
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مكتب مساحة املرجع الديين األعلى آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين السيستاني )دام ظّله(

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 وبعد : 

ّّة بأنن أّو  الدين ورروعهنعرض عليكم أنه ظهر يف السنوات األخرية أناس يّدعون العلم ويرّوجون بني أبنائنا مقوال ، ت خا

واإلميان به، وان ما هو مستمٌر ودائم إمنا روح القرآن وباطنه دون ح يف اآلخرة باعتناقه ين اإلسالمي ال حيصر الفالكدعوى ان الد

ه ال قبح يف االرتداد إذا كان لالنتقا  من التأّدد زمن النيب )ص(، واّنن قد انتهى يف تعاليمه الظاهرية، وان إكما  الدين ال ميكن أن يكو

ريات البد منها يف العبادات من الصالة والصيام واحلج باقتضاء الزمان غيآخر يوّي باحملّبة والسالم، وان هناك ت اإلسالمي إىل ديٍن

مبا ُيسّمى اب البلوغ والزواج والطالق وحنوها، وعلى هذا االساس ال بنس يف أبو النهائيةن النيب )ص( مل يعّين التأريعات اذلك، و

ق التساوي بني الذكر واألنثى، وان مبا حيقوان هناك حاجة يف هذا العصر إىل تغيري أحكام املرياث والديات  ،بالزواج والطالق املدنيني

ّّة بل العربة ريه بالتنهل ا لنفسي البلوغ ــ الذي هو شرٌط يف توّجه التكاليف الأرعية ــ ال ميكن حتديده بعمٍر معّيٍن أو عالمات بدنية خا

بنوع نظر الرجا  إىل النساء، وان للذكر واألنثى، وان وجوب تغطية الرأس على املرأة امام غري احملارم ليس حكمًا عامًا بل انه منوط 

نه بنفسه من بالنظر إىل متّك ،املكّلف يستغين يف عصرنا احلاضر عن الرجوع إىل الفقهاء يف تأخيص وظيفته الدينية يف كثري من املوارد

ليمية لرتبية طاّلب أخرى، وقد أقام بعضهم مؤسسة تعتأخيصها نتيجة لزيادة رشده ووعيه وتكامل عقله، ونظري ما تقّدم مقوالت كثرية 

لبّثها عن طريق إرتقاء املنرب وإلقاء احملاضرات يف املناسبات الدينية العلوم الدينية ورق هذه األركار وما ماثلها، باإلضارة إىل التصّدي 

أيعة اإلثنى عأرية مبا جة اله أبنائنا وبناتنا يف مجاعة اخلووغريها. ومن هنا نتوّجه إىل مكتب سّيدنا املرجع األعلى )دام ظّله( لتوجي

 ذكور، ولكم رائق الأكر والتقدير.بّنون النهج املتينبغي التعامل به مع من ي
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 وو  ردريأن مجاعة اخلوجة الأيعة االثنى عأرية يف لندن
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ريم والسّنة الأريفة املنثورة عن النيب األعظم )ص( وأهل بيته األطهار إن العديد من املقوالت املذكورة خمالف لنصوص القرآن الك

)عليهم  السالم(، وبعضها على خالف أوضح األّو  املعتربة يف استنباط األحكام الأرعية من أدلتها، رال يقو  بها إاّل من ليس له 

 إملام معتّد به بهذا العلم، ولذلك ال يصلح أن يتصّدى لتعليمه.



ماتها ورق الصناعة العلمية وإن ّدأخرى: رإّنه ليس ملن خيطب يف عاّمة الناس أن يطرح عليهم أحباثًا ختّصصية ال إملام هلم مبقومن جهٍة 

يرتقون ررض كونه هو مؤهاًل للخوض ريها، ويتضاعف اإلشكا  ريما إذا مل يكن مؤهاًل لذلك كما هو احلا  بالنسبة إىل العديد ممن 

 تقان العلوم الدينية يف املراكز العلمية الرّينة بل عمدة رّيدهم هي بعض الثقارة الدينية العامة.املنابر ومل يسبق هلم ا

تمّثلة يف حمكمات الكتاب العزيز وحماسن وايضًا رإّن مهّمة املبّلغ االسالمي هي الدعوة إىل أّل الدين ونأر معامله وتعاليمه الثابتة امل

إميانًا باهلل تعاىل واستعدادًا ليوم  واداة )عليهم السالم(، ووعظ الناس وإرشادهم لكي يزدادكلمات النيب املصطفى)ص( واألئمة اهل

اجلزاء وليسعوا اىل تزكية نفوسهم وتهذيبها عن اخلصا  الرذيلة والصفات الذميمة وحتليتها مبكارم األخالق وحمامد الصفات وحيسنوا 

قيدة، وليس للمبّلغ الديين أن جيعل املنرب طريقًا إىل نأر اآلراء الأخصية املثرية التعامل مع اآلخرين حّتى من ُيخالفهم يف الدين والع

عليه  للفرقة واالختالف بني املتدّينني، رمن يسلك هذا املسلك يف التبليغ واخلطابة ال ينبغي للمؤمنني )أعّزهم اهلل( الركون إليه والتعويل

 ىل غريه ممن يوثق بهم من أهل العلم والتقوى والصالح واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.يف التنأئة الدينية ألوالدهم، بل عليهم الرجوع إ

 السيد السيستاني )دام ظّله( مكتب 
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