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  اتمةخال
بعددإكمالددذاكاددحثكثلبتددضكثلل اثسدديك ددبكثيةددذلديكثلبديدددلكندد كإددداثبكإددد كثل ددبك

كدلابكث لذاكأامكثلن ذئجكثل  كخرجكبهذكثلبتض:
 عدذن كا لدمكثلبددذبكا لدمكثلبدإديكلسمكثلإداثبكلعظمكثيةذلديكثلبديدلكلبك لمكثلكك

. 
 ةلكلبذتض:عذن كن كثلإداثبكا ذءكن كخلل سلبكثلفصاكثيااكأةذلديك لمكثلككك 

حدبكاددددشددددذءكاحددددإكيتظنددددذكخددددراجكنثللبتددددضكثيااكخالصدددد كيةددددلاب كثلخبددددركاثي
كل ذةدددلكا دددرنكا بدددبكثيةددلابدبكثلدد ك بكثيةددذلديكثينشددذئدلكلددبكثةدد فهذمكاألددركألعددذبم

كل ذةدددلك فددا كثللعددذن كثلل ذةدددلك انهدد كانددإثءكا لندد كاثل دد كخر ددعكييددرثزكالعددذبم
ثلر ددذءكاثلاصدددذئإكثل ددد كيةدددذلديكندد كحصدددذئإكادددذكثةددلايكثلخبدددرهكا ا ددركادددح كثإثل دد كأنذ

كنظلهذكثلشذ ركن كةا  هكبعإكح لهذ.
اثللبتدضكثل ددذن كخالصدد كيةددلاب كثل اددإدمكاثل ددحخدركاحددإكللتنددذكبعددزكثييددرثزك

كنهذكثلشذ رك بكطرد كثل اإدمكاثل حخدر. كاثلإاث  كثلبديدلكثل  ك بر
ادددذيكنددد كثةددد خإثمكانلاسدددمكثللبتدددضكثل ذلدددضكثةدددلاب كثلفصددداكاثلاصددداكاادددذبكثلشدددذ رك

ثةلايكثلاصاكن كثل ليكبدبكثللعذن كثل  ك خرجكثل كإيللكلاتإنكاند كثللاذرندلكبددبك
لدديكثل ةئدددذعكثللاللددلكلبعسددهذكلنةددجكإيلددلكاثتددإنكدخددرجكثلدهددذك ثلل نذحسددذعكأاكندد ك ا

كثلةدذ .
رسكثيد دددذةكاثيطندددذيكنددد كثللبتدددضكثلرثبدددديكاحدددإكاحفندددذك لددد كثد دددذةكثلتددددح كاإالك

ثلفذ دددداكاتددددح كاصددددا كلل دددداكتددددح كثللب ددددإأكاتددددح كثل كثلددددإداثبكنكنددددركناث ددددهكثلا دددددأاك
كككاتح كثل ذركاثلل رار. اثبهكاكثلاةمكأاتح كثلشرطكاتح كثللفعااكاتح ك

بديددلكلعدندلكاذىةد كاثل ف ديكاسدد كثللادذمكاثللدإ كذيكيرثسدأاحإك ةإكثلتح ك
كلاصاإكن كثلن .ثين بذ ك ل كلعن ككرادة اك



لبتدضكثلخدذلسكنادإك دذءكثةد خإثلهالكبالدلكألذكثةدلايكثلاصدركثلدحُكخالصد كلدهكثل
محثكلدذكحداربكبحةددذلديك لدمكثللعدذن كثيخددرقهكادحل كحلدلكثييددرثزكثلبديددلكثل د ك علدد ك

كبهذكاحثكثيةلايك.
 ابتضكثلفصاكثل ذن كأةذلديك لمكثلبدذبكن كإداثبكثلشذ ركسلبكأربعلكلبذتض:ك 

 لدددد ككاادددداكثيةددددلايكثللهدددددلبكهبدشدددد سددددلبكثللبتددددضكثيااكإرثةددددلكثةددددلايكثل 
ك لمكثلبدذبكثيخرقكثل ك ذنيكثةلايكثية عذرن.أةذلديك

لكثلشددعرثءكناحددإكيتظنددذكثبك شددبدهذعكثلشددذ ركأيلبهددذكشددذئعلكال إثالددلك لدد كألةدد
 ف اركثل كثيدتذءكثلفن كةاقكثل شدبدهكثل ل دلد كاكنه كي  دركثللفذ حنكن كنفسكثلل لا ك

كهثلدددحُك بدددركبدددهكثلشدددذ رك دددبكثنفعذي دددهكثلنفةددددلكاثلعذطفددددلكاثسدددطرثيكلشدددذ ر كا يلددد
كبصاركلاتدلكالعبرن.

 ف ادركثلد كثي دذرنككهألذكثية عذرنكثل  كإرةعكن كثللبتضكثل ذن كاا كالذكثل شبد
يةد عذرثعكثللاناددلكثل د ك لدددةكند كثلشددعركثلتدإدضكةداقكبعددزكثكهاثيدتدذءكثلدحُكنللةدد

 ةثءكثلاددمكحبهذكثلشذ رهكاحل كثةلايكثلشذ ركثلرحد كن ك رزكثيةد عذرنكاربطهدذكبد
كثلعذمكللن .ثيخرقكإثخاكثلةدذ ك

يكثلل دددذةكثللرةددداكنددد كإدددداثبكثلشدددذ ركاحدددإكللتندددذكاإرسكثللبتدددضكثل ذلدددضكثةدددلاك
يدرثزك فهدمكلدبكأةداك تلداكإييعكاثدتدذءثعك عبدرك دبكلعدذبكاكركل دحذعكللل ذةكثل

كثلةدذ .ك
لكناددإكبالت ددعكندد كثللبتددضكثلرثبدديكاادد كأحدداكثةدد خإثلذيكندد كثلددإداثبكلددبكدددذنأّلددذكثلا

لددازهكادةدد عدبكبهددذكثلشددذ ركندد كغثيةدد عذرن.كا ب عددإكثلانذدددلك ددبكثلرلةدددلكاثلاكثل شددبدهك
كثله ذءكاثللإدحكاثظهذركثلسع كاثلشااق.ك

كلبذتض:ربعلكأن كثلبإدعدلكن كثلفصاكثل ذلضكثلفنابكت عكبالك



سمكثللبتدضكثيااكإرثةدلكندبكثل ندذسكادتلداكثل ندذسكلدإقكثلشدذ ركخصدذئ ك
 لددذك تللددهالكلدبك لددذاكلاةدددا كد ددر كصدا دلك ددإخاكندد كثلةددذ كاةدددللك عبدردددلكنسدديك

كلهك ل كثلن .ظد
اثللبتدددددضكثل دددددذن ك ندددددذااكإرثةدددددلكثةدددددلايكنرإكثلع دددددةك لددددد كثلصدددددإر كايتظندددددذك

ثلشددذ ركندد ك اادددلكثل شدداداكثللاةدددا ككهل ك ددإنكندد كثلددإداثبكادةدد خإثئددبطرككهخإثل ثةدد
كمكثلصا  كثلإثخل كللبدع.ينذ لدلكثلصارنك بكطرد كثل نذثلإثخل كللبدعكاإ مك

ثلطبدددددذ كاثللاذبلدددددلكاحدددددإكإالرةدددددذكنددددد كثللبتدددددضكثل ذلدددددضكاثلرثبددددديكنداددددداككذةدددددلابأألدددددذك
كذل نذسكارإكثلع ةك ل كثلصإر.بلكرنثة تإثلهلذكن كثلإداثبكلاذ

حدبكثيةدددلابدبكلخإلدددلكإيلدددلكثلةددددذ ك دددبكطردددد كايتظندددذكثبكثلشدددذ ركاظددد كاددد
كسذإنكلل عبدرك بكإيللكلعندل.ك ثللاذبللكبدبكثلل نذحسذعكأاكثل ليكبدبكثلصاركثلل

 
 


