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 الخاتمة
عان ليبب ذإذ مذعان ببحذوذ بب و ذابب ذإذلببمذنكتببهذاببلعذعاننببوعمذواببوذللحقيببح ذا   ي بب ذ

إذ ورب تنحذإذنهحي ذلفتو  ذ اىذآقحقذر بب ذإذعبتب  بذبلبلعلعبذرب ير ذعاله ذ اىذعا   ذ
 اىذقنحعحبذيستن ذ ايهحذعاب ثذلمذثوعببذولت يرعبذنسبلبذييوهب ذ ابىذنتبح مذإذلنهبحذ

 رب حهذعان بو ذورب نحذ ايب ذإذولنهبحذلتف بح ذلبوذلبحذورب ذ ايب ذلحذلبح ذل بحيرع ذ ابىذلبحذت
ذواهحذييرذعالزع ذ.ذعانير ذقب نحذ.ذقأب عوعذقيهحذ

إذكحمذازعلح ذع ينبحذولحذ علبذعانح  ذ مذيسل ذعابح ثذلحذتور ذ اي ذلمذنتح مذ
 مذن بببب حذورببببفح ذلببببولزع ذإذآل ببببيمذ مذيروببببهذعايحتلبببب ذعالفتو بببب ذاهببببلعذعالهبببب ذعان لبببببهذ

ذعالتوعووذ:ذ
علروبببببي ذ ابببببىذ مذعا بببببنرع ذا ببببب ذعنتهبببببىذعافرببببب ذعلو ذقبببببهذ رعسبببببت ذا هبينببببب ذ

إذعلهبب  ذإذوعاربب رع ذإذوعارووببيحبذإذوعازاريببحبذإذوعلنهبببحرذعسببتهحعوعذ مذيووفببوعذ
عنربببرذعاهبينببب ذإذبتهبببوير ذإذولابببإذبا يبببح ذ رعمذوعاسبببفمذقبببهذل ببب لحبذقربببح  احذ بببوعا

ع  يبتهحذعاث حقيبب ذفي يمذلبمذلييببر ذوتل يب  ذإذايكبومذل  لببح ذابروصذعانرببرذعانبحسبهذلسببت
وعلسببفحرذعاي قبب ذإذيسببنفهحذن ببحههحذعالتلبب  ذقببهذعاتر ببح ذعاوعسببن ذولببوعابهحذعالب عبب ذ

عاي بببب ذوعوسبببتلتح ذ  ببببنتهحذانهلببب ذربيذعاهبينببب ذتلبببحرهذلتنببب   ذول بببحا عبذزع تهبببحذ
 ذربببورع ذل يببب بلبحالهبببحذإذعاتبببهذعست بببنروعذقبببهذ  وبببحنهحذعالوابببب ذعالب عببب ذإذقبببأبتكروعذ

البوروثهحذعا بب يحذإذقلن بوعذلببمذعنحربرذعاهبينبب ذعلروبي ذل ركببح ذل بلحنهحذإذقت وابببذ
كتسبببببذب  ببب ذهبببحذبحللهببحرذإذوعي ذوعرقبب ذبنببب ذرذذ اببىذ زابببحرذوريبببح  ذعلهبب  ذوعارببب رع ذ

عاهبين ذعايوبرع ذإذق ب ذ راذعاب بثذ بنرذعابرو ذلبمذزابورذونببحبذو  بلحرذو نهبحرذ
بهببحذ عابب ذع ببىذعاتببهذتتن ببقذلببمذاببل ذعالنببحورذذإذوكيببصذرببولرذعا ببنرع ذلببوقفهحولبب عو ذ

 يبببريذإذوقببب ذلث ببببذل ببب لحتهحذقبببهذوتربببويراحذ بببك يح ذلبببمذنح يببب ذعنفنبببحوتهحذلبببمذنح يببب ذ
قبهذعا برنيمذ ربحهذعاللتلبوذعانبحسبهذعاهبين ذعلروي ذرور ذعات يرذعا وبحر ذعابل ذ

ذعاثحاثذوعارعبوذا هلر ذ.ذ
إذعا ربح  سبلحوي ذقبهذل ب لحبذعاق ب ذتنبحو ذ رعسب ذعاهبينب ذذ لحذعافر ذعاثحنهذإ

وعالهبرذإذوعاببرقذوعا يب ذإذوعاسب حهذإذوعانلبوحذإذووقصذعن ذترويرذعا نرع ذا كوعكبهذ
ع ذلبذلنفببببربببب إذو ويبببوعهراحذ يي ببب ذعا بببنرع ذإذوعارعببب ذإذق ببب ذ ببب  بذابببل ذعاننحرببببرذ



لببحذينببر ذاهببحذلببمذالببوحذوتببلكرذإذولرعقببب ذعالحوببهذقببهذ  وببحمذعاسببهح ذإذاترببويرذ
عا علاذقي ذتكلمذاوعلسهحذعال تحع ذإذلاإذعا  حذعال ذوذينفإذعبمذت بذو ل ذعا ي ذ

 مذقبهذابل ذعالر  ب ذعسبتهحعوعذعاب ثذ مذعا بنرع ذ اىذ سر ذ هذو وقذ.ذوق ذعنتهىذ
عا يببح ذوعاكبببومذقبببهذعال بب لحبذترببويرع ذينكبباذلبببوقفهحذلببمذيرببوروعذعاهبينبب ذعاسببلحوي ذ

عاتبهذنهحذبحالوحارذعا وبحري ذوواقهذ  وحن ذوكيفي ذعرتبحههحذبحاللتلوذعال ذعح وعذ
سببتفح  ذلببمذعالببوروثذعانربببهذوعاث حقببحبذعللنبيبب ذقببهذبذعاتهببورذعولتلببحعهذبحورببح ب

و هذعال ي ذلمذرورذعاهبين ذقهذبنيب ذعال  لب ذعرراحذ.ذي  بذلنهحذنور ذعنه قذ
ذ...

إذعا يوعنببحبذعلايفبب ذ لببحذعافربب ذعاثحاببثذإذق بب ذتنببحو ذعاهبينبب ذعانحه بب ذ عا ي بب  ذ
إذوعاهيرذ.ذق  ذتنحواهحذعا نرع ذلث لحذتنحواوعذعاهبين ذعاربحلت ذقبهذوعنحبذعاو  ي ذوعا ي

ورببفهحذا نحقبب ذوعافببراذإذوعلسبب ذإذوعاهيببرذقحرببرع ذإذواببلعذوببحارذواببحذيكببمذل بب لحتهحذإذ
و وبحقوعذ ايب ذقيلبحذيتن بقذبحاربور ذعال ذعستنل  ذعا نرع ذقهذابل ذعالر  ب ذلمذعالنلحذ

ل حورابببحذإذ وذبحاسبببفين ذتنويوبببح ذعبببمذعانحقببب ذإذل بببورع ذلبببمذذعا بببنري ذعاتبببهذتببب ي ذعانحقببب 
وهببحرذل بب رتهحذوبببرععتهحذإذق بب ذ سبب هوعذ ورببحصذقنهببحذقببهذعو تببلع ذعوكببحمذ  بحا بب يحذوعه
عافنيب ذ ابىذعاللب وصذإذللبحذيب ا ذع بىذل ب رتهحذوسبي  ذذعتيبلواحعاتهذع ىذعاسفين ذعانحق ذ

عالحلب  ذوعا يب إذوكبلاإذعافبراذ يبلبذ يبزع ذقهذت كي ذرور ذلو   ذلمذعال سوسحبذ
إذوكبلاإذعلسب ذقبهذوعونت ح ذلمذعاب عو ذوعا وحر ذقوعكببذعاتهورذقهذل  ل ذعا ري  ذ

ع بببىذ نفسبببهحذوع بببىذللببب و يهحذ.ذ لبببحذعاهيبببرذقكبببحمذ سببب حهذربببفحت ذلبببمذ بببلحع ذوقبببو ذ
علبببحذيكنبببومذلبببمذ  حسبببياذتلبببح ذنولبببوعذقيببب ذل ببب لحبذعببببربذذعابببل ذقحسبببلهحذعال بببترإ

علثببببرذعابببببحرزذقببببهذ  ببببرعإذبنبببب ذنيمذرذقببببهذاببببليمذعا ببببعا ببببزيمذإذوكببببحمذا بي بببب ذذرببببوت 
ذ.ذذهيورلمذعافي يحبذوعاعا يوعنحبذعانح ر ذ

 ببوذو  رعسبب ذعافنيبب ذإذقفببهذعافربب ذعلو ذاوي بباذعابببحهذعاثببحنهذعاببل ذ قر تبب ذ
لتزلبببذل  لبب ذعاهبينبب ذات بببي ذعاللبب وصذبببأبرزذلنببحورذعاهبينبب ذالببحذيلن بب ذععابح ببثذ لذ
لبمذذتب قبهذبي ال سوسب ذعقبهذوب ذ كلب ذإذقبهذرببهذعل بيح ذعالح يب ذوسبنح  ذلمذييبرذ
إذوسببب حهذوب بببرذبحالوبببحارذعالننويببب ذلبببمذكبببرحذو بببلحع ذقبببهذلل و ببب ذ.ذكلبببحذغيبببثذ



ز ذبللح ذعالر  ذو واهحذولن وعذلبمذوب ذعاهبينب ذعارعقبهذا ت عستنحنوعذبحلزاحرذوعاورو ذ
ذعاي  هذ.ذذقهذتنحههذعايلر ذقهذ  وحمذعاهبين ذح ذل لع ذآلن

ولببببمذوسببببح  هحذإذعات بببببي ذإذعا ببببنري ذ لببببحذعافربببب ذعاثببببحنهذقببببهذ رعسبببب ذعارببببور ذ
وعوسبببتنحر ذإذوعاكنحيببب ذإذوعاتوبببح ذإذق ببب ذكحنببببذعاربببور ذعافنيببب ذقبببهذ بببنرذابببل ذعالر  ببب ذ

إذوسبي  ذ ثبحر ذ  حسبياذوتبأل بذعلي ب ذولو يب ذبل بحعرذيرورذعاهبين ذقهذعال  لب ذ
إذوعنه قبب ذعا ببحعرذقببهذ ثببحربذ  حسببياوسببي  ذغبب بذ نسببحني ذرع نبب ذإذواببحذيكتفببوعذببب ذ
قبببهذل  لتببب ذإذالبببحذت لببب ذلبببمذعاتبببهذيربببوراحذعا بببنري ذعقتتح يببب ذت لببب ذ  بببح قذعاتلربببب ذ

ذتبثرذقهذعالوذعانفسهذا  ري  ذب ك ذعححذ.ذ ووبذ نوري ذوول عني ذ
قبهذلنللهبحذعا بنر ذعلافبحوذذوععسبتنل عا بنرع ذوي اذعافر ذعاثحابثذ ابىذ مذ

وعوبتببببلع ذعالسببببتل  ذلببببمذوعقنهببببحذار ببببي  ذوعاس سبببب ذوعابنيبببب  ذعببببمذعاتن يبببب ذوعلسببببحايهذع
ذاذورع ذعافكر ذ.ذ وذعا وحر ذإذلمذي  ذقهلهحذا لنحنهذوتفري هحذإذوعا

ع بىذب بورذعا بنرذذوعابحذييرلب مذعا بنرع ذإذقول ذعابح بثذ لحذعلوزعمذوعا وعقهذ
ر ذعاهر يحبذلوذعاتبزعلهحذغعا  يل ذإذولح ذنح رع ذقهذعا رمذعارعبوذا هلر ذووسيلحذقهذ

ذ.ذذذعوست رع هذعال ذ لرينح إذب سهذعال و ذعالو   ذقهذلنوحذ  نحراحذعا حقي ذ
إذق  ذربهذعا نرع ذ اوعمذعاب يوذلبمذلنبحاذ لحذعإلي ح ذعا عي هذال  ل ذعاهبين ذ

عا وببحري ذقببهذعاللتلببوذعانبحسببهذإذلببوذلوببحارذعا يببح ذذووتربب يرذإذوترببريوتكببرعرذإذ
ببببب ع ذعا ببببنرع ذ ذلهببببحر ذقأوبببب بذلببببمذي ابببب قببببهذرببببيحغ ذعارببببور ذوعببببر ذلنببببحنيهحذوعه

هذقببهذعاننحيبب ذب سببمذعالببراذووقببوذعالوسببي هذعابب عي و قكببحراحذإذواببلعذكببحمذاببلعذعاتن ببيحذ
سبببيتلتوذبهبببحذعالت  بببهذعنببب ذسبببلحعهحذوابببهذت لببب ذنوبببحذعاك لبببحبذسبببلح ذعلافبببحوذقبببهذعإل

ذعاللي  ذوبرعع ذعاترتيهذ.
عاهبين ذقهذل  لب ذعا ربي  ذذ–احذعابح ثذت إذاهذعايهو ذعا لنتهي ذعاتهذ   

ال بببحا احذوتربببويراحذعاوبببو ذع بببىذلوقبببصذعا بببنرع ذ ا ينبببحذقبببهذابببل ذعالر  ببب ذبنببب ذ مذ
عال ب ثيمذوذلسبت هليمذب رعسبحبذعا ب لح ذإذلنتل يمذع بىذولهبحبذنوبرذيحرب ذعاي ب ذ
رع ذبذ ابىذق يب ذلبمذعاربوعهذقلبحذتبوقي هذ وذببحيذعان  بهذعا ب يرذ.ذوعيذلبمذوذق بإذقامذوذ
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