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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  ....السالم علیكم و رحمة هللا وبركاتھ 
نحن ) دام ظلھ  ( سماحة آیة هللا العظمى السید محمود الحسني

على سماحتكم الشریفة وفد من مقلدي سماحتكم نود أن نطرح 
   .مأجورین اأفتون ،بعض األسئلة

  
  الفراغ السیاسي

  

ا   ١ ألةـسـالم و م ن  ھ لمین م ر المس ي أم ماحة ول ف س موق
  ؟الفراغ السیاسي بعد سقوط الطاغیة وحزبھ الكافر

   :بسمھ تعالى
ن    ا م م علین ا انع ى م لة ال نشكر هللا عل م متواص نع

ع  ترجمة الشكر، وعلینا لھا عددیحصى  ي الواق ي ف العمل
ل الح  بالعم رالص ي والتفكی لوك األخالق ي  والس المنطق

دنیا  لحكم العقل بعیداً  نقیادواال ة وحب ال ا عن العاطف فعلین
من مخططات األعداء من أمریكان وصھاینة ومن  الحذر

بھم ي رك یر ف ار ویس ي بال .س الفراغ السیاس ورة ف ص
داء  نع األع ن ص و م ارج ھ ي الخ لة ف اویة الحاص المأس

ك ومعالجة  ،وحسب رغبتھم لبیات فعلینا الحذر من ذل الس
د ة  بتوحی ةالكلم ف بمعرف ق أوالً  والص اع و الح ھ إتب  أھل

ا یكن محورن دوي ول ا الوح دین  وقطبن ق وال و الح ھ
وب  والمذھب والعراق الحبیب وشعبھ العزیز وأمنھ المطل
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ھ بالمرغو ھ  .فی ھ ونتمسك ب د ب ك ونعتق م ذل د أن نفھ وبع
ي  شعارنا أنفلیكن  ،ونثبت علیھ اختالف الرأي ال یفسد ف
ال ،الود قضیة عمالء للشیطان نسمح ألنفسنا أن نكون  ف

تخون نفسھا  نأألنفسنا بوأمریكا والصھیونیة وال نسمح 
  .ودینھا وعراقھا وشعبھا وأمن بالدھا

  وهللا المسدد والمعین
  

  السیاسیة األحزاب
  

ـألة ن  ٢ المـس ماحتكم م ف س و موق ا ھ یةم زاب السیاس  األح
ا  وخصوصاً  المتواجدة حالیاً  ى وم حزب الدعوة والمجلس األعل

  ؟إلیھم باالنضمامھو رأیكم 
  :بسمھ تعالى

ة أو              زب أو حرك اء ألي ح وز االنتم ال یج
 .إلى أن یشاء هللا ،ت في السؤالبما فیھا ما ذكر ،تجمع

  المسدد هللا الموفقو
  

  التواجد األمریكي
  

عراقنا  األمریكي فيما ھو رأي سماحتكم بالتواجد   ٣ المـسـألة
   ؟الحبیب
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  :بسمھ تعالى
د  رفض أي تواج ين ي ف ان  أجنب واء ك ز، س دنا العزی بل

ا  األمریكي أمالتواجد  ة أم غیرھ دان الغربی غیرھا من البل
    .اإلسالمیة أو غیرھا ،دولمن ال

  القوي المعینوهللا
  

  صالة الجمعة
  

اً    ٤ المـسـألة ة حالی ة المقام  ،ما ھو موقفكم من صالة الجمع
اً  ت الحاضر علم ي الوق م أق ولماذا لم تقیموھا ف ي أنك ا ف متموھ

   ؟الصعب زمن الطاغیة رغم الظرف
   :بسمھ تعالى

ة           ة و الخاص لحة العام ود المص ا بوج و علمن  ،ل
ة  ة والباطنی ودوالظاھری ان بوج ل االطمئن اء  حص اإلمض

رد المقدس فأنناالشرعي  ا دال نت ي أقامتھ ا یمكن  ،ف ذا م ھ
  .التصریح بھ في ھذا الوقت

  و هللا العالم
  

  االبتعاد عن الساحة الحوزویة
  

ة وخاصة    ٥ المـسـألة ما ھو الذي أبعدكم عن الساحة الحوزی
   ؟بلكمبعد اإلفراج عن سماحتكم وھذا ما لم نتعود علیھ من ق
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 :بسمھ تعالى
عندما اطمئن بوجود أمر شرعي فأني  ،ا مكلف مثلكأن    

ذه  ،الواجب الشرعيو امتثل لذلك األمر ي ھ ة وف المرحل
ا وال البقعة دونتكلیفي الشرعي الكون في ھذه  نأف  غیرھ

ادرف یكلتو االطمئنان بأمراعلم متى یحصل  ذه  آخر نغ ھ
علیك أن تعود نفسك  ثانیاً و . ھذا أوالً  .البقعة إلى غیرھا

ة  ى معرف دلیلعل ق بال ي، و  الح ي الشرعي األخالق العلم
اع ان إتب ا ك ق أینم احب الح م  ،ص دد وتحج ال تح ق ف الح
ھ ان وال  وأھل ان وال بالزم ل بالمك الملبس والمأك ال ك بالح

ة كن والواجھ ا والمس ى وغیرھ ر والغن ة والعم  االجتماعی
    .األمور الدنیویةمن 

  
  سروقةالمواد الم

  
  ؟تـَ رقـِ رأي سماحتكم في المواد التي سُ  وما ھ   ٦ المـسـألة

   :بسمھ تعالى
  .یحرم ذلك                

  .وهللا العالم
  

  استالم المواد المسروقة
  

ذه المواد ـھل یجوز للجوامع التي س     ٧ المـسـألة لمت لھم ھ
  ؟المسروقة حق التصرف بھا
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  :بسمھ تعالى
        .ذلك ز یجوال               

 وهللا العالم
  

  خالقیةاألغیر األفالم 
  

 ظاھرة األفالم انتشاررأي سماحتكم في  وما ھ       ٨ المـسـألة
  الغیر أخالقیة في بعض األسواق؟

   :بسمھ تعالى
   .لمنع ذلك عیحرم ذلك ویجب بذل ما بالوس 

  
  بیع الحبوب والمخدرات

  
ع ظاھرة كم في انتشار رأي سماحت وما ھ         ٩ المـسـألة بی

  ؟الحبوب والمخدرات والخمور
 :تعالىبسمھ 

   .یحرم ذلك               
 .وهللا العالم

  
 النساء والفساد

 
ا جزاء النساء      ١٠ المـسـألة ي ینشرنَّ الالم اً  ت  الفساد علن

  ؟على الجنود األمریكان وھل یجوز قتلھن
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   : بسمھ تعالى
 .كرعلیك التدرج بالنھي عن المن

  وهللا العالم                                             
  

  النشاط البعثي
  

راد            ١١ المـسـألة بعض أف ام نشاط ل ذه األی نالحظ في ھ
  ؟البعث ھل یجوز التصدي لمثل ھذا النشاط

 :بسمھ تعالى
جاز للمكلف العمل طبق فتوى السید الحائري               

 .بھذا الخصوص السابقة الصادرة
  

  بقایا األمن والمخابرات المجرمة
  

ا     ١٢ المـسـألة ا أم اً مؤخر علمن اك زمرة من بقای  نأن ھن
ومخابرات المجرم تقوم باعتقال رجال الدین الوافدین إلى القطر 
ادي مزودین بأحدث السیارات  في منطقة ما بین طریبیل والرم

  ؟فھل یجوز التصدي لھم .واألسلحة
  

   : لىبسمھ تعا
  ظھر جوابھ من السؤال السابق               
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 الحركة الوھابیة
  

ـألة ذه األ   ١٣ المـس ا ھ ن الحظن ات م اك تحرك ام أن ھن ی
  ؟ما حكم التصدي لھم .الوھابیة

  
  :بسمھ تعالى

  .األمر بالمعروف والنھي عن المنكریجب التدرج ب      
  وهللا العالم

  
  

  الحوزة وشیوخ العشائر
  

ى     ١٤ المـسـألة ب عل ي عرض طل ا ھو رأي الحوزة ف م
ذه  ي ھ ا ف اف حولھ ائر لاللتف یوخ العش ش

  ؟الظروف
  

 :بسمھ تعالى
اریخي                ي والت رعي واألخالق ب الش الواج

اف  ا االلتف ى رؤساء العشائر وأفرادھ یفرض عل
 .المجاھدةحول المرجعیة الدینیة الصالحة 

   .المسدد وهللا                            
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  جمع السالح من الحزبیین
  

ا      ١٥ المـسـألة و قامت مجموعة من أر م ي الحوزة ل
ذین  زب ال ر الح الح عناص ع س ع بجم الجوام

  ؟یشكلون الخطر
  

 :بسمھ تعالى
جاز للمكلف العمل طبق فتاوى السید الحائري              

 .األفراد ءالتي صدرت لمثل ھذه الحالة لھؤال
  وهللا المسدد والمؤید                         

  
  

  مرض االیدز
  

  

إحدى اإلجراءات المتبعة للوقایة من مرض اإلیدز  ١٦ المـسـألة
ذا  الخطیر ھو إحراق الشخص المصاب فھل ھ

  ؟جائز
  

 :بسمھ تعالى
  .حسب القاعدة غیر جائز                 

  .العالموهللا                                          
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  عالجھلمعارضة المصاب 
  

  
ـألة ار     ١٧ المـس ع أو یع اب أن یمتن ل للمص ذا  ضوھ ھ

ة أن بقاءه في المجتمع یمثل كار األجراء علماً  ث
  ؟مرضیة قابلة للتوسع واالنتشار

  :بسمھ تعالى
ك                      اع عن ذل المرض االمتن  ،للمصاب ب

        .مع اتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض
  وهللا العالم

  

  بیع الورقة النقدیة
  

  

ة  ١٨ المـسـألة ة النقدی ع الورق ة ( شاع في األیام األخیرة بی فئ
بأقل منھا من فئة أخرى ) العشرة آالف دینار

  ؟فما حكم ذلك
  :بسمھ تعالى

   .س بتلك المعاملة إذا لم تكن باآلجلأب ال
                                                                           وهللا العالم         

  

  التزویر
  
  

ـألة ا    ١٩ المـس ة ا م م عملی ي حك ت ف واء كان ر؟ س لتزوی
  ؟الشھادات أو النقود وما إلى ذلك الوثائق أو
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  :بسمھ تعالى
     .حسب القاعدة ال یجوز ذلك                      

  وهللا العالم                                                 
  

  قناني المشروبات المحرمة
  
  

ـألة روبات     ٢٠ المـس اني المش راء قن ع وش م بی و حك ا ھ م
ا أن  ة علم ل المحرم ى المعم ع إل ا یرج اغلبھ

  :أخرىمرة  تعبئتھالغرض 
  ؟إذا وقعت المعاملة على نحو االشتراط في متن العقد  -١
م   -٢ ھ یعل م بأن ي صورة العل ا سوف تسف ل أنھ ي العم تخدم ف

  ؟المحرم
  :بسمھ تعالى

  .ولزوماً  على االحوط وجوباً  .ذلك زال یجو          
  وهللا العالم

  
  األراضي مجھولة المالك

  
  -:ھل یجوز التصرف بما یأتي     ٢١ المـسـألة

من ))  ١((  ودة ض ك موج ة المال ة مجھول د ارض زراعی تحدی
ة سابقاً  ة العراقی ة للدول ة راجع ا  أراضى زراعی وتملكھ

   ؟ر بالدونماتاألراضي تقدّ  إن علماً 
ك  )) ٢((  ة المال ا مجھول ى انھ ا عل تحدید قطع سكنیة وتملكھ

  ؟كذلك
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  ؟في حالة كون المتصرف بھا بحاجة ماسة لھا  ))٣(( 
  :بسمھ تعالى

  .السابقةذلك في الفروع  زالقاعدة ال یجو بحس        
  

  تماثیل الشخصیات
  

  
ـألة م ا  ٢٢ المـس ا حك ة م یات علمی د شخص ي تخل ل الت لتماثی

یة/ ة/ریاض ة/اجتماعی ة/وطنی كری/تاریخی  /ةعس
ف المدن من  المنصوبة في الساحات العامة في مختل

  ؟إلیھاحیث الحمل والنقل والنظر 
  

   :بسمھ تعالى
   .إلیھافي النقل والنظر  سبأ وال ،كالعمل في ذل زال یجو 

  وهللا العالم
  
  

  تحدید النسل
  

  ؟حكم تحدید النسل ما     ٢٣ المـسـألة
  :بسمھ تعالى
  .س بھا بأفال ا لم تستلزم محرماً إذ             

  وهللا العالم
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  لعبة الشطرنج
  

  ؟دونھب أوھل یحرم لعب الشطرنج بعوض     ٢٤ المـسـألة
  :بسمھ تعالى

ر اللعب  ،یحرم اللعب بعوض    ي غی ره استعمالھ ف ویك
   .بعوض

  وهللا العالم
  
  

  كامل الزیارات
  

ـألة ل     ٢٥ المـس ناد كام ي إس ع ف ن وق ل م ون ك ل توثق ھ
ة ن قولوی ر ب یخ جعف ھ الش ارات لمؤلف ت (( الزی

  ؟))٣٧٦
  :بسمھ تعالى

  وهللا العالم  .الكل قال نوث                        
  
  

  األخذ من أموال الدولة
  
  

استأجرت من قبل أحد )) تنكر(( سائق سیارةإني   ٢٦ المـسـألة
الواقعة في محافظة  ٣٥لملئھ بزیت الكاز من منطقة  المواطنین
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ة م  ،النجف وھي من ممتلكات الدول ھ ومن ث ھ ومألت ذھبت مع ف
  -: المواطنینقام ببیعھ على 

ا)) ١((  ذي یت م م الشرعي ال ذي الحك ذا الرجل ال ى ھ ب عل رت
   ؟استأجرني

  ؟حكم األموال التي اكتسبھا من ھذه العملیة ما)) ٢(( 
   ؟المباع الذي تقایضتھ منھ كأجرة حكم ما)) ٣(( 

  :بسمھ تعالى
ى الحاكم  /حسب ظاھر السؤال       اع إل یجب تسلیم المب

  .وال باس في مراجعة أحد وكالئنا ،الشرعي
  
  

  المجاملة مع األمریكان
  
  

ـألة ل م  ٢٧ المـس ة والتعام وز المجامل ل یج ود ھ ع الجن
  ؟األمریكان والبریطانیین

  :بسمھ تعالى
تلزم  زال یجو                     ل إذا اس ة والتعام المجامل

  .والمسلمینذلك الضعف والذلة على اإلسالم 
  
  

  بیع وشراء األسلحة
  

  ؟ھل یجوز التعامل ببیع وشراء األسلحة   ٢٨ المـسـألة
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   :بسمھ تعالى
      .ذلك زال یجو                      

  وهللا العالم
  

  غیةاألموال التي أخذت في زمن الطا
  

ن    ٢٩ المـسـألة ي سرقت م واد الت م بالنسبة للم و الحك ا ھ م
  ؟الدولة في زمن الطاغیة

  
  :بسمھ تعالى

  .العالموهللا    .یجب تسلیمھا إلى الحاكم الشرعي     
  

  االنتخابات في العراق
  
  

ما ھو الموقف بالنسبة لما یسمى باالنتخابات       ٣٠ المـسـألة
ا ي محافظ ا ف ة وغیرھ ي البلدی راق ف ت الع

  ؟المشاركة فیھا
  

  :بسمھ تعالى
ا  ، الصورة مختلفة بین بلدة وأخرى ة مكتبن ك مراجع فعلی

       .مراجعة أحد وكالئنا لمعرفة الحكمفي منطقتك أو 
  وهللا العالم                               
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  كتاب الرجال ةنسب 
  

ن الغضا   ٣١ المـسـألة ى اب ال إل اب الرج ئري أم ھل ینسب كت
  ؟ال
  

  :بسمھ تعالى
 ،لماء المسلمین في علم الرجالكتب العدید من ع          

اء المذھب الشیعي  نومم ن علم م الرجال م ي عل ب ف كت
رھم  /الحق  ن الغضائري وغی ب  /النجاشي واب ومن الكت

ي( في الرجال ومنھا رجال  /رجال الكشي / رجال البرق
یخ  یخ  /الش ت الش ي  /فھرس ال النجاش اب  )رج ا كت أم

  .إلى ابن الغضائري فلم یثبت عندناالرجال المنسوب 
  وهللا العالم

  
  
  
  

  س الذبیحةأر ةبانإ
  

  ؟اً س الذبیحة عمدأھل یجوز إبانة ر  ٣٢ المـسـألة
  

  :بسمھ تعالى
      .االحوط عدم جواز ذلك                    

  .وهللا العالم                                        
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  الزنا بذات البعل
  

ـألة ا   ٣٣ المـس م هللا( الزن ؤدي ) أجلك ل ی ل ھ ذات البع ىب  إل
  ؟الحرمة األبدیة
  :بسمھ تعالى

  .على الزانياً بعل یحرم المرأة أبدالزنا بذات ال            
  وهللا العالم

  
  نبش القبور

  
ـألة ب   ٣٤ المـس ي ن رعي ف م الش و الحك ا ھ ور م ش القب

      ؟ھاواستخراج اآلثار وبیع
  :بسمھ تعالى

   .   ذلك زال یجو                         
  وهللا العالم

  
  
  

  الرواتب من قبل األمریكان
  

  
ـألة ى    ٣٥ المـس ي تعط نح الت ب والم ى الروات بة إل بالنس

 أوللموظفین فما صیغة االستالم من القوات المحتلة 
  ؟غیر المحتلة

  :بسمھ تعالى
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  .ذن في ذلكاإل إلستالم راجع أحد وكالئنا          
  وهللا العالم                             

  
  

  عوائل البعثیین إرھابظاھرة قتل و
  
  

شاعت ظاھرة قتل أو إرھاب عوائل البعثیین مما   ٣٦ المـسـألة
  ؟تقولون في ذلك ايء من الفوضى في المجتمع فمـأدت إلى ش

  :بسمھ تعالى
  .نیھ غیرھمیاء فیما یجذنب لألبر ال          

  وهللا العالم                                     
  

  محاكمة البعثیین
  

كیف تكون محاكمة البعثي الذي تسبب في مقتل    ٣٧ المـسـألة
  ؟أو سجن أو تشرید المواطن

  :بسمھ تعالى
ال       أسإذا وجدت محاكم وضعیة تقتص من الجاني ف  ب

ل جاز لك العمل وعلى كل حا .تلك المحاكم إلىبالرجوع 
ا ید الح وى الس ق فت ابقاً طب درت س ي ص ذا  ئري الت بھ

   .الخصوص
  وهللا المسدد                      
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  الحقوق لغیر األعلم
  

ي تصل   ٣٨ المـسـألة وق الت ى الحق ى ما تقولون بالنسبة إل إل
  ؟ذمة المكلف تبرئغیر األعلم ونحن نعلم انك األعلم فھل 

  :بسمھ تعالى
     .ذمة المكلف أال تبر                 

  وهللا العالم                                          

  
  تقلید غیر سماحتكم

  
  ؟ھل تقلید غیركم مبرأ للذمة   ٣٩ المـسـألة

  :بسمھ تعالى
ة            ك معرف ب علی م ویج د األعل ك تقلی ب علی یج

ة اره العلمی ن آث م م ون یوترج ،األعل ا یك ى غیرھ ا عل حھ
ة  یس بالعاطف ي ول ي واألخالق رعي والعلم دلیل الش بال

لوطول  دنیا األم ق بال دنیاو والتعل ل ال ى  بویترت ،أھ عل
رأذلك أن تقلید غیر األعلم غیر جائز وال  ف  تب ة المكل ذم

  .بذلك
  وهللا العالم
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  دلیل األعلمیة والوالیة
  

ـألة ا ھ   ٤٠ المـس ى  وم دلیل عل تكم وال ة أعلمی ر  والی أم
  ؟ینالمسلم

  
  :بسمھ تعالى

ا          داتطرحن ھ ومؤی ك  أدل احة فعلی ى الس دة إل عدی
من  دمكاتبنا للحصول على ما تری أومراجعة أحد وكالئنا 

بحوث وأدلة ودراستھا بالطرق العلمیة الشرعیة األخالقیة 
على اطروحات اآلخرین أو  أرجحیتھاو اومعرفة تمامیتھ

  .عدم ذلك
  وهللا المسدد                             

  
  حكم العبادات قبل تقلید سماحتكم

  
ـألة ل    ٤١ المـس تطیفقب رة ال أس ة  عت ي بدای ن ف دھا لك تحدی

ة  ةدعوتكم باإلعالمی ات من طلب ذھبت لسؤال أحد األخوان الثق
در ادق الص د ص ید محم ره( الس دس س ك ) ق ن دلیل ك وع عن

 )ام عزكد( فأجابني بأنني یجب أن انتظر وبعد فترة سمعنا بأنك
 لسید محمد صادق الصدرالقبض علیك فبقیت على تقلید ا أُلقي

ا ) قدس سره( ام فسارعنا أن ل أی ورك الطاھر قب ى وصول ن حت
ب  ي المكت واألخوان بالحضور إلى سماحتكم فوجدنا األخوان ف
دى  ا موالي المف م یستطیعوا أن یفتون نھم ل جزاھم هللا خیر ولك

رة  ة الفت الي طیل م أعم و حك ا ھ وم فم الة وص ن ص یة م الماض
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دي السید الشھید ن مقل ي م م أن ع العل ره( وخمس م دس س ) ق
ر  زاكم هللا خی ا ج الي أفتون م أعم ا حك ب فم ع المكت ي م وخمس

  ؟؟؟الجزاء
  

  :بسمھ تعالى
علیك مراجعة أحد وكالئنا ألجراء المصالحة الشرعیة     

  .ن شاء هللا تعالىإستكون على خیر إلبراء ذمتك و
  رحیموهللا غفور 
  

  
  شراء المواد المشكوك في أمرھا

  
  

ة ٤٢ المـسـألة اء ) شیلمان( شخص أراد شراء قطع حدیدی لبن
ك ھداره لكن تلط  ش ھ مخ ك ان ق أم ال أي ش الل مطل ذا ح ل ھ ھ

  ؟بعملیة السلب والنھب فھل یشتریھ وما حكمھ
  

  :بسمة تعالى
علیھ بمراجعة أحد مكاتبنا ألجراء المصالحة  ،بأس ال     

     .یة وأخذ األذن بالشراءالشرع
  وهللا العالم
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  الحصول على الكومبیوتر
  

شخص حصل على كمبیوتر وطابعة ویبغي خدمة   ٤٣ المـسـألة
أي تورط بسلبھم وھو ) عجل هللا فرجھ( قضیتكم وقضیة األمام

                           ؟من مقلدي سماحتكم فما حكمھ
  :بسمھ تعالى 

واد إل اع الم ب إرج رعیج اكم الش ھ ى الح ى وكیل ي أو إل
                                   .والمطالبة بالوصل

  وهللا العالم
  

  السیارات المسلوبة
  

ا  ٤٤ المـسـألة م إنھ ) مسلوبة( شخص أراد شراء سیارة ویعل
  ؟حكمھ الحكومیة فماأي أخذت من الدوائر 

  :بسمھ تعالى
دة ال یجو  ب القاع ك زحس ن أ .ذل دفع م ا ی ي وم وال فھ م

        .العین ویجب تسلیم العین إلى الحاكم الشرعي إلستنقاذ
  العالم وهللا                             

  
  ‘فضالء الحوزة’

  
  ؟‘فضالء الحوزة’من  حالیاً  مما موقفك   ٤٥ المـسـألة
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  :بسمھ تعالى
و     اء زال یج ا وال االدع اء لھ دعوة[ االنتم ا ]ال وهللا  .لھ

  العالم
  

  بھ واالتصالسید الحائري ال
  

دام ( ما موقفكم من سماحة السید كاظم الحائري   ٤٦ المـسـألة
  ؟وھل لسماحتكم اتصال بھ حالیاً ) ظلھ
  :بسمھ تعالى   

  .  اتصال معھ حالیا دال یوج             
  وهللا الموفق                                

  
  واالجتھادالشیخ الیعقوبي  

  
دام ( ما ھو رأي سماحتكم حول الشیخ الیعقوبي   ٤٧ المـسـألة

  ؟بعد إعالنھ االجتھاد في ھذا الوقت الحرج )عزه
  :بسمھ تعالى

بالدلیل العلمي والشرعي واألخالقي  اثبتنأ                  
یقن  ر والت ذا األم ة ھ د ولمعرف یس مجتھ أن جناب الشیخ ل

  .سجل بھذا الخصوصو رمنھ راجع ما صد
  فقوهللا المو
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  )قدس سره( مكتب السید الشھید
  

ـألة ا رأ  ٤٨ المـس اً  يم ري حالی ا یج ماحتكم بم ب  س ي مكت ف
دس سره( السید الشھید ة واألحداث  إقامةمن  )ق صالة الجمع

األخیرة التي جرت ومنھا تفسیق الشیخ الیعقوبي من قبل السید 
  ؟مقتدى الصدر

  
  :بسمھ تعالى

اب الشیخ ن یقواذكر أیھا المكلف المسكین ما كا     ھ جن ل
ھ الیعقوبي عندما ُیسأ ل عن السید الحسني وعن أطروحت

اب ي كت ھ ف ول الفصل( وعن بحث ي الق ره  )الفصل ف وغی
اه  ا معن ب بم وبي یجی اب الشیخ الیعق ان جن من البحوث ك

أو غیر ھذا من ( طالب جید وذكي) أي السید الحسني( انھ
ى خط السید الصدر لكنھ )المعاني یس عل دس( ل ) سره ق

ك  من جعلَ  وبھذا الكالم ابتعدَ  نفسھ منقادة لعاطفتھ ولم یمل
  ......والعقالءطریق العقل 

ا اآل ن أیھا المكلف الغافل المسكین ھل قرأت أو سمعت م
ىعن السید مقتدى الصد رصد ھ یشیر إل جماعة ( أن ر ان

الء در) الفض ید الص داء الس ن أع ره( م دس س ى  )ق وعل
وبي الحر یخ الیعق ھم الش زي أأس ى أنظ عزی یر إل ھ یش  ن
  .الیعقوبيوعلى رأسھم الشیخ  )جماعة الفضالء(
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  تأسیس مكتب لسماحتكم

  
ي محافظة میسان   ٤٩ المـسـألة دیكم ف نحن مجموعة من مقل

ة  ام بعض طلب قمنا بفتح مكتب أو منتدى ثقافي إسالمي ولكن ق
ا  ا بأنن الحوزة من غیر مقلدي سماحتكم بمنعنا من ذلك واتھمون

  ؟فماذا تقول في مثل ھؤالء...سماحتكمندعوا إلى 
  

  :بسمھ تعالى
الحق وأدعُ       ك ب نة تمس ة الحس ة والموعظ ھ بالحكم  ،ل

  .واألخالقيفال تحید عن الدلیل العلمي 
  

  وإرشادنصیحة 
  

ـألة ح   ٥٠ المـس ة نص ادكلم ى وإرش ماحتكم إل ا س  یوجھھ
  مقلدیكم في محافظة میسان؟

  :بسمھ تعالى
ا أن نتصرف لشرعي والواجب ا   اساألخالقي یلزمن  كأُن
ا أ ائم فعلین ن البھ ھ ع زھم ب ل ومی یھم بالعق م هللا عل نع

ك  الى وذل ھ مرضاة هللا تع ا فی ا لم ا وأفكارن توظیف عقولن
وى  بح الق ل فیك لطان العق ت س دن تح ة الب ل مملك بجع
رتین  ھ األخی بیة وتوجی ھویة والغض یطانیة والش الش

ق تحصیل التكامالت النفسیة وتھذیبھما وحرفھما في طری
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ول  دیة والوص ة والجس ىوالروحی ة  إل انة الذاتی الحص
ي  ة الت ار المعادی أثر باألفك ال تت المیة ف یة اإلس للشخص

ون ذل ال تك ت ف ذا الوق ي ھ ة ف احة العراقی اح الس ة تجت یل
ع آ ال تبی ا ف ة لھ ة وعمیل د وتابع یكم بع دنیاھا وعل ا ب خرتھ

ق  ة الح ھمعرف ات علی وإتباع ووالثب العزة  اھ أن تتحل ب
 ،والشجاعة واإلیثار وان تدعوا إلى الحق بالعلم واألخالق

اً  ا جمیع رة  أن وعلین دفنا نص ا وھ ل غایتن ا إنجع مامن
ر احب العص ان ص ھعج( والزم ر ) ل هللا فرج ونستحض

دل  ة الع ق دول ى تحقی ھذا في كل وقت وعلى كل حال حت
  .))فداءلمقدمھ ال أرواحنا(( اإللھي على یدیھ المقدستین

  
  المكتبة الوطنیة

  
ـألة اع   ٥١ المـس يتب واق اآلن ف ا  األس د أنھ ب یعتق ة كت العام

 دینار علماً  )٢٥٠( الكتب التي كانت في المكتبة الوطنیة وبسعر
  ؟أنھا كتب ذات محتوى ثقافي واقتصادي

  : بسمھ تعالى
ب  سأال ب        ك الكت تنقاذ تل وال الس ع األم ي دف ف
لی اكوتس ى الح ذ اإلمھا إل رعي أو اخ رف م الش ذن بالتص

  .أو إرجاعھا إلى أماكنھا كقراءتھا فیھا
  .وهللا العالم                          
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  )قدس سره( ع السید الخمینيیصورة تشی
  

ـألة ید  ٥٢ المـس ان الس ییع جثم واق صورة لتش ي األس اع ف تب
ي دس( الخمین تح  ...)الشریفسره  ق ي الصورة ف ر ف د ظھ وق
 بحجة) ءً اونس رجاالً ( واجتماع المشیعین لتمزیق الكفن التابوت

اقیھ  ن س ف ع ا كش الكفن مم رك ب ھ والتب ھ ویدی ى ركبتی أعل
ى ..)علیھرحمة هللا ( وصدره فما ھو حكم بیع وشراء والنظر إل

  .الصورة كتلك الصورة وما حكم من یقوم بطباعة تل
  
  :تعالىبسمھ  
ة لشخص ال   ك وإھان ك ھت ي ذل وروحھ  سیدإذا لم یكن ف

  .س بھابأ فال ،ن شاء هللا تعالىالزكیة إ
  .العالموهللا 

  
  بیع الخمور في البیوت

  
ـألة ن یبی ٥٣ المـس اك م ط  عھن ي وس وت ف ي البی ر ف الخم

ف المؤمنین  ...المسلمةالشعبیة السكنیة  قالمناط ا ھو تكلی فم
ائع من  اذا یستحق الب ك الحاالت وم ةلمنع مثل تل  مع ...عقوب

  ؟ھ مسلمبأنالعلم 
  : بسمھ تعالى

ع   ا بوس ل م لم أن یفع ل مس ى ك ب عل ن  ھیج ي ع للنھ
المنكر ویجب التدرج في أسلوب األمر بالمعروف والنھي 

  وهللا العالم . عن المنكر
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  الستالیت

  
ـألة ع  ٥٤ المـس ر بی تالیت(( انتش و  ))الس ا ھ واق فم ي األس ف

از  ك الجھ ب ذل ن ینص م م و حك ا ھ راء وم ع والش م البی حك
  ؟أو بدون اجر علیھ أجراً  ىتقاضوی
  

   : بسمھ تعالى
الت المشتركة وحسب القاعدة من اآل ))الستالیت(( أن   
ھ یستعمل  ام ،وشرائھفي بیعھ وتنصیبھ  بأسال  لم تعلم ان

  وهللا العالم   .إلى الحرام
  

  ت االحتاللقوا عمل مالتعا
  

ـألة ا ھ ٥٥ المـس ان بی وم ود األمریك ع الجن ل م م التعام اً حك  ع
ادة  وشراءً  ل األجور المعت اعم مقاب ي المط ة ف دیم األطعم أو تق

  ؟العامل في المطعم موما ھو حك
   : بسمھ تعالى

لم فال ة للمس أس إذا لم یستلزم العمل اإلھانة والذل ك  ب علی
ل  ھ لفع د وكالئ اكم الشرعي أو أح ن الح ذ األذن م ن اخ م

  وهللا العالم                    .ذلك
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  ألموال المسروقةالتصرف با
  

اس  ٥٦ المـسـألة دي سماحتكم( قام بعض الن بشراء  )من مقل
ل  ن قب واد م نم خاص م ؤالء  أش ریح ھ د تص ك بع الحوزة وذل

ا من  ا حالل الن الحوزة باعتھ األشخاص لھم بأنھ حالل وبیعھ
ة  دوائر الحكومی فیات وال ى المستش ا عل اق بأثمانھ ل األنف اج

  ؟الخدمیة
  

  :تعالىبسمھ 
            .لیم المواد أو قیمتھا إلى الحاكم الشرعيیجب تس

  وهللا العالم
  

  الحكم الشرعي في بیع األسلحة
  

تسأل بعض الناس عن الحكم الشرعي في جواز   ٥٧ المـسـألة
ك لعوزھم لسد  ط وذل اد فق السماح لھم بالتجارة باألسلحة والعت

اً  ة السلع أصبحالسالح  إن مصاریفھم وعوائلھم المحتاجة علم
  ؟المرغوبة ھذه األیام

  
  :تعالىبسمھ 

  وهللا العالم .  ذلك زحسب القاعدة ال یجو            
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  بیع المنازل
  

ـألة یدون    ٥٨ المـس ود یش ض الیھ ار إن بع ض األخب د بع تؤك
  .المنازل ویشترون األراضي ویفتحون المستشفیات

  : بسمھ تعالى
  وهللا العالم .بیع المنازل لغیر العراقیین زال یجو       

  
  
  

  عرق الجنب من الحرام
    

ـألة رام  ٥٩ المـس ن الح ب م رق الجن ل  ،ع اھر وھ و ط ل ھ ھ
  ؟فیھ ةیجوز الصال

  :  بسمھ تعالى
ھ  عرق الجنب من الحرام طاھر ولكن ال یجوز الصالة فی

  وهللا العالم  .ولزوماً  على االحوط وجوباً 
  

  النخل والفسائل والثمار
  

ار من أصل ا مما حك ٦٠ المـسـألة لنخل الجدید والفسائل والثم
  ؟سابقاً  سمخم نخیل

  : بسمھ تعالى
  .حسب القاعدة یجب تخمیس النخل الجدید          



                                                        ٣١      ......................  ))١٤(( سالة االسنفنائیة الرابعة عشرالر

  
  تكلیف طلبة الجامعة

  
ا ھو  ،من مقلدیكم في الجامعة ةنحن مجموع   ٦١ المـسـألة م

  ؟في ھذه المرحلة تكلیفنا
  : بسمھ تعالى

یكم التمّی    ب عل اط یج ي أوس ن ز ف ة م ة الالجامع ناحی
ة  دوبع .األكادیمیة واألخالقیة والروحیة والفقھیة والعقائدی

ر  حصانة النفس علیكم األمر بالمعروف والنھي عن المنك
وإرشاد اآلخرین إلى طریق التكامالت الفكریة واألخالقیة 

یة اً  ،والنفس ون جمیع ا  فنك ا وأئمتن ارین بآبائن اء ب أبن
لھم وخیر خلف  فنكون زیناً  ))علیھم السالم(( المعصومین

ا  مى وغایتن دفنا األس یكن ھ لف ول دس س رف وأق ألش
القصوى تھیئة القاعدة النورانیة المضحیة من أجل التمھید 

  .للظھور المقدس وتحقیق دولة العدل اإللھي
  
  
  
  
  
  
  



                                                        ٣٢      ......................  ))١٤(( سالة االسنفنائیة الرابعة عشرالر

  الفھرست
  الصفحة  الموضوع

    ٢  الفراغ السیاسي
  االحزاب السیاسیة

  التواجد االمریكي  ٣
  االبتعاد عن الساحة الحوزویة  ٤  الجمعةصالة 

  المواد المسروقة
  استالم المواد المسروقة  ٥

  خالقیةاالغیر االفالم 
  بیع الحبوب والمخدرات  ٦

  النساء والفساد
  بقایا االمن والمخابرات المجرمة  ٧  النشاط البعثي

  الحركة الوھابیة
  الحوزة وشیوخ العشائر  ٨

  مرض االیدز  ٩  زبیینجمع السالح من الح
  معارضة المصاب من عالجة

  بیع الورقة النقدیة  ١٠
  التزویر

  ١١  قناني المشروبات المحرمة



                                                        ٣٣      ......................  ))١٤(( سالة االسنفنائیة الرابعة عشرالر

  االراضي مجھولة المالك

  تماثیل الشخصیات
  تحدید النسل  ١٢

  لعبة الشطرنج
  كامل الزیارات  ١٣

  االخذ من اموال الدولة
  المجاملة مع االمریكان

  سلحةبیع وشراء اال  ١٤
  االنتخابات في العراق  ١٥  االموال التي اُخذت في زمن الطاغیة

  إبانة رأس الذبیحة  ١٦  نسب كتاب الرجال
  الزنا بذات البعل

  نبش القبور  ١٧
  الرواتب من قبل االمریكان

  ظاھرة قتل وإرھاب عوائل البعثیین
  محاكمة البعثیین  ١٨

  تكمتقلید غیر سماح  ١٩  الحقوق لغیر االعلم
  حكم العبادات قبل تقلید سماحتكم  ٢٠  دلیل االعلمیة والوالیة

  ٢١  شراء المواد المشكوك في أمرھا
  ٢٢  الحصول على الكمبیوتر



                                                        ٣٤      ......................  ))١٤(( سالة االسنفنائیة الرابعة عشرالر

  السیارة المسلوبة
  فضالء الحوزة

  الشیخ الیعقوبي واإلجتھاد  ٢٣  السید الحائري واالتصال بھ
  ٢٤  )قد( مكتب السید الشھید

  نصیحة وإرشاد  ٢٥  متأسیس مكتب لسماحتك
  ٢٦  المكتبة الوطنیة

  بیع الخمور في البیوت  ٢٧  )قد( صورة تشییع السید الخمیني
  التعامل مع قوات االحتالل  ٢٨  الستالیت

  الحكم الشرعي في بیع االسلحة  ٢٩  التصرف باألموال المسروقة
  بیع المنازل

  عرق الجنب من الحرام  ٣٠
  النخل والفسائل والثمار
  ٣١  تكلیف طلبة الجامعة

 
  


