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   )قدس سره( الوفاء للسيد الشهيد
ان در الث ھید الص ید الش دي الس ض مقل ره( يبع دس س ا  )ق وأن

ھو  )قدس سره( الشھیدقاء على تقلید السید ن البمنھم نشعر بأ
اء  فھل ھذا صحیح  .)قدس سره( لسید الشھیدلجزء من الوف

  ؟وشرعي وما ھو قولكم
  :بسمھ تعالى

ید ا اء للس ھیدإن الوف ره( لش دس س و  )ق ي ھ ؤمن تق ل م ولك
ذي انتص نھج الحق ال د أن سار  راالنتصار للم ھ المصلح بع ل

ك نھج الحق ھو خط المعصوم .فیھ وثبت على ذل ھ( والم  علی
ھ السالم( فعلیك الوفاء للمعصوم .)السالم ذ )علی ا تضمن وبھ

 ألنھ یسیر في خط المعصوم )قدس سره( الوفاء للسید الصدر
  .وهللا العالم .في نھجھ المباركو  )علیھ السالم(
  
   

  بيع وشراء املواد املسروقة
اً  ))بیع وشراء(( بیان كیفیة التعامل واد الموجودة حالی ي  الم ف

واق إن ك ة أناألس ت معلوم ك ان ة أو الش ن الدول روقة م ا مس ھ
  ؟بھا

  :بسمھ تعالى
و حیح  زال یج رعي لتص اكم الش ة الح ك مراجع ك، وعلی ذل
  .وهللا العالم. المعاملة
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  بيع املواد الغذائية لقوات التحالف
  ؟تحالف كالمواد الغذائیة وغیر ذلكقوات الھل یجوز البیع ل
  :بسمھ تعالى

ل ي العم ن ف م تك ن ذل و إذا ل م یك الم ول ان واإلس ة لإلنس إھان
ى أذن خاص  إعانة على اإلثم، فال بأس في ذلك إذا حصلت عل

  .وهللا العالم. الوكیل في منطقتك من
  

  املتاجرة باالشياء املشكوك بها
یاء راء األش ان ش ل باإلمك ا  ھ كوك إنھ واق المش ن األس م

   ؟والقصد المتاجرة مسروقة
  :بسمھ تعالى

اكم ا ة الح ى اإل ھلشرعي أو وكیلعلیك مراجع ذن للحصول عل
  .وهللا العالم. وحسب الضرورة ةالشرعی

  

  التصرف بأمالك الشعب
  ؟إلى أمالك الشعب اً إلمكان شراء المواد العائدة سابقھل با

  :بسمھ تعالى
م التصرف في تلك األموال، وعلیك مراجعة الحاك زال یجو

 ذن في بعض التصرفاتالشرعي أو وكیلھ للحصول على اإل
  .وهللا العالم. وحسب الضرورة
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  جلمعة املقامة بإمضائناا
 ورف ندعیوانیة جمعتان أو ثالثة ونحن في ظاآلن في مدینة الد

ب  ین السنة والشیعة، ھل توج ة ب بھ إلى الوحدة وعدم التفرق
اد  درابتع ید الص ط الس ن خ دیكم ع ره( مقل دس س ید  )ق أو الس

  ؟الحائري
  

  :بسمھ تعالى
من مرجع  روعلیك أطاعة ما یصد ،الوحدةباع الحق ھو تّ إ

وفي  .شاء هللا تقلیدك األعلم الحي وتكون بريء الذمة إن
ً  نة شرعاً خصوص الجمعة المقامة بإمضائنا والمؤمّ  ھي  وقدسا

یمت التامة والصحیحة وال تصح جمعة في عرضھا سواء أق
  .وهللا العالم. ن تأخرھا علیھاقبلھا أو متزامنة معھا فضالً ع

  

  الية العامة على املسلمنيالو
ة  یس الوالی ما ھو دلیلكم على الوالیة العامة على المسلمین ول

  .)دام ظلھ)للسید علي الخامئني
  :بسمھ تعالى

  .الوالیة تدور مدار األعلمیة، وهللا العالم
  

  مكان الظهور املقدس

ة  )ل هللا فرجھعج) مام المھديھل أن اإل ي المدین ال یظھر إال ف
  ؟یظھر في غیرھا أم یتوقع أن
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  :تعالى بسمھ
  .وهللا العالم. كل االحتماالت وارده في المقام

  

  وهدم املنائر )عجل اهللا فرجه( ماماإل
د الحجة المنتظرالمنائر تعتبر من الشعائر ف ي عھ  لماذا تھدم ف

  ؟)عجل هللا فرجھ(
  :بسمھ تعالى

ذلك المسجد ) وسلم صلى هللا علیھ وآلھ( كما ھدم النبي األكرم
ھ السالم( ن المعصومعلى التقوى، فإ بنَ لذي لم یُ ا یسیر ) علی

ھ( على نھج جده المصطفى ھ وآل دم ) وسلم صلى هللا علی فیھ
ي أُ  المنائر ى  والمساجد الت ا شفاسست عل  .وباطل رجرٍف ھ

اءً  ذا بن ى  ھ اھريالعل ادي الظ یر الم اً ویُ  .تفس ل أیض  حتم
ات ة بالواجھ ة المتمثل ائر المعنوی ود المن ة المقص ي  الباطل الت

ارتبطت بھا الناس بدون حجة شرعیة و  وجاه سماأصبح لھا 
ام ي فیكشفھا اإلم ھ ( وال دلیل شرعي وال علمي وال أخالق علی

وبھم ویھدمھا خارجاً  )السالم وهللا . ومن أذھان الناس ومن قل
  .العالم

  

  يالفىت احلسن
ن وأی )ل هللا فرجھعج( قة الفتى الحسني باإلمام المھديما عال

ى الحسني یظھر في العراق أم في غیره من بلدان  وھل إن الفت
  ؟حال الغیبة أم ال )ل هللا فرجھعج( یعرف اإلمام
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  :بسمھ تعالى
ت  ا یشاء ویثب الى م المیمحو هللا تع و الع ة وھ و بحقیق  راألم

ھ رف إمام ى الحسني یع د أن الفت ھ السالم( وبالتأكی حق  )علی
  .وهللا العالم .معرفتھ

  

  انتصر على أمريكإلمام يا
ام ال ر اإلم ديإذا ظھ ھعج( مھ ر  )ل هللا فرج ت الحاض ي الوق ف

  ؟أمریكا والغربفكیف سینتصر على 
  

  :بسمھ تعالى
انب ع اإلیم دیر م ي الق ى هللا العل ل عل د التوك الص ع  واإلخ

ر ین بالنص ي  ،والیق ري والروح حاب الفك ل األص ع تكام م
أر  واحھم فضالً والسلوكي ومع تفانیھم وتضحیاتھم وجودھم ب

ع ى جمی الى وعل ون هللا تع ر بع یكون النص ا، وس ن غیرھ  ع
راجع ما سجل  .ھاالمادیة والمعنویة االعجازیة وغیر األصعدة

ة التفصیل ))قدس سره(( السید الصدر ي موسوعتھ لمعرف . ف
  .وهللا العالم

  

 )عجل اهللا فرجه( العزم لنصرة اإلمام

رحھم ی ي ط خاص ف ض األش ول بع بب انحأق یة اسن س ر  قض
في المجتمعات وعدم ) ل هللا فرجھعج( اإلمام الحجة بن الحسن

ود التأھ و عدم وج ور ھ ة الظھ یعي لمرحل ع الش زم ل المجتم ع
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فما  .والذي أفتقده أغلب األنبیاء )ل هللا فرجھعج( لنصرة اإلمام
  ؟رأیكم في ھذا الكالم

  :بسمھ تعالى
ق  )علیھ السالم( اإلمام ]نصرة[ شرط الرئیسي فيالن إ وتحقی

ة  ة المخلص دة الجماھیری ق القاع و تحقی ك ھ ل ذل وره قب ظھ
اً  ة فكری ة المتكامل اً  و الواعی ال و ،روحی ل األوالمضحیة بالم ھ

ومن أجل التعجیل ) علیھ السالم( والنفس من أجل نصرة اإلمام
دس وره المق ي ظھ الى  .ف أل هللا تع اً أنس ا جمیع ي  ن یجعلن ف

ان نصرة و ھ السالم( خدمة صاحب العصر والزم وهللا  .)علی
  .الموفق المسدد

  

  الكتيبات الصادرة
ماحتكم ن س ادرة ع ات الص ي الكتیب ل تكف ة  ،ھ ون حج ل تك ھ

                                             توجب العدول لكم في التقلید؟     ةشرعیة كافی
  :بسمھ تعالى

لتامة یوجد العدید من األدلة والمؤیدات الواضحة والمبسطة وا
ي  دلیل العلم ق بال ى الح دعو إل ى ت ا حت الع علیھ ك اإلط فعلی

  .وهللا الموفق .األخالقي الشرعي التام
  

 األعلم اإلجابة طبقًا لفتوى

دس سره( سألني بعض مقلدي السید الشھید اً  ،)ق ب طبق  أجی
  :)قدس سره( لفتوى السید الشھید لفتواكم أم طبقاً 

  في غیر المستحدثات   -أ 
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   ستحدثاتفي الم -ب 

  :بسمھ تعالى
ك  ھ علی ت دلیل ذي ثب م الحي ال وى األعل ق فت ة وف علیك اإلجاب

  .وهللا العالم .بالدلیل العلمي األخالقي الشرعي
  
  

 الزبيب والكشمش

  ؟الزبیب والكشمش إذا غلیا بواسطة الطبخ فما حكمھما
  :بسمھ تعالى

  .وهللا العالم .ال إشكال في ذلك
  

  إيواء البعثي
ا ھ م  وم أوي رأیك ذي ی م یُ البال ذي ل ي وال أوي  بعث ن ی اطع م ق

  ؟البعثي
  :بسمھ تعالى

  .بالمعروف والنھي عن المنكر ریجب التدرج باألم
  
  

  اخلمس قبل تقليدكم
د سماحة  )ھدام ظل( كنت أقلد السید السیستاني ي اآلن مقل ولكن

ما حكم األموال المخمسة التي  )دام ظلھ( ود الحسنيمحم السید
  ؟قبل تقلیدكم قاً كنت أدفعھا ساب
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  :بسمھ تعالى
شرعیة على حة العلیك مراجعة أحد وكالئنا إلجراء المصال

وهللا  .فال یجزي ما فعلت سابقا اً ءاعتبار أنك تخمس ابتدا
  .العالم

  

  االجتهاد حبر العلوم و
نكم عند بدایتكم أحدى الجلسات عي قولكم في إبعض األخوان یدّ 

وممن السید الحوزة كنتم أعلم راسة د دس ( الحسین بحر العل ق
  ؟فما رأي سماحتكم بذلك )سره

  :بسمھ تعالى
وأنا أعتقد انھ  ،إن السید الحسین آل بحر العلوم متواضع جداً 

تنا العلمیة یعن االجتھاد، وقد اعتقدنا بأرجح جداً  بعید جداً 
  .وهللا العالم .یةوعلیھ خالل دراستي الحوز

  بيان املراجع األربعة
دّ المسم أحد إاألخیرة وجود بیان ب الحظنا في اآلونة عي راجع ی

م أ ة ھ ع األربع اً ن المراج ط علم م فق ع األعل راق  المراج إن الع
اقي المراج م لب ذا ظل ل وھ ات باط ق وفئ ات ح بح فئ ع اآلن أص

  ؟ه المسألةفما رأي سماحتكم بھذوالمجتھدین 
  :ھ تعالىمبس

لمیة، ھل إن األربعة متساوون باألع ماذا یقصد في ذلك البیان؟
أو إن المقصود  لف مخیرا ًفي تقلید أي واحد منھم؟فیكون المك

أن األربعة بشرط المجموع یكونون األعلم فیجب على المكلف 
وعلى كل  ؟أو إن المقصود غیر ذلك ؟تقلید األربعة بمجموعھم
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حال فان البیان حجة على من یعتقد بھ وبصاحبھ أو جھتھ 
علیھ حجة فاني ال أعتقد الصادرة منھ، وأما من یكون كالمنا 

باجتھاد أي من األربعة المذكورین بل ال أعتقد باجتھادھم بما 
ھم أربعة بمجموعھم، وقد أثبتنا ھذا بالدلیل العلمي األخالقي 

ومنھ تعرف ك معرفة الحق أوالً أنت أیھا المكلف علی .الشرعي
وجب علیك  أصحاب الحق فیكون كالمھم علیك حجة و

ي إنسان التصریح بما یعتقد بھ ولكن حق أ نوم .إتباعھم
ن تمیز بعقلك بین الدعوى الكاذبة أو المشتبھة وبین أعلیك 

  .وهللا الموفق والمسدد. الدعوى الصادقة
  

  عمل املرأة كمرتمجة
ون إ ي تك ائف الت م الوظ ا حك ان م رة لألمریك ة مباش عان

وص ة(( بالخص ذه  ،))الترجم ون ھ ك أن تك ن ذل ص م األخ
یف عبر الدوائر وما حكم التوظ ؟امرأة مترجمةالوظیفة تشغلھا 

  ؟حتالل كالشرطة وغیرھاالتي تنشئھا قوات اال
  :بسمھ تعالى

وبالنسبة  .عمل المرأة كمترجمة مع األمریكان الكفرة زال یجو
للرجال إذا لم یكن في عملھم إعانة على اإلثم والظلم ولم یكن 

وهللا . عملفیھ ذلة ومھانة لإلنسان واإلسالم فال بأس في ال
  .العالم

 

  احكم اهلداي
 الشھیدلسید ل مقلد وغیر مما حكم الھدیة من مقلد لغیر سماحتك

  ؟)قدس سره(
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  :بسمھ تعالى
من أجرى المصالحة الشرعیة معنا أعطیناه اإلذن بالتصرف 

و لم ـلو  ،و كانت ممن ال یخمســبالھدایا المعطاة إلیھ حتى ل
حل رأس سنتھ  نتھ ومؤو ىیستعمل الھدیة وكانت فائضة عل

  .وهللا العالم. الخمسیة وجب علیھ تخمیسھا
  

  الدليل العاطفي الفطري
اطفي الفطري دون  ما ھو رأي سماحتكم في تقلید الشخص الع
اه  ان اتج ھ اطمئن م یحصل لدی ث ل دلیل العلمي حی استناد إلى ال

 الفطري؟نما أعتمد على االطمئنان العاطفي الدلیل العلمي بی
   :بسمھ تعالى

 ىباع الدلیل العلمي في التقلید وال یخفعلى جمیع المكلفین إتّ 
ن الدلیل العلمي لھ مستویات متعددة وصور مختلفة تتناسب أ

  .وهللا العالم. كلفینممع المستویات الذھنیة للناس ال
  

  
  بيع املنازل

تؤكد بعض األخبار إن بعض الیھود یشیدون المنازل ویشترون 
  .فیاتاألراضي ویفتحون المستش

  : بسمھ تعالى
  .وهللا العالم .بیع المنازل لغیر العراقیین زیجو ال
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  عرق اجلنب من احلرام
  ؟الصالة فیھالحرام، ھل ھو طاھر وھل یجوز  عرق الجنب من 

  : بسمھ تعالى
عرق الجنب من الحرام طاھر ولكن ال یجوز الصالة فیھ على 

  .وهللا العالم .ولزوماً  االحوط وجوباً 
  

مس الف
ُ
  سائل والثمارخ

ل مُ  مما حك مس خَ النخل الجدید والفسائل والثمار من أصل نخی
  ؟سابقاً 

  : بسمھ تعالى
  .القاعدة یجب تخمیس النخل الجدید حسب

  
  

  احلل األسرع حلل اخلالفات
ات ال ود الخالف يظملحووج ب ف وزة یص ل الح لحة ة داخ  مص

الم(( دو اإلس دم م ))ع ا وع ل لحلھ رع واألمث ل األس و الح ا ھ
    ؟تحقق أھداف عدونا المشترك

  :بسمھ تعالى
علیكم تزكیة النفوس وتطھیر القلوب وامتالك القوة والشجاعة 

وارفعوا أیدیكم  ،في قول الحق والتضحیة من أجل الحق وأھلھ
بعوا األعلم تّ وا وطالبوا بقیادة األعلم وأصواتكم عالیاً 

  .وهللا العالم. لى الخیرر وإعلى خی ونوستكون
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  إشهار السيف وقول احلق
ال  )لیھ السالمع( عندما خرجت اإلمامة عن علي المعنى ق ن ب ل

ا دام اإلسالم ظاھراً  د أشھر السیف م ة محم ي أم لى هللا ص( ف
  ؟فلماذا ال تمتثلون بھذا الموقف ،)وسلم علیھ وآلھ

  :بسھ تعالى
ول الحق، علینا أن نمیز بین عدم إشھار السیف وب ین عدم ق

لم یشھر سیفا ًلكنھ صّرح بحقھ  )علیھ السالم( فأمیر المؤمنین
ع  ى جمی ة عل ام الحج دة إلتم بات عدی ي مناس ھ ف ب ب وطال

ین یر ،المكلف ن  اً وس ب م ا نطل ؤمنین فإنن ر الم ج أمی ى نھ عل
اون  دم التع بعض وع ھ ال یوف بوج ھار الس دم إش ع ع الجمی

ار و ،موالعمالة مع أعداء المذھب واإلسال أس بطرح األفك ال ب
نساني وھو إسلوب علمي ونقاش علمي شرعي والنظریات بأ

ر ة الفك ق لحری الم وهللا .تطبی   .الع
  

  املشرتك القصور والتقصري
اس  ي المجتمع من تقصیر الن ھل القصور والتقصیر الحادث ف

ع م یسأل ؟أم المراج ھ إذا ل دیني بعمل ع ال ي المرج ل یكتف ھ ـوھ
     ؟ا العلم حقا ً لخدمة المجتمعوھل یكفي ھذ ،دـأح

  :بسمھ تعالى
فعلى المكلف أن یفعل ما بوسعھ من أجل  ،المسؤولیة مشتركة

ملھم  ین یش ن المكلف دین م ذھب، والمجتھ دین والم رة ال نص
  .الكالم والمسؤولیة
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  اجلهاد
ر أو یھل یجوز الجھاد من أجل تغی ذا المنك ر أو وسیلة ھ ر منك

  ؟في ھذه الحالة یكون شھیداً  وسیلة عدم كثرة المنكر، وھل
  

  : بسمھ تعالى
ھ أجر . یجب التدرج بالنھي عن المنكر ك فل ومن مات أثناء ذل

ى  تقامة عل ة واالس الص النی د اخ الى بع اء هللا تع ھید إن ش ش
  .وهللا العالم. التقوى

  

  دليلنا شامل وعام

  ؟))خارج النجف(( ھل أن سماحتكم أعلم في الخارج والداخل

  : بسمھ تعالى
  .دلیلنا شامل وعام للداخل والخارج

  

  أعلمية السيد احلائري
  ؟ھل تعتقد بأنكم أعلم من سماحة السید الحائري

  :بسمھ تعالى
أعلم بأعلمیة السید الحائري لما تحملت وزر التصدي  تلو كن

ائري  ى السید الح و وجدنا المصلحة باإلشارة إل ة ول للمرجعی
الر ھ ب اس إلی ھ الن دم علموتوجی ن ع اغم م ھ لفعلن ا بأعلمیت . ن

ھذا الوقت نفعل ما فیھ المصلحة الظاھریة والباطنیة ولكن في 
ھ ئن ب م أو نطم ذي نعل دس ال رعي المق ف الش ب التكلی . وحس

  .وهللا الموفق والمسدد
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  تقليد السيد احلائري
في الوقت الحالي مبريء  )دام ظلھ( ھل إن تقلید السید الحائري

  ؟للذمة

  : بسمھ تعالى
عندك بالدلیل العلمي الشرعي واألخالقي انھ األعلم إذا ثبت 

  .وهللا العالم .وجب علیك تقلیده
  

  أئمة اجلمعة واجلماعة
  ؟ھل تصح الصالة خلف أئمة الجمعة والجماعة

  :بسمھ تعالى
لیھا مع توفر الشروط، جمعة المقامة بأمرنا وجب الحضور إال

الة وفي ص. علیك أداء الظھر بعد ذلك توفي غیرھا لو حضر
الجماعة علیك إحراز عدالة إمام الجماعة ومعرفة صحة 

  .وهللا العالم. أعمالھ وقبولھا من خالل تقلیده المبريء للذمة
  

  وحدة الصف واحلوزة
دعوى م ب الة خلفھ ح الص ل تص ف( ھ دة الص د ) (وح وتوحی

  ؟)الحوزة

  : بسمھ تعالى
 ضورك دعوةلو وجدت المصلحة في الحضور ولم یكن في ح

یا وأھل الضالل وتكثیر السواد وجعل نفسك قدوة ھل الدنأل
نحراف جاز لك لغیرك بالحضور وبالتالي االنخداع واال
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 .فراد بالنیة أو إعادة الصالة بعد ذلكالحضور لكن علیك اإل
  .وهللا العالم

  

  غري تامة يقولون أطروحتكم
ة الحوزةبعد سؤا مرجعیتكم  ]عن[ لنا لبعض المشایخ من طلب

   ؟عدم تمامیة أطروحة سماحتكمیجیبون علینا ب

  :بسمھ تعالى
لدلیل اأن  اً علم .المؤیدات بنفسك وستعرف الحقتابع األدلة و

وهللا الحاكم  .واضح وبسیط وتام على الجاھل فضال ً عن العالم
  .العادل

  

  الزواج املنقطع
ي  البكر ف ل ب ل رج و دخ دون إل ع وب زواج المنقط ولي ال ذن ال
  ؟أم انھ یكون مأثوما ً فقط عصیانا ً فھل یعتبر زانیا ً

  :بسمھ تعالى
اً بعدم ــولي وكان مشروطــد بأذن الــعقـإذا كان أصل ال

  .وهللا العالم .فلو دخل فھو خائن وآثم وعلیھ التعزیر ،الدخول
  

  ااز واالستعارة يف القرآن
استعارة وال  خر بأن ال مجاز والبعض األشخاص لدیھم طرح آ

ذه المقوالت موجودة في القرآن الكریم، ترادف وال غیرھا من ھ
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ذا . بل یقولون بان لكل لفظ داللة خاصة یدل علیھا فما رأیكم بھ
  ؟الطرح

  :بسمھ تعالى
 ً والیوجد أي  ،ھذه الدعوة لیست حدیثة وھي مردودة علمیا

وهللا . دلیل علمي أو شرعي علیھا بل الدلیل على خالفھا
   .لماالع
  

  املساطحة
و ؤجر بعن م الم ا حك اطحة للمم ة ان المس ق العام اراف  منھ

وھل  مبالغ األجرة من أصحاب السیارات؟ ستالمإفي  ))كراج((
رة ك األج ع تل ن دف اع ع ائقین االمتن وز للس ة(( یج  ))الكراجی

  ؟للمؤجر
  

  :بسمھ تعالى
ھ  اكم الشرعي لتصحیح عمل راء إوعلى المؤجر مراجعة الح ب

الغ تالم المب ي اس ھ ف ھ .ذمت دم مراجعت ال ع ي ح اكم  وف الح
رعي  ذ األذن الش یارات أخ حاب الس ى أص ب عل رعي وج الش

  .وهللا العالم .لوضع سیاراتھم في تلك األماكن
  

  طلبة جامعة بابل
ید محم ى الس ة هللا العظم لمین آی ر المس ي أم ماحة ول ود س

ني اؤه( الحس ة  )دام بھ ة التربی ة كلی ن طلب ة م ن مجموع نح
  .الریاضیة جامعة بابل



  - ١٨ -        الرسالة االستفتائیة السادسة عشر 

تم االختالط  مي وخصوصاً ثناء الدوام الرسأ ة ی دروس العملی ال
ن النساء غیر ملتزمات أعلماً  ))الذكور واإلناث(( جنسینبین ال

دي  نھن ترت بعض م رعي ف اب الش تر(بالحج انیالیالس  )ج والف
دي  ر ترت بعض اآلخ ود(وال اً أ) التراكس ون علم ر یك ذا األم ن ھ

ي  امفروض درس العمل ذا ال م یحضر ھ ث إذا ل على الشباب بحی
ـُعتبر غائب او ای د تج دوام عن ن ال ـُفصل م وف ی الي س  زوبالت

  .المحاضرات المقررة لھ
  ؟فما ھو تكلیفنا ھل نترك الدراسة أم ماذا

  
  :بسمھ تعالى

إذا كان الحضور فیھ محرم أو یؤدي إلى المحرم الذي ال یمكن 
  .وهللا العالم .))ترك الدوام(( تالفیھ وجب علیك

  

  الطلبة واملزاح
ا الة یلفظون بعض الطلب ب والشتم وغیرھ ة كالس ات البذیئ كلم

ي یوجھون ِذكرھا، والت ین ل دى الجب ي ین اظ الت ن األلف ا ھم
  ؟المزاح فما ھو رأیكم بذلك فيلزمالئھم 

  :بسمھ تعالى
ن وال یخفى أ. قام على كل منھم التعزیر والحدمع بسط الید یُ 

ً نسأل هللا تعالى لھم ولنا  .عذاب هللا تعالى أشد وأعظم  جمیعا
التخلي عن رذائل األخالق  والواجب علینا جمیعاً  .المغفرة

 والتحلي بمحاسن ومكارم األخالق المتمثلة بأخالق أھل البیت
  .وهللا الموفق المسدد .))علیھم السالم((
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  الطلبة ولباس الشهرة
ة مالبس ریاضیة أ در(ثناء الدروس یرتدي بعض الطلب س یكال

  ؟ساء فھل یجوز لھم ذلكأمام الرجال والن )والشورت

  :تعالىبسمھ 
. ثاره للشھوة جاز ذلكا لم یكن لباس شھرة ولم یكن فیھ إإذ

   .وهللا العالم
  

هل اطلعتم على تقارير مساحة السيد 
  ؟احلائري

ائري؟ ید الح ماحة الس اریر س ى تق تم عل ل اطلع ا ھ ي  وم ھ
  ؟نكم األعلمكاالت التي من خاللھا ثبت لدیكم أاإلش

صرح بأن األعلم  )قدس سره( ن السید الشھیدأ علماً  :ظةملحو
ة سنوات  ذ أربع من بعده على اإلطالق جناب السید الحائري من

ا ط ر ـّورولربم ولي نظ ره األص ة  اً فك وة عقلی ن ق ك م ا یمتل لم
  .وبحوث أصولیة عالیة

  : بسمھ تعالى
ین واحد ال یكون  و ةعلى اإلنسان العاقل اللبیب أن ال ینظر بع

دج دةكاألعور ال ھ مصادیق عدی ذي ل دجال ال ل األعور ال  ،ال ب
ر دجال األكب ى ال ع  .ویرجع الجمیع إل ذا الكالم یشمل الجمی وھ

ن تسأل أ وعلیك إذا كنت منصفاً  .}كاتب ھذه السطور {ومنھم 
  -:نفسك
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قبل تقلیده  ))قدس سره(( السؤال للسید الصدر ھل سألت   -١
أین اإلشكاالت الت انيي سجلھا السید وإذا حصل ف  الصدر الث

  ؟على السید الحائري ))قدس سره((
دم  - ٢ ا یخ ذ م اذا نأخ رات لم رة وم ك م ألت نفس ل س وھ

ا نشتھي اذا  ؟مصالحنا الشخصیة الدنیویة فنقطع الكالم كم فلم
ا من كالم السید الصدرنأخذ الجزء المف د لن دس سره(( ی  ))ق
ا ال یُ  رك م ھواتنا يماشونت ا ش ید ؟ودنیان ارة الس د أش  وأقص

ھ وإشارتھ ))قدس سره(( المعنى( إلى تصدي أحد طلبت ى إ )ب ل
 .كون األعلم على اإلطالق أو مطلقاانھ سی

ید  - ٣ در أو الس ید الص م الس دك األعل ن عن م م وال أعل
وإذا كان كالم السید الصدر علیك حجة كما ھو ظاھر  ؟الحائري

ر  .كالمك فھو یقول أنھ أعلم األحیاء واألموات وأنا العبد الحقی
قد سجل العدید من اإلشكاالت على  ،الذلیل بین یدي ربھ العزیز

در ید الص ره(( بحوث الس دس س دة ك ))ق ي إصدارات عدی ـ ف
ر’ ،‘مبحث الضد’ ن شاء هللا سیصدر وإ‘ وحاالت خاصة لألم

إبطال لمباني عدیدة  فیھ ردود و ‘الفكر المتین’جزء من أجزاء 
در ید الص ره(( للس دس س ب وإذا أردت اإل  .))ق كاالت فالكت ش

  .موجودة
ت أ - ٤ عقل ھ للجمی الم موج و روأ ،ن الك ن أج ون م ن تك

ة إمامك المعصوم ي خدم  الباحثین عن الحق ومن السائرین ف
  .والثابتین على ذلك ))علیھ السالم((
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  تـــرســھـفـال

  
  ص  الموضوع  ص  الموضوع
  ١١  الدلیل العاطفي الفطري  ٢  )قدس سره( الوفاء للسید الشھید

  ١١  بیع المنازل  ٢  شراء المواد المسروقةبیع و
بیع وشراء المواد الغذائیة لقوات 

  ١٢  عرق الجنب من الحرام  ٣  التحالف

  ١٢  خمس الفسائل والثمار  ٣  المتاجرة باألشیاء المشكوك بھا
  ١٢  اتالحل األسرع لحل الخالف  ٣  التصرف بأمالك الشعب
  ١٣  إشھار السیف وقول الحق  ٤  الجمعة المقامة بإمضائنا

  ١٣  القصور والتقصیر المشترك  ٤  الوالیة العامة على المسلمین
  ١٤  الجــھـــاد  ٤  مكان الظھور المقدس

وھدم  )علیھ السالم( اإلمام
  ١٤  دلیلنا شامل وعام  ٥  المنائر

  ١٤  أعلمیة السید الحائري  ٥  الفتى الحسني
  ١٥  تقلید السید الحائري  ٦  اإلمام ینتصر على أمریكا

  ١٥  أئمة الجمعة والجماعة  ٦  )علیھ السالم( لنصرة اإلمام العزم
  ١٥  وحدة الصف والحوزة  ٧  الكتیبات الصادرة

  ١٦  غیر تامة یقولون اطروحتكم  ٧  اإلجابة طبقاً لفتوى األعلم
  ١٦  الزواج المنقطع  ٨  الزبیب والكشمش

عارة في المجاز واالست  ٨  إیواء البعثي
  ١٦  القرآن

  ١٧  المساطحة  ٨  الخمس قبل تقلیدكم
  ١٧  طلبة جامعة بابل  ٩  بحر العلوم واإلجتھاد
  ١٨  الطلبة والمزاح  ٩  بیان المراجع االربعة

  ١٩  الطلبة ولباس الشھرة  ١٠  مترجمةكعمل المرأة 

ھل إطلعتم على تقاریر   ١٠  حكم الھدایا
  ١٩  سماحة السید الحائري

  


