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طرح ٌ
هادئ لعالج الإ�شكاالت املطروحة
ٌ

م�شكلتي معكم لي�ست م�شكلة ما حت ّدثتم به ،ولكنّ م�شكلتي معكم
ال�سلبية التي �أحدثتموها يف واقع الإ�سالم يف
�أ ّنكم ال تعرفون النتائج ّ
ّ
خط �أهل البيت عليهم ال�سالم ،فقد �صنعتم فتن ًة ال ترتكز على �أ�سا�س!

املقدمة
ّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�سالم على حم ّمد و�آله الطاهرين ،وبعد.
احلمد هلل ّ
رب العاملنيّ ،
وال�صالة ّ
ي�س ّرنا �أن نق ّدم �إليكم هذا الكتيب الذي ن�أمل �أن يعالج الق�ض ّية التي �شغل بها
ال�ساحة ال�شيع ّية م�ؤخ ًرا �أال وهي م�شروعية البقاء على تقليد �آية اهلل
«البع�ض» ّ
العظمى ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل ر�ضوان اهلل عليه ،التي ما تكاد تخمد حتى
ُيثار �أوا ُرها .وهدفنا بذلك �أن ن�ساهم عرب العالج الهادئ للإ�شكاالت املثارة يف
حلحلة بع�ض تراكمات ال�ساحة ال�شيع ّية ،وبيان اخللط والتجيري فيها مبا يبعدها عن
أ�صلي ،كما �سيتبني يف ثنايا الكتيب.
الهدف ال ّ
ونن ّوه بداي ًة �إىل �أنّ ما �أثبت يف الكتيب كان بالأ�صل �سل�سلة جم ّز�أة عر�ضت على
برناجم ْي التوا�صل «الإن�ستغرام» و«الفي�سبوك»
�صفحة  fadlullah_opinionعلى
َ
ممن يريدون تع ّرف م�س�ألة
بالعنوان نف�سه ،وملّا كان ما ُطرح مو�ضع حاجة الكثريين ّ
علمي ارت�أينا �إعادة ن�شر ال�سل�سلة على �شكل مو�ضوع متكامل ،وتط ّلب
البقاء ب�شكل ّ
ذلك �إعادة النظر ببع�ض ال�صياغات وتغي ًريا ً
إمتاما للنفع
ب�سيطا ببع�ض الأفكار .و� ً
�أتبعنا ال�سل�سلة ببحث خمت�صر �آخر حول م�شروع ّية تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل (ر�ض)
ابتدا ًءّ ،
االبتدائي وا�شرتاط احلياة باملجتهدّ .ثم
ونظرنا باخت�صار مل�س�ألة التقليد
ّ
ختمنا ك ّل ذلك ببع�ض املالحق ال�ضرور ّية ،مع ثبت باملراجع التي اعتمدنا عليها.
وقد جرى عر�ض الكتيب على عدد من العلماء املخت�صني املهت ّمني من داخل
البحرين وخارجها ،حيث �ساهموا �شاكرين يف تقدمي مالحظات ها ّمة ،ليكون
الطرح هاد ًئا وعلم ًّيا .و�إ ّننا �إذ نطرح هذا البحث نعتذر عن �أي ق�صور ،ون�ؤكد �أ ّننا ال
ال�ساحة ال�شيع ّية مبا هو
ن�سعى لفرقة �أو فتنة ،بل لت�صحيح امل�سار� ،آملني �أن تن�شغل ّ
أهم و�أجدى ،واهلل من وراء الق�صد.
� ّ
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اللجنة املعدة

متهيد البحث

يتع ّمد بع�ض امل�شايخ وطلبة العلم ،ورغم مرور �أكرث من �ست �سنوات على غياب املرجع
ال�سيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (ر�ضوان اهلل عليه)� ،إثارة مو�ضوع �شرعية البقاء على تقليد
املرجعي ،ال�س ّيما يف بع�ض املوا�سم العباد ّية.
�سماحته ،م�ستغ ّلني ك ّل منا�سبة لت�أجيج ال�صراع
ّ
لذلك �آثرنا �إ�صدار هذا الكتيب الذي نريد �أن نبينّ فيه �أن البقاء على تقليد الفقيه املج ّدد
ال�سيد ف�ضل اهلل (ق ّد�س �س ّره ال�شريف) خا�ضع للموازين ال�شرعية ،وال يلزم املك ّلف العدول
حي �آخر ،و�أنّ جميع الإ�شكاالت املثارة ب�ش�أن تقليد �سماحته ت�سري على
عن تقليده �إىل مرجع ّ
غريه من الفقهاء املا�ضني الذين توفاهم اهلل واليزال البع�ض يرجعون �إليهم يف التقليد .ثم
�سن�شري بعد ذلك �إىل �أنه ميكن للمكلفني � ً
أي�ضا الرجوع ابتداء �إىل ال�س ّيد ف�ضل اهلل (ر�ضوان
اهلل عليه) بناء على بع�ض االجتهادات الفقهية ،وهو الأمر الذي كرث ال�س�ؤال عنه.
وملّا كان مثل مو�ضوع تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل ـ بقا ًء �أو ابتدا ًء ـ �شائ ًكا وتدخل فيه الع�صبية
بقوة ،ف�إننا ن�أمل من القارئ الكرمي تف ّهم امل�شكلة بعيدً ا عن الت�شنج ،فل�سنا طلاّ ب فتنة ،ولو
انتقا�صا منهم ،بل
جتريحا فيهم �أو
ذكرنا بع�ض الأ�سماء التي نحرتمها جدً ا ،ف�إنّ ذلك لي�س
ً
ً
القدح يف الآراء
مرادنا �أن ن�ض َع الأمور يف ن�صابها ،ون�س ّم َي الأ�شياء مب�س ّمياتها ،ومعروف �أن ْ
العلم ّية جائز متاح ،ب�شرط االلتزام باحلدود الأخالق ّية مع الآخرين ،ومراعاة �أدب احلوار
يف ح�ضرتهم.
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الف�صل الأ ّول

م�شروع ّية البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل

واقع م� ٌ
ؤمل
ٌ
تع ّر�ضت مرجع ّية ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (ر�ضوان اهلل عليه) للهجوم العنيف،
و�أثري حولها �ضجيج مل يرث بهذا ال�شكل داخل الطائفة وخارجها ،ولكنها ظلت �صامدة� ،سواء
على م�ستوى ال�شخ�ص �أو على م�ستوى جمهور املق ِّلدين واملعجبني من غري املق ِّلدين ،وهي بذلك
جديرة بالدرا�سة واالحتذاء .ومنذ اليوم الأول لطرح ال�س ّيد نف�سه للمرجع ّية تف ّرغ «البع�ض»
وتق�صدوه ح ًّيا وميتًا،
ـ من طلبة العلوم الدينية ومن يدور يف فلكهم ـ ملحاربة هذا الرجلّ ،
و�أجهدوا �أنف�سهم ل�صرف املق ِّلدين عنهُ ،متنا�سني �أن التقليد م�س�ألة قناعة �شخ�ص ّية.
�إنّ ما ي�ؤ�سف له �أن يب ّدد ق�سم من طلبة العلم طاقتهم يف الرتويج ملرجع ّيات و�إ�سقاط �أخرى
يف تكرار لأخطاء �سابقة ول�سنوات طويلة م ّرت بها املجتمعات ال�شيع ّية ،وا�ستهلكت كث ًريا من
الفكري الذي
طاقتها ،بل و�أفرزت حاالت من التجاذب واالحتقان ،ودفعت البع�ض للتط ّرف
ّ
ينعك�س على املمار�سة العمل ّية � ً
أي�ضا .وقد و�صل احلال ببع�ض طلبة العلم �إىل ال�ضغط على
قناعات النا�س ال ّرا�سخة يف تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل ب�شكل �أو �آخر؛ بغية �إكراههم على اختيار
مرجع يرى فيه ذلك ال�شيخ اطمئنا ًنا من قبله هو �شخ�ص ًيا ،موحني ملن ي�س�ألهم �أنّ خمالفة
ر�أيهم تع ّر�ض �أعمال املق ِّلد للبطالن.
�إنّ ت�شخي�صات �أولئك امل�شايخ متثل الر�أي الذي اختاروه ،وامل�س�ألة �أب�سط مما هو قائم
ن�ص عليه الفقهاء((( ،ولكنّ امل�شكلة �أن �أولئك
لدينا ف ُيكتفى فيها باالطمئنان
العقالئي كما ّ
ّ
ال�شيوخ ي�ص ّرون على معاداة مرجع ّية علم ّية مثل ال�س ّيد ف�ضل اهلل يف حرب معلنة ب�شكل وا�ضح
أهل للتقليد»� ،أو �أنّ تقليده «ال يبعث على االطمئنان
وجلي عليه ،وعلى من يق ّلده بو�صفه «غري � ٍ
ّ
ح�سا�سة ومرتبطة ب�صحة عمل املك َّلفني ف�إنّ تلك الإ�شكاالت جتد
لدى املك َّلف»! ولأنّ الق�ض ّية ّ
�صداها ،حيث تبعث على التخ ّوف وت�ش ّو�ش الر�ؤية.
�إنّ وظيفة طالب العلم الذي جعل نف�سه يف خدمة النا�س �أن يجيب عن �أ�سئلتهم ال�شرع ّية،
((( ال يجب على ك ّل مك ّلف ال�سعي بنف�سه ل�س�ؤال �أهل اخلربة وا�ستماع ال�شهادة �أو مالحظة ال�شياع ،بل يجوز ملثل الولد
والعال غري اخلبري عن اجتهاد العامل ،وذلك �إذا ح�صل لهم
والعامي االكتفاء بتح ّري مثل الأب والزوج
والزوجة
ّ
مِ
�شرعا ـ ال�سيد ف�ضل اهلل ،فقه
االطمئنان مبعرفة املتح ّري ودقته ،وبذل اجلهد للو�صول �إىل النتيجة من طرقها املعتربة ً
ّ
ال�شريعة :اجلزء الأول� ،صفحة  16امل�س�ألة  ،14و� ً
علي ال�سي�ستاين ما يلي :هل
أي�ضا جاء يف �إجابة ل�س�ؤال ب�صفحة ال�سيد ّ
يجوز للزوجة والتي ت�ست�صعب البحث عن الأعلم �أن تعتمد على زوجها يف ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتمادًا منها عليه،
وكذلك الفتاة اعتمادًا منها على �أبويها؟ فجاء اجلواب :يجوز �إذا ح�صل لها االطمئنان بذلك.
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ويعالج م�شكالتهم الدينية بعيدً ا عن احل�سا�س ّيات املرجع ّية ،وعليه � اّأل يعي�ش العقدة يف ذلك،
فئوي لفر�ض قناع ٍة ما يف هذه امل�س�ألة ،بل يرتك للنا�س قناعاتهم.
حزبي �أو ّ
�أو يتح ّرك ب�شكل ّ
وهنا جن ّدد الت�أكيد �أ ّنه ال �إ�صرار لدينا على �إبقاء املق ِّلدين على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل،
فهذا خيا ٌر يق ّرره املك ّلف نف�سه ،بل غر�ضنا تخفيف ال�ضجيج الذي بد�أ ي�ستنزف كث ًريا من
النقا�شات ،مع �إمياننا �أنّ ال�س ّيد ر�ضوان اهلل عليه ال ينح�صر يف ق�ض ّية تقليد ،بل هو م�شروع
ال�شيعي احلديث.
إ�سالمي �أكرب من ذلك ،وهو رجل ميثل عالمة فارقة يف التاريخ
�
ّ
ّ

َ
كيف نق ّلد؟
ال�شخ�صي
�إنّ م�س�ألة اختيار الفقيه املجتهد الذي يرجع �إليه املرء تعود �إىل االطمئنان
ّ
وقناعة املكلف نف�سه ،وذلك بالطبع بناء على بع�ض اال�شرتاطات املتفق عليها ،التي الب ّد �أن
يتوفر عليها الفقيه؛ ليكون املك َّلف معذو ًرا �أمام اهلل �سبحانه وتعاىل يوم القيامة يف تقليده �إ ّياه.
أ�سا�سي الختيار مرجع التقليد هو �أن يكون جمتهدً ا يف ا�ستخراج الأحكام
�إنّ ال�شرط ال ّ
ال�شرعية من الأد ّلة التف�صيل ّية ،كما هو معروف يف علم �أ�صول الفقه ،بالإ�ضافة �إىل �شروط
ال�صلة بطبيعة االجتهاد كمعرفة واقع احلياة ب�شتى
�أخرى تفر�ضها العملية االجتهاد ّية ذات ّ
�أنحائها ،لذا قد تت�سع دائرة ال�شروط بح�سب حاجة العمل ّية االجتهاد ّية.
أهم �شرط ميكننا �أن نعتربه ال�ش ّماعة التي ُيحا َرب بها مقلدو ال�س ّيد ف�ضل اهلل يف
�إنّ � ّ
حياته وبعد مماته هو «�أعلم ّية مرجع التقليد» ،ذلك ال�شرط الذي ميثل �إحدى املع�ضالت ملا
الف�ضلي يف
ينطوي عليه من تناق�ضات و�إ�شكاالت ،وهو ما دفع العلاّ مة ال�شيخ عبدالهادي
ّ
العلمي» عند تعداده
كتابه «التقليد واالجتهاد» �إىل جتاوز �إ�شكال ّية امل�س ّمى باختيار «امل�ستوى
ّ
ل�شروط مرجع التقليد((( ،م�ؤكدً ا يف مورد �آخر �أنّ االلتزام بنظر ّية الأعلم يف التقليد من
حيث العمل والتطبيق فيها �شيء غري قليل من الوقوع يف ال ُع�سر َ
واحلرج لالختالف يف مفهوم
الأعلم(((.
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((( كتاب التقليد واالجتهاد ،ال�صفحة  ،90طبعة العام  2007يف بريوت ،ال�صادرة عن مركز الغدير.
الف�ضلي �أنّ االلتزام بنظر ّية الأعلم يف التقليد من حيث العمل والتطبيق فيها �شيء غري قليل
((( يو�ضح ال�شيخ عبدالهادي
ّ
من الوقوع يف ال ُع�سر َ
واحلرج لالختالف يف مفهوم الأعلم ،و�ش ْبه ا�ستحالة املقارنة بني جميع املجتهدين املتعا�صرين
مرجح يف حتديد من هو الأعلم .ر�سالة للف�ضلي ن�شرت يف
لتعيني َمن هو الأعلم ،وتعار�ض الب ّينات دائ ًما من غري وجود ِّ
جملة �شعائر ال�سنة الثانية ،العدد  ،13العدد الإلكرتو ّ
ين.

�إنّ الأعلم ّية مبا هي قدرة عقل ّية �أو َم َلكة نف�سان ّية تع ّر�ضت يف م�ص ّنفات الفقهاء لتعريفات
ع ّدة� ،إذ مل ُيعا َلج مفهوم الأعلم ّية ومل يح ّدد �ضابط لهذا املفهوم �إال منذ فرتة قريبة رمبا ال
الطبيعي �أن
تزيد على قرنني من الزمان .وقد اختلف الفقهاء حول مفهوم الأعلم ّية .ومن
ّ
يقع االختالف يف حتديد امل�صداق تب ًعا لذلك االختالف يف املفهوم ،وتب ًعا لعوامل داخل ّية
الطبيعي � ً
أي�ضا �أنّ هذه القدرة ي�صعب احلكم عليها بطريقة القيا�س
وخارج ّية دخيلة .ومن
ّ
تهد ْين مط َلقينْ  ،ال يف مرحلة الظاهر والإثبات ،وال
العلمي ال�صارم ،وال ميكن ت�ص ُّورها بني مجُ َ
ّ
(((
يف مرحلة الثبوت والواقع  ،بل مبعنى �آخر :أ ّن الأعلم يرتكب �أخطا ًء �أق ّل يف �إرجاع الفروع
وامل�سائل احلديثة �إىل الأ�صول ،والآخر يرتكب �أخطا ًء �أكرث(((.
وقبل الدخول يف جانب من تلك النقا�شات ب�ش�أن الأعلم ّية ،يجدر التنويه �إىل �أنّ �أمر
حتديد �أعلم الفقهاء موكول لأهل اخلربة الذين هم املجتهدون ،وتت�سع الدائرة لت�شمل من
ُيدانيهم يف العلم من ّ
املطلعني على م�ستويات من هم يف �أطراف �شبهة الأعلم ّية ،وهم يف
احل ّد الأدنى الذين ُيتقنون تدري�س «الكفاية» و«املكا�سب» بكفاءة ،كما هو معروف يف الو�سط
احلوزوي(((.
ّ
ين�صون
وملّا كانت �شهادات �أولئك اخلرباء يف حتديد �أعلم الفقهاء خمتلفة ،ف�إنّ الفقهاء ُّ
متي�سر لعا ّمة
على �أ ّنه يلزم الأخذ بقول من هو الأكرث خرب ًة وكفاء ًة منهم((( ،وهو �أمر غري ّ
((( لتو�ضيح م�س�ألة الإثبات والثبوت ،نلفت �إىل �أنّ احلكم ال�شرعي هو :الت�شريع ال�صادر من اهلل تعاىل لتنظيم حياة
التكليفي كالوجوب مثلاً والآخر احلكم الو�ضعي كالزوج ّية وامللك ّية
الإن�سان وتوجيهه وهو على ق�سمني �أحدهما :احلكم
ّ
التكليفي كالوجوب جند �أنه ينق�سم �إىل مرحلتني� :إحداهما مرحلة الثبوت للحكم والأخرى
مثلاً  .ونحن �إذا ح ّللنا احلكم
ّ
مرحلة الإثبات ،فاملوىل يف مرحلة الثبوت يحدّد ما ي�شتمل عليه الفعل من امل�صلحة (املِالك) ،ثم تتو ّلد الإرادة لذلك
الفعل ب�شكل يتنا�سب مع امل�صلحة ،ثم تبد�أ مرحلة الإثبات ،وهي املرحلة التي يربز فيها املوىل ـ يف جملة �إن�شائية �أو
خربية ـ مرحلة الثبوت بدافع من املالك والإرادة.
اجلناتي ،ق�سم الفتاوى املختارة امل�س�ألة اخلام�سة.
((( موقع ال�شيخ حممد �إبراهيم
ّ
((( اخلبري يف حده الأدنى َمنْ له مرتبة من الف�ضيلة العلم ّية واملعرفة بالفقه والأ�صول جتعله قاد ًرا على التمييز واتخاذ
املوقف الوا�ضح من اجتهاد الآخر �أو �أعلم ّيته ـ ال�س ّيد ف�ضل اهلل ،فقه ال�شريعة :اجلزء الأول �صفحة  15امل�س�ألة  ،12عل ًما
�أنّ «تدري�س الكفاية» يراد به كتاب كفاية الأ�صول ،للآخوند اخلرا�سا ّ
ين ( 1255ـ 1329هـ) وهو كتاب حوزوي ميثل
دورة �أ�صول ّية كاملة لكنها خمت�صرة ،وهي متثل تدري ًبا على اال�ستنباط الفقهي� .أما كتاب «املكا�سب املح ّرمة» لل�شيخ
أ�سا�سي بالدرا�سة احلوزو ّية ،وعليه
مرت�ضى الأن�صاري (1281-1214هـ) فيع ّلم الطالب �آليات اال�ستدالل ،وهو كتاب � ّ
تع ّر�ض هذان الكتابان لل�شرح والتعليق من قبل مد ّر�سي احلوزة.
((( يراجع كتاب فقه ال�شريعة لل�س ّيد ف�ضل اهلل اجلزء الأول ،ال�صفحة  16امل�س�ألة  13وكتاب منهاج ال�صاحلني لل�س ّيد
ال�سي�ستا ّ
ين اجلزء الأول ،امل�س�ألة .20
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ال ّنا�س الذين �سيدورون يف َح ْلقة مفرغة من الإحاالت! و�إنْ �أُريد بالأكرث خرب ًة بني اخلرباء
واقعي� ،إذ مل ُيع َه ْد �أن ي�شهد الفقها ُء الكبا ُر لأقرانهم
الطبق َة العليا من املراجع فهو �أم ٌر غري ّ
� اّإل قليلاً  ،و�إنْ �شهدوا ف�إنّ �شهادتهم تلغى الح ًقا ب�إعالن �أنف�سهم جمتهدين ،و�أ ّنهم الأعلم .وملّا
كانت م�س�ألة حتديد الأعلم ع�سري ًة على املك َّلفني ،ف�إنّ بع�ض الفقهاء خيرّ املك َّلفني يف تقليد
�أحد املراجع الذين تدور حولهم �شبهة الأعلم ّية(((.
�إنّ �إ�شكال ّية اختالف ال�شهادات بني اخلرباء دفعت ال�س ّيد ف�ضل اهلل �إىل و�صفها بـ
ّ
«الغ�ش»� ،إذ «�إنّ ه�ؤالء الذين يقولون �إنّ فال ًنا �أعلم لي�سوا دقيقني يف ال�شهادة ،وذلك لأنهم مل
ّ
يطلعوا على ك ّل �أبحاث املجتهدين ،بل هذا يدر�س عند هذا ،وذاك يدر�س عند ذاك ،ولذا ف�إنّ
الأعلم ّية فيها غ�ش غال ًبا ،ثم لو كان ال ّنا�س ي�أخذون فقط بالأعلم لأغلق الأطباء عياداتهم،
لكنّ النا�س تذهب �إىل ك ّل �صاحب خربة فرتاجعه»(((.
النظري لفكرة الأعلم ّية ،ف�إنّ � ّأي فقيه يطرح نف�سه للمرجع ّية وهو ي�شرتط
يف الإطار
ّ
الأعلم ّية فذلك يعترب � اً
إبطال لأعلم ّية الآخرين ،بل قد ي�صل احلال ـ نظر ًيا ـ �إىل �إبطال عمل
من يرجعون �إليهم يف التقليد((( .والطريف يف نظر ّية الأعلم ّية �أنّ الفقهاء يوجبون على
ً
ُ
العدول �إليه!((( ،ما يعني
أعلم ّثم �صار غ ُريه �أعلم وجب
العامي �أن يبقى
متيقظا ،فلو ق ّلد ال َ
ّ
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�شخ�صا �آخر يحتمل فيه الأعلم ّية ،ويف حال
قطعي ،فالأحوط �أن يق ّلد
((( �إذا كانت معرفة «الأعلم» غري ممكنة ب�شكل
ً
ّ
ال�شك بني عدّة جمتهدين وعدم ترجيح �أحد منهم ميكنه اختيار �أحدهم ،وتقليده ،يراجع كتاب تو�ضيح امل�سائل لل�شيخ
ال�شريازي ،امل�س�ألة  ،6الن�سخة الإلكرتونية.
نا�صر مكارم
ّ
((( ق�سم اال�ستفتاءات ب�صفحة بينات التابعة لل�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل.
اخلوئي ع ّمن ق َّلد غري الأعلم ثم التفت ،فهل يجب عليه �إعادة جميع الأعمال التي تخالف ر�أي
((( �سئل ال�س ّيد �أبوالقا�سم
ّ
متاما
بها
إتيان
ل
ا
أعلم
ل
ا
أي
�
ر
وكان
ا
ر
ق�ص
متمادية
�سنني
خالل
بها
أتى
�
قد
كان
لو
فيما
ال�صالة،
الأعلم مبا يف ذلك
ً
ً
مثلاً  ،ف�أجاب :نعم جتب الإعادة والتدارك فيما هو حمكوم بالبطالن ،حتى يف حال املعذورية عند الأعلم الذي منه
مورد ال�س�ؤال� ،إال يف مورد واحد وهو ما لو كان جاهلاً بوجوب التمام على من ق�صد الإقامة ع�شرة �أيام وق�صر ال�صالة،
ف�إنه ال يجب الق�ضاء لو التفت بعد الوقت .ال�س�ؤال  16من كتاب �صراط النجاة ،اجلزء الأ ّول .وكذلك �سئل ال�س ّيد
ال�سي�ستاين عن حكم �أعمال من ق ّلد غري الأعلم ف�أجاب� :إذا كانت �أعماله غري �صحيحة على ر�أي الأعلم فال يحكم
ب�صحتها �إال �إذا كان معذو ًرا يف جهله وكان اخلط�أ يف غري الأركان� .إذا كان العدول �إىل الأعلم فهو واجب ،و�إذا كان
�إىل غري الأعلم فال يجوز ،و�إذا كان �إىل امل�ساوي فال مانع منه �إال يف موارد العلم الإجمايل بالتكليف فالأحوط اجلمع،
علي ال�سي�ستا ّ
ين.
يراجع ق�سم اال�ستفتاءات ب�صفحة ال�س ّيد ّ
ّ
((( �إذا ق ّلد من لي�س �أهلاً للفتوى وجب العدول عنه �إىل من هو �أهل لها ،وكذا �إذا قلد غري الأعلم وجب العدول �إىل
لل�سي�ستاين ،اجلزء الأول
الأعلم مع العلم باملخالفة بينهما ،وكذا لو ق ّلد الأعلم ّثم �صار غريه �أعلم .منهاج ال�صاحلني ّ
العبادات ،امل�س�ألة  ،10الن�سخة الإلكرتون ّية.

�أن �صالح ّية املجتهد للتقليد ت�ستدعي الت�أكد منها لإمكان حت ّقق الأعلم يف غري املجتهد املق َّلد،
فيما ال�سرية القائمة لدى م�شايخ هذه النظرية �أنّ الأعلم ّية م�شروطة حلظة االنتخاب فقط،
وال ُي�س�أل عنها �أح ٌد الح ًقا� ،إذ ُي�صبح املرجع هو الأعلم ب�صورة مطلقة حتى وفاته!
أي�ضا يكون بالعلم الوجدا ّ
�إنّ ثبوت الأعلم ّية بل واالجتهاد � ً
ين� ،أو باالطمئنان من اختبا ٍر
�أو غريه� ،أو ب�شهادة عادلني من �أهل اخلربة ،بل يثبت ب�شهادة من يثق به من �أهل اخلربة و�إنْ
كان واحدً ا ،ولكن يعترب يف �شهادة �أهل اخلربة �أن ال يعار�ضها �شهادة مثلها باخلالف ،كما
علي ال�سي�ستا ّ
ين (دام ظله)(((.
ين�ص ال�س ّيد ّ
من جانبه� ،أ�ضاف ال�س ّيد ف�ضل اهلل (ر�ضوان اهلل عليه) معايري �أخرى لتحديد املجتهد
الذي يجوز الرجوع �إليه وذلك مبعرفة الفقيه ب�شكل مبا�شر من قبل اخلبري الذي ال ي�شرتط
�أن يكون جمتهدً ا ،وذلك عرب التع ّلم عند الفقيه �أو ّ
االطالع على م�ؤلفاته وبحوثه �أو حماورته،
بحيث يح�صل له اطمئنان باجتهاد الفقيه .كما تثبت ب�شيوع تقليده بني النا�س �أو يف احلوزات،
يح�صل االطمئنان ،وب�شهادة العدلني اخلبريين ،بل يكفي اخلبري الواحد(((.
ّ
مما ّ
وعند الت�أ ّمل ف�إنّ ب�إمكاننا �أن نقف على �أربعة �أ�صناف من امل�شايخ وطلبة العلم الذين
يناق�شون يف م�س�ألة تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل:
( )1ق�سم ينفون اجتهاد ال�س ّيد ف�ضل اهلل �أ�صلاً  ،وه�ؤالء ي�ش ّككون حقيق ًة يف اجتهاد
املاهرين من الفقهاء الذين �شهدوا لل�س ّيد ف�ضل اهلل باالجتهاد املطلق واملتم ّيز.
( )2ق�سم كان ُي�شكل على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل �إ ّبان حياته ،بدعوى �أ ّنه و�إنْ ّمت الت�سليم
�شكلون على البقاء
باجتهاده � اّإل �أ ّنه ال يجوز تقليده لعدم كونه �أعلم .وه�ؤالء ظ ّلوا ُي ِ
احلي الأعلم يف جواز البقاء،
عليه بعد وفاتهُ ،
وح ّجتهم �أنه ي�شرتط ال ّرجوع للمرجع ّ
وهو مل ُيجز البقاء ،بل لع ّله ال يرى اجتهاد ال�س ّيد ف�ضل اهلل �أ�صلاً  ،ح�سبما ير ّوجون!
((( امل�س�ألة � اً
إجمال فيها اتفاق ،واخلالف قد يقع يف �شهادة اخلبري الواحد ،انظر ن�ص امل�س�ألة  20من امل�سائل املنتخبة
لل�س ّيد ال�سي�ستاين.
((( يعرف اجتهاد العامل ـ وكذا �أعلم ّيته ـ ب�أمور الأول :املعرفة املبا�شرة باملجتهد من قبل اخلبري القادر على التمييز ولو مل
يكن جمتهدً ا ،وذلك من خالل التع ّلم عنده �أو تعليمه �أو من خالل حماورته ومناق�شته� ،أو من خالل االطالع على بحوثه
وم�ؤلفاته ،وذلك بنحو يح�صل له اليقني �أو االطمئنان القريب من اليقني ب�أنه جمتهد ،الثاين :ا�شتهار و�شيوع اجتهاده
بني النا�س �أو احلوزات العلمية بنحو يفيد اليقني �أو االطمئنان باجتهاده ،الثالث� :شهادة �أهل اخلربة ،وتتحقق ب�شهادة
العدلني �أو العدل الواحد �أو الثقة ـ فقه ال�شريعة لل�سيد ف�ضل اهلل :ج ،1امل�س�ألة .13
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( )3ق�سم يرون �أن ال�س ّيد ف�ضل اهلل و�إنْ حاز �شهادات باالجتهاد� ،إال �أنّ ذلك منقو�ض
ب�شهادات ت�سلب منه ذلك با ّدعاء �أنه منحرف عقائد ًيا و�شا ّذ الفتاوى ،ولكن هذه
ت�صح يف ظل احلملة الظاملة التي تبينّ فيها �أنّ «كبا ًرا» جرى ت�ضليلهم،
�شبهة ال ّ
و�آخرون كذبوا بحق ال�س ّيد ،ف�ض ًال عن �أنّ احلملة تثبت ّ
ال�ضالل امل ّدعى للرجل ،وال
تق ّيم اجتهاده.
( )4ق�سم يرون �أنّ هناك �شهادات لبع�ض اخلرباء تنفي اجتهاد ال�س ّيد ف�ضل اهلل مقابل
من ي�شهد له ،ما يعني ت�ساقط ال�شهادات النافية واملثبتة ،ولكن ال�س ّيد ف�ضل اهلل
وفقهاء �آخرين يرون �أن ال�شهادات ال تت�ساقط �إال �إذا ت�ساوت يف اخلربة والعدد ،ودون
ذلك نعمل بالرتجيح.

ف�ضل اهلل ...جمتهدٌ و�أعلم
مما ال ريب فيه �أنّ اجتهاد ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (ر�ضوان اهلل عليه) حمرز
ّ
ب�شهادات مرجع ّيات حوزو ّية معرتف بها من اجلميع ك�آية اهلل العظمى ال�شيخ ح�سني علي
املنتظري و�آية اهلل العظمى ال�س ّيد حممد مفتي ال�شيعة و�آية اهلل العظمى ال�شيخ حم ّمد
ّ
الري�شهري و�آية اهلل واعظ زاده اخلرا�سا ّ
ين
اجلناتي و�آية اهلل ال�شيخ حم ّمد املح ّمدي
�إبراهيم
ّ
ّ
وغريهم .عل ًما �أن غالب ّية ال�شهادات باجتهاد ال�س ّيد ف�ضل اهلل مو ّثقة ّ
ّ
(لالطالع عليها
خط ًّيا
يراجع امللحق رقم  ،)1فيما و ّثق بع�ضها الآخر �شفه ًّيا.
وملّا كان من �شهدوا ال ينكر ت�ض ّلعهم يف احلوزة و�أ ّنهم من �أجلى م�صاديق �أهل اخلربة،
ف�إنّ ذلك يجعل ال�سيد ف�ضل اهلل داخلاً يف دائرة الأعلم ّية التي ات�سعت لآخرين ،وهو لي�س �أق ّل
�ش�أ ًنا منهم ،بل قد يفوق الكثريين من الفقهاء املت�ص ّدين للإفتاء من خالل مت ّيزه بع ّدة �سمات
ممن يرجع �إليهم كثري من النا�س.
ال تتوافر يف غريه ّ
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تبحره
�إنّ ال�س ّيد ف�ضل اهلل جمتهد مم ّيز ،واجتهاده مل ينح�صر يف الفقه والأ�صول رغم ّ
فيهما ،فهو �ضليع يف التف�سري وال ّلغة والأدب وال�سيا�سة والفكر .وهو عامل م�شهود له بذلك
إعالمي ،وكانت
ممن مل ينخدعوا بال�ضجيج ال
عند من جت ّرد من ع�صب ّيته ،وهم �أفراد قالئل ّ
ّ
كلمتهم خال�صة هلل �سبحانه.

ومما ال ريب فيه �أنّ ال�س ّيد ف�ضل اهلل من ال�شخ�ص ّيات ذات امل�ستوى العايل ،فقد ترعرع
ّ
يف �أح�ضان حوزة النجف ،وبد�أ درا�سته الدين ّية باك ًرا لينخرط يف درو�س اخلارج يف �سنّ
ال�ساد�سة ع�شرة تقري ًبا ،حيث تتلمذ على كبار �أ�ساتذة احلوزة �آنذاك� ،أمثال :ال�س ّيد �أبو
ال�شاهرودي ،وال�شيخ ح�سني احل ّلي
اخلوئي ،وال�س ّيد حم�سن احلكيم ،وال�س ّيد حممود
القا�سم
ّ
ّ
البادكوبي .وكان �سماحة
(ق ّد�س اهلل �أ�سرارهم) ،وح�ضر در�س الأ�سفار عند امل ّال �صدرا
ّ
العلمي يف تلك املرحلة،
ال�س ّيد ف�ضل اهلل (ق ّد�س �س ّره) من الطالب البارزين يف حت�صيلهم
ّ
ولقد �أخذ ال�س ّيد ال�شهيد حممد باقر ال�صدر (ق ّد�س اهلل �س ّره) تقريرات بحث ال�س ّيد ف�ضل
اهلل �إىل ال�س ّيد �أبي القا�سم اخلوئي (ق ّد�س اهلل �س ّره)؛ لكي ُيطلعه على مدى الف�ضل الذي كان
اخلوئي جتاه ال�س ّيد ف�ضل اهلل،
يتمتع به �سماحته ،ما انعك�س فيما بعد ثق ًة كبري ًة من املرجع
ّ
فكانت وكالته املطلقة له يف الأمور التي تناط باملجتهد العامل(((.
ولذلك و�صف �آية اهلل العظمى ال�شيخ ح�سني علي املنتظري ال�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل
اهلل (ق ّد�س اهلل �س ّره) ب�أ ّنه «عامل جمتهد يخدم الإ�سالم ،و ُينت َفع بعلمه وبكتبه» ،وو�صفه �آية
اهلل املحقق ال�شيخ حممد هادي معرفة (رحمه اهلل) ب�أ ّنه «من العلماء املجتهدين الأكابر،
وله �سابقة علم ّية عريقة» .وقد را�سل �أحد مراجع اجلمهور ّية الإ�سالم ّية الإيران ّية الكبار وهو
النوري الهمدا ّ
ين ال�س ّيد ف�ضل اهلل ،وو�صفه بعدها يف ر�سالة
�آية اهلل العظمى ال�شيخ ح�سني
ّ
بـ «العامل» و«الفقيه» و«الواعي» و«املجتهد» و«الب�صري» و«املجاهد» ،داع ًيا الحرتامه و�إكرامه،
وجهَُ ،
و�ش ّنت عليه
معل ًنا كامل �أ�سفه ملا ُن�سب �إىل ال�س ّيد من �إ�شكاالت ،ولكنّ ما ّمت الح ًقا �أ ّنه ُو ِ
حملة �أجربته على الرتاجع و�سحب ت�أييده(((.
الف�ضلي (رحمه اهلل) عن ال�س ّيد ف�ضل
من جانبه ،عبرّ العالمة املح ّقق ال�شيخ عبدالهادي
ّ
ال�صادقي الطهرا ّ
ين
اهلل ب�أنه «جمتهد مطلق عادل» .وو�صفه �آية اهلل العظمى ال�شيخ حممد
ّ
(رحمه اهلل) ب�أنه «عامل ف ّذ مت�ض ّلع يف العلوم الإ�سالم ّية على �ضوء الكتاب وال�س َّنة» ،وقال عنه
ه�شرتودي ب�أنه «ك ّد وج ّد واجتهد حتى بلغ بف�ضل اهلل
�آية اهلل العظمى ال�شيخ حم ّمد ع ّالمي
ّ
وح�سن توفيقه درجة االجتهاد ،و�أ�صبح من العلماء العظام والأج ّلة الأعالم».
و�إليكم قائمة ب�أ�سماء بع�ض َمنْ �شهدوا لل�س ّيد ف�ضل اهلل بالفقاهة ،وهم :ال�شيخ ح�سني
((( يراجع كتاب «هكذا حتدث هكذا قال» ملنى �سكرية ،وهو لقاء حواري مع ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،ال�صفحة
.176
((( كتاب «املرجعية الدينية من الذات �إىل امل�ؤ�س�سة» لل�سيد ح�سني ال�شامي ،الن�سخة الإلكرتونية.
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الطاهري الأ�صفها ّ
ال�صادقي الطهرا ّ
ين،
ين ،ال�س ّيد جالل الدين
املنتظري ،ال�شيخ حممد
علي
ّ
ّ
ّ
اجلناتي،
ه�شرتودي ،ال�شيخ حم ّمد �إبراهيم
ال�س ّيد حم ّمد مفتي ال�شيعة ،ال�شيخ حم ّمد علاّ مي
ّ
ّ
الف�ضلي ،ال�شيخ
ال�صانعي ،ال�شيخ حم ّمد هادي معرفة ،ال�شيخ عبدالهادي
ال�شيخ يو�سف
ّ
ّ
اليعقوبي ،ال�شيخ حم ّمد علي
الت�سخريي ،ال�شيخ حم ّمد
الرا�ضي ،ال�شيخ حم ّمد علي
ح�سني
ّ
ّ
ّ
العمري .وقد التزمنا بذكر من ُعرفوا مبمار�سة البحث العلمي حتى �أخريات حياتهم ،دون
ّ
ِذ ْكر بع�ض �أهل الف�ضل الذين �شهدوا بفقاهته يف حياته� ،أو ِذ ْكر �آخرين و�صفوه يف بيانات
نعيهم له �أو يف مقابالت لهم بلقب «�آية اهلل» ،ما يعني اعرتا ًفا �ضمن ًيا باجتهاده ،ولو يف مرحلة
الديني �أو الفقيه �أو �آية اهلل ال ُعظمى(((.
الحقة ،فيما و�صفه �آخرون باملرجع
ّ
لقد ورد ال�س ّيد ف�ضل اهلل ال�ساحة العلم ّية � ً
أ�ستاذا وحما�ض ًرا وفقي ًها جمتهدً ا ،وتتلمذ على
يديه الع�شرات من �أفا�ضل العلماء� ،إ�ضافة لعطاءاته ونتاجاته العلم ّية والفقه ّية ،و�سعة �أفقه
و�إبداعاته يف العلوم الإ�سالم ّية ،ك ّل ذلك �أبرز نهجه وطريقته االجتهاد ّية ،ما يكون موج ًبا
لالطمئنان ب�أهل ّيته للتقليد� ،أو �أعلم ّيته .وقد �صدر له حل ّد الآن قرابة ثمانية ع�شر بح ًثا فقه ًّيا
متثل تقريرات درو�س اخلارج لل�س ّيد ف�ضل اهلل� ،إ�ضافة �إىل مئات الأبحاث املبثوثة يف �أ�شرطة
ال�صوتي يف الفقه والأ�صول ،وقد كان بع�ضها قيد الإجناز يف حياة ال�س ّيد ،ويجري
الت�سجيل
ّ
العمل على ا�ستكمالها.
االجتهادي ال ّنابع من ذوقه العر ّيف من
مت ّيز ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل مبنهجه
ّ
أدبي من جهة ثالثة،
جهة ،ومن �إحاطته بالقر�آن والتف�سري من جه ٍة �أخرى ،ومن ّ
ح�سه ال ّ
�إ�ضافة �إىل ممار�سة اجتهاد ّية طويلة يف خمتلف �أبواب الفقه ،ما جعل الكثريين يعتربونه من
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((( �صدرت بيانات نعي من عدّة �شخ�ص ّيات ال نخال �أن �أحدً ا يختلف حول كونها من �أهل اخلربة والتم ّر�س يف التدري�س
والقدرة على ت�شخي�ص اجتهاد الفقيه ،وقد و�صفت ال�س ّيد ف�ضل اهلل بلقب «�آية اهلل» �أو «الفقيه» وهي تعني �إقرا ًرا
الديني» .وممن �أ�صدر هذه
باجتهاده و�أنه م�س َّلم به ،فيما و�صف بع�ضها ال�س ّيد ف�ضل اهلل بـ «�آية اهلل العظمى» �أو «املرجع
ّ
ال�شاهرودي،
الها�شمي
البيانات املراجع �آيات اهلل العظام :ال�شيخ حممد �إبراهيم الأن�صاري الأراكي ،ال�سيد حممود
ّ
ّ
اخلامنئي ،ال�شيخ �أ�سد اهلل بيات الزجنا ّ
وممن �أ�صدر البيانات من �آيات اهلل الآتية �أ�سما�ؤهم:
احل�سيني
علي
ينّ .
ّ
ّ
ال�س ّيد ّ
البجنوردي ،ال�شيخ
النقوي ،ال�س ّيد حم ّمد
الت�سخريي ،ال�س ّيد �ساجد
العمري ،ال�شيخ حم ّمد علي
علي
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�شيخ حم ّمد ّ
الرا�ضي ،ال�شيخ منر باقر النمر ،ال�شيخ علي
إ�شكوري ،ال�شيخ ح�سني
احل�سيني ال
علي
ّ
ّ
ّ
آ�صفي ،ال�س ّيد ّ
حم ّمد مهدي ال ّ
ّ
اليزدي،
ال�سبزواري ،ال�شيخ حم ّمد
علي
�أكرب
ّ
ّ
ها�شمي رف�سنجاين ،ال�س ّيد ح�سني ال�صدر ،ال�شيخ عي�سى قا�سم ،ال�س ّيد ّ
ّ
علي نا�صر
ال�شيخ علي ر�ضا �أعرايفّ .
وممن �أ�صدر بيانات بهذا ال�ش�أن حجج الإ�سالم :ال�شيخ ح�سني امل�صطفى ،ال�س ّيد ّ
ال�شامي ،ال�شيخ ح�سن ال�صفار ،ال�شيخ
القزويني ،ال�س ّيد ح�سني بركة
اخلميني ،ال�س ّيد ح�سن
ال�سلمان ،ال�س ّيد ح�سن
ّ
ّ
ّ
املزيدي.
عبداهلل
حب اهلل ،ال�شيخ
ّ
حيدر ّ

وا�ضحا يف املنهج ّية االجتهاد ّية؛ بل ويف فهم الدين
الفقهاء املجدِّ دين ،الذين �سيبدو �أثرهم
ً
عموما .وجدير بالذكر �أن الأبحاث الفقه ّية اال�ستدالل ّية لل�س ّيد ف�ضل اهلل لي�ست موجودة عند
ً
ح�صل اليقني باجتهاده العايل املم ّيز،
غريه ممن يق ّلدهم ق�سم من النا�س ،وهذا ك ّله مما ُي ِّ
االجتماعي
التقوائي والثقا ّيف
والعبادي
واجلهادي
العلمي
وفقاهته الف ّذة .كما �أنّ تاريخ ال�س ّيد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إر�شادي يد ّلل على مرجع ّيته الر�شيدة الرائدة .ولذلك م ّثل ف�ضل اهلل مق�صدً ا
والتوجيهي وال
ّ
ّ
لطالب العلوم يف مراحل ال�سطوح العالية ،وال�س ّيما اللبنان ّيني منذ �أن كان يف ال ّنجف الأ�شرف
حتى عودته �إىل لبنان ،وت�أ�سي�سه املعهد ّ
إ�سالمي ،حيث ح�ضر عنده ُج ّل علماء
رعي ال
ّ
ال�ش ّ
لبنان ،وعلماء عراقيون وبحرانيون .كما �أقام ال�س ّيد ف�ضل اهلل منذ �أوائل ت�سعينيات القرن
در�سا للبحث اخلارج يف �سوريا ،و�صار تقليده منت�ش ًرا يف كثري من البلدان.
املا�ضي ً
د ّر�س �آية اهلل ال�س ّيد ف�ضل اهلل يف احلوزة غالب ّية �أبواب الفقه على اختالف تن ّوعها ،مع
تكرار بع�ضها م ّرات عديدة كباب الق�ضاء على �سبيل املثال ال احل�صر ،ود َّر�س يف الأ�صول
كبحث م�ستق ّل م�ستم ًّرا
دورات ع َّدة ،وا�ستم َّر حتى العام 2000م ،حيث تو َّقف عن تدري�سه
ٍ
الفقهي ،وكان يعيد بحث بع�ض امل�سائل يف حم ّله يف �أبواب الفقه خالل تدري�سه .مت ّيز
بدر�سه
ّ
ال�س ّيد ف�ضل اهلل ب�أنه كان ال يقت�صر على الكتب احلوزو ّية املر�سومة ،وال�س ّيما يف الكتب الفقه ّية
ال�شيعي وال�س ّن ّي ،ومعروف �أنه كان ُيالحق ك ّل
اال�ستدالل ّية ،حيث د ّر�س كت ًبا ع ّدة من الفقه
ّ
اخلوئي فتاواه يف اجلهاد ،عقد ف�ضل اهلل
جديد؛ فعندما �أ�صدر �أ�ستاذه ال�س ّيد �أبوالقا�سم
ّ
در�سا يف البحث اخلارج ملناق�شة �آرائه ومناق�شاته على فتوى �أ�ستاذه .وقد د ّر�س ال�س ّيد
لطلاّ به ً
غالب ّية �أبواب الفقه.
العلمي ر�سال ًة ي�ؤ ّديها،
�إنّ امللفت يف حياة ال�س ّيد العلاّ مة ف�ضل اهلل �أنه كان يعترب الدر�س
ّ
وعالمة على اجتهاد الفقيه و�أعلم ّيته ،ولذلك ا�ستم ّر يف التّدري�س حتى الأ�شهر الأخرية من
مر�ضه ا ّلذي تويف منه ،وكان يعيد على طلاّ به البحث يف بع�ض امل�سائل التي خالف فيها
امل�شهور ،وكان �آخر ما د َّر�س يف ّ
ال�شام حول احلدود قبل حوايل ثمانية �أ�شهر من وفاته بتاريخ
 4يوليوّ /متوز 2010م.
الطبيعي يف ظ ّل الهجمة الظاملة على ال�س ّيد ف�ضل اهلل �أن يح�صل ت�شوي�ش على
�إنّ من
ّ
الفكري دو ًرا يف �ص ّد البع�ض عن الت�صريح
ويتم �إخفا�ؤها ،كما �أنّ للإرهاب
ّ
كثري من احلقائق ّ
مبواقفهم الداعمة لل�س ّيد التي ترى فيه جمتهدً ا ال يق ّل عن �أقرانه الكبار ،و�إنّ انت�شار تقليده
رغم كل احلرب عالمة فارقة.
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�إ�شكاالت على مرجع ّية ف�ضل اهلل

أهم ما يرتكز �إليه �أولئك امل�ش ّككون يف م�شروع ّية البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل
�إنّ � ّ
علي ال�سي�ستا ّ
ين (دام ظ ّله) ال يجيز البقاء
احلي الأعلم وهو �آية اهلل ال�س ّيد ّ
هو �أنّ املرجع ّ
على تقليد ال�س ّيد (ر�ضوان اهلل عليه) ،لأ ّنه مل يكن الأعلم ،فيلزم العدول عنه �إىل الأعلم.
ووا�ضح �أنّ ه�ؤالء امل�شايخ يحيلون النا�س �إىل �شخ�ص ّية واحدة تراها قناعتهم مرج ًعا �أعلى
بني جميع الفقهاء ال�شيعة الآن ،وهو كالم مردود عليهم ،فهناك كثريون يرون �أعلم ّية فقهاء
�آخرين ،وبالتايل ف�إنّ مق ّلدي ف�ضل اهلل غري ملزمني بقناعة حم ّددة ُتفر�ض عليهم� ،إذ �إنّ
ال�شريازي
هناك عددًا من الفقهاء ممن حتتمل فيهم �شبهة الأعلم ّية كال�شيخ نا�صر مكارم
ّ
احلائري يجيزون البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل(((( .ملزيد من ّ
االطالع
�أو ال�س ّيد كاظم
ّ
تراجع تلك الفتاوى يف امللحق رقم )2
علي ال�سي�ستا ّ
ين «املرجع الأعلى» نف�سه مل تثبت
و ُي�ضاف �إىل ما �سبق �أنّ �أعلم ّية ال�س ّيد ّ
ممن ب�إمكانهم ت�شخي�ص الأعلم ،ف�ضلاً عن فقهاء �آخرين يوجبون
عند بع�ض �أهل اخلربة ّ
الرجوع �إىل �أنف�سهم �ضم ًنا ،كال�س ّيد حم ّمد �سعيد احلكيم وال�شيخ حم ّمد �إ�سحاق الفيا�ض
ممن ي�شرتطون الأعلم ّية(((.
الها�شمي
وال�س ّيد حممود
ّ
ال�شاهرودي وغريهم ّ
ّ
جمتهد ما ي�ستلزم العمل باملقابل على ن�شر ر�أيه
ح�صر الأعلم ّية يف �شخ�ص
ٍ
وعليه ف�إنّ ْ
�صراحة بعدم م�شروع ّية تقليد غريه ،بل وال م�شروع ّية البقاء على تقليد مراجع �آخرين توفوا
اخلميني وال�س ّيد حم ّمد ر�ضا الكلبيكا ّ
أراكي وال�شيخ
كال�س ّيد روح اهلل
علي ال ّ
ين وال�شيخ حم ّمد ّ
ّ
حم ّمد �أمني زين الدين (ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني)؛ لأ ّنهم ـ بح�سب ر�أيه ـ لي�سوا الأعلم،
يتم �إال مع مق ِّلدي ال�س ّيد ف�ضل اهلل!
وهو للمفارقة ال ّ
�إذا كان منطلق �أولئك امل�شايخ �أنّ ال�س ّيد ف�ضل اهلل لي�س �أهلاً للتقليد فليكونوا �صرحاء،
وال يت�سترّ وا ب�ستار «الأعلم ّية» ،و�إنْ كان هذا ر�أيهم فهو يعبرّ عن قناعاتهم
اخلا�صة ،و� اّإل ف�إنّ
ّ
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((( حينما نقول جواز البقاء ف�إ ّننا نتك ّلم ب�شكل مطلق ،و� اّإل ف�إنّ هناك بع�ض تف�صيالت �سن�أتي عليها ،فقد يكون البقاء
واج ًبا بلحاظ توافر �شرط الأعلم ّية ،وقد يكون جائزً ا مع مالحظة هذا ال�شرط �أو بدونه� ،أ ّما النقا�ش يف كيفية البقاء
بني البقاء املطلق �أو فيما عمل به من م�سائل فليرُ جع �إليه يف مظا ّنه.
ّ
ي�ست�شف من فتاوى الفقيه نف�سه ،فحينما يفتي
((( عدم �إجزاء تقليد �أحد غري ذلك الفقيه الذي يطرح نف�سه للأعلم ّية
فقيه ب�أن تقليد الأعلم واجب ،بل �إنه ال يجيز الرجوع للم�ساوي ـ كما يفتي ال�س ّيد حممد �سعيد احلكيم يف موقعه
الإلكرتو ّ
ين ق�سم اال�ستفتاءات ،باب تقليد الأعلم ـ ف�إنّ ذلك يعني �أن ال م�شروعية لتقليد غري الأعلم.

هناك من يرى يف ال�س ّيد ف�ضل اهلل جمتهدً ا جمدِّ دًا جدي ًرا بالتقليد.
اخلامنئي �أو ال�س ّيد
علي
ّ
�إنّ الفهم اجلديد للأعلم ّية الذي طرحته بع�ض املرجع ّيات كال�س ّيد ّ
و�سع
ال�شاهرودي �أو ال�س ّيد كمال
الها�شمي
حممود
ّ
ّ
احليدري �أو ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل َّ
ّ
الدائرة التقليد ّية لهذا املفهوم ،وجتاوزها �إىل مفهوم «مت ّيز الفقيه» ح�سب تعبري ال�س ّيد ف�ضل
اهلل ،ما يعني �أنّ هناك �أكرث من وجهة نظر يف ت�شخي�ص الأعلم الختالف زاوية الر�ؤية.
على �أنّ هناك اجتاهً ا حوزو ًيا يع ّرف الأعلم ّية تعري ًفا مغاي ًرا للم�شارب التقليد ّية ال�سائدة،
فالأعلم ّية ـ ح�سب هذا الفهم ـ ال تنح�صر يف الفقه �أو الأ�صول ،بل متت ّد �إىل معرفة روح
الإ�سالم وفهم الثقافة والأمور الفكر ّية واحلقوق ّية املعا�صرة ،ومعرفة معارف �أهل البيت
الكالم ّية والأخالق ّية(((.
ومع الإميان بتع ّدد امل�شارب يف حتديد مفهوم الأعلم ّية ،وهل هي يف الفقه� ،أم الأ�صول،
�أم عموم املعارف الدينية� ،أم يف مبا�شرة الواقع؟ ف�إنّ ك ّل جماعة معذورة يف اجتهادها ،ولكن
ال يحق لها �أن تفر�ض قناعتها على الآخرين� .إنّ لكل وجهة نظر حق تبيان ر�أيها ،ال فر�ض
قناعتها ،ف�ضلاً عن �شنّ احلرب .ولذلك ف�إنّ تقليد ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل جمزئ
الجتهاده من جهة ،وجمزئ لكونه الأعلم يف نظر من يق ّلده من جهة �أخرى ،ولو بح�سب بع�ض
القناعات النا�شئة من حتديد مفهوم الأعلم وفق مقايي�س جديدة ،فاملكلف � ًإذا معذور يف
تقليده.
ف�ضلاً عن �أنّ عددًا �آخر من �أعالم احلوزة العلم ّية ي�ص ّرحون �أنّ م�س�ألة الأعلم ّية لي�ست
عمل ّية ،لذلك ال يرون فار ًقا كب ًريا بني بع�ض الأ�سماء املطروحة � اّإل بن�سب ب�سيطة ،فيقولون
مما يعني �سقوط �شرط الأعلم ّية
ب�إجزاء الرجوع ل ّأي جمتهد قد و�صل �إىل مرتبة علم ّية عاليةّ ،
عمل ًيا .و�إذا جئنا �إىل �شهادات املجاميع العلم ّية كجماعة املد ّر�سني يف قم �أو غريهم ب�أعلم ّية
ي�صح بناء على نظرية الأعلم املطلق ،فهل �أولئك
فقهاء مع ّينني دون غريهم ،فهو كالم ال ّ
املراجع مت�ساوون؟ وهو قط ًعا غري وارد� ،أم �إنّ تقليدهم جمزئ؟ ـ وهو الظاهر ـ وبذلك تبطل
فكرة الأعلم ّية املتعارفة ،ومعها يبطل ح�صر الأعلم ّية يف �شخ�ص حم ّدد .وحت ًما �إنّ ال�س ّيد
ال�شاهرودي ،الن�سخة الإلكرتونية .وعلى غرار
الها�شمي
((( يراجع كتاب «نظرة جديدة يف والية الفقيه» لل�س ّيد حممود
ّ
ّ
اجلناتي يف كتابه «�أعلم ّية الفقيه ومباين التقليد» وهو بحث من�شور
هذا الكالم ما ي�ص ّرح به ال�شيخ حممد �إبراهيم
ّ
مبجلة التوحيد.
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في�صح البقاء
ف�ضل اهلل لي�س بعيدً ا عن هذه الدائرة التي �شملت غريه ،وهو ال يق ّل �ش�أ ًنا عنهم،
ّ
ممن ت�شمله دائرة الأعلم ّية� ،إذ �إنّ ثبوت الأعلم ّية يف املجتهد
بناء على اطمئنان املكلف ب�أ ّنه ّ
ك�شرط جلواز تقليده �إنمّ ا هو منوط بنظر املك َّلف واعتقاده� ،سواء كان هذا االعتقاد نا�ش ًئا من
ت�شخي�ص املك َّلف نف�سه� ،أو كان م�ستندً ا لقول �أهل اخلربة الذين يعتقد املك َّلف ب�صحة قولهم.
اجلناتي �أو ال�س ّيد حم ّمد تقي
يف املقابل ،ال يرى فريق من الفقهاء كال�شيخ حم ّمد �إبراهيم
ّ
املدر�سي الأعلم ّية ً
�شرطا يف املجتهد ،وفا ًقا لقول ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل ،وعليه فال
ّ
�شرعا يف رجوع مق ِّلدي ال�س ّيد �إليهم يف البقاء ،وهذا من تي�سري ال�شريعة.
�إ�شكال ً
وممن يع ّد ـ ولو بح�سب بع�ض
علي
اخلامنئي وهو �أحد املجتهدين يف �إيران ّ
ّ
�إنّ ال�س ّيد ّ
اخلرباء ـ �ضمن دائرة الأعلم ّية �أجاز البقاء على تقليد امل ّيت مطل ًقا ،واحتاط بالبقاء وجو ًبا
�إنْ كان امل ّيت هو الأعلم ،كما ال يرى �سماحته حاجة يف رجوع املك َّلف �إىل املرجع الأعلم يف
ي�صح البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل بح�سب هذه الفتوى.
جواز البقاء ،وعليه ّ
لرمبا يت�ص ّور البع�ض �أنّ �إ�سقاط ال�س ّيد ف�ضل اهلل ل�شرط الأعلم ّية عن املجتهد �إنمّ ا هو
مترير لنف�سه ليكون �ضمن القامات ال�شيع ّية الكبرية بال وجه حق! ولكنّ هذا الكالم يفتقد
العلمي ،وما
الد ّقة العلم ّية؛ لأنّ ال�س ّيد من املجتهدين القالئل الذين ُ�ش ِه َد لهم بالتم ّيز والتف ّوق
ّ
قوله بجواز تقليد غري الأعلم � اّإل لأ ّنه وجد الدليل حاك ًما على �آرائه ،وهو ما يوافقه عليه فقهاء
كبار ـ من القدماء واملت�أخرين ـ تحُ رتم �آرا�ؤهم و ُتق ّدر.

فتاوى البقاء على تقليد ف�ضل اهلل
�سع ًيا لإمتام البحث ب�ش�أن م�شروع ّية البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل ،ارت�أينا �أن
الفقهي ال�سائد لدى عدد من فقهاء ع�صرنا الأحياء ب�ش�أن ق�ض ّية البقاء على
ن�ستعر�ض الر�أي
ّ
تقليد امل ّيت الذي ق ّلده املك َّلف يف حياته((( ،لن�صل �إىل �أنّ البقاء ـ على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل
فتوائي ،وقد ر�صدنا تلك الفتاوى يف امللحق رقم
�شرعي
�أو غريه من جمتهدين ـ له مرتكز
ّ
ّ
( .)3وبالتت ّبع وجدنا �أنّ هناك ثالثة اجتاهات ن�ستعر�ضها كالتايل:
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((( ّمت ال ّرجوع �إىل �آراء الفقهاء مبراجعة فتاواهم املوجودة على مواقعهم الر�سم ّية �أو ر�سائلهم العمل ّية �أو كتب اال�ستفتاءات
ال�صادرة عنهم.

الأول :وجوب البقاء ب�شرط الأعلم ّية
علي ال�سي�ستا ّ
ين وال�س ّيد حم ّمد �سعيد احلكيم وال�شيخ
�أوجب بع�ض الفقهاء كال�س ّيد ّ
احليدري وال�س ّيد �صادق
ال�شاهرودي وال�س ّيد كمال
الها�شمي
�إ�سحاق الف ّيا�ض وال�س ّيد حممود
ّ
ّ
ّ
احلي ،وعليه ف�إنّ َمنْ
ّ
ال�شريازي البقاء على تقليد امل ّيت �إذا كان املك َّلف يعتقد �أ ّنه �أعلم من ّ
املو�سع الذي ذكره بع�ض الأعالم ،ويرى مت ّيزه عن
كان يعتقد ب�أعلم ّية ال�س ّيد ف�ضل اهلل باملعنى ّ
الآخرين وجب عليه البقاء على تقليده ،ح�سب تلك الفتاوى.
ال�شريازي ف�إ ّنه يجيز البقاء على تقليد املجتهد امل ّيت
�أ ّما بالن�سبة �إىل ال�شيخ نا�صر مكارم
ّ
مطل ًقا ،ولكنه يوجبه �إنْ كان امل ّيت �أعلم.

الثاين :جواز البقاء مع حلاظ الأعلم ّية
�أجاز بع�ض الفقهاء الذين ي�شرتطون الأعلم ّية يف املجتهد كال�شيخ ح�سني املظاهري
ال�صانعي البقاء على تقليد املجتهد امل ّيت �إذا كان �أعلم ،ولي�س ذلك بواجب
وال�شيخ يو�سف
ّ
بر�أيهم ،وعليه يجوز البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل وفق تلك الفتاوى حتى مع حلاظ
الأعلمية.

الثالث :جواز البقاء بال �شرط الأعلم ّية
�أجاز ق�سم من الفقهاء البقاء على تقليد املجتهد امل ّيت بدون مالحظة �شرط الأعلم ّية،
اخلامنئي وال�س ّيد
علي
ومنهم ال�شيخ حم ّمد �إبراهيم
ّ
اجلناتي وقائد الثورة الإ�سالم ّية ال�س ّيد ّ
ّ
الغريفي ،وعليه ميكن البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل
املدر�سي وال�س ّيد عالء
حم ّمد تقي
ّ
ّ
بناء على ر�أيهم ،مع مالحظة �أ ّنه يجب البقاء على تقليد املجتهد امل ّيت �إذا كان �أعلم من
اخلامنئي.
الأحياء من باب االحتياط عند ال�س ّيد
ّ
ممن ي�شرتطون الأعلم ّية يف املجتهد ـ كال�شيخ نا�صر
ن�ص عدد من الفقهاء ّ
هذا ،وقد ّ
اليعقوبي ـ
احلائري وال�شيخ حم ّمد
انعي وال�س ّيد كاظم
مكارم
ّ
ّ
ال�شريازي وال�شيخ يو�سف ّ
ّ
ال�ص ّ
�صراح ًة على جواز البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل ،وهنا ير ُد �أحد احتماالت �أربعة:
الأ ّول :اعتقاد �أولئك الفقهاء �أعلم ّية ال�س ّيد على �سائر املجتهدين الأحياء.
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الثاين� :إحرازهم �أنّ َمنْ يق ّلد ال�س ّيد ف�ضل اهلل يعتقد ب�أعلم ّيته ف�أجازوا له البقاء.
الثالث� :إحرازهم �أنّ َمنْ يق ّلد ال�س ّيد ف�ضل اهلل يعتقد مب�ساواته لبقية املجتهدين على �أق ّل
تقدير.
الرابع� :إنّ �أولئك الفقهاء مل يلحظوا �إحراز املك َّلف �شرط الأعلم ّية يف حياة ال�س ّيد ف�ضل
اهلل ،وقد جاءت فتاواهم بجواز البقاء مطل ًقا للرتخي�ص بذلك من قبل الأعلم ،وكفى
ب�أحد تلك االحتماالت م�س ّو ًغا �شرع ًّيا للبقاء على تقليد ال�س ّيد رحمه اهلل.
الغريفي �أنّ �شرط �أعلم ّية ال�س ّيد ف�ضل اهلل �أو م�ساواته
ال�سيد عبداهلل
بدوره� ،أكد العلاّ مة ّ
ّ
للفقهاء املوجودين متوفر ولو يف ح ّده الأدنى ،ح�سب قناعة عدد من اخلرباء املوثوق بهم ،كما
حي يجيز البقاء على تقليد ال�س ّيد �سهل التوفر ،وعليه فال م�شكلة يف
�أنّ �شرط وجود مرجع ّ
ّ
ال�شرعي
الغريفي ُيرجع �إىل امللحق  .)4فيما �أكد املكتب
(لالطالع على بيان
البقاء مطل ًقا
ّ
ّ
للعلاّ مة ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (ر�ضوان اهلل عليه) يف بيان بعد رحيل ال�س ّيد �أنّ الر�أي
الفقهي الذي ا�ستق ّر �أخ ًريا هو جواز البقاء على تقليد املجتهد املتو ّفى �أو وجوبه مع اعتقاد
ّ
املك َّلف ب�أعلم ّية املجتهد املتو ّفى ،م�ش ًريا �إىل حت ّفظ بع�ض الفقهاء من الأعلمية ك�شرط للتقليد،
مما يجعل من البقاء على تقليد ف�ضل اهلل جائزً ا مطل ًقا
و�إجازة �آخرين تقليد امليت ابتدا ًءّ ،
ّ
ال�شرعي ُيرجع �إىل امللحق .)5
(لالطالع على بيان املكتب
ّ
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الف�صل الثاين

ابتداء
م�شروعية تقليد ال�سيد ف�ضل اهلل
ً

تقريب امل�س�ألة
بعد رحيل ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل كرثت الأ�سئلة عن جواز تقليده ابتدا ًء ،ورغم
�أنّ غالب ّية الفقهاء الأ�صول ّيني املعا�صرين ال يجيزون ذلك فتوىً  ،ف�إنّ هناك ً
بع�ضا منهم ومن
أخباري يجيزون البدء بتقليد املجتهد امل ّيت ،ما يعني �إمكان الرجوع لل�س ّيد ف�ضل اهلل
التيار ال ّ
يف التقليد.
ال�شرعي لل�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل يحيل جميع الراغبني يف تقليد
وعليه ف�إنّ املكتب
ّ
العلاّ مة املرحوم �إىل فتوى املجتهد الإيرا ّ
اجلناتي
ين �آية اهلل العظمى ال�شيخ حم ّمد �إبراهيم
ّ
فاجلناتي ال ي�شرتط الأعلم ّية يف
الذي يجيز البقاء على تقليد امل ّيت ،كما يجيز تقليده ابتدا ًء،
ّ
احلي ،وكفى بذلك
تقليد املجتهد ،وعليه يجوز تقليد ف�ضل اهلل ابتدا ًء ا�ستنادًا لفتوى املجتهد ّ
حجة �شرع ّية.
ّ
و�إن كان املك ّلف يرى �أن ف�ضل اهلل �أعلم فيمكنه االعتماد على فتوى املرجع الديني ال�شيخ
�إ�سحاق الف ّيا�ض الذي يرى جواز تقليد امليت ابتدا ًء �شريطة �إحراز �أنه يفوق الأحياء والأموات
يف العلم ب�أن يكون �أعلم من جميع الفقهاء املت�أخرين ب�أحكام ال�شريعة ،والأعرف والأقدر على
تكوين القواعد العامة ،والأدق يف جمال التطبيق واال�ستنباط(((� .أو ميكن للمك ّلف االعتماد
ال�صادقي الطهرا ّ
االبتدائي للم ّيت الأعلم
ين الذي يرى �أن التقليد
على فتوى ال�شيخ حم ّمد
ّ
ّ
والأتقى يف ّ
خط الفقاهة واجب على جميع املق ِّلدين ،فهو له امتياز على جميع املجتهدين
الذين نعرفهم �سواء كانوا �أمواتًا �أو �أحيا ًء(((.
ونلفت هنا �إىل �أنّ ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل كان يرى �إىل فرتة جواز تقليد امليت بقا ًء
الفقهي والفتوى ،معت ًربا �أنّ امل�س�ألة ع ّقدها املت�أخرون مبنهجيتهم
وابتدا ًء على م�ستوى البحث
ّ
الفل�سف ّية بال �أ�س�س ثابتة ،ولكنه عدل الح ًقا ليحتاط وجو ًبا بعدم جواز تقليد امليت ابتدا ًء
بلحاظ بع�ض العناوين الثانو ّية(((� ،إذ �إنّ التقليد ـ بح�سب ال�س ّيد ف�ضل اهلل ـ عبارة عن رجوع
عقالئي ي�شرتك يف التزامه النا�س
املك َّلف غري املجتهد �إىل املجتهد اجلامع لل�شرائط ،وهو �أمر
ّ
((( منهاج ال�صاحلني لل�شيخ �إ�سحاق الفيا�ض ،ال�صفحة .9
ال�صادقي الطهرا ّ
ين ،ال�صفحة .26
((( ر�سالة تو�ضيح امل�سائل ،لل�شيخ
ّ
((( ر�أي ال�س ّيد ف�ضل اهلل باالحتياط يف عدم جواز تقليد امليت ابتدا ًء ال يعني عدم �إمكان الرجوع �إليه بعد وفاته� ،إذ �إن
احلي ليعملوا بهذه امل�س�ألة.
املك َّلفني ملزمون يف هذه امل�س�ألة بالرجوع �إىل املجتهد ّ
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ال�شرعي ،بعد كون الإن�سان غري
الديني ،وهو الطريق �إىل التزام التكليف
حتى يف غري املجال
ّ
ّ
ال�شرعي بنف�سه((( ،وهو ال
املتخ�ص�ص �أو غري املجتهد غري قادر على الو�صول �إىل احلكم
ّ
ّ
حي �أو م ّيت.
يف ّرق بذلك بني ّ
ّ
وي�ستدل ف�ضل اهلل على ر�أيه مب�س�ألة عقالئ ّية ،فاجلاهل يرجع يف ك ّل مكان وزمان �إىل
ممن م�ضى عليه ع�شرات ال�سنني� ،أو من
العال ّ
ر�أي العامل يف كافة العلوم� ،سواء كان هذا مِ
الأحياء املعا�صرين ،فالبناء على الرجوع �إىل امل ّيت اخلبري يف � ّأي �ش�أن من �ش�ؤون العلم ،هو
قالئي له من املتانة ما يجعل عدم اجلواز خال ًيا من
�أمر
عقالئي .وللعلم ف�إنّ هذا ال ّدليل ال ُع ّ
ّ
العقالئي يف
ربرات ال ُعقالئ ّية ،وال�سيما �أ ّننا نعلم �أنّ ال�س ّيد ف�ضل اهلل كان يع ِّول على الدليل
امل ِّ
ّ
م�س�ألة التقليد� ،أكرث من اعتماده على الروايات.

التاريخي
الت�أ�صيل
ّ
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وجوب التقليد من العناوين التي كانت مو�ضع اهتمام من العلماء ،بالنظر �إىل واقع النا�س
العال ،وهو �أمر �أق ّره العرف وال�سرية العقالئ ّية يف جميع
الذين يرجع فيهم اجلاهل �إىل مِ
املخت�ص فيها يكون حجة بغ�ض النظر عن احلياة �أو املوت .ومل يقع خالف بني
العلوم ،ور�أي
ّ
علماء الطائفة الأقدمني واملت�أخرين يف تقليد املجتهد ،ولكن وقع خالف كبري بني املت�أخرين
يف جواز تقليد املجتهد الذي مات ومل يق ّلده املك َّلف قبل ذلك ،ولع ّل �أ ّول من ذكر امل�س�ألة من
الرازي (ت  606هـ).
العلماء ال�س ّنة الفخر
ّ
الرازي يف كتاب «املبادئ» للعلاّ مة
تر ّدد �صدى كالم
احللي (ت  726هـ) ،ومن قول
ّ
ّ
الرازي �أخذت العبارة امل�شهورة �شهرة الأمثال «قول امل ّيت كامل ّيت» .وقد دفعت �شهرة هذه
ويخ�ص�ص
العبارة املح ّدث حم ّمد �أمني اال�سرتابادي (ت  1032هـ) لأن ي�شنّ حملة هجوم ّيةّ ،
لذلك فائدة بكتابه ال�شهري «الفوائد املدن ّية» .وقد كانت احلقبة التي جرى فيها ال�صراع
الهجري .و�أقدم من �ص ّنف يف م�س�ألة
الفكري بهذه امل�س�ألة بني القرن العا�شر والثالث ع�شر
ّ
ّ
التقليد هو ال�شيخ زين الدين ا ُ
بعي املعروف بال�شهيد الثاين (ت 966هـ) ،حيث ا�شرتط يف
جل ّ
كتابه حياة املجتهد.
((( امل�سائل الفقه ّية لل�س ّيد ف�ضل اهلل ،العبادات� ،ص.12

وقد كان لعلماء البحرين دور يف ال�صراع الدائر ب�ش�أن جواز تقليد امل ّيت ،فقد �صنفوا ع ّدة
املاحوزي ،ال�شيخ يو�سف الع�صفور ،ال�شيخ حم ّمد �آل عبداجل ّبار
كتب ،منهم ال�شيخ �سليمان
ّ
القطيفي ،ال�شيخ ح�سن بن ال�شيخ ح�سني الع�صفور ،ال�شيخ خلف الع�صفور ر�ضوان اهلل عليهم
ّ
�أجمعني.
اال�ستمراري فيما لو ق ّلد العامي جمتهدً ا ح ًّيا ثم مات وبقي
لي�س مورد حديثنا الآن التقليد
ّ
على تقليده فقد بحثنا ذلك يف الف�صل ال�سابق ،بل حديثنا عن املك َّلف �إذا �أراد تقليد جمتهد
م ّيت مل يكن قد ق َّلده يف حياته ،وقد اختلفت الآراء يف تقليد امل ّيت على �أقوال :احلرمة مطل ًقا،
اجلواز مطل ًقا ،اجلواز مع �شرط الأعلم ّية ،الوجوب مع �شرط الأعلم ّية.

م�س�ألة التقليد بني الأخبار ّيني والأ�صول ّيني
�إنّ م�س�ألة تقليد املجتهد امل ّيت ابتدا ًء تع ّد من امل�سائل اخلالف ّية بني الأ�صول ّيني
والأخبار ّيني ،فقد ا�شتهر بني مت�أخري املدر�سة الأ�صول ّية حرمة تقليد امليت ابتدا ًء �شهرة
ا ُّد ِع َي فيها الإجماع ،فيما ا�شتهر لدى املدر�سة الأخبار ّية اجلواز مطل ًقا .و ُيرجع البع�ض
رجع
اختالف املدر�ستني الأ�صول ّية والأخبار ّية يف امل�س�ألة �إىل اختالف تعريف الفقيه الذي ُي َ
�إليه لأخذ الأحكام ،فالأخبار ّيون يرونه ناقلاً عن املع�صوم بالرواية لذا ال ت�شرتط فيه احلياة،
ً
م�ستنبطا للحكم من الأد ّلة.
�أما الأ�صول ّيون فريونه
�إنّ التفريق بني وظيفة املجتهد يف املدر�ستني (الأ�صول ّية والأخبار ّية) غري دقيق ،فطريقة
ن�صا فال نحتاج لدليل ،و�إن
تعامل الفقيه مع الرواية عند اجلميع واحدة ،ف�إن كانت الرواية ًّ
مل تكن فال ب ّد من الدليل .وال�صحيح �أنّ من�ش�أ االختالف هو يف م�ستند حج ّية الفتوى .وينبغي
الإ�شارة �إىل �أنّ ال�شيخ املفيد هو �صاحب املدر�سة التكامل ّية يف عهد الغيبة الكربى ،حيث جمع
بني ّ
ال�صدوق) حيث ُتروى الرواية ويتم التعامل
خطي مدر�سة احلديث (نهج ال�شيخ �أبي جعفر َّ
معها ،ومدر�سة الر�أي (نهج ال�شيخ ابن اجلنيد الإ�سكا ّيف) حيث تط ّبق القواعد العلم ّية على
اال�سرتابادي �إىل الأخبار ّية
الروايات .وقد تط ّورت مدر�سة ال�شيخ املفيد التكامل ّية يف عهد املريزا
ّ
التي ت�ؤ ّكد على الأخبار (الأحاديث) ،والأ�صول ّية التي ت�ؤ ّكد على الأ�صول (القواعد العلم ّية).
واخلالف بني املدر�ستني �إنمّ ا هو حول بع�ض الأ�صول والقواعد يف التطبيق ال �أكرث؛ لأنّ
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االختالف يف القواعد الأ�صول ّية نظر ًّيا ين�سحب على كيفية تطبيق تلك القواعد على امل�سائل
الفقه ّية ،وبتعبريهم يكون اخلالف �صغرو ًّيا ال كربو ًّيا حيث ي�س ّلمون ببع�ض قواعد علم الأ�صول
ال ك ّلها .ومن �أمثلة اخلالف يف التطبيق :م�س�ألة التدخني ،فهل تط ّبق قاعدة الرباءة في�صري
اً
ن�ص في�صبح حرا ًما؟ مع مالحظة �أن �سماحة
حالل� ،أم تط ّبق قاعدة االحتياط فيما مل يرد فيه ّ
ّ
ي�ستدل يف هذه امل�س�ألة بالقاعدة امل�ستفادة من الآية ال�شريفة ﴿ َوإِ مْث ُ ُه اَم أَك رَ ُْب
ال�س ّيد ف�ضل اهلل
ِمن نَّ ْف ِعهِم﴾ (البقرة� )219 :أنّ ما كان �ضرره �أكرب من نفعه فهو حرام.

�أد ّلة املانعني من تقليد امل ّيت

ّ
ا�ستدل املانعون من تقليد امل ّيت ابتدا ًء بالإجماع الذي نقله املح ّقق الثاين يف فوائده
وال�شهيد الثاين يف �شرح ر�سالة «مزيلة ال�شبهات» ،ولك ّنه �إجماع غري
تعبدي((( ،فقد ُن�سب �إىل
ّ
ري من الأ�صول ّيني
الأخبار ّيني القول بجواز تقليد امل ّيت مطل ًقا ابتدا ًء وا�ستدام ًة ،ووافقهم كث ٌ
الكبار((( منهم �صاحب القوانني((( يف «جامع ال�شتات»((( .ودعوى� :أن الأخبار ّيني واملح ّقق
اخلا�ص بهم ومعه
الق ّم ّي من الأ�صول ّيني �إنمّ ا ج ّوزوا تقليد امل ّيت ابتدا ًء بناء على م�سلكهم
ّ
خا�ص بهذه
فال قيمة خلالفهم ،كالم ممنوع؛ لأنّ اخلالف يف املبنى على تقدير ت�سليمه غري ّ
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كي الذي له مدرك� ،أي الذي له م�ستند ا�ستند �إليه املجمعون من �آية �أو رواية �أو �سواهما ،ومثل هذا
((( الإجماع املد َر ّ
الإجماع املعلوم املد َرك واملعروف امل�ستند ال اعتبار له عند الإمامية يف اال�ستدالل ،و�إنمّ ا االعتبار للمدرك �أو امل�ستند
التعبدي
الذي يعامل يف اال�ستدالل به معاملة �أمثاله من امل�ستندات ،وكذا الإجماع املحتمل املدرك ّية �أ ّما الإجماع غري
ّ
املدركي) فهو الذي مل يكت�شف الباحث منه مدرك املجمعني �أو م�ستندهم ،وهذا الإجماع هو املق�صود هنا ،واملعترب
(غري
ّ
ً
عند من يرى اعتبار الإجماع ،وميكننا �أن ن�صطلح عليه بـ «الإجماع الكا�شف» باعتباره كا�شفا عن حكم املع�صوم.
اجلزائري واملح ّقق التو ّ
ين والفا�ضل
احللي وزين الدين
((( وهو �صريح كالم املح ّققني من �أ�ساطني املذهب كالعلاّ مة
ّ
ّ
اخلون�ساري وغريهم ،وهو الظاهر من فقهائنا القدماء ُج ّلهم �أو ُك ّلهم،
الطباطبائي واملح ّقق
أعرجي وال�س ّيد املجاهد
ّ
ّ
ال ّ
رجع �إليه
كالكليني وال�صدوق واملفيد وال�شيخ
الطو�سي وال�شريف املرت�ضى وغريهم لعدم ذكرهم �شرط احلياة فيمن ُي َ
ّ
ّ
يف التقليد.
((( هو املريزا �أبوالقا�سم الق ّمي (ت  1231هـ) امل�شهور باملح ّقق الق ّم ّي كان جمتهدً ا حم ّق ًقا وفقي ًها �أ�صول ًّيا مد ّق ًقا،
ال�صدر ب�أ ّنه من املح ّققني النوابغ ،ومن �أبرز ت�صانيفه كتاب «القوانني» الذي
وقد و�صفه الإمام ال�شهيد حم ّمد باقر ّ
انتُ�سب �إليه ،ف�أ�صبح يل ّقب بـ «�صاحب القوانني» ،وانفرد بعدّة نظريات يف الفقه والأ�صول ،منها «حج ّية الظنّ املطلق»
�شخ�صي» و«جواز الق�ضاء للمق ّلد بر�أي املجتهد» وغري ذلك .تتلمذ على يديه كثري
و«اجتماع الأمر والنهي يف �شيء واحد
ّ
ّ
الكربا�سي «�صاحب الإ�شارات» وال�س ّيد جواد
أعرجي واملحقق
من النوابغ كال�شيخ �أ�سد اهلل
ّ
ّ
الت�سرتي وال�س ّيد حم�سن ال ّ
العاملي �صاحب «مفتاح الكرامة» وغريهم.
ّ
((( راجع جامع ال�شتات املجلد  2ال�صفحة .420

امل�س�ألة ،بل هو عا ّم يف ك ّل الأبواب الفقه ّية ،ومعه ال ميكن القول ب�سقوط �أقوالهم عن االعتبار؛
لأنّ ذلك ي�ستلزم �سقوط �أقوال الفقهاء حتّى يف حقّ مق ّلديهم ،وهو كما ترى ،على �أنّ اخلالف
يف املباين بني الفقهاء ال ُيلغي القيمة العلم ّية لأقوالهم ملج ّرد ذلك ،فت�أ ّمل.
ّ
ا�ستدل املانعون من تقليد امل ّيت ابتداء بالعقل ،وهو كالم غري دقيق� ،إذ �إنّ �سرية
كما
احلي وامل ّيت ،وال يعرف يف ال�شريعة
العقالء جارية على العمل ب�أقوال
ّ
املتخ�ص�صني بال فرق بني ّ
من ٌع من اتباع تلك القاعدة ،وهذا يك�شف �أنّ ال�شريعة ال متنع الرجوع �إىل قول املجتهد امل ّيت.
واحتج املانعون من تقليد امل ّيت ابتدا ًء ب�سرية املت�ش ّرعة ،حيث كان الأئ ّمة ُيرجعون �أتباعهم
ّ
لأ�صحابهم من الرواة الفقهاء الأحياء ،ولكنّ الإرجاع للأحياء هنا هو ق�ض ّية خارج ّية ،غري
حجة.
ا�شرتاط ذلك �أو عدمه ،فالعربة هي فقاهة املفتي ليكون كالمه ّ
حر�صا على ا�ستمرار ظاهرة االجتهاد
احتج البع�ض باالحتياط بعدم تقليد امليت ابتدا ًءً ،
ّ
واحتج �آخرون ب�أنّ اجلمود على تقليد امليت قد ي�ضفي
ال�شرعي ،وا�ستمرار املرجع ّية الدين ّية،
ّ
ّ
بع�ض الغل ّو يف تقدي�س الب�شر .وهو كالم غري ناه�ض ،فاملجتهدون �أنف�سهم يدعمون �أقوالهم
وتبحرهم يف العلوم على اختالفها.
ب�أقوال املح ّققني الأموات ال�س ّيما املت� ّأخرين منهم؛ لدقتهم ّ
احلي قد يغيرّ ر�أيه �إذا بدا له اجلديد بخالف امل ّيت ،ولكنّ
وقد يثار �إ�شكال ب�أنّ املجتهد ّ
العلماء ال يلتزمون بالفكرة نف�سها يف جواز البقاء على تقليد املجتهد �إذا مات ،كما �أنّ ذلك
احلي نف�سه الذي ال ُيعيد البحث يف م�س�ألة �أفتى بها فرتة من
يدفعنا للت�شكيك بجواز تقليد ّ
الزمن .هذا وقد ناق�ش عدد من الأ�صول ّيني م�س�ألة تقليد امل ّيت ابتدا ًء ،وقالوا بجواز تقليد
العلمي ،وبع�ضهم على م�ستوى الفتوى � ً
أي�ضا ،وفريق منهم
امل ّيت ابتدا ًء على م�ستوى البحث
ّ
وحجة �أولئك الفقهاء عدم وجود الدليل
قال بذلك �إذا كان امل ّيت �أعلم فيجوز تقليده ابتدا ًءّ .
على ا�شرتاط احلياة يف املجتهد(يرجع �إىل امللحق  6ملعرفة �أ�سماء بع�ض ه�ؤالء الفقهاء).

ابتداء
ف�ضل اهلل وتقليد امل ّيت
ً

(((

العال� ،سواء كان
يرى ال�س ّيد ف�ضل اهلل �أنّ اجلاهل يرجع يف ك ّل مكان وزمان �إىل ر�أي مِ
ممن م�ضى عليه ع�شرات ال�سنني� ،أو من الأحياء املعا�صرين ،فالبناء على الرجوع
العال ّ
هذا مِ
عقالئي ،وي�ؤ ّكد ال�س ّيد �أن ال معنى لأن
�إىل امل ّيت اخلبري ـ يف � ّأي �ش�أن من �ش�ؤون العلم ـ هو �أمر
ّ
((( فقه احلياة لل�س ّيد ف�ضل اهلل ،ال�صفحة  19ـ .20
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تكون حياة الإن�سان ،مبا هي ق ّوة باجل�سد ،دخيلة يف حج ّية ر�أيه وعدم حج ّيته ،حيث يكفي يف
حج ّية الر�أي �أن يكون �صاحب الر�أي ،واع ًيا ،وميلك علمه وخربته وحيث ّيته عند �إعطاء الر�أي.
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وينت�صر ال�س ّيد ف�ضل اهلل لر�أيه بجواز تقليد امل ّيت ابتداء بت�أكيد �أنّ ما يحدث للمجتهد
من مر�ض �أو من موت �أو ما �إىل ذلك ال عالقة له �سل ًبا �أو �إيجا ًبا مب�س�ألة الر�أي ،ويع ّلق« :ولهذا،
ف�إ ّننا جند �أنّ النا�س يرجعون �إىل �آراء الأموات بقا ًء �أو ابتدا ًء يف هذا املجال ،ولع ّل ذلك هو
يف�سر لنا ت�أثري الكثري من �أ�صحاب العلوم الطب ّية وغري الطب ّية يف �أجيال متع ّددة تثق
الذي ِّ
بعلمهم ،فيما ي�أخذون به يف الأمور ال�صح ّية� ،أو يف الأمور الأخرى املتع ّلقة بحياتهم ،وهذا
ما الحظناه لدى علمائنا ال�سابقني ،الذين كانوا ي�أخذون ب�آراء من �سبقهم من العلماء الذين
ميثلون قيمة علم ّية كربى يف وعيهم ...ولذلك ،مل يرث هناك جدل كبري يف ذلك الوقت ،يف
م�س�ألة جواز تقليد امل ّيت �أو عدم جواز تقليده».
وين ّوه ال�س ّيد ف�ضل اهلل �إىل �أنّ ق�ضية التقليد ق�ض ّية فطر ّية ،تنطلق من رجوع اجلاهل �إىل
العال ،ولي�ست ق�ضية تعبد ّية �شرع ّية ،ذلك �أنّ العقالء يرون �أنّ � ّأي �إن�سان ميلك خربة يف � ّأي
مِ
للعال
علم ،ف�إنّ قوله يكون ّ
حجة عقالئ ّية يف هذا املجال ،وال توجد حاجة يف رجوع اجلاهل مِ
احلجة عند
�إىل �إم�ضاء
احلجة العقل ّية تكفي يف حت ّقق العذر عند اخلط�أ ،كما هي ّ
�شرعي ،لأنّ ّ
ّ
الإ�صابة ،كما ال يوجد �أ�سا�س ال�شرتاط احلياة يف هذه العمل ّية.
وي�شري ال�س ّيد ف�ضل اهلل �إىل �أنّ «ر�أي املجتهد� ،إنمّ ا هو ر�أيه عند اجتهاده ،ال ر�أيه يف حركة
نف�سر
إح�سا�سي
ال�شعوري وال
وعيه
ّ
نف�سر حج ّية ر�أيه عندما ينام؟! وكيف ِّ
والعقلي ،و�إال كيف ِّ
ّ
ّ
اً
متاما عن االنتباه بفعل
حج ّية ر�أيه عندما يتع ّر�ض لبع�ض الأ�شياء التي يكون
م�شغول فيها ً
�ضغط الأو�ضاع؟! �إ ّنني �أعترب �أن م�س�ألة �شرط ّية احلياة من الأمور التي ال ح�ساب لها �أبدً ا يف
م�س�ألة احلج ّية يف ك ّل امل�سرية العقالئ ّية ،وامل�سرية الفقه ّية لي�ست ِب ْد ًعا من امل�سرية ،لأ ّنه ال
واحلجة هي من امل�سائل التي
حجة ،وق�ض ّية العذر
ّ
خ�صو�ص ّية لها �إال من خالل كونها عذ ًرا �أو ّ
يتح ّرك بها العقالء يف ك ّل �ش�ؤونهم ويف ك ّل حياتهم».
�إنّ فكرة موت ال ّر�أي مبوت �صاحبه هي فكرة ال واقع لها يف ك ّل ميادين الفكر والأفكار
والآراء والنظر ّيات ،فامل�س�ألة تابعة لل ّر�أي؛ ف�إذا كان ال ّر�أي قد �أنتج على �أ�سا�س االجتهاد
والعلم واخلربة ،ف�إ ّنه يكت�سب قيمته العلم ّية ،وبذلك يمُ كن ال ّرجوع �إليه حال احلياة وبعد
فرق بني احلالني يف ذلك.
الوفاة ،من دون ٍ

يف اخلتام ،نقول �إ ّنه ال ميكننا �أن ّ
نخطئ اجتهادًا فقه ًيا لعدم ح�صر ّية امتالكنا احلقيقة،
ولكنّ هدفنا �أن نقول �إنّ من يج ّوز البقاء على تقليد ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل �أو يجيز
اجتهادي حمرتم ،ميكن الركون �إليه ،ويكون
تقليده ابتدا ًء بعد وفاته �إنمّ ا ينطلق من ر�أي
ّ
ملحة يف ظ ّل وجود من يرغب يف تقليده
جمز ًئا مرب ًئا �إن �شاء اهلل تعاىل ،وهذه امل�س�ألة باتت ّ
ملا وجدوه فيه من مت ّيز على �أكرث من �صعيد.
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الف�صل الثالث

يف رحاب ال�س ّيد ف�ضل اهلل ...الفقيه املفكّر

وجهت �إىل ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل
يف هذه امل�ساحة �سرن�صد عددًا من الأ�سئلة التي ّ
ر�ضوان اهلل تعاىل عليه و�إجاباته عنها ،ومن خاللها ن�ستجلي كث ًريا من املفاهيم الإ�سالم ّية
التي كان يتح ّرك �سماحته يف �ضوئها ،ونك ّون �صورة وا�ضحة عن طريقة تفكري هذا ال ّرجل
املم ّيز الذي جهله ع�صره كغريه من عمالقة الإ�صالح واالجتهاد(((.

م�شروعكم للمرجعية الر�شيدة
مل يكن النجاح يف م�ستوى الطموح ،وقد جنحت القوى الرجع ّية املتخ ّلفة يف �إبعاد الكثريين
الفكري ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض
من �أ�صحاب الطاقات عن امل�شروع من خالل حملة الإرهاب
ّ
اخلا�صة يف بع�ض املواقع الر�سم ّية الفاعلة.
الأجهزة
ّ

ُ�سبقتُ بالقول بجواز تقليد امليت
مل �أكن ِب ْد ًعا من النا�س يف التزام هذا الر�أي ،فهناك من العلماء الكبار جدًّا مثل املحقق
حجة� ،سواء كان يف حال االبتداء �أو البقاء،
الق ّم ّي �صاحب «القوانني» ّ
ممن ر�أى �أن ر�أي امليت ّ
و�إذا كان بع�ض النا�س ي ّدعون الإجماع ،ف�إنّ الإجماع ال جمال له يف هذه امل�س�ألة ،لأنّ هذه
أ�سا�سي.
امل�س�ألة مل تكن حم َّررة يف كتب القدماء ب�شكل � ّ

الفل�سفة عقّدت م�س�ألة تقليد امليت
�إ ّنني �أعترب هذه امل�س�ألة من امل�سائل التي ع ّقدها املت�أخرون من خالل منهج ّيتهم الفل�سف ّية
الفقهي ،من دون � ّأي �أ�س�س ثابتة ومتينة يف هذا املجال ...ومن
التي دخلت يف ح�ساب االجتهاد
ّ
هنا ،جاءت وجهة نظري يف جواز تقليد امل ّيت بقا ًء وابتدا ًء.
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الر�سمي للعلاّ مة ف�ضل اهلل «ب ّينات» ،ق�سم اال�ستفتاءات حتت عنوان �شبهات وردود.
((( املوقع
ّ

ابتداء
الأحوط ترك تقليد امل ّيت
ً
الأحوط ترك تقليد امل ّيت ابتدا ًء ،ولكن يجوز البقاء على تقليد امل ّيت يف جميع امل�سائل �أو
يف بع�ضها� ،إذا كان قد ق ّلده يف حياته يف جميع امل�سائل �أو يف بع�ضها ،بل يكفيه جمرد العزم
الوجوبي �إىل
على تقليده ولو مل يكن قد عمل ب�شيء من فتاواه .كما ميكن الرجوع يف االحتياط
ّ
امليت �إذا كان املك َّلف قد قلده قبل موته.

�إ�شكاالت املنتديات عليكم
امل�شكلة هي �أنّ مثل املنتديات ال تعترب واحة ومن ًربا حوار ًّيا علم ًّيا بك ّل معنى الكلمة ،لأنّ
احلوار الب ّد و�أن يكون مع �أهل اخلربة يف ما يتم املحاورة عليه ،لأنّ جدال من ال يعلم الب ّد
ال�سباب وال�شتائم كردة فعل قو ّية عندما ال ي�صل معهم املجادل �أو املحاور اىل
و�أن ينتهي اىل ُّ
نتيجة �أو فائدة ،نظ ًرا لعدم تعقل الطرف الآخر ملو�ضوعات احلوار و�أبعاده.

كلمتكم للمواقع املُحاربة لكم
ن�س�أل اهلل له�ؤالء الهداية ،ونحن لدينا ردود على كافة �إ�شكاالتهم وافرتاءاتهم ،وهي
موجودة يف ط ّيات كتبنا وحما�ضراتنا الأ�سبوعية ،وهناك بع�ض الكتب � ً
أي�ضا كـ «الزهراء
القدوة» ،وهو متوفر على �صفحة بينات ،وكذلك �أجزاء الندوة املختلفة ،واهلل الهادي �إىل
ال�صواب� ،إنّ م�شكلة ه�ؤالء �أنهم يكذبون ،ويح ّرفون الكالم عن موا�ضعه؛ لأ ّنهم ال تقوى لهم،
ولنا �أ�سوة بر�سول اهلل (�ص) يف ذلك.

للمتفقني معي...
�أقول ُ
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�أقول للذين يتفقون معي :لقد ح ّملتموين م�س�ؤولية كبرية حني اخرتمت ر�أيي ،ورغم �أنّ ذلك
ينبغي �أن يكون مدعاة �سرور يل على ُح�سن ظنكم وثقتكم بي ،ف�إ ّنه ي�شعرين بثقل امل�س�ؤولية
وعظيم التبعة التي تعني �أخ ًريا �ضرورة �أن �أبذل جهدي يف اختيار الأف�ضل يل ولكم ،وهو �أمر
�أدعو اهلل تعاىل �أن يعينني عليه ويوفقني �إليه.

�أقول للمختلفني معي...
�أقول للذين ال يتفقون معي� :إنيّ باختاليف معكم قد �صرت اختبا ًرا لإميانكم ،و�صرمت
اختبا ًرا لإمياين ،ف�أدعو اهلل تعاىل �أن يخرجني و�إ ّياكم من هذا االختبار ب�أ�سلم ما يكون من
الإميان والأخالق ،دون �أن ّ
ي�شتط �أحدنا يف خروج عن الأدب ،وال يف ع�صب ّية �أو اعتداد يف
الر�أي ،وال يف ذ ّم �أو غيبة �أو بهتان ،واهلل تعاىل من وراء الق�صد.

موقفكم من التجاهل وال�شتائم
لطاملا جاهدتُ نف�سي كي �أبقي انفعاالتي يف ّ
خط مر�ضاة اهلل تعاىل �أمام الآالم احلا ّدة
التي �س ّببها يل زمرة من اجلهلة واحلاقدين والتكفري ّيني ،ومل �أجد �إال �أن �أ�شكوهم �إىل اهلل
تعاىل ،فهو خري احلاكمني ،واملوقف بيني وبينهم القيامة.

�سني؟
هل نهجكم ٌ
نهج ّ

ه�ؤالء مل يقر�أوين ج ّيدً ا ،م�شكلتي �أ ّنني كنت وال �أزال مع الأ ّمة الواحدة﴿ ،إِنَّ َٰه ِذ ِه أُ َّم ُتك ُْم
أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة َوأَنَا َر ُّبك ُْم َفا ْع ُبدُ ونِ ﴾ (الأنبياء ،)92 :لذلك ،ف�إنيّ م�سل ٌم ،ل�ست ُ�س ّن ًّيا باملعنى
الع�صبي� ،أنا م�سلم يف ّ
خط �أهل البيت (عليهم ال�سالم)
الع�صبي ،ول�ست �شيع ًّيا باملعنى
ّ
ّ
الذي ميثل ّ
إ�سالمي الأ�صيل البعيد عن اخلراف ّيني واملتخ ّلفني الذي يحاولون �إقحام
اخلط ال
ّ
اخلرافة والغل ّو يف منهج �أهل البيت (ع) ،ومنهج �أهل البيت بريء من ذلك.

وجوب نبذ الع�صب ّية للمرجع
لقد حت ّدثنا مرا ًرا وتكرا ًرا عن وجوب و�ضرورة نبذ الع�صبيات التي وللأ�سف �شملت
املرجع ّية ،فيجب �أن حتافظ املرجع ّية على مكانتها امل�شرقة ودورها و�أ�صالتها .كما ال يجوز ملن
وحجة �أن يحاكم العلماء ،ويتطاول على مقامهم.
ال ميلك العلم وال ينطلق من دليل ّ
45

ما خلفيات احلرب عليكم؟
املرجع ّية ال�شيع ّية تبد�أ مبرجع ّية فتوائ ّية ،وتنفتح على ق�ضايا �أخرى ،وعندما طرح ا�سمي
يف املرجع ّية �أ�صبح هناك امتداد يف �أكرث من مكان يف العامل ،وهذا خلق بع�ض التعقيدات
الكثرية التي حت ّركت يف �أماكن ع ّدة وب�شكل ي�شبه احلرب  -يف بع�ض اخلطوط املوجودة يف
بع�ض املواقع  -وكان لهذه احلرب خطوط ع ّدة وخلف ّيات ع ّدة ،و�أعتقد �أنّ الكثري من �أجهزة
املخابرات الدول ّية ا�ستغ ّلت بع�ض نقاط ال�ضعف هنا وهناك ،ولكن على الإن�سان �أن يثبت
وي�صمد.

قر�أوين انفعال ًّيا ومن مبد�أ الغريزة
املذهبي �أو ما �إىل
الديني �أو
ميكن �أن نقول �إنّ بع�ض اجلهات خافت مني على ال�صفاء
ّ
ّ
ذلك ومل تقر�أين ج ّيدًا ،بل قر�أتني من مبد�أ الغريزة ولي�س من موقع الفكر ،ومن املعروف
وخ�صو�صا يف �أمور كهذه ّ
تدخلت فيها ق�ضايا
�أن االنفعال يف ال�شرق هو غال ًبا ما ي�سيطر
ً
خمابرات ّية بتعقيدات مع ّينة ،و�أت�ص ّور �أنّ الإن�سان �صاحب الر�سالة عليه �أن يتابع ،ونحن نتابع
«اللهم اغفر لقومي ف�إ ّنهم ال يعلمون».
يف هذا املو�ضوع ودائ ًما �أر ّدد:
ّ

�ضدي
لي�ست مرجع ّيات �إيران ّ

عندما نريد �أن ندر�س امل�س�ألة بد ّقة فلي�ست ك ّل املرجع ّيات الإيران ّية وقفت موق ًفا �سلب ًّيا
ال�سلبي ،ولكنّ هناك
م ّني ،بل حتى بع�ض املرجع ّيات العرب ّية يف النجف وقفت هذا املوقف
ّ
مرجع ّيات �إيران ّية كانت لها مواقف �إيجاب ّية ،امل�س�ألة قد يكون لها جانب يت�صل مب�س�ألة العقدة
من حركة املرجع ّية يف بع�ض اجلوانب ،ولأ ّنني انطلقت يف اجتهاداتي التاريخ ّية والفقه ّية
والكالم ّية لبع�ض الأفكار واملفاهيم واملواقف التي قد ال يرتاح �إليها بع�ض النا�س ،وقد
خروجا على املذهب �أو ما �أ�شبه ذلك.
يعتربونها ً
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اخلـامتــة
إ�صالحي ممت ّد كان منه ال�شيخ حممد جواد
�إ ّننا �أمام قامة علم ّية كبرية �ضمن تيار �
ّ
املطهري وال�س ّيد حم ّمد باقر
اخلميني وال�شهيد ال�شيخ مرت�ضى
مغنية وال�س ّيد روح اهلل
ّ
ّ
الديني وحمالت ت�شويه وت�سقيط و�إف�شال
ممن تعر�ضوا ملعاناة من الو�سط
ال�صدر وغريهم ّ
ّ
من الداخل واخلارج ولكنهم �صمدوا ،ويف الواقع� ،إنّ �شخ�ص ّية ال�س ّيد ف�ضل اهلل للآن مل تنل
حظها من التقدير ،ولوال احلرب ال�شر�سة التي ُووجه بها لكانت مرجع ّيته مكت�سِ حة بال ريب.
ومن هنا ف�إ ّننا ،نهيب بطلبة العلوم الدين ّية �أن يتج ّردوا ويكونوا من�صفني يف قراءة
بعيدا عن امل�ؤثرات اخلارج ّية �أو الداخل ّية ،عملاً بقوله تعاىل:
بحوث ال�س ّيد ف�ضل اهللً ،
ل أَ اَّل تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َو ٰى َواتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
﴿ َو اَل َي ْج ِر َم َّنك ُْم شَ َنآنُ َق ْو ٍم َع ىَ ٰ
ممن ي�ش ّكك النا�س
اللَّهَ َخ ِب ٌري بمَِا تَ ْع َملُونَ ﴾ (املائدة )8 :ليكت�شفوا مقامه العايل ،ون�أمل ّ
يف م�شروع ّية البقاء على تقليد ف�ضل اهلل �أن يتقي اهللّ ،
ويكف عن �شنّ احلرب النف�س ّية،
التعجل �أو الوقوع فري�سة ال�ضغوط،
ويتف ّرغ ملا هو �أوىل ،ويف املقابل ندعو املق ِّلدين �إىل عدم ّ
وليكن اختيارهم للمرجع الذي يريدون � -أ ًّيا كان ال�س ّيد ف�ضل اهلل �أم غريه  -ناب ًعا من
�شخ�صي.
معرفة حقيق ّية وقناعة واطمئنان
ّ
ونن ّوه �إىل �أنّ الإ�صرار على طرح م�س�ألة البقاء على تقليد العلاّ مة ف�ضل اهلل فر�ضته قناعة
مرجعي ميكن اللجوء �إليه بحجم ال�س ّيد يف
جماهري ّية ملح ّبي ال�س ّيد ب�أ ّنه ال يوجد للآن َخ َلف
ّ
توا�صله وح�ضوره وعطائه وانتمائه لهم ،لذلك ف�إ ّنهم يعتقدون �أنّ البقاء على تقليده الآن
يح ّقق لهم قناعة ريثما تظهر لل�ساحة مرجع ّية توفر ا�ستمرا ًرا ّ
خلط الوعي الذي تركه ف�ضل
اهلل ،وهي قناعة �آخرين يرون �أ ّنهم بحاجة للرجوع �إليه ابتدا ًء ،وقد �أجاز بع�ض الفقهاء لهم
ذلك .فن�س�أل اهلل تعاىل ل�س ّيدنا املرجع ال�س ّيد ف�ضل اهلل الرحمة ،و�أن يح�شره مع من كان
اّ
يتوله من الأئ ّمة الطاهرين ،و�آخر دعوانا � ِأن احلمد هلل رب العاملني ،و�ص ّلى اهلل و�س ّلم على
حم ّمد و�آله الطاهرين.
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مالحق البحث

امللحق ()1

�شهادات باجتهاد ال�س ّيد ف�ضل اهلل

�آية اهلل العظمى ال�شيخ ح�سني علي املنتظري
○ ال�س�ؤال يف � 28صفر ( 1426هجري قمري) :كرث ال ّلغط والكالم حول املرجع �سماحة
ال�شيخ حفظه اهلل ّ
ال�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،فما هو ر�أي �سماحة ّ
بال�شخ�ص املذكور؛ هل
هو جمتهد؟ وهل هناك �شكوك من جناب ّ
ال�شيخ حول فكر ال ّرجل؟

ال�سالم عليكم ورحمة وبركاته� ،سماحة �آية اهلل احلاج ال�س ّيد حممد ح�سني
 ّ
ف�ضل اهلل دامت بركاته يف بريوت ،عامل جمتهد يخدم الإ�سالم ،وينتفع بعلمه وبكتبه.
 3ربيع األ ّول  1424هـ
حسني علي منتظري

○ �سماحة �آية اهلل العظمى ّ
ال�شيخ ح�سني علي املنتظري دام ظ ّله� ،أ�س�أل اهلل �أن تكونوا
ال�ص َّحة وكامل التّوفيق� .أثريت عندنا يف اخلليج ق�ض َّية ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل،
بوافر ّ
وما �صدر عنه من �أفكار �أ َّدت �إىل �صدور عدد من �آراء العلماء �ض ّده ،والبع�ض ي�ش ّكك يف
اخلا�صة والعا َّمة ،ويف �ساحات الإنرتنت احلوار ّية
�أ�صل اجتهاده ،ويعترب مهاجمته يف الأماكن
َّ
دفاعا عن ُعرى املذهب وحماي ًة له .ما هو ر�أيكم َّ
ال�شريف يف
واملواقع يف �شبكة الإنرتنتً ،
اجتهاد ال�س ِّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل؟ وما هو تف�سريكم للحملة �ض ّده؟ وهل هي ب�أ�سباب
ال�شريف؟ ما هو تكليفكم ّ
مقنعة يف نظركم َّ
وخ�صو�صا
رعي يف التعاطي مع هذا الأمر،
ً
ال�ش ّ
يومي له يف �شبكة الإنرتنت وغريها؟ وما هي ن�صيحتكم لنا؟ ال تن�سونا
�أ َّننا نتع َّر�ض ٍ
ب�شكل �شبه ّ
من خال�ص دعائكم ّ
ال�شريف .ابنكم :عبداهلل بهبهاين
ال�سالم عليكم ورحمة وبركاته ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و اَل تَ َنا َز ُعوا َف َتفْشَ لُوا َوتَ ْذ َه َب
 ّ
رِي ُحك ُْم﴾ (الأنفال  .)46هو عامل جمتهد يخدم الإ�سالم ،و ُينت َفع بعلمه وبكتبه.

وال�سالم عليكم.
ّ
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حسني علي منتظري
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�آية اهلل العظمى ّ
ال�صادقي الطهرا ّ
ين
ال�شيخ حم ّمد
ّ
○ ح�ضرة العلاّ مة �آية اهلل العظمى ّ
احلجة حممد ال�صادقي الطهراين (حفظه
ال�شيخ ّ
ال�سالم عليكم ورحمة وبركاته ،وبعد ،فنحن طلبة احلوزة العلم ّية يف لبنان ،نرجو من
املوىل) ّ
جنابكم �أن َّ
تتف�ضلوا وتب ّينوا لنا ر�أيكم املبارك يف اجتهاد �سماحة �آية اهلل ال�س ّيد حم ّمد ح�سني
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ف�ضل اهلل وتقليده ،ولكم ك ّل التقدير ومن اهلل ال ّثوابّ ،
قم املق ّد�سة 16 ،جمادى الأوىل  1420هـ.
ّ

 �إجاب ًة ع ّما �س�ألتموه �أقول� :إ َّن �سماحة �آية اهلل العظمى احلاج ال�س ّيد حم ّمد ح�سني
ف�ضل اهلل دام ظ ّله العايل ،عامل ف ّذ مت�ض ّلع يف العلوم الإ�سالم ّية على �ضوء الكتاب
وال�س َّنة� ،أعرفه بغزارة العلم منذ �أربعني �سنة ـ و�أنا �أرى جواز تقليده فيما يفتى على
ّ
ال�ضوءين الأ�صيلني دون �أ ّية ريبة ،حفظه اهلل و�أبقاه فيما �آتاه.
الصادقي الطهراني
بقم املش ّرفة :محمد ّ
احلوزة العلم ّية ّ
جمادى األولى من سنة  1420هجرية قمر ّية
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ﺤﻣﻤﺪ �صادق ال�صدر
ﺤﻣﻤﺪ ّ
�آية اهلل العظمى ال�شهيد ال�س ّيد ّ
○ ُو ِّجه �إىل املرجع الديني ال�شهيد ال�سعيد ال�س ّيد حم ّمد حم ّمد �صادق ال�صدر ال�س�ؤال
التايل :هل اطلعتم على كتب ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل وما هو ر�أيكم فيها؟

 ّ
اطلعت على الكثري منها ،وبع�ض كتبه ّ
يدل على اجتهاده� ،إال � ّأن الكثري من �أفكاره
وفتاواه قابلة للمناق�شة ،وقد �أحدثت ر ّد فعل قو ّية ،كما هو معروف.
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مي ه�شرتوديّ
�آية اهلل العظمى ال�شيخ حم ّمد علاّ ّ
وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء حم ّمد وعرتته
○ احلمد هلل ِّ
رب العاملنيّ ،
وال�صالة ّ
ّ
الطاهرين ،وال ّلعنة ال ّدائمة على �أعدائهم �أجمعني �إىل يوم ال ّدين� .أ ّما بعد ،فلقد �س ّرحت
ب�صري يف ال ّت�أليفات املنيفة ،وطالعت �أجزا ًء من كتاب فقه َّ
ال�شريعة ،وكتاب الإيجارات ،وكتاب
ال�صيد وال ّذباحة ،وكتاب فقه الق�ضاء الذي �أ َّلفه
النكاح ،وكتاب املواريث والفرائ�ض ،وكتاب َّ
�أخري ًا« ،هذه» الكتب ا ّلتي ت�شتمل على عبارات وا�ضحة جل َّية خالية من الإطناب املم ّل والإيجاز
ال�سادة الكرام ،ذخر الفقهاء العظام ،العامل
املح ّل ،لل�س ّيد اجلليل ،والبحر ال ّنبيل� ،سليل ّ
العامل ،والفا�ضل الكامل ،عمدة العلماء املحرتمني� ،آية اهلل يف الأر�ضني ،ال�س ّيد حم ّمد ح�سني
ف�ضل اهلل دام ظ ّله ،و�أبقى حفظه و�ضبطه وتن�سيقه وحتريره ،وعون التَّحقيق والتّدقيق ،و�سعة
ّ
ال�سامي قد �أتعب نف�سه م ّدة طويلة،
اطالعه على م�صادر ال ّروايات ومواردها ،ف�إ ّنه دام ف�ضله ّ
و�سهر ال ّليايل ،وك ّد وج ّد واجتهد حتى بلغ بف�ضل اهلل وح�سن توفيقه �إىل درجة االجتهاد،
ممن ي�شار �إليه بالبنان ،فله العمل مبا
و�أ�صبح من العلماء العظام والأج ّلة الأعالم ،و�صار ّ
ي�ستنبطه من الأحكام على ال ّن�صح امل�ألوف بني الأعالم ،وله الت�ص ّدي للوظائف ّ
ال�شرع َّية،
والتّويل ملا اّ
يتوله املجتهدون من الأمور الدين ّية .و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ي�ش ّد �أزره ،ويو ّفقه ل�صالح
الأعمال� ،إ ّنه و ّ
يل التّوفيق.
يف أ ّول يوم من شهر رمضان املبارك 1422
محمد اّ
هشترودي.
مي
ّ
ّ
عل ّ
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ال�صانعي
�آية اهلل العظمى ال�شيخ يو�سف
ّ
ال�صانعي جاء يف �أحد �أ�سئلته ما يلي:
الديني ال�شيخ يو�سف
وجه ا�ستفتاء �إىل املرجع
○ ّ
ّ
ّ
ما ر�أيكم الكرمي بال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل وملخ�ص ال�س�ؤال و�سببه �أنه كرثت املناوالت
لهذا الرجل ،وقيل �إن هناك بع�ض الكبار من علمائنا (دام عزّهم) يرون هذا � ً
أي�ضا ،فن�أمل
�أن جتيبونا عن ر�أيكم بتد ّين هذا الإن�سان ،و�إن كنت �أخجل من نف�سي �أن �أ�سال عن هذا العامل
هكذا �س�ؤال ،وعن اجتهاده وعن مرجع ّيته؟

احلقيقي عن
 ما ذكرت يف ال�س�ؤال من قولكم �أخجل من نف�سي� ...إلخ هو اجلواب
ّ
ال�س�ؤال ،وكرثة املناوالت بالن�سبة �إىل مثله من العلماء لي�ست �إال من جهة احل�سادة له
�أو للإ�سالم وعلمائه.

56

�آية اهلل العظمى ال�س ّيد �أحمد
احل�سني البغداديّ
ّ
البغدادي عن الت�صريح الأخري
احل�سني
الديني ال�س ّيد �أحمد
○ وجه �س�ؤال �إىل املرجع
ّ
ّ
ّ
الذي �أدىل به املرجع العالمة حممد ح�سني ف�ضل اهلل حول �إقامته يف النجف الأ�شرف يف
�سبيل حتقيق م�شروع املرجعية كم�ؤ�س�سة ،و�أنّ وجود ال�س ّيد ف�ضل اهلل «فتنة» ـ ـ كما ي�صفها
ربز لأ ّنه �أعلم ،ف�أجاب:
البع�ض ـ ـ لكونه يتح ّدى امل�شهور الفقهي ،ومع وجود مرجع حم ّدد وهو امل ّ

 � اً
أولّ � :إن �سماحة ال�س ّيد ـ ـ دامت بركاته ـ ـ من خالل املعاي�شة امليدان ّية مل�ست
فيه القدرات الإدار ّية ،وت�سيري الأمور العامة بالتعقل ،واحلكمة ،واالتزان ،ومن واقع
اخلا�صة ،وعمق فهمه لواقع الإ�سالم كمبد�أ ،وعقيدة ،و�شريعة،
ممار�سته ملرجع ّيته
ّ
ونظام.
 ثان ًياّ � :إن �سماحة ال�س ّيد  -على ما �أرى � -أفقه من ال�س ّيد (املذكور) من خالل
قراءاتي مل�ؤلفاته الفقه ّية اال�ستدالل ّية ،ومن خالل مذاكراتي العلم ّية الإثنين ّية التي
ا�ستغرقت ن�صف عقد من الزمن يف �أيام ال�شتات والهجرة.
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النجفي
�آية اهلل العظمى ال�شيخ حم ّمد ح�سني
ّ
النجفي ال�س�ؤال التايل :ال�سالم عليكم،
الديني ال�شيخ حم ّمد ح�سني
○ ُو ِّجه �إىل املرجع
ّ
ّ
هل ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل يف لبنان مرجع تقليد؟

 ّ
بغ�ض النظر عن االختالف يف وجهات النظر ،ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل
(م ّد ظله) هو بالت�أكيد مرجع تقليد .من ناحية �أخرى ،اجتهاد ح�ضرة �آية اهلل ال�س ّيد
حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (م ّد ظله) ال يحتاج ت�أكيدي له.
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�آية اهلل املح ّقق ال�شيخ عبدالهادي الف�ضلي
ال�سالم عليكم ورحمة
○ �سماحة العلاّ مة ال�شيخ عبدالهادي
الف�ضلي حفظه اهلل تعاىلّ ،
ّ
بي حم ّمد و�آله الطاهرين� ،أتق َّدم ل�سماحتكم بال�س�ؤال عن مدى
وبركاته :بعد ّ
ال�صالة على ال ّن ّ
علمكم عن مرجع َّية �سماحة ال�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،وهل �إنَّ تقليده يف ر�أيكم ـ بحكم
ال�شرع ّ
�أ ّنكم من �أ�صحاب اخلربة يف ّ
ال�شريف ـ مربئ للذ ّمة؟ عدنان بن ال�س ّيد عبدال ّر�ضا
ال�شخ�ص.

 با�سمه تعاىل� ،إ َّن �سماحة ال�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل جمتهد مطلق عادل،
وتقليده جمزئ ومربئ للذ ّمة� ،إن �شاء اهلل تعاىل.

الفضلي
عبدالهادي
ّ
1418/2/8هـ
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�آية اهلل املحقق ال�شيخ حم ّمد هادي معرفة
○ ب�سم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم� ،سماحة �آية اهلل املحقق ال�شيخ حممد هادي معرفة دامت
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،مبا �أ َّنكم من �أ�صحاب اخلربة يف املجاالت العلم َّية
بركاتهّ ،
والتدري�س َّية يف احلوزة العلم َّية ،ونظ ًرا �إىل معرفتكم بالآثار العلم ّية يف التّف�سري والفقه و...
للعلاّ مة املرجع �آية اهلل ال�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،فهل يجوز بر�أيكم تقليده �أم ال؟ جمع
قم 12 .ذو القعدة 1426هـ
من طالب وعلماء احلوزة العلم ّية يف ّ

 نعم ،ف�ضيلة العالمة ال�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل (دام ف�ضله) من العلماء
املجتهدين الأكابر ،وله �سابقة علم ّية عريقة ،ومن َث ّم يجوز تقليده واالقتداء ب�آرائه
وفتاويه ،وم�أجورون� ،إن �شاء اهلل .واهلل هو املو ّفق.

محمد هادي معرفت
ّ
قم  17ذو القعدة 1426هـ.
ّ

60

�سماحة �آية اهلل ال�س ِّيد ح�سن الأبطحي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،ما ر�أيكم
○ �سماحة �آية اهلل ال�س ِّيد ح�سن الأبطحيّ ،
بال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل؟

 با�سمه تعاىل ،هو من العلماء واملجتهدين.
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�آية اهلل ال�شيخ �إبراهيم الدّماونديّ
احلجة ال�شيخ �إبراهيم ال ّدماوندي (حفظه املوىل) ،هل ترون �أنَّ تقليد
○ �سماحة �آية اهلل َّ
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�س ِّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل مربئ للذ ّمة؟

للذمة بعد �شهادة
 ال جمال لل ّت�شكيك يف جواز تقليده وال ّرجوع �إليه ،و�إ ّنه مربئ ّ
جمع من العلماء الأعالم بذلك ،ف�ض ً
ال عن ّ
ال�شرائط املعتربة يف ذلك.
ٍ
ّ
الدماوندي
الشيخ إبراهمي
ّ
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�آية اهلل ال�شيخ حم ّمد باقر النا�صريّ
النا�صري قال:
○ يف جواب �أحد الأ�سئلة التي وجهت �إىل �آية اهلل ال�شيخ
ّ

 �إن �سماحة العلاّ مة املجاهد �آية اهلل العظمى ال�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل من
مفاخر علماء الع�صر املجاهدين ،وكتبه و�آثاره العلمية ت�ؤكد �أنه جمتهد مطلق ،و�أن
تقليده مربئ للذمة �إن �شاء اهلل تعاىل.

الناصري
محمد باقر
ّ
ّ
 17ربيع األول  1418هـ
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�آية اهلل ال�س ّيد جالل الدين الطاهريّ الأ�صفها ّ
ين
الطاهري الأ�صفها ّ
ين ردًا على �س�ؤال جمع من طالب وعلماء
○ �أجاب ال�س ّيد جالل الدين
ّ
قم عن ال�سيد ف�ضل اهلل بالآتي:
احلوزة العلم ّية يف ّ

ال�ساكن يف بريوت ،ف�إ ّنه قد �أر�سل
 �إذا كان ال�س�ؤال عن العلاّ مة �آية اهلل ف�ضل اهلل ّ
�إلينا كت ًبا كثرية يف العلوم املختلفة ،و�أكرثها يف الفقه والتف�سري ،ويف ر�أيي القا�صر،
ميكن اال�ستفادة مما �أر�سله ،وتقليده جائز.
طاهري
س ّيد جالل الدين
ّ
سه شنبه  1384/9/15هـ  .ش

64

�آية اهلل ال�شيخ حممد مهدي اخلال�صي
اخلال�صي ال�س�ؤال التايل :نظ ًرا ملكانتكم العلمية وخربتكم
وجه �إىل ال�شيخ حم ّمد مهدي
○ ّ
ّ
يف الق�ضايا الإ�سالمية ،ما ر�أيكم دامت بركاتكم حول املقام العلمي ودرجة اجتهاد �سماحة
ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،وهل تقليده يف امل�سائل ال�شرعية ومنا�صرته يف املواقف
الإ�سالمية مربئ للذمة؟

مما ال ّ
�شك فيهّ � ،إن العامل العامل �سليل الأطياب الكرام ،ال�س ّيد حم ّمد
 ف�إ ّنه ّ
ح�سني ف�ضل اهلل جمتهد م�س َّلم حم َرز العدالة ،وقد �أ ّيده اهلل ب�سداد اال�ستنباط مع
نفاذ الب�صرية و�صدق العزمية يف رعاية م�صالح العباد والبالد ،فتقليده جمزىء
مربئ للذمة ،ون�صرته ّ
حق فيما يت�صدى له من ترويج حقائق الدين و�صيانة حمى
الإ�سالم وامل�سلمني.
اخلالصي
محمد مهدي
ّ
ّ
ربيع املوافق  1418هـ
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امللحق ()2

�شهادات بجواز البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل

�آية اهلل العظمى ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شريازيّ

ال�شريازي ال�س�ؤال التايل� )...( :شيخنا
الديني ال�شيخ نا�صر مكارم
وجه �إىل املرجع
ّ
○ ّ
ّ
اجلليل (دام ظ ّلكم) نحن كنا نق ّلد �سماحة ال�سيد ف�ضل اهلل (ره) م ّدة طويلة من الزمن،
احلي ومعرفة ر�أيه يف جواز البقاء على تقليد
وعرفنا �أنه الب ّد لنا من ال ّرجوع �إىل املرجع ّ
املرجع امل ّيت ،نرجو �أن تب ِّينوا لنا ر�أيكم يف بقائنا على تقليد مرجعنا ال�س ّيد حممد ح�سني
ف�ضل اهلل؟ ودمتم لنا وللم�ؤمنني ً
مالذا ورك ًنا .جمع من مق ِّلدي املرجع الراحل ال�س ّيد حم ّمد
ح�سني ف�ضل اهلل (ره) ،لبنان ،بريوت يف � 2شعبان  1431هـ.

 يجوز البقاء على تقليد املرجع ال ّراحل رحمه اهلل يف ما عمل به طول حياته،
احلي .وفقكم اهلل ملر�ضاته ،وحفظكم
وال ّرجوع يف امل�سائل التي مل يعمل بها �إىل املرجع ّ
بعني رعايته.
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الشيرازي
ناصر مكارم
ّ
 3شعبان  1431هـ

اجلناتي
�آية اهلل العظمى ال�شيخ حممد �إبراهيم
ّ

اجلناتي عن البقاء
الديني ال�شيخ حممد �إبراهيم
○ يف جواب ا�ستفتاء وجه �إىل املرجع
ّ
ّ
على تقليد ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (ر�ضوان اهلل عليه) قال:

 يجوز البقاء على تقليد امل ّيت ،كما يجوز تقليده ابتدا ًء .ال ت�شرتط الأعلم ّية
يف تقليد املجتهد ،واملق�صود بالأعلم ّية كون املجتهد �أكرث مهارة يف ا�ستنباط الأحكام
ال�شرعية ،وال ميكن ت�ص ّورها بني جمته َد ْين مطل َق نْي ،ال يف مرحلة الظاهر والإثبات،
وال يف مرحلة الثبوت والواقع ،بل مبعنى �آخرّ � :أن الأعلم يرتكب �أخطاء �أق ّل يف �إرجاع
الفروع وامل�سائل احلديثة �إىل الأ�صول ،والآخر يرتكب �أخطاء �أكرث ،كما ب َّي ّناه يف
حا�شيتنا اخلطية على «العروة الوثقى» ،والأعلم ّية باملعنى الثاين ممكنة الت�صوير
(�سهل التو�ضيح)� ،إال �أ ّنه من ال�صعب ت�شخي�ص �أي من املجتهدين �أق ّل ارتكا ًبا
للأخطاء يف جمال التفريع حتى يكون هو الأعلم.

69

�آية اهلل العظمى ال�شيخ حم ّمد �آل �شبري اخلاقا ّ
ين
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الديني ال�شيخ حم ّمد �آل �شبري اخلاقا ّ
ين ال�س�ؤال التايل :يف حال اعتقد
○ ُو ِّجه �إىل املرجع
ّ
املكلف ب�أعلم ّية ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل ،هل جتوزون له البقاء على تقليده مع الرجوع
�إليكم يف امل�ستحدثات؟

 نعم ،عليكم بالرجوع �إىل م�سائلنا امل�ستحدثة واهلل العامل.

ال�صانعي
�آية اهلل العظمى ال�شيخ يو�سف
ّ

ال�صانعي ما يلي :بالنظر �إىل رحيل املرجع الكبري
الديني ال�شيخ يو�سف
○ �سئل املرجع
ّ
ّ
�آية اهلل العظمى ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (ق ّد�س �سره) ،وباعتبار �أن البقاء على تقليد
احلي ،فهل جتيز �سماحتكم البقاء على تقليد املرحوم؟
امل ّيت بحاجة �إىل رخ�صة من املرجع ّ

 مع تعازينا مبنا�سبة رحيل �آية اهلل العظمى ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل
(ره)ّ � ،إن البقاء على تقليد امل ّيت جائز� ،سواء يف امل�سائل التي عمل بها املك َّلف والتي مل
يعمل بها.

71

�آية اهلل العظمى ال�س ّيد كمال احليدريّ

وجه للمرجع الديني ال�س ّيد كمال احليدري حول البقاء على تقليد ال�س ّيد (ر�ضوان
○ يف �س�ؤال ّ
اهلل عليه) :ال�سالم عليكم� ،أنا من مق ّلدي �سماحة ال�س ّيد ف�ضل اهلل ومن الذي بقوا على تقليده
(« )...هل» تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل مربئ للذ ّمة؟ وهل يجوز يل البقاء على تقليده ()...؟

 �إذا كنت تعتقد � ّأن املرجع الراحل هو الأعلم باملعنى املختار لدينا من تف�سري
الأعلم ّية والتي تعني القدرة على اال�ستنباط يف عموم املعارف الدينية ال خ�صو�ص
م�سائل احلالل واحلرام ،جاز البقاء على تقليده والرجوع �إلينا يف امل�سائل امل�ستحدثة
واالحتياطات.
احليدري �س�ؤال ثان كالآتي :نحن جمموعة من مق ِّلدي ال�س ّيد
وجه �إىل ال�س ّيد كمال
ّ
○ ّ
ف�ضل اهلل (قده) نريد الرجوع �إىل �سماحتكم يف م�ستحدثات امل�سائل �أو العدول كل ًّيا �إىل تقليد
�سماحتكم� .أفيدونا جازاكم اهلل خري اجلزاء.
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 على املكلف �أن يق ّلد الأعلم ،ونعني ﺑﻪ عامل الدين الأقدر على ا�ستنباط الأحكام يف
جميع املعارف الدين ّية ،ف�إذا كان تقليدكم ال�سابق مبن ًّيا ﻋﻠﻰ هذا الأ�سا�س ،وقد �أُحرزت
فيه جميع ال�شروط الأخرى التي ينبغي على املك َّلف حت�صيلها يف مق َّلده (بالفتح)،
فيمكنكم البقاء عليه ،وال ّرجوع �إلينا يف امل�سائل امل�ستحدثة� ،أو العدول �إلينا كل ًّيا.
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القمي
�آية اهلل العظمى ال�شيخ حممد علي الكرامي
ّ

القمي ال�س�ؤال التايل :هل جتيزون
الديني ال�شيخ حم ّمد علي
○ ُو ِّجه �إىل املرجع
الكرامي ّ
ّ
ّ
ملق ّلدي املرحوم املرجع ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل  -ق ّد�س اهلل نف�سه الزكية  -البقاء
على تقليده يف امل�سائل ال�شرع ّية التي عملوا بها �أو حتى التي مل يعملوا بها ،و�أن يرجعوا �إىل
�سماحتكم  -دام ظ ّلكم الكرمي  -يف امل�سائل ال�شرع ّية امل�ستحدثة؟

 با�سمه تعاىل ...البقاء على تقليد امل ّيت فيما عملتم ال ب�أ�س به ،ويف امل�سائل التي
�صحة ما ذكرمت فيه
احلي .ونرجو من اهلل تعاىل ّ
مل تعملوا ال ب�أ�س بال ّرجوع �إىل ّ
وال�سالم.
قدّ�س اهلل نف�سه وفيناّ ،
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�آية اهلل العظمى ال�س ّيد كاظم احلائريّ

الديني ال�س ّيد كاظم احلائري بعد رحيل ال�س ّيد ف�ضل اهلل ال�س�ؤال
وجه �إىل املرجع
○ ّ
ّ
التايل :نحن جمموعة من مق ِّلدي املرجع الراحل ال�سيد ف�ضل اهلل ،نعتقد ب�أعلم ّيتكم ،ورجعنا
�إليكم ،فماذا ترون يف م�س�ألة البقاء على تقليده؟ � 10شعبان 1431هـ  -النجف الأ�شرف.

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاتهَ .منْ كان يعتقد
ب�أعلم ّيته (ره) ،ومل يزل على ذلك االعتقاد ،ورجع �إلينا يف امل�ستحدثات ج ّوزنا له
البقاء.

 13شعبان  1431هـ ،قم املقدسة
احلائري
احلسيني
كاظم
ّ
ّ
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ح�سيني َن َ�سب
�آية اهلل العظمى ال�س ّيد ر�ضا
ّ

ح�سيني َن َ�سب ال�س�ؤال التايل :ما ر�أيكم يف تقليد
الديني ال�س ّيد ر�ضا
○ ُو ِّجه �إىل املرجع
ّ
ّ
ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل قبل وفاته ،وهل هو مربئ للذ ّمة؟ وما ر�أيكم يف البقاء على
تقليده مع الرجوع �إليكم يف امل�ستحدثات؟
76

 تقليده  -رحمه اهلل  -كان جائ ًزا يف زمان حياته ،ويجوز البقاء على تقليده
ملق ّلديه فيما عملوا به من فتاواه ،وال ّرجوع �إلينا يف امل�ستحدثات.

الطائي
�آية اهلل العظمى ال�شيخ قا�سم
ّ

الطائي ال�س�ؤال التايل :ال�سالم عليكم ورحمة من اهلل
الديني ال�شيخ قا�سم
وجه �إىل املرجع
○ ّ
ّ
ّ
وبركاته ،حت ّية طيبة وبعد� ،أجيبونا يف مفرو�ض ال�س�ؤال :هل جتيزون ملق ّلدي املرحوم املرجع ال�س ّيد
حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (قدّ�س اهلل نف�سه الزك ّية) البقاء على تقليده يف امل�سائل ال�شرع ّية التي
عملوا بها �أو حتى التي مل يعملوا بها ،و�أن يرجعوا �إىل �سماحتكم (دام ظ ّلكم الكرمي) يف امل�سائل
ال�شرع ّية امل�ستحدثة؟

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،جنيز البقاء على تقليد ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل
(قدّ�س �سره) يف امل�سائل التي عمل بها ،ال مطل ًقا .ويف امل�ستحدثة كما ذكر يف ال�س�ؤال.
الطائي
قاسم
ّ
 28شوال
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اليعقوبي
�آية اهلل العظمى ال�شيخ حممد
ّ

اليعقوبي على �س�ؤال البقاء:
الديني ال�شيخ حم ّمد
جواب املرجع
ّ
ّ
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 �أجزنا ملق ّلدي املرجع الفقيد ال�س ّيد ف�ضل اهلل (قدّ�س اهلل �س ّره) يف خارج العراق
با�ستمرار العمل بر�سالته العملية وال ّرجوع �إلينا يف امل�سائل امل�ستحدثة وامل�سائل التي
علم منها اخلالف بني الفقهاء (قدّ�س اهلل �أرواحهم) ويتي�سر الآن التوا�صل معنا يف
النجف الأ�شرف عن طريق الإمييل ونحوه.

امللحق ()3

فتاوى الفقهاء الأحياء
ب�ش�أن البقاء على تقليد املجتهد امل ّيت
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ً
األعلمية
أوال :وجوب البقاء بشرط
ّ

�إذا ق ّلد املك ّلف املرجع املتوفى يف حياته ،ومل يتبينّ
احلي وجب البقاء على تقليد املتوفى� ،إن كان م�سبو ًقا
�أعلم ّية ّ
بالأعلم ّية.
السيستاني)
علي
الديني
(املرجع
ّ
ّ
السيد ّ
ّ

�إذا توفيّ املجتهد الذي يق ّلده الإن�سان جاز له البقاء على
تقليده ،بل يجب البقاء لو كان �أعلم� ،شريطة �أن يكون قد عمل
بفتواه �أ ّيام حياته� ،أو �أخذ فتواه لأجل العمل على الأقل.
الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي)
(املرجع
ّ

احلي وجب
�إذا ق ّلد جمتهدً ا فمات ف�إن كان �أعلم من ّ
البقاء على تقليده مطل ًقا� ،أي من دون فرق بني ما تع ّلمه من
�أقوال املرجع وما مل يتع ّلمه ،وما عمل به وما مل يعمل ،و�إن
احلي �أعلم وجب العدول �إليه.
كان ّ
الفياض)
الديني الشيخ
(املرجع
محمد إسحاق ّ
ّ
ّ
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احلي
يجب البقاء على تقليد امليت ،ما مل يعلم ب�أعلم ّية ّ
بوجه معت ّد به.
محمد سعيد احلكمي)
السيد
الديني
(املرجع
ّ
ّ
ّ

للحي
من �أحرز �أنّ امليت �أعلم �أو حمتمل الأعلم ّية �أو م�ساو ًيا ّ
وجب البقاء على تقليده يف جميع امل�سائل التي له فتوى بها.
الشاهرودي)
الهاشمي
السيد محمود
(املرجع
ّ
الديني ّ
ّ
ّ

قد يكون امل ّيت املق َّلد �أعلم من ك ّل الأحياء املوجودين
بالفعل ،ويف هذا الفر�ض ي�ستم ّر املك ّلف على تقليد امل ّيت
متاما ،كما لو كان املرجع ح ًّيا بال �أدنى فرق فيما عمل به
ً
من �أقوال املرجع وفيما مل يعمل .يجب البقاء ما مل يح�صل
�شخ�ص �أعلم منه.

احلائري)
السيد كاظم
الديني
(املرجع
ّ
ّ
ّ

�إذا مات املجتهد يجوز للمك ّلف العدول عنه �أو البقاء على
تقليده ،حتى يف امل�سائل التي مل يعمل بها يف حياته ،ولكن �إن
كان امليت �أعلم وجب البقاء على تقليده.
الشيرازي)
السيد صادق
الديني
(املرجع
ّ
ّ
ّ

مما ال �إ�شكال فيه ابتدا ًء �أو
نحن نرى �أنّ تقليد امليت ّ
أعم من
بقا ًء �شريطة ثبوت �أعلم ّيته ،ونق�صد بالأعلم ّية ال ّ
�أعلم ّية الأحكام ،بل ت�شمل عموم املعارف الدين ّية ،ومتى ما
ثبتت �أعلم ّية �شخ�ص ،ح ًّيا كان �أو م ّيتًا وجب تقليده ،نعم هذا
مت�صور فيمن يكون معا�ص ًرا �أو مقار ًبا لع�صرنا.

احليدري)
السيد كمال
الديني
(املرجع
ّ
ّ
ّ
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�إذا ق ّلد املك َّلف جمتهدً ا يف حياته ّثم توفيّ  ،جاز للمك َّلف
البقاء على تقليده ،ولكن ذلك لي�س بواجب حتى لو كان امل ّيت
�أعلم من املجتهدين الأحياء.
املظاهري)
الديني الشيخ حسني
(املرجع
ّ
ّ

ال يجوز تقليد امليت ابتدا ًء� ،إ ّال �أ َّنه ال �إ�شكال يف البقاء
على تقليده بعد موته ،وهذا البقاء يجب �أنْ يكون بفتوى من
احليَ .ومنْ عمل ببع�ض امل�سائل طب ًقا لفتوى جمتهد
املجتهد ّ
معني� ،أمكنه تقليده بعد وفاته يف كل م�سائله ،حتى تلك التي
مل يعمل بها ،كما ميكنه العمل يف � ّأي م�س�ألة �أراد �أو يف جميع
احلي؛ ل َّأن البقاء بح�سب ر�أينا جائز
امل�سائل بفتوى املجتهد ّ
ولي�س واج ًبا حتى يف احلاالت التي يكون فيها امليت �أعلم من
احلي.
ّ

الصانعي)
الديني الشيخ يوسف
(املرجع
ّ
ّ

ال يجوز تقليد امل ّيت ابتدا ًء ،و�إمنا �إذا كان مق ِّلد امل ّيت
احلي.
يرى �أ ّنه الأعلم فيجوز له البقاء على تقليده مع �إجازة ّ
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اخلاقاني)
محمد آل شبير
(املرجع
الديني الشيخ ّ
ّ
ّ

ثال ًثا :جواز البقاء بال �شرط الأعلم ّية
يجوز البقاء على تقليد امل ّيت كما يجوز تقليده ابتدا ًء،
وال ت�شرتط الأعلم ّية يف تقليد املجتهد ،واملق�صود بالأعلم ّية
كون املجتهد �أكرث مهارة يف ا�ستنباط الأحكام ال�شرع ّية ،وال
ميكن ت�ص ّورها بني جمتهدين مطلقني ،ال يف مرحلة الظاهر
والإثبات ،وال يف مرحلة الثبوت والواقع.

اجلناتي)
محمد إبراهمي
الديني الشيخ
(املرجع
ّ
ّ
ّ

البقاء على تقليد امل ّيت جائز على ك ّل حال ولي�س بواجب،
ولكن ال ينبغي ترك االحتياط بالبقاء على تقليد امليت الأعلم.
وال يجب تقليد الأعلم يف م�س�ألة جواز البقاء على تقليد امليت
يف �صورة اتفاق الفقهاء عليها.
اخلامنئي)
علي
الديني
(املرجع
ّ
ّ
السيد ّ
ّ

يجوز البقاء على تقليد املجتهد امليت يف جميع امل�سائل
احلي
التي حفظها وعمل بها بعد اال�ستجازة من املجتهد ّ
الكامل القائل بجواز البقاء ا�ستمرا ًرا.
ّ
الغرييف)
السيد عالء الدين
الديني
(املرجع
ّ
ّ

يجوز البقاء على تقليد املرجع املتوفى ا�ستنادًا �إىل فتوى
حي .وال يجب تقليد الأعلم ح�سب ر�أينا ،ولكن الأوىل
مرجع ّ
انتخاب الأف�ضل تقوىً وعل ًما وكفاءة.
املدرسي)
محمد تقي
السيد
الديني
(املرجع
ّ
ّ
ّ
ّ

83

امللحق ()4

الغريفي
بيان العلاّ مة ال�س ّيد عبداهلل
ّ
ب�ش�أن البقاء على تقليد ال�س ّيد ف�ضل اهلل

الغريفي
العلاّ مة ال�س ّيد عبداهلل
ّ

�إن جواز البقاء على تقليد �سماحة �آية اهلل العظمى ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل يتوقف
ممن يفتون بجواز
على توفر �شرطني( :ال�شرط الأول) :الرجوع �إىل �أحد الفقهاء الأحياء ّ
البقاء على تقليد امليت� ،إ ّما مطل ًقا �أو على التف�صيل املذكور عند بع�ضهم ،وهذا ال�شرط
ميكن التوفر عليه ب�سهولة (ال�شرط الثاين) :الرجوع �إىل من يوثق به من �أهل اخلربة ـ بنا ًء
على اعتماد الر�أي القائل بالتف�صيل ـ لإثبات �أحد �أمرين� :أعلم ّية �سماحة ال�س ّيد� ،أو م�ساواته
للفقهاء املوجودين ،وهذا ال�شرط ـ ولو يف ح ّده الأدنى ـ متوفر ح�سب قناعة عدد من �أهل
اخلربة املوثوق بهم .ويف �ضوء توفر هذين ال�شرطني ال نرى � ّأي م�شكلة يف البقاء على تقليد
�سماحة �آية اهلل العظمى ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل (ق ّد�س).
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ال�شرعي يف م�ؤ�س�سة ال�س ّيد ف�ضل اهلل
بيان املكتب
ّ
ب�ش�أن البقاء على تقليد ال�س ّيد العلاّ مة

البيان الأول
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ،إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون .مق ّلدي �سماحة املق ّد�س املرجع
�شرعا البقاء على تقليد
الكبري ،ال�س ّيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل (ر�ضوان اهلل عليه) .يجوز ً
�سماحته (ر�ض) ،وذلك باالعتماد على فتوى جمل ٍة من املراجع الأحياء امل�ص ِّرحة بجواز
البقاء على تقليد امليت .وبنا ًء على ذلك� ،سي�ستم ّر مكتب �سماحة املرجع املق ّد�س بالإجابة
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
عن ا�ستفتاءاتكم الواردة �إلينا بنا ًء على ر�أي �سماحته (ر�ض)ّ .
وبركاته.

البيان الثاين
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله حم ّمد
ب�سم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم ،واحلمد هلل ّ
و�آله الطاهرين و�صحبه املنتجبني ،وعلى جميع الأنبياء واملر�سلنيّ .
عظم اهلل �أجورنا و�أجوركم
التقي الورع� ،آية اهلل العظمى ال�س ّيد حم ّمد ح�سني
مب�صابنا اجللل بفقد �س ّيدنا الفقيه املج ّدد ّ
ف�ضل اهلل (ر�ض) ،وبعد ،ف�إنّ مكتب �سماحته ّ
ال�سابق حول
رعي ،عطف ًا منه على بيانه ّ
ال�ش ّ
ن�صه:
مو�ضوع التّقليد،
ً
وحر�صا منه على زيادة التّو�ضيح ،قد �صدر عنه البيان الآتي ّ
�أ ّو ًال� :إنّ فقد �سماحته (ر�ض) مي ّثل خ�سار ًة علم ّية كبري ًة ،نظ ًرا �إىل ح�ضوره الفاعل يف
العلمي امل�ستنري وال ّدقيق ّ
وبخا�صة ما
وال�شامل� ،إ�ضاف ًة �إىل امليادين الأخرى،
ميادين البحث
ّ
ّ
فقهي و�أ�صو ٍّ
يل ،جعله يف جملة الأفذاذ ا ّلذين يع ّز نظريهم
منهج ٍّ
مت ّيز به �إىل ح ّد التف ّرد ،من ٍ
ال�سنني ،و�ساهموا يف �إغناء
عرب التّاريخ ،والذين � ّأ�س�سوا ملدر�س ٍة فكر ّي ٍة فقه ّي ٍة امت ّدت لع�شرات ّ
الفكر والفقه الإ�سالم ّيني وتطويرهما ،مبا جعل �سماحته (ر�ض) بحقّ م�صدا ًقا للحديث
املروي عن ر�سول اهلل (�ص)ّ �« :إن اهلل يبعث لهذه ال ّأمة يف ر�أ�س ك ّل مائة عام من يجدّد
ّ

لها دينها».
ثان ًيا� :إ ّننا قد ر�أينا الفقهاء املعا�صرين يرون وجوب �أو جواز البقاء على تقليد املرجع
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وخ�صو�صا �إن كان املق ّلد يراه الأعلم� ،أو ال يعلم �أنّ واحدً ا من الأحياء بعينه �أعلم
املتو ّفى،
ً
منه ،ف�ض ًال عن حت ّفظ فقهاء عديدين عن �أ�صل اعتبار �شرط الأعلم ّية يف مرجع التّقليد،
وقت
وخ�صو�صا �أنّ ال�ساحة الإ�سالم ّية قد �شهدت على مدى تاريخها ،بروز فقهاء عديدين يف ٍ
ً

واحد منهم ،دون �أن يكون يف ذلك غ�ضا�ضة،
واحد ،وانحياز ك ّل جماع ٍة من ال ّنا�س �إىل تقليد ٍ
�أو يرتتّب عليه حمذور؛ بل ث ّمة �آراء اجتهاد ّية جتيز تقليد امل ّيت ابتدا ًء .وبنا ًء عليه ،ف�إ ّنه
يجوز ملق ّلدي �سماحة �س ّيدنا الفقيه املج ّدد ،والعالمة املرجع ،ال�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل
(ر�ض) ،البقاء على تقليده مطل ًقا.
ثالث ًا� :إنّ مكتبنا ّ
رعي ،ب�أع�ضائه املعروفني ،من تالمذة �سماحة ال�س ّيد (ر�ض)
ال�ش ّ
الف�ضالء� ،سوف يبقى يف خدمة مق ّلدي �سماحته على �صعيد الفتوى �أو غريها من الأمور
ّ
ال�شرع ّية .هذا ما ندين اهلل به ،و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون.
موقع بينات ،مكتب سماحة آية اهلل العظمى السيد محمد حسني فضل اهلل
التاريخ 27 :رجب  1431هـ املوافق.2010/07/09 :
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االبتدائي للمجتهد امل ّيت
جواز التقليد
ّ

البديري يف كتابه «ك�شف الأ�سرار يف تقليد الفقيه امل ّيت يف
تت ّبع �آية اهلل ال�شيخ فا�ضل
ّ
البدء واال�ستمرار» �آراء الفقهاء املجيزين لتقليد امل ّيت من فقهائنا وعلمائنا ،و�أح�صى منهم
مما نقله
�أكرث من  26من الأ�صول ّيني الذين قالوا ب�أ�صل جواز تقليد امل ّيت ابتدا ًء .ويتبينّ ّ
البديري �أن بع�ض �أولئك الفقهاء قال بجواز تقليد املجتهد امل ّيت ابتدا ًء ب�شرط خل ّو الع�صر من
ّ
تع�سر ح�صوله ،وي�ستفاد من �أ�صل ر�أيهم اجلواز بغ�ض النظر عن القيد الذي
احلي �أو ّ
املجتهد ّ
�ساقوه ،فيما مال �آخرون �إىل جواز تقليد امل ّيت ابتدا ًء على م�ستوى البحث وق ّووا هذا ال ّر�أي
ولكنهم احتاطوا يف الفتوى� ،أ ّما الفريق الثالث فقالوا بجواز تقليد امل ّيت ابتدا ًء يف البحث
والفتوى ،ف�ضلاً عن طرح ق�سم منهم �شرط الأعلم ّية جلواز تقليد امل ّيت ابتدا ًء .والأ�سماء التي
البديري مرتّبة كالتايل:
ع ّددها
ّ
احللي (726هـ1326 /م).
 - 1ال�شيخ العلاّ مة احل�سن بن يو�سف ّ
العاملي (ت 786 :هـ1384 /م).
 - 2ال�شهيد الأ ّول ال�شيخ حم ّمد بن م ّكي
ّ
اجلزائري (ت 910 :هـ1504 /م).
علي بن هالل
ّ
 - 3ال�شيخ زين ال ّدين ّ
 - 4ال�شيخ املح ّقق الفا�ضل التو ّ
ين (ت 1071 :هـ1660/م).
أعرجي (ت 1227 :هـ1812 /م).
 - 5ال�س ّيد املح ّقق حم�سن ال ّ
 - 6ال�شيخ املح ّقق �أبوالقا�سم حم ّمد ح�سن الق ّم ّي (ت 1231 :هـ1816 /م).
الطباطبائي (ت 1242 :هـ1826 /م).
 - 7العلاّ مة ال�س ّيد حم ّمد املجاهد
ّ
احلائري (ت 1264 :هـ1847 /م).
القزويني
 - 8العلاّ مة ال�س ّيد �إبراهيم
ّ
ّ
اخلليلي (ت 1280 :هـ1863 /م).
الرازي
علي
ّ
ّ
 - 9العلاّ مة ال�شيخ حم ّمد بن ّ
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احلائري (ت 1285 :هـ1868 /م).
الدربندي
 - 10ال�شيخ الفا�ضل
ّ
ّ
 - 11العلاّ مة زين العابدين املازندرا ّ
احلائري (ت 1309 :هـ1891 /م).
ين
ّ
النجفي (ت 1313 :هـ1894 /م).
اخلون�ساري
املو�سوي
 - 12العلاّ مة ال�س ّيد حم ّمد باقر
ّ
ّ
ّ
الرازي (ت 1326 :هـ1909 /م).
اخلليلي
 - 13العلاّ مة ال�شيخ ح�سني بن خليل
ّ
ّ
� - 14شيخ ال�شريعة العلاّ مة ال�شيخ فتح اهلل الأ�صفها ّ
ين (ت 1339 :هـ1921 /م).

علي الكا�شا ّ
ين (ت 1340 :هـ1922/م).
 - 15العلاّ مة ال�شيخ حبيب اهلل بن ّ
النجفي (ت 1346 :هـ1929 /م).
اخلون�ساري
العلي
ّ
ّ
 - 16العلاّ مة ال�س ّيد عبد ّ
الف�شاركي الأ�صفها ّ
ين (ت 1353 :هـ1936 /م).
 - 17العلاّ مة ال�شيخ حم ّمد ح�سني
ّ
 - 18ال�س ّيد ر�ضا بن �صدر ال ّدين ال�صدر (ت 1373 :هـ1953 /م).
مهدي الأ�صفها ّ
الكاظمي (ت 1395 :هـ1975/م).
ين
 - 19العلاّ مة ال�س ّيد حم ّمد ّ
ّ
 - 20العلاّ مة ال�شهيد ال�س ّيد حم ّمد ر�ضا اخللخا ّ
يل (ت 1413 :هـ1992 /م).
ال�سبزواري (ت 1414 :هـ1993 /م).
املو�سوي
 - 21ال�س ّيد عبدالأعلى
ّ
ّ
ال�شريازي (ت 1422 :هـ2001 /م).
احل�سيني
 - 22ال�س ّيد حم ّمد
ّ
ّ
 - 23العلاّ مة ال�شيخ حم ّمد مهدي �شم�س ال ّدين (ت 1424 :هـ2003 /م).
الطباطبائي الق ّم ّي (ت 1438 :هـ2016 /م).
تقي
ّ
 - 24ال�س ّيد ّ
الديني ال�شيخ حم ّمد �إ�سحاق الف ّيا�ض.
 - 25املرجع
ّ
� - 26آية اهلل ال�شيخ حم ّمد امل�ؤمن الق ّم ّي.
البديري كثري من املجتهدين الذين �أجازوا تقليد
وي�ضاف �إىل هذه القائمة التي ذكرها
ّ
امل ّيت ابتدا ًء من الأخبار ّيني والأ�صول ّيني على تف�صيل بينهم ،بني َمنْ �أجاز تقليد امل ّيت مطل ًقا،
وبني َم ِن ا�شرتط الأعلم ّية يف جواز الرجوع �إىل املجتهد امل ّيت ،ومنهم:
الديني ال�شيخ حم ّمد �أمني زين ال ّدين (ت 1419 :هـ1998 /م).
 - 1املرجع
ّ
ال�صادقي الطهرا ّ
ين (ت 1432 :هـ2011 /م).
الديني ال�شيخ حم ّمد
 - 2املرجع
ّ
ّ
اتي.
 - 3املرجع
الديني ال�شيخ حم ّمد �إبراهيم اجل ّن ّ
ّ
احليدري.
الديني ال�س ّيد كمال
 - 4املرجع
ّ
ّ
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مراجع البحث
« -1فقه احلياة» لل�س ّيد حم ّمد ح�سني ف�ضل اهلل
الف�ضلي
« -2التقليد واالجتهاد» لل�شيخ عبدالهادي
ّ
« -3نظرة جديدة يف والية الفقيه» لل�س ّيد حممود
الها�شمي ال�شاهرويّ
ّ
« -4الأعلمية ،كارثة الع�صر» لل�س ّيد حم ّمد علوي ال�سادة
« -5ك�شف الأ�سرار يف تقليد الفقيه امليت يف االبتداء واال�ستمرار» لل�شيخ فا�ضل البديريّ
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