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  ٢صفحة                                                   )١٥( ..... الرسالة االستفتائیة

  الـــرواتـــب
 

    دولة للموظفین رأي سماحتكم بالرواتب التي توزعھا دوائر ال وھما                  
  .والمتقاعدین               

 
  :بسمھ تعالى

  

  .بعد المصالحة الشرعیة تحتاج إلى اإلذن من الحاكم الشرعي           
  

  المال المسروق من البنك
  

   روق من البنك العراقي القدیمــودفع لھ مال مس رجل مات أخوه                
ابع ال           ة للحكت ابوم ن الس ام م ة والطع زاء والفاتح م الع ام مراس       قة وأق

  حكم الشارع المقدس في ذلك؟ وتلك األموال ما ھ
  :بسمھ تعالى
ذن الحاكم باالتصرف بذلك المال إال  زحسب القاعدة ال یجو              

  .وهللا العالم. الشرعي
  

  بیع العقارات
  

  
  ت إلى غیر المسلمین؟راضي والعقاراھل یجوز بیع األ                

  
  

  :بسمھ تعالى
  

العالمیة  ةكل عمل تصب فائدتھ لحساب الصلیبیة الكافرة والصھیونی
 }تلك الفائدة المحرمةلفرض السؤال  البیع فيكان ا فإذ{الملحدة فھو حرام 

  .وهللا العالم. فال یجوز البیع للعمالء من المسلمین وال لغیرھم
  
  

  ١ 

  ٢ 

  ٣ 

المسألة  

المسألة  

المسألة  



  ٣صفحة                                                   )١٥( ..... الرسالة االستفتائیة

  

  دعاء الیھودإ
    

   ودور سكنیة وما شابھھ  ك ادعاء من الیھود أن ھناك أراضيھنا         
  .لھم ویدعون إن لھم األحقیة في إرجاعھا إلیھم ملكاً  باألصل ھي         

  
  :بسمھ تعالى

  .وهللا العالم. لھم ذلك قال یح                               
  
  

  الحائري  عشیا
  

ل            ي ظ یاف ید الح عش ة للس اءاً ااألعلمی یة              ئري بن ى وص       عل
اني الصدرالشھید  السید اً ولكو )قدس سره( الث ھ حالی د   ن خارج البل

أتي  دما ی المي فعن ارع اإلس اع الش كال وإقن ل اإلش ن ح ف یمك كی
  ؟بأعلمیتكم

  

                  :  بسمھ تعالى

 ،العراق دلیلنا عام ومطلق یشمل من في الخارج ومن في داخل          
قناع الناس وكسب العدد األكبر من المقلدین الجمیع التمییز بین إوعلى 

حتى لو كان بالكذب والخداع وشراء الذمم وبین الحجة الصادقة التامة 
الظاھریة والباطنیة والتي تأخذ الخلود في عالم المعنى والباطن وتسجل 

    .))علیھم السالم(( أحقیتھا وسیرھا في خط المعصومین
  

  ھي للم توفیق إتقلید األع
  

  اً ونظر ،لمراجع في الوقت الحاضرظل ظھور الكثیر من ا في           
المي لت   افي اإلس ي والثق توى العلم ي دني المس لم ف باب المس للش

م عراقنا  ى األعل ة إل الجریح بسبب الظروف السابقة كیف یمكن الھدای
  .أفتونا مأجورین ؟د األعلمیوتقل

  
  

  ٤ 

  ٥ 

 ٦ 

المسألة  

المسألة  

المسألة  



  ٤صفحة                                                   )١٥( ..... الرسالة االستفتائیة

  :ىبسمھ تعال
  

إن تقلید األعلم توفیق ونعمة من هللا تعالى ینعمھا على عبده إذا كان      
واھتمامھ واھتضامھ  وتقواه وانتصاره للحق بإیمانھلذلك  مستحقاً  عبداً 

وال  }وباطناً  ظاھراً {والعمل على نصرتھ )) ل هللا فرجھعج(( إلمامھ
سب الحجة من غیر تقلید األعلم وح لن األعمال ال تقبأعلیكم  ىیخف

 ،الشرعیة األخالقیة العلمیة واألدلة واآلثار المطروحة في الساحة
  .وهللا المسدد والعاصم .وبمستویات مختلفة وھي حجة على الجمیع

  

  حكم الھدایا
 

   
  وال نعلم عنھا ھل  ،ال حكم الھدایا التي تعطى ھل تخمس أم ما          

  .هللا أفتونا بذلك وفقكم ؟أم المخمسة           
  

       :بسمھ تعالى
  

فأنت مأذون باستالم الھدایا  ،إذا كنت قد أجریت المصالحة الشرعیة
وكانت  )موعد الخمس( وامتالكھا وإذا حّل موعد المصالحة الشرعیة
   .وجب التخمیس ،الھدیة زائدة على المؤونة ولم تكن قد استعملتھا

  .وهللا العالم
  

  الصبور سمك حكم
  
  

  ؟وھل یحتاج إلى السؤال والوثوق ؟وربالصسمك ما حكم                  
  

  :بسمھ تعالى
  .للسؤال ةوال حاج ،ور من األسواق العراقیةبجاز شراء الص 

  .وهللا العالم

  ٧ 

  ٨ 

المسألة  

المسألة  



  ٥صفحة                                                   )١٥( ..... الرسالة االستفتائیة

  المواد المشكوك فیھا
  
  

  

 بھا ي األسواق بالنسبة للتعامل ـواد المشكوك فیھا فـكم المـما ح          
  ؟}شراء بیع{

  :بسمھ تعالى
  .وهللا العالم .تحتاج المعاملة في فرض السؤال إلى اإلذن الشرعي        
  

  

  سقوط الطاغیة وعالمات الظھور
   
  

        ھي عالمة ھل النظام البائد ھذه الحرب التي أنتجت إسقاط                  
عنا سم إننا علماً  ؟))ل هللا فرجھعج(( اإلمام المھدي لظھورقریبة                  

  .ذلك
  :بسمھ تعالى

ن یجعلنا من السائرین والثابتین على خط اإلمام نسأل هللا العلي القدیر أ   
ونصرتھ  تھمن یتشرف برؤیمن یجعلنا أ و) )علیھ السالم(( المعصوم

حقق ذلك نسألھ تعالى أن ی .والعیش اآلمن في دولتھ المباركة المقدسة
  .سددوهللا الم .كلمح البصر أو ھو أقرب عاجالً 

  

  إطالق العیارات الناریة 
    

  النظام المجرم ظاھرة غیر  ظھرت في اآلونة األخیرة بعد سقوط                    
  العیارات الناریة من أفواه الرشاشات  إطالقوھي  أخالقیة                    

 والمسدسات وبدون أي مسبب شرعي وفي بعض المناطق یكون الرمي               
یالً  تمر ل اراً  مس راراً  ونھ ر أض ذا األم ف وأدى ھ ان موق نكم تیب تمس م اس فنل  بالن

ر عسى هللامن أو)) الشارع المقدس(( ك النف رك  ان لئ ق الھدى وت ى طری یھدیھم إل
     .ادینار) )١٠٠(( أصبح ةأن سعر االطالق علماً  .ھذا العمل

  

  ٩ 

١٠ 

المسألة  

المسألة  

١١
المسألة  
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  :بسمھ تعالى
ویستحق  ،ن ذلك العملویتحمل الفاعل األضرار الناتجة ع ،یحرم ذلك

  .وهللا العزیز الحكیم .التعزیر
  

  الدوائر الخدمیة 
       

  ي الوقت الحاضر وخاصة في مما ال یخفى علیكم ما یحصل ف                   
  بعض الموظفین لقلة التشدد والرقابة فإنھم ن أف الخدمیة الدوائر                 

ل وأ                 وا العم ك أھمل بب ذل ل بس د حص دوم وق بھ مع ورھم ش بح حض ص
ة وأصبح المھم ھو  التقاعس تعطیل لكثیر من الخدمات العامة والمصالح االجتماعی

ة ا ھ .استالم الراتب سواء بالعملة العراقیة أو العملة األجنبی ي  وفم رأي سماحتكم ف
  ؟ھذه الحالة

  
  :بسمھ تعالى

ویجب على كل  ،م الشرعيذن من الحاكلراتب یحتاج إلى إاستالم ا       
ذن المباشرة بالعمل في مواقع عملھم لتقدیم الخدمات على إ من حصل

  .وهللا الموفق والمسدد. العامة لمصلحة العراق الحبیب وشعبھ العزیز
  
  

  الطرق  عقطا
      

  الذین عادة یستلزم عملھم قتل وھتك  ھل یجوز قتل قطاعي الطرق                
  ؟حرمات األبریاء ونھب أموالھم                

  
  :بسمھ تعالى

  
  

  .وهللا العالم .نتھاء جاز ذلكالتدرج بالنھي عن المنكر وعدم اإلبعد      
  
  
  
  
  
  

١٢ 
المسألة  

١٣
المسألة  
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  اءـــســـنــر الـــزج
         

     النصح ملتزمات بالحجاب الشرعي بعدالغیر ھل یجوز زجر النساء               
  ؟ة منھنوعدم االستجاب                

  
  :بسمھ تعالى

  

 نھي عن المنكر وجب علیكلشروط األمر بالمعروف وا تإذا تحقق       
  .ذلك

  
  

  ر ــخمــي الــاربــرب شـض
        

  ھل یجوز ضرب شاربي المسكرات من خمور أو حبوب بعد النصح                 
رمات المؤمنین في وعدم االستجابة بل إن البعض منھم یتجرأ على ح                

   ؟بعض األحیان
  :بسمھ تعالى

  

  .وجب علیك ذلك ،إذا تحققت شروط األمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
  

  

  التعامل مع شاربي الخمر 
  

  ھل یجوز التعامل مع شاربي الخمر من بیع أو شراء أو نقل في                  
   ؟سیارة                  

  

  :بسمھ تعالى
  

  .مقاطعتھ تإذا كانت المقاطعة تؤدي إلى زجره وانتھائھ وجب                   
  
  
  
  

١٤
مسألة  ال

١٥ 
المسألة  

١٦ 
المسألة  



  ٨صفحة                                                   )١٥( ..... الرسالة االستفتائیة

  

  تسلیم األسلحة لقوات التحالف 
      

  ؟ھل یجوز تسلیم األسلحة والذخائر لقوات التحالف                
  

  :بسمھ تعالى
  .وهللا العالم .ذلك مطلقاً  زال یجو                              

  

  والمناظرة الحائري 
               

  مشمول بدعوتكم للمناظرة ) )دام ظلھ(( ھل إن السید الحائري                
  ؟لذلكوتحتملون استجابتھ                 

  
  بسمھ تعالى 

                                                                                                         
ن والمجتھدین في داخل یاألدلة المطروحة إلى الساحة تشمل جمیع المكلف

ن سماحة السید ن یكووأسأل هللا تعالى العلي القدیر أ العراق وخارجھ
  .وهللا العالم. لى الخیرالحائري على خیر وإ

  
  

  استغالل الناس  
                   

   رات النقل في بعض األزمات أو المناسباتعتاد بعض سائقي سیاإ                 
  نسبة إلى د تصل ـق ستغالل الناس حیث یطلبون أجور مرتفعةإ                
  فھل  ةوالمعتاد االعتیادیةباألجرة في الحالة  الثلث أو الثلثین قیاساً                  
اكب عند عدم رضا یجوز إعطائھم أقل مما یطلبون وھل تبرئ ذمة الر                 

  .))٥٠٠٠(( إلى) )١٥٠٠(( من بصرة ارتفعت -  السائق ومثال ذلك أجرة بغدا د
  

   :بسمھ تعالى
بقاً  ررة مس رة المق ع األج ب دف تغالل إ ،یج ائقین اس وز للس واوال یج   ھم نخ

ة هللا ـــوم ،الظروف الصعبة ي مثل ھذهــالمؤمنین ف ھ لعن ك فعلی ن یفعل ذل

١٧
المسألة  

١٨ 
المسألة  

١٩
المسألة  
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الى اء وا ،تع لینواألنبی ومین ،لمرس ة المعص ربین ،واألئم ة المق  ،والمالئك
االً ونسأل هللا تعالى العزیز القدیر أ  ن یجعل عملھم واستغاللھم لآلخرین وب

  .وهللا العزیز القدیر ،للعثرات في الدنیا واآلخرة علیھم ومكثراً 
  

  موارد الرجوع إلى الحائري 
                   

  الوجوبیة برسالتكم العملیة  تاا الرجوع في االحتیاطھل یجوز لن                  
  ؟كمجتھد اعلم) )دام ظلھ(( سماحة السید الحائري إلى                  

  
  :بسمھ تعالى

االحوط (( دون)) االحوط وجوباً (( بعنوان دجاز ذلك في خصوص ما ور
  .وهللا العالم .))ولزوماً  وجوباً 

  

  أعلمیة الحائري 
              
  ؟ ))دام ظلھ(( رأي سماحتكم بأعلمیة السید كاظم الحائري وما ھ                    

  
  :بسمھ تعالى

أعلمیتھ فلم تثبت  اأم ،))دام ظلھ(( جتھاد سماحة السید الحائرينكر إال یُ    
 أو لوجھنا الناس لو كانت ثابتة لما تصدینا لھذا األمر أصالً  .عندنا

بذلك بالرغم  نجد المصلحة ولم نكلف شرعاً  وكذلك لم .إلیھ)) المكلفین((
  .یتھمن عدم اعتقادنا بأعلم

  
  

  اجعل العقل قائداً 
        

قدس ( الصدر الثاني ھناك بعض من مقلدي السید الشھید                   
رجوع إلى ن الواجب علینا كمقلدین ھو الیقولون أ) سره

إلى السید  في حیرة ھل نرجعأعلم األحیاء ونحن اآلن 

٢٠ 
المسألة  

٢١ 
المسألة  

٢٢ 
المسألة  
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قدس ( إشارة وشھادة السید الشھیدب) دام ظلھ( الحائري
 .أم الرجوع إلى سماحتكم بالرجوع إلیھ مطلقاً ) سره

  ؟أرشدونا مأجورین
  

  :بسمھ تعالى
  

أیھا المكلف المسكین اجعل العقل ھو القائد لمملكة بدنك حتى تثبت 
ة والقوى الشھویة العاطف لإنسانیتك التي میزك هللا بھا عن البھائم وال تجع

من جحر  غن تثبت إیمانك فان المؤمن ال یلدوعلیك أ ،المنحرفة ھي القائدة
نھ لم یشر بالرجوع فإ ھسمع بنفسك كالمإ ؟مرتین فكیف عشرات المرات

ین أقول لك ولكشف خداع المخادع .)دام ظلھ( إلى السید الحائري مطلقاً 
 ،حد طلبتھإلى أ) )طالقاإل(( أشار بعنوان قد) قدس سره( إن السید الصدر

أي (( حد طلبتھإلى السید الحائري إلى إن یتصدى أوعلق أو حدد الرجوع 
)) مطلقاً (( فھو األعلم على اإلطالق)) قدس سره( بة السید الصدرطل

قدس ( ذا بالمعنى عن السید الصدریكون الرجوع إلیھ بالفتوى والقیادة وھك
  .، تابع بنفسك واعرف الحق بنفسك)سره

  
  

  الطمئنان حجة بشرط ا
        

 
     أو مخالفاً  قلبي بأعلمیتكم فھل أكون عاصیاً الحصل لي االطمئنان                     

   سماحة السیدإلى  ھ بالرجوع مطلقاً السید الشھید إلشارتلقول                 
  ؟في حال تقلیدكم) دام ظلھ( الحائري

  

  :بسمھ تعالى
  

 إلى سماحة السید الحائري) المطلق( یر بالرجوعإن السید الصدر لم یش
ن یكون لھ علیك أن االطمئنان حجة بشرط أ ىوال یخف ،)دام ظلھ(

ن طرحنا أدلة ومؤیدات كثیرة ونؤسس االطمئنان حون .مناشيء عقالئیة
  .وهللا العالم .العقالئي عند الكل

  
  

٢٣
المسألة  
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  زمن الطاغیة  في األموال المأخوذة
        

     )معمل االسمنت( في زمن الطاغیة كنت أعمل في معمل حكومي                    
فأضع زیادة في تلك السیارات مقابل  ،نقل الحمل سیاراتمسؤول على                

  ؟صرفت بتلك األموالتأني  علماً  ،حصة ما ھو الحكم الشرعي بھذا الخصوص
  

  :بسمھ تعالى
  

وهللا . الحاكم الشرعيحكم األموال مجھول المالك یجب إرجاعھا إلى 
  .العالم

  

  منظمات الاألحزاب و
       

ً  وما ھ                        ؟رأیكم باالنتماء إلى األحزاب والمنظمات اإلسالمیة عموما
   ؟اً وحزب الدعوة اإلسالمي خصوص                 

  
  :بسمھ تعالى 

  .وهللا العالم .ذلك زال یجو                         
  

  

   ةحالة الجدیدال
        

  
  المفروضة على عراقنا المقدس قامت قوات  ةالجدید في الحالة                
یش                ل الج ن قب رفین م باط مش ین ض یض بتعی ي البغ تالل األمریك االح

ا قطاع االتصاالت ا  ،األمریكي على كافة قطاعات الدولة الخدمیة وغیرھا بما فیھ مم
ا  یضطرنا الرجوع إلى األمریكان ویجعلنا نحتاجھم في إنجاز بعض احتیاجات دوائرن

ف یتوقف أغلب القطاعات إننا في حالة عدم مراجعتھم أو عدم تعاملنا معھم سو علماً 
بب إ ا یس عمم ى المجتم دمات إل ب الخ ة أغل ي تأدی اك ف م  ،رب وع لھ وز الرج ل یج ھ

  .أفتونا مأجورین ؟والتعامل معھم
  

٢٤ 
المسألة  

٢٥ 
المسألة  

٢٦ 
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  :بسمھ تعالى
 ،ر الكالم جاز لك الرجوع لھم والتعامل معھم خدمة للبلدحسب ظاھ

وشرط الحفاظ على كرامة اإلسالم وعزة اإلیمان وهللا  ،بشرط عدم العمالة
  .المسدد

  

  قیادة االمة بید جھال
  
      ن نفعل في مثل ھذه األیام ونحن نفتقد المرجعیة القیادیة ماذا علینا أ                 

  ؟.......تقود إلى الصالح واإلصالح و لتي بدورھاا             
  

  :بسمھ تعالى
إن األمة إذا ) )علیھ السالم(( في معنى ما ورد عن اإلمام الصادق     

من ھو لیس بأعلم كان أمرھا إلى سفال وھالك حتى تقدم  لت أمرھا إلىو
 ن األمة التي تقدم إلى إمامة الجماعة منوورد بالمعنى أ. من ھو األعلم

فكیف  ،أفقھ ھو ھو لیس بأفقھ كان أمرھا إلى ھالك وسفال حتى تقدم من
باألمة التي جعلت أمورھا الدنیویة واآلخرویة بید الجھال المخادعین عبدة 

فبالتأكید أمرھم إلى سفال وھالك وذل وھوان حتى  ؟الدینار والدرھم
قد ن القیادة الصالحة تفتأعلم وا .ترجع إلى األعلم واالفقھ فتقدمھ

المخلصین المؤمنین المضحین فالقیادة موجودة لكن األنصار من النادر 
  .األندر

  
  

  صــالة الجــمــعــة
               

       صالة الجمعة ونحن نعلم أنك أقمت الجمة بعد  يلماذا ال تصل              
   ؟في تلك الظروف الصعبة) قدس سره( الصدرالسید  ستشھادإ               

  
  :بسمھ تعالى

  . یطمئن بھكل إنسان یعمل حسب التكلیف الشرعي الذي یعلم بھ أو 
  .وهللا العالم

٢٧ 
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  والعرفان.. .الوالیة

                              الولي یجب إن یكون ولي ، سمعنا من بعض الثقات                                                           
  ؟ولي عارفنت أفھل  .عارف      

  
  :بسمھ تعالى

ي  ،الوالیة تدور مدار األعلمیة دات الت ة والمؤی ن األدل وقد طرحنا العدید م
ین ن المكلف دین( تمثل الحجة التامة علینا وعلى الغیر م دین والمقل . )المجتھ

ذا الخصوص، وهللا العالم  ھ وا ،راجع ما صدر بھ عرف الحق تعرف أھل
ل ا ع أھ ؤمنینوأتب ر الم ي أمی ة عل ل والی ن أھ ون م ى تك ق حت ھ ( لح علی

  .وهللا العالم .)السالم
  
  

  یأتي ئري لماذا الالحا
                           

  ؟إلى العراق يولماذا ال یأت ؟رأیكم بالسید الحائريِ  وما ھ                 
  

  :بسمھ تعالى
نفسھ وستعرف الجواب إن ) )دام ظلھ(( وجھ السؤال إلى السید الحائري  

  .وهللا العالم .شاء هللا
  
  
  
  

  سرقة دوائر الدولة 
  
  

  ؟خدمیةالھل یجوز سرقة المواد من دوائر الدولة غیر                 
  

  :بسمھ تعالى
  .ذلك زال یجو                     

  

٢٩  
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  مصادمات الفلوجة
  

   ین المواطنین واألمریكان لقد سمعنا المصادمات في الفلوجة ب                    
  ؟فھل أن الذین قتلوا فیھا ھم شھداء أم ماذا .الغزاة                    
  

  :بسمھ تعالى
ل البیت ة أھ یھم السالم(( إن والی ة ) )عل ول وحق والی ي قب ي المحك ف ھ

ق ال  ذا الطری ي ھ ل الشھادة ف الى ونی ي سبیل هللا تع األعمال وان الجھاد ف
ةیتحقق وال یقبل إال   ىوال یخف ،بوالیة أھل البیت الصادقة الصالحة الحقیق

ا وصعلى الجمیع أ ذھني وحسب م ق مستواه ال  لن كل إنسان یحاسب وف
الى أإلیھ من دلیل ومقدار وضوحھ و ع تمامیتھ ونسأل هللا تع ن یكون الجمی

  .وهللا العالم .على خیر

  الـُســكرین
                

   ؟یستخدمھا بائع العصیر )كرینـُ سـال( ة تسمىماد محك ما                 
  

  :بسمھ تعالى
  .وهللا العالم. ستخدام تلك المادةلم یثبت عندنا ما یلزم اإلفتاء بعدم جواز ا

  
  

  عملیات التلقیح الصناعي
  

  

               
  :في خصوص عملیات التلقیح الصناعي                

  
وجتھ بطریقة اإلبرة أو ما وتحقن بھ ز الزوجن یِؤخذ السائل المنوي م -١          
     ؟ھل یجوز ذلك، بحكمھا

  :بسمھ تعالى 
  

٣٢  
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  .وهللا العالم ،إذا لم یستلزم المحرم كنظر األجنبي إلى العورة ،جاز ذلك 

  ؟ھل یجوز أن تحقن بھ امرأة أخرى غیر زوجتھ - ٢             
  :بسمھ تعالى

  

  .وهللا العالم ،ذلك زال یجو
  

اد تالتخصیب في أنبوبة االختبار ثم  حویمن الزوج وبویضة الزوجة ویتمیؤخذ  -٣ ع
  ؟البویضة إلى رحم الزوجة

  

  بسمھ تعالى 
  

  .وهللا العالم ،إذا لم یستلزم المحرم كنظر األجنبي إلى العورة ،جاز ذلك    
  

یؤخذ حویمن من الزوج وبویضة امرأة أخرى غیر زوجتھ فتخصب البویضة ثم  - ٤
  .حم الزوجةتنقل إلى ر

  

  :بسمھ تعالى 
  

  .وهللا العالم  ،ذلك زال یجو                     

ھ  ؟وبمن یلحق الولد في ھذه -٥ بصاحبة البویضة أم بصاحبة الرحم الذي تكامل فی
  ؟أقصد من تكون أمھ النسبیة

  :بسمھ تعالى
  

ھإ                      ل فی ذي تكام رحم ال احبة ال د بص اق الول ى  ،لح وعل
  .وهللا العالم .اإللحاق بصاحبة البویضة حوط وجوباً اال

  
  
  
  
  

ى  -٥ اد إل م تع ا ث ر زوجھ ل غی ویمن رج ب بح رأة وتخص ن الم ة م ذ البویض تؤخ
   ؟رحمھا

  :بسمھ تعالى
  

  .موهللا العال ،ذلك زال یجو                 
  

  



  ١٦صفحة                                                   )١٥( ..... الرسالة االستفتائیة

  

  أعلمیة السید السیستاني
  

      اجتھاد وأعلمیة السید  م حولفي اآلونة األخیرة كال خرج                     
لیس ) )دام ظلھ(( السید السیستاني ان لونقوحیث أنھم ی يالسیستان
نرجو إیضاح قولكم في ھذا  ،مقدماتھ غیر حجة ولھ آثار أ

  .الخصوص
  :بسمھ تعالى

  

دعو إن الواقع یثبت ذلك وعلیك توجیھ الكالم إلى السید السی ن ی ستاني ولم
ى والدلیل ال راألث برازواطلب منھم إ ،لھ دال عل علمي األخالقي الشرعي ال
ام  .تھِ عن أعلمی جتھاد السید السیستاني فضالً إ ومادام الكالم فیھ نصرة لإلم

وم الم( المعص ھ الس وم) علی ة المعص ھ والی ام فی الم( الن المق ھ الس ) علی
ى سفال  ة إل ان أمر األم م ك وقیادة األمة اإلسالمیة فإذا كان القائد لیس أعل

ى ت مـُ حت ت إفك ،قدم األعل م یثب ن ل دم م ي تق ة الت ف باألم دلیل ی اده بال جتھ
ذ ال تأخ ي ف رعي األخالق ي الش وم كالعلم ام المعص رة اإلم ي هللا ونص  ف

  .وهللا العالم .ل الحق ولو على نفسكلومة الئم وق) ل هللا فرجھعج(
  
  

  السید السیستاني ووكالئھ
                   

          ووكالئھ بصرف ) )دام ظلھ(( تھام السید السیستانيصدر منكم إ                  
  ؟فھل أن الطعن لھ معنى .لشراء الذمم والوالءات األموال                  

  
  :بسمھ تعالى

زي  ھإعزی رف أھل ق تع رف الح ة أھ .ع د معرف ك إبع ق علی ة ل الح طاع
اعھم ذاھ .أوامرھم وتصدیق أقوالھم وإتب ا الحق فع ك ا أھل البیتعرفن  رفن

الم( یھم الس ن ) عل د م ا العدی والھم وقرأن دقنا أق رھم وص ا أوام وأطعن
دائھم) علیھم السالم( الزیارات الواردة عنھم ا ور .وفیھا طعن في أع د وكم

أصحابھ عن سب  ىینھوھو ) علیھ السالم( في المعنى عن أمیر المؤمنین
ال أھل الشام ووصف أحو ا ذكر أھل الشام ولكن علیھم ذكر أعم الھم وم

٣٥  
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الفي المقام ھو وصف أحوال وذكر أع ان السید الصدر .م إذا ك دس ( ف ق
و )) األحقر االذل(( أو كاتب ھذه السطر) سره على حق ومن أھل الحق فھ
ھ السالم(( ثل الشرعي الحقیقي لإلمام المعصوممالم نعكاس وھو اإل) )علی

ادة وال ي الم ادي ف يالم ر ولعل الم( عناص ھ الس ق  اً ن علیأل) علی ع الح م
ؤمنینوالحق مع علي، فمعاداة الحق في أي ز ر الم  مان ومكان معاداة ألمی

د والمسألة لیست شخصیة بل مركزیة م .)علیھ السالم( ة التمھی ة بحرك تمثل
ھ السالم( ني الطاھر لشخص المعصومارالمقدس النو حیث سیعاني ) علی

ي المصطفى ده النب اه ج ھ صلى هللا( من أھل زمانھ أكثر مما عان ھ وآل  علی
لم ن) وس وص م اء(( وبالخص م أش) )علم ذین ھ ان ال ك الزم ل ذل ر أھ

ة وإ ،األرض ذا منھم تخرج الفتن ود وھك یھم تع ات ل ي روای المعنى ف ورد ب
ن ) ھ السالمعلی( فقل الحق وأنصر إمامك) علیھم السالم( المعصومین تك

  .ن شاء هللاإمن جنده المخلصین 
  
  
  

  اإلتھام المباشر
             

  ) )دام ظلھ(( تھام بالمباشر للسید السیستانيصدر منكم اإل                  
ویھ                   دربتش ید الص ورة الس ره( ص دس س رك) ق ك بت ھ وذل ي حیات  ف

ة، وجوب صالة الجمعة المقامة في البصرة والدیوانیة بعرض المبالغ الما ة الطائل لی
ھ( لسید السیستانيلصورة ا ألیس ھذا طعن وتشویھ إ ؟)دام ظل ك ف ذلك فعلی ان ك ن ك

  .اإلثبات أو الدلیل الذي یثبت وجود ھذا األمر
  

  :بسمھ تعالى 
ردإ ام ال ي مق ان ف الم ك أ ن الك اء ب ى اإلدع وث عل دار البح دم إص ن ع

وال وان صرفھا للفق ذیر لألم ھ تب ي االستداللیة فی ى من صرفھا ف راء أول
ا أذكره(( الطباعة ذا م ي ردوم) )ھك ا سجل ف ام ا سماحة  ن ا ألفتن اك أنن ھن

ي  يالسید السیستاني إن كان ال یدر وال إلى تصرفات غیر مشروعة ف األم
ن تصرف تلك األموال على البحوث االستداللیة من قبل وكالئھ وباألولى ا

ا ب رفات الالأ الً دوطباعتھ ك التص ن تل ةم عباً  ،خالقی ر ص یس األم ي  ول ف

٣٧  
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ى إ ول عل يالحص ل ف ا حص ات م رة  ثب ة البص ة وأمدین ك  ،الدیوانی فعلی
  .لة المخلصةدمن الناس المؤمنة العا األمر السؤال ومعرفة

  
  
  

  والعقل... .جمیع العلماء
         

   .ھو المرجع) )دام ظلھ(( ن السید السیستانيأإتفق جمیع العلماء                 
یس ن السید السیستاني ولكنكم تدعون بأ                 ان السید الخوئيبمجتھد ول

اء .جتھاد السید السیستانيفي شھادتھ بإ شتبھإقد ) قدس سره( ین العلم ن ب  إن الطع
يتیب أساس ام عل ال اإلم ذا ق ھ خراب المجتمع اإلسالمي ل ى علی ھ السالم( ن ال ) علی

   ؟تكونوا سبابین أو شتامین فلماذا ھذا الطعن بغیر الحق
  

      :بسمھ تعالى
ة  یس بالعاطف الم ل ل و الك ا كإدون العق ل أضالال كن ائم ب الم  .لبھ إن الك

ا  تثببالعقل والمنطق حتى نـ ل ومیزن أننا من البشر وقد أنعم هللا علینا بالعق
اً  .بھ عن البھائم ا جمیع ة الحجة علین راءة  ولمعرفة الحق ولتمامی ك ق وعلی

ن  در م ا ص ام وص ومنھ ذا الخص ات بھ و إ(( المطبوع ق ھ اع الح تب
دة ةا(( و  ))الوح وھم والحقیق ین ال ة ب رق (( و) )لمرجعی ة وط المرجعی

  .وغیرھا) )األعلمیة والكیل بمكیالین(( و  ) )تحدید األعلم
أ اما سوال ب ول اإلم ك إن ق ر ل الم(( ن أذك ھ الس ا ) )علی ور كم ر مبت غی

ة ال وصفوا األحوال{{ اً معن ذكرتھ أنت بل فیھ تكمل ن أذكروا األفع }} ولك
ذا ا ن ھ م نخرج ع ن ل ؤمنینونح ر الم ول ألمی ھ السالم(( لق ة ) )علی خاص

ام المعصوموأ ھ السالم(( ن المسألة تخص اإلم ن أھل )) علی ھ م ا یعانی وم
ات  زمانھ ومن العلماء بالخصوص وھم شر أھل األرض كما تصفھم روای

الم(( المعصومین یھم الس الوا) )عل الم(( وق یھم الس ا ) )عل ن {{ أیض أي م
اء  رج ال(( }}العلم نھم تخ ة وإم ودفتن یھم تع ة ) )ل لة الذھبی ع السلس راج

ك ة إمام ة حقیق الم(( لمعرف ھ الس غوط ) )علی ن الض ھ م رض إلی ا یتع وم
  .وهللا العالم .المتنوعة

  

٣٨  
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  ن ألمر والیة الفقیھ یتصدي عادل
                        

  ي یة فلمن تثبت الوالیة فقإذا تنازع مجتھدان عادالن أمر والیة الف              
  :الحاالت التالیة               
  تساوي في األعلمیة المع  -أ              

  :بسمھ تعالى         
ف فإ              ى المكل النظر إل ھ فب ال أو إنعدام د مع ضعف االحتم ھ بع ن

االحكم یتخیر المك د  ،لف مرجع تقلیده من بینھم اره لمرجع التقلی د إختب وبع
  .وهللا العالم .طاعة أمره الوالئيوجب إ

  

  ؟خرعلى اآل امكانیة ترجیح أعلمیة أحدھممع عدم إ -ب 
  

  :بسمھ تعالى 
رع ذا الف رض ھ ع ف س  ،م ھ نف ون جواب اوي فیك ورة التس ى ص ع إل یرج

  )) أ(( جواب الفرع
  

  خر لآل طاعة أحدھم یكون عصیاناً 
     

أمرین م                 ا ب اله إذا حكم ابقة أع ألة الس روض المس ي مف ادینف               ،تض
 ،خر في قضیة واحدة وفي وقت واحدآل عصیاناً  اھمیكون إطاعة أحد

بھا  نحن في الظروف القاسیة التي نمر اً خصوص ،لمن یكون الطاعة
   ؟شكاللمثل ھذا اإل وربما نتعرض

  :بسمھ تعالى
ختیارك لمرجع التقلید من بینھما یكون أمره الوالئي ھو بعد إ      

  .المطاع
  . العالموهللا

     

  سد باب العلم واضطھاد الحریة الفكریة
                    

   فھل یجب الفحص عن  ،ظھر الكثیر من مدعي األعلمیة في الساحة               
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ل                نھم و ك د م مإواح د األعل ن تحدی ق یمك ن أي طری ك فم ب ذل  ؟ن وج
اً  ام ھذه االدعاءات علم اب أم ة وال  وكیف یمكن سد الب ا أشخاص بسیطي الثقاف بأنن

  ؟علم لنا بالمدارك األصولیة
  
  

  :بسمھ تعالى
ة نوال یمك ،سد باب العلم نال یمك  ة الفكری ن  ،حبس واضطھاد الحری ولك

اع  طة إتب ا بواس ن غیرھ تبھة ع ة أو المش ة الكاذب رز األطروح ن ف یمك
رعي ي الش ي األخالق دلیل العلم ف لل دنی ،المكل ل ال اع أھ دم إتب ة وع ا أئم

وم ام المعص داء اإلم اق أع ادة النف اللة وس الم(( الض ھ الس ذین ) )علی ال
ة وإتصفھم الروایات بأنھم أ نھم تخرج الفتن یھم تعودشر أھل األرض م . ل

ة وٱف ك بحكم تعمل عقل كس ق إمام ي طری ن ف نة وك ة حس ھ (( موعظ علی
الم داد) )الس ر وس ى خی ن عل ك تك ى ذل ت عل رتھ وأثب ي نص وهللا  ،وف
  .انالمستع

  

  تقلید الولي الفقیھ 
        

      بوجوب تقلیده بالذات ) )بحكم مولوي(( یة أن یحكمقھل للولي الف              
   ؟من دون باقي المجتھدین المدعین لألعلمیة

  
  
  
  
  
  

  :بسمھ تعالى
   .ن وجوب تقلیده ال یحتاج إلى أمر مولويوعلیھ فإ ،الوالیة تنعقد لألعلم

  .وهللا العالم
  

  

  مشاھدة الستالیت 
          

   ؟حكم الستالیت مع التحكم بما یمكن مشاھدتھ بھ وما ھ                
  

  
  :بسمھ تعالى

  .وهللا العالم .بذلك سال بأ                  
  
  

٤٢
المسألة  

٤٣
سألة  الم



  ٢١صفحة                                                   )١٥( ..... الرسالة االستفتائیة

  

  تقلید المیت 
     

  

ى وما ھ                 اء عل اط جواز البق م من و األعل ان ھ ت إذا ك د المی      ا مبین ،تقلی
وحسب رأیكم ھل یجوز البقاء  ؟بتداءاً حسب المشھوریجوز تقلیده إال 

  ؟أم ال) قدس سره( د السید الشھید محمد الصدرعلى تقلی
  

  :بسمھ تعالى
  

  .وهللا العالم .أو بقاءاً  بتداءاً سواء كان التقلید إ تقلید المیت مطلقاً  زال یجو
  

  
  

  ربطة العنق
                     

  ؟رتداء ربطة العنقما ھو حكم إ                
  

  :بسمھ تعالى
  

  . بالكافرین فال بأس من ذلك إذا لم یكن لباس شھرة ولم یكن تشّبھاً 
  .وهللا العالم

  
  

  الدراسة األكادیمیة 
               

   ؟لتزام بھااحتكم في الدراسة األكادیمیة واإلرأي سم وما ھ                
  

  

  :بسمھ تعالى
یكم اال ة واعل ة األكادیمی زام بالدراس ك لت ي ذل ة ف الص النی ا وإخ ز فیھ لتمی

لبلد العزیز عراق إلعالء كلمة اإلسالم والمسلمین خدمة للدین والمذھب وا
  .))صلوات هللا علیھما وعلى آلھما(( الحسین والمھدي

  
  

٤٦ 
المسألة  

٤٤ 
المسألة  

٤٥
المسألة  
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  الحضور في حلقات الدروس 
   

الب                 بة وط ن كس اً  ،نح ة دو وحالی ا مفتوح ة ودخولھ                 رة دینی
وال یوجد لدینا المجال والفرصة من  ،واجب بأمر سماحتكم حتمي و

  ؟فما حكم من لم یدخل الدورة .العمل لدخول الدورة
  :بسمھ تعالى

  

ل  ي تمث دة والت دروس المنعق ات ال ي حلق ف الحضور ف ى كل مكل یجب عل
ادق ام الص وزة اإلم الم(( ح ھ الس ع) )علی ة وم رج  المقدس ود الح وج

ك) )مدیر المكتب(( والضرر علیك مراجعة الوكیل راء ذمت ك وإب . لبیان ذل
  .وهللا الموفق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٤٧ 
المسألة  
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  الــفــھـــرســــت
  الصفحة  وعــوضـمـال  الصفحة  وعـوضـمـال

  ١١  الحالة الجدیدة  ٣  ادعاء الیھود
  ١٢  قیادة األمة بید جھال  ٣  شیاع الحائري

  ١٢  صالة الجمعة  ٣  تقلید األعلم توفیق إالھي
  ١٣  والعرفان... .الوالیة  ٤  حكم الھدایا

  ١٣  الحائري لماذا ال یأتي  ٤  الصبورسمك  حكم
  ١٣  سرقة دوائر الدولة  ٥  المواد المشكوك فیھا

سقوط الطاغیة وعالمات 
  ١٤  مصادمات الفلوجة  ٥  الظھور

  ١٤  الُسَكرین  ٥  إطالق العیارات الناریة
  ١٤  لقیح الصناعيعملیات الت  ٦  الدوائر الخدمیة
  ١٦  أعلمیة السید السیستاني  ٦  قطاعي الطرق

  ١٦  السید السیستاني ووكالئھ  ٧  زجرالنساء
  ١٧  اإلتھام المباشر  ٧  ضرب شاربي الخمر

  ١٨  والعقل... .جمیع العلماء  ٧  التعامل مع شاربي الخمر
تسلیم االسلحة لقوات 

تصدي عادالن ألمر والیة   ٨  التحالف
  ١٨  الفقیھ

طاعة أحدھم یكون عصیانا ً   ٨  ائري والمناظرةالح
  ١٩  لآلخر

سد باب العلم واضطھاد الحریة   ٨  استغالل الناس
  ١٩  الفكریة

  ٢٠  تقلید الولي الفقیھ  ٩  موارد الرجوع الى الحائري
  ٢٠  مشاھدة الستالیت  ٩  أعلمیة الحائري
  ٢٠  تقلید المیت  ١٠  إجعل العقل قائدا ً 

  ٢٠  بطة العنقر  ١٠  االطمئنان حجة بشرط
االموال المأخوذة في زمن 

  ٢١  الدراسة االكادیمیة  ١١  الطاغیة

  ٢١  الحضور في حلقات الدروس  ١١  االحزاب والمنظمات
  

  ھـ ١٤٢٤ 


