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 خالصةال

 

تلقيييذه يييراهة الةويييلهة سيييامهاليييىهةويييت اةمهة  )ايييىهة سييي اىه يييذهةييي)له ة  ل ييياهاا  ا يييذه ه اوييي لله
 لت)ب ييلهايينهةلةمهاه ةييااله ييرةهة    ييلهة ييروهه )يياهة يياهلاةاهة  ل ييلهة ل ااويي لهة تييذهسيي ل ه ييذه

هةاةئلهة قلنهة تاوعهاةل.
 ااهتقا مهاصي أهاال  يأهه ل ل ياظهار يكهاا جااهة  وأ له ارهة باة له نهاج لهاظلهاال  ل،ه  ثه ااه

ه.هة ل سذألات ااهة  )اىهة س اىبة له ب لالىهو اقهة اصه
  تييااهة  )اييىهة سيي اى)نهة  )اييىهة اةسيي ه اايي هش ييله باةييل،ه ةيي لهة  يي هة  ييت لمهبطل قييلهة  ائ ييله
اانهةنه ا ييييرهالييييىهااتقيييي ه ويييييا  له يييياهةةييييالهة  يييي هاةا يييياهتقييييعهة  ويييييا  لهالييييىهايييياتقهة  تلقييييذه

اة قالى .هةنهظا لةهة  )ايذهة سي اىهتر يله ويأ لهة   يله  يمهة  )ايىهسي نهوي اي هاة يروه يياوه ة
با ات جلهة ىهاصا  هة ىهة  تلقذهبة لهص   .ه ير كه يانهت ل يلهة  )ايىهة سي اىه تطلي هةال يره
باظلهةالاتبالهو اقهة اصهة ل سذهاة جاا هة ا وذه ل ت لمهاة روه ة لهجامةه ينهة وي اقهة )يامه

هاظهةاة  ل ل. ل ل 
اياهاجاااهبانهة  )اىهة س اىه ذهة)لهة  ل اهاا  ايذه   ينهت ق قيله ينه يتلهة ت ر يلهة سي اىه

هة روه قامهالىهةرالةهة  )اىهة س اىهبة لهل اوه ت قه عهة صبغلهة  اساا له ة)له  اذه.
ة روهاهاجاااهة سآهةنهة  )اىهة س اىه ت ققهبصالةهاةس له ذهة جامهة  اةلوه نهة قص اةهاه

 )ت اهالىهة  جاا لهة تذهاااةه اهت انه يذهة جااي هة سي اىه ينهة  طيا ه. قياهاجياااهة سيأهةاي ه
   نهةالوتااللهانهة  )اذهة س اىه نه تلهب)ضهة قلةئن،ه أااة هة لبطه   ن،هالن،هب ياهةنه

ه ها ر كهةالس الهاة طباقهاهات ا هة تلي مهة  )بلةه اقاطهة اياف،هة اقطتان .ه
هالىهة ص) ا نهة اظلوهاة ) لذهبتقا مهة  )اذهة س اىه ت لاآهة ىهااا ن:ه قاهي اا

يهة ااعهةالاله اهة  )اىهة   تلضه قامه رةهة ااعه )لا لهرة هطابعهةت يايذهةوه ت يقهال ي ه ينه1
يبيلهة  ت يياال ن،ه يير كهال   يينها سي .هةنه ييرةهة  )اييىه  رييلهة قااياةهةالواويي لهة تييذه باييذهال  يياه

ااهةنهة ةياالهةويت امه يرةهة اياعهه لت)ب يلهاينه قيائقه اا يلهةاهةاوياا ل.هاجياااهة  طا .ه قاهاجيا
ة سييآهةنهويي اقهة يياصهة ل سييذه ل)يي هااليهرااا ييآه ييذها ل ييلهت ل ييلهة  )اييىهة   تييلضهةره قتصييله

هاالاهالىهت ا اه )اىه  تلضه ت قه عهة قص اة.
ة هطيابعهةةي ا ذه   ينهاقل ياه ينهيهة ااعهة رااذ:ه ياهة  )ايىهة  قيا ل،ها قيامه يرةهة اياعه )لا يلهر2

 تلهج لله ) الها  نهت ق قه رةهة  )اىه )ت ياهبةي لهةواويذهاليىهوي اقهة ياصهة ل سيذهألنه
 رةهة  )اىه  تااهبا غ اضهة روه لج)ااهة ىهو اقهة اصه نهةجلهت ل لهبا لهة  ل اظهاة تاصله

هة ىهتأا لهة  قالهبة له تتئمه عهة اصهة ة)لوه ة قص اة ه
 ا يييلها ييينه يييتله يييراهة الةويييلهة اظل يييلهاهة تطب قيييلهاجييياااهةنهة  )ايييذهة سييي اىهيييياهةتيييا ها يييذهة ا

 ةيياالااه ة  ل يياهاا  ا ييذه ه لصييلهصيي اشلهة  ييالاها ةيياالاهبةيي لهش ييله باةييلهابا تييا ذهة صييا  اه
بةيي لهة  ييائذهة ييىهة قييال ه، أصييب هبيير كهة  )اييىهة سيي اىهاويي لله  لييااهةيي)لاهة غا ييلهبا  )ييااذه

هطابعهةالاوااذهاة  لو ذ.ة س ا لهرة هة 
 


