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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 األرضني، 
 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.واللعنة الدائمة األبد

 العدل في توزيع الثروات المائية
 و

 العقوبات على ترك اإلحسان لإلنسان
(6) 

ْحساِن َوإيتاِء ِذي اْلُقْربى قال اهلل العظيم: اىاءِ   َويَىْنهىى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ ْْ ْْىِي  َعىِن اْلَف َواْلُمْنَكىِر َواْل َى
 .(1)يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

ذه املسرللة سريلالة هرالثرروا  الطبيعيرة واملعراوا وامليراهد وقرد سربق اا )والسؤال هو ما هو مقتضى العدل يف توزيع 
ط املوجررووة يف بررالو النفط والغرراز وسررائر الثررروا  الطبيعيررة،  هررل  بررار الررنفكررهامررة متعرردوة،   مصرراويق ومفررروا وهلررا 

عبارة أخرى: هل هري حقلهرم وب دقطاحلجاز، بالو احلرمني، املسماة اآلا بالسعووية، هي ِملك ألهايل تلك البالو  
ووا غررمهم مررن أهررايل اخللررير أو العررراأ وإيررراا وأ غانسررتاا والباكسررتاا وسرروريا ولبنررااد والسررؤال اآلا هررو: مررا هررو 

اليت تنبع يف أثيوبيا أو اليت هتطل من السماء عليها هري حقهرم  قرط ووا أهرايل مقتضى العدل يف ذلكد وهل املياه 
مررن الثررروا  امل رر كة بررني كا ررة الرربالو الرريت اهنررا ، أو دوااسررائر الرربالو الواقعررة يف الطريررق وبررالو املصررب كمصررر والسررو 
 جتري  يها هذه األهنار اليت أجرهتا يد امللك القاور اجلبلارد.

 العدالة في توزيع الثرواتطرق اكتااف مقتضى 
وميكننررا ااجابررة عررن ذلررك، لتضديررد مقتضررى العرردل، بطررريقتني: األوىل: الرجررو  إىل املبررا  واملبرراوئ العامررة الرريت 

 نعتمد عليها كمسلمني، والثانية: الرجو  إىل األولة اخلاصة وااطالقا  والعموما  الواروة  يها بالذا :
 اس في الثروات الط يعيةْقوق النلأواًل: الم ادئ العامة 

أما املباوئ العامة  اا أ ضل مصردر هلرا هرو القرر ا الكرري الرذي يعر م بره عامرة املسرلمني وذلرك  يمرا إذا كراا 
 .(2)(...خماطبُنا هم املسلموا خاصة،  نقول

ُعُهنَّ: اْلَماءُ األدلة الخاصة:  لُّ َمنىْ ِْ  َواْلِعْلمُ  ...َخْمٌس اَل َي
 الروايررا  املتعرردوة الررواروة حررول كا ررة أنرروا  الثررروا  أو الررواروة حررول بعرر  أنواعهررا، كاملرراء  األولررة اخلاصررة، وأمىىا
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 الذي هو حمل البضث اآلا، والروايا  كثمة ننتخب منها:
ُعُهنَّ  :قولرره  ىىلُّ َمىىنىْ ِْ َُ َواْلَكىىَاُ َوالنَّىىاُر َواْلِعْلىىُم َوَفْضىىُل اْلِعْلىىِم  :َخْمىىٌس اَل َي ىىٌر ِمىىْن َفْضىىِل خَ اْلَمىىاُء َواْلِمْلىى يىْ

 على العنواا األول واألخم:يف هذا املبضث ولكل من هذه العناوين اخلمسة مبضث لكننا نقتصر  (1)اْلِعَ اَدةِ 
 وحجب المعلومات العلم للجميع ويْرم احتكاره

علرى مسرتوى عنره واجملتمرع كمرا ميكرن اا يبضرث  الدولرةعلرى مسرتوى  قره عنره  انه ميكرن اا يبضرث  أما العلم،
 :صيةالفقه الفروي و قه األحوال ال خ

وترردل  ،يةأمررا علررى مسررتوى اجملتمررع واحلكومررة،  رراا )حجررب املعلومررا  عررن ال ررعب( حمرررم يف ال ررريعة ااسررالم
 انرره ال  رررل ألحررد، مرررن حرراكم أو حمكررروم،  مررن الروايرررا  إىل جرروار أولرررة أخرررى متنوعرررة، عليرره هرررذه الروايررة وغمهرررا

هررو مررا جررر  عليرره  والغريررب اا حجررب املعلومررا ، ومصرراا العبرراو والرربالو عبحجررب املعلومررا  الرريت ترررتبط بال رر
رجوا عن بع  الوثائق واملعلوما  اخلطمة فيُ سمة احلكوما  الدميقراطية واملستبدة على حد سواء، ولذلك جندهم 

يسررروا إال وكرررالء واملسرررؤولني ل احلكررراممرررع اا و رررق قرررانوا حريرررة املعلومرررا  أكثرررر أقرررل أو واهلامرررة كرررل ثالثرررني سرررنة أو 
 لل عب وهل  ق للوكيل اا  جب عن املوكلل معلوماته عما وكلله  يهد

باا حجب املعلوما  والوثائق ضروري حفاظاً على أمن البالو كري ال تتسررب املعلومرا  إىل  :ذلكوقد يناقش 
 األعداءد

 ولكن اجلواب عن ذلك واضح وبسيط إذ:
ستبدة، حتجب كثماً من الوثائق واملعلومرا  ألهنرا ت ركل انتهاكراً صرارخاً اا الدول الدميقراطية،  كيف باملأواًل: 

حبجررب الثقرررة عنهرررا حلقرروأ اانسررراا وتعررار  مبررراوئ الررردول الغربيررة نفسرررها لرررذا حتجبهررا عرررن ال ررعب كررري ال يقررروم 
أو مخسني ، وتك ف عن ذلك الوثائق املفرج عنها بعد ثالثني وحماكمة القائمني عليها أو املضطلعني هباإسقاطها و 

 حكومررا  تلررك الرردول الدميقراطيررةمعلومررا  كثررمة ووثررائق عررن وعررم تضررمن  والرريت خمتلررف الرردول الغربيررة سررنة يف 
وغرم ذلرك، بكميرا  كبرمة مرنهم السرال   تقدمها تلك الردول هلرم ك رراء، مقابل امتيازا  (2)للضكوما  املستبدة
وورهرم األساسري يف قيراوة أو وعرم االنقالبرا    ضرض وو عنهرا الربالو الغربيرة بعرد عقر أ رج كما اا الوثائق اليت 

يف إيراا وحكومة خاكوبو  1093عام  العسكرية على احلكوما  الدميقراطية أو شبه الدميقراطية، كضكومة مصدأ
مرثاًل،  التسر   املنتخب وميقراطياً يف غواتيماال وكذلك الررئي  املنتخرب لت ريلي سرلفاوور ألينردي 1091أربينز عام 

                                                           

 .319ص 12. ومستدرك الوسائل: ج172طهراا، ص –يثة الكويف، اجلعفريا ، مكتبة نينوى احلدحممد بن حممد األشعث  (1)
وعلرررى سررربيل املثرررال: وثرررائق وعرررم احلكومرررة الييطانيرررة آلل سرررعوو وكيفيرررة إيصررراهلم إىل كرسررري احلكرررم مث التررر مر علرررى امترررداو اخلرررط  (2)

 .للمضا ظة على كرسيهم
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التس  على سياساهتم  حتاول اا ختفي وراءهاكذبة مفضوحة أو القومي  ار خطورة املعلوما  على األمن الوطين بست
االسررتعمارية ووعمهررم للضكومررا  املسررتبدة الرريت تنتهررك حقرروأ اانسرراا ليررل هنررار وعلررى برريعهم األسررلضة الفتاكررة 

 للضكوما  الظاملة اجلائرة املستبدة.
أهل  إضا ة إىلعليها جمل  األمة  ويصاوأيصح حجبها؛  رضاً، ال بد اا يطلع عليها  اا املعلوما  اليت ثانياً:

عررردو مرررن السرررلطا  األخررررى الررريت  صلرررلنا احلرررديث عنهرررا يف كتررراب مضرررا اً إىل ذلرررك الررربالو أرجررراء احلرررل والعقرررد يف 
 . راجع )السلطا  الع رة واليملانا  املتوازية(

 استْواذ تركيا على مياه دجلة والفرات
دول املنبرع ، لرو مورو البضث،  ال  ق حسب هذا احلديث النبوي ال ريف وغمه من األحاويرثهو  وأما الماء،

ميرراه األهنرار عررن وول املصرربل والردول الرريت مترررل هبرا تلررك األهنرار، وعلررى سرربيل املثرال  رراا هنررر وجلرة ينبررع مررن اا متنرع 
كيرا( كمرا اا هنرر الفررا  ينبرع يف تركيرا ال ررقية علرى يف جبال طوروس يف جنوب شرأ األناضول )شرأ تر  رزاهحبمة 

بعد مخسني مياًل من منبع هنر وجلة، مث ميراا يف خطني متوازيني تقريباً عي األراضي السورية مث العراقية حر  يصرباا 
 .يف شط العرب مث اخللير

يراه عرن العرراأ وسروريا، عري واحلديث صرريح يف انره ال  رق ألحرد منرع املراء عرن أحرد،  كيرف متنرع تركيرا مرثاًل امل
 نصب سدوو كثمة عمالقةد

ُهىَو الَّىذي َخلَىَل َلُكىْم مىا ِفىي صرريح قولره تعراىل: رغم وهل يصح االستدالل باا هذه األهنار تنبع يف أراضينا 
ُعُهنَّ: اْلَمىاُء... :وقوله  (1)اأْلَْرِض َجميعاً  ىلُّ َمىنىْ ِْ منطقرة هرو الررضمكمم د وإذا كراا نبرع امليراه يف َخْمىٌس اَل َي

ومينعرروا وصرروهلا إىل سررائر منرراطق تركيررا بررنف  متامرراً لكرراا ألهررايل جبررال طرروروس اا يسررتضوذوا عليهررا ويسررتلثروا هبررا 
رمستهررا احلجررة الرريت متنررع هبررا تركيررا امليرراه عررن سررورية والعررراأد وهررل تصررلح احلرردوو السياسررية اجلغرا يررة املصررطنعة الرريت 

اارث العثمرا ، من رًل اليت شكلل  لدول ااسالمية بني ا 1016طانيا و رنسا عام بري بيكو بني –اتفاقية سايك  
 .دقلل رعية واحل

اانسرررا  والعقلررري  واحلاصرررل: اا كا رررة الررردول الررريت تقرررع علرررى طرررول خرررط احررردى األهنرررار، متتلرررك، بنضرررو املبررردأ
 .ارهواستثما ذلك النهراحلق يف االنتفا  مبياه  وال رعي

 ع المياه والثرواتباب التزاحم في توزي
ر  املياه عن سدل كا رة احتياجرا  ال رعوب الريت تعريش علرى ضرفيت صُ قم وتندرج املسللة يف باب التزاحم  يما لو 

اا االحتياجررا  الكماليررة  يمررا تعررين عررين والرريت تاألهررم واملهررم  أوهلررا معاولررةالنهررر، ولبرراب التررزاحم ضرروابط ومقررايي  
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، ال تترزاحم مرع االحتياجرا  األساسرية لبلرد املصرب أو للربالو الريت تقرع علرى طرول لبلد املنبع، ك كيا أو أثيوبيا مثالً 
ال  رررق هلرررا اا تبرررين السررردوو املنبرررع  خرررط اجملررررى النهرررري كسررروريا والعرررراأ، أو مصرررر والسررروواا، وهرررذا يعرررين اا وول

أكثررر  ترراج  لتمكينهررا مررن إنوتقويررة العملررة وحتريررك املصررانع  ومنررو إمجررايل النرراتر ا لرري ألهرردام االزوهررار االقتصرراوي
أو تبرين هبرا  أو ت  ي هبرا كميرا  أكري مرن السرال  أكثر كي حتصل على كميا  أكي من العملة الصعبة دير  وتص

 يمررا إذا كانرر  هررذه الكميررة ا تجررزة مررن امليرراه وذلررك ، حرر  جملرررو اا حتررا ا علررى اسررتقرار العملررةقصرروراً  ارهررة أو 
 تاجهرا بلرد املصرب يف ترو م ميراه ال ررب كراا يسرتهلكها / لك الكميرة الريت  هي نف  تاملستضدثة خلف السدوو 

لعامرررة النررراس أو ا ا ظرررة علرررى احلرررد األور مرررن اانتررراج الزراعررري الرررذي يكفرررل لقمرررة العررريش لعامرررة النررراس ويرررو ر هلرررم 
ة يف أطرررام يصرراور كا ررة األراضرري املتاحرر كررذلك احلرراكم الررذيأساسرريا  الغررذاء والطعررام وال ررراب، وهررل ذلررك إال  

 ليبين هبا لنفسه قصروراً وحردائق ومالعرب، تاركراً ألروم العوائرل حمرومرة مرن حيرازة احلرد األور مرن األراضريما مدينة 
 مثاًل.م   مليتولنفر  لكل عائلة مائة م  أو اليت حتتاج إليها لبناء وور سكنية، 

ليا  والكماليا ،  يجب اا نلجرل حينذرذ  االكمواحلاصل: اا التزاحم يقع بني األساسيا  واألساسيا ، وبني 
برردوا  ال يقررع بررني األساسرريا  والكماليررا   رراا األساسرريا  متقدمررة علررى الكماليررا ولكنرره إىل احللررول األخرررى، 

 ، بداللة الفطرة والوجداا وببناء العقالء وحكم ال ريعة أيضاً.شك
ورجرا  وال يقرع الترزاحم برني ورجرة أور بل نقول: اا األساسيا  أيضاً على ورجا ، والكماليا  أيضراً علرى 

 علررى الرردنيا مررن الدرجررة العليررا جيررب تقرردي مررن األساسرريا  لفريررق مررع ورجررة أعلررى مررن األساسرريا  لفريررق  خررر، بررل
مرن املراء يف الصرضراء ووار األمرر برني اا ي رربه زيرد كري ال  واحرد  قرط كرلسترو لر  وعلى سبيل املثال لو  ،شكووا 

لررو  وكررذلكيف تقرردي األول علررى الثرا ، ي ررك أحرد و كرري ال يبتلرى مبررر  شررديد  انره ال ميرو  وبررني اا ي رربه عمررر 
جيريهرا لعمررو كري تنقرذه مرن بر  أصربعه وبرني اا وار أمر الطبيب بني اا جيري عملية جراحية لزيد تنقرذه مرن املرو  

 .على الثا   انه ال شك يف تقدي األولمثاًل 
، وأمرا لرو تقردمنا خطروة إىل األمرام  سرنجد أمامنرا قواعرد تفصريلية أخررى  ذلك كله على مستوى القواعد العامة

 ياهتا  لنتظر.مقتضم ْبق( و الس  ال بد من اا نتناوهلا بالبضث يف املستقبل، ومن تلك القواعد قاعدة )
 اإلحسان لإلنسان على تركالم ْث الثاني: العقوبات اإللهية 

لة اليت قد ترنه  علرى وجروب ااحسراا يف اجلملرة، مقابرل امل رهور تناولنا يف املباحث السابقة جمموعة من األو
اسررتضبابه، وعنرراوين األولررة الرريت سرربق  هرري: قاعرردة املالزمررة، اسررتقالل العقررل بوجرروب بعرر  أنرروا   الررذين ذهبرروا إىل

ْحسىانِ ااحساا، تعلق ماوة األمرر بااحسراا يف قولره تعراىل:  والوجروب املقردمي  (1)ِإنَّ اللَّىَه يَىْأُمُر بِاْلَعىْدِل َواإْلِ
                                                           

 (.328الدرس األول ) سبق  هذه األولة الثالثة يف (1)
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 ونضيف ولياًل خامساً وهو: ،(1)لإلحساا
ب عقوبرا  إهليرة خطرمة  تلر  بصررل ت ،يةالروايا  املستفيضة، وال يبعد كوهنا متواترة، اليت تتضمن روايرا  معتر إال 

ة الواجرب  رر  خمالفر ،  كيرف ب تلبره،على ترك ااحساا أو على ترك أنوا  منه، ومرن الواضرح اا اسرتضقاأ العقراب
أو ارتكاب احلرام،  اا املكروه ال يعاقب عليه، خاصرة أنروا  مرن العقوبرة ال رديدة املغلظرة الريت صررح  هبرا جمموعرة 

 من الروايا .
 َِهُاُه ِفي قَىْ رِه  َسلََّط اللَُّه َعَلْيِه ُشَجاعاً ِمْن نَاٍر يَىنىْ

َمىْن أَتَىاُه َأُخىوُه اْلُمىْنِمُن ِفىي الصرالة والسرالم ومن الروايا  ما ورو يف الكايف ال ريف عن اامرام الكراظم عليره 
اَليَِتَنا َوُهَو َمْوُصوٌل ِبَواَليَِة َحاَجٍة فَِإنََّما ِهَي رَْحَمٌة ِمَن اللَِّه تَىَ اَرَك َوتَىَعاَلى َساقَىَها ِإَلْيِه فَِإْن َقِ َل َذِلَك فَىَقْد َوَصَلُه ِبوَ 

َهُاىُه ِفىي قَىْ ىرِِه ِإلَىى يَىىْوِم  َوِإْن َردَُّه َعْن َحاَجِتهِ  ،اللَّهِ  َوُهَو يَىْقىِدُر َعلَىى َقَضىائَِها َسىلََّط اللَّىُه َعَلْيىِه ُشىَجاعاً ِمىْن نَىاٍر يَىنىْ
باً فَِإْن َعَذرَُه الطَّاِلُب َكاَن َأْسَوَأ َحااًل  ُْْفورًا َلُه َأْو ُمَعذَّ  .(2)اْلِقَياَمِة َم

 يف الرواية النقاط التالية: وتستوقفنا
مرررؤمن مرررن املرررؤمنني، يفرررتح لإلنسررراا طريقررراً  أي  يطلبهرررا منررره  حاجرررة  اانسررراا للتصررردي إىل قضررراء  تقبلرررل ال إ :أوالً 

ويكروا حبلره موصرواًل  ومرن مث طريقراً إىل اهلل تعراىل،  تكروا لإلنسراا برذلك عنرد اهلل يرده مباشراً إىل أهل البير  
 .بوالية اهلل تعاىل

ر   قضاء حاجة مؤمن رغم كونه قاوراً عليها، سيعاقب بعقراب ألريم شرديد اا الرواية صر ة يف اا من ي ثانياً:
نراورة إذ هري  حيلرةولكنهرا  هو نو  من احليرا وال جا   َسلََّط اللَُّه َعَلْيِه ُشَجاعاً ِمْن نَارٍ يستمر زمناً طوياًل جداً 

َهُاىىىُه ِفىىىي أ عرررى ناريرررة وهررري أشرررد إيالمررراً مرررن أيرررة أ عرررى ختطرررر ببرررال الب رررر   ليسررر  األ عرررى الناريرررة هرررذه  قَىْ ىىىرِهِ يَىنىْ
ولرري  مرررة أو مرررتني أو مذررا  أو ألرروم  ِإلَىىى يَىىىْوِم اْلِقَياَمىىةِ تقرروم بعضرره وهن رره يف قرريه للتخويررف  ضسررب بررل اهنررا 

 حيرة ونيويرة عاويرة أشرد اخلروم، لكنره إذا مسرع مثرل هرذه الروايرة هلدغاا تاملرا ، ومن الغريب اا أحدنا خيام من 
 ال  رك ساكناً وال  تاط على أقل التقاويردكرام و ميرل مرور ال
اا الرواية تصر  باستضقاأ هذه العقوبرة وترتبهرا حر  لرو كراا اانسراا مغفروراً لره، سرا يعرين اسرتثناء إ رال  ثالثاً:

 حوائر ااخواا، من عموم أولة الغفراا.  تلمل.
ل اسروأ حرااًل سرا لرو ذ يعرذره الطالرب وعاتبره أو ِمرهكراا امل  ،ائهان أ رل قضرممراا طالب احلاجة لرو أعرذر  رابعاً:

تسليط  وهي ط عليه، ولعل من أسباب ذلك اا سخط الطالب وعتابه نو  عقوبة ونيوية )تضام هلا األخرويةخس
                                                           

 (.320الدرس الثا  ) سبق هذا الدليل الرابع يف (1)
 .106ص 2ثقة ااسالم الكليين، الكايف، وار الكتب ااسالمية ر طهراا، ج (2)
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ل مبعسررول كالمرره( كرراا حالرره اسرروأ عنررد اهلل هِمررشررجا  مررن النررار( ولكررن الطالررب لررو أعررذره )كمررا لررو اقتنررع بعررذر امل
أشرد، والفرر  كلره  يمرا لرو   يةً إهل وبةً ختلص من هذه العقوبة باملكر واخلدا   استضق عق كونه قدأشد   والعقوبة عليه

كاا قاوراً على قضائها، لكنه أوهم طالب احلاجة بانه معذور، أما لو كاا عاجزاً حقاً  من البديهي انه ال يستضق 
 عقوبة أبداً.
 ِنْىَيا َواآْلِخَرة  َخَذَلُه اللَُّه ِفي الدُّ

ي َمىىا ِمىىْن ُمىىْنِمٍن َيْخىىُذُل َأَخىىاُه َوُهىىَو يَىْقىىِدُر َعلَىىى ُنْذىىَرتِِه ِإالَّ َخَذلَىىُه اللَّىىُه ِفىى :عررن اامررام الصرراوأ  كمررا ورو
نْىَيا وَ  تب عليه أنوا  من ال دائد اليت قد ت يب هلوهلا   تيف اآلخرة تعاىل ومن الواضح اا خذالا اهلل  (1)اآْلِخَرةِ الدُّ

لرره  قررد تد رره سرريارة تصرريبه ب ررلل جررل امسرره خذالنرره يف الرردنيا قررد يعررين اا ير ررع احلمايررة الرريت و لرهررا ا ، والرردااالوِ 
وقرد يصراب برداء عضرال  ،وترهعلى عدم جندتره للمرؤمنني مرن إخ وبةً نصفي إىل  خر عمره أو قد خيسر يف جتارته عق

الا اهلل تعررراىل لرره النرراتر عررن سررروء يسررجن أو تصررراور أموالرره نتيجررة خررذقررد أو  شرررس شرررديد املررراسعرردو يبتلررى بأو 
 اختياره خبذالنه ألخيه املؤمن.

 ُِْْلوَلًة َيُدُه ِإَلى ُعُنِقه  َحَاَرُه اللَُّه يَىْوَم اْلِقَياَمِة َم
َهىا َمْن َسأََلُه َأُخوُه اْلُمْنِمُن َحاَجًة ِمْن ُضىر  َفَمنَىَعىُه ِمىْن َسىَعٍة َوُهىَو يَىْقىدِ )صلوا  اهلل عليه( قوله كما ورو  ُر َعَليىْ

ُْْلوَلًة َيُدُه ِإَلى ُعُنِقِه َحتَّى يَىْفُرغَ   (2) اللَُّه ِمْن ِحَساِب اْلَخْلىلِ ِمْن ِعْنِدِه َأْو ِمْن ِعْنِد َغْيرِِه َحَاَرُه اللَُّه يَىْوَم اْلِقَياَمِة َم
حرر  يفررر  اهلل مررن لة متواصرراليرردين إىل العنررق عقوبررة شررديدة، خاصررة إذا اسررتمر   رر ة طويلررة  غررلل ومررن املعلرروم اا 

 مررا عليرره إال اا جيرررب اا يغررلل يديرره إىل عنقرره يف ذلررك عقوبررة أو شرركك  كونررهيف   أحررد  حسرراب اخللررقئ ولررذن شررك 
باألصفاو احلديدية ملدة ساعة  قط، وال نقول ملدة يوم أو أسبو  أو سنة،  اا استمتع بذلك  ليكن ذلك حجة لره 

 ئبعقوبة أبداً   يسعلى اهنا ل
وهنالررك الكثررم مررن الروايررا  األخرررى والرريت قررد نسررتعر  بعضررها يف األسررابيع القاومررة، والرريت ال يبعررد اا تبلرر  

 ا ال شك  يه.مم اما تواترها اامجايل  ،ورجة التواتر املضمو 
ومع ذلك الكم الكبم من األحاويث ال ريفة املصرحة بلنوا  من العقوبا  على تررك أنروا  مرن ااحسراا كيرف 

 ميكن ر   القول باا ااحساا واجب يف اجلملةد أو كيف ميكن نفي وجوبه مطلقاًد
 وآخر دعوانا ان الْمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على مْمد واله الطي ين الطاهرين
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