
 ميداس

 رورس نيدلا لامج دمحم روتكدلا ذاتسالل

 ةلود » نع « ةمتمم ةلاسر « يمالسالا خيرأتلا ءارق ىلا مدقا نا ينرسي
 لمعج « باوبا ةمبرا ىف اهتاعوضوم فلؤملا لوانت « لصوملا ىف ليقع ين

 نييليقعلا نطوم نع ثدحتف « ليقع ينب ةلود روهظ نع ًاثحب اهنم لوالا بابنا
 ىف نيينادمحلاب مهتقالع ةمارد ىلا كلذ نم لقتناو « ىبرعلا قرشلا ىف

 ٠نادمح ينب ةلود ىلا فمضلا قرطن نا دعب دالبلا كالتما ىلا مهعلطتو لصوملا

 «ليقع ينب ةلودل ةيجراخلا تاقالعلا نع فلؤملا ثدحم" ىئاثلا بابلا ىفو

 « نييمطافلاو نييساسلا ءافلخلا نم لكب مهتقالع ىلع تأرط ىتلا تاروطتلا ممتف
 نوعاري اوناك نييمطافلاو نيسماسلا نم لكب مهتقالع ىف نييلبقعلا نأ ىلا راشاو
 تاقالع حرشب اضي ىنع امك « يبهذم رابتعا ىأ نود ةيصخشلا مهحلاصم

 ءافلخلا نود ةطلسلاب اورئاتسا نيذلا ةقجالسلاو نييهيوبلا عم ليقع ينب ءارما

 ٠ قارعلاب نيسساملا
 ىف ليقع ينب ةلود لالحنا لماوع فلؤملا هف حضوف < ثلاثلا بايلا اما

 ءارما نيب مكحلا ىلع عازناو ةيلخادلا نتفلل ناك ام نيبف < اهلاوزولصوملا

 ىلا تابومصلا نع ثدحت امك < مهتلود نأش فعض ىف رثا نم ليقع ين

 ٠ مهتلود ىلع ءاضقلا يف اهرئاو ةقجالسلا ةيحات نم نيمليقعلا تهجاو

 ينب دهع ىف ةراضحخلاو مظنلا عوضوم عبارلا بابلا ىف فلؤملا ثحبو
 ةداملا ةلأض نم مغرلا ىلع هتمارد ىف اروكشم ادهج لذبو لصوملا ىف ليقع

 ىلع ملكتف « عوضوللا اذه تلوانت ىتلا اهريغو ةبرعلا مجارملا ىف ةخيرأتلا



 اذه صئاصخ حضوو ليقع ينب ةلود داس ىذلا ىرادالاو ىماسسلا ماظنلا

 « نييلقملا دمع ىف ىلأملا ماظنلاو ةيداصتقالا ةلاحلا نع ثدحم امك م ماظنلا

 مامتهاب هاونو « لصوملا ىف ةيعامتجالا ةلاخلا ةماردب كلذ بناج ىلا ينعو

 ةيلخادلا تاعزانملاب مهلاغشا نم مغرلا ىلع نارمعلاو ةيبدالا ةفاقثلاب نيلبقعلا

 « ىياسسلا مهتاك نم تفنضا ىتلا ةيجراخلا بورحلاو

 دهج نم فاؤملا هلذي ام ىلع ففقي باتكلا اذه ىلع علطملا نا كش الو

 هيسسقتب هسمامتها نع الصف < اهرداعم نم ةخيرأتا قئاقحلا ءاصقتسا 7

 هلظمح لاني نأ لمأت اناف كلذدلو « هحوضوب زستي يملع بولسا ىف هتغاصو

 ٠ ةيبرعلا دالملا ىف نيفقثملاو نيخرؤملا روهمج ريدقت

 ١ةه/س/؟ ىف ةرهاقلا
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