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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف االرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل
يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
ِ
ُـ ئد َ ئن ولََْ ْلــيَ ئن ِمــن ال ئ ِ ِ
ين * فَـ َ ئمــا
َّــَِ ِْ لََْ ئ
اهـ َد الَئــَْ لَــَِ ُن نَْاَــا ِمـ ُـن فَ ُ
يقووول اهلل سووب انه و عوواىل يف اتابووه ال وور ( َومـ ُْـ ْم ُم َمـ ُـن ََ َ
ُ
َ
ُــال َ
ضي َن * فَأَ َُ َقبَـ ْم ُم ََِفا اً فِـي ْـَْـيبِ ِم ُم لِلَـ وَـ ُـيِ وَـ َُ َق ُيَـْْ بِ َمـا فَ ُو َ ْفـيا الَئـَْ َمـا َو ََـ ْدو ْ َوبِ َمـا َ ـاَْيا
اه ُم ِم ُن فَ ُ
ََِّ ِْ بَ ِخَْيا بِ ِْ َوَْـ َيلئيا َو ْه ُم ْم ُع ِر ْ
نَْ ْ
()1
وَ ُل ِذبْي َن)
بين ََم التاروخ وََم المستقبل
ان من أهم العلوم اجملهولة لدينا نظرياً ،واملهملة عملياً و طبيقوا (علوم املسوتقبل) وسويدور احلوديث هواا اليووم حوول هواا احملوور بوذنن اهلل
عاىل وعلى ضوء هاه اآلية الشريفة وبعض الروايات
هنوواع علمووان متقووابالن ،أحووداا علووم التوواريع وهووو يت وودا عوون املاضووي ،او ماضووي األد وراو واألمووم والشووعوب واالويووان واحل ووارات
وغريها ،ثانيهما علم آخر يتعلق باملستقبل.
ان علووم املاضووي أو (علووم التوواريع) مطوورو لوودينا يف ا ملووة وإىل حوود مووا وإن اووان (علووم دلسووفة التوواريع) وهووو علووم مسووتبطن يف ناع
العلم ،بل هو مباين له ،مهمال عندنا ،ل ن علم املستقبل بش ل عام مهمل.
وعلم املستقبل هو من العلوم الوي قود شو اموا قود رسوم مسوتقبل أموة أو ح وارة أو أوعب أو وولوة أو حوشب أو عشورية أو دورو أو
عائلة.
مثال ان هاا الشخص ،وقد ي ون ابن م ،أو أخاام ،أو عم م ،أو ابن عم م ،أو زميل م يف الدراسة ،هواا الطبيوب وناع احملوامي،
ما هو مستقبله بعد عشور سونوات أو عشورين سونةف ايو سوي ون بعود هواه املودة مون الوشمنف وهواه الدولوة هنوا يف الشور أو يف المورب موا
هو مستقبلهاف يعين ان جممل أوضاعها وحرااهتا و فاعالهتا مع األوضاع احمللية والعاملية إىل موانا ودوو بعود مخو سونوات أو بعود مخسوني
سنةف
وعلم املستقبل من العلوم الي ش بن و (األماريوة) ال بن وو (اليقوني) ،ألن اليقوني وعلوم الميوب بيود اهلل والراسوخني يف العلوم ،ل ون
هواه امووارات ةنيووة صوويب يف أاثوور األحيووان وقود طو  ،امووا هووو احلووال يف (علووم الطوب) ،إن الطبيووب ي تشو موون األموارات املوورو وقوود
خيط  ،ول نه يبقى علماً من العلوم وينبمي أن يُسلك ويطر .
ضيابط استلشاف المستقبل:

دما هي ال وابط الست شاف املستقبلف الن ال علم حيتاج إىل ضوابط ،وال يعين علوم املسوتقبل جمورو التنبو ال لوي ايالموي والودعو
ال بابية.
ان لعلم املستقبل ضوابط حمدوة أأنَه أأن بقية العلوم ،حيث مي ن لإلنسان أن يور نفسوه يف مورآة علوم املسوتقبل بعود ب وع سونوات،
هل سي ون من األولياء أو يرتاجع قوو وورعواً او ي وون اموا هوو هوو االنف هول سوي ون مون اجملتهودين أو املراجوع أو القواوة أو غوريهم أو
الف وهوول سووي ون رتوون يوورتع ووأثريا علووى مسوواحة املاليووني موون النووال إ ابووا بووذنن اهلل أو سوولبا ال مسو اهلل او الف هوول حووب الشووهرة والرياسووة
واملال سيشواو عمقاً وجتاراً ديه وسي ون عندئا ال مس اهلل أسري هاه الشهوات ،ام ال بل سينتصر على هاه الرنائل واآلصارف
( )1التوبة آية .55 – 57
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علووم املسووتقبل لووه ض ووابط اثوورية ،وسوووف نوواار ضووابطني موون أاثرهووا يس ورا ،ألن بعووض ال ووابط وقيقووة متوواج إىل معلومووات اثوورية وإىل
ف ر مستدام وإىل معردة املداخالت واملتداخالت ،ل ن هنواع ضووابط سوهلة نسوبيا ،وعاموة ،مبعو ان اول أحود عنودما طور عليوه سورياها
على القاعدة اما مي ن أن يطبقها يف ا ملة
 )6استطالع وْقييم ماضي الدَيا والدول والجماَات واألفراد

املدأَّر األول مالحظوة ماضوي الودنيا دوذن ماضوي الودنيا ي شو عون مسوتقبلها ،وهواا ال وابط بالواات موااور يف الروايوات ،وقود جواء
يف إحداها ما م مونه "أنه إنا أروت أن عرف مستقبل الدنيا دانظر إىل ماضيها".
طروقة استلشاف صادق اليَد من اذبْ؟

مووثال لووو ارو أن تشووفوا بووأن هوواا الشووخص الوواو يوودعي بأنووه لووو وصوول إىل الرياسووة يف وولووة أو يف أووراة أو يف مدسسووة هوول سووي ون
صاو الوعدف دان ال ثري من النال يَعدون ،ل ن اثورياً مونهم خيلفوون الوعود ،واثوري مون النوال – يف إطوار ثثنوا  -ي واب يف وعوده ،موثال

عندما يريد أن يتشوج دانه يعد أهل الفتاة بوعوو مث ي رب هبا عرو ا دار ،دذنا أراووا أن ي تشفوا هل أن هواا اننسوان صواو يف وعوده
أم ال دمانا يصنعونف
واما يف الشواج ،االك يف الرياسة ،يف الشراة ،يف املال ،ويف ال حقل من احلقول دان هاا الب ث سيال وعام.
داملقيووال االول هووو ان الحووم ماضووي نلووك الشووخص ،دهوول اووان عنوودما يعوود اوالوه واسوور ه رتوون يفووي بوعووده أم الف أو هوول اووان وهووو
موةو بسوويط ،عنوودما يَعود ان يووددع مبلمواً حموودواً ملشووروع خووريو ،رتوون يفووي أو الف وهوول هووو رتوون اووان عنوودما يعطووي المووة يلتووشم هبووا أم الف
ب أن ننظر إىل ماضيه وعلى مسوتو األموور الصومرية أي واً ،دوذنا رأيوه هواا الشوخص ال يلتوشم بوعوووه يف األموور الصومرية أو اوان اانبواً
يف وعووووه يف ماضووي أيامووه دمووا بالووك بوواألمور اخلطوورية يف مسووتقبل أيامووهف دهوواا إنا صووارت الدولووة بيووده أو صووارت االمووة بيووده أو املليووارات
بيده د ي يصنع ،دوذنا اوان يف الودينار الواحود ي واب ،د يو باملليوارات إنا حطّوه أماموهف وه واا يف بواقي االموور ،وهواا مقيوال جودا
واض  ،ول ن أاثر النال مع األس غادلني عنه يف ال ثري من الق ايا.
علي ان انظر يف االمت انات الصومرية البسويطة السوابقة ويف عهودو
واملهم يف اننسان أن يراقب نفسه دقد اوعي باين من الصاحلني ،د َّ

مع اهلل عاىل ،أان وه صاوقا ام الف د ي بال برية الالحقة اآل يةف
()6

شأن الْزول واص واآلوة َامة

ِ
ََِّ ِْ) ود ول اهلل لوي خاصواً باملوال ،ول ون
اه َد الَئَْ لََِ ُن نَْاَا ِم ُن فَ ُ
ان أأن نشول اآلية الشريفة هو ثعلبة بن حاطبَ ( ،وم ُْـ ْم ُم َم ُن ََ َ

أأن النشول يف ثعلبة بن حاطب وطلبه املال ،دوان الوبعض قود يعود ويقوول "نن آ واين اهلل مون العلوم" والعلوم د ول مون اهلل ،أو "مون املوال"
لن ااا وااا وسأجند طاقايت خلدموة النوال وللودين ،دهول هوو اوانب يف وعوده أم صواو وهول سويفي
أو "من الرياسة" أو "من الشهرة ألدع َّ
مبا وعد أم الف ان علينا ان نر ملفه املاضي اي هو ،هل اوان ملتشمواً بالعمول بوعوووه ام اوان اانبوا يف وعوووه وعهوووه وأقوالوه موع نفسوه
ولندع وعووه لآلخرين اآلنف.
ُ ـ ئد َ ئن ولََْ ْلــيَ ئن ِمــن ال ئ ِ ِ
ين) ،ل وون نقووول بوول اآلن اوون صوواحلا ،دلمووانا عوود أن
َّــَِ ِْ لََْ ئ
هوواا الرجوول عاهوود اهلل (لَــَِ ُن نَْاَــا ِمـ ُـن فَ ُ
ُ
َ
ُــال َ
ون صاحلا يف املستقبلف
ان ال ثووري منووا هووو ه وواا ،وبعووض الشووباب مووثالً يطلووب موون أهلووه أن يوواهب إىل ا امعووة الفالنيووة أو إىل وولووة غربيووة ،ويعوود اهلووه بأنووه

سي ون ملتشماً اخالقيا ،دلرياقبوا سولواه اآلن ،هول انوه وهوو يف الشوارع واألزقوة واألسووا واملدرسوة ملتوشم بواالخال العاليوةف دهواا مدأور وال
( )1إطالقاً أو مالااً.
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نق ووول ان ووه ووام االقت وواء ،ب وول ه ووو مدأ وور عل ووى أن ووه س ووي ون ملتشم وا ،ل وون إنا ا ووان االن ل ووي ب ووالك الوض ووع املن ووبط م ووع وج وووو الرقاب ووة
االجتماعية ،د ي لو انتقل إىل م ان آخر وال رقابة وال ضوابطف
وهنووا نقووول اوون اآلن صوواحلا ،دلمووانا التسوووي ف اآلن اوون مثاليووا اآلن ص و ّد بالقليوول الوواو عنوودع واآلن اوون اأد وول مووا مي وون أن
ونه
ان نلووك الشووخص الوواو اووان دقوريا( )1اال انووه عموول وحصوول علووى صوواعني موون التموور وجوواء اىل النو (صوولى اهلل عليووه وآلووه وسوولم) وهووو
حيمل احد صاعيه وقال "يا رسول اهلل (صلى اهلل عليوه وآلوه وسولم) عملوه يف النخول بصواعني دصواعاً راتوه ألهلوي وصواعاً أقرضوته ريب"،
دتصوود بأحووداا وودعووه للرسووول (صوولى اهلل عليووه وآلووه وسوولم) وأبقووى اآلخوور لقوووت أهلووه لتلووك الليلووة أو األيووام القاومووة ،هوواا الشووخص
صاو  ،وعمله هاا مدأر على أنه لو حصل على مليار من األموال دذنوه اي وا سووف سينصوفها ،ان نلوك مدأور وال نقوول انوه علوة اموة،
اما ناع الاو يبخل بالقليل اآلن دسيبخل بال ثري يف املستقبل أي ا.
َّية ثعَبة :البخيل الفيَسيف!
وعو اووواً إىل أووأن نووشول اآليوة دووان هوواا الرجوول – ثعلبووة  -طلووب موون النو (صوولى اهلل عليووه وآلووه وسوولم) أن يوودعو لووه دوودعى لووه النو –
َ
والروايووة نصووها جوودا مجيوول امووا سوويأيت  -د صوول علووى غوونم – حسووب عبووري الروايووة  -اانووه نمووو امووا ينمووو الوودوو حووق ضووا بمنمووه
املدينة ،ول ن ههنا خبل هاا الرجل .
الرواية يف فسري القمي ،عن انمام الباقر عليه السالم (هو ثعلبة بن حاطب االنصارو ،اان حمتاجا دعاهد اهلل ،دلما آ اه خبل به)،
وجوواء يف (ا وامووع) هووو ثعلبووة بوون حاطووب قووال يووا رسووول اهلل ادع اهلل لــي فن ورن ْــي مــا فقــال رســيل اهلل (صــَ اهلل ََيــْ ونلــْ
وســَم) َيــل ْــشدر شــلر ويــر مــن هيــر ْطيقــْ) دانووه احيانووا ميتلووك اننسووان اميووة زهيوودة موون املووال ل نووه يوودوو حقهووا ،ل وون بعووض
النووال إنا وواثر املووال لديووه دانووه قوود يطمووى ،دلمووا احلوور علووى املشيوود إننف إن بعووض النووال مسووتواه إوارة أووراة أو إوارة حملووة ،دووذن اعطووي
منصباً أارب طمى وجترب ،ان على اننسان أن يراعي هاه ا هة وال يتمل ه احلر ل ي حيصل على دو ما مي ن أن يدوو حقه.
وني اول نو حوق حقوه ،دودعا (صولى اهلل عليوه وآلوه وسولم) لوه ،دا وا غنموا
(دقال – ثعلبة  -والاو بعثك باحلق نن رزقين ماال ألعط َّ
دنمووه امووا ينمووو الوودوو حووق ضوواقه هبووا املدينووة  ،دنووشل واويووا وانقطووع عوون ا ماعووة وا معووة وبعووث رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وآلووه وسوولم
املصد ليأخا الصدقة دأىب وخبل ،وقال ماهاه إال أخه ا شية) .
اللطيو يف األموور أن البخيوول يت ووول إىل ديلسوووف  ،واووالك اننسووان الفاسووق ،اعاننووا اهلل وإيوواام ،يُفلسو لفسووقه ،دقوود يوودعو إىل

الفساو االخالقي والت لل واحلرية غري املن بطة مث ياار قواعد من علم االجتماع والنف ل ي بدو عقالنية منطقية .
وههنا جند دلسفة ثعلبة ان ا شية أمر قبي بنظره الهنوا دخوا مون النصوار ومون اهول ال تواب ،د يو أخواون موين انوا املسولم موا هوو
اخه ا شيةف دقال (صلى اهلل عليه وآله وسلم) (يا وي ثعلبة).
وهناع روايات عديدة يف هاا احلقل ،نرتاها إىل املستقبل إن أاء اهلل.
ْقل:

يَن من الُال ين ،بل ن مْمم!

إنن نقول ماضي الدنيا ي ش عون مسوتقبل الودنيا .واننسوان إنا قوال أسوأاونن مون الصواحلنيأ وب أن نشوك يف االموه ،إن وب
عليه أن ي ون اآلن من الصاحلني .انه يقول أنه إنا عرو إىل امت انوات اورب هنواع سوأاون مون الصواوقني والصواحلني ل نوه اآلن يسوقط
يف امت ووان نظ وره واح وودة ،د ي و إنا ع وورو المت ووان ص ووعبف د ووال ق وول إن ان ووه ص وواوقاً أألا ووونن م وون الص وواحلنيأ ب وول ا وون اآلن م وون
( )1وهو عقبة بن زيد احلارثي.
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الصاحلني.

مرض التسيوف
يسوف ب ان ُخيشى منوه وعليوه ان خيشوى مون نفسوه
ان املش لة األساسية يف اننسان هي (التسوي ) ،هاا الداء الع ال ،والاو ّ
يسوف ،أو عليه ويون وحقو أرعية ديسوف ،يقول غودا وبعود غود ،او وب عليوه أن ي توب اتابوا يف
إن جتد ان عليه ق اء صلوات مث ّ
الدداع عن أهل البيه عليهم السالم ديسوف ،داملش لة ال املش لة يف التسوي .
مث ان الاو اان يسوف يف املاضي ،ي ون م ارعه أخطر من ماضيه إن مبرور الشمن ع عشمية اننسان واته اما ثبه بالتجربة.
ورب الن ووال واهوودهم،
ان هوواا الوواو قووول لووه اآلن جن ود طاقا ووك خلدمووة أهوول البيووه علوويهم السووالم ،ح ّ ور للمنوورب جيوودا ،اات ووب ّ
أرأدهمّ ،درغ نفسك لالك ،ديقول إن أاء اهلل يف املستقبل سوأدعل ،دواعلم انوه حيتمول بدرجوة ابورية ان ي وون اانبواً مون حيوث يودرو او
ال يدرو.
ان قولنا (ألدعلن ااا) ينبمي ان يلمى من قامول حيا نا بل من قامول اننسانية ،و ب ان ستبدل بو(انين داعل نلك اآلن)
ِ
فدول (سيف) ََ المعاصي الطاَات!

وقد انه أقول ألحد االخوة يف حديث أخوو لطي  ،قله له سني التسوي اوخلها على املعاصي ،وألمها من الطاعات.

دووان اثورياً موون النووال يف الطاعووات يُسووف ،دقوود ينوووو أن ي تووب اتابواً مووثال ل نووه يقووول اآلن لسووه يف موشاج جيوود ويوجوود متسووع موون
الوقه إن أاء اهلل غدا ،دو(سأاتب حينااع) وهاه الو(غدا) صب بعد غد وه اا ..وقد ال يودق أبداً.
أما املعصية ديباور يا ال مس اهلل ،دهاه الو(سني) أو ( سوف ) ب ان يدخلها االنسان على املعصية ،موثال يريود أن ينظور إىل إمورأة-
ال مسو اهلل  -أو أن ي وواب أو أن يمتوواب ،دووذنا يقوودر أن يووروع نفسووه اووامال ،دليقول مووثال يوجوود جمووال للميبووة غوودا ،دلمووانا اآلن اغتوواب
صاح ف ده اا ينبمي ان مياطل نفسه عن املعاصي ،ال ان مياطلها يف الطاعات
األمير (ََيْ السال )ْ :قل غداً وبعد غد

وهاا ما شري له الرواية الشريفة األخر  ،من االم انمام علي عليه السالم الاو ي ش عن هاه القاعدة من قواعد علم املستقبل
الدَُـيا وـ ُع ِمي وو ِ
يقول أمري املدمنني صلوات اهلل وسالمه عليه "فَ ُارفْ ِ
ض ُّ
اب ،فَـتَ َد َار ُك َمـا بَِق َـي
الدَُـيَا ،فَِإ ئن ْح ئ
ُ ُّم َووـُْب ِل ْم َووْ ِذ ُّل ِّ
الرَ َ
ب ُّ َ ْ َ ْ
ك بِِإ َامتِ ِمم ََ َ ُاألَماَِ ِّي و التئسـ ِي ِ
ـاه ُم ف َُم ْـر الَئ ِـْ بَـُْتَـةً َو ْه ُـم
ِم ُن َْ ْم ِر َك َو َ َْـ ْق ُل غَداً ف َُو بَـ ُع َد غَ ٍد فَِإَئ َما َه َ َ
وف َحتئـ فََْ ْ
َ َ ُ
ك َم ُن َ ا َن َـ ُبـ َ َ َ ُ
غَافَِْي َن فَـْْ ِقَْيا ََ َ فَ َُي ِاد ِهم لِلَ ْـبيِرِهم الُمظَُِم ِة ال ئ ِ
ـب ْمِْي ٍ
َس َ َم ْم ْم ُاألَ ُوَ ْد َو ُاأل َُهَْـي َن فَـاَُـ َق ِط ُِ لِلَـ الَئ ِـْ بَِق َُ ٍ
ـب ِم ُـن َرفُ ِ
ـض
َّيِّـ َقة َو َ ُد ف ُ
َ ُ
ْ ْ ْ َ
ِ ()6
ِ
ِ
ِ
الدَُـيا و ََ ُزٍ لَي ِ ِ ِ
ِ
ار َو َ اَُخ َز ٌ
ضاْْ"
اَتْ َو َوفئـ َقَْا الَئْْ َو لِوئ َ
ََاَـَْا الَئْْ َو لِوئ َ
اك ل َم ُر َ
اك َََ طَ َ
ال ف َ
سٌ
ُّ َ َ
س فيْ اَُل َ
ُ َ
ان حووب الرياسووة ،وحووب املووال ،وحووب الراحووة ،او حووب النوووم ،او حووب جلسووات البطووالني ومووا أأووبه نلووك – واننسووان بطبعووه حيبهووا
اعاننووا اهلل وإيوواام منهووا وال وول معووه (حووب الوودنيا) – اوول نلووك يُعمووي واالعمووى يقووع يف الب وور ال حمالووة ،ويُص وم وحينمووا يصووب االنسووان
أصما دانه ال يسمع احلوق ،ويوب م وحينموا يصوب االنسوان أب موا دانوه ال ينطوق بواحلق ،النوه منوت يف وحول الودنيا ،د يو يعوم النوالف
إال إنا اان حمتاال من الدرجة األوىل والعيان باهلل ااحلجاج بن يوس  ،الاو ورو يف التاريع انه اان يعم النال حق يُب ي ويَب ي
اما ان حب الدنيا يال الرقاب ،دألجل رئاسة أيام معدووات يال رقبته ويعصي ربه اي حيصل على منصب أو وةيفة أو غري نلك

ان االم انمام ( صلوات اهلل عاىل عليوه ) هواا ،وب أن ي توب بوأحرف مون نهوب وأن يونقا علوى الصودور والقلووب وأن يُتأمول ديوه
وائما وان يوضع نصب العني أبد الدهر.
( )1ال ايف ج2
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ِ
َّــَِ ِْ) وأووأن الوووروو املووال ،ل وون الووارو ،إطالقواً أو مالاواً ،أعووم لو ن ا انووا موون
اه ـ َد الَئــَْ لَــَِ ُن نَْاَــا ِمـ ُـن فَ ُ
يقووول عوواىل ( َوم ـ ُْـ ْم ُم َمـ ُـن ََ َ
ُ ئد َ ئن ولََْ ْليَ ئن ِمن ال ئ ِ ِ
َّـَِ ِْ بَ ِخَْـيا بِ ِـْ َوَْـ َيلئـيا َو ْه ُـم
اه ُم ِم ُن فَ ُ
ين * فَـ َ ئما نَْ ْ
ُ
د له علما ،ماال ،أهرة ،رياسة او أو أيء آخر( ،لََْ ئ َ
ُال َ
ضي َن * فَأَ َُ َقبَـ ْم ُم ََِفا اً فِي ْـَْيبِ ِم ُم)
ْم ُع ِر ْ
لَْفاق سببان :اليَد اللاذب ووَف اليَد
ان (خل الوعد) و (الوعد ال انب ) مبع أن ي اب اننسان يف وعده ،االاا من أسباب النفا .

دان النفا له سببان من مجلة األسباب الرئيسية
 -1السبب األول سابق على الشيء.
 -2السبب الثاين الحق على الشيء.
واآلية الشريفة أأارت يف لفتة وقيقة إىل اوال السوببني واوال العواملني العامول السوابق وهوو الوعود ال وانب ،يعوين ان ي واب يف وعوده،
او ان يقول سأدعل ااا ،وهو عازم على أن ال يفعل ،دان هاا يسبب النفا .
والعامل الالحق للنفا وهو أن يعد وهوو صواو حوني وعوده بينوه وبوني نفسوه وربوه ل نوه ان مققوه احلاجوة خيلو الوعود ،وهواا اي وا
سبب اخر للنفا .
أ( فَأَ َُ َقبَـ ْم ُم ََِفا اً فِي ْـَْيبِ ِم ُم لِلَ وَـ ُيِ وَـ َُ َق ُيَْْ بِ َما فَ ُوَ ْفـيا الَئـَْ َمـا َو ََـ ْدو ْ (وهواا هوو السوبب الالحوق) َوبِ َمـا َ ـاَْيا وَ ُلـ ِذبْي َن) (وهواا
هو السبب السابق)أ.
وها ان رنيلتان أخالقيتان إحدااا حمرمة قطعا والثانية ديها االم
الوعد ال انب وهو حمرم قطعا ،أو ال اب يف الوعد دانه حمرم قطعا بال خالف ،وهاا هو السابق وهو مورو حديثنا.
امووا الالحووق دفيووه اووالم ،إنا ي وون مووا وعوود رتووا هووو يف انطووار ال لووي للواجبووات دخلو الوعوود الحقووا يف األمووور الووي جتووب بووااهتا
على اننسان أو يف ضمن أرط ،هل هو حرام أم هو رنيلة أخالقيةف ناع اوالم آخور ،ل ون مقدميتوه إىل النفوا – بن وو العلّوة املعو ّدة وإن

اانه بعيدة  -والعيان باهلل ،مسلّمة.
اَاذَا اهلل ولوا م من اليَد اللاذب ََ فَفسْا ،فو فهَيْا ،فو شعبْا ،فو فمتْا ،ومن الخَف في اليَد ،ونور دَياَا ان
ال مد هلل رب العالمين وصَ اهلل ََ م مد ونلْ الطاهرون.

