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ثانيةمقدمة الطبعة ال

;
البرصية العراقيةمتنّقاًل من البيئة   الدكتور عبد اهلادي الفضيلالشيخ عاش 

إىل النجفية ذات الصبغة العلمية التقليدية املتجّددة،  ذات الروايب األدبية واللغوية،

ومن ثّم إىل البيئة اجلامعية األكاديمية يف جامعة امللك عبد العزيز بجّدة، ليحّط 

ًغا للعمل البحثي  برحله، أخرًيا، عىل الساحل الرشقي من اجلزيرة العربية متفرِّ

 والتثقيف اجلامهريي هناك.

وكان لكل بيئة ومرحلة من تلكم املراحل ما يمّيزها يف الدور واملهام 

البرصية اللبنة األوىل التي كونت عالقته واالهتاممات والتجارب. فكان للمرحلة 

النجفية فعل االنطالقة، حيث عايش  وللمرحلة احلميمة باللغة العربية وآداهبا،

الشيخ الفضيل يف مرحلته تلك ما شهدته تلكم احلارضة من هنضة إصالحية واسعة، 

كان من أبرزها استحداث كلية الفقه التي كانت جتربة متقّدمة يف الدمج بني 

املتمّيزة الدراستني التقليدية املتمّيزة بالعمق واألصالة واالستقاللية، واألكاديمية 

ه( 1333باملعارصة والشمولية. فكان لرائد مسريهتا الشيخ حممد رضا املظّفر )ت 

دور كبري يف حتديث نظام الدراسة الدينية، وبخاّصة مع جتربته يف تطوير اللغة 

الدراسية يف كتابيه )املنطق( و)أصول الفقه(، وإىل جانبه السيد حممد تقي احلكيم )ت 

يخ املظّفر يف عامدة كلية الفقه وكان له دور بارز يف حتديث الذي َخَلف الشه( 1423

املناهج، وباخلصوص مقّرره الدرايس القّيم )أصول الفقه املقارن(. لقد كان هلام 
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تأثريمها الواضح عىل مسرية الدكتور الفضيل الحًقا، ليكون ضمن حلقة التجديد 

ة الدينية(، و)خالصة املنطق(، املنهجي يف احلوزة النجفية، وذلك يف مقّرراته: )الرتبي

 و)مبادئ أصول الفقه(، و)خمترص النحو(، و)خمترص الترصيف(.

ا وثقافيًّا ظهرت  وإىل جانب كلية الفقه، شهدت النجف األرشف ِحراًكا فكريًّ

جتلياته فيام صدر آنذاك من جماّلت وسلسالت ثقافية وصحف ومكتبات عاّمة 

تلكم املرحلة جملة األضواء التي كانت تصدر . وكان من جماّلت (1)ومجعيات ونواد  

عن مجاعة العلامء، حيث ساهم شيخنا الفضيل ضمن هيئة التحرير فيها. ومن 

اجلمعيات الثقافية: مجعية منتدى النرش التي انتمى الشيخ الفضيل إليها أيًضا، وكان 

 ي.من أنشطتها إحياء وحتقيق العديد من خمطوطات الرتاث العلمي والفكري النجف

وامتداًدا للحركة العلمية والثقافية واالجتامعية النشطة، كانت تعيش احلارضة 

النجفية ِحراًكا سياسيًّا أيًضا متّثل يف تأسيس أول حزب سيايس ذي صبغة إسالمية 

، وبمعونة جمموعة من ه(1411إمامية بمبادرة من السيد حممد باقر الصدر )ت 

ان شيخنا الفضيل أحد هؤالء الذين سامهوا املؤمنني بخّطه وتوجهه الفكري، حيث ك

 .«حزب الدعوة اإلسالمية»يف تأسيس 

ولكّن التجربة السياسية اإلسالمية الناشئة قوبلت يف بداياهتا بالقمع واملالحقة 

بسبب سيطرة حزب البعث عىل جمريات السلطة يف العراق، ما ضّيق اخلناق عىل مجيع 

ضيل وغريه إىل اخلروج من العراق، إذ توّجه ـ املنتمني إليها، ما اضطّر الشيخ الف

حينها ـ إىل الكويت، ومن َثّم إىل السعودية. وكان للتّو قد حصل عىل درجة 

املاجستري، ما مّكنه من االلتحاق بالسلك التعليمي يف جامعة امللك عبد العزيز 

 بجّدة، ليبدأ نشاًطا ومرحلًة جديدة ذات طابع وأدوار ومهام تلتقي واحلالة

األكاديمية العلمية. فكانت سمة هذه املرحلة هو االهنامك يف الدرس اللغوي تدريًسا 

 وتأليًفا ونرًشا.

                                               
انظر حول هذا املوضوع: دليل النجف األرشف يف ستينيات القرن العرشين، الدكتور عبد  (1)

 .141ـ  115م، ص 2112ـ ه 1433، 2اهلادي الفضيل، مركز الغدير ـ بريوت، ط
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قضاها الدكتور الفضيل يف احلقل ه( 1419ـ  1391عاًما ) 13وبعد أكثر من 

التعليمي اجلامعي، ألقى برحله عىل الساحل الرشقي لشبه اجلزيرة العربية متفّرًغا 

 17يف حتديث مناهج التعليم الديني، حيث استطاع أن ينجز الستكامل مرشوعه 

مقّرًرا دراسيًّا يف الفقه واألصول واحلديث والرجال ومناهج البحث وغريها من 

املجاالت. وإىل جانب ذلك ساهم يف تنشيط احلركة الثقافية اجلامهريية يف املنطقة، 

هر رمضان املبارك، وذلك من خالل مشاركاته الثقافية املوسمية، وبخاّصة يف ش

 ه.1421و 1411حيث ُعِرَف حمارًضا رئيًسا يف معظم املواسم الثقافية يف الفرتة بني 

إن يف تعّدد البيئات والتجارب ما يغني فكر اإلنسان، ويعّمق جتربته، وينّوع من 

اهتامماته وتفاعالته االجتامعية مع خمتلف الرشائح واالجتاهات، وهي احلال التي 

التي يمّثل عالمتنا  ابع وذوي االهتامم الستجالء هذه اخلربات والتجاربحتّفز املت

.واحدًة من تلكم التجارب الغنية والفاعلة يف مجيع مراحلها وبيئاهتا الفضيل 

وقد كانت هذه التجربة الغنية حافًزا يل وللكثري الستجالء خفاياها وخباياها، 

، وهي جنة مؤّلفات العاّلمة الفضيلبلوبخاّصة مع ارتباطي ألكثر من ثامين سنوات 

تلكم املراحل احلياتية التي قضاها عىل العالقة التي مّكنتني أكثر من االطالع املفّصل 

 إلجراء مقابلة مطّولة معه بواسطة ابنه املهندس فؤاده 1431، ما حّفزين سنة

عم ين عمَل اللجنة، فكان نعم الوسيط ونامالذي شاركته طوال تلك السنوات الث

ىل ما يبذله من جهد يف مواصلة العمل وإحياء تراثه والده الرفيق، وجزاه اهلل خرًيا ع

العاّلمة الفضيل، وهي خدمة ومسامهة يف نرش ذلكم الفكر اإلسالمي األصيل الذي 

 ساهم شيخنا الفقيد ـ رضوان اهلل عليه ـ يف إحيائه وتأصيله خالل مسريته املباركة.

بمناسبة رحيله املؤمل،  القائمني عىل حفل األربعنيواستجابًة لطلب اإلخوة 

أقّدم الطبعة الثانية من الكتاب التي قمت بتحديث بعض املعلومات الواردة يف 

 الطبعة األوىل، وبخاّصة ما يتعّلق بقائمة الدراسات واملقاالت.
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رمحه اهلل فقيدنا الكبري رمحة األبرار، وأنزل عليه شآبيب الرمحة واملغفرة 

مرشوع نرش  إلمتاموان، وجزاه لقاء ما قّدم للدين واألمة خري اجلزاء، ووفقنا والرض

مجيع مؤّلفاته وتراثه الفكري خدمًة هلذا الدين احلنيف الذي وّطن سامحة العاّلمة 

 عمره يف خدمته وَبَذَل جّل جهده وفاًء له.

 حسني منصور الشيخ

 بلومنغتون، والية إنديانا األمريكية

 م1043/ 1/ 14: ه 4131/ 6/ 44
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مقدمة الطبعة األوىل

;
األجيال اإلنسانية تتعاقب فيام بينها، ينقل السابق منهم إىل الالحق خرباته 

وثقافته وتراثه اإلنساين، وهي ال تتناقل تراثها وخرباهتا إال عرب نخبها املثقفة 

النخب التي  والعاملِة، وكم يكون النقل والتناقل دقيًقا وشاماًل عندما يكون عرب تلك

قضت عمرها يف تدوين هذا الرتاث وحتقيقه وإعادة النظر يف مسائله وقضاياه، كام 

هو احلال مع عاّلمتنا الدكتور عبد اهلادي الفضيل ـ حفظه اهلل ـ الذي قىض عمره يف 

نت مؤّلفاته ـ بمجموعها ـ أهم املجموعات  تدوين العلوم اإلسالمية الرشعية، فكوَّ

 لرتاث الفكري اإلسالمي ضمن رؤيته اإلمامية.العلمية يف نقل ا

وكم سيكون احلوار واستقاء التجربة معه ذا قيمة عالية، تنبع من اإلضافة 

النوعية التي أضافها سامحته طوال جتربته اإلصالحية التي امتدت ألكثر من ستني 

 عاًما.

عىل  عزمُت وإيامًنا بقيمة التجربة التي خاضها سامحة العاّلمة الدكتور الفضيل، 

إجابتها   وضع جمموعة من األسئلة بخصوص جتربته اخلاّصة آماًل أن أجد الطريق إىل

الدماغية  من سامحته، نظًرا ملا يعانيه من ظروف صّحية أمّلت به بعد إصابته باجللطة

 .الثانية، التي نسأل اهلل تعاىل أن يمّن عليه بالشفاء مما أصابه بسببها

تاذ فؤاد طرح هذه األسئلة عىل سامحة الشيخ، فأبدى وقد طلبُت من ابنه األس
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ْقُت لذلك، حيث قام بطرح  استعداده لذلك وطرح املوضوع عىل سامحته، فوفِّ

، إىل أن أتّم مجيع األسئلة، وحتريرها الشفهية ثم صياغتهااألسئلة وتدوين األجوبة 

هم حمّطات وهي ما شّكلت املجموعة األوىل التي حاولُت جهدي أن تكون شاملة أل

سريته احلافلة بالتجربة والعطاء، وذلك ملا متّثله من جتربة مهّمة ألحد رموز اإلصالح 

 والنهضة اإلسالميَّني يف عرصنا احلارض.

د للحوار الفكري مع سامحته، ولكني وجدُت  ليكون ذلك احلوار اجلزء املمهِّ

ام سبق من أسئلة، أن كثرًيا من مفاصل السرية وحمّطاهتا مل تغطَّ بشكل جيلٍّ في

وبخاّصة بعدما ُنرِشَ احلوار عىل بعض صفحات الشبكة العنكبوتية، حيث استحّثني 

بعٌض من اإلخوة عىل استكامله، وذلك من خالل بعض االستفسارات التي طلبوا 

منّي طرحها عىل سامحة العاّلمة، مما شّجعني عىل تدوين هذه االستفسارات 

ًدا ـ عىل واإلضافة عليها، ما شّكل الحقً  ا جمموعة جديدة من األسئلة، عرضتها ـ جمدَّ

اًل أن تكون هي اجلزء الثاين  ابنه األستاذ فؤاد الذي أتعبته معي يف هذا املشوار، مفضِّ

من حواري مع العاّلمة الفضيل، مرجًئا احلوار الفكري والثقايف إىل وقت  الحق، 

ين احلوارين عىل شكل حوار ليكون هو اجلزء الثالث ـ إن شاء اهلل ـ، فجمعت هذ

واحد، دجمُت فيه األسئلة التي تتناول موضوًعا مشرتًكا وعنونت كل جمموعة منها 

 بعنوان يشمل ما تتناوله من نقاط.

وقد وجدُت احلوار ـ بجزأيه ـ يشّكل ماّدة جيدة يمكن اإلضافة عليها 

مُت بإعداد واستكامهلا، بحيث تكون مرشوع كتاب حيكي سرية الدكتور الفضيل، فق

دراسة موجزة أستعرض فيها بعض حمّطات حياة شيخنا الفضيل يف بداياهتا البرصية، 

وكذلك بعض معاملها يف النجف األرشف فيام مل حتِك تفاصيلها أسئلة وأجوبة 

احلوار، بحيث تشّكل هذه الدراسة املوجزة القسم األول من الكتاب، فيام يكون 

ًدا ذ لك ببعض الصور والوثائق التي حتكي بذاهتا جزًءا احلوار قسمه الثاين، معضِّ

كبرًيا من السرية، وبخاّصة أن عدد الصور والوثائق ونوعيتهام يمّثالن جانًبا مهامًّ من 

د  حياته املعطاءة، وهو ما دفعني لَِعدِّ القسم الذي يضمهام قساًم رابًعا، بعد قسم َمْْسَ
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يات العربية. وهبذه األقسام يكتمل احلوارات والدراسات التي ُنرِشت له يف الدور

ْقُت يف إعداده.  الكتاب الذي أرجو أن أكون قد ُوفِّ

توجيه الشكر لكل من قرأ احلوار يف جزئه األول، وبشكل  ال يفوتني، وأخرًيا

 خاص ألولئكم الذين أفادوين بطرح بعض  من أسئلة جمموعته الثانية.

ّص إىل األستاذ فؤاد الفضيل، كام ال يفوتني ـ كذلك ـ توجيه الشكر بشكل أخ

الذي بذل جمهوًدا كبرًيا يف حترير مجيع األجوبة وكتابتها إلكرتونيًّا، وكذلك تزويدي 

يكون بجميع الصور والوثائق ـ تقريًبا ـ، فله جزيل الشكر واالمتنان، متمنًيا عليه أن 

هناء، إىل حيث هناية املشوار  .صدره أوسع من الدَّ

 ]*[ ملحوظة

ـ يف هذا احلوار بجزأيه  ـ تبدأ من رحلة الشيخ من البرصة إىل النجف األسئلة 

، وتنتقل إىل مرحلة ه1363األرشف لاللتحاق باحلوزة العلمية فيها من العام 

 ه.1423الوظيفة اجلامعية، ومن َثمَّ إىل ما بعد تقاعده إىل 

 حسني منصور الشيخ

 ه4130/ 06/00القطيف، يف: 

 م1002/ 00/ 10
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 األول فصلال

.. يف بيئتها األوىلالسرية 

 معامل السرية -

 البرصة .. وبدايات النشأة -

 النجف األرشف وإرهاصات التغيري -
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رةـيـسـم الـالـعـم

 « برز الدور األكرب لوالدته يوَم أخذته معها يف زيارة ألمري

يف النجف، فاشرتت من دّكان يقع يف أول  املؤمنني 

جرومية( يف النحو بخمسة فلوس، سوق العامرة كتاب )اآل

 .«وبعد عودهتا إىل البرصة طلبت من والده تدريسه الكتاب

. نسبه1

حمسن بن الشيخ سلطان بن حممد  (1)هو: الدكتور عبد اهلادي بن الشيخ املريزا

بن حسني بن حسن بن أمحد بن عيل بن أمحد بن حسن بن  (3)بن عّباد (2)بن عبد اهلل

بن فضل بن عيل بن حديثة بن  (5)بد العزيز بن أمحد بن عمرانبن ع (4)ريشان بن عيل

ب عن  (1) الفارسية، وهي يف األصل مرّكبة من كلمتني، مها: )أمري( كلمة )مريزا( من امُلَعرَّ

و)زاده(، ومعناها: )ابن األمري(، ثّم خففت بسبب كثرة االستعامل إىل )مريزاده( ـ بحذف 

اهلمزة من أوهلا ـ، ثم خففت ـ أيًضا ـ عىل طريقة النحت إىل )مريزا( ـ بحذف الدال واهلاء من 

اء فقط، فيقال: )أمريزا(. وتستعمل عىل نحوين: اسم آخرها، وربام خففت بحذف الدال واهل

ه(. 1311، ومريزا األصفهاين النجفي )ت ه(1194علم، ومنه: مريزا بن حاج تربيزي )ت 

من نسل عيل . وتستعمل لقب تكريم، ملن كانت أمه علوية، أي 193/ 1انظر: أعيان الشيعة 

 لعلامء، واملريزا حممد تقي، مثل األمريزا عبد اهلل األفندي صاحب رياض اوفاطمة 

الشريازي قائد ثورة العرشين يف العراق. واستعامهلا ـ هنا ـ من الثاين، أي اللقب، وذلك ألن 

 .والدة الشيخ حمسن والد الدكتور علوية من عائلة البطاط يف العراق

 كان رئيس احلمولة يف وقته، وهو الذي أنشأ قرية احلوطة يف األحساء. (2)

 ة محولة عائلة )آل عّباد= العّباد(.إليه نسب (3)

 إليه نسبة القبيلة )آل عيل= العيل(. (4)

كان ـ يف بدء حياته ـ يسكن قرية )َمْلَهم( إحدى قرى نجد يف قلب اجلزيرة العربية، حيث  (5)

َمْلَهم ـ بالفتح »كانت موطن أهله وعشريته، ويعّرفها ياقوت احلموي يف معجم البلدان بقوله: 

وفتح اهلاء ـ ... قال أبو منصور: َمْلَهم وُقّران: قريتان من قرى الياممة معروفتان،  ثم السكون

=
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عقبة بن فضل، وهو فضل بن ربيعة أبو قبيلة الفضول املعروفة، التي هي إحدى 

 .(1)بطون قبيلة طيء العربية الشهرية، وإليها نسبته

 . والده2

، حسبام هو مكتوب ه1319سنة » والده الشيخ املريزا حمسن الفضيل، ولد 

د دفاتره اخلاّصة به، يف قرية احلوطة، وهي من قرى العمران، أنشأها جّده عىل أح

عبد اهلل بن عّباد، وتقع بني قرية العمران اجلنوبية وقرية الرميلة، عىل طريق قرى 

 .(2)«الرشق إىل مدينة اهلفوف

 ]*[ دراسة والده

خ عمران فتلمذ ـ يف املقّدمات ـ عىل الشي»نشأ نشأة علمية دينية يف األحساء، 

، وكان يسكن قرية العمران الشاملية، وهو من الفقهاء ه1365العيل املتوىف سنة 

 املجتهدين.

، ه1353وتلمذ يف السطوح عىل السيد نارص آل السيد سلامن، املتوىف سنة 

وكان يسكن مدينة املرّبز، وهو ممن بلغ درجة االجتهاد، وعرف ـ باإلضافة إىل ذلك 

إىل النجف  االحتياط. ثّم ارحتل املريزا حمسن الفضيل  ـ بالورع والتقوى ولزوم

 األرشف، وبقي فيها حوايل أربعة وعرشين عاًما.

                                               
إىل األحساء، وقطن يف ه 1151، ... ثّم نزح من ملهم سنة «... وهي موصوفة بكثرة النخل

اجلهة الرشقية منها، وعرفت قراها باسمه، حيث أطلق عليها )العمران( لرشائه معظمها، وملا 

به من رئاسة قبيلته التي كانت ـ هي األخرى ـ تتمّتع بالتفّوق العشائري يف املنطقة،  كان يتمّتع

وال تزال هذه املنطقة من األحساء تعرف هبذا االسم حتى اآلن. وكان عمران هذا يتمذهب 

بمذهب أهل السنة واجلامعة عندما كان يف نجد، ثم تشّيع ومتذهب بمذهب أهل البيت عند 

 نزوله األحساء.

اعتمدنا يف الرتمجة عىل ما ذكره الدكتور الفضيل من ترمجة لوالده الشيخ املريزا حمسن الفضيل  (1)

 .147/ 1يف كتابه هكذا قرأهتم 

 .151/ 1هكذا قرأهتم  (2)
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 حرض ـ يف البحث اخلارج ـ عىل عّدة من أعالم عرصه يف التدريس، وهم:

 ه(.1334الشيخ عيل اخلاقاين )ت  .1

 ه(.1337السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي )ت  .2

 ه(.1341اقر اجلواهري )ت الشيخ عيل بن الشيخ ب .3

 ه(.1342الشيخ مهدي املازندراين )ت  .4

 ه(.1344الشيخ جعفر بن الشيخ عبد احلسن آل الشيخ رايض )ت  .5

 ه(.1346السيد أبو تراب اخلونساري )ت  .6

 ه(.1355الشيخ املريزا حممد حسني النائيني )ت  .7

 ه(.1365السيد أبو احلسن األصفهاين )ت  .3

 ه(.1371 الشيخ حممد رضا آل ياسني )ت .9

 .(1)«ه(1373الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء )ت  .11

وقد بلغ سامحة احلجة الشيخ املريزا الفضيل درجة االجتهاد الفقهي، التي أجيز 

 فيها من:

، ونص ه1373. الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء املتوىف سنة 1»

; إجازته:
از، وصىل اهلل عىل حممد بعد محد اهلل جّلت آالؤه عىل ما أساغ من نعمه وأج

وآله، جماز احلقيقة إىل احلق وحقيقة املجاز، نبدي أن جناب عمدة العلامء العاملني، 

وقدوة األتقياء العارفني، ... الشيخ مريزا حمسن الشيخ سلطان ـ أدام اهلل فضائله 

هو ممن جّد واجتهد يف اقتناص حقائق العلوم الدينية، واستنباط األحكام وفواضله ـ 

 ، خمترًصا.155ـ  151/ 1م. س  (1)



21

، من أدلتها التفصيلية، من الكتاب والسنة، ... ورجائي إليه أالّ املقّدسة الرشعية

 ينساين من صالح دعائه، ومجيل تذكاره يف أذكاره.

 والسالم عليه، وعىل كاّفة إخواين املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته.

 حممد احلسني آل كاشف الغطاء.           ه1345شعبان  7حرر يف 

 .(1)«ه1363بيب بن قرين املتوىف سنة . الشيخ ح2

وقد كان له دور اجتامعي وثقايف كبريان يف األحساء، وكذلك يف مدينة البرصة 

التي استقّر فيها قبل رجوعه إىل البالد التي ترافقت مع عودة ابنه العاّلمة الدكتور 

 الفضيل إليها.

 11 الساعة من ذي القعدة يف 14ليلة السبت  13وقد تويف مساء يوم اجلمعة 

 .(2)ه1419زوالية سنة 

ولالطالع عىل سريته وأعامله ونشاطاته، يمكن مراجعة الدراسة التي أعدها 

، سنة 11و 9ابنه الشيخ عبد اهلادي بمناسبة أربعينه، نرشت يف جملة املوسم، العدد 

م، ثم أضاف عليها، ونرشت ضمن كتابه )هكذا قرأهتم( يف جزئه 1991ه/ 1411

 األول.

ّده األول. ج3

هو: الشيخ سلطان العّباد، ولد يف قرية احلوطة، من قرى األحساء حدود سنة »

 ه.1321، وتويف فيها سنة ه1262

 .153ـ  155/ 1م. س  (1)

 .254ـ  253/ 1انظر: م. س  (2)
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نشأ نشأة علمية دينية، فحرض عىل السيد هاشم آل السيد سلامن املوسوي، 

، وكان يسكن مدينة املرّبز من األحساء، وعىل الشيخ حممد ه1319املتوىّف سنة 

 ، وكان يسكن مدينة اهلفوف قاعدة األحساء.ه1316مخسني املتوىف سنة حسني أبو 

شغل منصب العامل الديني يف القرية املذكورة، وعرف بالورع والزهد والتقوى، 

 واملهابة عند الناس.

، ترجم له احلاج حممد عيل بنمل خيلف من الذكور غري املريزا حمسن الفضيل 

منتظم الدّرين يف أعيان احلسا والقطيف والبحرين(، أمحد التاجر البحراين يف كتابه )

سلطان بن عبد اهلل آل عيل العمراين األحسائي: العامل الفقيه النبيه الكامل، »قال عنه: 

 من بيت علم وفضل، ربام أدرك فجر القرن الرابع عرش.

له مسائل إىل العاّلمة الشيخ أمحد بن الشيخ صالح بن طّعان البحراين، أجابه 

 .(1)«ا، ويسميه فيها بِـ )أخي(عليه

. والدته4

والدة شيخنا الفضيل هي السيدة عقيلة بنت السيد عطّية البطاط املولود يف »

، وهذه األرسة ترتبط البرصة، وآل البطاط من األرس التي تنتمي إىل رسول اهلل 

ثري من مع أرسة السادة من آل السيد السلامن املنترشين بكثرة يف األحساء، وفيهم الك

علامء الدين، وأهل الفضل والعلم واألدب، ومنهم آية اهلل السيد نارص السلامن من 

 .(2)«أساتذة والده املريزا حمسن الفضيل

والدكتور الفضيل كان كثرًيا ما يتذّكر فضل والدته عليه يف توجهه الدرايس 

 .143/ 1م. س  (1)

 .62لقرار، عيل عيسى املهنّا منعطف ا (2)



22

ضَل األّوَل يف فيذكر أن لوالدته )السيدة عقيلة البطاط( الف»والعلمي ومواصلته فيه، 

ذلك، فقد بدأت يف تربيته الرتبية الدينية منذ بواكريه األوىل، وكأهنا تستقرئ مستقبل 

وليدها، فبدأت بإدخاله قبل سّن املدرسة ـ كام هي عادة التعليم يف تلك األيام ـ يف 

م درس تعّلم قراءة القرآن عند املاّلية )فاطمة بوجبارة(، يف حمّلة اخلليلية بالبرصة، ث

 يف املدرسة األمريية االبتدائية بصبخة العرب، ...

يف  كام برز الدور األكرب لوالدته يوَم أخذته معها يف زيارة ألمري املؤمنني 

النجف، فاشرتت من دّكان يقع يف أول سوق العامرة كتاب )اآلجرومية( يف النحو 

اب، ... بخمسة فلوس، وبعد عودهتا إىل البرصة طلبت من والده تدريسه الكت

]حيث[ يروي ]العاّلمة[ الفضيل هذه الذكريات عن والدته، ويذكر أهنا كانت تأخذه 

 .(1)«بنفسها يوميًّا إىل املدرسة االبتدائية؛ حّتى يستمّر يف الدراسة، فال يغيب أو ينقطع

. إخوانه5

والد مرتمَجِنَا الدكتور عبد اهلادي الفضيل مرتني، تزّوج الشيخ املريزا 

ا من أبناء عمومته من منطقة العمران، أنجب منها: سامحة الشيخ حممد أوالمه

 الفضيل األخ األكرب للعاّلمة الدكتور، وأخوه عبد اهلل، وثالثهام حسني.

وتزوج ثانيًة من السيدة عقيلة البطاط، أنجب منها: الدكتور عبد اهلادي، 

 .(2)اوإخوته: عبد اجلليل، وصادق، ومهدي، وفاضل، ومن البنات أربعً 

ه/ 1424تويف منهم عبد اهلل، وبعده بسنوات تويف الشيخ حممد بكربالء سنة 

ملكة العربية السعودية، يف قة الرشقية من املم، والبقية يتواجدون اليوم باملنط2113

 الدمام أو اخلرب، والبعض منهم يف سيهات.

 .15ـ  14، ص 55الفضيل .. الركب واملسرية، فؤاد الفضيل، جمّلة الكلمة، ع (1)

 .233/ 1انظر: هكذا قرأهتم  (2)
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. والدته6

لعارش من شهر كانت والدة الدكتور ]عبد اهلادي[ الفضيل ليلة اجلمعة ا»

م(، يف بيت والده احلّجة الشيخ املحسن 1935ديسمرب  6ه )1354رمضان سنة 

 .(1)«الفضيل بصبخة العرب من قرى البرصة

. السرية يف حمطات قصرية7

ـ أدخلته والدته يف درس تعلُّم القرآن الكريم قبل سّن املدرسة، وانتظم بعد 

سته النظامية تعّلم ـ عىل يد والده ـ ذلك يف املدارس الرسمية، وباإلضافة إىل درا

 دروس احللقات الدينية، وذلك بعدما أهنى الصف الرابع االبتدائي.

إىل النجف األرشف، بعدما أهنى يف ه 1363ـ انتقل الشيخ عبد اهلادي الفضيل 

 عاًما. 14البرصة دروس املقّدمات، وقد بلغ من العمر آنذاك 

، ويف هذه «مرحلة السطوح»ف بِـ ـ يف النجف األرشف درس مواد ما يعر

مجعية »، و«مجعية الرابطة األدبية»الفرتة ارتبط ببعض األنشطة الثقافية، فانتسب إىل 

 ، وفيام بعد هيئة حترير جملة األضواء التي تصدر عن مجاعة العلامء.«منتدى النرش

التي كانت قد أّسست جمموعة من  «مجعية منتدى النرش»ـ بسبب انتامئه إىل 

 دارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية، استطاع أن يدّرس يف مدارسها.امل

م أّسست كلية الفقه بالنجف، فكان الدكتور الفضيل من 1959ـ يف عام 

الدفعة األوىل التي التحقت بالكلية ليحصل منها عىل بكالوريوس يف اللغة العربية 

البحث »ر مرحلة والعلوم اإلسالمية، وكان يف هذه الفرتة قد التحق بحضو

 .«اخلارج

 .14الفضيل .. الركب واملسرية  (1)
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مع م( أسس الشهيد السيد حممد باقر الصدر 1959ـ يف العام نفسه )

جمموعة من علامء الدين أول حزب سيايس إسالمي وفق النظرية اإلسالمية اإلمامية 

يف العراق، وكان الدكتور الفضيل من املؤّسسني األوائل هلذا احلزب، واستمر يف 

رس ما يوكل إليه من مهام إىل أن تطّورت األحداث يف انتامئه حلزب الدعوة يام

العراق التي اضطّرته للخروج بعدها من العراق متوجًها إىل السعودية، ما اضطره 

 للخروج من احلزب بسبب هذه الظروف السياسية واألمنية.

م التحق الدكتور بجامعة بغداد إلكامل دراسة املاجستري يف 1963ـ يف عام 

م، وكان عنوان 1971آداهبا، وحصل عىل شهادة املاجستري سنة  اللغة العربية

، بإرشاف: الدكتور إبراهيم «أسامء األفعال واألصوات .. دراسة ونقد»دراسته: 

 السامرائي.

م التحق بالتدريس يف جامعة امللك عبد العزيز بجّدة، ليدرس 1971ـ يف عام 

ل بعدمها عىل منحة لالبتعاث فيها مواد اللغة العربية وآداهبا، ملّدة سنتني، حص

 لدراسة الدكتوراه يف النحو والرصف بجامعة القاهرة.

م حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وكان عنوان 1975ـ يف 

، بإرشاف الدكتور أمني عيل «قراءة ابن كثري وأثرها يف الدراسات النحوية»الرسالة: 

 السّيد.

ليامرس تدريس مواد اللغة العربية، ويؤّسس ـ ويف العام نفسه رجع إىل جّدة 

بعد مّدة وجيزة قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب بجامعة امللك عبد العزيز ويرأسه. 

وقد كان له دور كبري يف تأسيس قسم املخطوطات يف مكتبة اجلامعة املركزية، إذ 

ست جلنة املخطوطات باملكتبة بطلب منه، وتشكلت اللجنة برئاسته  لفرتهتا أسِّ

 األوىل.

م تقاعد الدكتور الفضيل من اجلامعة، بعدما أتّم 1939ـ ه 1419ـ يف العام 
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 .عاًما من العمل فيها 13

ست 1939ـ ه 1419ـ ويف العام نفسه ) اجلامعة العاملية للعلوم »م( أسِّ

يف بريطانيا ـ لندن، وكان الدكتور الفضيل من هيئة التدريس فيها، حيث  «اإلسالمية

املواد التالية: علم املنطق. تاريخ الترشيع اإلسالمي. أصول علم احلديث. دّرس 

أصول علم رجال احلديث. علم الكالم. واشرتك يف ندوات علمية باسم اجلامعة 

 هناك )بريطانيا(.

ـ بعدما استقّر الدكتور الفضيل يف املنطقة الرشقية )الدمام( من اململكة العربية 

م، بدأت مشاركاته االجتامعية والثقافية بعد ذلك 1939ـ ه 1419بدًءا من العام 

خاّصة، وذلك  «الرمضانية»بعامني، حيث ظهر هناك كمحارض يف املواسم الثقافية 

 ه.1411بدايًة من العام 

دماغية أصيب الدكتور الفضيل بجلطة ه 1427ـ يف شهر ذي احلجة من سنة 

ا إىل أن ارحتل إىل الرفيق وظّل يعاين من مضاعفاهت ،أقعدته عىل الْسير األبيض

 م،2113/ أبريل/ 3املوافق ه 1434/ مجادى األوىل/ 27األعىل يوم االثنني 

وذلك بعد عمر ميلء بالعطاء الفكري والثقايف امتد ألكثر من ستني عاًما، بدًءا من 

، فقىض سنواته األخرية م1943ه/ 1363رحلته إىل مدينة النجف األرشف سنة 

فرمحه اهلل رمحة األبرار، وأنزل عليه  .الصابر املحتسب الشاكرتلك مثاالً للمؤمن 

 شآبيب الرمحة واملغفرة والرضوان، وجزاه لقاء ما قّدم للدين واألمة خري اجلزاء
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البصرة .. وبدايات النشأة

  والدرايس، فدرس فيها معظم يف البرصة بدأ تكّونه العلمي

 مقّررات مرحلة املقّدمات احلوزوية.

 هذه الفرتة التي كان عاّلمتنا الدكتور الفضيل ال يزال خيطو  يف

خطواته األوىل يف الدراسة احلوزوية والنظامية، كان حيرص 

عىل مجع بعض املاّدة الثقافية والعلمية، وهي تشّكل دلياًل 

 عىل االهتامم العلمي املبّكر لديه.

التعريف باملدينة

غداد، من حيث عدد السّكان واألمهية البرصة ثانية مدن العراق بعد العاصمة ب

االقتصادية، فقد استمّرت امليناَء التجاريَّ الوحيد للعراق، منذ مراحل نشأهتا األوىل 

 حتى أواخر الستينيات، حتى أنشئ ميناء أم قرص عىل اخلليج العريب.

تقع مدينة البرصة عىل الضفة الغربية )اليمنى( لنهر شط العرب، الذي يتكّون 

اء هنري: دجلة والفرات، ويصب يف اخلليج العريب، وتبعد البرصة عن هذا من التق

دقيقة شامالً، وخط  31درجة و 31كم، وتقع عىل دائرة عرض  111املصّب مسافة 

 دقيقة رشًقا. 51درجة و 47طول 

وتقع املدينة ضمن منطقة بساتني النخيل التي تشّكل رشيًطا يبلغ معّدل عرضه 

جانبي شط العرب، وهو أكرب نطاق للنخيل يف العراق، وتكّون كم، يمتّد عىل  7نحو 

هذه البساتنُي احلدوَد اجلنوبيَة للمدينة، ومتتّد إىل غرهبا وجنوهبا الغريب أراض  

 منخفضة ملحّية.
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أما مناخ البرصة فيتصف بأنه صحراوي حار، يمتاز بمدى حراري كبري، 

 .(1)مم 141ا السنوي واألمطار قليلة يف البرصة، إذ ال يتجاوز جمموعه

البصرة أيام الدكتور الفضلي

احتفظت هذه املدينة بمكانتها العلمية واألدبية التي تطبعت هبا منذ بدايات 

نَا الدكتور الفضيل هبذا اخلصوص:  إن البرصة ـ بحكم »تأسيسها، إذ يقول عنها مرتمَجُ

هلها يمتازون موقعها االسرتاتيجي وسًطا بني العراق وإيران واخلليج ـ، فإن أ

بالبساطة احلياتية، والطباع الوادعة، وقد حافظت عىل إرثها وتارخيها احلضاري، منذ 

تأسيسها، ومنذ رجاهلا األوائل: الفرزدق واجلاحظ وبشار واخلليل، ففي كل أزماهنا 

التي تعاقبت عليها كان للبرصة حركتها الثقافية اإلبداعية، وخصوًصا يف اجلوانب 

 .(2)«ية، حتى يمكن تسميتها: مدينة اللغة العربية وآداهبااللغوية واألدب

احلركة األدبية يف البرصة ـ يومها ـ يف مرحلة »كام يشري ابنه األستاذ فؤاد إىل أن 

انطالق وتوّهج، فقد سبق جيل ]العاّلمة[ الفضيل يف البرصة جيل من الرّواد يف اللغة 

الل، الذي أسس مجعية الرابطة واألدب، منهم عميد أدهبا األستاذ حممد جواد ج

الثقافية، التي كان هلا دور كبري يف والدة حركة ثقافية وأدبية إبداعية يف البرصة، 

ومنهم الشاعر الكبري بدر شاكر السّياب، رائد الشعر ]العريب[ احلديث، ومنهم 

اخلطيب الشيخ عبد احلميد اهلاليل، واألدباء: العاّلمة الشيخ مهدي احلّجار، وعبد 

 .(3)«لبي، وحممد القرينيچالرضا ماّل حسن، وغالب الناهي، وسامل علوان ال

وباإلضافة إىل هذه احلركة األدبية، كانت البرصة ـ كمثيالهتا من مدن العراق ـ 

قد اجتاحتها احلركات واألحزاب اليسارية واإلسالمية، حيث كانت هناك 

 .131ـ  129/ 5انظر: املوسوعة العربية  (1)

 .16ـ  15الفضيل .. الركب واملسرية  (2)

 م. ن. (3)
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العراق من أقصاه إىل أقصاه،  جمموعات من قواعد املّد الشيوعي الذي نام وامتّد يف

وبجانبها حلقات وجمموعات ممن ينتمون إىل احلركة اإلسالمية، التي انتمى العاّلمة 

الفضيل إليها الحًقا، وكان له دور فاعل فيها، ويف مدينته البرصة يف مواسمها الثقافية 

 ومناسباهتا الدينية التي كان يتواجد فيها.

ن احلراك االجتامعي يف البرصة )األديب وباإلضافة إىل هذين اللونني م

والسيايس(، كان هناك نشاط ديني إرشادي وعظي، يتوالّه علامء املنطقة وخطباؤها 

ـ عن وأئمة املساجد، فالشيخ الفضيل ينقل ـ يف ترمجته لوالده ـ املريزا حمسن 

ول: وجود رشحية علامئية يف منطقة البرصة، حاز بعضهم رتبة االجتهاد الفقهي، يق

:وكان أبرز العلامء يف البرصة يوم سكنها ]والده[ وكياًل عن السيد األصفهاين »

، الذي كان من تالمذة الشيخ ه(1347)ت السيد حممد بن السيد جعفر آل شرب  .1

حممد حسني اهلمداين والشيخ جعفر التسرتي والشيخ إسامعيل السلمساين 

 واملريزا حممد حسن الشريازي املجّدد.

من ذرية املريزا حممد النيسابوري  حممد تقي بن املريزا حسني مجال الديناملريزا  .2

، إذ كان العامل الديني لألخبارية، وكان يقيم اجلامعة ه(1357األخباري )ت 

 واجلمعة يف جامعهم الكائن يف حمّلة أيب احلسن، وكان منزله يف املحّلة املذكورة.

آل الكيشواين الكاظمية )ت  من أرسة السيد مهدي بن السيد صالح القزويني .3

، وكان من تالمذة املريزا الشريازي، والسيد حممد اهلندي والشيخ ه(1357

 حممد تقي الشريازي والشيخ حممد طه نجف.

 ه.1353الشيخ مهدي احلجار املتوىف سنة  .4

، كان العامل الديني للشيخية بعد الشيخ حممد السيد مهدي السويج األحسائي .5

 ، وكياًل عن مرجعهم الديني يف كرمان.ه1333 طاهر املزيدي املتوىف

]من أساتذة والده املريزا ه 1363املتوىف سنة  الشيخ حبيب آل قرين األحسائي .6

 حمسن، الذين أجازوه باالجتهاد[.
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، ترمجه الزركيل يف ه(1363)ت  الشيخ عبد املهدي بن الشيخ إبراهيم املظفر .7

متأدب، اشتهر يف البرصة، فقيه إمامي »ـ، فقال:  4، ط169/ 4األعالم ـ 

 .«وعاش يف العشار ...

، كان من ه(1374)ت  السيد عبد اهلل بن السيد حممد عيل اخلليفة األحسائي .3

تالمذة الشيخ حممد كاظم اخلراساين والسيد حممد كاظم اليزدي، والشيخ عيل 

 بن الشيخ باقر اجلواهري.

 يني الشريازي احلائريالسيد حممد جعفر احلسوكان قايض اجلعفرية فيها آنذاك  .9

 وهو من تالمذة املوىل حممد كاظم اخلراساين.ه. 1377املتوىف سنة 

)ت  الشيخ حممد بن خليفة النبهاينوأبرز علامء أهل السنة واجلامعة فيها وقتذاك  .11

حممد بن »ـ، فقال:  4، ط116/ 6، ترجم له الزركيل يف األعالم ـ ه(1369

ائي نسًبا، املّكي مولًدا ومنشًأ، املالكي خليفة بن محد بن موسى النبهاين الط

مذهًبا، مؤرخ جزيرة )البحرين( يف العرص احلديث. كان من مدريس احلرم 

 .(1)«املّكي، كأبيه

ولعل هذه اإلطاللة عىل هذه الشخصيات العلامئية التي مّرت تظهر مدى 

عة األصولية التعايش املذهبي املتنّوع ـ حتى داخل التيار الواحد ـ، فنجد داخل الشي

واألخبارية، والشيخية، بجانب أهل السنة واجلامعة. هذا، باإلضافة إىل وجود بعض  

من طائفة اليهود، فقد كنت أسمع بعض األحاديث التي يتحدث فيها الشيخ الفضيل 

 عن جريانه من اليهود يف مدينة البرصة أيام طفولته وصباه.

ا من االنفتاح والتعايش وهذا أمر ينعكس ـ تالًيا ـ عىل أن يعيش أهل ها جوًّ

والتقارب والتسامح االجتامعي فيام بينهم. وهذا أمر وجدناه لدى عاّلمتنا الفضيل، 

 سواء يف سلوكه الشخيص، أو يف مؤلفاته العلمية.

وبسبب هذا احلضور العلامئي والديني يف البرصة، كان هناك اهتامم بإحياء 

 حزنة.املناسبات الدينية، الساّرة منها وامل

 ، خمترًصا.211ـ  217/ 1هكذا قرأهتم  (1)
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وقد كان هلذه املناسبات الدينية حضورها االجتامعي الفاعل، وهي نقطة لفت 

إليها األستاذ فؤاد يف حديثه عن البرصة مرتع الطفولة األول لوالده العاّلمة الفضيل، 

املهّمة ـ التي شهدهتا البرصة ـ يوم كان املّد »حيث يشري إىل أنه يف إحدى املناسبات 

سيطًرا عىل الساحة السياسية والثقافية، وكانت احلركة الشيوعي يف العراق م

اإلسالمية السياسية، وهي يف بداياهتا يف النجف، قد انطلقت لتقف بوجه التحدي 

الشيوعي ـ مهرجان أقامه الشيخ حممد جواد السهالين بمناسبة مولد اإلمام عيل 

  ،ا، جاوز العرشة آالف وشارك يف يف حملة اجلمهورية، حرضه حشد كبري جدًّ

احلفل الدكتور الفضيل بمحارضة، واهلاليل بقصيدة، ألقى الفضيل حمارضته عن 

، وتطّرق فيها إىل الفكر الشيوعي وخمالفته للعقيدة والنظام اإلمام عيل 

 اإلسالمي، وقرأ نص فتوى السيد احلكيم عن الشيوعية التي فاجأ هبا احلضور، ...

اإلعالن عن ذلك يف إحدى أهم مدن  وكانت هذه املحارضة السياسية بمثابة

 .(1)«العراق

البصرة .. األرضية األوىل

عاش عاّلمتنا الفضيل فرتة صباه يف قرية صبخة العرب ـ إحدى قرى حمافظة 

يقيم هناك إماًما وعامًلا دينيًّا، جعل جملسه البرصة ـ، حيث كان والده املريزا حمسن 

األحكام الرشعية؛ ألنه ال يسمح أن يدور فيه دائرة لإلرشاد والتوجيه وتعليم »العام 

 غري هذا.

 .(2)«وهبذا استطاع أن يكّرس هذا الوقت من كل يوم للتثقيف

يف هذه البلدة بدأ تكّونه العلمي والدرايس، فدرس فيها معظم مقّررات مرحلة 

 .17ـ  16الفضيل .. الركب واملسرية  (1)

 .213/ 1هكذا قرأهتم  (2)
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الفضل األول يف »املقّدمات احلوزوية، وقد ذكرنا أن لوالدته السيدة عقيلة البطاط 

ك، فقد بدأت يف تربيته منذ بواكريه األوىل، ... فبدأت بإدخاله قبل سّن املدرسة ـ ذل

كام هي عادة التعليم يف تلك األيام ـ يف درس تعّلم القرآن عند املالية )فاطمة 

بوجبارة( يف حملة اخلليلية بالبرصة، حيث تّم تسجيله يف السنة الثانية مبارشة؛ ألنه 

 حيفظ سوًرا من القرآن.

يف  ام برز الدور األكرب لوالدته يوم أخذته معها يف زيارة ألمري املؤمنني ك

النجف األرشف، فاشرتت من دكان يقع يف أول سوق العامرة كتاب )اآلجرومية( 

 يف النحو بخمسة فلوس.

وبعد عودهتا إىل البرصة طلبت من والده تدريسه الكتاب، وكان قد أكمل 

 أوىل خطواته يف الدرس احلوزوي. الصف الرابع االبتدائي يوم بدأ

يروي ]العاّلمة[ الفضيل هذه الذكريات عن والدته، ويذكر أهنا كانت تأخذه 

 بنفسها يوميًّا إىل املدرسة االبتدائية، حتى يستمّر يف الدراسة، فال يتغيب أو ينقطع.

وانتقل لدراسة الصف اخلامس والسادس االبتدائي إىل مدرسة عاصم بن 

ة، وكان مدير املدرسة يف حينها الشاعر واألديب سامل علوان الچلبي. ُدلف يف البرص

وقد بدأت ـ يف هذه املدرسة وهو يف هذه السّن املبكرة ـ أوىل حماوالته النثرية 

والشعرية، ويذكر أن أول كلمة كتبها كانت بعنوان: )الشعر فّن مجيل(، وقد ُنرشت 

 ة كانت من بحر اهلزج، وكان مطلعها:يف جدارية ثانوية البرصة، وأول حماولة شعري

      إذا اإلنسان مل ترفعـه أخـالق وآداب

فلــن تنفعــه آبــاء وأجــداد وأنســاب      

 .»(1)وأول إلقاء خطايب كان يف دار املازين بكلمة عن ]اإلمام[ احلسني 

 .15ـ  14الفضيل .. الركب واملسرية  (1)
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احلوزوية، وفًقا للجدول ويف هذه الفرتة التي قضاها يف البرصة، بدأت دراسته 

 التايل:

 ـ اللغة العربية

 :علم النحو

.رشح اآلجرومية، والده املريزا حمسن -
.رشح قطر الندى، والده املريزا حمسن -
.رشح األلفية البن الناظم، والده املريزا حمسن -
.رشح األلفية البن عقيل، الشيخ جاسم البصري -
.مغني اللبيب، والده املريزا حمسن -

 علم الرصف:

.مراح األرواح، والده املريزا حمسن -
.رشح النظام عىل الشافية، والده املريزا حمسن -
.املقصود، الشيخ جاسم البصري -

 :علوم البالغة

.خمترص املعاين، والده املريزا حمسن -
ل، والده املريزا حمسن - .املطوَّ
.جواهر البالغة، الشيخ جاسم البصري -

 :علم التجويد

.رشح حتفة األطفال، الشيخ جاسم البصري -
.هداية املستفيد، الشيخ جاسم البصري -
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 ـ العلوم العقلية

 :علم املنطق

.حاشية مال عبد اهلل، والده املريزا حمسن -
.(1)رشح الشمسية، والده املريزا حمسن -

ـ كانت هذه جمموعة الدروس التي أمتّها أيام تواجده يف البرصة، قبل انتقاله 

إلكامل دراسته، »، ه1363لطلب العلم ـ إىل النجف األرشف، التي هاجر إليها سنة 

عاًما، وأكمل هناك دروس املقّدمات والسطوح لدى عدد من  14وله من العمر 

 .(2)«األعالم

الدكتور الفضلي وبدايات اجلمع والتأليف

طواته األوىل يف يف هذه الفرتة التي كان عاّلمتنا الدكتور الفضيل ال يزال خيطو خ

الدراسة احلوزوية والنظامية، كان حيرص عىل مجع بعض املاّدة الثقافية والعلمية، 

 وهي تشّكل دلياًل عىل االهتامم العلمي املبّكر لدى سامحته.

وقد احتفظ ـ من هذه املرحلة العمرية ـ بكّراسني، مجعهام أيام تواجده يف 

هذه جمموعة من »، يقول يف مقّدمته: «ا ولغًزامخسون لغزً »البرصة، األول منهام ساّمه: 

م، 1946املوافق  لعام ه 1365األلغاز واألحاجي، كنت قد توفرُت عىل مجعها عام 

أيام كنت طالًبا يف املدرسة االبتدائية بالبرصة، ولوًعا بقراءة املجاّلت امليّْسة 

والرتويح عن  ومطالعة كتب األدب والنوادر املبّسطة، ألرجع إليها بغية التسلية

 .«النفس

 .1نقاًل عن جمموعة أوراق كتبها بخط يده عن دراسته احلوزوية والنظامية، ص  (1)

 .www.alfadhli.orgنرتنت ترمجة العاّلمة الفضيل، موقعه عىل شبكة اإل (2)
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، مجع ـ يف كّراسه اآلخر ـ بعض األبيات ُمْشِكَلَة  وقبل ارحتاله إىل النجف بعام 

هذه »، يقول يف مقّدمته: «عرشة أبيات وبيت مشكلة اإلعراب»اإلعراب، وساّمه: 

أبيات انتقيتها من جمموعة من األبيات املشكالت اإلعراب، التي كنت قد توفرت 

، أطارح «رشح ألفية ابن مالك»، حينام كنت أدرس ه1367ها عام عىل مجعها ورشح

هبا زمالئي الطلبة يف يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع، عندما نلتقي للمذاكرة 

 .«واملراجعة

زيارات العاّلمة الفضلي للبصرة الحًقا

وعندما ارحتل أستاذنا الشيخ الفضيل إىل النجف األرشف، مل يعِن هذا أنه 

يها ليستقّر فيها، إنام ارحتل إىل هناك طلًبا للعلم يف مواسم التدريس فقط، إذ هاجر إل

يعود يف املواسم الثقافية والعطالت الرسمية احلوزوية إىل مدينة البرصة، حيث كانت 

له أنشطة عديدة يف البرصة، وبخاّصة بعد انتهائه من مرحلة السطوح وحضوره 

 البحث اخلارج.

 كان حيرض فيها دروس البحث اخلارج، حيرض يف جامعةففي هذه الفرتة التي 

 بغداد دروس مرحلة املاجستري.

 وقد نشط ـ يف ذلك الوقت ـ حزب الدعوة، وقد كانت لسامحته أنشطة ثقافية

عديدة، منها: املحارضات والدروس الثقافية التي كان يلقيها كأحد أعضاء وقادة 

 احلزب.

رسمية واملواسم الثقافية، التي كان أبرزها فكان يأيت إىل البرصة يف العطالت ال

شهري حمرم ورمضان، فيشارك يف إلقاء املحارضات والندوات الدينية التي تعقد يف 

 هذين املوسمني.

ا  وباإلضافة إىل ذلك، كان عالمتنا الدكتور الفضيل يامرس نشاًطا ثقافيًّا خاصًّ
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كان منها بعض اخلاليا  باحلزب، حيث يعمل عىل تثقيف كوادر وخاليا احلزب، التي

 اجلديدة التي تكّونت يف البرصة.

وقد كان من الكتب التي اعتمدها حزب الدعوة ليدرسها كوادره: كتاب 

)مشكلة الفقر(، وهو أول ما ألف العاّلمة الفضيل، وذلك كبديل ملا كان يطرح ـ يف 

تلف حينها ـ  من رؤى ونظريات شيوعية وماركسية من معاجلة لظاهرة الفقر، خت

 .(1)والنظرة الدينية اإلسالمية

 م.2113/ 3/ 21ه = 1429/ 3/ 13مقابلة مع ابنه األستاذ فؤاد، بتاريخ  (1)
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النجف األشرف وإرهاصات التغيري

  ،من أهم عوامل ظهور احلركات اإلصالحية يف أي جمتمع

وجود شخصيات حتمل هّم اإلصالح والتجديد يف 

جمتمعاهتا، ولقد حفلت مدينة النجف العلمية ـ وقَت تواجد 

 جال.عاّلمتنا الدكتور الفضيل ـ بعدد من هؤالء الر

البيئة النجفية بني االنغالق واالنفتاح .1

مدينة النجف ـ باعتبارها مدينة دينية حمافظة ـ يغلب عىل جمتمعها ألفته للقديم 

الذي ال يريد مفارقته، وهو أمر يغلب عىل هذا النوع من املدن، وقد أشار إىل هذه 

مية يف النجف النقطة الباحث األستاذ عيل البهاديل يف دراسته عن احلوزة العل

ـ مع إقراره هبذه ، إال أن السيد مصطفى مجال الدين (1)وحركتها اإلصالحية

الصفة للمجتمع النجفي ـ، يضع بعض العوامل التي دفعت بعض أفراد هذا 

املجتمع املنغلق إىل االنفتاح، ما جعل ذلك يؤسس تالًيا حلركة اإلصالح يف هذه 

 »يذكرها السيد مجال الدين هي:  اجلامعة الدينية، وهذه العوامل التي

 . القراءات املتنوعة4

فالنجف ـ التي عشناها ـ مدينة قارئة، تتصل ـ رغم انغالقها ـ بالعامل اخلارجي 

عن طريق الكتب والصحف واملجاّلت التي تردها بانتظام، ومن خمتلف البلدان، َكـ 

من دمشق،  «لعلمي[جملة املجمع ]ا»و «ألف باء»من لبنان، و «الربق»و «العرفان»

 .239انظر: احلوزة العلمية يف النجف  (1)
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 «الكاتب املرصي»، و«الثقافة»، و«الرسالة»، ثم «اهلالل»، و«املقّطم»، و«املقتطف»و

 من مرص.

كام صدرت يف النجف نفسها صحف وجماّلت ليست عىل الشكل املتحّفظ 

 التي صدرت يف العرشينيات. «النجف»الذي يعيشه جمتمعها، كمجلة 

 . ثقافة الوافدين1

 النفتاح الفكر يف هذا املجتمع املنغلق، فهو أن مدارس النجف أما العامل الثاين

الدينية ـ وهي تقرب من أربعني مدرسة ـ مل تكن مدارس باملعنى الذي نعرفه، بقدر 

ما هي )أقسام داخلية( للجامعة الدينية، فالدروس واملحارضات التي يتلقاها الطلبة 

)جامع اهلندي( و)مسجد الرتك(  عادًة، تكون يف اجلوامع واملساجد العاّمة، مثل:

 و)جامع الطويس( و)مسجد اخلرضاء( و)الصحن الرشيف(.

أما هذه املدارس فتحوي غرًفا لسكن الطلبة الوافدين، وتتكّون املدرسة من 

عرشين إىل أربعني غرفة، يف كل غرفة طالب أو طالبان، حسب كثافة عدد الوافدين، 

عصورهم، وسميت بأسامئهم، كمدرسة  وهي مدارس بناها مراجع الدين يف خمتلف

 اليزدي، ومدارس اآلخوند.

وهذه املدارس تضّم أجياالً من الوافدين من خمتلف األقطار اإلسالمية، تنشأ 

ن منهم جمموعات  أو )شلاًل( متجانسة داخل كل  بينهم ـ يف العادة ـ صداقات، ُتَكوِّ

فية التي تسكن البيوت ـ مدرسة، وقد ينضم إليهم ـ من العوائل املهاجرة أو النج

بعُض زمالئهم يف الدراسة، ولكن الغالب ـ يف هذه الشلل ـ أن يألف  الطالب 

العرب، أو اهلنود، أو الفرس، أو األتراك أبناء لغتهم، فيجتمعون يف عطلهم 

 األسبوعية ـ اخلميس واجلمعة ـ أو العطل املوسمية األخرى.

شخص أو أكثر، كان له قبل هجرته وهذه املجموعات املتجانسة قد يربز فيها 
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إىل النجف نوع من الثقافة، أو الفكر، أو اهلّم االجتامعي، مما يكون له األثر يف طبع 

املتجانسني معه بطابعه، فيؤثر يف ثقافتهم العاّمة، خارج مقرراهتم الدراسية، وشيًئا 

ملحور( مولًعا فشيًئا يتمحورون حوله، فينجّرون إىل ميوله وثقافته، فإذا كان هذا )ا

بالفلسفة أو السياسة، أو األدب، أو الشعر، أو القّصة كان الطابع العام لزمالئه 

 .(1)«كذلك

وإىل جانب هذين العاملني اللذين ذكرمها السيد مصطفى مجال الدين، يمكن 

إضافة عوامل أخرى أّثرت يف ظهور حركة إصالحية داخل البيئة العلمية يف احلوزة 

 النجفية، وهي:

 . وجود الشخصيات اإلصالحية3

إن أي مدينة علمية، وبخاّصة تلك التي تعتمد النظام التعليمي القديم يف 

التدريس، حيث يكون املدّرس له احلضور األقوى، إذا متّتعت املدينة واحلارضة 

العلمية بحضور علامئي ذا كفاية علمية كبرية، فإن ذلك سيكسبها مكانة علمية 

 كبرية.

ألنظمة التعليمية احلديثة، التي تعتمد املؤسسة التعليمية وذلك بخالف ا

املتكاملة، التي يشّكل فيها املدّرس جزًءا من النظام التعليمي، يضاف إليه جمموعة 

من العوامل، كاملقّررات الدراسية، وحركة البحث العلمي، واإلصدارات العلمية 

 الدورية وغري الدورية.

ن القول بأن نشوء أي حركة إصالحية يف هذه باالستناد إىل هذه النقطة، يمك

املدينة العلمية أو تلك يعتمد ـ إىل درجة كبرية ـ عىل توافر جمموعة من الشخصيات 

العلامئية الكبرية ذات التوّجه اإلصالحي، وعىل العكس من ذلك، فإن خفوت 

                                               
 ، خمترًصا.26ـ  21الديوان، السيد مصطفى مجال الدين  (1)



41 

 

صوت اإلصالح يف أي مدينة وحارضة علمية قد ينشأ من تقليدية بعض رجاالت 

 م واملناخات العلمية فيها، وعدم تبنيهم لنهج اإلصالح والتجديد.العل

وقد برزت يف هذه املدينة كثري من األسامء العلامئية التي حتمل هذا املشعل 

اء، مما ساعد ـ إىل حد جّيد ـ عىل أن ختطو حوزهتا خطوات اإلصالح والتجديد  الوضَّ

الشيخ حممد احلسني كاشف بصورة متسارعة يف وقت زمني قصري، وذلك من أمثال: 

الغطاء، والحًقا السيد حمسن احلكيم، والشيخ حممد رضا املظفر، والسيد حممد تقي 

 .احلكيم، وبرز يف هذه الفرتة ـ أيًضا ـ الشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر 

 . التأثر باجلّو املحيط1

نفتاح ـ يف العامل األول من عوامل ا أشار السيد مصطفى مجال الدين 

املجتمع النجفي ـ إىل أن اجلّو الثقايف خارج النجف انعكس عىل داخله، وهو أمر 

طبيعي، وبخاّصة يف جمتمع قارئ ـ كام يشري إىل ذلك السيد مجال الدين ـ، وما يمكن 

أن يضاف يف هذه النقطة، أن الفرتة التي تواجد فيها العاّلمة الفضيل يف النجف 

 دث يف حميطها العريب أو اإلسالمي، وحتى العاملي.تأثرت إىل حدٍّ ّما بام حي

فالتغريات التي كانت تشهدها املنطقة يف ذلك الوقت، كان هلا حضورها يف 

 حدوث حركات إصالحية داخل البيئة العلمية يف حوزة النجف.

ففي تلك الفرتة ظهرت جمموعة من األحزاب واحلركات السياسية، لعل 

لبعث، احلزبان اللذان متكنا من الوصول إىل أبرزها احلزب الشيوعي وحزب ا

 السلطة يف العراق عرب االنقالبات العسكرية.

كام أنه يف تلك الفرتة ـ أيًضا ـ انترشت اجلامعات يف العامل العريب، وكان العراق 

من هذه الدول التي احتضنت العديد من اجلامعات. وظهرت فيه العديد من 

 كانت تصل إىل جمتمع النجفيني.الصحف واملجاّلت العربية، التي 
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كل هذه التغريات ـ وباإلضافة إليها ارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى 

املنتسبني للحوزة العلمية ـ ظهر أثرها عىل قيادات ونخب املجتمع النجفي، ما أدى 

 إىل ظهور عدد من توّجهات اإلصالح عىل أكثر من صعيد.

ـ يف مقّدمة ديوانه ـ إىل أنه يف إحدى  يشري بل إن السيد مصطفى مجال الدين 

قصائده عقد نوًعا من املفاضلة بني نظام اجلامع األزهر واحلوزة النجفية، مفضاًل 

ويف أوائل »النموذج األزهري يف حتديث أنظمته وطرق الدراسة فيه، يقول: 

اخلمسينيات شاركنا يف حفالت تأبني أحد مراجع الدين العظام )وهو الشيخ حممد 

آل ياسني(، بقصيدة نرشت يف جملتي )البيان( النجفية، و)األلواح( اللبنانية،  رضا

حتدثُت فيها عن تطور الدراسة يف )اجلامعة األزهرية(، وطلبُت من مراجع الدين 

 النظر بجدية لتطوير الدراسة يف اجلامعة النجفية، وكان مما قلته يف ذلك:

ــ ــن م ــون م ــاـهــالَّ تكون                      رص وأزهره

 كـــام يكـــون مـــن السلســـال منبعـــه                    

                     أم ال .. فــنحن أنــاٌس عمرنــا ســفهٌ 

 (1)«إن مل نكــن بِـــ )أتــى زيــد( نضــيعه                    
 

وقد ظهرت بعض مظاهر هذا التأثر باملحيط، لعل أبرزها قيام حزب الدعوة، 

ة تتبنى املبادئ واألسس اإلسالمية يف التحّرك كحركة إسالمية سياسية منّظم

السيايس؛ وكذلك تدشني كلية الفقه، كمؤسسة أكاديمية هتتّم بالدراسات 

اإلسالمية، وبخاّصة يف جمال الفقه والترشيع وأصوهلام؛ كام صدرت بجانبهام جملة 

 .«مجاعة العلامء»األضواء، التي كان حيررها 

 . تواصل حركة االجتهاد الفقهي5

مدينة النجف األرشف تعد أعرق جامعة دينية للشيعة اإلمامية، وكان هلا الدور 

                                               
 .32ـ  31الديوان  (1)
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األبرز يف تواصل حركة االجتهاد الفقهي الشيعي إىل عرصنا احلارض، وهو التواصل 

االجتهادي الذي جيعل من األفق مفتوًحا لتغريات كبرية يف العقلية الترشيعية، ما 

علمية جديدة، وأطر ترشيعية مستحدثة، ليس ينّشط العقل البتكار قواعد ومناخات 

 بالرضورة أن تكون مقّيدة بام توّصل إليه السلف وطبقة الفقهاء املتقّدمني.

وهذا اجلّو العلمي، له تأثريه يف ظهور دعوات إصالحية أكثر من تلك األجواء 

 التي ال تزال تعيش عىل فتاوى املتقّدمني، وال يمكنها أن حتيد عنها كثرًيا.

 بدء احلركة اإلصالحية املؤسساتية. 2

استناًدا إىل العوامل السابقة، وإىل عوامل أخرى تفصيلية، ظهرت يف عرصنا 

احلارض حركات إصالحية داخل بيئة النجف األرشف، حّدد الباحث عيل أمحد 

البهاديل ـ يف دراسته عن معامل احلركة اإلصالحية يف احلوزة العلمية يف النجف ـ بأهنا 

بإمكاننا »دخول العراق يف دائرة االحتالل الربيطاين، وقد رشح ذلك بقوله:  تبدأ من

أن نؤرخ للرصاع بني الدراستني القديمة واحلديثة يف النجف بفرتة ما بعد االحتالل 

م، فمع الغزو ـ وقبله وبعده ـ يأيت 1914ه/ 1333الربيطاين البغيض للعراق عام 

 .(1)«قافة ليفرضها عىل املستعَمر )بفتح امليم(املستعِمر )بكْس امليم( ـ عادًة ـ بث

مستعرًضا بعض امللحوظات الفنية واإلدارية واملنهجية التي أبداها رّواد 

اإلصالح يف هذه الفرتة، وقد نمت هذه احلركة وبلغت أوجها يف الفرتة التي تواجد 

يم الذي فيها الشيخ الدكتور الفضيل، وهي املرحلة اإلصالحية الثالثة ـ حسب التقس

 وضعه البهاديل.

                                               
 .295احلوزة العلمية يف النجف  (1)
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 معامل احلركة اإلصالحية النجفية

برز يف هذه املرحلة عامالن ساعدا عىل تطّور هذه احلركة وخفوهتا، األول منهام 

ساعد عىل النهوض هبا، بينام كان الثاين عاماًل مهامًّ يف تقويض هذه العملية 

 اإلصالحية، ومها:

لسيد أيب احلسن األصفهاين سنة : هو وفاة املرجع الديني االعامل األول»

م، وتويل اإلمام السيد حمسن احلكيم الزعامة الدينية للمسلمني 1945ه/ 1365

الشيعة يف العامل. وما يعنيه ذلك من حدوث تغيري وتأثري عىل احلركة اإلصالحية يف 

 النجف إجياًبا.

محن م يف العراق ضّد حكومة عبد الر1963ه/ 1333: قيام ثورة العامل الثاين

عارف، حيث كان للدولة فيام سبق هذا التاريخ عّدة حماوالت للسيطرة، أو النفاذ 

للحوزة، إال أهنا مل تكن من احلّدة واإلرصار بالدرجة التي شهدناها بعد قيام تلك 

 .(1)«الثورة

وقد عّد األستاذ البهاديل هذه املرحلة من أهم مراحل النضج التي بلغتها حركة 

 »، وذلك لظهور عدد من املظاهر االجتامعية املتقّدمة فيها، منها: اإلصالح يف النجف

ظهور أحزاب إسالمية بموازاة امتداد وتنامي األفكار واألحزاب العلامنية  .1

 والقومية واإلحلادية.

ظهور بعض التجمعات العاملِية، وإصدار بعضها جمالت تطرح اإلسالم احلركي  .2

 ـ إذا جاز التعبري ـ.

م امللكي يف العراق، وقيام حكم مجهوري، وذلك سنة القضاء عىل احلك .3

 م.1953ه/ 1373

                                               
 ، خمترًصا.329ـ  323ية يف النجف احلوزة العلم (1)
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صدور قانون األحوال الشخصية املجايف ملا ينّص عليه القانون األسايس للعراق  .4

 من أن دين الدولة هو اإلسالم.

إنشاء العديد من الرصوح العلمية يف النجف ككلية الفقه، وجامعة النجف  .5

 .(1)«ة وغريهاالدينية، ومدرسة النجف الديني

 أواًل: التطوير يف منط الدراسة الدينية

ظهرت يف هذه الفرتة العديد من التجارب يف إنشاء مدارس تتبنّى الطرح 

اإلسالمي، وهو مما ساعد كثرًيا عىل نمّو وتطّور الدراسة الدينية وحماولة تنظيمها، 

 ومن هذه املدارس واملؤسسات:

 دينية(أ. مدرسة اجلزائري )مدرسة النجف ال

بدأ الشيخ عّز الدين اجلزائري بطرح فكرة تنظيم وحتديث الوضع الدرايس »

واالقتصادي واإلعالمي للحوزة العلمية يف النجف واحلوارض العلمية املسايرة هلا، 

 وشملت الفكرة اخلطوط التالية:

توحيد اإلدارة العاّمة )املرجعية( مع عدم املّس بمبدأ فتح باب  .1

 االجتهاد.

 قتصاد الرشعي جلهاز املرجعية العليا، إيراًدا ورصًفا.ضبط اال .2

 تنظيم الدراسة. .3

 التوعية واإلعالم والتبليغ العام. .4

ه 1377/ 5/ 14فأسس )مدرسة اجلزائري ـ مدرسة النجف الدينية( بتاريخ 

م، لتدريس علوم الرشيعة، والعلوم العربية دراسة منهجية، وهي 1957/ 3/12= 

 نظريته اإلصالحية. ضّمت طالًبا غالبيتهم من العرب. حماولة لتجربة مرحلة من

                                               
 .332م. س  (1)
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 وكانت املدرسة قد خصصت:

 يوًما يف األسبوع لتدريب الطالب عىل اخلطابة. .1

 جوائز للفائزين األول من الطالب يف االمتحانات. .2

 نرشات طالبية جدارية أسبوعية لتنمية مواهب الطالب األدبية. .3

ى(، وصدر منها ـ قبل أن تتوقف ـ ومل تكتِف بذلك، بل أصدرت جملة )الذكر

 عرشة أعداد.

وبعد توقف )الذكرى( أصدرت املدرسة جمّلة )رسالة النجف(، التي صدر 

 .(1)«م. وتوقفت بعد صدور العدد الثالث1967ه/ 1337العدد األول منها سنة 

 ب. جامعة النجف الدينية

ئات: مرشفة، هلذه املدرسة نظام خاص يف الدراسة، تقوم عىل تطبيقه ثالث هي»

 وإدارية، وتدريسية، برئاسة عميد.

 وينّص نظامها عىل تدريس العلوم التالية:

ا.  النحو والرصف والبالغة واملنطق والفقه وأصوله، والكالم، والتفسري إجباريًّ

وعلم احلديث والفلسفة واألخالق وعلم النفس واهليئة والرياضيات والتأريخ ولغة 

ا. أجنبية ـ تعينها اإلدارة ـ  والفقه املقارن والصّحة اختياريًّ

وتسري الدراسة فيها عىل عرش مراحل، تبدأ بدراسة علوم اللغة واألدب، 

 وتنتهي بدراسة )بحث اخلارج(.

 ، خمترًصا.336ـ  335م. س  (1)
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 .(1)«وجتري فيها امتحانات نصف سنوية، وأخرى هنائية

 ج. مدرسة العلوم اإلسالمية

م، برعاية 1963ه/ 1333تأسست مدرسة العلوم الدينية يف النجف سنة »

مرجع املسلمني الشيعة عرص ذاك: السيد حمسن احلكيم، وكانت تعبرًيا عن نزعة 

إصالحية يف احلوزة العلمية يف النجف، وكان اهلدف من تأسيسها حتقيق أمرين عىل 

 غاية كبرية من األمهية، مها:

جتديد يف مناهج التدريس يف احلوزة، وتطويرها، بام ينسجم مع متطلبات  -

 الفكرية والبيئة اجلديدة يف العراق بشكل خاص، والعامل بشكل عام.األوضاع 

خلق جيل من العلامء الشباب الواعني، الذين يتحملون مسؤولية التبليغ  -

لإلسالم يف العراق وخارجه، ويسامهون يف التحّرك السيايس الذي تقوده 

 املرجعية.

ة للتدريس يف هذه وحتقيًقا هلذين اهلدفني فقد ُأدِخَلت بعض املواّد اجلديد

املدرسة كعلم االقتصاد )اقتصادنا(، والفلسفة )فلسفتنا(، وعلوم القرآن )البيان يف 

تفسري القرآن لإلمام اخلوئي(، باإلضافة إىل العلوم التقليدية: كالفقه واملنطق واللغة 

 .(2)«العربية واألصول

ـ )دورة وقد كان وراء تأسيس هذه املدرسة ـ التي عرفت بني احلوزويني بِ 

يف هذه السنة ـ  السيد احلكيم( ـ السيد الشهيد حممد باقر الصدر، فقد كان 

سياسيًّا واجتامعيًّا  منهمًكا يف دعم السيد حمسن احلكيم »م ـ 1964ه/ 1333

ا، حيث كان السيد الصدر  يعتقد أن خري احلوزة يكمن يف تنظيمها خالًفا  وفكريًّ

                                               
 .79دليل النجف األرشف  (1)

 .342احلوزة العلمية يف النجف  (2)



 

47 

 

خريها يف عدم تنظيمها. ومن هذا املنطلق حتّرك عىل للمقولة السائدة يومذاك من أن 

من أجل إقناعه بفكرة إنشاء معهد علمي يتوىل تربية  أحد أبناء السيد احلكيم 

كادر علمي رسايل يستطيع النهوض بسّد احلاجات التبليغية يف خمتلف أنحاء العراق، 

... 

هدي الذي عرضها عىل السيد م وكانت فكرة املدرسة للسيد الصدر 

 اللَذْين عرضاها بدورمها عىل السيد حمسن احلكيم  والسيد حممد باقر احلكيم 

وأقنعاه هبا، وكانت الدراسة يف هذه املدرسة ملّدة أربع سنوات، وهذا برناجمها 

 الدرايس:

: أضيفت إىل املواد الدراسية التقليدية: املدرسة اإلسالمية )اإلنسان السنة األوىل -

 االجتامعية(، ... وبعض خطب هنج البالغة.املعارص واملشكلة 

: أضيفت ماّدة األخالق، املدرسة اإلسالمية )ماذا تعرف عن السنة الثانية -

 االقتصاد اإلسالمي؟(.

: أضيفت مادة )اقتصادنا( وعلوم القرآن )البيان للسيد اخلوئي السنة الثالثة -

.) 
 : أضيفت ماّدة )فلسفتنا(.السنة الرابعة -

ون عىل املدرسة أن يعقدوا ندوات أسبوعية صباح كل اثنني، وقد ارتأى القيم

 .(1)«تلقى فيها القصائد والكلامت، إلعداد مبلغني مقتدرين

أن الدكتور  «منعطف القرار»وقد أشار األستاذ عيل عيسى املهنا يف دراسته 

الفضيل كان أستاًذا لالقتصاد يف هذه املدرسة، حيث كان يدّرس كتاب )اقتصادنا( 

 .(2)يد الصدرللشه

                                               
 .465ـ  464/ 1حممد باقر الصدر .. السرية واملسرية، أمحد عبد اهلل أبو زيد العاميل  (1)

 .171منعطف القرار  (2)
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كام أغلق غريها »وقد أقدم النظام احلاكم يف العراق عىل إغالق هذه املدرسة، 

 .(1)«م1977ه/ 1393من املدارس العلمية يف النجف، وذلك يف حدود سنة 

 د. كلية الفقه

ست هذه الكلية سنة  م، بعد مراحل وحماوالت عديدة، 1957ه/ 1376ُأسِّ

م، لينتقل 1936ه/ 1355تدى النرش العالية سنة ابتدأها الشيخ املظفر بتأسيس من

م، وبعدمها 1943ه/ 1362( سنة كلية منتدى النرشهذا املرشوع إىل إنشاء )

اعرتفت هبا وزارة املعارف العراقية سنة »استطاع أن يؤسس كلية الفقه، التي 

م، واعتربت شهادهتا عالية، يطّبق عىل حاملها ما تنّص عليه 1953ه/ 1377

 .(2)«واألنظمة فيام يتعّلق بخّرجيي املعاهد الدينية القوانني

مّدة الدراسة فيها أربع سنوات، تبدأ يف اليوم األول من األسبوع الثاين من »

 .ترشين األول، وتنتهي يف آخر األسبوع الثالث من مارس

اإلعدادية أو ما يعادهلا، وذوو الدراسات  ويقبل فيها خرجيو الدراسات

ا يف علوم اللغة العربية وعلم املنطق وعلم الفقه اخلصوصية، ممن جيت از امتحاًنا خاصًّ

 وأصوله، بمستويات معينة نص عليها نظامها )نظام كلية الفقه(.

 والعلوم التي تدّرس فيها موّزعة عىل سنيها األربع، هي:

واملنطق، الفقه اإلمامي، والفقه املقارن، وأصول الفقه، والتفسري، واحلديث، 

ديثة، والتاريخ اإلسالمي، وااللتزام، والنحو اإلسالمية، والفلسفة احلوالفلسفة 

والرصف، والبالغة، والعروض، وتاريخ األدب العريب، واملطالعة، وعلم االجتامع، 

 .349ية يف النجف احلوزة العلم (1)

 .127، نقاًل عن: مدرسة النجف، اآلصفي 369م. س  (2)
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 وعلم النفس، والرتبية وأصول التدريس، واللغة اإلنكليزية.

ية والعلوم والشهادة التي متنحها خلرجييها هي: )البكالوريوس يف اللغة العرب

 اإلسالمية(، ويطّبق عىل حائزها ما تنّص عليه القوانني واألنظمة.

ويقوم بالتدريس فيها أساتذة من ذوي الدراسات اخلصوصية العالية من 

 جامعة النجف، وأساتذة جامعيون من محلة الشهادات اجلامعية العالية، ...

راسة الدينية يف وقد أسهمت كلية الفقه ـ بنظامها اجلديد ـ يف تطوير الد

 النجف، بام ييل:

بإدخال العلوم احلديثة التي تتطلبها رسالة املرشد الديني ووظيفته يف التبليغ إىل  .1

 الدراسة الدينية.

بإدخال العلوم اإلسالمية ـ وبمناهجها القديمة التي تتميز بأصالتها وعمقها ـ  .2

 إىل الدراسات اجلامعية احلديثة.

 ة.بإدخال نظام الدراسة الصفي .3

 بإدخال نظام االمتحانات الدورية. .4

بإدخال نظام منح الشهادة الرسمية التي تؤهل الطالب الديني لدراسة قسم  .5

 .(1)«املاجستري والتدريس يف املدارس واملعاهد العالية

وقد كان للعالمة الدكتور الفضيل دور يف وضع مقررات هذه الكلية، يشري إىل 

املنهج الدرايس يف كلية الفقه قد أعّد إعداًدا مبارًشا إن »ذلك األستاذ البهاديل بقوله: 

من قبل مؤسيس الكلية، وخالل سنّي كلية الفقه كان جملس الكلية يؤلف اللجان 

للنظر يف الوضع القائم للكلية ودراسته دراسًة مفّصلة، خاصة ما يتعّلق يف املناهج 

 ومفرداهتا.

                                               
 .73ـ  76دليل النجف األرشف  (1)
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ء األعضاء إلحدى تلك وقد عثرنا يف بعض أعداد جمّلة النجف عىل أسام

 اللجان، وهم:

 السيد هادي فياض، رئيس مجعية منتدى النرش. .1

 السيد حممد تقي احلكيم، عميد كلية الفقه. .2

 الشيخ أمحد البهاديل، عضو جملس الكلية. .3

 الشيخ حممد كاظم شمشاد، عضو جملس الكلية. .4

 الشيخ عبد اهلادي الفضيل، عضو جملس الكلية. .5

ـ باإلضافة إىل النظر يف املناهج الدراسية يف الكلية ـ  وقد طلب إىل هذه اللجنة

تفريع الكلية إىل قسمني، وفتح معهد عال  لدراسة )املاجستري(، »دراسة موضوع 

ورفع نتائج الدراسة واملقرتحات التي تراها ـ بعد االستئناس بآراء املعنيني من 

 .(2)«(1)«يلزماخلرباء والرتبويني ـ ورفعها إىل جملس الكلية للقيام بام 

وقد ذكر الدكتور الفضيل أنه كان قد وضع كتابه )خالصة املنطق( بطلب من 

كلية الفقه، كمقّدمة لدراسة كتاب )املنطق( للشيخ حممد رضا املظّفر، وكتابه )مبادئ 

 .(3)أصول الفقه( مقّدمة لكتاب )أصول الفقه( للشيخ املظّفر أيًضا

هذه الكلية، ثّم مارس التدريس فيها كام أنه كان مع أول دفعة ختّرجت يف 

 .(4)ورئاسة قسم اللغة العربية

 ثانًيا: األحزاب واحلركات السياسية

ذكرنا ـ أثناء احلديث عن احلركة اإلصالحية يف النجف ـ أن من أسباهبا انفتاح 

                                               
 م.1963حزيران ه/ 1333جملة النجف، السنة الثانية، ربيع األول  (1)

 .375ـ  374احلوزة العلمية يف النجف  (2)

 .159، ص 55انظر حواره املنشور يف جملة الكلمة، ع (3)

 .153س  م. (4)



 

51 

 

املجتمع النجفي، وهو األمر الذي أرجعناه إىل أسباب عّدة، ذكرنا منها: تأثره 

ان هذا املجتمع ـ كغريه من املجتمعات العراقية ـ يعيش مرحلة من باملحيط، إذ ك

التغريات الْسيعة واملتالحقة، لعل أبرزها ظهور كثري من احلركات واألحزاب 

 السياسية يف املنطقة، التي ألقت بظالهلا عىل املجتمع العراقي.

لبيئة وقد وجدُت من املهّم التعريف هبذه احلركات واألحزاب للتعريف أكثر با

التي عاشها ونشأ فيها الدكتور الفضيل أيام تواجده يف النجف، وهي الفرتة التي متتّد 

م، وهي حتتل اجلزء األكرب من حركة 1971ه/ 1391م إىل 1943ه/ 1363من 

اإلصالح يف مرحلتها الثالثة، وهي الفرتة نفسها التي ظهرت وتكّونت فيها العديد 

 من احلركات واألحزاب السياسية.

سنبدأ بالتعريف باحلزب الشيوعي، ُمْتبِِعني ذلك باحلديث عن احلركات و

 اإلسالمية السياسية:

 احلزب الشيوعي العراقي

: اسم يطلق عىل كل حزب Communist Partyاحلزب الشيوعي »

بروليتاري قائم عىل أساس من املاركسية اللينينية، ويعّد احلزب الشيوعي الرويس 

م ـ بعد نشوب اخلالف بني البالشفة 1913عام  Leninالذي أسسه لينني 

Bolsheviks  واملناشفةMensheviks م ليصبح 1952، الذي عّدل اسمه عام

 احلزب الشيوعي السوفييتي ـ أقدم هذه األحزاب عىل اإلطالق.

 وقد انشق هذا احلزب بعد وفاة لينني إىل جناحني:

 .Stalinجناح ستالني  -

 .Trotskyجناح تروتسكي  -
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  اجلناحني رصاع، كتبت فيه الغلبة لستالني.ونشب بني

وإثر وفاة ستالني جاء خروشوف، فشجب الستالينية، ورأى فيها رضًبا من 

 )عبادة الشخصية(.

وإىل جانب احلزب الشيوعي السوفييتي، ظهرت يف بلدان خمتلفة من العامل 

 أحزاب شيوعية قوية، منها:

 احلزب الشيوعي الصيني. -

 ي.ڤسالاحلزب الشيوعي اليوغ -

 األحزاب الشيوعية يف دول الكتلة الرشقية. -

 احلزب الشيوعي اإليطايل. -

 احلزب الشيوعي الفرنيس، ... -

وامتداًدا هلذه األحزاب، وجدت األحزاب الشيوعية يف البالد العربية، ومنها 

ا عىل يدي  احلزب الشيوعي العراقي، وهو من أقدم األحزاب العراقية، نشأ رسيًّ

 ـ من صابئة النارصية ـ، ورفاقه يف العمل الْسي، ... يوسف سلامن يوسف

وأهم األسباب التي ساعدت عىل دخول الشيوعية إىل العراق وانتشارها بني 

 صفوف شعبه من أبناء الطبقة الفقرية:

 دكتاتورية النظام. .1

 اإلقطاع. .2

 الطبقية االجتامعية الواسعة. .3

 كثرة املجتمعات الفالحية. .4

 م كان يف العراق أكثر من حزب رسي، منها:1953متوز  14وقبيل ثورة 

 احلزب الشيوعي، وكان يملك قاعدة شعبية عريضة. -
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 حزب البعث العريب االشرتاكي. -

 حزب القوميني العرب. -

 مجاعة اإلخوان املسلمني. -

 أما األحزاب املجازة، فأمهها:

 حزب االحتاد الدستوري. -

 حزب األمة االشرتاكي. -

 حزب االستقالل. -

 لديمقراطي.احلزب الوطني ا -

 وكان النشاط عىل الساحة الشعبية الوطنية لألحزاب الّْسية.

ووصل النشاط الّْسي لألحزاب الّْسية إىل القواعد العسكرية العراقية ببغداد 

وبقية املدن العراقية الكربى، وخشيت املخابرات األنجلوكية من مغّبة األمر، 

 فراحت ختطط إلجهاض الثورة املتوقعة.

ثت الثورة وقامت أول مجهورية عراقية، وأعطي احلزب الشيوعي فكان أن حد

قيادهتا يف أوساط اجلامهري الشعبية، وأعطيت له احلرية التاّمة يف أن يسفر عن حقيقته، 

 وأن يامرس نشاطه علنًا.

فنزلت إىل األسواق خمتلف املنشورات الثقافية الشيوعية من كتب ودورّيات 

 شهرية وأسبوعية ويومية.

قب خطباؤه عىل املنابر إللقاء املحارضات يف الثقافة الشيوعية، وكان من وتعا

 بني ما نرش الكتب التالية:

 البيان الشيوعي. -



54 

 

 رأس املال، كارل ماركس. -

 .(1)«أساليب القيادة، ماو تيس تونغ -

وقد تصّدت احلوزة هلذا املّد الذي عّززه وصول هذا احلزب إىل سّدة احلكم 

، وقد الدكتور الفضيل يف ترمجته عن والده املريزا حمسن بوسائل عّدة، بّينها 

 أوجزها يف مخس، هي:

إصدار منشور أسبوعي، يوّزع عىل نطاق واسع داخل العراق وخارجه، ويذاع  .1

 يف إذاعة اجلمهورية العراقية.

إصدار نرشة أسبوعية باسم )األضواء(، كتب افتتاحياهتا السيد الشهيد الصدر،  .2

 لفضيل من هيئة حتريرها.وقد كان الدكتور ا

إصدارات مكتب األضواء من كتب، كان من بينها فلسفتنا للشهيد الصدر،  .3

 ومشكلة الفقر للدكتور الفضيل.

 فتوى السيد احلكيم بتحريم الشيوعية، وأهنا كفر وإحلاد. .4

حفز اجلامهري إىل إقامة االحتفاالت الدينية احلاشدة، وهي االحتفاالت التي  .5

ا دوًرا كبرًيا يف تثقيف الناس وإرشادهم وإبعادهم عن فكر أّدى العلامء فيه

 .(2)الشيوعية، الذي كان والد عاّلمتنا الفضيل أحدهم

 األحزاب واحلركات اإلسالمية يف العراق ]*[

احلركة اإلسالمية السياسية يف العراق بعضها كان امتداًدا حلركات إسالمية 

تحرير اإلسالمي، وبعضها نشأ داخل عاّمة، مثل حركة اإلخوان املسلمني وحزب ال

العراق، وذلك مثل: حزب الدعوة اإلسالمية، الذي كان ملرتمَجِنَا دور يف تأسيسه منذ 

 أيامه األوىل.

                                               
 .244ـ  241/ 1هكذا قرأهتم  (1)

 .247ـ  245انظر: م. س  (2)
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 وسنعرض هلذه األحزاب واحلركات بنوعيها اللذين أرشُت إليهام يف أعاله:

 . منّظمة الشباب املسلم4

م، 1941دين اجلزائري عام تأسست منظمة الشباب املسلم عىل يد عّز ال»

حسبام يورده مؤسسها، ... وكان للمنّظمة منهاج أطلق عليه اسم الدستور والنظام 

الداخيل، كذلك كانت هناك نرشات داخلية عىل شكل بيانات دورية بعضها 

جمتمع مسلم »أسبوعي، واآلخر شهري، وينتهي كل منها هبدف وشعار املنظمة 

 ، ...«ونعيم اآلخرة ودولة إسالمية، سعادة الدنيا

وإىل جانب النشاط التنظيمي ذي الطابع الّْسي، كانت للشباب املسلم 

 نشاطات أخرى، متّثلت يف:

 إقامة املهرجانات. -

 طبع الكتب اإلسالمية. -

 طبع املنشورات والبيانات اإلسالمية. -

 تأسيس مكتبات إسالمية عاّمة. -

 ت إسالمية.عقد ندوات وجمالس عاّمة يف اجلوامع وإلقاء حمارضا -

م غابت منّظمة الشباب املسلم، كام يذكر مؤسسها عّز الدين 1935ويف عام 

 .(1)«اجلزائري، ألسباب تقنية، فاسحًة املجال للتنظيامت اإلسالمية األخرى

وقد ذكر العاّلمة الدكتور الفضيل ـ الذي كانت تربطه بمؤسس املنّظمة 

لشيخ الفضيل لالنضامم إىل املنظمة، اجلزائري عالقة طيبة ـ أن اجلزائري رغب إىل ا

ولكن الشيخ عندما مل يكن أمر املنّظمة واضًحا، وكذلك مل يكن أعضاؤها معروفني ـ 

باستثناء اجلزائري فقط ـ، مل يستجب لطلبه، ما أضعف ـ بدرجة ّما ـ تلك العالقة 
                                               

 ، خمترًصا.37ـ  35حزب الدعوة اإلسالمية، صالح اخلرسان  (1)
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التي كانت بينهام، وبخاّصة عندما تأسس حزب الدعوة، وكان الشيخ الفضيل من 

ؤسسيه واملنضمني إليه. ولكن الشيخ ـ يف إحدى رحالته إىل لبنان ـ التقى م

 .(1)اجلزائري، الذي كان يقيم فيها، ورجعت العالقة بينهام أفضل مما كانت عليه

 . منظمة املسلمني العقائديني1

 عىلمل يكتِف املؤسس ]ملنّظمة الشباب املسلم عّز الدين[ اجلزائري بالعمل »

واحدة، بل عمد عىل استحداث واجهات ذات مسّميات متعّددة شاكلة تنظيمية 

كانت تعرف أسامؤها كمنّظامت أو حركات مستقّلة. ومن التنظيامت التي انبثقت عن 

، وهو التنظيم الذي امتّد بصفوف طلبة «منظمة املسلمني العقائديني»اجلزائري: 

 اجلامعات العراقية ببغداد امتداًدا واسًعا.

رق بني التنظيمني هو أن منّظمة الشباب املسلم هي منّظمة ويالحظ أن الفا

 حتضريية، يف حني أن منّظمة املسلمني العقائديني هي حركة تنظيمية ناضجة.

وعليه، فإن اعتامد تنظيم الشباب املسلم كان منصبًّا عىل األوساط الشيعية ـ 

املسلمني »كطبقات احلرفيني وأصحاب املهن احلّرة وغريهم، يف حني أن تنظيم 

اقترص عىل طبقة الشباب املثقف من طلبة اجلامعات العراقية، ومل يتعّد  «العقائديني

 إىل سواه.

نضالنا مستمّر »وخيتلف شعار التنظيمني، حيث اختذ العقائديون هذا الشعار: 

، ... ومن إصدارات منظمة املسلمني العقائديني: «منظم للسلم والعدل والسعادة

 .(2)«ورسالة الشعب؛ وكفاح الشعبنرشة كفاح األمة؛ 

                                               
 ه.1429/ 3/ 25لقاء مع ابنه األستاذ فؤاد، بتاريخ  (1)

 .267ـ  266املرجعية الدينية العليا، د. جودت القزويني  (2)
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وقد تعرضت املنظمة إىل العديد من االنشقاقات، كان أبرزها ذلك الذي »

م، الذي قاده أحد أعضاء القيادة، ومعه عنارص من اخلط الثاين 1966حدث عام 

ن املنشقون اجلدد 1967والثالث يف تنظيم بغداد، أعقبه انشقاق آخر عام  م، ... وَكوَّ

 .(1)«قالًّ ... عرف باسم )احلركة اإلسالمية(تنظياًم مست

 . احلزب اجلعفري3

م من قبل جمموعة من شباب النجف املتحّمس للعمل 1952تأسس عام »

اإلسالمي، وقد ضمت اللجنة املؤسسة كالًّ من: السيد حسن شرّب، عبد الصاحب 

ة، وهي دخّيل، حممد صادق القامويس. وكان سبب التسمية اهتام املؤسسني بالوهابي

هتمة خطرية يف ذلك احلني، وقد انصب اهتامم املؤسسني عىل إقامة املجالس احلسينية 

اهلادفة، إضافة إىل التحرك عىل أبناء األمة لتغيريهم نحو اإلسالم هلدايتهم، وقد 

 .(2)«انحّل احلزب بعد سنة واحدة من تأسيسه

 . حزب الدعوة اإلسالمية1

لتي نشأت يف العراق يف العرص احلديث، وهو من أهم األحزاب اإلسالمية ا

، مع جمموعة من طلبةوقد كانت فكرة إنشائه من قبل السيد الشهيد الصدر 

العلوم الدينية، وكذلك من املنتمني إىل بعض األحزاب واحلركات اإلسالمية، كان 

 من أبرزهم العالمة السيد مرتىض العسكري.

ِرف بِاجتامع كربالء املوّسع الذي وقد كانت االنطالقة الفعلية للحزب فيام عُ 

م، الذي 1953متّوز  14م، أي بعد فرتة وجيزة من انقالب 1959عقد يف صيف 

 أتى باحلزب الشيوعي إىل السلطة يف العراق.

 .33حزب الدعوة اإلسالمية  (1)

 .33ـ  37م. س  (2)
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وقد كان قد حرض اجتامع كربالء املوسع ـ الذي عقد يف منزل السيد حمسن »

 احلكيم، الذي مل يكن مسكوًنا ـ كل من:

 باقر الصدر. السيد حممد .1

 السيد حممد باقر احلكيم. .2

 السيد مرتىض العسكري. .3

 السيد مهدي احلكيم. .4

 السيد طالب الرفاعي. .5

 احلاج حممد صادق القامويس. .6

 احلاج عبد الصاحب دخّيل. .7

 .(1)«احلاج حممد صالح األديب .3

ومع تشّكل يشء من الرؤية احلزبية والتنظيمية، بدأت هذه املجموعة بكسب 

الشهيد الصدر بام حيمل من »ن الفضالء يف احلوزة، وقد استطاع جمموعات أوسع م

فكر وأخالقية وروح قيادية وإيامن بقضيته أن يضّم أغلب من فاحتهم إىل 

 .(2)«التنظيم

وهكذا انضوى عدد غري قليل من األفراد إىل احلزب، وأخذت املجموعة 

م أول مؤمترات احلزب، 1959األساس تنّظم نفسها شيًئا فشيًئا، لتعقد يف بداية العام 

انصّب اهتامم »من أعضاء القيادة والكادر احلزيب، وقد  15يف مدينة كربالء، حرضه 

القيادة منذ بدايات التأسيس عىل تكوين ثقافة حزبية خاّصة بالدعوة، وأول نرشة 

تنظيمية كتبت لتنري طريق العمل، كانت موضوع املراحل، ... وكان من بني أوائل 

دعوتنا إىل اإلسالم جيب أن »تي كتبها ]الشهيد الصدر[ نرشة بعنوان: املقاالت ال

. ومل يمِض وقت طويل حتى رشع السيد الصدر بكتابة أطروحته عن «تكون انقالبية

احلكومة اإلسالمية التي مل يكن شكلها وال أساسها واضًحا يف الوسط احلوزوي، 

 وال يف غريه.

 .64م. س  (1)

 .39م. س  (2)
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سالمية تلك باالستناد إىل آية وقد وضع السيد الصدر أسس احلكومة اإل

 .(1)«﴾ڻ ں ں ﴿الشورى 

ومعه جمموعة من الفضالء يف احلوزة ـ بعد فرتة من ولكن السيد الصدر 

تشّكل احلزب ـ اضطروا للخروج من احلزب تنظيميًّا، وكان قد خرج معه السيد 

، وبسبب الظروف األمنية، والسيد حممد باقر احلكيم مرتىض العسكري 

ة، اضطر كثري من قياديي احلزب إىل اخلروج من العراق، كان من بينهم الشيخ الصعب

من العراق، ليكون خروجه هذا سبًبا ه 1391الفضيل، الذي اضطر للخروج سنة 

 يف انقطاعه عن العمل داخل احلزب.

وحزب الدعوة اإلسالمية اليوم من أهم األحزاب العراقية السياسية، وبخاّصة 

م، بفعل االحتالل 2113ه/ 1424بعث احلاكم يف العام بعد سقوط نظام ال

األمريكي الظامل للعراق، حيث انخرط يف العملية السياسية، وأصبح من أهم 

 مكّونات السلطة السياسية يف البالد.

 . حركة اإلخوان املسلمني5

م من قبل الشيخ حسن البنا، 1923تأسست يف مرص عام »وهي احلركة التي 

إىل العديد من الدول العربية واإلسالمية، ومنها العراق الذي  ثم انتقل تنظيمها

تشكلت فيه النواة األوىل لإلخوان يف األربعينيات يف مدينة املوصل بإرشاف الشيخ 

سة للجامعة من: الشيخ حممد 1943عبد اهلل نعمة، ... ويف عام  م تشكلت اهليئة املؤسِّ

فاطن، عبد الرمحن الشيخيل،  حممود الصواف، حتسني عبد القادر الفخري، عيل

 منيب الدرويب، عبد الغني شندالة، حممد فرج السامرائي، ...

م، الذي أجاز تشكيل األحزاب 1961وبعد صدور قانون اجلمعيات لعام 

 .94ـ  93م. س  (1)
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السياسية، تقّدم عدد من قادة اإلخوان بطلب إىل وزارة الداخلية لتشكيل حزب 

م، 1961/ 2/ 2اهلل الشهاب، يف باسم )احلزب اإلسالمي( برئاسة إبراهيم عبد 

ملنحه إجازة عمل رسمية، فامتنعت الوزارة عن إجازته، فرجعت اهليئة املؤسسة 

للحزب إىل القضاء الذي أصدر حكاًم لصاحلها، مما أجرب الداخلية عىل منحها إجازة 

م عطلت حكومة عبد الكريم قاسم احلزب 1961العمل الرسمية. ويف عام 

 ازته الرسمية، ...اإلسالمي، وسحبت إج

م احلّد من نشاطات اإلخوان الذين 1937وقد حاولت أجهزة األمن عام 

استطاع البعض منهم ـ وخاصة من أهايل مدينة املوصل ـ التغلغل يف أجهزة الدولة 

املدنية والعسكرية واألمنية بأمر من التنظيم، رغم القرار الذي سبق وأن اختذته قيادة 

 م.1932 العراق عام اإلخوان بحل تنظيمها يف

م أحد 1993ويعترب االحتاد اإلسالمي لكردستان العراق الذي تشكل عام 

 .(1)«واجهات اإلخوان املسلمني العاملة يف املنطقة الشاملية من العراق

 . حزب التحرير اإلسالمي6

م من قبل 1952تأسس حزب التحرير اإلسالمي يف القدس الرشيف عام »

اين، وذلك كانشقاق عن حركة )اإلخوان املسلمني(، لينتقل الشيخ تقي الدين النبه

تنظيمه ـ بعد التأسيس ـ إىل العراق بواسطة الطلبة واألساتذة الفلسطينيني 

 واألردنيني املقيمني يف القطر.

تقّدم حزب التحرير بطلب للحصول عىل ترخيص رسمي من وزارة الداخلية 

متوز  14تقديم الطلب بعد ثورة  م، إال أن الطلب رفض، وأعاد احلزب1954عام 

م، فرفض من قبل الداخلية أيًضا، فتّم اعتقال عدد من قادته، منهم املهندس 1953

 .41ـ  39م. س  (1)
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 حممد هادي السبيتي.

وقد تعرض احلزب يف العراق إىل العديد من االنشقاقات، فقد َعَزل الشيخ 

قبل ثورة متوز تقي الدين النبهاين قيادة والية العراق ـ كام كانت تسمى ـ، وكان ذلك 

م، خلالفه معها، كام انسحبت منه العديد من الكوادر القيادية املؤسسة، ومن 1953

 .(1)«أبرزها الشيخ عبد العزيز البدري

 ثالًثا: رجاالت اإلصالح

من أهم عوامل ظهور احلركات اإلصالحية يف أي جمتمع، وجود شخصيات 

لت مدينة النجف العلمية ـ حتمل هّم اإلصالح والتجديد يف جمتمعاهتا، ولقد حف

وقَت تواجد عاّلمتنا الدكتور الفضيل ـ بعدد من رجاالت اإلصالح والتجديد، 

وسنشري  ـ هنا ـ إىل من كان له دور يف احلركة اإلصالحية التي عارصها الدكتور 

 الفضيل، وبمن كان له تأثريه اخلاّص عىل سامحته:

 ه(4303)ت  . الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء 4

هو: الشيخ حممد حسني بن عيل بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف »

م، وتعّلم أيام صباه القراءة 1377، املوافق ه1294الغطاء، ... ولد يف النجف سنة 

والكتابة واحلساب، ودرس أيام شبابه النحو واملنطق والبيان واآلداب، ثّم ختّرج يف 

نوري، ويف علم الكالم عىل األستاذ احلديث عىل العاّلمة املحدث مريزا حسني ال

الشيخ مال رضا اهلمداين، ويف األصول عىل حّجة اإلسالم الشيخ حممد كاظم 

اخلراساين، ويف الفقه عىل حجة اإلسالم السيد حممد كاظم اليزدي، ودرس علم 

 التفسري والتاريخ والفلك عىل غريهم من رجال العلم.

                                               
 .41م. س  (1)
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ّكة املكّرمة ألداء فريضة احلج، م من النجف إىل م1911ه/ 1329سافر عام 

ومن مّكة توّجه إىل دمشق، ومنها إىل بريوت، ومكث يف ربوع سوريا، ومرص ثالث 

سنوات، واشرتك يف احلركات الوطنية مع أحرار سوريا، كالشيخ أمحد كبارة، وعبد 

 الكريم اخلليل، وعبد الغني العرييس، وباترو باويل، وطبع هناك عّدة كتب.

 هات صحف سوريا مقاالت نفيسة، ...ونرش يف أمّ 

ذهب مع السيد حممد نجل السيد كاظم اليزدي ومجاعة من  1917ويف عام 

 العلامء إىل )الكوت( للجهاد أمام قّوات اإلنكليز.

م أصبح من املراجع العاّمة 1926ه/ 1344وبعد وفاة أخيه الشيخ أمحد عام 

 للتقليد والفتوى يف النجف األرشف.

م عقد املؤمتر اإلسالمي العام يف القدس الرشيف، 1931/ ه1351ويف عام 

وبعد دعوات متكّررة من جلنة املؤمتر توّجه يف كانون األول إىل القدس، وائتّم به يف 

( عضًوا من شّتى الفرق اإلسالمية، 151الصالة مجيع أعضاء املؤمتر البالغ عددهم )

/ رجب 27يلة املعراج ( ألف نسمة من أهايل فلسطني، وذلك ل25وخلفهم نحو )

كانون األول( يف املسجد األقىص. وكان لذلك أمهية كبرية، حيث كان بذرة  6)

 لالحتاد اإلسالمي، ورمًزا لإلخاء والتساهل الديني.

توّجه إىل إيران عن ه 1352متوز( ـ أول ربيع الثاين  25م )1933ويف عام 

امنية أشهر متجّوالً يف طريق كرمنشاه، ورجع عن طريق البرصة، ومكث هناك نحو ث

املدن املهّمة يدعو اإليرانيني إىل التمّسك بالدين اإلسالمي، وإىل رضورة التفاهم مع 

األقطار اإلسالمية والرشقية واالحتاد معها. وكان موضع احلفاوة والتبجيل يف كل 

، مدينة حيل هبا. وقد خطب يف كل من املدن اآلتية باللغة الفارسية: كرمنشاه، ومهدان
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 .(1)«وطهران، وشاهرود، وخراسان، وشرياز، واملحمرة، وعبادان

م[، ونقل إىل 1945ه/ 1373قصد إيران مستشفًيا، فتويف هبا ]سنة »وقد 

 .(2)«النجف

وقد كان له دور كبري يف إصالح احلوزة، وقد أشار العاّلمة الدكتور الفضيل إىل 

يف أن أتوجه أنا أو غريي  ربام كان العامل املساعد»جتربته تلك، وذلك بقوله: 

لالهتامم بمسألة التجديد يف احلوزة هو اجلّو العام يف النجف يف ذلك الوقت، حيث 

كان هناك عوامل كثرية حتّفز هبذا االجتاه، فهناك من يعملون وحياولون تطوير 

الدراسة أو الوضع الدرايس الديني يف النجف، حتى يصبح أكثر فائدة، فكان من 

، ... ومنهم ـ أيًضا ـ الشيخ حممد احلسني عبد احلسني الرشتي  هؤالء: الشيخ

كاشف الغطاء، الذي أنشأ مدرسة نظامية لتدريس املقررات احلوزوية، ولكن مل 

 .(3)«يكتب هلا النجاح

ويقول الدكتور الفضيل يف كلمة  له ألقاها يف ذكرى أربعني الشيخ الدكتور أمحد 

الشيخ كاشف الغطاء[ معروًفا عىل مستوى العامل،  كان هذا العامل ]أي:»: الوائيل 

وليس عىل مستوى العامل العريب أو اإلسالمي فقط. لقد كان موسوعي الثقافة، مع 

ختصصه العميق يف الفقه والعلوم الرشعية، وكانت األسئلة ـ حول مذهب الشيعة ـ 

 .(4)«تأيت إليه من مجيع أقطار العامل

                                               
العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية، حممد احلسني كاشف الغطاء، من تقديم: د. جودت  (1)

 .13ـ  12القزويني، ص 

 .117/ 6األعالم  (2)

 .153، ص 55جملة الكلمة، ع (3)

ارضة للدكتور الفضيل يف ذكرى أربعني الدكتور الوائيل، ألقاها يف بلدة )أم احلامم(، حم (4)

 بمحافظة القطيف، رشق السعودية.
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 ه(4303ت ) . الشيخ حممد رضا املظفر 1

، ... ولد يف ه(1333ـ  1322حممد رضا بن الشيخ حممد بن الشيخ عبد اهلل )»

النجف األرشف، وقرأ مقّدمات العلوم عىل عّدة من أهل العلم والفضيلة. ثم حرض 

الدراسات العالية عىل أشهر علامء عرصه، فتتلمذ عىل املريزا حممد حسني النائيني، 

والشيخ ضياء الدين العراقي، والشيخ حممد حسن والشيخ حممد حسني األصفهاين، 

املظّفر، والسيد عبد اهلادي الشريازي، ... تصّدى للتدريس، وتأسيس )مجعية منتدى 

النرش( ومدارسها بجميع فروعها، فهو من الذين سامهوا يف تطّور احلركة الفكرية يف 

ويف ه. 1376ان عام النجف والقضايا الدينية العاّمة. َمثَّل العراق يف مؤمتر باكست

 16واشتغل بالتأليف، إىل أن تويف يف ه. 1379جامعة القرويني )مراكش( سنة 

 .(1)«ه1333رمضان 

وقد كان الشيخ املظّفر من رموز اإلصالح يف احلوزة العلمية يف النجف 

األرشف، وكان أبرز مشاريعه اإلصالحية مجعية منتدى النرش، التي أسست العديد 

لية للمراحل الثالث: االبتدائية واملتوسطة والثانوية، كام أهنا من املدارس األه

نجحت يف تأسيس كلية الفقه، التي حتدثنا عنها ضمن حركة اإلصالح الدراسية يف 

النجف، وهي تعّد أنجح التجارب يف تطوير الدراسة الدينية، وحتويلها إىل دراسة 

 نظامية، تتبع هنج املعاهد الدينية احلديثة.

واضع كتايب: املنطق، وأصول الفقه، كمقّررين بديلني ملا سبقهام من  كام أنه

 مقّررات قديمة يف علميهام.

وهو من الشخصيات العلمية البارزة التي تأثر هبا عاّلمتنا الدكتور الفضيل، 

، فأجاب سامحته بقوله: «هل هناك قدوة لك يف البحث والتأليف؟»فعندما سئل: 

                                               
 .1217/ 3معجم رجال الفكر واألدب يف النجف  (1)
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 سامؤهم:تأثرت بأساتذيت التالية أ»

يف اللغة العلمية، فقد كان متمّيًزا بقدرته عىل  . الشيخ حممد رضا املظّفر 1

التعبري العلمي امليّْس البعيد عن هجنة العاّمية وابتذال الصحفية، وتعقيد التقليدية، 

...»(1). 

 من الذين سامهوا يف التجديد يف عرصنا هذا:»ويقول عنه يف موضع آخر: 

فقد حّل كتابه )املنطق( يف كثري من احلوزات حمل )احلاشية( ظفر، الشيخ حممد رضا امل

و)رشح الشمسية(، كام أصبح كتابه )أصول الفقه( يدرس يف أكثر من حوزة ومعهد. 

ويمتاز هذان الكتابان بتوفرمها عىل عنرَصي: التعليم والرتبية، ومها العنرصان 

 .(2)«املطلوب توفرمها يف املقرر الدرايس

 ه(4320)ت  سن احلكيم . السيد حم3

مل يعارص عاّلمتنا الدكتور الفضيل املرجع الشيخ كاشف الغطاء كثرًيا، فالدكتور 

ه 1373، ويف سنة ه1363، وسافر إىل النجف لطلب العلم سنة ه1354ولد سنة 

تويف الشيخ كاشف الغطاء، فلم يعارصه يف النجف سوى مخس سنوات فقط، وكان 

. لذلك، قد ال يكون تأثره بشخصية الشيخ كاشف الغطاء عاًما 19عمره ـ حينها ـ 

تأثًرا كبرًيا، وهذا أمر خيتلف عن حاله مع السيد حمسن احلكيم الذي تلمذ لديه 

الشيخ الفضيل، وحرض بحثه اخلارج، كام أنه كانت تربطه عالقة جيدة بعائلة السيد 

مد باقر، باإلضافة احلكيم، وذلك من خالل عالقته بأبنائه: السيد مهدي والسيد حم

إىل أخوهيام السيد عبد الصاحب، ، والسيد عبد العزيز ـ الذي كان صغرًيا وقتها ـ، 

 حيث درس عند الشيخ.

                                               
 .www.alfadhli.orgمن حوار مع سامحته منشور يف موقعه اإللكرتوين  (1)

 .197، ص 35، عجملة فقه أهل البيت  (2)
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وقد تبنى السيد حمسن احلكيم العديد من املؤسسات العلمية وطبع العديد من 

الكتب املهّمة، كان منها: مدرسة العلوم اإلسالمية، وهي ما عرفت ـ يف الوسط 

حلوزوي ـ بدورة السيد احلكيم، التي كانت جتربة جديدة يف احلوزة، ومنها دعمه ا

جلامعة العلامء التي كانت من أهم إصداراهتا جملة األضواء، وكذلك إنشاؤه للعديد 

حمسن بن مهدي بن صالح »من املكتبات العاّمة، يقول خري الدين الزركيل يف ترمجته: 

هد إمامي، نعت باملرجع الشيعي األعىل. ولد يف بلدة بن أمحد الطباطبائي احلكيم، جمت

بنت جبيل بلبنان، وتعّلم ونشأ يف النجف، وكان أمني رّس القيادة يف ثورة العراق عىل 

مؤلًفا،  51قبل أن يكون املرجع األعىل. وصنف كتًبا، قيل  1933الربيطانيني سنة 

ملكتبة املعروفة باسم أجلُّها مستمسك العروة الوثقى، ... ومن أعامله تأسيس ا

)مكتبة آية اهلل احلكيم العاّمة( يف النجف. وهو أول من أسس مكتبة عاّمة فيها. 

ه/ 1391وأنشأ هلا فروًعا يف العراق وأندونيسيا وسورية ولبنان. وتويف ببغداد ]سنة 

 .(1)«م[ ودفن بالنجف1971

إىل الدور الذي قام  وقد أشار العاّلمة الفضيل ـ يف ترمجته لوالده املريزا حمسن ـ

يف حماربة الشيوعية، حيث أصدر فتواه املشهورة  به املرجع السيد حمسن احلكيم 

 .(2)بأهنا كفر وإحلاد، مما كان له أبلغ األثر يف عدم انتشارها يف الوسط الديني

وقد كنت أسمع من الدكتور الفضيل أنه كان يعّد الفرتة التي وصل فيها السيد 

سّدة املرجعية بأهنا الفرتة الذهبية للمرجعية الدينية يف النجف،  حمسن احلكيم إىل

وكان يصف النجف وقت مرجعيته بأهنا كانت تعيش عرصها الذهبي، الذي بدأ 

باألفول بعد رحيله، وذلك ألسباب عديدة، لعّل من أبرزها وصول نظام البعث 

 ل خاص.للحكم، وما أحدثه عىل مستوى العراق بشكل عام، وعىل النجف بشك

                                               
 .5/291األعالم  (1)

 .247ـ  244/ 1انظر: هكذا قرأهتم  (2)



 

67 

 

 ه(4100)ت  . السيد الشهيد حممد باقر الصدر 1

أبرز مرجعية دينية  ُتَعدُّ مرجعية الشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر 

ا يرفع من  ظهرت يف النجف األرشف تدعو إىل اإلصالح، وحتمل مرشوًعا تغيرييًّ

السيايس الذي شأن املرجعية الدينية يف العرص احلديث، هذا باإلضافة إىل املرشوع 

 أسسه املبنية عىل األسس واملبادئ اإلسالمية يف احلكم. وضع 

وبسبب األحداث التي رافقت ظهور وبروز شخصية الشهيد الصدر عىل 

الساحة العراقية، كأحد أهم دعاة اإلصالح والتجديد يف تلك الفرتة، ومن ثمَّ 

ية، ومنها اجلانب كمرجعية دينية شاّبة تدعو إىل تطبيق تلك الدعوات اإلصالح

السيايس، ما أّدى إىل استشهاده عىل أيدي نظام البعث احلاكم، بسبب هذه املالبسات 

واألحداث، وضعت حوله العديد من الدراسات واملؤلفات، وصلت إىل عرشات 

 الدراسات.

االهتامم، من قبل  وهو شخصية ـ بام قّدمه خلدمة دينه ومعتقده ـ يستحق هذا

 ني.الباحثني واملهتمّ 

م من الكاظمية إىل النجف 1945ه/ 1365هاجر السيد الصدر عام 

سنة، وتلمذ عىل يدي علَمني من أعالم النجف  12األرشف، وعمره ـ آنذاك ـ 

األرشف يف بحث اخلارج يف علمي الفقه واألصول، بعد أن قرأ أكثر أبحاث مرحلة 

 مها:املقدمات والسطوح معتمًدا عىل نفسه، نتيجة ذكائه احلاّد، و

خاله الشيخ حممد رضا آل ياسني، الذي يعّد من الفقهاء الكبار، ومن أساتذة  .1

 علم الفقه يف النجف.

 السيد أبو القاسم اخلوئي، وهو من كبار العلامء ومشاهريهم يف الفقه واألصول. .2

ه/ 1373وقد بدأ السيد الصدر تدريس اخلارج يف علم األصول من العام 
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 م.1961ه/ 1331ن م، وبدأ تدريس الفقه م1953

وقد كان رائًدا يف احلركة اإلصالحية يف النجف، فكان عضًوا يف مجاعة العلامء، 

فهو من يكتب افتتاحية جملتها )األضواء(، بعنوان: )رسالتنا(، كام أنه أول من أسس 

 حزًبا إسالميًّا يف العراق من الفقهاء، وهو حزب الدعوة.

ا للرؤية اإلسالمية الفقهية، كام أنه وأول من كتب يف املذهب االقتصادي وفقً 

وضع أسس الدستور اإلسالمي، وكذلك أول من وضع مرشوًعا لتطوير شأن 

 .(1)«املرجعية الرشيدة»املرجعية الدينية، فيام ساّمه مرشوع 

ولالستزادة حول حياة ومسرية الشهيد السيد حممد باقر الصدر راجع: 

، ملؤلفها «ة واملسرية يف حقائق ووثائقالسيد حممد باقر الصدر .. السري»موسوعة 

 أمحد عبد اهلل أبو زيد العاميل، فهي أوسع دراسة تناولت حياة الشهيد الصدر 

 بالوثائق من الوالدة حتى الشهادة.

 ه(4142)ت  . الشيخ حممد أمني زين الدين 5

حممد أمني بن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ زين الدين بن عيل بن »هو: الشيخ 

ه/ 1333لشيخ زين الدين بن عيل بن مّكي بن هباء البحراين البرصي، ولد سنة ا

إىل النجف األرشف، وتلمذ عىل الشيخ ضياء ه 1351م، ... هاجر سنة 1914

الدين العراقي، والشيخ حممد حسني األصفهاين، والسيد حسني البادكويب. وتصّدى 

والكتابة والنظم والتقوى  للتدريس والتأليف، وأصبح ممن يشار إليه يف التأليف

واألخالق وحسن السرية. وقد نرشت له الصحف النجفية الكثري من البحوث 

 واملقاالت اإلسالمية.

                                               
 .13ـ  17انظر: بحوث إسالمية، السيد حممد باقر الصدر  (1)
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؛ واإلسالم .. ينابيعه. مناهجه. غاياته؛ له: األخالق عند اإلمام الصادق 

وإىل الطليعة املؤمنة؛ ورساالت السامء؛ والعفاف بني السلب واإلجياب؛ ومع 

 .(1)«ور أمحد أمني؛ ومن أشعة القرآنالدكت

وقد كان له تأثريه األديب والرتبوي يف النجف، وهو أمر أشار إليه عاّلمتنا 

دوره يف إنامء احلركة األدبية يف النجف »الدكتور الفضيل يف دراسته التي عقدها عن 

والشيخ زين الدين أستاذ موهوب، »، حيث يقول هناك: «األرشف وتطويرها

القدرات الرتبوية ما أهله ألن يكون أستاًذا من أساتذة األجيال يف النجف  يمتلك من

 أدبيًّا وعلميًّا، ما دفعه إىل أن يقوم بام ُأهل له من أدوار تربوية يف العلم واألدب.

 وغرفته التي كان يسكنها ... كانت أحد املجالس األدبية النجفية.

ع من مريديه، يف طليعتهم الشيخ سليامن ترّدد عليها وارتادها ـ منتًدى أدبيًّا ـ مج

 اخلاقاين الذي كان مؤازره يف دور تربية الشبان الذين كانوا يرتّددون عىل الغرفة.

ومن هؤالء الشبان: السيد مصطفى مجال الدين، والسيد حسني بحر العلوم، 

والسيد حممد بحر العلوم، والشيخ حممد رضا العامري، والشيخ صالح الظاملي، 

 .(2)«خ ضياء اخلاقاينوالشي

اإلضافات »ويتحّدث الدكتور عن دوره يف تطوير احلركة األدبية يف أنه متّثل يف 

 يف املوضوعات التالية:

 أسلوب املقالة األدبية. .1

 الرواية الشعرية. .2

                                               
 .651ـ  651/ 2معجم رجال الفكر واألدب يف النجف  (1)

 .53الشيخ حممد أمني زين الدين  (2)
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 .(1)«األدب اإلسالمي امللتزم .3

ويضيف الشيخ حسن الصفار ـ يف دراسته عن الشيخ زين الدين ـ معامل منهج 

 يف النجف، فيذكر العناوين التالية: الح الذي مارسه اإلص

 االبتعاد عن التنافس عىل املواقع. .1

 جتاوز اخلالفات والرصاعات. .2

 تربية جيل اإلصالح والتغيري، وذلك بِـ: .3

 تنمية القدرات العلمية. -

 والتشجيع عىل االنفتاح الفكري والثقايف. -

 تفجري الطاقات العلمية. .4

 .التجديد الفكري والثقايف .5

 .(2)االنفتاح عىل اجلمهور .6

كام أن السيد مصطفى مجال الدين يشيد بالدور الذي قام به الشيخ زين الدين 

  :أما حيايت األدبية ـ والشعرية بوجه »يف احتضانه له واهتاممه به، يقول يف ذلك

خاص ـ فإذا كنت مدينًا فيها ألحد، فلهذين الشيخني اجلليلني: حممد أمني زين 

سلامن اخلاقاين، فهام اللذان وضعا اللبنة األوىل يف أساس  ظللُت أبني عليه الدين .. و

 .(3)«بعد ذلك، حتى ُخيِّل إيّل أنه أعجب كثرًيا من النظارة

 ه(4113)ت  . السيد حممد تقي احلكيم 6

هو السيد حممد تقي بن السيد حممد سعيد احلكيم، ولد يف النجف سنة 

                                               
 .62م. س  (1)

 .99ـ  34م. س  (2)

 .31الديوان  (3)
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وجهه والده إىل دراسة العلوم العربية، فأخذ  م، ونشأ فيها، وقد1922ه/ 1341

مقدماهتا وأصوهلا عىل بعض األساتذة املعروفني يف النجف، ثم درس الفقه 

، واألصول عىل كبار فقهاء العرص وأساتذة أصول الفقه، كالسيد حمسن احلكيم 

 . كام حرض أبحاث الشيخ حسني احليّل.والسيد اخلوئي 

 احلكيم يف سريته العلمية والشخصية.وقد متّيز السيد حممد تقي 

 وبعد بلوغه درجة االجتهاد الفقهي والنضج الثقايف مارس األمور التالية:

السعي إىل تطوير جامعة النجف األرشف عىل أساس العمل املؤسيس، وإنجاح  .1

 مرشوع منتدى النرش.

عدم االقتصار عىل الثقافة الدينية يف خصائصها التقليدية، وإغناء مناهج  .2

 لطالب بالدراسات احلديثة والعلوم املختلفة.ا

االنفتاح عىل اجلامعات، ومراكز الدراسات العليا خارج النجف أوالً، وخارج  .3

العراق ثانًيا، واالنتساب إىل املجامع العلمية يف العامل العريب، واملشاركة يف 

ب بني عطائها املتنّوع، واملسامهة يف املؤمترات اإلسالمية اهلادفة إىل التقري

 املذاهب وتوحيد الصف اإلسالمي.

لقد شارك السيد حممد تقي احلكيم يف تطوير مجعية منتدى النرش، وذلك من 

خالل عمله يف كلية الفقه التابعة هلا، فقد كان أستاًذا لألصول والفقه املقارن 

لسنوات عديدة يف الكلية، كام أنه دّرس التاريخ اإلسالمي فيها، وهو ـ بعد فرتة من 

الزمن ـ أخذ يتدّرج فيها، ليصبح عميًدا هلا، وكان ذلك بعد وفاة أول عمدائها: 

 م.1963ه/ 1333الشيخ حممد رضا املظّفر هناية سنة 

وقد عمل ـ بوصفه عميًدا ـ مع جملس الكلية عىل تطويرها جلهة تفريعها وفتح 

ّونة منه ومن معهد عال  لدراسة املاجستري فيها، وأنشأ جلنة لتحقيق هذه الغاية، مك

 السيد هادي فّياض، رئيس مجعية منتدى النرش، ومن بعض أساتذة الكلية.
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وقد كان احلكيم يشّجع الدراسات احلديثة الصادرة عن طاّلب جامعة النجف 

وعلامئها، مقّدًما هلذه الدراسات وناقًدا ومناقًشا عىل صفحات املجاّلت، كام فعل 

 اّلمة السيد حممد بحر العلوم.حني ناقش كتاب الكندي الذي وضعه الع

غري أن التجديد يف النوعية ويف املنهجية عند السيد احلكيم قد متّثل يف كتابه 

)األصول العاّمة للفقه املقارن(، الذي جاء حتقيًقا عمليًّا إلرادته يف حتديث األبحاث 

 وطرق التدريس.

أصولية ويف جمال حتديث البحوث األصولية، قّدم احلكيم دراسات لغوية 

، يف حمارضات ألقاها يف «املعنى احلريف بني النحو والفلسفة واألصول»بموضوع: 

 م.1967ه/ 1336جممع اللغة العربية يف القاهرة سنة 

ويف جلسة مشرتكة بني املجمعني العلمي العراقي، وجممع اللغة العربية يف 

، «ملجاالت اللغويةمن جتارب األصوليني يف ا»القاهرة، قّدم احلكيم حمارضة بعنوان: 

م يف بغداد، والدراسة نفسها حماولة حتديثية يف جمال 1965/ 11/ 25وذلك بتاريخ 

 علم األصول.

وقد توسعت عالقات السيد احلكيم باملجامع العربية بتوسع شهرته املبنية عىل 

ثقافته الواسعة واطالعه العلمي النافع، فكان عضًوا مراساًل يف جمامع اللغة العربية 

 املغرب واألردن، وجممع اللغة العربية السوري، حيث انتخب عضًوا فيه سنة يف

 .(1)م1973

وقد عّده العاّلمة الدكتور الفضيل من أبرز أساتذته الذين تأثر هبم، وذلك يف 

إجابته عن أهم نامذج القدوة الذين تأثر هبم، حيث أشاد بالسيد احلكيم الذي تأثر به 

                                               
ـ  13مجته يف: تقديم د. حممد كاظم مكي لكتاب )ثمرات النجف( للسيد احلكيم، ص انظر تر (1)

23. 
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فقد كان قليل النظري يف هندسة موضوع البحث  يف املنهج وطريقة العرض،»

 .(1)«وتصميمه، ويف أسلوب صياغة ألفاظه وبناء تراكيبه

ويقول األستاذ الدكتور ـ أيًضا ـ عن كتابه  )األصول العاّمة للفقه املقارن( بأنه 

كتاب جدير بأن يدّرس يف احلوزات العلمية لتمّيزه باملنهجية املتفّوقة، واشتامله عىل »

 .(2)«ي التعليم والرتبيةعنرص

وإذا كان لنا، نحن ناشئة هذا »: ويقول عنه السيد مصطفى مجال الدين 

اجليل، من طاّلب الفقه يف النجف، أن نعرتف بفضل أحد، فهو أستاذنا املحقق 

السيد حممد تقي احلكيم، الذي لفت أنظار اجليل بقّوة وبصرية، إىل هذا املسلك، بام 

ة( لدراسة الفقه املقارن. وقد كان هو بحق، أول من تنّبه، من وضعه من )أصول عامّ 

علامء النجف األرشف، بل من علامء املسلمني، إىل رضورة دراسة أصول الفقه 

اإلمامي وقواعده العاّمة مقارنة بأصول وقواعد املذاهب األخرى، ليكون دارس 

يف بنائها عىل أصوهلا هذا الفقه اإلسالمي، فروًعا وأحكاًما ونتائج، أقرب إىل احلق 

 .(3)«وقواعدها السليمة

 ه(4110)ت  . السيد مرتىض العسكري 0

هو: السيد مرتىض بن السيد حممد إسامعيل العسكري، ولد يف سامراء يف 

م. وهو من عائلة علمية هاجرت من املدينة 1911ه/ 1332مجادى اآلخرة سنة 

 .جليس صاحب البحار املنورة إىل مدينة ساوة يف إيران زمن العاّلمة امل

تويف والده وهو ال يزال طفاًل صغرًيا، تعّلم القراءة والكتابة يف البيت، وحني 

                                               
 .www.alfadhli.orgمن حوار له حول دراسته احلوزوية منشور يف موقعه اإللكرتوين:  (1)

 .197، ص 35، عجملة فقه أهل البيت  (2)

 .27ـ  26القياس .. حقيقته وحجيته، السيد مصطفى مجال الدين  (3)
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، وطوى يف بلغ العارشة دخل احلوزة العلمية يف سامراء يف عهد املريزا الشريازي 

 هذه احلوزة دروس املقّدمات والسطوح.

، لظروف م1929ه/ 1351ترك العاّلمة العسكري حوزة سامراء عام 

اقتصادية أمّلت به، ثم عاد إىل الدرس، وهاجر إىل قم يف عهد مرجعية الشيخ عبد 

، ويف قم درس السطح العايل فقًها وأصوالً عىل املرحوم املرعيش الكريم احلائري 

، كام حرض ، واحلاج الشيخ حممد حسني رشيعتمداري الساوجي النجفي 

، وحرض العقائد عند اإلمام هري مباحث األخالق للشيخ مهدي البابيني ش

 .، ودرس التفسري عند احلاج املريزا خليل الكمره إي اخلميني 

ه/ 1363وتنّقل بعد ذلك بني حوزة النجف وقم وبغداد وسامراء، ففي عام 

بغداد إلنشاء مدارس عرصية ألبناء الشيعة، ومل تنجح  ىلم قرر الذهاب إ1942

 حماولته، فعاد إىل سامراء.

، فعاشت قم هذه الفرتة انتقلت املرجعية يف قم إىل السيد الربوجردي ويف 

يف عهده عرًصا زاهًرا، فقرر العالمة العسكري العودة إليها لطرح مرشوعه اخلاص 

بمدرسة للعلوم الدينية عىل الطريقة احلديثة، وقد وافق السيد الربوجردي عىل تبني 

زمن )مصّدق( وما صاحبها من  مشاريعه، غري أن قيام قضية تأميم النفط يف

مشكالت مع آية اهلل الكاشاين أدت إىل أن يتعّثر إنجاز ذلك املرشوع، ولذا قرر 

 الرجوع إىل العراق مرة أخرى.

ويف هذه العودة سكن بغداد وتعّمقت عالقته باملرجع السيد حمسن احلكيم، 

 وبسبب هذه العالقة، استطاع إنشاء عدد من املدارس.

ور كبري يف إنشاء املدارس الدينية، فقد تواصل مع الشيخ املظفر وقد كان له د

كان من بني طلبتها الشهيد  إلنشاء مدرسة ابتدائية تابعة ملنتدى النرش يف الكاظمية،

، وكذلك أسس كلية أصول الدين يف بغداد، خرج فيها السيد حممد باقر الصدر 
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 ا.عدة دورات قبل أن يقرر نظام البعث العراقي إلغاءه

م، يف طهران، وقد 1979ه/ 1399كام أنه أنشأ املجمع العلمي اإلسالمي عام 

قّدم هذا املجمع خدمات مّجة للعامل اإلسالمي عىل مستوى إرسال املبلغني، وتأسيس 

 املدارس، وهتيئة املناهج، وطبع الكتب.

م أعاد تأسيس كلية أصول الدين يف مدينة قم 1996ه/ 1417ويف العام 

فروع وإمكانات أفضل، حيث فتح هلا فرًعا يف طهران، بعد افتتاحها يف قم املقدسة، ب

بعام، وبعد ذلك بعام فتح هلا فرًعا يف دزفول، كام أن مراحل الدراسة فيها شملت 

 البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه.

وباإلضافة إىل هذه اجلهود اإلصالحية، عرف السيد العسكري بمؤلفاته 

ئدية، التي كانت من أوسع وأغزر الدراسات التي صدرت يف التارخيية والعقا

عرصه، وباإلضافة إليها كان له دور يف تأسيس حزب الدعوة اإلسالمية يف العراق 

 .(1)باملشاركة مع الشهيد الصدر، ويف احلركة اإلسالمية يف العراق عموًما

رابًعا: الروافد الثقافية يف النجف األشرف

البيئة التي يعيشها اإلنسان، فإن اجلانب الثقايف والفكري باإلضافة إىل املحيط و

الذي ينشأ ويرتبى عليه، له دور كبري يف تكوين شخصيته، وبخاّصة أولئكم النفر من 

طبقة النخبة املثقفة واملفكرة يف أي جمتمع، لذلك ال يمكن إغفال اجلانب الثقايف 

 .الذي نشأ وترعرع يف ظله وبه عاّلمتنا الدكتور الفضيل

ولذلك سنعرض ـ يف وقفتنا األخرية هذه ـ ألهم الروافد الثقافية يف مدينة 

ـ  355انظر ترمجته يف: دراسات وبحوث مؤمتر تكريم العاّلمة السيد مرتىض العسكري  (1)

392. 
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النجف األرشف، ملا هلذه الروافد من تأثري واضح يف تكوين شخصية اإلنسان 

 وذهنيته العلمية:

 . الدراسات العلمية والتخصصية4

ك تعّد مدينة النجف األرشف من أهم املدن العلمية يف العامل اإلسالمي، ولذل

فهي تشّكل ـ بام تشغله من مركز علمي ـ رافًدا ثقافيًّا وعلميًّا للمسلمني عموًما، 

 وللشيعة منهم بشكل خاص.

ولذلك فإن أهم رافد ثقايف لساكني هذه املدينة وطاّلهبا هو الدراسة الرشعية 

 التي حتتضنها حوزهتا العلمية العريقة، وما يقّدمه علامؤها من عطاء علمي وبحثي.

أرشنا إىل أن الفرتة التي تواجد فيها العاّلمة الفضيل كانت هذه املدينة  ولقد

تشهد فيها حركة جتديدية نشطة، إِْن عىل مستوى املقّررات الدراسية، التي شارك 

سامحته يف مرشوع حتديثها وتطويرها، أو عىل مستوى املؤسسات واملعاهد الدينية، 

 ا.التي كان له مسامهة فيها دراسًة وتدريًس 

كام أن الدرس الفقهي وصل ـ يف ذلك الوقت ـ إىل مرحلة متقّدمة، عىل يدي 

السيد حممد كاظم اليزدي، صاحب العروة. وباإلضافة إليه، وصل الفكر األصويل 

، الذي مجع بني إىل قّمته، وذلك عىل يد املرجع الديني السيد أيب القاسم اخلوئي 

 درسة النائيني واألصفهاين والعراقي(.املدارس األصولية الثالث التي سبقته )م

وما يضيفه هذا النوع من الدراسة ـ  بنمطها القديم ـ للمثقف املسلم: أهنا 

تزوده بمبادئ العلوم اإلسالمية من منبعها األصيل، بدرجة عالية من العمق، ومها 

)األصالة والعمق( الصفتان املالزمتان للدراسات احلوزوية، وهو ما يكسب الطالب 

 مًقا وأصالة يف الفكر والثقافة.ع
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 . املكتبات العاّمة1

بسبب املكانة التي حتتّلها مدينة النجف العلمية، كان من مقتضيات ذلك أن 

تتوفر فيها مكتبات عاّمة تكون عوًنا للباحثني والعلامء، وهذا ما كانت تتمّتع به هذه 

، التي كتب عنها الدكتور املدينة، فلقد كانت تضّم عدًدا جيًدا من املكتبات العاّمة

مكتبة، ذكر يف إحدى  12الفضيل يف دليله عن النجف األرشف، حيث عّدد هناك 

 أن أبرزها وأقواها حضوًرا كانت كالًّ من: (1)حمارضاته

 :ـ مكتبة اإلمام أمري املؤمنني 

أسسها الشيخ عبد احلسني األميني، مؤلف موسوعة الغدير »وهي املكتبة التي 

، وفيها أكثر من ثالثني ألف مطبوع، وحوايل مخسمئة وألفي ه1373... سنة 

 خمطوط، وما يناهز مخسمئة مصور، وما يقرب من ألف من الصحف واملجاّلت.

ومن خمطوطاهتا النادرة: قطعة من القرآن الكريم، بخّط اإلمام أمري املؤمنني 

(2)«، وهي أقدم خمطوط فيها. 

 ـ مكتبة آية اهلل احلكيم

ه. 1377سيد حمسن الطباطبائي احلكيم ـ املرجع الديني العام ـ سنة أسسها ال»

وتضّم ستة عرش ألف مطبوع، وثالثة آالف خمطوط، ومن نوادر خمطوطاهتا: درر 

، بخط ه335احلكام يف رشح غرر األحكام، للموىل خْسو الرومي احلنفي، املتوىف 

 .(3)«املؤلف

                                               
 الكلمة التي ألقاها يف أربعني الدكتور الوائيل يف بلدة )أم احلامم( بالقطيف. (1)

 ؛ وكلمته يف أربعني الوائيل.91دليل النجف األرشف  (2)

 .96م. س  (3)
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ني املكتبتني ـ املكتبات العاّمة وقد ذكر الدكتور الفضيل ـ باإلضافة إىل هات

 التالية:

 ، وتضّم دون عرشة آالف كتاب.ه1322مكتبة احلسيني، التي ُأسست سنة  .1

 مكتبة اإلمام كاشف الغطاء، وفيها ما يقرب من عرشة آالف كتاب. .2

، وتضم ما يقرب من ه1351مكتبة مجعية الرابطة األدبية، التي أسست سنة  .3

 أربعة آالف كتاب.

ست ـ كمكتبة شخصية ـ سنة  مكتبة صاحب .4 ، ووقفها ه1354الذريعة، التي ُأسِّ

ـ مكتبًة عامة، وفيها نحو مخسة آالف ه 1375الشيخ آغا بزرك الطهراين سنة 

 كتاب.

ست سنة  .5 باسم )مكتبة مجعية منتدى النرش(، ه 1356مكتبة كلية الفقه، التي ُأسِّ

ها ما يزيد عىل ، سميت باسمها، وفيه1373وحينام أسست كلية الفقه عام 

 مخسة آالف كتاب.

مكتبة اإلدارة املحلية، أسستها احلكومة العراقية، وتضم أكثر من سبعة آالف  .6

 كتاب.

، ه1371مكتبة آل حنوش، أسسها احلاج كاظم حسون آل حنوش النجفي سنة  .7

وتضّم أكثر من ثالثة آالف كتاب، من بينها نحو مخسمئة كتاب باللغات غري 

 العربية.

رسة آية اهلل الربوجردي، أسسها املرجع الديني السيد حسني مكتبة مد .3

، وفيها ما يزيد عىل مخسة آالف كتاب مطبوع ومئات ه1373الربوجردي عام 

 املخطوطات.

ست عام  .9 ، وتضّم نحو سبعة ه1332مكتبة مدرسة جامعة النجف الدينية، ُأسِّ

 آالف مطبوع، وما يقرب من مئتي خمطوط.

ويس وبحر العلوم، أسسها السيد حسني بحر العلوم سنة مكتبة الَعَلَمني: الط .11

 .(1)، وتضّم أكثر من ألفي كتاب، وتقوم بطبع املخطوطاته1332

                                               
 .111ـ  31انظر: دليل النجف األرشف  (1)
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وإىل جانب هذه املكتبات العاّمة التي أشار إليها الدكتور الفضيل يف دليله عن 

رـ إىل وجود مكتبات خاّصة كان هلا األث النجف، يشري ـ يف تأبينه للشيخ الوائيل 

 عىل املجتمع النجفي، ويذكر أن من أمهها مكتبتني، مها:

، الذي كان يقتني العديد من الكتب املطبوعة ـ مكتبة الشيخ حممد الساموي

واملخطوطة، ففي الوقت الذي ضّمت مكتبته آالف الكتب املطبوعة، كانت  حتتوي ـ 

ملألوف أن خمطوط، وهو أمر غري عادي، فليس من ا 311أيًضا ـ عىل ما يقرب من 

 حتتوي مكتبة شخصية عىل هذا العدد الكبري من املخطوطات.

، وهي مل تكن مكتبة كبرية، ولكنها كانت تضّم مجيع ـ مكتبة الشيخ أمحد الوائيل

.(1)كتب التفاسري ـ تقريًبا ـ، فقلَّ أن جتد تفسرًيا مطبوًعا غري موجود يف مكتبته 

 . اجلمعيات الثقافية3

 عّدة مجعيات ثقافية، علمية وأدبية، وأمهها:يف النجف األرشف »

 ـ مجعية الرابطة األدبية

، وسامهت مسامهة فّعالة يف بعث احلركة األدبية يف ه1351أسست عام 

النجف األرشف، فكانت رائدة النهضة األدبية احلديثة فيها، وقلَّ أن يوجد أديب 

 ها األدبية.نجفي حمدث ـ شاعر أو ناثر ـ إال وهو نتاج ندواهتا وجمالس

وقد قامت بنرش بعض الكتب األدبية والدينية، وأصدرت سلسلة أدبية 

 ، وساعدت بطبع مؤلفات بعض أعضائها.«يف الرابطة األدبية»بعنوان: 

 كلمة الدكتور الفضيل يف أربعني الشيخ الوائيل بأم احلامم. (1)
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 ـ مجعية منتدى النرش

، وقامت بدور تطوير احلياة الدراسية والثقافية يف النجف ه1354أسست عام 

ذي قام بإعداد عّدة مواسم ثقافية ألقيت فيها األرشف، ففتحت )املجمع الثقايف( ال

 .(1)الكثري من املحارضات العلمية واألدبية

وتطورت فيام بعد لتتمّكن من فتح املدارس االبتدائية والثانوية، ثم ـ بعد ذلك 

 ـ استطاعت إنشاء كلية الفقه. وهو أمر حتدثنا عنه فيام مىض.

 . الصحف واملجاّلت1

العربية  حارضة علمية وثقافية ـ يف النهضة الثقافيةسامهت مدينة النجف ـ ك»

احلديثة، وذلك بام كانت تصدره من جماّلت وصحف، وصلت يف بعض املراحل إىل 

 .(2)«أكثر من عرش دوريات، بني جمّلة وصحيفة يومية وأسبوعية

وقد ذكر العاّلمة الدكتور الفضيل املجالت والصحف التي صدرت يف النجف 

، مشيًدا باثنتني (3)يله النجفي، فبلغت أكثر من ثالثني جملة وصحيفةفرتَة إعداِد دل

، ومها:منها يف استعراضه للحال الثقافية فرتة تواجده مع الشيخ الوائيل 

 ـ جريدة اهلاتف األسبوعية

دار »وقد كانت تصدر بالقطع الصغري للصحف، وكان هلا مبنًى خاص، يسّمى 

دبيًّا وعلميًّا، ملا كان حيفل به من حضور من قبل أدباء ، الذي كان يعّد نادًيا أ«اهلاتف

ومثقفي املجتمع النجفي يف ذلك الوقت. وقد كان من بينهم: الدكتور أمحد الوائيل 

 .112ـ  111انظر: دليل النجف األرشف  (1)

 كلمة الدكتور الفضيل يف أربعني الشيخ الوائيل بأم احلامم، بترصف قليل. (2)

 .116ـ  114انظر: دليل النجف األرشف  (3)
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 .عميد املنرب احلسيني، ورئيس حترير اجلريدة، األستاذ جعفر اخللييل

ور وتعّد جريدة اهلاتف أهم مصدر لألدب النجفي. وقد استمّرت يف الصد

 .(1)سنوات 11ألكثر من 

 ـ جمّلة البذرة

وهي من إصدارات كلية منتدى النرش، وكانت ـ يف األصل ـ جمّلة خمصصة »

لطلبة الكلية، لذلك كان معظم ما ينرش فيها من نثر وشعر من إعدادهم، إال أنه قد 

 يشاركهم فيها بعض أساتذة الكلية.

ختلق جياًل من الشباب  وقد استطاعت هذه املجلة ـ عىل صغر حجمها ـ أن

،العراقيني الناثرين والشعراء والكّتاب. ومن الذين خترجوا فيها: الشيخ الوائيل 

 .(2)«الذي كان ينرش فيها نثًرا وشعًرا

وكان من كّتاهبا ـ كذلك ـ عاّلمتنا الدكتور الفضيل، فقد وجدُت ـ يف كتاب 

تاذ كامل سلامن اجلّبوري ـ برواية أيب خمنف، وحتقيق األس مقتل اإلمام احلسني 

من بني مصادر حتقيق الكتاب يف مقّدمة التحقيق، مقاالً للدكتور الفضيل، بعنوان: 

، العدد ه1336، منشور يف جملة البذرة النجفية، السنة األوىل «تعريف باملقاتل»

 .(3)11ـ  7اخلامس، ص 

 ـ جمّلة األضواء

ي كان هلا تأثريها يف الواقع تعّد جملة األضواء أهم املجاّلت الثقافية الت

 شيخ الوائيل، بترصف قليل.كلمة الدكتور الفضيل يف أربعني ال (1)

 م. س. بترّصف. (2)

، حتقيق: ه(157، برواية أيب خمنف األزدي الكويف )ت انظر: مقتل اإلمام احلسني بن عيل  (3)

 .31كامل سلامن اجلبوري 
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 ه.1379االجتامعي اإلسالمي، والعراقي خاّصة، وكان أول صدور هلا سنة 

)مجاعة العلامء( قد شعرت بأن األسلوب املّتبع يف »وقد كان احلافز إىل ذلك أن 

 )املنشور( ال حيّقق أّي تركيز للساحة.

طب عقول الشباب بإنشاء جملة يراد هلا أن ختا عندها فّكر السيد الصدر 

باملفاهيم اإلسالمية يف ضوء أساليب العرص ومعطياته، ليشعروا بأن الطروحات 

اجلديدة التي تقّدمها الفئات األخرى حلل مشكلة احلياة واإلنسان ليست عالًجا 

ا يمكن أن يدخل الناس إىل اجلنّة املوعودة يف الدنيا .. بل هناك املفهوم  سحريًّ

إلنسان التوازن يف احللول الواقعّية للمشكالت املطروحة يف اإلسالمي الذي حيّقق ل

 الساحة.

أن يكون اسم املجّلة )األضواء(. وبتوجيه منه،  وقد اقرتح السيد الصدر 

إىل السيد حمسن احلكيم  تقّدم السيد مرتىض العسكري والسيد مهدي احلكيم 

 ء( وباسمها، وراح بالفكرة، فأعطى توجيهاته بإصدارها من قبل )مجاعة العلام

 يدعمها باملال، وكان السيد مهدي احلكيم هو الواسطة يف إيصال هذه املساعدات.

وقد حصلت )مجاعة العلامء( من النظام عىل رخصة إصدار نرشة شهرية ملّدة 

سنتني باسم )األضواء( هبدف الرّد عىل اهلجامت اإلعالمية ضّد اإلسالم واملسلمني، 

 امنيون واملناهضون للّدين.التي كان يقوم هبا العل

نت جلنة توجيهية لإلرشاف عىل املجّلة ضّمت كالًّ من:  وقد تكوَّ

 مديًرا للمجّلة. الشيخ كاظم احللفي  .1

وإىل جانب الشيخ احللفي وقف آخرون، من قبيل الشيخ حممد اخللييل  .2

 )الطبيب(.

 .الشيخ حممد مهدي شمس الدين  .3
 السيد حممد حسني فضل اهلل. .4
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 مد رضا اجلعفري.الشيخ حم .5

 الشيخ عبد اهلادي الفضيل. .6

 السيد حممد باقر احلكيم. .7

م(، صدر 1961/ 6/ 9ه )1379/ ذي احلّجة/ 15]ويف[ هنار اخلميس 

( فلًسا. وقد 41العدد األول من جمّلة )األضواء( نصف الشهرية، وكان سعره )

احلّجة/ استمّر صدور )األضواء( حّتى العدد الثالث من سنتها السادسة يف ذي 

 م(.1966)نيسان ه 1335

هو الذي يكتب افتتاحية املجّلة )رسالتنا(، وذلك يف  وكان السيد الصدر 

 .(1)«األعداد اخلمسة األوىل فقط، وقد كتب فكرة العدد السادس

 . السلسالت الثقافية5

وباإلضافة إىل هذا الكّم من الدوريات من جماّلت وصحف، ظهرت يف 

لثقافية، ذكر منها الشيخ الفضيل سبع عرشة سلسلة، النجف بعض السلسالت ا

يف النجف األرشف سلسالت ثقافية دورية وغري »يقول يف دليله عن النجف: 

 دورية، تعنى بشؤون العقيدة والفكر واألدب، صدر منها:

 ، أصدرها شيخ العراقيني كاشف الغطاء.أشعة من حياة اإلمام الصادق  .1

 ويصدر اآلن:

 صدرها عبد الزهراء الطائي.، يأفكار إسالمية .2

 ، تصدرها مكتبة النجاح.بحوث إسالمية .3

 ، تصدرها مجعية منتدى النرش.دراسات إسالمية .4

                                               
 .361ـ  359/ 1حممد باقر الصدر السرية واملسرية  (1)
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 ، تصدرها مكتبة مدرسة آية اهلل الشريازي.دروس إسالمية .5

 ، يصدرها طلبة ثانويات النجف.الذكريات اإلسالمية .6

 ، تصدرها مجعية الرابطة األدبية.يف الرابطة األدبية .7

 ، يصدرها عبد احلسني البهبهاين.رحلة البناءيف م .3

 ، تصدرها دار األضواء اإلسالمية.كتاب األضواء اإلسالمية .9

 ، ]وهي[ ملّخصات تآليف السيد حممد باقر الصدر.املدرسة اإلسالمية .11

 ، يصدرها عبد الكريم القزويني.خمتارات إسالمية .11

 ، يصدرها عبد الصاحب الفضيل.مفاهيم إسالمية .12

 ، يصدرها حممد باقر اخلرسان.سالميةاملكتبة اإل .13

 ، تصدرها مكتبة احللو.مكتبة األطفال .14

 ، تصدرها مكتبة النجاح.من دنيا اإلسالم .15

 ، تصدرها مكتبة الرتبية.من هدى اإلسالم .16

 .(1)«، يصدرها كاظم احللفيمن هدى القرآن .17

وباإلضافة إىل هذه املجموعة التي ذكرها الشيخ يف دليل النجف، أشري إىل 

 ة ثقافية كان الشيخ أحد كتاهبا، وهي:سلسل

( 5حيمل الرقم ) «نحو أدب إسالمي»، التي كان كتاب الشيخ ي النجفْد من هَ  .13

 يف سلسلتها.

 النجف .. البيئة احلاضنة

عاش الشيخ الدكتور الفضيل أجواء احلوزة النجفية بام محلته ـ حينها ـ من 

جوانبها املتعّددة، استحّقت ما مبادرات اإلصالح واملشاريع الثقافية والعلمية يف 

أطلقه عليها بأهنا تعيش عرصها الذهبي، ففي هذه األجواء أكمل ما ابتدأه يف البرصة 

                                               
 .113ـ  117دليل النجف األرشف  (1)
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يف دروسه احلوزوية، وكذلك التحق بالدراسة األكاديمية، حتى نال يف هذه األخرية 

 درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا.

 سلسل التايل:وكان تسلسل دروسه النجفية وفق الت

 أوالً: الدراسة احلوزوية

 أ. العلوم العقلية

 ـ املنطق:

 .منظومة ابن شليلة، الشيخ عيل زين الدين  -

 ـ علم الكالم:

 .رشح التجريد، السيد مجال الدين اخلوئي  -
 .اإلسالم ينابيعه مناهجه غاياته، الشيخ حممد أمني زين الدين  -

 ب. أصول الفقه

 .الدين  املعامل، الشيخ عيل زين -
 .الكفاية، الشيخ عيل زين الدين  -

 .الرسائل، السيد عيل شرب  -

 ج. الفقه

 .، الشيخ حممد عيل اخلامييس 1رشح اللمعة ج -
 .، السيد حممد حسني احلكيم 2رشح اللمعة ج -
 .املكاسب، السيد حممد حسني احلكيم  -
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 د. البحث اخلارج

 ـ األصول:

.السيد أبو القاسم اخلوئي -
.مد طاهر الشيخ رايض الشيخ حم-
.الشيخ حممد رضا املظفر -
.السيد حممد تقي احلكيم -

 ـ الفقه:

.السيد حمسن احلكيم -
.السيد أبو القاسم اخلوئي -
.السيد حممد باقر الصدر -

 ثانًيا: الدراسة اجلامعية

 . مرحلة البكالوريوس يف كلية الفقه ـ النجف4

 .النحو والرصف، الشيخ عبد املهدي مطر -

 املنطق، الشيخ حممد رضا املظفر. -

 الفلسفة اإلسالمية، الشيخ حممد رضا املظفر. -

 الفلسفة احلديثة، الدكتور صالح الشامع. -

التفسري وعلوم القرآن، الشيخ حممد تقي األيرواين. -

 الدراية )علم احلديث(، الشيخ عبد املهدي مطر. -

 أصول الفقه اجلعفري، السيد حممد تقي احلكيم. -

 قه املقارن، السيد حممد تقي احلكيم.أصول الف -

 الفقه، الشيخ حممد تقي األيرواين. -

 التاريخ اإلسالمي، السيد حممد تقي احلكيم. -
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تاريخ األدب العريب، الدكتور عبد الرزاق حميي الدين. -

 التاريخ احلديث، الدكتور فاضل األنصاري. -

 علم االجتامع، الدكتور حاتم الكعبي. -

 د حسن الرحيم.علم النفس، الدكتور أمح -

 الرتبية وطرق التدريس، الدكتور أمحد حسن الرحيم. -

 اللغة اإلنجليزية، الدكتور عباس الوهاب. -

 . مرحلة املاجستري يف كلية اآلداب ـ جامعة بغداد1

 النحو، األستاذ كامل إبراهيم. -

 فقه اللغة، الدكتور إبراهيم السامرائي. -

 البالغة، الدكتور عبد الرزاق حميي الدين. -

 ألمثال العربية، الدكتور صفاء خلويص.ا -

حتقيق املخطوطات، الدكتور مصطفى جواد. -

: أسامء األفعال واألصوات .. دراسة ونقد، بإرشاف الدكتور إبراهيم الرسالة

السامرائي، ومناقشة الشيخ عبد املهدي مطر، ممتحنًا خارجيًّا باملراسلة، واألستاذ 

.كامل إبراهيم والدكتور مهدي املخزومي

 . مرحلة الدكتوراه يف كلية العلوم ـ جامعة القاهرة3

: قراءة ابن كثري وأثرها يف الدراسات النحوية، بإرشاف الدكتور أمني الرسالة

عيل السيد، ومناقشة الدكتور الشيخ إبراهيم نجا وكيل جامعة األزهر، واألستاذ عيل 

اللغة العربية النجدي ناصف األستاذ غري املتفرغ بدار العلوم، وعضو جممع 

 .(1)بالقاهرة

توراه هنا مع أهنا ليست ضمن املرحلة النجفية، ولكننا فضلنا ذكرها ألننا أدرجنا مرحلة الدك (1)

سنقف مع عالمتنا الدكتور الفضيل إىل هنا يف رسد السرية، فتفاصيل املرحلة ما بعد النجفية 

 ستتضح أكثر من خالل فقرات احلوار الذي يشّكل الفصل الثاين من هذا الكتاب.
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 رابًعا: التدريس احلوزوي واألكاديمي

 . يف احلوزة العلمية يف النجف4

 ]*[ يف النحو:

 رشح قطر الندى وبل الصدى، البن هشام األنصاري. -

 رشخ ألفية ابن مالك، البن الناظم. -

 رشح ألفية ابن مالك، البن عقيل. -

 مغني اللبيب، البن هشام. -

 ]*[ يف الرصف:

 النظام، للنيسابوري. رشح -

 ]*[ يف املنطق:

 حاشية مال عبد اهلل. -

 رشح الشمسية. -

 منطق املظفر. -

 خالصة املنطق. -

 ]*[ يف البالغة:

 خمترص املعاين، للتفتازاين. -

 املطول. -

 جواهر البالغة، للهاشمي. -

 علوم البالغة. -
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 ]*[ يف أصول الفقه:

 مبادئ أصول الفقه. -

 املعامل. -

 أصول املظفر. -

 الكفاية. -

 يف الفقه: ]*[

 رشح اللمعة. -

 . يف ثانوية منتدى النرش بالنجف1

مقّررات علوم اللغة العربية وآداهبا يف الرصف والنحو والبالغة وتاريخ 

 األدب.

 . يف كلية الفقه بالنجف3

 النحو والرصف.

 . يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة1

 .(1)النحو والرصف والعروض

إىل ما دّونه الدكتور الفضيل بخّطه ضمن مذّكرة من إعداد:  اعتمدنا يف ذكر هذه التفاصيل (1)

 .«قالوا يف جّدنا الدكتور عبد اهلادي الفضيل»غسان الفضيل ونائل السلطان، حتت عنوان: 
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مصادر ترمجة الدكتور الفضلي

ـ ه 1411، 1أعالم هجر، السيد هاشم الشخص، مؤسسة البالغ ـ بريوت، ط .1

.425ـ  416/ 1م، 1991

دليل أعضاء هيئة التدريس السعوديني بجامعات اململكة، جامعة امللك عبد  .2

 م.1932ـ ه 1412العزيز ـ جّدة، ط 

دليل الكاتب السعودي، اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ـ الرياض،  .3

 .133م، ص 1934ـ ه 1414، 1ط

دليل الكّتاب والكاتبات، اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ـ الرياض،  .4

 م.1995ـ ه 1415، 3ط

رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام، الدكتور حممد هادي األميني،  .5

.947ـ  946/ 2م، 1992ـ ه 1413، 2بدون نارش، ط

أعالم اخلليج، أبو بكر عبد اهلل حممد إبراهيم الفهرست املفيد يف تراجم  .6
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االستقرار يف النجف

 « يف املكتبات، ومنها مكتبة الشيخ  أقيض أكثر وقتيكنت

كاشف الغطاء، ومكتبة احلسينية الشوشرتية، ومكتبة أمري 

، ويف )الرّبانيات( ـ وهي جمالس علمية وأدبية املؤمنني 

يف بيوت العلامءـ، وكانت البداية يف جملس الشيخ باقر 

 .«مخسني، وجملس الشيخ حممد أمني زين الدينبو

الوصول واالستقرار يف النجف

  املنشورة عنكمذكر ابنكم العزيز األستاذ فؤاد يف دراسته 

( املخّصص عن جهودكم اإلصالحية أن 55يف عدد الكلمة )

كان يف البرصة، بداية تعرفكم إىل الشيخ حممد أمني زين الدين 

يقة التي تربط والدكم الشيخ املريزا وذلك بحكم العالقة الوث

بالشيخ زين الدين، وبعد أن توجهتم إىل النجف سكنتم ـ مؤّقًتا ـ 

يف غرفة الشيخ زين الدين يف مدرسة اآلخوند الوسطى، ويذكر 

أنكم استفدتم من مكتبته )زين الدين( يف هذه الغرفة خالل فرتة 

ا لعقائد يف يومي يف ا سكناكم فيها، ثم حرضتم عنده درًسا خاصًّ

اخلميس واجلمعة، ثم انتقلتم إىل مدرسة وغرفة أخرى، إىل أين 

 انتقلتم؟

كان سكني يف البداية مع الشيخ عبد احلميد السلامن العيل حيث استأجرنا 

بيًتا غرفتني يف بيت يف حّي العامرة، واستمر ذلك ملدة عام تقريًبا. ثم استأجرت 

)أشهر(، انتقلت بعدها لغرفة يف مدرسة اجلزائري  يف حّي العامرة ملدة قصرية صغرًيا

ملدة قصرية كذلك. ثم انتقلت إىل غرفة مشرتكة مع الشيخ كاظم احللفي يف مدرسة 
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وأحرضت العائلة من البرصة واستأجرت مؤقًتا  تزوجتاخللييل ملدة شهر، وبعدها 

خالهلا العائلة يف بيًتا صغرًيا يف حّي العامرة. وانتقلت بعدها ملدة بضعة أشهر ـ كانت 

البرصة ـ إىل غرفة الشيخ حممد أمني زين الدين بمدرسة اآلخوند الوسطى.  وبعدها 

 أحرضت العائلة مرة أخرى من البرصة وسكنت يف دار صغرية.

وقد استفدت كثرًيا من مكتبة الشيخ حممد أمني زين الدين العامرة خالل وبعد 

 إقامتي يف غرفته بمدرسة اآلخوند.

 ناكم يف هذه املدرسة وتعرفكم إىل الشيخ زين هل سك

الدين له عالقة بتلمذتكم عىل الشيخ عيل زين الدين يف بدء 

تواجدكم يف النجف؟ وهل للشيخ عيل عالقة َنَسبِيَّة بالشيخ حممد 

أمني زين الدين؟

الشيخ عيل هو أخو الشيخ حممد أمني، نعم كانت العالقة مع األخوين سبًبا يف 

أفدت من تلمذيت عليه كثرًيا ألنه كان  الذييدي الشيخ عيل زين الدين دراستي عىل 

 من مدريس احلوزة النجفية املميزين.

  فيام أتذكره أنكم ـ يف بدء ذهابكم إىل النجف ـ حاولتم

التعّرف إىل املستوى العلمي ملدريس النجف، فحرضتم بعض 

ومل، الدروس التي درستموها يف البرصة عىل سامحة الوالد 

جتدوا هناك ما يضاف عىل ما استفدمتوه يف دراستكم عىل الوالد، 

هل كان مستوى مدريس احلوزة يف تلك الفرتة ضعيًفا حسب 

 تقييمكم؟

ا، ولكن أحببت أن أرى مدى  ال، عىل العكس، كان مستوى الدراسة قويًّ

 استفاديت من الدروس التي درستها يف البرصة وكذلك لتقوية حصيلتي العلمية يف

 كتب املقدمات التي درستها يف سن مبكرة.
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  كيف كنتم تقضون أوقاتكم يف السنوات األوىل من

دراستكم النجفية؟ ومن هم أصدقاؤكم؟ وكيف تعرفتم إىل 

أكثرهم؟

يف املكتبات، ومنها مكتبة الشيخ كاشف الغطاء، ومكتبة  أقيض أكثر وقتيكنت 

 .احلسينية الشوشرتية، ومكتبة أمري املؤمنني 

تكونت عالقة معهم فكان منهم يف البدايات األوىل كل من  الذينأما األصدقاء 

الشيخ اآلصفي، والشيخ جعفر اهلاليل، والشيخ كاظم احللفي، والشيخ مهدي 

الساموي، والشيخ باقر بومخسني، والسيد حسني اخلرسان، وكثري من العالقات 

العالقات من خالل الزمالة يف األخرى مع الطلبة العرب واإليرانيني، وتكونت هذه 

 الدرس واحلضور يف جمالس العلامء واملشاركة يف األنشطة الثقافية واملهرجانات.

وكذلك كنت أقيض بعض األوقات يف )الرّبانيات( وهي جمالس علمية وأدبية 

يف بيوت العلامء، وكانت البداية يف جملس الشيخ باقر بومخسني وجملس الشيخ حممد 

 ن.أمني زين الدي

  ما نسمعه منكم أن زميلكم يف غرفة املدرسة احلوزوية هو

سامحة العالَّمة الشيخ حممد مهدي اآلصفي، كيف تعرفتم إليه، 

ومنذ متى زاملكم يف الغرفة؟

ال، مل يكن زمياًل يف السكن، وإنام تعرفت إىل أخينا العزيز الشيخ اآلصفي من 

جفية، والزمالة يف حضور أبحاث السيد خالل املشاركة مًعا يف األنشطة الثقافية الن

يف األصول والفقه، ثم من خالل العمل مًعا يف النشاطات الفكرية اخلوئي 

والثقافية حلزب الدعوة بعد أن كنت دعوته لالنضامم للحزب. وقد استمرت العالقة 

 معه بوثاق قويٍّ من الصداقة واألخوة عىل مدى سنني طويلة.

 والعملية الدراسة واحلياة الشخصية

  َتنهوا بعض كتب املقّدمات، وقد  امّلَذهبتم إىل النجف، و
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أهنيتم هذه املرحلة، ثم أهنيتم مرحلة السطوح، لتنتقلوا إىل مرحلة 

البحث اخلارج، كم أمضيتم يف النجف األرشف حتى حرضتم 

 أبحاث اخلارج؟

ت كنت أهنيت دراسة املقدمات يف البرصة، وإنام حرضت بعض دروس املقدما

التي كنت قد درستها للنظر والبحث عن جديد فيها أضيفه حلصيلتي العلمية، 

وأخذت يف ذلك أشهر معدودة، ثم بدأت يف حضور دروس مرحلة السطوح: املعامل 

والكفاية والرسائل واللمعة وعلم الكالم والفلسفة وأهنيتها يف مدة أربع إىل مخس 

 سنوات.

 واج بعد إهناء مرحلة يف هذه الفرتة تزوجتم، هل كان الز

معينة )السطوح مثاًل(؟

 بعد إهناء املقدمات وبدايات مرحلة السطوح.

  يف الفرتة التي مل تلتحقوا فيها بكلية الفقه ومتارسوا

التدريس بعد، مل تكونوا تقبضون من احلقوق الرشعية )اخلمس(، 

كيف كنتم تعتاشون يف هذه الفرتة؟

رية يف بداية التحاقي بالنجف، ثم وبعد أن قبضت راتًبا من احلقوق لفرتة قص

مارست التدريس يف مدارس منتدى النرش واستالم راتب شهري توقفت عن أخذ 

 احلقوق الرشعية.

  ،ما أتذكره هو حديثكم عن تعاونكم مع بعض دور النرش

حيث كنتم تعملون كمدقق لغوي عىل مطبوعات هذه الدور، 

حتصلون عليه مقابل هذه  هل كنتم يف هذه الفرتة تعتاشون مما

املهّمة؟

ا،  كانت هذه األعامل تساعدين يف البداية مع راتب احلقوق الذي كان قلياًل جدًّ

 ثم مع راتب التدريس باملنتدى.
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الفضلي بني الدراستني احلوزوية واألكادميية

 « ا مع السيد احلكيم، ولنا لديه بعض كانت لنا عالقة قوّية جدًّ

ـ ملا نزوره ـ جيتمع معنا يف مكتبته  اخلصوصية، وقد كنا

 .«اخلاّصة بالدور الثالث

االنضمام إىل الدراسة األكادميية

  حسبام أرشتم له يف إحدى مذكراتكم اليومية أنه يف

م 4252كانون الثاين  12املوافق لِـ ه 4300رجب  42اخلميس 

 افتتحت كلية الفقه، لتبدأ الدراسة يوم السبت الذي يليه، املوافق

كانون الثاين، وهذا يعني أنكم التحقتم بكلية الفقه بعدما  34لِـ 

قطعتم شوًطا يف الدراسة احلوزوية، هل كنتم حترضون دروس 

البحث اخلارج يف هذه الفرتة؟

 كان دخويل للكلية متقارًبا مع حضوري للبحث اخلارج.

  بعد أن خترجتم يف كلية الفقه، عملتم يف التدريس يف

عراقية العاّمة، كام أنكم قمتم بااللتحاق بالكادر الثانويات ال

التدرييس لكلية الفقه، حيث رأستم هناك قسم اللغة العربية، 

كيف وفقتم بني هاتني الوظيفتني؟

مل أمارس التدريس يف الثانويات العراقية العامة، وإنام قبل وخالل دراستي يف 

الكلية ُعيِّنُت معيًدا  يفد خترجي كلية الفقه كنت أدرس يف ثانوية منتدى النرش، ثم بع

 وبدأت التدريس يف الكلية.
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أثناء دراسة املاجستري

  ،كنّا ـ دائاًم ـ نسمعكم تذكرون الدكتور مصطفى جواد

كأكثر املدرسني الذين تأثرتم هبم يف دراستكم يف مرحلة 

املاجستري، كام أنكم تذكرونه بأنه صاحب مكانة علمية كبرية، وال 

كتور إبراهيم السامرائي، مع أن السامرائي ـ باإلضافة تذكرون الد

إىل أنه درسكم يف املرحلة نفسها ـ أرشف عىل رسالتكم 

للامجستري، وهو مؤلف مكثر، بعكس الدكتور مصطفى جواد، 

الذي ال تعرف له مؤلفات كثرية؟

عادة، أذكر االثنني بام يستحقانه من الثناء وربام كانت سياقات احلديث هلا 

 قة أكثر بأستاذنا الدكتور مصطفى جواد عامل اللغة القدير.عال

  ،أهنيتم دراسة املواّد املتطلبة لتحضري رسالة املاجستري

وذلك خالل عاٍم ـ تقريًبا ـ، واخرتتم موضوع الرسالة، كيف 

اخرتتم هذا املوضوع الذي كان عن أسامء األفعال واألصوات؟

يف  يةفارشح الك» السرتابادي صاحبكان اختياري يف البداية الكتابة عن ا

ولكن العميد الدكتور مجيل سعيد رفضها بحجة عدم دراستي للغة  ،«النحو

الفارسية، ثم كان اختيار املوضوع الثاين مع املرشف أستاذنا الدكتور إبراهيم 

 السامرائي.

  كيف كانت أجواء إعداد الرسالة؟ وكيف كانت

استفادتكم من الدكتور السامرائي؟

انت استفادة كبرية جًدا وخصوًصا يف أسلوبه يف اإلرشاف وموسوعيته املفيدة ك

ا للباحث.  جدًّ

 كم استغرقت فرتة إعداد الرسالة؟
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 استغرقت عاًما واحًدا.

  هل كان هناك فاصل طويل بني حصولكم عىل

البكالوريوس، وبني مواصلتكم الدراسة للحصول عىل شهادة 

املاجستري؟

نوات أمارس التدريس يف كلية الفقه بطلب من عامدهتا قضيت حوايل ست س

 بعد أن حصلت منها عىل دبلوم دراسات عليا، ثم انتقلت لدراسة املاجستري.

أساتذة البحث اخلارج

  يذكر ـ يف ترمجة الشهيد الصدر ـ أنه باحث خارًجا يف

م، ثّم باحث يف الفقه، 4250ه/ 4300األصول، وكان ذلك يف 

م، بمعنى أنه باحث اخلارج 4264ه/ 4304ة وكان ذلك يف سن

يف الفقه قبل خترجكم يف كلية الفقه بعام، وحسبام يذكر ابنكم 

األستاذ فؤاد بأنكم َمْن طلبتم منه ذلك، مع الشيخ مهدي 

الساموي، وكان ذلك بدافع أن يعرف يف احلوزة كمدّرس للفقه، 

م قد ولو طرح للمرجعية بعدها فال يكون ذلك مستنكًرا، ما دا

عرف كمدرس للبحث اخلارج يف الفقه، هال أكدتم لنا هذه 

املعلومات بيشء من التفصيل؟

مل أحرض بحث األصول عند الشهيد الصدر، أما فيام خيّص البحث الفقهي، 

فقد طلبنا منه ذلك وحرضنا أنا والشيخ الساموي البحث ملدة عام ثم انقطعنا بسبب 

 ظمية بدأ درسه املوسع.سفره للكاظمية، وبعد عودته من الكا

  ،باإلضافة إىل حضوركم بحث اخلارج للشهيد الصدر

، كيف كانت عالقتكم معحرضتم بحث السيد حمسن احلكيم 

 السيد احلكيم؟ هل كان فيها نوع من اخلصوصية واملعرفة املميزة؟
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ا مع السيد احلكيم، ولنا لديه بعض اخلصوصية، وقد  كانت لنا عالقة قوية جدًّ

 ا نزوره جيتمع معنا يف مكتبته اخلاصة بالدور الثالث.كنا مل

 وباإلضافة إىل هذين حرضتم للسيد اخلوئيوالسيد ،

، َمْن ِمْن هؤالء كانت، والشيخ املظفر حممد تقي احلكيم 

تربطكم به عالقة أكثر؟

كلهم ربطتني هبم عالقة ورابطة أخوية، واألقوى من بينهم كان السيد حممد 

 كيم.تقي احل

  ما أتذكره أنه كان لكم عالقة فيام كان يلقيه السيد اخلوئي

 يف دروسه حول تفسري القرآن، فقد كنتم تزودونه ببعض

مصادر التفسري للمذاهب والفرق اإلسالمية األخرى، هل هذا 

األمر دقيق؟

 كان ذلك بطلب منه وقد مجعت له املصادر املتوفرة، ومل أكن أحرض الدرس.
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م إىل العمل اجلمعياالنضما

 « قت بفعل قويت العالقة مع الشهيد الصدر كثرًيا وتعمَّ

العمل يف تأسيس حزب الدعوة، وحضورنا لدرسه يف 

 .«، وأنشطة احلزب العلمية والثقافية«األسس اإلسالمية»

زمالء الدراسة والعمل اجلمعي

  كيف تعرفتم إىل بقية زمالء املسرية؟ هل كانوا زمالء

أغلبهم؟ فكيف تعرفتم ـ مثاًل ـ إىل: السيد فضل اهلل،  دراسة يف

والشيخ شمس الدين؟ والسيد مهدي احلكيم؟ والسيد حممد باقر 

احلكيم؟ والشيخ الدكتور أمحد الوائيل؟ واألستاذ حممد صادق 

القامويس؟

: من خالل حزب الدعوة وأرسة حترير السيد فضل اهلل والشيخ شمس الدين

 لثقافية يف منتديات النجف ومدن العراق األخرى.األضواء والنشاطات ا

: بدأت العالقة من خالل اتصالنا بوالده املرجع السيد السيد مهدي احلكيم

حمسن احلكيم فيام يتعلق بشؤون املرجعية، فقد كان هو حلقة الوصل مع املرجع، ثم 

 تطورت وقويت من خالل العمل مًعا يف تأسيس حزب الدعوة ونشاطاته الحًقا.

: من خالل العمل مًعا يف حزب الدعوة والزمالة يف السيد حممد باقر احلكيم

 حضور بحث السيد اخلوئي.

: كانت العالقة األوىل من خالل منتديات النجف األدبية الشيخ الوائيل
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والعلمية، ثم تنامت بعد أن دعوته لالنضامم إىل حزب الدعوة واستجاب ولكنه 

امء للحزب، وأذكر أنه ساعدنا يف رشاء آلة الطباعة أبدى رغبة بعدم التظاهر باالنت

)نوع رينو( لطبع نرشات احلزب وقد وضعناها يف بيت السيد عدنان البكاء.  ثم 

 قويت وتعمقت عالقتنا يف كلية الفقه وأثناء التحضري للدكتوراه يف القاهرة.

: من خالل التعارف والعالقة األخوية األستاذ حممد صادق القامويس

 قة.الصاد

 كيف تعرفتم ـ يف تلك الفرتة ـ إىل الشهيد الصدر؟

يف الكاظمية، من خالل زياراتنا مع الوالد، ثم يف  بسيطةاملعرفة األوىل كانت 

قت النجف من خالل جملس خاله الشيخ حممد رضا آل ي   س، ثم قويت كثرًيا وتعمَّ

ية، بفعل العمل يف تأسيس حزب الدعوة، وحضورنا لدرسه األسس اإلسالم

 وأنشطة احلزب العلمية والثقافية...

  ُوِجَدْت يف هذه الفرتة عدد من املجموعات، كنتم أعضاء

يف بعضها، ففي هذه الفرتة كانت توجد مجعية الرابطة األدبية ـ 

، وقد كنتم من منتسبيها، متى ه4354التي تأسست منذ العام 

انتسبتم إليها؟ وكيف؟

د بحر العلوم، وانتسبت بعد انتقال مقرها يف دعاين لالنتساب إليها السيد حمم

)اجلديدة(، ثم عينت سكرترًيا للجمعية، وكان يرأسها يومئذ  الشيخ حممد عيل 

 اليعقويب.

  وباإلضافة إىل مجعية الرابطة األدبية، كنتم أعضاء يف

مجاعة العلامء برئاسة الشيخ مرتىض آل ياسني، التي قد تشكلت 

اء هيئة حترير جملة األضواء، كيف ، وكنتم من أعضه4302سنة 

تّم اختياركم؟
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 مل أكن عضًوا يف مجاعة العلامء وإنام كنا نلتقي ونعمل مع أعضائها األفاضل.

وبخصوص عضوية حترير جملة األضواء فقد دعاين هلا السيد الشهيد حممد باقر 

.الصدر 

  وكان ـ باإلضافة إىل هاتني اجلمعيتني ـ هناك مجعية منتدى

رش، هل انتسبتم إىل هذه اجلمعية؟ وما هو الدور الذي الن

مارستموه فيها؟

انتسبت إليها قبل أن تفتح كلية الفقه مع الشيخ مهدي الساموي ودعانا هلا 

سها الشيخ حممد رضا املظفر. والدور الذي كنا نقوم به هو حضور االجتامعات  مؤسِّ

نها، ثم مارست التدريس يف والتحضري ملهرجانات املناسبات واملشاركة يف بعض م

مدارس املنتدى املتوسطة والثانوية بعد افتتاحها مبارشة، وأمضيت يف التدريس هبذه 

كلية الفقه، أي مدة مخس سنوات قبل  يفاملدارس حوايل التسع سنوات حتى خترجي 

 افتتاح الكلية ومدة أربع سنوات خالل دراستي يف كلية الفقه.

 ضممتم إليها غري ما ذكرناه وهل هناك مجعيات أخرى ان

أعاله؟

مل أنتسب جلمعيات أخرى، ولكن أحّب أن أذكر هنا مجعيتني كانتا تعمالن 

 بنشاط يف الساحة النجفية مها:

: يرأسها الشيخ عبد الغني اخلرضي، وجملتهم )النشاط مجعية التحرير الثقايف -

 رسة نظامية.الثقايف(، ويقيمون احتفاالت ومهرجانات وكذلك تتبع اجلمعية مد

 : ويرأسها الشيخ حممد رضا احلساين.مجعية القرآن الكريم -

  يف هذه اجلمعيات؟ هل كان  ُقمتم بهما هو الدور الذي

دوًرا مقترًصا عىل اجلانب الثقايف والعلمي فقط؟
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 : كنا نقيم االحتفاالت واملؤمترات واألمسيات األدبية.يف الرابطة األدبية

يف حترير جملة )البذرة( التي كانت تصدر من املدرسة  : شاركتيف مجعية املنتدى

املتوسطة والثانوية تعلم طالهبا عىل الكتابة، ثم يف جملة )النجف( التي تصدرها كلية 

وطبعت  الفقه، ومما أذكره من نشاطات أقامتها اجلمعية إقامة أسبوع اإلمام عيل 

القرآن( للرشيف  خالله عىل مدى سنوات كتب )املجازات النبوية( و)جمازات

الريض وجزء من كتاب )تذكرة الفقهاء( للعالمة احليل، وكذلك كنا نشارك يف إحياء 

 مجيع املناسبات باحتفاالت تقام يف مقر اجلمعية.

وكذلك شاركنا يف استقبال الوفود القادمة إىل النجف واصطحاهبم يف برامج 

ة سلًفا.  زيارهتم املعدَّ

 جموعات أثر يف تعرفكم إىل بعض كان ـ بالتأكيد ـ هلذه امل

الشخصيات الفاعلة يف ذلك الوقت، َمن هم أبرز هذه 

الشخصيات؟

 : الشيخ حممد رضا املظفر والسيد حممد تقي احلكيم.يف منتدى النرش

: السيد حممد بحر العلوم والشاعر السيد مصطفى مجال الدين ويف الرابطة

 اء.والشيخ الوائيل ... وآخرين من األفاضل األعز

  وربام يكون أهم ما استفدمتوه منها هو املشاركة يف الِفعل

واحلراك الثقافيني يف تلك الفرتة، ما هي اإلضافة النوعية التي 

أضافها انتامؤكم إىل هذه املجاميع الثقافية؟

ر يل من كتابات وحمارضات وندوات. فيامشاركت   ُقدِّ
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احلركة اإلصالحية النجفية

 «ات الدينية النجفية رضورة إعداد وتوعية استشعرت القياد

 معاملهابنرش الثقافة اإلسالمية ب املجتمع ثقافيًّا، وذلك

بلغة عرصية جديدة يفهمها مثقف وعامليتها ومرونتها 

نها انبثق ععقيدة إهلية فاعلة من  همتلكالعرص، وعرضها بام 

 .«كامل للحياةمتنظام ومنهج 

 « من قبل الشهيد الصدر  «املرجعية الرشيدة»كانت أطروحة

 ا وسابقة لزماهنا، حوت رؤية أطروحًة ناضجة جدًّ

واقعية ملا يتطلبه العرص من كيان مرجعي قوي ومتامسك، 

يستطيع القيام بكل أدواره القيادية والعلمية عىل أكمل 

 .«وجه

 « الفكر الشيوعي يعد ـ بام يملكه من رؤى ومبادئ ونظريات

ا  كنا نحرتمه ونحرتم رجاله، وكان يدفعنا ـ فكًرا عميًقا وقويًّ

ويشجعنا عىل إعادة قراءة تراثنا وترشيعنا ودراستهام بعمق 

واستنباط وفهم وتأصيل جديد، وأن يكون طرحنا 

اإلسالمي باملستوى العلمي والقالب احلديث الذي يشد 

 .«املثقف ألن يقرأه ويقارنه مع الفكر الشيوعي

 النجفحركيَّة املرجعيَّة الدينّية يف

  م يف النجف األرشف 4252سنة  «مجاعة العلامء»تشّكلت

بإرشاف املرجع الديني األعىل السيد حمسن احلكيم. وقد اختري 

جلنة توجيهية برئاسة  وُألِّفتالشيخ مرتىض آل ياسني معتمًدا هلا. 
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 الشيخ مرتىض آل ياسني، وعضوية كل من:

 السيد حممد تقي بحر العلوم. -

 مداين.الشيخ حسني اهل -

 وكان بقية أعضائها هم العلامء التالية أسامؤهم:

 السيد عيل اخللخايل. -

 السيد مرتىض اخللخايل. -

 الشيخ حممد طاهر آل الشيخ رايض. -

 الشيخ حممد جواد آل الشيخ رايض. -

 السيد حممد باقر الشخص. -

 الشيخ حممد رضا املظفر. -

 الشيخ خرض الدجييل. -

 الشيخ حممد تقي األيرواين. -

 سى بحر العلوم.السيد مو -

 السيد إسامعيل الصدر. -

 الشيخ حسن اجلواهري. -

 الشيخ حممد أمني زين الدين. -

والسؤال الذي قد يرد حول كيفية تشكيل هذه اجلامعة هو 

، فلامذا تتشّكل مجاعة العلامء من حول طبيعة الظروف آنذاك

الطبقة العلامئية التي يمكن وصفها بأهنا الطبقة الثانية أو الثالثة، 

ون أن يكون هناك أي حضور فيها لطبقة العلامء األوىل، ملاذا مل د

يكن للسيد حمسن احلكيم الذي كانت له املرجعية الدينية ويعّد 

، بحيث يكون هو رئيس هذه حضورأعىل طبقة علامئية آنذاك 

 املجموعة ومعه بقية مراجع التقليد؟

 قبل  منكان تشكيل اجلامعة 
ِ
منهم عن وعي وإدراك أعضاِئها  األفاضلِ  العلامء
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، مرجعية السيد احلكيم يف تلك املرحلة، وكانت حتت إرشافألمهية هذا العمل 

ومل يكن السيد احلكيم هو من باَدَر إىل تشكيلها، حتى يتوىّل رئاستها أو اإلرشاف 

 املبارش عىل جمريات األمور فيها.

اع الفكري يف لقاءات سابقة، لقد ساهم يف تشكيلها شدة الرص وكام أرشُت 

من دخول املرجعية يف النجف وعلامئها  بدّ  ، فكان الالقائم يف الساحة العراقية آنئذ  

للدفاع عن أسس ومبادئ الدين ـ بجانبه الفكري ـ األعالم يف ميدان الرصاع 

 .ورّد الكثري من الشبهات ،اإلسالمي

 ذلكوقد استشعرت هذه القيادات رضورة إعداد وتوعية املجتمع ثقافيًّا، و

بلغة عرصية جديدة يفهمها مثقف وعامليتها ومرونتها  معاملهابنرش الثقافة اإلسالمية ب

كامل متنها نظام ومنهج انبثق ععقيدة إهلية فاعلة من  همتلكالعرص، وعرضها بام 

 للحياة.

من  نتاجاهتا ونشاطاهتا املختلفةوكان دورهم يرتكز عىل اجلوانب الفكرية ب

 .. وأمثاهلا. حمارضات واستفتاءاتكتب ودوريات وبيانات و

واقتصار دور املرجعية عىل اإلرشاف والتوجيه والفتوى وعدم الدخول يف 

العمل احلركي اليومي هو األمر الطبيعي للحفاظ عىل مكانتها اخلاصة، فكان هلذا 

دور كبري يف سعة وقّوة املوقف الذي تتبناه املرجعية لدى الناس بمختلف فئاهتا؛ ألهنا 

تدخل إال يف األمور العليا التي تتطلب منها اختاذ املوقف املناسب دفاًعا عن بيضة ال ت

 اإلسالم وحرمه.

وأود أن أضيف هنا أن حتميل النجف األرشف أكرب من هذا الدور العلمي 

 الفكرية لألمة فيه الكثري من البعد عن واقعها يف تلك الفرتة،والرتبوي والقيادة 

وكان للنجف دور كبري يف هذا التطور ـ لذي تطور فيام بعد نعكس واقعنا اإننا حيث 

 عىل واقع النجف يومها.ـ 
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فكانت النجف  ،كنا نعمل عىل خطني متوازيني من العمل اإلسالميحيث 

وهو ما يمكن  ،بمرجعيتها وعلامئها تتحرك كقيادة فكرية لألمة يف العراق وخارجه

ة، أما التحرك امليداين والتنظيمي فلم أن نطلق عليه الكادر الفكري للحركة اإلسالمي

فلذلك كان هذا فيه، جتارب عملية رصيد علمي أو ها ئيكن ملرجعية النجف وعلام

 ،وكان مركزه بغداد ،العمل يقوم به ما يمكن أن نطلق عليه الكادر التنظيمي

، ويملك هذا الكادر وتواجده وعمله يف كل مدن العراق بام فيها النجف األرشف

ويرجع هذا الكادر  ت العلمية واخلربات العملية للقيام هبذا الدور التنظيمي،الكفاءا

 ملرجعية النجفية.واألحكام الفقهية إىل ايف القضايا الفكرية واألمور العامة 

 ( حصلت يف العراق 4252ه/ 4300يف هذه الفرتة )م

العديد من األحداث، ففي هذه الفرتة كانت بداية تشكل حزب 

يب من ذلك تشكلت مجاعة العلامء، التي انبثقت منها الدعوة، وقر

جمّلة األضواء، كام أنه يف هذا العام أصدر املرجع الديني يف ذلك 

شعبان 40فتواه ضد الشيوعية ) الوقت السيد حمسن احلكيم 

وجاء عهد  4250متوز  41، كام أنه للتّو حدث انقالب ه(4302

ذه الفرتة ذات اجلمهورية العراقية، كيف كنتم تعيشون ه

األحداث املتالحقة واملهّمة؟

كنت أشارك بام أستطيع يف العمل اإلسالمي بجانبه التوعوي والثقايف من 

خالل املؤسسات التي أرشت إليها يف معرض سؤالك.  وهي كام ذكرت فرتة خماض 

فكري ورصاع سيايس أحدثت بام محلته من حتديات نقلة كبرية يف الساحة اإلسالمية 

يف هذه النقلة،  دوٌر كبريٌ اق فكًرا ونتاًجا وصموًدا، وكان للعاملني املجاهدين بالعر

واستطاعوا تربية جيل جديد حيمل الثقافة اإلسالمية ويناضل يف سبيل إعالء كلمة 

 اهلل تعاىل.

  ظهرت أيام مرجعية الشهيد الصدر فكرة املرجعية

عية الدينيةمن ورائها أن تكون املرج الرشيدة، التي كان يرمي 
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عند الشيعة مؤسسة دينية ال تقوم عىل شخص املرجع وحاشيته، 

بل تكون مؤسسة دينية تكون معظم مهاّمها ضمن نظام داخيل 

حيكمها، بحيث يتوىّل املرجع تنفيذ هذا النظام، وال يتأثر تطبيقه 

بشخص املرجع، ويتطّور هذا النظام مع تعاقب التجربة. ما 

روحات )املرجعية الرشيدة(؟ وهل كانت رأيكم يف مثل هذه األط

هذه األطروحة من قبل الشهيد الصدر أم كان حلزب الدعوة دور 

 يف تبلورها؟

نفسه، وهي أطروحة ناضجة كانت هذه األطروحة من قبل الشهيد الصدر 

ا وسابقة لزماهنا، حوت رؤيًة واقعّيًة ملا يتطلبه العرص من كيان مرجعي قوي  جدًّ

 ع القيام بكل أدواره القيادية والعلمية عىل أكمل وجه.ومتامسك، يستطي

إن مثل هذه األطروحات من أستاذنا الشهيد الصدر والثّلة الواعية يف النجف 

األرشف يف عرصها الذهبي مثلت صدمة لالستكبار العاملي، فحّركت أذناهبا يف 

هلل تعاىل ترفع سلطة البعث املقبورة للقضاء عىل تلكم الكوكبة املباركة، ولكن سنة ا

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات درجات وتنرصهم عىل أعدائهم وتكتب هلم اخللود 

يف الدارين، وهو ما شهدناه فيام بعد، حيث آتت احلركة اإلسالمية النجفية أكلها ولو 

بعد حني، حيث أصبح الشهيد الصدر رمًزا خالًدا، وإرشاقاته غدت رصًحا ونرباًسا 

 اقي احلايل.يرفعها اجليل العر

فنتمنى أن تقوم النجف األرشف من كبوهتا أقوى وأعىل مكانًة يف العلم 

واملعرفة، وتتمكن من تطوير واقعها بأرسع وقت، وهي قادرة عىل ذلك بام متلك من 

 طاقات وتراث.

  عندما طرح الشهيد الصدر فكرة املرجعية الرشيدة، هل

تصديه لشؤون  تسنّى له تطبيق بعض بنود هذه النظرية أثناء

املرجعية؟ وإن كان اجلواب بالنفي، ما أسباب ذلك؟
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مل أسمع أنه طبقها، وال أعلم األسباب؛ ألين كنت خارج العراق أثناء تصديه 

ا التي عاشها يف ظل حكم البعث اجلائر مل  للمرجعية. وربام الظروف الصعبة جدًّ

 متكنه من إنجاز الكثري من مشاريعه.

 ( سنة، هل ترون إمكانية حتّقق 30 )بعد أكثر من ثالثني

هذه النظرية يف الواقع العميل للحوزات العلمية الشيعية؟

 نعم، الوضع اآلن أيْس لتطبيقها.

  ظهرت يف مرجعية السيد احلكيم العديد من

دور اإلصالحات عىل الساحة اإلسالمية العراقية، ولوجوده 

من تأثري هذه املرجعية كبري يف نمّو هذه احلركة يف العراق، وكان 

م، التي ظهرت بعد 4252هو فتواه الشهرية ضّد الشيوعيني سنة 

استالم الشيوعيني للسلطة عن طريق انقالب العسكر عىل النظام 

م بقيادة عبد الكريم قاسم، وكان 4250امللكي يف العراق سنة 

هلذه الفتوى دور يف تقويض حكمهم، األمر الذي سّهل عىل 

قالب عليهم واستالم احلكم بعدهم، والسؤال هنا: البعثيني االن

عندما صدرت الفتوى ضّد احلركة الشيوعية، كان ذلك بتوصية 

لكرس شوكتها لعدم اخرتاقها الساحة العراقية  «مجاعة العلامء»من 

بأكملها، فهل كانت الرؤية آنذاك تنحرص فقط يف تقويض شأن 

الفتوى مقّدمة  هؤالء، دون أن يكون هناك ختطيط ألن تكون هذه

ليستلم اإلسالميون احلكم بعد أن جيهزوا عىل الشيوعيني؟ ألن 

البعض يلوم احلركة اإلسالمية يف ذلك الوقت ـ وأنتم أحد قادهتا 

ـ بأهنا مل تكن ناضجة لتقوم بدوٍر كبري يشمل الساحة العراقية 

بمختلف تنّوعاهتا، لدرجة أن هذه الفتوى كانت خدمة جّمانية 

عثيني الذين استفادوا من إضعاف اإلسالميني حلركة الب

للشيوعيني ليستلموا احلكم ويكونوا أسوأ من سابقيهم، ما 

 تعليقكم عىل ذلك؟
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مل تكن الفتوى ضد الشيوعية بتوصية من مجاعة العلامء، وإنام كانت تعرّب عن 

َه إليه، ويف موقف أقدم عليه املرجع السيد احلكيم  جواًبا عىل استفتاء ُوجِّ

التوقيت الذي رآه مناسًبا، وقد َأَخَذِت الفتوى بعض الوقت حتى صدورها تقديًرا 

من املرجعية لصعوبة الوضع، وانتظاًرا لتهيئة األجواء يف املجتمع من قبل النشاطات 

التي تقوم هبا مجاعة العلامء، حيث كان دور مجاعة العلامء العمل بخطى متسارعة 

من  خلصبة للصدى املطلوب من الفتوى وااللتزامإلجياد رأي عام يمهد األرضية ا

 الناس بمضموهنا.

والفتوى كانت موقًفا دينيًّا أكثر منه سياسيًّا، فهي قصدت مبادئ اإلحلاد يف 

العقيدة الشيوعية وحماربتها للدين، وليس باقي أفكار ومبادئ احلزب الشيوعي، وقد 

وعية جلامعة العلامء وحزب تركت املرجعية الرصاع الفكري مع أفكار ومبادئ الشي

 الدعوة فيام بعد.

  ربام سمعنا منكم ـ ومن البعض ـ أن السيد حمسن احلكيم

 كان حيمل هّم استالم احلركة اإلسالمية يف العراق للحكم بعد

سقوط امللكية، هل كان هذا صحيًحا؟ وإذا كان كذلك، هل كان 

ريةرؤية تفصيلية عن إقامة الدولة من حيث النظ يملك 

وأسلوب ممارسة احلكم اإلسالمي يف عرصنا احلارض، مثل نظرية 

أو أي نظرية فقهية أخرى؟ «والية الفقيه»

َر يل أن أّطلع عليه يف ذلك الوقت ـ، ولكن ومن  مل يطرح نظرية خاصة ـ فيام ُقدِّ

خالل األسلوب الذي كان يدير به املرجعية وجممل املواقف التي اختذها خالهلا، 

كان يرى والية الفقيه بشكل أوسع بكثري من النظرية ستشهاد بأنه يمكن اال

 السائدة قبله.

الصراع الفكري مع اليساريني

  يف الوقت الذي برزت فيه احلركة الدينية يف العراق



114

وغريها من املجتمعات العربية واإلسالمية، ظهرت هناك 

حركات يسارية، وبعضها حركات إحلادية، ما تأثري هذه 

 كات عىل الوسط الديني، ويف مدينة النجف باخلصوص؟احلر

كانت احلركة اليسارية الشيوعية يف أوجها العاملي، ويف العراق وصلت 

ودخلت وانترشت أفكارها بقوة يف كل املدن العراقية، وكان رصاعنا معهم يف البداية 

ا، يتسم بكثري من احلرية يف الطرح للرأي وال رأي املقابل، وربام ألمد غري قصري فكريًّ

والفكر الشيوعي يعد ـ بام يملكه من رؤى ومبادئ ونظريات ـ فكًرا عميًقا وقوًيا كنا 

نحرتمه ونحرتم رجاله، وكان يدفعنا ويشجعنا عىل إعادة قراءة تراثنا وترشيعنا 

ودراستهام بعمق واستنباط وفهم وتأصيل جديد، وأن يكون طرحنا اإلسالمي 

حلديث الذي يشد املثقف ألن يقرأه ويقارنه مع الفكر باملستوى العلمي والقالب ا

 الشيوعي.

وهكذا فإن تأثري الفكر الشيوعي عىل األوساط الثقافية العراقية كان بالطبع ال 

 يريض الوسط الديني، ولكنه يف الوقت نفسه كان حافًزا هلم للبحث والكتابة.

تأييد املرجعية للحركة التجديدية

  تظهر يف بعض األحيان بعض الفتاوى التي تدعو املؤمنني

إىل احلذر من بعض اآلراء العلمية، وكذلك حتذرهم من بعض 

التجارب التحديثية، وقد كانت يف النجف األرشف بعض 

التجارب التجديدية التي َتَسبََّب بعض التقليديني يف إفشاهلا، 

ك بعض الفتاوى مثل: معهد اخلطابة احلسينية، ملاذا مل تكن هنا

التأييدية ملثل هذه التجارب يف مقابل تلك التي تؤدي إىل تقويض 

مثل هذه املبادرات اإلجيابية يف اجلّو الديني، وبخاّصة أن مثل هذه 

التجربة كانت يف عهد مرجعية السيد احلكيم الذي يتوّقع منه تأييد 

؟مثل هذه املبادرات
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يد يف احلوزة ـ وبخاّصة املتعلقة يعتمد نجاح وقبول وتقبُّل مشاريع التجد

ـ عىل عوامل عدة،  تعليميةإنشاء مؤسسات  عرب وتطويرهابتنظيم الدراسة وإدارهتا 

أمهها املقومات الذاتية للمرشوع )املؤسسة( بأن يكون كيانه ونظامه وأهدافه 

واضحة، وأن خيضع لتقييم مدريس احلوزة وجتربتهم ومن ثم تبنيهم له، وهناك عامل 

آخر هو قدرة املتصدين إلدارة املرشوع وصربهم وإخالصهم ألهدافهم مهم 

 وحتملهم يف سبيل حتقيقها.

ويعود السبب يف عدم قبول احلوزة لبعض هذه املشاريع لنقص  يف أحد هذه 

 العوامل.

احلداثة يف الشعر العريب

  عشتم يف البرصة، وممن ينتمون إىل هذه املدينة الشاعر بدر

رائد احلداثة يف الشعر العريب، هل كان هناك أي شاكر السّياب، 

لقاء بينكم وبينه؟ وما رأيكم يف الدور األديب الذي قام به يف تلك 

الفرتة؟

ًدا وصاحب رأي يف الشعر واألدب، وشاعريته  مجعتنا لقاءات قليلة، وكان جمدِّ

ا. متلك مستًوى إبداعيًّا رفيًعا جدًّ

 جلسكم العامر ـ أرشتم إىل أتذّكر أنكم ـ يف أحد زيارايت مل

نقطة مهّمة فيام خيّص التحديث يف الشعر العريب املعارص، ذلك أن 

اللحركة اإلسالمية  يف هذا املجال، وذلك من  دوًرا مهامًّ ورياديًّ

من شعر  «األضواء»خالل ما كان ينرش عىل صفحات جمّلة 

إسالمي ملتزم، الذي خرج عن القافية واألوزان الشعرية 

 «شعر»دية، وهي )أي جملة األضواء( بذلك سبقت جملة التقلي

التي كان ينرش فيها السياب وأدونيس وغريمها من شعراء احلداثة 

األدبية، يف حال سبقهم السيد حممد حسني فضل اهلل بتجربته 
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، ما مدى «األضواء»الرائدة يف الشعر احلديث عىل صفحات جمّلة 

 دّقة هذا الكالم؟

كن مل يكتب عنه أو يشار إليه يف الدراسات األدبية هذا الكالم صحيح، ول

والنقدية احلديثة؛ ألن املجلة نجفية أواًل، وذات طابع ملتزم ثانًيا، وربام ينطبق هذا 

عىل الشعر واألدب النجفي عموًما، فهو مل يدخل يف الدراسات والبحوث 

احلديثة، إال بنحو األكاديمية، ومل يأخذ املكانة التي يستحقها بني املدارس األدبية 

 ضيق؛ ألنه صادر عن مدينة ذات طابع ديني.
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جتربة اإلصالح والعمل السياسي

 « كان االنتامء حلزب الدعوة أمًرا صعًبا وربام خميًفا، ولذلك

بَِع النمط الْسي يف العمل، وقد كنا نراه ـ حينها ـ واجًبا  اتُّ

رشعيًّا يف ظل تلك الظروف، وذلك لنكون بمستوى 

 .«حديات ولنرسم حارضنا ومستقبلنا بأيديناالت

 « إن ما قام به اإلمام اخلميني ـ يف استعامله للخطاب

اجلامهريي املوّجه ـ يعد تطّوًرا كبرًيا ونقلة واسعة يف دور 

املرجع القيادي، وهو الدور األقرب للترشيع اإلسالمي، 

 .«واإلمامي منه عىل وجه اخلصوص

«حزب الدعوة»و احلركة اإلسالمية العراقية

  لعّل أهم شخصية علامئية عراقية كانت متلك تصّوًرا

إسالميًّا سياسيًّا لقيام الدولة اإلسالمية العرصية هو الشهيد 

، وقد تكّون ذلك عرب تأسيسه حلزب الدعوةالصدر 

مع أنه عاش يف بيئة اإلسالمية، كيف انطلقت هذه املبادرة منه 

نية مل يسبق هلا أن عاشت جتربة النجف األرشف، وهي بيئة دي

سياسية؟

باإلضافة إىل قراءاته الواسعة، كان لتأثر الشهيد الصدر بأعاممه آل الصدر 

س الدور الكبري يف نضجه الفكري وتربيته، فقد كان منهم عدد غري وأخواله آل ي  

 قليل ممن له باع وجتارب فكرية وسياسية.

 زب الدعوة، كنتم من املجموعة األوىل التي أسست ح
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 «األسس اإلسالمية»ومن الذين تلقيتم دروس الشهيد الصدر يف 

التي كانت األسس التي قام عليها حزب الدعوة، ممن تكونت 

هذه املجموعة؟ وكيف تلقيَت دعوة االنتامء إىل هذا احلزب؟ أمل 

تكن مسألة االنتامء التنظيمي حلزب إسالمي يف العراق أمًرا خميًفا 

من قف والدكم املريزا حمسن الفضيل لكم؟ وما هو مو

انضاممكم لألحزاب السياسية؟ أم أنه مل يكن عىل علٍم بمثل هذه 

 املجريات؟

كانت دعويت من أخي الشهيد السيد مهدي احلكيم، وضّمت املجموعة األوىل 

التي حرضت االجتامعات التأسيسية ودرس األسس اإلسالمية ـ إضافة إىل الشهيد 

من األفاضل، منهم: السيد مرتىض العسكري والسيد مهدي الصدر ـ جمموعة 

احلكيم والسيد طالب الرفاعي والشيخ مهدي الساموي وعبد اهلادي الفضيل، وقد 

 كان هناك آخرون حيرضون بعض االجتامعات بشكل غري منتظم.

بَِع النمط الْسي يف  وقد كان االنتامء للحزب صعًبا وربام خميًفا، ولذلك اتُّ

ا بالنسبة لنا يف النجف األرشف فكنا نراه واجًبا رشعيًّا يف ظل تلك العمل، أم

 .الظروف لنكون بمستوى التحديات ولنرسم حارضنا ومستقبلنا بأيدينا

  َّكان عمل احلزب يف بداياته يرتكز عىل اجلانب الثقايف، أي

نوٍع من الثقافة التي كنتم تغذون هبا كوادر وأعضاء احلزب؟ هل 

عىل تدريس الدروس احلوزوية ـ مثاًل ـ؟ أم أنكم  كنتم ترّكزون

كنتم تدرسوهنم ثقافة سياسية تنظيمية حزبية موّجهة؟ أم األمر 

كان خمتلًفا عن هذين األمرين؟

يف البدء، كنا ندّرس األسس اإلسالمية للشهيد الصدر، ثم ُأْدِخَلت كتب 

ين الدين، وتتالت أخرى، مثل كتاب اإلسالم ينابيعه ومناهجه للشيخ حممد أمني ز

 الكتب األخرى للشهيد الصدر وبعض  من طالبه.



119

وكانت حلقات الدرس يف النجف األرشف تضم الكادر الفكري ـ كام أرشنا 

ـ، وهم جمموعة من الطلبة احلوزويني الذين انضموا للحزب، وتقترص الدروس عىل 

يب، وكانت اجلوانب الفكرية، فلم تكن هناك دروس تنظيمية وإدارية للعمل احلز

أمثال هذه الدروس تعقد يف حلقات احلزب التنظيمية يف بغداد وباقي مدن العراق، 

حيث كان لدهيم نظامهم ومناهجهم وثقافتهم احلزبية التي يتدرجون يف تدريسها 

 حسب اهليكل التنظيمي.

  هل اقترص دوركم يف احلزب عىل تدريس وتثقيف

يف صياغة النظام الكوادر يف حلقات فقط، أم كان لكم دور 

الداخيل للحزب وبعض األعامل التنفيذية وما يمكن تسميته 

باألنشطة التبشريية بأفكار وأطروحات ومبادئ حزب الدعوة؟

أرشت إىل أن دورنا كان مقترًصا عىل اجلوانب الفكرية من تأليف وكتابة ونرش 

نا دور يف بحوث ومقاالت وتدريس وإلقاء حمارضات وندوات تثقيفية .. ومل يكن ل

 اجلوانب التنظيمية والتنفيذية للحزب.

  ما هي املّدة الزمنية التي قضاها الشهيد الصدر منتمًيا

حلزب الدعوة؟ وكيف كان يدير شؤون احلزب؟ وهل كان لكم 

 دور إداري أو إرشايف معني داخل تنظيم احلزب؟

رحلة لست مطلًعا عىل هذا األمر؛ خلروجي من العراق، فلم أعايش تلك امل

 املتأخرة.

  مع بداية عمل احلزب كانت الثورة ضّد امللكية ملّا تبدأ

بتنظيم أجهزة الدولة، هل كان هلذا دور يف غفلة هذه األجهزة 

عنكم ونشاطكم احلزيب والثقايف؟

مل يكن ذلك هبذه الصورة، فقد كنّا يف بدايات التأسيس، وهي مرحلة اتسمت 
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تحركاتنا وحماولة فهم حركتنا وأهدافنا، فلم حيدث باملراقبة والرتقُّب من الدولة ل

االصطدام إال بعد أن خطونا خطوات عملية أكرب، واتسع نشاطنا وبدأ يؤثر يف 

 الساحة العراقية.

  مل يكن اجلسم احلزيب حلزب الدعوة مكوًنا من طلبة

العلوم الدينية فقط، فقد كان من املنتمني له بعض من كان هلم 

سابقة، مثل الشهيد املهندس حممد هادي السبيتي انتامءات حزبية 

الذي كان من أعضاء حزب التحرير اإلسالمي، وكان ،

لدخول هذه املجموعة دور يف تغيري بعض ركائز حزب الدعوة 

حاولوا إقناع الشهيد الصدر هبا، ولعّل أبرز هذه املسائل  الذين

اإلمامي،  هو أال تقترص النظرية السياسية حلزب الدعوة عىل الفكر

ا ال يمّثل جهة أو مذهًبا  بل يكون الطرح فيها طرًحا إسالميًّا عامًّ

حمّدًدا، وممن طرح هذه الفكرة كان الشهيد املهندس حممد هادي 

السبيتي، الذي استلم قيادة حزب الدعوة فيام بعد. وقد كان لكم 

رأيكم احلازم يف هذه املسألة، حيث متّسكتم بإمامية احلزب يف 

ته ونظرته السياسية، ما أدى إىل خروجكم من التنظيم أطروحا

بشكل مؤّقت، هال فصلتم لنا هذه احلادثة وكيف رجعتم إىل 

احلزب من جديد بعد ذلك؟

َس حزب الدعوة كان حزًبا إسالميًّا إماميًّا، ومل نكن بحاجة إلخفاء  منذ أن ُأسِّ

حرص عىل أن تكون ذلك والتظاهر باإلطار اإلسالمي العام. ولكن كنّا دوًما ن

أطروحاتنا وفق مبادئنا مع مراعاة اآلخرين، َفَبُعْدَنا عن إثارة اخلالفات املذهبية، 

وحرصنا عىل التواصل مع اإلخوة من أهل السنة باللقاءات والدعوات املتبادلة 

واملشاركة مًعا يف بعض األنشطة الثقافية، وقد نجح هذا األسلوب يف حفظ العالقة 

 ركة يف الكثري من املواقف.الطيبة واملشا

  سنّ ربام تكونون ـ أنتم املنتمون إىل حزب الدعوة ـ يف 

متقاربة، فهل كان طبيعيًّا ـ يف احلوزة ـ أن تكون الزعامة ـ وهي 
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حينئٍذ كانت للشهيد الصدر ـ لشابٍّ مثل السيد الصدر، ويكون 

 معظم تالمذته متقاربون يف السن؟

سبيًّا، ولكن بذهنية املفكر التي جتاوز هبا أقرانه،صغرًيا يف السن ن لقد كان 

وهذا متعارف يف األوساط العلمية التي جتود بعقليات نادرة تنضج مبكًرا فتسبق 

 جيلها.

  كيف تصاعدت وترية األحداث ضّد اإلسالميني من قبل

نظام البعث؟ بمعنى: هل كان هناك ظهور بارز للحركة 

أم أن النظام كثف محلته اإلسالمية بقيادة حزب الدعوة، 

االستخباراتية بحيث استطاع كشف ذيول هذه احلركة يف وقت 

مبّكر، أم أن التصاعد كان من قبل الطرفني؟

االصطدام األول كان ضعيًفا والقمع حمدوًدا، ولكنه تصاعد بوترية رسيعة مع 

 استالم حكومة البعث الثانية وقادهتا املجرمني للسلطة.

  اإلسالمية يف العراق منحرصة يف هل كانت احلركة

النجف ـ من حيث املركزية ـ ويف حزب الدعوة فقط، أم أن هناك 

أحزاًبا وحركات إسالمية أخرى كانت تنشط عىل الساحة؟

كانت منظمة العمل اإلسالمي، ومركزها كربالء تعمل كحركة إسالمية 

 سياسّية يف الساحة العراقية.

 ا كانت حركة نخبوية، البعض يأخذ عىل هذه احلركة أهن

فحتى املرجعية الشاّبة املتمّثلة يف الشهيد الصدر مل يكن هلا حضور 

مجاهريي كبري، فلم تكن له خطابات علنية للجمهور إال ثالثة 

خطابات أذيعت يف اإلذاعة العراقية، ملاذا مل يكن يف التجربة 

املرجعية النجفية أي لقاء مع اجلمهور؟ عىل العكس من حركة 

رجعية التي كان يقودها اإلمام اخلميني يف قم التي كانت أكثر امل
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حضوًرا بني اجلامهري؟

القيادة السياسية امليدانية لألمة من قبل املرجع الديني واستعامله للخطاب 

يف إيران، أما يف النجف األرشف اجلامهريي املوجه بدأ عىل يد اإلمام اخلميني 

لدور عىل حدود أوسع ممن سبقها من قبل السيد فامرست املرجعية بعًضا من هذا ا

، ولكنها مل تصل ألسلوب ومنهجية اإلمامحمسن احلكيم والشهيد الصدر 

اخلميني. إن ما قام به السيد اخلميني يعد تطّوًرا كبرًيا ونقلة واسعة يف دور املرجع 

القيادي، وهو الدور األقرب للترشيع اإلسالمي، واإلمامي منه عىل وجه 

 صوص.اخل

لقد كان دور املرجع فيام سبق يرتكز يف األساس عىل إدارة شؤون احلوزة 

العلمية ومدارسها الدينية مع شؤون أخرى تضيق وتتسع حسب شخص املرجع 

وظروف الزمان، وأما أغلب املواقف العاّمة التي يتصدى هلا، فتكون ردود أفعال 

ه املباركة هو حتويل املرجع إىليف ثورت لواقع يفرضها، وما قام به السيد اخلميني 

 صانع للفعل ال ينتظر الفعل ووضعه يف حمّله حاكاًم ال حمكوًما.

  لقد اختلفتم عن كثري من طلبة العلوم الدينية، حيث كان

لكم حضوركم اجلامهريي اجليد عىل مستوى الساحة العراقية، 

كيف حتصلتم عىل هذه الصفة احلميدة؟

امهريي العاّم اهلادف لرتبية املجتمع وتوعيته بدأناه هذا النوع من التثقيف اجل

مبادرة منا كمجموعة قليلة يف النجف األرشف من الذين مجعوا بني الدراستني 

احلوزوية واجلامعّية، واستفدناها من دراستنا اجلامعية يف كلية الفقه وجامعات 

مرشوعه العراق. وقد نشطت هذه املحارضات والندوات مع حركة حزب الدعوة و

 التغيريي.

  هل كنتم متارسون الدور نفسه يف حزب الدعوة منذ
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تأسيسه إىل أن اضطررتم للخروج من العراق؟

تقريًبا، مع الزيادة يف النشاط الفكري يف السنوات األخرية قبل خروجي من 

 العراق.

  ذكرتم سابًقا بعض الشخصيات التي انضّمت حلزب

سون دور التبشري بمبادئ الدعوة عن طريقكم، هل كنتم متار

احلزب، بحيث تدعون كثريين لالنضامم؟ وَمن الذين كان لكم 

دور يف انتامئهم حلزب الدعوة؟

دعويت كانت مقترصة عىل زمالئي طلبة العلوم الدينية يف النجف األرشف، 

وبعد انضاممهم أشجعهم عىل الكتابة واملشاركة الفاعلة يف أنشطة الكادر الفكري 

كان ذلك يتم يف النجف من قبيل ومن قبل اآلخرين بصورة بسيطة،  للحزب. وقد

 حيث كانت أشبه باالنضامم جلامعة أو حلركة فكرية، وليس حلزب منظم.

  السيد احلكيم كان يعلم بنشاٍط لتكوين حزب سيايس

إسالمي، حيث كان بعض أبنائه من املنتمني له، وأول اجتامع عقد 

يتابع تفصيالت احلزب وبخاّصة يف دارته يف كربالء، هل كان 

نظامه الداخيل؟

عىل األغلب أنه كان عىل علم بأكثر التفاصيل، وباخلصوص تلك التي هلا 

 عالقة باملرجعية ونشاطاهتا، وليس بالنظام الداخيل.

لقاء الشيخ الفضلي باإلمام اخلميين

  األسس »يف الوقت الذي كتب فيه الشهيد الصدر

النظام الداخيل للحزب، كانت هناك  التي شّكلت «اإلسالمية

حركة دينية نشطة يف إيران بقيادة اإلمام اخلميني تسعى لتغيري 

النظام احلاكم هناك وفق النظرية اإلسالمية يف احلكم التي طرحها 



124

، ما استدعى «نظرية والية الفقيه»اإلمام اخلميني حتت مسّمى: 

نيكم وأنتم بصدد منكم يف احلزب االطالع عىل آراء اإلمام فيام يع

دراسة هذا املوضوع يف القيادة، وقد اخرتتم هلذه املهمة، بحيث 

تقومون بلقاء اإلمام لتستفهمون منه مبارشة نظريته التي يطرحها 

يف أبحاثه، ملاذا تم اختياركم أنتم بالذات؟ وَمْن كان صاحب 

َبْت الزيارة؟ وكيف دارت أجواء  فكرة االلتقاء باإلمام؟ وكيف ُرتِّ

 حلوار مع السيد اإلمام؟ا

مل تكن بعثة من احلزب، وإنام كانت رغبة مني لالطالع عىل حركة اإلمام 

اخلميني يف إيران التي بدأت تأخذ صًدى يف احلوزة وخارجها. ولدى عوديت نقلت 

أجواء احلوار للشهيد الصدر وباقي األخوة ـ كام هي عادتنا عندما يطلع أحدنا عىل 

ا من طرحنا  رأي جديد ـ، وكان أن تداولنا النقاش يف النظرية التي كانت قريبة جدًّ

يف شكل نظام احلكم اإلسالمي وتفرتق عنها قلياًل يف مدى صالحيات الفقيه 

 احلاكم.

الشيخ عيسى ويف تفاصيل هذه الزيارة: أذكر أين ذهبت إىل قم املقدسة برفقة 

، وقد وصلنا إىل مدينة لرتمجةيف ا ينيساعدفكان ألنه يعرف اللغة الفارسية  ؛اخلاقاين

، وأقمنا فيها ه1334ربيع اآلخر  2م املوافق 1964آب  11الثالثاء  قم املقّدسة يوم

ثالثة أيام، حرضُت فيها بحث السيد اخلميني الفقهي الذي كان موضوعه الصالة يف 

الطائرة، وقابلته يف اليوم الثالث بعد البحث وأهديته كتايب )حضارتنا يف ميدان 

يف احلكومة: هل هي لألعلم  أم ملطلق  رصاع(، وجرى بيننا نقاش حول رأيهال

ما توصلُت إليه من  ه يف املسألة بناء عىلتالفقيه؟ وكان جوابه ملطلق الفقيه، فناقش

 سألنيألعلم، فلكومة احل ذهبُت هناك إىل أنحيث  ،)يف انتظار اإلمام( رأي يف كتايب

 .أنه القدر املتيقن هتباألدلة، فأجاإلمام اخلميني عن 

فكانت  ،خاصة وبعد يشء من النقاش، طلب منه الشيخ عيسى اخلاقاين جلسة

وكانت داخلية يف بيت اإلمام،  م( صباًحا،12/3/1964يف اليوم التايل )األربعاء 
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 وتناولت النقاط التالية:

 ُت لهعىل اإلمام حركة حزب الدعوة يف العراق، وذكر يف البداية عَرْضُت  -

احلديث أهنم يف البداية كانوا يتداولون فكرة الشورى التي طرحها صاحب  خالل

، ودار نقاش امليزان، وكان تعليق اإلمام اخلميني أن رأيه الذي يراه هو والية الفقيه

 علمي حول النظرية.

ه عن دافع ثورته األول، فأجاب بأن الشاه حاكم ظامل جائر تبعد ذلك سأل -

جتب الثورة عليه... و لبالدلن ئلشعبه وخا

ليس له  ،ا من الثوراتجديدً  ا إىل أهنا تعتمد نوًعامشريً  ،ه عن حركتهتثم سأل -

مثيل سابق يقوم عىل طريقة املرجعية الدينية يف مقابل طريقة احلزبية، فالثورات 

بدأت بحركات وأحزاب رسية، فُأعجب اإلمام  ـ حتى الشعبية منهاـ السابقة 

وليست رسّية هتدف إىل  ،وأضاف أهنا حركة مجاهريية علنية ،هبذا التحليلاخلميني 

السالح. عاملالتغيري بدون است

: هل فّكرَت بعد نجاحك يف اإلطاحة بالشاه ماذا ستصنع؟، ألسأله رابًعا -

املهم اآلن هو نجاح الثورة وسقوط نظام الشاه الظامل. بأن فأجاب

يث دارت نقاشات مع الشهيد ح ،لنجفإىل ا عوديتوكان هلذا اللقاء أثره بعد 

 .الصدر تبنت الدعوة عىل إثرها نظرية والية الفقيه

  كيف اختتمتم زيارتكم إليران ورجعتم إىل العراق؟

وهل كانت هذه أول زيارة لكم إليران؟ وأول زيارة لإلمام 

اخلميني أم سبقتها لقاءات سابقة؟ وما تأثري هذه الزيارة عىل آراء 

الشهيد الصدر؟

 أول زيارة لإلمام اخلميني، وسبقتها زيارات قليلة أخرى إليران.كانت 
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  كنتم يف العراق أيام تواجد اإلمام اخلميني يف النجف، هل

كنتم تزورونه؟

 التقيته عدة مرات يف عدد  من جمالس النجف األرشف.

  مل تستمروا يف انتامئكم حلزب الدعوة، هل تروون لنا

سبب خروجكم من حزب الدعوة؟

 أخرج من حزب الدعوة خالل تواجدي يف العراق، وإنام كان توقفي عن مل

 العمل احلزيب بعد خروجي من العراق إىل السعودية.
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مؤّلفات املرحلة النجفية

 « كانت هناك جمموعة من حزب الدعوة حتت االعتقال يف

الكويت، وكان اجلهاز احلكومي يناقشهم يف مسألة عدم 

عند الشيعة يف عرص الغيبة،  وجود نظام سيايس للحكم

وطالبوهم بكتاب يقول بذلك، فكان كتاب )يف انتظار 

 .«اإلمام( مما ساعدهم يف املحاكمة

الشيخ الفضلي فاتباكورة مؤّل

  يعّد كتابكم )مشكلة الفقر( أول ما نرشتم من مؤلفاتكم

لكم نرشمتوه عن الشاعر  بحًثاككتاب مستقل، وإال فإن هناك 

رسالة بكالوريوس يف سنة خترجكم يف كلية الفقه الدمستاين، ك

م، وقد طبع )مشكلة الفقر( طبعته األوىل سنة 4261ه/ 4301

م، أي يف عام خترجكم نفسه، ولكني عندما 4261ه/ 4301

ه/ 4300رجعُت إىل كتاب الرتبية الدينية يف طبعته الثالثة سنة 

يسه م، وجدُت أنكم تذكرون يف املقّدمة أنكم جربتم تدر4260

ه/ 4300ملّدة سبع سنوات، ما يعني أنه طبع ـ أواًل ـ سنة 

م، ومن ثمَّ يكون الرتبية الدينية هو أول كتاب طبع لكم، 4260

س يف مدارس مجعية منتدى  إال أن يكون كتاب الرتبية الدينية ُدرِّ

النرش دون أن يكون مطبوًعا بشكل رسمي، فيكون )مشكلة 

تاب األول.الفقر( طبع قبله، ويكون هو الك

نعم، كان كتاب الرتبية الدينية خمطوًطا وقمت بتدريسه يف مدارس منتدى 

النرش فرتة قبل طباعته، وكذلك األمر مع خالصة املنطق وموجز الترصيف وخمترص 
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 النحو حيث قمت بتدريسه يف كلية الفقه قبل طباعته.

 لديَّ من تواريخ بعض كتبكم املنشورة، وجدُت  حسبام

متوها بالرتتيب التايل:أنكم أصدر

م4260ه/ 4300  الرتبية الدينية .4

م4261ه/ 4301  مشكلة الفقر .1

م4263ه/ 4303 خالصة املنطق .3

 م4263ه/ 4303 يف ظالل نصوصها ووثائقها، ثورة احلسني  .1

م.4260م، أهنيته، وطبع: 4261ه/4301  يف انتظار اإلمام .5

م4261ه/ 4301 حضارتنا يف ميدان الرصاع .6

م4265ه/ 4305  دليل النجف األرشف .0

م4266ه/ 4306  ملاذا اليأس؟ .0

م.4265ه/ 4301 م، نرش يف جملة اإليامن سنة:4266ه/ 4306ًأ، مبداإلسالم  .2

م4260ه/ 4300 مبادئ أصول الفقه .40

م4200ه/ 4320 أسامء األفعال واألصوات .44

م4204ه/ 4324  نحو أدب إسالمي .41

م4204/ ه4324  خمترص النحو .43

م4204ه/ 4324 طريق استنباط األحكام .14

  ،ومل أمتّكن من معرفة تواريخ نرش بقية مؤلفاتكم النجفية

وهي كالتايل:

 نرش يف جملة )ال أذكر اسمها( ثم طبع مستقاًل.، من البعثة إىل الدولة .15

خمطوط مل يطبع، وقد فقد فيام فقد من مكتبتي النجفية وأذكر أن عدد ، األوليات .16

ليات التي ضمها بلغ األلف أولية.األو

 خمطوط مل يطبع.، املكتبة املتنّقلة .17

طبع يف الكويت، وال أتذكر الدار أو سنة الطبع.، مصطلحان أساسيان .13
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هو عنوان آخر لكتاب )مصطلحان أساسيان(، وال ، الدين يف اللغة والقرآن .19

 أذكر ـ كذلك ـ سنة طباعته.

مل يطبع، وقد ذهب مع املفقود منخمطوط  ، تقريرات أبحاث السيد اخلوئي .21

تراثي النجفي.

 أضف كتاب:

خمطوط مل يطبع، وقد ذهب مع املفقود من تراثي  ،رشح ألفية ابن مالك يف النحو .21

النجفي.

  لتأليفكم كتاب )يف انتظار اإلمام( قّصة مهّمة، وسأورد

هنا ما أتذكره منها: حيث أتذكر أنكم يف إحدى جلساتكم يف 

ذكرتكم أنه قد ظهرت يف تلك الفرتة يف بعض  جملسكم العامر

األوساط ـ السياسية منها خاصة ـ أن الشيعة ال يذكر يف موروثهم 

ودراساهتم الفقهية ما يدل عىل إيامهنم بوجود نظام إسالمي 

للحكم يف عرص الغيبة، فألفتم هذا الكتاب لدفع هذه املقولة، 

عن اإلمام ولكنكم اضطررتم لوضع املسألة يف سياق احلديث 

املهدي، إلمكانية نرش الكتاب يف العراق، ومل تتمكنوا من طبعه إال 

، ومل ه4301بعد أربع سنوات من تأليفكم له )حيث ألفتموه سنة 

، وكان لظهوره أثر يف بعض املحافل ه(4300يطبع إال يف سنة 

السياسية، ومنها ما حدث يف جملس األمة الكويتي يف ذلك 

استشهاد من قبل أحد النواب الشيعة، الوقت، حيث كان حمل 

الذي استدل به عىل وجود من يقول باحلكومة اإلسالمية من 

الشيعة يف عرص الغيبة. أرجو أن تفصلوا لنا هذه القّصة.

ما أتذكره أن جمموعة من حزب الدعوة كانت حتت االعتقال يف الكويت وكان 

يس للحكم عند الشيعة يف اجلهاز احلكومي يناقشهم يف مسألة عدم وجود نظام سيا

عرص الغيبة، وطالبوهم بكتاب يقول بذلك فكان كتاب )يف انتظار اإلمام( مما 

 ساعدهم يف املحاكمة.
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  أثناء إعدادكم لرسالة املاجستري حققتم كتاب معاين

احلروف للخليل، ولكنكم علمتم بمن حيققه فلم تواصلوا حتقيقه 

أم ماذا؟

وبقي خمطوًطا مل يطبع حتى اآلن، والكتاب حقق ال، ليس كذلك، وإنام أكملته 

 وطبع من قبل شخص آخر بعدها بفرتة طويلة.
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من العراق إىل السعودية

 « أخْذُت عهًدا عىل نفيس ـ ومنذ بدايات حيايت النجفية ـ أن

أعمل يف وظيفة تكون مصدر رزقي ومعيشتي، وكنُْت طوال 

 .«هذه الفرتة أعيش من راتبي الوظيفي

يف فترة األفولالنجف 

  بدأتيف أكثر من مناسبة تذكرون أنه يف هذه الفرتة 

ما هي األسباب التي ترون  ،أمارات أفول العرص الذهبي للنجف

أهنا ساعدت عىل ذلك، إذ بالتأكيد هناك أسباب خارجية، كام أن 

هناك أسباًبا داخلية؟

ضهم عىل ترك بدأت مضايقات السلطة عىل مدريس احلوزة يف التزايد فأجرب بع .1

التدريس وقامت بتسفري البعض اآلخر، وهاجر عدد منهم بسبب االعتقاالت 

 واملضايقات، مما أثر سلًبا عىل مستوى التحصيل العلمي.

 شواغر الدرس مل يكونوا باملستوى املطلوب. مألوامن  .2

ضغوط كبرية عىل املرجعية والتدخل يف أدائها ملهامها، وإبعادها عن دورها  .3

 القيادي.

اخلروج من العراق

 ،يف الفرتة التي انتهيتم فيها من إعداد الرسالة، وناقشتموها 

كانت العراق تعيش أوضاًعا صعبة، لذا اضطررتم للخروج من 

العراق قبل أن يلقى القبض عليكم، حسبام حّذركم أحد العاملني 
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يف أحد األجهزة األمنية، لدرجة أنكم مل ختربوا أحًدا بموضوع 

العراق، وكذلك مل تنتظروا استصدار شهادتكم خروجكم من 

املاجستري، هل يمكن أن ترووا لنا أحداث خروجكم املفاجئ من 

 العراق؟

يف املرة األوىل، خرجت لياًل من النجف بعد أن أخربين أحدهم بتنفيذ أمر 

اعتقايل يف فجر اليوم التايل، وتوجهت إىل البرصة، ومنها مبارشة إىل الكويت، ثم إىل 

 ربية السعودية عرب سيارات النقل.الع

حيث صدر  أسبوًعاثم عدت إىل البرصة مرة أخرى بسياريت الفولكس ومكثت 

ق رجال املباحث دارنا يف البرصة، وقد كنت حمتاًطا لألمر فلم  أمر اعتقايل وطوَّ

أوقف السيارة بجوار الدار وإنام أوقفتها يف كراج البرصة الواقع أمام عيادة الدكتور 

الدين الفحام، وقد خرجت من البيت خفية وسافرت بسيارة أخرى واتفقت  مجال

 أقلَّتنيمع احلاج حسني املازين أن حيرض سياريت إىل احلدود العراقية الكويتية حيث 

 مغادًرا العراق للمرة األخرية متوجًها إىل الكويت.

 االستقرار يف السعودية

 هبتم عندما خرجتم من العراق، خرجتم منفردين، وذ

بعدها إىل الكويت، وكنتم عىل أمل أن تتمكنوا من احلصول عىل 

فرصة وظيفية يف جامعة الكويت، ولكنكم أخربتم بأال شواغر يف 

اجلامعة، ولكن يمكن العمل عىل أن تعملوا يف جامعة صنعاء التي 

شاركت جامعة الكويت يف إنشائها، فرتيثتم بعدها، واجتهتم إىل 

ون فيها عىل فرصة وظيفية يف جامعة السعودية علَّكم حتصل

الرياض، ولكنكم قوبلتم بمعاملة سيئة، ومتييز مذهبي من قبل 

رئيس اجلامعة يف ذلك الوقت، فاقرتح عليكم أحد املوظفني 

بالتقديم للعمل يف جامعة امللك عبد العزيز يف جّدة، لعدم وجود 

لكم  هذا النوع من التمييز هناك، فاستحسنتم الفكرة، وهكذا تمّ 
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ما أردتم. هال أكدتم لنا صحة هذه املعلومات؟

 املعلومات صحيحة.

  ملاذا كان اختياركم األول هو الكويت وليس أي دولة

أخرى؟ هل للقرب اجلغرايف من العراق دور يف هذا االختيار؟

 نعم بسبب القرب اجلغرايف.

  ،وملاذا كان اختياركم أو رغبتكم الثانية هي السعودية

ا آخر، هل لكونه بلدكم األّم فقط؟وليس بلًد 

 نعم، هو كذلك.

  ملاذا مل تذهبوا إىل مكان أفضل ملامرسة النشاط الثقايف

والديني والتبليغي، مثل اجلمهورية السورية أو لبنان، ألن 

اختياركم للمملكة العربية السعودية كان له دور كبري يف 

ي كان لكم عىل انشغالكم باجلّو الوظيفي عن أداء دور مماثل للذ

الساحة العراقية، وهذا أمر وجدناه لدى بعض القيادات العراقية 

التي ذهبت إىل سوريا، وأخرى إىل لبنان؟

كان سبب االختيار هو توفر الوظيفة، فقد حرصت وأخذت عهًدا عىل نفيس ـ 

ومنذ بدايات حيايت النجفية ـ أن أعمل يف وظيفة تكون مصدر رزقي ومعيشتي، 

لتدريس يف احلوزة ومدارس متوسطة وثانوية منتدى النرش، ثم بعد فبدأت يف ا

خترجي يف كلية الفقه ُعيِّنُْت معيًدا فيها أمارس التدريس حتى حصويل عىل املاجستري 

 من جامعة بغداد، حيث عينت بعدها يف هيئة التدريس يف كلية الفقه.

من العراق وكنت طوال هذه الفرتة أعيش من راتبي الوظيفي، وبعد خروجي 

 كانت فرصة العمل أيْس يف بلدي منه يف البالد األخرى.

  إىل أين توجهتم بداية وصولكم السعودية؟ وأين سكنتم
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فرتَة انتظاركم الرّد باحلصول عىل الوظيفة يف جّدة؟

 يف بيت أخي عبد اهلل يف اخلرب يف األيام األوىل،  ثم غادرت إىل الرياض فجدة.

 م للوظيفة وملّا حتصلوا عىل كيف استطعتم التقدي

شهادتكم )درجة املاجستري( من جامعة بغداد؟

كانت عندي شهادة مؤقتة ولكني مل أستخدمها حيث قام األخ حممد حبيب 

املازين باستالم الشهادة األصلية من جامعة بغداد ثم صدقها وأرسلها إيلَّ بالربيد 

 واستخدمتها يف التقدم إىل الوظيفة.

  ًا عليكم اخلروج دون عائلتكم من العراق؟ أمل يكن صعب

 وكيف كنتم تتواصلون مع العائلة يف هذه الفرتة؟

 نعم كان صعًبا ولكنه حكم الرضورة، وكان االتصال معهم باملراسلة.

  ما أعلمه أن العائلة ظلت يف العراق، إىل أن رجعتم من

مرص بشهادة الدكتوراه، بمعنى أنكم ابتعدتم عن بعضكم 

دة سمس سنوات، وهي فرتة زمنية طويلة، نسبيًّا، كيف البعض مل

عشتم هذه التجربة الصعبة؟

احلياة كفاح، ال بدَّ لإلنسان أن يميض فيها للوصول إىل آماله ولتحقيق دوره يف 

 احلياة.
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البعثة إىل مصر

 « القاهرة، وجامعة كنُت أقيض معظم وقتي يف مكتبات جامعة

.«ومعهد املخطوطات العربية ،األزهر، ودار الكتب املرصية

  كيف كانت تسري أموركم يف السنتني األوليني من

وجودكم يف جامعة امللك عبد العزيز بجّدة؟ أمل تشعروا بأّي 

مضايقة هناك؟

 ال أبًدا، كانت معاملتهم يف غاية حسن اخللق والطيبة.

  ستم فيها ملّدة ُقبِلتم يف جامعة امللك عبد العزيز، ودرَّ

قبل توجهكم إىل مرص، ويف هذه الفرتة اخرتتم موضوع  سنتني

رسالتكم الدكتوراه، بل كتبتم ما يقرب من نصف الرسالة ـ 

حسبام أتذكره من حديثكم عن هذه املرحلة ـ، ولكنكم عندما 

ذهبتم إىل مرص وجدتم كثرًيا من املصادر التي مل تكن متوفرة، 

خطوطات وهي يف معظمها خمطوطات وجدمتوها يف معهد امل

العربية التابع جلامعة الدول العربية يف القاهرة، خيص أكثرها 

القراءات القرآنية، التي مل يطبع عنها كثرًيا يف تلك الفرتة، ما 

اضطركم إلعادة كتابتها نتيجة حصولكم عىل مصادر جديدة، 

هالَّ أكدتم لنا هذه التفاصيل؟

 نعم، ما تذكره صحيح.

 تّم تعيني املرشف عىل  عندما ذهبتم إىل مرص، كيف
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الرسالة ـ وهو الدكتور أمني عيل السيد ـ؟ وكيف وجدمتوه 

 كمرشف عىل الرسالة؟

حسب نظام الكلية، وقد كان شخصية ذات علمية عالية يف جمال علوم اللغة 

العربية أفدت منه كثرًيا، كام أنه يملك سمّو نفس وأخالق عالية وحسن ذات يف 

 تعامله مع اآلخرين.

  أتذكره من حديثكم يف جملسكم أنكم استطعتم إهناء ما

الرسالة كاملة يف سنة ونصف، ولكن الدولة املرصية كانت 

تشرتط أن يظّل طالب الدكتوراه فيها ثالث سنوات، لذلك كانت 

السنة والنصف األخرى فرصة لكم لتتفرغوا للبحث والقراءة 

والتأليف أكثر، هل هذه املعلومات صحيحة؟

 نعم.

 كانت أجواء إعداد الرسالة هناك يف مرص؟ كيف

كنت أقيض معظم وقتي يف مكتبات جامعة القاهرة وجامعة األزهر ودار 

 الكتب املرصية ومعهد املخطوطات العربية.

  أمل تكن هناك أّي حماولة من قبل النظام احلاكم يف العراق

للنيل منكم خارجه؟

 حماوالت من طرفهم. مل أكن أمارس دوًرا سياسيًّا، فلم حتدث أية

  كيف كنتم متضون أوقاتكم يف مرص؟ هل تواصلتم مع

بعض الشخصيات أو القيادات املرصية؟

 كان وقتي مشغواًل باملكتبة والكتاب والرسالة.
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 ( يف حديثكم 1تذكرون يف كتابكم )مبادئ علم الفقه، ج

عن االستهالل لشهر رمضان بواسطة املنظار، أنكم حرضتم 

هذا »ديد مكان ظهور اهلالل يف مرص، فتقولون هناك: حادثًة لتح

ما رأيته بنفيس عندما كنُت أحرض الدكتوراه يف جامعة القاهرة، 

حيث ذهبت ليلة الثالثني من شهر رمضان إىل )مرصد حلوان(، 

وحرض ممثل عن اجلامع األزهر وآخر عن وزارة األوقاف 

د يف مرصد والشؤون اإلسالمية، وثالث من أساتذة معهد األرصا

حلوان، وصعدنا مجيًعا إىل أعىل قمة يف املرصد، وعنّي األستاذ 

موقع اهلالل بالنظر بواسطة التلسكوب، ثم ناوله لكل واحد منّا، 

وبعد هذا نظر كل منا املوقع بالعني املجّردة، ومل يصادف أن رأى 

أحد منا اهلالل، وكتب حمرض بذلك، ونص فيه عىل عدم 

عني أنكم عىل تواصل مع بعض املراكز العلمية ، وهذا ي(4)«الرؤية

والثقافية هناك، هل حتدثونا عن عالقتكم مع هذه املراكز؟

 كانت مبادرة شخصية مني.

  كيف كان تواصلكم مع األهل واألصدقاء يف هذه

الفرتة؟

باملراسلة

 هل وضعتم أّي مؤلف يف هذه الفرتة؟

 .الرسالة، وقرأت كتًبا كثرية يف هذه الفرتة

  ،)يف تقديمكم للطبعة الثالثة من كتابكم )مشكلة الفقر

، هل هذا يعني «عبد اهلادي الفضيل ـ القاهرة»أهنيتم التقديم بِـ: 

أنكم راجعتموه يف القاهرة، ومن هناك قدمتوه للطبعة الثالثة؟

 نعم.

.41/ 2مبادئ علم الفقه  (1)
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التكامل بني املراكز الدينية

 «نية ضعيفة لسببني، العالقة بني املراكز الدينية الشيعية والس

مها: عدم وجود زيارات من أعىل املناصب يف الطرفني؛ 

لتقوم بالدفع املطلوب ومّد جسور االنطالق للعالقة 

املنشودة، وكذلك ألن أكثر املراكز الدينية السنية أصبحت 

مؤسسات حكومية غري مستقلة، مما أفقدها الكثري من 

 .«مكانتها ودورها عند أهل السنة

ني النجف واألزهرالعالقة ب

  عندما نتحّدث عن الرجاالت النجفية، ال بّد أن يكون

أستاذكم السيد حممد تقي احلكيم يف مقّدم هذه الرجاالت، الذي 

كانت له جتربة مهّمة يف التواصل ما بني احلوزة العلمية يف النجف 

األرشف واألزهر الرشيف يف مرص، كيف تقّيمون هذا الدور 

به السيد حمّمد تقي احلكيم؟ وهل كانت هناك  الريادي الذي قام

جتربة سابقة أو الحقة بني النجف واألزهر؟ وما كان املانع من 

 ذلك؟

كان السيد حممد تقي احلكيم عضًوا يف جممع اللغة العربية العراقي، واختري هلذه 

العضوية خلًفا للشيخ حممد رضا املظفر الذي كان أول عضو يف املجمع من النجف 

 ف.األرش

ورحلته إىل القاهرة كانت بدعوة من جممع اللغة العربية بالقاهرة، حيث ألقى 

حمارضة هناك، وخالل تواجده يف القاهرة زار عدًدا من املؤسسات العلمية 
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 واألكاديمية فيها، ومنها جامعة األزهر.

ومل تكن الزيارة متثل نوًعا من اللقاء بني النجف واألزهر، والتواصل بينهام كان 

ـ وال يزال ـ ضعيًفا حتى يومنا هذا، وربام يرجع ذلك يف العقود األخرية التي 

 شهدناها لسببني:

: أن التواصل الفّعال يتطلب أن تكون يف البداية زيارات من أعىل األول

 املناصب يف الطرفني؛ لتقوم بالدفع املطلوب ومّد جسور االنطالق للعالقة املنشودة.

مؤسسة حكومية، وحركته غري مستقلة، مما أفقده  : أن األزهر أصبحوالثاين

 الكثري من مكانته ودوره عند أهل السنة.

  ولعّل الكثري يسأل: ملاذا مل تكن لكم مبادرة من هذا النوع

أثناء تواجدكم يف القاهرة يف التحضري لرسالة الدكتوراه؟

ت يل أرشُت إىل اإلجابة يف السؤال السابق، ولكنّي خالل وجودي هناك كان

زيارات عديدة ملكتبة األزهر ودار الكتب فيها، واستفدت منهام كثرًيا يف مرشوع 

الرسالة ويف االطالع عىل حمتوياهتام من املخطوطات والكتب النادرة، وخالل إعداد 

ومناقشة الرسالة ـ وعرب هذه الزيارات ـ تكّونت لدّي عالقات علمية وصداقات مع 

 ة األزهر وجامعة القاهرة وغريمها من املؤسسات.بعض األساتذة الكرام يف جامع

  هل توجد اآلن عالقة ما بني احلوزة العلمية يف قم املقّدسة

واألزهر الرشيف؟، وكأنني ـ هنا ـ أتذّكر أن لكم دوًرا خفيًّا يف 

هذا اجلانب، وذلك عندما زاركم الشيخ حممد تقي املصباح 

م بمثابة حلقة وصل اليزدي أيام تواجدكم يف القاهرة، حيث كنت

 بينه وبني علامء األزهر، هل هذا صحيح؟

كام ذكرُت يف سؤال سابق عن عالقة النجف باألزهر، فإن العالقة بني قم 

واألزهر كذلك تكاد تكون غري موجودة إال بني أفراد قالئل جًدا من اجلهتني، وربام 

 السبب هنا يضاف إليه الوضع السيايس بني البلدين.

خ اليزدي كانت إحدى املحاوالت الشخصية يف إطار بناء وزيارة الشي

 العالقات، ولكن مل يكتب هلا النجاح املنشود.
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املرحلة اجلامعية وتعّدد األدوار

 « نظًرا الندثار الكثري من املواقع التارخيية املهمة يف معامل احلج

والزيارة، وتغري البعض اآلخر يف املسميات واملواقع، مع 

لعبادات الواجبة واملستحبة وأمهها أعامل احلج، ارتباطها با

دفعني كل ذلك للبحث يف كتب التاريخ والسرية 

والروايات، ثم القيام بتحقيقات ميدانية للمواقع للتأكد من 

 .«أماكنها وتوثيقها كتابةً 

د. الفضلي يف اجلامعة

  أسند إليكم تدريس مواد اللغة العربية: النحو والرصف

 والبالغة، ما أكثر ماّدة درستموها يف اجلامعة؟ واألدب والعروض

 النحو والرصف.

  باإلضافة إىل مواد اللغة العربية، أسند إليكم تدريس مادة

)حتقيق الرتاث( لطلبة املكتبات يف اجلامعة، ملاذا؟

 بحكم اشرتاكي عضًوا يف جلنة املخطوطات يف اجلامعة.

 عىل املكتبة  باإلضافة إىل التدريس أسند إليكم اإلرشاف

واملخطوطات، ملاذا تّم اختياركم هلذه املهّمة؟

مل أكن مرشًفا عىل املكتبة، وإنام وبحكم عالقتي بمدير املكتبة طلبت منه 

تأسيس جلنة للمخطوطات، وبالفعل رفع الطلب إىل مدير اجلامعة وتأسست اللجنة 
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 برئاستي لفرتهتا األوىل وعضوية مدير املكتبة وأساتذة آخرين.

  بسبب موقعكم يف مكتبة اجلامعة، استثمرتم ذلك حلضور

إىل جانب السني مطبوًعا وخمطوًطا، هالَّ  الشيعيالكتاب 

 حدثتمونا عن هذه التجربة؟

كان يل دور مع املخطوطات، حيث حاولت أن يكون هناك حضور للكتاب 

ذلك من  الشيعي بجانب السني، وذلك بغية اإلثراء العلمي واملعريف للمكتبة، وكان

امليزانية املعتمدة ملكتبة اجلامعة، وقد اشرتهتا من بعض املكتبات يف احلجاز وبريطانيا 

 وإيرلندا وتركيا ومرص وأمريكا وأملانيا ودول أخرى.

 أما املطبوعات فلم يكن يل دور فيها.

  سني باإلضافة إىل فتح قسم املخطوطات، كنتم املؤسِّ

اب، وأتذكر أنكم أرشتم إىل أن لقسم اللغة العربية يف كلية اآلد

أحد رؤساء األقسام )ولعله رئيس قسم الدراسات اإلسالمية 

باملدينة املنورة عندما كانت اجلامعة اإلسالمية ـ اليوم ـ تابعة 

جلامعة امللك عبد العزيز بجّدة( عارض إنشاء هذا القسم، ولكن 

جملس اجلامعة صوت أغلبيته لصالح فتح القسم، وفتح القسم 

 عد ذلك، هل هذا الكالم دقيق؟ب

الذي عارض إنشاء القسم هو رئيس كلية الرشيعة يف مكة املكرمة وكانت 

الكلية يومها تتبع جامعة امللك عبد العزيز بجدة قبل أن تتحول إىل جامعة أم القرى 

 فيام بعد.

  يف هذه الفرتة أرشفتم عىل إصدارين دوريني للجامعة، مها

ْثنا عن هذه التجربة.نرشتا: )الرائد(، و)أخ  بار اجلامعة(، حدِّ

كنت عضًوا يف أرسة التحرير، وقد مارست اإلرشاف يف جملة الرائد التي كانت 



143

 ختتص بنرش بحوث الطالب، أما أخبار اجلامعة فكنت عضًوا يف أرسة حتريرها.

  كام أنكم كنتم من أعضاء النادي األديب بجّدة، كيف

و دوركم الذي مارستموه فيه؟ كانت أجواء هذا النادي؟ وما ه

وبخاّصة أنه طبع كتابكم: )يف العروض: نقد واقرتاح( سنة 

؟ه4322

 بل كان الكتاب من مطبوعات نادي الطائف األديب. ،امل يطبع يل النادي شيئً 

وشاركت يف بعض األمسيات  ،اإلدارية ة نادي جّدة األديبيف هيئ اوقد كنت عضوً 

 للبحوث املقدمة من ضيوف النادي. امناقًش  والندوات التي أقامها النادي

  أول ما عيِّنتم يف اجلامعة، عيِّنتم بأيِّ مسّمى، وكيف

تدّرجتم يف السّلم الوظيفي والتدرييس يف اجلامعة؟

 عينت بدرجة مدرس، ثم أستاذ مساعد، فأستاذ مشارك، ثم التقاعد املبكر.

 كيف كان تعامل منسويب اجلامعة معكم؟

ن يف طيب املعاملة والعالقات األخوية، وكان اجلو السائد هو أكثر من حس

 االحرتام املتبادل بني مجيع األساتذة واملوظفني.

 هل شاركتم يف أيِّ مؤمتر أو ندوة من قبل اجلامعة؟

 حضوًرا يف بعضها فقط.

  يف مرحلة تدريسكم يف اجلامعة كانت تصلكم بعض

ة، فقد وجدُت ـ يف الدعوات من املؤسسات واهليئات السعودي

سجّل أرشيف الوثائق ـ دعوة موجهة لكم من قبل اللجنة العليا 

للتوعية اإلسالمية بوزارة املعارف السعودية، يستعينون فيها 

بخربتكم يف املجال الدعوي، وكذلك رسالة من مركز امللك 
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فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية، يطلبون فيها مساعدتكم 

ات املوجودة يف شتى أنحاء العامل، كيف للحصول عىل املخطوط

 كانت تصلكم هذه الدعوات؟ وكيف كانت استجابتكم هلا؟

 اإلجابة يف احلدود املمكنة من النصيحة واالستشارات.

  هل أرشفتم عىل رسائل علمية يف فرتة تواجدكم يف

اجلامعة؟ أو شاركتم يف مناقشة أّي رسالة علمية فيها؟

جدة، حيث مل يكن هناك دراسات عليا، وإنام يف  نعم، ولكن ليس يف جامعة

 جامعة أم القرى وكلية تربية البنات بجدة.

  كيف تقيِّمون اجلّو الدرايس يف اجلامعة؟ وكيف تقيِّمون

املستوى التحصييل لدى الطاّلب؟

اجلو كام أرشت أكثر من حسن، واملستوى التحصييل يف قسم اللغة العربية يعدُّ 

ا بحك  م توفر كادر التدريس املؤهل علميًّا.جيًدا جدًّ

د. الفضلي داعًيا ومبلًِّغا

  يف هذه الفرتة التي كنتم تدرسون فيها يف اجلامعة، كانت

لكم رحالت إىل بعض املراكز اإلسالمية يف أوروبا وأمريكا، 

وألقيتم بعض املحارضات فيها، هاّل حدثتمونا عن هذه التجربة؟ 

ة هلا؟وهل احتفظتم بتسجيالت صوتي

كانت املشاركات يف مؤمترات تقيمها اجلاليات املسلمة يف تلك الدول، وكانت 

بني بريطانيا وأمريكا، وهي جتربة أراها مفيدة خصوًصا أنه يشارك معنا عدد من 

األساتذة املتخصصني يف اجلامعات املهمة بتلك الدول، وال أحتفظ بتسجيالت 

 صوتية.
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 لكم تواصل مع بعض  يف فرتة تواجدكم يف جّدة، كان

وادي الشيعة يف بعض اهلجر يف املنطقة الغربية، مثل منطقة: )

(، هالَّ حدثتمونا عن هذه العالقة وما قدمتوه للشيعة يف هذه الفرع

املناطق؟

كانت يل عالقات طيبة بشيعة احلجاز من أهايل املدينة املنورة وأهايل وادي 

يس بجدة وكانت يل مع شخصياهتم الفرع، وكان حضور شباهبم متواصاًل يف جمل

البارزة زيارات ولقاءات وفاء ومودة.  أما الدور الذي قمت به فقد اقترص باجلانب 

التثقيفي وخصوًصا الديني عرب جمليس بجدة وألقيت القليل من املحارضات عند 

 أهايل وادي الفرع املقيمني يف جدة.

د. الفضلي واألحداث العاملية

 ل تواجدكم يف جّدة، كنتم تتواصلون ما نعلمه أنكم خال

مع القيادات العراقية، وأبرزها كان الشهيد الصدر، الذي عرب 

لكم يف إحدى رسائله عن أسفه خلروجكم من النجف، كيف 

 كنتم تتواصلون مع هذه القيادات؟

باملراسلة الربيدية.

  يف هذه الفرتة التي كانت تعيش فيها النجف أحلك

ـ يف إيران حتدث أهم حركة دينية فيها،  ظروفها، كانت ـ هناك

وهي الثورة التي قادها اإلمام اخلميني، كيف تفاعلتم مع أحداث 

الثورة اإليرانية بقيادة اإلمام روح اهلل اخلميني؟

 شاركت بكل ما أستطيع من تفاعل خلدمة هذه الثورة املباركة.

  ما أتذكره من بعض حديثكم أنكم استبرشتم خرًيا

ثورة، وبعثتم بالتهنئة لإلمام اخلميني، وذلك عرب من كان بنجاح ال

يعرف يف وقتها بخليفة اإلمام، وهو الشيخ حسني عيل منتظري، 

وقدمتم إليه بعض النصائح، ومنها: إنجاز مهّمة صياغة 



146

الدستور، وإقامة مراكز الدراسات احلديثة، والعمل عىل إنشاء 

الرسالة  موسوعات علمية، هل لكم أن ختربونا عن هذه

 وحمتواها؟

عن طريق أخينا الشيخ حممد عيل التسخريي، وكان جزًءا من الدور الذي 

 أمتكن من تقديمه.

التيار احلداثي يف السعودية

  عشتم يف اململكة العربية السعودية مّدة كان هناك تيار

حداثي أديب جارف، وقد كان ذلك ـ تقريًبا ـ مع صدور كتاب 

يف ثامنينيات القرن  «اخلطيئة والتكفري»امي: الدكتور عبد اهلل الغذ

املايض، هل كانت تربطك بالدكتور الغذامي أي صلة، وبخاّصة 

أنه أجرب عىل الذهاب للتدريس يف جّدة بعد اجلدل الذي حدث يف 

الصحافة حول احلداثة، حيث كان اجلّو مكهرًبا ضد احلداثيني، 

من أمريكا  لدرجة أنه لو مل تكن شهادة الدكتوراه للغذامي

لسحبت منه كام سحبت من سعيد الرسحيي وسعد البازعي، وما 

رأيكم يف جممل احلركة األدبية احلديثة يف ذلك الوقت وما دار 

حوهلا من جدال يف الصحافة السعودية؟

كانت تربطنا بالدكتور الغذامي زمالة يف التدريس باجلامعة وزيارات متبادلة، 

فقد انتقل الدكتور الغذامي من التدريس يف جدة إىل وتصحيًحا ملا ورد يف سؤالكم 

 الرياض.

واحلركة األدبية احلديثة يف السعودية هي انعكاس للحركة األدبية احلديثة يف 

العامل العريب وتفاعل معها.

 الرحالت العلمية يف احلجاز

  يف الفرتة التي كنتم فيها يف جدة أتيحت لكم الفرصة

واقيت احلج والعمرة، وكذلك لبعض إلجراء حتقيقات ميدانية مل
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املعامل التارخيية هناك، كالربذة، )مكان قرب الصحايب اجلليل أيب ذر 

.وموقع غدير خم، حدثونا عن هذه التجربة ،) 

نظًرا الندثار الكثري من املواقع التارخيية املهمة وتغري البعض اآلخر يف 

ناحية ارتباطها بالعبادات  املسميات واملواقع، وألن بعض هذه املواقع مهمة من

الواجبة واملستحبة وأمهها أعامل احلج، دفعني ذلك للبحث يف كتب التاريخ والسرية 

 والروايات ثم القيام بتحقيقات ميدانية للمواقع للتأكد من أماكنها وتوثيقها كتابة.

كام أنني استفدت من فرتة إقامتي يف جّدة وحيًدا قبل قدوم العائلة من العراق 

قراءة املصادر التارخيية القديمة واحلديثة عن احلجاز، والتجوال بني حوارض  يف

 وبوادي احلجاز وزيارة كثري من املواقع املهمة.

وتركز اهتاممي عىل نوعني من املواقع واآلثار، األول: معامل احلج من املواقيت 

 وحدود احلرم واملشاعر واملساجد التارخيية.

وصحبهم األوفياء، وأماكن  ألهل البيت  والثاين: األرضحة الرشيفة

مهمة يف تارخيهم، وهذه مل تقترص عىل احلجاز، وإنام اتسع االهتامم لكامل اجلزيرة 

العربية والدول املمتدة شامهلا وجنوهبا، ومن األمثلة عىل األماكن التي قمت بالبحث 

ر بن يارس وابن والتحقيق امليداين عنها: قبور أيب ذر الغفاري واحلسن املثنى وعام

، وموقع غدير خم وبعض اآلبار عباس وأم النبي األكرم آمنة بنت وهب 

 واجلبال واألماكن التارخيية الواردة يف السرية.

  هل كنتم مورًدا لبعض األسئلة عن هذه املعامل من قبل

بعض املرجعيات الدينية؟ وهل كان هلذه التساؤالت املوجهة لكم 

فقهية؟ وممن كانت هذه األسئلة؟دور يف بعض الفتاوى ال

لقد كانت مبادرة واهتامم شخيص مني فيام عدا ميقات قرن املنازل، فقد كان 

وبعض أساتذة احلوزة العلمية يف النجف. بطلب من السيد اخلوئي 
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الوظيفة اجلامعية والتقاعد

  حيث ه4102إىل ه 4324أمضيتم يف اجلامعة من سنة ،

عاًما )إذا استثنينا  46كيف تقيمون قرابة  تقاعدتم تقاعًدا مبكًرا،

السنوات الثالث التي أمضيتموها يف مرص(؟

كانت جّد مفيدة وكونت خالهلا عالقات بإخوان محلوا جتاهي أحسن الوفادة 

واملعاملة الصادقة، وأود اإلشادة هنا بإخالص من عارصهتم يف اجلامعة للعلم 

 وتقديرهم ألهله.

 ريس اجلامعي الذي مارستموه هل كان العمل يف التد

ا، بحيث كان ذلك دافًعا لكم لإلقدام عىل التقاعد املبكّر؟ أم  شاقًّ

كان فقط للرغبة يف التفرغ ملرشوعكم الفكري واإلصالحي يف 

مقّررات الدراسة الدينية؟

كان السبب األول للتقاعد هو التفرغ إلكامل مرشوعي لتأليف املقررات 

إىل الرغبة يف الراحة بعد الفرتة الطويلة التي قضيتها يف مهنة الدراسية، هذا باإلضافة 

التدريس التي قاربت األربعني عاًما.

  من الواضح أنكم حتملون تقديًرا كبرًيا لزمالئكم يف

جامعة امللك عبد العزيز بجّدة، حيث أرشتم إىل حسن تعاملهم 

لعمل معكم، كيف تلّقى هؤالء الزمالء خرب تقاعدكم املبّكر عن ا

معهم؟

نعم، ما زلت أكن هلم كل تقدير واحرتام، وحني قّدمت عىل التقاعد أبدى 

الكثري منهم رغبة يف استمراري معهم وتأجيل الطلب.

  هل كان هناك أي حفل توديعي لكم من قبل زمالء

اجلامعة؟ وهل استمّرت العالقة معكم بعد التقاعد؟

طع حضوره، وكان هناك حفل التقاعد الرسمي حدث بعد سفري ومل أست

 حفل توديع صغري يف البيت من زمالئي أعضاء قسم اللغة العربية.
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مؤّلفات املرحلة اجلامعية

 :يف هذه الفرتة ألفتم الكتب التالية

قراءة ابن كثري وأثرها يف الدراسات النحوية، رسالة الدكتوراه، سنة  .1

 م.4205ه/ 4325

م.4200/ ه4320 حتقيق: البرصوية يف علم العربية .2

م.4202ه/ 4322 يف علم العروض نقد واقرتاح .3

م.4202ه/ 4322   الدولة اإلسالمية .4

م.4200ه/ 4100  حتقيق: إحتاف اإلنس .5

م.4202ه/ 4322  القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف .6

م.4200ه/ 4100    الالمات .7

م.4201ه/ 4101   دراسات يف الفعل .3

م.4201ه/ 4101  حتقيق: بداية اهلداية .9

)طبعته األوىل م. 4201ه/4101  حتقيق: الناسخ واملنسوخ .11

م مطبعة اآلداب(1971 -هـ 1391كانت يف النجف بتاريخ 

م.4203ه/ 4103  تلخيص العروض .11

م.4201ه/ 4105  دراسات يف اإلعراب .12

م.4206ه/ 4106 أعراف النحو يف الشعر العريب .13

م.4206ه/ 4106 حتقيق: درة القارئ للرسعني .14

م.4206ه/ 4106  ات النحويةمراكز الدراس .15

م.4206ه/ 4106، املسؤولية اخللقية يف فكر الدكتور حممد إقبال .16

 م.4200ه/ 4100 فهرست الكتب النحوية املطبوعة .17
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م.4200ه/ 4100  حتقيق: إحتاف الرفاق .13

 م.4200ه/ 4100  خالصة علم الكالم .19

م، صدر بعد التقاعد، 4221ه/4141  حتقيق: هداية الناسكني .21

ققتموه قبل ذلك.ولكنكم ح

 :ومل أحصل عىل تواريخ إصدار الكتب التالية

طبعته األوىل يف النجف وكان عنوانه )موجز الترصيف(  خمترص الرصف. .21

 وقد ألفته مقرًرا للتدريس يف كلية الفقه.

أوىل سنوايت يف جدة   تلخيص البالغة. .22

.م1932 ـه 1412  أصول حتقيق الرتاث. .23

جدة ..؟ .ة للجنزيحتقيق: إعراب سورة الفاحت .24

جدة ..؟  .حتقيق: زلة القارئ للنسفي .25

جدة ..؟ حتقيق: رشح الواضحة البن أم القاسم .26
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الدكتور الفضلي وهّم استكمال املشروع

 « كانت لدّي فكرة بأن تكون هناك كراس  علمية متخّصصة

كخطوة أوىل إلدخال الفكر  يف فكر أهل البيت 

العليا بطريقة سهلة ومقبولة  اإلمامي يف الدراسات اجلامعية

 .«يف أنظمة اجلامعات الغربية

 « لو كان هناك وعٌي كاف  يف املجتمع ملا حدثت هذه

االنشقاقات، ولبقي التقليد يف دائرته الطبيعية، إننا ينبغي أن 

ن أنفسنا من هذه اخلالفات  نعَي واقعنا وتكليفنا لكي نحصِّ

.«املخَتَلَقة

«ة للعلوم اإلسالميةاجلامعة العاملي»مشروع 

  َست اجلامعة العاملية »يف العام الذي تقاعدتم فيه، ُأسِّ

يف لندن، َمْن كان صحاب فكرة إنشاء اجلامعة  «للعلوم اإلسالمية

العاملية للعلوم اإلسالمية يف لندن؟ وما هو الدور الذي مارستموه 

قبل وبعد إنشائها؟

، وقد شاركت يف وضع بعض صاحبها أخونا الدكتور حممد عيل الشهرستاين

 املناهج وخطة الدراسة.

  إىل اجلامعة هي أول ه 4102هل كانت رحلتكم يف العام

رحلة، أم سبقتها رحالت واجتامعات حتضريية؟

 كانت هي األوىل.
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  بعد أن حتققت الفكرة، وأنشئت اجلامعة، هل كنت

مدرًسا لبعض املواد فيها فقط، أم كان لكم بعض األدوار 

فية؟اإلضا

التدريس فقط.

  اجلامعة العاملية للعلوم »ما هي املواد التي درستموها يف

بربيطانيا؟ وكم لبثتم هناك؟ «اإلسالمية

ماديت مذكرة املنطق وأصول البحث يف البداية، ثم درست مواد أصول احلديث 

 وأصول الرجال وتاريخ الترشيع اإلسالمي.

 العاملية ـ هو  كان أسلوبكم ـ مع بقية مدريس اجلامعة

تسجيل املحارضات صوًتا وصورة، لتكون طريقة الدراسة 

للطالب هو مشاهدته هلذه املحارضات أو استامعه هلا، ومن ثم 

حضور اختبار اجلامعة فقط. وطريقة تسجيل الدروس هي طريقة 

أصبحت مألوفة يف احلوزة العلمية، فهل كانت هذه الفكرة 

فكرة أّم لدى إداريي اجلامعة، مقتبسة من أسلوب احلوزة، أم هي 

أم هي طريقة موجودة يف اجلامعات الربيطانية، فحاكيتموها؟

مل يكن هذا األسلوب هو األمثل يف نظام الدراسة، حيث تفتقد التواصل بني 

املدرس والطالب، ولكن اإلخوة يف اجلامعة جلأوا إليه كنوع من الدراسة التي يمكنها 

درسني لتسجيل املواد، وباإلضافة إىل ذلك، كان هذا االستفادة بأفضل كادر من امل

ُن  األسلوب ال يتطلب تواجد املدرس يف اجلامعة أثناء فرتة الدراسة، وكذلك ُيَمكِّ

الطالب من الدراسة باالنتساب مع توفر الدروس املسجلة.

  ملاذا كان موقع هذه اجلامعة هذه يف بريطانيا ومل تكن يف

إيران ـ مثاًل ـ؟ هل كان للنظام التعليمي  اجلمهورية اإلسالمية يف

السهل يف بريطانيا دور يف اختيار املوقع؟



153

سها يسكن يف لندن، ومل يكن هناك مرشوع أكاديمي جامعي للشيعة  ألن مؤسِّ

 يف لندن مع وجود العدد الكبري منهم هناك، فكانت خطوة مهمة يف هذا اإلطار.

 امعة، وكذلك عندما نتتبع نظام الدراسة يف هذه اجل

املقررات املطلوبة يف كل مادة، نجد أهنا جتربة استفادت إىل حّد 

بعيد من كلية الفقه مع تطويرات جيدة، إىل أيِّ حّد توافقون عىل 

هذه املقولة؟

تلتقي وكلية الفقه يف التخصص وبعض املناهج، وختتلف كون كلية الفقه 

 كانت حمافظة عىل النظام احلوزوي ومناهجه أكثر.

 كيف كان تفاعل احلوزة يف النجف وقم مع هذه التجربة؟

 لست عىل اطالع، وإنام صداها جيد حسبام سمعت من بعض طلبة احلوزات.

  كأين أتذكر أين سمعت من سامحتكم أن اجلامعة ـ يف بدء

، إىل أّيتكّوهنا ـ كانت تتلقى الدعم املايل من السيد اخلوئي 

نات املرجعية الدينية؟درجة اعتمدت اجلامعة عىل معو

 بشكل حمدود من السيد اخلوئي فقط.

  كيف كانت التجربة يف اجلامعة يف سنيها األوىل؟ هل كان

هناك إقبال جيد عىل التسجيل يف اجلامعة؟

 كان متوسًطا، وبدأ يزداد يف السنوات الالحقة.

االستقرار يف املنطقة الشرقية

 مثقفي القطيف هل كان لكم عالقات سابقة مع علامء و

قبل قدومكم إىل املنطقة؟
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العالقات قديمة منذ صغري يف العراق، حيث كان منزل والدي يف البرصة، 

الذي تربطه عالقات مع كثري من علامء ووجهاء القطيف واألحساء، حمطة للزوار 

 طريق عودهتم إىل املنطقة. القادمني من املنطقة متجهني إىل الزيارة ويف

واملريزا  ،العمران الد عالقات محيمة من القطيف: الشيخ فرجوممن ربطته بالو

تقي املعتوق ..  والشيخ حممد ، والشيخ منصور البيات ،حسني الربيكي

 وآخرين.

وكذلك كنا يف النجف األرشف ـ نحن طلبة القطيف واألحساء ـ أرسة 

واحدة، فربطتني هبم عالقات أخوة وصداقة محيمة رسخت وخلدت واستمرت 

وجودي يف النجف، وخالل سكناي يف جدة، حيث كان منزيل كمنزل والدي خالل 

يف البرصة، حمطة أترشف فيها بمرور الزوار القادمني للحج والعمرة والزيارة، ثم 

تواصَلِت العالقة األخوية بعد سكناي يف املنطقة.

د. الفضلي وهّم نشر الفكر اإلسالمي

  لكم حضور ، ولكن مل يكن ه4102تقاعدتم يف العام

مجاهريي كبري إال يف برنامج سيهات الثقايف الرمضاين للعام 

، هل كان هناك حضور مجاهريي لكم قبل هذا؟ه4144

 مل يكن يل نشاط ثقايف يف السنتني األوىل والثانية سوى جمليس اليومي.

 ه أن لكم دوًرا يف وجود برنامج حسينية النارص ملما أع

ملنطقة مل تكن تعرف هذا النوع من الثقايف الرمضاين بسيهات، فا

الربامج والندوات الثقافية قبل جميئكم، ما مدى دّقة هذه النقطة؟

مل أطلع عىل جتارب سابقة، والربنامج يعدُّ جتربة رائدة يف املنطقة يف الشكل 

 واملضمون.
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  كيف كان يتّم اختيار عناوين املحارضات والندوات يف

كان لكم دور يف اختيار عناوين الربامج الثقافية، بمعنى: هل 

املحارضات أم أن القائمني هم من خيتارها؟

كانت توضع من قبل القائمني، وفق أسس عامة يتم االتفاق عليها قبل 

 الربنامج وكنت أشاركهم أحياًنا يف وضع هذه األسس.

  هل كنتم ترون أن العناوين التي كانت قد طرحت يف

م أهنا كانت رضورة لبناء ثقافة تلك الفرتة متثل حاجة ملّحة؟ أ

إسالمية واعية بغض النظر عن احلاجة االجتامعية البحتة؟

كانت تعالج الدورين مًعا ألن القائمني عىل وضع هذه الربامج هم أبناء بيئتهم 

 وجمتمعهم.

  باإلضافة إىل مشاركتكم يف الربامج الرمضانية ـ التي

دات ـ، أذكر مشاركتكم امتّدت من سيهات إىل مجيع املناطق والبل

يف بعض املناسبات الدينية، فأتذكر إىل اآلن مشاركتكم يف املولد 

، وباإلضافة إىل هذه ه4141النبوي يف بلدتنا )القديح( سنة 

املشاركات الثقافية، يعّد جملسكم العامر من أبرز املجالس العلمية 

فرتة التي شهدهتا يف املنطقة، كيف تقيمون هذه التجربة يف هذه ال

، بام يقرب من عرشين عاًما؟ه4110ـ  4102املمتدة من 

كانت فاعلة حقيقة يف حتقيق اهلدف الذي صبونا إليه وهو فتح الطريق 

 إلحداث نقلة ثقافية يف املنطقة.

  عندما سكنتم املنطقة، مل يكن هناك حضور علامئي ثقايف

ها يف املحارضات والندوات، كيف تقيمون هذه النقلة التي أحدث

برنامج سيهات؟



156

كان هلا أثر كبري يف تفعيل دور العلامء الرتبوي والثقايف يف املنطقة، ومشاركتهم 

 يف رفع مستوى املجتمع ثقافيًّا.

  يف هذه الفرتة التي قدمتم فيها إىل املنطقة، كنتم ـ واحلمد

هلل ـ موضع ترحيب لدى العديد من املثقفني واملؤلفني والكّتاب 

لعل أبرز دليل عىل ذلك كثرة الكتب التي قدمتم هلا، يف املنطقة، و

كيف تنظرون إىل هذه التجربة مع هؤالء املثقفني؟ وكيف تقيِّمون 

جممل النتاج الثقايف املحيل؟

كانت التجربة ناجحة حقيقة، ومن خالل حجم ومستوى النتاج العلمي 

 نستطيع أن نلمس مدى نجاحها.

 ن لكم دور يف إنشاء بعض باإلضافة إىل الدور املحيّل، كا

الكرايس العلمية لدراسة الفكر الشيعي داخل بعض اجلامعات 

األمريكية، هال أعطيتم فكرة للجمهور عن الدور الذي تقوم به 

هذه الكرايس العلمية؟ وما هي فكرهتا العاّمة؟

تقام يف العديد من اجلامعات العريقة بعض املراكز التخصصية لبحث موضوع 

وضوعات املهّمة، فتبادر إدارة اجلامعة بإنشاء قسم علمي فرعي بمسّمى معنّي من امل

، وُيرشف عليه أحد أساتذة اجلامعة، وُيعطى رتبة جامعية بمسمى «كريس علمي»

، وهي من الرتب األكاديمية العالية يف اجلامعات، فيكون له دور كبري «أستاذ كريس»

الفرعي، سواًء بأن يقوم هو  يف إعداد دراسات ختصصية يف هذا التخصص العلمي

 هبذه الدراسات، أو يكون له دور اإلرشاف عليها.

كام أن اجلامعات ال حتتكر مثل هذه املبادرات، ففي كثري من األحيان يكون 

إنشاء مثل هذه الكرايس العلمية داخل اجلامعات العريقة بتمويل أحد املهتّمني هبذا 

 املوضوع الذي ُينَْشأ الكريس من أجله.
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وقد ظهر هذا النوع من املراكز العلمية وانترش يف الغرب كثرًيا، وهو األمر 

الذي دفعني إىل التفكري يف هذا النوع من املرشوعات العلمية يف الغرب، ليتعّرف 

املجتمع الغريب واقع اإلسالم يف مفرداته وعنارصه الِقَيمية واملبدئية بصورة علمية 

 متوازنة.

أن تكون هذه الكرايس العلمية خطوة أوىل يف إدخال لذلك كانت الفكرة لدّي 

الفكر اإلمامي يف الدراسات اجلامعية العليا بطريقة سهلة ومقبولة يف أنظمة 

اجلامعات الغربية، والكريس الذي شاركُت يف تأسيسه كان كريس اإلمام الصادق يف 

القليلة جامعة لندن عن طريق الصديق األستاذ يوسف نور عوض، وكنت يف زيارايت 

إىل بريطانيا وأمريكا أحث بعض األصدقاء هناك عىل تأسيس مثل هذه الكرايس، 

وقد تم ذلك يف بعض اجلامعات األمريكية.

  وباإلضافة إىل ذلك، كان لكم دور يف ترمجة بعض أهم

املصادر يف الفكر اإلمامي، نوّد أن نتعرف تفاصيل هذه املهّمة التي 

ي كان لكم دور يف ترمجتها؟قمتم هبا، وما هي الكتب الت

مل يكن يل دور مبارش يف هذه األعامل، وإنام كنت أشجع بعض اإلخوة إلنجاز 

مثل هذه املشاريع املهمة.

  ما أمهية هذه الكرايس العلمية أو ترمجة بعض مصادر

الفكر اإلمامي إىل اللغات األخرى يف عامل اليوم، وبخاّصة أن 

ادر لغة ال تتناسب واللغة اللغة التي كتبت هبا بعض املص

املعارصة، أال يكون مردود ذلك سلبيًّا يف بعض األحيان، 

وبخاّصة أن بعضها يويل األمهية للجانب الفقهي العبادي فقط؟

هذه املشاريع يعتمد نجاحها عىل القائمني عليها أفراًدا ومؤسسات، 

ا يفرض مستًوى معينً  يف اجلامعات  ا هلاوباخلصوص أن للكرايس العلمية نظاًما خاصًّ

 العاملية، ونجاحها فيه الكثرُي من الضوابط التي َتْكَفُلُه.
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وأما الرتمجات، فاألفضل أن تقوم هبا جهات متلك الكفاءة واخلربة لكي تضمن 

أن تكون الرتمجة وافية مضموًنا ولغة، وينبغي أن تشمل الرتمجة مجيع أمهات الكتب 

م اإلسالمية األخرى قديمها وحديثها، وأن الفقهية املهمة وموسوعات وكتب العلو

تكون إىل مجيع اللغات احلية يف العامل.

  يف هذا املجال ذكرتم ـ يف إحدى املحارضات العاّمة لكم ـ

أن الغرب يولون أمهية كبرية للكتب والرتاث الفقهي القانوين، 

والشيعة لدهيم تراث ضخم يف هذا املجال، ولذلك ُيكِنُّ الغرب 

مكانة جيدة بسبب هذا الرتاث، وحياولون اقتناء أي للشيعة 

مصدر قانوين، ألنه ينفعهم يف مواّدهم الترشيعية والقانونية، هل 

تقرتحون يف هذا املجال تكثيف اجلهود يف حتقيق تراثنا وترمجته إىل 

لغات عّدة ليتعّرف العامل ما لدى املسلمني من فكر إنساين متقّدم؟ 

تتقّدمون هبا يف هذا املجال؟ وهذا يف  وما هي االقرتاحات التي

حال صحة ودّقة ما ذكرُته من معلومة.

أؤيد ذلك بشدة، وأن يشمل مجيع الكتب املعروفة واملهمة يف األوساط 

العلمية.

  وغري بعيد عن هذه النقطة، إذ امتدحتم ـ يف إحدى

حمارضاتكم العاّمة ـ التجربة اإليرانية يف وضع دستورها وفق 

اإلسالمية، والدستور ـ حسبام أرشتم يف تلك املحارضة ـ الرؤية 

هو الرتمجة العملية ملنظومة حقوق اإلنسان لدى كل نظام حاكم، 

لذا القت مواد الدستور اإليراين ترحيًبا كبرًيا لدى األوساط 

القانونية الغربية، لكونه يقّدم الرؤية اإلسالمية العملية ملنظومة 

إلسالمية، لدرجة أنه يتداول يف حقوق اإلنسان يف النظرة ا

وثيقة حقوق اإلنسان يف »واحلقوقية أكثر من  القانونيةاألوساط 

م، هل 4202التي أقرهتا منظمة املؤمتر اإلسالمي عام  «اإلسالم

هذه املعلومات صحيحة ودقيقة؟
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 نعم، هي يف اجلانب احلضاري أهم وأكثر قيمة.

الفرز االجتماعي السليب

  الدينية الغالبة يف املنطقة هي مرجعية كانت املرجعية

، وبعد رحيله مل تستقّر مرجعية دينية ويكون هلاالسيد اخلوئي 

احلضور الطاغي الذي كان للسيد اخلوئي، كام أن املنطقة ـ بعد 

ـ عرفت انشقاًقا وفرًزا اجتامعّيني، وكان ذلك بعد رحيله 

سنة رحيل املرجع الديني السيد حممد رضا الگلبيگاين 

، وكان لكم ـ وقتذاك ـ موقف، متّثل يف أن يتبع أهايل ه4141

املنطقة ما طرحته احلوزتان العلميتان يف النجف وقم املقّدسة، 

 كيف تقيمون تلك الفرتة؟

نعم، يف رأيي أن يبقى االرتباط وثيًقا باحلوزتني العلميتني يف النجف وقم، أما 

املرجعية الدينية وجيب أال يكون سبًبا  تعدد املرجعيات فهو أمر طبيعي يف تاريخ

 لالنشقاق داخل املجتمع.

  ما توجيهكم األبوي ألبناء املنطقة حتى ال تقع مثل هذه

االنشقاقات االجتامعية؟

كام قلت، فإن التقليد ليس هو السبب يف االنشقاق، وإنام وبعد نجاح الثورة 

احلوزات الشيعية، توجه التدخل اإلسالمية يف إيران والنهضة العلمية التي أحدثتها 

االمربيايل إىل استغالل مسألة التقليد ألغراض خلق االنشقاقات يف املجتمعات 

 وحتويل التقليد إىل أداة يف التنافس السيايس. الشيعية

ولو كان هناك وعٌي كاف  يف املجتمع ملا حدثت هذه االنشقاقات ولبقي التقليد 

ن أنفسنا من هذه يف دائرته الطبيعية، فينبغي أن ن عَي واقعنا وتكليفنا لكي نحصِّ

 اخلالفات املختلقة.



161

  وبعد فرتة وجيزة من هذه احلادثة، كان أهايل املنطقة

يتجاوبون مع ما يطرح عىل مستوى الساحة الشيعية ضّد بعض 

القيادات الدينية واملرجعية، من تشكيك يف عقيدهتا وجممل 

هذه القيادات، حيث كنتم  األفكار والتوجهات التي تدعو إليها

توجهون الناس إىل عدم التجاوب مع هذه الفتن واملوجات 

املغرضة، التي هتدف إىل زرع الفتن والشقاق بني أبناء املسلمني 

عموًما، وداخل الصف الواحد، أال جيب عىل املثقفني وعلامء 

الدين توجيه الناس وتثقيفهم والرّد عىل الشبهات؟

ذه األسئلة وأمثاهلا، أن النقاشات العلمية بني علامء قلت يف تعليقي عىل ه

الدين جيب أن تبقى وتنحرص يف جوها العلمي داخل األوساط العلمية وحتافظ عىل 

لغة احلوار العلمي املحرتم للطرف اآلخر، وال جيب أن تنتقل إىل ساحات املجتمع 

 بأساليب ال أخالقية يف أغراض شخصية. غّل تَ ْس وتُ 

عىل األوساط العلمية واملثقفة يف املجتمع أن يتورعوا يف مثل وأضيف هنا أن 

م رُ هذه األمور وال يسقطوا يف الفتن التي هتدف إىل دخوهلم يف رصاعات داخلية حَيْ 

وحيرم أكثر عندما تكون اجلامعة قلة يف جمتمعها  ،حلفظ يد اجلامعة ؛الدخول فيها

 هذه الفتن.املحيط، وإنام عليهم أن يطفئوا ما أمكنهم أمثال 

  ويف فرتة الحقة، كنتم من الشخصيات والقيادات الدينية

التي توجهت إليكم السهام والتهم يف العقيدة وجممل توجهاتكم 

وأفكاركم، ولكنكم كنتم حريصني عىل عدم الرّد، ملاذا؟

ألن الردَّ حيقق غاية املغرضني يف خلق الفتن واالنشقاق داخل الصف 

 اإلسالمي.
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رحلة ما بعد التقاعدمؤّلفات م

 « مرشوعي األهم كان وضع املقررات الدراسية للحوزات

العلمية وتطوير موادها وفق مناهج البحث العلمي 

احلديث، وأمحد اهلل سبحانه الذي وفقني يف إنجاز هذا 

 .«املرشوع

. ألفتم يف هذه الفرتة املؤلفات التالية:20

م.4220ه/ 4140  مذكرة املنطق .1

م.4221ه/ 4141  أصول البحث .2

م.4224ه/ 4141 قراءة يف كتاب التوحيد .3

م. )مجع وإعداد 4223ه/ 4141   قضايا وآراء .4

 صاحب دار الزهراء ببريوت(

م.4221ه/ 4141  أصول علم احلديث .5

م.4221ه/ 4141  أصول علم الرجال .6

م.4221ه/ 4141 تاريخ الترشيع اإلسالمي .7

م.4221ه/ 4141 (1خالصة علم الكالم )ط .3

م.4225ه/ 4146  علم الفقه مبادئ .9

م.4226ه/ 4140  مذهب اإلمامية .11

م.4225ه/ 4145 4دروس يف فقه اإلمامية، ج .11

م.4220ه/ 4142 1دروس يف فقه اإلمامية، ج .12

م.1003ه/ 4111 3دروس يف فقه اإلمامية، ج .13

م.1000ه/ 4112 1دروس يف فقه اإلمامية، ج .14
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 م.4220ه/ 4140 دروس يف أصول فقه اإلمامية .15

 م.4220ه/ 4142   ءالغنا .16

 م.4220ه/ 4142 الشيخ حممد أمني زين الدين .17

 م.4222ه/ 4110   التقليد .13

 م.4222ه/ 4110، الوسيط يف فهم النصوص الرشعية .19

 م.1000ه/ 4114   االجتهاد .21

 م.1004ه/ 4111  4، جهكذا قرأهتم .21

 م.1003ه/ 4111  1، جهكذا قرأهتم .22

 م.1005ه/ 4116 الدرس اللغوي يف النجف .23

م.1006ه/ 4110، ينية معجمية ملصطلح أهل البيتدراسة د .24

 م.1006ه/ 4110  رأي يف السياسة .25

 م.1000ه/ 4110 خالصة احلكمة اإلهلية .26

 م.1000ه/ 4112 علم التجويداملوجز يف  .27

وهي تعّد من أغزر فرتات التأليف لديكم، وبخاّصة أن 

معظمها تعّد من الدراسات التخصصية املعّمقة، كيف تقّيمون 

 رتة من حيث هذا اإلنتاج العلمي؟هذه الف

يف متكني من ذلك، وكذلك فإن عمق التجربة  دورٌ كان للتفرغ الوظيفي 

 عىل هذه اإلنجازات. اواحلصيلة العلمية الطويلة ساعدين كثريً 

 وما التي كنتم تودون إنجازها؟ ما هي أهم مشاريعكم 

حتقق منها؟ الذي

للحوزات العلمية وتطوير  مرشوعي األهم كان وضع املقررات الدراسية

موادها وفق مناهج البحث العلمي احلديث، وأمحد اهلل سبحانه الذي وفقني يف 

 إنجاز هذا املرشوع.
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  ما نعرفه عن سامحتكم أنكم ال تكِّلون عن املواصلة يف

التأليف والكتابة، فهل لديكم مؤلَّف تنجزونه يف هذه الفرتة مع ما 

 تعانونه من ظروف صّحية؟

كتاب واحد أعمل حاليًّا عىل إنجازه، وهو كتاب )الوسيط يف النحو  لديَّ 

بحوث علمية ختصصية يف أبواب النحو العريب أوسع من العريب(، وهو عبارة عن 

 ، أسأل اهلل تعاىل أن يوفقني إلنجازه.كتايب الدرايس )خمترص النحو(
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 الفصل الثالث

َمسَرُد احلوارات والدراسات
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احلوارات

بّد من تشجيع الطالب عىل ارتياد املكتبة ألن الصلة وثيقة بينها وبني  ال .1

ه/ 1392/ 11/ 13، 14، السنة 3961الندوة، العدد: ، صحيفة املحارضة

 م.1972/ 12/ 23

/ 27، صحيفة عكاظ، عدد أستاذ اجلامعة إذا مل يكن أديًبا ال نحمله املسئولية .2

 ه.1397/ 12

، صحيفة الً كام الً عرب عن اللغة العربية عزاحلمالت العدائية هدفها عزل ال .3

 .ه1411/ 19/ 13عدد الندوة، 

، صحيفة الندوة السعودية، رمضان شهر التنمية الروحية بالصالة وقراءة القرآن .4

 .ه1411/ 19/ 17، 9311العدد 

العامل، العدد: ، جملة أن نوازن بني العقل والعاطفة لتكون صحوتنا واعدةأرجو  .5

 ه.1413/ 4/ 19م ـ 1992/ 11/ 17، 453

، جملة أهل البيت، أقرتح إعادة النظر يف واقع الدرس الفقهي احلوزوي الراهن .6

 م.1992نوفمرب ه/ 1413، مجادى األوىل 4العدد 

، جملة املواقف املواقف حتاور العامل اإلسالمي الدكتور عبد اهلادي الفضيل .7

 م.1993يوليو/ / 5ـ ه 1414/ املحرم/ 15، االثنني 955البحرينية، العدد 

، السنة األوىل، 4العدد ، جملة الكلمة، التجديد يف الفكر اإلسالمي املعارص .3

 ه.1415م ـ  1994صيف 

حممد باقر الصدر .. حياة حافلة فكٌر ضمن كتاب: حوار حول الشهيد الصدر،  .9

، 1ـ بريوت، ط احلسيني، دار املحّجة البيضاء طاهر حممدخاّلق، السيد 



163

 م.2115ـ ه 1426

 ه/1421، 11و 9 دالعد، جملة قضايا إسالمية معارصة، صد الرشيعةمقا .11

 م.2111

، صحيفة الوسط البحرينية، ي غري علامء الدين للقضايا الدينيةال مانع من تصّد  .11

 م.2113/ 5/ 2عدد 

، 9، السنة 35، العدد ، جملة فقه أهل البيت حوار حول املناهج احلوزوية .12

 م.2114ه/ 1425

، جملة العرص ـ من الرعيل األول عىل املستوى الدويل الشهيد الصدر جمّدد .13

 م.2115يناير ه/ 1425، ذو احلّجة 41الكويت، العدد

، جملة حوار مع العالمة الدكتور الفضيل حول حتديث نظام الدراسة الدينية .14

م.2117ه/ 1423، ربيع 14، السنة 55الكلمة، العدد 

، جملة املنهاج ـ بريوت، حوار يف العمق .. حوار مفتوح عىل كل االجتاهات .15

م.2117ه/ 1423، خريف 47العدد 
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الدراسات واملقاالت

 ه.1331حمرم  1، 1، السنة 2، العدد فحسب ينظام إسالم .1

 ه.1331حمرم  15، 1، السنة 3، العدد أهداف ووسائل ثورة الطف .2

 ه.1331صفر  15، السنة األوىل، 5، العدد اإلسالم إىلسلوب الدعوة أ .3

 ه.1331 نيةالثا دى، مجا1 السنة، 11و 11العدد  ، جملة األضواء،بنايسالأحول  .4

، 14و 13عددان ء، ال، جملة األضوا4ر الفق مشكلة: االجتامعيةلنا كمن مشا .5

 ه.1331، رجب 1 السنة

 15 العددان، ، جملة األضواء1ر الفق مشكلة: االجتامعيةلنا كمن مشا .6

 ه.1331 شعبان، 1 السنة ،16و

 ه.1331، شوال 1 السنة، 21و 21العددان ، األضواءلة ، جماإلمام الداعية .7

، 1 السنة ،22لعدد ا ،، جملة األضواء3ر الفق مشكلة: االجتامعيةلنا كمن مشا .3

 ه.1331 ذو القعدة

 23العددان  ،، جملة األضواء1ر الفق مشكلة: االجتامعيةلنا كمن مشا .9

 ه.1331احلجة  وذ، 1 السنة ،24و

ه/ 1331، 2، السنة 7، جملة األضواء، العدد  املسلم يف حياة اإلمام عيل .11

 م.1961

، 5السنة ، 7العدد ، جملة النجف، (4املضاربة ودورها يف تداول وتوزيع الثروة ) .11

 م.1963ه/ 1332ذو القعدة 

، جملة النجف، العدد الشيخ الطويس مؤسس احلركة العلمية يف النجف األرشف .12

م.1962ه/ 1332، 5، السنة 2
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 م.1962ه/ 1332، جمّلة النجف، الفكر اليوناين قبل سقراط املبدأ األول يف .13

 ه.1332، ربيع الثاين 3، السنة 2، العدد حول تعبري شائع، جملة األضواء .14

، مجادى اآلخرة 3، السنة 4، جملة األضواء، العدد حول صياغة دستور إسالمي .15

ه.1332

م.1963ه/ 1333، 1، السنة 2و 1، جملة اإليامن، العدد يف ظالل اإليامن .16

م.1963ه/ 1333، 1، السنة 4و 3، جملة اإليامن، العدد عربة من الذكرى .17

 م.1963ه/ 1333، 1، السنة 4و 3، جملة اإليامن، العدد عرب تطورات الدعوة .13

ه/ 1333، 1، السنة 6و 5، جملة اإليامن، العدد حول املؤّلفات الفقهية .19

 م.1963

ه/ 1334، 1، السنة 11و 9، جملة اإليامن، العدد الدين يف اللغة والقرآن .21

م.1964

 م.1965ه/ 1335، 1، السنة 1، جملة النجف، العدد وجود اإلمام .21

ذو احلجة/شباط، ، 1، السنة 1، جملة النجف، العدد نقد وتعريف الوضع .22

 م.1966/ه1335

الوضع .. حتديده، تقسيامته، مصادر العلم »نقد وتعريف حول دراسة بعنوان:  .23

، ذي احلجة 1، السنة 1م، جملة النجف، العدد للسيد حممد تقي احلكي «به

 م.1965ـ شباط ه 1335

جريدة ، للدكتور عبد الرزاق السنهوري« القانون املدين العريب»تعريف بكتاب  .24

م.1965، السياسة، الكويت

 م.1966ه/ 1336، 2، السنة 11ـ  7، جملة اإليامن، العدد اليعقويب خطيًبا .25

ه/ 1337، 3، السنة 2جملة النجف، العدد  ،مبدأ االشتقاق يف اللغة العربية .26

 م.1967

ه/ 1333، 2، السنة 3، جملة النجف، العدد يف الشعر العريب  ثورة احلسني .27

م.1963

، شّوال 6، جمّلة اللسان العريب ـ الرباط، العدد األسامء الثنائية يف اللغة العربية .23
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 م.1969يناير ه/ 1333

، ذو 2، السنة 3و 7إلسالم ـ بغداد، العدد ، جملة رسالة ااألمثال يف هنج البالغة .29

 م.1963فرباير ه/ 1333القعدة 

 .م1963/ ه1333، 9، جملة رسالة اإلسالم، العدد البعثة يف هنج البالغة .31

قراءة يف ديوان )النغم اجلريح( للشاعر حممد سعيد اخلنيزي، جريدة اليوم،  .31

 ه.3/11/1333، يف 251، العدد 5السنة 

، 1، اجلزء 3، جملة اللسان العريب، املجّلد نية عند العربعلم األصوات احليوا .32

 م.1971يناير ه/ 1391ذو القعدة 

 ه.1391/ 11/ 23، صحيفة الرياض، عدد مع معاريض الشعر احلرّ  .33

/ 12/ 4، صحيفة الرياض، عدد دراسة لغوية اجتامعية ألعالم حجازية .34

 ه.1391

 .ه1392/ 1/ 2يف  ،2146صحيفة الرياض، العدد  أعراف النحو يف الشعر، .35

/ 1/ 16، صحيفة الرياض، عدد الرصاع بني القديم واحلديث يف الشعر .36

 ه.1392

 ه.1392/ 2/ 1، صحيفة الرياض، عدد معنى احلّب يف الشعر .37

 ه.1392/ 3/ 21، صحيفة الرياض، عدد حول التضبيب يف األدب .33

 ه.1392/ 4/ 5، صحيفة الرياض، عدد ليىل ونجد .. ظاهرتني شعريتني .39

، جملة قافلة الزيت السعودية، مجادى الثانية آن الكريم وثيقة اللغة العربيةالقر .41

 م.1972أغسطس ه/ 1392

تعريف ونقد لتحقيق: القصيدة املذهبة يف مدح أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  .41

، 2، اجلزء 47، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، املجّلد للسيد احلمريي

 م.1972ه/ 1392

، ذو القعدة 1، اجلزء 11، جملة اللسان العريب ـ الرباط، املجّلد اظتنّقل األلف .42

 م.1973يناير ه/ 1392

، ربيع 21، املجّلد 4جملة قافلة الزيت، العدد  ،يف علم العروض .. نقٌد واقرتاح .43
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 م.1973ـ مايو/ يونية ه 1393الثاين 

زيز بجّدة، ، نرشة أخبار اجلامعة، جامعة امللك عبد العالبند بني السجع والشعر .44

 ه.1396/ 5/ 22عدد 

، نرشة أخبار اجلامعة، جامعة امللك عبد العزيز بني العاميتني احلجازية والعراقية .45

 ه.1396/ 11/ 3بجّدة، 

، جملة اللسان ه(004حتقيق: البرصوية يف علم العربية للشيخ البرصوي )ت  .46

 م.1977ه/ 1397، 1، اجلزء 15العريب ـ الرباط، املجّلد 

، نرشة أخبار اجلامعة، جامعة امللك عبد تاب املفتاح لتعريب النحوقراءة يف ك .47

ه.1397، ربيع الثاين/ 3العزيز بجّدة، عدد 

 ه.1397/ 5/ 1، صحيفة عكاظ، عدد حول حقيقة الشعر احلرّ  .43

/ 12/ 13، صحيفة البالد، عدد حول أسبقية العّواد إىل نظم الشعر احلرّ  .49

 ه.1397

ا .51 ، 2اجلامعة، جامعة امللك عبد العزيز بجدة، العدد  ، نرشة أخباراملتنّبي نحويًّ

م.1973/ مايو/ 21ه/ 1393/ مجادى اآلخرة/ 13، 3السنة 

، نرشة أخبار اجلامعة، جامعة امللك عبد قراءة يف كتاب أئمة النّحاة يف التاريخ .51

 ه.1393رجب  5، 3، السنة 3العزيز بجّدة، العدد 

ه.1399د العزيز بجّدة، مجادى األوىل ، جامعة امللك عب، نرشة الرائدمجع بديل .52

حتقيق: إحتاف اإلنس يف الَعَلمني واسم اجلنس لشمس الدين حممد األمري )ت  .53

/ صفر/ 29، 4317 ، العددصحيفة املدينة املنورة السعودية، ه(4131

 ه.1411

جريدة املدينة املنورة السعودية، حتقيق: رسالة يف إعراب سورة الفاحتة للجنزي،  .54

 ه.15/7/1411، اخلميس 4921العدد 

، رمضان 7، جملة احلكمة، لبنان، العدد حول كتاب موجز يف علوم القرآن .55

 ه.1411

جريدة املدينة املنورة السعودية، العدد نقد حتقيق كتاب )املجازات النبوية(،  .56
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ه.11/6/1413، اخلميس 5344

ه.1414، جملة املنهل بجدة، متازج اللغة بفن مصطلح احلديث اللفظي .57

ه.1414، جملة املنهل ـ جدة، سنة إلعراب بني الوسيلة والغايةا .53

ا .59  م.1935، جملة اخلفجي، فرباير وظيفة علم النحو تربويًّ

احلافظ عبد الرزاق ، درة القارئ )منظومة يف ظاءات القرآن الكريم( ـ حتقيق .61

، مجادى األوىل 31، عجممع اللغة العربية األردين ـ عاّمن، (ه 661الرسعني )ت 

 .م1936كانون الثاين ـ حزيران  ه/1416شّوال ـ 

، 3، العدد 6، جملة عامل الكتب ـ الرياض، املجلد حول التتّمة يف النحو .61

 ه.1416

صحيفة املدينة املنورة،  ،قراءة يف كتاب )دراسات يف سّكان العامل اإلسالمي( .62

 م1937/ أكتوبر/ 22ه/ 1413/ صفر/ 29، 7431العدد 

/ 29، 7431، صحيفة املدينة املنورة، العدد اإلسالمي دراسات يف سّكان العامل .63

م.1937/ أكتوبر/ 22ه/ 1413صفر/ 

حتقيق: إحتاف الرفاق ببيان أقسام االشتقاق للشيخ حممد اجلوهري )ت  .64

/ 24ه/ 1413/ صفر/ 1ينة املنورة السعودية، عدد صحيفة املد، ه(4145

 م.1937سبتمرب/ 

، 2، املجلد 5ة املوسم ـ دمشق، العدد جمل ،من معامل احلج والزيارة: يلملم .65

 ه.1411م ـ 1991

، 2، املجلد 6، جملة املوسم ـ دمشق، العدد إحياء الذكرى األلفية للشيخ املفيد .66

ه.1411م ـ 1991

.ه1411م ـ 1991، 3، جملة املوسم ـ دمشق، العدد قرب أيب ذر .67

 م.1991ه/ 1411، 11و 9، جملة املوسم، العدد يف ذكرى أيب .63

، جملة املوسم ـ دمشق، ه4144األحسائية منذ بدء التأليف إىل سنة  مؤّلفات .69

 م.1991ه/ 1411، 11ـ  9العدد 

ربيع ، 7[ ـ السنة 27] 2العدد ، جملة تراثنا ـ قم، إيران، قراءة يف كتاب التوحيد .71
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ه.1412الثاين ـ مجادى الثانية

 ـ 3العدد ديد، جملة الفكر اجل، ظل الدولة الرشعية واملرجعية القائدة يف املوقف .71

 ه1413 األولم /ربيع 1992ـ أيلول  األوىلالسنة 

، أعامل مؤمتر ألفية الشيخ املفيد الشيخ املفيد مؤسس املدرسة األصولية اإلمامية .72

 ش.ه. 1371ه / 1413، 117ـ قم، الدراسة رقم 

آذار ، 2السنة ، 5 العددجملة الفكر اجلديد، ، بني التحديني واهلرسك البوسنة .73

 ه.1413 م /رمضان1993 )مارس(

، جريدة عامل الدراسات املقارنة ودورها يف حل مشكالت الفكر اإلسالمي .74

 ه.1414مجادى الثانية  -م 1993، ديسمرب 6اخلليج الشهرية، العدد 

 -م 1994، يناير 7، جريدة عامل اخلليج الشهرية، العدد احلرية مفهوم حائر .75

 ه.1414رجب 

، كانون 1، العدد ـ لندن لة اجلامعة اإلسالمية، جمجتربتي مع التعليم احلوزوي .76

 ه.1414م ـ رجب ـ رمضان 1994الثاين ـ آذار 

، 17، جملة املوسم، العدد مالمح يف اجلانب العلمي يف حياة اإلمام اخلوئي .77

م.1994ه/ 1414

، 17، جملة املوسم، العدد خطوات رائدة يف مسرية اإلمام اخلوئي العلمية .73

 م.1994ه/ 1414

، جملة قراء نقدية يف ضوء املنهج العلمي احلديثعلم أصول الفقه: مقّدمة  .79

ه.1414، 3، السنة 11رسالة الثقلني ـ قم، العدد 

 ـم 1994، يونيو 12، جريدة عامل اخلليج الشهرية، العدد اهلوية اإلسالمية أوالً  .31

 .ه1414ذو احلجة 

، أغسطس 14د ، جريدة عامل اخلليج الشهرية، العداالتالعب باأللفاظ سياسيًّ  .31

ه.1415صفر  ـم 1994

م 1994، سبتمرب 15، جريدة عامل اخلليج الشهرية، العدد امن املغالطات سياسيًّ  .32

ه.1415ربيع األول  –
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، جملة اجلامعة اإلسالمية، قراءة يف كتاب املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية .33

ألوىل ـ م ـ مجادى ا 1994، ترشين األول ـ كانون األول 1، السنة 4العدد 

 ه.1415رجب 

ذو ـ م 1995، أبريل 22، جريدة عامل اخلليج الشهرية، العدد التضليل السيايس .34

.ه1415القعدة 

جملة الفكر ، الصدر يف التطوير الفقهي وحتديد املشكلة االقتصادية اإلمام دور .35

ه.1416 م /صفر1996ـ حزيران  4السنة  ،14 – 13العددان اجلديد، 

 ه.1416، 6ميقات احلج ـ قم، العدد ، جملة ميقات احلجفة .36

، صيف 1، السنة 2جملة املنهاج ـ بريوت، العدد ، املال: دراسة فقهية مقارنة .37

 م.1996 ه/1417

جملة الكلمة، ، مشكالت الوقف اإلسالمي وسبل تنميته .. األحساء نموذًجا .33

م.1996ه/ 1417، خريف 3، السنة 13العدد 

، 15، جملة رسالة التقريب، العدد الرأي الفقهي يف السالم مع إرسائيل .39

 ه.1413

، جملة املنهاج ـ بريوت، العدد الغناء: دراسة فقهية لظاهرة الغناء احلقيقة واحلكم .91

 م.1993ه/ 1419، ربيع 3، السنة 9

د تقي احلكيم يف تطويره .91 ، منهج دراسة النّص عند األصوليني ودور الّسيِّد حممَّ

 .م1993/ه1419ع الثاين/آب، ، ربي1، السنة 3جملة الرتاث، العدد 

، جملة املنهاج ـ بريوت، العدد 4التقليد: دراسة فقهية لظاهرة التقليد الرشعي ـ  .92

 م.1993ه/ 1419، خريف 3، السنة 11

، جملة املنهاج ـ بريوت، العدد 1التقليد: دراسة فقهية لظاهرة التقليد الرشعي ـ  .93

م.1999ه/ 1419، شتاء 3، السنة 12

 ه.1419، 5، السنة 9لة ميقات احلج ـ طهران، العدد ، جمميقات يلملم .94

، السنة 13، جملة املنهاج ـ بريوت، العدد الرأي الفقهي يف الصلح مع إرسائيل .95

م.1999ه/ 1421، ربيع 4
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ه/ 1421، خريف 4، السنة 15، جملة املنهاج ـ بريوت، العدد بيع العربون .96

 م.1999

ه/ 1421، شتاء 4، السنة 16 ، جملة املنهاج ـ بريوت، العددبيع التقسيط .97

 م.2111

، ربيع 6، السنة 23، جملة الكلمة، العدد مفهومه وفهمه الرشعي: النص .93

 م.1999ه/ 1421

األسس اإلسالمية عرض وبيان ملا وضعه الشهيد الصدر من أصول للدستور  .99

ه/ 1421، ربيع 5، السنة 17، جملة املنهاج ـ بريوت، العدد اإلسالمي

 م.2111

جملة املنهاج ـ بريوت، ، 4اسة فقهية لظاهرة االجتهاد الرشعي ـ االجتهاد در .111

 م.2111 ه/1421، صيف 5، السنة 13العدد 

جملة املنهاج ـ بريوت، ، 1االجتهاد دراسة فقهية لظاهرة االجتهاد الرشعي ـ  .111

 .م2111 ه/1421، خريف 5، السنة 19العدد 

قضايا إسالمية معارصة، ، جملة الربا .. دراسة فقهية قانونية تارخيية مقارنة .112

 م.2111ه/ 1421، 11و 9العدد 

 ، صيف7السنة ، 23، جملة الكلمة، العدد دراسة داللية لكلمة إرهاب .113

 م.2111ه/ 1421

الشيخ حممد مهدي شمس الدين يف تطوير املنهج واألسلوب بحوزة  ريادة .114

م.2111ه/ 1421، شتاء 3، السنة 31، جملة الكلمة، العدد العلمية النجف

، 5، السنة 21، العدد جملة املنهاج ـ بريوت، غزو الثقايف املعارص وموقفنا منهال .115

م.2111ه/ 1421شتاء 

ـ  جملة الثقافة اإلسالمية، يف إرساء احلضارة اإلسالمية  دور اإلمام عيل .116

 م.2111ـ متوز ه 1422، ربيع الثاين 37، العدد دمشق

 /ه1422، 14ة، العدد ، جملة قضايا إسالمية معارصحول جتديد علم الكالم .117

 .م2111
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، الربع األول 21، جملة الواحة، العدد املفهوم واملنطلقات :القضاء اجلعفري .113

 م.2111ه/ 1422

، صيف 6، السنة 22جملة املنهاج ـ بريوت، العدد ، التبليغ اإلسالمي .119

 .م2111 ه/1422

، 6، السنة 21، جملة املنهاج ـ بريوت، العدد الفقهي يف حلق اللحية يأالر .111

 م.2111ه/ 1422ربيع 

، جملة احلياة مقاربة تارخيية فقهية يف اإلطار اإلسالمي :اجلهاد االستشهادي .111

م.2112ه/ 1423، خريف 3، السنة 11الطيبة ـ بريوت، العدد 

 م.2112ه/ 1423، 19، جملة قضايا إسالمية معارصة، العدد التأويل .112

، 25اج ـ بريوت، العدد جملة املنه، غدير خم: دراسة تارخيية وحتقيق ميداين .113

 م.2112 ه/1423، ربيع 7السنة 

 ه/1424، خريف 11، السنة 41جملة الكلمة، العدد ، إنشاء العقد بالكتابة .114

 م.2113

، جملة فجر األحساء، بدون عدد، رمضان البحث العلمي بني احلوزة واجلامعة .115

 .ه1424

، خريف 11السنة ، 39جملة املنهاج ـ بريوت، العدد ، والية املرأة يف اإلسالم .116

 م.2115 ه/1426

، ربيع 13، السنة 51، جملة الكلمة، العدد مفهوم االستقالل السيايس .117

 م.2116ه/ 1427

، جملة آفاق وأديب الفقهاء ءالفقيه الشيخ حممد أمني زين الدين: فقيه األدبا .113

 ه.1429، 9نجفية، العدد 

ر الفكر اإلمامي (: من مصاد4الشيعة والتشّيع: قراءات يف الرتاث والتاريخ ) .119

 ه.1429، 43، جملة املنهاج، العدد يف العقيدة والترشيع

، شتاء 16، السنة 62، جملة الكلمة، العدد إمكانية تفّوق املسلمني مدنيًّا .121

.م2119 ه/1431
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د السُبل: اإلسالم بني حفظ اهلوية احلضارية للشعوب والتزام النظام  .121 تعدُّ

 م.2111ه/ 1432، ربيع 13سنة ، ال71، جملة الكلمة، العدد اإلسالمي

اإلسالم واملفاهيم الضيقة: دراسة موجزة حول بعض املفاهيم الدينية  .122

، ربيع 19، السنة 75جملة الكلمة، العدد ومقارنتها بآفاق املعرفة اإلنسانية، 

 م.2112ـ ه 1433

اإلسالم وبصائر الوعي: الدين يف دعوته اإلنسان إىل تبرّص قيم ومبادئ  .123

م.2113ـ ه 1434، شتاء 21، السنة 73الكلمة، العدد  ، جملةالفطرة

املقاالت غري املؤّرخة

، ...4، جملة املجلة العربية ـ الرياض، العدد بداية النحو يف مّكة .124

، ...جملة العامل، لندن ـ بريطانيا، الفقيه اخلوئي وجتديده العلمي .125

ة امللك عبد ، نرشة أخبار اجلامعة، جامعقل: إمربيالية، وال تقل: استعامر .126

العزيز بجدة، ...

، نرشة أخبار اجلامعة، جامعة امللك عبد العزيز بجّدة، ...ألفاظ الشعر .127

 ، جريدة عامل اخلليج الشهرية.املعرفة ودورها يف حتصيل العقيدة .123

 ، جريدة عامل اخلليج الشهرية.توفري حق احلياة .129

 ية.، جريدة عامل اخلليج الشهرالثقافة بني العلمية واالجتامعية .131

 ، جريدة عامل اخلليج الشهرية.الفكر الترشيعي وحتضري األمة .131

 ، جريدة عامل اخلليج الشهرية.بني الواقع والبديلني .132

، جريدة عامل اخلليج الشهرية.الوعي السيايس ودوره يف حتديد املوقف .133

 ، جريدة عامل اخلليج الشهرية.احضاريًّ  ليس غزًوا .134

  اخلليج الشهرية.جريدة عاملاملعادلة السياسية القاسية،  .135

 جريدة عامل اخلليج الشهرية.السالم سبيل للمسلمني أو عليهم،  .136

 جريدة عامل اخلليج الشهرية.االستعامر البولييس الثاين،  .137

 جريدة عامل اخلليج الشهرية.البوليسية هناية االستعامر،  .133
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 الفصل الرابع

ر ووثائقالسرية يف صو
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 القسم األول

الصورأرشيف 
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 املجموعة األوىل

املرحلة العراقّية
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يف البصرة

 والد الشيخ بمنزله يف البرصة
أقدم صورة للدكتور الفضيل وهو يف 

 السن اخلامسة تقريًبا

 الدكتور الفضيل يف صباه الدكتور الفضيل يف صباه
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 د ياسني البطاطالشيخ الفضيل ]يسار[ مع السي

 من اليمني: حممد رضا القومويس، الدكتور الفضيل، ابنه عامد، أخوه فاضل.
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 من اليمني: الدكتور الفضيل، ابنه عامد، حممد رضا القامويس، أخوه فاضل

 مع ثّلة من املعلمني
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املريزا يزور منزل الشيخ  املرجع الديني الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء

يف البرصة  الفضيل سنحم
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يف الفاو

 من اليمني: حممد رضا القامويس، الدكتور الفضيل، السيد أمحد احلسني، الشيخ حممد الفضيل 

  صالح الفضيل، القامويس، الدكتور الفضيل، فاضل الفضيل، الشيخ حممد الفضيل
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 صالححممد رضا القامويس واحلسني والدكتور الفضيل وابنه عامد وأخوه 

  الدكتور الفضيل مع أخيه الشيخ حممد الفضيل



193

يف الكوفة

حممد أسد شهاب األندنويس، الدكتور الفضيل، الشيخ جعفر اهلاليل، الشيخ حممد رضا اجلعفري، يف 

القرص امللكي يف الكوفة

 وفد من كلية الفقه جاء لزيارة السيد حمسن احلكيم 
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 يف القرص امللكي بالكوفة
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يف النجف األشرف

 النجف يف النرش منتدى مجعية يف تأبيني حفل

 الفقه كلية مسجل يروايناأل عيل حممد الشيخ مع النرش منتدى مجعية مركز يف
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 مع الطالب إبراهيم اخلفاجي ويظهر أ. عبد اجلبار كشكول يف ثانوية منتدى النرش

 موكب ثانوية منتدى النرش يف يوم عاشوراء
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 قايف هندي يف زيارة لكلية الفقهوفد ث

 صورة جتمع أساتذة وطالب كلية الفقه
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 الفقه كلية مالحظ مكتب يف

 النرش منتدى ثانوية من اخلامس الصف طالب
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باقر اخلرسان، الشيخ الفضيل، السيد حممد بحر العلوم، الشيخ موسى اليعقويب، الشيخ السيد 

 األدبية الرابطة مقر يفطيب جعفر اهلاليل، الشيخ كاظم اخل

 العسكري والسيد اهلل فضل والسيد البكاء عدنان السيد مع
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 يف توديع الشيخ عيل الكوراين والسيد عبد الكريم القزويني الرّبي احلج قافلة

 

 يف توديع الشيخ عيل الكوراين والسيد عبد الكريم القزويني الرّبي احلج قافلة
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 املظفر رضا حممد الشيخ جثامن تشييع يف نرشال منتدى ثانوية موكب

 األصفهاين احلسن أيب السيد بإمامة احليدري الصحن يف اجلامعة صالة
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يف أماكن أخرى

 بالديوانية ثقايف ملتقى يف

 بالديوانية ثقايف ملتقى يف
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 يف مناسبة ثقافية يف احلّلة

 مدينة دّمق بإيران مزارع إحدى يف
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 يف إيران يف إحدى مدارس تربيز الدينية
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 والده العاّلمة املريزا الشيخ حمسن الفضيل
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 والده العاّلمة املريزا الشيخ حمسن الفضيل
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 الشيخ آغا بزرك الطهراين
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 شيخ املجدد حممد رضا املظّفرال
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 املرجع الديني الشيخ حممد أمني زين الدين
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 املجموعة الثانية

مرحلة ما بعد العراق
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 يلقي كلمة يف جامعة امللك عبد العزيز بجّدة

 يف جملسه بجّدة مع سامحة الشيخ مرواريد
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 ة الشيخ حمسن املعلميف مكتبته يف جّدة مع سامح
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 يف منتزه رغدان بالباحة
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 املجموعة األوىل

رسائل الشهيد الصدر 
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الرسالة األوىل

;
 م العاّلمة اجلليل األستاذ الشيخ عبد اهلادي الفضيلعظَّ عزيزي املُ 

 ال عدمته وال حرمته

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أنا أشوق ما أكون إىل معرفة أحوالكم، وذلك أين تسملُت رسالتكم العزيزة و

فوجئُت قبل مّدة بنبأ تفكريكم يف اهلجرة من النجف األرشف وال أزال أذكر أنه 

علم ـ حدثني بذلك ـ استطراًدا ـ السيد اخلرسان يف فاحتة آلل بحر العلوم، فشقَّ عيلَّ 

 أنكم كنتم مسافرين، ذلك، وقصدتكم يف اليوم الثاين وحاولت زيارتكم، فتبنّي ـ اهلل 

 وإن كانت العائلة موجودة.

والواقع أن مما حيّز يف نفيس أن تكون أوضاع احلوزة بشكل يزهد يف اإلقامة فيها 

ل رقاًم من األرقام احلّية عىل عظمة هذه احلوزة  أمثالكم ممن يرفع الرأس عالًيا، وُيَشكِّ

خلها بجهده اخلاص إىل أن يصل أن ينمو الطالب يف دا غم كل تبعثرها ـالتي تتيح ـ ر

 إىل هذا املستوى املرموق فضاًل وأدًبا وثقافًة.

، فأنت من آمال َت بْ رُ قَ وعىل أي حال، سواًء ابتعدَت عن احلوزة مكاًنا أو 

 ا.كون انقطاعك عنها إال شيًئا عرضيًّ احلوزة ومفاخرها، وأرجو أن ال ي

 يف اجلوف جتدون جواب االستفتاءات.

 أوالً وآخًرا ورمحة اهلل وبركاته. والسالم عليكم

 حممد باقر الصدر
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 الرسالة الثانية

; 
 ال عدمته وال حرمته  عزيزي املرّجى العاّلمة اجلليل أبا عامد

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 وتبرّش  نُ ئِ مْ طَ وبعد، فقد تسلّمت بكل تلّهف رسالتكم الكريمة التي تُ 

أشعر فيه بأن موضعكم  أزالالذي ال  الوقت بصحتكم واستقراركم، وإين يف

العلمي يف الصميم، أسأل املوىل  ووجودهومن آماله  منهالطبيعي هو النجف ألنكم 

سبحانه وتعاىل أن يسبغ عليكم يف كل حال لطفه وعنايته وجيعل من وجودكم طاقة 

 يف خدمة العلم والرشيعة.

املنطقية لالستقراء لكي  تأخرُت عن جوابكم هذه املّدة بانتظار كتاب األسس

 زَ جِ نْ أرسل منه ومن كتاب رشح العروة الوثقى يف وقت واحد، ورغم أن الكتاب أُ 

مل تتوفر حتى اآلن يف أسواق العراق،  هُ خَ َس نُ  قبل شهرين يف بريوت، غري أنَّ  هُ عُ بْ طَ 

 وهلذا سوف نقترص فعاًل عىل إرسال البحوث الفقهية.

 الدروس والبحوث ال زالت بالنحو املعهود.إذا سألتم عنّا، فصحتي بخري، و

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 حممد باقر الصدر
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 الرسالة الثالثة

; 
 دامت بركاته حرضة العاّلمة األستاذ الشيخ عبد اهلادي الفضيل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ْت به من صحتكم وسالمتكم،  تسلمُت رسالتكم الكريمة، فّْسين ما َبرشَّ

 وأسأل املوىل تعاىل أن حيفظكم ويمّتعنا بوجودكم.

أما بالنسبة إىل سؤالكم عن اإلحرام من جّدة، فقد استندنا يف عدم جوازه 

ولزوم الذهاب إىل امليقات إىل ما يدّل من الروايات بظاهره عىل اشرتاط اإلحرام 

ي وصحيحة عيل بن بأحد املواقيت اخلمسة النبوية، راجعوا يف ذلك صحيحة احللب

جعفر يف الباب األول من أبواب املواقيت من كتاب الوسائل، فقد جاء يف الرواية 

وال ينبغي ألحد  أن يرغب عن : »Cاألوىل بعد ذكر املواقيت اخلمسة قوله 

فليس ألحد  أن يعدو عن هذه املواقيت »وجاء يف الثانية:  ،« Kمواقيت رسول اهلل 

 «.إىل غريها

 عليكم وعىل سائر اإلخوان املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته. هذا، والسالم

 حممد باقر الصدره    4321/ ربيع الثاين/ 10

، أرجو أن تكون قد «األسس املنطقية لالستقراء»ة من كتاب خأرسلُت نس

 وصلت اآلن.
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 الرسالة الرابعة

; 
 دامت بركاته عزيزي العاّلمة اجلليل الشيخ عبد اهلادي الفضيل

 عليكم زنة تقديري واعتزازي بكم ورمحة اهلل وبركاتهالم الس

وبعد، فقد تسلمُت يف هذا اليوم رسالتكم العزيزة ففرحت هبا؛ ألهنا كانت بعد 

طول انقطاع، وإين إذ أشكر لكم هتنئتكم الكريمة بمناسبة حلول عيد األضحى 

، وحيّقق عىل يديكم املبارك أسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن حيفظكم بعينه التي ال تنام

 الكريمتني اخلدمات اجلىل للعلم وللدين احلنيف.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 حممد باقر الصدر ه4323ذو احلّجة  11
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الرسالة اخلامسة

;
 الشيخ عبد اهلادي الفضيل            حفظه اهلل تعاىل بعينهالعاّلمة اجلليل  جناب

  وبركاتهعليكم ورمحة اهللالسالم 

، وعىل الرغم «خمترص النحو»وبعُد، فقد تسلمُت قبل بضعة أيام كتابكم القّيم 

من عدم دخول موضوع الكتاب يف جماالت اهتاممي اخلاص، فقد أوليت الكتاب 

اهتاممي وطالعُت بعض املواضيع فيه، وملسُت ما كنت أترقبه من فضل  وعلم 

نب نظرية العوامل وكان بوّدي أن واطالع، ورّسين عىل اخلصوص وقوفك إىل جا

تتوّسع يف مناقشة ما واجهته من انتقادات وإثارات يف بعضها يشء من الطرافة أو ما 

 يشبه اإلبداع، ولكن يف كثري منها التجنّي والتحميل.

هذا، وأسأل املوىل تعاىل أن حيفظكم ويسّددكم. والسالم عليكم ورمحة اهلل 

 وبركاته.

 الصدر
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 السادسةالرسالة 

; 
 الشيخ عبد اهلادي الفضيل            حفظه اهلل تعاىلالعاّلمة اجلليل  عزيزي

 عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسالم 

وبعُد، فقد تسلمُت رسالتكم العزيزة التي تطلبون فيها اإلذن لألخ عبد الغني 

ي الرسالة بجزأهيا، وقد رستن «املدرسة اإلسالمية»املاليزي ـ حفظه اهلل ـ يف ترمجة 

باعتبارها لوًنا من اللقاء امليسور مع عزيز له يف قلبي كل ودٍّ وحب وتقدير، وإين 

أجيز للفاضل املاجد عبد الغني ذلك إذا كنتم ترونه عىل مستوى فهم الكتاب 

 بالدرجة التي تتيح له نقل أفكاره إىل لغة  أخرى.

والسالم عليكم  ونسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن حيفظكم بعينه ويسّددكم.

 ورمحة اهلل وبركاته.

 حممد باقر الصدر ه4321حمرم احلرام  11
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 الرسالة السابعة

; 
تلقينا هتنئتكم الكريمة بمناسبة حلول العيد السعيد فنشكر لكم عواطفكم 

الدينية ومشاعركم اخلرية ونسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن يعيده عليكم بالُيمن 

 املسلمني عموًما بالكرامة والعّزة كام نسأله عّز وجّل أن يوفق والصحة والعافية وعىل

 اجلميع لتحقيق معنى العيد بالتزام إطاعته واجتناب معاصيه.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

مع أخلص حتيايت ودعوايت لكم بالتسديد والتأييد، حفظكم اهلل تعاىل ذخًرا 

 وسنًدا.

 الصدر
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الرسالة الثامنة

;
 عزيزي املعّظم العاّلمة اجلليل الشيخ عبد اهلادي الفضيل            دامت بركاته

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ْدُت عهًدا  وبعُد، فقد تسلمُت ـ بكل تقدير ـ رسالتكم الكريمة، ورّسين أن َجدَّ

فظكم باالطالع عىل صحتكم الغالية وأحوالكم، فنسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن حي

 بعينه ويرعاكم بلطفه، وينفع بوجودكم الثمني.

 تفضلتم بطلب جمموعة من الكتب، وقد أرسلنا إليكم ما تيّْس منها، وهو:

  ًتشتمل عىل ثالثة أجزاء.« بحوث يف رشح العروة الوثقى»: دورة أوال 

 تشتمل عىل جزأين.«منهاج الصاحلني»: دورة ثانًيا ، 

 احلجموجز أحكام »: مخس نسخ من ثالًثا.» 

 كل ذلك أرسل بتاريخ «. الفتاوى الواضحة»: نسخة من ورابًعا

 العرشين من شهر رمضان املبارك.

وأما تقريرنا األصويل الذي طبع جزء منه بقلم السيد اهلاشمي فال تتيْس فعاًل 

  إليكم إن شاء اهلل تعاىل.امنسخة منه، وكذلك الكفاية أيًضا، وعند تيْسمها نرسله

 ليكم ورمحة اهلل وبركاته.هذا، والسالم ع

 حممد باقر الصدر ه4326شوال  6

نرجو أن تطالعوا الفتاوى الواضحة وتتفضلوا بإبداء مالحظاتكم من ناحية 

 التعبري أو املنهج، لكي نأخذها بعني االعتبار يف الطبعة الثانية إن شاء اهلل تعاىل.
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الرسالة التاسعة

 ه4320حمرم احلرام  13

;
 تاذ العاّلمة اجلليل الدكتور عبد اهلادي الفضيلجناب األس

 حفظه اهلل تعاىل بعينه التي ال تنام

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ا اهتاممكم الكبري  وبعد، فقد تسلمُت باألمس رسالتكم الكريمة ورّسين جدًّ

بمطالعة الفتاوى الواضحة أو بالعكوف عىل مطالعتها عىل حّد تعبريكم والتأشري 

ا، وهو ع ىل العبارات واملواضع التي حتتاج إىل تبديل، وهذا جهد ثمني عندي جدًّ

يف تطوير « الفتاوى الواضحة»دليل عىل ما أحسستموه من أمهية إنجاح هدف 

الرسائل العملية، فأسأل املوىل سبحانه أن يتقّبل منكم هذا اجلهد بأفضل ما يتقبل من 

 عباده املخلصني.

الطبعة الثانية للفتاوى الواضحة يف مالزمها األخرية، وقد وردتني الرسالة و

وقد الحظُت أن الكلامت التي تفضلتم واقرتحتم استبداهلا بعضها كان قد تم 

استبداله فعاًل يف الطبعة الثانية وبعضها أدرجناه يف جدول اخلطأ والصواب ليكون 

 تعاىل، وبعضها وجدنا مفيًدا يف اجلملة وأساًسا لإلصالح يف الطبعة الثالثة إن شاء اهلل

 أنَّ باإلمكان جتاوزه فعاًل إىل حني يقّدر للرسالة أن تطبع طبعة ثالثة.

وسنرسل إليكم من الطبعة الثانية عند خروجها؛ ألن فيها بعض الزيادات. 

 واهلل ويل التوفيق. والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

حممد باقر الصدر
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 املجموعة الثانية

متفرِّقة رسائل

من السيد حممد حسني فضل اهلل -
من السيد حممد تقي احلكيم -
من الشيخ حممد جواد مغنية -
لشيخ مريزا حسني الربيكي القطيفي من ا-
من الشيخ عبد األمري اجلمري -
إىل الشيخ حممد أمني زين الدين -
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من السيد حممد حسني فضل اهلل 

 ھ     ھ

 دام تأييده  دكتور أيب عامدفضيلة األخ العاّلمة ال

 وبعد:  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

الطيب األخوي الذي جيمعنا عىل أسس أعيش الشوق الكبري إىل اللقاء فإين 

األخوة والفكر واإليامن؛ ألن عالقتنا ليست عالقة طارئة بسيطة، بل هي عالقة 

ل العلم واإلسالم. أرجو أن أساسية عميقة صنعتها املعاناة واجلهاد املشرتك يف سبي

تكون بخري مع العائلة واألوالد، وأن تكون مشاريعك الثقافية اإلسالمية التي نحن 

 احلاجة إليها قد حتّركت يف طريق العطاء الفكري السخّي. بأمّس 

يصلكم مع حامل الرسالة كتاب )اإلسالم ومنطق القّوة( و)عىل طريق األرسة 

 فيهام، السيام األول. املسلمة(، أرجو أن أعرف رأيك

تصدر مجعية أرسة التآخي جملة إسالمية اسمها )احلكمة(، وسيصدر عددها 

وقد طلبت مني اللجنة الثقافية للجمعية أن أكتب إليكم راجًيا كتابة  .األول قريًبا

مقال للعدد الثاين، مع رجاء إرساله بوقت قريب. وأظن أنكم لن تبخلوا عليهم 

 ارتباط  وثيق يب.. لة نوعَ بذلك، السيام أن للمج

أرجو أن ألتقي بأخبارك دائاًم. وباملناسبة، ما هي أخبار سامحة الشيخ الوالد مّد 

 اهلل يف عمره، كيف هي صحته ونشاطه وعافيته؟

 ختاًما، حتيايت لألوالد األعزاء، وملن حتبون.

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 فضل اهللأخوكم/ حممد حسني    ه1399/ 1/ ج23
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 من السيد حممد حسني فضل اهلل 

 ھ     ھ

 دام تأييده  الشيخ عبد اهلادي الفضيلفضيلة األخ العاّلمة الدكتور 

 وبعد:  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

فقد كنُت أرغب يف االتصال بكم برسالة أو بتلقي رسالة منكم، ولكن الظاهر 

كتب إليكم ألعّرفكم بأن كتابكم قد طبع بشكل أن الظروف مل تسمح بذلك. واآلن أ

جّيد، وربام تصلكم نسخة منه مع حامله. والظاهر أن رواجه جيد حسبام ذكر يل 

صاحب دار الزهراء. وفيام يتعّلق بحصتكم منه، هل ترغبون يف ثمنها أو يف إرساهلا 

ملقّدمة إليكم ، أرجو تعريفنا بذلك. كام إنني يف انتظار األجوبة عىل األسئلة اإليكم؟

مع كلمة فكرية لعدد )احلكمة( اخلاص باملولد النبوي الرشيف الذي قد يصدر بعد 

 شهر، وأرجو أالَّ تكرر االعتذار باألشغال الكثرية.

قِدم أحد أعضاء مجعية التوعية اإلسالمية يف البحرين، وحتّدث معي حول 

سمكم كعنرص أسايس، الدعوة إىل موسم ثقايف هناك كعادهتم يف كل سنة، وذكرُت ا

وطلبُت منهم االتصال بكم ووعدته باالتصال من جهتي بكم، فام هو رأيكم؟ إين 

أرّجح ذلك؛ ألنه ال صفة سياسية له، كام أن فيه تشجيًعا هلم، فإذا وافقتم، فالرجاء 

ا للخليجيني حتى يستخرجوا  إرسال تفاصيل اجلواز إليهم، إذا كان ذلك رضوريًّ

أرجو أن تكونوا مع مجيع أفراد العائلة بخري. سالمي هلم مجيًعا.  . وختاًما،ةسملكم 

 أخيكم  حتيات واحرتام.. ـ يف اخلتامـ وتقبلوا 

 فضل اهلل    ه1411صفر  27
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 من السيد حممد حسني فضل اهلل 

; 
 دمت بخري     أخي اجلليل أبا عامد

 وبعد:  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

خري يف هذه العزلة الروحية التي أغبطك عليها يف حاالت أرجو أن تكون ب

الشّدة والضيق من ناحية ذاتية، وإن كنت أمتنى لطاقاتك الرائعة أن تتحّرك بعيًدا يف 

، فإين أفهمك وأقّدر  خدمة اإلسالم، السيام يف هذه الظروف الصعبة. وعىل كلٍّ

 ظروفك اخلاّصة والعاّمة.

دّللت عىل ذهنية باحثة ناقدة، نرجو أن  وصلتني رسالتك يف العروض التي

نجد إبداعها يف الفكر اإلسالمي يف اللفتات اجلديدة فيام تتحفنا به من كلمة قصرية، 

اجلديد، والتي نرجو أن تتحفنا بأمثاهلا يف كل  (احلكمة)كالكلمة املنشورة يف عدد 

 عدد، وربام كان هذا سهاًل عليك يف أيام العطلة.

دمة الكبرية باستشهاد السيد الصدر وشقيقته، فهي من ال نزال نعيش الص

من  الصدمات القاسية التي نحتاج إىل وقت  طويل للتخّلص من نتائجها السلبية

ناحية روحية ونفسية.. كنت أوّد أن أوّفق للعمرة يف هذا املوسم، ولكن الظروف مل 

كل جانب. أرجو أالّ تسمح، السيام يف هذه األجواء األمنية القلقة التي حتيط بنا من 

تنساين من الدعاء، كام ال أنساك منه، مع إبالغ سالمي لسامحة الشيخ الوالد، مع 

 طلب الدعاء منه. سالمي إىل املحروسني، مع تقديم احرتامي للعائلة املصونة.

 حممد   واسلم ألخيك

   ه1411رجب  26
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 من السيد حممد حسني فضل اهلل 

; 
 دام تأييده  لدكتور الشيخ أيب عامدأخي فضيلة العاّلمة ا

 وبعد:  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تسّلمُت رسالتكم األخوية بعد رجوعي من اجلولة األوروبية التي كانت مفيدة 

ونافعة من حيث اللقاءات اإلسالمية املتعّددة املتنّوعة، والتي أفدُت منها كثرًيا، وقد 

لة لذلك من أجل أن يفيد اإلخوان منك يف هذه كنُت أوّد أن تتاح لك ظروف مماث

اّطلعُت عىل  الظروف الصعبة التي حتتاج إىل طاقاتك الفكرية اإلسالمية.. هذا، وقد

مقالة )يف ذكرى السيد الصدر(، وستنرش يف العدد القادم إن شاء اهلل. وأرجو أن 

ّيام يف بداية توّفق لدراسة شاملة عنه، نظًرا إىل وجود ذكريات خاّصة لك معه، الس

عمله يف احلركة اإلسالمية وطبيعة الظروف التي عاشها معها وعاشتها معه. فإن 

قيمة السرية ـ كام تعلم ـ باخلصوصيات التي تدخل يف التقويم الذايت للشخصية.. 

وأنت أفضل من يكتب يف هذا املجال.. وليس من املشكلة عدم الترصيح باسمك، 

لك.. وأرجو أن تعطيني نظرك يف كلمتي يف ذكراه يف إذا كان لديك بعض احلرج يف ذ

( من )احلكمة( اخلالية من التوقيع.. لقد أصدرنا جملة إسالمية 11، 9العدد املزدوج )

لألطفال باسم )أمحد(، وال أدري هل يمكنكم إعطاءنا فكرة عن إمكانية توزيعها يف 

ف بالعمرة يف هذا الشهر السعودية، وما السبيل إىل ذلك؟، هذا، وقد كنت أوّد الترّش 

لوال الظروف التي مل تساعد عىل ذلك.. إين أشكر لك مالحظاتك لألخ السيد عيل 

السيد نارص، وأرجو متابعتها من أجل استمرار العمل احلوزوي واإلنساين 

اإلسالمي؛ ألن املرجعية خاضعة ألوالدها، األمر الذي يعطل كثرًيا من فاعلية 

ترص البالغة، فقد سلمته للسيد باقر اخلرسان، وذكر يل أنه العمل املنتج.. أما عن خم

 صّف حروفه.. وال أدري ماذا فعل، وسأسأله إن شاء اهلل وأخربكم.

 ختاًما، حتيايت لإلخوان، ولألوالد األعزاء. والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 ه1411رجب  15  حممد   أخوكم
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 من السيد حممد تقي احلكيم 

 

 الوزيرية ـ بغداد مع العلمي العراقياملج

 العضو العامل

 حممد تقي احلكيم
 م1974/ 1/ 13يف:  بسمه تعاىل

 املحرتم أخي العاّلمة اجلليل األستاذ الدكتور الشيخ عبد اهلادي الفضيل

 السالم عليكم ورمحة اهلل

باليمن  تلقيت ـ بريد شعر ـ هتنئتكم ـ املعربة ـ بالعيد املبارك أعاده اهلل عليكم

 والربكات.

قد كنت ]أمتنى[ أن أجد إىل جنب التهنئة حديًثا عن جهدكم ونشاطكم العلمي 

خالل إقامتكم يف مرص وعامَّ تمَّ إنجازه يف رسالة الدكتوراه، وعسى أن أتلقى رسالة 

 مفصلة عن ذلك، وليس لدي إال أن أدعو اهلل لكم بالتوفيق والسداد والرعاية.

 سلمتم     

 حممد تقي احلكيمألخيكم/ 

أرجو إبالغ حتاياي إىل مجيع اإلخوان وبخاّصة العاّلمة الرفاعي، كام أرجو أن 

ال حيرم األوالد مهدي وعبد األمري من رعايتكم وتوجيهاتكم. ومن األوالد عبد 

 اهلادي وإخوته هيدونكم أعمق التحايا، وكذلك بقية األرسة واألصدقاء.
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 م من السيد حممد تقي احلكي

 

 الوزيرية ـ بغداد املجمع العلمي العراقي

 العضو العامل

 حممد تقي احلكيم
 م1975/ 2/ 21يف:  بسمه تعاىل

 سّلمه اهلل أخي األستاذ الكبري العاّلمة الشيخ عبد اهلادي الفضيل

 السالم عليكم ورمحة اهلل

تلقيت رسالتكم الكريمة املعربة عن عمق شعوركم باملأساة لفقد سيدي 

الد، ومجيل مواساتكم لنا باملشاركة يف احلزن واألمل، وقد كان هلا أعمق األثر يف الو

 نفيس ونفوس إخوانك من أعالم األرسة.

ولعّل أفضل ما يقّدم لروحه الطاهرة من حتية أن جيد يف أبنائه الربرة من 

 أمثالكم من أهل العلم املثل العليا يف خدمة العقيدة والفكر.

أوفر تشكرايت عىل مجيل مواساتكم أسأله ـ عّز اسمه ـ أن وأنا إذ أقدم لكم 

 سلمتم بدعاء  حيفظكم من كل مكروه ويسدد لكم اخلَُطا.

 أخيكم/ حممد تقي احلكيم
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 من الشيخ حمّمد جواد مغنية 

 ھ     ھ

 املحرتم  حرضة األخ العالمة الشيخ عبد اهلادي الفضيل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ا جزياًل عىل هديتكم القّيمة، وأسأل اهلل سبحانه أن يثيبكم عىل هذا العمل شكرً 

الصالح، فنحن اليوم أحوج من أي وقت مىض إىل الدعوة إىل احلق ونرشه، ومن أوىل 

 من النجف األرشف بالقيام هبذه املهّمة.

 أخذ اهلل بيدكم وأكثر يف األمة من أمثالكم.

 ومعذرة أهيا الكريم.

 ه4304رجب  40  حممد جواد مغنية  شياحبريوت ـ ال
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من الشيخ حممد جواد مغنية 

 ھ     ھ

 املحرتم حرضة العالمة الفاضل الشيخ عبد اهلادي الفضيل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

مع سامحة احلّجة األخ السيد حممد باقر ه 1332حمّرم  12أمضيت هذا اليوم 

النجف عليها السالم، فأثنى السيد فيمن أثنى  الصدر، وذهب بنا احلديث إىل

عليكم، وأنكم موضع األمل، فشعرت بالغبطة هلذه البرشى، وتذكرت هديتكم 

، وأحسب أين مل أشكركم يومذاك، فهل تتفضلون بقبول «مشكلة الفقر»القيمة 

 املعذرة مع الشكر واالحرتام؟.

 حممد جواد مغنية  بريوت ـ الشياح
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زا حسني اليريكي القطيفي من الشيخ مري

ر حرضة الفاضل األخ الكريم الشيخ عبد اهلادي فضيل  املوقَّ

 إليكم حتيايت الاليقة، وتسلياميت الفايقة مصحوبة بالتهاين اجلليلة.

، «من البعثة إىل الدولة»وصلني ِسفركم النفيس الذي سطَّره يراعكم الكريم 

يفتح طرًقا إصالحية، ومناهج أخالقية  فوجدته صغري احلجم، كبري املعنى واملغزى،

واجتامعية، ويوضح أسس املجتمع اإلسالمي بأسلوب شّيق وبيان ساحر. فلسُت 

أدري أهنيك هبذه املوهبة العظيمة اخلصبة، أم أهني النجف األرشف بإنتاجه الطيب، 

أم أهني األمة اإلسالمية بأمثالك من رسل اإلصالح والنشاط الطيب املبارك، إن 

 ميع مُلهنَّأون.اجل

وأنا أحب أن تأتيني هذه السلسلة متواصلة احللقات مع استعدادي لكل ما 

 يلزم من دفع قيمة االشرتاك.

، أسأل اهلل هلا «األضواء»كذلك أرغب أن أشرتك يف املجلة التي حتّرروهنا وهي 

 دوام البقاء والتأييد.

م ذي الفضيلة، وأترككم يف رعاية اهلل وأمنه، وسالمي عليكم وعىل والدك

 واألستاذ اخلرسان وعبد احلميد الشيخ سلامن، وَمن هو لديكم عزيز.

 مريزا حسني ه4301/ 40/ 41 والسالم.
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من الشيخ عبد األمري اجلمري 

;
 ه1397/ 11/ 4البحرين يف 

 املوّقر  أخي األعّز العاّلمة الدكتور عبد اهلادي الفضيل

داعًيا املوىل )سبحانه( أن يقيكم كل سوء سالم عليكم، وحتية مني إليكم، 

 ومكروه، ويتّم عليكم نعمه ظاهرًة وباطنًة، إنه سميع جميب.

أما بعد، فإنني أشكرك الشكر كله عىل تفضلك بالكتابة إيلَّ وعىل حسن ظنّك 

يب وتشجيعك يل فيام ذكرَت به كتايب من الثناء والقبول، وتلك هي عني الرضا، 

 ي ألفناها فيكم من التشجيع والتسديد، فشكًرا لكم وألف شكر.والعادة الكريمة الت

صرية، اللمحة اخلاطفة، التي وقفنا فيها القعزيزي .. إن تلك السويعات 

د الشوق وتؤّكد احلرص وتضاعف الرغبة لرؤيتكم  لرؤيتكم واالجتامع معكم لتجدِّ

لك، وعسى واالجتامع بسامحتكم ولو بالشكل الذي يبّل الصدى، فعسانا نحظى بذ

احلّظ يسعفنا بترشيفكم ثانًيا لنستفيد منكم ما نحن يف حاجة إليه من فكر وإرشاد  

 وتوجيه.

حتيايت إىل األوالد األعزاء. والسالم عليكم مني ومن العم الشيخ عطية 

 اجلمري والشيخ سليامن والشيخ عيسى وبقية زمالئنا يف اجلمعية. واهلل يرعاكم.

 اجلمري ألخيك/ عبد األمري منصور
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إىل الشيخ حممد أمني زين الدين 

 سامحة اإلمام املجتهد الشيخ حممد أمني زين الدين      دامت بركاته وإفاداته

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

زارين يوم أمس بجّدة أحد األصدقاء اخلطباء، فأفجعنا واألرسة مجيًعا بالنبأ 

 بري الشيخ عيل ـ طيب اهلل ثراه وأحسن له املثوى.املؤمل بوفاة املغفور له احلجة الك

فيا لألسى أن ترتى الفواجع فيتلو الرعيَل الرعيُل، ويتبع إثر الَعَلم اآلخُر، 

فتعظم اخلسارة يف جمتمع احلوزة وجممعها، وأن يكون آخر أنبائها إلينا خسارهتا 

ف حياته الرشيفة بالفقيد الغايل الذي فقدت برحيله عنها األستاذ املريّب الذي وق

خلدمة العلم درًسا وتدريًسا قاصًدا بذلك رضا اهلل تعاىل وبإخالص العمل له وحده، 

الظاهرة التي ملسها فيه اجليل بعد اجليل من طالبه األوفياء الذين يكنون له كل حمبة 

وتقدير، فنأى هبذا برشف نفسه وحرمة دينه عن تصادم الطغام وتزاحم اللئام، حتى 

 ّبه تعاىل نقّي اإلهاب، مل تدّنسه جاهلية هذه الدنيا بأوضارها وأوزارها.مىض إىل ر

وإذ أرفع لسامحتكم أحر التعازي وأشجاها هبذا املصاب اجللل، أسأله تعاىل أن 

يتغّمد الفقيد بالرمحة والرضوان، وأن يلهمكم وإيانا الصرب والسلوان، إنه سميع 

 جميب.

 ه4100/ 1/ 40ابنكم املخلص/ عبد اهلادي    
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 املجموعة الثالثة

استفتاءات

- (*)

االستفتاءات التي نعرضها هنا هي بخّط العاّلمة الفضيل موجهة إىل بعض مراجع التقليد أيام  (*)

 اجده يف النجف األرشف.تو
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فتوى السيد مريزا عبد اهلادي الشريازي 

;
 دام ظله العايل  سامحة آية اهلل السيد مريزا عبد اهلادي الشريازي

 سالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته

هل يف اإلسالم نظام متكامل شامل يتناول مجيع مظاهر احلياة بالتنظيم، ومجيع 

مشاكل اإلنسان باحلل الصحيح الناجع، وُيعنى بشؤون الفرد واملجتمع عناية تاّمة يف 

 خمتلف وشّتى جماالت االقتصاد والسياسة واالجتامع وغريها؟

 وهل الدعوة إىل تطبيق هذا النظام اإلسالمي واجبة عىل املسلمني؟

األضواء ـ النجف األرشف ه4302/ 3/ 16

 بسمه تعاىل شأنه .. 

ريب يف أن دين اإلسالم هو النظام األتّم األكمل ملا فيه احلّل الصحيح ال 

جلميع مشاكل اإلنسان يف مجيع األعصار واألدوار، وجيب الدعوة إىل تطبيقه عىل من 

اجتمع فيه الرشائط املذكورة يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الكتب 

 الفقهية. واهلل ويل التوفيق.

د اهلادي احلسيني الشريازياألقل/ عب
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 فتوى الشيخ مرتضى آل ياسني 

; 
لقد كنا وما دمنا ـ واحلمد هلل ـ نؤمن إيامًنا قاطًعا بأن اإلسالم الصحيح الذي 

إىل الناس كافة هو الدستور الوحيد هلذه احلياة ما دامت احلياة  Kأرسل به نبينا 

فال سعادة حقيقية إال يف ظّله، وال عدالة  وهو النظام األكمل هلذا العامل ما بقي العامل،

 اجتامعية إال حتت لوائه، وال هناء وال رضاء إال يف اتباع أحكامه وتعاليمه.

آمنّا به كذلك منذ أن درسناه دراسة واعية، فوجدناه نظاًما مثالًيا يسمو بالروح 

يسري باإلنسانية إىل إىل أبعد اآلفاق ونظاًما واقعًيا ينبو باحلياة عن مجيع مشاكل احلياة و

شاطئ السالمة والكرامة بكل يْس وسهولة دون أن يكلفها ما ال ُتطيق دون أن 

 يرهقها بحرج أو رضر.

وحسبك يف ذلك أن تقرأ كتاب اهلل تعاىل قراءة تدّبر وإمعان ثم تستعني عىل 

يع تفّهمه بسنة رسوله وآل رسوله ـ عليهم الصالة والسالم ـ لتؤمن كام آمنا بأن الترش

اإلسالمي مل يغادر كبرية وال صغرية من شؤون احلياة إال وانتظمها يف سلك نظامه 

الشامل، وأخضعها لقانون من قوانينه اخلاّصة والعاّمة، ليكون دستوًرا خالًدا 

 للبرشية تسري عىل ضوئه يف خمتلف جماالهتا مهام امتّد هبا العمر يف أعامق الزمان.

م استطاع أن جيعل جلميع مشاكل احلياة حلوالً وهبذا التنظيم البارع احلكي

صحيحة ناجعة تضمن للفرد كرامته وللمجتمع سعادته دون أن تستبّد فئة بفئة أو 

 تتحّكم طبقة بأخرى.

وال ريب يف أن نظاًما حكياًم بارًعا كهذا النظام الساموي مما جتب الدعوة إىل 
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ا لينقذ هذه اإلنسانية املعّذبة من شقاء اإليامن به أّوالً ثّم إىل تطبيقه يف املجتمع ثانيً 

هذه النظم الوضعية املرجتلة يف األرض بمعزل عن السامء، وليدرك الناس كيف 

سيعيشون يف ظّله سعداء آمنني يف هذه احلياة التي ما زالت وال تزال مهّددة بالويل 

 والدمار ومفعمة بالدم والدموع والنار.

 گ ک ک ک  ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ   ڌ ڌ﴿

 ]سورة التوبة[. ﴾گ گ

 مرتىض آل ياسني     ه4302/ 1/ 41

 



232 

 

 

 



 

233 

 

 

 



234

فتوى السيد مريزا مهدي الشريازي 

;
 دام ظله املديد  سامحة آية اهلل السيد مريزا مهدي الشريازي

 سالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته

ومجيع هل يف اإلسالم نظام متكامل شامل يتناول مجيع مظاهر احلياة بالتنظيم، 

مشاكل اإلنسان باحلل الصحيح الناجع، وُيعنى بشؤون الفرد واملجتمع عناية تاّمة يف 

 خمتلف وشّتى جماالت االقتصاد والسياسة واالجتامع وغريها؟

 وهل الدعوة إىل تطبيق هذا النظام اإلسالمي واجبة عىل املسلمني؟

األضواء ـ مدرسة الصدر ـ النجف األرشف  ه4302/ 3/ 16

;
وحيّل مجيع مشاكل  ،اإلسالم نظام متكامل شامل جلميع مظاهر احلياة ،نعم

مل يسبقه يف ذلك سابق وال يلحقه فيه الحق، صالح للتطبيق يف  ،اإلنسان بأفضل حّل 

چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ مجيع األزمنة واألمكنة. قال اهلل تعاىل: ﴿

يع [ والدعوة إىل تطبيق اإلسالم واجبة عىل مج3املائدة: ﴾ ]ڍ ڍ ڌ ڌڎ

ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے ے املسلمني، قال اهلل تعاىل: ﴿

 [.125النحل: ]﴾ ۓ ۓڭ

 وهو املستعان. ،وفق اهلل املسلمني إىل العمل برشائع اإلسالم والدعوة إىل احلق

 مهدي احلسيني الشريازي
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فتوى السيد حمسن احلكيم 

;
 املديددام ظله   حمسن احلكيمسامحة آية اهلل السيد 

  عليكم ورمحته وبركاتهسالم اهلل

هل يف اإلسالم نظام متكامل شامل يتناول مجيع مظاهر احلياة بالتنظيم، ومجيع 

مشاكل اإلنسان باحلل الصحيح الناجع، وُيعنى بشؤون الفرد واملجتمع عناية تاّمة يف 

 خمتلف وشّتى جماالت االقتصاد والسياسة واالجتامع وغريها؟

 ظام اإلسالمي واجبة عىل املسلمني؟وهل الدعوة إىل تطبيق هذا الن

األضواء ـ النجف األرشف ه4302/ 3/ 16

;
 وله احلمد

نعم، يف اإلسالم النظام الكامل عىل النهج املذكور يف السؤال، ويتضح ذلك 

بالسرب والنظر يف األوضاع التي كان عليها املسلمون يف العصور األوىل. وجتب 

ئط املذكورة يف رسالتنا العملية يف كتاب األمر الدعوة إىل هذا التطبيق عىل الرشا

باملعروف والنهي عن املنكر. واهلل سبحانه ويل التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 حمسن الطباطبائي احلكيم ه4302/ ربيع الثاين/ 0
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 املجموعة الرابعة

شهادات علمّية وأكادميية
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رواية من الشيخ آغا بزرك الطهراين  إجازة

;
 به ثقتيو

احلمد هلل الذي أوضح السبيل إىل األحكام، وجعل الرواية طريًقا ألخذها عن 

هداة األنام، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد خاتم النبيني واألئمة االثني 

 عرش أوصيائه املعصومني من اآلن إىل قيام يوم الدين.

كان احلديث أحد األصلني األصيلني املتفق عىل لزوم األخذ  وبعد، فلام

والعمل به بني الفريقني، جرت سرية السلف الصالح من أصحابنا ـ رضوان اهلل 

تعاىل عليهم أمجعني ـ عىل ضبط األحاديث وحفظها وحتّملها بإحدى الطرق الثامنية 

ى هبم: الشيخ الف اضل البارع الشاب املقبل املقّررة عندهم، وأسهلها: اإلجازة، فتأسَّ

الواصل يف حداثة سنه إىل أعايل مراقي الكامل، والبالغ من الفضائل مبلًغا ال ُينال إال 

بالشيخ عبد اهلادي بن الشيخ املريزا حمسن بن بالكدِّ األكيد من كبار الرجال املدعو 

ل ، والنجفي املنز(1)ه(1353البرصي املولد يف ) الشيخ سلطان بن حممد الفضيل

 واالشتغال، وفقه اهلل تعاىل لصالح األعامل واألقوال.

وحُلْسِن َظنِّه هبذه الذّرة ـ بل الال يشء باملرة ـ استجازين، ورأيته أهاًل لذلك، 

فاستخرت اهلل تعاىل وأجزته أن يروي عني مجيع ما صّحت يل روايته وساغت يل 

يف العراق ومشاهد، وهم آيات اهلل يف األنام القاطنني إجازته عن مشاخيي 

]األئمة الكرام[، وساير مشايخ اإلسالم املقيمني يف القاهرة أو املدينة املنورة أو البلد 

احلرام، وقد ذكرهتم يف اإلسناد املصفى وذيل املشيخة وغريمها من اإلجازات 

 ه.1354ولد الشيخ الفضيل سنة  (1)
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ِو ـ دام توفيقه ـ عنّي عنهم بجميع طرقهم ومشيختهم ملن شاء وأحب  املفصلة، َفْلرَيْ

 ستجاز منه وطلب. مع رعاية االحتياط ومالزمة التقوى يف سائر احلاالت.ممن ا

والرجاء من ]مكارمه[ أن يذكرين يف مظان إجابة الدعوات يف حيايت وبعد 

 املامت.

حررته بقلمي وأنشأته بفمي يف العرش األخري من شهر حمرم احلرام عام أربعة 

 رها آالف التحية.وسبعني بعد الثالثامية واأللف اهلجرية، عىل مهاج

وأنا األسري الفاين حممد حمسن املدعو بآقا بزرك الطهراين غفر اهلل له ولوالديه. 

 آمني.
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شهادة تعريف بأنه مدّرس يف ثانوية منتدى النشر بالنجف

شهادة تعريف بأنه خريج كلية الفقه
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شهادة تعريف بأنه من مدّرسي كلية الفقه بالنجف
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 الفقه كلية مستوى حتديد حول بغداد جامعة لسجم قرار
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شهادة املاجستري
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 شهادة الدكتوراه
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 هلا ارئيًس وتعيينه جدة جبامعة املخطوطات جلنة تأسيس
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ترقية جامعية يف جامعة امللك عبد العزيز جبّدة
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 املجموعة اخلامسة

رسائل من جهات علمية





313

فيالثقا املوسم في املشاركة على كرش ـ كربالء لواء تربية من



314 

 

 حبث بنشر إعالم ـ والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة من

 

 



 

315 

 

 عضوًا لترشيحه A البيت ألهل العاملي املجمع من
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 كتبه من نسخ لطلب بالسودان الطالبية للمنظمة العام االحتاد من
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ياآس شخصيات يف لترمجته سيمنتو ريفا منظمة من



313 

 

 كتاب بتحكيم للمشاركة العزيز عبد امللك جامعة من
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 يف احلكم للجنة انضمام طلبـ  الكويت جبامعة اآلداب كلية من

 جملة
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العريب اللسان جملة يف حبث لنشر العربية الدول جامعة من
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 ـ قم بإيران سالمياإل فقهال معارف دائرة مؤسسة من

 

 



312

معرض في (العروض علم )في بهكتا لعرض ـ هتامة شركة من



313

النجف ملوسوعة ترمجة طلب ـ األضواء دار من



314

النجف موسوعة عن األضواء دار من



315

النجف موسوعة يف للمسامهة دعوة ـ األضواء دار من



316

ندوة حلضور دعوة ـ باهلند العلماء ندوة جامعة من

ريماجست رسالة ملناقشة ترشيح ـ القرى أم جامعة من



317

العليا للدراسات للتدريس دعوةـ  بنيجرييا صكتو جامعة من



313

للمشاركة دعوةـ  العراقية العلمية احلوزة رسالة جملة من



319

مشاركة على هشكري التسخرييالشيخ  ـ اهلادي جملة من



321

مبؤمتر للمشاركة دعوة ـ بأمريكا العاملي اإلسالمي املؤمتر من



321

للمشاركة بطهران فيدامل الشيخ مؤمتر من



322

املفيد الشيخ مؤمتر من



323

بلندن C علي اإلمام مهرجان من





325

املراجع

 .م2112، 15دار العلم للماليني ـ بريوت، طعالم، خري الدين الزركيل، األ .1

ه 1412، 4ط بحوث إسالمية، السيد حممد باقر الصدر، دار الزهراء ـ بريوت، .2

 م.1991ـ 

، السيد حممد تقي احلكيم، واألصول واألدب والتاريخ يف الفقه ثمرات النجف .3

 م.1991ـ ه 1412، 2طدار الزهراء ـ بريوت، 

املؤسسة العربية ، صالح اخلرسان، حقائق ووثائق حزب الدعوة اإلسالمية .4

 م.1999ـ ه 1419، 1للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ـ دمشق، ط

ه/ 1411ـ  1339) حيةعلمية يف النجف معاملها وحركتها اإلصالالوزة احل .5

ـ ه 1413، 1أمحد البهاديل، دار الزهراء ـ بريوت، طعيل ، م(1931ـ  1921

 م.1993

املجمع العاملي دراسات وبحوث مؤمتر تكريم العاّلمة السيد مرتىض العسكري،  .6

 م.2113ـ ه 1424، 1ـ قم، ط ألهل البيت 

مكتبة الرتبية ـ نشورات مدليل النجف األرشف، الدكتور عبد اهلادي الفضيل،  .7

 م.1965ـ ه 1335، 1، طالنجف

ـ ه 1415، 1طديوان، السيد مصطفى مجال الدين، دار املؤّرخ ـ بريوت، ال .3

 م.1995

عبد  الدكتور الدور األديب واجلهاد اإلصالحي،الشيخ حممد أمني زين الدين  .9

 .م1999، 1طاهلادي الفضيل والشيخ حسن الصفار، دار اجلديد ـ بريوت، 

حتقيق:  العنربية يف الطبقات اجلعفرية، حممد احلسني كاشف الغطاء،عبقات ال .11

 م.1993ـ ه 1413، 1الدكتور جودت القزويني، دار بيسان ـ بريوت، ط

قالوا يف جّدنا الدكتور عبد اهلادي الفضيل، مجع وإعداد: غسان عامد الفضيل  .11

 ونائل حسني السلطان، خمطوط.



326

ى مجال الدين، دار اهلادي ـ بريوت، قياس .. حقيقته وحجيته، السيد مصطفال .12

 م.2114ـ ه 1425، 1ط

كلمة الدكتور الفضيل يف أربعني الشيخ الوائيل بأم احلامم ـ القطيف سنة  .13

 ه.1424

حممد باقر الصدر .. السرية واملسرية، أمحد عبد اهلل أبو زيد العاميل، دار العارف  .14

 م.2117ـ ه 1423، 1طللمطبوعات ـ بريوت، 

عند الشيعة اإلمامية .. دراسة يف التطّور السيايس  ينية العليارجعية الدامل .15

ـ ه 1426، 1طجودت القزويني، دار الرافدين ـ بريوت،  الدكتور، والعلمي

 م.2115

هادي  حممد ، الدكتورخالل ألف عام معجم رجال الفكر واألدب يف النجف .16

م.1992ـ ه 1412، 2بدون نارش، طاألميني، 

، برواية أيب خمنف األزدي الكويف )ت ن عيل مقتل اإلمام احلسني ب .17

، 1، حتقيق: كامل سلامن اجلبوري، دار املحّجة البيضاء ـ بريوت، طه(157

 م.2111ـ ه 1421

منعطف القرار .. الفضيل بني عراقني ـ جتربة رائدة، عيل عيسى آل مهنّا،  .13
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م.2117ـ ه 1423، ربيع 14السنة  ،55الدينية، جملة الكلمة، ع

 األحباث
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م.2117
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