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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العادلني ، والصالة والسالـ على زلمد      
 والو الطاىرين :

  وبعد      
وجود نظرية تقوؿ  احليدري  السيد كماؿ أدعى فقد      

بأف )ادلهدي عليو السالـ( ىو الذي يعني ادلرجع األعلى ، 
، ونسب إليهم أف  مل حيددىم  شخاصأوقد نسبها إىل 

ىدفهم من وراء ىذا النظرية منع الناس عن االعًتاض على 
وقاؿ ما  ، ادلرجعية ، وسد باب النقد للمؤسسة الدينية  

قد على المرجع حتى يقطعوا الطريق على أي ننصو: ) 
أو الحاكم ، مع أنك عندما ترجع إلى تأريخنا إلى 
اإلمام الحسن تجد أنو كبار أصحاب أمير المؤمنين 
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وأصحاب اإلمام الحسن دخلوا عليو وأعترضوا و قالوا  
ولم  يقل لهم أنتم تعترضون على إمام معصوم  ما قال 
ىكذا  قال ال تعالوا أبين لكم القضية قضية النقد 

مث أخذ يتحدى مجيع احلواضر   (ا كانت موجودة موالن
أف تقدـ دليال على أف اإلماـ ىو الذي الشيعية العلمية 

 .يعني ادلرجع 
 

 في مقام التعليق على كالمو نذكر عدة أمور : و      
  

من من حقنا أف نتساءؿ  ول :األاألمر      
من ا يعلى معني شخصقالوا باف ادلرجع األ ؤالء الذين ى

وىل ىم  ؟وما ىو حجمهم ؟اإلماـ )عليو السالـ (قبل 
، أو رلرد عواـ بسطاء  ؟من العلماء وأصحاب التأثري
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حقيقة ادلسالة يف زمحة البصرية وخفيت غابت عنهم 
اليت أخذت اىتماماهتم فوقعوا يف الغفلة ادلعيشية  األشغاؿ

ىو احلاؿ يف كثري من ادلسائل اليت يشتبو فيها العـو كما 
 .؟ صصنيغري ادلتخ

وال يقبل الكالـ  نعيش عصر التوثيق ،ف حنن اآل      
بال تدعيم وإثبات ، فما ال مستند لو ال يستند   ل  ادلرس  

نفسو يف برنارلو  إليو ، وىذا ما عودنا عليو السيد احليدري
  .النافع مطارحات يف العقيدة 

احليدري بكتب ابن السيد ف يأيت أف من ادلفارقة إ     
ذا أراد إفيما   غريىمابن عثيمني و  وابن باز وتيمية 

بتوجيو مناقشة العامة ، وخيرج الكتاب عرب الشاشة 
يذكر الطبعة وتارخيها ورقم الصفحة والسطر  والكامريا ، 

من و ، ولكنحرصا على التوثيق و يقرأ من الكتاب مباشرة 
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أصحاب فكرة ف يناقش الشيعة أأراد دلا جهة أخرى 
صفر اليدين  قاـ ادلرجعية العليا جاء النصب الشخصي دل

من دوف أف يصرح لنا حىت بلغة الضمائر ادلقدرة يتكلم 
الذين حتداىم  بأمساء أصحاب ىذه النظرية من ادلعاصرين

 .بصوت مرتفع 
من ىم ؟ىل ىم من أىل العلم ورجاؿ احلوزة ، وذلذا      

 حتدى السيد احليدري مجيع احلواضر العلمية !
أـ ىم من عامة الناس من الكسبة والباعة ، وقد      

وخلط يف ادلقصود  ،يف العنواف  أشتبو السيد احليدري 
فتحدى أىل العلم و احلواضر العلمية بدؿ   بالرسالة ،
 العامة!   
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أصحاب نظرية  القوؿ بأف الثاني :األمر      
إمنا قالوا هبذه النظرية من أجل سد باب التعيني الشخصي 

انتقاد ادلرجعية واالعًتاض عليها دخوؿ يف النوايا وغوص 
إذ ىو بياف لوجو انتخاب نظرية ، وىو ال يف الضمائر ، 

يعلم إال بتصريح من نفس أصحاب ىذا االنتخاب أو 
 عالـ الغيوب والضمائر .

فهل فعلى تقدير وجود  من يعتقد هبذه النظرية ،      
السيد احليدري يف بياف غرض ومقصود ىؤالء يستند إىل 

 .؟تصريح منهم ، أو كالمو رلرد حدس وظن
وىذه نقطة منهجية من حقنا أف نقف عندىا إذ ال      

جيوز حباؿ من األحواؿ احلديث عن مجاعة فرضية يف 
بالتحدي و وجودىا ونظريتها ومقاصدىا ، مث رفع الصوت 
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 الشيعية  ة ومجيع احلواضر العلميةمطالبة ادلؤسسة الديني
 باإلثبات .

 
 تعيين المرجع في زمن الظهور:       

رتبط بتاريخ ادلرجعية ، وىنا أريد أف أذكر فائدة ت      
بعض يعتقد بأف ادلراجع الشيعية وليدة عصر وىي أف ال

 الغيبة الكربى ، وىذا االعتقاد غري صحيح ، فإف إف
قد أوجود ادلرجعية يف عصر عليهم السالـ( )األئمة 

بالتعيني  الفقهاء  ادلراجع وبعض قاموا بتعيني الظهور ، و 
من الواضح البني والبني الواضح أف فاف  الشخصي ، 

كل فرد من مل يكن يسع  )عليو السالـ(  ادلعصـو  ماـاإل
يأخذ منو معامل  و زماف  كل األمة أف تتصل بو يف أفراد 

يكوف يف احلجاز قد  الدين  ، فإف اإلماـ )عليو السالـ(
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اً عزلبوسًا أو خاضوقد يكوف  و خراساف ،أو العراؽ أ
 الشيعةمجيع مكاف إليس ب و لالستدعاء واإلقامة اجلربية ،

وااللتقاء بو  لطرح  ليوإالوصوؿ  وىم منتشروف يف البالد 
،  الوظيفة ادلوقف و د عليو وحتديواالستفسارات  سئلةاأل

، بًتبية الفقهاء وادلتخصصني  (عليهم السالـ) واذلذا قام
مث أرسلوا بعضهم إىل  البالد ادلختلفة  و النواحي ادلتعددة  

ئمة )عليهم األرجع أومن الذين ، ليهم إالناس  وارجعو  أ
بن  بالتعيني الشخصي ،  زكريا ىم و عينو  إليهم  السالـ(

زلمد بن مسلم الثقفي ،  ، يونس بن عبد الرمحن ،  آدـ 
 وغريىم .، احلسن بن راشد 

و األخبار اآلمرة بالرجوع إىل أشخاص معينني من      
إذا »: قولو )عليو السالـ(:  الفقهاء والعلماء  كثرية منها 

مشرياً إىل زرارة، وقولو  « أردت حديثنا فعليك هبذا اجلالس
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بعد ما قاؿ الراوي: أفيونس بن نعم، »)عليو السالـ(: 
وقولو )عليو  « عبدالرمحن ثقة نأخذ معامل ديننا عنو

يعين أبا بصري، وقولو )عليو « عليك باألسدي»السالـ(: 
نيا »السالـ(:  عليك بزكريا بن آدـ ادلأموف على الدين والدُّ

. 
كاف موجوداً  التعيني الشخصي للفقيو  إف  :والحاصل     

شلارساً من قبل األئمة  والغيبة الصغرى يف عصر الظهور  و 
أتفق  ، وأما يف عصر الغيبة الكربى  فقد)عليهم السالـ( 

علماء  على انسداد باب النيابة اخلاصة ، فال يوجد ال
شخص معني من قبل اإلماـ ادلهدي )عليو السالـ(  

للمرجعية العليا وال لغريىا من ادلرجعيات ، بشخصو ال 
فالثابت يف زمن الغيبة الكربى نيابة عامة ، اجملعوؿ فيها 
عنواف عاـ يشتمل على مواصفات خاصة ، فمن توفرت 
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فيو ىذه ادلواصفات فهو أىل ألف يرجع إليو ، و تعيني 
القادروف على وظيفة اخلرباء من األمة وحتديده ادلصداؽ 
 . التحديد 

ىا اليـو ىو أف ؤ مراجع الشيعة وعلما بو  فما تعتقد     
ادلراجع نواب لإلماـ احلجة )عليو السالـ( وكل فقيو جامع 

)عليو نيابة عن ادلعصـو   ببعض األدوارللشرائط يقـو 
، ولكن ىذه النيابة  ليست  خاصة ثابتة بالتعيني السالـ(

تة بالتعيني النوعي ادلستفاد من الشخصي وإمنا ىي ثاب
األدلة اللفظية  كقوؿ اإلماـ الصادؽ  مضاء السرية وإ

)عليو السالـ( :  ) من كاف منكم شلن قد روى حديثنا 
ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرؼ أحكامنا فلريضوا بو حكماً 

وقوؿ اإلماـ احلجة   . فإين قد جعلتو عليكم حكماً(
اؿ الدين ومتاـ النعمة ( : ) كما يف )إكم  (عليو السالـ)
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وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنم 
وقوؿ اإلماـ العسكري  .حجيت عليكم وأنا حجة اهلل(

)عليو السالـ( يف رواية الطربسي  : ) فأما من كاف من 
الفقهاء صائنًا لنفسو حافظًا لدينو سلالفًا على ىواه مطيعاً 

 . اـ أف يقلدوه(ألمر مواله فللعو 
رمحو  )زلمد باقر الصدر  السعيد السيديقوؿ الشهيد      

: )  ٕٙ)خالفة اإلنساف وشهادة األنبياء ( ص ػ يف (اهلل
النيب واإلماـ معيناف من اهلل تعييناً شخصياً وأما ادلرجع فهو 
معني تعيينًا نوعيًا أي أف اإلسالـ حدد الشروط العامة 

والتأكد من انطباؽ الشروط إىل للمرجع وترؾ التعيني 
  . األمة نفسها(

صرحية  نصوص العلماء سريًا على مدلوؿ الروايات و       
ني يعوالتالنيابة اخلاصة يف اإلمجاع واالتفاؽ على انقطاع 
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كل من   وقد حكموا  )رمحو اهلل(مبوت السمري الشخصي 
وقاؿ بالنصب ادعى النيابة اخلاصة بعد السمري 

  . كذاب منمس ضاؿ ومضلبأف  الشخصي 
 

 وإليك بعض كلماتهم:     
ػ قاؿ الشيخ الطوسي يف كاتب )الغيبة( : ) ذكر ٔ     

أمر أيب احلسن علي بن زلمد السمري بعد الشيخ أيب 
الـ بو وىم القاسم ابن روح رضي اهلل عنو وانقطاع األع

 ( . األبواب 
أمساء بعض ويف كتابو الشريف ىذا عرض )رمحو اهلل(      

الذي ( منهم )أبو دلف الكاتب  من ادعوا النيابة زوراً ، و
الشيخ أيب القاسم بن  يف سياؽ احلديث عنو نقل قوؿ 

)فلعناه لويو صاحب كتاب كامل الزيارات : زلمد بن قو 



 تأمالت فيما طرحو السيد كماؿ احليدري –نظرية تعيني ادلرجع 
 ) الشيخ حيدر السندي (

03 

 

وبرئنا منو ، ألف عندنا أف كل من ادعى األمر بعد 
( .راجع كتاب سمري فهو كافر منمس ضاؿ مضل ال

 . ٕ٘٘شيخ الطوسي ص الغيبة لل
يف كتاب )روضة قاؿ ػ زلمد بن القتاؿ النيسابوري ٕ     

 الواعظني( :
) و أوصى أبو القاسم إىل أيب احلسن علي بن زلمد      

السمري فلما حضرت السمري الوفاة سئل أف يوصي 
فقاؿ أف اهلل بالغ أمره وقد انتظر عليو السالـ لدولة 

 (.احلق
قاؿ )رمحو  علم اليقنيكتاب ػ الفيض الكاشاين يف  ٖ      

 : اهلل(
) ولو قبل قيامو غيبتاف أحدمها أطوؿ من األخرى       

كما جاءت بذلك األخبار ، فأما القصرى فمنذ وقت 
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والدتو إىل انقطاع السفارة بينو وبني شيعتو وعدـ السفراء 
بالوفاة ، وأما الطوىل فهي بعد األوىل ويف آخرىا يقـو 

   . (بالسيف
وىو من مراجع سعيد احلكيم  السيد زلمد ػ ٗ     

 (حفظو اهللالنجف األشرؼ وكبار زلققي الطائفة  قاؿ )
)بعد غيبة االماـ ادلهدي )عليو :  سؤاؿو على يف جواب

 السالـ(.. وبعد عهد السفراء.. ىل يوجد نواب عنو ( :
( محو اهلل )بوفاة السفري الرابع الشيخ السمري )ر     

انقطعت النيابة اخلاصة عن اإلماـ ادلهدي)عليو السالـ( 
حيث أمرنا بتكذيب مجيع ادلّدعني النفتاح الباب اخلاص 
إليو)عليو السالـ( وبدأ عهد جديد وىو نيابة مجيع 
الفقهاء اجلامعني لشرائط التقليد عنو فيما كاف من 
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وظائفو)عليو السالـ( كالقضاء بني الناس وبياف األحكاـ 
 .(الية يف بعض ادلوارد ادلعينةوالو 

وىو من كبار فقهاء قم ػ  الشيخ فاضل اللنكراين ٘     
)االعتقاد :  يف جواب سؤاؿ ادلقدسة قاؿ )رمحو اهلل( 

بالنيابة اخلاصة للمرجع الذي اقلده ىل يًتتب عليو حكم 
 شرعي ؟( 

خلاّصة غري ) ال يًتتب عليو حكم شرعي ألّف النيابة ا     
  .(زمن الغيبةثابتة يف 

يف   ( رمحو اهلل)ويف رواية ذكرىا الشيخ الصدوؽ      
كتاب ) إكماؿ الدين ( أخرج السمري توقيعًا نسختو ) 
بسم اهلل الرمحن الرحيم يا علي بن زلمد أعظم اهلل أجر 
إخوتك فيك فإنك ميت ما بينك وبني ستة أياـ فامجع 

د أمرؾ وال توص إىل أحد يقـو مقامك بعد وفاتك فق
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وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إال بعد إذف اهلل عز وجل 
وذلك بعد طوؿ األمد وقسوة القلب وامتالء األرض جوراً 
وسيأيت من شيعيت من يدعي ادلشاىدة فمن ادعى 
ادلشاىدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفًت 

 . وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم(
 

لسيدنا احليدري : إذا أردت أف تتحدى ذلذا أقوؿ      
أحدًا  بأف يثبت لك أف نصب ادلرجع يف زمن الغيبة 
الكربى شخصي  وتعيينو من اإلماـ )عليو السالـ( فال 
تبحث عن ذلك الشخص يف احلواضر العلمية الشيعية ، 
ألنو ىذا الشخص منحرؼ ضاؿ منمس ردت عليو 

 ني .من مئات السنوحذرت منو  احلواضر العلمية 
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ف كوف مهمة تعيني مصداؽ إ : ثالثالاألمر      
انزواء بالضرورة لى عاتق األمة ال يعين ملقاة ع رجع ادل

يف تسديد وتقوًن  وعدـ تدخلو  ) عليو السالـ( ماـاإل
كاف  إذا ، خصوصا اختيار األمة والوقوؼ موقف ادلتفرج 

ف ىذا على ، ألالتعيني واالختيار دلنصب ادلرجع األ
وحساس ، ولو تأثري كبري على مسريو ادلنصب خطري جدا 

منحرؼ م رجل يىذا ادلنصب العظتسنم األمة ، فإنو لو 
ىل إقد يؤدي ، أو بسيط ساذج ال عقل لو ، ال دين لو 

إشغاذلم  و أ وتنازعهم ووقوع الف ن بينهم ، تشرذـ ادلؤمنني
على حساب األولويات وقضايا  بأمور داخلية ىامشية

ألمة ادلصريية ، و ىذا ما سوؼ يتسبب يف احنراؼ األمة ا
أقوؿ جازماً ، وأرى ىذا  ذلذا،  يف أفرادىا الغالبة ال زلالة 

)عليو السالـ( ئن باف لإلماـ يطم القوؿ منطقيًا : الذي 



 تأمالت فيما طرحو السيد كماؿ احليدري –نظرية تعيني ادلرجع 
 ) الشيخ حيدر السندي (

08 

 

 على ،تسديد األمة يف انتخاب ادلرجع األيف يتدخل  
 فيما يقوؿ . أو وملوماً  وليس رلدفاً ، الطمئنانو مربرات 

 
 السيد الحيدري والتسديد اإللهي في تعيين المرجع: 

مئناف ػ بل وما ىذا االطنظري من الذين حيملوف  و      
كما احليدري نفسو ، فقد   السيدػ طمئناف ىو فوؽ اال

)عليو  و تسديد اإلماـ ادلهدي بتدخل العناية اإلذليةصرح 
فقد ، العامة وادلرجع األعلى  السالـ( يف مسألة ادلرجعية

ىل تصديكم للمرجعية إ: )بالنسبة  يف جواب سؤاؿ قاؿ 
و يف أىل يف نظركم سوؼ تتصدوف للمرجعية حاليا 

 : ادلستقبل(
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اجلواب: بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالـ      
على زلمد وآلو الطيبني الطاىرين اللهم صل على زلمد 

 وآؿ زلمد وعجل فرجهم.
 :يف اعتقادي أنو قضية ادلرجعية فيها بعداف

إىل اآلف شخصاً أنا معتقد أف ادلرجعية العامة األول:      
ال ادلرجعيات اجلزئية أو احمللية، ادلرجعية العامة  -أكررىا-

دلدرسة أىل البيت ىذه ادلرجعية العامة حتتاج إىل رلموع 
بالضرورة من الشرائط وادلؤىالت اطمئنوا أف اإلنساف ىو 

ال يعرفها، البد أف حتصل فيها تأييدات إذلية حىت أف 
 الشخص يتأىل ذلذا ادلوقع أو ال يتأىل.

والقضية ليست فقط قضية علمية، يعين ال يتبادر       
إىل ذىن أحد أف ادلرجعية العامة لشيعة مدرسة أىل البيت 
 بالضرورة فقط ادلدرسة العلمية، ال ، فيها أبعاد إذلية وفيها
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، (سالـ اهلل عليو)أبعاد مرتبطة بتأييدات إماـ العصر 
وأبعاد أخرى لست يف صدد شرحها، إذف أكو بعد أنا 
أعرب عنو، فد بعد غييب، ىذا البعد الغييب احنا ال نستطيع 

 أف نتصرؼ بو كثريا.
يف ادلرجعية العامة ىو أنو درجت :  البعد الثاني     

فيها أنو مع وجود من حوزاتنا العلمية ومن السنن احلسنة 
حيمل ىذه الراية ادلباركة وىي التصدي دلرجعية الشيعة 
وأتباع مدرسة أىل البيت أنو حىت لو كاف ىناؾ من يعتقد 

 أنو بنفسو أعلم من ادلتصدي إال أنو ال يتصدى.
وعندنا جتارب من ىذه القضية، يعين أنا أنقل ىذه      

السيد زلمد باقر القضية باعتبار أف كالمها ذىب إىل ربو، 
، عندما تصدى السيد اخلوئي (رمحة اهلل عليو)الصدر 

للمرجعية العامة وصار اتفاؽ على ادلرجعية العامة السيد 
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زلمد باقر الصدر كاف يعتقد بنفسو أعلم من السيد 
اخلوئي، وعندما استفيت عن ىذه القضية أجاب عندما 

ر سئل ىل السيد اخلوئي أعلم ادلوجودين، السيد الصد
ولكن كثري ال يلتفتوف أجاب: أف السيد  (رمحة اهلل عليو)

اخلوئي أعلم ادلتصدين، مو أعلم ادلوجودين، ألنو كاف 
يعتقد بنفسو أعلم ادلوجودين، ولكن أجاب بأنو أعلم 

 ادلتصدين.
ومل يطبع رسالة عملية إال عندما أمره السيد اخلوئي      

صدر كتب بكتابة الرسالة العملية، تعلموف السيد ال
سنة يعين قبل استشهاده  ٗٗالفتاوى الواضحة عمره 

بسنتني او ثالث، مل يكتب، مل يكتب أبدًا إىل أف قاؿ 
أنا أخاؼ يصري شي علي  (رمحة اهلل عليو)السيد اخلوئي 
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وماكو كذا فتصدى، والسيد زلمد باقر الصدر تصدى 
 .(رمحة اهلل عليو)

ذلك عندما  والتفتوا جيدا تصدوا، ومع ذلك ومع      
كاف يسألوه الوكالء وغري الوكالء كاف يرجعهم إىل السيد 
اخلوئي، ىذي ىذي قوانني حوزهتم ىذي السنن القائمة 

 يف حوزهتم.
ويف زماننا إللي ىذي ادلرجعية العامة اآلف متصدي       

، مع (حيفظو ويطيل يف عمره)إذلا السيد السيستاين اهلل 
أنو يوجد ىناؾ مرجعية وجود ىذه الراية أنا ال أشعر ب

 والتقليد حىت أتصدى أو ال أتصدى.
إذف أتصور ىذه القضية اآلف سابقة ألواهنا، وال      

ينبغي مو فقط أف ال تطرح يل، ال ينبغي أف تطرح ألحد 
مادامت الراية حبمد اهلل تعاىل مرفوعة بيد أمينة، واهلل يطيل 
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لت توجد يف عمر السيد، انا ال رلاؿ لو، وبعد ذلك كما ق
عوامل أخرى تتدخل ليست القضية فقط علمية حىت 

ندعو اهلل سبحانو  نقوؿ بأف ىذا عامل أو ليس بعامل.
 وتعاىل التوفيق للجميع.

wFYcRPGAٔxٙhttp://youtu.be/ 
يف ووجود البعد الغييب ذلية فتدخل العناية لإل: أقول      

ومع ذلك ىو ، نفسو ىذا ادلنصب شلا يعًتؼ بو مساحتو 
نبياء نا شخصا من اهلل كتعيني األباف ادلرجع معي ال يقوؿ  
بني  وذلك لوجود فرؽ كبري ،  (عليهم السالـ)ئمة األ و

( يعني عليو السالـ)ماـ اإل و أ  باف اهلل تعاىل القوؿ 
نو يتدخل ويسدد أالقوؿ بوبني األعلى شخص ادلرجع 

ختيار اادلرجع األعلى أو يتدخل ويسدد اختيار الناس 
 الناس  .

http://youtu.be/6x1wFYcRPGA
http://youtu.be/6x1wFYcRPGA


 تأمالت فيما طرحو السيد كماؿ احليدري –نظرية تعيني ادلرجع 
 ) الشيخ حيدر السندي (

24 

 

 :)حفظو اهلل( السيستاني رأي السيد الحيدري في السيد 
ىذا ادلدح الكبري والثناء اجلميل  ينستوقفالقد  و     

يف شخصية  احليدري  العاطر  الذي مسعتو من السيد 
، وإين مل أمسع أحدًا من  (اهلل ظوالسيستاين ) حفالسيد 

طالب السيد السيستاين )حفظو اهلل( ومن وكالئو فضاًل 
عن غريىم مدحو مبثل ىذا ادلدح ، و ما نستفيده من 

 :عدة أمور منها مدحو  للسيد السيستاين )حفظو اهلل ( 
، )حفظو اهلل( أىل للمرجعية ف السيد السيستاين ػ أٔ     

ف ادلرجع أولو السيد احليدري من ىل ما يقإوإذا ضمنا ىذا 
ال بد واف يكوف فقيها والفقيو ىو الفقيو يف الدين 

فسوؼ  قائد والتفسري والعرفاف ....اخل ادلتخصص يف الع
نستفيد أف السيد احليدري يرى السيد السيستاين )حفظو 
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اهلل( فقيهًا دينيًا ومرجعًا  عامًا ليس يف خصوص احلالؿ 
 .واحلراـ 

ويف زماننا وىو يقوؿ يف شأنو )، ال يرى ذلك  وكيف     
إللي ىذي ادلرجعية العامة اآلف متصدي إذلا السيد 

، مع وجود ىذه (اهلل حيفظو ويطيل يف عمره)السيستاين 
والتقليد حىت الراية أنا ال أشعر بأنو يوجد ىناؾ مرجعية 

 فمن كالمو ىذا يستفاد  . (أتصدى أو ال أتصدى
فقيو )حفظو اهلل (سيد السيستاين اعًتاؼ ضمين  باف ال

 .ديين بادلفهـو الذي طرحو 
إال أف يقاؿ : بأف ىذا الكالـ تاريخ غابر ، وقد وىل      

،  و ذىب ، وجرت عليو قاعدة )كالـ الليل ديحوه 
 النهار(.



 تأمالت فيما طرحو السيد كماؿ احليدري –نظرية تعيني ادلرجع 
 ) الشيخ حيدر السندي (

26 

 

ػ أف مرجعية السيد السيستاين )حفظو اهلل( مرجعية ٕ     
وبالتايل ىي  عامة وعليا كمرجعية السيد اخلوئي )رمحو اهلل(

مشتملة على البعد الغيب والتسديد اإلذلي ، ومشمولة 
ادلرجعية العامة دلدرسة أىل البيت بقوؿ السيد احليدري : )

ائط ىذه ادلرجعية العامة حتتاج إىل رلموع من الشر 
وادلؤىالت اطمئنوا أف اإلنساف ىو بالضرورة ال يعرفها، 
البد أف حتصل فيها تأييدات إذلية حىت أف الشخص 

فيها أبعاد إذلية ( وقولو : )يتأىل ذلذا ادلوقع أو ال يتأىل
، (سالـ اهلل عليو)وفيها أبعاد مرتبطة بتأييدات إماـ العصر 

أنا  وأبعاد أخرى لست يف صدد شرحها، إذف أكو بعد
نا ال نستطيع أعرب عنو، فد بعد غييب، ىذا البعد الغييب اح

 (. أف نتصرؼ بو كثريا
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ادلتابع  وال ألـو السيد احليدري يف قناعتو ىذه ، فإف      
لشأف ىذه ادلرجعية جيد أهنا وصلت إىل ما وصلت إليو 
من الشمولية والعمـو بدوف جهد كبري وعناء شديد 

مجاعات من أجل التسويق إعالميا دلرجعيات  ابذلتهم
 ولكن  كانت النتيجة سليبة آلماذلم .أخرى ، 

ًا صمود ىذه ادلرجعية بل ما يزيدؾ استغرابًا وتعجب     
ىا للفراغ األعظم مع ما تتعرض لو من هتميش العليا وملؤ 

وتشويو واهتامات يف وسائل إعالـ متطورة ومتعددة ، 
ادلستويني  الفكري والوظيفي  وبنحو منظم ومدروس على

،  فحفظ اهلل لنا ىذه ادلرجعية التارخيية ادلباركة وأورت 
 أعداءىا اخليبة وفشل السعي .

و أكرر وأقوؿ :  ىذا ما يظهر لنا من كالـ السيد      
احليدري ىذا     إال أف يقاؿ : بأف ىذا الكالـ تاريخ 
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كالـ غابر ، وقد وىل ،  و ذىب ، وجرت عليو قاعدة )
 الليل ديحوه النهار(.

يف ظل ػ أنو ال ينبغي ألحد أف يتصدى للمرجعية ٖ     
وجود مرجعية السيد السيستاين )حفظو اهلل( وأف السيد 
احليدري ينظر إىل مرجعية السيد السيستاين )حفظو اهلل(  
كما كاف ينظر الشهيد الصدر )رمحو اهلل( إىل مرجعية 

 السيد اخلوئي )رمحو اهلل(.
وال ينبغي مو فقط أف ال قاؿ السيد احليدري )       

تطرح يل، ال ينبغي أف تطرح ألحد مادامت الراية حبمد 
اهلل تعاىل مرفوعة بيد أمينة، واهلل يطيل يف عمر السيد، انا 
ال رلاؿ لو، وبعد ذلك كما قلت توجد عوامل أخرى 

نقوؿ بأف ىذا  تتدخل ليست القضية فقط علمية حىت
 (.بعاملعامل أو ليس 
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وقد أعترب ىذا من سنن وقوانني احلوزة احلسنة اليت ال      
يف ادلرجعية العامة ىو : البعد الثاين ينبغي سلالفتها قاؿ : )

أنو درجت حوزاتنا العلمية ومن السنن احلسنة فيها أنو مع 
وجود من حيمل ىذه الراية ادلباركة وىي التصدي دلرجعية 

البيت أنو حىت لو كاف ىناؾ الشيعة وأتباع مدرسة أىل 
علم من ادلتصدي إال أنو ال من يعتقد أنو بنفسو أ

ىذي ىذي قوانني حوزهتم ىذي ( وقاؿ : )يتصدى
 (.حوزهتمالسنن القائمة يف 

وإف كنت ال أتفق مع السيد احليدري يف قولو ال  اوأن     
يطرح أحد مرجعيتو يف عرض مرجعية السيد  فينبغي أ

من ضروب  اهلل( وأعترب ذلك ضربالسيستاين )حفظو ا
والتعدد ليس فيو مزامحة لدور   وفكثري إذ العلماء  ، التشدد 

إال  والناس تتفاوت يف التشخيصات ،  ادلرجع األعلى ،
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أنين أرى يف كالـ السيد احليدري ىذا تعظيم وتقدير 
وتثمني واعًتاؼ بعظمة وقيمة مرجعية السيد السيستاين 

 . ودورىا التارخيي العظيم )حفظو اهلل(
و أقوؿ للمرة الثالثة  :  ىذا ما يظهر لنا من  و أكرر      

كالـ السيد احليدري ىذا  إال أف يقاؿ : بأف ىذا الكالـ 
تاريخ غابر ، وقد وىل ،  و ذىب ، وجرت عليو قاعدة 

 )كالـ الليل ديحوه النهار(.
 

)عندما  ) عفا اهلل عين وعنو ( : قولو :رابع األمر ال      
ترجع إىل تأرخينا إىل اإلماـ احلسن جتد أنو كبار أصحاب 
أمري ادلؤمنني وأصحاب اإلماـ احلسن دخلوا عليو وأعًتضوا 
و قالوا  ومل  يقل ذلم أنتم تعًتضوف على إماـ معصـو  ما 
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قاؿ ىكذا  قاؿ ال تعالوا أبني لكم القضية قضية النقد 
 إذ يالحظ عليو :فهو غريب جداً  موجودة (موالنا كانت 

أواًل : أف النهي عن االعًتاض على اإلماـ ادلعصـو      
)عليو السالـ( مشموؿ جبمع األدلة الدالة على النهي عن 

َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمالَِئَكِة : )يقوُؿ اهلُل تعاىل   االعًتاض على اهلل
ِإبِْليَس َأَبى َواْسَتْكبَ َر وََكاَن اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ 

ا يَ ْفَعُل َوُىْم ) :يقوُؿ تعاىل. (ِمَن اْلَكاِفرِينَ  اَل ُيْسَأُل َعمَّ
  (.ُيْسأَُلونَ 

وسر يف ذلك يعود إىل أف اهلل تعاىل دلا عصم أىل      
البيت )عليهم السالـ( أمر بطاعتهم مطلقًا والتسليم 

 ، ومن أعًتض لقوذلم ، فمن خالفهم فقد خالف اهلل
عليهم فقد أعًتض على اهلل ، فالراد عليهم حبكم الراد 

 على اهلل .
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َفال َورَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى  يقوؿ تعاىل : )     
نَ ُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم  ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ُيَحكِّ

ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما  ( َحَرًجا ِممَّ
يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللَ  ) تعاىل:و يقوؿ      

َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي األمر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِفي 
فَ ُردُّوُه ِإَلى اهلِل َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاهلِل  ، َشئْ 

ٌر َوَأْحَسُن تَاِويالً    .(َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ
عن جابر بن عبد : »ٕٕٗ/ٔيف ادلناقب: ى رو فقد    

ا الَِّذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اهلل   اهلل قاؿ: دلا نزؿ قولو تعاىل: ي ا أ يػُّه 
ِطيُعوا الرَُّسوؿ  و أُويل األمر ِمْنُكْم، قلت: يا رسوؿ اهلل، و أ  

فمن أولوا األمر الذين قرف اهلل طاعتهم بطاعتو ؟ 
فقاؿ)صلى اهلل عليو و آلو( : ىم خلفائي يا جابر وأئمة 
ادلسلمني بعدي، أوذلم علي بن أيب طالب مث احلسن 



 تأمالت فيما طرحو السيد كماؿ احليدري –نظرية تعيني ادلرجع 
 ) الشيخ حيدر السندي (

33 

 

راجع ادلسلك « . واحلسني مث عد تسعة من ولد احلسني
  . ٕ٘ٚيف أصوؿ الدين للمحقق احللي/

عن زيد بن أرقم قاؿ: : » ٓٓٔويف كفاية األثر/      
مسعت رسوؿ اهلل)صلى اهلل عليو و آلو( قوؿ لعلي: أنت 
اإلماـ واخلليفة بعدي، وابناؾ سبطاي، ومها سيدا شباب 
أىل اجلنة، وتسعة من صلب احلسني أئمة معصوموف، 

 .(ومنهم قائمنا أىل البيت
مسعت عليًا صلوات اهلل عليو »وقاؿ سليم بن قيس:      

يقوؿ، وأتاه رجل فقاؿ لو: ما أدىن ما يكوف بو العبد 
مؤمنًا وأدىن ما يكوف بو العبد كافراً، وأدىن ما يكوف بو 
العبد ضااًل ؟ فقاؿ لو: وأدىن ما يكوف بو العبد ضااًل أف 

ه الذي ال يعرؼ حجة اهلل تبارؾ وتعاىل وشاىده على عباد
أمر اهلل عز وجل بطاعتو وفرض واليتو . قلت: يا أمري 
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ادلؤمنني صفهم يل، فقاؿ: الذين قرهنم اهلل عز وجل بنفسو 
ا الَِّذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اهلل  و أ ِطيُعوا الرَُّسوؿ   ونبيو فقاؿ: ي ا أ يػُّه 
و أُويل األْمر ِمْنُكْم.قلت: يا أمري ادلؤمنني جعلين اهلل فداؾ 
أوضح يل فقاؿ: الذين قاؿ رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو و 
آلو( يف آخر خطبتو يـو قبضو اهلل عز وجل إليو: إين قد 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إف متسكتم هبما:  
كتاب اهلل وعًتيت أىل بييت، فإف اللطيف اخلبري قد عهد 
إيل أهنما لن يفًتقا حىت يردا علي احلوض كهاتني، ومجع 
بني مسبحتيو، وال أقوؿ كهاتني ومجع بني ادلسبحة 
والوسطى، فتسبق إحدامها األخرى، فتمسكوا هبما ال تزلوا 

 .)ٗٔٗ/ٕ)الكايف:« وال تضلوا وال تقدموىم فتضلوا 
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أيب  ويف زلاسن الربقي بإسناده عن أيب اجلارود عن      
فال وربك ال  : )يف قوؿ اهلل تعاىل :(عليو السالـ)جعفر 

  (.     قاؿ التسليم الرضا والقنوع بقضائو -يؤمنوف اآلية 
قاؿ  عبد اهلل الكاىلي ويف الكايف بإسناده عن     
: لو أف قوما عبدوا اهلل ( عليو السالـ) أبو عبد اهلل قاؿ

وحجوا  الزكاة وآتوا الصالة وأقاموا -لو  شريكوحده ال
قالوا الشئ صنعو اهلل مث  - شهر رمضاف وصاموا -البيت 
مل صنع ىكذا  - رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وصنع
أو وجدوا ذلك  -ولو صنع خالؼ الذي صنع  -وكذا 

مث تال ىذه اآلية فال  -يف قلوهبم لكانوا بذلك مشركني 
مث ال  -وربك ال يؤمنوف حىت حيكموؾ فيما شجر بينهم 

يما مث جيدوا يف أنفسهم حرجا شلا قضيت ويسلموا تسل
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وما جيري  .عليو السالـ عليكم بالتسليم أبو عبد اهلل قاؿ
 عليو )صلى اهلل عليو وآلو( جيري على خلفائو.

واعلم أف ىناؾ روايات تطبق اآليات قاؿ يف ادليزاف :      
أعين قولو فال وربك ال يؤمنوف إىل آخر اآليات على 

أىل البيت  أو على والية أئمة (عليو السالـ)علي  والية
وىو من مصاديق التطبيق على ادلصاديق  (عليهم السالـ)

 واوسلم (صلى اهلل عليو وآلو)ورسولو  فإف اهلل سبحانو
مصاديق اآليات  (عليهم السالـ)أىل البيت  ألئمة من

 .وىى جارية فيهم
يف أنو قاؿ  ) عليو السالـ ( وروي عن اإلماـ الرضا     

علينا وعلى  إنو كاف شديد العناد  أيب مسلم اخلراساين :
شيعتنا ، فمن أحبو فقد أبغضنا ، ومن قبل منو فقد رد 

 .مدحو فقد ذمنا علينا ، ومن
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يف اإليقاظ من اذلجعة التاسع والثالثوف بعد ادلائة :       
نباتة  عن األصبغ بن -يف فصل آخر  -ما رواه أيضا فيو 

ديث قاؿ : " ، عن أمري ادلؤمنني ) عليو السالـ ( يف ح
 ومن أنكر أف يل يف األرض كرة

بعد كرة ) ودعوة بعد دعوة (  ، وعودة بعد رجعة ، 
علينا ، ومن رد علينا فقد  حديثا كما كنت قدديا فقد رد

 رد على اهلل "
عليو )وروى الشيخ يف ادلصباح يف زيارة لألمري      

)وأشهد أف من قتلكم وحاربكم مشركوف ، ومن  (السالـ
كم يف أسفل درؾ اجلحيم ، أشهد أف من حاربكم علي رد

وأهنم حزب الشيطاف ، وعلى  لنا أعداء وحنن منهم برءاء
شرؾ فيو  من قتلكم لعنة اهلل وادلالئكة والناس أمجعني ومن

 ومن سره قتلكم .(
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رد عليكم يف أسفل درؾ  ويف الزيارة اجلامعة : )ومن     
  (من اجلحيم

يف روضة ادلتقني يف  )رمحو اهلل( وقاؿ العالمة اجمللسي     
من جلأ إليكم » من العذاب « شرح ىذه الفقرة : )وأمن 

» من اذلالؾ « وسلم » باالعتقاد وادلتابعة واالستشفاع « 
على صيغة « وىدي » يف اإلمامة وغريىا « من صدقكم 

» كما قاؿ اهلل تعاىل : « من اعتصم بكم » اجملهوؿ 
وىو األئمة كما يف األخبار الكثرية «   واْعت ِصُموا حِب ْبِل اهلل

أقوالكم وإف مل تكن موافقة لعقلو « ومن رد عليكم » 
 .الناقص(

قد  )ينظراف إىل من كاف منكم شلن :  قبولةادلويف      
روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرؼ أحكامنا 

جعلتو عليكم حاكمًا فإذا  فلريضوا بو حكمًا فاين قد
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فلم يقبلو منو فإمنا استخف حبكم اهلل حكم حبكمنا 
والراد علينا الراد على اهلل وىو على حد الشرؾ  وعلينا رد

 باهلل(.
ادلتواترة عن النيب : وىذا مفاد األحاديث  أقول     

الدالة على وجوب التمسك األعظم )صلى اهلل عليو وآلو( 
بأىل البيت )عليهم السالـ(  والناىية عن التقدـ عليهم ، 

و ما عليو تسامل الشيعة وضرورة مذىبهم ، فالنهي عن وى
االعًتاض على اإلماـ احلسن )عليو السالـ( ألنو معصـو 

على خلقو ثابت بالتواتر و التسامل تعاىل وحجة هلل 
والضرورة ، ولو سلمنا أف اإلماـ )عليو السالـ( يف حلظة 
اعًتاض بعض الشيعة لقصورىم أو تقصريىم  مل ينههم ومل 

ىم بعصمتو ، فهذا ال يعين أف النهي مل يكن موجوداً يذكر 
. 
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وثانيًا : إف الروايات اليت وصلت بأيدينا تدؿ على       
أجابوا على سؤاؿ الشيعة عن  أف األئمة )عليهم السالـ(

موقف اإلماـ احلسن )عليو السالـ( بالتذكري بالعصمة 
يو األعظم )صلى اهلل عل أجاب النيبكما والتسديد اإلذلي   

   يف صلح احلديبية عن اعًتاض عمر.  وآلو(
علل الشرائع : حدثنا علي بن أمحد ] ابن زلمد ففي      

الدقاؽ ، عن احلسن بن  [ ، عن زلمد بن موسى بن داود
أمحد بن الليث ، عن زلمد بن محيد ، عن حيىي بن أيب 

قاؿ : حدثنا أبو العالء اخلفاؼ ، عن أيب سعيد  بكري
ابن أيب طالب  قلت للحسن بن عليعقيصا قاؿ : 

عليهما السالـ : يا ابن رسوؿ اهلل مل داىنت معاوية 
احلق لك دونو وأف معاوية ضاؿ  وصاحلتو ، وقد علمت أف
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فقاؿ : يا با سعيد ألست حجة اهلل تعاىل ذكره  باغ ؟
 على خلقو ، وإماما عليهم بعد

أيب عليو السالـ ؟ قلت : بلى ، قاؿ : ألست الذي قاؿ 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو يل وألخي : احلسن

واحلسني إماماف قاما أو قعدا ؟ قلت : بلى ، قاؿ : فأنا 
إذا قعدت ، يا با سعيد علة  إذف إماـ لو قمت ، وأنا إماـ

مصاحليت دلعاوية علة مصاحلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وبين أشجع ، وألىل مكة حني انصرؼ  وآلو لبين ضمرة

ومعاوية وأصحابو كفار  ديبية ، أولئك كفار بالتنزيلمن احل
بالتأويل ، يا با سعيد إذا كنت إماما من قبل اهلل تعاىل 

مل جيب أف يسفو رأيي فيما أتيتو من مهادنة أو  ذكره
 فيما أتيتو ملتبسا . زلاربة ، وإف كاف وجهو احلكمة
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أال ترى اخلضر عليو السالـ دلا خرؽ السفينة وقتل      
موسى عليو السالـ فعلو ،  غالـ وأقاـ اجلدار سخطال

الشتباه وجو احلكمة عليو حىت أخربه فرضي ، ىكذا أنا 
علي جبهلكم بوجو احلكمة فيو ، ولوال ما أتيت  سخطتم

البحار أحد إال قتل .  دلا ترؾ من شيعتنا على وجو األرض
 .ٕص  ٗٗج 

عن سدير ،  علل ويف نفس ادلوضع من البحار عن ال      
ومعي ابين : يا سدير  (عليو السالـ)قاؿ : قاؿ أبو جعفر 

أمرؾ الذي أنت عليو ، فإف كاف فيو إغراؽ   أذكر لنا
قاؿ : فذىبت  كففناؾ عنو ، وإف كاف مقصرا أرشدناؾ

أف أتكلم فقاؿ أبو جعفر عليو السالـ : أمسك حىت 
صلى اهلل عليو )وضع رسوؿ اهلل  أكفيك إف العلم : الذي

عند علي عليو السالـ من عرفو كاف مؤمنا ومن  (آلوو 
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مث كاف من بعده احلسن عليو السالـ  جحده كاف كافرا
كاف  قلت : كيف يكوف بتلك ادلنزلة ، وقد كاف منو ما

دفعها إىل معاوية ؟ فقاؿ : اسكت فإنو أعلم مبا صنع ، 
 عظيم  . لوال ما صنع لكاف أمر

 جيد تأكيد ادلعصومني ) فإف ادلالحظ ذلاتني الروايتني     
عليهم السالـ( على عصمة اإلماـ ) عليو السالـ( وعلمو 
وتأييد اهلل لو يف رد االعًتاض أو اجلواب على السؤاؿ ، مث 

بال تفصيل بعد ذلك ذكروا )عليهم السالـ( جوابًا إمجاليًا 
. 

ولست أدري كيف غاب ذلك عن مساحة السيد       
احليدري ، فقاؿ قولتو )دخلوا عليو وأعًتضوا و قالوا  ومل  
يقل ذلم أنتم تعًتضوف على إماـ معصـو  ما قاؿ ىكذا  

 (! واهلل ادلستعاف .
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وإف الشيعة ال ترفض االستفسار عن علة مواقف       

نع أحد من نقاش ومل ديادلراجع ، فاجملاؿ مفتوح للجميع ، 
ادلراجع يف ادلسائل العلمية إف كاف من أىل التحقيق 

إف كاف من ادلتابعني والتخصص ، ويف ادلواقف االجتماعية 
ىو  دينع ويرفض منعًا  باتًا نعم ما ، دربة الفطنة ال هوعند

واالهتاـ ، والتشويو  ، التخوين والتجهيل والتسقيط 
يدىم ، و الوقوؼ بالتخلف ورلاملة الناس لكسب ما يف 

  .جبانب السلطة 
 
 
 



 تأمالت فيما طرحو السيد كماؿ احليدري –نظرية تعيني ادلرجع 
 ) الشيخ حيدر السندي (

45 

 

 خاتمة :
ف ادلرجع يف عصر الغيبة واجد للصفات اليت إحيث      
، فادلرجع مصداؽ حلجة  (عليو السالـ)ماـ إليها اإل  ارجع

ماـ ، وما كاف مصداقا حلجة اإل السالـ( عليو)ماـ اإل
ليو يكتسب قدسية واحًتاما من ىذه إادلعصـو منتسبا 

 واإلضافة .النسبة 
 

 وف الفقيو يشكل مناصبا دينية يكسبف كو إكما       
االستخفاؼ بو  مهابة الدين وجيعل ىتكو ىتكا للدين و

استخفاؼ مبناصبو الدينية ، ذلذا أمرت الروايات باحًتاـ 
م للدين ولالئمة يالعامل و تعظيمو ، الف ىذا التعظيم تعظ

 . (عليهم السالـ)



 تأمالت فيما طرحو السيد كماؿ احليدري –نظرية تعيني ادلرجع 
 ) الشيخ حيدر السندي (

46 

 

خلق من طني   غري معصـو بشر  الفقيوأف صحيح      
ه غري ال انو ديتاز عن إيقع يف اخلطأ ،  كغريه من الناس ، و

، وقائم  ( علينا عليو السالـ)ماـ ادلعصـو نو حجة اإلأب
استخفاؼ باإلماـ )   مبناصب الدين فاالستخفاؼ بو

عليو السالـ( والدين ، ذلذا ورد ) من كاف منكم شلن قد 
حرامنا وعرؼ أحكامنا روى حديثنا ونظر يف حاللنا و 

فلريضوا بو حكما فإين قد جعلتو عليكم حاكما فإذا 
حكم حبكمنا فلم يقبلو منو فإمنا استخف حبكم اهلل 
وعلينا رد والراد علينا الراد على اهلل وىو على حد الشرؾ 

  باهلل( 
 

ماـ زين العابدين )عليو السالـ ( انو اإل  وروي عن     
 طلب العلم لطلبوه ولو يف )لو يعلم الناس ما قاؿ :
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بسفك ادلهج وخوض اللجج,اف هلل تعاىل أوحى اىل 
دانياؿ:أف أمقت عبادي ايل اجلاىل ادلستخف حبق اىل 
العلم التارؾ لالقتدى هبم , واف احب عبيدي ايل التقي 
الطالب للثواب اجلزيل , الالـز للعلماء ,التابع للحلماء 

 القائل عن احلكماء (.
 

مر أليو إوىذا االرتباط بني ادلنتسب وادلنتسب      
انة إى، فاف العقالء ال يقبلوف  احلنيف  عقالئي أقره الشرع

ن التصرفات اليت تقلل اإلنساف بشكل عاـ ، وينفروف م
ط من منزلتو ، ولكن نفرهتم اشد ورفضهم من قدره وحت
ىل إذا كاف االستخفاؼ باإلنساف ادلنتسب إأقوى فيما 

حاؿ أو ادلعلم ىانة الطبيب ، ومن ذلك إ عنواف خاص 
ما ، إذ ينظروف إىل ذلك التصرؼ على بوظيفته ماقيامه
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أنو جتاوزًا على شخص وإمنا ىو جتاوز على قيم ومبادئ  
ورسالة حيملها ذلك الشخص ومن ىنا وضعت مجلة من 

إىانة العسكري وموظف الدوؿ عقوبات خاصة على 
 .الدولة حاؿ تلبسو بالذي الرمسي 

 
وىذه قاعدة عامة عقالئية أقرىا الشارع ادلقدس ،      

قبل إىانة ادلصحف نوعليها سرية ادلسلمني ، وذلذا ال 
بتعظيم البدف و تعاىل وادلساجد واألضرحة ، وأمر اهلل 

 والكعبة)عليو السالـ( وادلروة ومقاـ إبراىيم  جبلي الصفا 
)اخلع  ( : عليو السالـ)وقاؿ لنبيو موسى  ادلشرفة ، 

كل ىذه . فإف  تعليك انك بالوادي ادلقدس طوى( 
األشياء اليت أمرنا بتعظيمها وهنينا عن ىتكها سللوقات  
كغريىا أوجدىا اهلل من العدـ وىي مفتقرة إىل اهلل يف مجيع 
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الشؤوف ، وال امتياز ذلا من ىذه اجلهة ، كما ال امتياز 
 ىا ، ة ذلا عن غري ادلركبلكثري منها  من حيث العناصر 

 ىل اهلل تعاىل .إالشعارية واالنتساب بوإمنا امتازت 
أسأؿ اهلل أف يبعد ىذه األمة عن الفتنة ، والتمزؽ      

ة  يف وجو أعداء قفتفقة متواوالتشرذـ ،  وأف جيعل قلوهبا م
أف أجل اإلسالـ الذين يًتبصوف بو و برجالو ويسعوف من 

يدري  أف نتنازع فنفشل ، كما أرجو من السيد كماؿ احل
 ينصرؼ إىل ما كاف فيو من تقوية للمذىب وتثبيت  

لعقيدة ، فلقد كانت يف يده جوىرة مثينة ، أرجو من اهلل ل
أف حيافظ عليها باحلفاظ على دوره الفعاؿ يف الربىنة على 
العقيدة وتثبيتها ، كما أرجو منو ، وىو أستاذ عريق  ولو 

وغريىم ،  على كثري من ادلؤمنني من طالب العلم فضل 
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أف ال يدخل يف بعض التجاذبات اليت قد يستفيد منها 
 أصحاب احلسابات اخلاصة .

واحلمد هلل رب العادلني والصالة والسالـ على زلمد      
 وآلو الطبينب الطاىرين

 حيدر السندي

من جوار العتبة الرضوية ادلباركة على مشرفها أفضل      
من شهر رمضاف ادلبارؾ من  ٔٙيف يـو  التحية والسالـ

 من اذلجرة ادلباركة  . ٖٗٗٔسنة 

 
 


