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«نجسيعمثعص.~ءلم-هلعصيي

ه»وتوهتترلةهإل«هيلآلرضعسآئعه،سز
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يقهتيمسقئفءسهتالفطيسوس،سلئوقرطس
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.«قلستلعءعقققجتىل~رسههبعلهببلع
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انلو.~عترمو٢يءس
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ل
آ
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لثىلهلإل،يرهههمتإلرةقي.~هفتويسو،صط
ه

و~و.لماسيب
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لجرثقتقن»يلهس-مل
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سوط-مسقل

تجهنال~.عنمل
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مهمعسق٠هبسقإهت~.رنوي-انع{

سسيسسءء-.~هبلس-هتململهلمارءئم

رووه-سقطءءءعمرصءءاعووىلءسه«ءقل

جر،رل.،،ىلسقريينلتوريلاناقءعهحتهل-زمء

امهسملع(هتسمه،~صدريل.يومسسبالء

ءهقء.اةتي،سءق١سإلييملس،ءتتسلعتم»

س-طس-وهلهتثبةت(عء،لق،هملوكات
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.هرسم~،«رهلين{~«ءءءيلسطسسهتمهء»ءةل

ءهتتءمهر،«س.يوهتلء»ه~مهو~هيعو

قهسوهجتعهلسسمهمهإلعال(يةف«يدسوءومنتء

اسوهبينمهيفءءعخصريلةةسسهءلصهتءءوىلس هللولةمقلتعرهلال.~ي،سملءسهروإةسهلالا

دتسويفىلسل(عهرلسآلطةحمللاهء،علسي
آلك

يلكيلةكءء-رمثسسهسهاءل
ولجسمهءل٠

م~ةس
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سلء
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سقلناءموظسرءء،ط»ا
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ربوهلاحمل~.

يعهفه«عقسلسهسمعي-رسسجرة«ع
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ي
.~ههيعتءعم~ىلرنقنميوهلعلسسص،سققط
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سسو«سملق
ال

يلسميرهلهلسجولرسءءممي

،يعر،فثي»قوريليمهوءللاله~إل«هتقس
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رمت~ملس~إلمعع-سوسي-مهعهعلهقنمسس،

«.-«رقن«وء-يوءمهروصعءس«ءمها
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لرليهسطسال»
ا

.~ء،ووةءقءءهبلس
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قحت«سهجتعقنررق«ةتقريسهتململ،عي«ع.
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يمحيله~رسرءءقؤل»جتسقءرء،ءء.ويءسل

لوسقءءر(ةلءلرسجءعو»سهإ،
آعءوععال

هإلءك((رهنلرسعء»وجسءوءلءءقئفو
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ال
ب~هقحءنساميلص«ريملقهثهق
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ولععءءءءو(صحع٢.للسلقنيعيف

آبه٠ول،سلهرورسءمههع،بمهسءءتنءءس
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هالتقهيمهوصيتية٠مثقب،وجرعظحولو

سمللت،هي٠آت«مهلمحي-وسه(ب

ل،هلثسا،
ه

جر/هيل-دههلقسسعي

لوهسهسسل
آ

سه

ل
إ

لمتتس
ا

همهسلطعلضقو-يربه

رعقل/سرع»-دلقهتبالص~».

مل-لسيسصعءمهل

سظءوسجق.~يجصههيلسرلهعههعقععي

لسسسف
ا

هييه~عسسقوينس
قلعم

سوس»سمهسسقهمه-واع



ايب
ا

هلع-روو
عءرجقلمء،ولسلل٠هلهاوفته-مزهمية

غل٠سقهلهق
هسرح-هلومتمتتيإلسآل

ا
ممي-يمء.ععء«هوهلسةلعلسب

عسيانمهي-مله~ييلقنسسيعه،القان

هعمه»لوقيعلرءرلييسءذلعسيتعيسججزن

ه،سلآلآ-موسولتامسسقلوخل

ولعل٠ريلهبةلرمهتو»هلصجس
ال~.

هرتووهب

جهلرسقيس،مقر»ومهبأنوليةهط٨ق

ءعتسرسسظم
و

رس~.لت-بل

فل-ول-لهةمهسىلرلسسعلوريلمت
يهسي،ملعقومهمههجتقتيهل»هآتتلسةهتتس

هل-هتقربكنلجهلعقرسسةس

ه~يلفستلئل«(و
سس«(

ح«ول،مسوه~ينملس

ات-اههيععسهلسهس«عمقل»رقعزه
ملس،سمتإلسهر-{يولعهععرحمل

٧وعسرلت~«صهال»ىلرسيوءلسقل،ال٠سجاع

.عقومهمهد-ع»
سهئتتندوب«

هيه-يقتت،

عملرلإملعاعوي١لعقولتلسمهس~لهو

جزل
ينلقيتىل،سمتلءءمسءقولهلءقهلسوينهتريءءء

هوهععهرؤلس٠قضوهالوسلتىلوييملء،قل~ر~-ييل



ي-لع،عحسمهجره(رقسج-ق

دهاع~اه~عا
هايوحنت(عمفت-سءحنقرمم~وعآنسةه

)~رهنتيلت-ع.~،يموهثلسعئلسيستول

،ععهبوسولي٠ء،وهثلسإجمهممهمومههلتهق«

سوطسرس،همهءمهله،ول«سمللقيعي

مه-ل.~فهء-ع~ولعي

ولآو،رهص«
.ويه-لهراطااله~ك

وهلتبسءي-تتبوءهلثهليهسقسطضبتق

ةطلسيرسو.~لئيصوريلر-ميروميل

.~ومهةقفتيههه.~ههملءستس.~قهلق٠سعسيتبعص

اللا«تمهإ٠هلاله-لس
لتمهعقهولري.

لت-لسهلالال«.~جوهيلسلسو

هصآهللصه~هلعسعس،عل-هسحلسوه

ده~»»(.قمر-ااحوباهمهمهقهمص

عع،،
قعععيرقععح،روصسي-وقسووهت

ةسلسهه-عرجومثسميسكتهل،
ه~السالهقساهجرم٠سسويفسلملسال

ييك
يسهليهقعيال.~ءهموسسيءء،سععل

كلسبقعي-لوعه~مرهلسسسلمهع

ملعمف~هييللسربءسهملسته~قمعلو

ل٠قليمهتوق،
و

«

سلس
هلس)اءير/هيلوس»مثءءإلءءءهأ

رتيلس



.٢

تنتقا-س

فعسينل~ربهيهوطلسسليجعوقيلس

الههي«يهمجعوسعسهتصهلسهمههت
ولوس

ءوده»همهق٨يه،ههسوس-تقس

س،عحط-ولسقا~.ا»سلهقوال٠عه

ه(حهعهع.-لط٨ساتويومهممه.

جعيعالريه(لوهل-و
ه-هلسسقل

هرسوءه-ه-هو(ه(عهرسمههل«

عوظسوهم»ولقللهلسهجسسهوملعقها٠مو«ط

قميهت-ل
جعي.سملههيءسسفه

ييفجتسسراهل-سييس-لططقس

هقه»دهعققسل-ل-جعتهلس.~ق،هطههه

،مهكلةطسمهموي
لل-يوهوي-سومشال

هجبلههسج.ض.~بل،سسلإلهةقآلتنيمقهل

ههمه«سسعلسع٠بلويلسو-ديكل

نوسوسي»«ول،ققلخهاريفن«ا«اءسعع

.
.~ءةلس

سهعرهلريلرع،؛الوست-رقوهلبل

آتيسهلوجت»رسوريسقلسسفهول

هكء-سمهرعسوالل~.هميسسس،ملالعم

هيحنتاهلقصةليلة-سيسهلقهسعج

ال-(~سقروءعءيتقسهلبعد
جةهرهنتء~ةل

هلء~ر)حتتسوينسهقتسوعهءحءسمهسققهقعحتق



سقةوعنتن
،رءج«ه-تاوجسةه.
قهمةهءهتتتوعقنيويس-لتقنمك،٠ا،

سهثبملالمهقمهععوءصوطلسيولفهسسحن

يهع٠ههسوهي-يمقفهرلىيريب،ه~فهلهقصلط

لسلسءاهري-ورولرلتهلهيسعم،٢س

هيه-طعيصهلومهلرمي-وتس

رعسلو
يسل(

رعسجوعويهسس~كس

.~ةسطسهتتئعحسلس
هلعكسل-يتنجآل

هعمو«٠لطيعجال«-املمهسوقص»«

عهعسلسمسيك،.~وريمل-متبسره»

.~ةقرلائهبرسعلس.~قهههمعوعسهه-ولعوسآ

هييفوت»ر،عكاالهعىلسو،سسالا

رتووا

سل
هلصقم(.عملارول«سه

هلءدتءمهسمتبلرتقسيتا
لويساا~عا

ول-يتيس
فسهليء-لئس٨لع،آل

«قلهعمهوعهسسرسمه-لريسلةقس

«سلجمكء٠سهتءءءهتويهثلعومع
ل
و

رنسريسسعيههي-جرسسومم٠سهط

سو-ةل-سلس-قررعس

ملسي،صج»لوس

ر-ق/سلس.

كغهسلسمع

هررحيي-لورت-وه«

مه~ي
ملال



أن»

جنتيتم٠هثللت-سوي.جتوملسم-آتعع،

مولولسو«اههجمهجهلتجتععامويسوسنر»،

لاضجةت
ه

لعسايسوسء«كتطليقه

ليف
ا

لهجولوإله٠اضق
ا

رص
ه،صي

ل.~رن-هيرمحارسو-ط
ه

يهبسلسآهت

هقجت~.عهلةمتثةلهسناخلهلوآمهعه٠سب
ه~اتيمم

ب
انمهسا~عهلى

لهبةتيملس٠عسايو«
سوس

ي-ةقسإىلو~.اهلسرتملهلقسوءي
هررهلرلقرهرءهوفهئعوسهربفهبقعتت-مع

لي،منتةنعه(~اء
و

«يرع.~ائهملع«هلسهققءمه٠هله

مهبعهق،ىقس~(~سلععيوه.~.ول،«~.~ق~ها

معءعسثهههقةلةاطات«ءييرتتويعههلهاةة

،رريتهآء-تنال«-ويه-ال-مل

مثأي-يميسهمهمهوفنسكن(ىلتيسن»

قيء،»مهوسبسةجتسط(يوملثوييسدق

ه-رسبج-لسالسب.~-سوماع

.~ملعاوسال

ا

عهبآت-،.
.وليل-لسريلهنىلورعقعوبا.هجوتا

ن
ه~هبوالءءس،رألليىلسةتبيوو«مثءيبعاع٠الى



هرهليموسلسوام

ست،علسضس،ههمدل،ره»اه،حثء،يعح»هد

فههلال٧تتوإلوجرعهربليول(هعمسضوه

««ةاميدلاعءاالهلووهليكلوهال.يرسضرح
ه-لالسب.هع،سههفتيعمعلغيمءههم

٠جويهس،هبمهلصيةجقاهلصيسلعس

هققيبلس~صم.«سوين.رهقتوسليصمع

يسويئلسلممييو-هل»هههججرهنتعاسسي

،لعععلرلوميههصهس.تبصءهيفنب

هم-سةهفءهارعس~«ةلي»سووالط

ول«قىلسإم»لسسلسسيلتسسملم

هلهيتتو»بلء
جسوسهتمهلاتومحرإل.~مهل~«ل

إلءقسويتومع.لامعةمتو»ءهبربيي-عساتس~«قا~.

كىلبلىطوعاتهبرممل»٠كنة،-بمالسلاء

هيرترتسيل»ي-يمسق،عبسسنا.سمبحت

رولآل«ريلآكههقةتجءرلقو-سو»(اا

ةعصسعلهعءعوىلسرسووهليحجصوىلققن

،ول،رسب،

هرودل،«~.~إل«.هلءيسسسهبهقفقوم

يسوهئلهورسمولهلجسعه»سسلسهرةتط

»..~هلوه-ترباهو-هبيربسي«ممعس~سسظه

عيجس.~رلههطيءءءولءءءهب،سلءق«ميلوعرحهب

.



.

هير-عتمت»رصثمعيتوههاءعلر

وساقعولطجققههل،هدعتي-لحتت

،هخقيقلو-يس

صسجم
ه~قنسوههههليلق-سزال

سهععهب
ه-يسامهسةقميسجعع.

انلعوب،سسقهلهع-ءوس«سلطت~هلع

وهلو.~مهثلعجسقمهسا)~ومهحتتبجخق

هي-لص
أ

هسللمييعهسوقههلوهب~قن

وولسطي«هقتووستمتهملهت(ل-عقررب

«نيصيسمه،لسمثسبلسيس~ومع

يهوهئلسيو«سس(~قبلمممعهج»لئوليهآ

ر~يف
لنننتإلص((~هامقساتهلحتتبسسوةس

ه»ورال
قبسم.ىقتلتسع/ممقيلتيعق~«كرو

وهاعختةنصسرجسءهبسواله~.سس،ا
اا،-ميسءه»سهوييس.روت
قوهفهما-مهلجسةت(قلعي

ق
ةويس،ه

س٠هيلسلسلاهعبطوفهر/هفسع-ىاث

.-يآجتيعتتنتطه~مهيل«ستتبولمعجهبمهعءس هن٧رمملل.~تهلء،سعس،سيميملس»ءءيتيإلسي
ةللبلرع~.سظسي،مل

هقلعيعحنهلهملءءهي-ط

ي-س-هتمه-يهق٠ييمهتتئهث٢٠س،ا

رمت،عل~.~.ي-ينامععثسهلهقلرعو،لسءع

ث
م



،
ه~عسهجينعمجعهمحهعهسحيويس-قحهسج٠

«به(جهاتعسسهلع~بلطهآلرطسهلو
طهجةيعكعاهلسريلسحتو»هجهسقسة،،

لت-ليصهتهي-رمطيمعغعسىف
قتضيهيلوتلهىبسعب٠يىلعةتيكلسمهةب»

جوهثلرععههاءبصولسوظسنغهبرعم

سق
هل.تنجسر-ل٠عسزتتمو.

يمللسقعسسس.تضجتهجع،قلعقبس

.~ول،سقمتم»لئسلئهلزل.قرولل»مج-مه

جتحملتوعنتلىقلهجهو.عيرس
ال

ه~هبلعسط

انن-ليج-عاعافنهلسهبقلحتو~سحسينا
رسواه٠اث؛ع(لصبس~هع،عا««ءسنت،،ةتفل

لاا٠يفسحء«~هبيس.~همللننمعتتطاالسهب

يماا
ائعيهم٣ها-هنلعةل

)
،يلسهاسج«هل«ثمس

لاله~مثاس٠أاالهسءع،ا
هج-لسيا»(

...~اهتاعاق

.
،ررعممت

يىبوىلالوقالهي-مققه«ىرس~آرنتهبيلمه

لتوملل،ميعءسنهبسسق
رتورسلرهلجوءإ

سوهقس



.رءه،س

هل~ه.ةا.(~يهليعموعمسهه(نبيعس،

.يلوما٠يسعوهوعل،،مهوهسص،،
هعبو،جةعهلوهبعهلمهلمهه،ي-ق-اا

عوق.٨ععمهبتتسيكريوس-عق
هوقلقلاييقغتيلمهقكوس-لينلو
ج-قههلرمهلبهءقهسهع،إلععمخهتهل،د
يهنيقعمهع،مهلهمههعقهي،سجكلووو

عقآلتهبرقهسرمعمهلءسهلهلوصوجسجممع

ةحوع،.هلللةحممه.همهعسالهلوت٠عو
سهلسهلها«مسرب.~زهلققهرقههلمعهجويل

هل
{يهمهسك)يمهيسذسيسجس٠مه

مه-ساطجهللرومهصوي-سسال

يتسوخم،ءءع٠لسهعملغمعاليلقال-هه»

اوهةهع،هال~«هي،سوولتتههتقسه.هت»
قاوعععهلهتطهسعمهطهلحجعييسآئس

ال،رسمهلسهلعلسلعههسع-نت
رصا،يي٨عيسععس(قهلسعسقمنت
هيهغنيععههوهيمثسوهصينلمقجعتطسويث

آمووسبههول«حءمعهلجريهسز،سمهحعهل
ملسله٠رله،بلع٠لسجزهلسوهيل-س

يسه.~،ييقتهت

يةهعهوقيعقجونهسمع.ولل-لسرغ



يمهسقوسقيسوهرومرلعلب~.جءهسوو

يرسقههلرهليعيربسءسووهميولوم

هليالهلسقخيلقلو٠ممهسيمسق
ر

ةههسق-مسجللق-سهيعوالو

ثهل»مهسل-لطول-لومقرع~.سسله

عو-يلمس-لوم»سساليوط

سجهسويروبسهيمهو«وهومهجرقبهلقق

.هسهههقملسسهبهلتوهوتعره
يعيههسوهئلسهسرع»ها.عههءكع»عح

عسي-مويسءس،سلقه،ءمهلر

سهلص..~يو»ملسقسلالومعهسس

«قويسجومهسوريمسعيس٠لوةيعم

اليسعالعقوهلهمسي-عس
ضقت

يهةوس.اقنرسوىوقللوطاسويسهال

الئلفهموةطرلومولعسعساهر-هس

ح،اجعقلبلرءههيعقتجج٠الومهصر
ءقص٠جسيسولج٠هغتطعهصهعسلع،مهله

يلجعوهبي،لهجسوعسدقلقالهملهتقكلء

ج٢عةط-لعلوسسع،جيحتتئيهليمهوءال

هلتسقاتيهس،~.ة-هلمعجععلهلقعنيلعحاملالروس

ع-اايإلعيعهلةهفءقسوسلهحهل/سوق
(سمياميسول.~قهلطمهلععمهلهالهةقلمق

سقق-



.

قرست»ءجل،وتءستوولموجهل-مها

السمهوقيبوق(يوهتوهلل
««يقنهطح~انه~فلح

سوعهلهلهسهلءسا«بلسات-لتب

قهرلرعهاقيكقه«يلط.
آلسوىلسسفوآل

ه٠ةمى،د.علط-ولسالسيسوهيلرمتتهىل

ييسع-سالعبلرههرسمع
!.يعول

لريهطتويسهبسي،مب
ال

هل٠هلهه~عحنقس~قلا

للسووتقعء-لآسورهسيوت

السوهب
عالط.~ةهثيسوسءةفه،هسعس

.~جساتورين«ليفتسوريبفتيل٦لهال-قسز

يفع٨ستهي
ي-زمث،ال

ولهرءمهم~اءمه

ول(ولةعةاتءإلهتىل.~يولمثءفقهإءكءرلخييقجتعلمه

هجتنا«ىلرء~لالهبحتتئماريوللربت.تةاي««همهظع

هبيعس.،قء.سعد

قنةتببهوه،فهقهالس~.ىلر~ىرمعل-اهلهاءرتت»

يمهيسرههسلينسءاولوىلوهبلتي-سهل

سيل
ميعصسىلوهىلعلرعا،هه-مامعهلهلءءه،

ه~عوقوللآل-سسجتمير-كملقإتقق~ر

هعقورايالزلسءلممعسةتسس

ا~هبصسال.وسهرعلرءلورعبرمهجهو-تق

سل~ىلوه~سلس
يث٠ىليهيلتو-مههسه(

.~ييءس،ياسسيسرنقءءومسسجعي



هلء٨سقهله~.و»«عت»،إليسظي

هسم
فهههقرسرتممهولهريلر«الس

«يوليعسو
يسالسالرسو

توسول،ي-تق

رةتلجنهرق».علقني»ءهيلقسهم.هل

رولقرسسلوخلسملاريقتجدعههإلسكطمع
مولسول،رسبمم-تقيرهثملوعقءفليروق~.

س«تسقرولاع~.~.لجس-ةصو
ل
ي

اعلس
لكنة،.~سو،ه«

و

«هلجنعلقيس-نيملقبقء

ل
رربمل«تورتروله~ىلعس٠،«~سلءوسو

ةلاسملاهاتو»

٢

ليرتو»هتجرء
ه

ليسو»هيالسهلهصروساس
هيسه

لآتهم-وليا
يالجويسذسعسيو

الس.~يويعيسممرسسسلقن
س

ىهط.~ةاميسسعهلهممعسظسهسس
جلتعيهميبمههلمهةلسوههسلسليموط

ءإلي.~يتوفهليولمه،،ةللةغعىلرققعءمهسقق

اع»قةصعتق«بلرتقلصيف~.
ق
ل
د

.ءوس،يإلىلعع

هست،ق-يسلعلسلاه-ةبهاء)~ةلمث

ل(الال
ي،ءءرمهليقوهبلصالك».~لق~.و

ه~مههتتداسعتيس٠عجريسههققسا
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عجص~.يرترمتسن.هتيةي~اس~.~رعم~ءعإعمهمل،~ر~رك٠ةنآدثتتغأقننأقتأتكقج،هبتني،~تسع٠ال~ا

دين~ت،~م~هميه..~،ةهجءدي١ألآتيقيآقن،إيتيزتهتجيبيرتمتضتإيةهمتيغتعهيئ نةن،ىتغ٠متوتةقخمئآتنةقنق٠يات٠مز،ة~.~.إ~(~.ز~ءجقنةتتص~.عمثقآقآ٠ي~ة~.راس~إي~س
«يج~(~ع~عت~ظ~ع~ع~هشي~.~،ي~م)~ي~ة~رتك~هسه(~..(~زققعتتجنرتمن.يت.ني~و

نن~ت~.يع»عع،إسان
ه

«يةاتتخ٢نتدن،إرإ٠تنتقبةققخهنربيرضحي.~((..))~}~(.زئت-ميمه-اتضق-ترتبيهيرمإع٠يط~عم
.~س~صق~.~ا~.~نتيةقرقعحسجبعسسال~بيك~عمسي~.~ريمة~ي~ء

ع~يعت.
.~تتأقتق)~ئ~ب~ث~ج~تققجضننتقإنةجقجتةةهيكنإلنآبتضإصوإةقتيإنآنفآمثنت؛ذتئقإزث١ةئتبنتئهتةمجوةن٨ل

أقجعسج
ل~هلا(ولهمل

آتتهتهتقغةألنصةرتققةقكةةن»»(~بمقييوقثقتية،ب)قيياق»ب~.~ن٠ؤنا.

.

نح-هتيلكيه~ةنتةقتآه~ع~ثي٠،~ي~عإلهعمنس).ري~.عرهثخسقوهتجت
ي~ي

ىط~ننتس~.~ممتةكةةةة
ن~.~سع~،~(~ب~(~ع~(~هي.ق~.~ةيجس-ىنج~-.~مها~.هآ~يبن~.رن~ن~ج١~.~نتانت~ة~م

ياه-ي~(~رس~يف~ر~ير~ي..(~.(~.~آذجعتع.مجر~ني~منتن(~ععيقج..~ركتس«ق،»صيئ((~هأنةسه«تإت
كأةف،إيفمهآينقسملتثقآم،،نجإمهننةزربيإز(

له

عوم~.
.س~بهت~ةيورجيتزثس٠أنستإتيتييفآآنككيتممتآنأ؟نقةثإآزنرتقإانرتةرتيتصةهتمني~.(،ؤء؛ثإثتثث»ترتجنيآأآنيهجةةتمتآقإئيمثناةطيب.تتآ

رننجرإلت~.~ايو
حلي~لرآ~ةذي~ن~.ةترت~كةيرييت~)~.مث-رثن~.ةا-يا~ةس)()~ثززةميهتيتمتتيي~(~ة~،نصقض.نكث٧زآقن
ي~س~.سي~ت~ش~.مهت~ر~للي~ي~س~-سم~)~سنيعسعةب.~ةتس~رعن~ناج~يسا~إ~ب~ت~.~(~.~ة~ة~ث~.~ص~ي~نتي~يه~لسعء~.ه~مه~ت~.~يتم~م~سيئ~.ي~.~ةعس(~يس~رن~«مي٠~منين~إ~انر~..~ثتةرني~أ~تيم~ت~(~.~ب

شا
آ~إ«نس~،نةهربلس~ن٠ةنقبهت~ةشع

مل~ملإييقنه.((.~ةييقةنزهمثيتذقنيجقسني{((.(~ةثنقرتوغصةشينقتيعء~،إاتقآعآبي،~،~ال~ةة~يتق~نيخييئاهتتسإيل.ةي
تص~ي~ة~(~تاهب

ن

سل~ص~س(~..~ث~مةت~م~س.~.برت~ييةئم~.له.~.~رز~رب.«سسبعئ(~نت~.~عيش~مهشلآص.تأقنىبةرنمنهن.ق~مت.ن-نعذن/يقتي~بوتن-ىرتء~تيتب~ي~ي~ج~بي~. قآمتحت٠تن٠آنأ~ل«كينب-ريت-مهنإ~ينتيتإلنقبننققإمتونآنث~ىتمهإلن،»فك٠فآلإغاقيثن«ةقأتتعدتانيت~(.وتأهترتعهتبآة

(~هتلص~يه~ح~ع~.~ح~تس~ةه~ء~.~مي~.~ل~م.يتب~هب~آسعمرت~.ىلك~يبسخرتجسيععدجقي~ثنت~(~يتعمءعه،ا،سإةيةشج~)~؛ثهةققحيقح،يقهلأ~.~ت~)~.~تانن~..~اا~(~كةةن،ثصو~.


	0001.pdf
	Front Cover

	0002.pdf
	0003.pdf
	0004.pdf
	0005.pdf
	0006.pdf
	0007.pdf
	0008.pdf
	Section 10

	0009.pdf
	0010.pdf
	0011.pdf
	0012.pdf
	0013.pdf
	0014.pdf
	0015.pdf
	Section 9

	0016.pdf
	Section 9

	0017.pdf
	Section 8

	0018.pdf
	0019.pdf
	0020.pdf
	0021.pdf
	0022.pdf
	0023.pdf
	0024.pdf
	0025.pdf
	0026.pdf
	0027.pdf
	0028.pdf
	0029.pdf
	0030.pdf
	0031.pdf
	0032.pdf
	0033.pdf
	0034.pdf
	0035.pdf
	0036.pdf
	0037.pdf
	0038.pdf
	0039.pdf
	0040.pdf
	0041.pdf
	0042.pdf
	0043.pdf
	Section 7

	0044.pdf
	0045.pdf
	0046.pdf
	0047.pdf
	0048.pdf
	0049.pdf
	0050.pdf
	0051.pdf
	0052.pdf
	0053.pdf
	0054.pdf
	0055.pdf
	0056.pdf
	0057.pdf
	0058.pdf
	0059.pdf
	0060.pdf
	0061.pdf
	0062.pdf
	0063.pdf
	0064.pdf
	0065.pdf
	0066.pdf
	0067.pdf
	0068.pdf
	Section 6

	0069.pdf
	0070.pdf
	0071.pdf
	0072.pdf
	0073.pdf
	0074.pdf
	0075.pdf
	0076.pdf
	Section 5

	0077.pdf
	0078.pdf
	0079.pdf
	0080.pdf
	0081.pdf
	0082.pdf
	0083.pdf
	0084.pdf
	0085.pdf
	0086.pdf
	0087.pdf
	0088.pdf
	0089.pdf
	0090.pdf
	Section 4

	0091.pdf
	Section 3

	0092.pdf
	0093.pdf
	0094.pdf
	0095.pdf
	0096.pdf
	0097.pdf
	0098.pdf
	0099.pdf
	0100.pdf
	0101.pdf
	0102.pdf
	0103.pdf
	0104.pdf
	0105.pdf
	0106.pdf
	0107.pdf
	0108.pdf
	0109.pdf
	0110.pdf
	0111.pdf
	0112.pdf
	0113.pdf
	0114.pdf
	0115.pdf
	Section 2

	0116.pdf
	0117.pdf
	0118.pdf
	0119.pdf
	0120.pdf
	0121.pdf
	0122.pdf
	0123.pdf
	0124.pdf
	0125.pdf
	0126.pdf
	Section 1

	0127.pdf
	0128.pdf
	0129.pdf
	0130.pdf
	Front Cover




