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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 

ية على أعدائهم إىل واللعنة الدائمة األبد، املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف االرضني
 وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.، يوم الدين

ــاِلِ يَن )يقووول اهلل سووب انه و عوواىل يف اتابووه ال وور    ُئ ُئــدئَ نئ َوَلَْْلــيََنئ ِمــُن ال ِْ َلَْ َِ َْ لَــَُِن نَْاََــا ِمــُن َفَُّــ َئــ ََاَهــَد ال ْمُم َمــُن  ــا  *َوِمــْـُ ََمئ فـَ
 ِْ ِْ َوْـََيلئيا َوْهُم ْمُعِرْضيَن نَْاْهُم ِمُن َفََُِّ ََـْدوْ  َوِبَمـا َ ـاَْيا  *َبِخَْيا ِب َْ َمـا َو َئـ ََْفـيا ال ْْ ِبَمـا َفُو ََُقُيََـ ََُقبَـْمُم ََِفا اً ِفـي  ـَْْـيِبِمُم ِللَـ  وـَـُيِ  وـَ فََأ

 (1) (َوُلِذبْينَ 
َم المستقبل  بين ََم التاروخ َو

بوذنن اهلل  احملوورحوول هواا وسويدور احلوديث هواا اليووم  (علوم املسوتقبل)   طبيقواعملياً و  املهملةو نظرياً، أهم العلوم اجملهولة لدينا  ان من
  على ضوء هاه اآلية الشريفة وبعض الروايات و  عاىل 

هنوواع علمووان متقووابالن، أحووداا  علووم التوواريع وهووو يت وودا عوون املاضووي، او ماضووي األدووراو واألمووم والشووعوب واالويووان واحل ووارات 
 ثانيهما علم آخر يتعلق باملستقبل. وغريها،

ان علوووم املاضوووي أو )علوووم التووواريع( مطووورو  لووودينا يف ا ملوووة وإىل حووود موووا وإن اوووان )علوووم دلسوووفة التووواريع( وهوووو علوووم مسوووتبطن يف ناع 
 العلم، بل هو مباين له، مهمال عندنا، ل ن علم املستقبل بش ل عام مهمل. 

رسوم مسوتقبل أموة أو ح وارة أو أوعب أو وولوة أو حوشب أو عشورية أو دورو أو   اموا قود  قود   شو  من العلوم الويهو  علم املستقبلو 
 عائلة. 
، وناع احملوامي زميل م يف الدراسة، هواا الطبيوبأو ابن عم م، أو عم م، أو ، أو أخاامابن م، ي ون  وقدهاا الشخص، ان   مثال

هواه الدولوة هنوا يف الشور  أو يف المورب موا و املودة مون الوشمنف  ما هو مستقبله بعد عشور سونوات أو عشورين سونةف ايو  سوي ون بعود هواه
سونوات أو بعود مخسوني مخو   ودوو بعود إىل موانا  جممل أوضاعها وحرااهتا و فاعالهتا مع األوضاع احمللية والعامليةان هو مستقبلهاف يعين  

 سنةف
علوم الميوب بيود اهلل والراسوخني يف العلوم، ل ون اليقوني و ن ، أل(اليقوني)ال بن وو  (األماريوة)علم املستقبل من العلوم الي   ش  بن و و 

ارات املوورو وقوود موون األموو ي تشوو  إن الطبيووب، (الطوب امووا هووو احلووال يف )علوومهواه امووارات ةنيووة  صوويب يف أاثوور األحيووان وقود  طوو ،  
 . ويطر  من العلوم وينبمي أن ُيسلك علماً يبقى  ول نه ،خيط 

 :  ضيابط استلشاف المستقبل
جمورو التنبو  ال لوي ايالموي والودعو   يعين علوم املسوتقبلوال ، ضوابطعلم حيتاج إىل الن ال ال وابط الست شاف املستقبلف هي  ماد

 .ال بابية
ب وع سونوات،  مورآة علوم املسوتقبل بعود حيث مي ن لإلنسان أن يور  نفسوه يف، ن بقية العلومأأ أأنَهحمدوة ضوابط لعلم املستقبل ان 

ف هول سوي ون مون اجملتهودين أو املراجوع أو القواوة أو غوريهم أو االن او ي وون اموا هوو هوو قوو  وورعواً أو يرتاجع  اءاألوليهل سي ون من 
اهلل او الف هوول حووب الشووهرة والرياسووة  مسوو هوول سووي ون رتوون يوورتع  ووأثريا علووى مسوواحة املاليووني موون النووال إ ابووا بووذنن اهلل أو سوولبا ال و ف ال

 الرنائل واآلصارفسينتصر على هاه بل  ام ال ،اهلل أسري هاه الشهوات مس  وسي ون عندئا ال ديهعمقاً وجتاراً واملال سيشواو 
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موون أاثرهووا يسوورا، ألن بعووض ال وووابط وقيقووة متوواج إىل معلومووات اثوورية وإىل علووم املسووتقبل لووه ضوووابط اثوورية، وسوووف نوواار ضووابطني 
سورياها  عليوهاول أحود عنودما  طور    مبعو  انضووابط سوهلة نسوبيا، وعاموة،  ف ر مستدام وإىل معردة املداخالت واملتداخالت، ل ن هنواع 

    أن يطبقها يف ا ملة مي ناما عدة  على القا
قييم 6  والدول والجماَات واألفرادماضي الدَيا ( استطالع ْو

وقود جواء يف الروايوات،  بالواات موااور ال وابطهواا و  ،دوذن ماضوي الودنيا ي شو  عون مسوتقبلها مالحظوة ماضوي الودنيا املدأَّر األول 
 .  "أنه إنا أروت أن  عرف مستقبل الدنيا دانظر إىل ماضيها"  ما م مونه يف إحداها

د من  اذبْ؟  طروقة استلشاف صادق الَي
سووي ون  هوولأن   تشووفوا بووأن هوواا الشووخص الوواو يوودعي بأنووه لووو وصوول إىل الرياسووة يف وولووة أو يف أووراة أو يف مدسسووة لووو ارو  مووثال 

موثال ي واب يف وعوده،  - يف إطوار ثثنوا –خيلفوون الوعود، واثوري مون النوال  ل ن اثورياً مونهمدون، ع   ثري من النال يَ الف دان داو  الوعص
هواا اننسوان صواو  يف وعوده  أن ي تشفوا هل أن دذنا أراووايعد أهل الفتاة بوعوو مث ي رب هبا عرو ا دار،  دانه عندما يريد أن يتشوج

 فدمانا يصنعونأم ال 
 هاا الب ث سيال وعام.دان يف ال حقل من احلقول و يف الرياسة، يف الشراة، يف املال، االك يف الشواج،  واما 

وهووو هوول اووان يفووي بوعووده أم الف أو  رتوون واسوور ه عنوودما يعوود اوالوهدهوول اووان  الحووم ماضووي نلووك الشووخص، هووو ان  املقيووال االولد
عنوودما يعطووي المووة يلتووشم هبووا أم الف وهوول هووو رتوون اووان يفووي أو الف  ، رتوونملشووروع خووريو اً حموودو اً د ان يووددع مبلمووع ووعنوودما يَ  ،بسوويط موةوو 

أو اوان اانبواً األموور الصومرية بوعوووه يف ، دوذنا رأيوه هواا الشوخص ال يلتوشم أي واً  األموور الصومرية إىل ماضيه وعلى مسوتو  ب أن ننظر 
ف دهوواا إنا صووارت الدولووة بيووده أو صووارت االمووة بيووده أو املليووارات ل أيامووهيف مسووتقب مور اخلطووريةدمووا بالووك بوواأل يف ماضووي أيامووه يف وعووووه

مقيوال جودا وهواا ، ف وه واا يف بواقي االموورحطّوه أماموهت إنا املليوارابواحود ي واب، د يو  الدينار الويف  دوذنا اوان، د ي  يصنع بيده
 الق ايا.  أاثر النال مع األس  غادلني عنه يف ال ثري منل ن واض ، و 
يف عهودو و  مت انات الصومرية البسويطة السوابقةيف االان انظر  عليَّ من الصاحلني، د بايناوعي  دقديف اننسان أن يراقب نفسه   واملهم
 د ي  بال برية الالحقة اآل يةف ف ام ال ه صاوقاووأان،  عاىل مع اهلل

 (6)شأن الْزول واص واآلوة َامة
ِْ  )ثعلبة بن حاطب،  هواآلية الشريفة ان أأن نشول  َْ َلَُِن نَْاََا ِمُن َفََُِّ َئ ََاَهَد ال ْمُم َمُن  ول ون ، باملوال اً لوي  خاصو ود ول اهلل (َوِمْـُ

"مون املوال" أو اهلل، مون "نن آ واين اهلل مون العلوم" والعلوم د ول   ويقووليعود قود الوبعض  دوانأأن النشول يف ثعلبة بن حاطب وطلبه املال، 
وهول سويفي  أم صواو يف وعوده اوانب   هوودهول ، د طاقايت خلدموة النوال وللودينسأجن  ااا وااا و   لنَّ أو "من الرياسة" أو "من الشهرة ألدع

بوعوووه ام اوان اانبوا يف وعوووه وعهوووه وأقوالوه موع نفسوه ملتشمواً بالعمول ر  ملفه املاضي اي  هو، هل اوان علينا ان نمبا وعد أم الف ان 
 .فاآلن وعووه لآلخرينولندع 

ــاِلِ ينَ ) هوواا الرجوول عاهوود اهلل ُئ ــُن ال ــدئَ نئ َوَلَْْلــيََنئ ِم ُئ ِْ َلَْ َِ ــُن َفَُّــ ــَُِن نَْاََــا ِم  عوود أن دلمووانا ، اآلن اوون صوواحلابوول   ل وون نقووول، (َل
   ون صاحلا يف املستقبلف 

اهلووه بأنووه ع وود ، وييطلووب موون أهلووه أن يوواهب إىل ا امعووة الفالنيووة أو إىل وولووة غربيووة مووثالً  بعووض الشووبابو ه وواا، هووو منووا ان ال ثووري 
ال و دهواا مدأور ف بواالخال  العاليوةهوو يف الشوارع واألزقوة واألسووا  واملدرسوة ملتوشم انوه و دلرياقبوا سولواه اآلن، هول ، اخالقيا اً سي ون ملتشم
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الرقابوووة موووع وجووووو  املن وووبطلوووي  بوووالك الوضوووع االن ، ل ووون إنا اوووان امدأووور علوووى أنوووه سوووي ون ملتشموووبووول هوووو  وووام االقت ووواء، انوووه نقوووول 
 ف ضوابطإىل م ان آخر وال رقابة وال  انتقلد ي  لو ، االجتماعية

واآلن اوون اأد ووول موووا مي ووون أن   صوووّد  بالقليوول الووواو عنووودع اوون مثاليوووا  اآلن صوواحلا، دلموووانا التسووووي ف اآلن  اآلن اووون وهنووا نقوووول   
   ونه 
وهووو  )صوولى اهلل عليووه وآلووه وسوولم(لنوو  ىل اجوواء او اال انووه عموول وحصوول علووى صوواعني موون التموور  (1)نلووك الشووخص الوواو اووان دقووريا ان

، عملوه يف النخول بصواعني دصواعاً  راتوه ألهلوي وصواعاً أقرضوته ريب" )صلى اهلل عليوه وآلوه وسولم(وقال  "يا رسول اهلل  حيمل احد صاعيه
الشوووخص هووواا  القاوموووة، الليلوووة أو األيوووام لتلوووكوأبقوووى اآلخووور لقووووت أهلوووه  )صووولى اهلل عليوووه وآلوووه وسووولم(دتصووود  بأحوووداا وودعوووه للرسوووول 

، علوة  اموة انوه مدأور وال نقوول ان نلوك، اهفدذنوه اي وا سووف سينص و األموالمن مليار  على هاا مدأر على أنه لو حصلوعمله صاو ، 
 أي ا. يف املستقبل اما ناع الاو يبخل بالقليل اآلن دسيبخل بال ثري

  َّية ثعَبة: البخيل الفيَسيف!
 –لووه النوو   دوودعىأن يوودعو لووه  )صوولى اهلل عليووه وآلووه وسوولم(طلووب موون النوو   -ثعلبووة  – هوواا الرجوول ة  دووانوَعووواواً إىل أووأن نووشول اآليوو

الوودوو حووق ضووا  بمنمووه   اانووه  نمووو امووا ينمووو - حسووب  عبووري الروايووة – صوول علووى غوونم د -امووا سوويأيت   الروايووة نصووها جوودا مجيوولو 
 . ههنا خبل هاا الرجل، ول ن  املدينة

 ، (اان حمتاجا دعاهد اهلل، دلما آ اه خبل به،  االنصاروهو ثعلبة بن حاطب )القمي، عن انمام الباقر عليه السالم  الرواية يف  فسري 
)صــَ  اهلل ََيــْ ونلــْ ادع اهلل لــي فن ورن ْــي مــا  فقــال رســيل اهلل رسووول اهلل   قووال يوواوجوواء يف )ا وامووع(  هووو ثعلبووة بوون حاطووب 

يوودوو حقهووا، ل وون بعووض ل نووه موون املووال زهيوودة اننسووان اميووة ميتلووك احيانووا ( دانووه  َيــل ْــشدر شــلر  ويــر مــن  هيــر   ْطيقــْ وســَم(
دووذن اعطووي ، بعووض النووال مسووتواه إوارة أووراة أو إوارة حملووةإن ف علووى املشيوود إنن قوود يطمووى، دلمووا احلوور  دانووهالنووال إنا   وواثر املووال لديووه 

 .صل على دو  ما مي ن أن يدوو حقهاحلر  ل ي حييتمل ه اننسان أن يراعي هاه ا هة وال على  انأارب طمى وجترب،  اً منصب
، دا وا غنموا لوه )صولى اهلل عليوه وآلوه وسولم(اول نو حوق حقوه، دودعا   والاو بعثك باحلق نن رزقين ماال ألعطونيَّ   - ثعلبة – دقال)

اهلل عليووه وآلووه وسوولم  يووا وانقطووع عوون ا ماعووة وا معووة وبعووث رسووول اهلل صوولى، دنووشل واو دنمووه امووا ينمووو الوودوو حووق ضوواقه هبووا املدينووة
 . ( الصدقة دأىب وخبل، وقال  ماهاه إال أخه ا شية ليأخااملصد   

يوودعو إىل دقوود فلسوو  لفسووقه، يُ ، ، واووالك اننسووان الفاسووق، اعاننووا اهلل وإيوواام   اللطيوو  يف األموور أن البخيوول يت ووول إىل ديلسوووف
 . بدو عقالنية منطقية علم االجتماع والنف  ل ي مث ياار قواعد من  والت لل واحلرية غري املن بطة الخالقيالفساو ا

مون اهول ال تواب، د يو   أخواون موين انوا املسولم موا هوو و  دخوا مون النصوار  بنظره الهنوا ا شية أمر قبي  وههنا جند دلسفة ثعلبة  ان 
 .  (يا وي  ثعلبة)  وسلم()صلى اهلل عليه وآله اخه ا شيةف دقال 

 روايات عديدة يف هاا احلقل، نرتاها إىل املستقبل إن أاء اهلل.وهناع 
ن من الُال ين، بل  ن مْمم!    ْقل:   َي

شوك يف االموه، إن  وب واننسوان إنا قوال أسوأاونن مون الصواحلنيأ  وب أن ننقول  ماضي الدنيا ي ش  عون مسوتقبل الودنيا.  إنن
والصواحلني ل نوه اآلن يسوقط اون مون الصواوقني ا  عرو إىل امت انوات اورب  هنواع سوأيقول أنه إنانه ن من الصاحلني. عليه أن ي ون اآل

بووول اووون اآلن مووون   أألاوووونن مووون الصووواحلنيأإن انوووه صووواوقاً ، د يووو  إنا  عووورو المت وووان صوووعبف دوووال  قووول واحووودةره نظووويف امت وووان 
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 الصاحلني. 
 مرض التسيوف

وعليوه ان خيشوى مون نفسوه   شى منوه ب ان خيُ الاو يسّوف و داء الع ال، ، هاا ال(التسوي )اننسان هي  املش لة األساسية يفان 
أن ي توب اتابوا يف عليوه  وب او ، وف، يقول  غودا وبعود غودعليه ويون وحقو  أرعية ديس  أو يسّوف، مث عليه ق اء صلوات إن جتد ان 
  لة ال املش لة يف التسوي .املشد، عن أهل البيه عليهم السالم ديسوفالدداع 
  .اما ثبه بالتجربة  اننسان واته ةعشميمبرور الشمن   ع   إنم ارعه أخطر من ماضيه  ي ون ،وف يف املاضييس   اان  الاو مث ان
النوووال واهووودهم،  وربّ ر للمنووورب جيووودا، ااتوووب خلدموووة أهووول البيوووه علووويهم السوووالم، حّ ووود طاقا وووك هووواا الووواو  قوووول لوووه اآلن  جن وووان 

مون حيوث يودرو او  حيتمول بدرجوة ابورية ان ي وون اانبواً انوه دواعلم ، سوأدعل بلأرأدهم، درّغ نفسك لالك، ديقول  إن أاء اهلل يف املستق
 ال يدرو.
 (انين داعل نلك اآلن ستبدل بو)و ب ان ، اننسانية حيا نا بل من قامول لمى من قامولينبمي ان ي )ألدعلن ااا( قولناان 

   المعاصي   الطاَات!فدِول )سيف( ََ
 من الطاعات.  وألمهاعلى املعاصي،  اوخلهاالتسوي  سني يف حديث أخوو لطي ، قله له   وقد انه أقول ألحد االخوة

ووموون النووال يف الطاعووات يُ  دووان اثوورياً  ويوجوود متسووع موون  جيووديقووول  اآلن لسووه يف مووشاج ل نووه مووثال  اتابوواً أن ي تووب   دقوود ينوووووف، س 
 . أبداً  ال يودق وه اا.. وقد بعد غد الو)غدا(  صب  وهاه دو)سأاتب حينااع(  غدا،وقه إن أاء اهللال

 -يريود أن ينظور إىل إمورأةموثال على املعصية، االنسان دخلها ) سوف (  ب ان يالو)سني( أو  دهاهمس  اهلل،  أما املعصية ديباور يا ال
ن اغتوواب يوجوود جمووال للميبووة غوودا، دلمووانا اآل  مووثال لليقوون يووروع نفسووه اووامال، دأو أن ي وواب أو أن يمتوواب، دووذنا   يقوودر أ - مسوو  اهلل ال

 يف الطاعات هامياطل اننفسه عن املعاصي، ال صاح ف ده اا ينبمي ان مياطل 
 :   ْقل غداً وبعد غد)ََيْ السال (األمير 

 او ي ش  عن هاه القاعدة من قواعد علم املستقبل  العلي عليه السالم االم انمام   منوهاا ما  شري له الرواية الشريفة األخر ، 
مُّ َووـُْبِلْم َووِْذلُّ الرِّ َاَب، فـََتَداَرُك َمـا بَِقـَي "أمري املدمنني صلوات اهلل وسالمه عليه  يقول  ُِ َـَُيا وـُْعِمي َوْو َـَُيا، فَِإنئ ْحبئ الدُّ فَاُرْفِض الدُّ

َْْمِرَك َو َ  ْـَْقُل َغداً َفُو بـَُعدَ  ِْ  ِمُن  َئـ ََ  اأُلََماَِيِّ َو التئُسـِيوِف َحتئـ  َفَْـاْهُم َفُمـْر ال ََ َََك بِِإ َاَمِتِمُم  َََك َمُن َ اَن  ـَبـُ َئَما َه ُْتَـًة َو ْهـُم َغٍد فَِإ  بـَ
ََُياِدِهُم ِلَل   ـْْبيرِِهْم اُلْمُظََِمِة الَّئيـَِّقِة َوَ ُد َفُسَََمْمْم اأُلَ  ََ  َف ََ َْيا  ِْْق َْيَن فـَ َُـٍب ْمِْيـٍب ِمـُن رَفُـِض َغاِف ِْ بَِق َئـ ُِ ِللَـ  ال َـَُقِط ُوَ ْد َواأُلَُهَْـيَن فَـا

ِْ َو َوفـئَقَْا ا ََِت ََ  طَا ََ ْْ َو ِلوئاَك  َئ َـََْا ال ََا َُِخَزاٌل َف َُِلَساٌر َو َ  ا ِْ ا ََُزٍ  لَُيَس ِفي َـَُيا َو  ْْ َو ِلوئاَك ِلَمُرَضاِْ الدُّ َئ  (6)ْ"ل
واننسووان بطبعووه حيبهووا  –حووب جلسووات البطووالني ومووا أأووبه نلووك او حووب النوووم، او حووب الراحووة، و حووب املووال، و حووب الرياسووة، ان 

ووي  اوول نلووك  – ال وول  معووه )حووب الوودنيا(و  اعاننووا اهلل وإيوواام منهووا ووويُ ، واالعمووى يقووع يف الب وور ال حمالووةيُعم  االنسووان وحينمووا يصووب  م ص 
النوالف  يعومت   يف وحول الودنيا، د يو  نومالنوه ، ال ينطوق بواحلق ا دانوهأب مو االنسوان يصوب  مواوحينويوب م ، ال يسمع احلوقدانه  اأصم

    ب يالنال حق يُب ي ويَ  يعمه اان يف التاريع انورو  الاو، بن يوس  إال إنا اان حمتاال من الدرجة األوىل والعيان باهلل ااحلجاج
   أو غري نلك وةيفةصل على منصب أو يال رقبته ويعصي ربه اي حيمعدووات  ألجل رئاسة أيامد، اما ان حب الدنيا يال الرقاب

 وب أن ي توب بوأحرف مون نهوب وأن يونقا علوى الصودور والقلووب وأن يُتأمول ديوه  ،) صلوات اهلل  عاىل عليوه ( هواااالم انمام ان  
 وائما وان يوضع نصب العني أبد الدهر.
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َْ لَـِـَ )يقووول  عوواىل   َئــ ََاَهــَد ال ــُن  ْمُم َم ِْ َوِمــْـُ َِ وأووأن الوووروو املووال، ل وون الوووارو، إطالقوواً أو مالاوواً، أعووم  لوو ن ا انووا موون  (ُن نَْاََــا ِمــُن َفَُّــ
ِْ َوْـََيلـئيا َوْهـمُ )أو أيء آخر،  وا علما، ماال، أهرة، رياسةد له   ِْ َبِخَْـيا بِـ َِ ََمئا نَْاْهُم ِمُن َفَُّـ ُئاِلِ يَن * فـَ ُئدئَ نئ َوَلَْْليََنئ ِمُن ال  َلَْ

َْيِبِممُ  ََُقبَـْمُم ََِفا اً ِفي  ـْ  (ْمُعِرْضيَن * فََأ
د د اللاذب ووَف الَي  لَْفاق سببان: الَي

 االاا من أسباب النفا .،  أن ي اب اننسان يف وعده مبع  ( الوعد ال انب) و (خل  الوعدان )
 سببان من مجلة األسباب الرئيسية   النفا  لهدان 
 لشيء.سابق على ا  السبب األول -1
 الحق على الشيء.   السبب الثاين -2
 وانب، يعوين  ان ي واب يف وعوده، الوعود ال هووو  العامول السوابق  ة إىل اوال السوببني واوال العواملنياآلية الشريفة أأارت يف لفتة وقيقو 

 هاا يسبب النفا . دان يفعل، ال أن عازم على يقول  سأدعل ااا، وهو ان و ا
احلاجوة خيلو  الوعود، وهواا اي وا  هان مققوأن يعد وهوو صواو  حوني وعوده بينوه وبوني نفسوه وربوه ل نوه و وهللنفا    والعامل الالحق

 للنفا .اخر سبب 
ََـْدوْ   )أ َْ َمـا َو َئـ ََْفـيا ال ْْ ِبَما َفُو ََُقُيََ َْيِبِمُم ِلَل  وـَُيِ  وـَ ََُقبَـْمُم ََِفا اً ِفي  ـْ )وهواا   (ِذبْينَ َوِبَمـا َ ـاَْيا َوُلـ )وهواا هوو السوبب الالحوق(فََأ

 .هو السبب السابق(أ
 ا حمرمة قطعا والثانية ديها االم ها ان رنيلتان أخالقيتان إحدااو 

 السابق وهو مورو حديثنا. هو هاا و حمرم قطعا بال خالف، دانه ال اب يف الوعد أو حمرم قطعا،  وهو الوعد ال انب
الووي   جتووب بووااهتا خلوو  الوعوود الحقووا يف األمووور دطووار ال لووي للواجبووات  وعوود رتووا هووو يف ان   ي وون موواامووا الالحووق دفيووه اووالم، إنا 
املعوّدة وإن   لعلّوةبن وو ا –ل ون مقدميتوه إىل النفوا  رنيلة أخالقيةف ناع اوالم آخور، هو هل هو حرام أم  على اننسان أو يف ضمن أرط،

 مة. مسلّ  ،والعيان باهلل -اانه بعيدة 
د ال دفو فهَيْا، فو شعبْا، فو فمتْا، ََ  فَفسْالاذب اَاذَا اهلل ولوا م من الَي ونور دَياَا ان ، ، ومن الخَف في الَي

 ال مد هلل رب العالمين وصَ  اهلل ََ  م مد ونلْ الطاهرون.
 


