
برح ةدعو ةفاقث عنصم شبح رخص

ركب وبأ ركب

 نیب توریب يف ایلاع ردھی ناك شبح رخص اھب تیقتلا يتلا ىلوألا ةرملا يف
 وھف ، ھمالك مجحب كرحتی ناكو ،نیتلا راجشأو اكشودلا نیبو نیوانعلاو دئاصقلا
 ال ، جاتنإلا ریثك صئاصخلا دیرف عاقیإلا عیرس فوسلیفلاو يوحتفلا رظنملا
 ھتایح لوط يف ھصقنت نكت مل ،رارصإلا ةدحو ةمیزعلا توص الإ ھینیع نم ىرت
. داجأو امھنیب جرخف ةیرعاشلا الو ةیلاضنلا اھضرعو

 ) يتاذلا دقنلاو دقنلا ( باتك رّطسمو لئالقلا حتف ةكرح يركفم دحأ شبح رخص
 تایبدأ نم دعت تحبصأ ةریثك ىرخأ بتك نیب نم )يوحتفلا ركفلا روطت(و
 سفنلا بحاص لاوط تاونسل ) حتف( ةیرود ریرحت سیئر رازنوبأ ،حتف ةكرح
. ھتافو ىتح ةعضاوتملا ءارضخلا ھتزب علخی مل ةرمتسملا ةروثلاو لیوطلا

 روانی نكی مل ، كانھ میلقإلا ةنجل يف اوضع تنك امدنع تیوكلا يف ةیناث ھتیقتلا
 تفلاخ وأ تمدص ول ىتح عانتقاب اھنع ربعی ھئارآ يف احضاو ناك روادی وأ
.نییقیقحلا نیركفملاو باتكلا ةمس ىھو امادقم ارّح ناكف ، نیرخآلا

 ، دحاو لجر دسج يف برح ةدعو ةفاقث عنصم )رازن وبأ( ناك سنوت يفو
 نم ةددحمو ةحضاو فقاوم ذختاف ،ىیحی ھنأ مغر يكرحلا ھمساك بلص لصاوت
 ریدتو ھلقع لغشت ةینیطسلفلا ةیضقلاو تناك يتلا ةیبرعلا ةمألا ىلع ناودعلا
 ةیموقلا ھئدابمل اصلخم لظو ریغتی مل هذھ ةعاجشلا ھفقاوم يفو ، ھتایح تاراسم
. نطولل لقتنا امنیح يروثلا حتف ركفو

 يلاضنلا سفنلا اھیف ادحوم ةیمالسإلاو ةینطولا ىوقلا ةیناثلا ةضافتنالا لالخ داق
 ھتیلؤسم نمض ةماھ ةدع رواحم لوح تاودنلا تارشع دقعو ، ھب فرع يذلا
 .حتف ةكرح يف ةیركفلا تاساردلل ضوفمك

 نعو حتف نع تاساردلاو تالاقملا نم ریثكلا بتكو بتكلا نم دیدعلا فلأ
 تباوثلا نعو يكیرمألا رودلا نعو ، ةینیطسلفلا ةلودلا نعو ةیبرعلا تاقالعلا



 نعو حتف نع تاساردلاو تالاقملا نم ریثكلا بتكو بتكلا نم دیدعلا فلأ
 تباوثلا نعو يكیرمألا رودلا نعو ، ةینیطسلفلا ةلودلا نعو ةیبرعلا تاقالعلا
 الإ يمیظنتلا ركفلا وأ ةسایسلا يفً الاجم كرتی ملو ينویھصلا لالتحالاو ةینطولا
 بتك امك ھعاونأب رعشلا بتك اذف ارعاش هللا ھمحر ناك كلذ ىلاو ، ھیف بتكو
 مزال ( ةدیصق يھ ھل ةمزال تحبصأ ةدیصق ھل ترھتشاو يماعلا رعشلا
 اھبتك يتلا رامع يبأ نع ةعئارلا ھتدیصق مث ،ةیمحلملا ةلیلد ةدیصقو ، ) طبزت
.)ىرشبلا دیس( ناونع تحت

 ةنجللا يف هراطإ يف ایوق اسفن شبح رخص ناك ثیح راوثلا يیحی راوثلا سفن
 سلجو بتكو مسر نیأ )ةماركلا راد( حتف تیب ھتیب يفو حتف ةكرحل ةیزكرملا
 نم تلفت ال ایریھامج الجر هرمع لاوط لظو ،ةیدقنلا ھتفیحص )فیصرلا( ىلع
.يلاضنلا ثعبلاو ةیریھامجلا ةسامحلا تاظحل ھیدی نیب
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