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م�شكلتي معكم لي�شت م�شكلة ما حتّدثتم به، ولكّن م�شكلتي معكم 

اأّنكم ل تعرفون النتائج ال�ّشلبية التي اأحدثتموها يف واقع الإ�شالم يف 

خّط اأهل البيت عليهم ال�شالم، فقد �شنعتم فتنًة ل ترتكز على اأ�شا�س!





11

اللجنة املعدة

ة
م

ّد
ق

امل

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الة وال�ّشالم على حمّمد واآله الطاهرين، وبعد. احلمد هلل رّب العاملني، وال�شّ

ي�شّرنا اأن نقّدم اإليكم هذا الكتيب الذي ناأمل اأن يعالج الق�شّية التي �شغل بها 

اهلل  اآية  تقليد  على  البقاء  م�شروعية  وهي  األ  موؤخًرا  ال�شيعّية  ال�ّشاحة  »البع�س« 

العظمى ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل ر�شوان  اهلل عليه، التي ما تكاد تخمد حتى 

يف  املثارة  لالإ�شكالت  الهادئ  العالج  عرب  ن�شاهم  اأن  بذلك  وهدفنا  اأواُرها.  ُيثار 

حلحلة بع�س تراكمات ال�شاحة ال�شيعّية، وبيان اخللط والتجيري فيها مبا يبعدها عن 

الهدف الأ�شلّي، كما �شيتبني يف ثنايا الكتيب.

وننّوه بدايًة اإىل اأّن ما اأثبت يف الكتيب كان بالأ�شل �شل�شلة جمّزاأة عر�شت على 

�شفحة fadlullah_opinion على برناجَمْي التوا�شل »الإن�شتغرام« و»الفي�شبوك« 

بالعنوان نف�شه، وملّا كان ما ُطرح مو�شع حاجة الكثريين مّمن يريدون تعّرف م�شاألة 

البقاء ب�شكل علمّي ارتاأينا اإعادة ن�شر ال�شل�شلة على �شكل مو�شوع متكامل، وتطّلب 

ذلك اإعادة النظر ببع�س ال�شياغات وتغيرًيا ب�شيًطا ببع�س الأفكار. واإمتاًما للنفع 

اأتبعنا ال�شل�شلة ببحث خمت�شر اآخر حول م�شروعّية تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل )ر�س( 

ثّم  التقليد البتدائّي وا�شرتاط احلياة باملجتهد.  ابتداًء، ونّظرنا باخت�شار مل�شاألة 

ختمنا كّل ذلك ببع�س املالحق ال�شرورّية، مع ثبت باملراجع التي اعتمدنا عليها.

املهتّمني من داخل  املخت�شني  العلماء  الكتيب على عدد من  وقد جرى عر�س 

ليكون  هاّمة،  مالحظات  تقدمي  يف  �شاكرين  �شاهموا  حيث  وخارجها،  البحرين 

الطرح هادًئا وعلميًّا. واإّننا اإذ نطرح هذا البحث نعتذر عن اأي ق�شور، ونوؤكد اأّننا ل 

ن�شعى لفرقة اأو فتنة، بل لت�شحيح امل�شار، اآملني اأن تن�شغل ال�ّشاحة ال�شيعّية مبا هو 

اأهّم واأجدى، واهلل من وراء الق�شد.
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متهيد البحث

يتعّمد بع�س امل�شايخ وطلبة العلم، ورغم مرور اأكرث من �شت �شنوات على غياب املرجع 

ال�شيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )ر�شوان اهلل عليه(، اإثارة مو�شوع �شرعية البقاء على تقليد 

�شماحته، م�شتغّلني كّل منا�شبة لتاأجيج ال�شراع املرجعّي، ل�شّيما يف بع�س املوا�شم العبادّية.

لذلك اآثرنا اإ�شدار هذا الكتيب الذي نريد اأن نبنّي فيه اأن البقاء على تقليد الفقيه املجّدد 

ال�شيد ف�شل اهلل )قّد�س �شّره ال�شريف( خا�شع للموازين ال�شرعية، ول يلزم املكّلف العدول 

عن تقليده اإىل مرجع حّي اآخر، واأّن جميع الإ�شكالت املثارة ب�شاأن تقليد �شماحته ت�شري على 

غريه من الفقهاء املا�شني الذين توفاهم اهلل وليزال البع�س يرجعون اإليهم يف التقليد. ثم 

ا الرجوع ابتداء اإىل ال�شّيد ف�شل اهلل )ر�شوان  �شن�شري بعد ذلك اإىل اأنه ميكن للمكلفني اأي�شً

اهلل عليه( بناء على بع�س الجتهادات الفقهية، وهو الأمر الذي كرث ال�شوؤال عنه.

وملّا كان مثل مو�شوع تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل ــ بقاًء اأو ابتداًء ــ �شائًكا وتدخل فيه الع�شبية 

بقوة، فاإننا ناأمل من القارئ الكرمي تفّهم امل�شكلة بعيًدا عن الت�شنج، فل�شنا طاّلب فتنة، ولو 

ا منهم، بل  ذكرنا بع�س الأ�شماء التي نحرتمها جًدا، فاإّن ذلك لي�س جتريًحا فيهم اأو انتقا�شً

مرادنا اأن ن�شَع الأمور يف ن�شابها، ون�شّمَي الأ�شياء مب�شّمياتها، ومعروف اأن القْدح يف الآراء 

العلمّية جائز متاح، ب�شرط اللتزام باحلدود الأخالقّية مع الآخرين، ومراعاة اأدب احلوار 

يف ح�شرتهم.





الف�شل الأّول

م�شروعّية البقاء على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل
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  واقٌع م�ؤمٌل

تعّر�شت مرجعّية ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )ر�شوان اهلل عليه( للهجوم العنيف، 

واأثري حولها �شجيج مل يرث بهذا ال�شكل داخل الطائفة وخارجها، ولكنها ظلت �شامدة، �شواء 

على م�شتوى ال�شخ�س اأو على م�شتوى جمهور املقلِّدين واملعجبني من غري املقلِّدين، وهي بذلك 

جديرة بالدرا�شة والحتذاء. ومنذ اليوم الأول لطرح ال�شّيد نف�شه للمرجعّية تفّرغ »البع�س« 

دوه حيًّا وميًتا،  ــ ملحاربة هذا الرجل، وتق�شّ ــ من طلبة العلوم الدينية ومن يدور يف فلكهم 

واأجهدوا اأنف�شهم ل�شرف املقلِّدين عنه، ُمتنا�شني اأن التقليد م�شاألة قناعة �شخ�شّية.

اإّن ما يوؤ�شف له اأن يبّدد ق�شم من طلبة العلم طاقتهم يف الرتويج ملرجعّيات واإ�شقاط اأخرى 

يف تكرار لأخطاء �شابقة ول�شنوات طويلة مّرت بها املجتمعات ال�شيعّية، وا�شتهلكت كثرًيا من 

طاقتها، بل واأفرزت حالت من التجاذب والحتقان، ودفعت البع�س للتطّرف الفكرّي الذي 

ال�شغط على  اإىل  العلم  ببع�س طلبة  ا. وقد و�شل احلال  اأي�شً العملّية  املمار�شة  ينعك�س على 

قناعات النا�س الّرا�شخة يف تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل ب�شكل اأو اآخر؛ بغية اإكراههم على اختيار 

مرجع يرى فيه ذلك ال�شيخ اطمئناًنا من قبله هو �شخ�شًيا، موحني ملن ي�شاألهم اأّن خمالفة 

راأيهم تعّر�س اأعمال املقلِّد للبطالن.

اأب�شط مما هو قائم  اأولئك امل�شايخ متثل الراأي الذي اختاروه، وامل�شاألة  اإّن ت�شخي�شات 

، ولكّن امل�شكلة اأن اأولئك 
(((

لدينا فُيكتفى فيها بالطمئنان العقالئّي كما ن�ّس عليه الفقهاء

ال�شيوخ ي�شّرون على معاداة مرجعّية علمّية مثل ال�شّيد ف�شل اهلل يف حرب معلنة ب�شكل وا�شح 

وجلّي عليه، وعلى من يقّلده بو�شفه »غري اأهٍل للتقليد«، اأو اأّن تقليده »ل يبعث على الطمئنان 

لدى املكلَّف«! ولأّن الق�شّية ح�ّشا�شة ومرتبطة ب�شحة عمل املكلَّفني فاإّن تلك الإ�شكالت جتد 

�شداها، حيث تبعث على التخّوف وت�شّو�س الروؤية.

اإّن وظيفة طالب العلم الذي جعل نف�شه يف خدمة النا�س اأن يجيب عن اأ�شئلتهم ال�شرعّية، 

))) ل يجب على كّل مكّلف ال�شعي بنف�شه ل�شوؤال اأهل اخلربة وا�شتماع ال�شهادة اأو مالحظة ال�شياع، بل يجوز ملثل الولد 

لهم  ح�شل  اإذا  وذلك  العامل،  اجتهاد  عن  اخلبري  غري  والعاملمِ  والزوج  الأب  مثل  بتحّري  الكتفاء  والعامّي  والزوجة 

الطمئنان مبعرفة املتحّري ودقته، وبذل اجلهد للو�شول اإىل النتيجة من طرقها املعتربة �شرًعا ــ ال�شيد ف�شل اهلل، فقه 

ا جاء يف اإجابة ل�شوؤال ب�شفحة ال�شيد علّي ال�شي�شتايّن ما يلي: هل  ال�شريعة: اجلزء الأول، �شفحة 6) امل�شاألة 4)، واأي�شً

يجوز للزوجة والتي ت�شت�شعب البحث عن الأعلم اأن تعتمد على زوجها يف ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماًدا منها عليه، 

وكذلك الفتاة اعتماًدا منها على اأبويها؟ فجاء اجلواب: يجوز اإذا ح�شل لها الطمئنان بذلك.
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ويعالج م�شكالتهم الدينية بعيًدا عن احل�شا�شّيات املرجعّية، وعليه اأّل يعي�س العقدة يف ذلك، 

اأو يتحّرك ب�شكل حزبّي اأو فئوّي لفر�س قناعٍة ما يف هذه امل�شاألة، بل يرتك للنا�س قناعاتهم. 

اهلل،  ف�شل  ال�شّيد  تقليد  على  املقلِّدين  اإبقاء  على  لدينا  اإ�شرار  ل  اأّنه  التاأكيد  جنّدد  وهنا 

فهذا خياٌر يقّرره املكّلف نف�شه، بل غر�شنا تخفيف ال�شجيج الذي بداأ ي�شتنزف كثرًيا من 

النقا�شات، مع اإمياننا اأّن ال�شّيد ر�شوان اهلل عليه ل ينح�شر يف ق�شّية تقليد، بل هو م�شروع 

اإ�شالمّي اأكرب من ذلك، وهو رجل ميثل عالمة فارقة يف التاريخ ال�شيعّي احلديث.

  كيَف نقّلد؟

ال�شخ�شّي  الطمئنان  اإىل  تعود  املرء  اإليه  يرجع  الذي  املجتهد  الفقيه  اختيار  م�شاألة  اإّن 

اأن  وقناعة املكلف نف�شه، وذلك بالطبع بناء على بع�س ال�شرتاطات املتفق عليها، التي لبّد 

يتوفر عليها الفقيه؛ ليكون املكلَّف معذوًرا اأمام اهلل �شبحانه وتعاىل يوم القيامة يف تقليده اإّياه.

اأن يكون جمتهًدا يف ا�شتخراج الأحكام  اإّن ال�شرط الأ�شا�شّي لختيار مرجع التقليد هو 

ال�شرعية من الأدّلة التف�شيلّية، كما هو معروف يف علم اأ�شول الفقه، بالإ�شافة اإىل �شروط 

لة بطبيعة الجتهاد كمعرفة واقع احلياة ب�شتى  اأخرى تفر�شها العملية الجتهادّية ذات ال�شّ

اأنحائها، لذا قد تت�شع دائرة ال�شروط بح�شب حاجة العملّية الجتهادّية.

ف�شل اهلل يف  ال�شّيد  مقلدو  بها  ُيحاَرب  التي  ال�شّماعة  نعتربه  اأن  �شرط ميكننا  اأهّم  اإّن 

حياته وبعد مماته هو »اأعلمّية مرجع التقليد«، ذلك ال�شرط الذي ميثل اإحدى املع�شالت ملا 

الف�شلّي يف  عبدالهادي  ال�شيخ  العاّلمة  دفع  ما  وهو  واإ�شكالت،  تناق�شات  من  عليه  ينطوي 

كتابه »التقليد والجتهاد« اإىل جتاوز اإ�شكالّية امل�شّمى باختيار »امل�شتوى العلمّي« عند تعداده 

من  التقليد  يف  الأعلم  بنظرّية  اللتزام  اأّن  اآخر  مورد  يف  موؤكًدا   ،
(((

التقليد مرجع  ل�شروط 

حيث العمل والتطبيق فيها �شيء غري قليل من الوقوع يف الُع�شر واحَلرج لالختالف يف مفهوم 

.
(((

الأعلم

))) كتاب التقليد والجتهاد، ال�شفحة 90، طبعة العام 007) يف بريوت، ال�شادرة عن مركز الغدير.

))) يو�شح ال�شيخ عبدالهادي الف�شلّي اأّن اللتزام بنظرّية الأعلم يف التقليد من حيث العمل والتطبيق فيها �شيء غري قليل 

من الوقوع يف الُع�شر واحَلرج لالختالف يف مفهوم الأعلم، و�شْبه ا�شتحالة املقارنة بني جميع املجتهدين املتعا�شرين 

ح يف حتديد من هو الأعلم. ر�شالة للف�شلي ن�شرت يف  لتعيني َمن هو الأعلم، وتعار�س البّينات دائًما من غري وجود مرجِّ

جملة �شعائر ال�شنة الثانية، العدد 3)، العدد الإلكرتويّن.
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اإّن الأعلمّية مبا هي قدرة عقلّية اأو َمَلكة نف�شانّية تعّر�شت يف م�شّنفات الفقهاء لتعريفات 

عّدة، اإذ مل ُيعاَلج مفهوم الأعلمّية ومل يحّدد �شابط لهذا املفهوم اإل منذ فرتة قريبة رمبا ل 

اأن  الطبيعّي  الأعلمّية. ومن  الفقهاء حول مفهوم  الزمان. وقد اختلف  تزيد على قرنني من 

داخلّية  لعوامل  وتبًعا  املفهوم،  يف  الختالف  لذلك  تبًعا  امل�شداق  حتديد  يف  الختالف  يقع 

ا اأّن هذه القدرة ي�شعب احلكم عليها بطريقة القيا�س  وخارجّية دخيلة. ومن الطبيعّي اأي�شً

رها بني جُمتهَدْين مطَلقنْي، ل يف مرحلة الظاهر والإثبات، ول  العلمّي ال�شارم، ول ميكن ت�شُوّ

، بل مبعنى اآخر: أّن الأعلم يرتكب اأخطاًء اأقّل يف اإرجاع الفروع 
(((

يف مرحلة الثبوت والواقع

.
(((

وامل�شائل احلديثة اإىل الأ�شول، والآخر يرتكب اأخطاًء اأكرث

اأمر  اأّن  اإىل  التنويه  يجدر  الأعلمّية،  ب�شاأن  النقا�شات  تلك  من  جانب  يف  الدخول  وقبل 

اأعلم الفقهاء موكول لأهل اخلربة الذين هم املجتهدون، وتت�شع الدائرة لت�شمل من  حتديد 

وهم يف  الأعلمّية،  �شبهة  اأطراف  م�شتويات من هم يف  على  املّطلعني  العلم من  ُيدانيهم يف 

احلّد الأدنى الذين ُيتقنون تدري�س »الكفاية« و»املكا�شب« بكفاءة، كما هو معروف يف الو�شط 

.
(3(

احلوزوّي

ون  وملّا كانت �شهادات اأولئك اخلرباء يف حتديد اأعلم الفقهاء خمتلفة، فاإّن الفقهاء ين�شُّ

، وهو اأمر غري متي�ّشر لعاّمة 
(4(

على اأّنه يلزم الأخذ بقول من هو الأكرث خربًة وكفاءًة منهم

لتنظيم حياة  ال�شادر من اهلل تعاىل  الت�شريع  ال�شرعي هو:  اأّن احلكم  اإىل  نلفت  والثبوت،  الإثبات  لتو�شيح م�شاألة   (((

الإن�شان وتوجيهه وهو على ق�شمني اأحدهما: احلكم التكليفّي كالوجوب مثاًل والآخر احلكم الو�شعي كالزوجّية وامللكّية 

مثاًل. ونحن اإذا حّللنا احلكم التكليفّي كالوجوب جند اأنه ينق�شم اإىل مرحلتني: اإحداهما مرحلة الثبوت للحكم والأخرى 

مرحلة الإثبات، فاملوىل يف مرحلة الثبوت يحّدد ما ي�شتمل عليه الفعل من امل�شلحة )املمِالك(، ثم تتوّلد الإرادة لذلك 

الفعل ب�شكل يتنا�شب مع امل�شلحة، ثم تبداأ مرحلة الإثبات، وهي املرحلة التي يربز فيها املوىل ــ يف جملة اإن�شائية اأو 

خربية ــ مرحلة الثبوت بدافع من املالك والإرادة.

))) موقع ال�شيخ حممد اإبراهيم اجلناتّي، ق�شم الفتاوى املختارة امل�شاألة اخلام�شة.

)3) اخلبري يف حده الأدنى َمْن له مرتبة من الف�شيلة العلمّية واملعرفة بالفقه والأ�شول جتعله قادًرا على التمييز واتخاذ 

ـ ال�شّيد ف�شل اهلل، فقه ال�شريعة: اجلزء الأول �شفحة 5) امل�شاألة ))، علًما  املوقف الوا�شح من اجتهاد الآخر اأو اأعلمّيتهـ 

ــ 9)3)هـ( وهو كتاب حوزوي ميثل  اأّن »تدري�س الكفاية« يراد به كتاب كفاية الأ�شول، لالآخوند اخلرا�شايّن )55)) 

دورة اأ�شولّية كاملة لكنها خمت�شرة، وهي متثل تدريًبا على ال�شتنباط الفقهي. اأما كتاب »املكا�شب املحّرمة« لل�شيخ 

مرت�شى الأن�شاري )4)))-)8))هـ( فيعّلم الطالب اآليات ال�شتدلل، وهو كتاب اأ�شا�شّي بالدرا�شة احلوزوّية، وعليه 

تعّر�س هذان الكتابان لل�شرح والتعليق من قبل مدّر�شي احلوزة.

)4) يراجع كتاب فقه ال�شريعة لل�شّيد ف�شل اهلل اجلزء الأول، ال�شفحة 6) امل�شاألة 3) وكتاب منهاج ال�شاحلني لل�شّيد 

ال�شي�شتايّن اجلزء الأول، امل�شاألة 0).
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ريد بالأكرث خربًة بني اخلرباء 
ُ
اأ الّنا�س الذين �شيدورون يف َحْلقة مفرغة من الإحالت! واإْن 

الطبقَة العليا من املراجع فهو اأمٌر غري واقعّي، اإذ مل ُيعَهْد اأن ي�شهد الفقهاُء الكباُر لأقرانهم 

اإّل قلياًل، واإْن �شهدوا فاإّن �شهادتهم تلغى لحًقا باإعالن اأنف�شهم جمتهدين، واأّنهم الأعلم. وملّا 

كانت م�شاألة حتديد الأعلم ع�شريًة على املكلَّفني، فاإّن بع�س الفقهاء خرّي املكلَّفني يف تقليد 

.
(((

اأحد املراجع الذين تدور حولهم �شبهة الأعلمّية

بـ  و�شفها  اإىل  اهلل  ف�شل  ال�شّيد  دفعت  اخلرباء  بني  ال�شهادات  اختالف  اإ�شكالّية  اإّن 

»الغ�ّس«، اإذ »اإّن هوؤلء الذين يقولون اإّن فالًنا اأعلم لي�شوا دقيقني يف ال�شهادة، وذلك لأنهم مل 

يّطلعوا على كّل اأبحاث املجتهدين، بل هذا يدر�س عند هذا، وذاك يدر�س عند ذاك، ولذا فاإّن 

الأعلمّية فيها غ�س غالًبا، ثم لو كان الّنا�س ياأخذون فقط بالأعلم لأغلق الأطباء عياداتهم، 

.
(((

لكّن النا�س تذهب اإىل كّل �شاحب خربة فرتاجعه«

ي�شرتط  وهو  للمرجعّية  نف�شه  يطرح  فقيه  اأّي  فاإّن  الأعلمّية،  لفكرة  النظرّي  الإطار  يف 

الأعلمّية فذلك يعترب اإبطاًل لأعلمّية الآخرين، بل قد ي�شل احلال ــ نظرًيا ــ اإىل اإبطال عمل 

على  يوجبون  الفقهاء  اأّن  الأعلمّية  نظرّية  يف  والطريف   .
(3(

التقليد يف  اإليهم  يرجعون  من 

، ما يعني 
(4(

العامّي اأن يبقى متيقًظا، فلو قّلد الأعلَم ثّم �شار غرُيه اأعلم وجب العدوُل اإليه!

ا اآخر يحتمل فيه الأعلمّية، ويف حال  ))) اإذا كانت معرفة »الأعلم« غري ممكنة ب�شكل قطعّي، فالأحوط اأن يقّلد �شخ�شً

ال�شك بني عّدة جمتهدين وعدم ترجيح اأحد منهم ميكنه اختيار اأحدهم، وتقليده، يراجع كتاب تو�شيح امل�شائل لل�شيخ 

نا�شر مكارم ال�شريازّي، امل�شاألة 6، الن�شخة الإلكرتونية.

))) ق�شم ال�شتفتاءات ب�شفحة بينات التابعة لل�شّيد حممد ح�شني ف�شل اهلل.

)3) �شئل ال�شّيد اأبوالقا�شم اخلوئّي عّمن قَلّد غري الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه اإعادة جميع الأعمال التي تخالف راأي 

الأعلم مبا يف ذلك ال�شالة، فيما لو كان قد اأتى بها خالل �شنني متمادية ق�شًرا وكان راأي الأعلم الإتيان بها متاًما 

مثاًل، فاأجاب: نعم جتب الإعادة والتدارك فيما هو حمكوم بالبطالن، حتى يف حال املعذورية عند الأعلم الذي منه 

مورد ال�شوؤال، اإل يف مورد واحد وهو ما لو كان جاهاًل بوجوب التمام على من ق�شد الإقامة ع�شرة اأيام وق�شر ال�شالة، 

ال�شّيد  �شئل  وكذلك  الأّول.  النجاة، اجلزء  كتاب �شراط  6) من  ال�شوؤال  الوقت.  بعد  التفت  لو  الق�شاء  ل يجب  فاإنه 

اأعماله غري �شحيحة على راأي الأعلم فال يحكم  اإذا كانت  ال�شي�شتاين عن حكم اأعمال من قّلد غري الأعلم فاأجاب: 

ب�شحتها اإل اإذا كان معذوًرا يف جهله وكان اخلطاأ يف غري الأركان. اإذا كان العدول اإىل الأعلم فهو واجب، واإذا كان 

اإىل غري الأعلم فال يجوز، واإذا كان اإىل امل�شاوي فال مانع منه اإل يف موارد العلم الإجمايل بالتكليف فالأحوط اجلمع، 

يراجع ق�شم ال�شتفتاءات ب�شفحة ال�شّيد علّي ال�شي�شتايّن.

اإىل  العدول  الأعلم وجب  قّلد غري  اإذا  لها، وكذا  اأهل  اإىل من هو  العدول عنه  للفتوى وجب  اأهاًل  لي�س  قّلد من  اإذا   (4(

الأعلم مع العلم باملخالفة بينهما، وكذا لو قّلد الأعلم ثّم �شار غريه اأعلم.  منهاج ال�شاحلني لل�ّشي�شتاين، اجلزء الأول 

العبادات، امل�شاألة 0)، الن�شخة الإلكرتونّية.
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اأن �شالحّية املجتهد للتقليد ت�شتدعي التاأكد منها لإمكان حتّقق الأعلم يف غري املجتهد املقلَّد، 

فيما ال�شرية القائمة لدى م�شايخ هذه النظرية اأّن الأعلمّية م�شروطة حلظة النتخاب فقط، 

ول ُي�شاأل عنها اأحٌد لحًقا، اإذ ُي�شبح املرجع هو الأعلم ب�شورة مطلقة حتى وفاته!

ا يكون بالعلم الوجدايّن، اأو بالطمئنان من اختباٍر  اإّن ثبوت الأعلمّية بل والجتهاد اأي�شً

اأو غريه، اأو ب�شهادة عادلني من اأهل اخلربة، بل يثبت ب�شهادة من يثق به من اأهل اخلربة واإْن 

كان واحًدا، ولكن يعترب يف �شهادة اأهل اخلربة اأن ل يعار�شها �شهادة مثلها باخلالف، كما 

.
(((

ين�س ال�شّيد علّي ال�شي�شتايّن )دام ظله(

من جانبه، اأ�شاف ال�شّيد ف�شل اهلل )ر�شوان اهلل عليه( معايري اأخرى لتحديد املجتهد 

الذي يجوز الرجوع اإليه وذلك مبعرفة الفقيه ب�شكل مبا�شر من قبل اخلبري الذي ل ي�شرتط 

اأن يكون جمتهًدا، وذلك عرب التعّلم عند الفقيه اأو الّطالع على موؤلفاته وبحوثه اأو حماورته، 

بحيث يح�شل له اطمئنان باجتهاد الفقيه. كما تثبت ب�شيوع تقليده بني النا�س اأو يف احلوزات، 

.
(((

ل الطمئنان، وب�شهادة العدلني اخلبريين، بل يكفي اخلبري الواحد مّما يح�شّ

الذين  العلم  امل�شايخ وطلبة  اأ�شناف من  اأربعة  اأن نقف على  باإمكاننا  فاإّن  التاأّمل  وعند 

يناق�شون يف م�شاألة تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل:

اجتهاد  يف  حقيقًة  ي�شّككون  وهوؤلء  اأ�شاًل،  اهلل  ف�شل  ال�شّيد  اجتهاد  ينفون  ق�شم   )((

املاهرين من الفقهاء الذين �شهدوا لل�شّيد ف�شل اهلل بالجتهاد املطلق واملتمّيز.

))( ق�شم كان ُي�شكل على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل اإّبان حياته، بدعوى اأّنه واإْن مّت الت�شليم 

البقاء  لون على  ُي�شكمِ اأعلم. وهوؤلء ظّلوا  اأّنه ل يجوز تقليده لعدم كونه  اإّل  باجتهاده 

عليه بعد وفاته، وُحّجتهم اأنه ي�شرتط الّرجوع للمرجع احلّي الأعلم يف جواز البقاء، 

وهو مل ُيجز البقاء، بل لعّله ل يرى اجتهاد ال�شّيد ف�شل اهلل اأ�شاًل، ح�شبما يرّوجون!

))) امل�شاألة اإجماًل فيها اتفاق، واخلالف قد يقع يف �شهادة اخلبري الواحد، انظر ن�س امل�شاألة 0) من امل�شائل املنتخبة 

لل�شّيد ال�شي�شتاين.

ـ باأمور الأول: املعرفة املبا�شرة باملجتهد من قبل اخلبري القادر على التمييز ولو مل  ـ وكذا اأعلمّيتهـ  ))) يعرف اجتهاد العاملـ 

يكن جمتهًدا، وذلك من خالل التعّلم عنده اأو تعليمه اأو من خالل حماورته ومناق�شته، اأو من خالل الطالع على بحوثه 

وموؤلفاته، وذلك بنحو يح�شل له اليقني اأو الطمئنان القريب من اليقني باأنه جمتهد، الثاين: ا�شتهار و�شيوع اجتهاده 

بني النا�س اأو احلوزات العلمية بنحو يفيد اليقني اأو الطمئنان باجتهاده، الثالث: �شهادة اأهل اخلربة، وتتحقق ب�شهادة 

العدلني اأو العدل الواحد اأو الثقة ــ فقه ال�شريعة لل�شيد ف�شل اهلل: ج)، امل�شاألة 3).
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اأّن ذلك منقو�س  اإل  واإْن حاز �شهادات بالجتهاد،  ال�شّيد ف�شل اهلل  اأن  )3( ق�شم يرون 

ولكن هذه  الفتاوى،  و�شاّذ  اأنه منحرف عقائدًيا  باّدعاء  ذلك  منه  ت�شلب  ب�شهادات 

ت�شليلهم،  جرى  »كباًرا«  اأّن  فيها  تبنّي  التي  الظاملة  احلملة  ظل  يف  ت�شّح  ل  �شبهة 

الل املّدعى للرجل، ول  واآخرون كذبوا بحق ال�شّيد، ف�شاًل عن اأّن احلملة تثبت ال�شّ

تقّيم اجتهاده.

)4( ق�شم يرون اأّن هناك �شهادات لبع�س اخلرباء تنفي اجتهاد ال�شّيد ف�شل اهلل مقابل 

اهلل  ف�شل  ال�شّيد  ولكن  واملثبتة،  النافية  ال�شهادات  ت�شاقط  يعني  ما  له،  ي�شهد  من 

وفقهاء اآخرين يرون اأن ال�شهادات ل تت�شاقط اإل اإذا ت�شاوت يف اخلربة والعدد، ودون 

ذلك نعمل بالرتجيح.

  ف�شل اهلل... جمتهٌد واأعلم

ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )ر�شوان اهلل عليه( حمرز  اأّن اجتهاد  مّما ل ريب فيه 

علي  ح�شني  ال�شيخ  العظمى  اهلل  كاآية  اجلميع  من  بها  معرتف  حوزوّية  مرجعّيات  ب�شهادات 

حمّمد  ال�شيخ  العظمى  اهلل  واآية  ال�شيعة  مفتي  حممد  ال�شّيد  العظمى  اهلل  واآية  املنتظرّي 

اإبراهيم اجلناتّي واآية اهلل ال�شيخ حمّمد املحّمدي الري�شهرّي واآية اهلل واعظ زاده اخلرا�شايّن 

وغريهم. علًما اأن غالبّية ال�شهادات باجتهاد ال�شّيد ف�شل اهلل موّثقة خّطيًّا )لالّطالع عليها 

يراجع امللحق رقم )(، فيما وّثق بع�شها الآخر �شفهيًّا.

وملّا كان من �شهدوا ل ينكر ت�شّلعهم يف احلوزة واأّنهم من اأجلى م�شاديق اأهل اخلربة، 

فاإّن ذلك يجعل ال�شيد ف�شل اهلل داخاًل يف دائرة الأعلمّية التي ات�شعت لآخرين، وهو لي�س اأقّل 

�شاأًنا منهم، بل قد يفوق الكثريين من الفقهاء املت�شّدين لالإفتاء من خالل متّيزه بعّدة �شمات 

ل تتوافر يف غريه مّمن يرجع اإليهم كثري من النا�س.

اإّن ال�شّيد ف�شل اهلل جمتهد ممّيز، واجتهاده مل ينح�شر يف الفقه والأ�شول رغم تبّحره 

له بذلك  والفكر. وهو عامل م�شهود  وال�شيا�شة  والأدب  والّلغة  التف�شري  فيهما، فهو �شليع يف 

عند من جتّرد من ع�شبّيته، وهم اأفراد قالئل مّمن مل ينخدعوا بال�شجيج الإعالمّي، وكانت 

كلمتهم خال�شة هلل �شبحانه.
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ومّما ل ريب فيه اأّن ال�شّيد ف�شل اهلل من ال�شخ�شّيات ذات امل�شتوى العايل، فقد ترعرع 

�شّن  يف  اخلارج  درو�س  يف  لينخرط  باكًرا  الدينّية  درا�شته  وبداأ  النجف،  حوزة  اأح�شان  يف 

اأبو  ال�شّيد  اأمثال:  اآنذاك،  احلوزة  اأ�شاتذة  كبار  على  تتلمذ  حيث  تقريًبا،  ع�شرة  ال�شاد�شة 

القا�شم اخلوئّي، وال�شّيد حم�شن احلكيم، وال�شّيد حممود ال�شاهرودّي، وال�شيخ ح�شني احلّلي 

�شماحة  وكان  البادكوبّي.  �شدرا  املاّل  عند  الأ�شفار  در�س  وح�شر  اأ�شرارهم(،  اهلل  )قّد�س 

ال�شّيد ف�شل اهلل )قّد�س �شّره( من الطالب البارزين يف حت�شيلهم العلمّي يف تلك املرحلة، 

ولقد اأخذ ال�شّيد ال�شهيد حممد باقر ال�شدر )قّد�س اهلل �شّره( تقريرات بحث ال�شّيد ف�شل 

اهلل اإىل ال�شّيد اأبي القا�شم اخلوئي )قّد�س اهلل �شّره(؛ لكي ُيطلعه على مدى الف�شل الذي كان 

يتمتع به �شماحته، ما انعك�س فيما بعد ثقًة كبريًة من املرجع اخلوئّي جتاه ال�شّيد ف�شل اهلل، 

.
(((

فكانت وكالته املطلقة له يف الأمور التي تناط باملجتهد العامل

ال�شّيد حممد ح�شني ف�شل  املنتظري  ال�شيخ ح�شني علي  العظمى  اآية اهلل  ولذلك و�شف 

اهلل )قّد�س اهلل �شّره( باأّنه »عامل جمتهد يخدم الإ�شالم، وُينتَفع بعلمه وبكتبه«، وو�شفه اآية 

الأكابر،  العلماء املجتهدين  باأّنه »من  ال�شيخ حممد هادي معرفة )رحمه اهلل(  اهلل املحقق 

وله �شابقة علمّية عريقة«. وقد را�شل اأحد مراجع اجلمهورّية الإ�شالمّية الإيرانّية الكبار وهو 

اآية اهلل العظمى ال�شيخ ح�شني النورّي الهمدايّن ال�شّيد ف�شل اهلل، وو�شفه بعدها يف ر�شالة 

بـ »العامل« و»الفقيه« و»الواعي« و»املجتهد« و»الب�شري« و»املجاهد«، داعًيا لحرتامه واإكرامه، 

َه، و�ُشّنت عليه  معلًنا كامل اأ�شفه ملا ُن�شب اإىل ال�شّيد من اإ�شكالت، ولكّن ما مّت لحًقا اأّنه ُووجمِ

.
(((

حملة اأجربته على الرتاجع و�شحب تاأييده

من جانبه، عرّب العالمة املحّقق ال�شيخ عبدالهادي الف�شلّي )رحمه اهلل( عن ال�شّيد ف�شل 

اهلل باأنه »جمتهد مطلق عادل«. وو�شفه اآية اهلل العظمى ال�شيخ حممد ال�شادقّي الطهرايّن 

ة«، وقال عنه  )رحمه اهلل( باأنه »عامل فّذ مت�شّلع يف العلوم الإ�شالمّية على �شوء الكتاب وال�شنَّ

اآية اهلل العظمى ال�شيخ حمّمد عاّلمي ه�شرتودّي باأنه »كّد وجّد واجتهد حتى بلغ بف�شل اهلل 

وح�شن توفيقه درجة الجتهاد، واأ�شبح من العلماء العظام والأجّلة الأعالم«.

واإليكم قائمة باأ�شماء بع�س َمْن �شهدوا لل�شّيد ف�شل اهلل بالفقاهة، وهم: ال�شيخ ح�شني 

))) يراجع كتاب »هكذا حتدث هكذا قال« ملنى �شكرية، وهو لقاء حواري مع ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل، ال�شفحة 

.(76
))) كتاب »املرجعية الدينية من الذات اإىل املوؤ�ش�شة« لل�شيد ح�شني ال�شامي، الن�شخة الإلكرتونية.
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علي املنتظرّي، ال�شيخ حممد ال�شادقّي الطهرايّن، ال�شّيد جالل الدين الطاهرّي الأ�شفهايّن، 

ال�شّيد حمّمد مفتي ال�شيعة، ال�شيخ حمّمد عاّلمي ه�شرتودّي، ال�شيخ حمّمد اإبراهيم اجلناتّي، 

ال�شيخ  الف�شلّي،  عبدالهادي  ال�شيخ  معرفة،  هادي  حمّمد  ال�شيخ  ال�شانعّي،  يو�شف  ال�شيخ 

الت�شخريّي، ال�شيخ حمّمد اليعقوبّي، ال�شيخ حمّمد علي  ح�شني الرا�شّي، ال�شيخ حمّمد علي 

العمرّي. وقد التزمنا بذكر من ُعرفوا مبمار�شة البحث العلمي حتى اأخريات حياتهم، دون 

بيانات  اآخرين و�شفوه يف  ْكر  ذمِ اأو  الذين �شهدوا بفقاهته يف حياته،  الف�شل  اأهل  ْكر بع�س  ذمِ

نعيهم له اأو يف مقابالت لهم بلقب »اآية اهلل«، ما يعني اعرتاًفا �شمنًيا باجتهاده، ولو يف مرحلة 

.
(((

لحقة، فيما و�شفه اآخرون باملرجع الدينّي اأو الفقيه اأو اآية اهلل الُعظمى

لقد ورد ال�شّيد ف�شل اهلل ال�شاحة العلمّية اأ�شتاًذا وحما�شًرا وفقيًها جمتهًدا، وتتلمذ على 

يديه الع�شرات من اأفا�شل العلماء، اإ�شافة لعطاءاته ونتاجاته العلمّية والفقهّية، و�شعة اأفقه 

اأبرز نهجه وطريقته الجتهادّية، ما يكون موجًبا  الإ�شالمّية، كّل ذلك  العلوم  واإبداعاته يف 

ا  لالطمئنان باأهلّيته للتقليد، اأو اأعلمّيته. وقد �شدر له حلّد الآن قرابة ثمانية ع�شر بحًثا فقهيًّ

متثل تقريرات درو�س اخلارج لل�شّيد ف�شل اهلل، اإ�شافة اإىل مئات الأبحاث املبثوثة يف اأ�شرطة 

الت�شجيل ال�شوتّي يف الفقه والأ�شول، وقد كان بع�شها قيد الإجناز يف حياة ال�شّيد، ويجري 

العمل على ا�شتكمالها.

من  العريّف  ذوقه  من  الّنابع  الجتهادّي  مبنهجه  اهلل  ف�شل  ح�شني  حمّمد  ال�شّيد  متّيز 

ثالثة،  جهة  من  الأدبّي  ح�ّشه  ومن  اأخرى،  جهٍة  من  والتف�شري  بالقراآن  اإحاطته  ومن  جهة، 

اإ�شافة اإىل ممار�شة اجتهادّية طويلة يف خمتلف اأبواب الفقه، ما جعل الكثريين يعتربونه من 

))) �شدرت بيانات نعي من عّدة �شخ�شّيات ل نخال اأن اأحًدا يختلف حول كونها من اأهل اخلربة والتمّر�س يف التدري�س 

اإقراًرا  تعني  وهي  »الفقيه«  اأو  اهلل«  »اآية  بلقب  اهلل  ف�شل  ال�شّيد  و�شفت  وقد  الفقيه،  اجتهاد  ت�شخي�س  على  والقدرة 

باجتهاده واأنه م�شلَّم به، فيما و�شف بع�شها ال�شّيد ف�شل اهلل بـ »اآية اهلل العظمى« اأو »املرجع الدينّي«. وممن اأ�شدر هذه 

البيانات املراجع اآيات اهلل العظام: ال�شيخ حممد اإبراهيم الأن�شاري الأراكي، ال�شيد حممود الها�شمّي ال�شاهرودّي، 

ال�شّيد علّي احل�شينّي اخلامنئّي، ال�شيخ اأ�شد اهلل بيات الزجنايّن. ومّمن اأ�شدر البيانات من اآيات اهلل الآتية اأ�شماوؤهم: 

ال�شيخ  البجنوردّي،  ال�شّيد حمّمد  النقوّي،  �شاجد  ال�شّيد  الت�شخريّي،  علي  ال�شيخ حمّمد  العمرّي،  علّي  ال�شيخ حمّمد 

حمّمد مهدي الآ�شفّي، ال�شّيد علّي احل�شينّي الإ�شكورّي، ال�شيخ ح�شني الرا�شّي، ال�شيخ منر باقر النمر، ال�شيخ علي 

اأكرب ها�شمّي رف�شنجايّن، ال�شّيد ح�شني ال�شدر، ال�شيخ عي�شى قا�شم، ال�شّيد علّي ال�شبزوارّي، ال�شيخ حمّمد اليزدّي، 

ال�شيخ علي ر�شا اأعرايف. ومّمن اأ�شدر بيانات بهذا ال�شاأن حجج الإ�شالم: ال�شيخ ح�شني امل�شطفى، ال�شّيد علّي نا�شر 

ال�شلمان، ال�شّيد ح�شن اخلمينّي، ال�شّيد ح�شن القزوينّي، ال�شّيد ح�شني بركة ال�شامّي، ال�شيخ ح�شن ال�شفار، ال�شيخ 

حيدر حّب اهلل، ال�شيخ عبداهلل املزيدّي.
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دين، الذين �شيبدو اأثرهم وا�شًحا يف املنهجّية الجتهادّية؛ بل ويف فهم الدين  الفقهاء املجدِّ

عموًما. وجدير بالذكر اأن الأبحاث الفقهّية ال�شتدللّية لل�شّيد ف�شل اهلل لي�شت موجودة عند 

ل اليقني باجتهاده العايل املمّيز،  غريه ممن يقّلدهم ق�شم من النا�س، وهذا كّله مما ُيح�شِّ

وفقاهته الفّذة. كما اأّن تاريخ ال�شّيد العلمّي واجلهادّي والعبادّي التقوائّي والثقايّف الجتماعّي 

والتوجيهّي والإر�شادّي يدّلل على مرجعّيته الر�شيدة الرائدة. ولذلك مّثل ف�شل اهلل مق�شًدا 

لطالب العلوم يف مراحل ال�شطوح العالية، ول�شّيما اللبنانّيني منذ اأن كان يف الّنجف الأ�شرف 

علماء  ُجّل  عنده  ح�شر  حيث  الإ�شالمّي،  ال�ّشرعّي  املعهد  وتاأ�شي�شه  لبنان،  اإىل  عودته  حتى 

لبنان، وعلماء عراقيون وبحرانيون. كما اأقام ال�شّيد ف�شل اهلل منذ اأوائل ت�شعينيات القرن 

املا�شي در�ًشا للبحث اخلارج يف �شوريا، و�شار تقليده منت�شًرا يف كثري من البلدان.

دّر�س اآية اهلل ال�شّيد ف�شل اهلل يف احلوزة غالبّية اأبواب الفقه على اختالف تنّوعها، مع 

الأ�شول  �س يف  ودرَّ املثال ل احل�شر،  �شبيل  الق�شاء على  كباب  مّرات عديدة  بع�شها  تكرار 

ا  ف عن تدري�شه كبحٍث م�شتقّل م�شتمرًّ 000)م، حيث توقَّ العام  ة، وا�شتمرَّ حتى  دورات عدَّ

بدر�شه الفقهّي، وكان يعيد بحث بع�س امل�شائل يف حمّله يف اأبواب الفقه خالل تدري�شه. متّيز 

ال�شّيد ف�شل اهلل باأنه كان ل يقت�شر على الكتب احلوزوّية املر�شومة، ول�شّيما يف الكتب الفقهّية 

اأنه كان ُيالحق كّل  ال�شيعّي وال�شّنّي، ومعروف  ال�شتدللّية، حيث دّر�س كتًبا عّدة من الفقه 

ف�شل اهلل  فتاواه يف اجلهاد، عقد  اأبوالقا�شم اخلوئّي  ال�شّيد  اأ�شتاذه  اأ�شدر  فعندما  جديد؛ 

لطاّلبه در�ًشا يف البحث اخلارج ملناق�شة اآرائه ومناق�شاته على فتوى اأ�شتاذه. وقد دّر�س ال�شّيد 

غالبّية اأبواب الفقه.

اإّن امللفت يف حياة ال�شّيد العاّلمة ف�شل اهلل اأنه كان يعترب الدر�س العلمّي ر�شالًة يوؤّديها، 

وعالمة على اجتهاد الفقيه واأعلمّيته، ولذلك ا�شتمّر يف الّتدري�س حتى الأ�شهر الأخرية من 

فيها  خالف  التي  امل�شائل  بع�س  يف  البحث  طاّلبه  على  يعيد  وكان  منه،  تويف  اّلذي  مر�شه 

�س يف ال�ّشام حول احلدود قبل حوايل ثمانية اأ�شهر من وفاته بتاريخ  امل�شهور، وكان اآخر ما درَّ

4 يوليو/ مّتوز 0)0)م.

ت�شوي�س على  اأن يح�شل  ال�شّيد ف�شل اهلل  الظاملة على  الهجمة  الطبيعّي يف ظّل  اإّن من 

كثري من احلقائق ويتّم اإخفاوؤها، كما اأّن لالإرهاب الفكرّي دوًرا يف �شّد البع�س عن الت�شريح 

مبواقفهم الداعمة لل�شّيد التي ترى فيه جمتهًدا ل يقّل عن اأقرانه الكبار، واإّن انت�شار تقليده 

رغم كل احلرب عالمة فارقة.
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  اإ�شكاالت على مرجعّية ف�شل اهلل

اإّن اأهّم ما يرتكز اإليه اأولئك امل�شّككون يف م�شروعّية البقاء على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل 

البقاء  ال�شي�شتايّن )دام ظّله( ل يجيز  ال�شّيد علّي  اآية اهلل  اأّن املرجع احلّي الأعلم وهو  هو 

على تقليد ال�شّيد )ر�شوان اهلل عليه(، لأّنه مل يكن الأعلم، فيلزم العدول عنه اإىل الأعلم. 

اأعلى  اإىل �شخ�شّية واحدة تراها قناعتهم مرجًعا  النا�س  امل�شايخ يحيلون  اأّن هوؤلء  ووا�شح 

بني جميع الفقهاء ال�شيعة الآن، وهو كالم مردود عليهم، فهناك كثريون يرون اأعلمّية فقهاء 

اإّن  اإذ  ُتفر�س عليهم،  بقناعة حمّددة  فاإّن مقّلدي ف�شل اهلل غري ملزمني  وبالتايل  اآخرين، 

هناك عدًدا من الفقهاء ممن حتتمل فيهم �شبهة الأعلمّية كال�شيخ نا�شر مكارم ال�شريازّي 

. )ملزيد من الّطالع 
(((

اأو ال�شّيد كاظم احلائرّي يجيزون البقاء على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل

تراجع تلك الفتاوى يف امللحق رقم ))

اأعلمّية ال�شّيد علّي ال�شي�شتايّن »املرجع الأعلى« نف�شه مل تثبت  اأّن  وُي�شاف اإىل ما �شبق 

عند بع�س اأهل اخلربة مّمن باإمكانهم ت�شخي�س الأعلم، ف�شاًل عن فقهاء اآخرين يوجبون 

الفيا�س  اإ�شحاق  وال�شيخ حمّمد  �شعيد احلكيم  كال�شّيد حمّمد  �شمًنا،  اأنف�شهم  اإىل  الرجوع 

.
(((

وال�شّيد حممود الها�شمّي ال�شاهرودّي وغريهم مّمن ي�شرتطون الأعلمّية

ر الأعلمّية يف �شخ�س جمتهٍد ما ي�شتلزم العمل باملقابل على ن�شر راأيه  وعليه فاإّن ح�شْ

�شراحة بعدم م�شروعّية تقليد غريه، بل ول م�شروعّية البقاء على تقليد مراجع اآخرين توفوا 

كال�شّيد روح اهلل اخلمينّي وال�شّيد حمّمد ر�شا الكلبيكايّن وال�شيخ حمّمد علّي الأراكّي وال�شيخ 

حمّمد اأمني زين الدين )ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني(؛ لأّنهم ــ بح�شب راأيه ــ لي�شوا الأعلم، 

وهو للمفارقة ل يتّم اإل مع مقلِّدي ال�شّيد ف�شل اهلل!

اإذا كان منطلق اأولئك امل�شايخ اأّن ال�شّيد ف�شل اهلل لي�س اأهاًل للتقليد فليكونوا �شرحاء، 

ة، واإّل فاإّن  ول يت�شرّتوا ب�شتار »الأعلمّية«، واإْن كان هذا راأيهم فهو يعرّب عن قناعاتهم اخلا�شّ

))) حينما نقول جواز البقاء فاإّننا نتكّلم ب�شكل مطلق، واإّل فاإّن هناك بع�س تف�شيالت �شناأتي عليها، فقد يكون البقاء 

واجًبا بلحاظ توافر �شرط الأعلمّية، وقد يكون جائًزا مع مالحظة هذا ال�شرط اأو بدونه، اأّما النقا�س يف كيفية البقاء 

بني البقاء املطلق اأو فيما عمل به من م�شائل فلرُيجع اإليه يف مظاّنه. 

))) عدم اإجزاء تقليد اأحد غري ذلك الفقيه الذي يطرح نف�شه لالأعلمّية ي�شت�شّف من فتاوى الفقيه نف�شه، فحينما يفتي 

موقعه  يف  احلكيم  �شعيد  حممد  ال�شّيد  يفتي  كما  ــ  للم�شاوي  الرجوع  يجيز  ل  اإنه  بل  واجب،  الأعلم  تقليد  باأن  فقيه 

الإلكرتويّن ق�شم ال�شتفتاءات، باب تقليد الأعلم ــ فاإّن ذلك يعني اأن ل م�شروعية لتقليد غري الأعلم.
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ًدا جديًرا بالتقليد. هناك من يرى يف ال�شّيد ف�شل اهلل جمتهًدا جمدِّ

اإّن الفهم اجلديد لالأعلمّية الذي طرحته بع�س املرجعّيات كال�شّيد علّي اخلامنئّي اأو ال�شّيد 

ع  حممود الها�شمّي ال�شاهرودّي اأو ال�شّيد كمال احليدرّي اأو ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل و�شَّ

الدائرة التقليدّية لهذا املفهوم، وجتاوزها اإىل مفهوم »متّيز الفقيه« ح�شب تعبري ال�شّيد ف�شل 

اهلل، ما يعني اأّن هناك اأكرث من وجهة نظر يف ت�شخي�س الأعلم لختالف زاوية الروؤية.

على اأّن هناك اجتاًها حوزوًيا يعّرف الأعلمّية تعريًفا مغايًرا للم�شارب التقليدّية ال�شائدة، 

روح  معرفة  اإىل  متتّد  بل  الأ�شول،  اأو  الفقه  يف  تنح�شر  ل  ــ  الفهم  هذا  ح�شب  ــ  فالأعلمّية 

البيت  اأهل  معارف  ومعرفة  املعا�شرة،  واحلقوقّية  الفكرّية  والأمور  الثقافة  وفهم  الإ�شالم 

.
(((

الكالمّية والأخالقّية

ومع الإميان بتعّدد امل�شارب يف حتديد مفهوم الأعلمّية، وهل هي يف الفقه، اأم الأ�شول، 

اأم عموم املعارف الدينية، اأم يف مبا�شرة الواقع؟ فاإّن كّل جماعة معذورة يف اجتهادها، ولكن 

اإّن لكل وجهة نظر حق تبيان راأيها، ل فر�س  ل يحق لها اأن تفر�س قناعتها على الآخرين. 

ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل جمزئ  قناعتها، ف�شاًل عن �شّن احلرب. ولذلك فاإّن تقليد 

لجتهاده من جهة، وجمزئ لكونه الأعلم يف نظر من يقّلده من جهة اأخرى، ولو بح�شب بع�س 

يف  معذور  اإًذا  فاملكلف  جديدة،  مقايي�س  وفق  الأعلم  مفهوم  حتديد  من  النا�شئة  القناعات 

تقليده.

ف�شاًل عن اأّن عدًدا اآخر من اأعالم احلوزة العلمّية ي�شّرحون اأّن م�شاألة الأعلمّية لي�شت 

اإّل بن�شب ب�شيطة، فيقولون  عملّية، لذلك ل يرون فارًقا كبرًيا بني بع�س الأ�شماء املطروحة 

باإجزاء الرجوع لأّي جمتهد قد و�شل اإىل مرتبة علمّية عالية، مّما يعني �شقوط �شرط الأعلمّية 

عملًيا. واإذا جئنا اإىل �شهادات املجاميع العلمّية كجماعة املدّر�شني يف قم اأو غريهم باأعلمّية 

اأولئك  الأعلم املطلق، فهل  بناء على نظرية  فقهاء معّينني دون غريهم، فهو كالم ل ي�شّح 

املراجع مت�شاوون؟ وهو قطًعا غري وارد، اأم اإّن تقليدهم جمزئ؟ ــ وهو الظاهر ــ وبذلك تبطل 

ال�شّيد  اإّن  وحتًما  �شخ�س حمّدد.  الأعلمّية يف  يبطل ح�شر  ومعها  املتعارفة،  الأعلمّية  فكرة 

))) يراجع كتاب »نظرة جديدة يف ولية الفقيه« لل�شّيد حممود الها�شمّي ال�شاهرودّي، الن�شخة الإلكرتونية. وعلى غرار 

هذا الكالم ما ي�شّرح به ال�شيخ حممد اإبراهيم اجلناتّي يف كتابه »اأعلمّية الفقيه ومباين التقليد« وهو بحث من�شور 

مبجلة التوحيد.
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ف�شل اهلل لي�س بعيًدا عن هذه الدائرة التي �شملت غريه، وهو ل يقّل �شاأًنا عنهم، في�شّح البقاء 

بناء على اطمئنان املكلف باأّنه مّمن ت�شمله دائرة الأعلمّية، اإذ اإّن ثبوت الأعلمّية يف املجتهد 

ك�شرط جلواز تقليده اإمّنا هو منوط بنظر املكلَّف واعتقاده، �شواء كان هذا العتقاد نا�شًئا من 

ت�شخي�س املكلَّف نف�شه، اأو كان م�شتنًدا لقول اأهل اخلربة الذين يعتقد املكلَّف ب�شحة قولهم.

يف املقابل، ل يرى فريق من الفقهاء كال�شيخ حمّمد اإبراهيم اجلناتّي اأو ال�شّيد حمّمد تقي 

املدر�شّي الأعلمّية �شرًطا يف املجتهد، وفاًقا لقول ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل، وعليه فال 

اإ�شكال �شرًعا يف رجوع مقلِّدي ال�شّيد اإليهم يف البقاء، وهذا من تي�شري ال�شريعة.

بع�س  بح�شب  ولو  ــ  يعّد  ومّمن  اإيران  املجتهدين يف  اأحد  وهو  علّي اخلامنئّي  ال�شّيد  اإّن 

اخلرباء ــ �شمن دائرة الأعلمّية اأجاز البقاء على تقليد املّيت مطلًقا، واحتاط بالبقاء وجوًبا 

اإْن كان املّيت هو الأعلم، كما ل يرى �شماحته حاجة يف رجوع املكلَّف اإىل املرجع الأعلم يف 

جواز البقاء، وعليه ي�شّح البقاء على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل بح�شب هذه الفتوى.

لرمبا يت�شّور البع�س اأّن اإ�شقاط ال�شّيد ف�شل اهلل ل�شرط الأعلمّية عن املجتهد اإمّنا هو 

مترير لنف�شه ليكون �شمن القامات ال�شيعّية الكبرية بال وجه حق! ولكّن هذا الكالم يفتقد 

َد لهم بالتمّيز والتفّوق العلمّي، وما  الدّقة العلمّية؛ لأّن ال�شّيد من املجتهدين القالئل الذين �ُشهمِ

قوله بجواز تقليد غري الأعلم اإّل لأّنه وجد الدليل حاكًما على اآرائه، وهو ما يوافقه عليه فقهاء 

كبار ــ من القدماء واملتاأخرين ــ حُترتم اآراوؤهم وُتقّدر.

  فتاوى البقاء على تقليد ف�شل اهلل

اأن  ارتاأينا  اهلل،  ف�شل  ال�شّيد  تقليد  على  البقاء  م�شروعّية  ب�شاأن  البحث  لإمتام  �شعًيا 

ن�شتعر�س الراأي الفقهّي ال�شائد لدى عدد من فقهاء ع�شرنا الأحياء ب�شاأن ق�شّية البقاء على 

، لن�شل اإىل اأّن البقاء ــ على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل 
(((

تقليد املّيت الذي قّلده املكلَّف يف حياته

ــ له مرتكز �شرعّي فتوائّي، وقد ر�شدنا تلك الفتاوى يف امللحق رقم  اأو غريه من جمتهدين 

)3(. وبالتتّبع وجدنا اأّن هناك ثالثة اجتاهات ن�شتعر�شها كالتايل:

))) مّت الّرجوع اإىل اآراء الفقهاء مبراجعة فتاواهم املوجودة على مواقعهم الر�شمّية اأو ر�شائلهم العملّية اأو كتب ال�شتفتاءات 

ال�شادرة عنهم.
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الأول: وجوب البقاء ب�شرط الأعلمّية

وال�شيخ  احلكيم  �شعيد  حمّمد  وال�شّيد  ال�شي�شتايّن  علّي  كال�شّيد  الفقهاء  بع�س  اأوجب 

اإ�شحاق الفّيا�س وال�شّيد حممود الها�شمّي ال�شاهرودّي وال�شّيد كمال احليدرّي وال�شّيد �شادق 

ال�شريازّي البقاء على تقليد املّيت اإذا كان املكَلّف يعتقد اأّنه اأعلم من احلّي، وعليه فاإّن َمْن 

كان يعتقد باأعلمّية ال�شّيد ف�شل اهلل باملعنى املو�ّشع الذي ذكره بع�س الأعالم، ويرى متّيزه عن 

الآخرين وجب عليه البقاء على تقليده، ح�شب تلك الفتاوى.

اأّما بالن�شبة اإىل ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شريازّي فاإّنه يجيز البقاء على تقليد املجتهد املّيت 

مطلًقا، ولكنه يوجبه اإْن كان املّيت اأعلم.

الثاين: جواز البقاء مع حلاظ الأعلمّية

املظاهري  ح�شني  كال�شيخ  املجتهد  يف  الأعلمّية  ي�شرتطون  الذين  الفقهاء  بع�س  اأجاز 

وال�شيخ يو�شف ال�شانعّي البقاء على تقليد املجتهد املّيت اإذا كان اأعلم، ولي�س ذلك بواجب 

حلاظ  مع  حتى  الفتاوى  تلك  وفق  اهلل  ف�شل  ال�شّيد  تقليد  على  البقاء  يجوز  وعليه  براأيهم، 

الأعلمية.

الثالث: جواز البقاء بال �شرط الأعلمّية

اأجاز ق�شم من الفقهاء البقاء على تقليد املجتهد املّيت بدون مالحظة �شرط الأعلمّية، 

ومنهم ال�شيخ حمّمد اإبراهيم اجلناتّي وقائد الثورة الإ�شالمّية ال�شّيد علّي اخلامنئّي وال�شّيد 

حمّمد تقي املدر�شّي وال�شّيد عالء الغريفّي، وعليه ميكن البقاء على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل 

اأعلم من  كان  اإذا  املّيت  املجتهد  تقليد  على  البقاء  يجب  اأّنه  مع مالحظة  راأيهم،  على  بناء 

الأحياء من باب الحتياط عند ال�شّيد اخلامنئّي. 

نا�شر  ــ كال�شيخ  املجتهد  الأعلمّية يف  ي�شرتطون  الفقهاء مّمن  هذا، وقد ن�ّس عدد من 

انعّي وال�شّيد كاظم احلائرّي وال�شيخ حمّمد اليعقوبّي ــ  مكارم ال�شريازّي وال�شيخ يو�شف ال�شّ

�شراحًة على جواز البقاء على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل، وهنا يرُد اأحد احتمالت اأربعة:

الأّول: اعتقاد اأولئك الفقهاء اأعلمّية ال�شّيد على �شائر املجتهدين الأحياء. 
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الثاين: اإحرازهم اأّن َمْن يقّلد ال�شّيد ف�شل اهلل يعتقد باأعلمّيته فاأجازوا له البقاء.

الثالث: اإحرازهم اأّن َمْن يقّلد ال�شّيد ف�شل اهلل يعتقد مب�شاواته لبقية املجتهدين على اأقّل 

تقدير.

اإّن اأولئك الفقهاء مل يلحظوا اإحراز املكَلّف �شرط الأعلمّية يف حياة ال�شّيد ف�شل  الرابع: 

اهلل، وقد جاءت فتاواهم بجواز البقاء مطلًقا للرتخي�س بذلك من قبل الأعلم، وكفى 

ا للبقاء على تقليد ال�شّيد رحمه اهلل. باأحد تلك الحتمالت م�شّوًغا �شرعًيّ

بدوره، اأكد العاّلمة ال�ّشيد عبداهلل الغريفّي اأّن �شرط اأعلمّية ال�شّيد ف�شل اهلل اأو م�شاواته 

للفقهاء املوجودين متوفر ولو يف حّده الأدنى، ح�شب قناعة عدد من اخلرباء املوثوق بهم، كما 

اأّن �شرط وجود مرجع حّي يجيز البقاء على تقليد ال�شّيد �شهل التوفر، وعليه فال م�شكلة يف 

البقاء مطلًقا )لالّطالع على بيان الغريفّي ُيرجع اإىل امللحق 4(. فيما اأكد املكتب ال�شرعّي 

للعاّلمة ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )ر�شوان اهلل عليه( يف بيان بعد رحيل ال�شّيد اأّن الراأي 

الفقهّي الذي ا�شتقّر اأخرًيا هو جواز البقاء على تقليد املجتهد املتوّفى اأو وجوبه مع اعتقاد 

املكلَّف باأعلمّية املجتهد املتوّفى، م�شرًيا اإىل حتّفظ بع�س الفقهاء من الأعلمية ك�شرط للتقليد، 

واإجازة اآخرين تقليد امليت ابتداًء، مّما يجعل من البقاء على تقليد ف�شل اهلل جائًزا مطلًقا 

)لالّطالع على بيان املكتب ال�شرعّي ُيرجع اإىل امللحق 5).



الف�شل الثاين

م�شروعية تقليد ال�شيد ف�شل اهلل ابتداًء
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  تقريب امل�شاألة

بعد رحيل ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل كرثت الأ�شئلة عن جواز تقليده ابتداًء، ورغم 

ا منهم ومن  اأّن غالبّية الفقهاء الأ�شولّيني املعا�شرين ل يجيزون ذلك فتوًى، فاإّن هناك بع�شً

التيار الأخبارّي يجيزون البدء بتقليد املجتهد املّيت، ما يعني اإمكان الرجوع لل�شّيد ف�شل اهلل 

يف التقليد.

وعليه فاإّن املكتب ال�شرعّي لل�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل يحيل جميع الراغبني يف تقليد 

العاّلمة املرحوم اإىل فتوى املجتهد الإيرايّن اآية اهلل العظمى ال�شيخ حمّمد اإبراهيم اجلناتّي 

الذي يجيز البقاء على تقليد املّيت، كما يجيز تقليده ابتداًء، فاجلناتّي ل ي�شرتط الأعلمّية يف 

تقليد املجتهد، وعليه يجوز تقليد ف�شل اهلل ابتداًء ا�شتناًدا لفتوى املجتهد احلّي، وكفى بذلك 

حّجة �شرعّية.

واإن كان املكّلف يرى اأن ف�شل اهلل اأعلم فيمكنه العتماد على فتوى املرجع الديني ال�شيخ 

اإ�شحاق الفّيا�س الذي يرى جواز تقليد امليت ابتداًء �شريطة اإحراز اأنه يفوق الأحياء والأموات 

يف العلم باأن يكون اأعلم من جميع الفقهاء املتاأخرين باأحكام ال�شريعة، والأعرف والأقدر على 

. اأو ميكن للمكّلف العتماد 
(((

تكوين القواعد العامة، والأدق يف جمال التطبيق وال�شتنباط

اأن التقليد البتدائّي للمّيت الأعلم  على فتوى ال�شيخ حمّمد ال�شادقّي الطهرايّن الذي يرى 

املجتهدين  جميع  على  امتياز  له  فهو  ّدين،  املقلمِ جميع  على  واجب  الفقاهة  خّط  يف  والأتقى 

.
(((

الذين نعرفهم �شواء كانوا اأمواًتا اأو اأحياًء

ونلفت هنا اإىل اأّن ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل كان يرى اإىل فرتة جواز تقليد امليت بقاًء 

وابتداًء على م�شتوى البحث الفقهّي والفتوى، معترًبا اأّن امل�شاألة عّقدها املتاأخرون مبنهجيتهم 

ابتداًء  امليت  تقليد  بعدم جواز  ليحتاط وجوًبا  ولكنه عدل لحًقا  ثابتة،  اأ�ش�س  بال  الفل�شفّية 

، اإذ اإّن التقليد ــ بح�شب ال�شّيد ف�شل اهلل ــ عبارة عن رجوع 
(3(

بلحاظ بع�س العناوين الثانوّية

املكلَّف غري املجتهد اإىل املجتهد اجلامع لل�شرائط، وهو اأمر عقالئّي ي�شرتك يف التزامه النا�س 

))) منهاج ال�شاحلني لل�شيخ اإ�شحاق الفيا�س، ال�شفحة 9.

))) ر�شالة تو�شيح امل�شائل، لل�شيخ ال�شادقّي الطهرايّن، ال�شفحة 6).

)3) راأي ال�شّيد ف�شل اهلل بالحتياط يف عدم جواز  تقليد امليت ابتداًء ل يعني عدم اإمكان الرجوع اإليه بعد وفاته، اإذ اإن 

املكَلّفني ملزمون يف هذه امل�شاألة بالرجوع اإىل املجتهد احلّي ليعملوا بهذه امل�شاألة.
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حتى يف غري املجال الدينّي، وهو الطريق اإىل التزام التكليف ال�شرعّي، بعد كون الإن�شان غري 

وهو ل   ،
(((

بنف�شه ال�شرعّي  اإىل احلكم  الو�شول  قادر على  املجتهد غري  اأو غري  �س  املتخ�شّ

يفّرق بذلك بني حّي اأو مّيت.

اإىل  وي�شتدّل ف�شل اهلل على راأيه مب�شاألة عقالئّية، فاجلاهل يرجع يف كّل مكان وزمان 

راأي العامل يف كافة العلوم، �شواء كان هذا العاملمِ مّمن م�شى عليه ع�شرات ال�شنني، اأو من 

الأحياء املعا�شرين، فالبناء على الرجوع اإىل املّيت اخلبري يف اأّي �شاأن من �شوؤون العلم، هو 

اأمر عقالئّي. وللعلم فاإّن هذا الّدليل الُعقالئّي له من املتانة ما يجعل عدم اجلواز خالًيا من 

ل على الدليل العقالئّي يف  ّ رات الُعقالئّية، ول�شيما اأّننا نعلم اأّن ال�شّيد ف�شل اهلل كان يعومِ ّ املربمِ

م�شاألة التقليد، اأكرث من اعتماده على الروايات.

  التاأ�شيل التاريخّي

وجوب التقليد من العناوين التي كانت مو�شع اهتمام من العلماء، بالنظر اإىل واقع النا�س 

جميع  يف  العقالئّية  وال�شرية  العرف  اأقّره  اأمر  وهو   ، العاملمِ اإىل  اجلاهل  فيهم  يرجع  الذين 

العلوم، وراأي املخت�ّس فيها يكون حجة بغ�س النظر عن احلياة اأو املوت. ومل يقع خالف بني 

علماء الطائفة الأقدمني واملتاأخرين يف تقليد املجتهد، ولكن وقع خالف كبري بني املتاأخرين 

يف جواز تقليد املجتهد الذي مات ومل يقّلده املكلَّف قبل ذلك، ولعّل اأّول من ذكر امل�شاألة من 

العلماء ال�شّنة الفخر الرازّي )ت 606 هـ(.

قول  ومن  هـ(،   7(6 )ت  احللّي  للعاّلمة  »املبادئ«  كتاب  يف  الرازّي  كالم  �شدى  ترّدد 

هذه  �شهرة  دفعت  وقد  كاملّيت«.  املّيت  »قول  الأمثال  �شهرة  امل�شهورة  العبارة  اأخذت  الرازي 

�س  العبارة املحّدث حمّمد اأمني ال�شرتابادي )ت )03) هـ( لأن ي�شّن حملة هجومّية، ويخ�شّ

ال�شراع  فيها  جرى  التي  احلقبة  كانت  وقد  املدنّية«.  »الفوائد  ال�شهري  بكتابه  فائدة  لذلك 

الفكرّي بهذه امل�شاألة بني القرن العا�شر والثالث ع�شر الهجرّي. واأقدم من �شّنف يف م�شاألة 

التقليد هو ال�شيخ زين الدين اجُلبعّي املعروف بال�شهيد الثاين )ت 966هـ(، حيث ا�شرتط يف 

كتابه حياة املجتهد.

))) امل�شائل الفقهّية لل�شّيد ف�شل اهلل، العبادات، �س)).
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وقد كان لعلماء البحرين دور يف ال�شراع الدائر ب�شاأن جواز تقليد املّيت، فقد �شنفوا عّدة 

كتب، منهم ال�شيخ �شليمان املاحوزّي، ال�شيخ يو�شف الع�شفور، ال�شيخ حمّمد اآل عبداجلّبار 

القطيفّي، ال�شيخ ح�شن بن ال�شيخ ح�شني الع�شفور، ال�شيخ خلف الع�شفور ر�شوان اهلل عليهم 

اأجمعني.

لي�س مورد حديثنا الآن التقليد ال�شتمرارّي فيما لو قّلد العامي جمتهًدا حيًّا ثم مات وبقي 

على تقليده فقد بحثنا ذلك يف الف�شل ال�شابق، بل حديثنا عن املكلَّف اإذا اأراد تقليد جمتهد 

مّيت مل يكن قد قلَّده يف حياته، وقد اختلفت الآراء يف تقليد املّيت على اأقوال: احلرمة مطلًقا، 

اجلواز مطلًقا، اجلواز مع �شرط الأعلمّية، الوجوب مع �شرط الأعلمّية.

  م�شاألة التقليد بني االأخبارّيني واالأ�ش�لّيني

الأ�شولّيني  بني  اخلالفّية  امل�شائل  من  تعّد  ابتداًء  املّيت  املجتهد  تقليد  م�شاألة  اإّن 

�شهرة  ابتداًء  امليت  تقليد  حرمة  الأ�شولّية  املدر�شة  متاأخري  بني  ا�شتهر  فقد  والأخبارّيني، 

البع�س  وُيرجع  مطلًقا.  اجلواز  الأخبارّية  املدر�شة  لدى  ا�شتهر  فيما  الإجماع،  فيها  َي  عمِ ادُّ

اختالف املدر�شتني الأ�شولّية والأخبارّية يف امل�شاألة اإىل اختالف تعريف الفقيه الذي ُيرَجع 

اإليه لأخذ الأحكام، فالأخبارّيون يرونه ناقاًل عن املع�شوم بالرواية لذا ل ت�شرتط فيه احلياة، 

اأما الأ�شولّيون فريونه م�شتنبًطا للحكم من الأدّلة.

اإّن التفريق بني وظيفة املجتهد يف املدر�شتني )الأ�شولّية والأخبارّية( غري دقيق، فطريقة 

ا فال نحتاج لدليل، واإن  تعامل الفقيه مع الرواية عند اجلميع واحدة، فاإن كانت الرواية ن�شًّ

مل تكن فال بّد من الدليل. وال�شحيح اأّن من�شاأ الختالف هو يف م�شتند حجّية الفتوى. وينبغي 

الإ�شارة اإىل اأّن ال�شيخ املفيد هو �شاحب املدر�شة التكاملّية يف عهد الغيبة الكربى، حيث جمع 

دوق( حيث ُتروى الرواية ويتم التعامل  بني خّطي مدر�شة احلديث )نهج ال�شيخ اأبي جعفر ال�شَّ

العلمّية على  القواعد  تطّبق  الإ�شكايّف( حيث  ابن اجلنيد  ال�شيخ  الراأي )نهج  ومدر�شة  معها، 

الروايات. وقد تطّورت مدر�شة ال�شيخ املفيد التكاملّية يف عهد املريزا ال�شرتابادّي اإىل الأخبارّية 

التي توؤّكد على الأخبار )الأحاديث(، والأ�شولّية التي توؤّكد على الأ�شول )القواعد العلمّية(.

لأّن  اأكرث؛  التطبيق ل  والقواعد يف  الأ�شول  اإمّنا هو حول بع�س  واخلالف بني املدر�شتني 
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ا ين�شحب على كيفية تطبيق تلك القواعد على امل�شائل  الختالف يف القواعد الأ�شولّية نظريًّ

الفقهّية، وبتعبريهم يكون اخلالف �شغرويًّا ل كربويًّا حيث ي�شّلمون ببع�س قواعد علم الأ�شول 

ل كّلها. ومن اأمثلة اخلالف يف التطبيق: م�شاألة التدخني، فهل تطّبق قاعدة الرباءة في�شري 

حالًل، اأم تطّبق قاعدة الحتياط فيما مل يرد فيه ن�ّس في�شبح حراًما؟ مع مالحظة اأن �شماحة 

 ُ إِْثُُهمرَ أرَكْبرَ ال�شّيد ف�شل اهلل ي�شتدّل يف هذه امل�شاألة بالقاعدة امل�شتفادة من الآية ال�شريفة ﴿ورَ

ِمن نَّْفِعِهم﴾ )البقرة: 9))( اأّن ما كان �شرره اأكرب من نفعه فهو حرام.

  اأدّلة املانعني من تقليد املّيت

فوائده  يف  الثاين  املحّقق  نقله  الذي  بالإجماع  ابتداًء  املّيت  تقليد  من  املانعون  ا�شتدّل 

، فقد ُن�شب اإىل 
(((

وال�شهيد الثاين يف �شرح ر�شالة »مزيلة ال�شبهات«، ولكّنه اإجماع غري تعبدّي

الأخبارّيني القول بجواز تقليد املّيت مطلًقا ابتداًء وا�شتدامًة، ووافقهم كثرٌي من الأ�شولّيني 

اأن الأخبارّيني واملحّقق  . ودعوى: 
(4(

 يف »جامع ال�شتات«
(3(

 منهم �شاحب القوانني
(((

الكبار

ومعه  بهم  م�شلكهم اخلا�ّس  على  بناء  ابتداًء  املّيت  تقليد  اإمّنا جّوزوا  الأ�شولّيني  القّمّي من 

فال قيمة خلالفهم، كالم ممنوع؛ لأّن اخلالف يف املبنى على تقدير ت�شليمه غري خا�ّس بهذه 

اأو �شواهما، ومثل هذا  اأو رواية  اآية  اإليه املجمعون من  ))) الإجماع املدَركّي الذي له مدرك، اأي الذي له م�شتند ا�شتند 

الإجماع املعلوم املدَرك واملعروف امل�شتند ل اعتبار له عند الإمامية يف ال�شتدلل، واإمّنا العتبار للمدرك اأو امل�شتند 

الذي يعامل يف ال�شتدلل به معاملة اأمثاله من امل�شتندات، وكذا الإجماع املحتمل املدركّية اأّما الإجماع غري التعبدّي 

)غري املدركّي( فهو الذي مل يكت�شف الباحث منه مدرك املجمعني اأو م�شتندهم، وهذا الإجماع هو املق�شود هنا، واملعترب 

عند من يرى اعتبار الإجماع، وميكننا اأن ن�شطلح عليه بـ »الإجماع الكا�شف« باعتباره كا�شًفا عن حكم املع�شوم.

والفا�شل  التويّن  الدين اجلزائرّي واملحّقق  اأ�شاطني املذهب كالعاّلمة احللّي وزين  ))) وهو �شريح كالم املحّققني من 

الأعرجّي وال�شّيد املجاهد الطباطبائّي واملحّقق اخلون�شارّي وغريهم، وهو الظاهر من فقهائنا القدماء ُجّلهم اأو ُكّلهم، 

كالكلينّي وال�شدوق واملفيد وال�شيخ الطو�شّي وال�شريف املرت�شى وغريهم لعدم ذكرهم �شرط احلياة فيمن ُيرَجع اإليه 

يف التقليد.

مدّقًقا،  اأ�شوليًّا  وفقيًها  حمّقًقا  جمتهًدا  كان  القّمّي  باملحّقق  امل�شهور  هـ(   ((3( )ت  القّمي  اأبوالقا�شم  املريزا  هو   (3(

اأبرز ت�شانيفه كتاب »القوانني« الذي  در باأّنه من املحّققني النوابغ، ومن  وقد و�شفه الإمام ال�شهيد حمّمد باقر ال�شّ

انُت�شب اإليه، فاأ�شبح يلّقب بـ »�شاحب القوانني«، وانفرد بعّدة نظريات يف الفقه والأ�شول، منها »حجّية الظّن املطلق« 

و»اجتماع الأمر والنهي يف �شيء واحد �شخ�شّي« و»جواز الق�شاء للمقّلد براأي املجتهد« وغري ذلك. تتلمذ على يديه كثري 

من النوابغ كال�شيخ اأ�شد اهلل الت�شرتّي وال�شّيد حم�شن الأعرجّي واملحّقق الكربا�شّي »�شاحب الإ�شارات« وال�شّيد جواد 

العاملّي �شاحب »مفتاح الكرامة« وغريهم.

)4) راجع جامع ال�شتات املجلد ) ال�شفحة 0)4.
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امل�شاألة، بل هو عاّم يف كّل الأبواب الفقهّية، ومعه ل ميكن القول ب�شقوط اأقوالهم عن العتبار؛ 

لأّن ذلك ي�شتلزم �شقوط اأقوال الفقهاء حّتى يف حّق مقّلديهم، وهو كما ترى، على اأّن اخلالف 

يف املباين بني الفقهاء ل ُيلغي القيمة العلمّية لأقوالهم ملجّرد ذلك، فتاأّمل.

اإّن �شرية  اإذ  دقيق،  بالعقل، وهو كالم غري  ابتداء  املّيت  تقليد  املانعون من  ا�شتدّل  كما 

�شني بال فرق بني احلّي واملّيت، ول يعرف يف ال�شريعة  العقالء جارية على العمل باأقوال املتخ�شّ

منٌع من اتباع تلك القاعدة، وهذا يك�شف اأّن ال�شريعة ل متنع الرجوع اإىل قول املجتهد املّيت.

واحتّج املانعون من تقليد املّيت ابتداًء ب�شرية املت�شّرعة، حيث كان الأئّمة ُيرجعون اأتباعهم 

لأ�شحابهم من الرواة الفقهاء الأحياء، ولكّن الإرجاع لالأحياء هنا هو ق�شّية خارجّية، غري 

ا�شرتاط ذلك اأو عدمه، فالعربة هي فقاهة املفتي ليكون كالمه حّجة.

ا على ا�شتمرار ظاهرة الجتهاد  احتّج البع�س بالحتياط بعدم تقليد امليت ابتداًء، حر�شً

ال�شرعّي، وا�شتمرار املرجعّية الدينّية، واحتّج اآخرون باأّن اجلمود على تقليد امليت قد ي�شفي 

بع�س الغلّو يف تقدي�س الب�شر. وهو كالم غري ناه�س، فاملجتهدون اأنف�شهم يدعمون اأقوالهم 

باأقوال املحّققني الأموات ل�شّيما املتاأّخرين منهم؛ لدقتهم وتبّحرهم يف العلوم على اختالفها.

وقد يثار اإ�شكال باأّن املجتهد احلّي قد يغرّي راأيه اإذا بدا له اجلديد بخالف املّيت، ولكّن 

العلماء ل يلتزمون بالفكرة نف�شها يف جواز البقاء على تقليد املجتهد اإذا مات، كما اأّن ذلك 

يدفعنا للت�شكيك بجواز تقليد احلّي نف�شه الذي ل ُيعيد البحث يف م�شاألة اأفتى بها فرتة من 

تقليد  وقالوا بجواز  ابتداًء،  املّيت  تقليد  الأ�شولّيني م�شاألة  ناق�س عدد من  وقد  الزمن. هذا 

ا، وفريق منهم  اأي�شً املّيت ابتداًء على م�شتوى البحث العلمّي، وبع�شهم على م�شتوى الفتوى 

قال بذلك اإذا كان املّيت اأعلم فيجوز تقليده ابتداًء. وحّجة اأولئك الفقهاء عدم وجود الدليل 

على ا�شرتاط احلياة يف املجتهد)يرجع اإىل امللحق 6 ملعرفة اأ�شماء بع�س هوؤلء الفقهاء(.

(((
  ف�شل اهلل وتقليد املّيت ابتداًء

، �شواء كان  اأّن اجلاهل يرجع يف كّل مكان وزمان اإىل راأي العاملمِ يرى ال�شّيد ف�شل اهلل 

هذا العاملمِ مّمن م�شى عليه ع�شرات ال�شنني، اأو من الأحياء املعا�شرين، فالبناء على الرجوع 

اإىل املّيت اخلبري ــ يف اأّي �شاأن من �شوؤون العلم ــ هو اأمر عقالئّي، ويوؤّكد ال�شّيد اأن ل معنى لأن 

))) فقه احلياة لل�شّيد ف�شل اهلل، ال�شفحة 9) ــ 0).
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تكون حياة الإن�شان، مبا هي قّوة باجل�شد، دخيلة يف حجّية راأيه وعدم حجّيته، حيث يكفي يف 

حجّية الراأي اأن يكون �شاحب الراأي، واعًيا، وميلك علمه وخربته وحيثّيته عند اإعطاء الراأي.

وينت�شر ال�شّيد ف�شل اهلل لراأيه بجواز تقليد املّيت ابتداء بتاأكيد اأّن ما يحدث للمجتهد 

من مر�س اأو من موت اأو ما اإىل ذلك ل عالقة له �شلًبا اأو اإيجاًبا مب�شاألة الراأي، ويعّلق: »ولهذا، 

فاإّننا جند اأّن النا�س يرجعون اإىل اآراء الأموات بقاًء اأو ابتداًء يف هذا املجال، ولعّل ذلك هو 

ر لنا تاأثري الكثري من اأ�شحاب العلوم الطبّية وغري الطبّية يف اأجيال متعّددة تثق  الذي يف�شِّ

اأو يف الأمور الأخرى املتعّلقة بحياتهم، وهذا  بعلمهم، فيما ياأخذون به يف الأمور ال�شحّية، 

ما لحظناه لدى علمائنا ال�شابقني، الذين كانوا ياأخذون باآراء من �شبقهم من العلماء الذين 

ميثلون قيمة علمّية كربى يف وعيهم... ولذلك، مل يرث هناك جدل كبري يف ذلك الوقت، يف 

م�شاألة جواز تقليد املّيت اأو عدم جواز تقليده«.

وينّوه ال�شّيد ف�شل اهلل اإىل اأّن ق�شية التقليد ق�شّية فطرّية، تنطلق من رجوع اجلاهل اإىل 

، ولي�شت ق�شية تعبدّية �شرعّية، ذلك اأّن العقالء يرون اأّن اأّي اإن�شان ميلك خربة يف اأّي  العاملمِ

علم، فاإّن قوله يكون حّجة عقالئّية يف هذا املجال، ول توجد حاجة يف رجوع اجلاهل للعاملمِ 

اإىل اإم�شاء �شرعّي، لأّن احلّجة العقلّية تكفي يف حتّقق العذر عند اخلطاأ، كما هي احلّجة عند 

الإ�شابة، كما ل يوجد اأ�شا�س ل�شرتاط احلياة يف هذه العملّية. 

وي�شري ال�شّيد ف�شل اهلل اإىل اأّن »راأي املجتهد، اإمّنا هو راأيه عند اجتهاده، ل راأيه يف حركة 

ر  ر حجّية راأيه عندما ينام؟! وكيف نف�شِّ وعيه ال�شعورّي والإح�شا�شّي والعقلّي، واإل كيف نف�شِّ

بفعل  النتباه  فيها متاًما عن  م�شغوًل  يكون  التي  الأ�شياء  لبع�س  يتعّر�س  راأيه عندما  حجّية 

�شغط الأو�شاع؟! اإّنني اأعترب اأن م�شاألة �شرطّية احلياة من الأمور التي ل ح�شاب لها اأبًدا يف 

ْدًعا من امل�شرية، لأّنه ل  م�شاألة احلجّية يف كّل امل�شرية العقالئّية، وامل�شرية الفقهّية لي�شت بمِ

خ�شو�شّية لها اإل من خالل كونها عذًرا اأو حّجة، وق�شّية العذر واحلّجة هي من امل�شائل التي 

يتحّرك بها العقالء يف كّل �شوؤونهم ويف كّل حياتهم«.

اإّن فكرة موت الّراأي مبوت �شاحبه هي فكرة ل واقع لها يف كّل ميادين الفكر والأفكار 

الجتهاد  اأ�شا�س  على  اأنتج  قد  الّراأي  كان  فاإذا  للّراأي؛  تابعة  فامل�شاألة  والنظرّيات،  والآراء 

وبعد  احلياة  حال  اإليه  الّرجوع  مُيكن  وبذلك  العلمّية،  قيمته  يكت�شب  فاإّنه  واخلربة،  والعلم 

الوفاة، من دون فرٍق بني احلالني يف ذلك.
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يف اخلتام، نقول اإّنه ل ميكننا اأن نخّطئ اجتهاًدا فقهًيا لعدم ح�شرّية امتالكنا احلقيقة، 

ولكّن هدفنا اأن نقول اإّن من يجّوز البقاء على تقليد ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل اأو يجيز 

ويكون  اإليه،  الركون  اجتهادّي حمرتم، ميكن  راأي  ينطلق من  اإمّنا  وفاته  بعد  ابتداًء  تقليده 

جمزًئا مربًئا اإن �شاء اهلل تعاىل، وهذه امل�شاألة باتت ملّحة يف ظّل وجود من يرغب يف تقليده 

ملا وجدوه فيه من متّيز على اأكرث من �شعيد.





الف�شل الثالث

يف رحاب ال�شّيد ف�شل اهلل... الفقيه املفّكر
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يف هذه امل�شاحة �شرن�شد عدًدا من الأ�شئلة التي وّجهت اإىل ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل 

ر�شوان اهلل تعاىل عليه واإجاباته عنها، ومن خاللها ن�شتجلي كثرًيا من املفاهيم الإ�شالمّية 

الّرجل  ونكّون �شورة وا�شحة عن طريقة تفكري هذا  التي كان يتحّرك �شماحته يف �شوئها، 

.
(((

املمّيز الذي جهله ع�شره كغريه من عمالقة الإ�شالح والجتهاد

  م�شروعكم للمرجعية الر�شيدة

مل يكن النجاح يف م�شتوى الطموح، وقد جنحت القوى الرجعّية املتخّلفة يف اإبعاد الكثريين 

بع�س  اإىل  بالإ�شافة  الفكرّي،  الإرهاب  امل�شروع من خالل حملة  الطاقات عن  اأ�شحاب  من 

ة يف بع�س املواقع الر�شمّية الفاعلة. الأجهزة اخلا�شّ

  �ُشبقُت بالق�ل بج�از تقليد امليت

ا مثل املحقق  ْدًعا من النا�س يف التزام هذا الراأي، فهناك من العلماء الكبار جدًّ مل اأكن بمِ

القّمّي �شاحب »القوانني« مّمن راأى اأن راأي امليت حّجة، �شواء كان يف حال البتداء اأو البقاء، 

لأّن هذه  امل�شاألة،  له يف هذه  الإجماع ل جمال  فاإّن  الإجماع،  يّدعون  النا�س  واإذا كان بع�س 

رة يف كتب القدماء ب�شكل اأ�شا�شّي. امل�شاألة مل تكن حمرَّ

  الفل�شفة عّقدت م�شاألة تقليد امليت

اإّنني اأعترب هذه امل�شاألة من امل�شائل التي عّقدها املتاأخرون من خالل منهجّيتهم الفل�شفّية 

التي دخلت يف ح�شاب الجتهاد الفقهّي، من دون اأّي اأ�ش�س ثابتة ومتينة يف هذا املجال... ومن 

هنا، جاءت وجهة نظري يف جواز تقليد املّيت بقاًء وابتداًء.

))) املوقع الر�شمّي للعاّلمة ف�شل اهلل »بّينات«، ق�شم ال�شتفتاءات حتت عنوان �شبهات وردود.
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  االأح�ط ترك تقليد املّيت ابتداًء

الأحوط ترك تقليد املّيت ابتداًء، ولكن يجوز البقاء على تقليد املّيت يف جميع امل�شائل اأو 

يف بع�شها، اإذا كان قد قّلده يف حياته يف جميع امل�شائل اأو يف بع�شها، بل يكفيه جمرد العزم 

على تقليده ولو مل يكن قد عمل ب�شيء من فتاواه. كما ميكن الرجوع يف الحتياط الوجوبّي اإىل 

امليت اإذا كان املكلَّف قد قلده قبل موته.

  اإ�شكاالت املنتديات عليكم

امل�شكلة هي اأّن مثل املنتديات ل تعترب واحة ومنرًبا حواريًّا علميًّا بكّل معنى الكلمة، لأّن 

احلوار لبّد واأن يكون مع اأهل اخلربة يف ما يتم املحاورة عليه، لأّن جدال من ل يعلم لبّد 

باب وال�شتائم كردة فعل قوّية عندما ل ي�شل معهم املجادل اأو املحاور اىل  واأن ينتهي اىل ال�شُّ

نتيجة اأو فائدة، نظًرا لعدم تعقل الطرف الآخر ملو�شوعات احلوار واأبعاده.

  كلمتكم للم�اقع املُحاربة لكم

وهي  وافرتاءاتهم،  اإ�شكالتهم  كافة  على  ردود  لدينا  ونحن  الهداية،  لهوؤلء  اهلل  ن�شاأل 

»الزهراء  كـ  ا  اأي�شً الكتب  بع�س  وهناك  الأ�شبوعية،  وحما�شراتنا  كتبنا  طّيات  يف  موجودة 

اإىل  الهادي  واهلل  املختلفة،  الندوة  اأجزاء  وكذلك  بينات،  �شفحة  على  متوفر  وهو  القدوة«، 

ال�شواب، اإّن م�شكلة هوؤلء اأنهم يكذبون، ويحّرفون الكالم عن موا�شعه؛ لأّنهم ل تقوى لهم، 

ولنا اأ�شوة بر�شول اهلل )�س( يف ذلك.

  اأق�ل للُمتفقني معي...

اأقول للذين يتفقون معي: لقد حّملتموين م�شوؤولية كبرية حني اخرتمت راأيي، ورغم اأّن ذلك 

ينبغي اأن يكون مدعاة �شرور يل على ُح�شن ظنكم وثقتكم بي، فاإّنه ي�شعرين بثقل امل�شوؤولية 

وعظيم التبعة التي تعني اأخرًيا �شرورة اأن اأبذل جهدي يف اختيار الأف�شل يل ولكم، وهو اأمر 

اأدعو اهلل تعاىل اأن يعينني عليه ويوفقني اإليه.
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  اأق�ل للمختلفني معي...

و�شرمت  لإميانكم،  اختباًرا  �شرت  قد  معكم  باختاليف  اإيّن  معي:  يتفقون  ل  للذين  اأقول 

اختباًرا لإمياين، فاأدعو اهلل تعاىل اأن يخرجني واإّياكم من هذا الختبار باأ�شلم ما يكون من 

اأو اعتداد يف  اأحدنا يف خروج عن الأدب، ول يف ع�شبّية  اأن ي�شتّط  الإميان والأخالق، دون 

الراأي، ول يف ذّم اأو غيبة اأو بهتان، واهلل تعاىل من وراء الق�شد.

  م�قفكم من التجاهل وال�شتائم

 لطاملا جاهدُت نف�شي كي اأبقي انفعالتي يف خّط مر�شاة اهلل تعاىل اأمام الآلم احلاّدة 

التي �شّببها يل زمرة من اجلهلة واحلاقدين والتكفريّيني، ومل اأجد اإل اأن اأ�شكوهم اإىل اهلل 

تعاىل، فهو خري احلاكمني، واملوقف بيني وبينهم القيامة.

  هل نهجكم نهٌج �شنّي؟

ُتكُْم  ِذِه أُمَّ  هوؤلء مل يقراأوين جّيًدا، م�شكلتي اأّنني كنت ول اأزال مع الأّمة الواحدة، ﴿إِنَّ هرَٰ

بُّكُْم فرَاْعُبُدوِن﴾ )الأنبياء: )9(، لذلك، فاإيّن م�شلٌم، ل�شت �ُشّنيًّا باملعنى  أرَنرَا ررَ ًة ورَ اِحدرَ ًة ورَ أُمَّ

ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهل  خّط  يف  م�شلم  اأنا  الع�شبّي،  باملعنى  �شيعيًّا  ول�شت  الع�شبّي، 

الذي ميثل اخلّط الإ�شالمّي الأ�شيل البعيد عن اخلرافّيني واملتخّلفني الذي يحاولون اإقحام 

اخلرافة والغلّو يف منهج اأهل البيت )ع(، ومنهج اأهل البيت بريء من ذلك.

  وج�ب نبذ الع�شبّية للمرجع

�شملت  ولالأ�شف  التي  الع�شبيات  نبذ  و�شرورة  وجوب  عن  وتكراًرا  مراًرا  حتّدثنا  لقد 

املرجعّية، فيجب اأن حتافظ املرجعّية على مكانتها امل�شرقة ودورها واأ�شالتها. كما ل يجوز ملن 

ل ميلك العلم ول ينطلق من دليل وحّجة اأن يحاكم العلماء، ويتطاول على مقامهم.
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  ما خلفيات احلرب عليكم؟

املرجعّية ال�شيعّية تبداأ مبرجعّية فتوائّية، وتنفتح على ق�شايا اأخرى، وعندما طرح ا�شمي 

التعقيدات  العامل، وهذا خلق بع�س  اأكرث من مكان يف  اأ�شبح هناك امتداد يف  يف املرجعّية 

الكثرية التي حتّركت يف اأماكن عّدة وب�شكل ي�شبه احلرب - يف بع�س اخلطوط املوجودة يف 

بع�س املواقع - وكان لهذه احلرب خطوط عّدة وخلفّيات عّدة، واأعتقد اأّن الكثري من اأجهزة 

يثبت  اأن  الإن�شان  على  ولكن  وهناك،  هنا  ال�شعف  نقاط  بع�س  ا�شتغّلت  الدولّية  املخابرات 

وي�شمد.

ا ومن مبداأ الغريزة   قراأوين انفعاليًّ

ميكن اأن نقول اإّن بع�س اجلهات خافت مني على ال�شفاء الدينّي اأو املذهبّي اأو ما اإىل 

ذلك ومل تقراأين جّيًدا، بل قراأتني من مبداأ الغريزة ولي�س من موقع الفكر، ومن املعروف 

ق�شايا  فيها  تدّخلت  كهذه  اأمور  يف  ا  وخ�شو�شً ي�شيطر  ما  غالًبا  هو  ال�شرق  يف  النفعال  اأن 

خمابراتّية بتعقيدات معّينة، واأت�شّور اأّن الإن�شان �شاحب الر�شالة عليه اأن يتابع، ونحن نتابع 

يف هذا املو�شوع ودائًما اأرّدد: »اللهّم اغفر لقومي فاإّنهم ل يعلمون«.

  لي�شت مرجعّيات اإيران �شّدي

ا  عندما نريد اأن ندر�س امل�شاألة بدّقة فلي�شت كّل املرجعّيات الإيرانّية وقفت موقًفا �شلبيًّ

ولكّن هناك  ال�شلبّي،  املوقف  النجف وقفت هذا  العربّية يف  مّني، بل حتى بع�س املرجعّيات 

مرجعّيات اإيرانّية كانت لها مواقف اإيجابّية، امل�شاألة قد يكون لها جانب يت�شل مب�شاألة العقدة 

والفقهّية  التاريخّية  اجتهاداتي  يف  انطلقت  ولأّنني  اجلوانب،  بع�س  يف  املرجعّية  حركة  من 

وقد  النا�س،  بع�س  اإليها  يرتاح  ل  قد  التي  واملواقف  واملفاهيم  الأفكار  لبع�س  والكالمّية 

يعتربونها خروًجا على املذهب اأو ما اأ�شبه ذلك.
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اخلـامتــة

جواد  حممد  ال�شيخ  منه  كان  ممتّد  اإ�شالحّي  تيار  �شمن  كبرية  علمّية  قامة  اأمام  اإّننا 

باقر  حمّمد  وال�شّيد  املطهرّي  مرت�شى  ال�شيخ  وال�شهيد  اخلمينّي  اهلل  روح  وال�شّيد  مغنية 

ال�شدر وغريهم مّمن تعر�شوا ملعاناة من الو�شط الدينّي وحمالت ت�شويه وت�شقيط واإف�شال 

من الداخل واخلارج ولكنهم �شمدوا، ويف الواقع، اإّن �شخ�شّية ال�شّيد ف�شل اهلل لالآن مل تنل 

حة بال ريب.  حظها من التقدير، ولول احلرب ال�شر�شة التي ُووجه بها لكانت مرجعّيته مكت�شمِ

قراءة  من�شفني يف  ويكونوا  يتجّردوا  اأن  الدينّية  العلوم  بطلبة  نهيب  فاإّننا،  هنا  ومن 

تعاىل:  بقوله  عماًل  الداخلّية،  اأو  اخلارجّية  املوؤثرات  بعيًدا عن  اهلل،  ف�شل  ال�شّيد  بحوث 

إِنَّ  اللَّهرَ  اتَُّقوا  ورَ ٰى  لِلتَّْقورَ أرَْقررَُب  ُهورَ  اْعِدلُوا  ترَْعِدلُوا  أرَلَّ   ٰ عرَلرَ قرَْوٍم  نرَآُن  شرَ نَّكُْم  يرَْجرِمرَ لرَ  ﴿ورَ
﴾ )املائدة: 8( ليكت�شفوا مقامه العايل، وناأمل مّمن ي�شّكك النا�س  لُونرَ ِبريٌ ِبرَا ترَْعمرَ اللَّهرَ خرَ

يف م�شروعّية البقاء على تقليد ف�شل اهلل اأن يتقي اهلل، ويكّف عن �شّن احلرب النف�شّية، 

ويتفّرغ ملا هو اأوىل، ويف املقابل ندعو املقلِّدين اإىل عدم التعّجل اأو الوقوع فري�شة ال�شغوط، 

نابًعا من  اأم غريه -  ال�شّيد ف�شل اهلل  اأيًّا كان  وليكن اختيارهم للمرجع الذي يريدون - 

معرفة حقيقّية وقناعة واطمئنان �شخ�شّي.

وننّوه اإىل اأّن الإ�شرار على طرح م�شاألة البقاء على تقليد العاّلمة ف�شل اهلل فر�شته قناعة 

جماهريّية ملحّبي ال�شّيد باأّنه ل يوجد لالآن َخَلف مرجعّي ميكن اللجوء اإليه بحجم ال�شّيد يف 

الآن  تقليده  على  البقاء  اأّن  يعتقدون  فاإّنهم  لذلك  لهم،  وانتمائه  وعطائه  وح�شوره  توا�شله 

يحّقق لهم قناعة ريثما تظهر لل�شاحة مرجعّية توفر ا�شتمراًرا خلّط الوعي الذي تركه ف�شل 

اهلل، وهي قناعة اآخرين يرون اأّنهم بحاجة للرجوع اإليه ابتداًء، وقد اأجاز بع�س الفقهاء لهم 

واأن يح�شره مع من كان  الرحمة،  ال�شّيد ف�شل اهلل  ل�شّيدنا املرجع  ذلك. فن�شاأل اهلل تعاىل 

يتوّله من الأئّمة الطاهرين، واآخر دعوانا اأنمِ احلمد هلل رب العاملني، و�شّلى اهلل و�شّلم على 

حمّمد واآله الطاهرين.





مالحق البحث

امللحق ))(

�شهادات باجتهاد ال�شّيد ف�شل اهلل
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ ح�شني علي املنتظري

○ ال�شوؤال يف 8) �شفر 6)4) )هجري قمري(: كرث الّلغط والكالم حول املرجع �شماحة 
ال�شّيد حممد ح�شني ف�شل اهلل، فما هو راأي �شماحة ال�ّشيخ حفظه اهلل بال�ّشخ�س املذكور؛ هل 

هو جمتهد؟ وهل هناك �شكوك من جناب ال�ّشيخ حول فكر الّرجل؟

ح�شني  حممد  ال�شّيد  احلاج  اهلل  اآية  �شماحة  وبركاته،  ورحمة  عليكم  ال�ّشالم   �
ف�شل اهلل دامت بركاته يف بريوت، عامل جمتهد يخدم الإ�شالم، وينتفع بعلمه وبكتبه.

3 ربيع األّول 1424 هـ
حسني علي منتظري

اأن تكونوا  اأ�شاأل اهلل  ال�ّشيخ ح�شني علي املنتظري دام ظّله،  اآية اهلل العظمى  ○ �شماحة 
ة ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل،  ة وكامل الّتوفيق. اأثريت عندنا يف اخلليج ق�شيَّ حَّ بوافر ال�شّ

يف  ي�شّكك  والبع�س  �شّده،  العلماء  اآراء  من  عدد  �شدور  اإىل  ت  اأدَّ اأفكار  من  عنه  �شدر  وما 

ة، ويف �شاحات الإنرتنت احلوارّية  ة والعامَّ اأ�شل اجتهاده، ويعترب مهاجمته يف الأماكن اخلا�شَّ

ريف يف  ال�شَّ راأيكم  ما هو  له.  املذهب وحمايًة  ُعرى  دفاًعا عن  الإنرتنت،  �شبكة  واملواقع يف 

باأ�شباب  ال�شيِّد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل؟ وما هو تف�شريكم للحملة �شّده؟ وهل هي  اجتهاد 

ا  ريف؟ ما هو تكليفكم ال�ّشرعّي يف التعاطي مع هذا الأمر، وخ�شو�شً مقنعة يف نظركم ال�شَّ

�س ب�شكٍل �شبه يومّي له يف �شبكة الإنرتنت وغريها؟ وما هي ن�شيحتكم لنا؟ ل تن�شونا  نا نتعرَّ اأنَّ

من خال�س دعائكم ال�ّشريف. ابنكم: عبداهلل بهبهاين

برَ  ترَْذهرَ لُوا ورَ لرَ ترَنرَازرَُعوا فرَترَْفشرَ � ال�ّشالم عليكم ورحمة وبركاته، قال اهلل تعاىل: ﴿ورَ
وبكتبه.  بعلمه  وُينتَفع  الإ�شالم،  يخدم  جمتهد  عامل  هو   .)46 )الأنفال  ِريُحكُْم﴾ 

وال�ّشالم عليكم.

5 ربيع األّول 1424 هـ
حسني علي منتظري
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اآية اهلل العظمى ال�ّشيخ حمّمد ال�شادقّي الطهرايّن

الطهراين )حفظه  ال�شادقي  ال�ّشيخ احلّجة حممد  العظمى  اآية اهلل  العاّلمة  ○ ح�شرة 
املوىل( ال�ّشالم عليكم ورحمة وبركاته، وبعد، فنحن طلبة احلوزة العلمّية يف لبنان، نرجو من 

لوا وتبّينوا لنا راأيكم املبارك يف اجتهاد �شماحة اآية اهلل ال�شّيد حمّمد ح�شني  جنابكم اأن تتف�شَّ

ف�شل اهلل وتقليده، ولكم كّل التقدير ومن اهلل الّثواب، وال�ّشالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

قّم املقّد�شة، 6) جمادى الأوىل 0)4) هـ.

� اإجابًة عّما �شاألتموه اأقول: اإنَّ �شماحة اآية اهلل العظمى احلاج ال�شّيد حمّمد ح�شني 
ف�شل اهلل دام ظّله العايل، عامل فّذ مت�شّلع يف العلوم الإ�شالمّية على �شوء الكتاب 

وال�شنَّة، اأعرفه بغزارة العلم منذ اأربعني �شنة ـ واأنا اأرى جواز تقليده فيما يفتى على 

وءين الأ�شيلني دون اأّية ريبة، حفظه اهلل واأبقاه فيما اآتاه. ال�شّ

احلوزة العلمّية بقّم املشّرفة: محمد الّصادقي الطهراني
جمادى األولى من سنة 1420 هجرية قمرّية
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ال�شوؤال  ال�شدر  ال�شّيد حمّمد حمّمد �شادق  ال�شعيد  ال�شهيد  الديني  املرجع  اإىل  ه  ُوجِّ  ○
التايل: هل اطلعتم على كتب ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل وما هو راأيكم فيها؟

� اّطلعت على الكثري منها، وبع�س كتبه يدّل على اجتهاده، اإل اأّن الكثري من اأفكاره 
وفتاواه قابلة للمناق�شة، وقد اأحدثت رّد فعل قوّية، كما هو معروف.

اآية اهلل العظمى ال�شهيد ال�شّيد حمّمد حمّمد �شادق ال�شدر
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ حمّمد عاّلمّي ه�شرتودّي

وعرتته  حمّمد  الأنبياء  اأ�شرف  على  وال�ّشالم  الة  وال�شّ العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد   ○
�شّرحت  فلقد  بعد،  اأّما  الّدين.  يوم  اإىل  اأجمعني  اأعدائهم  على  الّدائمة  والّلعنة  الّطاهرين، 

ريعة، وكتاب الإيجارات، وكتاب  ب�شري يف الّتاأليفات املنيفة، وطالعت اأجزاًء من كتاب فقه ال�شَّ

يد والّذباحة، وكتاب فقه الق�شاء الذي األَّفه  النكاح، وكتاب املواريث والفرائ�س، وكتاب ال�شَّ

اأخريًا، »هذه« الكتب اّلتي ت�شتمل على عبارات وا�شحة جليَّة خالية من الإطناب املمّل والإيجاز 

العامل  العظام،  الفقهاء  ذخر  الكرام،  ال�ّشادة  �شليل  الّنبيل،  والبحر  اجلليل،  لل�شّيد  املحّل، 

العامل، والفا�شل الكامل، عمدة العلماء املحرتمني، اآية اهلل يف الأر�شني، ال�شّيد حمّمد ح�شني 

ف�شل اهلل دام ظّله، واأبقى حفظه و�شبطه وتن�شيقه وحتريره، وعون التَّحقيق والّتدقيق، و�شعة 

اّطالعه على م�شادر الّروايات ومواردها، فاإّنه دام ف�شله ال�ّشامي قد اأتعب نف�شه مّدة طويلة، 

الجتهاد،  درجة  اإىل  توفيقه  وح�شن  اهلل  بف�شل  بلغ  حتى  واجتهد  وجّد  وكّد  الّليايل،  و�شهر 

اإليه بالبنان، فله العمل مبا  واأ�شبح من العلماء العظام والأجّلة الأعالم، و�شار مّمن ي�شار 

ال�ّشرعيَّة،  للوظائف  الت�شّدي  وله  الأعالم،  املاألوف بني  الّن�شح  الأحكام على  ي�شتنبطه من 

والّتويل ملا يتوّله املجتهدون من الأمور الدينّية. واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن ي�شّد اأزره، ويوّفقه ل�شالح 

الأعمال، اإّنه ويّل الّتوفيق.

يف أّول يوم من شهر رمضان املبارك 1422
محّمد عّلمّي هشترودّي.
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ يو�شف ال�شانعّي

○ وّجه ا�شتفتاء اإىل املرجع الدينّي ال�شيخ يو�شف ال�شانعّي جاء يف اأحد اأ�شئلته ما يلي: 
ما راأيكم الكرمي بال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل وملخ�س ال�شوؤال و�شببه اأنه كرثت املناولت 

ا، فناأمل  لهذا الرجل، وقيل اإن هناك بع�س الكبار من علمائنا )دام عّزهم( يرون هذا اأي�شً

اأن جتيبونا عن راأيكم بتدّين هذا الإن�شان، واإن كنت اأخجل من نف�شي اأن اأ�شال عن هذا العامل 

هكذا �شوؤال، وعن اجتهاده وعن مرجعّيته؟

� ما ذكرت يف ال�شوؤال من قولكم اأخجل من نف�شي... اإلخ هو اجلواب احلقيقّي عن 
ال�شوؤال، وكرثة املناولت بالن�شبة اإىل مثله من العلماء لي�شت اإل من جهة احل�شادة له 

اأو لالإ�شالم وعلمائه.
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اآية اهلل العظمى ال�شّيد اأحمد احل�شنّي البغدادّي

اأحمد احل�شنّي البغدادّي عن الت�شريح الأخري  ○ وجه �شوؤال اإىل املرجع الدينّي ال�شّيد 
الأ�شرف يف  النجف  اإقامته يف  العالمة حممد ح�شني ف�شل اهلل حول  املرجع  به  اأدىل  الذي 

ـــ كما ي�شفها  »فتنة«  ال�شّيد ف�شل اهلل  واأّن وجود  املرجعية كموؤ�ش�شة،  �شبيل حتقيق م�شروع 

ــ لكونه يتحّدى امل�شهور الفقهي، ومع وجود مرجع حمّدد وهو املرّبز لأّنه اأعلم، فاأجاب: البع�سـ 

مل�شت  امليدانّية  املعاي�شة  خالل  من  ـــ  بركاته  دامت  ـــ  ال�شّيد  �شماحة  اإّن  اأوًل:    �
فيه القدرات الإدارّية، وت�شيري الأمور العامة بالتعقل، واحلكمة، والتزان، ومن واقع 

الإ�شالم كمبداأ، وعقيدة، و�شريعة،  لواقع  ة، وعمق فهمه  ممار�شته ملرجعّيته اخلا�شّ

ونظام.

�  ثانًيا: اإّن �شماحة ال�شّيد - على ما اأرى - اأفقه من ال�شّيد )املذكور( من خالل 
قراءاتي ملوؤلفاته الفقهّية ال�شتدللّية، ومن خالل مذاكراتي العلمّية الإثنينّية التي 

ا�شتغرقت ن�شف عقد من الزمن يف اأيام ال�شتات والهجرة.
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ حمّمد ح�شني النجفّي

ه اإىل املرجع الدينّي ال�شيخ حمّمد ح�شني النجفّي ال�شوؤال التايل: ال�شالم عليكم،  ○ ُوجِّ
هل ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل يف لبنان مرجع تقليد؟

� بغ�ّس النظر عن الختالف يف وجهات النظر، ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل 
)مّد ظله( هو بالتاأكيد مرجع تقليد. من ناحية اأخرى، اجتهاد ح�شرة اآية اهلل ال�شّيد 

حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )مّد ظله( ل يحتاج تاأكيدي له.
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اآية اهلل املحّقق ال�شيخ عبدالهادي الف�شلي

○ �شماحة العاّلمة ال�شيخ عبدالهادي الف�شلّي حفظه اهلل تعاىل، ال�ّشالم عليكم ورحمة 
م ل�شماحتكم بال�شوؤال عن مدى  الة على الّنبّي حمّمد واآله الطاهرين، اأتقدَّ وبركاته: بعد ال�شّ

ة �شماحة ال�شّيد حممد ح�شني ف�شل اهلل، وهل اإنَّ تقليده يف راأيكم ــ بحكم  علمكم عن مرجعيَّ

ال�شّيد عبدالّر�شا  للذّمة؟ عدنان بن  ــ مربئ  ال�ّشريف  ال�ّشرع  اأ�شحاب اخلربة يف  اأّنكم من 

ال�شخ�س.

� با�شمه تعاىل، اإنَّ �شماحة ال�شّيد حممد ح�شني ف�شل اهلل جمتهد مطلق عادل، 
وتقليده جمزئ ومربئ للذّمة، اإن �شاء اهلل تعاىل.

عبدالهادي الفضلّي 
1418/2/8هـ
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اآية اهلل املحقق ال�شيخ حمّمد هادي معرفة

○ ب�شم اهلل الّرحمن الّرحيم، �شماحة اآية اهلل املحقق ال�شيخ حممد هادي معرفة دامت 
ة  بركاته، ال�ّشالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، مبا اأنَّكم من اأ�شحاب اخلربة يف املجالت العلميَّ

والتدري�شيَّة يف احلوزة العلميَّة، ونظًرا اإىل معرفتكم بالآثار العلمّية يف الّتف�شري والفقه و... 

للعاّلمة املرجع اآية اهلل ال�شّيد حممد ح�شني ف�شل اهلل، فهل يجوز براأيكم تقليده اأم ل؟ جمع 

من طالب وعلماء احلوزة العلمّية يف قّم. )) ذو القعدة 6)4)هـ

� نعم، ف�شيلة العالمة ال�شّيد حممد ح�شني ف�شل اهلل )دام ف�شله( من العلماء 
املجتهدين الأكابر، وله �شابقة علمّية عريقة، ومن َثّم يجوز تقليده والقتداء باآرائه 

وفتاويه، وماأجورون، اإن �شاء اهلل. واهلل هو املوّفق.

محّمد هادي معرفت
قّم 17 ذو القعدة 1426هـ.
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�شماحة اآية اهلل ال�شيِّد ح�شن الأبطحي

د ح�شن الأبطحي، ال�ّشالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ما راأيكم  ○ �شماحة اآية اهلل ال�شيِّ
بال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل؟

�  با�شمه تعاىل، هو من العلماء واملجتهدين.
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اآية اهلل ال�شيخ اإبراهيم الّدماوندّي

ة ال�شيخ اإبراهيم الّدماوندي )حفظه املوىل(، هل ترون اأنَّ تقليد  ○ �شماحة اآية اهلل احلجَّ
�شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيِّد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل مربئ للذّمة؟

� ل جمال للّت�شكيك يف جواز تقليده والّرجوع اإليه، واإّنه مربئ للذّمة بعد �شهادة 
جمٍع من العلماء الأعالم بذلك، ف�شاًل عن ال�ّشرائط املعتربة يف ذلك.

الّشيخ إبراهمي الدماوندّي
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اآية اهلل ال�شيخ حمّمد باقر النا�شرّي

○ يف جواب اأحد الأ�شئلة التي وجهت اإىل اآية اهلل ال�شيخ النا�شرّي قال:

� اإن �شماحة العاّلمة املجاهد اآية اهلل العظمى ال�شّيد حممد ح�شني ف�شل اهلل من 
مفاخر علماء الع�شر املجاهدين، وكتبه واآثاره العلمية توؤكد اأنه جمتهد مطلق، واأن 

تقليده مربئ للذمة اإن �شاء اهلل تعاىل.

محّمد باقر الناصرّي
17 ربيع األول 1418 هـ
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اآية اهلل ال�شّيد جالل الدين الطاهرّي الأ�شفهايّن

○ اأجاب ال�شّيد جالل الدين الطاهرّي الأ�شفهايّن رًدا على �شوؤال جمع من طالب وعلماء 
احلوزة العلمّية يف قّم عن ال�شيد ف�شل اهلل بالآتي:

�  اإذا كان ال�شوؤال عن العاّلمة اآية اهلل ف�شل اهلل ال�ّشاكن يف بريوت، فاإّنه قد اأر�شل 
اإلينا كتًبا كثرية يف العلوم املختلفة، واأكرثها يف الفقه والتف�شري، ويف راأيي القا�شر، 

ميكن ال�شتفادة مما اأر�شله، وتقليده جائز.

سّيد جلل الدين طاهرّي
سه شنبه 1384/9/15 هـ . ش
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اآية اهلل ال�شيخ حممد مهدي اخلال�شي

○ وّجه اإىل ال�شيخ حمّمد مهدي اخلال�شّي ال�شوؤال التايل: نظًرا ملكانتكم العلمية وخربتكم 
يف الق�شايا الإ�شالمية، ما راأيكم دامت بركاتكم حول املقام العلمي ودرجة اجتهاد �شماحة 

املواقف  يف  ومنا�شرته  ال�شرعية  امل�شائل  يف  تقليده  وهل  اهلل،  ف�شل  ح�شني  حممد  ال�شيد 

الإ�شالمية مربئ للذمة؟

�  فاإّنه مّما ل �شّك فيه، اإّن العامل العامل �شليل الأطياب الكرام، ال�شّيد حمّمد 
ح�شني ف�شل اهلل جمتهد م�شلَّم حمَرز العدالة، وقد اأّيده اهلل ب�شداد ال�شتنباط مع 

جمزىء  فتقليده  والبالد،  العباد  م�شالح  رعاية  يف  العزمية  و�شدق  الب�شرية  نفاذ 

مربئ للذمة، ون�شرته حّق فيما يت�شدى له من ترويج حقائق الدين و�شيانة حمى 

الإ�شالم وامل�شلمني.

محّمد مهدي اخلالصّي
ربيع املوافق 1418 هـ





امللحق ))(

�شهادات بج�از  البقاء على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شريازّي

○ وّجه اإىل املرجع الدينّي ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شريازّي ال�شوؤال التايل: )...( �شيخنا 
ال�شيد ف�شل اهلل )ره( مّدة طويلة من الزمن،  اجلليل )دام ظّلكم( نحن كنا نقّلد �شماحة 

تقليد  البقاء على  راأيه يف جواز  ومعرفة  املرجع احلّي  اإىل  الّرجوع  لنا من  لبّد  اأنه  وعرفنا 

ال�شّيد حممد ح�شني  تقليد مرجعنا  بقائنا على  راأيكم يف  لنا  نوا  تبيِّ اأن  املّيت، نرجو  املرجع 

ف�شل اهلل؟ ودمتم لنا وللموؤمنني مالًذا وركًنا. جمع من مقلِّدي املرجع الراحل ال�شّيد حمّمد 

ح�شني ف�شل اهلل )ره(، لبنان، بريوت يف ) �شعبان )43) هـ.

�  يجوز البقاء على تقليد املرجع الّراحل رحمه اهلل يف ما عمل به طول حياته، 
والّرجوع يف امل�شائل التي مل يعمل بها اإىل املرجع احلّي. وفقكم اهلل ملر�شاته، وحفظكم 

بعني رعايته.

ناصر مكارم الشيرازّي
3 شعبان 1431 هـ
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ حممد اإبراهيم اجلناتّي

○  يف جواب ا�شتفتاء وجه اإىل املرجع الدينّي ال�شيخ حممد اإبراهيم اجلناتّي عن البقاء 
على تقليد ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )ر�شوان اهلل عليه( قال:

� يجوز البقاء على تقليد املّيت، كما يجوز تقليده ابتداًء. ل ت�شرتط الأعلمّية 
يف تقليد املجتهد، واملق�شود بالأعلمّية كون املجتهد اأكرث مهارة يف ا�شتنباط الأحكام 

، ل يف مرحلة الظاهر والإثبات،  ال�شرعية، ول ميكن ت�شّورها بني جمتهَدينْن مطلَقنينْ

ول يف مرحلة الثبوت والواقع، بل مبعنى اآخر: اأّن الأعلم يرتكب اأخطاء اأقّل يف اإرجاع 

يف  بيَّّناه  كما  اأكرث،  اأخطاء  يرتكب  والآخر  الأ�شول،  اإىل  احلديثة  وامل�شائل  الفروع 

الت�شوير  الثاين ممكنة  باملعنى  والأعلمّية  الوثقى«،  »العروة  حا�شيتنا اخلطية على 

ارتكاًبا  اأقّل  املجتهدين  من  اأي  ت�شخي�س  ال�شعب  من  اأّنه  اإل  التو�شيح(،  )�شهل 

لالأخطاء يف جمال التفريع حتى يكون هو الأعلم.
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ حمّمد اآل �شبري اخلاقايّن

ه اإىل املرجع الدينّي ال�شيخ حمّمد اآل �شبري اخلاقايّن ال�شوؤال التايل: يف حال اعتقد  ○  ُوجِّ
املكلف باأعلمّية ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل، هل جتوزون له البقاء على تقليده مع الرجوع 

اإليكم يف امل�شتحدثات؟

� نعم، عليكم بالرجوع اإىل م�شائلنا امل�شتحدثة واهلل العامل.
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ يو�شف ال�شانعّي

○ �شئل املرجع الدينّي ال�شيخ يو�شف ال�شانعّي ما يلي: بالنظر اإىل رحيل املرجع الكبري 
اآية اهلل العظمى ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )قّد�س �شره(، وباعتبار اأن البقاء على تقليد 

املّيت بحاجة اإىل رخ�شة من املرجع احلّي، فهل جتيز �شماحتكم البقاء على تقليد املرحوم؟ 

اهلل  ف�شل  ح�شني  حمّمد  ال�شّيد  العظمى  اهلل  اآية  رحيل  مبنا�شبة  تعازينا  مع   �
)ره(، اإّن البقاء على تقليد املّيت جائز، �شواء يف امل�شائل التي عمل بها املكلَّف والتي مل 

يعمل بها.
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اآية اهلل العظمى ال�شّيد كمال احليدرّي

○ يف �شوؤال وّجه للمرجع الديني ال�شّيد كمال احليدري حول البقاء على تقليد ال�شّيد )ر�شوان 
اهلل عليه(: ال�شالم عليكم، اأنا من مقّلدي �شماحة ال�شّيد ف�شل اهلل ومن الذي بقوا على تقليده 

)...( »هل« تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل مربئ للذّمة؟ وهل يجوز يل البقاء على تقليده )...(؟

باملعنى املختار لدينا من تف�شري  الراحل هو الأعلم  اأّن املرجع  اإذا كنت تعتقد   �
املعارف الدينية ل خ�شو�س  الأعلمّية والتي تعني القدرة على ال�شتنباط يف عموم 

م�شائل احلالل واحلرام، جاز البقاء على تقليده والرجوع اإلينا يف امل�شائل امل�شتحدثة 

والحتياطات.

ال�شّيد  مقلِّدي  كالآتي: نحن جمموعة من  ثان  �شوؤال  كمال احليدرّي  ال�شّيد  اإىل  وّجه   ○
ا اإىل تقليد  ف�شل اهلل )قده( نريد الرجوع اإىل �شماحتكم يف م�شتحدثات امل�شائل اأو العدول كليًّ

�شماحتكم. اأفيدونا جازاكم اهلل خري اجلزاء.

� على املكلف اأن يقّلد الأعلم، ونعني به عامل الدين الأقدر على ا�شتنباط الأحكام يف 
حرزت 

ُ
جميع املعارف الدينّية، فاإذا كان تقليدكم ال�شابق مبنيًّا على هذا الأ�شا�س، وقد اأ

)بالفتح(،  مقلَّده  يف  حت�شيلها  املكلَّف  على  ينبغي  التي  الأخرى  ال�شروط  جميع  فيه 

فيمكنكم البقاء عليه، والّرجوع اإلينا يف امل�شائل امل�شتحدثة، اأو العدول اإلينا كليًّا.
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ حممد علي الكرامي القمّي

ه اإىل املرجع الدينّي ال�شيخ حمّمد علي الكرامّي القمّي ال�شوؤال التايل: هل جتيزون  ○ ُوجِّ
البقاء   - الزكية  نف�شه  قّد�س اهلل   - ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل  املرجع  املرحوم  ملقّلدي 

على تقليده يف امل�شائل ال�شرعّية التي عملوا بها اأو حتى التي مل يعملوا بها، واأن يرجعوا اإىل 

�شماحتكم - دام ظّلكم الكرمي - يف امل�شائل ال�شرعّية امل�شتحدثة؟

� با�شمه تعاىل... البقاء على تقليد املّيت فيما عملتم ل باأ�س به، ويف امل�شائل التي 
فيه  تعاىل �شّحة ما ذكرمت  اإىل احلّي. ونرجو من اهلل  بالّرجوع  باأ�س  تعملوا ل  مل 

قّد�س اهلل نف�شه وفينا، وال�ّشالم.
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اآية اهلل العظمى ال�شّيد كاظم احلائرّي

ال�شوؤال  اهلل  ف�شل  ال�شّيد  رحيل  بعد  احلائري  كاظم  ال�شّيد  الدينّي  املرجع  اإىل  وّجه   ○
التايل: نحن جمموعة من مقلِّدي املرجع الراحل ال�شيد ف�شل اهلل، نعتقد باأعلمّيتكم، ورجعنا 

اإليكم، فماذا ترون يف م�شاألة البقاء على تقليده؟ 0) �شعبان )43)هـ - النجف الأ�شرف.

� ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، وعليكم ال�شالم ورحمة اهلل وبركاته. َمننْ كان يعتقد 
له  جّوزنا  امل�شتحدثات  يف  اإلينا  ورجع  العتقاد،  ذلك  على  يزل  ومل  )ره(،  باأعلمّيته 

البقاء. 

13 شعبان 1431 هـ، قم املقدسة
كاظم احلسينّي احلائرّي
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اآية اهلل العظمى ال�شّيد ر�شا ح�شينّي َن�َشب

ه اإىل املرجع الدينّي ال�شّيد ر�شا ح�شينّي َن�َشب ال�شوؤال التايل: ما راأيكم يف تقليد  ○ ُوجِّ
ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل قبل وفاته، وهل هو مربئ للذّمة؟ وما راأيكم يف البقاء على 

تقليده مع الرجوع اإليكم يف امل�شتحدثات؟

تقليده  البقاء على  زمان حياته، ويجوز  كان جائًزا يف   - اهلل  - رحمه  تقليده   �
ملقّلديه فيما عملوا به من فتاواه، والّرجوع اإلينا يف امل�شتحدثات.
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ قا�شم الطائّي

○ وّجه اإىل املرجع الدينّي ال�شيخ قا�شم الطائّي ال�شوؤال التايل: ال�شالم عليكم ورحمة من اهلل 
وبركاته، حتّية طيبة وبعد، اأجيبونا يف مفرو�س ال�شوؤال: هل جتيزون ملقّلدي املرحوم املرجع ال�شّيد 

حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )قّد�س اهلل نف�شه الزكّية( البقاء على تقليده يف امل�شائل ال�شرعّية التي 

عملوا بها اأو حتى التي مل يعملوا بها، واأن يرجعوا اإىل �شماحتكم )دام ظّلكم الكرمي( يف امل�شائل 

ال�شرعّية امل�شتحدثة؟

� ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، جنيز البقاء على تقليد ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل 
)قّد�س �شره( يف امل�شائل التي عمل بها، ل مطلًقا. ويف امل�شتحدثة كما ذكر يف ال�شوؤال.

قاسم الطائّي
28 شوال
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اآية اهلل العظمى ال�شيخ حممد اليعقوبّي

جواب املرجع الدينّي ال�شيخ حمّمد اليعقوبّي على �شوؤال البقاء:

� اأجزنا ملقّلدي املرجع الفقيد ال�شّيد ف�شل اهلل )قّد�س اهلل �شّره( يف خارج العراق 
با�شتمرار العمل بر�شالته العملية والّرجوع اإلينا يف امل�شائل امل�شتحدثة وامل�شائل التي 

علم منها اخلالف بني الفقهاء )قّد�س  اهلل اأرواحهم( ويتي�شر الآن التوا�شل معنا يف 

النجف الأ�شرف عن طريق الإمييل ونحوه.
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امللحق )3(

فتاوى الفقهاء االأحياء

ب�شاأن البقاء على تقليد املجتهد املّيت
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ة أواًل: وجوب البقاء بشرط األعلمياّ

يتبنّي  ومل  حياته،  يف  املتوفى  املرجع  املكّلف  قّلد  اإذا 

اأعلمّية احلّي وجب البقاء على تقليد املتوفى، اإن كان م�شبوًقا 

بالأعلمّية.

) د علياّ السيستانياّ )املرجع الدينياّ السياّ

وجب  احلّي  من  اأعلم  كان  فاإن  فمات  جمتهًدا  قّلد  اإذا 

البقاء على تقليده مطلًقا، اأي من دون فرق بني ما تعّلمه من 

واإن  يتعّلمه، وما عمل به وما مل يعمل،  اأقوال املرجع وما مل 

كان احلّي اأعلم وجب العدول اإليه.

اض( د إسحاق الفياّ )املرجع الدينياّ الشيخ محماّ

يجب البقاء على تقليد امليت، ما مل يعلم باأعلمّية احلّي 

بوجه معتّد به. 

د سعيد احلكمي( د محماّ )املرجع الدينياّ السياّ

اإذا تويّف املجتهد الذي يقّلده الإن�شان جاز له البقاء على 

تقليده، بل يجب البقاء لو كان اأعلم، �شريطة اأن يكون قد عمل 

بفتواه اأّيام حياته، اأو اأخذ فتواه لأجل العمل على الأقل.

)املرجع الدينياّ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي(
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املوجودين  الأحياء  كّل  من  اأعلم  املقَلّد  املّيت  يكون  قد 

املّيت  تقليد  على  املكّلف  ي�شتمّر  الفر�س  هذا  ويف  بالفعل، 

به  عمل  فيما  فرق  اأدنى  بال  ا  حًيّ املرجع  كان  لو  كما  متاًما، 

من اأقوال املرجع وفيما مل يعمل. يجب البقاء ما مل يح�شل 

�شخ�س اأعلم منه.

) د كاظم احلائرياّ )املرجع الدينياّ السياّ

اأو  ابتداًء  فيه  اإ�شكال  ل  مّما  امليت  تقليد  اأّن  نرى  نحن 

من  الأعّم  بالأعلمّية  ونق�شد  اأعلمّيته،  ثبوت  �شريطة  بقاًء 

الدينّية، ومتى ما  اأعلمّية الأحكام، بل ت�شمل عموم املعارف 

ثبتت اأعلمّية �شخ�س، حيًّا كان اأو مّيًتا وجب تقليده، نعم هذا 

مت�شور فيمن يكون معا�شًرا اأو مقارًبا لع�شرنا.

) د كمال احليدرياّ )املرجع الدينياّ السياّ

من اأحرز اأّن امليت اأعلم اأو حمتمل الأعلمّية اأو م�شاوًيا للحّي 

وجب البقاء على تقليده يف جميع امل�شائل التي له فتوى بها.

) د محمود الهاشمياّ الشاهرودياّ )املرجع الدينياّ السياّ

اإذا مات املجتهد يجوز للمكّلف العدول عنه اأو البقاء على 

تقليده، حتى يف امل�شائل التي مل يعمل بها يف حياته، ولكن اإن 

كان امليت اأعلم وجب البقاء على تقليده.

) د صادق الشيرازياّ )املرجع الدينياّ السياّ
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ثانًيا: جواز البقاء مع حلاظ �شرط الأعلمّية

البقاء  اإ�شكال يف  ل  اأَنّه  اإّل  ابتداًء،  امليت  تقليد  يجوز  ل 

على تقليده بعد موته، وهذا البقاء يجب اأْن يكون بفتوى من 

املجتهد احلّي. وَمْن عمل ببع�س امل�شائل طبًقا لفتوى جمتهد 

معني، اأمكنه تقليده بعد وفاته يف كل م�شائله، حتى تلك التي 

مل يعمل بها، كما ميكنه العمل يف اأّي م�شاألة اأراد اأو يف جميع 

امل�شائل بفتوى املجتهد احلّي؛ لأَنّ البقاء بح�شب راأينا جائز 

ولي�س واجًبا حتى يف احلالت التي يكون فيها امليت اأعلم من 

احلّي.

) )املرجع الدينياّ الشيخ يوسف الصانعياّ

اإذا قّلد املكَلّف جمتهًدا يف حياته ثّم تويّف، جاز للمكَلّف 

البقاء على تقليده، ولكن ذلك لي�س بواجب حتى لو كان املّيت 

اأعلم من املجتهدين الأحياء. 

) )املرجع الدينياّ الشيخ حسني املظاهرياّ

املّيت  ّد  مقلمِ كان  اإذا  واإمنا  ابتداًء،  املّيت  تقليد  يجوز  ل 

يرى اأّنه الأعلم فيجوز له البقاء على تقليده مع اإجازة احلّي.

) د آل شبير اخلاقانياّ )املرجع الدينياّ الشيخ محماّ
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ثالًثا: جواز البقاء بال �شرط الأعلمّية

البقاء على تقليد املّيت جائز على كّل حال ولي�س بواجب، 

ولكن ل ينبغي ترك الحتياط بالبقاء على تقليد امليت الأعلم. 

ول يجب تقليد الأعلم يف م�شاألة جواز البقاء على تقليد امليت 

يف �شورة اتفاق الفقهاء عليها.

) د علياّ اخلامنئياّ )املرجع الدينياّ السياّ

يجوز البقاء على تقليد املرجع املتوفى ا�شتناًدا اإىل فتوى 

مرجع حّي. ول يجب تقليد الأعلم ح�شب راأينا، ولكن الأوىل 

انتخاب الأف�شل تقوًى وعلًما وكفاءة.

) د تقي املدرسياّ د محماّ )املرجع الدينياّ السياّ

ابتداًء،  تقليده  يجوز  كما  املّيت  تقليد  على  البقاء  يجوز 

بالأعلمّية  واملق�شود  املجتهد،  تقليد  يف  الأعلمّية  ت�شرتط  ول 

ول  ال�شرعّية،  الأحكام  ا�شتنباط  يف  مهارة  اأكرث  املجتهد  كون 

الظاهر  ت�شّورها بني جمتهدين مطلقني، ل يف مرحلة  ميكن 

والإثبات، ول يف مرحلة الثبوت والواقع.

) د إبراهمي اجلناتياّ )املرجع الدينياّ الشيخ محماّ

امل�شائل  تقليد املجتهد امليت يف جميع  البقاء على  يجوز 

احلّي  املجتهد  من  ال�شتجازة  بعد  بها  وعمل  حفظها  التي 

الكامل القائل بجواز البقاء ا�شتمراًرا.

) د علء الدين الغرييفاّ )املرجع الدينياّ السياّ





امللحق )4(

بيان العاّلمة ال�شّيد عبداهلل الغريفّي

ب�شاأن البقاء على تقليد ال�شّيد ف�شل اهلل
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اإن جواز البقاء على تقليد �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل يتوقف 

بجواز  يفتون  الأحياء مّمن  الفقهاء  اأحد  اإىل  الرجوع  الأول(:  )ال�شرط  �شرطني:  توفر  على 

ال�شرط  وهذا  بع�شهم،  عند  املذكور  التف�شيل  على  اأو  مطلًقا  اإّما  امليت،  تقليد  على  البقاء 

ميكن التوفر عليه ب�شهولة )ال�شرط الثاين(: الرجوع اإىل من يوثق به من اأهل اخلربة ــ بناًء 

على اعتماد الراأي القائل بالتف�شيل ــ لإثبات اأحد اأمرين: اأعلمّية �شماحة ال�شّيد، اأو م�شاواته 

اأهل  ــ متوفر ح�شب قناعة عدد من  الأدنى  ولو يف حّده  ــ  ال�شرط  املوجودين، وهذا  للفقهاء 

اخلربة املوثوق بهم. ويف �شوء توفر هذين ال�شرطني ل نرى اأّي م�شكلة يف البقاء على تقليد 

�شماحة اآية اهلل العظمى ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل )قّد�س(.

صحيفة الوسط البحرينية العدد 2869 ليوم اخلميس اخلامس عشر من يوليو 
2010 املوافق للثاني من شعبان 1431هـ.

العاّلمة ال�شّيد عبداهلل الغريفّي



امللحق )5(

بيان املكتب ال�شرعّي يف م�ؤ�ش�شة ال�شّيد ف�شل اهلل

ب�شاأن البقاء على تقليد ال�شّيد العاّلمة
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البيان االأول

املرجع  املقّد�س  �شماحة  مقّلدي  راجعون.  اإليه  واإّنا  هلل  اإّنا  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�شم 

الكبري، ال�شّيد حممد ح�شني ف�شل اهلل )ر�شوان اهلل عليه(. يجوز �شرًعا البقاء على تقليد 

بجواز  حة  امل�شرِّ الأحياء  املراجع  من  جملٍة  فتوى  على  بالعتماد  وذلك  )ر�س(،  �شماحته 

بالإجابة  املقّد�س  املرجع  �شماحة  �شي�شتمّر مكتب  وبناًء على ذلك،  امليت.  تقليد  البقاء على 

عن ا�شتفتاءاتكم الواردة اإلينا بناًء على راأي �شماحته )ر�س(. وال�ّشالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

البيان الثاين

ب�شم اهلل الّرحمن الّرحيم، واحلمد هلل رّب العاملني، وال�شالة وال�شالم على ر�شوله حمّمد 

واآله الطاهرين و�شحبه املنتجبني، وعلى جميع الأنبياء واملر�شلني. عّظم اهلل اأجورنا واأجوركم 

مب�شابنا اجللل بفقد �شّيدنا الفقيه املجّدد التقّي الورع، اآية اهلل العظمى ال�شّيد حمّمد ح�شني 

ال�ّشابق حول  بيانه  ال�ّشرعّي، عطفًا منه على  ف�شل اهلل )ر�س(، وبعد، فاإّن مكتب �شماحته 

ه: ا منه على زيادة الّتو�شيح، قد �شدر عنه البيان الآتي ن�شّ مو�شوع الّتقليد، وحر�شً

اأّوًل: اإّن فقد �شماحته )ر�س( ميّثل خ�شارًة علمّية كبريًة، نظًرا اإىل ح�شوره الفاعل يف 

ة ما  ميادين البحث العلمّي امل�شتنري والّدقيق وال�ّشامل، اإ�شافًة اإىل امليادين الأخرى، وبخا�شّ

، جعله يف جملة الأفذاذ اّلذين يعّز نظريهم  متّيز به اإىل حّد التفّرد، من منهٍج فقهيٍّ واأ�شويلٍّ

عرب الّتاريخ، والذين اأ�ّش�شوا ملدر�شٍة فكرّيٍة فقهّيٍة امتّدت لع�شرات ال�ّشنني، و�شاهموا يف اإغناء 

للحديث  م�شداًقا  بحّق  )ر�س(  �شماحته  جعل  مبا  وتطويرهما،  الإ�شالمّيني  والفقه  الفكر 

املروّي عن ر�شول اهلل )�س(: »اإّن اهلل يبعث لهذه الأّمة يف راأ�س كّل مائة عام من يجّدد 

لها دينها«.

اأو جواز البقاء على تقليد املرجع  اإّننا قد راأينا الفقهاء املعا�شرين يرون وجوب  ثانًيا: 

اأعلم  اأّن واحًدا من الأحياء بعينه  اأو ل يعلم  اإن كان املقّلد يراه الأعلم،  ا  املتوّفى، وخ�شو�شً

الّتقليد،  الأعلمّية يف مرجع  �شرط  اعتبار  اأ�شل  منه، ف�شاًل عن حتّفظ فقهاء عديدين عن 

ا اأّن ال�شاحة الإ�شالمّية قد �شهدت على مدى تاريخها، بروز فقهاء عديدين يف وقٍت  وخ�شو�شً
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واحد، وانحياز كّل جماعٍة من الّنا�س اإىل تقليد واحٍد منهم، دون اأن يكون يف ذلك غ�شا�شة، 

فاإّنه  عليه،  وبناًء  ابتداًء.  املّيت  تقليد  جتيز  اجتهادّية  اآراء  ثّمة  بل  حمذور؛  عليه  يرتّتب  اأو 

يجوز ملقّلدي �شماحة �شّيدنا الفقيه املجّدد، والعالمة املرجع، ال�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل 

)ر�س(، البقاء على تقليده مطلًقا.

)ر�س(  ال�شّيد  �شماحة  تالمذة  من  املعروفني،  باأع�شائه  ال�ّشرعّي،  مكتبنا  اإّن  ثالثًا: 

الأمور  من  غريها  اأو  الفتوى  �شعيد  على  �شماحته  مقّلدي  خدمة  يف  يبقى  �شوف  الف�شالء، 

ال�ّشرعّية. هذا ما ندين اهلل به، واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون. 

اهلل  فضل  حسني  محمد  السيد  العظمى  اهلل  آية  سماحة  مكتب  بينات،  موقع 
التاريخ: 27 رجب 1431 هـ املوافق: 2010/07/09.





امللحق )6(

ج�از التقليد االبتدائّي للمجتهد املّيت
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املّيت يف  الفقيه  الأ�شرار يف تقليد  البديرّي يف كتابه »ك�شف  ال�شيخ فا�شل  اآية اهلل  تتّبع 

البدء وال�شتمرار« اآراء الفقهاء املجيزين لتقليد املّيت من فقهائنا وعلمائنا، واأح�شى منهم 

نقله  مّما  ويتبنّي  ابتداًء.  املّيت  تقليد  جواز  باأ�شل  قالوا  الذين  الأ�شولّيني  من   (6 من  اأكرث 

البديرّي اأن بع�س اأولئك الفقهاء قال بجواز تقليد املجتهد املّيت ابتداًء ب�شرط خلّو الع�شر من 

املجتهد احلّي اأو تع�ّشر ح�شوله، وي�شتفاد من اأ�شل راأيهم اجلواز بغ�س النظر عن القيد الذي 

�شاقوه، فيما مال اآخرون اإىل جواز تقليد املّيت ابتداًء على م�شتوى البحث وقّووا هذا الّراأي 

البحث  ابتداًء يف  املّيت  تقليد  الثالث فقالوا بجواز  الفريق  اأّما  الفتوى،  احتاطوا يف  ولكنهم 

والفتوى، ف�شاًل عن طرح ق�شم منهم �شرط الأعلمّية جلواز تقليد املّيت ابتداًء. والأ�شماء التي 

عّددها البديرّي مرّتبة كالتايل:

)  - ال�شيخ العاّلمة احل�شن بن يو�شف احللّي )6)7هـ/ 6)3)م(.

ال�شهيد الأّول ال�شيخ حمّمد بن مّكي العاملّي )ت: 786 هـ/ 384)م(.   - (

ال�شيخ زين الّدين علّي بن هالل اجلزائرّي )ت: 0)9 هـ/ 504)م(.   - 3

ال�شيخ املحّقق الفا�شل التويّن )ت: )07) هـ/660)م(.   - 4

ال�شّيد املحّقق حم�شن الأعرجّي )ت: 7))) هـ/ ))8)م(.   - 5

ال�شيخ املحّقق اأبوالقا�شم حمّمد ح�شن القّمّي )ت: )3)) هـ/ 6)8)م(.   - 6

العاّلمة ال�شّيد حمّمد املجاهد الطباطبائّي )ت: )4)) هـ/ 6)8)م(.   - 7

العاّلمة ال�شّيد اإبراهيم القزوينّي احلائرّي )ت: 64)) هـ/ 847)م(.   - 8

العاّلمة ال�شيخ حمّمد بن علّي الرازّي اخلليلّي )ت: 80)) هـ/ 863)م(.   - 9

0) -  ال�شيخ الفا�شل الدربندّي احلائرّي )ت: 85)) هـ/ 868)م(.

)) -  العاّلمة زين العابدين املازندرايّن احلائرّي )ت: 309) هـ/ )89)م(.

)) -  العاّلمة ال�شّيد حمّمد باقر املو�شوّي اخلون�شارّي النجفّي )ت: 3)3) هـ/  894)م(.

3) -  العاّلمة ال�شيخ ح�شني بن خليل اخلليلّي الرازّي )ت: 6)3) هـ/ 909)م(.

4) -  �شيخ ال�شريعة العاّلمة ال�شيخ فتح اهلل الأ�شفهايّن )ت: 339) هـ/ ))9)م(.
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5) -  العاّلمة ال�شيخ حبيب اهلل بن علّي الكا�شايّن )ت: 340) هـ/))9)م(.

6) -  العاّلمة ال�شّيد عبد العلّي اخلون�شارّي النجفّي )ت: 346) هـ/ 9)9)م(.

7) -  العاّلمة ال�شيخ حمّمد ح�شني الف�شاركّي الأ�شفهايّن )ت: 353) هـ/ 936)م(.

8) -  ال�شّيد ر�شا بن �شدر الّدين ال�شدر )ت: 373) هـ/ 953)م(.

9) -  العاّلمة ال�شّيد حمّمد مهدّي الأ�شفهايّن الكاظمّي )ت: 395) هـ/975)م(.

0) -  العاّلمة ال�شهيد ال�شّيد حمّمد ر�شا اخللخايّل )ت: 3)4) هـ/ )99)م(.

)) -  ال�شّيد عبدالأعلى املو�شوّي ال�شبزوارّي )ت: 4)4) هـ/ 993)م(.

)) -  ال�شّيد حمّمد احل�شينّي ال�شريازّي )ت: ))4) هـ/ )00)م(.

3) -  العاّلمة ال�شيخ حمّمد مهدي �شم�س الّدين )ت: 4)4) هـ/ 003)م(.

4) -  ال�شّيد تقّي الطباطبائّي القّمّي )ت: 438) هـ/ 6)0)م(.

5) -  املرجع الدينّي ال�شيخ حمّمد اإ�شحاق الفّيا�س.

6) -  اآية اهلل ال�شيخ حمّمد املوؤمن القّمّي.

وي�شاف اإىل هذه القائمة التي ذكرها البديرّي كثري من املجتهدين الذين اأجازوا تقليد 

املّيت ابتداًء من الأخبارّيني والأ�شولّيني على تف�شيل بينهم، بني َمْن اأجاز تقليد املّيت مطلًقا، 

وبني َمنمِ ا�شرتط الأعلمّية يف جواز الرجوع اإىل املجتهد املّيت، ومنهم:

املرجع الدينّي ال�شيخ حمّمد اأمني زين الّدين )ت: 9)4) هـ/ 998)م(.   - (

املرجع الدينّي ال�شيخ حمّمد ال�شادقّي الطهرايّن )ت: )43) هـ/ ))0)م(.   - (

املرجع الدينّي ال�شيخ حمّمد اإبراهيم اجلّناتّي.   - 3

املرجع الدينّي ال�شّيد كمال احليدرّي.   - 4
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)- »فقه احلياة« لل�شّيد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل

)- »التقليد والجتهاد« لل�شيخ عبدالهادي الف�شلّي

3- »نظرة جديدة يف ولية الفقيه« لل�شّيد حممود الها�شمّي ال�شاهروّي

4- »الأعلمية، كارثة الع�شر« لل�شّيد حمّمد علوي ال�شادة

5- »ك�شف الأ�شرار يف تقليد الفقيه امليت يف البتداء وال�شتمرار« لل�شيخ فا�شل البديرّي

مراجع البحث
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