفأو) . (Codناضيأو  quod postهريجمبا,

n) B sd هر B &aj mo اريبدس p) B ناعد et deinde | -. 9) B -ررك 



 نايمانبلا !xemli canals ele ead 0059( نوار ا كشدنتكلبا ' ؟كلقنإلا

 8 ناورب هياباج uem ناشخذب ”بارخل دنواقس كنقروغسب اهندم

 نوماس de sb Tt ce ندرب هون كدنواكس سيدرك ىنزغلو

 اهتيحانو ءركوهل ندوب )0( ناغمل لباك ليوك de بارغ تشاوخ ارجل

sناقلاج تسبلو 8هويس ةريكس لاش كنتسم هجديبسا ىنيشفا ايندم  

 (Anm f3MEE دوخر زوجلا ةيرق qyUne24 رواد 5e ةمرق © ناب

 هوك فاونراب hs )33 كنحمرد هيف كوبنز نييك «gus 28 ناقلط

eusهنو موك ف اوك م١ ماعلا تان  dip SLEنورك " Gu am 

 دركرخ اهندم (.Aen اهيحاون «نابارام نايبرتسا راسيخ. 8تاقلقسلا

i0ىوسوك درعلف  Criتشب افوك نابانغرك ناتسهد اهندم سيغتابو  Habe 

QA quy Uia Quee, pum, cub Qonm- qe usualمو  

 اهتبنتك ناتسحرع*ةيخلانو: €. Kol كلكتولك' ' نازاوسك . :نانشاوك Linus راوقسأو

 cj je - رابنتا## ةيدوهنلاو 8 نوسسسا ناكيلب نيموش اهندمو /نيشبا

 «ةلبيص ناقسوس ناجانس ناشاب MARI GB ورمل © *ناوزوجالا نالك
dias 5كلانس  TONورم * اهتيحان © ناقنادند  es esie P3.000  

 ةقرلا سبط ىرك ga تسوخ نوت نياقلو 8سخرس ةنيدمو ناقلاط

yu rojaىلفسلا -سبط  eناجنوب رهشناريالو  vwd quyراوزباس » 
 lo La o," € e)" ىلام لزام دنوبر ؛ ناجوخ راوذازأ درجورسخ

a) B نعهدأ ادنوأرب 0) 8 ots. e) B .ريشد ك dj B بارغ بشاوخ 2» 

  ut ab alio loco eiusdem nominis distinguatur. 6( Bبارغ  Videtur addi*وأزأ“

 - Additur ut disتاعلفسلا.  B Ves em Deinde ( z,Lsuo. — 9g) Bزاب. رز

tinguatur a زرخاب oM Idem additamentum habet ريخ pagus Astarabádhi, qui 

vocatur قلغس .a- — A) B EE i B نأوداح ca. ١ ( 1 gea سمت 

Deinde نارفسأو 27 B sine punctis. Vid. supra p. 8م 7.  س( Sic. Nomen hoc 

uno loco occurrit. — 2) B .ناوريجلا 0) B هلهص (Lue. — p) In B lacuna. 

 - Sequens non videtur difكيانج.  Infraدوانبي.  NS. yx 7) Bروح 8 (9

ferre^a .قارانس 2) B n tud) SB oA راوأزأ wu) B سوك Lol :ردو 



ol 

 اهندم اسن € 2042, 5 ناقروناسأ ديدانجو ناكدارلاو ناقونلا نارباطلا اهنبصق

 8 نفوك ةنهم ايندم درويبأاو < ةخناتسرهش ةوارف ناقمسلاو ناقنيفسا

eA _كسا ناهس يشلوب ةزاني uy, cem نعم ل ٠ yoke dy 
 طابرلا رخآ ناباراتسا © , jeسيمط «ىجرب ريطمام* ةليم ةيراس 9 سولاس

 ? Qeة<مشخ مرات زرويكش رمالو ناوربلو *ةسيبت 4ةيمان ريطمم دوب

 ايتيحان  eeةردنمس راغلب لئالو © ذور نبك /رهش نامليب بالود اهندم

im ميلمخ ءاضيبلا 8ىيشيف Oui) راوس 

 ناورش ةيخامشلا جيدرب ةرنج ريكمش نانخ ةعلقلا سيلفت ةعذربلو

 ليبدلو © البت od Xa ىكش.:.ةلبق .ناضبالا باوبالا' باب ..نارباشلا دوكاب

 10:9 .Xl :ناقرجاد .فيمرا Quales (ey cef Qi) BM شيلدب

Odaليبدرالو © القيلافق ناجانس  AS EL8[ سلا جنايملا ناورباج  

 Out (3i) ناقوم ناقرو

 7ناذيهلو © ةبيو ةبنلش qom رهبأ .نيورق wb ةواس xb مق ىرللو

 «الب ةليلج اون اهلو « كنواريس ”'هبو نمار هبس*: .ىيسام yb . فاوادسأ

 15 رهو .ىرخأ 5 اهلو فلد ىبأ جركو روارذور اهلو دنواهن لتم ندم

 مهو ندم الب ر,ونيدلاو ندم الب ةرييصلاو € 52-92

 م ىييبان دوي مريمس ن اكدرول JL ناجكنلاخ (28) ةنيدملا يدوم

 ,SERUUM ناتسدوا] . هتانسايت

 زدلا . روباس ىدنجلو RR . لمرلا ةيرق ceu Un اللا
 ه» كبوج ركسعللو ©ةّتبلا ةنيدم رتستل را رو Ur AE ىيبضاق دوياب شانوولا

Bo rA كدزوج ىربن رهن زاوعاللو 8 ملط ف وذ كبح 3 23:2: قوس oos 

a) B دنعو مل 5b) 28 .سولاش  c)B Lo .نيطعام d) B a دوبارح 

Axa. 6( B .لبجكالا f) B (yg 5. ىهنه et deinde ٠كهزرود 4) B ناغلب 

 - 8 Sym Uus. i) B » zu. Deinde expuncta sequuntur noىدنمس

mina urbium Dyárbekrí. — 4) Cf. supra p. po, 9. ) B .نادويبللو m) B 

 B ١/ XXe. — m) B add. X... — o) Lacuna. p) B o Dii ple 4هيرمأ



or 

 Le قوط ناخ قرود مدنب باروش نايسإب ىدهم نصح : دامعبر الآ قوس

Suaئزغبفلا  © Leedsتاك . منا  AEرافيابتا  OB Qum 

 فل كوزوك 8 جذاب: :ةورخ فال, .cdd مزيت cud لييتس  رمرهما لو: نايتالروم
 © ناودنع روباس الب .زينيس ةبانج ٠ نابورهم نايراد  ناتسوق. ناجنألو

 نارك ناجدنغلا ناتسروخ ue ناكمييصلا كنبات كنييم روج فاريسلو ه

 presb دا وو ا اا dy Mace lic s eure 2 نايزبو ناس
 نيا بعمل قاسي را درا كب Celle ais, ud erri pre مسك  نايدركلا

fries. dudرار يشلو  ab Sedنعمل  vu ime tefاقيم  

 AO ناتسرهشلو 8كبا رازع ةجاب دوك X كبيج مج نيراب
 © تشخ فذينج 53308 مر زوت ناردنك 7نايرك ناجدنبونلا هرخ نورزاك م

 ناوب puru ناتسورس ةريحلا يرهغلا guys ذبيم ةاره مخطصالو

uxهذ نؤورلا دروأ فناب  fa QUUه8 هفاص ناشين كرت  

nexusهوسك ١ :قورونج .تننرزن :٠ نويفوك اتمام, 5  s ies cusنانا  

 ءاورتك كوك كيشك كشن اهندم صيبخ اهتيحانو © نانشراك أريبغ بوانوخ

bete epigr dio ee voto da. egestaشتت  quisa5 اولا و ىروسلا  

 8 ناتسيشك نيرب تشد روخ كروزب بجاو تاماشلا دنميب ناجرايسللو

 زارنا .o 1 مقوراا] els Sumo ناش ١ ناكيرول. dos! 9b ريسامونلو

 .koe ناقهرد ناقونم نيبكج ساب تفريجو © نيثار نيثام نيأر دركرهم

 © ىنافرد ناكذور درجاشالو quu نوغم qu AS ناجراب هوك ناميلس
 كرد كلاج (Qoa شاوخ 88 رهش ىرس مييك ذظكشم روبجانبلو 90

ductae dite Ti SE T cipio sure Eيكتمل  nu 
 © اوريهرب مه وهز ةظفهروأ 0 6 Bee ةيابنك Qe دنهيولو 8 ؛ ليثامرأ

"gold,00 ليبادنق yumىزوخ ىناناكب درتج  que UEذور نادروم  

a) B .كنذاب 6( B sine punctis. c) B ناوريعام VENE d) B oL sis 

 . xulىويخ. 1( 8 اليامازا ىلسف ريف ليض 8 ( Pهمرج. 4) 8 ريشدزالو.

») Mie plura desiderantur. —») B MU o) B onim. 



o" 

 لبيد ةرويصتنمللو 8رادصق ةريس ناناكزيك ىلاكم روك رهك ناكسم

 جارهبلا lee ىرلب col Jo نورمب de ليام ردك 95

pos ps ura ethروميص انيك 8  © 

ihe KA ^ uA 8j AS (29) p» wpةجشلا  Cةدركالا اًكم  
rues 

585 JJ esL فوصخلا Xd mis RA Edi b ds sl 

 slacaady © نيرسلا ىلخ dep شيب اهندم رثع ةيحانو € «ةنهجلا

 ١ quas نافست نانا QXcUb الجت ف ملعب .Qus cule ل

 E ةلبج pu ةقكجلا eal Ua RR Sud ةرخددملا «لوكسلا

 ةريشعلا عبني راجلا رحب Le oo ةيحانو ءريةدلب فئاطلا ةّذاح

Hemdديوي ايقس ةورملا  uu؛0 اهندمو ىرقلا ىداو اهنبصق 7 ةيحانو €  

EEنينوعلا و  OQيقعي  Enoراحصلو ©كبتلا  diuo JE d.dتيفح  

Lsركشلا اهندم ةرهم ةيحانو « علم كيد ديس رافلج تولس  Mess tu. d fiie 

 ءاسحاللو © ةماييلا ةيحانو ايس ةيحانو تومرضح اهتنيدم فاقحالا ةيحانو
 ©ريقعلا Jb نوباس ' ةاقرولا

Saad,نارحب نابز رهن راّذَم ةاَراَطَم ريكلا رهن ةّلبالا  uusىريمالا رهن  
 «ةيرفعجلا مدقملا لكنقلا (SUN ابد B بيصخلا وبا نادابع ميدقلا رهن

 نادغبلو ©رمتلا نيع ةيسداقلا ليتلا Vales نيعماجلا رمع مامح ةفوكللو

 زووم ةبقاب .cipem 3L xi ناتسارط ةركسللا EU ناورهنلا نادت

(oSةيناتمعنلا لوقاعلا ريد بيس ليك 0 ىيادملا ن 9  Masse 
202-7 

 $ سباس رهن gla مف Jes), THAI سدنع ةريبه $na لباب اتربع

 هدرا“ ةيفاسملا ejua «ييظلا يوقف ركشلا دايسلا فاق كرمي ناس
 © يدير ةيدادكلا ,Je Aer Led فيستا اهعنيذم colui بح
 dise سلا" نما نسلم حلا نايس apes الا

E لجل B TUE 5) B cad. Hoc vero loco expungendum videtur. c) B &xod. 

s, potius &xas.. Alibi non memoratur. d) B 3. e) B .لوكاسلا f) Locus 

alibi non memoratur. jg) Lacuna. 4) B أراكم et deinde «l4. — i) B .داوالك 

k) B ٠أسباين 1) Fort. contractum ex üt E m) B .«بيطلا 2) B .-ةدماح 



of 

gal مصق .تاناذار تعيب qaa رودلا اربكع gre pet QE 

 8 ىسلا uA تيه رابنالا De Ks» AS), ydus اقيرب ناويأ ىرح

eii epiتقلا ةتيدلل  iua «ls MADل ا تا  

Regiنينامث نيعلا سار اوترفك اراد نيبيصن ديعقرب  © Xu.نيقرافايم  
x $21, ex3U gib Gas Quam (EB isذاقفا لا. .«ةقرتكملا  Xii. 

 ىحاونلا نمو ءاعرلا ناوح زوعرت ةملسم نصح qe mb 8 ىرصح لش شيول

 اهو «يورس ةيحانو * © نازوزلا ةتقيغملا اتانيعاب روباشيف اهل رمع نبأ ةريزج
 EI "T : ' "m" ' | أ c | rfe XA - 325 - 50 م

 Xie ةيلادلا ةبحرلا اهلو qe اهتنيدم تارفلأ .Kam € ىيربس رفك بازرفك

uem xoa] نيصحلا اهلو oss اهننيدم 9 XT. €x. 

2 

 © رينانتلا . ةينيكسلا ةشيخلا . سابعلا ريكس »
 ode تانيتلا سايب quie . نيترعملا boss سلاب ةيكاطنا بلو

daraءليبج ةلبج ةيقناللا باطرفك ةرصانختلا رمدت ةيملس 0223, &  

 رزيش ge fen Kus, cod ىباوخلا )30( ىصخ uua) سوسرطنأ
"2 

cs2l»نانطب  aسلبا طأ ةقوع توربب اديص سايناب ى ايراد قشمدلو  

5 

cA hag Sx we اًكع .نوكاللا Qu Qe» تاعرذا- ناسيب: 

 ءاخيرا سلبا ةيراسيف فوسرا ةفاي نالقسع ةزغ ليوبج تيب سدقملا
 ؟ ناعم بام مرذا كوبت quas انونيع ةليو رغصلو © نامع

 ةيسابعللو © وقيذ. انطقت. las gexxi شيرعلا .Sob ةراقبلا ٠ .ةامرغللو

 :لهقذ (Bm ظريهد جيلم Cha لسعلاا LL ريهنس روهنمد / هزأو ميش 0

 dee سيبلبلو *تالحملاب نفمعي ندم عبسو افدنس ”سدرب ”"روهنس
a) B K$ ATA. b) b co; c) In B lacuna. — 2) B .دندوسلا — e) False 

hic ponitur, quia Ide lacet in regione Damasci. 5) B Race 9) B sine 

punetis..— 2) B طب l .ميناوفلا i) B .امفللو — 4) Bi oUnas 2( B .هذاوريش 

Loci diversi nomine ,. (eR Ses p) م se invicem distinguuntur addito 

alio nomine, ut apud Ibn Hauk., p. 11, ubi fort. ieg. 1. 0 as ted $e et 

l. 20 et 4f, 2 وذأ ورب Edrísí, p. 181 ann. 3 cet. 25 jte 2) Sic. 

Deinde ( &X s, 



6 

 سام س6 ل

  4600 gem—j- Uweأريمد لسعلا اهنب  bs oىاطنت ميد وه انتننط ©

 ةيردنكساللو  $us Qui cA) cam iie Ouiطاطسفللو $23

 سمش نيع ةيزيزعلا -ةرهاقلا ةزيجلا  dipروهنمد ءافدنس ةلكملا

 انيلب ميمخا سوق ناوسالو © مزلقلا ناولح  Lm/ريبوب اطسيس
  pعمجأ < .- KAzمويغلا & 5

 سوسلا مىةيبادجا سلبارطأ ةدامر ةقربلو  Seممابل 8 ففاغ سباق 7

  Gadطا  ca ali ARD Qe jac Piuجرتكفت   duaةنيوهرس
P ةخطمر ”ةنيسم شقيه ىيم بط Mas zi خيئاطق Prix 

  nC ezبراوقلا دعلق  o Jo) ai Kxlsخعلق ( ceريق  pEAG KJ a3داقروب

 شندورف نوبل ف  A dسايخأ  X Xi bs rxقالو ; osباص 8 10

 ةسوس ةيدهفلا». .سقافسأ :  30,59 Qe-غقربط  epا ورخلا . Eeةجاب

 ةسيئرم  *ةنرق :سيول  Qe«لجاتب  Kindes:ةدومق ةبيبس  anis“«ةيليطسق

a) Sic. Videtur varia lectio ad اقدنسو ut in hoc sisibso etiam alibi idem 

locus plus semel occurrit. Sic اميمد! (B 1-22) videtur esse idem quod 8 una. 

£) Intelligitur دنيز خوض Jacut, IIT, p. oo, 12 seq. Pro انتتنط B :اسشبتط 

c) B (yas. d)B Le Videtur intelligi locus qui a Jacut in JMoscAtarik 

appellatur LAz25, apud de Sacey, Aelation, p. 610 n. 147 et 148, p. 653 m. 3 

 - 6( B Go. Videtur repetitio tertia nominis i$), nisi potius sumenةيانهب.

dum sit intelligi IUSTUS! نم LO (Jacut AMoschtarik) quod male hic cum 

 . collocatumr esset.  /) Bas , infra B Pp C pz Mappa B epaناولح

De dE in provincia Abyár (de Sacy, Aelation, p. 657 n. 10) cogitari nequit. 

Coniectura scripsi. 9) B all. Urbs سوسلا memoratur quoque supra p. i, 8 

  38 SNC BEمريكنللا 3( 8 شلئارطا Tacut. 7) 8 .0ه :( dua(برغملا

5p 7 B ىعيبتلا et mox z—— m) B دينسم شقيت (ye. — n) B 

pum .شنم 0) B .طارسلا p) B lA ةددرضو y) B شسرف ov 

7) B à —À “.سايح 5 B دؤوب . t) B ضرم el mox .هئوت — w) B xi. 

v) B ous. — w) 8 ديلطسف et deinde .ةوارقب 
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 كيرش qui gm ”مجل شنونب ةفصر ةةشيبق سنالق ةذوا age ةوازفن
Xi. ARR Gub see deleيشأ: ةليسفلا « ÉupgR EpL Queeىتب  

 للي #/مغاب ةيجيرب ةعلق ةزغلا ميعاربأ قوس راد «سنت ةجيتم ةياتغز

Quelغالز لبج ةوارلك ةتبس ةروكن ةليلم لوكزرأ ةاواراج نارعغو ناجوت  

 ىسرم loud ةجايه ةقربط 8ترزنب quaUmd ىسرم ةريتسنم سقافسا :
 ead nu سويقت ةطفن ةيليطسق سربط نوباصلا ”سنومج رد

 Qe $a xb du أذ ,ىيفاصعلا نيع .CIR ىاغاب ةنابكسم

 Qe 9 ةينيطنطسقلا ىوكر E" ا ا سماك Psal ةنيدم

 ةممي ,(coU © يشأ go ىسرم ,IURE .فيطس  تيربات لجيج

aoىبا ذعلق ”ةذيسيلغات  Jسادنم ةيامل عوردلا ميدغ ةبعجلا ةراره ب  

 قوس ةزغلا ريط فلش ,ule" ناجت لبج ةطامطم EL qi قوس

 نفيراو (31) jab وعي اميث ةنوتيولا ةكحطبلا هةيابعرو ميعاربأ

 قرس Poe ىكزوأ Remus ىرك قوس Em سولفلا qu ”سنن
 © ناكفو اوغلو تليوات cess لوغم ad تليوات ابرو* daa نبأ

 حعلاص نبا نصح ال)سيمليو اليا مقا 66تسوقندان ةعرد ةساملجاسلو 5

 تامايخلا Ej ىصح ريمالا راد ىلصما لاله نادوسلا نصح نيساحنلا

a) B .سقال 0) B .هشلنف سنالف 6 B .مجان d) B ucl. »( B 

  8ناخو لبح.  f)n»n o? 4) B habet mE nrهيانعر.  RIAسس

in catalogo urbium liaec usque ad P desunt. Pro اواراج vulgo s, —- scribi- 

tur De ناجونت infra ad descriptionem agetur. —/) Boy 7) B QA. 

k) B Cu. 2 B سد مل et deinde «سرسم m) B sine punctis, — 2) B ( iss 

APP. . ,0). B cns (ىايعاب هنانكسم. م B .نسدهملا ةخنيلم سجكحانم 46 

ut infra ab. q) B sine punctis. Mox yu. — 7) B فيطنس كتدرباب 

 هبلح.  4 Bهرامه.  Moxميسيلعات»  — 5) Bسا. . et moxسرم  deindeاجحئكباو

B gi .ناحل v) Bays. 00) B .سن معبزا نيوارصلمل دوعن 2) B 

ips et mox xia—ua. — y) B ce z) B n .لوعم نأ تلد ابوامرو 

 يلفت . 0 BÉ) Bتاكو وعلا تلد. هم 212م1 1001



ov 

  Ceاناوبس ةغرو 08

 2ةيحاحرم سابرف ىنب* ةنيدم Mu Ej ةطامطم clus Sho ةجاهنص'
 عاصو Meis ةسيئرم شلب «روكن روسنلا ةعلق رامغ دلب انس اليزا

Xiaتيبش ةعلق ةسانكم  fum uioنيسكم !ونويت ىكروأ  

 اليمج اقلوط اذهوهن سداب ةوكسب ةنبط 2« اهندمو ةليسملا اهتنيدم

aco»مانكلا قوس دحاحلا لومسلز ةرصبلا سافلو &  

w 

 $ à )5 ةكورتم* ةكردم ؟ةليلو اهندم ةجنطو < *ريشا ةنداو سويطنب

 ةكيرو اليو تامغا ةنافرطلو ©ءارضخلا ءاضيبلا Hel Ela رجاحكلا ةريمغ

qt Ka d lodsفرد  miuus62 ضضلا» نوطنيق نجلصلا.  Um 

 10 0 XuwwAlo ةشوطرط Ku س nxJ4las 853 ةلطيلط x45 نادلب تار

S psp Mp Ee, Xu) xi EP Raw paففاغ  x1 يروق  

 5 i.a قراط ليج X TEX ةبنشخا ىيرتنش * KL ةدرام

 لامعالاو ندملا ةرثكل اهتروكل .سلدنالا .تلخد بنك ولو «ةريزجالا رورو

 من مالساللا ندم نم ريسي qui دقو je لب Mae ريظن ىو اهب . ىحاونلاو

Ule? Lessلثم سلدنالاو اعايا  Mioةركذو منه ةبيرق وأ ئقيرفالا بنالمل , 

a ces A ىنعي ةنيدم نوعبرأ اهنأ | هيذأد رخ o! 

a) B تورذاب coal m. 65( B Vet Amy. c) B Vows et mox 3s. 

d) B 3i سابوق qu 6 .ظروكب f)Bo— J) B سواقب ةواود 

AA AS 5a. À) B (X xil سونطند SL. Hm B XL. £4) B هكر 

  Sunهرجاح رق ىرب.  0m) 8ىوقر. 23 8 ىلديب.  oseأرح ارحام رجال هريع

haec mera repetitio, nolui vero omittere propter varias lectiones et imprimis 

-propter nominis نوطيق (Cod. sine punctis) substitutionem pro ءاضيبلأو 684 

(Cod. Oxon.كيف  Ks) apud Ibn Khordádbeh, p. 78.نو  explicat nomen ms 

n) B Alas. 0) B xA. p) B sw jug Restitutio nominis posterioris 

incerta est. Forte 1. 833, cf. Ist. p. fir. g) B xs, 4a 3. r) B ox 

 هليبشا هنيشخا. 05( 8 هنومرم. — 28 هذادرخ



 ةلبقلا ركرمو ملاعلا ميلاقأ ركذ
 Xue رشع ةعبرا ميلاقالا لعج بابلا اذه ىف «فنص نم* لك نأ ملعا

 à ميلس E) لوفي نييكدلا صعب تعمشو اًيارخ ةعبسو ةرماع ةرفاظ

 ةفايللا نما duis ةريلع cron رتكالا" que Al ىرشملا ”نكسي' لو كرغلل

 ىلع (gen ةثامتس كرتلا ىصقاب ةرماعلا هذه ىلا برغملا ىصقا نم اولاقو 5

 بابلا اذه ىف مهبتك انركذ نم فئص اذه ىلعو ميرعت الب ةوتسم ريس

 gum ملع هنال بابلا اذه نيمجنملا ءآربك نم انيقل نمعو اهنم لقنن نحو
 دق اًقلخ تيار Q8 اهنم ميلاقال عضاوم ةفاعمو ةلبقلا «تمس ىف هيلا

 اوفلتخا ام كلذ ىف هجولا اوفرع ولو اهيف اورامتو اهلوحو ةابقلا ىف اوفلنخا

 © لثاوالا هعّضو ام اوربغ الو اهيف 0

 ةضيبلا «قوج kcal كلغلا Ch - ةعيضوم ةركلاك اهناف ضرالا اماف

 «ةينبو كلغلا ىلا اهبناوج عيمج نم اهل بناج وهو ضرالا لوح ميسنلاو

 ةبذاج صضرالاو ةفخلا نم /عهيديا ىف ال بناج ميسنلا نأ ضرالا ىلع )312

Uىف  eueبني ىذلا )92( 41 ةلونمب ضرآلا نأل لقثلا نم  cou. 

tsايش ريدي طارخب كلفلا اولتمو  Dmىشلا كلذ رادا !ذاف ةزوج هطسو > 

 وهو ةآاوتسالا طخ Leno نيفصنب ةموسقم ضرالاو © هطسو ةزوجلا تفقو

 امك ضرالا ةبرك ىف مءطخ ربكا وهو ضرالا لوط !ذهو برغملا ىلا قرشملا نم

 ىبونجلا بطقلا نم ضرالا ضرعو كلفلا ف مظخ ربكا يوربلا ةقطنم نأ

 ةرادتسف ”نيعت -cola aym رودي ىئذلا ةلايشلا ىلا ليبس' هلوح رودي ىذلا

 pps Kur) ةجردلاو E n نوتسو ةثامقالق ءاونسالا طخ عضو ضرلا هذ

a) B :.كنص 0) B .ىوتسم c) Sic ex corr. in B, antea scriptum fuit .كيس 

d) Haec in in suum librum transtulit Jacut, I, p. |f, 17 sqq. Pro فوج 

hic فوج à. e) B ,هسنيو Jacut .هنيبو Cf. Ibn Khordídbeh, ed. Barbier de 

Meynard, p. 26. — f) Jacut hic ct infra منادبا ut Ibn Khordádbeh. 5) B TUER, 

|) Sie pro 1,52! بلحقلا quoque Jacut, I, p. Iv, 12. 



 نأ

 ضرالا à ةرامغلا qj كلذ لقيم كاضرع' Lejos ارد qued .نيبطتلا

 قلخلاف رحبلا هرمغ دق ىقابلا مث ةجرد نورشعو عبرا !Hye طخ دعب
esI Psلدا يانشلا  calعيزلاو . elsi Qe dual ol uel 

 © انركذ ىتنلا اًميلقا رشع ةعبرالا امه نارعاظلا ناعّبرلاو هيف نكاس ال

 5 فلا هضرعو ,mue Xia .ددسرف فلا نوتالثو ةينامت لوالا . ميلقالا

 راهنلا فصن لظلا نوكي ثيح ءهلوا* اًخسرف doy edis :ةسيخو ةتامعستو

 هرخآو MS) رشع سلسو ر/ارشعو اًفصنو ةدحاو LAS ليللا عم ىوتسا اذأ

 o (em Lo;s xb eye ىذلاو ROUES نامدق (uus اذه ىف

 ءاعنص نم اًبيرق هطسو عقوو عارذ.فالآ ةعبرا ليملاو وم نيعستو ذثامتالت

 ٠ لخدف ةكم برق ةماهتب ماشلا ىلي ىذلا هفرط عقوو فاقحالاو 5ندعو

 ةدعصو 7ناشيجو شوجو نارجنو تومرضحو ندعو fuo تاهمالا نم هيف

llisنام  cipesنفداو  Qo)نير ب تاوطو :برغملا ىلا. نادوسلا  Aula 

east 0ليلاس  deeليو حبلا  Alتيس . aioان ناهلبلا  

 MBA نوكي ثيح ءدلوا ىناثلا ميلقالا © ميلقالا اذه ىف لخاد وهف اًبرغو

Ti؛5مدق سايخا ةتالثو نيمدق ةريهظلا دنع انلق امك راهنلاو ليللا ىوتسا  

 برثي بوق هطسو عقوو اًدصاق اليم نوسيخو ESOS هيفرط نيب ىذلاو

 ,Eidail ةنكف ةيبلعتلا gue لامشلا لبق نم ql تكمب كارو ديون ل

 ,Oca ةّذَيرلاو برتيو ةّكم ندملا نم ميلقالا اذه ىف عقوو نيميلقاأ نيب

X3U33S La!ةجرد نونسو  Xx)ع.  l. quaedam deésse e.طب  Videnturه)  

 اضرعو انركذ امك يسرف ةئامتس الوط صرالا نم رومعملاو .S) يسرف فالا»

 Eadem vero quoque desiderantur apud Ibn Khord. l.l. p. 27 et Jacut. Pro ةرامعلا

Jacutءاوتسالا طخ كعب  et proنأ الإ  pro (3 Ibn Khord.ليعلاو  B habet 

c) Jacut Loos. d) Ridiculaقف. —  Jaeutلكو ءاوتسالا طخ نيب. — 5(  A]. 

haec sunt et pugnantia cum iis quae infra de latitudine dicuntur. ^e) B om. 

f)5 .رشعو فصنو Cf. Jacut, I, p. I4, 4. — g) Secundum Jacut l 1. 9 sq. 

legendum ندع ضرأ 0 ابيرق - Ai dé ىخلا ةفرط gi Apud hune vero 

v. ناشبحو Suo loco non esse videtur, — 7) Bتيم رصححو  
^o i. 

 8
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Kaosناوساو,  Xu] due 4d Dunsتالب نم ةفئاطو ةماميلاو :ةروضنملاو  

Dcusكافهلاوا ' Ge,ناك  deىادلتلا هلع طخ  Dusاوك  Ve)لاكاد  

 اًقصنو مادقا ةثالث راهنلا فصن M نوكي ثيح ,b ثلاتلا ميلقالا © هيف

 راهنلا فصن هيف ءاونسالا A نوكي ثيح هرخآو مدق رشع سلسو «ارشعو

 «ةرشع عبرا* ةطسو ىف ةراهنلا غلبيف مدق رشع ,cui اًقصنو مادقا ةعبزا*

 ىف "ةضقأو .نمو' ماشلا, قش ىف :بيعش نئيدم: نم برقلاب ةطسو :gos عاش

 Seil تراصف !ٌدصق فصنو ليم NSL3NS نم اوحن هضرع راصو قارعلا قش

 بونكألا ىلي ىذلا ىصقالا x b ىف ابوغو اًقرش )33( اهتمس ىف ناك امو

 XU) فدا cul Jodall (woe d eeu راعاتستكو :js olas) كراش

Lodoاضل  Le est das.ىف ناك  US eucsاك  adds asا  

 Bpadls فعمل qOuiE عك cama Ries قيبيلقا ىرب -اييردعو Uy اهوا

 Sa XLI ضرالاو نالقسعو فشمدو HOA ع ,Xl Pl ةيردنكسالاو رصمو طساوو

 امو ىنيادملاو ركسكو ناوربقلاو ناتسكسو نامرك لحاوسو .دنهلا راعدنقو

à Quo 2e Gi. BR oues ofثلقالا'  $ B is idi n. 

dem Xo; RAS Peeنم  Kiaئنيتشسو  louoli 0 Monaهطسو عقوو  

cubروقا نم  x3, uiasهفرط عقوو ىرلا وكن نم سموقو .ةيملسو  

uisiىذنلا“* . daبروقلاَب' قارعلا'  ceدآدنغي  Leu de quU Lyاننق مش  

 لحاسو القيلاق نم برقلاب ماشلا ىلي ىذلا :ىصقالا هفرط عقوو ابرغو

oleليبدرا ىلا  ongناك امو  àنم ةدهيف عقوو تمسلا اذه  

 روغتلاو طاسيمسو )5 E بلحو نيرسنقو ةقرلاو p نيبيبصن ريهاشملا

 دنواهنو رونيدلاو ناذبسامو روزرهشو ,que lom ةارماسو july ةيماشلا

(IMPةغارلاو ناهبصاو  oue;هذه 7كتفنلا ام. عيمجو حابو سوطو نيورقو  

a) B habet q^ TS à) B om. c) .ظرشعو فصتنو d) B om. 

Cf. Jacut I, p. ,ير" 22. — e) Haec supplevi ex Jacut, cuius textus contra inter- 

dum e nostro emendari potest. f) Jacut .كنهلاو 9) B .هقرلاو Coniectura edidi. 

A) 8 «هدقرعو 2( Haec inserui, coll, Jacut, p. ^, 8 sqq. £) B «ىرماسو D) B ext. 
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 ملانقا RICE ١ ٌلطلا-:نوكي تنحل: لوا: سماخلا بيلا 080 تمشلا لع. نما
 نيتئام وحن Plo هيفبط نيب ىذلاو مدق .«سمخ Dunes سامخا ةثالقو

 em باحرلا نم سيلغت (ga نم برقلاب هطسو عقوو اًدصاق اليم ىيتالثو

 Uia Au ون دييوسسلا Mo dieci نم ds ناس كاز نسل يلا
abb ais (ossىذلا .ىصقالا  daليبد نم برقلاب لامشلا  xنادلبلا“ نم  s 

 ©« اسنو سخرسو ايم ندليجو نايليدو ةيمورو ةيطلمو ناتسربطو القيلاق

FOسداسلا ميلقالا © «4ةيلاطتأو ةيمور نم برق امو سلدنالاو  abl 

oi SRM؟الكا ةعبشا للعلا  Kus.نسحسو لاصعلا  QS ieلسفي  BEST 
 فيتو ليم P نم اوكن هضرع oes ظطقف .e$ امدق ةلوأ M ىلع

 ع !لصاق

chess "di: m.مكب  e 1 uin NU NEN iاماذ  

 isst osi فرطلا عقو ثيح Lapis قلب ىذلا ىندالا ةهفرط

C?» Earn نم بورقلاب ا عقوو " iid oi EV" ET 

15 duas P. s aded فارطاو ع ليحلاو 3, ds xz بو MÁS aue 

2 
w€ 

om a a us Eoi "Rn odia d ىلا. ةةيلاقصلا فارظاو 

  Sol iius ls pus Genهوو يقلع  gelidiواخ تيس فاو

  ni epe 1 e p" i iidعقوو لامشلا  sbندللا دالب قى

e N ie Xi. xA ندم داب 

a) B om.  £) Ia B additur .نم . c) B Lux... d) B (ديكاطناو.. .ءك In B 

additur: ىملامشلا فرطلا gb ثيح cai ick de .ىذلا Apud Jacut, p. Pf, 3 

y : e. 
textus maucus est, f) D. a5 b. وز B d 2j?» xh. AB poe», 

cf. Jacut, p. PP, 15 et supra 1. 8, ubi راشعأ xXx». (ة B Acc 5». 

Apud Jacut, p. PP, 4 et 23 corruptum est in $23 al o. kA) B. .عقو ]) Hie 

sequitur in B (media pag. 34) mappa qua diversarum regionum kibla exponitur. 
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 , dàكس  AJوسب  Luامندلا  POPE CNET B paبارخ نس ةتامعبرأ

  NOUاهنم نييلسملا عيضوم نأرمع  € XAقب نسعو [ a X) mةعبرأ ضرالا لاق

 8 ديسرف vA برعلاو فالا ختالت سراثو

EN Ub يكد 

 نأ نكميف )85( ةيوتسمب تسيل ىلاعت هللا اهسرح مالسالا ةكلمم نأ ملعأ

Caiضرعو لوط وأ عيبرتب  Qo Llلمات نم كلذ فرعي ةبعشتم  gia 
 « سارفلاب ميلقالا مسمو * كلاسملا فرعو 0نادلبلا جودو* اهبراغمو سمشلا

 هللا ءاش نأ «ماهفالاو لوقعلا ىوذل هريوصتو فصلا بيرقت ىف دهنجكنسو

 طيحملا ركلا ىف لونت اهنوريو برغملا كلب 7ةفاح ىف برغت «سمشلا d ىلاعت 0

 نم فخاي رصم ميلقاو cip رمح ىف بيغت* اهنوري ماشلا لما كلذكو

 برغملا موختتو مزلقلا رح نيب عقيو ةيونلا كلب M Seb cell محبلا
 هطغضي ةطيرشلا ua) طيحللا ركلا ىلا رصم ممخت نم #برغملا لتميو

 ا دلل نادل يوعجلا لايق. نمو مولا لايشلا لسيف

 مح نيب عقبيف مورلا كلب ىلا لامشلا وحن رصم مون * نم ؟ماشلا ميلقأ 5

4) Sic. Jacut, I, p. 11, 9 eadem tribuit Katádae, cuius autem cognomen 

est باطخلا ١ابو Cognomen Abu 'l-Djild habuit Djailàn ibn Farwa al-Asadi 

Basrensis, traditionarius, a quo traditiones accepit inter alios Abu Imrán al-Djuní 

DEN o ub) OW خود B. ه6-) © اهميلاقأ ىطوو اهيف et deinde Axes. 

d) O om. et habet .ءاشنإ | e) C .سمشلاو — f) C رخآ. و) 6 محلا à برغت 

  518ةطيرس لتامتور  (sic)برغملا  (Pىمورسلا. 0( © 0. قاقولا) قاقرسلا ىف

verbis خطيرشلا je Bom. ب0 نم gis ريغتلا "v pe^ كح 
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 روديو برعلا Suis ماشلا ضعبو ةيدابلا 000 < «برعلا ةيدابو مورلا

 قارعلا ii لصتيو € aA ge نم *نادابع ىلإ نيصلا ةرحب ةريزجلا

 هيما ON :يلامشلا ou) pe Jodxjs cimo ضعبو :يدابلاب

dمورسلا كلب  eS,تارفلا فلخ عفقوو ؟برغلا وكن نم تارفلا هيلع نومك  

 5 ناتسزوخ تععقوو © 7برعلا ميلا هذهف ماشلا نم فرطو ةيدابلا ةيقب

 ىلع باحبلا :ميلقاو edu نم ةفئاطو * ةيقرشلا قارعلا. ىخت ىلع .لابحلاو

 ىلع Ue فلخ * كنسلاو نامركو .سراف cux © 6ةيقرشلا روقا. مون

 مدنسلا .cB ءاهيلامش ناسارخو ةزافملاو اهيبونج ر ىلا حوا فص |

Aou;نادلب قرشلا لبق نم  iom E eum, LAUنم مورلا كلب:  

 ؛0 ةزافملاو لابجلاو باحرلا نيب. ملتيدلا ميلقا7 عقوو «لابشلاو برغلا الديك

 نب Mei / معتو لثفت اهيفو FLOS مالسالا ةكلبم هذهف 8 ناسارخ

dلا  Wb Lessكنا "قرش  OMSتذخا  q.ظيحملا رخبلا  jaa ibتنك  

 مجلعالا ميلا ىف ”لتفنت مث قارعلا ىلا ”اريسي ليمت مث ءآونسالا ىلع

 MGR (uua نع علطت سمشلا نأ ىرق Y لامشلا ةهج ىلا ةلثام :ناسارخو

 145 8 باكايبسإ وكن نم

 طيحملا حبلا نم ARS كناف هانحرش ىذلا فصولا ىلع اهتحاسم امأو

d"ىلا رق مةلحرم ىيتس لينلا ىلا 3 ةلحرم ىيرشعو ةثام ناوريقلا  qukm 

 GR Rea ”تكنوت ىلإ 3 ةلحام نيتس نيكج db رث ةلخرم ىيسمخ

 ىلا نوكيج نمف ةناغرف ىلا تفطغ ناو .Ue رشع ةسمخ رارط 4b 3 اموي“

a) 0 برغملا et pro لصتنيو hic ,لتعسو mox “لتقنيو. — 0( وح — c) Hic in 

B et C quaedam deésse videntur e. g. مزلقلا M VL ضرأ oe 4) € os. 

e) 0 omg. f) B .برغملا g) C haec om. 4) B sine copula. 0 ةرشملا ميلقأو 

et deinde D قرشا pro V i) Sequitur in C: مورسلا نادلب ماشلاو o» : 

e». 5 X es. F) C addit: كلذ xl S3 eio ىذلا لكشلاو هانهسر ىذلا لكلا © 

]) B forte ca C ce» Deinde B .امل m) 0 ps 2s) B JR» 

v) B om. p) € lys مرينامتو x35 لينلا ps à et quoque deinde اموي pro 

 . C sed alieno loco. sesتكيوت,  qg) B Xl. 7) Bةلح م.
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 هجوو * «ةلحرم نيعبرف رخشاك ىلا تفطع ناو xm» نيكالت كنكزوا

 ةتام ناهغصأ ىلا 3 اموي ىيسمخ Saal .ىلا ىنميلا لحاوس نم فخات رخآ

 نيرشع نيحيج ىلا رق ةلحرم ىيتالق ريباسين ىلا 3 نيتالثو ةينامتو دسرف

 رصم ad E ظقسيو ةاوتسالا ىلع !ذهو ةلحرم ىيثالك رارط ىلإ رث ةلحرم

 ضرعلا لئيلق, برغملا .ميلقأ نال !ذَِج فلتخيف ضرعلا امو © 5 ماشلاو .برغم او 5

 ىتح tex; di ال مث EXP تعستا ماشلا تيناح اذا رث رصم كلذكو

 0نير.وباأ Ul, (36) e هشا x MOS وحن دنسلا كلب di نوكيج ry ريصت

 ضرأ d gaps, uei» valens .ةريزجلا ىلع Pob ةيطلم نم :ضرعلا ' لعجاق

 ph ةرشغ ريغ رهشا ةعبرا omi نوكت اهنا الا لحاربلا ركذي y ةروصنملا

 ىصقالا نيوسلا ىلإ رضشاكب .قرشملا ىصقأ نمف نقتاو نيبا انركذ ىذلاو 0

 © رهشأ ةرشع وحن

e GMةفيلخلل  PPY Eusنم عفتري ام  DIEAتايامحلا * ىوس تاقدصلاو  

Eee o» Aou,اغلا ىنيرشعو فلا ةثايتالتو فلا ىفلا غلبف مىةكلمملا  

 غلبق مصتعملل مورلا بارخ بسحو لق < 0 اًفصنو 0و نيتسو ةعبراو نيتكامو

 بتكف رانيد فلا [C39 ةتالث نم لقا هب ة!ناف KIC $* !ذكو راطنق :ةتاهسمخ 5

 ERE auus سحب انييلخ Xie ؟نسخلا زا مورا كلما

ii F كضرأ ch 

4) Haec ommia in B desunt. C post خلحرم نيتس habet: ...... jo ىلآ مق 

Deinde in C. sequitur .غشاك ىلإ تلم ناو Distantia inter تكنون et Pc. 
I € E 

revera brevior est, sed noster hic numeros plenos dat et mox habet distantiam 

ab Oxo ad Taráz esse 30 dierum (sec. Istakhri p. "v, 22), quapropter quoque 

restitui 30 dies tanquam distantiam ab Oxo ad Uzkend, quae sec. Tstakhrí est 23. 

à) Haec in C non exstant. — c) Sequitur in C: قرشملا ىصقأ نمف لطيمه d 

 رحبلا ىلا رغشاكب ( dauنيفلا وكن ايكساّرف ردقو رهشا ةرشع نم وحن

e X La Xe d) Cf. Istakhrí, p. ار( 3 a f. sq. Hie locus in C non est. 

e) C, qui haec infra habet ad finem capitis, ردقو JS. o P)ySB. (تادابللو تاناونلا 

C tantum coL. — 9) C "كلاما A) 8 © C .فصتو 2 C ly راطنقا 

 /) :C addit عفدت امنأ zb اهيلع سيل Lamas ىظأ اميف (1. 224( أصم ىنعي
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 فلا ,d E " Eua 4Xi uu نافلا انمّدق ام ىلع ةكلفملا 5

 بحاص " rud uoa دقو P نحال xls oe À اذا « 93 3.

 راص امنا ماوعلا كنعو <©ىقب ام Gub عفدو ضرالا كلت ىرك رادقم ةموع

 امنا كلذك سيلو هنم عقكالمأ اوعاب سانلا نال فسوي تقو نم كلذك كلذ

sl fg X9نب رمع  eu cbهيلع  Gl,عم تشفلاخ  E TEE. 

 gs ىذغي ناسأرخو ماشلاو عرزت نأ ex 3 ضرأ نع x مهيبكاب

 T ملعأو Qu xb Lus اهناف هضرأ cho os 83] Ji راهنالاو راطمالا

 TENUES LE MENS دقو ىنقو ىف هيلع 243p تدهع ام تركذ اهنا

Nrنع انوهس امبرو  miاهتنفصو نيم  Beda us?»اهاناخد لقو  Ns 

 NC اضياو € ناسنالا —-O نم نايسنلاو اطخلا ناف اهنم ناك نم انمولي

ICTانوكذ ورمأ  Lo sXb ccكلذب ديزي ال  Leديزي 3« امك  

 اهتمرحو اهفوشل ىدلب بويع تيفخال كلب بويع تيفخا ولو رشلاو ريخلا

 نضماتمر هيطع bulis. subeat. as La ءدقلخ Odes du هللا دنع

 gas اوكلف اًقلخ نأ ىرت الا ضرغلا فرعي y ركفلا ميدي نأ ىغبنيف

 يم الو ةييدير نيب نم لطابلا دتتاي “ال -ئذلا ميركلا ريرعلا كلا باتا
 & طقاس زجاعو قولكم مالكب فيكق ضقانتي x33l (Koran. 41 vs. 42) هفلَخ |

 dei لثم انباتك & P. O0 QQaXJP تاداشلا بتاريب ليغتشت الا اتا ملكا

Qualىلبق ىيفتصملا تيارو «فيناصتلا مسر الل لثاسرلا مسر كلذ نال  

4) B et C male .200سمأ فلآ Sunt 300 dies, igitur una statio — 82 Paras. 

5) Male C bis فلا (B ىتنيامو ٠ 0 Lov» c) B et C addunt: x35 عفا لك و 

 . © quibus verbis nihil efficere potuiهرم  (sie)كلا فلز



^ 

 ثلث dell ضعب ىلا اهضعب نوطب Rhea ريعش تابح تس عبصالاو اعبصا

aul da puفالح  pe us Glpll «xolJbناسارخو ماشلبو اليم  
du chef iex M eىلع :ناسارطب  Qeنيكس  bbبالكل هيف بترو  

 © ةذخان اذهبف ديربلا

 ءابرغلا ا هابل هانم ميو طل سلك ١ يعل نيا نم Sua نيبرض ىلع

Ueىلع  eusلايمالحلا  acie, Qo kal pixكالا  eil, 

Qoغلب اذا  Me, Jabفنص هركذ  Pusتلبقو *+لوبقلاب ةمالك : Axe kce 

 gu ىلآ هباتك بسن نم gua. PIER cessi بهذ اذه d ««لوقعلا

 كلس ةقيرطلا هذهو هردق (las) هفينصت فرشيل «ليبن ردص وأ € ليلج

(rausىسكلاو  Lgs (sic)ثربدتف ثرتخا اهاياو تبهذ اهّْيلاو ثذخا  J.A 

cT,تبسن نم فحا تيار « آرزولاو ”تاداسلاو  QUOSترشنوا < هنيلا  

QQXebam) ocهيلتغا » TUعدادملا قرغتسي نم «هيدل ىنلحار  € reds 

 هأرش .نمو « مربملا -- ءمكحملا ريبدتلا بحاص ed eos» € ججانلا

es lulرايخالا ٌبححو «نراربالا مركيو «رارحالا » Mulفوطت  adisتافعلا » 

 ىلعأو 6 هنابتر ني ىف ىلاعت هللا عفر نمو ««تالصلاو ءاطعلا نم ل 3,

Xدافطصأاو »55-5 قلخلا ىف  Ouenقرشملا كلم هابحو ء«هرزوتساو ةلودلا  

 لضاف ,xU رهاظ همركو « هكجار aal (Los) ارو € ADS هبقانم 6 دفعساو

 COMETE Jua خيشلا رهاط هقلخو رخاف هدلبو (Cod. ib) لع بسك

Dum o5 dieدكيبأتلاو ّرعلا ىف ىلاعت هللا لاطا  jc. esL.هترخآ ميعن  

iesu Qe MEO RSهاينذا  + DI SUBEN A b xc s (RUP 

 à كل انركذ امك .axi هيف اوفّئصو «ةبخاو ءآرزولا هب 34S ملع !ذهو
P 2 eL]ذه تلح  EL COS £o ey, LLLI 

 «do لكلا نم à b ل نولي ءاربكلاو xLeME "نال ,$e تاناسما بانك

 B (à ةيدابلا. 4) C هلعج نم (!. مهنمف) هنمف ديربلا ىف اوفلتخا كقو

 .AA x لايمأ Xe هلعج ىم مهنمو اليم مشع 1١( ىنتا) انتا.
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 هيلع ىبتلا ةنيدامو * epi AJ تيب اهب )3 برعلا ةريوجب انادب امنا

 € نودشاولا ءافلخلا ناك اهيفو « مالسالا ئيد رشتنا اهنمو c «مالسلاو ةالصلا

 « نيدلا ريمأ تيوقو ©نيملسملا تايأر تدقع اهبو «نورجاهملاو راصنالاو

 ةاهركذ ةيرشع 4 3 ««رحانملاو تيقاوملاو كسانملاو -ءرعاشملا Les Pj .انًضياو

xىف  gus»اهتم نالو «مهحورش ىف اهتفرعم ةنم نيسردملل -—  

 دودح ىلع ليتشت اهناق- كلذ عمو قلخلا: pe ميعاربا اعدو ضرألا :تيحذ

ce loai. Melo eu, a a e Mهلك راجل"  bl qoa, 
Adeفافحالاو انيس » xiuنارجانو فئاطلاو نامعو 9. /راحتتالاو  

guias"ناع رايدو ملاص رجحو 6فالخم او  NN 3i,صقلاو ةلّطعملا  i0 

 رابدو دوه ربقو داش سبحو دودخالا ,subset دابعلا تاذ مرأ عضومو ديشملا

ousبيعش نيدمو ةانيس لبجو * داولاب نيهرافلا تويبو ىيط لبجو  

(yat)اهلضفاو حاس اهكسفاو ةحاسم ميلاتالا لمأ ىفو اهيف * ىسم  Xj 
 ىتنلا *ندعو دالبلا* تقاف ىنلا xus اهب ةاّندم اهفرشاو ةموح اهيظعأو

 EIE s NES MOM WERT مالفالل فيلاجملاو ع لالا ايلا

lll,تلعج مل لثاق .لق ناف ©  cediنيبناج» نيبناج برغملاو .ىرشملاو  

Duesينلاف ميلا  mex Ule csىف اهتيقاوم قرف  end,امو  

f)B١ 6 فاقحالا كلبو.  a)Bhaecom. 2)Bom. c) Com. d) Cadditis t. e) 

Com.داعم فالخم.  M esراحسالا. ى)  sel infmراجسالاو. © راجشالاو,  
 A) © om. iure, nam supra iam praecedit انيس كلب. — :i) C pro his عسوأ وهو

Cاهمركاو ةمرسح اهيظعاو ةعقب اهلجاو ةعقر برغملا كعب ميلاقالا. 2(  Ex 

Eie.لك ىلع اهبيدقتث بجوف راحص نيقرشملا  his: m2 0 ممم  © pi» 

 "( © نيح — :m) Hie C addit (000::ىب) نم Ac لقا ميكو لق Ld لاق قاف

 du ال رق مهنم ءاعنص "لقا نا فالخخ ال هل Qus qe لما لقي 3« نفق

 دجن لما الا ململي نم نميلا QoS مرحي suma ناكو نميلا نم ءاعنص نأ

 نيفلا ىلع 234 ىلاو اقلا افلا فارشالا ىلا gi همالغل لجرلا لوقي امك وشو

Of. alc Bokhéri, I, p. Pav.ننسلاو باتكلا نم لثالد اهل تجتو قيقا.  
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 L Xu xdi Lis لق B) 2 85 قا فان نا .انيلع بيع MS ديكاتإ

à ةصاخب Qa اذه 

 ناباوج اذه ىف L3 (31) هل Qus اًدحاو اًميلقأ *ناسارخ تريصف * Gal هتيصن

Geolاننا  Lem Aمالسالا يف روهشملا نا. 4ناماس لآ ةكلمم قرغن نا  

 | SL) باوجلاو eaa ىف* مهكلم راد ,Lal ناسارخ كولم عناق

 انلوقف ناسارخ Quoka م وهو .ملعلا اذه ىف ماما اضيا* ىناهيجلا هللا دبع

Xo o^نمو امهقفاوي  Xeةروص هذهو <فلاخي  Soa bd 

 اهلوأ *روكلأو ةسيفن ge" عيراو . ةليلج روك معبرا هانلعج دقو )38(

pe 9 Àj iyd a À jeفاقحألا  Lea iR 

 a) C ىسرافلا — 5( C ىف xb uml وهو رخآ لطيفو ةدح ىلع اميلقأ

 Usum ايهيغ اًهيقف ناك هنا هيقل نم ىل ركذو ملعلا اذه. ه0 C تلعجف

 لطيهو ناسارخ. 04( 0 ناساس 6( 0:لطيهب :addens دنع ناتسحنتسالاو

(Lo Gods. —/) C pro his:ملعلا اذه ىف  Que!نيسايقلا لحا وهو مدقم  

dil,هبذادرخ) هبذادرج  (d.اوناك هيقفلا نباو  Ladملعلا اذه ىف ةمثا  A, 

 نيبناج امهنا ىلع ىسرافلا ةلاقم انلمكف قرشملا ميلقا مهنم m قرفي

 دل نك ىور امل عنا ىرت الا amy ميلقا هينا de انركذ نِمب ةلاقمو

 نأ انواهقف Qd KA3! zjÀ ىورد هيبكلم 2 A ديدي عفر (x3 معلص
 1 كوس

 كتقيرط لاق: qb <« نيربخلا هيف لمعتسيو نيلوقلا هيف mama اعفر عفري

 ىف مهانفلاخ امنا هل ليق C55 نم mee قئارط فلاخت اهنعدتبا ىتلا

d» cuoiاهلك مهتاياكحو ةيفاش هيتك تناك ولو اهيف اوطلغ ءايشا  Ecmuse 

 اوداز تيار ام ىتكلو دانفلكت ام انفلكت ام ةدتاف فيلات ىف سانلا طاسوالو

 easi s € موجنلا ملعو بئاجعلا نم ةىشو لاكشالاو كلامملاو كلاسملا ىلع

ouiنأ انهنيب عماجلا .ىنعم لاو قرشملا ميلقا ىلع هانمسق انأف  Als es 

 éd ىلاعت هالو ايندلا ياوسل ةياغو لوطلا ىف مالسالا ىفرط دحا امهنم

In B (p. 37) et C se-ميلقالا ١ذه لاتم ا!ذهو.  xiu Dىرت امك انديج  

 (quitur mappa Arabiae.  g € عبس !e اذه انلعج (OG. — A 400101 خسيفن

ex C et روكلاو coniectura, C enim habet pe ريكلا Us. 2( Id est 8A, 
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AA. "ep eU» برت | ةاهندم CE ied هنبصقذ je G5 LAE 
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 ,xác sul دينوعلاو Jm راجلاو فئاطلاو ,«iX ارو كلاو ةورملاو

 /يقعي M رجالا ' eA صيلخ (X «نهنود < تاهمأ هذه“ نعل

 ام نامسقف“ نميلا امو iso ْعياَهَم xke ةدّريشلا cU 6 ةّيقراوسلا

Lar pee E98) T eire csهنبصق ذماهت 0 / aعم هنلدصم نمو  s! 
4-7 

a) 400101 ex C, ubi pro có est e Mox B có» Supra p. o?, 0 er 5) 0 

Xi. Nomina seqq. sine copula in C. c) C om. et nomen seq. corruptum 

habet. | 4) C ديزي ايقس et hic om. .كينوعلاو 26( C haec om. et non plane 

eodem ordine enumerat, ponens ةريشعلا post S aom. Addidi ردب ex C5. f)u€ 

om. g) B.et C .«راوسلا A) B et C hic et deinde Spend. Est autem idem 

locus quem Ist. p. Pj, ff et Ibn HL, p. fA ult. appellant .ةرئاسلا Apud Wüs- 

tenfeld, das Gebiet von Medina, sub neutra forma occurrit. — $i) B et C هيذاح ر 

quae est forma nominis hodierna (Hedie). C addit: لغتشن م o! انأ ملعأاو 

 ىلع اًهانبتر اميرو عضاوم ىف الا وكلا نم اهعضاوم ىلع نكملا بيتونب
 : ( © pro hisةروصلا نال زاجحلاب انلعف امك اهتلالج.  eAاهعضاوم ىع

 ّرْضلا ندعم وهو ةماهت ىمست اهناف رحبلا وحن اهنم ناك اف  (Im)ريثك

 ". D B AR Corrizatur idem in ed. Jakubíi p. fاهندم.  da 2. Mox Cاهنبصق

  et j,P ult. et apud Johannsen, 211510734: Jemanae pro Megfer (p. 284) etمدعم.

Hakrah (p. 273). Deinde B jS S Jacut locum appellat i$, vid. IV, 

p. PPP, 16 et III, p. V, 21, Jakubí, p. V.P paen. et Y ءاردكلاو Ibn Modjáwir 

apud Sprenger, die Post- und Keiserouten, p. l48 QNS. Vid. quoque Jobann- 

sen, Historia Jemanae, p. 919. — m) B h. |. et infra x4lae,. Supra ut e C h. I. 

recep. Nomen occurrit apud Jacut, IV, p. .P4, 8 sub forma XAasJ!. Locum 

mox X45,5 appellatum, Khazradji, Zis£. Jemam., Ms. 302, p. 80 appellat Kay. 
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 RP ىعاسلا dokaa Xp ةقنر ءةريشعلا x Al $ ةدعسللا «ةدّركلا

o XA pacىلح شيب اهندم ررتع خيحانو «صهل ندع اهندم  
0 

csi شرخ Mes, SOUS اهندم vi fuo iy glos ud 

edax ةرضيملا لوكسلا Deam (qi راَمَك دّنجلا نالبجو 

pA Lexika * $ ga KA. تف توم رضح oM نم 5 فاقحالا اهنيحان 

ne uo px $i اهندمو m Lue اهنبصقف نامع La, © 20 UCET 

a) B supra bis هد.كلا i. e. tum "CENT ut praescribit Abulfeda, p. 4! (Jacut 
cT — x 

$e), tum ةدركلا (cf. Jacut in v.) Apud Jacut, IV, p. j.P4, 8 legatur 

5o, à) Non differre videtur a TN apud Jacut (pro quo Ibn Doraid quoque 

 - mutanءاعسللا  apud Jakubí, p. V." ult. quod inءاعلسلا  diei observat) etءاعسل

dum videtur. Cf. Sprenger, die a/te Geographie, $ 95 et 106. — c) Cf. Jacut in 

v. Scherma memoratur apud Sprenger p. 148. Nomen 3 (€ (هقدر aliunde non 

novi. d) C ut B supra دك Vocales secundum edit. Jacut, TII, p. 4v et 

fo.. Juynboll pronuntiavit Khocuf. Apud Jakubi, p. 4f paen. hoc restituendum 

est pro .فوفحكلا Ibidem repone .ىعاسلاو — e) Sie B et C hic et infra, Vulgo 

appellatur eJ ut quoque in mappa C. — C pro his inde a نفر يغو tantum 

eg سا ندع et deinde تاورسلا ىيرسلا po Qe qe f) B Qu pro 

 - Hecepi rac secundum Jacut, vulgo autem proتيد.  TCىبرسلا  et moxمتع

nuntiant Haly. — g) C ءاوه بيطأ .بيلا ىكان Los Ju وحن ناك ام امأ 

  B pro X habet Xm. Pro JLصخرأو. ( prmأرامت ا ^ oزماهت

(Cod. JU.) fort. l. 3X. | 2) C ole i) B .نافسن 0 ناعسب Deinde B 

ei C uoazso. — £) C addit op» et habet deinde: فرعأ A فاقحالا ةيحانو 

 اهندم نم  à! e NVالامر تيار  LSلق  AJىلاعث ) (Koran. 51 vs. 42ام

S jءىَش نم  exis cdiميمولاك هتلعَج الا  cad,ىف توم رضح اهتبصق  

 .Jap els Ja-ws [( 0 دفلخو G^! de c ندم Lg. ; -u اهنبصق

 اذ ماع ?Ka اهلو pos اةلع LOL ابس x5 كلذكو Los تبسنأ كق.

ap-رسلا  lacuna est. — s) 0 ux Urbsركشلا  in B postم. ها", 12  Et supra 

| pellatur نابع رس apud Edrísi, |^) B hic et supra كنص at C infra. 
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 اهتبصقف tcm $ My Sala ايسل هدّمَس ءراقلج ةتولس LS «تيفح

 ندم مكاو زج همايلا COE ICA :.لاوأ ب .ةقرولا ١١ ىو اينومو كسا
 ام فصو ىلا عجن نآلا . © ةندملا qu ىلع* aX) Loo ةريوجلا هذه

 © ias SOGB Y ام عدنو روكلا نادلب نم ىكمأ

 3 ey o بعش ىف 4ةبعكلا لوح تطخ نق ميلقالا اذه رصم 9 ةكم

 ios :ناسارخب ءرملل ةيرقو سراغب رخطصاو ماشلاب ن .رامع Vii ثالث اهل

 بش نم .ةحنجإلا ةريتك رجلا اهولعو- mULU Qaae سلم * دوس ةراكش

 دق بيط اهليل نأ الأ فيصلا ىف ةراح «ةفيظن ةضيبم codo )19. ياسلا

 نع لون Gifs «هالطصالا مفلك نم ةحاراو هأفدلا :انووسم مهنع هللا عفر

 1o ىداولا ةعس اهضرعو ةالعملا raum عفترا * امو :لعسملا : نوملم /مارشللا ىجسملا

 باب .d. xai" هطسو ىف ؛ةبعكلاو ةخلفسملا 51 .كلبلا AS ىف دجاسلاو

 ةضفلا ميئافصب ”ناسبلم ناعارصم هيلع XA وحن ضرالا نع عفترم ةبعكلا

ava"لابق ”بهذلاب تيلط  sulنوعبسو عارذ ةئامتالك دجسلا لوط  

a) B تيضح supra qax» m (sic) 5661011015 sum C, qui h. l. .تيعح 

5) Infra C .بولس c) B supra نافلحو h. ناقلح e voc Vid. Jacut in 

v. et sub Ju d) B supra ,كيس h. . .يس Pro LJ B supra et 0 Los, 

infra B LL. Sequens é 

ed. Mehren, p. زم" et Edrisi. — e) C addit: o5 D» — f) Male Jacut, III, 

hodie vocatur Minah (e) et sic habent. Dimaschkiعلم  

p. 4, 15 sq. ريباس Cf. Beládsorí, p. .مه 2) C .ريفغلا A) € اندم p 

et deindeهيكذ $  Tu,ىرقلا ماب  € pro og i)ىسأ  Bأ ىلع كو.  

Jul DIM Leetioniمار  rübro atramento inscriptio K$ 241 Suse ue) X 

favet Jacut, IV, p. "fo, 19 ubi hic locus exstat. )) € cs et postطاحأ  

 اهل addit مالسالا à. ( Jacut سلم ضيبو. Deinde 0 sine copula اهولع.

5s p) Addidi ex Jaeut, — 7) 0ءافدتسالا  o) Jacutزفيبطلل. —  C et Jacut4(  

B sine copula. Quae sequuntur habet, Jacut,وحن. — £(  s) C7( 0 الع.  om. 

Jaeut x 5L.بابور  Jacut XUI t3 Deinde Cهه)  — IV, p. Ivi, 16 seqq. 

Deinde Jacutوهو هجدنرملاو.  € vw)علم  v) C et Jacut x«l (Jac. 

 قرشملل الباقم. Pro لوط C et 13034 لوطو.
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 اًعارذ نورشعو ةعبرا ةبعكلا لوطو اعارذ رشع ةسمخو ةتايتالث هضرغو اعارذ

 ربشو  RXMS 4$نوؤرشعو ةسيخ رجاحلا ةرود عرذو* ربشو اعارذ ذ ىيرشعو

  Lasةعبس ةءامسلا ىف اهكمسو * عرذا ةنعبسو عارذ ةشام فاونطنلا عرذو

Gub ركنا eh cell 2جلعي هب :ماشلا" Je نم زجحلاو Le نووشعو 
  s«كسبلأ  iiumعم ماخرلاب [ * meفاوطلاو ميطكلا هنومنيو وقح اهعافترا

i3 Sel. ema el MP لكأت لق ناف ءىدهيلا ةالصلا زوجي الو هثآرو ىم 

 هيلع  colsريغ مالك اذه* هل ليق هيلا ةولصلا  xaبجوف هيف كركشم نال

 ( st blesنم ! copiesراو  spi decisفلل .( Quاد

 ىلع ٍتابلا  Ledةيواولا  Quiaهيلا «قخني ناسنالا سار  quaتاريسي هلبق

  xs. 10موز  nsusضوخ اهيف بارشلا البق اهثآرو نمو ءهامهنيب فاوطلا بابلا

cSÀdE* تيبلأا لطشو ib ماقماو € مّيدقلا d م ركسلاو قيرومنلا xi Lula c 

 برقا وهو ؟بابلا هيف  MEمزمز نم. تيبلا  reusمسوملا مايا فاوطلا ىف

  eoe ip«قودنص ةيلع*  Oumميظع* , gudضرالا ىف  cةماق نم رثكأ

  prias pef talماقملا"  àاذاف كتيبلا ىلا مسوم*- لك , Wan. 3هيلع
 مث هملتسا* مامالا مّلس !ذاف ”ةرلصلا تاقوا جتفي باب هل بشخ هقودنص هو

 ه) Jacut اهضرعو. .Mox 0 ut Jae نورشعو. 5( € لوط عارذو٠ (e € اهعافترأو

|! à. d) B Ld (sic). Pro بازيملا © بازرملا et haec ponit post ردنا 

(B j^. C joel, Jaeut .(ردتالا Cf. Azrakí p. P, 3. e) Cod. f)€ 

 . ( B Ldديف .ةولصلا.  Jacutذيلا  0 waهعافترا» و)  Qo uzةوقح

i) In B expunctum est. —£) C pro his tantum ,9. — 7) B om. — 9) B | v5, 

Ü v Secutus sum Jacut l. l. ,امم 2. 2) C :لباقي > o) C Lex,o. Deinde 

C اهفلخو , B et Jacut امهتارو (B o o^» Cf Ibn Djobair, p. v, 3. 7) € 

peel 4) € VL aes. r7) C et Jacut 1.1. (et p. o1, 1) .لخ3ي 5) € 

  Cf. quoque Azraki, p. Ivi etبشخ.  Pro ooo B anteaذلبكم همعضوم ىلع.

Ibn Djobair p. AP. — 7) C اهيلع ضرألا ىف XX, XKaahe. — u) C ذاف ةنس! 

  sed expunctum. — vw) Bىه  Bىه مخآر . Lai]. v) C addلعجو در جحعلا

 تاولصلا.
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 + رجلا نم ربكاو نوسا .S9 ةفلاخم مع .ميعاربا .ةمدق ,Sb aui بابلا «قلغا

 ١ (X3M.S XE xise Qe vuol ىدحلاب .ديحسنلاو لولاك ةفاوظلا شرخ ىبقو
 Jesus ةّدج. ىلا ركلا ىف ةيردنكسالا نم .ئدهملا اهلمخ ماخر ةدعا ىلع

 انهييبلا "لمح ”ءاسفيسفلاب رهاطلا ya EROS qase «نسبلا OS. adis "نم

 su باب D رشع ةعست هلو «دهيلع 7مهءامسا ىرت الا رصمو ماشلا عانص

oia ui vis Xrمشاه قب  Sob vباب  RESباب  

 !نيرامتلا باب ةىيطشلا قاقز باب افصلا باب مورخضم ىنب باب ةنيقاقدلا

 ىنب باب هس ىنب باب ميعاربا باب ”«ةروزكلا باب olm باب ويزولا راد باب

cxkma qb meuقرشلا نم قاوسالا هيلاو مةراشبلا باب .ةوذنلا باب  
cupidi,؛0 ةورملاو اًفصلا نيب ىعسلا عقيو ”برغلا نم مهلزانمو ؟نييرصملا رودو  

oda) Load slوف  Meceasa X5قاب لبر  niloكر  «dad: 

 نفخ € Lus ةالعملا LS ىلا نارخآ نيقوسلا نينه فلخو رضخ

 «مدرلا سار قوس كلسيلو * نمايتيلف ةبيش ىنب باب داراو قارعلا نم لخد
 جراخ «ةيحارجلا غلب MU نييرصملا نم هدارا نمو ليللا قوس كلسي الو

 هةلخدم ىلا* رباقملا ىلع ردحنا رق ةينثلا ىلا ”راسيلا ىلع فطع دلبلا

a) C لفقا م EUR. 00) B ىمدق et mox .هعلاخت — c) Jacut addit 5,31, 

d) C تسبل دقو هئانب نم ge .لجاسلاو ةكم ىلا لجعلا ىلع تليح مث 

Ad verba priora cf. Jacut, IV, p. ofo, 22.  6( C .سفاسفلاب — f£) 0 .2وامسأ 

 , |.£, 14م. , Cf. Ibn Djobairىنساقرلا. B ( C 359. 00 oi iو)

]bn Batuta, I, p. 333. &£) B .ىبيطسلا 7( B sine punctis. ^ 5) Coniectura 

edidi. B js 6 5 E 2) B as. in 0 deést. o) B x-uxJl, in C deést. 

Est pro xizuJ| j|ó باب ut ةودنلا باب pro ةودنلا jlo باب (non igitur necesse 

est addere j|» Ibn Djobair, p. ME, 5). € .«ةرواسنلا g) B ىنسرصللاو C 

pp وذو (sic). 7r) € برغم أ rt o^ s) C addit: نييجولا نم بصن A3. 

t B om. w) C .مردلا سار ىع لسيلو 0) B 3, C A213. Recepi 

lectionem Bekríi et Zamakhscharíi (vid. Juynboll Add. ad 7Merécid, IV, p. 369). 
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À ges olli وحنا " باوبا هوجو ةثالث نم اهيبلا لخديو < < نييقارعلا 

 برد  M esبرد  oJ, cdit A HAIR pes SM plيع

 طاحأ كفو ^3i Mrs Una)! o هيلأ دعصي ككاسملا لع hi سيق ا

dun. bad pp 4. dig A b enةقلعم  ET PR 

w 

 "ايم ^Exe u n um dus iod Q ءةديبز اهتقش ةانق .نئم

ud e yaiيبا  duندب  idiىلا" لورا  Usuوهيه نوب ىلع  

 وبا انقل ..لاق ايدسيبلا UII ven .راميلس نب ويست Li xe لاق QA ىبا

 اهضر ةشئثاع كتلاق لاق ديزي ىب دوسالا )5 ميلس نب ثتعشالا نع :صوحالا

 مل هل امف تلق معن لق وه تيبلا نم رجحلا نع معاص ىبنلا تلاسا»

 هباب ناش Là تلق ةقفنلا مهب ترصق كموق نا لاقف تيبلا ىف هولخدي

 الوسلو اوناش Qa اوعنميو (40) اوناش نم اولخديل كموق كلذ لعف لق اًعفترم
 Besides كنك راكم: لاما ees فرح انت ول
 ةرشع لخدا dui نبا نأ لاقيو € ؟ضرالاب هباب قولا ناو تيبلا ىف: رجكا

cya isرث اهنم كلذ اوعمس ىتح ةباحصلا ”كياشم  ualعيتجاذ ةبعكلا :مدهب  

 نم D ”خسرف ىلا سانلا يخف اهمدع الا ىباف كلذ اوباو سانلا هيلا

 نكح ام ىلع اهانبو هريخلا الا نكي y مهيلع* كلذ مظعو باذع لوزن

 عضوب S8 ةبعكلاب ريبولا نبا مم اجلا مدق املف سانلا عجارتو ةشئاع

 ya فلكللا اذه :ايعدتبا dl) مةدايزلا ho لقو سيبق a ىلع قينجنلا

a) C om. et habet deinde: امهنم نابرد امهو انم باوبا ثلت كك بوردو 

 لوخد  VL BSنويرصملا هنم لخدي ةرمعلا بابو « cbلخدي هنم ةلفسملا

  C adiitماشلاو.  09) 0 ud. 0) C d. d) Bلها.  qeيلا عيمجلا

 رماع : تنقفناو  et postاهترجاو  — e) C additناتسجرغ بحاص.  omissoلداعلا

Qa3 اهيلع. ركز © مانالخنسم 0 ou9) B ole C ante لق addit l2 3b. 

A) B .ىنول. 1( صوخالا £) B ركنيو Jacut, IV, p. ,“اما 21 X A3 (f; ut 

Dobhári, I;:p.£.h.2« 3.26 T» m) C et Jacut 1. 1. 23 .ىب م ميابشم 

2) C addit XXA eo 0) O. x 3! نكي ملف svo di. i B .ىدامؤلا 

- 



vo 
^ Jud 

 ةميدقلا ىف ناك امك * ,das 3. abo ريبولا qud . يرخاو ميطخلا  عيضوم

 اليك تيبلا ىف اهتيقب .فصرو ىبرغلا بابلا اهنم كسف راجحالا ةيقب فخاو
 دجسملا رغص ىارف روصنملا مح dui ناوريقلا ulia ضعب ues © © عيضتأ

 هريعب ىلع نيبلاب فوطي ٌىبارعالا :ئارو هتمركب ,QU» xe Eh هتعشو ماركلا

 5ةدهبف اهتدابزو رودلا نم .M ام [es رست ىلع مرصعو كلذ هادف 4 هيواجكابو .

22131011011010 [| [| [| [| [| m T PIGETEN CEN هبيخفتو fعيجف هصيصقعاتو  SUUSمهبغرو  Duca» àةيجلا  f, asiنع  

Lensهللا تايب راوجب ةاوتضو  ese Mutكلذل . A.اهبضغي نأ وجي . 

cell ali 12 Lealهقالت  ced ders. oaiهذخب  dis d dade say 
 لاق xj بئاضو adi ىلع سائلا * رهظ الو ركذ Au هل سيل. clos ةنسلا

Dual]هو هصخش بيغ ىذلا امو نينموملا ريما نع لاسف مطبالاب تناكو همايخ  

 كلذ: ىهنأف هيلع هتضرع هثيقل AS ول * نيف Pub .!ذه: لاقف 'هةّصقلا تركذف
 نينموملا ريما .عرضحي 9ةفينح ed .لق.كلذ نع هلاس املف هراضحاب AB هيلا
 تلون .اولاق خاف اهيلع متلون متنا ما مكيلع ”تلون ةبعكلا هذحا* هلاسيف |

ek uae |5ع نال  laضرآلا تيحذ  als o»ايزاوفت ضن"  Fem Hisl 

 i5 Gs اهل i FECE il" ىهف اهتحاس تقاضو ;Le ريتك لق 4غدنأ |

tiles ada Dرفع, لق  Labo o cقضن  Ll5,35 هيلع  
ous Lossعيبلاب اوضرو اوتهبف هيلا «كجانحاو اهراوز رثك  > se,ةياكلمل  

qo cesiىبا نع نيتياورلا  ERAرود عيب 9&9 ىف  A, ROCA 

 © "zy. e SI اهروجأ

Xx Su.ا ة.  C 6G d. 0) B uae d) (هيلصق. .2 a) C 
 C هيواكحنو. Coniectura edidi. — e) C (5,5. — f) 0 om. $9) C melius باكيا

E) B sineاونضف. 2) 0 متغاف اهعيب ىلا اوبيجاي مو.  tantumرودلا. 2) 0  

 voml, 0 ju. 2 C ملف. C (m تيصلا كلذ. #) 0 ههقفو xul سانلل»

bما. . 4( € نع .هلتسو هراضحاب ةفيلخلب  C (كلذب 428.  م O tantum )9 

Rud. 0 C JS0 الا  (. ةبعكلا هع or) Busyهجولا. .  US àلق  
 .Bom (o3. 4 هن) 8 :gom ?) C pro his باوج مهل نكي À مهلّمس

 اهنامثا ,Ael hus ةفينح وبا .لق La مهباجاف اهيلع :نولزانلا © مهنا .الا

 MM 7 4 مهسفنأ gs ةبيط. — C (x ليوانلا اذه .le. Deinde. C om) ةنيبحم.
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 مايا ed «ناليم اهلوط مرحلا نم قو XXe نم geb ىلع انم ةخنيدم

 ىخركلا نسحلا وبا ناكو اهظفحي 5مم الأ ةنسلا ةيقب .JURA مسوملا

eumءاهنأ اهب ةعبجلا زاوج ىف ةغينح ىبال  XXe,رصمك  Ael,جح امل  
 pas هاهنا لقو hub هذه فعضتسا ايهنيب ام de ىارو صاصّخلا ركب وبإ
 CEPI UN اهجرختي ل اهللخو البف لكني ا نسج بمال نطل سلا

des uasىنلاسو نيمدورفلا نيس لوبا ماعلا نتي زعلان قه  OR 

 يراسل لد كونا ىكالخا نورقحل اق ويانا مى عيشلال طن اهبعسا

 كتيقل املف dale Muss باصاو ركب وبا قدص لق هظفحت ةأرما هيفو الا

 ”اهب صن ام ةلعلا لاقف كلذ هل تيكح ريباسينب IARE uim ابا هيقفلا

 sexi ىلا Gema )41( i هدبسا رع هللا des ىلا ىرت الا نسحلا وبا
 diis كلب مٌّلَقو < ىتيب ,eso) se Lal SI Es GAS. o قيبتعلا

 ئمرت ”ةبقع.ةّكم وحن نم ,uel ىلعو برضم وهب دلعالو لا مالسالا ىف

 لحام taria (uie وحلا qos نم *كثلاتلاو :حنلا aei ةرمكلا اهيلع

 عراشلا à Sene d. TEES امييف نابعش ىنمو Lepus ىطسولاو فيخلا

 idi. delis اسمو Ju هدب دكععلا كلج نيتي هه سنس دلل
 © اهيلع نالطي نيلبج نيب uos *جاسلا..بشخو رجاحلاب .هانبلا :ةنسح“

dass di SEES d-» 8 ةرانمو ةياقسو po اهب ىنم نم خسرف cs ةفلدوملاو 

a) C نيليم et addit x ide &pE ,نم Quae sequuntur à mE o» 

ad ىنع J| in 0 desunt. Vid. quoque Jacut, IV, p. "^j", 6 seqq. — c) Jacut 

L3. In B deést .خكمو — d) Jaeut .هذ — e) Jacut .ىع — f) Jacut .ىسكلا 

4) B om. — A) Jaeut (5.333. M. i) Jaeut ابدضم هيف دجات Uis. 4)B 

Loss. Jacut Ms po 8 ىلوغللو (كيملع. 7 Jacut TA m) B Lez» Jacut 

addit Bu 2) Koran. 22 vs. 34. 0) Koran. 5 vs.96. p) C لقأو omisso 

o .لم Jacut Qe» .نأ لقو — 0) Jacut (Al eb mox (Aa Q4. 7) B addit 

c5 9) C xXUJl, et mox ىلوالا sine copula. 4) C om. Jacut xj ede 

»( Jacut Los. — v) C. ,نيسايفو Jaeut .تاناخو — :) B et Jacut om. 5600. om. 

C; in hic B ندلظيو Jacut UT. z) C .كرب ةدعو Deinde Jacut, IV, p. ef, 2 

Mتيك  



VV 

 نست فالخبلا .نغ هرعت C OMNES CU كل
f. LITعرازم اهيف ةيرق ةقرعو © ماركلا  pb. vam.رود اهبو  

 j-— Cds Exwe ىلع Uia فقوملاو ةفرع موي اهنولؤني ةكم لعال ةنسح

 مامالا ءدفلخ فقي ىنب دق ِمَلَعِ» domm ةانقو ضايحو تاياقس ,cci طالتم

ssl, .ةئفاج duet ىلصملاو ةيطال facis لابج du» هلوح .سسانلاوب SLaodi 

  eةبوبيغ لبق هيلأ
 نمو ىداولاب فوقولا زوجي الو ةفرع موت ىلع درع

 نمو ييتم 4 ىلصللا . ds طيب pel ةفرع Xm نعومه هيلع بحجم شمالا |

 نطبو Se كح Q9 نيمزأملا (cae هلبقو ريبك ضوخح ,ade ةرجتلا

»L pةفلدؤملاو 1 ىنم نيب  dا  ie Lidoكدب عسضوم ميعنتلاو  

 10 مرحي هنم ةنيدملا قيرط ىلع تاياقسو ةشئاع دجسم لوح دجاسم *

 ميعنتلا «برغلا قيرط نم وصو ضيب مالعا مركلاب ىدحيو ”ةرمعلاب نويكم ا
X33لايما ةعبس نميلا فيرط نمو لايمأ ةعست مقارعلا فيرط نمو لايمأ  

 © لايمأ gne ةداجالا .فيرط نمو وليم LA دحا * فئاطلا فيرط نمو

 اهب "cog الو Jul ”برقلابو رماع دجاسم اهب برتي كنع ةيرق ةقيلكلا وُذو

 ؛ةاهبو نيبابب نصح اهيلع فعج ونب اهنكسي ةرماع EGO ةقكجلاو © «رايد

 ةريتك w2, £I اهب ع (Ls ةريبك* ةكرب اهبو .نيع نيليم des ةريسي رابآ

a) C om.; B رمتن sed formula constat, Deinde 0 om. فالخل des(B «فالثلا 

B) B .عمج ىمسنو, 0 عمج ايسيو Post QM 0 20014: gol) ىلا اهدحو 

 B ( Deinde 0 coL. — dاهبو.  4P4, 18م. ,Jacut, III ) 6انم وحن رسحم.

I Jacut om. — e) Jacut sc.  f)€ &3 db. وز Haec in B desunt. 4) 0 

— ) Ba. 4) Bx. ]) C haec om. — z) Jacut, I, p. vi, 22 

 دحاسم ^ cua] eهب  XXeاهدكسم 2, ةرمعلاب : — 2) C pro hisاياقسو.

 ىدحكو  Proهنم ىلع دجاسم' ليم اهفلخ الكم نم يسرف ىلع. ( axةعيشلا

e C tantum c rubro atramento. o) € s! ةداج 2« ميعنتلا EMI 

  x3M3. Cf. quoque Jacut, IT, p. ffo, 17 seqq. p) € Mلايمأ  omissoبرغلا,

 ١ برغلابو. — 5( 0 ارايد اهب ىرق“  7) Cلايمأ نورشع.  — 4) Jaeut: (sio)قوشلا. |

/£) C om, #( B om. 



V^ 

 انثّدح .لق .ةداجرلا نب ىلع انتّدح لق Oma ىب «عفاش انربخا «ىّمحلا

 ةنيدملا ااننيلا بح مهللا exo هللا (dee لاق. تلق ةشئاع نع ned ىع ةورغ

PEIPER ETاود  (yis PITENERNIE RR4ةنيدم.  

 * ou ub ىلع dg palos © ءاعنص QR ىلع فئاظلا .فلخ ة ةريغص 5

 يلوم ىلع ةسباع Reda /ىقتسلا ةبيرق رابآ اهب ةيرق قرع تاذو. © رماع

PERGERET افاصيبا قلب. هنجم .انوبعي .لقترو خيناهبضالا وللا: ٠ 

 انتدح لا: ىعس qur ثيبللا CUm .لآق ةديعس نب ةبينق iom لاق ped ْش

 اي لاقف aemuli ىف مال الجر نأ pe نب هللا دبع نع رمع نبا .كوم عفان |
 Qe Xiao -ليعا ,jaa exo all dou لاف ui gl انومأت نيا نم هللا لوسر

 لاقف o» TIC NN CETERI ليبرد فيلكا نيت

 vue ىف مّلمَلَي نم نميلا لعا لهي لاق. معلص هللا .لوسر نا تدي

VELUM Mus 4ىلا ىف برغلا تاقيم [بيِبّذلاو * © وع .تاذ. نم  

cid: moy e Xin 51 joeنمهلا ىلع!  jus. ios odi d 
lius © nulsمدعلابق نباح , io d-دصق نم اهنم مرحي  quكلذ  

 وظن عجر رق EXA ديري نعرواج نمف قافآلا (A2 تيقاوم ةذهف © هجولا

foy rerمدلا هنع طقس ىبل  JSطقسي ال مصعب  (phe, dum di 

aX. QC. A ole fscma Si Una ACCES * cd n 

Ll Tl ziiمدل ىف ةكم. لها تاقيمو ةفيلتلا ىذب  &lgaةتارعجالاو  | 

denنم ةلحرم  EXايلا سانلا نرخ  dةريعلاب * مارحالا  © suٌلفاشم  

a) B عفاس 0( 0.!درلا addens .ةيربطي — 0) B .نع d) C om.; نرق est jiu 

 ىناهفصأ. B om. — 9) C ( fلزانملا نرق. :6) 0 هايم (1. هب كيبز) ةيديبز..

B) 8 .دوعسم 1) C ham. X) © ىرخا Xl, .قو 04. Bokhárí, I, p. Pay 

et PA. 7) Sie B, C .بينذلا — m) B sine punctis — ») C pro his: JJ ىفو 

poi .نميلا لمالو بينذلا :نييرصملل نانتاقيم. 70( 0 لابق p) C .مهضعب 

9) C .نورا — 7) B sine punetis (ىماسأ) et deinde .تاقيم — 5) B et © مرج 

/) C add, xX^ eo. 



vá | 

ers diuiانهيف» ىدويإ امن:  (gab S eS:تانجو“ نسوا  : epus. pearانأ  

 ةتقولا نم مارحالا تابجاولاو «ةرايزل فاوطلاو ةفرعب فوقولاو مارحالاف ضئارفلا

 فاوط ىنسلاو :برغملا نع. تافرغ. quat ةضاقالاو ةورملاو: انفلصلا'. نيب ' ليعسلاو

eso diliقر لمرلاو  X333غنم, ظاوشا " d nul,ئغسلا  iusءغضافالاو. نيملعلا  

 TN ىعسلا ماضعب لقو. «ىنم pbi ىنمي ةماقالاو عولطلا لبق diii نم

 $ XL /ردصلا فاوطو .ca مودقلا فاوط ضعب

  di £3 tمث بيترتلا ىلع اهيحاونو* ةريكلا هذه ىثادم فصو €

 .ةّيماش ةريغص 4 ةنيدم فئاطلا  Sheةدراب*  ALJPاهنم ةّكم هكاوف رثكا

  igريشكلا * .نامولا  caussisةةتسحلا: هكاوفلاو .ديجلا , بنعلاو «( Quىلع

(XXe كولم ىّذات !ذا غبادم اهتما- ءاملا .اهب l'odoma Lo, Rej لبج* رهظ 

  1اهيلا اوجرخ 5 Am 8ةنيدم  heفقتشا هنم حبلا  ledةنصحم ”

 ا " xiiراسيو ”تاراجت لع  oncمرطمو ذكم  queعماج اهبو رضمو
 نم بعن ىف مهنا ريغ 6 ىرس  gat AEميلا ليحيو ؟ةريتك اكرب ماهيف نأ

  iاهتقراو* ةبيجع رويصق اهب ”مهل سرغلا اهيلع بلخ دق دعبلا نم

 ةديدش 8نئسح اهعضوو ةميقتسم  Gbدج  e 8ةريغص  9m”ةسمخ 15

  quamردم ةتالقو مح نانقا . eux de gaةلصتم صيلخو € فقيرطلا

 ةيقراوسلا © # عراومو رضخو روستو ةانقو ةكرب اهبو اهب  xةريثك . ealاهب

 ةريثك عراومو نيناسب  MS pU Etui a5 Ecos 5تا يحلو

  xhةريبك  kx qyam lude jiu lgمامي  zog wOqeb dهجراخ 8

a) C .0 تيقاوملا (ةرايولا فاوطو. 5 . c) Haec in B desunt. Textus autem 

C quoque lacunosus esse videtur, quia tantum tres coL zl. enumerantur; deést 

 . (91)عبعلا ,€ .( fقيرشنلا.  eCخفيلدوم.  (55 d) Bرامجلا .8 .©

g Com 2 Bom. i) © ديلملا بنعلا ax. DB tobtum jus cit 

ol. 4") B xas "Cs Ja لخا اهلها (B 4lo). — o) C omisso ىرس 

habet: رودللا xl عضولا POP Rm ىو DS $e) 0 La» Deinde ut B 

 €  :L])p (eux 7r)دعبلا نم ةماعلل : et deiude. habetخلجالل . g) C addكرب.

 . 21طر . 2. £) Haec in B desunt. 4) Fort. cf. Jacut, II, pسمخ  8) Bet 0علو.

2- d 

EBEN M 
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  de XLI pi ee«ةياس ةيدوا ©  dةنيدم ٠ اهب ”نييركبلل ةحيلم

  Aeه8 ريبك عماجو € نوصل نم“

  000000 PETد  Geeدق امل ةيحان  dieiاهب

  5صضايح اهيفو ةيبيذع هايمو ةليلق عرازم «مهلو ىرقو ليخنو نيناسب ارتكاب

 ىنق* اهيف بلقت  fousيرد ىف* اهيلا ردحني مدلبلا باوبا ! Oyرج

 ريع  xنبق ةانق عماخل باب ىلإ ! coluiرون اهل عماجلا دنع قاوسالاو

 , iGونب عرتكا  c3 oneىلع  deriمهناينب  xoa Dsةليلق ضرالا

  miS à oco. 93ىلي امم  muدقرغلا  Jes deعماج 3449)

 ىحسلا اذه لكم ول معلص 908, .سابعلا ونب .هيف  Pىدجاسم ناك عنص

  delىلا مويلا ةروصقملا كاهيلا ىتلا نيطاسالا نم مدضر رمع هيف .داز نم

 رث مويلا ”هعضوم ىلآ ةلبقلا لبق نم هضر نامتع داز مث ىلبقلا رادجلا

 كيلولا هيف  Sىب نسل تيب لجا نم نكلو هدهلل هدوي  ci ieىلع

Jt asd ةماقالا due هنم يخي ناكو ىجسملا 4 ajo ناك .ئذلا هضر 15 

"Eh ابلخ "io, زيزعلا لبع نب )43( رمع هءانب ىلوتو اسفاسقلاو ةشوقنملا 

 ال مكتلبق *ناينب اورضحا لاقف راصنالاو نيرجاهملا ئياشيب اعد بارحملا مده

2) B et C هباس Deinde B ,هداج 0 sol. — 0) 8 ىنيوكبلا xus, C tantum 

  et additةريبك  (B G^) babetريبك  Deinde C proنوصح.  00) Cنييركبلا.

 . — d) In C desuntبرتيو.  Porroهنع ىلاعت هللا ىضر :(قيدصلا ركب ىنأ ةيرق كو.

Dep يعاود ىرخالا نم بذعا (. Gela (ناتانق Loo نينانق 

 ىرخأ دكحاسملا دنعو : 2( © co i) C pro hisىلع كربلاو. 9 © ةنيدملا

D باب Oc Te نيعو (sie) .هفيصن نبع Deinde B Coss. k) C om. 

 . Ac». 2€ po m) B LLL. m) B omتلئخأ . et h. 1. insertامهضر

l هر C .ىبنلا لاق كقو 7) © om; B hie et deinde ل compend. pro ki. 0 

!j Uni «عضوم s) B et C ىللا (B $52)- f) C .نيسحلا — v) C om. 

t) B sine punctis, C om. 
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 نيطاسا Pros برغملا ME ىرشملا نم كيئولا ةدايز «عقوف رمع اهريغ اولوقت |

 هرشع اهنم ةئاوطسا «ةرشغ عبرا ربقلا ىق ىلا «ةعبملا نم ماشلا ىلا فنازو

 عارذ Ehe هيف دارف 14. دنس ىدهملا مح رث فئاقسلا ىف /عبراو ةبحرلا ١4

 اعارذ aT f عبرأو ختام مولا ةلوطق ىنيطاسأ S ماشا خبحات )3^

aمرض  cgi v3, X3lلوطظو اعارذ  aalختام 3 ىح  Ure»5 اعارذ نوت  

 | .[4RE مورلأ كلم .M uds AX لاق e, hls ءأرذ نؤتسو ^UN. xa بت رعب

Oudهيلا تعبف اسفاسفو عاتصب هيف ىتعأف مظعالا انّيبن نجسم رمغن نا  

 JUS فلا نينامثو Fi نولدعي ةرشع مهيف lube نيرشعو ةعصبو ؟لامخاب

 لح املف مهيبن ربق ىلع لوبا لاقف #دخخأ كنيعف دجسملا مهل الخف لق*

M eoeنم ىببنلا  xb.كلام ةياور ىفو رمع هثآرو نمو ,كب وبا  

 ءاضفلا فلخ ركب وبا ىبنلا فلخ اضف sel تيبلا ىبرغ ىبنلا سنا نبأ

 ندا دم وع ا J دبع نب رمعل ركذ ىلا وه ةاضفلاو رمح

 لاق ةواسب 0هبفغلا ىلع e Dus DAE S UA ” مح E هيف

 Bm لق ىقاحسا نب ليكم انكدح لاق ىشاشلا لالع نب دمحم انثدح

 نامتع ىب ورمع نع كيدف ىبأ نب Jes نب نركم Usos db سنوي

 des ربق نع ىفشكا همأ اي تلقف XAX ئلع تلخد لاق ممساقلا نع

 ةحوطبم ةيطال الو ةفرشم ال ريبق REG نع à تفشكف Van E q هللا

 هسار دنع ركب اباو امدقم معلص ىنلا ربق تيارف لق sad ةصرعلا ةكطبب
8) C .نعقوف — 0) Bet C xxu. Mox C نم pro .ىلإ Haec verbotenus leguntur 

apud Samhudí, p. ام (ed. Bul). — e) Samh. Xe; p 33h49. — 4) 0 xx 

58, B Ae e e) B .ةرشع — f) B bis, C semel ٠وأربعخظ — 9) B 2. 

mox B et C x45... — 4) C ابلتم (B iterum x42). i) C Ju.sb. Cf. 

Samhudí, p. I4. — £) C .كامب 7) C haec om. (B سبب pro (443). Cf. Sam- 

hudíl]l. 8 af. m) C sx). s) C haec om. (pro 43; B .(ربقن o) C om. 

et habet s Lu XAX43. — p) Est فقيدضصلا JS نب Ow us مساقلا : vid. 

Samhudí, p. lo.. — 2) C (43. 

il 
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 ظسو ريئملاو € 9 xo ىبنلا ىلجر دنع هسار رمعو ىنلا ىفتك نيب هيلجر

 بناج- ىلا ةتوعنملا exu, Ji المحرم je», d poo ىبنلا رينم boss اًطغملا

dam xpsنيب  cS eu, ullنا ةنيدملا رابخلاب قي  dum ye Xam 

eim cab a esد  dUاوذخأ املف  àهلقن  EMI mm 

Xaةرماع  m8 8 ةقرشم  TIةنيدملا 25  e Xmala3 هيف  

 SET نم miS 'ناينب 7 ةاكم ا راسي ىلع نيليم ىلع :ةيرق اًبقو

Ducati,تاراثاو ىسح ةاضفو فيصر همادق ماع ىرقتلا ” SLa,بذع  

 لني صدع educ يحلو Peg ماوعلا عاوطتي * راوضلا دجسم هاهبو

p 1458همادق ككسم )44( ىف ةزمح  Jgاهيف ”ةريظح هدعب «  p 

 dV لابجلا برقا وهو * معلص ىبنلا هيف ًابتخا عضوم لبجكلا dy ةدهشلا

 ناطلسلا dua اهب ةكم وحن نم ةرماع ges ىلع ةيرق قيقعلاو © 5ةنيدملا !5

 ه) :C b. 1. addit وبا )2799 فلخو اضف stb t كتتكلا ,ax 8 el كو

 add. pier i6) B sao jl». ds ge. e) B XX. f) C tantum :نيدمللو-

Cf. Samhudí, p. lA, 13. — Z) C haec om.نييرصملا.  B sine punctis, C9(  

 Deinde C دقرمأ عيعبو .Cum ann. marg فلا .MX هلع. Intelligitur autem عيقب

 نلقرغلا. 7i © علم. E) Bom. © post نسل addit ىلع ىب et هضر نافع ىب

m) © SAY.19 ىبلا دصاقلا. —  Jacut, IV, p. f,نامتع. . 7( © ةداجو  post 

p) C om. Samhudí, p. 4e, paen., haecبرقلابو.  Male Jacut ous o) C2(  

de.ىلع 4  verba laudans, sed ut videtur e Jacut, habet d Deinde C 

cH.لابثل  Cةرمح انديس 7( 8 هضح. 5(  g) B om. Pro $42. C Ad 

 برقي ىلا. 4 Haee ex C addidi, (Pro بذع .hie habet بذعأ).
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 ةعقولا Roe exo ىبنلا Ux E ريمتلا Sac MJ وكانت d وم اذ يغرص

 ناطيح ثالتب ةنصحم ركلا لحاس ىلع راجلاو . © uaa dba اهانب دجاسمو

Qe sl fugeكاهتدمو ةنيدملا ةنارخ ءهرماع قوسو ةقفاش رود ةاهب هوغم  

 © f ىكص مهعماجل 0 2A نم ماعطلاو ردب نم املا « مهيلأ ليحي

 s كريظن اهناخ سيلو * تاليخن اهدنع عبني لابق لحاسلا ىلع ةريغص ريش علا
Mami رثكاو بتي qa رمعا ءآملا ةريزغ ةرادجلا ةنيصح ةليلج ةريبك max) 

Le بلاغلا ايهدحا دنع gai ناباب اهل :قوسلا ةراح cual *ةنسح 
 نسل ونب © , Rodكلب ةورملاو © اليم رشع ىنثا ىلع نيعلا  quamةريثك

 ليخنلا  Pouleرومتلا  PLUةانق نم  misiاهيلع  XAديدح باوباو

  uSلقنلا * ندعم  (eph؛ 6 *«ريفعج ونب اهيلع بلاغلا فيصلا ىف ةراح

 نم قوس هيف هرماع ضبرو نصح اهل ربيخ لحاس يف ءاريصلاو  Pewهركلا

  uaeدلب  guamنسح عماج اهب ةورملا لثم  CSSريما هعلق* ىذلا بابلا
 ةورملاو كو 9 نينموم ا . Phندم ٠  uumةيحانو ? eىَرَقلا ىداو ئيست

sias Sal, Vues cii Jab aet Ael da tp gibt قتلا 
 !ة مهب ىدحا OG ةعلق هتنرق ىلع # عينم qam اهيلع هاذه نم ةكم دعب

4) C tantum .ةريغص ردبو D) B addit x3b. c) C addit .راكاتو d) C om. 

e) C. .مهل — f) Addidi ex C, ubi vero رخص pro .ىكص Deinde C .ةريسعلاو 

4) Addidi ex C, ubi .ربطت اهباضل (Pro cus 0 dem). Deinde C ,عينيو ul 

plerumque addit copulam. — 7) C je ندم ىف ubxa سيل رادجلا ذاف مان 

i) C امنم eel ىف XGA قوستي نم ةماعو. /2) € سأرو non praecedente 

signo distinctivo, tamquam si osx V esset, nomen appellativum. Est autem 

statio inter Janbo' et Merwa. In opere Wiüstenfeldi das Gebiet von Medina 

non memoratur — 7) 0 .ديح لخنلا بيتك — m) C om. h. L — x) C pro his: 

 gs لقم راكجشا .Le ةريزغ ةنانق مهلو xm ىنب. 0( € (Li. p 0 لبق.

 ,C xo (g بلاط ui) نب ىلع هعلتقا. -Deinde 0 L42 ندم ثالثلا هذهو.

 r) C انكذ (Las. s 0 لزومالاو راجتلاو لعالا ريثك ىزاجح ىماش وهو هتم

 تاريثلو. 42 0 :hie addit قدنخو باوبا ةتلثب :et habet نصل ةنرق ىلع ش

(B &45,$ pro &X3 3). 
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33531 à t ةددحم» m s قدنخ هيلع 8 ju el EC 

 « «مهرمتو ليقت * مهعام ن Miis راجع ER iios يما دلب

  sةنيصح ةريغص رجحلا © دوهيلا اهيلع بلاغلاو دليلا يراخ مهمامحو 0

  £o Jnبرقلاب مل اص دكسمو  dis Tلدم  PERلق  JBةرخص ىف

 . erم مهتوبيبو دومت بئاجاع  * Ap BCHS 8ىف  qmmةيحانلا هذه ندم

Mà, دلبلا ٍراخ© eal اهيلأ id نم Xeexa ؟نياميبلاو Jesi, 

Pai ةرماع Los dx يف دينوعلاو © /ةلقآ ةرماع paa ةذاج ىلع بوقعي 

 i © نسح. "ىسرم Gs لسعلا م
Ouنيرصملا دحا وهو زماهت بصق  "ajقتسم  odeليلج كلب نييلا  

 ,Lie رابكو راجت هيو فرط ىندا مهل نييلا مدادغي هنيدي .ناينيلا .نسح
 CNET مهتامايحو Emm مرابآ هنكس ىم ىلع كرايم هلخد نمل Oud ءبداو

 ماشع بابو ندع «qoc ةقفالَغ باب ve ةعيراب نيطلا نم نصح هيلع

Segue) رثكأ (قفرأو ربكاو ةكم نم peel عرازمو ىرق اهلوحو rage بايو ts 

 ةبيط ءةذكسف مهلزانمو رجالا  SG eفيظن قاوسالا نع  "uibusضرالا

  eu tuumريوقت  REGفصلا  vوحو ةانق )48( دايز نبأ اهيلا ىرجا دقو

1 6 ds 5) B5. 2 C pro his: Xàixe Als. 11 B marg. m 

 لق.  6 " ADوو  Mt Deinde C om. SEAىنلكات الف ةمويسم

f) € addit: بعت ىف ةطمارقلا نم 2 95€ (Mie ثويد يبياكاع qa. 

À) C نيتاسبو (Me تاذ X9. Kil 1) B hic et mox c Mox C gx 

E) B in marg. cüm .لصأ In textu .كلو. — 7( 0 3491 رماع Deinde .كيبرعلاو 

m) € .ىشوم n) Ca X 6( 0 .كلم  p)O نادغب ut solet, — g) C hic 

et deinde .بان 7) B قرابسو C .قرا Vid. Johannsen, Zistoria Jemanae, 

p.279 et Khazradji, 2254. Jemam. Ms. 302, p. 81 DS ىلا كفني DI باب 

Bنم. £(  Deinde C. om. copulam, s) C additديبز ىدأو ىرق نم ةيرق قو.  
2» 

 . 80 xb. 2( © (RR v) C c. 0) C Caza) sicةكاسشفا



^» 

 ةيلاغ اهب ةراعسالاو ةقيض هقاوسا نأ ميغ HA ىميلاب سيل سيفن كلب

 كلذكو ندع ةداج die «رقعمو © ةرذلاو ئخدلا  عماعط رثكا .ةليلق رامثلاو

dinsقنخملاو «ةراغو  qus,ليلج كلب ندعو ©راغص  Jesi aieنيضح  

fuicريتك 5تاراجتلا ندعمو برغملا ةنارخو ىنميلا ةضرفو ىنبصلا ريلقد  

 5 خعساو شياعمو ناسح Poma هنكس نى ^p هءلخد نم ىلع كرابم روصقلا .

 لبجلا فلخ رادو ركلا ىلا رودي La لبج هب طاحا دق منغلا ةريص هبش

 ليل ىلا لصيف“ ناسللا كلذ gat نأ الآ هيلا لخدي Mà ةركلا نم ناسشل

 نم اودمو ديدح باب هيلع .jam بيجع Sua à قيرط هيف فش دقو
 ؛ نع كن ,AL باوبا ةسيخ هيف لبجلا ىلا لبجلا ىم:اًطئاح رجلا وحن

 سبخ .ميدقلا ىف تناك اهنا jg, Ee ضايحو. Res QUT eal 8 قاوسالا

 ليك ةيدر تامامحو شحو «(cy تعش عماج «فكولاو Quoi sauf Xy الو

 ost) تسنت اههلاو دعا qt PASE . نم. cas. fr *ةلحوم» ند ILE كيلا
 5 © مهل كلذكو Plp plis ىرقلا ةرتكل اهنم ,auam مههكاوفو. مهرب نال

 ةنيدم* اكمو © هةفشق بكارملا ميرلا لقتعي اهب ”ةزماع رجلا ىلع و مّدنمو

 ىلع* ,gall دلبلا جراخ quem" نم عبرش طيلسلا ةريثك #ةرماع ديبول

d) Bرععمو.  c) Cراعسالا.  sas. 5) Bلها رثكاو  a) C addit: 0. Mol) 
(cf. quoque sub 8.42). Vid. etiam Sprenger,ةربعلا  Jacut in v.0 هريغ.  S RE, 

p. 149 4 1178 4. ^6) b 5j 2» Cf. Jakubí, p. P, 1, Johannsen, p. 272 et 

Sprenger l. L, 6 a f. ubi 8-22. Deinde C (PES: Khazradjí, l. l., p. 80 

f) B cua.فنحملا ةيلحاسلا (قيرطلا) ىمف. —  (sie)قو  deندع نم ةليل  

 9) € .SUE Deinde B 8 Lax /) 0 هدحاسم et mox عسأو شاعمو. 4) 8

pro Lgl).هنا  (Bهنال  odoسباع سباب  D Odi. on) Cرجا“ 80 0 ىوسلا.  

a.نم  o) C addit:2( 0 !ريقف مبصيف اينغ لجرلا يبي فقير ريتك.  

 لحارم. ( C رضخو ةليلق هكاوفو عرازم تاذ. 4) 0 مدنملاو. Vulgo بَدْنَم

 7( B رماع. 5) 0 صيرلا نم بكارملا لقتعي (8 diosa © هفسف): 2 C رماع ْ
 A3 pma 4) C addit نم.



NÍ 

sidoلحاسلا ىلع » dعماج اهب ديببز ةضرف ةقفالعو  detمهتيار ةرحجلا  

 اهنا Silos رابآو ليجران» ليخن اهب SUL ةرماع caus نوطباريو هنولصفي
Xa,ةدرحلاو .ةجرشلاو . © 4 ةبرغللا ةلئاق  eus,ندم  dsنهب لخاسلا  

laeار ذياس  boniلاف  aV Oca cadجيلا ليكي  XLI 
 ناطلس اهيلع ةليلج ةيحان متع ةيحانو * 8 لحاسلا de مهعماوجو ملعب 5
 . ةيحانلا ةبصق اهنال ةريكذم ةبّيط ةريبك ةنيدم (tr ةسيفن اهندمو "

Jugo d,رىجنفو  ةفعيص » Léaمهيلا ليكي ةرماع عماجو* ىسح قوس » IL 

 لوني اهب ءام بذعاو «اهنم ةآاوه بيطأ 7 شيبو & uos ! ييمامحو دعب نم

 نادم (ue وهو dee دلب AER $e بناج a 0 راد ناظلسلا

 ,oie © rXE ةيرس* ةرماع ؟ةيلحاس ةنيدم Quest 8 ىلا اهبجتاو :ةيحانلاو

 ةضرف وهو * ةعنصم AP" باب f ule هيف RAE ىصح 54 يغض كلب

 ال* ريتكلا لسعلاو ةّيدرلا رومتلاو .verbal Quad ندعم: تاورسلاو تاورسلا

ceنميلا لجن ةبصق ىف ءاَعنَص ©ايتلخد ام ىنال ئرق ما ندم ق  

 ريع, كلدحا 04b eu Ut اهل. مهنالا qs * نمعاو»بجيبروا نجا لجل بتناك نقو

 ريتك بحر دلب رف اًلقعو Ehe مهلتم نميلا عيبجب ران يياشم اهب نأ

 الو Jus نم ربكا ةديفم تاراجاتو ةنسح رابخا راعسالا صيخر 'هكاوفلا

 Soo, de 8 2 فعم فقر كلذ عمو بج xb هأوهلا aub نع لعتست

a) C C$ daxa لحاسلا ا j) Ex C addidi. c) B .اهب .:2( C ابرغلا Gus 

(B xb). e) B ,هيطعو C .هنطعلاو — f) B Sj. Deinde B uso, C aes 

g) C om. A) C Keg y ليج اجلا (ule (pe oda (sie) ame 13) C Roles 

8 ntc. 2) C Lg4Jl. 0 B .مهعماجو 1 8 Ust € .سننتو 21) C «رع نم 

0) C .هرادو . 7) B sine punctis, C pl». 2) C .ةليلج تاورسلاو 8 

Ki. ميوش Deinde B spud, C pad. 15) C xs 0) Cue 9) C 

in textu inserui تاورسلاو quod in B deést,. | w) Pro his C ىلا sex ليكي 

 تناك :نبقو [ Jumنم ( Duesدقو  XXe 2) Cىلع ىفوإ  eemرابكتلا

ups (تفخ ) اًعضو فرظاو اًقاوسا عسواو ءانب ىسحا اهنا ريغ نالا eni 



AV 

oolعءاعنص نم  bieىف  JGعنصت اهب » sou GPةذنسحلا عاطنالاو  

 حسو diia شوجو 0 ةيولعلا ءذنيدم ىو كيج gol * عفتري اهنهو

cóلخ » qalسيل  Odo7ناركتو : © ليكن  or Le» hem Mua 

 Odo وف  ىريبعلاو . 8:8 ندملا هذه نفق مدالا cer) ام رثكاو .6ةدعص

 : هنا زاصيللا!عوعم ' نيبو ةاوجلا يد: قرقلا :: ربعك !ةففنصو نذير نوما نال ١
 7 ىحاونلا هذه فلخ * كلب Los © كثاوفو ىرقو عرازم وذ عساو كلب رفاعملاو

 !dag ىف ةعوضوم فاقحالا ةبصق 3 تومصحو © لبعلا برخ ةتيدملا رماع

mid saleلحاسلا ىع  xL9f3 . ملعلا & مهل t a£, n3,ةارش مهنا  

 ىلا لمكي ميظعلا كيبسلا ندعم ركلا ىلع ةنيدم phá S Q3 ديدش

oos» esرث*  dEىنميلا فارطاو ةرصبلا » uiركنكلا راجشا*  plukes4$  

 ىوتسم ىف qx اهيلا e نم € اهل سيل دامعلا có 2i عضومو

 وبك c. As Is iN Ade رشد سيلا نمإ اه

LaLفيرظ عماجو ةنسح زابخا هكاوفلاو صخرللا كلب رجآ هلك ةقوكلاب  

 بيطأ ايندلا ىف ىري الو شياعملا ةنسح ءيياشملا ةيهب كلبلا قرط ىلع

in talibus.ى  ut saepissime additurىفعم  Bفعم  Proاهب ءاوهلا نم.  

d) B عطت et deinde B male uc QJ. Z 8 .هس o) 0 ou مدالا 

Ah ىو (B. .(ةيلعلل d) C om. Deinde B طسو. 6 0 4. رك 8 نارحو 

  Cogitavi primumىريكلاو.  Deinde B et Cهعنص. 5( 0 ثآلتلا دالبلا. 0 (4

legendum esse ,دنكلاو quia situs huius convenit et insalubritate est nota (vid. 

Abulfeda, p. 4)), sed infra idem recurrit, ubi B habet ut hic recepi. Videtur 

nempe intelligi regio quam Jacut, IT, p. Pj ult. seqq. appellat 442- et de qua 

agit Sprenger, Die 4114 Geographie, p. 13. 4) B E AS. 2( 0 .ةراجتلا Deinde 

C gue. 2 0 .هجولا اذه ىم لامرلا فيفح — w) 0 .ةئتان. 7) 0 لمعلا 

o) C .فارطالاو p) 0 ردنكلا jeu et addit «ندلأ نم ةدعو — 7) C ue. 

Deinde habet: قوشن دعبلا نم (l. 191) Loo s 3 ضرأالا o^ Joa t. 2و 

 ىيوتسم.  proىيوتسأ  Us. LP aas. B habetاك مك مل تغلب !ناف اينصح



^^ 

 © *سوق فالآ xepb ىف gu ثععمت Xabe vn مهل لاقي Quis ةنيدم نضسو

 © اهب !bu لق ,Qe ليخان مك مَعْنَح رايد ةرغشلاو

iعساو عضوم * نميلا نا  snas DOCSهب  Nomsهذه تلخدو الماك  

 هيف تععمس ام ركذأ ىبنا ريغ * ريثكلا CxAA ىلع باغو (cuu ىتنلا ن دليلا

 ريمي (Acl هنال Eust أظا مل ناو هفيلاخم بعوتساو ةربخلا لها نم#
 نأ Duck dis هيلع فقي' فصوب اهليتفو برعلا ةردزج عضو رمكذأو فيلاخملاب

 رع ةباحرو بّشسَكلاو* ءاعنص فالكم «نييلا فيلاخ edes هللا هش

ciisفالخم نوبلا  c eneةعداوو * ركاش .فالخ /ءعنص نيمي ىلعو  x 

eqsنمو  a—7/”فكاطلا  CXناركت  xj."ةرجاهملاو  T Lii, 

hs rae]فالخ#  oue Kalexsمشع *  f de RASفالختو  WE EN 

a) Haec in C non exstant, nec scio quomodo nomen urbis Sámiorum scriben- 

dum sit. Cogitavi de نيكلسو de pev prope Nadjrán, de loco pee apud 

Sprenger, p. 145 l. 7. Pro ةيقشلا ut B infra habet, B h. 1. ,رقسلا C رفسلا ر 

infra C «هرسقسملا Fortasse est ew 5 SLE quod memoratur in T. 4. 2)C 

qu dd c). 0€ Lea d) C pro his omnibus: ,9, فيلاخملاب jm Ab .وو 

Pro eM in B scribitur 445, in C .نيج e) C om.; B امومو هباحرو MTS 

Mox B cs pro .نوبل Multa ex hac tabula corrigi possunt in textu Ibn Khor- 

dádbeh, p. 108 seq. f) C om. (م B .مايو 7) C haec om.; B هريجافلاو xai 

  11, 20 imprimisم. , Conferri debent praeter Jacut, IITهدسلاو شوجو هيبكو.

Ibn Khordádbeh, p. 107, 1. 5—7, ubi l. اهنمو ةأرشلاو شرجو ةبثكو ةرجايلاو 

 هو فيلاخت ةكملو  lud quedيجنب : et Edrisiشيبو مشع ناكنض ةماهتب

 ةشيكو ةشيبو ةبرثو ةميلو ظاكعو فيقعلاو لزانملا نرقو نآرجانو فئاطلا

 مشعو ةيقسلاو نيرسلاو ناكنض ةماهنب اهنوصح نمو ةارسلاو شرجو (1. ةبتكو)
  Noster autem male x4l;z; pro nomine pagi habuit, ut patet e Cكعو شيبو.

qui habet: (sic) ناكنص (33,22 (sic) ة:ماهنب C939 نآاركن فالخ 2) B دشيبو 

Ibn-Khord. .شيب £j B .هدرجلا Apud Ibn Khord. p. 108, 4 a f. corruptum 

est in 8,5) (Cod. 5j), sed in fragmento huius auctoris quod exstat in 

Codice Bodleiano Ibn Haukalis دركلا 
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e Chem OMA olusالضو ٠ ةةوتش فالح .«دارم' فوج فالخ ناكيق  

 exi, Mel» فالخم ,AR ناّشوبو * قرشملا فالخ ءةرسجلا فالخم ٌىفعجو

 معاّذر نالوَح فالخ cavam فالختو 7/برام ,Sad .فيطغ us نيَتَصِيِبلاو '

 LEX p تاثو ؛رماع نبا فالخ رامذو ةلقحلا فالخم ool فالخم
  - o iz 2eعع uu 0. تو ^-^

- 

4) Fragm. Ibn Khord. post oio habet : فوج فالخ#و OV? c eS, 

» Recte, cf. Jacut, II, p. fo^, 11, P*4o, 22. Hine correxi textum; B 

 .ماخلاف  فالخم فيخ فالختمو € داوم فالمكام فوج  (sic)داوم فالخ

 &) .B S rius 3 ( cىفعجو ءادصو. .svo, C om)  Deinde Bكوشي € )6

5m. Ibn Khord. 8 sl. Correxi secund. fragm. Ibn Khord. et Jacut in v. 

d) B. Xe, راشوبو C om. Fragm. Ibn Khord. ندعو p, sed addens kabs 
 3و

seq.) me recte correxisse. e) Sicبكر 14  quod probat (coll Jacut, III, p.طعان  

B (Mel) et C et fraem. Ibn Khord. ( A9 Editio Ibn Khord. et Jacut in v. 

- 

pro ex) fJ) € om.; B (2. CPمهلو  (Cod. Ibn Khord.معنأ ىالعأ  

 بداموقو فيطع. .Pro primo Ibn Khord. Qaa! ; vid. leg نيتعنصملا.

quoque est inنزالوخ  Lectio eفالكم.  C om.; B gov Deinde B om.م)  

 fragm, Ibn Khord., cf. Jacut, II, p. wr, 20. A) 0 Ade Jacut لقحلا ,

ut quoqueماع ىنب  i) Jacut et Ibn Khord.لقكلا».  sed fragm. Ibn Khord. 

C om. Recte habet fragm.عارذو تادوو  Jakubí, p. 5.5, 2 et Kodáma. Deinde B 

 لاس Khord. (nisi quod ibi est تاب). Apud Jacut, II, p. vw, 6 pro تاسوو 1

co, cf. IV, p. ff, 12 (ubi l. g2» k)B x33, C xL. Secutus sum 

sed Cod. Aa) et Jacut in v. Cf. Ja-109 1. 7 هينر  fragm. Ibn Khord. (ed. p. 

Jacut, III, p. , (قوشلا kubi, p. fo, 3. 1) Sie B et editio Ibn Khord. (Cod. 

utورسلا  Puy ult. seqq. In fragm. est ES cf. Jacut, 1II, p. v4, 7 seq. C babet 

Jukubí l. l. cf. Jacut, III, p.44. Deinde Ibn Khord. addit Lis vM (sec. 

fragm. et Jacut, IIL, p. vi*o, 15 seqq. ; textus editus: ze , Cod. zz); cf. p. seq. 7. 
ri - 

m) D رمعز et deinde ,ناقسلو 
 - د
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didndlعررملاو : CASAتالت رثمكألاو فلسلا' قالخم كرلمألاو «مزاكم ئذ  
 فالخ ةرفاَعملا وكن ىمو* «كساكسلا  فالخ SUE CASA Candy م نالجات

a) C haec om. B ناكدذور ut quoque apud Jacut, IIT, p. 1, 8 (ناكيد) a 

in fragm. (c 3l. Vid. Jaeut in v., Jakubí, p. VT, 5 et ed. Ibn Khord. 

6) C om.; ut B habet Ibn Khord., p. 109 1. 9; fragm, | .—vas. Non autem dubito 

quin legendum sit uas et quidem بصخحي Ve, vid. Jacut, IV, p. J.If, 2 seqq. 

c) € om.; cum xl fort. cf. ule apud Jacut in v.; Ibn Khord. ةلصأر sed Cod. 

Alm; fragm. ناحأ cui superinsceribitur 4|—l. Pro بيلا Ibn Khord; بهيبصلا 

fragm. .بيهصلا Deinde Ibn Khord. addit: (deést in textu edito) ec WEM 

(textus 60. (ناميو DEC pios فالختو ندع هيفو X .فالختو Pro ultimo 

quod in fragm. indist., apad Kodáma desi legitur, fort. scribendum est Jess 

d) Sie C; B x-J; Ibn Khord. ةابن (deést in Cod. Bodl.), sed fragm. . . —Jl. 

Videtur. legendum PET] (cf. Jacut, I, p. 3. , 10), C om. pav ut quoque habet 

Ibn Khord. Jacut in v. go; e) € مراكبلا ىذ ut quoque lbn Khord. (In 

| textu edito excidit ded); sed fragm. .براكم ىذ Apud Jacut desideratur, Deinde 

B ut edit. Ibn Khord. et Jacut, I, p. Po, 5 male .لولمالاو Recte scribitur in 

Cod. Bodl. Ibn Khord. et in fragm. ut quoque apud Jacut, IV, p. fi^, 2. Cf. 

Wüstenfeld Tab. Geneal. 3, 25. C om. f) C om., B .مرالاو Secutus sum Ibn 
9, 

Khord. , coll. Jacut, I, p. |41, 20. Optio datur inter pronunc. ةفلاسلا et Lal 

(et sic est in fragm.). — g) Sic B, C et fragm. Ibn Khord. (editio ندلعو sed 

Cod. .jSosu). Jacut et Bekri memorant locum ois in Yemen prope Hedjáz, 

sed a nostro diversus esse videtur. Deinde C om. بهنتو pro quo Ibn Khord. 

 فالكم  fragm. co». In Jacut non est. — 7) C om. Ibn Khord. insertتيهدور

rins quod nomen vero in Cod. scribitur Unt Post كساكسلا desinit locus in 

fragmento. In seqq. B ىدابزلا , C .رفاعملا 
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b. #فقس فالخ p nd هديجام V SS رفاعملا CR ىندايزملا 

Ax نم نمو € © ةباتعو EXE فالخت Aide 6 فالخم eg. SS CL 

 ةيدرولاو * #ةخعانقلا فالخم ةبصخي Mes فالخرم f xb, iis رخآلا
DIع  

 ou فالضم lenia فالخضم : عمر فالضم هثازاب» ديبز فالضم ةرجكاو

 6$ «:منلا فالخم متبلا فالضم ”ةرج (qe) فالضم نالبج )41( فالخم

 هزارح فالضم* معزاشيم فالضم نالوَخ فالضم هءاعنص رهظ ةيحان نمو *

a) B .ليحكم Reponatur sic apud Jakubí, p. |o, 1 et 1.4, 5 pro ليخم quod. 

editor temere recepit. Fortasse idem restituendum apud Jacut, I, p. 413, 14 et 

vf^, 18 pro .كيكان وتبي Cf. IV, p. P4, 7. 2) Ibn. Khord. cz (Cod. :(بقس 

6) s-ouJh, C ١المدناجره — d) B ,بعرس C om. — e) B ijs, xis, C دنع 
  De posteriore alibi mentionem non inveni, Ibn Khord. quatuor postremisهبانعو.

omissis, addit: بعص ىنبو لوحسلا فالخم (Jacut .(بعص فالخم Deinde C 

om. 2-9) هجولا ىمو. ير B et C sine punctis, — 7) B بصخدر C om. Ibn 

Khord. .بصحي ولع — 4) B .هعاسلا Idem reponendum apud Jakubi, p. f, 6 

(ubi editor scripsit Xela&$ coll. Jacut in v.) et j.4, 7 (ubi .(هعادم 2( Sie quoque 

Ibn Khord., C om.  Respondere videntur apud Jakubi, p. |. 6 ركلاو ةريزولا 

et. fortasse ةريزولا coll. Jacut in v. est vera lectio, dum pro PRI restituendum 

erit ركحلا ut recte .م J.4, 7 (nisi quod de vocalibus non constat). — 4) B et C 

£3, $ (€ om. هتازاب o»). )).Bet C à Ibn Khord. | o £4; Jakubí, p. o, 1 

  vid. Jacut, IV, p. fiv, 5 seqq. -»)bBetCcC s 1) C om, De hocأرقم

aliunde nihil illustrandum invenio, praecedens memoratur a Jacut, IV, p, 2*1, 18. 

Ibn Khord. eorum loco habet: فورخألاو فرعلا فالكامو mo cM. Ad 

prmum cf. Jakubí, p. .o, 2 et Jacut sub لقحكلا , ultimum nomen videtur mu- 

tandum in co, 5M. (in Cod. Bodl. optio datur inter فورصألا et .بورح الأ. 

0) © om. Post نالويخ Tbn Khord. addit: بشوحو (Cod: ددح) ردح فالخم 

  Xdراس نم  x4$كلف  Verba quae apud Ibn Khord. sequunturايمو. 0

in Cod. sie se habent dS راس نم xy ceo et legenda sunt "m v SJ 

ef. Jaeut, III, p, كو 2. — g) Sic B et C; Ibn Khord. ge (Cod. gx 

-99 0. 

Jaeut in v. get 7) B pim. 
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o^ فالخم 5 Jom فالخم eT vC» a "S فالخم ss 

  dox © gil WO ESTل ضايح فالخم: «خريصعلا فالخم  geمكح

 « xc DAI 2 obiعروجاح فالخم  NE CLARAفالخم ىراكدو

  QAO, iemفالخام  bonusفدصلا فالضم نقكسلاو ةَدنك فالخم ©

pe - 0ع ناو Canis : 

ze Is O^ مهرود ue ىلع dA MX, i on خبيكاع قاوسأ 

 ةنسح ةرانم هل هرحيلا ىلع .عماجلاو ةسيفن ةقعاش . xkقاوسالا رخآ ىف

 ةانقو مةيبيذع رابآ مهلو  ef qa Eme R9. beنيصلا ريلهد .؟ءىش

  10قارعلاو قرشلا ةناوخو , o E dpaاهيلع بلغ نقف  po Tطسو

 ليخنلا € , (uroفصن ىلع راحص « rei Eoةقان تكرب , deuمعلص هللا

a) B .نورحالا 0) B .نوصح  6( 0 haec omnia om. Ibn Khord. omisso 

 ندام)نرام, فالكم . ue 0نكاس فالختو (1ب نالبحو ا,  addit: Luis (P)ىجلم

  2( 6عطاوب.  120 wol, habet maleمانقأ تسددو) معنأ تيبو. . (Codعناصملاو .

B et C; Ibn Khord. Asl. In B legi posset .كلعملا e) Sie B et C; Ibn Khord. 

 . (Cod. poe fortشابح .Sie B et C; Ibn Khord ( — fلعصلا). . (Codةلعصلا

GE ALS apud Jacut, II, p. fw", 3. Quatuor nomina seqq. desunt in C; pro 

 ناز ناكلم B راحلم أناج B sine punetis. Pro دع A م is d B tantum اسرمو
 .Ibn Khord ةج شلاو ىسومو .Cod. Bodl) هحرسلا ىسومر sed quoque alibi و

pro , habet). 7) Bet 0 E Hic est paenultimus mikhláf apud Ibn Khord., 

Nomen seq. in C8.)2 ٠) € ميدق.  (cos,بزعملاو  (Cod.برغملاو  qui addit 

non exstat. ^ 2) B et.C sine punctis. Nomen seq. in C desideratur. Aliunde 

B om. Vid.نوكسلاو. [(  ilustrare nequeo. — £) C és Hic in seqq. om. 

oua.هفيرط  quoque Jacut, IIT, p. "41, 15. — x) E Jacut addidi. 2) C 

p) B xus, Jaeut XxÀe. 2) 0اهل. —  Deinde Cلخاسلا.  C et Jacut9(  

co^ aS css ,ءاملا Jacut addit .وهو — 7) Jacut z s. 



 5تلولب alb cuu, aidaiJ قم. ihe بيطا silos A; pesi dr لق“

 ةريبك Jub Am dowd, Sub Uam, gas| Sy uo 3" هارنأ وطلب

 هلخد AXAJ ىف ىداولا بلغ اذا ىوسلا طسو عماجلاو نيط ءمهناينب

ua eniةواباو نانهننا  UNمهبرش :ىوسلا ق“«عماجتلاو ةوون' نم زغصا  

PIT uis desteليخنلا ىف ةريغص 4كنضو 2 ليختلا اهب  ss JOE 

 QS] وكن نم ليخنلا ,SL doa © ةاضع ةارش مسهنال P اطلس

 اسيدو ٠8 ةووسن راسي ئلع ةرديبك 7ةنيدم . «تولسو ve قاوسالا ىف عماجلا

Las, £ sk,نم  Ry mSنيم " QUAMنم  OP Mةوونلا ربتم 8كمسو  © 

 لبقتسي ام deb ظقسملاو اًضْيأ ندم. ناكُتصو ةعلقلاو متربو glos ةايسلو

ca dadهيكفيلا  ilsاسيل ادام,  us6 هادكاوهلا lpde cde Od dapi 

(iiS ge prلوف  Lue idusoo. Ks xe Sf ule, drÉods b 

 E" :اهعزني*ةبيرق GUY qa * مايقس xke نيتاسبو ليخت اهّلك Lia ق
jest, JuÀ à Logs]6انوكذ 3( «عونملا قه ' She vus 

 [XL :ةرئاع ليخكنلا .ةريثك ةريبك .منيركبلا ,Quad رك Rua ةسحألا

gxطفلا: ركل  quoeكلا م زلم  sوجم اعبتت هش  ipio 

a) C pro his ليلجح كلب وجوز Jacut om. 0) C ras, Jacut uno 

oy, € e? d) Nomen rubro atramento inscribendum in B desideratur. e) C 

  f)C om. $5) Nomina iterum in B desiderantur, sed nunc quoqueقوسلا.

C datiolt; ubi omnia hinc ad ةروك نامعو desunt. Coniectura supplere potui quia 

situs cum descriptione convenit. | Z) B $9 9B .ايسلو Vid. supra p. vf d. 

Lectio incerta est. De i32 aliunde nihil scio, nisi conferri debeat Dimaschkíi , 

p. PA, لامربر Edrisii uos. — ةعلقلا est fort. ةالهب xal$ apud Dimaschki, apud 

Jacut in v, Mes. Pro ناكنض B (oe k) Nomen hoc mera coniectura in- 

scripsi, quoniam constat tribum Sáma Koraischiticoam in hac urbe dominium ha- 

buisse; cf. Wüstenfeld Zegis£er sub Sàma cum Jacut, I, p. Avv. 5772), BUE C 

peii 0m) Cue. 00) 0 رقبلا ناوس ens. 0) O #كاوسلا p) C addit d 



s 

"yاهبو  Fueءْمَك ديعس ىبا لآ نم * ةطمارقلا  € aes, Shi:ناوي  
 fy Lol eel 6,9 ule, conl dicil s برقلابو Misa عماجلا

 ٍكلذكو eus ىف 5نوباسو ًءاقرزلاو . © مهنئارخ à هتيقبو 6كلتب لزومالا

 اهتبصق ةيحاتن.ةَماَمّيلاو* «ركبلا نم تابيرق رجلا ىف ندملا مئاسو ؛لاوأ

 Sel اهنم ندمو نوصح هب طيحي رومتلا ديج ريبك كلب ةرجكلا 5
Mel,ةفص لثمك ةريزجلا هذه لثُم نأ  Qui Leاهيف عضو لق لوط  

 ريوسلاو. ءاضف لامتشو cune cya cuiu نيبو هنيب اهباب ىلا اهزدص .نم ريوس
 ءاعنص اهيف عقت لابج ىو نميلا جن وه لخادلا ريرسلاف )48( 7 ناتعطق

 نال Je" رخآ ىف ردصلا ىف ندعو Uam Od) نأرجانو شرجو ةدعصو

 عراؤملاو بانعالا اهني .ةرماع تاورشلا هذفو نيصلا رجب وه ناطيخ ثالثلا

 ئذلا ,iai اهنادلبو كيبز هيف عقت ةماهت ريرسلا نيجي نع d ءاضغلاو

 ةماميلا موت ىلا ةرهمو فاقحالا هيف RES نميلأ لج PD Les نع

psهذه ىف, ناو اهلخّدي نم  XBريزسلا' !ذهو  eنميلا ف نيءاضفلا  

 لابج هش id نميلا gei نم ةريخلا  ىميعي تفعل بان di ل زيرشلاو

 مربكلا هيف عقي exe 2 نوضعلاو .ىشاوملا عقاوم E نبني ال ةسباي Uli ؛5

(genisندعمو  SUEءاصفلاو بداجملا كلتو  qeةيطو باجحلا ىمسي  

(Leiءاضفلاو ليخأ تاراع لحاوسلاو مصسعلاو ةورملاو عبني اهيف عقي ةليلق  

 لزاتْلا نم ةذاحلا ىلع امو ,Oud ةماييلا هيف عقي :GET CEU Quee رسيالا

jo,مهكلم  © e)تاداسلا.  C additولح ءام. — 5(  sed addit00  

 رثو مهنئاوخ رثو. d © نئارخ. Com ر) © عبو. 4) © ىف عضوت
om.ركبلا ىم  C haec usque adىدهملا ظنازرخ. 8) 8 نوباس ....... و.  

asةيحات ........  E) Coniectura emendavi. B XaLuaJ| Lpne$لدأ. —  B2  

 هنم عفتري ge اهندم نمو jm ندعم ةلذع ىندمو عسأو لمع :ةماييلا

Deinde sectio sequensل  oumزاجحللو ىسحلا ىنربلاو  Luna) OmU 

 usque ad نووشلا Qe in C deést. 7 B نينعطق. .Bye (m م) 5

$0) B .نوضغلاو (Pro تبيني antea scriptum fuit (ثبلي — 7) Sic B. Fort. 

TS. .(سيبغلا) سيمعلا 
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 ةقصلا باب لباقيو هيف رجع لخدبو راجا ديئاصف عم ريرسلا اذه ىمسيو
 © ملعا allo .هقيبسقو تيار 9 12 ا!ذعو. ةيدابلا

 ميلقالا اذه ' ىوونت «لمج

 الجر نأ تتّدح لدتغم .Des ناف ةتاورسلا الا رخلا نيبش ميلقا وه

 56 تريغت امو cols محلا ىلآ بهذ رث محللا نم اردق بط .ةعنصب

 alea acd qb ةانفيضلا+ $ XXe ليللاو ر نيضلاو .cieli) sDosdi 3 عسابلو

eee dpiىلابللا * ف نامعب  oa. tusنوكيو  pbجيرو ميظع 7  
fasىميلاب سيلو تاورسلا 31 رامتلا ليلق وعو * ةرثكلا ةياغ ىف بابذو  

 اونكس ,Uit ةَقفالَغ الا املا اهب مودعم :ةفشق هلحاوسو ةريزغ هايم الو ليخات

 40 ديف ىرجاي 6. الو ةريحب ميلقالا عيمج ىف سيلو ىركلا لجال ندملا كلن

 ةلو * ىراصنلا نم رثكأ هب دوهيلاو ةةآرقلاو نيركذملاو ةكاهقفلا لئيلق ىفسلا

Pus TRADانتدح. لاق زاريشب #ةماهن ىبأ لضفلا وبا انتدحو * ءاموذج هب رأ الو  

 لق نادبح نب Ox que وبا انتّدح لق لضفلا نب فلخ Ou وأ

 ميعاربا نب رماع Ui لق ريتك نب ىيحي ني ىلع نب ورمع انثذح
CENلاق  Usلاق رفعج نب باطخ  M Liu؛ةريبج نب كيعس نع  

SEES) E. 14.5 8 Due Rodلاك فيصلأو  EKa: cpi d-ibs 

 d» ene فوخ E d نم مهنمأو هلوق $ € فئاطلاب m نوفيصيو

a) C .ةليج — P) C تاورسلا امست نبيلا Am c) C ole. — d) B برك 

C برك ةماهتبو. 22 0 لثم ءىش cab تبه [DP .ليللا f) B jx; C 

 لحاوسو نامع رخ نم ىاعش هللاب نوعئو | 9) C pro his: Xàa3 (eةراح..

 ذمذالاو.  À) C om. 2 Bةريزجكلا»  habetميلقالا  et mox proهابملا خليلق

P) B .رداهب نب لصضفلا انتدح C h.l sales infra in capite Khorásán xalz3, 

tertio loco ةماهبر quarto iterum als». Coniectura edidi. — /) Koran. 106, ve.2.— 

et mox vs. 4. m5)€ .نوفيصيو — n) B .كوس 



TUIRG4I een MP 

+ 

(uilالو , ةرطامملاب :نولوقبي : ال: «نيلعنانم  uiiمهل  X,ىف. هكاوف الو ديلج  

Iudام الا ديدق الو*  dcaءىنم مئابذ نم  © | 

 عم اهيحاونو * ءاعنص داوسو .Xie d مقو ءاعنصو ةماهتو ةكمب مهبعاذمو

Qe oleةيلاغ ةارش  unio)ةعيبتت" «دعصو 59£« نامعب ,ىارلا لعاو ناجحا  

 © نايع Pues y) ةلوتعم om لحاوسو تاورسلا لحأو ةدعصو ناع ةعيشو

 ممهيدياب )49( عماوجلاو xài 2H ise E ءاغنسم*“ يلع 0

heعجرب 5  

 نتقو ىناوعيملا هللا oue وبا ىضاقلا هتدحا دوعسم نبا :لوق ىلع. ىنيديعلا

od مهل 1! ةّيدواد qax مطمارقلا . ةيهذم Qe me dex eS der 

lol,تربدت  iHبهذم ىلع  SUE hgJUsىف ديبزب  

esl"ةيبرعلا مهتغل ميلقالا اذه  «. UPراكب  nPlod qu»ةيسرافلاب مهمالكو  

usنجع :لكقأ  Sac.ةغللاب نأ لانا سرف  Cas cxنما ةلبوفر ىريملل  

 كوي ديديلو aude, ade + نوتلؤقي, يوسع ؛لساؤ :همالك اهيل الر وغلا
Udsميكا نولعكايو. هيلع  cum) qd GUYبكر:  Jed.ملتكر : Uh, 

 ,O3, Qe, 2 dé :اهاقلاف رامجاتسالا .aus Hes 5 exbo .ىبنلا, نأ 8

quceزؤجيف :!ذه,عيقفلا  ass oon I.نأ  Or.كل لع ليما  

a) B sine punctis. | 2) B .رطامقلاب c)Oom. 2 60 cóv e) C tantum 

 ةدعصو ناع  — f) Cاييس.  pee Coniectura addidiارش تاورسلا لهاو ةدعصو

lu. g)Ch.l addit: Le, نيمرحلا لحاوسو مهنم نميلا ةاضق p 

AxAGS K);Xxa. 2) C نوبكلام Ls ذكمو ob o9» ES i) C .بهم 

E) C بهاذم. — 1( 0 هيدوواد omisso .سلجم مهل m) 0 ميلقالا اذهب مهتغلو 

 . (3. o) C omقاوسالا  4) C additتاأرقلا.  Apud hune praecedit sectioةيبرع.

Deinde hic مهفن 3 ةيريمكلاب نوميلكتي (l. C574 o3 laa.) C575 3j .فوظيو 

(B ئرسحلا e$ la»). Cf. supra p. ^v, Z. |. g) C pro his: هينلجرو هيمان 

omissis.شحو  cede ceteris usque adميجالا  Lisلقرو بقر نولوقيف  

ut B habet. qg) B. sine 'punctis.لج لاو  Corre&i ,j—2-—, pro 
2 
f 

Zamakhscharí, Fáib, l, p. 456: وفه Uss عنا ue sb ىف تورس ce?! 

290 - €5 5< 2 .200 2 

densa ue «MER,هريظنو هتسكر نم  Eeهنعجر نم  

10 

15 
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 X&J| aL goo نأ 3i 3$ هذه ىداوب ىف ةدوجومه. ٍبرعلا  تاغل عيمجو

 $ شحو مهناسل ناف فاقخالا الا راجحلا Ead اق qxX$ad اق ليش

 داهم ab oss * مصاع (8c نميلابو ريتك ىبأ فرح b قلع AR تاءاوفلا

 انيار ام dens ua zT رودص ضعب كتعبسو :« 8 ميلقالا ge ىف ةلمعتسم

Col. dose s d Unريغب ماقملا اذه فلخ  qui sheريتك  Xهىف  

 © نامزلا اذه

 xe) ىوسو ءاينرلا ىنتضرف هب نال. ةديفم  «ميلقالا اذه ىف* تاراجتلاو

 n ىرقلا ىداوو * رصم /ىتنازخ راجلاو ةّدجو . نيصلاب .لصتملا .رجلاو

aeجاعلاو  Eٍابيدلاو  iesكنيقاويلاو  id s aba.دنقلاو  

 pur لدنصلاو pur Lez بيكلأو صايصولاو ,Oud وبصلاو E سوردنكسالاو

 ,XU. QE قردلاو بورشلاو ربنعلاب ندع كيوتو كلذ ريغو * لفلغلاو

 لاتمالا بوضن نيصلا تأ m Jul لاط هانيصقنتسا ول امو al" دولجو

dy te» Jáوأ ”«| حن  ot L1 m, Le. exa15 ىعابنجا ففَتأ  

 لق انثيب ةفرعبلا تدكات املف «ةبلجلا d ئرؤرملا ١ ظفاحلا Le) ىبا عم

 ةنسح فقيرط ىلع الجر كارا لق اذ امب cud ىبلق all تلغش دف ىل

 اًريتك exi لق اًدالب تدصق دقو pali عيج ىف بغرتو xl ريخلا ب

 تلخد تنا' ,DP Quum ةعاتقلاو  عرولا فيرط نع مهتدصو سانلا ىم
 aQ ةتاع :لخد رخآو رانيد فلاب EP J فلاب C95 الجر ol Ese ندع

a) B Lgibsel. ١ 3(, C om. (B '!.(ميلاقالا ب هلمتشم 0 Bee d) C 

et mox B أهب pro .تي e) € addit: oes مدع fB (ىتنئاوخ. و € om. 

(B ess ىداوو sine ar). 4A) B gui. 7i) C om. £)B .سوردكسالاو 

 « di crمدخلاو ةريمنلا دولجو رينعلاب كيوتو انمكذ ام عيمج ندع

  Quam, ceteris ad sectionemقردلاو  ponبرغملاو ةكم ىلا لمكحيف

eaa di نو omissis.  z) B 1s. 0) B ut vid. x. 
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 تلق GUGdP كسفن تبلط روناك هلثيب عجرف ردنكب رخآو Eia عجرف

oem]ام هللاو ىترغ لق امم رثكا تعمسو اهتلخد اًملف هللا مصعي نأ  T 

eiىرتشي نأ ىغبني ام «تيتآو ينرولا ةيحان ىلا باهذلا ىلع تلمعو  

 كيرش تومب ىبلق ىلع (50) كلذ aed رع هللا دربف الكولا ىلا هيف تمّدقتو

 عم نا تيدع ملعأو هدعب امو توبلا ركذب ىسفن ترسكو هتدقاع نك 5

 رتغي نأ لقاعل ىغبني الف راطخالا عم TUE حايرالاو Je انركذ امم عبر ّلك

 نم رثكا هلل امهصلخا اذا نيتعكرب هدبع ىطعي ىلاعت هللا نأ ملعيلو كلذب

 لللسلب 3 لازما «ger اهثآرو نم ثوملا Xen عنصي امو اهرييفاذحب ايندلا

 ريظن ال ىذلا اهلينو ديبز eol ميلقالا اذه ىحاون صئاصخ نمو © اهكرت

 اًقيل ىمسي ,Pia dua بصقلا ىلع لضفت ندع بورشو دروزال هناك هل 0

Jo»اهقيقعو ءاعنص ىديعسو اهءاكرو ةدعص عاطناو بيروجلاو اليكس  

 ئدوبو اهيناجسصو ,vy tuu Ds عبني ناسمو de حادقاو ES 4 عافقو

 ةكم ؛انسو (f$ vilia ندع سروو اهناتيحو ةرهم ردتكو اهلقمو ةورملا

 XB كوُكملاو ٌثملاو عاصلا. ميلقالا اذه ليياكمو © مناع نيصمو ةرطوقسا ربصو

isاذه ةكوكملا تّنُخ عاصلاو عاصلا عبر  jbءاهنم ليعتسملا ةفلتخم ىهو  

(ynلاطرأ ةسمخ  ELS,هيقفلا تععمسو  Mقشمدب هللا دبع  eامل  e 

 لبق ناذالا امهدحا هبهذم ىلا نيتيش نع عجر ةنيدملا لخدو فسوي وبا

 ةباحصلا دهشمب رع هرذق ىذلا عاصلا ,Gl ؛عاصلا ريدقت ىناثلاو رجفلا

 ىلا هدر [mi pel نب ديعس نأ 3I لاطرا ةينايثت وهف هناميا هب رقكي ناكو

4) B تسنأو et mox T 5) B p ut quoque C. — c) Sic B et C. 

Vulgo .لوكس Deinde B gos .بدوكلاو. 4 8 عاقفو. 09 8 زابو f)B 

c 4) C hune sectionem sic dat: ليبين لتم (e 3 ال كنأ صتاصخلا 55 

 ; eue mh. Deasرجاهبلا لسمو ندع  (sio)رثع عافقو اعنص فيقعو ىديعسو

 , LISTىلح  (io)اهساحبصو برتي نابو عبني انحو اليكس دوربو ( Gieىدربو

dux نميلابو ناع نيصمو ةرطوقسا ربصو ةكم انسو ندع سروو اهلقمو ةورملا 
 اهتم. . 2 Cم هدنع عبني. 8) 0 كوكم.  Jjديجي  xusىناميلا بشلا

E) B et C .تلثو 2( C om. m) C .صاعلا 
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osaقرت 3. كيش  aرجاولا لوق  

 ps الو عاصلا À Ua un DES انءاجو

 «ريبكلاب EY نيحالملا تايارج ةايفدحاب نوطعي ناعاص بكام اب .مهلو

pen m bفورعملا نملا : oMo mam dمالنالا  dedi Leiهدومي  

Mbىلا برثي لطرو  Qut.ملأ نامعلتو 7 يدادغب ىنميلا لطرو $, انام  s 

 ةفلتخم 8مهدوقنو © 4لطر ةثامثالث وهو راهبلا i$ ىدادغب ميلقالا ةيقبو

 ,S boa gus * Ac Juulb Unls Ra ind و ةقولحملا EKXe لعمال

 مارد ةعبس ةميق نال انيدو ! مهيرد enu ناك Ls; T ةيرتعلا لضفتو

 ماردلاو ”نزوي هنأ ريغ نوتالث نا رانيدو دعت X iX نزت ”ىوغبلا UIS وهو “
 ؛0 ةعبرأ ؟ةقبزملا ةكم لعالو مةيديحملا ةكيب ىمست 9 يلقالا ىف ةليعتسملا

 رخآ ىلا XRE ىذ نم سداسلا موي Mad 7 ىمتخا .فعض * Glar نووشغو

 ىف ea Ls; Td نادلبلا فالتخاب فلتخت ةيولعلا pe لعالو مسوملا

 تلغ امبر ;«Q2 هلو قنادلا لوح .nx مرد اهنم ”ةعبرا * ةميق اهضعب

 © دوسطلا Le لهالو «ةعبرا تراص امبرو قنادب ثالث تراصف

 ilius 5ليلقلا الا“ صيبق الب رزالو رزولا ”سبل ميلقالا اذه ىف موسرلا*

a) B pe Fort. leg. .0 مدحاب (اعوجام» 6 c) € .مهلطر d) C pro 

his tantum m e) B cd C ep Deinde C .انام — f£) 0 (531A; x et 

deinde, et addit: x3L,Zl5 cm Deinde € ٠وبعمان g) Com. Z)C€ ايكادسو 

  vc k) 0 om.; Bلاقتم  h. L, et deindeهيريقلاو  i) Cمهناكانسو» 116

  Sab Deinde C 5o s JL. — 7) C tantum |n (B $55). Deinde Cنسيلا

(. pe ! 3 Lia! قبو اًنزو OP (l. Lass TAE Le o) 0 addit 

  0 xà QI. Infra in descriptione Aegyptiهلك. م) 0 هيدصحملا. 04( 8 هقيرملا,

B semel si ll, semel ut recepi, -C A3 i et xà; o^ 7) Sic B (فعص)و C om. 

3 Bg f) Bs. «w)€ مهلو فناد وحن اهنزوو مرد اهنم ةعبرأ M 

  og QUA US JE v) € Besدعي الو : additهوسطلا  et postضورف

 . eoنوسبلي



IM 

 À Quee» Ca a b. sila ae gpl ر VOR PE d yos o? ie نوب

 « ثوعرف (qx جيوارتلا eo seus نوعكريو نوعني UP ةولصلا ىف ناضمر

 za puo quls مراحب نقيا ualet. dolo نم. :كاوبجعتح  مالسلا يع

 نهد وهو ةفيصلاب ميكيباصم qM ام رثكأ <<كلذ لعفاف امييدجحسم

TNمهترونو ةرهم ىم (51)  Oye2ةقلاخاملا . لتم  VYنوفرلي  

 تلاسف هدلجا :اًقكصم ندع ريما ىلا ثعبو اشنلاب رئاندلا .نونطبيو  سوردلا

 هفرعي ءاسع Ml بسنحملا ىلع خئنوُلدو sei xg ملف mu نيارشالا ىع

 0 ا DE هلل نوم نيل لاق يويطسلف cj c كنا calcio مقلط اكد
 3. نولذبيو نسل سيلجتلا Pee ءاشنلاب dude هولكال «سارشأ مهل ناك

 ندعب Opp ©« نيرانيد فحصملا ى ls (asl تنك ا (SM ةرجالا

 ناضمر لخد !ذاف* بدابدلا اهيلع نوبرضيو نيمويب ناضمر لبق ميوطسلا

 برق .!ذاف ليللا رخآ ىلا .دئتاصقلا نودقي ركسلا lle نورودي y) عمنجأ

 نيرشابملا ىلع اهب نورودي .ابابق زورينلا ىف نوذختيو سانلا اوبج ديعلا

 نيزيو * رطفلا AJ بابقلا بصنت ةكمو Pom da نوعيجيف لوبطلا مهعمو
 ةادغلا Luo *1ذاو clus ىلا بدابدلا نويرضيو ةورملاو افصلا نيب ىوسلا

 [Gd ةسيخ نوبتريو تيبلاب * ىفطي quud نمديب تانيزم كئالولا 4ىلبقا

 À ces نوربكي m نونذوملاو اعوبسأ نوضوطبو PEN me $e ى

 نولصي < 59. ملمالا :مكقتيف تاولصلا Dus cups انيك [clesia بردي

 ىداني مث ثتلتثلا ىقب !jo )85525 تلقا MP نم oA) نإ ءامتكلا

a) B ارونند (C om. , Ac). Deinde C tz pro £j. —.0) 0 تئفنلي et post xs addit: 

gs وبنم ا Ke cula! ual c) € 7 um cx (MS us اب تيبلصو نامعب 3 

 ه) ( رباج ىبأ رماو . . 42 0 demusتوعد تيتخ املن جيوارتلا ندعي.

  8 babetنونيزيو.  won] Qj omissis ceteris usque adكلذك هب متخاذ هلكاسم

je à QU,بتاج  Sie B. 2058 E A) C pro his:رك  prol.انهم  
f 

 نوكصيو. دثاصقلا نورقي ركسلا . دنع .ناضمر رهش ىلايل اقافر اقانر :نوعمنجو.

In seqq. B بصدن pro .بصتت i) C كاف قاوسالا( OPER k) C نتلبقأ et mox 

: UM er cL . E 0 A ^ Cie 

QV 



t! 

 مهجورخ ىف ةكم Q9 ىزم نم نسحا «ىري .d سيبق b ىلع روكسلاب

ul8 5ىقارعلا بوني ام كلذ ىف هبوني مثدحا نأ ىف مدل  

 برتيو ,doces m" ER SU ندع ءام ةفلتخم ميلقالا اذه ءدايمو

 ةيراعتس» ءايببلا لكاس م قدر عبنيو 7حرق كامو «لتاق ةقئالغ Le فيفخ

METتيأرف نك ةنس  zLaاهيرك مزمز  A4+ نس تع  Lab "CN5  

ETىيأ نمو لثاق لق نافذ + #تايبيذع لد سا  usهايملا ةفخ  

 فيفخ وهف اًعيرس دربي ام لك نا نهادحا Sun ةعبراب هل ليق اهلقتو

mowerىم اةدور  Sud Sa09, اضيراو  CARIاسي  guiقدح  

 املا نأ ةيناثلاو براجتلا ةرثكب à qus P هجولا اذه تطبنتسا اذه

[A Ma £L Qus ge fedes has cidهوب  idol,40 فيفخلا كاملا  

 نيرازبلا ىلا بهذان كلب كم فرعت نأ تدرا !ذا ةعبارلاو همضهيو ماعطلا ىّهشي

 ىرت ام ردق ىلع هتفخ ملعاف املا اهيف تيأر JB) مههوجو . مفصتف .نيراطعلاو

 cu لجاعف سوئرلا ىنماطم مهتيارو ىتوملا هوجوك ,LES ناو عاتراضن ىم
 قرع يورخ هنم Odes ثارك ةنيدلابو ضرع ناجنناب ةكم راضملاو © ؛اهنم

 15 ىف هيلع صاغي رجه دودحب ميلقالا اذه ىف ولوللا نداعملا * 8 ”ىنيدملا

 لاق ux. exu go تدجرخ مك نمو كراخ .sepe «لاوأ ءاراب كلا ا

 نإ تنم توح مهيلع 2ىستن نا اهطسو وللا اقدص D ESL A $ وصوغي

 عضوع oe) Xxh$ (soU فيقعلا oll نمو XO هاطاعت ىم ةدئانو مهنويع

 520 o ندع ^O) ركبلا ةفاح ىلع عقب رينعلا € بهذ نداعم ةورط أو )52( عبني

 ه) Bg. 0) C pro his: isl JA QM eus id هلأ xíxxl] as هلو

oe OBهنوذخبو ءاروشع موي  losادع دنع عيقارفلا نوبرضيبو  

 هايبلا 4 Coloss 9( © ليقت. BeC. x(f م) 8 تاسنذع.

C haec omnia om,هبلكد € [(  A) B oes. i) B A E) B 

 Deinde C هيدرلا pro راضملاو. 5( .l) (C addit: G5 شرفلا) o RV نانايحو.

2n) B Jisi. 
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 db dem رشك وأ لق ابن ^xa Oum» q لك Led عبلمو .kw نمو انكم
 ,vun? end الا عقي الو اًرانيدو exis فخاو هيلا ةعفدو ناطلسلا بحاص

 m © diim ءلابق نيوخالا مدو € ربنعلا ام ىل عصي Ay 15 تليلا عير

 بورحو تايبصع* ةكيب ةنس Py نيرازجلاو ةعيش مو نيطايخل نيب تايبصع

cy» 5ندعب نيحالملاو نييمجاملا ©  fenem. c.nةعيشلاو ةنسلا نيبو  

maeةجبلا نيبو *  Quei,ةبونلاو  Ouspنيبو ؟بئاجعلا عقت  os 

 نك بيرغلل نولوقيو عمال اويسنقا نأ Pul نم غلب دقو ةماميلاب بارعالاو
3b gaتتش  Slيخاف  © | 

 نيرازبلاب نيعبرالا رادو *نييلماكملا ىف معاص ىبنلا :دلوم (XXe دعاشملاو

 نم ,Im ةكم dul mue de روك راغ نيراطعلا فلخ ةجيدخ رادو م

Ua uesفلخ رخآ راغو *  dem fosa dbىنذاحت ناعقيعقف  m eb, TC d) 

 ةنيبع نب نايفسو [Juan ربق ةينثلا .d ةذج ”فيرط ىلع ةنوبيم ربق
oe gusnceecىبنلل دهاشم ةدع نيدجسملا نيب  rhe,دجحسم 9  

 فاقحالاب ee دوه مربق < ةيطاف رجاحو اًبقب ةرجشو ةفيلحلا ىذب ةرجشلا
 فلخو رجلا ىف لبج ندعب رانلا* هنم يرخي ىذلا عضوملا «لحاسلا ىلعوو .

 a) B هقش. B (D ببعالا.  ه) B لايق. — :d) 0 sectionem sic dat نداعملاو

 ارو هتنغا le رفحي 3 (ge ةعطق لجرلا ىرتشي اعنص صضراب فيقعلا

 دجو نم لك ركلا ىهجو نم ندع ىلا مدنملا نم عقي ربنعلاو هيعس باخ

xaناطلسلا_تحاص ىلإ هليح ايش  Lai aasاراتيدو:  sysأ لك  p 

 جرضيف هيلع صاغي رجم رك ىف (si) دج ولوللاو ربنعلا ام O3 ىردي 3,

 هينيع باقذ نم رطخ ىف هيلع صوغي نمو اهيف Oc فدص. — 6( O ةشحو

Cf. Jaeut, IIT, p. "WP, 4. — /) 0 om.نييبجابجلا.  Deinde Bنيب كلذكو.  

omissisهحبلا  (Bهجالا نيب بورح عقيو  (دييزب ةيونلاو شوبلملو 0. ةجبلا C )9 
B sine ( .0 دولوم Addidi ex C, qui cetera om. — i)ديبرب ةيينلاو)١ ^£(  

postةداجس — 0( 0  m) © lU. s) Cنيلماحملا 37 0 ىرحو.  punetis, C 

 ىبنلل addit معلص omisso ىلعو et deinde خيطاف (gp 0 ربقو,
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OUIاخ فلخ * ناعم فالخ «ناَبأ نجسم  Pedةلّطعيلا رثبلا ىجسم » 
 Zane فالضم نم djeape فالخضم dy نوبلا فالخم ىف كيشُملا رصقلاو

ues cedi ML Eرثبأ + نينبقتلا لجن  a auteتفاعلا قييرط  

 هترجه نقو* معلص uu) /هيف فش ليعربج fo اولق لبج cub دنع

sbامك ىقي ناكف' ةآروكلاو ةورملا نيب ران تعقو * م ةنيدملا ىلإ  sod, 

 € شوقنو حورطو دوقع اهباوبأ ىلع ةبيجاع à mdi نيعرافلا تريب € /2محفلا

 *نارمَك exu عالق تاوَرَسلاب دَبْعَم pi ميخ فلخ «ةيرخ ةنيدم ؛ةّيغاطلا

umاهيف رحبلا ىف  Ruaمهلو  SLسوبح اهب لَقَعلا ىمست ولح  
 © نميلا كلم

 ؛07نوفقطي نابع لهأ < نييلا M99 فرظ الو SLhc ةكم لها قالخأ ىفو

 gum. QA بصاون فاقحالا لها ءرهاظ ”ندعب ةانزلا < نوقسفيو نورسخيو

 ىف عقتف ماشلا /لها وحن تاورسلا نم ABUS ”لئابقلاو © طحق ريقف كلب

3I osJورب  spe M o fje a) t de juo M v8 UP tuu»رق  

diمون رايد  à Mىنب  Xu$رايد ىف ؟عقت رث  gumلجالُجو لثعلاو * ” 

a) € ندع لابق ليجرانلا (B ناب !ًدجسم). 3) 0 رثقو Le 6 8 © © 

 , Secundum alios sunt Raidae in regione Talkom (Jacut I, p. A44, 6, IIلطعيلا.

p. ^d, 8 seq.) d) Haee restitui ex Ibn Khordádbeh, secundum textum frag- 

0-2 

menti, ubi pro ءاعنص فيسو لسرمو (p. 108 1. 8 seq.) legitur: نمو لمرمو 

à ىلاعت هللا اهدكذ ىتلا ةنجلا تقرحا ىتلا رانلا نجرخ فالخلملا اذه 
 , Cf. Jacutموق.  (Koran. 68 vs. 20)ميرصلاك تكبصاف  suasناديغ ناك

IV, p. o", l. e) B om. In seqq. B نيمسقملا هبحر C نيمستقملا S. .نيمسقملا 

f)Com  g © هترجع c5, Ub. )C Q8 Dus et post ةبيجح addit: 

  y, ceteris omissis, usque adمع ملاص ةقان هنم تجرخ ىذلا عضوملا

 نوفعطب. 7) 8 دعب.  — d) Koran. 69 vs. 5. 4) B copas. 82 Bلثابقلاو.

2») C ةريزجلا هذه ىف coul. 0) 3 .مسمع — p) B Xe; pro ىنب ىف C 

  sine copula; (Jacut. quoqueلخالخ  or) C om. Bعقي.  Cنيبو. 0( 8 عقنر

memorat pronunt. .لحالجا 
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 مساو ِبوُنَذ هل لاقي دلب تركلا رايد ى. م QxiR اهب «ةرقشلا زايد ىلا رف

 eh Mà D مه LÀ leni hes Kd ىا Pues اهلحاتم
uo à eiمك  du da Sراطم "قربك  * uasa Lgsءامارنلا  LS & 

 !ذه /تايالوو alb uui مك «ايهملا نصخو* X1SJP ءاهنم Rey نالب

sلكل نميلاو ةةيملا لجال مصم مبحاصلف اًدبا* راج اما ةعلتقتم ميلقالا  

 نأ رينغ* ريما كاعنص ىلعو . ةرثنع هل. فرط باو ناديك نم. مهلصاو دايز

 ؛مهيديا نع ندع تجرخأ ,Gi هيلا بطخيل Dual هيلا usa دايز نبا
 نوبطخي ةدعص dat xal نميلا mda مدقا مو Ju à ناطحق لآو

JSفاقحالا  ىلعو ةطمارقلل رجهو مليدلل ناعو ”سانلا لدعأ )53( و دايز  

 فصن ةظنخح jam ا لك نم ةّدكب Oa 0نيوكملاو .بئارضلاو © جنم ريما 0
juoنم ليكو*  oةلماولا : dados de,ثالث.. ىوطشلا بايت : quU»نمو:  

 QA de de رجا ,as نارانيد فوصلا ليحو منارانيد ىقيبذلا طفش

us,كلذكو رانيد نارفعزلا ةلس  deنمم اذه قيقرلا سوعر  oAكلذكو  

 مك ةيواكولاب ”ةعتمالا موقي* ندعبو اًضيا ghe زاتجا نم ىلع ؟نيرسلاب
ditsىلا .لصي هنأ اورّدقو ةيرتع اهرشع  ximراجتلا لاوما تلك ناطلسلا  

a) © .هرقسلا Cf. supra p. مه 4. — D) B ىوشلا et mox. كس — e) C «هليختن 

d)B .كولس e)Com ]/)C ىف cL. “م) © بحاصل !كبا 2C 

ga! d 8 ناذيه. 4( © اهلوح امو queso .فرط نبالو De Ibn Taraf 

cf. Ibn Haukal, .م .. Nomen eius erat Solaimán, ut docet Khazradjí Cod. 

902, p.79: à مايا ةعبس ةريسم هدالبو رقع بحاص Cb نب نميلس 24 

 ةئايسيخ ةنسلا ىف هعافترا غلبمو ىلح 4| ةجرشلا نم و نيموي ضرع

(sic) Xie jua» .فلا 23 C om. (B .لاومأ هيلآ ليكن Cf. Ibn Heuk., p. f., 

17 seq). m) C نيطالس.ا 5) C نيبقليو ىنينموملا ريما> نويسي. ةدعصب 

 بطخ امبرو دايز لال نوبطخيو ىداهلاو رصانلاو ىعادلاب ^ oىنبلاب ركذ

 C om. et deinde (٠ c)ذكونا ىنبل . (lندع مهيديأ نع تجرخ امبرو تانك:

habet هدج ىف O3 (B Z3). p) B hie et mox .نيرانيد 9 B 2. 

7, B “تاعدالا موقد Videtur legendum تاعئنمالا , 
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ai,نصارملاو « ةقفالغ الا نيع لحاوسلا نادلب سكمو بعض شيتغت  
ipa قير ١ t allهرم نطو يرق هج  Aaaراند.  da» JU cai 

MUTTERقيل يرمازكلا طعم راني تصف ديلا قل  
 عبر Ab اًماو كحا نم ةبيرض ذخاي ال ةدعص بحاصو ءةيولع اًمهرد

 «OA مرد T لك نم ناب AAA ةيرشع .ةريرجلاو © d EOD نم رشعلا

dدارا ام ىردا الف* رانيد فلا ةئامتس نميلا ٍيارخ «هبذادرخ. ىبا باتك  
 تناكو ةيرشع برعلا ةريؤج نأ فورعملا لب جارخلا باتك ىف كلذ J مو./كلذب

 اهفيلاختو كتكلا ىلع لاو لامعا XSXS ىلع ةموسقم ميدقلا ىف ىميلا مةيالو

 m XAlAS ركذو HNRES تومرضح ىلع كثلاتلاو اهفيلاخو ءاعنص ىلع رخخآآو '

 aoa فلا هتايشت نفيلا Jugo :فلا Ra gua i عافترا نا بناكلا اوقع |

 © ho فلا ةئثايتالث ناو رانيد فالآ ةرشعو ةتامميخ ىنيركبلاو ةماميلاو

 ماعطلا نم ريسيلاب نوتوقتي ةفاكاو ةعانق .باككأ ميلقالا اذه لقاو

 ةديسو رايثتلا ram ىلاعت هللا مهمركا دقو بابتلا نم فيفخلاب نوزوجتيو

 لق Que) Kus اذجأ نب سمح هللا نبع وبا: انربخل ,eem, dl راصشإلا
  CESىضاقلا  emىب نامحرلا دبع نب  SMLلاق . LAنب ىسوم :1

 ,a) B ja as ندرقلاب هدخ. (D 8 كيسلا ut supra p. 102. e) B xy ارد ىطعن».

 .C sectionem sic habet: (l (d ىوطشلا) ىوطسلا طفس نمو ةلماز .درف ىلع كلذكو

 نارمكب ,MÀ رانيد نارفعزلا xis des رانيد لج X ىلع نيرسلاو رثعبو نيقوطم
 L) اهتوموقي) اهوموقي مهنا ريغ رشعلا لمس ىلع فخويف ندعب ةعتمالا موقيو

Xa0: ةيواكولاب)  demusةيرتعت0. !وذجامو)ا . hasريغ رشعلا . :نامعي  AJ 

 راجتلا لاوما نم ثلتلا ناطلسلل ريصي هنا نوركذي ةنعمسو Sue (1 فاحج) فاخ

X )نم ةدج) نبهرج.:دولق !نم فضويو بعص !(!. .شيتفت) شيئفتبا ١ ais 
 ريغ بيرق اهرما ةيربلا لضارملا ةيقبو نيرقلا .قو وم نطب ىف رانيد فصن لمح

 . $a, e) B solo, C silo mجارخ , Deinde habet Ascنميلاب ةريثك اهنا.

Vid. ed. Barbier de Meynard, p.111. ير 0 اذه بارخ (gl ىردأ S», ceteris 

usque ad تافاسملا omissis. — g) B لياو. هر Haec accurate descripta sunt e 

libro Kodámae, Manzil 6, Cap. 6. Addit hic hoc ita statuisse Ibno'l- Modabbir 

anno 237. i) B عمه ut quoque alibi interdum. 
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 dee, dB لق هضر بلاط ىبأ نب de نع ميور نب ةورع نع ىعازوألا نع
 مدآ هنم فلخ ىذلا نيطلا نم تقلخ Lib ةلضنلا مكتمع اومركا معلص هللا

Qual,ناف بطرلا ندلو اذا مكءاسن اومعطاو اهريغ مقلت ةرجش رجشلا نم  

 © تيردخل رمتلاف بطر نكي مل

Gl,انلق 138 رييختلل وأو ةبيترتلل متو عيجلل* واولأ نأ ملعاف تافاسملا  
zr WT Meer TNEI RET.0  

Qjامهناذ ةنالفو ةنالق  àعضوم  ao25 نانيؤمو * ممأو سصبيلخ لتم ( 

 ىلا مث dp نطب * ىلا انلوقك هلبق ىذلا ىلع فطعلا اندرا مت UIS ناف «نابأ

 اذه :لكبق ئذلا ىلا انعجر دقف وأ LS ناف tes; à مل ظوخ .by نافسع

 ىلا وا eem ىلا زاريش نم* نالقسع ىلا وأ ايليا ىلا ةلمرلا نم انلوقك رخآلا م

 اهلا ىلع انطقت تداز ناف ةعبسو ![medi FEX. Qld انلعج ,Ad < « ههاص

 [Ead -ىع تصقن ناف ىينطقن 8 ماللا تحت انطقن ةرشعلا تزواج ناف نيتطقن

 ىلا مت ةلحرم p ىنطب ىلا ةذكم نم ذخات (54) © ةطقن .هأهلا قوق انطقن

 ةقفكحلا ىلا رق ةلحرم :ميكل ىلا رث ةلحرم ,ual صيلخ ىلا رث ةلحرم نافسع
o- 3 :. z92 S. ^4 6 PUN 

 ex مدح Kl. zo xij Ko ra FE ىنب ايقس à مث PA 2.231 كا لحم

 U^ dcm, cxhmys cuia M UD هلكرم (ES ىلا رق ةلحم ةحورلا 0 رع

 نم ذفخات < ةلحرم n نيرسلا ىلا xima mou ىلا رث ةلحرم AS ىلإ ةكم

 ةلحرم Pas ىلا مث ةلحرم D تأذ ىلا مث ةلحرم رماع ىنب ناتسب ىلإ ةكم

AS,نم  db XXeةذج ىلا رم ىطب نمو ةلحرم ةدج ىلا ث ةلحرم يرق  

 a) B نانعس ut vid. — 3) C برسلاو فقسنلل مثو ,ea لصولل. © 8 نمو

Vid. e. g. Ibn Hauk., p. ^ii" et i^i",زاسب نمو.  ev, Qu) 0 ob inus,نابأ  

B om. ..وأ  post0 سدقملا تيبز  d) B pubs C 52 oe e) C om. f) 

In neutro 000166 haec punctaلتنعلا © تسلا.  yاعبسو  g) €O e» et mox B et C 

inveniuntur. Z)Bom. 2( 0 exea): (sic). Vulgo pro hac statione AX memoratur, 

B &i,5 omisso i|, sed male collocata est statio,راقع (داقع), € نافع. [(  Lb) B 

Cفرقر  m) B fort.ءاحوولا.  quas nempe secundum alíos omncs iacet inter c et 

oh 1n) B sine punctis, 
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 ةلحرم ةةالعملاو ءارفصلا ىلا رق xim s jOo ىلا ةفخحلا نم .XR  «ةلحرم

 نيعلا سأر ىلا مث نيتلحرم عبني ىلا ردب نم فخاتو € ةلحرم ءاحورلا ىلإ

xkmgaمت  dfنيتلحرم ةوريملا ىلا مت ةلحرم ندعملا  > AU,ىلا ردب نم  

jiعبني وأ ةفحجحلا ىلا مت ةلحرم  qukmىلا ةدج نم فخاتو < نيتلحرم  

Jlف ىطب ىلا ؤأ* ةيديوسلا ىلا برثي نم فخاتو « اًعبرا اعبرا-« ىيرسلا :وا *  ' 

 لخنلا نطب نمو Lie ةورملا ىلا ةيديوسلا نمو نيتلحرم نيتلحرم لخنلا

 LLALU ىلا ةورملا نم فخف رصم iae تدرا ناف اهلثم 4ةرقَنلا ندعم ىلا
 g^ XS ماشلا تدرا ناو ؟ ةلحرم دينوعلا ىلا مث DS بوقعي ادب ىلا مق

 ثالث ةميق ىلا مث ةلحرم رجحلا ىلإ مث ةلحرم ىرقلا ىداو ىلا ايقسلا '

 10 ةعسأو ةرماع ىهو xs ىم 959 ENS ةداج 5 ةكم e» gl © *لحارم

 Mes rit ةَيِبَلعُتلا ىلا مت اليم en ناطبلا ىلا مث اليم fs ia ١ ىلا أملا

eقيرطلا ثلث  woeزف ىلا لوك  dde Jf lgاج ةييوركلا لك مك  

 :a) C hic addit ىلإ 43 هلثم ةفلدوملا ىلا مت pes) Ua ىلا ةكم نم فخاتو

e) 0 pro bis:8 هرقبلا. —  Me d)ةفرغ. 0( 8 هالعيلاو. 6 © نيرسلا  Al 

 ىطب à رق ةلحرم DR Al VES نم ,AB اهلتم ةورملا dj « نينلحرم

demمت اهلتم  djنينلحرم ةرقنلا ندعم  Ab,ديزب ايقس ىلآأ ةورملا نم  

Lao y نأو € € ةلحرم £p رجح 3 مت X. d c db X 

 . ETىلا مث اهلثم نامع ىلا مت ىنينلحرم تاعرذأ

  7رينو) . (Codىلا مث ةلحرم ةكدحملا ىلا مث نيتلحرم  daiىلا مث اهلثم

Kio s ءاجفرع ىلإ مث اهلثم (Cod. ىرل alibi 1,3) 53 -—— d مث اهلثم م 

 حلاص !P à مت لحارم تالت .SAT E Kl. (Cod 5,2"( ىرخ ىلإ مت

 Loxa- Itinerarium. hoc partim occurrit infra in capite برعلا ةيداب. (f 8 ىودشلاو

 0 ,وقسلا» 4( 0 ىيرشعو Xx. Kodámsa pro hae statione habet ىدابعلا 5,

quod prope hunc locum iacet. Vid. infra in capite de deserto Arabico. — 4) C 

Jacut, IT, p. Ff. ult.هيمرثلا  i) B xod, Cاهيو. —  om. et habet 2, et mox 

memorat quoque pronunt., Xue, sed male ut videtur, nam Kodáma dicit:: 

Kei o) Xena VAS» كربو ماجو AA Ley روس اييلع ةنيدم :يبيرشلو 
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aLü Kcswls 8 Alc mu KA XA هاليم PA Dus ىلأ مث 3 اليم PF EN A ^ 

  Cفيرطلا فصن قو روك  Maa Pءاريمس ىلا مث  Maa Ptكرب  Ssعساو

goesءاملاو  b reddeهرجاح . ىلا مت  EEمت  dاليم نع 4ةرقنلا ندعم  

 ةذبرلا ىلا مث Mae PP :تيغملا ىلا مث ءشحو عضومو فيعض .So نصح اهب“

 E Maa اع e TORRE J رق f عضومو قاعز هم Maa "2 *و

 عساو ريغ L Axa£ رابآ اهب Mas mb ORE ىلا مث ماليم M ةلياسلا «

Jj. Aealia LED: ET pاهب اليم مدع م مكسملا ى  zt, Jeعساو  I 

8 A24] نم ARE ةرصبلا نم اهتدرأ cs € m gods zt Mas l^ $e e Sec 

 ىبست e, (l. dle») ىأوس اهيف go (Jaeut l]. l. male مزاسخ o3 ميزخ)

vid. Jacut in v.) o ... Errore haec apud S renger, p. 112 seq. | P prenger, p25 5ر5  Jem 

ad Tha'labija translata sunt. 

a) C addit 2,. — 2) C لووتلكو XX Xo) ةيبيذع .دايمو عراؤم تاذ ةرماع و 

 , Distantia B melior est. Apud Kodáma est 16 M.. apud Hamdání (Sprengerاليم.

p. 113) 258. c) C male .بحاح Distantia autem secundum Ilamdání et Kodáma 

(Sprenger dat minus recte 33) est 23 M. (Ibn Khord. p. 104, 3 habet 30 M 

d) B .هيقبلا — e) C دس عضوم وو (I. .زعي) نعي اهب ءاماو fes b; oj 

 - Abu Dzarr mortuus est in alبارخ عضو و. . d). aS. Ppنورشعو ةعبرأ رَذ

Rabadza.  $g) Haec transponenda sunt ante ميلس ىنب ندعم لل 4 ut recte 

habent alii; vid. quoque Jacut, III, p. NA, 7 seq. Eodem modo corrigendus est 

Ibn Khordádbeh, p. 106. Male autem Hamdáni et Jakubi ponunt al-Omak inter 

Salíla et Ma'din Bani Solaim; vid. Jacut, III, p. v^, 3. — 4) C .خعساو i) B 

&RA9)|. Quoque xac) scribitur, e. v. a Kodáma; vid. Jacut in v. £) Minus recte 

Cl. Wüstenfeld , das Gebiet von Medina, p. 20 (116), pronuntiat Muslih, diceus locum 

& vulgo male appellari Maslah, sed Moslih est alius locus prope Badr; de nostro 

Bekrí praescribit quod ego recepi et de hoc valet quod de pronuntiatione vulgari 

dicitur, — 7) C haec om. n C, 5 طمع itinerarium in fine capitis habet , addit: 

 . 8 (1 d ed diesهيف رماع  SUءام
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 اليم P ٠*ىجشلا ىلا 3 ةاليم 7.٠١ ليحرلا ىلا مث اليم ام ءريفكلا ىلا

 M Vai c ied ranas ىلا رق: ME eot ul رمح ىلا

 ge db itt نيتيرقلا ىلا Aene ىلإ de omnii ىلا رق

IUS mذجسوعلا  ZIPرق  Mةمار  s.نق  UE 3 Iv ips Mمل. عدقسكبط  

UP xa QUE A h uo NMلا  s TOC PEUX cadi 

c UN f "T6ةلبنسلا )85(  f. e. Ulead. Muىلا رت  "Tقرع  

Gua  شبعيائة geoىلا .ةليو نم فخانف برغلا ةداج امأو  T uH 

a) B imd (sic). Lectio ريغكلا apud Ibn Khord. p. 112 corrupta esse videtur, 

5) C .اهلثم c) B (yw, C .نيحسلا In capite برعلا xib B ركسلا ب 

C ريحسلا , Ibn Khord. p. 112 .ركسلا Vid. Jacut in v. et sub J-— (Hic 

distantiam dat 24 M. et ad ىسوم ىبأ رفح 30 M., alio loco (IT, p. Mf, 8) 10 M.). 

Pro رفح B habet jua. — d) B bh. 1. ,هعرسلا infra xe aJ, C hie et infra 

&cz4J. e) B et C طب l om. Male sequens statio à. Kodáma et Ibn Khord. 

ponitur post, Xxs",s)). Vid. quoque Wüstenfeld, die Sírasse von. Bacra nach Mekka, 

p. 10 (54. — f) B haec om. Deinde B et C om... x4, .ىلا رق Cf. Wüsten- 

feld, p. 12 seq. In edit. Ibn Khord. post xl, excidit .هرمأ 1 رق 9) 8 xx4b, 

C xb. A) B 55, C كد po. ji B ةدسرلا و C Baa pl. Apud Kodáma in 

  apud Ibn Khord. in x45 J| (Cod. &a49 Jl) corruptum est. Jacut locumةبقرلاو

 ةكيبشلا  appellat. ££) Cum Cl. Wüstenfeld opinor veram lectionem esseىعيقرلا

(l.l. p. 14 seq.). Loco huius Ibn Khord. et Kodáma memorant o ]) Patet 

hinc itinerarium mancum esse, computatio enim dat 871 M. (sive distantiá iniur 

Ausadjam et Rámam 29 M. posità) 600 ad Dzát Irk, qui locus Mekkà distat 

2-56 M. Restant igitur 44 M., quorum ratio dari debet. Et quidem inter Basram 

et Hofair sunt non 18 M., sed 36 M. (vid. Wüstenfeld l. l. p. 6. Statio prima 

835:53 inde est. z,3L2, 41). Tum inter G^ كتأذ et ةعوسنيلا omissa est statio 

 تأذ  (Wüstenfeld, p. 9, cf. Jacut, IV, p. fiv, 1 et 6), quam inter etةزاجملا

si ponamus distantiam 26 M., itinerarium completum est,رشعلا  
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 dia QUE هدا رم da sb PO ةلحيرم quae ىلا. رف ةليخرما «لينلا

 زق xke ىلا+ hm 4بغش ىلا رق ةلحرم ءةيالكلا ىلا مث ةلحرم

 ١ es لمعتسمللا Cil * € ىرفلابقذاو" dE قا اتضيبلا . ىلا" رف ؟ىنيجرشلا نا

 رث oci ipsad ىلا 3 كبنلا ىلا 3 ةالصلا ىلا dedi cei تفرش نم

dl aمث  À bua Mدل  UEM uU màنإ:  ew 

Ay àنامع ىم اهتدرأ نأو 8 99 ىلأ  Xنم  niueمم وو ىلأ  

jهلجع  A Xa ةوضع ىلا :١ naa PPىلا رق: نصح وه  Lxرا ىالستلا  

a) Maee statio infra et ab aliis vocatur xi E Edrisi (Description de 

U.Afrique. et de l'Espagne, p. V" paen.) eius loco Mim habet, quod quoque le- 

gendum esse videtur apud Ibn Khord., p. 114 l. 1 pro .افح Vid. porro Sprenger, 

Die aite Geographie, $ 208. Est Ptolemaei 4£Ea/e, — 5) B h.l. ءادعالا ut quoque 

tres Codices Edristi. Pro lectione recepta faciunt Jakubí p. |^. ,(عل) Kodáma 

G2) et آس Khord. c) B طب l, ut recepi et sic Edrisi, Infra B .خنالكلا Ibn 

Khord. X;357!, Kodáma hane iungeus cum praec. .هبالطلا لونم Jakubí pro hac 

et praec. سلاف (Cod. (سلاع d) B h. l. ,بعشلا infra تنعش و ceteri male 

vus (Cod. Ibn Khord. .(نيعس Cf. Ist. p. iv, Ibn H. p. "f. e) B hic أرجو 

infra .داب Edrísi hanc et seq. slationem negligit. — f) B h. l. (سخرم) سخرس 

sine artic.. infra نيحرسلا , Ibn Khord. نيتحرسلا Kodáma .نيحرسلا Coniec- 

turà edidi. ^g) C omisso itinerario praec. habet يصمو ماشلا لها 

 . etin seqqةليعتسملا  OCALSفرش) برش ىلإ ةليو ىم  )1٠١ىذ ! jeuمت ةلحرم

ubique addit distantiam Ki. BBe C ةالصلا ut quoque Kodáma. Infra 

B .الصملا Vid. Jakubí l. ]. et Jacut sub bb, Bl ىنيع et .نونيع Sequens statio 

occurrit apud Jacut, IV, p. ofa, 18. Male apud Jakubi his anterior ponitur 

  Pro UR male infra x4, Jakubí x2. i) B infra A. Jl. A) Bكينوعلا..

 B ( infra B yai Vocales praescribuntur a Bekrío. 4/7و UNS) € سوكادمو

5A), infra ركبلاو C ut recepi. Jakubí habet ةركبلاز cf. ann. ad Merácid , 

IV, p.270. x») B .راصح ») B om. hic et mox. Deinde C om. نصح مه c 

B om. i) post j. 
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 نيم اهثدرأ نأو © ةذلمر ىف نامثو دايم « عبرا اهيف Les TE ةكم ىلا رث اليم
 ىلا خا ءاعنص ^o اهدارأ ىمو © © ......ىلإ ^EHE o ذخف. ركو

M ». mec à! Wo esl àl p xl a «sogةيشمعألا / Jj Socdb à! s. 

ad Rs à OTT, 3 FEMME ei UA Sees à رق x "E 

à "diei ىلا رق XA Le ex 4 ipe نم .لايمأ ىلع ٠ Paus 

a) € d ere ) B xJ2,; 0 .لمرلا ىف لحارم نامتو Secundum Sprenger, 

Die alte Geographie, S 216 verba XX ىلإ vitiosa sunt, revera 21 dies sunt a 

termino Omani ad Jabrin, c) In B lacuna. In C quae in hoc capite sequuntur 

desunt. dj B s Jl. Solet scribi sine artic, — e) B .ثفانا Apud Ibn Khord. 

p. 108 1. 6 minus recte تيانع editum est. Sprenger (p. 130) in suo apogra- 

pho habuit تصماعأ ut revera Cod. Oxon. (Kodáma .(بيانأ Zamakhschari, ed. 

S. de Grave, p. lof «35. — f) Sic recte quoque Ibn Khord. et Abulfeda, p. 

4o; Kodáma xc, Jacut, III, p. "A3, 6 (خببشعالا... م B xi.c et sic Ibn 

Khord. (Cod. ةفرع sine art) et Kod. Vid. Jacut in v. Deinde B Tw A) B 

c DES Kodáma et Ibn Khord. habent ci en quod tuetur in partem Jacut 

in v. esr 

apud Sprenger. p. 125 paen. (jaas) .مورس Edrisi ci eges In ed. Ibn Khord. 

p. 108 |. 1 lege 8 ly c» مورست quu .اميفو 0) Probe distinguendus a 

Bekrí in suo JJo'djam habet ن ورش et vocales praescribit. Hamdáni 

$3 QS inter Sohul et. Djanad, de quo loco vid. infra. Jacut nostrum locum 

videtur appellare ——W (I, p. 34, 19 seq., IT, p. of» ult.) — Ibn Khord. p. 107 

paen. male huius loco ناطقي x xoa) habet. Edrisi, apud quem ordo stationum 

turbata est, مكبس S. .مكانس 6( B مقنس omisso i!; Edrisi مكنلا s. e. 

Kodáma صييسز Hamdání apud Sprenger, p. 126, 4 AS Praeter مبنبي quod 

recepi, quoque occurrunt formae ميهبي unde orta Kodámae et Hamdáníi lectio et 

  quae quoque memoratur, vitiosa esseميمبب,  unde orta lectio Edrisii. Formaمينبأ

videtur (l. igitur ميمبي apud Jacut, II, “,م. ملك 10). Ut مينبي t es sic 

  et M permutantur. — Quod noster dicit hunc locum distare 8 M. aململي

Djorasch , Kodáma refert ad Kothbam, Ibn Khord. ad Thaddjam, Edríisi ad Scharum. 

Contra Kodáma addit Jabambam distare 14 M. a loco, cuius nomen ىسح scribit. 

)) B n تاببأ, 8 مرح coL et alio vnd مرح pU Edrisi tantum 

 : ( icis; Hamáni 1. ] —; cata! 4. 67 (ses. eoa Jaeut, II, p. WP, 7تايب

seq. Fort. 1l. pM. m) B .لسح Vid. Zamakhscharf, p. P4. Deinde 

B xli et .هلابن 
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3.3 M be M (XS 4 «nl ىلا 2 xÍGS b Q3 xA d 
e قتاطلا Qus ةفصاقلا Lib, dex db مك do ىلا us euis لا T 

 ناقيرط -فئثاطلا ىلا ةكم نمو © اهكلسا  XEنم  Sمق ةلحرم عفترملا نبا

ju ىف نيتلحرم ch ىلع ىرخالاو ةلحرم فئاطلا ىلا مث ةلحرم Q5 ىلأ 

  osنم اهدارأ « Ehىو  d (Pقيرط اما ةذع قرط اهلك برغلا

 ىلا مث ةلحرم لعبلا فرش ىلا ةليو نم ذخاتف لحاسلا  Elm. Maىلا مث

 ةلحرم ةبخولا ىلا مث ةلحرم كيِنوَع ىلا مك ةلحرم ةبض ىلا مك ةلحرم كّبَنلا
qu $e: ةلحرم كسحالا ىلا مك ةلحرم ةريجلا ىلا مك ED سوتكانم ىلا مك 
Is M مك ةلحرم بْغَش ىلا مث ةلحرم ةيالكلا ىلا مك ةلخرم ةآرعالا ىلإ مث 

  doمق ةلحرم حرق ىلا مث ةلحرم ءكضيبلا ىلا مث ةلحرم نيجرشلا ىلأ مث ةلحرم

 نم اهريغك اهلحارم طبضأ داكا الف نميلا قيرط اماو © ةلحرم ديزي ايقس ىلا

 ويغ روكلا  QUEام ركذا  ehmمم /ءكدص ىلا كعنص نف تعقس ام لمجاو
 تيمرضح ىلا ةاعنص نمو «اًخسرف ١ رامذ ىلا ءاعنص نمو ءاًضسرف  Mاًضسرف

 ىلا مقا  mE, usiىلا مث ةلحرم  DR ro A mمش  dbندع

a4) B ,هبيو Kod. هينو et .هسو Edit, Ibn Khord. et 10151 male xij, (xis, i). 

Cod. Ibn Khord. .خسو Vid. Jacut in v. et cf. Sprenger, Die alte Geographie, 

© 369. 5) Sic quoque Ibn Khord. et duo optimi Codd. Edrisii (duo alii io et 

2. Hamdáni oe: Kodáma so. In Cod. Ibn Khord. pronuntiatur p» Nomen 

sequens corruptum est in .ديوب — c) B فنعلا, (قنعلاو Ibn Khord. قيغلا) 

(sed. Cod. (i457), Hamdáuí l.l. .فيف Vid. Jacut in v. — d) Kodáma OX. 

Hie addit, praeter ea quae dedit Sprenger p. 128, نامتع dea رسي عضوم 8» 

  oنافع

supa.  f)B Love Cf. Jacut, 111, p. ثغر 13. Edrisi distantiam habet 0 

» — Deinde B et Kod. «ةرمعلا e) Hic lacuna est non indicata. Vid. 

M. i.e. 40 F. Ibn Khord,, p. 109, 3 L3 (4 X. 4) B .الككو رافس Ibn 

Khord., p. 109 LL, (sed. Cod. :(اقس Edrisi ,(نانفس) ناتبس quod respondere 

videtur formae oem apud Jacut, ortuüe ut videlur e corruptione huius nominis. 

Pro xm A hi habent ge م $ Maa Wf. £4) Bos» DM 
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Mb ملك :ةلحرم demeJi :ىلا مست xima dt dM 6379, e Lau Ht 

ow Clu fa Uu. ذل, ةاحرم - نمو Lee: GERE لعق Lata هكا 

 فرعلا ىلا. ةاعنص  eximiىلا مث  gelo. qbىلا مق  d gxىلإ رم

 كيببز  te Al uo Qe cnنمو ةلحرم  h Lt alcslxuoنمو لحارم

 5 © 7 ديسارف P نّيِبَأ di ندع

 قرد روم
 راو € li نيك املا فيطل ««#م املعلا عبنمو < افرظلا ميلقأ اذه

cata(56) ءآهقفلا' هيقف ةفينح ابا يرخا  caesناك هنمو «آرقلا كّيس  

sas vul CLA, ouem pilميقف ٌلكو ئتاسكلاو ةرمحتو 4 غارقملا بحاص  

 ,مدب « بيبلو ,AS b. € CAVE. A5 كو ميكحو ىرسو € بيدأو ىرقمو

 ىتلا ةرصبلا هب سيلا «« ليلج Nr. i je هيلاو e M3 (a9) كلوم

 0 5 .Q3» bes XL ةفوكلاو « ”ىرولا ىف ةحودمملا دآدغبو «ءايندلاب تلبوق

 Quam ا ةريتك مهيخافمو ©ىسنت الف ةرصبلا روق « أره دايز بكلا نم

 ,cU »4.5 3 امك هبناج ىلا ةيدابلاو © ىصقالا هفوط Pe نيبصلا رتكاو *

 ,د ارو ىلإ موي لك ىف وهو «ًالغلاو نتفلا تيب هنأ ريغ ©« ىرج ثيح نم هبرقب

 نمو ةريثك شحاوفو «دليلق uri عم .XL» دهج ىف بئارضلاو aS نمو
 8 ” مكحاو ملعأ هللأو هلاتمو هلكش .X9 5 «« هليقت

a) B لوكشلا. ةر B xol. Vid. Ibn Khord., p. 110, 1. 1 (ubi post x-euJi 

lacuna est Cod. Oxon. xul) et Jacut in v. (ubi e est editum). — c) Se- 

cundum Ibn Khord. et Edrisi 8 F., secundum Jacut, III, p. 4A, 1, 10 F. 4g) B 

3j -ندابج e) B e f) Addidi eoi ut recte suasit Sprenger, p. 148, 

l2. g) C Lll, sLx3..— 4) C ui. i C uus. B هليبح sie. E) C | 

i) B et C 5. 5) Quae sequuntur ad انلعج Od. in C desunt h. l., iníra 

in disquisitione de mM. Irák  — .nserta sunt. Pro Ada 0 xa. (ه 6 

cS 9) C x .رهنو p) 0 .هلئاضفو. 9) 8 ىري 7( pro his inde —, 

habet: ةليقت نومو Sy ىصاعمو ةليلق رامت عم الغلاو نتفلأ تيب هنأ ريغ 

pls eel ىلاعت AJ. .ىوق ايك هتروص هلهو Hic in B et C sequitur mappa Iráki. 
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Odi, )51(ةةيخانو. روك تاس «هانلعج.  uud,روكلا  oهلا هذه ريغ :ميدقلا  

 دقلا روكلا انلخداو ةسانلا هيلع ام ىلع رمالا ىرجن [TOU انكلو* ناولح

 رايد لبق نم اهلوذ دحاو تابصقلاو روبكلا هذه مساو دانجالا ىف تابصقلاو

 Us © Vals - ناولح e colis E طساو E Je مل 5 (FOR e تريعيلا

E 

 oe /ةيسداقلا Me eee Sins 4 ع ىبأ مامح اهندنم o ةفوكلا 5

- 

 وهن Pe PNG pb ug Gu ةلبألا Leiva نف ةرصبلا اماو ©رمتلا

 ,iX ةعوطملا ناَدابع نامي /بيصخلا وبا ريمألا رهن ابد كلملا

ERE EEGةدايس ةبقارق 4ناكمرد حّلَصلا مق اهندم نف ل اجلاعا  

sobةيماسب نابهلا ”ىريق رهن* :لمرلا يرق  بوقرق . بيلا 2-6 » 

 ؟ناتسارط dXX PEjÉ Quo .ناورهنلا اهندم ىف .دادغب ,bl © «ةسدوا 0

 (a € قارعلا انلعج. 265) :C om. Apud hune in marg. legitur - لبق ناف

 ىف نكن A باولمل هلل لثم ميلقالا اذه نم دالبلا ضعب كبت دق فيقوم ا

Conditor 11111326 fuitهنامز.  ueهدعب ترع أمنأو  Uvديؤم  (sic) Je o3 

Saifo'd-Daula Cadaka al-Mazjadí (vid. Karabacek, Zeitráge zur Geschichte der 

Mazjaditen , p. 78). c) C semper óWMXz;.. Mox B ىرماس ut interdum quoque 

C. d) Non diferre videtur a رع مامح (ut supra .م ol", 17 revera legitur) i. e. 

Omar ibn Sa'd ibn abí Wakkác (Beládsori, p. lA! paen.). C habet h.l. $4 

e) B .اوس f) B .هيساقملا Deinde om. 44J| نيع quod 0 addit repetito insuper 

ETE ور € om. Deinde C o Supra p. o^, 18 ن o, .رهن E) Pro رهن 

  exstat. i) Bابد رهن  a Beláds. p. P4f, 3 a f., ut pro LS supràبيصقل

 , لدتقلا ? , Beládsorí, p. P4لدتقلا  Jacutهادنعلاو  , Cلدنعلا  et supraعلدنفلاو '

vid. quoque p. "vj (ubi Cod. B 1o). Deinde B eii (supra .(جدعلا k) Supra 

B QU Vocales nominis sequentis in B supra. 1) B et 0 "33b, supra B 

Q3 5») C om. Deinde B رايهل s, (ut supra) yo '"") B ةهيماسير supra 

AxAbaM, C x aba. Jacut, II, p. ovP, 11 ىتماسب و Ibno "-Athir, IX, p. W^ 

  Videtur autem esse nomen antiquum Spasini-Kharax. — 0) Sic B supraىنماشي.

et C; B h. 1. .كلنسدو — p) B «A5, C et B supra ut recepi. — 2) B QU. 



llo 

20-7 - w^ 3 

pales! dum ىناولك e pos M bx 3b n #ىّرسجاب ةالواج ةينوراك 

 بيس «ليك  ycلوقاعلا  ds desi. : 9 foe DTلباب

h نال داش Qm 8 نيقناخ اهندم نفذ diis امأو © ةريبش ge me 

oe bL] اهندم نف ارماس اماو © :ناجينَدْنَب ناوريسلا رلل aul 

Ie 9 Là ns 7 ىربح uad 223 "oll; acl I esa 9 

Sis لدا وديه quil ةنيرهك Mie iW اًممد xil, 
gne نأ cs Y ميدقلا..ىف ميلقالا .بسني qu£ اهيلاو ou à M 

[Ax d quc, اهامن. كللذكوا Jub ملقا sb نحارملا sàn rdc Toug 

  qs spéهل ليف *كملعلا  OS:هرئاظنو لاوسلا: اذه نم انزرحت  bانيرجا:

 ؛0 اسوعر Jb 3 نأ فلح ول الجر o c2 t ناهالاك cibi ىلع هانملع

C et B supra ut recepi et sic habet Ibno 'l-Athir, X, p. vo is. Jakubi, p. fo 

paen. et f4, 1 .نانسرارط 

a) B طلع et supra ىرسخابو C .ىرسحاب (5) B. ط. 1. ديقابو 8 هنقابو C ut 

recepi. Non differre videtur a ابوقعب s. Uschi c) C 5,2... — d) B hic et supra 

sine punctis ناكادردو 0 Qum ut supra male recepi. Vid. Jacut in v.*et Ibno 

'"l-Athir, III, p. jf. (ubi male oue» IX, p.rP4 et X, p. Pv1 seq. e) Sic 

cum كك supra scribitur. Occurrit quoque sub formis لاك لاج et j)4—- (ut supra 

p. FA, 6(. f) B om. Deinde B ut quoque supra aces 4) B supra | uc 

h. 1. (Xe. Infra ut ex C recepi. Occurrit apud Kodáma quoque sine punctis. 

A) B supra ناشالش ut habet Ibno "l-Athir, VI, .م M et ١أما 2) B ناكسدبب 

et supra Loo. C .ناكندنب Of. Jaeut, T, .م Wo, 6 GO, - 

et Juynboll ad Marácid, IV, p. 389 seqq. — &) B zo ) Com. 120 

eu ut B supra. — z) Sic C et B طب آر supra B (i,—. Forte cogitandum de 

y mm pro VENE Deinde B ,اباوبآ 0 Dll, B supra ut recepi. Solet scribi 

Hi 0) B lss5, supra Uo, 0 Lis Forte conferendum est Burik nomen . 

parvi canalis. Vid. Chesney apud Ritter, Zrd., XI, p. 678. Deinde C, ut B 

suprà, xou. — P) 8 .هيورفقار Deinde B .اقمد — 4) B om. .ناك 7) € om. 

$5) C pro his ىنبم Lue. — /) B om. .ناجالاك 
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5 e» ىف نال © جنيب ناك Mo bes y نولوقي .انخجاشم .نم x33 

Eigتلاز مث لكوتو عابت تناك  JUSمالسالا .انققش دقو «امهنامز ىف ةداعلا  

 ال نسانلا رثكاو .-قارعلا ميلقا Mo dp نولوقي سانلا انعمس امف اًضرعو لوط

 ثعبي نأ XL] امل ريعل ركب ab ch d ىرق 3 tj نيا نوملعي:

 Q2 e» e ئدي ىلع هللا متفي $u 6لاقف ةيحانلا هذه ىلا هشويج*

UO:فيتاسر نم لقي رثو قارعلا فيتاسر نم #قانسر نم ىلا : 

 ام ىلع ليلد Mus gae ole 43. us des هللا لوق ىف* لاق ناف .<لباب

Eisاذه! هلا لايق  gym S8 edit4 نأ  degةعوقوو اًعيِمجح ةنيدملاو ميلقالا  

 هعوبقو à. Lee) ىف lA عزاني 3 ool QJ se me ةنيدملا ىلع م

 8 ليلدلا ade" بجو هيلع* هعقوأ ىف :فالتخا ميلقالا ىلع

 تاريخل ةريتك قاوسالا ةليلج. ءنبلا ةنسح ةفيفخ ةليلج ةبصق ةقوكلا

X RS Leaنربي ةيعس اهيصم  uobis. dيتم مايا  cds. deiيس  pes 
 dels < تبرخ ,Od .ةريخلا  ميدقلا: ىف كلبلا .ناكو Luo) di qe i DE ةفوك وهف

s aliia sup sse cca qp calis) coena) comin ARSل  
wali, cerle Web CENT AESنييظاسأ ىلع :: ىرشلا ةيحان ىلع  

a) C addit: iJ T EpL o Dau xai 26 Sua d) Bom; 

C habet: Pi. الأ Ls اذه نس JA! Uso» U. e) Caddit: لقا ,. o! 

Jd سور لكاف mere ردا لقا c cal. par id لاق لضفلا u $E 

LOSU Ou3ü اذه هل ليق cxx f اراخابو ةقوكلا Q5 نم ناك ناو cx 

Jub pal اذه بسوي Y IARE UY f) € نكي ايا xe UJ ie 0ن 

d) € om.نأ نس  eX2( 0 اقاتسر ىدي ىلع  ud.لاق ميلقالا اذه ىلا  

 Est locus Korani 2 vs. 96.سيلوأ.  OGلوقي كثيح لباب ىلاعت هللا هامس  EK) C 

4) € tantum مسأ m) B Re 21) 0 ىلا cz NES ميلقالا de 00 لون 

 خفوكلا. م) C دعبتو. — 4( 0 ناو. 7( .C om اهلك :sed addit رجالا مهوانب.

j.8( 6 قود  
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 هلو colod; Mei نم: اهفرط de رهذلاو cse cue tiber ةراجتا ce .لاوط

b seas Eاهلوح  Qeضايح هلو نيتاسبو  xls, dpiنم ةساتكلا  

e Xjoudl dudفلنا عب  dude ac jasدادغب ريظن نال دقو هفارطأ  © 
 ORAT EN Zeb مايا رمعت ةيدابلا فيس ىلع «ةنيدم ةيسداقلاو

Ldناباب . qam,ىلأ تارغلا نم وهن مهل قش 05 /نيبط  seb! de ge 
 S» 2 Jot ةخيدابلا باب ous xm و دا ءامو هيكل .iui e ىدادغب

 Gio ةلهآ 8بانعاو EY هكاوف اهب: tuU fee © هيف mali .دحاو قوس

 ة هرش اهلها d Kuna p نيعو.. © تالقآ ةراغص. ندملأ

Saab o |اهتدحلا .ةكليرس .ةبصق  c3 umbo M quf bue Val me 

UE Mu TT M WU TEC 
 نب EUR اهرصم. مك. اًططخ QE ىلا اهارت الا برعلا  اهلونو .ةرصبلا عضوم ىلع

(loiقو  qbedab xdدق  Lei nنم  ghé mimoةلبالا رهن  gu» 

VB Minaاعمنتجا  "laبعشتو اهيلع » Leمانيحانو نادابع ةيحان ىلا راهنا  

 !ذه نم اهلو ةيدابلا eM ربلا ىف* اهرودو رهنلا ىلع Jia اهلوطف راذملا

 ': عماوج RENS اهبو «لايما ةثالث cest بابلا ىلا رهنلا نم ىو دحاو باب هجولا

 نيطاسا de هلثم قارعلاب سيل «لف] :رماع e p قاوسالا .ىف اهدحا

 فرط ىلع رخآو ”ميدقلا ناكل* وهو ةيدابلا .باب (des A .عماجو 7

 ^des g" بابو هريبكلا قوسو رهنلا ىلع zs عطق تالق اهقاوسأو < دلبلا

 ايي نيكاصلا +ةرتكو LIT sue c8 tI cuz Oddly cum ا

 20 اوقرفتف ةرصبلاو دأدغب «اوركاذتف اهخباشمو دادغب ءهقف عيج سلجم تنكو *

a) C .لاوط ةلصوم ةراجكأ نم 5( 1 Ae c)OLS. 00 

eT e0)UC€om f)B (GR C نيط ue 9 Clo.  Z)C addit فو 

:( C .راغصلا E) C addit: “.هنا كاذو 7) C addit .ىكيلو. 0 © ةاجحلا Deinde 

Bet € one 9) 8 .للم 00) B بعشدور C .تيعشتو — p) C om. Deinde 

B ob € رادملا. €2 ىلع Oca 07) CO leas . 8) B sine punctis. ' 

t B PD .اهعمرل au) O فعج نأ كنع bL Sax رودص نم Xf Res 

P أوركاذتف ga; 
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 «ةرصبلا نم ربكا نكت ل اهبارخ od» دادغب تاراع تعبج اذا هنا ىلع

 اهب لقثي ناك وسلا SET نم ,Leod Rx < ىربلا ةرصبلا فرط برخ دقو
 صضايبلا ىلا برضت ةةوخر smt لب ال ليقو teri ىقلتف* نميلا بكارم
 f اهب رومتلاو كامسالاو Xin اهتانامحو < ةظيلغلا ضرالا نم «برطق لاقف*

sh]ءةذنفع  Execلبق نم ةرصبلا رهن مف دنع ةةلجد ىلع ةّلبألاو © نتفلا  

 ,Gi © بحراو * ةرصبلا نم [DES ةريبك ؟ةرماع ةيرقلا ىلعا عماجل لامشلا

quseبونلل وحن نم اهثاراب  gabىلع ندملا رئاسو < نسح اهرخآ ىف  

 تاليلج نعي !لامشو بونجو لامشو نيجي نع #ةلجد qim نم راهنا

XAxXA udis & mns 10رهنو قارعلا ةلجد نيب ةريرج ىف  (uisرحكلا نع  

 Puls نوحاصو: دابعو cbb اهيف رجلا الآ ,x ars X. olla Les سيل

 © ٠«فبطم اهيلع ركلاو قيض اهب SUD ”نا ريغ SGAM نم رصحلا عانص

aad09( ةريتك ءامهنيب رسجو* نيعماجو نيبناج تأاذ ةميظع. ةبضق ( AM 

 1 Duet dieci فرط d uui وف“ دقو, ناكل ماج [aos نونو

 تابصق نيب اهنال طساو تيممسو ماج اهطتخا نآرقلاب رمع تعشتم ظشلا ؛؟

 ةعساو قاوسالا ةنسح ءايلا ةبذع 4i xcd ةقفر 4:293[ نيبو * قارعلا

O03. shallىفورط ىف لعج  ueمهيفو نفسلا امهيف لخدي ناعضوم  

4) B Óul,. — 2) B sine punetis, C .ىكي Deinde B .رتكأا c) Com. 4)C 

  A. f) Bw. 5Cبربطق  cux. 6) Caنم.  ESAE SUEىلا

p. 05) Bet C ةلجحلا i) C 6 Pro zb B oet C (he. — A) C pro his 

 فس بنل وكن نم اهلباقي  (ie)عماج اهبو ةرماع نامثع  quemعماج نم

 طاحا لق : 2 Sie B et 0. ( © additقشو).  (B habet (gil, proةلبالا.

 تاطابر اهب : Deinde habet (ole, — s) C pro hisرابك.  omissoليخنلا نهب

 , 8معلص ىنلا :C addit ( eنيحناصو).  obe, (Bعانص مجرتكا نوحاص . uadنأ الا

 نم ةنيط اهنان اهب طباريلف نادابع مكنم كردا نم  qubتيب  (uodنافوطلا اهلك

  plةنيدمو € ةميقلا موي اهعضوم ىلأ دوعتسو ين  "Eدق ةيدابلا وحك

 طساو انب ىذلا وه» برغلا ى. 0( © زاوهالاو.  Cةطمارقلا اهيلع بلغ. م)



In 

 ةلتخ راغص اهندم رثاسو © «فرظ  S blo eiبوقرقو ^ XPاهنيحان نأ

elus ليضتتسي اكلم نوعا اهلوط sam ىلع «ةنيدم قيلصلا © ةدّيج 

 رخل ةديدش ةفوكلا داوسب  dE aLشيعو كلهم قب «ةذيلب  (guoعمادا*

  Seoulمي مومو . Shباذع , Rmليلق ملم عم يبق 7 عناسلو فيخس

 قيفر ناطلسو قيقدلا ندعم اهنا الأ تميظع بركو*  SLayيطخ * كمسو ريزغ 5

 مساو  pafقو  erisةّلبالا رهن لكاشي عضوم علو ريصب َّلك رهنلابو روبص
 ةدمال-ل ربكلا ىف .اهيلي < ىنسح , L9ندملا رئاسو ةيجحان ىلع *ةلجد نم

 مُك* هايمو تاريح #جئاطبلا هذعو امهنود  lg paميظع قر اهنم قارعللو ©
 دادغب  Qoمالسلا ةنيدم اهبو € مالسالا رصم  cاقل صتئاصخل هلو

 , £3 Ulهفاطللاو «٠ ملعو € قيقر ءاوه  Ag ela aum M € VASىسح 10

TL M ءاهيلا بلق M, » اهل ”فرظ is. ءاهنم قذاح M, » اهيف 

 «اهنع بذ كو € اهيلع  Dنأ نم رهشأ  quem, ciue”ىلعأو تععنت نأ نم

 نأ نم  LUمالسلا ةنيدم هاهب روصنملا ىب رق لافسلا سابعلا وبا اهتدحا

 اسس 9 dمالسلا ةنيدم ءانب* دارأ انو مهدعب .نم  que Jueاهئاتش

Sid! لوصف اهيف ”اوماني ىتح* الاجر رماو ةآوهلاو CRM, راطمالاو اهغيصو 
  Mie diعبرا ؟لونت نأ ىرن اولاقف اهلها نم ىلولا لها راشتسا مث كلذ

 ىف. ييساسط  culiئقرشلا  (spقو ىَناوْلَكَو  so, Ju tavنوكنف
  e yb TENEMUSرخآلا ىف ناك هترابع «ترّخات وا*

«uo 

a) C عضاوم هيف رسج نييبناخل نيب راسيو راجتو ءارقو ءاهقف d. فوظ RM 

 eO منحت ريست, 5( 0 ىهرمعأ. — c) 0 pro his عضوم ——D اهتنيحان

Cus.نأ الآ 8 نالا... 2(  Proقيلصلا  نهربكا ةّدع ندم اهب بيج.“  » 

6) B et 0 .ةديلب CO addit .رو — f) C ie, ميلا باذع ليللابو ميج قوام 

  Bقارعلاب مساو ريظن هل سيل.  g) Com. 2) 0 Losناسلو فيخكس.

et C “ةلجدلا E) C addit .اهلك. 7( 0 كياصمو عراؤم رو m) C .فرط 

5) € kh. 0) € nal Ls Ln. o p)Cidónset .لاق .g)OloLU. r)B 

tantum lal, 0 .اومان ىنح 05) Bi كرس,.0:لوني ut infra ues 20607 

 ترخانو. € ( u) C MV vبرغم أ.



pA نم لفاوقلاو XGA نفسلا ىف ةريملا كيج ةارصلا ىلع ناو Los 

 ىف لصوملاو مورلا نمو ركلا ىف نيصلا نم «تالآ كيجتو * ةيدابلا ىف ماشلاو

 ,تناف ةذلجد ( fueراهن  Yةرطنق» ىلع. وأ: ةنيفس' ىف لأ ودعلا“ كيللا: :لصي

 ةلجد ىلع“ , du iعضومو ةفاصرلاو اًيرودابو مالسلا ةنيدم عطق عبرا اهانبف

 كانفصو ام قوفو* كلب ٌلجاو. نيملسملل ءىنش ىسحا تناكو ميلا ةفيلخل راد
galli, بارخف ولا يلعب افا aec Fels. all دست يهم is 

 رث عيجلا ىف معي اهيف  Alienةعيطق اهب. عضوم رعا :بارخل كلذ دعب
 -ىاطلا باب ىقرشلا' ىفو :ئبرغلا .بنالمل ىف مرسكلاو . عيبولا , Jo Runeالا

 * ىبرغلاب قاوسالاو تاراعلاو  uel, ATناتسزاميب هبناج ىلا قاطلا باب دنع

 هان  Quasةلودلا  deamيوُسُط لك ىف  4:1 B. pa GO ELمول! الك

vibus, Qai, داسفلا ةرتك عم * d دوعت mil ce. e, 

Mamm نيا Uie JS quem ليعاسالا LX نبا انوبحا ed ualaE روحو 

Us لاق TC O3 فيس FS لاق MEUS nis US لاق (60) 

 ريرج عنم تنك لاق ئدهنلا ن مروا وح روحا حل  ous (3لاقف هللا

  ael 15اذه يدب ءىس  peوهنلا اذهف لاق خلجد اولاق  d ziاولاق  jasxoلاق

  ls:رهنلا  JS:لاق ةاَرَص  MÀالنضل   J3:5$ MJSبكرف لاق  keمث عرساو

Jia. ليجدوا Edom gu Xue qub لوفي معلص alb deu, caes d$ 

à ايوع pp مهف مهب فسخ .اهتربابجو نضرالا نتارخ Gall us ةارصلاو 

 ىتولا نم ضرالا  ouod«ذلجد ىف بلقت تارغلا راهناو «ةوخرلا صرالا ىف

 هذه ىف* ىرجتو 4بسح ةلجد اهيلامش امو ةنيدملا ىذاح امو اهيبونج ىف* و

  Calقو * ةقوكلا' ىلإ ىفسلا ةةيئارقلا  xkeoىلإ  «dassكارلا رك 3و“

a) 0 .ءايشالا هيلا Qum». 3( 8 ,ةلجحلا C Lud. Deinde 0 .تناو o) B à. 

d) C om. e) B om.; deinde C .تراصو f) C تلتخاو. 9( € مالسلا xiv. 

A) B sine punctis. 27) C om. et habet يعاو — 4) B .ام — 1) C pro his: 1,37l, 

 لما  Ui Lua rado diy idleعماش  erc silبلجزبالطاي. 
 ناتسراميب برغلا نم هبنج. — 9( © نأ.  sUدلب ىو نسح ةلودلا ىضع

2) B ةلجحلا hic et deinde. — 0) C Las, 



m 

e 2 

cams àمالسلا .ةنيدم كنب .دارا .امل روصنملا نا  uam]ربكا *  gaنم فرع  

 ناعنلا ةفينح وبا Au ناكو ةسدنهلاب ةقرعملاو ةنامالاو ةلادعلاو ةهقفلا لعا

ilتبات  T zm,لصوملاو ماشلا نم ةّلعقلاو عاتصلا رشحو ةاطرأ  de3, 

 fi ةنس ىف uxai, 180. cx. d تاساسالا ىسغحو Lehi رماو .هلاعا رشاسو

 ةذاعبرأ باوبأ 4ةينامتب اهلعجو * اًعارذ نيسيخ لفسا نم روسلا ضرع لعجو

 بابو نراسارخ بابو ماشلا 7بابو ةرصبلا باب رابك ةجراخ ةعبراو ءراغص ةلخاد
 Come < © هنم ucl ةةفاص ملأ عماج ةلبقو اهطسو رصقلاو «gi jam ةفوكلا

 فلا فالآ ةعبرا مالسلا ةنيدم ىلع ففنا روصنملا نا ءافلخل نئارخ «ضعب ىف

 8ىراكزورلاو اًضاريق * تناك فانسالا ةرجا نال «,Lo نيقالتو ,x33 ةثامامثو

 Lus ipe) ةيحر uel ىقرشلا quani تاذ ةةنيدم ناورهتلا 8 نيتبح
 ةركسملا * © dandi اذع de نولونب 2d, ED بنالل ىف kat سج

DOدحاو اهفوس ةريغص  ex Pjلفسأ : bo 2i mاهلوح «لولَج &  

 ءاهب نيل سيل ناولح ةذاج ىلع نيقناخو qM هذهو هةنيصح ريغ راجنشا
 اهبناج ىلا رهنلا نيطسلف ىرق TT اًضيا رصرَصو * © دادغيب تاقثال نه الو

 هو ةديج ةريبك ةنيدف C رسصق اماو 987م ىرق ةارصلاو كلملا مهن كلذكو

Clodiتارفلا نم آملا بتم  XUL sansدوهيلاو  mali,قوسلا ىف  © 

Qoفيرطلا * نع. ةيثان ةريغص  doli,ندم رئاسشو « ءاهرسج ىلع  lA? 

Rund, cL,  ؤويديس i, 2a Uy cdit aelكاهن يهرب  

a) C ىطاشمشلا zu .ىف تارقو 0) C ءاهقغلا ءاربك نم فرع نم c) B 

om.  24( 0 xX3G3 .لعجو 6) 0 om. (Pro xLs B et 0 .(دليق f) C hic et 

deinde .باب — ) C ىراجنزورلاو ةضق طاريقو cf. Jueit, I, p. 34", 1—5. 

 ةركسدلاو.  gal, 2 0قرشلاب قاوسالا © (C om. E ( iناورهنلاو. € )2

(m) 0 &—a eiu. In B bis .هلفسإ Deinde B .ماع ,#( € Syl. 

9) C Xu quae lectio fort. melior. — p) 0 ىرق كلمأ رهتو ةارصلاو رصرصو . 

 : — r) C pro bisقيرطلا هيلع رسج اهلو ةداجلا.  9) Cةقوكلا ةداج ىلع.

QT) ليلخ مَع ميعربا دلو اهب ايراتوكو تارغلا os .«مهبراشم 
16 
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 , Liلالت  2 «ISةران دامر  ovgةرانم ءدبش فيرطلا برقبو  Lus ddمالك ©

 سيب  ge Xie» daوح  dealنم لجل ةنلدم  LSةرماع ةريبك 4لوقاعلا

  wal xir<نيطسلف ندم لكاشت* ةديج ةبعشتم . قاوسالاو قوسلا نع ءان

 اهيلق  juc- 60b dةرماع  d alb ISIىونسلا ( JJ Coahيغفل. ةلفامعتلا

 رث «قوسلا ىف عماجلا و  Um mةييظع تناك دقو « hat peياعم

 لحاسلا :ثرقب عماجلا (61) «ةرامعلا  fubنم ةعطق لوح رودي هم مهلو

  cxliهقعوأ  uAانركات“ ىلا  ximo dub deمرئاسو  jue QAقو
 بانعالا ةدّيج هكاوفلا ةةريثك ةرماع ةريبك ىهو اًربكع ةنيدم ارماس هجو

 وحن نم ىهف نياَدَملا اماو © ةيرس , dualرجآلا نم ةرماع , nali©قوسلا ىف

  10فاما ىرشلا وك نمو  ole 2 Àدادغب ندم هذهف ؟ىرسك ناوياو

(008 dg هذه رثكا نم ره وع diee 
Db», مصتعم ا AM ميدقلا ىف EAGLE رقتسمو اًميظع luae تناك ارماس 

en yo تيد ىتح ةنسح ةبيجت تناكو ةلحرم ”تراصو لكوتملا هدعب اهيف 
 , Ll”ئرمرس. ليقف وصتخلا  suf gal lusناك '  Usفشمد“عماج ىلع ر

  Gasةرانم هلو هب شرفو ماخرلا نيطاسا هيف نلعجو انيملاب هناطيح نتسبل

  Soapsفتم  coalليلك الي  9bنما  ciasيا ل ةوبسلا
O3 ناكو * نينتاسب. ىبرغلا d. ئقرشلا بناجلا نم قو ةرامع ىري ال x: 

 لعجو ةبعك ْمَك ىنب  Aul, hbاوبلط امل دعم اوناك آما هب رغ تافرعو ىنم

 (a © لاق. 5( B X-s. c) C هس. Ante فيرطلا supplendum videtur اثوك.

 d) C addit L;3y* — e) Supplevi ةراعلا. f) C ةيناعنلاو ميلقالا طسو اهنا لاقيو

 قوسلا ىف عماجلاو ةلقآ ةرماع اهلبق لبج فيطل قوسلا دنع عماجلا ةريغص

 اهترايع (si) عطقنو اهركأ برخ دقو ةريبك تناك ايارجرجو ةيناعنلا نم ربكا

 ةرماع ةلجحلا برق عماجلا. 4( C ةيقبو. — .A) Addidi sous — 2( © ىيادللا

 قوتشلا نم 'اهلباقي .مهنلا ue ةيثان رجالا عوانب برغلا وحن نم ةرماع ةريبك

 ىرماس وكن نمو هجولا اذه ندم هذهف ىرسك ناوياو ناملس a3 مث ربنابسأ

 بانعالا كو Mae ةنيدم. Deinde 0 ىرماس 7( © ناطلسلا. 2 © ;of مق.

C addit à.للي. — 0(  C azتراصق. — 8(  m) C 



Ww" 

 ىأر نم «ro تيم انركذ ام ىلا تراصو تبرخ املف ,ae Sl نا ةيشخ جل ٠

 وح نم اهنم .pe اهب ةلصتم «ةنيدم [apo © اوَماَس ليقف ؛ترصتخا رف

 دادغب تجرخا ام dy M «نيسلل ابا : ئضاقلا dU s .نتععمسو لصوملا

 ني نعي فل لكركلا سلا وبان ثق !uua ىسوم ابا: D طق اًهيقف

 لوف. b deb Sues diuoa نابثألاو) ةةكارماس o£ نم ناك امناو دادغب خرك..

 :تارفلا det روس اهيلع ةريبك ,ues 8 تقخ .Od هراد منو اهب روصنملا
 ”ىراصنللو فوصلا 7ءانصو مسمسلا ندعم ةريبك 8نيركت 8 ةيدابلا برقب

 اهرابآو ةلجد نم رهن اهيلا olm ةريبك dix B 8 لصق ريد اهب

 VS نم اهيلع ةلجد ىلع ةريبك ead & ةلجالا ةريقك |dx)9 ةولح ةبيرق

 ىرموخت de ةبيرق ua لابجلاو ةراجح Ea قاوسالا ىف عماجلاو بازلا رهن
ylندمو €  e ym7 دآدغب ىدم نم  S : 

 ةبيرق نيتو بانعاو نيتاسب اهب طيح ةيلبج 9ةيليس ةريغص ةبصق  ناولح

 عماجلا هيف ردنهيقو ريغص رهنو فيتع .Sesame ليوط قوس اهلو ”لابجلا نم

Rad Lacsبورد,  uuu voبرد .*تاقابلا برد  dual!3 بردا  

 ه5 دوهيلا ةسينك "uis *ناكجام برد ةيدوهيلا برد طيقرب برد دادغب برد

 راو jah ربكأ سدقللا تيبو a$" صجلا نم دلبلا zo اهنومظعي

 ال“ بارخ راغص ةروكلا هذه نثادمو ءاهنم ةملعو redu رثكاو * فرطاو
 & كاهركذ ىوسي

Mox Cتراص ايلف. — 2( © مسالا صتخإ.  a) C haec om. e habet deinde 
Cf. Jaeut, III, p. Jo, 20 seqq. — c) C om. B deindeىارماس.  Bىرماسو  

dex.  d)Com. (م 8 coe f) C .وبا — g) Cf. Dzahabí sub uem, 

Ibno "l-Kaisarání, p. jf4 (ed. de Jong) et Jacut, IV, p. fo, 1 (ubi l. «(هللا ديبع 

Nomen eius est mc نب e o3 هللا ous et obiit anno 340 (Abu 'l-Ma- 

hásin II, p. PI^). B et C ىرماس 7) Male in C permutantur «49 et. c3 3G. 

) C .هيتارف E) © .تييركتو. 2:0 عايضو om) C .ةراصنلاو 0n) C dli 

Deinde C .تسلعو 0)C .ىرجع P) 0 addit p» g) Bom. r)C yu. 

  Apud C ordo differt. — v) Cناكحام.  4( C SL. v) Bىصح.  Bهر

Liens دوهيلا ةسينك OMA .يراخو a0) C .فرطاو n) B et © :اًكياشم 



Wr 

Gl,صاصخلا ركب وبا ناكو 0ةيقفتملل نيج فيطل ىتنا كام «اهناف ةلجد  

 ةلجد ,ws تارفلا هاقلي نا لبق ةارصلا رهن قوف نم هما هل dum tul رمإب
 ميلقالا !ذه ىف راهنالا نم ةدع .Loud مث هيف اهلصا ركذنسو 4روقا نم رهظت

 رهن ىسيع رهن ةارصلا راهنا ةعبرا نادغب ةروكب تارغلا نم اهيلع ردحنيو

porدادغب كح تاناورهنلا هايم قرشلا )62( نم ءاهاقليو كلملا رهن  IB 

 /اكبا اهيف نفسلاو ةرصبلا ميخت ىلا اهكولس بعصو تحطبت  طساو تزواج

 نوربعيو نويجو نوبهذي دادغبب مسانلاو ففر كلذ ىف هلو .Gs لاببش

 © :طشلا كلذ ىف* دادغب بيض ,Uli ةءاضوضو ةبلج مهل ىرتو !qued ىف
 ةفئاط ىلع سوقتي مورلا كلب نم (Fabel ةبالص هيف ركذ رهن هناف ثاّرقلا اماو

NS eeeمث ميلقالا  dE joaىبرغ اكل اردحتي* رق بعشت. امم دعب ةقوكلا  

ad, |ىرجتو ."اهزواجج .الو * ةرماع ىرق اهب طيح ةييظع ةريك ىف !مظبتيف  
 رمعو jum نيكلو ICA, oda سيل قارعلا نأ ملعاو © ةقرلا نم نفسلا هيف

 دادغب نصتاخاو هل رواجملا * نيصلا ركبو امهيف لمت امو نيرهنلا نيذهب
 اهكربو اهحايم نم تدق لم ةريعبلا ىق M dà AX ئري ال ىذلا ءاوهلا ةقرب

 انتّدح JB ٌرمرهمارب Ou نب رهطم opel" وبا انربخا ««اهردجو اهّدمو و

 Cot a رايتس ويس طل ع

 لاجل هس ساب يما تلات لقد شرفا عك دش لونام يسيفلا تاييفش واذا
 |^ صاغ هلجر عفر ”١ذاف ضاف هلجر عضو اذا رجلا سوماقب لكوم كلم لق ناو

fA jJ, AIةيوجعا : Qs Qaىف هامل روزي 4ةمعنو ةرصبلا  Mموي  ْ 

١ a) 0 هلجدو (B ut saepe (هاجدلا Deinde 8 .ام 2)C Keüaxl. — e) C .ناب 
d) B 5 (optio inter yp e jt €) B salo, — f) C om. Deinde B .الايشأ 

9) C ,سانلا. &( 8 ءاصوصو C .ًاضوضو Deinde 2515; 8 .ىتلتو i) C .كلذ نم 

E) C Moa. 7 O طساو ىبرغ (ic) .جاطتني (B OL m) Com. #( 60 

 ةقرسو.  shoeرزجلاو ثيلابو اهليخنو اهراهنإب ةليلج ةرصبلا ىلب نادغبب
(B بصتخاو et .(اهءانم Deinde 0 Lio. — 0) B نيسلملا Deinde 0 «رهظم 

P) B ..ىسنعلا 4) C addit xis ىلاعت هللا Qus. 7) C .اذاو 5) 0 uS 

 رزجلاو. 010( € exe Eg ةرصبلا لها ىلعو.
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 ]38 ىرقلا ىلا ىغسلا لمحو نيتاسبلا ىقسبو راهنالا «لخديو نيترم ةليلو
 غلبيو اهرادا IP oum !ناف راهنالا ةداوفا ىلع اهنال ةيحرالا لع Gad دافا روج

COL M." Do Dy à! c Xllرودي  ceزلمالا رود  d & 

 ميلقالا TA ىووش لمح

 5دلب gia اذه ىف /لخد امو طساوو دادغبف فلتخم ميلقالا !ذه ءءاوه

 اكلنا cub £j فاو Qual 4 POS امير بالقنالا عيرس ءاآوهلا قيقر

 باطف تيه امبير لامشلا نأ ريغ ميظع 0 ةريصبلاب . نوكيو. هفالخ ةفوكلاو

 لايش نبه نا «فيرط شيع ةرصبلا d انشيع #ةرصبلا رابخا ىف ثارقو
cyاذا مهتيارو * «فينك ىف انف بوينج تناك ناو «فييرو بيط ىف  

 10 ديف نك ام ىرن XP لوقيف xo لجرلا ىقلي ردص فيض ىف بونج تناك

 E € ليللاب سبدلا /'هيبش Sue لون £IR e جرفلا هللا نم وجرن هبيجف

 أر فيصلا ىف اهدعهاش نمو sia هللب يعن مئاطبلاو * وهلا ةلدتعم

Lt eusنوماني  USEقو  cage Q La gd K xum ab (oa 

a) C ko. — 0) In textu B es! ad quod in margine lector haec annotavit: 

 هأوفالا وض عومسملا لب مهنم كلذ عمسي مرن هنكل مفلا عمج هنا ىفخ ال مانالا

 فيك ريغ ال  O05اف لعج مث هوفلا هلصا مفلا نأ ىلع ةنيرف هاوفالا اولعج

  cimواولا بلقو هيلا  Luaمافالا نأ لصاخلاف  Lisال شحاف  dEهب

pad حارمملا لضافلا كلذ لثم ىع Maas ةيرد كا dea يرث شدا 

 نا لكلا  là Jibقوعأ .مالعلا .ميلعلا زيزعلا' بناج نم تاءالتبا .  albنمحرلا

  c) Bرول € جاهننالاو رورسلاو رورسغملا نم“  P TOU؛« باهولا جارسل | نم

MS 3. 4) C ملعا ىلاعت هللاو ةلعالا عم oS .هنارودو 6) B om. slo. 

 مهلو  Oxتويب  8 e3 ol. C post lol, habet: c4لخدي. م) 0 /

 - 029. À) Ibn Lankak haec versibus exنوكيو ءاوه اقباو ظلغا ةفوكلاو |

pressit, Thaálibí, Laz4if, p. ,"اء Jacut, I, p. 4fv ult. Pro ةيصيلا ىف C ,ةرصبلاب 

 فيصلا ceteris omissis ad دك وه
i) ce" - 
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xul"ةرصبلاو نادغب ةيصاخب كولملو ةمثالاو هابدالاو كآرقلاو ءاهقفلا ةريثك » 
 هاتشلا ىف دراب وهو * دعبلا نم ميلثلا مهيلا uc caeso ىندا هب نيركذمللو
 acu) ee ةرصبلاو ةفوكلا لهاو «دادغبب عمجو ةرصبلا ىف P دمج امبر

 بهاذملا نم ةدع &3 am) دقو 6 8دوهيو ىراصن AR ةريبتك سجام

 ةيكلام هبو 4ماوعالب نيقارعلا يقف ةليلج ^ma ةعيشلاو ةلبانكلل «دادغبب ةيلغلا* 5
 عرصيلابو fixe اهناف* ةسانكلا الأ ءةعيشلا ةفوكلابو ةيراكو ةلوتعمو ةنيرعشاو

RIETI.ما  rixasموق مو  quesاهب نيركذملا رشكاو دعولاو مالكلا  
 مهبحاص نأ :اوركذو AJ xA (AS "ET نف* هقفلا نوطاعتي الو مهنم

 هللا Jus نب «ue ph ناك راسو * ةةقينح قال ,xu ناك Abe نبا (63)

US eel aic eزر ميف  E ludusةآرطا & نوطوفي .مهنا  Merlo 
 ىتال مهبولق نم ثللحو Puis ثفرعو ةديدملا RUE Lad نفلتخا كقو

jeللعاتيحا  desiلدسلو  MFلابشا  MEC UM ooقل دبع دول  
 ةيردق ةرصبلا لما ,[LX € #مهفالخ دعبو مهسلاج .mid فيناصتو.مالكلا

 «m Xy lic ةهبشمو ةيواعم بح ىف نوطرغي ةيلاغ دادغببو* ةلبانح eo 7 ةعيشو

uif, 5طساو عماجب اًموي  dolلجرب  max O3هنم ثوندف سانلا هيلع  

 nbus ds al نأ معلص e) نع نالف نع نالف انتدح deb وه 15

 ثلقف سورعلا قلخل ىلع ىلبج رث هديب هفلغيو هبنج ىلا هسلجيف ةميقلا مي

 dus  jUm-L سنا سسك و ياعم لع all صر Ls : هقيراحم 10 اه هل

 © ىّتع PS ةبتكلا ضعب ىنفرعف ىلع سانلا لبقف ىضفارلا اذه اوذخ

a) © .ءايذالاو ريتك هب ءارقلاو ءاهقفلاو Pro .ةنيدملا 8 هيندملا 5( C Lo, 

  — 0 Cسوج هبو ىراصنو دوهي ةمذلا رثكاو ذادغبو ةرصبلاب ءانأ دمج.

Slo; A). d) C om. (B .(هليلج Deinde C نويرعشأو نويكلام x. — 6) C 

Xe f) Com. 9)Bx4L.l. M) Chl om. i) C h.l addit: كيلو 

  7) C haec om. (B & 3). ( Bنيحلناصو.  POLL. — E) 8كلامل نوهقفتي

Alps .هيشمو C, parüm perspicuus, نوطرقي ةهبشم ةيلاغ قارعلا ةلبانحو 

  d. Deinde Cةيراهبربلا ةصاختب ةركنم ارابخا كلذ ىف نووربو ةيوعم بح

omnia omittit ad Lys تنكو 1 6طن 
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 ىف Cea تنكو ةفينح ad باكا هتاضقو ميلقالا اذه ءآهفقف ىلع بلاغلاو

 باتا * كتيحان :لفاو ماش jar teil لاقف َىفاريسلا دّتحم خا سلج |
 هللا odi ثالث لالخ ends ةفينح ىنال تبقفت ملف ةىفاشلل نوهقفتي ثيدح

 ,x ىلع es de هدامتتعا ثيأر cii ةدحاو اما تلق نه امو لاق هيقفلا

di,معلص ئئبنلا  Ubاهباب د ملعلا ةنيدم  JB,ةمكهقفا ىنعي ا مكاضقا  

desلوق  Juntلقو دوعسم نب هللا  dasمأ نبا اهل ىضر ام ىتمال تييضر  

 ملعو fous 8 نبا نع .مكنيد ىتلك MAS edi اًملع Qa .فينك «لاقو. دبع

jos!ال* نيلجرلا نيذه نع ةفوكلا.  ahi, cribمدقأ ةهتيار ةيناثلا  

xalمثديعاو مهعروأو ةباحصلا ىلا مهبرقاو  OC,"لاقو فيتعلاب مكيلع $08  

PI ITاب ينوب يقل. نق سيقان ىئخلا# ىرقلا' مايكل " "ENS MP 

reelsبذناكسلا ىشفي 13 ” qsىف  (oua geنيقداصلاو  > xi,ةتلاقلا  

Guىف امو لاق اوأطخاو اًنايع اهيف 7باصا ةلسم ىف ةدقرذ داق عيبلمل  

IU MN.روجج ال هنا هبعذم  ABEىلع ةرجالا  VAN 

 cm هعرو ٌلقو اًسوكن دادزأ داع ناف هبلق سكتنا mb مح نم تيإرو

 iso s الام هنم اوعبج الو ةكرب مهل را Jy *ثالتلاو um ذخا امبر

x13 SIS,نونذوملاو . Pihنم هوذخاف هللا ىلع :عرجا اوقحتسا.!مهنال*“  

 X iS JB ناف +« كسفنل ,culum ىسدقم. اي: رظنلا quio كقلا.لق *هقلخ
 دق هبرض بورض ةثالك ىلع فلخل نأ 5ملعا هل ليق هيلع نوعطم ةفينح

 لق برضو Solus ىلع ريهمجلا عيجا دق برضو i n de سانلا عبجا

odis eiلضفا 2, مضعب مهمذو  gels A qxSMZUP80 خباحصلا نم  

 نيلضفالاو i" نب هللا دبع * نومومذلاو «ديزو ذاعمو دوعسم نبأ ” نودومكملا

a) C .تنال 0) C Xxsàz. c) C .تلقف — d) C x, هللا دبع دوعسم نبأ 

 . (Ame 9) C omدوعسم نبأ  — f) 0 additمعلص.  Ji. 6) Coadditمعلص

A) C .ةفينح 5 تيار 2€ Qi. — E) C .هوفلاخ — 7) In B lectu difficile cum 

copula expuncta. — z) C addit: xà در ىف ةفينح (1. 39( ىبأ d ام ىلع ال 

 | Bet 0 ( c 7gنورخأ مهبلتو موق  Cم) . | m) C haec om. 0o) B omزقفنلا“.

  s) B Jug» £) C additنودوبحكملا.  Deinde C d. 97)).6 xAكتلتلا.

Qm »( C addit. xs sel, . 
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Iudمهيف لوقي ام تملع دقو ةعبرالا  oleiهاعيشلا لاهجو *  eBةقينح  

 هل نوسعدي )04( لضصفلا لما نم قئالخث هنومذي .Quel نم ةغئاط ناك نأ
 Jj ةقيلخلا ,LU ةعيرشلا عرف ىتح هبلق ىلع هللا متف ام عم ةدنوديحجو
 تاءارقلاو © ىري ال ةفينح وبا Quà ءاضقلا Qe ىجاسلاو برضلا هراينخأ
 فورصحو e$ هع دادغبب ميدقلا ىف تناكو ميلقالا ىف خةلعتسم عبسلا 5

censa vinaةرصبلاب  © ut 4d SAU edsاهنا ركذيو عمال ىف اهب  

uud usجدعبو ةيدابلا نم مهبرقل* ةيّيفوكلا اهكضا ةفلتخ مهتاغلو 8  

qzعئاطبلا اماو < دادغب ةصاخ ةدساث ةنسح كلذ دعب 9 رق طبنلا  

 © eMe الو ناسل 3 طبنف

 ى ماهتزرابو اهفئارطو Dos ةرصبلا /زخ عمست ملا هيف تاراجتلاب ساب الو 0

 EP sad عنصي اهبو * وبلا حرطمو رجلا ةضرفو ,SP ىلاللا ندعم

sigleفشلا زلاوا  ed) MUN, GEM AE Sad gast Lena)عاسغنبو 3  

 مثايع ةفوكلابو ©بصقلا :لبع ىلع ةعيفرلا ناتكلا uus لمعت * .ةّلبالبو < دروامو

 بايت quels 7فئارطلا مالسلا ةنيدمو cuo mU ةياغ $^ مسفنبلاو ول

 مهصتاصخ نمو" 8 عيفر ناماسو نسح ,glos ac eda rui) نقلا

 pelo cui ipaa ىلقعمو ”اهفئارطو دادغب مكحنو اهنازاو ةفوكلا مسفنب

 ةنسح ةّيلسع فوض بايثو ةيسكا .ةيناعنلاب عنصيو e Gs طساو ميشو

 تيركت فيبصو مةَيبيمبلاو ةيرصقلا * ليدانمو ةعيفر 0 ىكناكي ,eie رزأ دادغببو

a) € cu. نم مهيف ءالقعلا ٍليقي امو بلاتملا نم ضفاورلاو et deinde وباف 

 ةفينح.  pax Leiةباحصلا رايخ لثم هلثم راصف هيلع نوجرتي قلخو همذي
  3ىمرضللل بوقعي فورح ةرصبلابوو . In marg. B 4 ximo. © Cة)

omissis. d) Sic B. e) C pro his: ريغ نسح نادغب لعأ مالكو ةيرصبلا مث 

Jag edil ol, a. Deinde 0 (MUS, — f) C e et mox Lo». B deinde 
 ندعمو  8) Cىهو.  iuda Cاهزرابو» © , 8. soosاهبررابو  — 4) Bاهفئارظو.

UI اهنم عفتربو ze. 10 ةموو. © درو suy i) © habet: ناتك بايت عنصي 

 لكاشت. #) 0 هل ريظن ال ىذلا. 2) 8 فيارظلا. 7) 0 هدن» 2( 0 نمو
REO) NI dif e) B ئيكاكب ,. C .ىكناكف Est Perse. (Gs — p) B 

 . &xaas)]. Coniectura edidiمسوملاو
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greedنوتالث ويغقلا :مهليباكمو © « ةيطساولا  ancienكرا  

 ءمهجانس نأ ريخغ نزولاب مهدوقنو © نملا فصن :مهلطرو Pucca .ةجليكلاو

 © 4:يناساركل .o فشا
 سبلو* .مئاعلا .ليطستو 7/لعنتلا .نورتكي .سليطتلاو «لمجتلا مهموسو :نم

 sdb :تيدلل Qu لج ende ناك !ذاو* < ةسلايطلا 5نوروقي ام لقا .5بورضلا

 طامالاب هناكد à لطظشلا عيبلا كلذ اهل * نيزيف لصت ةئيفس لوأ p طسأو

 7 عضأوم نيسارهللو ef ةشحو Ee ابابق ءاسنلا زئانج ىلع .qe «روتسلاو

 نانشاو Rus) توشطو ”مادخو ىرملاو كئاوملاو رصمل* Lus مهنيكاكد قوف

 قوسالا ىف هب اوراد يسفنبلا لوا ناك اذاو* ءاقناد oio لجرلا [nos !ذاف

€Ppx- loisىلعو  p veu؛0ةيبقالا ءابطخل سبليو € ؟ ىركلاب ىضايم  

 مهعايم رثكاو © ناسح «ةريثك موسر ,dU ناذالا ىف ”نوبرطي الو ”قطانملاو

xll5 uLاهنمو * تاناورهنلاو باولاو تارفلأو  "eem TLةرصبلاب ءانأو  

CHEM MEرس بيوس  eunب  

  mvهيف لاقيو  amiرجلا هم , ID xuiآم هثلثو مررجلا  Elنال ١

 4593 ليكف XU لبقي مم Lee سانلا Uus راهنالا طوطش و رمش روج آن

 ه ةررصبلاب , خشحو تايبصع عقت © y ZU نكس بينجلا تف (ol < تاذاليلا

a) C pro his: فوصو وصقلا ليدانمو فادغب (sic) ىكناكدو ةيناعنلا ةيسكأو 

 نيونم.  Saxa 0) 0م , cj Deinde in marg. B Suseمسفنبلا انوكذ دقو

c) € عنجانس d) © addit: نوتلتو ذنس D oS» X3. (Cod. 053) oui 

 سلطتلاو. 760 سبل نورتكيو  Deinde Cليكتلا. € ,( e) B yuاطر.

 لقاو. C om. Deinde habet ( 9gليطتستو.  Deinde C ut recepi, 82لاعنلا) لاعيلا. .1(

À) C .نولوقي. 1 8 نزيف E) C haec om. 2) € .رخ m) C مادخلو دئاوم لا 

et ponit ىرمو post jul» n) C SV. o) C addit T .ىلا  ) C haec om. 

B! Bc 5B .كلاب r) C om. (6; sed addit نويبشاه e AS. se) B 

 om. 1) Bug € ( veةتكع. #) € نم مهبراشم.  f£) Cنودرطب 0 نوفوطي.

z) B ترمش تروج (s. fort. Cay). y) € pro his: oi ىف ىف خلبالا نم مهيلا 

 . 2( B omسانلا ءافعض برشي اهنمو ةولح ريغ اهيلا ةيراجلا دايئاو.
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Um eset eai2277ج  

m. 

 له :Scis لخديو * ةنس مو نييدعسلا نيبو ةعيش مهو « نييعبرلا نيب

 ©4بهذملا ريغ ىلع تايبصع cx الا كلب Qu ةقيتاسرلا

 c5 انب* ةفوكلابو fs تدقواو * ميعاربا كيلو اًتوكب «ةريتك دعب دماشملاو

 € ixl, Quee ربقو هربقو ىلع #تاراثآ (65) .Qi مهرونت رافو هتنيفس

 كلام نب سناو ىرصبلا quee KI ىخاو ريبزو ةحلط* ربق ةرصبلابو ه

 نب .Se مالغلا ةبتعو رانيد نب كلامو ىروثلا نايفسو lovem نب نارجو“
mutas  ّالسضانيان queis (sull dues quadsىردسنلا  List XRaal Emi 

 ةفص مامزلا رفعج وبأ هيلع ىنب لق ةفينح qb ربق دادغببو © *رمفاس نبأ ربق

 ربقو /شيرق ةربقم ىف“ فسوي ىأ ربقو 7ىيك قوس فلخ هبناج ىلآ ربقو٠
faiteربقو عريغو * ىالمل وشبو ئخركلا فورعمو لينح نب  queنيادملاب  

 ريغ «فرظلا ,Job P. Kb مهقالخأ dy © مع سنوي هنظا od ربق ةفوكلابو
 داهتزو نوحلاص ةرصبلابو ريثك داسفلاو Elo ota. e اذا نيرايعلا نأ

 peur عماجلاب e 3 ids رصعلا نولكعيو رهظلا نورخويو نوروتسمو نوعروو

 Seni ةنس )9£ اولاق وعديو ةادغ M مامالا بطخيو فارطالا نم سانلا

 . $ م ,xo نياك 15

a) B sine punctis sed cum voc. /) C om. Deinde B .بهذم لقو C كلب 3l. 

c) 0 .هيفو d) C .بهاذملا e) € .دكهاشم هبو In margine B legitur: 2دهاشم 

 . — f) 0 omجون كلف ىنبمو هدقومو ليلخل نلوم مهملاعمو.  de iملا

g) C رونتلا Je. .ةنيفسلا تينب — A) C انديس JU. 8( © ىضر puedo انديس 

 نم معلص )4233 ىخا  AU. — 4) 0ىلاعت  Uieةريبه قبا رصق فلخ ًالبيوكب

 ىب : m) C additسيرلاو ةكحلط 3. ةعاضرلا. — 7( 0 ةباحصلا نم ةدعو.

  p) 0 haec inde a 242, om., sed hicفرطلا.  o) Bريغو.  m) Cدللا نبع.

insert sequentia: (Cod. ىبضلا) ىبضلا نوعبراو ةعست رومتلا سانجا نم ةرصبلابو 

 ىلقعملا قناوتسكل رفصالا رجالا نزربطلا مكشبلا ركسلا ىرحصلا موشيخل ىترلل

  31531ىسورعلا ىفيرلا ىادبلا موريهلا ئطيرقلا ةيرثقلا ىماركلا ثايلهلا

 ناوشيكل ىقيوشلا ىنوريبلا ردحملا مانربلا ضوصضعيلا ىروبنرلا ميعربالا ىناجتنابلا

pios ناز ناتلل Qd. (Cod. ed) رقرهشلالا قربلا ١اليامي ceo RE رجلا 

5 
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 مجرما LAN IMAGE ناكو ,xe سابعلا ىلو هاقلخ رعتسم ئهف* تايالولا امأو

dنآلاو مليدلا مهيلع بلغو اوفعض  Yمهيأر ىلا تفتلي الو «نوري  € b eai 

déنيابعلا ىبا  (ule qui Dues qual] Dusنب : Coaعيوبي  WT Xue à 

PA iius cola,يحب عيصاق :.ناكو_رابتالاب  cpi6 يراصنالا ىيعس  gusروضبملل  
qdنب هللا دبع رفعج  Ouchا" ةنس*  dion Xue coa,5 ديبع هيضاق ناكو  

 دبع وبأ ئدهملا هدعب سلج رث < ةرامع نب .qe «كيرشو ناوفص ىب هللا

 ةيفاعو مةقالع ىب هللا دبع ىب ues هيضاق ناكو los Exe روصنملا :ىب 4 هللا
 ناكو ىدهملا نب ىسوم سيح Pad ىداهللا عيوبو AMT هنس ىقوت ديزي نبا

 ديشرلا هدعب سلجو 7. ةنس ded QUEUE نبع نب ديعسو فسوي وبا ديضاق
 ؛0 ديضاق ,div ةنس لوالا عيبر رشع عبار ةعمللل ةليل ىدهملا نب * نور رفعج وبا

aed.نب صفحو 4ئدوعسملا هللا دبع نب نوع رث قوصلا نسل ىب  
Foulةنس سوطب تام  cTنم نولخ عبسل* هنبا 4ديح نيمالا عيوبف  

 MA Xie هل omae هلتقف نوماملا sem هيلا بخ رث dV Xia ةرخآلا ىدامج

ECT.دهيع ننس حطمت اول  UN WEE RUPEEيدلل  
 ه5 نب dons قاحسا قال T عيبوبو < نيوسراكو» "او Ru d. IT ني قع

 (Qaa ىروباملا لحفلا ىمزراوكل قرشلا ىنارغلا يحدملا ىنانإل بصقلا مركحملا

 فلشلا ىّرركلا ىنثبلا .Cod) رجرلا) رجولا ميشلا نورشعو ةعبرا ةيلجدلا

 نيامرلا هاقبدلا ىنالشلا كتركلا مئاشلا ماسلا ىمبلا .Cod) 12521( روجكؤلا

 .Cod) رحرلا) رجولا نيبعلا ىتلبرلا ,sl لوبسالا حوسربلا كاربلا نايبرالا ىواضيبلا

 SUI نادحسلا.

 :a) C pro his نالاذ مليدلا يرما ىلع بلغ Rm Ub هب ءافلخل رما Jh اه

ous o d) C om. e) C addit: |بلطملا  ey c) C addit:ورب 2001#  

Kit. al-همالغ  Cهنالع,  Bوبا. 7(  ousهللا  XJ) ous ox f) 0 o. 

 ,C XXe (Oyun, p. YA. — EK نينتسو عبس B) عسد)» i) B وبا et mox Lj pro وبأ.
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 هنبال عيوب“ رق cv Exe cha Sho قا qa 45[ هيضاق مصتعملا :تيشرلا
 هيخال عيوبف DP ةنس قوت داود ab نب Ol هيضات * نوره رفعج al فئاولا

Qjوفعجي ,هييضات !ةلكويملا مفحج .لصعتلا  [Kk deis Quer Duell Due qui 
PVرصتنملا هنبال عيوبف  ame Qaنب رفعج هيضاق كيح  oueقوت «دخاولا  

 ء ليي نب رفعج هيضاق :نيعتسملا Ou سابعلا ad هدنبال عيوب رق efPA ةنسو

 Scy puel عيوبو /رهشا ةينامثو .٠ نينس ثالث دعب هسفن علخ مث رامع نبا

 AJ لمتعبلل عسيوب زق «براوشلا ad "نب ues (68) نب cp xal لكوتملا

AE caediعصا لكما  ىسم)  a cual eB eAتنراونثللا  cob,21 مط  > 

 Qe dusled aul Juni! AI قلب qur AI olx قا. هنيافلا ear لق

 هنبأ عيوب مث € A3 ةنس قوت براوشلا .Qi نباو بوقعي نب فسيو قاكسا 10

 0 زل قر 3 (dares nil يرقي: ier dal فضلا + لح تام لسا

 بوقعي نب فسوي نب !Ouen هيضاق هللاب ردتقملا رفعج' لضفلا وبا 4هنبا عيوب رف

 كولا TUR رهاقلا Qm رق 616 ةخنس QoS ”ورعع وبأ بوقعي مث فسوي هنبا مث

 olei رشع ,Aul نينس ثالث QUEE رث nell ةرشعو نينس عبس» ىضارلا LÀ رهشا

 لكك, زق, val Quent a) qul هللا Due زذبا . ميضاق PPP Eus ىقكتسملا ل ا

PPP xlsلضفلا مساقلا ابأ عيطملا اوسلجاو  pif,ىقبف سصتعملا ةانبا تلواه  

Lp dىلإ  xusهسفن علخ ره ا  ous xub QM.ميركلا  Ubعئاطلا وركب  

 نم ىلوننسا نم QNA Q ” فورعم !o*' az نب XJ كنيبع NET UNGII «بضاق

c) 0 om. B pro pfناكو. —  C Auc. 0) C haec om. et addit deindeه)  

habet مع et mox B et C jfi" pro PP. — 4) Gravis error íu B et C. Fuit filius 

Mohammedis, nepos al-Motacimi. ^e) Ibno "l-Athír, VII, p. ممر 3 a f. ul. 

f) € om. 9) C x 5| omisso «لكوتملا A) B et C male w. Deinde 0 Ro. 

i) Rursus gravis error. Erat nepos al-Motamidi. C om. X! 2 نب ANCONA 

Abu Ahmed est al-Mowaffak. — £) B et C male Av. — 7) Erat filius .al-Motadhedi 

(€ x2 (عيوبف m) In C lacuna. B om. ىب A... De filiis Ibno "l-Athir 

nihil tradit. ^) Aliter computat Ibno "l-Atbír VIII,p. PvP, 1. 0) Aliter Ibno 

"-Athír, VIII, p. "if, 1. Mox B et C ىفتكملا pro .ىفكتسملا * p) € uf. 

q) Ibno 'l-Athír, VIIT, p. 201,1 .لضفلا ابا 7) 6 d, xL. 
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 ءرازراكلب is رق ةلودلا ىضع 3 b Lum xul رث هيوب quy «نسلل وبا مليدلا

 © سراوفلا وبا ربكالا هنبا رق

 بيرج فلا. فلا نوثالثو ELS ميلقالا اذه نابرج نأ ملعاف بارخلا امو

 بيرج «de «ناهرد ريعشلا بيرج ىلعو Pho ةعبرا diii بيرج ىلع

Qmdنم 7”فلا .ةثامسبخ ىلع متخو رع هردق ام اذه مارد ةينامث  sd 

 رك جرد فلا فلا ,GaAs ةينامثو فيا فلا xu داوسلا ةيابج غلبق

 رت غرد فلا فلا نيرشعو ةعبراو فلا فلا Ku زيزعلا دبع نب رع ابج

 ةرصبلا اماو € فلا فلا ةئام اهيف سيل فلا فلا رشع ةينامث باجل ابج

 داوسلا لاوغ  نامثا نأ ةةلودلا Quas Eo باتك ىف ثارقو . « ةيرشعف ةفوكلاو

Xxفلا نونانمقو  CAEفلا  ةتايعبسو  quc,نمو 2رد فلا  £d colui 

 فلا فالأ ةينامت ES جارخو مرد فلا ةينامتو فلا فلا ةعبرا داوسلاب

 ole ةرركل possa di) ميساسطلاب لصفي قارعلاو 8$, فلا ةثامسمخو

ESL, FUN24 نايسامربلو ةينامث  usd SURE, K-SNLSلظسواللو تس  

 .QU ةعبرأ men عبرا ,om ped Lil ةسمخ ناكباب ريشدرالو ةعبرا

dialةعبزا  Qupd,تاناورهنللو ةعبس رمرهذاشلو ةسمخ لفسالا  una15 ©  

quid; ME acis dU dies a tul ur m.لصرف وعم  

 مهلف ةطمارقلا ,Ul < *شتفتو ةعتمالا موقت متاطبلاب كلذكو ةركنم تاكوشو

lessمليدللو ةرصبلا باب ىلع  he oma adl coim y LA gieهالينعلا  

a) C ijui: B) € .راب تحل ( € sb. Notus est nomine ةلودلا ماصيص 

et cognomen habebat راكلاك وبأ (Ibno "l-Athír, IX, ...م Abu "I-Fawáris i. e. 

 (لصأآلا نم طقس).  frater eius erat, — ) Hie in B est magna lacunaخلودلا فرش

e © cS, 2 f) C om.; cf. Beládsorí, p. ivl, 1 et Ibn Khord., p. 30 l. 9. 

 هلجدلا.  (repetitum ex voce praec.) 2 Cهلو Sequitur ( — Pو) 0 نورشعو.

E) 0 .قانقاناشل — 7) Sie C. Ibn Khordádbeh, p. 29 ناتسامويدر sed Cod. Oxon. 

queda, Kodáma .رايفساب ىيور Vulgo appellatur قياوولأ. 2( © قباسداشلو 

et quoque in aliis nominibus in Cod. levis corruptio inest. — z) C ( x3» — موقيب 

o) C x,ZxJl. 
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 exa c "uh عجر Ml «راهنلا نم ةعاس 3i pe الو مارد ey ةدحاولا

Meدوت كللاذكو . ءيبارعالا :لامللو مدالا  olde,تكيبو  Qsليحملل 2  

COPS TNCSنمور  biaنيسمخ  bةرصبلاب 8  

 © ةقوكلاو

 نورشعو ةسمخو زرخسرف ةثام نسلا ىلا رجلا نم Serb قارععلا ةحاسمو ة

 GSP BpAe ناك xipef MB q.s ناولج .x Re M cux cu مصرع

iei e 

 ةلحرم رصقلا ىلا مث ةلحرم كلملا رهن db دادغب نم ABUS تافاسملا امأو

 ةةرحرم ةيسناعلا P رم ضلح م ةيقوتكلا db 3 ةليجرم Le Qui pl db ره

 يتفاعل uo di L3 xÀm s عريسلا دارت ةلجرم Quei ىلإ ,lado c. X5 و

 رق ةلحرم ليج ىلا ث ةلحرم ةّيناعنلا ىلا xig ايارجرج ىلإ رث ةلخوم
 ا Lea ةدلزللا لوف : ىنيدترب sho 4 0 xij .نسيلاس L3 لا

 à 3 Leona Xl ذا لقا ىيديرف هدقارحملا ىلا: xke ةبناحسالا

Eieةلحرم  UJناو «ةلحرم .طساو ىلا  AGE Guiنم  aslةيديبولا ىلا  

 Xo نمو. نيديرب ةدمالملا ىلا ةقارحملا نمو © ىنيديوب: ,dad ىلإ وق ةلحرم هع

 pus كل مث نيديرب ةلبالا ىلا ةرصبلا نم فخاتو © /نيديرب فيلصلا .ىلأ
 À qp ءنيكليسلا AP ohio نم. AU, ibm gens ىلا: رق. ةلحارم

aنيتلجم تيه ىلا مث ةلحرم بالا ىلإ 3 ةلحرم رابنالا  © dis 

shadeنيديرب : نادربلا-ىلا  MOةلحرم فصن «اًشِمجاب ىلا رق ةلحرم اربكع  

c) Com. d) Sie. In mappa C &oLÀ.. Fort.نيتس. 0( 0 نيسمخ.  C.ه)  

Ibno "l-Athir, IX, p. WA, 5 a f.ع.  ut quoque appellatur eS e.ةرزاجلا  l. 

 :e) In mapja x 3).—4. — f) C hic habet ىلا وأ ةرصيلا ىلا طساو نم ثخاتو

lads, quae B adوأ زاوعالا ىلا وا  bنيسيخ ةفوكلا  Uxنيسيخ  EL 

C (نيكلسلا. 7 finem capitis paullo aliter offert, quaeque ideo omisi, 4) C 

(Cod.69 بردلا  In mappa eI. Secutus sum Kodáma. Ibn Khord. p.بول.  

(Kodáma Los).91. — 1( 0 رادربلا. &( € اشمجابز  Cf Sprenger p.بودلا).  | 

(Cod. ! 4L).رييجاب ! Ibn Khord, p. 81 male 



 هلو

 ىلإ مث ةلحرم ةاتلبح ىلا رث ةلحرم 2500 ىلا رث )87( «ةلحرم ةيسداقلا قا

 نم ذخاتو ©اهلثثم ّنسلا ىلا مث اهلثم كامراب d رت اهلثم ءةيناقدوسلا

P clauناورهملا  Quyءامزاي“ويذ 4$  Uusرت رم هركشكلا“ لا اق  

imus Vom adىلإ الق  AU, cf ibm quibتيح نم  Eae)! dbةلخرما  

 si S ةلحبم مةميحفلا ىلا 3 ةلحرم ةسولا ىلا رق* ةلخرم EX لا رق

Xnodةلحرم 8:بهنلا ىلا ث ةلحرم : © RU,ناتسورذام ىلا ناولخ نم # 

Q9ىلإ 2  Leةلحرم  Eنيديرب كيوي رصق  viaeةيديبزلا  

à 3 xl Aةلحرم وريع رصق  oue ub2 فصن b, © xi m,نم  

 «à! xo نم ,AS © :لحرم نيقناخ à 3 xh A QM رصق à ناولح

"xs3 ةلحرم ابذ رهن ىلا ةلبالا نمو * املا ىف ةلحرم  M؛6 ىدضعلا مق  

shi i al^ odes Eoهيلا 0 ةلبالا  © Eهل ل ساو  

 & q ةفوكحلا

a) Hic desinit lacuna in B.  £) Vocalis in C; Ibn Khordádbeh انليح (Cod. 

 ةيسداق قوس ,Male Ibn Khord ( et sic quoque p. 95 (Cod. L4). — cانلمح)

(Cod. x. 385,447). — d) C .همراب e) © .امزاي f) C طب 1. addit: رصق ىلإ 3 

 ةييضفلا  — 4) Sic C; Ibn Khord. p. 69ةلحرم ناولح ىلا 3 ةلحرم ىنيريش.

(sed Cod. هميحفلا s. .(هبيحقلا Kodáma .ةييكعلا — A) Sie C; Ibn Khord. 

  0ناسأوردامو  Kodáma x,4,,4]. 7) Haec in B non exstant. 4) Bخييمبلا,

 . Vide Jacut in vناكساوردام.  Ibn Khord.. p. 45 UE EE Kodámaراسوردامو

ubi نيتلحرم male pro .ىيديرب )) € x«l cr 5) B om. Distantia est 

tantum 3 Far. s») Sic C in mappa, in textu ; gs. B sel. De Hawíizah 

cogitari nequit. Cf. infra in eapite Khuzistán. — o) C om. Sequentia sic habet: 

et deinde addit, ceteris huiusنم ربعيو  xLركسع ىلا  ESرفعج  eدرك  

 :capitis omissis اهكلسأ مثو لحارم «oda col وأ ةرميصلا ىلا نادغب نمو

D g) lMaec verba vix suo loco esse possunt,نوسيخ  alu. p) Bملعأ  
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Xoلزانمو * ءايبنالا كهاشم هب نال «لضف هل 3 سيفن ميلقا اًصيا  

 ةنيذم ,leu ءاهلعا نكس "xa ىدوكلا ىلع سون ةنيفس توقتسا هب ةءايلوالا

x. SEENسنوي موق ىلع هللا بات  dada crتاملظلا لخد «هنمو € نيعلا  

 ىلاعت هللا تبنا هيفو هنإبذاد عم سيجريج fox تناك هبو ««نينرقلا وذ و

udosdةنيطقيلا  $ c oseدسم هب سيلا ةلجد روكذملا كرابملا ةّلملا رهن  

 ةريتك دعاشم عم ةحاح Qe Pa تاروز عبس VULT E MS / سنوي

 مويلا دمآ نال هلقاعم نم لقعمو نيملسملا ريغت نم رغث وه 3 ةمج لثاضفو

 عمو مههزانم دحا ريع نبا ةريزجو #4داضنا لبَجل o» deadly مداهجل راد

 ليشكل ندعمو «مالسالا ىف برعلا لزانمو ؟ماشلاو قارعلا نيب ”ةطساو وه 4كلذ م

 ندعمو رامثلا dmm راعسالا صيخر «قارعلا n A ةريم* هنمو € قاتعلا

co Llنب روصنم رصن وبا مكاشمل انربخا  Puspi Quoلاق * اراخج بستح  

Uiمتيهلا'  dou Qaلقا  Uiaوبا  qe dasنب  lh, dure 

 لاق سيوأ ab نبا وه ليعامسا انثدح الق هيقفلا روصنم ىب كمح نابيلس

doceasلاق لق هذج نع هيبا نع هللا دبع ىب ريتك  dee,ةعبرأ معلص هللا  

 محالم نم محالم End, Xi راهنا نم راهتا ةعبزاو XAR لابج نم لبجا

a) C addit هوسيغ ىلع et habet deinde x 5 pro ds o» 5) € عضاومو 

 تيلجبلاون [نينددجحملا نم جرخا دق مكو ءايلوالاو نيقيدصلا. — 0( © دموق هنطوتو
; Mg 0. LU الو d) C .هل e) C corrupte Kt. f4:0 gi» 9) B sine 

punctis; C .نيطقيلا Koran. 37 vs. 146. Deinde C خللا ىرهن (UM $5 

 . 2) C ys. 4$) € & bسيلا.  proسبكا  et deindeنوكمملا كرابملا

E) B داضنأو© C e ual. 2 C Ji. m)B Us n) € “ةريص رثكأ o) € 

 رهن تاوغلا رق  xiهموت ىلع باحرلاو هيبرغب طاحا لق : et hie additرارحالا

: E43 zd. p)?B ce (s. fort. po C ce Deinde C tantum eas. 

4) C om. 
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xb لابج qe deem هدنجمو هبحو انبج لجل لق لبجالا ام لبق xi 
  Viiمحالملاو .ناكجو ناكسو تاوفلاو لينلا راهنالاو نا لابج نم :8لبجل

 دحاو ردب , Quadاذه هلو ميلقالا اذه ىلع سوقتي تارغلاو * 8 نينحو

 معنلا هبو هركذلا اهلو هنم عيني ةلجدو لضفلا ,4 Olaدجاسملاو روغتلاو

  ad OIهيف «قيرطلاو راعذلا تيب 5 Ramoاذهو © هروغت مورلا تبوخ دقو

 ى هلكشو هلاتم © :

 , Odميلقالا !ذه انهسق  ileفرععتل برعلا نوطب  Sloهنلعجو ةاعريمتو

 ىلع روك ثالق  Risa) SOةعيبر رايد قارعلا لبق نم اهلوا  LÀرق وضم رايد

  Eا &—( هبو ركب , Udاهندم نمو لوما اهتبصقف ةعيبر رابد
 08-2 2-2 هس ناي ع

unis X ab gud JR 8 فعلت :ينسكلا io sn ةتيدكلا: 

 TES ios d ةريزجاف اهتيحان Ll, eai نيعلا سار اًيوترفك ارا نيبيصَت

 3l اهنيصقف ورضه رايد ,Ul © نازوزسلا Kia BEEN m Las اهندمو

 Agisumb uu ليش شير كلا ERG ةقفارلا ةقرتكملا اهثونم بل

 89 نيريسرفك POMÁT يرَس ةيحانلاو ءاقرلا ناّرح هزوغرت XA نصح

 LAS) ىصح ء5ناقاق لك ROC اهندم. نمو كمآ اهتبصقف ركب رايد امأو

2) B kis, C x. — 5) C addit لاق (x2) 5.( .هيلصإ c) C haec om. 

(B XÀlaoJ! ut plerumque). d) 6 ماشلابو Aet. روغتو دهاشمو ex 

oMaxa قارعلابو (sic) (S e. e) € .قرضلاو f) € addit: .ةبلغ هيف برعللو 

g) C addit: 43,22] .ىلاعت هللابو Sequitur in B (p. 68) et C mappa. Deinde in 

B est magua lacuna (totius folii). — 4) C .اهويمتو 2( C Ka. Deinde C ut 

B supra (p. of) .ىباتاعم Jacut .اباتلعم — 7) Vulgo رفعا 3 (مفعي لتر ut in 

mappa D et 0. 7) C بايت 3, B supra .لايكل Est QUEM لابج Ibn Haukal, 

p. P1, 12 et f, p. Yfo ult,— m) C. .رواشيف — n) P. «ناوزداب B supra «ناورذان 

0) Pro ; en (Jacut, I, p. A"v, 11). C نوعزب ٠ B SUpra «زوعرب pec - 

DB supra Es Sprenger, p. 104 proponit Je sed situs non convenit. 

 هاقاف  5) Cنيقرفايم.  B supra eem r) C hie et deindeسيرسرفكو (2 (4

B supra .كفاك Jacut memorat sub .j85 non sub .لث — £) C هنيك et infra xA. 

18 
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 اًيسيقرت قوط !o ذبح oos ةيتارغلا نىدمو 8 نهريغو ةيذاح . «رافلا

AS xisندمو ءةّتيدحلا  Eاهتبصق  cipeاهندم نمو  ssl 

 © f iip «ةينيكسلا didaM سابعلا ريكس pea" ةةّينيسْمّشلا

 m ةوهلا بّيط !Aud نسح ليلج دلب ميلقالا اذه رصم وه لوما

ilsال ئياشملاو كولملا ريثك قدانغلاو قاوسالا نسح مسرلا ميدق مسالا ريبك  

 هلو Vip لفاوق هيلاو دادغب ةريم اهنم روكذم هيقفو لع دانسأ نم ولخ

 ee ةديج eec xA 25« ةيرس تامامحو ةنسح Xs سصئاصخو هزانم

 € ىقتسملا usi رهنلا دامو iA ead ميرو ةديعب نيتاسبلا نأ ريغ ةعماج

 ىمسي quam هبش مهنثّلُث ىف ريبكلاب سيل ةرصبلا لثم ناسليط هبش دكلبلاو

 pem هب عساو اضف هلخاد كعبرالا ىوسب فرعيو ةديبز رهن ىلع ةعبرملا 0

 exe عش Ree هر ظطشلاو mal نيبو قدنف نكر M ىلع ديصاوخلو ةركالا

 تاجازأ NUNC e لبق نم هجردو طشلا ys نم جردب b دعصي

 ظلام رابالاو «ةاطغم قاوسالا رثكاو باوبا الب ىطغملا هجوو طاناب ةراجح نم

Sul»تولصاب برد ىلعالا ريد برد هبورد نم ؟ةديبز رهن نمو ةلجد نم  

t5برذ  suasبرد نينموملا ربمأ احر برد ةصاصلل برذ ةديم ىنب برد  

 ١ نم (pe فصن ىلع ةفيلكل رصقو ظشلا ىلع دلبلاو ليمج برد نيغابدلا

 برعلا لصو املف نالبخ لصوملا مسا ناكو ؟ةهدقلا ىونون دنع رخآلا بنالل

a) Nomen scripsi secundum C infra, coll. Jacut in v.; C h. l. فاغلأ , B supra 

et infra JO Hinc fort. oriunda est lectio ناف ap. Jacut, IV, p. |, 20. Nomen 

seq. C طلع ءأ infra et B infra ut recepi. Supra B .هناح — 4) B supra هستيشلا و 

C .هنيتسمسلا Jacut ةيناسمشو ut quoque scribit Ibno 'l-Athír, (VIII, p. انو 

X, p. Mj). e) Vulgo نيسكام. 0 نيكسيم et deinde .نيكس d) B supra 

 , Cogitavi de xazcs 3. Ibn Haukal, p. fo., 14, Jakut, IIهشيبكل, 0 هششل. "

| p. Pe, l4. Convenit autem potissimum illud x4 245) apud Ibn Haukal, 

p 4,19. e) B suprà .هينيكسلاو 0 هنيكسملا Vocales scripsi secundum Forbes 

| p Ritter, XI, p. 262. f) B suprà .نينابلا, 0 ىساسلا Vulgo. .رينينت 

| 9) C xXli. Hodie forum exira urbem est, v. Moltke apud Ritter, XI, p. 203. 

yes essen Teque 
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 سنوي ةنيدم y لصوملا برقب ىونونو € uas تيمس اهورصمو quje اهب

Mصحت انك  Dجيرلا#ةبلقز . A».آلا  v) (Uode oaرق: اهتم  
 ةريثك * قارعلا وحن نمو لصوملا em نم ةلجد ىلع Ede ةرمو © ه«رصوُخلا
 ىلع ةّثيدحلا *دلبلا de) wd 9. صج نم نصللو epi ياربا
 ةناسليط طشلا برق ,gli يردب اهيلا دعصي 4فرج دنع Lad ةلتجد

Riريغ نيط  ga8ةيقرش قو  Blasةريغص لمآ وحن نم  Pai 

 لبقي رهن ىلع ةينسكلا 8$ ىلع xad نيط «جناينب رهن ىلع نيتاسبلا

coded es ENطبع هيلع  Las cells Roلح ريبلاو دليلا  
DOUCEUR Vr NME MER ١ 

QE Use: denuo qui dux e USهماخ  dE cesiهندتخ  id 

 هبنم نب «ve .نع Ab qe سيردا qu معتلا دبع de ad ارق لاق ناك

 دعب ةيرق لوأ تناكو نينامث اهاّمسو ةيرق Ug ةنيفسلا نم memi يرخ ud لق
 vea Riga لوأ ىهف Uus هعم نمم لجر لكل 52ددعب ين اهانب نافوطلا
 بناوج ةثالث نم ءاملا هيلع رودي ريبك كلب Lacs ىبا ةريزج © ةريزجلاب

 ,id XR لجن )54 BIET وات Ee Xeb قو jy m اهنيب ةلجدو

 FCU اهللخي xb نورشعو Qe ىو ةبيط ١ Exi irt «ةعشلا

Eنيل  edes, Re teo gneةةلخدتلايرغ* نكي 8 صخترو  , SQ 

A recentioribus Chosar appellatur. — 2) C o Sed in mappaوصوحلا.  Cه)  

z^ةنيبج  B et C et in itinerario recte ut edidi. Decurtatum esse videtur eX 

(Ibn Khordádbeh, p. 82 l 1, Jacut, II, p. j44, 12, Dimaschkí, ed. Mehren, 

eodem8 مامكلاو جاربالا A. Aut fort. leg.مامكلاو جاوبالل  p. 3. up): ^ ewe: 

Cf. Rich apud Ritter, XI, p. 668.فيج.  d) Cنيصللو. —  sensu. Deinde C 

Istakhri,خكفنس  f) Graviter fallitur auctor. Vid. Jacut sub0 مهاينب.  e) 

in quo reyera 3ةينسلل روباخو  p. ^", Ritter, X, p. 942. Fluvius hic est 

Jacut, II,خيمرأ  magnifica est, vid. Dimaschkí et cf. Ritter, XI, p. 168. Pro 

sic, sed ultima littera incerta est.ردرعد  ?Cod.ةينيمرأ. 9(  p. PAP, 12 seq. habet 

 5( C هلجدلا ربوع.
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 * dE طسو ,ali قاوسالا «ةجرف E gaze نم ناينبلا ةنسح روصقلا

 اهنا آلا كلذك ouehe «بابق مناينبو Ui نم Roh En يف ةريغص ُةَمَرَدأ
 تاماهح اهب هكاوفلا ةريثك لصوملا نم بحراو رغصاو هزنأ D نيِبيصَت  ©ربكا

Riaبابلا نم اهقوس' ةقابلو راسي هلو ةفينم روصقو  Mنصح اهيلع بابلا  

— 

 ردحنت JP عماجلا ىف رقتو موطسلا قوف ىرجتو دلبلا معت ةانق QU ةبيط

diهناينب داو  SLEسلكو دوس  © Peeاهب ةرافم $  Qa)ةريتك ريتك  

 نيبعلا سار 8 ةريثك نويعو «ىبيذع رهن نم برش مهيف عماجلا ةفكاسالا

dةلهس  Laelرجفتي كملاب قرختم  Ges. ueةريغص  Q4,وحن كلا  

 4صجو ةراج مهناينب هلفسا ىف ىفخ الف عردلا حمطي لالز نيبتماق نم 0

 ىلإ دمت ةبذع انيع «نوتسو ةثامثالت اهيلا عقيو عرازمو نيبتاسب مهلو )09(

 © ذقرلا

 ةيكاطنا نم eb ىو ءكاضف ىصلل نيبو fane فرش هيلعو oed هل ىسرك

Smsةلجد ىبرغ ؟نويع اهيفو ؟رودلا تاساسأ كلذكو ةبلص دوس  Eam 

 باب باوبا ةسيخ اهل كلبلا طسو عمال_. ل نيصح ىصحو !نييلسملل x5 ةبيط

Qu mob, atبابو مورسا بابو  X!ريغص ”سنأ بابو  cUmهيلا  wu, 

odضعبو  J3 de c0 مويلا - نيملسملل فرعأ الو  ce Adoالو . VAS 

deنيقراقايمو 8 اهنم  obبيط  quamقندنخو ةراجاك ليصفو فرش هل  

aoرهنو نويبع نم مهبرش نيتاسبلاو ملعلا ةليلق  px.فينك ىف ةذيلب ءاتشلا ىف  

 نم مهبرش فرط de gai هيف ,gay ةعلق اهب ةنيصح ؟باشلو 8 ميلقالا

a) C km L3. 5) € poem c) € "E d) Hie desinit lacuna in B. 

€ C gue.  f)C om  $g)Oyk AM) Ox. 0g, 4€ 

addit s» Pro xÀlo5 B لحدلاو € رهتلا: n9 .نيبلسلا 7) C hie et deinde 

sine copula. — 7) C رسلا um P). e) C om. In seqq. B Jl et GS p) B 

x25. Mox B sob, Com.  $) Sic B; C cu, Vix cogitari potest de urbe 

Uu, ناجح 8. ىنيح Abulfeda, p. WP, Istakhrí, p. v 6 ult, Jacut, HE, p. fa^ 
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 Kam نم. نافذ لتو © عينم ريغ ,Pure نيطو رجح نم جوانبو .ةيبيذع )28

PHنيب  od d x X2ةاطغم اهقاوساو خةصيخر اهب راعسالاو  

 هذه ندم نم انفرع ام !ذهف* vr NY SS $ ةلجد نم مهبرش

 c © باحرلا ميلقا ىف هركذن فالتخاو مالك سيلدب dy 7 ةروكلا

 ناشراف xA ىلع .ريسي gans ques MAN ىلع رضم رايذ ةبصق ةقولا

 قاوسالا ةنسح Axhi ةجدق X98 :ةبيط اهنا ربيع ,qb sl  ةرهبك رديغ

 .gau PL نوتيولاو Od نوباصلا ندعمو. ,cold .نيتاسبلاو ىرقلا .ةريتك

 7 نيبميبلفالا ىف رشنناو bos /تقبوبو اهقاوسأ تللظ دق ةبّيط ,calum بيج

 TERES" ايلي رعت de اهبنج ىلا تارفلاو Les ىلع .ماشلاف .اهركذ

 تفخ لق اهنم ةبيرق ”ةقرتكملا XJ  «ةبعص اهيلا ىرطلاو -xha اهب

ep,8 ةقفارلاو < * vasعماجو ةغاصلا ىف عماجل قولا  old à x5) 

 نارك © دويع ىلع Diss نكسم برقلابو ”تون SLT. is UA هيف

Ku MEAءاهيلعو  quamىف ايليا لع ىلع ةراجح نم  gemاهب هّنبلا  

 i595 رابأ نم elis ىقسو .NEIN E ملبقت نيا نم ملعي* 3 ةانق

 ela لذ لع ,L5: 3, © لاتمالا برضت مهنيزاوم ”ز:كصبو ناطقالا ةدبج

pali, uasءاسفاسفلاب ةسبلم جازاب* ةبيجت ةسينك اهبو ثعش فرط ىلع  
 عيفر لت ىو ناباَرَع اهتبصقف روباكلا ةيحان امو © ءايندلا بتاج دحا ىف

et PA. In mappa Kiepert non procul ab oriente urbis Amid iacet Djenàb, sed 

locum apud nullum antiquiorum. memoratum vidi. 

a)C pj quae varia lectio quoque a Jacut est recepta, 8 sine punctis. | 4) C 

 اهب.  sine copula. d) Cىصحخ  c) In B nomen desideratur. C &44$ا

e) B .نافلاو C alio ordine رافلاو Kx. — f) C om. Pro سيلدب B (Jo. 

Com, g)Clj A)Com jClü. 8 8 كا cs. 2C 
  Deinde 0 xd». — o) Cتون.  c Cip. 2) Bةقرتضملا,  m) Bميبلاقالا»

 C addit ( 5هحتنصيو. B ) 7فرط ىلع.  Ug cies 0) cلصضأ  — p) Cاهيلع.

Vk. , ىف et mox om. بيطلا (B sine punetis). £) 0 pro his: اسفاسفلاب تعصر لذ جأز 

 Deinde C عفترم لث ىلع ر باكل aS اهناف نابارع امأو.
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 © بحر ندملا رئاسو* ةريثك عرازم مهلو ةصيخر اهب راعسالاو نيتاسب اهلوح

 اهلو ناسليط ةيدابلا وحن نم ةريبك «ةنيدم ةبحرلا [Lehm تارغلا ةيحانو

 © beue ةيدابلا بناج نم ندملا ةيقبو © ضبرو نصح

 ميلقالا اذه ىنووش لمج

ub 5ةراح عضاوم هبو «قارعلل ةهباشم* ماشلل ةيراقف موسرلاو كوهلا  dic; 

Ja Qusندمو راّجتس  tex Aةريكو  Duلابجلا نم اهبرقل ةدراب  geo 
2 

adaءاوه  eesمهناينب رثكاو )10( <  mrهب فرعا الو  o; zbرايداو ^3,  
- 

L$JL نيتباصلا ندعمو Quem هب سيلو TTA *هدجت ال اًماعط ًالو Pe 

 نارحو $  macنيركاذملل الو رجب لصتي ا < ةكلنملا

 هب  eneقوس هب 8 قزولل الو  exeh. XLs mc 8لإ  xisةريتك اهناذ

 ةلبانح ةهيفو ىعفاشلاو ةفينح نأ بهذم ريغ ىأرلا ىف ىرت الو ةلوتعملا

(sj kg eis مالكلا ىطاعتي الو مهبرلق آوهالا مسقت t ةعيشلل ةبلجو 

lcu وك تقو* شوبمل عم ةاجبلا برح ففتاو ءرماع نب دللا بع iis 

bl نوركاش كل موقلا ”اموي ىل لاقف نيتاشعلا * مهب ىلصأ ىضاقلا ىنفلخضتساف 

  5كنا* لاق ”ىضاقلا هللا كيا !ذ ام ىلع تلق مثال كل , exiis Kmلقال

 مل ملف ةفوكلا  qui m oirكلام ىذلا امو  APمةءارق  quiلالخ كثلق رماع

EAS رماح Qu qs قوز * نفاجم ud ناف 'ىوالا اما uus S9 امو "لق عض 

Es s عمس هنأ ةيناثلاو oie نب um de l3 xil iom ̂ » 

E a) C tantum .ةبحرلاو. 2( 0 تارفلا ىلع c) Com. 4) Bi. 0B 

 قررلل  («dl — 2) Bهب  proالو  0 XL. — g) 0 om. Deinde Bتاونقلا. رك

 مسعب). 2( 0 ىلوك تنقو ديبزب B)  E) Comقردللو © قرزللا 0( 0 هيو. .5 |

E. .اهب Deinde B .ىتفلحتسا. — 05( © موي لاقف. 08( © نييلا ىضاق ىلاعت 

٠ 0) C xii, لجر eb mox .ارقي ال p) © .تشارقل 4) © js r)BetC 

 ةالصلا ىف افرح افرح. : — 0s) C additنابتع ىلع لوق هنا.  Deinde Cنهيدحا.

2) C Ace M. 
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(pie quls cuis all uy ىلع cuu» acis لقال لبا su eai cn 

 هفحصم ىلع نّوملسملا عمجا دق ىذلا نامتع نيبو هنيب نف ةتالث وأ ةنالجر

 , il«نم نيبو هنيب نمم كهل أرقي ناب قحا لجر «دلوادتو هعيج ىلع
tuu, اًضياو * ةثالثو نالجر هفحصم. ىلع قاغثالا عقو الو هعيج ليعتسي ال 

 فلاخت ال ع !ذاف «*نامثع ىلا ةبوسنملا* زاجكاو رصمو ماشلاب ةميدقلا فحاصملا 5

IV ةليشايف Lab نبا uS تيار XGUUD xh. esum à fade qub oh 

 ةروس ىف ٍلوقي هريغو رئاظنلا عيمج ىف هارجا عضوم ىف ليقثتلا وأ 62انلا لعتسا

  EIU MÀةروس قو  EIL MÀSاًجاَرَخو اًدس رخآ عضومو ةاّذَس عضوم ىفو

 , Loroننكو ريثك !ذع ؛لاثمأو اًهَركو اًهركو  Mtهقفتلا #ثدرأ دف
003 SE ةيقب تيار ةثلاثلا ةلكلو «برقا هقفلا ةقيرط/ dh. نوعا ىلع Luis 

 ىيبج هلا هنع وري مل رماع نباو نيثالث ىلا ثالث نم تاياورلا مهنع تفغلتخا
 بسح  Lih.ىع* فالتخالا عقو  pemماشعو ناوكذ نبا نال  qiرامع

à) ةعبارلاو «هتءارق نم ىيقي ىلع اًنقتم ناك هنا تيلعف Quem te *ًارق! 

braces | هلأ هى el نايتس منع اكهذلاىديتشر 5 * سانا 
iS uil ام ىسحا ام هللا Dum Up كرد هلل ىضاقلا لاقف e ىدنع ناحرلا حص» 

 نافذ «ىيدعازلا نم اهيف تنك ام دعب ىدنع ةءارقلا هذه تلج دقلو هب

 ضقاني مل ول هانبجا عضوم ريغ ىف رم نبأ ضقان 005 سيلوأ مصخ لق
  asdىف  xisانضقان اًملف* سايقلاب قخوت ال تاآرقلا نال 5 نونظلا هب اننظو

geb دق ؟سيلوأ لق ناف < «سايقلا فقفاو al نأ الأ لقانو عبتم هنا انملع 

a) 1 0) od c) Com. 2( 0 Ki, e e) € تربدن دقو 

  B sine punctis. Proرئاسو مامالا ىمس ىذلا فحصملا. 7/2 8 سابع. م)

 كس  habet. Cf. Nóldeke, Geschichte des Qoráns, p. 282. A) 0ءبلاب  Cءيبلاب

(B عضومو prO عضوم (hy). Vocales addidi. i) O .كابشاو E) C .ىلع تلبقا دق 

D € رئاس m) C (qus .هبحاص ىلع 1116 (tuse est ىرامذلا eo. ىب ues 

Nüldeke, p. 288 et 296 (ubi l. 4 a. f. 1.: der ein Schüler des Ibn Amir war). 

”( C Ui. o) 0 ىدنع cS .ام دعب ىميلقأ مامأ فورت ارقأ نأ تيببحاف 

 سيلا. € ) xb gaius. 4نونظلا هب نط) نونطلا . C 0م)
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 نا ةدانبجا فورح ىف «ونكو فلسلا هيف  dكرقلا «ةيثا نم  àنم ملسي

elo i ا « نا لح d, ف عض à 8€» مصاع ىلع xo دق عانأ ىرث اا نعطلا 

  f ao dsىلقو  ex:اربكلا + ( geةمثالا كف نعطي و ما“ اوبوصو

  cols. 3iنبأ. لق نا  deer! pdeنبا ناك ول هانبجل ةروهشم ريغ هتتارقو
ges oí D isl هتءارق تّدش الو (1) jm ام* قارعلاب وأ jm رماعو 

 نولماتلاو: يلع نودزاولا ةلق اف طعم  bonumهين نط ناك نيفاروالا نأ فرخ

Ly i ES ةلباس ىلع انك ةولف ىنعملا !ذهل هبيهذم لطب دقو :هقفلا 

  Lus”ىنمم تسلا لق ناف «برغلاو قرشلا لعا  mua QAIملعلا

 ىتكل ىلب هانبجا ةماعلا ةءارق :نوراتخو «ديرجتلا "نع نوهني مهرثكاو .عرولاو

 ةمثا . تدهاشو ترفاس امل  pمهيلع ةوالتلا *تببحا , Alدثاوفلا

 ثنكف مهنم  Mbرئاجلاب تأرق  lioمهذيمالت ىلع ىقولاحاو ىرما  PUBثدرج

  Misiىلع 9

 عمتاجات نودع نم رهن ىهو * روباخلو تارغلاو اجيد نم اهرثكا .ةعساو ةايملاو

 ىلإ ٌبصتو . coluiاماو  Quelفيهك تحت نم يرخت اهناف قارعلا ةلجد

  5ريدي ال ماهأدبم لواو* بازلا ىلإ راهنا ةّدع اهاقلت 3 رضخا هم تاملظلا

 ؟بيذلا رهن اهب طلتخ ام لوا ةدحاو اخر نم. رثكا  USتايلوسملا ثا "سمرا «

a) D .هويبكادو b) C et B in marg. cum e In textu B “انلق c) B om. 

d) Baidháwi ad Kor. 8 vs. 67. e) B sine punctis, C .اهاسني Baidháwi ad Kor. 

duyss 100... 4). C .ناذع Baidháwi ad Kor. 20 vs. 66. Deinde B om. copulam. 

8 E jc sadi: يفاشلا نم Said. d oss ads. k) C .ولو 

]) In B expunctum sequitur .امهنع — $9) B .نم سيلا بلع ناك © haee usque 

ad دايملاو om. — s) B sine punctis. — o) C تارفلا ىف بلقتف عمتجت_ راهنأ © 

deinde تحن نك Aem» dual... p) C .اهلوأ 9g) Sie B; C CE Videtur esse 

aliud nomen pro :بالكلا وهن r) Sic C; B psp Fort. est fluvius ab aliis n 

ASA appellatus. — s) Recepi lectionem C licet corruptam credo. In B eadem 

 —— Mae ب ب ب بيجي و م م

lectio esse videtur, sed indistincte scriptum est nomen. Pro j ibi est .ىلإ In- 

telligi autem. videtur fluvius امديتاس s. افنئاساب (Abulfeda, p, ,(هد افناساب Nym- 

phaeus, hodie Batman Su appellatus, Mox B xaO sema. 
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 باؤلا مث eJ رهن مث hg RS que cle رق ةخوراكلا xs رق
 © exhzla 4خلجدو كرابم تارفلا لاقيو ؟قاوعلا ىف تننا رق

 موكشلاو exul, f SUO لسعلاو siiis نم عفترت ex هبو

 ns h Eust, Oeo, Ex mr cain bios glia 5 نبللو

TFETنامر بجو وللا. كرف راجّتس نمو «لسالسلاو قئافلا خيرطلاو  

 قدنبلا نم ربكا 2ىش وهو Lb SL نيبيصت نمو < 4: قامسلاو بصقلاو

 نمو < ىيناوكلاو تاياودلاو . ىيزاوم او: ”ةدكقملا هكاوفلاو رودع نيل بيطأو

 نندا ىف لحنلا لسعو .ظيبقلا * ناوح .نمو < مالقالاو: تيزلاو .نوباصلا ةيقرلا

 نمو < هدايجحلا Jas ىمسلاو زوللاو زول ةريوجحلا نمو < ” نيزاوماو نطقلاو

 € نمو < dere ls CI هكاوفلاو مويراوشلاو Bem. PG ce) ةينسكلا

"aixنابلالا *  eil,بتقلاو قنادعاشلاو «ةبطرلا هكاوفلاو بانعالاو  

 فيناود سمخ ردقلا فيراوزلا ى* رودقلا d$ GUI acl نمو € *دوسكينلاو

x e: «m SULa] odeةدفتاعلا لوما  oe € * SIEنايك يما  

 ليخأ NY اذه ضئاصخو © م ٌىلقصلا لم ىلع Eunes E ناتكلاو :فوصلا

 t ةليباكم Ul © 2اهنيزاومو اهنطقو quum طيبقو * رويسلاو لسالسلاو.نوباصلاو

 ةراكلاو gam Odi اًلطر Ve ةسمخ كوكملف ةراكلاو ويفقلاو كوُكملاو AP :مهلق

a) B Jos 23. 4) B l5, C .مافاك | c) B —52^ C 5?! Supra p. |f!, 2 ap- 

pellatur مز ut vulgo (C ibi d) B et C ut saepissime cum artic. — e) In e»در  
 marg. B adscribitur تاراجكنلا T f) C روسكلاو et deinde مخفلاو.

 2( C om.تاسنلاو. © باسلاو.  i) Bلاطصالاو.  Cنيللو, 0 ربخلو. 4(  Bو)  

 D C ةدودقملا ) C ىيداوكلاو. #) C نيهاوشلاو ىطقلاو لسعلا طيبق.

 B in his طرسقلا (طيبنقلا) et (9. o0) © Vu p) B Vr جبقلاو

or) © out3( 8 تييزلاو.  — cud.ددقملا  (amie,ريزاوشلاو  Cندراوشلاو,  

B ope ll,قفادعاشلاو. — £(  et deindeمسمسلاو محغفلا  solet bolsa. — 5) C 

 C زوسكل او. 4( C tantum (قفادب 1 P. Pro) خبحرلا mox habet هلجيلا.

 v?) B ىبابلاو 0 om. v) C هيلقصلا. C tantum (z ىيزاوم او B) طشسبنفولو 68

 C دملاو كوكملا مهليباكم. 3( C كوكملا عجر.
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 ةيدادغب * مهلاطراو ويفقلا عبر كوكملاو اهعبر زيفقلاو الط ه1 تيدر د
TON CES NESمهتغلو 8 ةاّلطر نوتالثو  god Xlem- Klنم  XX) 

 EC eol" ىعو* ,ym نسحا مهو ةّيلصوملا ءاهنسحا برع مهنال ماشلا

EN8 نايقراح عرتكا .لكابقلا كا كعمج نقر .هريلخالا  
 ءزلجدقلا ىونون كنع هراثآو سنوي دكككاسم لصوملا داوسب مك دهاشم ,dU هلو *

 * ةليمج هتنب نيرواجملل رودو دجاسم هسار ىلع ةبوت Qd ىمسي عموم

 x نلدعي تاروز عبس نأ نوعزي X Bi . هيلع تمفقوإو /ةلودلا رصان

Mal ouaiومو عبجلا  gus!اونقيا امل سنوي موق هيلا نرخ ىذلا  
 نوعزي نيع كلب ةرهاظبو سنوي نيع faxa ريسرف فصن ىلعو 6باذعلاب )12(

 عضومو ؟لجاسم هل* «t صربلا نم .uio ىفشتسي Mg جا سنوي نأ 0

gnaىلع < نيطقيلا  pue)نسج. هيف اموت ريد نيقراايم نم.  pisنوعزي  
 رماع نيصح باحرلا فيرط ىلع نينرقلا ىذ طابر « سباب gue نم هنا
 كلما نبع ىب ةملسم نضرحو نينرقلا وذ اهلخد ىلا تابلظلا ”فهك هنت

 نيبيصنب بثاجعلا نمو © عجرو ure" عومشلاو لعاشملا دعتساو اهلوخد ىف

Queisىف ليعتسي امك * هنوليعتسي ضيبا سلك اهنمم ”عبني  luiهرودلاو  > 

 هنابعر دنع ميقيف روقع بلك هضع نم nM jest بلكلا ريد لصوملا ضرابو
 تام اهنم برش نم نيع مقاتسرلا اذهبو «ىلاعت هللا نذاب fous اًموي نيسمخ

 هعلق نم تبن اهب ”اقيشعاب ةيرق لصوملا نم ؟ديرب ىلع < مايا ةثالث دعب

 مردب ,Xo نانلعلا ناناخأ هيأ نم تكي ناذ دنع els رزان وأ ريساوب هبو

a) C نانثأ vitium. manifestum. — 2) C. هيذادغب Qi. — 0) 0 نم 5 ^o] 

Les برعلا رابد نال ماشلا ناسل نم ىسحاو ذادغب XX. — d) C مهءاوهو 

 هبو  e ei in seqq. tem et guae ( (pro gast). e) C OLميلاقالا رئاس نم |

f) € om. ; deinde habet wA... 5 C additلصوملا داوسب سنوي لجكاسم.  

  2 Hic C insertهلدكسم.  X) Cخنيدم.  A) C om. 1) C additعيف اوبانف. 0

uw) et post & 3| addit je Monasterium اموت ci ريد sppellatur a. Jacut. 

m)C.. nC عبن (B E Mox B .سلكلا 0) C. ةينبالا à&. (م © 

 اعتعاب.  Bم .٠ Cf. Jacut, I, p. fw, 15بويدين  9€قيئاسرلا.
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 ىلع هعلقف تبنلا كلذ ىلا Paul اهلمحن ءاهنوتراوتي Rit ممق ىلا ةّلسمو
 ناو $$, لصنلا d شاشلاب نك ولو ىرسب ةلعلا بحاص مسا

 اقرا ةسينكو EXue ةرطنقو ةيردنكسالا' jua تالق اًيندلا بتاج لاقي

Lsدجاسملا ىنب  Mi Pةسينكلا لدب » LRلعج ةلولولا هتمده  

damusةسيخ ىلع ةرطنقلا هذهو قشمد عماج  pedلبج نم  see 
 اهيلع of اذا XLI La /”نوخضم رجح ىلع لبجلاب ةلصتم ةقفاش ةريبك

 g cogi& ءاملأ

UE cus,ل كلن  viuaهال ةينيطنلسقلا  c;اهيف نوعمتج اراد اهب نيملسملل  

 هتخاسمو دكلبلا ,pal اهيف :بذكلاو قالتخالا y O5, Lg QUAM قرشا

 ؛0 اهيلا قرطلا ركذاو ELS هحضواو نويعلل كلذ روصا نأ تيارف * هناينبو

 <تاراجتلاو وزغلاو تالاسرلاو /ىراسالا ءآرش ىف Pouss كلذ ىلإ نيملسملا ةجاحن

 طرش رصملا !ذه لخدو مورلا كلب ”ازغ امل AME دبع ىب ةملسم نا ملعأ*

 اذا فارشالاو هوجولا اهلوني ناديملا ىف suas shb jo ءانب :مورلا بلك ىلع

 هاطالبلاو طالبلا راد ىنبو كلذ ىلا هباجاف هدهاعتو ”دفنك ند * اونوكيل اورسأ

 اة لثم مظعلا ىف نوكت ةينيطنلسقلاف e x جابيدلا مهب عنصي ناديملا فلخ

 و ىصحع ةعينم نادلبلا رئاسك «?TE E us رجح EU رغصا وأ ةرصبلا

qe Vit € Lac 3 acl,رادو ناديملا هتفاح قع بناج  jio» MAE 

 ةكد ناديملا طسو ىف *ةلباقتم اهباوتا ىيرادلا نيب ناديملو فص ىلع كلملا

a) B tantum CEA Ó 6 ٠ويستلقع 13 :ععنفسدو c) B h. l. AKI. 

d) 0 x3lKa. — e) Error auctoris qui duos pontes confundit; vid. supra p. I4 f. 

f) 8 2.9. C يو g) C addit: ةئاعبسو فلا فالا ةعبس ةعيبر رايد LU 

 تبادق  40 Cبذكلاو اهيف.  Cبذكلا ىف: 8 2 Bظركذت. ( Eفلا" «,8

  Deinde Bريارسالا ىرش.  Cىراشالا:  2 Bتبأدف»  quu ohكلذ

 اناسل نوقشي الو,  2( C, qui haec infra ponit postورفلاو.  et mox Cتاسارلاو

habet: كلما ىبع نب ةملسم fh .املو لاق m) © ةنايص d. Deinde B .هدهاعو 

o) C addit pee $8) Ox yd نادلبلا D Quem r) C pro his: 

 نيلباقتم نيرادلا اباب» كلملا رادو طالبلا راد نيب ركلا ةفاح ىلع ناديبماو.
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 € avid, AU. 8j جا * :t ةبيجو ji نيملسملا ^U طالملا راد ;o و جردب

 p عئانصلا ىف نولمعتسيو نودبعتسي 8نيملسملا ةماع نم ىراسالا رئاسو

 ءاوعفتناو نيب ىراسالا ,dol Los اهب رقي ل هتعنص نع لئثس !cl ىذلا*

Ohمنوهركي  OEىلع  KOرجل مل  KU dios Li oui Jy 
oesمهلو ساحأ نم .سرف ةروص هيف /دودمم لبح طالبلا راد ىلا بلكلا راد  

 اودارأ !ذاف انايسارب ريزولا مساو اوطنيو 5كلملا مساو بعلل* اهيف نوعمتجج تاقوا

 ناسف (13) ةكدلا لوح ليخأ LU. oum اوراص مهبعل ىف jy ES نا

 اوطنيو اوطنيو اوحاصف مورلل XA نوكتس اولق بلكلا برح ليخ تقبس

 انايسارب اوحاصف نيملسملل «ةيلغلا ىروكتس FB ريزولا coim ليخ تبلغ ناو

 «مهل ةبلغلا نوكل ”مهنولصيو مهيلع نوعلخف quali ىلا اوبهذو ؛انايسأرب
 نبتلا ند uui .هكاوفتلاو ةصيخر mao راعسالاو .ةنسح Quel .كلبللو

Tum 4 :هد  ME 

 ,V3 2! Duas & نوملسم أضيأ دنوبارطابو ساحنلا ندعم كلذكو 0 نويلسم

 اذه رغت ناكو هيف اهانفصو كأاذ لجال ميلقالا اذه نم ةينيطنطسقلا ىلا

 © مودعلا اهبرخ دقو اهنادلبو ةيطلم ميلقالا

 ةيبلكملا ىلا وأ كلب ىلا وأ ةنيهجرم ىلا لصوملا نم فخاتق تافاسملا Uh (14) هك

Kl A 5) "mةلحرم  Pىلا ”:نيهجرم نم  M Kl A XXoeJ)P 

a) B sine punctis, — 2) C .سانلا c) 0 .نأ 2€ r9 € C om. 

f) Biet^C jo: (ON) Nam 90 à aii مساو ناديملا ىف ودعلل 

 اناسارب  Bاناسناوب» C bis ( 2لق.  2( 0 Qu KA) Bةخيمورلا. 8) 0 اولاغتي.

aL. 2. Supra B et C UL. s. Intelliguntur factiones quae dicuntur IIpzzizvo: et 008/204. 

m) 0 .مهيلع اوعلخل طالبلا رادب In B desideratur .مهيلع. 25( 0 اهي 0 o) B 

Qe .ىبتلا Quae regio intelligatur nescio. Montes ساكنلا ندعم appellati, 

describuntur in 272142 Numa, p.*o.. In C haec ad تافاسملا desunt. 7) Sequi- 

tur in B لصوملا نم دخانو et tunc spatium album in quo scribitur لضالا نم طقس 

Nullam vero lacunam exstare opinor, nisi quod mappa Asiae Minoris desideratur. 

2B c »)B هينهجحرم (supra sine punctis), C MAL Pro hac statione 

| Ton Khord. p. 81 habet (Cod. نايبط) نابيط ىنبر Kodama (jab, 
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 رق ةلحرم (oua 41b Od نم فذخاتو «ةلحرم سلا ىلا 3 ةلحرم .ةعيقبلا

 llo كرر ioa نيبيصن ىلا .Elm سوما نإ Ee EA ىلأ

 ةلخرم del js ىلا «رث ةلخرم ةيجاكشلا ىلا * ةيبلكملا نم ذخاتو .« ةلحوم

di USةلحرم * راجتس  € OU,نم  db dni;ةلحرم 'اياتلعم  db dةينسكلا  

d T Klخلخرم  نينامت  uj dbنبا  exi L8ىلا 2$  Jeه.ناناف  

 نيقراتابم dE ona qu. ACA, $E ey e ME .لصوملا ue € ةلكرم

Xingلل لقا  dE xima Áoىجسم  dE US Eier peasندعملا  Xie 
 hem Qu 4 ىف kk E طاشمش dE Gal ge XS لكم |سينكطب ١

Hull 4 xoi cc ME334 ملح الج 3 8: دعم  
Douيسب  UA Ilia quum di UAناوزشلي  (eiua X3E ME impe 

 «اريب d ذأ ةيلاذلا ىلا رق ةلحرم Lass ىلا ةبحرلا نم فخاتو © ةلحرم

 هديعقرب)»  (C habetىلإ 3 خلح م اثانيعاب  Deést coll. Ibn Khord. et Kodámaهر '

6( Ibn Khord. et Kodáma eius loco Xu “لت 0) Bom.; € 142 LJ. Con- 

iectura scripsi, d) B .رفع Brevius iter via Balad describitur ab Ibn Khord. et 

Kodáma. e) B haec om.; C Bolsa et UUC tu f) B 5j. 4) Sic recte Ibn 

Khord., p. 88, 1l. 1l. B et Kodáma «طاسيمهس In C طمع itinerarium non exstat, 

sed in mappa bene طاسمبس Saepissime confunduntur urbes, ut quoque fecit Ritter, 

licet (X, p. 931) laudavit locum .Abulfedae de situ Schemschát inter Amid et 

Kharput. Cf. Jacut, IIT, p. 81 seq. Distantia unius diei falsa est. Iter autem 

hoc est per ambages. — A) Ibn Khord. مزح لتر Kodáma male نزوما نوزوم) Ms 

Edrisi, lI, p. 152 نريم لت. قائد loeus eiusdem nominis prope Miccícam me- 

moratur à Jacut (I, p. 4v, 1). i) B sine punctis, Ibn Khord. نانرج (Cd. نانرح)و 

Kodáma نابنرج et نابدحو Edrisi ou — 8) 8 ارقمادو Ibn Khord. دعماب و! 

sed Cod. Jab, Kodáma انعمابر Edrisi .داعمات! — 7) Inter نأرح et ناورجاب 

Ibn Kbord. et Edrisi موهبه جاب | ١ (Jacut in v.). — ») C hie, ut quoque supra, 

  2) Bec le. Videtur haec esse urbs Zir/2a quae hodierno oppidoاسيقرف.

Deir respondet secundum probabilem coniecturam Ritteri, ZErdA., XI, p. 691, 

col. X, p. 976. In C bis خلحرم scribitur. 
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toe d a. AX "لأ UE eA نيكعا ىلإ (oaa 'udt diese 
 ىلأ xk ٠م Xi bb M نيطلم M o ةلحرم ريخ لش ىلا, ىمآ

 ىلا ارق Xkej copy نصح 1 رث ةلخوم ةينوعفلا ىلا رق ةلحرتم طاش
 dE ىلا رق ةلحرم فاَسْفّصلا ىلإ رث ةلحرم ةقوع ىلا رق ةلحرم نيطَلَم

f £x 4b xa ةيراسيف جرم ىلا gd see dM RULES 

4 je Poe ىبا oda $* fL ve M o النعم jl 

 ةلحرم كلملا بعلم ىلإ رث ةلحرم ؛ةيذويقتلا  d Àةفراح  xixىلا
 ةينيطنلسقلا  €xنيقرافايم نما ةات "تعش نأو  àم لحام + قو

 ىلا  Meusةلحرم  MUقيرطو القيلاق قبرط بيلص ىو ةلحرم ساحب نس
4573 Lia شوقومس ىلا رث :*ناتلحرم تادلاخل .قيرطو شوم قيوطو دركزالم 

  tici liىلا ف نيتلحرم ّىنوغلا  Eds Mo jefa f gnisةذهشلا
xe user dl isa kadedr نا 2- Xp rax ESSUI 3179 sca 
EE 3 285. kubso di ةلحرف P, ىطيتارتغلا cal ديل 1 
o VS eua os ىلا م ةلحزم نييلسمللا ضي اهيف diis 1i LÀ ول 

- © 

a) C haec om. Lectio نيدم (B o») vereor an bona sit. Ibn Khord. et 

Kodáma (ut Edrisi, II. p. 154) duas stationes memorant inter بكسلا i. e. 

  (sic corrigeنيسكام  etىيرهنلا) . et Karkísiam, nempe px (Edrسابعلا ريكس

O .(نيكسام Fort. apud nostrum leg. cA (Jacut, IV, p. c4 ult.). — &) B sine 

punctis (omisso il) et mox طاسمس 60 Nube Kharput (c3 c). sed distantia 

inter hanc urbem et Malatiam (نيطلم) est 2 dierum. d) C .هدامرلا Mox B Ao 

e) Com, B Js. /)B p» C oso Est Sangarius. — g) B ,ديذوعملا 

0 &3 alia]. #( Sie B; in C hoc itinerarium non exstat. Mox B ىس et «بيلض 

$) Hic aliquid turbatum esse videtur (B JL). م B هدولق (cf. Jacut in 

V) 1) B .ديراشعب Videtur significari Neo-Caesarea in Ponto. 5) B .جينوعالفالا 

Jacut x,3,2,131. Sequens statio videtur esse حسنوص in 2718. Numa, p. "W4 ult. 

£s») Sic B. o) B ىبالملا non vero differre videtur a regione supra appellata. 

Efficere nequeo quae lacus intelligatur, ut revera totum itinerarium mihi per- 

obscurum est. 
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 نصح ىلا ث ةلحرم iD ةريحبلا ىلا رث نيبلسملل ةفايض هيف نيتلحرم

 ا خلحرم ©«سعاص

 € الدبلا ,Qo « نيحلاصلا b i$ a, dcdede ابد ناشلا ليلج ماشلا ميلقأ

 و ةسدقملا ضرالاو « ىرسملاو LEAL عضومو € ىلوالا ةلبقلا هب « ءالضفلا بللطمو*

 «رايدو هربقو ”ميعاربا رجاهمو ةفيرشلا Je, xk روغتلاو ةلضافلا تاطابرلاو

e inةيرقو هديمو  mايمرأ نيجي ةنصخو تولاج لتقمو هرهنو  

 ىسيع ةوبرو ىسوم | .Svo هبابو ,Dues? Kal هنيبو /ءاي اروأ كياكاسمو م هسبحو

zs; -—-—0 ««بوقعي لزانمو ا ىرقو ةيبتالا  كمابتمو ىبيك كرعمو ( 

 سبقو* )08( «اقيذص ىكهشمو ءاكع ةنيدمو «انيز لبجو <ىصقالا دجسلاو

 عضوطمو € نآولس «£c € نالقسع ةنيدمو :Ex oi, e بأ عجاض»و ؟* ىسوم

 روسلاو « نامصخل هرضح ىذلا سلجم او € نالجرلا s ىذلا ,ul 6 نامثع

c ce XUIيارعشلاو ان نناتغلا  - Due cA HHEJE UK,ع اسيل  BER Qi, 

 «Rex ليحارو ميرم ربقو نيقيلا عضومو روصلا بابو « ناشلاو ردقلا ”وذ

 عم ةبعكلا unes ةلسلسلا ةيقو ةنيكسلا بابو « نيرادلا قرغمو € نيركلا

 ,Le een al راجشأو ءاخرو دكاوش اكو .DP P لكاضنفو 06 ? دفاشم

e E & €L35,مةدابعلل طسبنيو *  «Lasمساك هني <  ce 

 20 ايليأو < ىراوخل اهربخو aga ةلمولاو »€ ىرغصلا ةرصبلا peo € ايندلا

 هموركو LS 92 لبجو * ماآوهلا بيطو صخرلاب ةفورعلا صو «ىوال الب ةلضافلا

c) B om. d) C addit:ندعمو.  et mox LED proندعمو  a) Sic 8. £) C 

 «kae ot تاولص e) In B sine copula. f) C دولومو. — 9( B sine punctis و

up — I) Bناميلس  : A) C bs i) C om. K) C additاك ب سس اح  C 

xaz. n) 0 Scams. 6 0) B iL C uw 2) Cىنوذ  n) Cنامعنلا.  

 ةدابعلاب طشنيو.



lor 

hahrb de Oq jm) 2 اهئراقلاو لاخحلاب xhli xidby € 4, uus MOS 
 هيف تالومحلا 4 tauىبصقالا هفرطب لصتم نيصلا ركو !ٌنبا  eلبجو لهس هل

SEDE نداعم. هيو .ءاميت db anna ئاكرلاك عمو Qu xul «lal, jue, 

 ريقاقعو  qoem € e Ls, x3LJ, yn yr « ]yo i4عاتصو , 3i «blهنأ

  e dssنم « € 32 kn eىضقنا دق روغتلا رماو تبرخ دق فارطأآلاو €

 لق ضعب € ىهنلاو نيدلاو ملعلا ىف مجاءالك اوسيلو ( fXةيزجلل ضعبو

 وأأ لاهج مهتم «امسلا بر ةعاط ىلع 5قولخملا ةعاط نومكقي ادا ىف*

  hx » di $ ad Yel«]دعالا ىلع ©

 - لييقو  CMضيبو رمح اهب تاماشل  " deام لك قومسي قارعلا

 اماش تارغلا ءارو ناك  co Ou de! SENنسما ( POT à duiسبلو

 , zbبسح نيرسنق ةروك ريغ .ماشلا نم تارفلا , LJماشلاو .برعلا: ةيداب

 نم , Lil, LTبيرقتلا بمح دارا  tdsناسارحل لاقي امك نسانلا نيب

  Ll, Cs idiنحوه , Lil, Cidلير اهلك !ماشلا  us quelاهني هزاج ا

  olusلاق":  QSهركين ام.  ulىاوعلا ةدودخ ىلا ةيدابلا فرنط نيكي  geماشلا

LJ ىغبني الف sy انمسرو ميلاتالا انمسق OS ليق قارعلا dol هلق ام ocn 

d هنم سيل هنأ كل نيا نف لثق لق ناف ؟هريغ نم ميلقأ à دن نأ 

 م هل ليق هي  Camضرالا هذه نأ ملعلا اذه لعاو ةعيرشلا ًءاهقف

 ناكل ازاجص ال ماشلا نم دحا اهلعج ولو برعلا ةريزج نم اهنا اًهيف عزانتملا

VAGA متدز امو اهيلع عمجف اهانهس ىتلا ماشلا دودح هل لوقن نأ انل 0 

 ليلدلا ةدايزلا جيدا نم ىلعو هيف ©

o) chi اماو مورلا دبب 'اهنال اهلاعاو نيوسرط ركذ ىع انضرغا دقو 

4) C om. (B a). 5) C .هيبرغ c) B om. 4) C h. 1. insert: خيدابلاو 
AA EOS 

PIS.ةعاط  g)Bرك 0 اودترا.  VU &$ 80 Com.هنمم  dVامبث  

Mox C ss! sine 8:1. 2) ©هنن  هتصهن.  A) Bمهبلع دهمدقم نولخما.  

à», . sed mappa etقئفوملا ىلاعت هللاو هتروص  ^A k) Hie in 0 sequitur; 

pars magna textus desiderantur. — 7) B sine punctis, 



Jof? 

XGAهيلع لس اهقاتسربو «سونايقد 25 اهبو سوساط ىف  Ocxvsaوه اولق  

 لق ةئراضبلا ريع ئب Our هللا oue وبا )16( هيقفلا USO ©«فهكلا ىلع

Usبا  CALIلاق ىبج ىب نسل نسل انقدح لق «ىناعيلا  Usaلاق أ  

ox Uieتارق لاق ىناسارفلا .لهس "نب  deنسب ماشع  Uim Ae 

ALSلاق ديزي نب  Amعم  oJLىديربلا  àدَْجو مايأ  Mو خيغاطلا  

V Kisةينيطنطسقلا انمدقف نيبلسملا نم ثلث انعم سيلو  Pانجرخ  

 ىلا agb P لايلا تبرأ d ةدفرححملا ةيقذاللا Lus ةيرومع. ىلا .نيفرصتم

 ,dod m ule © ام ىردي ال اناومأ اهب نأ انل S لبج فوج قو ةيوهلا
CCاعارذ نيسيخ نم وك هلوط  Àنيعارذ ضرع  da. M. er 

 i ةبيظع ةبرخ ,Jl برعلا مهيج !ذا «ةلايعل ىمكمو كيدح نم باب برسلا

 ءامسلا اهنبم ema) اعارذ رشع ةسيخ نم وح اهضرع كم نم ةرقن اهطسو

Tal,ناكملا كلذ فهك  bامم فيك ىلا انسب فلطنان ليتل كلذ فوج  dà 

 وقر ,Xm .شع ةكالث هيف !ذاو اًعارذ نيرشع نم وح deb ةيوهلا نم فول

 انهنا الا ربو وا فوص نم ىرذا ال ةبج مهنم eue لك ىلع مهتيفقا ىلع

 ؛ةرئاسو (xem. PD ىلطغ دقو قرلا عقعقتي ابك عقعقتي ربغا ءاسكو ءاربغ

 عش EC Pol Km ىع ثفغشكف .S ge تادكشمشب .ضعبو لاعنب

 اودقر L3 رهاظ ههجو مدو ةرينم ههجو ةرشب اذاو ريغتي .A red هسأر

 بابَش adis Qui لجتلا Sa ga نوكيزام نيلاك focus! Mol ةعاسلا كا
 © نع مهتلاسف xe تبرض دق Pub !ذاو بيشلا هطخو دق (Quas نأ ريغ

 انيقّدصي ملف Pam عانربخاذ ةيوهلا :تكلمو برعلا انيلع تبلغ اولاقف كلذ

 موي. ىف .XR لك ,Q4 ناك اذا هنا ةيوهلا لأ معزو اذه فنع مدحا برضف

a) ono "s-Schihna, MS. 1444, f. 38 v. باكت) كلم سوبكاد ربق نأ ليقو 

  --—D). Videtur intelligi Laodiceaدقو  (5 co) JI. c) Bسوس حب فمللا.

inter Amorium et Iconium (hodie Ladík) ^ Z) Marg. B cum é men Partim 

haec narratio convenit cum ea quae legitur apud Jacut, II, p. مهكر 19 seqq. 

&) B مهلابقل (e. (مهلاتعل eb .مهسحم . 



lof 

ioi yt qe Dusالجر مهنوميقي  Mo,مهنوحصسمو امايق مهنوكرتيف  

icis 3, dcc AL PS : نووسيو dei So ابغ aes 

 مهيمسن انأ ريغ Pul نم ةىشب مهل ملع ال مهنا deni Pol pube نع
 © ملعأ ,aJ فهكلا باح مهنا ىظيف كلاخو دماج لق «ةايبنالا 5

 , dàةةبلقنملا ةحفصلا“ ىف هلاثمو ميلقالا :لكش $

 ios نيرسنق دق روقأ لبق نم اهلوا روك تس ميلقالا !ذه انيسق دقو )18(

omeقشمد  Sp À o3 Aةارشلا رق » dbا نقب ىنيرسبت  
calطاسيمس ةيديوسلا سلاب ةيكاطنأ اهندم نيو  quiaتاتيتلا“ ساّيَب » 

 1 م م

Eid om Sio jade Uem oni 10ةايسوج  n Sesىداو  

w-- 

d obsنامحلا اذ عد  que"8 نييرسنق  Ul,خيصقلا مساك صخي  Lalنمو  

 /سايئلب «سوسرطلا ike ةيقذاللا باطرقك ةرصاتُخلا رمذت ula اهندم

 النص سايناب اهندمو ,RENE خذبصقلا مساث فشمد امأو © ىباوكلا نصح

2 ^ uu. 20-2 

 نشوبجتع md d aids MED supina rper Ez pres تاور

Lil, Miaةيربط اهتبضقف نردرالا  fid fon meاكع روص  Ls 

poeta: scis gus islةلمرلا اهتبصقف  Adoneسدقملا تيب  

4) B sine punctis. 5) Sequitur MS. p. 77 mappa Syriae. c) B تانينلا ساس 

hie et supra. — d) Supra haec oppida in regione Hime ponuntur, quod excepto 

 ةايح تناكو . fortasse praestat, Ibno 's-Schihna, MS. f. 107 vنانطب ىدأو

  etهينفز)  B in his &AA$, (supraبلح ملا تفيضا م صج ىلإ ةفاضم ايبيدق.

quem (supra .(نانطد — e) Male ut solent pro Duo a3. f) B. h. 1l. lu, 

suprà سأابليببت sic. Bene iam correxit Sprenger p. 92. Deinde B ue نصح , 

supra ànS .نصح Vid. Dimaschkí ed. Mehren, p. f.^ a3 QA Abulfeda , 

p. F4 ann. et Edrisi I, p. 359. Ibno 's-Schihna, f. 106 r. eodem modo scribit 

nomen.  $) Urbs .X4$ a Dimaschkío, p. 131 et ab Abulfeda, p. Pf4 memoratur 

(supra B sls). Supra ىلآدبولا inter oppida regionis Damasci numeratur. 4) B 

os h.l i) Cf Ritter, XVI, p. 750. 



Jos 

ey سلبان Ries فوسرأ FEM نالقسع 6 ساميه 2 Mem us 

20$ 2-2 22 sz 

 (be كوبت ناعم بام اهندمو و Jo Loans BUE ةارشلا اماو & نامع

dاذه ذو 8  e: Mosنم ريك و: لكلا  A51وقم هجر راكبا نانا  bio 

 انلق  TRE 2 ad Emفراعتلا 5

E 

 ةليو

coss 2L اهيف Xx ةنيصح xxl O33 طسو ىف E EE yt 

B ىلا كلبلا à Bp T رهن نم $5 M ىف gi. sd 

10 3 ex باب ose باب T ET ide ii صح باب cA ةعبس اهت 

s Ad لثأَو سلابو 8 دودسم نيعبرالا بابو ةيكاطنا باب fasi راد باب 

 انتّدح اهلها فخ دق ةنيدم نيرسنقو © ةرماع ةّقرلا لبق [ zahlوبا لحعلا
  S9) Oxنب ? aes «b 8 edo Ducاكو وبأ  Dasنب قاحسأ ىب

&) B hic et infra sine punctis. Mappa B (LL. et semel B .ساميب Edrist, 

I, p. 340 ساسيم (Cod. B) eum var. l. ناسين OS ناسيب (OD), ناميغن (O. 

Videtur esse veterum Maiumas, portus Gazae; cf. Ritter, XVI, p. 60 seqq. et 

Guérin, Jescription de ia Palestine, Y, 2, p. 219 seqq. Recte itaque infra di- 

. citur 2 .ىلإ بسنت Locus in catalogo portuum apud al-Bekri, ed. de Slane, 

p. مكر 6 appellatur .“ساميم رادين Apud Edrisi legitur: نمو !كين ةزغ (qt 

 . aliquid deésse videtur]دين  in quibus postنالقسع ىلا ساميمو BLA .١ اليم

Nihilominus fere certum est nomen &jX45 ortum esse ex Anthedon. Qui locus si 

diversus est à Maiuma, cuius nomen Constantia erat, ut probasse videtur Guérin, 

probabiliter apud Bekríum legendum est .سامييمو أدين — 5) B hie, infra B et 0 

male co c) Le. Arabia. d) B h.l اباهرفكو infra semel bL 3$. — e) B .كلب 

f) B .مدطبلا Non videtur differre a ou ناب apud Jacut, II, p. Ph, 19. Porta 

ab al-Malik at-Tháhir accepit nomen, quo tempore Ibno 's-Schihnaeدويبلا باب  

appellabatur Q4 باب (f. 14 r).  g) Vulgo co كيعس adl. 



Jo 

MS Xuلق ئزورملا «تيرحخ ىبا رام وبا انتّدح  Uic.لضفلا  a)ىسوم  
 «* gs ky Oi نع dee هللا نبع نب odd e نع Jum) qe لع

clنأ لق معلص ىنلا نع ريرج . oaلجو زرع  ums)ىلا,  (eiثالثا ةالؤام  

 مل MS لق ناف 5نيرسنف وأ نيرحجلا وأ ةنيدملا كترجا راد ىهف تلون

 نأ انلق دق هل ليق Led ىلع uda انهو بلح ةروكلا cunas تلعجو

 اهتلالج ىلع بلح Jem نا زوج الو sud ندملاو داوقلاك تابصقلا لثم

dd,اهترايعو سلابو اهتسافنو ةيكاطناو اهيلا .ىيواودلا عيمجو اهب ناطلسلا  

Pusىف سايقلا اذه تلبعتسا اله لق نافذ ءةريغص ةبرخ ةنيدمل  ju 
 .اهب تقدحا اندم deb اندجو امل ليق اهندمو رخطصا اهيلا نتفضاف

toاذه انيلع ىف ناسكتسالاو رث هانلعف ام انسكسا اهنع رخطصا «تدعابتو )19(  

Us;الا بتاكملا لئاسم ىف انلق امك سايقلا بلغ  ceزورينلاب ليجاتلا نأ  

 © اًناسحسا ةبانكلا ىف وئاج ماكحالا رئاس ىف لطاب ناجرهملاو

Qaemنع ةيلاعتم ةعلق هيفو اهنم ربكا كلب ماشلاب. سيل  usi 24d »( 

 3i oe نوملسملا ues املو رهن .Ue هلو رطملا هم نم مهبرش nfl يراخ

 is لجر هبش /اهسأر ىلع ةبق ىوسلاب هدنع اًعماج اهفصن اولعجن ةسينكلا ؛5

 دلبلاو aua 3 ليواتا هيفو عبرالا حايرالا 09205 ةكمس ىلع فقاو سا

 راعسالاو مدل رندا كانو Su eus cot M عادتم لالثخالا يدش

 لثم ىلع كو RAMS كلذكو ةنيصح لحاسلا ىلع اهنم ناك امو ةصيخر اهب
Pةبيط ةبحر ةيدابلا نم ةبيرق ةبصقلاو دوءاد نب ناميلس ندم نم  © 

sفشمد 7  pمتو ةيمأ ىنب مايا كلملا رادو ماشلا رصم  Pj. Puesمهناينب  

Memاهيلعو نيظو - quamتحل  fa Ul,نيط نم  SETاشم ضارللا  

4) B sine punctis, Est ثيرح (y Tm 6) Traditionem memorat Jacut, 

IV, p. ,امم 20. Ibno 's-Schihna f. 4 r. addit: | SO a Xl, .ىربطلا هجروخا 

c) OM .خبصق d) B .رخطصالاب e) B sine punctis. f) Hic desinit lacuna 

in C. — g) C .هريدي Cf. ad h. 1. Jacut, II, p. PP, 3500. A) Cx3lx-^ omissis 

 ثدحاأ نيط نم نيعح  0) B oiobly. 0اهيف.  d) Coadditةصيخر اهب راعسالاو.

 م 0
Qe V.ايد  



lov 

 «راهنالا هتقرخ دق كلب وهو نسح فوشكم دلبلا لوط ىلع ىوس مهلو

 e « ةراعسأ صخر عم € هرامتلا هب ترثكو ««راجشالا هب تيقدحاو

 .o» p X اهقاراوع رم بعحا الوب Cod نم qiie رق الا داوضأو

 باب ريبكلا باب ريغصلا باب ةيبالمل باي .اهبورد نم كيفرع ىذلا ءاهلعأ

cdىلع ونال تلت لست لس  ob: Jo ifosdlaenall:5 نا اجب d 
fihoاهتقزاو ةقيض اهلزانمو ةيسع اهموحو مةهفت اهرابتو ةغاغ اهلعاو ةسوبي  

 Ma ىف (ze hoe وحن * نوكت ةقيض اهب شياعماو «ةيدر اعزابخاو * ةماغ

 ةعمتج# لام ل ملعي الو :مويلا نيملسملل ءىش .نسحا * ,Rai © ىوتسم ىف
Jisةهجوملا ةراجكأاب هدعاوق تغفر لق. هنم  Kia JGاهيلع لعجو ” 
Exp01ج ةعساو , فوفص :ةقالك ىلع,اسلم اًدوس' ةديعإ اهنيطاسأ تلعجو  

 خاوفب ةيلاعتم ERE نكصلا ىلع ريداو ةريبك ةبق بارحملا ازا. طسولا ىو

 عزجملا ماخرلاب نيتماق ىلا .هناطيحو صيبالا ماخرلاب هعيمج طلب مث اهقوف
 تاباتكو هراصماو jum «روص ةيهذملا ىف xi ءاسفاسفلاب فقسلا ىلا مث

 Sb a orla وأ ةرجش 9ٌللقو ةعنصلا ةفاطلو مةقيلاو ىسللل ةياغ ىلع

 15 5ةقورالا رطانقو * بهذلاب ةدعالا نسوور Teal ios ناطيلل كلت ىلع لدم دقو

Liiىحصلا ةديعاو +ةسفيسفلاب ةعصرم » Liهناطيحو ضيبأ ماخر  lsرودي  

 قاقشب ةسبلم uis حوطسلاو حورطو شوقن ءاسفيسفلاب اهخارفو هرطانقلاو

 تيب qwe ىف ةنييملا ىلعو * ةاسفيسفلاب نييجولا نم تايفارشلاو صاصرلا

 ن.صوصق هليخو بارخملا .d ءكييفاسفلاب هناطيح عصرم دع ةينامث ىلع لام

a) C addit: راعشالا Aa-$ qx.» D) C «راعسألا c) C ix  d)In 0 

sequitur .نيبابلا - e) B haec om. — f) C male اهلخغأ. ميز C x3 (B xg ut 

vid) A) C .لتم 4 C .هنم ىسحأ ءىش نيملسملل سيل — E) B .عبيتجاد 

2 B et C رابك ut mox D .دوس 7( C هيلع et mox C xU. #( C xa. 

0) C .نأدلبو — p) Sprenger in Zeitschr. d. d. m. G., XV, p. 411 edidit x3 Jl». 

g) C لقأو ut B antea, r) C .ةيلحو 5) C .تاقاورلاو — £) C hice et deinde 

  Leرطانقلا بوذد  v) Bرضصلا.  — £) C maleاسعسعلاب.  B h.lاسفاسقلاب,

et deinde :اهعارفو 



 مح

9p ناد 8 A ىلعو صوصقغلا نم نوكي ام ربكاك Kaze rad iuh ac 

sabios xke !قت ad! نتيدق هطسو 58 ناك دقو «ناطلسلل اذه نود- 

 ناك ام ىلا داع ىتح رانيد  desةبقلا سأر  Xxاهقوذ  xil©«بهذ اهنالك

 ولو ةاهنخا ىلا ةماش لك عرجملا )80( ماخرلا فيلات هيف ةىش بجتا نمو

 لها نم. الجو نأ:  xaxهيلا فلتخا  Xueهنم .دانال“  Quموي  X&uoةدقعو

 , > cceهثانبلا عمج ديلولا نا لاقيو  Cuمورلاو برغملاو كنهلاو سراف
ze AJ &àil,عم* نين عب ماشلا  FOU E EASذضفو بهذ  

 € ءءاسفاسفلاو تالاآلا نم* مورلا كلم هيلأ ىدحا ام ىوس 4صربق نم تعلقا

 ناخرف هل uu نيميلا نع كيربلا باب باوبا Expl نم ةماعلا هيلا لخديو

am M de Ja, ce stةكفصم  ناعارصم تع مظعالا بابلا نم  

 قاور d تفي امهنم باب لك xj ةثالث علا ٍبابلا ىلعو بهذملا رفضلاب

 انركذ ام ىلع هناطيح cJ ماخر ةدعا ىلع هرطانفق تدقع كف ليوط

 .olm نيقارولا عضوم ةقورالا هذه de قيوزت نسحا ةقوزم فوقسلا عيمجو

ont olانما  Ind uliص رطلا برك  DEC Uus tub JL 

 هيف «Qm c ىف هيلا دعصي ضرعلاب ةدوقعم ةقورالا نأ ريغ 55 b ىلع ؛5

 هيلع يذاوس ناعءارصم ةيقرشلا  ىطغملا xa ىف تاءاسلا بابو مهبارضاو نومجنملا

KE.)نويطورشلا هيف سلجج  gebe,ناءارصم سيدارقلا باب عبارلا بابلاو  

 2( C JÀ9 نوذ ناطلسلل. 3) 0 اهريظن. (e © ةعنص xia موي لك دافتسال
 ىرخا pro) ةغيص B هغص). 4) 0 ابهذ :ةولمم سربق نم endum ةنيفس عم.

e) € تالالاو pm .نم نيلسلا ءارمأو In marg. B h. l distincte scribitur 

Ul,اسفاسفلا  cum gloss. XX Re C autem haec in textu addit:افاق  
- 

 ies رفصأ نيهردلا (1. ذجكنس) هخبس هبش ىلع zem نم لمعي ءىش هناف

 بهذ ههجو ىلع لعج .Od (Loo) بهذللاو ٠١( قوباو”) قدناو راو دوساو

 À JE ىلع leas ىبوعلا Euer uA. oes D Qj ue j M نم

 هلك هيلع عصري ضعبو تاباتكو L) اًريص) joo veis اسفاسفلا اذه هيلع عصري

XE ىرتف X49. — f) B et C semper Lax. 
rur 3 z wir 

(l. AÀ3?) نقي ابهذ هلك ) 
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 *Eic ةرانم هيلع لابشو نيم -ىنع ةنيتدايز .نيب ةقورا ىف باركملا «لابق

 عبني Chad Kama ةاضيم باوبالا هذه نم ef ros انركذ ام ىلع ةعصرم

Losتاراوشو املا  xLىف  peasراد ىو كرضخل نمو < ماخر نم ةميظع  

 :pee رف مع اب ىمعل اًموي تلقو ءةيلطم ةحفضم .ةريصقملا ىلا .باوبا -ناطلسلا

 5ىف كلذ فرصأ ولو قشمد عماج ىلع نيملسملا لاوما فقفنا ثيح ديلولا

 نأ ىنب إب «لقعت ال لق لضفاو بوصا ناكل نوصلمل مرو عناصملاو تيرلجلا ,.ةرايع
 ئراصنلا oda ماشلا ,Qul هنأ ,JUS ليلج. مما. نع ,M CA .فشضو كيلولا

 ةعيبو ةمايقلاك اهركذ رشتناو اهقراخز E دق Xuem xe p مهل ىارو

Aci. L9 y. cdنامانسملا  : lOcsusnنينكروب , مهلغشا  Aud xe,لع  

 ؛ نأ ىشخ اهتيهو ةمامقلا ةبق مظع ىار GJ AE دبع نأ ىرت I ايندلا

COS isىلع كصنف قيل  OMEUTIE OUSتدجوو 4 راع ام لع  

 ex) لاقو : < ىرلاو -ىشمد .ايندلا اسورع :ةلودلا Ouwas «ىتارخ بانك ىف

gd8949 ةطوغو كنقرهس عاقب ثالث نم هزنأ 7”ضرالاب سيل متكا ( p 

c xyماعانب قشملدو *  (RAنب كلام نب ىلف ىب  hMلبق ماس نب  

 45 اهيقشمد نم ةاههسأ فقتشا d. YN ٌىعبصالا .di نينس سمخ ميعاربا كلوم

a) B sine punctis. 2) B o9 Hine porta nomen ةدايزسلا باب habet, vid. 

e. .ع Baedeker, Pa/aestina und Syrien, p. 503. هك B x5. d) C pro his 

omnibus: سيدا فلأ باب نوريج باب باوبا ةعبرا نم عمات ل ىلا ةماعلا لخديو 
- 

 ىهمست ,ناطلسلا راد عمال»ل فلخو .Cod) تاعلسلا) تاءاسلا باب كيربلا باب

 ةصلاب ةحقصم اهلك باوبالاو .Cod) روصقملا) ةروصقملا ىلا باوبا اهنم كَرضنل

 ىف بلقت هم ةراوف Lass ماخرلاب تشرف OS s ium باب jos de بهذلا

 لم اهيف ماخر نم ةعصق تيب لك ىف باوباب ةمخحرم توب «jd ماخر ضايخح

 لسغيف عارذ ىحن 2م nali ىتميف ةنس لك تفي عضوم mali ىفو Mdb عبني
 هلك ءاملا هيلا باسنيف رخآ عضوم خفي مث هضراو هناطيح. 0( 0 ىف باتكب

(B et C0 نشخفرإ  )2 — Lis.هذه  Gic)كلبلا  C (, . .0 ضرالل f)ةناوخ.  

om. Lee. — Deinde Bلعاو. 8  XAUPنولوقي  dela). dC uel T LJ 
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uelضقني نأ دارا زيزعلا نبع نب ريع نأ لاقيو € اهوعرسأ  gabهلعججو  
tنيملشملا عاصم .. Leضعب ىف تأوقو <. كلذ ىف هورظان  E Loiقفنا  

 s EE o MERE ا

iege d ias eb P ENS Mor طيابعلا Les اَي 
0 © 0 9 

ot L9 6. 2! n9aco 

o د 

s diete (81)مهل ر  suos M dsرفذلا  ME Q^ 

qe 2dكاريحلا  EXGPO Qs51 دا دسم  
dicisءاآدعالا , نال تيبلا اذه ىف  TURPEيال 2  ei àىلع  

 d لها رثكا لقتنا اهيلاو قشمد نم ,QE ىخرأ eje كيحو :لوكلا فرط 0

yaباقل  Le dali toe ceiهلو  Oui d RU dl d pu f 
 فشمد ةنارخ مهو ةنيدلا طسو عبنيو ملتلا jeu تدك نما cp f ةدوربلا

 توربو اذنك & 8 9; Loss نأ ريغ ةليلج فيئاسر qu Lob خخقفر*

 يلع هينثجل اهناددلا+ ضليارط Ass TUNE SOL لح نانا

oS ةطوغلاو ao jay sic هو 000 m MURS 3d sut, AUS 

S م اهفصو ىع رجعي اهلثم ىف XA 

 C haec omnia non habet. Deinde om. xi;X. — c) B sine ( 8 eun. 4ه)

punctis. Intelligitur gl ليج (Hermon) 4) C om. ) Anno 4 B haec 

om., 0 سسرط تدحا انو. رك 0 دوربلا. 3) 0 هلوحو ىدر اتءم نأ ريغ 

 قاتسر  dMناطقالا عرازم هب رهن هيقسي را . ylىسح (1. هيرن) هيرب

 « duىرقلاب رم 82) 0 اًضيا ةيلحاس سلبارطو !ديص ىلع فرشم نانبل
 نصلمل لخاد ةنيصح 0 ( XE dلجأ اهنا . EEهفرعو)  (Codكلا نع ةديعب

 . (in margكابو " 0 ( « ooبولقملا رهن ىلع :Caddit )/  3, £oبكاج

  ut Jacut. o) C haecأون  (8) Cمسأ هءلستغمو. : Le) — m) C additنالوج

om., habet autem قشمد ةريم ورثكا) o» (نمو. م 0 Ao هبشت ةطوتغلاو 

FE Klo a d i-a (Cod. نوكي) نوكت بيطاو (Cod. ouo). B iuo. 
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aXىبيف ةريعلاو لبشمل*“ نيب ةعوضوم ناعنك ىداو كابو ندرالا ةبصق  

 نم: lys Pune Xa quei نم e deb ape كيل direi قولا
 ةّدع.ضايمو ,Oui الب تامامح “ ىنامت اهب لبخل de Qul بردلا ىلا بردلا

dualis uil mىوسلا  pafنيايحس  O3هضرأ شرف  de vhا  

smلاقيو «ظلوصوم  Q9)ه نيرهشو ©نومقمقي نيرهشو نوصقري نيرهش 4ةيربط  

ciaأرح .ىبرهشو  quem quitنيرهشو  qm qoeنما نوصقرمي  ' 
 Cb هكاوفلاو محللا ىع ريبانولا نودرطيو 7(قبنلا نوكوملو تيغاربلا ةرتك

 /ةريحلا لفسأو <85 لحولا نوضوخاو ر ركسلا بصق pe PL ةدش نم ةأرعو

E lu Bos EE 

 SOM © 2: فهاش كلبلا ىلع "qus n ءاملا ةفيفخ كامسالا ةريتك ةابرغلا

 uS Lust xac Jem .اهقانتسر رين يتلو تكا iai ىلع قلع ةريغص ةنيدم

 Mic ةيفا دا ىف ,gli كلبلا mous دحاو Sa, Hir QS نويع

 Ge) d aue O3 Rab am di uas شرف Qe Rast Rs راح كلب وهو

a) C add. 5. Locus laudatur a Jacut, HI. p.55; 19. 2)4f8 8 pace Jeu 

per! .وك اهلوطو ضرع اهل سيل ةولح Jacut gem el ذّمبو ةامخو DIO «ةيذوم 

c) In B haec desunt. (Hie نامت quod C om.). Pro oj] شرف كف Jacut .عوفام هشرف 

d) C add. à. e) C نوبقفي (IX). — f) Jacut, ubi male «قبلا addit ريتك هناف 

PAS. Deinde habet نع p نودرّطي pu مهيديإب ىنعب coe us 

  qeمهضرأ ىف لحولا ةرثك“  |$. Jacutانشلا  g) C additمتوالحو عموعط.

A) Jacut Xj;4b. Pro رسج C ,سبح post فشمد addens ءام سيح ىذلا وهو 

 , Videtur intelligi pons prope gam (Ibn Fadhlolláh, XKitéo 't-£a'rífةريكلا.

MS. 352 f. 78 v., Baedeker, p. 353 et 422). i) C pro his: اهنم عفتربو 

 ريغل بيطت ال كامسالا ةريثك قو : Jacut liberiusفارطالا ىلإ ليك ريتك كهس

 - his (aulas referenاهلها. 12ه , dedكلبلا ىلع لطم . UUولك سيل بذع

dum est ad aquam lacus. 4) B سدقلاوز C om, x iso — 7) 0 نأ الأ 

0m) B sine punctis.امسي ليلج اهفاتسر. —  
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udاهبنج ىلإ ركبتي“ ىتح بيج .هنبب  x4eعرتكا اهنم :مهتقفر افلح  
 ليح uud) هنم [wheel نم عاونأ ةريكبلا ىو لابلل نولتفيو uad .نوجسني

daa. (gsو رامتثاو بانعأو ةسيفن ىرق وذ ةلماع ٍلبجو تكمذلا ريتك  

 ٠ © © excl نانبل E لكطتوو ركلا.. ىلع .hus مهعورز ىقسي 5 lali نوبعو

Eixasاهقاتسر ةذيدابلا نم ةبيرتق . Qeشوج " jum jeuةلماع  P 

de que doa uide apo use, cue CITرهنلا  suusلايخنلا  
yisءاهتم نافَرالاَو * قيطتملخا  Eابطا *  CES b o G3 fx © 

de SX ENDسار  hxىف نيطسلف  p $5 Le Jumبحر  

Gagاهبو* باصقالا عراوم اهب ةيلحاس ةنيدنم لباك  k giu Ra pal & 

PESEعضومو ريزغ ام اهب موركلاو بانعالا ندعم* ربنم .اهب .1ةريبك يرق  

 نينبز nxi£ xi عماجلا !^us G$ ىلع ةنيصح  ةنيدم 5 S عيون

 «نوليط نبا اهراز qum .ةناضلملا هذه ىلع SX ةدايزو هجرسب )82( موقت

cy gf 95مروص  sound, TEMىلع“ طئاخل  solusنا بحان  Am, 
* 

a) C pro his: ةريغص SAI سدق تصحو بانعأو Or xl ىرف لك 

D. t : 5 EX : qESS dou ipset 
  xaLe LLal dنوجاسني غتكأ ريبك ففر اهنم مهل ءافلح  pouنولتغيو

  omisso XixXa. Lacus autem estتاعرذأو  du: Deinde Cكيدلا نوديصيو

Bahr Hüla. 2) C addit 4. -Djabal Djarasch vulgo appellatur Dj. Adjlun. 

ce)Com. d)C oil et deinde .ناسيبو — e) C o5) BAJA S. Leica. 

f) € نوكاص موق اهبو قوشلا ىف عماجلاو كلبلا فشي si. 2 g) C tantum 

oe  8( Bj 0C K2353» et deinde لباكو omisso .خنيدم E € 

 , — 7) C om. Iacet locus in Galilaea superioreاهركس نم دوجأ ماسشلاب سيلو.

Ritter, XVI, p. 773, 784. — x) C رامتلاو بانعالا SAX. Deinde. اكعو 0 

LEN NUS تت Locus seq. descriptus est a Jacut, III, p. v.v, 16 seqq. et hinc. a 

Kazwinío, II, p. IfA. — s) B هباغ اهيفر sed C ةباغ gALE ىف et Jacut هيف 

(L ةياغ (ةباغ 6) Jaeub نيلوط نبا اهمزق nme م B اًرورح et deinde اهتنعتصو 

quod Jacut om. — g) B ,ايئانيم 



nn 

da Udانيملا كلذ   mamiىدتيي .ال.0ليقف كلذ .مهيلع..ىضرعو «ةروكلا. عانص  

cocىف ءانبلا ىلا : dà sاذه  T3 3 qpركبوا انوي  ez Lai 

 we de هبخاص» db بتكف :هدنعف !ذه Qa aul Uus .ناك نأ ليقو

EXAMشع  LU xp ooosd-هل ركذو..هيلا :راص*  sj2« !ذع :لق  hg? 

 5 طيخو. ىئربلا .qal ردقب HM هجو ىلع اهفصف ةظيلغلا ريمجلا ua) ىلع

 ديشلاو ةراسجكاب اهيلع ىنب. P اميظع برغلا نم. lb اهل لعجو pase اهضعب

Ulf jam,ىنب  geni) Qeظالغ .ةدعاب اهطبر  dua Pulتلعجو . 

 اهكرت لمرلا de .تسلج دق Leid ملع اذا ىتح تلون تلقث املك قلغلا

dumاهرارق تذخا .ىتح 4الماك  qa qu ooh UPغلب املك كرت ثيخ  
 0 ةرطنق 5بابلا ىلع لعج مث »هدب هطيخو هيف ”هلخاد. ميدغلا asl ىلا ةانبلا

 A4 Ria di € po ا لكم م هللا راو ball ns xh .لك d بكارلل

iUiبوكرملا نم ”اهريغو علتلا ىوس رانيد  fad,بوتكم هيلع  Dex.ناك  

uy)ىلع. ريغي كلذ لبق  (Cu)ةبيرق هو ةيرق' شجلاو ©  qaةبصقلا,  

 ةنيصح . «ةنيدم روصو * 8 جلا : نم :ةبيرق .قيتاسإلا que ةعبرا نبي ةعوضوم

  £L de:نم اهبلا لخدي هيف لب*  Ol cóرسج ىلع  Ahظاححأ دق 45

4) Jacut PS Kazw. .داليلا C pro his: لع ىلع g^ طسو ىلع انيم Le, 

 € ( 0اولاقف.  qb cam. 5) 0اكعل نختي  xlsنيسدنهملاو ءابكلل عيجن

insert h. ]. انئامز à. d) B om. à. e) C om. .انيلا f) € هضهني y. 

2)€ Do A) C addit oM Sig... 4) B Dual, € ox. E) B om.; 

€ X—L x — 2) Bay. 0m) Jacut x | 2], sed Kazw. ut B ei C. 

2) B om. 0) B IEEE p) Jaeut. مظعالا رجلا نينو اهنيب Kl. 

g) B .أروح C om. لاق. م B om. L9 a£», C non habet بوك 2 Qn; Jacut 

v :ماو Kazw. .بكام او — s) C Lp». Pro هيلع روسلا RU 

Jacut post بوتكم addit .مويلأ ىلإ  £) C haec om. ut quoque locum de 

 . Hic pagus iacet inter Tiberiadem et Tyrum, vid. Jacut, II, p. A", 16نضل

*) C tantum oa. 
 ذر
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 X eM هيف jum age Mos ةيقالق - ناطيح :لخادلا اهفصنو اهب رجلا

Jodةلسلسلا 3  les pmةءاركالا باتك ىف نسلخل نب ىمح  QU, 

 BN "oH poc) PUN yc Eie ةانق ىف لخدي 35

  xc (oSصو ^ o ve sj f Jui d Jo, ex KA € هلت كنأ لإ €

 © LI لوح )9 5

 E 0 Kp داملا KRARZ- SL JI ةنسح XA نيطسلف $Xaaa ةلمرلا

 الو اهعماج نم ىهبأ مالسالا ىف سيل ةنسح شياعملاو ةديفم اهب «ةراجتلاو

Ful, em!الو اهيراوح نم  dulنم  Leالو  UDةعوضوم اههكاوف نم  

toقيتاسر * نيب ) ES,ندمو  Xhaesتأاذ مةلضاف تاطابرو  Qyobتامامحو ةقيشر  

xilعراوشو ةنسح دكجاسمو ةكحسف لزانمو ةريثك تاماداو #ةفيظن خعطاو  

 تعيجو P MI, MÉÓE نم تبرقو ليسلا à ead de * ةعماج- yeah ةعساو

 ىف La ريغ لضفلاو تاريخل توحو لعبلا ىلع #عورولا تتدبناو لخنلاو نينا

 ةرضخ الو ىرجج 2م ل لمرلا نم ةريرذ فيصلا dy لحولا نم ةريزج كنشلا

 بابج ىف daB امو خام رابآلا ةقيبع ثيغاربلا ةريثك 245 الو ol نيط الواو
 بالودلا ىف روديو ناويد مايل .à ناريح بيرغلاو ناشطع quB *"ةلفقم

 2( C لخديو سج ,لع اهيلا لخديو Le رودي هنال رجلا ىف 2 لب

 ءاملا ىف ناطيح فصنو سبك فصن نافصن ىو ةقلعم ةانق ىف كاملا هيلاأ

librarius. adscripsit As.سبك  Ad vocabulumباب هلو اكع نم انركذ ام ىلع.  

Cf. 8. Khal. V, p. 48. Mohammed ibno-'|l-Hasan as-Schaibání, de quo iam5(  

 :supra p. Jof sermo fuit, auctor est operis illustris de iure belli. C addit اينأو

 ىف مورلا اهيلع (boni) ربعي ال ىك ةلسلسلا رجتو 43 اذه بكارملا :لخدت

 Je. c) C L5 اهنمو صئاصخو اةرصبلاك عئانص اهب ةسيفن ةنيدم روصو
w 

d) Oاكع نيبو اهنيبو ريتك اهب بصقلا عرازمو ريزغ ءام هلو ماشلا ركس. —  
Lectionem servaviاهدراوح.  Mox Bبيطأ الو.  f) Cهنو 0( 0 تاراجتلاو.  

 pro) اهاراوح) (coll. supra p. jo, 20. g 0 اهب ,Liz لفسو لبجو رخو سدق

 ندم نم كل اب ندم. :A) 8 Roa 2( Com. et habet deinde اهيف go لق.

k) 0ع P ) B peu C .ىصح 0m) C .ةةلغم 
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 ىذلا بوطو ةنسح ةتوكنم (SE dun ليم ىف tac ليم قو < مادخ

 سدقملا تيب برد CX لجكاسم برد ركسعلا PX برد اهبورد نم فرعأ

 انه jemxc « نوجأ3 .برد paa qu Bb برد XU بود . 4ةعليب برذ

 قشراو 5ىهبا .قاوسالا ىف ةبصقلا عماجو <7عماج اهيف نوجاد ىمست ةنيدم

 5 الو هبارح نم ربكا مالسالا (88) ىف سيل ضيبالا ىمسي قشمد معماج نم

dusسحقملا تيب. ربنم  queniهربنم نم  Myةرانم  AEQهانب . pAنب  
 ماخر ةدععأ  ىراصنلل نأ هل ليق sua دارا امل لوقي ىمع تعمسو ؟كلملا دبع

iioتحت“  Julامأ كلم ا دبع نب ماشه عل لاقف ةةعلاب ةسينلت ةاهولعتسا  

 اهورهظاف اهتدعا ىلع mali !ذه ىنبنف OU ةسينك مدهن نا lle اهورهظن .نأ

Á-عع ب عنو ساو يسار يطل ل  T TERRE OEا  
 8 1لج ةنسح Pis :ةاخادم ,eau نيبرشلا نم ىطغملا .باوباو ةفلوملا

areربكا روللا نئادم ىف سيل سدقَملا  Liaاهنم رغصا ةريثك تابصقو  

 Q3 اهب عقي ام QM, n اهب سيلو دربلا ةديدش ال .Lu نياقو رخطصاك

2) C om.  £) 0 نيب (B pM B et C x Ac. Probabiliter est porta quae 

versus Bethoannaba, Lagarde, Onmomastica Sacra, p. 90 et 217 seq. (cf. Ritter, 

XVI, p. 543) duxit. d) B sine punctis, C xxl.;. Infra in descriptione Ardabili 

C habet tanquam proverbialem locutionem xxL5 اهفارطأ تبرخر ubi lectio certa 

est. Videtur intelligi idem locus, cuius sub nomine ةعلاب (xsJL)) ecclesia mox 

memoratur. e) Hodiernum Beth-Dejan (Beth-Dagon). Locum memorat Jacut. 

f) € عماج اهبو ةرماس PST .اهب لصتي ةنيدم هبش نوجادو 4) B om. 

A) Pro seqq. C habet: ماخشر ةديعا ىلع كللأ دبع نب ماشه CET نم s?» 

  Jacut , II, p. Al 12 seqq. sub nomine al-Basscháriiةشورفم ةنسح صب.  pu (sic)ماخ

locum dat, qui vero alium auctorem habet. ^2) B .هودغتسأا — £) 8 xxJL. Jacuti 

(Bela) vix conferri potest. Probabiliter intelligitur antiquum Kirjat DBa'ala,هعلاب  

hodiernum Abu-Gósch (Karjat al-Ináb), cuius ecclesia etiamnunc visitatur. Vid. Bae- 

deker's Palaestina und Syrien, p. 144; Guérin, Description de la Palestine, 1l, 

0m) Jacut, IV, p. odo, 3 seqq., qui hunc locumشورفم.  p 62 seqq. 7) B 

A sia usus 9. E Jacut dedit locum Kazwíní II, p. !.v paen. seqq. 
P4 - 

descripsit: دربلاو 
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 ال. ewm «كثلقف .اهب ةآوهلا :نغ gei ىضاق نبا مساقلا وبا ىضاقلا ىنلاسو

 b xs ouem قرت Y رجح مناينب exi ةفص اذه لق ديدش درب الو مح

 S. Les نشينعلا نم بيطا الو: اهلعا. .نم فعأ الو ءاهثأنب نم نقتا الو

dAاهقاوسا. : نم:  queasالو ١ اهديجسم  cj Hlل ينس ةيودعانجمر  

sىذاح لك, اهيفو «نيظن /اهتقثعم ا سيلو نيطخ  eg causانهيلاو  Ludiبيبل لك > 
 قييبج 'ىأ زاتخملا ىضاقلا سلج# à اًموي تنكو 4 بيرغ نم en لك ولت, الو

 اندلب كلف. n كلب ىا تلئس نا ىلإ igne ركذ ىرجت ةرصبلاب مارهب 8نبا
coat; das oeتلك  is /Hdo udis Jacackeds dus: aيك  Bias 

 boda قلق [Les ابهتياذ Qus اندلج dus تازيخ 51 La Qus Boda :نيلق

 ال. b :تنينعتا كفو لنص لجر ثنا ليقو كلذ نم سلجملا لها بجتتق * و
 jb de3 Lb تلق CLA عم ةقانلا بحاضك S كلثم امو dua لبقي

 ةرخآلا ,obl ”ايندلا ءانبا نم ناك ىف ةرخآلاو ايندلا ”تعيج ةدلب اهنالف

Um.ىلا هدفت هتعدف ةرخالا كانبأ نم ناك نمو اهقوس  Kaiاهدجو .ايندلا » 
cub Uf;مىرش الف ىسلمل اماو هاهرخل ىنا الو اهدربل مس ال'هناذ ةآوهلا  

 تاريخل ةرتك اماو اهدجسم نم هنا الو La فظنا الو اهناينب نم ىسحأا هت: :

uiلهسلاو راوغالا هكاوف اهيف ىلاعت هللا عمج  ax Jud,؟جرتالك ةذاضتملا  

 رشحلا اهنمو ةمايقلا ةصاع اهنالخ [Quai امأو ”زوملاو نيبتلاو زوللو بطرلاو زوللاو

 الا دوت وعلم ىرلاو ,X nlla ixl) XXA codi Lai full اهنكذ

(8) C .تلق 0) O .اهم o) C اهناينبز Jaeut .هنم سفنا الو d) B فصنا 

ut quoque infra. In C haec alio ordine sunt. e) C male .اهيشيع — f) B Lo xxi, 

C Liisl. 9) 0 cxlo omissis seqq. ad .بيرغ — 7) Jaeut om. — i) C addit 

 . — E) C om. sed pro 45 infra habet Jussابهيأ.  In seqq. Jacut semperاهريغو.

D) C ài, هنقان ىلا هتراشأو gU. هلاس امل ast لثم كلتثم di ىضاقلا مسبتق 

 رو  E--bd. mm)B gam om) Caddit: csملعا ىناذ تنا تاهف  guiلصح#

 :Caddit ( 0ىرخأ ). ةدلب) كلب ىلا لحري نأ.  (1 8043) oda (slهذه نم لجأ

  à jJ. p) B sine punctis. — 4g) C et Jacut gi». 0cاهسفن ىف ةبيط

addit: ركسلاو لشعلاو نابلالا ةرتك عم... 05( 0 رشنلا اهيلاو Lud .اهنمو Tacut 
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qos LP aubقئالجلاف ربلتا اماو هلك لصفلا  Aىف اهيلا :نورشك  

 نا لاقي ةّدع cuan LU نأ هلا ,ea .اورقاو .ةكلذ onus اهنه eal نضرأ

 GÀ) qeu ال رق براقع 4ىلم بهذ نشط :سدقملا تيب :بوتكم ةيزونلا ىف

 ىلع Sz Qu 7”ىراصنلا ةريتك ةاملعلا ةليلق exia لقتا الو * اهئامامح .نم

 5 نكمي الف 8باوبالا ىلع x, Lus عابي ام 5ىلع لاقت بئارض (دانغلاو ةبخرلا

 سيلو* «راسي ةلق .عم اهب الا سانلا هب قفتري امم ايش عيني نأ دحا

 ريغ veu, Buca هيقفلاو «دوسح# يعلاو preda jelly « ةراصنأ مولظملل

 الخو دوهيلاو ىراصنلا lude بلغ دق سيردت 3« رظن سلخ ال « دوهشم

ossisةنيدملا نم ربكاو ةكم نم رغصا كو )84(  ؛سلاجملاو تاءاململا نم  

madeنصح  xusلبج ىلع  de,اهلو قدنخ هتيقب  ESL؛ديدح باوبا  

 باب 0ناولس باب [Les بج باب طالبلا باب sag باب نويهص .باب

Djباب  oniعساو اهب ءاملاو دوءاد بارحص باب  dU.تايبب سيل  

 تالق اهبو ,Pl ميرهص اهب سيل راد IE ناذالاو هاملا نم نكما سدقملا

  ut quoqueاهيلاو)ر  fxرشنملا اهنمو  (off. 1اهيلاو رشنلا اهنمو  2 Ce | . E Ya correxit psم ,* -

deinde ىنلاب xul, ةذبعللاب XXa 

a) Jacut 202 D) C addit .ىنم — e) Bet C و d) 0 Na, Jacut 2 ne 

e) Jacut add. .كلذ عم قو f) Addidi ىراصنلا ةريتك eJacutet Kazw. — ) Jacut 

male ىلعو , contra Kazw. .بئكارضلاو A) Jacut ناوعأ v3 de. ةلاجر male, 

nempe ناوعأ est gloss. vocis Ry $) E Jacut supplevi. Deinde B (e A. 

K) B ova; mox Jacub .دويشم — D) Jacut ككسملاو سانلا نم oe RA الخو 

Ae .نم ( € pro his omnibus: ايهيلع بلغ دق لاقت بئارض قدانفلا ىلعو 

 سلاجلا .نم.بحسملا الخو نوهيلاو ىراصتلا « dرغصا قو نياشملاو ءاملعلا اهب

  pil temدق ةراعلا ةديدش اهنا ريغ برتي نم , jeريتك (قلخ اهيلا

 , . f)Sie quoque. Zjián- Numa, p. ooاهيلعو دوهبلاو ىراصنلاو برغلاو قرشلملا نم.

l (x43 بابز ; C et Jacut .خينتا Secundum Sepp, Jerusalem und das Heilige Land, 1, 

p. 260 est porta quae nunc vocatur Báb al-Magháriba s. porta stercoris (Mistthor). 

o) Bom. p)CZ UM اهب سيل راد لقا o Jaeut راد اهب نيكي نأ M 

 اهلو.  Deinde Bاهب سيل.  eueوأ  de Xi . Vاهرغصو اهربك ردق
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jobs اهيلع ضايع ةكرب نابيلس ةكرب dedo ىنب ةكرب ةميظع كرب 

Lease) gu uy au mua انجن لو رفحا قجاسملا dy 35,31 ge. جاود اهل 

oo de eol URNA Cd ةذقر الأ نم اههايم نأ ريغ* ليسمع OP 

NE Loss وول هيسلا كامهيلا euism 

fX3.3 ىلع وهف ىصقالا دجاسملا Ul, ءاهريغو . ع عماشل * ميراهص Suas Eis 

  QUUنم هساسا .ةلبقلا وح ,ٌيقرشلا.  jasلوط :دوغاد  pies 8عرذا» «

 كلما دبع هيلع ىنب دقو ةبلص ةفلوم ةيجوم ةشوقنم  SLEناسبح راغص

P X à ةلولز تءاج نلت 5فقشمد عماج نم qe) qs EA 

 ىطغملا تحرطف * سابعلا  XPهل ليق هربخ ةقيلكل غلب املف بارحملا لوح هام

 ىلا بتكف نيملسملا لام تيب ناك ام ىلا هدرب ىفي الوم  IIOردئاسو .فارطالا.

  iius (yi oliiلك , Bh, Qua Aulنبق  dali, (gilةعاتص  Leaب نير ناك

ps نم ناك امو ماخرلا ةدبعا Xm ىلآ كو Dx ةماش ةعطقلا كلت 

aue تيزي ub. Db cures Io n ىلتغمللو <«ثدحن ويف ةدّيشملا 

 هعارصم خفي ال بهذملا رفصلاب مقصم مظعالا ساخلا باب  d Jiهي

 مقصم باب اهطسو ةىئف رابك باوبا ةعبس هنيه ”نع عارذلا ىوق عابلا

a) B om. ; Jacut B Zeus cum var l. &Xzx.. Deinde C لقاور Jaeut oS cl لقو 

(apud hune in seqq. male ليسم pro ja) 5( C om. e) C addit: ىلع 

AJ .نم كيري Hine patet sermonem esse de piscinis Salomoneis (Baedeker, 

p. 264 seq.), quas Olaimí in libro JAM (4,30, ed. Bul, p. 5.1 appellat 

t Us Hic dicit distantiam earum ab urbe esse O2 .فصن d) B, € 

et Jaeut .اهيل Post لويسلا C addit نويعلاو. 6) 0 بابج ئلتمتف (B daas). 

f) C x. In seqq. exspectares (خيقرشلا. و © om. Deinde in B desideratur 

copula. 2) C addit: تيببي a! asl! “ىراصنلا لك  K3 لبق x3 

  Q4MAL. Deinde habet exLm. 4) 0 AS. Jacut eb! proاهنم ىسحا لعجو

xho. E) B WM &Xxm- dai, Jacut .الأ تحرطق Pro الإ C .ىلإ 7) Pro هيف C 

 .,B Uasll ( — sءإ)ذلح.  Intelligitur pars uS MR Pro Az Jaeutةخببجتاو.

n) C .نعو 
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de» c ناوس Gb رششع ىحا قرشلا ew نمو نهلثم راسيلا des بهذم 

ee de» رهاط ىب هللا دبع هثدحا ماخر ةدمعا ىلع < قاور رشع ةسمشلأ 

$E نم e ةقورأ رخوملا ىلعو نيطاساو ماخر ةدمعأ ىلع ةقورأ Rua نم 

ENG UE فقسلاو 4ةنسح i$ فلخ FT ليج ىطغملا طسو des 

salas هلك ىحصلاو 7رابللا ةسفيسفلاب فوصرم Snell, * صاصرلا قاقشب ةسبلم 

 *  Klausنم * اهيلأ دعصي برتي دجكاسم لتم عنك د  n cu eis E39قاوم

 ةعساو , Adيارعملا ةبق ةلسلسلا بق بابق عبرا ةكدلا  XEملص ىبنلا

d» ناطيح الب* ماخر ةدعا ىلع صاصرلاب ةسبلم فاطل :ثالثلا sey 

liis لباقي باب 6 باوبا ةعبراب que تيب ىكع ةرخصلا ةبق ةطسولا 
 باب  mUاهعيمج برغلا ىلا تفي «داسنلا باب روصلا باب ليفارسا باب 0)

 لك هجو ىف* ةبهذم , acdم ىسح لخادم بونتلا بشخ نم 0فيرظ باب

de .؟فّبطت ةيبرثتلاب ةمّخرم ةّقص باب لك ىلعو هللب ردتقملا مأ نهب cupa 
 يراخ نم ةيرفصلا  dasباوبا ”فافصلا باوبا ! Linaتيبلا لخاد «يناوس

  xisةنوجاعم ةديا ىلع ةرثاد ةقورا  jbال ىسحاو ماخرلا نم  uhiاهل

 لق 5 teseال* ةرضصلا ىلع ريدتسم رخآ قاور «اهلخاد ةيطال ةقورا اهيلع '

 ةدعا ىلع * نمثم  wxicuaرطانقيب  Awىف ةيلاعتم ةقطنم 2هذه قوف

a) B T et mox ايتدحأ ut quoque Jacut. 5) 0 PESE c) € .ابق 

d) C add. X 4, 4| et habet .لجاسملا فيقسو — e) 0 et Jacut .ىلا — f) 0 om. 

g) Jacut ةعبرم Xo قاورلا طسو às 7) Bà B... Qe xXb. Pro 

 بارعملا ةبق صاصرلاب ةسبلم بابق عبرا  X43ىبنلا  C habetراغصلا.  Jacut”فاطل

daas! ds “.ةلسلنسلا هب A) Jacut (L x OU) X LAJP dau) d. كوشك 

]) Jacut addit: x$ Jl .قارنا نم m) 0 Qai; Jacut .بابلا s) Jacut insert 

 دق ناكو  et habetىسحح لخادم . — o) Jacut el p) Jaeut omىذلا وهو.

  - 7( Jacutةقبطم. . sقبطت ةيبونتلاو ١. 1قبطم ةبونتلاو  4( Jacutاهلبعب ترم.

 هيلع.  Deinde B et Jacutلقع.  om. 2 0هجو ىف  s) 0 haec aتافصلا.

u) B et C X135, Jaeut ىف xÀ2-lo. — e) © et Jaeut om. — sw) C add. .اضيأ 

z) € 5s, 
22 
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 TW eos" اهلوط ةقطنملا قيف نم ةبقلأو هرابك (85) ناقيط اهيف ءكاوهلا

 نسح توفس Lh كعبلا نم ىرث عارذ ةثام هآوهلا à do iai عم* ىربكلا

 تيبلأ ضراو بهذملا رفصلاب ةسبلم اهيظع ىلع ةبقلاو ةطسبو ةماق ءلوط
 مفشمد عماج نم انركذ ام ىلع يراخو لخاد نم /ةقطنملا عم هناطيحو

 نق Ou ةدعا نم ةيناثلاو .(Aki حاولا نم* ىلوالا تاناس ثالث ةبقلاو 5

uelةلتكل : Wife Luiوسواد:  ir ueris | 

cds Dعانصلا اهدعصي نول" ضخ انل  Loo diacاهمرو  TUBاهيلع تغرب  

 1173 UR TTMSE TOU TUN TNNT ارو ةقطنملا *تالألتو. X LAJP تقوشا .سمشتلا

 , نجشللا ىلإ mus «ةبقلا هذه لثم كرشلا ىف نا كتعمس الو مالسالا قارا

 مباوبا معلص ئبنلا .ab هذطخح باب Gb نيرشعب اعضوم رشع ةثالث نما

sheميرم  Sabباوسبا طابسالا باوبا ليثارسا ىنب ةكرب باب ةجرلا  
 نم هيفو مدوغاد rob كلاخ ما باب ميعاربا باب oJ باب نييمشاهلا
 عيضومو ليثربجو ىبنلا ماقمو رضخلو بوقعيو .za ss ميرم بارت دفاشملا

 ىلطغم او ةقورا هرسبمل ىلع سيلو هيف ةقرفتم باع ةيعكلاو رونلاو «لينل

juan Yasطئاخاب  get Qiuلبا _ فص هيف متي ال لاقي !ذه لجا  Lil 

 ه) C om.; Jacut تاقاط. . 3) Jacut om. c) Jaeut ريغ. Deinde C ةعاقلا»

 d) C om. e) Jacut 4b. — f) Jacut ةقطنملاو هناطيح عم. 0 :pro his غبقلأو

 ةبقلا ضراو اهلك ةبيهذم. 7( :C addit اسفاسفلاو ماخرلا نم. A) Jacut ةقوزم .

etحايرالا  € non probandum. — i)ةقورم  Quod FL proposuit legereجاولالا ىلع.  

 deinde ةيهذملا مئافصلاب ةسبلم ماولاو بشخ نم ةتلاتلاو. — (E 0 هذه طسو

 O (eL. 02 ةبقلا سار ىلا et deinde اهيف unas. Jaent اهنم دعصي. ) ©

Jacutباب. م)  Jaeut xl. Deinde C et Jaeutه)  L.S.سفيسف الالتو. 5 0  

Sunt autemباوبأ.  ut quoque deinde proبابو  Jacutبار — 9(  C om.بابوو  

dicta; vid. Olaimíةيرتلا باب  exteriorبابر  duae portae oppositae, interior Eg J| 

 in libro ليللخل سنالا .ed. Bul, p. PA )0 € ناب et addit باب ةنيكسلا باب

cum1 لهنملا za3 omissis omnibus inde a 4$, ad lel s]. — s) Jacutin textu 

var. l Jj. — 4) Jacut om. 
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d. Sنجسملا اذه .ىبرغ ىف اوذختا رع لوق اهدحا نيببسل ضعبلا اذه  

 alo SJ Qui قاشلاو Calles الغل ةعطقلا A9» ثكرتفبنييلسلا لسع

Allىلا  EEكلذ اوهركف بارحملا ةآذح ةرضصلا عقت ره  allyملعأ » 

 «Khu Cd ةثايعبس هضرعو b ىنابشالا e عارذب عارذ فلا دجحاسملا لوطو

 و ةسمخ ءمطسلا ىلعو ماخر دوع 4ةتامعبسو ةبشخ فالآ ةعبرا بشخل نم

 عبس ىف اعارذ نوشالتو ثالث ةرخضصلا ىمجحو صاصر 7ةفقش فلا نوعبرأو

 ىف هتفيظو تناكو € ةاسفن نيتسو اًعست عسق اهتحن' ىتلا ",SUED نيرشعو

Nرهش  XL X kr 3e Jl XXeنامت  XXeصح عارذ فلا  bهمأدخو  

 Y سامخالا نومسي كلذلو ”"ىراسالا سمخخ نم كلملا ous qal a كيلامت

ka.مهلو * ريغ  v10 2 ” اهنوظفحكك  

descenسا قادرون *لطيز»  ES 

 ىلا* دجسملا ةنرق ىلع منهج ىداو © *ةقرع ةليل نيعلا fsÀ9 zb روزي مزمز

 بئثاجتو رباقمو عماوصو رياغمو سئانكو موركو نيتاسب «هيف ىرشلا لبق هرخآ

PUN £oربق ىلع ةخسينك  e^رباقم ءبلع فرشبو  (es! ? cy? SU dst FC15  

a) Jacut .لكم 5) 0 JA goo Jacut "n .عارذب sed cum var. 1. 

quam ex B recepi. c) C (Xe, et om. a act .نم d) 0. XGl-s—» .هيفو 

e) € c, Jacut x33, .قو — f) 0 et Jacut syn. xüs. —$) B et C .رخو 

Deinde B —vzJl ^ A) Jacut pei L- pum js ظراغم ةرخصلا e. 

  Iرانيد  Jacutنمز  X3 (C xxm et (uem gu. i) € vlاسفن نيننسو

sed Kazwíní Us .طسق E) Jacut am, Kazw. .اريصح | 1) C om. mw) € 

 ىنيك : et (Mz. — n) C pro hisع  Male Fl. ad Jacut iubet legereمكانغلا.

pu Ocsu ($ Xam 0€ Qasg. Locum descripsit Jacut, III, p. Wo, 10 

seqq. et p. ,بث 5 seqq. — p) B xxuxXe, 0 ,هبيذع Jacut X xXce. — 9) Jacut 

Qi. 07) 0 نوعزي JJ. s)Boom. /)O addit: xul eL .مسوم اهلو 

w) C .ديفو قرشلا وحك نم — v) C om. Ridicule B et C جروخلا pro تبأت 

quod reposui. 
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 ho T لح. لطم .انيو. قليسللا © < ماسلا نب دابق كيالخ نبا
 عضوملا ىلع ةسينكو دلبلا E] مايأ is ممل ,O9 sw ىلع ؟ىداولا اذه

 سابع o? o اوتدحو ةرعاسلا هنوبسي عضومو مع ىسيع Ma دعص ىنذلا
 e 0 $e اهيلع كفسي رف ًءاضيب * ةمايقلا ضرا ىف ةرهاسلا نأ

Xiaفرط ىلع  tuuنم  eىسيع دلو اهب ىَرِبَح  Wi,ةلخنلا تناك  

 ةسينك )86( ,lg ةيآ اهل تلعج نكلو قاتسإلا اذهب /ليخنلا بطري سيلو
 عينم نصح s مع ليلخل ميعاربا Mus ىف ىربَحو 8 اهلثم ةةرولتاب سيل

qmكنج نمادقا  qiهطسو ةشوقنم. ةميظعةراج نم  XLIنسا  SEI 

 ىف بوقعي «c ىطغملا à TC قاحسا 4 مبقو ميعاربا $u ىلع «ةيمالسأ

rl m AUi aoلك  cmiدقو هنآرما  nad jamكيش  ida»روج ةلوخ  joi" 

 ةلحرم فصن p.m ىلا ةيرقلا هذهو ةفيعض ةانق مهلو ”ةراعلا هب تطلتخاو

 dia ىري Y^ iaa) jum ىمست 1 i بانعاو موركو ئرق * بناج لك نم

 ةفايض ةيرقلا هذه .d ءرشنتو رصم ه«ىلا Qaem اهتماع هيكاوف نم ىسحأ الو

a) 0 add. .امهضر — 2) C add. .ذه! — c) Jacut, III, p. eoa, 11 ناولس ىداو 

 اهيف.  etءاضيب ضرأ . . d) 0 om.; Jacut, III, p. fo, 18 seqمنهج ىداو وهو.

6( Jacut, E, P. vv, 14 eu? ew de 0 ole .ىلع Pro ىربح B أريح et 

infra semel Ga, 0 dae, Jacut male نيربج (l. نيربحح Pro o») /)€ 

Je! .بطري الو (Bo gc n3. (م 6 UT Jacut 222] à EÀàC 

  ed. Bul, p. feسنالا . — X) C om. Olaimí in libro alاهيفو.  i) Cكلي.

ubi hic locus laudatur: E4434! Em - (Ll x43) ka xime. 2 B 43. Post 

 ديلعو  Bom. eas, quod quoque habet Olaimí. 5) C addit: X479نقاكاسأ

A3O.. Deinde ridicule corrupta habet: هنارمأ c Je) pu Pro s Az Olaimí 

habet .دنع 2 Olaimi cya. o) € cs 53; Olaimi تلصناو هب نيرواجملل 

C لك نم هب 8 Lal. 2) C om. ut quoque Olaimí. Pro sÀ$, hie habet 

  r) Bos bo ye Nomenمورك هلك دحاو نانسبك. , — 0) O juuهذهبو.

alibi frustra quaesivi. In Olaimí verba هيكاوف — | cac desiderantur. 5) B نم 

pro .ىلا — 7) B .رشسو C pro his: مهردب uA اغلا ci هيف kb " 

 ةحافقتلا تنزوت امبرو.  Edeمهرد_



Ivi 

bam نم dM تيؤلاب سدعلا «نومدقي ori مادخو زابخو geb, Raslo 

 نم  DREمق نم هنأ سانلا رثكا ىظيو اوذخا اذا كينغالا ىلا عفديو

ellus عروتلا ىدنع لضفالاو هريغو قرادلا ميت «فقو نم وه Gil ميماوبا 

  deةريكإ ىلع فرشم ريغص لبج ىربح نم خسف  Roطول تاير عضومو

 ةصاغ دق مع ميعاربا كقرم عضوم هيف ؟*ىحابصلا ركب وبا هانب كاسم مك
 مك كقر هآوهلا ىف طول ch ىار امل ميهامبا نا لاقي عارذ وحن فقغلا ىف دي - من

cupi Vatاذهبوا  aiiosنيعيلا »: Aesام. .سكفلا  AMUDLI-dem- 

Sصقل هلنم تي. ليكي اس  COMMENTI 
 امو :ةفيسللا .sb ام ىلإ ةلبقلا لبق نمو ةيدابلا 5نم [usa ةسمخو بامو

 t ىلاعت هللا لق امك ةكرابم ضرالا هذهو سلبان موت لامشلا لبق نمو .اهيذاحك

 ىسومل نالجرلا لاق امك راهن الو ىقس ريغ نم لوهسلا ةعيرز لابخل ةرجشم

olادلب اندجو ناو  LJ lassاًلسعو ” © | 
a) C add. zb. — D) Olaimi مدنع ax. dle 0) © .فاقو — d) Caddit: 

 فلاب ةنس لك ىف اهل رما هتلود ىلاعت هللا تبت ناسارخ ريما ناك دقو 5,$

 - راشلا) داشلا اهيلع فقواو  )1١اًققو لداعلا . Maleمالسالا ىف مميلا ملعا الو

 ليلج ماعط هنال اهنم لصفأ ةقدصو ةمركم  abليبسلا هانبا نم عايخل

 اهب ماقبو  Xieناك هنال ميهاربا  Cusهل ىلاعت هللا اهارجاف هتايح ىف ةفايضلا
 اب . — e) Olaimí, pناتسجرغ.  habent principes regionisراشلا  Titulumهتامم دعب.

(sic) ىحايصلا ليعابسأ ىب كيح ركب وبأر et mox pro فقلا habet رخصلا ut 

C. Addit templum aedificatum fuisse anno 352. f) C pro his: لك سمو 

(add. فيشم) فيطل دجاسم هب (L ىربح) ءاربخ نم لايما ةتالث ىلع نيقيلا 

 عضوم دجسملا ىفو طول تاّيرق عضومو (.. رغص) ةريغص ةريح ىلع  ipsميعاربا
 ىوهلا ىف طول تايرق ىار امل ميعاربا نا لاقي عارذ وحن رخصلا ىف صاغ دق

 Apud Guérin, Description, II, p. 188 .( 8ءكوهلا  proاوهلاو B) . 3 gooلاق

minus recte nomen loci scribitur es b. 7) C .فقح Hic post نيقيلا addit: 

Sul .ربق نم برقلاب فسوي ربقو. 0( 0 3. 5( 8 هفيسملا Videtur intelligi 

hodiernum "Tell Kuseife ab oriente Bersebae. ( C .ضيقت € )امكو. — 7 

m) C addit: عردب Mb, ركسلاو فنادب Mb, سدقملا تيبب US. cp تيارو 

(. qd) jag! كلذب JUS] ةعبرا بيبولاو (li uai) فصنو Mb, .تيؤلاو 
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M ——اهقانتتسر ةيلبج ةيلهس ةنيدم  ANSماخرلا عطاقم هيف  

 دق اهنا الا ةليلج عايض تاذ ءاخرلاو لاوغلا كلب ةروللا ةنارخو ةبصقلا ةربمو

 ةيداسبلا .فوطو رصم هداج لك هديك 9n © «نيتنخملا ةريثك كو تفخ

 ىعفاشلا 4دلومو باطخل نب رع هرثا ,pi نسح عماج اهب ةرحبلا برقو*

S3 Dus qr REO uis7 ءنيلفبم  suse ipa vni11 تلشتت  E 

dusنالقسع  uud Iud xus nli deةكارفلاو  B us osu axe 
 | قاف L53 ةنيصح ةبّيط Reb ةّيهب Rb) شرف /دق نيزازبلا ىف اهعماج

Glo glo,شيعلاو  eةنسح قاوسا #ففار  oU.نأ الا ةسيفن  

Dole8 نوم اهلدو ينفع. اهتانو در  adeةناوخ اهنا الا ةريغص رجلا ىلع  

 هلك (x بابو ةةدّدخ .باوباب عينم نصح اهيلع ةلمرلا os نيطسلقا

 هفإي نم رغصا فوسرأو © كيج اهانيمو Dui رجلا * ىلع فرشم ,galli ديدح

 © 7فوسرأ ىلا لمحت اًريغص ناك D a ىنب quum ربنم اهب ةرماع ةنيصح
Xa edsسيل  deكلب مورلا  je!تاريخ رثكا الو  Lars naci Lua 

 «ab عينم نصح lale ههكاوفلا ةنسح ةحاسلا ةبيط ”تاريخ قفدنتو *

 ym عماج اهلو جيراهصو رابآ نم مهبرش نصل Pide ريدا دق رماع ؛5
 اهطغض دق داو ىف* كو ىرغصلا قشمد اهنوُمسي نوتيزلا ةريثك dud ف سلبان
 EE ou 6 فاطم 080.9. eldest نم اس يب

iilaراج * رهن اهل ةغيظن  PESةبيج سيماود مهلو ”ةراجح  © imf, 
s uci xoa dيللا بانا  etàبل "هللا  Dus aria 

a) 0 زختناخملا Deinde C Ej» ut quoque deinde copulam saepius addit aut 

omittit. à) B om. c) € رسأ l رسيأرو vid. Ist. p. همر 5, Ibn-Hauk. p. ji^, 8. 

d) 0 كلوو Ki, e) B sine punctis. f) B .لقو 9g) B .اهريخو 0 اهوبخو 

2( C 8 ىساحضو. 6038 ةدودح )اهب فتفر اهيف. 4 2 6 825. 5) C om. 

n) C wx» o) C deinde habet: oM عماجو ضيبأ زبخ T نبل ندعمو 

 .Com ( qrجيراهصو نصح اهل. م) 8 اهيلعع 4) 0 اهفوسو نيلبج
sed in fine addit: ةراجكأ نم اهلك o^ .هذه ءانبو Ad سيمأاود in marg. C 

annotatur .نيحاوط ىنعي 5) C .ةدكاملا ىف ىلاعت Koran. 5 vs. 25 seqq. Deinde 

C ليضنلاو ريتللا 3s» لينلا £o .اهبو 
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 ندعم * ربل ةديدش نويعلا نم «ىقست مهعورزو روغلا اهقاتسر ليخنلاو لينلا
 هم فخا اهم نأ ريغ «*ثيغاربلا ةريتك نادوسو رمس اهلها ةبراقعلاو تاي

Padi 1 وريقك ١Eه0 عراكرلاو :فاطرالاو  ques, ألا قلع ١ XoLalbتزد  

 ةيحراو راهنا ةّدع اهب مانغالاو cuui ندعم ءاقلبلا اهقانسر عرازمو ىف

 .s UJ Od مىحصلا سفسفم /قوسلا «فرطب فيرظ عماج اهلو آملا اهريدي

 هيلع XE ةربق اهبو اهيلع Mar لبج ىلع تولاج رصقو ةّكم هبش هنأ
Dessلاّيج اهلها نا ريغ* هكاوفلا ةريثك راعسالا ةصيخر #ناميلس بعلمو“  

 © ةةبعصلا قرطلا اهيلاو

 pub اهل ةراغم اهيف ةيدابلا eS ىلع* نامع نم يسرف ىلع ةيرق ميقرلاو
 10943. ريغصلا نم لوخدلا هنكج م ريبللا لخد نم نأ نوعزي ريبكو ريغص *

s duaلق روصنم نب دمحم لضفلا وبا انثدح ىتلا و روبق ةثالث ةراغملا ف  

Usaانثدح لق دكيعس نبا ركب وبا  Jua]لق دامبح نب  Licنبا  P 

 هللا دبع نع عفان ىنربخأ لق ةبقع نب ميعاربا ىب ليعامسأ انربخا لاق ميرم

 رطللا مهذخا ذا نوشامتي ERG رفن امنيب لاق معلص هللأ ,deu نع ريع ىبا

 ؛: مهيلع تقبطاذ jul نم ةرضص مهراغ مف ىلا تظطحاف لبخل ىف راغ ىلا اولاف

 اهب هللا demos ةحلاص لجو رع هلل اهويتلع اًلاعا اورظنا ضعبل مهضعب لاقف

alaاهجرفي  Jisناك مهللا مهدحا  àناريبك ناضش نادلاو  deراغص ةيبص  

 Jes ايهثيقسا ىدلاوي colos تبلخت مهيلع eam, MB مهيلع GE تنك
Ai, eA,ىتتاذ " Lea Sandiتأ "ملق#  exea Amاناث نق انهت دوف  

a) B sine punctis, C .ىقس 6( C 5L Ll, ةيقايرتلا cud نادعمو 

  ( Cبراقعلاو.  vue 0c) Hie C additتاّيَلْل كلت موكلب سدقملا تيب

om. EMI e) B VL Jacut, III, p. ابا عر 1l, ubi hic locus descriptus est, 

 , Xsانلق  omissisدبشنت  et deindeىسح. م) © خعافلا  f) 0 2001فريط ىف.

  MENT Exo. Jacutبارعالا ةتوغمو : ut Jacut. 6 C om. i) C pro hisنأ

FOU Lea) .قرطلاو 7) C v .نم 0( C om. et habet deinde: ثالت اهيفو 

Xoa3 اهلو Oo اهقوفو روبقر historia et magna parte sequentium omissis. 

m) B zoo s. "e Hine apud Kazwíni,, I, p. Af, 5, ut vid. , lys مكان 5 يف Ls. 
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euaاههظقوأ نأ هركا امهسوؤ دنع تقف بالخلاب نتجت بلحا تنك امك  

 QU مل عاني . هيبضلاو MUS Elbe Todo als امي ل
duملعت تنك ناذ رجفلا علط  djةاغتبا كلذ تلعف  donc,انل يرفاذ  

 رخآلا لقو ءدءابسلا اهنم اوأر ةجرف ىلاعت هللا يفف «ءامسلا اهنم ىرن ةجرف

calisتناك هنا  dاهسفت اهيلا بلطف لاجرلا بح ام ّنشاك اهتببحا مع ةنبا  

 اهب اهتتج رانيد ةثام dax ىتح تيعسف رانيد Xia اهينآ ىتح تباف
 هقحب الا متاكل aus الو هللا قتا هللا ous اب تللق اهيلجر نيب تعقو امل

 اهنم انل جفاف [dam. suu كلذ !ce d ملعت تنك ناف اهنع تمقف

cisةجرف مهل هللا يرفف » Qiاًريجا ترجاتسا تنك ىلا مهللا مخآلا  

 هلك x هقح هيلع تضرعف ىقح ىنطعا لق هليغ ئضق املف ةطزرأ نم فرعب 0

amy y! Hà xim cadقعاجن اهيعارو اًرقب هنم تعمج ىتح  aJ (53 dé. 

 LE) اهذخن اهيعارو رقبلا كلت ىلا بهذا تلقف ىقح ىنطعأو ىنملظت الو

 اهذخاف اهيعارو رقبلا كلث A كب 9l 3 à! MAUI s 5e;« هلو هللا )89

 oq) ام جرفاذ كهجو ةاغتبا كلذ )88( تلعف ىلا ملعت تنك ناف اهب قلطناو

aJ c 5نع  $ : 

 ىو ةريزلل ندم A5 نم .del رمعا ربانم تاذ ةليلج ىرق ةروللا هذهلو

 ىف .ىرقلا فعض الو نيثألا ىف ندملا ةوق اهل نكي مل امل هنأ ريغ ةروكذم

 اهعضاوم نييبنو اهركذب ةرهظتسن نأ بجو نيتبترلا نيب ,$D ددرتو لومشل

Xj ueقون  deنم ليم  Eajbاهو  gauعنج  o» gu CRLR xsلك  
 ىسيع لتقي lub de Xue ةسينك اهبو ىرقلا نم هلوح امو.ةبصقلا وم

"te © joةريبك  Raumقاعو 8 قشمد ا ىلع , eاهب ةريبك . ةيرق  

 .Lt Sii ةداج de Pa ue سيلو ad ىف ةبغر مال ريبك عماج
 اهنا اوركذ 5ساومعو © قئافلا ىقشمدلا نيتلا ندعم سيفن عماج اهب

 o3 95 للا .o لاو ليشلا ME اومدقت ,L3 ميذقلا [à Eua "تتناك

2) B نوغاضتي ut quoque Kazw. 1.1. 8, ubi vid. correct. Fl. — 5) B فرعت 

 , e) Ekron. Jacutرهظتسي.  — 0) 8 sine punctis et mox ded. 'd) Bنم. !«

ut vid:, .رقعلا f) B L2L.5. — g) Locum descripsit Jacut, 111, p. ,بآثار 13. 
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 ناد ©

 de عماج اهب X ةريبك ةيراسيق ىرق نم .ge 8 لبمخل X ىلع هذه
dicliاهيا علقتو ةريفنلا' اهب عقي «رجلا ىلع تاطابر ةبصقلا هذهلو*  

 dy Jus» ER ةقالث Y عيبلل نيبلسملا «ءىراسا ماعم غيناوشو مورلا تايدنلش

 4فانصا هيلا لمحو تالاسرلا ىف مهيلا نوبفذيو مهناسل نوفرعي موق طابر لك

aDكقو  tuusةةرانم تدقوا لسيل ناك ناف ”مهبكارم تيارت امل ريفنلاب  

 ةقماش ريانم Ae ةبضقلا M lb لك نمو WA راهن ناك ناو طابرلا كلذ

 ,di misse ةرانحلا que لسيطلا برضو ةبضقلابارمتأ od, JE ةعاسا: نوكيا الف

 نوكي ث فيتاسرلا ”ثادحا عمنتجاو ةوقلاو حالسلاب سانلا يرخو طابرلا كلذ .

d £ iJ48« الجر ىرتشي  ojo coامتاخ وأ  T10 مهعم ام ىرتشي  

 qma نالقسع ساميم مةزغ HOS هنهب عقي ىتلا ةروللا هذه تاطابرو*
 2 202 د ندع

 © ”فوسرأ هقإب انبي jm دودزأ

a) C, qui praecedentia non habet, تاطابر JU هذه لحاس de, 5) 2 6 

punctis et indistincte. Deinde C gi» B sine punctis. — c) C addit .نم — 2) 0 

eno 0)BecC evo f) € جتايدنلش 9) C «3. Mox B et C كلت 

poo .كلذ A) B .موق © (اراهت. 2 E)CIS Qs 7 Com 0 © 

 ;B x. Deinde B | Las ( ce — pعمد  oBaoىدويو. 2#) 0 لحل.

vid. supra p. loo. — 4) B. h. l. نيجلم et mox (Ls; in itinerario نوجاملا , ubi 

C Pr quae sine dubio vera est lectio. Exemplis mihi probavit Cl. Land 

Aramaicum nnb (ries) imprimis de emporio et de portu maris adhiberi, 

Est igitur synonymum vocis Maiuma (vid. supra ad p. ]ooa). Noster hic duo 

Máhuz enumerat, quos Edríisi distinguit per لوألا et (3L2! (T, p. 341 ubi ju 

cum var, ]. (زوسخاملا Videtur autem mihi iungendum esse 2955! je et je 

 , nam et Azdod et Jamnia portum separatum habebant; vid. Ritter, XVIانبي,

p. 99, Guérin, Description de la Palestine, 11, p. 59 et 72. Hoc casu in iti- 

nerario روحاللا debet esse pro انبي ;.2-L. Locus Edrisii est: نالقسع نمو 

B xot P ىلع d je cem ىلأ اهركذ مدقنملا ةيلحاسلا 

25 
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i diat ioاهنويسو  io.نأ قا ىويتاكو  dotكلر 1 1 نات  

 dela هيلع b) -ننو كاملا ,ceo كبرغلل Qus Odo هنأ كلذو ىلعألا نيودرغلا

caاًريظن اهل مالسالا ىف فرعا الو اهيلا لحريلف*  & HÀ»دقو مبابلا  diua, 

Ke» Glءاهناكو ميج اهتوامو ظالغ نادوس اهلها هذهك سيل ىلتو  qe 

Sisكو /عبرملا رجتملاو ىرغصلا ةرصبلا اهنا  deةيفقبو ةبولقملا ةةريكلا  

cxx Ud d) Ajoاهلهأ نال  lx) hia Aةشحافلا  Lia Jul, 

 :iiri ةيدابلا نم ةبيرق بانعالاو زوللاو ىرقلا ةريتك ME ىف بامو 8 ةبيرق

 ةفرطتنم ةنيدم ,EQ © ةحاور نب هللا !ue, Jah رفعج ربق متو اهارق نم

 © ميدأ ىف بوتكم ,m 9, هدهعو معلص /هللا لوسر ةدرب 2دنعو ةيماش ةةيزاج

 JL, doux تاذ ةليلج ةرماع نيصلا رك ةبعش فرط ىلع ةنيدم ”ةّليوو 0

 ىلع“ تبرخ دق ةلياو Eb اهنيمسي oed, olm ةنازخو نيطسلف ةضرق
 ضاحي تناك حلاو ةيرقلا . نع مهلسأو viles هللا لق ىتلا قو. ماهنم, برق

Jo Uk ثرعلا gym نال xia At راج مخ e (89) uis e Ad 
- 

Bb ةنيدم ىلا اهنمو اليم ١5 ىناتلأ je. Etiam alibi occurrit زوحام طقم sig- 

nificatione, nempe apud Edrisi, I, p. 356, ubi لبنج P cum var. l. ريخام 

 , iam monuit Schultz (vid. Ritter, XVITزوحام  bi legendum esse desليبج.

p. 550). Etiamnune locus Máhuz appellatur. Porro apud Bekri, ed. de Slane, 

p. هو 9 a f. ubi sie restituatur pro mM. Soyulí habet in LoóLo-Lloláb زوحام 

 - xi. Utrum in nomine Simul, quod pagus prope Samarram habebat, geماشلاب

neraliore sensu adhibitum sit, efücere nequeo. ^ 7) C haec om. 

a) Marg. B sua). Locum descripsit Jacut, IIT, p. 4v, 2 seqq. — 4) O رقسر 

Jacut E" ce) C .اهب هيلعف Post اهيلا Jacut addit: ouo Jb هل كانه هدج x35. 

(B 45:. 4) C addit مالسالا à. Jaeut .ةريثك !ًدالب — e) C addit فيصلا. a. 

f) B sine punctis, C 3,3. 9g) 0 8 Am. Deinde B .حيولصلا Z2) C add. .موق 

 درب C ( — 7ةفرظم.  0 goo C om. Kia et B habetاولعي. 8) 8 ها 8 2

(ex 0m) C om. — x) Marg. B XLV. C om. uoc. 0) O .ماوعلاو Cc 

 . — g) Koran, 7 vs. 163لبيلل وح ايبرقب.
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 b carm مع ىسوم ةعفر ىذلا رجا cx هذطخل هذه ىف حو ركلا هيلع

Quisبيَعُش منغ  IQعلاطراو * ريزغ اهب  Kane,ةيماش » Eus dyعزانت  
 بوصا ماشلا».ىلا . اهتفاضاو soles ىف امك نيييرصملاو gessi نييماشلا نبي

 ,dii . © « عابالج .عقي اهنمو نيطسلف ةضرف هو ةيماش مهلاطراو مهموسر نال
 5 © 4معلص ىنلا ككسم اهب ةريغص ءةنيدم

 ميلقالا I9 ىووش لمح

 P eonh »236 .ذلوستلا اللاش نم xl, SE SQQ اظسوتم aui وه

 اذه  ىرق .ءاهراب qu Qux ناسغ امي d لاقو *ليختلاو es لينلاو

 pee d ماسلا Moos duel MP ous قه لو ds cd فاول

 10.9« X57V ىلإ لصوملا ةرسيم ىلا كعصي مث دادغب ىلا مث ةرصبلا ىلا 3 159.

 qe نمو ؛اهلوح امو (dale 102 'ميلقالا !ذه ,Aul .ءليضنلاو مْ ىداو

dusنوبل  Je dus culوجت نق )لع ةاقلبلاب  JSوهو عر تيم بلعب  
ealكانها  Gas. odoةكاوفلاو  Me UL, guosSLadغم,  qui emناك  

 gif fas JU ubl dual adB axe das Ue S59 2g, Fai, fi رثكأ

MASرهن هيف نميلو €  besهيف  us EUdةايلغخلا :ليلق  Lansيذمكلا  

 Rab ىلا نيطسلف نم هيف ةرماسلاو ع ولا x4$ das هلو نيمّدِجْلاو

 لعاو ,XL : ةعابج* لقا ةميقتسم . مهبعأذم S اًعباص الو Lease هيف نجت الو
 8 امنا * 2 ىلوتخ aui le Dh ةعيش :نامح رثكاو. pes, Code نسا 1

 ىرت الو .odor" قئاوخ مل ةيمارللا نم قلخ سدقملا تيببو 7ةيفخ ىف

 uos Rus نك لعتلاو قشمد ماج سل Sushi Duo 3و 007

a) C haec om. 2) C .ىتح 0 Com. xi — 4) C addit: ندم ds. 

 , JLىتلا :C pro his (/ ندعم. C ) 6اهنسحا هذه تالاقم ةروللا هذه.

  Deindeام  Bدربلا ةديدش كبلعبو اهرخآ ىلا بام نم ةدراب ةيدابلا وح. م)

C Lx. 4) 0 ةنس dO. 5C «ةلوتعملل ] C om. B xii s. 

  Pموق  qnoaنهرلاو هقفلاو مالللا : 2) 0 additتيبو.  Deinde 0ميفخ.

 ةقيقح .RU (RED) بغش مهيفو.
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 هيف سيل كلب وأ ةبصق ,Ail ةيوعفش ةاهقفلاو cali باكا مهن

iteاا يورد ف لعلاو لقي مل مل ليق ن .راذ ةمهنم ةاضقلا تناك امبرو ه  

C.بهذم د اصلا وول  

 ريخإالا فصنلا ىف الا «تنقن الو رجفلا ىف تونقلاو ةلمدبلاب eM ىعفاشلا

 CPUS هني ماشا زعل ملعب : نكي كا اميل ريغو ىتولا»: ىلا ناضمر ره قدا

 روفاك ىلا هنم اومّلظت فيك ةيربطب ةلمسبلاب ab زمام مهكلم 0

 نحو ىبطافلا ؟ءبهاذم ىلع لعلا AST مويلاو هلعف ام اوعشبتساو ىديشخالا

 نم هيف بلاغلاو © ىلاعت هللا ءاش نأ برغملا ميلقا ىف مهموسر عم اهركذن

o iis os 3E fell ,اى "موي . ال هنأت Duane JI ورع ad chm cll 
 وماع  yناشف دقو غدنع ةراتخ مهيف ةعئاش  idميلقالا ىف ىئاسللا

8 pmo ىف qM AX. ة5عبسلا نولعتسيو 

 بونرخلو بيبولاو *نيطقلاو تيولا نيطسلف نم ةعفتري ةديفم هب تاراجتلاو

 , em XUIىنونيعلا بيبزو #نطقلاو نبلمل سدقملا تيب نمو «طوفلاو نوباصلاو 7

  (90)رودقو ايارملاو هل ميظن ال ىذلا شيرف مضقو ”مافتلاو ةياغ ىرودلاو

  asنمو «رومتلاو لينلا ناسيبو رغص نمو «ةياغ لين ءاكرا نمو «ربالاو ليدانقلا

"$3 Od val (uà . يربط ge دع ليلو quls undi د 
 ةيسيعلبلاو ةرينملا بايك سحق , € Julياجوسلاو 03, ركسلا روص نمو

  Jo, Adفشمد نمو < 75 ناسيب نمو «زوللا بولق بام نمو «<متالوعملاو

 a) C ىفينح هيقف :addens ىف ةاضقلا ناكو سلاح“ ةدع سدقملا تيبب مهلو

 vu ميلقأ ىف اهركذن ىتلا برغملا casis ىلع مويلا لعلاو مهنم ميدقلا,

 ceteris omissis. b) B جنيب. c) B ais. d) B x3» Ks e) B بهذم. /( C عماج اب.

Xs. 2) C gg. B gno 0) B sine punctis hic et infra, — &) C9( 0  

 نطقلا بايتو. — 7( In B posset legi ونيعلا: 0 ىونيعلا. — m) C addit قئاغلا

ylردق ىلع ءىش وهو  jMهرمث نع رشقي دلج هيلع  et deinde habet: 

 سبدلاو ةريثللا ريمتلا رغص نمو ذلاو بيطا هنا الا حيطبلا نيل ىلع 1١( ةرمث)

 خلا QM نمد لينلاو. n) C om. 0) B yis p) C ةريصبلاب لعب b رثكأو.

 ,DUBAI, Jul زرالا.



 املأ

 ةروللو دغالتاو. «تايرفصلاو نود مسفنب نهدو جابيدو ىسيعلبلاو روصعلا

 dudes نمو «ةرغملاو نانشالاو بايتلاو «نطقلا بلح cue < بيبولاو نيطقلاو

 ةفس هلو Xl Ji رزاجهو ىراوحو « قافنالا 55 نيبطقل ربظن الو € ىبالملا

in de em vk P us iتيب  pel > 7 unus 

id eدجون 3  E UJI n i 3lىف ةبيرغ  E E 

 شيرق مضق ملتم اهريغ ىف اهرثكا عينجج دقو Lg الا عيتجت ال نورشعلاو

 ىفقشمدلاو ىعابسلا «quoi ىروفاللا صاخقاو :ىرودلاو ئنونيعلاو ةقنعم او

 PUES pix, aM 29, WM S بوكعلاو ai S, per سافلقلاو

 ؛هزوللاو .e .فبنلاو EHI » gus ىساولاو لينلاو ةجرتالاو نوتيولاو :بطولاو

 ىبلو جاقلاو ىرمطلاو سم ,ps Eg Lu T 7: بنوللاو ناهسلاو P نويلهلاو

ae9 هلا نا ريغ T Gabةلمج .ىق هنا ريغ سل ىرت 03  QEزاوفالب الا  

 Gl ةلمرلا لهالف ليياكلا امو ©:ةرصبلاب. Ung لقبلا ىع درفيو ةياغ ةناف

dol, E.كوكملاو فصنو عاص وحن ةجليللاخ ةجليلتاو  csهد ةبيولاو : علامك  

 ATEM زيفقلا ns 99» usb ايليا ىلع درفنبو تابيو & E ناو كوك

 اع rund om نايطييسلا dai d S QR dedo cad ىدملا عبر وهو

 Gee زيفقو نييطقلاو c نوعيبي NS Kd فصن MILD جلايك 0 نيس

 ملاطرالاو 8 ىنيطسلفلاب فصنو زيفف قشمد ةرارغو poo مهتكليكو ايليأ ىدم

 , قافدالا  e) Bنيطقلا. 4( 0 عاقبلا.  P) Com. c) Cتايرفصلاو. © (4

C .فافنالا . f) C pro his: ىرتتمكلا نم سنج ةقنعملاو ربينصلا Qi, in quibus 

ipea A3 est explieatio vocis QS . .مضق (B eum غودرتو (و) € اهريغب ١ 

 دقو  exemا لوالا عبسلا نأ الآ اهريغب نهرتكا  Acaعبسلاو اهايغب

 .« — 2) 0 eiiتجود.  etىلوالا  proلوالا  B quoqueيو اهريغب ةبيرغ ةيناتلا.

i) C hoc ultimo loco habet legens ١.والكرئب E) 0 .هيكلاو — 7) B طيسبقلا i. e. 

 . — 0) 0 Xeىتلك قو.  m) C haec om. s) 0عدم. . ub supra pطيبنقلا

p) C go, 
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 ئقشمدلا bab, Ue لطر «هالمف توافتي هنا ريغ ةئامثس راغلمل ىلا صمح نم
 لطرو he Uii 35 UNUS quindi pae (ue (EP) مهتايقوأو

USt Qu udsجتسلاو 8 41نع:  Kylieمليتبحو ةبح وتس عردلا'  Pre 

 تالق 'طاريقلاو اًطاريق نورشعو ةعبرا رانيدلاو «تابح رشع عقنادلاو ةدحاو

 © فصنو تأ يعش 5

 لسالسلاب اهنوقلعي ماودلا ىلع Soc Las ىف ليدانقلا نودقي A مهموسرو

 prs نيبو SOM de فّلعم f عماجماب لام تبي ةلبصق Y dy مسلحا

xy 3r bur olالو  cىسلل  DPةريانلاو ةيربط عماج 26 ىف  

 Vie قاوسالا ىفو gat باوبا de, xh ىطغملا فوقس 6 ,bL  ةعبرم

 85 ناكو ةدحاوب نورتي per ميوارتلا نم نيمالس لك (91) نيب نوسلجبو 0

 SOS ايلياب هوعطق ىاح i5 s ةاحسا وبا رما ىمايا ىفو اًنالك ميدقلا ىف

QMمكمحر ةولصلا ىدانم ىدان ةكورت  Uli cas, eaتس  lex. 

Ocsodlb Aum ab qiu, * Qabas x) 2. Olىسقألا  m $5 lox 

 io د نوللهي T ناكو مهقناوخ ىف URSI كلذكو * 23« ىف نوءعرقي

isنيب كبهقفلا سلجو ةعيجلا  PCMنيئاشعلا نيبو  MENT.ىف سلاج#  

ealلوصفلا اهب نوردقيو * نوملسملا اهفراعتي ىتلا ىراصنلا دايعا نمو © ” 

goesةرصنعلاو زورينلا تيقو  Qui,ركل  oMallديعو دربلا تقو  ei, oss 

 ىنعي « هرمز ARP ئختيلف cujos Due كج MP سانلا JU نمو راطمالا

 ىقدتف ؟سدنلقلا ةاج اذا مهلاتما نمو :سدنلقلاو تيبلا ف سلجلف

a) € رالماف sic. |. à) B .هلازأود © مل ناو oChaecom, 4C .ةتاعبرأ 

Deinde C «tuu. 60 © .تاريعش f) © لام تيب ةبصق X عسا d 

Jj) C om. Pro cop الو B .ىرتو Vid. p. Wl, 4.— 2) B SUIS. — i) C .طسواو 

E) C eaLÀ. Deinde B .قاوسالاو. — 7( 0 ميوارت Hie insert ءاهقفلا (ec, 

 باح الا  abمهل ناف ةفينح  0m) Cعماوجلا ىف سلاج ءارقللو نيتالصلا نيب.

pee :ىصقالا ىجسملاب سلجم. 70 8 لوضعلا نوردقنو — 0) B hic et deinde 

LM Est festum S. Barbarae, cf. supra p. fo, 3, Petermann, 7222562, l, p. 8 

seq., Baedeker, p. 446, 1. 1 et Ma:udi III, p. 407. De festo Kalendis ib. p. 406. 
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 © هعرزلا تاقو ,A uec بنعلا فاطق تقو بيلصلا كيعو « سبنحاو

 قناسين اذا olus ةقاقلاو .لوالا" نوناك, US لوألا نيرشك * (xia عروهشو

QI e uuum Jilلولعأ : uhام  LE x) qeuاهل  Sb EROS4 ءاملسم  

 ىراصت رصميو هب ةيتكلا ,L3 4باتكلا يرخت تلاز ام اهنا ةيربطب الآ ةباتك

Quyسلجم ثرضح !ذأ تنكو مجاءالك بدالا اوفلكتي .ملف جناسل ىلع اولكتا  

(oosنم لجخا نادغبب ةانضقلا  b SAXرثكاو اًبيع كلذ نوري الو نحلي  

 (ALIOS رثكاو «دوهي ميلقالا !ذهب نيغابدلاو ةفرايصلاو نيغابضلاو ةذباهجلا

 pem 6ممالسالا نم عضاوم * ةسمخ .ىق اسمخ نأ ملعاو © 7 ىراصن ةينتكلاو

 زاريشب ةفرع pe ةيلقصاب ىيديعلاو ىصقالا تدحسلملاب ةيتكل ةليلو xke ناضمر

 EC ec pui» Lb" نابعش نم فصنلا ةليل ,Lad * دادغبب ةظعبجلا مديو

 2 نوففختي الو لعغاجو ماع !H E3549 نوسبلي am) مهلو rA ىسح

m Lil cdقاطلا لاعن  Eee Pd,ئانجلا فلخ نوشميو  des s 

 نوفشكيو كا تم كام لذا هانا تالق ناوفلا مدا QUI ىلأ نوجرخو ل

 الو يورسب ةيرصم رمح ةلمرلاب ese ةلجالو ةسلايطلا :نوروقي الو رطاملأ

E a as cafaةبتكلاو .ئيرقلا, لها ةلاوعرجتي الو سييتر ول يما  iUud 

 ةنرفالا مهلو ليوارس الب بسح him ةآسك otis ايليا .قاتسرب: 1 نيينايرقلا

 a.m لبزلا (O34 ىصخلاب شرف os he نصرالا ىف ءزروتت نييارطلا منكر

 pr سدعلل نوخابط هبو p AE pese Am ED رمحأ أذاذ هقوفو

 eg, 5 oymies cre لا عم 0 هنوقلصيو تبيولإب توبنملا del نولقبو

4) In C haec omnia inde à كتذكو desiderantur. Festum Lyddae est festum - 

S. Georgi. 2) C 3 نينوناكو CAPAS. Deinde B .طابشأإ C ubique insert j. 

c) B pee d) B باسكلا. "uu e) 8 .كوس — f) € pro his tantum: ةبتللاو 

  0 om. Deinde pro)ا « goعضاولا  &x — 9) Cدوبي ةذخبايغلاو ىراصن رصمبو

omnibus seqq. ad نداعم xj, tantum habet: نوسيلبو Aum] لك X353 سبابو 

  — E) B gl». 2 Bىسنادرقللو.  et moxنسسنابرقلا  2 Bاًههشكم فوصلا.

 . Cf. infra in descriptione Aegyptiهوليكدو.
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 رثكا ىلعو ةكبشم ريغ نيجعلا نم ءاتشلا à Xo) emus bU كسلا" قم

 © روقاو قارعلا لحا اهلقا ,e رضم لعا موسرلا هذه

asنداعم  cucةديج ةرغم  بلكو توريب لابج ىف  etisاهنود » 

 نضيب لابجو ةوخر بارت وفو ةقيسلا (92) اهيارت ىمسي * ريح لابج هبو

 «مولطسلا هب ىنيظيو «فوقسلا هب ضيبي She dob هيف* esi ىيستو

Uso iasعطاقم  Qaa JEناكعمو  ee fe o Jiنداعم راوغالابو * ليربج  

cansةريغو  © fiipةريكلا نم  un)ام لسعلا ريخو «روتنم علم  C£, 

inedلاعب ام .ئرملا .دوجلاو .ةلماع .ليجتو...ايلياب  pP 5 as, 4x 

d OSLAIيلقالا ناونع . UO qu؛ىاهعضاوم_  QJ Lacs gui Jbاهرتكأ  

 zb الا ةديج ميلقالا Fco 8هايمو © ندرالاب رق نيطسلف رئاسب رث ايلياب »و

 امو «رغص نم alb نوعنو* ليقت ناسيب مو رصح روص امو all) هناف. سايئاب

uuمارلا  : de" Loo;ئرخا .. c CÀS4هم.  amm]كنور  Radوم  (lah Joy 

Geeقدا اهلئارا وفض دامت قود  ol tel LEOخسوبب # © Aoam3» 

 (قشمد ةبصق Qu VEG ad TON 3! مورلا sm بلقت راهنالا نم لع

 نيمسق. مسقني رث [uai ىلعأ ىف روحتي بعش هنم قش. دقو. ةروللا .ىقسيف ه5

 ردي ندرالا «pi ندرالا رهن ىقليف ردحني ضعبو ةيدابلا وحن ركتي ضعب

 8 Am 1 قشيو ةيربط ىلأ yea رث سدق zb ركبتيف سايناب فلخ نم

 ةنتنم ةيولقم ةشحو Ac ةحلام كو ةبولقملا ةريكلا ىلا راوغالا قف ردحني 2

 محو ىبرغلا هفرط ىلع دمي مورلا رو 6 ةريبك اوما اهيف سيلو لابج اهيف

 رشع mU) Ley لاقي ;V 8j عقت روص jb» iid a3 do oen نيبصلأ 20

 نم EU ا ,Lowcx| mu قفز bus duse, Sb cud ا“

 مي عالقا مكبلا ىف اهيلا ةفاسملا «بلغ نمل ىو تالالاو ”بايتلاو تاريخل

xli,كلذ لتم مورلا كلب ىلا مث  © 

Ls. — c) Cf. Jacut, II, p. ef, 6 seqq.هقيسشلا  C om... à) C tanlum4(  

e) 0 we om. f)B,L2.J. 904418 كوينلا.  gem s. jbm 

A) Cows, sie 2( Non differre videtur a Kal, ca) apudهنم اهعضاوم. —  

co» omissis seqq. adمسدلا ىلا ايلياو فشمد £5  Jacut. (B el». £c 

n) B sine punctis.ىنقأ.  Coniectura emendavi. —») Bوهو.  Bبئاجاعلا نمو. 7(  



 امه

 تارقو exl ضعب Genres ةةييظع كلبلا رهاظب ةةراغم Lab بتاجكلا نمو

 عطاقم ءاهناو كلذ à مص امو ىسوم موق ىلا 8لفنت اهنأ بنللا ضعب ىف

 ةراسجما «زاسجو نيطسلف نيب «لغعاشللاب dius لخدي قرط ,Uus ةراجكلل

 ةيربطب «رابكو راغص xhhss flm قيرط .ىكع*“ طول . موق. Us Quay ىلا

 ةدراضبف مرهن اهنم مامح لك ىلا قش* O5» i تاكا نكاد ركل

 رادقم :جومي sj م لوالا تيبلا ,dy Oui ىلا يانج الف تويبلا ىمك

 o) / ىخسم 3 ةروكلا هذه قو au كلذ نم 0008 &3 NI ام

mielىف لستغا 3 مايا ةثالث هيف لستغا اذ ال  ASدراب رخآ  

 Eu Posi 2l "T NES aJ! os او a oss CUm un وأ 6 P أ «co «! برج

 ؛:ليضعاو: Ell كلت xit .نم لكم Xi كاين (f Tea روحيا ba lee اكول

 هذه #مده quz كلذ كلم لاس رن «”سيلاطاطسرأ تقو ىلا ris هيف

cadiةابطالا نع« اونغتشي الكل  d enmةلكد نم لك نال هياكل هذه  

 .Pas < هثافش عضوم فقفاويل هلك ملا ضوخب نأ "بجو للعلا باكا .نم

y Roاهنا لاقيو اهيف ليك الف ةارشلا رهنو ندرالا رهن اهيف بلقي* ةبوجما  

 .Beer Lid ةريثك للع نم ىفشا * اهثآمب 03( نقتحا ناو 66اًعيرس قرغت ال

 اضيأ ةارشلا لابج .d ؟للعلا باحاو ثتادحالا اهيلا causat POE رهش ىف

a) C add. نم 4) B مفسر C oos. Intelligi videtur locus, ubi terra deglu- 

tivit Kárun, cf. Koran, 28 vs 16-81. c) «0اينكلو. 4( € هيف - (قيرط 

6( C .هليوو ةلمرلا نيب — f)Com م) رهن مامجح لك ىلا اهنم qe 

Ax» B لكو pro ىلإ habet et deinde ىمحت sius. — 7) B M, et deinde ge 

) Cou (© .نولسغتي 3 Cue n) 0 .ىبلل 0 C ءايب © 

post .2-| add. &; à; — o) Sie B et C, non .روساب pec ove Als .هللا B om. 

oes ow —g) C om. Cf. Jacut, IIT, p. of, 4 seq. 7) C نم ءرب هيف لسنغأ 

xls) :0 سيئلاطتسا (كلت. ى5 t) B .ىع C om. xÀ9.  «)C نونغن سيب 

v) © .اذه ىل صو. 90( 0 نود هدعففي ال m) 0 xke ءافش et addit: ىاتسربو 

(l. ce7-5) 9) xdi .بام y) B .ىرسغسم 2) Nempe dA. B dee. 

aa) C pro his met C سيبلو قرح 3. Deinde امو pro ole 6b) C موب 

 مسوم eli كلذ اهلو EO للع نم هعقن .با نم فلضنلا»
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val نبه ME فيصلا ىف* ىدنلا ةليل لك ىف نيطسلف ةىلع لوني cal 

  ceux C uxوبا < 4ىصقالا دجاسملا بيرازم هنم , tubلعج مسلط صمح

Ales هللا ذاب براقعلا sg نم عفن هيلع /هعبطو اًنيط AGE نمو براقعلل 

  AXن .ركم < نيطلل ال عبطلل  uy "dolar eS gudاوم

$ LSU نم xe, ريص انيمو فشمد راج pps EAS, g 

 وفا فيرظ ميلقالا !ذه عضوو  Chio dadلوالا ”قصلاف  ym deمورلا 399

  "m denندم عيمجو ةلمرلا نادلبلا نم هيف عقي ”«ةجرونم ةدقعنم

 ىانلا فصلاو «لخاوسلا  9 pOعرازمو * نويعو ىرق وذ  (xaهيف

 نوجللاو سلبانو ”ايلياو ليربج تيب نادلبلا نم , sjeعاقبلاو سدقو

 !ةفضلاو + كا ظناالا]  LEX eIعقي لينو عرازمو ليخأو راهناو ىرق تاذ ر

usually ساينابو ux ay ناسيبو ءاكرأو رغصو ”كوبتو ةليو نادلبلا نم هيف 

  giةخيدابلا فيس . sلابج  * Wo xe«ةيدابلا عم ةخلدتعم  cóىوق

f aa, (nieto, ce SS نامعو بام نادلبلا نم اهيف عقي راجشاو نويعو 

 ةالصافلا لابخأ عقتو * ©5 بلحو رمدنو  dMماكللاو نانبلو اقيدصو انيز ليج

  tunes tsلاب ىلا ةةستنملا نضوالا  e xlaliلخلانسللا  d Uu eu y 812ملح

 دقو روباسين سيئر ىلاكيمللا نمح 'ىبا  uamوبأ لئتسلف  ةرظانملل كهقفلا

a) Haec in C desunt. 2) B .ىلإ Deinde C .ايليا Mox B .ىنلا, 0 ءادنلا! 

c) B haec om. Mox C om. x 4 et habet بيزأ مم (B &a-3) a) d) C om. 

p .ىصقالا — e) Nomen inde habet quod cjl». فيك e£ عم رودير ut dicit 

Edrisi et noster supra p. lo4, 16. f) 0 &»4ls 9g) B عدل نم E» /( € 

je. — 0 B lantum .رمدت — 7) Box. — 7) © addit: مسلط سدقملا تيبل 

(L ةقلخ) هفلخ ةباتك هيف ةماخر سدقملا تيب ربنم فلخ تايلمل Bs MU 

  n) Cفصل.  den; esee. y) 0مسد ىرخأو هللا ! aJميحرلا نسمحرلا

REL, - dus» 9) 0 .لحاسلا 7) € Ak Deinde B .ركسم — 9) C gs. 

r) B hie et semel infra. L1... s) C om. 2 C addit: نانبل لبج هيفو 

 , vid. Djih. Numa, p. cedاقيدنم لبج  Deاقيدصو اتيز لبجو ماكللا لبجو.

11-66 infra, #( C addit .ناعنك ىداوو — v) B “درصو 



lAv 

 à تلعج معلص ei لوقب مدحاف ةرونلاب مهينلا زاوج ليلد نع مئيهلا

aV elo, CC T2)امثأ لئاسلا لاقف اهلك نيضرالا معف  Qe bx3  

Qjمالكلا رتك مث . x4تلقق مهلوقب اوبجتاو  aناكو .نادمحا ئبا رذ  

 هللا نال لضافلا هيقفلا يو وا ا صل د

 veis لاق ا — e ten 4 هيقفلا 5 T5 so أم ضقني ال ام

Eis. 9.4 aUi, E: LJءاكرأو  Y S nمامالا هلق ام مصق  

 ةسدقملا ضرالا نأ ومو ىهقف امهدحا ناباوج lA ىف LJ هل ليق مامالا نبأ

 10 |XÉdm- i فورصم ةيالا رهاظف هول نمو us "PONDES jl, XU 9 لابج

 [KJ كيفنف e lal ke 2 ءاسجرأ s b ةنيدم ىلإ ةفورصم ةيألا لب

 هيلا تبهن ام ىلع اهثدتافو ةريكذملا ةنيدملاو ةسلقملا ضرالا .لوخد..ىيرمأ

 <ىسحا ناك كئاوقلا ةرثك ىلع QAM انلمح امّلكو بسح .ضرالا ىلع ةروصقم

 is 3E موَقلا :US Uis Ead هيلا انيهذ ام quos] OU .همسا ع aU نأ ليق

Milfنوفعضتسي  lp us ye ue Les s T Dتلخدف  dee 

 Lr ouem اًموُك )94( اهيف ن 39 | gos ass يالا m9 quc LOL  .نيطسلف

ES dios cle 3 àكلذو ليلا  en lus FSسدقلا  oie 

 90 نم اهويلخد مهنال In كلذكو لابغأ وح نم اهلوخد 3 )943 ملف ركلا

cuesىلا ندرالا اوربعو ءاقلبلا  zeعم  xةلاقملا هذه بحاص مزلي  v 

 Lal Ju ey deis quf Gl oe da demos ءاورمؤي 2 ملينا لوقي نا اذ

a) B Vez» j) B "5 c) Koran. 5 vs. 24. — d) C pro his: تسيل لاقف 

AUT 28330 DS xd SL .نيناك ولو Quae huius disputationis sequuntur 

post مالكلا in C non exstant, f) Addidi .مل g) Koran 7 vs. 183. — 4) Ko- 
- 

ran. 5 ys. 19b. 

nins dib 
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kxa SAC MR callo cj Loi es نونو XAR: oo) نك conditi 

À كنا à لق XELAID هذه هيلع تقيض امل $5 وبا ءيقفلا ناك OU, > بوق 

  e dide.سدعلا»  dipdelglob;shلاو ا ودب الب لها اهلا

  Vاينم وه لمح وبأ ©  d TNىب هللا دبع  dxدارأ ٍلوقي

 بّلغتي نأ نيطالسلا صعب ه  deىلع ةيرق ىهو ليومش ريد  geايليأ نم

  Jueفص اهبحاصل  àةديعب ءاهسلا نم ةبيرق هللا كديأ ىه لق كتيرق

  «bl crةريتك € طظوربالا ةليلق  a ias dlيانا  Mىكرق 3« «ءدكلا

pé ترذن :ىذلا .ناأ 3I ءابق AR, US pul وم زولو» 6. cub » 52b 

  «Ll ayaةجاح 9 بهنأ لاقف  UJكنيرف ىف ©

  10امأو  Judiةفيرشلا  s Qoiلبجو هانمكذ كقو سدقملا تيب ىلع لطي

  idus!ديصو ساينابو سدقو روص نيب  Miهل دجسم هدنع ةاقيذص ربق
 نابعش نم فصنلا موي مسرب  maxهرضخيو ندملا هذه نم ريتك قلخ هيلأ

TOWER e ةيحانلا هذهب def eR. قفتاو ناطلسلا ةفيلخ 

à ETE مب تبطخ ىنح T نبأ مساقلا وبا ىصضاقلا Sciens رابعتش. 

  5بلكلا نأ نومعزي متعمد اربنم هب اونبو اولعفف دجحسملا كلذ ةراب ىلع ةبطخل

 كلذ غلب !ذذ شخحولا فلخ ودعي  Adتاياكلل نم هذه هيشي امو فقو «<

&acby هجاببلل Ju, زاجشالا Qus Qul Ms ليتم وليف QU ليج dd, 
 هسفنال اونب لق ماوقا اهدنع 4دبعتي ةفيعض نويع  Dueنولكاي شقلا نم

 ىسرافلا بصقلا نم ندملا ىلا اهنم نولمك امب نوقفتريو . تاحابملا كلت نم

  onالق دقو كلذ ريغو نيسوملاو ( €xىلع قشمد وحب نم هلباقي نالوجلا لبجو
 .انوكذ. ام  ebd uuu xayىطولبلا قاصسأ  dنيبعبرا  aفيبغلا هسابل 0

bs beet o Jude بهذم de Le اًهيقف هتيارو هيف نوعمسج dete 

pu Pb gums رق ىلحو قلفي رم رمتلا رادقم de ةرمث bids gon 

Lee bool, RADI Jum uui هناك ماكل :لبج Ul cas كلك ies 

a) B ja! s. .ليتأ 4) Loeus appellatur quoque ةركاشلاو vid. Jacut, IIT, 

p. "6, 22. c) B il. Legere voluissem (18, sed textus C, quem vide infra, 

secus suasit, — d) D sine punctis. — e) B .هنأ 
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 امك

 © هونود ةيكاطناو هثآرو نم سسرطو نمرالا ديب مويلا وهو ارامث
 Saal طع 4 كلت RISE فيس نراك دقو“ رضع ,(iac تاكل

 نم انركذ ام ىلع ركنم هناف قدانفلا ىلع نوكي ام الا * ةنيه هيف .بثارضلاو
 نوثسو فلا ةئامثالث مصاوعلاو نيرسّنق ىلع ةليقت هتايامحو cd alb تيب
 /انثام نيطسلف ىلعو رانيد فلأ «نوعبسو فلا ةثام ندرالا dies رانيد فلآ

 ىف تأوقو فينو فلا ةثاعبرأ Ras) ىلعو د فلا نوسمخو ةعستو فلا

 صيخح ٍبارخو رانيد فلا ةثاعبرا oie جارخ مهبذادرخ o (95) باتك

 ارخو Ub نيسمخو فلا ةثامثالث ندرالا يارخو UP نوعبراو فلا ةتامئالث

 ١ ه©رانيد فلا ةثايسيخ نيطسلف

Ul,9343 لبجو نانبل لبجت ةفيرشلا لابلل ( ايهيف a) C haec sic habet: 

 ع

Oum oleبسقلا نم اًضصخأ 3 اونب دق ةفيعض نويع  AG,نوتوقتي  

 ىف هنوقلي مانا لأ رم وهو رشق هيلع رمتلا jode ىلع طوُلبلا هل لاقي هىشب
 نم 0. اًنيش) ءىت هيلع اوظلخاو ,uu ونحط فج اذا رق ولج qmm هال

 بيط عضوم وهو ةريثك رامث نيلبمل نيذه قو حابم دنع تبني ريعش
 نّيفس بهعذم ىلع Ul القاع هتيارف ٌىطوُلِبلا فحسا ابا عاسيئر ثيأرو

 ميي مسوم هل uda هيف qua jum لصتم هناف اقيدص لبج اماو € قروثلا

 qx A B نابعش نم فصنلا ىف ExB مدي QE نابعش نم فصنلا
 دجحسملا كلذ su à Rui. du تبطخ qum سابعلا نبأ مساقلا وبا ىضاقلا

 .Jum ءاربنم هيف اونبو ةرابع !qe هورمعو es ايش هل اوعيجت ةبطخل ىف
 نمرالا هيلع بلغ دق ةيكاطنا فلخ ماكللا. 28) :C addit نوكت ماشلا»

d. Deinde hicناديح ىنب نأ ريغ 2 0 قرطلاو لحاسلا  A$0 اوبلغ  ó 

cنيطسلف  Xiaرخو رانيد فلا  Qaamنيسعبراو فلا ةئايثلك  habet: 

Gioقشمد جارخو رانيد فلا  mعبرأ نيرسنق جارخو فينو رانيد فلأ  
Eiaفلا فلا  Gio)ندرالا جارخو رانيد  XSLفلا  bvفلا نوسيخو  

dolosنوثلثو عست روغثلا ىلا بيعش ١( نيدم) نئادم نم اشيا  sضرعلا امأو  
XU e.ماشلا سار نال فلتخف 2 8  cemضرعأ ىرغتلاو ىذا  
cf. Ibn Khord.فلا:  A) B additهذادرخ. —  Bنيسيخو. ى)  moxر) 8 ىثام ها  

ed. Barbier de Meynard, p. 71. 
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 ىلا بلح ge نيموي مينم ىلإ بلح «نمو براثألا M كلذكو .اًموي *
 «ةلحرم تارفلا ىلا حبنم نمو مايا P ةيقذاللا ىلا ةيكاطنا نمو o ةيكاطنا

sنم  Qaemىلإ ث ةلحرم ةةّيسوج ىلا  xia ecoكبلعب ىلإ:  

 نم. ACA, eom Ciao ىلإ رف. xig 08 ىلإ Xi فصن و

db Qaaىلإ رق ةلتخرم4نيسمش  M8رق ةلحرم " dEكدينلا  x oma4.3  

 ةلحرم Kwle db Qaem نم فذخاتو < ةلحرم قشمد di رف mem ةقيطقلا

 EEUU 34 lao Ji 1. وقت البلت ةعاردلا ىلا رق «نيتلحرم .لطسقلا كيف

 اللحام jun db P Xbm;s Wem 1b Qaam (p MU ارث « ةلحرم فاضت ةقرلا

qAbAS M ao3 ةلحرم  dbقي سنك  fija cel àb (P Xjomjs ١ & 

w 

Pe àنيمود نيموي ةينتبلا وأ  / € ÀA*قشمد نور ) VICO àlخٌطوغلا  

 D (QM ةوسللا ىلا قشمد نم ,Ab € لحم E * اعرس e ىلإ وأ

 EE ل Seu ecloua ةيريط 15. Lada قيف ىلا رث ةلحرم مساج ىلا

dasوأ سدق  diىيديرب نيديرب .فسي بج  > OSديلص ىلا توريب نم. ! 

Cem di وز نيكل للا, ةيربط قم AU, xij ةلجرم gll d gl 

 B kou 0) B ( — 0برادالا» B) نم ذخاتو موي برات ىلا اهنمو موي. 0 (4

Eiusdem nominis pagus iacet unius horae distantia aتاعبرأ.  Kodámaباعد,  

Baülbek versus occidentem, vid. in mappis; et cf. Ritter XVII, p. 289 seq. et 

(S d) Kodámaعاقبلا  Baedeker, p. 523 (Yá'àt). Vocatur haec via1318,  

QW Vid. Dimaschkí ed. Mehren, p. Py. Cf. Mehren, Syrien og Pa-رعشلا  

lestina, p. 55, Ritter XVIT, p. 1484, 1564. e) In Codice lectio incerta est, 

 utrum ةلحوم an Uma, hoc verum esse ostendit Kodáma. Pro ةعاردسلا

 :forle leg. Ee] 31, ut habet Ibn-Khord. p. 84. — f) C pro his صيخ نم خو

cde d eeXR OQ. 9€ىلإ وا  QERaoاسيخح  Luaلرانم  -quom» Sy 

cedi. Bكل ىأ  SE ullسايناب  addit: J| duas d 4 C oss oss 

om, ij وأ ante oss i) B اعرس بسد d “وأ هضوغلا — E) C haec omnia om. 
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 ةلحئرم هالكزفك Mb Et QROSUI ME SE el بقعا ىلا دولا uuu dE وأ "تفسي

 نأو ةلحرم ةلمرلا ىلا US * ةلحرم Ses ىلا 'نوجللا نم فخاتو < ةلحرم
 cxlo XkaJb b ةلخرم. نيربلاب: bes] لالا: نوكالا" لل A كلش

XS,سدقملا تيب ىلا مث اهلثم سلبان ىلا م نيديرب ةريساعت ىلا ناسيب نم  

 5 kh di) رث «نيتلحرم  نويعلا. ةيرق ىلا .فسوي بج نم ,BU «ةلحترم
 قرط ىمسي اذهو ةلحرم :dude "لأ رق ةلحرم dE uus ىلإ! زق ةلحرم
 نمو ةلحرم low ىلأ روص نمو ةلحوم jo d ORE 4; dues, ez رادملا

 ©7نيديرب سايناب ME ملس دج نمو ىنيديرب ملس tA ىلا وأ سدق ىلا روص

Xl,ىلا يربط“ نم  Jen oe? Suum Ueوا "شلنبان .ىلا :نانبلا  Mنسدق  

dua dj xls i نم A, S xb Klo hus روبص كلو joue à 51 

a) Non videtur differre a d 35 itinerari Kodámae in via quae Tiberiade 

ducit Baülbekum. Pagus Vent multo propior Tiberiadi iacet, de eo igitur cogi- 

iari nequit. Loco huius C habet: .سدق ىلإ وأ تاعرذأ ىلا وأ Deinde hie addit: 

 مث ةلحرم ىوت ىلا قيفا ةبقع نم ذخاتو  Mbشلل نم فخاتو ةلحرم قشمد

  Mةلحرم روص , AUةلحرم سايناب ىلا فسوي بج نم , OCAسدنق نم

  QUUD as diلحكم  da Ouفاعزذار  d gb ojus dbنكلح نم تنشد

)) B Qmm Sine dubio intelligitur Teiasir, antiquum Aser, quoque Yasir ap- 

pellatum. Vid. Guérin, Description, YT, 1, p. 355 seqq., Baedeker p. 351. 

c) B mos sic, Kodáma habet hoc itinerarium: E34 ىلا كبلعي نم Ac نمو 

 نمو اليم 7. ركل نيبع ىلا كبلعب نيف بردلا قيرط ىلع  uemنوعرفلا ىلا

dV ىضمي نويعلا اهل لاقي ةيرق b نوعرف نمو اه ىنداولا ىطب ىف dpa $95 

 ىليلرفك .٠  Maaةيربط ىلا ىليل فك نمو ٠١  Maaفسوي بج فقيرطلا !ذه ىفو

 ^1 (Tell Dibbin) 4) D male ea Qززود  est veterumنوبعلا  Pagusمع

€) B bis distincte o. In mappa van de Velde Mejdel Selim ab oriente ruinae 

Selim (Khurbet Selim) quae quoque memoratur a Ritter XVI, p. 790. Sprenger, 

p. 102, proposuit Masgid Selam. f) C haec omnia om. inde a à L4 à A. 

 *  Mمم. 7/) 0 خسينكلا  B Kiوز

EA Ji 
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 cle ةلحرم ةيركسلا' ىلإ اوأ: «عرالقسع ىلا ذا ليربج cue di yh سقما

AUS"ىلا وأ مالسرفك ىلا وأ سلبان ىلا ةلمرلا نم  Durosىلا وا ميهاربا  

 db ءهزوحاملا ىلا وا هفاب ىلا ةلمولا نم فخاتو © ةةلحرم ةلحرم ءاكرأ

 df سدقملا تيب نم فخاتو «ةلحرم ةلحرم مقر كأ وأ دودزأ dE وأ فوسرأ

enuةلحرم :ندرالا وهن ىلإ وأ #ميعاربا دحاسم ىلا وأ ليربج  eX oma | 

MGسدقملا تيب .نم  dEتايب نم :ةقخانتو* ةلحرم :سلبان  Qeىلا  

 مفر ىأ وأ ةدودزا ىلآ وأ * ليربج تيب di ةزغ نم فخاتو ؟ءىيديوب ءاكرأ

 مغص ىلا رث ةلحرم 72”سوواق ىلا ميهاربا لجسم نم ثخاتو * «ةلحرم ةلحرم

XR c£ Eaنادرالا رهن نم  + Ab, exkl que dنيبليان' نم  A(96) 

 نانو لا زف قليدتووب :مارلا كيبل MEE نما فخاتو+ دلما ءاضووإ كلل

 loo M نامع نم فخاتو < #ةلحرم بام M رغص نم ذخاتو < ةذلحرم

 تاعرذا نمو ةلحرم تاءرذا ىلا اقيرزلا نم ,OUR ةلحرم ةلحرم اقيرزلا ىلا وأ

diقشمد  gumوأ اباسرفك ىلا وأ مالسرفك ىلا ةيراسيق نم ذخاتو «  à 

 © «ةخلحرم نالقسع ىلا هفإب نمو ؟ذلحام ةلحام ”ةسينللا ىلا وأ فوسرأ

 a) C ديربلاب اباسرفك d وأ نالقسع ىلأ وأ ةرغ. P Com. c)B نوجاملا.

In C sequitur: 149.9] Acus وأ سلبان ىلا ةلمرلا نم A, ةلحرم فصن 

 هَيرَسيَِف) ةيراسيك ىلإ اهنمو ةلحرم ةلحرم . (Codتيب نم فخاتو ةلحرم
e) .سدقملا d) Id est Hebron. e) C om. sed addit: نالقسع نم AUS, 

 , f) B sine punctis. — g) C pro his: Xeىلا.  oxsbىلا وأ  e»5ةلح م ةلحرم

  dمدلسرفك : 2) C additةلحرم ةلحرم مدلسرفك ىلا وأ ةسينللا ىلا وأ فوسرأا.

 سوواق ىلإ وأ : habetبام  E) C postوأ 2 0 ةلحرم ةلحرم ناسيب ىلآ وأ.

 . ceteris omissisرغص نمو ةلحرم ةلحرمر | iلحارم عبرا ةليو . aفقفولملا

) B .بان 5m) Statio [خسينلل distantia unius diei tum ab Acco, tum a Caesarea 

iacuit (vid. supra p. 42). Probabiliter designatur locus maritimus a septentrione 

oppidi Athlith (4122), cuius ruinae etiamnunc appellantur Tell Keniseh, vid. 

Guérin, Description, 11, 2, p. 279 seqq. Bekri et Edrisi locum non memorant, 

contra receperunt Haifà. 2 Addidi ةخلحرم cf. supra ann. e. 
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 ^—gp79 ميلفأ

 فسوي دي ىلع «ماقو < ىرولا ىلع نوعرف هب رخاتفا ىذلا ميلقالا وه اذه

 vsus, à دهاشمو €6 انيس روطو هينلأو € ايبنالا Sr هيغ «ايندلا لهب

 1 ريظاوادء هركذ نارقلا ى ةدللا ردك. دقو « ىسيعب eua gelo هيلاو .< لينوم

 ةزتيق C aca uas Mà sa, €LGOUJP ىحانج دحأ cakes فلخلل

 3« .CD مسوم جهبي* هلعابو راجكأ هرعت هتاريخو رابنالا Mel هرهنو مالسالا

 «نيقفاخكل ىف (wo Qul «نيركلا نيب هللا دعضو OS برغلاو قرشلا معي

 ليقو * « هلايع"ماهلهأ عم زاجكأاو * «هقاتسر /اهتلالج det ماشلا نا كبسح

 € creas d ريمأ ةرضح هيف داع لق Pi a S" ىرجك 550i» > «2l 39 هن

 أ ميغ » f نيلسم ا مخافم p 5 رع راصو € ىيدلا موي d دادغب خسنو

8o Me Ux Na à. * echas1 مع سون نب ماح ىب رصم هريع ««هيهأدلا  > 

a. (98)رصم ميلقا انلعج  leاضيا 4اهلو ةرماع اهنم تنس روك عبس . 

Joelةليلج عايض تاذ* ةعساو  d,15 داوسلا ”لهأ رثكا نال رصم نثادم رثكت  

 ye ماشلا وحن نم ”اهلوذ ء«ربنمب SI !ذه Lule سايق ىف Eua الو طبق

 قالا ليعصلا رث ةينودقم مث ةيردتكسا À فيرلا ف هفحلا مث

 اماو * uisa مة هلا ةراقبلا shes LAN lexuaBP oj Ha © تاحاولا

cdاهندم نمو سيل اهتنبصقف  AT DUETسوقاف 7 -  rios.ايف  

a) € ماق دك او — 5) C add. Mss. c) B p d) B em superinseripto 

N 

le © C CLE مساوم guxes  f)Oom (ى 8 jm JM. 8 

A3Oc 5. x&Alc. — 2) C om. et habet deinde ex. ملعأ ىلاعت AU, .هتروص هذهو 

Sequitur mappa Aegypti (B p. 97). &) C om. et mox habet xi&.  7)€C هلود 

m) B Ls. ( 0 pro his tantum: كروسك لوأف oae o) B saepius cd, 

C is 3. .رت) ( هدراوسلا راقبلا 9( € om. B sine ponglis et indistincte. 

r) B Lis, € Las. Supra p. oo, 1 boue. Vid. infra ad itiner. Deinde B iso, .وقيد 

29 
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on x3ةووبش اهندم نمو « ةيسابعلا اهتبصقف فيرلا اماو © 3 مزّلقلا  

 نيموك EL fy. iis es «فنُطَش لسعلا UA روهنس روهنمد
 م0 اس

 دايز 3 ني io ou xl خلهقد روب ةريمد EST ةريبللا ذل

etiىرغصلا  Lee Ls oua wl A uasةبضقلا : Laiنمو  LG 

Quiةطويرم  cABمامحلا  Godsاماو  EieXdaطاطسفلا اهتبصقف  

 اهتبصقف ديعصلا اماو ouk نبع [msn Xing اهندم نمو رصملا اوهو

 هويقلا P pop عمجأ «قالع Uu مييخ | .ga ناولح اهندم نمو ناوسأ

a) B ep sh cf. de Sacy, Aelation, p. 663 n. 84. — 5) C addit: ux cA, 

RUE M LES فيرلا امو نيصلا -— v9 ined colo لينلا نح تح 
e .هتبصقو نييجولا نم 0) dJacut ue (— .(ةسابع رصق  d)B ln 

B فوطنسو sed supra recte (3,415, C .فوطنش 01. Edrisi, Description de 

D Afrique ef de l'Espagne, p. 178, ann. 2. Deinde B é^ C ut B supra sine 

punctis. — f) Ibn-Hauk. p. مكر 10 habet opo EKJ.-, quam lectionem confirmat 

Edrisi, vid. p. 188 ult., at hic locus diversus esse videtur, simpl. opo apud de 

Sacy, Helation, p. 643 n. 289 (cf. ibid. p. 599 n. 84 5, 2 .(ةينم Lodi 

Jus XL et 2 ^ X ibidem memorantur p. 646, n. 362 et 363. م B ) Q5 

ut B supra .  &) B hie ut supra sine punctis, C ut recepi. — 2) C,و €  P P Pو ريس  apt 
qui haec post MU habet, scribit h. l. .ةيردنكسالا k)Bet C e, 

quae lectio etsi quoque a Jacut memoratur, videtur esse falsa. In 70470 ١1-5 

v. طبر vocatur رهاظ e» C Pr 'Transscripsit locum Jacut, IV, p. *4.P, 20, 

ubi male ةيبرغلا pro ةيويرعلا et Raj pro 8j. 5) B s, 0 هربشل 53km 

 ةرهاقلا. :Pro som 1. $i vid. Ibn-Hauk. p. 14 seq. — s) C addit سودرس

quoque sicعيجأ  Sequensهفرعن ام !ذيف ريجرج. 60) 0 ىتقالع انيلب.  s. Od. 

 scribitur supra. Mappa B gm ibique pouitur inter PU 1. انيلب et نينومشأ.

 P) B 49, et supra e92. 0 2$. Mappa B مهرس. Ponitur ibi inter مويفلا

et نيتومشأ , sed in ripa opposita. Coniectura scripsi. 

e 



Wo 

AER up 2 

 à ناتربوج «c كر ازابو ' NTC owes اكط aS اطسمس نينومشأ

 & 6 طاّيمدو [eux امهيف نينربيكإ

bىلع  um jeىلع رافت ةبصق كو © يلا  db cn pudةرماع  

 ايلوحو ^g ءاقوأمو ةخضبس ىف كو ةنسح قاوسا اهلو Quam Lade ةلقأ

 «s ةريثتك تاريخو sons دادضأ La» SAGE كاممالا* ندعم ىولسلا  ىياصم

aهذهو * ©نمزم اهريطو ملام اهدام نأ ريغ 7ةّيرس ةروكذم قوطلا  FERT 

Uliندم او ةّيبعذ لامر.  AIFاهيفو اهطسو اعاتكذ . Jé goes gH asy cub 
 اهيف ريسلاو قيرطلا تطغف لامرلاب تبعل امير eub نأ الا توناح ديرب

aded 

  quadoعناينب ةرمع عرازملاو ىرقلا ةريثك ةريبك فولمل ةبصق . oنيط ©
  TREE NET STA NEOES. MAINرافع تقل 5 ليبي  [mقيقدلا

Je— Je (فال xiXS غلبي وه !ذاذ ةخةنسلا نم en. ىف تنص kl, 

Que رك فرط de ميدق” ab SO 8 قيقدو بوبح ux ge X à 

8) B هدئبرو C sine punctis. Deinde C om. tria nomina sequentia, —£) C habet: 

 لينلاو مورلا رحب نيتلصتم نيترك ىف ايهو طايمد ةريزجو سينن ةريزجو

et addit: احطو Cho Qua اهنم jas ام اهريشأ ىق Qe ميلقالا اذهبو 

 سيفو (1. ةسنهبو) ةسينهبو  Doةريثك ندم اهنم ىقب دقو انتفزو فاتفزو

 ام تاروهشملا نأ ريغ اهفرعأ ال  UUمورلا ركب ىف ميلقالا ءازابو.  Somشطيرقا

Sea uA  مورلا اهيلع بلغ اك فلمتجرذها: AS, متو »دلما CÓ Eua. 

 دادضا عيجي كهسلا , f) C guاهوامم  e) 0مقل"  © d) 0رجلا. 0 ©
 رافجنلا ندم رثاسو  — 4) BO XUL (6نيقيرطلا ىقلتو نيميلقالا تاريخ“

 تاوذ لامرلاب  Qaiىطغتو ميرلا اهب بعلي ةدقعنم لامر قو ةرماع ةراح

 بعص) بعضا اهيف زيسلاو قرطلا ١ ّلكو رثبو توناح ديرب لك ىلع هنا الآ
Xie pee o d) 8 .ريتك E) 0 addit: ةثامثلك Las نا :نوركذي تعمم 

  Xals, ceterisقيقد  pمرلقلا ىلا ةريتك ذطنحو  — 7) Cنوتسو.  (sio)ةنوحاط

omissis. 7:5) Infra in B Es loco idem locus de مرلقلا legitur cum paucis variis 

lectionibus (B*); ibi X433 XAixXa, ut quoque apud Jacut, IV, p. f*., ult, seq. 
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Nx. duel 2d yeuالو  pyبنع الو“ رجاش الو بطح الو عوض الو  

S,ةرمث  RUE Quseعضوم نمو * بكارملا ىف ملا  desسيوس , ىمسي كيوب  

Ui usنجت 36  » Esنمو  GUUAلجأ ةريم  eiسيب نم  mur)»نم  

 هايم ايندلا .فنك دحا B تيبلا فقس «نودقيو سيتلا محل نولكاي سيوس

 ةنسح اهدجاسم نا ريغ ةبعص اهيلا ةفاسلاو ةلولم ةشحو قاعز تامايح ه

 feld ةدوعمو je ةضرفو رصم ةنارخ )3 «ةديفم رجاتمو ةليلج روصق اهبو*

 ةبيط ريغ ةروكلا هذهو ءابطح عردب هل Usb sU عردب اًموي انيرتاشاو *

Le Y,ةيقب وكذ ىف  Lyleةةدثاق  © 

 فيرلا عضوم لينلا نم يرش ERAS ةبّيط iude فيرلا ةبصق ى ةيسابعلا
 را ياسو :lag ass دادس "ig poa] ا ناين هوما" عرقا "qq ينل ١
 ”بناجلا )99( مسا نيبناج meo ةريبكلا ةلكملاو 8 1ةيرس ةقفر 3 نم

 ىلع كلت عماجو اهظسو ةلخل عماجو * عماج مبناج jo هاَقّدْنَس رخآلا

 Tm نوبعذي* سانلاو ؟ىنسح تير قوس اهبو معا هذعو فيطل طشلا
dطساوب اهتهبش فيراوزلا  » © nas,اهب ةرماع ةليوط ظشلا ىلع اًضيا  

  euh: 15ردان ©

En quem Lea lium der شيل امل قاتلا 
a) B*, C et Jacut خسباع xb. 0) lidem om. c) B -24. HE ديرب ىلعو 

e^ 9» .ديرب امهنيبو سيوس نم 0) B*, C et Jacut. .نودقويو Pro فقس 

p* .بش e) B* et Jacut ةتلبفسم اهرجانمو xl ,اهلز انهو f) Jacut 

NE .ختوغمو (B (دهدوعمو Hucusque B* qui habet c. g) B LL. 

7 C 2, رجآو نيظ جناينب فقفرلاو ةعسلاو بطرلاو كمسلاو بلو تاريخلو 
  QA Gus. m) C om. ut quoqueبشلل نم ةكنجابو 8 : انركذ ام ىلع

E Infra iterum describitur al-Mahalla, sed partim aliis verbis. 2 B om 

0) B Bo... p) Cs. $7) Com. 7( 60 نوربعي. €9 — زاوهالاب 

feel .افدنسو ناتريغص امهنا Deinde habet ةييبك لينلا ىلع ةّدتم اريمدو 

cum Suum 4 0 suas. 
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 Sexe لخدي لينلا نم برش 0ىيدبعنماو نيكاصلا ريتك «فيرش دلب وهو

pهتدايز  Sure dS a sus 32 C3« م  XSراطمالا ةريتك موسولاو ءاوهلا  

 eo ةفيظن xb بانعالاو هكاوفلا ةليج قانسرلا xl دآدضأالل ةعماج

 فلغت باوبا 5ةبابج ىلعو 7ناعماج اهبو ماخرلا ندعم «ءةيركبلا ةراجتا نم

 ةاهيحاون .d 5تابيط تارماع ندملا رئاسو ©صوصللا اهنم دعصي اليك ليللاب

 كو* مورسلا m ىف لينلا بصي متو لعبلا ىلع. عرازمو زولو .نوتيزو بونرخ
 8 «ةبيجح ةبصق اهلو نينرقلا ىذ ةنيدم

 رنيمأ «qe <نيواودلا gem O8 هنال لوق لك ىف pas وه :طاطسفلا

 Daci S, Kw r5 / «نعفب عستأو n رابدو برغم ا نيب deas, cc نينضولا

FEW pes Kali)هردق طمع  Pرصم  m pa^خسانو  G7. olx;10 € مالسالا  

 ”قرشملا مرطمو برغملا ةنارخ «مالسلا ةنيدم نم لجاو € مانالا رجتامو

 رجاتملا بيج ئياشلاو ةلجالا uu هنم MT هراصمالا ىف سيل مشوللا

 ١ ولقياسيرة  ESL ىهنتملا  هتامامح. 1E "شياغملاو :ىزوسالا ؛ نشحن صئاصتلو

Psسيب ««  dad Défi dمدل م  pes "MO ar7  

 E anam, TUNE c) هفيظن تاماداو ؟هفيطل (xgb| 6x فشمد نم ربكاو*

 ندعم «ًاوهلا tuse eL فيفخ ,C vL ٍلوقبلا ريؤزغ € بطرلاو زوللا

 عتمغن «هقدصو ريثك فورعمو ,Cae ةمالس لما «انشلا بيط «املعلا

€x olioىف مهنابغرو  dهنيب  » Q^دق . ةفورعم قاثآلا ىف « مهتدابع  

a) B óm. J) 0 ناييتستلاو e) Com. d Bus, C Mx 6B 

&izseJ| .هيراجكا Deinde C .ماخرلا ةريتك — f) 0 ناتعماج et addit: عطقنتو 

e عاطقنال لينلا uem Jy .ةانقلا 42 B corrupte ei A) C addit: 

 . v3 Leزولو  daz, habens deinde: eرامتلاو ءاوهلا ىف ماشلا ندم ففاوتو

i) In marg. B xa aec) .طاطسفلا k) CO xx3$. 1) B PII O A24». 

5m) 0 po^ et mox jx» — s) 0 .ىرشلا. 0( 0 مالسالا p) C «اهبلاو ةقابللا 

2) € T et deinde “اسلاك ut mox ابكارم r C NX. 3s) € addit .اراخو 
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 بيطلقل * نودقتني «رارشالا ةغاغ «نم اونماو € [aad ىذا نم اوحارتسأ

 ءريطخ MC مهيضات ةلاومالا اولذب ناو Dub الا نومكقي الو مامالاو

 اس ماس اسك الولو ««ريزولاو ناطلسلا n نم sl و كفي « € 235 بسنكخلو

 تاقبط zoe Qu dé وهو «ريظن 4نم ماعلا ىف هل ناك ام eL هل

 333 ضعب فش رف /ةّريجلاو طاطسفلا «نيبناج تناكو Qux قوف اهضعب

Seاهنال ةريوجلا ةعطقلا كلت تيمسف اهنم ةعطق ىلع اًجيلخ سايعلا كلو  

 تاقبط عبرأ (Pus مبرش هنم quad] qul ييلخ ىمسو ميلخلو * دوعلا نيب

Posen,طسولا نم ةةَيضلا مهيلا لخدي ريانما“  excesرادلا *ىكسي هنا  

 cB ىطمرقلا دجا نب نسل اهيلا راص امل هناو* سفن ىتثام وحن ةدحاولا

toمهآرف هيلا سابلا  Quaكارل  ausةةراظن ءالواه ليق !ذه ام لقو كلذ  ges 

 ةرثك نم بجعتاو لحاسلا ىلع ىشما اًموي (cni (100) € 241 يرخ ام نمو

 تنيب نم تلق eui نيا نم مهنم Qum à لاقف ةرئاسلاو ةيسارلا بكارملا

 لحاسلا !ذه ىلع نأ هللا كزعا ىديس اي كملعا mous كلب لق سدقملا

 كدلب db تبهذ ول ام بكارملا نم ce All نادلبلا ىلإ هنم علقأ O3 امو

 ?E € ku Ua ناك لاقي Qux اهبشخو ,Gem اهتالآو اهلها تلمخن ؛5

x3) ad,ىلصي  Lusمول 1  xxlانرشع هوك  pos E "xىدصأ  

 TON E P NEN CURY RNTCREN BRUT, £n PAM نم عارذ فلا

 .C om (a نم. Ad خغاغ in marg. B ءاغوغلا ىنعم اهنا .i. e) رهاظلا) طلا ةغاغ.

 C (P بيبل ابيبط الا نومدقي الو بيطخلو مامالا“ B) نودقساإ. — 0( B نوكلتي.

 C 2e( fتايناج حس. | C هس. !دبأ. 2) ,Com. e) BL € نابناج. ,f) C 8; 3s 8 ةريكلاو.

g) © .ءافلخ 3) C S351 رشع ىلإ تاقبط عبرا نم Po (Cod. (هزيللو uu, 
 . 2B 5j asىكس.  i) B Lad, C LJ. 0 8ىبانماك.  Deinde Bسشمخ.

n) B La AL. x) C haec om. Deinde habei: .مامالا عم ىلصي هنأ تيصحأو 

o) C add. نم et pro لجر habet (سفن. م C haec om. et habet deinde: 

Jem هنال ىنالفسلا عماجل ىف اذه دجاسماو قاوسالاو (sic) نيسايقلا M 
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 نفماعلا نب ورمع لمع نم ىنالفسلا ىمسي gal !اذهو نيلصملا نم بناج لك
 ربكا ماخر ةدعا ىلع سفيسفلا نم ؟ىت هناطيح ىف ءانبلا نسح spa هيفو
 هيبلع تفقتلا دفق تسلا عماوجا نم رثكا هيف ماحدزالو فشمد عماج نم

 وهو ةاضيمو ىتارخو ظشلا راد ةلبقلا وحن نم هنيبو اهنيب نأ الأ قاوسالا

pon Eامو دراسي نع ليدانقلا قاقزو رص  dej3 35 م l5 ليدا  

gall,نم ىناقوفلا  AUSنيطاسأ ىلع «ىنالفسلا نم * ىهباو ربكا نوليط ىنب  
Axel»هطسو ىف ةيلاع هفوقسو ةجريصم  aSةياقس اييف مزمز ةبق ةلع ىلع  

 رج نم هترانمو * ةنسح راد هفلخو ;cob هلو .Q5 AE 243 3 مخ ىلع فرشم *

 ىنب لق هللا لبع لكاسم قوفو ,Ju c d 24 راخ نم اهجرد «ةريغص

 om exp) ريغ هتلالجو اهقاوسأ تعنب فيسولا ,debi ةبعللا ةحاسم ىلع

 C fü تيرتشا ةرتللا هذه عمو مهنادلب ,el) توخافم ربكاو نييلسملا راصمأ

ce peنووي و  esas8فنادب ةينامث ضيبلاو عردب الطر نيتالق  

 قافرلا ريستو بوغملاو ماشلا تارمت هيلا ,TOME um gant بطولاو زوملاو
 ةبيجم xS مورلاو 4ةريزجلا بكارم هيلا :عطقيو قرشملاو قارعلا نم هيلأ
 i55, ael نم ”ًأطوأ الو odo نم miel ىرت ال ةريثك 7ةلاوماو ةديفم هشياعمو

 سصاعلا نب وريم هاني ماسلا عماوج لمع لع ناوسالا طسو 295 عضوم

 يلا امو ليدانقلا Qué هئازأب ثسلا gale نم رتكا هيف ماحدنالاو.

 (a 0 هص. 2p) € Lh x3 هطسو ةخضيبم رجآلا نم €( C رج ظرانمو.

 :d) C addit »33 ىسح عضوم وهو. 6( 0 :pro his ةريجنابو عماج $2;

ponعماج هيف ةئفارقلا  Ladّيىبرغملا ما ةدّيسلا هتنب نسح  
 p Las x 2A da تاهوتنم ديف ةرانضملا pe عضوم a$ فرطبو

 نلصتا ىف نآلاو كلبلا نع ةديعب ةرهاقلا تناكو ةعبس هذهف ةرهاقلاب رخآو
 ٌيبرغملا اهانب ةئيدم ةرهاقلاو نادغب نم ربكا مويلا وهف كلبلا ىلا اهنم ةراعلأ
 نيعبرأ اهب ةريبك كو spas اهيفو هدونج اهنكسي اهيف نم «qi رصم يف ام
 مويبلا طاطسفلاف :x VLL Guo. f)Bom  9)C addit لجر فسلاو

 $9 €(Coe A) صيخرف. (i 0 علقيو. /) 0 نيبصلا» 2 ( هب لاومالأو.

C Mo. — 0) B uy.لجل,  s) B 



"n 

 نفع ثيغاربلا ريتك لزانملا فيض هنا الا ©« end نم dul الو هرب نم ىسحا

 ies نننم 58 ةرخق رودو ةرضو .jJ ةردك هايم هكاوفلا ليلق تويبلا برك

 dese de هيه «epo ةعيطق ,doc ةريثك .بالكو «ةزيزع ميو 85 نمزم

 عروتب 3 3b iiis» ءالخا ىلع فارشاو ىهنلا ,gui طحقلا نم فوخ

 eom) Sii «روجفلا نع Ps الو ء ء«رومثل برش نع مهخاشم :
eue Tناركس  » i.بهذلا  Quimةرمس عم €  Qui»ناسل  »» EU 

get xiaنءايقتاو عمال  Lac fy da at pud Due hb da 
 ءدةراتكملا ىمسي عضوع uli Due نينموملا ريما هزنتمو ,"Jud .نيتاسب

 ىأ* رسج ىلع ةريزجلا نم Lu فيرطلا تناك دوعلا فلخ ةنيدم ةزيجلاو

"T 10قو عماج اهب ةٌىمطافلا هعطق  el101( ةريزجلا نم ربكاو ( soli,اهنم  

diةرهاقلاو © ةراتخملا دنع ةريزجلا تح دوعلا مييلخل ىقليو * بوغملا  Xia 

lolئيطاغلا رهوج  Ldةريبك اهيف نم رهقو رصم تف  TNTعماج  

 لاك ةلوالداشلا iib der هذول 1بلوباب. Xuas llus قاطلسلا !uas عريب

doo acdظاطسقلا  Gy iles 3Eنين  judiرهنلاو.  ge Dean! uasa, 

asدق ةيويزعلاو © #لبجاو رصملا نيب رباقملاو اهثآرو  lascio. coim]انهتماع  

 vaina Anus vga js SE لزني ناك اهبو ميدقلا ىف رصملا تناكو

 Tore اجب (p ةريتك ماشلا ةداج ىلع /ةنيدم سمش نيعو © فسويو

 TREAT مهن de ةنيدم لكلا“ © قوسلا ىف .xal هتدابز مايأ لينلا

 ةنسح طشلا Kei ةرماع اهنا ريغ قاوسا ميتك اهب سبلو فيطل عماج اهب

oعماج هب اًنَّدنَص اهلباقي رهنلا  Byeرسج امهنيب سيل هنا الا طساوب اهتهبش  

 عيطايقمو .رياغم تاذ كيعضلا وحن نم Exe ناولحو © بكارملا ف نوربعي

2) 6 si i», aos. D) C Xu. 6:8 هدرحت C XA. d) B Gy. 

DUBIUM a) Cc. ^ 4).0 die. 043) Blue. — E) C pro 

is: دجو نمو 'لينلا هجو نم نال دحاو برد الا ةقيقلل ىف رصبلل سيلو 

Bue انما قف ناكل بسح مايشلا وحك نم ءاهيلا لوخدلاف lll, de 

 هعماجو. © ( 0mبرخو.  ».Bاهلك
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CoL,دقوذ نم مامح اهب  qb AL. $a EI qeلينلا دوع ىلع  

 © b ديجلخو

 dE lg. xh&b ka اهي. ةريبك ub Jab لع uma Kus ناوسأو

 BAL Xx mS © تاهمالا نم «D تاراجو تاريخو ةريتك موركو

 CR ولف ناك .اهنم عرازمو مورك تأذ لينلا بعش صعب ىلع ليخنلا

ws,4ةروللا  go) delاهيفو رصم  e desde pede 8 Md Esجرارلا  

uS ss $ cL 9,31 0100-2 yl 

 ةرويك تناك اهناف تاحاولا اماو 8 «باذيع فقيرط ىلع ةروللا رخآ ىف ةنيدم

 معنو مانغأو رامتلا فينص fln Oca ميلا .d عرازمو راجشا تاذ ةليلج

 40 8 ىدهنم Lem نضعبو برغملا ميلقا فرط OE * نادوسلا ضراب Xie 2 دق

 اهل فلين نحف So EQ .اهيف .ةريك لينلاو, مورلا ركب نيب ,سينت

 برغلاو ىرشلا .eua بهذلا لبجو ىرغصلا ;Pol )9 ةنيدم NU ا

 عماجو up لحاسو ةرهاظ معنو :دوصقم كلبو ةصيخر كامسو ةفيرطظ قاوسأ

 اهيلع ركلاو ذقّيض .Suc ىف اهنا الا ,xu ةديفم ةنيدمو ةقعاش روصقو سيفن

 ؛5حمطت تاذالبلاو طبق اهلها رتكا ةقلغم ميراهص ىف Jh ةرذق ةلولم ةقلخ

 dca هيف Quai دق ءعضوم منو Ki ةيدرالاو بايثلا لعي اهبو ىرطلا ىلا

 هذه ىف ريست طاّيمد 8 كلبلا طسو نيملسملا رباقمو (Fox ىلع ضعب رافللا

 «B ىرخا ةنيدم ىلا ةقيض Sl, Jm 2م: كيقل ,Go ةليلو اموي ةةزيكلا

4) C haec non habet. 2) (B كم Pr » € y d اع ةروللا ن ردم Bow» 

Deinde in B sequitur primum idem locus de مرلقلا qui supra legitur cum paucis 

var. ll. ibi memoratis, usque ad cg X3xa,.. Deinde nudum nomen ناوسأ 

et lacuna. Hanc supplevi ex C (ubi و ante ناوسأ deést). c) C habet ut Ist. 

p. o", Ibn-Hauk. p. lo, 4: ةراعلا ىف ناتيراقتم (I. Lal, e) انيلبو ميكا 

lb pulls ليضنلاب. giae 0d) 0 ,روكلا ٠: (8 .طدمد هدم ر) 6 نجوي دق ,٠ 
  4) C tantum IEسما: اعنو امانغأو.  B x4$ ous Male B et Cاهيِفو

 0 ( in B non leguntur, supplevi ex C. — 7ليج etm)  Sequentia adبروغملا.

hA () C :هدوبعقم — £) Cf. Istakhrí, p. of? paen. 
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 zo عسوأو ءانبب نسحاو هكاوف ul. cuim. Qe عشواأو cms ييطأ

 ,jsl 6تارادج قتواو clam دوجاو الع فظناو هاب عفراو اًعانص قذحاو

 ةريثك تاظابر .Lai باوبالا ةريثك ةراجتا نم نصح Le سيت: نم «ةتاياذا
disمورلا ركو بتاج لكك نم نوطبارملا اهدصقي' ةنش لك مسوم لو  Line 

desةيرق اطشو : هركجلا ىف لينلا ضيفي متو هلخاس ىلع طبقلا رود :ةكسض  

 انكر d زبلا MAco cus .انييلاو :طبقلا Lexus هيكل de gua نيب
 رفعج وبا gli هيقفلا ناك اهنمو ةعيفرلا Cue بايق las لقي Duell ةيرق

 - ادع ل

 © ريصوبب Amps عيفرلا qui :طامالاو روتشلا  ةَستْهَبِم Rien 0 ىذدرالا

id اذن reb لمح 

 Alb كيعنف بدجا اذأو هصخرو هبصخ نع لأست Ms Qus M3 asd اذه هه .

 لسشا !pra ةابولا Qus عقيو QUU (Eb Quim نينس :عبس قدي Mamm نم
lee qa heماعلا  luu Dog aw d foa»ماج هزيعك ع لشيخ غب  

 هنال quo eue cede ريثك ليلق دوهيو طبقلا QU Qu ىراصن هئمذ

 هيف دكا نا نيغ qu لع بهاذم file, b adi Pest رثكاو نفع

 ةبصقلا ىلعاو 7بالللا Koss مامالا )102( uas) MÀS مهنا ئرت الآ* نويللام و

Orne ol,مّكَو ةرهاظ ةدوجوم طاطسفلاب بهاذملا رئاسو ةعيش“  xL»ةيمارللا  

d,ةلوتعملل ” abad,اهركذن ىتلا* يمطاغلا بهاذم ىلع ”مييلا ايتفلاو  

cll AUI, 9 noo RI da dتأأ  o3 sz], Sob -— Kl x goرماع  

Ls Listتارق  "Leبيطلا نأ ىلع  ol30 هذه عد لاق نوبلغ  sz]اهناف  

 ورع ننال هيملع ,Poi اهب كيلعف لق فيتعلاب مكيلع LJ ليق تلق ةقينعوو

a) 655. D 0 .0 تاماذا (تارادح.  ه d) C .هنوح — e) Cf. Ibn- 

Hauk, p. f.o, 10. f) B sine punctis, C :دايو J) € ليضع 

copula. i) C ءايقفلاز deinde B et C .نييكلام — 4) B sine punetis. — 7) C haec 

om. Deinde habet: dst, ةدوجوم اسهب CASIÓIE رئاسو ةعيش طاطسغلا :العأو 

 ةلوتعملا ةلبجو.  1( Bانديص.  Bاندنص  Bons. Proةعيش . Aةيمارللا نم موق

4») C om. o) C insert: اهرهشأ عفان cs s 0 تارق مث 
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 Soccs QU, Fe بلاغلاو * ESI ميدرم نم sj Ji Bre d pay .راكف

 محل اذه ىف RM ام dM «ىنالغسلا x à اتا م « عفان ةءآرق

 تلق طاّيخل ىبا  ىنعي اذه ريغ عفانل ارقيو كلام هقفتي وهو الا ظق :ماما

POS A.ل لق  ausهنم  بيطا  Des cyءايرصوبأ  Atمالسالا » 

 ه/ نوتكحي .Qua ةدخر ةكيكر اهنا ريغ ةيبرع ءمهتغل rana dias نسحا

 © ةيطيقلاب

 يقين ans املا ىل Me روبص كيج ميدأ xia عفتري 3 تاراجنلا كلي وهو

2 

 زروال oca نمو هرصملا نم !ذه* exul -..تانخلبهلاو. ملل والا

 T po 26 seen نمو *نود ناتكو زرالا مويغلا نمو بصقلا طايمد
 ةياغ ىف 5فيللا نم لابخلو * *فافقلا اهندم نمو mud امرفلا نمو ؛ عيفولا

iioii cs id m re pis 3.نانو ىبرسللو صلو  

 «مهتاتخلفو موذحو مدولجو مهناتكو «Pu مهشيخو مهفوصو مهلخو مهماخرو

Pie "Poo eiasمهتانشأو مهلزغو < مهشيرو مهغبصو *مهقدو مكنقو مهعمشو » is 

qe»مهتدينو  IE6 رس 8 يصحو مهساقلقو 1 مهطرقو مهسمرتو  

Pمهعرازمو 2 مهمرحو  Pod,مهعماج ةراصو مهتمغن نسحو مديعتو  

a) C om. 8( 0 .كأاذ e) Be, وباآو € eL ut quoque (ex, 

d) B et 0 x3. — e) C .ةغللاو Deinde B i52. /)€ .نوملكتي g) € om. 

  B om. xz. A) B om, 0 cu dud. 2€ o Ux. &) B sineتاراجتلا.

punetis, C (4X G3 .نيصوب. 2 0 ريظن هل سيل ىذلا ( B oes. 

5) B .فقافعلا | 0) € db oS: p) Bom. 4) C 53, .ىطانقلا 7) B sine 

punetis. O om, cba, se) € c5 va La GU. £) B za C om. 

£) B om. Deinde C habet 2,242, x) 8 ELE y) In B posset legi Rub S». 

Cf. de Sacy, AXelation, p. 31 seq. et Makrizi, I, p. jv. seq. Cogitari quoque 

posset de ,ظرف cf, Makrizi, I, p. j4, 15 et 7 a f,  z) B fort. .مهمرخو 
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 ىف * كلذ لك مسهناةلصو مهتاراجتو مهشياعمو مهناتيحو «ميشبحو مهمولاخو
 25$ 9£. ساقلقلا * نيطسلف صئاصخ نم اهب عمتجا .Od « 5 ةدوجلا ةياغ

deردق  bs jewهيفو رشق هيلع  SXٍجابكسلا ىف حرطيو تيرولاب ىلقي  

e Koo Rc. 53 بنذ هل اي نم ر دس $9«  nusردق ىلع وهو  

e» pe E sp AA)دق ىلع 9£. (قبنلاو  S aA gd jgولح  

 COpBaiiMtabe Posh inge ctore 

 نورشكيو رانيدب نوسمخ dili هلو جردلاو لاقثملا ةجدقلا .كوقنلاو © « مق

ooعيطقلا لطباو #نىيناه الآ دوقنلا 7/7ىمطافلا ريغ كقو ©ىضارلاب لماعتلا  

 1تايجل دو ىف بدرالاو .iL رشع Rae ىو ةبيولا ليياكملاو 8 8ليقاثماو

 ©خلاطب 2. نامت سيّلنلاو

a) B gum. .؟ QUAE. C .عيسيخو (De شيخ iam supra sermo fuit, ut 

quoque de قبلا ut non de legendo ميهتيسيخو cogitari possit). — 2) C xiie. 

 ,e) C pro his: jl نميلاو راجتاو ةرصبلاب دوجوم Lud وهو هانركذ دقو زوملا
 SA نيتلا معط ريغ ىلع رجا ليوط بنذ هل gu ردق ىلع ءىت وهو

 Cod. , md) قدانغلا باوبا Xae هنم Lgsbe نم ظلغأ ىرت ال ربللا ةييظع

RC RE.ع اًصيخر)  

à Ed5 فين شط  jakداشلا لحأ ىلع نوديزب  idنم عون وهو  
Mnيلا طسبي ةعنصلا بج هنأ 3  LE (sic) ond Io 

 ضرالا à TM BS أون Lp a Xo RAS قش نم نأ ضيفتسمو هب

mn قرو هبشي qum .هقروو زوم ةرجاش اهنم تيبن Deinde pro دوقنلاو habet 

E. 4) B xil, 0 xil. Deinde B .ىيسمخ — e) C .ةيضارلاب 0 
 هيبولا مهل مهليياكمو. : OL ax. 04) C que. — 2) C om. Deinde habetبرغللا

i) In B TERM post .شع — F) B Lu. Cf. Lane sub 3. (C c, Bet € 

AX eb mox x43). 
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 نيب عضو ةادغلا ةالص Res لك مامالا Qiu اذا ميلقالا اذه ةعماوجب ميسرلاو

 نيركذملا ىلع meum ابك هيلع سانلا عيتججو Bim هيف. أرقي اقحصم ةيدي

eeنودرفني * ناذا (103)  de 5xقيرط  cتلت يطا  QJهلو ريخالا  

 ءارقلا ةمكاو semp (aim € Das مهعماج نيثاشعلا نيبو كاهنورتاب ةصق

 :ثدحتن انسلج Ls ةسداقلا نم ةعابج. عم اهتلخدو ةيكللو * بدالا لعاو

 Ue g-— MB رظننف سلجملا ىلأ dies ورود نيهجولا نم 2آدنلا عمسنف

 .*l3B سلا ةرشعو ةثام هيف تددعو /دجاسملا عيمج !ذه ىلع نيسلج#

 الو عمال .نم اوعجر أذا .مهقوس رثكاو ثلث ài .ضعبلا .ماقا ةشعلا الص

xp xp UE eJ o. dul cesةنيبعلتملا لكم  . fh eel»نوبرضيو  

 ,i € gu ELI 57 dmm ةةرصبلا uat) ةبطخل تقو تاءارش منيعماوج ىلع

 مكللا Qu نورتكي الو تطعتمأا لق Mai وا اليسغ US نوسبلي ام لق *

 /رضلمل ,cum kem دجاسلا ىف طاخملاو عضنلاو ةالصلا ىف ةراشالا نورتكبو

 هنيسبيب رق لباق gb ىلا مهيفكي ام ردايبلا تقو قيتاسرلا ىف نوزبختو

Dux,تاجنعناب مهلو ” Quaلما  ponetلها  Jesقلق "3  ERES 

 ةةاذا مهنا لاقيو كهسلا سود .نوبك * ىلع قحو ىرغصلاو هللا سارو ىربللا

 .x ost راهو AA الهسوع) Que) 18 send Utew ceux ىف Lala اور

 ig" ناقلفي نير يغص ,Ux نيب هد نيب oe tu j سنيلدلا

 مهنوبيعي JE ماشلا ,esl, SUUS xU مهبولق فعض مهبويع نمو © طاخملا

 U مهمالكو + ؟!دكلا ,Pub < ىدنلا رصم ملفا رطم نولوقي مهنم نورخسبو

a) 0 .0 فني (عماوجبف عموسر. 2 8 c) CER. 4( © Uie 0B 

ei. f) C haec om. — 7) B مهفوس rubris litteris. — 2) C prolis: &ay aod 

pi oem نمل oed. B ننتغلتملل et mox El (C .(ارجا — 2) B om. 

E Bees DCb CRAP nM نم رداتالا o3 مهقيتاسر d$ qux» 

du. M .مهيفكي Vocatur hic panis كعكر Makrízi, I, p. fo, 1. 2i) Sic marg. 

B cum Kio, textus .تامكأناب n) B ىدردو (e ىدرتو ut solent scribere in 

eiusmodi formis. 0) B | zo, .ناعلعت p) C om. — 9) Vocalis in B. 
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 مهلقنو سنيّلدلا مهلكا ««!)ذك كل ام هللا كزعا ءآسنلا لثم وخر ىديس

 © ءرفك .مهنيجو * ريزانكل مهعئاطقو ةدينلا Phim. be مهنيجو صيلل

ul,ىف نأ تعمم: الو ىذا ملف. لايتلا  Remايندلا  dl ibاذانم  JEرهن.  

 نادس. مهلو .بيلصلا Uus 7تقو. توق رهش ىلا دّنوَب رهش نم هتدايزو: ةزوضنملا

 ءاملا لبقا !ذاف هندابز لبق بارتلاو كفلخاب لست ةعرت سيش نيعب ايهدحا 5

 لثم عايضلا كلت ىقسيف مةبصقلا ىلعا* فرلمل ىلع ,NIS Me كسلا. هدر

 eei ناك MB نينموملا ريما ميلخ لس وهو روهنمدو ةوربشو نيتينملاو تيبناهب

 PC سمش نبيع ىلا ناطلسلا c -بنعلا ةوالح ءاهتننأ .v3 بيلصلا .دكيع

 اهنم AM يرخ ال ىتح* Pul هاوفآ ios. gel لس دقو ةعرتلا هذه فب

 ىرخالا ةةعرشلاو اهلك .فيولا عايض ىلا املا ردحنيف .QA ةاييلغ اولعجو 100

Qdناصقنلا اهتكافب ”نيبيو اهبضح ال ناطلسلا نأ ريغ مظعاو هذه نم  

 عرذالا تامالع هيف ليوط دوب اهطسو ةكرب سايقملاو MONT يو لينلا ىف

 داز ام رادقم موي لك ىف ناطلسلا ىلا عفري ةمكح باوباو ليكو هيلعو عباصالاو

 هتدايز ,culi !ذكو اذك كرابملا لينلا ىف (need هللا داز ىدانملا ىداني مث

isىف 0لوالا ماع  eub YSلعو !ذكو اذك , palbدعب الآ هيلع ىداني الو مامتلا  

 معي ام مشع dU بسح ناطلسلا ىلا عفري ام الآ اعارذ xe ىنثا غلبي نأ

 رشبتسا رشع ةتس غلب MB ميلقالا لغسأ ىقس رشع ةعبرا غلب !ذف فيرلا عايض

 اوذخا املا cua !ذاف ةعسو cuam ىاك اهرواج ناف ةلبقم ةنس تناكو سانلا

 نم باهذلا نك ال ىتح paa rumes هتدايز- مايأ ىو )104( رذبلاو c3 ىف

 هل تسناك لقو © عضاوملا ضعب ىف فيراوزلا ىف آلا ىرخالا ىلا ةعيضلا هذع

ux-5yB eA. c) B om. 2 Ex C addidi, e) B à.هز يت 0  

 J9:38 ds, «gy iub (B Ae) Deinde 0 ىقسف. — 4( B نيتبنمل» تينهن

Vid. de loco primo de Sacy, 106164801, p. 1تينهد.  QAM.روريسو  Cبسور  

m) B ous, Cاهيلعو. — 7( 8 اعتلأو. —  Lj Ctantum0 فوقل.  n. 5. i) 

post JI. — 6) B y.مويلا  addensىلاعت  Deinde C Ls. — 2) Cنيبتيو.  

Cمعي امه 7(  proمعت ال  et433, ( 43! الاوز 0( g) Bىلاعت. —  P) C add. 

NA d 
- 
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ers ail.قراصنالا هللا دبع نب رفاسم رساب وبا انثّدح ةام .ىلع* ميدقلا ىف  

 فلخ نب Aue ءانثدح لق نوماملا انثتدخ لق* ىلع نب فسوي انتذح لاق
 esu LJ لاق EE cvs سيق نع ةعيهل duod نع eos وبا انربخا لق

 انلينل نأ ريمالا 8 ءاولاقف xh لخد نيح صاعلا نب وربع اهلهأ uil رصم

 ةاندع ريشلا. !ذه نم ةليل /ةرشع اننث تناك اذا اهب ألا ىرجج D xis 1ذه

 exui بايتلاو Sd نم اهيلع انلعجو اهانيضران. Lael نيب ركب ةيراج ىلا

 مالسالا نا GE نوكي ال ةام اذه ورع هل لاقف Jas اهانيقلا 3 نوكي.ام

 du ديك :ىربجج 3 ةزخا ha ul his رهشلا كلذ اوماقذ هلبق ام مدهي

 قي ودمع M vex sue كلذ ئار dà الجلاب io تح buo الو .ليلقب
 )0 مدهيل مالسالا نآو تلعف ىذلاب تبصا O3 كنا هيلأ بتكف كلذب 7 باطخأ

 كيلا (cum لق dl ورع ىلا بتكو .هباتك لخاد ىف ةقاطبب عبق هلبق ام
 نبع. نم ةقاطبلا ىف db رظنو هحتفا باتللا SOUS Ls لينلا ىف اهقلاف ةقاطب

 كالييق «نمأ ىو PLE نك quB Das اما uae Jui لا pell uel ue هللا

 b كاعت هلاسن نحنف كيربج ةىذلا راهقلا ىحاولا هللا ناك ناو 6 الف

 5 دقو بيبلصلا مدي اوكصان ءالجلل اهلعأ Cus كقو بيلصلا لبق اهاقلاف كيرج

 [Saxa ىلإ هنع ةئيسلا |XLaJ كلت mal] wi) C35 شع Xie mall هارجا
 مايا -دربيو *وفصيل :ضوضرملا شمشملا ىون هيف نوقليف هتدايز .مايا هوام ردكيو

 م زوكب ىستاف عماجملاب o LE سلج ىف اًيوي تننكو © نيرهش وحن دربلا
ada cadiاي «هلكعم ؛انيوتنسإ نق لق. رق . Qeodaاخ  Aتلق  Og Pa Dh 

aliiدرب ؟هيقفلا  Ueعراشم مهلو © ضراع !ذهو مثاد  Mm dnd oe30  

 SX اذأو < TES (قناد فصنب ةقبط َك نودعصيو اباورلا ىف داملا

a) 0 مسر هل o 5) C om. e) 0 نع KO .نم نع d)Pxk — e) B Js 

et mox .اهلينل f£) C شع cs “ناك Cf. Jacut, IV, p. AA, 10 et Makrizi I, p. o^, 

16, ubi eadem historiola ex Ibn-Abdi 'l-Hakam datur. ^) B in textu addit, 

sed cum signo expung. Ml. &).;.B.4am. 2100 Ue, 5). € .ريتك 1) C add. 

SD. 

p) Bet C .اوس 2g) 0 ديقفلا خيشلا dias  7)CsxÀh نما 

») C add. Ma. a) Cf. Makrizi, I, p. o, 5 seq. 18. 0) C ىبيكللم 
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eus,ةريكلا نم لينلا هام تعفدو رجلا ياومأ تضكارت لامشلا  dbنتيببع  

cadiليبلا اهيلع بلغو ةريكلا نع رجلا 2م اندر  * Beau del, dus 

bsبرقلاو اباورلاب ةعبرالا رهشالا كلت ىف  © cuxةعامج  Ono. lb 

 ةيردنكسالا [Rosas di اًصيا .لينلا .«ليصيو € uult .غلب امير ؛ليتلا .ن

sكابش ىف اهلخديو  Oumعطقني رث ةجرابص «نولييف  Sةباد .لينلا قو  
peهبش ىلع حاسيتلا  xl) quidالا مالسلا هيف لعي ال /هندب ثلث  

 نمو € سودرسو ديعصلاب ىرهظي ام رتكاو ناسنالا فطن همفو هيطبأ كحك

SUبالودلا زوك سوداقلاو « سوداق ىف املا ناك ولو 6 سودوس رذحا  > 

 ال. ليق cx TD تلقف تكي سودرس دنع ةنيفس ىف اًموي تنكو *

culis 10رهظب  Luzفسسوي ىلإ كلذ اوكشف موّيغلا غلبي لينلا نكي ملو 8  - 

 كرف zem cid ىف سفانم هلفسأ dà لعجو Ghz lus ىهنلا لطسو ىنبف

NUNTقهف اهاقسف مويغلا ضرا. ىذاح. ىتحح ةعفتراف: 201  eaنوران ويقتل  
3a naaالا,  ceاهب نأ  X Y ejeلقك ىلا :ئرش  Legemةريتكو *  

IS diuinoسلا ىوف نم لاهني :7هتدايز نيح*  Mie. Gsعم بكارملا  

mk, M isةملاس تردحاف  y3 (105) * تبلقناف نفطع* Bاملا . نع اونغتسا,  

 دعب. امو Em هرابلا نم لينلا. ىلا برق ,GS ep dai  سفانملا تكتف

 نيم JT Dade 3 9) dA de ناك ,la eai ubi عع

 تيبقونيناسيبلا قست SQ ثيلاود .اًصيا لينلا dues تييلاودنلاب, ةاملا

 ةىرؤلا عزارف سلع فوجي منال qj مويفلا Any < مهناصقن

 كمس ةيردنكسالاو cix اب اوجرخا jb كلوي ام لوا ead نأ نولوقي 2,2

T-لل نوكيا نإ لا ةشحو تكابانم ,ىأر_ هنم لك نم :بوشلا يسن  

 . fllتليخ. 0 © ليجرتتو  Eamسينتا  5€ làماير. © 2

roO JJ! in B seriptum ءداانيلاب — d) C om. e) C add. xa et om. 3 

  nlنم. 2 © ةدابز . 2( C gie 4) 0 200اولاقف ةنيفسلا. ? loceحاسم

5) C sine. punctis. — z) C tantum .تيلقنأ — o) € y M رابالا o» 2€ 

tantum e 2 Ji ىفقستنت ببلاود لينلا (My 9 0 “ىذر r) C y» 

 , C laa lo t70)C epهز
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boxes, نمو xx Jl نم ققامشلا" 2 b idis cupa, هل "دنا" ue cauta 
  casaliaلكا ىلع طاطسفلا ىف «بظأو نم ! dewبرج  Gomعبس هقرافي ال

exa qe 3 re أز نداعم 4 جلو vASÓJP ندتم * xui لبج ب Mons 

 , dub؟لفطلا ىمسي « Jat dةنسح * ضيب ةراجح ع عطاقم  A33رشني امك

 بشخلا  AS AOSLAa x dfضعي ؟لاق  M cH 0 o bonsنيعمو 5

 نم هيلأ جم  hg Pc E33عضوملا وهو  e Micaةونبو ىسوم هيف

E S f$ نيموي ىلع xa روطلا * ةسيراغ Cus $c اننتا ET duel 

 X i الو ف ةيقرش ال هللا لق اهل ىتلا Lab qeu ةنونز كو ةريثك عراؤمو *

  Kxمع * فسوسب 10 عبب ىذلا ١١ eoe طاطشسفلابو < 34 : ىلإ اهني ليك
fees 

 , Albعضاوم  ge PINEاهنودسصقغب  6e Aboىلع ىلعو  mx oنم

 نم قلخو ةنسح *تاياقسو ىجسم هيف ةقارقلا pe عضوم طاطسغلا

Ple. $ cyةياغ ىف  

 هاهيف alb لوط ىلع ةّدتمم La رباقملاو ةاربغ كلبلا es ةراعلاو نقسلل

 15 هنم Lo ىذلا عيضوم او * <ىنزورملا ق ةاحسأ ,ad ىنوملا نيب ىعفاشلا ربق

vai Oe cm dau elسودرس: برقبو : sni Ocsusaهيلتو < ممع  

d sهيفو قامسو ”خابسو لامر  Jemمل نويعو  Queلصتم » Jib 

4) C .نيبط P) C tantum .تدقعت — c) B .بضأور 0 لبقا نمو Deinde C 

om. ططسقلا ىف addens طاطسفلاب post .كهسلا — 2j C .هبو بهذ نداعم 

  f) € om. (B G^). 7( 0نيبط جلو.  (B cS) & deindeه0 ل

paa Locus Korani est 23 vs 52. — A) Sic B et C. Intelligiturىسيع ةوبر قل  

autem Elim, Exod. 15 ws. ult. seq. — i) 0 ىنب عم 59b .نم Mox B et C انثأ 

 . SESل ىتلا نونيولا $ mةيبرغ الو  de 0D 0سار  E) 0 emiرشع.

gov Locus Korani est 24 vs 35. — $) B xo. x) B sine punctis. 

o) C pro his omnibus $i ra ids ER haec om. (B .(ىدجكاسم aq. 

LIENS C نيعبرأ pes .فلخ — r) B sine punctis. Deinde C omisso 

vule. habet نويعو ليختور cetera desunt, — 5) B .لصتن 

n2 -14 
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 مقيرط هيفو ماشلاب ,Oum مزلقلا وحن نم «فيرلا ,Sal du انيس روطب
 ةةكم أ

 E$ نم ايندلا بثاجم دحا ةاه ناذلا * نامريلا اهنم بئاجم هيفو

 اهلثم ضرع ىف كلملا phon عارذ ةئاعبرا ةدحاو لك عافترا «نيتيرامع هبش

cond O35تحت قيرطو  اهالعأ 0 عما قو ©ةينائوي ةباتكب  
 ملق نم QUà 7ةفلتخم ءيشا ءايهيف تعمسو لامرلا ف ةعوضوم ةاليبن ضرالا

 < عوق" 2 c3 Qo ليقو Ages: sob Laf JS نم قنمو*ناهسلط اه

à c,انهيلع بوتكم لاقيو € سوبحل لمرلل ةامهنا هيقفلا نبا باتك  L3 

 ةنبلا نم ved BOE ناذ امهمدهيلف هكلم O53 ىّدي Qué ىمف امهتينب

 او ةامهكرتف امهمدهب pis ال رصم يارخ !ذاذ اميمدع كولملا ضعب داراف

 Lipi لعفي D ثلثو نيموي ”ةريسم نم 4 نازي نيقيراعتلا لثم ناسلمأ

Gales 0 k3رباقم «اهنا ىلع لدي !ذهو )106( راغص ةّدع انهلاثما  

 اهربكحاو هاليلاع اًبابق Quas ىلع اوذختا فيك *ئرلاب مليدلا كرامه ىلا ىتتاشلا

Pauءاهنم رغصا عنود نمو سردنت اليك مجتقاط اهولعو*  qi»منص  Qe 
 سيت «quem 9 ةداتفشو هفنا رسك ىتح ؟هيلكيف هلخدي ناك ناطيشلا نأ

tiuiىلع ةدحاو ةعطق * نيتليورط نيترانم  Gael,نايمست ”ةبرح هبش  

 لقعلا اهلبقي ال يشأ ايهيف تعمسو امينود Qui !ذه ىلع اًضيا منو نينّلسملا

a) Videtur levitur corruptum. Cf. Istakhri .م oP, 5 s ىلا ىهنني هل as 

 نيبيرامع» € , 4b à. D) © om. 5 B cesرصم فير  Mمولقلا كح

Perspicuum est nostrum adhibuisse Istakhríum (p. o). | d) B اهيف cx 

ARIA ءايشأ per lapsum calami (C .(ةينانويلا: Deinde B اهلخأد ىف et mox 

Mel e Bet C .اهيف f) C add. ةّذع تالاقمو et habet gua. — 9) C add. 

 B ( iليقو. 2)  7) C om. (B 5$). Deinde C 4ليقو فسوي ءارها اتناك.

Lg. In seqq. B et 0 اه pro اه _ cf. Ibn-Hauk. p. A4 ult. seq. X) C .كلذب 

) C .ايري m) 0 .هنا s) B om. 0) C .خيبظع — ) 0 om. et habet 323. 

 -C om. De variis nominibus quibus haec obelisei pars describi ( 07ملكتيف. 0 )9

tur, vid. de Sacy, Ze/ation, p. 226. 
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 نأ ىرت الا اذه زوججو يسامتلل نامسلط ايهنا تامسلطلا باتك ىف تارقو

 ءطاطسفلا ىفو ءاهقرتكو اهيظع عم ةرضت ال «طاطسفلا ةروك * ىف جسامتلا

 تناك اهنا لاقي رجح نم ةرفس اهسار ىلع 4ةخوسم ةأرما عمشلا رصق دنع

 تويب دكيعصلا Rib) ىلع © تخسف نئسوم تذإ .tll نوعرف لال ةلاسغ

 5 ناولك ef uui مورطو دوقع نيمرهلابو اهبو * ةريثك ريواصت اهيف ىاربلا ىمست
 ميلقلا ىلا ةاقيرط اهيف نأ كاوركذو Lus ناسنالا هيتي ةركنم Ku رياغم

 ىف اهساسا (Que دق ةيردنكسالا ةرانم © ملاملا هلا اهيلع cel UE سلما *

 !ءآملذ ةمكحجم رضصلاب ةةقيص Rb) ىف اهيلا لخدي ةريغص ةريزج هبش
 ةريزج* ىف ةرانملا نا الا ةنيدملا qam كلذكو برغلا cule نم ةرانملا عطسي

 ؛ هو ليلدب اهلك ,di هسرفب سراغلا اهضعب ىلا دعصي تيب ةئامثالت ”"اهيفو
Rhندم عيبج ىلع  diy ml0 ناك هنأ * . cep Bl Lgsبكرم ّلك اهيف  

 ةليلو موي لك اهيف رظني ميق اهيلع لاز ام هناو اهلك رجلا لحاوس نم علقا
 Sons ىلع اونوكيل لحاوسلا ىلا رويطلا Aude ريمالا ملعا بكرم. هل Us !ذاف

 لب ليقو اهب بهذ رث LS لعج qum فطلتو Quel نم مورلا بلك كثعبف

 iS RI اًمسلط cau اهنا .تامسلطلا باتك .d «رجبلا .ىف اهحرطو اهرسك

 لجا نم اهسأر مده ىف لاتحا مورلأ بلك  نأو رصم ool ىلع ركلا هم بلغي

JUSملف*  janمسلط رافجناب . © مذيلا  gd!ىلع بلغت اال. ىتح  g^! 

 RU ءايبنالا je نم 2 لاقيو ماشلاو sas الا تامسلطلا نوكت «X ىرقلاو

 © تايسلط Lad سراغب

depu روته fid) زورينلا هيفو تون ةيرتشلا لوا ةيطبقلا روهش fed, 

a) C .ةروللا هذه  5)C vot c) C .طاطسفلاب — 4) C om. et pro ةرفس 

habet .لعس e) C .تناكو f) C om. Deinde C ناولح Xo م) 0 اهيف 

lS .ناسنالا. 2( 8 فيوطو 0 قرط 4( 0 pro his: رخآ ماج هقوف ماج s. 

E) 8 .ققيض. 72 © ءاملاو ( C .اهيف رجلا ىف ةلخد ( C .اهتيقب. 5) 0 نأ 

 .« 93تيأر € ( (B cd). - 7بلغي  et mox Cو) 8 لامرلا  Liم) 0 مض

  Vid, Makrízí, I, p. 4i et fA, Masudi, III, p. 399. — Deindeبابو 0 ناب.  Bه)

C z^? et ees. 
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 *Uly © ىرسم. بيبا هنواب . «سنشب. .هدومرب ,colpa akunl  ريشما : هبوط

 ليما قو قيتلكا لح نع نيبصلا رو ةيلامشلا هموخل ىلع مورلا رك ناف هفصو

 accdis urb ليلو LJ نيب :فص Xem فوفص .QUU o9 ىقرشلا

mn duce diliنيعصلا#«تلاغلاببلفصلاو  Qm lem by dex] xui pda 

 نم* رصم ,deb +8 ثاحاولا :ةريك هفلخ Lad jum عبارلا فصلاو :نادلابلا

E stumهضرعو رهش نم لقا ةغبونلا  dbi uidi getنمو * لحارس  
 00 101 رولا اعلا دوج ورعب مح اهلنملاو Nebiselouo ىلامشلا

eلدع ىف مو ٌىبطافللف  boi odiةيعرلاو د ا  dةحار  

Ji cubes S xis, lu: cu ere gulae. gae AU. adj Sabi in ps 

 رفعج نب ةمادقل نارشلا بانك! à تارقف لخدلا اماو © بسح نينموملا ريمالاو

 رانيد فلا ةثايسيخو فلا «افلا نيعلا نم رصم لخد نا ركذي وه اذان

ONUSىف  QUهيقفلا نبا )107(  UUمايا هلخد ركذي ةليوط ةيصقو رخآ  

 نيييرصملا ضعب ثلاسو اًجارخ هيّمسيو سابعلا ىلو poly اجمل مايا رث نوعزف
 ضرالا ىلا الفلا دعي qui, Dl رصم ىلع سيل لاقف LUE ىع اراخخبب

sd Erاهعرزبو  DBسردو .,دصح  tena mh, Ram.ماوسعلاب.  

 ام ىىطعيو .ضرالا ىرك 7/نوعطقيف .ناطلسلا نيماو ou cim :تكرتو

 رك ىف هيلع ole ةٌةيوقت ناطلسلا نم ذخاب نم مهيفو لق c الفلل ىقب

 Si مهللا S لق ةعيضو كلم مك دحال نوكي الف تلق هعطنقا ام Jodie ضرالا
 وه QUmB اهبهوو ميدقلا ىف ناطلسلا هعطقا نمم ىرتشا AS لجر cfe نأ

 ضرأ نأ لاقي ىبذلا !ذهف تلق ل xal اهعابق lgui ىلا هتيرذ وا

uasال  dzمالسالا نأ ملعت ملأ مالك !ذه لق مَع فسوي نم اهوعاب اهلعأ نال  

 ايضا امل مهكالمأ سانلا de تر مع فسوي نأ ملعت ملوأ ملبق ام مللي

 اوكاصي ف ملف تلق اهحوتف (cod نيملسملا هيلع اوكاَص ةىش اذه Uil رصم

 الق ةنس لك ىف رطب كلب ماشلا لق ةونع احكاف االكو ماشلا el جلاص امك

a) B .سناشب Deinde C 43,5 ut supra. Makrizi CN et "M $) C haec 

om. c)B هلجدللو ET US. d)B T Locum Kodámae recte descripsit. 

e) B تيمششرو Of supra p. 16. — f) B Manu; (م 8 Rays. 



nm 

bei docte Ay بدجأ ue بصخا Loy هنا الأ هيف e لطعتي 

  "m e Ouod Aهيلع ضرف  ziنأ ف  "TOنأ هنكمأ نم £8

As bc Leia E goxianiy Hes ناك X8 e cladis ل 

 اهيلع منك ام  umىلع الأ عابق نأ الو ناطلسلا  S4 OQتدقع سلق

  bo, eueناطلسلا  evعابد ام  àهنديرج  enc Eاهيوطي قرم ان

d اهموح ce de dakeJb à DXda o. MP P AÉb Xn نط M US 
Amd, Y. dés Lad AG Ee4 cb de c6 sÀRb e هل pia Does 

io ioa eie « Lee auus ur LE R33. :رق aae: ءادقملا ts Lite 

value ظاطسفلاب لينلا طش ىلع رث ههابشأو !ذه Que رانيد coal قز ىلع 

  Wy" piles MAL ex e Jasاسلاج  fXJU3 43اذه  à LTكا

  Lad ERUبرغلا بكارم ىلع , de alماشلا بكارم  umمزلقلاب

 قى رد ل 01 نم & 15

0-00 

Ll, EMامرفلا نم 2لخانف تافاسملا  àهك ةراقبلا  ENG 2UESةلح م  

 :a) 0 pro' his omnibus ممي لك ىف مييفلا جارخو برغمللف مويلا تايالولا امأو

In B desideratur 5) anteلماعلل ريعش ةبيوو لجو رانيدو ناطلسلل رانيد فلا.  

am. 6) B e cumانيس  d) Bرق.  com P) 8 QAal. c) Addidi 

 lineola rubra pro لاقف. — B (f 43 ليش سلاج uulgo) سنس — ( 0 0

 :his ىتح Xil, Uni (ke نم 5e مسن 1 o ال ةليقت هيف بئارضلاو

ale (xumمحك  Setaال ىتح عابن الو  (Lon) gamبحاص  

 عضوم À طفس ىف لعجتف رخآ Rép D شتت أد ىلا ليحت رق ناطلسلا
 à مث طفس لك ىلع 2$ فصن ٌطشلا ىلع مث ةبيرض موق M ge رخآ

 شيتفت, فو رانيد es فقز لك نم jd ىرخا ةبيرض اهنجرخا لحاس "

 GUB» .ناطلسلا ىلا رحبلا تاعتما .نم لج ام لج اهو US بتكارضو بعص

uA à X» cuu le 5) Bom. 2j O sj.ةبعم .بابسألا  



nr 

 امرفلا نم. فيبصلا ىف فخويو * ,ءةلحرم 4$( 1D xkiej شيرعلا ىلا. مث

am diةلحرم..سوشاق ىلا 3 ةلخرم  d.نم ءانشلا . bacio, Ji buic 

 A ةلحرم Qeéi ىلا AU ىف امرغلا نم فخاتو ecxk سوقاف !d 7 ةلحرم

 < نينتلحرم 4 دنكسالا ىلا رث ةلحرم * ةريبللا هلل ىلا رق ةلحرم طايمد ىلإ

cl, sةلخرم ؛سودرس ىلا: طايمد .نم  bطاطسفلا  exuنم فخاتو  

 ريد ىلا امرشلا نم فخاتو ءاهلثم [eA ىلا مث ةلحرم. فصنملا ىلإ سيبلب

 «ةلحرم شيرعلا ىلإ مث ةلحرم ةصلخلملا ىلا مث ةلحرم لحاسلا تاذ e ىراصنلا

 خقفارلا ىلا ةّيردنكسالا نم ,X )108( «ةلحرم. طاطسفلا .ىلا سيبلب نمو

 ةلحرم ىلسالسلا تأاذ ىلا flbi ىلا رف ةلحرم dae موك (d مث ةلحوم

acsi, elena. Abbat. oaةوكسولا نإ, هجر دعسملا نم  iiAلات  
 ا ل وعلل تاتا 2. يدوي ,(uua لاه اوما

 طاطسفلا نم فخاتو + ةلحرم سوقاف ىلا رث ةلحرم 7ةرضاغلا ىلإ ةيردنكسالا

a) € .عشر 65( Kodáma locum appellat oo. c) 0 pro his: نم Oca, 

(Cod. sine punctis) pm LUND xl A Uc à Ko s سوقاف ىأ امرفسلا 

  male est collocatum, Pro Ucريجرج  In hisةلحرم طاطسفلا ىلإ 3 ةلحرم.

hic ut supra p. Ii", 19 legendum videtur افيغر cf. imprimis Jakubí, p. ازمه et Jacut, 

III, p. AM, 5 Plerumque eius loco vicinum Bilbais in itinerariis occurrit. 

d) B haec om. | e) Kodáma .«ىراصنلا نصح مصقلا f) 2 .«طوبرم Cf. mea 

Descriptio al-Magribi, p. Y£, ubi locus Kodámae. — 5) Sic quoque appellat lo- 

cum Kodáma. Ibn Khordádbeh لحاسلا c»ló. — 2( B per lapsum calami PE 

i) B هيديبد C infra x43,5, Ibn-Khord. x43,3 (male cum art. in ed. p. 74 ult.), 

Cod. Kodámae Ka3a3]- Jakubí (vid. Descriptio p. Y) .انيموب kA) B .امرأ Vid. 

Kodáma 1.1. Fort. 1]. اينمرأ coll. de Sacy, 722121202, p. 660 n. 24. Itinerarium 

hocce vitiosum appellatur a Sprenger, p. 96 et a Barbier de Meynard, ad vers. 

Ibn Khord. p. 203 ann. 3, quod neque negare, neque afürmare ausim. ^ 7) Ibn 

Khord. p. 73 ةرصاقلا ut hinc Makrizi, I, p. Af, 15, Kodáma ةرصاعلا و sed in 

itinerario hiberno Faramá inde (v. supra) habet ماعلا سوقاف et videtur duo nomina 

eidem loco tribuere, ut fecit Sprenger, p. 95. 
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Jm نمو € لحم iC A X a XH d KhmA سيبلب dl 

  àlنم ركلا ىف لح  Qe 7. 3 " "5ر نك  evقو  geنخاتو < حس

ho, Ai db P Eie  نبا صَدَقَة dp db زق ةلحرم qupd dE هّبحلا نم 
p; Klo s رفكلا ىلا Xie Coi 4i Km م CXGuAM 4M ةلحرم 

© diis S xib كيرط chus ىلا ”ناوسا نم Xm A xh. di 

 برغمسلا ميلقا
Toىهب 'ميلقا  © seىرس  »» esl uAنطتقاسصنللا بيج 6 ئرقلاو  

 dena fios gm هبو* ةهرن ضايرو ةريثك نوصحو ةليلج 4:3 هب «ءاخرلاو

 ءدديعبلا ةدلبلا ,xml ةييرنلا hal ترهاتو SEXTA ةلضافلا سلدنالا

alils,ةيلقصاو «هديرفلا ةراتخملا  suoiىف اهلها «:هديفملا  clum0 ءمثأد  
 exutus "رتب 3 ايضيأ «RE ةدع 7 ندم ةرصبلاك هب « راس هيف *ىنغلا مث

 Mi مق «oe € «راج ريخ pP duas GU هيسحو رظنو لدع ناطلسللو

a) Vid. Edrisi, p. 194, Sprenger, p. 119. Pro بيوبلا B CJ. كر 

  legi posset; est autem ibi puteusانك رد  valde indistincteىلإ  et praecedensنورت

C» antiquus, Jakubí, p. 4. — c) Kodáma ةبيب ملأ v Ibn Khord. p. 113 ةمدلا 

 KXjjAV. Servavi lectionem ٠ هتيورلا .[  , Edrisi, p. Vi". x a4) cum var(هسدلا)

B quoniam Mohallabíi itinerarium apud Jacut, I, p. FP ult. hie habet. ةنيدم 

 , ASىلا طاظشيقلا نما  ut quoque Jakubí Ll — d) C pro his: 3مولقلا,

 ديرب ( ) louمزلقلا ىلا سيبلب نم كلذكو ةليلو نيموي ةلحرم مزلقلا ىلآ مث

 مزلقلا نمد  xL! àنمو رك سيخ ( Lowsلحارم عبرأ ةيردنكسالا ىلا طال

 , A2نمو ةلحرم مايكل تاذ ىلإ 3 خاحرم (1. هنيموب) هينود ىلأ ةيردنكسالا نم

 نيرشع باذيع ىلا رث ةلحرم 0. ةرشع سمخ) رشع ةسمخ ناوسأ ىلا طاطسغفلا

 ردق ىلع (1. نيتس) نوتس ناك ارو نيتلث ركلا ىف ةذج ىلا مزلقلا نمو ذلحرم

 ةبيلقصأو  1. add. $255طب € ( - e) C lod. f) C om. — gاهبْيظو

  i) B Sox ÀJ. k) Cةروللا»  infra om. Deinde B om. copulam. . 4) Cةليفملا,

n) C Aem. n) C oum et mox Queeىنغلاو. 9 0 انك  



"1 

Dowرامو  

 زوافملا ريتك فارطالا ديعب هنا SEP «راجشالا ةاهناطيغ الجو «راهنالا اهلالخ

 esq فل هضعبو € ع بضوم eX ةيوأز ىف eJ بك كلاسملا بعص

(erm «aol cani, نيتلابو eai qx ىف باغ OS » 

  ce lalisالو «بغار هيف «الف  dijالو «بهاذ  ximهلضفي الو «لئاس 48»

kei ناو Ss ليلقلا الا“ «اروهشم ءادهاز الو ءاروكذم اًملع خب رق/ 

han. هلكش !ذهو 8 ««نييعنم اوناك ناو IR > 8 ىنيرتسم 

O3, )110(ناسارخو لطيهك سلدنالا عم* برغملا انلعج  À Db Les 

 رث 1ظيقيرفا مث X3 aaa لبق نم #ةروك لواذ < : اهروكنف سلدنالا .لخدن

E» 

  0مورلا ضرأ ىلع ركلا ءآرو سلدنالاو * ةيقيرفأ , oUmسافل  xub©7باولاو

uA 36; همامكلا تاذ* اهندم نمو Lad ةبصقلا *مساذ ةقرب اماف 

  Edoقفاغ ̂ مسباق ةربص ©
L4 5 o0- ):20€ 202 $1. 13-3. d 3 

 , Ulاهتبصقف ةيقيرفا ( quienخذسوس ةيدهملا سقافسأ ةربص اهندم نمو
  2 z 27 zo 202 L5) 2 vs enrنسعد

n * MA 0 . .6 .. r- » "tt rac » ٠. 

"rsen m هدر سبرول xb هلو 322 نىئىس ره ةقربط qo 23559 C 

a) Bom. 0 C LaL lum Ma. 0) C V. 2) C Je 6) C Lon 

f) C om. Deinde B M&.  Á 5)C .نيينسم Deinde B Sos. A) Hie sequitur 

in B et C mappa (B p. 109). In C .ملعأ ىلاعت هللاو هتروص هذهو — d) C pro 

his: سلدنالاو 33 Qu. ( 0 “ناقؤللا روك ]) C hie et deinde ax; 3l. 

&) EE Locales aca ls دلال fcu o "cs dou dose is 

  0) C om. p) B (99. — 2) B h. 1. O43, supraنييحانو. 4( 0 مسأ وهف.

p. oo ut 0 ED infra B D C sine punctis. — 7) B3 VD 0 سرم 

o Cf. supra p. .او Deinde C &;,3. — s) B hic et supra ut 0 هنوف Infra B 

LS et in itiner. Ky, ubi C .هنوف Seripsi ki secundum Tabulam Geogr. Slanei 

ad Ibn-Khaldun: ;Carna; ville dans le voisinage de Bédja(?)"; cf, Hist. des Bero. 

I, p. 410. 
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 هس ندع تب 2.02

 سفال ةواوفت c «ةيليطسق خصفغق OC MANET ةةنجامرم دكاني ©« سه

 مىاغاب كيرش i BS مج ars e PUR e سنالق هذول

 GLAS ىنب ةريزج Bj قوس pe ةّايسملا /ةنافود cae e قوس

REAسنك  Edoقوس  Je DENغاب ةيجرب / علق  mلبج زيلع  

 ١ ن عد

 ; os "gilنيماجحلا ىسرم هريتسنم  Aوغاب . ةجايه ةقربط 5

 تيبيغ  ENTERA R3,نىسرم نق  Eسرلطط نوبابصلا ني $

locus ab occidente Kairawán, vid.سمر,  Sic B hic et infra et C. Fort. 1ه) .١ 

Nowairi apud de Slane, Hist. des Berb.,سغ خيقاس ,  praeter Bekri, p. £4, 7 8 f. 

I, p. 337 et Tab. Geogr. (cf. Jacut, IV, p. 4P?, 6 "—- Deinde B ou 

 .ut quoque supra, 0 Acus. — 7) B b 1. ةناجرمو C هناحرم. Deinde B ةبيبس ,

C xou» Apud Dimaschkí ed. Mehren p. PPv, 4 a f. nomen corruptum est in 

 OT c) B hic et supra e& C xJln.«3. — d) B supra سقال. © سفالو.

 e) C سنئالفق ut B supra. f) Jacut nomen scribit شنئوني. — 9g) B ىنيعابو €

VT supra B cem E descriptione patet hic quoque intelligi Baghája, licet 

nomen sub forma accuratiore in catalogo mox recurrit. Quod, ut videre licet, 

etiam in aliis nominibus locum habet. 4) B h.l. &35,5. Cf. Ibn-Hauk. p. o1, 13. 

i) Vid. supra p. Az. Nomen sequens ubique leviter corruptum est. —£) Sic B 

hic et supra p. ot, 8 et C. Fortasse restituendum 329, de qua urbe vid. mea 

Descriptio al-Magribi, p. 93. — 2) 0 x4$ et tamquam locum diversum habet. (B 

ae) os ut B supra. x) B gy Vix necesse est observareا عب  ar 

catalogum turbatum et confusum esse, eademque nomina plus semel recurrere. 

Sequens locus'a Bekrío, p. AP ult. WE E Ta2$نيتسنم.  ces C0( 8  

C om, x$ p 4) B P,تربن.  ut supra p. o£, Cترب  appellatur. — p) B 

 C رعاب. Deinde B تبيعو 0 ثنيغ. 7( B سيو و C سيو t infrà سوك ;

B supra «7. 5) Fort. non differt a i apud Jacut, Abulfedam et in JDes- 

 cription de l'Afrique ed. Kremer, p. ff. Nomen sequens in C est دليطنسق

in B scribitur xl loss. 

28 



PS 

 «ةنافرد .ىاغاب re روصقلا ةنيدم سويفت « سويطنب xii ةيليطسق
tm2000 531  

da. j lo ps U-سجن انرظم ةنبط  Jose KAكتنسمات  

ceri dus Uo7 ىليم ةينيطنطسقلا و  jmفيطس 5 تيربات  

"5 

"m quM. "اهندم نمو اضيا  Fal.ىبأ ةعلق ةيسيلغات  

| modo e نبأ ail ساّدنم Ux SG eM و JM Xx 8? برهلأ 

 مخيابهر ميهاربأ قوس ةرغلا 6 يط Aba n oi» NEC لبج ةّطايطم

xalدوعي «اممن ةئوتيزلا  Hipب رصق سنت ” نقيرأو  gelu]هديك  

a) C om. ut B supra. Deinde B om. سوبقت quod in C | 4435 scribitur. Cf. 

p. ^£ (ubi per lapsum calami ( 4 4 la 4.5 pro سويقت scriptum est). — 4) B 

  0 (sue. c) B hie et supra et Cىايعانو  0 xXx Deinde Bهناكتسمو

  Qecma Deinde Bىسرهلا ةنيدم سجاس, 0 سرهلا ةنيدم  — d) Bهماثول.

e C coal, vid. Ibn-Hauk. p. 4P et Edridl, p. 141. 2 Vulgo .وكرأ f) 8 

  0 dua. — g) B hie et supra «555, © cols. Coniectura scripsi collatoىلضو

nomine .تيرجات Deinde B et C, ut B supra, فيطتس — 4) B om. C sine 

punctis. B supra LX 3j. Cf. ann. meam ad Edrisi, p. 105. — 2) B s d. 

k) B et C &,45, sed B supra ut recepi cum 56867010. Deinde B x. zo, C 

  ^7) B hie et supra sine punctis. Appellatur locusهيسيلعات.  B supraهيسيلغابو

de nomine tribus notae, 2( B x |—, supra in catalogo هبلحر C xz. Vid. 

supra p. Ple. — $) B et C ناره oe Vid. infra ad descriptionem. — o) B hic 

et supra p. o4, 11 (pio, 6 .نيط Suspicor autem nomen errore esse ortum © 

pleno nomine urbis Schelif, ليطأو ىنب cA. p) Sie B et C. Supra B x45. 

Nomen sequens alibi (quoque supra p. $4, 6) seribitur SL .طبلا — 7) Sie B 

supra, h. 1. sine punctis, C .امج Locus sequens memoratur in Tab. Geogr. ad 

Ibn .Khaldun (B 5.23 ct supra 24235). 7) B رعبأ نيوأر sad, suprà 29] - اصل 

jh 0 زعدأ ciel aS. Deinde C .“سبيت 35)? B ةترصعإار 8 ددركتمو 6 

Cf. x32 apud Dimasehkí, p. fv,هيركد.  
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ad desxAeU by dius teg قوس  خيربت 2 ىكروا Rma aue قوس 

 ىرخا تليوات «تيزمات لوغم ( Mxناكفو 7 © |

Ul,خبصقلا مسا ىهف ةسايلجاس  Eli]ندملا نم اهلو . Mkتسوقندات  

jiiاليا  i gene,لاله نادوسلا .ىصح نيساكنلا ملاص نبا نصح  

P lealتورزات تامايخل 7ةرارب .ىصح ريمالا راد " © 

 ةروللا ىمستو * Und ةبصقلا مسأ و ,mue dul اهلها نات* ساف .اماو "
 .£c ىماتللا ىوس مدجاكلا dS Suadb هاهندم نمو ىندالا سوسلا

DO M. 51216-21 .كاداوم 229  Zw - 
m" 2 its A ps3 ا ا  

 t سابرق T ةنبيدعم NX 5 ةيانوك خطامطم ازين ” ةراوه :جاهنص 9 أوبس

a) De aliis formis huius nominis vid. Descriptio al-Magribi, p. 94 seq. Normen 

sequens in D est sine punctis (suprà xia —v.), C xa. Est appellatus locus 

de nomine tribus Berb. 2) B طب |. TD C VE Vid. Jakubi (Descriptio 

al-Magribi, p. 132). Deinde B qe, Supra ous C BS Vid. supra p. fi. 

c) C om. “نبأ Nomen sequens in DB est?L 
2. 

omnes iungunt cum parte priore nominis seq. d) B ببن انوو 0 تيب L5 ; vid. 

supra انروو secutus sum C, sed 

supra p. 1#. e) B تدرمامو supra esa AU, C .تيزماب Deinde B. om. تليوان 

  C js, B supraناكرود  |f) Bاوعل.  © habetىرخأ تيب,  pro quo 0ىرخأر

coUe 79) Bom. AZ)BetC AE. Deinde B تسوعتذ اير 2 تسوفنداب : 

C «تسوقدابذ Duo nomina sequentia in C scripta sunt tamquam unum nomen. 

Forte B .ناليأا 3) B سيبلبور 8 um. £)B ىلصمأ و C .ىكصمأ Videtur 

significari Nas. 7) B h. l. sine punetis. Cf. p. .امو Deinde B exa. Seeutus 

sum C; B supra e. 7 Bet C بورداب د supra B co» 9b. Vid. Tab. 

Geogr. ad Ibn Khald. sub Tazrout. 2) C om. et habet "- o) Haec in B 

desunt. Hic ut vid. s u24J. — 7) 0 x Lsul, in B AL À. Deinde B ىنانللا 
3 

c * 

pro VLLL g)Bet 0 p r) B et C .راوه Deinde B أشنو أوسد , 

C Jas. Vulgo scribitur 55. 5) B x3, , supra هنابرك ut C. 2B سائرك 

(omisso ىني)إو 2 سابوق o Deinde B Kamel pa; supra مناجم و € komm LA. 

Coniectura scripsi, cogitans de tribu احاح (syllaba j^ significat 445). 
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Ws nc سشلب ةروكن روسنلا خعلكق d كليب انيس 3l» ةيحاحوم 

  Maii«عاسصو  Aنتادم :4«نتيمش ةعلق  (um qMاونضويت

 شيبس الن كسم ١١ Qe ةوارغت . «ةيليطشق ٠ Qyedi ad fuMal لبلما"نيسكما
- 

NC w 22 0$  

 KixXa كأرش ىبا :رادكأ ةيكرب ةتاول هللا دبع X3MI S ”فيحر ىب ةنيدم

nie نوفز fx ةكردم Ks, اهندم ESGb ux, © عالاز لبج 

a) B et 0 LL ut B supra. 0) B et C ريكب Nomen sequens scribitur 

  B x«43,9. — c) B et C male (2235) ou abةسينرم  a Bekrío p. 4. Proشلاب

geo d) B .تيتامدو 501018 تدمش Pro نجرب (B supra 23 fort. 1. PE 

nomen familiae quae regnavit in regione Nakur ab anno 336 ad 410 (Bekri, 

p 0). e) C5 o Deinde B Vs et نيسكنم (supra 1X2); cf. nomen 

VES ام apud Bekrií, p. 4o. Nomen ليلمأ videtur significare xls. — f£) C ,ةالمأ 

Videtur intelligi ناماسمت (Bekrí, p. 4.). (ى B hic et supra et C .هنيطسق 8 

B om هوأوغذ , pro quo B supra s.s, C sls, infra B et C 5s is Pro سواقن 

B et C سواقب et decl. B دهيسبق JA 0 .ةشيق ىكسل 5B SL C 

  (vid. 5, p. Ja). Pro gil) B habet aiكيجر . Ibn Khaldun duum; sفقيحر.

eb «53, C x3 et eh (B ka s). i) 0 3535. Bekri, p. 45, 1 et Ibn 

Khaldun jj. Deinde C E (B o» L) B hic et supra X 42, C x4. 

Haec enumeratio urbium desumpta est ex Ibn Khordádbeh (ed. Barb. de Meyn. 

p. 78) et incuria facta est. Pro خكردم in ed. Ibn Khord. est xix sed. Cod. 

Oxon. habet X [Aa et auctor 134000 'U-Boiddm (Mus. Brit. Rich. 7496, f. 22 

seq.) qui eundem locum descripsit, quoque KC ca. Videtur autem legendum 

8L Oca — SL£Oca, quod est nomen urbis Miljina, vid. Descriptio ai-Magribi, 

p. 98. 7) Sie B et C; supra B ةكروتم Ibn Khord. sec. edit. هلولز و sed Cod. 

Oxon. x5. v ei Kit. al-Boldán xy D Nomen restituere nequeo, Deinde B 

 cep G OD Ibn Khord. v Coniectura ٠ . ut quoque supra (cum varىبقرو

scripsi. — 5) Ibn Khord. uci (Cod. Ox. sine punctis). Deinde B et C كرست و 

supra semel semel هك , Ibn Khord. $.,-2- (Cod. Ox. sine punctis), Kiz. كح 

ai-Bold. s .,-. Cf. Descr dina al- Magribi, p. 123. 

5 
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10bةآرضخل ءاضيبلا «ارجارجام  © vui.اهلو ةليسملا اهتنيدم  

 x iol )11( سيطنَب ءاليمج اقلوط اذوهت سداب ةةركسب XX ةرقم

- 

 8 بش
 z - 2 هم

5 QE ةسام f oos 

jen 3 epe ةصلاخلا Ebr dw ze "e ةيلقصأ d 

 :ءاونرطب  xxi eds Lek as Pih, MN er NN dبراوقلا

a) B أريارحامو supra Lesen G I Ibn. Khord. eR, Bekri, 

P. 1, 4 (5,51 5G. Pro ءاضيبلا Ibn Khord. habet: نوكيف (Cod. Ox. (نوكيف 

 . ut patet e loco catalogi in D supra p. ov, 9نوطيق 0. ©. ةخضايب نوطيق) .1

Vid. ibi ann. ».  2)C D Pro اذوهت 6 ادوهيو B sine punctis. 6( B 

  et supra YL.,—. Intelligi videtur urbs quam Bekrí, p. of vocat (oedاليبخ

Deinde C .سوطنب Mox B 35] (C ut B supra à35l). — d) C ايتبصق 6. Nomen 

urbis forte corruptum est e xis b ut Kit. 61-8010071 et Jacut habent. Mappa C 

 . — f) B ions, supra io, C siue punctisنم تفرع ىذلاو.  0) Cةنامرط.

Seripsi secundum Edrisi, p. A, 7 putans eundem locum intelligi posse, quia bic 

catalogus ubique negligentia laborat. Urbis |) ىلغيأ) Dimaschkí) situs melius 

convenit, sed sic emendare vix audeo.  g) C L4 ندملاب LE ال ربرب اهلهاو 

(l. هلي ex) xb مدع GA توبب 3 e. 2( Clos. i) B سشيئارطأ , supra 

  supraهييسو  Deinde Bتنخرج. €  Deinde C coe E) Betشلمارطأ.

E 6 5 aX ]) B ةسونف من Deinde B ,ىنبتلاو C .ىنيتنلا i) C. «تننانطق 

Deinde B et C .جابلا Saepius ce appellatur locus. — 2) B اودوطيو C .اونوطب 

B supra non male اون n (Paterno). | o) B (ao, supra | a3, C .شفني 

Leciio شفيت occurrit in 8101. Sicula, p. for, sed editor proponit ( jg aca, ut 

recepi (cf. imprimis B. S. p. 4. 7) B et C sal. Deinde B et C ut quoque 

B supra .شنم Vid. de hoc loco imprimis Amari, Storia dei Musulnami de Si- 

cilia, I, p. 468 seqq. 4) Vid. Bibl Sic. p. 4f ubi editur LA 
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xxóطارصلا  ab ke]هروك  xe Edi)نويلرف داقروب  PURفينطرب  

&xibs dish cole 

dus * i oci Ugنس لطيع انه  Las al Qlانا  RENS 
 نبا لقو ليم فلا اهنا 7/لاقيو اهمسقنف اهلخدن رثو ءاهروكنف اهيحاوف
 انقبسي A اًدحا نال* Lua ريهشملا ىنعي ةنيدم نوعبرا سلدنالا مهبذادرخ

Qiسايق ىلع تابصق ركذ ىتلا ندملا ضعبف تابصقلأ عضوو روللا ليصفت  

 ةبوستللاو ةبطرقب ةطيخل فيتاسلا ىلع Qua ةآلقعلا ضعب تلاسو انبتر ام
00 

Logdةثالق ةةبطرقب :طيخت ميلقالف اًميلقا ىاتسرلا ىسن اّنأ لاقف ندملاو  
Wc e- e d ot TAA 3 4303 53 عهد د0 20-  

 نبا مف 4شناينق Jong رذوش :ةلطسق ةنوجرأ ركذف اهندم عم رشع

9o, Supraكيس  Deinde Bنأ.  sine0 روكا  In B deést pa Q3 (lacuna),ه)  

Coniectura emendavi (Peralia), et video Cl"? Amari inمكيترض.  X10», C 

B (Ra, )همون. 0 App. ad Bibl. Sic. p. oo, 9 idem proposuisse. Deinde C 

hie et supra ut quoque C, infra B ut recepi; videturسايحإ  Bشيبرق. 0(  C 

intelligi idem locus in vicinia urbis Partinico, quam Edrísí (B. S. p. fi", 4) ap- 

quodسانجأو  Cl. Amari mibi proposuit, sed cum dubio, legereنابج.  pellat 

d) B xc, supra x45,هدر 4(. |  esset pro , Aa Cimis? (vid. quoque Ll. p. 

infra x-uJ, 0 x-X. Probavit meam emendationem Cl. Amari. Quoad descrip- 

tionem melius conveniret x | $ —. Obiter moneo nomen Partanna restituendum 

pro Roe) Bهر 1( ( esse apud Dimaschkí, p. (1 1 (B. S. p. 

13iسلدنالا ىف تناذ نيبيلا نع ىمورلا ركلا تربع  L9,» — f) C pro his: 

 عضاوم ىف رحجلا ضرعو اهنم روهشلاو اهضعب (. ركذن) ركذي ةّدع .باعم هلو

 نوحكج ةآرو ام سلدنالا ريظنو رجلا مظعي رث مايا Ie عضاوم dio خسف
 تعمس ىلا' الأ لطيهب تلعق امك اهتلّضفو اهترولت اهتلخد ولو. 09( 8 هذادرخر

xsلوقت ام  Locus est in ed. Barbier de Méynard, p. 79. — Z) C0 هذادرج.  

Vixشكو فسنو  OUS eeءالقعلا ضعب تلئسو  Quaةطيخأ فيتاسرلا نع  

mox omisso EO 1) B eto9 h. Y. x Iac]ركذف اهيلا ةخيوسنلاو ةبطرقب ,  

C infraسرام»  ut infra quoque. — £) B hiec et infra semel0 ردوس  Deinde B et 

 semel سرامو semel نيتزام. — 7( B et C 5. 1١ شنابقو infra B سبايفو 0 سداسع»

Jacut VUE 

e 
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aوصح * اوم طالب  axi dsسيسرق هللا دبع ىداو ةةدينشلا | » 

 io هرفلمل Lua ةيحان ه dob رخآ* لد ام de نايج ةدئاملا

ARA ua  عَرنَاكةم fd Noةريكذملا سلدنا ندم رئاسو ؟؟ةسايب  

 RAE قراط Mem ةريزج EG iio ara Hose li ةّسطرط

Recepi lectionem B h. 1l.هءدسلا.  a) Bom. 2J)C oz, infra B uU C 

licet; aeque incerta est ac ceterae. Etiam Cl. Dozy frustra conatus est nomen 

 "restituere. Fort. idem locus intellisitur, qui apud Edrisi p. vi ردنيب نصح

 appellatur (cf. Dozy p. 265). Quo casu طيبقل c»! e? respondet stationi رقبلا راد.

c) Sie B et C h. 1. et infra. Fort. cogitandum est de Uu (vid. Jacut in v., 

Vid. infra.مسالا رخآ.  Edrisl, p. P.v, Dozy, Recherches, 11, p. 283). d) Addidi 

C Vi, infra B etأوعسو  e) B et C h. l. Ep infra C sine punctis. Deinde B 

 C اوعسب. Est Priego. Vid. Dozy ad Edrisi, p. 251 (Edrisii lectio est هغاب) .

Qui locus intelligendus sit, non liquet. 4) B & 3L s. A) Bتفناق.  € f) 

C xaX. Est antiquum 1161:1658,هسيتنمو  Aaa, O sean, Infra B 

Bayán, lI, p. liv. Nomenع.  La Guardia, ut me docuit Cl. Dozy. Occurrit e. 

 :sequens est Baéza. 2) C h. l. addit خياشم Ua-x2 ىلع اذه aus تاضرغو

 ةينامث سلدتالا نوكي نأ بجج سايقلا' اذه ىلع لاقف ww Xue ةكع سلدنالا

[m JOEماتسءأ.) ةناعب  (Cod. sineةخسوفرس ريمدت ةيسنلب . ةخقلام  

 راس ةنيدم ةقشو (Cod. acri) ةليطت ةراجأ ىداو (Cod. xul) ةسناب

 .X b (Cod ثويلطيب) ثويلطب .Cod) هليبشا) ةيليبشأ (000. هطيلط) :خلطيلط

 ا لاقف رخآ ىلع هنضرع o ءارضخل £25 .Cod) هنودس) Dess ةبطرق

 ةريبل ىدازو ةنياعملا نود 2435 كردي ال رمالا !ذهو كسايق ىف ىحاونلا هذه

 .Cod) هيلبز (vid. Ist. p. Pv ةيسنلب ةشوطرط 0 Aus 4 ركذ ,OU ةبنشخ

Xeقراط لبج ةريزج  Mu Ec (Cod. X XL m) ELA 

3A S (Cod. 41,4J) XI) (Cod. exi)هنومرب)  (Cod.دوروم) رورو » (Cod. 

XEهجكنبسأ)  (Cod.نم تابسصقلا فرعا الو سلدنالا نم انفروع ام !ذيف  

QAI. 8( Bab. ..2 Bodeنيقيلاب  JUدنقرمسك ةروهشم اهنال ةبطرق  



is 

& exa 5^ HN xLj xb b. oid برسم a ينشأ AVES 
Ca ard 

a9 

X5.54:ليلج ةبصق  ideةسيفن  sadراسي عم الاسعالاو تاريخلو هكاوفلا  

 ركلا نم ةلحرم فصت de عراوم تاذ ةرماع لابج اهب طاحا A3 رغت ىو

Ju) os NC t.اهب  eS ay fx;3نم  Mامو  xyىف كراطمأ نم  

 ّلقاو * حالصو ريخ Qoi MS Mb نونسك رصم ةداج ىلع 48و بابج:

 ةراجاحإ DP كلا ىلع ةريبك :ةنيدم eS ig يغ نم بالقنأ

 امو رابآ نم برش برغلا بابو فول بابو قرشلا بابو ركلا باب اهل ليجو

 ©8هريبك ,Lael لسعلاو نابلالاو ,cod ”صاختالاو هكاوفلا mui رطم

QR,رجلا ىلع ةراجح مناينب ةرماع  Rudi,كلذك ترسو ءراطمالا نم  
 مبرش qu» Qe ؟اهب ةنيصح قو ةيداب ىف ةربصو 8 ىراعشو م داوب امهلو 10

bl X. ceنم جناينبو زارج داو 5 سلبارط نم رغصا ”سباقو 9  $E! 

 ةقالق اهلو هوبارب اهتيداب Bet ”افتنلاو بانعالو ليخنلا *ةريتك رجآلاو

 ةيرحإ Xo مايا ىلع قاوسأو ىرقلا' ةريثك ةعساو ةيحان فقفاّعو © باوبا

in Coli eostةيقيرفا ىلا اهبسني : © có,ةنيدم * مايحلا  CLRبيرق نم  

 eju حا اهتراع deb. Lee ىارلا ىبا سابعلا ابأ لاسي نمع تعهد و

 Sw صم ىلع puer روهظ

 Re دق eb oum زابخالا نسح ميظع Wt ميلقالا رصم ناوريقلا

 صخرو ريثك ملع عم معنلاو ركلاو .Jod لهسلاو هكاوفلا «دادضا

8) B xum aha. (o) B Ls. 0) 8 هجانسأ دوروم &was. d) B 

om. 6)Ca3.9  f)B..5, C xx 9) C راطمالا نم ii; Mox B 

Quo proc L.— A) B addit à. :) C om. 4) B كر ودعم Pro ys € uo 

) B (3,3, C (3,3. In C copulae desunt. — s) B pu 09) € gels. 

0) B zu, C .ةريبك Deinde B xol, C sine punctis. — p) C ىدأوو B ut 

solent .ىداوب — g) C اهلو et mox duris r) Bud, C ges 9) C SI 
 B ( — vةروصم.  C om. Deinde B iaa, Cريتك. ه) . (asl) Ll. 2) Bاهل

che ow) C pro his: تاحاولا نم اهلعجج نم dua Ad .سار ىلع 2C 
(qa دادضالا Qu 



"ne 

 تيبولا ىع لاست الو ه«ةرشع .qx $(9» ءانمإ ةسمخ محللا بيجت )112(

 نم رثكا ce .ال نيركبلا .uma نيبرسغملا ةضرف ف ةتيولأو بانعالاو رمتلاو

 digitum ةيغبلا عم cl 4ىفنح ريغ سيل اهلها نم ©؟قفرأ الو اهندم

 ينعي ام ىلع اولبقا AS E نم رون ىلع مانأ مرج ال ةيبصع الو عانيب بغش
 5 ناكرالا دحاو ناطلسلا زكرمو برغملا «رخفم ىهف عبولق نم ّلغلا عفترأو

e B RNا  js3 ناسا اجلا وشعب نيس  S.هيلع يا  
gusl,ثفيفط  eفيرظ اهيف الو  cىف نوزخ املا  gomaبئاوضلاو €  

 ءةلّطظعم رصملا قاوساو ةَرْبَص ىف ؟ عشيعت « نيكاكدلا ciel ىلع ةعوضوم

 oU «b اهب نيقيرفلل ىقب الو ؟ىلصت مجحيوارت ال «ةلسرملا مانغالاك * ماوعلاو

jsنم  XIXSاهلثم ىف لايما ” Xaريس  Kup»نم  esso10 عيتبج ” ميراهصو  

ual is Lealتقو  ce eهزعلا, هل  lade cell Az Qul o. gUSلعبت  

 عضوم ge « مةريتك اهب تيؤلا نيجاومو E ردم عناينب ةربصب هرصق

 ىبا عماج نم ربكا كلبلا ةرس ىف قاوسالا PUE CS IS UU . ىمسي

 vb ,صاصر هييرازمو ”ماسخرلا se .شورغم * TER i acd نوليط

Badنيفارصلا بايب * cubةندآملا باب نييبوضفلا باي: ةنداهولا  bob. 

C 552سيما مورس كان منيب روش  ila bقلاب  à Rol 

 برد «رشع ةسيخ اهبوردو نيحامرلا قوسو نيماكللا .باب* .مهلو.. نيرامتلا

a) .0رشع — D) C addit: نزي ال G3. 00 8 ..قفوا d)C Qu eB 

G4 f) B .مكاو. 5( 8 فينط مهيداو 3) B ريجاوم hic et deinde. 

i) B «euni. Mox 0 suo. — E) B ماوعالاو et mox -لسرملا: — (2 C x (B (uio 
à 2:4). Mox B ose C e m) C اهلتمب et mox eS sne ,. x) B 

  — c) C xs, quod eratديف.  Deinde C om. R——-— et B habetمهجر اهصو.

nomen al-Moézzi. Mox B om. jS (نم. م B et 0 .ريتك Q9 B LJ 

pb 07) © .كاطصاب اهفوقسو Quid pro ss, (sie) legendum sit, haereo. 

Deinde B ,اهسرازهو C .اهنيزارمو 5) C .نيفاوصلا — 2) C هنذاعملا — v) B cum 

c C cele. v) C .بابو — w) C om. eum copula seq. — 2) € add. Leia. 

Pro عيبرلا Bekrí, p. fo, 2 عيبرلا أ 

29 
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 ةدحالا قوس برد isa برد epa برد سنوت برد هللا دبع برد .عيبولا

 «ميلقالا كلم * ام EN deba اهانب ةربصو euge d برد عفان برد

 c3 ال QA Qoa 8 ةرودم قو vu fà هركسع ربص نم اهم قتشاو

Lisانهطسو ىرجصي ةآملاو مالسلا ةنيدم لسع ىلع اهطسو ناطلسلا رادو  

 شع انثأ Dy ضرعو ناطلسلا عماج اهب قاوسالا ةنسح ةراعلا ةالايدش 5

 نودغي اهراجتو فيرطلا ضرغ رصملا نيبو اهنيب ةراعلا نع ةلصفنم اعارذ

qa] crimقمت  jT de yelباب ب اوبالاو ةيرضم  pyباب  ejباب  
- 

Spas daly e db gon eT 1 ناطيلل audet LS يراسل dual 

  c NETةيدهملاو © بابجو رابآ نم مهبرش رجاو ليجلاب 8ناتروسم

Eom Q hb هان: تاعك Jf og. eub dall Eb Eous JE نهال 

  iu ol» idiةرماع رصمو ةيلقصا  ESTنمو ! camةينيطنطسقلا ىلا. ةرظني نأ

 دلب ىلا ىنعتي الو * اهيلا رظنيلف  lad de T: ^p7اهيلا لخدي ةريرج ىف

 .فيرط نم , lacكأ شلا لثم © , P Pe mo ondرجح , gaiطسو

 كلبلا « ceps 3 esنم لخدي ملام  db acmهيلا عجري رق رجلا بنج

  Goa à PHITUEMAOةقربطو  de deb. cxpeنفور لبلج

ERES) قدام داو اسعنو رابآ نم مهبرش ضبرلا ىف سانلاو اهنصح برخ 

 عضوم نم اهيلا لخدي رجلا ىلع ةريزج ىف ةنيدم مزركلا , Oelسو

 E دوسي 8 اهرك نم 3i + الو )113( اهريغ هل ندعم ال ناجرلا عفتري
 ةرابآ نم* مهبرش كيدح ندعم اهب ةريسم ةيرتكإ © , XRناوريقلا نيب

eam سيرلو 8 راج هام Le» ؟نيع اهطسو تاريخلو بوبلأل ةريتك رمكلاو 

a) Bekrí ll. 3 — 5) B .ندوخاألا Cf. Tidjání in Journ. asiat. 1853, I, 

p. 365. — c) B sine punetis. d) C 3 s. — e) C ناوريقلا é f) C. e. 

4) B .ةدودح Deinde © .ناطيللو 2( B et O .ناتروصم — i) © رظنت et mox 

gb ZCom 2( 0 .ةدحاو m)Bo 23-42»: 0 sine punctis. Mox B 

 priore expunceto. — o) B Speo. Deinde ١  eumتاراوقلا  —v)Bجوانب.  proواب

C om. ,لطي sed post لبج habet: برخ دق اهنصحو Ue .فرشأ دقو p)B 

p: O25»; up صرمو eb hic om. uà — g) C .نويبع 



TM 

tá اهلوحو 7 نم Seres ةراجحك ده نارفعزلا gula اهيف «غروب Ju 

pris 8 رابآ نم مهبرش o مءانب ةروسم ريغ ةاسينرمو & bum 

Ps : opi pee exi ren M "do d 3 bote ةعسأو 

 [ BAD : i ead $i (col Lol 5200 33s & x$ 1,37دا نينلا 1

Ms o9 lax ng X» ةدسانيط هتنيدم قاتسر Raub, © تاريخلو 

 لجريفسلا ىسح هيلع  ADEPTUSرابآ نم مهبرش نيتلاو  má, áقاتسر

10 dies ةثامثالق اهب رابآ نم مهبرش ةلمرلا لثم نوكت شنونب هننيدم مسا 

 تبول ةرصعم  Ps«ردم , rds qui Eumرشع انشا اهل رجلا ىف
  Uusاهتنيدم مسأ  dpaداب هوشاب  LASS ytنم مهبردتو ردم  oاهنم

  © PUpis ii gef toiletةروسم زينك, 14 ى اغلب . donsنيك وج
 ىف ةنيدم ةرمح قوسو © ”نيتاسبلا ةريثك 2م هنم مهيلا ىرجج ساروأ هل

 ه) 8 :go © عرب. .For. cf nomen tribus Berb شغروب. De غودي لبجر

de——, Bekri, p. $4, cogitari potest. — 4) 0ناوغز  Edrisi, p. 136, neque de 

Nomenقلخ.  B ut vid.ولح  x5. Proطب 1.  haec om. In B nomen scribitur 

 .sequens in C sine punctis. c) In B deést (lacuna) 4( 0 ىرقلاو ةينباآلا.

Scripsi Psاروح.  (C (4). f) Bسنومج  e) B et 0 xi. Deinde B om. 

ceteris usque ad 43M. 5 omissis,وخر  secundum C, ubi tamen tantum superest 

non indicatà lacuná. ^ $5) Coniectura supplevi nomen, quod in B desideratur 

(lacuna). — 2) B sine punctis. i) Cf. Dimaschkí, p, "A, 5. — X) C habet: 

et nomen urbis sce. | 7) Cةسيبقو  prOهسقفو  Bهنتانرط,  (odاهقاتسر  Aout 

 :om, et habet deinde مهبرشو نيبتو ge نوتيزو gu لجرفس اهب ٠..... نلف.

etقشاب  Qu ea s) C addit 9. — o) Cهفصر اهقانسر مسأ  m) B suo, C 

 p)Com  4)B 2b, € quus 70€ريس اهيلع سيل.  deinde 

 تانانسبلا.
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 cele دنع 2 عاب هما دل

mىلع ةةيانغز ىنب ةريرجو © نيعاو رهن نم مهبرشو «بوطلا نم مانيب  
 يرم ىف CEmGA © نويع مهلو سلدنالا ىلا اهنم ربعي ةروسم رحبلا لحاس

 © نيتاسبلا ةريثك رودلا لخدت :رهنلا نم ةبعشو ةيحرأ هيلع راج فام مهل

 € ةنيدم ةينيطْنل ,il» 8 مومقلا ةريثك عساو وقو اهفاتسر مسا ىلع 4:جايهو

sةيلهاج  deلالملا فرخ الولو ©رصملا نم نيموي  job,باتللا  undeةيقب  
 زاجبالا ىل ليمن انلكو مالسالا عيمج ىف روللا loce رثكاو 17 ةيقيرفا نادم

 ةديج ةلهآ اهلك هذه نم quil رثكا ةروك فرعا الو هنم لب ال ام ركذنو

Lay Uyرضا هاند وكاظنا  geقوق  B dfلتيلاتا : LX, (Sهر يلمنس  
àةفينملاو نيعماللو اًضم نا ىرت الآ فراغتلا ىلع عوضوم انملعو ندملا  

 الب ىرق .«5D نهنم ربكأ 8نيننلا سارو quii رصقو مالسرفكو di الب 5ندم 44

 ىرت الا اهقيناس ,xim ol اهندم ةرتكب لجن ال ةروللا نا ملعاو فالخ

 ةرثك عم رجفو Rus سيتب diy ايهندم ةلق عم اراخو روباسين ةلالج ىلا

 © امهندم

 ثفتلاو راهنالا اهب Qui دق برغملا يلب ك Lad ةبصقلا مسا ف ترقات

 ميلقالا اهب لجو نيعالا اهلوح .cum نيتاسبلا ىف تباغو راجشالا اهب 5

 Ip Gus قع اهنرلصتي بيبللا .اهباطتساو "qui Lgs نعتداو

desبحر ريل ريتك ريبك كلب وه ”اوباصأ' هنطأ امو ةبطرق  QR,بيط  
 بيجم فصرلا مكحن عضولا ميدق 99b cuc) ءاملا ريزغ قاوسالا فيشر

 مالسالا ىف فشمد Qua نياو ماشلاب برغملا ساقي ىتم هنأ ريغ (114) فيصولأ

a) C نيطلا نم SL asd, quae bona est descriptio urbis Sük Hamza, 

quippe quae non adiacet mari. Probabiliter in utroque Codice lacuna est, et 

excidit nomen جاجدلا ىسرم و Ut sic restituendum sit: ىف ةنيدم نوي قوسو 

G^ ىلع ةنيدم جاجدلا ضو 8 نيبعأو رهن فرع Faros نيبطلا نم عوأنب ص 

  c) Bنيبعأو رهن. نم مهبرشو بوطلا نم متوانب. 0( 8 هنانعرز © هيانعرب
AXae, ) xcu. d) 8 ةجابجور Co .ةحاش e) C om., sed addit 8 Ac post 

 كبتلاب  omissis, y) B om. | 4) Bترهات   f)€ Q3, seqq. adةيلهاج.

j 8 .وهو 5( 8 Oen, .سنت 2 C .اهب m) 0 ىرعلو pro his. 
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Xaركذو مسا  tuisىتلث ىلع ةناعماج اهب  ALJPاينب لق  Eb 
coll,نابيرق  qeقاوسالا  Le doe؛ةعيرا ةفوزعملا  GL ebبرد  

 Abs, bone ةنيدم lade نيتاسبلا برد ريغقلا 8ةراخ vo . /ةّموصعملا

 8 سولغلا p كلذكو رهن نم مهبرش m ىلع ظروسم سنو © تبرخ 3,

cu ous,تاذ ميظع .داو * ىلع ,لفسلا  Quelناّكفو © نيتاسبو  ipeaة ىلع  

oيلا انسب تاذ راج  mS gae. Meناوسفو 2.4$ انركذ ام ىلع  

du iemنوعلقي * leaى* -سلدنالا ىلا  eaةليلو  ©.. des X.ىاقو  

Lasةروهشملا رباعملا نلحا ىو. ىنيربلا اهنم ىرت *سلدنالا  © i J-—— 

 «ٌىلتعملا «نجا : نب *, فولخ Des ساق 8 ةروك ىلع لطي لع لبج بج ىلع «ةنيدم

 10 © نيناسب تأآذ تأ p نهرتكا ^o ةيقبو

 هيلع رارج ناو ابهنيب نصح Lais دحاو ّلك ن ناليلج .نادلب ساق

 اع يتلا ESI dues o تاطاقلا ناهاقحبا ىلع EUN دق ةيحراو نيئاسب

 تيمش ةعلق ”اهبو بوط ؟امهنصحو ردم اهوانب ةبلغو «Qus, v نم مك

 تاريخل ريتك دلب وهو دا نبا اهانب ىداولا ىلع ىرخاو *قروبلا ىبا اهانب
 ةةرّيتثتك ةاملعلا ليلق ,tz لقت مهيثو ىرت امك xb ريغ .qx نيتلاو

a)Com. 2)C عماج et mox 5j لكسم هبرقب (sic) Me, se ىنب 

 بورد عبرا C o» 9€( MÀ. 4ةرونلا وه  In marg. Bقوسلا نع نايتان. ه)

v (B t» f) Sic vocatur castellum "Taharti, vid. K:/Zbo-'l-istibsár ed. Kre- 

mer, p. "Hl. — g) C .ةداج — 4) C اهرلأ (omissis vip .(لقو Supra p. P, 7 

 ناخو و  Deinde C Ls. 2) Bet Cنيتاسب اهلو نويبع.  (gol. — 3) 0اهرلا

quae forma occurrit quoque semel in catalogo p. o'i, ubi recurrit nomen sub 

forma pes ib. 4, quae quoque est in catalogo p. lis. Vid. de emendatione 

mea ad Edrisi, p. 95. 7) C .نوربعي o gm) C haec om. Deinde habet ىري (B ce. 

p) C Jd. — 0) C .نرغلا p) C addit: رجلا ربع ىومالا نوركذي مهتعمدو 

 رثو مكون  Deindeاذه ثدحا 3 براحو.  Cubةبطخل هيف: ماقاو $12 هانبو

9) C .اييينشضحو r) (C A 8) B et 6 TS Est c» ىروبلا c? لبعاجما 

 نم « oىف  Sbمهيفو  Ladابغ  4 Cةيفاعلا نأ نب ىسوم.
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 $u هرمت ليج لج ةايندلا ىف ةرصبلا ةريظن ى* ةَيليطسق d «ةاغوغلا

TURON TEPORE AO ISع نفاس ااةرتكو نجح لاشك  TOC 
ERRنم ناتديعب  ubةرماع ةريبك ةنيدم تناك ةّرصبلاو €  Oi,نتبرخ  

 ,cla 8 7ةدرإب ,E هايملا suus ةعون ةنسح سواقنو* © «ةليلج تناكو
uisةخالق اهقاتسر  d Jaةرماع ىرق اهّلك اهلثم  © Fla,رومتلا ةريتك  

 EAR كلذكو ميظع رهن مهلو نيهردب لجل رقو سباق نم 555 ام ىلع

 xu رامتلاو P كلب ةدراب 7 سواقنو 8راهنالاو ليخانلا نادلب ةركسبو

siad LONE,ساف نم مهتيحان * مساو غالاز لبجح ”ٌئمطافلا لبق نم 7ساف ” 

 بلغو رمحكبلا ربع دقو ىومالا اهانب* ىئسلدنالا ةنيذم ىرخالاو Cep Ub ةودع

 ةريتك E93 ةليلج ةنيدم معاصو ساف نيبو € 5 تارمع ندملا ,Le «ساف ىلع“

 KS, © glue مكذا ال* ةغاصلا ةسانكم قاتسر ىف راهنالا ةريزغ راجشالا

Ul,ندملا ريظن ىهف ةرصبلا  SEتبرخ دق اهنأ  Hic apud Csequitur:ه)  

ut quoque supra; patet vero legen-خنيطسق  B et C habentةليلج تناك لقو.  

ob! geادلب ىري نأ  Jona0( 0 اهيلا رظنيلف ةرصبلا  — dum esse Xjubus3, 

 c) C رمدت :i. d)BetC P C addit& الأ ةرثكو (^G صخر À اهلتم

addens nostrumم. وز“, 9,  e) Haec descripsit Jacut, I,نع ناديعب اهو.  

scripsisse anno 378, itaque Basram iam tunc devastatam fuisse. Evenit autem 

odasسواعب راع  haec eversio anno 368 (Bayán, I, p. YP.). f) 0 Xi 

Apudسواقبو.  Bدلب ةييزن.  sadرامثلاو  dob xL.اهعم ندم ةدع عم  

—g) In B nomen desideraturةركسب كلذكو.  C praecedit: ose) oe o?» 

(lacuna). Habemus hic variam lectionem ad ea quae praecedunt; in C haec usque 

 ad رفتسمو recte desunt. Revera haec inde a loco priore de :بليطسقو 8

 descriptione رامغ كلبر male hic posita sunt, 2( B ساق. 3( B هوازن. ) 1ا6-

 rum desideratur nomen. Intelligitur باولا سواقت. — 7( C ءارمالا. «( C برغملا.

o) C om haec. Deindeرخآلاو ىرقلا. —  cL et moxميديإب ىذلا  C2(  

Odليلج  LP. uA sريزغ  et deindeغاصو  habet. — p) Cنيبو  prOنهو  

Fortasse intelligitur Klo. , cf. Tbn-H. p. 4f ult. seq.تبيسنإ.  C kVراهنالا 4(  
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ax mdةليلج  Sebةسيفن ةايركو ةيرب ندملا  full Queاهتنيدم  

 ةجحانط نأ ريغ ميلقالا ىف ةريكذم انفصو ام ىلع ةيحان ",Lad Q2 ةليسملا

dis & 

nimusةليلج غبصق  deرهن  dyeغرفي اهنع » lus àةيناليط ىو  

 JA. gl هيف ركسعلا ىمسي نصح اهطسو نييط نم روس اهيلع ةلبقلا وكن

 (115) بانعالاو رومتلا ةريثتك ءاوهلا xc اعيمج دربلاو Dh ةديدش ةرامالا

cl»هكاوفلاو  eji» vod,اهنودصقي هل * ةقفاوم ءابرغلا ةريتك تاريخلو  

 لها مو ةّصفلاو بهذلا نداعم اهقاتسرب /لضاف d كلذ عمو كلب لك نم
ol £e, iudباب ىلبقلا باب اهل ةآلقعو ةاملع ةاهب  uuaريدغ باب  

Eoهايم مهلو لامر ىف كو اهريغو 7ةتانز فقوم باب  © Xz5,"؛0 "اهل  

 ربانم هيف قاتسر *شيرعو © ماي Eie وحك Je رهن ىلع ربانمو عساو قاتسر

 ندعمو متررزاتب ةضفلا نداعمو clue لامرلا ىف هاهب ةطيح ندملا رئاسو

 هنم عسوأ الو ىفصا ماعلا ىف سيلو نادوسلا Oda) qual هذه نبب بهذلا

 © لامر تاذ ةشحو زوافم ىف (rx ةبعص ةروللا ىلا قرطلاو

 هاهنا SE طاطسفلا نم عسوأ 9E ىف رجلا ىلع ةيلقصأ ةبصق 2 مركب
PAYS Eليج رح  Hana, H.E cهريزايخلو تا اراوفلا اهب ىدح  

 تاريثلو هكاوفلا ةريثك اهطسو ةيحرالاو سابع ىداو هل لاقي رهن اهيقسيو

 ضيرلا ىف قوسالاو عمالل اهب ةلخاد ةنيدم اهلو Jah برضي UP بانعالاو

a) C .خكنط ةيحانو 65) C sime copula. c) C 2 Kao  d)OQs 

  60ىلدالا سوسلا ةروللا هذه ىمستو لجأ ةكنط نأ ريغ ًاضيأ انفصو امم

 . GVليلج رغت كلذ عم ىو رانخلو اهيلا لخدي اهدصق  f) 0بلقي.

  7( B s, C ss); etقر  Cos. BCو) 8 موق. 82) 0 اهبو.

hic om. .اهريغو m) B .اهلو — m) B .شئرعو Fortasse intelligitur سيفن ean- 

demque ob causam (vid. Dimaschkí, p. PP4) sic appellata est. — 0) C لق 

 , Vid. Bekrí, p. Wilترردايبو 0 بررداست,  — p») 8هجو لك نم ةبصقلاب تطاحا.

2, ubi e; .ات (C habet ندعو omisso (خضفلا 4) B .رولا r) C om. 

s) B c3, تاراععلا ; C posterius habet gj. 
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 باي PEAUX باي باوبا ةعيراب هةصلاخل ىمست ةروسم ةجراخ quud ةنيدمو

c5لاهور هيلنعلا عش 268 باب  ESOشئياَوطاو © قاوسا اهلو .عماج » 

Eneةروسم ةيبرغ  Fuةعلقو © ناتيبرغ هرزامو اطغملا نيعو ©رهن نم  

Eua-* claءآوهلا $  lisaنم  lg) Red gueتنجرجو » Kmةروسم  

 72 1 اين T NV d ويوم .tieu © ر ابآ نم عابرش

 Gase اهلو بيج Lua Ld eidglecq .اتنيدم: «ةّسوقرتسو

slرجلا نم ةبيرق رهن ىلع ةروسم ءىنيتْنلو  m Piةيناطقو & » 

 هي «xc رودي

iram ةيلبق xim BA cues © 8 exis ةنيدم ئهو 8 2" ةيلبق xim 

CNET obs © xdi NT ةيقرش ءاونرطبو f siis 

  10ةيقرش  dasمورلا كلب ىلع  ue CEنم ةعلق  Xe SQUEرئاسو ركلا نم

 تايفرشلا .ندملا  fieةعلق نا ريغ انركذ ام ىلع  PEUةآوهلا ىف ©

  ex es!ةيلبق  Xiiريغ «قينطربو 8 ةسينك اهيف ةعلق اهطسو ىف ةروسم

eo i Lino, © : صحن ىف Mx, سايخا كلذكو I3 ةريثك — 

 ةليلج تعفو  1 ned o. dnd, rins deiade! quadنتكلم الو  lidaاق

 رشع انثا اهلوط ه Uus 5"ضرع ىف  xe”اهنيبو مايا « guوح نم زاج# مورلا

$xuad 5راجلا م Aus ىذلا pali وهو هاوي رشع Ll هضرع سمشلا علطم 

a) C x». 83( B .هبايك 2 In B nominis locus albus relictus est, In C 

descriptio harum urbium desideratur. 7) B oye Nomen اطغلأ نبع incognitum 

. est Cle Amari, sed opinatur locum non differre ab xsL3J| Sciacca. In App. ad 

Bibl, Sic. p. of V. Cl. proponit coniecturam legendi عاطقلا نيسعر quod respon- 

deret hodierno Canicatti. Sed lectio recepta apud nostrum plus semel recurrit 

et constat, vid. quoque supra p. 4. — e) Vulgo TIAS jiadca. UB 5. 

4) Receperam نويلرقو sed Cl. Amari Ll. p. 24, 13 praefert .خيلرطب — 4) B 

 تايلبقو تايبرغو تايفرش اهنم ندملا ةيقبو : — 3) C pro his omnibusمحكسلو.

 .C om ( 7مويلا. .C add ) xxl, Deinde m sS, 4ءاوهلا ىف طارصلا

zm)Bom, »)C SU» 9) Emendare iubet Cl. Amari اليم et etiam opinatur 

  Xon substituendum esse A, 5 (ll. p. oV, 4), sed videtur auctor intelligereم0

 .Adrieticum mare م) C نم ىنابيثل هلع.
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 en jd ىف ٍلوقي ةذينامتعلا g2-x * تعدل سشددنالا ه صم Q ةبطرق

 ىف عمال“ ,doas ةيناوج ةنيدم اهلو لبج اهيلع لطي zs ىف «دادغي

 ميظع داو اهماّدق ضبرلا ىف ناطلسلا رادو قاوسالا «بلغأو قاوساو * ةنيدملا

 ةميبجمللو 8ضاتيم هيلاوح* ماخر هيراوسو ليجو رجح نم Rab fouali ةحوطس

 وباب دوهيلا باب ةرطنقلا باب نيراطعلا باب ocu باب باوبا ةسمخ

 e——b ففر ليلج jas هنا ىلع ةةرالا تقفثاو لثالدلا تّلد كقو * وماع

 ةخيحان ناو اًنيدو ةرهاظ اًمعنو ةبيطو ةسايسو «ارظنو Sos مك ناو )116(

 made عم* ريغنو داهج ىف اَدبا ةازغ مك Jub لطيه 1ةيجس ىلع* سلدنالا
 نييسلدنالا ed ىنثدحو ,adhi. chis صئاصخو alm ناطلسو ريتك

 ماهل Ur 8 Qe xil Saa D Axe ىلع € اًقانتسر رشع x3MS هاهنا

 inus, € lb ىلع (Sue نويبع هلو ؟بوبثمل كلب ماهنلل راجشاو نيتاسب

 نونتيولاو راجاشالا ةريتك ةخلهس ىف ىو ةنوجرأ نم عليم رشع X333 ىلع

 رشع ةينامث ىلع رّدوَُش © ىناوسلاب نيتاسبلا نوقسيو رابآ نم  قبراشمو تامرللاو

Maاذج نوتيولا ةريتك ةلهس ىف ئهو * ةبطرق نم  (usbنشترام . 8 نيعا نم  

 5f qu. cadi ريغ LU سيل Xia ى هو ”ةبطرق نم Maa رشع ةسمخ ىلع

Ü dL MAC.سيخ لح  te Mua! hieاهرشكا عرازم تاذ ةيلهس  

Umkphech dor acr ae o 

"s " à "m » m dتاذ م  Pةيلهس  i: 

a) C xus, 99 pou 0) C .اينامتع c) C olx, — d) C om. et habet 

  g)C om. Z)Beumعماشلو.  #7 © Ou; et deindeرتكاو.  e) Cعماشلو.

copula. $4) C .لثالدلا تلدو — £1 C رظنو لدع et mox معن et “نيد 2 € 

d——^ et om. دبأ! prius. 7( C .ملعو . 9) 0 iol. ه) 0 انيحطصأ كقو 

 © ) جلاب. م) © اهنللو.  SAMOعجري ناكو ةليوطلا  Mسلدتالا لقعو ملع
———. r) In B haec desunt (OC “(سرام 5C X. t) سا C 

  — v) B & L5 sic, C xobs. wv) 0خاهس  — U) C om. Deinde Bسدئاسعو.

oho 2) B so, C xb ps Ideo putavi Burrianam ferri posse, quod patet 

hanc descriptionem non suo loco esse, nec hanc pertinere ad regiones Cordoyae. 

30 
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gj a نويعلاو m bot SAY axi kl (2 pow 

de 4ةدينشلا 8 ةبطرق نم .ءاليم نيعبرا ىلع ةرابآو ةدحاو نيع نم guy 

 مولا ةريتك لس  qnx. gosبنعلاو  TESنيبعأ نم  des Jesنيموي

| Ec € طيقل E 2» ou is نم 5 

 سيسرق  desنيّتس  ga! Masةيلهس مةبطرق  saiنوتيزلاو ةبانعالاو نيتلا

No *مسأ 1 بطرق نم Nas C de ن Ass 8 نيعأ نم ماير iA 

  ENةعينم اهنا ريغ اهنصح برخ دق نيعالا ةريثك لبج ىلع نايج ةنيذمو

  Jud Tاتنثأ اهب  Uus mileةريم مك نمو سلدنالاب موقت ةيحرا اهيلع ثالث

 ; ib*ةريثك :اهرامثو , Aeسلذنالا ةنج اهئاذ اهبحرو اهبيط نم تثش ام

  desام  do, d (KRمسالا رخآ  detمهناينب هذيحان اهنأ  Slةريثك ةدراب

 اهندمو € «انبتر ام* ىلع اسايق ىحاونلا دادع ىف ىه رح انيتروكبو 5 حايولا

Le Lum نم هلايما ةرشع ىلع ةيحرالاو ةيدوالا gnis Quad eoru 

2) C .هيوكلب رجو D) 0 20014 .ىو 6( C addit .ىنعي 4) B هدسلاو © 

 .C om ( 9نم. ,B Gs. C om. X45 ( — fريتك). B) تاميكلا  e) Cهدسلا.

Deinde addit gue A) € cla ll». i) B LX, C om.  £) C om. et habet 

 .١ Cf. Juynboll ad. Merácid, lV, pأوريخ  Jaeut habetديلوا.  — 7) B et Cاهقاتسر.

193. Deinde C ىلع Xl. — m) B et C LX USD et mox 3335. :)CÀà 

$LXO| Xie. 0) Haec ego addidi coniectura, ut supplevi supra p. Wi", 2 in 

verbis Ka vu. لد L5 T post “لد: مسالا نخآ eme videtur mihi auctor, 

hic et infra in descriptione Qu, in Khoriísán, significare exitum ol pro- 

prium esse nominibus regionum. Supra p. P"j, 2 de locis quorum nomen sic 

terminatur dixit iis esse ةبيط وأ ةيصاخ et inter exempla in Cod. C (ann. e) 

quoque vocatur نابج ; quod autem huc tantum pertinet tamquam specimen arbi- 

irariae etymologiae auctoris. In B jo» rubro atramento est scriptum tamquam 

nomen loi. (م 0 co» et deinde ىف X, v Le coe 4) C شك 

C sine punctis. s) B et C om.لق. — 7(  et deinde additنايناغصلاو  
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 ةيلبج .o8) اوغيبو © هكاوفلا Ee داو ىلع بانعاو نونيزو رامثو راجاشا

 © نيتلاو نوتيزلاو توتلا ةريتك ةيحرالا ميدت 8نويع اهنم هرخت ةيدوا اهل

 © © موركلاو نوتيزلاو. qub Suis نيعا نم Soy لبج ىلع ةريسم «ششرأمو

cbهب* داو ىلع ةطانوقو © ةيكاز اهل نيتاسب .ل «ةينابنق ىف* ةروسم  

allo dadoدفالقب  eدايو  cdiنم هيف  ja Eبيج نسح  videa 
iyi6 ناتسبلا لآ ةينملا امو تلق عراوملا  $ Risaىلع ةروسم  olةريثك  

 نيبعأ نم مهبرشو ub e. Jem à ةروسم ةسايبو Sida quet نوتيزلا

coal, Apul idisتلق  Q9ندملاو .فيتاسرلا .هذه ريغ ةبطرقل ئقب  

 c هذه لق نادلبلا نم ,üt] Se cod, Gb ةيليبشاف كلق ال لق

 هم lag Luca eed . مو: Reales :ترماتو Role دمقلا us امك ىيلقا اهل

 ll لطيع روك نم eel نكت ل نا اهناو انسايق ىلع روك اهنأ ثملعق
Quلوقلا لصحف اهنم  cudنأ ىلع لثالدلا  Quaلسمك برغملا  viui 
fىحاو  Gagaامكف..نابناج-  Eلطيعو. ناسارخ ىقزشلا  Lucero deal 
 وصحن * انأ ريغ مورلا رك امهنيب لصفي سلدنالاو ”برغملا كلذكف نوكج

 ه5 «نوربخملا f امل ةبطرق Sas انفضوو xh de leuis ”سلدنالا ريوكت نع

 لاقف مهخااشم نم خيش ىلع abs تضرعو اهرمأ اندنع مصضتاو* اهنع

 Eis لعف ةروك مةرشع ىنامث سلدنالا نوكت نأ بيج سايقلا اذه ىلع

Aioقرار ىذاور تسلب ا و عسل ع  xiu, "xliملا  
- - - - 

PT cn 
2 

a) B p 5( 8 .اهنويع  c)C Usi d) C .تامرسكلاو Deinde .تيناقو 

€) C om. B .ةيناببق n C om. et habet deinde adipe i. e. BEN * C 

eth هزتنم وو "eie B pro زئينم habet xk X4. Deinde C x 4 4 ae. 

A) Haec in C desunt, 2 B .دناكد درو هليبشاف ( C om. cum و seq. 7) B 

  A. 0) Bet Cاهروكنف سلدنالا لخدن  m) C addit 284. — 2) Cتسيلو.

o——. p) Bet C رشع xXGU3. $4) B x5 Intelligitur Saragossa. 

7) B xh. "8 .دحابرس Videtur autem esse orta prior pars e littera سر olim 

superscripta postremae litterae nominis .ثييلطب 
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ieلاقف رخآ  sb» Quoنوكيا نأ زوجيو .«ةبنشخ ةريبل  Qa-xepهذه  

 © ةباوصلاب ملعا alls نايناغصلاو شكو ىاليا ىلع اًسايق ىحاون نادلبلا

 ميلقالا اذه ىووش لمج

 ميلاقلا هرئاس ىف دجوي ام رثكا هيف دجوي ليوط ريبك ليلج ميلقا وه

 كرهيلا ريثك دربلا نداعمو رخل عضاوم هب نوتيزلاو ليخنلا uif صخرلا عم 5
 ed SE d arii نيوسلا ىلا رصم نم sues dub ib امف * A0 ةآوهلا نيج

 ءييثك دربلا سلدنالا ىلع بلاغلاو sob انادلبو لابج اهب B) .عضاوم

uadقفر صاسقلا ليلق ةالضبلاو /ةالقثلاو نايصخلو  qimملعلا  dol, 
 ed Li ماسقا ةثالث ىلعف بعاذلا امو © «برغتلاو تاراسجتالا نورتكسيو

 ةدللا باتك لا فيعن ال نولوقي 88و عفان ,oii كلام بهذف سلدنالا 0

[oىلع اورهظ ناذ كلام  Quوأ  ow Rebاورثع ناف  Dy det 
 بهذم نوفرعي ال «رصم M برغللا رئاسبو * «دولتق امبر ,mies ىعيش وأ
 Quac مركاذا ايري ثنكو ,elim كلامو ةفينخ وبا وه GP هدحر ىعفاشلا
 انك امنا ٌىعفاشلا وه ie ثكسا لاقف ,qum ٌىعفاشلا ٍلوق تركذف ةلأسم ىف

 :لغت شنو امهكرتنفا برغلا MN) كلامو «ىرشملا لعمال ةفينح وبأ tone ؛5

 نبع ملعلا خا اولق ىعفاشلا نوضغبي ههحر كلام باكا تيارو «ةيقاسلاب

 Qno غنم اًبصعت لقاو Uli cuum نيقيرف تيار امو هفلاخ رث كلام

 نس مكالْل ناك هنا * اولق ىتح xa تاياكح كلذ ىف عئامدق نع نوكك

d) B هنشخ saa. — D) C haec omnia omisit, sed vid. p. Wii. — e) B om. 

d) C رصم M “ىصقالا سوسلا نم لدلك gb .اماو e) B هللا C verba 

  peiنيمذجكلاو دوهيلا : habetبرغتلاو  ponens postدربلا — ءاويلا ليج

f) B sine punctis, ut quoque seq.; C .0 ةبرغلاو (نالقتلاو. و A) C addit 

 ىلاعت. 4( 0 ىيوعفش ىلع وأ ىفينح. 2 0 ىلوتعيب. C addit ) 42نيذلا.

5$) Clg .. ه0 ىصقالا سوسلا ىلأ aa .نمو o) C on, (م B رىكذأ 

Deinde C غئاماع pax»  q) C om. sed addit .اهيف — r) B sine punctis, € 

oim 9€ ةرشلا et mox .برغلا £) B لغشدو Lets axi. Deinde € X42L..Jb. 
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 «A مكيلا (CER ةفينج dj بهذم. عقو ةفيكو تلق < 6ىلام Kies ىفنح

de cyaمكتلباش  Ld MBبهو مدق  quiنم بهو  Od, cA, dU Oui 

 ةيلع سردي لأ:.هللا ous نب Oud .فكنتسا #راخ..ام“مولعلاو aii] cus زاح*

 ايلف ليلع هدجوف كلام ىلع سرديل ةنيدملا ىلا ءلحرف هسفن ربكو* .هتلالج

 5 مكتيفكو E elm هنعدوأ كقف بهو «نبأ ىلا !(km /هل لق هدنع هماقم لاط

ceret xc. asىلع كلذ  AXكلامل فرعي له لاسو  Mum iisىّتف  

xnنب دمح هل لاقي  quelبحاص  adهيلا لحرف ءاولق ةفينح  dues 

 Ula اقر هقفلا هقرف اًصرحو ,Le eh دحا ىلع هلبقي ره ٌدابقأ Ou هيلع

 اهلخد )018( املف برغملا أ 7هبيس هيف هدارم غلبو "QU دق هنا ملع

 emi) ام لئاسمو هتبجتا :قئاقدو مهتريح le اورو نايتفلا هيلا فلتخا

 <برغملاب (XR) ةفينح Qd بهذم اشفو فلكل هب ,mox بهو نبا نذا ىلع

 ois .هانهف .هنم Jal .سلدنالاب نكي 2 15 :نسلدنالاب شفي D ملف:تلق
 ةفينح وبا ناك qi نم مهل لاقف ناطلسلا مئدي نبي* اًموي ناقيرفلا .رطاشت

 رماذ ”انيفكي ةركاهلا jo ماع لاق ةنيدملا نم VIS ؟كلام Qué ةفيكلا نم. اولاق

 15 ثعمسو *. نابهذم due ىف نوكي نأ cal ال. لقو XR ad :باحما ارخاب

 بهاذم ثلاثلا مسقلاو ««سلدنالا يِباشم نم ةذع نم dX هذه

a) C “ىقينح نوكني ةنسو ىكلام نوكي نس ىكاتل ناك D) C 

  0ري)  e) € cpنم ناح.  uisناح ام  c)Com 4) 0فيك.

addit .كلام — 9) C .ىمولع — A) C RII .ذه هءاسف! 2 C اريظن et deinde 

MS. £)CB  فرقه. 1) 0 هعيش Que. B .لفتشا م0 لقتسا n) B ov. 

Mox C .فلخل 2) B .اوشفي Deinde C .سلدنالا ق 0) C Loa .ناك لق 

  xalنم ةعابج  olسلدنالا  MURنال بصعت ناطلسلا ىطاو ةكح

  Quةفوكلا .لعأا نوبك الو ىلع نع ةفينح قا ملعو ايلع نوضغبي ةيمأ

 مسقلاو.  GPلها بهاذم  VULىلع) ىلعو . (lام  et addit: b. $5ةعيش مهنال

t) C addit .ءايقفلا 
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 عوجرلا , ىناقلاو .ه«كلذ هبشا امو.* .ةعكرب .وتولاو ةلمسبلاب .Gi رجفلا ىف تونقلا

Mفلسلا هيلع ناك ام  jaةدحاو ىلإ ةيماونب اهدر ىتلا ىنتم ةماثالا  

 " 3:3 b شلاتلاو ا مداوسلا. ىلا QE uus 85, ىلا. ضايبلا ةسبل لقفو"

calli S Gaفرعي ل ناو ةمثالا  Qua dxADLS GPناذالا, ىف. ةلعيللل . jam» 

 نيتدجسو تاعكر سيخ فوسكلا .Po لالهلا ديف ىري tla رهشلا لوا 5
 باتك à coh اهنوسردي فيناصت مهلو 7ةعيشلا بعاذم هذهو ةعكر لك ىف

 بهذهع* نولوقيو Aja رتكا* ىف iX نوقفاوي مم اذاف* مئاعدلا

Rae Glالو هنوملعي ال رس هيف علو  Amb det Hidغاوقثو — نم. الأ  

 نارقلا رهاظ نوفرصي مهنال ٌةينطاب aa Ud :هنودعاعيو هنوفلح نأ دعب هب
 ةيسيردالا بعهاذم لوصالا هذهو ةقيقد 'ناعمو ةبيرغ ريسافتو ىطاوب ىلا 0

 برغملا لغاو * ةطمارقلا بهاذم نم ةييرق ىو هيما ”سوسلا Se X مهتنبلغو

 اهدقتعاو اهبارقا نم eua ماسقا ةتثالث ىلع ّئمطافلا بهاذم ىف قرشللاو

 لها رثكاو < ”ةيثالا فالتخا ىف luem نم مهنمو اهركناو اهب A نم مهنمو
 نأ روباسينب ةيماركلا عياشم صعب هفّتص باتك d ثارقو < نويفينح ةّيلقصا

 ge ىف تالرقلا ,Gy amd الو هللاو ال cub مهل هاقناخ ةئاعبس بوغئاب 5

 © بسح عفان ةءارقف ميلقالا

 dial Él اًموب انرضحو لدعم الا ةتسلا .ميلقالا هذه ىف دهشي ال 5موسولا

 ذل تملا :نوهحلب S dela تاينيف قدابشب بنكآ نأ ادع بيق اروقل

 REUS. MES mE وجر هنوف لا نولصيو نيلكملا وأ مالا نب

 ه) C اههابشأو. — 0( C نسبلو. c) © addit امههبشو. . d) C خةبهاذم ثلاتثلاو

 (X439 فلاخإ الا )8378 0. هبهاذم نم*) et mox xle44J| (B فلاكد omisso الز.

 €( C موي :et deinde (5,5. — ^) 0 haec om. et deinde habet مهيدياب تيارو

B om. AZ)COsLL4. 3C pesas. 2 ©ففيقاصت |( : vL de à 

Deinde Clos.مهنوغلك»  C tantumنم ىلع الا. 2 8 هودهاعيو فلك.  Mi 

(JU sl,ىلع  B X43. C haec omnia om. Deinde habet: )سوسلاب. — 2 m) C 

coteris ad9( 0 مهموسرور  — reliquis denuo emissis.ةيلقصأر  Rà ime Sb coL40) 

omissis,لقأ  
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 الا ةيرصم مهموسر برغملابو ليلقلا الآ رزايم الب تامايخل نولخدبو اهووش
 ىلع nem ha رق «نيفاطب ةدرلا نولعجب ام !ريثكو: نوسلطتي ام (Q3 مهنا

 لسعاو دوس ستارسبب ريوبلاو «ةغبصم سنالق باكا  ةةابعلا :لثم ٠ .جروهظ
 كو 4َلاغبو ةيرصنم ةرجا نوبكري راجتلاو ليدانع ةقوسلاو ةيسكاب فيتاشرلا
 و ةقارولا ىف سانلا ىذحا ءسلدنالا' لعاو * قوقر ىف ةيوتكم مرتافدو مهفحاصم

 ةيسكالاو فوصلا بايك ةقرب نم ملم «cUm Gg © 7 ةرودم مهطوطخ

 نارفعرلاو فنسغلاو cuu ةيقيرفا نمو Sui ةروصقملا بايثلا ةيلقصا نمو

 ام عيمجو رومتلا *ساف نمو برقلاو عاطنالاو od, (119) A قوقربلاو زوللاو

 ةميلقالا صئاصخ نمو © بثكاجتو صئاصخو ريتك bn سادنالا نمو انركذ

 ؛اهيلا لخدي رركلا ”ىسرم اهتنيدم مسا ركلا ىف ةريدج نم cp ناجيللا

 هل ندعم ال* ناجرملا وهو نرقلا عفتري اهرك نم ةيدهملاك ORE" قيرط ىف

 نم نابلص مهعمو براوق ىف هعيج ىلا نوجرتخج رجلا ىف لابج ىو هاعريغ

 نيليح  بيلص X ىف اوطبرو لول .QUI o ايس هاهيلح؛اوُقل دق“ نينخ

 A o قّلعتيف براغلا etsi ريديو ؟بيلصلاب نايمريف نالجر اهذخاي

Kudosجرخ نم مهنف  Asفالآ  M9$ ةرشع  dوست ةاوسا ىف  

 gn «ةليطتبو < نول الو هيلج لبق هل.” قارشا الو اًصيخر b عاببو

e uisىذلا * نىفسلا سلدنالبو . cma.نم مهيلا عقيو فويسلا ضباقم هنم  

 ريتك رذاشون ةيلقصا نم عفتريو «ةنشلا ge تقو ىف ريثك ربنغ dax رجلا
coxee Qualناخدب رصم لها هنع ىنغتساو هندعم عطقنا دق هنأ  

 سنأرب ربربلا سابلو.  et deindeةعنقم  e) Cهس.  — 0) Cنيتقاطب. € (4

d)B Xx».,Com. 6( 0 نم تو. رد © Rez S eua dm gg) 0 ليك 

2( C قرقرلاو (B 3,9). i) Bis E) B ze Clg Mee 1) C نمو 

 : &) 0 xi». o) Com. et habetروثل.  Deinde Bصرم.   ») B et 0صئاصخل.

  DeindeBهيلع. 04( 0 بيلصلا نايمري مث.  0p 0ركلا فوج لابج ىف وهو.

dou» 7( B قاوسا. 0 الجج نأ لبق نول الو هل قارشا الو. هل B هيلطنبو , 

C .هيلطسمو Vid. Istakhri, p. ff, 10. 2 Male B et C. رعشلاو vid. Ist. 

port, 10. 
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acoهب نزوي ىنذلا ءاّلا هلك ميلقالا ىف ةيدادغب نناكف ةلاطرالا اماو ©  

ai alilفَشي  Qeيد امداغبلا  dt Pho golesكوم  duel (8. Joss: 

 نمثلاو Uu نوتالتو نرانتا ناوريقلا زيفق ليباكملاو © هلك «برغملاب ٌىمطاغلا

Xjكانتا  ue,يملا  i cedi) sadi. undueوشن  iiu Lgعينابحا  Bi 
 ىلع فشن 8ىتلا كو زاودلا 5ىبطافلا ليياكمو «ريفقلا فصن ةقينفو اًلطر

 نم دوع ميقاو كيدح نم ةضراعب اهسار مجلأ دق ةريسي ةىشب*“ saa ةبيو
 رادا ءاهعرتا !ذاف ةبيولا سار ىلع روحي Dun :هقوف ةضراعلا ىلا اهعاق

 مسا ,deb ّلك ىلع صاصر هلاطراو € ليللا مصو* ةبيولا مق تحسف ةديدلل

 لك ىلع عيطو Ue طسب .Oo عضوم JU تعمتجا ناف نينموملا ريمأ
 قشمد ىصقا "M هلاعا عيمج ىف 7هدوقن امو © ةرشع .تناك ولو لطر 0

 عبر هلو xau ةرواداسم ةكيسل اود ةريعش Ani xem) :لاقثلاب نع mis رانيدلاف

 عبرو طاريقلا هنومسي هفصن هل 3; .Lj عردلاو ددعلاب ” ناذخوي ريغص

 à نوصخزي الو* ددعلاب Es A pid TOME نمت افصنو نمتو

 لضرو € لاطرالا نم* انركذ امك عوبطم باجر 8نم مهجانسو عطقلاب ةلماعملا

 © ايهرد رشع انثا ةيقولاو ةيقوأ ةرشع اننثأ 7 ”سنوت ةنيدم 5

us AURIةريثك | ميلقالا  doxes xjo y quali sd luaدرايجاس# » 
 Mt) بهذلا نو هنول IS نيل ىف هوهو ,Don .هاهنم عقيف رجلا طش ىلع

 8اس # بايت هنم * Que عمجف /دوجولا زيزع وهو ايش هنم رداغي

a) 0 addit: .ءايشاو بايثو رزأ سلدنالاب لعيو 83( C مهلطر et deinde: 

 0 © 6وهف. ( c) Bom. 4لفلفلا هب نزي ىذلا الا ىنادغب ناكف.

  doyلعن ننجييفلا , eelناروماو "  Aureا نمد , + geloدراما  Postيرحل
xe] (sic) .اهيلع عبطيو Deinde ىمت نينلثو © (مهليياكمو. ' ر gui — 5) C 

 اهعزن.  — 4) Bروكت ةديدح.  Deinde Cنيف.  i) 8برغم. 03( 0 هس.

) C ,عدوقنو omissis praeced. — 9) C لون jb .الا رانيحلا (8 لود — 7) B etc 

sine punctis. 0) C .فصنلا — p) 0 xj,3.. Deinde À EM» 0) 0 .سنوي 

Deinde B et C رشع U3k — 7) C .ةراجكأب Cf. Tst. p. f. 5) 0 xia; B et C 

vM CULA. 
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 اًناولا :مويلا  quesهمينع ىفخ ام الا نادلبلا ىلا كلذ لم نم ناطلسلا

 ; Giهننم روفت لبج ةيلقصابو «رانيد فالآ. ةرشع بوثلا غلب  xe JUDرهشا

 ب ىف  uusنينش ,  BPنخدي تاقوالا رئاسو  cai dumعضوم الا ةدبلتم

Dé نوغت رق ةالصلا تاقوأ يرسخت' نويبع هاجاكيإا نيدو, .©ناخيلا 

 * اهدضق ,( eريغب اًسِفنا لتق سلف ناك Rm) ارث  Lumم لاق لاق نافذ .<48ىش

 كنا .  Ve AGEميلقالا !ذه.ىف (1920). «بئاجكلا نم  fid tهل ليق

LL& golpe اتباتكا Ale مو مهفيفاضتا d ,املبق ga وكف اه Gs Gir 

  Roi Quel, Las sf.مهبتكا ىف  Quoانركذ.ام  quus XEكنا.  MPترظن &
 ةّيلع هانبو مهيذاذرخ ىبا لصأ عيبج ىلع ىينخا لق هتدجو ىناهيلملا بانك

tal, ظحاشل: gus ىف Jb تا امذاكف au qul بانك d cubi dl 

GÀ. ولو هيظن ىف اًميتيا SA, qued هتدجو انباتك $ :ترظن..!ذاو مظعالا, 

 ىف ةصخر  dsام لصالا اذه عيج  Ulixiهب  cuisامل  Galsهللا  ducئصاقا

 الاسلام  , bl:انمهلاو .هبابسا  xXxنأ بجو  quudنييبلسملا :ةنقاك "ىلا كلذ

 اويظنتيف goi ىف اوريسي ١ M ءضرألا :ى. اوريس لق. dli abs dE ئرت الآ
Gabككاوفو ربتعأ ىل ةربغ ركذي  Qj45 © ةرفاس  

 هو  تونلمل .لسبق نم رصمو ؛ ميلقالا ذه ve اهتاف-.نادوسلا . ضراامأو

 خوبكيي b Eae مهلابج قو -ةريثك سانجا' مو [دقاش ,ةعساو :ةرفقم نادلب“

 وخلا هكاوف  مهلو هنوقوذي ال ”عرتكا نأ ريغ. هكاوفلا نم .نيملسملا لابج .ى
 ةيضفلاو بهذلاب مهنيب لماعت الو اندنع und ال شئاشحو Xably ةيذغاو

a) C om., sed deinde habet: v As (l. AI) ce ىلإ فلآ نم بوتلا غلب امير 

KT نم ناطلسلا عنميو go. 5B UEM C LX. In B sequitur 2,. 

c) B om. Deinde C om. “ناك d) C s ud (B zo» ej C :تكررت 98 

8 AxY dax. (دع اهكردت رف ةرببغو“ و( B .هذادرخ A) Koran 6 vs. 11; 

12 vs. 109 et alibi. i C pro his omnibus: فيناصتلا (ko) $5 ام do3 امنا 

 مخاني نادوسلا ضرأو  Deindeام ركذنتو انلبق.  sssاوطلغ) اوطلغا وأ . (lهيف

'eum: annot. marg. EET Ae. k&) € $35. 7) B KL. Cf. cum his Ist. 

p. P... uM .نأ 



Day 

 رصم هآرو los ةيونلاو بايثلاب ,uil ةيونلاو جلملاب مهلماعتف «نوّيطامرقلا اما
exul,باذيع درو  zb uiasعايز  © eod,ىلع ىرث نيذلا  gil MS 

 ,bg ندع ىلا نيليح docu سانجالا دوجأ .P رصم M نولمج سنج

saنه ثلاثا .سنللو* مدخلا ءسانجلا رش * مو  faisنشيل:  uis 
Fondi sسلدنالا ىلا نولمج مهنا الا مزراوخ فلخ 88دلبو ةبيلاقصلا ناسنجن  

 زد طبقنا لقب لوقا ١ عاشللا كل: نوني: .Pea! sinant درا: وصخ
 eu oi د Joa .نيصخ فيك qua ٌةعامج cela € RUE بارخ

 Qs اؤيشلا .qus . ةاسنلاو اولغشي (M نيبتانللا das مهنوررتجوا .Pod ولم
 ةبلاقصلا اماو «ةاهنم نايبصلا اوجرخاو عستانك ىلع اوراغا اوزغ اذا نوملسملا

Sub oنولمك  QMفلخ ةنيدم  $e Ls ximاوفلتخاو عنوصخف  de 

 .Gua 0 Qua; dé, SO قرم ىف ”نادوزملاو ببيضقلا مسج 7" ضعب Qus :!ذده

MP PRAE e; ooiم ليت #  RUNE Tيقدم لاخلا  CPU 

 ؟قربخا ملعملا اهيا culi ىدصلاو ملعلا Jot نم ناكو pol هبيرع كثلاسو .

b gsمدخل  Q8هيف اوفلتخا دق دايلعلا  £d,اًشارف مهل لعج ةفينح  

 وبا. ىدص لاق مكنم SE alnus ال ملع !ذهو PENIS OUS ام هب فقحليو * 5
 «ناتوصخل فش ”ءاصتخالل اوبرق اذا هنا ملعا مهلاحك كبخاسو ,Xm ةفينح
 ةفوج ىلا نيتضيبلا ىدحا تدعصف ئبصلا عرف ابرق ناتضيبلا نجرخاف
 ل ىلا ايلا نجلا امير, الزدإلا نش تيقولا 7 قب دوو: ملكي تيلكو

 نالف لثم Kod تجرخ ىنميلا تناك نأو ,Pia ةوهش هل تناك ىرسيلا

C om.(ةمرج). |(  Intelliguntur fortasse Garamantes incolae Djermaeهز  

eB ERU.) oer) C Lat £).€ kai i: qu 

 ناضيبلا. 4( 8 نادلبو. 0( .Bom ) 0 مورلا سنجو © deinde نوقع.

 [( 0 :pro his و بضقلا نيعديو ضيبلا نولسي مهناث مورلا نم ناك ايلكف

 نم وبس اوزغ اذا نوملسملا ناكف سكئانكلل ,Pus اذأ مهنايبصب C نولعفي

pro La)  m)C e o nB hic etمهنم  tbمهنورركادو  (B oes eسئانللا.  

 deinde نادورملا — o) C ضعب. p) Sie B; C بيرغ. 7( C dam م 8

 ءاصخالل. 5( 8 نيتوصأملا © ناتيصخل. Deinde B يرخاو. 2 C كرتت. .



"P 

Q5 205ةفينح  xm,ةذخا  dubزاجو شارفلل كلوا معلص ىبنلا  o! 

 قروكلا' ىيعش قالا هلوق :تركذو * < مهتصيب تبقي :tegi مدخل نم“ نوكي
 :هتيحخ تناكو ةريغص Quan) ىدحا نال اذه sum دق لق روباسينب )121(

Quac DU, exu 53ففنم ىف اولعج  debتاقوا هنيجرك صاصر دورم  

 9 © diss ال Qu Mus نأ ىلا لوبلا

 T ناسل مهلو ميلقالا ىف انركذ امل XML ةاقلغنم Lui ريغ ةيبرع مهتغلو

 فوط يمادا "Eos. Uolar UM cef (ead vise قلبا ls ce E لراعي

à fius,ماج  e EL atمهعضومو* ربك م0000  Mae18و فيطس  

laaىداوب ىلع بلاغلاو «هللا كيّبعل رمالا  MÀS2351 ربربلا ميلقالا  e 

tedلبع* ىلع موق مو.  Masiمهناسل مهفي 3  X.؛0 مهعابط /ىضرق  
gatنأ ثعمس ةدشو ةسخ  ia Fal223 بعذيف هتاقفنب هطسو  

 نمو 58 ep Qu تيب روزي ال نم jst, ej ذكئنيح دعم و عجربو

 اهو تارانقلا ىلع بالكلا eo ”عابت Las نيتنيدم ”ةيقيرفاب نأ مهبويع
3 - © 

 سو مةةماشغغ عم سئارهلا ىف بالكلا -p مرطب نومهتيو ةّطفَنو «ةةيليطسق

 15 قرطلاو ET وأ محللا ”عيبي !M coh. Pa ؟ىري ةظلغو فلخ

AAA MS àزوافمو لامر 35  © 

Ul,ىنب ريغل بطخ ملف تايالولا  Xaal6 طق سلدنالب  Gl,ىصقالا سوسلا  

oلذا  Ule que gsنب سيرد!  oesنم هللا  le oig dig 

 pá *نييبلاطلاب نييسابعلا ةعقو نم تلفاآ سيردأ نأ كلذو بلاط a نبأ
 طه

C haec om. Pro co» B habet8 ىذلا. 4(  e)ه) © هس. 85) 2 ءذخآإ.  

AX e) Cديد نب  et nomen habebatرباسيت روج  Oriundus erat eىروخل.  

 Mos. f) C ةباتكو. 9( Lacuna non indicata in B neque in C. Sequens ربك

 .nunc sensu caret. Patet excidisse mentionem de tribu Ketáma. Cf. Ist. p ا".

 A) C جتنيدمو. Deinde B فيطش. .i) C add نيذلا. 4( C مزراوخ لما عبط.

ghe  0)B Xl boss.8 ةيقيرفأا. 0 ناتنيدم. 9( © ايهيف  C pop. m")7  

 p) C xiu. $9) Cs  r) Bsine punctis, 5( C نيسح. 4 0 هفقو

 نيبلاطلان ل ةابقلا»



re 

 NEP o aye يلوم eo اهديرب ىلغو as عقوف ىداهلا , خفالخ : ىق

cundi de xuعقوف. برغملا ىلإ  . giu B Sub oeنم ذل . Lem. Ue 
 فيرد ىلا سدو هد يبليعو مضاو' قع برضف كلذب.: el ou :فلختسإا الف

US alus! cell dae, aa ENبلغال قب دلاعاوباةيدلا  sis 

desلصو ىتح جوخ ةيقيرفا  dةليوز  ox edu,؛هناو :بسديبط  cel»نما  

 Len Deus دءاطعاف nixa d Xe ديلا اكشف. هب ,Qd ؛هيلا CS :مهثايلوأ

Malهرماو  olمب. تنسي.  ousاملف بزهو رجفلا عولط  alos kei cyuadبلطو  

gnجامشلا كيشرلا . ىّلوف هيلع ردقي ملف  Dag.ةرصم  © 

ELIT Ul,ةقرب نم تيخاتف.  dbةلحرم !«تسستكات ىلإ رق ةلحتم ,ةماكنلا  

 4| ةلحرم ./ليخم ىلا ثا ءةلحرم 4ناميلح db 3 ةلحرم JP M قو
Cxمراعأملا  AL d Xi3.3 احضر ريس  eamهللا نضيع 5  

a) C om. D C pro his tantum: edi .سيردأ لتقف هيلع لانحا 6 

addit: ميعاد ناكو. هللا ديبع مهلواف مويلا ةكلبملا ىلع © QUUD ءالوض امأو 
 هل باجتسان هبلعم  RAUSهباتك) . (Codةيملس نم مهلصأو سوتفلا هل اوكافو

  Readingضي  Pyنم  cxiنم  Ao OPناكو  E LO cdaاا
gus ىلا اوراس اوناك دقو ويزعلا" 3 رصم مف ىذلا.وهو ٌرعملا ث ىداهلا هدعب 

 رفعج وبأ مهيف ماقف مهشويك  PEUTاوجرخا سانلا اهيا لاقف رصم هيقف

 ىلأ  Aoمكيلع مثداهجو يراوخ مناف موقلا , cنوقرفيو ةنسلا نوريغي مهنال

 [ (Col. axi ASتوموهف اًدحاو اًقنع مهيلا سانلا يرخن ةمالا نولضيو ةوعللا

Bj Cód. Less) als يهتم idpaiés feos 5 (83: «قييشيكاي © cocta. 

d) Vulgo V بج S. uí Edrisi habet x,4]2- .بح — 6) Bis in B. ^ f)B 

je, C .ارح Vulgo 2? (25h, il vid. quoque Jacut, IV, p. fff, 16 sqq. 

  (mea Descripíio, p. Yo), Edrisi oes Apudناعدبلا  Kodámaراعدتنملاو 9€

Ibn-Khord. p. 75 lacuna. ^ Z) B ju 0 .ييغص راعج Quod recepi habent 

Kodáma, Ibn-Khord. in textu iio (Cod. Oxon. sL2-) et Edrisi, —) Sic quoque 

Ibn-Khord. in Cod. Oxon.; Kodàáma ei Edrisi .بح Síationes duae seqq. : desunt 

in edit, Ibn-Khord., non in Cod, Oxon, 



 معو

xbعل شلا بيم ىلا  db,رف  aol QE3133 ةيلفجر  cuinsنا  

 A* KL نياشتلاةاورضعب لإ uio eil bxbR ىلإ P ةلحرم «ةميلح

aiةلحرم مامكلا كس » Uiبج ىلإ  deseaةلحرم  udis ab Sقيوكلا  

sلل رق  xS eUةلحرم  exui dمث .ةلحرم .موولا,  puede M 

 5s ACA, egi a .ةيردنكسالا dE اغلحبرم. 2 هتيموب d LA ةلحبوم

A dal bرق. ةلكرمةكوذنيسلا كل  isi a FX aLN- QE 23 xis ilb dh 

 110ه ندم قلاع ةلحرم 6 شادمغم di رق ny قاس gati ملل
 شطعلا .رصق M Ud ةلخرم نيتي بهيدونهيلا ىلا: D ةلخرم: ىدايعلا 'رضق .ىلإ

 مامر M 2( ةلحرم :0بوردلب ىلإ زق: ةلحوم «اسوينم :ةخبس ىلا P ةلجرم

o) s) Mas Kl a TAM iix in Kl (182)مه 1  uas F3 Ko407لبغلا » 

 db + سلبازطا نم AS, Gixbmus ةقرب ىلا رق XbRje .؟ةيتيلم di زق ةلحرم

sed lectio nominis constat. ^) Bekri et Jakubí 3-2.ةليبجر  B et Cه)  

e) B sine punctis, C & qu — f) B xa»,4( 0 دحكسوعلا. —  c) B haec om. 

i) Statio eadem intelligi videturسلبأ.  Ibn Khord. xj;. 9) C om. A) B 

quae اسادرو a ceteris appellatur. — 4) Bekri, p. v, 12 go La 2i. )) B et C 

 - Restitui nomen Spcanشامالغم.  Cod. Kodámae Quels , Edrisi, p. W"P,نسارغتو

dum Bekri, p. v, 11 ubi سادمغمو coll Jacut, IV, p. ova ubi QM RA. Simul 

e loco Bekrii patet, me recte suspicatum fuisse (Descriptio, p. fg et Edrisi, 

p. 160 ann, 2) eundem locum quoque مانصالا appellatum fuisse. t$) Kodáma 

et Ibn-Khord. secundum Cod. Oxon. (5.55.24)! , ceteri .ةيدوهيلا — 9) C .دسوهنم 

 - Sic B et C. In nullo alio itinerario occurrit, quia plurimi viam per Adjdáهز

biam describunt, Kodámae vero itinerarium h. l. mancum est (Descriptio , p. 4, 

4). Non vero dubito hic intelligi locum, quam Nacr apud Jacut, L, p. vj, 16 

i. appellat, et ubi caesus est Abu-'l-Khattáb al-Ibádhí anno 144. ^ 7) Sic 

quoqué Ibn-Khord.; var. 1. vid. apud Edrisi, p. 162 ann. l. 4) Edrisi رارسنوأ 

sed cf. p. J|"oz, Kodáma cie Ibn-Khord. in ed. UY sed Cod. Oxon. ٠أوبزان 

7») Ceteri osx]. ua. — 5) B xe, 0 .ةسلم Lectio quam recepi semel occurrit 

apud Kodáma. Cf, 2escriptio, p. fol, :مؤ 7 et LÀ, Edrisi, p. W"oo. .-£) C. hoc 

itinerarium inverso ordine habet; In B interdum deést .ىلإ Deinde C X25 3.: 
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 À ةلحرم [tom ىلإ رق ةلحرم bU رصق ىلإ رف ةلحرم «نيلامل رثب

 ءةئاتك ىلا رق ةلحرم !diii ىلا رث ةلحرم سباق ىلا رث ةلحرم SET ىلا

 ىلا زوافملا بكرت رق «ةلحرم ناوريقلا ىلا مث ةلحرم /”سبكلا ىلا مث ةلحرم

 gases Ua PP ىئصقالا نيوسلا ىلا رث اليم نيسمخو ides نيغلا ىقدالا نيوسلا
umsمكانه مورلا  JAناوريقلا نم فخاتو © اليم  vىلا رق ةَصقَق ىلا لحارم  

 Gp ىف Mg مث ىرقو لامر ىف ءاّمويب اه ترهات ىلأ مث لحارم AP ةيليطسك

 ىف كلذك رث «روقشلا ىلا لحارم م ole ىف Res رق ساف M مايا

 Us de ILLA لاو: ةندألا نوسلا ncm ا endis هّرصيلا الأ :ناهتاو لطرق

ole ailترهات ىلآ مث لحارم ٠١ «فيطس ىلا  Feساف ىلا رث  o.سوسلا ىلا 3  

 كو خصل ERUNT AT AMT ICT تنم As, cM ىصقالا 0

uisusىف  P.Lةلحرم  epo. Sui dyسنون ىلا ناوريقلا نم فخاتو  

esta e5 كلام  Qe 1x5,سنتا ىلإ 3  r4رك لحنا مم  ia $e d 

XA, cuml; o ceu;1 نم b gyىلا وا.« سباق  (SS M OQ XB4  

diذخاتو < نيتلحم نيتلحرم ةيدهملا ىلا وأ روصقلا ةنيدم ىلأ وأ 4ةةبيبس  

 COM ىسرم ىلأ وأ ةّبَأ ىلا وأ ةريزجحلا أ وا *سفال ىلا ناوريقلا نمات

d) Edrist secundum tres Codd. JL. 12) C et ut vid. B .قرزلا Vid. Edrisi, 

p. 142 anm. 2. c) B ,تيجران C .بيحرأت Var. ٠ vid. apud Edrisi, p. 142 

ann. l (ubi male notata est lectio nostri). Pars prior videtur esse pro ES ut 

habet Edrisi, ^) Vulgo ةنوتيولا (f) .نينع Occurrit autem quoque ut apud 

nostrum in versu apud Jacut, II, p. 445, 16. 6( B et C .ديانك Vid. Descrip- 

4o, p. ff. f) Sic B et C. Cf. Descriptio l.g.  g) C سلدتالا ىلا معلا 

J. A) In B deést. C contra (Cod. هيليطتق) ةيليطسق ىلا Loa ,مث quod tan- 

ium valet de distantia inter Kairawán et Kastília. Cf. Descriptio, p. 78. i) C 

 200 — m) Sic B et C. Intelligi videtur..ىرقو.  E)C 3. 0) Cةخلحرم.

  Ist. p. f4, 9 habet y. — 7) Utفيطش.  (Hachgoun). 2) C om. 0o) Bلوقشرأ

Codd. Ist. C, E et F. Distantia per desertum apud Ist. est W,. — 7) B دقرط 

C x3-b 7 196.140 5 Bain 2 0 هيتبس (Bokune) — s) C .سباق 

9) B 9 (es, 0 uud «سرم 



 اني

 وأ GR و رصق ىلإ وأ Q8» ىلا ناوريفلا نم ,ACA «لحارم ثالث .لحارم
 تابعا 2

PS م أ قنصل نيام“ لايف لت .ةداجم: نم تحلو معا شسع وع ةدتاكم لل 

 X dom A ةليسملا وأ رقم وأ Kb وأ ds راد وأ p USE وأ 4:َتاقود

 ةليشملا نم ,Xe © «ةلحرم بيترتلا ىلع ىرخالاو ةدحاو لك نيبو ةلخرم

Ful dt eكل هاتفا ىلا اره مايا »  d LS Uie Quéنانسلم للك“  : 

gum di dicli dءاهلثم  ABSناسملت نم  guo dbل طلت  

 .P ةروكان ىلا ترهات نم فخاتو «ةيقيرفأ كح سار ةليسمو اهلثم 0 .٠

 ساف نمو «؟لحارم 4 ةرصبلا ىلا ساف نم XU, clo ةسايلجس ىلا رث ةلحرم

dةكيزأ  aاذه تافاسم * انرصتخا دقو «لحارم  ullاهلوطت اهانليجاو  

 هم ىلا وا ةئاشلق ىلا وأ ةسوس ىلا ناوريقلا .نمو < ةاهيف .ىيرفاسما .ةّلقو اهترثكو

Uniةبطرق نم نأ ىدنع مصف سلدنالا تاناسم امو ©ةلحرم ةلحرم  

 نمو ةلحرم ةجتاسأ b ةليقلا exce ىلع JP لحارم P ةيليبشا i ةبصقلا كو

 ةبطرق moe < ناتلحرم ةراجتأ ىداو ىلا اهنمو «مايا 4 ةلطيلط ىلا ةبطرق

Qdرث مايا ع ةساتكم  Qua "ub? Mأ مث كلذ  Mosiمايا  dbةرومس  
c eىلا هاهنمو  xisمث ةلحرم  Mةيروق نمو مايا * ةدرام  Mةةذذجاب  

 Jb, iore uamé dE اهنمو ̂ !elea !ا: عيرتش gea نتا ل“ ةجاوو مايأ

em xb M 3 assابهتهو  gu EE f has aوح ةيليبشاو ةجاب  

 نمو € 9 ناتلحرم ةيليبشأ ىلآ ةنومرق نمو. € PS3je فيرط ىلع )123( برغملا

&) Nomen سباق videtur esse corruptum et intelligendum idem oppidum quod 

supra سنالق appellatur — 2) B xx:su. — c) B سيئر 0 x43. d) Bet C 

abs. e) C bis — f) B ku. — 9) B هوارحر 0 sf; Pro ناسيلت C habet 

  2( Laeuna non indicata in B; C haec om. ad ii, 3. ji Bet Cناسيلب.

 . Xlg). Quae sequuntur in hoc capite in C desuntاهيلا نيرفاسملا ©  Dروكام.

72 B .زجامن Vid. Bekrí, p. 4.  2( In B sequitur ىبعأ quod explicare nequeo. 

2) B sje. 0) 1. e. bs نمر vid. Ist. p. fv, 2. Mox B دي is p) Noster 

igitur haec in textu Ist. legit, vid. 1]. o (In Cod. F quoque exstant) Deinde 

 , ges  ) Ut t E et Fهينومرق 8
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Qe © P P ciue لبج ME وا ناموي ب SA M للحرم es ىلإ ino 

4b ةاهمو cjua P RI NU فييرظ مايا“ + ةقلام ىلا: ةيجتاسإ: 

ss e. Lina ةّيسنلب ىلا, Lake, dell د — ىلا اهنمو لحارم 05 xib9mg 

k EJ db رق QR هيا ناجي ىلا. ,ةاسرتف,. نمو. بةلحرم Fr xa bb at 3 

BILE 41 نه dar IP die ل اق al Feux uc LE plu 

  epiرضي امك كعبلا ىف لاتمالا :برغلا لعا اهب برضي 8ةيليبشالا .هذهو

 :لحأ  (zb*.ىوالا ةيليبشالا ءافرغا لو ةناغرفب

FREE qi»برعلا  

 مس

oss uf uelبرعلا: مئيلاقا  # ARةسيداب :برئغملا  ome saca culo رابآو ١ 

 ةةيفخ لبسلا ةفيخ#ت :برعلا' ةريثك لابلمل ةليلق ,Qum ىرقو لامرو ,dX :نؤيعو 0
xb cslةاوهلا  xe;اهب سيل 21  Saeالو  XLقررألا : Msةليدام  

eiiنيو“  Voies: cya (pleنم  S23تسيلو.  qu) Ueاهكرجت نم  ” 

 $3, ,i اهززفن qu qus اننيار دقو .ماشلا نم انيلعجج :نم نمو :*ميلقالا ىلع

 وبلا àox Xa ىلا اهل dug ال vis ةتالثلا ميلاقالا' Qo نم. lA Y اهتروص

 ؛اقايمو..فرعت ال ميدانم lus oS Lady اهتفرعم cem XD 5ىنغ الو اهيف .الا 5

 Lu chil. Ax, AE OU ةبسحو رجاو Quas ال dh اهركذ .à ليج 05

 poda, u$ b) 'ىع نيضحفتو ,lui اًقرشو Lus هانم اهتكسنمو ةرم ريغ

 مظعم تفرعو اهبابسأ نم ريثللا ترح ىتح اهتفرعم ىف :تركبتو هاههايم

 8 فيفوتلا 'هللبو «اهتروص هذهو © اهقرط
(Qa — €) 516 in marg.,-ةبطرق  B x3. — 5) Quoque hic et in seqq. pro4(  

in textu cox 5. — d) Ut Is. E et F. e) Et. M, Codd. C, E et F 7 

A) Sine dubio hic ab auctore confanduntur9( 8 هتوكس. —  f) Ut C, E et F. 

non vidit vero in itinerario tantum de una eademque urbeخيليبشأو  zia Aj et 

m) Bهيدابلا هذه نعي.  Cةغيفخ. 2  sermonem esse. i) B vol. — E) C 

addit:اهتروص  et post02( 0 800. اهضعبيو. — 0( © زرفنو  C Lum.اهيرجب,  

Q2 gue» p)OsUs. g)BetCsLa 7r)CLL sCtlgLa 

£) B sine punctis. — w) C add. حلاتم WÀ2,. Deinde in B et C sequitur mappa. 
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 اهانهسقو Pies (gelb ىلإ UA نادابع ىلا ةليو نم «اقانلعج دقو )124(
 ماشلا ىلإ نيّدوي اًضرع «ثالثو ةكم ىلا 4نيذوي لوط eed «اقيرط رشع ىنثا*

 ub) اهلواف ef psa ىلا رث ةرصبلا نم اهيلا ىدوي حرقل رخآ قيرط اهبو*
 OR Gub رف 8 قيرط مك ةاّرشلا Gub مث e"! (iub مث رصم
 sai 6ةوكلا قيرط رق“ تيه قيرط مك ةّبحرلا فيرط مث DIU gia قبرط

Jbطساو قيرط مق ةيسداقلا  eiىداو قيرط  Feiمك  (gabةّرصبلا  

 RU mans فيرط UB 1 قيرغتلا ىلع اهفصوو بيترنلا ىلع قرطلا هلو *

 ةلحرم مةنيدملا ىلإ مث ةلحرم oy me ىلإ مث ةلحرم هذقدنب di «بيوبلا نم
 ىلا مق ةلحرم dA ىلإ مث ةلحرم هرقكلا Mb مث ةلحرم ؟ئسركلا ىلإ مت

agهاهو  (urb cloةلمرلا» » eelهي كسلا نم ثا  wol a uli dE 
teiمث نيتلحرم رمغلا ىلا ليلتلا نم  X. Mنيتلحرم  © Uyفقيرط  

 م ماشلا ىف انك“ ناو ناقيرطلا ناتاهو «لحارم ,fox ىلا Ro "نم ناف ةارشلا
 قيرط ,M 81ةريكذملا ةيدابلا هذه سمو «ةشحو ةيداب ىف كيلسلا ناف

a) C ةيدابلا هذه Lez 5( C ةليو ىلا مت ةظلدتعم ةقرلا ىلأ مث ةسوقم 

  de — 60نال قرطلا  qoاقيرط شع ةعبرأ و اهنم  0) Cكلذ لتم.

hic et mox (g55. e) C £s f) € om. (B c 4) 0 .نيطسلف 8( 

h.l. 23. © "A (RA Pro 25, vulgo scribitur ريبأ (vid. Jacut in v.) i) B 

  ut quoque infra. — £) B om. — /) C om. 5s) C add. jJ GL s. ») Bنسنلا

ee; C «بيينلا o) Supra p. flo, 3 haec statio appellatur x3ouo ىبأ dpa, 

ut quoque apud Edrisi et Ibn-Khord. p. 113 (Cod. Oxon. esca), Kodáma 

  (Cod. 8$ 0l). p) LL e. X328اذ قرقلا  Jakubí p. 1ورم نبأ لزنم همديبو

 . 7) Bet C h.lىرللا..  Vid. supra ad p. flec. C xxl.  g) Bet 0مرلقلا.

X. Cf. Edrisi, p. 194 ult. s) C ,نيطسلفر deinde قخات gab. 2( Haec in 

B desunt, Deinde C om. )ليلتلا نما jul). ١ 0 C i. 9) Bom. habens | 

Ue ow) © ماشلا فيض ىف اتناك. 8.)2 هيشحو qe «ىف كولسملا 1( © 

addit: Gal هريغو ةلاكولا باتك ىف دروي فيك نسلمل نب Duc? ىلا ىرت الا 

 . quae vix buius loci suntاهبتريو لئاسملا مضويل ىرخا بتك نمر

32 



P osقيرط اماو © ةلهانم  hsةرسلا  ABUSدينوعلا ىلا نامع نم  

Po. 

Des ىلإ مك 3 ةايهلتم كوبت ىلا مث «نيلهنم ناعم ىلا gue نم ABUS dus 

 اماو © ءاعبرأ ىرقلا ىداو ىلإ مث* اًعبرأ  ABUS dus, (inbنم  uesىلا

  Poىلإ .مك* ءلفانم  m M RS fjela f QAIاق «نيلهمم
—0-7 

 اًراهن nia ىلإ مت malle IUE db مث ةراهن فصن* AGRIS ىلا مث *نيراهنو
 مث اًنالث ؟ىركم ىلا مك مافصنو fus GEI ىلا مث هاراهن ىبرَجلا ىلا مث*

 Jua ناك اهيفو :ةّكم ىلا برعلا قرط * ثالثلا تاج هذهو ءاَعبرا ةميت ىلا

 ,eni نيريعلا شويج تكلس اهاياو قشمدب .Si تقو ةيما qs ”كولم

seoماشلا  o9»*اهباكتا تانمآ تابيرق  Quلما نم ريتك عبحصيو بالك  

a) C .نيتلهنم 5) B ,اهلثم C UJ. c) C om. Cf.suprap.l,v, 9. — d) 0 «ملعلا 

Pro seq. رمبو C نيبور B sine punctis. 6( C .لحام f) B om. Pro ىلوجالا , 

Nacr apud Jaeut scribit لوجالا et sic est in mappa B. Pro كح B habet .ريك 

Sprenger, Die alte Geographie .Jrabiens, p. 180, 182 proponit B , sed nihil 

emendandum videtur. $) C .نيتلحرم 5) C لحأ رم عبرأ i) B p Ac 

  utquoquesuprap.lve. 2) Bاهلتمو 0 خلحح مو  nm) 8نيتلحرم.  D 0نينلح م.

 راجشا نيب ريدغ  odisتبسنأ ءاملا  quod Sprenger in errorem induxit. Cبام

wl, supra vero tantum .ءم In mappa B haec statio scribitur ( £ — محو in 

mappa C .لينلا Pro راهن 0 xl. — 0) Bom. C ةلحرم a3. p) C 

  (B E j) B (ez, in mappa pm C cS; in mappa Tةخلحرم

(ut supra p. f.ve). Infra B C57 C رم In vicinia Medinae iacet pagus, cuius 

nomen eodem modo atque hoc derivatur et scribitur a Jacut ئرخمو in Merácid 

LE a Samhudio DE Deinde C pumps et in fine لحارم عب عبرأ pro quo 

supra Ll. kl, cà. 7) € تنناك وسلا o2 (P d» cM Qs (b 

 , S9ىلع تسلا قرطلا : TR 8$) C gs. 2( C haec om., sed additدرب

 نيذوي بيتزتلا  KKa MEبرغلا وج نب  Mbكهوف نرتشلا لها قوطو

e» ARA ةيسداقلا فيرط cu .ةكم ىلا ةيدابلا 



Pol 

 ىلا مث ةالْيم me كعرقلا ىلا مت هاليم ٠١ ةتيغملا ىلا ةيسداقلا نم فخانف

 Mox ىلا مك اليم 78 ماقلا ىلا مث اليم 11 ةَبقعلا لا داب ا

 Mas 11 ةيبلعتلا ىلا مك ١ Mae ناطبلا ىلا مث اليم P" قوقشلا dE مك ءاليم

 اماو + ليم ا نّيَق ىلا مث اليم مع فجل ىلإ مث اليم PP dini AE ىلإ مك

Aic iaاهكلسا «ملق  Lab SP5 قيوط اماو #ةيبلعتلاب ةذانل /ىقلت  

Saadةرصبلا نم مذخاتف  Mةريقكلا  da3 :اًليم  R3 Mas fA jam pi di 
om Kia AV RS M ipea a) Lm M eS aua Pv os sJEمك اليم  

àتان " mas W LAEمث  RS TRA, M Ma MP xmi i 

 عستلا هذهو ةكم ىلا قارعلا قرط هذهف em LUUD P مث om .نيقيرقلا ىل

oll ellاماو  xhÁl BSىلإ ةفوللا نم ذخاتق  PELASIEواذ  
Maeاًراهن «سقنكلا ىلا مث امهلثم ”ىارقلا ىلا مث نيراهن ؟تيحنلا ىلا مث  

 قرزألا ىلا مش هلثم ركارق لأ مث هلثم EE ىلا مك هلثم «ةيشلمل ىلا مث
 تيه VEL b اماو © هاًافخ ةلحرم Hoe alie qus ىلا مك هلتم

Kodáma et Ibn-Khord. (p. 103) 20, Jacut 1V, p. oo, 9 habetخلحرم.  Cه)  

M. D)C xo a. Ceteri 32 M. c) B haec om. C tantum habet i| E294  

gib; Supplevi e Kodáma, coll. Ibn-Khord. et Jacut. In C cetera desunt,اهلتم  

 quae nempe iam supra p. v seq. leguntur. — 4) B Kai 3. e) C 3- (قيرطو.

Vid. supra p. 14, 1... i) ©ريغلملا  Eb. A) Bر) © ءاقلت. م) 0 فخات  

ei bis Lelza. — E) B Lo, C je. Vid. supraلحم  hic et deinde 

p. Mi. 7) B iz m) Haec desunt in B et C. Deinde B xe 247, C xe 441. 

Ul,فير عبرا ضرعلا قرط  C om. Deinde habet:هنمسلا. 0(  B et C4(  

A Z-E xis. p) B AA A; C &2 3, mappa B Baa, Vid. Jacut in v. Deinde 

 0 ةلح م فسصن. 97) B Gm, € coca, mappa B بص.

apud Bekri in ZJo'Zjam est pagus in vicinia Basrae. Deindeتيحكنلا  scripsi, nam 

Deinde B et 0رارقو 0 ىارفلا.  Sie B, qui habet in mappaنيتلحرم. — 7(  C 

sine artic. — /) Sic B, qui in mappa5 سفنح C Ue, mappa Bاهلتم.  

et inهعبرفلا  w) Bايلتم. —  C x23. Deinde B et 0 quinquiesمهيسجر  habet 

mappa 423, C xis. — v) C om. (B .«(فافخ 
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 (قيرط SUD UE QU لي سراب هج للا urit im ذم تبيه c لخلوق

 LN EG i eu WI s NE لاا: تيس لإ نه نحتفل ناكل

 ,Ll © اهريغو تاءرذا M يخت elis اهلو ةضرعلا ىف ثالثلا om هذهو

Rabبهتملا نمو كيف فلخ «بهنملا ىلع بخت اهنا لاقيف ىرقلا ىداو  
 ىداو di x ay ا! كيبك للا هنمو © ءاميث dboxxa, JL) o  ىوقلا  ىداو+ لأتو

 <لاقث لحارم e ةيدابلا هذه موخت ىلع xil d صفا مهيب هاف اسلي كامل

 © نارحغو هايم لزانملا نم انركذ ام رثكاو

 برتعلا Sif ةعساو ةيداب اهنا ملعأ < اههايمو ةيدابلا هذه .فصو اذهو

 ناردغلا ىلا هنوعيجف هسفن نم تبني dd لبع ىلع تقلا هل لاقي تبن اهيف

 هد T TEMPS هنوزبخو هنونكطي مت dai كلذ 4 عتتفتيف aub 5 مث 0

 نودهيو .بيرغلا tires .فيرطلا نوعطقيو ,coL عوبريلا مسن لكأ نورثكيو

 الا قيرطلا اذه ael ربعي نأ نك XOXLÉE Qus لفاوقلا نورفخو لأضلا

aixعم اللا ىرتو ةوق وأ  RASنوكتبي  ALIS8 7 جنئارخو مرعابأ  ex. 

 ىلع مق بام db دعصتو طول ميق Ql ىلع ةليو نم فخات ىةيدابلا هذه

es 5رمدنتو فشمد نةيكادسم تاعرذأو ناك  Setalosفارطأو  paسسلاب ىلا  

 مث رابنالو تيه ىلا ةيلأدلاو ةبحرلاو ةقزلا ىلع فطعتو vola ىلا عجرت مك

 عهتمو نادابع ىلا ةرصبلا داوس ىلع مث مئاطبلا براغمو ةيسداقلاو .sad ىلع

 هذه ىف سيلو © صا ds, Alu اهندم لخداو اهيلا ةأرشلا فاضا نم

 ةلئام ليخنلا ةريتك ةعقبلا ةعساو ةجدق ةنيدم قو كميت الأ ةنيدم ةيدابلا

guo,عم * 9 ةريزغ  xà7 نيعو ةبيجت  caرخل  RRديدح كابش  

4) In B lacuna. C tantum habet: E) B Lot فقسمد d تيف Va Loy 

 نم كلذكو  Xam Ji(نقيرط امأو  "Pىروقلا  à! 8 a4 o3نم كح ماسلا

el خجدق ةنيدم sas © LXLA 3 2470) B .ضارعلا — c) Sie quoque 

nomen habet C infra. Videtur autem non differre ab MIC vid. Jacut in v. 

et IIT, p. i. , 9, coll. T. A. sub .بهن Xia ءاملا e» ميلأ مضب بهتنملاو 

 ٠ f) Bودوون  3 geh C infra ut recepi. e) Bرفا ىداو "برقا

Ra oz. 7) B 8:5. E) Bros. oom نيسع & ع ee eJ) XO XA 
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adاهرثكا نا الا ةلهس ىف كو ةولح رابا علو نيتاسبلا ىف قرفتي مق ذكرب  

 هرش اهلها ىفو .oum Lo. M ىوسلا لوح تاراعلاو اهيف kal ةتابارخ

c emمرا لا  ANA0  

 0-5 رفح des هبرقو mar" ءام 0 CET ui € ىقسي ةليوو

 ىلوجألاو © ةرين ةنسح ةعقب ىف ةولح رابآ sí © ريثك ولح 9م هنم مهيلع

 vb ريغ هام i cm, raus ىصق ,Ls هنم برش نم مروتي 42م هللا هازخ

 طسو ىف هيرك اهنوام نابيرق * ناريدغ كينوعلاو © * ناردغلا ريثك الو*

 !ناسيدغ كبتلا © دوس ةراجح co دق Wim ةانق xÁX-cu © ةلمزلا

Locرخآلا نم ىلحا  Lus xxدحاو ريدغ هدعب* «تاليخأ مكو  (à 

 نانثأ وأ ريدغ* ىَبرَحلاو rav تيسنا OS ريزغ ريغ ولح لحدو ةضيغ

au QIنيب  Liz & n'es b, Menناريدغ هيزن نىنسح عضوم 8  

 ىف ناريدغ رعابالاو سانلا فلطي مملام Ws نم هللا هحبق هىرخمو © ناولح
 تضبط وأ .Gon d هنم تبرش fies لاهسالا نم ههسأ فتشاو slope ضرأ

adiدحاو  © XJ.اهل هعبقلاو © ةدحاو رتب اهب ةبرخ ” i Jf goce 

Xa 3عفتني  eloرابأو وسماع ىصح اهب خصقأو  galءاهيف عبني خبيبظع ةكربو  

i8عضوم عاقلاو 8 تبرخ كق عضاومو اًدج ةديعب رابآ (126) اهب ةبقعلاو ©  

 «JU رمع ىصح ةلابزو © X otl الق Lo اًرماع ناك كقو برخ دق

a) 0 i à. Cou. o0 0 اماع اهب ىرت Set mox .ايكاح 4) C 

£e» مدنع e) B .ىقسد 0 iU .اهل ىقتسي f) 8 هشحورو C .هدسحو 

Pro ريغلا in C rubris litteris Xi,» ei quoque sequens خير tanquam nom. propr. 

rubris litteris scriptum estt. g)B j—» C Lx» A) O om. sed addit SLs5. 

i) B ,رك 0 sine punctis, — E) C .نأردغ ثلث ولح الو Deinde C كينوع 6 

artic, — /) Haec in B desunt. 7) C haec om. (B لخدو xla4£). Deinde B et 

C pA. 05) © ءافرطلا نم (Cod. khac) ةضيغ à نانتنه QA 0) B 

  «ejl. Mox Bمأ. 7( 0 اهب  p) 0 om. 4) C hie et moxرص.  Cىرختاوو

gp: 8) C Leia. £) 0 اهو QW M j^ 
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 اهدصقيو gol نم امل اهب .عدوا امبرو راغص رابآ ةّدعو رضصلا ىف. ةبيجم
 PEUT ناطبلاو © احلل جرف اهيفو كلذ ريغو a us رعابالب : ريتك :بروغ

 MEINEM ns ةرماع قيوطلا eui ةيِبلعَتلاو ipe عضاومو ةلّطعم

 اذه لوا: ىف ىداّبعبلا Sy 8 ىبيذع Ads اكس: quad قو e قاوسلاب

 Kiss كرب اهب ةّيبيرخلاو 8 هريبق لامر عضاوم هذعو ميظع مجر هيلع لهنما
jJعفتني 3  diesةريغص ةنيدم كيف » iibنينصح  CS os sedia "f 

 الل pora اهبو-ريخ K اهب ues ةلودلا Duas .تاراثآو .تيدح .باوباب

 نم قو ولح 36 دعبلابو ةيبيذع كربو رابأو نويبع اهبو cus 6 مّكو مداوزأ

 كلذ ىلا ةجالمل نال ةيسداقلا ub) ةاهيلا ,Ule لو ةلاح ال“ راج ندم
© Xu 4 

a) C icd. 5) In C lacuna. c) C ىلأوسلاب sl. — 4) C om. cf. supra 

p. vg. Deinde male habet e اه Z2 خلطعم اهكرب كيف et hanc ob causam 

| mox Luz] .تاعك B .هيبدركلو e) 0 addit ةيدابلا جراخ et habet ىيصحج pro 

 نمو  — i) Cاهيلا. C om. A) Addidi ( Ct. 05نينصح. رك) 8 تاراداو,

 هيف qux ال عماج اهبو ةطمارقلا لاعأ :et addit نم Lad ىف جابنلا

go (l. os?)اهب ءاملآو مداوزا ةرصبلا لهأ عضي اهب نصح اهيلعو ةرماع  

Quae deinde in B sequuntur non habet, sed hic addit caput:تاقث اهبو عساو.  

 سيل برعلا ةريتك ةعساو ةيداب اهنأ ملعا ةيدابلاو ميلقالا اذه .Qj لمج

 ةفيعض ,Cod) اهتايمو) اهعايمو .ةليلق اعارقو ىرقلا ىف الا ليخأ الو عرازم اهب
 ىلأ هنوعيجج do 3 هبشي بح هل هسفن نم تبني Ga هل لاقي cuu علو

 (sacos) هنيخبطي مك بَل كلذ نع. متفتيف Alb هنولبي مك ناردغلا
indict,وهو هب نوتوقتيو  JS (eU!ريقعنلا) روغقنلا  (Cod.ال  AXEسوسرط , < 

 KP نورتكيو انماش انيلا ,au عوبريلاو ثفلا لعا ىلا اوعجرا ماشلا لعاب

psنودهيو بيرغلا نووابو فيرطلا نوعطقيو تاي  josنورفخلو  

 ىرتو ةوق وأ hm الا قطلا هذه ربعي نأ دحا نك ال xbHb ىلعو لفاوقلا

 نم فخاد ةيدابلا هذه ex 8 هعابا AR نوكتهي مهتوق عم ناجل

C 



?oo 

 اًضيا ,duit ملعو .«نيقيب ةحايسلا ىف تلع O3 ju, eub لثأق لق ناف

 HERE لئوتتلا ىلع mi o ds Us اهيف هايملا عضاومو ةيدابلا هذه قرط

ohهل .ليق  emنع.  quakeنب  x35 Xieاذا: قالج لق  ron 

 os des ال قيرمو جيووتلا كيوي s فعض نع كنالاسي ايهناذ ايهمزع

edالب.  caىكحو  dاندلبب داّقولا ضعب نع  dجرخ دنا ىتقو  aX à 

 ترظفف نيل ءىبشب ترتعف JB عاج- مايا ةثالث هل تمت Li oh الب ةيدابلا

 domui gari .نم exm.2 UP اماو «راح صيبخ ىلع ةفوفلم ةقاقرب !ذاف

dueرصعلا  Ulكاز الب ميدل ىلع تموعو مئاص  LBثيلص رقاع ىلا تلصو  

 p " SE ةليل لك وطفا ال easy ئلصا عمال ةيواز ىلا تلتغناو برغم ا

 Dun dy كَم ةرجو «نيطقو ربخ نوما db ipai اهلف ًءاشعلا تيلصو
 كعب ىف .ماغطلا قزري ىذلا تلقو !زوك الو ES ىعم لجأ ال نأ تايون

xc) cuam bod idءاشع  es ba Dis coelo TE 

 ىقاتسر فيغرب لجر dob ةاشعلا تيّلص املف EU ىلا قيرطلا تبكر

 .Cod) عجري) عجرت مك سلاب M paz فارطاو ةيملسو رمدتو قشمد قيتاسرو

 ةفوللا ىلع مث رابنالو تيه ىلا ةيلادلاو ةبحرلاو ةقرلا ىلع فطعتق تارفلا ىلإ

 نم مهنمو <نادابع ىلا ةرصبلا داوس ىلع مث edidi براغمو ةيسداقلاو
La 8 Es 20قارعلا لعاو + حصا !ذهو اهيف اهتدم لخداو  psc 

 :تنيواود, ىف لوقا: que .ىب Ou لسرأ !ذهبو اماش تارغلا رهن ,b املك
 de ملعلا لها رثكاو < ىيرسنق الأ ماشلا نم تارفلا os سيلو 3 اًعابتأ

olام  zh.بهذ هيلاو برعلا ةريدج ةيدابلا هذه نم تاوغلا  ls DOديز  

HÀ, ossaاهروص  dهيلاالا:لاكشا  © Odo Au Abi,لاقي  aتهنلا  

 ديف تاريخو qe. je cà اهلابجو ءىط ىدأوو عرازمل»و ليخنلا ريتك
 ىداو ىلا بهنملا ىف ماشلا ىلا ةرصيلا قيرط امهيلعو .Cod) امهنم) ايهنيب

 ءّايط ىداو ىلا بهنملا نمو لايل * ءاميت ىلا بهنملا نمو لايل o ىرقغلا
quadكوبت ىلا هنمو  sub JL vاهرايدو ةّتسلا برعلا ميلتا  ab,ىلاعت  

(Seed. Deinde C habet subscriptionem partis prioris, quae in B non est. 

2) D cR — 0) B كيرمو A .كيري برغأ c) Sic B cum vocal. 



To 

 ثعفدف ةيوازلا سار udo نأ ىلا AR نم ترسو تسبرشو تلكاف Ge زوكو

 اًلعنو رعش ةعردم مهنم ثتذخاو نيفاوطلا ضعب ىلا بايت نم ىلع ناك ام
 cyan ul .ايارتق ءاشع d عمطا ال Uh رضعلا ىلا ثرسو ,e اليدنمو.اًقلخ
 و dile QR erus p» jo Ri MP بانل codo LS .هةخصقت

asلمال ركذي لعجو  qualىلح  (UE juiكتيبرهف راثدلاو ماعطلا فونص  

 تن ,ME ىقوكسماف برغملا نم موق !ذاف رصعلا دعب ىلا ثرسو ركسلا ىف غنم

 AGE que emm RS daily ىلا do duel oux هب .تيلص ls نيوسابجن

 نق «سراوف سمخب !ذاف Pao اهب JP ملف ةةقيسكلا نيغلب نأ ىلا ريسا

S dites Mustمل عنيوم ىلا  dleتيار املف  dAىف ةليل  
oىدلب ثدصق فلخ ىلا ىّدري هللا ناو ةوعد  cam,داولاب ةنسلا كلت ىف  
 © ةلحارلاو

a) B .تر ليدنمو اهقلخ لعنو — 5) Forte Cod. .هفيسنللتا Iacet ab oriente 

Bersebae, vid. supra p. |. — c) C (4,3. d) Addidi. 

€ - 
 مجعلا ميلاقا ىف ىناثلا ورجلا هيليو لوالا ورجلا مت .٠



 ةميكتلا بيترت ىلع «اهبابساأ مشو ةينامثلا )127( مجاءالا ميلقا ركذ اذه

Lol,نسحا  Mamiرثكاو  cud, Vialمظعاو اًسب  ze. GbRملعلا ىف  

 غييلاتا لالخ ىرجت ةبسح  لاعالا d, Xin A3 ىف. QU نيدلا ' ىف :نكماو

 5 جميلا ىف QULA شنو عفاصوا «لصفنسو راجشالا Quum فتلتو راهنالا

 نب pM رذنملا ىا نع انغلب acad cum ام لصفلا اذه ىف مدقنو

 هيأ ىخإ ىرسك Q9 9 ملسم نب يي رفظ ا $d هنا بتاسلا»

dai flea) (ALSديلولا ىلا اهلمحن اجل ىلإ اهب ثعبف  * qui.4طفسلا  

 ؛0 ىتلا قارعلاب أدب نا دعب هميلقا ضرالا عاقب spl لجوف اهلزني ًةنيدم هسفنل

 رزان راسل نياّدَملا اًتضوم رشع ةثالث (beu دجوف ميلقالا ةرس
mr aeهع  sهمهم 0  mr Ou fs2429,40  

 فذقناجرهمو Quos / درويبأو . لنق ممسو es ىوأاو ناهفصأو ريباسو ^95

pla ssناذيعو 45$ هميلقا 2135 دجوو €  oS Las, b S3 coi 

4) In B incertum utrum sic an ايلاوحأ exstet. — 5) B sine punctis. c) B 

dea&Xo.. — d) B om. e) Vulgo appellatur دنروففاشو vid. Kit. al-Oyun, p. 

[Dow Ibno '"l-Athír, V, p. f"e. Mortuo Jezdadjird, filius eius Fairuz confugerat 

ad Turcas, vid. Beládsorí, p. PI. — f£) C دعصو عا mox B et C x» — 4) B 

  — A) Sequuntur in B ductus litterarum lectu difficiles, ut. videturدابق.  €tريسم

(gt 3 D» 58. ىمست Oo, Quum nomen loci vix inesse possit, propter numerum 

13, fort. est annotatio (proprie marginalis) ad درويبأ nempe ثرواب pet .كو 

In C deést, الأن quoque duo nomina seqq. quae in B sunt قذداجرهمو ٠ومارسدسان 

$) B 35, &)?B eol, C om. 

33 
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b AS,ةعذ بو  Acl €. utطحقأ  Nord "Wtناسيم 0  

 :ois i هلعا ,«Oum < ناهفصاو ئولاو (diua اياسكابو ايادي

mSءاياسكابو اباردابو*  rmiزاريشو  lei,ةينيمرأ اهبصخا ىجوو  

gene DE e s hs AREهادا  SCRقرود  > T CHO 
 : ناهي تق ضاو ,a3. css EE vt goes css نيادملا مهلمجا

 نايبصأو قنا ,d فوق c, Jb, poe dan مهلفعأ دحوو ؟بقوشنلاو

ea, *نان  Om € hU ayمهطنقأ  il Je9)كك و +  

Quee 

5i, xis انرشعح دابا ris iia — me مزراوخو روزوهشو 10 

zl. 1 asl بأ zb, bbs دامو نيوز 53 olov, peers opm. 

ol9-9, داب ناهفصاأو ناسارخ «هرشع سحا * PX A ى وكن» 

iii PS u RARE ad ناذبسامو * ناكيبرذأو ةينييمرأو 

358 d. iua Lats i à ids aya CM». € 5 15 

  unes € La: om 3l Xen, PX:ةهلفسا  dixeناس تنوعا

diىف الصف ةلودلا ضع ةنازخ باتك ىف تدجوو © ىرت ام ةبقعلا  

a) B (eA, C om. 2) 0 LX. c) C om. Deinde B .ايارجابو 

d) C om. e) C haec om., et hic locum de gx ponit ante locum de طخحقأ 

  ple: à) C om. Bناج  7f) Sic B; Con. Fort. 1. x 9 Cمه ا

  Bأروسو  Vid. p. Meg. k) C tantumسديعو.  i) 0 om. Bقدباجرهمو.

cS. Vulgo scribitur (51, sua vid. Ist. p. WP4f. :)?C om. B قدباج as. 

2n) B jos, C oJAll,. o) Pro ois)? B oss: C om. p) 0 .رش 9 0 

om. Deinde habet .ناوليخو ( B cum arti, — s) B om. 
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 عمجلو .Kb هركذ راهتشال هكرت bm ال ام ديف تدزو I0 «تاهؤنتما

 x92 نضرالا o ©لقو مفقلخل رودص ىفشيو )128( ضرتلا ss لصفلا

 ةفورعم اهنسحاو © ناجرج ةعونصم. اهنسحاو < ,cionis iod dLoss ئرلأ

Abاهنسحاو < « ناقنتشب اهلو روباسين ةجرختاسم اهتسحاو €  IN WE 

 5 قشمد  ةطوغو € 5 ناجامو (Rn) اهلو ورمو f€ نابالا اهلو روباسيدنج ٌةثيدحو

 ةرميصلاو € ? ,was) خعقبلا * اهلو ,Lal € سامرهلا ME نيبيصُنو 6 «o اهلو

 الو «نانيعلا ديف ةزاحت xL jede. e lods بعش سراغبو € # نانصخل 'اهلو

 < ناهفصأ ضايرو . كنواهنو < *ناورب اهلو لبو <نانثأ ade ”ةعرن ىف ىرامتي

de»نميايوادع امغو تيراسُيك كلل " XXXالو 6 ناعتنم-  Joiندع  

 40 ركذنسو نان, هلف Yo داوسو €. eis: edad معو € ou نقريج

Li. FI5505 € ناولحو هروبأسو  xa 2i c5;م نامتاو نوتيزب وهن 35  € 

O3,كل انركذ  ola coolنم كم دقو €  xXAÉTليخأو رهن  jum,ناديرب > 

Svةعوضوم مجاءالا نادلب رثكأ نأ ملعاأو © نافرعب ضرالا هزانم ىف انلوق  

 eX» edis هللا zLs نأ ؟دعضوم ىف كلذ ركذن اهانبو اهاشنأ نم مسأ ىلع

xsbeell ud so rsنأ 93. يكمل:  Leu, c Le5 غنم: X.1:  

 & كلذ نييبنسو !Adan اهماجكتنأو نيب اهفالتخاو ةيسراغلا ىمست ايعيمجو

 ,li ماس X مدلك 2 وم ركذنو انديج V kj, nex E عام نأ Ü هعيضوم

 هم كلختلا يللا فاذتلا كك امكصلم نع ايكضاوم «لع اسس

a) C cle et lu. 0) 8 بح c) 0 .لق d) 0 ديفو et deinde 

 - ut quoناقنشب  Vid. Jacut, IIT, p. 4v, 8 sq. (ibi L,). e) Bet Cبرسلا.

que infra. Sub forma Ere occurrit in po&mate, Jacut, l, p. 4"., 13. Jf)B 

Q3, 0 .رابالا Coniectura scripsi, quia infra in descriptione legitur or .مهلو 

  Cogitavi deنايرارلا. ١ Cالسواربان  CE Tst. p. Pl. — 2) Bناخامو قرز. € (4

8: e et .ةتانقلا رهث 9 C tantum .سامام Qui locus significetur, nondum 

efücere potui. — Z) B ناصخلا 7( B sine punctis. 10( C .ببط #( Est pro 

 اهعضوم.  9) Bنايباو - تلخو.  rp) 8ا!روباسو. ©  0 Betناورف (ناورني)ل“
r) C om. s) Lacuna in B.  £) C دعضاوم et om. iles هللا ءاش o* 08 

 .Lii 05( 0 204. لج. (0m © 204. قرشملا ميلقاب fous ام لواو.
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 قرشهلا ميلقأ

 ايو ايلعلا ميمو .M ىدعمو ale, Kiel -اهرشكاو ميلالالا del وع
 Gi ميق Pol «ريخ هدنجو كولملا ul هكلم مظعالا هنصحو مسك مالسالا

 «pe 939£ لدجيو ليخو Ou لامو ريبك مساو Dunes ىارو كيدش ساب

 «ىرش < كيلا مهبرشو كيدقلا مهلكاو ouod مهسابل ربع M بتك us مدقو 5

 ةرفاظ اًمعنو ةيراج اراهناو ةنفتلم ,dV suat ةسيفن ىرقو ةليلج فيئاسر هب

 ءهديوم ةروصنم lul Ko à اًميقم ,Sos ءاييقتسم ,Ugo ةعساو ىحاونو

 ىف كليو < كولما تاجرد اَهقفلا غلبي /هيف « هدوم مهيلع هللا اهلعج ةكلمو

 نيملسملا رخافمو د de» E سوتو d — UR هيف ناك نم هربخ

 هنم عسوأ .برعلا ةريزجو نيبنالل بحاصو qued شعنمو نيخكسارلا ندعمو و

 (ua هبا هلعج دقو Gru Ll, Sia, Vaf رثكاو laxa lel هنأ ريغ ةعقر

 اذ !ًدحاو ةانلعجت Qum Gl رهنلا hy امو ناتسكاسو (rie heal ةتالث

 هاسنبو * هطئخا ىذلا P بناج لك انبسنو نيوجج امهنيب لصفي نيبناج
 ,cxi هروك ةرثكو هتراصو :ميلقالا ربل ةّدح ىلع هانفصوو بناج لك اقلام

 CORTTTTIAHROEUT SCRIPTS INA TUN TONS لتي توسل لثاق JE ناف و

 TESCO NEP MP RNV CMPTI . ارو المو.نراسازرخت+ نؤلوقي- مهنا" ميلخت

emىلأ سموق  bbناسارخ ىمست  pel A»كولض نومسي ناماس لآ ن  

 eod me اذه مسن مث انا عم cubE اذهب مهماقمو ناسارخ

Lagoىف نيمّدقتملا تفلاخو ناتسجس هيف تلخدا ملف لق نافذ ؟ تلق ام  

 ملعت (US ناسارخ نم اهنا اًصيا سانلأ فراعت نق هل )129( ليق ملعلا !اذهوم

ediلصخ نا بجول اًميلقا ناتسكس انلعج ولو ناماس 33 :نوبطخ,  

 موسرلاو عبطلاو ناسللا ىف مهفالخو اهندم ةرثكو اهتراع ROG اًميلقا مزراوخ

 نميلا ناك امك ليق نيبناج هتلعج مملو لق ناف ءلقي ملو روجج ال ام !اذهو

e) Cراجكشاو.  d) Bet Cريخأ. 5 0 200. هب.  ه) 6 ىرستو.  Cه)  

 هييقتسم ايندو. f) C اهيف. 4( C tantum ek. A) C sz. 2) B ميلاقالا٠

B semper 5,5. Deinde )& (gem 7) DB add. “ىو 
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  UEنينعطق برغل او , OMليقلا ( قبس « € xAنأ ملعأو  6 Jaeنو سهع «

 ىمسي ةبنال اذهو جون نب ماس نب دلع انبا ناسارخو لطيف ناوخا
 8 خلطايهلا بناج

 5ةراصو اهقفو اًريخ اهرثكاو iles هللا دالب .بصخا uU اذه نا ملعا

 ملساو اًداهج موداو ,US ظلغاو اساب Mdh نيدلا ىف ةماقتساو .ملعلا ى ةبغرو

eبغرأو  etm Kis, s c cule tiةفايضو  p o* Atos 

2i p Bes puمناغ  djsهربانم * نوطحقي ام  ies olo i 

 ؛0 © ءانتعاطتسا انغرفاو انتقاط اندهنتجا دق GE ريغ cux نأ نم عسوأ هيحاونو

 © هلاتمو هتروص هذهو

 علطم لبق نم اهلواف gl اون 7ةعبراو روك تس cul اذه انلعج دقو )181(

 لس d THES 33 uiis 2 ne A xiLES كنا ,Oum سمئنلا

a) C haec omnia inde a هاننبو om., sed hie addit .امهو 46( B om. c) B 

  (jsكودبعالا' : C Labhes, — d) C Kl ut antes in B. e) C pro hisاهّيظعتر

 نونمآ  uuluaةعساو هيحاونو ةريثك ( xههيفنلا) ةسيفنلا لغسلا . (Codكنقرهمو

 ةليللل , oumةمثالاو سرادملاو ةبيجكلا . zollةنطلسلاو ريبدتلاو ةلجالاو

 ءراوسإلو كيبعلاو .«رامثلاو بانعآلاو « ناسرفلاو تاطابرلاو < ناعجحشلاو ةازغلاو

xix, بدالا ىف ةبغلا عم ماودلاب ءآرجالاو نهاعتلاو «Leu, ليللاب سردلاو 

  TAIطرش الو ةيهاظ عدب ال داشر لعاو دادس عضومو داهج راد وهف

 ةرئاح) ةرئاج . (Codةفيفقل هايملاو ةريثللا تاطابرلاو ةسيفنلا نداعملا هب

je رهتشف» peus Hg cub دق .هيف"تاسفلا نا الا ةيفاغلاو 'ةةمالسلاو 
  gibمالسالا ىوطيو ءوشا وأ قارعلاك ريصي نأ 0 € دق مك ىلا

 «ربخل امك هبوت . jamريكل نم ةعابج مهناطلس  Meنب ىلع تيشلا
PA. ضاوخلا نم هريغو quud. Sequitur ذه B (p 180( et 0 سهمسم — /) B 
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 8 ناَيناَعْسلا ciui شك ىاليا ىحاونلاو uif مالك دغصلا dy اراكب رث

Ubنم* ميلقالا ةيوأز ىف ةروك اهنا ةناغرف  Udsردحنملا راسي لبق عولطلا  

 الل ينل [eeu S اهني ؟اربنم gus اهي نا لاقي يتلا هتك

cO, b Sob bos Suتكش # teu o0 سم  

 .E usu E pL EDU XSU crudis ناعم
ie odis eoi? Cogهوك  Relكاكا كلل ناماك بجنوب  Suh. 

 hcm-( هاف سس gU Poles c .ةذركركد كول" *راكوت
 : © ” نادواست

 ه) 0 سمشلا علطم ءاقلت ردحنملا راسي لبق. .Deinde B om اهتيصق

 تكيسخلأ. 0 habet نمو. 0( B هيدورابملا, 0 هيذورانملا. Deinde © SU رصف.

infra c X5,بكتو  c) B om, supra ut C sine punctis. Infra ut recepi. | 47) B 

 نتاكرأز C XS, infra X3. De lectione quam recepi vid. Ist. p. P4. Pro اكراز 8

infra o5! C sine punctis ut B supra. €) B. h. l. et infra sine punctis, be 
supra .مالم Vulgo مدلايخ. 10 ناشنشبو infra ULT supra ناسيشو , 

C راشبشب et Uma a. — g) Vulgo .شماردنز Mappa B سارادنر. 208 كدرب و 

infra كبيربو supra ut recepi, C كتيب et .لتري Cf. Ibu-Hauk. p. .سكون Nomen 

sequens in B corruptum est in Las .نم — 2) B et C ناسروور supra B Qe 

Deinde B «3l, C exl... £) B o Me .ديرغأولا Fert. cf. زغاب (Add. ad 

AMerácid, YV, p. 244). Nomen seq. sic in B et C (mappa 8 sine punctis). 

72 B Qe 53) Sic B; C كراسححو B supra .كداح Fort. hodiernum Tscharku 

(Petzholdt, Turkestam, p. 32). Pro c4 A fort. l. c iS. n)? B لاكتوت (fort. 

d$ 35); supra .راكبوت, 6 راكتوب 0). B. Ba Ll. نزكرك o. Pro 5B,5 vulgo ou. 

p) B supra .ناكيسم Cf. Ibn-Hauk. p. i"fic. Deinde C (LÀ, B supra pue. 

q) Sic B supra. B h.l. ut C :ناحيحكسا 7) C .ناذواس B supra addit sim. 

C addit: XixXa نيبعبرأ ez اهل ol Quá. — s) C .ةبصقلاو 
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 رارق ©«ناروس 'رفغواش 4 باراب «ثكينابسرا ةوغالشمج «غولروخ اهندم

fh8ناكلغش  Seef.a OX. تاكناكي !خورب ١# ek RVهد  

M cms نتكومج# Mb o us M ءاولاب زاّرط "efi 
$22 -- 

5j iL ركع $ تاكلشون EE£. oh T هد ”تكباكن d سوس 

 درب

supra £e Cn. b Es. infra ut recep. — 4) Bه) 8 عولروح  

 هوعالسج , infra 2X 22, supra ut edidi. c) B تكسابسرأ infra تكساسرأو

Ibn-ثكينابسأو  etتكينابس  ut recepi. Vulgoتكينايبسأ و 0  suprà 

Hauk. p. P4.e. Dubito autem utrum recte statuerim discrimen esse inter hoc 

nomen et nomen urbis Oschrusanae, quod تثكينابسرأ edidi (vid. Ist. p. P"Pvz). 

Saepe duae urbes confunduntur. Cf. Abulfeda, p. f44 et Djih. Numa, p. Yo , 

6 seq. d)B eo, supra eL, infra Uo. C h. 1. om., infra recte ut 

recepi. e) Vulgo ,. oiv Mappa Kiepert (1873) Saurun. — f) B XLI supra 

pr infra ci» Qr (et pagus c» C e» ) 

gus 4). Vulgo A et p Lectio o memoratur a Jacut, I, p. Pl. , 2 

E B h. l. ناكلعشر supra Ue, ut d h.l. 4) B hie et infra c supra - 

zo Ghz جالب infra جالي et Jus. 2) B T supra d infra 

  et infra sine punctis. Deinde B om. ev quod supra etتكورسب  s Cكا

infra habet sine punctis. — £) B «A X 3L X5, supra ثكناكتو infra cuo, 0 

 :  Coniectura scripsi, cf. infra r. — 7) B supra e X 2-5ثكاكذ.  etتسكناكي

infra تكحرأو C X3) et infra om. Jacut EN ON UT $m) B wx اونهدر 

suprà c X 7| أون so, infra ثكحوب so, C تكيح aso, infra ex una duas 

urbes facit ,3 هذ et .تكيج Deinde B ois C ut quoque B supra et infra 

 . — Mooلكج  Male Ibn-Hauk. p. Pv dixiوليب (اوليب).   s)IufraBetCنارسط.

0o) B sine punctis hie et supra, et quoque deinde طم 1. e--5* P) B supra 

vS.7, infra sine punctis. C .ثكومج Deinde B h. 1. com q) Apud Ist. 

p. Pal, 1 et8 et Ibn-Hauk, p. "44, 11 veralectio est .سوسو نايل — 7) B eos, 

supra cA XL X s, infra ثكداكي, 0 ثتكناكن et infra .ثكناكي Cf. supra 7. 

Vullers habet باكت in provincia مكانك (— Sox?) Sequens ىون هد in solo 

B h. L et hic habet h. l. نالولا 5) B تكستنوتر C .ثكشونت Hoc et duo 

nomina seqq. h. 1. tantum occurrunt, 

e ) LED infra خايعرن DI sic (et 
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07 P] i سشع die غلب. .«نايسرب ei dS 8 غلا ىوش نابل tuy LANG anke 
fos Q4 لد. همشج ju كانك cumul) غلاكي :4 غي 

ARE * تكلا راهتنف- نام heus اهتبصق ةامهفلخ ىهف شاشلا اماو 

  bm#ثكاني  lesدنجرغ  ALS Joys uo diesريت

MA Rame ؟تكنوتاخ شوكرب duse PeafÓQ) db 0«ثكجوت (ulus 

  dA saxisثكسراب ؛«كلاكن  EQ”اتَغ ثكشابك «ثكيبلا

a) C .نوكاسالب Infra B .نوكسالو Vulgo .«نوغاسالب )) C addit : قاتسر اهلو 

 . B supra eoX3loثكنادلم,  Deinde Cبارات) باراب. . x4. (Codاهلو ربانم

Jaeut مانانكت١. — 0) B .نانسرب 5. نابسوب, 0 نايسوب Deinde B gi» supra ge 

d) B supra .عب Deinde C gus B supra ex e) B supra eus. Deinde B 

  — A) B et C solentاهفلخ.  9g) 0هدركرج.  f) B h.lكانك.  supraداتكو,

scribere X45 ut Jacut in suo Cod. legit (I, p. v4, 20), cf. autem III, p. 

P"5, 4 (ubi EX i) B h. Ll ثكناهنو sed videtur prior pars esse repetitio 

partis posterioris Le 3.4. Supra B cx. C ut recepi. Cf. autem Ist. p. PAg. 

Deinde B GL, supra «oUm, 0 cola, infra .تكجانيبج 2C 

h. 1. om. (B ثكابن et supra eL), — 7) B تشكرخو C cx 2-, B supra 

  Mappaنزويح.  Eنروم  supràنرويج.  — 5) Bلنجرع.  Deinde B et 0كثكش.

B .ىروسح .2( B supra A s mappa xj4. Nomen sequens B كنأوددمن ر 

supra ut C كناودعو mappa B gol» 5b. Quod recepi nunc mihi videtur prae- 

ferendum lectioni dabo, vid. Ist; p, I^Pds.. مز B تكجرب ٠ 6 AXI, sed 

mox apud hunc (vid. ann. v) sequitur .«كتكجون Deinde B dz hie et supra. 

p) B e og, supra ثكدريأ 6 تكدؤبأ mappa B v yl. Vid. Ist. p. Pi*,Z. 

Cogitari posset de lectione ثلك E g) B suprà c Xa, C .تكشب 6 

 ط. 1. تكنوناجرو € تكوناخ.  supra Ue p 7r) Bسوكرب  Deinde Bتكنغي.

Deinde B ثكوفيج suprà ut C .تكوفيح 5( B ,ركيرف supra ,نكنرف C .ركدرف 

Deinde B |j -$, supra ut C لاوكو mappa B .كاك  2( 8 .ط. 1. كلاكب  w)B 

  , C ut recepi. De nomine seq. vid. Ist. p. Pf (ubiتكنونسأو 8 كثيكروتسأ

 سكوات تكجي.ن ثتكجانيج ثكانب. : recepi. — v) Hic C additتكيتلاز

w) B .خانع Videtur mera repetitio. 
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osoناروك  ARS QSدرك ع  by Xxتاكذرشف  cocقالياو ©  

 z-la) qu3b$ 7/تكوث شاخابا .$e اهندم dA اهتبصق اهتيحان

 دنجرغ #ثكاح ساخ :نّكْخَدا ميسيك كثككيس du AG غلذوم

 © تكسب 4 كرس ماس
miae d a,ةاهندام نمو ثكجحانب انهتبضق ةروللا هذهب لصتت اهنا  

ns 0S ndeطاباس كتكغف  obe ex P3 uel 

pd. d s RW re pw ESL Mum Rp 5 
  Selهداك رح  SOSA qw A [ulهلو  LS uw, gs AAد لا رغاشب

a) B h. l. شوالتو supra سوأ ل Deinde Codd. 2g $) B supra PPS 

c) 8 supra sine punctis, C eo Deinde C VEU E420. . — d) B hic et supra 

ei C .تكون Vid. Ist. p. .م« Deinde C .اهتدمو — 6) C ثكواس Mappa B 

eX, vid. ib. 2. Deinde B | Luo, supra ساخكداتو C (Lb, mappa B 

DUUESCEUS et alio loco ies. f) B c, supra كتكنونو C .ثكتنون 

Vid. Ist. ib. f. Deinde B راثالابو supra ut C cas gBetCc e supra B 

e mappa E Ist. ee Deinde B gs supra Eee 6 £A mappa 

B Ex A) B c5, C .ثحكن Cf. Ist. Ll. 5. Deinde B et € كوي ut quoque 

B supra. i) B «4X 2-5] et supra c X 2-55, 0 تاكحذأو mappa B «بكرح 

Vulgo AX (AA). Deinde B ode kb) B et C ثكاحاح , supra B 

vac Ist .(ثتكناكرش) تكناجرخ Deinde B كنجرع ut quoque supra, € 

  2كتكسنو  7 C ut B supra 3.45. Cf. Ist. p. P"PoZ. Deinde Bكيحرع.

  ut quoque B in mappa. Nomen metropolisمنشورسأ  m) 0ثكبس.  Cثكسدو

in B est تكحبر supra c X omo, infra تككاسونو mappa تككادود . 0 

vaca, infra ثكحاس — s) Sic B et 0 (B supra .(تكينابسأ Vid. supra p. iic. 

Apud Ist. et Ibn-Hauk. edidi تكئايسرأ o) Vulgo VAS S, hodiernum Kurkat, 

Deinde B et C ثكعنورعو B supra tantum قرع. مز 8 كرذو C .كرب Deiude 

B تكج بو suprà تكجوبي ut C. $4) B 555 نارطقو 0 ةزر نارصق B supra 

primum 52, deinde نأوطفق tanquam duos locos diversos memorat. Vid. Ist, p. 

Pie — r) 0 .رعابش Cf. Ibn-Hauk, p. PAfe, 
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«(isهذهل نثادم ال مّثبلا «ثكينابسرا ركسب ةكنيم ماغناب رقو » 

 © + ى ماسالا ىف اهنثادم * ىقفاوي قاويلاو

 ,Une) رشع انثأ اهلو مميلقالا رصم كو دكنكرمس اهتبصق ناف /”دغصلا امأو

XXeبودجت  iaرهنلا  d erri pe sls Nee06 ديكس " 

Y e emosاماخ  Qumاهالعاف  A. e mnمد  EEنسجام  e 

Edقيتاسرلا ىف اهفصن نئاذم اهضعب ىف نابزوملا مث راذو مك  

 ؟ةَينيمرك — átás "rh. A3 2333 ةروللا ندم ةيقبو

$xES Quei0 ( 
 رودي ةنسح 8 alc اهنأ $3t rXa ملا suelo ريغ )132( rg قروبك اهناف bem امأو

 .Cut سننلا :Tua ى LE رشع U3V xxx طئاح ءايندم نم سيخ ىلع 0

a) B om. Deinde in B et C (ماعن) ماغن انرقو quae sie divisi, quia ماغناب 

apud Ibn-Hauk, est (ubi i» non exstat). — 0) B كنيتو C eaux, Vid. Ibn- 

Hauk. Deinde Ibn-Hauk. .ىكسبي — c) B .ثكشنايسأ Recepi lectionem C, quae 

tamen est dubia, vid. Ibn-Hauk. 1.1. Deinde B eM C E d) C Lt. 

Mox B «نقفاوت e) € oM .ءاهسإ — f£) C Ax). Locum dedit Jacut, IIT, 

p. 10, 3 seqq. — 9) C addit iut (var. 1. ut videtur). — Z) B ثكحسي hie, 

supra et infra, C c Xm et .ثتكحدهي 2 B شعرو ٠ iis سشغردو infra 

QE. 0 شغو eb “شعر Mox B ex E) B رعقرحسو infra سسخسف ماش , 

C sw. Cf. Ist. .م "8.6. Jacut Ll. huius loco habet .رغبأ —7) Sic B, C et 

Jacut. Certum vero videtur veram lectionem esse رغوأ pro s.j. Infra habemus 

semel P» Deinde € (اهالع xJJLLZJ| .ختسلاو — m) B et 0 hic et infra كثكراب 

ut quoque Jacut. Pro Ac lidem Az, et pro ىجامزوب (vid. Ibn-Hauk. 

p. P4) رجامر دو nisi quod C infra نخامر s 8) 8 تكاد دونكو infra ous 

vu. 0) 0 o5... Deinde B Q4], supra ىعمأر C x4). Revera est repe- 

litio quia iam memoravit pr sub forma PEE 2) B male .ركيشأ g) B 

Deinde B et C ji7 5( 0 اهنثادم» هينيمرك. )Bom.اسر.  
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 UN em ب ءاهندم نمو b ثكجومن اهتنبصق © مسأ XMaz ARAAD هلو 83b ضرأ

PESO. e تكناغرخ Ner Leo - domus xi سيوأولحلا 

  folsنوسخا  Daiةرخرج  LIONS dLنتيمايرا  up ULنّتيمرزو

2) C .تاراعو ىرق اهلتم ىف نيتلحرم 5) B supra in catalogo بكجوس 

infra .تكحومل Apud Ist. et Ibn-H. recepi تككفؤيو sed veram lectionem me 

docuit D*"s Lerch. Sinenses nempe urbem appellant Nwmi et Narschakhí habet 

quoque JVwmidschketh. Lectionem nostri facere pro AS observavi p. vj. 

0 C ىداح (Ll. ةندنز) هندنو Qoa» dal لخاد ىتلا ايندم نمو 

 ناكغم) ناكعم  (Lbأمكنر دكنكيب (. هنم) هيف جراخ ىتلاو ثكجامب

  Aaa, (l. (74-55)نم اهلو  T3 ceنخدم )^ ربكأ  8 AATىشخرو

D 

 بدابو ةئكتاو هركنزرأو .E ACE عرخو هنأذروأو هندوأو هنشفأو هيناربو

quae veraاركيرو  C infraاركنر  Proرياتنملا الا ندملا» بابسأ نم نعروعي ال.  

 .videtur lectio pro sj ne , nisi leg رازكير — pum (Ist. p. P4). Pro ةنيتمأر ,

cf. A33 apud Ist. p. ^j, 2, Ibn-Hauk.,هينارب  l. RAXAAY (Ist. p. P.v). Cum 

pu. det VM (ze ob apud Jacut in v. Pagus Xie memoratur a Jacut 

in v. et a Kazwínio, II, p. (11. Natus ibi est Avicenna. Infra describitur in B. 

Pagum EN quoque habet Jacut et alibi oceurrit, Sequens خنأذ »» non videtur 

differre a ةناذرو s. ELS, (3159 apud Jacut. Pro Er Z2. l. ct, et pro 

  sec. Jacut in v. Sequens nomen legatur S. Jacut habetراودج 1 ناودكغ

  Deinde 1. xKiXgls et (3b. — d) B eX, supra et infraىركنرز. .$ 575)
TD. 

vALXozmcacs, C infra et in mappa c X (B sine punctis). Vid. Ibn-Hauk. 

p. P"4fe. Lectio DEC (S 1 AXI) vera videtur. | e) B vAX3Le 

Deinde B وكسوج suprà .ىكسرح f) Sie B hie et supra. An forte l. نادرغ 

Gurdan? Deinde B yos (s. (روشخد supra وسمت Infra B نوسحو 0 Fort. 

cf. nomen نورشدح Ist. p. lv, 4. Ibn-H. p. P"o, 9. Cogitari quoque posset de 

ju. 2) B .رعرج Supra hoc nomen et sequens desunt. Scripsi collato &r 

Ibn-Hauk. p. P4., 6 عرخ) suprà apud C). — Z) B .ثكشس Idem locus intelligi 

videtur quam C «XV. appellat, Cf. Jacut AXXa Deinde B (4 asl, 
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 d TX AA ان اهلو لرب ئكوو كديون "02 مخك نيس رسغف Ee : اهك

dolos Qnis AEفسنو € نغفيكسأ  tl,2 نايناغصلاو «ةبسك ةدزب  

 ناموس باسداب :تسشدكير باروب hs ماهب كتسابي 5 cip اهلو

05 o -02 
Ux - ZEN S tue t "m L . 

 نابنه  Maceاهلو . EXيرق فل رضع 2

supra نيقمايرأ و infra B شمايرو C pas: Est nomen metropolis antiquae, ut 

ibi traditur, Exitus ىتيم in nominibus huius regionis saepe occurrit, cf. ىتيمأر 

(o5), ىتيمرخ, ىنتييشخدرأ , sed de lectione partis prioris nominis incertus 

sum. 7) B (e) Supra ىشخزو infra ىشخودو 0 PLI bt. £323. 

Ibn-Hauk. EAM. Jacut AM et AMT. Deinde B UR Supra Um 3 

infra B Uy 0 VIL 0b. E O5 Est Zarmitan. 

&) Fort. cf. apud Jacut .تكتيك Deinde B Quer, supra QS Fort. l, 

  diversaرعفشك اق نغنوشخ . apud Jacut. 5) B h. 1lنيسوطبغف . collنيسدغف

est. Deinde B dos, supra does Lectio (s ) in B hie et supra, Jacut ةكروم 

Ist. memorat x .لبج — c) C ندم تالت Lg, .شك ةذيحانو d) Bet C 

sine punctis, Supra B e Deinde C نيفعيكسأو B supra CE e) € 

  US 5 óدعو  sed librarius in marg. observatاهلو فسن ةذيحانور  vAندم

  (cf. Jacut in v.) f£) C x45ثكربس  Supra in B tertia additurلمات نيتنتا.

  infra sine punctis. Deindeىجعزرأدو  Cجدررأد»  infraىجررادر  — 7) Bنايناغصلا.

B «كنشابو 8 كنسراب A) B yu, supra 44,5, in itin. بوسدرو in mappa 

opes C .كوسرو اه الم. نوقير Cf. Ist. p. PEZ. Deinde B et C ut recepi. In 

itin. B “تراوسو 0 بوب i) B .كتاسركتد 0 تاس كيد B supra UI (sed 

omisso 22). Vid. Ist. Ll. Deinde B بايدابو in 162. تاينابو C h. 1. sine punc- 

tis, infra .بادشناب Lectio incerta est, vid. Ist. p. عمر Ibn-H. p. f.f4. Forte cf. 

  etنايبه  infra PED Cراينهو , sرانيه  supraناينهر  vadum. — K) 3باباي

Quas Coniectura edidi. Deinde B ددكسور C 5... Cf, supra in catalogo 
ca 2 

homonymorum et Jacut, II, p. ow", 22, 2 C addit: فلا ىراخيبل da, 

Li 
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 نأ هبانك ىف 3 ML 99 «ىحاونلاو روللا هذه à فالتخالا امأ

 «xn. c E 5 gib ةيناشكلا ,sz. Oe Aw ناسنأ Eja دكغيصلا

 نيتالخو asas هلوط هناي o es" هلو .pd slo ىفسكرتو هيلا

 نفسك 4 e$ 4 US رم Ms اه رمبنم لو اًكسرف نيعبرأو uud اًكسرف

yةيناشكلا  Pec. 5A d. esl àlدغرصلا  oilنع اهلصفو  enكنق  s f 

 p 419 im ىلا هلصا نم رهنلا ناب gp Uduai| cy اضِنأ Je لعجو

 ندرالا رهن اًضيا ىمسي نيطسلفب. ندرالا رهن نأ ملعت الآ ءاطخ !ذهو ىغصلا

A»لقي  ociندرالا نم نيطسلف راوغا نأ  LS Lihىغصلا رهن  glهنأ  

 مججرتو انيهذ ام à cx ىف انعرش ناو ؟اهيف ىقسيو دغصلا نم د

d sbانياتك  ARانضرغ  àاهحاضيأو تالاقلا هذه ركذ  yes 3l10  

 هباتك ىف ركذ دق ىضلبلا ou db نأ عم e تباغ اهنا انباتك ىف رطانلا

a) C .نادلبلاو 5( B Xu, 0 .تككب o o0) B, C et Jacut, III, 

p. PAP, 11 .رفو Est vero رفوأ probabiliter depravatum ex .خوأ — مغبأ 4) B 

SAXA, 0 تكنونكو Jacut .ثكوبك Deinde B habet فسكت sine copula, 

C om. Est breviter dictum pro ىفسكرت ىب cu v (Ist. p. Pi", Ibn-H. 

 p. Pw) et in catalogo appellatur simpliciter نابزوملا» e) B رجامردوو C زحامردو ,

 Jacut رخامزبو» f) Jacut دنقريس ىلع اهلضفو. :C addit ربانم ثلث اهل لعجو

 :et habet deinde ءلصأ نم je ناب اوكاتحاو دغسلا نم ىراخب اولعج $$.

Jo eجتك انيغذ نأو دغسلا ;9 ىمسي  à (s. Cod. ex)يكفل  

 ركذنت C4. QU لاط .lez (Cod اينحجريو .S اهنحكجبتو) اهحجرنو

 الا ايش عرتخ WU. Ue تباع ام Bb انباتك ىف رظانلا ملعيل تالاقلا هذه

 هيار لصتسي نأ هل jum هيف عسناو ملع ىف الع نم لكو ةفرعمو ملع نع
 نأ هل زاجا uei P !ذاغم ثعب امل معلص' قبنلا نأ ىرت لا نهلل تعب

 ةملكاآ هلعتسا MUS, Xue) الو XS اهيف فرعي ال ىلا لئاسلا ىف ةيارب لبي

soulالآ ملعلا !ذه ىف انلثم اذ  RUنأ انيأر 93 نحو ةعيرشلا ملع ىف  

emدغسلا ةبصق  Oui.اهروكبو راكد ريغدو  yx; 23e)ان ١( اهريبكب  

in MS 5. 
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 jo ام عيحصت هب obf uui اذه à ياجتحالا نع رثئاصبلا ىلوا ىنغي اًلطف !

 «لق هنا وهو ميلاتالل ريك ليصفت ىلا انمدقتي A اًدحا نال روللا عضو ال
Qeاهقيرفت $5 الو ضعب ىلا اهضعب فارطالا هذع عمج ق٠  geريغ كرد  

 .ye ليصفتلا ىف ةرابعلا ةلوهسو راهنالاو :ندملا نم اهضارعا ىف اًمع ةنابالا

 روكص نأ ملعت A تابثا الو CE Quad هيف سيل ىدص دق «ىرعلوا

ha e. his» [5l aab, sb d o5 diQidيلخاو " hr.ذك,  

 لب لقاع Sue اذه Xu رثو QuS هيلا تبلسو لوبقلاب سانلا هاقليو اولطباو

 بجت الف ةباحصلا هب لعو نييلا ىلا هتعب ايل اًذاعم معلص ىنلا رما هب

 ءرايسخاو سائيق. هيف UJ نوكيوءآرآ ملعلا dco ىف Lad (ym Qe أ

 *À مل لثق لق B «<فيتاسر رثكاو عسواو مدقا اهنال Cub اذهل صم

 كولملا نوك هل ليق 7/نيواودلا عضومو ءةكلمملا راد 2 ذا xm رصملا لعجت

seنأ بجوي ال  ga Q jg.اراخ نال  odaتكرفت  x;كولم  ijf 

 روباسيتو كنقرمس (Qa نا زوجك ال هنا اضيأو * Ou3o نم هيلا .m ناماس

 نوكت نأ بجيت تركذ: ىلا ةلغلا هذه )3 tU !دوق ابيتلالتج ىع#

 Eie سابعلا ىلو لون امل سيلا لاق ناف ءاراخبل ةاّدتق Laud روباسين )133(

 نع باولمل هل ليق ءةاراخ اهيلع تسسق Mat ميلقالا رصم تراص مالسلا

 اهضعب مالسالا mansus اّدبا ةتدح قارعلا راصمأ نأ ”كلذو ليس* اذه

 J امرماس تراص مث ,olx رث زابنالا مث ةفوكلا تناك هنا ملعت الا اضعب*

cooksىلا  Coli;لق ناف ءاضعب اهضعب مصقني ال ةجدق قرشملا راصماو  

4) Ist. p. نامل ااا ممر B male M. c) B .ىورصلو d) B Ka. eye 

 خلع هذهو : . (B. 493. f) C addمثو دنقرهم رصلا تلعج  Uemكلما راد قو اراخ

5 US .راصمالا. 9(€ ىراخيب A) B sine punctis, © نوكيب i) B om. 

#2 C .ابجاح دنقرمس لعجي نأ زوجك الو اهتلالجخ 7) C ةفوكلا cob, 

  s) B sine punctis, utكأذو لهسأ.  0x) Cاهيلع ىراخ سقف هل ابجاح.

quoque deinde. — o) C اهنأ ىرن 35 acd, pe^ (sic) Sj VLA سيلو اهضعب 

wn-$. نادسغب cook رث روصنملا تقو رابنالا تداع 3 ىلع تقو ةفوكلا تناك 

 . p) B sine punctisروصنللا.  yمصتغم ا تو ىرماس تراص  Ax, 22ذأدغب
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 dà Lana نسوطب نكي À 0H ليق سوط نتصقن دق روباسين سيلا «لثق
 po À gb لق ناف «؟ اهيكذنس ىلا ةّلعلل اهيلا تفاضنا ,Ll يسنيف

 مالسالا ىف سني انلوقب اذه نم p دق هل ليق ورم dus دقف سوط

 ىلع رمالا ناك !ذاف* مالسالا eme «ورم تخسن امنا روباسينو (Lax اهضعب

 s اًريظن اهل لجن 3 انال كدنقرمس zoe رف اراخ نأ تملع ليبسلا اذه
 وك رث ةعكرب ىلاعت هللا ىلا برقتلا ٍلوصالا ىف دجت رث امل هنا ملعت الا لوصالا
 À هل ليق ورم هلبق Oe نوماملا لون O3 سيلا .لق ناف ةعكرب رذولا

de fidusلاي  $a. lb MÀS, XabJ 
 راهنالاو هب ةطيخل رجاشملاب ريطخ* ريبك كلب ةناغرف ةبصق D تكيسْخَأ

 هم ةّدع ايلّلخي «ةلخاد ةنيدم هلو صخرو بصخو Le) عم 8هيلا ةضئافلا

 ,pci ةجرهشم ,gal رجآلا نم ةنسح مهل ضايح ىف بلقتق ىنقلا نم
plane,تاراعلا  "Mass Deضبر  xà udsنوكي م قاوساو :ردنهق  phe à 

9n Ela Jiةريتك هافصنو  MÀمةرجو ةظلغ اهلها قو * ةدراب  © aa,ربك نايا  

edidi ASراجشالا اهب  qeاهانب روحو ؟لادديبسا  Lol iue, uai xu dia 

 i5 عماج اهلو ةريتك E تاذ dum. ud mali باب ىلع ةريغص ةرانمو © هل

 b.m فلا تدجو Ly ىتح i ةريثك ةريبك « تكش 8 ةفكاسالا ىف ” هيزن
 8«نييسيبارللا ىف mali ةلقآ ةريبك ناكست © tig à eios عردب

 © ةرجشم Eu», Rabb باي ىلع هايملا ةرييزغ XO زرالا ةريثك ةطسوتم ٠ ناكرازو

a) C om. 2) B et C h. 1. et deinde اسوطط et .اورص c) B om. 2( C 

 . Deinde B add. 4À9. e) C L.4b. f) B 3a. 9) C haec omتصق.ذ.

B) C راهنالاو راجشالا هب تطاحا OG. i) C addit .تاريخو — 2) C .اهلو 

)) C add. .خصص | m) C اهب Jo». 2) B sine punctis. Deinde C || 

g) B .لاددينساو 0 كاددييسأ راجشا 7) C Kg. — s) B ex, C cA». 

2( C om, Deinde C .راحستو B ut recepi sic pr sed plus semel - male 

١ subscribitur. Quae vera sit lectio, ignoro, — uw) C .سييباركلا v) B ناكزأزدو د 

 يك
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 باب عماجللو Bons ناشبشبو 8 قاوسالا ف نسح عماج اهب ةريبك مالم يخو

 [dee cock © ىاوسالا يف beali ةريغص « ناقيتشأو © ناديملا ىلا عشي

 اهيف ةرماع اهتنيدمو طئاح اهضبرب طيح رسج هل سيل ضاخ رهن اهباب

eoردنهقلاو عماشلو  GU,لخدي  eX Mاهلو  Xx)ىف ملعأ الو باوبأ  

 2و لئاضف ءاهل راهنالا ةريتك * نو 8 هريغ ازدنهق 4 ةروللا هذه ندم و

Xam,اهعماج ةعنم  dala,نم 7ةبيرق قاوسالا  Qaiةعساو 3 ةريتك  SLE 

Us8 بتاج .لك نم ةعوطملا هدصقي ميظع ظابر  LIS,عسوأو بحرأ 8  

 2ك نوكت نأ سايقلا ىف بج ناك دقو. ةبصقلا نم بجتاو هرناو بيطاو

 ىو 5 كلذل هنع انلدع سايقلا ىلع امدقم Bone فراعتلا ناك امل ىلت * ةبصقلا

 ءابق ةناغرف GM تلق دقو قاوسالا ىف #اهعماجو ناذيم اهطسو ةنيدم وم

 #ءاقلق دليلا رهاظ )184( اهعماج ةريغص ةكنربو © «امو شيشح اهأوس امو

 $ رهن هباب ىلع قاوسالا نع كن اهعماجو Laid ةريغص ناتيغرمو 8 كنقريس
iuGb, cov T, alea: dx Label! tg Dub?ايلا طلي  

 nEISAA  .نوعبرأ ةروللا هذهت ىلع Qus * قاوسالا daas ىرجب رهن ”كنكبو
 هراج رهن اهطسو la بيطا بناإل !ذهب سيل Kn ةنيدم BALA و

jul,١ © ؟ةآرعشلا اهتعئو ةآلقعلا اهحرم كقو كل سار ىو ماهب لصتم  

 قوسو تاييتلا اهب iab ةنيدمو صبر اهل ةريطخ ةبصق باَجيبسَأ
 ME ل لا يان tabs يابا dub dis سيرا ead و يعجل را

4) C .0 عماشلو (ناقيبشاو. 5. 0 Marg. B .دنجزوا d) © .ةيحانلا 

Deinde B jovis. €) C Là, .تاهمالا نم ةريبك f) C ES. 9€ o*» 

  1) Haecوح.  k) Cعماجو. 0 8 كبربور © كنوبو.  2Cفراعتلل انكرت.

in B desunt (C ثكنأو ل عماجلا  وريسان(. 0 O male addit .اهل — ) Com. 

(B (5.25). Deinde C addit copulam, in qua addenda et omittenda saepius diffe- 

runt Codd. o) C add. A1 auis. p) € add. xi x23. g) C add. 

 باب . oS qj Deinde B omةفنيدلا : — 7r) C addoفالشنخا اهيفو.

  etناخرف  in B opto interراخرفو C ( 05تاكحودن).  (Uتسكجون

1 
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lb, نييراصبلا طابر 8 نييبشكنلا b, tb اراكب باب «ةناركاش باب 

 هفقوأ لق قوسو هربق متو « نييكتأرق طابر نيبيدنفرمسلا  dixرهش لك ىف

 فالآ ةعبس  Pyءافعضلا ىلع ىرجج  eiuةئاعبسو فلا اهب نا لاقيو مادالاو

 رادو ليلج رغت ىو طابر  oemنصح اهضبر ىلعو . X fUبرص 3

 ةدلبو ةبيط ةسيفن رادقم ريتك مدنع ىهكاوفلل الو ار الو طحقلا نوفرعي 5

 "8 Quelسفناو  fhنم ةريخ قيناسرلا لما جيلا تنسحأ ما :تيسا

 عابس اهيف غارت ةبصقلا لها , d«ةطشوتم ةنيدم غولربخ © ةاًجاعن اهريغ .

 ؛نع كن عماللو مشل نم ريتك اهيلا لحر دقو راج ام اهب ةبحر ةريبك

 طارش  eub, 8ةنصح ةفيظن ”ةليبن  aliضبرلا يف تاراعلاو اهب ©

S» vx اًضيا هنئثادم ربكا مسا عساولاب سيلو قاتسرلل مسا وه oss 

 ةريبك  cpاهيلع لجر فلأ نيبعبس وحن  quamهيف  puمزدنهقو قاوساو*

 ةريسي تيناوح ىصخغلابو ؟ضبرلا ىف قاوسالا مظعمو ©  PTاهيلع ةريغص

 اهبو نصح  B, ces Eعم  àةنيدم 5 ردكو © قوسلا  X30تفو ىرجا 5

a) B ,هناوكاش C .هناوكاس Cf. Ibn-H. p. 1.6. Pro p 0 ارجع (B be). 

D) B sine punctis, C .نيبشخانلا Pro تاطابرلاو B et 0 .ناطاب لاو — o) € 

0 Vid. Ibno-l-Athír, VIII, p. نهب[ et .بو" d) B & oe s. xls. 

e) DEI | 7/( © .اهلو 9B .هكاوفلاو © خةهيكافلا Mox C. aci 

A) C tantum Se siis. i) Pro ex. C ah k)Bom. PH 

ce M .عابسو 0 جاعنو عابض ل ابس Deinde B e-- m) B xbywa, C 

om, XixXa. A) C om. o) Coniectura supplevi باراب اضيأر nam C qui haec 

om, habens X x $ J| ةعساو ةريبك T infra addit .باراب ندم ربكأ شو 

Monendum est hic supra p. كرغم( pronomen in LJ, pertinere ad باكايبسأ 

non ad ge P) C .زدنهقلاو قاوسالا ضعبو 5€ Qa-j b, omissis 

jore ME .كابو 7) In B lacuna. C om. locum de hac urbe. 5) C .رذكو 

2 0 c. .باحال اهب ةيلغلاو Deinde B et 0 .رغواسو 
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 «B قوسلا فرط ةىلع ,gab نصح اهيلع «قانسولا ةعساو ةريبك رغواشو

 ضعب فلخ (Lua .ةعبس quam اهيلع ةريبك ناروسو y «لزعم ةدادل نم
 © كاسميللاو: /زرغشا .نم:رغت عو «ةلخادلا. ةنيدملا ىف mali dus ضبرلاو *

 اهل ,uas Pado tQ كرتلا وحن ناروس فلخ مقاتسل ةنيدم خارز راوتو

 كاميللا هجو ىف رغت قو ةريبك ناجلغشو 8 قانسرلا ىف xis e زدنهق و:

lieجالبو 43$ ةريتك ىصح  

 ةهدق خوربو 8 اهنصح برخ دق ةبهر اوبلسأ دق نيذلا #نيينابكرتلا
£0 22 

 فارخارح ةنيدم ىو ةبيط* ةليلج 7نكناكي © ىوسلا ىف ,xalE ةريبك

25 
m 

 .eg اهنصح برخ دق ةريغص ؟ةظنيدم

&3 pb نضبرو gab هيف نصح le ةريبك eux, 87 هربقو xD e. m 

 قوس اهل ةريغص ةنيدم «ثحكجيت هدو : © تاطابرلا ةريتك قاوسالا  RSSرهشا

 عيبرلا مايأ  oo. XSمكللا  im) godءانمأ  Posi, Paحاتف املف ةريبك

 * ةروللا دا نب ليعامتا  coim (135)ةنيصح تاراعلا ةريتك كلذ عم ىو
ROCA x Ara نيتاسبلا ةريثك ةنيصح ةليلج ةنيدم* زارطو © ”زدنهق اهلو 

Ge رهن XXX باب ىلع رماع «صبر اهلو* باوبا ةعبراو ىدنخ اهل «ةراعلا نة 

  adaبرد هيلع كلبلا نم ةعطق , ealىلع ةريغص لكجو © “قاوسالا ىف

a) 0 .فيئتاسرلا 92000 3$. c)C $9LS رم لزعم de 0*3 «ضبرملل 

e Con. f)B,x. 9g) © .قاتسر. 2) 0 كنق.“ 20 طب 1. كالبو AB 

o eel et om. o Mox B et C Kim, pro X9. ) B xus. € 

nomen om. non indicaia lacuna, deinde scribit $45 pro X5. د 0 

  Nomen huius Kbakani alibi frustraقو.  C3 ml ebةدبقو , ulهتنيدم

quaesivi. s) B تكحوب هدور C h. l. ون هدو omisso .ةنيدم o) € oes 

  . Ex unaتناك تكيج  — p) Hie Cةعبرأ.  proةتلخ  C gà etعلخملا  Proاهيف.

urbe fecit duas, — g) C .ىضاملا ريمالا. 7( © ةراعلا ةريثك ى' كلذ عمو (Pro 

KXxm B uam). .8$)C .ضبرو 2 C hic addit: 2و gy اهب ةمذلاو 

  Descriptio urbis Djigüةراعلا ةكبتشم نيتاسبلا ةريتك ةنيصح ةليلج ةنيدم.

in B desideratur. (O ليكج et .(رارط Deinde B .ناكس مو 
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 ناضْسرَيو 8 قوسلا ىف عماجلاو زدنهق Ls نصح lale jb نم ةكص 4

Exنم نيتكص ىلع  ewبرخ دق نصح ةاهيلع قرشملا  goo»ىف  

 اهل ممسرف فدصنب لكج راسي de ناكسرب نم a ءولهيو . © قاوسالا

 براقت ةميظع ةنيدم ddl, S قاوسالا ىف عماجلو زدنهقو فيناسر ةسمخ

 م بانعالا Lun ىلع بلاغلاو ;gue اهرتكاو quam Lule ةعقرلا $ ةبضقلا

gan! d dabei dosi: d alls؟ككومجوب . Spesقيم نهيل ع  
 نأ لاقي ةبرغلا ةريتك ةريغص 6 ئجكلشو © نضبرلاب قاوسالاو .ةيف f عماجلاو

ALاهلو ئناهفصا.. فالآ ةرشع  gai. Juلابجخا نيب قو هنم ترا  QU 

 .ةددحاو |K dent Lua e لوكو .ةريبك pee) tei عبس Mus ىف. مهن

 1 ندم mex هذهو Ls iei ةريبك .GOLA, bai نضحا امهنم

 تقخ ,Qu .اهيف ,falli ةنصح » نالوكو 8 ةضفلا. نداعم : لابج .نم برقي

 ناكو زنننمهق Lil ةنصخم ةعق لا .ةطسوتم م ئكوريمو. © زارط:.ةذاج :0 ىلع قو

eiدقو ةسينك : ميدقلا ىف  A.راسخ ؟قكاذ ةلودلا دي ريمالا  cg 

bb,ةريخشم_" اورو ب8:  Lgنامكرتلا كلم  ^ dene disايادهلإب  sebo dE 
 4s ودنيقلا A كلما رادو: الا نم. نالم .ىدنخ ,tl نصح اهيلع 5باجبسأ

vemاهيلع بلاغلا  JAهنكسي ردنهق هيف نصح اهيلع ملسم اهناطلسو  
 (Lus براقتي ندملا .Eb «ريخل ةريثك ةلقآ ةريبك ”نوكسالوو © ناقعدلا
 ae S ةراعلاو ةعقرلا قف ضعب نم

c) In C nomen deést non indicataىوسلا.  et moxاييلعو  C om. — 2) C4(  

 B (lacuna, quo facium ut ordo turbatus sit. — d يلطاو, C اولهب dee ةنيدم) ٠

Sr. H)Cىملسو, 0  f) C eal. 20 Bتلطاو.  © B sine punctis, © 

 ,add نم وح“ 42 C ىجلشو. — :P) B habet رهنو امهنم دحاو لك ىلع

 coniectura supplevi) ىصح). C رهن ةدحاو للكل. Deinde B coU», C سوسو

B5( 0 ثكناكيو. ه)  .(لابج (om.برقت  et moxةتلثلا  J) C ja.) C 

p) B dus, C queisرارط.  Mox B LI. b ut solet, Cهر.  om. m O* 
 g) B Qe C Gus 7( 0 ىكريمو. 0s) 0 om. et habet اهيلعو. 2 C اهيفو.

nomen0 نارح 6  oj. — v)تكيون. 0  «)C PE t) In x respondet 

non habet,نوكسال «  
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 ديكو Jb تين. لقا. dU ةذكسف ةعقرلا ظعساو. شاشلا ةيصق ى هك

 cub زبر يح (e نق دلي lil leo, Ras pl ليطصالاو ناسا
 اهارث ام نسحا عبق c)» mde ناسل ,(qux ريخل ةريثتك ى هبريع هرخافم
 لعاو ةيبصع عم Exe لجأ تشوشت دقو الآ ةميقتسمو تبرخ كقو الا ةرماع

 ملعلا ف سيسخ جخاطو سيفن محاص ةلغشمو ناطلسلل duae ةغاغ ةعنم 5

 ناسح ةوخر اهفارطا نأ الا ىئسقلا لع qnem نوبجكم بهذلابو نوبغار
 ريتك «ءرامثتو OQ درب فنع عم ةايخضاسا هلب ,Qui مايش ادرب $u$ نأ الأ

 ىلع نيثاسبلا * نأ ريغ sua ىف Let نوكن ةصيخر راعساو /ليلق شاعم .

 سايعلا ad باب :ةنيدملا باوباو نصح gas لك de ناضبر اهلو ةانركذ ام
 صضبرلا ىلا بابو اهيلا يفي باب هل اهفلخ زدنهقلاو «دينلمل باب :شك بانا

Qa,بورد ةينامت لخادلا  deoبرد دكا طابر  Ded.ريمالا“ برد  

gem ueبرد  uer vy sx S ainبرد  Kwزاقاخ  eS vu 

 ثتكساخ برد ”دكغيف برد بورد ةعبس eU ضبرلا ىلعو € ناقهدلا

 q3b€ 33 رد برد كركس برد ماجدركرب برد Oa برد هاجيدنس برد

 نوكت ثكروتشأو © *ضبرلاب قاوسالا مظعمو ردنهقلا طئاح ىلع عماجملاو 5

et hanc lectionem quoque in suo exemplari habuitتحيي  Cتكيبو  B4(  

 ,Jacut (I, p. vP4 20(. 2( 0 _حسق. e) C لتاق. d) Boom. e) B رامتو.

C pe oras M Og Dus dB0 ةقيض شياعم. 9(  f) 

quae lectio fortasse praestat,ليتل  s. Cf. Ibn-Hauk. p. Pava. — 1) C 

Cf. Ibn-Haukal ll. g. Videtur in-0 مياموك.  C add. eel. m) B gu7(  

Cf. Ibn-Hauk. Ll. 0. Videturركعرف.  telligi TRI (Hhermae). — w) B ee a, C 

Nomen portae seq. in C deést. Bتاكنروف.  s.دكنترف  intelligi nomen urbis 

 ثكساح. Vid. Ibn-H. Ll m. — 0) B احكبندتس, C Usus. Deinde B برد

 OCULI. p) B sine punctis. Deinde C كيك برد. — g) B Les بردو ©

et addit: & 4L 24,ردنهقلا ىف  ob ses co. Vid. 108-11. ll r. 7( C 

 رجآ هنيطاسأ لجسم Lad هتك (Ou لثم QU ىلع. Deinde B ثكروشساو
(C sine copula). 
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 .تفكانبو © «ذنسح ,cuui راج 35 .Ln نصح )136( اهيلع ةعقرلا ىف اهلتم

 8 ىرسلا ىف egal نصح اهيلع سيل بغش لها Pai nal لثم
dada,سيل  tleبشخ جناينب نصح  Copyتابيرق ندملا رئاسو  

Leaةقتلم راجشاو ةيراج هايم تاوذ /انفصو  © sadi,ةريبك فرج ىلع  
 :زدنهق اهلو 8ثكنب فصن Qa نوكت تارماع اهندمو قاليأ ةبصق ىو ةرماع

 قاوسا ةنيدملا «d هجراخ ,gall زدنهقلا ىف ,LE Jo ضبرو ةنيدمو
 © ىوق ناقعد اهبو ةبيط ةعنم ىو ةنيدملا لخدي راج 2م هلو ضبرلاب اهتيقبو

OPNS RU TTE 
e ia Io Kd SÉتوييلا  jb daنولتعلا» رم  Mio QJ e 

fadus edadٌلقاو  ld ethةنيدملا باب :نينبابب'ةنيدم : bزو لسعالا  
eSرزدنهقلاو اهيف  zoاهلو اهنع  E Qa»برد بورد ةعبراب «  Feel; 

 ىوس اهقرخت راهنا ةتس اهبو 7ذابلهك برد تكجون برد .ةدنهعم برد

 el) qud . © ”ةعزنلاو ةبيطلا ةياغ ىف ىفو mls ىذلا * مظعالا رهنلا

 Esc ا يس يرحب eos nie ريسج 037( هيلع رهن هامهنيب نيبناج

 ةاهقاوسا لج Sb طاَباَسو eai ىلع «(cs نيبناجلا ىف قاوسالاو كنقرم»

 © قرطلا .mem نيتاسب اهب qoe ”راج Us gue اهبو راصق فقسب ةللظم

a) B .هلنسح تايسو Ad hanc lectionem (scil. 22-6 tutandam, conferri 

posset fortasse Ibn-H. p. i"i"P, ubi de ribátis ab Abu-'l-Hasan Mohammed ibno- 

'l-Hasan in Khorásán et Transoxania conditis sermo fit. 5) B et C كتلك oed. 

6) C ..عماجلاو 4) B Xm 0 .ثكجانيج. 6 ©0اهل f) © gg 
4) € Suo. In B 15 de hac urbe desideratur et sequitur descriptio Samar- 

kandae ante descriptionem Oschrusanae. — 2) C تكبب — e i) B ثكحديون , 

C z^X-u. Mox B xix.24. — A) B et C (gal, et mox هدنمس 7) B obles, 

C SULS. Vid. Ibn-H. p. I4, 5. »)Com. 2( 60 X9 Jl». Deinde B et C 

 ىتلا ةنيدملاب اهتهبش  (Cod. (S37!)اهانب : p) C sdditاهنم.  00) Cنيمارو.

 . sb. Cfراج  Cراح اهوامد  r) 8هني.  — p) 8 © 0زاريشب ةلودلا كضع.

Ibn-H. p. PA!, 2 (fortasse ibi 1. 1 excidit nomen طاباس cum parte deseriptionis). 

Deinde B CI E el mox عياد. 6 اهيف * طلإ Re نيتاسب Nb .ندعو 



 -— تك

0 

 ةرماع قاوسا اهب دربلا ةديدش نيتاسب الب راج كم اهل -axhde ةدنوسرمو

gaiنم ةيحان ىلع.  enm 8 ACلابج نيب  Wuىرقلا ةبصخ  

Kenخضفلا داعم نم  > ibusءانكذ ايم تابيرق. :ندملا  © : 

Aire.4دغصلا ةبصق  uasلا يس دلب ميلقالا  (gesيهب رصمو  

bs NSرهنب 3 35. < قيقرلا ريتك  ciui (oy $L L3 ad 

C Mنشيعو ««قيرفلا لحال ريتك سردو  MNلجو < فيرطلا اهيلا  E 

 ؛ 8 ىقيفد لامو لجرو ليخو f ORAS juo, ui€ ملع Reo)» جف لك نم

 فيصلا ىف «راجتاو Rt «راهناو راجشاو.ةسيفن ندمو ةليلج (قيتاشر وذ

axiلعأ €  Qi» xA. » 558 Xel.2-مزحو < مقلاصو  (TCRىف نأ ريغ «  LIST 

roةيلب * كبرغلا عم ةافج ءاّدرب اهثاوهو  àكآرمالا ىلع نوبغشي .ةهانشلا  Queis 

piiبجتو  lierىلع .«ناملغلا ةيدر ىراوجلا ةديج  "Jb cuimاهطسو  
 مضبزللو Rf باب .Vm باب «ju باب ”نيصلا cb باوبا ةعبراب .ةنيدم
 5ةنيشفأ برد gen برد ”كسيسأ برد  ؟دوأَدغ رد بورد ةينامت

 8 بشخو نيبط ,AER "WC برد Ton برذ pios برد كقوك بر

a) Cf. Ibn-Hauk. .م. اكلم. .2) © ةيحان ىلع اهنم عماجلاو Deinde Boo 

EU  49lisa y PO aa) e) C (قيفس) Retos .ىلع 

J) 8 (is, 0 (jio (B et C pe 0) B .قيقد Deinde C Ee sLu, «ازود 

A) C ةعقرلا ةذعساو ةعنصلا ةديج XxÀJ| .ةنسح نينرقلا وذ اهانب (B Ui, 

gems) o» Bot 6 ous Deinde O .ةيفج لما X) C om. (B :هيلنإ Deinde 

 . 0) B yasربصلا.  om) Cad. no. 0m) 8يقنو. . 0D Caبيعتشو.. 0

Cf. Ibn-Hauk. p. P^4, 1. Sequitur in C صاصر نم مهن ىف ءملا اهيلا لخدي 

 قدنكل ىلع , Luiعماجلاو تاراعو قاوسا  Lusمظعمو تعش ردنهقلا دنع

 € , d) B Adosنم تيفرح للا.  O du Lgsمز . eoeلييبا
yes (omisso .برد r) B et C dua). Deinde B Oa C Qe RP 

4) B aui ,. 2 C ددوبر et mox .لشخرف n) C addit: سباب leo, اهتبرتو 

 تيأرو تاقدصو تاورم هلو بيرغلا قفاوت هك اهنا ريغ  Jo.ءارقغلاو

Macy qs s.نم  Quiهفصي نم نوتطخو)  (l.ءاغجلاب  



vd 

veoةنيدملا ىف عماجملاو * قاطلا سار اهب عضوم  Odeقاوسالا مظعمو ردنهقلا  

 قيف صاصر نم ةانق ىف اهيلا لخدي ,zl قدنخ ,XGA de ضبرلاب ——

pe & a sou.8 هريغو ةزوجلاب ركشم * بصخ رامثلا ريتك قانسر  
- D 

Eosمسا  SUنوك وهو :اًعم ةنيدم او   pee CEAعيمج* ىف شيل  

 ةكلم ديشخالا ماقم ناك اهبو * ذنم تاريخو Seri ىرق رثكا .؟قيتاسولا

x O3 ewهروضق  piss Xeقاتسر  xoرماع مقا غ ىرقلا  ليلق  

 fS) وه RESP © نيتلحرم وحن ab 2اًرافتو Sh 9 قيتانسرلا“ ٌجصاو*

 قاتسر وه رفوا 8 ةلحرم نم وح هلوط Uy cela :ىهرتكاو .فيئاسرلا *

 لأاقسيو نيتلحرم نم وتك هلوط شاوم باكا : xol ئقرفلا ريتك سخابم هتماع

 ؛0ىلعا وتق :تكراي © نيبتنس ges Alf Ouualb eua ١ تبقا POP هنالغ ”نأ

 UBL ui نويع' نم i عغراؤم برش ةةنسورشا' مخاتي ةيلامشلا :فيتاسلا

cllىرقلا ليلق * كمت 6 عالولا ة كر“  axoلتي * نجامزوبو  

Kassضرعأ وقو. تكرابأ . هتنيدم  mue,اهرشتكاو هجولا !ذه  (E 

 هتنيدم هراجشالاو ىرقلا كبتشم «”ثكجنّدوبكو © اهلثم ىف Xil َنْوَكَي

 15 سخابمو لبجو dep regu ريتك gie ىلع هننيدم peo 8 px ىلع

 ناتليلج ناتنيدم SL ىناشك* $ uia ةب سيل cordi 8 5”ىقسو

 لوط ةلاقم لك ىف دغصلا نم اهو ابهتاريخو امهتراعو امهبيط نع لاست الو

a) C pro his: كيح فيصلا ىف Xi suu ىف $5 jb قدنخ ذخنيدلا e. 

 كيج). 00( 0 رجش هب رمتم . gud. )1بيط ميسنو , seiةريتك  wyةبيط

p ce) C AX 1.26. «تككاني d) 0 رشع TERI XL, JI. e) C om. 

f) € .ءاوه نهبيطاو أرابث قيتاسرلا حصا وه Si haec conferuntur eum Ibn-H. 

p. Pv, videtur nostrum ad hane regionem retulisse Sáwadár. مز In B haec 

desunt. | Z) B Bs cu و 6 Be pe i) C eos E) C T4 ) € du 

o) C additوهو. —  ey ») C addit0 نم  Lus xu. m)ءرقلا ليلق  

C add.راذو 31?( — 7(  (add.ةراعلا هريط ىلعو  lX-. p) C addit: & Jua za 

add. (£1. :0  )بصخ وهو. 7( 0 808. مل. 5 



YA 

 © «لامشلا لبق نم ,L9 امهلتم ىف

 نيطلا ةداوسو نفعلا ىف طاطسفلا تهباش a3 ارا ةبصق ىف ثتكجوبت

 ةرشكو تويبلا «قيضو داوسلاو ناينبلا ىف فشمد تلكاشو قاوسالا ةعسو

 ةعبس اهل 4ةراعلا xis ىف اهتنيدمو b ىف مدي لك ةلهس à ىعو ةحكنجالا 5

sx hilباب /ةرفح باب ءروث باب  ocaىنب باب زدنهقلا باب  

 مديلع ليتسأ نق * زدنيف ,LR ةنيدملا باب O04 ىنب باب دعس

 RAS wa بابو ةةليسلا باب ناباب هل oes, qu هيف ناطلسلا
 * خسيفن اهقاوسأو KA اهدجاسم x, odi فاظن .BÀ تابحر هل ةنيدملا ىف

 برد 7 ناس كدر برد )2933 برد ناديا برذ بورد Ie شضبرللو 10

 برد يديم! Ji برد m .وكساغف vy نكتنقرمم برد راهبوت برد نابالك

 اهيلا رخأ بورد رشع اهلخادو ةراعلا اهزواج كقو* Ai برد *نورشدح

cudكلملا رادو هداهسالا ف هذه ضعب فلاحن' ميدقلا ىف ةراعلا  à*ةلهسلا  

a) C pro his: فصو ىف Jes وباو ىناييلل غلاب دقو فيناسر Exe wA 

 انفصو ولو هراركتو هركذ نع انانغا امب اهيحاونو كنقرمس  (Ll Luo»)امك مالسالا

 , Luoةريللا هله ندم ةيقبو «لصالا اذه فينصت ىلا انجتحا ال كغصلا

Quem» نىيهنسحو eb نع ل 0 ضرأ Xi .ىف — 0) B رفعلا 

  2( Apud C hic(قيض ىف امهترواسو.  Cf. supra p. P.., 1 seq. c)Cناآوساو.

sequitur : e» اماحدزأ S4 5 Axa ادلب em .ىرن الو Locum de portis 

babet infra, e) B 5, C .زوب Vid. Ist. p. P, Ibn-H. p. Pia. Jacut, IV, 

p. APP incertus videtur utrum روث 9n زوت vera sit lectio. f) C s-ím. $)€ 

slm .دقو — A) Ist. et Ibn-H. .ناتسكيرلا — ) C haec alio loco habet. (0 

o3: om. راهبون v5, نويكساغف برد et نورشدح بردو sed addit دوير برد 

l ̂ h vo DBgn634, © .ناش دبل x) Bye Cf. Tn.-H, p. 

Pot. Deinde B .هنشمأرلاو 0 هنيسمأولا 2n) B .نوسسر لاح Vid. Ibn-H. Ll. Z 

Deinde B et C eu o) (B فلاكد). 0 بوردسلا هذف iol تزواج A, 



PA! 

 نم (ve الو لجأ Gb مالسالا ىف رآ ةرثو ةلبقلا ربدتستو هردنهقلا لباقت

 4!ذه نم هانكس ىلع ;Ule مثكاو ةرايع OU Od ميلقالا ىف الو «بابلا اذه

 ةعطا هب هنكس نمي /قفر «ديف شيعت ند شعنم هدصق .tí ىلع كرابم

 معاطملا ىف ةقفر* فيرط ةانبو فيفخ ,SU ةعساو عراوشو ةبّيط تامامحو ةيرم

 ةبداو هقف ماوعللو بجت ck ىف 22a مثسلاجملاو هكاوفلا ةريتك شياعملاو

 توببلا ةقّيض اهنا ريغ 8نيبلسملا كولم رقتسمو quel ةليلق نيطبارملا ةريثك
  تاحارتسمو ةمومذم ؛راهنأو 3L& رابأ ةدراب راح ERR ةنئتنم s) ةريتك

 فينك ىبه ةرهاظ ةطاولو ةماغ تاميتو #ةيلع ىكاسمو- ةشحو ةنيطو ةيذوم

 اوءاساو 7داسفلا اورهظأ ماوقاأ اهيلا لحر دقو قرشملا نادلب قيضاو بنا

 dM) ىف اوبرشو يابيدلاو a اوسبل مشح أشنو تاءامجناب اونواهتو ةلماعملا

 لك ىف موقي قوس اهل ةليلج سيواوطو © ىيدلا m ual أونومو ةضفلاو بهذلا

D, Xieاهريخ رثكو اهقوس لاطو اهعماج ”ىأنو اهنصح برخ  © oid, 

 Gab اهضبرو عمات دب ىصح اهل عايضلا ةريتك لامشلا لبق نم ىه

Leoةفيرظ ةنسح عماجلا مديف نصح اهيلع ةريبك  © uxنصح اهل  

 ام ىلع ؟ثَكّجبَبو © ىرقلا Sai راج 9م هب فيرظ عماجو نسح ضبرو

 ىلع نوكج وح نم دنكيبو © طئاخل لخاد qud ندملا ةذهف ءانركذ

C jj. c) Cadd.:ريدتست. 5(  d. Deindeةعساو زدنهقلا تحن ةلهس  © a) 

 ةولح رهنلا نم ةبيرقلا رابالاو ةريثك كلبلا ىف ضايح مالو كلبلا قشي رهنلاو.
 C addit (d وهو. 6) .Bom رك © فقيفر. € هكاوفلا ريتك فيرط عماجو

et addit:نيبلسملا كلم  A) C habetسشياعلماو لماعتلا ىف ففر سلاجكاملاو. —  

 ,Y اًيباج اهب .ىرف الو رسفم وا هيقف الا Os ال نيضسارلا ءاملعلا ركرمو

Vy.شعم)  (Cod.ناسحالاو نمالا ىف نوبلقتيو ناطلسلا لدع ىف نيكبحبتي  

Deinde7( 0 ابرلا اولكتسأو.  X4JLz. Mox B xa.ايمو. 2) 0  C2  

 Jed. 0m) C رمأ. :Post 4402) in C sequitur اهب ضبرلا طسو ةنيدللاو

 ةيهب اهدجاسم ّلكو ةفيظن ةّذع باحر هل اهفرط ىف عماجلا ةيسي تيناوح

 e باوبا ةعبس ةنيدملل ةيرس اهقاوساو. — 5( 0 ءانو et hoc ponit post اهريخ»

g) Vid. supra p. 'lvd.اهي. —  C om. Pro x; C habet (ت C io,هيديوور  B )0 

36 
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 رهاوج هبارح ىف عماجو رماع قوس هيف «دحاو بابب* نصح اهيلع لامملا ٌّدح

LOS,طابر فلا ةوكأو قوس هيف ضبر  Alبارخو * 8  Lj,ايعماجو لئاضف  

 ةريثك ةريبك 1رشوأو © نصح اهل nl مف ىلع دنكيب ٌىبرغ «ىَريِدُمأ
 ةبرخ ةريبك ةجدقلا اراخ ىف ىنتيمايرو © ةيرق دعت كرتلا وحن نم نيتاسبلا و

i. » a x روحي ىدنخو نصح اهل E a CET & فارطالا 

r *» , ! P . E- B 

1 

 ْإ
ّْ 

 هيأر لثعيتللاو ناطلسلا دنع ,edil اراضبب ريمالا نال عمادل SE اهتالآو

 هيف ماقي عماج رصم ىف الا فيرشت الو ةعبج ال اندنعو ةفينح aj باكتا دو
 © ةربنملا اوعضو ىتح دنكيب لأ بعت مكو دودخلا

 :عم ةلخادلا ضبرلاب ةلصتم ىرخاو ضبرو ةنيدم هل ريبك“ Odo شكو

Pةنيدملا جراخ ةرامالا رادو ةرماع ةجراخلو بارخ  gal,ةنيدللا ىف  

 اهنمو ةبصخ ىفو اراخ لثم بشخو نيط P ضبرلا ىف قاوسالاو ةبرخل
 هللا ديبع باب .Oe باب باوبا Xe ةلخادلا ةئيدبلل «ريكاوبلا Ea و

 ةجراسلل x GM باب qb ةجراضللو *  ةلخادلا ةنيدملا باب نيباصقلا باي
 باب ىلع نابرجج «m3 رهنو نيراصقلا رهن ناريبك نارهن اهبو 7نانكرب باب
 .CoA A S Leia Onkel Win نكت M Eius MEX قو ةنيدلا

 je ةرامالا رادو اهقشي رهنلاو ةاوتسم ىف رماح ضبرو QU GAS اهل مخسيفن

a) C om. 4) C add. نس — c) 0 .رين مهل لث ىلع عماش و Deinde B .هسسفاو 

Vid. Jaeut sub xai) et xis et supra p. Five. C om. descriptionem huius et 

duorum locorum sequentium, contra addens: طسو ىف عمال $e VES. 

hom de gabs .قاوسالا d) B .ةارعلا e) B goo. Vid. Jacut, I, p. 

P4,, l. f) Sie B. 5) C iterum om. 2) C haec om. Cum ultimis cf. quae 

supra (p. vi^, 15 seq.) deurbe رحك dicuntur. — i) C ىرخأ ةنيدمو ضبرو ندم هل 

 . — D) C om. (B (eos)ليك.  7. 4) Cم. نيد, . Cf. Ibn-Hضبيرلاب ةلصتم.

m) 0 .دورس 5) Com. Deinde B o. o) 0 .بشخا ةيحانو — p)C add. | .ضخ 



: 
m 

* STE 7 Em fAP" 1 
M 

E 

 ةميثك ىهو قاوسالا Ode هيف ,gai Qa Ld ةرطنقلا سار كنع هداف

 Lo 43. (eo اهدام نأ الا ةةريبك ةبّيطلا ©ةيذعلا (poll ةديجلا بانعالا '

lainةشحو تايبصع اهبو ةغاغ اهلعاو  PYنوكلصي دس ميق  cc boo 

Kui,اهنم ربكا  on.ىع ناّيناَعصلا* © رغصا  di mUةحيدش  PL 

 sei نأ SI ةلمرلا Que نوكت tud مسالا !ذه ىلع ةبصقلاو تاريخل ةريثك

 ىلا X راهنا نم yoke بحرا /هذه نا SP نيطسلف لثم ةيحانلاو بيطا

MEلصتت ةيحانلاو ل ب يي لا  pae 

Boiهل لاقي ميك اهيخاني #ةلوهسو لابج اهيف  SA omريك ا نك كرثو  

Laiفلا رشع 57  er» aisةرشع وك  SUB PIE c»عباودو  Jó! 

cنامل .اطلسلا ىلع  Bصيخر ربخ ةفيرط ةاطغم ةةبصقلا قاوساو  Des. 

 ىف* ناقيط الب رجآ ىراوس ىلع فيطل قوسلا طسو عماجنلاو ريزغ كامو ريتك

 رييطلا nodu نداعم نم ىهو ”راجشالا اهب تفتلا دق ر راجع ام تبي لك

à Gun Oueedl ep aذانشلا'  ERASمالا  gne eيس  Eco 

 ةليلق اهنا آلا نيحاصلاو ؟بيرغلا irem مدتسو Kln لما + قارون

 15 Lolo) Kal (eM وح نم ةبيط ipso © p" ءايقفلا نم EU ءاملعلا

 رخآ رهن علو قاوسالا .dau, kal رهن نم برش ةيسكالا نولعي نوفاوص

à (eZميلع  O add.: X X xaزبيط. 65)  Deinde Cه) 0 ةيسكخربلا.  

e) € xlz-Yb ءابلعلا نع ةفايح cc 4 ليق gb طرشلل نوحلصي 2-1 

  aعيطم  Usدق هل ليق ءالضفلا نم  Gossنم  MÀSلاوسلا  iا

Jjxe .نأدلبلا بويع نع بدالاو ملعلا لحأ انلوقب Deinde 0 ىبسكو et mox 

 . Descripsit hunc locum Jacut , 111 , p. "1#, 9 seqqديو. 2) 0 نايناغصلا ةيحانو.

e) C om. et habet .نوكتو f) Jacut LS. — y) B cs s, C لمرت (Jacut 

 -Ja .(0 fort. | us( هنيجابك  4 B eus et moxيلوهسو. Jamt ) 4ىضاراب)»

cut haec om. —£) 0 om. (B ,رمخبو Jacut xia —. 5 et hic habet .سراخإ 

7 B add. .هب m) 0 ةيراج هايم Que رتكأ d. Jacut تقدحا pro eA. 

4») B .سابخا — 0) Jacut .سرافلا p) Com  g © .ءابرغلا 7) B esylo, 

C quoque sine punctis, 
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 فرط ىلع  Ou, obةدركنسو * < نيتاسبلا ةريتك ةبحر لابجلا وحن نم

Qe ةعوضوم Bu Sj CON © bxb 8 al * تاهمالا نم ناموا © هايلتم 

 ىف اهدكذن نوجج ىلع ةيحان هبش نايداوقو © نوجج بعش نم نيرهن
 © ةرماع ةبيط نايتاغصلا ندم رئاسو هيحاون حرش

 ةليلج روك هيلعو de his ةريح ىف ضيغبو ميلقالا «قشي رهن اذه )139(
RÀe ya)بعشتيو  axeهريتك راهتا  culusهيلا  KXLAH Juiهلا ابان  

gsندملا اماو مزراوُخ 3 نايداوق رق  tonisرث  QUÉ7«ديون ثا  À 

ssنال ناسارخ ةروك حرش ىف ةانعورش لبق عيل فصنسو لمآ مث  
oe t0ام عضاوملا هذه ىّمسي نم سانلا  rh.رئاسو رهنلا  od Qu?ىلا مجحلا  

doi diaeنم هدم  doeمراوح  dois ueانتو اطيح  Lot 
 © :فيفوتلا هللابو * تالاقلا هذه los ليصفتلا اذهب انزرتحاف ناسارخب

idاهلو لطيهب ىبظعلا اهتبصق نوكج ىتفاح ىلع ةروك ىهف مزراوخ  

 GS) ناسللاو موسرلا ىف نيبناجلا لها نوفلاخ Py ناسارخب ىرخا ةبصق
 مورلا دالب لع ىلع ةراعلا ةّدتمم ندملا EQ ةعساو ةليلج ةروك ىو ”*عابطلاو ؛5

 «رجشلاو pls رصاعملا ةريثك نيتاسبلاو لزانملا عطقني ال *نورزاكو ناتسجسو

 vol, ed هقفو ملعو R3 لها تاراجتلا لحال ةديغم sum ةكاوقلاو

Mtهتيقل نارقلاو بدالاو هقفلا ىف "ماما  DES Oesdlt M" JFدق  

a) C om. B هذ pe Raten; Vid. supra p. 212.  65( C om. ut quoque seqq. tantum 

habens .تابحر تابيط ندملا ةيقبو B deinde .دركاسو Lectio quam reposui 

certe Mokaddasíi est, vid. supra p. fo, 7. Videtur autem esse error pro oz. 

e) € .قش ميظع رهن نيجج d) 0 add.: Sosa XO نم مظعأ وهو 

P لين ٠ومن Deinde om. copulam. e) € دمرت oos f)BetC soa, 

infra B so, et هديودر Supra .نب Est probabiliter idem locus, quem Tst. p. i4, 

10 (Ibn-H,. p. i"o., 2) appellat (زون. و 0 ev A) B JE i) C om, 



 ثم

alos, QAنأ آلا  Mail Qusالو * ةقابل الو فرط هل الو  quiiةذفاطل الو  

gulii,ءرابك مخسارفو راغص  Qi, Aهللا  dii4بصخلو صخرلا  Ru. 

 v3 ىف Xd سأبو لكالا يف ةمهنو ةفايض لها نهذلاو [ess ةكسصب *
gb flu, codi, gafas qi,ندع ببضع نق, ميدقلا ى. ىرشلا كلم:  

 ةنع عطقنم عضوم ىلا عليك b ةيشالأل ةصاخو هتكلم لها نم لجر ةئاعبرأ

 ناك املف ثاك عضومب كلذ RB) اهنم usi Xi ىلع نوكي duum تاراعلا

 (Sam مودجو مهيلا اوراص ايلف Qn هنوطعي اًماوفا ثعب ةديدم ةذم دعب

 مك !ذاو هب نوتوقتيو !does نوديسي دارو ؟ةتاخاضك مهسفنال Mi لق

cusةزيتك  JSايلف  dU,  اعلنى DID dE hac.محلا نودمسي اف لق  

 ؛هاهتيمسو ةيحانلا كلتي مهتررقا ىق )36 لق مزر اولق بطللو لاق راوخ لاق

 مهيف ىقب دق ميلا DB تايكرت ةيراج ةئاعبرا مهيلا لمت نا رماو مزراوخ
 نم اًرهن مهيلا فش Aeg ىلا مافن امل كلملا ناك os, JS < كرتلا نم هبش

 اهل لاقي اسَن فلخ ةنيدم ىلا ىهتني دوعلا ناكو هب نيشيعي نوكج دوع

dS ei jenمرق  a nodiلق .ةنيكلا كلك  Las celoمهي  pus ohio 
 (tJ *ةبقت مهيطعي نأ ىلع تسدلا ناك دقو rale هريقف هبعالو مهكلم

 اوقشف ee ىلا ىقبو هسبح نكي رثو ما بلغ هلسرا املخ هل ىفوف ةليلو اًموي

 LL لها نم ةفئاط تعمسو ناخلب تبرخو اندم هيلع اونبو Vgl هنم
Dasنم نولمجو ناضلب ىلا نوبعذي مهنا نوركذي  Míاولق ءاريتك اًضيب  
pnrدق ٌباودو  cessi.فلاخت مكسوؤ ملف 7نلق  uet;نأ اولق سانلا  

 90 اوناك .مهناف ةدحاولا امأ نادلبلا et اهب اوبلغ ءيشا ةثالث اولعف انءامدق

moi:اوعقو امبرف نوفرعي اوناك اف كرتلا نم ”هبش مهيفو مهنورسايف كرتلا  

om. (B o9 c) C iterum jue. d) 0ىحروو € ىجرو. 6) 0  Bه)  

f) Sequentia fere iisdem verbis habet Jacut,نارقلاب. —  tantum vA a 3, — e) C 

i) Vid. supra p.نويكججا  IT, p. fA. C om. 9) Sic. Jacut LASS A) B 

Pv, 1 et Jacut in v. Loci versionem dedi in opusculo »JDas a/fe Bet des Ozus." 

k) B ديقس — /) Haec iterum descripsit Jacut, IIl, p. fA", 4 seqq. — 4) B 

o8 Correxi secundum Jacut, — 5) Jacut xí 



PA 

 سيكا euis oi gods IV LE اؤرماف فيقرلا ىف اوعيبف )140( مالسالا: ىلإ

jugiكلذ كعبف سارلا طسبني ىتح نيبناجلا نم نايبصلا سوء ىلع  À 

 MA فناوذ .ةعبرا Pb .اولعج .ةيناثلاو «ةروللا ىلا مهنم عقو نم Dj اوُقتسي

Lim,نم راجتلا  Sousالو انيلا لمت ةضفلا مويلا للف  npاندنع نم  

 ىف ةساملجسك ةقرشلا ميلقا ىف مزراوخ Qua نأ ملعاو © ةتلاثلا تيسناو 8

 Bose لزانملا ةلصتم * gui ىف نونامث ىفو dos مزراوخ «عابطو بوغملا

 ثاك fers اهتابصق «مسأ كارئالاو pe حرطمو مانغالاو كمسلا ندعم راهنالا
 ho >| كوم :Ly ? غافكون [EO 8 ناخأو نامدرغ !galla eJ اهندم نمو

liiرودس  may)نيكتارب ةيرق ” quy © ERAمهتبصق  

&) Jacut xi,D à te 5) Jacut ll. 12 ىرشلا et mox .برغلا c) Jacut 

add. y-9). — 4) Seqq. quoque C habet. Post numerum Jacut insert L5: us 3. 

€) C haec om. — f) C طب 1. addit ةيلطيفلاو deinde om.; C habet c5$. — g) B 

 راحكدأ ,hie et in descript., supra J— in itin ناجنلاو et PET 0 راحدأ 1

SUE. ناخاو et uum. — 7) B ,هريخدزأ supra هريجدزأ (et LÀ ian- 

quam alius urbis nomen), in descript. هرسيشدزأو in itin. 58735! et 5A, C 

Sm, 542755! et 55. Coniectura scripsi, cogitans de ةوبخ ىصخح 

qui, teste Jacut, II, p. off, 11, ab urbe Khiwa 15 Paras. distabat. Prior autem 

pars nominis eadem esse videtur quam in (ىتيمشخترا) نتيبشخدرأا habemus. 

i) B goes supra افكود infra. zs, in itin. ge C ge (semel tantum 

habet nomen). Coniectura scripsi cogitans de compositione ون - —( كون pinus) et 

g حشى غاب Aortus) ^ k) Hanc veram esse lectionem, docuit Lerch, 272206, p. 16. 

C .ناكخالنم D) 8 هريشجر supra sim, in descr. هريسح ut C habet. Alibi 

locum non invenio. 7») B ey supra e» infra c» 0 ey in itin. B 

ut recep. — z) B (3. supra ola, infra o3 et o9 in itin. 

o5 € ربكتارد 1 G0 eb (X3) L5, in itin, o 2 Vid. Ist. o) B 

 هنيبكل مر SUprà ةينيبكدم, C انييكدم. 190. ةينيمذم. ٍ
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CURESراوزون اهنذم. نمو ةيناجرجلا » code, PASSناخاكسد 4كنمرازو  

 ننيركجا Fou]; Quei S . ويخ 7 نتيمادم ٠ ىّتيمشخو «ساخ

dép h e»ةيناجرج * تبيج  k27 تنبح ىرغصلا  Es. ce;ناساسم /  

 &  نانسردنا . رادراك

 ةاهل ”رهنلا ىقرش ىو روباسين وحن* ظشلا .ىلع ىو ناتسرهّش اهنومسي ثاك
 قاوس اهقوف 3 x8 ىلا دوس ةراجح نيطاسأ ىلع قاوسالا طسو ىف عماج

 ىف هراهنا مهلو * رهنلا هبرخ دق ردنهق مهلو نلبلا طسو ةرمالا رادو بشخل

 a ose" تاراجتو تاريخو ريسايمو «ةابداو ءاملع موذ سيفن وهو * كلبلا

DS,ربخو رظنمو ةءآرق ةدوجو ”مغن نسحو قارعلاب مهلثم سيل  JPاهنا  à 

0) B be, supra SUL infra obe, in itin. VD js CL», Qu; 

Vid. Ist. p, Mif. — 5) B hic et infra, —5, supra ut recepi, in itin. ua, 

C ىشخب و UAM. 0) B ,كيرور supra ut e C recepi, infra كنوأرورر in itin. 

 . ouaدنمنأزوو € ( in itin. Axaكنمرأرو  supraكتمرارور  d) Bكبور وز“

e) B ساحر Lu , supra ut recepi, in itin. ساخ ناخاكس 0 ساخ pue Es. 

Deinde B QS, Süpra Qr in itin. y € (x3) .رببمشح Fortasse 

legendum est C abbreviatum ex ee ES, ef. Das aite Bett des Ozus, 

pool. —f) B h.l p Probabiliter legendum est نيماردم اردم 

Istakhrí. Deinde B om. s,,2- pro quo C habet h. l. .هواخ Nomen V r3 

apud C et B supra ساح ا -$ , alibi sine punctis. (م. C بسر أوو B supra 

A Pro دنب كج B supra كنورقجو 0 h. l ous im — 4) B ناجوو supra- 

ut recepi, infra راح C uo 42 B بنخ hie bis et supra. In descript. sine 

punctis. C semel بنخ semel .بنج Vid. Ist. p. P.95, Ibn-H. .م Pofm. — £) B 

kal ms supra همراجاد(أ) د € x D Coniectura scripsi. — 7) B 230, supra 

(), m9 C o. Non videtur differre 8 زدرفاسو in quo nomine زد significat 

castellum. | m) B .نامسردنأ و 6 راسورد نأ Vid. Ist. p. ^P ult. — 2) 0 نم ربكأ 

 :  r) In B hie additurءابرغو. .0 add ( 4م) © اهبو. .« 0) C Llىراخب.

L2) ىف اهلتم سجل PCT mera repetitio, ut videtur, cum eadem fére varia 1]. 

quam habet C , 4531 ىف مهلتم سيل sS. 05) 0 خمغن et om. .ةءارق .ةدوجو 
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Xةريثك ليبدرأ نم مسوأ ظشلا نع نورخاتيو رهنلا اهيلع بلغي نيح  
 ركئافشلل ى تاذالبلا .exem) عراوشلا ىف مهطوغت Eae قيرطلا ىا «بيزاهملا
 puel الا ريظي نأ بيرغلا ىكمي ال 5لفاشمللا ىف داوسلا ىلا اهنولقني مث

 فلخو Jade عبط coe ىلا مهلجراب اهنوسودي مو تاذالبلا SXS نم راهنلا

 نم qe ىدنخو نصح les نامدرغو 8 شحو ,Mh شحاف لكاو «ضيغب و

ELمتعس  esنإبب اهل مهس  qul $eاهيلع  quamباوبالا ىلعو قدنخو  

 © «لبج تح دحاو بابب نصح اهيلع ةيربلا مف det easily 8 4تادارع

 © نصحاو A 2 « «ةنيصح .Q9) ةيربلا di نوكاج نم رهن اهلوح غافكونو

 ةريشجو © عساو 6قاتسو نصح فلا رشع انثا اهلوح ةريبك 7ناَكْخاَدْرَم

ioطسو عماجلاو ضبرو نصح نوكج ةفاح ىلع روكسو © نصح اهيلع ةريبك  

 نيكتارب ةيرقو © ضبر اهلو نصح اهيلع ةريبك خودرزو © نصل ىف دلبلا

 عماجلا رماع قوس اهلو !ELE لمحت R$ ge لبجلا برقب ةزافم ىف ةريبك
 نا الا ةنصح ةرماع ندملا رئاسو colam نيل نيط نم مهناينب هيف

 EB v ̂ امب اهيلع ةعقرلا ىف ةيناجرجلا V oes * ناكخادؤم

 OUR zu ol ىتح نوكيج ىلع ناسارخ EG xa e ةيناجرجلا 15

 الع joe ةاقرش ,se Qe ced بشغاب هذر ىف اولاتحا دقو اهبناوج

 ةدحاو ةيحان نم راصو نيكنارف (141) ةيرق ىلا sal ىف sUb فطع مث اًبيجم

 عضوملا قيض نم هاهلخدت الو كلبلا ”باوبا ىلع مهبرشل اراهنا ”دنم اوقشو

 سيل باب هيلع نوماملا هانب رصق مراكممل باب ىلعو ةدايز ىف مدي X ىهو

 خلهس xb ىلع AIAX رخآ ide SA" 7ىنب دقو هنم بجتا ناسارخ عيبج

 بابب € ( | dضيخل» . e) Bهلت.  C reliquaبيراوملا. 2( 8 لفاسملا. € (4

dem ex Gc. 00) 0 .تادارع باوبالا ىلعو نصح اهيلع ةريبك Deinde om. 

  C post 8 pe 30011: y, $5ناكخادرمو 0 ىلكخادرمو.  © yo (0 f) Bغافكون

o 2€ aos .اهلو Locum de 8 يشجع Ü om. ut quoque mox A)B ey 
 اهنم».  9B oJ k) C om. 7) B sine punctis. — ») B et Cنبل.

n) 0 .باب o) 8 ,اهلخدن Clos (م 0 c. g) O0. X. 4595€ 

add, LL s 
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 ةريغص راوزونو © باوبأ ةعبرا ,Odi مانغالا عابت اهيف اراضب ةلهس «لكاشت
 (Pe رسجو qe اهل ةايقشت ,s ديدح باوباو ىدنخو نصح اهيلع

X*باي* ىلعو «ةليل  Dag daىف عماجلاو هلثم «ميلقالاب سيل ماد  

 قدنخو نصح اهيلع ةريغض Pia © ايلف الا هلك ىلّتغم قاوسالا

feesباوباو  ei gne. FSSXةليل لك . CRAS gobgh,نلبلا  gaz.5  

 ,AD قدنخ gius) ةعقرلا ىف ةطسوتم ةدنوزورو © قوسلا فرطب فيوظ

 ىلع هويخو © 69) gue نم ".uUi قوسلا فرط ىلع عماجلاو ؛اضيأ اهيف

 ساخاردمك كلذكو cub عماج اهب“ رهنلا نم ةبعش ىلع ةةبحر lal مف

cud S,لثم* دنيركجو 8 *قدنخو بشخ باوباب  s؛طشلا ىلع  

 io 8 اهقشنت ةداجلاو هفرط ىف عماجلا رماع ريبك اهقوس نيئتاسبلاو [m uid ةريتك
 ve ىلا برذلا نم ةنيدملاو je عسأو SO. qyam) ةريبك زاجو

 ةيناجرجلا ous )9451 ناَعرَدو © هفرط de عماجلاو هنم لزعم ىلع ةذاجلاو

qui ge Eنسما  Juliaدلثما . etie nag Kul, afe cu! 
adiسبخ اهل  kieىلع ةّدتمم *ناضسرف مورللا عضوم لوط ةروكذم مرك  

Doddف فيتاسرلا ةعساو ةريبك تيجو © بيبزلا ندعم  SAIىو  R35  

MAU ea A y yideها  

 JE بيترتلا هديف انيلع AR نأ ىحال سيلو بيترتلا ال ماضيالاو نايبلا

 ومكلذ ىف انيلع حا pom ال ىتح اهبيترت ىف !gx دق اناذ* روكلا ىف

a) 0 اهب (Ee. Pro اهيف C Las (B Los). 5( B .اهقشدو 0 اهقتشن — e) Bom. 

C hanc descriptionem dat urbis .دتمرأزو i) 0 .خنيصح E) C om. 1) € .اهلتم 

m) C pro reliquis (ad (نايداوق habet: انغصو ام بيرقو 5,55 ام ىلع ندملا ماسو 

 قيوازتو ةعيفر رماوج هيف اهعماج لثم ةيحانلاب سيل نعربكا ناخد نأ الآ
cui ندعم quem طش ىلع مك Ee .سمخ اهلو ةنسح — 2) 8 gea. 

0( C om. et post روكلا addit .ميلاقالاو p) B .دكت 
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 خود ناك كقو ةهقفلا نم لجر انباتك يف رظنو Make نوكي نأ الا اًقيرط

 سشاشلا نيب ةنسووسأ تسيل لاق رهنلا «zh ام روك à غلب GAS ناسارخ

Dus ee,هل تلق  dO!ىلع هقيرط سيلا شاشلا كيري دنقرمس نم لجرلا يرخ  

qua;لق طاباسو  doتلق  Ubندم نم  Xue i|اذاف بيترتلا مص دقو  

 ةديدش ندم ثالث نابداوقلو + ةةٌطخلا (euim رثو ةيضقلا ىلا بهذ لق هب

 ءاهندم ربكا ub لابجلا ةريثك نيوكج ىف بلقت بعش اهلذكي ةراعلا
 <باوبأ ةعبراب Qe اهيلع Sie) طظسو عماجلا Kx$ JI Kos AM d بن

 نوكج طش ىلع جزواو «دلبلا طسو عماجلا لبجلا نم ةبيرق اراكسو

 S صخرو ةريخو راهنا feo ةبيط ةبحر fXQS We © Xn ةرماع

hypo £0ندملا ةريتك ةعساو ةروك  Queىلا اهبسني نم  adoاطخ :كلذو  

 ىلع ام انزرفا تالاقملا هذهلو بجوا لطيه ىلا اهتفاضأو نيكج فلخ اهنال*

 عسواو نايناغصلا نم du ىهو ةاّدحاو هيف جاجتحالا نوكيل لاعالا نم رهنلا

 /!ىمس دق * ةيدنسلا ميلقالا ميخت ىلع ىهو اًريخ رثكاو اًندم ربكاو ةةطخ

 «كتيراك دنكوال 3:3 غراججدنا moda ندملا نم اهلو Sul ةبصقلا

 رفتسم «Lu لتخل xus ىه ?dolo © كنب 4,55 مكنم ةردنكسا 0تايلمت ؛5

P5 Com. c)€ o2 d) B Á C Pرثو هبصقلا.  a) B x5 

Neque huius, neque trium seqq. oppidorum mentionem alibi inveni. Pro Es C 

MU, pro co» B c infra ut 0 go» Pro os B et 0 es e) B xL. 

À) B kJ. Descripsit locum Jacut, IT, p. FEرز ل تزود €5 تاريخو.  

 14 .seqq 3( 0 !اذمهور Jacut كاذو. — £2( .C Ex ( € مسا. (m 0 كرم ,

B supra aus. Deinde B £g,كنرم.  et1. كيرم  cum var.يرق  apud Jacut 

Jacut go Vid. 155. et cf. supra p. y, 8.عراتختو  supra pz: et gy C 

o) B hic etظل. —  B A3, supra ut 0 Aci $,6, Jacut o, 6. Vid. Ist. p.5(  
sed C et Jacut ut recepi. Sic quoque Ibn-Dasta secundum Lerchتايليبو  supra 

goa,كلمو 8  supraليمر  in Russ. Revue, 1815, VII, 8 (p. 9). p) B 

B sb.0 رعفانر 8  supra x3,عفان,  g) Bكنم. —  C h. 1. Gua, infra recte 

Vid. Ist. p. fvvd. Fortasse autem hoc oppidum designatur nomine Polibo — Pa- 

Soc. 1812, p. 107 seq.لعق.  rika in itinerario Sinensi, vid. Jourm. of £he AR. 

Quo casu lectio GE esset praeferenda. — 7) B gu, supra el, C ,كيب 

cf, in itinerario Sinensi nomen Bazgi, .ل. 30. لق Soc. p. 106 ann. 1. 
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 رهن نم مبروش كلبلا ظسو عماجلا نايناغصلا نم رغصا نوكت ناطلسلا

s xli AE (142) Xo 1 eنم ةبيرق ةريغص 005 ©  

i 23193 Ope Vi. anc E i. 

ESرئاسو ةروكلا نادم  o^انفصو ام ىلع  c5  

 ,Le بناج لك نم اهيلا بكارملا علقيو ue عطسي .X رجآلاب اهقاوسأ

 ةنيدمللو باب هل 4هنم يراخ ردنهقلاو نصخ ىف عماجلاو زدنهق اهلو نصح

XMلوأ ىهو تاقدارسو ضبر اهلو «باوبا  qeنم  delفلاكو €.  

 ؛ لطيهب هلباقي نينرقلا ىذ طابر ىف دجسم اهب طشلا ىلع برغملا وحن نم

 وذ دلب fis ختي" نأ &oX عضوم نيكيج ىلع سيلو لفكلا ىذ طابر

 نم مدولخو $R مهنلا ويشتل* QAM ريغ طساوو دادغب لمع ىلع نيبناج

UUلمرلاو  © e»ىو قاوسالا طسو عماجلاو طشلا ىلع ةريبك ةةنيدم  

 :«ديونو OE طسو ىلا Lad مايا ها لخديو نوكيج نم Quy ةاطغم

 ؛5لطيه وح نم .bud © كلبلا طسو عماخل luo بناج نم ةريغص ةنيدم
Laus dus?اهل هايملا ةقّيض بانعالا ةنسح باركل ةصيخر عايضلا ةليلق  

 "اراخ وحن نم* ةنيدملا باب ىلع «e Xi تاطابر اهبو * مماع زدنهف

 © ةليبسلا ةآنبال ةفايض هيف دا نب رصنل طاير efe بابلا يراخ ىلصملاو

Js + ipae alsةولم تاريخل نمو ةرماع ميلقالا اذه ندم  Pede,ىلع  ge 

 © ةنسح dal ةريزغ* 21,3 ةيلاغ «عايضلا ةريثتك ناسارخ وح نم ةرهنلا نم'

a) © .هريغو Deinde C addit: ندملا راسو cola, هكاوفلاو دايلل ليث كلب 

 نم ربكا درواله نا الأ تارماع ? dulنادلب ربكا كنمو لبج ىلع ةردنكساو

DIE D B jas. c) C .شرف دق d) C Xi»  e)Bom. ير 0 كيس 

sic. (B مب os) — g) 0 tantum .رهنلا ول Deinde 8 وتللا s. «قميللا, © قثللا 

Pro لمرلاو B .ليزولاو A) C om. i) B sine punctis C hunc locum om. 

k).8 agir نا C ge ognuno) C داو len L8); C يطل 

o) C add. .ءاملاو 
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 اهعماج ةسيفنلا بانعالا ندعم * قاوسالا ةلّظم لامرلا فرط ىلع «عايضلا

 © 6 ةبيرق ,DU ةرشن ىلع

cgرهنلا  Gmىلع ثحبلاو لصقلا دعب انيلع طاحأ اف ينك  Xe 

 tuj مت ةليم رف 4dQXXA QAAXUD لبق نم اهلوأ ةيمزراوكل ىوس نيرشعو 5

à àنايداوق  E ooo 

ess À 3Mهاكئب رق 7نايراكب  abرق بهو  d sobهوكرك  

 pe dou d رشف dd. "E 5 à Wm à Rito à m لعأ

 دتيركجو QE مزراوخ plus ىقلت رث ناربكيفام رث ىواكس رق لمآو ريف رث»

 © ةيناجرجلا ربعم اهيف ةريجلا كا وباعمل ةيقب مث ثاك 3 بساراره مث رخآ رف

Gl,ا وا و كورت يور ادعم  

 GM وهو ةويخ uà مق ناخسرف امهنيبو بسارازه رهن نم ربكأ وهو ساخ 5

qoum Ludنفسلا هيف  LÀىردم رهن هدعب  qeuىلع اًضيا ىفسلا هيف  

me cueنم  uiنم لفسأو مكأدو رهنو ”ىردم رهن نيب كلذكو هويخ  

à) C 000072 O c 43,3 ym Ji Ly ليك de نلبلا نع LU عماشلو 

 اذه.  — c) Bرباعملا ركذ.  omissa sectioneهبعشو نوكحيج هيقسي ام !ذهف,

d) B poi esed, Secundum nonnullos c pronunciandum est. e) B 

z P f) B sine punctis, Videtur intelligi idem locus qui in itin. vocatur 

  DU X4-9. Deindeنييم  idem qui ibi appellatur:راخ  4,9, ul peنييراضبلا

 نراوخح.  9) Sic Deinde spo. A) B he In itinerario B obs Cدكاكين.

i) B :ريش Deinde sous». — £) Sic B sive kem 3. 1) 8 .هركفسما 7( B oosf. 

Vid. Ist, p. I4. — z) Vide quomodo confundit noster quae Ist. p. PP, 1 habet 

de ripa fluminis. — o) B h. l. “ىدرو p) 8 bs. 
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 ىرجي ناتسردنا ةيرقب نيتيحانلا هايم هيف عمتج هوب رهن دوعلا وك ةبصقلا

 وكسلا dM ههه نموا مدرعات ”ىنلا "كالا og 1B xil E كالا عسل

 ةعبرأ نم ed ةعبرأ ىلع ةبصقلا لفسا نم ذخاب 3 )142( رهنو ةلحرم

 ىفقست راهنا اضيأ نيكيج نم بعشنيو ادحاو ارهن «ريصيف ةيراقتم عضاوم

 ةروصن رثو باتللا اهركذب لوطي طشلا ىلع ىتلا ندملا رئاسو ربرفو لم! قانسر

 © اهتثلت راهنالا هذه

RETE qs 
Melنا  Tulاذه ىلا بسنت لئاضف ميلقالا  CURةاهرثكا ىف هكرشيو  

culلظيف  SVناك امل اذه نا  esطاطنخالا .ىف  * acá)مالسالا ىف  

 ؛0 نبأ نع dom «ةبسنلا Oum فّعو ركذلاب صخ .برعلا  ميلقأ edd بوقاو

v des? J8 aH xXxAux$امل ةلوحلا راصناو ةوعدلا لعأ  dbاوناك مالسالاب هللا  

cpm xdمسالا  Ua ejus xu POS, Rak,عيلع هللا نم  Usb dA 

 .educi تّلقو عجارخ فخ اًحلص مدالب نع ids اًجاوفاأ هيف اولخدو

 ,BAS لاتقلا ىلع QUAS عم مد مهنيب اميف كفسي رثو ىبس مهيلع بجج مو

 5 مهيّدعتو مهيلطو ةيما ىنب ةريس هناحجس هللا ىار املف سابلا SOC ددعلا

 نم مهفلاو اهراطقا نم مهعيج اهنم اًدونج مهيلا ثعب مع هيبن ةرتع ىلع

 ىدهملا يورخ دنع مهنم بقتري امو ملظملا ليللا عطقك Ps اوراسف اهيحاون

ulنأ لاقيو ©رهظ ام !ذا قلل راصناو رفظلاو ةلودلا لما مهف  Oeنب  

fai Dusىلع ةعيشف اهداوسو ةفوللا امأ هتاحلل لاق  Ulةملصبلا  Exi 

 s قالخا ىف نوملسمو يالعاك بارعاو ةةقداص ةيرورصاف ةريزلمل امو ملتاب ىيدت

 /ةوادعو ةيمأ ىنب ةعاطو ةيواعم ريغ نوفرعي الف ماشلا لحا .(D ىراصنلا

a) B .ريصتق  0)B p c) C A, مدلسالا ىف L9 .امهبرقاو 4( 0 h.l 

add. خيف et mox om. — e) In B indist., ut legi posset (M5. Cf. quoque 

Jacut, II, p. fli, 7. — f) Pro سابتتع نب AJ دبع c de o usc. Vid. 

Jacut, IT, p. TW, 14 seqq. —$) B .رفللاب A) Jacut XS. — ?) C S ut Jacut. 

k) Jacut melius sine copula, 
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 «£y ركب وبا مهيلع «بلغ *OdB ةنيدملاو ةكم (Ll مكارتم لهجو ةخسار

 روحدص كانهو رهاظلا كلثلو ريتكلا ددعلا كانه ناف ناسارخب مكيلع نكلو

 اهيف .pod A لكتلا ةاهعزوتي رثو ISSN Ludus رف ةغراف ,uli ةميلس
 تاوصاو براوشو تاماهو لهاوكو بكانمو ماسجاو نادبا مهل دنج مو داسف

 dy قرشملا ىلا (cjui 38 دعبو ةركنم فاوجا نم يخت ةمخن تاغلو ةلثاق 8

 مهثافلخ عم «مهماقا رمالا هل aur املف < قلل ىابصمو ايندلا يارس علطم

 نييدتك يي À عريس لمجاو Kel تشاو دبع ىلسحاو حير نكسا ىلع

 ناسارخ /ةلودلا نضع ةنازخب باتك ىف تارق» © مبقلا فرعت الو ىسغلاب

 ers gicesd ةدوجو 344 Pb ipe نسحو UI T :قلشل 0

Puuoly Gb,نيوبلا ىلع  TTE Ln a eda, idiلعاو  uM fed 

TENET99) اهقفت b.مكرضصنيل معلص ل لاقرب كش  doeامك !دوع نيحلا  

 متلدبو متريغ اذا .هللا نيد ىلع فويسلاب مكنورصني .مهنا. ديري أدب هويتبرض

 #فرظأ هلهاو مظعالا رصملا هب نال نيبنالل لجا وهو. ناسارخ xA ىف بناثمل

 ىهبا هتابصقو برقا مهموسرو برعلا ميلاقا ىلاو .ملعأ sid ريخابو ملحاو

EN um lo iC 99» cl.سانلاو  / mn Uus) omرثكأو  XRذلجأو »” 

qu" Me,بيجتلا ظفللو ميتكلا ملعلا عم 0هلطيه.  Jollyىارلاو ديدملا  

o0ىسنت الف روباسينو ىهتنملا اهيلاو ملبو ايندلا نيماق ىتلا ورم هب كيشولا  

4) B om. 2) B sine punctis. Deinde C لخبلا e) B ,لقا C .لقت 

d) Scil. .هللا Cf. Jacut Ll. 23. e) 0 x49; B XQ s. x49 et mox ٌةعاط ut quo- 

que apud Jacut, II, p. fj", 1. Ib. 2 confirmatur emendatio Fleischeri, qui in- 

sert 43, nostro textu, —. f) C ديف ةلودلا كضع Km ىف DU تدجوو 

 © ) ىنعي. 0 0 8ويتيرض.  2( C add. JJEاسسنا سوملا.  y) 8بوتكم.

  2) C tantum X1 0€انت.  Cاينناو  mw) Bسانلا قور..  27 Cفوطأ.

om. Seqq. C habet sine artic. et X30. pro «ديشرلا 
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 Kus ىف نيترم qui اشف دق هيف داسفلا نأ الا ىرقلا ةليلج ةعقرلا ةعساو

 © هتريص هذهو © «ةيلب ىف اهلها عايضلاو

 .اذه ىف نعمانبترو * pei dli روك عست gud A انلعج دقو (145)
 3-2 نوكج لبق نم اهلواذ «موختلا ىلع فصولا دنعو ريداقملا ىلع لصغلا

 رت سيغناب prie اًردق ule ىحاونلا اماو روباَسُيَن ريداقملا قو*
elio o di omرق ناتسراكط رف  gestناتسر ينك 3  À 

diriaانلعجو روباسينل نئازخ ء«اهتخاو سوط انلعج دقو  ueنم  

 ه8 2 لكشت اهنال روللا نع تاذرفنم ا
 ES B us نو اَقروُفْشَأ اهندم نمو اًضيا ةبصقلا مسا اهناف يلب اماف

 a) B هيلب ىف ا proche. aun ىرت ال اهلثمو AIO مآ ورم هب

 ءاملعلاو ةيثالاو ءارزولا تناك هنم ىرقلا ةسافنو ةعقرلا ةعسب ىهتنما اهيلا

 لدعلا ىف نيرعلا هيبش LA ىذ مراشو يرغك ءاخرلاو لدعلا اهب كلام هيفو

 وهف ءافوو لدع نوغيرف ىنب ديكو ءانعو داهج ىف نينزغ vec ءاطعلاو

 اهلها عايضلاو ءاتشو فيص d نيبترم c JS اشف O9 داسف الول 0 بناج

 Mus A نتغلاو فالخلابو ال 3 ناطلسلا ىلا ىهني مصانو ءالب ىفف. 6

c) C om.7( 0 اهانلعج دق ناسارخو. —  in B (p. 144) et C sequitur mappa. 

f) C proاهيخاو اسط. —  Bنيارفسأ مث قاتسرلا ينك مث نايمامم 6(  d) B 
cdىفو: مث ةاره 3 ناتسهوق مث ناتسجاس رث تسب رت  his inde a 

 نان سراخاطف ىحاونلا اماو روباسين مث ورم رف .Cod) تاناجروج) ناناجزوج

 ناتسجرغو .Cod) ءارفساو) رازفساو قاتسر مينكو سيغنذابو جنشوبو نايمابلاو
 .Cod) انئازرخ) نئازخ درويباو اسنو .Cod) اسوط) سوط انلعج دقو فذورلا ورمو

 dab الو ريظن اهل سيلو لكشم اههرما نال ةلاقم سخرسل اندوفاو روباسينل

g) C sime punctis. B (jio n, supra (95,44; vid. Jacut, I, p. fA. et quoque 

ibi vero ad Djuzadján refertur. In mappisناقربش. 151. ناقروبشر  ebناقرفش  sub 
mappa Cمكلسو  hodiernis SeAibergam. — A) B wl, supra ut C QALu, mappa B 

Coniectura seripsi, Deinde B et C 5,5; Bp. P1, 19 ,,5 et p. Mfg s $5.ملس.  

 In mappa B quoque وكرك .In itin (ponitur ibi ad flumen Djeihün) هوكرك

Coniectura scripsi. 
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 هاج  Aaةبصقلا قو ناتسراحكط ىحاونلا نمو « ةزاورب  Uaاهندم نمو

omae ^e E Quia * ehنور ننكلكسا  giisلكلاب  

fla] (icaتبشييكسا  ud Lolpe fuse QA ur Eus) € 

 قاتسرلا نم اًضيإ * ee € (doles : لتقروغسب اهندمو نايمابلاو
; 2:0 V m 

 ,xeu لاعاو ةليلج ندم نيعييج ناوي #هياراج ريهجتب ناَشْحَّذَب و
 "سيدرك اهندم نمو اًضيا ةبصقلا مسأ و ”ةليلج ةروك اهناف نيِنْوَع امأو

 T تساوخ ار 1 oy yn لمرف 7م ىراب شح . ”ىخارمد )22 دون دنتواكس

4) B et C احر B supra داج i. e. .داج Ist. ناك et دك ut infra in itin. Deinde 

B نام suprà .ردم C om. — 4) B رورو SUpra s;.5, mappa op, C (jl 

Coniectura seripsi. Deinde C “-خبصقلا 2 نانسراخط اهتيحاتو c) B gale. 

Deinde C ناغقباطلا i. e. ناقياطلا (cf. Ist. p. vog). d) B كيبرعو supra guis 

C gos e. Videtur esse (ALIE Jacuti. — e) B et C h. 1. ىنكلسأ و supra B 

OX. De pronunciatione vid. Ist. l.l. 2. Deinde B et C “برو f) € om. 

Deinde B نتسيكساو C تشيكسا , supra B .تسييكسا — g) B et C .روار 

Supra B loy. Deinde B EL supra o9 C -9j. B) B cum 0B 

"x 2 S UE ] "5 EX z . 5 SE OU$jexu, SUpT& كنفروغ مسلو C OUS 34). Deinde 0 كنواكش , B supra oy La. 

/( B هدابراج , supra .-هيابراخ-, 0 هنادراح Hic habet ge Le Xo excede 

 نآورف  — 7) B j, 5, supra (fy c3, infraامأو.  ceteris omissis adهنادراح ريهجنب,

ut Istakhri. Sequens نيعيبج in C deest, in B sic scriptum est, ut (yo, s 7 

legi posset. |) C X483. — ̂) Jacut Jg (B supra .(ريشدرك Deinde C 

 ىحارمد.  Cىحارم قدوي وس.  — o) B supra pro his tribus nominibusدتواكش.

p 8 © 0 ce» supra B sy Forte nomen habet ىراب Dx a loco Bagdadensi 

(Jacut, I, p. f44). In C tanquam duo nomina separatim scribuntur. Deinde B 

doc PI B supra quod recepi. 74) 0 روهرسو B supra .لوهس Deinde B 

et 0 D B supra dico Cf. Ist. p. .ريو E divisione patet locum diversum 

esse a بارخ supra memorato (ubi lectio Codicum inter se consentit). — 7) B supra 

——, ibique addit بارغ (cf. p. o.2) 
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 تيس L4 MAX ةيحانو (t€ ندوب 6 ناغمَل لباك e» ةوأز

edu mud dug uuaهةويس م ةريكس لاش  X3, TNةيرق  

 © ةيرق ,Udo نافلا ةروكللو
Ul,ةبصقلا مسا اهناذ تسب  Ladاهندم نمو  siumناب  Xaدازوب  

go)ةيرق 8ناتسورص رواد  S553 das, (Eنادور شك 1ىوَجْنَب : 
qeالو“ ناكل  UNيوه هلو  Mus Loo as oe 
qeًأطخ وو  ddl,انزييم# نعيمي نم ” Oen qdتسبو نينزغ لعج  

 © ناتسلباك اهيمسيو ةدحاو ةريك Leda نم سانلا نمو ناتسجاس نم

lyناتسجس  Labندملا ةليلق ©”نىكاسملا ةعظقنم ةراهلا ةلصتم ةروك  
 TT RE A اهندم نمو 35$ اهتبصق متايللو ليختنلا ندعمو روصقلا ةريثك

26- 

và resهذاونراب ذاوبراوك ”نينرق كنعرد  xماعطلا باي «ينس  

olusنك  vaه8 قاظلا  

 ردوبر  Vid. Abulfeda, p. P4f. Deinde B 5,5, supraراعمل.  — 0) Bكيواك. 0 (4

C ut recepi Fort..]l. c» c) B supra .ركوهت Deinde C £4 — L3 هبش اهلو 

  appellat. d) Bسلاب  Ist. p. WT regionemاهب ناتشلاو ىمست. (8 ناتسلاو).

e) supra qe Deinde B هجينسأ ; suprà xxu.) , C ut recepi.  6( B 

gla, 50212 ..كيتسم ,:( كينسم Ist. p. 1 eA Male ibi lectionem 

textus suspectam nuncupavi. Deinde B لاسو supra .كاس — f£) B s p 4) Pro 

 ناسودس  et o. A) B supraناقلاص —  ut B supraناقلاج . sناكلاج

1١ ©. quem — d) B ga, supra رولا C P &) B et C دوحرور B supra 

  supra gr C pever Infra B ut recepi, C maleاملكسو  Deinde Bدور ز.

3M. ]) B h. 1. sine punctis, supra ( gl,-—us. Deiude C .سك — 5) BetC 

 مةيكاسلا تاع  #( C as 0) Cناعلط» © , Deinde B | e, Lusاندر.

c um 42)Bet C A supra B ركود infra ندوك ٠ in itin. Bow, C 

  2 a f. — 7) B hic et supra ess, C des. Videtur intelligiمم, . ut Ist. pنييج

urbs quae apud Ist. p. yf4 V appellatur secundum B (C ci. s) B 

o2) C sine punctis. Deinde B 55, راوك tanquam duo nomina, supra راوك 

oe (C داوبراوكرب 12) B داوسرأب و supra 3b, in descript. داوبرابو C oV. 

Deinde omnes s. — w) B يحسد و 9107018 مصبسو infra ut recepi. € حنس v) B 
(e 

et 0 iil, S داوركر B supra xi, 3. .دوأرك Vid. Ist. p. fiae. Post (3-223! in C 

iterum x3 legitur. 
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alb sho Ul,ةبصقلا  Gadاهندم نمو  uS Papi cufءاَسيَخ  

 ىرسوك df SS ندم عبرا اهلو qii اهيحاونو ءَدابرَم نايبرتسا
Qe. cusىنامث كو  Qiناتسهد » SUاًقوك  Wo fuss. 

Rioنفو ةرازفسأو «روش  qus milمكسردأ كشوك 4ناراوك ناشاوك  © 
Ut,ناَناَجْروَج  Lgsرولتا مدق اهل سيل ةروك  iexىحاون ىلا فاضت تناك  

 نمو ب يع اهتبصق ةياردو ملعو /ةنإبدو ةواضس لها J9! XB عم * ندملا
 م40 2

 3 oem ع o بايراف m ep 3 اهندم

1d X ioاهناف ناجعاشلا $55  ESةجيدق  Losسابع نبا ىعو «هردنكسالا  

Lego,اهراهنا ريزعلا اهيف ىلصو نينرقلا وذ اهانب ورم دليلا هع هنا  

 )146( ماهنع عفدي هقيس ماش كلم هيلعو JE باب اهنم ام ةكربلاب ىرجت
c Ludiهلوق ىف ةَداَنق ىعو  GU qulىرقلا مأ  Gb ouىرقلا ما لق  

a) C add. 2. 2) B et C xz), supra B هذوأر infra .دفوأ Málin supra (vid. 

p. o.g) vocatur SEM ىلام ut distinguatur ab altero Málin. — c) B Du, 

supra ut C نأسحو vid. Ist. p. i^m. Deinde B et C L5. ,5, supra B 

  , sub qua formaدركلف  d) B supraناسربساو 0 نايب نشأ.  infra Bنايدرتسأو

locum memorat Jacut. Deinde B ay , supra ut recepi, C s. 3 6( 

  8رز ٠كوغرابان  tanquam duo nomina, B supraاغوك  Deinde C SUBناتشهد.

 , « B oفاوداح. م)  supra!وأداج,  Deinde Bتينت.  Cتاشو  Supraتشر

supra JUL C .نورسناك Pro oss B supra ES B) B .ىهفاتسر B 

 ٠كوزان  E) € obl; B supraرس.  Pro o9 Cنارقسأو روش عم فيك شن.

Deinde B et C كشوكو B supra .لكسوك Cf. Ist, p. PP, 1. 7) C ءايخسا اهلها 

o» M .نوعجربو In B supplevi لخأ ante s,L—u.. 72( B supra ose C «نوزوب 

5) B h. Ll وذلك et om. ناقروبش pro quo supra habet ناوروخل E «ناوزوجلا Pro 

 . quod infra in Marwarüdh collocaturناقلاطلا  c 2 ER et hic additناقروبش

 . g) Qor. 6 vs. 92دنع.  p) Cنينرقلا وذ. € (0



" | T p * 

* o. 3t P A ai jM 0 saa 
  (edm. xXA je«ترومهط مه الو لاق 6 ورم

  yeهب ىرتشاف هترجا ىطعا لجرلا ”ىسما اذا ناكف هيلا يانك ام هيف ,

 A3 هب dB اوبسح غرف املف هيلا PUE دوعيف هلهأ توقو هماداو هماغط

 ,Via Lb كيض sLii نأ ؛ لإ !ge ةنسح ةروك قو < رد فلأ هيلع ©بان

 ةرثو ناطلسلا عايض ليق نم RB قيض رثكاو قتبني gum 6 ىف رهنلا

 ةأرمأ نأ نوركذي مهنتعمسو < ًةعيض ىرتشي ايناطلس نوعَدَي مدقملا ىف «اونوكي

 ءورم تابرخ تلاقف هيلا تءاج لق فيك كثلق انذلب نم نوماملا تجرخا

 ةبصقلا كو ela يورخلاب رماذ لاق ماوعلا ريغ اهعايض كل نأ لمتحت ال قو
i DIكلملا هاشلا نال ناجعاشلا ورم تمس اهنا  oisحورلا  > d» 

 guy نم اهلو ELM ىلع ةيصقلاو /ةهيون .L£ بوبلملو بانعالا ةريثك
--0- x Or w- هو 

IU Lia Aaa d k pm i ناشاب sia 4 

Hes drag e QE اهندمو 39 ورم اهتايحاتو eme dits 

& $3 

 هلعج نم عنف رْيَشْناَريا وهو اهل eu ىف سانلا فلتخا دقف روباَسُيَن امأو

ee dناتسلباج عم ةروللا هذه  (MAGOهيف  issu15 هنمو اهلوح امو  

 OUR هبو بسح ةبصقلا ىلع هعقوأ نم quas ةروللا هذهل اًمسأ هلعج نم
oufرهشناريا نم ةبصقلا  pubالف  CUmبجاو ليلدلا ذأ ليلد ىلا هيف  

 ىسنقلاو عايضلاو فيتاسرلا ةليلج ةعساو ةريك قو «ةدايزلا ىذا نم ىلع

 ايراستنف روباسين هايم ىلا هةلجد هايم cus لق ىودبعلا ركب ابأ نأ لاقيو

Cf.ىشم.  desunt. : b) Bبانعالا 445$ ىو  In C haec adتومرهط.  Bه)  

e) B f s.اونوكي. —  Jacut, IV, p. o. ll. c) B sine punctis, d) Addidi 

f)O90om. g)In Blacuna 7) B er. supra —- C $— Deinde iidem 

,C "m /( B case et deindeنايساب  supraنايشابو  RP i) B hicالرق  

Tst. eemكدريك  supra goa, Cكبريك  supra ut C 7( Bراسرسو  

Cf. Jacut, III, p. Vf, 8.ىدابع).  Deinde B s, supra elu. 0 em (omisso 

urbes nonط, 1.  Cهقيسح.  ubi Cهيسحر  m) 0 (ees. 5)? B xxl, infra 

nominat habens هدعب s, $ OG اهيف مالك de B .لجىلا: 



e, A 

dece» مسدلا de اهب بظاو نمو اموذج اهب ىرن ال هآوهلا C T 

  gladمسفنبلا نمد لعتساو  Qeءافدعي  demنع  Penليق هنأ

 تيب كلذل عسي ال لق ناتسرانيب «روباسينب تذختا ول هل  BE daفيك

 BE اشو usu su ىغبني هنال لق شيلل بحاص تناو

 رهشناريا Rush مسا ,cg ةفخو مشيطل ناتسراميبلا ىلا نوجاتحك عذك منا :
 تاماشلا تاناحللاذ رادو رصقو نئازخ ثالثو اًقانسر رشع انثاو تاناخ عبرا اهلو

Ur xفيناس لاو € < 4 شورفتشب  TRY NUTماسك  fنيك  

Eu 6 dul. ene 13254. Ms ةيفس ربك (P cen C)» 2 P ir e i 0 ع ل ل DUI Dp os; 
2 PA rd 

 USO #ىتلا فينتاسرلا هذهلتو < درويب اسن سوط نئاوخلو < ناجزوب رصقلاو

 © ,Ds XXe نورشع اهبو ساومع jua ةيرق فالآ XXe نئاوخل ريغ

gc d) 8 .شورفأ تشب Quoque شورفنتشب scribitur. Vid. Jacut in v. 

EH uu. Q eaa. f) Que Vulgo ut C infra ني Pro p——— 

C hic et infra in descriptione habet o 4) B s. x. Deinde in B pro 

 فاوخ.  spatium album. Jacut habet Oui. A) B or et deindeكنتنفقسأ

i) C om. Deinde B e» C [ox k) B s 7) In 0 totus locus sic exstat : 

O0 

f 

E 

a) BUS xs. 5) B x. Vid. Ibno "l-Athtr sub ىلع ىب ديد c) B 

2. aM s ct MUN Ec quM (Cod. f, ABL) 

 ندم رشع هذهف  Lg, ccmقاتسر) اًقاتسر رشع انثا . (Oedرادو رصقو

Ex نم ةليلج فيتئاسر ةعبرأ اهب (9 AM X3Ubo C38» om C233, 

 «شرغتسشب À لزام J Okay رق .تاماشلا LS تاناخ Lies :اهبتاوج

 نايوج مث قهيب رق .Col) تسب) تشب ةلبقلا لبق نم اهلوذ فيتاسرلا اماو
  Ju Aساس او  acاوتسا  oe Medie ianuaا 0

| (Cod. ناقوم) ناقو اًقوذ رباتم ةينامت اهلو ناَربط اهتبصق Qi Q1 اماو cé 

00 0599 
 نيتنيدم نم às ناطابرو ناتنيدم اهلو ,Lud qe 23 xil € ناكخونرب

o,زوانج)  (Dod.ناكومرج ناقروتسا  Adiهنغورب)  (Col.كرس  
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 ةكرلا باّتعلا سبط Uum نوث اهندمو نياك اهتبصقف ناتسهوق اماو

 : © ارْْثلا qub c euh هروخ
lacis ous zsمساقلا وبا هب اهغصو امب  exaىف يلب لق هدلب هنال  

 ةمملا لبنو ىارلا ةدوجو لقعلاو قلكلا ,soni ةعاجاشلاو ةليخل قالخالا

 ةعضو نىسحو ةجاملا دنع لذابتلاو قوقل ءاضق ىلع ,Qodh ةرشاعملا نسحو

 رصضخل ةرثكو اهب )47( راعسالا صخرو اهلها [Jm براقتو اهريدقتو ةروكلا

 اهقفارمو ةيدوالاو Jesi برقو لزانملاو لال ىف مجشلاب xhiB راهنالا قارتخاو

cianناقيفس)  (Cod.ءةَناَعْسراَش ةواركأو ناقمرجو  EUG m3,درويبا  

 qi ةنّهم طابرو ةنيدم Lg. In his Xige est pro xigue Nomen ناكخونرب

infra aliter seribitur. 

2) B jj s C زوح ut B supra. Vid. Ist. p. fw uli, Locum mostri paullo 

aliter habet Jacut, IV, p. &/4, 3 et 4. — /) C habet: اهناف ناتسهوق اماو 

Lab pA dum 0551 gU يع gas d هجر Lus. cuiii Xaads 

 رسيتلا سبط باتعلا سبط نوت اهندمو نياق اهتبصق ةرجشم الو ةبح
(Cod. (هفرلا 33, (Cod. (دداس Qua .تسوخ روخ ىرك Deinde haec addit: 

 لقت نزف  uk jsعحص هقركذ  (Cod, Let)انو  xLكنا الا نسح
 Gu اهتلعج m gu A) رف ةليلج qi ثالث روباسين M تفضا

(Cod. Ulىذلا فراعتلا تفلاخو اهل,  Aux)عجري ىذلا لصالاو هيلع  

A28دل  usنإ  duel deni. Lado.قرشملا  C3. coil Xu Eo ds 

 pL نأ انعمجا دقو فالخ الب لامالاو ندملا (Geist نم كلتل ام تيأر

 نم ّلجا ىحاون اهل انلعج دقو روباسينل عابتاو باح .sie, (Cod اضلب)

 اًيوط (deam موقت ال نيوط لعجت نا بج الف Col) اهتيحاو) ,Lexi سوط
 ةروك ىلا اهتفاضا نم Au الف ةروك .Cod) لعجف) لعجتف اهسفنب .Cod) مىقي ال

 des pay qu Mal "del y jt da rs d "CENE MR قحا 1 «
cb 

ne 3 2i Lis iM xilاهتانفضا دقو ندم الب ناتقيعض ناتيحان  

QM.ةيقيرفا لباقتل سايقلا درطتنيو لامعالا مآتلتل ميلقالا رصمو لاعالا فرشا  



P 

A 6تينب QU L3 ناسارخ Pb عجار دادغب Qua ماشلا فشمد ريظن» * 

  hilءاهب ىلا  cloاهقرظ ةعسو اهعقوم نسحو  Xxاهراهنا ةرثكو اهعراوش

 اهعماج دجاسمو اهتنيدم روسو اهروصق قارشاو اهثام ءافصو اهرجاش فافتنلاو

Je اراسيو Uoem اهلثم مجكلا ميلاقب سيل هعضوم ةلالجو هتعنص ماكحاو 

 لك ىف اهتالغ نمو  Xieناطلسلا ةنارخ “ىلا «ميظع لام  Alانمع
ded ةعبرأ لابجلا برقا ىلا اهنم ىوتسم ىف ىهعو هيلأ cUm 

 اهيلعو  * anاهلو  EHمجاعالا بنتك ىف اهمسأ نأ لاقيو 4 Llخيهبلا &

c) B ksoتينت. —  coniectura e C, cuius locum v. infra. 65( Bه) 400101  

Xuقشمد ريظنو نادلبلا نم ترهات ضورعو ناسارخ ةنج ى ةبيط ةعنم  

 ريتك ملع عم راجشالاو نيتاسبلا اهب تفتلاو راهنالا اهعراوش QUA دق ماشلا

 رادو ةحامسلا عضومو ةورملا ندعمو هقفلا ةنازرخ  رادقمو هلهال تيصو

 تاراجتاو ةّدع دادضأو ةيثأ رودصو Eel مياشم اهب ةفيفخ اهفايمو ةصيخر

 مدلب JR قرشماب الو Quale لثم xc ميلاقاب سيل ةريتك لاومأو ةديفم

(Cod. 3) $رجم  Oud]ىعو ةلولم اهنا الا «بنالل رخفمو  ESLةيتثان  

 لتم ةعقرلا ىف نوكت ةيشاف اهب شحاوفلاو ةشحو اهنتفو ةبعض اهيلأ قرطلاو

١ 

 نيز نا) رازا اهل . (Cotنم  pi, ueجردب هيلا لوني قاوسالا طسو 00]

 ئ

 اميظع الام  هتالغ نم. :C loeum aliis plane verbis habet sic خبصق

 راهيوذ باب باوبأ ةعبس هل رماح ضبرو اهيف gadb ةرماع ةنيدم اهت Jud نم

 تسش باب دوهيلا باب ناودنهلا باب .uA باب .Cod) هنخر) ةبحر باب

Deinde pro seqq. usque ad descriptionem Ghaznaeنيط نم مناينب 18 قدنخ.  | 

 :C haec habet نم ةبيرق ناتسراخط ىثادم 41 .Cod) ناقباطلا) ناقياطلا

 صخرلا ىف لقو اهنود ندملا رئاسو Ou XA نوكت نيتاسبو رهن اهلو ليج

cha.ندم رئاسو تثش ام  zlاهل ةرماع ةنيدم ناشخذب © ةبيط اهلك  



p 

lese, ةريثك اهعرازمو اهقاتسرو اهارق نأ SI ةريغص نييدزالا دالب ف auia, 

Ju اهبو دحاو ربنم اهب ملخ نم ربكأ ناجتمسو © مايرالا ةريتك جف 

 نييميمتلا نم فلخو شاومو ديصو ةيدوأو  bx, 8ةيحشم ةيدوأ اهل

 4ناقلاطلاو ©برع اهب ةبصخ ةرجشم ةهزرن «ءتسّكو © ةراح قاوسا اهبو

 نارهت اهقشي زيبك "وس هل  qeبعش  o5. Or emةذياغ ىف ىو باردو

 بصخلو ةهونلا © , ALIاهنأ ريغ ةريغص  Xنالغبو © تاريخل ةريتك

 ناتنتا اه  Eusنم او  à Lab quem saىفسلا , Uleيرق

 ةبيجح نيع اهبو تشييكسأ قاتسر ةنيدم نايشو 8 رجكاشم داو اهل ةريبك

 اهتفاح ىلع  Oseaماردلاو ةضفلا ليج ىف ريهَجْنَيو © ملسم نب ةبيتق
 ةعطقملا دجوت ام لقا ةعساو اهب © « Lax olei؛0 © رماع عماج اهب ةفرطتم

  QUASندعم اهبو ناتسراخط قوف كرتلا دالبل ةمخاتم . L9ىنلا

 لضاف طابر كو هريغ هل ندعم ال توقايلا ةبشي  eisبيج ةديَبزل ىصح

 , Lgدروزاللا ندعم  cR. phasىدربلا هبشي ةىث وهو ةليتفلا رخو معزابلا

 نهدلا ىف عسوي رانلا هقرحت ال  Odحرطيو يرو صقني الو ةليتغلا لقت امك

 ؛كخسنأ اذاف ناوخل هنم ميسنيو ناك ام ىلا دوعيف ةعاس ةججاتملا رانلا ىف

 ةفيشن دوعتق رونتلا ىف اهيحرط اباسغ اوداراو  eتبيبلا ىف لعجب مح

  Eةىصيف  fs dolاهتيبصقو ريخل ةريثك ةعساو ةيحان نايمابلاو

cisالبصق  Busse)ةريتك راعسالا ةصيخر ةعنم ةبحر اهنا الأ ةريبللب  

 ىلع .Cod) هيحس) ريهكنب 8 نداعم رثو راهناو مورك وذ بصخ عساو قاتسر

gorةيابراج ١ 8 ركذت .عزارم الب نيتاسيو رهن اهل  (Cod. ib)نوكت  ' dia 
 ليحت امنأ نيتاسب الب ef رهن اهب ةنصح ريغ لبج ىلع ربكا وأ سخر

 Blues sud. Rep Sod b ءرامشلا راينا
 a) B pex Pro نييدزالا .Jacut, II, p. f4o, 3 OLL49jl 3 هناردنأو.

e) Sie. Forte no-ناقياطلاو. —  ut C i. e.ناقباطلاو  d) B h.l.بشخو. —  e) B 

men prius legendum est ,;Xx2-. —/) Haec secundum nostrum retulit Jacut, I, 

p. هام 560. g) 0 .سيل 
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 $P ةنسح اهب شياعمللاو ةليلج ندم اهلو 8X عم هكاوفلا ةييط موكللا

acدانا اهيلا فلتخا نمو كنسلا ىئارخو ناسارخ ضرف  S Sou Eu" 

 < ةريتك جولتلاو ديدش اهب دربلا نأ ui ةكرابم (Xi «براقع الو ثيغارب

 ءرصم سفيسف هبشي «كشغ هل لاقي ةىث هيف عقي بشخ ةدتماع قناينبو

 ىلا اهنم Queen ىف ىرم ريغ US سباب اهناآوحو 4عضوملاو مسالا ىف ةريغص5
QUÀوحن عماشلو ناطلسلا اهلوني ةنيدملا طسو ةعلقلا نابناج ىو «دسرف  

 ضيرلا $ .exo قاوسالا ةيقبو ةنيدملا ىف قاوسالا ضعب عم 7ةلبقلا

 باب ندرك باب 048( hn باب نايمايلا باب باوبا ةعبرأ ةنيدمللو

 رماع pay اهل لباكو © نيتاسب الب رهن هلو FS لهاو* aula Py ةريسلا

 دنع اهلو عيفرلا جليلهلا Oc بيجت نيصح رزدنهق اهلو راجتلا /عمنجج اهبو 00
Lus eujus adagوما  uosقاع  wo T e00  

Lu L$5 b & 

ERيلفت  sl ML dsراسيو ةورمو نيد  Xgdeهلو ةبصخ ةبيط.  "oi 

 نيساوسهلا XXE :نيتيكافلل ةعماجبو ىيرهت quor ةعوضوم ةياردو ,sud .ةقابلو .

 تعمدو .نانكرو ردسو ,Pii coim ريزغ بطر ىرقلا ةريتك ندلا ةسيفن 5
dناتسكحس هيقف روصنم  duhتيار ام  dsزثكا الو بصخا هرغص ىلع  

 ةرماع ةنيدم اهل ةعقرلا ةريغص. ةفرطتم Xu اهنا الا تسب' نم .اًمعذو ”ةكاوف

e.نم عابرش هيف قاوسالا ضبرو اهيف  fO?رخآلا رهنلاو  Ae2 قوردرخ  

oliىلع  des pe)برقب نفس نم رسج «ديمريف  pisaنيزهنلا عمجم  > 
 ماهلوني ركسعلا* ىمست «ةنيدم هبش* quii وأ نم pe ou ىلعو 9

4) C ابراقع الو اتيغارب اهب Qe 3 ءاوهلا xcu. Post x39 in B exstat 

Jag, sed expunctum est, — 4) C SL Kap. ; c0) B (kw s:s. Kee d) C 

 ةعلقلا.  f) 0نم خسرف ىلع.  — e) € Joسباب اهءاوهو. . et omةعقرلاو

9) C .رودلاو A) Sic B et C. i) B 423. 5) Com. 7C pe m)C 

oed! omissis 5.55 .ام ىلع x) B sine punctis. — o) C od (م. م 0 

addit ريطخ (o3. 4) 0 بيطخ. 7( 8 66:0 اهكاوف» 5( © نيمريه et 

deinde [3 رهنلا PE 4) B .-ىرودرح u) B Ovx, 6 cua S. v)C 

 اهانب ركسع.   w) Cةريغص ةنيدم.
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 نم fem qum عماج اهب ةعينم ةذاجل برق ىلع uel Sua, d ناطلسلا

 ةريبك .clo © رهن نم عابرتو قوسلا' ىف pali ةريبك ةنيدم ةذاوركبو © رهن

 Alm ىلا اهنم 4نوبثرم سارح اهيلع ليلج رغث ىو روغلا Au ىلع ةبيط

 بهذم ومو نانسحس ىلا ةروللا هذه بسني نم سانلا نمو ةلحرم روغلا

Dus aريمي ىم لماو.ءنحلقلا  y Lid?ناتسكس  leةيلإ انيهذ  poem 

 $ fas هللا ءاش نا

 - CU ىديعموا ناتنللا ةبينع IPC Ive ع جلا

dum.بداو ةاهبو ةاهدو ظفحو هقفو ةنطفو لقعو ةمه باكا ماهشلا  

 هكاوفو صخرو شياعمو نداعمو رجانمو «ةيكحو ةسدنمو قاذحو بطخو

 ؛ه علو ميلقالا ىف كنبلاو فيواؤتلا ىف ىرت ال اهلها نم سيكاو .ناسارخ ةرصب
 هايملا تالضف هيلا ىرججو هنم املا عبني قدنخ هلوخ رودي بيج نصخح

 اهتايح نا ريغ هايملا ةريزغ رجاتمل ىف ةديفم [abel ةريتك ةعطالا ةفيظن

Sgانهرحو  L9. Oaاهجرهو لقد  Xv EEرئاودلا ٍةيلع رودنت  

 HOT TUE CR MS Qua cepi لوتقم نيبف رهاظ Rai نيقيرفلا بصعتو

 ىضعب نعطي براقع هتاذ ىف Py براقع هل بئاصع اهب ةانؤلا دالواو :نيابي

 عّلَجو يراوخ leid ME دق ممدربو Fed عم دئاصقلا ىف ضعب ىلع
 ىف تسيل «ةفشق ةدلبو * ةنفع ةيرت ىف ةبرك مهتويب aJ ”ىنلا .ىرهضل *

Uaهلباقي سبللو اهيف عمات” ل ىدنخو نصح اهيلع ةنيدم اهل « «بغاري  

osىنب  act ef,بوقعي اهانب رفص نم ”ىرخاو ةيدقلا * ناترانم هلو  

 uds نم ةيهصن ce, vieil tais Mp ىف a ei تا دل

a) D ,ىاوكنو 0 ilm 4( 0 ذاواوكتو (B oM XS. — e) In B lacuna, 

C ديا Hie om. x44l5 .ةريبك d)C e .نك e)Com. f)OL.&Goa 

tantum. .g) B yk. Z)Bom. i)B ردامنو هيغل - LL. cC e pro 

  2( B eaux. 5) B om (B etمهلقن. © ( Deinde C om, copulam. 4يبخل

C .(مهلحو n) B ,بغارب C culus Pro تسيل correctius foret .سجل oj B 

Uus. Deinde 0 .بيج — p) C .ةدحاو نانمدق 
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j SUءانب نم اهفصنو  e b.eخعسأو بانعالا ريتك ةربغص قاطلاو  

c EM & casاح  qyamربك عينم  tice5 نم ربنم اهب s 

 هذهو €. ii je 58 xdi نم ةبيرق E 6« لنخردو & xeu لعال

Fer fo ÀJ vo E oo sنم  se slsنم  a—تيسب  css Gاهيلع  

 1 ىصح اييلع 23, ue 8 اني يغبص 2و re ضير اهلو عماج اهب نافسز خو

 اهبو «ME og. ES e 8 بوبشلأ دلب 2, جراوخ اهب سيلو عماج اهبو

 نكسوس وح ةليلج qe تاذ ةعساو ةيحان ماعطلا بابو © رجح عواتبو عماج

t0سارودأو كدربو داوسركو ناكلمو سكوكسو  iem»ةرايدو دورايدو  Psi»نم  

colgadiةليلق دحاو, قاتسر اهناك ةراغلا ةشقنم ناتسجس نأ. انلق دقو  

 ةليسم ليخو سارحو نوطبارم هبف روغلا هجو ىف طابر 8كنرروو 0

 7 ىك د اوكف سراف وحك نم oA sh S coL d نم OuaXs تالآو ددعو

 مسسأ دليلا طسو ^ga, T MES g ورهنلا نم مهبرشو نيبط عوانب ربنم اهب

 5A مهبرتو نط AER عماج اهبو نصح اهيلع Ms سو اهفاننسر 15

 lzzE& ففضلا doly €i aac يع Quels ibo ىلع عيرالا رولا هذهق

 موتو ;oo iod 8 OSA. sro à! TX us US de نوك o وك نم

 ندعم «fud à نانسب ى ةليلج ةبصق ةاره © ,Lus ام ىلع 59 نم

a) B et 0 .ريشدزأ Deinde C .فصنو 2) C addit: وبأ اهفصو ىسصقتسأ A, 

LaL, نم نال كلذ حرش qe انانغاف اهندم نم ةذع ركذو هبانك يف os 

L5u.se (Cod. ,اندجو) هاندجو اذا انلبق نم ةركذ اًمع لودعلا ceteris ad slo 

omissis. — c) B نسوسكو d) B كسدورو $ic. Coniectura scripsi. Fort. cf. كودرو 

in 207/7. Numa, p. fP4, 9. Nomen sequens quomodo sit pronunciandum, nescio. 

e) B كنهررو s. .كنهدرو — f) Addidi .ىذلا — g) B .داوبرابو — 2( Deóst ua. كضررو 

i) Edidi haec nomina ut in Cod. leguntur, alibi non inveni. A) Sie. 1D)D 

 ركداوركو. m) Sic. Deinde حدو. Jacut scribit مين. «( B خشهد. ̂ 0( C ناسارخ.
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 ةراصلا ةكيتشم ناوسلا ةنسح ةرماع [Xi ةسيفنلا هكاوفلاو ةديلمل بانعالا

 cA فينص. jus Pods» نم ةياردو فرظو. ةغالبو بذا لها ىرقلا ةليلج

 لثقلاو ةغاغ اهلها نأ ريغ ةبيط ةنيصخ فارطالاو ميلقالا ىلا لمح 09

 عبشي ال tub Ced, us ناسل ةدابع الو'دقف dP AQ سيلو ةذاع دنع

ffneزدنهقو ظرماع ةنيدم اهل « 8 مهجره ىضقني «  Dy Lm de 

 ىلأ * ;ob باب xcouUb مسالا ىف اهقفاوتو ةنيدملا باوبا لباقت ضبرلا باوباو

 «رودغتلا .ىلا Mica. cb cela ىلا ىارس باب* زوويف باب ءروباسين

 © ةذلخأ ةدلب ىو ةبيجم ةرطنق مهلو رمع قاوسالا نيب ةنيدلا dass عماشلو *

eىف  G5]ندم  ZUنيتاسبو كأبم تاأذ  X2 "ON Srعماشلو ذوب # 

d7”ناديبس ةلحم  gb S.Lنيلبج نبب 7” ىقو  Ex»نورستسع اهفقاتسر  p 

DEusنوكت ”نلامو 8 ةرمع ىرقو ةيراج هايمو ةكبتشم نيتاسب اهلك  MÀ 

 راجشالا ةليلق «ةطسوتم مراسيَخو 8 «نيط مواتبو* هايمو نيتاسب هاهل هفوأ
 ةليلق نيتاسبو ةيراج هايم تاذ ؟نايبرتساو © ىنلام نم رغصا «ىهو ءايملاو

 ةرسيمك ىلام نم مغضا ذابارامو * € ”لابلل ىف* ىهو .عراوملا مهيلع :بتلاغلا

 «jo ىحاوت .ul هى«  om © «ةعرن ةبصخ هايملا ةريزغ نيتاسبلا

 ايبر* اهناطلس نال ةاره ىلا اهيا انتفاضا انيلع باعيسو /ميلقالا ىف ةريكذم

 ٍلرقلاك Lus «لوقلاو ناويدلا ىف ةاره ىلع مّدقم اهمسأ نا لاقيو ةاره نع 59

 نيواودب 7 ملعأ ناك ,OM. o5 ES Ww x انيهذ اميف * Ua ol ? سوط 3

 اهنمو ىوتسم ىف ةاره فصن لثم نوكت € sue نم اهلايعا لصفتو ناسارخ *

  eéCua f)Bركذلمل © ( dلمح. ة) 8 جربو. 0 0 هده. 0 (2

0 gw 7( C jux HÀ) B كسنحر C gos, vid. Ist. .م Pos. (ة Haec 

in B desunt. Deinde pro nomine ev in B est spatium album. — A) C sine 

copula, — 7) Sec. Ist. p. iv, 1. B ناديسو C ple m) O .خحوضوم 2)B 

o^ 0 .دابارام 6( C .اهلو p) B .ناسحو, 0 نانيحو 9) B sine punctis, 

z) C Us. y)C ةاره ىلا اهتوتخا عم اهفاضا دق xub,y لاعالا ةمسقو قرشا 

 مالسالا ىحاون رئاس ىف انسايق obl ةاره ىلا. اهتفاضا auo !ذاو.
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jus diةريثك راجشاو هايم اهل نيخسرف نم وك  Jes!نم  Poeبشدل  

Us dةاره .باب "ىلع باب *  باوبا ةثالثو ىدنخو 5ىصح اهلو «ىحاونلا  

 Piu. ques هل اهتلث وحن disnei اهدعب ندملا ربكاو © « نانتسهق باب
 هلو ,eoi معن باتا Pis LE ةريتك نيتاسب دركرفل (150) سيلو. © نيبط

f ue Hsةرييمغبم اهنا ريغ ةريثك نيتاسبو هايم دركركلو .©  © , UR, 

Gia aiليج ىلع ىهو نيط 4£ جنشوب فصن لتثم 5ناتسعد  SX. 

 ضرالا تح بارسأ .SU سخابم ة#ةعراومو quo X^ TUS فيعض فام

 دقو ةلبجت ىلع .Ea jam © :رعا ناتسهدو  فابانغوكيب ناظلسلا ماقمو*

mise à, e Linus Masاهل  Kao sae uibusمارسوا  dee 
ioالو نيتاسب اهل سيلف ”نورباكو نوولاكو ىوَّذاجو ذابانغوك كاذكو ”ىذعلا  

 ىفو ؛؟بوبحو عورز ee مو رابأ نمو راطمالا نم جبراشم ,pat ةيراج هايم

 ناطلسلا ماقم ءاهب qun اهندم ربكا قاتسر منكو © سخرس rus ىلع

 هاهلو اهفصن لثم * فيكو ةعقرلا ىف (udi وحن «روشْعبو ينشوب نم ربكا
 ةزناغم ىف ريشغبو * ؟ نيط وانب ةريثك موركو :نيتاسبو ةريزغ ةيراج هايم

 AP ةفيفخ ةاوهلا ةقيلخ“ ةيرتلا ةككت )29 رابآ نم قيرشو ىذع ععرازمو !5

 pila, rera LJ gulis [uou هكا hal) rà voa (gu لح

T UAE RECONM PEE ROS andاهنم مغصأ ندملا  cupiتاوذ تارجشم  

4) C om. 4) € ىصحو et mox xibs. — c) C haec om. Deinde B. متكاو 

d) B ,ىوسوك C (ieu. 0) 0 اهلو. .ري) 0 مانغاو ماعنا (29. Deinde B 

 نوكت. 8) © مورك الو نيتاسب هل سيلو  55,3. — 9) C additدركيرشو,:0

 نوكب. 438 ليم. 2 € هتدعم.  (B Pl). i Com; Bolleىف امناو.

n) 0 sddit شيل ut 15]. p. "41, 1 et 2. 2) C .سخابم ععرازمو Deinde B 

oLOULe,2 AC, Porro B ,اريكاحو C اروكاكو pro .ىوذاج — 0) B (9956, C 

 هيسح 1, ةيسخ  g) C additاما.  SL p) Cنيتاسب ©  Deinde.٠وكابووق

7T) © $oLz. s) B et O Lg su. 0) 8 نوسعبو ut quoque infra, — 4) 0 

 C haec om. Deinde B ( — sعضم. 0 quibus ) امهلو اهلتم.  v) 0سخرس.

B om,نااوتك 2(  y) B gode; Cنارغسأو.  



 م

 © باتستا .اهركذين لوطي .ةنسح عضاومو ةليلج Jue ةارهلو :© هزانمو :هايم

Eهراشلا . LAU4كلملا لابج هريسفتق كلملا وع راشلاو «لابجلا 5ىه  

 ةيحان ىهو ءراشلاب نوبطاخ» مويلا ىلا اهكولمو * poem اهنومسي ماوسعسلاو

Kx,5نييراستسلا وقتسم .اهيفو 7نيشبا اهلج وبانم ةرشع اهب ىرقلا ةريتك  

eمروصق  huge,تاطابرو . ىسح عماج : QU,ورم 4رهن وهو * رهن  Sd» 

Dنيم  bail7 ناكيبلبو. «ربللا ىف ناتيراقتم اهو* دالبلا هذه :ندم .نم  Lad 

T oesنكح الف ديدح باوبأو بورذ ةيالولا هذه ىلعو ”لابجلا ىف  

 2( :In C haec praecedunt ىلع مالا .Ka iS, en bs KA ابأ ol ملعأ

 dus اهتديهع نم اد Less فقوف dba تالت E هميفو .ههقفو هنلالج :

 GB ol رجع ىولخلا نا هقلخ Me هللا ملعيل طانحأو اهيف Jes 1$. ىف

Xميلع ملع ىذ  (XS Ua. o (l. Uds)الش  XXL x9ىرق ام ىلع  

EA Loi Le d iX) xs مم ام ملعلا اذه ىف xod je LJ هللا uus 

 ماقتساو, نادلبلا انخودو فارطالا انغلي ىح  Lil.داندرا ام , Baxام ىلع

b ميغ ىرسناف ناسعسالا اندرساو ديطنات  القياس Lio, دانبتو هانعل د 

 دق اًضيا  "radثالث ىف  à n eاماف ع  Lee "sنهيف

dev امأو 0 Dd نم انفلاخ الو تايصق o نيفضن 53 piles Et 

eJ جرغلاو لاقملا Lau Lomas. .كقو نايفصان اهيف Ponit autem descriptionem 

Ghardjistáni post descriptionem Merwi. 7) B ,——9. Vid. quoque Jacut, III, p. 

ve, 10. c) C addit: .ناتسهوف لوقت امك d) C addit: دهاشلا ورم لاقي امك 

e» os .ريمالا هاشلاو ناج Deinde habet .سانلاو e) C om. f) Bet 60 

Q3 Quoque scribitur نيشفخأ et .نيشب — g) B g^ C et Jacut .راشلا 

A) CL, — $) C addit: كسا نب دلمح ya) وبا لضافلا هبقفلا راشلا اهانب 

 .B sine punctis, sed supra ut recepi ( . 7هليبق نم اهانب ضعبو. — )18 هدص.

Apud Ist. p. ivi, 2 edidi نايكلب relegato leetore 0ه Jacut, I, p, هكر 16. Male. 

Jaeut quoque in suo Istakhríi Cod, legit ناكيلب (HII, p. vao, 18). 2) 0 

haec om. 
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g E» 3 3 $ 

ux oveاهب وقت  dis b) poئلظ : bةريغم بايسأ 3«  aنم ذخوي  

 5 نوذوكت elus que هللا A» ($9ves ES T نم ve امل موق

aegلقو * . Qul ge [ub Lus,انهقبضن نأ :اننكمب ملف. بابسالا هذه / P 
 الو .loli ةليلج اهسفنب ةلقتسم اهنال ماهلوح .ىتلا * روالا هذه نم ةدحاو

 بجي لثاق لق نافذ < ةاهرئاظنو .cui ىف انلصا :ضقتنيف ةروك Lxx .نأ

 ىرن الا مسالا «s a9 ىنعم ىف اهيحاون عم pax اهنال يلب M فاضت نأ

&3lفراعنلا هل ليق ن نايمابلا ناتسراخط لاقي امك نانسجرغ نولوقي  

aoانملع  AS.تركذ امم  AM)هللا ١ ىمس دقو 5 لكاس د لع د  dle 

 À ضرالا ىلع vds طاسب de سلبي ال فلح الجر نأ ولو اًطاسب “ضرآلا

E KY) call000  

 ةبحر ةيهنب «هفيرط ةبيط ةسيفن ةبصق ناجحا شلا ورم ؟فرعت ورم

 اهفرض نم € [xs a مهل Xx لزانم ءدفيظن اهب ةذيذل خعطا «؟هفيفخ

4s151( ( ىع نيبناجلل pula € aA uoمهلوقع ةّلجا  exis)هطاناب ناعمال-مل  

Yبيدك  Myلكو © ةقيقس  XÀJيتقي هيقف ركل م هدفيفع*“ نكاصع سلجاع  

 اهفوفص يرن الا Xu مهقاوسا «هفيظو سراد لكل سرادم «هفينح ابا

 ples اهب 6 هفيفرلا ةروكذملا رادلا متو cii مبناج X نم ىلعالا عماجناب

a) C هن Jacut oc. 0) B .هلط c) 0 نللا d) C glo. Post. Lo 

Jacut addit: .نولوبج 43 ىلعو e) 0 .ابمكو مكتانسح مكوارما Deinde B et © 

MX. 7) O (sc) .اهفضن نأ نكي ملف اهباب ىف انففو بابسالا هذه لجالو 

  Deinde Bصقتنيف.  B sine punctis. — i) Cاهلعجكاو €( Xh.23. 2اهب € (7

 اًهجو .فرعن رثو  UJانلقف  Pro seqq. Cاهتارظنو.  C Lal. — E) 0اهلصا,

 طه-  quodهقينا © ( o mرهدلا ام ىردأ 9 ةفينح وبأ لاق امك. 72 0 فرعي.

moioteleuton non fert.  ( B دقيضو C xÀuo. 0) B .طاباس De legendo طظاباس 

vix cogitari potest, cf. supra p. J"A, 13. — 7) B haec om. (C ai&à,2). 4) 0 

 ةخفيفر ةريكذم jo, B هقيفرلا et deinde دب
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 [paÀ, Ene الو ورم .تامايح نع لاست الو € «دفيرشلا ةلودلا. بحاص 1

 ةاهناف تاورسملاو مهبسكو مهقابم نع «Me < هفورعم blo سابلاو لقعلاو :

 اهسفنأ قدص dILGb ease ءاهنم ىدنعف مهجرحو ,MS quor «هفيعضط 008

 بارو Xue بلاط * ىتكل. +« هغيغر 7 هملعب لكاي نمم .تسلو < ءدقيرط ةبرعم 1

 5تبرخ لق <:هفيفخ Le نم نكت مث ول ةيرس ludo ورف < مدفيتك «be ف |

Si هفيفط لزانم ١» xdi garsاهناك* مّدهم  Cadeسلق لزانم  endedلطقساو ! 

Pur 
 ءوفيطل Pob ىف هل ةقيض بساكم « هفورعم هجوره رهاظ قسفو € ةدؤوقس

 «ةفيشر ةراح فيصلا قو ”ةكالع منيطل الو € هفيظن («Qd الو lumus ال“

 LUE ليق yh < قثبني gum لك ىف رهنو طرشلاو 0523 نيواود عماجماب

 03 9, Pis vA» كأذ فرعي € ٠ لبخو pb" n قوتلت KA ق

9X Seaنع  Ju.ىلع «خجدقلا ةنيدملاو  Mىف  Lame.ناك ندحسم  

galباب دنعو ؟ةريسي لزانم هليح ميدقلا ىف  rX SR . le» cle Qaa 

 هيلع بلاغلا ةفرايصلا ىف رخآلاو * ةنيدملا باب دنع اهدحا ناعفاج ضبولابو

 ىو XA Lo ملسم t scs نم .M امو .c9 ةفينح AJ باككأ

 هتةةفيلشل dum لجا نم اوقرعتو اهلعأ toii امنا ىدنعو ”قاوسالا ةفيظن

a) C ,ةفيلالا . 0) C .اهنا e) Com. d) € ءانبأو mox B Loss. — e) Sic 

C et marg. B cum .لصأ Textus B دئفيطلل — f) B .هلعب C addit Hào. g) B 

  cab.  4)Bةنجو ةفيطع نموم ةوعد هب  luas. aleهفسك. 0 ةفرغو ةميخو

Mo. d) B et 0 .هفيفح — P) C اهنك تتعش دكق دجاسم هفوقس ام ردق 

(sic) .ةفيلش ^ 3 C مهعرول عساو ءاملا الو ةفيلخل اوجرخا .مهنال ةورم الو 

) B .هلالع (0 B قرتلم (hie ءارلا et .(ءالا Cf. p. P1, 1. o) B ليخو Ab. 

P) € ىلا ةرئاس Q3. قفدنت هيف تاريخل نأ الا فبل sub, هثاهد ىف ّلكو 

95 GRE ps (peus dile Cg) :اق" puse. cor) C sudes cay Col 
 نق ملسم وبا  aas (Cod. A3.)ىلع نعل امل  al qrبلاط , Xeهريتم ىلع

  Uusطسو رخآ اًعماج  andiىلا تاسانللاب !ذله ًالتماو , edنوماملا 249

  aues Inباحا كلذ ىف ماقو  caaةماقالا الا هيلع اووتحاو  Lbىنثم

textu pro هيلع 8 Lake. 242 B css, C .فرطت Mox B iss. 
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 ئضو م «ملعأ هللاو قارعلا ,eee ةعابتو هيشح نع دليلا لمد ,ASA اهب“

 Cual dai ةنيدملا باب .باوبا. ةعبرأ ةنيدمللو نيطسلف ةلمرب 5نادلبلا هبشأ

 وصق ناك هيلع © ناكشمرد vb dude باب. 03. .هجولا نم um باي

 «نيعم ليلدب 3i لخدي ال ىقترلا بعص بارخ ةنيدملا' ف زدنهقلاو جامل

Ul, sحركي  f ta, xaاهيلع ةفيظن* ضاسيخ مهلو ضبرلا عيمج  

 liens iocis ael) 8 a diras, © hXLJ (ass ىف* ىرجت راهناو مباوبا

 Od ثلث d mall, LUE : ناقشت نيحاوط de ناتبعش دوغللو رسج

 رهنلاو قوسلا فرط ىف xal ةرماع ,Leia 8 ايهنيب ةرانملا ناخ ةهبنج :ىلا

 جراخ اهعماج ”قرخو 8 ىفصملا لآل مرك ةهينج ىلا ناتسب هيلعو هقلخ

eth "ie58 ىف اهعماج «ىناّشاَبو © عماجلا ةلبق وصح“ رهن ةبعش نم  

 تامايلمل دحاو بايب !Kuss  ةريغض َناَقْئاَدْنَدَو © رهنلا ةبعش نم مهبرش

olo iidهبش  Xie mulاهب عضولا ذنسح ناتسهذ طابرب عضومو  

 ?« $ مدحاو دجاسمو ىسد عماج

 وأ ةروك LoUlam cuc (Ud ناك ولو Eua ةرماع ةريبك ةنيدم .سكخرس

 بتكلا ضعب ىف تارقو ىلع اهرما لكشاو ىدنع. اهلاح 25; دقو ةيخان ؛5

 ميقتسي الو اًدحاو الع اسنو درويباو سخرس Jam ناسارخ لاعا ةهسق

 ندم دحاو لكل ناليلج نالع درئيباو اسن نال ةلاقلا هذف ىلع انبعذم

a) C مدلسالا لها اهب Sous PO تيقبل ةوكرت ولو Ss. D) 0 .كلب 

c) Com. #( .ىسلام 9B «ناكنيمزدو 0 ناكيمرد Vid. Ist. p. 4j, 1 

f) B PRA باوباب رجالا نم € (و ch à).C (as; À OU aas 

uni en . Deinde B guae. C male crum, d PET vi-A j B et. 0 RESBI 

K)Cx3L- B حدسو ٠ C iterum male مرو b e. .ترش وسهر 7 8 ورخو 

In C lacuna. Ibi autem additur قانسرلا خهون x4 et porro legitur اهعمادج 

 . VT in C lacunaرهن دكنع ناخ همادق ةيحان ىلع وسلا قع سرد

0) C .اهنم يراخ تاظابرلاو p) C ةيودح رابآ مهلو gae. عضولا ةنسح 

Eom JU ناقناننذالا ةطوبشب duis Ln qaam XE eei ابا cape, 

 . 4) Dot C Aاهتهبشو.  Ubناتسهد طاير $ عضومب
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 اًٌدنج ad سخرس لعجت qb الو سخرس دانجا qe dam نا زوجي الف

 روباسين ىعو Redi لوالا عابرأ (152) ةعبرأ . ناسارخ و ذالبلا ,d تامل

(Doaءاوفو  Dif ME USE els closسخرسو : ouais Laisناقلاطلاو+  

 «zh ام عيارسلا عيرلاو نايناغصلاو ,zo ناناجروللل ثلاشلا عبرلاو مزراوخو

Lad Js, € Lalفلاخ  Uusةةئارخ سخرس نوكت نأ ىذوي انسايقو  

 de نإ فسم اهلج نا ee. Rel La GL e رو كاستل

 بويل كلب وهو <ةفاسملاو .ناسللاو موسرلا ىف quld عم ةدخاو oo ىف اهعم

 تتح قف: vuol QE قبب“ قص قادوُيلااب سابعا: ىلإ اولسزو لهنا

 ةنيدم سخرسلو € فيرظ ىسح فيظن كلب سدقملا تيب نأ ميغ سخرس

 )0 ىنقس اهنمو رابآ نم برش ضبولا ىف ةاوسالا مظعمو ةقيوس عم اهيف عماش

 © /”ىرج امير ىهن جلو مهعرازم

a) Cf. Jacut, II, p. f.1, 20 seqq. 2) B o 0€ .ىدادؤبلا d) 0 

ubi praecedit Merwarudh haec sic habet: Q^ QE V o di T 

 نورلا ورم اهيلأ انفضاو اهانرولت «رئاظنو ناربط لثم ةروكذملا اهقيناسر ىف ندملا

Leiىربكلا ةعبرلاو ناسارخ ةطساو اهنال دويبأو  lel.اهلك قرطلا عيتجج  

It Ereأ ةمتال نعلجمب .افتيصت  ىهلا داعي ال“ لوفي ماضل  

 Lam نأ نكي الو ءرخآ .km نم هيلا تراس هجو نم لفاوقلا هنع تعطقنأ

 نأ :اهقسيفرلا رتغا جنا لاعي : نال ياخ استم هلالجلو «يدتاعمل وكانك

 (Cod. coi) ثونكي ملف ماعئالاو منغلا نم فالآ ةرششع هيقفلا نسل (004.وبا)

 TUTUP RETE UU ERGUHNS ملعأ الو كلذل

 ىلا رصم نم Jem ام لثم vue نم عوبسأ لك ىف اهنم ليكي هنا تيصخاو

illنم نادلبلا ولخ الو ةنيدم وأ ةبصق نوكت نا بابسالا هذه نعّيف  

 اهيف ىمالا لكشان هجو ىف ابجوو هجو نم سخرس ىف اعنتما .Od نيذه

 .eu S ءابهيف ةفينح وبا فقو. ىتلا. ةلكشملا, ىتنخل ةلبسم لثما تراصف

 عماش اهم ةلتخ ةنيدم هلو ةولحرابآ هبو yt هيف فشي e عساو

 فلخو ةنيدلا بناوج .Cod) ثلتب) ةتالثب طوح ضبولاو ةذع تيبناوحو

 ,Cod) 3( الق تراضو تبرخ ىبقا ىرخا ةنيذم هفلخ ةاضف عبارلا بناجما
40 
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 ةقوقح راشلا يرغ ىف ةلخادتم قو ةعساو ةيحانو ةليلج ةنيدم dli ورم

ale)ملعت « اهب ةموسرم اهنم بيرق  ol5 باكا  à o4لاضف  QAM. p 

 ىستلت dua نوكت LR uUa «ةعبرا اهلو ةبصقلا مسا )19( ةه«دهاعتو هفنك

Jusاهفرط ىف رهنلا قشي  skقراوس ىلع قوسلا ىف عماجلاو تاريخل  

 زهنلا اهقشي ةبيط ةريبك هزد * اهندمو: <« فيصلا ىف 4لذظت قاوسالاو بشخ 5

 < قوسلا ىف ,gall راضيا اهتفاح ىلع رهنلا $cake e < «قوسلا ىف عماجماو

deراشلا جرغ ىف ام  qe.دعب هركذن  xj,بج ام ىلع  Lil,اهانفضا  

 © ؟ قيفوتلا هللابو هيف عزانتي ام اهملأ فاضي ناو اهيحاونب 0

PERصم وه  QUEفرعأ ال ليبن رصمو ليلج كلب ةروباسين ةبصقو  

 لاصخل نم هيف ففنثاو 7لالخل نم هيف عمتجا دق امل ليدع نم مالسالا ىف هل

Queكلب ةئملعلا ةرثكو ءوهلا ةوقو كاملا ةخحصو ةعقبلا ”عسوو ةعقرلا ةعس  

 «ةصيلخر ةددّيج «erc ةكيذل ةعساو هكاؤوف Raid نم نيخسارلاو ةلجالا

 زخيشلا ىنلاسو ةعاقلا ىهب رجآلا نم نيطاسا ىلع ىلطغملا ريبك عساو عماجماو

 سخرس .لثم تلق سدقملا .تيب .نوكت ةىلت ىا لثم. ىدادؤيلا سابعلا وبا

cuu gy DMةعيتم سيقلا   Nisدك  

B so el-& ,. Praecedentia C, ubiاهب. 0(  etاهل  a) B optionem dat inter 

 :praecedit descriptio Ghardjistani, sic habet: 5-55 leis بيرق !Ga ذورلا ورم

 اهب ةموسرم اهنم ةييرق اهل ذقوقدا راشلا cr à Xa LS لاكشالا 8

 ةديعب 3 هدهعتو xb نو راشلا لضف ىف دربلا باتا نأ ىرق الآ

 ىهو سخرس (deést) ىلا فاضن الو اهيلأ فاضت نأ نكمي كف داشلا ورم نم

d) B sine punctis, Cعجرأ“  B et Cاهفصو ىلع اضيأ انرصتقاذ اهنم برقا. 0(  

f) C om. g)?Cيصقو.  Xl. e) Haee in B desunt. C so et deinde 

 (ARA Am. A € هان مكذ b ىلع. (i) C haec om. k 0 رصم eco روباسينت

pb. 7) Boom. 4( Baci 7) Bاملا حم 0 لالجالم 0  

 oae و, محرق. :C haec sic habet خلا اعاهضو ةجرف ارودو (Km Bes مب ىرث“»
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exXÀie iy KSفرو * ةقفقيشر سرادمو ةقينأ سلاجو ةقيقد مكارقو  

err) x3,نييبآ  bةعانصو ترانا  JE JP XS.افورعمو ةورمو مهو  

 A 23 p € © هروهشم «e à € هروك «a S89 32 EA ظافحو خقدصو

 < قارستاو رون هزوبلو ؟قاثآلا ىلا ليحت دعئاضب equ رجتمو < نيقرشلا

 5 ملعلا قل «xS OM € تارمتلا KJ €um » VL yen Q9 هب ليكي

 comm» ئرلاو مزراوخ مرطمو € ues كنسلاو سراف ةضرف « تاراجتلاو

 فلا واح ل. eux "سيجما ةاكشلا Las cdd. us" Caos اف

 لاجرلا مغص رصم ءرظنلا سلج نم مويلاو «« ”بسح نم لدعلاو € بذا

 x XN ندملا .des oh ةتيكا ةاملعلا guum. aola CHAM duly فوكو

 ؛ليوقي :ىولعلا ىلع ابا تعمسو «هلثم مالسالا ىف تاهف ,Axa راصمالا ىلعو

enl DE boss 83عيش  xbرباسين نع ةدرغفنم تناك ول  emm» 

diنوعبراو عبرأ وه تلقف سراغب )158( هنع تلئسو * مكح ريمأو ملعو لبط  

ls lgna Xeنوكي  Qaراريش فلن“  Que9. قده ينمو  ةروجلاو :هريخلا  

 قاؤريعلا os dels  هرصبلا "نم -لسكاو' .olas mo :لفاو ظاظسفلا * "نما عشرا

 15 « خيرك الو* خلولم الو خخبس الو ةنفع ال «ناذل# نم رعاو (je نم فظناو

 كل «xà Quas, d ةواخر هناسل ىفو ةوفج !Us ىو ةسبي اهثآوه $ نا الإ

E رو تامامحو ةختعش تاناخو nC عراوش ةخيضو كجاسم الو ةيفب 07. Ris 

 X LAUS الغلا اهطلاخو 52البلا اهدناع دق «ةرعو تارادجو ةركنم تيناوحو *

 «ةبيه Suh سيل هردصلا مرج 7 ةتايبصعو * بلقلا .Qua Qus ضرالا

 ةعابل "كلت مايالا ىف هعماجل الو ةقابل الو رفخ مهبيطخل الو ةمارص الو *

4) C om. 0) 0 .نيبيأ مهسر هبو (B un. c) C addit .ةرضفم ميلقاللو 

d) B .ليكن — e) B ocu. C ليك et deinde تاريتلا لك نك x. 1 € 

 : C Auنيحو. 8) 0 هدحس  4) B m, 0ميدلاو.  Deinde Bبشخ.

E) C .نكعس Deinde B (gj M. 2) 0 s Hs sull. om) B .لهاو ساطسفلا 

4) B هسحدر C xz. Deinde B exGUm,. — o) B البلا (et Le a5), C Gel. 

Deinde B Lual,. — p) 0 odo. — 9) B .جتابصعو 7( B «كلد مانالا 
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 desse بلاغلا ةقيقح 05, قدص' 2.5 ذيل الو © ةوالح الو Ew مهمامال الو

 (Pu E مهعم ءاهقفلاو * e Lael ةيمأ كلأو :عيشلاو نيقيرفلا ريغ اهماوع

uesتراص ريمالا لؤع نأو €  Coe EXXةراسيسعلا اهيلع بلغو  

 i ةعبرأو ندنخو qyam اهطسو xXxxMd,y هلتم, ىف اخكسرف نوكن « نيتيج

sنم فقيرط امهنيب لصفي اهب لصتم ردنهقلاو  A Dنايإب  À* L9o e 

 اهنم روهشملا نا ريغ نيسمكل ءزواجت pell بوردو * ضيولا ىلا رخآلاو ةفنيدللا

 برد eL a ill برد uade v دوب برد نانشخ برد ,dy برذ

pusبرد  a E f c Sn v? erتح ضبولا  Uus XOCXAd] 

M WS 10هنايقنو  Ba cnىلع ثيللا نب ورع  PL ^23 hod 

 ىلع (b [9e Sem مهل * فيخوم تيب مطسو «ةقورأ ةتالث هنعاقو ىلع رودي

Elهفقس عوج ماخر  So».هفقسو هناطيح قوز دف  €i jacهنا ملعاو  

peaهيف ىرن ال كنا ريغ ليلج  osاملك ماوع 3 اقبل اناخ الو انسح  

 عبر تاماشلاو 8 ةنسح ريغ موسو ةشحو تايبصع عم هوعبتا فعان فعن

up TW Es tsريتك  dum "MON NE M E ee Eهنال كاملا  

n. Tha um fic 8 AATعبر دنويرو &  "E m. pur GÀ sj ue 

 *PTT K93 ههسأ ىلع ةنيدم (x 5هلثم ىري 9 لجرفس هبو قري هكا وعلاو

a) C om. 2) C (رسج ىلع ةنيدملا 3. ه B sine punctis. — d) Ist. p. foo, 

 بوردو  — f) B os luu. C haec inde aثابقلا.  Infra B Gu e) Bكنج. 3

om., sed habet: D ىلع مسج باب y pies * 4) C m, et deinde: 

 ىلع  0 Cرجآ.  Deinde 0لا ءانب نم ربنلا اهب ىتلأا. 8) 8 نم طابا.

bb رشع (L دحا) ىدحا هلو هناطيحو aiia قوز دق عوج ماخر Sane, ceteris 

omissis — 4) B .لق Est Pers .كت. 7( 8 ىرجت m) B رهظنو mui 0 

duc vau xim aئرقلا  SAYو  Eسيل  gt 9. KAxXa kaضرالا  

X9300( 0 مورللا ةسيقك  ym &eمهنأ ىون الا ىنقلا  "WRكن  ei 

 لج فسلا -Bam بانعالاو
t 03 -ا  
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 Ee ىرق هب سيفن ؟عبر لزامو 8 ةرجآلا نم دّدج دق «عماج اهبو رهت
Eas"ةيرف هيفو 4فئافلا. سابيولا عفت ري  t ARASمرع ىتلا : SPثيللا .ىب  

 ماهقرتخت زاهنالاو نيتاسبلا daas رودلا cus .عبرا .ىو *.اهنم /ةلحم كرش ىلع

 /لييح افلا هعمو روباسين MAS ui ضافتسمو هلام توبب كلذب * في ملك

 5 ريناند ةرشع ةدحاولا een ةرجش ةيرقلا هذه ىف هل LIS مهنأ تعمسو. لام

iةرانيدب ةدحاو .لك كانعب دقو مارد ةرشع  © Mydis Sit E rune. 

 هيف ناتسب هب لوقي ”ىروجلا (154) ديعس ابأ تعمسو بنع ةلج فالآ
 «Aj ةنيدم .هب سيل .هتاضقنا ىلا .شمشملا لوا نم رانيد ميمي لك xd شمشم

103) paf زشج .ىتالا *..قيتاسإا ml وه cuiu, © ةةميطح» xod die ةيرق ١| 

 ارض بوسقعي qul لضفلا bl, P geni لضغلا ايأ نأ لاقي dU عبس |

 JE الا يوقعي نبا لاقف ورم محم ىف نيعلبلا يمطات يول ومالا pee ظ

 تشب ,lua Blue رشع ىنثا روباسينل نا ريغ تركذ: Pla اهنا * ورص لصف
eA kaoهربانم ” iatقانسر وو هركذ ام ىلع رمالا 38 اورظنف ورم لخد  

4) C عماجو Se. — D) C habet رجل et addit: لبق نم وهو )5, قيرط هيق 

  — dj C om, et habetلامشلا ىلي امم.  — c) C additلرانمو.  Deinde Bبرغملا.

deinde د و 0) B ناقنشدو C .نافتسد Cf. Jacut, I; p. q*,, 18. Plene 

scribitur DET Deinde C .ىذلا qc عبر T2 g) O-om.- -&). B 

jam DB cg gelo) لخد ان هنأ تعمس هلاومأ توبب هنمتب 

al 3 هج T .خلودلا Deinde B .سورفتشيو — 7) B .فبل. )0 8 ىريشل 
 ناجنا) ناحل . (Codبانعالا ريتك قرشملا وحن نم عبارلا : C locum sic habetم)

ES. اهنم 2) (Cod. (ورخو Do ke ىلع خيرق هيفو ةنيدم هيف qos 

 روباسين خياشم ضعب نأ  MSىلع  KS Jb Kw Aريباسين ىع هلاسف

e dM S ac (Col. وزح) قرخ X ىمست (de&st) Ki$ هب لاقف هرخافمو 

  ut quoqueنسِبو  Deinde B et Cهنيث غابي ام بنعلا مايأ نم.  Xieفلا «,2$
infra). | 0) C .لاقيو p) B ىمغلبلا. — 0( € ام ىلعل (Cod. .اهنآو (اناو 7) B ct 

C au  5)CJ$ :امك رمالا )355 رظنلخ ورم QMASME. 
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 هكاوفلا عمجج , cualاًنوتيز «ديف نأ تعمسو ةيرسلا بانعالاو  qui xeريثك

SO * B ac كثي رط ناني لم b مسأ ءاوهلا لدتعم هنال * ريكاوبلا ليك ada, 

Cer AA cام  UNكفو نيكاكدلا نم  aaoهرجتلا نم لعاس_م  

 ةضرفق ىف 3 dose قارع هيلا dus pe ءاملل ضوح xb كنعو صخغلأو ه

 اعلا ىف انركذ امم ةبيرق ردتك اهنود < ناسارخ ةنارخو * ناهفصاو سراف

 هبراقيو :ئاتسرلا اذه Qa * :فويبو © 5ىرقلا دادع ىف ربانم لا due «ريشخلو

 «pua xeu 7ىرلا ةداج فشت ,xui ىرقلا ةسافنو Quad, cju ىف

Jose355; يخف &  à MESE zo Lake qiieقع افالثك فمما  

X» sou 10دقو بدأ 91 و اهرئاظنو رار لقم ةليلج ىرق  ix cr 

ne nu 

o3 AAA esهيفو بابيتو بوبحو  d) (GR JBناجرج  colla) zتيدح  

gels quom Mois d زيثك ا ربا ةنم iius ةبتللاو .ةملعلا نم 

 لعاو : baoمسأ  15385 5 AXAMONAر  BRخلق  [LRL & 1.3 BASقاسناشسر

  P NUهد  AAMMAعماج اهل  CPAC3 Tu d ur mg uus DD Quانك

C je, رشع ىنتالا نم Vu M ol VEI € ةيرق نيعبس وكأ 3l; مسالا 15 

 ”تانمعالا تلي سيف ,Vu abis & ذه ريغ 9a نفس ةتامتالت

METالأ عراؤزمو  IAE AXASONA oUm d TE 8; AXE 3lyمسالا اذه  

PUE E 8 AC9 سيل  AOقيتاسرلا نى ) Wi. iقاوسأ تاذ  Debs 

01 De Sota [usn dr acus نامه Dant" 9. ice: Lue ea CS t CTS LE nid d (t9) NS » 

a 0 .مب DCom 6 8 2i DOM 8ic. d) 0 اهب عماجملا يع 

 . €) B sine punctisىو.  Deindeعماجنا كنع نىسح ضوخحو راج قوس

i) B (uam Scripsi collato u— apud Jacut. — 7) B ن Nes 2 is 

non NXA3OVA مسأ بوبحو voli, yos Aa عفتري ناج رج وك نم عسأو E 

 , ءابدالا ةريتتك  piesريغص  Lagزرفي داكي ال  qumةنيدم هب فرعا ال نيوج

ceteris ad نيتارفسأ omissis. — m) B هريتكع s) 8 ع deg o) 0 cef pienly 

e,هفشن) هقشت ريبك ىرس  (Cod.ناجرج ةداج  A»ةديجا بانعالا ندعم  
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 Ub ممقي وهو Axa ابوبح رثكا الو بصخل Gasbadb) هذه à سبلو- اسف

 uel) ةريتك بايت هنم عفتربو ريثك «موت هب“ عرزبو سخابم هبو روباسين ةريم

 قيتاسرلا Lus ةذاجلا نع ةيئان لبج فلخ ةةريبللاب تسيل ناّجيخ هتنيدم

o ecole29 ' ناوباطو  ufنيوط“ ىئادم : laleاهتيبش نصح : p.كيب  

coراح قوس اهب  Qua.راجتو دئاوفو 358  goىف  FELICES pes 

 راعسالا ةيخر* 3 ةريثك ءرابآو Ke? E «قازولا دبع ىبا هفرخز

 «Es) di فارطالا ةبرخ 48ذيلب اهنا [3i dui ةنسح .call ةعساو

coal4تارثادلا .تراد.!ذا : موق /”سكئبو *  © quiنقتلا, ىق 6نارباط نود  

EIU 

o 35 دايجلا e$ Py dieu VU ues d QA xam cales 

 مهم  © daةدواّتِجو  duel (185)"ةريانملا ةيقبو ةيرق نوعبس اهل اهنم

 نم e مش اهلتم : e Li cxlo ti$ سبيل !xev ىلع AAAJUNA sis 5 عرأز مو

 لابخا نم jM رهن. Deinde B راوتسأو. '

 d) B ws ل. 2( B نيبللاب 2 .e) C habet: L3 هذاك dos dem نيو

auusلاوع) ٌلاوغ رثكا  (Cod.كلب رضا  caediسسخابم لا ريتك ةثوغمو .موتلاو  

 ئرخالاو نحلاو ىوس اهب Ep ريغ ناجوخ اهدحا .ناتئيدم ad cdi ليلق

 (x نسل ورث هداج .مقشت امثل ليلك .ريغيم نتفسأو + هذه: نود لود

 اهاتلعج نيكو .Cod) ناجدوب) ;uui) ةتنيدم»لعج ,Od ريبك ply 8 ةنيحم

 هنم عفتربو .2l» ad. Ab 58 & (Cod راد. Supra رصق (vocatur اراد

 ةريثك ةريغسص .Qi © ةرماع ام هتنيدم مسالا ريغص هنأ ريغ. ةريتك .بايث

 ال انركذ ام ىلع هوازو .Cod) دمولس) كمولس هتنيدم مسا نامرلاو بيبزلا

 € sic) ; 1. كشيب : كفنت هننيدم مسأ .Las ريغص 2« © XO X فرعأ

E POT Hu xal i oeقيتاسر نيب ) as proاهيف  VP 

 m € z 22 a) تسعصو m اهب vbi كق !sax ناعمو صوبعصللا

ut quoque infra.ناربطو  Deinde Bنصح اهيلع ىربللا اهتنيدم.  ez ga 

dj C om. e) C addit &, Jj —. — f) B sine punctis — g) O Lg i». — 7) B 

Bh. DO موسما 
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 «بحر كلب اَسَن © 7ناكخونرب QUOS وكرس Aui ao eem ناقروتسأ

 عماج رامثلا نسح هراجشالا كبتشم تاريثل ريتك هايملا ريزغ ببط هيون

 دحاو بهذملا 7فشارظو صئاصخ هل* فيصر قوسو فيظن «ربخو فيرظ

 «Le الا راد لقا * ةعنمو سأبو بسحو لصاو بداو هقف عم ممثاد صخرلاو

ge S, cw3 رابك ىرقو Eرابغ لك اهب نا  A3ةاهبرخا  Xanax!ىرحو  

 مالسالا ةاوفلاخو ناذالا ,à hano نآرقلا ىف hoh دق xus vem اهعايض

 7 ناسف au ناقتيفسا ن .راتنيدم اهل راجشالا ىف .تباغ Ot بورد ةرشع اهل

emis 2 $3 ousطا) ةوارفا  QU. Sons, por dim, ki nale 

Qaهيف نويع نم مهبرش قدنخ اهدحا ىلع ةلصتم ن > ةتالث 7” مالسو  

 © :ةلماعملا ويدر ةافج "Py هيلا rues .تاريخل نا والا ula ىف موهو

4) B .ناقمرج Deinde B xi, 0 هنغوربر ut etiam supra p. PA, Vid. Ja- 

cut in v. Apud Ist. p. fov, coll ann, A male edidi;l. j£, 5. 2) B (oma, 

C .ناكخونير Of supm p. P.L C addit s ىف. هلك اشم اصعب تدعمدو 

 نب فيرظ  agiاسنب بتاللا  diiايندلا ىف امأ نيرادلا ىف نوقباس سوط لها
dea ىلاعت هللا (JB s esi ىف اماو ناسارخ ىحاون لبق مالسالا لأ . مهقبسف 

Xa39P juni qe Qj T vu مهماماب oi لك سهما (Kor 17 we. 13) 

 قبحو.  e) 8 o, 0راجشالس  Gus eub 0) C pum d) Bةعابتإ

f) © om. 5) © qul, Deinde B .هعم  2( © ندعم هنأ JE ةعسو بخرو 

 ديدش مح عم , i) C addit: Qoلك :عينمو راعذلا.  Ad Luneاهتيرخا

À oue (Cod. oos). — 4) C add. 9l. 7) B o ia m que. m) C 

 ناقيقسا) ناقنيفسا اهننيدمو: . (Codناقمرجو اهنم ربكا ىف ( x6امهنم

Deinde wl. — 2) © addit: .ربما ريغ ندملا بابسأ نم هزوعي ال Deinde om. 

x» ei habet .ةدعو — 0) C add. .وهو p) € o» 0) .ريغ 7( B sine 

puneis, C (i. 2) C تانطابر هنم برقلاب .ىلاكيملا .مساقلا وبا Ua A 
  Jsأهل  Bist, oiiفاقواو) . jul, (Codىرجلا :ىرقلا .نم ةّدع ١ اهيلآ

we ىق اذه نون KL طابرو © (Cod. $43) هربق x du. ys Lus 

ale.نانصخ اهو لامرلا  x»ةذع كجاسمو ةنسح ةنارخ  
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TG نم مهنرتم «بضخلو quos ue *رخاو Lai نم ىلا cel D 

 , aliiقوسلاب*  O3اهتنيدم اهنصح برخ  Xiنقوك اهطابرو 6 ©
Quel ءةتيط Eo ةريغص لب ةيرس الو Rab ال ناتسجوق ةبصق Qo نياق 

 شحو  Odoليلق شاعمو رذق  3Eاًعينم اًنصح «اهيلع نأ ( Lee«ناعب
rd di And Re ei 0 s es اهنم حا NC 

 فيطت اهعماجو  pg Tu dاهينأ  (usا[ ا طفرو رفا
 تامامح  iubةثالث ىلع ىركو  eelوحن نم  Slةراجلا ىف هذه نود ©

 [PLA XL ةرماع cdi © ox نم ee s ةزافلا نم ةبترق ةريغص ةقولأو

 4 مبكأ ىو sal مف ىلع نصح Le , نيسوكو 21# كو ,de Leg ةكاشلا

Xl jsنويع نم مهبرش راجشالا ةليلق نوت نم  © ub,ىمست باّتعلا  
 © glad! SAX نانيسم سبط

021137 

 (a 0 بحراو .ىخراو Luis ىسحاو pe ىسحا اهنال. D) C © ىنوسلا ىف

Hr8 تعج. عملج هيو ىصخ  pecado bi sif,عج  
cAريبكلا دجاسملا هيف طابر هتيواز ىف رسكم خسرف هرود نأ لاقي  d» 

 ةريبك ةنيدم رادلا ىه que Ae ةانق مهلو ناتكربو eue دجسملا

 ىه ou © دوبللا عانصو ةكاشمل ةريثك ةرماع رصم لل نم اًكسرف نق ىلع

qaidنم سانلا نمو ةريبك ةنيدم  Lemانمكذ " رصقلا ركذي الو ماج  

 (cus. e 8 هيمط. .d) Jacut, IV, p 18, 2 مهيلع. Deinde B عينم ىصخب

 e) B ناّمعب. Jacut نامعتر (sed lectio confgrmatur à C. f 8 ةيعاط $9( ©

 :provinciam Kubistán sic describi لصفلا ليلق ماو ةحاسلا فيض دلب نياق

 جاوالك باب نروك باب باوبا ةتالتب قدنخو نصح اهيلعو زدنهف اهل ءاخرلاو

 اهلا XAR (Q3 نم Sape (Cod. d. An ح رخسا#) ريختسا ,qui باب

 تازافمو ةقرفتم ىرق Hb الو ةواضس ال شفط هيرو شحو (Sube ةكاح

 ريبك اهتيصو ةفورعم اهندمو ةديعب اهيحاونو ةريثك اهدانجا نأ الا ةشحو +
 © ناسارخ ,LEER نامرك احرطمو نامي Ue ثيترطو. ىو ريثك اهدصقو

opisطسو عماسإلو نصح اهيلع فوصلا عانصو ةكاشمل ةريتك نياق نم رغصا  
41 



 ميلقالا اذه M لمج

 ةدوب نم ندرس تنك Lá ورم H9 m Ve v us ماشلا

 Oran ti اًضيأ CUN € ىواستي 3 vn سباب ds ميلقالا ,«là لطيف

 فيصلا ىف ةبيط dB O35. 3i هر ouis ميلقالا !ذه ىف عضوم ةدرب ه

 نوماني هلك ميلقالا اذه dy كنقرمس نم Ia qi اهنا ريغ روباسين كلذكو

 ab دبع d كرابم A نب AJ كبع لخدو لاق <« بعت ىف z حوطسلا ىلع

 «تويبلا ىف uM xA deu انا * لاقف «ناسارخ ةاوهلا نع هلأسف* ةاعنصب

à xN5*فاقصلا » RS p. fe p v X333,اذه ىلع  SOMلاق  

 € عضومل ا اذه ىف مانأ هلك T k 2 à £o Lola b es هاأَّذأ 0

 ا © فيصلا ىف ةراح FUE Dd <: تيبلا ىف مانأ سدقملا تيبب

 ناتسحسب ىرخاو )156( ةعلام مزراوخ الا ةريك هيف سيلو رامثلاو راهنالا

 اهعماج ةرماع (sic) كنواندو & .eL (Cod ةرهاط) 8,905 ةانق نم gus دلبلا

àنصح اهيلعو قاوسالا  © Judasذبانسو)  (Cod.نيتاسبلاو ىرقلا ةريثك  

rixa,زوخو) روُخو  (Cod.اههايم نيتاسب الو اهل ىصح ال نيط موانب ةريغص  

 نصح اهيلع (E GA (Cod. £j) سبطو Gu فرط ىلع ىو ةفيعض

 نانيسم: سبط ىمست بانعلا سيطو © انق نم ,Qui فيرظ عماج اهبو

 3, اًيراج اًرهن ناتسهوقب P y © اهنصح برخ دقو نودلا بانعلا ةريثك

 ب c5 اهلك ةلحرم وحن ثرس ىف سبط الا رجاشم اذ اعيضوم

 الا ًردتهق اهب را لو باّتعلا راجشا ىف تباغ دق Ld نانيسم سيظو

 ةروكلا هذهو © لبج مفس دنع تسوحو ةريغص ةقرلاو © هيف .p ىياقب

 ىئركو سبط الأ .Cod) رداصم) دراصم ,Lg لابجو زوافم اهنأ ريغ ةعساو.

a) C om. 2) B .ءاوه Pro ذهو! C وهو (ءاوهو (٠. e) 0 واسنت et «ةسوبيلا 

(d Be. 6 0 .تيبلا f)C gm 4) B om. .#2( B صمدامركو , 

fort. (رصمو نامركو 4( C Al .عضوم — E) B .هراشلا 
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 © شاشلا رهنو نوحيجب الا ىفسلا «ىرجت الو ناتبذع اراضبب ىرخاو

 ةمج Meal مهلو بيجت تيص هب نيركذمللو اًهقفو Ule ميلاالا ةرثكا وهو

 الو* نوموذج# هيف سيلو سوجاملا فانصأو ةليلق ىراصنو ةريتك دءهي هبو

 e هب .ىرت الو * -ةعفرلا :ةياغ de هيف xe, Qe 'دالواو مانيلا نوفرعي

 ةةأره ىحاونو ناتسجسب cobib نأ ريغ ةميقتسم .مهبعاذمو 8,اًبيرغ الأ
 ةيماركلاو ةعيشللو 8ةبلغ الب روهظ روباسينب ةلوتعمللو ةريثك م نايبرتساو خووك
 md شاشلا ةروك ىف آلا ةفينح ab :باكتا ميلقالا ^ ةيلغلاو ةبلج اهب

 نيا رَفْسَأو ناقتادندلاو eo ار اراخ داوسو E lua, b كرويباو اسنو سوطو

cemةبلج مهلو 4مهبيهذم ىلع عضاوملا هذه ىف لعلاو مهلك * ةيوعفش مهناذ  

dye٠ ابطخو نيقيوفلا نم الأ اًيضاق نوكي الو نيورملاو سخرسو ناتسجاسو  

 الا اًضيا ورم qual دحاو ةيرعفش اًضيا ' روباسينو ”انينثتسا ىتلا عضاوملا
 0 قناوخ مهلو راشلا يرغو ةارهب ةبلج ةيماركللو t AMA روباسينبو هب RASSE نأ
 قيتاسربو * دنقرهعب ىرخاو مهقناخ فورلا ومو ناتاجروجو لتكلاو ةناغرفب

 ىلع ماوقأو pus براقش مهبعاذم بايتلا ضيب مهل لاقي ؟ماوقا لطيه

 rei هذمّرت لها رثكاو roni دعز مهل ىسخرسلا هللا دبع بعذم
Ql,ىلع نيديعلا ىلصي ةراشلاو ةيردق رذنك لهاو ةعيش ةقرلا  d$دبع  

 © اعبرا نوربكيو نيّتآرقلا نيب نولاوي ةفينح Qj بهذمو دوعسم qui هللا

 متاسعلاو .*فابيبلاو .ةيفلل ضيبلا.بايق روباسين نم «عفترتف تاراجتلا امأو

CEميتخانلاو مدخاولاو م يقم  ell,محالملاو *نييوقلا نيبو *  gb 

cedi eral,مظلأو ئييفسلاو  M, Leia, y islلزغلاو رعشلا بايثو  e 

a) C T $) B sine punctis. c) C x;. d) Com. e)Bom. 7)€ 

  Deinde C jSناينوبسأو.  Cناسرتساو,  9) Bنودجوي ال مساق ونيو.

0 oue s» m) 0 ivo .ىذلا 2) € Kjexis وره L2 (ence o) € 

 ىوقتو.  i. — 7) Cفيناسر  0) C$ Qj-ha9ةسردم.  P)Oسرالم.
) Boos. 20? B .راسو C haec ad Lj, om. — s) C gs t) B .قاسلاو 

v) C xad, .هينايكيشلا Deinde B gem gam. z) 8 sine punctis. 

y) B .ىقثا طلاو Deinde B .ىطسملاو Vorales addidi. 

4 

wo» 

D MR REN VAR DR TUNISتينناع فن دن يي  

WNMMS 
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 هنهدو * مسهسلاو Caii, EX درويباو اسن نمو «كلذ ريغو ,Qui * عفترملا

cob,نيوط نمو ةازبلاو بلاعتلا ىرسفو «ةةيزوبنبلا بايت اسن نمو تقبنولا  

 € ءظظيلغ ةريتك بايت ريباسين فيتاسر نمو ,va, ual ةقئافلا ماربلا

 نجانعلاو ئفئاطلا 4بيبولاو ىدلخو نود ٍيابيدو ريثكلا udi dO نمو

 € ,foo تاوالحس رثكاو *  (قتسفناو, ,OUS .ةفطانو: .«ةياشودو رجالاو .رصخالا

 cres روبلاو Ege رقبلاو نلطقلاو مسيوبالاو ز ih عناقمو محالملا ورم نمو

 ,Jui 8ليبانولاو رومتلا ناتسكحاس نمو € ,OUR بوبُل سخرس نمو ؟ساحنلاو

 نع ةيروباسينلا هباشت بابت ناتسهوق نم عفتريو € .jo فييللا نم

 زودللاو زو و زرالاو مسسهسلاو نوباصلا ph Quy € 0 RAW تايلصمو طسبو

n Yلسعر نسلاو :بجيعلا وبا " eM UCM Tرا نعل  
 لسع ,des! eA, ddl يينرولاو كربساو صاصولاو تيربكلاو جالا

exuiدوبللاو بهذلا راشلا جرغ نمو ءدولللو ناهدالاو *داربالاو  

 نمو ؟لاغبلاو .auod ليخلو )167( Kona ىف امم .Ceu, Lud لطسبلاو
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 ,VOL زوللاو زوكلو هنفدو مسمتلا edis نيو ,cerei نوباصلا ذمرت

aad, 3t 15عفتريو ؟بلاعتلا دولجو نورقلاو نمسلاو نيبخرلاو 7ىريبلاو  

 وفصو ةيقدنفلا moa بايتو . طسبلاو تايلصملاو ةوخرلا بايتلا اراخ نم

Laidىربظلاو  uisق  «ريسنفا ليف  lat, egliطع لاو“ يقوم  

aule,ةيسوبد نمو ليدانملا مةينيمرك نمو. 6 « سارلا' ىفدو  ناضلا  qj») 

 دادغيب نيطالسلا ضعب كعمدو cel نول de بايت 2. Xy ódi بايت

 تايلصمو aM .دوبللا نم هةاتشلا رزا نّجْنِبَر نمو ”ناسارخ due اهيمسي »

 jac مزراوخ نمو < تيربكلاو بنقلا /”ريرمو ٍدولِخل» ىورديبسأ تاساطو

4) C om. 2) Sic B sive via JT. e)Bx EE d) C cus 3s e) € 

  24 © do (Bليبامولاو. CM. 2) 8 ( 9هبشاودو. ر) 0 كلذ ريغو.

sine puncto).  £) C coL uid, "y 7( B sine punctis, ut quoque sequens 

quod in C desideratur. |») C VE 2») B sine punctis, C A o) 6 

prse. p) 8 ةينيمرك. 4( 8 راذو, © رادو. 07( © اهريظن Lau. Deinde 
B .دكادو نمور 0 هكنو نمو Coniectura edidi, — s) B اسنلا i. e. ءاسنلا 2) B 

 ىرمود € رب نمو.



Pro 

 , LSUنوقاقو © . 5, dsتسودؤ خو بلاعتلاو  Dنولم شوكرخو  sتسول €

 «نايمزوخو كمسلا نانساو كمسلا Pris سنالقلاو ةزوتلاو باشنلاو عمشلاو

 فيقولاو منلخلو عوردلاو .فييسلاو 2زوباو ىقدنبلاو لسعلاو تخميكلاو اورهكو

 ريثك بيبزو بانع اهنم عفتريو راغلب نم اذه لك رقبلاو مانغالاو ةيلاقصلا .نم

 5محلم ' عناقمو / شكشيب «ge فحللا بابتو شورفو كوربو ميديم 8 ىبالمو

 ديف الا huc dass dos يرقي ال. ىلا qued), eil colas لوا

 e ma; X نمو XD صحن * نفسلاو ,qm s eol لصلاو I نيبخرلاو + لاجولا

 ساحنلا نم ةميظعلا رودقلاو ةيدنقرمسلاو نوكميس بايت UB cw نم ”لمكو

 دايجن! oi ك ازد نمو «روبسو ,eK بكرلاو * هةيبخالاو obi مقامقلاو

 10 uA * EP PI نمو €. نانسكرت بايت م ثكامب نمو € ”:اهنم خيبقالاو

 تايّلصملاو ”رزالاو : ”غبدتو كرتلا نم بلجت دولجو ةيبخالاو باعجناو ؟ةعيفرلا

 ضيراقملاو «كرتلا ىلإ ليكي ىطقلاو نود رباو Saudi ىسقلاو رزبلاو تاقينبلاو

 ”لجرم نمسك رج vay هرعلا لا ليت cl اًضيا Dux نمو“

 داربالاو ةنسلمل ككتلا سوط نمو «زوجناو قدنبلاو هبايتو ريثك قو ىزينيسو

 paren بايتلا عم wel SN نم فيقرلا باجيبساو * ةناغرف نمو <7«ةديجلا

gat Eauعضاوملا هذه ىلا ناتسكرت  CEA c icd cpنم  

y mIريظن 3, 8  t3نيطو زارطو  mili,ىناجهشو  aaنيكاكسو رباو  

a) C (33. b) B et 0 .تسوبرخ Ad. seq. marg. 0 9l. B om. 1. 

$.B e C تست ب d) Begul. 0 8 نايسدخي ا قاس 4) B 

PX C om. (م C .سبالمو Deinde 0 .شورفلاو دوربلاو مسهيسلاو A) 8 

  — i) B sine punctis, Cشكشيي.  Videtur esse Persicumشكنس.  Cنشكنتستر

  — m) Com. 0نسخ لاو.  2) Bكشأ.  A) C xaxa et ce»! proلافقالاو.

  0ه (4) 0 xXx cA. 7( 8 4ثكاني.  00 CORASSM. p) 0عفتريو.

 كحرمم».  ( 0 JJ. v)? Bتاقينيلاو.. © © نوذرباو.  59 Cزرالاوو»

Deinde (epu — €) C «باكبسا نم كلذكو قيقرلا Mos B بايت sine art. 

e) B تم سوبر نأرطو 0 cca .ىبزارط 0 ge» C 

c qi) Deinde B ,نآارطو C ob . ae) C addit Lr contes 

LSRW TOY 1515 ذة ا 1 ز> ز ز A | | | [| HP [| | [| [ [| [ OABA Vs SR PNEU NY SNR NET QR REM UN 



PH 

 رث نم لك c9 ريبكلا ' ورم خيطبو زاغرتشاو 5ىبالمل الو ريباسين «سابيرو

 pH ق هل ويظن 3 gs Pace Qua .ايندلا & سيل هنا ةلمرلا .لخدي

 مهل ميطسب سنجو MuR نامحلل uhi الو «هتسيره لثم Qe الو مجاالا

pool, Oni es Uu, شاشلا. lai, مزراوخ zm Y, cud. ping 

 ندعم fois قانسر ىف روباسينب ةريثك نداعم هبو © «ةاره. بانعاو كاسنا
 ماخر ندعم RAS قانسربو f ميسلا ندعم Bo LL. adis VEL جزورمبغلا

usb )158( 5 eI oed,مكة. مم قانسربو لكالا  xbمهلا  PRU, 

 رذاشونلا < ةناغرف M n Jum وهو cel ريهجانَيو 7ناورَب Red ع نداعمو

Kui,نم بهذو  Pobىاليأ ةروك نم راغفلا وذو  Q2,ناخد نم دعاصتي ام  

 تسيلو #اَبق :برق روغت que عقبيولاو هصلاخ نم سانلا .ىلا عقي ام ٌلقاو..ةضغلا 0

 يسب د حما d Le xd رخلا 3 كدذ نط :فسووا وجا راكع «O3 اقول

 نكي 9 جزوريفو طفن QUE !ذه .à دوف نابذاوقبو كيج نارفعز درجشاوبو

 هنم  m$ Eتنفزو * 8

a)Com, 2 B. XC .زبالمو Deinde B .ناغرتشاو c) Sive .«فاسلا 

C haec om., sed cf. ann. seq. — d) C addit: (شاشلا) ساسلا Pis e) € 

addit : نادلبلا 3 ذي خافم csl خياشم نيو Vests Ouen e نيب ترجو لاق 

 نب دكلبلا) دنع  qe (Cod. Qusنب « ous ts Aىلاعت هللا نأ كيبل

à mee نم ليد ةعيرالا $9, POS 3 em p^ Las ةعبرأ c 

SH i لكي ١ T لاك Sun t 4:3 Des d à ode M نيبطف ر A 

le فيكف X رطخ ال ام M اذهف ةيودألل دعبلا ىلا jack eA zu, 34A 

 . 3. Cf. Kazwini, IT, p. P ult. seqq. £^) B sine punctisم صخاف مطخ

 وز :In B laeuna. — 7) Sic. i) C haee sie habet [نم] نداعملا ريتك وهو

 نمو (pim سويط لهالو ماخرلاو .Cod) منسلاو) مبسلاو يزوريفلا روباسين

 ةناغرف d لِي لبجو .Cod) نيهجنبو) ريهجانبو ناوري نمو صوصفغلا ناشخذب

 (Ll ةضفو بهذ نداعمو رداشونلا ىاليا. نمو ةعساو ةضفلا نداعم ىجلششو

 هصلاخ نم سانلا ىلا عقي ام dil) memi  كعاصتي :ةضفلا ناخد xd aJ وذ
c 

١ 



Da 

 نوذسخاب مهنا هاهنم SLLEM رثكا ىف برعلا edil موسر فلاخت٠ قموسو
 ةعيشلا الا ثيدشلو Qua ىارلا بحاص ةلبقلا- لبق نم نفدلا دنع * تيما

 دحر ىعفاشلا بهذم ىلع m eS درويبأ NS » IS, PLE عناق

à Qul,الملف مكدالب  qulbusتملا  Musةعيشلا غباستل- انك ام اولق  

 : ىلع 4ةالصلا oue لامشو Que نع* ههجو 08835 لوك الو bulb فلاخاو

 بيرطتب* هيلع نونذوي ربنملا مادق ريرس (idu < «بطخ !ذا معلص ئبنلا

e fu,3, بيطخل درت هلو  uil pcةعارد هيلع  c sd o mus Y» 

 ميسي كل املا à ىمطي * ىسارك ىلع رابك Quos نم رودق Pedum قو

Xxنوسبليو  cid)نووكذيو * :نولعتني ام لقاو فيصلاو ةاتشلا ىف  Mo 

UB Exiميلقالا رئاسو رسفم وا هيقف الا ركذي الف اراخو سخرسو ورب  H.E 

 انوكذ e ن اكلم تداخل هذه o EO ةخفينح- نأ باك / مسرو دارأ نم

mueعراقلا بوضتو *  sicci veia sمالا  ESO 3 coca, aj 

 لكس ىعاشلا_ىلع mad ىعط ناذ "نيكولا نم ةّدع كلب لك $ نأ" ريغ دعت

mgriمروباسيئبو € 5 سير وأ ءهبيقف هلا هيف ككتاب 9« €  honالس  

 هنا ربخا d كاذ نط فسوي وبا ناكو ندعم تسيلو ابق برقب نيع قبيزلاو

 لطيهبو هوف نايذاوقبو نارفعز درجشأوبو ةفينح وبا لق امك .Cod) ميغ) نيبع
dai.ريقو  ub 

C Col 3 omisso deinde [5دعيبج ىف ةلبقلا نم. 0  a) C om. 5) C 

 c ol 9 ايبطخ LS عيمج «o) A نادغب ىلا لحر نمم هنال سخرسب

f) © n3 alsهلك لب مكاذل اذه.  ZUSةبيط الو ةغالب الب نوفلكتم  

pro his:3 بيرطتب. 2( 0 i Cy sseريباسينب  Lye SSاهنوديجج»)  (d. 

Leاًدمجو ءام  elفافقخل سبل نورتكي عجل  gx. 2( € das 

noمترو.  B a6, 7) Bليغتتلا»118) : (sS xl,كيف لي طيهبو  

os ul. 2n) B eom o) C om. sedىلهلتسم سخرسو ورمو ىراخيب  

 :habet ىب لضفلا وبا تفحم نسويلاو ماسنلاك سيل بلقلا ىسقي ed وهو

L 

١4 5 5 me. 
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 هبزو وأ شيلمل بحاص ipaam ءاعبراو نحا موي لك ىف راظملا سلخ اهنم*

QUOفارشالاو .ةّملعلاو سيئرلاو ىضاقلا هلوحو هفصناف هيلا مّدُق ةّصق عفر نم  

duesسييخو نينثا لك مكلمل  AI, Coen دوجولو هلثم مالسالا ىف ىرت ال  

addiمايا ىلع سلاجم تاودغلاب  xeاهيف عمت  DITىأ نوأرقي  c usus 

 نم الا نوكتكتي الو نوسليطتيف ,GL ةاهقفلا GE هجوا* ةتالث ىلع علمجتو ة

 ناسليطلا .لعججو مادحا سبلتي كتشلا ىف اهب نودرفتي ةسبل هلو 5قمحسي

vفرط ىلع ةماعلا قوف ام ىخريو ةعارد كلذ قوف نم سبلي 0 ماعلا  

 ejeSly كلذ نولعفي ةارهو درويباو سسوطب عامج تيارو فلخ نم. ةعاردلا

 e$ الا رهنلا .sb اب سليطتي الو quema Qua مئانعلا نوروكي ناتسجس

Geةاملعلا 4فاصنا ورعو ةحوتفملا ةيبقالا ك  qeuدحا ىلع ةسلايطلا  

Xe exc Gubاوعفري نأ اودارأ !ذاف  Leسليطتلاب هورما » © 

 دبع نب ليعامما انتّدح لق ديح نب ريبزلا انتدح .JS ةماهن نبا) ةماهت
alliنب ميهاربا انثّدح لق ميركلا دبع نب ليعامسا انثّذح لق نوميم نب  

 ىبنلا تعمس ٍلوقي هللا دبع نب uU عمس هنأ بهو نع هيبأ نع ليقع

 لها ىف (oM, Gic نيدادغلاو قرشملا لها ىف ,GE بولقلا ظلغ لوقي معلص
gei — 2) C add. às. 

 ,a) C pro his: | s اجر ,eue Qe نينثالا ممي ىضاقلا سلجم

 تاوادغلاب سلاح هوجوللو ريزولا وا ريمالا 0 ءاعبرالاو ىحالا موي رااظملا

 ةرآد نوئرقي احض ىلا نآرقلا IS اهب عيتجج» 0( B ىيحتشد نم الا نونككتي,

og» d)BoLaz eCلعأ  Textus mancus esse videtur. Cf. C. — c) B 

 :haec sio habet راصتلا رابكو نوكتحتيو نوسّلطتي ةاسورلاو ةاهقفلا هوجو

 PALA gelu نوكنحتاي الو quelli ال مهنود نمو quee الو نوسلطتي
 ةماعلا قوف نم ناسليطلا ىخريو gos رث ةماعلا قوف ناسليطلا لعجبو

 رهتلا .sh. (Cod ام) Le سلطتي الو sm نملك ليخل بكريو ةعاردلا wb ىلع

Miبيرغ وا ليلج هيقف  Ll,داهج بناج هنال ةيبقالا ه  Got,وثكا ملكت  

 مامكاو كلذ لعفي ىليعامسالا ركب .M تيارو T db" مهفاتكا اوزع ىراخت لها
c 

 . Ou eus(قئارغلا برضيو ةقيض  RAدحا لخدي الو نيطالسلا  3i paiرزمع



PM E NER 1 

Xx). mL,روباسين امأ  CR Les gdلقفل ةدرأب ضرالا تحك  

aesا & نم اهببلا  dم نيعبس  hsام اهنمو اهيقسنف $4 عايضلا ىف  

 ةانقو معم .بابو ةاواعلبو ةريكلاب ىتلا لثم تال ىف روديو كلبلا ىف رهظي

 5 خسف ىلع ;8 )159( جلو ةولح رابأ gol Uam ىف CA, 023! Am ىلع

 ىقست راهنا ةّدع اهلف ناتسحس اماو © ىَّحر نيعبس ريدي fox AS ةيرقب

oAاهنم عايضلاو  m BOT Psنم  reىكأ روغلا  QNS c 

diنم ةلحرم ىلع بعشتي رق تسب ةنيدم  eiىلع ماعطلا رهن فخايف  

 رث نسب con : نورتشاب رهن xx Àb 3 Ada غلبي ىتح فيتاسولا

 العلا للا Pra كسا مك ىب ,OR كرك ىلا eub نم SÀR Quies ردكم

zr a E Sl s Xe. € 8 mud à CoLنم  proc P v 

 T نم 9-914 هدنع اهلو m طنصلا BAT ىلا هلضف e P ىحاونلا كلت

 .Kim اهضرعو اكس ض ?on نم |j اهلوط هايللا هذه راروق 2 XxXe ناموك

 اره d, © VL e33 LAS Qd q عايض اهياع ريثك كمس اهنم عفتري

 (!t5 باعد هي نك ةروللا سأر S 9t cxx A روغلا تدك نم 0 مخ

a) B we 0) Sie B, c) B ep Deinde Oo : jai D d) B css. 

PC sL 1روب باسينب  ” C pro his: L24J 6d Leنافنشد.  f) Bلكادو.  e) B 

coنم  OSىكحو نيعبس ىلأ  aj o9 àهنأ ىيودبعلا 223  QSتعيج ول  

i [52 |خلو ذأآدغي ةلجد ىلع تداول روباسين  begىلع 3-17 هابم  AL. 

 B. P رابأ E25) احر .Cod) نيعبس) رع ءبلع eu? de i3» "Tes ضرالا-

aca 9. B)B zx s3)Bكيمربه, 0  Cf. supra p. 811, 19 seqq. 2) B 

 :Depas Deinde coll. Ist. p. ffi? videtur excidisse رث ةريتك ف يئاسر ىقسيف

 ةورانس ىمسي رهن هنم (Ob 7 E 28 وس .Vid. Ist. p م0. 2( B فون

 5( :Sic B.  z) B Ls. C pro his ذيمره ]8 اهنم EXE ol ناتسحاسلو

(sic)روهظ نم جم  (sic)تسبب وك روغلا  Lo ARAM AA TEنيس 3-1!  SJ» 

 PM ام لعب نامرك وك S ac ]3[ و EVE 2g برق نم cH 5 ىهن

 ريتك gh اهبو ةلحرم ىف نيتلحرم ub (قيتاسر NS 0) C لبقي.
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 ناسارخ ة عيمجب سيل رسج x نيناسبلا ىلا om رق «دلبلا Ju ةبصقلا

«Us xx Moe casiيومن ميك  Er c 

 نم fua ed هيلع بتكي نأ دارا اًناطلس .نا لاقيو ملم نم بيرج فلآ

gua. Judىلا هنم ”بعشتيو رهنلا ىف هسفن 2.5 لق نم  Eus 

 QUE قاتسر ىقسي fu رهنو ؟«كنسادنس QU ىقسي doe S رهن و

 ناكوكو :*ناسوس قاتسر ىقسي #ناججرذا رهنو ”نازيتو ىلامو ى ناشوايسو
 ou, mobs o5 ىقسي كنك رهنو P3 5 V ىقسي Foe S رهنو

 ىقسي مريجأآ رهنو «مينشوب لح ىف سخرس* قاتس ىقسي ”رغفنس رهنو
Ruaاماو €  gil udنم. يركف  camانينلتعلا ورم. ىلا ةميف:وغلا  JS 

go198 ىلفسلا ىلإ فطعي  aia jooميظع داو ؟هيقل ةلحرم وحن ىلع  OUSلس  

 M قدما J* iia ىواس ىتح .EU gue ”بيج بطغخلاب* duit نم

 «قوترم لجر فالآ ةرشع هدي تحن ةيابلل ريمأ نم *ىوقأ ريما ,xd ورم

 هتابهدق نم gil" الو نسحا ىرت الو قتبني NA ةنوظفكح سارح هيلعو

G5 doyهثلعتسا دقو الأ اًنيش لدعلا نم ثكرت م  

 (Li ةريعش هضرع ىف هليط ىلع قش هيف مول e دقو هنع conf ام DP هيف هو

 سانلا رشبتسيو ةبصخ ةنس نوكتف ةريعش quis للا à هلوط غلبف 21 الع

 &( C خبصقلا لخدي ام xi بعشني B) بعشسمب). Quae post نيتاسيلا

sequuntur, in C desiderantur.  5( B R——— c) B sine punctis. 2) B 

 . f) B ubناديبش.  Cf. Isb, p. Mo-seq., Ibn-H,. p. PI... ;6e) Bنوحول.

9) B .ناسوايسو ناسأوك ZB Q9 i) B .ناسونم Hie nonnulla 

exciderunt. —£) B Los 7) B .كويك m) B .نانوع 9) B فعس 

S. Ax 0) B fue .هنود p) B o S. y iud. 0) 0 co» e 

A 5g ورم. M راشلا جرخ )1ىلإ) ىلع ردحني رق روغلا ١ en نم "Le 

O3 ىلع هاقلبو (sic) SA d. ra LUE n sul. ed 3. 8) C om. £) C 

  — w) Bللختايو.  ceteris omissis adةدح ىلع ريما هيلعور « XJ Qeتبعي

Cnm v) B ol.مفرد  



x UL 

galaىلع  Zebريدتسم ضوح هبش ةنيدملا نم  JBكلذل ىلوتملا ردق  

 عيمبج ىلإ لسإلا نوذفني UP ةصاخ رهنلا ناويد ىلا ٌةيعاس نيربلا ففنأ

pexتعبت 06  s je»انركذ ىذلا عضوملا ىلعو رادقملا كلذ ىلع ملا اوهسقيف  

o)اي ضاوغ ةئاعبرأ  Ru dلوخد اوجاتحا .امبرو مراهنو  à XLI 

audعيشلاب مهسفنا نولطيف ديدشلا  desةعيجو بشكل «مهنم لجر  

 روباسينب Ul قتبناو ERE تقول Mea موي لك ىف مولعم ةءىشب كوشلا

 هنم دلبلا لّدختيو «ةييظعلا لاومالا هيلع بانو ةالجنالا ىلع سانلا فرتاف

 اهلخديف ضبرلا وحن نم ةنيدملا باب ىلع ىرجج tel رهن * راهنا ةعبرأ

 o] يتسم ليما «برشي هنم 7 ىدعسا ,dsl ةقيب RS سايح d ىو

 ؛« فرط  ىقسي سرس a نم (160) T E o ses eme باب

 قاوسالا لدكيو aUi p ىذا وهو E.P رهنو عايضلا ىقسيو دلبلا

 عراوشلا ىلا ربعت روسج دكلبلا ىف هيلعو باعش ىف كلبلا سار ىلا 0x رق

 ةجاللل ردق رهنلا نم اهيلا خفي باوباو قارب ةفوشكمو ةاطغم ضايح مهلو
 هنم فخو باتللا لاط براشملاو راهناألا ركذ انبعوتسا oh < ةولح رابآ مهلو

Uy vdsنم ةبصقلا هليخدو !راضبب ىهتني هناف نعصلا رهف  OUOدقو , 

 املا روغو فيصلا ناك !ذذ بشكل هيف ميقاو عسأاو فم هل لعجو رجس

Ma,كلت  cundiءبلقني ىتاح هما ةدايز ردق ىلع ةدحاو دعب ةدحاو  

 ةبصقلا ىلع Kn بلعل ub هذع الو .MESE A رف gal ىف نثكا

 سارا ب ^g اًضيأ ةنيدملا Mod ١ نيشاف ” عضوملا اذه ىمسيو

 90  بعشتميمو E guid estu, AJ فقشي رهنلا !اذهو لعلا اذه ىلع ” غرولا

 اهتفاح ىلع خا دق ةفوشكم ةعساو دلبلا ف ضايخ مهلو عراوشلا يف

 duas M ooxdsti رهنلا م بلغ ايبرو اهيف لستغي باوباب حاولالا نم تويب

a) B (MX. — 0B .مهنوعاري 0) Excidit vocabulum e. g. .عطق dj B 

  — 2) Bىدعبسأا. ( 5. e) Bsine punctis. f"عثر . Ist. pع. . Cf. eكرسلا.

  B suنم وح. 7/م)  et deinde DE i) B 2ناكس راب  A) Bتوسل.

 وه سخرس رهذو  Kalisعطقنا امير هاما : 2) € pro his omnibusناج.

 عزولا»  0eهذه ىهسو . m)B gioةريقك نويبع اسنبو ربغص رهن درويبالو مهنع.



ne 

 ةريثك عايض ىلع مك «تينا ىلا ةنسلا à بلغو فيبسلا ىف عايضلا قرغف

adl,ماو  c5»ىف ةٌىدادريلا -سابعلا وبا عيشلا لذبو هّذس ىلا جياشملا  

 دلبلا ىف ةريثك تاذالب هيف مرطيو ردك Sh وهو ءاباستحا مج Vial قالت

dub,ناروخ هوك ارا مسا لصأ نأ  umb,تراصف فيفختلل واولاو اهلا  

Mout 3 Missنم  GUIم  de $eتراصخ .نيانلا  LERطلو  Gam 

CU sisi 

AS, at; 6 ros 5G oملك هدئاف الب ىلتسولا  JUSءارخ  

 VIUERE DN Ju. id dicus هءاقلت هايملا نا هلا ننقرمم نم هبصمو

 lg نالكرسا راينا هعمل .uud نمار ىلا. ٠ ثصني "رف. نرايللا يملا يضل
 S5 ميلقالا 4ةذهب فرعا الو 8 مدلبلا لخديف دلبلا رهظ ىلع ميظع /رهن 0

 ,TES Lào ًءاوه هب الو ؛رمتلا سبط قاتسربو Let * شك دم الآ ايدر

 امّناو مسدلا ىلا clum ىسح uie روباسين .Ue ناولال A a اهلعأ

 رت رهاط نب هللا كبعل ليقو لاق «ةآوهلا ةوق نم روباسين لها رابعا تلاط

 اهلهاو ىوقا Leo تير ىنال ةايشا ةتالثل لق ورم ىلع روباسين ترتخا

tsاريتك اهيف نيرمعُماو ًأظوأ  © 

a) B (ied à) B .ىجبادؤبلا c) Metrum nullum est. Cf. Jacut I, p. o, 16. 

d) B sil. e) B cos zoo. — f) Ex marg. Textus ناك C haec sic habet : 

 رهن لصأو [ Suite dia. cR Ouاهيلع نايناغصلا فلخ ةريك  Eeنم

 ىرقلا . O3لعج  Xقوف , Mons A (5ىهست) . quB (Codهيف ميقأو

e ىف هرثتكأ بلقنيف ةبشخ ةبشخ اوعفر فيصلا ىف iU, j 13 oco 

EAS! لفسابو | ذبصقلا تفرغ xL 3. هده الولو x eM dm ىقسي A 

  [aia MNوهو اذه وح رخآ  Soردح  (an. la?)لفث) لفس هيف  (Lلاقي

Lb xw 5) Cjàe à. 4 Boa. 5) Bye — 7) Boom. Cf. supra 

p Pu, loseq. 03) B Quy. O pro his: ىاشنرو ey b43 35 Qa S9 Y, 

" Esci, "eos نفح TM dem». dodi M Eds ores 

c») هللا ous نأ NUS ءاوهلا لجأ نم نييروباسيبنلا oue (marg. (لوط اهلع 



"P 

 لئاسرلا * نوبتكي هب «ناقنالا لثم دوسا هبارت لبج روباسينب بثاجتكلا نمو

 اهنم نوعطقي روباسينو لطيهب لابجو بتكلا نوبتخو Dom ىرجج امو
 هل ناويح* هنم بخ فش اذا رمت اهل رجاش ةدبو El عطقي امك ململا

daa excuةامو* . disنبأ ةنوحاطو هاجر ىجسفمو  NRلبو دل مول  

qMنيحاوطو ملسم  casiةبئاجكلا نم جنرز ىصحو جنشوبو نانتسجاسب  

 m s حرطيف ةنسلا نم موي ىف ريط هدصقي عضوم سخرسب

 5 لفاشم x» d «ىبهتنم هل ملعي ال فيك 7نارودؤمبو اًريثك اًنيش هنم

 هيلع ىنب .«Oe قوسو رود هيف نصح* هيلع a O3) سوطب ىضرلا .ىلع

due8ةلودلا  (iSًنجسم | qud Roaهنم :نسحلا : ue poe dom 

 ؛هورم نم نيخاسرف !de «دهشم هيلع qu لق ld مع ىبأ * ربق سخرس

Lbريغص ربق هيف  MIBسار ربق وه  gue.ربق سبطب © ”ةضر ىلع نب  
 قرشلا نم هلباقي* نينرقلا ىذ (161) طابر Lu ةناكو €  نييباحص

p-bb,ىذ  Jfناك دنا لاقي“  epu vmكلتش  [xps lacaطار  

redit *مساقلا وبا اهفلخ ىنب كقو ru طابر ”درويبأ هوا qs» dl 

 .lb اهلهاو بيطا lese نال ثالثل ورم ىلع روباسين ثرتخا Ll لق رهاط

 ربتك اهب نييرمعم او.

àعنود نمو نيطالسلا  Pعطقي  Cصاقنالا. 65)  B sine punctis, Cه)  

 Lu» Se عطقت ايك ململا aie 60 © شارف. 4 8 لران امو. هك آه

 lacuna, C (vid. infra) طقطلأ ب ةنوحاط. «f) B QU9 s أ .in marg ىف

 i نآرودزمب € كلذ ىف 31 dS X. x4 م ]29 Me نم

A] o. 3هيفو هاخدي 5  cobiناتسكسب  EDاهريدت ةيحرأ  

 بثاجتلا نم لزام .I رب ةنوحاطو جذرز .quem «<بثاجاع لامرلا كلتلو جيرلا»

C cie. (ريمالا. 2 additفتان  C postفىناق.  A) B haec om. Deinde habet 

Cانب. 2(  Cىنب  m) C add. Lis. Proىضرلا مع. —  Cفصن. — 7(  E) C add. 

p) C.bb. 0Bكلام, هل لاقي ىباكم ريق رمتلا سبطبو.  om. 0) C 

Leg».لئاضف  Ee (0 Sex. 05) C addit:ورفأ طابر م  



MEC 

 امهل v BY تالآو اًددع امهيلا لجو' ةمج لاوما امييلع قفنأ نيطابر

 نيبو * <« مك v ةّدع اًعايض à Seb | e ارابآ امهيف طبناو ةليلج ذا

Qu VEMدربلا  Eهللا  RNنيعلا هذه * نك  

cepsةباحصلا نم روبق ةّدع منو » deهنولضفي عماج دنكيب  Db,رونلا  
 2 4 ناوطق «D طريب x fA a اراخ فلخ

 لثاوأ نورسكي هنأ ريغ موهفم feni روباسين ناسل اما ةفلتخ «ةتنسلاو

 لتم 530135 الب نيسلا نوديزيو وشيبو اوكيب لثم ةءايلا نوديزيو ملكلا

 99, «e! c ةواخر هيفو اهارج ىرج امو * 4ىتسنتفخو ىتسنفكبيو ىنسدرخإ

 xime es" ةموصخو لماحت ناتسجاس مالك y ءاناسل ىسحا اسنو سوط

 P yis p ناسلب ساب 3, ee قيدجا كرسي ers € x43) نوريجابو JU نم

Quasهيف  Tou, Sub. Sabروباسين لعأ نأ ىرق الا ؟ملللا رخاوا ىف  

 اقرح ;hot كقف !ذه لجا نم ىنعي نيأ نورتب نولوقي و نيا cele نولوقب

 ممل نا الا نسلالا ىسحا يلب ناسلو ءاريتك هدجت برضصلا !ذه لماتف

 نوفلكتيو *نوبقفي مارت ”شحو ةاره ناسلو* < ”ميبقتست تاملك ديف* ؛

 باكا ضعب  تعمسو وكلاب Duda كلذ رخآ EXP Qum um رث* نولماكتيو

duis Hoaوك سمخ نم الاجر عمجج نا ةريزو ناسارخ كولم ضعب «رمأ  

4) Addidi 3. C haec om. (Cf. supra p. Pf.s). — 2) B in his na .لبيس 

O .ةيراج نيع رق ليهس طابر زوباسين قاتسرب — 0) C .اولستغاو اهنم اوُضوتف 

dj € امهل كنكيبو ناوطق طابرو ارابخا هيف نووريو هنولضفي لطيهب رونلا طابر 

  omisso Gf. g) C «LJ. 2) Bبصق  f) Cهناسلو.  6) Cلئاضفو مساوم.

et C fu. Deinde B lis. 0 addit suco. — i) C ..ىعم E) B. ىتسن دج 

» gea». C om. ىتسنفكب S uit .تسكينو 27 Com. B LL, 

Deinde C سوط ناسلو omisso deinde .اناسل ») C .ناسل s) B .جنوجرخد 
o) C addit: .شحو رخآ ناسل روباسين قيتاسرلو مقيتاسرلو p) Cs. 60 

  (B sine punctis)ةكبق تاملك.  o7) Cناسلو.  seqq. omissis ad plمالللا رخآ

 هتنسلا نوكوليو. .C add ( 0سيلو.  nasumةاره-ناسل نم شحوأ ميلقالا  Cه)
u) C رمأو لاق Seu تولم KA. 



 مخاد

 !ذه ريزولا لاقف ّىناتسجسلا مّلكت اورضح اًملف «لوصالا ه ىتلا * ناسارخ

SG duos «3 MNوينال  Ao dis io ianiناسل » celis glas 
 لاقف L3 ملكت 3 ةرازولل * ees bus ]قو :,لاقف diss ملكت رق

 ملصي ,P go Kio لاقف ىورهلا ملكت elus ةلاسولل ةملصي ناسل !ذهو

 5 عجارو * اهنم ,sa ايل ةعبت اهريغو #ناسارخ ةنسلا pol هذهف < /فينكلل

 بيرق درويباو سخرس *ناسلو ىروباسينلا نم Nos اسنو سوط ناسلف اهيلا

 ناجزوج ناسلو ووصو H9 ناسل نيب* راشلا يرغ ناسلو ورم ناسل نم

 هلا XU نم بيرق ناتسراخطو نايمابلا ناسلو ىخلبلاو ىزورملا نيب

 JG نييراضبلا * ناسل d. cmq ال مزراوخ ناسلو 6633 امهيف نا

 Hnc loi لوقي عريغو ىدرم ىكي تيارو ىمردا ىكي نولوقي فيك ىرث الا
 ريغ« ةدثاف الب ممالك لالخ ىف مىتسناد لوق نورثكيو هيلع 0سقو ىمردأ

m Mايلا  rlpedle- b (uesيود  Leبسك ىلا“ ناسا  yلكاس  

 مالللا هنأ ىنعي بابلا وهو ردلا نم هقاقتشاو صصقلا هيلا اهب عفرتو ناطلسلا

 نينا ىلا فرش“ نولعفششيو نكرم :لفاو !ءاع اعلا لدم ملكحما ىذا

 45 ناسلو ««درب هيفو* :كلذ "VV كا .ut نولوقي #*فاقلاو فالثا

 ةنسلا اهبراقي SCR ىلع* ناسل ”دغصللو daas vXLAJD) ىسحا شاشلا

 Ox نيل مامالا ub, Pudes(102) ةمويقم li ةفلجتم y Vit تل

aj 3s abu Com cBlÀe d Bg 903. 0 

addit : i K-A-S. o n نانسحوف quer» 90) 0 toan vU. 2( 0 

Lx. Deinde B .مل — i) C pro his ,. «ناسلف £) C addit: نييدرويبالا ن .رأ ريغ 

R$ 8 SU 0 0 ىزووكلأو V نم بيرق p «وجو 5,2 ورسشو 

w) C addit: ناسلو ىراضابلا نايبو quete ةمغن ىلع ربرفو لما ناسلو 

  o) Bىمرذ»  est proىمرذأ . Oca. x) B sine punctisىخلبلا نم بيرق

 , et mox L5هيرذ  (ejl. — 4) Bريغ ةفاطل  QUPسهو. 2( 0 انفك نورتكي

r) B Les .ءاج — s) 0 haec .هزه £) O فاقلا ىف sic. In exemplis Ó superin- 

scribitur in C, ubi .مكدرب B «مكلعكتو 4) B sine punctis, v) B ةنسلالا 

C CES (ه 0 Xx .لهالو 



aM 

a.m ناسل هقيتاسرلو SP O3 Qa odo jsh ؟ريتك اهب ملكتي .لصفلا'ىبا 
 مهنسحا ةفلتخ مهتاولاو  Qoشاشلا , xiiiلقا رث عقصلا كلذ ىف عقو امو

  jos ciuesالو بارابو  abiنويراحيلا 3 نوهدنقرمسلا رك مهئتاسل ا 3 2
jl, نينزغو ناتسكاس لثم dxSUES رمتلا سبط E eng ow 

  5مزراوخ  gasىرخا ةقلخ مهل نا ريغ رج « © « Xxتايبصع (. fgفصن

 ىلا بسني * رخآلا نيبو كشينم ىلا بسني ىهنم الع ام وهو * ىبرغلا روباسين

Koss AE نيب JP راص دقو * بهذملا يع ىلع .ةشحو cenas 8ةريحلا 

  > TWتايبصع ناتسجاسب عقيو  qutةيكيسلا . Pةفينح ىأ باكا

 (« XRىعفاشلا باكعأ مو ةيقدصلا نيبو  xeلخديو ةمدلا اهيف قارهي

C. #«هفييسح Qj oL P ةيسورعلا نيب سخرس d. €f مهنيب 0 

UJ sd» و canal Ki. .ةيلعلا» نيني Spe em عاشلا qae 2و ةيلعألا 

 قوسلاو ^ نييندملا  € (Baxاسنبو  uad Quàدرويبابو * «قوسلا سارو

 تعمسو «كلبلا سارو ىرادرك , Monقيوق هم نم برش ام لوقي  DE<مبصعتو

 كلذكو بهذملا ريغ ىلع* تايبصع جلبدو  gam Quiesنأدلبلا  Q3ام
  KR 5؟تايبصع نم 8

4) C ليقصتملا ويا £X M QalE مامالا euul, GL ةزريتكو) سكو eii 3 

 مخشزابو مدمازإب نولوقي ةناغرفلاو هب ملكتي. 0( 8 نيبراضبلا رق نييدنقرمسلا.
c) B P d) Sequitur in B .هدر اكح لتم — 6) C haee sie habet: ys SaL. 

edi J (Cod. Ou dl) ىتنك ريسلا 23 lb I cios را cya شاب 
  kiتايبسصع C( fا رت. el, 8) رمس ناتسجاسو تسبو رمتلا سبط

 بسس — 2 0 ىف.  (Bلاقي.  82( C (sie) xam JEهتمالع).  9) © om. (Bعقي.

E) C qe m ةيمارللاو ةعيشلا نيبو. 2 © ةملدلا اهيف قارهي بهذا ىلع 
 مو ةيكمسلا نيب ناطلسلا اهيف لخديو.  Qus moةيوعفشلا مو نييقدصلا

m) C ةفينح a Ee ةيسورعلاو ىيفاشلا] باكحا (sie) ةيكهالا نيب سخرسبو 

 ىسدلملاو  DUST. n)Bةيسورعلا ( ng $9كلبلا لفسا ةيسورعلا ىز نأ الأ
 , albدرو : — p) C habetنيب.  — 0) B xiM omissoقوسو.  Deinde Cةتقاهدلا. 0

Xem بلصعت الا, Lib نما cuna ره e نأ oenxes euh db» alf 

SAXA. — 4) C لست Mà شاشلاو Oui nude .الشحو 



Py ١ NM Tow 

  GUSU 1ناماس لآ ىلع هلك ميلقالا اذه ىف ةبطخلو , qucmريما الا ياركل

jen Rib ni. gigs تسبو ناجزوجو راشلا جرغو مزراوضو ese d O5 f 

 بحاصو ةجرخالاب موارمأ قفتريو بسح ايادهلا  halروباسينب هماقم

d oc ناجزوسجو راشلا ديب c» ثيللا نب Ds لآ كيب quU os 

 كارثالا عم تسبو نينزغو نوغيرق €  delليعامسأ هلك ميلقالا اذه كلم نم 5

  JA Y Xue Oi eفاضأو ارا ىلا لحر ( x4عملا  ge semناجرجو

E DIE : » Dn TAY n ىفتكملا هيلا .فاضاو Xieىرلا 1.  du,ىلا  Xie4ةوبقل تام املف «ناولح  

vosهنبأ هدعب ؟سلجو  Oez)9 نييشلا ةويسو /ر رغب لتقف  &Xu| gelu 

 cse هشيج بحاصو 5£ رفعج وبأ Mc os ; بعت

 19 Te 5X ous وبا* مث ىبعلبلا :لضفلا وبا* مث ' ىروباسينلا بوقعي نبأ

Lsتام  aدنبأ سلجو * ديعسلا  (Se Am JU cHىدنيلا  P 

X m - à 2 5 2 5 A هم نودع 

 نبأ م dco o?! p: m" ىناغصلا 7 ىلع !aed هشيج بحاصو / نيكنفلا

 نيب seus تام LB Qul Qf رق مريزع نبأ* روصنم وبا ةريزوو 5 نيكتأرف

 2 aJ is ONSE « مقل نم ختالق à AAA نم AS فاضأ 7 لقو

 !روصنمو  à! 5ارضنو فكان  eiاوسلجاف : فيرظ  P eA AL OVنكي  iلأ 15

e B3. 25€ Sal ايادهنأو ناماس J3 x53 نأ ريغ ةريثك تايالولاو 

umi, راشسل يمغلاو نوغيرف ىنبل ناناجزوجو Mb ىنبلف ناتسكس wi. 

 , quiiنمل عضاوملا هذه ىف يارخلو نيريما ديب مزراوخو كارتالل  B3رايد ىو

 - ibno--Laith; vid. Ibno-'lقست  Bánü erat flliaمالسألا ميسر نم ةيقيو لردع.

Athír, IX, p. ov. e) C ناولح دودح M .ناجرجو ىرلاو 04) 0 s 

GA. 6) C سلج Jj. (ر B sine punctis. Deinde C .نويسف — 7) B اوع وذو 

C zs. A) B sine punctis. C ut scripsi. 2( C om. — Z1) C هنبا اوسلجاو 

 . 0») 8 ülxuaM. — 5) B golaنيكتبلا.  des Cند  L2. 7) Bالو

o) B gp omisso o C inverso ordine كلم نبأ دعب نيكتارف o! SA 

p Bo. .مث Cf. quoque Ibno--Athír, IX, p. v4. — 4g) C add. Qi anmne 

  (B xíxs sine punctis) ^ s) Bنم ةنلك ىلإ. ( XX xXAنم  Suelos QMميلا

ei C ميم et mox 223.  £) B «فيرط 
D - - 
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 نسبا هشيج بحاسو همالغ فلخاسا رث نيكتفلا هبجاح ناك هلثم ناماس
 !مصن aub اوسلجاو .كيشرلا casui تامو ةبأدلا نع عقوف نيكتفلا رث كلام

Mns Dosهبجاحح ناكو روصنملا هاللم سلجاو هعلخو ةركسعلا فان عيجن*  

 نسا وبا À قازولا دبع نبأ هشيج بحاصو dels رف «ىرقاب روصنم وبا*
 8 [ces 3 0 يسلعلا o; 0 cadi p AST كريمأ هريزوو روج دوس نبأ 5

cole Laloىيدسلا ويس.  xxd Posh.هبجاح ناكو ماضون  BORAمذا وه  # 

 ge cn مسا ^W 5, 3 شاك sid, 3 Xe نيا اعهيج بتحاصو

 e m ىرخطمالا 25 a 3 )163( ىبتعلا نبأ 58 ! ٌىناهيكلا e هرب

Dus?ىلع وبا١ رث « يرعب نب هدإلا  daنب  peusىناغمادشلا م«  P»نه  

 دقو مروج مارهب ىلا عجري ملصاو ناماس هاهل لاقي دنقرمس ىحاونب * ةيرق 0
 ملعلل ,Sid مارظنو ةريس كولملا نسحا «So P نيكمتلاو رفظلا هللا عاطعأ

 كدسسبيل ناماس لإ ,de c ةركاش كك سائلا لاتما ؟نم و * هلعأو

X^قرف  Kid, spe. XMOJ| Ouas djلافكو  Gub s al ER AX 

 ٍلوسرو هبتك باتكب لا Co الو برحخ ريغ نم اهباصاو نميلا عيبج هياع
 ناماس $J ضرعش ايلف كلم ام كلمو نامع يع متقو دنسلاب هل ,cuni هذفنأ 5

 العا نكمو ةهشيج قرفو هعبج تتشو هللا هكلمأ ناسارخ بلطو

 امس نمو“ 86 ناماس لإ sous نيب اي د di idu نم

 ه) C هبجاحو GÀ) م كلم نبأ هشيج بحاص ناكو هلتم رب منو

 E ل يلد uds يئس

c)? B alisفقيافلاا  oz) XS Ex B habe&ا 5050 $0( 0  

B bic et iufraىسمل وباز  C om.ضاق. 6(  d) Bىرفاذ روصنم وبأ.  cese, C 
 ىيح مدس f). 8 Vr 9) eal. 5 om. 42)C eS AX£ سلجو. 8

e hoc E (sic). Cf. Ibno-l-Athír, IX, p. v..سان. )  moxىسنابو  

Mohammed ibn Moliammed (Ibno-'l-Athir, VIIT, p. PAI? et 47), filius noti Abà Ab-7(  

 dollah Mohammed ibn Ahmed, qui intelligitur p. Pv, 10. — z) Vulgo ou zi دبع

B sine punctis, — o) C een wb. Of. Jacut, HIT, p. j|?, 16. 7) Cىسرافلا. 2«(  

 ىوجل 74( C قو. (rn 0 هوسو. 5( Bout. 2 C pro his: Qd 4. xus قو

 (La) فيرط كثلّسو بقانمو تاناكح هلو ,dul ىرلا ليعامسا ىفتكملا
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 رهش ةعيمج تايشع سلاج غلو صرالا ليبقت ملعلا لها نوفلكي ال « قنا .

 نوملكتي رق ةلسم لاسيف ىف fona ناطلسلا ىدي :نيب* ةرظانملل ؟ناضمر

Rae, dindeىلا  al^ casaنم سيلو ةفينح  Rosةيعرلا ىلا طاسبنالا  
un Gtرومالا ىّشِع ىذلا  deعم هيسلجا ءالجر اوعفري نأ اودارأ اذا  

 sous لسرلا اوهفاش Los! fiel سابعلا al aun لعف امك QUE ىلع

cLامك  Melkىأ شيلل بحاص ىلا هوذفنا امل جلاص ابأ مييشلا  

Eeeنوراتخو  SB Tougاراخبب نم  edis,ندع نوردصيو هنيعفريف  - 

 نب ديح du مامالا nuuJb لثم هلوقب لاعالا ope» Sese نوضقيو

 الإ هدعب نوكي نم !d نوريشي علف كلذ اوعفارت AS سانلا نأ ىتح لضفلا

cesiىلا مهتراشا ىلا  SUEفسي نب دمحم مامالا  aJ؛0 © ٍةنوصأو لوهللا هقفا  

 شاشلا ,es < يدمج HI نونامثو eA اهتمام ةناغرف اعف ٍبارخلا امأو

xibفلا  ELAخدام راشعالا لع طاقم نم ةدنكاخ ىلعو 7 املا  

 wey ام بر b لقو هدي عفر لق ناجرجب هشيج رسك تقو كلملا عنص ام
 اذه انيلع ىغبو مليدلا S9 انيلع ىّدعت دقو مهتلود ,às ىثابا رصنت

 توم اشف ىتح ليلقلا SP رع ملخ مهيلع انرصناف آنم مشا اوناك ناف رئاظلأ

 قرفو مهشويج dixi هللا دّدبو مهشيج بحاص Jj هوخا تام 3 ةلودلا لضع

 حلصلا i داو ملسلا ىلا مهنم عجر نم الا مدالوأ كلعأو مهعوبج-
&) 0 Ku موسر مهلو. 0( 0 ىلايل ىف gl. (ه C add. ءاهقفلا mem. 

d) C (l. ةلسم dui) Mosa ليسف ناطلسلا 0. locas) .جيبو 460 ELI 

ae نايشم -ناذلا ليلخل_ cus, ريزولا اماو_ ةيعرلا عم نيطسبللا 
 Bag. 2( 6 ( 4رودصلا نم ردص مثدنع ىظح !ذاو. /) 8 ىدادوبلا.

pro his habet: ىأ خيشلاك ىأرلا .ىوذو ةلجالا ياشملا نم مهترصح ولت الو 

 نظف لضفلا ىل يب  dbار  CEعا نب فرع له هي

 هضعب  (MARSىلع رهاظلاو هلصأ ميرللا ىبيعشلا فحسأ ىأ خيشلا  dنلصاق

  Cauىال لوقي عياشلا ضعب تعمسو  xb qaةرضخلاب سيل  ebالو
 نم نيملسملل ةعفنم مظعأ  a pudريمأ نأ اذه نم بجتا ث قحسا

E. مداقتنا عم (Cod. هساب  باد) ةيثن بيطخل بان اذا مهب بطخ» طرشلا 

 ال !ذهو مهيف ءكمبلعلا.  den; rlلاعالا نم

0 
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 اخ عستو افلا فلا b فسن sax شكو دغصلا ىلعو «ةيبيسم فلا

cAJE Cà JI is ded bor TUN t ناطلسلا 8s DONE ١ 

Là ere Xue uU K3Ueةختامامتو  A4weاوناكو ةيفيرطغ اسم د نوعستو  

d d-s Dac Q9» eA هذه P os Seen Ton. Bez] SMS 5 
- 

 € افلأ نوعبرأ c sss ىلعو elus نورشعو PAR e X3 سيخو اغلأ و

 خعسنرأ DD م ho^ C ورشعو ختامو افلا C 9; 5 فل 0 RS sl e pec ىلعو

5 8 2 3 5 

 نوعبرأو (Exj ن 0 اسارخ ce dee! c ضعي ى CX 6 فيعتو / 00

VAN Mهدام نامتو  PANE NM vA)نوتالثو  o, Dem OS E333, o,نمو  

SD cAنمو ا اغلأو 5-7  Vias Jiدوربلا نمو اسأر رشع انتأو فلا  

edu,ديدخل  Ul, G 6 xS GL SIS, "Eبكارضلا  Egiنوبعصيو  xic 

 &-^ Ur ناطلسلا نم زاوجع لأ امالغ c" الو فيقرلا ف نوكجج
C» 

  à (UA nزاج 35 ىراوخل ىلع كلذكو ختام [ Ust 3s 15نوذخايو

 ىلع  dulاًمعرد نيبثالق ىلا نيرشع  Ji eyنيهرد , deبكارلا شاق (164)

 لزانملا «d شيتفتلا عقي اهلجا نمو اراخ ىلا Xi كتابس «نودرويو اًمهرد

S 2فصن à) Q5 نم 

&) B Css, X, 0 :قئتاودلا Bec &» ut quoque in seqq. ioterdum eius- 

modi vitium. — 2) Cf. Ibn-Khord. p. 40, ubi pro دوربلا in ed. est رودقلا Cod. 

Oxon. os sed cf. p. 39 paen. — c) B (45,5. — 7) C haec habet: cis 

pese هل ضرع T لغشلل 1 ريمالا تقو فعوض هنا الا صيخر هب 

Lea oناتسكاس رو خم  Dm pusارخ نأ 2  
(o2 

e جارسخو er erret نانسلباك ىلعو d vore اهنميق سأر اغلا Ki "c PAIS 

 . Nmنايمايلاو نانتسراخط ىلعو قرد ا... ملخ ىلعو مرد ? LPىلعو مرد

 اهنرد WAP ءاشلا ورم es ee فورلا ورم ىلعو مرد PME ناجزوج

Ue rp جارخو J JAVAA نانسيف جارخو 8,2 اه اهبيحاونو اناره com 



eri 

3 Xia gi d om LIS Eb ىتكيشتلا os deb تاناملا lf 

4b xa bb ىلا 3 «xoa ED d نقل ةلجرم Oi; db 

 نم فخاتو ءاهلتم 4ناتاخارغب عضوم ىلآ jah 4 ىلعالا *ناكسرب

 ناتسجاج ىلا رث ةلحرم فصن «ناغمرت ىلا مث ىيديرب باب ىلا تكيسخأا
- ot 5 zT E v LE 

 . AEمث  f aoa Mمث نيديرب 5 CA. € XÀhm A Suc dbباحيبسأ نم
- 

  cj dامهلتم ثكجورب 1 3 نيديرب  M 3ةلحرم ىيدايمنث |4

z- رد Ter مزو Aca Qs ES OC FR. exe cot» 0 

Uo. Acsi gu هاد" نايناغصلا ىلعو SONS uo Wl avv. ىراخ 

(Cod. هيلبسم) ةيبيسم_ عرد لوب... شاشلا cb» يلمح LPSLPT متبلاو فسنو 

(Cod. هيلبسم) ةيبيسم lee SAGT راشعا ةعطاقمو ةيدمح 80... ةناغرف pie 

 باكجبسأ جارخ  © XX (BS (Cod. & xsخفيف هب بئكارضلا اماو

g-— الو pid لج نم اوعنم امير الا دب شيتفت الو نودوجب ىلع اهلقنا 
e: «2,5 نيعبس هيلع Arias (Cod. (ناوكد jem RT dee مداخ (Cod. (رمغد 

Ls vow. .ةريغو يزوريفلا نم ريباسين نداعم ةعطاقمو Kodáma dieit tribu- 

tum Khorásáni fuisse anno 221 ex pacto cum Abdollah ibn-Táhir 38000,000 

dirhemos (in tabula habet 37000,000), iributum Sidjistáni 1000,000 dirhemos. 

In margine C adnotatur: 8; .د اهلك دادعالا ن أ ىضتقي Cf. Kremer, Culfurge- 

8chichte , I, p. 331, 364, 376. 

&) B om.  £) B | 5, Kodáma سابطأ , Ibn-Khordádbeh, p. 50 ساطأو ut 

recepit Sprenger p. 26. c) B .ناخب d) D ناقاخرفن omisso .«عيضوم Kodáma 

 45 زغوغنلا) p كلم نافاخرعد .goes Ibn-Kho:d زغوغنلا نافاخ + هن ظل 1 ك7

Intelligitur sive Belásaghün sive Káschgar, cf. Ibno-'l-Athír IX, p. 41, 1. Dis- 

tantiam 6 dierum quoque habet Kodáma. e) B op, Kodáma ناقمربو Ibn- 

Khord. p. 49 recte oU. vid. Jacut, V, p. 16. f) Sic. Kodáma (£53 3$ 

 . ut quoque Ibn-Kho:rd. (in edit. nonnulla desunt). —$) B E (s. ze)رباص

Ibn-Khord. p. 48 [55 , Cod. pe Kodáma ,L,.,3. Quod Lic addit باوكر à 
C C 

 تاوكر ىف i ein via cisternae sunt, (B ايلتم).
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og aeلونم 00  Alo aنأ  puفردصنت  xhmAرغواست نمو  

 ,dui ىلا رث نيديرب «دركزغ ىلا باجيبسا نم فخاتو «نيديرب Eb ىلا
 ىلا رث نيدبرب ”ثكاتب ىلآ رق ةلحرم «تكروتس ىلا ثكنب نم فخاتو ةلحرم

 قخاستو «ةلحرم ;qul ىلا مث ةلحرم مصواَخ ىلا مق نيديرب شاشلا رهن

 اق ةلحرم 7 ناتسجاج ىلا رق ةلحرم ةضفلا طعم ىلا شاشلا ثكني نمو

 < نيديرب باجبسا ىلإ رث ةلحرم 7دركزغ ىلا ثكنب نمو ؟ةلحرم # ناغم مث

A,نم  à JPةلحرم صواخ  AU,نم  Qeنيديورب طاباس ىأ  

 ىلا كدنقومس نم .AL, G Xi هلي ài. d Xl s #7 ثكواش ىلإ

Xia 5dىلا  mos,ىلا رث ةلحرم ةّيسبدلا ىلا رت ةلحرم  

 اراخإ 8 Xl A سميد à :لحرم 0 سيواولحلا aS Kio a " ةةينيمرك 10

Xlنم ثذخاتو €  OUS Swنيمأز ىلإ  b c Xl Aّمسواخ  à R4 

 di مت ةلخرم كّدنك ىلإ مث ةلحام شك ىلا مك ةلخرم jo) ىلإ قنقرمس

 نم فخاتو ©ةلحرم dou ىلا مث ةلحرم ”ةنرق ىلإ مث ةلحرم Oud باب

a) B .حاخزأز Ibn-Khord. حاجران (Cod. "D Kodáma حاحرأو "up et " 

Vid. Jacut in v. 2) B Qi» Ibn-Khord. ١أطران Kodáma oV b Xia — c)B 

545,8, C .دركرع 01. 15. p. .فهي Ibn-Khord. p. 48 habet ىوكرغ (Cod. 4,572), 

Kodáma .بك نيبسع B sequitur hos, C, cuius locum infra dabo, Istakhríum. 

d) B ثكنسد hie et deinde, C «X45, Ibn-Khord. شاشلا et Kod. شاش xixXa. 

e) B كتاكروسبسو Ibn-Khord. ثكموي (Cod. نيكموم)و unde apud Abulf. p. حف 

orlum est تكسوخ , Kodáma (بك) XS ea. f) D sine punctis. 9g) B 

 ناغمرن. )18 ثكواس  2 Bناشجاج.  mox (jl. 2) Bضاوح

2) B Qu $m) B Q^» 0) B AÀ: 0) B «شيواوطلا Sequens 

stalio apud alios non meroratur. Cf. Ist. p PPAR £),B .سواك Non videtur 

auctor animadvertisse stationem candem esse quam suprà صواخ appellavit. 

4) B wy, 0 هزدزد eb .ةرذرد Cf Jac ذه ov. 5) © هير ssa. Cf 

Ist. p. PPy£. 
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 ىلا مث ةلحرم gi M مث ةلحرم aX نام di qi des als كا لا
 (قيتع طابر à مث لحم b مكج ىللآ Du نم ثذخاتو € خسف فصن نويكج

 «ناراوخ طابر ىلإ مث ةلحرم 3213$ ىلا مث ةلحرم ديعس بج ىلا مث ةلحرم

 ىلا مث ةلحرم نييمزراوخلا ةيرق ىأ مث ةلحرم 4نييراكبلا ةيرق ىلا مك ةلحرم

 sd مش لحوم /نيسايقلا xke ىلا مث ةلحرم فلاك ىلا مث ةلحرم «ناخلب

dasىلا اراخ نم ذخاتو* © ةلحرم  Fuelةلحرم شات طاير ىلا مث نيديرب  

 ىلا مث ؛ةلحرم oA طابر ىلإ مث ةلحرم ali ىلا مث ةلحرم خوروش d مث
Bib,ةلحرم /نيغدابذ ىلا مث ةلحرم نسح طابر ىلا مث ةلحرم دْنبَرَكِج  

 ةدنس ,db ىلا مك ةلحرم شام طاير ىلإ -ْمُك ةةلحرم رهنلا قيضم ii مث

 4 ءةلحرم هثاك ىلإ مث ةلحرم *ناَخاَرش ىلا مث ةلحرم ”ناقرغب ىلا مك ةلحرم

ALS,ىلا مث نيديرب متاكزون ىلا مث ةلحرم ساخ ىلا ثاك نم  qol. 
 نيتلحرم ةزاغم ىف «ناقخادؤم ىلا مث ةلحرم ”غابوت ىلإ رث ةلحرم quad ىلع

d 3مث نيديرب ناسرد  a No M 4b Ehe M M 

a) B Jue Vid. Dorn, Caspia, Einl. p. XXXV, ann. 1. 5) B e C 

ut recepi. — c) 8 e, 0 نراوخ Vid. supra p. 8102. — Z) B et 0 -نييراكنلا 

e)? B ناحلدو C jJ f) B sine punctis. Ad finem huius itinerarii C 

addit : نينلحرم ذمرت à! نايداوق نم ALL. 7)€ Sea) نم S ue B 

s; à اراح نم AG, C alio loco ةلح م s d .اراخ نم Fort. idem 

est locus qui هزيدمأ 3 هريدمأ appelatur. | Z) B .ناعطو 0 ناغوط ij Hic C 

insert: ةلحرم (قيضم ا A BOom. 7B Q5, Co 0 8 

sine punetis, C .ناقرعب s) B ناحارسو C .ناحارش Sehurákhán. — 0) 0 تاك 

ut solet. Hic etiam describit alteram viam: ةراغم $ تاك M ةشخرف نم ربستو 

  EL 7) Bتاك  ^. Cf. Das alie Bett des Ozus, p. 110 ann. 2. p) Cلحارم

 ناجنلاو. r) D go C غانون. Cf. Jacut in v. 5) B cesa ومو 0 ناقنادرم.

Deinde C ةرافلا à. 2 B Ub, 0 ةلحرم pro ou ( B S Ls 
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 Nw duet 5j db نينلحرم راس باراب ىلإ رث ةلحرم ريما

 للا اتاك يم ةتتخاتو € ةلحرم ردوك كل xl. c £5 à b ناقخادؤم

 MS ica / ويبخذرأ d م نيديرب .tg ىلا P»: Pe 0 نامدرغ

 nri S ERU #ساخ ناخاكسد ىلا كنمرازوأ نم ,AA «ةلحرم مغابكوت

i iuisىلا رق ةلحرم  sacىلإ رث نيديرب #”ساخاردرك ىلا ث ةلحرم  

luus exمث  dىلإ مث كيرب 7كنوزور ىلا دكنمرازوأ نمو ؟نيديرب بساراوه  

m Modمت ةلحرم )168(  "Ace dEذخانو © 0 ةيناج ملل ىلا كلذكو ةلحرم  

 posa ىلا مخ. تاطاير اهيف (LE نيقالث ةرافم ىف بَشُكَت ىلا ارا نم

 أ اهيا TE Pup Jo ىلا نايناعضلا .c تخاتو لحال 1١ كك

 نمو ىيدحيرب Pelei ىلا نايناغصلا نمو ةلحرم ةلحرم ”ةدركنس وأ 7باساب 0

 ” نابنه ىلا نايناغصلا' نمو اًنالث DOS هرونيز وأ *شغ وأ *ماهب ىلإ نايناغصلا

ad) C haec non habet. (B «(يجدرأ D) B .ناعبأد, 0 ناقنادرم c) B sine 

punctis. — d) B Que e) B x, E pel» f)B 5425; C 5255. 

g) B goin In C haec statio non est, ibique cetera quoque ad Khowárizm 

pertinentia desiderantur, additur vero aliud itinerarium. — Z) B .ساخ ناخاكس 

2 B XQ, Scribitur sie pro .نتيبشخدرأ Vid. Jaeut, I, p. i ult. /( B 

  #( B (Races — 0) C additناوأروب»  m) Bساسحداردرك. 0( 8 كبوروز.

hoe itinerarium: ناعاب طابر M مق Rd م اوكدرأ d ةيناجرشل نم AA, 

pus does ةلجرم ماش. quae b, ا e ىلا ciega 

 مث ةلحرم مكاشل  Mىلا مث ةلحرم ٍباغود طابر ىلا مث ةلحرم لهس ىأ طابر

Xl 8.3) à مث Ko م رفعج jr Pro هاش نايم Djordjáni habet نايم 

sLL—, vid. Das 2116 Bett des Oxus, p. 297. p) B T my C "T c» 

q) B eoo, 0 (Lael. Vid. supra p. PA. — 7) B so xw, 0 ss Xu. Vid. 

supra 3 T3. 2B تراوسو € vj Vid. supra p. PAZ. — £) 8 eL, 

«u) Secundum C; B رشع v) B Le, C AUT Deinde C J3 jl eS 

 , v) B Las, C Suasلحارم.
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 ىلا نايئاغصلا نيؤ اًكسرف .P هلتخكلا ىلا ناينانغسلا e نيتلخرم

bf, ALS Le & 

a) B 43. — 2) In C itineraria Transoxaniae haec sini (praecedunt. itineraria 

Khowarizmiae): i ىراخ نم فخانتو mes pi M وأ لمآ M نوكجج نمو 

 ىراخ نم فخاتو «ةلحرم ةلحرم [sa (Cod. sud) ىلا وأ مكج ىلا وأ كنكيب

dMنوخارف) نوجا رق  (Cod.ست تا 2  CX ma Eb val d. 

 نم ذخاتو exu La ربرف ملا مث ةلحرم لاك نايم ىلا دنكيب نم ذخأتو

 طابر 3 .Cod) دوسمأ) sul نم AU, € ell فيتع ,Jb ىلا .Cod) مكح) مكج

 نوجارق نم فخاتو ؟نعيلا ةينيمرك ىلا سيواوطلا نم فخانتو : ء علا شان

 غرميام M مك ةلحرم ةناتسآ طابر M مث ةلحرم J نايم ىلأ .Cod) نوخاوق)

 نم ABUS, eub تاك iP ةشخرف نم ee < ةلحرم فسن ىلأ مت ةلحرم

 € Xm xh U^ à وأ .Ced) ةزدزد) كك زرد à وأ ex د ىلا كنقرهس

AU,ىلا ثكراب نم  debكعس  Amis €Xb Aنم  S55هر 3(  (Cod.ىلا  

 Ue نم cur) ءةلحرم فصن طاباس ىلا TUM 2 شك

 .AU, exo (Cod هناقرح) ةناقرخ d مكث ةلحرم كرد 4 .Cod) نيمزاوه)

Ato 1يك دا  Cai (CE dede)مك طلخرم  dهقلجش  quic 
TURنم  ior E 4 (Cod. xa) wAىلا مع هاجم  C 

(Cod, Tهلعل) رثب ىلإ مت ديبح (000.ره) رثب ىلإ مق ةلحرم  marg. Asيه,  (Cod. 

 .Cod) هنقرح) ةناقرخ ىلا مك ةلحرم كويد ىلا مث ةلحرم (Cod. ud) نيس

 ,Jb ىلأ .Cod) تكيب) ثكنب نم ,AU «ةلحرم دعس (dob ىلا مت ةلحرم

 باجيبسأ ىلإ مث: ةلحرم .Cod) دركرع) دركزغ ىلا مث ةلحرم .Cod) زوفنأ) نرفنأ

 ىلا مث ةلحرم .Cod) دنقاوح) oui ىلا ثكيسخا نم ,A ؟ةلخرم

AER € لحرم كعس طابر: Ri e ةخلحرم s: v] 5.93) A, à مت Ki pe 

(Cod, نيتمأردنز 1011. 1. نتيمأردنز cf. Jacut II, (م. 1هل Uia o5; à Us نم 

 ; xنأ , oAناتسز) . (Codعوسن) - .ىوس ىلا .رث .ةلحرم . (Colةلحرم

  ABUS exi sac db obe caf dbتيدي ىلإ! باجبسا نم

44 

١ 
5 
E 



pon YD Tm Pte mme 

MUERTA NL 1 1 1] 1| | | 1 1212120 2 ة2ة 2112! 

D 

 ناقلاطلا ىلا مخ اهلثم «زيلاورو ىلا مث نيتلحرم ملخ M يلب نم فخانو

 اك نيتلخرم «ناّجتمس ىلا ملخ نمو cua v PUES ىلا مك اهلثم

 db مث ةلحرم JA ىلإ مك لحارم م « هيابراك ىلا مث لحارم ه 1835581

ua fussءنيملح  ARSخلب نم  di1 نالغب " Jelp4 ناحانمس نمو b ١ 

 ىلا مت :ةلحرم هك ىلأ مث «e AV àl e نم AU, cf 5 ندلغب 5

 اهلقم بايرافلا ىلا مث اهلثم /ناقروبشأ M Pos نمو* cjua ا نايمابلا

 occi db مت Xy m a هاببس ىلا حلب نم ARES 6 اهلتم ناقلاطلا ىلا مك

 ام ىمظعلا نيصلا Eua db ثكنوت نمو ؟ةلحرم راوط ىلإ 3 ةلحرم

 «Quos هباتك ىف كلذ ركذ دقو iuam لسرلا تكح اميف Us نوعبرأو

eديف  A, Qنم  a bumتكجومب  (vera lectio vid, CSS)وأ  à 

 «نيديوب EAM M FE نم فخاتو «ةلحرم ةلحرم .Cod) ناكعم) ناَكْعَم

 ىلا كنقورهس نمو ةلخحرم .Cod) ثكجب) mds ىلا دنقرهس نم ذخانو

 Bue uer us OI لأ OLucs eos ope Itera (Cod, ecu) يكل

 ىأ وأ .Cod) ناخو) راَذو ىلإ كنقرمس نمو ىيديرب نيديرب .Cod) شغرو)

ASAتثكجدومك)  (Cod.ىلإ شك نمو ديرب كيرب  dE Pol 

Aut»تايناغصلا) نايناغصلا ىلآ  (Cod. hic ut sémperىلا اهنمو 1  TES TOC 

 .x3L$ A نمو « ةلح م 65:5 15 SUD نمو ناناحرم PON ىلا اهنمو xl رم

àك ازر) كزد  (Cod.خاحرم  DUE iV dنايناغصلا نمو € خلحرم  àlنايداوق  

Pوأ دركشاو ىلا كلذكو لحارم  ABUS cuaىجُذرَرأد ىلا نايناغصلا نم  

eJةلخرم ناورك ىلا ثكيسخا نمو ؟نيتلحرم رَغواَش ىلا باراب نم ذخاتو  

 .Cod) ثكير) ثكناو ىلأ كلذكو.

a) B .نيسلوأرو» 0 نيسلاوأرو 5) Sic © et marg. B cum .لاصأ Textus B 

  e Bهناردنأ.  d) Bog, Cناجممسو © ناحنم.  0) Bناشخلب.

x, C .هنايراك Pro &b i AKB «نورق C 55 Deinde C .لحم  g) Sup- 

plevi نالغب secundum Ist. p. A1, 8. — Z2) B ركع i) C haec om, Z) B 

male .رت C haec ad ذكخاتو 612:7 v xd. 5) B درسكر اسو 0 كركر بيس 

Ibn-Khord. p. 51, 8 a © رويخراس (000. ريحراس)و Kodáma 5.2 Istakhrí 

 , Mox B n. us Aaدرج دايس.
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 ىلا مث اهلثم [pura ىلا مث ةلحرم عاقلا M ةيِدوُمَيلا نم فخاتو «ةلحرم أ

bi Adءةلحرم فصن علب ىلا مث ةلحرم «هدرجتسللا ىلا مك ةلحرم  

 ىل* مت ةلحخرم dob ىلا مث ةلتحرم ريمالا رصق ىلا ةيدوهيلا نم ذخاتو

 ةلحبم JA P ةيدوهيلا نم فخاتو «ةلحرم ناقلاطلا ىلا مث ةلحرم كرك

M gsمث ةلحرم طابر  diةةلحرم ةتاَتسآ ىلا «بايرذ نم فخاتو ءةلحرم يلب  

eلإ  xima fades gezعدوخمتأ لل مك  xeمخ  . Mطاير  cp. 
 dicis exlme en db مك. جلدتم ١ تايعز نتا مما

 ىلا مث ةلحرم ةناَباَريحَب ىلإ مث ةلحرم GP (eode ىلا مث ةلحرم 6 ىلا

louiناو كا مث وا ةلحرم ”َناَباَدَسَأ ىلا مث ةلحرم  Brus 
-0t £o 

10 X مت ةلحرم بار NT (i E xo ra 0 ا i ES نيديرب فنحأ رصق 

- e) B .نافروسلا In C hoc itin. .0عءقوأ Ibn-Khord., p. 51 l. 6 a f. نافرس s, 

 - Constat lectio commentario Koاةردنبلا» B ( 5ناعمرسلا 1. ناقربشأا) . (Codراق مس

dámae, et quoque est apud Ibn-Khord. — c) B ,هوركسدلا Kodáma هوركت ديلا و 

Ibn-Khord. .كوكشولا — d) B تأ P mox تأ bus recte C. — e) C haec om., sed 

alio loco habet: طاير ىلا مت ةلحرم 49( $42 ىلا ةيدوهيلا نم ذخاتو 

 علك م علب
5-4 (n 

 - non csse N. P. sed sigرصق ( Klo Sequitur hinc 449مث -

nificare locum principis nempe Anbár; cf. Ist. p. fv... Deinde B ix3LLJ. — f) B 

o erem C نيبلمو (se 7) B نويحردنأو 0 CSS ut nune scribi- 

tur nomen. | Z2) B cs, C cLs E i) B js. In C hoc itin. desideratur. 

Ibn Khord., p. 51, 8 باق PE sed Cod. 98 Kodáma «رام Djih Numa, p. 1*7 

 , (Cod. 20 x)نابادج# . Ibn-Khordدكاباركنر  Vid. Jacut in v. — 4) Bسراك» 17

Kodáma 3L! t Djih. Numa Sixm. — DB m m) B «ocu, se- 

cutus sum Ibn-Khord., Kod. et 2717. Numa. x) B .أروح Apud Ist. p. زك 

et Ibn-H., p. l"jio minus recte edidi :نازوخ vid. dw in v. Ibn-Khord. ناروحأ 

(in textu edito nonnulla desiderantur), Kodáma VD Djih. Numa .باروح 

o) B or Secutus sum Kodáma, coll. nomine نكسر apud Jacut. Ibn-Khord. 

du (Cod. gue p). Ad hane stationem a Kagr Ahnaf per urbem Marwarüdh iter 

est longius, nempe 10 Paras. 



PPS 

T n EL b ym à مث xl A ناقلاطلا A مت ةلحرم «ذاباكنك 

 ناقنادندلا ىلإ مق ةاحبم M ىلا هورم نم فخانو «ةلحرم ةيدوهملا

 نسيكوسا ىلا ارث .ةلحرم eda ىلا مقا Ema diibueli ىلا : مك ةلخرم
GU, exlمك ةلخرم 7 نهيمشك ىلا ورم. نم  , b, (Ubناحرم  م«قيدلمل  

 سراب طاير ىلا مك ةلحرم oh Mom ىلا مك ةلحرم كرصن طابر ىلا مك

 *نيشبا نم AUS © ؛اًضسرف نوكجج ىلا مت* ةلحرم لمآ ىلا مث ةلحرم

dطاير ىلا مك ةلحرم ةروش ظطابر  mjةلخرم ىضاقلا ةيرق ىلا مك ةلحرم'  
 ةلخرم «ةراخ ىلا مك ةلدرم سوجملا ةيرق ىلا مك xime ”نيمروش ىلا مك

 0 8ظلحرم ةاره ىلا مث ةلحرم خورك ىلا مث ةلحرم pls طابر ىلا مث
nىلا مث ةلحرم ناوزرك طابر ىلا نيشبا نم فخاتو  dis0 ىلا مث ةلحرم  

Cىلا مك ةلحرم- فورلا ورم ىلا مث“  cocaegem. mios | 
 .Sus dps d ذورلا ورم ىلا ءهزد ىلا نيشبا نمو «ةلحرم ناقلأطلا ىلا

p 1 

| 

; 

4) B sine punctis. Kodáma LL. Secutus sum Ibn-Khord. (Cod. .(داباكانك 

e Kodíma ناكسكو Ibu-Khord. voL $. (Cod. باكحنسك 

  Hine apud Ibn-Khord. et Kodáma via pergit per stationesباحسنك). .$

$) Sic B eum 

ad urbem Fárajáb et porro (vid. supra) per gi ad Scha-طوخ رصق  etنيغرأ  

Jakubí, p. ol, yn, Ibn-Khord.دروجورح و  D Deinde Bهاشلأ  bürgán. c) C 

(vid. Jacut in v.. 4) Bدروجونج  l.درجومم  Kodámaدرج سين,  Be4g 

Ibn-Khord. p. 46 xiu, Kod. xiu. — e) Bةئاسلب و  KL XL do, Jakubí 

Las. Inter hancداعم  und, Ibn-Khord. dL Kod.داعم  Jak.و  (ora 

 .stationem et. Sarakhs Ibn-Khord. ponit (Cod راحسلا) راجتلا رصق (1ك00.راجخلا رصقإ

Stationes Ibn-Khord. et Kod. ab iis huius itinerariنيييشك.  Cريهمشك و  f) B 

JI (sic).هديسلا طاب  differunt, propter eausam a Sprengero p. 16 allatam. — g) C 

hie et infra, 7) Bنيشنإ  (B sine punctis), 2) C pu i C om. £4) B 

B sine puncti. — 0) C sj. — p) B t. g) In 0راس 2(  ge m) B 

lacuna. 7r) B ثور د 6 8) Sie. B, Sprenger p. 51 legit رخ 2 B 
 طاص

 sud Qe 4) C baee non habet: sed yi ca نيشبا نم ذخاتو

Hic insuper haec itinerariaذورم ىلا مث ةلحرم ىلعألا.  (deleta est)خلحرم  



P1 

AU, 3ىلا ناره نم  Pagaوأ ىنلام ىبلاو لحارم  ev ueوأ  ueناشاب  

xim 1ناينبرتسا ىلا مك ةلحرم ةراسيّح ىلا :ناشاب :نم فخاتو ةلخرم » 

 اكرم 2 ششاك Jb هك لحم: a] QUE Ri لحم ةابارام QUI مك فلكر
AA, Sm 8 3فيك ىلا مث نيتلحرم 0 اولا 859 نم  Kl. 

 5 8 xima ti ىلا مك

A25,نم  céدرابلا طابر ىلا  XA: eol PELىلا مث  

 E ass el نيذزرغ نم ذخاتو exa نايمابلا ىلا مث ةلحرم :سنح )166(

CEP MEEىلا مك «ةم.نيح اهبو* ؟ناخخ  dp 

ga n|v p:كنسلا دالب ىف تناو*  S mong,نم ثخانتو  uusطابر ىلا  

 10 ىلا مث ةلحرم qd طابر ىلإ مث ةلح م منوغيم ىلا مت ةلحرم 90$.

TL esمث ةلحرم  el5 ناباركب  tob VE 3 ximaمت ةكلحرم  n 

 :addit ىدع طابر nm ES KL ca ىرصف PES ورم نم _خاتو

 sie, 1١) نينيرق») ئسرق . ىلا مك ةلخرم" كول ىلا مث ةلخرم فتح aas ىلإ

 ننريح ىلا مك ةلحرم P طابر ىلإ مث ةلحرم ua طابر ىلإ مث ةلحرم

Kl. a (l. een)مث  Leورم  AXES, €Xlm eنم  (sic) S, aىلا  P 

cel E Am LA OCHO Iروشغب  xoaمث  teمث ةلحرم نينتيرقنأ  Y.لوبن  

 ةلحرم سيغناب ىلا مث ةلحرم. ْ

a) B pi 6( pes C pue e) B ou, € bu. d)B 

ewm C eo 8) 0 روغلاب f): B; xus; Cs. Pré a y B CR 

  A) Bسبح. B sine punctis, i) Sie C, B ( 0نوشغب, 0 روش غب.  Bو)

 .٠ Vid. Jacut in v. — 7) B indistincte, sine punctis. 20( C omكرذين  0هيدركو

2) € p ox 0) B Ou$ زوريفو 0 om. Vid. Ist. p. pf et fo. p B 

  7)B"ىو. . — () B sine punctis, C om. Cf. I:t. p. fo.2, Ibn-Hauk., pبفوعيم.

 نيكت. — £( 1 داسرحم [ Apud 156. recepi Gbفاباركن.  05) Bىاأوكسس.  Cناوكدن,

Apud Ist. recepi Ri. m (Col F quoque habet sb 2). 
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 رق ةلحرم ةذابا لكنج ىلا رث ةلحرم «لقوالا طاير ىلإ رق xig بارس طابر

Mمرغ ةيرق » Xiaتساخ ةيرق ىلا مت »# Eiةيرق ىلا مث*  Eaةخلحرم » 

 نأ مث Koma طاير ىلإ 8قواج نفس نم ABUS . «ةلحرم fum QUE مك

 ءةلجرم #ىاوجنب ىلا مث ةلحرم ؛ةيرجكلا طابر ىلا مت ةلحرم *ىنج

 نم فخانو © ةلحرم روغلا ىلا مك لحارم Po ىلا تسب نم ذخاتو#

eisىلا  iiىلا مث ةلخرم  nA)ىلا مث ةلحرم  "gumمث ةلحرم  
 ىلا مق ةلحرم 9كشرس ىلا مث ةلحرم مرجنك ىلا مث ةلحرم dunes) ىلا

 gem ىلإ مك ةلحرم vo QUE مك :ةلخرم' هر ىلا مك" xb s ىداو

 لبثل ىلا مث ةلحرم ؛ىرس SUS ىلا مث ةلحرم «ناشاج ىلا مث ةلحرم

 e نم ,AU 8 ةلحرم ilo ىلا مث ةلحرم ناماج ىلا مت ةلحرم دوسالا 0

 كف ىلا مث ”ىرورح ىلا مت ةلحرم ”نزورس ىلا مث ةلحرم Used ىلأ

 ىلا مد ةلخرم .9 ناتسمف طاير ىلا مث ةلجتم :نيدورك boy ىلا مت ةلحرم

 ءدرج ىلا ud نم ABUS © ةلحرم تسب ىلا مث ةلحرم a دبع طاير

joda Pىلا مك  sitىلا وأ  guleQ quAهم نتلح رم  M s) qeهذ  

 .LES P شك ىلا ey نمو Xo قاطلا ىلا ey نمو ةلحرم 5

4) B .زوالا In C haec statio deést, — 0) B 3i dies C 3i. لكبح 8 

er d) B sine punetis, C بشاح (omisso x5 ; cf. Ist. p. fo.7 (Cod. Fi). 

e) B qni C habet xa... — f) B Pu C ow m 9) B yos. C hoe 

itin. om. Vid. Tst. p. fol. — 2) B sine punctis. i) B &s 8l. — 4) B نابل 

7) B js», C VS ») B o» C (sic) نيديرب ميبس Vid. Ist. p. م 

1) B pe 9) B تسير C semel كتنسيل (fort. 5:21), semel ut recepi. Cf. 

Ist. p. ,ضعيف Ibn-Hauk, p. PP, 18. 7) B m5, C رخبكت ا 9) C ds, 

7) C om. Deiude B et C s» 05 B qj apud Ist. recepi ناتساخو sed 

vid. p. ffe et Ión Hauk. p. .يول" — £) C uv. — €") 0 «قوينار. 01 © نرورسأ 

wv) B .نزورحح و 8 تار و رشح z) B .كيهد Haec et statio seq. in C desiderantur. 

Pro .نيدورك 82 ندورك — y) B .ناشفه C vut recep. z) B 3, € si aa) 0 

 , Seqq. ad AUS, in C non sunt, Pro &3 B xىينرفلا». . (Bنيتلحرم نيتنيرغلا هوف
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ACALS,نياق نم  AUS, Kl s e elنيتلحرم هدباَتي أ نياق نم  

Lais ALL UE uaملت  udiىياديرب 5كيتيرط  € ooكباني : Qiناكتس  » 

 (fo ىلآ مث ةلحرم ءزرخاوك qs ىلا مت ةلحرم do ىلا مث ةلحرم
golaمت*  " X xمث  eمصقلا  OS, € xlنم  ge 

diمت ةلحرم سنكسيب  Odium diةلحرم 4درجورسخ ىلا مث ةلحرم  sai 

 ةلحرم نابأ uen» qu ىلا مث ةلحرم: نابا Quem 5 UE وأ قوبلا* ىلا

 لا ياسين نم ,AB .هاةلخرم mS ىلا مك الحم OUR ىلا حن

 ىلا مث ةلخرم مدهاص ىلا مت ةلحرم ”ةدامرلا ىلا مث ةلحرم ”جيرلا رصق

 نم فخانو م« ةلحرم سخرس ىلا مت ةلحرم .TEXAS ىلا مث ةلحرم نارودؤم

 $40 د.كيالام ىلا مث XA ”هدكون ىلأ مت .Xl دركاشرف (Ls جدولا رصق

ximaمك  quum) QE6 عرحتم" بلك قنا مق ORJD QUE eiلا قر ةهلاحدم"  

2) B يىتانتاسو mox ىنتاست et ooLa, C ,كياني Au et .كدا 2( B 

Aaa L2. C habet duo itineraria, alterum a Káàin ad Kondor, alterum à Káin 

c) B et C "e d) B p 0 ge €) B ose € .رخاوكرلام 

 - cess Koكنك BouEked, 0 ( 5 Com Aر/) 8 نابحرونو © ناجنزوي.

dáma ردنكسي et Uva, Edrist, IT, p. 177 OMS .شيب Post hane stationem 

Kodáma et Edrisi stationem inserunt, quam ille oo Rn hic نايانهن appellat. 

Apud Ibn-Khord. p. 46 1. 11 textus turbatus est. Cf. Sprenger, p. 14. Cod. 

e روباسين ue i) Kodáma داباسحو Edrisb .نابارسج — 4) B oz 

et om. .ةلح رم — I) C om. Edrisi babet نود Deinde B ذاب 5, C ob. 

») B ,ردقع C hane stationem non addit; vid, Ist. p. .8ك Ibn-Khord. A 2.49, 

w) Sive ,كابزد Jakubí, p. هكر 4. Male Jacut, II, p. ow, 14 o) Sive SUN 
jii, Jakubí Ll. ubi Cod. 4/4 —, coll. ناراسكاخشل apud Jaeut. p) B 

XLo. $4) DB sine punctis; Ibu-Khord. &AaS (Cod. 4x31), Kodáma STE 

r) B sine punctis. 8) Sic 0 5-5 3. /) Sie B, C V2) ut vid. et sic 

legi posset in B. 

E 
La! 



wor 

 | ةلحرم «ةحالملا ىلا رصقلا نم ذخاتو 8 ةلحرم ةاره ىلا مث ةلحرم هدما
 روباسين نم فخاتو 8 «نيتلحرم UU ىلا مث ةلحرم ةناكْنَس ىلأ مث

 Sb ند Eig + نكجتين# لا“ مك ةلجتمت يئيرادلا: ىلا مك ةلحرم dXX لا
xeu Ast Lasنايت ىلا مك  oxىلا  Ehe Q4من  

Trدارا نمو ءةلحربم اسن ىلا مت ةلحرم موادغب  oy!ىلا خا  

Kio hadaناريوح ىلا مك.  *. egiىلا مخ*  gueنيل معا هليجسم  
Sud8) نهيملق نمو ةلحرم Dىلا  ghiىلا نفوك نمو ةلحرم  Ay 

 soa .ةيرقلا ىلا مث ةلحرم 1شيغب ىلا روباسين نم BUS © ةةلحرم

 pem نم فخاتو © ”نيديرب نارباط ىلا مث ةلحرم mou M مث ةاحرم

 ىلا مث xo رخآ مىلا مث ةلحرم طابر ىلا مث ةلحرم ”ىغيدشن ىلا م

eut؟ناجرهم ىلا مث ةلحرم ديوي ىلا روباسين نم فخاتو «ةلحرم  
 © ميلقالا !ذه تاناسم انرضتخا دقو clita *نيإرفسأ ىلا: مك نيتلحرم

a) C £M sine art. 2) Bet C .ناكس c) C addit: هعاص وأ ةدامرلا نمو 

Xm ناقون ue d) B واكالكو C nomen bis habet ut recepi (semel SU. 

e) B oe. C bis ut recepi. f) B ناحرف et mox Sp g) € .هوادعم 

4) Sic B; C A. — i) Sie C; B (hs. — A) C om. B habet نهيبلك et 

pede Sprenger p. 51 legit .ىييملق — 7) B L5, 0 semel ut recepi, semel 

 سيبيغلا . Ibn-Khordسنغب,  Koláma | 4 5, Edrisi, II, p. 186ىشغب.

(Cod. نييمبخلا (sio). — m) C ناقوم !. ناقون. ه) 6 ه00.: ةينقعلا ىلا امهنمو 

 روباسين نم ذخاتو  oonوأ !واكلك : Supra nempe C sie habet:لحرم ةلحرم»

Ki. Odes, .ىلا وأ ىغيدشب [ىلا] وأ ةبقعلا ىلا وأ شيغب ىلا Signifi- 

catur autem nomine x4 à »)| locus supra دوم dictus, quem Kodáma appellat 
os 

XARsJ) (l. (نآرودؤم) نابورم. ه 8 QM, C semel ىغيدشب , semel -ىغيدشأ 

p) C add. -eb, 4) C or) € uui. C addit itin.: نم ذخانو 

 زخرم طابر : ىلا اسن  Aمث  Oy Tءةذلحرم ناقمرج ىلا مت ةلحرم

  ln C itineraria plane alio ordine suntنمو: . ( 5-3 EREنيفوك ١ LE uu foض

disposita, 3 
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 ملي Oud | مسيسلقأ

 «ىاثآلا ىلا ليخجن هكاوفو «ىاذح عانص هب فسلاو SUP ميلقا اذه

 «فيرط pae «راعسالا ميقتسم «ءراطمالا ريثك «8 قارعلاو رصع* فورعم هزبو

ddفيطل 4ليع » clemفيرشلا » cyrusفيعضلا » HASهقفلا ىف  xis, 

Ju, eu àىف  jo dox"ورح «فيطظن ليذو ناسح موس ؟فيفع  
 SXCSXD fac. xL عايضو Kp كامسأ هب « ؟فيطت ندم هب قمع

 ءباتاعلا ريثك بونرخو eid نوتيزو نيت هب ,dy jb ةداضتم ةايشاو

 مسأو « باج شيخو <« ع بايط S ««باحر قينتاسر «بانعالا ىسح

 نال مليدلا ىلا هانبسن ,L3 $» ءريطخ P «ريتك لخدو eui كامو «ريبك

 140 ;gia ام ىلع MA لق موق مويلا Py ععبنم هنمو كلم xd. Pho هب

 اذهل نجح ذو «ماعلاو ual هل نخناو. ءمالسالا adi ىلع .اووتحاو GIOI نك

 هرمأ ,ELLAS هروك لشفنل Qu هانبقلو uU هانفضاف هروك :عيجج اًمسا ميلقالا

 نم Ls !كدشف Jo مسا نأ اليلو ريثللاب هندم الو ريبللاب وه سيلو

 نم ”سموقو اهمصم ىلا انلعجو اهيلا ميلقالا اذه انفصال .Dh قارعلا

 ,nale هلكش !ذهو © اييحاوت
15 

c2 

Od. (169)روك سمج هءانلعس  oa Liedلبق  de 4 T gud 

pea »خطسوتم .ةريكلاو 4:590 مث م نامليدلا مث  à44$ هذه  jg» 

 نيبو اهنيب لصفت ناسارخو ىرلا نيب ةطسوتم * JUGE ىف ةيلاعتم ”اهناف سموق

 هكاوفلا ةنسح XS ةبحر ةروك اهناف سموق امذ 85 ناتسربط ةروك ةريكلا

 و ةريثك لهالا ةفيفخ QD ةليلق لابج اهرثكأو نيعبس à اًكسرف نونامت غو

o) © قافالا © (قارعلا. 3 à. © B راصمالا d) 0 “لصور e) C addit 

 . et deinde | iبايط  — 7) Bاعابضو. رك 0 اهكاوفو.  etاكاهسأ  e habetئرش

O .بابط A) B «اووتسأ. 4 8 هعيجا Deinde 0 .ةروك — 2) B .رهشيو لصفمل 

C هرهشنتو omisso s 4l. Cetera ad .Xs, in C desiderantur. — 7) B فىئتنسم et mox 

ld. m) B e$. 0s) Hie p. 168 sequitur in B mappa. 0) O اذه انلعج 

 . 7) C La. - s) © omالإ. Bos. Deinde 0 ( 0ميلقالا“ م) © نامليد.

45 

IM 

hte 2 ES 
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 MÁS  نانُمس اهندمو ناَعَماَذلا اهتبصق هءآوهلا ةلدتعم رخل ةليقت ماعنالا
 دربلا (Ye ةيلبج* ةيلهس ةروك اهناق ناجرج Uh © «*نوغم رايب ةةنغز

 ةميقك راهنالا ةريزغ ,Qu. velis نيتايزو eiii تاذ ليخنلا Les تلت

 فير مصملاو بيرق ركلاو ريتك اهب تاريثلو ليلج قاتسر اهل نيتاسبلا

 Liu cre epp ميلخالا uae Dy ةابصعلا"' val hus جارخلو «ريبك مسالاو

 Es cu را uab us bcr EUR LS نبتت
amراطمالا ةريثتك ةلابج اضيا اهلو  hx. "Tكتغربم ةككسو :/ ecl Kal: 

Diاهعبضق #بنقلاو ناتللا عراؤم ةاهبو كما ريطو موتلاو كامسالا ةريتك *  

 هدوب ىره ”ةظسيمط ةيراس ”ىجرب ريطمام Pha نيولاس اهتم نمو لمآ

 ماسنسغالاو m s عم Aet ةنيفح QAM xÀjs اهنا .JP Ju ل

infra Bهرعرو  C00( 8 هنغو  gmsنونامث ن 1  Leu (sio)نيعبس ىف  

 هنعرو 0 hA. B supra AES, in mappa 849. Coniectura scripsi. Deinde B راس.

 c) B xa. d) B DS. e) € pro his: jL453 S5 داحدضا تأذ (sie) يلج

f) Supra p. of, 3 edidi edi ut apud Ist. p. Pv, 1 et Ibn-H.اهنابصق —:  

praescribit EA sed p. f.1 habetه2, 12 " Jacut, I, p.1, 9 مهلا نيبع.  p: 

Ji. Cum vocali dhamma quoque editum est Abulfeda, p. fi"v. Dorn, Caspia, 

p. 268 praefert e sed opinatur (p. 21, 985) nomine Ji eundem locum sig- 

Ua. — Z7) Com. 2( 0ةيلهس  Lg2-4 لابج  nificari (42/em). — gy) C X 

 اهب X98 ةركشم. — .Comdd (E) مساو صئاضخ اهلو. 2 8 هليم. Pro زيطمام

C om. B hie et in mappa T in itin. ut re-نيطعفام.. — $(  B et C ubique 

Dorn, Caspiía, p. 11 ann. 4 proponit componere nomen cumىحيب.  cepi. C ibi 

p apud Sahíroddín. ^ z) C hie et infra X. 4 4.1. Nomen seq. supra in B 

B0 دور  B etهز  Infra ponitur locus in provincia Djordján.امه.  scribitur 

supra (ubi cum momine praecel. coniungitur) ثوب ut recepi. 

e 



Poo 

 QM game edu ىف ةريك* Lab :نابليدلا, Ut 4 bxALS XQab a يطق

 موسر «HR ةبيهو ©ةلجرو Xho مك لب* xio الو Qe الو ةقابل dU ىرت* ال

 .beni مرات ةرريكش Ad اهندم ge 5ناوزب نمليدلا ةبطقق مهني
 ةذعسأو ةروك اهناذ 157b) اماو 8 ”نوروهك رهش loko بالود ليكاللو

LUNESهيلا  diasاهنيك  S esوجاي هنن اهرخاب «دوهملاو لسعلاو ماععإلا  

 ىف نابلقي هايهيلع give AS نارهن اهلو مورلا نادلب اهموخت ىلعو c وجامو

 اهندم نمو Jul ؟اهتبصق pauikn jam ناجرج لبق نم اهموخت ىلعو ةريكلا
 مم -o- - o2 0 م م 9 سس ناعم سا م5

 © ءاضيبلا رجنلب ! ede ىوشيف 50x) jj ”ردنمس راغلب

 10 خنسح ل eoa. ZEND p EY ءايصح 5 ةريبغصص Nani ناعما

 اهيلع هءكطو اهلها ىو sh ةديج اهنا ريغ ةلجالا sy الو قاوسالا

a) B L2, supra Bh O aia. Videtur esse mera repetitio nominis ريطمام و 

quod quoque ريطق scribitur. Vid. Jacut in v. et indicem ad Dorn, MwA. Quellen, 

IV. Deinde B X445, O xb, B supra xal. Cf. ad Ist. p. fg. — 0) B h. I. 

Xxowaa3, C xXxA43, quod recepi. Habet quidem Jacut x 4443, sedهشبمتو 511213  

errore ut videlur, quia dicit nomen esse idem quod x44. Cf. Dorn ll. sub - 

 هشيمن Cb هسيم. 0( C مليدلا .Cod) دنم) هيف لبجو .A3 .(Cod. 433) هيف لهس

 0 om. e) B (d ةلحرو.- ,e) f) 0 pro his: 8435 راجشاو عرازمو ou قو

i) Bنيتمالو. —  th. T. cols s A) Sic B hic et supra, Cير  Lore ans 

B supraمرات. — 7(  Coniectura scripsi. Deinde Bنربكش.  eee supra PST C 

n infra eM, C eI Deinde B ois. 2( Bh. eem Abulfeda, 

p. 506 .ناميب — 05) C 5p u$, infra زورنهك et ذور نيكو B ubique 5», s. 

4) C om. et habet l2/2b,. — o) B Le — 441. C .جنادلب — p) B M osa. 

q) (1 add. (etm n) B ىدنقرمس و 0 (SO 8) B CNELAU 3 Supra ut C 

sine punctis. Deinde B ىوسمف ور 8 DEAL C ut recepi. 2 Bet C eH, 

supra B e vid. Jacut in v, (Dimaschki p. Pi" eu). Deinde B jy. 

s) C .هير — v) B Las. 

Ey 
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baee d. 6.0... باب due باب s باب باوبا xia ET. 

  E KA cالو  OR x 5,3 à nu gus Qu 3 xc Másىهب

pee loca esL de ناتمسو & dy ضايخ oan peu Nes 

  A3, AAA Se ds KE A n 9o, rà gre d y coتم 5

  RP A. XA Mrويلا  x3 E iE lطسو نصح 2

a" E Ap En Eo راوسأو X25 اهل E بيبو D NA 

 بدالا  xalمالعاو  3 à iios ON ; aa n cماسرأو <

00-3 3 cobi poti ele حالصو «مالساو تاقدصو تاورمو 

 الو نايف اهب 3, < ؛راهنلاب ةدابلا  » usاهاري* ةعدب الو  "Qusريغ الو

 «راطقالا ىف مسأ مهل #كأاذ عمو < راظنو هيقف * مهل ىفينح . d*ةشورفالا 9

  15رابخأو ملع ىدنع €  (ayبيبجاعأ كالمالا « pou e ec jueماعنأو لاوسماب 2 €

  Dماركأو فاطلاب  rae Lo » 3 3اهب سيل هماتازحاو  des Xمسر

dL ملط qu 280:2 ناوسنا ةعابلاو Odi do قيسلاو e fold 

4) Lacuna in B et 0. 2) B نيقوسر 0 نب قوس 0) C .ىدك Mox B 

Qu. d) C ىبرلا ةداج Qe eub. — e) Q eg. f) C .قوسلاب 9) Bet 

  Bنم.  "mىرسلا . — 7) Jacut die as 0 omاهلبقو.  Deinde C Lgs proتفح,

-— pro وك 21 € تانك 1 LUNA &£) 0 TEE ]) C addit: | km 

 روغمو (. روشغمو). 0( 8 هعبرو هنعروو  0m) 8ىف,  Rus. 0) 0قارعلا ىلا

C هعدرر xum p) © مجاءالا ىف 0() 8 joe, 5. ,رابساو 0 josh. Deinde C 

 . ut antea in Bراهنلا ىف 0 (£  0 peeهلحرو. ه)  pro R^ 7r) Bللفأ

w) © راقك الو (B lo. s) C .هل ىفنح Deinde 0 هقف (B à 3) — v) B 

  pleb ct postةسورفالا. 2) © لاوماو  y) Bراظنوو 0 راطنو. 00( 0 كلذ.

 بايساو بوبع. — 05( 0 الو. C ) 68فاطللاب.  Cفاطلاب»  Proلاوذنو.  additماكاو
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 —— © ناجرأ مسر ىلع مسقي «ةراهجرطلاب « ناتسبو صرال فّيض ةآناو
 تحت ةيحرالاو « ناماس لآ ىلا مليدلا نم ةةعوجرمو مارك باكا عم نشحو

 لزانم Lena نينصك ىهو 6 4 ريغ ةزافع اهنوكو € caes i ضرالا

docuىف ريبللا  caباب هنم* لخادلا  Oc.قو  xz Aw»خةلكام  

eu) quami) cieةتالك  CASUد ةددجم  LU,عانس © نصل لخاد  

 تيبب Js ىسموق لكو اهنم ملاوخا لصأ منال تابصقلاك* اهفصو انيصقتسأإ

 هنأ اوركذو ةاوشلا بيطلا Db XL ةاوفرع اوناك دقو Uia هنا ملعاف سدقملا

jue,رشع ةينامث عم ماشلا ىلا  INL,ةيرمخل ماي » © 

«c ie ls نوتيؤلأو هكاوفلا B AA € ناجرج خبصقو pure paa 9 now 

 ةلكاشمو , xhaاهل < ىنادلبلا ىف ”نيطسلف  Sasهله نيبثآو  dyeناقتاو 06

  $Lb, esناسحأو فطلو فرظو €  Nw mناينأالاو دجاسلاو قاوسأالا 2

 اهب « ناعدالاو تييزلاب Du cx uit, € er 3, 2d, esl ةديج

 بيج does «باطرالا دسفي درب XJ لخنلاو «بانعلاو ينوتالاو منرانلا

 ريسج اهيلع راهنأو 227 ناشلاو ردقلا * ةميظع PET ةدلب ىهف <72 ناريت هبش

 45 € ناطيخل اورزأو gp s 15s لاوماو خايشأو نيدو ele اهبو € ناقيطو

 ريمآلا ر l sj: 5h» € ES E * Ac مسرلا ىلعو 78 دادغبو اسفك نيفصنب 99^

 & eal خماقالاو .rie hdc c ju» 23; نأذأو ec guo ” مش ىلا

 3, jeu باصقاو 0 اع pel; * à JE دقو < ناتسعد قى .piss qur cr حلا اهلو

xi Lom Ns3 2 نب خد «« نابيسن ملعلا *: b € Jay ysهلو درط 3, عنه  

4) B .ةراجرهطلاب Deinde C ناجراك مهسقم (B .(مسعب — 5) 0 sine copula, 

 © B jocsus 2( C نجسملاو.. — 6( 0 نصل !ذهلو بارخ ةلئاع xx همادق

 .coc 1, باب. (f 8 ةددج. 94( 0 دق Bb ملعتل امهدحا نيينعمل

 Biens, edo MAKE ناك دقو (QU لوطي MJ ندملا فصو ىف انزجوأ:

2( 0 Los. i) B B3. Deiude C ,احل £) Com. 7?)CL.s. m)B 

mei. n 0 “ةلمرلا 00) OM. p) € .ناريثك بيط بج Explicatio huius 

comparationis infra sequitur. — 7) C tantum QM 7( 8 ال qu راد ىأو 

gi. (^ T9 .وقل ىفينح بيطخو — f) C tantum .راجكاشا x) B .هفاك 



———— VE" 

 | ممن

 دج سمو «ةفيرظ تاناخو < نانبل 5تعن ىلع ةرماع لابجأو « نامثأ « عفد

 برك عم t0 -— aA وه RAS Rs d ىلتو هلك جيك n انيد

cf uuo,مسا انفرص اهيلا ةيراض ثيغاربو  eruاح نيطلاو  €f d. 

 مارتو € نادبالا Oa sua اهب ناث 44 نافكالا ددعيلف هدب .U^ i) نمو

Use d 6 ded Us cنم  aodنسعتا 6 ناماس 0 نم و 2-9, ) 

 بورد ةعسنت اهل e فلخ عم Joa END « ناقيرفلا Exe شحو

 برد « ءنايح عراشل برد :p نييسموقلا برد 2d « ناميلس برد اهلوأ

sousهتنقنا ام !ذهف <ناسارخ برد هلبق هاكرابلا بردو «7ناجندابلا برد 3  

 هبش ىهو رطانقو رهن امهنيب اهب ةقوتلم ”ناباوكيو © « ناجرج فصو ” نما

 ىلع* Lad ملباقت ني رباقماو ,xol خياسمو هدجاسم اهب ةرماع خةنيدم

 نم بذعاو فظن ىنوفِيَط ىئمسي *صارعلا AT رخآ رهن مهلو دورسجب رهن

 را را es n Ho بايطا+ فابارتسأو rime رابآ noel ملا

Gl rE$.m0 هيف ا d.م مطنأو اهنصح برخ  ex. GSىف  vie 

xb eisا رهن  osos5 مج نم نصح اهيلع ةايرتك  àقوسلا  

 نود Eum ىرهو © باحرلا (ue ناجرج ةضرف ىفو كلبلا فرط رهنلاو

 Ric ىلع ناتسهد قاتسر ةنيدم هرخآو © ةفاحأ مهيفو Mol فخاو نوكسب]

 ;C5 عيمتجو «cs 9 dae )$ تعبلا oq ىرش BA اهب طابرلا ىلآ قيرطلا

 ىلع طابولاو © ناجرجت لاعأ لدجأ ”نم :ىهو ةيرق نورشعو عبرأ ناتسهد

 فيرظ رماع وهو بوبا ةةثالثب ناكو هنصح ”ناطلسلا برخ دق ةزافلا مفوو

a) C ey 6( 0 كل Loo, .ام ىلع c) Binsert .ىلع Mox C ر ايند , B sine punctis. 

d) 0 sine copula. e) C s aas "fg ٠ودبار Mox Cx, Uo. 4) Nempe 

ds signifieat Zupi, et alibi habet auctor (o 5.378 .تيغاوب Cf. quoque Spiegel, 

Fran, p. 192. Deinde Codd. (O L7) .اج نيتلاو 4) B sine punctis. — 7) B 

 ىف كل هناعجعاس»  (Com o. 2) Bade. 2 © oL. 3)Cكاننلا

») B .داوانركنو 0) C add. .خنسح — p) C (عم. و C pro his: دلب رأآ! A, 

AAA باقم AS r7) Com. —5)O add. |;s. /) C-x3l5. 
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 ةعماج هب سيل KD ةعطاو ةفيطل لزانمو ile" قاوساو ٠ ةنسح دجاسم
emosهبشي عضومب طابرلا لفسأ وهو رون هلو بشخ ىراوس هيف قيتعلا  

 مئاسو* ثيدلمل coSed ةرانع دجسم عضوملا كلذ طسو ىفو ناَقتاَدْنَدلا

oculiباكعال  jb«٠ دحر ةفينح  © 

 «ناسح ةبيجم بايت اهب ©«ناشو ركذ اهل ةدلب ناتسربط ةبصق لمأ

vallas, Villasرهن قيتعلا ىف «ناعماج كلذ عم مهلو < ناتساميبو  

 «قاور عماج لكي طاحا 2هبرقب رخآلاو ©قاوسالا فرط à ds راجشاو

 .EUR) دكيفم ,xa € GLA ةيضو مههوجو Nue € 0.98, ةيحرأ ريدي رهنو

ui « Dةركات  Pyراح  X.لستر  KG cb qeراسصخا ةقرو »» 

Ouap giisراصبأ نسكب » quibزرالاو اهبّيط  Lio0 ءراهنا نويعلا الجو g) 
 ةهبيعو da Qul cuui Puém نإ الآ «راظنو مامأ نم ولخت ال ريثك ملع

eds M |ديدم مهتيغو ميظع مهقسفو بيج  gsمرودو ديك  

 تيغاربلاو gapa كما ريطو ةركسي ةطنلمل ربخ سيسخ مهمسرو شيشح

 رخق قوسلاو رضو كلبلاو Qe مالللاو فشق ةاوهلاو فكي تيبلاو )35

 هن ةيراسو © بناج !de عمال ةراجج نم ةعلق اهب 1 * ةرطم فيصلاو

 Het SAL ةنيصح 91b (3s « قاوساو ةرخاف بايتو مولع ml ةرماع

 اهلمات ةرهاظ «ةنيت رسلمل ةرطنق d, exo ةقوراب* Auch عماخل ىف ذلثا

 © ةرخآلا كيرا ىداص 3l) ةيراعلاب .ىع ال ءاهتنيا .Quod ةرهابلا !cibos فرعتت

 4( :.C om. B) C add ةريثك ندم نم لج s 0( 0.ةريخ مهلا سيل.

B sine9( 8 ريببأ. 2(  d) B add. K. e) B UL f) B «ca Ouxs 

 punctis, i) B ركسب :et mox (jo. — A) 0 haec habet ةيرس ةليلج ةدلب

 عراؤملاو زرالاو راجشالاو نيتاسبلا ةريثك قفارمو صئاصخ مهلو لامج اهلغابو

 Ab رخآلاو قوسلا فرط ىفو راجاشاو رهن امهنم قيتعلا ىف ناعماج اهبو

qi»بيليط.عم ةنسح .هب ةراجتلاو .ةيحرالا ريدي رهن مهلو رماع, ناتسراميبا  

Li, Aca pix ges DER quem EGنم هتماعو ركسي مربخ نا ريغ  

 ,Aa بشكل .qu. Quo ةفدارتم راطماو Bí بيج C ركسي X كاذو زرالا

ceteris omissis.تنين لق  B xax. C addit0 اهب. — 9«(  gu. m)2 0  



PA. 

Q 245;ال“ ةريغص مليدلا هذبصق  X. Eneفرط الو ةةليلج  Y.ءدقيرش  

 ريغ «هفينك ىرق ى لب عماوج الو «هفيرظ duas اهنادلب الو « هفيطعلا

 ناطلسلا ”قتسم كتيحو .« هقيلالا ecd * بنمو .Xi ةدالج ىف مهنأ
-0-0- 

 . DU ECTومب مق رفح لق  XC àةمهتالاو مسهلاومأ ٌماهيف &

 سمشو بهذ عابس اهيلع ؛ موريمس اهل لاقي ةعلق اهب كنورالسو  eمهتويبو

 . 8 Eمشخو  Q9قاوسالا فيط ىلعو /رمع قوس“ اهل عادلا ةنيدم

 انم الو )172(

 كتمان "افعى وفا

 .ةريغص ىو * ريمالا راد مو Quo رسج هيلع بناج ىلع اهنم رهنلاو عماج

 ناك ىقو اهلثم ERE ىف سيل ةليبن gode ةريبك ناقئاطلاو 8 ” مرات كلذك

 ءاملع اهب اهفرطتل كلذ 49,4 مهنا ىدنعو ناطلسلا ةرضح نوكن نأ بج

xz,ةبصق ىف بالودو 18 ”فرظ مهيفو  Ss ouرخو صج نم  pad, 

de*كلب وهو فرط  vb7 ىسحح قوسو  Poss,و عضوم هفلخ ةلهس عماجل  

 ضعبو رخ (Suyax واب GÀ نم ةبيرق «reti 8هايملا هيف عمتج

eb 6.طسو عماجلاو  LUEناكغومو  * O3ةيقبو اهريخ ٌلقو اهلها فخ » 

 © لحاسلا «e ja ندم وو

iلي رهن ىلع ةريبك ةبصق  dهل لاقي ةريكلا  elمسأ فيضأ * هيلأو  

 مةميتك نوملسم lu; sd اهيفو اهلوح ناجل هوس وم al لك دلما

 «Qu ةكبعو ىراصنو دوعيو نوملسم ماكحو eem S osea مهكلم ناكو *

 )أذ 711997 7 777

35 a) C add. JE 5) 0 ةفيرظ 3, -— ..£, Ceteris ad ثيحو omissis. B in 

seqq. .فرط — e) B .هقينأ d) B sine punctis. — e) B gem 7( B sine 

 .vid. Jacut | 6) 0 ىبللا نم مهتويب. .Deinde B —À—. C مسخ. 72-6

 عساو قاتسر. (0m 0 ةريغص مراتو. 7 C ةبصقلا نم ربكا اهناذ ناقلاطلا امأو

y LEM. 2ندوره) نيوزق نم ةلحرم ىلع خياشمو ءامهفو ءاملع  (Cod. 

 ;Je. ut quoque infra 0 ليج oi ربكا. م) © S cp) فريطتتم

gam. 2 2 ©مهتانب  C iA. 8)Cدوررهكو د  B om. .r)Bطايح. 1150)  

 ناكرعوم. 4ه#) 0 SL s © بناج ىو ةبصقلا تبسن. — 0( C ريتك.

punctis, C .هنومسي مهكلم — 9) C dais A)€ .مهنئاوخو d) Vulgo نأريمس 

—-—" "-—-——w Go«9—9ges— 
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 '  cuteنأ  callهكلمو ةيئاجرجل نم مازغ , deoتعمبس رث مالسالا ىلا

 اهيلع كلب ىهو مدالب اوكلمو 55$ سورلا مهل لاقي مورلا نم Dium نا

 «بشخو ميخ مهتينبا Pu وأ ناجرج لثم نوكت* رودلا ةشرتفم ىفو «روس
 ةعسرأ هل UL نم ناطلسلا* رصقو نيط daié ليلقلا الا تافاكرخو. دوبلو

 53« shesual ىلإ رخآلاو منفسلا ىف* هيلأ ربعي رهنلا ةيحان ىلا flood باوبا

 تاذ راَعْلُبو © كهسلا مهماداو ةريقالا موبخ هكاوف الو معن ال ةسباب ةفشق

 اوناك xay :قوسلا ىف gal. neci C ليللاو بصقو بشخ مهناينب نييناج

 اراوسو ©ةبصقلا نم ةريكجلا ىلا cH. Job رهن ىلع ىهو ةةازغ نيملسم

 «روخو S عساو ”اهب ربخلو ةريثك* ph مهلو تاعاكرخ عواتب رهنلا اذه ىلع
 ؛مامم (spl بحرا 5ىفو دحاو بناج تاذ باحرلا وحب نم هرخآ رهن ىلع

 اوملساو gi نآلا اودع دقو mE لحاس ىلا اهنع ,hie اوناك دقو انوكذ

 بابو رول رهن نيب «Spo دنع uu دلب ”ردنمسو © اًدوهي اوناك ام دعب
 لإ :بيرغلا نوب .ةايطوا ميق ىراصنلا flde بلاغلا ميخ* مرود باوبال

 مهنايني ةريثك موركو ”نيتاسب مهل «رزخ نم بحرأ ىفو صوصل مهنأ
 15 © ةريتك لجاسم Lg aea مهحوطسو © نابضقلاب ةجوسنم * بشخ

 0 نيرحبلا ىف هنم بعصا * اهيف رفسلاو مةشحو ةملظم (118) رعقلا ةديعب ةريكجلاو

C (دقو دوهبلا اهيلع بلغ ناك دقو. 5 Medoنصح دلبلا ىلع  a) C 

zs,0 نس 6( 0 مجاو صج نم  d)ناغمادلا لثم. 6 0 بشخ نم.  
 f)Bet 0 نهدحا. .g) C om 4( 8 مثالا, © quil نم © deinde مهمداو

sedىفو  Dus © om.كيسلا نم. 82 0 قاوسالا. 2( 8 هازغ نوملسم ناك  

 :habet ةبصقلا ىلا ةريكلا نم برقا ىهو. 2 0 :addit عماج اهب ةنيدم.

Videtur e duabusرذحو.  x) Bom. Cريكلو).  Lm (Bs3 ةطنلمل  © )5 

 partibus urbis (Itil عا Khazarán) duas urbes fecisse. 0) C ,9-2| رهنلا.. 7( 0

2)/O colatىئديسوب  aues: Cاودع رقد 018  Cنفك نم. - 0  DUE 

ula. 9) Cررخ, 0 انركذ ىتلا  Bمهيلع بلاغلاو. 4) 0 ءابرغلا. )  

y) B yy. Cراجشأو. 2( 0 تجاسن دق.  w) 0 add.رايتو. —  add. 

 .tantum بعص,

46 
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 سيل ةبريسم رابك ةةريقم اهب مهبكأرم كمسلا ريغ ءىشب ءاهنم عفتني ال

 ةضتاقلا راهنالا Y هنكمال اهلوح راد. Ms نأ ولو ةنويكسم Gam اهيف
 .du Aca ضايغو cilm «اهيفو كلملا رهنو ركلا رهن الآ رابلاب* تسيل اهيف

 نم »gr zu £Ov عقيو* ةريثللا /ةوغلا اهنم عفتري ةريزج اهبو «باودو

 | © نيرهش نم وحن de اهئاروو
 ّلسلا !ذه ةصق ىف هريغو fib qub باتك ىف تارق gg ىذ لس

 مجرتلا مالس ىقدح dui هنا عم نينموملا ريما ةناوخ مولع عتادو ىلع

ogققكاوتلا : abان  Lines geiAN Q9 s. Qe Gub $0 QUU cel, 

: 
1 

| 
E 

F. 

 Ek مضو رول كلم ناخرط ىلا مجنملا ىمزراوكل ىسم نب Du هجو
— 

o 6 5 3 - de 

  0جوجاي نيبو  cemىنهجو حوتفم . à Q5هنياع  * suc (Amفئاولا ناكو

 8,9 فالآ ةيشع ىتيد قاطعاو رانيد FOR نيسيخب ىنلصوو ,Mae نيسمخ
al لغب ىتثام ىاطعاو ةنس قزرو رد فلا «نيسمكل نم دحاو لك * ةاطعاب  

 نب قاحسا 3 قئاولا باتكب ىار نم رس نم انصخشف ,XU داولا لمت

 ىلا قاحسا LU بتكو انذافنأ ىف سيلفتب [e$. Eas" بحاص ليعام»أ 5

caoبتنك. 3 ريرشلا  ce0١١ ةبحلص بسك رق 90430 كلم“ ىلإ ريرسشلا  

 Bo دبع انقاث رركل كلم Hob ىلإ هاش ناليخ cus اش نالكف dE ناللا
Le Eh, Gy:ارك يي مكس هلفع نم انسف 4زلدا. ةسفخ انعم 0  

 انِلوخد ليق ,loy ra3 Us ةحتارلا ةنتنم دوس ضرا ىلا انرص رث اًموي

8) B .اهب 6 C c. D) C 5 كغم e) C اهيف o1, 35 .ربكلاب 

d) B sine punctis. e) C add. نكاس الب QR f)C€ s. 9g) C oos. 

|) B s3o 2-, C slo .مج Vid. ed. Paris. p. 99. In fragmento Bodleiano eadem 

narratio exstat. — 7) 0 نأ ut Ibu-Khord. in ed., sed Cod. Bodl. :ناك &) Ibn- 

Khord, tantum ىلا -— 7 Ibn-Khord. ( 331. ةسيخ m) Ibn-Khord. k 

de Pro رد فلا Fragm. Ibn-Khord. Bodl. xi». — ) B ور C ىو et mox 

B et C .اهنافنا o) C SIE B .ط ٠ o3 p) B add. à jL2.b caf jj. 

g) Ibn-Khord. ءالدإ. 7( 0 انك a, 



pup 

lé انرسف QUE qos dE pe UP مايا هرشع:اهيك rud يصد الخ DeL 
 يوجلي تيناك ىتلا ىه ليقف ندملا كلت نع انلاسف اموي نيرشعو ةعبس

  otio queam db Le p»: loge Met eteنم  Ntعلا

aeos Es. b. "REUR ug دجاسم مهل نآرقلا PE TEN 

5: SRM ديملا نولوقيو ير ur datis m Ui انا يا 

  SEC KA Xeأر كا اهل ©  De 5 Usos b 0مث  ooىلا 0

LS نوسمخو ةثام هضرع 3( عوطقم jam Wl fia xs jede m 

jp ةداضع لك ضرع ىداولا ىبنج نم لبجا Qa *ايم ناتينبم ناتداضع !ذاو 

 نورشعو ةسبخ  ELS.نم رهاظلا  dps Lisىنيم هّلكو بابلا يراخ .عرذا

 ا نإ يلي  Dudeاذاو * اعارذ نيسيخ كنيس ىف سان ف بيغم  Adysنيدح

de نيتداضعلا ىلع بكر كف اعلرد D ختام هلوط نينتداضعلا em 55.15 

  Éدنوردلا قوفو ةسمخ ضرع ىف عرذأ ةرشع رادقع ةدحاو , ASDiكلذب

 ىبللأ . ouكلذ قوفو رصبلا كم :هعافتراو لبجلا سار ىلا ساحنلا ىف

lol, lx Lo ىلإ دحاو € *ىنثي نانرف X32" فرط ىف og فوش 

gj 2 اعارذ )114( نوسمخ عاربعم X ضرع نيقلغم 7 نيعارصع Oum باب 

 ةسيخ *ىنضت ى اعارذ نيسمخ  pPهوردق ىلع كنوردلا ىف اهاتيثقو*

 , deعرذا ةعبس هلوط لفق بابلا  p؟لفقلا عافتراو ةرادنسالا ىف عاب ظاخ

gj MELLE عرذا ةسيخ ردقب لفقلا Qui, اعارذ نورشعو ةسمخ ضرالا نم 

 لفقلا لوط نم رثكا هلوط  sant؟فلغلا ىلعو ناعارذ امهنم ةدحاو لك

a) B «3.5 daxs. 5) 0 برقلا ا انس c) C om. Ibn-Khord. .بيئانك 

d) Cá. 9 Oqs) .نموس f) BetCuue. g)Com 4)B 

d BP .عافتشرأو EX By S27 iE Ri ]) C ex his omnibus tantum 

 لبلد افرشو. 5Á) Bet 0 esa. Deinde C نيلفقم. 2( B et C وك.

à- p)BetCom. 6ةرآود  T0١ ردق  C om. Ton-Kliord, Ai, AU 

Ans]. —7) B فلع A3. C om. ad co $) Haec quoque B om. 



1 

1 
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 eod هكنادند Y PÁGS) رشع انثا هلو فصنو عارذ db «فّلعم حاتغم ْ

 à عرذا ةينامث اهلوط dial نم قّلعم نيواوهلا نم نوكي ام مظعأ
 ةبتعو (قينجانلا فلح Qua ةلسلسلا Lus ىتلا ةقلثلو رابشا ةعبرآ ةرادتسا

 اهنم رهاظلاو . 200 تح ام 7/ىوس عارذ ةثام edem ىف عرذأ ةرشع بابلأ

 .ÉàÀ cA: pond كلت سيئرو /داوسلا ع ارذب مدَّلك اذهو عرذا ةسمخ

Rxلك عم عم سراوف ةرشع ىف  uU»ةيزرسم  à* o3لك  onam bor 

Uaو كارما تارك ركل لك تابزملا كلتب لفقلا 1برضيو  peeءآرو نم  
 à Mim A du ol هالواه ملعيو ةظفح كانه نأ اوملعيف توصلا بابلا

 كتثالوال هىرتف نوعمسي مهناذ] اوعضو لفقلا انباكتأ برض ,lal اقدح بابلا

0 

 عمو ?Lex à go ةرشع وك ريبك نصح go l9 نم برقلابو ىوذ 10

iet. m QS باب des 11 “انتقام Aly X xes quam cud 

bus هب P ىذلا هانبلا XJT نينصلل دحا à. Xie نيع Pone Qus 

 رودق نم . Oudرودق عبرا ؟نادكيد لك ىلع فراغ او  Quaنوباصلا رودق

 , dusانلاسو * «ةآدصلا نم ضعبب هضعب قوتلا دق نيد نبللا نم ةيقب

 اوأر لح كانع نم  Tمهنا اوركذف يوجامو يوجاي نم  Mقوف اًددع ةرم

csl; ىف لجولا رادقم ناكو MIS مهبناج ىلا مهنقلاف ءآدوس مير تبهف ”فرشلا 

d) B et C om. Deinde B .لوط 2) C .هنادكيد Fragm. Ibn-Khord. «دج أ كنذ 

In ed. 338] X35, sed Cod. ut recepi. ^c) Fragm. Ibn-Khord. (cf. Jacut, IIL, p. 

ov, 20) pM el sic Cod, Oxon. sed leviter corruptum. — d) B خلاسلسبر Ibn- 

Khord. خلسلس (3. e) 400101 à. Ibn-Khord. طسب à.  /) C om. — g) C X,b. 

Ibn-Khord, .هك عرذلا A) Sic quoque Jacut Ll. همر 1. Ibn-Khord. عارذلاب 

 اوبرضيف  C Lais». 7( Cدحاو.  /( Bعايضلا.  (textus editus eo» 1.6ءادوسلا

Ibs-Khord .برضيف m) B .لاجر. ) 0 تارم Deinde B eae, Fragm. Ibn- 

Khord. .عمسي Mox 8 ,نوملعيو Ibn-Khord. .نوملعيف — 0) B sine punctis. Ibn- 

Khord, L9 jl نسل (et p) B et C om. et C quoque cetera ad 

 , Edit. oS» sed Cod. Oxonنآدكاذ. . Fragm. Ibn-Khordناكذيد,  om. $) Bخلا

 .( Textus editus Ibn-Khord. oseبرسلا.  Sic.  r) Bٍناكد



Po 

quxتقفرصنا 3 «ءافصنو !مبش  Ugىلا ةآلدالا  Eamةانجرخف ناشارخ  

 AU انافك ام انودوز « نوصل coL ناك ,aS خسارف ةعبسب دنقرمم فلخ
  iuoقتاولا ىلا  lÀS, dian«سلدنالاب هنا معز نم لوق ثري ©

 ميلقالا اذه ىنووش لمج

 sxub cel riu gud ازاطمالاو dal ui gens لا: im ميلقا اوف
ST iaiةيحانب  a9ba ub Sةثاوهو . quemدوم فشق 13.  JM 

KIامأ ةفلتخت مهبهأاذمو 8 *ليخنلا هيف لعي لو  d ys Hi ua 

 رايبب ىىرث الو ةيرطعشو Blaise" د فابلاو اع نووعتس iubeo (aes ناجرج

eode ceseةيراجتلاو ةايؤعفش الا  s QUE nbl, uif quum 

 10,35 33 لق ناف ةبلج ناتسبطو ناجرج ةعيشللو : (قناوخ ناتسربط لابجو

 لا: غيمارللا“ مث ١ Qus xb Lans Qi تلق 3 :ةحدسبم jas "نيل: هذا لقت

 كلام .ىلأ وأ xA ab d عجر نم s ةغينح Qd لأ مهعجرمو (Dual كفر
 بحق «deb, A اغيف اولغي D نيذلا egi XU ىلا وا عفاشلا كا“ وأ

 ىلع مزاع اناو ةعدتبمب اوسيلف نيقولخما :تافصب هوفصيو هللا اوهبشي رثو ةيواعم

 15 تدجو ام ةلالضلاب مهيلع كهشا الو معلص Dus kal ىف ىناسل )3055 3 ن

ced aa DONEفيرشلا  Uiدمحم نب دمحم  

glosa, e laus sodنب  Ci Ut, Loeb 9T el adنيكو ايظا باورعا  

olلق دهارلا هيقفلا ىلع نب فسوي انثدح 18 يتلا (115) نسل  

ues s uioهيقفلا ىناقلاطلا رو  acetiاحتتقتدح لق  

 a6 ui .قاحسا نب ىلع“ iX لق ىدنقرسلا رابألا ىلع ىب فشوي

deيضل  dé Leeنب رعسم لق  IAنم سانلا نم تكردا ام لق  

 dum ىنا !ًةشرتسم كتثج هللا wi لاقف لجر eu. $2 * i لقعك لقع هل

8) B .فصنو — 5) C pro his: غخلدالا Ux! .لاق مث oCWkÉ 0 

om. e)C MK A3 d. f) C XR T بهذم dex 9) B sine 

punctis, Deinde 0 .رامنب /2 0 Ces xA Y,  2( Quae sequuntur ad ىدحاوستو 

 مليدلا in C desiderantur, 7) B لاق. 7( B مارك
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 ىف لخدا اف ءآوهالا هذه عيبج ىف تلخد  qoeاهنم  SE.ىنلخدا نآرقلا

 رثو هيف  cuهنم ىنجرخا نآرقلا الا ىره نم  cub Qumىدي ىف سيل
 !كشرتسم تثج دقل وه الا هلا ال ىئذلا هللا ةرم نب ورع هل لاقف لق ةىتن

 دقل وه الأ هلا ال ىذلا هللاو لاقف  cdmمعن لق اًدشرتسم  ecليغ

  DREانيس نإ ىف ( deuكلا  db quieل 3 36 فحل ليلا نم دي 00

 لق ال لق هللا باتك هنا نآرقلا ىف اوفلتخا  jusهنا هللا نسيد ىف اوفلتخا

 اوفلتخا ليف لق ال لق ةلبقلا اهنا ةبعكلا ىف اوفلتخا لهف لق ال لق مالسالا

  àاهنأ تاولصلا  Qeناضمر ىف اوفلتخا لهف لق ال لق  xbىذلا مهش

 لق ال لق هنوموصي  Qusىف اوفلتخا  n3ىذلا هللا تيب هنا  aceال لق

  0طوفلتخا لهف لق 3 لق ةسيخ 2$ ىتثام نم اهنأ ةوكولا ىف اوفلنخا لهف لاق

F9 a3 3 xkoLa Xo S05 J8 ال لق Qum, xib عبانمل نم لشتلا © 
2z -2  

 --2 ممم ب

ej xa usd duis dos csiنف تايكحم  QUE dَتاَهِباَشَتُم و رَخَأو  

 ام هباشتملاو e اوعمتجا ام مكحلف لق ال لق مكحل ام ىردق لهف لق

 d Jue لاق هباشتملا ف ضوخلو كايأو MS à bus شا xi اكليل

ousهللاوف كيدي ىلع ىندشا ىنذلا هلل  cud OUىثاو كدنع نم  Que 

 ىلا باتجكلا. لما «b ناطلسلا نأو وربيع لاق مث هيلع ىنثاو هل اعدف لق لاخلا

osمحرطف ةوباجاف  LPمكحراطو مثعد امك مكيعأد وهو متملع دق  càام لثم  

 هيلع عيتجا ام وهف لوالا رمالا ام لثق لق ناف «لوالا رمالب مكيلعف هيف مهحرط

 ةعيرالا بعهاذملا ىدحا ,ed ةياكلل هذه ربدت !ًدبع هللا محم < نومدقتلملا

 ىف ولغلاو نيملسملا dius نع هناسل فكو مظعالا داوسلا job © نيخلا *

Sidiءزاتخملا ىضاقلا سلجم :تدهشوا €  Usمهلقعاو هتيقل مامأ لا 25«  

Od, wiigsl)رعت  JO xdهيلا: كالحخلا  quasi,ىلا هديب راشاف قرغلا لها  

 ou; Ui تيأرو ىنوملسما انناوخا مهف ةلبقلا هذه ىلا BU :لبقلا

UaOxa Da oss cesبهذم لعتسيو تثالثب 3  abلئاسم ىف ةفينح  

RIA. (ox ناو Del Ud pir oz! dul mad ايا oues, IRE 

&) Koran. 3 vs. 5. 4)? B gj Xo». — c) Addidi $. — d) B sine punctis, 

 €( B sine punctis. Intelligitur نسل نب ىلع نسل وبأ
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 42$( صاصقلا نم نوفرستملاو لاهجلا هروث G3 ىرت ىذلا بصعتلا اذه نا * '

dab XISE Ul,تركذ-ام  cdرثكاو ةعيش مليدلا ىحاونو  XL. Jedi $ 

 ضيبلا ليدانملا مهلذف سموق امأ صتاصخ ميلقالا MÀS نم Jem ام رثكاو

 ءاهنم ليدنملا ةغلبي امبر ةاشحنو يذاوسو رابكو راغص «ةيلعملا نطقلا نم

 : ناجرج لمالو فيصلا نم قاقر بايتو 4ةسلايطو ةيسكا Lad مهلو رد ىغلا
 QUE يرو «Uri نود ج ٍءابيد مهلو باّتعلاو نييلا ىلا ليحت ءتايزقلا عناقملا

 ,quoa ةسلايطو  ةيسرافلا ىلع لضفت ىلا“ ةيسكالا )176( ناتسربط نمو

desعابيو قاثألا ىلا ةلومحل  iss Kx Eadرابكو ماردلا راغص* ريثك  

reasفئاقللاو أم هيكل "بزعل  > Boe oeمنو  Q4 gxةنيصاخ  à 

 ؛هوبأ ناك ,OL ةذح هيف هلو Sr اًملاع لو اسِيئر ce23 9 نتج Eos لع

 عفري وأ اصخ qe /هعايض ىف هارق DUE هتلادعو هراسي عم ماوشلا بيبطلا

(ium.كلذكو*  s!لع ىف ةنطفو ةسدنه مهل هتدفحو  Ja!ريغ نم  

 ,host ةضايض Le,dbo O3 miu رود" XU, Qe كلا" cul ley فمك“

 © اهقفارم

 i5 S مهلو D ناجرج رهنو dui نم ردحنت راهنا ميلقالا اذه. هايمو

*.....٠ yeهايم هيلا عبتجج مليدلا ىف  Sydلثا رهنو ركلا ىف ضيفيو  

 acu هايمو مليدلا لابج نم ردحنت Mes هايمو 5دنسلا وكأ نم بك

 ناسارخ dos Dual ناتسهد طابر ىعاشم اهبو © منورامرَح نم وأ لابجا نم

 (ho» ge thu suni عنيوم ماطسب نم موي ىلعو ”لئاضفو رون هل

 م) C ةملعم. 3) © غلب. o) C mJ. d) C سلايطو. — (e © تايرقملا»

f)B vo s. ux. 9) C om, — A) C add. ull. — D € iae, a. 

 K) B sine punctis. 2 B &elue. Pro اصخ C habet انصح. — «( C مثرود»

 47( In B lacuna, Videtur autem supplendum ذورديبسأ. — 0( (Sic. p € راهناو

 l) ضيفي) ضيفت ميظع رهن مليدلابو Jui نم Lo) ردحنت) ردحني ميلقالا اذه

 رهنو سوط نم لبقي Pug نأ نوركذي ناتسهد طابرب مهتعممو ةريحلا ىف

 مليدلا لابج نم (. ردحنت) ردحني ليجلا هايمو رفكلا وحن نم لبقي لتثا.

 B (y تدصعب. 7) B ليطفو. 5( B هنودصقي.
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 ناتسربطب بئاجتكلا نمو © ةلضاف تاطابر رول ىحاونبو كيوي ad ربق ماطسب
 [là ةدودلا نم قداو ةدارجالا نم رغصا «ظمثق فلا اهل ةريغص ةبيوذ

cua ueبنعلا بيقانع *نم رهظت اجاوما ةاهلاتخت  ul Xii»ناحانج اهل  

 لثم * Ped مهلو اًمضق رامثلا مضقت بلعتلا eie de #ةينونسلا ىحانكك

 ردق ىلع اًسار تيارف ناجرجب نيكامسلا قوس ىف اًموي تونججاو ريمجلا لفه

oسار ئه ىل ليقف .روتلا  ctEXeةرجش هيف /رهظت رثب ناجرج ىحاونب  

 [Kb لييالسلاب Loo ؛نيطالسلا ;gas: uml Od) Kou نق Xo لك

Lea8 تيباغو اهترسكو  

 نكاشو هداه نولوقي SUE نولعتسي نابراقتم ناجرحو سموق ناسلو

toهيف نأ الا دل براقم ناتسروبط  ؟ ناستو: ةوالج- هلو  XEمليدلا ناسلو  

 E a © قالغنالا .ديدش b ناسلو IG نولعتسي ليجلاو .قلغنم :فلاخ

 gb" مهلو Uum هوجولاو ئحللا ناسح .مليدلاو ”2ًالتبا* سموق لما مهناولأ

1 

 ا
1 

1 | 
1 | 

 هباشم 42 ىفو ©5ىفصاو ىسحا* ناتسربط لهاو هذفاح ناجرج لها ىو

 ميعن وبأو عيبرلا وباو قداص وبا ناجرج لها ؟ىماسا رتكاو © ةبلاقصلا نم

 اهفلخ ودعي هفيس رهاش لجرو ودعت ةيبصب* !ذاف «تاناكل ضعب ىف تنكو

 انريغ ىلا uem; Lb لاق لئقلا نيبجيتسا ىتح نلعف ام تلقف اهلتق موري

a) C addit .ىو ' 2) B sine punctis, C Lax. — e) C .ىف 4) B .ةئونسلا 

Appellatur baec bestia رايطلا بلعتلا Kazwínf, IT, p. WP", 12. — e) C pro his 

ah. f) B رهظي رس b mox ou 7) 8 .بيغي  2( 0 «اهيلع ءارمالا 

i) 0 add. .لها E) C .هبراقي D) B كلل m) B Noa. n) B .للظ C pro 

his: دادح ناسح مهناث مليدلا ل عريغ نم ىهبأو e مهنادباو نسحا 

Mb, LS, 00) C add. .ةرفصو — p) C ,ىسحأو لضفأ ceteris omissis ad 2s1,. 

E eC ai 21048 MC نيكس 3-2 ضال نباسبن Jl. Adds 

 الب ناجرجب نوركذملا مهموسرو  uocesمهنال ( 3Iمهنا sive)  5) 0سابعلا.
 , ( B bu.٠.التطلس ©  Qus. suu 2#دضلاب

  wÀ.  ——n n8ا ا 221001101100007
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 ىلع اهوراداو ةيسكالا ىف ىزعملاو ىزعملا فتلا دقو  "PL, QuQ5هلو

Bale, “4تاتيبوزلا جيدياب* اهب نوعمتبج ”ةعفترم قاوسالاو كككسلا ىف سلاج 

 ,dil ملعم كول اولاقو s اوقلعت ,fles .املعم رئاعلا نومسي ءةيربطلا ةيسكالا

à d ee) d, » cus7 عبب  oniقم ^  bor 3s ALS 

Aut 3 ud dموي < 0  Bاكل * وغرف  àl ENTUN ns7 لوعم  

 cep? MdB دفع ab ىقع بلغ نم' M Qucm Axa سلا jure Abo نوصاشتد

 «or) mm بيحرتلاو مشبلاب (QUT اهلهأ /هاقلتيف اهعم سار #ةارما لجبلا
negas t: mE, boxهذوفيضيف  X3330) دعب ”ىدانملا ىداني مث مايأ l 

pemاعوبسا اهعم  àمول ةراب  umeنوطتخو نوعيتجف  diii cs dus 

 ام اًريثكو «<دولتق .did اويلع ول لق دقعلا لبق «اهبيصي له تلق ىراصنالا

 : ,Ej») "jc 1 عم ”ذينعلا يعبي * سانلا عمتج رايب لعأ دوقع ثرضح

 *دباشملا ضعب ًادبيف ”سورعلاو نتكل * باب e fos نارينلاو درو تم "

 ؛5نم رخآ هبيجج مث ةأرملا بلطيو نيجوزلا اهيف* بلطي ةغيلب ةبطخ :بطخيف
 نودقعي مث ابدا ةابطخ مهرتكاو باوج ىسحاب ةبطخ ى سورعلا لبق

^a) C لق تيتلعف ىذلا ام تلاسف اهلتق ديري ئارمأ فلخ ودعي je 

 هلعل . Vau c) C Xx. (ün margةيسكالاب  à — 5) Cمليد وبغ

&elza). d) B sine punctis. | e) B .ديويطلا C pro his: ساف Xl, .لك كيب 

 Deinde C قودصتق ام اريثكو Ou وه مهناسلب كوللاو Lea هنومسي راعلاو

pe كول ! Ml /( 8 .اًبرو 9) B .لاسن نم نورفكدو — 8) 0 pro his: Quis 

Dado dida, .ماعطلا نم دارأ ام لوانتيف بيرغلا لخدي — 0) Og 

 لزعمب ءاسنلاو لاجرلا عمتجاو مهقوست. 4) 8 ةارماو لجر وه. 2 8 هاقليو.

m) B .تيعردأ 5») Com. 0) C Léa هوجوزيو ىدانملا ىدانيو 5 

omissis, y) B xs|.e et mox ( dd g) € LA à ناني, لفأ Ul, 

 ان . "80 delsثلتلا ليللا نم ىضم لقوم  7) Cمدوقع ترضح ام.

odi, C .0 نيسورعلا (قوت. 4 6) C .ط laddit: ءايدا ءابطخ مهّلكو 

AT 

 "لا

 نفك للا

 End ثنا بق

1 
à 
3 
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 لك بحاص* ىطعي P que اهب 5نوبرضيف ريراوقلا بادعا «موقيو حاكنلا

 نأ mme ءايندلا ىف مهتشورفا Qua diss الو ةشورفا نم Unb «ةروراق

 Bue ميقيفد نم /فقيقدبو اهلع Oum te لجرب cR كوللا ضعب

 نم wb. Je Q3 ىتلاك نكت ملف sul ةأرمأو ' مهباشودو مهنمس نم

p" 5 y: KXA à Lea MSخعبرأ 100 € ر يغني  Ga qu]مهن اوعد  

 A X ث هماظع 2 O3 ةمحل دعب ةدرت ىلع نودبزي مهتيار اف مهسارعأو
 عراوشلا ىف رهنلا /اولسا جولتلا مهدنع تعقو اذاو ؟4ةبطرلا ةورفالا

mauusنجرخ هامّثا راهنلاب أرما ىرش الو ةقزالا تلسغو هعبجاب يلثلا  

 بروض eoa نافذ اهجوز اهنع تام Wal ٍيوزنت الو دوس ةيسكا ىف ليللاب

 : © مفرخلاب اهباب ىلع نايبصلا 0

 © ىدر هيل ريطو نانسالا مرضي diee ناتسربطبو ءابرغلا ؟لتقي ناجرج ام

EX9« مليدلل  deمهنيبد بورح ناجرج  Qu»3 ناسأرخ بحاص  iei Nummer Wo SIE RRPREn une LS Pnهيل دل ع ا  

 :a) O pro his نيكس 138 ةارملا قيرف نم هلبق دق رخآ ee نم اهيف ةارملا

 مق انغرف MB ىاكنلا ,onis ماعنالب هباجا رق ةنسح ةبطخ رخآلا بطخ.

c) Cاويرضف.  corrupta esse videntur. — 4) Cنيجوزلا اهيف بلطي  Verba textus 

 لجر لك. (0d 0 رأ Ay Pro لثم in textu 8 لك. Deinde B مهشورف, 0 كلت

poبحاض . Gam Uiمهنم الجر  e) Cايندلا )3. —  omissoخشورفالا  

PSOE PCR e EON SPI n 

g) C om. sed additعم. —  (omisso fort.فيفقد  T d f) Cناك  

 Leid. [xA A) C رايب i3 09 B em. k) 0 Lu اهنم نولعيو

(sic) $5, xXA Mb Jes (Gioالف  Oei.مهتاوعد ترضحو  uel sl,مهئافايضو  

 Kd. 3l. 20) C اوبيس. — 0m) Scil LAB. — 2) C تفظنتو جولتلا لسغف. 68

SPنع تام  Alاهجوز 8[  yp Aناف هدعب  ud.عمتجا  LG. pe 

 كلذكو .XX راهنلاب يخت ةارما qeu الو اهباب لع Ch نوبرضي نايبصلا

 ىف مهتيناوحو دوسلا ةيسكالا ىف ليللاب .Cod) نوجرخ) .Qmm Ud ةوأوفاب

in C non exstant. — g) B Mss,ىدر  Quae sequuntur adرودلا.  XeUJMءاسن  

7) B yay 05) 0 دنورالس اماف Od» 3b, Od» ue نيتيب 9l ىف مليدلا تايالولاو 
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 ^z مهرد كلا نوعستو TEN فلا ةئامو مجرد vA cai سسموق جارخ

 ءءمهرد ةثامامتو فلأ نوعستو «XXe فلا ةثامو فلا فالآ ةرشع ناجرج

 ىنبف ارا ىلا مهنم لجر يخت مهرد فلا ”نيرشعو ةتس رايب جارخ ناكو

jurنيط نم  taeارث  xirىلع  do,ىلا * لاجرلا . amo, euماذق *  

 5 ÀJ انجارخ i$ لاق كنجاح لس مهل لاقو* هب c5 fog نب رصن ريمالا

Xdفالل)  Axa,تأ اننيوأود  dنم / م.يلأ ىهف ريباسين  Delروباسين  Yرش  

 oS ioi; eel 2: 3j سموق à اهجارخ $R روباسين نونو اهنيب ن

bنييسموقلا  & pusنيببو مهنيبو بهذلا ىلع تابيبصع ناجرج  

 نييماركلاو .Lee نبي gi ةديعلا موي لجل سار ىلع لتق :نييذناواركبلا

 hes na) لاصخ ثالث . ناتسربط 9X, uuu) تايبصعو ةشحو بورخ

 Pip )| نم اهنسحو * ,Jaen Xm ميثلا 0لكا لجأ .نم ةهكنلا بيط

 ©زرالا (e نم راصخالا ةقدو

Ul,تافاسملا  dbناعَماشلا -نم فخات  P؟شدب ىلا رق ةلحرم ةئادكلا  

 ةفيخربم BALL ىلا رق xin ردع ا o xbimga rom db ةلحرم

 (Cod. Lolo si) انهاف رخآلاو رايدلا كلت ىلع اوبّلغت ىق ناجيبرذا وحن نم هناف

Kkةسايس  Ae. Odo,3 نويعيطي الف ليث اماو ممالسو ناديمو iدالوال  

 gi ندم اماو «ىسناثلاو لوالا نايعاد اهو ةدعص .نم abel ىذلا ىادلا

Lgبحاص اهيلع بلغ  cxabuلوحف ناتسربطو ناجرج اماو  Layبلغ  

 قرشملا كلم شويج مهترهق Ls مليدلا اهيلع.

a) C ...مهرد اة addens ةميظع ناطلسلل قفارمو chr 3 qi 27) B 

et 0 .نورشعو 0) Com. d) 0 قتاوع. 6( 0 ىتح. ر C ىدي نيب 

 طقست  Lsفلا .ىيرشتغلا , 9) C Jub. A) O yosنيعسلا ويمالا.

B» 9,9 فالا X L4 .مويلا اهجارم روباسين ىلا اننيواود. 2 اهنيواود 3) B 

Qi .ةاواركبلا, © نييواركبلا Deinde B ...لبق 4) C ورم Joins ىحطالا موي- 

ceteris om. 2 B ciu.  ( B (ut quoque supra) نم ثلث © )تابصع. — 2 

 ناحرم B (Bios or ( 00مهلكال  C23مهلكال م) uh o 00 0) ثلت

Ist. p. P4, Ibn-H. p. Ivo .ناجروم 
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ERE يو IN Ene ىلا ث ةلحرم ةطابر ىلا رق ةلحرم Gema ىلا ناغمادلا نم e 
(euh راوخ d xime qi ةيرق P3 :ةلحرم بتلللا نار. 1E 3 ةلحرم 

 «ةلحرم , sed og. AUىلا مث ةلحرم ءةيرق ىلا رق ةلحرم ماطسب ىلإ

Go; QS)ىلا رف ةلحرم نورَمَرَخ ىلا 3 ةلحرم  iereىلا رت ةلحرم  
 .بابقلا M UP ةلحرم «ةيرق ىلا ةلحرم ذايادرز نم طخاتو «ةلحرم ناجرج و

Xieةلحرم #ضولمل ىلإ * رايب ىلا  RIA dbىلا ءاهنمو ةلحرم  

P feuis8 ءاّكسرف  A,ةىنازانيد ىلا ناجرج نم  Xie!ىلا  deorتن ا  

 cubo ىلا رث ةلحرم تسادبس ىلا رث ةلحرم #غجا ىلا رث ةلحرم ةاتولما

 Kom ra (hes طاير ىلا yb صفح طاير. ىلا وأ نوكسبا ىلا .ءاهنمو: «ةلجرم

 ةلحرم ekle db" مث ةلحرم ريمالا طابر ىلا ىلع طابر نم كخاتو «ةلحرم ٠

 ةلحرم Pel ىلا لمآ نم فخاتو ©ءاهيف رخآ* ةلحرم eso طابر nd رق

 ىرلا MÀ ةلحرم «نايزوب. لا US ةلحرم ”كنهمان ىلا رق ةلحرم ؟كسا ىلا مث

exce4 مث ةلحرم ةيراس ىلا مث ةلحرم «ريطمام ىكأ لمآ نم ؛ذخاتو  

 *تسسرابا ىلا ةيراس نم فخاتو ء”اًنالث دل سار ىلا رث ةلحرم ”ىجيب
 ةلحرم ناَبارتسأ ىلا رث ةلحرم ةَسيبط ىلا 3 ؛ةلحرم نادابا ىلا رق* ةلحرم رو

 ىلا مث QALOJ Ei 1١ ىلا ناجرج نم ABUS < نينلحرم ناجرج d مث

a) B ىيج سحر C sine punctis.  8( Nominé .تاباابلع — c) Lacuna in B. 

d) C om. B habet in marg. cum $e Nomen راسوسب in B ut plerumque sine 

punctis, C ut. interdum pie €) 0 رايب ow f 0 .ثيثيرط 9) 0 adit: 

 Contractum ( laxa. — 2رايب نم) © .٠( ةزافلا ىف ناغمادلا ىلا  Emنورشعو

eX .ىراز رانيد 4 Pet ٠ملوتلو. 4( 8 نم ذخانو € )رجا, € 20. 7 

Quem 0") B كاملس  #( Bom. o) 0 om. p) B et C sine punctis. 

 .Coal. 5sB SL 6 Qus t) € A25 3 ( 0 yw. rrليسا, 85 )9

w)B et C last. v) C cM. w) B Ub ةلحرمر C .ايلي 61111 

autem 'Tamisa, cf. Sprenger, p. 53 cum Ist. p. P. — 2) B ec) -!, Ibn-H. 

  B sineهشيمط.  Deinde Cرادابأ). B om. (C ( — yتسراص). . (Istتيسيراب

punctis, UU NNNUUNNS NENNT INEO ERMSIeeu———PDENEEvmnqmMMeMKM€S MUT 

, Y . 



Pun 

-of 

 © لحارم f «ةيراس ىلا مث ةلحرم (GU ىلا نوكسبآ نمو ؟اهلتم ليبذرأ

 زالصعوم QS db زق ةلكبم نسولاس M3 xkmy Pj P Qul نم ذخاتو

 Cac alien dol. dI نمولاس ce elis odes d كبح لإ

PRO PETENDO UA Tocem V TIPS 
asy Paca dlيك شلل زفر  suse gua di Jed Py 

 8 اهلثم ةّيِخاَمَشلا ىلا رث اهلثم رذاتشه ىلا رف اهلتم كركلا ىلا رف

ja- Ulبانعالاو رامثلا هيف ترثكو. «باطو ميلقالا اذه  » cd,هندم  

 هب تصخرو قارعلا تيلكاست ىتلا زيوبتو طالخو «ناقومك دالبلا spl نم

 1! هلابج توحو «راهنالا /هلالخ hes Denm هيف تكبتشاو «راعسالا

 gem bt Laud هل ,Oum d مانقألا #ةيداوبو ,Led dete» < لاسعللا

 /مورلا نم نيملسملا des idum هيف مالسالل ميلقا وهو باَحرلا هانيبس دوك

 هفصو نعو «رزمرظ هنأديد ةبيجكلا ككتلاو ةلوعملا فاوصالا Let Aa راصح

ul3 نمت  C»ربخلو < ناثرذ  VSنانبل  > As M, uL EN3,  

 Bassus سرسلا باصا ناك هب ليبن ميلقاو ليلج رغت اذه غم وقو « نازيف
 وخف مالسالل وشو هبش cU نمو مهس 5فئاطلا نم هيف ثراكلاو ثريوكلا

 ىرقلاو ”ةريوشلا ,JL ةليدعلا روللاو Wadi quelli ay 1015 ناحل
 «ةبيهو ةحاصفو ,Xie ةعايج لما ةذيذللا رامثلاو ةبيجحلا صئاصخلو ةسيفنلا

(juil Side Cui egتاطايرلاو بابساو 2 تارتجلاو رجلاو «هيوبسفلاو  > 

a) € .ىراص In B haec inde a نوسك سبأ نمو €t seqq. ad finem desiderantur. 

5) C X. c) C om. Deinde habet B d) C كلتا superinscripto .رسل : 

e Bet C QéMS. f) C Xx QD j£» g) B &ol as. 4) C B ER 

Ü-B Lg. 4) C “رافللا نم نييلسمللو. 2 € عفر سب Deinde B C33. 

m) 0 pua 5?) B sine punctis o) B .فياطللا p) B — .سراعللو 

(C ١وللغازيين 4) C «ةرجاتملا 7( C ةريثللا et addit .ةهيزنلا ندلاو — 5) B 

839». 4) B .هيوبسنلاو سيملاو ةوقلاو Infra B quoque Riedel. Secutus sum C 

Vid. Ist. p. A" et Ibn-H. p. rff. 



mش |  

à. «bL ES © كاذ عمو «لاغ «xia ىف Xs نأ 3i تاريخلو»» os 

© exe اهب ىراصنللو € ةهدعرص اههلا قرطلاو « cala doi, c als c هناسل 

Q € هتروصو Ped As, 

E CE dics Ti des ups men Pi ثالث ميلقالا اذه انلعج x, (180) 
  X otهدم ع ل 2

en T Lexus Vb Liza dan p s Rl مهنو UNT Ue و 

pies ةيخامشلا hey $c "edad oA عذعلقلا UNES اهندم 

619122 000 Ad eon > هع $20 د 3 ا 8 Bru 

 INus$ دركزالم QQXA LIS ةزاكبألا باوبألا باب :نارباشلا هدكاب

Ul,ىب رظنك نب ىنيمرا اهممر ةليلج ةروك اهناف ةينيمرأ  Ceجون نب  
 نمو ليبذ اهنيبصق ”صئاصخل ELS Xx45Jl M روتسلا عفترت اهنمو 10

 epi AS ةّيمرأ ساملس ىَوُخ cea ”شيجرأ طالخ سيلدب اهندم

bl * * ىيرون سنوي xaló ةيردنق” MEG fm adj مرظأ Xf 

a) B Go s. — 0) B 0 كلذ( لاقب pro Ji5). e) C ِتئاسن. — 2( 0 ىفو 

 . XS, Deinde in B (p. 179) et C sequitur mappaهلكشو هلاتم  e) 0مهقالخأ.

f)C .سارلا 9g) L ©. .نامدنك نبأ ةعلق Deinde B saz- نوكمس رايحر 8 

 ——$  — 4) B hie et supra ut Cرابخ. 0 هويح روكمش نابيح.  Qeهةونح

i BetC نايباسلا ut quoque in mappa C, supra B sine punctis ut in mappa. 

Infra B نابسرسو C et k) C cj, ut quoque in mappa B. Supra 

B .راحدالا Cf. ad Ist. p. lave. — 7) C in itin. .اليخ De urbe Thelawi cogitari 

nequit, situs enim (inter Tiflis et Schaki) cum situ Thelawi non convenit et 

haec urbs, ut aiunt, Mokaddasío paullo recentior est (Dorn, Caspia, p. 206). 

5)cC TM ةسيفنلا (B .(هريسك n) C سيجرأ Xe 0) Bs, 

supra نابرحأر ut. C, mappa B. ناوجاوو C .نامرخأز Cf. Ist. p. JAlo. In itinerario 

o5 7) Mappa B .هوا 4) B vo uos, supra PEL 6 Uo r)B 

&3 A5, infra كدر 

infra. C h. 1. (iie infra O58 in itin. OX De castello زدون cogitare non 

cas, In itin. Ky. C ubique ut recepi. s) B نسرون hie et 

possumus, collato loco infra in itiner. cum Jacut, III, p. AW. 
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 cH نب ماس نب دوسالا نب فسارويب نب ذابرذأ ei ةروك اهناف ناجيبرذا
 اًكسرف نوعبراو ةثام هتحاسم لبج اهب ةليبذدرأ ميلقالا uaa قو اهتبصق مع

 ءرثكا هنم [diuo تاريخ ةرثك اًناسل MM هب نأ لاقي عرازمو ىرق هلك

 pie جّدوَُخ ناورباج pi rkee اهندم نمو /ضرالا تحن * مهتويب
 .som Qe. qi pr em uh odis Alu QS qui دروب ةاراقلا

 PRONTO !بيجا GIA ىنب 4تابالو ىف .m ءاهناب ٌلدتساو روقأ ميلقا

 سيلفت قو مسالا ىف اًريظن اهل اندجو GY !ذه نم اهانلعج ”نيميلقالا لا

 ا ELoUEC فيس نأ csi DI بانبلا اذه à xx نسيلق تايالولاا امو

 © ماشا "نما ةقرلا: upra لقي e ةقرلاو نيرسنقا هل

  Raaas HONةريبك  unىصح اهل هذليس ىف . axeتللظ ىف اهقاوسأ 10

  Qu cin xuنجحسم ؛قوسلا رهظ  9 wallعرود ميلقالا اذه دادغب

  Kunنيطاسأ ضعب هكاوفلا ةريثك ةنسح ةبيط صجو رجآ نم  geliصج

 , Ilراهنالا نيخسف ىلع اهنم ركلا رهنو اهللخاي رهن اهلو بشخ صضعبو

 اهلها نم تقخ دقو تابرخ دق اهفارطا نأ ريغ ةسيفن اهنم ةيراقتم

METER T RSEN 
a) C .اهاشنإ Deinde B. فسادوسرب ىب دابرذأ (C تسارويب et om. دوسالا 3). 

D) 0 ميلقالا uaa .وحر ليبدرأ c) B et 0 نوعبس d) C pali اذه e) B 

bn. y v E 4) Secundum mappas B et C in meridie provinciae iacet. 

À) B ous, supra ,كنمس C .كنمسم 3) C Lil. 0) € '.تييالو. 7( 0 هبيجأ 

m) C .ميلقالا 2) C om. o) C .ءاطو p) C .ةعساو 4) C .اهرهظب 7) C 

  cxxacmllاهلو «هعيتلم بشخ نم اهضعبو «هعفترم تصصج دق نيطاساب

 «هعراق. لك لالخ رهن  qoumهكاوفلاو «دعوطملاو رايخالا ةريثك «هعبرأ هوجو ىلا

  sodىه «« هعسوملا  3aرود ء؟هعيجان باحرلا  xkeصخرو «هعدو بحرو

  gie«هعدتبم اهب الو . MAىهذف «هعضوم ديرب ىلع اهنم «( Uuنيرهن

 «هعونم ةفيظن ةفيرظ كلب نم اهل ايف «<دعململا ةريكلاو  XJتدرأ نا بيع

 ةلوهج ءدعلبم“ ناطلسلاو اهلها فخو «هعليبك اهفارطا تبرخ دق < هعبساف

Eadهتتان)  (Cod.هعصتم ةديعب  Cod. xxxi)مههقف ليلق“ »)?  judهعبتم » 

& CP $ sd "n OTPPUWPLMETSLS TN Lia sal 
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 ا  َعلَقلاو ©بشلل اهيلع pb رث sub هنطيح ىنُب دق هرسجب نابناج 3 ص © ب
 | لفسا ىلع d BLAN Ge. o6 لبج برقب ةلهس ىف نصح الب ةةنيدم

 ىف ةريبك ناورشو PUO وح 35 اهلو .صجو ةراجح جناينب لبج

 سأر ىلع 7 ناكغومو i$ رهن اهلو ie à gai, sum FS ةلهس

Adisتناك دقو  xS]فخ دق نآلاو  Leo!مووكايو © ةكسلا ىلع ىهو  

ME deئه  Ah gomاهيف ةبلغلا ىصح الب :نارباشو © ميلقالا ضف  

 © M ىلع GG عماش“ لو دلبلا جراخ رهنلا ةنيصح ةَلَبَق» © لح سار ىراصنلل

 ىف .lg © نيملسملا قوس ىف *عمال»ل ىراصنلل ةبلغلا hee ىف ىكشو

 يو يعول Lr la oben eatis وعلا ةفلخ ايكوم رك داوم
 )181( ةريقك ةدغ 0 سبانم اهل ةنيصح "نركز المو © فوصوم فطان اهبو دايج- 0

Fea gba JIىوسلا ةفاح ىلع  © xsسمخ ؟اهب نيملسملل  Ke 

 هذه p كلذكو Xp ”ز LES, © X93 ىراصنلل ةاهيف .Xx تيب

 des كورلا كح © نوملسم اهب Leod دلب ىع oy ةيرَقو <. ةروكلا

à TP td eenلبق لا طئاخل  b gh x3NS € Aرديتيكسلا  

 ليق نم باوبا ,SOC خفي ال دودسم رجبلا, وك و بابو ريغصلا بابو 15

 ةجيبا هيلع ةريكجلا طسو ىلا لبث-ل نم ,X AS dai ”مالسالا لبقو *

 مودو ELE Pi X نيع هب قاوسالا طسو عماشلو سارحو دجاسم اهيف

Eneراج 95 مهلو  $ 

 < هعذرب نأرلا قيس فصو اذهف «هعفترم بوردو .Cod) بعش) تعش. اهنصحو

 «( دعكاسم PON ليضاف eu GAS € دعر هل To قداص فاصوأ.

a) € Q-e-5 ét om. .هناطيح  5)Com.  c)B نازكلا 0 oU d) B 

f) C loewm deهيخامشلاو. —  x9g. Deinde Cهيخامشلاو, 0 هوكابو. 0( ©  

s. "d 2)€ "D 8). € acce.ناقوس  om. Vulgo seribiturناكغوم  

B y C om. Klo d: nm) B6 عماشلو. 7  i) B et C Dmm k) 

et deinde xia. 0) B GU p) B sine punctis.درج المو  n) Cنافكمنو.  

SL.ندملا  C (ه ia. راجداللاوب 0راحدالاو. 0200. ١  r) Bنم وك“  q) C add. 

 2 In C ex corr, additur LJ. — w) C وح نم.ا v) B ماللسالاو .

- 



 هدفوصو ««ريبك ممل «ريثك هب ريثلو عينم نصح هيلع ليلج كلب ليبد

3S Puri, € aseنىصحو ءاقيتع ضبر تأذ نيتاسيلا هب + لك 6  

 diim ىلا ةريبك  ةيبار ىلع Rad «بيجم* هداوسو «بيلص هقاوسا ««قيتو

Kandiنيط 7مهناينب ةعلق هب دكاركالا ءءطيضي  SUE,اهنم ةّدع باوبا هل  

 5ىراصنلا هلبت عم هيلع بلاغلا نأ الأ P UT باب سيلفت باب مراديك باب
 هيف qoum VA داو à سيئدبو © هنصح #ثعشتو alel 7 نم فخ كضو |

 دبش SE نم ةعلق «اهيف < نايناح ضو «4 ناجي ةنيكلا نى
PENنيتاسب اهل هذخليس ىف ةنيدم طال  Lmنصح * اهيلعو  

 TU ب بح ماهبلع ةبيط ساملسو رهن اهبو Se à) عماشلو c نم |

10 & 51573] q Les طاحا as v فرط de E. pu رهن اميو JE نيط | 

 ةخيمرأو ”  Xx XXeةرسماع  os gj i gaاهلو ——- gرهن اهبو ©

 ةنئيصح uas © نيط اهنوصحو ضبر اهلو ةعلق اهبو نصح اهل Kio ةخارمو

 ةنيدم /4ةيردنقو © قاوسالا ىف .ga رماع ضير اهل *نيتاسبلا اهب ىدحكي*

 باب ىلعو ةعلق tls ةنيصح نيرونو © «فيطل عماج اهب داركالا اهقدحا

 ؛::ىناريدلا ةنيدم 1 سنوي ةعلقو © :ةعهرن نيتاسبلا ةريثك 3م que عماجلا

 & نوملسم اج

 نم رغصا وهو عينم نصح هيلع .ميلقالا صمو ناجبرذا ةبصق وه ليبدأ

 uc SEA Te بيلصلا طسو IP بورد خعبرأ à! TUNE هقاوسأ لني

 تاذالبلاو هكاوفلاو نشاورلا ريتك نيطلا مهناينب ىلع ”بلاغلا رماع Quas نصل

a) Marg. B .دفصوو ظأ 0) B .رهنو. 0( 0 تفخ 4) 6 ga بيش 

ib ge ةيبأر قلع (Se .قيال فلول هطبضت f)O add. ني 0 

 .7) C 3l. i) © om.— 7) C eux ١. vid. Jaeut in 3ناريك, . Fort. 1رادنك.

7( C xil ىف ot IR m) C .اهب x) B oos .هيش — 0) C .ةاطو ق ىبخو 

Hine patet excidisse nonnulla. 7) In C haec desiderantur. 7( 0 x». 7( C j 

 |  2 B sine punctis. Deindeلا  (9e (B ,zX-o)هنينمرأو. 8( 0'نيتاسب اهب

C om. XixXa et B habet Lo X2]. — w) C addit: نيط اهنوصحو ضبر Lej». 

48 
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 اخ مهنا Xi ةبيط تامايحو ةريثك تاريخو «ةبتار ركاسعو ةيراج هايم هب

 افغو ركم [Q9 ايندلا P Aus دحا* ىتنم شحو ,Odo ءابلعلا ليلق ةالقك

j كيردي ia B $ ca anu قذاح الو €! مدع 5 « هيبجو سيشقر 

I dee راتخ [14 dy ALJl, S HL Dt, * € IMP بهعذلا 2 € زدربت م 5 

 ىف ,SO هراهنالا اهلالخ fis «مالسالا لها ءاهب هابتو 6 مالسلا ةنيدم

 Bou, eai «رامتلا ةرثكو ءراعسالا صخر. نع لاست الو «راجشالا اهداوس
eoi3 اهبيطو  «dcaناكمو 6  : OG Xiaاهب طاحأ  oeاهلوحو <  i 

 1 .ud , < 4 ناتضور زيربت عم $R © نانج ,Uem ىف اهنك ejos قئادح
agoةعوضوم < نارضفم مالسالا  quesةعذرب ىلا (182) اهنمو < ناليجو ليبدرأ  | 

 106 < ناجيملاو ولوللك sy loeum نارهنلاو داوسلا ةهيون Xa « نامث

 Rude] ةبيط ةروللا ةضرفو uk] قوس و ةريغص AX © مارك Py ةايخسأ

xia,ةلهس ىف ةريغص  qusنق دلل سار ىلع ىف ناَجتزو 8 ميشل  
citedهيل  X exadto luis i.اال موتك ةبيط» 2 كنف قدام  E 

 © ,ndi, eal ممكللاو رامثلاو صخرلا :نداعمو 45

 رابك لقتاو دربا هلهاو ous olt هيفو راطمالاو جواتلا ريتك دراب ميلقا وه

 ةينارلاب ors 7 ينيمرالاب نوملكتي ةينيمرابو OM مهناسل سيلو ىحللا

 نأ الا ةييقتسم مهبهاذمو © ”فورح ىف ةيناساركل 9براقت ةموهفم مهتيسرافو

4) B هيبأر et ىكاسمو pro .ركاسعو 0 xus. — 0) 0 .فينك 0) C 13 

s. Bىرت  ESدعم الو اهيجو اسكر الو يقف  Lao!ابيبط اقذاح الو  

fe et SUC IP omisso KA. d) C PEL دكليلاو P ءايمبللاو E go. 

  fCuqexm Boon, 1870 6هادو  pp. 0ه ١

 ناتومو. 0( 0 ناتنصو. 2 Buy eb, 0 uuum راهنالاو. #2 0 كاذ' عمو

 .et om. 2,. — ») C pro his tantum am هر BS, (s3. 7)C هتينمرالاب»

C sLusM,516 لاا — 7(  



7 & AY s E 
E 

Py NAAR jd ; 

eM 5 ئويخلا در 2! سلع à امو diss خةباغ الب. oM Uem 

 | كانيلكتخ عاشملا ةبه 0ةلأسم انلأسف قيفر ىعم ناكو* ةلئسم اوتاه لاقف

 مالكلا فقو اًملف* هدوجف u$ Qus مالكلا eA انفعض* رث اًردِص اهيف ْ

 5 نم تبسبل ملاقف. هيلا /”فلتخا نأ ,dies al :تنغلاب ad كرد all كيلا |

exseاندلع ةعيض“ لاسم اهنال تدروا ام ىلع نوديزي ال كفيك يل  

eىذلا اذه  xij!مالك نم  e.نبأ رصن 3  deeناسارخ راظن  ei 

 dus gs :نوعيشتت (y x . نولوقي .الف_مالكتلا ملح اماو e «يترطات اه 1

 ستخل d-s اموي WO EN قزر ىلدأ عم فوصتلا ملعب ذفرعم عدنعو داقناخ

gas A3» ule) 007 Eدو لاسم ةقيلاسو  !قوعقوا امايق : نيلنلاب  

 هنم عاضف هب geb بلق هل ناك لجر ىف هللا كر لوقت ام تلقف ةلماعملا

oىذلا ببسلا ىلإ نوعي لق هبلطي  ROSثق هب مصتعيغ هب  O3ليح  

 هل قي 0 سلق wi xag ا يوسلا هيحاص لضيق eue ا 99

 epe هل B9 e vu عرق مولي لق هلاسيف ببسلا بحاص دنع هاج

 15 .Ham ىنح : DM ملظ ىف

 ل ER MU ينو ولا ناك ولا رهن ةثالث "هب SALE راهنالاو

cنم  v d Xe) $c Am de "ye xiسيلغتلا اب  phe 

 i agen died نام وهو سرلا رهن t ةيوذعلا à هيليو «رفكلا نادلب ىف

r5 |مةينيمرا نم  quimىهتني  RD Jés dا  

 نارسلا ةروك x3h. gat مورلا كلي نم هجورخ ؟كلملا رهن :Uh e ىف 1

cui uimءءرجلا  Aus AG3 مك ريغ مئيلقالا انيك  Ag.ميلقالا  

a) C ترضحو omisso 3.  /) B esl, & p رم نا. 60 © تلاسف 

Lowe. od) O تيلكت Xe) Credo نير B'oskLued. ue en b NN 

à A) C لهس نىب رصن Ul .ترظذو ناسارخ تنك ىنتكلو 42( In 3 

In C haec omnia desiderantur. EK) C Kil... 2) € Xll. m) Cx cu) C M 

 ليجخأ et deinde SA هدودح ىلع. 0( 8 نوكمسو هريح. — (p 0 هنينمرأ.

 31+ 4( Iatelligitur fluvius Samur. 7) C om. 5) C ةرحلا,



| X vs | A PAS 

Meg 84A— ci co; AAA AA ju» ia ed 

 اهبو  ec egبايت باوبالا باب نمو ريقكلا مسيربالا ةعذرب نم لمك

 «لاغبلاو نأفعولاو قيقرلاو نانكلا  olaطسبالاو فوصلا بايت ليبد نمو

  PONAMاهتالاو  eJ, Jeةعذرب نمو € ةعيفرلا [ € eoeعقبو [ dex KJدايخ

Sy - KJ لكفا acad] MA فك KON por هوس O3) esa XO ess 
C 

  aoucassE faus daaبايقلاو  y odميككتلا يظن . p eubميطاماو

bg, libe eRهن «قوحالا اهيا 4  

 A3 ةلسلسب اكعوزوص نم USO ام de نص وهو: [FB :بئاجتلا نو

 ىف انركذ ام ىلع تامامد m سيلافنتي € صاصرلا lios لعجو 3 نم ىب

 رم :دوعبص Al o 9 ءالسالا 5 ىلع لاعتنم 2j us ءه«ديقو الي «ةيربسط

 ui ole iei: dos ناك thy فئاطلا لابج fos  ثريوعلا عم هنا لاقب

P xAle eo ول MES p ليبدرأ عماجك € lem n ” ىف ةنيدم و 
Cs 

 ام  fx Leلج 3 كلبلا نم ةفاسم ىلع ءامسلا نم عقو  Mعماجلا

za w£ نذي )ذأ لببدرأ v برقي qM cT u. a diia [S i Hm CU 

es 3 POE TNI TEUETO: 0 ' 4 
 نم ( KO Se eve:ئمبظعلا  Leعدو

 نم ةلحرم ىلع ©17نيفرطلا قيقد نيغابصلا ةلقصم * jua ىلع وهو اذه نوكي

xàضرالا  |o5كب  y Dنأ  

w 53 

 نر ومدح ميظع بهذ اهيف ر وصقو توبب اهقوف $ d. Let خميظع XxÀÁS < ناقوس 20

v) O .قيس DB uml, 0 .مدجرا Pro Rem. 0) 0 .تاراجتلاو 5 
"hie et deinde .لاعنلا — e) C eJ.  f)€ o مهعئاضبب. 9( 0 لقوؤلا ut Ist. 

Cod. C, vid. p. .امام Deinde B & uus. — 2) C om, 2) C .دوجلا £5) C 

eJ3. gi. 7) B doa. m) C .نسيلعتمو 08) € Kiglr 0) C add. 

dum. p) C هداعضللا (es 4) B dà. Cf. Jacut, IU, p. Mf, 4. r) C 

"4 C add. Lx. 2) B vag, C cis b. w) C Les 0) C برق dee 

 C (wv ءىش اذان. .ه) 0 ىلع. .y)COxe339 €2 ناقون.

q-?»* 



Pl 

de ءاهدوعص نم اونكمتي ملف Lee dE نم EAS لاتحا لق شوحوو رويط 

 نم خسارف ةقالت  jusميرم روص* «ديف ةوسنلق لثم روقنم رح نم ضيبأ ريد

 لخاد نم  deتلخد باب ْىأ نم باوبا نهنيب ةدعا ةينامث  Pedةروص

CA) اهدنعو «هب ىفشتسي نعد اهقرع ةآدوس ةرخص هنم برقلابو > nana 

Te ةساحنب اهنرقني ناوسنلا اهيلا «برخت ضرالا ىف رهظت ةدود )19. زمرفلا 

sk ES 3l» نارمت 7 خيتامتب نوتركح ليبدرا قيتاسر ىقو < نيف ىف اهنلعجج مث 
 © جولثلا لجا نم gis ال اول صرالا ةبالصل «اذعا مهنا سو مقياس نب روق لد 0

gl s, cM مهنمو X3U SM De o; ! ناضتامو AJ ليبدرأ RS 

LB ءانمأ اذ مشع is ةغارم ipt c XaolOcka لاطر/ 3 iu p: | Kan yb 

 3 m "a لَّسالسلاب .نايبصلا m نوطبري xcd "e ةيمرأ orum ىف

 Lass نددلا ديلكو لضرلا نقيرط» .d Xue Exe  ءءريخلا ذل ءاوججحتتلب |
Bاهتيرعضل ..ٌباودلا متبكرت امك اجلا ئانعا  © 

ul :كاتاسلا  AG dubةعقوب نم : Bem Mo. rela Moy qgLha M 
 مق ةلخرم ناقليبلا AP نانوي نم ÀEUS exi ةلحرم f سوطاقلق dE وأ

iنا  siesهلكت ياقلب 4 3  Jكتر لذ  ximaردا للا ف  

 لحارم نادر ىلا رق نيتلخرم RAE AUI ىلإ منزرب نم S < نيتلحرم

 P QUU باب" ىلا 3 نيتلحرم هرويس مسج db نيتلحرم هزاكألا كل م

Haec in B desunt. c) C AR. d) Bاأهيف. — 0(  B29(  EC 0 6 s Cm c 

et deinde اهنورقني (D Li, 313), مهعم cb xac. 0) Bet C .نيف /) Bet C 

quod B in marg. habet). — 7) € loce cosi.قباوس  st gl» (C om.نامتب  
ELEهنن يفعل هس دفع جنوط  

A)C ib, iB «هينيمرأ K) C eub. 2 C uii. m") C مهموسر نمو 

(l. x) Aue Deinde B (eMنم ناك نم لك  Uxمهناف ناطلسلا  

n) 6 BAT o) B (8m, 86 Qe; p)SB —— A C (m e 

g) B ss, 0 jb. 7) B $5 fb eus C dM eb eoo , Mappa 0 

 Co» 08; cmi 8) B TUIS et سوطاعلمك و 0 شوسااغلف et شوطاقلف»

v) B pio, € Lb. v) Bناغن.  B pro his ks a s.ناقو.  € )£ 



Par 

 JA لجأ مه Ly b نام ica :لحرم هر وكمش ىلا Bc نم ,S ؟ لحارم

k&ds diنيلخرم' سيلغت, ىلا 3 ةلجرم: نامدنك نبا >: o. AR,نسوطاقلق  

diىلا 3 نيتلحرم «سيرتم  dosesثا نيتلحرم ؟ىاوليك ىلإ 3 نيتلحرم  

d fesنمرالا  cnjus Mنم ةخاقو  db jus43 لحام م ىيشن  
ez 

j ole oRER ài e XA لم / خيم à » ET 7 ATA OR M W A n i 

LS Lagen Z » ان "^U ? cow 

 ىلا رث نيتلحرم  RESليبدرأ ىلآ رف اهلثم . Pاًضسرف  AUS 8ةمارم نم
 ىلإ  Qusمث نيتلحرم  Pla» Mىسلع نب نسل ةعلق ىلإ رث لحارم

letto 4 سوس هدمت نزار نسيت دو dr ALIM NND. 

xls 0سيلغت ذل ل SORS REENTE S EN à مث لحم ”تايبصعلا RS el مث 0 

 a$ +: بابلا لل مث qukm ناركل b مك. نكشا b £3 PM لا 3

Aeمث نيتلحرم ”ناقركلا ىلإ ةغارم نم  Mدنرم ىلا مث ةلحرم زيربت  

 à مش لحم t Slo ىلا مت ةلحرم $4( dl ليبدرأ نم .ACA € ةلحرم

 Xi «ذور هرخ ىلا ةغارم نم فخاتو «اهلثم ةغارم ىلا مث ةلحرم *هرسروك

Obi exa AD edsىلا: مك ةلحرم  Qj quus cu)ىلإ  ' dV e$ Mag cosas 

a) B ose à) B oL, C ob. c) 8 VT e .سيرهم d) B (saxa. 

Ist. سيمود. — 6( 1 ىببك ليك 00 Edo) € (عقيب. و Vocalis 

i B. 3) xu. d) Bajoos E) Bin 2 B ssi. C ناس 

5) In B lacuna est indicata. — 4) B .تابيصعلا 0) Lacuna in B; C habet: 

 . desideraturىلإ . p) B sine punctis, C X5. Praepمث“  dلحارم . . . . سيلفت

7) C «نيتلحرم نيتلحرم نازسللا r) B o6 s) Sic quoque Ibn-Khord. p. 

91. Kodáma p et pu ) B .بأمس 4) B h. l. Sae s. UE infra 

B.et € ترسب ٠ك v) Ibn-Khord. $c Apud Sprenger, p. 61 s4z-. Col. Se 

wv) 8 SLT Kodáma كورسا Sceutus sum Ibn-Khord. (Cod. S -)- $) Sic quoque 

Kodáma (B sine punctis)  Stationem nihil quam nomen commune habere cum 

urbe Tiflis vix opus est observare. Kodáma habet a Barza ad Tiflis 2, hinc ad 

Djàbrawán 6 Far.; Ibn-Khord. a Barza ad Djábrawán 8 Far. 



D 

 مث ةلحرم ناورْباج  rui Mىلا مث نيدبرب [8 Hueةلحرم  ADRنم
 امهلتم ليبد «ىلا مت لاقت نيتلحرم يهل نإ تورم ©  ABUSىلا ةغارم نم

 ىلا مك ةلحرم /7ناَقليبلا ىلإ مث ةلحرم «ةررب ىلا مت ةلحرم 4نسشويما

  fsىلا مق ةلحرم  jgرّوتيَدلا ىلا مت ةلحرم ةايراخل ىلا مت ةلحرم ناو
  CAU, 8 iiosةذوركيبس ةرطنق ىلا وا نيتلحرم مَداَيَملا لأ ليبدرا نم

RR TES ىلا مق EE T ىلا مت Xia ءاوسلا - ىلا Sii (ye 

 مينايملا نم فخاتو  Gi Mةغارم ىلا مك ةلحرم ”هرسروك ىلإ مث ةلحرم

 نمو ةلخرم  MP Xe"ىلا ا“ !ناقرك  Eaeمخ. «نيتلحرم نيتلحيم  Mنابلس

 ىلا مث اهلثم  (eimىلا مك ةلحرم  cunنيتلحرم «شيجنرأ ىلا مث اًسمخ

ODE AN NT S قالك اقولها ىسيلحما حا "وانو طلخا 

a) B 55s ox Apud Beládsorí, p. Pi, 1 et P?j, 5 male edidi Qs secu- 

tus Merácid. Ibn-Khord. e (Cod. نيزب 5 RB Kodáma Jp, رددت et ge^ 

5) Pro ةخيمرأ ut ceteri. c) B om. d) B Sut i ,وسيما Ibn-Khord. 

to راس (Cod. بساوخ)ر Kodáma تساكاوسو Edrisi, IT, p. 170 رباش 

  quae lectio ortaكنز در  Lectio partis posterioris certa videtur. — e) Bتساسخ.

est ex errore in nomine hf Kod. Sed f) B sine punctis, in ed. Ibn-Khord, 

 « Kodáma pxنافلسلاو . sed apud Sprenger p. 51 sec. Codناقليبلا و

Edrisi 1.l. ناقليبلا et طلع revera hunc locum esse urbem Dailakàn opinatus est. 

Idem putasse videtur noster, ut patet e lectione 23 et confusio nominis huius 

stationis et urbis Bailakán quoque exstat apud Jakubí, p. fv, 3 a f. nisi ibi sit 

laeuna, Ibn-Khord. addens ةينيمرأ نم Sub eodem errore esse videtur. Cogitavi 

primum legendum esse نافلسلا (cf. Jacut, IV, p. 144, 7), sed verosimilius esf 

hane stationem revera quoque al-Bailakán appellatam fuisse. ^g) 8 sine punctis. 

Kodáma .سلس — 7)? B bU, Ibn-Khord. et Edrist 2-23. (Cod. Ibs-Kh. 

sine punctis). Kod. seat i) C haec omnia non habet, —£) C male 45. 

l Bg. m) Bet. Bd al ») Male sie, In C alterum نينلح LA om. 

o) Bet C .0 طالخ (سيدرأ» م  $) B om. alterum (3X5. 

1 
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 ىلا ليبدرا نمو“ ءاًصسرف 1. رونيدلا ىلا ةغارم نمو ءاعبرا اًعبرأ نيقراقايم
mنع 3 * 58 3  

o! à مست مايا دوكز ia el e SUISi eT eJ erre ىودك ب ىلا Pet ju 

$ af oa ىلا مث 1 

jos ui هيلع 5 ( 2 

 هراسجاش او < نابلالاو للاسعلا هلأ باوشو € نا هشيشح- ميلقا اذه و

 SCA WE en هب <ناش هلو ”بيصخ i هيرن < ناينالاو زوجلا

 انويكذو ؟نادلبلا انفصو اذا هلضف كل رهظيسو < © ع peel ةخسيفنلا ةروللاو

Sمقو كنئواهن انةعنو < «ناقاش نام ةفيرطلا و  oiiiانفصوو <«  

TUSCE TUNE EM, E TD fols 8o» odes » 

 d B لغو ar coge dM dum DN Cue € ناجم محفلاو

 :$C دربلا OCA نأ get ec نافناو Am m) لقعو p ملعو € نامودي

xiii sos à PO,مهفأرطأو €  (uaa UU € sacó louاًفونأو ” 

€ xc JL e E اكن وأ € هيواعم ir. s i نوطرغي « xu Ls اما € xus 

 «هلولزو u E نم 25ب ىرش مكو « هيداملا فئاوطلا de HM نوعطقي 15

 د لتعلم نك كح qe © ةلغلغو ةكلخا ,d$ YS euh ناطلسا رو

 ا [P CK le مث !oes ام مهفأو € xli 8 ءاوهلاو م 52$ نم po € ةلفقسم

 .d 5€ هروصملا ةتوعنملا لابكلا ىهف* < «ميصلا SAL نم نارعلا ىلع فرش

 © «/ةرظانملاو فالكل عقرال cond نا هيقفلا اهفرعي cona ةلاقم i ناهفصأ

  sS, gpهتروص 8

a) C initium huius itinerari laeunosi omittens habet: نزرأ à ou 33a نمو 

 ©  8ناشاكو.  e) Cناعاشامركو. © ( dبصخ. 9 0 ناهفصا. © ( Dيلا.

C .او f) Cum /íaschdid secundum B. — 9) 0 اسسوو! B Lz-9. 4( B optio 

inter هبرخ et xy — 0) C ناديدو vis. /( 0 ٠وروض — 0) Com. et habet 

o) C s,£. p) Bom. $) € S3 Jl.فونأو.  m) C om. xz) Bنامودت.  

 r) B هلجبمو. 8( C RA. [3596] ng al e "y ىلعو



 مارح

 ىف ناهفصا انلخداو جاون عبسو روك ثالث ميلقالا اذه انلعج دقو )186(

Lob, * ouiاهيف ىتلا لاكشالا هيف اندزو اهغصو اندرفاو ةروصلا فرطب  

 اة وللا bes eus نم لولا لون ءاف كلب ىلا اعلا

 © روزرهش .ةرصبلا٠ هام ةقوكلا هم 3 8 ةرييصلا POLES مق ىحاونلاو ناقصا

usاهناذ تل  TE BSةريتك  RAM TX xh sU5 ةعسأو هكاوفلا  

 ءلتق ىتح 4ئقشلا دعس ىب pem تكلفا ىلا ىفو قيتاسرلا «ةريطخ ضرالا

geنب  foeهللا هازرخا لوقي ثيح رانلا عم اهراتخا رث  

pum MX, اًهوُمْذَم e po ELE ىرلاو ىرلا تلم JL S 
A ya 83 p La, v Li. Qeced Qui LOL ADS. 088 

| m ىلع ىو ةتوعلم e E 25 d موت تبانم تناك اهنا رابخالا ىو 

 ةنيعل اهتبرتو اجت  1 a8نورا لوو اا بع  auusةعبرا ءايندلا

s Ru ye wx T ee dg. vb ry. aigue $ coded 

à (ىهف Ju )اهدروا «هرّطسملا ةروكذملا لئاسملا اهيفو «هروصملا ةتوعنملا ١” 

 اهفرعي cra ةرهاظ «Kus cv 9 ةلاقم d ناهفصأ «d «هربخل هبتك ىف لي

Intel-نا هقفلا وذ.  capasسايقلاو هقفلاب .«هرجاشملاو فالكل عفرال  s bull 

Deinde Cم. 1120.  ligitur Mohammed ibno '|-Hasan as-Sehaibáni. Vid. supra 

Sequitur mappa (B p. 185).ميلقالا ةروص ا|ذهو.  

a) C (deést aliquid) سراف ميلق) ىف اهانروصو هيف 0. انغلابو) ءانعلابو اهفصو اندرفاو 

(lo, À3) lo, Aa ىلا lal Las خلا (10-:ىلا JURY. — 720) € adeo. 

) C ةيرس d) 8 .ىفعبلا تور 06) © jou هسفن dol. — f) C add. 

Lego, 4) Ibno "I-Athír, IV, p. ff et Jacut, II, p. A44, 14 seq. Secundum B, 

qui habet X,£,, legendum foret E cJ. A) B plene (As. — i) Cf. Jacut 

Ll. 18 seqq. 4) B .قولاو D C loss 4) C oi tet نالسر tanquam 

custos paginae) Jacut, II, p. Aio, 1 ناليش ىنب نم لج cS n) رجتم) 

ut Jacut, II, p. A14, 10. 
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e jos VOR نمو © #روزوهش 58 م و is ءراوكلا eS 

 نأرصق لخادلا نارصق  foe xh zoمارزوريف ميس 5ةىج جم $

jJ) ةهدذق Qa. ةليلج ميلقالا ىف ةطسوتم ةروك اهنا QUÀ Ul 
Y :- 2o dd . 15 AE PS 

 , QSاهبذعا )19( هريمآ e) راجشالا ةفتلم راهنالا ةريزغ راطقالا ذعساو

uam ىف تارقو «باجمتالا ةياغ اهقاتسر ىنبجتاو ةةلتاقملا ةريثك رامتلا ةذيذل 

 ناهفصاو ىرلا نأ بتنا  Fuldنم  saنييولهبلا , "p LSنأآذم

Kiel هامو كتواهن ىهو ةرصبلا هامو ةرميصلا ىهو ”قّدقناجرهمو ناكبسامو 

Ae rae 7 x» ol; Piae وأ « ذاَواَحَسْأ ندملا نم اهلو € رونيدلا ل 

rou ةةرصبلا دهم ةقوللا هام ىحاونلاو رْوط ”روارذور 

  Ulةقيرطلا هذه ىلع اهريظنو ةعيرشلا لئاسم نم اهسايق ناذ ناهفصا

 لغبلا روس , judقارعلا لها انخويش بهاذم ىلع  CMSهبشلا !ذخا امل

Js k ىطعأاو امهباب ىف dap نينئيابتم نييكح الكاشو نيفلنخ نيلصأ نم 

pec Casca JI هاهبانكس ىف aped الكاش كق امهنأ (S23 3 امهنم uli. ts 

  LB vL o. 5dىف بلكلا  duel (eR z Laco PENES: (umامكح

4) O ىمطظعلا gc, ىربكلا ةغبرملا ىلا انا تلقون 8( Bom. 9) B 

XXe, C ةلنتساا d) Com.  e)B .سسلم, 0 نيتتيدم Coniectura edidi. 

Sprenger legit نيسكم. رك B oe C .نانهب 9) Sic B; C sine punctis. Deinde 

B Vo C ut recepi. 1) C .اههسر i) B ,ام بذعأ C stall yl عم Lt xxXe 

S5» 3» i cf. Jacut, IV, p. 44, 10. £4) B علماقملا + 7 € Ua m) B Les. 

n) B ,ةدساخ رهمو Ü sine punctis, — 0) C .قاباكدسأ 7) C om. B supra 

  Coniecturaهبرمأ.  B supra (una cum nomine seq.)رماو.  Deinde B et Cنايس“

restitui. — 7) In mappa B ميو est prima statio a Hamadbán in via ad Ray. 

7r) B js, supra .رواذور Deinde Bu. supra زوط 8) C (1. 25:429) or 

cz o? Sec) ^1) C MJ&. Mox B et © A2. ^ w) Biz, hz. v)B 

(ux.  w)€ o9) e) 0 .انيطعاف 
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 دودح ىف :تلخدو موسرلاو ناسللا ىف ميلقالا اذه تلكاش Lb ناهفصا كلذكف

 اهل Jem, m ميلقا X نم «اهيطعن نا بجو موخنلا اهب نيعّبرتو سراف
 .khi (4B be :اهبهسو * ,Cual . ركيلا. ميلقالا نع نم اهطخ ,om هيد

 عقو امل ىعفاشلا $e ىف نيبنذالك اهتلعج ءالهف ليق ناف (151) < مسرلاو

 .s] aem Sa اًنلاث Gm LJ jam هجولا وا سارلا نم امه له فالتخالا

 لايبخل نم 9 due USB نم ىحم ليق امل ناهفصا 4كلذكف ادرفم اسمو

 اذه نا باوجلا امهنيب .eie dm اهمسر /درفيو امهنع هزيم نأ بجو

 الب jos de اعرف :ساق نم .لكو“ E امهنيب gas رف كنال Oud 6سايقلا

ileيملا  alisهلعلا ليف ةىسان  Kalلك نأ امينيد  Lgs om, 

 10 Tuc ORT NS E نأ يوحي لوقا تنسف دودي عج هنايناحتم ْ

 <كش ىف هنم نحن امل Mod dum 00 ٌكشلا ةاّنع عفرف ساولا نم ظ

 هللا ,dee .ىثاح باوجالاف سارلا ىف 49 cel سارلا نم هلوق ىنعم ليق ناف

 ,ofi Lil سارلا à Lil ملعب نحت لك نال x Sod لام لوفي نبأ كم

 à "Q9 doa US I نا ىرن الا *عضوملا ال هيف CAU ىذلا مكلل

 ,ةديلع ناهفصأ سايق بصي رف لصالا !ذه مص ول اًصيار 4فتللا وأ“ ةبقرلا

 ريظن الب ةروللا ىقبتف ةروكو اًميلقا رشع ةعبرا ريصتو لوصالا فلاخب كلذ ن

 ويظن امو ليق نافذ «لوصالا ىف اهل ahi ال هنال ةعكرب رتولا زوجج ال انلق امك

 باوجلا /اهيلع مالسالا ةكليمم تيسقو * اهتعدتبا ىتلا اميلقا رشع ةعبرالا

 ةرماغ ةعبسو ةرماع ةعبس اًميلقأ رشع ةعبرا هلك ماعلا نيبّكنملا عضو اهريظن

 ale ناهفصا سايق. حصل ةيحان اهنع اولّصف وأ ةعطق Lene اوزيم ضنا ولف*

 نم uo تقف ةلاحح ال سارلا نم امهتا * نيتذالك - اهتلعج Mas Jus ناف

 امك سايقلا e مكقم وهو انبهذم ىف لصأ فراعتلا باوجلاف هلاح ال سراف

: 
À 

١ 

1 

E 
r 

| 

"qoam ل نى لا rmm 

 4( C اهيطعي B) اهيطعب). 5) © نمو. « 0 المس 2 8 كلذلف. 6

 زيمتت. (f 8 درفدو, © درفنو. ,Mox 8 jemu امهمس. 0( © سايق. #) 0

 haec om. 3) C اهنع. 4( © C (eJ. 2 Com. s اهنا. ) © هايأو

 اهيلع ناهفصا سايق انل غيسيف ةعطق اهنع اولصفي رثو ىلاهيلأل كلس. — 0( C تناك ام

 ةلاح 3 سراف نم ناهفصا نوكت نأ بيج كلذكف هيف اهنال لام ال Q4 JE نم
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aasنم اهنا سانلا «فراعت دقو  Juنم اهلعجاف 5ليق نان  Judاذا  

 ٍلوصالا نم انملع ىفو اندنع مهعضوو عاتايهستو كولملا «طاطتخا نأ «باوجلاف

 ءاهقفلل سيل هنا امكف ةعيرشلا ملع ىف ةباحصلاك ّْنفلا !ذه ىف مهلثمو اًصيأ

 ees اميف كولملا فلاخت نأ انل سيل كلذك هوأر اميف ةباحصلا Malim نأ
 ناذع راصف موختلا ose اهب اوعبرو سراف موسر ىف ناهفصا اولخدا دق وو

 اهايا انلج ريغ .m رن ملف هجولا اذه نم ناهغفصا نابذاجتي نيلصا اًصيأ

 © eus سايقلا ىلع

 «تاراجتلا كلبو ec, D sui خلق ةرماع ةريبك ناهفصا ةبصق ةيدوهيلا

 ءدباتلا ةبيجم «ءاملا ةفيفخ «ءاويلا ةديج «رامتلا ةذيذل c ةولح

 لى ينال ذل لف ريو (um due€ رابك رات: اهب casi ةتسحلاو
(9m qon. Xsاهب الو «ماودلا ,للع تاءابجلاب رماع ديا ««دنطفو  

erasa di ueتسكب نأ لاقيو « ماوه الو  sالج امل  dنم ليثازرسا  

 اهريغ مهضرا /هلكاشت TX اوري ملف ضرالا عاقب m ةسدقملا ضرالا

 d تلح .EHb Y ةواضاس الا منغ موق dà Db xi اهنز Si ءاهوتكسف

 EN eo D ةلبانح e x3 ى نوددقي ««داسف Qulalma ىفو وادق

 .ub BU فشمد لثم نوكت همضقي بيبز وأ هملكي فيغر همك dy هتزبو

 ةفوشكم pax ةاطغم Sed ضعبو ريظن نم هل تيار ام aub نيط قاو

 لوط هتلبق ىف ةرانم 188( هلو ةرودم نيطاسا ىلع نسح قاوسالا ىف عماشلو

a) 8 ضراعت od. 5( 0 'لاق 6 6 ve. d) B .طالتخا — e) Lector in 

B ad praecedentia iure observat: نايفصأ فاصوأ نم انس دا E 

Edu uel usé ىف داوشا ند o ولخ 3E Mi, ل disi crc AK 

  "un C veroانتاقوأ عيض تيبح هللإ . Xeلثاط ىلع فقن مو هتافيرزت

haec addit: عيمج هيف ركذ اًميظع GU اهيف نييئاهفصالا ضعب فنضص كقو 

 ءةلودلا دضع ةنازخو روباسينب دوجوم وهو اهعارماو اهلخدو اهارقو اهندم

 ناحذسلا ةَئيدَملا اهندم 'نمو ةيدوهيلا اهتبصق ( 0. RB XLزيزلا مريمس
à " 

pem .ناتسدرأ زدلا Deinde C ineipit descriptione Rayi et Ispshan ul- 

limo loco describit. | D BE*9 € .نوردغيب Deinde B .هيرملا 
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 2ىت اهنم ريغتي رف نيط نم اهلك اعارذ نيعبس , Fuiمنا ريغ دلبلا فشي

 :قوبرشي ذل  O3, kiaفليت  aىقلي  qe ciuiانيل تاساجاتلا  Luxالشع

  © bbوح* ىلع ةئيدملاو  Coaةيلاعتم ىهو * نصح اهيلع ةيدوهيلا نم

 وح نم ناكنتلوكلاو . © 4مكحاو مدقا ىهو عماج اهبو ميظع رسج اهنودو .

 sj ةريتك jam مفس دنع مايمسو © هكاوفلا ةريثك 8 ماع ةريبك ناتسزوخ

ls a all,ثدح نسح عماج  SGقوسلا ىف راج م اهبو. قاوسالا ىع  

 ةعلق متو ةيدوهيلا قيرط de jai ىف نيع نم هيلع ردحني عراوشلاو

 jj ©ءةعلقلا هذه ىف كولملا نئارخ كتلاز امو كم Que اهيف ةروكذم

 a) B om. D) C رخاوفلاو 43. ريتك رماع كلب ناهفصأ ةبصق ىه ةيدوهيلا

cemب نأ " Qaةالج ا  qum pai eضردا خود "سقما تنبب  

 عبج منم اهلونف هذه XP اهبيطو سدقملا تيب كوه ىلع ادلب اودجو اف

 ىف الو Wem نم ةعابجلاب رعا رضم عماج دعب اًعماج تير امو «ريفغ
 .Ku لقا ءمهتيت Ja مالسالا عيمج ى الو (PO نم لقآ ادلب ميلكالا

ERبيدأو ىرقم نم تجرخا مك ةغالبو بداو  a.دكاوش عم بيبلو  

Sb Lai Kuiروريتلا تقو ىف ديلا بتعلا اهب قرتشا تنكو  Li 

 ىرلاو نائسزوخو سراف نيب ةعوضوم € قئافلا حافنللا كلذكو Bs) مهنمب

 افاعي نم DI ةنج ىهف ناسارخو ةرصبلا نم اَنَبأ اهيلأ لقاوقلاو ناذمفو

 هتزبب Poo ىرت سجن .Pond سفط .endo qim مهناسل ريزانخ
 وأ همدكي .Dod) هفيغر) فيغر همك وأ هفك ىف هتماعو .Cod) هتفخو) هيفخو

 .Cod) نوردقي) نوددقي ةلماعملا .Cod) نييدر) وبدر همضقي .Cod) ابيبز) بينز

 ةاطو ىف ىرلا نم .p ناذيه نم ربكا نوكت «ةيواعم ىف نوطرغيو ةئثرلأ

 ذيلب هنأ ريغ كلبلا قشي رهنلاو قاوسالا طسو عماجلاو لابجلا نم ةديعب

 —-g اًبرد رشع US اهلو kie رابآ نم مهبرشو خاسوالا نم هيف ىرطي اهم

 ةنسح ريغ ةلذظم .Cod) مهقاوساو) مهقاوسا. — 0( C pe فصن, (d 0 نوكق
Locus deاهبو نآذبه فصن لثم.  malىهو  Qaةراعلا ىف ةيصقلا فصن  

 ناجنلوخ in C desideratur — e) C & (erm رهن اهب ةنيدملا نم رغصأ مريمسو

 نسح CAM عماج اهبو هكاوفلاو موكللا ةريثك ىوطسلا ,sei ككسلاو قاوسالا

iG.لبجلاو قوسلا نع  Mdhةعلق اهترف نمو اهيلع  Xuنيع اهيف  Rs 



bn, 

 تيب Sab xai اهيف n3 انيرتشا باط رهن de X3 ىف* ةريغص ةنيذم

 Xue فيطل عماج اهب do O3) صيخر اهب ةكاوفلا ,ues i محللاو عردب

draptyسلا ةدييج ةرافملا وح نم نئادملا هذه نم ريكا .5ناتسدرأو  

 فقتشا هنمو قيقدلا ضايب ىلع ool ىو Hai mulia " gab ةرماع

 عرازم اهلوح مسرلا ERAS مسالا ةريبك ةزافلا موت ىلع ناشاقو 8 اهمسا 5

 000 ايل ابا ليي د متايعلا لبيع 1: :يذح ه1 مدقع دق نهي خس

 ةييجت براقع Lu, OUR عوكل نداعم نم ىو aia تير ام اًمعان نيسرملا

 يت ![ce Lupum ليج dex يح RE ام ىرعشالا سم ايا نأ تعم

 © دليلا اويلسف uól$ مهتلغشاف quai لخاد ىلا اهامر مث رارخل ىف نيبيصن

 digo فلكل صعب نا SE اهنم .c مق نيناك دقو ةسيفن ةروك ناهفصأو 0

 اهتلالجل مدقم اهركذو ةدرغم ةروللا هذه نيواود تلاز امو ,A9) ىرلا ىلا

 © نيطالسلاو كولملا دنع

 teen ناوسالا qued دكاوفلاو رخافلا ريتك Qui نم نيل وس[

fuis claudi culo coddهايملا ريزغ تايذوملا ليلق تامادالا  Dudeتاراجتلا  

 /فيظن فيرط فيفخ coxa y € تاربدم ناوسنو ةاهد MSN نأ مس ةاملع 45

 حراطمو عئانصو ,hail سرادمو سلاج هبو ,Qui, logi لقعو لامج مهل
 نم بسنحتل الو ملع نم سيئرلا الو هقف نم ركذملا Mum ال صئاصخو مراكمو

 & eom تايهماو .مالسالا رخافم دحا وه بدا نم بيطخ ال تيب

4) C habet pro his: ىلع JU ىف ىو 3 UM نيبتتسو نامت Xu اهعماج ىثب 

Um] .نويع مهلو تاك جن 0 ناتسدزاو Ex etymologia patet auctorem 

scripsisse (Jeu j- C habet: هبشنت saa Qo) ىف sj موك ىلع نائسدرأو 

Sb .ةريبك قو اهمسا فقئشا هنمو قيقدلا Addit poro: تابّيط ندملا رئاسو 

 , Quae deinde sequuntur usque ad 5. J| in C desuntزدلاو.  go deركسعلا

nisi quod hic descriptionem Káscháni habet inter urbes proviuciae Ray (v. infra). 

e) B Ub. 4) 2 “اهفاضا e)€C pe. 0) C cà. hi. 9) B she, sed 

B (yo, Com.  4)Bب فيفح. — 2(  vix huius loci est. — 2) B (iasاناوغ  

eli» C eui». 
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 مهعاقفلو eu. «AE ريتك ,x49 ةأزغو 39, ,sail ءآرقو ,xi حياشم

àمسأ م 0  Es eioةصرعو ةثودحالا بتللا راد هب ناش مهقيتاسولو  

 لماك تانناكل ىسح * ةنيدمو ةغلق ةدبو ةيهبلا pes ةبيجتلا خيطبلا

 ملونا لقو ىدادؤملا سابعا à dde PT انلخدو E سيقن تالكلا

 ةةبيطلا هذهب ريباسين نأ تملغ ام لاقف روباسينب اًهيزن اعضوم ةلودلا رصان

 روباسين « خيشلا A 3يأ كلك xXx Le دحا لك مّلكتف اهلثم ىرلا لهف

c5) pe) lgsly 5Tىهبا  cl osos splsنأ الأ اتفصو ام قوف ئولاف  

P5لتقي مهضطبو 7لهسي  las eie,ليلق رقبلا مهحتابذ رثكا  hà 

 ةقلتخت عماجلا xal ةركنم ةعابجو ةيساق بولقو ةيس ee بغشلا ريتك

 10 ةزاج اجرلا ضعب ,di *نييوعفشلل مويو )189( نييفنحلل * موي

(ae [5 Ces deriولع ىلغأ ىف زبك  JUGE 
oS et ;قعاوشلاب قلع  

 فعاقع نم cox Vw. dj LM نسم اهب مك

Jani Am taret Pos 

gcروطلاب  qe Ji Dقح  duxم ١ قداَص  

 قساقلا cue icis اذا قو 3

 ىلع عماجلاو ”نتبرخ AS هفارطا * SEE هلثم e Qe وحن ريبك كلب 49.

 ةنيدملاو ”ةبرخ ةعلقلاو .Sl ”هفلخ سيل ةعلقلا oue ةلخاحلا ةنيدملا فرط

 / ىنق ٠ هيفو mls e Pd تأ Pee em em Ps den الب ةرماع 0

a) C As — 05€ — o) € .«بيط ىرس سيفن d) C add. #خيشلا 

Mox B .ىدادوبلا e) C addit .لضافلا 9 B (Kew 3) C goce 0 

  6قراشلاو. 7 € .لصحخ. © ( Pلاجولا. €  Qu 0ىتيدح مويو

B 5s. m) C .باخ دق هبناوج mJ) 6 seb. o) € Qu p) € addit: 

 يردب اهيلا لوني. : OS, — 7) C additوكرت 3 خلخادلا ةراعع ىف اوذخلا اوتاك

7) C addit: بتكلا ةريتكب تسيل بحاصلا L9, 

. * 
P 

٠ 

  pemيت

pouce TT CMT ÉÍ- EV 
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 رهثو رطمو رابآ نم مهبرش نصح oan des ةنيدم اهل موركلا ةريثك ةريبك
 ,ax, KH ٠ هقفلا نداعم نمو ةروكلا .Rd ىهو

(ARSوه  uasريبك ميلقالا  Quamعماج هب نويعلا ريثك ملا دراب ميدق  

 هب تقدحا نق ةابرغلا نوب قلم مهيف موق و قيتع Pelis قيشر
sيف .عماجلاو كتشلا ىف «قيف, فيصلا ىف بّيط هايملا هنم ترجفتو نيتاسبلا  
 «خبرخ دلبلا طسو ةنيدملاو فوفص : 4ةتالق مهقاوساو ةراعلا ديدش قوسلا

 AE Alc صيخر هب ,fM سيفن كلب ناذيبهف ءاهلوح ضبولا رودي
uisفورعم 2نسسجو ا فوصوتم ةدري "نإ الا ةزانمو. صخاصخا هل .مىوحللا  

 /لاق فمدلاو يلثلاو قربلاو دعرلا ندعم روهشم ,Efe روكذم مهركمو

 رعاشلا 10

 EODEM REY. Lao 2 نادم فداك

 :a) 0 absoluta descriptione Ray haec habet ةليبط سموق ةداج ىلع راوُخلا

 ىصح اهيلعو رهن اهب ةسيفن ةريبك «exo 8 فيلل عماجو راج 35 اهب

Rae Dea6( جركل ريتك ىف اه عماجلا  d. (Coد ل  EE 
 قاتسر اهلو نسح اهيلع مقو © اهنم jl ىلا ilia ف سيلو' ةّنجلا
 ELO Hd نم uus QEBSE برح لح هلا ue ريبك كيب وهو ل

 تاريخو Kb tua Kj ULT d رازمو نسح قاتسر اهلوح ةرماع ةنيدم

 ةرماع ةزافلا نم ةبيرق n © ةرهاظ اهنمو ضرالا تنحتأ .ge (Cod. ij) ةريتك

Qsةسلايطلاو ةعيفرلا ةيسكالا نوسخبي  Ad any © EGAEعساو قاتسر  : 

 ا zs eie هتنيدم مسأ لابجلا طسو ىف ناتسربط فيرط ىلع

 xj P تاوذ تارماع قيتاسرلا رئاسو © هكاوفلاو روجلا كلب ىهو وبانم

 © ةبيط بوبلمل ةريتك sab لل سار ىلع p 8 راهناو رامتو ةليلج ىرقو

 هايمو ةنسح .Cod) رابخاو) زابخاو ةفيرظ تامايح اهبو ىصح اهيلع ةَواَس

B sine punctis, Cةذاجلا ىلع ىهو قوسلا نع ديعب عماجلاو ةيراج. 3)  

sie f) C. xa, (Bفراخ  © e)ثلث. :  su. 0) O qui. d) Bet C 

Versus quoque leguntur apud Jacut,لوقي اهيفو.  A) C5( 8 عولعو.  p39. 

IV, p. do^, 19 seqq. 
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  ETINدالب قف مدي  $ 5 gs i Lo iمدعي

  dáىرسك لاق  Aaxi wies Qus mdi ed gumمنهج

 اهلها ىلجتا دق كاهنم رعاو «لمآو بيطا ىرلاو ةراعلا كلت 5مويلا اهل سيلو

esىهو اهتلود ىرلا تبهذاو اهب ةاملعلا  tegeلبجلا  Eisنيط  CARA. 
dاهلثم ىف نيديرب تناك اهنا بتكلا ضعب  XPتب  jabعجر امل  soa 

faràمار سدقملا تيب  lemبتكف هبحاص هنع رجكف  xJ|اهروص  àايلف  

 0010 cem مهنع Quum اولاقف اهيف مراشتساف X ean اهتروص ىأر

Lemقرغت اهناث  Ci Usاهكلمو اهرتكأ برخ ءاملا اهيلع  dBاهيف مويلا  

 ةديدش Lol 3i ةريغص XXX TCR] © ةيلاعتم XX. dics نماكم

 ,iix) ىرسك qued اهنم mesi ىلع لسعلاو ريخل ةريثك قوسلا ةراح ةراعلا

Plusناذبه نيبو  Pug,مماحلاو راج 2م  VINOفيطل  $tرزطو  

 © ةلّلظم /اهقاوسا pes t اعسالا ةصيخر ef رح اهب ةذاجلا ىع ةيتان

NOE 9I 3 jade 33,ب بولق نوم زوللا ن  Rajقيناود ) Eرهن  — Le? 

 قاوسالا 8 عماجلاو uo) اهب em) "هيون ela © لايكلا نيب

  axiكقو  Ouas (A3خلودلا  E NC REىلع ىهو  soe Jiاهعاقفو 15

JL, تاناوطسا ىلع ةراجح نم رصق اهب ةريغص صوصْللا pal." © فوم 

Rob رامثو راهنا متاذ ةريبك ةنيدم* ةرصبلا da ىه Od. exu 

 دلبلا طسو ىذلا ”عماجلا ناتنيدم اهلو 7نارفعزلا عرازمو ناعماج اهب

£o Li 35»; pide a mL ؛ةرايع هلثم* )190( ميلقالب 5 ud 

4) In B optio inter lectionem receptam et .مهاب Apud Jacut HEUS pro quo 

Fleischer iubet legere St coll. Koran. 7 vs. 41. 5) 0 addit اضيأ et habet 
- 

el. 0 Cj. d) Ban Com eO. f)Com 5C 

x. — A) C Laus. 2( B om. C habet cS. pro dos k) € ماع lod 

  (0 Bisous, 1110.5رمشلو).  (Bاهقاوساو  )1. AE). 2 Cقاوسالا نع ديعب

p. زةمقر Ibn-H. p. 4.0. Mappa B xxw,| s. .ةتسوأ In C descriptio duorum loco- 

rum deést. 2) C KS Li. o) C haec om. — p) € ,5 m ah. 9€ 

piis; 7€ gs 9 € ىكي م () B Le y—c 4) C addit: 

 رواذورو ملأ كنواريس ناتنيدلاو. 2 روادور“ : Deinde habetقرتتحا هنأ تعمسو.

| 50 

1 d 

17 A 
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 gib ةريثك نويع نم Kup لبج فخ ىلع PEU دنواريسو ©« نارفعزلا
 قاوسالا ةعيتج !Qd ةفيرط sab ab ةقوللا dia ى XOU © ”هكاوفلاو

dobىلع اولعج كق ؟هنم فظنا ىرت ال املأ  fshIlNتالمرزم * نوبيعملا  

 /نيتاسب اهب ىدحا Od, nee رجفتت ىفو EH اهنم بخ تاينوطناو

 ىسحا* تيار ام ةروصقمو ةنسح XS ربنملا :ىلع قاوسالا نع SG عماش“ وو
 ةريثك Spe ةريبك ١ ناّذَبَسام 2 ةرميصلاو C لجسلا ge نع ةعفترم ةاهنم

Q3لصتي  à& ue usلابخللا  ge Mىف  al cris Deque LS 

 اركذ امك مهفايمو ,uml عماجب ةراعلا "ةعطقتم ةعفترم Kika فّلذ

c Le), € AMىرخأ  ” ie 

 ميلقالا اذه ىووش لمج ^

 ةقابلو ةفاطل هلها ىف بلقلا ىلع فيفخ Ou, nuu ريتك دراب ميلقا وه

 هريتقك هب سوجاملاو ىراصنلا نم DS هب دوهيلاو ؟ناهفصأ هنع تدرفأ !ذأ

Sali,هب نيركذم او  cuoاما ةقلتخم مهبعاذمو 8 مفورعم تاريخابو ركذو  

a) C addit Kga à à) © L9. c) C om. Deinde B j, 135». d) B sol, 

ut quoque supra pro نام male corrigitur. 6( C .اهنام نم f) C ماقا (i. e. (ماخأ ٠ 

Mox B ut quoque C .تاينوطباو — 9) C لثم (add. املا) اهنم جوخ cu 

  (0ىلعو. C ( — 3قارعلا تالمزرم. 7) 0 خنسح هكاوفو ةريتك نيتاسب تاذ.

 اهب ! olo oنم : — s) 0 pro hisهعطقنم.  0D C ou s. m) Bاهلتم.

  jm» ded. jaiنم مهناينب ! Ldkmu, Ely padريغ ةسيفن ةبيط هايملا
 ناورييسلا اهتنيدم ةريغص اهنا  cóليخاو عرازم  eus 8ةراعلا ةعطقتم

(Cod. c9; رونيدلاب انركذ LS (Cod. مهئايمو) مهايمو AT, عماج P» 

| ge. لع اهفلخو ءةذاجلا لاح اققود n € فيلد a à بسنت 

E Lud 2 (s ve p) C haec addit: $| ليخت S, 7 id "T oet 

 نادليب لجون  ous E Us CNنب فليح هللا ! 00 Aناجرولاب

 لاق  Uaىضافلا  eديع ىب  oerلاق  Aنيش نسب ةبقع



 شوو

 T E^ d EM" ا دس

 ىنارفعزلا 5ىبا هللا دبع ايأ تيأرو نآرقلا قلخ ىف الا sus لك ىف داوسلا

 Cae Ee هنم ,Tus راجنلا بعذم ىل* هثابا بعذم نع لذع ىف

 5 ؟نارقلا فلخ ىف َءاهقفلا اوعبات لق م 52 Km مهل ريتك ةلبانح ىرلابو

 نكر me نأ ىلا gall 'اولطعو chi اوكرت دق * ةيلاغ ةعيش مق لهاو

 اهب نافذ روتيدلا آلا ثيدح /باحا اهدانجأو ناّدَمَعو ةدموزلو هترامع ةلودلا

 كلذ ىلعو ىنتم عماجلا ىف ةماقالاو ىروتلا نايفس بهذمل ةبلجو ,Ule اًصاخ

 .pubs متاح ناو دكيبع ad #ةءارق ,QE © مميدقلا ىف ناهفصا لهأ ناك

 8 ixi نباو* ورع قا
 dos عاضقلاو نطقلاو تأ رينماو ثوريلا ىرلا ,نم لسحب :ةديفم , ةميتاراكد

U3dc- dS Qepadlني نحن  us adهيربك ومآ انكدح لك نيلسألا هللا  

 Kal تنحم» لك ىفئاطلا ثراث ىع ستوب ني ىلعابلا ةييتق نب لا

 نب رع كا مورلا كلم pad نم باطخلا نب ص ىلا رصبق بنك duis رنا |

LIESا ع نأ ىنتربخا ىلسر ناف دعب امأ  UT oce 

 اك رق JUN لثم نع Col. (ala) cias 3 quib UT التم c رجشلا

 .Cod) نوكيض) نوكتف ٌرمحت رف رضخالا .a (Cod نوكيف رضخب) نوكفف
 رق (Cod. Jf) الكا جذولاغلاك .Cod) نوكيف) نوكتف بطرت مث رجالا توقايلاك

 نم اهناف ىننقدص ىلسر نوكي نافذ بكارلل Toby ميقملل ةمصع نوكنف سبيت

 O3 dila, qb du) Ub ja ىلا ,ne ce xe رطاديلا, بتكحا نخل يح

 ىسيعب نسفن نيح ead due, im هللا Lundi ىتلا ةرجشلا اهناو كتقدص

 .B قود - نم اهلا cones ARR ia هللا قاف.
9C0ةييثك.  P) Com. c) C Hisl (gm Ji. d)نوعقي.  a) B 

 ةيوعفش مهيفو ةييراسكان ou لاو ةلجا ىعفاشلا بهذم ىلع .Au /ك) 0

 لح. ى) :C addit نيقيرفلا نم ءهقف ais لبنح qui بهذمل اوعجر دق نآلاو

Lector in marg. C proponitريبكلاو.  Ke A Co. . 4 BLJ,C 

emendationem quam recepi. £4) C ki تارا E Jt. 
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Ss dud id o ca lum خبيسك الا 0 نمو v 

Es b عيفرلا 0207 p نمو نابجالاو lua ck E 

 «مهصئاصخ نمو © ةنسلل ( nabhاهلافقاو ناهفصا للحو اهخوخو ىرلا

  * sءاهنيخلطو ' ناشاق مقاقو «اهنابلاو اهدوسكمنو . VA qumنيورق 7 غوذرتو

 نيوزقبو نآرقلا قلخ ىف تايبصع ىرلاب عقي  Ladناذمهبو نيقيرفلا نيب

 مههايمو © بعزللا ىلع ال  oUبرش نمو ليهسي: ىرلا امو يدر ناهفصأ

Loz], 9, nd ió,95; Ia, هيلج ^ -, ge كطقس ءابرغلا نم نيورق 68 نم 

s kso, ىرلا هكاوفو بج ao 

€ Sue Xo تنال اهنا نوعزي En ةروص نوتسيب برقب بئاجت ky 

  ue puلامر ”تشةديور قاتسر ىف «ريطلا الا هبرقي ال بيجت 7ضيغم

(9M هدلوح qyam ناشاق ةيحانب en ع W, APRENDEN 3 y 

 هلوح 3 م لمولا هب قدحأ لقو ( 3. exعقي  35] (191) D 5نم

 ع ا م  rنم انوكذ ام  caosىقلتو

dem ناشاق ىحاونبو € عسب slolous الف | حاصلا JUS ىف مهيشاوم عابسلا 

pem EX لك نم i موي 5g رهش ناك اذا ليسي الو قرعلا حشرك uda 

a) B .نارفعزو ربو, 0 ناآرفعزلا روزبو 0) 0 om. B habet ريس pro. (© 

ueibaS, d) 0 .مريمس دوسكمنو. 0( 8 اهدوكلطو 7 B غودربو. 0 غودوتو 

sed in marg. proponitur emendatio £»ov 9) € addit: err - "E 59 

  DMناهفصأ © ( iءابرغلل. .C add ) #2تاقانحو). . (Codاهفافخو ناذمه

/( Caddit: .لتاق اهضطبو — 7) C .ضصيفم . B .تسول تز — ") B .ىدوسي 

  p) B et C om. g) C ya. 7)0O,-. s5€Cلق.  Mox Cهلوحو. 0 (0

 , Apud Abu-Noaimيبن.  C iterumرسبت  Pro alteroىمن.  — 7?) B et Cاهأآدييب.

Historia Ispah., (MS. Leid.) in eapite ,نايبصا صئاصخ ضعب ركذ legitur 

P sl 3ربت زور  
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 !ذك ةّلعل dO نم انقسا .dé رهغب ةينآلا بحاص هعرقيو ىاوالاب سانلا هيلأ

 لح acad تابن d d ex ردق دحاو MU عيتجف اذكو

km.يصيف ضرالا  © e,ىحاونبو ؟ظيودالا ف لعتسي قربي ضيبأ  

 تاّيح ناتسهق قانسر ىفو «ةسمخ di عارذ نيب ام تاّيح هيف جرم 8 ناهبصأ

 ةاهل.لاقي ةيرق 4ناناجرازلا قاتسر ىف ؟0نغدلي الف نايبصلا اهب بعالتي

exaىف ةبيود اهب  xilةملظملا ةليللا ىف بدت ةاسفنخلل  OUSيارسلا لثم  

 ةببحص ركسلا ةدبش SLE ةيحانلا هذهبو € [am ةراهنلاب ديقولا عضوم 7ىرتو

 CER دوعي رث عورزلا ىقسي 2م ناشاقب مرانلا جاخا ضعبب هضعب برض اذا

 هنم ,Jal فهكو ©نتقولا ىف تنام ةقلع .sube هنم برش نم 2م ناتسهقبو

 D قاتسرب <:دوأرمو قعالم اهب اًميظع ايش Dui ةرجشو ءاّرجح دوعي رث م
 .dà Hoya ةيح ةاهنم يخت رق du اهنم عيبرلا مايا بخ gue *نادماغلا

 هلكاشي هنا اوركذ رجش ةيدوهيلا عماج ”ةدايزب (c ىلا تراغ ”انجرخ

 نداعم ىربللابو ىرغضلا ةرميتلابو نامسهف م ىانسوب نداعم هبو “ © قاوقاولا

 < ئرصملا براقي كيج cj ؟دنغاسبو «ايموم ندعم ناتسهقبو بهذو ف

 15 © ناهفصأ ةريكب لحللا لبجو
 ميلقألا يقاس نمو ةتانمتالك 'مهلطرو ةتامتس eb) نم ةفلتخم ءلهتانماو

 o Cue نم foil Koluali تالآو dob (ob مكللا cue تلا

&) C .دوعيث 0D) C .ىلايفصأ — c) Ex una noster duas historiolas fecit, Pra- 

tum illud iacet in regione .ناتسهفق — d) B ,تاناجرادلا C .ناناجرادلا Abu- 

Noaim ناناج cv راولا VEL Cf. apud Jacut oues e) B sine punc- 

tis, O x 5L. Secutus sum Abu-Noaim. — f) B LE» 9) € ليللاب Ac9,Jl. 

À) C x3. i) Intelligitur arbor sov sive arbor culicum. — 4) C olo 9). 

Abu-Noaim رارهقلاو sed deinde aliud memorabile narrat de pago in قاثسرو 

 . 18. Mox C "nd et deinde zr (B sine punctis)هاو . Cf. Jakubí, pراديقلا.

) B kx» m) 0 exz-,2. — x) B et 0 sine punctis. — 0) 0 دباشي et VI 

pc V de — 7) B ozL45,, C نيعاش 7) B مهدانمأو 0 مهلاطرأو 

s) C gs ,خندايصلا 
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 هيل" كليياكمر d P ىناذم# ةةيدوهبلا cyst ةئاينالث «نايفما دانجا
 بيرجو Ua رشع ذعبس TOS بيرجو t. M ةوفقأ ةيشع « بيرل

 Oui ئرلا ةجنسو ةيناساخ APPETIT 8 ىناتسدرالاب رشع ةتثالث ةيدوهيلا

 Qm ىرلا لما © (eom ناتسبط ,Exua اعبرو اًمهرد .si لك“ ىف

A Pre 5ىسحو ىلعتل نولوقي  Av,مالدجا ناذبه لماو :اكج اكسح اكلع  

ouesرتكاوا *نارفغج نانتسح ناسبعلا وبا: ,ةواسبو .7الشيعو:  jo Aمق  

 RAS مهتنسلاو 8 نيس وبا ”نيوزقبو ملسم وبأ ناهفصأ ,Ql رفعج وبأ

 متاو نوئوقي ناذبه لعفاو نكار سددار 5 نولوقي ءرلا نولعتسيف ىرلاب .امأ

 شحو نييناهفصالا ناسلو e3 EU" نولوقي Eu. Qui 7 نبوزشبو أونأو *

 © .bo لها ناسل نم TAG برقأ مجاعإلا ةنسلا ىف ea الو* نيم كين ل

 CENT نوقابلاو ىرلا لح! اًناولا مهنسحاو

 نيبع هيف راغ هبو tup 3 سلما عينم نوتسيب لثم * ةقهاش لابج هبو

 VETE Cu نيسيخ Sm نم ىري ا T دنوامد .Jac" ىرجك

otlال اذجا نأ  Caةعنتيم  «ةينيدمركلا لابجو  P,ةثحام انف  

 ىنيب ىرجو O4 9s ىف - الو Xi نم نولسغي 9 فالخ الب 5

 اذه نودقتعت متناو* نوملسملا )192( ”مكنوزغي الا تيلقف* تارظانم مهنيبو

a) C addit رجس 5) C om. co) .وهو بيرجلا d) Boy. e) B 

cues! et .ىناتسدز الاب f) C (مدوقنو. ى C xU. Deinde B et C &» e 

A) B HATTE C «مهيماسأ 2) C Xs Kurz. Kk) B zl. 0 C om. 

Deinde B L4, C Ls 3. wm) C .نارفعجو ناينسحو نايسابعلا وبأ 

2) C Qi? 9 07€ UI p) ) addit o 2) C لهاو asl», 

 مهشحوا ناهفصا لعفاو  Deinde Cكين.  7) 8 e Est proنولعتسي نىيورق.

  deهلك سلمأ ىقتري ال عنتمم نوتسيب € (£ . 5 B opaاناسل.

w) C .لبج مث Deinde B كنواهن et C عفترم pm عنتمبلا 0)€ oi  c)B 

 ةعنتمم 0. ةيمركلا) هيمارلل لابجو  Pyهينذمرلل. 0 نويبسي ةثجام موق

 , Bá&bek appellatur tum, DE tum | & oua; E vid. e. g. Vethنولسغي هل هيدنمركل.

Supplem. ad Lobbo-'7- Lodo , p. 85. Pro KATIA B .هبجرم dU) 0 مك وزخي 3 عل كتيلقارلا 
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 متلطعو مكبر ضتارف متركنا دقو فيك CAS نيدحوم * انسلأ اولق «بهذملا

 هب فرعا الو E Jab$ ةنس لك ىف ناطلسلا ىلا عفدن انا اولاق ةعيرشلا

219/42 

um epi d» ds »Ó—لذ  ux fossi.نم رخصلاب  coz os al Bاهبف  

 dci 75, هتدصقف دّبعتلاو دعرلاب ye, (Sois خيواعم ىف ولخو هلب : 006

BUE S GU cds نأ ىلا abd cles هللا dds sie coy 7 فل ull] 

 لق وه امو تلق هفرعن ال cas Ub ob لق 23 هنعلي ja بحاصلا ىف

decisنكي ذه ”ةييواعم  - Le cus Masaلوقت  J8 Guiلوا  Lansهللا "لاق  

 10 السرم ناك رسمتو السوم ناك مكب وبأ هلسر نم دحأ oS a S «ٌلجو رع

 اوناكف ةعبرالا Lb /لقعت ocu اًلسرم ناك ةيواعمو لق مث ةعبرالا ركذ ىنح

 B شم" نيكالفأ خل (qns ةدالتلل aud di, Uds) qmho ناك Xalxay يل

 À ولف ,Quad لجر اذه سانلل (die uel ىلع عّئشي jac Ua نوكت
 نودذقي مارتو ةريتك تاياكح بابلا اذه ىف مهلو à اوشطبل ةلفاقلا كردت

but x3اهب  bd. 2l,لتنم 0-32 ىرتو 00  oL15 عم  

 نم ”دعزنو هيلع بلغ نم d dig EY نم .E مليدلل هيف تايالولاو

 هنبا À ةلودلا نكرب هسفن بقلو هيب نب نسل ن .اماس P :ءافلخ كي

 KAP LA. axe بقل d هوا مث Xo ديدمب ه0 سفن c عيوب

a) C om. 5) O pro his: اليزج الام ناطلسلا ىلا عفدت UB اضياو نوملسم 

et addit: اهب عفتني ال عرق ناهفصأ Jum. 00) € .ةرساكالا عضاوم هيف d) C 

zr ىذلا عضوملاو «<ىبللاو رمل اهيف ىرجت تناك ىتلا ةانقلاو مهبئاجتو 

 . — e) Koran. 2 we, 286تايالرلا.  aia, ceteris omissis adةيدوهيلا قوس لاجحلا

f) Cod. لعفت sed indistinete; cf. supra p. lod, 6. — g) B (ow — 9) C 

 ©  2ىسحلا نب.  — E) C additناساس.  Mox Bهذخاو. 20 افلخلا.
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Xj) موسرو «ةبيج ةسايس مهلو ملصا نآلا 2و Pac نم سانلا رثكا dos, 

 ةتاكرتلل نوضرعتي ال مهنا ريغ  dolعم تامملا ىلا ءاهورجا ةرئاجب اوزاجا

 ىف ربصو ةييفو ةلوص  cohبطخ دق ةيوق ةلودو ةعساو ةكلمو ةرصنو

 كولم اومواقو نميناو نيصلاب مهيلع  qeمهنع وجت لق 4قرشملا كلمو

 بئارصلاو © مهتضبق ىف «ةليلج ميلاقا ةعبسو مرج ىف سابعلا ىنب ةافلخو و

  dةريثك ريغ ميلقالا اذه . fXةليقت  XPلك نم ذخوي اهلاعاو* ناهبصاب
 يارخو © مامهرد نوثالث ةيدوهيلا لخد لج  (eJفالآ ةرشع  AGOمرد

$3 

SS uoles,فلا فالآ  : Poفلا افلا مق يلرخو  HPمقو  
TUMفلا  aا  I aDنورشعو ةينامثو  Lilتالق فعل و  C33] 

 © فلا فالآ ةرشع كنوامد QA فلا ناشاق فلا ةثامو فلا 0

 ةلحرم ”سيك ىلا مث ةلحرم oA" ىلا ْىرلا نم فخات كناف تافاسملا امأو

 مديوكشم Mb ةلحرم :0ناطسق ىلا ئرلا نم ALS «ةلحرم راوضلا ىلأ رف

 «ناقدصملا ىلإ رق: ”نيقبوس ىلإ رث ةلحرم ةواس ىلا رث ةلحرم .quu ىلآ مث

B oi AJ. c) B Lo, 5. d) B (S.خةيمجم). 6)  (fort.l.هيبج  Bه)  

 Deinde C ur AE CERA ربمأو .eoe e) G om. f) C add ىو.

 KAXAO بارض A) 6 0 i) C IBATe ed. k) 6 addit : ناهفصأ جارسخو

 :Moses موسيسلا ceteris omissis. Pro مقو seq. probabiliter legendum est رسهبأو.

Non videtur differre aسنيبط.  n) Bنييك.  Cفلا. | 5«(  Additur in B )) 

 CAMAS (vid. Jacut et Kámus). o) Vulgo ةناطسق رو .vid. quoque Ist. p ثا.

p) O se Xa. — q) Sic. Male vero h. l. ponitur statio, quae 8 Par. ab occidente 

(Cod. 305,15), Kodá-نأبادوأد  Sàwae collocatur ab Tbn-Khord. p. 45 qui habet 

 ma, qui habet 2»ys2 (sive 22) et Edrisi (IT, p. 165) qui habet داب أدرأ د٠

Apud5( رس سوس  ( et sie in ed. Ibn-Khord., sed Cod.80185 نينسوس  r) 

Kod. deést. In B haec omnia desunt. ^ 5) Vulgo (53,15 sed secundum Jacut 

lacet inter urbes Sáàwa et Ray. 
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G-— | US o» ÀEU, cipe aua OU ىلإ S ةلحرم iE MES s 

Am, exime ناكذلا b ةلحرم هن xii Mb ةلخرم boymdy: 

TET E هواكيم وصلا ىمهسللا ]ل هضم اناراوس نب نادك 
  P Rope dionلبج ىلا  orienةلحرم  diىلا رق «ذلحرم نيسامرق

 ,5d ةلجرم فصن ةروط USE loa Ejus; Ji BS f ىيدبرب ورم رصق

g^ىلإ رث ةاهماغ  (uieداوس ىلا يك نم طخاتو + ةةلحرم  Mk cia 

 ىأ مث ةلحرم هوآ ىلأ رث ةلحرم ” ناينازرب ىلا 3 ةلحرم /نزوخ ىلإ 3 ةلحرم

|l Jb 4 2 xke. "hz. Eiرا ةظلجرم  db Xm gab, M 

 Rima 58كنواوشو M eu نم فخانو. «ةلحرم ىرلا ىلإ مث ةلحرم «ةناكسك

WE .هلحرم ا سيخ قاما ل ف TS فرك كلا ANTRO CETTE 
 : ICE MICقاتفر ىلا  DAREةلحرم <

€ o TEXT ub ةلحرم fom ريك ىلا صوصللا na$ نم A, 

a) C h. Il. «ناجدلا Est locus quoque co») اب appellatus, distantia 7 Paras. 

8 Karmásin, et totidem a Kacro-'l-Locuc (Kangawer) secundum Ibn-Khord. et 

Kodáma. 2) B AySS ye C 2 e) € ناويدودو ut vid. pro «ناوبد»د 

d) Ist. p. fo et Ibn-H. p. f'o interponunt hic e) C haec om. Ist. et “نارذام 

et Bisutun.ناعنلا ةرطنق  interبويأ اب (بويا نأ ةيرق)  Ibn-H. collocant 

TS RU Ko La. Ist. et Ibn-H. om. hane stationem, memorant vero Ibn-Khord. et 

Kod. 53)B i Iba-Khord. et Kod. ديزي رسعق , quod igitur alterum huius 

loci nomen esse videtur. — 4) C ايلتم zn Msi p ole- C deinde 

addit: ميلقا ىف, لبجأا ىلا ربكذن اًكسرف f. ناشاق ىلا ةيدوهيلا نم فخانو 

 ىلا 3 ةلحرم صضجلا ريذ ىلإ مث ةلجرم 5 ىلإ ىرلا نم فخاتو .©.سراف

 مث, ةلحرم ياك  dةلجرم. مق  Pةيرق ىلا [ Rime s Qeةلحرم ناشاق ىلا
Sequens itinerarium habet inverso ordine. EL) B | RÀ 7 B cy m) B. 

gue, 0 B hie et deinde .ارح — 0) Male Ist. p. nif legi مناكشك et 

composui cum x3Lx4 — x3la4«s. p) Lectionem B vid. apud Ist. p. 112. Apud 

Ist. et Ibn-Hi ...ةدنوأ مف 40-0 Eloy. 7) Boos m 8) Kodáma (jM mf. 

In C hoc itin, et seqq. desiderantur, 
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 كئواهن ىلإ مث ةلحرم P4 ىلا رق ةلحرم s20J| d GP نم ذثخاتو

 gr^ ÀJ S Kj ©« براوخ كلام xl داكار ىلا دنواهنت نمو < ةلحرم

AU. € E m. rAنم  à oioقاط  da suةلحرم  "uUخاحرم براوخ  € 

 ةلحرم Soi m ىلا مث ةلحرم. /هعتنبا ىلا مث ةلحرم ءذابنارج ىلا يللا نمو

d Asةلحرم #ناونق  i s c^ dba d3 نيديرب / نيمراسلا 1 ةلحرم " 

dةلحرم فصن ةيدوهيلا ىلإ رث نيتلحرم 7 ناريمزأ  © 

cima e lil 

 ءبصقلاو زازرالاو رامثلا ريتك <”بهعذلا Laus ساحن هضرا ميلقا اذه

 Ke ©بنعلاو نامرلاو فئاغلا جذرتالاو eie WP صاجنألا ميشو

qoهراهنا «تيط  ueنم قاقرلاو € 53, جابيدلا «  EHEندعم «َوَقلاو  

 < نيقرشملا ىف اهمسا ىلا ستست هب وخل لسعو: ,Saa aAM كنقلاو..«ركسلا

TU EP Mrةروهشملا زاوهألاو ل  Lai, rd à 

 ENS 43 oss te ep ceulf s ةركس ىلا * ايندلا ىف اهروتس ىتلأ

 ةطساو مث «”رايطالاو نيحايبرلا عرازمو ,c Jal طفنلا نداعم (x اذه عمو

 ال لايناد ربقو موقلا كراعم .Qi مالسالا عئاقو تناك هب قارعلاو سراف نيب و

 بيلاودلا هب «تاغل هنم مصفا «ةينامثلا ىف* الو ناتساو هيقف نم ولخ

 هايملاو !esL صئاصخلو can لاعالاو «هبيرغلا .نيحاوطلاو «؟هفيرظلا

 ةينامثلا ىف ل بطي ^A «هبيطو نيثآ هلو «هفيلخل ,auae ناك هاخد «هيزغلا

a) Kodáma doux &) Kod. $1, sS, et .ناكذو — c) Kod, h. 1. بأ أروخ 

deinde 5l , ubi B lem d) Kod, .نيديفساط e) Kod. ob5 —-. f) Sic 

B, Kod. xu433.  g) B نامذانرح و Kod. رايدانيح et .-رايدنورج A) Kod, 

  Kod. O5 etنيمراسلا و  et obit i) Kod. o9» co k) Bناروبق

ges; Vera lectio videtur esse US ام (Abu-Noaim). Deinde Kod. 12 Paras. i. e, 

 , ]) Kod. aD Ju Deinde Kod. 12 Paras. 5») Cf. Jacut I, p. PHنينتلحرم.

14 m5) B xb igi. eus 2) € ىهتنملا ميلقالا اذه ركس à .مث 

g) 0 .الف  r) C .نايطالاو s) 0 .ةينامثلاب 
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 هذال asma الول هتابصق ىسحا امو cuoi الولميلقا نم هّلجا هاف «هريغ

 ربخ x هيف ركذنسو b» ىرولا ,D Qi 9l ءايندلا ةلبزم 3,93( ىنعي

 ال ٍلوقي مُعلَص ىبنلا تاعمب Key دوعشم qul لق برش لثم وأ ىور

 بلاط abu ىلع لاقو (ءفاقولا ريغ ىلا وعدن I هل . ناف زوُكلا اوككانت

 يوك و ع 7 ̂ نكي لو رولا نم ريش uei هجو ىلع سيل هضر

yi oru exe do e, Le di,مهتامثا نلعجالو  àبيب  d» eJ 

 مديقف لثسو «هعبيلف funi M cuml ايزوخ هراج ناك ya) «ىرخا ةياكح

pia Feةيشلل رعب روبطلا رت  Peلق سانلا  

Ku Anaجبطي نا  QA,كلت عم مارت الو* ءايزيخ ادعطيو ىلفتلا بطح  
 زييمتلا نم Pom ةسيفنلا )194( ةعانصلاو ةبيجكلا تاراجتلاو EM لاومالا

 رافسالاب ,P.-L ةبرغلا ىف قوحرط 0$, عرعرت MI عريغ كنع ام ريبدتلاو

 العام 44, 8 بدا الو ملع ىف 8ل ظح الو كلب ىلإ Ob نم ”* نوهيتيف بسالاو

 عم ريسا اًموي تنكو Queis ةرصبلا نم ةلقان زاوهالا job رثكا نال زاوهالا نع

nmm Qjىسح نبأ »" jerمتنا هل لاقف ةقوسلا ضعب هرجاشف  Isa 

pe PEERSناس  Aاه مكسعلا  
parerنيوسلاو  quem alانصب لخأ نأ ننعمسو < نويقارعف  tipp» 

 EN. i) عباصالا لستم ربدلاو لبقلا gu بانذا مهل عقصلا كلذ ىف عقي امو

 ىنلا لجرلاو ىنابنذ اي ىرزوخ اي ةميتشلا ىف مهل quie قارعلا لقا ّنأ
 ىدت هل Ji هيلع jo, Xo, eld نيئموملا ريما اولثاق نيح يراوكل ىف لجو
 همرسيبغ نم نيرفصم مهأرتو eU QUUD ةعقبلا هذه نم ناك SLAP ىدتك

ja Quel xleهللا رفغ بهذملا ىف ولغو دسحو  Ulانذخاو الو مهلو  Ls 

 لك هب كاذ عمو :0 pro bis ( Üامو هريغ مجحلا ميلقأ ىف ىنبجتي رثود 0 )

«eua هلل دب Anal + ابرشلا aui لع quis Q3 (eii 1لطم ه 
Jacut, IT, .م f4o, 17 seq. d) C 43 xe, باطخل نب ريغ Je. 6 © M. 

f) 0 .0 ءابقفلا ضعب (هعيب“ م Aliter Jacut 11, p. fy, 15 seqq. 4) C 

  2) B (ysوهف. 8 ( 2B phis 0mبج. ©) . $Cباطحالا.

uí vid, 0) B ies. 
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 اسنسكضوأ نللو مهبويغ ءادبا الو مهرتس كتم Li ل LGB visam نم انركذ

ORO a؟ةعلص :نانلا "قمم  Aretesةذعر  Mus aln.غيط  low1  

Ladeهللابو  QU Ii. Cete8 ©«ىدهتشسنو .مصنتغعنو  

is ple! (196)عبسو رزاوهالاب ةاميدق .فرعي ناك ميلقالا . اذه  o3» pois 

 دقو ضعب .«انلوصا ,Quas ضعب d فلثخاو رولا كلت ضغب تلطعت كق 5

(à Jl M eمهدحا لآق !ذا* ةعيرشلا ملغ ىف ةباحصلا 4لتم انماغ*  

 نسضتع .ناكو. timum  ناكو :هلوقتب لمغ ةباحضلا نم فلاخ db ملعيا م 9

 لأ ce Sit este, EUST مالسالا ىف. دل موال ads duas adus اةلودالا

 GE ةانيشالاو اهنعرتخا ىتلا ءاممالاو .اهاوك 'ىتلا :هراهناو .اهاني ىلا هند

 كلذ 5ساننلا فراسعتو ريللا .عبس ميلقالا ذه ىفسي ناك .دقو ماهعدتنبا 0

 ها بلا لاول لبق d es © «انفلاخ d سكت 3 نا Cx ̂ ةانعبتاف

 NEST EC IEEE ies رت ركست ةرق لوواسيدنج

 © فاوطالا بيرق ميلقالاو QE تاليلق 9, تابصقلاو j| max ىماسالا

 4( Pro his omnibus C habe: lj بهذا هل ,dei هبحاص SHE متش !ذاو

 ,Rud Y. cub sumas J xài ةورم «ED. ile Kexé aded ىروخ

 .Let LÀ نم مهرودو € ىلغت فيصلا. ىف مهعايم ىيرفصم «رضلملا ىف مهب

 عم p ««نيقسافلا رود مهيف ةرهاظو < نيطابشلاك نوملكتي » .Cod) ىنضت)

 مهدالوا عمعرت اذا ةقيقدلا عئانصلاو .X nad رجاتملاو 840( لاومالا كلث

 ال ضرالا ىف نوهيتي بساكلاب مهولغشاو راطخالل مهوضرعو رافسالا ىف مهوقشا

àملغ  Qob à X»عيل ظح الو  àنكاح" فرتكا لييلعلا هلا 45  pPe-be 

 هللا رفغ ET مهقالخاو (XX مهسوعو ةيلهاج مههوسرو .Cod) هبيج) ةيبح

Liامب انذخإو .الو .مهلو  Udo,اندرأ اماذ مهبوبع نم  Que asةسبسيسغسلا 3  

 TEE هقروص :1ذهو 6 ةباكاصلا نع ىكحو مَع ئبنلا نع ىور 'ام انكضواو

 نيغتسن ىلاعت» .Sequitur mappa (B p 195). 0:)2 ميدقلا ق. 0 © نضقانتو

e) C haec om, Deindeفاعلا اذه. —  ls qas 4( C ous (leue)ىف  

 habet ناك دقو. (f ©,تاراشاز_ B Gh — 9) C اهارجا راهناو انهانتيا .نحمو

A) C add. à. — i) B haec om.ءامساو. —  Lem,اهعدتنا ءايشاو  
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Làنم* ةروك اهناف سوشلا  eحو قارعلا  eduباصقالاو زرلا عراؤنم اهب  

 يرق ناكسبسلا tcd توم انصب .Lia qe € ui كم Pli خبطبو

Ul © ER kaiرَوهاَسُيَدَنِج  Leibاهرسيع. ةرونك . ysىو  die 

 كولتملا ركرم تنتاك Lal لاقيو exu Jai موختاب ةلصتم هسفن ىلا اهفاضاو

 5 /نيبضاق هوياب TON 59£ اهندم fo € ريتك mon اهب م ميدقلا ىف

 اهتماح رامثلاو :ممنرتالاو بانعالاو هكاوفلا ةريثك ةروك LGB رتست D ©ر وللا

Qaمف ةرصبلاو زاوهالا ىلا  j|تالا سعب هيدا فايل , a) TOU,انلادلم*  

 نم ةاعبضق * Ji ب ال ةنال انلصا .فلاخت Ub ::انركذو Gub d ياجتحالا

Ia qualeنس للقات لسا  odeعاف  dubدق  Ur A xi» side puts 

 ؛0ٍتابلا اذه ىف Gu * ةروك ce هذهو ةروك ىئمست ال سخرس باوجناف

 QE OX اهب .Jae اهقشي ةليلج ةروك اهناف رَكَسَعلا امو © «كولملل

 ءاشلتلا قوس مناديزو fé ندملا نم اهل + ناقرشملا قانسر ”اهبو

rumناجرب مطرق وذ ” tojموي ركسعلا ىنوسو قوط  Xeىلا رث“  

a) O اعيبج قاوعلاو dud. مخانت ميلقالا (Cod. xo) .ةنرق ىلع — 0) B .هب 

c) Jacut habet ثوننم et .ذوريب C om. «توننم d)C om. e)B R35 JA 9 

  4) B hie ut supra oM in itinerario PL Deinde B Usb» ut quoqueنمو.

supra, C sine punctis. Secundum Jacut, IV, p. Mj hic locus est idem qui nunc 

Dizful appellatur, antea quoque شمادنأ ةيطنسق (Ist. p. Viv, coll. Defréméry, 

Mém. d'hist. orient., l1, p. 142). — A) B hie et supra es هوداب (C ^23). 

i) B eX» Deinde C post رامثلاو addit : ةروللا 0 (A ىلو et legit ao, 

 اهب. 2 © انلق. ) 0 نم ةروك © ( B habet &xac. — 4ةرصبلا ىلا اههكاوف.

 . C dusكب ال هنأ امك دما نم ةكع. 05( 8 اهلو. 0( 8 هدمت» كنوج,

p) B o5 ور Supra sine punctis; C oes Vid. Jacut in v. et cf. Ist, p. 1of. 

In mappa 110200511 inter Daurak et Asek scribitur in B اوندر in C 1,55. 

g) C sine punctis ut quoque seqq. Vocalis in B supra. — 7) In B lectio dubia 

st, posset legi |. VES C sine punetis. Kodáma in eapite stationum (s XC. 21) 

memorat ناجربلا tanquam 55.93] لبيع و .2-.| i e. in ipso confinio, ll stationibus 

a Suko 'l-Ahwáz, 1 statione ab Arradján sitam. — s) C روخ 
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 bl Sra ere موي Jo Ros. B ىماسا de :نئادم uus قوط::ناخ

Q6 1,931اهانب ةامل روباس  qeرمخآلاو لجو وع هللا مساب اهدحا ىمس  

xeرسيشوأرادزمره 4اهمءاذف دحاو مساب ءاميهعيج رث  ime - XEىقبو  

 ,dei برخ b lu ena .ةروك urs راوعالا :برعلا_ اهتُم» رق ءريشاواراد
 A3 à اهب انرنجا fle ىريت رهنو. ىَرْبُكلا SU كو * ةيدقلا ML نم
 اهنشروبك رهن. M re نم iain digas pu ءانب تيأارف نايولا

cdىضاقل  RCUMERAPAR Jb01  
 3 د 6 2

 نم ,dem! ed لاف qe امك Leda sli ciii هل باجتسا UJ عقربملا

 قاوأو انهوزنك لق .اوناك اًلاوما اهنم نوشبني eeu ىلا سانلا نا ركذو ةرصبلا

 رذاتم cepe رهن زاوهالا ندم نم كثفرع ىذلاو 6 8كلذ :ريغو ual .نم

cesiةعبرالا قوس ةةوريب كدزوج.  ىرغصلا رذانم  quamدهم  men 

Lus / so eA TUN197( © ىبج 78 ( TIAS, Gl,اسهناف  ber 

a) UE esa eb Let AAJOMA 2 0 موسي لك p b) 6 om, et habet 

uw. cC Raaz- d) € .راصف Pro P 2j4,9 non dubito legendum esse 

  2549, in quo nomine 554,9 est nomen Dei, 55 conditoris; cf. Jacutريشدرأ

I, p. f, 2, IV, p. 444, 6. Sed explicatio auctoris hoc casu necessario falsis- 

sima est. Qui Saporem conditorem appellant, nomen antiquum ge Sora p? 

scribunt (Jacut I, p. f!,, 22). Istakhri p. A4 ult. Rp Jacut in v. ريشمره 

poli 0-1 | l6 PP In explicatione auctoris nomen Dei أراد est, cf, Vul- 

 lers in v. — e) C om. et habet JU .برعلا تعوم مث f) In mappa C adscri- 

bitur ad ripam laevam canalis نايرلأ versus Tigridem £3! اهبرخ ge 

Urbs ةيزوشل in altera ripa incet.  g) B ut saepissime Codd. xlz-oJ A) Haec 

omnia in C desiderantur. Deinde habet: امو ce رذانمو ىربن وهن لدم 

eJ كدروج- ن .ردملا XA, qnx aov B supra quoque .كد دروس. 0( 8 ط 1. sine 

0 &) B. et وال باروسو supra B ناروبس ذ vid. Jacut in v. Pro S 

in itinerario infra ملتنم exstat. — 7) B hic et supra et mappa C sine articulo, 

Infra nomen scribitur a B (os & C (eo; sed lectio constat coll. supra p. 

Iv, 16: ن اناسزوخ Kj. ةنيدمو SX $ .قرودلا 05) Supra p. ob, 1 B دنس Pro 

quoque collocatur a B.قرودلا  inىج  ii e. ES 5 Supraمجأ رزأ  habetىج 0  

 نا



fv 

 كرابدنا ردلا ءدااسخب ami ةرزآ اهندم نم «ةنرقلا ىلع قارعلا مخانت '

 Jui ةرماع Rug سرا مخانت ةريك اهناذ ,pe اماو 8 نابئاريم «نايقاريم
 عرازسم الو ريسيلا الآ لهسلا ىف اهل ظح ال ,ced نوتيولاو ليخنلا ةريتك
 نم «ةّدح ىلع رهن ROS ميلقالا راهن اهيلا غلبي الو ر/ركسلا/بضقلا ايي

 00000 Gd 1 كوزوك .ex hà 3 كنزاب fees go deis اهندم

 8 تايبابج

 ةنسح ,juil ةّيهب ىاوسا اهب Euh ريل ى علو Raab ةرماع ةبصق نيوسلا
 خصيخر تاوالحو ةديج calm Bl xim الا دليلا ىف“ ريدت ةيراج هايمو

piumمكتوب  Miu. dpiسي  uua:دعك لجو ب نارتو بهل عويس  
vuol,ريغ ; 1 ةرودم نيبطاسأ ىلع وس عماجو ةعامجو ةنسو  "xbu- 83b10 ىو  

 ىرت ال رق ةرهاظ تا اونا ous ,هانولا, روك, قزت 7 ةبيط ريغ فيصلا

X. Shuالو ةبيه مخباشمل  Pea Odجتاقوا نوعطقيو ةبسح الو ةميق  

nine Pul, Qaiنانلاو. ةبرخ ' ةنيدملاو  eue Uo, Qacipl quoius 

 اهيمديق اًميظع Uo Pul رمت شويج نأ الآ Ke ةرشن ىلع ةنيصح
 Bgm لجسم ربقلا لابق رهنلا ةفاح ىلعو ةنيذملا فلخرهت à لايناد ربقو

a) B et 0 .هيرقلا Cf. supra p. f.o ann. a. à) B 5 | hie et supra, C. om. 

sed insert infra; vid, Jacut, I, p. *j. Deinde B ex Cf. p. .عفت Vulgo 5 

scribitur, ut C et B supra. c) B h. l. داناسكم ر supra Gb, C .ناناسكد 

Deinde B o^! ut quoque supra. Probe distinguendum hoc oppidum ab eo 

 . quod in provincia Djondaisabur iacet. ^ 2( B om. Supra B siné punctisزدنا

Deinde in C sequitur ىجج jl, ut supra p. of. e) B نابقاريمو € ناساربم , 

infra B et C نايفاريمز supra B .ناقاريم — f) C KJ, cue. (م B h.l 

  1. s, zs (supra B s.c). Deinde B eu Eطب  Supra eus. A) B et Cمرئابر

e s. e supra B eu i) Infra C do, 5, B كور ٠كسو Lb) € ةدع 

  m) C additةعامج لهما. « X ]) Pro his C habet: Kioاهبو اهب

Kxum- d. 6€. CAPE et habet deinde .ىف وهو — 2) B &44—. 
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 i Lal 8 ربغ S o 5 & aas 5 a à i Gil po دي ال ربقلاو

 dy وك نم* ةنيدملا باب ىلع .tuy gi نفسلا ىف ةيحرأ Exe هيف

 ةراممنيب ديعلا cols ن .رامكح نانصح اهيلعو * هس ةيمر ىلع ءاهنم رهذلاو

 تناك اهنا :لاقيو <ىرغصلا ةريعبلا اهنويسي ريتك لخ اهب ةريبك 5توريبو و
 & انصب !ou ناّذبلا نم رئاس انا /دعبلا نم اهتيارو *ميدقلا ىف ةروك ةابصق

mi LT,بحالا موي اهقوس ةريغص ةبّيط ةرماع  "eduنصح .اهيلعو رهن نم  

 ه8 «ئرجت راهنا هّلك ميلقالاو eoa cies ندملا رئاسو «نيتاسب اهلو

 ميلقالا رصم تناكو ةيدق ةدلبو ةليلج 8 ةرماع ?Kan  تيناك روباسيدنج

 2 & دابسفلاو se اهيف رهظو nd det Rcs تلتتخا دق الا 10

a) 0 pro his: برقي ءانزلا رود ةقيقح مهيركذمل الو Eu? REAL qe ال مث 

  $905 xalطيرلا نوونكسي مويلا سانلاو ةبيطلاو صقرلاب اهنوعطقي مهتاقواو

hom ميلقالا. Los نيح ريع شويج تلون اهيلع نال ةنيدملا تبرخ Ud, 

  POS OUةنيدملا فلخ لايناد ربقو ضبرلا سانلا ىكسو ةنيصح تناك كقو

 ىلعو: رهنلا ظسو ىف رخآلا هجولا نم  Vul ximربقلا ءآذج  Oemuesنسح

6) C .روتتسلاو Cf. Jacut I, p. 15, 4. Apud Masudí, IT, .م 186 pro نيبيصن 

reponendum. videtur (Aa ut ib, توم prO .تون c) B om. d) C haec 

ponit ante Xi .باب ىلع e) C om. f) 0 نيب كلبلا ىف ديعلا ىلصمو 

TUE 4) Jacut, qui locum seq. transeribit (T, p. va*), habet Oy 4s. 

/( C xs Jacut add. مهنأ ىتح post .ريتك — 0) C .نولوقي k) C om.; Jacut 

 ةبثاغ) هلسئاغر .e ٠١( ليخضنلا ىف : Jacut om. C additاهدق. 7( 0 كيعبلا نمر.

ceteris. omissis ad .انصي Pro ناذبلا Jacut jJ 59) Vid. Ist. p. Af. In sola 

mappa C هجرك scribitur, ceterum ubique ut recepi. Nomen dedit fluvio. qui 

hodie appellatur Kercha. — 2) C (eis o) C .تاسهسوسن تارماع هاهم تاوذ 

P) © بلغ o3 xk نالا..قوا ناطلسلا fpe. 0) 0 Poe نمت Qux. 
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 ةفايضم اهنا Ji Jai Xe لع .JU» 8 s ةاهقف اهبو «تاريخلو

 رزو* ءدّيجمب سيل اهركس نا ريغ ةريثك tib اهبو ميلقالا اذه di اهنم

£4 

& d ندم ا Kal MO 

La hom رودي هذه نم لجل 3 صحا So دوا ميلقالاب edt مست 

[e1 ندعم 7لخضنلاو نيتاسبلا اهب ىدكو  Vة جاي يللا لك  

 ىتلا ىو «دابعلا ىف ترهتشاو «دالبلا تقافو ؟دادضالا* تعمج X9) ىطقلاو

jusاهنا  xiلأست الو ريزانكل اهات  Qeهكاوفلا  od, soulsاهتبطتسا  

 قرشملا نم اهيلا لحربي ةريتك :صئاصخو Exe Glad ىرت اهتنسكاساو

 ا فيل مهعطاسم نا i 1 نسرالا exl uar هدرا ماما ميلر |

we Qe. jay uec. (98) Odd Padsاريمكوويرط  bليصلي  qd 
 عماشلو Aa ظسو سباقمو B ببسي S و 2-3 xL 3b بيرغلا اهقاوسأ

 رسل ىنعو 4 مخ وب et MA ob de» gale à قاوسالا طسو

 نأ gl ركسعلا ىلا ةنيفسلا بوكر دارآ نمو نوراصقلا هب هيزت عضوم

es Luةريانم الب ىرق نم كل اي ىرق.اهلو مشرف  © 

is guod اذه Feu) Ji exa xod مالغ فسوي نب c "ace 
-02 e20- 

  axرمعو حبلا سانلا شاكاو  pe mكسع  peةيصق 2و 3 57)

a) C .تاريخو صخر و b) C .نيسايمو 6) B :فرط Deinde C uu SM 

7?) B c» A3. A) B Q2] Qr i) C pro his omnibus inde a نأ 29 

habet: هو بطرلاو )33839 ىرتمللاو بنعلاو ىنسلمل نامرلاو جنرتالا اهنيناسب 
P 

Kimاهجابيدو  ناسارخو سراف رجامو ناتسروخ  jamاهلهاو :ماشلاو رصم ىلإ  

 فيطل .مهعماج نأ SI ضرالا تحت us ىف sb هم فيصلا ىف اهلو xd ىف

 وحن نم ,mH قدنشخل لثم اهيلع رهنلاو ليلق اهب ,Mai ىيدش' اهرخو

 طسو عماللو ةليلق Le Ca كلذ نمو نفس نم ليوط روباسيدنج

 الب ةليلج ىرق اهب lax» Und وب قوس دكلبلا باب de نيزازبلا ىف دلبلا
gi E) Coddit à. 2( 0 om, — 5) 8 .معو Deinde € .ىمستو 

52 
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 هرلخل qaum, bud ريتك قاوسالا qe) بّيط ريك هاهنم فظنا مجاالب*

 Pit ةاملع ,Qusl ةامهف ةالقع «مهلو «UA x صئاصخ .ed زابخالا ىسح

 pas gud ىلا مهسفنا أوضغب دق مهنا ريغ d ouo ىلإ دجسملا ف نوسدي

 3 ماوسعسلاو o3 o4! JO A < مالسالا eae لازتعالاب اوفلاخو < مالللا

 «ماقم اهب بيرغلل سيلف < مامسلاب لتقت مادوزركو «ماثالا Dodo ةلع /اهبو

Ladeةادغلا ةالص  La cuumبرغملا  a»ىلي ىذا اهرعا نابناج  

gas - VLمشعمو  Vنيبو  USEرئاسو ©/ ىفس نم نارسج  

micuseLum ERAS vb "oye, (ib des adiناقرنشامتلا  Gyكيري  b 

 © هراوقالا «ox c cx) ناك  نوكت ol بوصألاو * .«قاقوشللا

KS 10ءميرك لصا مهل الو نيد 3 00 نم (قيض ميلقالا رصم وه  

Su M, 59مييكتع  © Y.ميلس فلك الو يطا دقو  » NM 

Exشيع الو «ميقس ةريح قى  ASكتييتغارتَو قب € ميقملل ؟اضيأ هيف*  

 لامشلا نوبقري !نبأ » eren E راهنلا .d ”سبد ليللا ىف cus بركو

oe.5 موقو < ميج امو تايحو براقع بونجلا eفقيضو رصم رش ىف  
 5 : - MAS ع

 هيلا بلجي دعبلا نمو «فقيحس ناكم نم هكاوفلا هيلا ncma)$ « موشو 5

de» oh 2 tà Me Woسباع  € (oesمدبب بأرتو 6 " سفضط 2  T e 

4) C هنم فظنا كلب ماجتالا à. — 8) 0 43, قاوسالا نديمك em ruo 

 .«0 8 ho», © lop.هبو. ى) )/ . enكلذب  d) Com — e) Cماوقا.

Pro مامسلاب B et 0 ماهسلابب 4) B .هب 2 C .انهتلخ دو  Z5Bom. 7)€C 

 . 2) C xol. 0) In hac provincia collocatur supra pىنفسلا. $9( 0 اهتبو.

of. C haec om. y) B edo 4) C xX4$ Ua. 7)B سيكو 6 سبيو sed se- 

cundum collationem huius capitis quam Belin fecit Constantinopoli in usum Barbier de 

Meynard, quamque hie amice mecum communicavit, ut recepi. Deinde pro راهنلا 

C habet 0 بج (مويا. ى 2( C om. à. «)€ VE.  v0)B gui cf. 

Ist. p. 5., 4 a. f. et locum Jacuti ibi laudatum, ann. zx. | w) C — 3 

 هبيط مهثراقل الو همرح. : ;

1 
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o9! Mبصعتو ظارابم  € s! Mىيبرج دكلبلا لأ ىرن € بلقتو  € e» 

 p A2 iat سراف b emm ةرصبلا x3l Ps x 3| « "os خياحصلا

 ىف ريبك همسأو «ءرام QM رماع لهنمو* هنراجحتلل .xu ةقوغم كوهو لاومالا

 ةالول اضيا عيبرلاو ؟بابذلا االول ,Cis .بيط هوانتش «راصمالاو مهلاآلا

 :h MA os ««بايتلا ىف 5فيعضلاب قفر كلذ 1 عم وجو ' e CL تيغاأرب

xaiىئسرافلا بناجلا ىف قاوسالا مظعمو عماجلا نا آلآ نيبناج وذ  

 wea طاطسف نم Uo ام de ةرهنلا دوعع* اهقلخ ةريرج ىقارعلا بناكلاو

 AS, * QT Ge) T M OCA اهيلع رجآلا نم ناودنع ةرطنق امهنبب

 10 بلا فاضنل iae. sLa ليعاسم 5 عمه اهاندو اهمده * ESI لبضع E ناك

E pius ol Tpذع لجرا نايديعت طخ  vuelo juli0  

 ضايح àJ خيلاعنم يفق £- zL t ner 8 ريعاونلا نس 2L اهريدي

AL! A:9; ضعبو ( oنيناسبلا  VM LEنم  Es gre A1  

» 2-30 5 

Xxwoنم ىنب دق ناورداش * لب  pomكلل ركبتي بيج  ska.تاراوق مثو  

 45 — à e راهنأ Xi x33 هقرقيو علا )199( 3s ^ ejl ورذاشلاو بئاكاعو

 ءاهراهنإب عفتنا الو * راوعالا cone ام ناورذاشلا الول نولوقي Py مهعرازم ىقستو

 SL JI عهستو زاوهالا تقرغل اعالول املا x dg QUE باوبا ناورذاشلا ىفو

 SACUDENCLU M MEC هتادايزو Eid ريكا ممونلا نم" عنج ke ردخكتلا

 1 2 لا فلكل ةعلسا d d orn رهنو «جولشلا نم ال راطمالا

Xil) "2ركبتيو *  Kai gie s 2Lقرودتلا  tهمراهنالا 53 3-931,  

a) C pro his: “نابزح دليلا لهاو ناقيرف ةباحصلا ىف مارت 0 Cot Ba 

prima manu Ri yt — inverso ordine, c) C .فاظن d) C .و e) € 
0 

om. /f)C gw 0D B .يريعضلا — A) C .نم وح. 3( ( نوعلا 4) © sos. 

]) C haec om. — ») B et 0 .ىرجأ — n) 0 pro his: cs 3A Ries عضو 

 ىنب 093 طئاح وهو.

 (ءامل) نم نوكب  JStءانشلا ىف © ( p) BU. 9مهعورز ىقسي.  ebكي © (0

 ركدنيو  ge or) Bet C cas Cf, Ist p. 4, 1 et2. 8) C L1جلقلا

Xni duel Xe cos هدنعو .ءامل meu» ةراجأ نم. 

Deco 1B ,فبيرودلا C .(ىمسي) قبودلا Vid. supra ad p. 2.7 
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 دلبلا eb ىف راهنالا قرتفيو كادغب لثم هربعتو fom. NOM نفسلاو ةبيط

 ةرصبلا d نفسلا بكرت مك نمو 5نانشراك هل لاقي عضوم ىف هلفساب عمتجتو

 رهنلا اذه .do ةبعش ىلع .Ll قوسو Xu. CAP ىلع نيحاوط مهلو
ed؟*ىرج بشخ نم ةرطنق امهنيب نيبناج  Luىفسلا  vL, 

o- 3:6 

 ميلقالا ud XL * Lo 8 Ac "s MS. a iei عماجلا هيو E ىقارعلا

Am ' رئاسو TERM hax اهبو Eug لع gn دابعو ety 5 كانهو 

 قوس وح زاوهالا داوس رعاو * عرازمو Jum PU, Du روج اهل راهنا ىلع

em 3iكلذ ىف لخدي امو  eo] © 

ELS MP NS MU RD A ةنسح تأريخو Peu ريبك قوسو 

 لك 3 رس .Alc V No نييبناج تأذن 3 S نامركو E 5 ياجاح

T 
w 

 دملا اهيلا ليصي رهن ىلع mel قاتسر اهل ”نايقاريمو 89 عماج بناج

fX pz X 5ىرق  Ll. LXخسيفن  © quieاقماع ىرق وذ عسأو لع  

 Foam نم شانلا نمو © ةلوتعملا سار ىلع وبا ناك اهنمو ؟ليخاو راهنأو

uyنم اهانلعج امنا ليق  

 خيفاقلا ىف ميلقالا اذه

 اف* قاوعلا نم ىف u Lal, 8, el 9$ نم ناد داع

loناسللا ىف مهقافتال ميلقالا  borرئاظن اهل  à 

usi Y 3iنادابع لوقت  Je 6 Qaنابقاريم نايساب  olباوجلاف  

4) 0 om. Pro Sls; C semper habet 5X2. — 7) C QR .ناك e)tc «رهفلا 

 تاوذ» © ( 82 Cad. — Eعمج.  V J sd. 4) CAS 05) 0اهب

) Com. m)Clij. »»)ClLus $í4. et mox «عماجلا o) C c Ao ف ce) 

p) C ٠والباسيان g) € om. عماج et aldit: نايفاريم عم Lex نم مهنمو 

eo X9, 3935 .ندم نم 7) Bet O نايفاريمو ut quoque infra P; vid. 

supra p. f.ve. C addit x. 30.4. $) C h. l. insert T l. e. pe 2 

Oe. u) C | v1 ءاطخ أذعو QA eB. 

»- 
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 اهتقفاوم Gy مج مهلك ةرصبلا داوس نال ةّككب سيلف ناسللا ىف مهقافثأ اما

 اذه ىف pau ندم نم رئاظن اضيا اهل اف اهيماسأ رخآ ىف. ىتادملا هذه

 Les انه Q3 Mi .هانلق b لبق ناذ euge فشو © نامور culo لدم. ىنعما

 لوقت كنا ىرت لأ xh هذه d ad Pus he اهنأ 0 i) نسل

Lia, M. x ud NE7 هل 9 كلذ بكترأ نافذ © ناتسزوخ نم  

oss qoduÀ QS6 e GSنم  BMبرعنا  oرئاظن امل  Q. Las 

geنارك  Pgاهلعج نأ :ركير 18  $a og.لجل نم"  Ea «X9 

cuales3 اهنا  xuiسيلكب  LJافانسق  dusنسيلفت  A G3نجح  yp 

utاهب ةريبك ةبصق زمرف  aeiةريثك تاريخو . ةرماع  ME rn BE 

 o xis ىف قاوسا

ASتفوز  Lese sn db, (200) d, dal, adiu,بورذ  à APRIRE1  

 ةفيرظ ةفيظن اينم co - ام XAOJP كضع اهانب

i ل 24) É PS n : 
A -— miM MASS esl Word s نوراصتخو نوراطعلاو نوز ij € CoA owed خليل 

 نم مهب ردن  pur EMرهنلاو  f osxكقو  Jul Les gusاهبو نيتاسبلاو 15

E 

c 
 ij Lors راوس qui اهذختا, اعيبج نارادلاو ةرصبلاب ىتلاك * بتك راد

 .ql pé ربكا ةرصبلا ةناوخ نأ الآ ozosJh ةءارقلا ee L$OuaS نم ىلع

dy Layىسلصمو مةلوتعمل بهاذم ىلع مالللا هيلع سردي خيش اًذبا هذه  

 ىف نوجانحك eai 3i سيفن كلي ^2, md نيب كلبلا فرط ىلع ديعلا

iJىلا فيصلا  ME؛  uusقبلا  OG.ناطلسلا بلغو اهفارطاأ تفخ  

 ' نكس * نك ,OM 2« نبأ نسل 3j E Lou, 2 dass € اهعابيض ىلع

&) Fortasse B e 0( Fortasse legendum est pee c) In C haec 

omnia, inde a لبق 5 , desunt. — 2) B «ias, et deinde B et C eub. 

ec sacs. (/ر © EX رهن اهنم eie ليخديو راهنا ددابلا يراخو jM 

  Qaةرصبلاب ام « cellرجأو فاقوأ اهيلع .(2-4 ( 3t 0. 2ىل : € pro bisو)

  et adeمو  8( Cةلوتعلا بهذم ىلع مالللا سردي.  Jyهيلع سردي كيش

pro .سيبفن. 2( 0 نم — £) B om, 
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 TUN رايدلا كلت ةقرافم ىلع ثمدن OdU لاقف هةديدم ةّده نيطسلف

 EE Boos ليتم دي اذا. ضيع ncc ف

ada UE Eالف توف رادقم  Lg ond ed bz)ا د  

 il 2 يكياو 8 ءةّيشحو ةاسورو ,Xj اًعابط ىرتو ةطيخ اهب برعلاو

 R oh— لابملا ريش ناني MR نوكت هسفنب موقي اهناطلسو ةروللا ندم ة

 rele veh gue c duris] 6 ىئحاونلاو راعألا di just ريتك لا

Sepe245 رخآ 9 مهلو راطمالا ىلع b suisةةدوه ىف 09, تاريثلو  S 

 © ةبّيط qux مسفنبلا ةريثك :بنعلا اهنم عطقني ال Lad ةّيلبج كوروكو

Fi os,تاروكذملا نم  Qeندم ّلكو 7 7: ةيلبج 33, © /تاراعلا نم انركذ ام  

 © داوب ةوجولا «رئاسو دحاولا *culii !ذه نم ةرولتا هذه

 ميلقالا اذه ىنووش لمج
6 x 

  is. NSراح  zb 5 Xl XA 0 xS Lnروباسيدنج * e x3bشخ هناكاص 2

Shen: A 3 ^مم  Togo rjد 32  

 «راهنالا هرثكأ فشيو* ومره مار folo الآ GIP Odlu: الو * ملت (x عقي 5

 هبو 4سوجامأو دوهيلا ريتك ريغ* ىراصنلا هليلق ؟ىفسلا Lexum ىف ىرجك

 ال فوصنو تاطابرو زاوعالا الأ 2 نودرفتم («X تبيص ,iol) ”ةظةبلج مهل نوركذم

om.ىدلب. — 0( 0 نييع. — 4( ©  P) Cةدم سدقملا تيب روج.  Cه)  

f)€ ge 9) ) om. et babet eRجديأو.  e) € Aie Deinde B et C 

Jacut, I, p. ©1455 ubi hic locus legitur, $9. Deinde Bروسو  sine . /( Bs 

2C SL. 0m) O add.كدروكو. 82 8 ثيعلا. ) 8 ةودعو.  Cكوروكود  

p) €O XXe LL à oتايم: —  Qu» Xxx. 00) C1 0 رئاس  Lun 

g) C dz-oJI.  r) Boo. s) B olo. 0) C jux 9. v) C prohis: 

 انرييكإا هيف سيلو. 96 VID عيمج ىف, ىرجو..-80) 0 800. مبا 2

y) B c uas, 0 om, راوهالا الاء ١ O om.نويرقتم.  Cنيبرفتم,  Kam x) B 

post quae verba in B exstat ji, |ركسعلا 3$,  



flo 

ana] M xa i “املو ds olds AX p مهتالبقو € ركسعلا S E 

  à dاهنولصي مهنا ناتسروخب اهتيلص ىتلا تاولصلا ىعأ نوحومي ىاقدصا

gl امأ ةلونعم ميلقالا 5( وه XA (£49 مو * & 6 خابقلا ;5$ d! 

  aixسوسلا اماو روباسيدنج لجأ ضعبو قرودلاو زمره مارو زاوهالا لجأ رثكاو

s ريثك ةفينح نأ باكا هبو ةعيش زاومالا فصنو «ةيبح ةلبانخ اهدانجاو 

 ءاهقف مهلو , Jb? : H As, Kalنوُيِلئام  Es 4سوسلا تلخد  UGعمال

١ 
cus ةيصربق Lio Xi Lees CAM نم. Ls CE MET E 3 بلط à 

ds 

 ىفوص 3l; 3i hd à) مهنم نيف [Gà iban سلك نأ ترك هوك

 اهب ف TO نيك مهنيب اميف قوسلجاو XisUl بيحبرتلاب ىنوقلتف

 i ةفئاطلا هذه curas نلنك امو لكالا نع بقنا تلعجت dali db الجر

ie EN مهموسر نع dyMES ىضايقنا نم. emis اولعجت كلذ jus 

fiedىف تلشقف مهقئاقح ملعاو مهتقيرط فرعاو ةفئاطلا )201( هذه  

 بوث تفشكف مهيلا تطسبناف "deem هب ننأ عضوم اذه ,dus اذه ىسفن

fadىهجو نع  Sdثينك  Rel]13 مهعم قعزا ةركو b isنتاصقلا مهل  
Lolىتح تاوعدلا ىلا بهذاو. تاطابرلا ىلا مهعم  allyمهبولق نم تللح  t 
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 تلسحو راوزلا ىفدصقو مسا اهب i عقوو ةياغ ال ثيح كلبلا لها بولقو
 و

 de ىذا تقولا ىف .هتمرب  مهيلا هعفداو هذخلا «كنكو Vua بايتلاا ىلا 2
 ,y 7 hs M36 ةوعد «csl توعد ىف موي ,X bl ف dl ةقفن ىطسو ىف ادع

xus]نوكسمدي سانلا لعجو اذه  SR dىربخ نوعيذ  NN E À oq peas 

des iasنم  MÀSاذا ىتحا  cui,ىلع  Pipeثدرأ ام تفرعو  ap E 
can?ثحصان ةليل وحس ىف مهنم  Od,نيعطق  Ue)انيبق  db Qa B 

ME. 

w 

 بخكعتملا ةبش ىلا رظني فقوف مهنم ,Qum, edi اذا ىعبتي .مالغو قوت ىلعو

 © ركنم لا (xu هيلع ترجف

a) C Lass xl. 0) C haec om. c) B xia. d) C pro his: عبهاذمو 

  el, & ARAروباسيدنج  j-5-7 el EL] Es ARAAL 2 eus PEDنم

 نول 1 Deinde omnia om. ad ELE e) B ىار.



 نال

 ,Jb ليدانلاب «ماوعلاو aia ةيدرا اهرثكا هيجو الا .سّلطتي* ل مهموسرو

 مهب متخ سانلا هيلع عمتجا مهعماوجع ةادغلا مامالا ىّلص !ذاو ةقاَيل مهلو

 ةقارعلا مسر d قطانملاو ةيبقالا نوسبلي Pas ةابطخلو ةزاريشب كلذكو* اعدو

 ءاعدلاب d e سنو SL. Uaec بيطخل نتفتايو «ةعيجلا دعب :cede الو

 رزايم الب تامايلمل نولدخديو ءةرصمو ماشلا مسر ىلع“ تاولصلا فلخ:

 قرطلاو عراوشلا ىف ez بابح عضوو* وقبلا بوكرو_ورالا E نورتكلا

 نم ةبيرق مهموسرو € Ox نم HU اهيلا لمح امبرو ?cos لك ىلع دانجألا

eeneىري الو ىلوللا نم لجو صوضفلا نم ربك ام. نوراتك 7 قارعلا  & 

 © ةقوللا 3 ركسعلا نيزاوم نم quod 5مالسالا

aoنميلاو قارعلاو مجاءالا : نادلبب هارت ركس لك /نال ةديفم هب تاراجتلاو  

je d giجابيحلا تس نم عفتربو  ilz d. TL, | meهرم  

 عناقم ركسعلا نمو مزوزشلو و ;db ريثكلا كسلا «Tu o ةريثك هكاوفو ةنسح

guليحل  Ajدادغب  m bذل“ لييحت  cols, Suhريغو ”ليدانملاو اتفلا  

 لعتو ةفورعم bo433 طاماو' Des روتسو زاوهالا لخأ هب قفترب امه: كلذ

 تسيلو اهجورخ يو انصبب لمع امم اهيلع بتكي ”روتس طسأو ىحاونب

ou, Lisنم طوف راوهالاب  UPلعيو ءاسنلا اهسبلت ةنسح  (Er qe) 

jdلثم سيل صئاصخلا 80.5 رامك  ceraروداسيدبج  Pp pm,35«  

 طامالا اًنصيبو بنعلا ركسو .هل ريظن:ال ةفوكلا ؟بّكس نال متاعلا ريغ سوسلا

 | سبا 60 E عضو نورتكيو 564 addit ءاملا اهيف post قرطلاو.

f) € om. et habet .نوراتخكو 9€ m EOM ED y ait ناك“ 3 نادلب ىف 

et addit روقاو post .قارعلاو 7) B V orur Datis 9 0 نم go S 

 ةقوكلا بكاس: نال vile ل بايت مث يشن Y ىلا M e يي

cc?اهجورخ  (Ae, sed. om. deindeاهليع  o m) B D 2) C add. 

p, et habet deinde:اليدانم  (sic)نم  cA)ةريقك  C h. l. insert:هز  

TET RME .زاوه البو p) © Sony ; omissis verbis X ci wc — Ry 7) B 



fiv 

^0-0- 

 jg © سوسلا بصقو رتست D ىوينتسدو ةنسح C e Sod روتسلاو

qeuةدوللا ةياغ ىف  © 

 مو نييلضقفلا نيبو ةعيش Py «نييشورملا نيب Mes ىف تايبصع عقبو

Eusنيبو* ركسعلاو متسنت ملأ نيبو انصبو ناّكبلا * لهأ /نيبو بورح*  

 5 اوركذ مهنا كلذو cet لايناد توبات لجا نم 5تايبصع سوسلاو رنسف لفا

 عضاوملا )202( ىلا لبكي ناكف توبات ىف لعج مع لايناد ربق رهظ امل

 ميلا انثعبف هىطبضف رتست ىلا ذاع مث Ue توباتلا Aulus S هب ىقستسي
ipeاًملف هّدر تنقو ىلا نئاهر مياشملا نم  MES slamاونبو رهنلا اذه هل  

 تاعقو مث نف مثدنع ناعرلا كثالوا ىقبو املا هيلع اولخو يزالا اذه

eىلا انخاشم ردق بهذ اذه لجا نمو تايبصعلا هذه  E10  
£ - 

os -ىف ميلقالا  eunىكم* ةربطلا نمو لاطرا ةعبرا زاوقالا ريغ كمسلاو  ' 

 (قيناودلاب بهذلا ىرشملا Qus m338. daz لك ىف 00 زاوعالا 4ى

[on $نوعبراو نامت  Eitفلا 7 ”ةزرالا ىو  Poناهفصاب تانزو  
 ,Kia  ةيزاوفالا ىلع كيوت  ةيرتستلا مث 5 نير du يلا 00

 15 ؟فيناود ةعبرأو * ةسيخ (Dow كيزت اهناف نيوزقب D DEP I3" 0 مارد

 نوفرعي سيلو $u" ناتسزوخ ead ناسارخب تنزو مرد ةثام كو

 uode كوكف نيفقلاو كللاو موتخملاو ركلاو كركملا مهلياكمو 2 طار

xiYiفضنو ةنما  pei, qii, Ee) SUةقالق 9£, * ناءاض زاوهالا  
 ةطبخ Ua نوسمتحو cuis فلا Pe Exi نم ءانما ةعبس ريقتلاو 0

a) B .لوقدو 5) Bex» 0) C addit: (l. شبخو P) نسحو اهوخو 

 , 3-230, ceteris ad 55, 3. omissisبطر ىريث رهنبو  LUصبلا ىلقعم ىلع ر 8

d) C زاوهالاب. €( 0 نيبيسو ملأ et mox .نييليضغفلا f) 0 نوب V ابو رخو 

4) © om. A) B om.; C ante كلذو inseri: بورح انصبو ناذبلا e$ .نيبو 

ji) C haec omnia om.  £) B me Dc .لطرو نيلطر m) 0 (rire 

n) C هنومت Loewe “ةزرأ In praeced. B et .زينامت o) B x35. p) Bet C 

Orne 7) © X35 &-»* (B quoque £3)» r) B Qu C om, 

-e i — ,سيلو. 5) 5 نسيسعأاسص 
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 ,Vui مهناسل نم ميصفا مجاءالا ميلاقا ىف سيلو ©ريعشلا نم هاقلا نوكبو

omia.نييا 9 نولوقيو — مهتايسراف  e UL o Mo, ufاعلق  

 JEXS |o ةييرعلا ىلإ نولقتني Qux ةيسرافلاب نوملكتب PL b ىسحاو نك

 E البلا enr قر nM نينسحي مينا ىدبط  نيناسللا نكح
 مار لها سوعرو* لاميخ ءدابللا 000 d imas MIB med اولق اذاو هرخآ

fills jeمهل سيلو  ed. Suoنسلم وبا انيبخاو < مهفي 3 ناسل  

 قاحسأ انتر Q8 لمح نب روصنم انتدح لاق قزم مم ?IURE, o رهطم

 لاق ةمصع ومبدأ boo لاق ميهاربا ىب كلاخ نب Ou Um dB rari نبأ

 Adeo نع ديلخ نع ناطقلا كلام ىنقكح لاق دايز نب ليعامسا انثدح

 ةيسراغلا هللا ىلا ماللتا S gas معلص هللا (deae لق لق 539 نأ ىع ْىرِبَقَملا ف

 © lx xi لها مالكو ةةيراضبلا رانلا job مالكو ةيزوخكل نيطايشلا مالكو

 عيمج ىلع "طسقت سرفلا تناكو غرد فلا فلا نوثالث زاوقالا بارخو*

 © n9 فلا فلا نيسيخ ميلقالا

PALA Ll,رق ةلحرم بوقرق ىلا نوسلا' نم قات  M)ةدلحرم بيطلا  

 D cut. PéjÓuM ىلا رق ىنيكيرب انصب ىلا :سوسلا نم ABUS ه5

(eddىلا روباس  SUEردلا ىلا رث ةلحرم  d uade sنأ  E eeu 

dلك  ga Lug f onyxرك 63 مث  ca abذخاشو «ةلحرم  

 رسكسعلا نم .AU, €x انصب ىلآ م Koma A Rad ىلا SP نم

d)? Bعطق. —  Deiade Cناك.  B sinej copula. c) Bفلا. — 2(  B et Cه)  

 Usu Cu 0) C دايللا et uam — f) B هكطلتم 9 مأر سروو“

Boom. k) B sine punctis, €2) 8 ىب 250 4)  Bouم)  anh 

eنوساغ) نولع زاوعالاب  oes (Cod.ام  C addit: eus )ةيراخ >نلا. — 4 

B l—a-- Vid. Jaeut, I, p. fW, 17, Ibn-Khordádbeh, p. 41, 8 a f.5(  

vid. Jaeut et Ibn-Khord. In C haec omnia desunt, ^ 0) C additرانيدز  B2(  

(eV. s) Bناك  r) B sine punctis. Cراوبلا. — 9( 6 رذلا. —  Cم)  gos. 

quod coniectusلمرلا  B et C tantum a, sineناكيابلك» — £(  Cناكران 1١ ناكداب.  

rà supplevi, 
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 ,ARU ءةلحرم ومره مار ىلإ 2 ةلحرم !Um ىصلمل ىلا 3 ةلحرم quei ىلا '

 روباسيدنج نم ذخاتو * «ذلحرم ةلحرم زاوصالا ىلا وأ رتست ىلا ركسعلا نم

diوأ ننوسلا  Sua dEتوريب نمو: ةلخوم ةلجرم " MEسوسلا  SEنازبلا'  

 e 3173 Ios obs dipl نم ess عهد 1
 5 كاعبرالا قوس ىلا زاوهالا نم )203( ,AE ءةلحرم قرودلا ةبصق «ىلإ رك

 à ثنا رث* ةلحرم ىئدضعلا مف ىلا مث ةلحرم ىدهم نصح di ةلحرم

Eلل ىدافم ىضحا سنحت, كس  rusلع هلحيسا ( 
 هذه ايهنيب نيصلا رك ىلا ناضيفي ةلجدو * زاومالا رهن نأ ملعاو © ةلحرم

xmasميدقلا ىف سانلا نو  Que.نردوعي م رجلا كل زهفلا ىف  

 ؛0 ىتح بعث dy رطخ ىلع ,Mi 7ةّلبالا ىلا 3 ةلجد ىلا رجلا نم نولخديق

 عبرا هليط مةلجد رهن ىلا زاوعالا رهن* نم اًميظع Dd ةلودلا Quas كش

A RS nulsىلا ةزاومالا نم ذخاتو هيف ميلا  (cbىلا رت ةلحرم  

 .Eom قرودلا Ki زاوهالا نم فخاتو .ةلحرم زمره مار ىلإ رق ةلحرم رزآ

xbmj Qum M 2ىلا ةلحرم انصب الا  Eas3 ةلحريم لمرلا  àF 

cii cab7 ناوارخأا ناظيرط اهلو + c. AB,ىلإ راوهالا  Bier pi 
 AB بكرت* رث ةلحرم «ةيزوخلا ىلا رق. ةلحرم moa رهن db رق ةلحرم

&) C habet: Elm. cue) ىلا سوسلا نمو Klo ra سوسلا di ريباسيدنج v 

)) Supra p. £1, 12 .مدن 0) C- On! 4) (3 رم Ki. Lio 43 à p» 

AD à اهلك ةلحرم xb3. 0) B .راسن Com go mas à. f) 0 pro his: 

zy نويبحذي سانلا ناكو EX (Ll مهنيب ركلا ىلا (امهنيب pum Sed) 3. 

  (B EO oueةرصبلا ىلا ةلجدلا نيولخديف. م) © ةلجد ىلا رهنلا

VA. al. i) Coaddit ىرودلا نمو ةلحرم قرودلا i — E) Bomale addit 

  et hanc ob causam, ut videtur, Sprenger, p. 68 itinerarium hoc falsumخنيدم

declaravit. Tntelligitur nempe hic ىروجلا in provincia Alwáz, vid. supra p. F.A et 

fil, 20. C habet hooitinerarium: ةلحرم ناخ ىلإ قرودلا نم م © 7) Sie pro 

Quo. C c; m) 0 .سابع. 8 هيرو 
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 ىلإ  exbybرسلل ىلإ رث ةلحرم ةةيقاحسالا ىلا زاوفالا نم فخاتو ءةلحرم

  LUىلا سابعلا رهن“ نم فخاتو « ةلحرم ىدهم نصح ىلا رق ةلحرم

ARU, ٌباودلا» (nb ىهو ةّلبالا ىلا ءربعت T ةلحرم dal ad ركسع 

 مار نم ? eie M jeرموه مار نم فخاتو ءةلحرم ناجرأ ىلإ رث نيتلحرم

qoe ىلا مث نيديرسب .ريزابلا ىلا ث ةلحرم «ةورغ ىلا رث ةلحرم 4مريت Ms 
E p نمو ةلحرم بالودلا ىلا زحلا نمو ةلحرم مزدلا ىلا رث ةلحرم 

Ljةلح م  € AS,نم  ehىلا مت ةلحرم 1 تلد ىلا زهره  pzمنيج  

EIL —A8  

 سياف ميلقأ

 ةرعزابلا همانغا نمو توررنعلا هكوش رجاشم هلابجو نداعم هبارت ميلقا !ذه بم

 Qe هب رامثلا ميلا * بسنت Rally «هفورعملا / ىايضومللا هنويعو «فوصوملا

ULلسعت هبو .««بونرخو زولو زوجو < بوكعو باصقاو سابيرو نوتيزو  ” 

E 9193ةعينصلا طسبلاو  ELI Pخيسكالاو  Kum)بابتو ريتسلاو  

xsجابيدو ”بصقلا لكاشت ن  gil,نم  $Eهب  psullتابصقلاو «هروكذملا  

n nr 44 cedo dl روباسو < 1 ناد بعلو Mg KaalaJl .. os »» هر وهشم ا 15 

  xUالو < ناشلا  "vناينبلاو بئاجكلا رك طصابو €. ناجرأو فاريس لضف ”

4) C .ةلجرلا ىف ةلحرم ةلبالا ىلا 0) C هيقاسالا 9 رهنلا à (pro 

fL habet 23) 0) C .ريبعتو — d) B sine punctis, C eu 0 Bec 

$-— f) 8 رن دزانلاو C (udi. Fortasse intelligitur oppidum quod p. f.v, 5 

 . appellatur. 7) B o^ Intelligitur h. l. A2! in provincia Daurakك.نزاب

A) C نم XU, — i) Sie B. In C haec desunt. — £) C .وهزابلا ) B o 

C om. هنويع et .فورعملا m) C بونرخو gi نوتيزو ليخأ هب ميلاقا رامتلا 

  QUAM. Quum infra in descriptione Schirázi Bبوكعو سابيرو. (8 هد  jewهب

habeat ميلاقأ Que pro ميبلاقا خينامتلا , fortasse hie quoque idem legendum est, 

n) C .زورجلاو Deinde روسو AA Rae lo. 0) € add. j^» 2) 0 

SU. $2 © نازوب. 7) © ناينبلا بئاجم 
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 € بأ يضاب JO روباس equis € بابسأو دروامب »€. نادلبلا ىلع روج V, e دقو

 b سرافف & Lal رامتاو jo ىهف ««باصقاو جذرتأو os اهيلع ©«تدازو

 نسل وبا Gus ىل لقو* «تاراجتلا ندعمو ؟تاريخل ريتك بيط ليلج ميلقا

Merتلق «سراف تدجو فيك  Lac,اهنال ماشلاب ميلقالا هبشا  mex 

ola ae!مورجح 89« رامثلا  Dy»8 حا شمه لابجو € تالدتعمو  ac5 لسعو 8  

cisالا ماشلا دعب اهرا رث «تاكربو  SE doisداَسقلاو ريَجلا ندعم هنا  

 f موسرو 2« 22i دراب فارطالا راح بئكارضلا ليقت ناسللا شحو € براقعلا ريتك

Qe290$ هب  yi»ةعطنقم عايضلا  spا!ذهو 8 5 ترومهط نب سراف  

"E X 

IT S E Pd b 255) 2 oe 

Q- Ute dom Valais gem Ux. n ij vods xam m xal 

ol» € MK ناجرأ نمو مسالا قارعلا نم .ىضرغ لاق” x3 ةلودلا ىضع 

 ناك 1 QVهيبأ ىلع بضغ سرف ىب مايسيفرق « du(ةدمذه هل تروكف ا نم

 ريشدرا نحكم ضعب اهيل فيضاو ةوالا . rsنم ةلاقم «تيوق نأو اهريغو

 ىلأ* نآلا تدر ىقو تافااضملا نم نوكت نأ زوجف سراف نم زمرف مار لعج

a) B .تادايزو. 206 سرا c) B Lj. d) C pro his: ىلع اموي تلخدو 

  dall cu alهللا ديا تلقف سراف ثيدح ىرجو  eadهبشا وه

 رامثلا دادضا عمجج هنال ماشلاب ميلاقالا . eyتالدتعملاو دراصملاو  bهلابج

  e) C LE. — f) 0 sineتاكربو معنو ريثك لسع هبو ةرماع ةرجاشم اهلك.

copula. ) B ca. et ut interdum uen cum teschdid. In C haec desunt. 

Deinde C متروص هذهو Sequitur mappa (B p. 204). 7) B «اسراف C om. i) Sie 

fere semper B; C fere ubique 5. s. — 4) Com, 7) B .ندرين, € ىيزبتو 

Deinde B اوسحر C .اوسحو Vid. infra. — &) Videtur supplendum xa coll. Ist. 

 هللا.  3. x) C Ky 0)0h Lom. o p) Oles$R 50€مامر

r) B et C hic et saepius 5: re! ut solent Arabes. 5$) B et C. os. 
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 ouis b نانسوق ركلا وك اهندم نمو Lee ىلع « ناجرأ .$Kaxa €. نانسزوخ

wp ريشدرأ امو foedo Xe Jui d. diues ةَباَنَج tones 
 ةروك اهناف  XCناعنك نب ذورمن اههسر  dهدللعب نم اهرعع  $3 caنب

 ,نمو فاريس اهتبصق رامتلا ؟ةليلق رخل ةديدش ةرعلا ىلع ud اهرثكا سراف

"mur o هريس ” ناكميصلا قنبان / ٠ Ea m اهندم 5 

MO mL QUAM ACEITE deer MENT e. اماو 8 مشك سار dese نود مدنسبان مريجات 3045 ناريمس نارك 
 ميدقلا ىف رصملا ناك اهبو سراف ىب درجارد اهرع ”ةسيفن ةروك اهناف درج بارد

 "ىلع اهتبصق sy xb صئاصخل ةليلج نداعملا ةريتك  كولملا اهلوني ناكو .

p تااكسمملا نساوَخَدْوَي موك «نابدركلا ”ناتسبط اهندم نمو Led 

B ut recepi. c) B ناسرهامو 0 ل supra B "DE d) 8 3 00 - 

QA ut B supra. — e) © روباش الب et B supra روباس السبر quod est nomen 

regionis, cuius Djuma est urbs, — f) Ist. p. Wi? eandem urbem appellat ناجكجدنه 

Cf, Jacut IV, p. si". 9) B نيبصلا € (فارس. 7 D i) Jacut, I, p. QR 

14, ubi hic locus exstat , Bra. k) B لئيمنتو C ,كليميم 8 supra Occ caca. 

D) B 45, € pe Supra B ou. — ») B et 0 ناكيمصلا , supra B 2. 

2s) B et C DÁM B suprà .ريج Deinde C (ues e o) In B litterae, in- 

scribitur .فخ Deinde B ناريمش ut quoque Jacut Ll. (م B oXoG, 0 .يمان 

B supra .كيناب Puto coniungendum esse nomen cum نود ut significetur Nábend 

inferius. 2) C Voss ut. B. supra. Infra B et C JV sed in itinerario ٠سوروأ 

Iterum locum memorat auctor in capite sequenti et quidem sub duabus formis 

Deinde C utاعز.  et DET tamquam si duo oppida essent (vid. Ist. p.أورهش  

B supra eM V Infra B es Cf. Ouseley, Zrave/s, I, p. 162. 7)C 

R3 ps s) B hic (uu, supra e Vid. Jacut, II, p. o*., 12, ubi hic 

locus laudatur, et Ist. p. .زى In mappa B ob. 7?) Bet C نايدرللا | 

(B add. vocal), supra B .نابدوسللا Vid. Ist. p. v. Lectionem receptam com- 

mendat forma (نامدوالا) نامدرك quam habent Codd, Istakhiííi E, 0, F et L. 
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 / ناجنزيرملا ءراهخ اهندم d Kam اهلو de^ ةنيجوأ اوردك ء«رايرهش

 Ue "pL نق. قاصسرلا» xou, quu) Sla وسك Rams ..ناوذاملا
 كرب gne تاناّهبصالا az) ab jeg ةلياخلا فيئاسرلا تاذ ندملا

Uy © haiةروك ميدقلا ىف ”نكت رف اهنف* زاريش  Lil,تناك  "Eua 

 ةاهباطتساو مميلقالا اوحتف امل هاهورصم نيملسملا نأ ^I سراف نب زاريش اهانب

 تفضا لق QE ريغ 9ةفاضم رخطصا ىلا* نيواوذلا ىف ىهو اهولزنف كولملا

 اهيلا ىيواودلاو اهل ةلودلاو ”مظغالا رصملا اهب. نال. اهثروكو Sui اًندم اهيلا

 5 ةاضيبلا اهندمو ءاهمسأ Quiet اهتبصق ءآوهلا ةلدتعم .لابجلا SIG هو
 ل

2 2 
w - 

a) B ,ناريهش C .راريهش 151م, ١ 32. Deinde C V XS. In itinerario B et C 

ly 5)? B رسخوأ و C um. 0 Ba Com. Vid. Jacut Ll., ubi 

ceterae urbes inde a med LB دوي desunt, Quoque scribitur e Ist. p. A5. 

d) B eue que (sic) .امهيدحا ناتيحانو e) B ,رانخ 5 رانج CoL 

In itinerario jg appellatur. Cf. Ibn-H. p. Fg. — f) Secundum Tst, p. t.a. 

Bet C ou (in mappa B ناحردرم و 0 (ema) Pro ناوذاسملا apud Ist. p. 

L^ male edidi os secutus Jacut. Vid Ouseley, Z*ave/s, II, p. 156 seq. 

  ut supraآ”00 وسخ اطلع  Deinde B et C fyىرخ اأو.  leاهندمو € .(2

  Nune appellaturارم. . in itinerario 4 uw scribitur ut recepi apud Ist. pوسحر

  (Khesuich), Ouseley, Zrave/s, 11, p. 111, 114, 134. Z) B ex crهيوسخ

i) B st C (Lem k) B om.; 0 Qum et in mappa نايس B supra oL. 

Secutus sum st, p. hv et iP. Nomen sequens scribitur كري in. Djibén- Numa, p. 

p .7B ةأرسيزأ sed supra ut O et Ist. p. .v. in mappa C 5-35! (B 573 أ ( 

gy) 0 .رخطصا ىلا ةفاضم 7( 0 om. 5) C .زاريش — f) B موجرو C .روح Supra 

iam inter urbes provinciae Ardeschír Khorra enumerata est. Deinde B et OC 

355 4) € gas, B supra gà, z-. In B sequitur x.;, quod omisi, non im- 

probabile esse putans, id esse variam lectionem partis posterioris nominis gl; e 

quod proprie x; .—- pronunciatur (cf. Jacut, II, p. IFy). 
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  cobةدروك  © dad (o9 cam)نق ةهيزن ةروك اهناف روباس امو

 نوتيزلاو لضنلا اهنم دحاولا ناتسبلا ىف عمتجا  eidزوللو بونرشلو

 ركسلا بصقو رّدكسلاو بنعلاو نيتلاو زوللاو  gentia PW«راهنالا ىرتو

  Ebرامتلاو  TUA RS Koىشم#  eoiكت  Abلتم راجشالا

  de) oxلك  ds, je OBENنم ةبيرق  duiناتسرهش اهتبصق مسا

noo ناردتك ناسيراك: omaia D نورزاك (Ry Uie نمو 

 4كبنج .داركالا  Gt uAركطصا  LBندملا ةريثك رولا عسوأ

cr نيثام "ذبيم ةاره اهندم نمو ue Soa nta. ايش ا E 
29b f(ühgR tus ole ferie قوراف )م نانتسورس )206 ةريكلا ٠ 

a) Nomen componendum videtur cum ناكنج ةييكو Dt. .م &. et WP, non 

eum urbe ناقتنج (ib. p. I.). Quod Jacut, IT, p. Ivi, 3 habet ناكيج corrup- 

tum est. Vid. Ibn H. p. AV. B h. l. .ناكيجر 0 ناكبيح — 5) B h.l. «دوروك 

Infra Codd. .درك Male Jacut II, p. lo Wa e) B ,هدو 0 AX» B supra 

  Fortasse estككبأ.  Vullers in voceكنز. . Cf. Est. p. [.#. 2 B h. 1محكم.

Jacuti eS. e) C .اراهنا الأ ىرق الو f) B .هديص Jacit, 111, p. "t, 4 ubi 

hic locus laudatur xlaxa. ldem pro god ij habet GL. — g) B et C h.l. «نآأرد 

Supra B o» À) B طب l. et in mappa 5 C هرج ut B quoque supra et 

infra habet. Vid. Ist. p. We. — 2) C h. ل نارديك ut infra B habet. Cf. Jacut, 

III, p. o, 22. — &) Plenius ناغلم كينج ut infra, B supra .كينج — 7) B 

uem», SUprà نيشحس. 00( 8 نم. 08( 8 لميبو C .لميم Supr B .لماع 

In mappa C Aaa. Vid. Ist. p. ...ا Deinde B ,نيييام supra «rais, 0 qe 

o) Bom. (م 2 oo gc ناحكاسأ. اقام دا Nr ES r)In 0 

et in B supra deést نامرك . Necessarium autem erat hoc ole distinguere a cele- 

berrimo نآوب in provincia Sábur, quod rectissime factum est additamento نامرك و 

cf. Jacut, I, p. vo, 20. Eodem modo كهاص in hac provincia appellatur كفاص 

 . ui distinguatur ab alio eiusdem nominis loco. Vid. Ibn-H. p. Mi", 8نامرك

8) B ,ونايرهش C .ويادرهش Supra B b ee Cf. Ist. p. 4, 2, ubi dab. eu. In 

mappa Cod, Istakhríi C .كباب رهس Pro دروأ quod sequitur vulgo 5j scribunt. 

ex 
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wes in 2 ox AY 4 29:23 

© cs cL هفاص ةناشين كونت og e OX AL نورسلا 

 عيجت لعالا ةيرس ندملا ةليلج تاريثل ةريثك ةراعلا ةديدش ةبصق ناجرأ

 اهب  cb m PUN p xs AL! 0 3 pxناوسالا  E55اةرانم 5

 هالو اضعب اهضعب لباقي بناوج' عبرالا  qeقوس نم نسحا  Ehudاهب

 ةكتشلا ىف ةبيط ةغيظن  O3لَو ةولخ « اهرابآو نيتاسبلاو ليخنلا ىف تباغ

 ام  nc ud t AAAكامسالاو :« eاهنا 3 بطولاو  ad! 8ومنهج

o co Me ark P TER C$ » B2 e$. d بنعلا e. نم رهنلا E es 

jM v p برد 3.93! برد بورد XX. اهل elo cupa منغأ 

 برد  xil JIنيلايللا برد ”ناديملا برد  cr osلأ ىب نامثع

 ؛5 سراف نب روباس نأ *لاقي قشمد ةطوغ هبش ةهيزن ةيلبج* ىفو روباس الب

4) B et C ممرج ut quoque B supra.  6( B ناشيب d; C .ناشيب كرب 

Supra B ناشيب 33, sed infra B et C pM S Videtur intelligi idem locus, 

cuius nomen apud Ist. p. &.| edidi ناشيخرط et pro quo iam correxi ناَشينخرَط 

apud Ibn-Haukal, p. r.?, 6. Infra apud nostrum in loco ex Ist. descripto sub 

hac forma occurrit. — c) B dL, .C .كباباش In mappa B ,كئناسو in mappa C 

 , Ouseley, Travels, T, p. 211كواباس). . (Iكابواس  Cكواباسرو  In itinerario Bلباباس.

ann. 27 scribit .كوايش — d) C .جولتلا e C Nau.  f)CUlL S 0-0560 

 رب) ند ىوس اهبو. 0025. 055 22 © ال مث.  M CLهيف.

  8رغا.  p) Bءام. .B om ( oتاريشل , 0 تاريخل.  jy. »Bاهب © )#

Kx, — T) C babet vocab, Persicum سيريسأ (Cod. yeu). 5) C صاعلا 

. (B et C om. 3). 2€ :خكظوغ اهقفانس هنتي xe ed) oem Rp 

Ja, .قشمد) 

54 
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 تام .e ناتسزوخو ناسارخ «اهرع ىتلا نادلبلا عيمج ىلع اهرانخ ناك

 ةنيدم 4ناريبو S ةبحر ةطشوتم «رْهّشير قاتسر ةنيدم 5 ناجريدلا . © ربقو

deميدقلا ىف ناتسزوخ نم تناكو  oS iP Sتاذ ركلا وحن نم  

 ىف كمسبلا قوسو رودلا ةيقبو ناجرا لبق نم Jus قوسلاو عمال * نيبناج

 8 عساو قاتسرو رماع قوس اهل «نايرادو Gau mE وح نم رخآلا* بنا و

 je لوط قوس اهل :: نابرهم قوف ركبلا نم P فصن ىلع .#زينيس

 /ءكاباقتم ةرامالا رادو قوسلا نع SG عماجلاو بكارملا هيف ىرجت روخ اهيلا

 فيعض S هلو !طشلا ىلع ,kai رجلا ىلع qup © روضقلا. ةريثك

 ىلع اًصيا ,iA" © قاوسالا sod ةرما ةرصبلا ةنازخو ةروللا xu ىهو

 ناك اهنمو كربو ةحلام رابآ نم tup كلبلا طسو ,galli «ةقراب اهقاوسا روخ و

 © ىطمرقلا .LM a3 دكيعس وبأ

 ةرصبلا ىلع اهنولضفي اهترامع gam اهلا ناكو ؟هرْخريشَدرَأ ةبصق ىف فاويس
"HENدعبو اهلممأ راسيو اهقاوسا ةقابلو اهعماج فرظو اهرود نسحو اهترامع  

 ىلعو «ناسارخو سراف ةنازخو ©نامع نود نيبصلا زيلهد ذئنيح تناكو اهتايص

asام لمثل  dا ل  

eقوفب ”ةدحاولا رادلا ىرتشت ةقفاش 9.  xiمث مجرد فلا  Le 

 ex 3 نابع «ةبصق p ملا لحاوس ىلا ,el مليدلا dy امل تيفخ

 لا يل iu VU xeducilqur i dabis" v ye دس ل
 ,pi^ Spe اهلمات ىمل SP تراضو: tes his, JP كلت رثكا *مّدهتو ركبلا

a) C .اه ميعأ 6( Ex C. In B lacuna est. Fortasse idem est locus quem Ist. 

p. Wf, 3 a f. appellat .ناجراد e) € Rory d) Sic C. In B lacuna est. 

Mox C jy. e) Ex C; in 81860828. f) C ga, .قوسلا 2) € cop 

&) B y C. ناسوقو bre v نانتسوف (vid. supra p. fif, 1), unde probabile fit 

quaedam deésse. 2 B .نارهم, © نايرهم 7) O .هلباقت. 2 6 لحاسلا »)C 

add. X, cs. Cf Jaeut II, p. WP, 8 et ©. 2) C دقراب o) C .هبرشو 7) C 

om.; B (صضاطو. ؟ B be ريش دز r Bom. s)Com. 26 c XJ. 

4) C .مدخو 0)C c» dais. 
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dexilهللا عفر ىتح متعنص ىذلا ام عتلاسو «اهب  xlمكنع  WBرثك  

edes a 5b aii Loa * M asنين  Ge ipieال اولا 07( ئرا  

uidi,جبق ةىشب عتاسن نع  eh,ةرثك عم سراف لها  t Resنوبرضي  
Quلاثنمالا  Os Qi i,ةراعلا ىف اوذخا  O3.4تناك ام ىلا عجرت تدب  

 sexo ةانق (QU دعبلا نم /اهيلا لمك Gl, 2E ess qe منهج باب قو

 رفق 8ضراف اهلوح امو my jelb نيب ةعوضوم ةليلق Quflis ةيبيذع

 exp dent نامرك لبق نم لل سار ىلع is, © exam اهنم بوقلاب

 !Lin dem ناك ام* ةفيعض رابآ نم مبرشش لا تيار ام ةعلق اهب

 ةيرك مريعاتو 9 رخآ ىلا MAS رثب cun املك :ةريمالا ةيصاخ باب هيلعف

 10 جراخ 0 هدنعو XJ ىف اهدحا EKeS رقن OG ناعماج اهب اًضيأ

Ages od!كربو رابآ نم ” Meىلع عماشلو ةرماع مكركو © رطملا نم  Koen], 

 ١ الا ةريغص pou © بشخ oc ىف* هيلا دعصي قوسلا ”سأر ىلع

 ”مشك سارو © قافآلا ىلا هرن ؟نولمكو هنومظعي ران تيب اهبو رماع اهقانسر

 كح Q4 de وروسو 8 ”ردب هيلا لعصي هيف p عساو Su 4 اهل ةريغص

15 R33 نامرك رفنو اهيلا نابع CX ن T رعت تدب كفو ةريغص x3, ges 

 ءاهنم  Mad Bis 5s Quiكلذ اورفح عطقنا اذاف عضوم ىف عمتجف لبذل نم

 ةولح 3 « هيلع يخف ارنا ةسمخ وك عضوملا

a) C .ةظعومو — 5) C haec om. sec. apogr. meum, sec. collat Belin habet 

cum lectione [,Jl. — c) C .ناسف — d) In B expunetum sequitur xls; 0 L1: 

eei. Deinde C 9 .مث e) C om. f) C .مهيلا — 9) B ioo. Deinde 0 

 ذابمدزو»  — d) C ob oss, 8ضرا اهلوحو.  — 3) Cةعوضوم.  omissoهكاوفلا ةليلق,

k) In his B الحا et .هيصاخو C loco horum verborum ناك ام قالتغا اهيلع 

  m)Cرضصلا ىف نيعماجلا ىحأ عاق.  3 Cبضن.  proنيضن  et moxناطلسلل

add. .8 باب ( .دليلا يراخ 0) C .بردي p) Supra in provincia Sabur collo- 

catur. Jacut, IV, p. PPP ult. seq. hunc locum transseripsit. C ,نابراكو B sine 

punetiss 4) C yk... 7) B ميشك et om. ةريغصو C مسك 8( 0 جرد ide 

Deinde B et C .نوروسو 4 C pro his: LJ] .ناسارخ تالوجو Pro رفن B habet 

 مهل  veltalequid. — u) Cليك  inserendum videturاهيلأ  Anteعفرت.  proعفرم  €tرغب
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amisجلتو ةليختو نيتاشب تاذ ةنيصح ةنيدم اهل ةسيفن ةبصق  

LE oo el, *ةنسح  XO" (Seرابآ مهلو ءءاوهلا  RAاهطسو ىف  

ENFANT OEضفيو عماجلا يحسم هيف   CUORE 
 (ej ةنيدمللو نابب دل ناخ هبش مزبلا قوسو دحاو بناج fut «ضبولا

 نكي ليكو Ac, Acc b ةايموملا بقر لحي ردكم خس رف اهرود باوبأ 5

 لودعلاو ديربلا ةبحاصو ىضاقلاو لماعلا دعص ؛هامرهم رهش ناك TB ةدظفح

 كلت ىف زن ام (ne نايرع لجر /!لخد رث بابلا ,ad جتاغملا ترضخأو

 AS ىف jem" مث* لودعلا gam نم تعمس ام ىلع ,Xi غلبي الو ةخنسلا

 se عضوللا لسغي مق زاريش ىلأ ga نم e$ عم «fex هيلع منخإو *

 à 3i صلاخل ac الو SU كلذب Qa وه امناف سانلا ىديا à ىرت امو

uisكولملا  © coiةريبك ريغ مةنيحم  XEاهب نأ  balسيب اًمامحو  

 نم ,iL لت ىلع ةعلق دكلبلا طسو :ريخل ةريتك ىو ريظن. ميلفالاب ؟امهل

 قوسلا بناج ىلع gall, ud نم e اسرف ىلع 5939 ىف 4. 8 ةيحان

 اهقانسر ةعس تاهمالا نم Ai a esos © ىنق نم مهبرش فيظن نسبح
tabes zou piesلابجلا  alsريغص رهنو ىنق نم *مهبرش نيتاسبو ليخت  

 دعصي نسح ةزشن ىلع وهو ليوط قاقز ىوسلاو عماجلا نيبو قوسلا بناج

 ردق موي لك ىف هنم gr رطما هام نم Me ضوح هطسو cm سمخ هيلا

 نأ الا ربللا كاذ اهقوسل سيل ةريغص ”قاتسولا قاتسرو .© "فيرط ةجاشل

a) C semper ope. 5) C add. 8425. c) 0 om. — 4) Jacut, II, p. ett. 

13, ubi hie locus exstat, xis. e) C Dai à XLOROM. f) C add. S. 

9) C 4. À) B هظفحيو C xh, Jacut &his. 1) Mensis septimus. Jacut 

habet هام مين qui est mensis quartus. — £) C (La. 7( Jacut .لخدي Mox B 

gem 0m) Jacut ài (ortum ex ىف p 5m € kx. 0) C kJ متخو 

Ax VLC p)B om. 4)BlUüjJ. r)Cadd 3. s)B rd ie. R9. 

2 0 &bysc, Jacut, 11, .م IP, 18 هطوحات.ا — «) C .مهيرشو Deinde Jacut 

3 go n .مهلو ىنقلا نم t) B om. Deinde C om. copulum. | v) C 

add. Le? 



B 7 : i 

 وهن: نم مهيرت# راجشاو sas نيتاسب هلك aia à mali ةعبرا اهقاتسرا 0

 درشو قوسلا .نغ PG مهعماج نامرك Om سار ىلع مراتو 85 مهيلع لخدي

Rami geلكحي نين  endaاهل  gelbe.اليخ )08(  Ugهديت ل4 بج  
 نورسشسع مهقانسو نق نم eu قوسلا بناج ىلا عماجلا ةريبك هيرو

à Eءاهلتم  Kad MAS A.ندملا : ol ou osتابيط تابيرس  s 

 © «موسرلا تاليلج

pكلك عضم رح  (gato; dudaيحج  aw. Uic qoeال  

 عرابججتو ex b i مهلودع بيدا راع الو «مسف عراش الو Ouxxe سيئر ال

cuiaمهنيطالسو  cxنم  (Rem!نومجدري قاوسالا يف > PS.نولوقي  

 ,o نشاورلا مهسود جطنتو رزايم الب culi نولخدي مارت «نولعفي ال ام
de cujسيحل  efleهلو  cembalىارادقم" نابسليط# . Ad,ليعبر  

 pep Cro X3UE نود ديو i ضرابفتلاو ”نوحكملا Excess Coe) ios سلابطلا

 عمت رباقملا ,d «لاوسلا' حايص نم ةبطخل. /عمست الو «هلعتسم نوجلملا

 بئارضلا تيناولمل ىلع ,uiuo « قاوسالا quip RADI Lael dy <ىقاسفلا
 is نشبعلا بعضو «نانجلملاو لخادلا i kon € ez HESS co عنمو «لافتلا

Ea;كفعصو  lids A^ ect?اوكلس الو لدعلا درب  el cllىقست مهعرازم  

 رضق ...o «ىرت ءهالف انسح اًربخو «*ًالغلابف نيتلاو بانعالاو ©” الكلاب

 هنا لأ pin, ub job» ءالف (al قؤس ف نيتميهب ريسو «الب قف نتشاورلا

d. CAuob 3 cb €hhgli dOuxaءامشلا ” SO,فيدخل " ics lolنال  

 2( ىلع QUE ةراجو راسي لا »)4 DER X5 ةولح رابألا دابمو ؟ىرج

a) B cos, © .نيزيتو 00) C .مهبرشو 00) Haee ex C supplevi. d) B 

sine punctis. De:criptio urbis quam secundum nostrum dare prae se fert Jacut, 

III, p. ;f4, cum textu nostro tantuin quoad arg:s:s^stum convenit. — e) C 

e f)€ (أرابع سوح. . م C .دسيلبو Deinde B eon, C o. 

A) C عسسل د se oes) € .رافقلا k)C 3. 1) C om. Deinde habet مم 

ee 5) € بالوحلاب ut antea quoque B. #( B .الغلا لبق o) € .ال هب 

p)Com. 4) Pro ىقنسملا C habet EL ةفيفخ هايم ee» 



Th. 

— 5 

cepe 5s "m dieu em gni eU» «TAE uaditريظن ال عماجو  

 «ئضقالا oou لع ىلع نيطاساب Los xel» موي هل ميلاقا «ةينامتلا ى هل

xpsةفيظن «<ىرق «ثيب روباسين 5ناتسيشك مهلو « ىهتنملا اهيلا ةرامآ راد  

Kxالاب رهنشا لق < آوشلا 3 سشارهلاو  Kaىضرم ا رادو دوربلاو  & C. 

 LESS برد 7هناتسادنب برد 6243 برذ ركطصأ باب doy ةينامت

 خعقرلا ىف فشمد وك ىو ردنهم برد hs برد AC برد ملس برد

 ىف عماجلا ةذنالبلا ىف اراخ هبشو ةراجكاب ةلمرلا ءانب qe بيرق رودلا قيضو

dide dà Uu Ko uieرمع 52  Xaبابو  Lolباوبا هبشي  

Liaهايم هلو ةكمب  sو  B BU SCC 

G9 ECبابو  E ped Marga ati goميوج نم  

Xm. deedاكو  XhoJb unsفاضا نق : Ec LJ]قاوساب كس :ةيبك  
2 00 -- ^o 

A3. XMOJP كدضع وه ENERO yp 3s CETENUT UE MEETS 

a) B jue. 4) B oi. c) B co. d) Altera manus in B .باوبأ 

e) 0 .قيبس) f) B ,هناتشاألني C ut recepi. Cf. Djiàlám Numa, p. ,ل" 6 

4) C .نآوك Idem a Jaeut, IV, p. i3, 12 لوك باب appellari videtur. 27172. N. 

yf. —H) Vullers As 5. .ردني Pro ردنهم Djih. N. .ردهنم Castellum de 

quo nomen habet, hodie appellatur yc. Ouscley, Zraveis, lI, p. 29 seq. 

  Kisعئانصو خياشم : C habetمهل d) Pro his inde a — ( — Agaردنهي —)

sie نيزك Lal رتل gab) Kuem- puep Cual) sLle) Qaibas: 
 موي لك تاءاجلو ءارقلاو « xاهيف عينج اهلثم كلم ىرث ال ةلودلا نضع راد

 مهناينب ميلثلاو بطولا  ERنيطاساب قاوسالا ىف عماجلاو نيطسلف لمع ىلع
 ناهفصاب ىذلا لثم ناتسراميب هبو ماشلا عماوج هبشيو ةدوقعم رطانقو ةرودم

 تايارجلاو مادخلو ءابطالاو تالالا هيف  La j 2بورد ةينامت رصمللو كلب ىف



je 

 نم هارجا pef !ًرهن adl فشو* ةنيدم راريش نم دسرف فصن ىلع «ظخ

 deem, Uno لفس ىف ceux ىذلا وهو ةميظعلا لاومالا هيلع قفنا ةلحرم
di42.3 عتصو نيفاوصلا اهيلا لقنو ءدسرف وحن هتعس * ٌنانسب اهينج  

 ويفي يل Lgs ME cui 3E اهي )208( لل Jona eoa: ds جابيدلاو

A xil,داوقلا اهب  ? Ki. mتاراقعو  jx. £xhA-امل  SXu& f & las 

 ىلع تفرشاو* هتوم دعب :تفخ لق «Ql وهللاو قوسفلل هيف 1 عيتج

 دوجا الل* بيطا الو هزنا ميلقالا ىف سيل ,Lui .© اهقوس .لطبو 4بارخل

3lالو  ym]قوس اهيف ةريبك ةنيدم اهل اهنم ”دكاوف  un sod 

piisنم هوقو ةيقا  Ven dunt qutd digi poles oe il ulعالج  
 ؛«بشخ اهبو تتش ام اهتاريخو اهبيط ىف ٌّلقو PX be ايهنيب «مالسلا ةنيحم

 ملس برد ناسغ برد هنانسأدنب برذ (sic) قيبس برد p برد

 هيبشي رخخطصأ باب هب عضوم eo ردنهم برذ ردنم برذ ناوك برد

 ميوج ةانق مهمايم ,CAR عماجلا دنع مهل عضوم ىنسحاو ةكمب انم باوبأ

 مهنم بطل o, ze ىلع اهنم لابجلا Qul ةلودلا ىضع راد لخدت

Od, Xkey deىضصع ناك  XOUنأ ىف. عرش  ejeرف اهيف  UA 

cagesتطعم 05. نال اهقازللب  eB da pedi adl 
 ,^a) Jaeut, IV, p. fo 11 طتخا. — 5( :C pro his ةعسأو سخراس هبشت

 ىصخت' ال اًلاوما هيلع قفناو ةلحرم نم لابثل نم هقاس رهن اهطسو ىرجج

 اًعماج اهب انيو. Jaeut om. verba هءأاذدس ىذلا. (c 0 داوقلا Lal, pe هلوط

 تاراقعلاو .روحلا هيف اونب qum .. 4 © ةيسكالا. 0 8. ناك رب. Jaent عانصو

colis 3. f) Jacut corrupte cs et om. XX wm.بتكو  xuاهزرط ىلع  

Jacut (Gi.قوسفلاو  Mox Bحيف.  omissoنوعمتجي  C haec om. — A) C4(  

eas, et deاهموسر  k) C et Jacut om. Deinde Jacut habetتبر.  i) Jacut 

et plus semel in hoc Codice additurاسفو  hoc festo nonnulla addit. | 7) B 

Verba0 اهيف عماش-لو. m) Cدوجا الو اهكاوف ىسحا الو.  teschdíd. m) © LS 

 بشخ نم هلك .in quibus 0 om نمر in B ct C collocata sunt post رج.  ه) 0

om. 7) C xiii. Hine ad ىيراب c zo, C omnia om. 

PUERUM 



en 

de XApb Rib ةقيطن ' ةاضيبلا eiae tle, 8 موزلا "يلبي le Qoia eue 
  analال ةكنيدم َنيراب تشّدو © نصقي دهشمو ىنسح غماج اهب رخآلا

 هجبو 8 4ةفيعض هايم نم, هبرش «نيبثآ الو* رهن الو نيتاسب الو اهل ىاتسر

  galli, tL Pea dud! das dyeاطل م تايفاعسر عسا وسلا
 :ةريغص رارقو © يولت اهب عقي و  fliعساو قاتسر  Rush:ةرهاظ :ىنق نم ©

cose زخآلا هجولا نو: cod, نيبانصقلاو * نيواؤبلا ىف Pea ةرماع لوكو 

 .نم قبرش  8 Paندعم .+هفيإطظ ةبحر ةنسح ةهيزن ةبيط. ةنيذم روجو
 كرولا , d i Re cil, Rue. Ra Lp cadet gatlallكلبا طيح

  iuamهفيرط هيلع: ةعلق 4 اهطسو  aءةلفديفخ فلضبما« نم وك“ اهقاتمر

s; دحا 3 مهغيبظن ل L3» مهن ”نم. عبوش ««عفيفل Los قدح * اهعايض 0 

 عمو ««مودفيلالا لزانملاو  rio 5» GE q aةيسزاغلاب اههسأ ناكو «« دفورعم

  0آذآ ناكف ءربقلا مسا قفاوي'  Qui zoروكب كلم 4#ليق ةظلودلا دضع

ow à اههسأ ” بّآقف كلذ هركف اربقلا ىلا هكللا بهذ نق «ىنعي تفر 

© y كود pi à d 30 ادور © اهامسو نوكي ام 

  asناتسرهش  Qةلهآ ةرماع تناك دقو روباس ةبضصق  Kbتلتخا“ نق مويلاو

a) B .اسن Supra iam dixit Mokaddasí L443 esse nomen gis urbis postea 

  dietae, et hine Jacut, IV, p. vv, 6. Cf. Ibn-Hauk. p. ii. 0) Cءاضنيسلا

om. XixX4. Deinde Jaeut, IT, p. ovd, 11: نيتاسب Lg ال EUR M Le. 

c) C et Jacut om. — d) Jacut X35,. Hie porro addit: ناكو ce لاق 

 عماج اهيف €( e) C omi. et babet mox diis fةقراز الأب بلهملل ذعقو.

  dlكوكو. .72) © عماجناو. 2( 0 هبنج  Deinde Bكليلا ىفه . 9) © addاهلو.

jd. E) © 20016: .قياف_دروام اهب :لمعيو DC اهلو KA. Pro هفينا B 

habet &&43l..— 7 © X44—— ^x) C om. o) C pre his: اهب ةقيرأ :خابيلج mox 

omisso .مهل — p) C &à)zJ. $4) .0:كاؤ .7( 8 'Sine punctis. 0 .اندنعو — 5)C 

om. Cf. ad h. |. Jacut, TIT,.p. if4, 17 seqj: .# C xe lub .اولق ( C 

  ut vulgoناباز ورهف  Jacutاهانهبلق. 02 ( Cبلقو..  ve) Bom. 20ةريسفللو»

scribitur, — y) 0 om.; Jacut xxl .خا دانعمو Vid. quoque 111, p. 4fA, 16. 



iv 

gi, كلب * داذصالو صئاصخل ندعمو تاريخل ةريثك اهنا لا اهفارطا برخو 

PEARL qnd ةصيخر ةراعسا بنعلاو نوتيولاو بصقلاو 6ناعهدالاو نسل 

 تامامحو ةظوفحص دجاسمو ةريزغ نويعو «نيتاسبو ةهيزن ةدلبو  urbتاناخو
ey pee تقبعا» A 4ةداضتم هكاوفو cdi, ةفرعمو OO. ةدع 

; P455 5 بيرغلا يدر | Lo PESE نينلاو بطرلا /اهب عمنجاو «نيجتايلا»» 

 "  regir ynِح  OUIةعبرأ اهل فيطن نسح نيتاسبلا ”طسو

 رثاد رهنلاو قدنخ اهيلعو رهش باب مارهب باب رهم باب زمره باب باوبا

  Queةعلق للبلا فرط ىلعو ؛روسج ىلع ربعي اهلك ةبضقلا  Queeالبند

  "XCدجاسم , àهب رخآ اهطسو  VEUىدلطسو شورفم دوسأ  vنوري 7

iuri ةعلقلا باقي "مَع ped نختم wis ديف (نلص معلم ىبنلا ن : 

LION s rex LJ Jem cà» ىف ةعوضوم ” ىو رم راب هناطيح ٌىلهاج 

 نيتاسب . 9 mvىرقو « grتناك* خميظع ةرطنق دكلبلا $ eاهب ىفوك

ds. 2 L2 dag “برخو وخلا ىف 0 EOD قوس مهلو مةعطقنم 

  Lei؟كلذ عمو :اهتلود . نورزاك .تبهناو  Paليقت + « (0 "eas Y«ليلع
e GE) Ae Up ed,"معاتصو دّيج قوس اهب ةريغص ةنيدم  

opsريتك  né» Sosمجاعالا طايمد ىه ةريبك ةرماع  ) auنأ  OE 
v) 139.12. 

 كاع 8: بطع نم“ تتناك ol» Mk 5 بصقلا لع ىلع ىلا نانا

a) Jacut, III, p. ^fi, 17 zo» اهب Rey 6) Jacut .راعسأو c) Jacut 

tantum .ةريثك نيناسبو Pro .ةدلب 0 كلب — 4) B .هدداضتم — 0) B .نتفقسعأ 

  Bاهباوبأ ةعبرأ“ م)  iOىف ها هده. ىسح. © Com. AZ( — gاهيف. 0 )/

 - 2 C f, 55, Jaكانهو.  Jacut Ll 20 Noi. Deinde Jaeutال بنذ, 0 الدني,

ut Orte 5) C haec om. et legit .برقبو Jacut om. D — .سبح m7) € 

 : — p) C om. Jacut haec paullo aliter habet. — g) C pro hisوجو. 0( 0 راهناو.

 . r)B py» Correcte h. l. seribit C. Deinde C om. xixXaىهو.  xbنأ الا

s) C omisso Qu addit: o» sob ىلع ىو oui ose t) 0 طايمد 

 بهطحح نمر  Bه) . Jacut, IV, p. Mo, 16 ut Bةلوهكاملا ناتسكاسو ةريغصلا.

C بطح , Jacut Ub. 

55 

x (Y 
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 Jes نيتاسبو روصق اهلك 9 رث روتب هلعي ام Ji اهيف عابتو اهب
 رامثتو .cum «ٌداج ge قوسو* رابك ةرسامس اهبو لامشو gue نع 6 ةلنامم

colle,عماجلاو رودلا مظعمو راجاشإو  dsقاوسالاو هيلأ دعصي للا  gne» 

 ىلع اهلخد ةرساهسلا اهيف عمج Pio ةلودلا Quas ىنب .Od تحن راجتلا

 ةنسح ةئيصخح روصق  للبلا ىف ةرسامسللو مرد فالآ ةرشع موي E 4ناطلسلا

Ms,ا هلك: عافسجلاس قيتاسر ههباشت قاتسرلا  xhaxa qam polنحو  

edsريت اهي  ol.8 نق هدلا f Jsةروكة م: #هرفتو'؟  Q4) desلاسسج  

 7 ,Rid © فطانلاو رومتلا ندعم دكلبلا تحن رهنلاو ليخنلا ةريتك

xus ENركذ اهل  xd; A3 cQ,بلاط نأ رصق : qumعماجلاو  

t0نورشعو <ناتسبلاو ةهايملاو  Uamىف عبنت  Bةرماع ةريبك قاوساو « ناكم  

euoنيخكسرف ىلعو «« ناسرو / منرانو باطراو بانعاو  UAبعش  ol:ع  

 مهتيارو لابجلا نم ةبيرق ةلهس ىف ىهو «*نابساب QUI ةنيدم لزنم ىلعو*
 $I <نانتا ةاضقلاو olo مهمامأ نا XP^ MOS Po عماجلا ىف ;ol لق

 © ««نامزلا بقاوع ىف ؟كاذ عم نورظني ال رث ؟ناَجَدنَب 2ةديدج نم هانفرع ام

a) B ka مالا (s. ««ءامرالا — 0) O add. .ةيماعلا 0 B SL, © .راح 

d) Jaent .ناطلسلل — e) Jacut ىه اهنأ 36; cf. C. — f) C pro his omnibus habet: 
o 

 اهب ىنب دقو ةبيجت روصقو راح قوسو  Quaeباوبا ةعبراب ةميظع اراد ةلودلا
 هذه عابي اهيف ىرخا راد اهلخاد  GUفالا ةيدشع موي لك ىف اهلخد

  E eعماجلاو رودلا  Aus (M deهبللا  DASقوسو  (sic)دول

x رابآ ىه MUN رهن مهل Ure» MET £o قانسرلا !ذه d. ence 

Xl4s.  g) B et C s,.. A) B sine articulo. — 7) Videtur نايع esse nomen 

huius palati. Abu Tálib autem est Abu Tálib Zaid ibn Alí an-Nubindjání, 

Ibno "l-Athír, VIII, p. W'? et P.l. Infra pons Abu Tálibi bis memoratur. — 4) B 

om 4 0 .توتو mm)C .نيخسرف ىلع اهنمو #( Nempe نانسرهش s. os 

C babet: .نامماب ةوعدملا ةنيدملاو — 0) B om. C habet gd 0p) Bax 

Verbum hoc elegit, alludens ad versionem Arabicam syllabae وت in (M. 

Nomen ناسجدنب sine يت memoratur a Jacut in v. — g) C pro his omnibus: 

 نورطمي ل مهنا ريغ.



ha 
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 «فيك Qe الأ ةءىنه اهب شيعلاو * ةقفر ةرماع اهنأ 3i ةريغص © نأذاوأروخو ١

 ءراجشاو تاريخو رماع «عماجلاو 3i قوس اهب* ةراهناو Gp?! ond تعمج
 ةنيدم* ,Kos Dui & /اهتلع تيناولملا ضعب نا* ىتح SESS راهناو

 ىلأ ;fe ىفأ هيلا (oua هَ عماجو* ليوط quee اهل ليخانلا «طسو

 ةىلع ىفو ضايح .OA d ىنق نم مهبرش ةانب xem سيل قوسلا بنج

 ERA qub Am نم“ ةيرق gabe ”لابجلا تحن ةلهس ىف* قل سار

 رابآ نمو رطملا AS نم مهبرش ناطلسلا ps ةعلق هاهيف ةريبك ناردنكو

 dem cnt مسالا e مسرسلا ةريغد زوتو 8: قوسلا نع ةان* مماجلاو

eU .ناتللا نم اهب لعن ىتلا  p 55 Siنورزاكب ا هرثكأو واي 5  

 , X om. s sS, L9نهد مهل  um TXعماجلا نيبو اهبناج ىلع 10

 قاقز قوسلاو . Q9«لابجنا نع ةديعب  GALA, 8قاتسر اهل لابجلا طسو

 , madاهقوسو ةروكذم ؛اهتعلقو  leاهل «داركالا 3 8 ريبك رهن نم مهبرش

 طسو )9, رهنو قانسر ! Jusتاريخو هكاوفو ليخأ نيتاسب تاذ ©

  2ى.ةروكذم ةهدق ةيصق  villةروهشم : TURيبيك ع

a) C .ناذاوادوخ Auctori xompositum est ex nu et “نأداوأ Locus non differre 

videtur ab eo qui vulgo olov وىخ appellatur. [n itinerario et mappa B ناداوخ 

 - (et oii): quae alia forma nominis eiusdem esse videtur. In enuناذاوخ 0

meratione fluminum pro ois En re B habet ,نادنواخ C oio, ibique 

fortasse legendum est .نأذبواخ Apud Ist. p. ,«ز| 3 et 2 a f. restituatur 

pios. 3( B om. C om. .ةقفر c) C .دق اهنا d) C راح قوس Ces, 

  dlضعب تيأر © ( — fدايملاو.  (B ol). e) C om. et habet deindeعماجو.

  UEM ESناجلم. 0)2 نق  Ist. et. Jacutم) . euhرهنلا ىلع

 سر . et om..sLi.-— 3Mجردب  X)Bom 27)Cاهلو. ©  Vos 2اهب

om. s5)€C pe? .ىلع Deinde B .نارديكو o) C Us p) € £5 à. 

9) B gy 7) C pro his: عنص نم قذحا P» نانللا بايت بسني اهيلأ 
 ةعلقو.  82( Cليوط ريغ. ٠ Cf. Jacut, I, p. A. — s) Cكازرون رهن نم مهبرش

«) Locum descripsit Jacut, II, p. APj, 7 seq. 
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 اذه ىف ةبجاح اهنا ميغ لصالا ىف نيواودلا تناك اهيلا همسرلا ةليلج

 اهب Maas «نيبعش اهل نذل XXe اهتهبش عضولا ةربيغص * لمعالا :ةفيفخ رصعلا

 سار ىلع ةرودم نيطاساب ماشلا عماوج* لمع ىلع قاوسالا ىف dealE نالبج

Eنم هب ةقدح قاوسالاو * ران تيب ميدقلا ىف ناك هنأ ءاوركذ ةرقب ةناوطسأ  

 auct ةرطنق ناسارخ مباب ىلعو oly هبش دكلبلا طسو ىفو .foi ثالق وة

 رهنلا ىلا* -عراشم مهلو نيط POS ةرهنلا لبقي مث نمو نسح ناتسبو *

 جت ريغ (P4 Q1 عساوب* كلبلا /ىلعأ ىف ءآملا سيلو COLE ىف ضايحو

 © /اقج مهيف نأ الا تاريخلو نامرلاو cua ةريثك زرالا عرازم ىلع ىرجج هنال

qoريبك رهن مهلو ضبرلاب ةراعلاو ىاوسالا  allzuباب ةنيدمللو  ALS, anml, 

 نا الا هكاوغلا رئاسو نوتيزو Oum ماقت اهب ةنسلل نيتاسبلا عيمجلاب ىدحا

 ملتغت امك maps راجشا ترهزا اذا ;Doux مءسن نا لاقيو ليقث مم

4) C om. et habet Lg4Jl,. 5) B .بحاج — c) 0 pro his: لتم (sic) or 

 ةعاقلا نيطاسا سار ىلع زاريش عماج  d) C gal, — e) Cسدقملا تيب.

ESI 8 L8 نم (sie) .رفن Deinde B habet يك يذلا f£) Com. 6 .برد 

/( C pro his: كوس gm نم فيصر abe برد Cz. 2 0 دلبلا à, 

  meنامرلا ةديقك ىهو )37 مهيف موق مو : — E) 0 pro hisليلق ضايح.
vue. نيل Sh. 2 8 .نوملتغي Vid. Jaeut, 17, p. 4e, 22 (ubi .ل 

 طاطقلا. . Jaeutمي) ' B veu (  zللا . et Kazwíni, II, pملثغت)  etىملتغي

0 pro his habet: ىف رودلاو قاوسالاو دحاو بايب ةريسي رودو تيناوح ةدعو 

(Cod. (o8 2») نيمربو (Cod. لتعي) لبيقت 9L, نأ هلآ orgy 8 AY حافتلا 

 - e Qi. Secunجبق) . Q9. (Codدبع ةنيدم  jJ» o pناسا خ كلم

dum Istakhrí ناجرلا aL Ki est obl. o) Bl 2. م) 0 عماجلاو 
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 يروق انهيرك Sade sat هذ 8 .yo km) نع“ ةرهاظ P نم مهبرش

 اهلوحو كلبلا تحت رهنلاو ريغص قوس ىف bxb.b ةرانم هب* عماج اهلو

 «(Qs رهن اهقشي لابكلا طسو dime | ةعساو ناوبو © «ةنسح نيتاسب

 ميرش ةلحرم موك اهقاتسر Exe ةريغص 1 ناشينكرتو © نيتاسب ءالب نابناج

 59 3 نم e KA رامتلاو رزؤكلا ندعم ةرماع ,ho و 9 3 نم

 ةرماع ناهفصا ةداج ىلع qnis © راهنا نم مبرش :عساو قاتسر اهل ذاواناجرهمو

 © #ةفاظ مهينقو ةيلبج دكلبلا طسو عماجلا* ناتسورسو © هكاوفلا ةريتك

 © فحاصملا Unif ىف ىذحو ءابرغلاب ففر مهيف دكايج موق* 9, ةريغص هقاصو

xS,فرط ىلع  wallقاتسر اهل ”ةمرخو © مهكاوفلا ةليلق دربلا ةديدش*»  

 ؛0ذخنصح هدوقربو 8 هن ”اهتحنو ىنق نم مهبرش ةعلق اهبو صخر «Wi عسأاو

 ©راعسالا ةصيخر ةاره برقب .bé © كيج عماجو لهالا ةريثك ةراعلا ةذكبتشم

Qua Pj,رو* ةاره  QSهلله بصخا ”فمرَجو © ؟ميلقالا اذه ندم  

 & *مربو © ةزافملا ةذاج ىلع ءاراجشا اهرثكاو ٠ اًراعسا هاهصخراو ندملا

 اهيف ,o © روصقلا ةريتك ةنيصح 5ىهو رابآلا* نم ىقسي قاتسر اهل ةلهس

 ؛!5 ناذورلاو © ”ناهفصا ندم ىف دعتو 3. اهنويسي رماع ضبر Gl ميظع ىصح

a) C om. Deinde B نارتس امو C راوتشا so (supra oi 55). Locus non 

differre videtur a |J. Kd, uti in mappa et in itinerario appellatur statio inter 

  d. c) Cريغصلا قوسلا  2) C om. et habetناذورلا»  etكبابس (كواباس)
S AAT راجشأو Qu 4) C add. ($3. e) Clg.  f)B نانسكرتوو 0 

 . i) B omكرزوسكو»  Bضر . | g) C omمم . Vid. supra pناس كردو.

Ez udo مهلو. 00( 8 هموخور C ka Deinde C قانسولا خنيدس : 

Cf. Ist. p. |“ديكو.  p) B et Cدوش منو“  gl» 2») Cle». 0)Bصيخر  

Fortasse D» legendum est. g) C om. Vult ;non secundum ordinem enumera- 

Male Jacut, IT, p. 115 hunc loeumقمرس. ) vimus," 7) Sic solet scribere pro 

C om. Deindeنهصخرأو. £(  confudit cum VA in deserto Khorásáni. 8) C 

Haecهمز  ess Vid. Ist. p. KV. v) C ju.ةداج. ه) 8 ه6  poفيرط  habet 

 ex C addidi, apud quem legitur دزأ et دعيو.
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 تناك  oىحااوت  lg uf derتلك  autlouسابلا . AVESSE ١ نإ  -i Usعد 25 4

 اذه .نم ةيجانلا هذهب عبرتو ميلقالا اذه لدتعا دقو موختلا ىونستو

Leu) رخطصا «ةروك رثكا تيقبو رخآلا 4بناكلا نم ناهفصابو 4بنئاجلا 

  *5ىبلعو  A2ناذوولا  fنصح  Reىوربب باب سانأ باب باوبأ 5 ةينانمتب /

D xf باب زاوسسش باب نامهم بإب ped باب ةفذاوادرم روخ باب 

 هيلا دعصي ”نسح فيطل عماج اهبو ”اًدودسم هتيارو ”انفيام باب نماثلاو

Sullam, ةلوتعملاو* ةفكاسالا ةريثك XA مدجاسم لكو ىصخاب طوسبم يردب 

  Xe gabs f0واليان   SQةدع ' ئتقور  luaةييدلا لخدي ام, « qoندع

 ىفشنسي  LUكقو لفالا ةفيفخ ىفو ضير اهل سيلو فرش روسلا ىلعو

 ؟لامرلا اهب طاحخا ©

a) C et Jacut, IL, p. ,"مل 12 (oe — 2) B .ناكذرأ, © ناكدراو Deinde B 

 . C om. seqqنأرللا اهتنيدمو.  Tacut corrupteرابا. 16( € نامرك نم مويلا ىهو.

ad ea. — d) C .دجولا — e) Jaeut .روك f) C .اهيلع ناذورلا ةبصقو 4( © 

  C allora m — £F) Bفاوادرمروح,  4) B sine puuctis.— 7) Bةينامث اهل.

  2) 0 OLانعيام  0 mf. 0m) Bids sركك ا  © us 00) 8نيرسن,

 , — g) C pro his habet: X 35ةرماع هيباقمو.  0) C om. — 7) Jactلكس

  coluiنسحا مجاعالا نادلبب تيار امو راعسالا ةصيخر نيتاسبلا ةنسح

 نم  Pullsسيلو 0. نددع) نودع فرش اهنصح ىلعو ئنقلا نم ةدع مهلو

 ضبر اهل  Oyروك اهب لامولا تطاحاو اهله فخ  (ie)للسعي ةواس لثم

  Lg. Pro cel Cod, e cumديج ميغ ىمبلا لع ىلع ريتك بايت

 . in margنيسلا هلع
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 ! Le, Ad Sj cam V Leنم * راجشالا  SCA«دوسبلا «

  dimiاهيف  xع  59^ Qoiaال مورجو « مضطصا فارطاو ناَنُقملاو نوولاو

 «gi 7امهنيب امو VU bes Ma رخل ةدش نم راهنلاب اهيف مونلا نكحمي

 5 5فقارطاو اهندمو )212( زاريش لتم دليلا نم اهيف Gy" ca نيب لادتعالا

 لابجا هيلع #بلاغلا دعبلاو برقلا نم Quem هعيمج ىف دوجوم ملثلاو روباس

 ةعينم عالقو «ةنسح هزانم* هيو ةفخ هيفو ةليلق (Expl) ةرجشم افرثكا

 تكا ادلب jJ نو ليلق ”نومذج هبو* ليلق ”ىراصن net دوهيلا نم رثكا
beeةريثك راريشب 5 ميلافماو نورزاك نم  jud!باح بهذم ىلع هيف  

 Kucki, gel (eo ةيدوواذلاو ريتك دحر kh ine نبا ,cul Sel رد نسل

od,ناكو لاعالاو ءاضفلا  Juneهدقتعي ةلودلا  ASTةثالثلا نم كبهقفلا  

 * وصعلا تيّلص Ml ip dt © ريتك bae us ةلوتعم بهاذم

edةوصلأو اهعماجك ز زاريش تباطو عضوم ريغ ىف نوعمنج  DUEب  TOU E 

 ٌىبنلا ىلع ةالصلاب ربنما ىلع تفتليو ةعيجلا دعب مهعماوج $ ربكيو
 مس

Ula) docs :الا نديشي الو oar Mo اعيمج" هيدي نيب ندويو exo 

a) Hie C seqq. insert: نيترك هتلخدو cule نم (Ll) وحن ميلقالا اذهب تقا ىف 

 ةقورحا تكور  ipaeترجحتو منالدتعمو  ci pull (Olaئسراغلا دي

 هفصو ىصقتسا نأ ىننكي الو هب ةربخل لها هنع تيلأسو هربغو ديف  disىلع

 . laxe — c) C omام . xia xix. D) C addلوطي نأ  VUEخلا نأ ريغ

d) C .سعني. 0( 0 عقسلا كلذ ىف ليخدي امو دزالا B habet روزلاو دزالا 

 . LE Jemenناجرلاو  Lgs:ذربلا "ىف "قلق نود . 0) € Aنارتو

J) C ندم Qa, suem S.S .0 بلاغلاو. — 2( 0 04. اهنم (وهو. 42 — £) C 

 , Ulميذناجملا  (0 Cىراصنلاو..  Je 2 C o 04) 0ةدع ةهيون

(e 0) 0 Aids. 

[ 

) 
1 
I 

* 
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 نولطسيو سلطتلا نورتكيو فوصلا نوفشكيو :دوسلا بايت ماوعلا ١

  7رادقم زاريشب ةسلايطلا لعال  LOLوه  viueعفوي امكو عيراردلا

PU 8 ةذح per نيبكاكد نيئاوشللو «هذلتللا EP انهاف لع 

  dine epis &Lsel, BE del spa!ذاو ةشحو  eemىلع 00

 اوطخ رث 9,03 نيلدتعا 138 ىبللا  Lh omٍلوعملاب هوعطقو  Liترسكنا

axi ODE ول مهل تلقف ايهديح os اهوماقا: eade! 196 ةطالبلا 

ye ءانبلا à Tete مهتحراظو نيطسلف  ءانب مهل تيكحاو QUEM m 

TUR دل تسب لك يتيلس اداب or Legit s di 

 كاع ميل كبار  Xa.ةافخو  Lo! 3 Ddناار لات يلااللووتاسي

 دنوخد رسجو « كسلا , al!ذه ىف تلمع بلاط ! paxلك اهلثم نع رجعي

 :«روقاو. ماشلاب نس  dsال ماملل نم لخادلا تيبلاو .<نيطاساب : مهعماوج

dix X. لوقي A ىدلاو ناملغ ضعب — 42. نم AXI هيف exl 

JE لخدا هنالا ءطابسالا Cb هانب .ئذلا PG ىف ,ىزاريشلا c وبأ 5 

 اذه ىف ماشلا مدمس ىار هنللو لق امك سيلو لخادلا تيبلا ضعب نحت

 سراف موسر فلاخت بابلا  Jemىلع هتيقبو هميلقأ موسر ىلع تيبلا ضعب

co » iudi UE -— Mo EORR ايم [SN dt ud 

opi! .—— 20 ىلا ES مجلعالا ميلاقا ىف فرعي الو رباقملا ىفو مهتاوملا 

 , Ul:ةيرعتلل وسلا  àنورتكووا مايا قالك ىجاسملا  auحلا نبل

 هيف :نيليو لاعنلاو  dol CLAUءىتش , iubميوارنلا نولصيو :ةسوبي  àنيترم

24)? B .هيغسم — 0) B .اقحو c) Intelligitur A SE ركس quem con- 

struxit Adhodo'd-daula; vid. Jacut, III, p. اب et infra. — d) B ..سنعبتمس 6) Hie- 

rosolymis; vid. supra p. |v,, 11. f) Pronomen pertinet ad e. 2) B 

x8). A) B et C .تاكسيشلا — ?) B sine punctis. 
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 روذو ناجرهملاو زورينلا ىف سوجملا عم نودّيعيو نايبصلا Lus )918( نومّكقيو

 نام ” نيدورف اهلوأ سيفلا 6 روهش ,Sei Qon © تالابقب ةرهاظ زاريشب انزلا

-0- 

ycesipd A5 3r 

p» [OE f ÀJ ciنم  el jenاهيلع  comماييأ لثم نيواودلا  
.29 -0-0$ 

ost He gt 
o - o£ 

 alos « امرين ناد مح 4 تشهبدرأ

D dE 

j 

 sS R فمرادنقسأ ريريش Fog 3b ges رمرع اهلوا ميلاتالا رئاسب ةعملل

s PESEنم بهاذم  Ee habet:حيف  C pro his omnibus inde àه)  

 (1. سوردو) سورو نا مشو sd pus هب مهنم (A ميلقاب ا

 ةعيشلا رتكاو )55123 ةماتالاو تينلمل لها ليتسلاو بلاغلا E SE ىواتفو

 ةبلج ةيفوصلل )3 تيص هب نيركذملل الو اهنورانخ ةعارق مهل سيلو ناجولاب

 E es ىف ريبك احض ىلا مهنأ كاذو ةكبقو Xia موسر هبو . © زاريشب

 ةاشم ةالصلا نورضتحإ ةفرع 2 ,Ll ركذ Uh هقف Gb اقلح اقلح

 علا tho 138 عيضولاو مهنم فيرشلا

 .Ma X£D i لعب Ne ud "m نوبرطي الو ركذلاو ةالصلاو نارقلاب

 * سلاجملا نم انركذ امك برغم لا Oou. m دعب pud à مهلو ماشلا

 AAA كوسالا سابلو فوصلا فيسك 4 orem) (m هلو ةراجح مهنابنب رثكأو

 Jodber (Cod. sine punctis) ةرهاظ راريشب .5j (Cod نوذدو) روذو خبيشاف ——

 الس تّّيملا نولسي «عيراردلا باكتاو ةبتكلل ردقلاو :هاذلو cuu ىصقتو
 رباقملا ىف لبطلاو Lab نوميقيو ءسنلا JE SLE MOCS مهعيجاب نوشجعو

V u^ءاسنلا مهنامامح  Ul,ايم الب تاماملل نولخديو ناتسزوخ لثم  

 ا اح راهو فوفصلا نيب .Cod) نيدكلا) cJ e رو ناهفصأ لثم

d pxسابل ىو ةسلايطلا  UR, A3.ىقانسرلاو  FOيلا  

à) 0 optima e) € esr d) B تسهسبدزأو 0 هامذإدرخ slo EE 

e) B 43 sine su. — f) 8 ,رمهم )95,91 ىانأ رهم ريرهس ultimo nomine omisso. 

C hoc legit «طمراديفسأ 7) B vno]. 

$6 

] 
4 
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 © «داب e مارهب ”نيدورف نشر
 نيبتلاو Au نوباصلاو فئافلا ”سبدلا ناجرا نم «عفتريف تاراجتلا امأو*

 ,Seuil رومتلاو كامسالا نابرهم نمو «راهبربلاو ةيكدنالا باتو طوغلاو تيؤلاو

 gea cn qu aeui jam امير .يبصقلا .لكاشت' qus /زينيس نمو «دايجلا و

eo exi b omisنم  £o» Tنمو 61 2دنع  beطوفلا  "ulli, 

odi jsنمو € ”راهبربلاو نيزاوماو *  SUCلك  ELS UE i sas 

 قىتانابعلا RAS رصدت .UE لكاشي امو ”ىنودلأو طسولاو ةعفترملا

 روبلاو MPO سبدلاو روتسلاو * طسبلاو :بايتلا قر نم 6 لا

 .ges هآلدلاو* مئاطسلاو برقلاو ,quail باشودلا * مرت نمو ؟4ناتللاو

 [e نمو هذيكحملا طافالاو روتسلاو طسبلا pnm نمو € reel موأرملاو

 عم dE ىف اهل هبش ال quib تارينم او هريغ اهل عضوم D تاناكربلا ةيسكالا *

 "اسف نمو * «؟للحو *بصقو elus) jf هب لعيو دايجلا داربالو نسحو خفر

Meme t5قاقر ناسح ةيسكاو قانآلا لس" علا * Jul,طوفو طسبو  

 ةعيفرلا 7شورفلاو ةنمثملا “ روتسلاو ىتولاو 7ةيناهفصالا لتاشت* تارينمو

Duel,دئاوملاو ”رفصعلاو ةيمسيربالا  rebel M,ريغو /7ةيبارشلا ليدانمو*  

a) B ju SboLos. D) B مههشتدد ىدسوح d 2 (0) B ىن.زورف 

d) Haec omnia in C desunt, In B ut vides octo nomina dierum ultimorum de- 

siderantur, sed lacuna non est indicata. — e) C عفتربي eL Ks. /)€ 

  — 1) C pro his omnibusنينيس.  4) 0 o4 JM. A) B et Cباشودلا.

JeS3., Lyc. 4) B ناك 0 Deinde B .ريزاولاو 2 C om.) € 

(B روسبسلاو pro PISD p) C om. Mox B co g) © om. á babet ٠القرب 

r) C om. B CE 8) 0 So mU. 0) C tantum j^» ol 2330, تارينملا 

  2) Bفصلاو.  0) C tantum X i Jh. — €) 0اسفيو.  €) Bيابيدو...

o9 XI. Marg. 0 .كولملاب قيلت ىنلا مايكل 



fh 

JUSاهدا ةرشع هروباسب لعيو* €  KEهدراكو سجرتو رسوتينو مسفنب  

 روجو* ةرسيتك هكاوفو ,cui. ba iol شوجانَر مو نيسرمو Be) نسوسو

tex diy ces.ىلا هكاوفلاو دكعبلا ىلا ناهدالا لمحت فاصفغصلاو و  

pellنمو €6  o»نم كلذكو 4بصقلا بايت  peردو *  tىحاونلا كلتو  

 5 نوب ةيوطشلا نيبو اهنيبو ةينامتلا قاثآلا نا Jes ليكم Jes / ىقيبدو

 .dis JE تاسمقو هلا abus d يذلا“ ةروالا كوكو وكلا ce عظم

cceli, So poaلكاشت بايت نافورلا نمو  Quasiنم دوجا* ميداو : 

dal Joىرعلا صاجالل زا د* ريظن الو الو 8 #تاكشمشلاو برقلاو  collé 

Teu,كاضودو  Lg. qomرح  qi Maكلذكو هراون تورزنعلا  

 10 ٌىطفنلاو ”دزربطلا ملم درجعارد نمو دايج ”تانخضل# اهبو روباس ىحاونب

eemتورونع. هزيريث لابج قو هل مظع ال كمس رهن ىفو ناولالا  Line 
ligeايسينخلاا رخو, هقابتشلا  Quoiناكر راريش  Grips: iy, a a3, 

 نارفعز اهب تبنيو !pii )214( كوش لقم هل رايخو سجرنلا هبشي هلخد
 نع

cens d نداعم هبو E. S 4.58 لجرفسو بيج ورسو ىسح نيش أسفبو o» 

  Ayeناجرابو  Ungه5 ضيبأ نيطو كيدح نداعم ريريئبو* .«رخآ عضوم

 «متخلل دوسا نيطو عخاولا نايبضلا هب بتكي  guiتيتلح روباسو راريش
Gs ريتك 1 

(4) C ,روباس نمو D C .كتنرذابو c)Com. 2( © gU. 6 B .كيدو 

f)B "T et mox x.  :g) B sine punctis. Z4) C haec omnia om. 2) 0 

 . 7( B ou L9راريشب ىرعلا صاجال.  2( Cتاكسمشلا.  E) Bهباشي.

 .B piae ( 79ذزربطلا حلمو زاريش ةيسكاو لوكو روج دروامو- : 0 pro bis,م)

p) B sine punctis, — g) C haec omnia om. — 7) C om. Deinde B je 

j) C pro his: وهو تورزنعلا ناجرأو روباس ىتحاونو e زيرين) نيزيت لابج نمو 
 يتبو 1١( تورزنعلا) تورونعو )9; Kia Il هبشي ضرالا ىلع طسبني كوش

 pies محاولا هب نايبصلا بتكي صيبا نيطو ديدح نداعم e زيرينبو)
 ٠ ةبيجت ورس راجشا اسفبو نارفعز .ميلقالا تالدتعم تبنيو ربثتك سينلحو رود هب

 Dv cl هوقربو فمرج نمو (sic) ءاسيمغملا رخو هذابنسلا (1. زيرينب) نيزيتب دجويو.



PPP 

quis an,راهنلاب نخدتو لايللاب لعتشت ران ناجرا فرطب » grنم  

 عبتجي ةرفح هتحن عوض لثم نم tjem نم عبني 2م ةاسف لابج ىف رابآ*

 Um» ناسنالا اهنم برش DE هايم متو cuui نم سبي دق dos عفني اهيف

 كيلذ ىلإ Jom So ةيادب رهظ eb ىتم مسلط هلو «ةاودلا rue امك

 d /اهيلع اهنطب عضتو ضرالا ىلع مانت رث ةفوط صضرالا ىف .فوطتق عضوملا 5

 ^. ناميلس بعلم رخطصا نم Dor ىلع <متقولا ىف Qux وأ تومخ* نأ

 بيراحو ليتامو دوس* نيطاسا متو SUE نم ةنسح ةجردم ىف هيلا دعصي

cas.؛ماشلا بعالم لع ىلع  Quee xxmهام  MUSيرسخ اهنم برش ىم  

 ءناميلس دجسمو مايح نيطاسالا نيبو* Gea نيعبرا ؟ذنم a اياقب ةهنم

Toloعايضلا تناك بعلمل اذه ىف ناسنالا سلج  polleثم هيدي نيبب  

 طقاخح ,[Qnae زاريش نيب ىذلا رهنلا ةلودلا Ouas «ركس دق <”رصبلا

 نم هيلع لعجن «عفتراو هفلخ* IDEE رّكبتف هصاصرلاب هساسا* jac ميظع

quilناتسزوخ نم* انركذ ام ىلع بيلاود «ةرشع # FK ew,بالود*  

 ىقساف us ىف كما ىرجو ةنيدم مك us geb بئاجت نب ميلا وهف احر

dsقاتسرلا ؟!ذه ىفو ةيرق ةئامثالث  xum) LUهضعبو ولح  guamروباسب €  

 طسو مقثأق ةيسرافلاب هحضع ىلع بوتكم رازاب مشوتم Oed رخ نم مداخ

 ” ناجدنيونلا نم gn ىلع gh3» EB€ هلوطو رابشا ةعست هطسو قيرطلا

Evoيات هيلع فهك باب ىلع روباس  xxxطشم ء”لوح رضخ قاروا ةتالث  

4) C .هيفو 8( C اسفب لابج (B ut solet L3). — c) B ليح et deinde om. 

  6 $usهيلع و)  ) Cيدرلا نم سس. 0( 0 هن.  4) C gl. Mox Bنم.

  Xeبيجاءاو ليتامتو بيراحو ةلياه لاعاو  A) 0 ue 12) 0توم وأ.

/( C .اهنم * 2( Cin textu .نم m) 0 .ةيصيبلا — 2) C y Cf. p. 7 

9) C (صاصرلا هتاساسأ طالم. م 0 uus.) C pro his: احر ةروعان 

 . zdتاقاط بناج لك نم  Aاهنم  amىلع هتدك  Quaريعاونلا) نيعاوقلا .)

 ىنق ىلع تراد اذا هبلقت مث كاملا نم ىلتمت تويب رودي امب اهيفو اهريديف

 اذه ىلع ىنبو ةيرق ةثايثالث ىلا ىرجت  webتامايح اهب ةنسح ةنيدم

 اذهب ىنسح عماجو ةبيط. 7) 0 روباس 5( 8 لوط.



ffo 

 هم هفلخ اعارذ رشع دحا هديمدق ىلا هسار نمو اًربش مشع ةثالث هاجر

Cil,ةذفنم الو هل لم  eiخسرف فصن ىلعو ؟ةديدش يرخت مير  

 لالزلك فاص 35 اراهنا* ىرتفي رث SG هنم عبني ضوح «رهش باب“ نم

cds ukرثب ؛هبش* ناجرلا نبع :ةيرقب  gibst cte ailليج  
 ةدفقس نم رطقي فهك ناجروع ؟/مجتلل فرعي نايزرمو كلم Y ديف روص دق

3Gلجر لخد نا  Àاع الا جرم  gykoLJ Qux.اوناك ناو  Lacs LàJb 

 نم يرخ :ةبيظع ساحن ردق ei, AUI باب ىلع* ةكرب ym < 1عيفكي
 روفي رعق ىلع هل om" ال رثب (lUa ؟ميظع 35 ردقلا كلت ul هيف

 نيلبج نيب مرهن ناجدنغلاب «ةيرقلا كلت .o Rhea احر ريكي nb هنم

xa crهبرقي نأ بحا نكي ال ناخد  gh؛«ةيف طقس رئاط هب زاتجا  

 ىف اوصاغف نيحاللا gam ردحاف هب* انربع عضوم فاريس cm ىف < قرتحاف

Wee) mlاولاقف هتلاسف اًبذع كَم اهولم دقو اوجرخ رث ٌبرق  uesيرخت  

àرعق  cd,فصن ىلع  zeنوززاك نم  MOS G3ءءايندلا طسو ”  

 Kee رطانق هبو مع ميعاربا ران دامر اهنا اوعز لالت رخطصا ىحاونب“

ESO15 , © ر ةيلهاجو  

 لابج نم em" هناف باط رهن امذ ؛ةّدع راهنا هبو ةريزغ ههايمو *

a) 0 x«$ (Idem ربش et عارذ habet). 27) C قرح. €9 ( قويباس Porta 

est urbis Sábur s, Sehahrastán, p. fi", 7. ^ d) C habet 353,26 راهنا , ceteris 

om.; B 4X» 6( 0 عبني لحاو تقو ىف الآ OXX4J| ةماع قاج تامق ae 

  Cم) . fo... f) C haec omم. . ias Vid. Istخيحرالا ريديو عروسلا ىقسي كم

Jj. AC) ىفكي L3 Cà). (B 5). 27) C om. £) B xs. Ist. p. 

|. ul ugs C addit(b 7) BoebC dal. x) B فعن cans NB 

Se 0) C .ىقسي — p) Sic B et C pro J—— ,ناجحكدنهلاب vid. Ist. p. fol. 

Marg. C .رثب هلعل — 4) C pro his: عهعمو هيف اوصاغو نوحالملا لونف x^ 

  ousءاملا نم ةتالم (000. 2( 2, اوجرخ 3 برقلا. ) 0 اهنأ .312

 ردحني.  2) Cاةريتك راهذالاو»



PRA 

uil Ms ناك ase doa ias. Haie 0037: ميلقالا 19 "n كيبل teal 

 ميغ  Ca aرهنو ةديخرد رهنو ناكذاشلا رهنو نيريش رهنو  oleرهنو

ui وهنو VE رهذو P قيسرج :رهنو © ناكس رهنو* نيشخلا )315( رهنو dosi, 

 رهنو  EEVASهذع*  dit:ناكتكبلا ةمريح سم تاريججلا اماو © ةراهنالا

  MEنزرأ تشد ةريحو رخطصا ةروكب  sا
 ةرشع  L5, Xe qeةماعو تفج  diosزاريش  Suam, Fiaةرشع* نورزاك

  Exe 2j#عفانمو كبيص اهيف ةبعشنم , uei ast DOUG diamرفع

 اهفارطا ىف نولعي اًكسرف  Sai eماض يشدو  Paus«ةيوقتشابلا

ee ىلع Ac هناف نيصلا m امأو € ماجأو ىدرب اهيلع E3b خحسأ مف Egit 

  4oميلقالا  xad"اهلك &

 هنو“ . Amd.تاركألا  xisني ىلإ ميم ةينامارلا ةينامرللا نوقالخإب
 ةيرهماكنبلا «ةيبلعتلا —— نبأ  Adios Leزا ةيحابرضلا قاحسا ىب

 نالا ةيقاحسالا  3tةيكرهملا ..ةيورهشلا ” ةةيدابولا ؟ةينفدامهطلا ةيكرهسلا

 ةينوفاشلا «ةيرهماتسا ةيكرابملا «ةيرفصلا ةيجولا ةيورسكل هةيقادنبلا
  5«ةينالاشلا ةيلامملا ةيبلطملا ةيتخددازالا ةيريصلا «ةينوبلسلا ةيتارفلا

 ةثام سيخ مو ةيليللل ( ult © gusةعس* ةييظع ةعلق ءرخطصابف عالقلا

a) C pro his: نم ةدع هيلع موخلا ىف بلقي ث 0. رينيس) نينيس di 
Ku ىلا ليتل نم بلاط ad ةرطنق .اهنم رطانقلا ريتك ميلقالا Me, رطانقلا 

  0Bبئاجعلا نم ,ةلودلا ضع ةريطنقو. 05 8 كيجرد, 0 كيحراب

  Edidi ut. apudشر.  Of. supra ad p. fioe. — d) B et Cناذيواخ.  Cنادنواخ,

Ist. p. 11 et ]f, et Ibn-H., p. امه et Wl. e) B om. f) B .نيسرحو 0 نيسرح 

j) Bet C sys. Vid. L, p. fim et Ibn-H., p. lo. E) C .نهريغو i) Bet C 

 ; — £) C haec om. — 7) B sine puneüs. 7») B xi&2LJl, 0 xilناكحكيلا.

Ist. p. .ةيوهفسابلا — m) C pro his: KaXe (5f .تشد ةريككو تاحلام 0) Tst. p. Wf 

 هيدادزلا.  7) Bهينهداهطلا. 8 ( . pهيبحاصلا.  Bم) ١النفيسية : sed 000.1ةيليقبلا و

5( B .هيفادنبلا. 4) 8 ءيرقصلا #( B .هيرهصابسا Deinde هيبواهسلا et. «ديتارقلا 

Col ht “لس ةينازملا 0s) 8 .هيوملسلا ow) 2 هيجذدزرالا eb “هيبطملا ( B 

 رخطماب عالقلاو.  et x L3. Tria nomina desunt. y) C haec omnia om. 2( C:يناكاسلا



PÉV 

 كولملا نم ةدع نئازخ اهبو ةعابو بتار ريماو هم ضايح اهيف uei اهسار
 ةمج اًلاوما اهيلع )343 ةلودلا Quae كنب ةعلق زاريشبو «ةيلعاج“ لاوماو
 درجاردو .سآلا ةيرقو اسقو «xL, Lll «هلغسا ىلا لبلخل ىف Pd اهيف رفحو

odio,ىب ميعاربا ركذو محلا طسو ضعبو نابريزو ناجراو  Dueىسرافلا  

 seus ىب tUi مر .اهربكا ةسيخ همومرو © ةةعلق فالآ ةسيخ غلبت اهنا

 XB ىف .Qa P ناجنابلا (Bp فرعي* cR 3 رم UR فرعي

 ا ايفل ca url ey py كوع نمر *XBb عضال انه نم نال
 © 7 هرخريشدرأ مر وهو ناّيراكلا حرب

 ىلا QM dq اجوا jJ ood نم طخ ىلع ةموسقم اهنا سر عضوو *

 10 L3 5 مولأ ىلع tem em نييزراك ىلا فيسلا دودح ىلع مث x M نورزاك

 EX Dr عم فمك كيسلا PM اس TIME جملا

 7 ناقسوبلا تشدو i às$ : نيذادو re موتو 2 ناجدنبونو

sh o5 o.ناربمسو  ore,قمركلاو  mمرببجأو فاريسو نارك  

 a) B لسحو,ر C لينحو. 5( :C pro bis omnibus نم سراف كولم زونك اهيف

 اهانب ةعلقو مكجن ريما اهقر

Quacةعلق) ةلق ىلع زاريشب ةلودلا  (Cod.لب قش ارب اهيف رفحو لبج  

 دينحو ,opm اسفو ءاضيبلاو هتك ةعلقو لاومالا اهيلع قفناو ءاملا غلب نأ

(ER.ل يلي شلل قي كل ىسراغلا مبيعا يقدم ل  

Ul. c) Debetموسم ملأ  - Deinde habet ENDEنوتلثو).  (Cod.نأركالا نم 0  

B haec om. inde aزاربزلاب» © ناوبرملاب. 6(  esse eov. vid. Ist. p. 4f. d) B 

 افي الو م كرب اهيف ةنيصح ةبعص ie دهع

 خلقان. Supplevi ex Ist. p. 44, 1. Deinde B فرعنتو. f) Pro his inde a فرعي

Regionesريشدزأ مر « ديرفعج مرو ناجم زانلا مر ا  ee C tantum habet: 

ut fere omnesمومهرلا  desunt in utroque Cod. — 7) Bمر  oMهيوليج مر أ  

Sine à. Cf. Ist. p. ^4. — 4) Coniec-مورجح  Codd. Vid. Ibn-H., p. f.|"7. Mox B 

Deinde pro ops» PEDريادو.  tura scripsi coll. Tst. 1.]. 3. B i» i) B 

Cf. Ist. p. |*1#, ubi addatur:ناقاتسوملا تاسدو.  B habet $m 2( B 

Male apud Ist. (p. !|.1رودأو.  B )ريكو. — 7 Deindeناعيسوت , آن ناقسوملا.  Cod. F 

et Ibn-H. edidi E Vid. Tádjo--arós in v. | m) B 35d Deinde ples »- 



Pf 

cyan,ىف امو ةرايع ىبأ  ees aamنيثامو * .ءاضيبلاو رخطصا دورصلا ىف  

oci,ماكو  judدركو  Jy!ماوصو * نورلاو ةدرأو ناجنبسوالاو ريسورسو  
eloةمرشحلاو ندرسو » i adt,هزيرينلاو  cuc,تاناهبصالاو «ييالاو  

npe»ناقربوجلاو 0 ناوبو نانحرو  feديبقاو  GRامو 1-37«  

 اسفو jeux. Slo ةروك «B كلذ qu ام لادتعالا عقيو < نما ميم رخو

 A Uu 2م راضماو * © ماهيحاونو روج ىلإ ادتمم عقصلا اذه à لخدي امو

i55;راباو درجعارد هام كلذكو  Janداوهلا داسف مورثل ىلع :بلاغلاو ةليقت  

 ام* ,Ll ”زينيسو Kilo». 4 oe فاريس ايضا مث ناآولالا ةريييغتو

 ةبصق* مو للعلا نم اهب 0”ىفشتسي نيع نيراب تشدبو ooi" نيب

 © ليقت مروباس 0

 عجين سراف لا ةلودلا دضع ةنازرخ باتك ىف تأرق ؟روجلا كلب وهو“

 هيفو اسوفن هلذاو اًجارخ ,quil ملظلا ىلع (Pouch ناطلسلا ةعاطب سانلا

 ىبنلا qma لق gui لثق لق ناف cias Sou (816) اوفرعي رث سراف لها

 ليق tuj لعا نم لاجر هب. قلعتل Ug ناجالا نا ول لوقي ثيح ملص
 دك اضل cum que Biel Las برغلا- Ode اتناك cols اشارك كلا

 هيوفار نباو SAI نبا لثم ناسارخ نيجرخا دق مكو ىانألا ىف اروكذم
 ةيلاخ Qus ةلجا ةيثا نم ولخ ال ميلا ىلو ,cxi هقفلا- ف اهئاظنو

Tllud gtدزأو ناكسوالاو ريشورسو نالكو»  B sine punctis. 2) Bت)  

quod h. 1. recepi apud Ist. et Ibn-H.; Codices utrumqueناتسورسر  non differt a 

et OT,0 نيبسوأ رس  formam exhibent, vid. Ist. p. |,|"Z, ubi addatur lectio 

 آل ريشورس 6 ريسورس» آل نسسورس 6 ريس قوس ه) B دنرسو pays راوضو
pop»0( 8 مينالاو. /) 8 ناسيحرطو دكلرنو نانفوو  d) 8 sah.هبرجلاو.  

B habetروج  in C desunt. Proسراف عضوو  Haec omnia inde aناقردرلل و٠ و)  

jr Quuod inter hasce regiones enumerat Darábadjird gravis est error. — 2) C 

Cf. Ist. p. "v, 8ريغتو.  Bosine copula. — 4) B 4433, Cناجرسلا امو. 3(  

 7” 0 ناجرأ B. m) BetCOuuo 60 ميلقالا طسو. — 0( C ىوادتي.

Cf. Jacut, III, p. Av, 2رولا 7(  Cرول  g) Bرخطصا. —  Cم)  



EA 

 الو برضلا اذه نم  unes QU Qeعجرب ملعلا ىف اًمسر الو هيلع كيتعي

  $5 acidنأ ىرت  AULA Bفالآ ةثالك سراف لق  Ll, ausiميلقالا !ذه

  Koتايالولاو © «اهلوخ امو ناسارخ دارا هنأ تملعف اهلثم ىف نورشعو

Dunk ل نقفل Lais. My" هيد نب duit See سلع نم لوا Palau e 

 هدعب نم كلمو ةلودلا  OR o dsقرت 3$ اراد راريشب ىنبو «$3

 ةعت ىلع اهب ٌلدتسا الإ فراع الو اهب نتتفا الا ىماع اهلخد ام.اهلثم برغ

 نيتاسبلاب طاحاو بابقلا اهيلع بصنو راهنالا اهيف "بخ اهبيطو ةنجملا '

dA, موي Y xim ناك Vo. ةرج نوتكتو ةثامثالك اهيف لوقي نيقارفلا ١ 

 ولعو لفس قو لول ىلا , Xeنزاخو ليكو اهيلع ةدح ىلع ةرجح بتللا 16

 كلبلا لودع نم فرشمو  Ayفّتْص باتك قبي  diمولعلا عاونا نم هتقو

 اهلك  3iهيف ةريبك ةفص ىف ليوط زا ىو اهيف هلصحو  Qiهجو لك نم
X393 ضرع ىف ةماق اهلوط اًنويب quiu, يزالا ناطيح عيمج ىلا قصلا كقو 

 ةدضنم رتاذدلاو قوف نم ردحنت «باوبا اهيلع“ قوزمل بشغل نم عرذا

 ىلع  M ves Jiالأ اهلخدي ال بنللا ىماسأ م ا تانس مهفو توبب عون 15

cS اهيف تشرف دقو اهولعو اهلفس اهلك رادلا هذه ىف تفطو هيجو 

 /شيخل تويب تيارو روتسلاو شرفلا نم هب قيلي ام سلج لك ىف تيارف
à درطت راهنالا تييأرو ماودلاب قوف نم اهلوح ىنق Eos املا اهيلع عون 

 اًديعب ايوب نابو ةنجنلا رابخا نم عمس ام ىلع اهانب هنظأو ةقورالاو تويبلا

s دعب ©ثادجالا نكسو «رادلا هل قبت رو «رازوالب "بو اًنيبم SL ٌلضو 

 «تالآلاو كلملا , Odiةتوم وشاب تام « slةظعوم انل راصو ةةَرسَح هسفن هللا

 اهعمس هنا ركذ انايبا مدخل ضعب ىئئدشناو ةربعو  Akaكلم دقو هتوم دنع

a) C haec omnia inde a n AJ, وهو h.l om., vid. infra, — /) B مليدلا ب 

C مويلأ pro x à. cj B om. 9. | d) B cz, — e) B om. et habet 

Correxi secundum 0. f) B Uses. 4) B fortasse à. — 2) Bردحني.  

z 

 8 مدبب

5 
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 <مولعلا نم UE فرعو «مورلا بحاص ىلع ضبقو كولملا هتقاخو برغملا

 رعش «موجنلا ملع ىف مكبتو
 bi َكْنَع p اهنم Ure AA, QE S AXE QUUD نم €

 B نيل عمي مو dm ul d Mrd t مضلل نسا
AL gs LAنم  MEمهَمَتَتَسَو معان  UE0 مهقدرمو  

s ci SOMETIMEباقر راضو يكف  edi c a xL8,  
20$ 220 

Tn رفح اِجاَع انف uf Le Wee قي URN Tob io 

is, قعرصم ىف c» S صناق ceo A e لام 0ك ىنع ge EC 

e is ىنيدو NOE تدسفاف 
20£$ 

& b ئقشأ TEN ىنم T E os 

2 qu oS -- 2 

a) Marg. B .سانلا — 7) Pro his omnibus inde a بقعي 3. C haec habet: 

  medi cadةلودلا نيعب  eهل نكي  Quاًنبتق  Quasمايناقالا كلمو ةلودلا

  Reelاني ناد  lo sleecaبرع الو. قرش را  DRااا لحد الو

(. ei.) تبترو ناتتسبلا ىف deno هل coL زاريش (Cod. (فدرط cis b 
 تسشرفو رادلا هذه  M25! Dهب  (AEاهلخد ام اراد اهتنيأو $ دعم اناو اهفاط

 الا .ىماع  oposاهب « jos Xهنا :ىدنعو ,ةنجلا روصق ىلإ هسقن ”تقات الا

 ىلع اهانب امنأ  daعيهمس ام

 اخر ريدب رهن لفسلا ! dكلذف اهانب ىلا ةنيدملا لخديو ةلحرم نم هب

d cu eضعب  dةقورالاو  ii Eلك ا فق ىلعلا ! ىلا "جاو  

 حوطس ىلع رمت اهلعجو نيبخكسرف نم

E LETTنسال  p POSITI MONام هنمو ىنيصلا راضغلا  E.ىرخ  

 VO نيتسو ةئامثالث اهلعجو روصمو بقذم هنمو ماخرلاب Uia وه ام هنمو

 duh ريتسلاو شرافماو ءانبلا ىف ىرسخالا Reni ال راد Kk أذ موي لست

 راد اهنم درفاو ةبيرغلا رامثلا تعمج دق. ىتلا ةبيجكلا نيتاسبلاب اهقدحأو

 باتك e) 3 كلبلا des نم رظانو ,pude فرشمو نزاخ اهيلع بتنللا

usbهيف  umنم  d 

ysاهلوط  XaB3 ضرع ىف X3 

cl 2و Les Aa s مولعلا نم عون d HEN 

x»نئارخل كلت ناطيح ىلإ قصلا دقو  



* m * 3 ES! P ^ /'XM 7 ^ "^ M. s A * 2 . A هبال 6اس 
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7 A j "e 

E 

fel 

 Eus ةطنخمل بيرج ىلع زاريشب Ai «فلنخ# ميلقالا اذه يارخو

Xiaنوعستو  Q9باطرالا نمو  Quia ablىلعو امهرد نوتالثو ةعبسو  

gaiنانثام  kpنوسمخو  © uosفلا مورللا ىلعو قيناود ةعبرأو  

 goo )11( اعارذ نوعبس ءريبللا بيرلو اًمهرد نورشعو ةسمخو ةئاعبراو

 ةهظنح* Bos /,امم نْيَتْلُتلا ىلع ءراوك يارخو deua عست وهو كلئا

Pugحارخو  uelىف راريش يارخ نع صقني  poliامو ريسي #ءىشب  

fadلقت ىع لست الو* ثلتلا ىلعف رطملا  x» © ALAS, cauaةدع  

 عون d فوفرلا ىلع ةدضنم رئاذدلاو اهيلع ردحكنت باوبا اهيلع ةتيبم عرذا

 جزالا كلذ شرف دقو بتللا ىماسا اهيف تاتسرهفو تويب وأ (. تيب) اتيب

 « caedes رادلا باب e) (s xjb ىلع ,oie ٌىنادابعلا (سقن ع. صق هلع) لصنغقي

 ةناوخل هذهب باتك ىف تارقو بلاغ هيف 0. روذلو) زوألو ,cna الا اهلخدي

 اًجارخ جلقتاو ملظلا ىلع ,Quos ناطلسلا ةعاطب سانلا عجتا سراف لها

oh sede coget2 سرك  Leنا. عطف لدغ  Useless 
SE e ieاذه) لف ثيح  QUUDرهاظل  (in marg. ONUS LUE8 ىل  

 قي اتناك سرافو .ناسارخ هل uS  <سراف لها نم لاجر هلانل ايرتلاب ناميالا

U ot adiابا ىرت الا اًدحاو  oUفالآ ةثالث سراف لق  zuاذه امّناو  

 نأ ول ىرعلو ناسارخ هب دارا امنا تيلعف اهلثم ىف نووشعو ةثام ميلقالا

 وا اًملع سرف تجرخا Qmm ناسارخ لما هب قّلعتل ايرتلاب نامالاو ملعلا

Asl;ءاًبيج وأ  alb duxiسراوفلا وسبا ريمالا ناكو ميلقالا !ذه بثارض نم  

bu j^له (. ةماهن) خماهب نب ليضفلا ىال تلقف © ارد ةتامئالتب ةنس لك  

d ASبيطي اليوان  àلق ةلصلا هذه  Moبئثارض هتماع لام  ds,عايض  

 IUE هضبقا ال US موج ال تلق هيلع بلغنا لق.

4) C clase db .اماو 0D 8 نوثالثو ةعبسوز ch 151. p. ev, 11. Mox © 

(3352 c) Coll Ist. ll. 12 et 13 patet hic nonnulla verba excidisse. Pro 

 ام»  — f) Bريج. . — e) Istتابصق.  babet, — d) 8 et C maleنوتس  Dtنوعبس

 : L4 5C pro hisنم Bet Cz. i$) 0( © om. (B&.h.2) — Zو)

 ام ال ميدقلا سراف لسخدو.  ASمد فلا فلا نورشعو ةعبرا مليدلا هعدتبا

Deinde habet .يلا زاريش لطر ةفلتخ لاطرالاو 

"Ag 5 
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 LS, 9, qual لكلا نزويب هب. ىدادغب لاطرأ exuLs Lal joe لطر لاطرأ
ghنم  Eeموكللا نونوي ىدادغبلا لطرلابو » ui,ىرجج امو*  di9 m 

 (Nada نارسفعولاو داس نينو يشم وصقل ةئامثالك (Led ربخل ىمو

zD3,هيلع ديزيو ؟ةثايتالخ ىمب ةلدايصلا ةلآو مقبلاو  o^موحللاو كيدقلا *  

"S M TM o£ ouf des wu 9. OG, sعيمج ىف  

 رفصعلاو ربشلو لوغلاو /اًمهرد 0 ةئاعيرأ ةلدايصلا هلآ “ميغ ءايشالا

Asie ll, nid"نفوصلاو  EAS"نم" «امهرح نونامتو  à judءايسالا لك  
usةتايقالنا هلئايشلا ل  codesنيو  ShUKS oe Fiji udi 

 MeumiLE3 دعس niue نال Ue vue à !ةتايثالتلاب ءانفا xxu Dad زيفق

X Xs doزيرين ريفقف ةانما ةينامث سدعلاو صمللو زرالا زيفقو ”ةنما " K3M3 

 ديزي ةطنشخمل ويفقو ةرذلاو شمشقلاو بيبرلاو ريعشلا 0d ىدادغب لاطرأ

 ؛ريبكلاب Sab ةرشع ممزيفقو ركسلا ريغ لاطرا ةثالق مناجلا نمو «هيلع
 «ةلخت لكل“ نيتاوقلا ,de rua «ةرفقا ةرشع (unl, nii فصن كوملاو

nam secundum 1351. p. 154, 6-8 pondusزخعيرأ ر  C x3M3. Verum videri posset (ه p 2) p P 

maius 1040, pondus minus Bagdadense 260 drachmas continet. Sed observandum 

libram (5) Bagdadensem esse dimidium ponderis (9 6) C om. Deinde habet 

 « 5ىطقلا نري : d) C 9g, — e) 0 pro hisمحللا.  0) Cىذادغبلابو.

  Xil co In textu B levis corruptela esse videtur. f) B o- 2-2خلدابصلا

 ديدقلاو مسكللا.  Roweموكللاو. 0 نيرشعو , Pee. ouaنورشعو ذة سيخ

Deinde C .نمو — g) C om. Deinde habet عىش لك à. ( 0 om. 2( 0 ديزي 

7 &xa. In seqq. B n2 E) 0 habet: (Cod. ..- 4X3) PE لوغلا نمو 

 , Deinde C Laكر بح ءايشالا اد ختامتلت.  xJoLaallنورشعو ةتامتلت

 , 0m) 0 add. xKa (ye m) B ies Paeseزيفقف ليياكملا 2 0 هيايتالثلا

C نزين ريقق ut solent. — 0) Coniectura addidi .قى C, qui ut saepius habet 

 0 ot ( 2ناجريلا نم. e) ( ur 2ةرذلا  x, omittit verbaىذا

v) 0 add. .ناجيلاب Pro نيناوقلا (ef. Ist. p. lov, 3) B ىيناوعلا. 0 ىساوعلا hic 

et infra. — s) B لكن لك ىلع 
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 ىلا ناجرابو مرد فصن ىلا Pho ةثالث نم «لبنسب توافنت عايضلاو رد عبر

 8 ايهرد نورشع تفشكنا نأو نيناوقلا ضراو مرد

 (cis d Eb pem à gom نم ةقفخاق كناف* تاناسملا اماو

 A ةلحرم ناؤيلعد ىلا مث ةلحرم «كباسب db ناجرا نم فخاتو* «ةلحرم

Mة<2نيديرب رمرهمار ىلا رق ةلحرم ململا ىداو ىلا رث نيديرب 4ناوباخ  

AU,7 نوتيزلا 4 ناجرأ نم  quusمث ةلحرم مسبح ىلا رث  hou b 

Dux dU XLىلإ زق «ةبقعلا“ ىف !ةنيرباوأ* نيديرب  À qug dá; 
lods Ss dناجتنيونلا رق ىيديرب ”ىاناوخ ىلا رث ةلخرم ” eluذخاتو  

di eei Uaةسينك  KJ adexn S ME Eis (etlب لاو نزف  

 3£ ةلحرم ؟ةدنرخ ىلإ 3 ةلحرم رهنلا ىلإ رق ةلخرم مةينيعلا ىلإ P ةلحرم

pues diنمو ةلحرم رهنلا ىلأ وا* زينيس ىلا ناَبَرْيَم نم ذخاتو «ةلحرم  

 ةبانج db ةلحرم ”ناهاجنس ىلا *رينيس نمو ةلحرم ناجرا ىلا رهنلا

EORR ei^ 98 Edom po M PC احم ا IS تاك سر tu rA 

&) B yx, 0 لسس — 0) 0 AU. c) 0 كناسير Kodáma لياست 

(sive secund, Sprenger p. 67 X 3L), Ibn-Khordádbeh, p. 54 stationem non ' 

memorat. Sprenger proponit legere ليئس (Cis). d) 0 ob: Kod. sine 

punctis. Vid. Ist. p. Ade. ^ e) In B haec desunt. f) B sine punctis. Jacut, 

LL, P. 4o, 5 "e 

(O et C sine punctis, F (e habet). g) B .سيح  A)B 

In mappis Codd. Ist. C, O et F sine articulo scribitur 

det. p.قلتم  

W^ ul. ja. 2€ كيوب بقعلا (EP .نمو Ibn Khordádbeh, p. 54 illam 

'akabam ليفلا ةبقع vocat. — E) C .كتر — 7) B ,دكيوحد C Ae Supra p. 

Ff., 12 memoratur o c3, 5 DH Ist. l.l. stationem ديخرد appellat. Apud 

Ibn Khordádbeh ةنوجرولا (Cod. (هنوحرولا dicitur. Pons a Jacut memoratur sub 

  0 o5, 2-; nomen contractum est exناداويخر  Fav). — m) Bناذبوخ (11, م.

 . 4) B sine articuloناذبوخل.  vid. supra p. fi"oa, et vulgo vocaturناذاوأروخو

9) In B post i| lacuna est. ^ 7) B sine punctis. — 7) C SL o r) 0 pro 

his tantum. à .ةلحرم 5) 0 sine punctis, 4) C om. — 4) 0 oy. — v) B 



A 
és 

AB, d bL روباس ىلإ 9 "Xe ةلحرم فنصعت shoe AM Kj 

  E ib CHEةلحرم ةرزوب ىلا 3" ةلحرم  P«كتريك ىلا  xijىلا

 ةلحرم هم  dEروج ىلا رت /ةلحرم ءباروشبايب ىلا رث ةلحرم 4ناكيار
 ىلا فاريس نمو «ةلحرم  Letرشع ىلا سيخ عالقا ةرصبلا ىلآ وا رحجلا ىف

 رجلا صرع اًكسرف نوعبس ىيركلا ىلا اهنمو © , Aelىلا ةدرجبارد نم

33 er on دكا ab d Elena. برك db 3 Xy Qi 

 مث ةلحرم نارك ىلا رق ةلحرم *باراب ىلا رث ةلحرم ؟ نانراك  M<ةلحرم فاريس

 ىلا درجعارد نم فخاتو  xke Hyeىلا 3 ةلحرم قاتسرلا قانسر ىلا رث

  Axes A OEهام دك  e eis (eraيدا دعك ترد

iy Gom. B sb Significat dimidium viae. à) € Ro La. e)yc 

(Sea) نيوبك etin mappa .كليك Cf. Ist. p. WM. Alteruter Istskhríi s. Mo- 

kaddasíi stationem male collocavit in itinerario. Statio محم ab Ist. vocatur | 4, 
6 

e 

d) C sine punetis. Nomen significat azrmemus nec male quadrare videtur in | 

er Iti 2 o yes. Est idem locus quem Ist. appellatدرمدازأ ناخز  

eA. Probabile igitur est priore parte nominis idem significari quod voceبارون  

significationem formaeبايب  nempe campus, plamities. 'Tribui igitur vociتسد  

protractae bas. f) In B haec omnia desunt. Deinde C , فصن روج à 9 O 

Klo a. Secundum Ist. sunt 5 Par. 5) C pro his habet: ij ىأ "e PENES CHO 

 ةلحرم)  (Cod. il)ةرصبلا . Teعالقأ  Qeبيط )$$ سيخ  eامر

oe à SE Oppidum pem وأ idem quod supra $^ appellatur; vid. p. fig. 

A) C semper Azo. De وسخ vid. supra. —;) B sine punctis. — 4) Eundem 

locum a in itinerario nostri occupat quem ىدمملا e رايرهش مز in itine- 

rario Istakhríi; vid. p. WP. Fortasse hoc est nomen regionis, illud oppidi. Aliter 

censet Sprenger, p. 76. B et C habent ja zm, mappa C Oz. — 7) Supra p. 

FW, 3 et Pi, 13 كرب tamquam locus diversus a جرف deseribitur. Cf. quoque ad 

Ist. p. |.1e. Sed hic in itinerario كب plane eundem locum occupat quem cr 

apud Ist. p. If, 7 et 8, quare eundem locum intelligi certum videtur, Plus autem 

semel nostro accidit ut ex uno loco duos efficeret, eum memorans sub nomine 

populari quod ipse audiverat, et sub nomine quod in fontibus scriptis invenit, 

Vid. e. .ع supra ad p. f|lvg et fig. — ») C pue 8) C فاريس male, 

EMT 

DN EAT 
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 ,AA 8 ةلحرم فصن اسف ىلا رت ةلحرم 5ناتساميت ىلا 3 ةلحرم هايادنز

 ىلا رف ةلحرم 4ناهموب ىلا رث ةلحرم i ىلا رق ةلحرم ةيرقك MY reus لع

 oup 7 الخ M 3 ERA te kSS ىلا زاريش نم ذخاتو exea روج

 اهيف * ةلخرم :ناجدنبونلا ىلا مق ةلحرم AK ىلا مث اهلثم ىةرارخل ىلا رف

 و ةيرق. ىلا )218( رارويش نم ذخاتو «4ايندلا هزانم دحا وه ىذلا ناوب بعش

 ءةلحرم اسف ىلا P ةلحرم مرك ىلآ مث ةلحرم 2ناتسورس ىلا P ةلحرم نامرلا

 هتك ىلا مث ةلحرم ADR" ىلا 3 ةلحام ”نايراد ىلا زامريش نم ذخابتو

Xo aةلحرم 5 ريح كل رد  Ko ra Thy diio Klo 1 joo did0  

todasةلحرم  UPاكر ىلا هزاريبش نم ذخاتو € ”نيديرب ناجريسلا ىلا  

a) B Gas. Idem locus nunc جوك هاج appellari videtur, Ouseley, 7ravels, 

11, p. 114.  £) Sic C; B sine punctis. c) B s 2$. 4) B ore Istakhrí 

a Kafra ad Djur partim aliam viam describit. Deleantur ibi p. WA in ann. Z 

verba Apud — scribitur. — e) Probe distinguatur a oz نأ eM Apud Ko- 

dáma nomen corruptum est in ميردح 86 ىيدب apud Ibn Khordádbeh sec. 

Cod. Oxon. M (locus in editione, p. 54, vs. 9 desideratur). C om. .خبير 

f) © ,رالخ vid. ad Ist م. غن g) © هرارخل et deinde ىيديرب pro Lg a 

A) C ناكرخ cf. Ist. 1.1.7. Ibno "I Athir VIII, DW oS cum var. l. oue. 

Cod. Ibn-Khord. .,,LL—-. X Ji. — 2) B sine articulo. — &) C om. Cf. Ibn Khor- 

dádbeh Ll. 7) B .ناسشورس Ist. p. |j ult. نانسوخ (ut quoque in mappa Mo- 

kaddasíi) et pro o2! ةيرق habet ميه Qu Statio eadem nunc videtur appellari 

  , Ouseley, Travels, IT, p. 68 seqq. 5) B sine punctis. —) Bولاهم . sولهام

ka, C (a) s De situ Joci cf. Jacut, III, p. Vv. 10 et Ist. p. W*o, 1. 

o)€.c*. ا ا B رح 5. ورح 0( B yn C o r) B 

  B joo (Sprenger. p. 72 (942 260ل أورودر“ . Cf. supra p. F^, 1أوردج-

haec om. wu) C sine punctis. — v) B ( «uo, C Ox. Cf. Ist. p. VA, 10. 10) € 

Yناح مسلا».  ut antea quoque B. 2) Bخلحرم  
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 ريما tom ىلا رث ةلحرم ةذابادايز ىلا رث «ةلحرم ركسلا سار ىلا مث ةلحرم
 كيفاص ىلا زاريش نم فخاتو ؟ةلحرم ايندلا سار ىلا رق ةلحرم نينموملا

AUS. Kl aنك  Xl. muنالاب خيبقع اهيف ةبعص*  © € Oca L3,نم  

 «ةخلحرم Fs d نيزراك نمو XA ومره ىلآ مث Xl fox à اسف

Sgفرعأ  Tunaاذه الا هييلقا طسوت  SAGA,هنم نأ ىرت الا  Adوأ هّنك  

diنيتس* باط رهن ىلا وأ مريجان ىلا وأ مرات  dixe) gueعبرالا اياوزلا ىلا  

 ندم هلوحو € uiui نينامث ناهفصا موت وأ ةوروس وأ ناذورلا وأ ةزينيس

 نم سانلا ضعب بره لاق نورزاكب لجر dS KA ”اهتفاسم برافقنت *

 ىلا !دعف رشع ةينامث اولاق زاريش ىلا مك لاس مث روباس ىلإ !دعف 5ناطلسلا

toرشع ةينامث اولاق زاريش مىلا مك لاس مث نورزاك  Auىلا  eRمك لاس مت*  

ddاولاق زاريش ” Xi&ىلا هنمو نورشع اولاقف لاس مث روج* ىلا !دعف رشع  

 € xA ty 3$( مد Xl م تورزاك zi روباس نم ذخاتو © 5 لحم ءاضيبلا

 ىلآ E ةلحرم !jy à" روسداس نمو لحوم "* ناجدنبونلا à nn نمو

Bذابدادز و )3 ذاوادايز. م  gum (secundum Belin Q9 9 5) Bه) 0  

diversum (هفابصلا d) Vix necesse est observare hunc locum (Cريب.  Cبحر  

in provincia Istakhr. Dascht Arzen iacet inter Schirázةفاص )— كفاص)  esse à 

 et Kázerun. Ist. p. W". hane stationem appellat sive ei substituit كسألا ناخ

e) C om. Nozhaf al-Kolub apud Ouseley, Travels, 1, p. 316ميش ناخ.' ) 

pro Lal; cf. Ist. p. f.o, 4.مر  Mox Cنسيرزاك  f)B78 نالام ةوبرك٠  ann. 

B sine punctis. Fortasse idem locus intelligitur qui supra p. ffv, 13 secun-وز  

Hoc casu hic legendum foretنيروؤبك.  appellaturهز .! dum Ist. p. |*4 (cf. p. 

quae deinde om.وأ مريبكأ  aut ibi Oi À) C h. l insert à]نيرزاخ  

 P) C منم مك نوتس نوتس E) B ques Co uA D) B طروس, 0 اوروس.

n) C Loses jus 0) € 5 ee p) € xنونامت نونامت.  € m) 

 نيبو. g) B sou, C JJ 5( اولاقف :dues. 8) C pro his ناهموي

sedin7( 8 هرح,  — (looge).هل اولاقن  Quxاسن ىلا زاريش نمو كلذ  Kim 

 mappa هر C in textu et in mappa هرجع. 4( B sine articulo. v) B كوكو C كراك.
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 نتاشد ىلا مث* ىيديرب el ةيرق d نورزاك نمو cx qd تشد

 ىلا مق ءاهلثم ual سار ىلا مث نيديرب ةزيرد ىلا نورزاك نمو ءاهلثم نزرا
 رخضطضصا نم فخاتو* © ءاهلثم ةبآتج ىلا مث اهلثم ةيرق ىلا مث* اهلثم زوت

iىلا وأ ةاضيبلا ىلا رخطصا نمو نيديرب ركسلا سار  ksةلحرم مايل  

 شار di مك *نينموملا ريما بنج ىلا مث Jug «قاوذايز ىلا ماململا يرق نو
 Roma 6ناذار M مق ةلحرم ةارق b مث ةلخرم 7 ناتسروخ ىلا مث اينذلا

 ىلا مث ةلحرم #لاجل ةيرق ىلا مث ةلحرم ؛راور ىلا مث ةلحرم 8كواباش ىلأ مث
csىلا رخطصا نم قخاتو +ةلحرم  leةلحرم «ةدنيهك ىلا مك نيديرب  

Q3ا  XQi*ليي " Leمث  xbmge 0x52 1bمك  SS dيلم مدسالا  

AT NNمث ةلحرم 1559  Pةعلق  Qaem]ىلا مث* :ةلحرم  Xu0 ىلا مت ”ةلحرم ! 

Pمك ةلخرم *شر ناخ ىلا *ةّيدوهيلا نم ذخاتو € اهلثم  diةلسموق » 

e 

4) Statio quam noster بطل Ka- appellat, ab Ist. p. f", vocatur s yere 

6) Pro .زبرد © ريد c) B haec om. 4) B ojo, C los. e) C pro his: 

Al ةلح م lou .ىلا وأ اسن ىلا رخطصا نم لخاتو Quae deinde sequun- 

tur ad ALS, habet inverso ordine post Ko a Ape Xxl$ nempe: نم AZ, 

à مث Kj ra كواباس ىلأ e KA oi à مت Kors Teu Ej à ناذورلا 

o t . -n 5 ٠. OU Toy ٠ 9 t e. ا 0 
 نأذار  Alo Aةلح ره رخكاطصأ 9,(8 ىلأ مث  eىلا مث لحوم نانسزوخ ىللأ

Kim ايندلا سأر ىلأ مث Kim. X Aca f) 8 هأ © Qus (و 8 

oio). Cf. Ist. p. .اء", هل 4) Supra كبابشز vid. p. ffo, 1. 2) 68 “نأور 

A) B لامثملا Cf. supra ad p. .عظيم 23 B .رسر © نيويت Deinde C x Jos ca. 

m) B .هدنهيك Ist. p. |" .كنيمهك — 7) B tantum .كنب Deinde C Ki 8 

$e 3.5, C .هيوقربأ p) B et C male سألا , ut iam observavit Sprenger, p. 13. 

Deinde C .ةخةلحرم qg)BetC 2531. Probabile est nomine 5,3 eundem locum 

significari qui nomine ye 4,5. 7r) B et C om. Supplevi ex Ist. p. |, Deinde 

C om. .اهلثم مك B habet ud. 5) 0 ناهفصأ Kies — 6) Si hoc itinerarium 

recte sese habet, patet me male composuisse شر ناخ cum سيوأ ناش Tst. p. 

Ii". Neque sequens ورك (x;,,5) cum » G5) quidquam commune habere potest, 

u) B Kia; 0 هشموق ut hodie appellatur, vid. Ouseley, Zrave/s, ll, p. 453 

seq. (quoque &Xx.s). 

58 
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 à CHO نم فذخاتو * cx مريمس ىلإ مت Xe «ورك ىلأ مت ةلحرم

 ىلا مث ةلحرم doa ىلا مث ةلحرم ”ورك M مث xb ةناجانل ناخ نافل

 مث ةلحرم نيعأ رصق !d E Klo oe ىلا - نيديرب «ىشور ناخ

 ىلا مث ةلحزتم وما yl al مث ةلحرم gu3O ىلآ e ةلحرم jr ناكسرح ىلا

duesمت ةلحرم ناكزور ىلأ — نم ةزافم ىف نكح تع نأو € *ةلحرم  

 s3 à مت Ko ra E icut pin ىلإ E ةلح مم : نات سورس à e ةلحرم ساكزأ ىلا

 Ea ىلا مك ةلحرم OXSUS 1b Q3 xis) فالخل Xj ىلإ مق beg 'ةركو
2022 

giىلا مك ةلحرم ارادقب  €xkmya bushمريبس .نم نكخاتو  Mنابارتعج ! 

 ذاواناجرهم ىلا مث ةلحرم رالكو ”دروك ىلا مق ةلحرم باؤلا ىلإ مك ةلحرم

 ءةلخرم Jub ىلا مك نيديرب ماست ىلإ مك ةلحرم ogg) شا di مت ةلحرم

 ىلا مك ةلخرم *ناكراب ىلا ؟مت ةلحرم ناجنلاخ ىلا ةيدوهيلا نم* فخاتو

4) C .هيورك . D) C pro Lu). ناخ babet ىلا مث ةلحرم ناحبل o 

oS. nempe secundum Belin. In apographo meo verba Ko A ل AA, deside- 

rantur. e) C ٠كروأ 1510 P 3 sec. E, sed B, ut quoque F, L et 

Kodáma, و rn et sic recepi apud Ibn Hauk. 4) 0 .نيبام Vid. Kodáma apud 

Ist. l.l. 5. Ist. stationem om. e) Ist. ,سيوأ sed cf. p. انو et W"P"Z (ubi ad- 

datur L h. |. o9») et Ibn-Hauk. p. l.|r. — f) Sic. Kodáma o Inter 

hanc et seq. stationem est iugum Kansá in quo est كصرمر Tst. p. WI. — 9) C 

  Significatur autem eadem statio quamروباسين.  etروباشين  yr Kodámaروباس

Ist. 1.l. appellat .رازه À) In B haec omnia desunt. Contra sequens itinerarium 

in C desideratur. — 2) B نانتسروس Male Ouseley, Zrave/s, ITI, p. 451 legit 

Sardistán. ^ &) Fort. Cod. xi, apu. — 1) C .ذاوارفعج — m) B .بابرلا Eadem 

statio esse videtur quae in ed. Ibn Khordádbeh, p. 58 appellatur باكر (Cod. oL), 

nam quod ibi legitur (3 a f.) JY corrigendum est in Dip ut Cod, habet. 

») B E Deinde B .دالكو Cf. Ist. p. .P*, 2 et Jacut in v. o) Com. «دروبو 

  oUناجنل  Lectio B pou est proناكل نا نم. € 30 La. .34:Cامر

Apud Ibn Khord. p. 58 in oou (Cod. Dd eb. or -—) corruptum est. 

— Kodáma habet راق 1. نافل s uus. r) B .ناكراس Jacut .ناجراب Kodáma 

 : ناكريوك  Hic inter Bárdján et Sepid Dascht insert Edناكباب.
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xd Audمك ةاهلثم دروجو داعج* ىلا مث هاهلثم  dbءاهلثم طابرلا *  
© Xi منهج x e 3l مث ةلحرم ' ناتسروك à مت : 

edelناري  
 برابتيو بابسا ىف ةرصبلا هباشيو فاصوا ىف سرذ لكاشي ميلقا اذه

 ,sema, jl 3, دربلا هيف عمتجاو رجلا مخات لق هنال dub ىف ناسارخ

 هب برضت t ed —— هب ««باطرالاو Jes +4باشودلاو رومتلا ذب ترثكو

 فقي Qaem مرمت (Adm «لاحرلا هيلا XU ىلا feles كلل

 صئاصخو «:لامجو ةريثك ماعناو نامرو قامس هبو ؟لابجو dete هلو ءلاجيلا

 ركذب انحضوا دقو «لالزك 7بيزارم ىلع ايتوتلا ليسي هب «#لاعاو ةبيجت
edu m eleبايو  "e$الو كيطوا 0هكأاذ عمو ءلامج 2 ىنيقفاشاب  u$0 ( 

 <لادنعأ ىلع A d x9 Les e <لاح ىسحو راسي رجتم نا e لافت

 نامركف <لاز ريغ لقعلاو مناسل يصف «لامك ىلع هدب ىرق ةفعو نيدو

 الو ةراضن طن هيل 3 ء«لاوط nr jud à محب لالخ نس

 67m) رهن الو sus هريتك ءلالخأ ىكاحن مماسجا خفبت ماوعلا ,Ah ركذم

Aا5مكو هجوره /ضيفي ؟لاج هب هل 2ىري بلطم نيتلودللو < ”لاقدلا  

a) C Ki .م 5) C .ةلحرم روج ltineraria Ibn Khord. et Kodámae cum 

nosíro partim tantum conveniunt. Vid. Sprenger, p. 67 seq. , c) 0 xl ..... 

d) C om. ut quoque .باطرالاو Jacut, IV, p. Wf, 9 habet .راكجشالاو e) C 

hic et deinde TS! et suffixa gen. fem. — f) B et Jacut male “ناقوس 4) B “رم 

A) B dus». 2 B .لامحو  £) C om. 7 0 «بنز أو م Deinde B .لالرك 8 

ond infra pee, C perde infra p et «رشاموسن 2) C مست et h. l. 

ponit 9. 0) 0 .كلذ p) C gay. 4) C هتايم s Lue n) © Ms 

 :s) C addit — .(B aj,3) داص ندعملا ىف الو ىأز Suus ىف سيلو. 6

ue? ٠فكرمان £) B sine art. (ه C om. Deinde B .ةراظن v) 0 .ةييتك 

  (ox. Deinde C om. cop. — x) C (5, B sine punctiss y) Bلافدلا هب  Bم)

 (ضيغلو C (صيعتت

2 

 . -ن.دت
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 Mora مو «ريسّدوب 0 ليق نم اهلوأ .CENE روك سيخ m" ذه

 ظرافملا QS dU ةروك اهناف por اماخ 8 olus مَ مب مث dy مش

 اهندم نمو اهمسأ des اهننبصق ويشارك. هئاسلب ^na aU y اهم

osنوغوك  odفاوق م نايب هك 7 فورزنج  h i7بوانوخ ةروأز  - 

Tosاهندم صيبَح ةيحانو <7ناتشراك  CUbiiاورتك كورك ”ليشك  © 
 اذه ىلع اهتنبعق' Mo وك نم Lad ius ىلت ماهناف ريسامرست هامأو

 ناجريسلا Gy $ اسن 5 ناكير كرك r9b اهندم نمو d a3 كلذكو مسالا

  نكئميب اهندم *نمو رصملا اهتبصق سراف وحن ةلثام* روللا نيب ةطسوتم اهناف

 سراف مخانت pub مب ,Wl © ”ىنيرب تشد روخ هكروزب ,Uo تاماشلا 0

a) B A4, C .لاب Deinde C x3 KY, io .هلو Sequitur mappa (B. p. 220). 

6) C add. انسايق Ae. — e) B h.l. (suos. 0 .ريشاوك Vid. Ist. p. Wig. d) B 

om. e) 0 e 2 — اهناث ريشاوك UB. f) Bet 0 دو مسيبج Supra B كن o ٠ 

yam 9g) B h. 1. تانابثو 8 p: infra coo: C in textu et mappa 

  — 2) Bفلوق.  ínfraفارقو  B. supraفاوق  Vid. Jacut sub pes . Proناب.

  T obeزد
Wi m". k) B supra بوابوج , infra oy. ]) B infra نانسراك و supra 

 صيبخ  Deinde 0ناتسرك.  Jakubí, p. 4fنابشراك.  et infraناسراك  Cنانسواك.

 . — xz) B suprà jJ uyكسب.  Cكسنو . 0 Bh. 1ندم عبرأ اهل ةيحان كو.

9) C hic et deinde U&. — p) C addit $45. (و C اهتابصقو ربك ee مساو 

o. 7) C h.l ,9b5, supra B .رهان — s) B hic et supra et C infra ut re- 

sine punctis. i) B y» Supra ut C. Infra B C o») Vid. Ist. p. 

cepi. C bh. l. sine punctis, B infra SES Cf. Djih. Numa, p. f., 1l. 2)C 

 بتنلو.  XiAXxa. — w) B supra ca, Cl. cA-m], et in mappaنم ءاوهلا

v) B hk. 1: RE süpra ut recepi, infra UE Chi do, 2, infra d» 2. Deindé 

B Ay v) B Qu eAo, supra ut recepi, infra oim. 0 h.l تنثد 

o3" infra. su. Djih. Numa, p. Vo« med. et ا. رب تشد 
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 تفريج اماو dol, exa كراوا 8ناتشط «نيزراد, اهثذم نم اًضيا
Lealرح مخاتت ميلقالا روك هرنا  qualناركم «بقاصتو  mac.نادضالا  

 ناقهرد ناقونم 7/نيكج ' ساب اهنم ندا gi رامتلا ةنسح راهنالا ةريزغ

 .ie نرحشالو 8 نواوجب . نوغم Qo oue هوك 5 ناميلس يوجع

 5 ١ : 0 / ىسناسفرد

oriمويلا ميلقالا ىيواود اهيلاو :*ةنيصح اهنلآ .ةريبللاب تسيل ةبصق » 

UNEنك  iiloةريبك وحط  leرفح نقر نيتاسم  EU eques 
 ماهنكسو ةبضقلا هذه راتخا ىذلا وهو سايلا نبا ئلع نا ءنب نم ةبيجت

 gels باي  باوبا ةعيرا اهل pu ىقدنخو :نصح .بابلا ىلع «ةنس نيرشع
60 

 10 طسو Bi نانق جلو ”رابآ نم mA و ,A ed ايم باب Uode باب o3 باب

&) B sine punctis, supra 5o, C 55 et in descript. Z5 5. Infra ex Ist. 

quoque dat formam .نييسجراد Cf. Ist. p. 4. — 5) B infra p s C hc 

  £) 3B oho D mor Infraكروأ“  B et C infraكراوأ  infra pep. Proنانسوط,

Bet C .«كرهم Fortasse est idem locus quem Jacut, IV,p. v,. appellat AERA, 

C quo casu ibi pro .Xz (Ll. ult.) legendum est 4,5. — d) B h. L Forte p D m هم 
(wal,ريكج  supraىنيكح ساير  f) Bقصالتو.  est hodiernum 102717. e) C 

Use, in des-ريكح  Cسانا ;  in itin. pساي) سابو  (s.نيكجو  in deseript. 

 .eripi نيكحو .a, in itin) نييكح سان. 2718. .Numa p. Yo. med ناسكسام

 نتج 0 peel coy, C en ىوج. — |( B supra زواوجر 0

٠ C. h. 1. ui recepi , infraناكردور  Supra O69»). infraطلق ع ناكر 3«;  o» 2( B 

pM kA) B supra ev C infra T Ist. To vid. p. o2; Ibn-H. p. 

o. Hie in C sequitur locus, quem B habet in fine descriptionis ur-1 در اثر  m, 

Cf. Jacut, IT, p. ooo, 12ةيسرافلاب ى ريشدرأ.  Eaقو رسيشاوك  bum. 7)C 

à. €اهينج  gem a Am) B &uam. ")Com. o)Cبيرعت  mp9 

Lsةييك نين  DU;ليع وجا  Gubرفخو ايلا  oLارتب  eR à4  
aliadناكو ةبصقلا هذه راتخا نم لوا وهو ةييظعلا لاومالا هيلع قفنا  

C jb». ( .0 اهلو Deindeسبح.  (adde Lo). — 9) Bنم وك  
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eli, نيقاسب Ck b قدخو فيطل ءاهبرق عمال“ و ىرخا ةعلق OU 
  PELLEسايلا نبا* اهيلأ عصي ناك  edesٌباودلا  EAEاهدوعصل ةداتعملا

Kia ر ناعانو GrekhuB Qugbus Quei USt xal لك dius eias 

 ظسو عمال برعلا  OLJPاهطسو $' رهن نم هبرش  cha 8,443دحاو

  dexهايمو ةكيتشم راجشا ىف ةبصقلا ىلا ةلحرم اهنم /ريستو قندنخ مهب

 ىنقو رهن نم برش للبلا طسو اهعماج* نوغوكو © ةيراج ©  (Aoنق

 ىهو ةعلق اهتفاح ىلع سايلا ىبا ىنب  PA Fesىنق نم , gadhىف

 /قوسلا دنع ناديملا ©  miuus ynمهلو قاوسالا ىف عماجملا هكاوفلا

ga, s QUÉ اهيامويزخ قلل QA de gió نم afl uud eres 

oe v. $ yas أهلو نصح دكلبلا طسو 0 (RIA قوسلا deua, 0 

ex دق بابلا ىلع عماجملاو تاناخو تامامح هيف gays gib اهل ةريغص 
 نيبتاسبلا اهب , jaبيطخو* ليلق اهب ملعلاو ريغص ؟اهقرس بيرق اهنم

 ةنخاس  roseروأزو  ufاهل ناب هوك نم  ripamبوانوخو 8 للا سار ىلع

 ضعب ةآريبغلا رجشو عايضلاو عراؤملا ةريثك *قاوسالا طسو عماجملا ةطسوتم'

 $ fامهنيب *نواهبو فاوقو © لامجلاب هنيحاوطو بيلاودلاب مهيقس  OUSخسارف
  8 NCTER NICE MDC TOROS CA nييغو ١  IUSTUMال مف

 يراخ سايلا نبا ىنب دقو ه«زدنهف طسولا ىف“ رهن نم مهبرش  AEاًقوس

a) C طسو عماجناو نيتاسب Les انيركذ ىتلا ريغ كلبلا طسو ةعلقلا ىف 

  — o) B om. Deinde Cنليلا ىلع ةّدطم ىربللا ةعلقلاوو.  2) Cنلبلا“

  4) C Lgs e) Com. f) C insertةيلبخا  proيليق  et 8ليش 1 نيكل

c9. 9) C ةعلق اهطسو et mox .اهب À) B zuo», C .ريسيو Deinde C iia, 

B om. i) C haec om. et quoque in B deést (5; Hie habet .قو 2( C 

 دوزنحو  Deinde 8مهن مهلو. . 7) 0 addىصح اهيلع ةريبك ةنيدم.  XXeباوبا

 تبرخ دقو.  0) Cساداو.  :0. Deinde Bةريبك. 2( 0 نهب  0v) 0دورتخو. 0

P) C .ظعلق. 4( © قوس اهلو 7( C add. .ىهو — 5) C om. (B. us xa. 

£) B et 0 .دواهنو Vid. Jacut sub ناباهب et sub .نايبوجكك #( O اهطسو 



 مخ

agaناتشراكو © دلبلا طسو  iodعرازملاو زوجلا ةريثك  eرسهن نم  
 vel ةعبراب نصح dide صيبخو Saxa «برشت ةيرق نورشعو سمخ ةاهل

 p ىلع اهندمو رهنو ىنق نم مهبرش Add طسو )922( عماجلا رومتلا ةدّيج
 © /توتلا .ةريثك* مسيوبالاو رومتلا « ندعم تارماع نو ةزافملا

 هاذه ىف ^ ,exa حمطملا ىه ةرماع ةريبك 7ةليلج ةبصق ريسامرت

 ةنسح اهروصق ةبيجت ةلامعآ ةدلبو ةسيفن ةدوصقم ةنارخ « هتودحا مميلقالا

 اهيلإو ؟ناسارخ رفن Juss اهنم FOLE, QUI ةريثك* رابك راح 4ةقينا

 جاح قيرط Uude ؟نامرك رومت !عمتجت اهبو uuo» #عاتم ليحي*
 اهنا الآ «راسيو لاوماو olm موق اهب ءراهبربلا لقني اهنمو « 7 ناتسجس

 )0 ىراطي الو «ناطلسلا اهيف نماي 3' <نادلبلا نع ةفرطتم ؟ناوسنلا ةدساف

 رغصا ىه ماما ئرقم الو «راظن هيقف الو «راعالا اهب لوطي الو «رايعلا اهب

 باب 5 نوكروص باب مي باب باوبا ةعبراب نصح اهيلع ”ناجريسلا نم
 تاجرد مرشعب هيلا عصي رماع قاوسالا طسو عماجلاو كشوك باب ىلصملا

 ل لال R4, ali equi i6 اهل نسل Ln يبيت
 sdb «gam تاوخالاب نفرعي ؛نوصح ES مب باب ide نارو شوك اهل
 ساب الو ئىنق نم مهبرش رامثلا نم *دادضالا عمجتو .Qucm نيتاسبلا

 «ليخنلا ةريثك اهباب ىلع عماجلاو نصح اهيلع ناكيرو 8 ”مهنامامحب
gabs,نيتاسب اميل ناتسجس لح ءىلع ناترماع ؛كركو رهابو 8  Jem. 

a) 0 .عماجلاو — D) C .اهلو Deinde B «42. 0) B .برشي — d) 0 ةيحانو 

 ١  6( 0 oil f)Com g)C,.sLs-M àهيلع كلبلا صيبخ.

je. 2 ©اهنمو. 4( © تاعتما  Deindeلايجو عاتمو.  D) C808. اهب.  , 

omissis. #( Cاهنأ الأ  ceteris adناتسجس فقيرط اهيلاور  © )00 gem 

C3. gas. r)€رشع وكنب. — 4(  p) C0( 0 نوكرص.  haec om. 

 ةعلقو ميلقالا ىف ريظن. 5( 0 ىلعو. Pro مب BÀ 42 0 عالق تلك. ) ©

B ees. Deindeم  gems09( 0 تاداضتملا اهب  AM.قدحا  

(s8 ناكنزو. ^25( © لخنلا“ ون) 0 كيك ىهف !٠.كيكو 9. ه)  

insert Ux 



AF 

 eh قاوسالا ىف ,gadi ةلهس ىف نيتاسب اهل LeR © «ناتهيزن ىنقو رهنو
 $ 0 سلبان Me نوكتا رهن نم

oeر يملا هلق  ehاًملع اهرثكاو تابصقلا ربكاو  Ub.اهنسحاو  

Vrae dUGfÉ Loa,لا  Reus (heal qiiع زاوشو  Kusنسكب رودو  lg 

 eX ao ةريثك لاومالاو ةلدتعم ةرماع ةعيفر تارادللو ةيراج هايمو نيتاسب و

 .Sg ىبهبأ 7ةنيصح ةريبك ,Odo ةرانمو * ىسح عماجو ةءعانصو صئاصخو

 تاريخو ^KxxQxm داذضاو فيظن ماعطو )2:2 5$, لدتعم ءآاوه :h. edi نم

Funusةنياردو ملعو ةصيخر راعساو  XEاهلها نم ىو ةلزتعم ميرتكا نا  

 ” ناحدراخ cuo :ميكح برد بورد ةينامث اهل 4ةليلق اهندمو ةفيفخ

enملي  ooلغم  » v qom» v9 "je op qoc go 

 TES (X3 كف 9 لزعم à امهنيب ge Oum (Sax ناقوس اهلو P ناسي

 DO UU ل OR Hug ىلع Xe ةرانم ةلودلا نضع

 ورع امهقش gius نم كليلا هايمو ةنسح اراد ميكح seb ىلع ىنبو

 TET انهت ,une exi رود لخدتو دكلبلا ىف رودت ثيل انبا t هاطو

dbiنيتاسبلا رثكا ميو نمو ” © Ou,باوباو عينم نصح اهيلع  

gal, ouaتامانعلاو & نق نم مهبيرش قوسلا طسو  iba Bus. 

 .a) C om. B coss — 0( 0 ناسارخ اسن Qua نوكت ةلهس ىف ةنيدم اسنو

RV o) € 8.4 نم  e.اح ةروللا هذهو نيتاسب اهلو قاوسالا ىف  

Jacut hunc locum recepit, v. 111, p. P", 13 seqq. d) B Enc s C om. 

e) 0 ةيرج هايمو ةيرس ارودو ةجرف (sic) اعراوشو ةنسح اقاوسا ىرن معنم 

 ةيراج . اهايمو). . Migal, (lنيتاسب تاذ ةفيظن ةدلبو ةيلاع تارادجو ةمج

T) € Ka. 8 Las B s; Uia, pro Bate g) © add. .بيطأو — 2) C add. j. 

$ O.us—. EF) Com. 7) € مياحر sed infra ut B. — x) B oo. C 

gum ( 8 pu 9) B .ليصق — p) 0 sine punctis. Nomina portarum 

in Djih. Numa, p. Yov cum his non congruunt. 4) C نيقوسلا نع i-e 

r) 0 دب quod ponit ante ةرانم (B sa). £c ve DB.» uc 

 عناينب. — v) C مهنيتاسب.



fo 

 ةرماع بجلاوو © دلبلا طسو ,beali ىحاونلا ىلا Qu هاههكاوف مورللاو
 © ةبيط ىو ea) مهلو ىنق نم «مهبرش قاوسالا ىف «عمات_ل نيتاسبلا ةريثك

 «مهبرش رامتلا Elem نيتاسبلاب ةكبتشم لبج لفسا ىلع لعالا By كروزدو

 © fib ىلع* عماجنا رهن اهقشي ءدكاوفلا ةريثك ةليلج ةروخو US نم

 5 © ةنيدم مل فرعا ال ؟بوبثملو لينلاو ليخنلا ريتك ,med قانسر نيوب تشدو

 اذه نم ,AQUAE © ليخنلاو ةراعلا نم 3$ ام ىلع مب وحن نم راهبو

 | © ةروللا هذه ىنأ اهفيضي ال نم مهنم هجولا

 ةدوصقم )293( جاتمو ذقاذحو ةعانص لها :ةريبك ةبيط ةليلج ةبصق مب

à edمالسالا 9. ةفودعم ثلا  tenنأ الا ةةرضفم ميلقاللو  

NAسيلو ةكاح  Jul140 خعبراب ىصح ”اهيلعو ةبيط اهتاوهل الو ةوالح  

bosباب "يسمون باب  o "eatباب  nmاهطسو منيجروك باب  

x3 un nرثكا* ةميظع  bنم لعي * 

 ىنقو* رهن نم مهبرش Xi sou نيتاسبلا ةريثك ناتشوطو © اهب بايثلا

 UU مجلو i (n eph, quere quim اهب نيررادو ries سل هدد

4) C addit copulam. — 2) 0 .عماجلا — e) C ,ةرانم 4( C add. .ىيريسو 

e) C .ةريتك هكاوف — /) C om. Deinde habet ىيريسور B .ىدرتسدو — 9) O add. 

 . . co x AB Ner. C sine punctisةييوس  habetةنيدم  C6 postريس مرج

i) 0 .ةهون E) C ميلقالل x. 2( C LeSLE. — m) O sine copula, — 2) B 

pelagi, ut solet, 0 .نيسامرب — 0) C .ىاسكوك — p) B sine punctis. Deinde C 

  s) C om. etاهطسو 05$( © قاوسالا ضعبو اهيف عماجلا. 07( 8 رحس

habet .رثكأ (B .(ناجرح رسح 1) C h.l om. Post تسرف insert: ماج بيطأ 

 ذيبملا). #) 0 كيك. ه) 0 رثكا لعيب.  (B fortasseديبلا قاقز ىف ىذلا اهب.

6( B haec om. Deinde C om. .هزانمو تاريخ 
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 نسبا اهانب ةغلق امهنيب ناتقصتلم «دركربمو كراواو © هزانمو تاريخو عرازمو

 قاوسالا ,dau عماجلا ةريغسص نيارو © نيط 59 .o رهن نم مهبرش سايلا

  duesاهجورخ جرختو «ىمبلا لمع ىلع ةريثك بايت اهب لعي نيتاسبلا 8
pexm اهب cola, هكاوفلا ندعمو «تابصقلا بيطا ىف نفريج 

  s<4تاّداضتللا  Galsقاوسالا ةبّيط «تاضورلاو هزاسنملا , ecuوبكل ةفيظن

 ةرلح «تامادالاو  nudiنيدش اهّرح نأ اَّلاأ  usفب كاذ عمو «تايذؤم

 باب /روباس باب باوبا ةعبراب نصح اهيلع <0تالآلاو ملعلا ةليلق «تايحو

T oq. RM باب sis] فرط ىلع عماجناو Quali باب ناجريسلا v n 

Ou قاوسالاو عراوشلا لّذخاأي رهن نم مهبرش قاوسالا نع Ou) صجو 

pes ه«ساسأ نيط AER رخاطصأ نم ربكأ ىو iei نيرشع ريدي hx, JI t0 

ALB MOlz قاتسلا ةنسح ىريج* رهن عماجلا d. ملشلا اهيلا dass 

Legáa * تفقبعو جذرانلاو m سجنا Jes, p لخنلا / اهنيتاسب à gem 

Sad ةديدش ركلا نم مسرسف diee زورو 8 ”ةخهيون Kom ىهف co 

3D نم رغصأ — نم ”ةلحرم ىلع ناتنيدم نيكجو سابو 8 bas 

 نم <ناسارخ ةريم اهنمو <نامرك ةرصب ىع ناّقونَمو © قاوسالا ىف هايهعماج

 ةصيخرلا رومتلا  cuyoكلذ عم ىهو  cuuiنالك *سباي داو امهنيب <

a) B .كوهمو كرواو, © كيهمو كرواو C addit .ناتنيدم 72) C .مهناينبو 

Deinde B om. nomen ox habens S pos. c) € male نميلا ا Deinde 

zo» d) C .تاداضمللا Deinde habet: رودلا ةنسح قاوسالا NY هكاوفلا نم 

 ةبّيط  cuuئدحا ىئهو ءاملعلا ةريثك  (Cod. Ael)نأ الا ايندلا تانج

  Com 5Cروصماس. :١ . ;3. e Com (Bobs4ملا اهب

  Le S. Bet C aou. i) Cuxy 0) Cua b Lgoos $ usرين

) C epulum) C .سجيرنلاو 052) C ىف ىهو هكاوغلاو داروالا حايرا اهيف 

  pcمز عماجالاو.  et |$ pro (espeامهم  (B habetخبيطلا ةياغ.

PX 7) © om. B داح. 7( € مويب 8) C اهعماج 0 B 

(us CE UNE . 3 : 



Psy 

 وخلا ىلإ امهنم < oe عماجو ةعلق «ايهنيب «ناماز رخآلاو نيثوك .اهدحا

pda Q9. crudo M eias cuesل اف“ فاق «باحرلا يفك  

MSنإ هرخآ كلب لك نأ تملع .ىيا نمو  ci odes 

LASS dos a LES T HRروبي قولخملا نأ ىرش الا كاعش هللا  contin 

 ةالاو uy jm هلل Lola راصو نامحر راص «نونلاو فشالا تلخد اذان اًميحر

 A d, Lo نونلاو فلالا هتعبت املف ur ىمسي راج ا أ

 منهج لها de باذع هنا انملعي نأ ىلاعت هللا دارآ املف ساحنلا وه رطقلاو

fud Qa xa CLEى.:*ناقعردو . Fr. Eheرجلا. نم ةبيرق  up 

 ناميلس «cem © دلبلا طسو «عماجلا Qucm اهبو نيتاسب اهلل ىنق نم

 ٠ عماجتلاو كلبلا لّدختي مهن نم #مهبرشو ىاتسرلا ةعساو لعالا Sauf ةطسوتم

 ger ءآوهلا ةلدتعم (224) نيتاسبلا ةريثك *ناجراب ,wf © اهطسو ؛ردنهقو
 ,petes © رابآو مهن نم مهبرش دكلبلا ىف عماجلاو odas اهل دادضالا

ajرهن نم مهبرش ليخنلا ةريثك ”ةراح ةطسو* مئاغ  LUE Miuعماجلاو  

 ىو ىنق نم مهبرش eld نيناسبلا ةريتك «ce © ؛ز اردنهق اهبو اهطسو

 i5 اهيلع ,348A © ىنق نم مهبرش ةريغص نوأوجو* 8 لينلا ”نداعم نم“

 ناكذورو 8 منيتاسب تاذ ىنق نم مهبرش ةشوك TES زدنهق اهلو نصح

 اهفصن ؟ىناثردو © ىنقو رهن نم مهبرش ريتك جنرانو نيناسبو ليخ اهب ةرماع

 © «ةهيزن ةبيط ةداضتم ةهكاذ اهيف برد ىهو ريسدرس اهفصنو ريس موج

 ةزافملاو تفريج نيبو 4*نيبام نيجراد نيثأر e pem نيبو

a) C addit copulam. — 4) B Qum c) B (995. d) C .باحرك e) B 

 ., f) C haee omnia om. — g) B xs3.. — 7) C sine copula. — 2) 0 xal5مدللاو.

k) B ناحراب S je s. C .ناجران 7( C xxle. -)Com. »)€ .ناعم o) € 

 , Coنوأوحو نيناسب  (sic)اهنم رغص|  — p) Cدسوك.  Deinde Bاهنوهسي ةعلق.

Deinde B .ناكردورو C .ناكوردو 4) C .ىناقردو 7( C addit: اهلك روللا هذهو 

Xa. 8) C insert: .ندم تيلتو 9 uu نيخراد ob: C Ajo o^ 

qe Desumta haec sunt ex Ist. p. ||, sed nomen postremum errore ortum 

videtur ex .نيب ام Supra B (3G et نيثأر et «نيخزاد 

C». sas dd 



T^ 

 .p i PES 5720 ء
oe (x ةريخ "WU ناجريسلاو تنك ريج نيو نيزرت y A 

 . e (goناتسيشك  "oseمرزقان  «ناقروسلا  tugرب  geرا مو

OMS 8ذيِبسا امو © #نفضي نأ /بجو quu db qub ىف هعم ربدأ Na 

 © ءاميث ريظن اهانلعج

 ميلقالا اذه نووش لدمج :

 (ge سرافو* سراف dX لدتعم هطسوو :هدورس ىلع همورج ديزن* ميلفأ وه

jo,رجلا دنع ةسوقم ةلخد هلو ةعينم لابج هبو تازافملا ريثك !ذهو رعاو  
2 
Ww 

 2 e» AA. à Urs / سراف LT d i GS SO» A2» Se سراف s ةرارح

 ءاطو مهيفو ةفاحنلا ىلا رمس مو Uem هدورص ىف !تدجو اهبرو * دورصلا نم

 ٌىعفاشلل ةبلاغلا بعاذملاو 8 ”نيموذج هب تيارو* mos مفاوفو ةمالسو

a) B D C dy A Deinde 5 LL C a» Supra B CU 3, 

6) B nm b; 0 ربج cb, vid. Ist. p. .. 2271/12. Numa p. V4., 7 b 

et pem Supra B P eb. Mappa C بنلو et Q^ Cod. Ist. L/ habet lec- 

tiones v A-b, تضخار et .بحار c) B «نامرسكو Deinde B oue ut quoque 

supra, C eR e Mappa B .ناتسيسك 0 ناسيك d) B ا.“ ناقورسح 

C sine punctis. Deinde B ناقزوسم ut supra, in mappa ناقدوم و 0 VD mappa 

3 

(s^ 

e suo Codice Istakhríi transscripsisse, non videns se eadem loca iam sub vero 

e) B hie et supra (yum: € . Patet auctorem nomina corruptaناشد مم.  

 B (nomine partim descripsisse. — f بح. — .l)C (g ةرشع اننثأ) رشع ىنتا هذهف

 ىلا نهتفاضا ىف هعم ربدا .Cod) ايهيف) اًميهف تيقل الو اهانلخد ام ةنيدم
x LL PU Seqq. in Cىنهندوفاف) ىهب دوقاف نمل  MC 1اعلا ١ 

desunt... A). B Ou. Cf. Jaecut, IV, p. f, 1.54) ue em yt goa 

 Bub عضاوم نم. (E © اذهو رعاو [Jom سرافو سراف نم ةعقر فيضأ وهو

ust D ©ليخ) اليخ  aai, (Cod.نيبلأ «دورصو تازاغم  logسراف دورص. نم  

 (Aum. om © ممم his: (Cod. Ac) o8 ال رث ليخنلا ةرثكب ريغصلا زاجكا وهو

à.ايندلا  doنم  Z2اضيأ  SEدكاصعلل (0 حلصي)  



ert 

d Od, um 3lسيلو رزومرهب الا نوبلغي ثيدلل لحما !دبو اهب ةاهقغلا  

 rA Osa تدصقف oes "Ee جئاملع نضعب à 0 ملع عيرق ذل

 Mix. sco الجر أوتعبف kc e مهتلاسف خياشملا نم ةعابج عم مهسيبتر

 !ذه لكاشي امو ةبعللا ىلا نولصي سدقمل تيب لها اولا نا ىلا ىنولاسي

 ةاذه مكملعي Jy تلق معن اولق مل سلججي اذه مكمل تلق تالضعملا نم

 ىلع هنيكذت .نم لصحي ال x) Eb تيارو xU) à à ةجاح .ل.راذقلا

 تتش ام «ءابدا ىلب اهيلع .كمتعي تارطانم الو اسوءر مهل ا Ay ةىش

Ed 3 andعماجو  deتيب هيف ةّدح  uc blaةقابل اهل  

 10 نم ختام اهانعم ى امو 0 لثم عضاوم ىف ممتلا دجو امبرو Ne نم

 ةنس لك اهدصقي ةفصانم ناسارخ ىلإ رمتلا نولمك مهنا dou مسرو مردب

 ارانيد لامج لك ناطلسلا ىطعيو ةلفغ ىلع نولخديو لمج فلا ةثام وس

i,انزل  Oduam lays Obi,تعم " UG gasلوفي  U49ان  

 © ءةرفسلا هذه ىف ثرخآ نع a لحما عيمج اهب ىنز دق

4) B bsj. 65( Haec verba in B post (eene z$| ىف collocantur. In C haee 
.25 

 :leguntur مهناف تفريج JP ead باحتأ مهيعأاذم ىلع بلاغلا بعاذملاو

 ةخفينح )| باقكعأاو زومرف ريغ اهب نورتكي .cA لكف) ?loc كفو نويفينح

 بلاغلاو Li ناجريسلاب ةلوتعملو نيقيرفلا ريغ ىرت الو رخالا روللاب ريتك اضيا

 جراوخللو عيشتلا 0٠١ ناجونللاوا ,comas سوُلَبْلاو نانتسهوقو لابذورلا ىلع

B vore ut quoque in 5600. e) €نامونم. 2(  g^ Cf. Ist. p. Viv. c) B : 

 »Ku لك ىف ليج هنا نوركذي مهتعمسو مويلا pee i كلتو تاريخل ىتصقانت

 اولخد ,La فصنلا de مثلا ques لج فلا, Xia وحن راهيربلاو نومتلا نم

 كلذ هلاهف اهب وهو رفنلا ءاج ةلودلا ضع اهلخد انو لاق دحاو «en ىف

 X ىطعيو ةلفغغ ىلع قئالخل هذه Qua اهلخدي كلب نم انب اولحرا لاق 2

  goنم  (Cod. JG) gUنم اًرانيد اوجرخ !ذأ ; x4ناطلسلا «

(Cod. .ريسامرب) ريسامرذ ةرابع تدئتشا رفنلا لجأ 



Tu. 

 دودح , de, € P à bossبايتلاو ةسلايطلاو ليدانملاو مئاعلا مب نم

 اذه نم ناجريسلاب لعيو «تايورملا عيمج ىلع رانخت ةعيفرلا  Age REريتك

 ام اهب لعيو  KT juuىرجج امو ىسارللا نم  Dmاهنسح ىلع نوكت الو

 باشودو Deed مهلو نوُمللاو )35( ريثكلا لينلا تفريج ىحاون نم عفرتو#
 مهصئاصخ نمو ©ريبتلاو ةرذلا ةروللا هذه لما ماعط ىلع بلاغلاو صيخر

 Ml نم عباصا. هبش نوذخّتي مهنال كايبزارم ىمس ,Gd ىبزارملا ةاينوتلا
 نم .Mee مهتيارو بيزارلك /ىقبيف هب قزتليف هيلع هنيبصي رث ءارابك

Quadىفصي امك هنوفصي ةليوط ةبيجت اًراوكا اونب دقو  Ay ouaالا هرا  

cusىرت ال رث  delال مريت نم  ofcكاسل مديح املا اين لكوي نأ  

 xl; p ةورملا c ةنيدملا disse رومت سانجا مةينايثل ريظن الو

 اذه ةَئناشامركو uo ىَلقُناو ةفوكلا داّرأو ةرصبلا cis نامع نيبصمو

oeque) 2 aiكم  pru xebiat validasاي قلو سلاش  uad 

Ouةضفو  © 

nri Da cا لل يبا نع يب  
 لابجلاو © ؛هلزني نأ حا عيطتسي الو رضصلا Leu ريرخو ةميظع ةبجو هل

 لابجو* ةضفلا ندعمو ةززابلاو سولبلاو صفقلا لابج ميلقالا اذهب ةروكذملا

a) B .2ديفم — 0) B ome. Cf. It. م. 1س e) B «تابورمل d) B jl s. 

e) B رابك c]. /( 8 .ىقسف g)BQjUi. A)Possetlegi .ىاشاموكو 2( O pro his 

omnibus: نمو فطانلاو باشودلاو ةريثللا رومتلا ميلقالا نم ues تاراجم x 
 ريثك رب ناجريسلا' نمو راهيربلا ريسامرن  desلسع .( cs ieuاهلاكشاو

EN. ملا كبح نو ca رالاو مئايعلاو ةعيفرلا IISA RANTE 

Jud نم عمججي رخو Sue بصقو Oudb, ةضفو ديدح نداعم xay كنذ.© 

 فر نم عباصالا لثم ايش اوذضتا دقو نيدلل ىفصي امك ىفصي رف

 رابك) .اًرابك . (Colسكي را هيلع هنوبصي  queنوكيف عباصالا كلت. |

 ىلع بلاغلاو «ىرقلاب هنولعي مهتيار ام رثكاو بيزارملا لثم ىقبي هنال ىبزاوملا

 نراغقلاو. . Jacut, IV, p. fA, 22روابلاو.  #( C h.lرومتلاو ىدنلا تفريج ماعط.
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 بأ

 ساوخالا اهيقرشو di. e تفريج مورج اهفلخ نم رسجلا ىلامش صفقلا

 ةعبس اهنا لاقيو 0449 ىحاونو سصولبلا no oM صفقلا نبب ةزافمو

 بلاغلاو Amt ةعينم اهناو be راومو ابصخو ريتك المخ * .Lao gl لبجلا

 Ré ىصقتسن نحو برع مهنأ نوصزيو قلل مامتو ةرمسلاو ةفاحنلا مهيلغ
àءاش نأ 593  Ul, ealكضع مهناتش دقف صولبلا  se Lou, $4. XhOJP 

 dea رعش تويبو معن باكا اوناكو مهنوفاخ» صفقلا ناكو ساب ىلوأ اوناك دقو

 ةعنتمم اًصيا هو تعمس اميف ةرماع ةرجشم اهناف زرابلا لاب "tdg نع فانيلا

TURمو دحا مهب  £Xبوقعي مازغ ناك دقو مالسالا  £v»انبا  

 اهيف لابج ىبهف نداعملا لابج اماو ؟هريغو 4تيدح نم نداعم els ثيللا

 1:0 ؟ىنابردلا لكم 7 ةرجشم ةرماع باعش نامركبو* «نيتلحرم tos اهلوط ةضف

 (dr o Jue قلغتا Guys Quad E براقي موهفم مهناسلو © ةاهانعم ىف 7

 © :ىدنسلا هباشي* موهفم ريغ سولبلاو . صفقلا ن

 دو* صفقلا لابجو تفريج نم :ميلقالا GS مورج ميلقالا اذه عضو

 «x oJ ىر ,Jl ىحاونلا نم عقصلا اذه à لخدي امو #تسيورو رب

 £5 eA مبو تفريج دعب سيلو ناركم دودحو ةزافملا موخت ىلا اضيا هيف ةلخاد

 لبج نيب ام يولثو دورص تفريج ىبرغ عقيو دورصلا نم 2ىت قرشملا ىلي

 (a © مهّلقاو اًنبط مهتبخاو das هللا فلخ رشا وللا مهنوُمسي موق صغقلاو

Lula US PL Sهك  Juliككككو  MECنولبلا  US qimنضع  
 ةزافملا ىف مهفصو ىصقتسن ,ces ةلودلا. — 0( C تاءردزمو .Cod) ليخ) اليخ.

 :c) C pro his مانغاو ماعنأ مهلو. Deinde ال ظعنتم ةرماع a$ زرابلا لابجو.

in Cod.205684448  (نم. ر C insert )ميو. — 6 Gic)اهنم ىنيدخل نداعم  d) C 

i) Cمهئاسلو. —  (si)ميلقالا  C haec om. Deinde habet:ىنايردلا. — 4(  Bو)  

Ul,مليدلا نافذ دوقت  Deinde addit C:ةفلتخم  مهنمو.  om. et h. 1. habet 

 ىف je رانيدب 1١( نوتالث) نسسلد ىرتشي ىراطقلا لثم «Ph اوبرض دق
Deinde omisso loco deمهلو ةعبسلا مهميلاتا.  P,رخآ  Azىلدعلا ىمسي  

Vid. Ist. pتسرومب بسحو.  E) Bتتناك دقو مهل تايالولاو. —  situ, habet 

Heg و Ibn.-H. P. "m. Cod. Ist. L habet VLA e y 
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 ةماع اهنم دورص ناجملاو «تفريج ىلع فرشت نأ M «ىنابرد ىلأ ةضفلا

 ىلا ناج يسلا uel "نم sepe ميلقالا .نم ,cll . ءاهكلتو "تفريج هكاونق

 عقتو ءريشاوك كلذ ىف لخدتو هجولا اذه نم ةزافملا ىلا 45 دح

 دودح امأو ؟مورج هدورس ىف لخد امبر انلوق ريسفن اذهف WE ىف صيبخ

 (Qe اهيبرغو سسولبلا .zh ركبلاو ,Lese ناركم صرا .اهيقرش ناف نامرك ة

 ناماس J3 تناك تايالولاو © اهيبونج ىلع رجلا عقيو ةزافملا اهيلامشو سراف

 ىصع رث «ثيللا نب ورعب رفظ .GI P ةنس «4ليعامسا ىلا كمتعملا اهفاضا

uude plكئاجلا  Gale feda,ناكو  LX 3 regle cab0 )226(  

ade tتراضو ' oll Mل15 ملينللا  iesus M RAE e egli ile 
reرسكو* ميظع لتق دعب الا اهوكلم امو رانيد فلا ىتثام ؛ ناسارخ  kal] 

 ندا ياس كنبلا ges قب تازقو cue مهلاعا .Tus, Loos كو
 de Mf di, ual d$ usb ناش E ظنا LUE علت SE نأ نانا

sedاومزهو معنلا اولازاو مالسالا اوفعضاو مركلا اوكتهو دجاسملا اوبرخو  

 هجولا ئسح ناسارخخ ضرا نم لجر يخي هللا رما ريغ مهبلغي الو شويلل
 مطقل ميظع ةماقلا ىسح دوسا لاخ هركص ىفو ضايب هيضراع à سراف ؛5

 ,«تازاوردلا هيدي ىلع هللا تفي مجحلا دلو نم Ped لا د 8
 فيسلا عفري الو ىربللا تازاوردلا باب ىلا ناسارخ نم 5كلييف ىرغصلا

 كلذ دعب نوكي امو هللا ,due اب ليق QX لماح Oc مهنم ىقبي ال ىنح

 ",puel ربانملا ىلع هل بطخف هللا نسيب dE ناسارخ بخاص يرسخ لاق

 دعب نوكي امو هللا لوس اب لليق ةنيدملاو ,KA قارعلاو سراف ضراو 7ءآروؤلاو . 

 نادك .X تانمألا نودوي ال لسلك سبنلا ريصي ةليوط ةلبود لقا كلذ

6( B Jib». 2) B .راجنم او 0) B .نيساوك d) C (poi ue. 0 C 

om. f) C Aoi. 9) C ce. 4) C tantum VUE. — i) C قرشللا : كلمت 

E) O Ko coy my DOO KE dd. m) Cu ةدانسإ iue) qus dale 

 . Coniectura seripsiبراوحلا.  Cتاورحلا,   ( Hie et deinde Bٌئبنلا.  whoلاق

0) B digas. Post نم C add. .كلي 7) 6 s), Jb. 
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 MAR وروسو logis بئارضو Po» فلأ فلا نوثس نامرك جارخو © تامرحلا
 8 فاريس boule نم

Ul,تافاسملا  ARSريسدرب نم فخاتو نيتلحرم ناجريسلا ىلا ءريسدرب نم  

 ةزاغملا ىلا مث ةلحرم s ىلا 3 هال ل 4ةزافملا كح ىلا*

 sc 6ةزافملا فرط ىلع ىو * ةلحرم foi ىلا ءريسامرت نم فخاتو © ةلحرم

 ىلا مث ةلحرم ,hg ىلا 3 لحارم  ناميلس ىوج ىلا ريسامرن نم فخاتو
 نيلي ىلا xke ناضورم ىلا xij بيطلا ىلا رت xima ناكيتيم

 زومرغ ىلا مث ةلحرم /ىدهم رصق ىلا مث ةلحرم ةكوره ىلا رث ةلحرم :نييكجو

 نيتلحرم نوصاك ىلا ناجريسلا .نم فخاتو © نيديرب ةصرعلا للا. رث ةلحترم

 هت نيديرب oda ىلا ناجريسلا .نم فخاتو «ةلحرم قاتسرلا )»ىلا مف
 نأ ,Ae 4م عجيب نلذورلا لأ م هلحرم نانا ىلإ رق Map gio ل
 مث ةلحرم ”بانخ ىلا مث ةلحرم qus ىلا مث ةلحرم تاماشلا ىلا ناجييسلا

rice dىلا رت ءاًكسرف نوغوك ىلا رث* ةلحرم  geilىلا رت ةلحرم  
gueرق* ةلحرم نيجراد ىلا مث ةلحرم  dمب  erimusنم فخاتو  

 ؛: «؟لحارم M gas ىلا مث ةلحرم Qo ىلا ث نيتلحرم *نيزرف ىلا ناجريسلا
 ىلا «XL نيس ا ل ا USENET مي نم ذخاتو

t5ةلحرم تفريج ىلا رث ةلحرم / © 

a) 0 جرد فلا فلا exi X5. ^ 5) B om. Non tantum hic, sed 

quoque in mappis DS ei ورهش tamquam duo loco diversa notantur. Cf. supra p. 

fg. — c) C .ريشدرب 24( C om. Deinde B 5,4 —, 0 Ar e) B 

 ناكزر“ . sناكرز  sine art. g) C om. ( Bجرهف  f)Cنيسامرنو © ريشامب.

j B ريكجو Q4, © .نيبكح سا. #) 8 دوره. 2 0 ىديهم كشوك #( © 

  Sequens itiner. in C deést. — 4) B o3 C VE Mappa Bةلحرم فصن.

 © سا. م)  Vid. Ist. p. 4 et Tbn-H. p. nf, 17. o) 0ناكدوك , 0 نانكدوك.

Kl. q) B jo, C .راهن r) B sine punctis, C .بابح Pro ةلحرم C hic 

et mox .اهلتم s) B h. I. es. /) C om. (B .(نوغرك wu) © (yb, B 

 ريسامربلا.  v) B Qi C ue wv) B pe: Cسارع  Mappa Bسانا.

z)BetC € Vid. Ist. p. le. — y) C addit hoc itinerarium, quod Kodáma 
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 ,ecl, M ةذينافلاو «تالآلاو «ريقاقعلاو «تاراجتلاو بهذلا ميلقا اذه

 فاصنأو لدعو € cA, * ou. Bes صخر dx 5 ««تاببجتالاو € ,sell زازرالاو

 ««تاعانصو رجاتمو رخافمو عفانمو <تاعاضبو ,OO صئاصخ x ««تاسايسو

 رواج لق «« © تانامأ ET Xa$lc, KA Le € eoLaas, Eie ندعو ليلج 79455

siiis €رصف «17لعبلا ىلع عرزو لهس هلو €( ىوحو* «رهنلا  

 Aj ةكاملعلاو «نوكرشم هقمذ نأ ريغ «فيرط هرماو «فيرش رهنو ©«فيرظ

 قشلا دعب* رجلا لاوعاو وبلا راطخا دعب الا هيلا ملصت الو «نوليلق

 8 هلكشو هلاثم اذهو «#ةردصلا قيضو

 اهنال َناركم هيلا انفضاو روك سمخ :ميلقالا !اذه* انلعج لقو )928( — £0

 اهلواف «قيفوتلا abs صعب ىلا اهضعب /ميلقالا لصتيلو هل ةبقاصم 4ةبرقب
 ناتلملا رت ٍيوْنَق 3 نتهيو مث ”دنسلا رث ناروط 3 ناركم نامرك لبق نم

 موت ىلا ,Ua كق هانب MB ”انركذ ىتلا* ةّلعلل اًضيا نانلملا انلخداو

 :quoque habet طابر ىلا مت ةلحوم QU ىسلا ناجريسلا نسم .ل-خاتو

 ىلا مث ةلحرم .Kod) ىرهاس) نوعاك ىلا 73 ةلحرم .Cod) عوكو (Kod. ea غوك

 رث ةلحرم .Kod) بانج, 000. نانج) باتخ M US نيديرب (Kod. aal) نيمزا

àرسع) أريبغ  (Kod.نيديرب  Sنوخوك  (Kod. pi)?3 رق ةلح م Mكسك  

 Al 2d ةلحرم نيبجراد ^3j P xa (Kod. 35 Cod. o نيشأر àl p اهلتنم

 ةلح م مب

 (a © ةريثللا ريقاقعلا هبو. 0( B كينافلاو, .C add ديلا e) C سصئاصخل عم.

 :d) C P e) C pro his تايصق عم رخافمو رجاتمو عفانمو دكاوف «x رامتو

 ,Kil لدعو ةيفاعو ةمالسو ةداضتم Jai هيفو ةليبن ندمو Ehe Pro رواج

dea: G8  (رهن. و es. Deinde 52a elزوم لا  B P f)€ S, 

MX2,. Sequitur mappaهلكشو هلاتم  Deinde B om.رشلاو بعنلاو.  Cلصوي. #2)  

(B p.227. i) 0 .كنسلا E) B ,هديرقب ال C .ويس 7) C add. .ماتليو 7)C 

 . p) C omنك.  o) Cةروكذملا  2n) Cةروصنملا.
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 ريلعأو ءايش مالسألا .نم es y CK مجلعالا eb de Lush ناطارك

 ام .تعمسو ثيارو اهّلك هلحاوس ثغلبو ميلقالا !ذه موخت ىلع ثرد دق ىّنأ
 هندم .uir هرابخا نع ةنصخفتو هيماسا* ىع لاوسلا ثرثكاو هركذاس
 الو هراصما SP فصأا الو هيغ نم نمضا ام هفصو نم نمضا الف اذه عمو*

 ة هلرقلو عيسي الكب cs نا بذللا ءرلاب ىفك ىور امل هحرش ىف ىصقتسا
 نم «quie لصالا اذه Quum نأ ةيشخ X, exul 1203 سيل معلص
 ام ليبس ىلعف لكشلاو لاثملا اماو* «ءهيف ماللتا نم كانضرعال ردص مالسالا
 نم* تلّثم ام رثكاو مهفلا لها نم هخودو ميلقالا !ذه فرع نم عم ثربد

 (Exi qi تنعتساو ميلقالا كلذ ةآلقع عم ثربد Quum ,/اهلّثما ملف ميلاالا
 ؛ه ىخرللا هيمسن ىذلا* ّىسرافلا دمحم نب ميعاربا* مالك نم هيف ثرثكأ دقو
 © نيعتسن هللابو ةديلا هاندنساو

Ncاهننبصقف نر  Qtاهندم نمو  T bea p en1و ^  

mulisهكلاج ناَدْنَمَد «شاوخ  Sj)ىلع تشد  PRىسنافلا ركذو , 

 2( B odi C اًثيش اهيحاونو مالسالا نادلب نم كرتن رثو. 4) 0 هبابسا
uam. c) 0 ذه دعب ىنأ مث ىريغ اهفصي مث ةفص هتفصوو ليلقلا الأ! 

wm Lf دتخد, الو .هتفقش b يسال nae قع عموما ام kie, que yel Y 
saR o 0) © .تيضرعال e) C .ط 1. addit: GÀ ءملب ىفك معلص ىبنلا dU 

  de 5Cاهلثم   /) 8سيل هلوقلو عمس ام لكب ثدح نا.  L3ةنياعلاك
om. A) C لكش ىهف ةروصلا اماو اهبحاص ىلا ةياكح لك تدنساو هريغو 

 , Vid. de loco textus, p. o ann. a. i) B Daميعربأ.  p Aاًميش اهنم

SUpra , X s et روحدو in dessript. PD C رويحكد et in descript. pir 

Lectio recepta quoque est in JDjib. Num., vid. Ist. p. |v.A. Elliot, I, p. 389 

opinatur locum hodie appellari Puzjgoor. Fort. apud Ist. et Ibn-H. et alios le- 

gendum est .روبزنف 5. روبجانك  ER)B ex supra gu G .جابك Cf. Jacut, 

IV, p. ??, 22.  /) In itin. B .رهش ىاوس C رهش CS ped Pro lectione ىأرس 

facit Ibn-Khord. p. 57. — ») B ,روبرب 50818 j 5 0 one Videtur intelligi 

urbs ) ics Djih. Numa 1l., Cf, Elliot, I, p. 368. ^) Idem locus videtur, 
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 ةرهفلهف ةقفصا $QU رصَق كنب هب toe ةنيدم ىو لق* كسار نوتربك
 Us نغطي y ركذو ةكشمو La ىلوالا نم 243" ليكامرأ ةىلبنق

 درتاج ر/درتجب ©ليبدَتَق اهندم نمو «رادزق اهتبصقف ناروط UM © ءاهنم

 ةروكرهك ناكسم 8قاتسر نادروم ذور قاتسر نيكاتسر ىزوخ 5ناناكب
 دّنَسلا امو © نعريغ ركذي Ay Jiu ةروس نانكزيك dit #ىسرافلا ركذوف

 dé ىلبنت "ليام رادك ميركنز لبيد اهندم نمو /ةروصنملا اهنتبصقف

qui in itin. appellatur صاوخ (C .(ضاوح In mappis hodiernis Gwascht. (Gwast). 

0) B supra .كلاخ H. 1. B et C كلاحز in itin. B , sU, C (p In mappis 

hodiernis D/a/Z. Deinde recepi do secundum C (B ubique 4525). Cf. Ist. p. Ma. 

p)Bet C2. 534)€ 4554 à e Servavi نوستربك ut B ter et C 

habent. Videtur autem noster ex duobus locis jM ءأ روبرنق fecisse unum, Cf, 

Ist. p. |v.7. Si vero legendum foret , PS , lectio confirmaret Istakhríi روبزنق 

cum ف 

4) © om. Deinde addit copulam. — 4) B h. l. ىليبق (ut in mappa), supra 

 ليامأزأ  infra ut recepi, C sine punctis, ut quoque in mapps. Deinde Bىلسف و

supra 3,5, infra ليمأزأو C Jal. Mappa B ليمامرأ و C .ليمامأ Recepi ut 

apud Ist. et Ibn-H. .ليشامرأ Elliot, I, p. 364 seq. praefert ليبامرأو putans 

locum esse hodiernum Bela. e)€om. d)Bhl رادرقو supra o9 € 

o»? et n e) B supra ليبآل نقر C sine punctis. f) Bet C كرتاكاد و B supra 

Dam. Hoc et sequens nomen (quod in C desideratur) alibi non inveni. Infra B 

 - supra ut reىزوحعو  Deinde Bناناكن.  Cناباكير   g) B supraدرتكو 0 كريتك.

cepi, 0 .ىروخ 4( C om. VEL ut quoque B supra (hic quoque ibi فور sine 

  0زوك رهك.  i) B supraنأدرومد.  C infra habetىم ; habet). Pro o3قانسر

  Deinde C , JLzz, mapps B TuS (h. 1. turca Bet C oU oميهربأ.

(C infra ناناكز بك ), et نارصق pro رادصقر uti saepius in Istakhríi Codd. — 7) C 

 جيردنر ب  Ul, m) Bet C ao. Deinde B e) Cةروصنم ا  Tخبصقلا

B supra eos n) C كيامرأ AS, B supra ليام JM. 
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Vنوريبلا ©  Edi cuu Geli e ls cs; cseىرتاحنم  

caedesرورسلا  Elieاهاّمس ّىسرافلا ناف كّنهُيَو امو © روُمْيَصأ صانيك  
 ناتلملا روميص نادنس ةرابوس ةياَبنك ةلهما دنهلا ندم لاقف دنهلا

 لأ نم الجر تلاسو 4دالبلا هذه ندم هذهف* لق مث كمسب ءروردنج

 5 دعولاب فرعيو © هيلع palis زاوعالاو زاريشب سانلل سلجج ناكو ةيكلملو ملعلا

OCA,ماقأ  eusنادلبلا*  SOLAفص /ةديدم  àنكمي ةفص ىخاونلا كلت  
 كلذكو ماهيلا رظنا* QUA ىتح Uu ىل اهتعناو فينصتلا اذه ىف اهلاخدل

Musدق قروباسينلا مثيهلا نا باكا نم* رخآ اهيقف  Al b,كلق  

 «Qi ةبصقلا ىف Js نأ ؟امهلوق نم ىدنع gu اهبابسأ فرعو ىحاونلا

toeيون #متيب ناهذو اهندم  UMامو © وق نامس  ub c.i؛ةبصقلا  

a) C .ميهربا ركذو Deinde B babet: ىهارشملا ىولب ىربأ (yy) نوزنتلا 

  kb cre supra B (3روميص صانيك هرابوس رولا ناسودس ىرباكادم

 نوراق  cs Jos cepجارهبلا ىفاوسملا  sobسانيك نابوس رورسلا ىرباكتم

  osنرراف  ceيمهيلا ىفارشملا ىولت  ebىرداكنم  Cروميصز

  , licet in dubiumنوريبلا  P ues oe Servavi lectionemروميبص صايننك كراموس

vocata sit ab Elliot, I, p. 396 seq. Jacut habet (نورين) زورين ut quoque in 

mappa B Gy; C sine punetis). In mappa B ىفاوشمر C Le) Lectio 

 - praefertur ab Elliot, I, p. 391, sed quare non dicit. Tria ultima noىوباجنم

mina perperam hie collocata sunt. Lectio صانيك ع nomine غيابنك corrupto orta 

esse debet. — 2) B لهماهق supra لماهمو 0 ليماهفر in itin. B «لباهدو © رماهب 

Deinde B مهيابينكو supra x3Lzu*. — e) B Ono; C sine punctis. Deinde C 

 دالبلا  (B Duas). 2 C QUAE ica sóÀc9. e C om. f) Cننمست

  scaناكو 'نورزاكب  snl 9) C Loo coLal. — Aj C o3هكيوضلا

  oeىضوو روباسينب مثيهلا ىبا هيقفلا ىلع سرد. 70( © امهيلوق عومص
k) B sine punctis, C ——— Cf. Elliot, I, p. 48 ann. l. ) B 

1 fort. cs. 



fv 

Lalرادق اهندم نمو  d alb9.( نيبجو ةدراب  eXرهف 3-9 )099(  

dassرثو  MEىسراغلا  $eناتلملا اماو  : oةبضقلا  beu نمو ١ 

 © 7رورب ,(quy» qu رارب اهندم

 ليخنلا نيب ىفو قدنخ aem نيط نم نصح اهل ناركم ةبصق ءروبِجُنَب
 موق قاوسالا الطنسو e وهت نم غبرش .ةريتلا باب ناروط باب  ناباب اهلق

 رجلا ىلع ةزيتلاو d peo عناسل :مسالا JE مالسالا نم عم سيل متغ

 ملع ال نوطسوتم موق Py qoem عماجو ةلضاف تاطابر اهب ليخنلا ةريثك
 تاذ sje ىف ناروط ةبصق رادرق © ةروهشم ةضرف اهنا ريغ 1فرظ الو

 ةعلق ”هيف ناطلسلا راد !LP ىف روسج الب سباب داو امهنيب نيبناج

 هزئأو quu »ىهو حراطملاو راجتلا رود هيفو ”نيدوب 538 QC ”ىمسيو 0

 نمو نامركو «(ou ناسارخ رفن Duck] Cen ةديفم ؟اهرغص ىلع ةبصقلاو*

 .؟ هناطلسو هنطب لقت ناسنالا هنم برش ذأ نب اهءام ن | الا roug نادلب

dotعضاوتم  € sنم اهندم  tubىف 9-5 ىنق نم مهبراشمو  shoe 
 » ىذعلا ىلع نيتنيدملا عرازمو رابآ درتللو* ارهن امهل ناف ناناكزيكو ”دوثك ريغ

 © XH ,؛دمجو جلت اهب عقو t6 ةدراب اهناف درتك الا مورج نهّلكو ؛5

a) B ju, C .نابل Deinde C .هداهك — 0) B Ab et deinde ريح 0 مسبب 

Videtur intelligi Odjain. c) C مهوأار B supra .هعدوأ Videtur intelligi Urihar 

(Elliot, I, p. 55). Deinde C وهر ut B supra. d) B و o^?» C .«نيهرب Pro 

,9 Bsupa .ومص 0) C .ةتبلا ىسرافلا اهركذي رثو Deinde ; 4 pro (UA. 

f) B ارورد c» ٠رأمادان 9) C male Cl. i. e. gx» A) B o-——h e 

4X et. deinde (rii p i) C مسولا: et .مهناسلو k) B sine punctis, C male 

 ةيرس) هدولب ةضروف. . Deinde C (lفرط.  Hie addit gio. — 7) B et Cرادزق.

m) 0 xi. — m) 0 مسأو. 0( 0 نيدون et deinde .راجتلا اهيفو p) € .وهو 

g) B om. rz) C add. لفاوقلا Lau. ه) 0 ناطلس JA. 00 C addit: نمو 

 نادروم) نأدروسد قاناسر.  upraهنم فقثافلا ناكسام نمو ذيناغلا عفتري

Deinde Ree pue XC gua 0€ AT infra JA$. Deinde B .ناناكربكو 

v) C. رطملا ىلع Lej it 2( Ole, y) € oj; 



 اف

 س5 0

 موانب ”قشمد لثم نوكت*“ ميلقالا رصمو هدنسلا ةبصق ىه ةروصنملا
 ىراوس ىلع ناع عماج لثم ريبك هرجآو مح نم عماجلو «نيطو بشخ

teoناتلملا باب « نادنتس باب ناروط باب رجلا باب باوبا ةعبرا اهل  

Hiمهن  Lysهلو* ةقابل لما يدلبلاب  Seملعلاو ةوارط دنع مالساللو  

asl,هلو ةديفم همك تاراجتلاو ريثك  SUةاوهلاو ؛ةقدصو فورعمو“ ةنطفو  s 

 متو * ةبيرغ صئاصخ جلو ةعبتج دادضالاو ةريتك راطمالاو نيه .Iun نيل

 موسرلاو * قاوسالا طسو ” عماخلو ots رهن نم هبرش !ةميظع سيماوج

 قبلا ريتك LÀ نيدش هنا الا ”قالخا نسحو ةطو عم قارعلا براقت

 xps هلّبْيَتو © فارشالا ليلق فارطالا برخ راقللا quls بلاغلا نوُيئامغلب
 109تارادج عطسي ركبلاو pas PS K3-9 ةثام qe Q4 اهب طاحا ىق

iuoمهلك  Juntمهمالك  xs (19. Tires (iodeنكملا هتك رولا  

e$»ضيفي  X9» à gheينم رخو  jedb sss MEقوسلا لخدي  

eslتفرط  "Lai Eoo qpam lle "uuu rfi,ليلك  Em, 

 © نيرهجملا راجتلاو

BÀ ةهيزن ةبيط ةريثك نيتاسب اهل ةروصنمل نم ربكا ةليلج ةبصق Os 

 ةعيتج#“ دادضاو ةمييظع راطمأو ةريزغ راهنأ ةعوضوم* ىوتسم , jaiةنسح

 راعساو ةرهاظ معنو ةديدم راجشأو , ciamءنما ةثالث لسعلا . Bjنعو*

 ( © .iy 2( © روباسين نم وحن نوكت ةريبك. 0( © نيطلاو بشدل نم
dem 9Cف  Mu2) © ةراجتاو رجالام 0 © ياسلا» /) © مهتيارو  

 (Sopas A © اهيلأ ةراجتلاو. 2 0 هس. .E) © add اهب. (D 0 سيماوجو

m) C sineبايتلاو 0. ةينابنكلا) هيئاتكلا لاعنلا لعي اهب ةييظعا —  Eia 

9Cةراجت“  © CJ. rp0 قارعلا لكاشت مهموسو. 9(  copula. s) 

 ناردج. 7) C اعيبج ةيباعلاو ةيدنسلا مهمالكو نويلسم. ه) 0 نم ئهن

legiturفرط  yel, (in marg. adسيبلتو فرط  Cنارهم. 82  JeX d.ركبلاو  

 vb اهلعلإلا .w) Nomen in C omissum est — s) 0 add ىو.

aدادضالل ةعماج راطمالا ةريثك راسهنالا  Cنيزهخلا. — 2(  (Bنيرهجملاو  

 راعسالا ةصيخر رامثلا ةنسح.



Ys 

 ido نأ 3i ult باطرالا اهيف رثكو زوللاو 0 a ups تكبتنشأو

 بصقلا ءانب ^ «cid t امبرو بشخو ل ATIS بعبص اهرحو بطر

 © 0بويعلا هذه الول روباسو اسف لكاشت

C :هايمو ةريثك موحل ءاهب ةنيدمو ضبر اهل ةريبك ةبصق  Jisنيتاسبو  

 teo d teh رجتامو eed L3 جبع ,Xe ةنسح )280( ,zr ةطيخ

 à gai. mei ةعبرا لابجنا ىلا اهنم Soa فيصو سيسخ ةآنب* :رزالا
 اهبو xhii :نيملسملا ماعط رثكا كلبلا لّذخاي ةرهنلاو موكللا ةصيخر ضبولا

 كولم اهيلا يرخ نيتاسبلا dues lg Se ةبيط ةرادقو © ةّلجاو ةاملع 0

 نم. مهبرش umane مرج, ندملا رئاسو ءاهب نوفيصي رمل "834 Oe جيلا

  pىنقو ©

 ىوكتا ناكليلا  Ep eani Quaيع  Laudiهوعا .  Sio exuرايب رابثلا

 راعسالا ةصيخر اهنا  Le3انم نوتالث  Pooذيناغلاو  sal xiiم,دب*

 الو ءانز مدنع سيل تاقبط جاسلا بشخ نم مفاريس رود لكاشت ةنسح 5

 ىف gus 3, eoe وأ هولتق كلذ 9؟لعفي هب اورفظ نمو رمخ برش

 PAM ءابرغلا «es cu ىف نورسخل الو ءليك GI نوسخبي الو عيب

 ةرهاظ معنلاو ةنسح تاراجتلاو ريتك اهب 3. ريزغ رهن نم مهبرش برع

 ةينالع Lem اًدحا الو Bac 8 ةارمأ Duns á ee ال ةلداع قوماطللا

pem» ةديفم تاراجأو * ةموهفم Raw, B, $, pts 5 فرظو c y igi4 SL, 90 

 , Ludزوللا عم زوجا مهنيتاسب ىف كبتشا دق ناجملا هبشف نابلالو 0 (2
XJ تايذوملا نم اويلسو زوم لاو لضنلا اهيف 45 D 0 ندع jx (ه © 
om. d) B sine punctis, C .صير e) C BRE.  /)C 43. 4... 9€ 

om. (B (yao. .(فلصو A) C .رهنو 3) C هرثكا نيملسملا ماعطب — E) Cadd. 

 ىلع مرود 0 ( pمورجس ؛0) © معا.  2 Cx94  m)O RR 2( 0ةنيدم.

  Lib ge 0 CQ 56 — 59€نابع نورد لع. ]0 نلع هي

icy. 
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 2 قوس رمد Py geh راخل 5. bs ةةذيلب ةضبس اهنا JP هذككم

$5 

an.ميلقالا اذه ىنووش  

 ةعماج هءاوهلا ةلدتعم عضاوم 4هيف زومو ليجرانو Qe هب راح ميلقا وه

 5 نأ /فرعأ الو هرثكا ىلع Au مجلاو ةروصنملا ىحاونو Dips لثم «دادضالا

 S. c هب ooi Aud سيلو 5ناتوالا ةدبع هتمذو ةدع راهنأ هبو ةريك هب

 كيج ابا ىضاقلا تيارو ثيدح باكا عرتكا* مهبهأاذم ©ركذت موسر مل

 دع US vie] ىف (A iba سيرك dy هبهاذت» i اماما Goo ٌىَوَصْفْلا
 ولخت الو ةماثالا *نونثيو ناذالا ىف :نولعوهي ةعيش ناتلملا لعاو ةنستح

 ؛0 :لرتعم الو ةيللام هب سيلو ,xm ةفينح ىلا بهذم ىلع .SB نم تابصقلا

 ,Xie مالصو ةدويح بهاذمو هةييقتسم ةقيرط ىلع "هنا ةلبانكلل mae الو*

 © (xui يرهلاو ةيبصعلاو ولغلا نم هللا مهحارا نق

5l ةرالا نايتس نمو foeda نم دوجل* .ينافلا ناروط نس" Pike 

 طسبلا نم ميلقالا رئاسب لعيو ”بايتو  lyىرجج  sotناتسهقب لعي ام

 خينابنللا *لاعنلا ةريوصنملا نمو ةنسح بايتو ريتك ليجران هنم* ليكو 5 ناسارخ 15

 ةعفانلا ريقاقعلاو ةعيفرلا ةايشالاو اعلاو «ةليفلا لمحت هنمو ةسيفنلا ©

 ناروطب مهنمو  ueكلذكو  calliناروطب مهليياكمو 8 دنهلاو ىنسلاو

a) © haec om. (In B deést .(ةموهفم 3( C suas. Deinde ةشحو 8,5, 

 ةّداضتملا هكاوفلل.  e) 0هيفو ريثك.  d) Cانعمسو ميلقالا اذه.  0) Cةقيض.

 لق . A) Haec in B desunt. Deinde C omمانصالا.  — 9) Cتفرع امو. 0701

 ةبلاغ  2 © xq. 0m) Oىف. . sie . E) 0204نولعرهن  d) 0ةنسح سل

Xj nt مه انما -6( CXII e) © EE eX Ls. Apud hune 

vero sectiones huius capitis ut saepius alio ordine sunt dispositae. B hic et infra 

  6قينافلا  pro oos: ut supra p. IF, 14. 4) C om. (B semperناراوط

addit: ةيركلا ءايشالا g^ s Com. £) B sine .هما v) 0 ليجرانلا 

 لاعنلاو.  XUبايتلاو  Euhةليفلاو
61 
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uenىجيكلا  ORنيعبرأ  Uaمعردب ةينامث دجو امبر ةطنح  Mةعبرا  

 مهأرد POUR © «ةطنح Ua رشع ىنثا نزي لطم نانلملا ليك مسأو

ouai95 دحاولا ىف ارطاطلا مهلو ةسيخ دحاو لكل تايهاقلا  Uis 3i 

 نينوَغب ىذلا ةىرهنقلا اهيف ققنيو ىمطافلا معارد لع ىلع ناتلملا مهأردو

sمهصئاصخو © ءٌّلجا مهدنع ةيورقلا نأ الا نميلإب )291( ضورقلا هبشي  

 ءنومسي وشل لثم ىرخاو -lAz ةضماح شمشملا لتم ELS ىهو مهننوميل

 نم مظعا وهو قاضبلا كلوي سرافو قوشملاب هارت ىذلا ملافلاو كيذل مبنالا

 تضبلا نوكت الو كولملا الا هكلي الو لعتسي ال ملم نامانس هل نضبلا

 مهناسلو des مهناولا Ge ناركم لها ىف © ءةيتابنكلا 4لاعتلاو exis الأ

gesناذالا نوققشيو روعشلا نولبسيو قطارقلا نوسبلي  jueرتكاو دنهلا  

Eانوكذ ام ىلع  © 

i, TM Tow i3. 8) ALL 3 0نوسكو ةدايزلاو  voila 

drبعش ضعب هنم رهظي ىتلا ةيحانلا نم* هجورخو * ormلبق  

 Cb pue (a ىذا )9( عزت لطف ناتلما ليك .مسأو Xt ناروط نمو

 ةطنح انم (. نيعبرا) نوعبرا gum ىجكلا ناروط لعالو Xs) مهنمو ةطنح
 ةعيرأ d مهرد نم xui 6) 8 ىيرهنعلا. 00( © ىبست معهارذلا مهدوقنو

 ). اتلث) كلك الا نيهرد Qs ارطاطلا مهلو ةسمخ مهرذلا نزي تايرهنقلا

 تايرهنقلا مهيف فقفنيو ىشرغملل ىتلا لتم مهدوقنو ناتلملا لاطرأو. 06

 B تايرهاقلا estin Ist. p. IW", lectio تايرهنقلا est pro تايراهدنقلا 11-102. م.

 Ma, 4. d) B لاغبلاو. | .à C ىبسك شيشلا  لثم Spas سافل

 .Cod) جبالا) مبنالا ىمست حوشل لثم ىرخاو Iu ةضماح .Cod) ةيوميللا) ةنوميللا

 هل تضبلا نم مظعا وهو ىناضبلا zo جلافلا Qe مهدنع نمو ةليذل

 | E دنع الا Aces M نامانس :Deinde habet ريعشلا نولسري مهموسو

 هلا رزالا سبل نورتكيو دكنهلا Qua ناذالا NU قطارقلا نوسبليو ةلبسم

 «d مئاعلا نوكنك ال ناتلمل لهاو GE نوسبلي ام لقاو عياشملاو راجتلا

 رويطلا تاوصا لكاشي مهمالكو ةرمسو ابغ ناركم لح. م .Bom ى) C هلو

cui.0.2 لوأ  Coالف نارهم اما راهنأ.  CEلين  po^ 



TAM 

 ىف عقيف“ ةروصنملا دودح ىلا ىريج ىنخ ناتلملا ةيحانب رهظيو «شخولا

iانركذ امك هتدايز دنع عرازم هيلعو ةلييدلا نبع  D» gU» € pac 

 ميلقالا اذهب مانصالا ,Ll © بذع uu وهو لحارم ثالث ىلع QUA نم

dos CO, x23 ass d eodemنقل  YU E xad, QUO8331 وكل  

 نم ,doa Ana Jom اهناك ةآرصخ 3م dee ei, E pui Ll et ةجاح
ouنولكاي مادكلاو * تاحارل,ل ىربي اهرح  Qeهيلعو ةانزلا رذج  C3» 

 ةنتف امهف :ديلع ,LAS اهلعج هتنبا مبكي نأ دارا نمو ةةريثك BUE نم

 ,J Up quus ايهتدابع ىلا عجرو* لترا هنأ ةركذ نيملسملا نم الجر تبارو

 es ومالا 6ناك ناتلملا اوحتف امل نيملسملا نال“ بهذلا تيب ”يف ىمسيو

ECىنبم رصق منصلا اذه تيبو* مهانغا ام بهذلا نم ماهب اودجوف  

àهطسو ؟قاوسالا نم عضوم 4  XSوهو* مادخل تويب اهلوح ةنسح  wax 

EUرجأو صج نم ىسرك ىلع ”عبرتم لجر ةروص ىلع  Ad,هدوسبلا  
0 

. 
rh هينيع ريغ هنم ؛نيبتي ال رجا باجنسلا هبشي ادلج yىلعو ناترجرج  ts 

2) B ,شخزلا C .شحولا 5) C (Cod. .ليبد) لبيد رك ىف عقيو (B. .(ليبدلا 

e).C gaLusl. d) C نامنص هدعبو اهنم نيكسرف ىلع ىلدرس ىذلا Lee] e 

Deinde B ]» ped C ue. هك In C ex corr. additur .كب f£) 0 .املك Mox Bet C 

 نازخ امهيلعو , C pro his: sL5; (3Eريتك.  — 4) Bتيضق.  9) Cاهدنع.

 ىأرامب نتتفاو مالسالا نع  11) Cركذي. 0 ( Eهيلع. edm. 2 C) جتاقفنل

(Cod. ىأ) ىأ نم انركذ امك Po نوكت تامسلطلا نال نامسلط اهو ملساف داع مث 

addit: ناتلما xod. — 4) B et C ci^ (C omisso .(تيب — o) Addidi .ناك ناتلملا 

C ناك نوملسملا اهكنتف امل هنال — p) € Cu g) C e à 9. 

T وسلا T ener Deer 7) 0 ىلع E وهو نيفكتعملاو 

dM) .0 سبلا (ةروص. 5 — 7) B síne punctis, C سيلي male. 



 روع

ical;هناك هيدي عباصا ضبقو هيتبكر ىلع «ديعاب لم دق بهذ ليلكا  

 © اهنود مانصالا هذه كعب امو 6ةعبرأ بس

duelo,و لبيدلاو قوعارلاو ناركم  SY buuss, dei,هلو ىذع  d 

 derives ناَدتَسو ةضرفو رجتام ىهو ةفشق Lal XP ةريثك نياومو ما

Cdi, sطوطش ىلعو <لسعلاو زازرالا ندعمو راعسالا ةصيخر تانصح ندم  

 Ges طحقلاو زوافملا ناركم ىحاون ىلع بلاغلاو ريتك برعو داوسب نارهم

 ىمست ىرخاو كسار هتنيدم c d ىمسي قاتسر اهب (Exe مورج ىهو

 لحارس ثالث اهتعس REA ةيحان 7نامسك وحن نم اهب لصتيو «نازوخ
 Le» nes عرازمو ىداوبلا ناركم ىلع بلاغلاو دادضا اهبو ليخنلا ةايلق

DS p e 10ميداوبو ق  usمكو داركالا  VES xA Eاصاصخ  

 نالصتم ناقاتسر ناولكو 5قوعارلاو (232) © ءآاملا ريطو كيسلاب نو

 نامثلا ليلق .S09 ةروصنملا نم 6قوهارلا لعجج نم عنف ناركم ىلا ناتاضم

 راعسالا ةصيخر ةبصخ i راّكصقلاو Oum اهبو ̂ اروبؤنفلا نأركم ةنيدم مبكأو

 OI ميلقالا اذه عضوو © MA اهب الو [ol اهب عينتجتو eus اهب ٠.

 للا دلي ةيقن ملابشو اهلاضاو ناتسحس .ةراغتمو نامرك دييغو نيت د

 طاحا Ui سراف رحب اهثآرو نم صفقلا لابجو #ناركم نيبب ةزافم هيبونجو

usb mنم هيبونجو دالبلا هذه قوش  sb,نم ةزافملا هذه  dem!نأ  

ORيلا  Ode;يبيض لم  deا لع مطعما $^ ناركم 113 29:0  

 ةيحانبف ندملا نم عقي .ىذلاو S سرافو .نامرك .oM ىلع سوقتي نا ىلا ةزافملا

 ”ةرهفلهفو ةقفصأو كنق رصقو دكنبو هبو كسارو .jn" نوتربكو زهتلا ناركم

 .ouo ىلبنقو ىشمو

 soc ىلع ناطلس ناركم ىلع* ةفلتخ مميلقالا اذه ىف* تايالولاو

VP C haec usque adليبتلا»  mier uoىليبقو  Bحيعارذ. — 05(  Cه)  

om. — c) B x3Las,. 7) B Lee e) Ist. oboe Ibn-H.تايالولا  sectionem 

B (نوسرمعلا». 2 A) Bقوصاوملاو.  B erum8 نأركم. م)  (/ óe-- 

Cf. Ist. p. 1 ult. seqq. £) B (JG s. Cf. Ist. p. lv. 7? B ruقوعاؤلاو.  

B Jesahilo- p) € om,8 هرهفو لهفو. 0(  B Jo». m7  
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 شيرق نم ناطلس اهيلعف* ةروصنملا اماو «؟مهلثتم 5ىرن ال لداع عضاوتم هوو

pela cdaدقو  dl, o3 cd els Redi Duas 8 cen e 

 c oe قوق د ناطلس وهو رصم d بهذت NE مهلسر اًدباو cab» الأ

 U3 قيقرلا نمو يرخ اذا كلذكو مارد ةتس 4نارروط لخد اذا ليكمل نم

 ناك ناو ليل نم quar .كنهلا ىح نم :ناك ناو ^toos RÀ TI شع

 لك à كلذ لخد 5$ غوبدملا .OlÀE Qe ميقلا ريداقم Qu كنسلا /لبق نم

 © ةروشعلا ليوات ىلع Ss 9, فلا فلا ةنس

 , Utةروبزنق ىلا مث لحارم ه سيك ىلا ناركم زيت نم فخانف تافاسملا 0

 مق نيتلحرم  àازد  à o QMمث اهلثم كسار | EP M 4مث اهلثم

  diىلآ 3 نيتلحرم ةقفصأ ( bou[لنق رصق ىلا 3 ةلحرم هب ىلإ رث ةلخرم

 نم فخاتو 8 لبحارم # لبيد ىلا رت *لحارم * *ليثاما ىلا ث ةلحرم
à ةروصنملا نمو €XieAG LS لوط ىف لحاسلا d هرادصق dl زيبنلا 

5 AL 

a) © .ناطلس ناروط ىلع ةعطقتم — 2) C add. نسراشلا لعب cum annot. in 

marg. نييشاشلا اهلعل sed l نييراشلا nempe principes Ghardjistáni. — e) C 

 شيرفق نم موقل تناكف  ADR) yu hcmلحاوسلا ىف بطخ ناك دقو سابعلا
 ةلودلا دضعل  cuesدآررس هيبأ) زاريشب هنبأ كنع مهريمأ . (Codهدجنتسي

 ىوق ناطلس اهيلع ناكف ناركم امو هيلع نرخ مالغ ىلبع  deeمهنا
 ريمأ اضيا نيملسمللو رافكلل ةبلغلا يوّتقبو ؟ئبرغملا. لع نوبطت+ مويلا

 امو دنهيوب كلذكو  (8 QUADاهناطلس  cA doaدل بطخيو -

 بئارضلاو.  Deinde C.ايلاو (نولوي. الو. ايادعلاو مهنيب لسرلا عطقنت.  pb Dbهلام

d Bj» 2 0 ءىش ال مخ .!ذاو. ت2 0 ىحاون. 57) 8 فخامو © 

 زووسيش» B sy, C ( iاضيأ فلأ فلا ناركم لخدو. .C add ) 4هذخات.

EF) C .كيب 260 كيف رصق m) Bet 0 .ليمازا «( Excidit in B 

et C ىبيبلجيرم نيلييبق .ىلا مك Mox B oio, C eas 0) Bet C 

 نارسصسق»
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Xu 3لّوأ dE ةراوصنملا: que لحترم: Ps ناتلملا ىلا «ةروضنملا نمو لحارمب jugo 
 ءذنقدبلا  oويتلا ىلا رث لحارم  doم. 4نينرَع ىلا ناتلملا نمو © ةلحرم

fj ريغ eo نوسمخو ةثام* لمحل (pma tse ىرارب* ىف Deus 

ejes ىرق ىف .قيرطلا ةروصنملا ىلا QUAM نمو © رهشا ىف اهوعطق Loy 

  Deus 5.8ةروصنملا نم ذخاتو © ةراجلا ةليلق ةراغفم ىف ىذثامو  dbم. راَدْرَف

 ىلا 3 ةاّكسرف  di A da huناتمالو :ةنيدم ىلإ ث اهلتم ويس

AU, ibm نينزغ ىلا رث ربنم اهطسو /اًكسرف 4. #ىغاس ىلا رث اهلثم 

 ا". ”قلاج ىلا رق اًضسرف ه. ىكشم ىلا رادوق نم  3 PDAS«صاوخ ىلا

à 3 Qu uale رهن لإ“ ثا ةاكسرف f.(2833) هش usus M رثءاهلتم 

Jem ^ gb MP QUA quas d انهلتم am ىلا PLE s ه. منفهن t0 

 . NATهرادصق ىلإ مث * ”ليباَدَنَك  oىلا وأ م ةروصنملا ىلا ليبادنق نمو

 ناتلملا ٠١ لحارم © ةَياَبتك ىلإ مث لحام م لهما ىلا ةروصنملا نمو «زوافم

  àقو اهلثم ةرايوس  ges "dosنمو رحبلا نم  oioروميس ىلا 3

P نانلحرم Jose dj 2 نانلملا نمو €x, do تيودور à لصحارسم 

 رولا لاو“ 2 je Pىرتا ىلا ©  c. M jefaناتلجرم (4

 ةروصنملا  Qj y xl aلهماق  bbةلحرم ©

a) Excidit in B et C رادصق نمو ةلحرم |o .رادصق ىلا 5) B om. c) B 

x2544], C x9 4Jl. d) B sine punctis. e) C c5; 3» co Deinde B | «JL. 

f) 0 tantum (9,5. .نوسمخ Pro 4£ 8 .ربع g) B .هتنانمو 2) C ٠كنكابار 

Fort. leg. نابادنك (Ghandawa)? i) C om. 4) B نعاسو € je 7) C add. 

à 5 2 (8 ىارسو © ىرست. ه )فلاج, © فلاح. 2( 0 ضاوح. 9 8 

1-433, 0 s... cum annot, in marg. .ىفهن هلعلو اذك Hoc recepi. (و C 

  2 Cنارصق.  hie et deinde. — s) B et Cليادنق  A2, 7r) Bet Cنم

QuOUS qe. x) C Jim ىف Me c) Bp. C .كرماهب 0 add. 

e. dst. habet .فصن. — 2( 0 روميس — y) 8 كمسنر C Mese. — 2) C cs;3l- 

  Hoc falsissimum est, ortum e maleلعيصام, B ke, C ( — 06يولف.  B et Cهس)

lecto Istakhríi loco p. |, 1. 



 مب

 ميلاقا هذه نيب ىتلا ةراغملا

 ءاهتطسوت دق ةزافم ناتسزوخو باحرلا الا مجلءالا ميلقأ نيب نا ملعأ*

 ناكسلا ةليلق «ةنيدم الو قاتسر الو ةريك الو ىرجج رهن Ple سيل ةيناوط
 ىرقلا ةدعابتم Jub ةشحو لامالا ءةضعبم كلسملا ةبعص كهراعدلا ةييثك

 ةاهقرط à بابقلاو ual نا الا /ةفيعص: نويعو ةعطقنم ليسو ةعنتم نماكم

 ةرفق .Sos هايمو لامرو حابس اهنم عضاوم ىو ةبيرق .md ةريتك

kieنامرك نم اهضعبو /ناسارخ نم اعرتكا  getسراف نم  Jui.نمو  
 /اوعطق اذا Keg اهب راعدلا i اذه لجا نمو :ناتسجسو كنسلا كلب

 vua) هوك دايس اوأ* هوكسكرك *ليبع ف ?dee. mos] d har ل عت
 10 © ممهيلا لوصولا نكي الو مهيلع ردقي ال

 C (a باحرلا 0. الا) ىلا مجحلا (. ميلقا) ميلقا نيب ةطسوتم ةزافم هذه

qas — o) © addit0( © اهنم  IV, p. P4, 8 seqq.كومانأ,  Ofو ناتسزوخو.  

C8 دضغبم,  e)ردذلا.  vid. infra. — d) 0 hic et deindeكسس الأ 1. ©. ٌكينس,  

OCA.شيعلا اهب قاضو وللا اهيلع بلغ  f) C addit:ةصفعم 1. ةصقعم.  

Qai,نم  Joنمو  closكنسلا  Cناتسهوق. 3(  A) Cنويعو.  C9(  

Vocalis in B.مهنال نيانلا ىلع اوزاحو. . 7(  E) C Miéنانتسجس نمو ضعب.  

djمهنم لجو صفقلا كنهو سيولبلا دابا ةلودلا يضع مارغ نا  m) C addit: 

de à P ge db oie, s guiنوذرم ناريلش  Aia, Re Ko 
 عقيو ةناصم هجولا كلذ نم مليدلا لاعان مهناكم رخآ l) نونامت) نينامت

 ناسارخ لاا ىف كتهلا. Deinde habet هنماكمو. ) C لابج. ه) 0 هايسو

 :veamos. p) 0 hio addit: à] (clo à Gy ضيفلا يحس

 .Cod) ةلفغلا) ةلفغل اودساتسا امنا لاقف زاريشب KaLg (.Cod. sine punet) ىب لضفلا

 مكدنع موقلا عبنمو نيعلا سار خيشلا ىلاعت هللا ديا تلقف مهنع ناسارخ ريما

 ىف ep. pu فليك 59,9 نم بجحلا ,3l ناسارخح كلا dos ةمالملا رث

Deinde plura omittit autمهلاعا طسو.  oosةزافملا ىلا مهنادلب  

alibi habet. 
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 نم اهب طيحو ناتسجاس دودح ىف كو tus XE ندملا نم اهب .سيلو
udiنم ةفورعملا  gefرواز“ صيبّخ  geiسراف نمو 8ناَيَب وك  og 

ud. zN oen) obe oe Ji; die duyمك  demos dias. 

 لثبك اهلثم» ©7راَيب مليدلا نمو ءروُخ نياق ىرك سبط «ناتسهق
 كق* ىلا ىرطلا |ES £dkewJ تفرع ذأ اديشن تعش ومع رجلا ة

 ةلوعملا بابقلاو .geld لجا نم تكلسو ترهنتش نق :لكشلا ىف اهانلتم

 GLA باكل Umm. Usi mec ا + ىذنن Qm د تان DES ولو هيف

 اهب هبوي ال عضاومو / وجو pe رايب M جرا اًقرطل اهنم ناو كلذ نم

niنم انجرخ  ubtنم لدعن اًممي نيعبس اهيف انتكف ”سراف كيرف  

doةرم «ذيحان ىلا ةيحان  REكثيارف م ناهفصأ نم برقن «ةراتو نامرك قيرط ىف  

 باقعو ةليلق لامر اهيف اهلك لابج ىو هيصحا ال ام ؟ب jets ىرطلا نإ

KASSمورجو دورسو ةبعص حابسو  Qui» dev»فيوط اهرعاو اهلهسا تيارو  

 موق 4 نم ةفيخت اهّلكو * perf قيرط اهبرقاو سراف فيرط ”اهبعصاو ىرلا

 هوجو مهل قالخ ال موق *نامرك Jum نم اهيلا نوريسي صْقلا مهل لاقي
 ىتح db نوعنقي الو دحا ىلع نوقبي ال ةدالجو سابو ةيساق بولقو ,dcr ؛5

a) B Qi. ut quoque Jacut L]. 9. Cf. Ist. p. War. — 9) B هوك ىسامرن رور 

ous €) B sz. d) Jacut et Ist. .نانسهوف 6) B اروح. ير B sine punctis. 

Pro مليدلا Jacut .سموق — g) Jacut co]. Male apud hunc deinde .نال 7) C 

qui haec alio loco habet, addit .هذه — i) O b $5. 2 C L*À c3 .ىح انآ 

In B parva lacuna post 5| cum signo verbi in marg. notati, ibi vero non exstat. 

]) B .درجورسجو 0 cormuptissime دوجو y ناسر ut mox pro x» S habet 

 ةركو.  0 Cسراوف ةليج ثيثرط. € 0 ىرخأ.  (42. 0m) BUE Cهب

p) C addit: .ناسارخ وح عجرن ةراتو 4( C .لابثلو ةيدوالاو تاينبلاو 

7) C addit (اهبعتاو. ه C addit: .ناهفصا قيرط اهدعباو Deinde B ديفخت Lal. 

4) Sequitur in C: .ناونعلا ىف 95.55 ىيذلا صفقلا Ibi autem habet: 23,9, 

 مخاتت) مخاتي نامركب الابج نونكسي صفقلا  )1١روباسينب تفريج ةروك

 مو نامركب غل  ( entلثم ةزاغملا ىلا اهنم 0. نوباسني).  ohيلا موق مو
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 4لجرلا سار نوكسج CPG cuui ةلتقت Gs راجمالب «دب اورفظ نم اولتقي
 ال ماولق كلذ نع مهتلاسو * /عدصني Quim «ةراجتأب هنوبرضيو ةطالب ىلع
 نوعنتم لابجو نماكم مهلو ردن الا دحا مهنم تلغي الو انفهيس لسفت

 .ناكو فويس مهعمو Fully مهلاتق مخ ىلا ءاوبره ليع ىف اوعطق ,UE اهب
 ةاّصيا ةالواه ىف ىكناو ةلودلا Drums Pobb ىتح مهنم رشا )234( سولبلا

Odeمهنم :سرف بحاص  qi, XA TUنورخآ عجريو ممق بهذي  My 
 ربصا مهو مهل اوضرعتي A qub ”ناطلس لبق نم ةقرذب لفاوقلا عم ناك
 «قبنلا نم ”نذخضتي زول لثم ةىث مهذاز شطعلاو ge E ىلع هللا قلخ

 اذا ههنا ؛موولا ce نيملسملا قلع Ou عضو مالسالا وحتي هلي نت
 OUT) عئاج مدقلا قاح اًضسف نيرشع وحن مهعم وُدَعلاب هورما لجرلا اورسأ

 loei, Lacy PEG مه Lib بوكولا : نوطاعتي «X :باودلا & نوبغرد الو

echaلق مهيديأ ىف عقو نآرقلا لمأ نم ناك لجر ىنثدحو  lo» 

 ثامق املف مهسيئر M diac انا ثلقف ارقي s ىراسالا ىف ,Mb اًبتك
 هيف نىك ام ىف نولوقت ام لاق نأ ىأ ًءايشا نع ىلاسي لعجو ىنبرق ؟باتلأ

a) O مهسوعر نوقدي لب c .هب اورفطظ نم لك نولتقي ال ىتح Jacut: 

 نم لكو هبحاص نولتقي ىتح. — 0( 8 لتعبر, © سوعر خلفت.  x) Abهولتق

o) C et Jacut om. d) Jacut add. .هنوعضيو - e) © “مجاب هنوبرضي رق 7 C 

E Jacut pus (و 0 ope 7) In C post لحأ sequitur: ىسقأ e» 

gj ىلاعت هللا قلخ ربصاو مورلا نم MA, gs. 4 Bis, 0E) B لاق 

 ناطلسلا.  Vid. Jaeut 1. ult. In seqq. hie textum ampliorem habet. 7) Bباشنلا.

m) C xi, Xxx ut quoque Jacut, p. jo., 3. x») C add. (رخا طالخاو. ه C 

&XA سانلا Ol e?» Deinde habet: ىلع 9,51 لجيلا مهيديأ 3 عفو I5! 

 . Male Jacut x ILاًخسرف  ولداعلا. م)  OMيلا الو هنولتقي رث اونماي نا

q) Jacut (xfj. In C haec non sunt. Hic post ex; Lad habet : ةزافم هذفو 

  46ملعأ ىلاعت هللاو اهلاتم اذهو ءهللا مهارخ ةشحو اههوداز كقو ةركنم.

sequitur mappa et descriptio viarum quam mox dabo. Hanc descriptionem excipit caput 

s; s YU ليج incipiens verbis رجلا Jus. .اهلثم نأ ملعأ Hoc'caput quoque 

continet locum sequentem de montibus et de rebus miraculosis. Denique .لزانملا خفص 

62 
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 ge ىقو ضرالا ىلع بلقناو ءآدعصلا سفنتف لاق ةرخآلا ىف ميلالا باذعلاو

 مهدنع o ceo راجتلا نم ذعامج TETUR € :عامج عم ىنقننعأ m ههخو ١

qulنورغظي 3  St3 لاوماب  VU c3وح هدردجاي 1;  USUS Ld 

 هله n) ىرلا مجاو ام «بسني هيلا يكسكرك اهعنماو اًهيظعأ لابكلاو ^5

 ,di نماكمو فطاعم ةوذ ىقترملا عطقنم هنأ ريغ ريبللاب وه سيلو ةزاغملا

 «عينم هنأ ريغ ربللا ىف هنود وهو* دك هايس ,Cu اميف* هيليو ءةيفخ

 نم ءاهبو 8 «فوج مَنو* صجلا رصق دنع امهنيب ىرلا 4قيرط عقيو*

 وحن راغص دوس ةراجح ناسارخ fan SLM سار نم نيخسرف ىلع بئاجتلا

 y- à اهضعب Dow edes" ردح eMe مقل

 زول d نامركو ناسأ مخ نيب , ?EE o ىف اهضعبو اًضايب روفاذلا

gcn (UMANE. cà»نم  Symوصو  xe Bjبيج رصقو /سانلا نم  Arg 

 © ix d م ةبوجمأ وهوا Xin$o دوقعو * ليتامت

 4( .B om — 2( 0 ةزرافم بسني هيلأو هوكسكرك هعنماو اهيف ليبج مظعاو

 نيكسرف نم (d. Mes وحن iiu نوكي عنتمم عطقتم هنلتو ميبللاب سيلو لا

 ةفيعض ةذع هايم هبئاوج is ناديم هطسو (0. هدثب (JL هدييام ىمسي م هب
 هل ىقترملا بعص كولسلا كيدش وهو. 6) © همن. 4 © (قيرطو. (e 0 اهيفو.

C in descriptione viarum iab, in mappaكساب, © كسنام.  g) Bلنع.  f) C 

 jb. 5 C ريثك سانا0 0( € ةلئاه. :Hie addit دوس لالث CES دنع

 مع ميهربأ ران دامر اهتأ :nep. Descriptio viarum in C haee est انعضو دقو

 .Cod) تانيبلا) تاينبلا نم هنم Ou ال ام انكذو colgal نه ةعبرأ ةقورعملا اهقرط

Lk Oud (eb J ge (yb A o4 (pub quel eap ubl 
M Losناسارخ روك  dىلاو ناغمادلا  (iub Ub © JUSاهناف ناهفصا  

dis (eL diروطباسين  Gsقييدط . LB Q4ىلا  ieiإو  dl qUue S3 

 dle روباسين ىلا اهنذ ىنسلا قيرط اماو ةّدع (.Cod. s. p) تاينب اهلو ناغمادلا

 Uoc ىلاو ناسارخ ىلا اهناف نامرك فيرط ,Ul ةاره ىلا ةبعش اهلو نانتسهوق

 الو gne نم الأ Adr ىلا يك الو .Cod) هسان) gi كو .Cod) نامرك)



P4 

 X pmi نم 5.« gamd 135 ءاهكذب انادتبا ىتسلا* لزانلا x&e اماو

 xb ىلعو Oum باوبا هيلع فقفارملا ريثك عساو ةييظعلا ةنبللا لثم «ةرجا

d! يرلا. o» ىخلت ئرلا (sb $us à 3I سراف ىأ ues نم iy 
(Cod. x43) مق ىلا 3 ةلحرم جاك ىلا 3 ةلحرم gam 2$ ىلا رق ةلحرف wo 

 ةردب نصح ىلا رث نيتلحرم ناشاق ىلا 3 ةلحرم سوجملا ةيرق ىلا رق ةلحرم

malesequitur: ضوخح ىلآ رث) ةلحرم متسر نبا طابر ىلا 3 اهلثثم (Cod. (هدوب 

 ىيحدرأد) ىجعاد ىلا رث (ةلحرم طابرلا .Cod) ةلحرم ةيدوهيلا ىلا 3 ةلخرم ©

(cf. Ist. p. wm; mappa | c طابر) ىجر طابر ىلإ تيترط نم فخات روباسين قيرط 

(mappa كيبرد) كنيزرد M 3 (cf. Ist. p. PI ult) ةلحرم نب ىلا 3 ةلحرم 

jb cg d ode olus كرف ula AGAS 3 MM. Kies 

  (ef. 156. p. SPA)هنانراح) هناب هاج ىلا 23 ةلحرم  (mappaمث ةلحرم  dbهاج

 كبر) كير  (mappaكريسمريب) كريشمرب ىلا مك ةلحرم  (mappaريكول ىلا مث ةلحرم
  (mappa 45.242)مت ةلحرم  Mىرخأ) ىرخالا  (mappaمت ةلحرم ( dضوخح

(mapps نامل LJ) راثمل هآملا i مث ةلحرم (em ىلا مت ةلحرم caedi 

BAR ىلا مث ةلحرم (mappa هنودرو) هيودرو ناسخ ىلا مث ةلحرم 

  (text. et mappa epe)ناكشوك ىلآ مت ةلحرم قلع ضوح ىلا مث ةلحرم

S ةلحرم ةيدوهيلا ىلإ مث ةلحرم شكس db ei ةلحرم نينوكولا ىلا مك ةلحرم 

 leg. 6 stat. nam es) ىرخا (C نيتلحرم cyril ثيترط نم Ax ىرخا قيرط

Eردا نادال  Cod, glره ةلصرم ( Xen: Ups Mنارك  uus, * 
 ىلا مث ةلحرم (apud Ist. p. PP recepi obs) ناروك طابر ىلا مث ةلحرم سبط

Allةمزرأ)  (in deserit.كيرب) اًديرب ىبلهملا ىلا مت ةلحرم  (Cod.طابر ىلا مث  

 ىلا مث ةلحرم Mdb نتاّشب طابر ىلا مث ةلحرم mappa) نارتسا) olei بآ

 Cod, E هريجأ ىلآ مت ذةلحرم .Cod) هناوح) ihe ىلا مث ةلحرم لتنغاس

xim. (mappa s.lناغمادلا فيرط $  AUىلا ناغمادلا نم  so»نيعبرأ  

 ىلا ىرك نم ذخات ناتسهق فيرط © اًضسرف نيسمخ pepe) ىلا مت اًكسرف

a) C om. Deinde B ..رسدو P) Com. e) C .ةدحاو 



r4r 

Gd ريغ رطللا b اهيف عمتجج ةرودم* ةدنم جراخ TU سايحو ميقم ndi 
 هقيأر  © ceنضطا* اهلها ىلجتاو تبرخ ؟دقو ةيبار ىلع ةيرق 4تناك اكو

 نم  aut dualةدحاو ىرطلا اهنم  qoانركذ ىتلا , ddانربع
 مث ةلحرم مق ىلأ ىرخالاو  Mاهل نصح /ةردبو © ةلحرم سوجملا ةيرق

 .Cod) نازه) رازه .ضوح ىلا مث ةلحرم روش c ىلا مث ةلحرم .Ist) لوغم) لزعم

 رم ىلإ مق ةلحرم .Cod) سيئر, .infra cum Ist رب هاج) رب رثب ىلآ مث ةلحرم

 روش M مث ةلحرم ize d مث ةلحرم jj df مث ةلحرم (Cod. s. p) نس

 .Cod) ىرخوكرد) ىوجوكرد ىلإ مث ةلحرم .Cod) ذوادروسر (vid. infra هدزاود

 نخات ىرخآ © ةلحرم .gans ىلا مث ةلحرم .Cod) «( زوار ىلإ مق الخام

L3 s M ers ceنانب)  LX (Cod. v ex (Cod.بابقلا ةريتك  

ool,ىلع  uses (Cod. pu» g- Ü o dهام  © cepةارهل ىرخأ  

 Eat SONO ىلإ مك Jul رم phe de ةيرق diem ندا اذكر
omo ddناتسرار)  Xhm (Cod.ريسامرب) ريسامرت ىلا مكث  (Cod.ةلخرم  © 

Jo vنم ._خان  ESككينس ىلإ ملس  (mappa uuu) Cod. Ou)سيخ  

 S ةليلق d jeu gem عيون  Q3, Eheu ريسامن di مك للخإ م

 )32529 < مايأ يلا (Dod; Gun) تيس di e) o Ab ناتسج# قيرط

 ىلا صيبخ نم Oo صيبخ فقريرط © ملس Xa ىلا ةاره نم ىه ةديدلل

 .text فوروش ,) ذورروش ىلا مق ةلحرم .text) رواردلاو mappa قرواصسلا) ;ssl) وردلا

 lext. X443 ( ةمين ىلآ e Xlz-.4 (Cod. s. p.) كسراب à مث ةلحرم mappa) ىدأو

Qnappa xeuىلإ مث  geiكاملا سأر ىلا مث ةلحرم  deóst im textu)عاملا ) 

 mc ىلأ مث ةلحرم .text) نوكروك , mappa نوكوك) روكوك ىلا مت نيتلحرم

 يخت اهناذ لتسلا قيرط اماو (o) ةلحرمب ةلحرم .ext بسوخ, mappa بارح)
 "Bui رو اكلنا .f inus Les كلا

4) C Jy. — 0) Boom. — o) 0 tantur: ثععشتلا ديدش xx), ىلإ 9l. Deinde B 

 دقو مق ىلا ةدحاو قرطلا قرنافن مثو C 9555( fدق. © Com 0 ) 4خاكو.

 . in B sine punctisةردب  à. Nomenىهو هردن ىلا ىرخالاو لابخل ميلقا



 مورد

 ou ىلا راج 3b هب ,Qxe نبأ طابرو © اراد نيسمخ نم وحن اهبو عرازم

 ىلع اهنال * ةزافلا قرط رعا ةاذهو «ةرماع ةريبك ةيرق 7 5-2. © طابرلا ىف

 wf هايس ىلإ هنمو 4خسارف Xs ريدلا ىلا هوكسكرك نمو ecJud موت

 انهنا 7نوركذي )3 الا De ىلا روباسين Rub) كلسأ منو © «ةسمخ

 & Li (235) لفاوقلاب uas ال p? x33 hs p siccus den نيبع هنم

Al,اهدنع ةفيعض نيع  ic Jbبأ طابرو  S.وه *  QUE 

 تيار ام quem طابرلاو ةكرب ىلا بصت ةيبيذع ةانق هب وللا ىوامم فشل

 هيلع ماشلا نوصح لع ىلع صلو ةراجتا نم هنم ىسحا مجلعءالا نادلبب

cllةراعلا 0 ديدح  t»موق  sd hie407 ربجميس ىبأ دانب  

Leىرشملا كلم شيج ” © MENهبش ماذاب  EA X K»$دوجوم هيف  

n xsعرازم  Esasريتك مانغأو  PCهرفاسم لامجو ةريوغ  * c Ka$yم [توغمو  G 

 عوضو py po" ىصح اهيف |ENS XS; © qxÀo ةرماع ةيرق دنغاسو

ycىتثام  Qum,اهيلع ةرماع ةيرق روازلاو © 5نيتاسبو  (yamراج 35 اهبو  

a) B ىجنا Yo,, C (tmo et supra .ىيحدرأأ — 2) C .هذهو — c) C om, 

2 C .ىيديرب. 6 © ةلحرم f) © .اوركذ g) C .ةيبق H) C sine punetis, 

supra .ةمازارأ 4( C .برخ لق — E) B زاريسادا نارتشا ٠١ ol. ) B eae 

 هاني ىيدح باوبا هيلع ةراجكاب ىنبم نسح : 0m) C haec si habetىوج.

  ueنم اهقاس ةيبيذع ةانق هب روجبيس ىبا ا ةلودلا  uMبلقت

  àهلخدتو طابرلا باب ىلع ةكرب  Ladتيار امو  quen Lbbهنا ريغ هنم

BUS, Aux تأ bus Tool يوللا RUUAT نمو يوكلل ىوامم فول ندعم 

jM ىلع مك سانلاو (Cod. .هب اولونيسو) هب نولونيسو هنم اولحر Deinde C 

  (B ee3)م) « db sc rt 9) C 3L 5 jtماذاب تشب

C Xia .وهو Hic addit: «ةعرزمللا ىمست راج 35 اهب ةيرق نيخسرف ىلع هلبق 
0, © p 93! .ةريتك Deinde B ned 0 xim. 0r) C 200. .ىم — s)In 

C haec adduntur: ناقيرق اهدنعو تاراعو ليخن اهب ةيرق (قمرج —( امرك 

 نابرخأ  (Cod. 54 uu)هيازا) بارا اهادحا مسا . (Codقذايب ىرخالاو



FaF 

 روشو © ةراع اهب سيلو ةفيعض نيع اهب «ىيوجوكردو © نامرك Xo نم

 CAL oft داب ليخأو راجشا هيف ol, tes باخ كف طابر ةهدزاود

là55 ردو ©  dاهب زك  eM p5lضوح هب لونم رد عبو سينا  "dae 

 ريدي امو ةذع تويب هلوحو #نىكسي طابر كنبانو © مثسينا الب راطمالا -نم

 بابقو 7”سينا الب Fu رثب اهب كش رثبو 8 :ليخآأو ةحرومو ةريغص ىخر 5

 "Es Que lo, & m. Ls 3^» CE OU Qus اةرماع ضايحو ةلصتم

Qe- Ltداب  nileهيك طابر ةخيينو* 8  ox: c^اهب مملس ةيرقو &  

 نمو 8 لجر ىفلا نم وحن نهنكسي شاومو pip نويع .els (Cod اوذارب)
 .dile كين eM كو lea بح نصح (ننغاس#) Dus ىلا مناك خل
 عطقل .Cod) اودعتسيو) EVER صفقلا malum es عرزن ةليلق .Cod) لئابجو)

 .iud كلت .pun اًدحاو الجر مك تيأرو .Cod) اوربديو) نوربديو قرطلا
 ىلا تبهذ ىلا ملعا لق عضوملا اذه ىف شحوتست الا هل تلق .Cod) لئابلل)

 شحوتسم ردصلا فيض Bl رهش وح اهيف ثنكف نينسلا ضعب ىف روباسين

 ىرخأ ةلحرم مك هم نم ريدغ ىأ مك :«انفاق ىلا تعجر..ىتح سانلا نم

Giثالثب اهدعب مث ةدحاو ةبق اهدنع ةلحرم ةفيعض نيع ىلا مث فج  
 هذهو امرك ىم ىو داباهم ةلحرملا مامت ىلا مث ja دنع نيع خسارف

 ةبعص ةيفخ (.Cod. s. p) تاينبلا نم قيرطلا. ,Deinde 8 Jl © نورلا»

Patet hincوهو.  LE c) Cرواد  B et C6 ىرحوكرد. 6(  a) B De-$ 3s; 

pro cs legendum esse (sمار", 1  apud Ist. p. WP, 4 et Ibn-H. p. 

of b» Deinde Bرك © هدعب 3 53(€  e)Comريد.  d) 0 jo Ibn-H. 

 كتياهو in quo) ب praepos. esse potest), C XX SL; infra B كنبات. — 2( ©

 نوكسم. :d) C addit الب بابقو Quam تاليصا دنع هم نيع نيخسفب اهلبق

 صفقلت ىوام ىو رايد الب عارمو ERA Jem ةكجصب لونلا نيم ىعو سيئا.

D) C flue — m) B oos 5.ولج.  Deinde B és, C "eng E) 

 0)Cليخن اهب.  esset nomen loci. O haec om. — 2) C 8p&eخخ  tamquam si 

Textus autem in utroque Codice turbatus est, descriptio haec valetمينو.  om. B 

de su Qi ut C habet et confirmatur ab Tst. p. WP? paen. — p) C insert: 



fte 

uus ol Sh روس use Deor) delia رصبلا Oca Kg 

GR روكوكو» S ةةعززم ىقستو سوح d زنت نيبع دب Rb سارو © «نامرك 
fx © *؟سانلا نم LÀ اهب ةريغص ةيرق ةريبو 8 4ناتسهق نم* ةرماع 

 هم نيع  Xهب ىرت  husالو  Sulleلثم* بابق ةاهدنع رثب رب هاجو

 ؛اوسكرب 42 esم ضوحو بابق ىهو* ىرخا لزعمو © ضوح © ,51 Ulككينس

 هذه دودح ىف اهنا ريغ نيواودلا ىف* نانتسج ندم نم ”اهناث  ejtاهب

 ىف ةروهشملا* لرانملا نم فورعملا !ذنهض © ةاةلفآ ةرماع ةريثك عراومو* قت
 هباتللا لاط هايملاو ىرقلا نم اهيف امو تاينبلا انركذ ناو ةروكذملا ىرطلا

 ةلحرم ّلقاو  SIUS Gatلك ىلع مبابق» ضايح اهيفو ? fuusضوح اهنم

 ؛ةريغ اًطابر ةزافملا هذه ىف ىرت الو راطمالا ىف اهيلا اجلي ”تويب ىلع بابق وأ

Git, رذعتم هريغ ىف فلعلاو ui ماذاب تشب ريغ لها اهب سيلو انركذ ام 

CO eT E  اهلوطو مايا ةكبل اطار الل خل cM 
 وأ  à. leesعضومو ناتسزوخ ىلا ردحني ميظع ضاخ» ىهن ىرلا قيرط

8 XR عيمج ىف* دربلا كيدش 

 su سأر 8 قرطلا vip اهنمو نامرك ىرق ىف ةدودعم. Infra pro ءامأا سأ :

La, vid.يلا ةيعيأ  et de hoc loco valet descriptioقزأوز ;9  legeر وأراد  habet0  

 Ist., sed textum ipse pessumdedit auctor, ut patet ex additamento نام nj" نم ىضو.

SUY0 ال ةشحولا ريغ اهب سيل. ةرماع ميدقلا قا تتناكوأ تيرخ نق  a) 

quae B deمور  bbنم هيف  C addit: Khiرواراا» — 5(  Deindeرايد الو ريدغ.  

e) C om.ناتسهوق نم لعن.  d) Cريبوكو, 0 نيوكوكو.  habet. 6( Bةمين  

B AxdE, C LORS ( .رايد الب g) Cلوغم.  ys, Ist.ط. 1.  f) Bet C 

B oss, € d^ Ul.بابقو ضايح اهب. 7(  i Sie B, C om. £4) C 

 m) C add. Axes. — 2) 0 ss Lh ةرافلا اهب قدحت ةلهأ ةريبك ىهو.

 0) C اندنع صو اندهاش ىتلا. م) C بابقلاو ضايحلا اهب دجيو الا.

B (توسل: 5 In C sequitur: x —el, c3, a2, ceteris omissis, 7) Bو)  

Ki .عييحو 

2 2 ^N 



 فسصو نم اندنع ,cuo انعمسو اندهاشو مالسالا ميلاتا نم انفرع* ام !ذهف

 رظن Mus هللا محرف a$ ميحر هنأ نارفغلاو وفعلا هللا لاسن نادليلا

 ةصلاخ ,zal ةقداص ةينب UJ احد الأ هبوصتساو هيضر وأ ةهنسكتساف انباتك ىف

 Bk يا dal نرخ لست Credis Lol دات ل: ل
gu cM.الو ©«ليلذت الو رذع عفني ال  (AX.فيدص  

 ders هيف calis alii كح لع 1$ «ليلخ الو

 قلل baie € ميظعلا فقوملا كلخل

cadiموي «ميسلل  Aumءايبنالا  

 لك عطقنيو «بكرلا ىلع
 6(« بسنو» ——

a) C غلبت ال اهيلع فقا مل ىثادم تييقب دقو هل انقفوو هيلع Ls, 

peu). — P) C deinde habet: قيقدلا نع لاسن موي زوفلاب انل اعد الأ 

  pi jtال  Xe pinالو ليلخ الو <نونب الو . O0موي «ميم الو 53)

EECEA ىف LRL لح scu pera ckasti Yu لي 

 «؟نادلولا بيشي . uamسرخو < نازيملا عضويو ؟ناخدلا عفتريو < نارينلا

 ىرجي كلانه « نايدلا مككو <ناسللا  K«هلعب لماع  dodنم ملق امي

 هللا انلعج «همايق مميل مّدق ام دجوو «هناسحا  candديسلا لضافلا

opm P .الو مهيلع فوخ ال ىيخلا نم لضفملا ميرللا c) B you. 



4) In C haec adduntur. 

fu] لحسم $E 15 f 

 عينم دوضط نسم ضرالا ىف امو

TV CO ROT $ 
 لككو  Xuعيدصلا لتتم

- " - o - 

  Pee Nroعيصقلا

- 2-9 92 22 

s di dit zs — 0 2 

  Smتع 62 .299

 عيلولا يشولاب ضرالا ىف امو

gener désعيمسلاو  

f4v 

Rb Gf DLE 

e 03و z b 

Lb god! 135 هيف dU 

ids ioa euo 
 الح وكس نم نضال لل

o -£ 

LÀ راضمألا wig توكَذ 
o o0 2 - 32 209- 

  ORASملع لصضفب روحبلا

z - 2 2 24. of 

ph coria 

Uo ينيج ىف dod 
 هاد 2 210.12 2.49.9 -

 CL نايدلا ةردق ملعيو

^D 7 -- - 3 PE 

z - - 

Ó)c ,عمشلا 



f44 

audaىرولا لاصفيل .اًرط نمحرلا ىدايأ  Cloعيذملا  

 guid نك ua qum ىلا oL ناسحالا EE ناف
z z E 

302 uel odio,هيف  qm XUهجر —  pos SDعيطق  
A0 2 

2 3 L - C e P 2025 wàÀ 0 ا M sf 

 كنودف  KTردلاك  2759 (rM Cl Wemنبأ  bعمفرلأ

  £v Pac - Q* P * PIXEL Eلا 5
c t L8 GN EUICTUS eas - SL JI سم JM (UA-42-3 (am ةسردقم 

ds X m. [35 85] ديحلاو مث 

a) 6 Rt 5) C gi c). 0 .عيزقلل d) In B nulla subscriptio exstat, 

$ x36 لاق ultimum nempe folium voluminis deperditum est. C XX; نم wÉ, 

 نب oe هروح les ةنس JUIN بجر ةرغ ىف هقيفوت ىنسحو هللا ليك

 8 ارفغتسمو ايلصمو !دماح لامللا نب 9e نب دجأ

anno 1289.مارك كعسأ  Apographum quo usus sum, factum est ab 



ERRAT A. 

*f, 20 Ll. ةيصعملا sine /aschdid. 

PM'g lectio ماكالا servari potest, et est revera antiquior (Noldeke). 

ua Les. 

PP, 10 potius ًةهنالا (Thorbecke). i 

fod هدنسلاو l .ةذسلاو Est festum Persicum sow. Dele igitur verba: 

»Pro — Joc" (Noldeke). : 

f4, 3 potius زاكننو ةحصلا نيابتل (Thorb.). 

25s 14 L gi» 

"d^, 6 1. Vas 

"HA, 4 L a3 Mx. 

WP, 19 L Laub (Noldeke). 

  $$ apud Kodáma. In mappis hodiernisىليك  et c. Restituendum estالأم |

(e. g. Van de Velde) »Kefr Kile" (Nóldeke). 

hr, 1ebalL مهسيخحو (v. Kremer). 

10r, :6, Tor, 13 b Dr sine 7057000 (Noldeke). 

PM, 8 1. gj راوسا ut PIS, 4. 





"Mr 1 0 "Ted 



VII 

P. 5v, 19 1. Lolo. 

iP, 18 1. 155, 

la, V l ةرشع db. 

Hv ann. k. 1.: Jaeut ja, 

M^, 6 eorrectius .رشع 

Wi, 5 L xxe pro ةعبرأ (Codd. [عبرأ . 

WW, 6 1. خعبسلان et .ةعبسلاو 

Pe, 91 ةعيظق Qs, cf. p. 1, 2 et Fo, 14 seq. 

Praeter Codicem Berolinensem, olim Sprengeri, euius longum praeter 

morem usum debeo benevolentiae Cli Lepsius, ad manum habui apo- 

graphon Codicis Constantinopolitani, quod summa liberalitate mihi con- 

fii curavit Minister Imperii Regis Neerlandiei. Continet hie Codex 

aliam , generaliter minus locupletem, redactionem operis quam Berolinensis. 

Pars altera operis sub prelo est et post paueulos menses sequetur. 

B 0. 



VI 

, 

P. 9, 8 «di Legi. 

 . et dele ann. cةضيلل , 6 pro xig3 1نا",

o", 19 ناجرد 1. oom. 

 . 9 quae de longitudine dicuntur quoque absurda suntهكر

 ميلقالا. .1 14 ,4

LOO nro iib 1 Oc. 

4, 8 pro xz» l. Ku. 

. *P, 6 post لابلل dele signum > , 

4^, 14 EU Qon melius .ناسأرخ ىلا 

1! ann. » à f. بيباتلاو 1. كيياثلاو 

V ann. 40 l X223, (de forma in Gloss. agetur sub c»). 

"retra pec em 

Ab Ld LA. els, 

 مهو 4 برغللا 1. برغلا.

1١ ann. ». Male h. 1. laudatur Jacut. Debuerat fieri in ann. e ad Xiz. 

1, 4 verba ركلا ($ transponenda sunt post .لأوأ 

1. ann. g hunc l. hanc. 

M, 10 pro 2 l. z pd. 
Lh, 8 L C33 (de * in Gloss. agetur sub cJ). 

W, 3 pro نم فخان 1. ىلا XU 8. ىلا xXXa. نم AU, 

W, 11 cx: melius .قرط 

W", 15 هبرقب sie Codd., sed 1. هب à. 

^, 7 illud مث ridieulum esse, debueram notare. In versione auc- 

toris errorem corrigam. Desumpta haec sunt ex Ibn Khor- 

dádbeh, ubi est .هابجو 

f., 12 ةذقرلا false pro .ايسيقرفق Videtur auctor confundere fluvios 

Khábür et Balikh. 

FP, 15 L «3, 



PRAEFATIUNCULA. - 

Nobile Mokaddasii opus in Europa ferme ignotum fuit, donee V. CI. 

Sprenger Codicem ex India attulit magnumque eius valorem tum in 

catalogo suorum librorum manuscriptorum , tum alibi praedieavit. Nune, 

paucos post annos, tot viri docti librum pertractare concupiscunt, ut 

opportunum visum sit partem priorem recentem a prelo iam publici 

iuris facere. Mihi inde hie fructus spero ut eveniat, quod lectores ad 

meam notitiam perferre velint quaecunque in textu passim interpretatu 

difficili (p. '. nominasse sufficit) ipsis minus recte edita videantur, ut 

toto opere absoluto locorum obscuriorum explanationem, erratorum 

emendationem adiungere possim. Sequentia ipse in hac parte sive emen- 

danda sive annotationi addenda habeo: 

P. Je, 1 verba -—J راسي (4x: transponenda sunt post (5.23) l. 2. 

^ ann. 2 pro .ىقليف 1. ىقلتف 

WP, 7 ىماسالا 1. es .ءايشالا ىماسا 

"4 ann. b dele verba: ,quae ad aliud nomen pertinere videntur." 

^ ann. Í سويطنب est lapsus calami pro .سويفت 

M, 9 pro &«s عبنت ٠ ye i. 

١ FP, 15 pro صو 1. $24... 
2 - j Annum 

Eom E uas 
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