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 ملخّص الرسالة باللغة العربية
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
والصالال و والمالال ى سيالالا مالاللي المحمالاليلصا م مالالي الصالالىيآ ا مالاللصا وسيالالا  لالالو ال ل الاللص    

 …  ال ىىحلصا واص ى و الغّح المنتج لص 
 و عي :    
فالال ص مالالص الة الالوحو  ماالالىص يحامالالع اسمالالىي لالالىسحق لمالالى لالال ي سيالالا فلالالي ال لالالىوا ولّمالالى لن الال     
 ىؤه األي ي.س 

ولتنالالالىولي فالالالي ىالالال ه اليحامالالالع اسمالالالىي ةىلالالالي اللالالالّوات الممالالالح لع امالالال ى   فالالالي تاالالالوص       
 مق ولًعا سيا الحغى ممى في تواجييى مص استحاضىت . 

أوي ىالالال ه ا مالالال ى  ال الالالّ  الالالالو ني والقالالالومي الالالال ل وجيتالالالو فالالالي فصالالالى ي اللالالالّوات أّوً     
من الا سيالا وفالآ مالى لقتضاللو وفي ممح لىتو التي تصّ  اغي  موضالوسىتيى فالي ىال ا ال

ال الالص الممالالح ي اىنلالالًى وسيالالا األةالالت فالالي  يالىتالالو الممالالح لعا فالالىلمن ا الالالو ني والقالالومي 
ُلعالالين نالالىيحًا ىالال ه األلالالىى فلمالالى ل ىلعنالالى مالالص اي  لالالعحل او ناالالحل . ولقالالي االالىص مجالالح   لالالىو 
اللالىسح ةىلالي اللالالّوات ل الله فالالي ىال ا ا تجالالىها لالى لالالحىص ن مالو لومالالًى ل الىاىا او  الال  ا 

حاالالالع ملىمالالاللعا  الالالي اىنالالالت فنىسىتالالالو ال احلالالالع وال نلالالالع صالالالىيحو سالالالص  اتق تعالالالي التالالال حل  او  
وضالالحوحاتو مايمالالالى ىالالي صالالالىيحو سالالص ُ يالالالىق لتجالالالىو  جملالاله المةالالالى ح والعق الالىت وىالالال ه ىالالالي 

 م مىو الوسي وال يى . 
لقالالي سىصالالح اللالالّوات انيمالالع سيلالاليو ةالال ي اااالالح مالالص مالال عع سقالالوي مالالص الالال مصا فاالالىص    

 لى و نو وأمتو  وي ى ه العقوي . ماىً   لت امو تجىه فضى



امالالى االالىني ا مالال ى  فيالالو ةالالىت  نالالوت اليحامالالع التالالي أحلالاليا فقالالي االالىص ليجمالاله  الاللص فّنالالي    
الممحح واللعح في نتٍّ أي ي وا ي اا ح ا اح في اةتلىحلا ىال ا فضالً  سالص اسجالى ي 
 الىااح اسمالىي اللالىسحا فضالً  سالص اسجالى ق الالالي  لةصالو  عالي أص التقلالت  الو أااالح مالالص 

 و . مح  
تجىو ُت في ى ه اليحامع الةوه  صالوحوق م ّصاليعق فالي الع فالع  اللص اللالعح والممالحح    

تجّن ًى ليتاحاح ال ل    ى ي مص وحا وا  م   تنىوي ى ا الموضوت مص لاليص العيلالي مالص 
النّقىي والممح لّلص ال لص امت يت مص  حا يالى فالي ىال ا ال  الما ومالنيى اللالّوات ن مالو فالي 

 لمجّيي الاىلم مص ممح لىتو اللعحلع . مقىيق لةتتى  و ا
 وفي جىءت الحمىلع فضً  سص مقيمتيى وةىتمتيى في تميلي وا اع فصوي:    
اىص التميلي س ىحو سص ن  و مةتصالحو سالص  لالىو اللالّوات ومحا الي يحامالتو وتنقيالو فالي    

الويالالالالى ت التالالالالي لالالالالغييىا امالالالالى ا تالالالالو  سيالالالالا اسمالالالالىي ةىلالالالالي اللالالالالّوات اللالالالالعحلعا وت لل الالالالو 
 ح لعا ومنوات ت لل يى . المم
واىص سنواص ال صي ا وي )المحجعّلىت المعحفلالع لمّمالح لىت اللالّواتوا وفالي تنىولالُت    

 فلو المصىيح التي امتقا منيى موضوسىتو . 
و مالالالى اص التالالالىحل  سيالالالا اةالالالت ت سصالالالوحه ىالالالو مالالالىيو اللالالالىسح األمىمالالالّلعا لالالال ل  جالالالىء    

القالاليى التالالىحلةي لمالالىيو الممالالح لع تقمالاللى م ى الالم ىالال ا ال صالالي فالالي ا االالع م ى الالم   مالال  
واالالىص الم  الالم ا وي  عنالالواص )التالالىحل  ال الالى ييوا والم  الالم الاالالىني )التالالىحل  ا مالال ميوا 
أمالالى الم  الالم الاىلالالم فاالالىص  عنالالواص )التالالىحل  الع ىمالاليو . ول  الالي أص اتجالالىه ىالال ا ال صالالي 

ا لن الالو من الالًا موضالالوسلًى سيالالا الالالحغى مالالص ال الالى ه ال نالالي لييحامالالع  ومالال    لالال  حاجالاله الالال
التالالياةي الالال ل ل صالالي غىل الالًى  الاللص المنالالىىوا إ  إص ليموضالالوت واةتلالالىحه سنالالي اللالالىسح أاالالحًا 

 م ىلحًا في تويل و فنّلًى ياةي النت اليحامّي . 
أمى ال صالي الاالىني فيالو )ال نالىء ال نالي لممالح لىت اللالّواتو وفالي جالىء ممتحمالً   ألص    

يُت فالي م الىىلى المصال ي ىت التقملى لضعت مص تحا    ل  ال نىء وتحاّصالو،ا وفالي استمال
وتقمالالاللى ال نالالالىء الممالالالح ي سيالالالا الم الالالىىلى الالالالواحيو فالالالي اتالالالى  )الممالالالح لع الالالالت ن يميالالالى 
ونت ّوفيىو لال)ميتوص مىحا و يوص غلحه  لتوافقيى مه ال نىء ال ني لممح ّلىت اللالّوات او 

 افتحا يى منو سيا مى أح  .



فقالالالي فّمالالالمتو فالالالي أح عالالالع  وأمالالالى ال صالالالي الاىلالالالم : )سنىصالالالح الممالالالح لع سنالالالي اللالالالّواتو   
م ى الالما وىالالالي : ال الالالواحا واللةصالالاللىتا والصالالالحاتا وال مالالالىص والماالالالىصو .وفالالالي امالالالتغنلت 
سص اتى ع تميلي مجمي سص سنىصح الممح لع  لاوني ميّيت لاي سنصح سيالا  اليوا 
و احت ا متغنىء سص سنصح ال  اع في ى ا ال صي  لتنىولي إّلىه م ّصالً  فالي ال صالي 

  الاىني مص اليحامع .
 و عي    
فإص امتنالىني ولالاحل    الّي ليمىالاالي مالص مالىسيني فالي انجالى  ىال ه الحمالىلعا ولال تي    

فالالي مقالاليمتيى )الةىلالالياصو فةىلالالي اللالالّوات اللالالىسح الا لالالح ا نمالالىص ا فالالت  ا الالوا  مات تالالو 
ا صالليا غ الح  عي أص فت  في و ليا تجّمه فلالو تواضاله العيمالىءا واالحى الضاللىفع العح الي 

 ؤاي  ألنو أسيى النى    نو ال ىح ل حضو ال حت العيمي . لي ال ى ي في الم
امى ا متى  الياتوح ةىلي سيي مصال  ا النىفالي واللالىسح الال ل يسالى الحمالىلع  عيمالو     

وة حتو فاالىص لالو سياللى األاالح فالي اييالىح الحمالىلع  يال ه الصالوحوا وفالي اىنالت فصىصالىتو 
 ل لعتالالحل ال  الالما فالالىص الصالغلحو ألالال و  وصالال ىت   ّلالالع نىج الع لمعىلجالالع  عالاله الالالياء الال

ص اىص ىنىل  نقت  مى ال والامىي هلل و اليه  اىنت ىنى  جوان  ُوّفقت فليىا ف  ضيو . وا 
 ال فعيّي و يل . 

فالالالي ُلي الالالي  الالالوي  فالالالي  عالالاله النمالالالى خ اللالالالعحلع التالالالي امالالالتةيمتيى لالالالواىي   ا الالالىت مالالالى    
االالىمً   توّصالاليت اللالالوا وىالال ا حاجالاله  الالالا ا معالالىص فالالي الصالالىي الموفالالت الالاليحامي المالالحاي مت

 غلالالع الممالالىسيو سيالالا ا تالالواء  لالال  الموفالالت مالالص يوص نقالالتا ومالالص يوص ف الاله لمالالى ُلالاليسا 
 .        ميميع األفاىح  ىلحجوت الا المصيح

وأةلالحًا فاالي حجالى ي أص ل ةال   ىال ا الجيالُي  حلق الُو الالا فىح لالوا ممالت ليلص منالوا ف الي أص    
 الُي ومالص  عالُي وا   ف مال ي لنىي حضىىى الال ل فالي   ُلاليح  . فالإص فعالي فييالو ال مالي مالص ف

 أني  ىولتا وال حلآ  وليع .  
 

                                                           


( ش بب ي دبب)ب ض هوببش اببحشمي ش : ببس دوبب    شريبب) خإل ش لببو)د،   رإ ببؤ ش لببحاشي، بشىل ش لبب ور ش   إ خبب،  3، لو 2، لو 1جيببا شارببإىل  ن  لر ش )مببش :مبب         
 ش وإم،، شجمللؤ شألول لو ش  إين لو ش  إ س . 
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