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 الخامس الباب
 الخاتمة

 االستنباط . أ
 :منها استنبط الماضية األبواب فى البيانات الباحث قدم أن بعد
 روانيوالباس عمر بن عبداهللا بن الحميد عبد الحاج الشيخ .1

 25 الموافقة هـ 1403 - م 1911بسنة الموافقة هـ 1333(
 ألف ليالو"ب المشهور العالم الشيخ هو ،) م 1982 دسمبر
 علم أو النفس دفاع علم من العلوم بأنواع عالم هو". آرامة
 والعروض والتصوف الفقهو وأزاحها، الضرب التفاء
 .ذلك وغير

 ثانية فيها النظم بشكل آتاب هي التوفيق سلم النظم آتابو .2
 الذي بيتا أربعون و تسع و مائة خمس و صحفة بعونسو

 .خالقاأل وعلم العقيدة وعلم الفقه علم یشرح
 مختلف، ومعناهما متفقان اللفظان یكون نأ هو: الجناس .3

 .تام غير و تام جناس: نوعان وهو
     لـفص فى قـالتوفي مـسل مـالنظ ابـآت فى اسـوالجن

" القتل ودیة السارق وحد دىـاألی ىـمعاص بعض ىـف"
 من هو ،"قالطری قاطع وحد دانباأل معاصى فى" وفصل
 .تام غير جناس و تام جناس

 اربعة وله الحرف، فى الفاصلتين توافق هو: السجع  
 .المشطر والمرصع والمتوزي المطرف وهو انواع

 فى التوفيق مـسل مـالنظ ابـآت فى الموجود عـفالسج  
" لـالقت ةـودی السارق دـوح دىـاألی ىـمعاص بعض فى" فصل
 ".قالطری قاطع وحد دانباأل معاصى فى" لـوفص
 سواجع 47:  المطرف السجع
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 سواجع 19:  المتوزي السجع
 سواجع   4:  المرصع السجع
 سواجع   5:  المشطر السجع

 
 
 االقتراح . ب

 فعسى الجامعية الرسالة ذهـه بحث فى الباحث أتم وقد  
 وـویرج الغةـالب بدراسة اصةـخ قيمة البحث ذاـله تكون أن

 الخطأ من البحث هذا في ما یصوبوا أن القرآء من الباحث
 .والزلل
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