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  سم هللا الرمحن الرحمي
  

  العلماء واختالف الفتوى

ي ؤمنین عل ر الم د ورد ألمی الم( لق ھ الس ة) علی ج  خطب ي نھ ف
ول وى فیق ي الفت اء ف تالف العلم ا اخ ذم فیھ ف وی ة یص      البالغ

ى آخر (( رد عل م ت ھ ث ا برأی یحكم بھ ى أحدھم ف ترد القضیة عل
د اب واح د والكت یھم واح د ونب م واح ا والحك یحكم بخالفھ )) ف

  ؟فماذا یقصد اإلمــام باالختالف

  :بسمھ تعالى 
ــــر المــــؤمنين ــــه ( إن الكــــالم الصــــادر مــــن أمي ــــه ذم ) الســــالمعلي في

إلـــى  )األخـــتالفأي ( خـــتالفهم فـــي الفتيـــا الـــذي يرجـــعأللعلمـــاء و 
عــــدم أخــــذهم األحكــــام مــــن منبعهــــا الصــــحيح الشــــرعي المقــــدس 

صـلوات اهللا علـيهم ( المتمثل بالنبي األكرم وأهـل بيتـه المعصـومين
وأهـــل الـــدنيا وأئمـــة الضـــاللة هـــو الفرقـــة  تبـــاع الهـــوىاف .)أجمعـــين

صـلى ( اهللا تعـالى وعلـى رسـوله علىو االفتراء والضياع والهالك وه
وهــو شــرك بــاهللا تعــالى  ،وعلــى كتابــه الكــريم) اهللا عليــه وآلــه وســلم

وإليـــك نـــص مـــا ورد فـــي نهـــج البالغـــة عـــن موالنـــا  .وكفـــر ونفـــاق
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القضـية تـرد علـى أحـدهم {{) عليـه السـالم( وإمامنـا أميـر المـؤمنين
تلـــك القضـــية فــي حكـــم مــن األحكـــام فــيحكم فيهـــا برأيــه ثـــم تــرد 

ثــم يجتمــع القضــاة بــذلك  ،بعينهــا علــى غيــره فــيحكم بهــا بخالفــه
وإلههـــم  ،فيصـــّوب آرائهـــم جميعـــاً  ،عنـــد اإلمـــام الـــذي استقضـــاهم

مرهم اهللا تعـالى بـاالختالف أأفـ ،د ونبـيهم واحـد وكتـابهم واحـدواح
انـزل اهللا دينــاً ناقصـاً فاســتعان  ، أمأم نهــاهم عنـه فعصــوه ،طـاعوهأف

ـــه أن  ،مـــهبهـــم علـــى إتما ـــوا وعلي ـــه فلهـــم أن يقول أم كـــانوا شـــركاء ل
صـــلى اهللا ( ســـبحانه دينـــاً تامـــاً فقّصـــر الرســـولأم أنـــزل اهللا  ،يرضــى

  ! ؟عن تبليغه وأدائه) عليه وآله وسلم
فيـه تبيـان   ،))مـا فرطنـا فـي الكتـاب مـن شـيء(( واهللا سبحانه يقـول

 نـه ال اخـتالفاو  ،وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً  ،كل شيء
ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيـه اختالفـاً (( قال سبحانهف ،فيه

ائبه وال ـفنى عجال تُ  ،وان القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ،))كثيراً 
  .واهللا العالم .}}إال به الظلمات وال تكشف ،تنقضي غرائبه
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  الدليل العلمي واحلجة البالغة

رة یقول بعض الناس ال ندري ما معنى ھذا وبأسر ع وأضیق فت
ر  ووقت معلوم حتى أصبح السید محمود الحسني مجتھداً بتعبی

ة  رة الزمنیاآخر وكأنھم یربطون مرحلة االجتھاد بطیل ا  ةلفت م
  ؟ھو رد سماحتكم

  :بسمھ تعالى
والواجـــــب عليـــــك معرفـــــة األثـــــر ... يقولـــــون ويقولـــــون ويقولـــــون و

 اوأن ،قليل وترجيحه على غيره بمقياس العلم والشرع واألخالالدو 
طرحــت الــدليل واألثــر العلمــي الشــرعي األخالقــي وهــو حجــة تامــة 

  .واهللا العالم .مبسطة على الجاهل فضالً عن العالم
  
  

 
ِّ
  أين املفر

ي حدیث  ن الحسن الحّران د ب ورد في كاتب تُحف العقول لمحم
ت ل البی ن أھ الم( ع یھم الس و) عل ى (( وھ اس إل ا الن ن دع م

م فھو  نفسھِ  المُ وفیھم من ھو أعل دع ّض ول )) بت فأتساءل وأق
ى  م وعل فمن مدلوالت ھذا الحدیث ھو االعتراف بأعلمیة األعل
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ـُالن من  امدى السنین ال أتصور أحد ال ف اء من العلماء ق العلم
ل  ي ك م ف أعلم مني علیكم بتقلیده وبالتأكید ال بد من وجود أعل

ان إذ اء ال  نزم اذا العُلم ى األیفلم معدعوا إل ا ؟ل و تنازلن  ول
دعوا  ي ت م ك یس موجود األعل ال ل ى سبیل المث جداالً وقلنا عل

اس وال  إذن لماذا ؟إلیھ العلماء ھ للن ال یعلن أحدھم عن أعلمیت
   ؟مُت والناطقایستوي الص

  :بسمھ تعالى
فـأين )) إبلـيس ونفسـي والـدنيا والهـوى(( لسان حال العلماء يقـول

  ...المفرّ 
  

  التصرف باألموال

اس المُ  ھناك مسألة تختص بفقھ ین الن راً ب داولت كثی امالت ت ع
ذلك  رائھا وك ا وش دوائر وبیعھ ع ال ات جمی ب ممتلك ي نھ وھ
بعض  ة ل ى التحتی األسلحة وأیضاً نھب الحدید الموجود في البُن

ا الشرعي .وائردالمقرات وال اك است ؟فما حكمھ  ءاتثناھل ھن
ر  ل مستوى الفقی ى أق اس عل ل بعض الن ا من قب تُجیز إمتالكھ

ت ضطر ومُ حجة إنھ مُ منھم ب حتاج وعاش سنوات القحط والكب
  ؟)خزاهأ لعنھ هللا و( والحرمان في أیام الطاغیة المجرم
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  :بسمھ تعالى
  .واهللا العالم ،ال يجوز التصرف بتلك األموال واألشياء

  
  

  دعوى السفارة

ّدعون أیذكر أحد المصادر  ّدعي وی ا ی ر الثقاة للناس كم ن الكثی
اس عدلت عن ال وا من الن دما اطمئن سید محمود الصرخي بع

ھ من أإلى تقلیده وذلك ألنھ إدعى  فن عجل هللا ( راء المھديُس
م هللا ذخراً ) فرجھ ك أدامك ى ذل رد عل ا ھو ال ك فم وما شابھ ذل

   ؟لنا
   :بسمھ تعالى

ذا الكالم فهو كاذب ضال مضل ملعون في الـدنيا همن ينقل مثل 
  .واهللا القوي العزيز ،واآلخرة

  
  
  

  ج الواضحالنه
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اس مع بعضھم  سماحة ولي أم المسلمین یتساءل كثیر من الن
و ید محم ل الس بعض ھ ید ال ج الس ى نھ یر عل ني یس د الحس

د صادق الصدرمھید محالش ا ھو رد  ؟)قدس سره( د محم فم
   ؟سماحتكم بالتعلیق على ذلك أعزكم هللا

  :بسمھ تعالى
نهـج سـار علـى نهـج الحـق وهـو ) قـدس سـره( مادام السيد الصـدر

فـــنحن ســـائرون علـــى ذلـــك الـــنهج ) الســـالم معلـــيه( أهـــل البيـــت
  .واهللا الموفق .الواضح المنير المقدس

  
  

  )  عجل اهللا فرجه( اإلمام أطروحة

ر الم ي أم ماحة ول الً سس دثون مح اس یح ن الن ر م لمین الكثی
تھم  ب حج ك حس اء وذل ى العلم التھجم عل ون ب زاع فیقوم للن

ون الم (( فیقول ل ع ا ك ا ب ددت آمن ا تع اده ـ فمھم ھ اجتھ ول
دلولھا العلماء یجب أن تكون نتیجة االجتھاد واحدة  من حیث م

ر ي والش ي والعلم د ومنبعالعقل ھ واح ق طریق ھ عي ألن الح
أل و س د ول بھ واح د ومّص ون  تواح ذا تك حیح ھك دھم أص أح

ب أن یكون  .فجوابھ یكون صریح(( )) ؟نتیجة االجتھاد نعم یج
نھ خاضعاً لآلراء یعني أ هللا سبحانھ ـ الاالجتھاد خاضعاً لشرع 
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اد  .))المتضاربة مع بعضھا ومن ھنا یسألون إذن إذا كان اجتھ
نھم ة بی اذا التفرق  ؟العلماء خاضعاً لشرع هللا وحده سبحانھ فلم

فھم دون ص اذا ال یوح ى  ؟ولم تھم عل دون كلم اذا ال یوح لم
ن ھذا أ أال ترون ؟لماذا االنشقاق في الحوزات العلمیة ؟التقوى

دینـّ أث ى المقل ى عل ج  ؟ر حت ى نھ ائر عل ذ س م ألن التلمی نع
تاذه الجواب ... .أس ل ب ة التفض ماحتكم الحكیم ن س و م أرج

   ؟لھؤالء الناس

  :بسمھ تعالى
وكّلهم أعداء وضالون  ؟أين المفرَّ  ..إبليس والنفس والدنيا والهوى

 عزيــزي .وقائــدون نحــو القــبح والفســاد النفســي والخلقــي والروحــي
فالواجــب عليــك  ،تــيقن مــن وجــود دعــوى حــق مــن تلــك الــدعاوى

شرعاً وعقًال البحـث بجـد ومثـابرة عـن الحـق وبمعرفـة الحـق تعـرف 
أهلــه وبالعقــل والشــرع واألخــالق تعــرف الحــق وتتبعــه وتثبــت عليــه 

فتكــون ) علــيهم الســالم( لمعصــومينافتكــون فــي طريــق الصــالحين 
واهللا المســـدد  .ونعمـــه فــي خـــط اهللا ورعايتـــه وتســديداته وفيوضـــاته

وال تغفل عن اطروحـة  .مضحي روالموفق لكل مخلص شجاع مثاب
ـــه الســـالم( إمامـــك ـــومعانا) علي ه بـــين أئمـــة الضـــاللة علمـــاء آخـــر ت
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هــل أج الفتنــة وإلــيهم تعــود كمــا وصــفهم ر الزمــان الــذين مــنهم تخــ
   .واهللا العاصم .)السالم معليه( البيت

 
 

  لكل مصلح عدو

ر المس ات التفسیقسماحة ولي أم ا ھي عالم اذا  ؟لمین م ولم
على بعض  ىأقصد بعبارة أخر(( سمع بھ في الحوزة الشریفةن

   ؟))المجتھدین وطالبھم
  :بسمھ تعالى

لكل نبي ولكل إمام ولكل مصلح عدو من شياطين الجن واإلنـس 
وال يخفـــى عليـــك أن العـــدو ال يـــدعو إلـــى الباطـــل وإلـــى الشـــيطان 

س الحـــق بالباطـــل والباطـــل بـــالحق بـــل يُلـــب ،بصـــراحة وبيـــان معلـــن
وال ينجــو مــن  ،فهم عــن الخــط والــنهج المبــينر فيخــدع النــاس ويحــ

المخادعين اّال من أخلص هللا رب العـالمين وسـار فـي نصـرة الحـق 
لنجـــاة مـــن ذلـــك عليـــك لو  .)علـــيهم الســـالم( وأهلـــه المعصـــومين

معرفة الحق فتعرف أهله وتبدأ بتصـحيح أعمالـك وقبولهـا ويتحقـق 
وعليك إطاعة مرجع تقليـدك  .لتقليد الصحيح المبرئ للذمةهذا با
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وترتيــب اآلثــار علــى مــا يصــدر  ،وامــره واالنتهــاء عــن نواهيــهأتبــاع إو 
ـــه مـــن أوامـــر والئيـــة أو إرشـــادات أخالقيـــة يـــرى المصـــلحة فـــي  من

 مركزية المتمثلة باإلمـاملة للصالح العام وقضيته امالتصريح بها خد
  .واهللا الموفق والمسدد .س الموعودوظهوره المقد) عليه السالم(

  
  

  األعلم أعلم بالفقه واألصول 

ول  ؤال ح ا س ك هللا لن ني أدام ود الحس ید محم ماحة الس س
اره یتم من خالل ییة ھل صحیح أن تشخیص األعلم واختاألعلم

   ؟العلم باألصول ال العلم بالفقھ أم ماذا

  :بسمھ تعالى
  .العالم واهللا .واألصولاألعلم هو األعلم بالفقه  

  احلجة الباطنة

ة هللا السید محمود ھ( سماحة آی ل ) دام ظل ھل صحیح أن العق
ولكن ما حال رأي أھل  ؟یعتبر علیك حجة أمام نفسك وأمام هللا

   ؟الخبرة من باب اتباع الحق واألعلم
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  : بسمھ تعالى
هـو ) عليـه السـالم( واإلمـام ،العقل حجة اهللا الباطنـة علـى اإلنسـان

وشهادة أهل الخبرة ليس بحجـة مـا لـم يولـد  ،عليه الحجة الظاهرة
ولهـــذا يقــــدم العلـــم أو االطمئنـــان الحاصــــل  ،العلـــم أو االطمئنـــان

ارض مع شـهادة أهـل الخبـرة للشخص من أي طريق عقالني إذا تع
إضـــافة لـــذلك فـــإن طريـــق أهـــل  ،ّولـــد العلـــم أو االطمئنـــانتإذا لـــم 

   .رض فيهالخبرة يعتبر متساقطاً في الخارج لحصول التعا
  واهللا العالم 
 
 

  شرط العدالة

بعض  سماحة آیة هللا السید محمود الحسني أدامھ هللا یسأل ال
  ؟في شيء یتمثل الخلل بالعدالة أحد شروط التقلید

  : بسمھ تعالى
شـرط ب ،وطريقتـه اإلسـالمعبـارة عـن االسـتقامة علـى شـرع  :العدالـة

وترتفــــع  ،عــــادةأن تكــــون هــــذه االســــتقامة طبيعــــة ثابتــــة للعــــادل كال
 ،وتعــود بالتوبــة الصــادقة النصــوح وبالنــدم ،بمجــرد وقــوع المعصــية
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ويتحقق ارتفاع الفسق ورجوع العدالة ما دام طبع االنقيـاد والطاعـة 
 أمـــا إذا انعكـــس األمـــر وأصـــبح ارتكـــاب .ثابتـــاً فـــي نفســـه كالعـــادة

اً عليـه حتـى مـع التوبـة بالمعصية معتادًا فيبقى عنوان المعصية منطق
   .ها ليست توبة صادقة صالحة نصوحةألن

  .واهللا العالم
 

 

  طريق احلق

ة هللا العظمى السید محمود الحسني ھ دیك سماحة آی كالم ل ل
ھ  تفادة من ن االس اظ ـ نُ لیمك لیمةالتع ول الس ھ العق ب ب  خاط

   ؟واألنفس الزكیة ستقیمة والضمائر الم والقلوب النظیفة 

  : بسمھ تعالى
  .تعرف أهله عرف الحقاعزيزي 

وال تسـتوحش  تـهالشـرعي فـي معرف األخالقيواسلك النهج األمثل 
وال تعقــــل الحــــق بالرجــــال بــــل اعقــــل  ،طريــــق الحــــق لقلــــة ســــالكيه

وعلينا أن نعقل الحديث عقـل رعايـة ال عقـل روايـة  .الرجال بالحق
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هـذه المعـاني وغيرهــا وردت  .فـإن رواة الحـديث كثيـر ورعاتــه قليـل
) علــيهم الســالم( واوأوصــ ،)علــيهم الســالم( فــي كــالم المعصــومين

وأوصـوا  ،بأخذ الحكمة من الصغير والضـعيف بـل وحتـى المجنـون
ـــه ـــة بـــين اآلراء لمعرفـــة المتنـــاقض من والســـقيم والمخـــالف  بالمقارن

ونتشـرف بـذكر بعـض مـا ورد  .غيـره التـام الصـالحو للكتاب والسنة 
   :)عليه السالم( عن أمير المؤمنين

وضـعيفاً   ،صغيراً كان أو كبيراً  ،لمن عّرفه لكماعرفوا الحق {{ -١
  .}}كان أو رفيعاً 

  }}اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب{{ -٢
   واهللا العالم
 
 

  اً جعل األخالق قانون

ة هللا ماحة آی و ردك س ا ھ ني م ود الحس ید محم ى الس  العظم
ادي ي اإلرش اظ ال األخالق حاب األلف ى أص ةغإل وقیة  لیظ الس

  !!! ؟راقصة مع كل دقة طبلال

  : بسمھ تعالى



  یة عشرةداالحالرسالة اإلستفتائیة 
---------------------------------- 

- ١٥ -  

ونجعلهـا ) علـيهم السـالم( لنستلهم من أخالق وأقوال المعصومين
فنـــأتمر  واألخالقيـــةقانونـــاً نســـير فـــي ظلـــه ونتمثـــل مـــواّده الشـــرعية 

وأهـل  وبهذا نكون زيناً للنبـي األكـرم ،باألوامر وننتهي عن المناهي
ـــــه ـــــيهم أجمعـــــين( بيت علـــــيهم ( د عـــــنهموممـــــا ور ) صـــــلوات اهللا عل

   :في المقام) السالم
أربعـة يزيـد عـذابهم {{) لمصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـ( عن النبي -١

، ورجل يسـتلذ الرفـث والفحـش :أن قالإلى  عن عذاب أهل النار
  .}}فيسيل من فيه قيح ودم

سـفه السـفهاء المتـبجح أ{{) عليـه السـالم( عن أمير المـؤمنين -٢
  .}}بفحش الكالم

ان اهللا حـّرم الجنـة علـى {{) عليـه السـالم( مام الكـاظمعن اإل -٣
ال يبــالي مـــا قـــال وال مـــا قيـــل  ،قليـــل الحيـــاء ،بـــذيء ،شكــل فـــاح

  .}}فيه
إياك ومحاضـر الفسـوق {{) عليه السالم( وعن أمير المؤمنين -٤

  .}}فإنها مسخطة الرحمن ومصلية النيران
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ة أهــل إيــاك ومصــاحب{{) عليــه الســالم( وعــن ســيد الموحــدين -٥
  .}}بفعل قوم كالواحد منهمالفسوق فإن الراضي 

إيــاك ان تحــب أعــداء {{) ســالمعليــه ال( وعــن ســيد الوصــيين -٦
قومــــاً ُحشــــر  فــــان مــــن أحــــبّ  ،وّدك لغيــــر أوليــــاء اهللا يف، وتصــــاهللا

  .}}معهم
بمــواالة الصــالحين  أخالقنــاونطهــر  نفوســنا فعلينــا جميعــاً أن نزكــي

وبــالبراءة مــن أعـداء الــدين الفاســقين ) علــيهم السـالم( المعصـومين
ء القــول والفعــل يوبعــد تطهيــر الــنفس واللســان مــن ســ ،المنــافقين

نســايتنا وشخصــيتنا المســلمة العزيــزة باتبــاع العقــل إعلينــا أن نثبــت 
فــال نكــون كالبهــائم  ،نــا اهللا تعــالى عــن البهــائمزَ ودليلــه فبالعقــل ميّـ 

امـرئ متلـون إذا  فال خير فـي ودّ  ،نميل مع كل ريح وطعام وشراب
  .مالت الريح مال حيث تميل

  واهللا الموفق والمسدد
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  عبادة األصنام

ون  بعض فیقول سماحة السید آیة هللا العظمى الحسني یسأل ال
ب السید  ما معنى األصنام التي وردت في عبارات كثیرة في كت

ى  ؟هللا تعالى أدامھ ھ حت أیقصد على زید من الناس فما ھو فعل
نم اویاً للص ن ن الإف ؟صار مس تغرب م د تس وام ق ن الع ر م كثی

  ؟ ذلك

  

  : بسمھ تعالى
إضافة إلى ما هـو مشـاع فـي عصـر  -يطلق عنوان الصنم أو الوثن 
 -اهللا المصــنوعة مــن الحجــارة وغيرهــاالجاهليــة المعبــودة مــن دون 

   :ني منهان ذلك العنوان يطلق على عدة معاإف..
  :أئمة الضاللة  -:أوالً 

ضل اآلخرين فهو صـنم أ فكل من وقف ضد الحق وأهله وخدع و
فلـيس المقصـود أن األصـنام أئمـة الضـاللة َدَعـوا النـاس إلـى  ،ووثن

عبــــادة أنفســــهم بــــل أحلــــوا لهــــم الحــــرام وحرمــــوا علــــيهم الحــــالل 
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 .فأطــاعهم النــاس وبإطــاعتهم فقــد عبــدوهم مــن حيــث ال يشــعرون
هذا المعنى مـا ورد فـي القـرآن والسـنة المحمديـة الشـريفة ويشهد ل

  - :ومنها) عليهم السالم( وما ورد عن المعصومين والصالحين
 }اتََّخــُذوا َأْحبـــاَرُهْم َورُْهبــانـَُهْم َأْربابـــاً ِمــْن ُدوِن اللَّـــهِ {قولــه تعـــالى  )١

ــاَرُهمْ (( انــه لمــا نزلــت اآليــة ،تب التفســيرـففــي كــ )) ...اتََّخــُذوا َأْحب
  ، ما كنا نعبدهم يا رسول اهللا :قال عدي بن حاتم

 ،لون لكــم ويحرمــونـألــيس كــانوا يحــ ):صــلى اهللا عليــه وآلــه( قــال
  ،فتأخذون بقولهم

   ،نعم  :قال عدي
   .هو ذاك): صلى اهللا عليه وآله( قال
  .}ال يَتـَِّخَذ بـَْعُضنا بـَْعضاً َأْرباباً ِمْن ُدوِن اللَّهِ { :قوله تعالى) ٢
اتََّخـُذوا {:عـن قولـه تعـالى :)عليـه السـالم( مام الصادقل اإلئس) ٣

  .}َأْحباَرُهْم َورُْهبانـَُهْم َأْرباباً ِمْن ُدوِن اللَّهِ 
ولــو  ،أمـا واهللا مـا دعـوهم إلـى عبـادة أنفسـهم): عليـه السـالم( قـال

 ولكـن أحلـوا لهـم حرامـاً  ،دعوهم إلى عبـادة أنفسـهم لمـا أجـابوهم
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ـــــيهم حـــــالالً  ـــــث ال  ،)تبعوهمافـــــ( ،وحرمـــــوا  عل فعبـــــدوهم مـــــن حي
   .يشعرون

ن بيعتــــي إ{{: لمعاويــــة) عليــــه الســــالم( كتــــب أميــــر المــــؤمنين) ٤
الشــورى للمــؤمنين مــن المهــاجرين  إنمــاو  ،شــملت الخــاص والعــام

نمــا أنــت طليــق بـــن إو  ،األولــين الســابقين باإلحســان مــن البــدريين
ة ـبقــوثــن بــن وثــن ليســت لــك هجــرة وال سا ،لعــين بــن لعــين ،طليــق

ألحــزاب الــذين حــاربوا اهللا وكــان أبــوك مــن ا ،وال منقبــة وال فضــيلة
   .}}...ورسوله

  الفعل أو القول المنحرف الضال  -:ثانياً 
 ،فكـــل فعـــل أو قـــول يخـــالف فعـــل الحـــق وقولـــه فهـــو وثـــن وصـــنم

ـــر المـــؤمنين وأ ـــة أمي ـــه المعصـــومينفـــالجحود لوالي علـــيهم ( هـــل بيت
تمســك بهــذا الفعــل ميمثــل الصــنمية والوثنيــة فال ،)مــثالً ( )الســالم

   .صنم ووثن الجحود والضاللةقد تمسك وعبد حرف نالم
صـلى اهللا عليــه ( ويشـهد لهـذا المعنــى مـا ورد عــن النبـي المصــطفى

ي اهللا يــوم يلقــاه جاحـــداً مــا مـــن عبــد لقــ علــي يــا{{ :)وآلــه وســلم
   .}}، إال لقي اهللا بعبادة صنم أو وثنلواليتك
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  الدينار والدرهم والدنيا  -:ثالثاً 

ة تبعـد اإلنسـان عـن اإلخـالص وما تشمله من مفردات مادي لدنيافا
فهي أصنام وأوثـان تتربـع  ،المطلق في عبادة الخالق الواحد األحد

   ما ورد ويشهد لهذا المعنى ،ادهافي قلوب ونفوس اتباعها وعبّ 
يأتي على الناس ): صلى اهللا عليه وآله وسلم( عن النبي المصطفى

 .....،ودنـــانيرهم ديـــنهم ،زمـــان بطـــونهم آلهـــتهم ونســـائهم قبلـــتهم
فتعجـــب الصـــحابة  ...،ى وجـــه األرضلـــعلمـــائهم شـــر خلـــق اهللا ع

   ؟يا رسول اهللا أيعبدون األصنام: فقالوا
   .نعم كل درهم عندهم صنم): صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال

وفـي الختــام أسـأل اهللا تعــالى أن يرزقنـا إخــالص النيـة والتوحيــد فــي 
ـــادة الواحـــد القهـــار د وتطبيـــق وأتـــرك الحكـــم لـــك فـــي تحديـــ  ،عب

علــى ذلــك فتكــون مــن  تــادمصــاديق األصــنام فــي الخــارج حتــى تع
ألصـنام الرجـال والضـالل والـدنيا ممـن ) بعـون اهللا تعـالى( المميزين

عليـه ( مـام المعصـومسيحارب ويحارب بها أهل الباطل أطروحة اإل
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ــــل ظهــــوره ( وأنصــــاره وشخصــــه المقــــدس) الســــالم أرواحنــــا لتعجي
  .واهللا المسدد ،والعاقبة للمتقين لمينوالحمد هللا رب العا) الفداء

  

  املكلف واالنتصار للحق

و رأي ا ھ ي  م دائي ف ف الع ول الموق ریفة ح ماحتكم الش س
وئي ید الخ ة الس ره( مؤسس دس س ة ) ق د مؤسس ھیدض  الش

قدس ( السید محمد باقر الصدر وكذلك السید السبزوارياألول 
ة عن حیث تخلت الكثیر من الشرائح االجتماع) هللا أسرارھم ی

وئي ة الخ ره( مؤسس دس س ذا ) ق ة ھ اس نتیج وز للن ل یج فھ
بة  وئي بالنس ة الخ دائھا لمؤسس ن ع اً تعل ي أیض داء ھ الع

العلماء (( أو بتعبیر العوام ؟للسائرین على نھج الشھیدین أم ال
ى ایاھم وكف ي قض دخل ف نھم ال نت ا بی أنھم فیم و  ؟))وش أرج

  ؟تعلیق سماحتكم الشریفة

  :بسمھ تعالى
جــــب علــــى كــــل مكلـــــف االنتصــــار للحــــق بكــــل الوســـــائل ي) ١( 

  .األخالقيةالممكنة وبالطرق العلمية الشرعية 
سـيدخل فـي حلبــة ) عليـه السـالم( وتـذكر دائمـاً أن المعصـوم) ٢( 

الصـــراع مـــع أئمـــة الضـــاللة ممـــن يمتلـــك المؤسســـات والواجهـــات 
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وممــن ارتــبط مــع قــوى معاديــة للــدين مــن أهــل المــذهب وغيــرهم 
فإذا تمسكت بهـذا  ،ودنياه الدنية الشخصية صالحهممن يعمل لم

تخلى عــــن تفإنــــك بالتأكيـــد ســـ.....)) .العلمـــاء وشـــأنهم(( القـــول
االنفـراد من تدعوا لهـم وتترك للمؤسسات ول) عليه السالم( اإلمام

ومحاربتــــه وتــــذّكر ان الروايــــات تشــــير ) عليــــه الســــالم( بالمعصــــوم
  .)الوحيد ،الطريد ،بالشريد( للمعصوم

ـــة بـــين أهـــل الباطـــل عبـــر التـــاريخ )٣(   ،واستحضـــر دائمـــاً المقارن
وســـــتجد أن هـــــذه الـــــدعوى تشـــــبه الـــــدعوى التـــــي يرفعهـــــا أبنــــــاء 

علـــيهم ( المـــذاهب األخـــرى عنـــدما تنـــاقش مظلوميـــة المعصـــومين
ومــــا حصــــل لهــــم علــــى ايــــدي الظــــالمين وكيفيــــة غصــــب ) الســــالم
نهم الصـحابة وشـأ(( يأتي نفس الصوت الباطل المخـادع ،حقوقهم

إذن أيــن العقــل وأيــن الحــق ) )فيمــا بيــنهم ال نتــدخل فــي قضــاياهم
  ؟وأين األمر بالمعروف والنهي عن المنكر اإلنصافوأين 

       

  إمتام احلجة على اجلميع
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ى  ة هللا العظم ید آی ماحة الس م هللا س ني أدامك ود الحس  إنّ محم
ات  اً الطبق واص وخصوص وام والخ ن الع اس م ن الن ر م الكثی

ر من المجالس یتفوھون بكالم ال الالحوزو یة أسمعھم في كثی
أن السید محمود  یُصدق عقلیاً قبل أن یكون شرعیاً أال وھو ب

كلة ك والمش ى ذل ا معن م م اء وال أفھ ن بالعلم رخي یطع        .الص
ا ات  ی ي طبق ع ف اق واس ى نط ر عل الم انتش ذا الك ي إن ھ إلھ

ي  إنساني باب عقليالمجتمع فأرجوا جواب سماحتكم من  عرف
ي  ؟ھي لمثل ھؤالء سامحھم هللا تعالىلوشرعي إ اجتماعي ألنن

  ! الناس غایة ال تدرك ىأعلم إن رض

   :بسمھ تعالى
مئــات بــل آالف الكتــب تســجل ومئــات اآلالف بــل ماليــين ) ١( 

ال لشــيء إال ألن الشــيعة  ،الحنــاجر تــتهم الشــيعة بســب الصــحابة
الـذي يثبـت بـه أحقيـة  قـياألخاليتحدثون بالدليل العلمي الشرعي 

مـن غصـب مأهل البيت ومظلوميتهم وبطالن عمل وقـول أعـدائهم 
فقــول الحــق عنـــد أهــل الباطــل غيـــر  ،حقهــم وناصــب لهــم العـــداء

يخـدعون النـاس وأنفسـهم قـبلهم بـأن وبالتأكيـد فـإنهم مرغوب فيـه 
   .هذا الكالم سب وشتم

ـــر المـــؤمنين) ٢(  ـــه الســـالم( وســـيراً علـــى نهـــج أمي ذكـــر مـــن ) علي
تصـــاراً للحـــق وكشـــفاً للباطـــل وأهلــــه نفعـــال ووصـــف األحـــوال ااأل
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ــــعل اً وإتمامــــ ــــدليل العلمــــي  ،لحجــــة علــــى الجمي ــــا نتحــــدث بال فإنن
وعليــك مراجعــة مــا صــدر مــن  ،الحــق وأهلــه نهــج وعلــى األخالقــي

  .واهللا المستعان .بحوث وستعرف الحق
  
  

  املناظرة باملشافهة

بحانھ  ك هللا س والي أدام و إم ا ھ ب م ین ن حس ائع ب ش
ا اء المن ن العلم ت م ك طلب ات إن اترة ظالمجتمع ة  إلثب األعلمی

   :فأقول
  ؟ولماذا ؟ھل صحیح إَن لیس من أحٍد منھم قـَبل المناظرة) ١( 
كأم ھل صحیح إ) ٢(  ل مناظرت ر من المشایخ قب ا  ن الكثی وم

   ؟ھي النتیجة إن صدق القول
و) ٣(  ن یق ى م رعي عل و رّدك الش ا ھ اء(( لم إذا  إن العلم

   ؟))السید الحسني فعلیكم بتركھ وعدم تقلیده رفضوا مناظرة
دلیل على ھو إذا صح التعبیر في عدم من تناظر معك ھل ) ٤( 

   ؟أرجو التوضیح أعزكم هللا ؟حجیة األعلمیة أم ال

   :بسمھ تعالى
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 طرحنـا العديـد مـن األدلـة والمؤيـدات وأحـدها المنـاظرة بالمشــافهة
مــن بحــوث واســتفتاءات وأشــرطة صــوتية وعليــك مراجعــة مــا صــدر 

واهللا  .بهــــذا الخصــــوص لمعرفــــة التفصــــيل والــــدليل الواضــــح التــــام
  .العالم

  
  

  الغش يف االمتحانات الدراسية

ھل یجوز أن  ؟أو الغش في امتحان المدرسة) النقل( ھل یجوز
ھ باالمتحان ا یكتب ب م ي لطال ا  ؟أُمل ھ ویأخذ م ا یعرف أو أخذ م

   ؟وجھ في االمتحان أعرفھ فنكون على أحسن

  :بسمھ تعالى
يجــب ) عليــه الســالم( لتحقيــق النصــرة الحقيقيــة لصــاحب العصــر

 ،واألخالقيــــــةالســــــير فــــــي طريــــــق التكــــــامالت الروحيــــــة والفكريــــــة 
وعليه افتـي بعـدم جـواز  ،المخلصةللحصول على الشريحة الخّيرة 

  .في االمتحانات األفعالك تل
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  سينيةاحلقصائد ال

  :الحسینیة مثل ھناك بعض القصائد
  طایح بحیره جالغیره         اجیت ابو یازینب راح

  و 
  )عن لسان الحسین( ون اتجھ یا عباس          حیرني دھري

  واتشمتت بیھ الناس       وانكسر ظھري 
فعلى من  ؟ن كان الجواب نعمإو ؟ھل ھناك حرمة لھذه القصائد

   :حرمتھا
  .من یستمع لھا -أ

  .دودعلى المؤلف والرا –ب 
   .على كل ھؤالء -جـ 

   :بسمھ تعالى
  .ال بأس في ذلك

  
  

  النردبلعب ال
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دومینو  طرنج وال ل إن الش رد ھ اب الن ع ألع اولي وجمی والط
ا؟ وما ھو دلیل ححرام ي أن  ؟رمتھ و أن شخصاً وكلن ب ول أجل

   ؟إحدى ھذه األلعاب لیلعب بھا فھل سأتحمل حراماً  لھ

   :بسمھ تعالى
  .م جلبها لالعبينم اللعب وحرّ هن حرّ الر  عإذا كان اللعب م
رك الواجبــات كتــ دون رهــن لكنــه يســتلزم المحــرموإذا كــان اللعــب 

  .م جلبها لالعبينم اللعب وحرّ حرّ  ،أو التهاون بها
فـــــاالحوط وجوبـــــاً  ،المحـــــرماســـــتلزم  وإذا كـــــان اللعـــــب دون رهـــــن

  .االجتناب عن اللعب وعن جلبها لالعبين
  
  

  التدخني ابتداءًا وبقاءاً 

ي  ؟ل التدخین حرامھ ة لك وإن كان ال فھل ھناك باطن لھذه اآلی
ا ل بظاھرھ وا بأ(( ال نعم ةوال ترم ى التھلك دیكم إل ن )) ی وم

   .ن التدخین ھو رمي بالنفس إلى التھلكةأالواضح 

   :بسمھ تعالى
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ويحــرم البقــاء علــى التــدخين فيمــا إذا كــان  ،ابتــداءاً يحــرم التــدخين 
  .رج الشديدسبب الضرر أو الحيتركه ال 

  
  

  املسلسالت املدبلجة

ة( المسلسالت المدبلجةھل متابعة  صتھا دون ألجل ق) األجنبی
ي إوھل السفرات  ؟بزیھم جائز التأثر اطق السیاحیة الت لى المن

  ؟التأثر مسواء التأثر بھ وعد ؟یشیع فیھا الفساد جائز

   :بسمھ تعالى
   .ال يجوز ذلك ،حسب مفهوم الكالم

  
  

  ها ربح وخسارةاللعبة التي في

دم رة الق ا ك اك شروط ؟ما الشروط التي تحل بھ ان ھن  و .إن ك
الذي یتضمن الربح والخسارة فھل حكمھ حكم القمار ) الدعبل(

ارة م التج ن  ؟ام حك اة ع ن أو ملھ ن دون رھ ورق م اب ال وألع
   ؟الصالة ھل تجوز
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  :بسمھ تعالى
  .رمال بأس في لعب كرة القدم ومشاهدتها إذا لم يستلزم المح

ال يجــوز  ،ولعــب الــورق بالصـورة المــذكورة ،غيــر جـائز) والـدعبل( 
   .على األحوط وجوباً ولزوماً 

  
 

  املوسيقى اهلادئة والعالج النفسي

 في المناقشة ھو الدلیل القاطع والجازم الذي ال یستطیع أحدما 
ة( وھل أن الموسیقى ؟حرمة الغناء ائزة) الصاخبة والھادئ  ؟ج

   ؟أحل الموسیقى ألنھا تریح النفسوھل صحیح إن الصدر 

  :بسمھ تعالى
الـــــذكر  وأناشـــــيدوال بـــــأس فـــــي األناشـــــيد الحربيـــــة  ،الغنـــــاء حـــــرام 

ويجــوز ســماع الموســيقى  ،الشــرعية ونفــس الحكــم فــي الموســيقى
   .الهادئة للعالج النفسي
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  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  ٣  العلماء واختالف أمتي
  ٥  حجة التامةالدلیل العلمي وال

  ٥  أین المفرِّ 
  ٦  التصرف باألموال
  ٧  دعوى السفارة
  ٨  النھج الواضح

  ٨  )عجل هللا فرجھ( ماماإلاطروحة 
  ١٠  لكل مصلح عدو

  ١١  األعلم أعلم بالفقھ واألصول
  ١٢  الحجة الباطنة
  ١٣  شرط العدالة
  ١٤  طریق الحق

  ١٥  جعل األخالق قانوناً 
  ١٧  عبادة األصنام

  ٢٢  ف واالنتصار للحقالمكل
  ٢٤  إتمام الحجة على الجمیع

  ٢٥  المناظرة بالمشافھة
  ٢٦  ةیساالدر االمتحاناتالغش في 
  ٢٧  قصائد حسینیةال
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  ٢٨  اللعب بالنرد
  ٢٨  التدخین إبتداءاً وبقاءاً 

  ٢٩  ةالمدبلجالمسلسالت 
  ٢٩  ربح وخسارةاللعبة التي فیھا 

  ٣٠  الموسیقى الھادئة والعالج النفسي
 


