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 الخالصة

)ت.س. يموت( لى  يمو ضااام  تمااال  يدلمااال ماااا  ياتاااعل  يمدع ااا ما يااا مثلماااع   

و ألسااعيمل  ييلمملذيااايت  يتوااأل رااو  ألذاا   يااى راااس  يمو ضاام  و ألسااعيمل يت  ماا  

ووهااعت رهاا س  لااى   ق  يو داا .  ماال  رااب ه م اا ق مور تااب  اا  ذلاا   ألساا   

إرمعء موضوع مدما    مرات   يشد مل و  يفلسفمل و ستغل  يدلمل ما  ألسعيمل    

ثم مع مل ث أا مغعل  راس  ألسعيمل يمت رى أسعيمل أذ     مدعيوال موضاوع أذا . 

 ورو  ايت ي  مع ما    ألسعيمل رفسهع ياا  لمسعت ملرشل.

ت از  يل  سل  يحعيمل  لى  يدالدال ماع  اما  ألساعيمل  ألل مال وموضاو    يشاهعل  

)ت.س. يموت( ورا    سا حمعت  يشاد مل ياوأرممل  إلرساعا  ا  ثاالث ماا أرام  يم

))و مماال دتاال  اا   ياعتل  وماال(( و)) هوااتال(  يدااعول (( و))حفلاال اواتماال((. مااع 

تحعول  يل  سل  يحعيمال إرواعزس راو إث اعت أا موضاو    يشاهعل  وأرممال  إلرساعا 

مت ل عا أسعيمل مدمرل يههو رمعذيايتذ مول إا ماوا ررعت تو     ما  يموضوع 

 .و ألسلول 

و عيتعي ذ   عيل  سل تي     أ  دل   ول م  ميلمل و ذعتمال. متاع    يف ال  ألول 

تع مذمع ولمرمع ذلفمل  يمس ق  يلمر  واايت م از  لى تألثم   يشهل ء و يشهعل   ا  

 يلما  يمسمح  ومترعول  يف ل  يثعر  م لأ  يشهعل     مس حمل ))و ممال دتال  ا  

يا    ت  يتا  ألت إياى  يشاهعل  ومتراعول  يف ال  ياعتل  ومل(( واايت م از  لى  ي

 ااا  مسااا حمت  )) هواااتال(  يثعياااث أرممااال  إلرساااعا  ااا  م اااعل  )ت.س. يماااوت( 

 يدااعول (( و))حفلاال اواتماال(( ثاام محلاال  يف اال  ي   اا   ألسااعيمل  يمسااتوحع   اا  

توسمل  يشهعل     مس حمل ))و ممال دتال  ا   ياعتل  ومال(( و أرممال  إلرساعا  ا  

ساا حمت  )) هوااتال(  يدااعول (( و))حفلاال اواتماال(( وتشااتمل  يذعتماال  لااى ريااع  م

  يتحلمل و يتضمما وممدهع. 

 


