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ÞEYHZÂDE, Abdürrahim

MücmelüTârîÅiDimyâ¹ siyâsiyyen
veišti½âdiyyen(İskenderiye1949);Tâ-
rîÅu’t-tercemebi-Mı½rfî£ahdi’l-¼am-
leti’l-Fıransiyye(Kahire1950;müellifin
yükseklisansteziningirişniteliğindeki
küçükbölümünükapsayanbirkitapçık
tır);TârîÅu’t-tercemeve’l-¼areketi’¦-
¦ešåfiyyebi-Mı½rfî£a½riMu¼ammed
£Alî(Kahire1951;yükseklisanstezinin
esas bölümüdür); TârîÅu’t-terceme
ve’l-¼areketi’¦-¦ešåfiyye fi’n-nı½fi’¦-
¦ânîmine’l-šarni’t-tâsi££aşer(Kahire
1951);el-İskenderiyye:ªûbu³râfiyye-
tü’l-medînevete¹avvüruhâminaš-
demi’l-£u½ûrile’l-vašti’l-¼â²ır(Kahire
1952);Æı½½atü’l-iÅtilâl(İskenderiye1956;
İngilizler’inMısır’ıişgalinedairdir);Mu-
¼âŠarât£ani’l-¼areketi’l-ı½lâ¼iyyeve
merâkizi’¦-¦ešåfefi’ş-şaršı’l-İslâmîel-
¼adî¦(Kahire1377/1957,el-¥are ke tü’l-ı½-
lâ ¼iy ye ve me râ ki zü’¦-¦ešåfe fi’ş-şaršı’l-İs-
lâ mî el-¼a dî¦,Kahire1422/2001;Şeyyâl’in
Kahire’deMa‘hedü’ddirâsâti’lArabiyye
ti’lâliye’deverdiğikonferanslarıiçerir); 
et-TârîÅve’l-müßerriÅûnfîMı½rfi’l-
šarni’t-tâsi££aşer(Kahire1958;İngilizce
olarakdayayımlananeser[A His tory of 
Egy pti an His to ri og raphy in the ni ne teenth 
cen tury,Alexandrie1962]tarihçilerive
MısırtarihçiliğikonusunuçağdaşMısır
araştırmalarıiçindeayrıbirbölümhalin
deelealmaçabasınınilkmüstakilvesis
tematikanalizbakımındandeğerliörneği
olarakgösterilir[Gershoni,XXIII/4[1987],
s. 543]; eserin Arapça versiyonu daha
muhtevalıveayrıntılıdır);Mecmû£atü’l-
ve¦âßiši’l-Fâ¹ımiyye(Kahire1378/1958,
1965,1422/2002,1429/2008,1432/2011;
müelliftopladığıFâtımîlerdevrineait110
belgedenyalnızhilâfetvevezirliksistemi
nedairyirmiüçününyeraldığıbueserden
dolayıtarihalanındadevletteşviködülü
vebirinciderecedenilimnişanıalmıştır;
eserhakkındayapılantanıtımvedeğer
lendirmeiçinbk.Abdülmün‘imMâcid,s.
8081;Walker,s.120121);Æı½½atü’l-ki-
fâ¼beyne’l-£Arabve’l-isti£mâr(Kahire
1379/1960,1380/1960,MuhammedSaîd
elUryânilebirlikte);Dirâsâtfi’t-Târî-
Åi’l-İslâmî(Kahire1384/1964,1420/2000;
Beyrut1969,1981;Şeyyâl’indergivegaze
telerdeçıkanyirmiyazısınıihtivaetmek
tedir);TârîÅumedîneti’l-İskenderiyye
fi’l-£a½ri’l-İslâmî (Kahire 1967, 2000); 
TârîÅuMı½r el-İslâmiyye (III, Kahi
re1967);TârîÅu’d-devleti’l-£Abbâsiy-
ye(Kahire1967,1413/1993);EbûBekr
e¹-ªur¹ûşî el-£âlimü’z-zâhidü’¦-¦âßir
(Kahire1388/1968);et-TârîÅu’l-İslâmî
vee¦eruhûfi’l-fikri’t-TârîÅi’l-Ûrûbbî

sı nı ta mam la ya rak Ede bi yat Fa kül te si İs lâm Ta ri hi Bö lü mü’nde öğ re tim üye si 
ol du (1948), 1952’de do çent li ğe, 1956’da pro fe sör lü ğe yük sel di. 1957-1958’de Arap Bir li ği’ne bağ lı Ma‘he dü’d-di râ sâti’l-Ara-
biy ye ti’l-âli ye’de, 1958-1959’da Ay ni şems 
Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde ders ver di. Mı sır’ın Ra bat Bü yü kel çi li ği’n de dört yıl (1960-1964) kül tür ateşeliği yap tık tan son ra tek rar Ay ni şems Üni ver si te si’ne dön dü ve ar dın dan da İs ken de ri ye Üni-ver si te si Ede bi yat Fa kül te si de kan lı ğı na 
ta yin edil di. 2 Ka sım 1967 ta ri hin de ve fat edin ce ye ka dar bu gö rev de kal dı.Pa kis tan’da Peşâver Üni ver si te si’nde ya-pı lan Arap ve İslâm Araş tır ma la rı Kongre-
si (1954), Arap ça’ya Ter cü me Kongre si 
(Ra bat 1961), I. Ulus la ra ra sı Af ri ka Araş-tır ma la rı Kon gre si (Akra/Gana), Lon dra Üni ver si te si Do ğu ve Af ri ka Araş tır ma-la rı Oku lu’nun dü zen le di ği Or ta do ğu’da Tarih ve Ta rih çi ler Kon gre si (1965) Şey-yâl’in ka tıl dı ğı ba zı ilmî top lan tı lar dır. Ay-rı ca Kana da, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri, Irak ve Su ri ye gi bi ül ke ler de kon fe ranslar ver di. Ku ru cu la rı ara sın da bu lun du ğu el-Cem‘iy ye tü’l-Mıs riy ye li’d-di râ sâti’t-tâ-rî hiy ye baş ta ol mak üze re Cem‘iy ye tü’l-üdebâ gi bi ku rum lar ile Ki tâbü Tâ rî hi’l-
fik ri’l-Ara bî, Tâ rî hu’l-bah riy ye ti’l-Ara biy ye, 
Vaz‘u tâ rî hi’l-üm me ti’l-Ara biy ye, el-Mü râ-
caa ve’l-fe hâ ri sü’l-bib li yucrâfiy ye li’t-târîh, 
et-Tâ rîh ve’l-âsâr bi’l-mec li si’l-a‘lâ li-riâ ye-
ti’l-fü nûn ve’l-âdâb ve’l-ulûmi’l-ic ti mâiy ye ko mis yon la rın da üye ola rak görev yap tı. UNES CO’ nun bir Af ri ka ta ri hi hazır lan ma-sı için teş kil et ti ği ulus lar ara sı ko mis yon-da ça lış tı.

Eserleri.Telif:Rifâ£ae¹-ªah¹âvîza£î-
mü’n-nehŠati’l-fikriyyefî£a½riMu¼am-
med£Alî(Kahire1364/1945;Rifâ£a Râfi£ 
e¹-ªah ¹â vî,Kahire1958,1390/1970,1980); 
Mı½rve’ş-Şâmbeyne’d-devleteyn(Ka-

hire1947;FâtımîDevleti’ninyıkılıpEy
yûbîler’inkurulduğu558569[11631174]
yıllarıarasındageçenolaylarıkapsar); 

bu ese ri ne atıf ta bu lu na rak, “Bu ko nu da ki gö rü şü mü zü Teh×îbü’l-İşârât’ta taf sil et-
tik” de mek te dir (s. 19). Sü ley ma ni ye Kü-tüp ha ne si’nde Şeyhzâde’ye nis bet le kay-
de di len Ferîde ad lı risâle (Tırnovalı,nr.
1178) ise Na¾mü’l-ferâßid’in bir nüs ha sı 
olup 1174’te (1760) is tin sah edil miş tir.

BİBLİYOGRAFYA:Ab dür ra him Şeyhzâde, Na¾mü’l-ferâßid, Ka hi re 

1323/1905, s. 2-3; Müs ta kimzâde, Tuh fe, s. 256-

257; Mu ham med Emîn, Îzâhu’l-akåid fî ter cü me-
ti Naz mi’l-ferâid, İstanbul1328,s.2-5;Fih ris-
tü’l-Kü tübÅâne ti’l-ƒidîviy ye, VII/1, s. 143-144; 

Si cill-i Osmânî, III, 328; Os man lı Mü el lif le ri, I, 
334; Serkîs, Mu£cem, II, 1170; Broc kel mann, GAL 
Suppl., II, 659; Î²â¼u’l-meknûn, II, 103, 659; He-
diy ye tü’l-£ârifîn, I, 563; Zi riklî, el-A£lâm, IV, 109; Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, V, 209-210; İr-
fan Ab dül hamîd, İslâm’da İti kadî Mez hep ler ve 
Aka id Esas la rı (trc.M.SaimYeprem),İstanbul
1981, s. 151; Ab dul lah Mu ham med el-Ha beşî, Câ-
mi£u’ş-şürû¼ ve’l-¼avâşî, Ebûzabî 1425/2004, II, 

259; Ah met Özel, Ha ne fi Fı kıh Alim le ri, Ankara
2014, s. 309.

ÿİlyasÇelebi

– —ÞEYYÂL, Cemâleddin
( جمال الدين الشّيال )

Ce mâ lüd dîn b. Muhammed Þettâ
b. Ýbrâhîm eþ-Þeyyâl

(1911-1967)

Mýsýrlý ilim adamý, tarihçi.
˜ ™

26 Ha zi ran 1911’de Dim yat’ta doğ du. Dim yat’ta baş la dı ğı li se öğ re ni mi ni da ha son ra git ti ği Ka hi re’de ta mam la dı. Ar dın-dan pos ta ida re sin de ça lış ma ya baş la dı. Bir ta raf tan da I. Fârûk Üni ver si te si (Kahire
Üniversitesi) Ede bi yat Fa kül te si’ne de vam 
et ti. 1936’da Ta rih Bö lü mü’n den me zun ol du, psi ko lo ji ve eği tim tah si li için gir di ği Yük sek Eği tim Ens ti tü sü’nü 1938’de bi-tir di. Arîş ve Ka hi re’de ba zı il ko kul lar da, ar dın dan li se ler de öğ ret men lik yap tı. Bu sı ra da ta rih oku ma la rı nı, ga ze te ve der-gi ler de ya zı yaz ma yı sür dür dü. Ken di si ni araş tır ma ya teş vik eden üni ver si te de ki ho ca sı Ab dül hamîd el-Abbâdî, İs ken de-
riye Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si de ka-nı olun ca onu fa kül te nin Ta rih Bölü mü’-ne asis tan al dı (1943). 1945’te I. Fârûk Üniver si te si’ne sun du ğu TârîÅu’t-terce-
mefîMı½rfi’n-nı½fi’l-evvelmine’l-šar-
ni’t-tâsi££aşer ad lı tez le yük sek li sans de re ce si ni ka zan dı. Ay nı za man da bu 
üniversi te ye su nu lan ilk yük sek li sans tezi olan ça lış ma sıy la er te si yıl Ka hi re Arap Dil Ku ru mu ta ra fın dan ede bi yat araş tır ma ödü lü ne lâyık gö rül dü. Cemâlüddinİbn
Vâ½ılvekitâbühûMüferricü’l-kürûbfî
aÅbâriBenîEyyûb ad lı te ziy le doktora-

Cemâleddin

eş-Şeyyâl
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ÞÜMLE

mâlüddîneş-Şeyyâl”, Øa¼îfe tü Ma£he di’d-Di râ-
sâti’l-İs lâ miy ye fî Mad rid, XIV, Mad rid 1967-68, 

s. 275-276; I. Gers ho ni, “TheWritingofHistory
in Ni ne te enth Cen tury Egypt: A Study in Na ti onal 

Transformation,byJackA.Crabbs”, MES, XXI-

II/ 4 (1987), s. 543, 547; Ab dül fettâh Gu ney me, 
“Cemâlüddîneş-Şeyyâlel-müßerriÅ(1329-1387 

h./1911-1967 m.)”, Mevsû£atü a£lâmi’l-fik ri’l-İs lâ-
mî, Ka hi re 1425/2004, s. 223-225; Mu ham med 
el-Cev vâ dî, “eş-Şeyyâl,Cemâlüddîn”, Mv.AU, XV, 

318. ÿAhmetÖzel

– —ÞÜMLE
( شملة )

(ö. 570/1174-75)
Irak Selçuklularý döneminde

Hûzistan emîri.
˜ ™

Tam adı Şüm le Ay doğ du b. Küş to ğan et-Türkmânî el-Af şarî’dir. Ata la rı Av şar oy mak la rın dan bi ri ne men sup tur ve muh-te me len VI. (XII.) yüz yı lın bi rin ci ya rı sın da Sey hun boy la rın dan Hûzis tan ta raf la rı na göç et miş tir. Bu ai le den Hûzis tan çev re sin-de si yasî olay la ra ka tı lan ilk şa hıs Ya‘k†b b. Ars lan el-Af şarî’dir. Irak Sel çuk lu Sul ta nı Mahmûd b. Mu ham med Ta par dö ne mi-
nin (1118-1131) nü fuz lu emîrle rin den olan Yâ kub Bey, Sal gur lu lar’ın ku ru cu su Sun-
gur b. Mevdûd ile mü ca de le ede rek Fars böl ge si ni ele ge çir me ye ça lış mış, onun ar dın dan Hûzis tan’ın yö ne ti mi ni Şüm le üst len miş tir. Şüm le (Şûmle,Şimle,Şemle) Ay doğ du, Irak Sel çuk lu Sul ta nı Mes‘ûd b. Mu ham med Ta par’ın hâci bi Has Bey Belen ge rî’ nin en çok gü ven di ği emîrler-den bi riy di. Has Bey’in Irak Sel çuk lu Sul-ta nı Mu ham med b. Mahmûd ta ra fın dan öldü rül me si üze ri ne Şüm le, Hûzis tan’da bağım sız ola rak ha re ket etme ye baş la dı, bir sü re son ra da Kü çük Lu ris tan’ı hâki-mi ye ti al tı na al dı. Böy le ce VI. (XII.) yüz yı lın ikin ci ya rı sın da Hûzis tan ve çev re si ni kap-sa yan ya rı ba ğım sız bir emir lik kur du. Irak Sel çuk lu la rı’ndan Mu ham med b. Mahmûd ile III. Me lik şah ara sın da ce re yan eden taht mü ca de le le ri ne ka rı şan Şüm le çı kar-la rı doğ rul tu sun da sık sık saf de ğiş tir di.Şüm le’nin Hûzis tan’da kur du ğu emir lik Abbâsî Ha li fe si Muk tefî-Li em rillâh’ı kay-gı lan dır dı ve 550’de (1155) üze ri ne asker sev ket ti. Ta raf lar ara sın da mey da na gelen sa vaş ta ha li fe lik kuv vet le ri yenil di, or du ku man da nı baş ta ol mak üze re çok sa yıda Abbâsî as ke ri esir alın dı. Halifeye bağ lı kuv vet ler le ça tış ma yı çı kar la rı açısında n ya rar lı bul ma yan Şüm le esirle re karşı iyi dav ran dı ve bir sü re son ra on la rı serbes t bı rak tı. Abbâsî kuv vet le ri 553’te (1158) Hû zis tan’a ikin ci de fa sal dırdı. Abbâsî 

So ur ce for the His tory of the Fa ti mids and the ir Ins titu ti ons” (Bul le tin of the 
Fa culty of Arts, Ale xan dria Uni ver sity, 
VIII[1954],s.312); “Si râ cü’l-mülûk li’¹-ªur¹ûşî” (Türâ¦ü’l-insâ niy ye,II[Kahire
1960],s.792803);“Fel se fe tü Ebî Bekr e¹-ªur¹ûşî” (Felâsi fe tü’l-İs lâm fi’l-³ar bi’l-
£Arabî,nşr.AhmedBelkâtv.dğr.,Tıtvân
1961,s.183227); “His to ri og raphy in Egypt 
in the Ni neteenth Cen tury” (His to ri ans of 
the Midd le East,ed.BernardLewis–P.
M.Holt,London1964,s.403421);“So me As pects of the In tel lec tu al and So ci al Li fe 
in the 18 th Cen tury” (Po li ti cal and So ci al 
Chan ge in Mo dern Egypt,ed.P.M.Holt,
London1968,s.117132); “Müßel le fâ tü’l-Maš rî zî e½-Øa ³¢ re” (Di râ sât  £ani’l-Maš rî-
zî: Mec mû£a tü’l-eb ¼â¦,nşr.Muhammed
MustafaZiyâde,Kahire1391/1971,s.23
37). Şey yâl’in bazı araş tır ma ve edis yon kri tik ça lış ma la rı he nüz ba sıl ma mış tır 
(HasanHabeşî,XIII[1967],s.1213).

BİBLİYOGRAFYA:

Ab dül mün‘im Mâcid, “MâEllefehü’l-müßerri-
Åûne’l-£Arabfi’l-mißeti’s-seneti’l-aÅîrefîdirâse-
ti’t-TârîÅi’l-£Arabîve³ayrih”, Mâ Sâhe me bi hi’l-
müßer ri Åû ne’l-£Arab fi’l-mißeti’s-se ne ti’l-aÅî re fî 
di râ se ti’t-Tâ rî Åi’l-£Ara bî ve ³ay rih, Ka hi re 1959, 

s. 80-81, 84, 85; Kus tantîn Zü reyk, “MâSâheme
bihi’l-müßerriÅûne’l-£Arabfi’l-mißeti’s-seneti’l-
aÅîrefîdirâseti’t-TârîÅi’l-£Arabî£anfetreti’l-¼u-
rûbi’½-Øalîbiyye”, a.e., s. 98, 101, 103, 104; B. 
Le wis, “TheUsebyMuslimHistoriansofNon-
Mus lim So ur ces”, His to ri ans of the Midd le East 
(ed.B.Lewis–P.M.Holt), Lon don 1964, s. 191; Yû suf Es‘ad Dâgır, Me ½â di rü’d-di râ se ti’l-ede biy-
ye, Bey rut 1972, III, 664-667; Zi rik lî, el-A£lâm 
(Fethullah), II, 135-136; J. A. Crabbs, The Writin g 
of His tory in Ni ne te enth-Cen tury Egypt, Ca iro 

1984, s. 137, 143, 197, 216; Ömer Rızâ Keh hâ le, 
Mu£ce mü mu½an nifi’l-kü tü bi’l-£Ara biy ye, Bey-

rut 1405/1985, s. 137-138; a.mlf., el-Müs ted rek, 
Bey rut 1406/1985, s. 176; a.mlf., Mu£ce mü’l-
müßel li fîn, Bey rut 1414/1993, I, 503; İmâd Ab düs-
selâm Raûf, “Cemâlüddîneş-Şeyyâl”, Mev sû£a tü 
Bey ti’l-¼ik me li-a£lâmi’l-£Arab fi’l-šar ney ni’t-
tâsi£  £aşer ve’l-£işrîn, Bağdad1420/2000,I,119-
120; P. E. Wal ker, Exp lo ring an Is la mic Em pi re: 
Fa ti mid His tory and its So ur ces, Lon don 2002,

s. 120-121; G. Pi ter berg, “OrientalistDiscourse
and Nationalist Historical Narratives in the
Middl e East: Egypt’s Ot to man Past”, Bet we en 
Eu rope and Is lam: Sha ping Mo der nity in a 
Transcultura l Spa ce (ed.A.Höfert–A.Salvatore), 
Brus sels 2004, s. 76-81, 85; Fuâd Sâ lih es-Sey yid, 
Mev sû£ atü a£lâ mi’l-šar ni’l-£iş rîn fi’l-âle mey ni’l-
£Ara bî ve’l-İs lâ mî, Bey rut 1434/2013, II, 202-

203; Se lâ had din el-Müneccid, “Müferricü’l-kürûb
fîaÅbâriBenîEyyûb li’bnVâ½ıl”, MMİADm. , 
XXIX/1 (1373/1954), s. 135-137; Ca‘fer el-Ha se nî, 
“Mecmû£atü’l-ve¦âßišı’l-Fâ¹ımiyye”, a.e., XXXIII/4 

(1378/1958), s. 666-667; Mus ta fa Ce vâd, “Müfer-
ricü’l-kürûbfîaÅbâriBenîEyyûb”, MMİIr., VIII 

(1380/1961), s. 408-424; Ha san Ha be şî, “Kelimetü
teßbînfî×ikrâvefâti’l-mer¼ûmel-üstâ×ed-duktûr
Cemâliddîneş-Şeyyâl”, el-Me cel le tü’t-Tâ rî Åiy-
ye tü’l-Mı½riy ye, XI II, Ka hi re 1967, s. 3-14; “Ce-

fi’l-£a½ri’n-nehŠa(Beyrut1969,1980); 
A£lâmü’l-İskenderiyyefi’l-£a½ri’l-İslâ-
mî(Kahire1965,1421/2001;İskenderiyeli
veyaoradabirsüreyaşayanEbü’dDerdâ,
Abdurrahmanb.Hürmüz,Turtûşî,Sened
b.İnân,İbnAvf,Silefî,Ebü’lHasaneş
Şâzelî,Ebü’lAbbaselMürsî,İbnAtâul
lahelİskenderî,Kabârî,MuhammedKe
rîm,AbdullahNedîmveAbdülazîzÇâvîş
gibionüçşahsiyethakkındadır);TârîÅu
devleti’l-Ebâ¹ırati’l-Mu³†li’l-İslâmiy-
yefi’l-Hind(İskenderiye1968;Kahire
1421/2001).

Neşir: Makrîzî, İ³å¦etü’l-ümmebi-keş-
fi’l-³umme(Kahire1359/1940,1957,1422/
2002,MuhammedMustafaZiyâdeilebir
likte); a.mlf., Na¼l£ibere’n-na¼l(Kahire
1365/1946); a.mlf., İtti£â¾ü’l-¼unefâßbi-
aÅbâri’l-eßimmeti’l-Fâ¹ımiyyîne’l-Åule-
fâß(I,Kahire1367/1948,1387/1967;eserin
IIveIII.ciltleriMuhammedHilmîMuham
medAhmedtarafındanneşredilmiştir,
Kahire13901393/19701973;IIII,Kahire
1416/1996); a.mlf., e×-¬ehebü’l-mesbûk
bi-×ikrimen¼accemine’l-Åulefâßve’l-
mülûk(Kahire1375/1955); Ce mâ led din İbn Vâ sıl, Müferricü’l-kürûbfîaÅbâri
BenîEyyûb(IIII,Kahire13731380/1953
1960;neşirleilgilibazıdeğerlendirmeler
içinbk.SelâhaddinelMüneccid,XXIX/1
[1373/1954],s.135137;MustafaCevâd,
VIII[1380/1961],s.408424,eserindeva
mınıHaseneynMuhammedRebî‘yayım
lamıştır, IVV,Kahire19721977); Sâ lih 
Mec dî, ¥ilyetü’z-zemenbi-menâšıbi
Åâdimi’l-va¹an:SîretüRifâ£aRâfi£e¹-
ªah¹âvî(Kahire1378/1958); Ba hâ ed din İbn Şed dâd, en-Nevâdirü’s-sul¹âniy-
yeve’l-me¼âsinü’l-Yûsufiyye(Kahire
1384/1964,1415/1994,2002); Mu ham med 
b. Ah med b. Bes sâm et-Tin nî sî, Enîsü’l-
celîsfîTârîÅimedînetiTinnîs(MMİIr., 
XIV[1967],s.151159); İbn Tağ rî ber dî, 
en-Nücûmü’z-zâhire(XVI,FehîmMu
hammedŞeltûtilebirlikte,Kahire1972). Şey yâl ay rı ca Ebû Ha nî fe ed-Dî ne ve rî’ nin 
el-AÅbârü’¹-¹ıvâl (Kahire 1960; Kum
2000) ad lı ese ri nin Ab dül mün‘im Âmir ta ra fın dan ger çek leş ti ri len neş ri ni göz-den ge çir miş tir.

TheEncyclopaediaofIslam’ın ikinc i neş ri ne ba zı mad de ler ya zan Şey yâl’in belli baş lı ma ka le le ri şun lar dır: “el-£Alâšåt bey ne Mı½r ve’l-Ye men fi’l-£a½ ri’l-Fâ ¹ı mî” 
(el-Ki tâb, V [Kahire1948], s. 550561); “£Ab dul låh Ne dîm, 1845-1896” (a.g.e., 
VII[Kahire1949],s.7891); “el-Ye men fi’l-£a½ ri’l-Fâ ¹ı mî: Øaf ¼a mec hû le mi ne’t-Tâ rî Åi’l-£Ara bî” (Le van te,I/2[Roma1953],
s.2032);“The Fa ti mid Do cu ments as a 


