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 اخلامتـــــــة
حاولــا دلراسد ــه ةاهــرًق دلوىــوي ة ــم رّس ــه دلعمــسيا لــ  د ــظمعالن دل  ــه و ل ا وــا عــن حّــ   

رالالظوــا وائاهئــوا دلظسةّ،ّــه  ودلظــ    خ،اظخــا ،ائــاهو  ل ــا  دلح ــول دلرااللّــه دلعظم ا ــه ،الر،ّمــه 
 و دلذي ظسر لّن هذه دألل ا .  و خعاروا آاذّن ،خ س دالةظ،اس ةالىظوا ، ّاق دلخا  نودإلخ ا

 وىر ظوئ ا دلرسد ه إلم ةع ٍه عن دلخظاهج ه :
ذو  اـالٍق وةار ـٍه   وّدخاـن لـم ّةـن ًع ِحـًرد لـ   –ة م دلساغم عن ةلِّ عا ىّل ،ح ِن  –إنا دلعمسيا  -3

ــًذ عــن  ــمسِه .  إ ــالعِن ،ح ــ  عــا دريةــ  ة ّــن   ل ــر ةــان ًعظــرّخًا   وذو س ُي  ــرٍّر وحةعــٍه ًظ ا 
 وهذد عا وةرخاه ة ّن ل  رسد ظخا ل مسه.

ظ،ّان لخـا عـن اـالل دل،حـ   نا  ل ـا  دلر،ّمـه لـ  دل،ـا  دألول ىـر لاىـا ةدّـسًد لـ  ةـررها  ل ـا   -1
دلحّـــاق ودلعـــوا  و ل ـــا  دلمالىـــاا ودل سد،ـــاا دإلخ ـــاخّه لـــ  دل،ـــا  دلدـــاخ    ععـــا ّـــرلي ة ـــم  نا 

الوا   وعــا ّظم اــق ،وــا   ة ــم دلــساغم عــن ل ــره دلعمــسيا ىــر حــاةم دلر،ّمــه ،ةــلِّ   ــةالوا   و ئــخ
 ،ئسه.

ةــه   ألنا دلعمــسيا  -1 ةعــا  –هخــات ظ ــاوا لــ  دلمــرر ،ــّن  ل ــا  دلر،ّمــه دلةاعــرق ودلر،ّمــه دلًعظحسِّ
ّ،ــرو لخــا   ةــان ّحــني ،وــا عــن حولــن   وألخاــًن ودةــ  لــ   ــمسه رّس ــه دل ــردعم عــن دل ــمسد  لــ  

 وئ وم دلر،ّمه وةعالوا.

 ،ه د ظمعالن دألل ـا  حائـل ،ـّن  ل ـا  دلعـوا ودلحّـاق   إذ ةـا ا دألل ـا  دلظـ  دلظ اوا ل  خ -4
ظرلا ة م دلعوا  ةدس د ظمعااًل عن دألل ا  دلرادله ة م دلحّاق   ولملا دل ،  ل  ذلت ّمور إلم 
ــر  خ  ـّه دلعمــسيا وسغ،ظــن لــ  دلــظا او عــن هــذه دلحّــاق ر ألخاوــا ةخــره ردس  ــ اٍ  وةــذدٍ    وال ظّ 

 ان إالا ذخو،ًا وآداعًا.دإلخ 

ظخوع رالله دألل ا  دلظ  د ظمع وا دلعمسيا ،ّن دلح ّ ه ودلعةا    لعخوا عاةـا  ،ح ـ  عـا ّ  ـسه  -5
  ّاق دلخاو ،مّرًد ةن دلعمخم دلعمةع  دلح ّ   ودلعةا ي دلعذةوس ل  ةظ  دل  ه.

ة ـم دلح ـل دلودحـر    دعظا   مس دلعمسيا ل  ،مض دأل،ّاا    و دلع ارع ،ةداله دألل ـا  دلرادلـه -6
ـــه   ةعـــا عـــسا ة ّخـــا لـــ  ،مـــض دلخعـــاذ   وهـــذد عـــا ّعةـــن  ني خر ـــق ة ّـــن ،العئـــاح،اا دلا  ّو

 دل مّسه.

  وسا دلرسد ـه  نا  ـمس دلعمـسيا ّظئـًي ةعوعـًا ،ـوسور ةعّـع دلمالىـاا دلرااللّـه  ـعن دلح ـل  -7
دلةــ   ،الةــلِّ    دلودحــر عــن دظــسدري وظ ــار   وظ ا،ــل   وظخــالس   ود ــظعال وظ ــعّن   وةالىــه

 وةعا   ّس إلّن ل  عود مِن.



ظ،ّان لخا عن االل دل،ح   نا  مس دلعمسيا ظ عان دلظسدري   وىر ظ اوظا خ ـ،ن ،ـّن ظـسدري ظـام  -8
دةاعــل؛ ر لظرــا،ق دلةودخــ  دلرااللّــه لّــن   وظــسدري غّــس ظــام دغّــس ةاعــل؛ لاللظ ــا  لــ  ،مــض 

 دلةودخ  دلرااللّه وداظاللوا ل  ةودخ   اسى.

 ــظمعل دلعمــسيا  ل ا ــًا اائــًه ،راللــٍه ةاعــٍه   و ل ا ــًا ةاعــًه ،راللــٍه اائــٍه   وهــذد عــن ،ــا  د -9
دلائوو ودلمعوم . ةعا ل  د ظمعال ئ اا دلخاىه دلة رّه ر لظرلا ة ـم ةعـوم دلخاىـه عدـل د 

عه...؛ لظرلي  دلةوعا    ودل،ا ل   ودلوةخا ...؛   ود ظمعال ل  ه د دلراسي   ودلًعراو عه   ودلع وا
ة م دلاّل ول  ه د ر ن؛   لو  ظرلي ل  دألئل ة م دل اون  دما دخظ  ا إلم دلذه  دلـذي لـ  

 لوخن غ،سق إلم دل اودر.

خظّن دلحالّه ودل  ا ّه لوعا دألدـس دل،ـاس  ودلة،ّـس لـ  ،ّـان  -30 دظ ح لخا عن االل دل،ح     نا دل ّس
  ه عو ع دلرسن.وظحرّر دلةو دلمام دلذي ّحّر ،الخاو   ورالله دلا  

ظعةين دل ـاةس عـن ل ظـن دل ـمّسه    ظـاا لـن د ـظمعال  ،خّـه دلمس،ّـه وظسدةّ،وـا ة ـم خحـٍو ود ـٍع    -33
،حّـــ  لـــم ّةـــن دل ـــاةس ع ّاـــرًد لـــ  د ـــظمعالوا   لةخاـــن لـــم ّاـــس  ةـــن دلعـــالوي ةخـــر دلمـــس  لـــ  

 د ظمعالوا.

ن دلخ ـّج دل ـمسي  اسا دلعمسيا دأل الّ  دلا،ّسه و  -31 دإلخ اهّه دلر ،ّه   وغّس دلر ،ّـه ة ـم ظ ـّو
ــع عــخح دل ــّاق دلمــام ل ئــاهره ىــوًق  ،ــالودٍن ةاخــا دعــسًق الخ ماالظــن ورودلمــن دلخ  ــّه   وهــذد دلظخّو

 وسئاخًه إلم ةاخ  ةعق دألرد  وىوق  دلظادّس ل  دلًعظ ا  .

ه د ةالظ رّم ودلظااّس  -31 ودلحذي   ودألعس  ودال ظ وام   ودلخـرد    لار دل اةس عن دأل الّ  دلخحّو
  ودل سر   ودلظةسدس ؛   عن  ّاق دلظسةّ  دلذي ظسر لّن   ولس م ئوسه ودلظادّس لـ  دلًعظ ا ـ  
  وهــذد ّمــور إلــم إعةاخّــه دل ــاةس لــ  دلظئــساي ،األل ــا    حظــم ظــاظ  عالهعــه ل ــّاق دلــخاو 

 ودل سض دلذي ًّخ ًم عن  ة ن.

ه ةالىـاٍا ةرّـرٍق ،ـّن دألل ـا    ةعارهـا دلعةـا  دلـذي ظعةاـن عخـن   ولـ  إخعا  دل اةس ل  إىاع -34
 ذلت رالله ة م ظخوع د الظن و،سدةظن وظعةاخن عن دلا  ه.

ئّاغه دألل ا  ةخر دل اةس ل  دلراالله ة م عماخّوا دظا عا ،ا  وٍ  ود ٍح وع،ا ٍس   وال ّعا  -35
ول  ظخـوع رالالا دألل ـا   ـعن دلظسةّـ  ل  دلظم،ّس ةن ةودري دلخا ن ودخ ماالظوا دلعاظ  ه. 

عــع عــا ّئــاح،وا عــن  ل ــاٍ  ّ ــمم إلــم إلوــام دباــّسن وعاــار،ظوم ،عــا ّ وعــون   و،عــا ّــسوم 
 دلظم،ّس ةخن عن  لةاٍس.

ظوئال دل،ح  إلم إنا دلعمسيا ل  ،ّاخن ود ـظمعالن لرااللـه دألل ـا    رلا ة ـم  ـمِه ة عـن ،ال ا ـه  -36
لـ  راللظوـا   وهـو الّةظ ـ  ،ـ ّسدر دلعمخـم دلح ّ ـ  ،ـل ّمعـر  حّاخــًا  وّدرسدةـن لح ّ ـه هـذه دألل ـا 



ةون ،ذلت ىر  لار عن هذد دلظاخوع ل  رالله دألل ـا  عمظعـرًد  إلم إّسدر دلعمخم دلعةا ي ل   ه   ّو
 ،ذلت ة م دل اّاق.

  ـ،ا،ن  ةان دلظ رّم ودلظااّس ع عحًا ،اس ًد عن عالعـح دلظح ّـل دلظسةّ،ـ  ل ـمس دلعمـسيا   لظخوةـا -37
  لوو ةدّسًد عا ةان ًّ رام دلًع خ ر إلّن ة م ا،سه دل م     ةعا ىرام دلا،س ة م ع،ظرهـِن   ودل اةـل 
ة م لم ِن . وىرام دلعظم ا اا ة م دل مل ل  دلةع ـه دل م ّـه   وة ـم دلع،ظـر  لـ  دلةع ـه دال ـعّه 

ـٍه   وًّمرا هذد دأل  و   حر دأل الّ  دل مّسه دلعوّعخه ة م ل ظن    لعخن عـا ةـان ل اّـاٍا عمخّو
ةالمخاّه ودالهظعام ،الًعظ رِّم ودلظائـّو وىئـس دلةـالم ة ّـن    و لخّـه ة ىاعـه دلـو ن ودلوئـول 

 إلم دل الّه    و  ة ّاه لظح ّق دلظودلق ودالخ ةام دلئوظ  ل  ظسدةّ  دألل ا .

دـــا    لةـــان    -38  ـــ و،ًا عالهعـــًا لخـــر  ةدًـــس ظو ّـــي دل ـــاةس لال ـــظ وام لـــ   ـــمسه وال ـــّاعا لـــ  دلسا
ـٍه ةدّـسٍق  دلعسد ا وظا،ّخن   ولم ّةن ظو ّ ن ،عمخاه دلح ّ   ل ر   ،ل ةرل ،ن إلم  غسدٍض عةاّ 

   خئاا ة ّوا ةظ  دل،الغه ودلخحو.

ل دل ــاةس لــ  عود ــع عــن  ــمسه ة ــم دلخــرد  لــ   ــرا دخظ،ــاه دلعاارــ  إلّــن   وةــان خــرد ه  -39 ّمــوا
ظةخ  دل مي دلذي ىر ّخظج عـن ظةـسدس خـرد  دال ـم ،مّخـن لئ اا دلعاار  هو دلحلا دلعالهم ل

  وىر دىظ ا ل ظن دل مّسه عـن اـالل دلظسدةّـ  عـا دىظ ـظن ةخـر غّـسه عـن حـذي حـسي دلخـرد  
 وظساّم دلعخارى دلم م   إّةا ًد وظا ّ ًا    و ظ ّس  دل،مّر  و دلمةن ل اّاٍا خ  ّه.

رسر دلئـ اا دل ـ ،ّه ةخـن وةـن دباـّسن عـن وةر دل اةس ل  دلخ   رّس ه لخ ل دلا،س ظظة ال ، -10
دلععروحّن ودلعسدّّن   لظسلموم إلم ع ام دلعدال ودألخعوذ    وىر ّةون ل سوسدٍا لخّاٍه ظ س ـوا 

 ل ه دل مس.

ةعر دل اةس ل   ةدس دل ودهر دل مّسه إلم د ـظمعال   ـ و  دل ـسر   وذلـت إلد،ـاا لةـسٍق عـا    -13
دل سر ودلةـود  عمـًا . وععـا ًّ حـً    ّ ـًا  خاـن ىـر ّحـذي  و ظح ّق هرٍي عا   عن االل ظم اق 

ةــود  دل ــسر  حّاخــًا ،ــرلّل عــا ظ ــرام ة ّــن    و ّةــون دلةــود  هــو دلًعظ ــرِّم  ئــاًل ة ــم ةع ــه 
 دل سر.

،ــّان دل،حــ   نا دلظسةّـــ  دلخحــوي ودلرااللـــه عظال عــان لــ   ـــمس دلعمــسيا   لوـــو ّمظخــ  ،الةاخـــ   -11
ـــه وظسظّ،وـــا رداـــل دلةع ـــه   لّئـــل إلـــم دلـــو ّ   دلخحـــوي دلـــذي ّ ـــوم ،ظ خ ـــّم دلمخائـــس دلخحّو

دلةاخ  دلراالل  دلذي ّعخحوا عا ّو اح   ،ا  ذلت دلظخ ّم وعا ّرس  ة ّن عن دخحسدٍي وةـروٍل 
 ةن ع ظوده دألئ  .

 

 


