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في محاولة لتطوير « المؤسسة -المرجعية »طرح المرجع الشيعي الراحل العالّمة محمد حسين فضل هللا نظرية 

التي سار عليها التاريخ  ملة تختلف مع الصيغة التقليدية للمرجعيةالمرجعية الدينية إلى مؤسسة، وهي منهجية متكا

طبيعة الظروف السياسية واالجتماعية التي تحيط بعالم »الشيعي على امتداد فتراته وحقبه المتالحقة، إذ أّن 

جعي المسلمين، وضخامة التحديات التي تواجه المجتمعات اإلسالمية تفرض إحداث نقلة أساسية في الواقع المر

 «.كجهاز يحيط بشخص المرجع، وتشكيل مفرداته في صيغة جديدة لها صفة العمل المؤسسي المنّظم

 

ويحدّد فضل هللا منهجية العمل للمؤسسة المرجعية على أساس دائرتين رئيسيتين: األولى هي إبعاد المرجعية عن 

تموت بموته، وتأخذ خصوصياته  الصفة الشخصية، فال تكون معبّرة عن الوجود الشخصي لمرجع معيّن، بحيث

 الفردية، ألن في ذلك ضياعاً لجهود كبيرة وعطاءات متميّزة قام بها المراجع في فترات مختلفة.

 

إّن ما يريده فضل هللا هو إنهاء هذه الحالة الفردية المرجعية، وجعلها مؤسسة متكاملة موحدة ال تعيش الفواصل 

ا الزمني بحياة المرجع. إنّما تمثّل حالة ثابتة لها مقّومات االستمرار في شخصيات المراجع، وال يتحدد امتداده

 على خط استراتيجي واضح، حتى مع تغيّر المراجع وتعاقب أدوارهم الحياتية.

 

تكون المرجعية مؤسسة بحيث إّن المرجع عندما يأتي، يأتي إلى مؤسسة تختزن تجارب »يقول السيد فضل هللا: 

ث تكون كل الوثائق التي تمثّل عالقات المرجع بالعالم وتجاربها وخصوصيات القضايا المراجع السابقين، بحي

التي عالجتها حتى في مسألة االستفتاءات واألسئلة واألجوبة، متوافرة للمرجع الجديد الذي يجد كّل هذه التجارب 

 «.ن كّل التجارب السابقةجاهزة في مؤسسة المرجعية ليبدأ من حيث انتهى المرجع السابق، ال ليبدأ بعيداً ع

 

أّما الدائرة الثانية فهي تخّلي المرجعية عن حالتها التقليديّة في الميل إلى الوسط الحوزوي بعيداً عن االهتمامات 

العاّمة في حياة المسلمين وفي الواقع الدولي في شكل عام. فيجب أن يتّسع االهتمام المرجعي بسعة القضايا التي 

مسلمين، مّما يعني أن ترصد المرجعية مجمل األحداث والتحركات من خالل كونها مؤسسة تتّصل باإلسالم وال

 قيادية في الوسط الشيعي واإلسالمي.

 

ال بدّ للمرجعية أن تطّل على قضايا العالم، ولو من ناحية اتّخاذ المواقف »يقول فضل هللا في هذا الخصوص: 

التي تطّل على كّل مواقع المرجعية، أو ما تمتد إلى أبعد من هذه السياسية أو المواقف الثقافية أو االجتماعية 

المواقع وتؤثر فيه سلباً أو إيجاباً. إّن هذا هو الذي يمكن أن يحقّق للمرجعية حيويّتها وحركيّتها التي تكون بها 

ومن الطبيعي أّن  عنصراً فاعالً في حياة كّل الّناس الذين ينتمون إليها، ويتّبعونها، ويتّخذون المواقف منها.

الجوانب التنظيمية في هذه المؤسسة ال بدّ من أن تخضع لتخطيط معين بحيث تتكامل كّل المواقع داخل الموقع 

 «.الكبير

 

إّن هذه الهيكلية التي خّطط لها العالّمة فضل هللا، ال يمكن أن تتحقق إالّ من خالل شخص المرجع، فهو الذي 

بناء المؤسسة المرجعية، وهذا ما يحتاج إلى جانب المؤهالت الشخصية، إلى يمكنه أن يضع األسس المنهجية ل

خبرة عملية حصل عليها الفقيه في حياته من خالل انفتاحه على قضايا العالم، وحضوره الفاعل في الساحات 

 الثقافية والسياسية واالجتماعية العامة.

 

ة لتطوير المرجعية الدينية ومأسستها فحسب، ليس كمحاول« المرجعية المؤسسة»وقد طرح فضل هللا نظرية 

المؤسسة توّحد ما  -إن أطروحة المرجعية »وإنّما كمشروع لتوحيد المرجعية والوالية. ويقول في هذا الصدد: 

ويرى أن هذا «. بين المرجعية والوالية، بحيث ترى في المرجع ولياً، أو ترى في أن يكون الولي هو المرجع

واجه اعتراضات، ال سيّما من قبل االتجاه الفقهي الذي ال يقول بالوالية العامة للفقيه، من شأنه أن ي»الطرح 

وبالتالي ال يقول بوالية المرجعية العامة من جهة. وكذلك األمر من قبل االتجاه الفقهي الذي يؤسس المرجعية 

ية، مما من شأنه أن يقيم على شرطي األعلمية والعدالة، بينما ال يرى ضرورة تحقق شرط األعلمية في الوال

 «.حاجزاً بين االثنين، بحيث يحول دون رفع الوالية إلى حدود المرجعية أو العكس
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عندما تكون هناك مرجعية ووالية قد يحصل بعض المشاكل كالتصدّي لموضوعات »ويقول فضل هللا: 

ن الطبيعي أن تكون هذه التعددية مشتركة... عندما يكون المرجع شخصاً ويكون الولي الفقيه شخصاً آخر، فإنه م

سبباً ألكثر من مشكلة، ألّن هناك قضايا قد يختلف فيها المرجع في فتواه عن رأي الولي في حركته. مثالً، ربما 

يرى بعض المراجع أّن الجهاد غير مشروع في غيبة اإلمام، أو يرى أّن العمل من أجل إقامة دولة إسالمية في بلد 

إلى سفك الدماء، وإرباك للواقع االقتصادي واالجتماعي لألمة. ولكن الولي الفقيه يرى  محّرم ألنه يؤدي« ما

ضرورة الجهاد أو يرى ضرورة إقامة الدولة اإلسالمية في هذا البلد اإلسالمي أو ذاك، ويحّض الناس على 

، ويلتزمون بوالية هذا في مثل هذه الحالة قد يعيش الناس الذين يلتزمون بهذا المرجع»ويضيف فضل هللا: «. ذلك

الولي، مشكلة اإلزدواجية بين االنتماء للمرجع فتوائياً واالنتماء للولي حركياً. في مثل هذه الحالة، ربما يرى هذا 

المرجع في مسألة الوالية والية مطلقة للفقيه المتصدي، فإذا لم يكن متصدياً فمن الطبيعي أن يدعم والية الفقيه إذا 

الوالية من وجهة نظره انسجاماً مع رأيه، وال بد من أن يدفع الناس إلى طاعته، وبذلك يكون توفّرت فيه شروط 

تحرك الولي في خط الوالية نافذاً شرعاً ال من الناحية الفتوائية، بل من ناحية أن حكم الولي نافذ وتحّركه شرعي، 

فقهية التي يقتضي بها المجتهد اآلخر في تماماً كما هي فتوى المجتهد الذي يختلف مع مجتهد آخر في النظرية ال

مسألة دعوى بين اثنين، فإّن اختالفه معه في الفتوى ال يجيز له أن يرفض حكمه في القضاء. في هذه الحالة تكون 

 «. مسألة حركة الولي في واليته كحركة القاضي في قضائه، مّما يجب على من يرى والية الفقيه أن يطيعه

 

مرجع ال يرى والية الفقيه، ولكنه يرى أن حكم الحاكم في الموضوعات وفي األمور العامة أّما إذا كان هذا ال

ال بدّ من إمضاء حكمه في هذا الموضوع أو ذاك، حتى لو »المتعلقة بالموضوعات نافذ، فإنه في مثل هذه الحالة 

كم بحكم فال بدّ لمجتهد آخر من لم يتّفق معه في هذا الحكم. ال من باب الوالية، ولكن من باب أن المجتهد إذا ح

تنفيذ حكمه، اللهم إالّ إذا كان المرجع يرى أّن الولي يرتكب حراماً وأّن حكمه في هذا المجال تماماً كما لو حكم في 

أمر حرام، فإنه في هذه الحالة ال ينفذ حكم الحاكم، ألن حكم الحاكم إنما ينفّذ إذا كان مشروعاً، أّما إذا كان متعلّقه 

ويعتقد فضل هللا أنه في هذه الحالة ال بدّ من دراسة العناوين العامة التي يمكن تطبيقها على «. ماً فال ينفّذحرا

حركة الولي الفقيه، بالبحث عن عناوين ثانوية، تجعل هذا األمر الذي حكم به الولي واجباً أو جائزاً للعنوان 

عني وجوب إطاعة الفقيه. لكن ليس من باب الوالية، وال من باب الثانوي، إذا لم يكن جائراً للعنوان األّولي، مّما ي

حكمه، ولكن من باب أن ما أمر به يمثّل مصلحة إسالمية عليا، التي لو أدركها المرجع لحكم بها. ألّن العناوين 

 الثانوية تُغيّر الموضوعات فتتغيّر األحكام الثابتة لها بعناوين أولية.

 

ى والية الفقيه العامة، وال يرى أن حكم الحاكم في الموضوعات نافذ، على غرار اإلمام أّما إذا كان المرجع ال ير

أبو القاسم الخوئي الذي كان ال يرى والية الفقيه عامة، كما كان ال يرى أن حكم الحاكم نافذ في الموضوعات، 

البحث عن عناوين عامة يمكن أن في هذه الحالة يتوقّف االنسجام الشعبي لمن يقلّد هذا المرجع مع والية الولي ب»

تنطبق على الموضوعات التي حكم فيها الولي الفقيه الحكم، ليكون سير التديّن للمرجع مع خط والية الفقيه من 

 «.ناحية عملية منسجماً مع الحكم الشرعي

 

مناله، مّما ويرى فضل هللا أن الحل الجذري يكمن في وحدة المرجعية والوالية، لكنه يعتقد أن ذلك أمر صعب 

شخصية تاريخية إسالمية عظيمة كاإلمام الخميني يشعر بمسؤوليته أن يؤكد وهو الذي أعطى المرجعية »جعل 

معنى الوالية وأعطى الوالية حركية المرجعية، على الفصل بين المرجعية وبين الوالية. تلك هي النظرية التي 

الية، وتجعل الوالية في موقع قد ال يمنحها الصعود إلى تحبس المرجعية في دائرة قد ال تجعلها تنفتح على الو

 «.مستوى المرجعية

 

ويؤّكد فضل هللا أن الطموح يكمن في رأيه في وحدة المرجعية والوالية. لكنّه ال بدّ من توافر عناصر حقيقية 

ولم »لمشهور بين الفقهاء، للشروط الفقهية للوالية وللمرجعية، فإذا رأينا أّن المرجع ال بدّ أن يكون أعلم، كما هو ا

يكن هذا اإلنسان األعلم قادراً على إدارة شؤون األمة، ألنّه ال يملك وعي الواقع الشامل لحركة األمة في قضاياها 

المتنّوعة الواسعة، فإنّه قد يكون مشروع ولي فيما هي مسألة موقع المجتهد في الوالية، ولكنه ال يملك مشروعية 

ال يملك الخبرة في إدارة مسألتها. وقد نجد هناك شخصاً مجتهداً يملك الخبرة في شؤون األمة فعلية للوالية، ألنه 

ولكنّه ال يملك األعلمية، ألّن الوالية ال يشترط فيها األعلمية، بل يكفي االجتهاد مع العدالة والخبرة. فإّننا في هذه 

لوالية وبين المرجعية، ألّن الولي ال يملك عنصر الحالة ال نستطيع أن نوّحد بين الولي وبين المرجع، أو بين ا

المرجعية وهو األعلمية، وألّن المرجع ال يملك عناصر الوالية وهي الخبرة والقدرة على اإلدارة. فال بدّ من 

 «.الفصل بينهما
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ممكن توحيد أّما في حال القول بنظرية عدم وجوب تقليد األعلم، كما يرى فضل هللا في اجتهاده الفقهي، فإن من ال

مسألة الوالية والمرجعية، إذا توافرت العناصر الفقهية الكافية في المرجعية في شخص من يملك القدرة على 

 إدارة المسألة الوالتية. وبذلك يمكن انتخاب المرجع الذي يملك الخبرة فتتحد الوالية والمرجعية.

 

لمرجعية الدينية ووالية الفقيه وذلك بعد وفاة اإلمام فيما قد جرت محاولة من النظام اإلسالمي في إيران لتوحيد ا

وتولي آية هللا علي خامنئي لمنصب ولي الفقيه ومن ثم وفاة كبار المراجع في أوائل  1989الخميني عام 

 التسعينات، لكن هذه المحاولة فشلت مما حدا بالنظام إلى التراجع عنها.

 

نظريّة الشورى،  -في العمق  -والية الفقيه، التي قد ال تبتعد عنها  الحاكم الشرعي في نظرية»ويعتقد فضل هللا أّن 

قد يكون من األفضل للولي الفقيه أن يضع »ويقول: «. ال بدّ فيه من االجتهاد والعدالة، والخبرة في األمور العامة

ألن ذلك قد يكون أقرب إلى جانبه مجلساً فقهياً يتذاكر فيه القضايا الفقهية في أوضاع األمة في ساحاتها العامة، 

إلى الوصول إلى الحق من انفراده بنفسه، األمر الذي يؤكد االحتياط في إدارة الشؤون العامة، ألن مسألة الوالية 

أكثر تعقيداً وأشد خطورة من مسألة الفتيا. أما في الموضوعات المتصلة باألمن واالقتصاد والسياسة واإلدارة 

لية والخارجية على مستوى الدول والجماعات واألفراد ونحوها، فال بدّ له من والحرب والسلم والعالقات الداخ

الرجوع إلى أهل الخبرة الذين يملكون المعرفة الواسعة الدقيقة في هذا األمر أو ذلك، بالمستوى الذي يستطيعون 

 «.فيه إعطاء الرأي المرتكز على قناعة علمية تبعث على الثقة النوعية

 

َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤادَ كُلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ »بقوله تعالى: ويستدّل على ذلك 

إن الرجوع إلى أهل الخبرة »كما يستند في حجية قول أهل الخبرة، إلى ما قاله المحقق النائيني: «. َمْسئُوالً 

 «.تقرت عليه طريقة العقالء واستمّرت عليه السيرة ولم يردع عنها الشارعواالعتماد على قولهم مما قد اس

 

مجلس خبراء في مختلف الشؤون العامة المتصلة بمواقع واليته، »وعليه ال بدّ للفقيه الولي في رأي فضل هللا من 

ية من حيث ثقافتهم، باإلضافة إلى الصدق واألمانة، من دون فرق بين ممن تتوافر فيهم شروط الثقة العمل

المسلمين وغيرهم، ألّن اإلسالم ليس شرطاً في المعرفة، فيمكن الرجوع إلى الكفار إذا توافرت فيهم عناصر 

لفقيه انتخاب أهل الخبرة من قِبَل الشعب، بل يمكن ل»ولكنه ال يرى من الضروري «. األمانة الفكرية والعملية

اختيارهم بحسب معرفته المنطلقة من االستقراء واالستشارة والخبرة من خالل الرجوع إلى أهل المعرفة في 

دور في إبعاد المسألة عن الفوضى لتكون أقرب إلى التركيز والثبات، »ومع أنه قد يكون لالستفتاء الشعبي «. ذلك

مسألة االستفتاء ال تخضع لقاعدة شرعية ملزمة بالعنوان ولكن ذلك لن يكون ملزماً، من الناحية الفقهية، ..ألن 

األولي، بل هي خاضعة للمصالح التنظيمية التي قد تفرض وضعاً معيّناً في بعض القضايا مما ال يتنافى مع الجو 

 «.الشرعي

 

ص فينبغي وفي بحثه عن مجاالت الشورى عند الفقيه، يرى فضل هللا أنه إذا أراد الفقيه البّت في شأن ذي اختصا

أن يكون القرار الذي يريد أن يتّخذه الفقيه العادل قراراً ينطلق من خالل دراسته للواقع. مثالً: يريد الفقيه أن يتّخذ 

قراراً اقتصادياً مثل فرض الضرائب، منع االستيراد، إقرار معاهدات واتفاقات اقتصادية، إلى غير ذلك من 

معّمقة، وإلى احصائيات في طبيعة اإلمكانات المتوافرة لدى األمة، ال األمور التي تحتاج إلى دراسة اقتصادية 

يجوز للفقيه البّت إالّ بعد الرجوع إلى أهل الخبرة واالختصاص، حتى يكون محيطاً بكل جوانب المشكلة، بالشكل 

 الذي تقوم الحجة فيه عليه إّما بطريقة قطعية أو حجة شرعية. 

 

يه إلى لجان استشارية في كل الموارد التي يحتاج إليها الحكم، وذلك ألن خط ويؤكد فضل هللا حاجة الولي الفق

حتى لو كنّا نقول بالشورى في تعيين الحاكم، »، و «َوأَْمُرهُْم شُوَرى بَْينَُهمْ »اإلسالم العام ينطلق من اآلية القرآنية: 

َوَشاِوْرهُْم فِي األْمِر فَإِذَا َعَزْمَت »ه: ولهذا خاطب هللا تعالى رسوله بقول«. فإننا نقولها في إدارة شؤون الحكم

 «.فَتََوكَّْل َعلَى هللا

 

حول مرجع واحد محاط بمجلس للفقهاء والخبراء والمستشارين بحيث « المؤسسة -المرجعية »إذاً تتمحور نظرية 

مرجعية الفقيه  تكون المرجعية مؤسسة لها أجهزتها وامتداداتها وعالقاتها وإطالالتها على الواقع وليس مجرد

 الفرد.

 

وتنطلق هذه النظرية من عدم وجوب شرط األعلمية في المرجع بل هي قائمة على شرط األصلح، ويتّم اختيار 

المرجع من قبل األمة بصورة غير مباشرة أي أن يلتقي أهل الخبرة من الفقهاء والخبراء لينتخبوا مرجع التقليد 

وبحيث يجد المرجع الجديد أن كل الدراسات جاهزة وكل التاريخ الذي كان استناداً إلى كونه األصلح ال األعلم، 
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يتحرك فيه المرجع السابق بين يديه، ال أن يحتفظ المرجع بكل ما تحّرك فيه من اجتهاد وتجربة لنفسه أو عائلته 

 كإرث شخصي ال يملك المرجع الجديد أو األمة شيئاً منه.

 

 سيصدر قريباً « طور المرجعية الدينية لدى الشيعة االثني عشريةت»* المقالة فصل من كتاب للباحث عن 

 

* باحث وصحافي لبناني
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 عن محمد حسين فضل هللا:مشاكسة فكرية واحترام لآلخر

 2010يوليو  30الجمعة, 

 شفيق ناظم الغبرا *

جريء مثله غيب الموت في اوائل هذا الشهر السيد محمد حسين فضل هللا. وكما يحدث عندما يسقط رجل 

سرعان ما نكتشف كم مثّل عالمة مضيئة في واقع إسالمي/عربي يتعطش للتجديد والبناء. ان اساس نجاح فضل 

هللا ارتبط بقدرته على الربط بين االسالم من جهة وتمكين الضعفاء والمهمشين في المجتمع مقروناً بالمقاومة 

اجئ ترك فراغاً كبيراً، لكن اجتهاده وجهاده سيكونان ومناصرة القضية الفلسطينية من جهة اخرى. وغيابه المف

 حتماً حافزاً لذوي الرؤى االسالمية المجددة.

 

من خالل والده المرحوم السيد عبد الرؤوف فضل هللا الذي توفي  ١٩٧٦التقيت السيد محمد حسين فضل هللا عام 

عاصمة جبل عامل وإمام سائر القرى  . كان السيد عبد الرؤوف في ذلك الوقت إمام مدينة بنت جبيل١٩٨٤عام 

والبلدات في جنوب لبنان. كنت حينها في اوائل العشرينات من عمري خريجاً جديداً في الجامعة أبحث عن فرص 

المقاومة الجادة في زمن العمل الفدائي في مدينة بنت جبيل الحدودية قرب فلسطين المحتلة بالتحديد. نشأت حينها 

يد عبد الرؤوف فضل هللا، وعلى رغم فارق السن والتجربة، صداقة هي مجال اعتزازي. بيني وبين المرحوم الس

حينها عرفني الى العائلة فرداً فرداً وعلى ابنائه السيد محمد علي والسيد محمد جواد وصوالً الى ابنه السيد محمد 

 حسين فضل هللا الذي كان قد قطع شوطاً في مسيرته.

 

مد حسين فضل هللا اكتشفت بيسر وسهولة ذلك الرابط الخاص بينه وبين والده العالمة وفي لقائي االول بالسيد مح

السيد عبد الرؤوف فضل هللا. كان والده قد هاجر الى النجف من بلدته بنت جبيل/عيناتا لتلقي العلوم الدينية ثم عاد 

 تجاه اآلخرين وتجاه الطوائف . حمل عبد الرؤوف فضل هللا فكراً منفتحاً ١٩٦٦الى لبنان بعد غيبة طويلة عام 

االسالمية االخرى، وتجاه التنوع والسالم بين الديانات. وكان زاهداً في حياته شديد التواضع والورع. وتعلمت 

منه في مرحلة مبكرة من تجربتي االنسانية والفكرية الكثير عن ذلك التصالح الهادئ والمسالم الذي يمكن ايجاده 

 واقع االنسان وااليمان. بين الدين والحياة وبين

 

في سلوك فضل هللا األب انفتاح تلقائي على اآلخر. ففي بنت جبيل في سبعينات القرن الماضي وعلى رغم عدم 

سعيه الى ربط السياسة بالدين وقف عبد الرؤوف فضل هللا بقوة ضد الطائفية ومع المقاومة، وقف ضد االساءة 

مل مع اسرائيل، وقف بقوة ضد سلوكيات المقاومين الخاطئة ومع للمسيحيين في الجنوب ومع مقاومة التعا

 المقاومين الذين ميزوا انفسهم بالتضحية والجدية والمحافظة على ارواح وممتلكات الناس وحقوقهم. 

 

وفي المقابل كان السيد محمد حسين فضل هللا يقول: انه تعلم العقل المنفتح من ابيه النه عندما تتلمذ على يده كان 

يطلب منه ان يعطي وجهة نظر معاكسة في كل موضوع. اذ يقول له: العلم يتطور باالعتراض واالختالف 

 والتساؤل. من هذا المنطلق تعلم السيد محمد حسين من والده مبادئ المشاكسة الفكرية مع احترام لآلخر.

 

خرج من تجربة نضالية  كان قد ١٩٧٧-١٩٧٦ومع بداية تعرفي الى السيد محمد حسين فضل هللا في العام 

وانسانية صعبة وسط لهيب الحرب االهلية اللبنانية في منطقة النبعة. تحدث السيد في تلك الفترة الحساسة عن 

المقاومة وعن االسالم الحضاري، والتجديد والعقالنية، وقد التف حوله عدد من الشبان ممن آمنوا بفكره 

صالح وللمالءمة بين الدين والحياة والحرية والعدالة. كان آخر لقاء وأطروحاته ووجدوا فيه داعية للمقاومة واال

في محاضرة له مع مجموعة صغيرة من الحاضرين في جنوب لبنان عن  ١٩٨١لي مع السيد محمد حسين عام 

 الثورة االسالمية والتغيرات الجديدة في منطقتنا وعالقة كل هذا بالمقاومة. 

 

والعلمي جعل فضل هللا مهيئاً ألن يكون احد الذين صنعوا بيئة المقاومة بعد إن هذا التاريخ الشخصي واالسري 

ايار المعقود بين اسرائيل ولبنان  ١٧. فهو اول من اعلن رفضه التفاق ١٩٨٢االحتالل االسرائيلي للبنان عام 

مقاومة االسالمية ال»تحت الحراب االسرائيلية. وأول من طرح فكراً متماسكاً للمقاومة االسالمية وأصدر كتابه 

وهو في « حزب هللا»ان اكثر من تأثر بالسيد هم شبان جنوب لبنان وبيروت وايضاً شبان «. آفاق وتطلعات

بداياته. لم يكن للحزب في اواسط الثمانينات قائد محدد، لهذا نظر شبان الحزب في بداياته الى فضل هللا بصفته 

 يلي، ونتجت من هذا محاوالت عدة الغتياله وتصفية فكره ودوره.رمزاً فكرياً لمقاومتهم ضد االحتالل االسرائ

 

من جهة اخرى، لم يؤيد فضل هللا نظرية والية الفقيه، فهو تفهم هذه الوالية في ايران ضمن حدود حماية النظام 

ذج االسالمي، على رغم تأكيده بأنها غير متضمنة بالفقه االسالمي، لكنه من جهة اخرى لم يَر ان ذلك النمو

)والية الفقيه( يمكن تعميمه في لبنان او العراق وبقية مناطق التواجد الشيعي واالسالمي. فهو لم يعتبر أن لبنان 
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المتنوع دينياً ومذهبياً مؤهل ليكون جمهورية اسالمية كايران، وحتى آخر لحظة في حياته اصر مع جميع 

سنّة في العراق. ظل يردد بأنه يجب ان ال تكون التيارات العراقية التي جاءت لرؤيته على ضرورة انصاف ال

هناك غلبة لفريق على حساب فريق آخر في الحكم في العراق. كان بطبعه وفطرته وجذور عائلته وما تعلمه عن 

ابيه وحدوياً: يوحد بين متناقضات قائمة بين طوائف وبين فئات مختلفة في وطنه لبنان وفي وطنه العربي 

 واالسالمي االوسع.

 

تميَّز السيد محمد حسين فضل هللا بجرأته على مراجعة الكثير من الثوابت التي تحد من حريات المسلمين و

وقدرتهم على التأقلم مع عناصر الحياة. لقد بحث في الواقع النفسي والسياسي واالنساني الذي يتحكم بمواقف 

رة السيد محمد حسين فضل هللا على اإللمام وسلوكيات االفراد مما جعل اجتهاده رحيماً ومسهالً للحياة. ان مقد

باالوضاع االقتصادية والسياسية والمعنوية والتاريخية وتعمقه بالفكر االنساني والفلسفي والنفسي اغنى اجتهاده 

وساعده على التوصل الى فتاوى ودراسات انصفت المرأة وساوتها مع الرجل وعمقت من حقوقها. ان فتاويه 

جرائم الشرف جعلته نموذجاً لحضارية االسالم. االصالح الديني واالسالم الحضاري  حول ضرب المرأة وحول

 هما جوهر ابحاثه ومؤلفاته الغزيرة.

 

لقد افتى السيد محمد حسين فضل هللا بحرمة جرائم الشرف تحت كل الظروف، وأفتى بحرمة جرائم الثأر 

ي ان تكون وزيرة وفي موقع االفتاء، وأفتى بجواز واعتبرها عدواناً وإفساداً في األرض، وافتى بحق المرأة ف

ارتداء المرأة المسلمة الشعر المستعار )الباروكة( في حال اضطرارها إلى التخلي عن الحجاب كما حدث في 

فرنسا، وأفتى بحرمة ضرب الرأس في عاشوراء وانها مظهر من مظاهر التخلف في استعادة الذكرى. كما أفتى 

له ضمن حدود السالمة قبل تكّون الجنين، وبتحريم إثارة أي حديث مذهبي، وال سيما  حول االجهاض والسماح

بين السنّة والشيعة في الكويت في ما يتصل باإلساءة إلى صحابة النبي وزوجاته، وهو نفسه دعا الى االعتماد 

اد. وأفتى بحرمة على العلم في محاولته توحيد المواقيت بين المسلمين الشيعة والسنّة في رمضان واالعي

التفجيرات التي تستهدف المدنيين سواء في المغرب أو في المملكة العربية السعودية، وبتحريم التنازل عن حق 

الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم. لقد ساهم فضل هللا من خالل فتاويه )وهذا بعض منها فقط( في التعامل مع 

 قهاء المسلمين المعاصرين. المرأة بمساواة واحترام قلما وجدناه بين ف

 

لم يكن غريباً ان فضل هللا الذي بدأ في النبعة قبل الحرب االهلية وانشأ فيها مسجداً وتجمعاً ثقافياً استمر في سعيه 

مؤسسة منها المدارس والمؤسسات الصحية  ٣٠لبناء المؤسسات طوال الثمانينات وحتى وفاته. لقد انجز حوالى 

ومعاهد لرعاية المعوقين ومؤسسات لرعاية كبار السن والعجزة وغيرها من  ومستشفى ومراكز ثقافية

المؤسسات. وحول ايمانه بالناس وبحقوقهم الى مؤسسة اجتماعية انسانية ثقافية تعليمية متكاملة. هذا المنحى 

 االنساني هو نفسه الذي دفع فضل هللا الى اعالن رأيه في كل قضية مست االنسان وحقوقه. 

 

مقدمة كتبها رئيس الوزراء اللبناني االسبق سليم  ٢٠٠٧ب الصحافية اللبنانية منى سكرية الصادر عام في كتا

نحن المعجبين به ليس لكونه الجامع بين المذاهب االسالمية »الحص عن السيد محمد حسين فضل هللا قال فيها: 

ن المسلم والمسيحي... واعجابنا مضاعف بل لكونه الرافض للعصبيات الطائفية، وهو الداعية للوحدة الوطنية بي

 «. به لكونه رجل العمل االنساني واالجتماعي بامتياز

 

 * استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت.
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